
Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 60ο  • Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2014  •  Ἀρ. 602

m  8 Μαρτίου. Ἡμέρα τῆς Γυναίκας
m  1821. Λόγοι ποὺ ἔχουν πολλὰ νὰ ποῦν
m  Ἀριθμοὶ καὶ ἄνθρωποι
m  Ὁ Χριστὸς ἀνέστη!  



Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

Κυκλοφορεῖ ἀνά δύο μῆνες 
 μέ 40 σελίδες.

• Ἰδιοκτήτης: «Χριστιανική  Ἕνωσις Ἀκτῖνες»,  
ὁδός Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα 
Τηλ. 210 3247294, 210 3235931

• Ἐκδότης: Γεώργιος Ἰατρίδης, Παρθενῶνος 26  
117 42 Ἀθήνα

• Διευθύντρια Σύνταξης: Βασιλική 
Παναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου,  
Ἀσκληπιοῦ 95, Ἀθῆνα 114 72

• Τιμή τεύχους 2,5€. 
• Ἐτήσια Συνδρομή: Ἐσωτερικοῦ 15€. 

Ἐξωτερικοῦ: 30€.  
Kύπρου: 20€.

• Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα
• Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2014
• Δημιουργικό - Ἐκτύπωση: «Λυχνία Α.Ε.», 

Ἀνδραβίδας 7, 136 71 Χαμόμυλο Ἀχαρνῶν,  
Τηλ. 210 3410436, www.lyhnia.gr

Παρακαλοῦμε, ἀποστέλλετε τίς συνεργασίες σας 
στή διεύθυνση Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα.
Διατηροῦμε τό δικαίωμα νά μή δημοσιεύουμε ἤ 
νά συντέμνουμε κατά τήν κρίση μας ὁποιοδήπο-
τε χειρόγραφο. Χειρόγραφα δημοσιευμένα ἤ μή 
δέν ἐπιστρέφονται.

 ✒ 8 Μαρτίου. Ἡμέρα τῆς Γυναίκας (Βασιλικὴ Οἰκονομάκου)  _______________________________________ 41

 ✒ 1821. Λόγοι ποὺ ἔχουν πολλὰ νὰ ποῦν... (Γιάννης Κ. Τσέντος)  __________________________________ 45

 ✒ Περίλυπός ἐστιν... (Μαρίνα Φραγκάκη)  ______________________________________________________ 49

 ✒ Οἱ τρεῖς κέδροι (μτφ. Α.Γ.)  __________________________________________________________________ 50

 ✒ Ὁ Χριστὸς ἀνέστη! (Ναυσικᾶ  Ἰεσσαὶ Κασιμάτη)  ________________________________________________ 51

 ✒ Ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ τραγούδι «Τῆς Πάργας» ( Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ)  _______________________ 52

 ✒ Τὸ ἱερὸ μυστικό (Χρῖστος Ν. Κακούρης)  ______________________________________________________ 55

 ✒ Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα (Μπέλλα Παρασκευοπούλου)  ____________________________________________ 58

 ✒ Ἔτσι ἀναπάντεχα ( Ἀξιοθέα Κυριακίδου-Σπανοῦ)  _______________________________________________ 60

 ✒ Παιδικὴ παχυσαρκία (Ζωὴ Ριζοκώστα-Ἀγγέλη)  ________________________________________________ 61

 ✒ Δῶσε τόπο στὴν ὀργή ( Ἀνδρέας Θωμᾶς)  ____________________________________________________ 63

 ✒ Ὁ Γιαννάκης ὁ ταχυδρόμος ( Ἀμαλία Κ. Γερακανάκη)  ___________________________________________ 64

 ✒ Μιὰ βράβευση, ἕνα παράδειγμα, ἕνα μήνυμα... (Χρυσῆ Δ. Μανωλοπούλου-Τσέντου)  ______________ 65

 ✒ Ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦ θεάτρου. « Ἕνας ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ» (Νίκος Τσιρώνης)  ________________________ 67

 ✒ Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας. Ἀριθμοὶ καὶ ἄνθρωποι (Κλειὼ Σταυρούλα Κουράση)  ______________________ 69

 ✒ Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἢ μοὖπαν. Τὸ πέρασμα (Λίτσα Ἁπαλάκη)  __________________________________ 70

 ✒ Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο. Ἡ ποντικοπαγίδα (Δήμητρα Πετουμένου, Μαρία Πορφύρη)  ____________________ 71

 ✒ Βιβλιοπαρουσίαση: «Ἄρατε πύλας» ( Ἄννα Παγοροπούλου) _____________________________________ 72

 ✒ Στὰ ἴχνη τῶν τριῶν Ἁγίων (Κατερίνα Δογάνη)  _________________________________________________ 73

 ✒ Εἰς μνημόσυνον. Ἡ ἐγγονὴ ἀποχαιρετᾷ τὴ γιαγιά (Αἰκατερίνη Βαρελᾶ-Παντελιᾶ)  ____________________ 74

 ✒ Εἰς μνημόσυνον. Δήμητρα Κακαβούλη (Μαρία Μπόκα-Σαβούρδου)  _____________________________ 75

 ✒ Εἰς μνημόσυνον. Νίκη Σκούρα (Κύκλος Ν. Ψυχικοῦ)  ___________________________________________ 76

 ✒ Ὁ Κύριος ἠγέρθη ὄντως (μοναχὴ Θέκλα)  _____________________________________________________ 78

 ✒ Ἰερουσαλήμ, ἡ πατρίδα τῆς ψυχῆς (Φάνυ Κουντουριανοῦ-Μανωλοπούλου)  ______________________ 79

 ✒ Διόρθωση ________________________________________________________________________________ 80

Περιεχόμενα

K



Ἔχει καθιερωθεῖ νὰ ὑπάρ-
χει κάποια μέρα μέσα στὸν 
χρόνο ποὺ νὰ γιορτάζεται 

ἢ νὰ ὑπενθυμίζεται ἕνα σπου-
δαῖο γεγονός, ἢ καὶ κἄτι ἄλλο 
σπουδαῖο καὶ ἀξιομνημόνευτο.  
Ἔτσι, ἔχουμε τήν « Ἡμέρα τοῦ 
Παιδιοῦ», τήν « Ἡμέρα τοῦ Πε-
ριβάλλοντος» κ.ο.κ., κατὰ τὴν 
ὁποία οἱ ἄνθρωποι συζητοῦν καὶ 
ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις, ὥστε νὰ 
γίνονται προσπάθειες καλυτέ-
ρευσης, βελτίωσης τοῦ θέματος 
ποὺ ἑορτάζεται. Αὐτὲς οἱ ἡμέρες 

εἶναι παγκόσμιες ἡμέρες, ἐκτὸς 
τῶν ἑορτῶν, ἐθνικῶν ἢ θρη-
σκευτικῶν, τοῦ κάθε κράτους.

Ἡ 8η Μαρτίου ἔχει καθιερω-
θεῖ ὡς « Ἡμέρα τῆς Γυναίκας».  
Ὄχι τῆς μητέρας, ποὺ ἑορτάζε-
ται τὸν Μάιο καὶ ἀφορᾷ μέρος 
τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας, ἀλλά 
« Ἡμέρα τῆς Γυναίκας».

Ἡ γυναῖκα ἔχει θέση παντοῦ, 
ἀπ’ τὴ στιγμὴ τῆς γέννησης τοῦ 
ἀνθρώπου, μέχρι τὸν θάνατό 
του.  Ἐργάζεται παντοῦ: στὸ σπί-
τι βέβαια, ἀλλὰ καὶ στὸν παρα-

γωγικὸ τομέα, στὸν πρωτογενῆ 
κατ’ ἀρχάς, στὶς ἀγροτικὲς δου-
λειές, καὶ περισσότερο σ’ αὐτὸν 
στὰ ὑπὸ ἀνάπτυξη κράτη, στὸν 
δευτερογενῆ ὡς ἐργάτρια στὰ 
ἐργοστάσια, ἀπὸ τότε ποὺ τὸν 
19ο αἰῶνα ἄρχισε ἡ βιομηχανικὴ 
ἐπανάσταση, καὶ τώρα πολὺ 
περισσότερο στὰ ἀνεπτυγμένα 
κράτη στὸν τριτογενῆ τομέα, ὡς 
ὑπάλληλος στίς «ὑπηρεσίες». 
Πολλές, πάρα πολλὲς γυναῖκες 
ἔχουν βρεῖ καλὴ δουλειὰ στὰ 
ἀνεπτυγμένα κράτη, φθάνοντας 

8 Μαρτίου 
Ἡμέρα τῆς Γυναίκας
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μέχρι καί... πρωθυπουργίνες! 
π.χ.  Ἴντιρα Γκάντι, Μάργκαρετ 
Θάτσερ.

Ἀπὸ ποῦ ξεκίνησε ὅμως ἡ 
γυναῖκα; Ποιὰ ἡ διαδρομή της 
στὴν ἱστορία καὶ ποιὸ τὸ μέλ-
λον της; Καὶ τί χρειάζεται, γιὰ 
νὰ γίνει τὸ πρόσωπο ποὺ πρέ-
πει νὰ εἶναι, ἕνας ἐπιτυχημένος, 
σωστὸς ἄνθρωπος παντοῦ, στὸ 
σπίτι, στὸ περιβάλλον της, στὸν 
κόσμο;

Τὸ 1957, δηλαδὴ μόλις πρὶν 
ἀπὸ λίγο πάνω ἀπὸ μισὸ αἰῶνα, 
ἡ Συνθήκη τῆς Ρώμης ρυθμίζει 
τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητας δικαιωμά-
των στὸν τομέα τῆς ἐργασίας.  Ἡ 
ἀρχὴ αὐτή, ποὺ σήμερα φαίνεται 
αὐτονόητη, θεσπίζει τὶς σχέσεις 
ἰσότητας τῶν δύο φύλων.  Ἡ 
Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα, ποὺ τότε 
ἔκανε τὰ πρῶτα βήματά της, θε-
μελίωσε τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητας, 
καὶ ὅλα τὰ κράτη μέλη ἀναγκά-
σθηκαν νὰ ἀναθεωρήσουν τὶς 
διατάξεις τους περὶ αὐτῆς.

Πολλὰ ἔχουν ἀλλάξει, ἀπὸ 
τότε ποὺ ἡ γυναῖκα βγῆκε νὰ 
ἐργαστεῖ «ἔξω», πρῶτα στὰ 
ἐργοστάσια ὡς ἐργάτρια καὶ μετὰ 
στὶς ὑπηρεσίες ὡς ὑπάλληλος.  
Ὅποιος ἔχει χρήματα ἔχει καὶ 
φωνή, ζητάει τὸ δίκιο του.  Ἔτσι 
ἄρχισε, ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα, τὸ 
φεμινιστικὸ κίνημα. Αἰτία: οἱ ἀδι-
κίες τῶν ἀνδρῶν. « Ἄνδρες οἱ νο-
μοθετοῦντες καὶ κατὰ γυναικῶν 
ἡ νομοθεσία», ὅπως ἔγραψε ὁ 
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. 

Τὸ φεμινιστικὸ κίνημα ἔχει τὰ 
καλά του, ἀλλὰ ἔχει βέβαια καὶ 
τὰ στραβά του.  Ὠφέλησε ἆρα-
γε ἢ ἔβλαψε τὴ γυναῖκα; Θὰ τὸ 
δοῦμε παρακάτω.  Ἴσως καὶ τὰ 
δύο...

Σήμερα ἡ κοπέλα, ὅπως καὶ 
τὰ ἀδέλφια της, πηγαίνει στὸ 
σχολεῖο, περατώνει τὶς σπουδές 
της ὅπως καὶ τὰ ἀγόρια, διαλέγει 
ἐπάγγελμα, ἐργάζεται, βγαίνει 
μόνη της, ταξιδεύει, ἀγοράζει 
καὶ πωλεῖ χωρὶς ἔγκριση τοῦ 
ἄνδρα, μοιράζεται τὴν ἐπιμέλεια 

τῶν παιδιῶν μὲ τὸν πατέρα καὶ 
ἔχει ἴση ἀμοιβὴ γιὰ ἴδια ἐργασία.

Αὐτὰ εἶναι βέβαια ὡραῖα σὲ 
ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν ἰσότητα.  Ὅλα 
ὅμως τὰ προνόμια ποὺ ἀπέ-
κτησε ἡ γυναῖκα τῆς βγῆκαν σὲ 
καλό; δηλαδὴ βγῆκε ὄφελος γι’ 
αὐτήν; 

Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, νὰ ξεκαθαρί-
σουμε τί ἀκριβῶς θὰ πεῖ «ἰσότη-
τα».  Ἰσότητα ὑπάρχει, μόνο ὅταν 
συγκρίνει κανεὶς δύο πράγματα 
ὅμοια. Δὲν εἶναι ὅμως ὅμοια τὰ 
δύο φύλα· ἄλλος ὁ ἄνδρας, 
ἄλλη ἡ γυναῖκα.  Ἰσότητα ἔχουν 
μόνο σὲ ὅσα γνωρίσματα ἔχουν 
κοινά. Γιὰ παράδειγμα, εἶναι 
ἄνθρωποι, εἶναι πολῖτες τοῦ ἴδι-
ου κράτους ἢ κάνουν τὴν ἴδια 
ἀκριβῶς ἐργασία.  Ὡς πολῖτες 
λοιπὸν θὰ ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώ-
ματα, θὰ ἔχουν τὴν ἴδια ἀμοιβὴ 
γιὰ ἴδια ἐργασία.

Ἀλλά... ὑπάρχουν ἀνομοιό-
τητες, ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν 
ὑπ’ ὄψιν.  Ἡ γυναῖκα ἐγκυμο-
νεῖ, γεννᾷ, θηλάζει, ἀνατρέφει 
τὰ παιδιά της, τοὐλάχιστον τὰ 
πρῶτα χρόνια. Δημιουργοῦνται 
ἔτσι καθήκοντα κόπου καὶ χρό-
νου ποὺ δὲν ἔχουν οἱ ἄνδρες.  
Ἂν λοιπὸν ἐφαρμοσθεῖ ἡ «ἀπό-
λυτη ἰσότητα», αὐτὴ γίνεται 
«ἀνισότητα». Καὶ θὰ πρέπει νὰ 
μεριμνήσει ἡ πολιτεία, ἡ κοι-
νωνία, τὸ στενὸ περιβάλλον, 
ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ 
ἀνισότητα.  Ἂν τιμωροῦν τὴ γυ-

ναῖκα μὲ ἀπόλυση, μὲ διακοπὴ 
μισθοῦ, παράλειψη φροντίδας, 
ἡ γυναῖκα θὰ ἐκδικηθεῖ τὴν κοι-
νωνία: δὲν θὰ κάνει παιδιά. Οἱ 
συνέπειες θὰ εἶναι τρομακτικές. 
Πρῶτον, τὸ δημογραφικὸ πρό-
βλημα, μὲ ἀποτέλεσμα σχολεῖα 
νὰ κλείνουν, χωριὰ νὰ ἐρημώ-
νουν.  Ἔπειτα, τὸ ἀσφαλιστικὸ 
σύστημα θὰ συρρικνωθεῖ καὶ 
δὲν θὰ ὑπάρχουν χρήματα γιὰ 
συντάξεις. Μὴν ἀκοῦτε ὅτι «ἡ  
Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει»· ἡ  
Ἑλλάδα ἀργοπεθαίνει, ἂν ἐγκα-
ταλείπει τὶς αἰώνιες ἀξίες· καὶ μία 
ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ οἰκογένεια. 
Λέγουν, καὶ πολὺ σωστά: «Τὸ 
χέρι ποὺ κουνάει τὸ λίκνο δημι-
ουργεῖ τὸν πολιτισμό».  Ἂς προ-
σεχθεῖ λοιπὸν ἡ γυναῖκα, ἂς τῆς 
δοθεῖ ἡ κατάλληλη ἀγωγὴ καὶ ἡ 
κατάλληλη συμπαράσταση. Ἄχ, 
αὐτὴ ἡ  Ἑλληνίδα μάννα, πόσα 
τῆς ὀφείλουν ὅλοι!

Γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω 
λόγους, τὸ πρῶτο μέλημα ἑνὸς 
κράτους ὀργανωμένου εἶναι 
νὰ φροντίζει ἰδιαιτέρως τὴ γυ-
ναῖκα, μὲ ἄδειες, μὲ νηπιακοὺς 
σταθμούς, μὲ σωστὴ διαπαιδα-
γώγηση.

Ὠφέλησε ἆραγε τὴ γυ-
ναῖκα καὶ τὴν κοινωνία ἡ 
ἐργασία ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι;  
Ἡ ἀπάντηση εἶναι σύνθετη: Μὲ 
τὴν ἐργασία, ἡ γυναῖκα συνει-
σφέρει στὸ σπίτι, ὁ ἄνδρας τήν 
«ὑπολογίζει», ἡ ἴδια ἀποκτᾷ 

Νὰ ξεκαθαρίσουμε τί ἀκριβῶς θὰ πεῖ «ἰσότη-
τα».  Ἰσότητα ὑπάρχει, μόνο ὅταν συγκρίνει 
κανεὶς δύο πράγματα ὅμοια. Δὲν εἶναι ὅμως 

ὅμοια τὰ δύο φύλα· ἄλλος ὁ ἄνδρας, ἄλλη ἡ 
γυναῖκα.  Ἰσότητα ἔχουν μόνο σὲ ὅσα γνωρί-

σματα ἔχουν κοινά. K
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αὐτοπεποίθηση, γίνεται πιὸ ὥρι-
μη, ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὸν κόσμο, 
δὲν εἶναι ἡ αἰώνια «ἀνήλικη», 
ποὺ δὲν ἔχει γνώμη.  Ἀλλά, 
δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ ἐργασία ἔχει 
καὶ τὰ μειονεκτήματά της.  Ἡ γυ-
ναῖκα λείπει πολλὲς ὧρες ἀπὸ 
τὸ σπίτι, καὶ αὐτὸ ἴσως νὰ ἔχει 
συνέπειες στὴν ἀγωγὴ τῶν παι-
διῶν. Πάντα δικές της εἶναι οἱ 
εὐθύνες γιὰ τὸ τί θὰ φάει ἡ οἰκο-
γένεια, πῶς θὰ μελετήσουν τὰ 
παιδιά. Στὴ γυναῖκα πέφτει καὶ 
ἡ φροντίδα γιὰ τὰ ἡλικιωμένα 
καὶ ἄρρωστα μέλη. Τὰ μηχανή-
ματα βοηθοῦν μέν, ἀλλὰ εἶναι... 
ἄψυχα. Βέβαια, τὸ ποτάμι δὲν 
γυρίζει πίσω· ἡ γυναῖκα θέλει 
νὰ σπουδάσει καὶ νὰ ἐργάζεται. 
Πολιτεία, ἐργοδότης καὶ μέλη 
τῆς οἰκογένειας ἂς εἶναι κοντά 
της.  Ἀλλὰ κι αὐτὴ νὰ μὴν ψη-
λώνει τὴ μύτη...

 Ἂς σκεφθοῦμε τώρα 
ἀπὸ ποῦ ξεκίνησε αὐτὴ ἡ δόλια 
γυναῖκα! Καὶ ἂς ἀρχίσουμε «ἐκ 
Θεοῦ», ὅπως λέγεται:  Ὁ Θεός, 
διαβάζουμε, ἔπλασε τὴν Εὔα 
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ  Ἀδάμ (Γεν., 
β΄ 22), ὄχι ἀπὸ τὸ κεφάλι, ὥστε 
νὰ κανονίζει αὐτὴ τὰ πάντα, 
οὔτε ὅμως καὶ ἀπὸ τὰ πόδια, νὰ 
τὴν πατάει ἐκεῖνος ὅποτε θέλει.  
Ὁ Θεὸς τὴν ἤθελε στὸ πλευρό 
του, σύντροφο καὶ βοηθό του 
(ὅ.π., β΄ 23-24).

Στὶς  Ἅγιες Γραφὲς ὑπάρ-
χουν πολλῶν εἰδῶν γυναῖκες. 
Πολλὲς εἶναι πονηρές, ἐγωί-
στριες, δολοπλόκες, ὅπως π.χ. 
ἡ Δαλιδᾶ, ποὺ κατέστρεψε τὸν 
Σαμψών.  Ἀλλὰ βέβαια ὑπάρ-
χουν καὶ ἐξαίρετες γυναῖκες. Τὸ 
ὡραιότερο ἐγκώμιο στὴ γυναῖκα 
τὸ ἔγραψε ὁ Σολομών, βασιλιὰς 
τοῦ  Ἰσραήλ, γύρω στὸ 950 π.Χ., 
στὸ τέλος τοῦ βιβλίου του Πα-
ροιμίαι:  Ἡ ἐνάρετη γυναῖκα εἶναι 
καλύτερη καὶ ἀπὸ πολύτιμους 
λίθους...  Ἡ καρδιὰ τοῦ ἄνδρα 
της παίρνει θάρρος ἀπὸ αὐτήν. 
Πρωὶ σηκώνεται, φροντίζει τὸ 
σπίτι της, ἀγοράζει, πωλεῖ, τὰ 

χέρια της δουλεύουν, τὸ στόμα 
της ἀνοίγει μὲ σωφροσύνη, κά-
νει ἐλεημοσύνη κτλ. Ποιὰ εἶναι 
αὐτὴ ἡ γυναῖκα; Αὐτὴ ποὺ σέ-
βεται τὸν Θεό (Παρ. λα΄ 10 κ.ἑ.).

Φυσικά, ἐκεῖνες τὶς ἐποχὲς ἡ 
γυναῖκα ἦταν κτῆμα τοῦ ἄνδρα. 
Στὴν ἀρχαία  Ἑλλάδα ὑπῆρχε 
ἡ σύζυγος, γιὰ νὰ ἀνατρέφει 
τὰ παιδιά, καὶ ἡ ἑταίρα, γιὰ νὰ 
διασκεδάζει τὸν ἄνδρα. Γενικά, 
πολλὲς γυναῖκες, μὲ τὴν πονη-
ρία τους, κατάφερναν νὰ κυβερ-
νοῦν πλαγίως αὐτές.  Ὁ Ρωμαῖος 
αὐτοκράτωρ  Ἁδριανὸς εἶπε τὸν 
1ο αἰ. μ.Χ.: «Σπάνια εἶδα σπιτικὸ 
ποὺ νὰ μὴ γυναικοκρατεῖται».

Ὡστόσο, κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς 

ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἡ γυ-
ναῖκα ἦταν “res” («πρᾶγμα»).  
Ὁ Χριστὸς ἔκανε μιὰ μεγάλη 
ἐπανάσταση, θεωρώντας την 
ἴση μὲ τὸν ἄνδρα.  Ὁ Χριστὸς 
εἶχε μαθήτριες, καὶ πρῶτα σὲ 
γυναῖκες ἐμφανίσθηκε μετὰ τὴν  
Ἀνάσταση.  Ὁ Παῦλος γράφει: 
«Οὐκ ἔνι  Ἰουδαῖος οὐδὲ  Ἕλλην, 
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, 
οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες 
γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ  Ἰη-
σοῦ» (Γαλ., γ΄ 28).

Στὴ χριστιανικὴ οἰκογένεια 

ἡ γυναῖκα χαίρει τιμῆς καὶ σε-
βασμοῦ. Στὶς Πράξεις τῶν  Ἀπο-
στόλων ἀναφέρονται ὁ  Ἀκύλας 
καὶ ἡ Πρίσκιλλα.  Ἀλλὰ στὴν 
πολιτεία καὶ στὴν κοινωνία ἡ 
γυναῖκα δὲν ἔχει σχεδὸν κανέ-
να δικαίωμα. Μέχρι τὸν Ναπο-
λεόντειο Κώδικα, ἡ κατάσταση 
παραμένει ἡ ἴδια.

Νὰ θυμηθοῦμε τὴ γνωστὴ 
ἱστορία τοῦ Θεοφίλου καὶ τῆς 
Κασσιανῆς, κατὰ τὴ βυζαντινὴ 
περίοδο.  Ὁ Θεόφιλος ἤθελε 
νὰ διαλέξει σύζυγο, καὶ πολλὲς 
ἀρχοντοποῦλες ἦταν μπροστά 
του. Αὐτὸς σταματάει στὴν Κασ-
σιανὴ καὶ τῆς λέει: « Ἐκ γυναικὸς 
ἐρρύη τὰ φαῦλα», ἐννοώντας 

προφανῶς τὸ κακὸ ποὺ ἔκανε 
ἡ Εὔα.  Ἡ ἑτοιμόλογη ὅμως καὶ 
ἔξυπνη Κασσιανὴ τοῦ ἀπαντάει: 
« Ἀλλὰ καὶ διὰ γυναικὸς πηγάζει 
τὰ κρείττω», ἐννοώντας τὴν ὑπέ-
ροχη Παναγία, ποὺ πρόσφερε 
τὸν  Ἰησοῦ στὸν κόσμο μὲ ὑπο-
μονή, ἔστω καὶ ἂν ἡ ρομφαία 
θὰ διαπερνοῦσε τὴν καρδιά της. 
Φυσικὰ ἡ Κασσιανὴ ἔχασε τὸν 
θρόνο, ἀλλὰ ἔγινε ἡ ὑπέροχη 
μοναχὴ τῆς ὁποίας τὸ τροπάριο 
ἀκοῦμε τὴ Μεγάλη Τρίτη.

Θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω ἐδῶ 

Μὴν ἀκοῦτε ὅτι «ἡ  Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει»· 
ἡ  Ἑλλάδα ἀργοπεθαίνει, ἂν ἐγκαταλείπει τὶς 

αἰώνιες ἀξίες· καὶ μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ οἰκογέ-
νεια. Λέγουν, καὶ πολὺ σωστά: «Τὸ χέρι ποὺ 
κουνάει τὸ λίκνο δημιουργεῖ τὸν πολιτισμό».  

Ἂς προσεχθεῖ λοιπὸν ἡ γυναῖκα, ἂς τῆς δοθεῖ ἡ 
κατάλληλη ἀγωγὴ καὶ ἡ κατάλληλη συμπαρά-

σταση.  

K

K
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καὶ τὸ λογοτεχνικὸ ἀριστούρ-
γημα τοῦ Παπαδιαμάντη, τή 
«Φόνισσα».  Ἡ Φραγκογιαννοῦ 
ὡς κόρη ὑπηρέτησε τὸν πατέρα 
της, ὡς σύζυγος τὸν ἄνδρα της, 
μεγάλωσε παιδιὰ μὲ σκληρὴ 
δουλειά, μὲ πολλοὺς κόπους, 
νὰ κάνει προῖκες, νὰ ὑφαίνει, νὰ 
ράβει, νὰ ἀγοράζει, νὰ πωλεῖ. 

Στοὺς γαμπροὺς καὶ στὶς κόρες 
της ἔγινε ὑπηρέτρια, μεγαλώνο-
ντας τὰ παιδιά τους. Οἱ ἄνδρες; 
Στὰ καφενεῖα! Καὶ μιὰ μέρα 
σάλεψε τὸ μυαλό της.  Ἀξίζει 
νὰ γεννιοῦνται κορίτσια, γιὰ νὰ 
βασανίζονται ἔτσι; Καὶ ἄρχισε νὰ 
πνίγει τὰ νεογέννητα κοριτσά-
κια! Δὲν ἤθελε νὰ ἔχουν τὰ ἴδια 

βάσανα μὲ ἐκείνη. Αὐτὰ πρὶν 
ἕναν αἰῶνα, σὲ χωριό.  Ἀλλὰ καὶ 
ἡ ἀστὴ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν 
εἶχε καλύτερη μοῖρα. Κλεισμένη 
στὸ σπίτι, σ’ ἕνα χρυσὸ κλου-
βί, ἔβγαινε, μόνον ὅταν ἦταν μὲ 
τὸν ἄνδρα της καὶ κύριό της. Τὰ 
μὲν ἀγόρια εἶχαν τὴν εὐκαιρία 
νὰ βγοῦν, τὰ κορίτσια ὅμως ὄχι, 
μέχρι νὰ βρεθεῖ ὁ «γαμπρός».

Σήμερα ὅλα αὐτὰ μᾶς φαίνο-
νται ἀνήκουστα, καὶ ὅμως συμ-
βαίνουν στὶς μουσουλμανικὲς 
χῶρες. Γνωστὲς οἱ μποῦργκες, 
τὸ κλείσιμο στὸ σπίτι, ἡ ἀπαγό-
ρευση νὰ πηγαίνουν σχολεῖο, 
νὰ τὶς βλέπει ἄνδρας γιατρός, 
νὰ ὁδηγοῦν καὶ ἄλλα πολλά.

Παρ’ ὅλες τὶς κατακτήσεις, 
ὅμως, ἡ ζωὴ τῆς σημερινῆς 
γυναίκας δὲν εἶναι ρόδινη.  Ἡ 
ἐργασία ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς 
πρόσθεσε δουλειά, τὴ στιγμὴ 
ποὺ ἔχει πάντα τὴν εὐθύνη τοῦ 
σπιτιοῦ της, ἐνῷ συχνὰ ὑφίστα-
ται καὶ βία ἀπὸ τὸν σύζυγο. Πά-
ντως, ἡ θέση της εἶναι καλύτερη 
ἀπ’ ὅ,τι ἦταν ἄλλοτε, καὶ συχνὰ 
ἡ γυναῖκα βρίσκει τὸ δίκιο της.

Τὰ δύο φύλα δὲν εἶναι 
ὅμοια, καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ 
ληφθεῖ σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν ἀπ’ 
ὅλους. Πολλὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ 
τὴ γυναῖκα («διὰ γυναικὸς τὰ 
κρείττω»), χωρὶς ὅμως νὰ ὑπο-
δουλωθεῖ ὁ ἄνδρας.  Ὁ σύζυγος 
καὶ πατέρας ἔχει πρωταρχικὸ 
ρόλο στὴν οἰκογένεια (θὰ τὰ 
ποῦμε τὴν  Ἡμέρα τοῦ Πατέ-
ρα). Μιὰ μεγάλη ψυχαναλύτρια 
παιδιῶν, ἡ Françoise Dolto, ἡ 
ὁποία ἔθεσε τὴν ψυχανάλυση 
ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου 
(L’évangile au risque de la psych-
analyse), εἶπε μιὰ πολὺ μεγάλη 
κουβέντα: «Τὸ παιδὶ χρειάζεται 
ἕναν πατέρα καὶ μιὰ μητέρα 
ἑνωμένους μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ 
γάμου».

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Γνωμικὰ γιὰ τὴ γυναῖκα

«Γυνὴ δικαία τοῦ βίου σωτηρία». (Μένανδρος)

«Οὐ δέχομαι ταύτην τὴν νομοθεσίαν, οὐκ ἐπαινῶ τὴν 
συνήθειαν.  Ἄνδρες ἦσαν οἱ νομοθετοῦντες, διὰ τοῦτο κατὰ 
γυναικῶν ἡ νομοθεσία». (Γρηγόριος Θεολόγος)

«Εἷς ποιητὴς ἀνδρὸς καὶ γυναικός, εἷς χοῦς ἀμφότεροι, 
εἰκὼν μία, νόμος εἷς, θάνατος εἷς, ἀνάστασις μία». (Γρηγό-
ριος Θεολόγος)

« Ἡ φύση ἔχει δώσει τόσο μεγάλη δύναμη στὶς γυ-
ναῖκες, καὶ γι’ αὐτὸ ὁ νόμος, πολὺ σοφά, τοὺς ἔχει δώσει 
τόσο λίγη». (Σάμιουελ Τζόνσον)

 
« Ὅταν μιὰ γυναῖκα εἶναι τίμια, τὴν ἐκτιμοῦν καὶ δὲν 

τὴν πλησιάζουν· ὅταν δὲν εἶναι τίμια, τὴν πλησιάζουν καὶ 
δὲν τὴν ἐκτιμοῦν». (Κάντ)

« Ἡ ὄμορφη γυναῖκα εἶναι στολίδι καὶ ἡ καλὴ θησαυ-
ρός». (Σοπενχάουερ)

« Ἡ ἀγάπη εἶναι ἕνα μέρος τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τῆς 
γυναίκας ὅμως ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή της». (Βύρων)

«Οἱ γυναῖκες εἶναι ἴσες, γιατὶ δὲν εἶναι πιὰ διαφορετι-
κές». ( Ἔριχ Φρόμ)

 « Ὅταν ἐκπαιδεύεις ἕνα ἀγόρι, μορφώνεις ἕνα ἀγόρι· 
ὅταν ἐκπαιδεύεις ἕνα κορίτσι, μορφώνεις μιὰ ὁλόκληρη 
γενιά». (ἰνδικὴ παροιμία)

Κ.τ.Ε.
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Ἡ  Ἐπανάσταση τοῦ 1821 
δὲν ἔγινε καὶ δὲν κερδή-
θηκε μὲ τὰ λόγια, ἀλλὰ 

μὲ τὰ ἔργα καὶ μὲ τὶς θυσίες.  
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ κάποιοι 
λόγοι πρωταγωνιστῶν τῆς  Ἐπα-
νάστασης, κάποιοι περισσότερο 
καὶ κάποιοι λιγώτερο γνωστοί, 
ποὺ συμπυκώνουν ἔξοχα τὸ 
φρόνημα καὶ τὴν πίστη, καὶ μὲ 
λίγα λόγια τὶς ἀρετὲς πάνω στὶς 
ὁποῖες οἰκοδομήθηκε ἡ ἐθνική 
μας ἀνεξαρτησία. Κάποιους ἀπὸ 
αὐτοὺς θὰ δοῦμε σύντομα ἐδῶ.

