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...καὶ ἐπὶ γῆς, εἰρήνη...
Ἀπόκαμα νὰ περιμένω τὴν Εἰρήνη,
ἀπ’ τὰ ζωγραφιστὰ περιστέρια
μὲ τὸ κλαράκι τῆς ἐλιᾶς στὸ ράμφος.

Ἀπ’ ἐκεῖνα τὰ συνθήματα
μὲ τὰ πελώρια γράμματα
στοὺς ἀσβεστωμένους τοίχους.

Τοῦ κάκου καρτέραγα στὶς πορεῖες
τῶν παιδιῶν, μὲ τ’ ἀνοιχτὰ πουκάμισα
καὶ τὰ γαρύφαλα στὶς χοῦφτες.

Ἐκείνη, ἦρθε σὰ θρόισμα...
Βροχὴ σιγανή, στὸν ἄνυδρο κάμπο μου·

τόξο οὐράνιο, ἡ Εἰρήνη

κι ἁπλώθηκε μέσα μου, καθὼς
τὴν καρδιά μου ἐπλάτυνα,
νὰ χωρέσει καὶ σένα, ἀδελφέ μου...

 ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Πρὶν ἀρκετὰ χρόνια, βρέ-
θηκα γιορτὲς Χριστου-
γέννων στὴν Κωνστα-

ντινούπολη, μένοντας σὲ ἕνα 
ξενοδοχεῖο τῆς περιοχῆς τοῦ 
Taxim.

Στὴ μεσημεριανὴ ξεκούρα-
σή μου, ἔπεσε στὴν ἀντίληψή 
μου ἕνα ἀπὸ τὰ περιοδικὰ τοῦ 
ξενοδοχείου, ποὺ συνήθως 
ἐνέχει τὸν τύπο τοῦ ὁδηγοῦ τῆς 
πόλης γιὰ τὰ ἀξιοθέτατα καὶ τὰ 
τρέχοντα γεγονότα ποὺ πιθανὸν 
θὰ εἶναι ἐνδιαφέροντα γιὰ κά-
θε ἐπισκέπτη. Ξεφυλλίζοντας, 
βρῆκα ἕνα ἄρθρο μιᾶς Τουρκά-
λας δημοσιογράφου μὲ τίτλο: 
«Δὲν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Santa 
Claus ἔρχεται ἀπὸ τὴ Λαπωνία!». 
Ξεκίνησα τὸ διάβασμα μὲ ἐνδι-
αφέρον, καὶ βρέθηκα στὸ τέλος 
«μπερδεμένος», διαπιστώνοντας 
μιά «ἀλήθεια» καὶ ἕνα «λάθος», 
ποὺ στὸ κεφάλι τῆς συμπαθοῦς 
δημοσιογράφου εἶχαν γίνει γνώ-
σεις σὰν μέσα σὲ ἕνα “blender”.

Καὶ κατ’ ἀρχὰς ἡ «ἀλήθεια»:  
Ἔλεγε μὲ ἔμφαση ὅτι εἶναι μῦθος 
πὼς ὁ Santa Claus ἔρχεται ἀπὸ 
τὴ Λαπωνία. Καὶ αὐτὸ εἶναι 
πράγματι μεγάλη ἀλήθεια, ποὺ 
καὶ ἐγὼ ἔχω διαπιστώσει προ-
σωπικά, ἀφοῦ ἔχω βρεθεῖ στὸ 
διαφημιζόμενο ὡς «χωριὸ τοῦ 
Santa Claus», τὸ Ροβανιέμι τῆς 
Φινλανδίας.  Ἐκεῖ ὁ δήμαρχος 
ὑποδέχεται τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ 
χωριοῦ (ἀντίτιμο εἰσόδου 10 $) 
μὲ τὴ στολὴ τοῦ Santa Claus, γιὰ 
νὰ φωτογραφηθεῖ μαζί τους εἰς 
ἀνάμνηση τῆς ἀντάμωσής τους 
στὸ Ροβανιέμι. Τὸ χωριὸ εἶναι 
ἕνα τεράστιο Mall – Shopping 
Center μὲ κάθε εἴδους παιχνί-
δια καὶ καταστήματα δώρων, 
καὶ ἀκόμη ἕνα ταχυδρομεῖο, 

SANTA CLAUS - Ἕνας μῦθος
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ὅπου μπορεῖς νὰ ταχυδρομή-
σεις ἀναμνηστικὲς εὐχετήριες 
κάρτες «ἀπὸ τὸ χωριὸ τοῦ San-
ta Claus». Βέβαια διαπιστώνει 
κανεὶς πὼς τὸ Ροβανιέμι εἶναι 
μιὰ μεγάλη διαφημιστικὴ ἀγορὰ 
ποὺ ἔχει ὀργανωθεῖ στὴ Φινλαν-
δία καὶ φιλοξενεῖ χιλιάδες του-
ρίστες-ἐπισκέπτες τοῦ χωριοῦ 
τοῦ Santa Claus.

Καὶ τώρα τό «λάθος»:  Ἡ συ-
νέχεια τοῦ ἄρθρου ὑποστηρίζει 
πὼς ὁ Santa Claus δὲν ἔρχεται 
ἀπὸ τὸ Ροβανιέμι, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ 
Μικρὰ  Ἀσία, καὶ μάλιστα ἀπὸ 
τὰ Μύρα τῆς Λυκίας. Καὶ ἐδῶ 
εἶναι τό «λάθος».  Ἡ «κακῶς 
πληροφορημένη» δημοσιογρά-
φος ἀναφέρεται –καὶ σωστά, καὶ 
μάλιστα λεπτομερῶς– στὸν βίο 
τοῦ  Ἁγίου Νικολάου, τὸν ὁποῖο 
οὔτε λίγο οὔτε πολὺ εἶχε «βα-
πτίσει» καὶ αὐτὴ Santa Claus. 
Τὴ δικαιολόγησα, γιατί, ἂν βρε-
θεῖτε στὰ Μύρα τῆς Λυκίας –ἔχω 
πάει γιὰ προσκύνημα στὸν ναὸ 
τοῦ  Ἁγίου Νικολάου–, στὸν κε-
ντρικὸ δρόμο μιὰ μεγάλη πινα-
κίδα σᾶς ὁδηγεῖ στὸν δρόμο γιὰ 
τήν... ἐκκλησία τοῦ Santa Claus.

Τώρα ὅμως πρέπει νὰ στα-
ματήσουμε τό “blender”, καὶ 
νὰ ξεκαθαρίσουμε τὴ μοναδικὴ 
ἀλήθεια!

Ὁ “Santa Claus” δὲν εἶναι 
οὔτε Λάπωνας, οὔτε ἔχει καμ-
μία σχέση μὲ τὸν  Ἅγιο Νικόλαο, 
τὸν ἐπίσκοπο τῶν Μύρων τῆς 
Λυκίας.  Ὁ “Santa Claus” εἶναι 
ἕνας μῦθος, γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ τὰ 
ποῦμε περαιτέρω.

Ἡ ἱστορία – μῦθος τοῦ San-
ta Claus μπορεῖ νὰ ἀναζητηθεῖ 
πίσω δεκάδες χρόνια πρίν, μὲ 
ἀναφορὰ στὸν  Ἅγιο Νικόλαο.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ  Ἅγιος Νι-
κόλαος γεννήθηκε στὰ Πάταρα 
τῆς Λυκίας (Μύρα – σημερινὸ 
Dempre τῆς Τουρκίας) περίπου 
τὸ 280 μ.Χ.  Ἔγινε γνωστὸς γιὰ 
τὴ βοήθεια ποὺ ἔδινε στοὺς 
πτωχοὺς καὶ τοὺς δυστυχισμέ-
νους.  Ἡ φήμη του ὡς προστάτη 

τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ναυτικῶν 
εἶχε διαδοθεῖ παντοῦ.  Ἡ ἑορτὴ 
τῆς μνήμης του γίνεται τὴν ἡμέ-
ρα τοῦ θανάτου του, στὶς 6 Δε-
κεμβρίου. Αὐτὴ θεωρεῖτο ὡς ἡ 
πιὸ τυχερὴ μέρα γιὰ ὁποιαδήπο-
τε ἀγοραπωλησία, καὶ ἀκόμα ἡ 
καλύτερη μέρα γιὰ τὴν τέλεση 
γάμου.

Κατὰ τὴν  Ἀναγέννηση ὁ  
Ἅγιος Νικόλαος παρέμεινε ὁ πιὸ 
ἀγαπητὸς  Ἅγιος καί, παρὰ τὸ 
γεγονὸς ὅτι ὁ προτεσταντισμὸς 
ἔθεσε στὸ περιθώριο τὸν σε-
βασμὸ πρὸς τοὺς  Ἁγίους, ὁ  
Ἅγιος Νικόλαος παρέμεινε ζω-
ντανὸς, εἰδικώτερα στὴν  Ἀγγλία 
καὶ στὶς Κάτω Χῶρες,  Ὁλλαν-
δία – Δανία. Γιὰ λόγους καθαρὰ 
ἐμπορικούς, καὶ λόγῳ τοῦ ὅτι 
ὁ  Ἅγιος Νικόλαος ἀγαποῦσε 
τὰ παιδιὰ καὶ ἐμφανιζόταν νὰ 
μοιράζει δῶρα καβάλα σὲ ἕνα 
ἄλογο καὶ συνοδείᾳ ἑνὸς ἀγγέ-
λου, ἡ μνήμη του μετεφέρθη 
σιγὰ σιγὰ μέσα στὶς ἑορτὲς τῶν 
Χριστουγέννων, ποὺ κυριαρ-
χοῦσε καὶ τὸ πνεῦμα ἀνταλ-
λαγῆς εὐχῶν καὶ δώρων.

Ὁ  Ἅγιος Νικόλαος ἔκανε 
τὴν πρώτη του ἐμφάνιση στὴν  
Ἀμερικὴ στὸ τέλος τοῦ 18ου 
αἰῶνα, καὶ πιὸ συγκεκριμένα 
τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1773, ὅταν 
μιὰ νεοϋορκέζικη ἐφημερίδα 

ἀνέφερε ὅτι μιὰ ὁμάδα Δανῶν 
καὶ  Ὁλλανδῶν μεταναστῶν θὰ 
ἑόρταζαν στὶς 6 Δεκεμβρίου τὴ 
μνήμη τοῦ  Ἁγίου Νικολάου. Τὸ 
ὄνομα Santa Claus εἶναι ὑποκο-
ριστικὸ τῆς ὁλλανδικῆς ἐκδοχῆς 
τοῦ ὀνόματος Νικόλαος ὡς Sin-
ter Klaus, στὴ συντόμευση τοῦ 
Sint Nikolaos.

Τὸ 1822 ὁ Clement Clarke 
Moore, ἕνας προτεστάντης ἱε-
ρέας, ἔγραψε γιὰ τὶς τρεῖς κόρες 
του ἕνα ποίημα γιὰ τὰ Χριστού-
γεννα μὲ τὸν τίτλο “An account 
of a visit from St. Nikolas”  
(« Ἀφήγηση μιᾶς ἐπισκέψε-
ως ἀπὸ τὸν  Ἅγιο Νικόλαο»). 
Σὲ αὐτὸ περιέγραψε τὸν  Ἅγιο 
Νικόλαο σὰν ἕνα εἶδος νεραϊ-
δοειδοῦς, ποὺ ἔμπαινε ἀπὸ μιὰ 
καμινάδα στὸ σπίτι καὶ μοίραζε 
δῶρα μὲ ἕνα “mere robe” στὸ 
κεφάλι του.

Τὸ 1840 μαγαζιὰ στὴ Φιλα-
δέλφεια τῆς  Ἀμερικῆς παρου-
σίασαν ζωντανὸ τὸν Santa Claus 
καὶ μάζεψαν ἀρκετὰ παιδιὰ τῆς 
πόλης γιὰ τὴν ἀγορὰ παιχνιδιῶν 
μὲ τὴ γιορτὴ τῶν Χριστουγέν-
νων.

Τὸ 1881 ὁ πολιτικὸς σκιτσο-
γράφος Thomas Nast ἔκανε ἕνα 
σκίτσο βασισμένο στὸ ποίημα 
τοῦ πάστορα Clarke Moore καὶ 
τὸ δημοσίευσε στὸ Harper’s 

 Στὸ διαφημιζόμενο ὡς «χωριὸ τοῦ Santa 
Claus», τὸ Ροβανιέμι τῆς Φινλανδίας  
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Ροβανιέμι. Τὸ χωριὸ εἶναι ἕνα τεράστιο Mall – 
Shopping Center μὲ κάθε εἴδους παιχνίδια 
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Weekly τῆς Νέας  Ὑόρκης. Μό-
νο πού, ἐπειδὴ οἱ περισσότεροι 
μετανάστες στὴν  Ἀμερικὴ προ-
ήρχοντο ἀπὸ τὶς βόρειες χῶρες 
τῆς Εὐρώπης, ὁ Nast σκέφθηκε 
νὰ βάλει τὸν  Ἅγιο νὰ γεννιέται 
στὸν Βόρειο Πόλο καὶ νὰ δου-
λεύει στὸ ἐργαστήριό του μὲ 
βοηθοὺς διάφορους νάνους, 
φτιάχνοντας παιχνίδια, γιὰ νὰ τὰ 
μοιράσει στὰ παιδιὰ τὶς γιορτὲς 
τῶν Χριστουγέννων. Τὸ σκίτσο 
τοῦ Nast βρίσκεται πολὺ κοντὰ 
στὴν εἰκόνα τοῦ Santa Claus 
ποὺ ἔχουμε σήμερα.

Ὁ Santa Claus δὲν ἔχει πα-
τρίδα μόνο τὴν  Ἀμερική· ἔχει 
πατρίδα καὶ τὴν  Ἑλβετία καὶ Γερ-
μανία, ὡς Kris Kringle, ποὺ δίνει 
δῶρα στὰ ὑπάκουα παιδιά, τὴ 
Σκανδιναβία ὡς Jultomten, ποὺ 
ἔρχεται μὲ ἕλκηθρο συρόμενο 
ἀπὸ ταράνδους, τὴν  Ἀγγλία ὡς 
Father Christmas, τὴ Γαλλία ὡς 
Père Noël καὶ τὴ Ρωσία ὡς Ba-
bushka.

Τὴ χαριστικὴ βολὴ γιὰ τὴν 
τελικὴ μορφὴ τοῦ Santa Claus 
ἔδωσε τὸ 1931 ὁ καλλιτέχνης 
Haddon Sundbloum, ποὺ πῆρε 
ἐντολὴ ἀπὸ τὴν Coca-Cola νὰ 
σχεδιάσει τὴ χριστουγεννιάτι-
κη διαφημιστικὴ καμπάνια τῆς 
ἑταιρείας μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν  
Ἅγιο τῶν Χριστουγέννων, τὸν 
Saint Nicholas.  Ὁ Sundbloom 
εἶχε τὴν ἰδέα νὰ προβάλει μιὰ 
πιὸ ἀνθρώπινη, ζεστὴ καὶ οἰκεία 
εἰκόνα τοῦ  Ἁγίου. Γι’ αὐτό, 
ἀντὶ γιὰ τὸ λεπτοκαμωμένο καὶ 
μᾶλλον ἀσκητικὸ πρότυπο, ἐπέ-
λεξε γιὰ μοντέλο ἕνα φίλο του, 
συνταξιοῦχο ἔμπορο, τὸν Lou 
Prentice, καὶ σχεδίασε ἕναν San-
ta ψηλό, κοιλαρά, γλυκό, καλο-
συνάτο καὶ ροδομάγουλο, μὲ 
κόκκινο κοστούμι καὶ σκοῦφο.  
Ἦταν ἴσως ἡ φαεινότερη ἰδέα 
στὴν ἱστορία τῆς διαφήμισης.

Καὶ στὴν  Ἑλλάδα; Καὶ ἐδῶ, 
ὁ  Ἅγιος Βασίλειος ἔρχεται λίγο 
παρεξηγημένος:

α.  Ὁ  Ἅγιος Βασίλειος γεν-

Τὴ χαριστικὴ βολὴ γιὰ τὴν τελικὴ μορφὴ τοῦ 
Santa Claus ἔδωσε τὸ 1931 ὁ καλλιτέχνης 

Haddon Sundbloum, ποὺ πῆρε ἐντολὴ ἀπὸ τὴν 
Coca-Cola νὰ σχεδιάσει τὴ χριστουγεννιάτικη 

διαφημιστικὴ καμπάνια τῆς ἑταιρείας 
μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν  Ἅγιο τῶν Χριστουγέν-

νων, τὸν Saint Nicholas.K
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νήθηκε στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ 
Πόντου, καὶ ὄχι στὴν Καισάρεια 
τῆς Καππαδοκίας. Εἶναι Πόντιος. 
Στὴν Καισάρεια ἔζησε καὶ ἔδρα-
σε ὡς  Ἐπίσκοπος.

β. Στά «κάλαντα» συνή-
θως ἀκοῦμε ἀπὸ τὰ πιτσιρίκια:  
« Ἅγιος Βασίλης ἔρχεται καὶ δὲν 
μᾶς καταδέχεται»... Τὸ σωστὸ 
εἶναι: «κι ὅλους μᾶς καταδέχε-
ται».

Σὲ ἱστοσελίδα στὸ διαδί-
κτυο βρῆκα ἕνα ἐκτεταμένο, 
ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ μονα-
χοῦ  Ἀπόλλω τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς 
Δοχειαρίου  Ἁγίου  Ὄρους, μὲ 
τίτλο «Σάντα Κλάους καὶ ὄχι  Ἅι 
Βασίλης». Ξεχωρίζω ἕνα τμῆμα 
του, ποὺ πιστεύω ὅτι καλύπτει 
τὸ θέμα μας, καὶ μάλιστα μὲ 
ὄμορφο καὶ ἁπλὸ λόγο:

Σύμβολο καταναλωτισμοῦ 
ὁ ἀγαπημένος «ἅγιος» τῶν 
παιδιῶν. Εἶναι δύσκολο νὰ 
βρεῖ κανεὶς πῶς οἱ  Ἕλληνες 
συνδύασαν τὸν  Ἅγιο Βασίλειο 
μὲ τόν «Σάντα Κλάους» (σ.σ. 
σὲ εἰσαγωγικά, γιατὶ πρόκειται 
περὶ ἀνυπάρκτου ἁγίου, ποὺ 
ὀνομάστηκε ἔτσι, γιὰ νὰ φέρνει 
τὰ δῶρα στὰ παιδιά), ποὺ εἶναι 
μιὰ καθαρὰ ἀμερικανικὴ ἐφεύ-
ρεση, ὅπως ἡ Κόκα Κόλα καὶ τὰ 
Μὰκ Ντόναλντς.

Ὁ  Ἅι Βασίλης καὶ ὁ «Σάντα 
Κλάους» δὲν ἔχουν καμμία σχέ-
ση, οὔτε ἡμερολογιακὰ οὔτε 
ἁγιολογικὰ οὔτε ὀνομαστικά. 
Γιὰ νὰ τόν «βολέψουμε», κά-
ναμε κι ἐμεῖς βαφτίσια, ἀφοῦ 
τὸ ἀμερικανικῆς προελεύσεως 
ἐφεύρημα τὸ ὀνομάσαμε « Ἅγιο 
Βασίλειο» καὶ τὸ ἑορτάζουμε 
στὴ μνήμη τοῦ  Ἁγίου Βασι-
λείου τὴν Πρωτοχρονιά. Αὐτό, 
τὴν ὥρα ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ 
τὸν θεωροῦν «ἅγιο» τῶν Χρι-
στουγέννων καὶ τὸν ὀνομάζουν, 
ἐκτὸς ἀπό «Σάντα Κλάους»,  
Ἅγιο Νικόλαο (Σὰν Νίκολας) ἤ 
« Ἅγιο τῶν Χριστουγέννων».

Ὁ  Ἅγιος Βασίλειος λοιπὸν 
δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τόν 

«Σάντα Κλάους», ὅπως ἐφευ-
ρέθηκε ἀπὸ τοὺς  Ἀμερικανούς, 
ἀλλὰ οὔτε καὶ ὁ  Ἅγιος Νικόλα-
ος ἔχει καμμία σχέση, ἔστω καὶ 
ἂν ἔδωσαν στόν «ἅγιο τῶν Χρι-
στουγέννων» τὸ ὄνομα Santa 
Claus!

Καὶ οἱ δύο  Ἅγιοι διακρίθη-
καν τὸν 4ο μ.Χ. αἰῶνα γιὰ τὴν 
ἀσκητικότητά τους, τὴν ἁγιότητα 
τοῦ βίου τους καὶ τὸ λιπόσαρκο 
τοῦ σώματός τους.

Ὁ  Ἅγιος Νικόλαος συμμετέ-
σχε στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνο-
δο καί, ὅπως γράφουν οἱ ἱστο-
ρικοί, κατατρόπωσε τὸν  Ἄρειο.

Ἡ ἀμερικανικὴ ἐφεύρεση τοῦ 
«Σάντα Κλάους» ἔγινε τὸν 19ο 
αἰῶνα καὶ ἀποτελεῖ κοσμικὴ ἐξέ-
λιξη τοῦ  Ἁγίου Νικολάου ποὺ 
ἑόρταζαν οἱ Προτεστάντες τῆς 
Εὐρώπης, ποὺ μετέφεραν τὴν 
ἑορτή του κατὰ τὴ μετανάστευ-
σή τους στὴν  Ἀμερική.

Ἀπὸ τὴν ἐφεύρεσή του καὶ 
μετά, ἀποκτᾷ ὅλο καὶ μεγαλύ-
τερη δημοτικότητα σὲ ὅλες τὶς 
χῶρες, καὶ ἴσως νὰ ἀποτελεῖ τὴν 
πρώτη περίπτωση παγκοσμιο-
ποίησης «ἀλὰ  Ἀμέρικα».

Εἶναι γνωστὸ ὅτι εὐχὲς καὶ 
κάρτες γιὰ τὰ Χριστούγεννα 
ἀνταλλάσσουν καὶ οἱ ἀλλόθρη-
σκοι, κυρίως οἱ  Ἰάπωνες, ἀλλὰ 
καὶ πολλοὶ Μωαμεθανοί!

Στὴν  Ἑλλάδα σχεδὸν κανεὶς 
δὲν θυμᾶται ὅτι ὁ βαφτισμένος « 
Ἅι-Βασίλης» εἶναι ἀμερικανικῆς 

προελεύσεως.  Ὑπάρχει πάντως 
μιὰ τάση, καὶ ὁρισμένες οἰκογέ-
νειες ἀντικαθιστοῦν τὰ ἔλατα μὲ 
καράβια.

Τελικὰ καὶ διεθνῶς ὁ «Σάντα 
Κλάους» ἔχει ἐπικρατήσει στὶς 
καρδιὲς τῶν παιδιῶν, παρότι 
ὅλοι προέβλεπαν ὅτι ἡ πολι-
τισμικὰ ἀνώτερη Εὐρώπη θὰ 
ἀντισταθεῖ στὴν εἰσβολή του. 
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ συν-
τηρητικὴ γαλλικὴ ἐφημερίδα Le 
Figaro στὶς 21 Δεκεμβρίου 1946 
εἶχε προβλέψει: «Τὰ παιδιὰ τῆς 
Γαλλίας θὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ  
Ἅγιος τῶν Χριστουγέννων εἶναι 
ἀμερικανικὸ προϊὸν καὶ θὰ τὸν 
ἐγκαταλείψουν».  Ἡ πρόβλεψη 
δὲν ἐπαληθεύθηκε.  Ἀντιθέ-
τως, τό «καρτούν» κέρδισε τὰ 
γαλλόπαιδα καὶ τὰ ἔκανε νὰ 
ξεχάσουν τὸν  Ἅγιο Νικόλαο 
ἢ καὶ τὴν ἴδια τὴν ἡμέρα τῶν 
Χριστουγέννων καὶ τὸ βρέφος  
Ἰησοῦ Χριστό. Καὶ ὡς ἀπόδειξη, 
τὸ περιοδικὸ τῆς ἐφημερίδας Le 
Figaro Magazine, 50 καὶ πλέον 
χρόνια μετά, προσχώρησε στὸν 
καταναλωτικό «Σάντα Κλάους» 
καὶ δι’ αὐτοῦ προσφέρει στὸ 
εἰδικὸ τεῦχος τῶν ἑορτῶν «χι-
λιάδες ἰδέες δώρων».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΗΣ

Ὁ  Ἅι Βασίλης καὶ ὁ «Σάντα Κλάους» δὲν ἔχουν 
καμμία σχέση, οὔτε ἡμερολογιακὰ οὔτε ἁγιο-

λογικὰ οὔτε ὀνομαστικά. Γιὰ νὰ τόν «βολέψου-
με», κάναμε κι ἐμεῖς βαφτίσια, ἀφοῦ τὸ ἀμερι-

κανικῆς προελεύσεως ἐφεύρημα τὸ ὀνομάσαμε 
« Ἅγιο Βασίλειο» καὶ τὸ ἑορτάζουμε στὴ μνήμη 

τοῦ  Ἁγίου Βασιλείου τὴν Πρωτοχρονιά.K
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Ὁ Θεός μας στὴ γῆ
Ὥρα μηδὲν τῆς ἱστορίας...
Ἔρεβος πνευματικὸ κυλώνει ὁλοῦθε τὸν πλανήτη.
Θραύσματα τῆς κατακερματισμένης θεϊκῆς εἰκόνας,
πεσμένα στὸ χῶμα,
γλείφουν τὰ κατακάθια μιᾶς ἄκαρπης ζωῆς.

Παίγνιο στὸν κόσμο τῶν δαιμόνων ὁ ἄνθρωπος
«ὁ ἕλκων βασιλικὴν καταγωγήν, ὁ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθείς».
Ὥρα μηδὲν τῆς ἱστορίας.

Ὡστόσο ἡ  Ἀγάπη ξαγρυπνεῖ, ντυμένη τὸ σάκο τῆς ταπείνωσης.
Τὴν πεπτωκυῖαν φύσιν ν’ ἀναστήσει ἀδημονεῖ
στὸ ξύπνημα μιᾶς νέας ζωῆς φῶς ὁλόγυρα νὰ χύσει.
«Γέγονεν ὁ Θεὸς ἄνθρωπος, ἵνα τὸν ἄνθρωπον Θεὸν ποιήσῃ».

Δέος καὶ ἔκσταση!

Ἀφουγκράζομαι τὸ μεγαλεῖο καὶ σιωπῶ...
Τῆς καρδιᾶς μου οἱ κτύποι οἱ μυστικοὶ
στὴν ἀγάπη Του τὴ θεϊκὴ
εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας κρουνοὺς ἀναβλύζουν.

Ὁ οὐράνιος Θεός μας στὴ γῆ!
Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ
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Σὲ μιὰ λαμπρὴ ἑορταστικὴ 
ἐκδήλωση στὴν κατάμε-
στη αἴθουσα τοῦ Συλλό-

γου  Ὀρθοδόξου  Ἐσωτερικῆς  
Ἱεραποστολῆς « Ὁ  Ἀπόστολος 
Παῦλος» ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Καρύτση 
14 στὴν  Ἀθήνα, τὸ ἀπόγευμα 
τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2013, οἱ 
«Φιλικοὶ Κύκλοι» ἑόρτασαν τὴ 
συμπλήρωση 70 χρόνων συ-
νεχοῦς ὀρθόδοξης μαρτυρίας 
(1943-2013) μὲ ὁδηγὸ τὴν  Ἁγία 
Γραφή.

