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Χριστούγεννα

Ἀγκαλιασμένος μὲ τὴ μοναξιά μου ὅλη νύχτα στέρεψα.
Ξημέρωσε καὶ ἠχοῦν τὰ βήματά μου
στὸ σκονισμένο πεζόδρομο.
Ἀδιάφορα, ἀπρόσωπα τὰ τροχοφόρα στὴν  Ἐγνατία ὁδό.
Βαδίζω μόνος...
Ὁλόγυμνη ἡ μελαγχολία σκάβει τὸ πρόσωπό μου.
Πικρὸ καρτέρημα τοῦ νοῦ ἡ ἐλπίδα.

Μὰ νά... Κάποιος μεταλλικὸς ἦχος καμπάνας
κι ἕνα ψηλὸ καμπαναριὸ κατάντικρύ μου,
στὴν κορυφή του ὁ Σταυρός...
Ἄγγιγμα, μιὰ τρυφεράδα ἀνεπαίσθητη,
χαρᾶς σταγόνα ποὺ πῆρε σιγὰ σιγὰ ν’ ἁπλώνει στὴν καρδιὰ
σὰν τοῦ λαδιοῦ τὴ στάλα.
Μνῆμες ἀνασκαλεύει, βιώματα μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς!
Χριστούγεννα! Θυμᾶσαι;

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ
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Ὁ  Ἀρθοῦρος ἔπρεπε νὰ 
ἐργαστεῖ ἀκόμα καὶ τὴν 
παραμονὴ τῶν Χριστου-

γέννων. « Ὅταν τελειώσεις μὲ 
τὸν κῆπο, μπορεῖς νὰ φύγεις», 
τοῦ εἶπε τὸ ἀφεντικό του, ὁ Δὸν 
Ρομάν.

Ὁ  Ἀρθοῦρος δὲν εἶχε ξεκου-
ραστεῖ οὔτε ἕνα δευτερόλεπτο. 
Εἶχε παραλείψει ἀκόμα καὶ νὰ 
φάει, καί, χωρὶς νὰ σταματήσει 
ἀπὸ τὶς ἑπτὰ τὸ πρωΐ, τοῦ εἶχαν 
μείνει οἱ τριανταφυλλιὲς στὸ 
βάθος τοῦ κήπου.  Ἦταν ἕνας 
κῆπος ἀρκετὰ μεγάλος. Θὰ πλη-
ρωνόταν ὅμως περισσότερο, καὶ 
θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιστρέψει στὸ σπί-
τι αὐτὸ τὸ βράδυ μὲ κἄτι γιὰ νὰ 
δειπνήσουν καὶ μὲ μιὰ κούκλα 
γιὰ τὴ μικρή του κόρη. Βέβαια, 
δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἀγοράσει τὴν 
κούκλα ποὺ ἔτρωγε, ἔκλαιγε καὶ 
εἶχε ὅλες τὶς φυσικὲς ἀντιδράσεις 
τῶν μωρῶν, γιατὶ αὐτὴ θὰ ἦταν 
πέρα γιὰ πέρα ἐκτὸς προϋπολο-
γισμοῦ.  Ὅμως εἶχε δεῖ μιὰ ἄλλη 
κούκλα στὸ  Ἐμπορικὸ Κέντρο, 
καθὼς ἐπέστρεφε. Μιὰ μικρὴ 

πάνινη κούκλα. Αὐτὴν πιθανὸν 
θὰ κατάφερνε νὰ τὴν ἀγοράσει...  
Ὁ  Ἀρθοῦρος εἶχε τὴν ἐλπίδα 
ὅτι, πέρα ἀπὸ τὸ μεροκάματο 
τῆς ἡμέρας, τὸ ἀφεντικὸ θὰ τοῦ 
ἔδινε καὶ κάποιο φιλοδώρημα 
λόγῳ ἡμερῶν, καί, ὑπολογίζο-
ντας σ’ αὐτὰ τὰ χρήματα, ἔκανε 
σχέδια, ἐνῷ συνέχιζε νὰ κουρεύ-
ει τὸ γρασίδι καὶ νὰ ποτίζει τὰ 
λουλούδια.

Αὐτὲς τὶς ὧρες ἡ μυρωδιὰ 
τοῦ φαγητοῦ ποὺ ἑτοιμαζόταν 
στὴν κουζίνα ἔφτανε στὴ μύτη 
τοῦ  Ἀρθούρου καὶ προξενοῦσε 
μιὰ ἐπανάσταση στὸ ἄδειο του 
στομάχι, ποὺ μέχρι ἐκείνη τὴ 
στιγμὴ ἄντεχε καλὰ καὶ δὲν ἀντι-
δροῦσε γιὰ τὴν ἔλλειψη τροφῆς.

Τὴ στιγμὴ ποὺ βγῆκε ἕνα 
γουργουρητὸ μᾶλλον θο-
ρυβῶδες, ὁ  Ἀρθοῦρος ἔδινε 
τὴν τελευταία ψαλιδιὰ στὸ τε-
λευταῖο τριαντάφυλλο. Εἶχε 
τελειώσει ἐπιτέλους! Βιαζόταν 
νὰ τακτοποιήσει τὰ ἐργαλεῖα. 
Μόλις ποὺ κατάφερε νὰ μετα-
φέρει τὸ τεράστιο κλαδευτήρι, 

ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούραση 
ποὺ ἔνιωθε. Καὶ ὅταν ὅλα ἦταν 
ἕτοιμα, ὁ  Ἀρθοῦρος κατευθύν-
θηκε πρὸς τὴν κουζίνα ἀπὸ τὴν 
πίσω πόρτα τοῦ σπιτοῦ.

– Τί γίνεται, κυρία Μίκα; χαι-
ρέτισε τὴ γριὰ μαγείρισσα.

– Τί κάνεις,  Ἀρθοῦρε; τελεί-
ωσες πιά;

Ὁ  Ἀρθοῦρος γέλασε ἱκα-
νοποιημένος, καὶ συγχρόνως 
ἡ κυρία Μίκα ξεχώρισε τὸ θο-
ρυβῶδες γουργουρητὸ τῶν 
ἐντέρων τῆς κοιλιᾶς του.

– Φάε ἕνα σάντουιτς, πρὶν 
φύγεις, θὰ μοῦ περισσέψουν...

Αὐτὴ τὴν ὥρα ἡ κυρία Μίκα 
ἑτοίμαζε ἕνα δεῖπνο ποὺ φαινό-
ταν ὑπέροχο, ὥστε νὰ τρέχουν 
τὰ σάλια τοῦ  Ἀρθούρου.

–  Ὄχι, κυρία Μίκα, καλύτερα 
νὰ περιμένω νὰ δειπνήσω μὲ τὴν 
οἰκογένειά μου, μὲ περιμένουν. 
Πήγαινε καλύτερα καὶ πές, σὲ 
παρακαλῶ, στὸ ἀφεντικὸ ὅτι 
τελείωσα, ἐντάξει;

Ἡ Μίκα ἐπέστρεψε σὲ λίγο.
–  Ὁ κύριος Ρομὰν εἶπε ὅτι 

Ἕνας περιπλανώμενος γέρος
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ὅλα εἶναι ἐντάξει. Μπορεῖς νὰ 
πηγαίνεις. Καλὰ Χριστούγεννα.

– Ναί, ἀλλὰ τὰ χρήματα; Δὲν 
θὰ μὲ πληρώσει;

–  Ἄ, δὲν ξέρω, νὰ δῶ. Περί-
μενε νὰ τὸν ρωτήσω.

Ἡ κυρία Μίκα ξαναέφυγε. 
Αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν γύρισε τόσο 
γρήγορα οὔτε μόνη της. Πίσω 
της φάνηκε στὴν κουζίνα ὁ κύ-
ριος Ρομάν.  Ὁ  Ἀρθοῦρος ἐξα-
ναγκάστηκε νὰ χαμογελάσει. Θὰ 
μοιραζόταν αὐτὴ τὴν παράξενη 
ντροπὴ ποὺ προξενεῖ σὲ τόσους 
ἀνθρώπους τὸ γεγονὸς τῆς πλη-
ρωμῆς, ἂν καὶ ἀφορᾷ ἐργασία 
ποὺ ἔχει πραγματοποιηθεῖ.

Ὁ κύριος Ρομὰν ἦρθε χαμο-
γελώντας, ὅμως τὸ χαμόγελό 
του δὲν φαινόταν πηγαῖο.

– Μοῦ χρωστᾷς μιὰ μέ-
ρα ἐργασίας, ἔτσι δὲν εἶναι,  
Ἀρθοῦρε; Συμφωνεῖς;

Ὄχι, λοιπόν, δὲν συμφω-
νοῦσε ὁ  Ἀρθοῦρος μὲ αὐτὴ 
τὴ λεπτομέρεια, ποὺ ἀνέφερε 
ὁ κύριος Ρομὰν σὲ τόσο ἀκα-
τάλληλη στιγμή.  Ἂν καὶ ἤθελε 
νὰ συνεχίσει νὰ μὴν τὸ θυμᾶται, 
δὲν μποροῦσε ὅμως νὰ τὸ ἀπο-
φύγει.  Ἦταν μιὰ μέρα μετὰ ἀπὸ 
ἐκεῖνο τὸ βράδυ ποὺ ἡ  Ἑλενί-
τσα τοῦ εἶχε δείξει τὸ τρύπιο της 
παπούτσι, καὶ ὁ  Ἀρθοῦρος εἶχε 
ζητήσει ἀπὸ τὸν κύριο Ρομὰν νὰ 
τοῦ δώσει ἕνα ἐπιπλέον μερο-
κάματο, γιατὶ δὲν εἶχε ἄλλη δυ-
νατότητα νὰ ἀγοράσει γιὰ τὴν 
κορούλα του ἕνα καινούργιο 
ζευγάρι παπούτσια.

– Καὶ δὲν θὰ μοῦ δώσετε... 
κἄτι;

– Παιδί μου,  Ἀρθοῦρε, ξέ-
ρεις, ἕνα μυαλὸ εἶναι αὐτό, μὲ 
τόση φούρια γιὰ τὸ δεῖπνο, τὰ 
δῶρα καὶ τὰ ὑπόλοιπα γιὰ τὴ 
γιορτή, ἀπόψε δὲν μοῦ ἔμεινε 
χρόνος οὔτε σκέφτηκα νὰ πάω 
νὰ σηκώσω χρήματα...

Ὁ  Ἀρθοῦρος δὲν ἤξερε τί νὰ 
πεῖ.  Ἦταν ἕτοιμος νὰ ξεσπάσει 
σὲ κλάματα.  Ἡ πεῖνα, ἡ κού-
ραση, ἡ ματαίωση τῶν σχεδίων 

ἦταν στὸ χεῖλος τοῦ νὰ μετατρα-
ποῦν σὲ ἀπόγνωση.

– Στ’ ἀλήθεια, τίποτα, κοίτα.  
Ὁ Δὸν Ρομὰν ἄδειασε τὶς τσέπες 
τοῦ παντελονιοῦ. Καθὼς θὰ δει-
πνούσαμε ἀπόψε ἐδῶ, ἤξερα ὅτι 
δὲν χρειαζόμουν χρήματα. Λοι-
πόν, βλέπεις; Δὲν ὑπάρχει μία. 
Λυπᾶμαι πολύ,  Ἀρθοῦρε. Θὰ 
σὲ πληρώσω τὸν Γενάρη. Εἴμα-
στε σύμφωνοι;  Ἂς δώσουμε 
τὸ χέρι, καὶ θὰ ἰδωθοῦμε, ὅταν 
τελειώσουν οἱ διακοπές.

Ὁ κύριος Ρομὰν χτύπησε 
στὴν πλάτη τὸν  Ἀρθοῦρο καὶ 
ἔφυγε ἀπὸ τὴν κουζίνα.  Ἡ Μίκα 
μπόρεσε νὰ δεῖ στὰ μάτια τοῦ 
κηπουροῦ τὰ δάκρυα ποὺ προ-
σπαθοῦσε νὰ πνίξει.

Ὁ  Ἀρθοῦρος ἔφυγε ἀπὸ τὴν 
κουζίνα μὲ τὸ κεφάλι κατεβα-
σμένο. Δὲν εἶπε «Καλὰ Χριστού-
γεννα, κυρία Μίκα», ὅπως θὰ 
ἔπρεπε, οὔτε τίποτε ἄλλο, γιατὶ 
ὁποιαδήποτε λέξη θὰ μποροῦσε 
νὰ προκαλέσει τὸ ξέσπασμα τοῦ 
κλάματος, καὶ δὲν θὰ ἐπιθυ-
μοῦσε νὰ εἶναι κανεὶς μπροστά. 
Μόνο ἡ μοναξιὰ τῶν δρόμων 
θὰ ἤθελε νὰ εἶναι παροῦσα.

Βέβαια, δὲν ἦταν ἡ ὥρα 
ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ βρίσκο-
νταν στὸν δρόμο, ἔξω ἀπὸ τὰ 
σπίτια τους.  Ἦταν ἡ στιγμὴ ποὺ 
βρίσκονταν μὲ τὴν οἰκογένειά 
τους γύρω ἀπὸ ἕνα τραπέζι, νὰ 
ἀπολαμβάνουν ἕνα γευστικὸ 
φαγητὸ δίπλα στὸ τζάκι.

Ὁ  Ἀρθοῦρος δὲν μπόρεσε 
νὰ ἐμποδίσει τὰ δάκρυα. Κατη-

γόρησε τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό. 
Πῶς μπόρεσε νὰ φανεῖ τόσο 
βλάκας, ὥστε νὰ ξεχάσει τὴν 
ἡμέρα ἐργασίας ποὺ χρώστα-
γε; Πῶς ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν 
ἀποταμιεύσει κἄτι, γιὰ νὰ μὴν 
περάσει Χριστούγεννα σὲ τέτοια 
μίζερη κατάσταση;

Αὐτὴ τὴ φορὰ εἶχε ὑποσχε-
θεῖ ὅτι θὰ ἐπέστρεφε σπίτι μὲ τὴν 
κούκλα καὶ ψώνια γιὰ δεῖπνο, 
καὶ δὲν εἶχε μπορέσει νὰ ἐκπλη-
ρώσει τὴν ὑπόσχεση. Δὲν τολ-
μοῦσε νὰ γυρίσει στὸ σπίτι του.

Ἄφησε τὸ προάστιο καὶ 
ἔφτασε στὴν ἐμπορικὴ ζώνη. 
Μερικοὶ αἰσιόδοξοι προσπα-
θοῦσαν, αὐτὴ τὴν ὥρα, νὰ που-
λήσουν δεντράκια, ἡ πλειονότη-
τα ὅμως τὰ εἶχε μαζέψει καὶ εἶχε 
φύγει. Πέρασε μπροστὰ ἀπὸ τὸ 
μέρος ὅπου ὑπῆρχε ἡ κούκλα 
ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἀγοράσει γιὰ 
τὴν  Ἑλενίτσα.  Ὁ  Ἀρθοῦρος δὲν 
ἤθελε οὔτε νὰ κοιτάξει. Περπά-
τησε, χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνεται 
τίποτα.  Ὅμως ἡ εἰκόνα ἐπέμε-
νε νὰ διαγράφεται στὸ μυαλό 
του: ἡ εἰκόνα τῆς λυπημένης κο-
ρούλας του, ποὺ δὲν θά ’παιρ-
νε τὸ καινούργιο της παιχνίδι. 
Καὶ δίπλα της παρουσιαζόταν 
ἡ μορφὴ τῆς γυναίκας του, μὲ 
τὴν ἀναπόφευκτη ἔκφραση τῆς 
ἀπογοήτευσης, καθὼς ἔβλεπε 
τὸν  Ἀρθοῦρο νὰ φθάνει σπίτι 
μὲ ἄδεια χέρια.

Τὸ φῶς τοῦ σοῦπερ μάρκετ 
τοῦ ἀπέσπασε τὴν προσοχή. 
Σταμάτησε νὰ κοιτᾷ πρὸς τὰ μέ-

Eἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ ἐπέστρεφε σπίτι μὲ τὴν 
κούκλα καὶ ψώνια γιὰ δεῖπνο, καὶ δὲν εἶχε μπο-
ρέσει νὰ ἐκπληρώσει τὴν ὑπόσχεση. Δὲν τολ-

μοῦσε νὰ γυρίσει στὸ σπίτι του.
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σα. Σκεφτόταν πῶς μποροῦσαν 
αὐτὲς οἱ φτωχὲς ταμίες νὰ ἐργά-
ζονται ἕνα τέτοιο βράδυ.  Ἐπειδὴ 
βέβαια ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ μεγάλη 
πινακίδα ποὺ ἔλεγε « Ἀνοιχτὸ 
24 ὧρες, ὅλο τὸν χρόνο».  Ὁ  
Ἀρθοῦρος, αὐτὴ τὴ στιγμή, θὰ 
ἐπιθυμοῦσε νὰ εἶναι μιὰ ἀπὸ 
αὐτές, καὶ ἔτσι θὰ εἶχε μιὰ πρό-
φαση νὰ μὴν πάει στὸ σπίτι του. 
«Θὰ δούλευα 24 ὧρες».

Σχεδὸν χωρὶς νὰ τὸ θέλει, 
μιὰ ἰδέα ἄρχισε νὰ γεννιέται στὸ 
μυαλό του. Τὸ σοῦπερ μάρκετ 
ἦταν μᾶλλον ἄδειο. Οἱ ταμίες 
φαίνονταν πολὺ βαριεστημένες, 
σίγουρα ἔνιωθαν πολὺ λυπημέ-
νες, ποὺ ἔπρεπε νὰ δουλέψουν 
αὐτὸ τὸ βράδυ.  Ἀπὸ μπροστά 
του περνοῦσε ἕνας ἀστυφύλα-
κας, ποὺ φαινόταν ἀφῃρημέ-
νος. Τὸ παλιὸ σακάκι ποὺ φο-
ροῦσε, συνέχισε νὰ σκέφτεται ὁ  
Ἀρθοῦρος, εἶχε ἀρκετὸ χῶρο, 
γιὰ νὰ κρύψει κἄτι, χωρὶς κανεὶς 
νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ.

Δὲν σταμάτησε νὰ τὸ σκέ-
φτεται, ὅταν τὰ πόδια του τὸν 
ὁδήγησαν στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ 
σοῦπερ μάρκετ, κατευθεῖαν στὸ 
τμῆμα τῶν κρεάτων. Πρῶτα 
ἔσκυψε ἐκεῖ ποὺ ἦταν οἱ γαλο-
ποῦλες τὶς ὁποῖες κανεὶς δὲν εἶχε 
ἐπιλέξει νὰ ἀγοράσει, γιὰ νὰ 
μαγειρέψει ἀπόψε, ὅμως ἦταν 
ὑπερβολικὰ μεγάλες. Σκέφτη-
κε, γιατί νὰ σταθεῖ σὲ ἕνα τόσο 
μεγάλο πουλερικὸ γιὰ μιὰ τόσο 
μικρὴ οἰκογένεια, ὅπως ἡ δική 
του;

Σὲ ἕνα ἄλλο ράφι ἦταν ἀρα-
διασμένα δεκάδες πακέτα: φιλέ-
τα, κιμάδες, ἕτοιμα κρέατα γιὰ 
σουβλάκια καὶ ἕνα μπούτι.

Ὁ  Ἀρθοῦρος κοίταξε καὶ 
πρὸς τὶς δύο πλευρές.  Ὁ δρό-
μος ἦταν ἐλεύθερος. Σὰν νὰ 
ἦταν κλέφτης ποὺ εἶχε ἀφιερώ-
σει ὅλη του τὴ ζωὴ στὸ νὰ κλέ-
βει, ἔκανε μιὰ κίνηση γρήγορη, 
καὶ σὲ κλάσματα τοῦ δευτερο-
λέπτου τὸ πακεταρισμένο κρέας 
πάγωνε τὸν ὀμφαλό του κάτω 

ἀπὸ τὸ σακάκι.
Ὅμως ὁ  Ἀρθοῦρος ποτὲ 

δὲν εἶχε κάνει κἄτι τέτοιο.  Ὅλα 
τὰ χρήματα ποὺ εἶχε κερδίσει 
στὴ ζωή του καὶ ὅ,τι εἶχε φάει 
ἦταν προϊόντα ἐργασίας του.  
Ἔτσι, δὲν μπόρεσε νὰ ἀποφύ-
γει τὴ νευρικότητα.  Ὅλο του 
τὸ σῶμα ἔτρεμε, καὶ σταγόνες 
ἱδρῶτα κυλοῦσαν ἀκόμη καὶ 
ἀπὸ τὰ αὐτιά του, ἐνῷ κατευ-
θυνόταν πρὸς τὴν ἔξοδο.  Ἔκανε 
μιὰ μεγάλη προσπάθεια, ἀλλὰ 
ἦταν ἀδύνατο νὰ συμπεριφερθεῖ 
φυσιολογικά.

Περνώντας ἀπὸ τὸ ταμεῖο 
ποὺ ἦταν στὸ κατώφλι τῆς δι-
αφυγῆς του, εὐχήθηκε ἀκόμα 
καὶ Καλὰ Χριστούγεννα στὴν 
ὑπάλληλο. Καὶ τώρα, βέβαια, 
νὰ ἡ πόρτα τοῦ σοῦπερ μάρκετ. 
Λίγα βήματα ἀκόμα, καὶ θὰ βρι-
σκόταν στὸν δρόμο! Κάρφωσε 
τὸ βλέμμα του στὸ πεζοδρόμιο, 
καί, μόλις τὰ πόδια του ἄφησαν 
τὸ σοῦπερ μάρκετ, ἔνιωσε κά-
ποιον νὰ τὸν τραβάει ἀπὸ τὸ 
μπράτσο.

Ὁ  Ἀρθοῦρος ἀναστέναξε, 
θέλησε νὰ τὸ βάλει στὰ πόδια, 
καὶ ἔκανε μιὰ ἀργὴ στροφή, 
ὥσπου συνάντησε τὸ βαρὺ καὶ 
ἐπιτιμητικὸ βλέμμα τοῦ ἀστυ-
νομικοῦ, ποὺ λίγα λεπτὰ πρὶν 
ἔδειχνε τόσο ἀφῃρημένο. Δὲν 
θὰ τὸν ἔστελναν, ὅπως εἶπαν, 
στὸ ἀνακριτικὸ γραφεῖο, γιατὶ 
ἦταν Χριστούγεννα, ἀλλὰ θὰ 
τὸν ἔκλειναν περισσότερο ἀπὸ 
μία ὥρα νὰ τὸν ἀνακρίνουν, καὶ 
μάταια προσπάθησαν νὰ τὸν 
πείσουν νὰ πληρώσει τὸ κρέ-
ας. Μετὰ ἀπὸ αὐτό, τὸν ἄφη-
σαν τελικὰ νὰ φύγει.  Ὅμως ὁ  
Ἀρθοῦρος δὲν ἤξερε τί ἦταν 
χειρότερο, ἐὰν περνοῦσε τὴν 
παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων 
στὸ κρατητήριο ἢ ἐὰν πήγαινε 
σπίτι νὰ ἀντικρίσει τὰ δάκρυα 
τῆς κόρης του καὶ τὴ θλίψη 
τῆς γυναίκας του.  Ἄφησε τὸ 
σοῦπερ μάρκετ καὶ πορεύθηκε 
χωρὶς προορισμό. Οἱ χαρούμε-

νοι ἦχοι ποὺ ἔρχονταν ἀπὸ τὰ 
σπίτια καὶ οἱ μυρωδιὲς ἀπὸ τὰ 
φαγητὰ ποὺ οἱ νοικοκυρὲς ἑτοί-
μαζαν αὔξαναν τὴ θλίψη του, 
ὥσπου ἔνιωσε ὅτι δὲν εἶχε πλέ-
ον δυνάμεις καὶ κάθισε σὲ μιὰ 
στάση λεωφορείου, ὄχι τόσο 
γιὰ νὰ ξεκουραστεῖ, ὅσο γιὰ νὰ 
ἀφήσει νὰ περάσει ὁ χρόνος καὶ 
νὰ συνεχίσει νὰ καταβροχθίζει 
τὴν ἀποτυχία του.

Ξαφνικὰ ἕνας περιπλανώ-
μενος, μοναχικὸς γέρος ἅπλω-
σε μιὰ βρώμικη κουβέρτα στὸ 
κάθισμα τῆς στάσης ποὺ ἦταν 
ἐλεύθερο.  Ὁ  Ἀρθοῦρος τὸν 
κοίταξε μὲ ἀπροθυμία καὶ φα-
ντάστηκε μελλοντικὰ τὸν ἑαυτό 
του στὴν ἴδια κατάσταση δυστυ-
χίας.  Ὁ περιπλανώμενος γέρος 
κάθισε καὶ ἔβγαλε ἕνα μικρὸ 
μπουκάλι ἀπὸ τὸν τορβᾶ του.

– Φίλε μου, θέλεις; εἶπε προ-
σφέροντας στὸν  Ἀρθοῦρο.

Ὁ  Ἀρθοῦρος τὸ πῆρε, χωρὶς 
νὰ πεῖ τίποτα, καὶ ἤπιε μιὰ γου-
λιά.  Ἤλπιζε ὅτι θὰ ἦταν κάποιο 
ποτό, ὅμως δὲν ἦταν ἔτσι.  Ἦταν 
μιὰ ἄνοστη λεμονάδα.

– Καὶ γιατί γιορτάζεις τὰ Χρι-
στούγεννα σὲ μιὰ στάση λεω-
φορείου; ρώτησε ὁ ἄγνωστος. 
Εἶσαι τρελός;  Ἢ δὲν ἔχεις κα-
νέναν στὸν κόσμο, ὅπως ἐγώ;

Ὁ  Ἀρθοῦρος ἔνιωσε τὸ 
ὕφος τοῦ γέρου μᾶλλον ἐπιθε-
τικό.  Ὅμως, ἴσως ἐπειδὴ ἔνιωθε 
τὴν ἀνάγκη νὰ βγάλει ὅλο τὸν 
πόνο ποὺ ἔνιωθε μέσα του, τοῦ 
διηγήθηκε τὴ θλιβερὴ ἱστορία 
του παραμονὴ Χριστουγέννων.  
Ὅταν τελείωσε, ἑτοιμαζόταν νὰ 
φύγει.  Ἔνιωθε λιγώτερο βαρύς.  
Ὅταν μιλᾶμε γιὰ κἄτι ποὺ μᾶς 
ἐνοχλεῖ, πάντα συμβαίνει τὰ 
προβλήματα νὰ φαίνονται πιὸ 
ἐλαφρά.

– Βεβαίως, πρέπει μᾶλλον νὰ 
ὑποθέσω ὅτι εἶσαι ὅπως ὅλοι...

Ὁ  Ἀρθοῦρος ξαφνιάστηκε 
ἀκούγοντάς το αὐτό. Δὲν ἤλπιζε 
νὰ ἀκούσει ἀπὸ τὸν γέρο κουβέ-
ντες παρηγορητικές. Οὔτε ὅμως 204
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αὐτὴ τὴ φράση - κατηγορητή-
ριο.

–  Ὅπως ὅλοι, ποιοί;
–  Ὅπως ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, 

ποὺ πιστεύουν πὼς τὸ σπου-
δαῖο σ’ αὐτὲς τὶς γιορτὲς εἶναι 
πόσα καταναλώνουν γιορτά-
ζοντας... Πιστεύεις πὼς γιὰ τὴ 
γυναῖκα σου καὶ τὴν κόρη σου 
εἶναι σπουδαιότερα τὰ πράγμα-
τα ποὺ θὰ τοὺς κουβαλήσεις;  
Ἐγὼ μπορῶ νὰ τὶς φανταστῶ 
αὐτὴ τὴ στιγμὴ νὰ εἶναι ἀνήσυ-
χες, ἴσως καὶ νὰ κλαῖνε, διερω-
τώμενες ποῦ εἶσαι καὶ ἂν σοῦ 
ἔχει συμβεῖ κἄτι... Σταμάτα νὰ 
νιώθεις ἄσχημα μὲ τὸν ἑαυτό 
σου. Αὐτές, πέρα ἀπὸ τὴν πε-
ρίφημη κούκλα καὶ ἕνα κομμάτι 
κρέας, περιμένουν νὰ ἐμφανι-
στεῖς ἐσὺ στὴν πόρτα...

Ὁ  Ἀρθοῦρος κοιτοῦσε τὸν 
ἄνθρωπο ὅλο ἔκπληξη καὶ τρό-
μο.

– Σταμάτα νὰ μὲ κοιτᾷς ἔτσι, 
συνέχισε ὁ γέρος, καὶ μὴ μὲ 
κάνεις νὰ πῶ ὅτι ἔχεις ὑποφέ-
ρει, ὅλο αὐτὸ τὸ παραμύθι τῆς 
«ἀγορᾶς» τοῦ «ποτοῦ» καὶ τοῦ 
«φαγητοῦ», τόσο πολύ, ὅπως 
τὸ λένε, ὥστε νὰ καταλήξω νὰ 
πιστέψω ὅτι δὲν εἶναι εὐτυχι-
σμένος κάποιος, ἐὰν δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀγοράσει τὸ κρασὶ τῆς τάδε 
μάρκας ἢ δῶρα ἀπὸ ἀκριβὰ κα-
ταστήματα...

Σταμάτησε αὐτὴ τὴ στιγμή, ὁ 
ξένος στάθηκε στὰ πόδια του, 
πλησίασε τὸν  Ἀρθοῦρο καὶ 
κούνησε τὸ δάκτυλό του, ὅπως 
ἕνας πατέρας θὰ ἐπιτιμοῦσε τὸν 
γιό του.

–  Ὅλοι σοῦ λένε ὅτι αὐτὲς οἱ 
μέρες εἶναι γιὰ νὰ δίνουμε ἀγά-
πη, ἀλλὰ σοῦ λένε ἐπίσης ὅτι 
ἡ ἀγάπη ἔρχεται μὲ τὴ μορφὴ 
ἑνὸς στυλὸ ἢ ἑνὸς ρούχου μάρ-
κας ἢ περίπλοκων παιχνιδιῶν 
ἢ ὅλων τῶν ἀνόητων ποὺ καὶ 
ἐσὺ πιστεύεις, καὶ ξεχνᾶνε τὴν 
καρδιὰ τοῦ προσώπου, καὶ δὲν 
σὲ νοιάζει ποὺ θρυμματίζεις τὴν 
καρδιὰ τῆς γυναίκας σου καὶ τῆς 

κορούλας σου μὲ τὸ νὰ ἀρνεῖσαι 
νὰ πᾷς στὸ σπίτι καὶ νὰ κάθεσαι 
σὰν μιὰ κατσαρίδα μόνος, γιατὶ 
δὲν μπόρεσες νὰ ἀγοράσεις μιὰ 
κούκλα...

Ὁ  Ἀρθοῦρος τὸν κοίταξε 
συλλογισμένος. Τοῦ φαινόταν 
πολὺ παράξενο, ποὺ ἕνας μο-
ναχικὸς περιπλανώμενος γέρος 
τοῦ ἔδινε ἕνα τέτοιο μάθημα.

– Βεβαίως. Λοιπόν, συνέ-
χισε νὰ μιλάει ὁ ἄνθρωπος, 
σὰν νὰ εἶχε μαντέψει τὴ σκέψη 
τοῦ  Ἀρθούρου, ἐγὼ εἶμαι ἕνας 
ἀργόσχολος ποὺ δὲν ἔχω οὔτε 
σκύλο ποὺ νὰ γαυγίζει, ξέρεις 
τί; Δὲν νιώθω λυπημένος, καὶ 
βέβαια δὲν ἔχω κανέναν μὲ τὸν 
ὁποῖο θὰ μοιραστῶ αὐτὸ ποὺ 
ἔχω, οὔτε μὲ ψάχνουν.

Ὁ γέρος ἔβαλε τὸ χέρι του 
στὸν τορβᾶ καὶ ἔβγαλε ἀπὸ 
μέσα ἕνα χαρτάκι καὶ τὸ ἔδω-
σε στὸν  Ἀρθοῦρο.  Ἦταν ἕνα 
λαχεῖο τοῦ Λόττο, ποὺ κλήρωνε 
αὐτὸ τὸ βράδυ.

– Πάρτο, σοῦ δωρίζω τὴν 
ἐλπίδα μου, εἶναι ἀπὸ τὰ ἐλάχι-
στα πράγματα ποὺ μοῦ ἔμειναν. 
Καὶ τώρα δίνε του, γιατὶ δὲν θὰ 
τὸ ἤξερες βέβαια πὼς αὐτὴ ἡ 
στάση εἶναι τὸ ξενοδοχεῖο μου, 
καὶ πρόκειται νὰ κοιμηθῶ. Πή-
γαινε! Σὲ περιμένουν!

Ὁ  Ἀρθοῦρος εὐχαρίστησε 
τὸν ἄνθρωπο. Ποιὸς ξέρει γιατί, 
γιὰ τὸ λαχεῖο ἢ γιὰ τὰ λόγια του. 
Ὕστερα κατευθύνθηκε γρήγορα 
στὸ σπίτι του. Δὲν εἶναι ἀνάγκη 
νὰ ποῦμε ὅτι ἡ γυναῖκα του 

καὶ ἡ κόρη του οὔτε ποὺ πα-
ρατήρησαν τὴν ἀπουσία τῆς 
κούκλας καὶ τῆς γαλοπούλας 
ποὺ τοὺς εἶχε ὑποσχεθεῖ.  Ἦταν 
τόσο εὐτυχισμένες, σὰν εἶδαν 
τὸν  Ἀρθοῦρο, ποὺ τίποτα δὲν  
θὰ μποροῦσε νὰ καταστρέψει 
τὴ χαρά τους.

– Δὲν σᾶς ἔφερα τίποτα, ὁ 
Δὸν Ρομὰν δὲν μὲ πλήρωσε, 
εἶναι...