Μιχαὴλ Βόδας 
Σοῦτζος

«Προτιμῶ τὸν τίτλο τοῦ 
τελευταίου πολίτη ἑνὸς ἐλευ-
θέρου ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ 
τὸν τίτλο ἑνὸς ἡγεμόνος διορι-
ζομένου ἀπὸ τοὺς Τούρκους»

Λόγια τοῦ τελευταίου  Ἕλλη-
να ἡγεμόνα τῆς Μολδαβίας 
Μιχαὴλ Βόδα Σούτζου (1784-
1864). Αὐτὸς εἶχε μεγάλη ἐξου-
σία καὶ πλοῦτο ὡς διορισμένος 
ἀπὸ τὸν σουλτάνο ἡγεμόνας 
στὶς Παραδουνάβιες  Ἡγεμονίες.  
Ὡστόσο, ὅταν ὁ  Ἀλέξανδρος  
Ὑψηλάντης κήρυξε τὴν  Ἐπανά-
σταση,  στήριξε τὸ ἀγῶνα τοῦ 
Γένους μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, 
φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου 
νὰ κάψει δημοσίως τὰ ἡγεμονι-
κά του ἐμβλήματα. Μὲ τὴν ἀπο-
τυχία τοῦ κινήματος, γνώρισε 
δοκιμασίες, φυλακίσθηκε στὴν 
Αὐστρία, κατόπιν κατέφυγε στὴν  
Ἑλβετία, καὶ γενικὰ δὲν ἔπαυσε 
νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἑλληνικὴ 

ὑπόθεση.
Τὰ λόγια του εἶναι ἀντι-

προσωπευτικὰ τοῦ ἤθους τῶν  
Ἑλλήνων ἐκείνων ποὺ δὲν δί-
στασαν νὰ θυσιάσουν τὰ πάντα, 
πλοῦτο, τιμὲς καὶ ἀξιώματα, γιὰ 
τὸ ὕψιστο ἀπ’ ὅλα τὰ ἀγαθά: τὴν 
ἐλευθερία.

Ἀθανάσιος Διάκος
« Ἐγὼ Γραικὸς γεννήθηκα, 

Γραικὸς θὲ νὰ πεθάνω»

Αὐτὰ τὰ λόγια φέρεται νὰ 
εἶπε στὸν  Ὀμὲρ Βρυώνη ὁ  
Ἀθανάσιος Διάκος μετὰ τὴ μάχη 
τῆς  Ἀλαμάνας, ὅταν ὁ Τουρκαλ-
βανὸς πασᾶς τοῦ ἔταξε ὅτι, ἂν 
ἀλλαξοπιστοῦσε καὶ ἀσπαζόταν 
τὸ  Ἰσλάμ, θὰ τὸν ἔκανε ἀνώτα-
το ἀξιωματικὸ στὸν ὀθωμανικὸ 
στρατό.  Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ  
Ἀθανάσιος Διάκος βρῆκε μαρ-
τυρικὸ θάνατο κατόπιν φρικτῶν 
βασανιστηρίων.

Τὰ λόγια του μᾶς θυμίζουν 
ὅτι τὸ θαῦμα τοῦ ’21 ὀφείλεται 
σὲ ἀνθρώπους γιὰ τοὺς ὁποί-
ους ἡ διατήρηση τῆς ταὐτότη-
τας ἦταν ἡ πιὸ ἀδιαπραγμάτευτη 
ἀπὸ τὶς ἀξίες.

Κυπριανὸς Κύπρου
«Παρὰ τὸ γαῖμαν τοῦς πολ-

λοῦς ἕν’ κάλλιον τοῦ πισκό-
που»

Μ’ αὐτὸν τὸν στίχο ἡ πένα 
τοῦ ἐθνικοῦ ποιητῆ τῆς Κύπρου 
Βασίλη Μιχαηλίδη ἔκανε ἀθάνα-
τα τὰ λόγια τῆς αὐτοθυσίας τοῦ 
ἡρωικοῦ ἐθνομάρτυρα ἀρχιε-

πισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ 
στὸ μνημειῶδες ἔργο του  Ἡ 
9η  Ἰουλίου 1821 ἐν Λευκωσίᾳ 
Κύπρου. Αὐτὴ τὴν ἡμερομη-
νία ὁ Τοῦρκος διοικητὴς τῆς 
Κύπρου Κιουτσούκ, διαγιγνώ-
σκοντας τὸν πρωταγωνιστικὸ 
ρόλο τῆς  Ἐκκλησίας στὸν ξε-
σηκωμό, κάλεσε τὸν ἀρχιεπί-
σκοπο, τοὺς μητροπολίτες καὶ 
τοὺς ἡγουμένους τῶν μονῶν, 
δῆθεν γιὰ νὰ τοὺς ἀνακοινώσει 
εὐχάριστα νέα. Πρόθεσή του 
βεβαίως ἦταν νὰ τοὺς φονεύ-
σει καὶ νὰ ἀποκεφαλίσει ἔτσι μὲ 
ἕνα κτύπημα τὴν ἐπανάσταση, 
παρότι εἶχε ὁρκισθεῖ ὅτι δὲν θὰ 
τοὺς ἔβλαπτε. Τελευταία στιγμή, 
ἕνας μετριοπαθὴς ἀγᾶς ὀνόματι 
Χουσεῒν Κιόρογλου ἀποκάλυ-
ψε στὸν Κυπριανὸ τὶς προθέσεις 
τοῦ Κιουτσούκ, τοῦ ὑπέδειξε νὰ 
μὴν πάει στὴν προγραμματισμέ-
νη συνάντηση καὶ τοῦ πρότεινε 
νὰ τὸν φυγαδεύσει στὸ ἐξωτε-
ρικό.  Ἀλλὰ ὁ Κυπριανός, ἐπι-
δεικνύοντας ἀπίστευτο ψυχικὸ 
μεγαλεῖο, ἀρνήθηκε νὰ ἐγκατα-
λείψει τὸ ποίμνιό του, γνωρίζο-
ντας ὅτι σὲ τέτοια περίπτωση θὰ 
γίνονταν ἐκτεταμένες σφαγές. 
Προτίμησε λοιπὸν ὁ Κυπριανὸς 
νὰ χυθεῖ τὸ δικό του αἷμα, παρὰ 
τὸ αἷμα τοῦ λαοῦ. Παρὰ νὰ χυ-
θεῖ τὸ αἷμα πολλῶν, δήλωσε, 
καλύτερο εἶναι νὰ χυθεῖ τὸ αἷμα 
ἑνός, τοῦ ἐπισκόπου. 

Τὰ λόγια του μᾶς θυμίζουν 
τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο ποὺ 
ἔπαιξε στὸν ξεσηκωμὸ τοῦ Γέ-
νους ἡ  Ἑκκλησία, ἡ ὁποία δὲν 
διεκδίκησε πρωτεῖα στὶς τιμές, 
ἀλλὰ στὶς θυσίες.

1821 
Λόγοι ποὺ ἔχουν πολλὰ  

νὰ ποῦν...
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Κωνσταντῖνος  
Κανάρης

«Εἶπα, Κωνσταντή, θὰ πε-
θάνεις»

Αὐτὸ ἀπάντησε ὁ Κανάρης, 
ὅταν κάποτε τὸν ρώτησαν πῶς 
πέτυχε τὸ ἡρωικὸ κατόρθωμα 
τῆς Χίου.  Ὁ Κανάρης στάθηκε 
ἐντολοδόχος τῆς Θείας Δίκης, 
ὅταν, κάπου ἕνα μῆνα μετὰ τὴ 
σφαγὴ τῆς Χίου, τὴ νύκτα τῆς 
6ης πρὸς τὴν 7η  Ἰουνίου 1822, 
ἀνήμερα τὴν ἑορτὴ τοῦ Μπαϊ-
ραμίου, εἰσῆλθε μὲ πυρπολικὸ 
στὸ λιμάνι τῆς Χίου καὶ πυρ-
πόλησε τὴν ἀγκυροβολημένη 
σὲ αὐτὸ τουρκικὴ ναυαρχίδα, 
μὲ ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο καὶ 
τοῦ ἴδιου τοῦ Καπουδὰν Πασᾶ 
(ἀρχιναυάρχου) Καρὰ  Ἀλῆ. Τὸ 
κατόρθωμα τοῦ Κανάρη προκά-
λεσε παγκόσμια αἴσθηση. Καὶ τὰ 
λόγια τοῦ Κανάρη μᾶς ἀποκαλύ-
πτουν τὸ μυστικὸ αὐτοῦ τοῦ κα-
τορθώματος, τὸ ὁποῖο ἄλλωστε 
ὁ ἴδιος ὁ Κανάρης ὑπαινίχθηκε 
ἀργότερα στὸν Βρετανὸ ναύαρ-
χο Χάμιλτον, ὅταν ὁ τελευταῖος 
τὸν ἐπικέφθηκε στὰ Ψαρά, ἐξέ-
φρασε τὸν θαυμασμό του γιὰ τὰ 
ἐκπληκτικὰ ἀποτελέσματα ποὺ 
ἐπετύγχαναν οἱ  Ἕλληνες μὲ τὰ 
πυρπολικά, καὶ ρώτησε πῶς 
ἔφτιαχναν τὰ πυρπολικά τους. 
« Ὅπως κι ἐσεῖς· ἔχουμε ὅμως 
κι ἕνα μυστικὸ κρυμμένο ἐδῶ», 
τοῦ ἀπάντησε ὁ Κανάρης δείχνο-
ντας τὸ μέρος τῆς καρδιᾶς. 

Τὰ λόγια τοῦ Κανάρη μᾶς 
θυμίζουν τὸ πνεῦμα θυσίας καὶ 
αὐταπάρνησης πάνω στὸ ὁποῖο 
θεμελιώθηκε ἡ ἐθνικὴ παλιγγε-
νεσία.

Κὰρλ Νόρμαν
«Πρίγκηψ, ἀπωλέσαμε τὰ 

πάντα, πλὴν τῆς τιμῆς»

Ὁ Γερμανὸς φιλέλληνας ἔλα-
βε μέρος στὴν ἄτυχη γιὰ τοὺς  

Ἕλληνες μάχη τοῦ Πέτα (4  Ἰου-
λίου 1822), καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν 
παρουσιάσθηκε βαριὰ τραυμα-
τισμένος μπροστὰ στὸν Μαυρο-
κορδᾶτο, στὸν ὁποῖο καὶ εἶπε τὰ 
παραπάνω λόγια. Λίγο ἀργότε-
ρα πέθανε ἀπὸ τὰ τραύματά του.

Τὰ λόγια του μᾶς θυμίζουν 
ἕναν γνήσιο φιλελληνισμό, 
ἀνθρώπων ποὺ ἔτρεφαν εἰλι-
κρινὲς πνεῦμα προσφορᾶς πρὸς 
τὴν  Ἑλλάδα, ἀνθρώπων ποὺ 
ἦταν πρόθυμοι νὰ θυσιάσουν 
τὰ πάντα, ὄχι ὅμως τὴν τιμή.

Χάμιλτον
«Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ 

ἐλευθερωθοῦν»

Τὰ λόγια αὐτὰ βγῆκαν 
αὐθόρμητα ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ 
Βρετανοῦ ναυάρχου Χάμιλτον, 
ὅταν αὐτὸς ἐπισκέφθηκε μὲ τὸν 
ὑπασπιστή του τὸν Αὔγουστο 
τοῦ 1822 στὴν  Ἑρμιόνη τὸν 
γηραῖο προεστὸ Θάνο Καρακα-
νάκη, τότε πρόεδρο τοῦ ἐκτε-
λεστικοῦ, καὶ τὸν βρῆκε... νὰ 
καθαρίζει ψάρια.  Ὁ Κανακάρης 
δὲν ταράχθηκε, ἀλλὰ πρόσφε-
ρε στοὺς καλεσμένους του καφὲ 
καί, ὅταν τελείωσε, πῆγε νὰ τοὺς 
συναντήσει ὁ ἴδιος. Φεύγοντας 
ὁ Χάμιλτον εἶπε στὸν ὑπασπι-
στή του: «Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι 
θὰ ἐλευθερωθοῦν! Γιατὶ ἀφοῦ ὁ 
Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως μπο-
ρεῖ νὰ ζήσει μὲ τέτοια λιτότητα καὶ 
μετριοφροσύνη, ποιὲς στερήσεις 
δὲν μπορεῖ νὰ ὑποστεῖ ὁ λαός; 
Καὶ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ αὐτάρκεια 
εἶναι τὰ ἰσχυρότερα ὅπλα κάθε 
ἔθνους, καὶ μάλιστα ἔθνους ποὺ 
ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς 
ἐλευθερίας του. Στὶς ἀρετὲς αὐτὲς 
οἱ  Ἕλληνες φαίνονται ἀνώτεροι 
ἀπὸ τοὺς  Ἄγγλους».

Τὰ λόγια τοῦ Χάμιλτον μᾶς 
θυμίζουν τὶς ἀρετὲς μὲ τὶς ὁποῖες 
οἱ  Ἕλληνες κέρδισαν τότε τὴν 
ἐλευθερία τους, καὶ μᾶς βάζουν 
στὸν πειρασμὸ νὰ σκεφθοῦμε 

καὶ τὶς κακίες μὲ τὶς ὁποῖες σή-
μερα κινδυνεύουν νὰ τὴν ἔχουν 
χάσει...

Μᾶρκος Μπότσαρης
« Ὅποιος εἶν’ ἄξιος, παίρνει 

τοῦ στρατηγοῦ τὸ δίπλωμα ἀπ’ 
τὸν Σκόντρα πασᾶ!»

Στὸ τρίτο ἔτος τῆς  Ἐπανά-
στασης, καὶ συγκεκριμένα τὸν 
Αὔγουστο τοῦ 1823, ὁ Μου-
σταῆς πασᾶς τῆς Σκόδρας εἰσέ-
βαλε στὴ Στερεά, ἐνῷ ἡ  Ἐπα-
νάσταση εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ 
δοκιμάζεται ἀπὸ ἔριδες καὶ διχό-
νοιες.  Ἡ πολιτικὴ κυβέρνηση τοῦ  
Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου 
προσπαθοῦσε νὰ προσεταιρι-
σθεῖ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς ἀγωνι-
στές, διανέμοντας στρατιωτικὰ 
ἀξιώματα, τὰ ὁποῖα ὅμως, ἀντὶ 
νὰ συμβάλλουν στὴν ὀργάνωση 
τοῦ στρατοῦ, προκαλοῦσαν ἀντι-
ζηλίες καὶ ἔριδες. Μεταξὺ ἄλλων, 
ἡ κυβέρνηση εἶχε ἀπονείμει στὸν 
Μᾶρκο Μπότσαρη τὸ ἀξίωμα τοῦ 
στρατηγοῦ.  Ὅταν ὁ Μπότσαρης 
συνειδητοποίησε τὶς ἔριδες ποὺ 
εἶχε προκαλέσει αὐτὸ τὸ ἀξίω-
μα, κάλεσε τοὺς Σουλιῶτες του 
καὶ μπροστά τους ἔβγαλε ἀπὸ τὸ 
ταγάρι του τὸ δίπλωμα τοῦ στρα-
τηγοῦ, τὸ φίλησε καὶ τὸ ἔσχισε 
λέγοντας τὰ παραπάνω λόγια. 
Κατόπιν κίνησε νὰ ἀνακόψει τὴν 
εἰσβολὴ τῶν Τούρκων, χωρὶς νὰ 
ἔχει ἀμφιβολία ὅτι ὅδευε πρὸς 
βέβαιο θάνατο. Λέγεται μάλιστα 
ὅτι καθ’ ὁδὸν σταμάτησε σὲ ἕνα 
ἐκκλησάκι, ἄναψε ἕνα κερὶ καὶ 
προσκύνησε, καὶ βγαίνοντας 
ἔδωσε στὸν καλόγερο μερικὰ 
γρόσια νὰ τὰ μοιράσει «γιὰ τὴν 
ψυχὴ τοῦ Μάρκου».  Ὁ καλό-
γερος, ποὺ δὲν τὸν ἀναγνώρι-
σε, τὸν ρώτησε θλιμμένος: «Τί, 
πέθανε ὁ Μᾶρκος;». « Ὄχι», τοῦ 
ἀπάντησε ὁ Μπότσαρης· «πάει 
γιὰ νὰ πεθάνει». Δὲν εἶναι τυχαῖο 
ποὺ ἡ μορφὴ τοῦ Μπότσαρη 
ἐνέπνευσε καὶ συγκίνησε, μέχρι 

46

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
4



σημείου ποὺ σπάνια συνειδητο-
ποιοῦμε – πόσοι ἆραγε γνωρί-
ζουν ὅτι σταθμὸς τοῦ μετρὸ τοῦ 
Παρισιοῦ φέρει μέχρι σήμερα τὸ 
ὄνομα τοῦ Μπότσαρη;

Τὰ λόγια του μᾶς θυμίζουν 
ποιὲς εἶναι οἱ τιμὲς καὶ τὰ ἀξιώ-
ματα ποὺ γύρευαν οἱ εὐγενεῖς 
μορφὲς τῶν  Ἀγωνιστῶν ποὺ μὲ 
τὴ θυσία τους κατέκτησαν τὴν 
ἐθνική μας ἀνεξαρτησία.

Γεώργιος  
Καραϊσκάκης

« Ἄμποτε, ἥρωα Μᾶρκο, 
ἀπὸ τέτοιο θάνατο νὰ πάω κι 
ἐγώ»

Τὴν ἐποχὴ τῆς θυσίας τοῦ 
Μάρκου Μπότσαρη, ὁ Γεώρ-
γιος Καραϊσκάκης φιλοξενεῖτο 
ἄρρωστος στὴν Ι.Μ. Προυσσοῦ 
στὴν Εὐρυτανία.  Ὅταν οἱ σύ-
ντροφοι τοῦ Μπότσαρη πέρα-
σαν ἀπὸ ἐκεῖ, μεταφέροντας τὸ 
πτῶμα τοῦ εὐγενοῦς ἀγωνιστῆ 
μετὰ τὴ μάχη στὸ Κεφαλόβρυ-
σο, ὁ Καραϊσκάκης τὸ ἀσπάσθη-
κε καὶ εἶπε συγκινημένος αὐτὰ 
τὰ λόγια. Περιττὸ νὰ θυμίσουμε 
ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ἔδωσε τὴ ζωή του 
γιὰ τὴν πατρίδα.

Τὰ λόγια του μᾶς θυμίζουν 
τὸ ἦθος τῶν  Ἀγωνιστῶν ἐκεί-
νων, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ θάνα-
τος γιὰ τὴν πατρίδα ἦταν εὐχή.

Παπαφλέσσας
« Ὁ Παπαφλέσσας πίπτει, 

δὲν κύπτει»

Αὐτὸ ἀπάντησε ὁ Παπα-

φλέσσας στὸ τελεσίγραφο τοῦ  
Ἰμπραὴμ νὰ παραδώσει τὰ ὅπλα.  
Ὁ Παπαφλέσσας μὲ τοὺς λιγο-
στοὺς ἄνδρες του ἔπεσαν μέχρις 
ἑνὸς στὸ Μανιάκι, στὶς 20 Μαΐου 
1825. Εἶναι γνωστὴ ἡ παράδοση 
ποὺ θέλει τὸν  Ἰμπραήμ, μετὰ τὴ 
μάχη στὸ Μανιάκι, νὰ βάζει νὰ 
φέρουν μπροστά του τὸ πτῶμα 
τοῦ Παπαφλέσσα, νὰ τὸ στήνει 
ὄρθιο σὲ ἕνα δέντρο καὶ νὰ τὸ 
φιλάει λέγοντας: « Ἃν εἶχε δέκα 
σὰν αὐτὸν ἡ  Ἑλλάδα, στὸν Μο-
ριᾶ ἐγὼ δὲν θὰ πατοῦσα». 

Ἄλλη μιὰ ἐκπληκτικὴ συ-
μπύκνωση τοῦ φρονήματος καὶ 
τοῦ πνεύματος τῆς θυσίας μὲ τὰ 
ὁποῖα οἱ  Ἕλληνες ἀποτίναξαν 
τὸν τουρκικὸ ζυγό.

Μανιάτικη ρήση
« Ἐμεῖς δὲν χαρίζουμε κά-

στανα»

Ἡ γνωστὴ αὐτὴ φράση, 
ποὺ λέγεται μέχρι σήμερα, 
ἕλκει τὴν καταγωγή της ἀπὸ τὰ 
χρόνια τῆς  Ἐπανάστασης. Πιὸ 
συγκεκριμένα, ὅταν τὸ 1826 ὁ  
Ἰμπραὴμ σχεδίαζε νὰ εἰσβάλει 
στὴ Μάνη, ὅπου καὶ θὰ γνώ-
ριζε τὴ συντριβὴ στὴ μάχη τοῦ 
Διροῦ, ἔστειλε κατασκόπους 
του σὲ χωριὰ τῆς Μάνης, ντυ-
μένους καστανάδες. Οἱ καστα-
νάδες αὐτοί, γιὰ νὰ ἐκμαιεύσουν 
πληροφορίες ἀπὸ τὶς πεινασμέ-
νες γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά τους 
γιὰ τὰ λημέρια τῶν ἀνδρῶν, 
ἄρχισαν νὰ τοὺς χαρίζουν τὰ 
κάστανα, ἀντὶ νὰ τὰ πουλᾶνε. 
Αὐτὸ κίνησε ὑποψίες. Τελικά, 
οἱ Μανιάτες συνέλαβαν τοὺς 
καστανάδες-κατασκόπους τοῦ  

Ἰμπραὴμ καὶ τοὺς τιμώρησαν 
παραδειγματικά, λέγοντας τὴν 
παραπάνω φράση, ἡ ὁποία πέ-
ρασε στὴν ἱστορία.

Γεώργιος Γεννάδιος
«Προσφέρω ὅ,τι ἔχω γιὰ τὶς 

ἀνάγκες τῆς ἀγωνιζομένης καὶ 
ἀγωνιώσης πατρίδος»

Τὴν Κυριακὴ 6  Ἰουνίου 
1826, μετὰ τὴ λειτουργία, ὁ δι-
δάσκαλος τοῦ Γένους Γεώργιος 
Γεννάδιος συνεκάλεσε τὸν λαὸ 
στὴν πλατεῖα τοῦ Στρατῶνος ἢ 
Πλατάνου (σημερινὴ πλατεῖα Συ-
ντάγματος) στὸ Ναύπλιο, ὅπου 
ὁ ἴδιος, κάτω ἀπὸ τὴν σκιὰ ἑνὸς 
γηραιοῦ πλατάνου, σκιαγράφη-
σε μὲ θερμὰ πατριωτικὰ λόγια 
τὴ δραματικὴ κατάσταση στὴν 
ὁποία εἶχε περιέλθει τὸ ἔθνος 
μετὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ Μεσολογ-
γίου καὶ τὶς δῃώσεις τοῦ  Ἰμπρα-
ήμ, καὶ ὑπέδειξε τὴ σύσταση μιᾶς 
« Ἐπιτροπῆς Αὐτοπροαιρέτου 
Εἰσφορᾶς», ἡ ὁποία καὶ συνεστή-
θη ἀμέσως. Πρῶτος ὁ Γεννάδι-
ος ἄδειασε τὸ περιεχόμενο τοῦ 
βαλαντίου του στὸ τραπέζι τῆς  
Ἐπιτροπῆς λέγοντας τὰ παρα-
πάνω λόγια, καὶ προσθέτοντας 
ὅτι προσέφερε καὶ τὸν ἑαυτό 
του ὡς διδάσκαλο γιὰ τὰ παιδιὰ 
ὅσων τὸ ἐπιθυμοῦσαν, ἀρκεῖ νὰ 
κατέθεταν ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὴν 
ἀντιμισθία ὑπὲρ τῆς πατρίδας. Τὰ 
λόγια τοῦ Γενναδίου συγκίνησαν 
ὅλους τοὺς παρισταμένους, ποὺ 
προσέφεραν στὸν ἔρανο γιὰ τὴν 
πατρίδα ὅ,τι εἶχαν. Σὲ ἐκείνη τὴ 
στιγμὴ τοῦ μεγάλου ἐνθουσι-
ασμοῦ φάνηκε μπροστὰ στὴν  
Ἐπιτροπὴ ἡ ρακένδυτη Πανώρια, 
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ἡ θρυλικὴ Ψωροκώσταινα, καὶ 
ἄφησε πάνω στὸ τραπέζι τὸ ἀση-
μένιο της δακτυλίδι, ἱερὸ ἀπομει-
νάρι τῆς παλαιᾶς οἰκογενειακῆς 
της εὐτυχίας.

Τὰ λόγια τοῦ Γενναδίου μᾶς 
θυμίζουν τὸ πνεῦμα τῆς προ-
σφορᾶς πρὸς τὴν πατρίδα.

Θεόδωρος  
Κολοκοτρώνης

« Ὁ Θεὸς ἔβαλε τὴν ὑπο-
γραφή του»

Τὰ περίφημα αὐτὰ λόγια εἶπε 
ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
ὅταν, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Με-
σολογγίου τὸ 1826, οἱ  Ἕλληνες 
συνεκάλεσαν ἔκτακτο συμβούλιο 
πρὸς ἀντιμετώπιση τῆς τραγικῆς 
καταστάσεως ποὺ εἶχε διαμορ-
φωθεῖ.  Ὅλοι ὅσοι μετεῖχαν στὸ 
συμβούλιο περιέγραφαν τὴν κα-
τάσταση μὲ τὰ πιὸ μελανὰ χρώ-
ματα, καὶ δὲν ἔκρυβαν τὴν ἐκτί-
μησή τους ὅτι ὁ ἀγώνας πλησίαζε 
στὸ τέλος του, ποὺ θὰ ἔριχνε 
πάλι τοὺς  Ἕλληνες στὸ σκοτάδι 
τῆς σκλαβιᾶς. Τότε σηκώθηκε ὁ 
Κολοκοτρώνης καὶ εἶπε τὴ φρά-
ση ποὺ ἔχει μείνει ἱστορική: «Δὲν 
χάνεται ἡ πατρίς· ὁ Θεὸς ἔθεσε τὴν 
ὑπογραφήν του, δὲν τὴν παίρνει 
ὀπίσω!».

Τὰ λόγια τοῦ Κολοκοτρώνη 
μαρτυροῦν ὅτι τὸ ἄνθος τῆς λευ-
τεριᾶς βλάστησε πάνω στὸ στέρεο 
ἔδαφος τῆς πίστεως. Καὶ βεβαίως 
ἐξυπακούεται ὅτι ἡ πίστη στὴ βο-
ήθεια τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἄσχετη 
πρὸς τὴ βαθιὰ καὶ ἀκλόνητη πίστη 
στὸ δίκαιο καὶ ὅσιο τοῦ ἀγῶνα.

Ἀνδρέας Μιαούλης
«Δύσκολο νὰ τὰ βάλουμε 

μὲ τοὺς Τούρκους, μὰ πιὸ δύ-
σκολο νὰ κάνουμε κουβέρνο 
μόνοι μας»

Τὸν Μάρτιο τοῦ 1821, ὁ  
Ὑδραῖος Καπετὰν  Ἀνδρέας 
Βῶκος, ὁ περίφημος  Ἀνδρέ-
ας Μιαούλης, ἔτρεφε πολλοὺς 
ἐνδοιασμοὺς σχετικὰ μὲ τὸ ἂν οἱ  
Ἕλληνες ἦταν ἕτοιμοι νὰ ἀποτι-
νάξουν τὸν τουρκικὸ ζυγό. Καὶ 
οἱ ἐνδοιασμοί του συμπυκνώνο-
νταν στὰ παραπάνω λόγια, ποὺ 
συμπληρώνονταν ὡς ἑξῆς: «Δύ-
σκολο μπρέ», ἔλεγε, «νὰ τὰ βά-
λουμε μὲ τοὺς Τούρκους, μὰ πιὸ 
δύσκολο νὰ κάνουμε κουβέρνο 
μόνοι μας.  Ἐγὼ δὲν ξέρω νὰ κου-
μαντάρω, πάλι νὰ βάλω ἄλλους 
νὰ μὲ κουμαντάρουν δὲν τὸ βα-
στάω. Τί λέτε τοῦ λόγου σας;».

Οἱ φόβοι τοῦ Μιαούλη 
ἐπρόκειτο νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν 
μὲ δραματικὸ τρόπο, τόσο κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς  Ἐπανάστασης, 
ὅταν ὁ ἐμφύλιος σπαραγμὸς 
κινδύνευσε νὰ γκρεμίσει ὅσα 
εἶχαν κερδίσει οἱ  Ἕλληνες μὲ 
αἷμα καὶ θυσίες, ὅσο καὶ μετὰ τὴ 
συγκρότηση τοῦ νεοελληνικοῦ 
κράτους. Γιὰ νὰ μὴ μποῦμε στὸν 
πειρασμὸ νὰ σκεφθοῦμε ὅτι ὅλη 
νεοελληνική μας ἱστορία ἐπιβε-
βαιώνει τοὺς φόβους αὐτούς...

*     *     *
Τὰ παραπάνω λόγια, κάποια 

περισσότερο καὶ κάποια λιγώ-
τερο γνωστά, ἀρκοῦν νὰ μᾶς 
προβληματίσουν. Μᾶς κάνουν 
νὰ ἀναλογισθοῦμε ὅτι, κάθε 

φορὰ ποὺ στρέφουμε τὴ σκέψη 
μας στὴν  Ἐπανάσταση τοῦ 1821, 
αὐτὸ δὲν τὸ κάνουμε ἁπλῶς γιὰ 
λόγους ἱστορικῆς ἀναδίφησης, 
ἢ ἔστω γιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς 
προγόνους μας ποὺ ἀγωνίσθη-
καν γιὰ τὴν ἐλευθερία. Πάνω ἀπ’ 
ὅλα, στὰ λόγια καὶ στὶς πράξεις 
τῶν  Ἀγωνιστῶν τοῦ ’21 διακρί-
νουμε τὰ πράγματα ἐκεῖνα ποὺ 
στάθηκαν θεμέλια τῆς ἐθνικῆς 
μας ἀνεξαρτησίας: τὴν ἐπιθυμία 
προσφορᾶς, ἀκόμη καὶ θυσίας 
γιὰ τὴν πατρίδα, ποὺ οἱ  Ἀγω-
νιστὲς διατράνωσαν μὲ τὰ λόγια 
τους καὶ ἐνσάρκωσαν μὲ τὴ ζωή 
τους· τὴν ὀλιγάρκεια καὶ τὴ λι-
τότητα ποὺ τόσο θαύμασε ὁ Χά-
μιλτον στὸν Κανακάρη, σχολιά-
ζοντας αὐθόρμητα ὅτι «αὐτοὶ οἱ 
ἄνθρωποι θὰ ἐλευθερωθοῦν»· 
τὴν ἰσχυρὴ αἴσθηση ταὐτότητας 
(θυμηθεῖτε τὰ λόγια τοῦ  Ἀθα-
νασίου Διάκου)· τὴ βαθιὰ πίστη 
στὸν Θεό (θυμηθεῖτε τὰ τόσα 
καὶ τόσα ποὺ ἔχει πεῖ σχετικὰ ἡ 
κορυφαία μορφὴ τοῦ ἐθνικο-
απελευθερωτικοῦ μας ἀγῶνα, 
ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης). 
Αὐτὰ ὑπῆρξαν τὰ θεμέλια τῆς 
ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας.  Ἔ, 
ἂν ἐμεῖς σήμερα ἐπιλέγουμε νὰ 
ὑποσκάπτουμε καὶ νὰ ἀφαιροῦμε 
συστηματικὰ ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα 
αὐτά, τὰ θεμέλια τῆς ἐθνικῆς μας 
ἀνεξαρτησίας, εἶναι ἀναπόφευ-
κτο νὰ δοῦμε καὶ τὴν ἐθνική μας 
ἀνεξαρτησία νὰ συρρικνώνεται 
καὶ νὰ καταρρέει...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Γλυκιά, ἁπαλή, λουσμένη στὸ σεληνόφως τ’  Ἀπρι-

λιοῦ, ἡ ἀνοιξιάτικη νυχτιὰ 

ἀπέραντη ἅπλωσε ἀγκαλιά.

Ὕμνους κρυφούς, μυστικοὺς 

τὸ δροσαγέρι σκόρπισε παντοῦ,

ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς ἀνασασμοὺς τῆς μυρτιᾶς 

καὶ τοῦ θυμαριοῦ ἀνεβαίνουν ψηλὰ 

πάνω ἀπ’ τὴ γῆ τούτη τὴν πανανθρώπινη ὥρα...

Κι ὅμως...

«Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μας ἕως θανάτου...».

Μεγάλη Πέμπτη· γύρω κανείς...

Κι  Ἐσύ, ποὺ τοῦ  Ἰούδα τὸ φίλημα, τὰ ραπίσματα, 

τὸ φραγγέλιο, τὸ στεφάνι τὸ ἀγκαθερὸ δέχτηκες,

Σὺ ποὺ τὴν ἄρνηση τοῦ Πέτρου, τὴν ὀχλοβοὴ τῶν  

Ἰουδαίων, τὰ φτυσίματα καρτερικὰ ὑπομένεις, 

κι ἐνῷ ὁ λαός Σου ὁ πονεμένος, ὁ προδομένος τὶς 

πληγές του ἀναμετρᾷ, τὴν ὥρα ποὺ ἀθώων αἷμα 

τὴ γῆ ποτίζει σήμερα...

«Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μας...»

Ναί· μᾶς πῆρε ὁ ὕπνος κι ἀργήσαμε

τὸ μονοπάτι ἔχουμε χάσει.

Ζημιωμένοι τώρα ψάχνουμε 

στῆς κάθε κρίσης μας τὰ μέρη.