Βεβαίως, κύκλοι μελέτης 
Γραφῆς προϋπῆρχαν, συγκρο-
τημένοι στὸ πλαίσιο τῆς ἱερα-
ποστολικῆς δράσης τοῦ πατρὸς 
Εὐσεβίου Ματθόπουλου, ὁ 
ὁποῖος, σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς 
ἐπαρχιακὲς πόλεις στὶς ὁποῖες 
ἐκήρυσσε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, 
ἄφηνε πίσω του χριστιανικοὺς 
πυρῆνες, τά «Συνεργεῖα», ὡς 
κύτταρα πνευματικῆς ἀναγεν-
νήσεως.  Ὡστόσο, ὑπὸ τὴ σημε-
ρινὴ μορφὴ καὶ μὲ τὴ σημερινή 
τους ὀνομασία, οἱ «Φιλικοὶ Κύ-
κλοι» ἀνάγουν τὴν ἀρχή τους 
στὸν  Ὀκτώβριο τοῦ 1943, ὅταν 
ὁ ἀείμνηστος π. Σεραφεὶμ Πα-
πακώστας ἀνανέωσε καὶ συ-
στηματοποίησε τὸ ἔργο τοῦ π. 
Εὐσεβίου.

Στὸ διάβα τῶν ἑβδομῆντα 
χρόνων ἀπὸ τὸ 1943 μέχρι 
σήμερα, ὅσες ἔχουν πεῖρα 
συμμετοχῆς στοὺς Φιλικοὺς 
Κύκλους θὰ ἔβρισκαν σίγουρα 
πολὺ δύσκολο νὰ χωρέσουν σὲ 
λόγια τὴν εὐγνωμοσύνη τους. 
Κάθε Κύκλος καὶ ἕνα κύτταρο 
Ζωῆς, μὲ ἀνεκτίμητη προσφο-
ρά, καθὼς οἱ Φιλικοὶ Κύκλοι 
στὸ πέρασμα τόσων δεκαετιῶν 

ἔχουν στερεώσει ἀνθρώπινες 
ψυχὲς καὶ οἰκογένειες σὲ δοκι-
μασίες ποὺ δὲν λείπουν ἀπὸ τὴ 
ζωὴ κανενός, καὶ καλοῦνται καὶ 
σήμερα νὰ προσφέρουν στή-

ριγμα σὲ νέες δοκιμα-
σίες.  Ὅπως ἔγραψε ἡ 
δημοσιογράφος  Ἄννα 
Σταυράκη σὲ σύντομο 
κείμενό της γιὰ τὴ συ-
γκεκριμένη ἐκδήλωση 
στὴν ἐφημερίδα  Ἐλευ-
θερία τῆς Λάρισας στὶς 
13 Δεκεμβρίου 2013, 
αὐτοὶ οἱ Κύκλοι «εἶναι 
οἱ ἄοκνοι ὑπηρέτες 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν 
συνανθρώπων, ποὺ 
στερέωσαν οἰκογένει-
ες καὶ κοινωνίες μέσα 
σὲ δύσκολες ἐποχές».

Στὶς μέρες μας, ποὺ 
ἡ σοβοῦσα ἠθικὴ κρί-
ση ἔχει κλονίσει τὰ θε-
μέλια τῆς πατρίδας μας 
καὶ τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς 
μας καὶ ἔχει διαλύσει 
τὸν κοινωνικὸ ἱστό, 
καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση 

τῶν τελευταίων ἐτῶν κινδυνεύει 
νὰ σβήσει περαιτέρω τὸ φῶς τῆς 
ἐλπίδας ἀπὸ τὶς καρδιές μας καὶ 
τὸ χαμόγελο ἀπὸ τὰ χείλη μας, 
στοὺς Κύκλους αὐτοὺς βρίσκει 

70 χρόνια  Ὀρθόδοξης  
Χριστιανικῆς παρουσίας 
τῶν «Φιλικῶν Κύκλων»

 Ἡ ἐκδήλωση δὲν ἦταν μόνον ἑορτὴ γιὰ ἕνα 
λαμπρὸ παρελθόν, ἀλλὰ καὶ ὑπόσχεση γιὰ 

ἕνα ἀγωνιστικὸ μέλλον, μὲ στόχο πάντα, ὅπως 
τονίσθηκε μὲ ἔμφαση, τὴν οἰκοδόμηση τοῦ 

«καινοῦ ἀνθρώπου», στὴν ἐποχὴ τοῦ «κενοῦ 
ἀνθρώπου» τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀθεΐας.K
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κανεὶς τὴν κάλυψη τῆς βαθιᾶς 
ὑπαρξιακῆς ἀνάγκης γιὰ ἐπικοι-
νωνία. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό. Διότι 
τὰ μέλη τῶν Κύκλων δὲν αἰσθά-
νονται ἁπλῶς τὴν παρηγορία τῆς 
ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας, ἀλλὰ 
καὶ βιώνουν τὴ βεβαιότητα τῆς 
παρουσίας τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν 
ὁποία μᾶς βεβαιώνει ὁ ἴδιος 
ὁ Χριστός: «οὗ γάρ εἰσιν δύο 
ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν 
ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» 
(Ματθ., ιη΄ 20).

Στὴν ἄψογα ὀργανωμένη 
ἑορταστικὴ ἐκδήλωση τῆς 8ης 
Δεκεμβρίου μίλησαν βιωμα-
τικὰ παλαιὲς καὶ νέες κυκλάρ-
χες, ἐνῷ αὐθόρμητα πῆραν 
τὸν λόγο καὶ νεαρὰ μέλη τῶν 
Κύκλων, γιὰ νὰ καταθέσουν 
τὴν προσωπική τους μαρτυρία 
γιὰ τὴν εὐεργετικὴ παρουσία 
τῶν Κύκλων στὴ ζωή τους. Κε-
ντρικὴ θέση στὴν ἐκδήλωση εἶχε 
τὸ συμβολικὸ πέρασμα τριῶν 
γενιῶν κυκλαρχῶν, τῆς παλαιᾶς 
γενιᾶς, τῆς τωρινῆς καὶ τῆς μελ-
λοντικῆς. Τὸ πρόγραμμα περιε-
λάμβανε προσεγμένη προβολή, 
καθὼς καὶ ὕμνους καὶ χριστια-
νικὰ τραγούδια, ποὺ ἔψαλε καὶ 
τραγούδησε μὲ ἐνθουσιασμό, 
μαζὶ μὲ τὴ χορῳδία, καὶ ὅλο τὸ 
συγκεντρωμένο κοινό.  Ἡ ἐκδή-
λωση ἔκλεισε μὲ τὸν χαιρετισμὸ 
τοῦ πατρὸς Βασιλείου Μπλάνα 
ἀπὸ τὴν  Ἀδελφότητα Θεολό-
γων «Ζωή».

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀξίζει 
νὰ τονισθεῖ τὸ μεγάλο πλῆθος 

καὶ ὁ παλμὸς τῶν συμ-
μετασχόντων στὴν ἐκδή-
λωση:  Ὄχι μόνο δὲν 
ὑπῆρχε θέση κενὴ στὴ 
μεγάλη αἴθουσα τοῦ  
« Ἀποστόλου Παύλου», 
συμπεριλαμβανομένων 
καὶ τῶν δύο ἐξωστῶν, 
ἀλλὰ καὶ πάμπολλοι 
στέκονταν ὄρθιοι. Καὶ 
αὐτὴ ἡ συμμετοχὴ 
ἦταν ἕνα μήνυμα ἐλπί-
δας. Γιατὶ ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ εἶναι «ὕδωρ ζῶν» ( Ἰω., 
δ΄ 10), ποὺ εἶναι γιὰ τὸν κά-
θε ἄνθρωπο «πηγὴ ὕδατος 
ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον» 
(ὅ.π., δ΄ 14). Καὶ ὁ ὄγκος καὶ ὁ 
παλμὸς τῆς συμμετοχῆς στὴν 
ἑορταστικὴ ἐκδήλωση τῶν 
Φιλικῶν Κύκλων ἀπέδειξε ὅτι 
ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ διψοῦν 
γιά «ὕδωρ ζῶν», γιὰ τὸν λόγο 
τοῦ Θεοῦ, ἀκόμη καὶ στὴ δική 
μας, ζοφερὴ ἐποχή. Αὐτὸ εἶναι 
τὸ μήνυμα ἐλπίδας μὲ τὸ ὁποῖο 
ἔφυγαν ὅσοι εἶχαν τὴν τύχη νὰ 
βρεθοῦν σὲ αὐτὴ τὴ λαμπρὴ 
ἐκδήλωση. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, 
ἡ ἐκδήλωση δὲν ἦταν μόνον 
ἑορτὴ γιὰ ἕνα λαμπρὸ παρελ-
θόν, ἀλλὰ καὶ ὑπόσχεση γιὰ 
ἕνα ἀγωνιστικὸ μέλλον, μὲ 
στόχο πάντα, ὅπως τονίσθηκε 
μὲ ἔμφαση, τὴν οἰκοδόμηση 
τοῦ «καινοῦ ἀνθρώπου», στὴν 
ἐποχὴ τοῦ «κενοῦ ἀνθρώπου» 
τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀθεΐας.

Κ.τ.Ε.
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Τὴν ἀδιάβατη ἔρημο δές,
τὰ στεγνωμένα πρόσωπα,

τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ποὺ στενάζει!
Δὲν εἶναι ποὺ λείπει τὸ νερό, 

τὸ χέρι λείπει ποὺ θὰ χτυπήσει τὸ βράχο.

Τὴν ἀδιάβατη λύπη δές.
Ἄνθρωποι πόσοι δὲς ἀτέλειωτο πένθος πενθοῦνε!

Δὲν εἶναι ποὺ λείπουν τὰ δάκρυα,
ὁ πατὴρ λείπει «ὁ νουθετῶν μετὰ δακρύων».

Τὶς κατάλευκες χῶρες δές,
τὰ στάχυα τὰ ὥριμα πρὸς θερισμόν,

τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ποὺ ἔφτασε.
Δὲν εἶναι ποὺ λείπει ἡ δουλειά,

ἡ Καρδιὰ λείπει.

Ποιὸς θὰ δώσει τὴν καρδιά του;
Ποιὸς θὰ τὴν ἀπολέσει, γιὰ νὰ τὴν ξανακερδίσει;

Ζητεῖται καρδιὰ καιομένη διὰ Χριστόν!
Μὲ τοὺς χαίροντες νὰ χαίρεται.

Μὲ τοὺς ἁμαρτάνοντας νὰ ὀδυνᾶται.
Μὲ τοὺς ἀσθενεῖς νὰ ἀσθενεῖ!

Ζητεῖται διάκονος, 
μὴ σοφός,

μὴ ἐπιστήμων,
νὰ ὑπηρετήσει τὸ θαῦμα!

Δὲν εἶναι ποὺ λείπουν οἱ σοφοί,
οἱ «μωροί» λείπουν.

Ζητεῖται «μωρὸς διὰ Χριστόν»!
Νὰ περπατήσει πάνω στὴ θάλασσα,

νὰ πλανηθεῖ σαράντα χρόνια στὴν ἔρημο,
νὰ ὑμνήσει τὸν Θεὸν ἐν τῇ καμίνῳ.

Ζητεῖται ἔσχατος διὰ Χριστόν!
Νὰ μοιράσει τὴν  Ἀλήθεια, 
νὰ μοιράσει τὴ δικαιοσύνη, 

νὰ μοιράσει τὸ ψωμί,
τὸν Χριστὸ νὰ μοιράσει

στὸν ἄ-υπνο, στὸν ἄ-φιλο,
στὸν ἄ-θεο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας.

Ζητεῖται  Ἀπόστολος διὰ Χριστόν!
Νὰ παρακαλέσει τὸν ἀπαράκλητο λαὸ τοῦ Θεοῦ,
πὼς οὐκ ἀπέθαναν, ἀλλὰ καθεύδουν οἱ νεκροί,

πὼς ἡ ἐπαύριο τῆς ζωῆς μας θὰ εἶναι ζωή,
θὰ εἶναι  Ἀνάσταση,

θὰ εἶναι ἡ ἐπαιρόμενη Βασιλεία
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος.

Ποιὸς εἶναι ἕτοιμος νὰ δώσει τὴ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ;
Ποιὸς εἶναι ἕτοιμος νὰ Τὸν ὁμολογήσει;

Τὸ ποίημα ἀνεγνώσθη στὴν ἑορταστικὴ ἐκδήλωση
γιὰ τὰ 70 χρόνια  Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς παρουσίας

τῶν «Φιλικῶν Κύκλων»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΟΡΟΣ
Ἀπὸ τὴ Συλλογή

Χρώματα ὁλόφωτα

Ζητεῖται φλόγα
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Ἡ θέρμη τῆς μητρικῆς 
ἀγκαλιᾶς, ἕνα φιλικὸ 
χτύπημα στὸν ὦμο, ἕνα 

παρηγορητικὸ χάδι στὰ μαλλιά, 
τὸ ἐρωτικὸ χάδι τοῦ ἀγαπημένου 
προσώπου, ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι 
ἕνα ἐπιδερμικὸ ἄγγιγμα· εἶναι 
κἄτι πολὺ περισσότερο: εἶναι 
ἡ μετάγγιση θετικῆς ἐνέργειας 
ἀπὸ τὸ ἕνα κορμὶ στὸ ἄλλο, μιᾶς 
ἐνέργειας ποὺ ἐπιδρᾷ εὐεργετικὰ 
στὸν ὀργανισμό μας, φθάνει 
μέχρι τὴν ψυχή μας καὶ τὴ γα-
ληνεύει, μᾶς κάνει νὰ αἰσθανό-
μαστε κοντὰ στὸν συνάνθρωπό 
μας.

Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συμφέρει...
Γιατὶ αὐτὸ τὸ τρυφερὸ ἄγγιγ-

μα δυναμώνει τὸ συναίσθημα, 
φέρνει τοὺς ἀνθρώπους πιὸ 
κοντὰ τὸν ἕνα στὸν ἄλλο, τοὺς 
κάνει νὰ αἰσθάνονται λιγώτερο 
μόνοι.

Κι αὐτὸ δὲν συμφέρει.
Γιατί, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔρχο-

νται κοντὰ καὶ ἀναπτύσσουν φι-
λικὲς ἢ συναισθηματικὲς σχέσεις, 
ἀνοίγουν τὴν καρδιά τους καὶ 
ἐξομολογοῦνται τὶς στενοχώριες 
καὶ τὰ προβλήματά τους.

Αὐτὸ ὅμως δὲν συμφέρει.
Γιατί, ὅταν οἱ ἄνθρωποι 

ἀνταλλάσσουν γνῶμες καὶ συ-
ζητοῦν ὅσα τοὺς στενοχωροῦν 
καὶ τοὺς προβληματίζουν, ἀνα-
καλύπτουν πὼς τὰ περισσότε-
ρα προβλήματα εἶναι κοινὰ καὶ 
προέρχονται, συνήθως, ἀπὸ κοι-
νωνικὴ ἀδικία, κακὴ ἀντιμετώ-
πιση ἀπὸ μέρους τῶν ἰσχυρῶν, 
οἰκονομικὴ καταπίεση. Καὶ ὅταν 
τὸ ἀνακαλύψουν αὐτό, προσπα-
θοῦν νὰ βροῦν τὴ λύση.

Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἐπικίνδυνο 
γιὰ τὰ μεγάλα συμφέροντα.

Γιατί, ὅταν οἱ ἄνθρωποι εἶναι 
ἑνωμένοι, αἰσθάνονται πιὸ ἰσχυ-
ροί, καὶ μποροῦν νὰ παλέψουν 

γιὰ τὶς κοινὲς ἐπιδιώξεις τους καὶ 
τὴ βελτίωση τῆς ζωῆς τους, κἄτι 
ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τὸ ἐπιτύ-
χουν ὁ καθένας μόνος του.

Κι αὐτὸ πρέπει νὰ ἐμποδιστεῖ 
μὲ κάθε τρόπο.

Ἐπικοινωνία; Ναί! Ζοῦμε, 
ἄλλωστε, στὸν κατ’ ἐξοχὴν 
αἰῶνα τῆς ἐπικοινωνίας.  Ἀλλὰ 
ποιᾶς ἐπικοινωνίας;  Ἐπικοινω-
νοῦμε μὲ τὰ πέρατα τῆς γῆς σὲ 
δευτερόλεπτα, μόνο ποὺ δὲν 
βλέπουμε καὶ δὲν ἀγγίζουμε τὸν 
συνομιλητή μας, ἀφοῦ ἀνάμεσά 
μας ὑπάρχουν τὰ μηχανήματα 
ποὺ μᾶς προσφέρει ἁπλόχερα 
ἡ τόσο προηγμένη τεχνολογία. 
Αὐτὰ τὰ ψυχρὰ ρομπότ, ποὺ κα-
ταγράφουν κάθε μας λέξη καὶ 
κίνηση, μᾶς παρακολουθοῦν μὲ 
τὰ ψυχρὰ μάτια τους καὶ μᾶς κα-
θηλώνουν μόνους σὲ ἕνα κάθι-
σμα.  Ὅταν τὸ κύκλωμα σβήσει, 
ἐμεῖς ἔχουμε μιλήσει μὲ ὅλο τὸν 
πλανήτη, ἀλλὰ τελικὰ εἴμαστε 
μόνοι, γιατὶ λείπει αὐτὸ τὸ κα-

θαρὰ ἀνθρώπινο, εὐεργετικὸ 
στοιχεῖο: τὸ ἄγγιγμα.

Οἱ γενιὲς ποὺ ἔζησαν μιὰ 
ζωὴ μὲ περισσότερη ἀνθρώπι-
νη ζεστασιὰ φεύγουν σιγὰ σιγά, 
καὶ οἱ νέοι ἔχουν μάθει νὰ μὴν 
κάνουν τίποτα χωρὶς τὴ μεσολά-
βηση κάποιας μηχανῆς.  Ἀλλὰ 
ἔτσι ἀπομονώνονται ὅλο καὶ πε-
ρισσότερο ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο: 
Χορεύουν ὁ καθένας μόνος του, 
χωρὶς νὰ ἀγγίζονται.  Ὅταν βρί-
σκονται σὲ ἕνα χῶρο γεμάτο μὲ 
ἀνθρώπους, αὐτοὶ εἶναι στὸν κό-
σμο τους καὶ δὲν ἐπικοινωνοῦν, 
γιατὶ στ’ αὐτιά τους ἔχουν ἀκου-
στικὰ μὲ μουσικὴ τῆς ἀρεσκείας 
τους. Στὸ γραφεῖο ὁ καθένας 
κάθεται μπροστὰ σὲ ἕναν ὑπο-
λογιστή, καὶ στὸ σπίτι μπροστὰ 
σὲ μιὰ ὀθόνη τηλεόρασης, ποὺ 
πολλὲς φορὲς ἀντικαθιστᾷ τὴ 
γιαγιὰ ἢ τὸν παπποῦ, ποὺ μὲ 
τὴν τρυφερότητα, τὰ παραμύθια, 
τὴ γνώση ποὺ προερχόταν ἀπὸ 
τὴν ἐμπειρία μιᾶς ὁλόκληρης 

Ἡ ἀνθρώπινη ἐπαφή

Σήμερα ἡ μηχανὴ ἔχει ἀντικαταστήσει τὴ ζεστα-
σιὰ τῆς ἀνθρώπινης ἐπαφῆς, μὲ ἀνυπολόγιστες 
συνέπειες γιὰ τὸν ψυχισμὸ τῶν ἑπόμενων γε-
νεῶν: Τὸ διαδίκτυο λέει τὰ παραμύθια, καὶ ἡ 
τηλεόραση καὶ ὁ ὑπολογιστής, μὲ τὴ δύναμη 
τῆς εἰκόνας, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἕνα 

θαυμάσιο παιδαγωγικὸ μέσο, ἔχουν μεταβλη-
θεῖ σὲ προπαγανδιστὲς τῶν μεγάλων συμφερό-
ντων, ὠθώντας τὰ παιδιὰ σὲ μιὰ ζωὴ σπατάλης 

καὶ ὑπερκατανάλωσης καὶ διαμορφώνοντας 
ἔτσι τοὺς αὐριανοὺς πολῖτες-πελάτες.K

K
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ζωῆς βοηθοῦσαν τὰ παιδιὰ νὰ 
δέχονται τὴ διαδοχὴ τῶν γενεῶν, 
νὰ μαθαίνουν νὰ σέβονται τοὺς 
ἀπόμαχους τῆς ζωῆς καὶ νὰ νιώ-
θουν στοργὴ ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς 
ποὺ πολλὲς φορὲς θυσιάστηκαν, 
γιὰ νὰ ζήσουν τὰ ἴδια καλύτερα.

Σήμερα ἡ μηχανὴ ἔχει ἀντικα-
ταστήσει τὴ ζεστασιὰ τῆς ἀνθρώ-
πινης ἐπαφῆς, μὲ ἀνυπολόγιστες 
συνέπειες γιὰ τὸν ψυχισμὸ τῶν 
ἑπόμενων γενεῶν: Τὸ διαδίκτυο 
λέει τὰ παραμύθια, καὶ ἡ τηλε-
όραση καὶ ὁ ὑπολογιστής, μὲ 
τὴ δύναμη τῆς εἰκόνας, ποὺ θὰ 
μποροῦσε νὰ εἶναι ἕνα θαυμάσιο 
παιδαγωγικὸ μέσο, ἔχουν μετα-
βληθεῖ σὲ προπαγανδιστὲς τῶν 
μεγάλων συμφερόντων, ὠθώ-
ντας τὰ παιδιὰ σὲ μιὰ ζωὴ σπα-
τάλης καὶ ὑπερκατανάλωσης καὶ 
διαμορφώνοντας ἔτσι τοὺς αὐρι-
ανοὺς πολῖτες-πελάτες, τὰ μεμο-
νωμένα, ἐγωιστικὰ αὐτὰ ἄτομα, 
ποὺ οἱ μεγάλες πολυεθνικὲς 
ἑταιρεῖες μποροῦν νὰ ἐλέγξουν 
καὶ νὰ κατευθύνουν σύμφωνα 
μὲ τὰ συμφέροντά τους.

Ἂν οἱ γονεῖς δὲν ἀντιδράσουν 
ἔγκαιρα, ἡ συνοχὴ τῆς οἰκογένει-
ας διαλύεται, καὶ ὁ κοινωνικὸς 
ἱστὸς ἀπονευρώνεται, ἀφοῦ ὁ 
κάθε ἄνθρωπος νοιάζεται μόνο 
γιὰ τὸ πῶς θὰ περάσει καλά, καὶ 
ἀγκαλιάζει κάθε νέο ἐπίτευγμα 
τῆς τεχνολογίας, ποὺ τὸν ἑνώνει 
καὶ τὸν χωρίζει ταὐτόχρονα μὲ 
τοὺς συνανθρώπους του.  Ἔτσι 
μαθαίνει σιγὰ σιγὰ νὰ ἀπευθύ-
νεται γιὰ ὅλα του τὰ προβλή-
ματα σὲ μιὰ μηχανή, γιὰ νὰ τοῦ 
τὰ λύσει, ἀκόμα καὶ γιὰ νὰ βρεῖ 
σύντροφο στὴ ζωή του, πολλὲς 
φορές. Καὶ χωρὶς τὴ μεσολάβη-
ση μιᾶς μηχανῆς νιώθει ὑπερ-
βολικὰ μόνος καὶ ἀνήμπορος.

Κι αὐτὸ συμφέρει κάποιους 
οἰκονομικοὺς κολοσσούς.

Μὰ ἡ μηχανὴ εἶναι ἄψυχη, 
ἀπευθύνεται μόνο στὸ μυαλό 
σου, δὲν μπορεῖ νὰ σοῦ δώσει τὴ 
ζεστασιὰ μιᾶς ἀγκαλιᾶς, οὔτε ἕνα 
φιλικὸ ἄγγιγμα στὸν ὦμο, οὔτε 

ἕνα φιλὶ ἀγάπης.  Ἔτσι ἡ ψυχὴ 
μένει διψασμένη γιὰ στοργὴ καὶ 
ἀνθρώπινη ἐπαφή, ὅσες ὧρες 
καὶ ἂν μιλᾶμε στὸ Internet. Καὶ 
ἡ καρδιὰ σιγὰ σιγὰ κρυώνει, 
καὶ οἱ διαπροσωπικὲς σχέσεις 
γίνονται ὅλο καὶ πιὸ δύσκολες, 
καὶ ὁ ἄνθρωπος χάνει σιγὰ σιγὰ 
τὴ δυνατότητα νὰ σκέπτεται καὶ 
νὰ λύνει ὁ ἴδιος τὰ προβλήματά 
του, ἀφοῦ τοῦ προσφέρονται 
ὅλα ἕτοιμα καὶ γρήγορα, ἀρκεῖ 
νὰ πληρώσει.

Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ποθούμε-
νο ἀποτέλεσμα, στὸ ὁποῖο στο-
χεύουν τὰ μεγάλα οἰκονομικὰ 
συμφέροντα. Τὸ χρῆμα ὡς τὸ 
ὑπέρτατο ἀγαθό. Αὐτὸ εἶναι τὸ 
λάβαρο τῆς ἀπάνθρωπης κοινω-
νίας ποὺ ἔρχεται.

Θὰ μπορέσουμε ἆραγε, ὅσοι 
τὸ συνειδητοποιοῦμε, νὰ ἀντι-
σταθοῦμε, νὰ δώσουμε ἀγάπη 

ἀντὶ γιὰ μῖσος, βοήθεια ἀντὶ γιὰ 
ἀνταγωνισμό, νὰ μειώσουμε τὶς 
ἀνάγκες μας στὰ ἀπαραίτητα, 
ὥστε νὰ μὴν καταστρέφουμε 
ἀλόγιστα τὴ φύση γύρω μας; Θὰ 
μπορέσουμε νὰ δώσουμε στὶς 
νέες γενιὲς μηνύματα ἀνθρωπι-
σμοῦ καὶ σεβασμοῦ καὶ νὰ δη-
μιουργήσουμε μελλοντικοὺς 
ἀνθρώπους μὲ αἰσθήματα, καὶ 
ὄχι κατευθυνόμενες μαριονέττες;

Ὁ ἀγώνας θὰ εἶναι δύσκο-
λος, γιατὶ αὐτὸ εἶναι ἀντίθετο 
στὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα 
ποὺ κυριαρχοῦν στὸν κόσμο.  
Ἀξίζει ὅμως νὰ προσπαθήσου-
με νὰ διατηρήσουμε τὴ ζεστασιὰ 
τῆς ἀνθρώπινης ἐπαφῆς, ἂν δὲν 
θέλουμε νὰ χαθοῦν ἐντελῶς οἱ 
ἀνθρώπινες εὐαισθησίες στὴν 
ἀπρόσωπη, αὐτοματοποιημένη 
κοινωνία τοῦ μέλλοντος...