Ἡ γυναῖκα του τοῦ ἔκλεισε 
τὸ στόμα μὲ ἕνα φιλὶ καὶ τοῦ 
ἔδειξε τὴ χύτρα ποὺ ἦταν πάνω 
στὴ σόμπα.

– Εἶναι ἀκόμα ζεστή, εἶπε.
Ὁ  Ἀρθοῦρος ἔφαγε συντρο-

φιὰ μὲ τὴν οἰκογένειά του. Οἱ 
φακὲς ἦταν τόσο νόστιμες ὅσο 
ποτέ!

Τὴν ἑπόμενη μέρα, πρὶν ἀκό-
μα ἡ γυναῖκα του καὶ ἡ  Ἑλενί-
τσα ξυπνήσουν, ὁ  Ἀρθοῦρος 
πῆγε νὰ δεῖ μήπως κέρδισε τὸ 
λαχεῖο του.

Ἂν καὶ τὸ νούμερο τοῦ λα-
χείου του δὲν εἶχε κερδίσει τί-
ποτα, ὁ  Ἀρθοῦρος τὸ δίπλωσε 
μὲ προσοχὴ καὶ τὸ φύλαξε στὸ 
πορτοφόλι του.  Ἔτσι θὰ θυμό-
ταν γιὰ πάντα ἕνα ἄλλο βρα-
βεῖο. Τὴν ἐλπίδα ποὺ τοῦ εἶχε 
δώσει ὁ περιπλανώμενος γέρος 
τὸ προηγούμενο βράδυ.

MONICA BELTRAN BROZON 
(Μεξικανὴ συγγραφέας  

παιδικῶν βιβλίων) 
μετάφραση ἀπὸ τὰ ἱσπανικά 

Α. Γ.

  Ὅλοι σοῦ λένε ὅτι αὐτὲς οἱ μέρες εἶναι γιὰ νὰ 
δίνουμε ἀγάπη, ἀλλὰ σοῦ λένε ἐπίσης ὅτι ἡ 

ἀγάπη ἔρχεται μὲ τὴ μορφὴ ἑνὸς στυλὸ ἢ ἑνὸς 
ρούχου μάρκας ἢ περίπλοκων παιχνιδιῶν ἢ 
ὅλων τῶν ἀνόητων ποὺ καὶ ἐσὺ πιστεύεις.K
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Χριστουγεννιάτικο
Φέτο δὲ βρέθηκε οὔτε μιὰ φάτνη
νὰ γεννηθεῖς.
Χνῶτα ἀπὸ ἄλογα φέτο δὲ βρέθηκαν
νὰ ζεσταθεῖς.
Ἦταν ὁλόσβηστο καὶ δὲν ἐφώτιζε
διόλου τ’ ἀστέρι.
Οὔτ’ ἕνας βρέθηκε μάγος τὰ δῶρα Σου
νὰ Σοῦ τὰ φέρει.
Μὰ μέσ’ στὸ χάραμα καμπάνα χάιδεψε
γλυκὰ τ’ αὐτιά μου,
καὶ ξάφνου φάτνη Σου γίνηκε ὁλόφωτη
ὅλη ἡ καρδιά μου.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Καὶ ξαφνικά... στὴ σιγαλιὰ τοῦ ὄρθρου,
ἀπ’ τὰ ψηλὰ καμπαναριὰ καὶ τὰ ξωκκλήσια,
ὅλες τοῦ κόσμου οἱ καμπάνες
–νά ’τανε, Θέ μου–
ἡ μιὰ πίσ’ ἀπ’ τὴν ἄλλη, νὰ σημάνουν...

Κελαρυστός, πολύβουος νὰ τρέχει ὁ ἦχος,
πάν’ ἀπὸ βάλτους κι οἰμωγές,
πάν’ ἀπὸ στεναγμοὺς καὶ στέπες,
κι ὁ ἀγέρας τ’ ἀντιλάλημα ν’ ἁπλώνει...

Σήμαντρο νὰ γενοῦν κι ὅλα τὰ στόματα·
κι ὅσοι στ’ ἀνήλια καὶ σ’ ἀπελπισιά
κι ὅσοι στοῦ χάους τὴν ἄκρη
–νά ’τανε, Θέ μου–
τ’ ἀγγελικὸ ν’ ἀφουγκραστοῦν μαντάτο:
«ΕΤΕΧΘΗ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΩΤΗΡ».
 

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Χριστουγεννιάτικος  
πόθος
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«Νύχτα γεμάτη θαύ-
ματα, νύχτα γεμάτη 
μάγια». Οἱ στίχοι 

αὐτοὶ γυρίζουν στὸ μυαλό μου, 
κάθε φορὰ ποὺ πλησιάζουν τὰ 
Χριστούγεννα, καὶ μιὰ ἄλλη θύ-
μιση μὲ βασανίζει τὶς μέρες τῶν 
Χριστουγέννων: τὰ θλιβερὰ Χρι-
στούγεννα τῆς παιδικῆς μου ἡλι-
κίας, τὸ 1941.

Τὸ δυνατὸ κρύο ἦταν συνή-
γορος τῆς πείνας, τῆς δυστυχίας 
καὶ τῆς ἀπόγνωσης τοῦ ἑλληνι-
κοῦ λαοῦ. Τὸ χιόνι σκέπαζε τὴ γῆ, 
ὅπου σκελετωμένα ἀνθρωπάκια 
σέρνανε βιαστικὰ τὰ βήματά τους.  
Ἡ γερμανικὴ κατοχή, σκληρὴ καὶ 
ἀδιάφορη, πίεζε τὸν ἑλληνικὸ 
λαὸ μόνο μὲ τὴν παρουσία της.

Ἐγώ, μικρὸ παιδὶ μὲ ὄνειρα κι 
ἐλπίδες, φαντάζομαι τὸ σπίτι μας 
ζεστό, μὲ δέντρο στολισμένο μὲ 
φωτάκια καὶ διάχυτες μυρωδιὲς 
ἀπὸ χριστόψωμο καὶ κουραμπιέ-
δες. Παραμονὴ Χριστουγέννων, 
μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου βγαί-
νει θερμὴ προσευχὴ πρὸς τὸν 
μικρὸ Χριστό: Κύριε, δῶσε μου 
παρηγοριά, πίστη, ταπείνωση, καὶ 
λύτρωσε τὴν πατρίδα μου ἀπὸ τὴ 
βάρβαρη μπότα τοῦ κατακτητῆ. 
ΕΣΥ ζεστάθηκες ἀπὸ τὰ χνῶτα 
τῶν ζῴων τοῦ στάβλου καὶ πῆρες 
δῶρα ἀπὸ τοὺς Μάγους.  Ἐγὼ 
ὅμως εἶμαι μικρὸ παιδί, χαμένο 
μέσα στὴν κακία τῶν μεγάλων.

Ἡ μητέρα μου ἔτρεχε ἐδῶ κι 
ἐκεῖ, γιὰ νὰ μᾶς ἐξασφαλίσει τρο-
φή. Τὴν παραμονὴ τῶν Χριστου-

γέννων εἶχε φύγει ἀπὸ τὸ πρωΐ, 
καὶ σχεδὸν εἶχε σκοτεινιάσει, ὅταν 
γύρισε.  Ἦταν χλωμὴ καὶ φορ-
τωμένη μὲ πολλὰ δέματα. Μιὰ 
παχιὰ κότα, λάδι ψωμὶ καὶ ἄλλα 
τρόφιμα ἁπλώθηκαν στὸ τραπέ-
ζι.  Ἐμεῖς χορεύαμε γύρω ἀπὸ τὰ 
καλούδια.

Μετὰ τὸν πρῶτο ἐνθουσια-
σμό, πρόσεξα ὅτι τὸ μάγουλο 
τῆς μητέρας ἦταν πρησμένο. 
Στὶς ἐπίμονες ἐρωτήσεις μας, μᾶς 
εἶπε πὼς εἶχε βγάλει μὲ τανάλια 
τὶς χρυσὲς κορῶνες ποὺ εἶχε 
στὰ δόντια της, γιὰ νὰ μᾶς φέρει 
νὰ φᾶμε. Αὐτὴ ἡ ἀνάμνηση τῆς 
θυσίας τῆς πονεμένης μητέρας 
μου ἔχει μείνει βαθιὰ μέσα μου.  
Ἤθελα τούτη τὴν ὥρα νὰ τὴ μοι-
ραστῶ μαζί σας.

Τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ 
γιορτὴ τῆς ταπείνωσης, τὴν ὁποία 
μᾶς δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ποὺ 
γεννήθηκε σιωπηλὰ σὲ μιὰ φάτ-
νη. Νιώθω πὼς ὅλοι μας ἔχουμε 
χάσει τὸ νόημα αὐτῆς τῆς μεγά-
λης γιορτῆς, καὶ τὴν ἔχουμε με-
ταβάλει σὲ κοσμικὴ παράσταση. 
Μόνο τὰ μικρὰ παιδιὰ ἀτενίζουν 
μὲ ἐμπιστοσύνη τὸν οὐρανὸ τὸ 
βράδυ τῆς παραμονῆς τῶν Χρι-
στουγέννων, γιὰ νὰ ἀντικρίσουν 
τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ.  Ἀξίωσέ 
μας, Κύριε, νὰ γίνουμε ὅλοι μας 
πάλι μικρὰ παιδιὰ καὶ νὰ ἀντικρί-
σουμε στὸν Οὐρανὸ τὸ ἀνέσπερο 
φῶς τοῦ ἀστέρος ποὺ ὁδήγησε 
τοὺς Μάγους.

ΑΞΙΟΘΕΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ

Χριστούγεννα

Τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ γιορτὴ τῆς ταπείνω-
σης, τὴν ὁποία μᾶς δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ποὺ 
γεννήθηκε σιωπηλὰ σὲ μιὰ φάτνη. Νιώθω πὼς 

ὅλοι μας ἔχουμε χάσει τὸ νόημα αὐτῆς τῆς 
μεγάλης γιορτῆς, καὶ τὴν ἔχουμε μεταβάλει σὲ 

κοσμικὴ παράσταση. Μόνο τὰ μικρὰ παιδιὰ 
ἀτενίζουν μὲ ἐμπιστοσύνη τὸν οὐρανὸ τὸ βρά-
δυ τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, γιὰ νὰ 

ἀντικρίσουν τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ.  K
K
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Ἡ  Ἄννα, μιὰ ξανθοκόκκι-
νη γλυκιὰ κοπελίτσα μὲ 
ροδαλὰ μάγουλα καὶ μὲ 

μάτια ἀπὸ κεῖνα πού, ὅταν σὲ 
κοιτάζουν, λὲς καὶ σοῦ χαμο-
γελοῦν, ἔμενε κάπου στὶς κάτω 
γειτονιὲς τοῦ νησιοῦ. Τὰ χρυ-
σαφιά-σκαλωτὰ μαλλιὰ γύρω 
ἀπὸ τὸ πρόσωπό της τόνιζαν 
θαρρεῖς πιὸ πολὺ τὴν καλωσυ-
νάτη, σεμνὴ φυσιογνωμία της, 
ἐνῷ οἱ ἰδιαίτερα εὐγενικοὶ καὶ 
λεπτοὶ τρόποι της σὲ μικροὺς 
καὶ μεγάλους μαρτυροῦσαν ὅτι 
αὐτὸ τὸ κορίτσι εἶχε κἄτι ποὺ ξε-
χώριζε ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιὰ τῆς 
ἡλικίας της.

Τί ἦταν ὅμως αὐτὸ ποὺ τὴν 
ἔκανε νὰ ξεχωρίζει;

Ἦταν ἡ ἐποχή –ἀρκετὰ χρό-
νια πρίν– ποὺ ἡ φυματίωση 
θέριζε κυριολεκτικά. «Κτικιό» 
τὴν ἔλεγαν στὸ νησί. Κι ἀλλοί-
μονο σ’ ὅποιον ἀρρώσταινε... 
ἦταν καταδικασμένος.  Ἐλπίδα 
σωτηρίας, καμμία.

Τὸ χειρότερο ὅμως καὶ τὸ 
τραγικώτερο δὲν ἦταν ἡ ἀρρώ-
στια ἡ ἴδια· ἦταν ὁ φόβος, ἡ 
ἀγωνία· ἦταν ἡ ἀπομόνωση 
τοῦ ἀρρώστου ἀπὸ τοὺς ὑπο-
λοίπους, ἀφοῦ ὅλοι πίστευαν 
ὅτι ὁ κίνδυνος μετάδοσής της 
ἦταν τρομερὰ μεγάλος. Φόβος 
καὶ τρόμος λοιπόν, ποὺ μαζὶ μὲ 
τὴ θλίψη ἔκτιζαν ἕνα ἀδιαπέρα-
στο τεῖχος γύρω ἀπὸ τὸν φυμα-
τικό.  Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἄτυχους 
οἰκείους του, κανένας ἄλλος 
δὲν εἶχε τὸ κουράγιο νὰ φτάσει 
μέχρι τὸ κρεβάτι τοῦ ἀρρώστου.

Ὁ Πέτρος, ἕνα παιδὶ γύρω 
στὰ δώδεκα χρόνια του, γιὸς 
μιᾶς χήρας, φτωχῆς μάννας, εἶχε 
τὴν ἀτυχία νὰ κτυπηθεῖ ἀπὸ τὴ 

φοβερὴ μάστιγα.  Ἡ διάγνωση 
τοῦ  Ἀθηναίου γιατροῦ ποὺ 
βρέθηκε ἐκεῖνες τὶς μέρες στὸ 
νησὶ ἦταν φοβερή: «Καλπάζου-
σα φυματίωση». Αὐτὸ ἦταν! Κα-
νένας ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μάννα του 
δὲν πλησίαζε τὸ κρεβάτι τοῦ 
Πέτρου.

Κανένας!... Κανένας;
Κι ὅμως, μιὰ κοπελίτσα, γύ-

ρω στὰ δεκαοκτώ της χρόνια, 
γεμάτη χαρὰ καὶ ζωντάνια, κά-
θε μέρα, κάθε ἀπόγευμα, περ-
νοῦσε ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς χήρας, 
γιὰ νὰ προσφέρει στὸν μικρό, 
ἀπομονωμένο Πέτρο, ξέρετε τί; 
ἕνα πορτοκάλι.

Ναί, καθημερινά, ἕνα πορ-
τοκάλι στὰ χέρια τῆς μικρῆς  
Ἄννας περνοῦσε ἄφοβα τὸ 
κατώφλι μὲ τὸ «κτικιό», γιὰ 
νὰ φθάσει στὴν κάμαρα τοῦ 
Πέτρου.  Ἕνα πορτοκάλι, ποὺ 
στὰ χέρια της μετατρεπόταν σὲ 
κομμάτι χρυσοῦ, ἢ θησαυροῦ 
ἀκριβοῦ, ἱκανὸ νὰ χαρίσει λίγη 
δροσιά, λίγη χαρά, λίγη ἀνα-
κούφιση στὶς στιγμὲς τοῦ ψηλοῦ 

πυρετοῦ.  Ἕνα πορτοκάλι, ποὺ 
στὰ χέρια τοῦ γενναίου κοριτσι-
οῦ μετατρεπόταν σὲ κουράγιο, 
σὲ δύναμη, σὲ ἐλπίδα, σὲ ὑπο-
μονὴ γιὰ τὸν ἄρρωστο καὶ τὴ 
μάννα του...

Κάποιοι στὴ γειτονιά, ποὺ 
τὴν ἔβλεπαν νὰ μπαινοβγαίνει 
καθημερινά, ἀποροῦσαν: 

– Μὰ καλά, ἔλεγαν, αὐτὴ ἡ 
κοπέλα ποῦ ἔχει φυλαγμένα 
αὐτὰ τὰ πορτοκάλια, καὶ κα-
θημερινὰ τὰ προσφέρει στὸν 
ἄρρωστο;

– Μέσα ἀπὸ ποιὰ πηγὴ νὰ 
ἀντλεῖ ἆραγε τόσο θάρρος 
καὶ τόση δύναμη, ὥστε νὰ μὴ 

φοβᾶται τίποτα;
Ἡ ἀπάντηση ἦταν ἁπλῆ· τό-

σο ἁπλῆ, ὅσο καὶ ἡ πράξη της.
Ἀπὸ τὸ δέντρο τῆς καρδιᾶς 

της, τὸ πλούσιο καὶ καρποφό-
ρο, ἔκοβε μὲ τὰ ἴδια της τὰ χέρια 
τὴν ἀγάπη, καὶ μὲ τὴ μορφὴ τοῦ 
πορτοκαλιοῦ τὴν ἔφερνε στὸν 
συγχωριανό, ποὺ τόση ἀνάγκη 
τὴν εἶχε!

Καὶ φαίνεται πώς, ὅταν τέ-

Κάποια Χριστούγεννα...  
πρὶν ἀπὸ χρόνια...

Ἦταν ἡ στιγμὴ ποὺ ἡ μικρὴ  Ἄννα, πιστὴ στὸ 
καθημερινό της καθῆκον, στόλιζε μιὰ μικρή, 

χάρτινη φάτνη, πλάι στὸν ἄρρωστο Πέτρο καὶ 
τὴ μητέρα του. Πόση ὥρα ἔμεινε μαζί τους δὲν 
κατάλαβε κανείς τους.  Ὅμως ἕνα κατάλαβαν 

κι οἱ τρεῖς: πὼς ὁ Χριστὸς στὴ δική τους μικρή, 
χάρτινη φάτνη γεννήθηκε ἐκείνη τὴ νύχτα!K

K

208

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ν
ο

εμ
βρ

ιο
σ
 -

 δ
εκ

εμ
βρ

ιο
σ
  

2
0

1
3



τοια δέντρα ἀγάπης καὶ ἀνθρωπιᾶς ριζώνουν 
στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, τότε... ἔ, τότε κανένα 
μικρόβιο καὶ καμμία μόλυνση δὲν μπορεῖ νὰ σ’ 
ἀγγίξει, γιατὶ καίγεται καὶ χάνεται μέσα στὴ φλόγα 
τῆς συμπόνοιας.

Μακρινὴ παραμονὴ Χριστουγέννων! Καὶ τὴν 
ὥρα ποὺ τὸ ἀστέρι τῶν Χριστουγέννων ἔριχνε τὶς 
ἀκτῖνες του στὴ γῆ, μία ἀπ’ αὐτὲς φαίνεται πὼς 
ξέφυγε, καὶ σταμάτησε πάνω ἀπὸ τὸ φτωχικὸ τοῦ 
ἄρρωστου παιδιοῦ!

Ἦταν ἡ στιγμὴ ποὺ ἡ μικρὴ  Ἄννα, πιστὴ στὸ κα-
θημερινό της καθῆκον, στόλιζε μιὰ μικρή, χάρτινη 
φάτνη, πλάι στὸν ἄρρωστο Πέτρο καὶ τὴ μητέρα 
του. Πόση ὥρα ἔμεινε μαζί τους δὲν κατάλαβε 
κανείς τους.  Ὅμως ἕνα κατάλαβαν κι οἱ τρεῖς: πὼς 
ὁ Χριστὸς στὴ δική τους μικρή, χάρτινη φάτνη 
γεννήθηκε ἐκείνη τὴ νύχτα!

«Χριστὸς γεννᾶται σήμερον», ἀκούστηκαν στὰ 
σοκάκια τοῦ χωριοῦ οἱ τελευταῖες χαρούμενες 
παιδικὲς φωνές. Κόντευαν μεσάνυχτα...

Πέρασαν χρόνια πολλὰ ἀπὸ τότε...
Ὁ Πέτρος βέβαια ἔφυγε γιὰ τὸν Οὐρανό.
Ὅμως ἡ μικρὴ  Ἄννα ἔζησε καὶ ζεῖ ἀκόμη – 

γερόντισσα πιά. Μαζί της ἔζησε καὶ ἡ ἀγάπη καὶ 
ἡ καλωσύνη –δὲν πεθαίνουν αὐτά–, γιὰ νὰ θυμί-
ζουν σ’ ὅλους ἐμᾶς πώς, μαζὶ μὲ τὸν χυμὸ ἑνὸς 
πορτοκαλιοῦ κι ἑνὸς χαμόγελου, μπορεῖ ὅλη ἡ 
ἀγάπη καὶ ἡ ἀνθρωπιά μας νὰ περάσει στὸν πο-
νεμένο διπλανό μας, ἔτσι ὅπως τότε... ἐκεῖνα τὰ 
Χριστούγεννα... πρὶν ἀπὸ χρόνια.

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Ἔφτασαν πάλι τὰ Χριστούγεννα, 
τὰ σπίτια καὶ οἱ δρόμοι στολιστῆκαν,
στὰ σπιτικὰ μοσχομυρίζουν τὰ γλυκά,
καὶ στὰ σαλόνια τὰ δεντράκια φωτιστῆκαν.

Πνεῦμα χαρᾶς κι ἀγάπης στοὺς πιστούς,
ὕμνοι χαρᾶς στὸ Θεῖο Βρέφος,
δῶρα καὶ ψώνια βιαστικὰ γιὰ τοὺς πολλούς,
κουλούρια, γαλοποῦλες πάλι φέτος.

Μὰ οἱ πόλεμοι κι οἱ σκοτωμοὶ δὲν ἔπαψαν
καὶ δὲν χορταίνουν τὰ παιδάκια ποὺ πεινοῦνε,
γιατὶ ὅσο οἱ λίγοι πιὸ πολὺ θὰ θησαυρίζουνε,
τόσο πληθαίνουνε αὐτοὶ ποὺ δυστυχοῦνε...

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Χριστούγεννα...  
καὶ Χριστούγεννα...
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Δὲν εἶναι σπάνιο φαινό-
μενο ἡ αὐθόρμητη ἐνέρ-
γεια ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ 

νὰ ἐντυπωσιάζει τοὺς μεγάλους 
καὶ νὰ τοὺς γεννᾷ κίνητρο γιὰ 
περαιτέρω σκέψεις.  Ἕνα τέτοιο 
ἀσήμαντο γεγονὸς ἔλαβε χώρα 
τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013 σὲ ἕνα 
ὄμορφο χωριὸ τῆς Πίνδου, καὶ 
ἐντυπωσίασε τὸν συνταξιοῦχο 
δάσκαλο κύριο Λευτέρη, ποὺ 
ὁμολόγησε ὅτι πῆρε τὸ ὡραι-
ότερο προσκλητήριο τῆς ζωῆς 
του, πρᾶγμα ποὺ δὲν θὰ ξεχάσει 
ποτέ.

Ὁ «δράστης» αὐτοῦ τοῦ γε-
γονότος ἦταν ὁ  Ἀνδρέας, ἕνα 
παιδὶ πέντε ἐτῶν, ποὺ ὁ πατέ-
ρας του τὸ ἔστειλε νὰ πάει στὸ 
σπίτι τοῦ δασκάλου καὶ νὰ τὸν 
προσκαλέσει γιὰ φαγητὸ τὸ με-
σημέρι.

Ὁ  Ἀνδρέας λοιπὸν προθυ-
μότατα μὲ τὸ ποδηλατάκι του 
πῆγε στὸ σπίτι τοῦ δασκάλου 
καὶ κτύπησε τὴν πόρτα. Μόλις ὁ 
δάσκαλος, ποὺ ἦταν μόνος στὸ 
σπίτι, ἄνοιξε τὴν πόρτα, καὶ εἶδε 
τὸν  Ἀνδρέα, τὸν ὁποῖο φυσικὰ 
γνώριζε καλά, τὸν καλωσόρισε 
μὲ εὐγένεια καὶ ἀγάπη.

Ὁ  Ἀνδρέας πλησίασε καὶ 
τοῦ εἶπε θαρρετά:

–  Ὁ μπαμπάς μου σᾶς προ-
σκαλεῖ στὸ σπίτι γιὰ φαγητό, 
γιατὶ ψήνει σουβλάκια καὶ μπρι-
ζόλες. Νὰ καὶ τὸ προσκλητήριο.

Τείνοντας τὸ χεράκι του, 
ὁ  Ἀνδρέας ἔδωσε στὸν κύριο 
Λευτέρη γιὰ προσκλητήριο ἕνα 
μεγάλο, ὡραῖο, τρυφερό, κατα-
πράσινο πλατανόφυλλο!

Ὁ δάσκαλος πῆρε τὸ πλα-
τανόφυλλο καὶ ρώτησε τὸν  
Ἀνδρέα ποιὸς τοῦ τὸ εἶχε δώσει.

– Κανείς, μόνος μου τὸ ἔκο-
ψα ἀπὸ τὸ δέντρο καὶ σᾶς τὸ 
ἔφερα, ἀφοῦ δὲν ξέρω νὰ γρά-

φω καὶ δὲν εἶχα τί ἄλλο νὰ σᾶς 
φέρω γιὰ προσκλητήριο!

Ὁ δάσκαλος πρὸς στιγμὴν 
σάστισε. Νὰ βάλει τὰ γέλια ἢ νὰ 
φερθεῖ σοβαρά; Γρήγορα ὅμως 
μὲ σοβαρότητα εὐχαρίστησε τὸν  
Ἀνδρέα γιὰ τὴν πρόσκληση καὶ 
τὸ προσκλητήριο καὶ τοῦ εἶπε 
πὼς σὲ λίγο θὰ πήγαινε στὸ 
σπίτι του.

Ὅταν ἔφυγε ὁ  Ἀνδρέας, ἡ 
σκέψη τοῦ δασκάλου φτερού-
γισε καὶ ἐπιβεβαίωσε ὅτι ὡραι-
ότερο, ἀθωότερο καὶ φυσικώτε-
ρο προσκλητήριο δύσκολα θὰ 
βρεθεῖ στὴν Οἰκουμένη, ἀφοῦ 
αὐτὸ τὸ προσκλητήριο δὲν ἦταν 
κατασκεύασμα ἀνθρώπινου χε-

ριοῦ, ἀλλὰ δημιούργημα τοῦ 
Δημιουργοῦ τοῦ σύμπαντος, 
ἐπάνω στὸ ὁποῖο εἶχε τυπωθεῖ 
μὲ ἀόρατα γράμματα ἡ αὐθόρ-
μητη καὶ πρωτότυπη σκέψη ἑνὸς 
πεντάχρονου παιδιοῦ. Τὸ πρά-
σινο χρῶμα τῆς ἐλπίδας, ἡ δρο-
σιά, ἡ τρυφερότητα, ἡ φυσική 
του ἁγνότητα καὶ ἡ πρωτοτυπία 
του τὸ καθιστοῦσαν μοναδικό.

Δικαιολογημένα λοιπὸν ὁ 
ἔμπειρος μὲ τὰ παιδιὰ συνταξι-
οῦχος δάσκαλος κύριος Λευ-
τέρης ἐχάραξε ἀνεξίτηλα στὴ 
μνήμη του ἕνα, γιὰ πολλούς, 
ἀσήμαντο γεγονός. Συμφωνεῖτε;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ

Ἕνα προσκλητήριο

Ὡραιότερο, ἀθωότερο καὶ φυσικώτερο προ-
σκλητήριο δύσκολα θὰ βρεθεῖ στὴν Οἰκου-
μένη, ἀφοῦ αὐτὸ τὸ προσκλητήριο δὲν ἦταν 

κατασκεύασμα ἀνθρώπινου χεριοῦ, ἀλλὰ δη-
μιούργημα τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ σύμπαντος, 

ἐπάνω στὸ ὁποῖο εἶχε τυπωθεῖ μὲ ἀόρατα γράμ-
ματα ἡ αὐθόρμητη καὶ πρωτότυπη σκέψη ἑνὸς 

πεντάχρονου παιδιοῦ.K
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Παραμονὴ Χριστουγέννων 
τοῦ 1940. Χειμωνιάτικη 
νύχτα. Τὸ κρύο τσουχτε-

ρό, τὸ χιόνι πέφτει πυκνό. Στὸν 
μεγάλο θάλαμο τοῦ στρατιωτι-
κοῦ νοσοκομείου, ὅπου νοση-
λεύονται οἱ τραυματίες ποὺ φέ-
ρανε ἀπὸ τὸ μέτωπο, ἐπικρατεῖ 
ἀπόλυτη ἡσυχία. Τὴν διακόπτει 
μόνο κάποιος ἀναστεναγμός, 
κάποιο βογκητό, κάποιο παρα-
μιλητό.

Ὁ μόνος ποὺ ξαγρυπνᾷ τὴ 
νύχτα ἐκείνη εἶναι ὁ Γιάννος. 
Μὲ τὰ μάτια ὀρθάνοιχτα καὶ τὴν 
καρδιὰ γεμάτη πόνο, σκέφεται 
τὸ χωριό του, τὸ σπίτι του, τὴ 
χήρα μάννα του, τὴν ἀρραβωνι-
αστικιά του τὴν  Ἀνθούλα.

Θυμήθηκε τὴ μέρα ἐκείνη 
ποὺ ἡ μάννα του, μαζὶ μὲ τὴν  
Ἀνθούλα καὶ τὶς ἄλλες μάννες 
τῶν παιδιῶν ποὺ φεύγανε γιὰ τὸ 
μέτωπο, τοὺς εἶχαν ξεπροβοδί-
σει ὣς τὰ τελευταῖα σπίτια τοῦ 
χωριοῦ.  Ἡ μάννα του ἔκλαιγε 
συνέχεια, ἡ  Ἀνθούλα ντροπαλὴ 
καὶ λιγόλογη δὲν ἔλεγε τίποτα. 
Μόνο ὅταν ἀπομακρύνθηκαν, 
τὴν εἶδε ποὺ ἔβγαλε τὸ μαντήλι 
της καὶ τὸ κουνοῦσε, ὥσπου τὴν 
ἔχασε ἀπὸ τὰ μάτια του.

Κατόπιν ἡ σκέψη του ἔτρε-
ξε πάνω στὰ ἀλβανικὰ βουνά, 
ὅπου πολέμησε παλληκαρί-
σια. Σὲ μιὰ μάχη εἶχε πληγωθεῖ 
ἐλαφρὰ στὸν δεξὶ ὦμο ἀπὸ ἕνα 

θραῦσμα ὀβίδας. Τοῦ εἶχαν δέ-
σει μὲ ἐπίδεσμο τὸ τραῦμα, καὶ 
εἶχε συνεχίσει νὰ πολεμᾷ. Λί-
γες ἡμέρες ἀργότερα, σὲ κάποια 
ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις, μιὰ σφαῖρα 
σφηνώθηκε στὸ πόδι του.  Ἕνας 
συνάδελφός του τὸν βοήθησε 
νὰ φτάσει μέχρι τὸ πρόχειρο χει-
ρουργεῖο τῶν μετόπισθεν. Καὶ 
μετὰ ἀπὸ δύο μέρες, μαζὶ μὲ 
τοὺς ἄλλους πληγωμένους τὸν 
φέρανε σ’ αὐτὸ τὸ νοσοκομεῖο.

Ἀπὸ τὸ ταξίδι δὲν θυμόταν 
καθαρὰ τίποτε. Τὰ εἶχε μπερδέ-
ψει ὅλα. Πόνο, ρῖγος, πυρετό, 
μεταφορὰ ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο σ’ 
ἕνα φορεῖο, καὶ μετὰ στὸ κρεβά-
τι, ὅπου γιατροὶ καὶ νοσοκόμες 
ἔσκυβαν ἀπὸ πάνω του.  Ἐκεῖνο 
ποὺ τοῦ εἶχε κάνει ἐντύπωση 
ἦταν ποὺ οἱ γιατροὶ ἀπὸ τὴν 
πρώτη μέρα ἔδιναν πολὺ με-
γαλύτερη προσοχὴ στὴ μικρὴ 
πληγὴ στὸ χέρι, ποὺ εἶχε γίνει 
ἀπὸ θραῦσμα ὀβίδας, παρὰ 
στὴ μεγάλη πληγὴ στὸ πόδι, 
ἀπ’ ὅπου τοῦ εἶχαν ἀφαιρέσει 
τὴ σφαῖρα.

Δὲν μποροῦσε νὰ καταλά-
βει ὁ Γιάννος πώς, στὶς μεγάλες 
πορεῖες, ποὺ εἶχε γλιστρήσει ὁ 
πρόχειρος ἐπίδεσμος ἀπὸ τὸ 
τραῦμα, καὶ τὸ χοντρὸ μάλλινο 
χακὶ ροῦχο τοῦ εἶχε κολλήσει 
τόσες μέρες πάνω στὴν πληγή, 
ἦταν δυνατὸν νὰ προκληθεῖ 
μόλυνση. Δὲν μποροῦσε νὰ 

καταλάβει γιατί οἱ γιατροὶ αὐτὴ 
τὴν ἀσήμαντη πληγὴ τὴν ἐξέτα-
ζαν καὶ τὴ σκάλιζαν τόσο πολὺ 
καὶ συνέχεια μιλοῦσαν μεταξύ 
τους σὲ μιὰ ἄγνωστη γλῶσσα. 
Οὔτε κατάλαβε γιατί φαινόταν 
τόσο συλλογισμένος ὁ κύριος 
Καθηγητής, ὅταν τοῦ εἶπαν ὅτι ὁ 
Γιάννος εἶχε ρῖγος καὶ μετὰ ψηλὸ 
πυρετό.  Ἀνησύχησε, μόνο ὅταν 
εἶδε ἕναν γιατρὸ νὰ τὸν πλησιά-
ζει καὶ νὰ τοῦ χαϊδεύει τὸ κεφάλι 
μ’ ἕνα θλιμμένο χαμόγελο.

– Τί συμβαίνει, γιατρέ, θὰ 
πεθάνω; τὸν ρώτησε μὲ τρε-
μουλιαστὴ φωνή.

–  Ὄχι, δὲν θὰ σ’ ἀφήσουμε 
νὰ πεθάνεις. Τὸ χέρι σου μόνο 
μπορεῖ νὰ ἐξαπλώσει τὸ κακό... 
μόνο τὸ χέρι.