Μά, ὦ Σύ, μόνη πραγματικότητα,

ἔλα μέσ’ στὰ μεσάνυχτα καὶ δῶσε μας τὸ χέρι...

Δέξου μας σὰν ἄστεγους, σὰν ἄσωτους, φτωχούς, 

κουρελιασμένους.

Δέξου μας σὰν τελῶνες· σὰν λῃστές·

δέξου μας ὅπως θές· μὰ πιὰ μὴ μᾶς ἀφήσεις!

Περίσσεψαν τὰ δάκρυα κι οἱ φόβοι στὴν ψυχή μας.

Ματώσανε τὰ πόδια μας, καὶ ἡ καρδιὰ λυγίζει.

Ὁ δρόμος ποὺ κινήσαμε, τάχα ποῦ θὰ μᾶς φέρει;

Σκῦψε Οὐρανὲ κι ἀγκάλιασε τὴ γῆ ποὺ ὑποφέρει,

τούτη τὴν ὥρα, πού 

«περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μας ἕως θανάτου...».

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

«Περίλυπός ἐστιν...»
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Λέει ἕνας παλιὸς καὶ 
γνωστὸς θρῦλος πὼς 
κάποτε στὰ μαγευτικὰ 

δάση τοῦ Λιβάνου φύτρωσαν 
τρεῖς κέδροι.  Ὅπως ὅμως ὅλοι 
ξέρουμε, χρειάζονται πολλὰ 
χρόνια, γιὰ νὰ μεγαλώσουν 
αὐτὰ τὰ δέντρα.  Ἔτσι λοιπόν, 
γιὰ αἰῶνες καὶ αἰῶνες οἱ τρεῖς 
κέδροι φιλοσόφησαν πάνω στὴ 
ζωή, στὸν θάνατο, στὴ φύση, 
στὸν ἄνθρωπο.  Ἦταν παρόντες 
στὴν ἀποστολὴ τοῦ  Ἰσραήλ, 
τὴ σταλμένη ἀπὸ τὸν βασιλιὰ 
Σολομῶντα. Πολὺ ἀργότερα 
εἶδαν τὴ γῆ τους νὰ βάφεται μὲ 
αἷμα στὴ μάχη μὲ τοὺς  Ἀσσυρί-
ους. Γνώριζαν τὴν  Ἰεζάβελ καὶ 
τὸν προφήτη  Ἠλία ὡς θανάσι-
μους ἐχθρούς. Βοήθησαν στὴν 
ἐπινόηση τοῦ ἀλφαβήτου καὶ 
μαγεύτηκαν ἀπὸ τὰ καραβάνια 
ποὺ διάβαιναν βαρυφορτωμέ-
να μεταφέροντας πολύχρωμα 
πολύτιμα ὑφάσματα.

Μιὰ ὡραία μέρα ἀποφάσισαν 
νὰ συζητήσουν γιὰ τὸ μέλλον 
τους:

– Μετὰ ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔχω δεῖ, 
εἶπε τὸ πρῶτο δέντρο, θέλω νὰ 
μεταμορφωθῶ σὲ θρόνο τοῦ 
δυνατότερου βασιλιᾶ τῆς γῆς.

–  Ἐγὼ θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ 
συμμετέχω σ’ αὐτὸ ποὺ θὰ με-
ταμόρφωνε γιὰ πάντα τὸ Κακὸ 
σὲ Καλό, σχολίασε τὸ δεύτερο 
δέντρο.

–  Ἀπὸ τὴ δική μου πλευρά, 
θὰ ἤθελα νὰ βλέπω καὶ νὰ σκέ-
φτομαι κάθε στιγμὴ τὸν Θεό, 
ἀπάντησε τὸ τρίτο.

Ὁ καιρὸς πέρασε, καὶ κάποτε 
ἐμφανίσθηκαν ξυλοκόποι στὴ 
γειτονιά τους. Οἱ κέδροι σωριά-
στηκαν καταγῆς, καὶ ἕνα πλοῖο 
τοὺς μετέφερε μακριά.

Καθένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία δέ-
ντρα εἶχε κάποτε μιὰ ἐπιθυμία, 

μὰ ἡ σκληρὴ πραγματικότητα 
δὲν ρωτάει ποτὲ γιὰ ὄνειρα.

Ὁ πρῶτος κέδρος χρησιμο-
ποιήθηκε στὴν κατασκευὴ ἑνὸς 
στάβλου ζῴων, καὶ τὰ ὑπολείμ-
ματά του, γιὰ νὰ γίνουν τὰ πα-
χνιά του, γιὰ νὰ βαστάζουν τὸ 
ἄχυρο, τὴν τροφὴ τῶν ζῴων.

Τὸ δεύτερο δέντρο ἔγινε ἕνα 
πολὺ ἁπλὸ τραπέζι, καὶ ἀμέσως 
πωλήθηκε σ’ ἕναν ἔμπορο ἐπί-
πλων.

Ὡς μαδέρια, τὸ τρίτο δὲν 
βρῆκε ἀγοραστές. Κόπηκε καὶ 
στοιβάχθηκε σὲ μιὰ ἀποθήκη 
κάποιας μεγαλούπολης. Δυστυ-
χισμένο θρηνοῦσε: «Τὰ μαδέρια 
μου εἶναι ἄριστα, μὰ κανένας δὲν 
θέλει νὰ τὰ χρησιμοποιήσει»...

Ὁ καιρὸς πέρασε, καὶ κάποια 
ἀστρόφεγγη νύχτα μιὰ νέα γυ-
ναῖκα καὶ ἕνας ἄντρας, ἀδυνατώ-
ντας νὰ βροῦν κατάλυμα, ἀπο-
φάσισαν νὰ περάσουν τὴ νύχτα 
τους σὲ στάβλο.  Ἡ γυναῖκα 
γέννησε ἐκεῖ καὶ τοποθέτησε τὸ 
νεογέννητο στὸ παχνὶ ποὺ εἶχε 
φτιαχτεῖ ἀπὸ τὰ ξύλα τοῦ πρώ-
του κέδρου.

Κι ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὸ πρῶτο 
δέντρο συνειδητοποίησε πὼς 
τὸ ὄνειρό του εἶχε πραγματο-
ποιηθεῖ!  Ἐκεῖ ἦταν τό «παιδίον  
Ἰησοῦς», ὁ μεγαλύτερος ἀπὸ 
ὅλους τοὺς βασιλιάδες τῆς γῆς.

Χρόνια ἀργότερα, σ’ ἕνα 
ἁπλὸ σπίτι, μερικοὶ ἄνθρωποι 
κάθονταν γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι 
ποὺ ἦταν καμωμένο ἀπὸ τὰ ξύ-
λα τοῦ δεύτερου κέδρου.  Ἕνας 
ἀπὸ αὐτούς, προτοῦ ἀρχίσουν 
νὰ τρῶνε, εἶπε κάποιες λέξεις γιὰ 
τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ ποὺ εἶχε 
μπροστά του.

Καὶ τὸ δεύτερο δέντρο ἐκεί-
νη τὴ στιγμὴ κατάλαβε πὼς δὲν 
βάσταζε πάνω του ἁπλῶς ἕνα 
ποτήρι κρασὶ κι ἕνα κομμάτι ψω-
μί, μὰ τὴν καινούργια Διαθήκη 
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ  Ἀνθρώπου!

Τὴν ἑπόμενη μέρα, ἔβγαλαν 
ἀπὸ τὴν ἀποθήκη δυὸ μαδέ-
ρια τοῦ τρίτου κέδρου καὶ τὰ 
κάρφωσαν σὲ σχῆμα σταυροῦ.  
Ἄφησαν τὸν σταυρὸ πεταμένο σ’ 
ἕναν τόπο, καὶ ὧρες μετὰ ἔφεραν 
ἕναν ἄνθρωπο βαριὰ τραυματι-
σμένο, ποὺ ἔσερνε τὰ μαδέρια 

Οἱ τρεῖς κέδροι
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Ὁ Χριστὸς ἀνέστη!
Μ’ ἄσπρες λαμπάδες
καὶ κόκκινα τριαντάφυλλα
θὰ χυθῶ στοὺς δρόμους,
τὸ φιλὶ νὰ δώσω τῆς Ζωῆς
σ’ ἀπόσβηστους διαβάτες·
δάκρυα καὶ ρυτίδες ν’ ἀπαντήσω
μὲ τῆς Λαμπρῆς τὸ ἄγγιγμα.

Μ’ ἄσπρες λαμπάδες
καὶ κόκκινα τριαντάφυλλα
μιά, μιά, τὶς πόρτες θὰ χτυπήσω...
Ξεμανταλῶστε, ἀδελφοί,
νὰ μπεῖ ἡ χαρὰ
μὲ τ’ ἄρωμα τῆς πασχαλιᾶς,
νὰ μπεῖ ἡ ἐλπίδα...

Ζεῖ Κύριος ὁ Θεὸς

εἰς αἰῶνας αἰώνων.

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

του. Τρομοκρατημένος ὁ κέδρος 
θρηνοῦσε τὴ βαριὰ κληρονομιὰ 
ποὺ ἡ ζωὴ θὰ τοῦ ἄφηνε.

Πρὶν ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες εἶχαν 
συμβεῖ αὐτά.  Ὡστόσο, τώρα τὸ 
τρίτο δέντρο ἀντιλαμβανόταν 
τὸν προορισμό του.  Ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ ἦταν καρφωμένος πά-
νω του ἦταν τὸ ΦΩΣ ποὺ φώτιζε 
τὰ πάντα!  Ὁ Σταυρός, ποὺ μὲ 
τὰ μαδέρια του εἶχε ἀφήσει νὰ 
γίνει σύμβολο βασανιστηρίου, 
μεταμορφωνόταν τώρα σὲ σῆμα 
τῆς Νίκης!

Ὅπως συμβαίνει πάντα μὲ 
τὰ ὄνειρα, οἱ τρεῖς κέδροι τοῦ 
Λιβάνου ἐκπλήρωσαν τὸν προ-
ορισμό τους ὅπως ἐπιθυμοῦσαν, 
ὄχι ὅμως μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ 
εἶχαν φανταστεῖ.

Μετάφραση 
ἀπὸ τὰ Πορτογαλικά

Α.Γ.
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Ἀπὸ τοὺς πολύτιμους θη-
σαυροὺς τῆς Δημοτικῆς 
μας ποίησης, ἀνασύρου-

με τὸ ἱστορικὸ τραγούδι «Τῆς 
Πάργας», σὲ δύο παραλλαγές. 
Καὶ ἐπειδὴ τὰ Δημοτικά μας τρα-
γούδια ἀποτελοῦν γνήσια καὶ 
αὐθεντικὴ ἔκφραση τῆς λαϊκῆς 
ψυχῆς, μὲ τὰ συναισθήματα, 
τοὺς πόθους καὶ τοὺς καημοὺς 
τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης, 
θὰ νιώσουμε κραδασμὸ στὰ 
σπλάγχνα μας. Θὰ ζήσουμε 
κι ἐμεῖς σ’ ἐκείνη τὴ γωνιὰ τῆς  
Ἠπείρου μὲ τὸν σπαραγμὸ τῶν 
κατοίκων της, γιὰ νὰ ἐκτιμήσου-
με τὴν ἀξία τῆς ἐλευθερίας.

Ἐπὶ τέσσερις αἰῶνες, οἱ Παρ-
γινοὶ ὑπεράσπισαν τὴν πατρίδα 
τους κατὰ τῶν γειτόνων  Ὀθω-
μανῶν μέχρι «τὴν τελευταίαν 
ρανίδα τοῦ αἵματός των». Μά-
ταια ὁ  Ἀλῆ Πασᾶς ἐπιχείρησε 
πολλὲς φορὲς μὲ τὴν πειθὼ 
ἢ τὴ βία «νὰ σφετερισθεῖ καὶ 
τὸν τελευταῖον βράχον αὐτῆς 
τῆς ἠπειρωτικῆς ἐλευθερίας». 
Κι ὅταν ὁ κατατρεγμένος λαὸς 
ἐμπιστεύθηκε τὸ 1814 τὴν 
προστασία καὶ ἀσφάλειά του, 
«τὴν παντελῆ ἐκ μέρους τοῦ  
Ἀλῆ Πασᾶ ἀφοβίαν», στοὺς  
Ἄγγλους, ἐκεῖνοι τὸν πρόδωσαν 
μὲ τὸν χειρότερο τρόπο...

Μαῦρα μοιρολόγια βγαί-
νουν ἀπ’ τὴν Πάργα, ποὺ τὰ 
βουνὰ ραγίζουν. Τί συμβαίνει;

Μήνα τὴν πλάκωσε Τουρκιὰ 
καὶ πόλεμος τὴν καίει;

Τὴν ἀπάντηση δίνει μὲ λα-
λιὰ ἀνθρώπινη –γνωστὸ μοτί-
βο στὴ Δημοτικὴ ποίηση– ἕνα 
μαῦρο πουλάκι, μαυρισμένο 
ἀπὸ καπνούς, ποὔρχεται ἀπ’ 
τὴν Πάργα:

«Δὲν τὴν ἐπλάκωσε Τουρκιά, 

πόλεμος δὲν τὴν καίει.
Τοὺς Παργινοὺς ἐπούλησαν 

σὰ γίδια, σὰ γελάδια
κι ὅλοι ’ς τὴν ξενιτειὰ θὰ πᾶν 

νὰ ζήσουν οἱ καϊμένοι».
Τὸ ἄλογο πλάσμα ὑποφέ-

ρει καὶ συμπάσχει, ὅπως κι 
ὅλη ἡ φύση, γιὰ τὸν προδο-
μένο λαό. Καὶ ἡ ἐθνικὴ ψυχὴ 
βλέπει νὰ συμβαίνει τούτη τὴ 

στιγμὴ τὸ συγκλονιστικὸ ἱστο-
ρικὸ γεγονὸς ποὺ ἔγινε τὴ Με-
γάλη Παρασκευή, στὶς 15/28  
Ἀπριλίου 1819, στὴν Πάργα. 
Τότε ἡ  Ἄγγλοι παρέδωσαν τὴν 
πόλη στὸν  Ἀλῆ Πασᾶ, ἀφοῦ 
τὴν πούλησαν στὸν αἱμοβό-
ρο κατακτητὴ ἀπὸ τὸ 1817 γιὰ 
156.000 λίρες. «Οἱ θυσιάσαντες 
αὐτοὺς  Ἄγγλοι ἐλησμόνησαν 
ἐν τῇ συνθήκῃ νὰ πωλήσωσιν 
καὶ τὰς ψυχὰς τῶν ἐπιζώντων», 
ἀναφέρει ὁ ἱστορικός.

«... Βλέπεις ἐκείνη τὴ φωτιά, 
μαῦρο καπνὸ ποὺ βγαίνει;

Ἐκεῖ καίγονται κόκκαλα, κόκ-
καλα ἀντρειωμένων, 

ποὺ τὴν Τουρκιὰ τρομάξανε 

καὶ τὸ βεζίρη κάψαν.
Ἐκεῖ ’ναι κόκκαλα γονιοῦ, 

ποὺ τὸ παιδὶ τὰ καίει,
νὰ μὴν τὰ βροῦν οἱ Λιάπηδες, 

Τοῦρκοι μὴν τὰ πατήσουν».
Δὲν πρόλαβαν οἱ κάτοικοι 

τῆς Πάργας νὰ ὑπερασπιστοῦν 
κι αὐτὴ τὴ φορὰ τὴν πατρί-
δα τους, γιατὶ τοὺς ἐμπόδισε 
ἰσχυρὴ Βρετανικὴ στρατιωτικὴ 

δύναμη ν’ ἀντισταθοῦν.
Σὲ ἄλλη παραλλαγὴ τοῦ 

τραγουδιοῦ «Τῆς Πάργας», ἕνα 
ἀπ’ τὰ τρία πουλιὰ ποὺ διαβή-
κανε ἀπ’ τὴν Πρέβεζα, λεηλα-
τημένη πιὰ ἀπὸ τὸν  Ἀλῆ Πασᾶ, 
«μοιρολογάει καὶ λέει»:

«Πάργα Τουρκιὰ σὲ πλάκωσε 
Τουρκιὰ σὲ τριγυρίζει.

Δὲν ἔρχεται γιὰ πόλεμο, μὲ 
προδοσιὰ σὲ παίρνει.

Βεζίρης δὲ σ’ ἐνίκησε μὲ τὰ 
πολλὰ τ’ ἀσκέρια.

Ἔφευγαν Τοῦρκοι σὰ λαγοὶ 
τὸ Παργινὸ τουφέκι,

κ’ οἱ Λιάπηδες δὲν ἤθελαν νὰ 
’ρτοῦν νὰ πολεμήσουν.

Εἶχες λεβέντες σὰ θεριά, γυ-

Ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ τραγούδι  
«Τῆς Πάργας»

K
¨Η ἐθνικὴ ψυχὴ βλέπει νὰ συμβαίνει τούτη τὴ 

στιγμὴ τὸ συγκλονιστικὸ ἱστορικὸ γεγονὸς ποὺ 
ἔγινε τὴ Μεγάλη Παρασκευή, στὶς 15/28  Ἀπρι-
λίου 1819, στὴν Πάργα. Τότε ἡ  Ἄγγλοι παρέ-
δωσαν τὴν πόλη στὸν  Ἀλῆ Πασᾶ, ἀφοῦ τὴν 
πούλησαν στὸν αἱμοβόρο κατακτητὴ ἀπὸ τὸ 

1817 γιὰ 156.000 λίρες.K
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ναῖκες ἀντρειωμένες,
πὄτρωγαν βόλια γιὰ ψωμί, 

μπαρούτι γιὰ προσφάγι.
Τἄσπρα πουλήσαν τὸ Χριστό, 

τἄσπρα πουλοῦν καὶ σένα».
Κέντρο ἀντίστασης καὶ κα-

ταφύγιο τῶν Σουλιωτῶν ἦταν 
ἡ Πάργα κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 
ἀγώνων τοῦ Σουλίου. Τ’ ἀσκέ-
ρια (τὰ στρατεύματα) τῶν Τούρ-
κων δὲν τολμοῦσαν ν’ ἀντιστα-
θοῦν στοὺς Παργινούς, ἀλλὰ 
ἔφευγαν σὰ λαγοὶ μπροστὰ στὸ 
τουφέκι τους, κι οἱ Λιάπηδες, οἱ 
Τουρκαλβανοὶ ἀπ’ τὴν περιοχὴ 
τῆς Λιαπουριᾶς (ΝΔ  Ἀλβανία) 
ἀπέφευγαν τὴν ἀναμέτρηση μαζί 
τους. Κι ἀκολουθεῖ ὕμνος στὴν 
ἀνδρεία τῶν κατοίκων.  Ἀλη-
θινὰ θεριά, λεβέντες οἱ ἄνδρες, 
κι ἀντρειωμένες οἱ γυναῖκες 
ἔβρισκαν τὸν ἑαυτό τους στὸν 
πόλεμο. Γι’ αὐτὸ ὁ  Ἀλῆ Πασᾶς, 
μιᾶς καὶ δὲν κατόρθωσε νὰ τοὺς 

ὑποτάξει μὲ πόλεμο, τοὺς κα-
τακτᾷ μὲ ἄνανδρο τρόπο. Κι ἡ 
ἀπώλεια τῆς πατρίδας τους γί-
νεται πιὸ ἐπώδυνη.

Τοὺς ταπεινώνουν οἱ  Ἄγγλοι, 
πουλώντας τὴν πατρίδα τους 
μέ «τ’ ἄσπρα», μὲ χρήματα. Οἱ 
ἰσχυροὶ πάντα πάνω ἀπ’ τὸ δί-
καιο τοποθετοῦν τὸ συμφέρον 
τους. Τούτη ἡ φρικτὴ πράξη κινεῖ 
τὴν ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση τῶν 
Παργινῶν. Κι ἔχει τόση βαρύ-
τητα ἡ προδοσία, ποὺ τολμᾷ ὁ 
λαὸς νὰ τὴν παραλληλίσει μ’ 
ἐκείνη τὴ φοβερὴ προδοσία τοῦ 
Χριστοῦ.

Ἡ τραγικότητα κορυφώνεται 
γιὰ τοὺς κατοίκους της. Δὲν τοὺς 
μένει ἄλλη ἐπιλογή. Θὰ ἐγκα-
ταλείψουν τὴ γῆ τῶν πατέρων 
τους, «πρὶν τὰ στρατεύματα 
τοῦ  Ἀλῆ Πασᾶ ἐμβῶσιν εἰς τὴν 
Πάργαν». Θὰ ἀποφύγουν τὸν 
ζυγὸ 5.000 πρόσφυγες –ἄνδρες, 

γυναῖκες καὶ βρέφη– καὶ θὰ ξε-
νιτευθοῦν στὴν Κέρκυρα ἢ στ’ 
ἄλλα  Ἑπτάνησα. Κι εἶναι πικρὴ 
ἡ ξενιτειά. Μὰ δὲν θ’  ἀφήσουν 
στοὺς Τούρκους ὅ,τι πολύτιμο 
τοὺς ἔμεινε. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ που-
λάκι –ἡ ἴδια ἡ συλλογικὴ συνεί-
δηση– φωνάζει:

«Πάρτε μαννάδες τὰ παιδιά, 
παπάδες τοὺς ἁγίους.

Ἄστε λεβέντες τἄρματα κι 
ἀφῆστε τὸ τουφέκι,

σκάψτε πλατιά, σκάψτε βαθιὰ 
ὅλα σας τὰ κιβούρια,

καὶ τἀντρειωμένα κόκκαλα 
ξεθάψτε τοῦ γονιοῦ σας.

Τούρκους δὲν ἐπροσκύνησαν, 
Τοῦρκοι μὴν τὰ πατήσουν».

Οἱ μαννάδες νὰ πάρουν 
τὰ παιδιά, τὸ μέλλον, γιὰ νὰ 
συνεχίσουν τὴ ζωή τους στὴν 
ξενιτειά. Οἱ παπάδες τοὺς ἁγί-
ους – τὴν ἴδια τους τὴν πίστη, 
γιατὶ οἱ  Ἄγγλοι καὶ τὶς χριστια-
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νικὲς εἰκόνες ἀκόμα πούλησαν 
στοὺς Τούρκους. Οἱ λεβέντες ν’ 
ἀφήσουν τ’ ἄρματα, ἀφοῦ τοὺς 
εἶναι ἄχρηστα πιά, ἀλλὰ δὲν θὰ 
ἀφήσουν τοὺς κατακτητὲς νὰ 
πατήσουν καὶ νὰ βεβηλώσουν 
–εἴτε στὴν κυριολεξία εἴτε συμ-
βολικά– τὰ ἱερὰ κόκκαλα τῶν 
πατέρων τους, ποὺ μὲ τὴ ζωὴ καὶ 
τὴ θυσία τους ἁγίασαν τὴ ζωὴ 
τῆς Πάργας. Θὰ σεβαστοῦν τοὺς 
προγόνους τους, ποὺ μὲ ἀγῶνες 
ἐπανειλημμένους κράτησαν 
ἐλεύθερη ἀπ’ τοὺς Τούρκους 
τὴν πατρίδα τους. Γι’ αὐτό:

«Βλέπεις ἐκείνη τὴ φωτιά, 
μαῦρο καπνὸ ποὺ βγαίνει»...

Γι’ αὐτὸ διάλεξαν τὴ Μεγάλη 
Παρασκευὴ νὰ μαυρίσουν τὴν 
πλάση, καίγοντας τῶν γονιῶν 
τους τὰ ὀστᾶ καὶ τὰ λείψανα, γιὰ 
νὰ μὴν τὰ ἀτιμάσουν οἱ Λιάπη-
δες καὶ οἱ Τοῦρκοι. Σκάβουν βα-
θιά, πλατιὰ ὅλα τὰ κιβούρια (τὰ 
μνήματα), μὴν ἀφήσουν ἴχνος 
λειψάνων νὰ βεβηλωθεῖ. Καὶ γιὰ 
τὸν ξεριζωμό, ποὺ μὲ δραματι-
κότητα ἐκθέτουν οἱ παρακάτω 
στίχοι, πονᾷ καὶ πάσχει ἡ ψυχή 
τους:

«Τραβοῦν γυναῖκες τὰ μαλλιά, 

δέρνουν τἄσπρα τους στήθια,
μοιρολογοῦν οἱ γέροντες μὲ 

μαῦρα μοιρολόγια,
παπάδες μὲ τὰ δάκρυα γδύ-

νουν τὲς ἐκκλησιές τους».
Βογγοῦν λοιπὸν τὰ δάση, 

ραγίζουν τὰ βουνὰ ἀπὸ τὰ θλι-
βερὰ κλάματα, τὰ μαῦρα μοιρο-
λόγια κι ἀπ’ τόν «δαρμό» τῶν 
Παργινῶν. Γιατὶ δὲν ἀντέχουν τὴ 
σκλαβιά, καὶ ἐγκαταλείπουν τὴν 
πατρικὴ γῆ τους μὲ ἐκδηλώσεις 
λατρείας στ’ ἁγιασμένα χώματα:

«Εἶναι π’ ἀποχωρίζονται τὴ 
δόλια τὴν πατρίδα,

φιλοῦν τὲς πέτρες καὶ τὴ γῆ κι 
ἀσπάζονται τὸ χῶμα».

« Ἕκαστος σπεύδει νὰ σημει-
ώσει διὰ σταυροῦ τὴν θύραν τῆς 
κατοικίας του...», γράφει ὁ ἱστο-
ρικὸς Pouqueville. «Αἱ γυναῖκες 
καὶ τὰ παιδία συνέλεγον χάλικας 
καὶ κογχύλια ἐσπαρμένα ἐπὶ τῆς 
παραλίας», γιὰ νὰ τὰ πάρουν ὡς 
φυλακτὰ μαζί τους.

Μὰ μὲς στὸν σπαραγμό τους 
οἱ Παργινοὶ κρατοῦν ἀδούλωτο 
τὸ φρόνημά τους. Δὲν λησμο-
νοῦν τὴν ἱστορία τους καὶ τὴ 
λευτεριὰ ποὺ χάρηκαν, «Βγαλ-
μένη ἀπ’ τὰ ἱερὰ κόκκαλα» 

τῶν προγόνων τους, καὶ δὲν 
τὰ ἐγκαταλείπουν στὴ βέβηλη 
μανία τοῦ κατακτητῆ. Πῶς νὰ 
ξεχάσουν τὴ φρικτὴ λεηλασία 
ποὺ ἀκολούθησε τὴν ἅλωση τῆς 
Βασιλίδος τῶν πόλεων τὸ 1453; 
Κι ἐμεῖς οἱ νεώτεροι ξεχνοῦμε τὰ 
ἀνοσιουργήματα τοῦ 1955 στὸν  
Ἑλληνισμὸ τῆς Πόλης; Πῶς ἀνα-
σκάφηκαν οἱ τάφοι τῶν νεκρῶν 
τῆς ὁμογένειας καὶ συλήθηκαν 
τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια!  Ἐκεῖνες οἱ φρι-
καλέες εἰκόνες πῶς νὰ λησμο-
νηθοῦν;

Ἔτσι συμπάσχει ἡ ἐθνικὴ 
ψυχὴ μέχρι σήμερα, βλέποντας 
μέσα ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ τραγούδι 
«Τῆς Πάργας» τοὺς κατοίκους 
της νὰ καῖνε στὴν πλατεῖα τῆς 
πόλης τους, σὲ φωτιὰ θρεμμέ-
νη μὲ λιόδεντρα τῆς γενέθλιας 
γῆς τους, μπροστὰ στοὺς Βρε-
τανούς –σὲ αἰώνιο ὄνειδος– τὰ 
κόκκαλα τῶν νεκρῶν τους. Θὰ 
ἐκπατριστοῦν σὲ λίγο, μὰ θὰ 
πάρουν μαζί τους ὡς πολύτιμο 
θησαυρὸ τὴ στάχτη ἀπὸ κείνη 
τὴ φωτιὰ ποὺ λαμπάδιασε τὴν 
ψυχή τους.

ΑΝΝΑ Κ. 
ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Τ ὸ κείμενο ποὺ ἀκολου-
θεῖ εἶναι γραμμένο ἀπὸ 
τὸν Χρῖστο Ν. Κακούρη, 

ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ πρὶν 
ἀπὸ ἕνα περίπου χρόνο. Τὸ 
κείμενο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο παρα-
θέτουμε ἐδῶ ἐκτενῆ ἀποσπά-
σματα, δημοσιεύθηκε στὴν το-
πικὴ ἐφημερίδα «Τὸ Κακούρι» 
( Ἰούνιος-Ἰούλιος-Αὔγουστος 
2013), σελ. 3-6. Σὲ αὐτὸ ὁ συγ-
γραφέας ἀφηγεῖται μὲ σπάνια 
γλαφυρότητα τὴν ἀνακάλυψη 
ποὺ ἔκανε, ὅταν ἀναζήτησε τὶς 
ρίζες τῆς οἰκογένειάς του.  Ἡ 
ἀνακάλυψη αὐτὴ μᾶς πηγαίνει 
πίσω, σὲ ἕνα συγκλονιστικὸ 
γεγονὸς τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρ-
κοκρατίας στὸν μακρινὸ τόπο 
καταγωγῆς του, τὸ χωριὸ Κα-
κούρι, καὶ κορυφώνεται μὲ τό 
«ἱερὸ μυστικό», ὅπως τὸ χαρα-
κτηρίζει ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας.

Στὴν καρδιὰ τῆς Πελοπον-
νήσου, στὸ εὐρύτατο ὀροπέδιο 
τῆς Τρίπολης, πρωτεύουσας τῆς  
Ἀρκαδίας, καὶ πρὸς τὴ βόρεια 
πλευρά, βρίσκονται δύο πολὺ 
γνωστὰ χωριά, τὸ Λεβίδι καὶ τὸ 
Κακούρι, ποὺ τώρα ἔχει μετονο-
μαστεῖ σὲ  Ἀρτεμίσιο. Βρίσκονται 
καὶ τὰ δύο στὸ εὐκολοπροσβά-
σιμο «πέρασμα» ἀνάμεσα στοὺς 
ὀρεινοὺς ὄγκους τοῦ Μαινάλου 
καὶ τοῦ  Ἀρτεμισίου, τὸ μὲν Λεβί-
δι στὶς ἀνατολικὲς ὑπώρειες τοῦ 
Μαινάλου, τὸ δὲ Κακούρι στὶς 
δυτικὲς ὑπώρειες τοῦ  Ἀρτεμι-
σίου. Αὐτὰ τὰ δύο χωριά, ποὺ 
ἀπέχουν μεταξύ τους περίπου 
ὀκτὼ χιλιόμετρα, ὁριοθετοῦν τὸ 
βατό «πέρασμα» ἀνάμεσα στὰ 
δυὸ βουνά.

Κάποτε, τότε, στὰ τετρακό-
σια χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, 
οἱ Τοῦρκοι εἶχαν χαράξει ἕναν 
κεντρικὸ καρόδρομο ἀπὸ τὴν 
Τρίπολη πρὸς τὰ βόρεια, τὰ Κα-

λάβρυτα καὶ τὴν Πάτρα. [...] Τοὺς 
χειμερινοὺς ὅμως μῆνες, ποὺ ὁ 
κάμπος λίμναζε ἀπὸ νερά, ὁ 
δρόμος ἄλλαζε πορεία καὶ περ-
νοῦσε ὑποχρεωτικὰ μέσα ἀπὸ τὸ 
Κακούρι, δίνοντάς του ζωή. [...] 

Ἐδῶ καὶ κάπου σαράντα τόσα 
χρόνια –λίγο μετὰ τὸ 1970–, ἐγὼ 
ποὺ γράφω αὐτὲς τὶς γραμμὲς ξε-
κίνησα μὲ περισσὴ λαχτάρα τὴν 
ἐνδιαφέρουσα, ἐπίπονη, χρονο-
βόρα, ἀλλὰ πάνω ἀπ’ ὅλα ὄμορ-
φη προσπάθεια, ποὺ κράτησε 
πάνω ἀπὸ τρία χρόνια, νὰ βρῶ 
καὶ νὰ καταγράψω τὶς ρίζες τῆς 
οἰκογένειάς μου.

Ὁ συγγραφέας ἀνατρέχει 
στὴ συνέχεια στὴν πρώτη κα-
τοίκιση τοῦ χωριοῦ τῆς κατα-
γωγῆς του, ὅταν στὰ μακρινὰ 
χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας κά-
ποιοι ἀνυπότακτοι ξωμάχοι καὶ 
τσοπάνηδες ἔκτισαν ἕναν πρό-
χειρο οἰκισμὸ ἐκεῖ, στὶς δυτικὲς 
ὑπώρειες τοῦ  Ἀρτεμισίου. Καὶ 
ἐξηγεῖ πῶς, κατὰ τὴν παράδο-
ση, ὁ οἰκισμὸς αὐτὸς ἔλαβε τὸ 
ὄνομά του:

Κάπου-κάπου οἱ ἄπιστοι τολ-
μοῦσαν –πρᾶγμα σχετικὰ σπά-
νιο!– νὰ ἀνηφορίσουν πρὸς τὸ 
χωριὸ μὲ στρατιωτικὰ ἔνοπλα 
ἀποσπάσματα.  Ἀμέσως τό-

τε οἱ τσοπάνηδες, πανέτοιμοι, 
ἔσπευδαν νὰ ταμπουρωθοῦν, 
σκαρφαλώνοντας μὲ λίγες δο-
κιμασμένες δρασκελιὲς στὰ δικά 
τους κοντινὰ ἀλλὰ ἀπρόσιτα λη-
μέρια, ἀπ’ ὅπου εἶχαν τὸ ζωτικὸ 
προνόμιο νὰ ἐλέγχουν ἐκεῖνοι 
μὲ σιγουριὰ τό «πέρασμα» κάτω, 
τώρα μάλιστα ποὺ ὁ καινούργιος 
καρόδρομος περνοῦσε μέσα 
ἀπὸ τὸ δικό τους χωριό, ὁριο-
θετώντας ἐκεῖ ἕνα ἐλεγχόμενο 
ὅριο ἐλεύθερης, πές, διακίνησης 
τῶν ἀνθρώπων.