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ἡ ψυχὴ μένει διψασμένη γιὰ στοργὴ καὶ 
ἀνθρώπινη ἐπαφή, ὅσες ὧρες καὶ ἂν μιλᾶμε 

στὸ Internet. Καὶ ἡ καρδιὰ σιγὰ σιγὰ κρυώνει, 
καὶ οἱ διαπροσωπικὲς σχέσεις γίνονται ὅλο καὶ 
πιὸ δύσκολες, καὶ ὁ ἄνθρωπος χάνει σιγὰ σιγὰ 
τὴ δυνατότητα νὰ σκέπτεται καὶ νὰ λύνει ὁ ἴδιος 
τὰ προβλήματά του, ἀφοῦ τοῦ προσφέρονται 
ὅλα ἕτοιμα καὶ γρήγορα, ἀρκεῖ νὰ πληρώσει.K
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Ἕνας μῦθος τῆς ἰνδιάνικης 
φυλῆς τῶν  Ἀπάτσι λέει 
ὅτι, ὅταν ὁ Δημιουργὸς 

ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο ἱκανὸ νὰ 
βλέπει, νὰ ἀκούει, νὰ μιλᾷ, νὰ 
τρέχει, δὲν ἦταν ἱκανοποιημέ-
νος. Καὶ μόνον ὅταν ἔκανε τὸν 
ἄνθρωπο ἱκανὸ νὰ κάνει ἕνα 
πρᾶγμα ἀκόμα, νὰ γελᾷ, τότε 
ὁ Δημιουργὸς τοῦ εἶπε: «Τώρα 
μπορεῖς νὰ ζήσεις».

Πράγματι, καὶ οἱ ἐπιστήμονες 
δίδουν μεγάλη σημασία στὸ γέ-
λιο, διότι ὠφελεῖ τόσο τὴ σωμα-
τική, ὅσο καὶ τὴν ψυχικὴ ὑγεία 
τοῦ ἀνθρώπου. Μιὰ παροιμία 
λέγει: «Τὸ γέλιο καὶ ὁ ὕπνος 
εἶναι τὰ καλύτερα φάρμακα τοῦ 
κόσμου»· καὶ ἄλλοι, φιλόσο-
φοι καὶ ποιητές, ἰσχυρίζονται 
ὅτι «μιὰ μέρα χωρὶς γέλιο εἶναι 
χαμένη μέρα», ἐνῷ ἄλλοι συμ-
πληρώνουν ὅτι ἕνα χαμόγελο 
εἶναι «ἡ πιὸ κοντινὴ ἀπόσταση 
ἀνάμεσα σὲ δύο ἀνθρώπους». 
Στὴν ἐποχή μας ὅμως τὸ γέλιο 
εἶναι σπάνιο.

Πράγματι, τὸ γέλιο εἶναι 
δῶρο ζωῆς, εἶναι μιά «σοῦπερ 
βιταμίνη», καὶ ἔχει πολλὲς εὐερ-
γετικὲς ἐπιδράσεις στὸν ἀνθρώ-
πινο ὀργανισμό.  Ἂς δοῦμε γιατί 
τὸ γέλιο εἶναι φάρμακο:

1) Στὴν καρδιὰ τὸ γέλιο προ-
καλεῖ ἀγγειοδιαστολὴ καὶ καλύ-
τερη κυκλοφορία τοῦ αἵματος 
καὶ ρύθμιση τῆς ἀρτηριακῆς πι-
έσεως. 

Ἐπιπλέον, ἐπηρεάζει θετικὰ 
τὴ λειτουργία τοῦ ἐνδοθηλί-
ου, δηλαδὴ τοῦ ἐσωτερικοῦ 
χιτῶνος τῶν ἀγγείων, διότι, ὅταν 
γελᾶμε, αὐτὸ ἐκκρίνει διάφο-

ρες οὐσίες καὶ ρυθμίζει τὴν κι-
νητικότητα τῶν ἀγγείων καὶ τῶν 
ἔμμορφων χαρακτηριστικῶν τοῦ 
αἵματος (ἐρυθρά – λευκὰ αἱμο-
σφαίρια καὶ αἱμοπετάλια).

Ἀμερικανοὶ ἐπιστήμονες πα-
ρετήρησαν ὅτι πάσχοντες ἀπὸ 
καρδιακὲς παθήσεις, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ὅταν 
παρακολουθοῦσαν γιὰ μισὴ 
ὥρα τὴν ἡμέρα ἕνα χιουμορι-
στικὸ πρόγραμμα ἐπὶ ἕνα χρό-
νο, εἶχαν χαμηλότερα ἐπίπεδα 
ἐπινεφρίνης, δηλαδὴ τῆς ὁρμό-
νης τοῦ στρές, καὶ τήν «καλή» 
χοληστερίνη (HDL) σὲ ὑψηλὰ 

ἐπίπεδα καὶ παρουσίαζαν μικρό-
τερο κίνδυνο καρδιαγγειακῶν 
προβλημάτων καὶ ἐγκεφαλικῶν 
ἐπεισοδίων κατὰ 60 %.

2) Στοὺς πνεύμονες γίνεται 
μιὰ ἀποτελεσματικὴ ὀξυγονο-
θεραπεία, διότι τὸ γέλιο τονώ-
νει τὸ  Ἀναπνευστικὸ σύστημα. 
Αὐτὸ συμβαίνει, ἐπειδὴ τὸ γέλιο 
κάνει «βαθύτερη» τὴν ἀναπνοὴ 
καὶ οἱ φωνητικὲς χορδὲς πάλ-

λονται ἀνεξέλεγκτα καὶ ἐνερ-
γοποιοῦνται 400 ἑκατομμύρια 
κυψελίδες τῶν πνευμόνων 
– ἔ, εἶναι πολὺ μεγαλύτερος 
ἀριθμὸς ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἐνερ-
γοποιεῖται, ὅταν ἀναπνέουμε 
ἥσυχα.

3) Στὸ πεπτικὸ Σύστημα τὸ 
γέλιο προκαλεῖ ἕνα ἐσωτερικὸ 
μασάζ, καὶ ὡς ἐκ τούτου αὐτὸ 
λειτουργεῖ καλύτερα, καὶ μει-
ώνονται τὰ συμπτώματα τῆς 
δυσφαγίας καὶ δυσλειτουργίας.

4) Στὸ μυικὸ Σύστημα, τὸ 
ἔντονο γέλιο προκαλεῖ ἔντονες 
συσπάσεις σὲ 400 μῦς σ’ ὅλο τὸ 

σῶμα, καὶ ἔτσι γίνεται μιὰ καλὴ 
ἄσκησις, καὶ τὰ ἀποτελέσματα 
εἶναι ἴδια μὲ αὐτὰ τῆς ἀεροβικῆς 
ἀσκήσεως. Εἰδικοὶ λένε ὅτι μία 
ὥρα ἔντονο γέλιο ἰσοδυναμεῖ 
μὲ 30 λεπτὰ ἀεροβικῆς ἀσκήσε-
ως, καὶ ἐκτιμοῦν ὅτι σὲ διάστημα 
ἑνὸς ἔτους τὸ συχνὸ γέλιο μπο-
ρεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπώλεια 
5 κιλῶν.

5) Στὴν ἐπιδερμίδα, ὅταν μὲ 

Ἕνας μῦθος ἰνδιάνικης φυλῆς λέει ὅτι, ὅταν  
ὁ Δημιουργὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο ἱκανὸ  
νὰ βλέπει, νὰ ἀκούει, νὰ μιλᾷ, νὰ τρέχει,  

δὲν ἦταν ἱκανοποιημένος. Καὶ μόνον ὅταν  
ἔκανε τὸν ἄνθρωπο ἱκανὸ νὰ κάνει ἕνα πρᾶγμα 

ἀκόμα, νὰ γελᾷ, τότε ὁ Δημιουργὸς τοῦ εἶπε:  
«Τώρα μπορεῖς νὰ ζήσεις».K

K

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τὸ γέλιο. Τί προσφέρει  
στὴν ὑγεία;

12

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ια
ν

ο
υα

ρι
ο

σ
 -

 φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

σ
  

2
0

1
4



τὸ γέλιο γελᾶμε καὶ εἰσπνέουμε 
περισσότερο, συσπῶνται 15 μῦς 
τοῦ προσώπου, καθὼς καὶ τοῦ 
λαιμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αὐξά-
νει ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος, 
νὰ γυμνάζεται ἡ ἐπιδερμίδα καὶ 
νὰ γίνεται πιὸ σφριγηλή.

6) Στὸ  Ἀνοσοποιητικὸ Σύστη-
μα, τὸ γέλιο συμβάλλει στὴν ἐνί-
σχυσή του, καὶ ἄρα στὴν ἐνίσχυ-
ση τῆς ἄμυνας τοῦ ὀργανισμοῦ, 
διότι ἐνεργοποιεῖ τὴν παραγωγὴ 
περισσοτέρων Τ-κυττάρων, δη-
λαδὴ λευκῶν αἱμοσφαιρίων, 
εἰδικῶν στὴν ἄμυνα τοῦ ὀργα-
νισμοῦ, καὶ αὐξάνεται ἡ συ-
γκέντρωσις τῶν ἀντισωμάτων 
στὸ αἷμα, διώχνοντας ἔτσι τοὺς 
ἐχθρούς (λοιμώξεις) τοῦ ἀνοσο-
ποιητικοῦ συστήματος.

Ἐπὶ πλέον, τὸ γέλιο βοηθᾷ 
στὴ γρηγορότερη ἀνάρρωση τῶν 
ἀσθενῶν. Γι’ αὐτὸ πολλὰ νοσο-
κομεῖα στὸ ἐξωτερικὸ διαθέτουν 
εἰδικὲς αἴθουσες γέλιου, ὅπου 
καθημερινὰ ψυχαγωγοῦνται οἱ 
ἀσθενεῖς.

7) Στὴ διάθεση τὸ γέλιο 
ἐπιδρᾷ θετικά, διότι καταπο-
λεμᾷ τὸ στρές, ἐνεργοποιώντας 
τὴν ἔκκριση ἐνδορφινῶν, τῶν 
ὁρμονῶν ποὺ ἔχουν ἰσχυρὴ χα-
λαρωτικὴ καὶ ἀναλγητικὴ δράση 
καὶ δημιουργοῦν ἕνα αἴσθημα 
εὐφορίας καὶ αἰσιοδοξίας.

Ἀντιθέτως, μειώνονται τὰ 
ἐπίπεδα τῆς ἀδρεναλίνης, κορ-
τιζόλης καὶ ἐπινεφρίνης, ποὺ 
εἶναι οἱ ὁρμόνες τοῦ στρές, καὶ 
βεβαίως ἐπιβαρύνουν πολὺ τὸν 
ὀργανισμό.

Ἀλλὰ παρατηροῦμε ἐπίσης 
καὶ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ γελοῦν 
«τὰ βγάζουν πέρα» καλύτερα. 
Μὲ τὸ χιοῦμορ ποὺ διαθέτουν, 
διαχειρίζονται καλύτερα τὶς δύ-
σκολες καταστάσεις, σκέφτονται 
αἰσιόδοξα καὶ ἀπομακρύνουν 
τὴν προσοχὴ ἀπὸ τὰ πράγματα 
ποὺ προκαλοῦν θυμό, ἐνοχές, 
στρὲς καὶ ἄλλα ἀρνητικὰ συ-
ναισθήματα, καὶ βοηθοῦν τοὺς 
ἄλλους νὰ ἐπιβιώνουν ψυχολο-
γικὰ καὶ νὰ ξεπερνοῦν τὶς διάφο-

ρες δυσκολίες ποὺ ζοῦν, ὅπως 
μιὰ ἀποτυχία ἢ τὴν ἀπώλεια 
ἑνὸς ἀγαπημένου προσώπου. 
Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ πάντες ἐπιζητοῦν 
τὴ συντροφιά τους.

Ἀλλὰ τὸ γέλιο συσφίγγει καὶ 
τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις καὶ τὶς 
βελτιώνει, καὶ οἱ εὐεργετικές 
του ἐπιδράσεις ἐπεκτείνονται καὶ 
στὸν ἐπαγγελματικὸ κύκλο, διότι 
τὸ γέλιο διευκολύνει τὴν ἐπικοι-
νωνία μὲ τοὺς συναδέλφους, ἐνι-
σχύει τὴν ὁμαδικότητα, διώχνει 
τὸ στρὲς καὶ ἀποφορτίζει πιθανὲς 
ἐντάσεις, δημιουργώντας ἕνα 
ἐργασιακὸ περιβάλλον ὅπου 
ἡ ἀπόδοσις αὐξάνει καὶ ἡ παρα-
γωγικότης βελτιώνεται.  Ὅλοι τὸ 
γνωρίζουν ὅτι ἕνα δυσάρεστο πε-
ριβάλλον στὴν ἐργασία μπορεῖ 
νὰ γίνει αἰτία, ὥστε οἱ ἐργαζό-
μενοι νὰ φθάσουν σὲ σωματικὴ 
καὶ ψυχικὴ ἐξουθένωση. 

Βλέπουμε πῶς ἐπιδρᾷ τὸ γέ-
λιο στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, 
διότι πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι 
μόνον ὁ ἄνθρωπος ἔχει προι-
κισθεῖ μὲ τὸ γέλιο, καὶ κανένα 
ἄλλο ζῷο δὲν γελᾷ. Μάλιστα, τὰ 
παιδιὰ τῆς προσχολικῆς ἡλικίας 
γελοῦν 400 φορὲς τὴν ἡμέρα, 
ἐνῷ ὁ ἐνήλικας μόνο 17 φορές. 
Σὲ παρέα γελᾶμε περισσότερο, 
διότι τὸ γέλιο εἶναι μεταδοτικό.

Τὸ γέλιο προκαλεῖται καὶ ἀπὸ 
ἕνα χημικὸ ἀέριο, ποὺ ὀνομάζε-
ται πρωτοξείδιο τοῦ  Ἀζώτου ἢ  
Ἀέριο τοῦ γέλιου.

Εἴδαμε τὶς εὐεργετικὲς ἐπι-
δράσεις τοῦ γέλιου.  Ἑπομέ-
νως, μαζὶ μὲ τὴ σωστή, ὑγιενὴ 
διατροφή καὶ τὴν ὁποιαδήποτε 
σωματικὴ ἄσκηση, ἂς προσθέ-
σουμε καὶ μιὰ ἱκανοποιητικὴ 
δόση γέλιου, γιὰ μιὰ ζωὴ καλή, 
ὥστε νὰ γίνει πράξη ἡ παροιμία 
ποὺ λέγει: «Τὸ γέλιο μακραίνει 
τὴ ζωή».

Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός
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Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρό, 
ὅλα τὰ συναισθήματα 
καὶ τὰ πάθη πῆγαν γιὰ 

διακοπὲς σὲ ἕνα μακρινὸ νησί. 
Σύμφωνα μὲ τὴ φύση τους, τὸ 
καθένα περνοῦσε καλά. Ξαφνι-
κά, μιὰ προειδοποίηση γιὰ ἐπι-
κείμενη καταιγίδα ἀνακοινώθηκε, 
καὶ ὅλοι κλήθηκαν νὰ ἐγκατα-
λείψουν τὸ νησί.  Ἡ ἀνακοίνω-
ση προκάλεσε ξαφνικὸ πανικό.  
Ὅλοι ἔσπευσαν στὶς βάρκες.  
Ἀκόμη καὶ κατεστραμμένα σκά-
φη ἐπισκευάστηκαν γρήγορα καὶ 
ἐπιστρατεύτηκαν, γιὰ νὰ μεταφέ-
ρουν τούς «παραθεριστές».

Ἡ  Ἀγάπη, ὡστόσο, δὲν ἐπι-
θυμοῦσε νὰ φύγει γρήγορα.  
Ὑπῆρχαν τόσα πολλὰ νὰ κάνει. 
Καθὼς ὅμως τὰ σύννεφα σκο-
τείνιαζαν, ἡ  Ἀγάπη συνειδητο-
ποίησε ὅτι ἦταν ὥρα νὰ φύγει.  
Ἀλλοίμονο, δὲν ὑπῆρχαν βάρκες 
διαθέσιμες.  Ἡ  Ἀγάπη κοίταξε γύ-
ρω της ἐλπίζοντας.

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ περνοῦσε ἡ 
Εὐημερία μὲ τὸ πολυτελὲς σκά-
φος της.  Ἡ  Ἀγάπη φώναξε:

– Εὐημερία, θὰ μποροῦσες, 
σὲ παρακαλῶ, νὰ μὲ πάρεις στὸ 
σκάφος σου;

–  Ὄχι, ἀπάντησε ἡ Εὐημερία. 
Τὸ σκάφος μου εἶναι γεμάτο ἀπὸ 
πολυτελῆ ὑπάρχοντα, χρυσὸ καὶ 
ἀσήμι. Δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ 
σένα.

Λίγο ἀργότερα πέρασε ἡ Μα-
ταιοδοξία μὲ ἕνα πανέμορφο 
σκάφος. Πάλι ἡ  Ἀγάπη φώναξε:

– Θὰ μποροῦσες νὰ μὲ βο-
ηθήσεις, Ματαιοδοξία; Ξέμεινα, 
πρέπει νὰ φύγω. Πάρε με μαζί 
σου.

Ἡ Ματαιοδοξία ἀπάντησε 
ὑπεροπτικά:

–  Ὄχι, δὲν μπορῶ νὰ σὲ πά-
ρω μαζί μου. Τὸ σκάφος μου 
θὰ λερωθεῖ ἀπὸ τὰ λασπωμένα 
πόδια σου.

Μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα πέρασε ἡ 
Λύπη. Καὶ πάλι ἡ  Ἀγάπη ζήτη-
σε βοήθεια.  Ἀλλὰ εἰς μάτην.  Ἡ 
ἀπάντηση ποὺ πῆρε ἦταν:

–  Ὄχι, δὲν μπορῶ νὰ σὲ πά-
ρω μαζί μου. Εἶμαι τόσο λυπη-
μένη. Θέλω νὰ εἶμαι μόνη μου.

Ὅταν μετὰ ἀπὸ κάποια λεπτὰ 
πέρασε ἡ Εὐτυχία, ἡ  Ἀγάπη πά-
λι ἔκανε ἔκκληση γιὰ βοήθεια, 
ἀλλὰ ἡ Εὐτυχία ἦταν τόσο χα-

ρούμενη, ποὺ δὲν κοίταξε γύρω 
της σχεδὸν καθόλου. Δὲν ἐνδι-
αφερόταν γιὰ κανέναν.

Ἡ  Ἀγάπη παρέμεινε ἀνήσυχη 
καὶ παραπεταμένη. Κάποια στιγ-
μή, κάποιος φώναξε:

–  Ἀγάπη, ἔλα νὰ σὲ πάρω 
μαζί μου!

Ἡ  Ἀγάπη δὲν γνώριζε οὔτε 
ποιὸς ἦταν οὔτε πόσο μεγαλό-
ψυχος ἦταν, ἀλλὰ πήδηξε στὸ 
σκάφος του πολὺ ἀνακουφισμέ-
νη, διότι θὰ κατέληγε σὲ μέρος 
ἀσφαλές.

Μὲ τὴν ἀποβίβαση ἀπὸ τὸ 

Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης
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πλοῖο, ἡ  Ἀγάπη συνάντησε τὴ 
Γνώση. Προβληματισμένη τὴ 
ρώτησε:

– Ξέρεις, Γνώση, ποιὸς ἦταν 
αὐτὸς ποὺ ἁπλόχερα μοῦ ἔδωσε 
βοήθεια, ὅταν κανεὶς ἄλλος δὲν 
θέλησε νὰ μὲ βοηθήσει;

Ἡ Γνώση χαμογέλασε:
–  Ἄ, ὁ Χρόνος.
– Καὶ γιατί ὁ Χρόνος νὰ στα-

ματήσει νὰ μὲ πάρει καὶ νὰ μοῦ 
προσφέρει τὴν ἀσφάλεια; ἀνα-

ρωτήθηκε ἡ  Ἀγάπη.
Ἡ Γνώση ἀπάντησε, κι ἕνα 

μειδίαμα σοφίας φώτισε τὸ πρό-
σωπό της:

–  Ἐπειδὴ μόνο ὁ Χρόνος ξέ-
ρει τὸ ἀληθινὸ μεγαλεῖο σου καὶ 
πόσο ἱκανὴ εἶσαι.

Μόνο ἡ  Ἀγάπη μπορεῖ νὰ 
φέρει τὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐτυχία 
σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο. Δυστυχῶς, 
ὅταν εὐημεροῦμε, παραβλέπου-
με τὴν  Ἀγάπη, ὅταν αἰσθανό-

μαστε σημαντικοί, ξεχνᾶμε τὴν  
Ἀγάπη, ἀκόμα καὶ στὴν εὐτυχία 
καὶ στὴ θλίψη τὴν ξεχνᾶμε. Μόνο 
μὲ τὸν χρόνο συνειδητοποιοῦμε 
τὴν  Ἀγάπη. Γιατί νὰ περιμένουμε 
τόσο πολύ; Γιατί νὰ μὴν κάνουμε 
τὴν  Ἀγάπη κομμάτι τῆς ζωῆς μας 
σήμερα;

ΑΓΝΩΣΤΟΥ
μετάφραση  

ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ Α.Γ.

Ὅταν εὐημεροῦμε, παραβλέπουμε τὴν  Ἀγάπη, 
ὅταν αἰσθανόμαστε σημαντικοί,  

ξεχνᾶμε τὴν  Ἀγάπη, ἀκόμα καὶ στὴν εὐτυχία 
καὶ στὴ θλίψη τὴν ξεχνᾶμε. Μόνο μὲ τὸν χρόνο  

συνειδητοποιοῦμε τὴν  ἈγάπηK

K
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Ἐδῶ καὶ λίγες ἑβδομάδες, 
κυκλοφορεῖ σὰν καινούρ-
γιο σλόγκαν ἡ φράσις: 

«Χωρίζουμε ὡς ζευγάρι, μένου-
με πάντα γονεῖς».  Ὁ τρόπος μὲ 
τὸν ὁποῖο μᾶς τὸ ἀνακοινώνουν 
ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ πῶ ὅτι θυ-
μίζει ἐφηβεία. Εἶναι σὰν νὰ μᾶς 
λένε: «Τὰ βρήκαμε μεταξύ μας, 
συνεπῶς τὸ πρόβλημα ἔληξε. 
Τώρα θὰ τὸ λύσουμε καὶ ὡς 
γονεῖς, ἀφοῦ κανονίσουμε με-
ταξύ μας ποιὲς μέρες θὰ παίρνει 
ὁ καθένας τὴ βαλίτσα του –συγ-
γνώμην, τὸ παιδὶ ἤθελα νὰ πῶ– 
καὶ θὰ ρυθμίζουμε καὶ τὰ προ-
βλήματά του (σχολεῖο, φαγητό, 
ἐνδυμασία)».

Ἀλλὰ ποιὸς σᾶς λέει, κύριοι 
γονεῖς, ὅτι τὸ πρόβλημα ἔληξε; 
Ποιὸς στέκεται στὸ πρόβλημα 
αὐτῶν τῶν παιδιῶν, στὸ δρᾶμα 
τους, ποὺ τὰ ἀναγκάζετε νὰ ζή-
σουν; « Ἐγὼ ἀγαπάω καὶ τὸν 
μπαμπά μου καὶ τὴ μαμά μου», 
λέει κλαίγοντας τὸ δεκάχρονο 
κοριτσάκι στὴν ἀγκαλιὰ τῆς 
γιαγιᾶς. Τόσο ὑλιστικὴ ἔγινε ἡ 
ἐποχή μας; Τόσο ἀπελπιστικὰ 
ἡ ὕλη θρονιάστηκε στὶς ψυχὲς 
ὅλων μας, ὥστε νὰ πιστεύουμε 
ὅτι μὲ τὸ νὰ ἐξασφαλίζουμε στὸ 
παιδί μας φαγητό, σχολεῖο καὶ 
σπίτι τὸ πρόβλημα ἔληξε; Εἶναι 
νὰ γεμίζει πίκρα καὶ ἀπογοήτευ-
ση ἡ ψυχὴ κάθε ἰσορροπημένου 
ἀνθρώπου.

Ὁ Θεὸς μοῦ ἔκανε τὸ μεγά-
λο δῶρο νὰ γίνω παιδαγωγός.  
Ἕνα δῶρο γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ Τὸν 
εὐγνωμονῶ, ἐφ’ ὅσον ζῶ.  Ἔζη-
σα σαράντα ὁλόκληρα χρόνια 
κοντὰ στὸ παιδί, πάσης φυλῆς 
καὶ πάσης ἡλικίας.  Ἔζησα ἕνα 
ὁλόκληρο χρόνο στὸ  Ἄντελ-

μποντεν τῆς γερμανικῆς  Ἑλβε-
τίας, σ’ ἕνα home d’enfant, ποὺ 
φιλοξενοῦσε  Ἑβραιόπουλα τοὺς 
γονεῖς τῶν ὁποίων ὁ Χίτλερ εἶχε 
κάνει σαπούνι... Πόσο ὁ πόνος 
ἦταν σφραγισμένος στὰ μέτω-
πά τους καὶ πόσο λαχταροῦσαν 
ν’ ἀκούσουν τὴ λέξη «μάννα». 
Δὲν θὰ ξεχάσω ὣς τὸ τέλος τῆς 

ζωῆς μου τὴ μικρὴ Ρενάτα τῶν 
τεσσάρων χρόνων, ποὺ σὲ μιὰ 
στιγμὴ ποὺ τῆς ἔπεσε ἡ κούκλα, 
γύρισε καὶ μὲ πολλὴ φυσικότητα 
μοῦ εἶπε: «Μαμά, δῶσε μου τὴν 
κούκλα». Κι ἐγώ, στὰ εἴκοσι δύο 
μου χρόνια τότε, ἔκπληκτη καὶ 
συγκινημένη γιὰ τὴν προσφώ-
νηση, γύρισα καὶ τὴν κοίταξα. 

«Χωρίζουμε ὡς ζευγάρι,  
μένουμε πάντα γονεῖς»

Τόσο ὑλιστικὴ ἔγινε ἡ ἐποχή μας; 
Τόσο ἀπελπιστικὰ ἡ ὕλη θρονιάστηκε στὶς 

ψυχὲς ὅλων μας, ὥστε νὰ πιστεύουμε ὅτι μὲ τὸ 
νὰ ἐξασφαλίζουμε στὸ παιδί μας φαγητό, 

σχολεῖο καὶ σπίτι τὸ πρόβλημα ἔληξε;K

K
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«Ναί, εἶσαι ἡ μαμά μου, μοῦ 
ξαναεῖπε».

Ὅταν γύρισα στὴν  Ἑλλά-
δα, ἀνέλαβα τὴν ἵδρυση καὶ 
ὀργάνωση τοῦ Νηπιαγωγείου  
Ἀρσακείου Ψυχικοῦ, γιὰ 17 
ὁλόκληρα χρόνια. Θὰ πίστευε 
κανεὶς ὅτι τὰ παιδιὰ ἐκεῖ θὰ ἦταν 
εὐτυχισμένα.  Ὑπῆρχαν ὅλες οἱ 
προϋποθέσεις. Καὶ ὅμως! Πόσες 
καρδοῦλες θρηνοῦσαν, πόσες 
ἔνιωθαν τὴν ἀνάγκη νὰ ὁμολο-
γήσουν τὸ δρᾶμα τους. Κάποτε, 
στὴν ὥρα τοῦ παραμυθιοῦ, ἕνα 
ἀγοράκι πετάχτηκε ἀπὸ τὸν κύ-
κλο, ἦρθε στὰ γόνατά μου καὶ 
σιγανὰ μοῦ ψιθύρισε στ’ αὐτί: 
«Πὲς στὸν μπαμπά μου νὰ μὴ 
δέρνει τὴ μαμά μου».