– Θέλετε νὰ μοῦ τὸ κόψετε;
– Γιὰ νὰ σώσουμε τὴ ζωή 

σου.
– Καὶ θὰ γίνω σακάτης; Πῶς 

θὰ πάω στὸ χωριό μου κου-
λός;  Ἐγὼ εἶμαι ἀγρότης. Πῶς 
θὰ δουλεύω στὰ χωράφια μὲ 
ἕνα χέρι;  Ἡ μάννα μου δὲν ἔχει 
ἄλλο παιδί, ποιὸς θὰ τὴ φρο-
ντίζει; Καὶ ἡ ἀρραβωνιαστικιά 
μου, ἡ  Ἀνθούλα, θὰ μὲ θέλει 
σακάτη;

– Εἶναι προτιμώτερο νὰ σ’ 
ἔχει ἡ μάννα σου ζωντανό, 
ἔστω καὶ μὲ ἕνα χέρι, παρὰ νὰ 
σὲ κλαίει νεκρό. Καὶ ἡ  Ἀνθούλα 
θὰ δείξει ἂν σ’ ἀγαπάει...

Τὸ θαῦμα τοῦ Χριστούλη
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– Καί... πότε λέτε νὰ μοῦ τὸ 
κάνετε;

– Θὰ σ’ ἐξετάσουμε πάλι 
αὔριο τὸ πρωΐ, καί, ἂν εἶναι 
ἀνάγκη, θὰ γίνει ἡ ἐγχείριση 
ἀμέσως.

Ὁ Γιάννος πέρασε μιὰ νύχτα 
μαρτυρική. Νὰ χάσει τὸ χέρι 
του! Τὸ δεξί του χέρι!... Μὲ 
τὰ δάχτυλα τοῦ ἄλλου χεριοῦ 
βρῆκε τὸν ἀγκῶνα καὶ τὸν ἔπια-
σε στὴ χούφτα του, σὰν νὰ ἤθε-
λε νὰ τὸν προφυλάξει.  Ἔπιασε 
τὸ μανίκι του.  Ἴσως αὔριο τέ-
τοια ὥρα νὰ ἦταν ἄδειο.  Ἀπὸ τὶς 
σκέψεις του τὸν διέκοψαν παι-
διάστικες φωνὲς ποὺ ἔψαλλαν 
τὰ κάλαντα.

«Χριστούγεννα»! ψιθύρισε. 
« Ἀπόψε γεννήθηκε ὁ μικρὸς 
Χριστός». Μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς 
του εἶδε τὴ μάννα του γονατι-
σμένη μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι 
νὰ προσεύχεται. Θερμὴ ἀκού-
στηκε καὶ ἡ δική του προσευ-
χή: «Χριστούλη μου, κάνε τὸ 
θαῦμα σου, νὰ μὴ μοῦ κόψουν 
τὸ χέρι!».

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη μπῆκε μιὰ 
νοσοκόμα. Τοῦ ἔβαλε θερμό-
μετρο. Καθὼς τὸν ἀκούμπησε, 
σὰν νὰ ξαφνιάστηκε λιγάκι. Τοῦ 
ἄγγιξε τὸ μέτωπο.

– Δὲν μοῦ λές, τὴ νύχτα εἶχες 
ρίγη, ὅπως τὰ ἄλλα βράδια;

–  Ὄχι, ὁ καιρὸς μαλάκωσε, 
καὶ δὲν κρύωνα τόσο.

Τὸ μεγάλο ρολόι χτύπη-
σε ὀκτώ. Οἱ γιατροὶ μπῆκαν 
στὸν θάλαμο καὶ ἄρχισαν τὴν 
ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸν Γιάννο.  Ὁ 
Καθηγητὴς τοῦ ἔπιασε τὸ χέρι. 
Κράτησε γιὰ λίγα δευτερόλεπτα 
τὸν σφυγμό του, κι ἔπειτα κοίτα-
ξε τὸ δελτίο του μὲ ἀπορία.  Ἡ 
νοσοκόμα ποὺ στεκόταν δίπλα 
του κἄτι τοῦ εἶπε.

–  Ἀλήθεια; τῆς ἀπάντησε. 
Εἴπατε χωρὶς πυρετὸ τὴ νύχτα;... 
ἂς δοῦμε... ἂς δοῦμε... ὅλα εἶναι 
δυνατά.

Ἡ ἐξέταση τῆς πληγῆς ἄρχι-
σε. Βάσταξε ἀρκετὴ ὥρα, καὶ 
πονοῦσε. Τὸν Γιάννο ὁ πόνος 
δὲν τὸν ἔνοιαζε· ἡ σιωπὴ τῶν 
γιατρῶν τὸν ἀνησυχοῦσε. Μετὰ 

κἄτι εἶπαν μεταξύ τους, δέσα-
νε τὸ τραῦμα καὶ φύγανε ὅλοι, 
χωρὶς νὰ τοῦ δώσουν καμμία 
ἐξήγηση. Στὸν Γιάννο φάνηκε 
πὼς πέρασαν ἀμέτρητες ὧρες, 
ὥσπου νὰ δεῖ τὴ νοσοκόμα νὰ 
μπαίνει στὸν θάλαμο.

– Τί κάνουν οἱ γιατροί; Γιατί 
ἀργοῦν, πότε θὰ μὲ πᾶνε στὸ 
χειρουργεῖο;

Ἐκείνη τὸν κοίταξε χαμογε-
λαστή.

– Δὲν θὰ χρειαστεῖ.  Ὁ Θεὸς 
σὲ λυπήθηκε. Λυπήθηκε ἐσέ-
να καὶ τὴ μάννα σου καὶ τὴν  
Ἀνθούλα. Τὸ χέρι σου εἶναι 
καλύτερα. Θὰ γειάνει γρήγο-
ρα.  Ἦταν καλὸ σημάδι ποὺ δὲν 
εἶχες τὴ νύχτα πυρετό. Τὰ νιᾶτα 
σου καὶ ἡ γερή σου κράση σὲ 
ἔσωσαν.

Ὁ Γιάννος δὲν μίλησε.  Ἤξε-
ρε πολὺ καλὰ ποιὸς τὸν εἶχε 
σώσει.  Ὁ μικρὸς Χριστούλης, 
τὴ νύχτα ἐκείνη, εἶχε κάνει τό 
«θαῦμα» Του!

ΚΑΙΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Τὸν  Ἰουστῖνο Πόποβιτς μᾶς 
δόθηκε, νομίζω, ἡ εὐκαιρία 
νὰ τὸν γνωρίσουμε ἐν μέρει 

καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε στὶς βαθυ-
στόχαστες σκέψεις του μέσα ἀπὸ 
κάποια ἄρθρα τοῦ περιοδικοῦ μας  
Ὁ Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος. Πρό-
κειται γιὰ μιὰ μεγάλη προσωπι-
κότητα, μὲ πολὺ βαθὺ στοχασμό, 
μὲ θεογνωσία, ποὺ ἀντλεῖ ἀπὸ 
τοὺς  Ἐκκλησιαστικοὺς Πατέρες 
μας. Σέρβος στὴν καταγωγή, ἱε-
ρωμένος, Καθηγητὴς τοῦ Πανε-
πιστημίου στὸ Βελιγράδι.  Ἔζησε 
τὸν προηγούμενο αἰῶνα ἐπὶ τοῦ 
κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος.

Διαβάζοντας προχθὲς κάποιο 
μελέτημα τοῦ π.  Ἰουστίνου Πόπο-
βιτς, στάθηκα σὲ μία, κατὰ τὴ γνώ-
μη μου, βαρυσήμαντη σκέψη του, 
σὲ ἕνα συλλογισμὸ πολὺ ἁπλό, 
ἴσως ὅμως δύσκολο στὴν ἐφαρ-
μογή του, ἀληθινὸ ἐν τούτοις, 
βαθυστόχαστο καὶ ἐμποτισμένο 
ἀπὸ  Ἅγιο Πνεῦμα.

Στὸ μεγάλο θέμα τῆς ἀγωγῆς 
κάθε προσώπου, εἴτε ἀφορᾷ τὸν 
ἑαυτό μας εἴτε τὰ παιδιά μας εἴτε 
καὶ ὅπου ἀλλοῦ, ὑπάρχει, λέει ὁ 
Πόποβιτς, μία καὶ μοναδικὴ κα-
τεύθυνση. Αὐτὴ εἶναι ἡ βίωση 
τῆς ἀλήθειας.  Ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια, 
ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, εἶναι ὁ 
Χριστός. Τὸ διεκήρυξε ὁ ἴδιος:  
« Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ 
ἡ ζωή», εἶπε ( Ἰω., ιδ΄ 6).  Ἑπομέ-
νως, ὁ δρόμος γιὰ τὴν ὁλοκλήρω-
σή μας εἶναι ἤδη σεσημασμένος, 
εἶναι ἀνοικτός.  Ὑπάρχει τὸ πράσι-
νο φῶς, τὸ θεῖο φῶς.  Ὁ Χριστός, 
δηλαδὴ ἡ εὐαγγελικὴ ἀλήθεια, 
εἶναι κατὰ τὸν Πόποβιτς ὁ ὁδοδεί-
κτης μας στὴν ὁλοκλήρωση, στὴν 
ὡρίμανση τοῦ κάθε προσώπου.

Καὶ συνεχίζει ὁ συγγραφέας. 
Συμβαίνει κάποιες φορὲς νὰ διε-

ρωτᾶται κανείς: «Τί νὰ κάνω τώρα; 
πῶς νὰ ἐνεργήσω στὸ α ἢ β γεγο-
νός;»- καὶ βρίσκεται σὲ ἀμηχανία. 
Διερωτήσου, λέει ὁ συγγραφέας, 
πῶς θὰ ἐνεργοῦσε ὁ Χριστὸς στὴν 
προκειμένη περίπτωση.

Πιθανὸν ὅμως νὰ ὑπάρχει 
κάποια ἔνσταση:  Ἄλλα χρόνια 
τότε, ἄλλοι καιροί. Πράγματι, 
ἄλλα χρόνια τότε, ὅμως γιατί τὸ 
ξεχνᾶμε;  Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία 
καὶ παραμένει ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἡ 
αὐτή. Οἱ ἀξίες τῆς ζωῆς δὲν με-
ταβάλλονται.  Ἐξακολουθοῦν νὰ 
παραμένουν τὸ θεμέλιο τῆς ζωῆς.  
Ὁ Χριστὸς εἶναι «αὐτὸς νῦν τε καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας». Τὸ μαρτυροῦν 
τὸ γεγονὸς αὐτὸ οἱ ἅγιοι κάθε 
ἐποχῆς. Καὶ εἶναι δισεκατομμύρια 
αὐτοὶ στὸ διάβα τοῦ χρόνου σ’ 
ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς.

Ἀλλὰ καὶ κἄτι ἄλλο πολὺ ση-
μαντικὸ προσθέτει ὁ Πόποβιτς:  Ἡ 
ψυχὴ ὅλων εἶναι θεοειδής. «Κατ’ 
εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» πλά-
σθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Δη-
μιουργό του.  Ἡ συνειδητοποίηση 
αὐτῆς τῆς ἀλήθειας νοηματοδοτεῖ 
τὴ ζωή μας καὶ μᾶς ἀνεφοδιάζει 
μὲ τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια, καὶ γιὰ 
τὴν ἐπιβίωσή μας στὴ γήινη αὐτὴ 
σφαῖρα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν οὐρανό. 

Μόνον τότε κολυμπᾶμε μέσα στὸν 
ποταμὸ τῆς δικῆς Του ἁγιότητας 
καὶ ἀδράχνουμε τὴν αἰωνιότητα.

Ἡ παραγγελία τοῦ Σωτῆρα μας 
εἶναι σαφής: « Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι 
ἐγὼ ἅγιος εἰμί» (Πέτρ., α΄ 16). Καὶ 
ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προ-
τρέπει: «Μιμηταί μου γίνεσθε, 
καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ., 
ια΄ 1). Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἔγινε ὁ 
Θεός μας ἄνθρωπος. «Αὐτὸς ἔχει 
ὁδεύσει ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-
που καὶ κατέστησε δυνατὸ αὐτὸ 
τὸ ἔργο τοῦ ἁγιασμοῦ μας.  Ἀπὸ 
τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας ἀπελευ-
θερώνεται ὁ ἄνθρωπος μόνον διὰ 
τοῦ Χριστοῦ», γράφει ὁ Πόποβιτς 
( Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος, σελ. 
65).

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ παιδεία.  
Ἡ σύγκραση τῆς ἀνθρώπινης φύ-
σης μας μὲ τὴ θεϊκὴ Χάρη, διὰ τῆς 
ἐνεργείας τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος. 
Αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ συνεχής 
μας ἀγώνας, ἀποβλέποντας στὸ 
ἀρχέτυπό μας, ποὺ εἶναι ὁ Χρι-
στός. Μὴ χάσουμε τὸ τραῖνο. 
«Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε», 
διασαλπίζει ὁ εὐαγγελικὸς λόγος 
(Ματθ., κστ΄ 41˙ Μάρκ., ιδ΄ 38). 
« Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω».

Μ.Θ.Θ.

Ἡ ἀξιοποίηση  
τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου

Ἄλλα χρόνια τότε, ἄλλοι καιροί. Πράγματι, 
ἄλλα χρόνια τότε, ὅμως γιατί τὸ ξεχνᾶμε;  Ἡ 

ἀλήθεια εἶναι μία καὶ παραμένει ἀνὰ τοὺς 
αἰῶνες ἡ αὐτή. Οἱ ἀξίες τῆς ζωῆς δὲν μεταβάλ-

λονται.  Ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν τὸ 
θεμέλιο τῆς ζωῆς.  Ὁ Χριστὸς εἶναι «αὐτὸς νῦν 

τε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας».K
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«Προτάσε ι ς  σὰν 
αὐτὴ τῆς κυρίας 
Ρεπούση γιὰ τὴν 

κατάργηση κάποιων μαθημά-
των, καὶ τώρα συγκεκριμένα 
τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ κάνουν 
κι ἀνατριχιάζω. Μὲ κάνουν 
καὶ φοβᾶμαι πραγματικὰ γιὰ 
τὸ μέλλον μιᾶς τόσο μικρῆς κι 
εὔθραυστης κοινωνίας σὰν τὴ 
δική μας. Αἰσθάνομαι ἀπειλὴ 
ἀπὸ τὴ δικτατορία τῆς Τρόι-
κας, ποὺ ἐπιθυμεῖ βαθιὰ τὴν 
ἀπόλυτη μετατροπὴ τῶν πο-
λιτῶν σὲ δούλους, σὲ ἁπλὲς 
μονάδες παραγωγῆς. Εἶναι 
σὰν νὰ βλέπω μπροστά μου 
νὰ ξετυλίγεται ὅλο τὸ σχέδιο 
τῆς φρίκης: Ἀνθρώπινες ψυχὲς 
νὰ ρίχνονται στὴν τεράστια χο-
άνη τῆς κρεατομηχανῆς, καὶ νὰ 
βγαίνουν πανομοιότυπα πα-
ρασκευάσματα, ἕτοιμα πρὸς 
ἐκμετάλλευση.

Ὅσο κι ἂν σᾶς φανεῖ πα-
ράξενο, καταργώντας τὰ Θρη-
σκευτικὰ ἀνοίγεται μιὰ νέα 
περίοδος σκοταδισμοῦ στὴν 
ἑλληνικὴ κοινωνία. Καταργεῖται 
τὸ δικαίωμα τῶν παιδιῶν νὰ 
γνωρίζουν τὴν παράδοση τῆς 
χώρας τους. Καταργεῖται τὸ δι-
καίωμα τῶν παιδιῶν νὰ ἀποδε-
χθοῦν καὶ νὰ ἀγαπήσουν αὐτὴν 
ἢ νὰ τὴν ἀπορρίψουν. Γιατὶ ἡ 
ὁποιαδήποτε ἀποδοχὴ ἢ ἡ 
ὁποιαδήποτε ἀπόρριψη θέλει 
κόπο. Ἔρχεται κατόπιν σκέψε-
ως, κατόπιν ὑγιῶν λογικῶν δι-
εργασιῶν καὶ συναισθηματικοῦ 
πλούτου, ποὺ ἕνας ἄνθρωπος 
ὀφείλει νὰ ἔχει, γιὰ νὰ εἶναι 
ἄνθρωπος. Καταργεῖται τὸ δι-
καίωμα νὰ μάθουν ποιὰ εἶναι 
ἡ θρησκεία τῆς χώρας τους καὶ 
ποιὲς εἶναι οἱ ἄλλες θρησκεῖες 
(μιᾶς καὶ στὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν στὶς τελευταῖες τάξεις 

ὑπάρχουν καὶ τὰ κεφάλαια τῆς 
θρησκειολογίας).

Οἱ θεολογικὲς σχολὲς 
Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης 
εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς 
πανεπιστημιακὲς σχολὲς τοῦ 
κόσμου. Μὲ τὴν πρόταση τῆς κ. 
Ρεπούση τίθεται σοβαρὸ πρό-
βλημα λειτουργίας τους.

Τὰ Θρησκευτικὰ καὶ κάθε 
μάθημα «δευτερεῦον» ποὺ 
ἀπειλεῖται μὲ ἐξαφάνιση, Καλ-
λιτεχνικά, Φιλοσοφία κτλ., μᾶς 
φέρνουν πιὸ κοντὰ στὴ δική 
μας πολιτιστικὴ ἐξαφάνιση. 
Ξεχνάω μερικὲς φορὲς ὅτι οἱ 
«δοῦλοι» δὲν χρειάζονται νὰ 
ξέρουν πολλά. Δὲν θὰ φλερ-
τάρουν ποτὲ μὲ ἕνα στίχο τοῦ 
Ἐλύτη, δὲν θὰ συγκινηθοῦν 
ποτὲ ἀκούγοντας τὸ τροπάριο 
τῆς Κασσιανῆς, δὲν θὰ συζητή-
σουν γιὰ τὸν  Ἔρωτα τοῦ Πλά-
τωνα, γιατὶ ἁπλᾶ δὲν θὰ τὰ γνω-
ρίζουν. Καὶ εἶναι τόσο θλιβερὸ 
αὐτό... Ἀσυγκρίτως πιὸ θλιβερὸ 
ἀπὸ ἕνα ἀπλήρωτο νοίκι...».

ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Νὰ καταργήσουμε τὰ Θρησκευτικά;

Ἡ Εὐσταθία εἶναι ταλαντοῦχος 
καὶ ποιοτικὴ τραγουδοποιός, ἀπό-
φοιτος ἡ ἴδια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν. Τὸ κεί-
μενό της, ποὺ κυκλοφόρησε εὐρέως 
στὸ διαδίκτυο, μᾶς ἀπέστειλε ἡ συ-
νεργάτις μας Μπέλλα Παρασκευο-
πούλου, μὲ τὸ ἀκόλουθο σχόλιο:

« Ὁλοκληρώθηκε ὁ σχεδιασμός: 
δοῦλοι. Οἱ δοῦλοι δὲν πρέπει νὰ 
ἔχουν θρησκεία, ἰδίως τὴ μεγά-
λη ἑλληνορθόδοξη πίστη μας. Οἱ 
δοῦλοι δὲν πρέπει νὰ ἔχουν ἱστορία 
μὲ βάθος χιλιετιῶν. Οἱ δοῦλοι, τέ-
λος, δὲν πρέπει νὰ ἔχουν γλῶσσα, 
ἰδίως τὴν πιὸ πλούσια γλῶσσα τοῦ 
πλανήτη, ποὺ τροφοδοτεῖ πλῆθος 
γλωσσῶν καὶ ἐπιστημῶν. Αὐτὰ τὰ 
τρία ἀποτελοῦν τὸ τρίπτυχο τοῦ 
ἐθνικοῦ θανάτου τῆς χώρας μας».
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Ἡμέρες γιορτινές.  Ἡ πόλη 
ἔχει φορέσει τὰ καλά της.  
Ὅταν ὅμως περπατᾶμε 

στοὺς δρόμους τῆς πόλης, τὸ 
βλέμμα μας δὲν τραβοῦν μό-
νο οἱ ἑορταστικοὶ στολισμοί, 
οἱ φανταχτερὲς βιτρίνες καὶ τὰ 
χαρούμενα πρόσωπα τῶν παι-
διῶν. Μοιραῖα, τὸ βλέμμα μας 
πέφτει καὶ σὲ εἰκόνες θλιβερές, 
εἰκόνες ζοφερές. Ποῦ βρέθηκαν, 
ἀλήθεια, τόσοι ἄστεγοι;  Ἀμέτρη-
τοι ἐπαῖτες, περισσότεροι φέτος 
παρὰ ποτέ, ὑψώνουν ἱκετευτικὰ 
τὸ χέρι γυρεύοντας τὴ βοήθειά 
μας.

Ἂς ποῦμε, βεβαίως, μιὰ ἀλή-
θεια:  Ἐνίοτε συμβαίνει ἡ ἐπαιτεία 
νὰ εἶναι γιὰ κάποιους ἀνθρώ-
πους ἁπλῶς ἕνα προσοδοφόρο 
ἐπάγγελμα.  Ὅλοι ἔχουμε ἀκού-
σει νὰ γίνεται λόγος γιὰ ἐπαῖτες 
ποὺ μετὰ τὸν θάνατό τους ἀπε-
δείχθη ὅτι ἔκρυβαν στὰ σπίτια 
τους ὁλόκληρες περιουσίες. Καὶ 
θυμᾶμαι ἐδῶ ἕνα πολὺ χαρακτη-
ριστικὸ περιστατικό, τὸ ὁποῖο 
μοῦ διηγεῖτο ἡ μητέρα μου: 
Νεαρὴ δασκάλα τότε, ἡ μητέρα 
μου εἶχε πάει ξημερώματα σὲ 
κάποιο βιβλιοχαρτοπωλεῖο, γιὰ 

νὰ ἀγοράσει κάποια ἀπαραίτητη 
γραφικὴ ὕλη.  Ἐκείνη τὴν ὥρα, 
στὸ κατάστημα εἶχαν συρρεύσει 
δεκάδες γυναῖκες ἀθίγγανες, γιὰ 
νὰ πάρουν μικρές, πλαστικοποι-
ημένες εἰκονίτσες τῆς Παναγίας, 
τὶς ὁποῖες θὰ χρησιμοποιοῦσαν 
στὴν ἐπαιτεία.  Ἀνάμεσα στὶς 
ἄλλες ἀθίγγανες, μπῆκε στὸ 
μαγαζὶ καὶ μία ποὺ κρατοῦσε 
στὴν ἀγκαλιά της ἕνα βρέφος, 
φρικτὰ ἀκρωτηριασμένο, ποὺ 
δὲν μποροῦσες νὰ τὸ δεῖς, χωρὶς 
νὰ νιώσεις νά «δαγκώνει» τὴν 
καρδιά σου ἡ συμπόνοια γιὰ τὸ 
ἄτυχο βρέφος καὶ τὴν τραγικὴ 
μάννα.  Ἀλλά, τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς 
ποὺ ἡ μητέρα μου ἑτοιμαζόταν 
νὰ πεῖ, ἔστω, ἕναν λόγο συμπό-
νοιας, εἶδε τὴ μέν «μητέρα» νὰ 
ἐπιδεικνύει τὸ βρέφος σάν... τρό-
παιο, τὶς δὲ ἄλλες ἀθίγγανες νὰ 
μαζεύονται γύρω ἀπὸ τὸ βρέφος 
γεμάτες ἐνθουσιασμὸ καὶ νὰ τὴ 
ρωτᾶνε... ποῦ τὸ εἶχε βρεῖ αὐτὸ 
τὸ μωρὸ καί... πόσα πλήρωνε γι’ 
αὐτό! Λοιπόν, ναί, εἶναι ἀλήθεια 
ὅτι γιὰ κάποιους ἡ ἐπαιτεία δὲν 
εἶναι παρὰ ἕνα προσοδοφόρο 
ἐπάγγελμα.

Ὡστόσο, ἂν θέλουμε νὰ λέ-

με ὅλη τὴν ἀλήθεια, πρέπει νὰ 
ποῦμε καὶ κἄτι ἀκόμα:  Ὅτι, κι ἂν 
ἀκόμη ὑπάρχουν κάποιοι κατ’ 
ἐπάγγελμα ἐπαῖτες, ποὺ κερδί-
ζουν ἀπὸ τὴν ἐπαιτεία, πάντως 
δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἐπαῖτες τέτοιοι. 
Στὴν ἐποχή μας μάλιστα, τὴν 
ἐποχὴ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης 
καὶ τῶν μέτρων δημοσιονομικῆς 
προσαρμογῆς, πολλοὶ εἶναι οἱ 
συνάνθρωποί μας ποὺ ἔχουν 
δεῖ τὴ ζωή τους ὁλόκληρη νὰ 
ἀνατρέπεται καὶ ἔχουν περιέλ-
θει σὲ κατάσταση ἔσχατης ἔνδει-
ας. Συχνὰ ἡ ἀξιοπρέπειά τους 
δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ δοῦμε τὴν 
ἀνάγκη τους, γιατὶ οἱ ἴδιοι ἐπιλέ-
γουν νὰ τὴν κρατᾶνε κρυφή, ὅσο 
τοὐλάχιστον μποροῦν.  Ἀλλὰ 
ὑπάρχουν καὶ πάρα πολλοὶ 
ἄνθρωποι –καὶ δυστυχῶς αὐτοὶ 
γίνονται ὅλο καὶ περισσότεροι– 
οἱ ὁποῖοι, ἔχοντας φθάσει στὸ 
τελευταῖο σκαλοπάτι τῆς ἀνέ-
χειας καὶ τῆς ἔνδειας, ὑψώνουν 
παρακλητικὰ τὸ χέρι ζητώντας τὴ 
βοήθειά μας. Καὶ ἴσως, περισσό-
τερο ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη, 
τοὺς βαραίνει ἡ ἀδιαφορία μὲ 
τὴν ὁποία ἔρχονται ἀντιμέτωποι.

*     *     *

Ἄλλο εἶναι ὅμως τὸ θέμα 
ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει ἐδῶ. 
Καὶ ἀφετηρία του εἶναι μιὰ πολὺ 
ἁπλῆ παρατήρηση: Βλέπουμε 
τοὺς ἐπαῖτες νὰ κρατοῦν εἰκονί-
τσες τῆς Παναγίας καὶ νὰ μιλοῦν 
γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἁγίους. 
Καὶ αὐτὸ τὸ κάνουν τόσο πολ-
λοὶ ἀπὸ αὐτοὺς καὶ τόσο συχνά, 
ὥστε φαίνεται πὼς καμμία ἄλλη 
κατηγορία ἀνθρώπων –μὲ ἐξαί-
ρεση ἴσως τοὺς ἱερεῖς– δὲν μνη-
μονεύει τόσο συχνὰ τὸν Χριστό, 
τὴν Παναγία καὶ τοὺς ἁγίους, ὅσο 
οἱ ἐπαῖτες...

Τὸ ἀφελὲς ἐρώτημα θὰ μπο-

Οἱ «Παναγίτσες» τῶν ἐπαιτῶν
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ροῦσε ἐδῶ νὰ εἶναι τὸ ἑξῆς: Τί λοι-
πόν; Μήπως οἱ ἐπαῖτες εἶναι μιὰ 
κατηγορία ἀνθρώπων στὴν ὁποία 
ἡ πίστη εὐδοκιμεῖ περισσότερο ἀπ’ 
ὅ,τι σὲ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους;

Προφανῶς ὄχι˙ ἂς μὴν τρέ-
φουμε αὐταπάτες. Οἱ ἐπαῖτες 
κρατοῦν εἰκονίτσες τῆς Παναγίας 
καὶ μιλοῦν γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς 
ἁγίους, ἐπειδή, ἁπλούστατα, οἱ 
χριστιανοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους κατ’ ἐξοχὴν περιμένουν 
νὰ πάρουν βοήθεια. Οἱ χριστιανοὶ 
εἶναι ἐκεῖνοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους κατ’ 
ἐξοχὴν περιμένουν ὅτι θὰ τοὺς 
συμπονέσουν καὶ θὰ βάλουν τὸ 
χέρι στὴν τσέπη, γιατὶ αὐτοὶ ἔχουν 
μεγαλώσει μὲ τό «Μακάριοι οἱ ἐλε-
ήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» 
(Ματθ., ε΄ 7).  Ὁ ἱερὸς Χρυσόστο-
μος βλέπει τὴν ἐλεημοσύνη ὡς τή 
«βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ἡ ὁποία 
ἀνυψώνει γρήγορα τοὺς ἀνθρώ-
πους στὶς ἁψῖδες τῶν οὐρανῶν» 
( Ἰω. Χρυσ., Περὶ ἐλεημοσύνης,  
Ὁμιλία Γ΄, PG 49, 293.9-11), καὶ 
προτρέπει τὸν ἄνθρωπο νὰ μὴ θε-
ωρεῖ τὴν ἐλεημοσύνη ἔξοδο, ἀλλὰ 
πηγὴ ἐσόδων, νὰ μὴν τὴ βλέπει ὡς 
δαπάνη, ἀλλὰ ὡς πλοῦτο, καθὼς 
τελικὰ συμβαίνει νὰ παίρνει περισ-
σότερα ἀπ’ ὅσα τυχὸν δίνει: δίνει 
ἄρτο καὶ παίρνει ζωὴ αἰώνια, δί-
νει ροῦχο καὶ παίρνει περιβόλαιο 
ἀφθαρσίας, μοιράζεται τὴ στέγη 
του καὶ παίρνει τὴ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν· μὲ λίγα λόγια, προσφέ-

ρει αὐτὰ ποὺ χάνονται καὶ παίρνει 
αὐτὰ ποὺ μένουν εἰς τὸν αἰῶνα  
( Ἰω. Χρυσ., Εἰς τὰ ὑπόλοιπα κατὰ 
αἱρετικῶν, καὶ περὶ κρίσεως καὶ 
ἐλεημοσύνης, καὶ εἰς τὴν αἴτησιν 
τῆς μητρὸς τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, PG 
48,770.36-43).  Ἀσφαλῶς, ὅπως 
εἴδαμε στὴν ἀρχή, ὑπάρχουν κά-
ποιοι ποὺ δὲν ἀξίζουν τὴν ἐλεη-
μοσύνη, εἴτε πρόκειται γιὰ τοὺς 
ἐπαῖτες ποὺ κερδίζουν ἀπὸ τὴν 
ἐπαιτεία, εἴτε γιὰ ἀνθρώπους ποὺ 
ἀρέσκονται νά «κλαίγονται» συ-
νεχῶς καὶ νὰ ἐκμεταλλεύονται 
τοὺς ἄλλους.  Ἀλλὰ ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος γράφει ρητῶς ὅτι 
ἄλλο ὁ δικαστὴς καὶ ἄλλο ὁ ἐλεή-
μονας, καὶ ἡ ἐλεημοσύνη λέγεται 
ἔτσι, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δίνουμε καὶ 
στοὺς ἀναξίους - διότι, ἂν γυρεύ-
αμε ἐξονυχιστικὰ ποιὸς ἀξίζει καὶ 
ποιὸς ὄχι, ζήτημα εἶναι ἂν θὰ δί-
ναμε καὶ σὲ κανέναν˙ καὶ προτρέ-
πει ὁ ἅγιος Πατὴρ νὰ μιμούμαστε 
τὸν  Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος, ἀκριβῶς 
ἐπειδὴ δὲν γύρευε ἐξονυχιστικὰ 
ποιὸς ἀπὸ τοὺς περαστικοὺς ἄξιζε 
καὶ ποιὸς ὄχι, ἀξιώθηκε καὶ τὴ με-
γάλη καὶ θαυμαστὴ ἐκείνη Φιλο-
ξενία ( Ἰω. Χρυσ., Εἰς τὸν Λάζαρον, 
Λόγος Β΄, PG 48, 989.60-990.11).

Τὸ ζητούμενο βεβαίως δὲν 
εἶναι νὰ διεξέλθουμε ἐδῶ τοὺς 
ὕμνους γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη ποὺ 
βρίσκουμε στὶς Γραφὲς καὶ τοὺς 
Πατέρες. Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ 
κατανοήσουμε γιατί οἱ χριστιανοί, 

ἀνατεθραμμένοι μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ 
τῆς ἀξίες τῆς χριστιανικῆς πίστης, 
εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πρῶτοι θὰ σηκώ-
σουν τὸ χέρι νὰ βοηθήσουν τὸν 
ἄνθρωπο ποὺ βλέπουν σὲ ἀνά-
γκη.  Ἔτσι, πολὺ λογικά, οἱ χριστια-
νοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
οἱ ἐπαῖτες κατ’ ἐξοχὴν περιμένουν 
νὰ πάρουν βοήθεια. Κοιτάξτε ποῦ 
ἐπιλέγουν νὰ στηθοῦν οἱ ἐπαῖτες, 
γιὰ νὰ γυρέψουν βοήθεια: ὄχι ἔξω 
ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο, ὄχι ἔξω ἀπὸ 
τὰ κομματικὰ γραφεῖα, ὄχι ἔξω 
ἀπὸ τὰ δημαρχιακὰ μέγαρα· ἀλλὰ 
ἔξω ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες. Μὲ τὸ ἴδιο 
σκεπτικὸ ἀπαντᾶται καὶ τὸ ἐρώ-
τημα ποὺ θέσαμε παραπάνω, τὸ 
ἐρώτημα δηλαδὴ γιατί οἱ ἐπαῖτες 
κρατοῦν εἰκονίτσες τῆς Παναγίας 
καὶ μιλοῦν γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς 
ἁγίους.