Γιὰ τὶς δύσκολες μέρες, ἐκεῖ, 
σὲ κεῖνο τὸ κακό «πέρασμα», οἱ  
Ἀγωνιστὲς σχεδίαζαν τὴν ἄμυνα 
καὶ τὶς ἀντεπιθέσεις τους κατὰ 
τῶν τυράννων, στήνοντάς τους 
παγίδες.  Ἔτσι τὰ ἔνοπλα στρα-
τιωτικὰ ἀποσπάσματα τοῦ τουρ-
κικοῦ στρατοῦ, μὲ τὴν ἔξαλλη 
ψυχολογία τοῦ παντοδύναμου, 
καθὼς προχωροῦσαν ἐκεῖ, στό 
«πέρασμα», ἔφιπποι, ἀγέρωχοι 
καὶ ἀμέριμνοι, ἔπεφταν πάνω 
σὲ ἕνα κυριολεκτικὰ ἐπικίνδυνο 
ὅριο. Οἱ ξωμάχοι, καλοοργανω-
μένοι καὶ ἕτοιμοι, τοὺς αἰφνιδί-
αζαν ἐκεῖ, τοὺς παγίδευαν καί... 
κακὸ ποὺ τοὺς ἔβρισκε! Γιὰ τὰ 
ἔνοπλα ἀποσπάσματα τῶν Τούρ-
κων κατακτητῶν, τὸ ὅριο στό 
«πέρασμα» ἦταν ἕνα αὐτόχρημα 
«κακὸ ὅριο».

Τὸ ἱερὸ μυστικό

Ἐδῶ καὶ κάπου σαράντα τόσα χρόνια –λί-
γο μετὰ τὸ 1970–, ἐγὼ ποὺ γράφω αὐτὲς τὶς 
γραμμὲς ξεκίνησα μὲ περισσὴ λαχτάρα τὴν 

ἐνδιαφέρουσα, ἐπίπονη, χρονοβόρα, ἀλλὰ πά-
νω ἀπ’ ὅλα ὄμορφη προσπάθεια, ποὺ κράτησε 
πάνω ἀπὸ τρία χρόνια, νὰ βρῶ καὶ νὰ καταγρά-

ψω τὶς ρίζες τῆς οἰκογένειάς μου.K
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Κανείς μας, βέβαια, δὲν ξέ-
ρει ποιὸς ὀνομάτισε πρῶτος τὸν 
οἰκισμὸ τῶν ξωμάχων Κακούρι.  
Ὄχι, δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει νονός! 
Τὸ ὄνομα μοιάζει νὰ ἀναδύθηκε 
ἀπὸ τὴν ψυχὴ ὅλων μαζὶ τῶν  
Ἀγωνιστῶν: «Κακὸ ὅριο, Κακού-
ριο, Κακούρι»! 

Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ συγγραφέ-
ας, ὅταν ὁ παλιὸς οἰκισμὸς 
τῶν ξωμάχων ἐξελίχθηκε σὲ 
χωριό, οἱ κάτοικοι πόθησαν 
νὰ ἀποκτήσουν τὴ δική τους 
ἐκκλησία.  Ἀναζητώντας τὸν 
κατάλληλο χῶρο, ποὺ βεβαί-
ως θὰ ἔπρεπε νὰ μπορεῖ νὰ πε-
ράσει ἀπαρατήρητος ἀπὸ τοὺς 
κατακτητές, κατέληξαν σὲ ἕνα 
παλιὸ καὶ ξεχασμένο πέτρινο 
«μπουντρούμι» λίγο ἔξω ἀπὸ 
τὸ χωριό, ποὺ ἀπ’ ἔξω ἔδειχνε 
παρατημένο γιὰ χρόνια, καὶ τὸ 
διαμόρφωσαν σὲ ναὸ ἀφιερω-
μένο στὸν  Ἅγιο Νικόλαο. Καὶ 
ἐπειδὴ οἱ καιροὶ ἦταν δύσκο-
λοι, μέσα στὸ  Ἱερό, μπροστὰ 
στὴν Προσκομιδή, ὑπῆρχε 
μιὰ μυστικὴ ὑπόγεια διαφυγή, 
ἕνα «τουνέλι», ποὺ ἔβγαζε σὲ 
ἕναν κοντινὸ ξεροχείμαρρο.  
Ἐκεῖ, στό «μπουντρούμι» τοῦ  
Ἁγίου Νικολάου, στὰ χρόνια 
τῆς  Ἐπανάστασης, ἱερέας ἦταν 
ὁ παπα-Κώστας, μακρινὸς πρό-
γονος τοῦ συγγραφέα, συνεπι-
κουρούμενος ἀπὸ τὸν ἐπίσης 
ἱερωμένο γιό του παπα-Νικόλα. 
Τότε, πιθανώτατα τὸ 1827, κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς κυριακάτικης 
Θείας Λειτουργίας, ἔλαβε χώρα 
ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονός, τὸ 
ὁποῖο ἀφηγεῖται ὁ συγγραφέας:

Ὁ λειτουργὸς παπα-Κώστας, 
πιθανώτατα βοηθούμενος ἀπὸ 
τὸν γιό του παπα-Νικόλα μὲ ἔκδη-
λη εὐλάβεια, ἔχει τώρα γονατίσει 
μπροστὰ στὴν  Ἁγία Τράπεζα καὶ 
εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐπικαλεστεῖ τὴν 
εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα 
μας.  Ὅταν ξεσπάει μὲ πάταγο ἡ 
βίαιη παραβίαση τῆς στενῆς πόρ-
τας τῆς ἐκκλησίας, καὶ οἱ ἄπιστοι, 

στριμωχτὰ ἕνας-ἕνας, εἰσβάλλουν 
μὲ κραυγὲς καί –ὅσο γινόταν μέσα 
στὴ στενωσιά– μὲ προτεταμένες 
λόγχες καὶ μαχαίρια!

Καὶ ἀκολουθεῖ τυφλὴ σφαγή. 
Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν τὶς πληροφορίες 
τους, ὁ αἰφνιδιασμὸς ἦταν ἀπόλυ-
τος καὶ ὁ ξεσηκωμὸς τῶν προσευ-
χόμενων χριστιανῶν χωρὶς ἐλπί-
δα.  Ἐντελῶς ἄοπλοι, οἱ πιστοὶ 
πάλευαν, ξέφρενα κι ἀλόγιστα, 
σῶμα μὲ σῶμα μὲ τοὺς ἔνοπλους 
στρατιῶτες, ἀνάμεσα σὲ κραυγὲς 
σπαραγμοῦ καὶ ἔσχατης ἀπόγνω-
σης! Αἷμα, αἷμα παντοῦ!

Ὁ παπα-Κώστας, γονατισμέ-
νος στὸ  Ἱερό, εἶχε εὐθύς, ἀπὸ τὸν 
πάταγο τῆς πορτούλας, «καταλά-
βει»! Πετάχτηκε μὲ μιᾶς, ἔκανε 
ἕνα νεῦμα μὲ νόημα στοὺς δύο 
ποὺ βοηθοῦσαν στὸ  Ἱερὸ στὴν 
τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, τύ-
λιξε μὲ μιὰ ἀστραπιαία κίνηση τὰ 
τίμια δῶρα στὸ κόκκινο ἀντιμαν-
δήλιο, ἔκανε τὸν σταυρό του καὶ 
ἀποφασιστικά, μὲ δυὸ δρασκε-
λιές, βυθίστηκε μὲ περισσὴ προ-
σοχή, σφίγγοντας στὴ μασχάλη τὸ 
μπογαλάκι μὲ τὰ τίμια δῶρα, στὴν 
ἀνοιγμένη καταπακτή. Τώρα, ἐκεῖ 
στὸ σκοτεινὸ βάθος, ψαύοντας 
σχεδόν, σέρνεται μέσα στό «του-
νέλι» –κάπου ἑξῆντα-ἑβδομῆντα 
μέτρα– πρὸς τὸν ξεροχείμαρρο 
τῆς σωτηρίας!

Τὸν ἀκολούθησαν, κουτρου-
βαλώντας ἀπ’ τὸν ἱερὸ ναό, ὅπου 
ἡ σφαγή, ὅλοι οἱ συφοριασμένοι 

πιστοὶ ποὺ εἶχαν ἐπιζήσει καὶ τὸ 
κατόρθωναν...

Τώρα τὸ ἀπόσπασμα τῶν 
Τούρκων εἶχε πιὰ ἀποχωρήσει ἀπ’ 
τὸ μπουντρούμι μὲ ἰαχὲς θριάμ-
βου, προκειμένου νὰ ἀνασυντα-
χθεῖ. Καὶ τὸ χωριό μας δὲν ἦταν 
πιὰ τὸ ἀπάτητο κακὸ ὅριο γιὰ τοὺς 
Τούρκους.

Ὁ συγγραφέας ἀφηγεῖται 
στὴ συνέχεια πῶς οἱ περισσό-
τεροι ἀπὸ τοὺς διασωθέντες 
πῆραν τὴν πικρὴ ἀπόφαση νὰ 
ἐγκαταλείψουν τὸ ἀγαπημένο 
τους χωριὸ καὶ σκόρπισαν σὲ 
διάφορα μέρη στὴν Πελοπόν-
νησο καὶ τὴ Στερεά, μὲ τὸ ἐπώ-
νυμό τους νὰ θυμίζει συχνὰ τὸν 
τόπο καταγωγῆς τους: Κακού-
ρης.  Ἡ οἰκογένεια τοῦ συγγρα-
φέα κατέφυγε στὸ Ρώμεσι τῆς  
Ἠλείας, ποὺ σήμερα φέρει τὴν 
ὀνομασία  Ἀμπελώνας.  Ἐκεῖ ὁ 
βιοπορισμὸς ἤθελε πραγματικὸ 
ἀγῶνα, ἰδιαίτερα μάλιστα στοὺς 
χαλεποὺς ἐκείνους καιρούς.

Ἀλλὰ ἦτανε καὶ τὸ ἀγιάτρευτο 
σαράκι, τὸ πολλαπλὸ πένθος ἀπ’ 
τὴ φρίκη τῆς τυφλῆς σφαγῆς τὴν 
ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν  
Ἁη-Νικόλα, ποὺ συνόδευε τούς 
«μετανάστες» σὲ κάθε βῆμα, σὲ 
κάθε κουβέντα, σὲ κάθε ἀνάμνη-
ση...

Εἶναι, βέβαια, ξέσχισμα τῆς 
ψυχῆς κάθε  Ἀπουσία, ἀλλὰ 56
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πρόσθετη πληγὴ πικρῶν δακρύ-
ων εἶναι ἡ παράλληλη ἔλλειψη 
τάφου, ὅπου θὰ μποροῦσες νὰ 
γονατίσεις, νὰ προσευχηθεῖς γιὰ 
τὸν ἀγαπημένο σου  Ἀπόντα καὶ 
ν’ ἀποθέσεις τὸν πόνο καὶ τὴ λα-
χτάρα σου...

Εὐτυχῶς ποὺ ἡ ἀνθρώπινη 
ψυχὴ ἀποδεικνύεται ἀνθεκτικώ-
τερη ἀπὸ τὸν χρόνο καὶ τὸν πόνο.

Καὶ ἀφοῦ ἀφηγεῖται μὲ σπά-
νια γλαφυρότητα τὴ διαδρομὴ 
τῶν προγόνων του ἀπὸ γενιὰ 
σὲ γενιά, ἀπὸ τὸ Ρώμεσι στὸν 
Πύργο, κατόπιν στὴ Δράμα 
καὶ τὴν Τρίπολη καὶ τέλος 
στὴν  Ἀθήνα, ὁ συγγραφέας 
φθάνει, στὴν κορύφωση τοῦ 
κειμένου του, στὴν ἀποκάλυ-
ψη τοῦ «οἰκογενειακοῦ του 
μυστικοῦ», ὅπως τὸ θυμᾶται 
ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία στὸ 
σπίτι του στὴν  Ἀθήνα.

Στὴ δεξιὰ βιβλιοθήκη κρυβό-
ταν τὸ ἱερὸ μυστικό.  Ὁ πατέρας 
μου ἄνοιγε τὸ μεσαῖο κρυστάλ-
λινο θυρόφυλλο, ἀπέσυρε ἀπ’ 
τὸ πάνω ράφι πέντε-ἕξι χοντρὰ 
λεξικὰ καὶ σταματοῦσε. Μᾶς ἔρι-
χνε μιὰ ματιὰ μὲ νόημα καὶ μὲ 
ἔκδηλη συγκίνηση σταυροκο-
πιόταν.  Ἡ μητέρα μας κι ἐμεῖς, 
τὰ δύο παιδιά, ἤμασταν ἤδη στὰ 
γόνατα, εἰσπνέοντας τὸ μεγαλεῖο 
τῆς στιγμῆς. Στὴν ἀπόλυτη σιγὴ 
καὶ τὴ φορτισμένη προσδοκία, 
ὁ πατέρας μου ἔκανε πάλι τὸν 
σταυρό του καί, ἐνῷ ἐμεῖς τὸν μι-
μούμασταν, ἀνέσυρε ἀπ’ τὸ βά-
θος τοῦ ραφιοῦ, στὸν χῶρο πίσω 
ἀπ’ τὰ λεξικά, τὸ μπογαλάκι μὲ τά  
« Ἅγια», ποὺ εὐθὺς ἀπόθετε στὸ 
τραπεζάκι πλάι του, ἐπάνω σὲ μιὰ 
φρεσκοσιδερωμένη πετσέτα.

Στό «μπογαλάκι» ἦταν τυλιγ-
μένα τὸ  Ἅγιο Ποτήριο, ἡ λαβίδα, 
ὁ σπαστὸς μετάλλινος σταυρὸς 
καὶ δυὸ ὑφασμάτινοι, ἀκόμη ἕνας 
θαυμάσιος ξυλόγλυπτος εὐλο-
γίας καὶ ἕνα φύλλο τετραδίου, 
ποὺ μὲ λιλὰ μελάνι ἐποχῆς ὅριζε 
ὅτι ὁ φυλάσσων κάθε φορὰ τὸν 

θησαυρὸ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἱερωμέ-
νος.  Ἦταν ἐκεῖνα τὰ ἴδια « Ἅγια» 
ποὺ εἶχαν περάσει ἀπὸ πατέρα σὲ 
γιό, ὅλης τῆς σειρᾶς ἱερέων τῆς 
καταγωγῆς μου, ἐκεῖνα ποὺ κά-
ποτε κρατοῦσε ὁ παπα-Κώστας 
καὶ ἀργότερα περιέσωσαν μὲ τὸν 
παπα-Νικόλα στὴ μεγάλη σφαγή!

Στὴ συγκλονιστικὴ οἰκογενεια-
κή «τελετή» περιλαμβανόταν πά-
ντοτε καὶ τὸ τροπάριο τοῦ  Ἁγίου 
Νικολάου, ποὺ ψάλλαμε ὅλοι μα-
ζί, δυὸ σύντομοι ψαλμοὶ γιὰ τὸν 
Κωστάκη –τὸν ἀδελφό μου– κι 
ἐμένα καί, τέλος, λίγα λόγια αὐτο-
σχέδιας προσευχῆς, συνήθως ἀπ’ 
τὴ μητέρα μας.

[...]
Ὁ πατέρας μου δὲν εἶχε ἱερω-

θεῖ, εἴτε δὲν εἶχε ἀκόμα ἱερωθεῖ 
–δὲν ξέρω!–, ὅταν στὰ 52 του 
αἰφνιδιάστηκε καὶ ὁ ἴδιος καὶ 
ὅλοι στὸ σπίτι ἀπὸ καλπάζοντα 
καρκίνο.

Ἔτσι, στὸν ἔσχατο μαρασμὸ τῆς 
σύντομης ἀρρώστιας, καὶ ἀφοῦ ὁ 
μελλοθάνατος μῆκε γιὰ ἕβδομη, 
νομίζω, φορὰ στόν «Εὐαγγελι-
σμό», ἀποφάσισε καὶ προσκάλεσε 
ὁ ἴδιος στὸ σπίτι τὸν μακαριώτατο  
Ἀρχιεπίσκοπο  Ἀθηνῶν καὶ πάσης  
Ἑλλάδος μακαριστὸ Δαμασκηνό, 
ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε ἀμέσως 
καὶ ἐπισκέφθηκε τὸν ἄρρωστο.  
Ἦταν τὶς τρεῖς-τέσσερις πρῶτες 
ἡμέρες τοῦ 1945 στὴν  Ἀθήνα στὸ 
σπίτι μας, Δεινοκράτους 57, πάνω 
ἀπ’ τὸ Μαράσλειο, στὸν λόφο τοῦ 

Λυκαβηττοῦ.
Δὲν ξέρουμε τί κουβέντιασαν, 

ξέρουμε ὅμως ὅτι ὁ  Ἀρχιεπίσκο-
πος παρέλαβε ἀπ’ τὸ κρεβάτι τοῦ 
ἀρρώστου τὸ μπογαλάκι μὲ τὸν 
ἀτίμητο θησαυρὸ καὶ βγῆκε ἀπὸ 
τὸ δωμάτιο στὸ χώλ, κάνοντας 
τὸν σταυρό του...  Ἔδειχνε κάπως 
ταραγμένος.

Αὐτὸ ἦταν τὸ ἱερὸ μυστικό, 
ποὺ ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά –κάπου 
διακόσια πενῆντα χρόνια!– φυ-
λασσόταν στὸ δικό μας σπίτι, ὡς 
ἀπόδειξη τοῦ ἱεροῦ δεσμοῦ τῆς 
οἰκογένειάς μας μὲ τὴν παλιὰ 
ἰδιαίτερη πατρίδα, τὸ Κακούρι, 
καὶ τὴ δεινὴ περιπέτεια στὸν  Ἅη-
Νικόλα, κάποτε τότε, στὰ τετρακό-
σια χρόνια τῆς σκλαβιᾶς.

Ἐδῶ τελειώνει καὶ τὸ ἱστόρημά 
μου. Τὸ κατέγραψα σὰ μιὰ περι-
πέτεια ποὺ ἔζησα, ἀναζητώντας τὶς 
ρίζες μου στὴ γῆ τῆς  Ἀρκαδίας.

Πόσες οἰκογένειες σὰν τὴ δι-
κή μου, πόσα ἱστορήματα σὰν 
κι αὐτό, μένουν ἀκόμη κρυμμέ-
να στὶς ρίζες αὐτοῦ τοῦ τόπου, 
αὐτῆς τῆς πατρίδας κι αὐτοῦ τοῦ 
λαοῦ τῶν  Ἑλλήνων, ποὺ ἐπέζησε 
καὶ συνεχίζει νὰ ἐπιζεῖ μέσα ἀπὸ 
πεῖνα, πολέμους, διωγμούς, θύ-
ελλες καὶ μπόρες, καὶ πάντα πάει 
νὰ σβήσει καὶ ξανὰ ἀνασταίνεται 
μὲ τὴν πίστη καὶ τὸ θαῦμα.

«Τὴ Ρωμιοσύνη μὴ τὴν 
κλαῖς...», ἀκόμα καὶ σήμερα...

† ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΚΑΚΟΥΡΗΣ

K

Πόσες οἰκογένειες σὰν τὴ δική μου, πόσα ἱστο-
ρήματα σὰν κι αὐτό, μένουν ἀκόμη κρυμμένα 
στὶς ρίζες αὐτοῦ τοῦ τόπου, αὐτῆς τῆς πατρίδας 

κι αὐτοῦ τοῦ λαοῦ τῶν  Ἑλλήνων, ποὺ ἐπέ-
ζησε καὶ συνεχίζει νὰ ἐπιζεῖ μέσα ἀπὸ πεῖνα, 

πολέμους, διωγμούς, θύελλες καὶ μπόρες, καὶ 
πάντα πάει νὰ σβήσει καὶ ξανὰ ἀνασταίνεται μὲ 

τὴν πίστη καὶ τὸ θαῦμα.K
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Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἡ 
μόνη στὸν κόσμο ἡ ὁποία 
ὁμιλεῖται συνεχῶς ἐδῶ 

καὶ 5.000 χρόνια. Εἶναι ὅ,τι πιὸ 
τέλειο ἔχει ἀνακαλύψει ἡ ἀνθρώ-
πινη νόηση. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ γενιὰ 
τῶν προηγμένων ὑπολογιστῶν 
αὐτὴν ἔχει ἐπιλέξει ὡς γλῶσσα 
της.

Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι μιὰ 
ἐπινόηση κατόπιν μακροχρόνιας 
διεργασίας. Εἶναι ἡ πλουσιώτερη 
τοῦ κόσμου, ὄχι μόνο χάρη στὸ 
πλῆθος τῶν λέξεών της, ἀλλὰ καὶ 
χάρη στὴν ἐπίσης πλούσια καὶ 
περίπλοκη γραμματική της. Τὸ 
ἐπίτευγμα αὐτό, περίτεχνο, θεϊκὸ 
καὶ τιτάνιο, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι 
ἔργο σύντομου χρόνου, ἀλλὰ 
πρέπει νὰ ἐκτείνεται χιλιετίες πρὶν 
τὸν  Ὅμηρο καὶ τὸν  Ὀρφέα, ἂν 
σκεφθοῦμε πὼς τὴν ἐποχὴ τοῦ  
Ὁμήρου καὶ τοῦ  Ὀρφέα εἶχε ἤδη 
φθάσει σὲ ἀνυπέρβλητη τελει-
ότητα.

Ὅλοι μας μιλᾶμε. Καὶ στὸ 
ἐρώτημα «Ποιὸς μᾶς ἔμαθε;», ἡ 
ἀπάντηση εἶναι: «Καθέναν ἡ μη-
τέρα του». Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ πρώτη 
γλῶσσα κάθε ἀνθρώπου ὀνο-
μάζεται μητρική. Στὸ ἐρώτημα, 
τώρα, «Τὴν ἀνθρωπότητα ποιὸς 
τὴν ἔμαθε νὰ μιλάει;», ἡ ἀπάντη-
ση εἶναι ἡ ἴδια: « Ἡ μάννα τῆς 
ἀνθρωπότητας». Καὶ ποιὰ εἶναι 
αὐτή; Μὰ ἡ φύση βέβαια! Μὰ 
μιλάει ἡ φύση; Ναί, καὶ πολὺ 
εὔγλωττα μάλιστα!  Ἡ φύση 
εἶναι ζωντανὸς ὀργανισμός, καὶ 
βρυχᾶται καὶ σφυρίζει καὶ κε-
λαηδεῖ καὶ κελαρύζει καὶ ἀνθίζει, 
καὶ πάνω στὰ ἄνθη ζουζουνίζουν 
στρατιὲς ἐντόμων.  Ὅλα αὐτὰ 
λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος θέλησε νὰ 
τὰ μεταδώσει στὸν συνάνθρω-
πό του. Μὲ τὶς ἱκανότητες μὲ τὶς 
ὁποῖες εἶναι προικισμένος, προ-
χωράει τὴ γλῶσσα, τὸν λόγο, 

ὥστε νὰ γίνει εὔχρηστο ἐργαλεῖο 
συνεννόησης, γιὰ νὰ μπορέσει 
ἐπιτέλους νὰ μεταδώσει στὸν συ-
νάνθρωπό του ὅσο εἶναι ἀνθρω-
πίνως δυνατὸν τὰ ἀκριβέστερα 
διανοήματά του.

Ὁ σύγχρονός μας στοχαστὴς 
Μάριος Πλωρίτης, στὸ βιβλίο 
του Τέχνη, γλῶσσα καὶ ἐξουσία, 
τονίζει:  Ὅπως ἡ ἐλευθερία, ἔτσι 
καὶ ἡ γλῶσσα δὲν εἶναι ἀγαθὸ 
ποὺ στὸ χαρίζουν. Κερδίζεται, κα-
ταχτιέται, μὲ ἀγάπη καὶ ἀγῶνες, 
μὲ τὴ σπουδὴ καὶ τὴν καλλιέρ-
γειά της. Κι ὅσο πιὸ πολὺ τὴ με-
λετᾷς καὶ τὴ ζυγώνεις, τόσο πιὸ 
πλούσια ἀνταμοιβὴ σοῦ δίνει, 
πρὸ πάντων νὰ ἐκφράζεις σωστὰ 
αὐτὸ ποὺ θέλεις νὰ πεῖς καὶ νὰ 
σκέφτεσαι σωστὰ αὐτὸ ποὺ θέ-
λεις νὰ ἐκφράσεις.

Εἶναι τάχα περιττὸ νὰ πεῖ 
κανεὶς πὼς ἡ γλῶσσα δὲν εἶναι 
μόνο μέσο ἐπικοινωνίας, ἀλλὰ 
καὶ καλλιέργειας τῆς σκέψης, 
τοῦ ἤθους καὶ τῆς αἰσθητικῆς 
ἑνὸς λαοῦ; ...πὼς ἡ γλωσσικὴ 
σύγχυση σημαίνει καὶ πνευμα-
τικὴ σύγχυση; ...πὼς ἀπατηλὴ 
γλῶσσα σημαίνει καὶ ἀπατηλὸ 
ἦθος; ...πὼς φθορὰ τῆς γλώσσας 
σημαίνει καὶ κοινωνικὴ φθορά; 
Κι ἀκόμα, δὲν εἶναι κωμικὸ ἢ 
φαρισαϊκὸ νὰ μιλᾶμε γιὰ κουλ-
τοῦρες, ταὐτότητες, ρίζες, πολι-
τισμικὲς ἀνόδους, καὶ ταὐτόχρο-
να νὰ κακοποιοῦμε τὴ γλῶσσα 
μας, τὸ πρῶτο ὄργανο παιδείας, 
τὸ πρῶτο πιστοποιητικὸ ταὐτό-
τητας, τὴν πρώτη ἐθνικὴ ρίζα, 
τὸ πρῶτο πολιτισμικὸ ἐργαλεῖο 
κάθε τόπου;

Στὸ σημερινό μας λεξιλό-
γιο χρησιμοποιοῦμε πάνω ἀπὸ 
5.000 ὁμηρικές λέξεις, ὅπως: 
«ἀλήθεια», «ἀρετή», «γελῶ», 
«θρηνῶ», «νεότης», «πατρίς», 
«πέλαγος», «δίκαιος», «σκέπτο-

μαι», «ὅπλο», «ὅρκος», «βου-
λή», «πόλεμος» κτλ.  Ἕνας πολὺ 
μεγάλος ἀριθμὸς ὁμηρικῶν λέ-
ξεων κρύβεται μέσα σὲ σύνθετα 
καὶ παράγωγα. Παράδειγμα: Τὴ 
φωνὴ δὲν τὴν ὀνομάζουμε πιά 
«αὐδή», λέμε ὅμως «ἔμεινα 
ἄναυδος» ἤ «ἀπηύδησα».  Ἡ 
γῆ δὲν λέγεται σήμερα «ἄρου-
ρα» ἤ «χθών», παρ’ ὅλα αὐτὰ 
ἔχουμε τούς «ἀρουραίους» καὶ 
τούς «ὑποχθόνιους» θορύβους. 
Δὲν λέμε «κυνῶ» τὸ φιλῶ, λέμε 
ὅμως «προσκυνῶ τὸ εἰκόνισμα». 
Τὸ ψωμὶ μόνο στὶς ἐκκλησίες τὸ 
ἀποκαλοῦμε «ἄρτο», ὅμως ἔχου-
με τά «ἀρτοποιεῖα» καὶ τά «ἀρτο-
σκευάσματα».  Ὁ ἴδιος ὁ  Ἐλύτης 
εἶπε: « Ἐγὼ δὲν ξέρω νὰ ὑπάρχει 
παρὰ μία γλῶσσα. Τὸ νὰ λέει ὁ  
Ἕλληνας ποιητής, ἀκόμα καὶ σή-
μερα, ὁ οὐρανός, ἡ θάλασσα, ὁ 
ἥλιος, ἡ σελήνη, ὁ ἄνεμος, ὅπως 
τὸ ἔλεγαν ἡ Σαπφὼ καὶ ὁ  Ἀρχί-
λοχος, δὲν εἶναι μικρὸ πρᾶγμα».

Οἱ πρόγονοί μας χρησιμο-
ποιοῦσαν τὸ ἀλφάβητο, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴ γραφὴ τῆς γλώσσας, 
καὶ γιὰ τὰ μαθηματικά, ἀφοῦ 
τὰ γράμματα δήλωναν καὶ τοὺς 
ἀριθμούς, ἀλλὰ καὶ ὡς σημεῖα 
μουσικῆς, δηλαδὴ ὡς νότες. Σὲ 
κανονικὴ γραφή, πλαγιαστά, 
ἀνάποδα, λοξὰ καὶ σὲ διάφο-
ρους συνδυασμούς, ἐξέφραζαν 
περίπου 1.600 σημεῖα μουσικῆς 
θεωρίας.

Ἀλλὰ καὶ σχεδὸν τὸ 80% τῶν 
παροιμιῶν μας προέρχεται ἀπὸ 
τὴν ἀρχαιότητα, π.χ. « Ἐς αὔριον 
τὰ σπουδαῖα», «Μία χελιδὼν ἔαρ 
οὐ ποιεῖ», « Ἁ δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα 
νίζει» (= τό ’να χέρι νίβει τ’ ἄλλο).

Αἰσχύλος,  Ἀγαμένων, στ. 177: 
«πάθει μάθος» (= παθός, μαθός).

« Ἀνὴρ στέγης στῦλος» (= ὁ 
ἄνδρας κολώνα τοῦ σπιτιοῦ).

Εὐριπίδης,  Ὀρέστης, στ. 605: 

Ἑλληνικὴ γλῶσσα
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« Ἀεὶ γυναῖκες ἐμποδὼν ταῖς συμ-
φοραῖς» (μᾶς προτρέπει πρὸ 25 
αἰώνων ὁ Εὐριπίδης νὰ ἀναζη-
τήσουμε τὴ γυναῖκα πίσω ἀπὸ 
κάθε κακό. Εἶναι λάθος λοιπὸν 
νὰ χαρίζουμε αὐτὴ τὴ φράση 
στοὺς Γάλλους μὲ τό “chercher 
la femme”).

Ἀκόμα, πλῆθος γνώριμες 
φράσεις, ποὺ δύσκολα θὰ 
ὑποψιαζόμασταν τὴν ἀρχαιοελ-
ληνική τους καταγωγή, ὅπως: 
«ἅπτεσθαι ξύλου» (= χτύπα ξύ-
λο), «τρέχω τὰ ὦτα ἐπὶ τῶν ὤμων 
ἔχων» (= φεύγω μὲ κατεβασμένα 
τ’ αὐτιά), «λύεται τὰ γόνατά μου» 
(= λύνονται τὰ γόνατά μου), «τὸν 
λίπε ψυχή» (= λιποψύχησε).

Ἐπίσης, ἐκφράσεις ποὺ παρα-
μένουν μέχρι σήμερα: «πρώτῳ 
ποδὶ οἰωνιζόμενοι λέγειν εἰώθα-
σιν» (πρβ. ἔκανα ποδαρικό), «πε-
ντέλιθοι» (πρβ. πεντόβολα).  Ἂς 
θυμηθοῦμε καὶ ἀρχαῖες σπαζο-
κεφαλιές, γρίφους ἢ αἰνίγματα, 
π.χ. «πότερον ἡ ὄρνις ἢ τὸ ὠὸν 
ἐγένετο;». Τὰ παραδείγματα ποὺ 
θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφέρουμε 
εἶναι ἀμέτρητα.

Ἀκυρώνοντας μιὰ λέξη, εἶναι 
σὰν νὰ ἀκρωτηριάζουμε τὸ ἱστο-
ρικό μας παρελθόν.  Ἡ μία καὶ 
ἀδιαίρετη ἑλληνικὴ γλῶσσα, 
ἀπὸ τὸν  Ὅμηρο ἕως τὸν  Ἐλύτη, 
κουβαλάει στὴν ἔνδοξη ἱστορική 
της διαδρομὴ λέξεις καὶ τύπους 
λέξεων μνημειώδους ἀξίας καὶ 
ἀπαραμίλλου κάλλους, ὀπτικοῦ, 
ἠχητικοῦ καὶ ἐννοιολογικοῦ.

Οἱ γλωσσοτέχνες  Ἕλληνες 
πρόγονοί μας παρέδωσαν σὲ μᾶς 
ἕναν τεράστιο γλωσσικὸ θησαυ-
ρό, καὶ εἶναι ἱεροσυλία ἐμεῖς νὰ 
συρρικνώνουμε τὸν γλωσσικό 
μας πλοῦτο ἐξαφανίζοντας λέ-
ξεις καὶ νὰ τὶς ἀντικαθιστοῦμε μὲ 
ἄλλες, ὄχι μόνο πολὺ κατώτερης 
ἀξίας, ἀλλὰ κυρίως ξενικῆς προ-
ελεύσεως.

Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ μη-
τέρα γλῶσσα τῶν εὐρωπαϊκῶν 
γλωσσῶν, ὑφίσταται στὶς μέρες 
μας ἕναν συνεχῆ πόλεμο καὶ 

παραγκωνισμὸ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς 
ἴδιους καὶ ἀπὸ τοὺς ραδιοφωνι-
κοὺς καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς 
μὲ λέξεις ὅπως «τσάο», «μαγκα-
ζίνο», «πρὲς ρούμ», «γκάλοπ» 
(περιφρονώντας τὴν τόσο εὔηχη 
«δημοσκόπηση»), «γκλάμουρ» 
(ποὺ τὸ ἐτυμολογικὸ λεξικὸ τῆς  
Ὀξφόρδης μᾶς πληροφορεῖ ὅτι 
εἶναι ἀλλοιωμένη γραφὴ τῆς 
ἑλληνικῆς λέξης γραμμάριο-
grammar, καθὼς σὲ γραμμάρια 
ζύγιζαν τὰ ὑλικὰ γιὰ τὴν παρα-
σκευὴ μαγικῶν συνταγῶν, καὶ 
ἔτσι τὸ grammar-glamour κατέ-
ληξε νὰ σημαίνει τὴ μαγεία, τὴ 
γοητεία.

Δικαίως ἀναρωτιόταν ὁ Σεφέ-

ρης: «Μὰ τί γυρεύουν οἱ ψυχές 
μας πάνω σὲ καταστρώματα / 
καταλυμένων καραβιῶν / μουρ-
μουρίζοντας σπασμένες σκέψεις 
/ ἀπὸ ξένες γλῶσσες;».

Καὶ ἀντὶ ἐπιλόγου:
Μὰξ φὸν Λάουε (Max von 

Laue, 1879-1960, βραβεῖο Νό-
μπελ Φυσικῆς): « Ὀφείλω χάρι-
τας στὴ θεία πρόνοια, διότι μὲ 
ἀξίωσε νὰ διδαχθῶ τὰ ἀρχαῖα 
ἑλληνικά, ποὺ μὲ βοήθησαν νὰ 
διεισδύσω βαθύτερα στὸ νόημα 
τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν».

Γκαῖτε (Johann Wolfgang von 
Geothe, 1749-1832, ὁ μεγαλύ-
τερος ποιητὴς τῆς Γερμανίας):  
« Ἄκουσα στὸν  Ἅγιο Πέτρο τῆς 
Ρώμης τὸ εὐαγγέλιο σὲ ὅλες τὶς 
γλῶσσες.  Ἡ ἑλληνικὴ ἀντήχη-
σε σὰν ἄστρο λαμπρὸ μέσα στὴ 
νύχτα».

A. Meille (διάσημος γλωσσο-

λόγος): «Στὴν ἑλληνικὴ ὑπάρχει 
ἕνας ἴλιγγος λέξεων, διότι μόνο 
αὐτὴ ἐξερεύνησε, κατέγραψε καὶ 
ἀνέλυσε τὶς ἐνδότατες διαδικασί-
ες τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς γλώσσας, 
ὅσο καμμία ἄλλη γλῶσσα».

Ἡ ἄτυχη Φιλομήλα, ποὺ τὴν 
ἐβίασε ὁ Τηρεὺς καὶ κατόπιν 
τῆς ἀπέκοψε τὴ γλῶσσα, γιὰ νὰ 
μὴν τὸν μαρτυρήσει, διαλαλεῖ 
μέχρι σήμερα τὸν καημό της 
στὸ ἐπίγραμμα ποὺ σῴζεται στὴ 
λεγομένη Παλατινὴ  Ἀνθολογία: 
«Γλῶσσαν ἐμὴν ἐθέρισσε καὶ 
ἔσβεσεν  Ἑλλάδα φωνήν» (Πα-
λατινὴ  Ἀνθολογία, Θ΄, ἐπίγρ. 
451.4).  Ἡ τραγικὴ Φιλομήλα 
δὲν θρηνεῖ ποὺ τῆς ἔκοψαν τὴ 

γλῶσσα, δὲν ὀδύρεται ποὺ θὰ 
μείνει βουβή, ἀλλὰ εἶναι ἀπαρη-
γόρητη, ποὺ δὲν θὰ ξαναμιλήσει 
ἑλληνικά! 

Ὅπως ἡ τήρηση τοῦ συντάγ-
ματος, ἔτσι καὶ ἡ διατήρηση τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας ἐπαφίεται 
στὸν πατριωτισμὸ τῶν  Ἑλλήνων.

Γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἔχω χρησιμοποι-

ήσει ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ βιβλία καὶ κεί-

μενα:  Ἑλληνικὴ ἀγωγὴ τῆς  Ἄννας Εὐστα-

θίου-Τζιροπούλου, « Ἡ πλαστικότητα καὶ 

ὁ δυναμισμὸς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας» 

τοῦ  Ἀνδρέα Μακρίδη, « Ἡ γλῶσσα τῶν  

Ἑλλήνων εἶναι ἡ γλῶσσα ποὺ ὁμιλεῖ ἡ 

φύση» τοῦ Γιάννη Πριανάκη, καθὼς καὶ 

τοῦ δημοσιογράφου Γ. Παυλάκου.

ΜΠΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

K
Ἀκυρώνοντας μιὰ λέξη, εἶναι σὰν νὰ ἀκρωτηρι-

άζουμε τὸ ἱστορικό μας παρελθόν.  K
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Τὸ καράβι σχίζει μὲ ὑπερηφά-
νεια τὰ καφὲ νερὰ τῆς Βαλ-
τικῆς καὶ μὲ ἐπιδέξιους ἑλιγ-

μοὺς ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα 
νησάκια ποὺ θέλουν νὰ παίξουν 
μαζί του. Πάνω στὸ κατάστρωμα 
ἀκούγονται διάφορες γλῶσσες, 
σὰν μιὰ νέα παραλλαγὴ τῆς Βα-
βέλ, καὶ διαφόρων τόνων γέλια.

Σὲ μιὰ γωνιὰ ὀκτὼ ἄνθρωποι, 
ποὺ μιλοῦν τὴν ἴδια γλῶσσα, 
γελοῦν χαρούμενα σὰν παιδιά.  
Ὅλοι τους εἶναι μεσήλικες, μὲ 
γκρίζα μαλλιὰ καὶ ἀρκετὲς ρυτίδες 
ἄτακτα σκορπισμένες στὰ πρό-
σωπά τους.  Ἐκεῖ, κάτω ἀπὸ τὸν 
ἀχνὸ ἥλιο τοῦ Βορρᾶ, γεννήθηκε 
ἡ φιλία τους, ποὺ ὅμως δὲν ἦταν 
ψυχρὴ σὰν τὸ περιβάλλον μέσα 
στὸ ὁποῖο πρωτοφύτρωσε.  Ἀντί-
θετα, ἦταν ζεστὴ καὶ τρυφερή.

Ἔτσι γίνεται στὰ ταξίδια. Ξε-
πηδᾶνε φιλίες ἐφήμερες καὶ πε-
ραστικές, ποὺ μὲ τὸ τέλος τοῦ 
ταξιδιοῦ, μὲ τὸ τελευταῖο «γειά 
σας καὶ νὰ μὴ χαθοῦμε», διαλύ-
ονται.  Ἐδῶ ὅμως δὲν ἔγινε αὐτό. 
Οἱ ὀκτὼ φίλοι συνέχισαν τὴν πα-
ρέα τους καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ 
ταξιδιοῦ, καὶ μετὰ τὸ τελευταῖο 
«γειά σας».

Ἦταν ἄνθρωποι μὲ διαφορε-
τικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς, ἀλλιώ-
τικες πεποιθήσεις, ἰδανικὰ καὶ 
ὄνειρα.  Ἀλλά, παρ’ ὅλες αὐτὲς 
τὶς ἀντιθέσεις, κατάφερναν νὰ 
ἐπικοινωνοῦν, καὶ κυρίως νὰ 
γελᾶνε. Αὐτὸ ἦταν τὸ κοινὸ ση-
μεῖο μεταξύ τους, ποὺ τοὺς ἕνωσε 
κι ἀγαπηθήκανε.  Ὁ χρόνος κυ-
λοῦσε χαρούμενα στὶς συναντή-
σεις τους. Σκύβανε μὲ ἀγάπη καὶ 
στοργὴ ὁ ἕνας στὰ προβλήματα 
τοῦ ἄλλου, καὶ στὸ τέλος τὰ ξε-
περνοῦσαν ὅλοι μαζὶ μὲ χιοῦμορ.

Ὄμορφα βραδινὰ σὲ ταβερ-
νάκια, κοσμικὲς συγκεντρώσεις 
σὲ πιὸ ἐπίσημους χώρους, ἀτέ-

λειωτες ὧρες χοροῦ σὲ ἀποκρι-
άτικα πάρτυ ὅπου ἔβρισκαν τὴν 
εὐκαιρία νὰ ξαναγίνουν παιδιά, 
γέμιζαν τὴν κοινή τους ζωή. Τὰ 
γηρατειὰ ποὺ κουβαλούσανε, 
οἱ ἀρρώστιες, οἱ δυσκολίες τῆς 
ζωῆς, ὅλα ἔχαναν τὴ βαρύτητά 
τους μέσα σὲ παιδικὲς φάρσες 
ποὺ σκαρώνανε μεταξύ τους μὲ 
κέφι καὶ ἀθώα τρυφερότητα, σὰν 
ὅπλο ἄμυνας στὶς σκοτεινὲς ὧρες 
τῆς λύπης ποὺ ἔρχονται στὴν κα-
θημερινὴ ζωὴ ὅλων.

Μεταφυσικὲς ἀνησυχίες, 
ἀμφιβολίες, ἀπορίες τῆς ἀνθρώ-
πινης, γήινης παρουσίας, ἀπα-
σχολοῦσαν ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ 
τὶς συναντήσεις τους.  Ὅλοι εἶχαν 
κἄτι νὰ ποῦν, ἀνάλογα μὲ τὴ μόρ-
φωση, τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὶς 
ἐμπειρίες τους.

Γνώρισαν σιγὰ σιγὰ ὁ ἕνας τὰ 
ἐλαττώματα τοῦ ἄλλου καὶ τὰ 
δέχθηκαν.  Ἄλλος χαρούμενος, 
ἄλλος ἐγκεφαλικός, ἄλλος ἐπι-
φανειακός, ἄλλος ἐγωκεντρικός, 
συνέθεταν μιὰ μικρὴ εἰκόνα τῆς 
κοινωνίας, μὲ ὅλες τὶς ἀντιθέσεις 
καὶ τὶς ἀδυναμίες της, ἐκτὸς τῆς 
κακίας. Κανεὶς δὲν ἦταν κακός, 
μὲ τὴν ἀληθινὴ σημασία τῆς λέ-
ξης.  Ἡ κακία ἦταν κἄτι ξένο στὶς 
σχέσεις τους, ποὺ τὶς χαρακτήριζε 
ἡ ἀγάπη.

Ἔτσι κυλοῦσε ὁ καιρός, καὶ 
ὅλα ἔμοιαζαν πὼς δὲν θ’ ἀλλά-
ξουν ποτέ. Μιὰ φορὰ ὅμως ποὺ 
ἦταν ὅλοι μαζί, φάνηκε ἡ ἀλλαγὴ 
στὴ σχέση τους. Μιὰ ἀλλαγὴ ποὺ 
εἶχε ἤδη ἀρχίσει ἀνάμεσά τους 
ἀπὸ τὴν κόπωση τῆς συνεχοῦς 
ἐπαφῆς, ποὺ μεταβάλλει τὰ πάντα 
σὲ ρουτίνα.

Ἡ καχυποψία, σὰν ἀνεπαίσθη-
τη πρωινὴ ἀχλύ, ξεχύθηκε ἀνά-
μεσά τους, καὶ τὸ γέλιο ὑποχώ-
ρησε σιωπηλὰ κάτω ἀπὸ τὴ σκιά 
της, μέχρι ποὺ τελικὰ χάθηκε.  Ἡ 

τρυφερὴ εἰλικρίνεια τυλίχθηκε 
στὰ μαλακὰ ἀλλὰ τόσο ὕπουλα 
πλοκάμια τῆς κοσμικῆς συμβατι-
κότητας.  Ἡ ἀγάπη κάπου ἔχασε 
τὸν δρόμο της. Τὰ πρόσωπα δὲν 
φωτίζονταν πιὰ ἀπὸ τὴν παλιὰ 
τρυφερότητα. Τὰ μάτια βούτηξαν 
στὸ τέλμα τῆς ἀδιαφορίας, τὰ χεί-
λια κλείστηκαν σφιχτά, ἐχθρικά, 
φυλακίζοντας τὸ γέλιο, ποὺ σιγὰ 
σιγὰ χάθηκε.  Ὁ χρόνος, ἡ ρου-
τίνα, ἡ ἐπανάληψη συστηματικὰ 
τῶν ἴδιων προσώπων, κινήσεων, 
ἱστοριῶν, ξέφτισαν τὴν παρέα, καὶ 
τὸ γέλιο ἔτρεξε νὰ κρυφτεῖ πίσω 
ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὴ εὐγένεια καὶ 
ἐκεῖ σιγὰ σιγὰ νὰ βουλιάξει γιὰ 
πάντα μέσα στὰ σάπια φύλλα τῆς 
φθινοπωρινῆς μέρας.

Ἦρθε τὸ φθινόπωρο τῆς παρέ-
ας. Μιὰ βραδιὰ ποὺ τὸ γιασεμὶ κι 
ὁ βασιλικός, δεμένα σὲ ἕνα ἀπό-
κοσμο ἄρωμα, τύλιγαν τὴ νύχτα, 
οἱ φίλοι κοιτάχθηκαν στὰ μάτια 
καὶ κατάλαβαν πὼς εἶχε φτάσει 
τὸ τέλος. Οἱ ματιὲς στριφογύρισαν 
ἀδιάφορα γύρω γύρω, χωρὶς νὰ 
σταματήσουν πουθενά, καὶ τελικὰ 
χάθηκαν κάτω ἀπὸ τὶς πυκνὲς 
βραδυνὲς σκιές. Εἶχαν γίνει ξένοι.  
Ἔτσι ἀναπάντεχα, ὅπως εἶχαν γίνει 
φίλοι.  Ὅλα ἔγιναν σὲ μιὰ στιγμή, 
ποὺ ἔμοιαζε μὲ αἰῶνα. Τὸ γέλιο 
δραπέτευσε καὶ πῆρε μαζί του 
καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ τοὺς ἕνωνε. 
Χωρήσανε χωρὶς κουβέντες.  Ὁ 
καθένας γύρισε ἐκεῖ ποὺ ἀνῆκε.  
Ἕνα ὅμως μικρὸ ἀγκαθάκι πόνου 
ἔχει κάπου βαθιὰ φωλιάσει στὶς 
καρδιὲς ὅλων, καὶ κάποιο δάκρυ 
ξεφεύγει στὴ θύμηση τῶν παλιῶν 
καλῶν ἡμερῶν τῆς μικρῆς πα-
ρέας.  Ἔτσι κι αὐτὸ ἀναπάντεχα, 
ὅπως ὅλα στὴ ζωή μας.

ΑΞΙΟΘΕΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ

Ἔτσι ἀναπάντεχα...
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παιδικὴ παχυσαρκία

Στὴ σύγχρονη κοινωνία, ἡ 
παχυσαρκία ἀποτελεῖ ἕνα 
ἀπὸ τὰ δυσκολώτερα καὶ 

πιὸ διαδεδομένα προβλήματα.  
Ἡ χώρα μας κατέχει τὴν τρίτη 
θέση μετὰ τὴ Ν.  Ἀφρικὴ καὶ τὸ 
Κουβέιτ. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα 
τοῦ  Ἰνστιτούτου Καταναλωτῆ 
(ΙΝΚΑ), σὲ εἴκοσι χρόνια θὰ χα-
θοῦν περισσότερα παιδιὰ ἀπὸ 
τὴν παχυσαρκία, παρὰ ἀπὸ τὰ 
ναρκωτικὰ καὶ τὸ AIDS. Γι’ αὐτὸ 
ἔχει ξεκινήσει ἐκστρατεία ἐνημε-
ρώσεως γιὰ τοὺς κινδύνους 
ἀπὸ τὴν παχυσαρκία, καὶ 
μάλιστα στὴν παιδικὴ ἡλι-
κία, διότι αὐτὴ δημιουργεῖ 
ἰδιαίτερη ἀνησυχία γιὰ τὴν 
ὑγεία τῶν «αὐριανῶν ἐνηλί-
κων».

Κι αὐτό, γιατὶ ἡ παχυ-
σαρκία εἶναι ἐπιστημονικὰ 
συνδεδεμένη μὲ πλῆθος 
σοβαρῶν παθήσεων, ὅπως 
καρδιαγγειακῶν, ὑπερτάσε-
ως, σακχαρώδους διαβήτου 
τύπου 2, καρκίνου ἐνδομη-
τρίου, παθήσεων χοληδόχου 
κύστεως καὶ ὁρμονικῶν δι-
αταραχῶν.  Ἐπίσης, μπορεῖ 
νὰ δημιουργήσει καὶ νὰ ἐπι-
βαρύνει καὶ ἄλλα προβλήματα 
ὑγείας, ὅπως ἄπνοια τοῦ ὕπνου, 
ὀστεοαρθρίτιδα, γαστροοισοφα-
γικὴ παλινδρόμηση καὶ πόνους 
στὶς ἀρθρώσεις. Μάλιστα, ὁ Καρ-
διολογικὸς Σύλλογος τελευταί-
ως προβίβασε τὴν παχυσαρκία 
ἀπό «συμπαράγοντα» σὲ κύριο 
παράγοντα κινδύνου ἀναπτύξε-
ως στεφανιαίας νόσου.  Ἐπίσης, 
σημαντικὴ εἶναι ἡ ἐπίδρασις τῆς 
παχυσαρκίας σὲ ψυχολογικὲς 

διαταραχές. Τέλος, μὲ τὴν πά-
ροδο τῆς ἡλικίας ἡ παχυσαρκία 
δημιουργεῖ καὶ ἐπιδεινώνει καὶ 
πολλὰ ἄλλα προβλήματα ὑγεί-
ας.

Τί σημαίνει ὅμως παχυσαρκία;
Ὁ λιπώδης ἱστὸς εἶναι ἕνα 

φυσιολογικὸ συστατικὸ τοῦ 
ἀνθρωπίνου σώματος καὶ ἐπιτε-
λεῖ πολὺ σπουδαία λειτουργία, 
δηλαδὴ ἀποθηκεύει ἐνέργεια μὲ 
τὴ μορφὴ λίπους, καὶ τὴν ἀπε-
λευθερώνει, ὅποτε τὴ χρειασθεῖ 

ὁ ὀργανισμός.  Ὅταν ὅμως αὐξά-
νεται ὑπέρμετρα τὸ λίπος τοῦ σώ-
ματος καὶ δυσχεραίνει τὴν ὑγεία 
τοῦ ἀνθρώπου, τότε μιλᾶμε γιὰ 
παχυσαρκία. 

Βεβαίως, ἡ ὑπερβολικὴ ἐνα-
πόθεσις λίπους σχετίζεται μὲ τὸ 
αὐξημένο μέγεθος τῶν λιποκυτ-
τάρων, τῶν ὁποίων στὰ παχύ-
σαρκα ἄτομα αὐξάνεται καὶ ὁ 
ἀριθμός (τὰ παρομοιάζουν μὲ 
ἀνοικτὰ στόματα, ποὺ ζητοῦν 

νὰ φᾶνε).
Τί εὐθύνεται ὅμως γιὰ τὴν 

ἐμφάνιση τῆς παχυσαρκίας; 
Γιὰ τὴν ἐμφάνιση τῆς παχυ-

σαρκίας εὐθύνονται οἱ γενετικοὶ 
καὶ περιβαλλοντικοὶ παράγοντες, 
ὅπως ὑπερβολικὴ θερμιδικὴ 
πρόσληψις, μειωμένη φυσικὴ 
δραστηριότης (ὁ ἄνθρωπος δὲν 
περπατᾷ, δὲν ἀσκεῖται) καὶ οἱ 
μεταβολικὲς ἐνδοκρινολογικὲς 
ἀνωμαλίες.

Σύμφωνα μὲ τὸν παγκό-
σμιο  Ὀργανισμὸ  Ὑγείας, 
ἐκτιμᾶται ὅτι παγκοσμίως 20 
ἑκατομμύρια παιδιὰ κάτω 
τῶν 5 ἐτῶν εἶναι ὑπέρβαρα. 
Στὴ χώρα μας, σύμφωνα μὲ 
μελέτες τοῦ Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου, ὑπέρβαρα 
εἶναι τὸ 29% τῶν παιδιῶν, 
σὲ δεῖγμα παιδιῶν ἡλικίας 
10-12 ἐτῶν.

Γίνονται πολλὲς προσπά-
θειες, γιὰ νὰ βρεθοῦν οἱ πα-
ράγοντες ποὺ συνδέονται μὲ 
τὴν ἐμφάνιση τῆς παιδικῆς 
παχυσαρκίας. Λίγα ὅμως 
γνωρίζουμε γιὰ τὰ ἀκριβῆ 
αἴτια. Διότι δὲν μποροῦν 
νὰ ἐξηγήσουν πλήρως τὶς 

αὐξητικὲς τάσεις τῆς παιδικῆς 
παχυσαρκίας.  Ἴσως κάποιες 
ἐπιδράσεις κύριες στὴ ζωὴ τῶν 
παιδιῶν παίζουν σημαντικὸ ρόλο.

Ἴσως ἡ αὔξησις βάρους τῆς 
μητέρας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
ἐγκυμοσύνης καὶ ἡ παχυσαρκία 
τῆς μητέρας αὐξάνει τὸν κίνδυνο 
γιὰ παχύσαρκα παιδιά.

Ἐπίσης, ἐνοχοποιεῖται ἡ ἡλι-
κία τῆς μητέρας κατὰ τὴν ἐγκυ-
μοσύνη, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει τὴν 
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πορεία τῆς κυήσεως καί, μεταξὺ 
ἄλλων, καὶ τὸ βάρος τοῦ παιδι-
οῦ. 

Τὸ βάρος γεννήσεως τοῦ παι-
διοῦ συνδέεται μὲ τὴν παιδικὴ 
παχυσαρκία, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 
τοῦ ἐνήλικα.

Ἐπίσης, ὁ γρήγορος ρυθμὸς 
ἀναπτύξεως σὲ παιδιὰ μὲ φυσι-
ολογικὸ βάρος σχετίζεται μὲ τὸν 
κίνδυνο ἀνάπτυξης παχύσαρκου 
παιδιοῦ στὴν παιδικὴ ἡλικία.

Ὁ μητρικὸς θηλασμὸς παρου-
σιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ 
τὴν παχυσαρκία τοῦ παιδιοῦ. Σὲ 
ἔρευνες ποὺ ἔγιναν, διαφαίνεται 
ὁ προστατευτικὸς ρόλος τοῦ θη-
λασμοῦ στὴν ἐμφάνιση τῆς πα-
χυσαρκίας μὲ τοὺς ἄλλους τρό-
πους διατροφῆς τοῦ νεογνοῦ.  Ὁ 
θηλασμὸς ἐπιτρέπει στὸ βρέφος 
νὰ ἀντιδρᾷ στὰ ἐρεθίσματα τῆς 
πείνας καὶ τοῦ κορεσμοῦ, καὶ 
ἔτσι ἀσκεῖ καλύτερο ἔλεγχο στὴν 
ἔναρξη καὶ στὸν τερματισμὸ 
τοῦ θηλασμοῦ. Παρατηρεῖται 
ὅτι ὁ θηλασμὸς αὐτορρυθμίζει 
τὴν πρόσληψη τῆς τροφῆς, καὶ 
ἔτσι ρυθμίζεται καὶ ἡ ὄρεξις ἀπὸ 
τὸν ἐγκέφαλο, ὥστε νὰ προστα-
τεύεται ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη παχυ-
σαρκίας, ἐνῷ πιθανολογοῦν καὶ 
ἄλλους μηχανισμούς!  Ὁ προ-
στατευτικὸς ρόλος τοῦ θηλα-
σμοῦ εἶναι λοιπὸν σημαντικός, 
καὶ ὁ θηλασμὸς πρέπει νὰ ἐπι-
διώκεται καὶ γι’ αὐτὸ τὸ προσόν.

Ὁ σακχαρώδης διαβήτης κυ-
ήσεως, ποὺ εἶναι μιὰ διαταραχὴ 
στὸν μεταβολισμὸ τῶν ὑδαταν-
θράκων, εἶναι ἕνας λόγος τὰ 
νεογνὰ αὐτῶν τῶν μητέρων νὰ 
γίνουν παχύσαρκα.

Ἐπίσης, μελέτες δείχνουν ὅτι 
πολλὰ παχύσαρκα παιδιὰ εἶχαν 
μητέρες ποὺ κάπνιζαν κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης. Μιὰ 
ἐξήγησις εἶναι ἡ δρᾶσις τῆς νικο-
τίνης.  Ἡ νικοτίνη εἶναι κατασταλ-
τικὸ τῆς ὀρέξεως, καὶ ἑπομένως 
ἕνα παιδὶ ποὺ ὡς ἔμβρυο ἦταν 
ἐκτεθειμένο στὴ νικοτίνη, ὅταν 
γεννηθεῖ καὶ δὲν ἐκτίθεται πλέ-

ον, ἀπαιτεῖ περισσότερο τάισμα. 
Τέτοια παιδιὰ γεννιοῦνται μὲ χα-
μηλὸ βάρος καὶ μετὰ ἀπαιτοῦν 
ταχὺ ρυθμὸ ἀνάπτυξης στὴν 
ἀρχὴ τῆς ζωῆς τους.  Ἑπομέ-
νως, πρέπει νὰ περιορισθεῖ ἡ 
τροφὴ σὲ αὐτὰ τὰ παιδιὰ μὲ τὴ 
συμβολὴ τοῦ παιδιάτρου, διότι 
τὸ παιδὶ βρίσκεται στὴν ἀνάπτυ-
ξη καί, ὅταν ἐλαττωθεῖ τώρα τὸ 
σωματικό του βάρος, θὰ ἔχει ση-
μαντικὰ ὀφέλη μετὰ στὴν ὑγεία 
του, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι ἐμφανῆ. 
Αὐτὰ εἶναι: δὲν θὰ κουράζεται 
γρήγορα, δὲν θὰ ἔχει δυσκολία 
στὴν ἀναπνοὴ καὶ ἐφιδρώσεις, 

καὶ πολλὲς ἄλλες ὠφέλειες. 
Ὅλοι οἱ ἐρευνητὲς καὶ διαι-

τολόγοι συμφωνοῦν ὅτι ἡ πρό-
ληψις ἀποτελεῖ τὸ «κλειδί» γιὰ 
τὸν ἔλεγχο τῆς παχυσαρκίας, ἡ 
ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς «σύγ-
χρονη ἐπιδημία».

Τί μποροῦμε λοιπὸν νὰ κά-
νουμε, γιὰ νὰ τὴν ἀντιμετωπί-
σουμε;

Ὅλοι ἔχουν ἀκούσει ὅτι ἡ 
σωστὴ διατροφὴ καὶ ἡ κινητικὴ 
δραστηριότης εἶναι πολὺ ὠφέ-
λιμες γιὰ τὴ διάπλαση τοῦ παι-
διοῦ.

Οἱ γονεῖς θὰ ἔχουν ὑπ’ ὄψιν 
τους ὅτι τὸ παιδὶ βρίσκεται στὴν 
ἀνάπτυξη καὶ πρέπει νὰ τρέφεται 
σωστά. Μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ 
παιδιάτρου ἢ τοῦ εἰδικοῦ διαιτο-
λόγου, θὰ τὸ ἐπιτύχουν.

Σωστὴ καὶ ἰσορροπημένη δι-
ατροφὴ εἶναι ἡ Μεσογειακὴ δι-

ατροφή, ποὺ προτείνεται πλέον 
σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου.  
Ἐπιβάλλεται δὲ νὰ συμμορφώ-
νεται καὶ ὅλη ἡ οἰκογένεια, ὥστε 
νὰ βοηθοῦν καὶ τὸ παιδὶ νὰ συμ-
μορφωθεῖ.

Πρέπει νὰ προσέξουν τὸ 
παιδὶ νὰ μασάει καλὰ τὴν τροφή, 
καὶ νὰ τροποιήσουν τὸ σνάκ, δη-
λαδὴ νὰ περιλαμβάνει χυμοὺς 
φρούτων καὶ ἕνα γιαούρτι, καὶ 
βέβαια νὰ κοποῦν τὰ τσιμπολο-
γήματα.

Ἡ σωματικὴ δραστηριότητα 
θὰ περιλαμβάνει ἀθλητικὲς δρα-
στηριότητες, π.χ. μπάσκετ, ποδό-

σφαιρο, ποδήλατο, κολύμπι καὶ 
ὅ,τι ἄλλο εὐχαριστεῖ τὸ παιδί, γιὰ 
30 λεπτὰ τὴν ἡμέρα, 3-4 φορὲς 
τὴν ἑβδομάδα. Παράλληλα, ἐπι-
βάλλεται νὰ περιορισθοῦν ἡ τη-
λεόρασις καὶ τὰ βιντεοπαιχνίδια 
στὶς 2 ὧρες.

Βεβαίως, πρέπει νὰ τὸ κατα-
λάβει καὶ τὸ παιδὶ ὅτι αὐτὸ γί-
νεται γιὰ τὸ καλό του. Καὶ τότε 
θ’ ἀποφασίζει μόνο του σωστὰ 
καὶ στὸ κυλικεῖο τοῦ σχολείου 
τί θὰ φάει.

Ἔτσι θὰ προσπαθήσουν οἱ 
γονεῖς ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία 
νὰ προλάβουν τὴν παχυσαρκία 
τοῦ παιδιοῦ καὶ ὅλα τὰ συνα-
κόλουθα προβλήματα ὑγείας.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

Ὅλοι οἱ ἐρευνητὲς καὶ διαιτολόγοι συμφωνοῦν 
ὅτι ἡ πρόληψις ἀποτελεῖ τὸ «κλειδί» γιὰ τὸν 

ἔλεγχο τῆς παχυσαρκίας, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται 
ὡς «σύγχρονη ἐπιδημία».
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Ἡ μακαρίτισσα ἡ μάννα 
μου, γνήσιο τέκνο τῶν  
Ἀγράφων, μοῦ ἔλεγε, 

ὅταν ἤμουν μικρὸ παιδὶ καὶ ἔκα-
να τὸν  πολύξερο:

«Ὁ πατέρας μου καὶ παπ-
ποῦς σου δὲν ἤξερε γράμματα, 
ἀλλὰ μᾶς ἔλεγε πράγματα σοφά, 
βγαλμένα μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα.  
Ὅταν μὲ ἔβλεπε νὰ φωνάζω καὶ 
νὰ δυσανασχετῶ, κάθε φορὰ 
ποὺ μὲ ἔπνιγε τὸ δίκιο, μοῦ ἔλε-
γε ἀργά, ὑποβλητικά, ἀλλὰ καὶ 
μὲ πολλὴ καλοσύνη:

– Δῶσε τόπο στὴν ὀργή».
Τότε δὲν πολυπρόσεχα τὴ 

συμβουλὴ αὐτή, γιατὶ ἡ νεανικὴ 
ἀνεμελιὰ καὶ ἡ παιδικὴ παιχνιδο-
πραγμοσύνη ἔδινε ἀπὸ μόνη της 
τόπο στὴν ὀργή.

Σήμερα, ξαναφέρνοντας στὸν 
νοῦ μου τὰ λόγια τῆς μάννας 
μου, καμιὰ φορὰ διερωτῶμαι 
σὰν τί ἆραγε νὰ θέλει νὰ πεῖ 
αὐτὴ ἡ ὁρμήνια. Τί τόπο νὰ δώ-
σεις στὴν ὀργή, καὶ ποῦ ἆραγε 
νὰ πάει ἐκείνη;  Ὥσπου κάποια 
μέρα τό ’φερε ἡ κουβέντα καὶ τὸ 
συζήτησα μὲ ἕνα φίλο μηχανικό, 
μὲ θηλυκὸ μυαλὸ καὶ ἀνοιχτὸ 
πνεῦμα.

–  Ἄκουσε, μοῦ εἶπε, νὰ σοῦ 
τὸ ἐξηγήσω μὲ ἕνα ἁπλὸ παρά-
δειγμα:  Ἔχεις προσέξει ὅτι οἱ 
χύτρες ταχύτητος ἔχουν στὴν 
κορυφὴ μιὰ ἀσφαλιστικὴ δι-
κλεῖδα, ἀπὸ τὴν ὁποία φεύγει 
ὁ ἀτμός, ὅταν ἡ πίεση μέσα στὸ 
σκεῦος ὑπερβεῖ ἕνα συγκεκρι-
μένο ὅριο;  Ἡ βαλβίδα αὐτὴ μᾶς 
προστατεύει ἀπὸ ἐπικίνδυνες κα-

ταστάσεις, δεδομένης τῆς τερά-
στιας δύναμης τοῦ ἀτμοῦ, ποὺ 
κινεῖ ἀκόμη καὶ ἁμαξοστοιχίες. 
Τὴ δουλειὰ αὐτὴ κάνει στὴν πε-
ρίπτωση τοῦ ἀνθρώπου ἡ συμ-
βουλὴ τοῦ παπποῦ σου. Βέβαια, 

ἡ δικλείδα αὐτὴ δὲν εἶναι αὐτό-
ματη, ἀλλὰ αὐτοδιαχειριζόμε-
νη (γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι τεράστια ἡ 
εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου), κάνει 
ὅμως ἐξ ἴσου καλὰ τὴ δουλειά 
της. Αὐτὴ ἡ δικλείδα ἀσφαλείας, 
δίνοντας τόπο νὰ διοχετευθοῦν 
πρὸς τὰ ἔξω οἱ ἐκρηκτικὲς κατα-
στάσεις τοῦ θυμοῦ, τῆς ὀργῆς, 
τῆς κακίας, τῆς ἀντιπαλότητας 

καὶ τοῦ μίσους, προστατεύει τὸν 
ἄνθρωπο ἀπὸ βαριὲς καὶ δύσκο-
λες καταστάσεις τῆς ψυχῆς καὶ 
τοῦ σώματος.  Ἡ αὔξηση τῆς πι-
έσεως, τῆς ψυχικῆς ὅπως καὶ τῆς 
ἀρτηριακῆς, φθείρει τὰ ἀγγεῖα, 
προκαλεῖ ἐκφυλιστικὲς ἀλλοι-
ώσεις στὰ ὄργανα, ἀποσυντονί-
ζει τὰ συστήματα (ἐνδοκρινικό, 
κυκλοφορικό, ἀνοσοποιητικὸ 
κτλ.) καὶ διαταράσσει τὴν ψυχικὴ 
λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου.