Ἂς ποῦμε τώρα δυὸ λόγια 
καὶ γιὰ τὴ Μαρία, ἡ ὁποία, πα-
ροῦσα ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα, 
μπῆκε ὅμως στὴν τάξη μόλις 
στίς... 25 Νοεμβρίου. Πόσο 
πολὺ ὑπέφρε, πόσο ἔντονα 
ἀντιδροῦσε! Γιὰ νὰ μπεῖ στὸ 
αὐτοκίνητο τοῦ Νηπιαγωγείου, 
τέσσερις ἄνθρωποι ἀγωνίζονταν 
νὰ τὴ βάλουν μέσα: ἡ γιαγιὰ καὶ 
ἡ βοηθός της, ἡ νηπιαγωγὸς καὶ 
ἡ συνοδός – συχνὰ καὶ ὁ βοηθὸς 
τοῦ αὐτοκινήτου. Μὲ τί εὐκολία 
μοίραζε κλωτσιές! Καὶ ὅταν τε-
λικὰ ἔμπαινε στὸ αὐτοκίνητο, 
ἔκλαιγε σὲ ὅλη τὴ διαδρομὴ μὲ 
ἕνα κλάμα βουβό, ποὺ σοῦ μά-
τωνε τὴν καρδιά.  Ὅταν φθάναμε 
στὸ σχολεῖο, δὲν ἤθελε νὰ βγεῖ 
ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο. Δὲν ἤθελε 
νὰ μπεῖ στὸ σχολεῖο. Καὶ ὅταν 
ἔμπαινε, τὸ ἴδιο βουβὸ κλάμα 
τὴ συνόδευε, καθισμένη σὲ μιὰ 
γωνιὰ τοῦ διαδρόμου. Τὸ παιδὶ 
πονοῦσε, μὰ θὰ πῶ ὅτι καὶ ἡ δι-
κή μας καρδιὰ σπάραζε.

Οἱ γονεῖς ἦταν συνάδελφοι, 
χωρισμένοι, καλόβολοι, μὰ οἱ 
μαννάδες τους ἀνυπόφορες. 
Συναγωνισμὸς στὴ γκρίνια. Τὸ 
ζευγάρι τελικῶς δὲν ἄντεξε. Μο-
λονότι μεγάλοι ἄνθρωποι, δὲν 
εἶχαν τὴ δύναμη νὰ ἀπαγκιστρω-
θοῦν ἀπὸ τὶς μαννάδες τους. Νὰ 

ἀπελευθερωθοῦν. Καὶ τελικὰ 
χώρισαν, πρὶν γεννηθεῖ τὸ παιδί. 
Καὶ τὸ παιδὶ περνοῦσε τὴν ἑβδο-
μάδα πότε μὲ τὴ μία γιαγιὰ καὶ 
πότε μὲ τὴν ἄλλη. Καὶ βεβαίως 
ἄκουγε στὸν ἴδιο τόνο τὸ ὑβρεο-
λόγιο γιὰ τὴ μαμὰ ἢ τὸν μπαμπά, 
ἀνάλογα μὲ τὴ γιαγιὰ ποὺ ἦταν 
παροῦσα.  Ἔλεος δὲν ὑπῆρχε γι’ 
αὐτὸ τὸ παιδί, τὸ ὁποῖο ὑπέφερε 
καὶ ἀντιμετώπιζε καὶ τὸ ἴδιο βί-
αια αὐτὴ τὴν κατάσταση. Τὸ ἴδιο 
ὑπέφεραν καὶ οἱ γονεῖς.

Μὲ πρωτοβουλία τῆς παιδα-
γωγοῦ, γίνονταν συναντήσεις ἐπὶ 
συναντήσεων μὲ τοὺς γονεῖς, γιὰ 
νὰ βρεθεῖ λύσις. Τέλος, μιὰ θεία 

ἔμπνευσις φώτισε τὴν παιδα-
γωγὸ καὶ ἔθεσε στοὺς γονεῖς τὸ 
ἑξῆς ἁπλὸ ἐρώτημα: « Ἔχετε ποτὲ 
βγεῖ μαζὶ καὶ οἱ δυὸ μὲ τὸ παιδί 
σας;». « Ὄχι, ἀφοῦ χωρίσαμε 
πρὶν γεννηθεῖ. Θὰ θέλατε νὰ δο-
κιμάσουμε; Γιατί ὄχι; Μόνο νὰ 
μὴν τὸ μάθουν οἱ γιαγιάδες!!!».  
Ἔτσι καὶ ἔγινε. Καὶ τὸ παιδί, ὅταν 
εἶδε ὅτι τὸ συνόδευαν καὶ οἱ δυὸ 
γονεῖς, κρατοῦσε τὰ χέρια καὶ 
τῶν δύο καὶ φιλοῦσε πότε τὸ 
ἕνα καὶ πότε τὸ ἄλλο.

Τὴν ἑπομένη, μιὰ Μαρία ὁλό-
χαρη πετοῦσε στὴν κυριολεξία. 
Μ’ ἀγκάλιασε σφιχτὰ καὶ μοῦ 
εἶπε: «Χθὲς ἐπῆγα περίπατο καὶ 
μὲ τὸν μπαμπά μου καὶ μὲ τὴ 

μαμά μου». Καὶ ὅπως τὴν κρα-
τοῦσα ἀγκαλιά, τῆς εἶπα: «Πᾶμε 
νὰ τὸ ποῦμε καὶ στὰ παιδιά»! Καὶ 
ἔτσι ἡ Μαρία μπῆκε γιὰ πρώτη 
φορὰ στὴν τάξη, ἐπαναλαμβά-
νω, στὶς 25 Νοεμβρίου.

Οἱ γονεῖς ἦταν πολὺ καλοὶ 
ἄνθρωποι, ἀλλὰ μέχρι τὸ τέλος 
δὲν εἶχαν τὴ δύναμη νὰ λυτρω-
θοῦν ἀπὸ τὶς μητέρες τους. Πολὺ 
συχνά, μέσα στὴν ἑβδομάδα, 
ἔβγαιναν μαζὶ καὶ οἱ τρεῖς. Τὸ 
παιδὶ ἠρέμησε, ἰσορρόπησε, 
συμβιβάστηκε μὲ τὴν κατάστα-
ση, προόδευσε, ἦταν μέσα στὶς 
πρῶτες μαθήτριες τοῦ κολλεγί-
ου.  Ἔνιωθε ὅτι οἱ γονεῖς ἀγαπιό-

ντουσαν καὶ ὅτι τὴν ἐλάτρευαν.
Θέτω τὸ ἑξῆς ἁπλὸ ἐρώτημα:  

Ἀγαπᾶμε τὰ παιδιά μας;  Ἐὰν ναί, 
τότε μακριὰ κάθε ἐγωιστικὴ σκέ-
ψις, μακριὰ κάθε εὐθιξία, ἀπ’ 
ὅπου καὶ νὰ προέρχεται.  Ὅλα 
αὐτὰ ἡ ἀγάπη μας νὰ τὰ βλέπει 
ὡς σκύβαλα. Καὶ ὁ στόχος μας 
ἂς εἶναι ἕνας: ἡ ἰσορροπία τοῦ 
παιδιοῦ μας.  Ἂς μὴ γελιόμαστε: 
ἡ ἁρμονία τῶν γονέων εἶναι τὸ 
πιὸ γερὸ θεμέλιο γιὰ τὴν ἰσορ-
ροπία –λέγε εὐτυχία– τοῦ παι-
διοῦ μας.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-

-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 Ἀγαπᾶμε τὰ παιδιά μας;  Ἐὰν ναί, τότε μακριὰ 
κάθε ἐγωιστικὴ σκέψις, μακριὰ κάθε εὐθιξία, 

ἀπ’ ὅπου καὶ νὰ προέρχεται.  Ὅλα αὐτὰ ἡ ἀγά-
πη μας νὰ τὰ βλέπει ὡς σκύβαλα. Καὶ ὁ στόχος 
μας ἂς εἶναι ἕνας: ἡ ἰσορροπία τοῦ παιδιοῦ μας.  
Ἂς μὴ γελιόμαστε: ἡ ἁρμονία τῶν γονέων εἶναι 
τὸ πιὸ γερὸ θεμέλιο γιὰ τὴν ἰσορροπία –λέγε 

εὐτυχία– τοῦ παιδιοῦ μας.K
K
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Διήγημα

Ὁ Γερο-
Δῆμος

Ἡ Ἕλενα κρατοῦσε ἀπὸ 
τὸ χεράκι τὴν κόρη της 
καὶ ἐπέστρεφαν ἀπὸ 

τὸ Νηπιαγωγεῖο. Στὸν δρόμο ἡ 
μικρὴ Δεσπούλα ἔλεγε στὴ μη-
τέρα της: «Σήμερα στὸ σχολεῖο 
μιλήσαμε γιὰ τὶς γιαγιάδες.  Ἡ 
κυρία μας μᾶς εἶπε πὼς οἱ για-
γιάδες ἀγαποῦν τὰ ἐγγονάκια 
τους, τοὺς μαθαίνουν τραγού-
δια, τοὺς λένε παραμύθια.  Ἐγὼ 
γιατί δὲν ἔχω γιαγιὰ νὰ μοῦ λέει 
παραμύθια;». Τὰ λόγια τῆς κό-
ρης της τὴν ἔκαναν νὰ δακρύσει.

Ξαφνικὰ ἡ  Ἕλενα κοντοστά-
θηκε. Σὰν μακρινὸς ἀπόηχος 
ἔφτασε στ’ αὐτιά της μιὰ τρε-
μουλιαστὴ γέρικη φωνή, ποὺ 
ἔλεγε ἕνα γνωστὸ κι ἀγαπημένο 
τραγούδι.  Ἡ  Ἕλενα συγκλονί-
στηκε. Μὲ τρεμάμενα βήματα 
προχώρησε πρὸς τὸ μέρος ἀπ’ 
ὅπου ἀκουγόταν ἡ φωνή. Μιὰ 
γριούλα καθόταν σ’ ἕνα παγκά-
κι. Δὲν ἔμοιαζε μὲ ζητιάνα, ποὺ 
τραγουδάει, γιὰ νὰ τὴν προσέ-
ξουν οἱ περαστικοὶ καὶ νὰ τὴν 
ἐλεήσουν.  Ἦταν περιποιημένη, 
εἶχε μιὰ ἀρχοντιὰ πάνω της.

Ἡ σκέψη τῆς  Ἕλενας γύρισε 
χρόνια πίσω. Εἶχε γεννηθεῖ σ’ 
ἕνα ἀπὸ τὰ ὄμορφα κεφαλο-
χώρια τοῦ τόπου μας. Κοντὰ 
στὴν πλατεῖα ὑπῆρχε τὸ ἀρχο-
ντόσπιτο τοῦ προέδρου τοῦ 
χωριοῦ.  Ἐκεῖ κατοικοῦσε ὁ 
κυρ-Δῆμος μὲ τὴ σύζυγό του, 
τὴν κυρα-Δέσπω καὶ τοὺς δυὸ 
γιούς τους.  Ἡ κυρα-Δέσπω ἦταν 
πραγματικὴ ἀρχόντισσα. Νέα, 
ὄμορφη, πρόσχαρη, ἀγαπητὴ 
σὲ ὅλους. Στὰ πανηγύρια πρώ-
τη στὸν χορό, καὶ στὰ δημοτικὰ 
τραγούδια ἄφθαστη. Συνήθιζε 
νὰ τραγουδάει πάντα τόν «Γε-
ρο-Δῆμο».  Ὅταν ἄρχιζε, « Ἐγέ-
ρασα, μωρὲ παιδιά, σαράντα 
χρόνια κλέφτης», ὅλοι κρα-
τοῦσαν τὴν ἀναπνοή τους νὰ 
τὴν ἀκούσουν.  Ἀκόμα καὶ τὰ 
πουλιὰ σταματοῦσαν τὸ κελάη-
δημά τους.

Δίπλα ἀκριβῶς βρισκόταν 

τὸ φτωχόσπιτο τῆς Λενιῶς.  
Ἦταν ὀρφανὴ ἀπὸ πατέρα.  Ἡ 
μάννα της δούλευε ὑπηρέτρια 
στὸ ἀρχοντικό.  Ἀπὸ μωρὸ τὴν 
ἔπαιρνε πάντα μαζί της.  Ἡ Λε-
νιὼ μεγάλωσε κοντὰ στὴν κυρα-
Δέσπω, ἡ ὁποία τὴν ἀγαποῦσε 
καὶ τὴ φρόντιζε σὰν μάννα. Καὶ 
τὸ κοριτσάκι τὴν ἔλεγε «μαν-
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νούλα».
Ἦταν τριῶν χρονῶν ἡ Λενιώ, 

ὅταν κηρύχθηκε ὁ  Ἑλληνοϊτα-
λικὸς πόλεμος, ποὺ βύθισε τὴν 
κυρα-Δέσπω στὸ πένθος καὶ τὸν 
πόνο. Τὰ δυὸ παλληκάρια της 
σκοτώθηκαν πολεμώντας στὰ 
ἀλβανικὰ βουνά.  Ὁ ἄντρας της, 
ποὺ εἶχε προβλήματα μὲ τὴν 
καρδιά του, δὲν ἄντεξε τὸν χαμὸ 
τῶν παιδιῶν του, καὶ ἔφυγε ἀπὸ 
τὴ ζωή, ἀφήνοντας τὴν κυρα-
Δέσπω μόνη.  Ἡ ἀρχόντισσα 
μαυροφορέθηκε, κλείστηκε στὸ 
σπίτι της καὶ συνέχεια μοιρολο-
γοῦσε: « Ὁ γερο-Δῆμος πέθανε, 
ὁ γερο-Δῆμος πάει».

Στὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, 
τὰ πράγματα χειροτέρεψαν. 
Τρόμος, πεῖνα, σκοτωμοί.  Ἡ 
κυρα-Δέσπω ὑπέφερε, ὅπως 
ὅλοι.  Ἕνα χειμωνιάτικο πρω-
ινὸ εἶδαν μιὰ ὁμάδα Γερμανῶν 
ν’ ἀνηφορίζει στὸ χωριό τους. 
Πρὶν δυὸ μέρες εἶχαν κάψει τὰ 
διπλανὰ χωριὰ γιὰ ἀντίποινα, 
γιατὶ οἱ ἀντάρτες εἶχαν ἀνατινά-
ξει ἕνα γερμανικὸ καμιόνι καὶ 
εἶχαν σκοτωθεῖ στρατιῶτες τους. 
Τώρα ἦταν ἡ σειρὰ τοῦ χωριοῦ 
τους.

Γιὰ νὰ σωθοῦν, οἱ κάτοικοι 
ἀνέβηκαν τρέχοντας στὸν λόφο.  
Ἡ κυρα-Δέσπω μπῆκε στὸ σπίτι 
τῆς Λενιῶς. Βρῆκε τὴ μικρὴ νὰ 
κλαίει πάνω στὸ ἄψυχο σῶμα 
τῆς μάννας της. Τὴν ἅρπαξε 
στὴν ἀγκαλιά της, τὴν τύλιξε 
σὲ μιὰ κουβέρτα, καὶ φεύγοντας 
ψιθύρισε στὴ νεκρή: «Βαγγελιώ, 
κοιμήσου ἥσυχη, τώρα ἐγὼ θὰ 
γίνω ἡ μαννούλα της».

Ὅταν οἱ κάτοικοι ἔφτασαν 
στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου, 
εἶδαν ἀπὸ ψηλὰ τὰ σπίτια τους 
νὰ καίγονται.  Ὁ λόφος γέμισε 
ἀπὸ σπαρακτικὲς κραυγές. Τὴν 
ἴδια ὥρα ἄρχισαν νὰ πέφτουν 
οἱ πρῶτες νιφάδες χιονιοῦ.  
Ἂν ἔμεναν ἐκεῖ, κινδύνευαν 
ν’ ἀποκλειστοῦν ἀπὸ τὸ χιόνι.  
Ἀναγκάστηκαν νὰ συνεχίσουν 
τὴν πορεία τους, αὐτὴ τὴ φορὰ 

κατηφορίζοντας ἀπὸ τὴν ἄλλη 
πλευρὰ τοῦ λόφου.

Μετὰ ἀπὸ μιὰ δύσκολη πο-
ρεία, ἔφτασαν κατάκοποι σὲ 
μιὰ κωμόπολη. Βολεύτηκαν 
ὅλοι ὅπου μποροῦσαν. Μόνο 
ἡ κυρα-Δέσπω δὲν φαινόταν 
πουθενά. Κάποιοι γύρισαν πί-
σω νὰ ψάξουν. Τὴν βρῆκαν σω-
ριασμένη πάνω στὸ παγωμένο 
χιόνι, μὲ τὴ Λενιὼ στὴν ἀγκα-
λιά της νὰ κλαίει μὲ λυγμούς. 
Κάποιος πῆρε τὸ κοριτσάκι καὶ 
ἔφυγε τρέχοντας. Τὴν ἑπόμε-
νη μέρα τὸ πῆγαν σὲ κάποιο 
ἵδρυμα, ὅπου εἶχαν τὰ ὀρφανὰ 
πολέμου.  Ἐκεῖ ἔμαθε γράμμα-
τα, ἔμαθε καὶ μιὰ τέχνη.  Ὅταν 
τελείωσε ὁ πόλεμος, ἄρχισε νὰ 
ἐργάζεται.  Ἀργότερα παντρεύ-
τηκε ἕναν συνάδελφό της καὶ 
ἀπέκτησε τὴν κόρη της, τὴ μικρὴ 
Δεσπούλα.

Τὴ σκέψη της διέκοψε ἡ 
φωνὴ τῆς γριούλας, ποὺ συνέχι-
ζε τὸ τραγούδι της. « Ὤχ, ἀμάν, 
ἀμάν, ἀμάν, ὁ Γερο-Δῆμος πά-
ααει...».  Ἡ  Ἕλενα τὴν πλησία-
σε τρέμοντας ἀπὸ συγκίνηση. 
«Κυρα-Δέσπω», ψιθύρισε μὲ 
λυγμικὴ φωνή.  Ἡ γυναῖκα τινά-
χτηκε ἐπάνω. «Κάνε, Θεέ μου, 
ἡ γυναῖκα αὐτὴ νὰ εἶναι ἡ Λε-
νιώ», μουρμούρισε.  Ἡ Λένα τὴν 
ἔσφιξε στὴν ἀγκαλιά της. « Ἐγὼ 

εἶμαι, μαννούλα. Χαίρομαι ποὺ 
σὲ βλέπω. Δὲν σὲ ξέχασα ποτέ, 
δὲν ἔπαψα νὰ σ’ ἀγαπῶ καὶ νὰ 
νιώθω γιὰ σένα εὐγνωμοσύνη».

«Κι ἐγώ, κορίτσι μου, δὲν 
ἔπαψα νὰ σ’ ἀγαπῶ, καὶ δὲν ξέ-
χασα τὴν ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσα 
στὴ μάννα σου νὰ σὲ προστα-
τέψω.  Ἀπὸ τότε ποὺ σ’ ἔχασα 
ἐκείνη τὴ χειμωνιάτικη μέρα, 
μόλις συνῆλθα σὲ κάποιο σπίτι 
ποὺ μὲ πῆγαν οἱ συγχωριανοί 
μας, ἄρχισα νὰ σὲ ἀναζητῶ. Γυ-
ρίζω πόλεις καὶ χωριά, ρωτῶ 
γιὰ σένα καὶ τραγουδῶ τόν 
“Γερο-Δῆμο”, μήπως μ’ ἀκού-
σεις κάπου καὶ μὲ ἀναγνωρίσεις.  
Ἄλλοι μὲ περνοῦν γιὰ τρελή, 
κάποιοι γιὰ ζητιάνα, καὶ μοῦ 
δίνουν ἕνα κομμάτι ψωμὶ ἢ ἕνα 
μέρος νὰ περάσω τὴ νύχτα μου.  
Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἀνέβηκα 
πολλὲς φορὲς τὸν Γολγοθᾶ, καὶ 
τώρα ἦρθε ἡ  Ἀνάσταση!».

Ἡ κυρα-Δέσπω βρῆκε τὴ 
Λενιώ της, τώρα τὴν ἔλεγαν  
Ἕλενα.  Ἡ  Ἕλενα τή «μαννού-
λα» της. Καὶ ἡ μικρὴ Δεσπούλα, 
ποὺ εἶχε τὸ ὄνομά της, βρῆκε 
τὴ γιαγιά, ποὺ δὲν θὰ τῆς ἔλεγε 
μόνο παραμύθια, ἀλλὰ θὰ τῆς 
τραγουδοῦσε καὶ τόν «Γερο-
Δῆμο»!

ΚΑΙΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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Πέρασε ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδη-
μία τοῦ πνευματικοῦ μου πατρὸς Θεοφίλου 
Ζησοπούλου. Τί λέω; μόνον πατρός; Με-

γάλου εὐεργέτου μου!
Θυμᾶμαι πῶς ἡ μεγάλη ἀγάπη του στὸν Θεό, 

ποὺ ἐκφραζόταν ἀγκαλιάζοντας τὶς ποικίλες ἀνά-
γκες τῶν ἀνθρώπων, ἔδωσε τέλος στὶς ταλαιπω-
ρίες ποὺ συνόδευαν τὴ ζωή μου κατὰ τὴν Α΄ τάξη 
τοῦ Γυμνασίου. Μικρὸ κοριτσάκι, χωριατόπουλο, 
φτωχὸ καὶ ταλαιπωρημένο, ἡ δίψα γιὰ μάθηση 
μὲ ἔφερε στὴν πόλη τοῦ Κιλκὶς τὸ σχολικὸ ἔτος 
1959-60.

Δύσκολα χρόνια. Μόνη μου ἔπρεπε νὰ μένω 
σὲ ἕνα ἀκατοίκητο ἰσόγειο σπίτι, χωρὶς καμμία ἄνε-
ση.  Ἀγωνίες καὶ χτυποκάρδια ὅλη τὴ νύχτα ἦταν 
ἡ συντροφιά μου. Τὴν ἡμέρα συχνὰ νηστική, καὶ 
χωρὶς ζεστασιὰ τὶς χειμωνιάτικες ἡμέρες καὶ νύχτες.

Ἕνα παλιὸ φορτηγὸ λεωφορεῖο, ὅλο κι ὅλο, 
ἐκτελοῦσε κάθε Σάββατο ἕνα δρομολόγιο ἀπὸ 
τὸ χωριό μου γιὰ τὴν πόλη. Τί νὰ σοῦ στείλουν; 
καὶ πῶς νὰ τὸ φυλάξεις;  Ὅλα ἀνύπαρκτα ἐκεῖνα 
τὰ χρόνια.

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ταλαιπωρίες ἔδωσε τέλος τὸ 
μεγαλεπήβολο σχέδιό Σας, σεβαστέ μου, ἀείμνηστε 
ἅγιε γέροντα, πατέρα Θεόφιλε. Δημιουργήσατε 
ἐκείνη τὴ ζεστὴ τότε φωλιά, τὸ οἰκοτροφεῖο, καὶ 
μᾶς μαζέψατε, πολλὰ παιδιά, ἀνάμεσα κι ἐγώ. Κι 
ἔτσι δώσατε τέλος στὴν πεῖνα, στὴ μιζέρια καὶ τὶς 
ταλαιπωρίες μας. Καὶ δὲν σταματήσατε μόνον ἐκεῖ. 
Συνεχίσατε τὴν προστασία μας καὶ στὴ Θεσσαλο-
νίκη, γιὰ ὅσα παιδιὰ δὲν εἴχαμε κάπου ἀλλοῦ νὰ 
ἐξυπηρετηθοῦμε ὡς φοιτήτριες.  Ὅλα τὰ ἐφρόντισε 
ἡ Θεία Πρόνοια διὰ μέσου τῆς δικῆς Σας πυρφό-
ρου καρδιᾶς.

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ σὲ ὅλο τὸ ἄλλο ἔργο Σας, 
κοινωνικό, θρησκευτικό, ἱεραποστολικό.  Ἔχουν 
ἀναφερθεῖ ἄλλοι καὶ τὸ ἔχουν περιγράψει περί-
λαμπρα.

Πασχίζατε γιὰ ΧΡΙΣΤΟ καὶ ΕΛΛΑΔΑ, τὰ δύο με-

γάλα ἰδανικὰ ποὺ θέλατε νὰ φυτέψετε βαθιὰ μέσα 
στὶς ψυχές μας. Κάτω ἀπὸ τὸ ἅγιο πετραχείλι Σας 
ἔβρισκα κάθε φορὰ ἀνάπαυση καὶ ξεκούραση σὲ 
ὅλες τὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς μου.

Πολλὲς ψυχὲς ταλαιπωρημένες κατέφευγαν 
στόν «προθάλαμο τοῦ Παραδείσου», ὅπως τὸν 
ἀποκαλοῦσα καὶ τὸν ἀποκαλῶ, στὸν χῶρο Σας, 
ἐκεῖ στὴν  Ἀσπροβάλτα. Εἶναι τὸ Κέντρο  Ἐσωτε-
ρικῆς καὶ  Ἐξωτερικῆς  Ἱεραποστολῆς τῆς  Ἀδελφό-
τητός Σας.  Ἐκεῖ κατέφθαναν πολλὲς ψυχὲς γιὰ λίγη 
ξεκούραση καὶ πνευματικὸ ἀνεφοδιασμό, ὥστε 
ἀνανεωμένες νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.

Ὁ καλὸς Θεὸς ὅμως, κάποια στιγμή, στὶς 29  Ἰα-

π. Θεόφιλος Ζησόπουλος 

Ἀναφορὰ εὐγνωμοσύνης
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νουαρίου 2013, Σᾶς πῆρε ἀπὸ κοντά μας. Καὶ ἐμεῖς, 
ποὺ γευθήκαμε τοὺς καρποὺς τῆς θείας ἀγάπης 
Σας, νιώσαμε βαθιὰ τὴν ὀρφάνια.  Ἡ μνήμη Σας 
θὰ μείνει γιὰ πάντα στὶς καρδιές μας.

Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή Σας μετὰ τῶν 
ἐκλεκτῶν καὶ τῶν ἁγίων Αὐτοῦ. Τὸ ἀξίζετε, σεβαστὲ 
πνευματικέ μου πατέρα· μεγάλε μου Εὐεργέτα.

ΕΥΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

« Ὁ π. Θεόφιλος Ζησόπουλος στὸ Μαθητικὸ 
Οἰκοτροφεῖο  Ἀρρένων Κιλκίς, 1962-63. Τὴ δε-
καετία τοῦ 1960, ὁ π. Θεόφιλος Ζησόπουλος εἶδε 
ἀπὸ κοντὰ τὸ πρόβλημα τῶν πολλῶν παιδιῶν ποὺ 
φοιτοῦσαν στὸ Γυμνάσιο τοῦ Κιλκίς, μὲ τοὺς γονεῖς 
τους νὰ εἶναι μακριὰ ἀπὸ αὐτά, μετανάστες στὴ Γερ-
μανία, τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ ἴδια διέμεναν σὲ δύσκολες 
συνθῆκες, σὲ ἐνοικιασμένα δωμάτια στὴν πόλη, μὲ 
τὴ χαλαρὴ μέριμνα καὶ ἐπίβλεψη τοῦ παπποῦ καὶ 
τῆς γιαγιᾶς, ποὺ ἔμεναν ἐπίσης μακριὰ ἀπὸ αὐτά, 
στὸ χωριό. Τότε ὁ π. Θεόφιλος Ζησόπουλος συ-

νέλαβε καὶ ἔκανε πράξη τὸ ὅραμα τῆς ἵδρυσης 
μαθητικῶν οἰκοτροφείων, ἀρρένων καὶ θηλέων, 
τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦσαν γιὰ τὰ φτωχὰ παιδιὰ σπί-
τι, οἰκογένεια, φροντιστήριο καὶ κατηχητικό. Γιὰ 
μία περίπου δεκαετία, 200-220 παιδιὰ τὸν χρόνο 
ἔβρισκαν σὲ αὐτὰ τὰ οἰκοτροφεῖα μιὰ ζεστὴ φωλιά, 
ποὺ τοὺς ἐπέτρεψε να ὁλοκληρώσουν μὲ ἐπιτυχία 
τὶς σπουδές τους. Σὲ μιὰ προσωπικὴ ἐμπειρία ἀπὸ 
αὐτὴ τὴν πτυχὴ τῆς πολύπλευρης κοινωνικῆς προ-
σφορᾶς τοῦ ἀειμνήστου π. Θεοφίλου ἀναφέρεται 
ἡ συγγραφέας τοῦ παρόντος κειμένου.»