 Ὅπως ὅταν κοιτάξεις ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο 
τοῦ σπιτιοῦ σου καὶ δεῖς τοὺς ἀνθρώπους στὸν 

δρόμο νὰ κρατᾶνε ὀμπρέλλες, αὐτὸ ἀποδει-
κνύει ὅτι βρέχει, κι ἂς μὴ βλέπεις τὶς σταγό-

νες τῆς βροχῆς, ἔτσι καὶ οἱ «Παναγίτσες» ποὺ 
κρατᾶνε οἱ ἐπαῖτες καὶ τὰ πόστα ποὺ ἐπιλέγουν 
μαρτυροῦν ἀψευδῶς ἀπὸ ποιοὺς περιμένουν 

νὰ βροῦν βοήθεια.K

K
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Ἂς εἴμαστε ρεαλιστές, καὶ 
ἂς τὸ θέσουμε ἀκόμα πιὸ πε-
ζά.  Ἂν αὐτοὶ ποὺ κατ’ ἐξοχὴν 
βοηθοῦσαν τοὺς ἐπαῖτες ἦταν, 
γιὰ παράδειγμα, οἱ κομμου-
νιστές, τότε οἱ ἐπαῖτες δὲν θὰ 
κρατοῦσαν εἰκόνες τῆς Πανα-
γίας, ἀλλὰ κονκάρδες μὲ τὸ 
σφυροδρέπανο, καὶ δὲν θὰ μι-
λοῦσαν γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς 
ἁγίους, ἀλλὰ γιὰ τὸν Μὰρξ καὶ 
τὸν Λένιν. Καὶ οὕτω καθεξῆς, 
βεβαίως:  Ἂν αὐτοὶ ποὺ κατ’ 
ἐξοχὴν βοηθοῦσαν τοὺς ἐπαῖτες 
ἦταν οἱ βασιλόφρονες, τότε οἱ 
ἐπαῖτες θὰ κρατοῦσαν εἰκονίτσες 
τοῦ βασιλιᾶ· ἂν αὐτοὶ ποὺ κατ’ 
ἐξοχὴν βοηθοῦσαν ἦταν οἱ ὀπα-
δοὶ τοῦ α΄ ἢ τοῦ β΄ κόμματος, 
τότε οἱ ἐπαῖτες θὰ κρατοῦσαν 
τὰ ἀντίστοιχα κομματικὰ σύμ-
βολα καὶ θὰ φώναζαν κομμα-
τικὰ συνθήματα· ἂν αὐτοὶ ποὺ 
κατ’ ἐξοχὴν βοηθοῦσαν ἦταν οἱ 
ἐθνικόφρονες, τότε οἱ ἐπαῖτες θὰ 
κρατοῦσαν ἑλληνικὰ σημαιάκια.

Προφανῶς, ὅμως, οἱ ἐπαῖτες 
ξέρουν ὅτι, ἂν κάποιοι πρόκει-
ται νὰ τοὺς βοηθήσουν, αὐτοὶ 
εἶναι κατ’ ἐξοχὴν οἱ χριστιανοί. 
Δὲν χρειάζεται νὰ κάνουμε ἐδῶ 
στατιστική.  Ὅπως ὅταν κοιτάξεις 
ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ σπι-
τιοῦ σου καὶ δεῖς τοὺς ἀνθρώ-
πους στὸν δρόμο νὰ κρατᾶνε 
ὀμπρέλλες, αὐτὸ ἀποδεικνύει 
ὅτι βρέχει, κι ἂς μὴ βλέπεις τὶς 
σταγόνες τῆς βροχῆς, ἔτσι καὶ 
οἱ «Παναγίτσες» ποὺ κρατᾶνε οἱ 
ἐπαῖτες καὶ τὰ πόστα ποὺ ἐπιλέ-
γουν μαρτυροῦν ἀψευδῶς ἀπὸ 
ποιοὺς περιμένουν νὰ βροῦν 
βοήθεια.

*     *     *

Κάπου ἐδῶ ὅμως γεννᾶται 
καὶ ἕνα ἀκόμη, εὔλογο ἐρώτη-
μα: Αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, 
τοὺς χριστιανούς, ποὺ πρῶτοι 
θὰ σηκώσουν τὸ χέρι νὰ βοηθή-
σουν τὸν συνάνθρωπό τους ποὺ 
βλέπουν σὲ ἀνάγκη, ἡ κοινωνία 
μας τοὺς θέλει;

Ἡ ἀπάντηση δὲν μπορεῖ νὰ 
εἶναι παρὰ μία καὶ μόνο:  Ὄχι 
ἁπλῶς τοὺς θέλει, ἀλλὰ καὶ  
τ ο ὺ ς  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι . Καὶ κἄτι 
παραπάνω: Κι ἂν ἀκόμη ὑπο-
θέσουμε ὅτι πάντοτε τοὺς χρει-
αζόταν, πολὺ περισσότερο τοὺς 
χρειάζεται σήμερα, γιατὶ ἁπλού-
στατα σήμερα εἶναι πολὺ περισ-
σότεροι καὶ ἡ συνάνθρωποί μας 
ποὺ βρίσκονται σὲ ἀνάγκη. Ξε-
χάστε τοὺς ἐπαῖτες. Δέστε πόση 
στέρηση καὶ κατήφεια κυριαρχεῖ 
σχεδὸν σὲ κάθε σπιτικό.  Ἡ πρω-
τοφανὴς οἰκονομικὴ κρίση ποὺ 
διανύουμε ἔχει ὁδηγήσει τόσους 
συνανθρώπους μας στὴν ἔνδεια 
καὶ τὴν ἀπελπισία, ποὺ τὸ ὑπ’ 

ἀριθμὸν ἕνα διακύβευμα γιὰ τὴν 
κοινωνία μας εἶναι ἡ διάσπαση 
τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. Καὶ 
γιὰ νὰ μὴ διασπασθεῖ ἡ κοινω-
νικὴ συνοχή, εἶναι ἀπαραίτητο 
νὰ ὑπάρχουν οἱ ἄνθρωποι οἱ 
ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ ὀχυρώνονται 
στὴ δική τους εὐημερία, θὰ 
σπεύσουν νὰ βοηθήσουν, ἀκό-
μη καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους, 
τοὺς συνανθρώπους τους ποὺ 
βρίσκονται σὲ ἀνάγκη.  Ἡ κοινω-
νία μας, λοιπόν, θέλει τέτοιους 
ἀνθρώπους· καὶ ὄχι ἁπλῶς τοὺς 
θέλει, ἀλλὰ καὶ τοὺς χρειάζεται· 
καὶ ὄχι ἁπλῶς τοὺς χρειάζεται, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς χρειάζεται σήμερα 
περισσότερο παρὰ ποτέ.

 Αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς χριστιανούς, 
ποὺ πρῶτοι θὰ σηκώσουν τὸ χέρι νὰ βοηθή-
σουν τὸν συνάνθρωπό τους ποὺ βλέπουν σὲ 

ἀνάγκη, ἡ κοινωνία μας τοὺς θέλει;
Ἡ ἀπάντηση δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι παρὰ μία καὶ 

μόνο:  Ὄχι ἁπλῶς τοὺς θέλει,  
ἀλλὰ καὶ  τ ο ὺ ς  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι .K
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*     *     *

Ἂς ἀποτολμήσουμε νὰ θέ-
σουμε καὶ ἕνα ἀκόμα, καὶ πάλι 
λογικὸ ἐρώτημα:  Ἂν ἡ κοινωνία 
μας ἔχει πράγματι, ἰδιαίτερα σή-
μερα, τόση ἀνάγκη αὐτοὺς τοὺς 
ἀνθρώπους, τοὺς χριστιανούς, 
ποὺ πρῶτοι θὰ σηκώσουν τὸ 
χέρι νὰ βοηθήσουν τὸν συνάν-
θρωπό τους ποὺ βλέπουν σὲ 
ἀνάγκη, τότε τί θὰ πείραζε ὄχι 
ἁπλῶς νὰ ἐπιθυμεῖ καὶ νὰ εὔχε-
ται τὴν ὕπαρξή τους, ἀλλὰ καὶ 
νὰ προσπαθήσει νὰ τοὺς δημι-
ουργήσει;

Ὁ χῶρος στὸν ὁποῖο ἡ κοινω-
νία ἐπιλέγει τί λογῆς ἀνθρώπους 
θέλει νὰ δημι-
ουργήσει εἶναι 
ἐξ ὁρισμοῦ τὸ 
σχολεῖο. Καὶ 
τὸ πραγματικὰ 
μεῖζον ἐρώτημα 
στὴν παιδεία, τὸ 
ἐρώτημα στὸ 
ὁποῖο τελικὰ 
ἀνάγονται ὅλα 
τὰ ἄλλα, εἶναι 
τὸ ἐρώτημα τί 
ἀ ν θ ρ ώ π ο υ ς 
θέλουμε νὰ 
διαπλάσουμε 
στὸ σχολεῖο – 
ὄχι ἁπλῶς ποιὰ 
ἐπαγγελματικὴ 
κατάρτιση πρέ-
πει νὰ λάβουν οἱ μαθητὲς ἢ 
ποιὰ πράγματα πρέπει νὰ μά-
θουν. Πολὺ καλὰ κάνουμε καὶ 
συζητᾶμε τὰ κονδύλια γιὰ τὴν 
παιδεία, τὴν ἀναβάθμιση τῶν 
ὑλικοτεχνικῶν ὑποδομῶν, τὶς 
συνθῆκες ἐργασίας τῶν καθη-
γητῶν καὶ τὶς διδακτικὲς μεθό-
δους.  Ὅλα αὐτὰ εἶναι τὰ μέσα, 
ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ ἐπι-
τύχουμε στὸ σχολεῖο τὸν σκοπὸ 
τῆς ἐκπαίδευσης.  Ἀλλὰ εἶναι πα-
ράλογο νὰ ἐξαντλοῦμε τὸ ἐνδι-
αφέρον μας γιὰ τὴν παιδεία στὰ 
μέσα, χωρὶς νὰ φροντίζουμε νὰ 
προσδιορίσουμε τὸν σκοπὸ ποὺ 

θὰ ὑπηρετοῦν αὐτὰ τὰ μέσα. Καὶ 
ὁ σκοπὸς αὐτὸς ἔχει νὰ κάνει μὲ 
τὸ πραγματικὰ μεῖζον ἐρώτημα 
ποὺ ἀναφέραμε, τὸ ἐρώτημα 
δηλαδὴ τί ἀνθρώπους θέ-
λουμε νὰ διαπλάσουμε στὸ 
σχολεῖο.

Βεβαίως, δὲν εἶναι εὔκο-
λο νὰ προσδιορίσουμε τί 
λογῆς ἀνθρώπους θέλου-
με νὰ διαπλάσουμε στὸ 
σχολεῖο.  Ἀλλὰ πάντως 
μποροῦμε νὰ συμφωνή-
σουμε σὲ ἕνα μίνιμουμ. 
Καὶ συμφωνήσαμε παρα-
πάνω –καὶ δὲν βλέπουμε πῶς 
θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὸ ἀρνη-
θεῖ αὐτό– ὅτι ἡ κοινωνία μας 

ἔχει ἀνάγκη, σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ 
κατ’ ἐξοχὴν στὴ δική μας, τοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ θὰ σηκώσουν 
τὸ χέρι νὰ βοηθήσουν τὸν συ-
νάνθρωπό τους ποὺ βλέπουν 
σὲ ἀνάγκη· καὶ εἴδαμε ἐπίσης 
ὅτι τέτοιοι ἄνθρωποι εἶναι κατ’ 
ἐξοχὴν οἱ χριστιανοί.

Ἄρα, ἡ κοινὴ λογική –ἐφ’ 
ὅσον βεβαίως ὑποθέσουμε ὅτι 
κινούμαστε μὲ γνώμονα τὴν 
κοινὴ λογική– θὰ ἐπέτασσε νὰ 
προσπαθοῦμε στὸ σχολεῖο νὰ 
διαπλάσουμε τέτοιους ἀνθρώ-
πους, αὐτοὺς ἀκριβῶς ποὺ τόσο 
χρειάζεται ἡ κοινωνία μας. Δὲν 

χρειάζε-
ται ὅμως νὰ εἶναι 
κανεὶς ἐντρεχὴς περὶ τὰ ἐκπαι-

δευτικά, γιὰ νὰ 
διαπιστώσει ὅτι 
κἄτι τέτοιο κά-
θε ἄλλο παρὰ 
συμβαίνει. Καὶ 
ὄχι ἁπλῶς δὲν 
συμβαίνει γε-
νικὰ νὰ εἶναι 
σκοπὸς τοῦ 
σχολείου ἡ διά-
πλαση ἀνθρώ-
πων μὲ χρι-
στιανικὸ ἦθος 
καὶ φρόνημα, 
ἀλλὰ ἔχουμε 
φθάσει καὶ μέ-
χρι τοῦ σημείου 
νὰ ἐμφανίζεται 
ὡς βδέλυγμα 

τὸ νὰ εἶναι ἀκόμη καὶ τό –προ-
αιρετικό– μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν «κατηχητικοῦ» ἤ «ὁμολο-
γιακοῦ» χαρακτῆρα...

*     *     *

Ἂς σταματήσουμε ἐδῶ. Σκέ-
ψη πάνω στὴ σκέψη, πήγαμε 
πολὺ μακριά.  Ὄχι μακριὰ σὲ 
σχέση μὲ τὸ σημεῖο ἀπὸ τὸ 
ὁποῖο ξεκινήσαμε – αὐτὸ θὰ 
ἦταν τὸ λιγώτερο· ἀλλὰ μακριά, 
πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴ ζοφερὴ καὶ 
παράλογη πραγματικότητα ποὺ 
βλέπουμε γύρω μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

 Ἂν ἡ κοινωνία μας ἔχει πράγματι, 
ἰδιαίτερα σήμερα, τόση ἀνάγκη αὐτοὺς τοὺς 

ἀνθρώπους, τοὺς χριστιανούς, ποὺ πρῶτοι θὰ 
σηκώσουν τὸ χέρι νὰ βοηθήσουν τὸν συνάν-

θρωπό τους ποὺ βλέπουν σὲ ἀνάγκη, τότε τί θὰ 
πείραζε ὄχι ἁπλῶς νὰ ἐπιθυμεῖ καὶ νὰ εὔχεται 
τὴν ὕπαρξή τους, ἀλλὰ καὶ νὰ προσπαθήσει  

νὰ τοὺς δημιουργήσει;K

K
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5  Ὀκτωβρίου: Σήμερα ἡ ζωή 
μου ἀρχίζει. Οἱ γονεῖς μου δὲν τὸ 
γνωρίζουν ἀκόμη. Εἶμαι μικρού-
τσικο, μικρότερο καὶ ἀπὸ ἕνα 
σπόρο μήλου, ἀλλὰ ἤδη εἶμαι 
κἄτι. Πρόκειται νὰ γίνω κοριτσά-
κι, θὰ ἔχω ξανθὰ μαλλιὰ καὶ θὰ 
ἀγαπῶ τὰ ἄνθη.

19  Ὀκτωβρίου:  Ἔχω μεγα-
λώσει λιγάκι, ἀλλὰ ἀκόμη εἶμαι 
πολὺ μικρό, γιὰ νὰ φροντίσω τὸν 
ἑαυτό μου.  Ἡ μητέρα μου κάνει 
τὰ πάντα γιὰ μένα. Τὸ ἀστεῖο εἶναι 
ὅτι ἐκείνη δὲν γνωρίζει τὴ μικρή 
μου ὕπαρξη, ὅτι ζῶ κάτω ἀπὸ τὴν 
καρδιά της καὶ ὅτι τρέφομαι ἀπὸ 
τὸ αἷμα της.

23  Ὀκτωβρίου: Τὸ σωματάκι 
μου μόλις ἀρχίζει νὰ σχηματίζε-
ται. Σκέφτομαι πὼς ὕστερα ἀπὸ 
ἕνα ἔτος θὰ γελῶ, ἀργότερα θὰ 
μπορῶ νὰ μιλῶ. Ξέρω ποιὰ θὰ 
εἶναι ἡ πρώτη μου λέξη: ΜΑΜΑ. 
Ποιὸς εἶπε πὼς δὲν εἶμαι ἀκόμη 
ἕνα πλασματάκι; Εἶμαι ἀκριβῶς 
ὅπως ἕνα μικροσκοπικὸ ψίχουλο 
ψωμιοῦ, πού, ἂν καὶ μικροσκοπι-
κό, δὲν παύει νὰ εἶναι ψωμί.

27  Ὀκτωβρίου:  Ἡ καρδούλα 
μου ἀρχίζει νὰ κτυπᾷ.  Ἀπὸ σή-
μερα καὶ πέρα θὰ κτυπᾷ γιὰ ὅλη 
μου τὴ ζωή, χωρὶς νὰ κουράζεται 
ποτέ.  Ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια, 
θὰ ξεκουραστεῖ καὶ θὰ σταματή-
σει.  Ἀλλὰ γιατί νὰ σκέφτομαι τὸ 
τέλος, ἀφοῦ ἀκόμη εἶμαι στὴν 
ἀρχή;

2 Νοεμβρίου: Κάθε μέρα 
μεγαλώνω λιγάκι. Τὰ χεράκια 
καὶ τὰ ποδαράκια μου ἀρχίζουν 
νὰ παίρνουν μορφή, θὰ πρέπει 
ὅμως νὰ περιμένω πολύ, πρὶν 
τὰ μικρά μου πόδια μὲ ὁδηγή-
σουν τρέχοντας στὴν ἀγκαλιὰ τῆς 

ΜΑΝΝΟΥΛΑΣ, καὶ πρὶν τὰ μικρά 
μου χέρια μπορέσουν νὰ ἀγκα-
λιάσουν τὸν πατερούλη.

12 Νοεμβρίου: Τώρα τὰ μι-
κροσκοπικά μου δακτυλάκια 
ἀρχίζουν νὰ σχηματίζονται. Πό-
σο ἀστεῖα εἶναι, μὰ πόσο ὄμορ-
φα θὰ γίνουν... Κάποια μέρα θὰ 
χαϊδεύουν ἕνα σκυλάκι, θὰ κρα-
τοῦν λουλουδάκια, θὰ κρατοῦν 
ἕνα ἄλλο χεράκι.  Ἴσως κάποτε 
νὰ παίξουν βιολὶ ἢ νὰ ζωγραφί-
σουν...

20 Νοεμβρίου: Σήμερα ὁ 
γιατρὸς εἶπε στὴ μητέρα γιὰ τὴ 
μικρή μου ὕπαρξη. Δὲν εἶσαι 
εὐτυχισμένη, μητέρα;

25 Νοεμβρίου: Οἱ γονεῖς μου 
δὲν ξέρουν ὅτι εἶμαι κοριτσάκι.  
Ἴσως νὰ περιμένουν ἀγόρι, ἢ καὶ 
δίδυμα ἀκόμη, μὰ ἐγὼ θὰ τοὺς 
ἐκπλήξω μὲ τὴν παρουσία μου. 
Θὰ ἤθελα νὰ μὲ ὀνομάσουν Κα-
τερίνα, ὅπως τὴ μαννούλα μου.

10 Δεκεμβρίου: Τὸ πρόσωπό 
μου ἔχει σχηματιστεῖ. Πόσο θέλω 
νὰ μοιάσω τῆς μαννούλας!

15 Δεκεμβρίου: Τώρα εἶμαι 
ἱκανὴ νὰ βλέπω, μὰ ὅλα γύρω 
μου εἶναι σκοτεινά. Γρήγορα 
ὅμως τὰ ματάκια μου θὰ ἀνοί-

ξουν στὸν κόσμο τοῦ ἥλιου, τῶν 
λουλουδιῶν καὶ τῶν μικρῶν παι-
διῶν. Ποτὲ δὲν εἶδα τὴ θάλασσα 
καὶ τὸ βουνὸ ἢ τὸ οὐράνιο τόξο. 
Πῶς, ἀλήθεια, φαντάζουν ὅλα 
αὐτά, μαμά;

24 Δεκεμβρίου: Μαννούλα, 
μπορῶ νὰ ἀκούω τοὺς κτύπους 
τῆς καρδιᾶς σου.  Ἀναλογίζομαι 
ἂν καὶ σὺ ἀκοῦς τοὺς ψίθυρους 
τῆς δικῆς μου καρδιᾶς. Εἶναι τόσο 
συχνοί, τὶκ τάκ, τὶκ τάκ. Ὕστερα 
ἀπὸ λίγο θὰ ἔχεις μιὰ γερὴ καὶ 
ὄμορφη ΚΟΡΗ, μαννούλα.

Ξέρω πὼς μερικὰ μωρὰ φτά-
νουν δύσκολα στὸν κόσμο, ἀλλὰ 
ὑπάρχουν καλοὶ γιατροί, ποὺ βο-
ηθοῦν τὶς μητέρες καὶ τὰ μωρά.

Ξέρω ἐπίσης μερικὲς μητέρες 
ποὺ δὲν θέλουν τὰ μωρά τους.  
Ἀλλὰ ἐγὼ μὲ λαχτάρα περιμένω 
νὰ βρεθῶ στὴν ἀγκαλιά σου, νὰ 
ἀγγίξω τὸ πρόσωπό σου, νὰ κοι-
τάξω τὰ μάτια σου.

Μὲ περιμένεις καὶ ἐσύ, μητέ-
ρα, δὲν εἶναι ἔτσι;

28 Δεκεμβρίου: ΜΑΝΝΟΥ-
ΛΙΤΣΑ, γιατί; Γιατί τοὺς ἄφησες 
νὰ διακόψουν τὴ ζωούλα μου; 
Γιατί; [...]

Νομίζουμε ὅτι δὲν χρειάζονται 
σχόλια. Τὸ ἔγκλημα διεπράχθη.  
Ὁ φόνος ἔγινε.  Ἕνας ἄνθρωπος, 
προτοῦ δεῖ τὸ φῶς τῆς ζωῆς, χά-
θηκε μὲ τὴν ἔκτρωση ποὺ ἔγινε. 
Οἱ συνέπειες ἀνυπολόγιστες.

Τὸ κείμενο αὐτό, ποὺ ἔχει κυ-
κλοφορήσει εὐρέως, μᾶς τὸ ἔστειλε 
ἡ συνεργάτις μας Χρυσούλα Δαού-
κου ἀπὸ ἔντυπο τῆς  Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Νέας Σμύρνης.

Ἕνα μισοτελειωμένο ἡμερολόγιο
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Ὡραῖοι ἄνθρωποι. Πρόκει-
ται γιὰ τοὺς ἐμφανισιακὰ 
ὡραίους καὶ ὄμορφους;  

Ὄχι. Οἱ ἐμφανισιακὰ ὡραῖοι δὲν 
εἶναι πάντοτε ὡραῖοι ἄνθρωποι. 
Πιὸ σωστά, ἡ ὀμορφιὰ κατοικεῖ 
μέσα μας, καὶ ἀντικατοπτρίζε-
ται πρὸς τὰ ἔξω, μὲ διάφορους 
τρόπους.

Θὰ σκιαγραφήσουμε ἐδῶ τὸ 
ἀληθινὸ νόημα τῆς ὀμορφιᾶς, 
δίνοντας ἕναν ἁπλὸ τρόπο, γιὰ 
νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν ἀνα-
γνωρίσει.  Ἡ ὀμορφιά, λοιπόν, 
μπορεῖ νὰ κατηγοριοποιηθεῖ μὲ 
διάφορους τρόπους, ὅπως:

Φυσικὴ ὀμορφιά
Αὐτὴ εἶναι ἡ ὀμορφιὰ ποὺ 

εἶναι κοινῶς ἀποδεκτὴ ἀπὸ 
ὅλους. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι 
μπορεῖ νὰ ἐντοπισθεῖ μὲ μιὰ 
ἁπλῆ, πρώτη ματιά.  Ὡστόσο, 
αὐτὴ εἶναι καὶ ποὺ ἁπλᾶ μπο-
ρεῖ νὰ ἀλλοιωθεῖ μὲ τὸ πέρασμα 
τῶν χρόνων, ἢ καὶ νὰ καταστρα-
φεῖ μὲ μιὰ ἁπλῆ παραμόρφωση.

Ἐσωτερικὴ ὀμορφιά
Αὐτὸ τὸ εἶδος ὀμορφιᾶς 

σχετίζεται μὲ ψυχικὰ γνωρίσμα-
τα καὶ ἀξίες, ὅπως εἶναι ἡ προ-
σωπικότητα, ἡ εὐφυΐα, ἡ χάρη, 
ἡ κοινωνικότητα, ἡ εὐγένεια, ἡ 
γοητεία, ἡ ἠθικη, ἡ ἀκεραιότητα, 
ἡ ἁρμονία καὶ ἡ κομψότητα ἑνὸς 
ἀνθρώπου.

Οὐσιαστικά, ἡ ἐσωτερικὴ 
ὀμορφιὰ εἶναι ἡ ἔννοια ποὺ 
χρησιμοποιεῖται, γιὰ νὰ περι-
γράψουμε τὴ θετικὴ πλευρὰ 
τοῦ ἀνθρώπου.  Ὁ ὑγιὴς καὶ 
χαρούμενος ἄνθρωπος βγάζει 
μιὰ πολὺ θετικὴ ἐνέργεια, ἡ 
ὁποία τελικὰ ἀντανακλᾶται καὶ 
στὴν ἐξωτερική του ἐμφάνιση. 
Πόσες φορὲς στὴ ζωή σας δὲν 
γνωρίσατε κάποιον ὁ ὁποῖος 
μπορεῖ στὴν ἀρχὴ νὰ μὴ σᾶς 
ἔβγαζε κἄτι, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ μιὰ 
μικρὴ συναναστροφὴ μαζί του 
τὸν βλέπετε καὶ τὸν κρίνετε δια-
φορετικά;  Ἢ πόσες φορὲς ἕνας 
πολὺ γοητευτικὸς ἄνδρας ἢ μιὰ 
πολὺ ὄμορφη γυναῖκα δὲν ἔχα-

σαν τελικὰ τὴν ἀξία τους, μετὰ 
ἀπὸ μία μόνο συζήτηση μαζί 
τους;

Ἡ ὀμορφιὰ δὲν εἶναι ἡ ἐξω-
τερική μας ἐμφάνιση. Εἶναι αὐτὸ 
ποὺ ὑπάρχει μέσα στὴν καρδιά 
μας.  Ἡ ταπεινότητα ἔχει ὀμορ-
φιά.  Ὡραῖοι ἄνθρωποι εἶναι 
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν συ-
μπλέγματα μειονεκτικότητας, 
ἀλλὰ ἔχουν δυνατὴ αὐτοεκτί-
μηση, ποὺ δὲν ἐξαρτᾶται οὔτε 
ἀπὸ τὴ φυσιογνωμία οὔτε ἀπὸ 
τὴ σωματικὴ διάπλαση· εἶναι 
ἀποτέλεσμα μιᾶς σωστὰ κτισμέ-
νης προσωπικότητας.  Ἔτσι, δὲν 
εἶναι μεμψίμοιροι καὶ δὲν ἔχουν 
πρόσωπο σκοτεινὸ καὶ θλιμμέ-
νο. Δὲν εἶναι ἰδιότροποι οὔτε 
ἐριστικοὶ καὶ φιλόνικοι στὶς συ-
ναναστροφές τους. Δὲν εἶναι πο-
νηροί. Δὲν παρεξηγοῦν εὔκολα. 
Δὲν καταπιέζουν τοὺς ἄλλους. 
Δὲν κεραυνοβολοῦν τοὺς γύρω 
τους. Δὲν κρίνουν τοὺς ἄλλους 
αὐστηρά. Δὲν κατηγοροῦν εὔκο-
λα. Οἱ ὡραῖοι αὐτοὶ ἄνθρωποι 
εἶναι ἄνθρωποι τοῦ διαλόγου 
καὶ τῆς συμφιλιώσεως.  Ἔχουν 
εὔκολη τὴν τάση νὰ συγχωροῦν 
καὶ νὰ τοὺς βλέπουν ὅλους μὲ 
ἀληθινὴ ἀγάπη.

Ἡ προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν 
Θεὸ φέρνει ὀμορφιά, γιατί, ὅταν 
ξέρεις ὅτι Αὐτὸς σὲ ἀγαπάει καὶ 
σὲ δέχεται, τότε νιώθεις ἀσφά-
λεια καὶ ἔχεις αὐτοεκτίμηση 
στὴ ζωή σου. Κι αὐτὸ σοῦ δί-

Ὡραῖοι ἄνθρωποι. Πρόκειται γιὰ τοὺς ἐμφανισι-
ακὰ ὡραίους καὶ ὄμορφους;  Ὄχι. Οἱ ἐμφανισι-
ακὰ ὡραῖοι δὲν εἶναι πάντοτε ὡραῖοι ἄνθρωποι. 

Πιὸ σωστά, ἡ ὀμορφιὰ κατοικεῖ μέσα μας,  
καὶ ἀντικατοπτρίζεται πρὸς τὰ ἔξω.K

K

Ὡραῖοι ἄνθρωποι
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νει τὴ δυνατότητα νὰ νιώθεις 
ἐλεύθερος, νὰ δεχθεῖς καὶ νὰ 
ἀγαπήσεις τὸν ἑαυτό σου καὶ 
τοὺς γύρω σου μὲ ὅλες σου τὶς 
δυνάμεις.

Ἡ ἐσωτερικὴ ὀμορφιὰ εἶναι 
σύνολο ψυχικῶν χαρισμάτων 
καὶ ἀξιῶν, ὅπως ἡ εὐγένεια, ἡ 
συμπόνια, ἡ δημιουργικότητα, 
ἡ εὐαισθησία, ἡ τρυφερότητα.  
Ἡ ἐσωτερικὴ ὀμορφιὰ εἶναι 
ἀπόλυτη ἁρμονία τῆς ψυχῆς 
καὶ τοῦ σώματος, ὡς συνόλου 
τῆς ὕπαρξης.

Ἕνας ἄσχημος ἐξωτερικὰ 
ἄνθρωπος μπορεῖ κάποτε νὰ 
ἔχει ἄπειρο ἐσωτερικὸ κάλλος, 
τὸ ὁποῖο βοηθᾷ στὸ νὰ κατακτή-
σει τὸν συνομιλητή του, ὥστε 
νὰ τὸν βοηθήσει νὰ βρεῖ τὴν ψυ-
χικὴ ἠρεμία ποὺ ἀναζητᾷ.  Ἕνας 
τέτοιος ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἀπα-
ραίτητο νὰ εἶναι μορφωμένος.  
Ἀκόμα καὶ σχετικὰ ἀγράμματοι 
ἄνθρωποι ἔχουν αὐτὸ τὸ θεῖο 
χάρισμα.

Τέτοιοι ἄνθρωποι μὲ ἐσωτε-
ρικὴ ὀμορφιὰ συχνὰ περνᾶνε 
ἀπαρατήρητοι ἢ δὲν τοὺς δίνο-
νται οἱ ἀνάλογες τιμὲς στὸ σύ-
ντομο πέρασμά τους ἀπὸ τὴν 
ἐπίγεια ζωή, ἀλλὰ τὸ ὄνομά 
τους χαράσσεται γιὰ πάντα μὲ 
χρυσᾶ γράμματα στὴν ἱστορία 
ὣς τὴν αἰωνιότητα!

Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ πα-
ράδειγμα τοῦ Σωκράτη.  Ἂν καὶ 
ἐξωτερικὰ δὲν ἦταν ὄμορφος, 
τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τοῦ σπουδαί-
ου ἄνδρα καὶ ἡ ἐσωτερική του 
ἠρεμία ἔκαναν τοὺς συνομιλη-
τές του νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν 
ἐξωτερική του ἐμφάνιση καὶ νὰ 
ἐπιδιώκουν τὴ συντροφιά του 
καὶ τὶς σπουδαῖες συζητήσεις 
μαζί του.

Ὡραῖοι ἄνθρωποι εἶναι 
ἐκεῖνοι ποὺ δὲν θέλουν τὰ πά-
ντα νὰ στρέφονται γύρω ἀπὸ 
τὸν ἑαυτό τους. Εἶναι πρόθυμοι 
σὲ θυσίες γιὰ τὴν ἀνακούφιση 
τοῦ συνανθρώπου. Δὲν εἶναι 
σκληροὶ στὴ συμπεριφορά 

τους καὶ χαίρονται μὲ τὴ χαρὰ 
τοῦ ἄλλου.

Ἀπὸ τέτοιους ἀνθρώπους 
ἔχει ἀνάγκη ἡ κοινωνία μας 
σήμερα.  Ἐὰν ὑπάρχουν συ-
γκρούσεις συζυγικὲς καὶ οἰκο-
γενειακές, τοῦτο κατὰ κανόνα 
ὀφείλεται σὲ ἐλαττώματα καὶ 
δυσμορφία ψυχική. Οἱ ὡραῖοι 

στὴν ψυχὴ ἄνθρωποι ξέρουν νὰ 
συνδιαλέγονται καὶ νὰ ἀνέχο-
νται καὶ νὰ ἀγαποῦν.

Ὁ Χριστιανός, βέβαια, πρέ-
πει νὰ εἶναι κατ’ ἐξοχὴν ὡραῖος 
ἄνθρωπος.  Ὅμως δὲν ἔχουν 
ὅλοι ὁμαλὸ χαρακτῆρα.  Ἐὰν 
προσπαθήσει κανεὶς νὰ ζήσει τὶς 
χριστιανικὲς ἀλήθειες μὲ πληρό-
τητα καὶ γνησιότητα, νικάει τὶς 
ἀδυναμίες τοῦ χαρακτῆρα του.  
Ὅμως κἄτι τέτοιο δὲν εἶναι πάντα 
εὔκολο.  Ὑπάρχουν ἄνθρωποι 
ποὺ ἐκ χαρακτῆρος εἶναι ὄντως 
ὡραῖοι στὴ ψυχή, στὴ συμπε-
ριφορὰ καὶ στὰ βιώματα. Κά-
θε Χριστιανὸς ὅμως, ἔστω καὶ 
ἂν ὁ χαρακτῆρας του δὲν τὸν 
βοηθάει, πρέπει νὰ καταβάλ-
λει προσπάθειες νὰ ζεῖ καὶ νὰ 
βιώνει ἀληθινὴ ἀνθρωπιά. Καὶ 
ἐδῶ ἐκριβῶς ἔχει τὴ θέση του 
ὁ πνευματικὸς ἀγώνας καὶ ἡ 
ψυχικὴ ἀναγέννηση ἐν Χριστῷ 
μέσα στὰ μυστήρια τῆς  Ἐκκλη-
σίας.