Γι’ αὐτό, καλὸ εἶναι νὰ 
ἀκοῦμε καμιὰ φορὰ καὶ τὸν 
παπποῦ μας!  Ἐκεῖνος δὲν ἤξερε 
ἀπὸ χύτρες ταχύτητος, δικλεῖδες 
ἀσφαλείας καὶ ἀτμομηχανές.  
Ἤξερε ὅμως ἀπὸ ἀληθινή, αὐθε-
ντικὴ ζωή.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ

Δῶσε τόπο στὴν ὀργή

Αὐτὴ ἡ δικλείδα ἀσφαλείας, δίνοντας τόπο νὰ 
διοχετευθοῦν πρὸς τὰ ἔξω οἱ ἐκρηκτικὲς κατα-
στάσεις τοῦ θυμοῦ, τῆς ὀργῆς, τῆς κακίας, τῆς 

ἀντιπαλότητας καὶ τοῦ μίσους, προστατεύει τὸν 
ἄνθρωπο ἀπὸ βαριὲς καὶ δύσκολες καταστάσεις 

τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.K
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Ἡ Μαρία σκεπτόταν πολὺ 
συχνὰ τὴ θεία της Μαρί-
να, σύζυγο τοῦ ἀδελφοῦ 

τῆς μητέρας της. Ζοῦσε μακριὰ 
καὶ εἶχε νὰ τὴ δεῖ ἀπὸ τὴν ἐξό-
διο ἀκολουθία τοῦ θείου της.  Ἡ 
Μαρία δὲν ξέχασε ποτὲ τὴ θεία 
Μαρίνα, ποὺ κατὰ τὴ στιγμὴ τοῦ 
ἐνταφιασμοῦ τοῦ συζύγου της 
τὸν ἀποχαιρέτησε λέγοντας «Στὸ 
καλό, στὸ καλό, καλὴ ἀντά-
μωση, καλὴ ἀντάμωση...».  Ἡ 
Μαρία εἶχε μείνει πραγματικὰ 
ἔκπληκτη μὲ τὸ κατευόδιο.

Τώρα ἡ θεία Μαρίνα ζοῦσε 
ὁλομόναχη στὸ σπίτι της, γιατὶ ὁ 
γιός της λόγῳ ἐργασίας ταξίδευε 
συνεχῶς. Τὰ οἰκονομικὰ πενι-
χρά.  Ἡ Μαρία ἤθελε νὰ τὴ βο-
ηθήσει οἰκονομικά.  Ἔπειτα ἀπὸ 
σκέψη ἀποφάσισε νὰ τῆς στεί-
λει κάποια οἰκονομικὴ βοήθεια 
μέσῳ ταχυδρομείου, ἐπειδὴ ἡ 
θεία Μαρίνα ἦταν καὶ ἡλικιω-
μένη καὶ μὲ κάποια ἀναπηρία. 
Πραγματικά, κάθε δύο μῆνες ἢ 
τρεῖς τῆς ταχυδρομοῦσε κάποια 
ἐπιταγή.

Κάποια στιγμὴ θέλησε νὰ μά-
θει νέα ἀπὸ τὴ θεία Μαρίνα. Δὲν 
τῆς τηλεφώνησε, γιατὶ δὲν ἤθελε 
νὰ τὴ φέρει σὲ δύσκολη θέση. 
Σκέφθηκε νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ 
τὸ ταχυδρομεῖο. Πράγματι, τη-
λεφώνησε καὶ ζήτησε νὰ μιλήσει 

μὲ τὸν ταχυδρόμο.
« Ὁ Γιαννάκης ὁ ταχυδρόμος 

δὲν εἶναι ἐδῶ. Μπορεῖτε νὰ τη-
λεφωνήσετε τὸ μεσημέρι», ἀπά-
ντησε ἡ διευθύντρια.

Περίμενε νὰ ἔλθει τὸ μεσημέ-
ρι καὶ τηλεφώνησε.  Ἀπάντησε 
ἀμέσως ὁ Γιαννάκης, τοῦ ἐξή-
γησε ποιὰ ἦταν καὶ ζήτησε νέα 
ἀπὸ τὴ θεία της.  Ἔμεινε ἄφωνη, 
ὅταν ὁ Γιαννάκης, σὲ μιὰ ἔκρηξη 
ἐνθουσιασμοῦ καὶ συγκίνησης, 
φώναξε:

«Εἶστε ἡ κυρία Μαρία; ἡ 
ἀνεψιὰ τῆς κυρίας Μαρίνας;  Ἄ! 
κυρία μου, εἶστε ὁ ἄγγελός της! 
Κάθε φορὰ ποὺ τῆς πηγαίνω 
τὰ χρήματα, κλαίει βουβὰ, καὶ 
κλαίω κι ἐγὼ μαζί της.  Ὅταν πη-
γαίνω στὸ σπίτι της καὶ τὴ βλέπω 
στὸ παράθυρο, τῆς φωνάζω ἀπὸ 
μακριά, “  Ὁ ἄγγελος ἔφθασε!”. 
Καὶ δὲν εἶναι γιὰ τὰ χρήματα... 
εἶναι ποὺ κάποιος τὴ θυμᾶται...».

Ἡ Μαρία ἔμεινε ἄφωνη γιὰ 
τὸν ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν ἀγά-
πη ἑνὸς νεαροῦ ταχυδρόμου 
γιὰ μιὰ ὁλομόναχη ἡλικιωμένη. 
Τελικά, στὸ χωριὸ τῆς θείας της 
Μαρίνας δὲν ἦταν μόνο ὁ παπᾶς 
καὶ ὁ δάσκαλος ἑστίες ἀγάπης, 
ἀλλὰ καὶ ὁ Γιαννάκης ὁ ταχυ-
δρόμος...

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΚΑΝΑΚΗ

Ἀφήγημα

Ὁ Γιαννάκης 
ὁ 

ταχυδρόμος
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Ἡ Παγκόσμια  Ἡμέρα τῆς 
Γυναίκας (8 Μαρτίου) μᾶς 
δίνει μιὰ θαυμάσια ἀφορ-

μή, ἔστω καὶ μετὰ τὴν πα ρέ λευ-
ση κάποιων μηνῶν, νὰ σταθοῦμε 
σὲ μιὰ σημαντικὴ βράβευση, ποὺ 
ἔγινε στὴν πα νη γυρικὴ συ νε δρί-
αση τῆς  Ἀκαδημίας  Ἀθηνῶν 
στὶς  20 Δεκεμβρίου 2013 στὴ 
Δρα Σουζάνα Δα  νάλη-Κω τσάκη, 
Πυρηνικὴ Φυσικό, Περιβαλλο-
ντολόγο καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα 
ἐπι στημονικὰ στε λέχη τοῦ  Ἐθνι-
κοῦ Κέντρου  Ἔρευνας Φυσικῶν  
Ἐπιστημῶν «Δημό-
κριτος». 

Ἡ  Ἀκαδημία  
Ἀθηνῶν βράβευ-
σε, λοιπόν, τὴ Δρα 
Σουζάνα Δανάλη-
Κωτσάκη, ἀπονέ-
μοντάς της  Ἔπαινο, 
καὶ μάλι στα οἴκοθεν 
(δηλαδὴ ἀπευθείας 
ἀπὸ τὴν  Ἀκαδημία, 
χωρὶς τὴ διαμεσο-
λάβηση κάποιου 
ἄλλου φορέα ποὺ 
χορηγεῖ ἐπαίνους 
καὶ βραβεῖα μέσῳ 
τῆς  Ἀκαδημίας), 
«ὡς τῆς πρώτης ἐπιστήμονος 
ποὺ εἰσήγαγε στὴν  Ἑλλάδα τὴ 
μεθοδολογία ὀργάνωσης τῆς 
προστασίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ 
τὴ ραδιενέργεια περιβάλλοντος 
καὶ θεμελίωσε τὴ σχετικὴ διαδι-
κασία μετρήσεων καὶ ἐλέγχου».

Μιὰ σύντομη ματιὰ στὸ βιο-
γραφικό της ἐντυπωσιάζει καὶ τὸν 
πλέον ἄσχετο μὲ τὸ ἀντικείμενο: 
Πτυχιοῦχος Φυσικῆς τοῦ Πανεπι-
στημίου  Ἀθηνῶν καὶ Διδάκτωρ 
Πυρηνικῆς Φυσικῆς τοῦ Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Μετεκ-

παιδεύτηκε σὲ ΗΠΑ καὶ Γαλλία 
μὲ ὑποτροφίες τῆς  Ἀμερικανικῆς 
καὶ  Γαλλικῆς κυβέρνησης, ἀντί-
στοιχα, καθὼς καὶ τοῦ Διεθνοῦς  
Ὀργανισμοῦ  Ἀτομικῆς  Ἐνέργειας 
εἰδικὰ στὸν  Ἔλεγχο Ραδιενέργειας 
Περιβάλλοντος. 

Ἀπὸ τὰ πρῶτα ἐπιστημονικὰ 
στελέχη (ἡ πρώτη γυναίκα ἐπι-
στήμονας) τοῦ  Ἐθνικοῦ Κέντρου 
Φυσικῶν  Ἐπιστημῶν «Δημόκρι-
τος» (πρώην Κέντρο Πυρηνικῶν  
Ἐρευνῶν «Δημόκριτος»), ποὺ 
συνέβαλαν οὐσιαστικὰ στὴ δη-

μιουργία καὶ ἀνάπτυξη τοῦ Κέ-
ντρου.

Ἵδρυσε τὸ 1961, ἐξ ὑπαρχῆς, 
τὸ  Ἐργαστήριο  Ἐλέγχου Ραδιε-
νέργειας Περιβάλλοντος τοῦ Κέ-
ντρου αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο ὀργάνωσε 
καὶ διηύθυνε ἐπὶ σχεδὸν τρεῖς δε-
καετίες, καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ πρώ-
τη καί, γιὰ πολλὰ χρόνια, καὶ ἡ 
μοναδικὴ Κρατική  Ὑπηρεσία τῆς 
χώρας στὸν σημαντικό, ἐθνικῆς 
σημασίας τομέα τοῦ  Ἐλέγχου 
τῆς χώρας ἀπὸ τὴ ραδιενεργὸ 
μόλυνση. Τὸ  Ἐργαστήριο αὐτὸ 

διακρίθηκε γιὰ τὴν ἀρτιότητα καὶ 
τὴ μελετημένη λειτουργικότητά 
του σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, καὶ ἡ σχε-
τικὴ μελέτη τῆς Σουζάνας Δανά-
λη στὸ θέμα αὐτὸ μεταφράστηκε 
αὐτούσια στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα, 
ἐκδόθηκε μὲ τὸ ὄνομά της ἀπὸ 
τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνιας 
τῶν ΗΠΑ τὸ 1967 καὶ διανεμήθη-
κε σὲ σχετικὰ ἐργαστήρια Εὐρώ-
πης καὶ  Ἀμερικῆς ὡς περιγραφὴ 
πρότυπου ἐργαστηρίου στὸν το-
μέα του. 

Ἐκτὸς τῆς προαναφερθείσας 
ἐργασίας της, καὶ ἡ 
διδακτορική της δι-
ατριβὴ ἐπελέγη με-
ταξὺ τῶν καλυτέρων 
ξενόγλωσσων ἀπὸ 
τὴν  Ὑπηρεσία Μετα-
φράσεων τῆς  Ἀμερι-
κανικῆς  Ἐπιτροπῆς  
Ἀτομικῆς  Ἐνέργειας. 

Ἡ Σουζάνα Δανά-
λη ὑπῆρξε ἐπὶ δύο 
δεκαετίες μέλος τοῦ 
διδακτικοῦ προσω-
πικοῦ τῆς  Ἑλληνικῆς  
Ἐπιτροπῆς  Ἀτομικῆς  
Ἐνέργειας / ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος» στὰ 

εἰδικὰ σεμινάρια γιὰ μετεκπαίδευ-
ση ἐπιστημόνων στὴν Πυρηνικὴ  
Ἐπιστήμη καὶ Τεχνολογία.  Ἐπί-
σης δίδαξε ἐπὶ 15 ἔτη, ὡς εἰδικὴ 
ἐπιστήμονας, σὲ διάφορες Πανε-
πιστημιακὲς Σχολὲς τῆς  Ἀθήνας 
καὶ ἄλλων πόλεων. 

Ὁρίσθηκε  Ἐθνικὴ  Ἐκπρόσω-
πος τῆς  Ἑλλάδας στὴν τότε ΕΟΚ 
(σήμερα ΕΕ) ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, ὡς 
μέλος τῆς  Ἐπιτροπῆς Κρίσεως  
Ἐρευνητικῶν Προγραμμάτων 
στὸν τομέα  Ἀκτινοπροστασίας, 
ὡς μέλος τῆς  Ὁμάδας  Ἐμπειρο-

Μιὰ βράβευση, ἕνα παράδειγμα, 
ἕνα μήνυμα...
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γνωμόνων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση 
πυρηνικῶν ἀτυχημάτων, καθὼς 
καὶ σὲ ἄλλες σχετικὲς μὲ τὴν εἰδι-
κότητά της ἐπιτροπὲς τῆς ΕΟΚ καὶ 
τοῦ Διεθνοῦς  Ὀργανισμοῦ  Ἀτο-
μικῆς  Ἐνέργειας (ΙΑΕΑ).  Ἐπίσης 
ἦταν μέλος καὶ πολλῶν σχετικῶν  
Ἐπιτροπῶν  Ἑλληνικῶν Κρατικῶν  
Ὑπηρεσιῶν. 

Διετέλεσε  Ὑπεύθυνη τῆς  
Ὑπηρεσίας Πολιτικῆς Σχεδίασης  
Ἔκτακτης  Ἀνάγκης (ΠΣΕΑ) τῆς  
Ἑλληνικῆς  Ἐπιτροπῆς  Ἀτομικῆς  
Ἐνέργειας, καὶ συνεργάτης τοῦ  
Ἀρχηγείου  Ἐνόπλων Δυνάμεων 
στὸν τομέα Πυρηνικῆς  Ἄμυνας 
τῆς χώρας.

Ἔχει ἐκπονήσει πλῆθος ἐπι-
στημονικῶν ἐργασιῶν (μελέτες, 
δημοσιεύσεις σὲ ἐπιστημονικὰ 
περιοδικὰ ἐγνωσμένου κύρους, 
ἀνακοινώσεις σὲ Συνέδρια, στὴν  
Ἀκαδημία  Ἀθηνῶν, εἰσηγήσεις, 
κ.ἄ.). 

Πρόσφατα τῆς ἀπενεμήθη τι-
μητικὴ πλακέτα γιὰ τὴν προσφο-
ρά της στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος» ἀπὸ τὸν Πρόεδρο 
τοῦ Κέντρου Δρα κ. Ν. Κανελλό-
πουλο. 

Εἶναι μέλος τοῦ Διοικητι-
κοῦ Συμβουλίου ἢ ἁπλὸ μέλος 
πολλῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων  
Ἐπιστημονικῶν  Ἑνώσεων καὶ  
Ἑταιρειῶν. 

Ὑπῆρξε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν  Ἀντι-
πρόεδρος τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἀστρο-
ναυτικῆς  Ἑταιρείας καὶ εἶναι μέ-
λος τῆς  Ἀεροπορικῆς  Ἀκαδημίας  
Ἑλλάδος. 

Εἶναι μέλος τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου τῆς  Ὁμοσπονδίας 
Γυναικείων Σωματείων (Ο.ΓΥ.ΣΩ), 
σωματείων  μὲ ἔντονη κοινωνικὴ 
καὶ ἐθνικὴ δράση.

Ἀναφερθήκαμε διὰ μακρῶν 
στὴν ἐπιστημονικὴ συμβολὴ τῆς 
βραβευθείσας καὶ στὴ σημασία 
τοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου ποὺ 
αὐτὴ παρήγαγε καὶ διεύθυνε 
ἀπὸ θέσεις εὐθύνης γιὰ ἀρκετὲς 
δεκαετίες, στοὺς λόγους δηλαδὴ 
γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ  Ἀκαδημία  

Ἀθηνῶν προέβη σὲ αὐτὴ τὴν 
βράβευση. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ 
παραλείψουμε νὰ ἐπι σημάνουμε, 
ἀντίστοιχα, καὶ κάποια στοιχεῖα 
τῆς προσωπικότητάς της, φανερὰ 
σὲ ὅσους τὴν γνωρί ζουν· τὴ σε-
μνότητα καὶ τὴν ἁπλότητα τοῦ 
χαρακτῆρα της, τὴν προ σή λω σή 
της σὲ ἀρχὲς καὶ ἀξίες, τὴν ὁποία 
ἀπέδειξε  σὲ κρίσιμες γιὰ τὴν καρ-
ριέρα της στιγ μές, καὶ τὴν κοινω-
νική της δράση στὸν γυναικεῖο 
ἐπιστημονικὸ κόσμο, ἡ ὁποία 
διαπνέεται ἀπὸ τὴ στέρεη πίστη 

της στὸν Χρι στό, πίστη ποὺ ἐξ 
ἁπαλῶν ὀνύχων διδάχθηκε καὶ 
ἔθεσε ὡς θεμέλιο στὴ ζωή της. 

*     *     *
Ἔχει εἰπωθεῖ ὅτι ὁ 21ος αἰώνας 

θὰ εἶναι ὁ αἰώνας τῆς γυναίκας, 
τουλάχιστον μιλώντας γιὰ τὸν 
δυτικὸ κόσμο.  Ὄντως οἱ κατα-
κτήσεις τῶν γυναικῶν εἶναι πλέον 
πολλὲς καὶ σημαντικές. Καὶ συνε-
χίζονται.  Ἀπὸ αὐτὲς τὶς κατακτή-
σεις ἡ σημαντικώτερη κρίνουμε 
ὅτι εἶναι ἡ ἰσότιμη συμμετοχὴ τῆς 
γυναίκας στὴ μόρφωση καὶ τὴν 
ἐπιστημονικὴ ἐξέλιξη.  Ὅλα τὰ 
ἄλλα ἕπονται. Ἀμφιβάλλουμε, 
ὡστόσο, ἂν αὐτὴ ἡ κατάκτηση 
τῆς γυναίκας ἀξιολογεῖται ὅσο 
θετικὰ θὰ ἔπρεπε, τουλάχιστον 
στὴν πατρίδα μας. Ἀντίθετα, 
ἄλλες ἐπιδιώξεις τῶν γυναικῶν, 
ποὺ ὄχι μόνο δὲν τὶς ἀνεβάζουν, 
ἀλλὰ μερικὲς φορὲς τὶς μειώνουν 

καὶ τὶς ὑποτιμοῦν, προβάλλονται 
κατὰ κόρον. Τί κι ἂν οἱ γυναῖκες, 
λοιπόν, ἔχουν βγεῖ στὴν ἀγορὰ 
ἐργασίας, ἂν ψηφίζουν, ἂν παίρ-
νουν ἀποφάσεις γιὰ τὴ ζωή τους 
καὶ ὄχι μόνο, ἄν, ἄν, ἄν...  Ὅλα 
αὐτά, χωρὶς οὐσιώδη μόρφω-
ση, ἀρετὴ καὶ στέρεη πνευματι-
κότητα, ὁδηγοῦν δυστυχῶς σὲ 
νέες μορφὲς δουλείας καὶ ἐκμε-
τάλλευσης τῶν γυναικῶν. Καὶ 
οἱ ἀπώλειες πιθανὸν νὰ εἶναι 
μεγαλύτερες καὶ ὀδυνηρότερες 
γιὰ τὶς γυναῖκες του 21οῦ αἰῶνα 

ἀπ’ ὅσες θὰ ὑπολόγιζε κανείς. 
Γι’ αὐτὸ ἡ ἀναφορά μας σὲ μιὰ 
σημαντικὴ γυναῖκα ἐπιστήμονα, 
ποὺ διακρίθηκε σὲ ἕνα κοινω-
νικὸ περιβάλλον σαφῶς δυσμε-
νέστερο γιὰ τὶς γυναῖκες ἀπὸ τὸ 
σημερινό, ἀποκτᾷ ξεχωριστὴ 
σημασία σὲ μιὰ ἐποχὴ καὶ σὲ μιὰ 
χώρα ὅπου ἔχουν χαθεῖ ὄχι μόνο 
τὰ οἰκονομικὰ μέσα, ἀλλὰ κυρίως 
τὰ κριτήρια καὶ οἱ προτεραιότητες.  
Ὅλα αὐτὰ εἶναι καλὸ νὰ τὰ ἔχου-
με κατὰ νοῦν, γιὰ νὰ συνειδητο-
ποιοῦμε ὅτι δὲν εἶναι ἡ  Ἡμέρα 
τῆς Γυναίκας ποὺ καταξιώνει τὶς 
γυναῖκες, ἀλλὰ οἱ γυναῖκες ποὺ 
καταξιώνουν (ἢ δὲν καταξιώνουν) 
τὴν  Ἡμέρα τῆς Γυναίκας ...

ΧΡΥΣΗ Δ. 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥ

 Τί κι ἂν οἱ γυναῖκες, λοιπόν, ἔχουν βγεῖ στὴν 
ἀγορὰ ἐργασίας, ἂν ψηφίζουν, ἂν παίρνουν 
ἀποφάσεις γιὰ τὴ ζωή τους καὶ ὄχι μόνο, ἄν, 

ἄν, ἄν...  Ὅλα αὐτά, χωρὶς οὐσιώδη μόρφωση, 
ἀρετὴ καὶ στέρεη πνευματικότητα, ὁδηγοῦν 

δυστυχῶς σὲ νέες μορφὲς δουλείας καὶ ἐκμε-
τάλλευσης τῶν γυναικῶν. K

K
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Τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ ἔργο 
τοῦ σπουδαίου Νορβηγοῦ 
δραματουργοῦ  Ἑρρίκου  

Ἴψεν (1828-1906) παίζεται γιὰ 
δεύτερη συνεχῆ χρονιὰ στὸ θέ-
ατρο ΑΛΦΑ. Γράφτηκε τὸ 1882, 
ἀλλὰ εἶναι λίαν ἐπίκαιρο, διότι 
θέτει σύγχρονα προβλήματα: 
ἄνθρωπος καὶ φυσικὸ περι-
βάλλον, ἐξουσία καὶ οἰκονομικὰ 
συμφέροντα, οἱ εὐθῦνες τοῦ 
ἐπιστήμονα, ἀλήθεια καὶ ὑπο-
κρισία, οἱ εὐθῦνες τῶν Μ.Μ.Ε.

ΥΠΟΘΕΣΗ
Ὁ γιατρὸς Θωμᾶς Στόκμαν 

ζεῖ στὴν παραθαλάσσια γενέ-
τειρά του, μικρὴ πόλη τῆς Νορ-
βηγίας γνωστὴ γιὰ τὰ ἰαματικὰ 
λουτρά της, μὲ τὴ γυναῖκα του 
Κατερίνα, τὴν κόρη του Πέτρα 
καὶ τὰ δύο ἀγόρια τους,  Ἄιλιφ 
καὶ Μόρτεν. Εἶχαν ζήσει πολλὰ 
χρόνια στὸν βορρᾶ μὲ πολλὲς 
στερήσεις. Μιλᾷ στὸν μεγαλύτε-
ρο ἀδελφό του Πέτερ Στόκμαν, 
ποὺ εἶναι δήμαρχος τῆς πόλεως, 
«γιὰ ξέστρωτο τραπέζι τῆς πεί-
νας». Τώρα ὑπάρχει ἕνα καλὸ 
εἰσόδημα.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄσκηση τῆς 
ἰατρικῆς, ὁ Θωμᾶς ἔχει διορι-
στεῖ στὴ Δημοτικὴ  Ἑταιρεία 
Λουτρῶν.  Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ 
παρατήρησε «κἄτι ἐκπληκτικὲς 
περιπτώσεις ἀσθενειῶν σ’ 
αὐτοὺς ποὺ λούζονταν – κρού-
σματα τύφου καὶ γαστρικοῦ πυ-
ρετοῦ».  Ἡ νερομάνα, παρὰ τὶς 
ὑποδείξεις του, εἶχε κτισθεῖ πιὸ 
χαμηλὰ ἀπὸ τήν «κοιλάδα τοῦ 
Μύλου», ποὺ μολυνόταν ἀπὸ 
τὶς ἀκαθαρσίες βυρσοδεψίων. Τὸ 
νερὸ εἶχε μολυνθεῖ.  Ὁ γιατρὸς 
ἔστειλε πόσιμο καὶ θαλασσινὸ 
νερὸ σὲ πανεπιστημιακὸ ἐργα-

στήριο γιὰ ἐξέταση.  Ἡ ἀνάλυση 
τοῦ ἐργαστηρίου βεβαίωσε ὅτι, 
λόγῳ μεγάλης μολύνσεως, τὸ 
νερὸ ἦταν «ἀπολύτως βλαβερὸ 
καὶ γιὰ ἐσωτερικὴ καὶ γιὰ ἐξωτε-
ρικὴ χρήση».

Ὁ Θωμᾶς ἑτοιμάζει σχετικὸ 
ἄρθρο γιὰ δημοσίευση στὴν 
τοπικὴ ἐφημερίδα «Φωνὴ τοῦ 
Λαοῦ».  Ἀρχικὰ ὁ διευθυντὴς 
τῆς ἐφημερίδας Χόβσταντ καὶ ὁ 
συντάκτης Βίλλιγκ παρουσιάζο-
νται ὡς ἔνθερμοι ὑποστηρικτές 

του. Συμπαραστάτης του θὰ εἶναι 
καὶ ὁ τυπογράφος  Ἀσλάκσεν, 
πρόεδρος τῆς  Ἑνώσεως  Ἰδιο-
κτητῶν  Ἐνοικιαζομένων Δωμα-
τίων.  Ἀκόμη καὶ ὁ Μόρτεν Κίλλ, 
θετὸς πατέρας τῆς γυναίκας τοῦ 
γιατροῦ, ἰδιοκτήτης βυρσοδεψεί-
ου, παρουσιάζεται ὡς ὑποστη-
ρικτής του.

Ὅταν λαμβάνει τὸ ἔγγραφο 
μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐργα-
στηριακῆς ἐξετάσεως τοῦ νεροῦ, 
ὁ γιατρὸς στέλνει στὴν  Ἑταιρεία 
Λουτρῶν σχετικὸ ὑπόμνημα μὲ 
τὶς ὑποδείξεις του γιὰ τὴν ἀντιμε-
τώπιση τοῦ προβλήματος. Εἶναι 
ἐκ φύσεως αἰσιόδοξος καὶ μετὰ 

τὶς διαβεβαιώσεις συμπαραστά-
σεως ἀπὸ διάφορους παράγο-
ντες πιστεύει ὅτι θὰ ὑπάρξουν 
τὰ ἐπιθυμητὰ ἀποτελέσματα.  
Ἀκόμη, αἰσιοδοξεῖ γιὰ τὴ θετικὴ 
ἀντίδραση καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του, 
τοῦ δημάρχου.  Ἀπευθυνόμε-
νος στοὺς παρευρισκομένους 
στὸ σπίτι του ἐκφράζει τὴν ἱκα-
νοποίησή του λέγοντας: «Εἶμαι 
τόσο εὐτυχής.  Ἀληθινά, εἶναι 
ἀνείπωτη χαρὰ νά ’χεις τὴ συνεί-
δησή σου ἥσυχη πὼς φάνηκες 

χρήσιμος στὴν πατρίδα σου καὶ 
στοὺς συμπολῖτες σου».

Ὅμως ἡ ἐπιστημονικὴ ὑπευ-
θυνότητα τοῦ γιατροῦ Θωμᾶ 
Στόκμαν καὶ ὁ ἰδεαλισμός του 
προσκρούουν στὴν ὑλοφροσύ-
νη, τὴν ὑποκρισία, τὴν ἀλαζονεία 
τῆς ἐξουσίας, ποὺ ἐκπροσωπεῖ ὁ 
ἀδελφός του, ὁ δήμαρχος Πέτερ 
Στόκμαν. Αὐτός, ἂν καὶ ἐνδια-
φέρεται γιὰ τὴν προσωπική του 
ὑγεία, ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ὑγεία 
τῶν συμπολιτῶν του καὶ τῶν πα-
ραθεριστῶν ποὺ συρρέουν στὴν 
πόλη γιὰ τὰ ἰαματικὰ λουτρά 
της. Γι’ αὐτὸν προέχει ἡ οἰκονο-
μικὴ ἀνάπτυξη. Προβλέπει: «Τὰ 

Ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦ θεάτρου 
         « Ἕνας ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ»

Τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ ἔργο τοῦ σπουδαίου Νορ-
βηγοῦ δραματουργοῦ  Ἑρρίκου  Ἴψεν εἶναι λίαν 

ἐπίκαιρο, διότι θέτει σύγχρονα προβλήματα: 
ἄνθρωπος καὶ φυσικὸ περιβάλλον, ἐξουσία καὶ 

οἰκονομικὰ συμφέροντα, οἱ εὐθῦνες τοῦ ἐπι-
στήμονα, ἀλήθεια καὶ ὑποκρισία, 

οἱ εὐθῦνες τῶν Μ.Μ.Ε.K
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λουτρά μας θὰ καταστοῦν ἡ κυ-
ριωτέρα πηγὴ πλούτου τῆς πό-
λεώς μας». Εὐμάρεια στὴν πόλη, 
περιορισμὸς τῆς ἀνεργίας.  Ἂν 
ὅμως γίνει γνωστὸ ὅτι τὸ νερὸ 
εἶναι μολυσμένο, ἡ οἰκονομικὴ 
καταστροφὴ ἀπειλεῖ τὴν πόλη 
καὶ τοὺς κατοίκους της.

Ὁ δήμαρχος ἐνημερώνεται 
γιὰ τὸ πρόβλημα, πληροφο-
ρεῖται τὶς προθέσεις καὶ τὶς ἑπό-
μενες κινήσεις τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ 
γιατροῦ καὶ προσπαθεῖ νὰ τόν 
«συνετίσει» μὲ συστάσεις καὶ 
ἔμμεσες ἀπειλές. Βρίσκει ὅτι οἱ 
προτεινόμενες ἀπὸ τὸν γιατρὸ 
τεχνικὲς λύσεις εἶναι ἀπαγορευ-
τικοῦ κόστους.  Ἡ ὑγεία εἶναι 
ἥσσονος σημασίας!

Ὁ γιατρὸς μένει ἀνυποχώρη-
τος, δὲν συμβιβάζεται.  Ὑψώνει 
τὸ ἀνάστημα τῆς εὐσυνειδησίας 
του ἀτρόμητος. Καὶ εἶναι ἕτοιμος 
νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς συνέπειες, 
ποὺ δὲν ἀργοῦν νὰ ἔλθουν.

Πρῶτα τὸν ἀπολύουν ἀπὸ 
τὴν  Ἑταιρεία Λουτρῶν.  Ἀπολύ-
ουν καὶ τὴν κόρη του, δασκάλα, 
ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Τὸ ἄρθρο του 
δὲν δημοσιεύεται στὴν ἐφημερί-
δα.  Ὁ διευθυντὴς καὶ ὁ συντά-
κτης πέρασαν «ἀπέναντι». Δὲν 
θέλουν νὰ δυσαρεστήσουν τὴν 
ἐξουσία, οὔτε τοὺς ἀναγνῶστες 
τους, ποὺ ὠφελοῦνται οἰκο-
νομικὰ ἀπὸ τὰ λουτρά. Καὶ ὁ 
ἰδιοκτήτης τοῦ τυπογραφείου  
Ἀσλάκσεν, πρόεδρος τῆς  Ἑνώ-
σεως  Ἰδιοκτητῶν  Ἐνοικιαζομέ-
νων Δωματίων σὲ παραθεριστές, 
περνάει στὸ στρατόπεδο τῶν 
ἀντιπάλων.  Ἀρνεῖται νὰ τυπώσει 
τὸ χειρόγραφο τοῦ γιατροῦ, ποὺ 
θέλει νὰ διανείμει στὸν κόσμο 
φέιγ-βολάν, γιὰ νὰ μάθει τὴν 
ἀλήθεια. Δὲν τοῦ παραχωροῦν 
αἴθουσα, γιὰ νὰ μιλήσει.  Ὁ μό-
νος φίλος του, ὁ ἐμποροπλοί-
αρχος Χόρστερ, τοῦ παραχωρεῖ 
αἴθουσα τοῦ σπιτιοῦ του, ὅπου 
γίνεται συγκέντρωση.  Ἐκεῖ, μὲ 
δόλιες μεθοδεύσεις, ποὺ σκια-
γραφοῦν πῶς νοθεύεται ἡ δημο-

κρατία καὶ πῶς ὁ λαὸς ὑποβαθ-
μίζεται σὲ ὄχλο, ὁ δήμαρχος καὶ 
οἱ σύμμαχοί του προσπαθοῦν 
νὰ ἐξουθενώσουν καὶ νὰ ἐξου-
δετερώσουν τὸν γιατρό. Δὲν 
διστάζουν νὰ χαρακτηρίσουν 
«ἐχθρὸ τοῦ λαοῦ» τὸν ἄνθρω-
πο ποὺ εἰλικρινὰ ἐνδιαφέρεται 
γιὰ τὸ καλό του – ὄχι μόνο γιὰ 
τὴν ὑγεία του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν 
πνευματική τους ἀναβάθμιση σὲ 
ὑπεύθυνους, ἐνεργοὺς πολῖτες.