«Αὐτὸν τὸν χρόνο, ἀδελφοί μου, νὰ τὸν χρησιμοποιήσουμε γιὰ τὸν καταρτισμό, γιὰ τὸν ἁγιασμὸ 
τῆς ψυχῆς μας, γιὰ τὸ καλὸ τῶν συνανθρώπων μας.  Ἔτσι μόνο θὰ κάνουμε καλὴ χρήση τοῦ χρόνου, 
καὶ ὁ ἀγώνας μας θὰ τελεσφορεῖ καὶ θὰ ἐπιβραβεύεται μὲ τὸ στεφάνι τοῦ νικητῆ.

† π. Θεόφιλος Ζησόπουλος»
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Ἄνοιξέ μου δρόμο φωτεινὸ καὶ ἤρεμο

Ἄνοιξέ μου ἔστω μονοπάτι, μὰ εἰρηνικό

Ἄνοιξέ μου μιὰ σχισμὴ φωτός

κι ἂς μὴν εἶναι δρόμος 

κι ἂς μὴν εἶναι μονοπάτι

Φτάνει νά ’ναι λίγο φῶς· λίγο

ἴσα γιὰ νὰ πῶ πὼς δὲν εἶμαι τυφλή

Ἀντάμωσα μὲ τὸ μηδέν· χώρισμα

Δὲν κατάφερα νὰ Σὲ δῶ· προπέτασμα

Ἀρνήθηκα πὼς ὑπῆρχες

Ἀρνήθηκα πὼς ὑπῆρχα

Ἀπεγνωσμένα ἀγκάλιασα τὸ μηδέν

κι ἂς ἤξερα πὼς μηδένιζα τὰ χέρια μου

κι ἂς ἤξερα πὼς δὲν ἤμουν παρὰ σκιά

Ἄνοιξέ μου τὴν κουρτίνα

Κι ὅμως πρέπει ἐγὼ νὰ τὴν ἀνοίξω

Διστάζω τόσο νὰ τὸ κάνω 

Βοήθησέ με μὴ λαθέψω

Κάνε κάτι γιὰ τὸ ἀδηφάγο παρόν

κατατρώει ἀχόρταγα τὸ μέλλον

Ξετύλιξέ μου μιὰ κορδέλα ὄνειρα

Ἄνοιξέ μου τὸν θησαυρὸ τῶν Αὔριο

Κλεῖσε τὸ Χθὲς τῶν ἀνυπόδητων στιγμῶν

καθὼς γιὰ Σένα τὸ μηδὲν ἀποκτᾷ νόημα

ὅταν Σὲ κοιτάξει μὲ δάκρινο αἷμα

ὅταν Σὲ ἀγγίξει μὲ ἄυλη σάρκα

ὅταν τὸ κοιτάξεις μὲ σωτήρια γείωση

ὅταν ἀνάψεις τὸ κερὶ τῆς ψυχῆς

Ἄνοιξέ μου τὴν Παρουσία Σου

ἀναρωτιέμαι πότε θὰ γίνει αὐτό

ἀναρωτιέμαι ἂν θὰ μπορέσω τὴ νιώσω

Ξεριζώνω ὅλα τά «γιατί» καὶ τά «τί»

Δῶσε μου σημεῖο ὅταν εἶσαι ἕτοιμος

ἕτοιμος νὰ μοῦ φυσήξεις πνοὴ ζωῆς

νὰ γίνεις φάρος στὴν καταχνιά

Ἄνοιξέ μου τὸ Μέλλον· κλειδωμένο

Ξέρεις ν’ ἀναμοχλεύεις τὸν Χρόνο μονάχος

Βάλε με στὸ παιχνίδι, ὅταν τὸ θελήσεις

Βάλε με στὸ παιχνίδι τὸ ἄπαιχτο

διάλεξε  Ἐσὺ καὶ τὴν παρτίδα

Μὴ λησμονήσεις πὼς σκιάζομαι στὸ σκοτάδι

στεῖλε μου Φῶς, γιὰ νὰ μὴν εἶμαι τυφλή

ΧΡΥΣΗ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥ

Ἄνοιξέ μου...
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Κακὰ τὰ ψέμματα...  Ὅσο «ἥπιος» κι ἂν εἶναι 
ὁ χειμώνας, τὸ κρύο δὲν ὑποφέρεται. Κυ-
ρίως ἂν ὁ ἄνθρωπος, σὲ ὅποια 

ἡλικία κι ἂν εἶναι, δύσκολα τὰ 
βγάζει πέρα. Πόσο μᾶλλον ἂν 
εἶναι καὶ μικρὸ παιδί, κι οἱ 
συνθῆκες τὸ κάνουν νὰ 
βρίσκεται στὸν δρόμο.

Αὐτὲς οἱ σκέψεις μοῦ 
ἦρθαν στὸν νοῦ, ὅταν 
ἕνα χειμωνιάτικο ἀπό-
γευμα, τὴν περίοδο τῶν 
γιορτῶν, βρέθηκα στὸν 
δρόμο γιὰ ἐπείγουσα 
δουλειὰ κι εἶδα σὲ κά-
ποιο ἄνοιγμα τοίχου 
ἑνὸς ἐγκαταλελειμμένου 
σπιτιοῦ νἄχει κουρνιά-
σει ἕνας πιτσιρικᾶς.  Ἦταν 
ὑποτυπωδῶς ντυμένος, 
καὶ τὰ ποδαράκια του, 
ποὺ φοροῦσαν κἄτι 
στραβοπατημένα πα-
πούτσια, ἦταν γυμνά. 
Κρατοῦσε στὰ χέρια του 
μὲ λατρεία ἕνα στραπατσαρισμένο 
αὐτοκινητάκι.

Ὁ ἥλιος κείνη τὴν ὥρα φώτιζε τὴ γωνιά του καὶ 
τὸν εἶχε ζεστάνει κάπως, κι αὐτὸς γλάρωσε τὰ μάτια 
του, ἐνῷ ἕνα ἀχνὸ χαμόγελο εἶχε σκάσει στὰ χειλά-
κια του. Φαινότανε σὰν νἆταν σ’ ἄλλο κόσμο, καὶ 
σκέφτηκα ὅτι τὰ νιᾶτα ἔχουν τόση ψυχικὴ δύναμη, 
ποὺ καὶ στὴν πιὸ δύσκολη στιγμὴ μποροῦν ἀκόμη 
καὶ νὰ ὀνειρεύονται. Καὶ πίστεψα ὅτι κείνη τὴ στιγμὴ 
ὁ μικρός μας φίλος θὰ φανταζότανε ὅτι βρισκότανε 
σ’ ἕνα ὡραῖο περιβάλλον, μ’ ἕνα ἀναμμένο τζάκι 
ποὺ σκορποῦσε ζεστασιὰ καὶ θαλπωρή, καὶ ὅτι 
γύρω του ὑπῆρχε μιὰ χαρούμενη οἰκογένεια.  Ὁ 
ἴδιος, καλοντυμένος, θὰ στεκόταν μπροστὰ σ’ ἕνα 
μεγάλο, φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, καὶ 
θὰ κρατοῦσε στὰ χέρια του ἕνα ὡραῖο, ἀστραφτερὸ 
αὐτοκινητάκι.

Ὁ ἥλιος ἄρχισε νὰ χάνεται, καὶ τὸ κρύο ἔγινε 
περισσότερο τσουχτερό. Ξεκίνησα νὰ φύγω, ἀλλὰ 

ἐ κ ε ί ν η  τ ὴ 
στιγμὴ ἐμφα-
νίστηκε ἕνα 
σκυλί, ποὺ 
κατευθύνθη-
κε στὸ παιδὶ 
καὶ ἄρχισε νὰ 
τοῦ γαυγίζει. 
Στάθηκα νὰ 

δῶ τί θὰ γινό-
τανε στὴ συνέχεια. Τὸ πιτσιρίκι τρομαγμένο σηκώ-
θηκε σὰν «παράνομος» ποὺ εἶχε πάρει τό «κατα-
φύγιο» τοῦ σκυλιοῦ, ποὺ μᾶλλον τοῦ «ἀνῆκε», 
κι ἔτρεξε μακριά, κρατώντας σφιχτὰ στὴν ἀγκαλιά 
του τὸ δικό του, ἔστω καὶ χαλασμένο αὐτοκινητάκι, 
γιὰ νὰ μὴν τὸ χάσει, αὐτὸ τοὐλάχιστον. Τὄδα νὰ 
χάνεται, σφίγγοντας τὸ τριμμένο ρουχαλάκι του 
καὶ σούρνοντας τὰ παλιοπάπουτσά του.

Κείνη τὴν ὥρα ἡ μέρα ἔδινε τὴ σκυτάλη στὸ 
σούρουπο, ποὺ ἔπεφτε σιγὰ σιγά. Κίνησα κι ἐγὼ 
νὰ φύγω ξεπαγιασμένη, μάζεψα τὴ φαντασία μου, 
σκούπισα ἕνα δάκρυ ποὺ ἔτρεξε ἐξαιτίας της, καὶ 
συλλογιζόμουνα πόση δυστυχία ὑπάρχει στὸν 
κόσμο. Κι ἔκανα μιὰ εὐχή:  Ἂν ἦταν δυνατόν, κά-
ποτε νὰ μποροῦσε ἡ δυστυχία νἄλειπε ἀπὸ τὴ ζωή. 
Εἴθε ἡ εὐχὴ νὰ ἐκπληρωνόταν μιὰ μέρα... ἔστω ἡ 
δυστυχία νὰ γινότανε, τοὐλάχιστον, λιγώτερη...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Τὸ ὄνειρο ἑνὸς πιτσιρικᾶ

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ια
ν

ο
υα

ρι
ο

σ
 -

 φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

σ
  

2
0

1
4

23



Ἡμέρα χειμωνιάτικη, κρύα 
καὶ σκοτεινή.  Ὥρα 2 τὸ 
μεσημέρι μὲ βρίσκει μέ-

σα σὲ λεωφορεῖο γεμάτο κόσμο 
διαφόρων ἡλικιῶν  καὶ ποικίλης 
οἰκονομικῆς κατάστασης.

Παλιὰ τὸ λεωφορεῖο τὸ χρη-
σιμοποιοῦσαν οἱ χαμηλῆς οἰκο-
νομικῆς κατάστασης πολῖτες. Σή-
μερα ὅμως, μὲ τὴν οἰκονομικὴ 
κρίση τῆς χώρας, εἶναι κοινὸ 
μέσο μεταφορᾶς ὅλων. Βλέ-
πεις κομψὲς ἡλικιωμένες κυρί-
ες δίπλα σὲ τραχεῖς ἐργατικοὺς 
ἀνθρώπους, μὲ τὴν κούραση 
ἔκδηλη στὰ πρόσωπά τους.

Ὅλοι ἀνταποκρίνονται πρό-
θυμα στὸ παράγγελμα τῆς κα-
σέτας τοῦ λεωφορείου, ποὺ 
συνιστᾷ τὴν προσοχὴ ὅλων 
μας στὰ προσωπικά μας εἴδη, 
τσάντες, πορτοφόλια κτλ.  Ἡ 
οἰκονομικὴ κρίση ἄλλαξε τὶς 
ἀνάγκες μας καὶ χαλάρωσε τὶς 
συνειδήσεις μας, καὶ γίναμε πιὸ 
εὐάλωτοι στοὺς εἰσαγόμενους 
λαθρόχειρες, ποὺ ἔχουν τέλεια 

ἐκπαιδευτεῖ νὰ σοῦ ἀδειάζουν 
τὴν τσέπη ἀπὸ τὸ πορτοφόλι μὲ 
μιὰ γρήγορη κίνηση.

Ἱδρώτας, φλυαρίες ἀνούσι-
ες καὶ σιγανὲς συζητήσεις στὰ 
κινητὰ τηλέφωνα συνθέτουν 
τὴν εἰκόνα τοῦ μεσημεριανοῦ 
λεωφορείου. Κατήφεια καὶ με-
λαγχολία στὰ πρόσωπα τῶν πιὸ 
πολλῶν ἀνθρώπων ἡ γενική του 
εἰκόνα.  Ἔχει χαθεῖ τὸ τρυφερὸ 
χαμόγελο καὶ τὸ δυνατὸ νεανικὸ 

γέλιο. Τὰ φρύδια σμίγουν ἀπὸ 
τὶς σκέψεις, καὶ τὰ βλέμματα, 
ἀφῃρημένα καὶ μελαγχολικά, 
στριφογυρίζουν στὸ κενό. Νιώ-
θω κουρασμένη ἀπὸ τὴν ἀτμό-
σφαιρα γύρω μου.

Ξαφνικὰ ἀκούγονται φωνὲς 
καὶ δυνατὲς ἐπικρίσεις.  Ἡ προ-
σοχή μου ἐπικεντρώνεται σὲ 
ἕνα δεκάχρονο ἀγόρι. Χλωμό, 
φτωχικὰ ντυμένο ἀλλὰ καθαρό, 
μὲ τρομαγμένα μάτια ἀπὸ τὶς 

 Κατήφεια καὶ μελαγχολία στὰ πρόσωπα τῶν 
πιὸ πολλῶν ἀνθρώπων.  Ἔχει χαθεῖ τὸ τρυφερὸ 

χαμόγελο καὶ τὸ δυνατὸ νεανικὸ γέλιο.  
Τὰ φρύδια σμίγουν ἀπὸ τὶς σκέψεις, καὶ τὰ 
βλέμματα, ἀφῃρημένα καὶ μελαγχολικά,  

στριφογυρίζουν στὸ κενό. Νιώθω κουρασμένη 
ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρα γύρω μου.K

K
Τὸ λεωφορεῖο
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ἐχθρικὲς φωνὲς τῶν ἐπιβατῶν, 
ἀντιμετωπίζει τὴν ἐχθρότητα τοῦ 
κόσμου μὲ δυσανάλογη γιὰ τὴν 
ἡλικία του ψυχραιμία. « Ἀπὸ 
ποῦ εἶσαι, βρὲ παλιόπαιδο;», 
φωνάζει μιὰ κομψὴ καὶ καλο-
ντυμένη κυρία. «Εἶσαι ξένος, 
τὸ βλέπω στὰ χαρακτηριστικά 
σου.  Ἦρθες νὰ κλέψεις. Φύγε 
γρήγορα ἀπὸ δῶ! Μακάρι νὰ 
εἶχα λίγο σπρέι νὰ σοῦ ρίξω στὰ 
μάτια», φωνάζει ἡ καλοβαλμένη 
καὶ καλοταϊσμένη κυρία. «Εἶμαι  
Ἕλληνας», ἀπαντάει τὸ παιδά-
κι, «καὶ πεινάω – τί πειράζει νὰ 
μοῦ δώσεις ἕνα εὐρὼ νὰ πάρω 
κουλούρι;». «Σκάσε, ἀλήτη!», 
φωνάζει ἡ κατὰ τὰ ἄλλα καλο-
βαλμένη κυρία.

Ἡ ἀγανάκτηση εἶναι ἕνα 
αἴσθημα ποὺ σιγὰ σιγὰ μεγα-
λώνει, καὶ νιώθεις νὰ σὲ πνίγει 
τόσο δυνατά, ποὺ δὲν μπορεῖς 
πιὰ οὔτε νὰ ἀνασάνεις. Μέτρα 
λιτότητας μᾶς πῆραν τὸ χαμό-
γελο, καὶ χάσαμε τὴν ἀνθρω-
πιά μας καὶ τὰ βάλαμε μὲ ἕνα 
δεκάχρονο ἀγόρι ποὺ πασχίζει 
ἀπελπισμένα νὰ χορτάσει τὴν 
πεῖνα του. Γίναμε ἐπιθετικοὶ καὶ 
καχύποπτοι γιὰ ὅλους καὶ ὅλα.

Μέσα στὸ λεωφορεῖο ἄγνω-
στοι μεταξύ τους ἐπιβάτες ἀνοί-
γουν συζητήσεις, γιὰ νὰ μοιρα-
στοῦν μὲ ἄλλους τὴν ἀγωνία 
καὶ τὴν πίκρα ποὺ τοὺς πνίγει. 
Σπάνια ἀκοῦς πιὰ γέλια στὸ λεω-
φορεῖο· ἂν συμβεῖ νὰ ἀκούσεις, 

θὰ εἶναι μικρά, χαρούμενα δεκα-
πεντάχρονα παιδιά, ποὺ ἀκόμη 
δὲν ἔνιωσαν τὴ βαρβαρότητα 
τῶν μέτρων τῶν μνημονίων 
ποὺ φόρτωσαν στὴ ράχη μας οἱ 
πολιτικοί μας. Νεαρὲς γυναῖκες 
μὲ πρόωρες ρυτίδες, μὲ κουρα-
σμένα πρόσωπα καὶ βλέμματα, 
ἀγωνίζονται νὰ ξεχάσουν καὶ τὸ 
σήμερα καὶ τὸ αὔριο.  Ἡλικιω-
μένοι συνταξιοῦχοι, ἀπόμαχοι 
τῆς ζωῆς, ποὺ περίμεναν νὰ γε-
ράσουν γαλήνια, ὕστερα ἀπὸ 
τὰ δύσκολα κατοχικὰ χρόνια, 
συνθέτουν τὴν εἰκόνα τοῦ λεω-
φορείου. Αὐτὸ ποὺ λείπει τούτη 
τὴν ὥρα ἀπὸ τὴ ζωή μας εἶναι ἡ 
ἀνεμελιά, τὸ ἀθῶο κουτσομπο-
λιό, οἱ ἀνούσιες συζητήσεις γιὰ 
τὴ μαγειρική, τὴ μόδα κτλ.

Ἀπέξω ἀπὸ τὸ λεωφορεῖο, 
οἱ φωνὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ 
ἀπολύθηκαν ἀπὸ τὴ δουλειά 
τους ἢ πρόκειται νὰ ἀπολυθοῦν 
συμπληρώνουν τὴν εἰκόνα τῆς 
ζωῆς μας. Σὲ ὅλους τοὺς δρό-
μους εἰσαγόμενοι ἀπὸ τὸ ἐξω-
τερικὸ ζητιάνοι κατακλύζουν τὶς 
γωνιὲς μὲ μιὰ μεγάλη πινακίδα 
ποὺ γράφει «Πεινάω».  Ἦρθαν 
ἐδῶ, στὴν  Ἑλλάδα, γιατὶ ξέρουν 
πὼς εἴμαστε φιλεύσπαγχνοι καὶ 
φιλότιμοι καὶ θὰ τοὺς δώσουμε 
κἄτι ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας.

Κοιτάζω μέσα ἀπὸ τὸ λεω-
φορεῖο. Μαγαζιὰ κλειστά. Στὴ 
λαμπερὴ ὁδό, τὴν Τσιμισκῆ, ποὺ 
ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς ὄμορφες ἀγορὲς 

τῆς πόλης, ἐρημιὰ καὶ σκοτεινιά.  
Ὁ κόσμος περπατάει μὲ τὸ κεφά-
λι κάτω καὶ τὴν ψυχὴ χαμένη.

Νομίζω ὅτι ὅλοι μας ξεχνᾶμε 
πὼς δὲν εἴμαστε μόνοι. Κάπου 
μέσα μας καὶ δίπλα μας ὑπάρ-
χεις, Κύριε,  Ἐσύ, ποὺ μᾶς ἔδω-
σες αὐτὴ τὴ ζωή. Καὶ γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸ ἡ ἀπελπισία δὲν 
ταιριάζει σὲ χριστιανό. «Πᾶσαν 
τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ 
παραθώμεθα», λέμε κάθε φορὰ 
στὴν ἐκκλησία. Δοκιμασία τοῦ 
Θεοῦ εἶναι οἱ δυσκολίες μας. 
Εἶναι μιὰ εὐκαιρία ἀγάπης γιὰ 
τὸν συνάνθρωπό μας.  Ἡ ἐσω-
τερικὴ προσευχή, «Κύριε  Ἰησοῦ 
Χριστέ, ἐλεήσόν με», μοῦ ἔδωσε 
γαλήνη καὶ ἠρέμησα.

Ἀλλὰ πρέπει νὰ γυρίσουμε 
στὸ λεωφορεῖο, τὸ ὁποῖο, μὲ τὴ 
μικρὴ ὁμάδα τοῦ κόσμου ποὺ 
κλείνει μέσα του, εἶναι ἡ εἰκόνα 
τῆς ζωῆς μας.

Σιγὰ σιγὰ ὁ κόσμος κατεβαί-
νει καὶ οἱ θέσεις ἀδειάζουν, τὸ 
λεωφορεῖο μένει χωρὶς ἐπιβάτες 
καὶ ἐρημώνει κι αὐτό. Σὲ λίγο 
θὰ κατέβω κι ἐγώ, κι ἔτσι οἱ 
σκέψεις μου θὰ ἀλλάξουν κα-
τεύθυνση, καὶ θὰ μὲ κατακλύ-
σουν καινούργιες εἰκόνες, ἴσως 
λιγώτερο θλιβερὲς ἀπὸ αὐτὲς 
τοῦ λεωφορείου.

ΑΞΙΟΘΕΑ  
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ
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Πότε θὰ τελειώσει τὸ κακὸ 
ποὺ ζοῦμε; Πότε θὰ τε-
λειώσει αὐτὴ ἡ κρίση, 

ποὺ ἔχει ἀνατρέψει τὶς ζωές 
μας, ἔχει σωριάσει σὲ ἐρείπια 
τὰ ὄνειρά μας καὶ ἔχει σβήσει 
ἀπὸ τὰ πρόσωπά μας τὸ χαμό-
γελο; Πολλὲς φορὲς καθόμαστε 
μπροστὰ στὶς τηλεοράσεις, ὄχι 
τόσο πιὰ γιὰ νὰ ἀκούσουμε νὰ 
μᾶς περιγράφουν τὰ χάλια στὰ 
ὁποῖα βρισκόμαστε –αὐτὰ δὰ 
τὰ ξέρουμε καλά–, ὅσο μὲ τὴν 
κρυφὴ προσδοκία νὰ ἀκούσου-
με κάποιον λόγο ἐλπίδας, νὰ 
δοῦμε κάποιον ἀπὸ τούς «με-
γάλους», δικούς μας ἢ ξένους, 
νὰ δηλώνει ὅτι βρισκόμαστε κο-
ντά «στὴν ἄκρη τοῦ τοῦνελ», 
ὅτι κάποιο φῶς ἀχνοφαίνεται 
στὸν ὁρίζοντα. Πολλὲς φορὲς 
ὅμως μπαίνουμε στὸν πειρασμὸ 
νὰ διερωτηθοῦμε ἂν καὶ αὐτοὶ 
οἱ ἴδιοι ξέρουν πότε θὰ περάσει 

τὸ κακό.
Θυμᾶμαι εἶχα διαβάσει κά-

ποτε ὅτι ὁ στρατάρχης Φός, ὁ 
ἀρχηγὸς τῶν συμμαχικῶν δυ-
νάμεων στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, εἶχε ἕνα μόνιμο σωφὲρ 
ὀνόματι Πιέρ. Καθὼς ὁ πόλεμος 
τραβοῦσε σὲ μάκρος, διαψεύ-
δοντας τὶς ἀρχικές, ἐπιπόλαιες 
προσδοκίες γιά «νίκη μέχρι τὰ 
Χριστούγεννα», ὅσοι Γάλλοι 
στρατιῶτες γνώριζαν αὐτὸν τὸν 
Πιὲρ τὸν πολιορκοῦσαν καθη-
μερινά, προσπαθώντας νὰ τοῦ 
ἐκμαιεύσουν κάποια «ἐσωτε-
ρικὴ πληροφορία» γιὰ τὸ πότε 
θὰ περνοῦσε τὸ κακό, πότε θὰ 
τελείωνε ὁ πόλεμος.  Ὁ Πιέρ, 
ἀπὸ τὴν πλευρά του, κάθε φορὰ 
ποὺ τοὺς ἔβλεπε νὰ ἔρχονται 
πρὸς τὸ μέρος του, κουνοῦσε 
τὸ κεφάλι μὲ ἀπογοήτευση, σὰν 
γιὰ νὰ τοὺς μηνύσει ὅτι δὲν εἶχε 
ἀκούσει τὸν στρατάρχη νὰ λέει 

τίποτα· τοὺς ὑποσχόταν ὅμως 
ὅτι θὰ τοὺς ἐνημέρωνε ἀμέσως, 
ἂν τυχὸν συνέβαινε νὰ μάθει 
κἄτι.

Μιὰ μέρα, λοιπόν, οἱ στρα-
τιῶτες εἶδαν τὸν Πιὲρ νὰ ἔρχεται 
πρὸς τὸ μέρος τους κάτωχρος, 
μὲ τὸ βλέμμα του ἀπλανές, 
σὰν νὰ εἶχε δεῖ φάντασμα. Δὲν 
ἦταν δύσκολο νὰ καταλάβουν 
τί εἶχε συμβεῖ. Στὴ στιγμὴ ἄφη-
σαν ὅ,τι ἔκαναν κι ἔτρεξαν πρὸς 
τὸ μέρος του, ρωτώντας τον μὲ 
ἀγωνία:

– Τί ἔγινε; Πές μας! Τί ἔμα-
θες; Τί σοῦ εἶπε;

Ὁ Πιὲρ ἀπάντησε σὰν ἀπο-
σβολωμένος:

– Νά... ξέρετε... πῶς νὰ τὸ 
πῶ... Μὲ πῆρε κάποια στιγμὴ 
παράμερα, μὲ κοίταξε στὰ μάτια 
καὶ μὲ ρώτησε: «Πιέρ, κατὰ τὴ 
γνώμη σου, πότε θὰ τελειώσει 
ὁ πόλεμος;»...