Ἐὰν δὲν ἔχουμε αὐτὴ τὴν 
ψυχικὴ ὡραιότητα, δὲν εἴμαστε 
ἀναγεννημένοι πνευματικά. 
Χρειάζεται ἰσόβιος ἀγώνας καὶ 
προσπάθεια. Χρειάζεται ἄσκηση 
ταπεινώσεως, γιὰ νὰ μεταβάλει 
ἡ θεία χάρη τὴν ψυχή μας καὶ 
ἀπὸ ἀγριέλαιον νὰ τὴν κάνει 
καλλιέλαιον. Χρειάζεται πολλὴ 
προσευχὴ καὶ εἰλικρίνεια. Δια-
φορετικά, ἐκθέτουμε τὴ χριστια-
νική μας ἰδιότητα καὶ δὲν εὐαρε-
στοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

ΜΠΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ ὀμορφιὰ δὲν εἶναι ἡ ἐξωτερική μας  
ἐμφάνιση. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει  

μέσα στὴν καρδιά μας.  K
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Οἱ λέξεις «παπποῦς», 
«γιαγιά» θυμίζουν, μό-
νο ποὺ τὶς προφέρει κα-

νείς, τρυφερότητα, κατανόηση, 
καταφύγιο.

Γιὰ τὰ μικρὰ παιδάκια, ὁ παπ-
ποῦς καὶ ἡ γιαγιὰ εἶναι σχεδὸν 
μυθικὰ πρόσωπα, χωρὶς προέ-
λευση, ἁπλῶς ὑπάρχουν, μόνο 
καὶ μόνο γιὰ νὰ τοὺς προσφέ-
ρουν γλυκύτητα καὶ ἀσφάλεια. 
Μὲ τὴν παρουσία τους ἐμπνέ-
ουν αὐτὰ τὰ συναισθήματα: ὁ 
παπποῦς εἶναι ὁ δυνατὸς ποὺ τὰ 
ξέρει ὅλα, ἡ γιαγιὰ τὸ καταφύγιο 
γιὰ ὅ,τι δυσάρεστο συμβεῖ, π.χ. 
ὅταν τὰ μαλώνει ἡ μαμά. Εἶναι 
ἐπίσης ἡ ἀναφορὰ σ’ ἕναν κό-
σμο μυθικό, μὲ βασιλοποῦλες 
καὶ ἱππότες πάνω σὲ ἄσπρα 
ἄλογα.

Γιὰ μᾶς, ὁ παπποῦς καὶ ἡ για-
γιὰ βρίσκονται στὴν τρίτη ἡλικία, 
ὑπῆρξαν νέοι, μεγάλωσαν, γέ-
ρασαν. Συχνὰ εἶναι ἀδύναμοι, 
ἄρρωστοι, χρειάζονται συμπα-
ράσταση, πηγαίνουν σὲ γιατροὺς 

καὶ παίρνουν χάπια, ἀτέλειωτα 
καί... πολύχρωμα.

Ὄχι ὅλοι βέβαια!  Ἡ τρίτη 
ἡλικία ἔχει δύο ὄψεις.

Ἡ πρώτη εἶναι, ὅταν ὁ ἡλι-
κιωμένος αἰσθάνεται καλά, κι-
νεῖται σχετικὰ εὔκολα, ἔχει καλὴ 
ὑγεία καὶ ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὶς 
πιεστικὲς ὑποχρεώσεις του.  Ἡ 
δεύτερη ὄψη εἶναι, ὅταν εἶναι 
ἄρρωστος, ὑπέργηρος, δυσκίνη-
τος.  Ἡ πρώτη εἶναι ἡ καλύτερη 
ἐποχὴ τῆς ζωῆς του, ἡ δεύτερη, 
βέβαια, πολὺ δύσκολη.

Ἡ πρώτη περίπτωση εἶναι, 
ὅταν ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται ἀνά-
μεσα στὰ 60 καὶ τὰ 80. Συνήθως 
εἶναι ἡ καλύτερη ἐποχή του.  Ἂς 
φροντίσει νὰ ἔχει κάποια ἀπα-
σχόληση.  Ἂν ἔχει ἐγγόνια, ἂς τὰ 
φροντίσει, ἂν τοῦ ζητηθεῖ, καὶ νὰ 
τὸ κάνει μὲ ἁπλότητα καὶ διάκρι-
ση.  Ἂν ἔχει κῆπο, δὲν ὑπάρχει 
πιὸ εὐχάριστο ἀπὸ τὸ ν’ ἀσχο-
ληθεῖ μ’ αὐτόν.  Ὑπάρχουν καὶ 
ἄλλα “hobby” καὶ ἀσχολίες, π.χ. 
ἡ ἐνασχόληση μὲ τὰ κοινά: νὰ 

εἶναι κανεὶς μέλος σὲ κάποιο κοι-
νωφελὲς σωματεῖο καὶ νὰ προ-
σφέρει ἀφιλοκερδῶς ὅσο καὶ 
ὅ,τι μπορεῖ.  Ἂν ἀγαπᾷ τὸ γράψι-
μο, ἂς γράψει, ἂν ἀγαπᾷ τὸ διά-
βασμα, ἂς διαβάζει, ἂς βγαίνει 
περίπατο ἢ ἂς κάνει ταξίδια μὲ 
φίλους καὶ φίλες.  Ὅλα αὐτά, γιὰ 
νὰ μὴ νιώθει κενός, ἄχρηστος, 
πεταμένος.  Ἂν ἔχει ἀπαλλαγεῖ 
ἀπὸ πιεστικὲς ὑποχρεώσεις καὶ 
ἔχει μιὰ σύνταξη ποὺ τοῦ ἐπι-
τρέπει κάποια ἀνεξαρτησία, τότε 
μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι αὐτὴ ἡ 
περίοδος εἶναι ἡ ὡραιότερη τῆς 
ζωῆς του. Εἶναι σὰν τὸ φθινόπω-
ρο, ὅπου ἀφθονοῦν οἱ ὥριμοι 
καὶ νόστιμοι καρποί.

Δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι τὰ 
νιᾶτα εἶναι ἡ καλύτερη ἐποχὴ 
τῆς ζωῆς ἑνὸς ἀνθρώπου. Τὸ 
σχετικὸ τραγουδάκι, ποὺ λέει 
«νά ’ταν τὰ νιᾶτα δυὸ φορές, τὰ 
γηρατειὰ καμμία», ἴσως νὰ μὴν 
ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματι-
κότητα. Κατ’ ἀρχάς, τὸ παιδὶ δὲν 
ἔχει ἀνεξαρτησία, τὸ ὑποχρεώ-

Παπποῦδες,  
γιαγιάδες...  
τρίτη ἡλικία
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νουν νὰ πάρει μιὰ ἐκπαίδευση, 
συνήθως βαριά.  Ὡς ἔφηβος, 
ἔχει τὶς δυσκολίες τῆς ἥβης, τὶς 
ἀναστατώσεις, τὶς ἀμφισβητή-
σεις, τὶς ἐπαναστάσεις του, τὴν 
ἄρνηση τῶν πάντων, ὅλο φωνὲς 
καὶ ἀντιρρήσεις εἶναι. Μετά, ὡς 
νέος, πρέπει νὰ φροντίσει γιὰ 
τήν «καριέρα» του, ἴσως ἀπο-
γοητευθεῖ, ἴσως ἀποτύχει, ἢ 
θὰ συμβιβασθεῖ. Ξεσπάει τότε 
στοὺς δικούς του, στὴν κοι-
νωνία.  Ἂν τελικὰ βρεῖ κάποια 
ἐργασία, ἔρχεται ὁ γάμος, τὰ 
παιδιά, τὸ τρέξιμο, οἱ φροντί-
δες.  Ὅλοι ζηλεύουν τὰ νιᾶτα, 
γιατὶ εἶναι ὄμορφα καὶ ἔχουν 
φρεσκάδα, ἀλλὰ συχνὰ οἱ νέοι 
ζοῦν πάνω σ’ ἕνα ἡφαίστειο, ἢ 
προσπαθοῦν νὰ ἰσορροπήσουν 
πάνω σ’ ἕνα τεντωμένο σκοινί. 
Φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ πολὺ 
καλὰ διαλείμματα: ἕνας ἐπιτυχη-
μένος γάμος, βαφτίσια παιδιῶν, 
ἐπιτυχίες σὲ μιὰ σχολή, εὕρεση 
μιᾶς καλῆς ἀπασχόλησης κ.ἄ., 
ὅμως ὅλα αὐτὰ συνυφασμένα 
μὲ πολλὲς ἀναστατώσεις.

Οἱ ἀγαπημένοι ὥριμοι... δὲν 
βλέπουν πὼς αὐτοὶ εἶναι οἱ τυ-
χεροὶ τῆς ζωῆς!  Ἂς χαροῦν, λοι-
πόν, τὴν ὡριμότητά τους.

Θὰ ποῦν πολλοί: Μὰ τὰ γη-
ρατειὰ ποὺ ἔρχονται, οἱ ἀρρώ-
στιες, ὁ θάνατος; Αὐτὴ εἶναι ἡ 
δεύτερη ὄψη τῆς τρίτης ἡλικίας. 
Φόβοι, ἀνησυχίες, πόνοι εἶναι 
ἀναπόφευκτοι, ὅπως καὶ ὁ θά-
νατος.  Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς νίκησε 
τὸν θάνατο: «Πέρασμα» εἶναι ὁ 
θάνατος, ὅπως δηλώνει ἡ λέξη 
«Πάσχα», πέρασμα σὲ ἄλλη 
ζωή. Καὶ ὁ Θεὸς νὰ δώσει νὰ 
εἶναι ὅσο γίνεται πιὸ ἀνώδυνο 
αὐτὸ τὸ πέρασμα: «Εἰ ὁ Θεὸς 
μεθ’ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν;» 
(Ρωμ., η΄ 31).

Οἱ πρῶτες γκρίζες τρίχες ἂς 
εἶναι καλοδεχούμενες, ἂς εἶναι ἡ 
ἀπαρχὴ μιᾶς ζωῆς γεμάτης ἀπὸ 
καλὰ συναισθήματα, ἀπὸ προ-
σφορές, ἀπὸ κατανόηση, ἀπὸ 
ἐπιείκεια γιὰ ὅλους.  Ἂν οἱ σω-

ματικὲς δυνάμεις ἐλαττώθηκαν, 
οἱ πνευματικὲς ἂς αὐξηθοῦν.  Ἡ 
ζωὴ εἶναι μιὰ ἀξία, κάθε στιγμή 
της ἂς εἶναι ἀφιερωμένη στὴν 
πνευματικὴ ἄνοδο, στὴν τελεί-
ωση, στὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς. 
Τότε, οἱ ἡλικιωμένοι βοηθοῦν, 
μὲ τὸ παράδειγμά τους, στὴν 
ἄνοδο τῆς κοινωνίας, στὴν 
ἐμπέδωση τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν, 
στὴ διάδοση τῆς ἀγάπης. Στόν 
«Δεκάλογο» τοῦ Μωυσέως, 
ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς νομικῆς 
ἐπιστήμης, ὑπάρχει μνεία γιὰ 
τοὺς ἡλικιωμένους: «Τίμα τὸν 
πατέρα σου καὶ τὴ μητέρα σου, 
ἵνα εὖ σοι γένηται» ( Ἔξοδ., κ΄ 
12). Δῶσε τιμή, σεβασμὸ στοὺς 
ἡλικιωμένους γονεῖς σου, γιὰ 
νὰ ἀπολαύσεις ἀγαθά, δηλαδὴ 
γιὰ νὰ ἔχεις ἀμοιβή.  Ἐντολὴ μὲ 
ἀμοιβή! Εἶναι ζήτημα παιδείας.  
Ἂν ἀπὸ νέος ἕνας ἄνθρωπος 

βρῆκε αὐτὸ τὸ νόημα τῆς ζωῆς, 
θὰ φροντίσει τοὺς γέροντες, 
ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος θὰ ἀπολαύσει 
τὴ φροντίδα ἄλλων ἀργότερα.

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴν 
ὑποχρέωση νὰ ἀκούσει, νὰ 
ἐνδιαφερθεῖ, νὰ βοηθήσει τοὺς 
ἡλικιωμένους, ἂν εἶναι ἀνήμπο-
ροι. Θὰ πρέπει καὶ ἡ  Ἐκκλησία 
νὰ τοὺς πλησιάσει, νὰ συμπα-
ρασταθεῖ σ’ αὐτούς. Νὰ γίνονται 
ἐπισκέψεις, νὰ κάνουν συντρο-
φιὰ στοὺς μοναχικοὺς ἀνθρώ-
πους.  Ὁ Χριστὸς εἶπε: « Ἐφ’ 
ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν 
ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, 
ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ., κε΄ 40).

Παπποῦδες, γιαγιάδες, σᾶς 
ἀγαποῦν ὅλοι, κυρίως τὰ μικρὰ 
παιδάκια. Μακάρι νά ’στε μαζί 
τους καὶ μαζί μας πάντα, ὅσο 
γίνεται.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Οἱ πρῶτες γκρίζες τρίχες ἂς εἶναι καλοδεχού-
μενες, ἂς εἶναι ἡ ἀπαρχὴ μιᾶς ζωῆς γεμάτης 

ἀπὸ καλὰ συναισθήματα, ἀπὸ προσφορές, ἀπὸ 
κατανόηση, ἀπὸ ἐπιείκεια γιὰ ὅλους.K
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Ἦταν μεσημέρι, γύριζα 
ἀπὸ μιὰ φιλικὴ ἐπίσκε-
ψη. Τώρα στὰ γεράματα 

ἡ καρδιὰ γεμίζει κατανόηση καὶ 
συμπόνια, ὅσο τὸ σφρίγος γύρω 
μας καταρρέει.  Ἀφήνει τοὺς με-
γαλύτερούς μας, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
συνομηλίκους...

Περνώντας μέσα ἀπὸ τὸ 
ἄλσος, κάθησα λίγο σ’ ἕνα πε-
ζουλάκι καὶ ξαναξεκίνησα ν’ 
ἀνηφορίζω τὸ δρομάκι μου. 
Ζέστη.  Ἡ ὥρα κόντευε δύο 
τὸ μεσημέρι.  Ὁ ἥλιος ἔκαιγε, 
παρ’ ὅλα τὰ δέντρα. Μπροστά 
μου ἕνας πιὸ φαρδὺς δρόμος 
ἐρχόταν σὰν καμπύλη στὴν 
πλαγιά, κάθετος στὸ δρομάκι 
μου.  Ἔβλεπα στ’ ἀριστερὰ ἕναν 
δυνατό, εὔσωμο ἄντρα, ντυμένο 
σὰν σὲ γυμναστήριο, νὰ τρέχει 
ἀργὰ πάνω σ’ αὐτὸν τὸν δρόμο. 
Ξάφνου γυρίζει φωνάζοντας κι 
ἀγριεύοντας πολύ:

– Πάψε νὰ γκρινιάζεις καὶ 
περπάτα! Πάψε! Περπάτα! Περ-
πάτα εἶπα!

Γυρίζω στὸ ἄλλο μέρος τοῦ 
δρόμου, καὶ τί νὰ δῶ;  Ἕνα πι-
τσιρίκι ξεθεωμένο , ἴσαμε δύο 
χρονῶν, νὰ σέρνει τὰ ποδαρά-
κια του ἀπελπισμένο. Γι’ αὐτὸ 
εἶχε μείνει πίσω, ὅπως φαίνεται, 
εἶχε κλάψει, ἤθελε νὰ σταματή-
σει πιά... Γιὰ μένα τὴ γιαγιά... 
πόσα ἦταν μὲ μιᾶς φανερά... 
φοβερά... καὶ δύσκολα!... Τί νὰ 
κάνω;...  Ἕνας ἄντρας, μᾶλλον 
πατέρας, ἀγριεμένος φοβερίζει, 
μ’ ἕναν... παιδαγωγικὸ σκοπό...  
Ἔτσι πιστεύει.  Ἐγώ; Πῶς ν’ ἀνα-
κατευτῶ;  Ἀλλὰ καὶ πῶς νὰ στα-
ματήσω τή «γιαγιά» μέσα μου;  
Ἀπευθύνθηκα αὐθόρμητα στὸ 
ἀγοράκι:

– Κουράστηκες, μανούλα 
μου, τοῦ λέω, δὲν μπορεῖς νὰ 
τρέξεις πιά;

Αὐτομάτως τὸ μικρὸ γυρίζει 
τὰ βηματάκια του καὶ ἔρχεται 

πρὸς τὸ μέρος μου.  Ὁ μπαμπάς 
του σταμάτησε, ἀλλά, πάλι ἀγρι-
εμένος, τοῦ φωνάζει:

–  Ὄχι!  Ἔλα ἐδῶ!
Τὸ μικρὸ σὰν αὐτόματο ἔρχε-

ται πρὸς ἐμένα.  Ὁ μπαμπάς του, 
ποὺ εἶχε σταματήσει πρὸς στιγ-
μή, ἔρχεται κοντά του.  Ἀμηχα-
νία σὲ ὅλους μας. Τὸ ὕφος τοῦ 
μπαμπᾶ, σκληρὸ ἀκόμα, ἀλλὰ 
σὰν νὰ συνειδητοποιεῖ κἄτι.

– Τί ἔχεις, μωρό μου; λέω. 
Δὲν χαμογελάει ὁ μπαμπάς; 
Κουράστηκες; Μὴ φοβᾶσαι.  Ὁ 
μπαμπὰς σ’ ἀγαπάει!

( Ἢ θὰ μοῦ βάλει τὶς φωνὲς 
ἐμένα τώρα, σκέπτομαι, ἢ θά... 
συνέλθει. Φοβόμουν κι ἐγὼ σὰν 
ἐκεῖνο).

Κι εὐτυχῶς, μὲ πολλὴ προ-
σπάθεια, ὁ ἄντρας, δὲν μπορεῖ 
νὰ γελάσει βέβαια ἀπὸ τὰ νεῦρα 
του, ἀλλὰ τοῦ κάνει μὲ σουρω-
μένο στόμα: 

– Μπούουου!!!
Δὲν γελάσανε ἐκεῖνοι, ἀλλὰ 

ἐγὼ γέλασα. Τὴ γλιτώσαμε, σκέ-
φτηκα. Λέω:

– Εἶδες; Σ’ ἀγαπάει ὁ μπα-
μπάς, μὴ φοβᾶσαι. Εἶδες πόσο 
σ’ ἀγαπάει;

Τὸ χάιδεψα. Δὲν εἶχε δάκρυα· 
τοῦ εἶχε ἀπαγορευτεῖ τὸ κλάμα.  
Ἦταν βρεμένο ἀπὸ μύξες ποτά-
μι. Τὸ σκούπισα. Πουλάκι μου, 
ἦταν ὄμορφο καὶ τρυφερό, κι 
ἀνίκανο ν’ ἀρθρώσει λέξη.  Ἀμή-
χανο. Μπαϊλντισμένο...

– Σ’ ἀγαπάει, ξαναεῖπα, πάρα 

πολὺ ὁ μπαμπάς. Μὴ φοβᾶσαι... 
Νά, τώρα, ἴσως νὰ σὲ πάρει κι 
ἀγκαλίτσα... Νά, γελάει, βλέπεις;

Ἐκεῖνος εἶχε συνέλθει. Τὰ 
νεῦρα εἶχαν πέσει.  Ὁ ἄνθρω-
πος εἶχε ἐμφανιστεῖ. Τὸ σήκωσε 
ὄμορφα ἀγκαλιά, κι αὐτὸ ἡσυ-
χασμένο μὲ κοιτάζει καλὰ καλὰ 
δείχνοντάς με καὶ λέει:

– Γιαγιά!
Πῆρα κι ἐγὼ τὸ θάρρος, πλη-

σίασα. Χαμογέλασα, τοῦ εἶπα 
ἀντίο, πῆρα τὸ χεράκι καὶ τὸ φί-
λησα.  Ἦταν ἀπὸ τὰ πιὸ πολύτιμα 
φιλιὰ ποὺ ἔχω δώσει.  Ἤμασταν 
πιὰ ἤρεμοι, καὶ λέω:

– Κουράστηκε. Εἶναι μικρός... 
Πόσων χρονῶν εἶναι; δύο;

Ἀπαντάει μὲ ἔμφαση:
– Δυόμιση!
Σὰν νά ’λεγε τριάντα. Σὰν νά 

’ταν ἐγγονός μου, μὲ ἔμφαση 
τοῦ λέω κι ἐγώ:

– Περίμενε! Μετὰ τὰ πέντε θὰ 
τὸν κάνεις φαντάρο!

Ἐκεῖνος φέρθηκε ὄμορφα. 
Καὶ πήραμε ὁ καθένας μας τὸν 
δρόμο του, ἀφοῦ χαιρετιστήκα-
με.

Ἔλεγα στὸν νοῦ μου:  Ἡ βία 
εἶναι μέσα μας, δὲν εἶναι μόνο 
στὰ ἄκρα. Νά, ἐγὼ τὴ συνάντη-
σα στὸ σταυροδρόμι.  Ἀλλά, δυ-
στυχῶς, τὴν ἔχω ἀντιμετωπίσει 
ἀνελέητη... νὰ βγαίνει κι ἀπὸ μέ-
σα μου. Καὶ δὲν εἶμαι καθόλου 
περήφανη γι’ αὐτό.

ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ

Ἂς ψάξει ὁ καθένας μέσα του...

Ἔλεγα στὸν νοῦ μου:  Ἡ βία εἶναι μέσα μας, δὲν 
εἶναι μόνο στὰ ἄκρα. Νά, ἐγὼ τὴ συνάντησα στὸ 
σταυροδρόμι.  Ἀλλά, δυστυχῶς, τὴν ἔχω ἀντιμε-
τωπίσει ἀνελέητη... νὰ βγαίνει κι ἀπὸ μέσα μου. 

Καὶ δὲν εἶμαι καθόλου περήφανη γι’ αὐτό.K

K
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τί γνωρίζετε  
γιὰ τὸ Αὐχενικὸ Σύνδρομο;

Τὸ αὐχενικὸ σύνδρομο εἶναι 
ἕνα σύνολο συμπτωμάτων, τὰ 
ὁποῖα ὀφείλονται σὲ διάφορες 
παθήσεις.

Ἐκδηλώνεται μὲ δυσκαμψία 
καὶ πόνο στὸν αὐχένα.  Ἀναλό-
γως μὲ τὴ βαρύτητα τοῦ συν-
δρόμου, ὁ πόνος ἐπεκτείνεται 
ἀπὸ τὸν αὐχένα στοὺς ὤμους, 
στὸ χέρι, στὸ κεφάλι, καὶ προ-
καλεῖ καὶ ζάλη. Πολλὲς φορὲς 
παρουσιάζονται «μουδιάσματα» 
ἤ «μυρμηγκιάσματα» στὰ ἄκρα.

Ὁ πόνος στὸν αὐχένα ὀφεί-
λεται στὸ ὅτι μὲ τὴν ἐργασία 
σκύβουμε πρὸς τὰ ἐμπρός, εἴτε 
μὲ τὸ γράψιμο, εἴτε μὲ τὴν προ-
σήλωση στὸν Η/Υ, εἴτε μὲ τὴν 
ὁδήγηση τοῦ αὐτοκινήτου. Τότε 
οἱ σπόνδυλοι καὶ οἱ μεσοσπον-
δύλιοι δίσκοι ἀπορροφοῦν 
τοὺς κραδασμούς. Αὐτὴ ἡ στά-
ση μακροχρονίως ταλαιπωρεῖ 
καὶ τραυματίζει τὰ νεῦρα τοῦ 
αὐχένος.

Ἐπίσης, λόγῳ ὀστεοαρθρίτι-
δος ἐπιδεινώνονται τὰ συμπτώ-
ματα, καὶ λόγῳ τῆς ἡλικίας οἱ 
μεσοσπονδύλιοι δίσκοι μπορεῖ 
νὰ προβάλουν κοῖλες καὶ στε-
νεύουν τὶς ὁδοὺς ποὺ περνοῦν 
τὰ νεῦρα, τὰ ἐρεθίζουν καὶ προ-
καλοῦν πόνους.  Ἐπίσης, στε-
νεύει καὶ ἡ ὁδὸς ποὺ περνοῦν 
τὰ ἀγγεῖα, οἱ σπονδυλικὲς ἀρτη-
ρίες, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ αἷμα νὰ 
εἶναι λιγώτερο, καὶ ἔτσι ἐμφα-
νίζεται ἡ ζάλη. Μερικὲς φορὲς 
ὅμως ὑποκρύπτονται καὶ ἄλλες 
αἰτίες.

Ὅταν ἐμφανίζεται ὁ πό-
νος κατὰ τὴν ὥρα τοῦ φαγη-
τοῦ, αὐτὸ δείχνει πρόβλημα 

στὸν οἰσοφάγο.  Ὅταν ὁ πόνος 
εἶναι παλλόμενος στὸν αὐχένα 
καὶ παρουσιάζεται πίεσις στὸ 
στῆθος, ἴσως ὀφείλεται σὲ καρ-
διαγγειακὸ πρόβλημα.  Ὅταν ὁ 
πόνος στὸν αὐχένα συνδέεται 
μὲ πυρετό, πόνο καὶ ἀπώλεια 
βάρους, αὐτὸ δείχνει ὕπαρξη 
κάποιας μολύνσεως ἢ καρκίνου.

Ἡ διάγνωσις γίνεται ἀπὸ τὸ 
ἱστορικὸ καὶ τὴν κλινικὴ εἰκόνα.  
Ἐπιβεβαιώνεται μὲ  Ἀκτινογρα-
φία καὶ  Ἀξονικὴ τομογραφία, 
ὥστε νὰ φανεῖ ποῦ ὑπάρχει τὸ 
πρόβλημα στοὺς μεσοσπονδυ-
λίους δίσκους καὶ τὰ νεῦρα, καὶ 

συμπληρώνεται μὲ Μαγνητικὴ 
τομογραφία γιὰ περισσότερες 
πληροφορίες.  Ἴσως γίνει καὶ 
ἠλεκτρομυογράφημα, γιὰ νὰ 
προσδιορισθεῖ ἡ δραστηριότης 
τῶν μυῶν καὶ τῶν νεύρων.

Θεραπεία.  Ὁ ἰατρὸς θὰ ἀνα-
κουφίσει τοὺς πόνους μὲ παυσί-
πονα, μυοχαλαρωτικὰ καὶ ὀρθο-
παιδικὸ κολλάρο γιὰ περιορισμὸ 
τῶν ἐπιβαρυντικῶν κινήσεων. 

Πολλὲς φορὲς δίδονται καὶ 
ἀγχολυτικά, διότι ἴσως τὸ αὐχε-
νικὸ σύνδρομο νὰ ὀφείλεται 
καὶ σὲ στρὲς καὶ ψυχολογικοὺς 
παράγοντες.  Ἐπίσης, στὴ συντη-
ρητικὴ ἀγωγὴ προστίθεται καὶ ἡ 
φυσιοθεραπεία. 

Ἂν ὅλα αὐτὰ ἀποτύχουν καὶ 
ἐνδείκνυται, μπορεῖ ὁ ὀρθοπαι-
δικὸς νὰ προβεῖ καὶ σὲ χειρουρ-
γεῖο.  Ἡ χειρουργικὴ ἐπέμβασις 
γίνεται, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦν 
τὰ νεῦρα ἀπὸ τὴ συμπίεση τῶν 
ὀστεοφύτων.

Ὠφελεῖ ἐπίσης τὸ θερμὸ ἢ τὸ 
ψυχρὸ σὲ ἐπιθέματα· καὶ τὰ δύο 

ἀνακουφίζουν τὸν πόνο.  Ὁμοί-
ως, γίνονται εἰδικὲς ἀσκήσεις γιὰ 
ἰσχυροποίηση τῶν μυῶν τοῦ 
αὐχένος καὶ τῆς ράχης.  Ἐπίσης, 
δίδονται καὶ ἀντισπασμωδικά, 
διότι βοηθοῦν στὸν περιορισμὸ 
τῆς διαβιβάσεως τοῦ πόνου διὰ 
τῶν νεύρων, καὶ ἐνισχύονται οἱ 
ἐνδορφίνες, ποὺ δροῦν σὰν φυ-
σικὰ ἀναλγητικά.

Πάντα ὅμως τονίζεται ὅτι ἡ 

Τὸ αὐχενικὸ σύνδρομο εἶναι ἕνα σύνολο συ-
μπτωμάτων, τὰ ὁποῖα ὀφείλονται σὲ διάφορες 
παθήσεις. Ἐκδηλώνεται μὲ δυσκαμψία καὶ πό-
νο στὸν αὐχένα.  Ἀναλόγως μὲ τὴ βαρύτητα 

τοῦ συνδρόμου, ὁ πόνος ἐπεκτείνεται ἀπὸ τὸν 
αὐχένα στοὺς ὤμους, στὸ χέρι, στὸ κεφάλι, καὶ 

προκαλεῖ καὶ ζάλη. K
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πρόληψις βοηθᾷ καὶ εἶναι τὸ κα-
λύτερο μέτρο. Καλὸ εἶναι αὐτοὶ 
τῶν ὁποίων ἡ ἐργασία ἀπαιτεῖ 
καθιστικὴ θέση γιὰ πολλὲς ὧρες 
στὴν ἴδια στάση νὰ σηκώνονται 
κάθε 60 λεπτὰ γιὰ 5-10 λεπτὰ 
καὶ νὰ περπατοῦν.

Ὅσοι παρακολουθοῦν τηλε-
όραση ξαπλωμένοι ἢ διαβάζουν 
στὸ κρεβάτι νὰ χρησιμοποιοῦν 
περισσότερα τοῦ ἑνὸς μαξιλά-
ρια. Προσοχὴ χρειάζεται στὸ 
στρῶμα καὶ τὸ μαξιλάρι.  Ἂν 
εἶναι ἀκατάλληλα, μπορεῖ νὰ 

ἐπιδεινώσουν ἕνα ἤδη ὑπάρχον 
πρόβλημα.

Ὅταν ὁδηγεῖτε, φροντίστε νὰ 
ἔχετε ἴσια τὴ σπονδυλικὴ στήλη, 
χαλαρῶστε τοὺς ὤμους καὶ φρο-
ντίστε νὰ κάνετε συχνὲς στάσεις.

Ὅσοι κάθονται μπροστὰ σὲ 
ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, νὰ 
ἀκουμποῦν τὰ χέρια στὴν πο-
λυθρόνα στὴν ὁποία κάθονται, 
ὥστε νὰ ἀποφορτίζοναι οἱ μῦς 
τῆς ὠμικῆς ζώνης καὶ τοῦ αὐχέ-
νος, γιὰ νὰ μὴν ταλαιπωροῦνται.  
Ὅσοι βρίσκονται σὲ καθιστικὴ 

θέση γιὰ πολλὴ ὥρα νὰ κάνουν 
συχνὰ ἐλαφρὲς ἀσκήσεις πρὸς 
τὰ ἐμπρὸς καὶ πίσω.

Βεβαίως, ἔχει σημασία καὶ ὁ 
σύγχρονος τρόπος ζωῆς γενικὰ 
καὶ ἡ κακὴ διατροφή.

Ὅταν κάποιος προσέξει ὅλα 
αὐτά, μπορεῖ νὰ ἐλαττώσει τὰ 
συμπτώματα ποὺ ἐμφανίζονται 
καὶ τὸν κάνουν νὰ ταλαιπω-
ρεῖται.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός
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Ἦταν 5 Δεκεμβρίου 1944. 
Εἴχαμε μόλις προλάβει νὰ ἠρε-
μήσουμε ἀπὸ τὴν ἀντάρα τοῦ 
πολέμου.

Πρωῒ πρωῒ μᾶς ξύπνησαν 
ριπὲς μυδραλιοβόλων. Στὴν 
ἀρχὴ δὲν τὸ πήραμε στὰ σοβαρά. 
Τώρα ἡ  Ἑλλάδα ἦταν ἐλεύθερη. 
Τί εἴχαμε νὰ φοβηθοῦμε;

Βγήκαμε λίγο στὸ πεζοδρό-
μιο. Στὴ γωνία  Ἱέρωνος καὶ Ζηνο-
δότου, ἕνας ἄντρας ἦταν ξαπλω-
μένος μπρούμυτα καὶ κρατοῦσε 
ἕνα μυδράλιο. Πυροβολισμοὶ 
ἔρχονταν ἀπὸ τὴν πλατεῖα, καὶ 
τὸ μυδράλιο ἀπαντοῦσε σπορα-
δικά.

Οἱ μεγάλοι μᾶς φώναξαν ἀνή-
συχοι. Οἱ ριπὲς πύκνωναν. Μέσα 
σὲ λίγη ὥρα, ἡ περιοχή μας με-
τατράπηκε σὲ πεδίο μάχης. Ποιοὶ 
πολεμοῦσαν; Πρὶν προλάβει τὸ 
χαμόγελο ν’ ἀνθίσει στὰ χείλη 
μας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ἡ 
πρωτεύουσα βρισκόταν σὲ και-
νούργιο μακελειό.

Ἐμεῖς, τὰ παιδιά, κοιτάζαμε νὰ 
διαφύγουμε λίγο ἀπὸ τὴν προ-
σοχὴ τῶν μεγάλων, γιὰ νὰ ρίξου-
με μιὰ ματιὰ ἀπὸ τὸ παράθυρο 
νὰ δοῦμε τί γίνεται.  Ἡ μάχη εἶχε 
ἀνάψει γιὰ τὰ καλά.

Κάπου κατὰ τὸ μεσημέρι τὸ 
κακὸ σταμάτησε. Σὰν κόπασε 
ὁ σαματᾶς, καὶ δὲν ἀκουγόταν 
πιὰ τίποτε, βγήκαμε δειλὰ ἀπ’ 
τὴν πόρτα. Προχωρήσαμε λίγο 
παρακάτω. Δὲν εἴδαμε κανέναν. 
Πήγαμε πρὸς τὴν πλατεῖα Μεσο-
λογγίου. Σὰν φτάσαμε ἐκεῖ, μεί-
ναμε ἄφωνοι.  Ὅλη ἡ πλατεῖα καὶ 
τὰ γύρω πεζοδρόμια ἦταν στρω-
μένα μὲ κάλυκες ὅπλων.