Τὰ μέτρα ἐναντίον του συνε-
χίζονται.  Ἡ  Ἕνωση  Ἰδιοκτητῶν 
καλεῖ μὲ χαρτὶ ποὺ κυκλοφορεῖ 
ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι τοὺς εὐκατά-
στατους πολῖτες νὰ παύσουν νὰ 
τὸν ἔχουν γιατρό.  Ἔτσι ὁ Στόκ-
μαν θὰ βλέπει μόνο τοὺς ἀσθε-
νεῖς ποὺ εἶναι φτωχοὶ καὶ δὲν θὰ 
πληρώνουν. Τὰ παιδιά του δέ-
χονται ἐπιθέσεις ἀπὸ συμμαθη-
τές τους στὸ σχολεῖο. Μὲ πέτρες 
σπάζουν τζάμια τῶν παραθύρων 
τοῦ σπιτιοῦ ὅπου μένουν.  Ὁ ἰδι-
οκτήτης τοῦ σπιτιοῦ τοὺς ζητᾷ νὰ 
φύγουν. Εὐτυχῶς τοὺς προσφέ-
ρει στέγη ὁ ἐμποροπλοίαρχος 
Χόρστερ.  Ὁ γιατρὸς κατηγο-
ρεῖται γιὰ πότης, ἀπερίσκεπτος, 
κακόβουλος, κινούμενος ἀπὸ 
ἰδιοτέλεια.  Ὁ πεθερός του τὸν 

ἐκβιάζει, γιὰ νὰ συμβιβασθεῖ.  Ὁ 
γιατρὸς δὲν ὑποχωρεῖ.  Ὁ διευ-
θυντὴς τῆς ἐφημερίδας καὶ ὁ τυ-
πογράφος ἐπιχειροῦν καὶ ἄλλο 
ἐκβιασμό:  Ἀπειλοῦν νὰ ἐμφανί-
σουν τὴν ἐνέργεια καὶ τὴ στάση 
τοῦ γιατροῦ ὡς ἰδιοτελῆ, γιατὶ ἡ 
τιμὴ τῆς μετοχῆς τῆς  Ἑταιρείας 
Λουτρῶν ἔπεσε, καὶ ὁ πεθερός 
του Κὶλλ ἀγόρασε μεγάλο πα-
κέτο μετοχῶν.  Ὁ γιατρὸς ἀντι-
στέκεται.  Ὁδηγοί του ἡ ἀλήθεια 
καὶ ἡ συνείδησή του.

Ὁ γιατρὸς Στόκμαν δὲν ἐνδι-
αφέρεται μόνο γιὰ τὴν ὑγεία 
τῶν συνανθρώπων του.  Ἔχει 
καὶ αὐτὸς συνειδητοποιήσει ὅτι 
ἡ μόλυνση καὶ καταστροφὴ τοῦ 
περιβάλλοντος εἶναι συνέπεια 
πνευματικῆς ὑποβαθμίσεως. Γι’ 
αὐτὸ στὴ συγκέντρωση ξεσπᾷ 
λέγοντας: «Δὲν πρόκειται πιά, 
ὅπως βλέπετε, γιὰ τὸ ὑδραγω-
γεῖο καὶ τοὺς ὑπονόμους μας. 
Πρέπει νὰ καθαριστεῖ, νὰ ἀπο-
λυμανθεῖ ὅλη μας ἡ ζωή».

Μήπως ἡ βαρυσήμαντη αὐτὴ 
ἐπισήμανση τοῦ γιατροῦ Στόκ-
μαν ἀφορᾶ κι ἐμᾶς;

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

68

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
4



 Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας
Ἀριθμοὶ καὶ ἄνθρωποι1 

(γιὰ τὴν Παγκόσμια   
Ἡμέρα γιὰ τὸ Νερό, 22 Μαρτίου)

Ὁ Sanjay Wijesekera, ἐπικεφαλῆς τοῦ Τομέα 
Νεροῦ καὶ  Ὑγιεινῆς τῆς UNICEF, γράφει: 
«Μερικὲς φορὲς ἐπικεντρωνόμαστε στοὺς 

ἀριθμοὺς καὶ ἀποτυγχάνουμε νὰ δοῦμε τὶς ἀνθρώ-
πινες τραγῳδίες ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ κάθε 
στατιστικὸ στοιχεῖο.  Ἂν 90 σχολικὰ λεωφορεῖα 
γεμάτα μὲ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου συγκρούονταν 
κάθε μέρα χωρὶς ἐπιζῶντες, ὁ κόσμος θὰ τὸ πρό-
σεχε.  Ὅμως αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει καθημερινά, 
ἀφοῦ λόγῳ τοῦ ἀκάθαρτου νεροῦ καὶ τῶν κακῶν 
συνθηκῶν ὑγιεινῆς καὶ ἀποχέτευσης πεθαίνουν 
καθημερινά 1.800 παιδιά».

1  Τὰ στοιχεῖα δημοσίευσε τὸ περιοδικὸ NATURA στὸ τεῦχος  
Ἀπριλίου 2013

Ἂς ἀναλογισθοῦμε ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς 
θλιβεροὺς ἀριθμοὺς βρίσκονται πραγματικὰ πρό-
σωπα παιδιῶν.

Κανένας μὲ στοιχειώδη εὐαισθησία δὲν μπο-
ρεῖ νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα.  Ἐπειδὴ ἡ 
ἀσπλαχνία εἶναι σκληρὴ λέξη, ἂς ποῦμε ὅτι ἡ ἀδι-
αφορία ὅλων, καὶ κυρίως τῶν πλουσίων κρατῶν 
καὶ ἀνθρώπων, βρίσκεται στὴ ρίζα τοῦ κακοῦ. Πρὸ 

καιροῦ, μιλώντας στὴν τηλεόραση, κόρη ἑνὸς ἰδι-
οκτήτη ἑστιατορίων σὲ μιὰ χώρα ποὺ τὰ τελευταῖα 
χρόνια βρίθει νεοπλούτων, δήλωνε:

« Ἐνῷ ὁ λαὸς ὑποφέρει, οἱ νεόκοποι κροῖσοι 
ἀγοράζουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους ρολόγια ἑνὸς ἑκα-
τομμυρίου δολαρίων καὶ κάνουν στὶς συντρόφους 
τους δῶρο μονόπετρα 1,5 ἑκατομμυρίου δολα-
ρίων! Φοβᾶμαι, γιατὶ δὲν ξέρω ποῦ θὰ ξεσπάσει 
αὐτὴ ἡ κατάσταση...».

Μὲ λιγώτερα διαμάντια καὶ λιγώτερες ἐξοργι-
στικὲς σπατάλες, θὰ μποροῦσαν νὰ δημιουργηθοῦν 
ἀντλίες πόσιμου νεροῦ σὲ ὅλες τὶς ὑποβαθμισμένες 
χῶρες.

Πρὶν 2.000 χρόνια, ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε ὑπό-
δειγμα ζωῆς, μὲ τὸν ἄφρονα πλούσιο τῆς παρα-
βολῆς, ἀλλὰ ἐμεῖς ἐπιμένουμε νὰ τὸ ἀγνοοῦμε.

Καιρὸς ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νὰ συνέλθει 
εἰς ἑαυτόν.

ΚΛΕΙΩ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Ἂν 90 σχολικὰ λεωφορεῖα γεμά-
τα μὲ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου 

συγκρούονταν κάθε μέρα χωρὶς 
ἐπιζῶντες, ὁ κόσμος θὰ τὸ πρόσε-
χε.  Ὅμως αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαί-
νει καθημερινά, ἀφοῦ λόγῳ τοῦ 
ἀκάθαρτου νεροῦ καὶ τῶν κακῶν 
συνθηκῶν ὑγιεινῆς καὶ ἀποχέτευ-

σης πεθαίνουν καθημερινά 
1.800 παιδιά.K
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Ἤξερα βέβαια ὅτι ὑπῆρχε τὸ  Ὠνάσειο νοσο-
κομεῖο κάπου στὴ Συγγροῦ, ἀλλὰ δὲν τὸ 
εἶχα προσέξει, μέχρι πού...

– Θἆταν καλύτερα, μοῦ εἶπε ὁ καρδιολόγος 
μου, νὰ κάνετε μιὰ ἐξέταση ἐκεῖ.

Πάντα πειθήνια, ἔκλεισα ραντεβοὺ καί, ὅταν 
ἦλθε ἡ ἡμερομηνία, ξεκίνησα νὰ πάω. Ρώτησα πῶς 
θὰ τὸ βρῶ, καὶ μοῦ εἶπαν ὅτι θὰ τὸ ἀναγνωρίσω, 
γιατὶ μοιάζει μέ «πυραμίδα». Εἶχα στρίψει «κεφαλὴ 
δεξιά», καὶ πράγματι σὲ 
μιὰ στιγμὴ παρουσιάστη-
κε μπροστά μου.

Εὐτυχῶς ἡ ἐξέταση, ἐκ 
πρώτης ὄψεως, πῆγε κα-
λά, καὶ μοῦ εἶπαν νὰ πάω 
τὴν ἑπομένη νὰ πάρω τὴν 
ἀπάντηση. Πῆγα νωρίτε-
ρα, ἀλλὰ μοῦ εἶπαν ὅτι ἡ 
ἀπάντηση δὲν εἶχε ἀκόμη 
γραφτεῖ καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ 
περιμένω. Προσπάθησα 
νὰ διασκεδάσω τὴν ἀδη-
μονία μου μὲ τὸν καλό 
μου σύντροφο, τὸ βιβλίο.  Ἀλλὰ τί τὰ θέλεις, ὅταν 
περιμένεις, ἡ ὥρα δὲν περνᾷ.  Ἔτσι, διάβαζα μία 
σελίδα, καὶ κοίταζα τὸ ρολόι.  Ἀλλὰ περνάει ἔτσι 
ἡ ὥρα; Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἔφυγε μία ὥρα, ὁπότε 
ἔκλεισα τὸ βιβλίο. Προσπάθησα νὰ βολευτῶ στὸ 
σκαμπὸ ποὺ ὑπῆρχε ἀπέναντι στὸ γραφεῖο ἀπ’ 
ὅπου θά ’παιρνα τὴν ἀπάντηση, καὶ κάθε τόσο ρω-
τοῦσα μήπως εἶχε ἔρθει ἡ ἀπάντηση, πρᾶγμα ποὺ 
ἐκνεύρισε τὴν ὑπάλληλο, ποὺ μοῦ εἶπε θυμωμένα 
νὰ μὴν ἐνοχλῶ καὶ ὅτι θὰ μὲ φώναζε, ὅταν ἡ ἀπά-
ντηση ἐρχόταν στὰ χέρια της.

Μαζεύτηκα καὶ ἄρχισα νὰ περιεργάζομαι τὴν 
τεράστια σάλα, ποὺ ὣς τότε δὲν τὴν εἶχα προσέξει. 
Καί «ἔβλεπα» περισσότερο τοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
περίμεναν ἢ ἔμπαιναν ἢ ἔβγαιναν. Κι εἶδα ἀνθρώ-
πους, ποὺ συνήθως συνοδεύονταν ἀπὸ κάποιον, 
ἡλικιωμένους καὶ ὄχι μόνο, ἀνήμπορους. Στὰ πρό-
σωπά τους ἔβλεπα ἄλλοτε κάποια χαρά, δεῖγμα ὅτι 
ὅλα πήγαιναν καλά, κι ἄλλοτε στὰ πρόσωπά τους 
ὑπῆρχε μιὰ κατήφεια καὶ στενοχώρια.

Τὸ πρωινὸ ἦταν φωτεινό, μολονότι ὁ χειμώνας 
πάλευε μὲ τὴν ἄνοιξη. Κοιτάζοντας ἔξω, γιὰ νὰ ξε-
φύγω ἀπὸ τὰ ὅποια συναισθήματα ἔνιωθα, εἶδα...

Εἶδα νὰ ὁρμᾷ μέσα ἀπὸ τὴν ἀνοιχτὴ πόρτα, ποὺ 
δὲν προλάβαινε νὰ κλείσει ἀπὸ τὸ πήγαινε-ἔλα τῶν 

ἀνθρώπων, ἕνας ψιλόλιγνος μεσόκοπος ἄνδρας, 
σχεδὸν τρέχοντας, κρατώντας στὴν ἀγκαλιά του 
μιὰ κουβερτούλα ποὺ περιεῖχε ἕνα μωρουδάκι, 
ποὺ φαινότανε μόνο τὸ κεφαλάκι του. Τὸν ἀκο-
λουθοῦσε μιὰ βασανισμένη γυναῖκα, ποὺ ἡ ἀγωνία 
φαινόταν στὸ πρόσωπό της, προσπαθώντας νὰ 
τὸν φτάσει.   Ὅλα ἔδειχναν ὅτι ἦταν οἱ γονεῖς τοῦ 
μωροῦ. Λίγο πιὸ πίσω εἶδα ἕνα τόσο δὰ κοριτσάκι 
νὰ τρέχει νὰ φτάσει τὸν πατέρα.  Ἂν καὶ τὸ εἶδα 

ποὺ πέρασε σὰν ἀστραπὴ 
ἀπὸ μπροστά μου, δὲν 
μπορῶ νὰ ξεχάσω τὴν 
εἰκόνα του. Φοροῦσε στὰ 
ἰσχνὰ ποδαράκια του κἄτι 
μικροσκοπικὲς μποτίτσες. 
Εἶχε μιὰ κοντὴ φουστίτσα 
καὶ ἕνα ζακετάκι ξεκού-
μπωτο. Τὰ μαλλάκια του 
κατέληγαν σ’ ἕνα «κοκκο-
ράκι», δεμένο μ’ ἕνα κορ-
δελάκι. Προσπαθοῦσε νὰ 
φτάσει τὸν ἄνδρα, κι ὅταν 
τὸν ἔφτασε, γραπώθηκε 

ἀπ’ τὸ παντελόνι του, νιώθοντας κάποια σιγουριά.
Δὲν στάθηκαν πουθενά, καὶ τράβηξαν σὲ κά-

ποιο ἀσανσέρ. Μᾶλλον θά ’χανε συνεννοηθεῖ ἐκ 
τῶν προτέρων, γιατὶ τὸ θέμα δὲν θά ’παιρνε ἀναβο-
λή. Αὐτὸ τὸ πέρασμα δὲν νομίζω ὅτι θὰ διήρκεσε 
περισσότερο ἀπὸ λίγα δευτερόλεπτα. Κι ὕστερα 
ἐγὼ βούλιαξα στὶς σκέψεις μου, καὶ μοῦ φάνηκε ὅτι 
οἱ γονεῖς ἦταν ἕνα δέντρο, ξερὸ ἀπ’ τὸν χειμῶνα. Σ’ 
ἕνα κλωναράκι του ὅμως ὑπῆρχε ἕνα μπουμπου-
κάκι, ποὺ ἀκόμη δὲν εἶχε ἀνοίξει, καὶ σ’ ἕνα ἄλλο 
κλῶνο ὑπῆρχε ἕνα λουλουδάκι τόσο ὄμορφο, ποὺ 
δὲν τὸ πείραζαν οἱ ἀντιξοότητες, κι εἶχε ἀνοίξει.

Ἀπ’ τὶς σκέψεις μου αὐτὲς μὲ ἔβγαλε μιὰ δυνατὴ 
φωνή.  Ὅπως φαίνεται, μὲ εἶχαν ξαναφωνάξει, κι 
ἐγώ, ἔτσι ἀφῃρημένη ποὺ ἤμουν, δὲν εἶχα ἀκούσει 
ποὺ μὲ καλοῦσαν νὰ πάρω τὴν ἀπάντηση τῆς ἐξέτα-
σης. Συνῆλθα καὶ πῆγα γρήγορα νὰ τὴν πάρω, γιὰ 
νὰ μὴ νομίσουν ὅτι εἶχα φύγει.  Ὅταν τὴν ἄνοιξα, 
προσπάθησα νὰ καταλάβω τί ἔλεγε. Δὲν κατάλαβα 
πολλὰ πράγματα. Κράτησα μόνο ἐκεῖνο ποὺ μοῦ 
εἶχαν πεῖ τὴν προηγουμένη, ὅτι ἦταν καλή.  Ἔκλει-
σα τὸν φάκελλο καὶ ἔφυγα ἀπὸ τήν «πυραμίδα», 
ὅπου κόσμος καὶ κόσμος πήγαινε, ἐλπίζοντας ὅτι 
ὅλα θὰ πᾶνε καλά.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Τό πέρασμα

70

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
4



Ἀπό τὸ διαδίκτυο
Ἡ ποντικοπαγίδα

Ἕνα ποντικάκι κάποτε παρατηροῦσε ἀπὸ τὴν 
τρυπούλα του τὸν ἀγρότη καὶ τὴ γυναῖκα του ποὺ 
ξεδίπλωναν ἕνα πακέτο. «Τί λιχουδιά ἆραγε νὰ 
κρύβει αὐτὸ τὸ πακέτο;», ἀναρωτήθηκε.

Ὅταν τὸ πακέτο ἄνοιξε, δὲν φαντάζεστε πόσο 
μεγάλο ἦταν τὸ σὸκ ποὺ ἔπαθε, ὅταν διαπίστωσε 
πὼς ἐπρόκειτο γιὰ μιά... ποντικοπαγίδα! Τρέχει 
λοιπὸν γρήγορα στὸν ἀχυρῶνα, γιὰ νὰ ἀνακοι-
νώσει τὸ φοβερὸ νέο:

– Μιὰ ποντικοπαγίδα μέσα στὸ σπίτι! Μιὰ πο-
ντικοπαγίδα μέσα στὸ σπίτι!

Ἡ κότα κακάρισε, ἔξυσε τὴν πλάτη της καὶ ση-
κώνοντας τὸν λαιμό της εἶπε:

– Κυρ Ποντικέ μου, καταλαβαίνω πὼς αὐτὸ 
ἀποτελεῖ πρόβλημα γιὰ σένα.  Ἀλλὰ δὲν βλέπω 
νὰ ἔχει καμιὰ ἐπίπτωση σὲ μένα. Δὲν μ’ ἐνοχλεῖ 
καθόλου ἐμένα ἡ ποντικοπαγίδα στὸ σπίτι!

Τὸ ποντικάκι γύρισε τότε στὸ γουρούνι καὶ τοῦ 
φώναξε:

–  Ἔχει μιὰ ποντικοπαγίδα στὸ σπίτι!  Ἔχει μιὰ 
ποντικοπαγίδα στὸ σπίτι!

Τὸ γουρούνι ἔδειξε συμπόνια, ἀλλὰ ἀπάντησε:
– Λυπᾶμαι πολύ, κυρ Ποντικέ μου, ἀλλὰ δὲν 

μπορῶ νὰ κάνω τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ προσευ-
χηθῶ. Νὰ εἶσαι σίγουρος ὅτι θὰ τὸ κάνω.

Τότε τὸ ποντίκι στράφηκε πρὸς τὴν ἀγελάδα καὶ 
τῆς φώναξε, κρούοντας τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου:

–  Ἔχει μιὰ ποντικοπαγίδα στὸ σπίτι!  Ἔχει μιὰ 
ποντικοπαγίδα στὸ σπίτι!

Καὶ ἡ ἀγελάδα ἀπάντησε:
– Κοίταξε, κυρ Ποντικέ μου, πολὺ λυπᾶμαι γιὰ 

τὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχεις, ἀλλὰ ἐμένα ἡ ποντι-
κοπαγίδα δὲν μπορεῖ νὰ μοῦ κάνει τίποτα.

Ἔτσι, ὁ καλός μας ποντικούλης ἔφυγε μὲ κατε-
βασμένο τὸ κεφάλι, περίλυπος καὶ ἀπογοητευμέ-
νος, γιατὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν κίνδυνο 
τῆς ποντικοπαγίδας μόνος του.

Τὴν ἑπόμενη νύχτα, ἕνας παράξενος θόρυβος, 
κἄτι σὰν τὸν θόρυβο ποὺ κάνει ἡ ποντικοπαγίδα 
ποὺ κλείνει, ξύπνησε τὴ γυναῖκα τοῦ ἀγρότη, ποὺ 

ἔτρεξε νὰ δεῖ τί εἶχε συμβεῖ.  Ὅμως, μέσα στὴ νύχτα, 
δὲν πρόσεξε πὼς στὴν παγίδα εἶχε πιαστεῖ ἀπὸ τὴν 
οὐρὰ ἕνα φίδι... Φοβισμένο τὸ φίδι δάγκωσε τὴ 
γυναῖκα.

Ὁ ἄντρας της ἔτρεξε γρήγορα καὶ τὴν πῆγε στὸ 
νοσοκομεῖο.  Ἀλλοίμονο, ὅμως, τὴν ἔφερε στὸ 
σπίτι μὲ πάρα πολὺ ὑψηλὸ πυρετό.

Ὁ γιατρὸς τὸν συμβούλευσε νὰ τῆς κάνει ζεστὲς 
σουπίτσες, καὶ ἔτσι ὁ ἀγρότης ἔσφαξε τὴν κότα, γιὰ 
νὰ κάνει μιὰ καλὴ κοτόσουπα, ἀφοῦ ὅλοι ξέρουμε 
πὼς στὸν πυρετὸ δίνουμε κοτόσουπες...

Ἀλλὰ ἡ ἀρρώστια τῆς γυναίκας πήγαινε ἀπὸ τὸ 
κακὸ στὸ χειρότερο, καὶ ὅλοι οἱ γείτονες ἔρχονταν 
στὴ φάρμα νὰ βοηθήσουν.  Ὁ καθένας μὲ τὴ σει-
ρά του, κάθονταν στὸ προσκεφάλι τῆς γυναίκας 
ὧρες ἀτέλειωτες. Γιὰ νὰ τοὺς ταΐσει ὅλους αὐτούς, 
ὁ ἀγρότης ἀναγκάστηκε νὰ σφάξει τὸ γουρούνι...

Τελικὰ ὅμως ἡ γυναῖκα δὲν τὴ γλίτωσε. Πέθανε. 
Στὴν κηδεία της ἦλθε πάρα πολὺς κόσμος, γιατὶ 
ἦταν πάρα πολὺ καλὴ γυναῖκα καὶ τὴν ἀγαποῦσαν 
ὅλοι. Γιὰ νὰ φιλοξενήσει ὅλον αὐτὸν τὸν κόσμο, ὁ 
ἀγρότης ἀναγκάστηκε νὰ σφάξει τὴν ἀγελάδα του...

Ὁ κυρ Ποντικός μας ἔβλεπε ὅλο αὐτὸ τὸ πή-
γαιν’ ἔλα ἀπὸ τὴν τρυπούλα του μὲ πάρα πολὺ 
μεγάλη θλίψη.

Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς, τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ κάποιος 
μᾶς πεῖ ὅτι ἔχει ἕνα μικρὸ πρόβλημα –μεγάλο γι’ 
αὐτόν–, ποὺ ἴσως ἐμᾶς δὲν μᾶς πολυαφορᾷ, ἂς 
θυμηθοῦμε πώς, ὅταν κάποιος ἀπὸ τὸ περιβάλλον 
μας κινδυνεύει, βρισκόμαστε κι ἐμεῖς σὲ κίνδυνο. 
Εἴμαστε ὅλοι συνεπιβάτες σ’ αὐτὸ τὸ πλοῖο ποὺ 
τὸ λέμε ζωή.  Ἂς ἔχουμε ἀνοικτὰ τὰ μάτια μας καὶ 
τ’ αὐτιά μας καὶ ἂς κάνουμε μιὰ προσπάθεια νὰ 
συμπαραστεκόμαστε ὁ ἕνας στὸν ἄλλο.

Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο
Γιὰ τὴ μεταγραφὴ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΗ
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« Ἄρατε πύλας»« Ἄρατε πύλας»
ΘΕΛΞΙΝΟΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ, 
2014, 492 σελίδες 

Ἡ Θελξινόη Φιλιππίδου, φιλόλο-
γος, γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν  
Ἀμμόχωστο.  Ἔζησε ἀπὸ κοντὰ τὴν 
τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974, ξερ-
ριζώθηκε ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη της 
πόλη καὶ σημαδεύτηκε βαθιὰ ἀπὸ 
τραυματικὲς ἐμπειρίες.

Ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ μυθιστορή-
ματός της ξεπηδᾷ ἡ  Ἀμμόχωστος 
τοῦ 1973, γεμάτη χρώματα, ἀρώμα-
τα ἀπὸ ἀνθούς, κίνηση καὶ προπά-
ντων μουσικές, τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, 
ἀλλὰ καὶ διαχρονικές, κλασικές. 
Εἶναι ἕνα βιβλίο γεμάτο μουσικὰ 
ἀκούσματα καὶ ποίηση, πολλὴ ποί-
ηση, ὅπως τὴν προσλάμβανε ἕνα δε-
καεπτάχρονο τότε κορίτσι, ἡ Φαῖδρα. 
Συγχρόνως, εἶναι ἕνα ἱστορικὸ μυθι-
στόρημα.  Ἱστορεῖ μιὰ νεανικὴ ἀγάπη, 
ἀλλὰ πατάει καὶ στὰ γεγονότα ποὺ 
σημάδεψαν διχαστικὰ τοὺς  Ἑλληνο-
κυπρίους ὅλο τὸ χρονικὸ διάστημα 
πρὶν τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ ’74.

Τὸ ἱστορικὸ βάθος τοῦ βιβλίου 
μᾶς μεταφέρει σὲ ἄλλες ἐποχὲς ὄχι 
μόνο λεκτικά, ἀλλὰ καὶ εἰκαστικά.  
Ἡ τοξοειδὴς πύλη μὲ τὸ μαρμάρι-
νο ὑπέρθυρο ποὺ εἰκονίζεται στὸ 
ἐμπροσθόφυλλο εἶναι ἡ πύλη τοῦ 
ἑνετικοῦ φρουρίου τῆς μεσαιωνικῆς 
Famagusta (Φαμαγκούστα), ὅπως 
λεγόταν ἡ  Ἀμμόχωστος τὴν ἐποχὴ 
τῆς Βενετοκρατίας.  Ἐδῶ τοποθετεῖ 
ὁ Σαίξπηρ τὴ δράση τοῦ γνωστοῦ 
θεατρικοῦ ἔργου του  Ὀθέλλος, τὸ 
ὁποῖο ἔγραψε τὸ 1603:  Ὁ  Ὀθέλλος 
φέρεται νὰ εἶναι ὁ  Ἑνετὸς διοικητὴς 
τῆς Κύπρου, ποὺ ζεῖ εὐτυχισμένος 
στὸ κάστρο μὲ τὴ Δυσδαιμόνα, προ-
τοῦ ἐξυφάνει τὰ δολοφονικά του 
σχέδια ὁ Ἰάγος. 

Ἂς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὴ δε-
καεπτάχρονη Φαῖδρα, τὸ κεντρικὸ 
πρόσωπο τοῦ μυθιστορήματος.  Ἡ 
Φαῖδρα, ὡς μοναχοκόρη, ζεῖ μὲ 
τὴ μητέρα της καὶ ἀγαπημένους 
γείτονες, συγγενεῖς καὶ φίλους. Τὸ 
καλοκαίρι τοῦ 1973 ἔχει μόλις ἀπο-
φοιτήσει ἀπὸ τὴν Πέμπτη Γυμνα-
σίου. Τῆς μένει ἕνας μόνο χρόνος 
ἀκόμα, καὶ μετὰ ἔχει νὰ ἀποφασίσει 

γιὰ τὸ μέλλον της.  Ὁ ἀγαπημένος 
της περίπατος εἶναι στὴν ἀρχαία 
Σαλαμῖνα, τὴν ἀποικία ποὺ ἵδρυ-
σε ὁ Τεῦκρος, διωγμένος ἀπὸ τὸν 
πατέρα του Τελαμῶνα, ἐπειδὴ δὲν 
στάθηκε ἱκανὸς νὰ προφυλάξει καὶ 
νὰ σώσει τὸν ἀδελφό του Αἴαντα, 
ὁ ὁποῖος αὐτοκτόνησε στὴν Τροία.  
Ἡ ἐπίσκεψη στὴ Σαλαμῖνα δὲν εἶναι 
ἁπλὸς περίπατος γιὰ τὴ Φαῖδρα· εἶναι 
καταφύγιο ψυχῆς, τονωτικὴ ἔνεση, 
ποὺ τῆς χαρίζει δύναμη γιὰ ζωὴ μέσα 
στὴν ἀέναη κίνηση τῆς ἀνθρωπότη-
τας, μέρος τῆς ὁποίας αἰσθάνεται ὅτι 
εἶναι καὶ ἡ ἴδια.

Τὸ 1973 ἡ ζωὴ συνεχιζόταν ἀνέ-
μελη γιὰ τὸ δεκαεπτάχρονο κορίτσι, 
ὅσο καὶ ἂν τὰ σύννεφα συγκεντρώ-
νονταν μαῦρα καὶ ἀπειλητικά. Τὸν 
Νοέμβριο ἡ Φαῖδρα παρευρίσκεται 
στὸν γάμο τοῦ δευτεροξαδέλφου 
της Βασίλη, καὶ ὅλος ὁ κυπριακὸς 
πολιτισμός, τὸ μυστήριο τοῦ γάμου, 
τὰ ἔθιμα, ὁ χορὸς τῶν νεονύμφων, 
τὸ γαμήλιο τραπέζι κτλ. παρελαύ-
νουν μπροστὰ ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ 
ἀναγνώστη σὲ πολλὲς σελίδες. Τὸ 
ἴδιο καὶ ἡ πνευματικὴ προετοιμασία 
τῆς δεκαεπτάχρονης Φαίδρας γιὰ 
τὰ Χριστούγεννα, μιὰ πορεία στε-
ρέωσης στὴν πίστη μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ πνευματικοῦ της π.  Ἰωάννη, 
ὅπου ἡ νεαρὴ κοπέλα ἐναποθέτει 
ὅλες τὶς ἐφηβικὲς ἀνησυχίες, τοὺς 
προβληματισμοὺς καὶ τὰ ἄγχη της. 
« Ὑπάρχει πάντα ἡ θεία Πρόνοια», 
τῆς εἶχε πεῖ ὁ π.  Ἰωάννης. «Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὁ πιστὸς δὲν εἶναι ποτὲ μόνος.  Ἡ 
διαφορά, παιδί μου, τοῦ πιστοῦ ἀπὸ 
τὸν ἄπιστο δὲν εἶναι ὅτι ὁ πιστὸς εἶναι 
ἀπαλλαγμένος προβλημάτων. Καὶ 
οἱ δύο περπατοῦν σ’ ἕνα τεντωμένο 
σκοινί. Μόνο ποὺ ὁ ἄπιστος βλέπει 
κάτω τὸ βάραθρο, ἐνῷ ὁ πιστὸς 
γνωρίζει πώς, ἂν πέσει, θὰ βρεθεῖ 
στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ Αὐτὸς 
θὰ τὸν βοηθήσει νὰ ξανασηκωθεῖ» 
(σελ. 211). 

Ἀλλὰ κάποτε ἔρχεται καὶ ὁ  Ἔρως 
στὴ ζωὴ τοῦ κοριτσιοῦ τῶν δεκαεπτὰ 
Μαΐων, στὸ πρόσωπο ἑνὸς εἰκοσά-
χρονου παλληκαριοῦ, τοῦ Στέφα-
νου, στρατευμένου στὴν ὀργάνωση 
ΕΟΚΑ Β΄, ποὺ ξεχωρίζει τὴ Φαῖδρα 
γιὰ τὴ σεμνότητα καὶ τὸ ἦθος της.  
Ἡ γνωριμία τους κρατάει ἀπὸ τὸ 

προηγούμενο καλοκαίρι, ἀλλὰ ὁ 
ἔρωτας ἐκδηλώνεται τὸ Πάσχα τοῦ 
1974, τὴ Μ. Πέμπτη, ὅταν ἡ Φαῖδρα 
κατευθύνεται στὴν  Ἁγ. Τριάδα γιὰ 
τὴν τελευταία πρόβα ποὺ θὰ ἔκανε 
ἡ κοριτσίστικη χορῳδία, γιὰ νὰ ψά-
λει τὴν ἐπαύριο τὰ  Ἐγκώμια. Τότε ὁ 
Στέφανος τὴν πλησιάζει, τὴν χαιρετᾷ 
δῆθεν τυπικὰ καὶ τῆς δίνει ἕνα χι-
λιοδιπλωμένο χαρτάκι, τὸ ὁποῖο ἡ 
Φαῖδρα φυλάει ὡς ἀκριβῆ μαρτυρία 
τῆς ἀγάπης του.