Πότε θὰ τελειώσει τὸ κακό;

26

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ια
ν

ο
υα

ρι
ο

σ
 -

 φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

σ
  

2
0

1
4



Κάπως ἔτσι μοιάζει νὰ ἔχουν 
τὰ πράγματα καὶ σήμερα.  Ἔχου-
με ἐμπλακεῖ σὲ ἕναν πόλεμο. 
Βόμβες τὰ “spreads”, βόμβες 
τὰ μνημόνια, βόμβες τὰ μέτρα 
δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς, 
βόμβα μεγατόνων ἡ ἀνεργία, κι 
ὅλα αὐτὰ γκρεμίζουν τὰ σπίτια 
μας, ἰσοπεδώνουν τὶς ζωές μας. 
Δὲν ξέρουμε οὔτε πῶς βρεθή-
καμε ἐδῶ, οὔτε, πολὺ περισσό-
τερο, πότε καὶ πῶς θὰ βγοῦμε. 
Καὶ μακάρι νὰ μὴν τὸ ξέραμε 
μόνο ἐμεῖς, πού «τραβᾶμε τὸ 
κουπί» τῆς κρίσης· ἐδῶ μοιά-
ζουν νὰ μὴν τὸ ξέρουν καὶ αὐτοὶ 
ποὺ κρατᾶνε στὰ χέρια τους τὸ 
πηδάλιο... Πολλὲς φορὲς νιώθω 
ὅτι, ἂν τύχαινε νὰ διασταυρω-
θοῦν πραγματικὰ τὰ βλέμματά 
μας, θὰ αἰσθάνονταν καὶ αὐτοὶ 
τὴν ἀνάγκη νὰ μᾶς ρωτήσουν, 
ὅπως ὁ Φὸς τὸν Πιέρ:

– Τί λὲς ἐσύ; τί πιστεύεις; Πό-
τε θὰ τελειώσει τὸ κακό;

Δὲν ξέρουμε, λοιπόν, πότε 
θὰ τελειώσει τὸ κακό· καὶ ἴσως 
δὲν ὑπάρχει καὶ τρόπος νὰ τὸ 
ξέρουμε.  Ἀλλὰ ὑπάρχει κἄτι 
ποὺ ξέρουμε, καὶ μάλιστα μετὰ 
βεβαιότητος: ὅτι, ἐπιτέλους, κά-
ποτε θὰ τελειώσει. Καὶ τότε τί;

Θυμηθεῖτε τὰ ἐρείπια ποὺ 
εἶχε ἀφήσει πίσω του ὁ Β΄ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος. «Αὐτὰ τὰ 
ἐρείπια ἦσαν τὰ συντρίμμια τῆς 
οἰήσεως ποὺ εἶχε καταλάβει τὸν 
ἄνθρωπο ὣς τὴν ἐποχὴ ἐκείνη», 
ὅπως διαπίστωνε πικρὰ ὁ μεγά-
λος ἐκεῖνος χριστιανὸς διανο-
ητής, ὁ  Ἀλέξανδρος Τσιριντά-
νης (Γιὰ μιὰ πορεία μὲ ἐπίγνωση,  
Ἀθῆναι 1975, σελ. 127).  Ἦλθε 
τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, καὶ τὸ 
κακὸ πέρασε. Καὶ ὁ ἀείμνηστος 
Καθηγητὴς  Ἀλέξανδρος Τσιρι-
ντάνης ἐπέλεξε νὰ ἐπιγράψει 
ἕνα ὁλόκληρο κεφάλαιο στὸ 
μνημειῶδες βιβλίο του Γιὰ μιὰ 
πορεία μὲ ἐπίγνωση (σελ. 115-
130) μὲ τὸν εὔγλωττο τίτλο:  
« Ἔτσι χάθηκε ἡ εὐκαιρία». Διότι 
γρήγορα ἔγινε κατανοητὸ ὅτι ἡ 

μεγάλη μας ἀποτυχία δὲν ἦταν 
ἐκεῖνα τὰ ἐρείπια, τὰ ἐρείπια τοῦ 
πολέμου· ἦταν ὅτι χάσαμε τὴν 
εὐκαιρία, ὅταν τὸ κακὸ τελείω-
σε, νὰ κτίσουμε πάνω στὰ ἐρεί-
πια ἕναν κόσμο καλύτερο, πιὸ 
ἁγνό, πιὸ δυνατό, σὲ πιὸ στέρεα 
θεμέλια.

Σήμερα βλέπουμε γύρω 
μας νέα ἐρείπια, συντρίμμια καὶ 
αὐτὰ τῆς οἰήσεως ποὺ εἶχε κα-
ταλάβει τὸν ἄνθρωπο. Θὰ ἔλθει 
τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, καὶ τὸ 
κακὸ θὰ τελειώσει. Καὶ τότε τί;

Ἕνα πρᾶγμα εἶναι σαφές:  Ὁ 
κόσμος τοῦ αὔριο δὲν θὰ εἶναι 
τὰ ἐρείπια τῆς κρίσης τοῦ σήμε-
ρα, ἀλλὰ αὐτὸς τὸν ὁποῖο θὰ 
ἐπιλέξει νὰ κτίσει πάνω σὲ αὐτὰ 
τὰ ἐρείπια ἡ γενιὰ ποὺ θὰ ἔλθει. 

Πόσο αἰσιόδοξοι μποροῦμε 
νὰ εἴμαστε; Πόσο μποροῦμε 
νὰ ἐλπίζουμε, ὅταν βλέπουμε 
τοὺς πάντες, ἀντὶ νὰ γυρεύουν 
τὸ στέρεο θεμέλιο, ἁπλῶς νὰ 
ποθοῦν νὰ περάσει τὸ κακό, μό-
νο καὶ μόνο γιὰ νὰ ξαναρχίσουν 
νὰ κτίζουν πύργους πάνω στὴν 
ἄμμο, μὲ μιὰ οἴηση μεγαλύτερη 
ἀπὸ πρίν;

Εἴμαστε ἀκόμα βαθιὰ μέσα 
στὴν κρίση. Δὲν βλέπουμε τὸ 
τέλος.  Ἀλλὰ τὸ πιὸ φοβερὸ δὲν 
εἶναι ἴσως αὐτό. Τὸ πιὸ φοβερὸ 
εἶναι ὅτι δὲν βλέπουμε τίποτα 
ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς κάνει 
νὰ ἐλπίσουμε σὲ ἕνα νέο ξεκί-
νημα, σὲ μιὰ νέα ἀρχή...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Εἴμαστε ἀκόμα βαθιὰ μέσα στὴν κρίση. 
Δὲν βλέπουμε τὸ τέλος.  Ἀλλὰ τὸ πιὸ φοβερὸ 

δὲν εἶναι ἴσως αὐτό. Τὸ πιὸ φοβερὸ εἶναι 
ὅτι δὲν βλέπουμε τίποτα ποὺ θὰ μποροῦσε

 νὰ μᾶς κάνει νὰ ἐλπίσουμε σὲ ἕνα νέο  
ξεκίνημα, σὲ μιὰ νέα ἀρχή...K
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Ὁ «περιπεσὼν  
εἰς λῃστάς»

Στὶς μέρες μας ὁ «περιπεσὼν 
εἰς λῃστάς» μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ 
ἄνεργος, ποὺ ἔμεινε χωρὶς δου-
λειὰ καὶ εἶναι τόσο δύσκολο 
νὰ βρεῖ ἄλλη, μπορεῖ νὰ εἶναι 
ὁ ἄστεγος, ποὺ ἔχασε τὸ σπίτι 
του ἀπὸ χρέη καὶ βρέθηκε στὸν 
δρόμο, ἀπὸ νοικοκύρης ποὺ 
ἦταν. Μπορεῖ ὅμως νὰ εἶναι καὶ 
αὐτὸς ποὺ μέσα σὲ κατακλυσμὸ 
δοκιμασιῶν ἔχασε τὴν ὑπομονή 
του καί –ἀλλοίμονο– τὴν πίστη 
του. Ποιὸ εἶναι τὸ καθῆκον μας; 
Μά, φυσικά, αὐτὸ τοῦ καλοῦ Σα-
μαρείτη.  Ἂς μοιραστοῦμε μαζί 
του τὸ καθημερινό μας, τὸν δι-
αθέσιμο χρόνο μας, γιὰ νὰ τὸν 
ἐξυπηρετήσουμε ὅσο καὶ ὅπου 
μποροῦμε, ἂς ἐπιστρατεύσου-
με σὲ ἐνίσχυσή του φίλους καὶ 
γνωστούς. Βοήθεια μικρὴ καὶ με-
γάλη, ὅσο μποροῦμε, νὰ πεισθεῖ 
ὅτι τὸν ἀγαπᾶμε καὶ ἐνδιαφερό-
μαστε εἰλικρινά, καὶ δὲν κάνουμε 
περιστασιακὴ φιλανθρωπία. Καί, 
πρὸς Θεοῦ, ὄχι ἀδιαφορία.  Ὄχι 
«καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν».

Μόνο μὲ τὴν ἀγάπη, τὴν 
ἀρετὴ τῶν ἀρετῶν, θὰ σώσου-
με τὴν ψυχή μας καί –ὅσο μπο-
ροῦμε– τὸν σύγχρονο «περιπε-
σόντα εἰς λῃστάς».

*     *     *

Ἡ λίστα  τοῦ σταυροῦ

Ἔκανα μιὰ λίστα, γιὰ νὰ μὴν 
ξεχνῶ κάθε βράδυ στὶς προ-
σευχές μου τοὺς ἀδελφοὺς γιὰ 
τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ κάνω 
σταυρό. Καθὼς λόγῳ ἡλικίας 
τὰ προβλήματα τῆς ὑγείας εἶναι 
ἀλλεπάλληλα, εἶναι πολλοὶ 

αὐτοὶ γιὰ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ 
παρακαλῶ τὸν Κύριο, καὶ μετὰ 
γιὰ τὸν ἑαυτό μου.

Ἀλλὰ στοὺς δίσεκτους καὶ 
ἄχαρους καιροὺς ποὺ ζοῦμε, 
μιὰ λίστα σταυροῦ θαρρῶ πὼς 
πρέπει νὰ κάνουμε ὅλοι οἱ πι-
στοί. Γιὰ τοὺς ἀνέργους, γιὰ 
τοὺς ἀπογοητευμένους μὲ τὴν 
οἰκογένειά τους, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ 
ἔσπειραν κόπους καὶ θυσίες, 

θέρισαν θύελλες ἀχαριστίας, 
γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ χάνονται σὲ 
δρόμους χωρὶς ἐπιστροφή, καὶ 
γιὰ τόσους καὶ τόσους ἄλλους 
καημούς.  Ὁπωσδήποτε, μὲ ὅλες 
τὶς δυνάμεις καὶ τὶς δυνατότητες 
ποὺ διαθέτουμε, θὰ βοηθήσου-
με ποικιλοτρόπως καὶ ὅσο εἶναι 
δυνατόν, ἀλλὰ καὶ κάθε βράδυ, 
ἀνελλιπῶς, ἂς κάνουμε σταυρὸ 
ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν.

Στὶς μέρες μας ὁ «περιπεσὼν εἰς λῃστάς» μπορεῖ 
νὰ εἶναι ὁ ἄνεργος, ποὺ ἔμεινε χωρὶς δουλειὰ 
καὶ εἶναι τόσο δύσκολο νὰ βρεῖ ἄλλη, μπορεῖ 
νὰ εἶναι ὁ ἄστεγος, ποὺ ἔχασε τὸ σπίτι του ἀπὸ 
χρέη καὶ βρέθηκε στὸν δρόμο, ἀπὸ νοικοκύρης 
ποὺ ἦταν. Μπορεῖ ὅμως νὰ εἶναι καὶ αὐτὸς ποὺ 

μέσα σὲ κατακλυσμὸ δοκιμασιῶν ἔχασε τὴν 
ὑπομονή του καί –ἀλλοίμονο– τὴν πίστη του. K

K

 Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας
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 Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας

Τοῦ χειμῶνα

Χειμῶνα μου, δῶσε μου πίσω 
τὶς ὧρες μὲ τὴ γιαγιὰ κοντὰ στὸ 
τζάκι. Μὲ τὴν ποδιά της γεμάτη 
καλούδια, μελωμένα σῦκα καὶ 
καρύδια. Νὰ κρεμόμαστε ἀπὸ τὰ 
χείλη της γιὰ κεῖνα τὰ παραμύθια 
ποὺ δὲν μᾶς τρόμαζαν ποτέ, γιατὶ 
ἀκόμα καὶ οἱ δράκοι της ἔκρυ-
βαν στὴν καρδιά τους μιὰ τόση 
δὰ σπίθα καλοσύνης.

Οἱ φλόγες χοροπηδοῦσαν, 
καὶ τὸ χιόνι δὲν ἔλεγε νὰ στα-
ματήσει. Κι ὅταν μᾶς ἔκλεινε γιὰ 

τὰ καλὰ μέσα στὸ σπίτι, τὶς ὧρες 
ποὺ ἡ μάννα ὕφαινε ἢ πάλευε μὲ 
τὶς δουλειές, ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε 
νὰ μᾶς ἀπασχολήσει. Μέχρι τοὺς 
ἀγῶνες τοῦ ’21, μέχρι τὶς ζαβο-
λιὲς ποὺ ἔκανε καὶ αὐτὴ παιδί, 
μέχρι πῶς γίνονται οἱ ἀγροτικὲς 
δουλειές, τὰ κατορθώματα μα-
κρινῶν συγγενῶν ναυτικῶν, καὶ 
τί δὲν ἔβρισκε νὰ μᾶς διηγηθεῖ! 
Χαμογελαστός, εἰρηνοποιὸς διαι-
τητὴς στοὺς καυγάδες μας τοὺς 
παιδικούς, καὶ ἡ χαρά της μεγά-
λη, σὰν ἡμέρευε τὸ ἀνεμοβόρι, 
ἔλιωνε τὸ χιόνι, καὶ ξεπεταγόμα-

σταν στὸν κῆπο, σὰν μουδιασμέ-
να πουλάκια.

Χειμῶνα μου, δὲν ἔχω πιὰ 
δουλειά, δὲν ἔχω τζάκι, δὲν ἔχω 
χιόνι, δὲν ἔχω ἀπαντοχή...

Δῶσ’ μου, καλέ μου, λίγη 
ἀπὸ τὴ γλυκιὰ ὑπομονὴ ἐκείνης 
τῆς ἅγιας γυναίκας.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΟΥΡΑΣΗ
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Ἀπό τὸ διαδίκτυο

Ὑπάρχει μιὰ παλιὰ ἱστορία γιὰ ἕνα παιδὶ ποὺ 
πῆγε νὰ ζητήσει τὴ βοήθεια ἑνὸς σοφοῦ...

–  Ἦρθα, δάσκαλε, γιατὶ νιώθω τόσο ἀσή-
μαντος, ποὺ δὲν ἔχω ὄρεξη νὰ κάνω τίποτα. 
Μοῦ λένε ὅτι δὲν ἀξίζω τίποτα, ὅτι δὲν κάνω 
τίποτα σωστά, ὅτι εἶμαι ἀδέξιος καὶ χαζός. Πῶς 
μπορῶ νὰ βελτιωθῶ; Τί μπορῶ νὰ κάνω, γιὰ 
νὰ μὲ ἐκτιμήσουν περισσότερο;

Ὁ δάσκαλος, χωρὶς νὰ τὸν κοιτάξει, τοῦ 
εἶπε:

– Πόσο λυπᾶμαι, ἀγόρι μου. Δὲν μπορῶ 
νὰ σὲ βοηθήσω, γιατὶ πρῶτα πρέπει νὰ λύσω 
ἕνα δικό μου πρόβλημα. Μετά, ἴσως...

Καὶ ὕστερα ἀπὸ παύση συνέχισε:
–  Ἂν θέλεις νὰ μὲ βοηθήσεις ἐσύ, μπορεῖ 

νὰ λύσω γρήγορα τὸ πρόβλημά μου, καὶ μετὰ 
νὰ μπορέσω νὰ σὲ βοηθήσω.

–  Ἔ... μετὰ χαρᾶς, δάσκαλε, εἶπε διστακτικὰ 
ὁ νέος, νιώθοντας ὅτι τὸν ὑποτιμοῦσαν γιὰ ἄλλη 
μιὰ φορά.

–  Ὡραῖα, συνέχισε ὁ δάσκαλος.
Ἔβγαλε τὸ δαχτυλίδι ποὺ φοροῦσε στὸ ἀρι-

στερό του χέρι καὶ τὸ ἔδωσε στὸ ἀγόρι λέγοντας:
– Πάρε τὸ ἄλογο ποὺ εἶναι ἐκεῖ ἔξω καὶ τρέξε 

στὴν ἀγορά. Πρέπει νὰ πουλήσω αὐτὸ τὸ δαχτυ-
λίδι, γιὰ νὰ πληρώσω ἕνα χρέος. Εἶναι ἀνάγκη 
νὰ πάρεις ὅσο περισσότερα χρήματα μπορεῖς γι’ 
αὐτό. Καὶ μὲ κανένα τρόπο μὴ δεχθεῖς λιγώτερα 
ἀπὸ ἕνα χρυσὸ φλουρί. Πήγαινε καὶ ἔλα μὲ τὸ 
χρυσὸ φλουρὶ ὅσο πιὸ γρήγορα μπορεῖς.

Ὁ νεαρὸς πῆρε τὸ δαχτυλίδι καὶ ἔφυγε. Μόλις 
ἔφτασε στὴν ἀγορά, ἄρχισε νὰ δείχνει τὸ δαχτυλίδι 
στοὺς ἐμπόρους, ποὺ τὸ κοίταζαν μὲ ἐνδιαφέρον, 

ὥσπου ὁ νεαρὸς ἔλεγε τί ζητοῦσε γι’ αὐτό.
Ὅταν τὸ παιδὶ ἔλεγε «ἕνα χρυσὸ φλουρί», ἄλλοι 

γελοῦσαν, ἄλλοι τοῦ γύριζαν τὴν πλάτη, καὶ μόνο 
ἕνας γέροντας φάνηκε ἀρκετὰ εὐγενικός, γιὰ νὰ 
τοῦ ἐξηγήσει ὅτι ἕνα χρυσὸ φλουρὶ ἦταν πάρα 
πολὺ γιὰ ἕνα δαχτυλίδι. Θέλοντας νὰ βοηθήσει, 
ἕνας τοῦ πρόσφερε ἕνα ἀσημένιο νόμισμα καὶ ἕνα 
μπακιρένιο τάσι, ὅμως ὁ νεαρὸς εἶχε ὁδηγίες νὰ μὴ 
δεχθεῖ τίποτα λιγώτερο ἀπὸ ἕνα χρυσὸ φλουρί, κι 
ἔτσι ἀπέρριψε τὴν προσφορά.

Ἀφοῦ προσπάθησε νὰ πουλήσει τὸ δαχτυλίδι 
σὲ ὅποιον συνάντησε στὴν ἀγορά –καὶ σίγουρα 
θὰ ἦταν πάνω ἀπὸ ἑκατὸ ἄτομα–, παραδέχθηκε 
τὴν ἀποτυχία του, καβάλησε τὸ ἄλογο καὶ γύρισε 
πίσω. Πόσο θὰ ἤθελε νὰ εἶχε ἕνα χρυσὸ φλουρὶ 
νὰ τὸ δώσει στὸν δάσκαλο καὶ νὰ τὸν γλιτώσει 
ἀπὸ τὸ πρόβλημά του.  Ἔτσι θὰ ἔπαιρνε κι αὐτὸς 
τὴ συμβουλὴ καὶ τὴ βοήθεια τοῦ δασκάλου.

Ἡ προσωπικὴ ἀξία
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Μπῆκε μέσα στὴν κάμαρη:
– Δάσκαλε, εἶπε, λυπᾶμαι. Εἶναι ἀδύνατον νὰ  τὰ 

καταφέρω.  Ἴσως νὰ μποροῦσα νὰ πάρω δύο ἢ τρία 
ἀσημένια, ὅμως νομίζω ὅτι δὲν μπορῶ νὰ γελάσω 
κανέναν γιὰ τὴν πραγματικὴ ἀξία τοῦ δαχτυλιδιοῦ.

– Αὐτὸ ποὺ εἶπες εἶναι πολὺ σημαντικό, νεαρέ 
μου φίλε, ἀπάντησε χαμογελώντας ὁ δάσκαλος. 
Πρέπει πρῶτα νὰ μάθουμε τὴν ἀληθινὴ ἀξία τοῦ 
δαχτυλιδιοῦ. Καβάλησε πάλι τὸ ἄλογο καὶ πήγαι-
νε στὸν κοσμηματοπώλη. Ποιὸς ἄλλος θὰ ξέρει 
καλύτερα; Πές του ὅτι θέλεις νὰ τὸ πουλήσεις καὶ 
ρώτησέ τον πόσα μπορεῖ νὰ πιάσει.  Ὅμως μὴν τοῦ 
τὸ πουλήσεις, ὅσα κι ἂν σοῦ προσφέρει. Γύρισε 
πίσω μὲ τὸ δαχτυλίδι.

Ὁ νεαρὸς καβάλησε τὸ ἄλογο καὶ ἔφυγε πάλι.
Ὁ κοσμηματοπώλης ἐξέτασε τὸ δαχτυλίδι στὸ 

φῶς τοῦ κεριοῦ, τὸ κοίταξε μὲ τὸν φακό, τὸ ζύγισε, 
καὶ μετὰ εἶπε στὸ παιδί:

– Πὲς στὸν δάσκαλο, ἀγόρι μου, ὅτι, ἂν θέλει 
νὰ τὸ πουλήσει ἀμέσως, δὲν μπορῶ νὰ τοῦ δώσω 
πάνω ἀπὸ πενῆντα ὀκτὼ χρυσᾶ φλουριὰ γιὰ τὸ 

δαχτυλίδι του.
– Πενῆντα ὀκτὼ χρυσᾶ; φώναξε τὸ παιδί.
– Ναί, ἀπάντησε ὁ κοσμηματοπώλης. Βέβαια, 

μὲ λίγη ὑπομονὴ θὰ μπορούσαμε νὰ βγάλουμε 
γύρω στὰ ἑβδομῆντα χρυσᾶ φλουριά, ὅμως, ἂν 
εἶναι ἐπεῖγον...

Ὁ νεαρὸς ἔτρεξε συγκινημένος στὸ σπίτι τοῦ 
δασκάλου νὰ τοῦ πεῖ τὰ καθέκαστα.

– Κάθισε, τοῦ εἶπε ὁ δάσκαλος, ἀφοῦ τὸν ἄκου-
σε. Εἶσαι κι ἐσύ, συνέχισε, σὰν αὐτὸ τὸ δαχτυλίδι.  
Ἕνα πολύτιμο καὶ μοναδικὸ κόσμημα. Καὶ ὡς τέ-
τοιο, πρέπει νὰ σὲ ἐκτιμήσει ἕνας ἀληθινὸς εἰδικός. 
Γιατί στὴ ζωή σου γυρίζεις ἐδῶ κι ἐκεῖ, ζητώντας 
νὰ ἐκτιμήσει ὁ καθένας τὴν πραγματική σου ἀξία;

Καὶ μ’ αὐτὰ τὰ λόγια, ἔβαλε πάλι τὸ δαχτυλίδι 
στὸ δάχτυλο τοῦ ἀριστεροῦ του χεριοῦ...

Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο

Γιὰ τὴ μεταγραφὴ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ

Ἕνας αὐτοκράτορας στὴν   Ἄπω   Ἀνατολὴ 
γερνοῦσε, καὶ καταλάβαινε ὅτι εἶχε φθάσει 
ἡ ὥρα νὰ διαλέξει τὸν διάδοχό του.   Ἀντὶ 

ὅμως νὰ διαλέξει κάποιο ἀπὸ τὰ παιδιά του ἢ ἕναν 
ἀπὸ τοὺς βοηθούς του, ἀποφάσισε νὰ κάνει κἄτι 
διαφορετικό. Προσκάλεσε μιὰ μέρα πολλοὺς νέ-
ους τοῦ βασιλείου του καὶ τοὺς εἶπε:

–   Ἔφθασε ἡ ὥρα μου νὰ παραιτηθῶ καὶ νὰ 
διαλέξω τὸν ἑπόμενο αὐτοκράτορα.   Ἔχω ἀποφα-
σίσει νὰ διαλέξω ἕναν ἀπὸ σᾶς.

Οἱ νέοι ξαφνιάστηκαν.   Ἀλλὰ ὁ αὐτοκράτορας 
συνέχισε:

– Θὰ δώσω σήμερα στὸν καθένα σας ἕναν σπό-
ρο, ἕναν πολὺ εἰδικὸ σπόρο. Θέλω νὰ τὸν φυτέψε-
τε, νὰ τὸν φροντίζετε καὶ νὰ ξαναρθεῖτε ἐδῶ μετὰ 
ἀπὸ ἕναν χρόνο μὲ ὅ,τι ἔχει φυτρώσει ἀπὸ αὐτὸν 
τὸν σπόρο.   Ἐγὼ θὰ κρίνω τότε τὰ φυτὰ ποὺ θὰ 
φέρετε, καὶ αὐτὸς τὸ φυτὸ τοῦ ὁποίου θὰ διαλέξω 
θὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος αὐτοκράτορας!

Ἕνα ἀγόρι ποὺ λεγόταν Λὶνγκ ἦταν ἐκεῖ ἐκεί-
νη τὴν ἡμέρα, καί, ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι, πῆρε κι 
αὐτὸς ἕναν σπόρο. Πῆγε σπίτι του καὶ γεμάτος 
ἐνθουσιασμὸ διηγήθηκε στὴ μητέρα του τί εἶχε 
συμβεῖ.   Ἡ μητέρα του τὸν βοήθησε νὰ βρεῖ μιὰ 

γλάστρα καὶ χῶμα, κι αὐτὸς φύτεψε τὸν σπόρο καὶ 
τὸν πότισε προσεκτικά. Τοῦ ἄρεσε νὰ τὸν ποτίζει 
κάθε μέρα καὶ νὰ τὸν παρακολουθεῖ, γιὰ νὰ δεῖ 
ἂν εἶχε φυτρώσει.

Ὕστερα ἀπὸ τρεῖς ἑβδομάδες περίπου, μερικοὶ 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους νέους ἄρχισαν νὰ μιλοῦν γιὰ 
τοὺς σπόρους τους καὶ γιὰ τὰ φυτά τους, ποὺ εἶχαν 
ἀρχίσει νὰ μεγαλώνουν.   Ὁ Λὶνγκ συνέχισε νὰ 
παρακολουθεῖ τὸν σπόρο του, ἀλλὰ τίποτα δὲν 
φύτρωσε ποτέ. Πέρασαν τρεῖς ἑβδομάδες, τέσσερις 
ἑβδομάδες, πέντε ἑβδομάδες, κι ἀκόμα τίποτα. 
Τώρα ὅλοι οἱ ἄλλοι μιλοῦσαν μὲ ἐνθουσιασμὸ 
γιὰ τὰ φυτά τους, ὁ Λὶνγκ ὅμως δὲν εἶχε φυτὸ καὶ 
αἰσθανόταν ἀποτυχημένος.

Πέρασαν ἕξι μῆνες, κι ἀκόμα δὲν εἶχε φυτρώσει 
τίποτα στὴ γλάστρα.   Ὁ Λὶνγκ ἄρχισε νὰ πιστεύει 
πὼς εἶχε σκοτώσει τὸν σπόρο του.   Ὅλοι οἱ ἄλλοι 
εἶχαν πιὰ δέντρα καὶ ψηλὰ φυτά, αὐτὸς ὅμως τίπο-
τα.   Ἀλλὰ ὁ Λὶνγκ δὲν ἔλεγε τίποτα στοὺς φίλους 
του.   Ἁπλῶς περίμενε νὰ φυτρώσει ὁ σπόρος του.

Τελικὰ πέρασε ἕνας χρόνος, καὶ ὅλοι οἱ νέοι τοῦ 
βασιλείου ἔφεραν τὰ φυτά τους στὸν αὐτοκράτορα 
γιὰ ἐπιθεώρηση.  Ὁ Λὶνγκ εἶπε στὴ μητέρα του ὅτι 
δὲν θὰ πήγαινε μιὰ ἄδεια γλάστρα, ἀλλὰ αὐτὴ 

Ὁ σπόρος τῆς ἀλήθειας
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τὸν συμβούλευσε νὰ πάει. Κι ἐπειδὴ αὐτὸς ἦταν 
τίμιος, καὶ παρ’ ὅλο ποὺ αἰθανόταν ἕναν κόμπο 
στὸ στομάχι, παραδέχθηκε ὅτι ἡ μητέρα του εἶχε 
δίκιο. Πῆρε λοιπὸν τὴν ἄδεια γλάστρα του καὶ 
πῆγε στὸ παλάτι.