Μετὰ κάναμε τὴ βόλτα μας κι 
ἀπ’ τὴν ἄλλη πλατεῖα, τό «τέρ-
μα» τοῦ τράμ.  Ἐκεῖ μᾶς περίμενε 
ἄλλη ἔκπληξη.  Ἄντρες πολλοὶ 
ὁπλισμένοι ἦταν ἔξω ἀπ’ τὴν  
Ἀστυνομία. Κανὰ δυὸ ἦταν ἀνε-
βασμένοι σὲ μιὰ σκάλα. Εἶχαν ξε-
κρεμάσει τὴν πινακίδα ποὺ ἔγρα-
φε «Ι΄  Ἀστυνομικὸ Τμῆμα», καὶ 
ἔβαζαν μιὰ ἄλλη, φρεσκοβαμ-
μένη, ποὺ ἔγραφε: « Ἑλληνικὴ 
Πολιτοφυλακή».

Γυρίσαμε στὸ σπίτι νὰ τοὺς 
τὰ ποῦμε.  Ὁ μπαμπὰς κι ἡ μαμὰ 
ἦταν συνοφρυωμένοι καὶ κου-
βέντιαζαν γιὰ τὰ καινούργια μὲ 
φανερὴ ἀνησυχία.

Ὅλα τὰ σπίτια στὴ γειτονιὰ 
εἶχαν ἀναστατωθεῖ, ἀλλὰ οἱ πε-
ρισσότεροι προτίμησαν νὰ κά-
θονται μέσα, μέχρι νὰ δοῦν τὶς 
ἐξελίξεις.  Ἐκεῖνο τὸ βράδυ κοι-
μηθήκαμε ὅλοι μουδιασμένοι.

*     *     *

Τὴν ἄλλη μέρα ξανάρχισε τὸ 
τουφεκίδι. Γινόταν χαλασμός.  Ὁ 
πόλεμος εἶχε φουντώσει. Οἱ του-
φεκιὲς ἄλλοτε ἀκούγονταν κοντὰ 
κι ἄλλοτε ξεμάκραιναν.

Τὸ βράδυ τῆς τρίτης ἡμέρας, 
ἐνῷ καθόμασταν στὴν τραπεζα-
ρία, ἀκοῦμε σιγανὰ χτυπήματα 
στὴν ἐξώπορτα.  Ὁ Λεωνίδας 
πετάχτηκε πάνω κι ἔτρεξε στὶς 
σκάλες νὰ δεῖ.  Ἀνοίγει μὲ προ-
φύλαξη τὸ παραθυράκι καὶ βλέ-
πει τὴν κυρα-Μαρία, τὴν καλή 
μας βοηθό, ποὺ τὴν νιώθαμε ἀπὸ 
παλιὰ σὰν δικό μας ἄνθρωπο, ἡ 
ὁποία τοῦ λέει σιγανά:

–  Ἄνοιξέ μου, Λεωνίδα.
Ἐκεῖνος τράβηξε ἀμέσως τοὺς 

σύρτες, καὶ στὸ ἄνοιγμα τῆς πόρ-
τας φάνηκε ἡ κυρα-Μαρία μὲ 
τὴ νύφη της κι ἕνα μωρὸ στὴν 
ἀγκαλιά. Κρατοῦσαν κι οἱ δυὸ 
ἀπὸ ἕνα μπόγο, ποὺ τὸν ἄφησαν 
στὸ πάτωμα.

– Γίνεται μεγάλο κακό, κυ-
ρία, στὴν Καισαριανή, ἄρχισε ἡ 
Μαρία κλαίγοντας. Μᾶς εἶπαν νὰ 
φύγουμε ἀπ’ τὰ σπίτια μας, γιατὶ 
κινδυνεύουμε. Εἴπαμε νἄρθουμε 
σὲ σᾶς, μήπως ἔχετε κάπου νὰ 
μᾶς βολέψετε. Εἶναι, βλέπετε, καὶ 
τὸ μωρό.

Ἡ μαμὰ τὴν κοίταξε μὲ συ-
μπόνια.

– Καθῆστε νὰ ξεκουραστεῖτε, 

                    Δεκέμβριος 1944Ἀναμνήσεις τῶν παιδικῶν χρόνων
Οἱ μεγάλοι μᾶς φώναξαν ἀνήσυχοι. Οἱ ριπὲς 

πύκνωναν. Μέσα σὲ λίγη ὥρα, ἡ περιοχή μας 
μετατράπηκε σὲ πεδίο μάχης. Ποιοὶ πολε-

μοῦσαν; Πρὶν προλάβει τὸ χαμόγελο ν’ ἀνθίσει 
στὰ χείλη μας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ἡ πρω-
τεύουσα βρισκόταν σὲ καινούργιο μακελειό.K
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καὶ θὰ βροῦμε τρόπο νὰ βολευ-
τοῦμε.  Ἐσύ, Μαρία, τὰ ξέρεις τὰ 
κατατόπια.

Ἐκεῖνο τὸ βράδυ πέρασε 
ὅπως ὅπως.  Ἐμεῖς, τὰ παιδιά, 
συνηθίσαμε γρήγορα στὴ νέα 
κατάσταση, ποὺ δὲν φαινόταν 
νὰ βιάζεται ν’ ἀλλάξει. Ξαφνικὰ 
γίναμε μιὰ ὑπερπολυμελὴς οἰκο-
γένεια, ποὺ προσπαθοῦσε νὰ τὰ 
βγάλει πέρα μὲ τὰ μέσα ποὺ εἶχε.

*     *     *

Ὁ κόσμος ἄρχισε νὰ ζορίζε-
ται. Τρόφιμα δὲν ὑπῆρχαν. Τὰ 
μαγαζιὰ δὲν ἄνοιγαν. Οἱ φοῦρνοι 
δούλευαν μὲ ὅσο ἀλεύρι εἶχαν. 
Κάποτε μοίραζαν καὶ κουραμά-
νες τοῦ στρατοῦ.  Ἀλλὰ μὲ δελ-
τίο.  Ἡ μαμὰ μᾶς τὸ μοίραζε: τόσο 
ὁ καθένας.

Τὸ σιτηρέσιο ἦταν γνωστό: 
ρεβύθια, μπιζέλια, φασόλια ἢ 
μακαρόνια, ποὺ ἔτυχε νὰ ὑπάρ-
χουν λίγα στὸ ὑπόγειο. Σὰν τε-
λείωσαν τὰ ὄσπρια, σειρὰ εἶχαν 
οἱ κότες τοῦ κοτετσιοῦ. Κάθε 
μέρα ἀναγκαστικὰ κοτόπουλο.  
Ἆραγε, πόσο θὰ κρατοῦσε αὐτὴ 
ἡ ἀναμπουμπούλα;

Ὅταν δὲν εἴχαμε ψωμί –λόγῳ 
ἔλλειψης ἢ λόγῳ μάχης στοὺς 
δρόμους–, ἐπινοούσαμε ἄλλους 
τρόπους νὰ χορτάσουμε. Παίρ-
ναμε λίγο ἀλεύρι καὶ φτιάχναμε 
ψωμάκια στὴ φουφοῦ. Αὐτὰ τὰ 
ψωμάκια ἦταν τὰ πιὸ ὡραῖα ποὺ 
εἶχα φάει. Ζεστὰ ζεστὰ καὶ ρο-
δοψημένα, τὰ καταβροχθίζαμε 
ὥσπου νὰ πεῖς τρία.

*     *     *

Στὸ Κίνημα, ἡ γειτονιὰ ὅλη 
εἶχε γίνει μία οἰκογένεια.  Ὁ ἕνας 
βοηθοῦσε τὸν ἄλλο.  Ἂν ὁ ἕνας 
δὲν εἶχε σπίτι του νὰ μαγειρέψει, 
ἔτρεχε στὸν διπλανό, ποὺ ὅλο 
καὶ κἄτι θὰ εἶχε νὰ τὸν φιλέψει.

Καμμιὰ φορά, τύχαινε νὰ 
ξεγλιστρήσει κάποιος συγγενὴς 
ἀπὸ ἄλλη «ἐλεύθερη» περιοχή, 
κι ἔφερνε πεσκέσι στοὺς δικούς 
μας κάποιες ποσότητες τροφί-

μων.  Ἔτσι, ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο 
τὰ ἔφερνε βόλτα.

Τὰ βράδια μαζευόμασταν, 
πότε στὸ σπίτι του ἑνός, πότε 
στοῦ ἄλλου, συζητούσαμε γιὰ 
τὴν κατάσταση καὶ γλυκαίναμε 
τὴν ταλαιπωρία μας μὲ παλιὲς 
καὶ καινούργιες διηγήσεις.

*     *     *

Παραμονὲς Χριστουγέννων 
ἦλθε στὴν  Ἑλλάδα ὁ Τσῶρτσιλ 
μὲ τὸν  Ἦντεν, ὑπουργὸ  Ἐξωτε-
ρικῶν τῆς  Ἀγγλίας, καὶ ἔμειναν 
στὸ ξενοδοχεῖο τῆς Μεγάλης 
Βρετανίας. Πολλοὶ πίστεψαν πὼς 
ὁ ρόλος τους θὰ ἦταν πυροσβε-
στικὸς γιὰ τὸ Κίνημα.  Ἀντὶ γι’ 
αὐτὸ ὅμως, ὁ πόλεμος φούντω-
σε καὶ θέριεψε.

Ἀνήμερα τὰ Χριστούγεννα 
ἔγινε μιὰ μεγάλη ἐπίθεση. Τὸ με-
σημέρι, τὴν ὥρα ποὺ ἑτοίμαζαν 
οἱ ἄνθρωποι νὰ φᾶνε, ἔσκασε 
ὅλμος στὴν αὐλὴ τοῦ Γιαννιτσα-
ράκου τοῦ λαδέμπορου, στὸν 
παραπάνω δρόμο.

Λίγη ὥρα μετά, εἴδαμε δύο 
φορεῖα νὰ κατηφορίζουν ἀπ’ 
τὸ βουναλάκι καὶ νὰ περνᾶνε 
μπροστὰ ἀπ’ τὸ σπίτι μας. Στὸ 
ἕνα ἦταν ἡ μεγάλη τους κόρη, 
ἡ Ζωή, πληγωμένη. Στὸ ἄλλο ὁ 
Γιάννης, ὁ μοναδικὸς γιὸς ἀνά-
μεσα σὲ τέσσερα κορίτσια. Δὲν 
ἐπρόκειτο νὰ τὸν ξαναδοῦμε 

ποτέ. Εἶχε πληγωθεῖ θανάσιμα.  
Ἡ ζωή του εἶχε τελειώσει, πρὶν 
προλάβει ν’ ἀνθίσει.

*     *     *

Λίγες μέρες πρὶν τὴν Πρω-
τοχρονιά, πρωῒ πρωΐ, ἄρχισε 
ἄγριο πιστολίδι. Τὸ πιστολίδι 
συνοδευόταν ἀπὸ ἐκρήξεις καὶ 
ριπὲς μεγάλων ὅπλων, συνεχεῖς 
καὶ ἀλλεπάλληλες.  Ἡ φωνὴ τοῦ 
μπαμπᾶ ἀκούστηκε ἐπιτακτική:

–  Ὅλοι γρήγορα στὸ ὑπό-
γειο!

Ἦταν σὰν κάποιος νὰ τὸν εἶχε 
εἰδοποιήσει, σὰν κάποιος νὰ τὸν 
εἶχε πληροφορήσει πὼς ἔπρε-
πε νὰ προστατευτοῦμε ἄμεσα. 
Χωρὶς ἄλλη κουβέντα, βρεθή-
καμε ὅλοι μὲ τὰ νυχτικά μας στὸ 
ὑπόγειο. Τὸ σημεῖο αὐτὸ τοῦ 
σπιτιοῦ ἦταν τὸ μόνο ποὺ εἶχε 
διπλῆ κάλυψη μὲ μπετόν.

Δεν προλάβαμε νὰ κατε-
βοῦμε, καὶ δυὸ ἐκρήξεις ὅλμων 
ἔσπασαν ὅλα τὰ τζάμια τοῦ πάνω 
σπιτιοῦ μὲ τρομαχτικὸ θόρυβο. 
Κοιταχτήκαμε.  Ἂν δὲν μᾶς εἶχε 
φωνάξει ὁ μπαμπάς, σίγουρα 
κάποιοι ἀπὸ μᾶς θὰ ἦταν πλη-
γωμένοι.

Ἡ μαμὰ ἔκανε τὸν σταυρό 
της.  Ὁ ἕνας ἔπαιρνε θάρρος ἀπ’ 
τὸν ἄλλο. Οἱ στιγμὲς ἦταν φο-
βερές.  Ἡ μάχη λυσσομανοῦσε 
μπροστὰ ἀπ’ τὰ σπίτια, ἀλλὰ καὶ 228
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μέσα στὶς αὐλές, ποὺ δέχονταν 
τὰ πυρὰ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς  Ἀθή-
νας.

Ἡ μαμὰ εἶχε μαζί της ἕνα φυλ-
λαδιάκι μὲ προσευχὲς καὶ μᾶς 
διάβαζε χαμηλόφωνα.  Ἡ φωνή 
της σκεπαζόταν ἀπὸ ἐκρήξεις κά-
θε λογῆς, ποὺ νόμιζες πὼς ἦταν 
μέσα στὸ σπίτι. Καθόμασταν ὁ 
ἕνας κοντὰ στὸν ἄλλο καὶ κοιτα-
ζόμασταν χωρὶς πολλὲς κουβέ-
ντες. Πότε πότε τ’ ἀγόρια ἔλεγαν 
κἄτι, γιὰ νὰ σπάει ἡ ἀγωνία.

– Πάει, τελείωσε.
Ἀλλὰ δὲν εἶχε τελειώσει. 

Αὐτὴ ἡ λυσσαλέα μάχη κράτησε 
ὣς τὸ ἀπόγευμα μὲ μανία. Πρὸς 
τὸ σούρουπο ἀραίωσαν οἱ ἐκρή-
ξεις.  Ἀναθαρρήσαμε. Κουνηθή-
καμε λίγο ἀπὸ τὶς θέσεις μας μὲ 
κάποια ἐλπίδα.

Πραγματικά, τὸ κακὸ κόπαζε, 
οἱ ριπὲς γίνονταν ἀραιές.  Ὥσπου 
ἔγιναν σποραδικὲς καὶ ἀπομα-
κρύνθηκαν.

Ὁ μπαμπὰς ἀνέβηκε πρῶτος, 
γιὰ νὰ ἐποπτεύσει τὴν κατάστα-
ση. Δειλὰ δειλὰ ἀκολουθήσαμε 
κι οἱ ἄλλοι. Τὸ σπίτι ἦταν ἀγνώ-
ριστο.  Ἡ μεγάλη ξύλινη πόρτα 
μὲ τὰ πολυγωνικὰ τζαμάκια ἦταν 
διάτρητη ἀπὸ βήματα, ποὺ εἶχαν 
τρυπήσει σὲ πολλὰ σημεῖα καὶ τὰ 
μαρμάρινα σκαλοπάτια τῆς εἰσό-
δου. Τὰ τζάμια τῶν παραθύρων 
ἦταν θρύψαλα πάνω στὰ κρεβά-
τια, καὶ ἡ αὐλὴ γεμάτη βλήματα, 
μικρὰ καὶ μεγάλα, καὶ τεράστιους 
κάλυκες.

Ἡ μαμὰ μᾶς φύλαξε στὴν 
κουζίνα νὰ βάλουμε κἄτι στὸ 
στόμα μας. Καθὼς τσιμπολο-
γούσαμε χωρὶς ὄρεξη, χτύπησε 
ἡ πόρτα.  Ἦταν ὁ κυρ-Γιώργης, ὁ 
καλός μας γείτονας, ποὺ ἤθελε 
νὰ δεῖ τὸν μπαμπά.

– Κύριε Στυλιανόπουλε, νο-
μίζω πὼς τὰ βάσανά μας τελειώ-
σανε. Πάντως, καλοῦ κακοῦ, 
μὴν καθήσετε ἐδῶ τὴ νύχτα.  
Ἐλᾶτε στὸ σπίτι μας, ποὺ ἔχει 
ἀπὸ πάνω ταράτσα, γιὰ νὰ εἶστε 
πιὸ ἀσφαλεῖς. Τοὐλάχιστον γι’ 

αὐτὴ τὴ νύχτα, νὰ ξεκαθαρίσουν 
τὰ πράγματα.

Ἀποφασίσαμε νὰ δεχτοῦμε.  
Ἦταν μιὰ κίνηση ἀνταπόδοσης 
τοῦ καλοῦ γείτονα στὸν μπαμπά, 
ποὺ εἶχε προσφέρει πολλὰ στὴ 
γειτονιὰ μὲ τὴ γερμανικὴ κατοχή.

Ὅλη τὴ νύχτα ἀκούγαμε τὰ 
τὰνκς μὲ τοὺς Ριμινῖτες, ποὺ ἀνέ-
βαιναν τὴ Βασιλίσσης Σοφίας 
πρὸς τοὺς  Ἀμπελοκήπους.

*     *     *

Τὸ πρωῒ μᾶς βρῆκε στὸ σπίτι 
μας, νὰ προσπαθοῦμε νὰ βάλου-
με μιὰ τάξη κι ἕνα πρόγραμμα.  
Ὁ ἐφιάλτης τῆς χθεσινῆς μέρας 
εἶχε περάσει. Δὲν μπορούσαμε 
νὰ τὸ πιστέψουμε. Θὰ περνοῦσε 
ὅμως καιρός, γιὰ νὰ ξεχάσουμε.

Οἱ μεγάλοι ἦταν μουδια-

σμένοι, ἀλλὰ εἶχαν αἰσιοδοξία.  
Ὅλα θὰ ἔπαιρναν σιγὰ σιγὰ τὸν 
δρόμο τους. Θὰ ξανάνοιγαν τὰ 
σχολεῖα. Θὰ ξανάνοιγαν τὰ μα-
γαζιά.  Ὁ κόσμος θ’ ἄρχιζε νὰ 
κυκλοφορεῖ χωρὶς φόβο.

Τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτο-
χρονιᾶς θὰ ξαναβάζαμε τὰ καρε-
κλάκια δίπλα στὰ κρεβάτια μας 
γιὰ τὰ δῶρα. Θὰ ἔμεναν ἄδεια; 
Ποιὸς ξέρει; Πάντως, ἐλπίζαμε.  
Ὅλο καὶ κἄτι θὰ βρισκόταν ν’ 
ἀφήσει ὁ  Ἅγιος Βασίλης.  Ὅλο 
καὶ κἄτι θὰ ἀνακάλυπταν στὰ 
ντουλάπια τους οἱ μεγάλοι, γιὰ 
νὰ μᾶς κάνουν νὰ ξεχάσουμε 
πὼς εἴχαμε ζήσει τὸν πιὸ φοβερὸ 
ἀπ’ ὅλους τοὺς πολέμους. Τὸν 
ἐμφύλιο.

ΕΛΕΝΗ 
Χ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ

Τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς  
θὰ ξαναβάζαμε τὰ καρεκλάκια δίπλα στὰ κρε-

βάτια μας γιὰ τὰ δῶρα. Θὰ ἔμεναν ἄδεια; Ποιὸς 
ξέρει; Πάντως, ἐλπίζαμε.  Ὅλο καὶ κἄτι θὰ βρι-
σκόταν ν’ ἀφήσει ὁ  Ἅγιος Βασίλης.  Ὅλο καὶ 
κἄτι θὰ ἀνακάλυπταν στὰ ντουλάπια τους οἱ 

μεγάλοι, γιὰ νὰ μᾶς κάνουν νὰ ξεχάσουμε πὼς 
εἴχαμε ζήσει τὸν πιὸ φοβερὸ ἀπ’ ὅλους τοὺς 

πολέμους. Τὸν ἐμφύλιο.K
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Ὁ χειμώνας εἶναι πιὰ πρὸ τῶν πυλῶν, ποὺ 
λέν.  Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν διαθέτουν θέρμανση 
καὶ τὰ λοιπὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ἐποχὴ δικαι-

ολογημένα εἶναι ἀπαισιόδοξοι. Αὐτοὶ προβλέπουν 
ὅτι θἄχουμε βαρὺ χειμῶνα.  Ὑπάρχουν ὅμως καὶ οἱ 
ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι, παρ’ ὅλες τὶς δυσκολίες, βλέπουν 
τὸ ποτήρι μισογεμάτο καὶ προτιμοῦν νὰ λένε ὅτι 
ὁ χειμώνας θἆναι ἤπιος, ὅπως ἦταν καὶ τὸ καλο-
καίρι ποὺ πέρασε. Μακάρι οἱ τελευταῖοι νὰ βγοῦν 
ἀληθινοί. Στὴν  Ἀθήνα, ποὺ βρίσκεται ἀνάμεσα 
στόν «Τρελό» καὶ τὸ Δαφνί, μπορεῖ τὴ μιὰ στιγμὴ ὁ 
οὐρανὸς νἆναι συν-
νεφιασμένος, καὶ τὴν 
ἄλλη νὰ τὸν βλέπεις 
χαρὰ Θεοῦ, σ’ ὁποια-
δήποτε ἐποχή.

Μιὰ μέρα μὲ κά-
λεσε μιὰ φίλη σπίτι 
της, ποὺ βρίσκεται 
σὲ κάποιο δρόμο μὲ 
δέντρα φυλλοβό-
λα, βουκαμβίλιες, 
κι ἀνάμεσά τους νε-
ραντζιὲς μὲ τὸ κατα-
πράσινο φύλλωμα 
καὶ τὰ χρυσαφένια 
νεράντζια τους. Κι 
ἤμουνα τυχερὴ κεί-
νη τὴ μέρα, γιατὶ ὁ 
οὐρανὸς ἦταν κατα-
γάλανος, κι ὁ ἥλιος 
ἔλαμπε, ἂν καὶ τὸ 
φθινόπωρο ἦταν στὸ 
σῶσμα του.  Ἡ φίλη 
μου μ’ ἄφησε μόνη, 
γιὰ νὰ ἑτοιμάσει τὸ μεσημεριανό.  Ἐγὼ ἄνοιξα τὴ 
μπαλκονόπορτα, γιὰ ν’ ἀπολαύσω τὴν ὄμορφη 
μέρα καὶ νὰ ζεσταθῶ κάπως, γιατὶ ὁ ἥλιος ἔκαιγε, 
σὰν νἆταν τό «μικρὸ καλοκαιράκι», ποὺ κάποτε 
ἔλεγαν τοῦ  Ἁγίου Δημητρίου.

Ξαφνικὰ ἕνα σύννεφο ἔκρυψε τὸν ἥλιο, κι 
ἄρχισε νὰ φυσᾷ ἕνας δυνατὸς ἀέρας σὰν ἀνεμο-
στρόβιλος. Καὶ θυμήθηκα ὅτι εἶχα δεῖ σὲ κάποιο 
ἀναγνωστικὸ μιὰ εἰκόνα μ’ ἕνα μεγάλο κεφάλι, 
ποὺ τὸ στόμα του φυσοῦσε τόσο δυνατά, ποὺ 
παρέσερνε ὅ,τι ἔβρισκε στὸ διάβα του.  Ἔκλεισα 
τὸ παράθυρο κι ἄκουσα τὸν ἀέρα νὰ μουγκρίζει 

καὶ νὰ παρασέρνει τὰ φύλλα τῶν δέντρων, ὅπως 
καὶ τὰ ἄνθη ἀπὸ τὶς βουκαμβίλιες, σ’ ἕναν τρελὸ 
χορό.  Ὅταν καταλάγιασε κάπως ὁ ἀέρας ὕστερα 
ἀπὸ ὥρα, καὶ τὸ σύννεφο ποὺ εἶχε κρύψει τὸ φῶς 
σχεδὸν διαλύθηκε, τότε ὁ ἥλιος παρουσιάστηκε 
πάλι. Χωρὶς νὰ τὸ θέλω, κοίταξα τὶς νεραντζιές, ποὺ 
ἦταν ἀνέπαφες, ἐκτὸς ἀπὸ κάποια νεράντια ποὺ 
εἶχαν πέσει ἀπὸ τὸν ἀέρα. Μοῦ φάνηκαν ἀγέρωχες 
καὶ ἱκανοποιημένες, ποὺ ὁ δυνατὸς ἀέρας τὶς εἶχε 
ἀφήσει ὅπως ἦταν, καὶ μοῦ φάνηκε ὅτι κἄτι σὰν 
νὰ μοῦ ἔλεγαν:

«Πόσο τυχερὲς 
εἴμαστε ἐμεῖς, ποὺ 
κανένας ἀέρας δὲν 
μπορεῖ νὰ μᾶς ξε-
γυμνώσει, ὅπως τ’ 
ἄλλα κακόμοιρα 
δέντρα καὶ τὰ λεπτε-
πίλεπτα λουλούδια 
ἀπὸ τὶς βουκαμβί-
λιες!». Καὶ λιγιόντανε 
καὶ καμαρώνανε.

Δὲν κρατήθηκα 
τότε κι ἐγὼ μὲ τὴ 
σειρά μου, καὶ γυρί-
ζοντας πρὸς τὸ μέρος 
τους εἶπα: «Αὐτὰ τά 
“κακόμοιρα” δέντρα 
καὶ λουλούδια, ὅπως 
εἶπες, τὴν ἄνοιξη θὰ 
ξαναζωντανέψουνε, 
θὰ βγάλουνε και-
νούργια φύλλα καὶ 
θ’ ἀνθίσουν πάλι, κι 
ὁ κόσμος θὰ τα κα-

μαρώνει».
Ὁπότε καὶ οἱ νεραντζιές, ἀφοῦ συνῆλθαν ἀπὸ 

τὴν παρέμβασή μου καὶ τὴν ἔκπληξή τους, μοῦ 
ἀπάντησαν: «Γιατί δηλαδή, ἐμεῖς δὲν θ’ ἀνθίσουμε 
τὴν ἄνοιξη, καὶ τὰ λουλούδια μας δὲν εἶναι καὶ 
πολὺ ἀρωματικά;».

Ἡ συζήτηση θὰ συνεχιζόταν, ἂν ἡ φίλη μου δὲ 
μοὔλεγε ὅτι τὸ τραπέζι εἶναι ἕτοιμο καὶ νὰ πάω νὰ 
φᾶμε, ἀφήνοντας ἔτσι στὴ μέση τὴ διαμάχη μου 
μὲ τὶς νεραντζιές.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Τὰ καπρίτσια τοῦ καιροῦ
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Εἶναι ἀνθρώπινο νὰ ἐπι-
διώκει κανεὶς ἀπόκτηση 
ἀγαθῶν, ὅσο βρίσκεται ἐν 

ζωῇ.  Ἡ ἀκατάσχετη ὅμως ἀπλη-
στία τοῦ ἀνθρώπου δὲν σταματᾷ 
παρὰ μόνο στὸ χεῖλος τοῦ θανά-
του. Αὐτὸ μᾶς τονίζει τὸ ἑπόμενο, 
μικρὸ ἀλλὰ πολὺ διδακτικὸ πα-
ραμύθι ἀπὸ τὴ Θεσσαλία (Στέλ-
λας Πετρίκη Τραγγανίδα, Παλιὰ 
παραμύθια ἀπὸ τὴ Θεσσαλία,  
Ἐκδόσεις  Ἴων).

*     *     *
  Ἦταν κάποτε ἕνας φτωχὸς 

ψαρᾶς, ποὺ εἶχε πολλὰ παιδιά. 
Δὲν μποροῦσε ὅμως ὁ καημένος 
νὰ τὰ θρέψει μὲ τὸ ψάρεμα, γι’ 
αὐτὸ κι ἦταν πολὺ στενοχωρη-
μένος. Κάθε βράδυ ποὺ γύριζε 
σπίτι του, ἀναστέναζε καὶ μονο-
λογοῦσε:

–  Ἄχ, τί θὰ κάνω; Τί ἀτυχία 
εἶναι αὐτὴ ποὺ μὲ δέρνει!

Ὁ βασιλιὰς τῆς χώρας, ποὺ 
ἀγαποῦσε τοὺς ὑπηκόους του, 
εἶχε μιὰ συνήθεια. Τὰ βράδια 
ντυνόταν φτωχικὰ καὶ κυκλο-
φοροῦσε ἀνάμεσα στὸν ἁπλὸ 
λαό. Γύριζε στὰ σοκάκια, γιὰ νὰ 
ἀκούει μὲ τὰ ἴδια του τὰ αὐτιὰ τὰ 
παράπονα τῶν ἀνθρώπων.  Ἕνα 
βράδυ πέρασε κι ἀπὸ τὴ φτωχικὴ 
γειτονιὰ τοῦ ψαρᾶ. Κι ἐκεῖ ἄκου-
σε τὸν κακόμοιρο τὸν ψαρᾶ νὰ 
βαρυγκομάει.

– Τί ἔχεις, καλέ μου ἄνθρω-
πε, καὶ εἶσαι τόσο δυστυχισμένος; 
τὸν ρώτησε.

– Πῶς νὰ μὴν εἶμαι; Τὰ παι-
διά μου πεινᾶνε, κι ἐγὼ δὲν εἶμαι 
παρὰ ἕνας φτωχὸς ψαρᾶς. Μὲ τί 
νὰ τὰ ζήσω;

Τότε ὁ βασιλιὰς τοῦ λέει:
– Μὴ στενοχωριέσαι.  Ἄκου-

σα ὅτι ὁ βασιλιάς μας, ποὺ εἶναι 
τόσο καλός, ὅ,τι ψάρια πιάνεις 
στὰ ἀγοράζει μὲ χρυσό.

Τὴν ἄλλη μέρα κατέβηκε ὁ 

ψαρᾶς στὴ θάλασσα νὰ ψαρέ-
ψει. Τραβάει τὰ δίχτυα του καὶ 
τὰ βρίσκει πάλι ἄδεια. Κάνει νὰ 
τὰ παρατήσει κάτω, καὶ τί βλέπει!  
Ἕνα ἀνθρώπινο μάτι! Τοῦ φάνηκε 
πολὺ περίεργο. Τί νὰ τὸ κάνει τὸ 
μάτι; Θυμήθηκε τότε τὰ λόγια τοῦ 
ἀνθρώπου ποὺ εἶχε συναντήσει 
τὸ προηγούμενο βράδυ. Ντρεπό-
ταν ὅμως νὰ πάει στὸν βασιλιὰ 
ἕνα μάτι. Τὸ σκέφτηκε ἀπὸ δῶ, 
τὸ σκέφτηκε ἀπὸ κεῖ, στὸ τέλος 
τὸ πῆρε ἀπόφαση νὰ τὸ πάει στὸ 
παλάτι.  Ἔτσι κι ἀλλιῶς, δὲν εἶχε 
νὰ χάσει καὶ τίποτα.

– Βασιλιά μου πολυχρονε-
μένε, ἄκουσα ὅτι ἀγοράζεις τὰ 
ψάρια ποὺ πιάνουν οἱ φτωχοὶ 
ψαράδες μὲ χρυσό.  Ἐγὼ ὅμως 
εἶμαι πολὺ ἄτυχος. Ψάρεψα ὅλο 
κι ὅλο αὐτὸ τὸ μάτι, εἶπε κατα-
κόκκινος ἀπὸ ντροπὴ ὁ φτωχὸς 
ψαρᾶς.

– Πραγματικὰ εἶσαι ἄτυχος, 
εἶπε ὁ βασιλιάς.  Ἀλλὰ δὲν πει-
ράζει.  Ἀφοῦ αὐτὸ ἔπιασες, αὐτὸ 
θὰ ζυγίσουμε.

Καὶ διέταξε νὰ ζυγίσουν τὸ 
μάτι καὶ νὰ δώσουν τὸ βάρος 
του σὲ χρυσάφι. Βάζουν οἱ ὑπη-
ρέτες τὸ μάτι στὸ ἕνα μέρος τῆς 
ζυγαριᾶς, βάζουν κι ἕνα χρυσὸ 
φλουρὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά. 
Βλέπουν ἔκπληκτοι τὴ ζυγαριὰ 
νὰ γέρνει ἀπὸ τὴ μεριὰ ποὺ ἦταν 
τὸ μάτι.

– Βάλτε κι ἄλλο φλουρί, διέ-

ταξε ὁ βασιλιάς.
Μὰ καὶ πάλι ἡ ζυγαριὰ ἔγερνε 

πρὸς τὸ μάτι.  Ὅλοι ἔμειναν μὲ τὸ 
στόμα ἀνοιχτό.  Ὅσα φλουριὰ κι 
ἂν ἔβαζαν στὴ ζυγαριά, τὸ μάτι 
ἦταν πιὸ βαρύ.

– Τί παράξενο πρᾶγμα καὶ 
τοῦτο! θαύμασε ὁ βασιλιάς.

Μήνυσε τότε σὲ ὅλους τοὺς 
σοφοὺς νὰ ἔρθουν στὸ παλάτι 
νὰ ἐξηγήσουν αὐτὸ τὸ περίεργο 
φαινόμενο.  Ἦρθαν οἱ σοφοί, 
σκέφτηκαν, ξανασκέφτηκαν, μὰ 
δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν καμιὰ 
λογικὴ ἐξήγηση. Τότε ἐμφανίστη-

κε στὸ παλάτι ἕνας γέρος καὶ εἶπε 
στὸν βασιλιὰ πὼς αὐτὸς μπορεῖ 
νὰ λύσει τὸ μυστήριο.

Ὁ βασιλιὰς τὸν ἄφησε νὰ 
δοκιμάσει. Τότε ὁ γέρος παίρνει 
λίγο χῶμα, τὸ ρίχνει πάνω ἀπὸ 
τὸ ἀνθρώπινο μάτι καὶ τὸ σκε-
πάζει.  Ἀπότομα ἡ ζυγαριὰ μὲ τὰ 
φλουριὰ πῆγε κάτω, καὶ τὸ μάτι 
πετάχτηκε ἐπάνω.

– Μὰ πῶς ἔγινε αὐτό; ρωτάει 
ὁ βασιλιάς.

– Εἶναι ἁπλό, βασιλιά μου, 
ἐξήγησε ὁ γέρος.  Ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι ἄπληστος. Τὸ μάτι του εἶναι 
τόσο λαίμαργο γιὰ τὸ χρῆμα, ποὺ 
ἕνα πρᾶγμα μόνο μπορεῖ νὰ τὸ 
σταματήσει: τὸ χῶμα ποὺ τὸ σκε-
πάζει, σὰν πεθάνει.

ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΚΗ 
ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑ

Τὸ ἀχόρταγο μάτι

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄπληστος. Τὸ μάτι του εἶναι 
τόσο λαίμαργο γιὰ τὸ χρῆμα, ποὺ ἕνα πρᾶγμα 
μόνο μπορεῖ νὰ τὸ σταματήσει: τὸ χῶμα ποὺ τὸ 

σκεπάζει, σὰν πεθάνει.K
K
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας
Μὲ κομμένη  
τὴν ἀνάσα

Ἄφωνοι, τρομαγμένοι, 
ἀκοῦμε γιὰ τὶς συνεχιζόμενες 
αὐτοκτονίες συνανθρώπων μας, 
ποὺ οἱ μετρήσεις ἀνεβάζουν 
σὲ ἀσύλληπτους ἀριθμοὺς τὰ 
χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.  
Ἀνυπέρβλητα οἰκονομικὰ προ-
βλήματα, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ 
παντελὴς ἔλλειψη πίστης, γιατὶ 
ὁ πιστὸς δὲν ἐγκαταλείπει τὸν 
ὁσονδήποτε δύσκολο ἀγῶνα, 
θυσιάζοντας τὴ ζωὴ ποὺ τοῦ 
χάρισε ὁ Θεός, ἀλλὰ ἔχει πά-
ντα κατὰ νοῦν τὰ λόγια τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου: « Ἐν παντὶ 
θλιβόμενοι, ἀλλ’ οὐ στενοχω-
ρούμενοι» (Β΄ Κορ., δ΄ 8).

Ὅπου ὅμως κραυγάζει ἀπελ-
πισμένα ἡ ἀνέχεια καὶ ἡ συνα-
κόλουθη δυστυχία, εἶναι ἀνε-
πίτρεπτο, ἀντὶ ἡ ἀλληλεγγύη 
τῶν πλουσίων νὰ σπεύδει σὲ 
βοήθεια, ἐκεῖνοι νὰ ἐπιδεικνύ-
ουν ἀσυγκράτητη καταναλωτικὴ 
μανία, μὲ ἔξοδα ἐντυπωσιασμοῦ 
καὶ ἀσυλλόγιστες σπατάλες σὲ 
διάφορες ἐκδηλώσεις τους, 
ὅπως μᾶς πληροφοροῦν –μὴ 
χάσουμε δὰ καὶ τὴν ἐνημέρω-
ση– μερικὲς φυλλάδες καὶ ἀνα-
λόγου στὺλ περιοδικά.

Κάποιος μᾶς προέτρεψε νὰ 
προσφέρουμε τὸν δεύτερο 
χιτῶνα μας, δηλαδὴ τὸ πλεό-
νασμά μας, καὶ ἐμεῖς Τὸν ἀγνοή-
σαμε. Κάποιος μᾶς διαβεβαίωσε 
πὼς ὅ,τι προσφέρουμε στοὺς 
κατατρεγμένους τὸ προσφέρου-
με σὲ Αὐτόν, ἀλλὰ ἐμεῖς, χωρὶς 
προοπτικὴ ἀνταπόδοσης –αὐτὸ 
τὸ καταραμένο συμφέρον– δὲν 
δίνουμε «οὔτε στὸν ἄγγελό μας 
νερό», κατὰ τὴ λαϊκὴ ἔκφραση.

Κι ἔπειτα ἀναρωτιόμαστε τί 
φταίει καὶ φτάσαμε ὣς ἐδῶ, ὄχι 

μόνο ἡ πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ 
ὁ πλανήτης ὁλόκληρος. Πορεία 
χωρὶς τὸ θέλημά Του, αὐτὸ εἶναι 
ἡ ρίζα καὶ ἡ αἰτία ὅλων τῶν 
δεινῶν.

Ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας.  Ὥρα 
γιὰ τὸν καθένα μας νὰ συνέλ-
θει εἰς ἑαυτὸν καὶ νὰ κάνει τὴν 
αὐτοκριτική του, γιὰ μιὰ ἀνα-
γκαία καὶ σωτήρια ἀλλαγὴ πο-
ρείας.

*     *     *

Πρόβλημα  
καὶ λύσεις

Συχνὰ διαβάζουμε στὸν Τύ-
πο νούμερα ποὺ μᾶς ταξιδεύ-
ουν ὣς τὴν ἄκρη τῆς φρίκης. 
Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ἀριθμοὶ μὲ τὰ 
πολλὰ μηδενικά, ποὺ μηδενί-
ζουν τὴν ξενοιασιά μας ἢ τὴν 
ἀδιαφορία μας.

Κι ἂν ἀκόμη δεχθοῦμε ὅτι 
αὐτὲς οἱ στατιστικὲς δὲν εἶναι 
ἀπολύτως ἀκριβεῖς –καὶ δὲν 
θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι, ἀφοῦ 
ἡ δυστυχία δὲν εἶναι πάντοτε 
εὔκολα μετρήσιμη–, καὶ πάλι 
λίγο ἀλλάζει τὸ συγκλονιστικὸ 
τοπίο τῆς ἐξαθλιωτικῆς φτώ-
χειας.  Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι 
δὲν ἔχουν πρόσβαση σὲ πόσιμο 
νερό, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι 
ζοῦν (ζοῦν;) ἄστεγοι καὶ πει-
νασμένοι, ἑκατομμύρια παιδιὰ 
πέφτουν θύματα ἀδίστακτης 
ἐκμετάλλευσης παντὸς εἴδους 
καὶ πάσης φύσεως, ὅπως ἐμπο-
ρία μοσχευμάτων, πορνεία, 
σκληρὴ ἐργασία, ἀπάνθρωπη 
μεταχείριση, στέρηση δυνατότη-
τας μόρφωσης. Καὶ δὲν ταιριάζει 
καθόλου βέβαια νὰ μιλήσουμε 
γιὰ ἔλλειψη ψυχαγωγίας, γιατὶ 
κἄτι τέτοιο θὰ ἔμοιαζε μᾶλλον 
μὲ εἰρωνεία, ἀφοῦ ἡ χαρὰ ἀνα-

φέρεται στὸ εὖ ζῆν, ἐνῷ ἐκεῖνα 
τὰ ἄμοιρα παλεύουν γιὰ τὸ ζῆν.

Προτείνω νὰ περιορίσουμε 
τὸ καταναλωτικό μας μένος 
(ὑπάρχει διπλῆ ἀνάγνωση, ἡ λέ-
ξη διαβάζεται καὶ ὡς σπατάλη), 
ὥστε νὰ περισσεύουν χρήματα 
γιὰ προσφορά.  Ὑπάρχουν μὴ 
κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, καὶ 
μερικές, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν οἰκο-
νομικὴ ἐνίσχυση, δέχονται καὶ 
προσφορὰ ἐθελοντικῆς ἐργα-
σίας.

Καὶ κἄτι ἀκόμα: Νὰ χαιρόμα-
στε γιὰ ὅλα τὰ ἀγαθά, περισσό-
τερα ἢ λιγώτερα, ὅσα ἀπολαμ-
βάνει ὁ καθένας μας, καὶ νὰ μὴ 
χάνουμε τὴν καλή μας διάθε-
ση γιὰ μικροπράγματα καὶ γιὰ 
ἀσήμαντες αἰτίες. Νά, ἐγὼ ξέρω 
νὰ σᾶς πῶ γιὰ μιὰ κυρία ποὺ 
στεναχωρήθηκε χθές, γιατί... 
ξεροψήθηκαν τὰ κουλουράκια!

Καὶ τὸ τελευταῖο, ἀλλὰ ὄχι 
ἔσχατο, νὰ μεγαλώνουμε τὰ 
παιδιά μας μὲ τὴν αἴσθηση ὅτι 
εἶναι μὲν πολῖτες τοῦ Κόσμου, 
ἀλλὰ πολῖτες-ὀπαδοὶ τῆς παγκό-
σμιας ἀδελφοσύνης καὶ ἀγάπης, 
καὶ ὄχι τῆς οἰκονομικῆς παγκο-
σμιοποίησης. Τὰ παιδιὰ ποὺ 
εἰσπράττουν αὐτὸ τὸ μήνυμα 
εἶναι πολὺ πιθανὸν ἕως σίγου-
ρο ὅτι θὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο-ἀδελφό, καὶ γιὰ 
τὶς ὅποιες ἀνάγκες του, ὑλικὲς 
ἢ ἠθικές.  Ἔτσι γαλουχημένα 
κινδυνεύουν ἐλάχιστα ἕως κα-
θόλου νὰ γίνουν μεγαλώνοντας 
ἀδιάφοροι ἀτομιστές.

Ὁ Κόσμος ἔχει ἀνάγκη τὴν  
Ἀλληλεγγύη, γιὰ νὰ πάει μπρο-
στά, γιὰ νὰ ἔχουν ψωμὶ καὶ ἀγά-
πη ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅπου γῆς.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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Οἱ θησαυροί μαςΟἱ θησαυροί μας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τὸ βιβλίο αὐτό, πρῶτο ἀπὸ 
μία σειρὰ τριῶν τόμων, εἶναι 
καρπὸς συνεργασίας εἴκοσι 
ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἄλλων ἐπι-
στημόνων, καὶ ἔχει ὡς στόχο 
νὰ δώσει ἐλπίδα, χωρὶς νὰ κά-
νει κήρυγμα.

Τὸ βιβλίο γράφτηκε γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο ποὺ κυνηγάει καὶ 
ψάχνει νὰ βρεῖ «θησαυρούς». 
Μπορεῖ οἱ θησαυροὶ αὐτοὶ νὰ 
εἶναι διαμάντια, ρουμπίνια, 
μαργαριτάρια, ζαφείρια, φλέβα 
χρυσοῦ ἢ ἀργύρου, προνομι-
οῦχα οἰκόπεδα, πανέμορφες 
ἐπαύλεις δίπλα στὸ δάσος ἢ 
δίπλα στὴ θάλασσα, μὲ κήπους 
ἀνθόσπαρτους, μὲ πισίνες, 
συντριβάνια ἢ κότερα, θαλα-
μηγοί, ἀεροδυναμικὰ αὐτο-
κίνητα, ἑλικόπτερα καὶ τόσα 
ἄλλα πολύτιμα κοσμήματα καὶ 
ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα ἑλκύουν 
τὶς ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες σὰν 
μαγνήτης.  Ἐπειδὴ ὅμως τὸ 
βιβλίο αὐτὸ γράφτηκε στὴν  
Ἑλλάδα, πηγαίνει πίσω στοὺς 
θησαυροὺς τοὺς ὁποίους μᾶς 
ἄφησαν οἱ προηγούμενες γε-
νιὲς ὡς μεγάλη παρακαταθήκη 
καὶ πλούσια κληρονομιά.

Πηγαίνει πίσω στὴν ἀρχαία  
Ἑλλάδα, νὰ μᾶς θυμίσει τὸν 
μεγάλο θησαυρὸ τοῦ ἀρχαί-
ου πολιτισμοῦ: τὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα, τὴν καταπληκτικὴ 
κληρονομιὰ τῆς ἀρχαιότητας 
στὴ φιλοσοφία, τὴν τέχνη καὶ 
τὴν ἐπιστήμη, τὴν ἀνακάλυψη 

τῆς δημοκρατίας, τὸ ἀθλητικὸ 
ἰδεῶδες, τοὺς ὀλυμπιακοὺς 
ἀγῶνες, τὴν καλλιέργεια τῆς 
ἀρετῆς καὶ τῆς ἀγωνιστικό-
τητας.

Μετὰ προχωράει στὴ μεγά-
λη κληρονομιὰ ποὺ μᾶς ἄφησε 
τὸ Βυζάντιο μὲ τὰ ἀριστουργή-
ματα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τῆς 
ἁγιογραφίας, τῆς βυζαντινῆς 
μουσικῆς, καθὼς καὶ τῆς ἀνά-
πτυξης τῆς ἀνθρωπιστικῆς 
μέριμνας γιὰ τὸν πάσχοντα 
συνάνθρωπο.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐξ ἴσου ση-
μαντικὴ περίοδος τῆς δοκι-
μασίας τοῦ λαοῦ μας κάτω 
ἀπὸ τὴ σκληρὴ κατάκτηση ἐπὶ 
τουρκοκρατίας, μαζὶ μὲ τοὺς 
θησαυροὺς ὁρισμένων ἡρω-
ικῶν μορφῶν ποὺ ἀναδείχθη-
καν γιὰ τὴν καλλιέργεια καὶ 
προετοιμασία, ὥστε νὰ ἔλθει 
ὁ θησαυρὸς τῆς ἐλευθερίας.

Συνεχίζει μὲ ἐπιλογὲς ἀπὸ 
τὶς μεγάλες ἡγετικὲς μορφὲς 
ποὺ ἀγωνίσθηκαν καὶ πολ-
λοὶ θυσιάστηκαν κατὰ τὴν 
ἐποποιΐα τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν 
ἀνεξαρτησία τὸ 1821, τὴ δη-
μιουργία τοῦ νέου ἑλληνικοῦ 
κράτους, καθὼς καὶ τὴν ἐπο-

ποιΐα τοῦ 1940-44.
Μαζὶ μὲ τὶς ἡγετικὲς 

μορφὲς ὑπενθυμίζονται καὶ 
οἱ μεγάλη θησαυροὶ τῆς ἑλλη-
νικῆς γῆς: τὰ λουλούδια, τὰ 
ζῷα, τὰ ψάρια, τὰ δένδρα καὶ 
τὰ φυτά, καθὼς καὶ ὁ μεγάλος 
μας θησαυρός, ἡ θάλασσα, μὲ 
ὅλα τὰ πλούτη της καὶ τὴ ναυ-
τιλία.

Παράλληλα, γίνεται ἀνα-
φορὰ καὶ στὸν θησαυρὸ τῶν 
δημοτικῶν τραγουδιῶν, τῆς 
μουσικῆς παράδοσης καὶ τῶν 
τόσο χαριτωμένων δημοτικῶν 
χορῶν, ποὺ χαλαρώνουν, χα-
ροποιοῦν καὶ κοινωνικο-
ποιοῦν ὅλους ὅσοι συμμετέ-
χουν σ’ αὐτούς.

Στὰ τελευταῖα κεφάλαια 
προβάλλονται οἱ θησαυροὶ 
τοὺς ὁποίους θαυμάζουν καὶ 
συχνὰ ἐνστερνίζονται οἱ ξένοι, 
ὅπως ἡ οἰκογένεια, ἡ ἑλληνορ-
θόδοξη παράδοση, ἡ στοργὴ 
γιὰ τὸν πάσχοντα καὶ ὁ φω-
τεινός, ἀκτινοβόλος, μεγάλος 
θησαυρὸς ποὺ μᾶς κληροδότη-
σαν οἱ μεγάλοι Πατέρες, ὅπως 
ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ Θεία 
Εὐχαριστία.

Δ. Σ. ΜΠΟΤΣΕΑΣ
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Ἡ Θεσσαλονίκη, ἀκόμη καὶ 
σήμερα, ποὺ ἔχει μετα-
βληθεῖ σὲ μιὰ σύγχρονη 

μεγαλούπολη, διατηρεῖ τὸν βυ-
ζαντινό της χαρακτῆρα.

Ἕνα ἀπὸ τὰ μνημειακὰ βυζα-
ντινὰ κτίσματα τῆς Θεσσαλονί-
κης εἶναι ὁ ναὸς 
τοῦ Σωτῆρος, 
ποὺ βρίσκεται 
νοτ ιοδυτ ικὰ 
ἀπὸ τὴν  Ἁψίδα 
τοῦ Γαλερίου 
(Καμάρα) καὶ 
ἀπὸ τὴν ἄλλη 
πλευρὰ τῆς  
Ἐγνατίας ὁδοῦ, 
τῆς Βυζαντινῆς 
Λ ε ω φ ό ρ ο υ .  
Ἀνήκει στὸν 
ο ἰ κ ο δ ο μ ι κ ὸ 
ἱστὸ τῆς πε-
ριοχῆς, ὅπου, μὲ ἄλλα βυζα-
ντινὰ κτίσματα καὶ μνημεῖα, 
συνθέτουν τὸν βυζαντινό της 
χαρακτῆρα.

Οἱ ἔρευνες ποὺ ἔχουν γίνει 
μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀποκατάστα-
ση τῶν ζημιῶν ποὺ ὑπέστη ὁ 
ναὸς ἀπὸ τὸν σεισμὸ τοῦ 1978 
συντείνουν στὰ ἑξῆς συμπερά-
σματα:

Ὁ μικρὸς αὐτὸς στὴν κάτοψη 
ναός, μὲ τὸν ὑψηλὸ γιὰ τὶς δια-
στάσεις του τροῦλλο, ἐγκαινιά-
σθηκε στὸ ὄνομα τῆς Παρθένου 
καὶ εἶναι ἀφιερωμένος στὴν Πα-
ναγία.  Ὑπάρχουν στοιχεῖα ποὺ 
μᾶς ὁδηγοῦν νὰ τὸν χαρακτηρί-
σουμε ταφικὸ παρεκκλήσι. Γιὰ 
τὴ χρονολόγηση τοῦ ναοῦ μετὰ 
τὸ 1340 βοήθησε ἕνα νόμισμα 
ποὺ βρέθηκε στὴν τοιχοδομία 
τοῦ τρούλλου.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀρχιτεκτόνημα 
μὲ τὴν ἰδιότυπη μορφολογία, 
μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ αὐτού-
σια τὴ βυζαντινὴ τράπεζα στὴν 

κόγχη τοῦ ἱεροῦ, ἕνα ἀπὸ τὰ 
λιγοστὰ δείγματα τῆς ἐποχῆς 
ποὺ ἀντιπροσωπεύει, καὶ τὶς 
τοιχογραφίες τοῦ τρούλλου, 
ὅπου εἰκονίζονται ἡ  Ἀνάληψη, 
οἱ Προφῆτες, καὶ στὴν ὁριζόντια 
ζώνη κάτω ἀπὸ τὰ παράθυρα 

μιὰ σπάνια παράσταση τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας.  Ἡ ζωγραφικὴ 
φαίνεται στατική, καὶ δὲν πα-
ρουσιάζει τὶς ἀρετὲς τῆς τέχνης, 
ὅπως αὐτὲς ἐκφράσθηκαν στὶς 
τοιχογραφίες τῆς πρώτης εἰκο-

σαετίας τοῦ 14ου αἰῶνα στὴ Θεσ-
σαλονίκη.

Μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῶν 
ζημιῶν ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ χρό-
νου καὶ τὸν σεισμὸ τοῦ 1978, 
δὲν ἀλλοιώθηκε ὁ βυζαντινὸς 
χαρακτήρας τοῦ μνημείου, καὶ 

ἔτσι αὐτὸ ἀπο-
τελεῖ ἕνα στολί-
δι γιὰ τὴν πόλη.

Ἡ σύγχρονη 
ἀνάπτυξη τῆς 
Θεσσαλονίκης 
δὲν ὑποβάθμι-
σε τὰ βυζαντινά 
της μνημεῖα, 
ποὺ θυμίζουν 
παλαιότερες 
ἐποχὲς καὶ χα-
ρακτηρίζουν 
τὴν πολιτιστικὴ 
καὶ πνευματικὴ 

πρόοδο τῆς Θεσσαλονίκης.

ΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ

Ὁ ναὸς τοῦ Σωτῆρος

Μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν ἀπὸ τὴ 
φθορὰ τοῦ χρόνου καὶ τὸν σεισμὸ τοῦ 1978, 
δὲν ἀλλοιώθηκε ὁ βυζαντινὸς χαρακτήρας 

τοῦ μνημείου, καὶ ἔτσι αὐτὸ ἀποτελεῖ  
ἕνα στολίδι γιὰ τὴν πόλη.K

K
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Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ 
προσκυνητὲς στοὺς  
Ἁγίους Τόπους, κα-

τευθυνόμαστε πρὸς τὴν  Ἱερὰ 
Μονὴ τοῦ  Ἁγίου Σάββα, στὴν 
ἔρημο τῆς  Ἰουδαίας, μεταξὺ 
Βηθλεὲμ καὶ Νεκρᾶς Θάλασ-
σας. Δυσπρόσιτη ἡ περιοχὴ μὲ 
πούλμαν.  Ἄβατο τὸ μοναστήρι 
γιὰ τὶς γυναῖκες. Μὰ ἐμεῖς ὅλες, 
μὲ τὶς καρδιὲς φλογισμένες ἀπὸ 
ἱερὴ ἐπιθυμία, κατηφορίζουμε 
μὲ ταξὶ δρόμο στενό, ἑλικοειδῆ 
καὶ ἐπικίνδυνο, καθὼς ψιχαλίζει. 
Κάτω πολυσχιδεῖς χαράδρες, 
τὸ τοπίο τῆς ἐρήμου χαῶδες 
σὲ σχῆμα χωνιοῦ. Πὼ πώ, Θεέ 
μου! Πῶς κτίσθηκε ἐδῶ ἕνα τό-
σο φημισμένο μοναστήρι. Μᾶς 
συνέχει τρόμος καὶ ταραχή, 
ἀλλὰ μᾶς λυτρώνει ἡ μεγάλη 
προσδοκία. Τὰ ταξὶ κάπου στα-
ματοῦν, ἀλλὰ ἔχουμε νὰ βαδί-
σουμε ἀκόμη δρόμο ἀνηφορι-
κό, ἐπικλινῆ, σχεδὸν ὄρθιο, νὰ 
κατεβοῦμε δίπλα στὸν Πύρινο 
ποταμό, κατάξερο, στὴ δεξιὰ 
ὄχθη τοῦ ὁποίου ὑψώνονται 
τὰ τείχη τοῦ μοναστηριοῦ, δο-
μημένα στερεὰ μὲ μεγάλους 
γρανιτένιους ὀγκόλιθους, καὶ 
ψηλά, στὶς ἀπολήξεις τοῦ τεί-
χους, πέτρες πυκνοκτισμένες 
χωρὶς συνδετικὸ ὑλικό. Αὐτὰ 
τὰ τείχη γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ 
μοναστηριοῦ ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς 
τῶν Σαρακηνῶν, καθὼς καὶ τοὺς 
πύργους, ποὺ ὑψώνονται ἀγέ-
ρωχοι, ἔκτισε στέλνοντας εἰδι-
κευμένους μαστόρους ὁ αὐτο-
κράτορας  Ἰουστινιανός.

Σταματᾶμε μπροστὰ στὴ 
μικρὴ θωρακισμένη πύλη-εἴσο-
δο τοῦ μοναστηριοῦ, καὶ μᾶς 
περιμένει ἀντίδωρο σὲ πανέρια 
καὶ ζεστὸς καφές. Στεκόμαστε, 

κι ὁλόγυρα βλέπουμε τὰ βουνὰ 
χιλιοτρυπημένα ἀπὸ σπηλιές-
ἀσκητήρια. Καὶ ἀνασαλεύουν 
στὴ μνήμη μας τὰ λόγια τοῦ  
Ἀποστόλου τῶν  Ἐθνῶν, ὅταν 
ἔγραφε γιὰ τὰ κατορθώματα καὶ 
τὰ μαρτύρια τῶν ἀγωνιστῶν τῆς 
πίστεώς μας «ἐν ἐρημίαις πλα-
νώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαί-
οις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς» ( Ἑβρ., 
ια΄ 38). Σ’ ἕνα τέτοιο σπήλαιο 
ζοῦσε ἀσκητὴς γιὰ πολλὰ χρό-
νια ὁ  Ἅγιος Σάββας.  Ἀπὸ μικρὸ 
παιδί, σὲ ἡλικία πέντε ἐτῶν, 
ἀποχωρίστηκε ἀπὸ τοὺς γονεῖς 
του, γιατὶ ὁ στρατιωτικὸς πατέ-
ρας του ἔπρεπε νὰ φεύγει μα-
κριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους, τὴν 
Καππαδοκία. Φρόντιζαν τότε τὸ 
παιδὶ οἱ θεῖοι του, ἀλλὰ ὁ Σάβ-
βας ἦταν ἁγιασμένος ἀπὸ τὴν 
παιδική του ἡλικία.  Ὀκτὼ χρό-
νια κατέφυγε σὲ μοναστήρι, καὶ 
μετὰ δέκα χρόνια ἔγινε μαθητὴς 
τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου. Τόσο 
θαύμαζε ὁ  Ἅγιος Εὐθύμιος τὴν 
πνευματικὴ πρόοδο τοῦ νεαροῦ 
Σάββα, ὥστε τὸν ὀνόμασε «παι-
δαριογέροντα» (παιδὶ μὲ γνώση 

γέροντα).
Ἀσκήτευε λοιπὸν σὲ σπή-

λαιο ὁ μοναχὸς Σάββας.  Ἡ πα-
ράδοση ἀναφέρει ὅτι, καθὼς 
ἔμπαινε σ’ ἐκεῖνο τὸ σπήλαιο, 
ποὺ διατηρεῖται μέχρι σήμερα, 
ἄκουσε τὸν ἄγριο βρυχηθμὸ 
ἑνὸς λιονταριοῦ, ποὺ κατοι-
κοῦσε ἐκεῖ.  Ὁ  Ἅγιος τὸ εὐλόγη-
σε καὶ τοῦ εἶπε: « Ἐγὼ εἶμαι ἀπο-
φασισμένος νὰ ζήσω ἐδῶ.  Ἂν 
θέλεις, μεῖνε κι ἐσὺ μαζί μου». 
Μέρεψε τὸ ἄγριο ζῷο, ἔμεινε 
κοντά του καὶ ὑπηρετοῦσε τὸν  
Ἅγιο σ’ ὅλη του τὴ ζωή.  Ἡσυ-
χία καὶ προσευχή. Μόνος μὲ τὸν 
Θεό.  Ἀπὸ τότε ἄρχισαν νὰ τὸν 
τρέμουν οἱ δαίμονες, μὴν ἀντέ-
χοντας νὰ βλέπουν τὴ δύναμη 
τῆς ψυχῆς του.

Κι ἐνῷ ἔρχονταν πολλοὶ 
μοναχοὶ νὰ μείνουν κοντά του, 
γιατὶ μαγνητίζονταν ἀπὸ τὴν 
ἀρετή του, τὸ ἔτος 485 μ.Χ. 
πῆρε ἐντολὴ ἀπὸ τὴ Θεοτόκο νὰ 
περάσει τὸν Πύρινο ποταμὸ καὶ 
νὰ κτίσει μοναστήρι στὸ σημεῖο 
ὅπου ἔβλεπε μιὰ πύρινη στήλη.  
Ἡ Θεοτόκος ὑποσχέθηκε πὼς 

Στὴν  Ἱερὰ Μονὴ τοῦ  Ἁγίου 
Σάββα τοῦ  Ἡγιασμένου
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θὰ προστάτευε τὴ μονὴ μέχρι τὴ 
συντέλεια τοῦ κόσμου.  Ἀφοῦ 
πέρασε ὁ ἁγιασμένος ἀσκητὴς 
ἀπέναντι, βρῆκε σπηλιὰ σὲ 
σχῆμα ἐκκλησίας. Τὴν ὀνόμασε 
«θεόκτιστη», καὶ τὴν ἀφιέρωσε 
στὸν  Ἅγιο Νικόλαο.  Ἐκεῖ σιγὰ 
σιγὰ συνέρρεαν μοναχοί, κι ἔγι-
νε ἡ «Μεγάλη Λαύρα», ἐνδιάμε-
ση μορφὴ μεταξὺ ἐρημητισμοῦ 
καὶ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ.

Σὲ αὐτὸ τὸ μοναστήρι οἱ 
ἄνδρες πέρασαν μέσα συγκι-
νημένοι νὰ προσκυνήσουν, κι 
ἐμεῖς οἱ γυναῖκες μπήκαμε στὴ 
σειρὰ νὰ ἀσπασθοῦμε μὲ συ-
ντριβὴ τὰ  Ἅγια Λείψανα, σὲ θή-
κη ποὺ ἔφερε στὴν εἴσοδο ἕνας 
μοναχός, καὶ νὰ ἁγιασθοῦμε. 
Πολλὲς γυναῖκες, χωρὶς ἐνδοι-
ασμὸ γιὰ τὸ δύσβατο τῆς ἀνη-
φορικῆς πεζοπορίας, ἀνέβηκαν 
ἀπέναντι, στὸν πύργο τοῦ  Ἰου-
στινιανοῦ, ἐκεῖ ποὺ ἔμενε κάπο-
τε καὶ ἀσκοῦταν ἡ μητέρα τοῦ  
Ἁγίου Σάββα, ἡ  Ἁγία Σοφία.  
Ἀπὸ ἐκεῖ ψηλὰ μποροῦσαν νὰ 
δοῦν τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μονα-
στηριοῦ ἀπ’ τὴν ἀπέναντι ὄχθη 
τοῦ Πύρινου ποταμοῦ.

Πολιτεία ὁλόκληρη εἶδαν 
μέσα ἀπὸ τὰ τείχη. Συγκροτήμα-
τα ναῶν μὲ χάκινους τρούλλους 
καὶ χάλκινες σκεπὲς καμπανα-
ριῶν, κτίσματα, κελιά, δρομά-
κια καὶ τείχη ἐσωτερικά.  Ἂν 
εἶχε ἥλιο, θὰ ἄστραφταν ἀκόμη 
καὶ οἱ ὑδρορροές (οἱ κάναλοι), 
ποὺ ἦταν ἀπὸ μπροῦντζο. Κι 
ἐπάνω στὸν μεγάλο ναό, στὸ 
καθολικὸ τῆς μονῆς, βασιλικὴ 
μὲ τροῦλλο, ἀφιερωμένο στὸν 
Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου, ἡ 
Γαλανόλευκη κυματίζει στὴν 
καρδιὰ τῆς ἐρήμου. Αὐτὴ τὴν 
κυριαρχία τῶν  Ἑλλήνων στὰ  
Ἅγια Προσκυνήματα μάθαμε 
κάπου ὅτι τὴν κατοχύρωσε ἡ 
Συνθήκη τῶν Παρισίων τὸ 1856. 
Θά ’μαστε ἆραγε ἄξιοι νὰ δια-
φυλάττουμε τούτη τὴν ἱερὴ καὶ 
πολύτιμη παρακαταθήκη;  Ὁ 
Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσει!

Μέσα σ’ ἐκεῖνο λοιπὸν 
τὸν ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 
διακοσμημένο μὲ θαυμάσι-
ες τοιχογραφίες, ξυλόγλυπτο 
ἐπιχρυσωμένο τέμπλο καὶ πο-
λυελαίους ποὺ θυμίζουν Βυζά-
ντιο, οἱ ἄνδρες προσκύνησαν σὲ 
λάρνακα τὸ ἄφθαρτο Σκήνωμα 
τοῦ  Ἁγίου Σάββα. Αὐτὸ τὸ ἱερὸ 
Σκήνωμα πῆραν οἱ Σταυροφό-
ροι τὸ 1099 καὶ τὸ μετέφεραν 
στὸν  Ἅγιο Μάρκο στὴ Βενετία. 
Μετὰ ἀπὸ ἐννέα αἰῶνες, μόλις 
τὸ 1965, ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ  
Ἐκκλησία ἀναγκάστηκε νὰ τὸ 
ἐπιστρέψει, ὕστερα ἀπὸ ἐπανει-
λημμένες καὶ ἐπίμονες αἰτήσεις 
τοῦ  Ἁγίου σὲ ὄνειρα.  Ὁ  Ἅγιος 
ἤθελε νὰ γυρίσει στὸ μοναστήρι 
του, στὸ σπίτι του καὶ στὰ παι-
διά του (τοὺς μοναχούς), ὅπως 
ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ  Ἅγιος στὸν Πά-
πα  Ἰωάννη ΚΓ΄ καὶ στὸν Πάπα 
Παῦλο ΣΤ΄, ποὺ ἔκανε τελικὰ τὸ 
αἴτημα ἀποδεκτό.

Ἀνάμεσα στὴ θεόκτιστη 
ἐκκλησία καὶ τὸ καθολικό, στὸ 
κέντρο τῆς αὐλῆς, σ’ ἕνα περί-
κεντρο οἰκοδόμημα μὲ χάλκινο 
τροῦλλο, εἶναι ὁ τάφος τοῦ  Ἁγί-
ου. Πάνω σὲ ἐνεπίγραφη πλάκα 
ὁ ἐπισκέπτης διαβάζει:
«ΕΝΘΑΔΕ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥ-
ΡΙΩ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ 
Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ 

ΕΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΤΟ 439 ΚΑΙ 
ΖΗΣΑΣ ΕΤΗ 94 ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕ 
ΤΩ 533 ΕΝΩ ΕΚΤΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑ-
ΡΟΥΣΑΝ ΜΟΝΗΝ ΕΠΙ ΙΟΥΣΤΙ-
ΝΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΤΟ-
ΚΡΑΤΟΡΟΣ».