Ὅταν ὁ Λὶνγκ ἔφθασε ἐκεῖ, ἔμεινε κατάπληκτος 
ἀπὸ τὴν ποικιλία τῶν φυτῶν ποὺ εἶχαν καλλιεργή-
σει οἱ ἄλλοι νέοι.   Ἦταν ὅλα τους πανέμορφα, σὲ 
ὅλα τὰ σχήματα καὶ μεγέθη.   Ὁ Λὶνγκ ἀκούμπησε 
τὴν ἄδεια γλάστρα του στὸ δάπεδο, καὶ πολλοὶ 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἄρχισαν νὰ τὸν περιγελοῦν. Με-
ρικοὶ τὸν λυπήθηκαν καὶ τοῦ εἶπαν συγκαταβατικά:

– Δὲν πειράζει· προσπάθησες γιὰ τὸ καλύτερο.
Ὅταν ἔφθασε ὁ αὐτοκράτορας, ἐξέτασε τὴν 

αἴθουσα καὶ χαιρέτησε τοὺς νέους.   Ὁ Λὶνγκ προ-
σπάθησε νὰ κρυφτεῖ στὸ πίσω μέρος τῆς αἴθουσας.

– Τί μεγάλα φυτά, δέντρα καὶ λουλούδια καλ-
λιεργήσατε! εἶπε ὁ αὐτοκράτορας. Σήμερα ἕνας 
ἀπὸ σᾶς θὰ ἐκλεγεῖ ὡς ὁ ἑπόμενος αὐτοκράτορας.

Ξαφνικὰ διέκρινε τὸν Λὶνγκ μὲ τὴν ἄδεια του 
γλάστρα στὸ πίσω μέρος τῆς αἴθουσας. Διέταξε 
ἀμέσως τοὺς φρουρούς του νὰ τὸν φέρουν μπρο-
στά του.   Ὁ Λὶνγκ ἦταν κατατρομαγμένος. « Ὁ 
αὐτοκράτορας γνωρίζει ὅτι εἶμαι ἀποτυχημένος», 
σκέφτηκε· «ἴσως θὰ πρέπει νὰ μὲ σκοτώσει».

Ὅταν ὁ Λὶνγκ ἦλθε μπροστά, ὁ αὐτοκράτορας 
τὸν ρώτησε πὼς λεγόταν.

– Λέγομαι Λίνγκ, ἀπάντησε.
Οἱ ὑπόλοιποι ἄρχισαν νὰ γελοῦν καὶ νὰ τὸν 

κοροϊδεύουν.   Ὁ αὐτοκράτορας ζήτησε νὰ ἡσυ-
χάσουν ὅλοι. Κοίταξε τὸν Λίγνκ, καὶ κατόπιν ἀνήγ-
γειλε στὸ πλῆθος:

–   Ἰδοὺ ὁ νέος σας αὐτοκράτορας! Τὸ ὄνομά 
του εἶναι Λίνγκ!

Ὁ Λὶνγκ δὲν μπόρεσε νὰ τὸ πιστέψει. Δὲν εἶχε 
μπορέσει οὔτε τὸν σπόρο του νὰ κάνει νὰ φυ-
τρώσει. Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ὁ νέος αὐτο-
κράτορας;

Τότε ὁ αὐτοκράτορας εἶπε:
– Πρὶν ἕναν χρόνο, σὰν σήμερα, ἔδωσα στὸν 

καθένα ἀπὸ σᾶς ἐδῶ ἕναν σπόρο. Σᾶς εἶπα νὰ πά-
ρετε τὸν σπόρο, νὰ τὸν φυτέψετε, νὰ τὸν ποτίσετε, 
καὶ νὰ μοῦ τὸν φέρετε πίσω σήμερα.   Ἡ ἀλήθεια 
εἶναι ὅτι ἔδωσα σὲ ὅλους σας βρασμένους σπό-
ρους, ποὺ δὲν θὰ φύτρωναν.   Ὅλοι σας, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὸν Λίνγκ, μοῦ ἔχετε φέρει δέντρα καὶ φυτὰ 
καὶ λουλούδια.   Ὅταν ἀνακαλύψατε ὅτι οἱ σπόροι 
σας δὲν βλάσταιναν, ἀντικαταστήσατε τὸν σπόρο 
ποὺ σᾶς εἶχα δώσει μ’ ἕναν ἄλλο.   Ὁ Λὶνγκ ἦταν 
ὁ μόνος ποὺ εἶχε τὸ θάρρος καὶ τὴν ἐντιμότητα νὰ 
μοῦ φέρει μιὰ γλάστρα ποὺ εἶχε μέσα τὸν δικό μου 
σπόρο. Γι’ αὐτὸ εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ γίνει ὁ νέος 
σας αὐτοκράτορας!

Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο

Γιὰ τὴ μεταγραφὴ 
ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΗ
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Γιὰ τὸν καινούργιο χρόνο
Ξημερώνει!...
Μιὰ καινούργια μέρα περιμένει τὰ 

βήματά μας...
Ἔχουμε πέντε αἰσθήσεις γιὰ νὰ τὴν 

εὐχαριστηθοῦμε...
Δική μας μιὰ βούληση νὰ δεχτοῦμε 

ἢ νὰ διαλέξουμε τὸν δρόμο ποὺ μᾶς 
ξανοίγεται...

Ἔχουμε κι ἕνα τυχερό, ποὺ στέκει σὲ 
κάθε γωνιὰ τοῦ δρόμου, ἀλλάζοντας 
τὴν πορεία μας ἀρεστὰ ἢ ὄχι: τοῦ Θεοῦ 
φροντίδα ἢ τοῦ πειρασμοῦ ξεγέλασμα...

Γιὰ τῆς γῆς τὰ ἐπιβαλλόμενα, ἔχουμε 
τὴ φρόνηση, μὲ διαφορετικὴ κρίση καὶ 
ἀποκτημένη γνώση ὁ καθένας μας...

Ὁ δρόμος ἔχει πολλοὺς σταθμοὺς 
καὶ διαφορετικὸ μάκρος...

Γιὰ τὰ οὐσιαστικὰ θέματα, ποὺ δὲν 
ἀφοροῦν –φανερά– τὰ γήινα, ἡ σκέψη 
παραμερίζεται· περισσότερο μετράει ὁ 
παλμὸς τῆς καρδιᾶς... ὁ ἐσωτερικὸς ψί-
θυρος... (συνείδηση τὸ λέμε).

Μιὰ καινούργια μέρα ξημερώνει, ἂς 
τὴ ζήσουμε:

Γιὰ τ’ ἀντίξοα, ἂς ἀγωνιστοῦμε...
Γιὰ τ’ ἀδιόρθωτα, ἂς ὑπομένουμε, 

ἂν ὄντως εἶναι ἀδιόρθωτα... (καὶ πάλι, 
ἐξαρτᾶται...)

Μετὰ ἀπ’ αὐτὴ τὴ μέρα, μιὰ ἄλλη... 
κι ἄλλη ἀκολουθεῖ.

Ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ τὴν καθεμιά τους. Τὰ 
δῶρα Του, ἀτέλειωτα, ποικίλλουν...

Τὰ μυστικά Του ἀφήνει νὰ γνωρίσου-
με καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε ἀνάλογα 
μὲ τὴν ὡριμότητά μας (ὄχι τὴ χρονική), 
φτάνοντάς τα βῆμα τὸ βῆμα...

Μιὰ καινούργια μέρα ξημερώνει!...
Ἕνας καινούργιος χρόνος ξεκινάει!...
Ἀσημάδευτες μέρες περιμένουνε τὰ 

βήματά μας!...

Ε.Μ.

Μιὰ καινούργια μέρα 
ξημερώνει!...

Ἕνας καινούργιος χρόνος 
ξεκινάει!...

Ἀσημάδευτες μέρες περιμένουνε 
τὰ βήματά μας!...K

K
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« Ἡ προσφορὰ τῆς « Ἡ προσφορὰ τῆς 
γυναίκας στὴν  Ὀρθόγυναίκας στὴν  Ὀρθό--
δοξη  Ἱεραποστολή»δοξη  Ἱεραποστολή»

ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΥΤΑ-ΗΛΙΑ,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013

Ἕνα βιβλίο ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι ἀπο-
τελεῖ αὐτοβιογραφία τῆς συγ-
γραφέως, ἡ ὁποία ἐργάστηκε 
σὲ αὐτὸν τὸν τομέα πάρα πολύ. 
Τόσο, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ 
κανεὶς ὅτι προσέφερε τὴ ζωή 
της. Καὶ στὸ ἔργο αὐτὸ αὐτὴν 
ἀκριβῶς τὴν προσφορὰ περι-
γράφει ἡ κυρία Μαύτα-Ἠλία, 
καταγράφοντας παράλληλα 
τὴν ἱστορία τῆς παρουσίας τῆς 
γυναίκας στὴν  Ὀρθόδοξη  Ἱε-
ραποστολή, ἀπὸ τὶς Μυροφό-
ρους, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ 
θεωρηθοῦν ὡς οἱ πρῶτες γυ-
ναῖκες ἱεραπόστολοι, ὣς τὴν 
ἐποχή μας. Καὶ ὅλα αὐτὰ γρά-

φονται μὲ τρόπο τόσο ζωντανό, 
ὥστε νὰ ἀρχίζεις τὴν πρώτη σε-
λίδα, καὶ νὰ τὸ κλείνεις, ἀφοῦ 
θὰ ἔχεις διαβάσει καὶ τὴν τελευ-
ταία γραμμή. Σᾶς συνιστῶ νὰ 
τὸ διαβάσετε καὶ νὰ τὸ ζήσετε 
μαζὶ μὲ τὴν κυρία Μαύτα-Ἠλία.

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Ἑρρῖκος Ντυνάν.  «Ἑρρῖκος Ντυνάν.    
Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ  Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ    
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ»Ἐρυθροῦ Σταυροῦ»

ΝΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ὅπως λέει καὶ ἡ Michelle 
Bouvier Bron, καθηγήτρια τῶν  
Ἑλληνικῶν τοῦ Πανεπιστημίου 
τῆς Γενεύης, τὸ βιβλίο αὐτὸ βα-
σίζεται σὲ πραγματικὰ γεγονότα 
καὶ στὶς καλύτερες βιογραφίες 
τοῦ  Ἑρρίκου Ντυνάν.  Εἶναι μιὰ 
ρομαντικὴ βιογραφία, ποὺ μᾶς 

κάνει νὰ γνωρίσουμε καλύτερα 
τὴ συγκινητικὴ ζωὴ τοῦ ἱδρυτῆ 
τοῦ  Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.  Καὶ 
εἶναι, λέει, κατάλληλο κυρίως 
γιὰ νέους ἀνθρώπους.

Συμφωνῶ ἀπόλυτα μαζί της.  
Ὅποιος τὸ διαβάσει θὰ γνωρί-
σει, ὄχι μόνο συγκλονιστικὲς 
συγκινήσεις, ἀλλὰ καὶ ἕνα ὑπο-
δειγματικὸ ἄνθρωπο· ἀπὸ τοὺς 
ἐλάχιστους ποὺ ὑπῆρξαν.  Μὲ 
τόσο μεγάλη ψυχή, τόση ἀγά-
πη γιὰ τοὺς πονεμένους, τόση 
συνέπεια στὴν ὑπηρεσία τῶν 
ἰδεῶν του, τόση αὐτοθυσία.  
Μὲ γενναιότητα προχώρησε 
μαζί μὲ τὸν ἐμπνευστή του καὶ 
ἱδρυτὴ τῆς  Ἐκκλησίας, τὸν  Ἰη-
σοῦ Χριστό, στὸν δρόμο ποὺ 
βλέπουμε σχεδὸν ὅλοι μὲ τρό-
μο. Στὸν δρόμο ποὺ πονάει καὶ 
καταρρακώνει τὴν ἴδια ἐκείνη 
τὴν ψυχὴ ποὺ θέλει νὰ σώσει 
τὸν κόσμο ἀπὸ τὴ βαρβαρό-
τητα καὶ τὴν ἀπονιά.  Ἂν δὲν 
κατέβεις στὸν δρόμο αὐτό, δὲν 
γίνεις ἕνα μὲ τοὺς πονεμένους, 
δὲν θὰ πετύχεις.

Ἀλλὰ ὅποιος ρισκάρει τὴ 
ζωή του καὶ τὴν περηφάνεια 
του ἔχει μεγάλη ἐλπίδα νὰ 
κατορθώσει τ’ ἀκατόρθωτα. 
Κι ἔτσι ἔγινε κι αὐτός ἱδρυτὴς 
μιᾶς οὐδέτερης ζώνης ἀγάπης 
κι ἀλληλοβοήθειας, ἀνάμεσα 
στὰ ἀμέτρητα κομμάτια καὶ 
στρατόπεδα τῆς γῆς.  Ὅταν οἱ 
κάνες τῶν ὅπλων εἶναι ὑψω-
μένες κι ἕτοιμες νὰ βγάλουν τὴ 
λάμψη, τὴ βροντή, τὸν μαῦρο 
καπνὸ τοῦ θανάτου, ξάφνου… 
μπορεῖ μιὰ σημαία μὲ κόκκινο 34
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σταυρὸ νὰ ὑψωθεῖ… ἀνάμεσά 
τους. Καὶ τότε ἔρχεται ἡ Εἰρή-
νη καὶ ἡ  Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὴ 
γῆ, διακόπτοντας τὴν ἀνθρω-
ποφαγία. Διάλειμμα τῆς Βασι-
λείας τοῦ Θεοῦ μέσα στὴ βα-
σιλεία τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ νὰ 
προλάβουμε νὰ βοηθήσουμε 
τοὺς πληγωμένους, νὰ θάψου-
με τοὺς νεκρούς, νὰ σώσουμε 
τοὺς ἀμάχους… Κι ὕστερα νὰ 
ξαναξεκινήσουμε τὴ Σφαγή…  
Ὁ  Ἐρυθρὸς Σταυρός, ὁ Ερρῖκος 
Ντυνάν ὁ Αἱματόβρεχτος 
Σταυρὸς εἴθε νὰ ἐπεκταθοῦν, 
νὰ γεμίσουν τὴ γῆ, νὰ φέρουν 
πέρα ὣς πέρα τὴν Εἰρήνη… νὰ 
μὴν ξαναξεκινήσουμε ποτὲ τὸν 
πόλεμο.

Αὐτό τὸ βιβλίο σοῦ ἀνοίγει 
τὴ θέα πρὸς τὸν ὑπέροχο αὐτὸ 
ἄνθρωπο, κι ἐπιθυμεῖς νὰ μά-
θεις πιὸ πολλά γιὰ κεῖνον. Αὐτὸ 
τὸ βιβλίο, ἐὰν διδασκόταν σ’ 
ὅλα τὰ σχολεῖα, θὰ μᾶς ἔδινε 
μιμητές του κι ἐλπίδες... γιὰ μιὰ 
καλύτερη ζωή.

«Νὰ μποροῦσα νὰ εἶχα μιὰ 
ἱκανότητα μαγικὴ στὰ χέρια, σὰν 
αὐτὴ ποὺ ἔχουν τὰ φανταστικὰ 
πλάσματα, ἂς ποῦμε οἱ γίγαντες 
τῶν παραμυθιῶν, νὰ ἐμποδίζω 
τὸ κακό. Νὰ μὴν τὸ ἐπιτρέπω νὰ 
γίνεται. Νὰ σηκώνω ἔτσι τὸ δά-
χτυλό μου καὶ νὰ τὸ σταματῶ...  
Ἤ, ἂς μποροῦσα τοὐλάχιστον νὰ 
κάνω κἄτι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ ὑποφέρουν...» (σελ. 27).

«Νὰ μποροῦσε νὰ δημιουρ-
γηθεῖ σὲ καιρὸ εἰρήνης μιὰ ὀργά-
νωση σὲ κάθε χώρα, ἀπὸ ἐθελο-
ντές, πρόσωπα σεβαστά, ἱερά, 
ποὺ ὅλοι νὰ τοὺς διευκολύνουν 
καὶ νὰ τοὺς ὑποστηρίζουν στὴν 
ἀποστολή τους...» (σελ. 35).

« Ὁ καλὸς συγγραφέας τὴν 
πραγματικότητα ἔχει χρέος νὰ 
ξεσκεπάζει. Αὐτὴ εἶναι στὸ βά-
θος ἡ ἀποστολὴ τῆς τέχνης» 

(σελ. 54).
«Τὰ ἔθνη ποὺ δὲ θὰ συμ-

μετέχουν στὸ παγκόσμιο αὐτὸ 
φιλανθρωπικὸ ἔργο θὰ μείνουν 
στὸ περιθώριο τῆς ἀνθρωπότη-
τας»! (σελ. 74).

«Οἱ σωστὲς λέξεις στὴ 
σωστὴ θέση εἶναι δυναμίτες, κι 
ὁ  Ἑρρῖκος Ντυνὰν ἤθελε  πολὺ 
νὰ βάλει ἕναν δυναμίτη ἀγάπης 
στὴν καρδιὰ τοῦ κάθε ἀνθρώ-
που ποὺ θὰ διάβαζε τὸ βιβλίο 
ποὺ ἔγραφε» (σελ. 75).

«Πρέπει, ἔγραφε, ὅλες οἱ 
χῶρες ποὺ βρίσκονται κάτω 
ἀπὸ τὸν ἴδιο οὐρανό, νὰ προ-
σχωρήσουν στὴν  Ἰδέα τοῦ  
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ! Καμία νὰ 
μὴ μείνει ἀπέξω.  Ὁ πόνος εἶναι 
ἴδιος παντοῦ. Σ’ ὅλα τὰ κορμιά, 
εἴτε ἄσπρα εἶναι, εἴτε μαῦρα, εἴτε 
κίτρινα, καὶ σ’ ὅλες τὶς ψυχές»! 
(σελ. 86).

« Ἡ ρέμβη εἶναι ἀρρώστια.  Ἡ 
πράξη εἶναι ἡ ζωή» (σελ. 87).

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

« Ὀρατόριο « Ὀρατόριο 
τοῦ θανάτου»τοῦ θανάτου»

ΕΛΣΑ ΚΑΣΤΕΛΑ-KREIHSL, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ

Τὸ βιβλίο τῆς  Ἔλσας Κα-
στέλα-Kreihsl  Ὀρατόριο τοῦ 
θανάτου κυκλοφόρησε στὴν  
Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς  Ἐκδόσεις Δό-
μος ἐδῶ καὶ περισσότερα ἀπὸ 
δέκα χρόνια, στὰ τέλη τοῦ 
2001, ἐπανῆλθε ὅμως στὴν 
ἐπικαιρότητα χάρη στὴ γερμα-
νική του ἔκδοση ὑπὸ τὸν τίτλο 
Oratorium von Tod und Leben 
τὸ ἔτος ποὺ μόλις ἔκλεισε, μὲ 
πρόλογο τοῦ  Ἑλληνορθόδο-
ξου μητροπολίτη Αὐστρίας καὶ  
Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευ-
ρώπης  Ἀρσένιου.

Δυὸ λόγια γιὰ τὴ συγγρα-
φέα.  Ἡ  Ἔλσα Καστέλα εἶναι 
διεθνοῦς φήμης  Ἑλληνίδα 
λυρικὴ τραγουδίστρια (ὑψί-
φωνος). Γεννήθηκε ὡς  Ἔλσα 
Πρωτοψάλτη, ἀδελφὴ τῆς πολὺ 
γνωστῆς ἠθοποιοῦ τοῦ θεάτρου 
Λήδας Πρωτοψάλτη, στὴν περι-
οχὴ τῆς Καστέλας στὸν Πειραιᾶ 
(ἐξ οὗ καὶ τὸ καλλιτεχνικό της 
ψευδώνυμο). Μετὰ τὶς σπουδές 
της στὸ  Ἐθνικὸ Ὠδεῖο  Ἀθηνῶν 
καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴ Μουσικὴ  
Ἀκαδημία τῆς Βιέννης καὶ στὸ 
περίφημο «Μοτσαρτέουμ» τοῦ 
Σάλτσμπουργκ, ἡ  Ἔλσα Καστέ-
λα γνώρισε μιὰ λαμπρὴ στα-
διοδρομία στὰ πιὸ φημισμένα 
λυρικὰ θέατρα καὶ στὶς αἴθου-
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σες συναυλιῶν τῆς Εὐρώπης, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ 
τοῦ  Ἀτλαντικοῦ, κυρίως στὶς 
δεκαετίες τοῦ 1960 καὶ 1970.  
Ἄφησε ἐποχὴ ὡς μόνιμη πρω-
ταγωνίστρια τῆς  Ὄπερας τῆς 
Βόννης στὴ Γερμανία ἀπὸ τὸ 
1961, ἐξυμνούμενη ἀκόμη καὶ 
ὡς «νέα Κάλλας». Τὸν σύζυγό 
της Βίλχελμ Κράισλ γνώρισε 
μέσῳ τοῦ περίφημου μαέστρου 
Χέρμπερτ φὸν Κάραγιαν, μὲ τὸν 
ὁποῖο συνεργάσθηκε.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς λαμπρῆς 
σταδιοδρομίας της, ἡ  Ἔλσα 
Καστέλα ἐγκαινίασε μιὰ νέα 
περίοδο στὴ ζωή της, ἡ ὁποία 
ἦταν πλέον ἀφιερωμένη στὴ 
διδασκαλία.  Ἀπὸ τὸ 1981 
δίδαξε λυρικὸ τραγούδι στὸ 
φημισμένο Ὠδεῖο τῆς Βιέννης, 
καὶ κατόπιν, ἀπὸ τὸ 2000, στὸ  
Ὠδεῖο Prayner. Στὶς 22  Ἀπρι-

λίου 1997 τῆς ἀπονεμήθηκε ὁ 
τιμητικὸς τίτλος τῆς »Professo-
rin« μὲ ἀπόφαση τοῦ ἴδιου τοῦ 
Προέδρου τῆς Αὐστριακῆς Δη-
μοκρατίας Τόμας Κλέστιλ, ὡς 
ἐπίσημη ἀναγνώριση ὄχι μόνο 
τῆς λαμπρῆς σταδιοδρομίας 
της, ἀλλὰ καὶ τοῦ πλούσιου 
παιδαγωγικοῦ της ἔργου.

Τὸ βιβλίο της  Ὀρατόριο τοῦ 
θανάτου σημαδεύει μιὰ τρίτη 
περίοδο τῆς ζωῆς της, ὅπως τὴ 
βλέπει ἡ ἴδια, ἀφιερωμένη πλέ-
ον στὴ συγγραφή. Πρόκειται 
γιὰ ἕνα βαθύτατα φιλοσοφικὸ 
ἔργο, καρπὸ εἰλικρινοῦς πνευ-
ματικῆς ἀναζήτησης, μὲ δομὴ 
ποὺ προσομοιάζει στὴ δομὴ 
ὁρατορίου. Διαβάζοντας κανεὶς 
τὸν ἑλληνικὸ τίτλο, θὰ περίμε-
νε νὰ βρεῖ στὶς σελίδες τοῦ βι-
βλίου ἕνα θρῆνο γιὰ τὴν κοινὴ 
μοῖρα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, 

τὸν θάνατο. Στὴν πραγματικό-
τητα, ὅμως, αὐτὸ ποὺ βρίσκει 
κανεὶς στὸ βιβλίο τῆς  Ἔλσας 
Καστέλα εἶναι ἕνας γνήσιος 
ὕμνος πρὸς τὴ ζωή.  Ἀφετηρία 
εἶναι ἕνα τραγικὸ προσωπικὸ 
βίωμα, ὁ συγκλονισμὸς ἀπὸ 
τὴν ἀπώλεια τοῦ ἀγαπημένου 
της συζύγου, τὸν ὁποῖο ὅμως 
ἡ συγγραφέας μετουσιώνει σὲ 
ἐλπίδα γιὰ τὴ ζωή, μέσα ἀπὸ 
τὴν πίστη στὸν Χριστὸ καὶ τὴ βί-
ωση τῆς χαρᾶς τῆς  Ἀναστάσε-
ως.  Ἔτσι, τὸ θέμα τοῦ βιβλίου 
δὲν εἶναι ἡ πορεία ἀπὸ τὴ ζωὴ 
στὸν θάνατο, ἀλλὰ ἀντιστρό-
φως ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωὴ 
καὶ τὴν ἴδια τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς, 
τὸν  Ἰησοῦ Χριστό.  Ὁ πόνος γιὰ 
τὸν θάνατο εἶναι ἡ ἀφετηρία γιὰ 
μιὰ ἀνάβαση πρὸς τὴ Ζωή.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Μεγάλο θαῦμα!  Ἀπαρχὴ 
τῶν θαυμάτων τῆς 
χάρης τοῦ Θεοῦ ἡ 

εὕρεση τῆς  Ἁγίας Εἰκόνας τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ στὴν Τῆνο, στὶς 
30  Ἰανουαρίου τοῦ 1823. Σὲ χα-
λεποὺς χρόνους γιὰ τὸν  Ἑλλη-
νισμό. Τουρκοκρατούμενη ἡ  
Ἑλλάδα ἐπὶ τετρακόσια χρόνια, 
καὶ οἱ  Ἕλληνες σὲ ἐπανάστα-
ση γιὰ τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὸν 
Μάρτιο τοῦ 1821. Μεγάλος ὁ 
ἀγώνας τους, μὲ αὐταπάρνηση 
καὶ θυσία. Καὶ τότε... ὁ Θεὸς 
ἔδρασε στὴν ἱστορία!

Στὴν Τῆνο, τὸ μικρὸ κυκλα-
δονήσι, οἱ εὐλαβεῖς καὶ φιλάν-
θρωποι κάτοικοι ὑποδέχονταν 
ἀλλεπάλληλα ταλαιπωρημέ-
να πλήθη προσφύγων ἀπὸ τὴ 
Σμύρνη καὶ τὶς Κυδωνιές, τὴν 
Κρήτη καὶ τὴν Εὔβοια, τὴν Πε-
λοπόννησο, τὴ Στερεὰ  Ἑλλάδα 
καὶ τὰ νησιὰ τοῦ  Ἀνατολικοῦ 
Αἰγαίου. Μαζί τους μοιράζονταν 
τὸ ψωμί τους καὶ ὕψωναν θυ-
μίαμα τὶς προσευχές τους στὸν 
οὐρανό.  Ἄναβαν τὰ καντηλά-
κια στὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ ἐξωκ-
κλήσια καὶ ἐκλιπαροῦσαν τὸν 
Θεὸ νὰ λυπηθεῖ τὸ Γένος μας.  
Ἡ σημαία τῆς ἐθνεγερσίας εἶχε 
ὑψωθεῖ στὴν Τῆνο ἀπὸ τὶς 20  
Ἀπριλίου 1821, καὶ τὸ νησὶ εἶχε 
δώσει ἤδη τὴν προσφορά του 
στὸν  Ἀγῶνα μὲ τὴ θυσία δύο 
Τηνίων Φιλικῶν στὴν Κωνστα-
ντινούπολη στὶς 18  Ἀπριλίου 
τοῦ 1821 καὶ 300 ἀγωνιστῶν 
στὰ Στύρα τῆς Εὔβοιας.  Ἀλλὰ ἡ 
Θεία Πρόνοια τῆς εἶχε ἀναθέσει 
ὑψηλότερη ἀποστολή.