Κάτω ἀπὸ τὸ οἰκοδόμημα 
τοῦ τάφου, σὲ μιὰ ὑπόγεια σπη-
λιά-κοιμητήριο, οἱ μοναχοὶ κα-
τεβάζουν μέσα ἀπὸ τρύπες καὶ 
ἐναποθέτουν πάνω στὸ χῶμα τὰ 
σώματα τῶν κεκοιμημένων Πα-
τέρων, κι ἐκεῖ αὐτὰ ἀποσυντίθε-
νται σιγὰ σιγά. Καὶ εἶναι ἄξιο τῆς 
πίστεώς μας ὅτι τὰ σώματα τῶν 
Πατέρων, ποὺ τοποθετοῦνται 
ἐκεῖ ἀκάλυπτα, ἕως ὅτου δια-
λυθοῦν, δὲν ἀναδίδουν καμμία 
δυσοσμία.

Πηγὴ εὐλογίας τοῦ μονα-
στηριοῦ εἶναι μιὰ φοινικιά, ποὺ 
φύτεψε ὁ ἴδιος ὁ  Ἅγιος Σάββας. 
Τὰ φύλλα της, ἰαματικά, θερα-
πεύουν τὴ στείρωση, μετὰ ἀπὸ 
εἰδικὴ προσευχὴ μὲ πίστη καὶ 
αὐστηρὴ νηστεία.

Τὸ ἁγίασμα βρίσκεται στὸ 
κάτω μέρος τοῦ μοναστηριοῦ, 
σὲ σπήλαιο στὸ ὁποῖο ὁδηγοῦν 
358 σκαλοπάτια.  Ὁ  Ἅγιος ζή-
τησε μὲ προσευχὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ 
νερό, μέσα στὴν κατάξερη ἐρη-
μικὴ περιοχή, γιὰ χρήση τῶν 
ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου. Καὶ τὸ 

Ἐπάνω στὸν μεγάλο ναό, στὸ καθολικὸ τῆς 
μονῆς, βασιλικὴ μὲ τροῦλλο, ἀφιερωμένο στὸν 

Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου, ἡ Γαλανόλευκη 
κυματίζει στὴν καρδιὰ τῆς ἐρήμου. Αὐτὴ τὴν 
κυριαρχία τῶν  Ἑλλήνων στὰ  Ἅγια Προσκυ-
νήματα μάθαμε κάπου ὅτι τὴν κατοχύρωσε ἡ 
Συνθήκη τῶν Παρισίων τὸ 1856. Θά ’μαστε 

ἆραγε ἄξιοι νὰ διαφυλάττουμε τούτη τὴν ἱερὴ 
καὶ πολύτιμη παρακαταθήκη;  Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς 

ἀξιώσει!K
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νερὸ ἀνάβλυσε. Κι ὣς σήμερα 
ἐξυπηρετεῖ τὴν ὕδρευση τῆς 
μονῆς –ἴση ποσότητα χειμῶνα 
καλοκαίρι–, καὶ μ’ αὐτὸ ἁγιά-
ζονται οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ προ-
σκυνητές.

Σ’ αὐτὸ τὸ μοναστήρι βρί-
σκονται τὸ κελλὶ καὶ ὁ τάφος 
τοῦ  Ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Δα-
μασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἔζησε ἐδῶ 
καὶ ἐδῶ ἔγραψε τὸ μεγάλο 
ὑμνογραφικό του ἔργο.  Ἐδῶ 
ἔζησαν καὶ πολλοὶ πνευματι-
κοὶ καὶ  Ἅγιοι, οἱ ὑμνογράφοι 
Κοσμᾶς ὁ Μελῳδός, Στέφανος 
ὁ Μελῳδός, ὁ  Ἀνδρέας Κρήτης, 
ὁ  Ἅγιος Ξενοφῶν καὶ οἱ γιοί του 
κ.ἄ.

Μέρες μεγάλης ἀκμῆς γνώ-
ρισε ἡ Λαύρα τοῦ  Ἁγίου Σάββα. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ὑμνογράφος σὲ 
ἕνα κοντάκιο τὸν ὀνομάζει «πο-
λιστὴ τῆς ἐρήμου» (αὐτὸς δη-
λαδὴ ποὺ μετέτρεψε τὴν ἔρημο 
σὲ πόλη). «Ταῖς τῶν δακρύων 
σου ῥοαῖς τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον 
ἐγεώργησας», ψάλλουμε στὸ 
ἀπολυτίκιό του (Μὲ τὰ ἄφθονα 
δάκρυά σου πότισες καὶ καλλι-
έργησες τὴν ἄγονη ἔρημο).

5.000 μοναχοὺς καὶ ἄλλους 
10.000 ἀναχωρητὲς στὰ γύρω 
ἀσκητήρια εἶχε ἡ Λαύρα τὸ 
614 μ.Χ., ὅταν ἔγινε ἡ μεγάλη 
σφαγὴ τῶν  Ἀββάδων Πατέρων 
ἀπὸ τοὺς Πέρσες. Τὰ λείψανά 
τους –καὶ τὸ παράδοξο: οἱ συρ-
ραφὲς τῶν κρανίων τους σχημα-
τίζουν σταυρό– φυλάσσονται 
σὲ εἰδικὲς λειψανοθῆκες στὸ 
παρεκκλήσι τοῦ  Ἁγίου Νικολά-
ου. Στὶς 20 Μαρτίου ἡ  Ἐκκλησία 
μας τιμᾷ αὐτοὺς τοὺς μάρτυρες. 
Καὶ νὰ μὴ μᾶς διαφεύγει ὅτι ἀπὸ 
τὸν  Ἅγιο Σάββα καὶ τοὺς μαθη-
τές του ἱδρύθηκαν στὴν Παλαι-
στίνη 14 μοναστήρια.

Ὁ  Ἅγιος Σάββας διακρινόταν 
γιὰ τὴ μεγάλη του ἐγκράτεια, 
τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴ νηστεία. Κι 
ἐνῷ ἐργαζόταν σκληρά, ἦταν 
πάντα ὑγιὴς καὶ δυνατός, γεν-
ναῖος στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχή, 

ἐπιεικὴς καὶ γλυκύτατος στὴν 
ὁμιλία, μὲ ἀγάπη εἰλικρινῆ καὶ 
ἀνυπόκριτη.  Ἀκόμα καὶ στὰ 93 
του χρόνια, δὲν δίστασε νὰ πάει 
στὸν αὐτοκράτορα  Ἰουστινιανὸ 
στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ 
γλιτώσει κάποιους ποὺ εἶχαν 
κατηγορηθεῖ ἄνανδρα. Βλέπο-
ντας ὁ αὐτοκράτορας τὸν  Ὅσιο 
τὸν προσκύνησε, γιατὶ εἶχε ἕνα 
φωτεινὸ στεφάνι πάνω ἀπὸ τὸ 
κεφάλι του.

Στὸ μοναστήρι λοιπὸν ποὺ 
ἵδρυσε ὁ  Ἅγιος Σάββας, σὲ 
αὐτὸν τὸν πανίερο τόπο εὐλο-

γίας, ἀξιωθήκαμε νὰ φθάσουμε 
καὶ νὰ ἁγιασθοῦμε.  Ἐκείνη τὴν 
ὥρα τῆς βαθιᾶς μας συγκίνη-
σης, ὁ καθένας μας σκέφθηκε 
τοὺς καρκινοπαθεῖς ἀδελφούς 
μας καὶ ψέλλισε μιὰ προσευχὴ 
στὸν  Ἅγιο Σάββα τὸν  Ἡγιασμέ-
νο.  Ἀναγνωρίζοντας μάλιστα τὰ 
πολλὰ θαύματά του σὲ ἀσθε-
νεῖς, τὸ γνωστὸ Νοσοκομεῖο 
στὴν  Ἀθήνα μετομάστηκε σέ 
«Νοσοκομεῖο τοῦ  Ἁγίου Σάβ-
βα».

Γι’ αὐτὸ ὅλοι μας, στὶς 5 
Δεκεμβρίου, ποὺ ἡ  Ἐκκλησία 
μας τιμᾷ τὴ μνήμη τοῦ  Ἁγίου, 
ἂς ἀναφωνήσουμε ἐκ βαθέων 
μαζὶ μὲ τὸν ὑμνῳδό: «Θεοφό-
ρε Σάββα, τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλ-
λε, ἡγιασμένε ἐκ παιδός, ὁσίων 
ἐγκαλλώπισμα, Πάτερ ἀοίδιμε, 
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ» νὰ 
δίνει στοὺς πονεμένους ἀνθρώ-
πους λύτρωση ἀπὸ ἀρρώστιες 
καὶ βάσανα καὶ νὰ εἰρηνεύει τὴ 
ζωή μας. Καὶ τότε ἂς φτερου-
γίσει ἡ ψυχή μας στὴν καρδιὰ 
τῆς ἐρήμου, ἐκεῖ στὴν ὀνομαστὴ 
Λαύρα, ποὺ ἀποτέλεσε πνευ-
ματικὸ κέντρο μὲ διεθνῆ ἀκρι-
νοβολία.

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Στὶς 5 Δεκεμβρίου, ποὺ ἡ  Ἐκκλησία μας τιμᾷ τὴ 
μνήμη τοῦ  Ἁγίου, ἂς ἀναφωνήσουμε ἐκ βαθέ-
ων μαζὶ μὲ τὸν ὑμνῳδό: «Θεοφόρε Σάββα, τῶν 
ἀγγέλων ἐφάμιλλε, ἡγιασμένε ἐκ παιδός, ὁσί-
ων ἐγκαλλώπισμα, Πάτερ ἀοίδιμε, πρέσβευε 
Χριστῷ τῷ Θεῷ» νὰ δίνει στοὺς πονεμένους 

ἀνθρώπους λύτρωση ἀπὸ ἀρρώστιες καὶ βάσα-
να καὶ νὰ εἰρηνεύει τὴ ζωή μας. K
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Εἰς Μνημόσυνον
ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ

Συναντηθήκαμε ἐδῶ καὶ μισὸ αἰῶνα στόν 
«Κύκλο τοῦ Παιδιοῦ» τοῦ  Ἀποστόλου Παύλου. 
Μᾶς ἕνωναν δύο μεγάλες ἀγάπες: ἡ ἀγάπη γιὰ 
τὸν Χριστὸ καὶ ἡ φροντίδα γιὰ τὸ ἐγκαταλελειμμέ-
νο παιδί.  Ἐσὺ Κοινωνικὴ Λειτουργός, καθ’ ὅσον 
ἤσουν ἐπιμελήτρια τοῦ Δικαστηρίου  Ἀνηλίκων 
Πειραιῶς.  Ἐγὼ Καθηγήτρια Παιδαγωγικῶν στὴ 
Ράλλειο  Ἀκαδημία.  Ὁ Κύκλος μας, κύκλος χρι-
στιανῶν ἐπιστημόνων γυναικῶν, εἶχε τὴν τύχη νὰ 
καθοδηγεῖται ἀπὸ τὴν ἀείμνηστον Σταματία Μα-
στρογιαννοπούλου.

Σκοπός μας ἦταν νὰ ἀγκαλιάσουμε τὸ ἐγκαταλε-
λειμμένο ἀπὸ τὴ μητέρα του παιδί.  Ὄχι τὸ ὀρφανό, 
ποὺ μποροῦσε νὰ πάει σὲ ἕνα ὀρφανοτροφεῖο, 
ἀλλὰ τὸ παιδὶ ποὺ εἶχε ἐγκαταλείψει ἡ μητέρα του, 
καὶ στὴν οὐσία δὲν εἶχε σπίτι.

Ἀποφασίσαμε νὰ ἱδρύσουμε μιὰ τεχνητὴ οἰκο-
γένεια, μὲ δώδεκα παιδιά. Καὶ ἔγινε ἡ  Ἑστία Κο-
ριτσιοῦ «Φιλοθέη ἡ  Ἀθηναία», ἡ ὁποία καὶ λει-
τουργεῖ μέχρι σήμερα. Στὸ ἔργο αὐτὸ σημαντικὸ 
ρόλο ἔπαιξες ἐσύ,  Ἄννα, ποὺ ἤσουν ἡ μόνη ἀπ’ 
ὅλες μας ποὺ εἶχες σχετικὴ ἐμπειρία. Καὶ ἔμεινες 
μέχρι τέλους τῆς ζωῆς σου στύλος γιὰ τὴν  Ἑστία.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη σου, καθὼς καὶ τοῦ 
ἀλησμόνητου συζύγου σου.  Ἂς δώσει ὁ Θεὸς ὅλες 
τὶς εὐλογίες Του στὸ μονάκριβο παιδί σας, τὸν Νι-
κόλα, ποὺ εἶναι σήμερα Καθηγητὴς Πανεπιστημίου. 
Καλὸ κατευόδιο,  Ἄννα. Καλὴ ἀντάμωση.

ΚΙΚΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Ἡρακλῆς Δ. Παπαβασιλείου, «Γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε. 

Πρωτεύουσα τῆς  Ἀνθρωπότητος», σελ. 38-40 – «Οἱ 
Τοῦρκοι στὴν Κύπρο», σελ. 75 – Μαίρη Κωτσοπούλου, 
« Ἡ Φιλικὴ  Ἑταιρεία», σελ. 41-42 – Γ. Δ. Κούβελας, 
«Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς», σελ. 85 –  Ἄννα Κ. 
Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, «Τὸ χρονικὸ τῆς  Ἁλώσεως καὶ 
ὁ “Μαρμαρωμένος Βασιλιάς”», σελ. 116-120 – Ζὰν 
Ρισπὲν Ζάν (γιὰ τὴν ἀντιγραφή:  Ἑλένη Τέγου), «Δὲν 
γίνεται νὰ σβήσει ἡ  Ἑλλάδα!» – Δ.Δ.Μ., « Ἀνάμνη-
ση. Ξημέρωμα 28ης  Ὀκτωβρίου 1940», σελ. 165 – Φ. 
Κωστούρου-Ἰωαννίδου, «Τὸ  Ἔπος τοῦ ’40», ποίημα, 
σελ. 168 – Μπέλλα Παρασκευοπούλου, «27  Ἀπριλί-
ου 1941. Οἱ πρῶτες, δραματικὲς ὧρες τῆς γερμανικῆς 
κατοχῆς», σελ. 169-171 – Δημήτρης Πραστειώτης,  
« Ἱστορίες τοῦ πολέμου καὶ τῆς κατοχῆς», σελ. 172-174 – 
Κ.τ.Ε., «Τὸ  Ἔπος τῶν  Ἑλλήνων μὲ τὰ μάτια τῶν ξένων», 
σελ. 175-177 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «14 Σεπτεμβρίου.  
Ἡμέρα  Ἐθνικῆς Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν  Ἑλλήνων 
τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Κράτος», σελ. 196-
199 – Γεώργιος Μυλωνᾶς, « Ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς 
Σμύρνης», σελ. 200.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Κατερίνα Δέφνερ-Καφῆ, «Οὐρανοδρόμιο», σελ. 3 

– «Τὸ κυπαρίσσι», σελ. 105 – Μαρία Γουμενοπούλου, 
« Ὁ Κυματοθραύστης», σελ. 12 – «Πάντοτε μάννα», σελ. 
87 – «Χριστουγεννιάτικο», σελ. 206 – Ναυσικᾶ  Ἰεσ-
σαὶ Κασιμάτη, «Καινούργια ἀρχή», σελ. 17 – «Κείνη 
τὴν Παρασκευή», σελ. 78 – «Κυοφορία», σελ. 108 – 
«Καλοκαίρι», σελ. 124 – «Στὸ γέρμα τῆς ζωῆς», σελ. 
181 – «Χριστουγεννιάτικος πόθος», σελ. 206 – Μαρίνα 
Φραγκάκη, «Τώρα σὲ λίγο», σελ. 54 – Μοναχὴ Θέκλα, 
«Δυσλειτουργία προσφορᾶς», σελ. 87 – «Διαβὰς βοή-
θησον ἡμῖν», σελ. 133 – «Στὸν ἀδελφό μου τὸν φυλακι-
σμένο», σελ. 186 – «Χριστούγεννα», σελ. 201  Ἀγγελικὴ  
Ἀδαμοπούλου-Χριστοδούλου, « Ἐλπίδα», σελ. 145 
– Φ. Κωστούρου-Ἰωαννίδου, «Τὸ  Ἔπος τοῦ ’40», σελ. 
168 – Πόπη  Ἐλευθερίου, « Ὅσα δὲν εἰπώθηκαν», σελ. 
186 – «Χριστούγεννα... καὶ Χριστούγεννα...», σελ. 209.

ΜΟΡΦΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ἠλίας  Ἠλιοῦ, «Μιχαὴλ Χατζῆς», σελ. 9 – Δ. Σ. Μπο-

τσέας, «Αὐτοὶ ποὺ ἐτόλμησαν. π. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης», 
σελ. 18 – Καίρυ Σ. Σμυρνιοῦ, «Γκαγκάριν», σελ. 23 –  
Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, «Οἱ Νεομάρτυρες τῆς 
πίστεώς μας», σελ. 72-74 –  Ἀθανάσιος Γκάτζιος, «Οὐδὲν 
κρυπτόν. Γκαγκάριν», σελ. 96 –  Γιάννης Κ. Τσέντος, 
«Τρέχοντας γιὰ τὴν  Ἑλλάδα. Στέλιος Κυριακίδης», σελ. 
125-128 – Εὐαγγελία Παλαιοῦ, «Μιὰ σημαντικὴ πα-
ρουσία στὸν  Ἕβρο τῆς Θράκης», σελ. 143-144 – Χρυσῆ 
Δ. Μανωλοπούλου-Τσέντου, « Ἀλεξὰντρ Σολζενίτσιν. 
Πέντε χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του...», σελ. 154-157.

ΙΑΤΡΙΚΑ
Ζωὴ Ριζοκώστα-Ἀγγέλη, «Γιατί νὰ πιστεύω;», σελ. 

1 – « Ἡ ἐπίδρασις τῶν ἐποχιακῶν μεταβολῶν στὴν ὑγεία 
μας», σελ. 67-68 – «Σύνδρομον χρονίας κοπώσεως», 

σελ. 100-101 – «Οἱ καλοκαιρινὲς πυρκαγιὲς βλάπτουν 
σοβαρὰ τὴν ὑγεία», σελ. 140-141 – « Ἡ σημασία τοῦ 
καρδιολογικοῦ ἐλέγχου στὰ παιδιὰ ποὺ ἀσκοῦνται», σελ. 
178-179 – «Τί γνωρίζετε γιὰ τὸ Αὐχενικὸ Σύνδρομο;», 
σελ. 225-226.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Κυριάκος Παπακυριάκος, «Περὶ τῆς κατὰ Χριστὸν 

ἰσότητος ὅλων τῶν ἀνθρώπων», σελ. 19-20 – Βασιλικὴ 
Παναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου, «Εὐτυχία καὶ εὐθύ-
νη. Παπποῦς καὶ γιαγιά», σελ. 24-27 – Καίρυ Σμυρνιοῦ, 
« Ὁ βιασμὸς καὶ τὸ θῦμα», σελ. 28-30 – Μερόπη Ν. 
Σπυροπούλου, «Σχέσεις ἀμφίδρομες καὶ καθοριστικές. 
Γονεῖς καὶ παιδιά», σελ. 31-34 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, 
« Ἐργασία, ἀνάπαυση, ἀνεργία», σελ. 45-46 – «Διακρί-
σεις, κοινωνικὲς καὶ ἄλλες», σελ. 184-185 – «Παπποῦδες, 
γιαγιάδες... τρίτη ἡλικία», σελ. 222 –  Ἀμαλία Γερακανά-
κη, « Ὁ μανδύας τοῦ  Ἁγίου Μαρτίνου», σελ. 47 – Δ. Σ. 
Μποτσέας, « Ὀλιγάρκεια καὶ ἐπιστροφὴ στὴ φύση. Μή-
πως πρόκειται γιὰ τὸ κλειδὶ τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴν κρίση;», 
σελ. 48-49 – « Ὑπογεννητικότητα. Τὸ πιὸ φλέγον θέμα, 
ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ὕπαρξή μας. Τί μποροῦμε νὰ κάνουμε;», 
σελ. 180-181 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Τὸ ἕνα κτύπημα 
ὕστερα ἀπὸ τὸ ἄλλο», σελ. 50-52 – «Τό “ξεχασμένο” 
δίδαγμα», σελ. 97-99 – «Οἱ “Παναγίτσες” τῶν ἐπαιτῶν», 
σελ. 215-218 –  Ἄννα Ψωμᾶ, «Τί εἶναι καλύτερο;», σελ. 
53-54 – «Εἶναι ἄδικο», σελ. 91 – Δημήτρης Γ. Μπράνης, 
«Στοιχεῖα σόκ!  Ἡ  Ἑλλάδα σχεδὸν 200η στὶς γεννήσεις», 
σελ. 92 –  Ἀνθούλα Χατζητρύφωνος, «Σὲ ἕνα κορίτσι 
ἀπὸ ἕνα σπίτι μέ “κόκκινα φανάρια”», σελ. 93 – Εὐτυχία  
Ἀδειλίνη-Μουσούλη, «Φάρμακο γιὰ τήν... κρίση», σελ. 
130 – Χ. Δαούκου, «Προσευχὴ μιᾶς νέας μητέρας», σελ. 
134 – μτφ. ἀπὸ τὰ ἱσπανικὰ Α. Γ., « Ἡ προσευχὴ ἑνὸς 
πατέρα», σελ. 134 –  Ἑλένη Κουλουμπαρίτση, «Εἶστε 
καλοὶ γονεῖς;», σελ. 135-136 – Κατερίνα Δογάνη, «S.O.S. 
Μὴν περιμένεις οὔτε μέρα!», σελ. 150.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
Μοναχὴ Θέκλα, «Μοναδική μας δύναμη κι ἐλπίδα 

ὁ Χριστός...», σελ. 2-3 – Μ.Θ.Θ., « Ἄνθρωπος καὶ Θεάν-
θρωπος. π.  Ἰουστῖνος Πόποβιτς», σελ. 82-83 – «Οἱ  Ἅγιοι 
ὁδοδεῖκτες στὴ ζωή μας», σελ. 131 – « Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ 
χώρου καὶ τοῦ χρόνου στὴ ζωή μας», σελ. 163-164 –  
« Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου», σελ. 213.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ζωὴ Ντρούκα, «Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; (Παροιμ. 

Σολ., λα΄ 10-31)», σελ. 10-12 – Elisabeth Elliot, μτφ. Α. 
Γ., « Ἀγάπη σημαίνει σταυρός. Γράμμα τῆς Elisabeth Elliot 
στὴν κόρη της λίγο πρὶν τὸν γάμο της», σελ. 56-58 – Μα-
ρία Γουμενοπούλου, «Πάντοτε μάννα», σελ. 87 – Πόπη  
Ἐλευθερίου, « Ἡ κοινωνικὴ ἀποστολὴ τῆς μάννας», σελ. 
89 –  Ἀνθούλα Χατζητρύφωνος, «Σὲ ἕνα κορίτσι ἀπὸ 
ἕνα σπίτι μέ “κόκκινα φανάρια”», σελ. 93 – Ναυσικᾶ  
Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, «Κυοφορία», σελ. 108 –  Ἄννα Πα-
γοροπούλου, «Γυναῖκα καὶ τέχνη», σελ. 122-124 – Χ. 
Δαούκου, «Προσευχὴ μιᾶς νέας μητέρας», σελ. 134 –  
« Ἕνα μισοτελειωμένο ἡμερολόγιο», σελ. 219.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013
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ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
Καίτη Π.  Ἠλιοπούλου, « Ἡ τελευταία θυσία», σελ. 

4-5 – «Ξαναβρῆκε τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς», σελ. 59-60 –  
« Ἀπρόσμενη συνάντηση», σελ. 94-95 – «Τὸ  Ἀλβανάκι», 
σελ. 138-139 – «Τώρα ποὺ Σὲ γνώρισα...», σελ. 166-167 
– «Τὸ θαῦμα τοῦ Χριστούλη», σελ. 211-212 –  Ἄννα Κ. 
Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, «Τὸ δακτυλίδι», σελ. 16-17 –  
Ἀνδρούλα Πετρίδου, « Ὁ μαέστρος», σελ. 35-37 – «Μιὰ 
ἀξιολάτρευτη κυρία», σελ. 61-63 –  Ἀνδρέας Κολιάκος, 
« Ἕνα μάθημα», σελ. 43-45 – « Ἕνα προσκλητήριο», σελ. 
210 – Μαρία Γουμενοπούλου, « Ὁ  Ἀντωνάκης», σελ. 
55 – Th. Hunter, μτφ. Εἰρήνη Παπασπυρίδη, «Τὸ πιὸ 
σπουδαῖο», σελ. 90 – Εὐτυχία  Ἀδειλίνη-Μουσούλη,  
« Ἡ πολυκατοικία», σελ. 104 – Μαρίνα Φραγκάκη, «Μὴ 
φοβοῦ, μόνον πίστευε», σελ. 132 – «Κάποια Χριστού-
γεννα, πρὶν ἀπὸ χρόνια», σελ. 208-209 – Mónica Beltrón 
Brozon, μτφ. Α. Γ., « Ἕνας περιπλανώμενος γέρος», σελ. 
202-205 –  Ἀξιοθέα Κυριακίδου-Σπανοῦ, «Χριστού-
γεννα», σελ. 207 – Φαῖδρα Τσελίκα, « Ἂς ψάξει ὁ καθέ-
νας μέσα του...», σελ. 224 –  Ἑλένη Κουλουμπαρίτση,  
« Ἀναμνήσεις τῶν παιδικῶν χρόνων. Δεκέμβριος 1944», 
σελ. 227-229 – Στέλλα Πετρίκη-Τραγγανίδα, «Τὸ ἀχόρ-
ταγο μάτι», σελ. 231.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
Εὐνίκη Φαϊτάκη (ἀπὸ τὸ διαδίκτυο), « Ἀναστάσι-

μη  Ἀκολουθία στὰ  Ἰεροσόλυμα», σελ. 84 –  Ἡρακλῆς 
Παπαβασιλείου, « Ἁγία Θεοδώρα Βάστας  Ἀρκαδίας», 
σελ. 142 –  Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, « Ἐπὶ τοῦ 
ὄρους τοῦ Θαβώρ», σελ. 151-153 – «Στὴν  Ἱερὰ Μονὴ τοῦ  
Ἁγίου Σάββα τοῦ  Ἡγιασμένου», σελ. 235-237 –  Ἀνθὴ 
Χατζητρύφωνος, « Ὁ ναὸς τοῦ Σωτῆρος στὴ Θεσσαλο-
νίκη», σελ. 234.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Μαρίνα Φραγκάκη, «Στὴν ἀρχὴ τῆς καινούργιας 

χρονιᾶς», σελ. 6 – «Κάποιες ὧρες...» σελ. 71 – SELEC-
TION, μτφ. Εἰρήνη Παπασπυρίδη, «Τὰ γεράματα δὲν 
εἶναι ναυάγιο», σελ. 7-8 – Λίτσα  Ἁπαλάκη, Κἄτι εἶδα... 
ἄκουσα... ἢ μοὖπαν, «Νὰ κοιτᾷς ψηλὰ ἢ χαμηλά;», σελ. 
13 – «Οἱ συνεντεύξεις», σελ. 69 – « Ἀπριλομάη μου», 
σελ. 107 – « Ἡ χαρὰ μὲ κόπο κατακτᾶται», σελ. 147 – 
«Οὐ γὰρ ἔρχεται μόνον...», σελ. 147 – «Τὸν ἄρτον ἡμῶν 
τῶν ἐπιούσιον», σελ. 147-148 – « Ἡ παρέλαση», σελ. 
191 – «Τὰ καπρίτσια τοῦ καιροῦ», σελ. 230 –  Ὁ  Ἄλλος, 
« Ἡ γλῶσσα μας», σελ. 15 – « Ὁ κύριος, ἡ κυρία καὶ ὁ 
πληθυντικός», σελ. 111 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση, 
Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας, «Πολύ-λίγο», σελ. 21 – « Ἀπὸ 
τὴ θέση τοῦ ἄλλου», σελ. 21-22 – « Ἀνεβάζοντας τὸν 
πῆχυ», σελ. 112 – «Οἱ ἄνθρωποι τῆς καρδιᾶς μου», σελ. 
112-113 – «Δίλημμα», σελ. 113 – «Χιλιάδες χρόνια...», 
σελ. 149 – «Δέκα ἑπτὰ ἑκατομμύρια δολλάρια», σελ. 
149 – «Πρόσχαροι ἄνθρωποι», σελ. 192 – «Προτεραι-
ότητα», σελ. 193 – «Μὲ κομμένη τὴν ἀνάσα», σελ. 232 
– «Πρόβλημα καὶ λύσεις», σελ. 232 Μπάρακ  Ὀμπά-
μα, μτφ. Μιχάλης Μαθιουδάκης, «Τὸ ἔγκλημα ποὺ 
συγκλόνισε τὸν κόσμο», σελ. 64-66 – Γιῶργος Σουρέ-
λης, « Ἡ λευκοντυμένη τόλμη», σελ. 70 – Παναγιώτης 

Δ. Ζαλμᾶς, « Ἡ ὀρθόδοξη ψαλμῳδία τῆς  Ἐκκλησίας 
μας», σελ. 76-78 –  Ἀξιοθέα Κυριακίδου-Σπανοῦ, «Τὰ 
παιδιά», σελ. 88 – «Ματαιότης ματαιοτήτων...», σελ. 
162 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, « Ὀμορφιὰ καὶ εὐπρέ-
πεια», σελ. 102-103 – «Αὔγουστος», σελ. 121 – Καίρυ 
Σ. Σμυρνιοῦ, « Ἕνα βάζο μαγιονέζα καὶ δυὸ μπύρες», 
σελ. 104 – «Τὸ καρότο, τὸ ἀβγὸ καὶ τὸ τσάι», σελ. 137 
–  Ἥβη Σταυροπούλου, «Σπρώχνω τὶς μέρες;;;», σελ. 
106 – « Ὁ διπλανός μου τοῦ ἀεροδρομίου», σελ. 182-
183 – Μαρία Πορφύρη,  Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, «Πόσο 
κοστίζει ἕνα θαῦμα», σελ. 114 – « Ὁ νικητὴς ποὺ δὲν 
τερμάτισε πρῶτος», σελ. 115 – «Μόνο ὁ Θεὸς τὸ ξέρει», 
σελ. 194-195 – «Φαντασία καί... πραγματικότητα», σελ. 
195 –  Ἄννα Ψωμᾶ, « Ἔχω προτεραιότητα», σελ. 146 
– Σταυρούλα Χατζηαντωνίου-Διαλούπη, «Φθινοπω-
ρινὰ φύλλα», σελ. 161 – μετάφρ. ἀπὸ τὰ πορτογα-
λικὰ Α.Γ., «Τὸ φτερὸ καὶ ἡ καμήλα», σελ. 179 – Β.Ο., 
«Τὸ παραμύθι τῆς πατάτας», σελ. 187-189 – Χρυσῆ Δ. 
Μανωλοπούλου-Τσέντου, «Μηδεὶς τῆς νεότητός σου 
καταφρονείτω», σελ. 190 – Εὐσταθία, «Νὰ καταργήσου-
με τὰ Θρησκευτικά;», σελ. 214 – Μπέλλα Παρασκευο-
πούλου, « Ὡραῖοι ἄνθρωποι», σελ. 220-221.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Νικόλαος Β. Πετρουλάκης, «Δημ. Κ. Κουτσουλέ-

λου, Τόποι, χρόνοι καὶ ἄνθρωποι», σελ. 14 –  Ἡρακλῆς 
Δ. Παπαβασιλείου, «Μερόπης Ν. Σπυροπούλου, Μὲ 
πίστη καὶ αἰσιοδοξία γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο», σελ. 14, 
79 – «Δύο σημαντικὰ βιβλία», σελ. 109-110 – Μπέλλα 
Παρασκευοπούλου, «Στέλλας Πετρίκη Τραγγανίδα, Τὰ 
παλιὰ παραμύθια ἀπὸ τὴ Θεσσαλία», σελ. 14 – «Σοφοκλῆ 
Γιαμναδάκη, Πατέρες καὶ δάσκαλοί μας οἱ Τρεῖς  Ἱεράρχες», 
σελ. 79 – Βασιλικὴ Παπαβασιλείου, «Κέντρο  Ἑλλη-
νικῆς Παιδείας -  Ἐκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, π.  
Ἀνάργυρος Σταματόπουλος», σελ. 79 – « Ἐκδόσεις Νε-
κτάριος Παναγόπουλος, Οἱ θησαυροί μας, σελ. 233 – Δ. 
Σ. Μποτσέας, «Πρακτικὰ  Ἡμερίδος εἰς τιμὴν καὶ μνήμην 
Νεοφύτου Μεταξᾶ,  Ἐκδόσεις  Ἱ. Μ. Φθιώτιδος 2012», σελ. 
109 –  Ἥβη Σταυροπούλου, «π. Τύχωνος Σεβνούκωφ, 
Σχεδὸν  Ἅγιοι», σελ. 110 – «Βίκτωρ Φράνκλ, Τὸ νόημα 
τῆς ζωῆς», σελ. 157.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Σ. Κυριακοπούλου, «Εἰς Μνημόσυνον. Μιμίκα  Ἀλεξ. 

Κακαβούλη», σελ. 80 – Βικτωρία Παπαευαγγέλου-Πα-
πακωνσταντίνου, «Εἰς μνημόσυνον.  Ἀναστασία Παπα-
κωνσταντίνου-Μαλάμη», σελ. 158 – Οἱ συνεργάτιδες τῆς 
Πρόνοιας, «Εἰς μνημόσυνον.  Ἀναστασία Παπακωνστα-
ντίνου-Μαλάμη», σελ. 158-159 – Σοφία Λουκοπούλου, 
«Εἰς μνημόσυνον.  Ἀθανασία Λαμπροπούλου», σελ. 
160 – Κικὴ Παπαβασιλείου, «Εἰς μνημόσυνον.  Ἄννα  
Ἰωάννου Μιχελακάκη» σελ. 238.

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
«Σημείωμα τῆς Συντάξεως», σελ. 81 – «Τὸ  Ἔπος τῶν  

Ἑλλήνων μὲ τὰ μάτια τῶν ξένων», σελ. 175-177.240
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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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