Μὲ τὰ πρῶτα σκιρτήματα 

τῆς  Ἐπαναστάσεως ἔρχονται 
τὰ πρῶτα μηνύματα τοῦ μεγά-
λου γεγονότος. «Στὸ χωράφι τοῦ  
Ἀντωνίου Δοξαρᾶ σκάψε νὰ βρεῖς 
τὴν εἰκόνα μου...», εἶπε ἡ Θεο-
τόκος σὲ ὄνειρο στὸν εὐλαβῆ 
γέροντα κηπουρὸ Μιχαὴλ Πο-
λυζώη. Λὲς καὶ συνομιλοῦσαν 
οἱ ἄνθρωποι μὲ τὸν οὐρανό...  
Ἀλλὰ τὰ λόγια του θεωρήθη-
καν φλυαρίες, ὅταν ἔσκαψαν 
καὶ βρῆκαν μόνο λίγα ἀρχαῖα 
τοῦβλα. Καὶ τὸν μπάρμπα Γιάν-
νη Γκιουζέ, ὅμως, ἄλλο γέροντα 
γεωργό, ποὺ ἔλεγε ἐπίμονα πὼς 
στὸ χωράφι τοῦ Δοξαρᾶ ὑπῆρχε 

Πριγκιπάτο καὶ κατοικοῦσε μιὰ 
μεγάλη Βασίλισσα, ποὺ θὰ ἀνα-
στήσει τὸ Πριγκιπάτο της, τὸν 
ἔλεγαν παράφρονα.

Ἀλλὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ 
θαύματος ἐπεφύλαξε ἡ Θεο-
μήτωρ στὴν ἐνάρετη Μοναχὴ 
Πελαγία τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς τῆς 
Κυρίας τῶν  Ἀγγέλων στὸ Κε-
χροβούνι.  Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ κά-
στρο τῆς προσευχῆς καὶ τῆς 
νηστείας ἀπέστειλεν ὁ Κύριος 
«λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ».  Ἐκεῖ 
μόναζε, ἀφιερωμένη ἀπ’ τὴν 
παιδική της ἡλικία, ἡ ὀγδοντά-
χρονη γερόντισσα, «τὸ σκεῦος 

30  Ἰανουαρίου 1823 
Ἡ εὕρεση τῆς θαυματουργῆς 

εἰκόνας τῆς Παναγίας στὴν Τῆνο

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ια
ν

ο
υα

ρι
ο

σ
 -

 φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

σ
  

2
0

1
4

37



ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ». Μέρα καὶ 
νύχτα, ἀναμμένη λαμπάδα, 
προσευχόταν στὴ Θεοτόκο, 
ἱκετεύοντας τὸν Υἱό Της γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ βασανισμένου Του 
λαοῦ. Καί «ἦλθε τὸ πλήρωμα 
τοῦ χρόνου», ὅταν ἡ Κεχαρι-
τωμένη τὴν ἀπάντησε «ἐν ἐνυ-
πνίῳ».

Ἐπὶ δύο συνεχόμενες Κυρια-
κές, τὸν  Ἰούλιο τοῦ 1822, «περὶ 
τὸν ὄρθρον», ἐμφανιζόταν στὸ 
ὄνειρο τῆς Μοναχῆς «γυνή τις 
περιβεβλημένη ἄρρητον δόξαν 
καὶ λαμπρότητα». Τὴν καλοῦσε 
καὶ τὴν πρόσταζε «νὰ ἀπέλθῃ εἰς 
ἕνα τῶν Προκρίτων τῆς πόλεως,  
Ἐπίτροπον τοῦ ἰδίου Μοναστηρί-
ου, Σταματέλον Καγκάδην, κε-
λεύουσα τοῦτον νὰ ξεσκεπάσῃ 
τὸν οἶκον Της χωσμένον εἰς τὸν 
ἀγρὸν τοῦ  Ἀντωνίου Δοξαρᾶ 
καὶ νὰ ἐπιστατήσῃ ὁ ἴδιος, γιὰ νὰ 
ἀνεγερθῇ λαμπρῶς καὶ μεγαλο-
πρεπῶς».  Ἡ Πελαγία ξυπνοῦσε 
σαστισμένη, σταυροκοπιόταν 
καὶ θεωροῦσε τὸ ὄνειρο «φα-
ντασίας ἀνάπλασμα».  Ἡ ταπει-
νότητά της δὲν τῆς ἐπέτρεπε 
νὰ πιστέψει πὼς ἦταν ἄξια νὰ 
συνομιλήσει μὲ τὴν  Ὑπεραγία 
Θεοτόκο.

Τὴν τρίτη ὅμως Κυριακή, 
ξημερώματα τῆς 23ης  Ἰουλίου, 
τὴν ἴδια ὥρα, βλέπει καὶ πάλι, 
σὲ ὄνειρο καὶ ἐν συνεχείᾳ σὲ 
ὅραμα, τὴν ἴδια Γυναῖκα νὰ τὴν 
ἐλέγχει αὐστηρὰ γιὰ τὴν ἀπεί-
θεία της.  Ἔντρομη ἡ Πελαγία 
Τὴν ἐρωτᾷ: «Καὶ πόθεν ὁ ἄνθρω-
πος πρὸς τὸν ὁποῖον με στέλλεις 
θέλει δυνηθῇ καί σοι κτίσει τό-
σον λαμπρὸν καὶ μεγαλοπρεπῆ 
οἶκον, ὁποῖον λέγεις;». « Ἐγὼ 
θέλω οἰκονομήσῃ τὰ πάντα, μό-
νον κάμε ὣς σὲ προστάζω καὶ μὴ 
ἐρεύνα», τῆς ἀποκρίνεται ἡ Παρ-
θένος. Μὰ ὁ διάλογος μεταξὺ 
οὐρανοῦ καὶ γῆς –πῶς νὰ τὸ πι-
στέψει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος– 
συνεχίζεται: «Καὶ τίς εἶσαι, Κυρία 
μου, καὶ μὲ προστάζεις τοιαῦτα;», 
ρωτᾷ ἡ Μοναχή, γιὰ νὰ πάρει 

τὴν ἀπάντηση ἀπὸ τὴ Βασίλισσα 
τῶν Οὐρανῶν: «Εὐαγγελίζου, 
γῆ, χαρὰν μεγάλην».  Ἀστραπο-
βόλησε τὸ κελλί, καὶ ἡ Πελαγία 
μὲ τρεμάμενα χείλη ψέλλισε: 
«Αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δό-
ξαν»! Καὶ μὲ τὴν ψυχὴ πυρακτω-
μένη ἀπὸ τὴν πίστη ἀνέλαβε νὰ 
κινητοποιήσει τοὺς πάντες.

Πρῶτα ἔτρεξε νὰ γνωστοποι-
ήσει τὴν προσταγὴ τῆς Θεοτό-
κου στὴν  Ἡγουμένη, Μελανθία 
Παρασκευᾶ, στὸν  Ἐπίτροπο 
Σταματέλλο Καγκάδη, στὸν Μη-
τροπολίτη Γαβριήλ. Σύντονες 
ἐνέργειες ἀρχίζουν.  Ἀληθινὸς 
συναγερμὸς λαοῦ καὶ προσφύ-
γων. Οἱ ἀνασκαφὲς ὅμως μόνο 
ἀρχαῖα ἐρείπια ἀποκαλύπτουν 
καὶ ἕνα πηγάδι ξερό, ἀλλὰ που-
θενὰ εἰκόνα, γιὰ τὴν ὁποία ἔλε-
γε ὁ γέρων Μιχαὴλ Πολυζώης. 
Μαραίνεται ὁ ζῆλος, σταματοῦν 
οἱ ἐργασίες... καὶ τότε: « Ἐπέπε-
σεν ἐν τούτῳ πανώλης νόσος 
εἰς τὴν νῆσον, πολὺν θάνατον 
φέρουσα εἰς τοὺς ἐντοπίους καὶ 
τοὺς παροικοῦντας ξένους». 
Αὐτὴ ἡ μάστιγα ποὺ ἔπληξε τὴν 
Τῆνο τὸ 1822, γεγονὸς ποὺ ἀνα-
φέρει καὶ ὁ Σπυρίδων Τρικού-
πης στὴν  Ἱστορία τῆς  Ἑλληνικῆς  
Ἐπαναστάσεως, πῆρε στὴ συ-
νείδηση τοῦ κόσμου τὴ μορφὴ 
τῆς «ὀργῆς τοῦ Θεοῦ» ἀπὸ τὴν 
ἀπείθεια στὸ θέλημά Του.  Ἀλλὰ 
καὶ ἡ Πελαγία ἀπὸ τὸ Μοναστή-
ρι, μὲ θεϊκὲς καὶ ἐξαίσιες ὀπτασί-

ες, εἶναι σὲ διαρκῆ ἐπικοινωνία 
μὲ τὴν Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν 
καὶ μὲ δέος παρακινεῖ γιὰ τὴν 
ἐκτέλεση τῆς ἐντολῆς τῆς Παρ-
θένου.

Γι’ αὐτὸ ὁ Μητροπολίτης Γα-
βριήλ, μὲ διάγγελμα πρὸς τὸν 
λαό, προτρέπει μὲ φόβο Θεοῦ 
γιὰ τὴν ἔνθερμη συνδρομὴ τοῦ 
πλήθους. Καὶ προβαίνει στὴ 
σύσταση  Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ συ-
νέχιση τῶν ἀνασκαφῶν καὶ τὴν 
ἀνέγερση τοῦ ναοῦ. Τὴν Πρω-
τοχρονιὰ τοῦ 1823 κατατίθεται 
ὁ θεμέλιος λίθος, καὶ ὅταν ὁ  
Ἀρχιερεὺς ζητάει νερὸ γιὰ τὸν 
ἁγιασμό, ἕνα παιδὶ βλέπει ξε-
χειλισμένο ἀπὸ νερὸ τὸ κατά-
ξερο πηγάδι.  Ἦταν τὸ πρῶτο 
θαῦμα! Μ’ ἐκεῖνο τὸ νερὸ κτί-
στηκε ὁ ναὸς «τῆς Εὑρέσεως», 
καὶ ἀφιερώθηκε στὴ Ζωοδόχο 
Πηγή «διὰ τὸ πηγάσαν παραδό-
ξως ὕδωρ».

Τὴν ἑπομένη, 2  Ἰανουαρί-
ου, «ἐφιλήσαμεν τὴν χεῖρα τοῦ  
Ἀρχιερέως καὶ οὕτω ἠρχίσαμεν 
τὴν οἰκοδομὴν τοῦ Οἴκου τῆς 
Κυρίας Θεοτόκου», γράφουν 
οἱ πρῶτοι ἐκεῖνοι  Ἐπίτροποι, 
αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι μάρτυρες 
τῶν θαυμαστῶν γεγονότων.  Ὁ 
ναὸς τελείωνε μέσα στὸν μῆνα, 
γιατὶ τὰ χέρια καὶ οἱ καρδιὲς τῶν 
ἐργατῶν ἀπ’ ὅλο τὸ νησὶ καὶ οἱ 
πρόσφυγες δούλευαν πυρε-
τωδῶς.  Ἀλλὰ δὲν ἔχει βρεθεῖ 
ἡ  Ἁγία Εἰκόνα, καὶ οἱ  Ἐπίτροποι 

30  Ἰανουαρίου 1823.  Ὁ ἀρχιερέας τελεῖ τὴ 
Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τῶν Τριῶν  Ἱεραρχῶν 
τῆς πόλεως, ἐνῷ οἱ ἐργάτες ἀπὸ τὸ χωριὸ Φα-
λατάδος (ἦταν ἡ βάρδια τους ἐκείνη τὴ μέρα) 
σκάβουν μὲ καρδιοχτύπι στὸ χωράφι τοῦ Δο-
ξαρᾶ, γιὰ νὰ καθαρίσουν τὸ ἔδαφος τοῦ ναοῦ 

ἀπὸ σωροὺς χωμάτων.K

K
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δὲν μποροῦν νὰ διανοηθοῦν 
πὼς θὰ κτίσουν ναὸ λαμπρὸ καὶ 
μεγαλοπρεπῆ, ὅπως εἶναι ὁ ση-
μερινός, καὶ μάλιστα σὲ ἐποχὴ  
Ἐπαναστάσεως.  Ὁ λόγος ὅμως 
τῆς Θεομήτορος στὴ γερόντισσα 
Πελαγία ἦταν σαφής: « Ἐγὼ θὰ 
οἰκονομήσω τὰ πάντα»! 

30  Ἰανουαρίου 1823.  Ὁ 
ἀρχιερέας τελεῖ τὴ Θεία Λει-
τουργία στὸν Ναὸ τῶν Τριῶν  
Ἱεραρχῶν τῆς πόλεως, ἐνῷ οἱ 
ἐργάτες ἀπὸ τὸ χωριὸ Φαλατά-
δος (ἦταν ἡ βάρδια τους ἐκείνη 
τὴ μέρα) σκάβουν μὲ καρδιοχτύ-
πι στὸ χωράφι τοῦ Δοξαρᾶ, γιὰ 
νὰ καθαρίσουν τὸ ἔδαφος τοῦ 
ναοῦ ἀπὸ σωροὺς χωμάτων. 
Σκάβουν κι ἀκόμη ἀναζητοῦν 
μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα τὸν πολύτι-
μο θησαυρό. Κι ἐκεῖ, κατὰ τὶς 2 
μ.μ., «ἀνεκαλύφθη ἡ Εἰκὼν τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ περὶ τὴν ἄκραν 
τοῦ νάρθηκος κατακεχωσμένη». 
Λαχτάρησε ὁ ἐργάτης  Ἐμμ. Μά-
τσας ἢ Σπανός, σὰν ἔπιασε στὰ 
χέρια του τὸ θεόσταλτο δῶρο.  
Ἦταν τὸ ἕνα κομμάτι τῆς Εἰκό-
νας, σχισμένο ἀπ’ τὴ σκαπάνη. 
Βρέθηκε καὶ τὸ ἄλλο.

Κι ὅταν τὰ ἔπλυναν μὲ τὸ 
νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ, φάνηκαν 
οἱ μορφὲς τῆς Θεοτόκου καὶ 
τοῦ  Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, 
«σκιασμένες διὰ τὴν παλαιότη-
τα, ἀλλὰ ἄθικτοι ἀπὸ τὴν τομήν». 
Οἱ αἰῶνες εἶχαν ὑφάνει πλέγμα 
ὕλης γύρω ἀπὸ τὴν  Ἱερὴ Εἰκό-
να, σὰν προστατευτικὴ ἀσπίδα, 
καὶ ἡ σκαπάνη ἔπληξε καὶ ἔκο-
ψε τὴν εἰκόνα στὴ μέση στὸν 
κενὸ χῶρο μεταξὺ τῶν δύο 
μορφῶν.  Ἡ τομὴ καλύφθηκε 
μὲ λιωμένο κερὶ καί «ἰδόντες οἱ 
παρόντες ἀνέκραξαν χαρμοσύ-
νως, καὶ ἀσπαζόμενοι μὲ πολλὴν 
εὐλάβειαν ἔδωκαν εἰς τὰς χεῖρας 
τοῦ  Ἀρχιερέως παρόντος ἀνα-
φωνήσαντος: “Μέγας εἶ, Κύριε, 
καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα Σου”».

Ρίγη συγκινήσεως καὶ δά-
κρυα χαρᾶς, ψαλμῳδίες ἀδιά-
λειπτες: «Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν 

μεγάλην». Προσευχὲς καὶ εὐω-
δίες λιβανωτοῦ.  Ἀτέλειωτες 
κωδωνοκρουσίες καί... πυρο-
βολισμοί. Σκιρτᾷ στὸν οὐρανὸ 
ἡ ψυχὴ τοῦ Μιχαὴλ Πολυζώη. 
Τρεμάμενη προσκυνᾷ ἡ Μο-
ναχὴ Πελαγία. Συρρέουν τὰ 
πλήθη τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν 
πόλη καὶ τὰ χωριά, ἀψηφώντας 
κάθε κίνδυνο ἐξάπλωσης τῆς 
ἐπιδημίας ἀπὸ τὸν συνωστισμό, 
«διὰ νὰ ἴδωσιν καὶ ἀσπασθῶσιν 
τὴν  Ἁγίαν Εἰκόνα». « Ἐνταῦθα 
κατανόησον, Χριστιανέ, τὸ μέγα 
θαῦμα τῆς  Ὑπεραγίας Θεοτόκου.  
Ἡ ὀλέθριος πανώλης ἐπεκράτει 
ἀκόμη εἰς τὴν νῆσον, ἀρχίσα-
σα μόλις νὰ κοπάζῃ, ἀφ’ ὅτου 
ἤρχισεν ἡ οἰκοδομὴ τοῦ ἱεροῦ 
ναοῦ. [...]  Ἐξέλιπε τὸ κακὸν ἀπ’ 
ἐκείνης τῆς ἡμέρας (τῆς εὑρέσεως 
τῆς  Ἁγία Εἰκόνος)».

Στὶς 2 Φεβρουαρίου, ἑορτὴ 
τῆς  Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, σ’ 

ἐκεῖνο τὸν ἀπὸ παλιὰ πυρπο-
λημένο ἀπὸ τοὺς Σαρακηνοὺς 
ναό –τῆς Εὑρέσεως τώρα– καὶ 
στὸ ἴδιο ἱερὸ Βῆμα προσφέρε-
ται πάλι ἡ  Ἀναίμακτη Θυσία. 
Καὶ ὁ Μητροπολίτης μὲ βαθιὰ 
συγκίνηση συνεγείρει τὰ πλήθη 
λέγοντας: « Ἃς λιτανεύσωμεν καὶ 
ἡμεῖς... ἂς παρακαλέσωμεν τὴν 
Παντάνασσαν τοῦ κόσμου ὅπως 
στρέψῃ καὶ πάλιν τὸ βλέμμα πρὸς 
τὸν κινδυνεύοντα περιούσιον 
λαὸν τοῦ Υἱοῦ Της καὶ δώσῃ 
εἰς αὐτὸν δυνάμεις νὰ ἀντιταχθῇ 
κατὰ τοῦ αἱμοχαροῦς τυράννου».

Τὸ πνεῦμα ἐκείνης τῆς 
ἐποχῆς ἐκφράζει ἕνα ἀπὸ τὰ 
ψαλλόμενα τροπάρια τὴν πα-
ραμονὴ τῆς ἑορτῆς: « Ἐπληρώθη 
ἐκ χαρᾶς ἡ νῆσος Τῆνος ἀληθῶς, 
ὅτι εὗρεν ἐν τῇ γῇ τὴν σὴν Εἰκό-
να τὴν Σεπτήν, ἣν παραδόξως 
ἀνέδειξας, Θεοτόκε, καὶ ταύτην 
ἐν χαρᾷ λαβοῦσα ἔκραξεν, Τῆς 

 Κι ἐκεῖ, κατὰ τὶς 2 μ.μ., «ἀνεκαλύφθη  
ἡ Εἰκὼν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ περὶ τὴν ἄκραν  

τοῦ νάρθηκος κατακεχωσμένη». K
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πίστεως ἡμῶν Σὺ εἶ τὸ καύχη-
μα, καὶ τῆς  Ἑλλάδος σύμβολον 
χαρᾶς, μηνῦον ἐλευθερίαν τοῦ 
Γένους ἡμῶν».  Ὡς μήνυμα θεί-
ας εὐνοίας, ὡς Εὐαγγελισμὸς 
γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ Γένους μας 
ἑρμηνεύθηκε ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ 
ψυχὴ τὸ θαυμάσιο γεγονός, 
ὅταν ἀστραπιαῖα μεταδόθηκε 
στὰ πέρατα τῆς  Ἑλλάδος.  Ἦταν 
ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στὶς μα-
κροχρόνιες δεήσεις καὶ θερμὲς 
ἱκεσίες ὁλόκληρου τοῦ Γένους 
πρὸς τὴ Θεομήτορα!

Ἡ μεγάλη εἴδηση ἀναπτέρω-
σε τὸ φρόνημα τῶν ἀγωνιστῶν.  
Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, ὅταν ἔμαθε 
τὴν εὕρεση τῆς  Ἁγίας Εἰκόνας 
ἀπὸ κάποιους 
Τ η ν ι α κ ο ύ ς , 
ε ἶ π ε :  « Τ ώ -
ρα ἡ Παναγία 
στερέωσε τὴν 
ὑπογραφή Της 
γιὰ τὴ λευτεριά 
μας». Κι ἦλθαν 
προσκυνητὲς 
στὴ Χάρη Της 
καπεταναῖοι 
κι ὁπλαρχηγοὶ 
καὶ ναύαρχοι, 
γιὰ νὰ ἀντλή-
σουν δύναμη 
καὶ μὲ τὸν θεῖο 
φωτισμὸ νὰ 
ἐπιτελέσουν 
τὰ καθήκοντά 
τους πρὸς τὴν πατρίδα.

Μέσα σ’ ἕνα μόνο ἔτος 
ὑψώθηκε ἐκεῖνος ὁ καλλιμάρ-
μαρος ναός –«τὸ Πριγκιπάτο» 
τοῦ γέροντα Γκιουζέ– «ὑπὸ τὴν 
κλαγγὴν τῶν ὅπλων», ἐνῷ σὲ 
ὀκτὼ ἔτη ἀποπερατώθηκε τὸ 
ὅλο κτηριακὸ συγκρότημα τοῦ  
Ἱεροῦ  Ἱδρύματος, κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀνεξαρ-
τησία. Εἶναι τὸ πρῶτο δημόσιο 
ἀρχιτεκτόνημα τῆς ἀναγεννώ-
μενης  Ἑλλάδος. Μάρτυρας τῆς 
γενικῆς ἀγωνίας τοῦ  Ἔθνους. 
Θαῦμα τῆς πίστεως στὸν Θεὸ 
ὅλων τῶν  Ἑλλήνων! Οἱ πά-

ντες ἐργάζονταν συνεχῶς. Τὰ 
οἰκοδομικὰ ὑλικὰ καὶ τὰ μέσα 
ἐξοικονομοῦνταν ἄφθονα ὡς ἐκ 
θαύματος. Γενναῖες χορηγίες καὶ 
προσφορὲς ἔφθαναν ἀπὸ κάθε  
Ἑλληνικὴ γῆ, καὶ πλούσιες κατ’ 
ἐπανάληψη δωρεὲς ἀπὸ τὸν ἔξω  
Ἑλληνισμό.

Κι ὅπως σ’ αὐτὸν τὸν τόπο 
τὴν ἡμέρα τῆς Εὑρέσεως προ-
σκύνησαν τὴν  Ἁγία Εἰκόνα, 
πηγὴ ἰαματικῶν χαρισμάτων 
καὶ θαυματουργιῶν, ντόπιοι 
καὶ πάροικοι ἀδελφωμένοι, 
ἔτσι καὶ ὁ Ναὸς τῆς Μεγαλόχα-
ρης ἔγινε χῶρος συναντήσεως, 
λίκνο ἐλπίδας καὶ παρηγοριᾶς 
ὅλων τῶν ἀλύτρωτων ἀδελφῶν 

μας διαχρονικά. Καὶ τὸ  Ἵδρυμά 
Της, ποὺ ὀργάνωσαν ἐκεῖνοι οἱ 
πρῶτοι θεοκίνητοι  Ἐπίτροποι, 
μὲ τὴ χάρη τῆς Παναγίας ἔγινε 
Πανελλήνιο κέντρο Εὐαγγελι-
σμοῦ, φιλανθρωπίας, πνευμα-
τικῆς ἀναγέννησης καὶ κοινω-
νικῆς ἀντίληψης.

Καὶ σφυρηλατήθηκε ἐθνικὸς 
συναγερμὸς γιὰ τήν «ὑβρισθεῖσα 
Μητέρα τοῦ Θεοῦ», ὅταν τὸν 
Δεκαπενταύγουστο τοῦ 1940 ἡ 
φασιστικὴ  Ἰταλία τοῦ Μουσσο-
λίνι τορπίλισε ἔξω ἀπὸ τὸ λιμάνι 
τῆς Τήνου τὸ εὔδρομο τοῦ στό-
λου μας «ΕΛΛΗ», ποὺ θὰ ἀπέδι-

δε τιμὲς ἐκπροσωπώντας, ὅπως 
κάθε χρόνο, τὴν εὐγνωμοσύνη 
τῶν Πανελλήνων στὴ Θεοτόκο. 
Γι’ αὐτὸ στὸν Πόλεμο τοῦ ’40 
ὁ ναός Της στάθηκε «Ψυχικὸ 
Στρατηγεῖο τοῦ  Ἔθνους», καὶ ἡ 
Μεγαλόχαρη ἔγινε καὶ πάλι ἡ  
« Ὑπέρμαχος Στρατηγός» του.

Ἐπὶ 190 χρόνια ἀπὸ τὸ ἱστο-
ρικὸ γεγονὸς τῆς Εὑρέσεως, 
ἐπαναβιώνεται συνεχῶς στὴν 
Τῆνο ἕνα θαῦμα πολυσύνθετο 
καὶ διαρκές! Χιλιάδες οἱ εὐλα-
βεῖς προσκυνητὲς τῆς Πάνσε-
πτης Εἰκόνας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 
μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς  Ὁσίας Πε-
λαγίας, ποὺ ἀπὸ τὸ 1970 ἀνή-
κει στὴ χορεία τῶν  Ἁγίων τῆς  

Ἐκκλησίας μας. 
Σ ή μ ε ρ α , 

στοὺς καιροὺς 
τῆς κρίσης, 
οἰκονομικῆς, 
κυρίως ὅμως 
πνευματικῆς 
καὶ  ἠθικῆς, 
ποὺ μαστίζει 
τὴν πατρίδα 
μας, ἡ προ-
σωπικὴ καὶ 
συνεχῶς ἐπα-
ναλαμβανό-
μενη ἐμπει-
ρία χιλιάδων 
πνευματικῶν 
ἀνθρώπων, 
προσκυνητῶν 

στὴ Χάρη Της, ἐπιβεβαιώνει πὼς 
ἡ Θεομήτωρ παραμένει «πάντων 
θλιβομένων ἡ χαρὰ καὶ ἀδικου-
μένων προστάτις καὶ πενομένων 
τροφή...». Καὶ ἐκ βάθους ψυχῆς 
ἀναφωνοῦμε: «Μῆτερ τοῦ Θε-
οῦ τοῦ  Ὑψίστου, Σὺ ὑπάρχεις,  
Ἄχραντε, σπεῦσον...».

Πηγές:  Ἀρχεῖο τοῦ 
Π.Ι.Ι. Εὐαγγελιστρίας Τήνου

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-
ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Ὡς μήνυμα θείας εὐνοίας, ὡς Εὐαγγελισμὸς γιὰ 
τὴ σωτηρία τοῦ Γένους μας ἑρμηνεύθηκε ἀπὸ 
τὴν ἐθνικὴ ψυχὴ τὸ θαυμάσιο γεγονός, ὅταν 

ἀστραπιαῖα μεταδόθηκε στὰ πέρατα τῆς  Ἑλλά-
δος.  Ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στὶς μακρο-

χρόνιες δεήσεις καὶ θερμὲς ἱκεσίες ὁλόκληρου 
τοῦ Γένους πρὸς τὴ Θεομήτορα!K
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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»

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»
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