Οἱ μῆνες ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν 
φέρουν γεγονότα καταιγιστικά, ποὺ 
θὰ κορυφωθοῦν τὴν 20η  Ἰουλίου 
μὲ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή.  Ἐμεῖς οἱ 
ἀναγνῶστες παρακολουθοῦμε μὲ 
κομμένη ἀνάσα τὴ ζωὴ τοῦ δεκαε-
πτάχρονου κοριτσιοῦ, ποὺ ἐκπατρί-
ζεται καὶ γίνεται πρόσφυγας στὸν ἴδιο 
της τὸν τόπο. Καὶ βέβαια ἀναμένουμε 
ὅτι θὰ ὑπάρξει αἴσιον τέλος σὲ αὐτὸ 
τὸ νεανικὸ αἴσθημα.  Ἀλλὰ τὸ μυθι-
στόρημα δὲν δίνει αὐτὴ τὴν προοπτι-
κή. Τὸ μυθιστόρημα τιμᾷ τὴν τραγικὴ 
διάσταση τῆς ζωῆς, ποὺ τὴ γνωρί-
ζουν καλὰ ὅλοι οἱ  Ἕλληνες ἀπὸ τὴν 
ἀρχαία τους παράδοση.  Ὁ Στέφανος 
εἶναι ἀνάμεσα στοὺς ἀγνοουμένους 
τῆς κυπριακῆς τραγῳδίας.  Ἀνάμεσα 
σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ τιμηθοῦν φέτος, 
τὸ 2014, ὁπότε συμπληρώνονται σα-
ράντα χρόνια ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ πλέον 
καταγεγραμμένα τραγικὰ γεγονότα. 

Ἀλλὰ μαζὶ μὲ τοὺς ἀγνοούμε-
νους  Ἑλληνοκυπρίους, τοὺς μαχη-
τές, θὰ τιμηθοῦν καὶ οἱ γυναῖκες τῆς 
Κύπρου, ποὺ ἄντεξαν καὶ ἀντέχουν 
καὶ κρατοῦν ζωντανὸ αὐτὸ τὸ χρυ-
σοπράσινο φύλλο τὸ ριγμένο στὸ 
πέλαγο. Οἱ γυναῖκες σὰν τὴ Φαῖδρα, 
ποὺ ὄχι μόνο ἀναγνωρίζουν τὸ προ-
σωπικό τους τραῦμα, ἀλλὰ βρίσκουν 
καὶ τρόπους νὰ τὸ ἐπουλώσουν.

Εὔχομαι τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ εἶναι 
καλοτάξιδο στὶς καρδιὲς τῶν ἀνα-
γνωστῶν, νὰ διαφωτίσει, νὰ συμ-
φιλιώσει καὶ νὰ συγκινήσει ὅλους, 
ὅπως τὸ κατάφερε τόσο καλὰ καὶ μὲ 
μένα, καὶ νὰ γίνει ἀφορμὴ νὰ ἀπο-
τίσουμε φόρο τιμῆς στοὺς μάρτυ-
ρες καὶ τοὺς ἥρωες τοῦ κυπριακοῦ 
ἑλληνισμοῦ.

ΑΝΝΑ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ἐπίκ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ



Πολλὲς ἦταν οἱ ἐμπειρίες, 
ἄπειρα τὰ συναισθήμα-
τα, ἀνεπανάληπτες οἱ 

συγκινήσεις ποὺ ἔζησαν οἱ φοι-
τήτριες τῆς Χ.Φ.Ε. (Χριστιανικῆς 
Φοιτητικῆς  Ἕνωσης)  Ἀθηνῶν 
στὴ φετεινὴ κατασκήνωση στὴν 
πανέμορφη Χίο, καθὼς καὶ στὴν 
ἐπίσκεψη στὴν ὁλόδροση Μυ-
τιλήνη.

Σήμερα ἂς περπατήσου-
με στὰ ἴχνη τριῶν  Ἁγίων: τοῦ  
Ἁγίου Ραφαήλ, τῆς  Ἁγίας Εἰρή-
νης καὶ τοῦ  Ἁγίου Νικολάου. 
Χαρακτηριστικὸ τῆς ζωῆς τους 
εἶναι ἡ ἀφοσίωση στὸν Θεό, ἡ 
ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο 
ποὺ ὁδηγεῖ μέχρι τὴν αὐτοθυ-
σία, τὸ θάρρος καὶ ἡ ζῶσα πίστη. 
Οἱ τρεῖς  Ἅγιοί μας λάμπουν στὸ 
στερέωμα τῶν ἁγίων μορφῶν 
τῆς  Ἐκκλησίας μας.

Πλουσιόπαιδο ὁ Ραφαήλ, 
πρώην ἀξιωματικός, γίνεται 
μοναχὸς καὶ ἱεροκήρυκας στὸν  
Ἅγιο Δημήτριο  στὴν  Ἀκρόπο-
λη  Ἀθηνῶν.  Ἐν συνεχείᾳ γίνεται 
ἀρχιμανδρίτης καὶ ἀρχιερέας στὸ 
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.

Ὁ καλὸς Θεὸς τοῦ ἐπιφυ-
λάσσει μιὰ ἰδιαίτερη εὐλογία 
στὸ Μορλαὶ τῆς Γαλλίας, ὅπου 
σπουδάζει μαζὶ μὲ τὸν Νικόλαο 
ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, μὲ τὸν 
ὁποῖο γίνεται ἄριστος συνερ-
γάτης, ὁ δὲ Νικόλαος γίνεται 
μοναχός.  Ὅμως ἡ πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ τοὺς γυρίζει στὴν  Ἑλλά-
δα, συγκεκριμένα στὴν  Ἀλεξαν-
δρούπολη, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν 
ἐλεύθερη Λέσβο, στὸ λιμάνι 
τῆς Θέρμης καὶ στὸν λόφο τῶν 
Καρυῶν, ὅπου μονάζουν στὴ 
μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου 
ἐπὶ ἐννέα χρόνια μὲ ἡγούμενο 

τὸν Ραφαήλ.
Ὅμως τὸ 1463 οἱ Τοῦρκοι 

ἐπιτίθενται στὴ Λέσβο, καὶ κυ-
ρίως στὴ Θέρμη. Πανικόβλητοι 
οἱ χριστιανοὶ τρέχουν στὶς Κα-
ρυὲς νὰ σωθοῦν καὶ βρίσκουν 
καταφύγιο στὸ μοναστήρι μαζὶ 
μὲ τὸν προεστὸ Βασίλειο 
καὶ τὴν οἰκογένειά του καὶ 
τὸν διδάσκαλο.

Οἱ Τοῦρκοι τοὺς βα-
σανίζουν σκληρὰ καὶ 
ἀπάνθρωπα, γιὰ νὰ μαρ-
τυρήσουν ποῦ κρύβονται 
οἱ χριστιανοί. Συλλαμβά-
νουν τὴ μόλις δωδεκαετῆ 
κόρη τοῦ προεστοῦ Εἰρή-
νη καὶ τῆς κόβουν τὸ χέρι 
μπροστὰ στὰ μάτια τῶν 
γονέων της, τοὺς ὁποίους 
ἔχουν δέσει σὲ μιὰ καρυ-
διά.  Ὕστερα τὴ ρίχνουν σὲ 
ἕνα πιθάρι καὶ τὴν καῖνε. 
Κατακρεουργοῦν τὸν προ-
εστὸ καὶ τὸν δάσκαλο, ἡ 
δὲ μητέρα, πιεσμένη ἀπὸ 
τὰ φρικτὰ βασανιστήρια, 
πεθαίνει ἀπὸ ἀνακοπή.

Τὰ βασανιστήρια πρὸς 
τὸν Ραφαὴλ εἶναι ἀποτρό-
παια: κτυπήματα μὲ ρόπα-
λο καὶ μὲ λόγχες, κόψιμο 

τῆς σιαγόνας του.  Ὁ Νικόλαος 
παρακολουθεῖ ἔκθαμβος καὶ πε-
θαίνει ἀπὸ ἀνακοπὴ μετὰ ἀπὸ 
βασανιστήρια. Τὸ μαρτύριο ἔγινε 
Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, στὶς 9  
Ἀπριλίου 1463.

Οἱ Τοῦρκοι κρύβουν τὰ σώ-
ματα τῶν  Ἁγίων καὶ τὰ θάβουν 

Τρίτη Διακαινησίμου, 22  Ἀπριλίου 2014

Μνήμη ἁγίων μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης

Στὰ ἴχνη τῶν τριῶν  Ἁγίων

Οἱ  Ἅγιοί μας δὲν θέλουν νὰ σταματᾶμε  
στὸ εὐλαβικὸ προσκύνημα καὶ στὴν προσμονὴ 
τοῦ θαύματος· ἐπιθυμοῦν νὰ ἀκολουθήσουμε 

τὰ ἴχνη τους στὴν  Ἀγάπη, στὴ Θυσία, στὸ  
ὁλοκληρωτικὸ δόσιμο τῆς καρδιᾶς στὸν Χριστὸ  

καὶ στὶς αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ.K
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σὲ κρυφὰ μέρη.  Ὅμως, μετὰ 
ἀπὸ θαυματουργὲς ὑποδείξεις 
τῶν  Ἁγίων, τὰ λείψανά τους 
βρέθηκαν, καὶ ἔτσι σήμερα οἱ 
πιστοὶ προσκυνοῦν τοὺς πολύτι-
μους θησαυροὺς τῶν οὐρανίων 
δωρεῶν.

Αὐτὸ εἶναι τὸ πέρασμα τῶν  
Ἁγίων πάνω στὴ γῆ:  Ἔζησαν 
σύμφωνα μὲ τὸν θεῖο νόμο, 
ἀγάπησαν τοὺς ἀνθρώπους, 
ὑπηρέτησαν τὶς αἰώνιες ἀξίες.  
Ἡ παρουσία τους στὸ στερέω-
μα δὲν ἔμοιαζε μὲ τοὺς διάττο-
ντες ἀστέρες, ποὺ διαγράφουν 

μιὰ φαντασμαγορικὴ τροχιὰ καὶ 
ὕστερα χάνονται καὶ σβήνουν.  
Ἀντίθετα, οἱ τρεῖς  Ἅγιοί μας πα-
ραμένουν ζωντανοὶ στὴ μνήμη 
ὅλων τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν 
ποὺ κατακλύζουν καθημερινὰ τὸ 
νησί, γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὰ 
ἅγια λείψανά τους. Λαχταροῦν 
νὰ πάρουν τὴν εὐλογία τους, 
νὰ ποῦν τὸν πόνο τῆς καρδιᾶς 
τους, καὶ ἀναχωροῦν εἰρηνικοί, 
δακρυσμένοι, ἀναμένοντας ἕνα 
προσωπικὸ θαῦμα.

Ὅμως οἱ  Ἅγιοί μας δὲν θέ-
λουν νὰ σταματᾶμε στὸ εὐλα-

βικὸ προσκύνημα καὶ στὴν προ-
σμονὴ τοῦ θαύματος· ἐπιθυμοῦν 
νὰ ἀκολουθήσουμε τὰ ἴχνη τους 
στὴν  Ἀγάπη, στὴ Θυσία, στὸ 
ὁλοκληρωτικὸ δόσιμο τῆς καρ-
διᾶς στὸν Χριστὸ καὶ στὶς αἰώνιες 
ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ.

Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν Κατασκήνωση 

τῆς ΧΦΕ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013 στὴν 

ὄμορφη Χίο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ἀγαπημένη μας γιαγιά,

Λίγο πρὶν ἡ θεσσαλικὴ γῆ, 
ποὺ τόσο ἀγάπησες, σὲ κρα-
τήσει γιὰ πάντα στὴν ἀγκαλιά 
της, ἤρθαμε ὅλοι νὰ ἑνώσουμε 
τὶς προσευχές μας γιὰ τὴν ἀνά-
παυση τῆς ψυχῆς σου καὶ νὰ σὲ 
ἀποχαιρετήσουμε στὸ μεγάλο 
ταξίδι.

Ὅμως, γιαγιά, πρέπει νὰ ξέ-
ρεις, εἶναι τεράστιο τὸ κενὸ τῆς 
ἀπουσίας σου.  Ὄχι μόνο γιατὶ 
ἤσουν μιὰ καλὴ Χριστιανή, ἕνας 
μεγάλος ἄνθρωπος, μιὰ ἡρω-
ικὴ μάννα, μιὰ στοργικὴ γιαγιά, 
ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἐκπροσωποῦσες 
μιὰ γενιὰ ἀνθρώπων ποὺ ἐκλεί-
πει καὶ φεύγοντας μᾶς κάνει νὰ 
νιώθουμε πιὸ μόνοι, πιὸ ἄδειοι, 
πιὸ φτωχοί.

Στὴ μνήμη μας θὰ μείνει γιὰ 
πάντα ἡ μορφή σου.  Ἡ ἀγωνι-
στικότητα, ἡ δύναμη, τὸ θάρρος 
καὶ ἡ μεγαλοψυχία σου θὰ μᾶς 
ἐμπνέουν καὶ θὰ μᾶς καθοδη-
γοῦν.  Ἡ ψυχραιμία καὶ ἡ δικαιο-

σύνη, ποὺ γιὰ σένα ἦταν στάση 
ζωῆς, θὰ γίνουν φάροι, ποὺ θὰ 
φωτίζουν καὶ τὴ δική μας ζωή. 
Πάντα θὰ νιώθουμε τὴ διακρι-
τικὴ παρουσία καὶ τὴν ἀγάπη 
σου, ποὺ μοίραζες ἁπλόχερα 
σ’ ὅλους μας, καὶ ποτὲ δὲν θὰ 
ξεχάσουμε τὶς συμβουλὲς καὶ τὰ 
σοφά σου λόγια.

Ἡρωΐδα στὴ ζωὴ ἀλλὰ καὶ 

στὸν θάνατο, ἔφυγες ἀπὸ τὴ 
ζωὴ ὅπως ἤθελες: ὄρθια.  Ὄρθια 
σὰν τὰ ψηλὰ βουνά...

Καλὸ ταξίδι, ἀγαπημένη μας.
Ἂς εἶναι ἐλαφρὺ τὸ χῶμα 

τοῦ Μουζακίου ποὺ θὰ σὲ σκε-
πάσει.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΒΑΡΕΛΑ - ΠΑΝΤΕΛΙΑ

Εἰς μνημόσυνον
Ἡ ἐγγονὴ ἀποχαιρετᾷ τὴ γιαγιά

Ὅμως, γιαγιά, πρέπει νὰ ξέρεις, εἶναι τερά-
στιο τὸ κενὸ τῆς ἀπουσίας σου.  Ὄχι μόνο 

γιατὶ ἤσουν μιὰ καλὴ Χριστιανή, ἕνας μεγάλος 
ἄνθρωπος, μιὰ ἡρωικὴ μάννα, μιὰ στοργικὴ 

γιαγιά, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἐκπροσωποῦσες 
μιὰ γενιὰ ἀνθρώπων ποὺ ἐκλείπει 

καὶ φεύγοντας μᾶς κάνει νὰ νιώθουμε 
πιὸ μόνοι, πιὸ ἄδειοι, πιὸ φτωχοί.K

K
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Πρὶν ἕνα χρόνο χάσαμε 
τὴν ἀγαπημένη μας φίλη καὶ 
ἀδελφὴ ἐν Χριστῷ Μιμίκα (Δή-
μητρα) Κακαβούλη. Μεγάλη 
ἀπώλεια καὶ δυσαναπλήρωτο 
τὸ κενὸ γιὰ τὸν Φιλικό της Κύ-
κλο. Μᾶς λείπει ἡ φωτεινὴ πα-
ρουσία της, ὁ γλυκός της λόγος, 
ἡ τρυφερὴ καὶ ἐγκάρδια ἀγάπη 
της.

Ἡ Μιμίκα Κακαβούλη μᾶς 
μιλοῦσε πάντα μὲ γλυκύτητα, 
πηγαία καλοσύνη καὶ πραό-
τητα. Μᾶς καλωσόριζε ὅλες μ’ 
ἕνα γλυκὸ χαμόγελο. Νοιαζόταν 
πάντα γιὰ ὅλες τὶς φίλες καὶ ἔκα-
νε τὰ προβλήματά μας καὶ δικά 
της προβλήματα. Πάντα ἦταν 
πρόθυμη νὰ βοηθήσει ὅποιον 
εἶχε ἀνάγκη· νὰ ἐνθαρρύνει, νὰ 
παρηγορήσει, νὰ σταθεῖ δίπλα 
σὲ καθεμιά μας καὶ στὶς χαρὲς 
καὶ στὶς λύπες. Τὸν πλοῦτον τῶν 
ἀρετῶν της τὸν μοιραζόταν μὲ 
ὅποιον βρισκόταν κοντά της.

Ἡ ὀμορφιὰ τῆς ψυχῆς της 
καθρεφτιζόταν στὸ πρόσωπό 
της. Εἶχε μιὰ βαθιὰ πνευματικὴ 
καλλιέργεια. Δίδασκε μὲ τὴ 
γνησιότητα τῆς ζωῆς της.  Ἔκα-
νε σὲ κάθε βῆμα της τὸν λόγο 
τοῦ Θεοῦ πράξη καὶ ἔργο ζωῆς.  
Ἄνθρωπος τῆς ἔμπρακτης, ἀλη-
θινῆς ἀγάπης, ποὺ ἐφάρμοζε 
στὸν ἑαυτό της, ἀλλὰ καὶ τῆς 
ἐσωτερικῆς πνευματικῆς ἀνα-
γέννησης στὴν ὁποία μᾶς ὁδη-
γοῦσε, μὲ εἰλικρινῆ, φιλική, δι-
απροσωπικὴ σχέση, ποὺ χαρίζει 
ἑνότητα καὶ προσέγγιση.

Ἡ φωνή της ἦταν ὁ δρόμος 

ποὺ σὲ πήγαινε κατ’ εὐθεῖαν 
στὴν ψυχή της.  Ἤρεμη, ἐπιβλη-
τική, γαλήνια, μὲ ἀνεξάντλητη 
ὑπομονὴ μπροστὰ στὶς δυσκο-
λίες τῆς ζωῆς.  Ἔδινε τὴ μαρτυ-
ρία αὐτοῦ ποὺ ἦταν:  Ἄνθρωπος 
τῆς ὁλοκληρωμένης ἀγάπης, 
τῆς ἐσωτερικῆς πνευματικῆς 
τελείωσης.

Ὁ λόγος της ἦταν πάντα με-
τρημένος. Τίποτα περιττό, τίποτα 
φλύαρο.  Ἐφάρμοζε τὸ ρητὸ τοῦ 
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολό-
γου: «Λέγε, ὅταν ἔχεις νὰ πεῖς 
κἄτι σπουδαιότερο τῆς σιωπῆς. 
Καὶ σιώπα, ὅταν ἡ σιωπὴ εἶναι 
ἀνωτέρα τῶν λόγων».

Τὴ διέκρινε μιὰ ἀριστοκρα-
τικὴ ἁπλότητα, μὲ τὸ μεγαλεῖο 
τῆς ἀξιοπρέπειας, σὲ κάθε της 
ἐνέργεια. Εἶχε πάντα μιὰ ἔντονη 
αἴσθηση ὑπευθυνότητας σὲ ὅ,τι 
ἀναλάμβανε. Φρόντιζε νὰ γίνο-
νται ὅλα μὲ εὐπρέπεια, μὲ τάξη, 
καὶ ὅλα στὴν ὥρα τους.  Ἔλεγε 
πάντα: «Τὸ καλὸ δὲν εἶναι καλό, 
ἂν δὲν γίνεται μὲ καλὸ τρόπο». 
Κάθε της ἔργο εἶχε ὑψηλὴ ποι-
ότητα.

Πάντα διακριτική, νὰ μὴν 
κουράσει κανέναν, νὰ μὴ στε-
ναχωρήσει κανέναν. « Ἡ καλύ-
τερη ἱεραποστολὴ γίνεται μὲ τὴν 
ἀγάπη μας, τὴν πραότητα, μὲ τὸ 
παράδειγμά μας», ἔλεγε πάντα. 
« Ὅ,τι ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ 
κάνουμε, θὰ τὸ κάνει ὁ Θεός, 
θὰ τὸ κάνει ἡ Χάρη Του».

Ἀθόρυβη, διακριτικὴ πάντα.  
Ἀγαποῦσε πολὺ τὰ λουλούδια 
καὶ μᾶς χάριζε τὶς ὑπέροχες χει-

ροποίητες καρφίτσες, γιὰ νὰ τὴ 
θυμόμαστε. «Οἱ ὀμορφιὲς τῆς 
φύσης εἶναι οἱ μικρὲς ἀγάπες 
ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν στὴ μεγάλη  
Ἀγάπη», ἔλεγε. Σμίλεψε τὸν 
ἑαυτό της μὲ τὴ σμίλη τοῦ Πρα-
ξιτέλη, ἔχοντας πρότυπο τὴ ζωὴ 
τοῦ Χριστοῦ μας.

Εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ συ-
νεργασθῶ μαζί της τὰ τελευ-
ταῖα ἕξι χρόνια, καὶ εὐχαριστῶ 
τὸν Θεὸ γι’ αὐτὸ τὸ πολύτιμο 
δῶρο.  Ἔμαθα κοντά της πάρα 
πολλὰ καὶ ἀνεκτίμητα πράγμα-
τα. Βίωσα τὸν χαρακτῆρα της, 
τὴν ἄψογη συνεργασία της, τὴν 
ἔμφυτη εὐγένειά της, ποὺ εἶναι 
τὸ πρῶτο σκαλοπάτι τῆς πνευ-
ματικότητας, τῆς πνευματικῆς 
ἀρχοντιᾶς τῆς ψυχῆς, τὴ φιλο-
ξενία της, τὴν ἁπλότητά της καὶ 
πρὸ πάντων τὸν ἠρτυμένο λόγο 
της. Τὸ μέτρο ἦταν κανόνας τῆς 
ζωῆς της.  Ὑπέρμετρη ἦταν μόνο 
ἡ εὐαισθησία της.

Ἐλπίζω νὰ ἀποθησαυρίσου-
με μέσα μας τὸ ἠθικὸ μεγαλεῖο 
της, γιὰ νὰ τὸ κάνουμε στοιχεῖο 
τοῦ χαρακτῆρα μας καὶ τῆς ζωῆς 
μας. Εὔχομαι νὰ μᾶς ἐμπνέει τὸ 
παράδειγμά της, κι ἀπὸ τὴ γει-
τονιὰ τῶν ἀγγέλων νὰ προσεύ-
χεται γιὰ μᾶς.

Εὐχαριστοῦμε καὶ δοξάζου-
με τὸν Θεό, ποὺ μᾶς ἔστειλε κο-
ντά μας αὐτὸν τὸν πνευματικὸ 
ὁδηγό.

Αἰωνία της ἡ μνήμη.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΚΑ
ΣΑΒΟΥΡΔΟΥ

Εἰς μνημόσυνον
Στὴ μνήμη τῆς  
Δήμητρας Κακαβούλη
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Ἦταν Νοέμβρης τοῦ 1983, 
ὅταν συνάντησα μιὰ φίλη ἀγα-
πημένη, ἔπειτα ἀπὸ μῆνες ποὺ 
εἶχα νὰ τὴ δῶ, καὶ μοῦ εἶπε πὼς 
πήγαινε σὲ Φιλικὸ Κύκλο Μητέ-
ρων, ὅπου μιὰ πολὺ καλὴ κυρία 
ἔκανε θέματα γιὰ τὶς σχέσεις μέ-
σα στὴν οἰκογένεια –συζύγων, 
γονέων, παιδιῶν– μὲ θεμέλιο 
καὶ ὁδηγὸ τὸν Κύριο  Ἰησοῦ 
Χριστό. «Πρόσεχε, μοῦ εἶπε, 
δὲν γίνεται σ’ αὐτὸν τὸν κύκλο 
ἁπλῶς ἕνα κήρυγμα, ἀλλὰ συ-
ζητοῦμε τὶς ἀπόψεις μας καί, ἂν 
ἔχουμε ἀπορίες, τὶς ἐκφράζουμε 
ἀνοικτά».

Μοῦ ἤχησε καλὰ ἡ πρόταση, 
ἀλλὰ δίσταζα, γιατὶ τὸ τέταρτο 
παιδί μου ἦταν μωρό, καὶ ὁ 
ἐλεύθερος χρόνος μου πολὺ 
περιορισμένος.  Ὑπερίσχυ-
σε ὅμως ἡ φωνὴ τῆς καρδιᾶς 
μου, καὶ μοῦ θύμισε τὴ φράση 
τοῦ Φιλίππου στὸν Ναθαναήλ:  
« Ἔρχου καὶ ἴδε».  Ἔτσι πῆρα 
τὴν ἀπόφαση, καὶ τὴν ἑπόμενη 
Τρίτη, στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα, βρέ-
θηκα στὸ σπίτι τῆς κυρίας Νίκης 
Σκούρα.

Μιὰ γλυκύτατη οἰκοδέσποι-
να κυκλάρχισσα μὲ καλωσόρι-
σε, μὲ σύστησε στὰ μέλη, καὶ 
ἀπὸ τότε, τριάντα χρόνια τώρα, 
ἐξακολουθῶ νὰ εἶμαι μέλος 
αὐτῆς τῆς συντροφιᾶς.  Ἀπέ-
κτησα μιὰ δεύτερη οἰκογένεια!

Πάντα ἡ κυρία Νίκη μὲ καλο-
σύνη, εὐγένεια καὶ λεπτότητα, 
ἀλλὰ προπαντὸς μὲ εἰλικρινῆ 
ἀγάπη, ἀγκάλιαζε ὅλες τὶς κυ-
ρίες –«ἀδελφοῦλες», ὅπως 

μᾶς ἀποκαλοῦσε–, παρὰ τὴν 
πολύτεκνη οἰκογένεια ποὺ τῆς 
χάρισε ὁ Κύριός μας, ἀποτε-
λούμενη ἀπὸ πέντε γιοὺς καὶ 
τὸν συμπαραστάτη σύζυγό της.  
Ἐργαζόμενη ὀδοντίατρος, μὲ πο-
λύωρο καὶ βαρὺ ἐπαγγελματικὸ 
πρόγραμμα, εἶχε τὴ δύναμη καὶ 
τὴν καλὴ διάθεση τὴν εὐλογη-
μένη νὰ μᾶς δέχεται στὸ σπίτι 
της κάθε ἑβδομάδα καὶ νὰ μᾶς 
φιλοξενεῖ μὲ πολλὴ ἀγάπη.

Ἦταν γιὰ ὅλες μας μιὰ ζεστὴ 
ἀγκαλιά. Πρόσεχε ἀκόμη καὶ 
τὴν ἔκφραση τῶν ματιῶν μας... 
Καὶ ἂν δὲν ἔβλεπε ξεκάθαρη τὴ 
ματιὰ κάποιας, ἴσως ἀπὸ κἄτι 
ποὺ τὴν ἀπασχολοῦσε προσω-
πικά, ρωτοῦσε ἰδιαιτέρως: «Τί 
ἔχουν τὰ ματάκια σου, μαναράκι 
μου, καὶ δὲν ἀστράφτουν;».

Ἡ καθαρὴ καρδούλα της μᾶς 
ἤθελε ἀγαπημένες καὶ ἀδελφω-
μένες.  Ὅταν ἔλειπε κάποια ἀπὸ 
τὸν Κύκλο, μᾶς συμβούλευε νὰ 
ἐπικοινωνοῦμε τηλεφωνικῶς 
μαζί της καὶ νὰ γνωρίζουμε τί 
τῆς εἶχε συμβεῖ. Τότε ἀριθμού-
σαμε δεκαπέντε ἕως εἴκοσι μέ-
λη.

Εἶχε τὸν τρόπο της νὰ μᾶς 
κρατᾷ σὲ ἐνδιαφέρον, ὅσο 
μιλοῦσε, καὶ τὴν κατάλληλη 
στιγμὴ μᾶς ἔδινε τὴ σκυτάλη 
νὰ ἐκφράσουμε τὶς δικές μας 
ἀπόψεις. Δὲν εἶχε τό «δασκαλί-
στικο» ὕφος, ἐνῷ γιὰ μᾶς ἦταν 
ἐξαίρετη δασκάλα, μὲ τρόπο 
μητρικὸ καὶ ἀγαπητικό.  Ἀνα-
φερόταν σὲ παραδείγματα καὶ 
βιωματικὲς ἐμπειρίες, πάντα μὲ 

σύνεση καὶ διάκριση. Προσπα-
θοῦσε νὰ μᾶς μεταδώσει τὰ νοή-
ματα τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ τὰ 
ἔχουμε ὁδηγὸ στὴ ζωή μας μὲ 
ἀρχηγὸ τὸν  Ἰησοῦ Χριστό μας. 
Τὴν χαιρόμασταν, πολλὲς φορὲς 
τὴ θαυμάζαμε, καὶ κυρίως τὴν 
ἀγαπούσαμε.

Τὸ τυχὸν πρόβλημα τῆς 
ὁποιασδήποτε ἀπὸ μᾶς γινόταν 
εὐχὴ καὶ προσευχὴ γιὰ ἐκείνη. 
Μᾶς ἔνιωθε προέκταση τῆς 
οἰκογένειάς της. Γι’ αὐτὸ καὶ κά-
θε καλοκαίρι, ἐνῷ ἔφευγε γιὰ τὸ 
ἐξοχικό, ἐρχόταν εἰδικὰ τὴν τε-
λευταία Τρίτη κάθε μῆνα, γιὰ νὰ 
συναντηθοῦμε ὅσες δὲν εἴχαμε 
φύγει, ὥστε μὲ τὴν ἐπαφή μας 
αὐτή, κάνοντας ἐλεύθερο θέμα, 
νὰ γεμίζουμε τὶς μπαταρίες μας 
καὶ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε.

Νοιαζόταν πολὺ γιὰ τὴν 
ἑδραίωση τῆς ἀληθινῆς μας 
πίστης στὸν Χριστό. «Νὰ μὴν 
ξεχνᾶτε», μᾶς ἔλεγε, «ἔχουμε 
Πατέρα Χριστὸ  Ἀναστημένο». 

Εἰς μνημόσυνον
Στὴν πολυαγαπημένη μας  
κυκλάρχισσα Νίκη Σκούρα

76

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
4



«Νὰ προσέχουμε νὰ μὴ νιώ-
θουμε τὸ ἄγχος, ποὺ εἶναι ἡ 
μεγαλύτερη ἁμαρτία». « Ὄχι 
στενοχώρια, ποὺ πνίγει τὴ χάρη 
τοῦ Κυρίου μας, καὶ φεύγει τὸ  
Ἅγιο Πνεῦμα». «Νὰ μὴ χάνουμε 
τὴν ἐλπίδα μας στὸν Κύριο, γιατὶ 
αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιδίωξη τοῦ “Μι-
σόκαλου”». «Νὰ καλλιεργοῦμε  
Ἐλπίδα, Πίστη καὶ Χαρά!».  
« Ἔχουμε πρέσβειρα καὶ Μάν-
να τὴν Παντάνασσα, γλυκιά μας 
Παναγία, καὶ πρεσβύτες τοὺς  
Ἁγίους μας, ποὺ φανερώνουν 
καὶ ἐπιβεβαιώνουν τὴν παρου-
σία τους μὲ τὰ ἄπειρα θαύματά 
τους».

Ἀγαπημένη μας,
Στὰ δύσκολα μᾶς ἔλεγες νὰ 

λέμε τό «Κύριε  Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησόν με». Καὶ ἐπίσης τὴν 
περίφημη προσευχή: « Ἐσύ, 
Χριστούλη μου, νὰ διορθώνεις 
τὰ λάθη, νὰ συμπληρώνεις τὰ 
ἐλλείποντα, νὰ θεραπεύεις τὰ 
ἀσθενῆ καὶ νὰ μᾶς δίνεις δύ-
ναμη γι’ αὐτὰ ποὺ  Ἐσὺ ἐπιτρέ-
πεις».

Μᾶς παρότρυνες νὰ με-
λετᾶμε ὅσο μποροῦμε τὴν  Ἁγία 
Γραφή, γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ πυξίδα 
καὶ ὁ καθρέφτης τῆς ζωῆς μας. 
Μᾶς τόνιζες νὰ μὴν ἀπογοητευ-
όμαστε στὰ δύσκολα. Κἄτι ζητᾷ 
ὁ Κύριος ἀπὸ ἐμᾶς.  Ἂς θυμόμα-
στε ὅτι ὁ Σταυρός μας δὲν εἶναι 
βαρύτερος ἀπὸ ὅσο μποροῦμε 
νὰ σηκώσουμε, καὶ ὅτι, ἂν δὲν 
συσταυρωθοῦμε, δὲν θ’ ἀνα-
στηθοῦμε...

Μᾶς ὑπενθύμιζες συχνά: 
«Τό “χαίρετε” εἶναι ἐντολὴ τοῦ 
Χριστοῦ μας. Νὰ εἶστε χαρού-
μενες μαννοῦλες». «Μὲ ὁδηγὸ 
τὸν Χριστὸ γιὰ θυσία, μὲ ὑπο-
μονὴ καὶ ἀγάπη», μᾶς ἔλεγες, 
«θὰ κερδίσουμε τὸν Παράδεισο 
καὶ θὰ παραδειγματίσουμε τὴν 
οἰκογένειά μας».

Μᾶς προέτρεπες νὰ ἐφαρμό-
ζουμε τὴν Πατερικὴ συμβουλή: 
«Νὰ ἔχουμε ἀγάπη σὲ ὅλους, 

φιλία σὲ λίγους καὶ λατρεία μό-
νο στὸν Θεό».

Εἴμαστε ἰδιαίτερα εὐτυχεῖς, 
ποὺ μοιραστήκαμε ἕνα μέρος 
τῆς ζωῆς μας μαζί σου! Θὰ εἶσαι 
πάντα γιὰ μᾶς παράδειγμα καὶ 
ὑπόδειγμα ἀγάπης.

Δούλεψες καὶ ἀγωνίστηκες 
πάρα πολύ, ὅπου σὲ ἔταξε ὁ 
Κύριος, μὲ συνέπεια, ζῆλο, 
ὑπομονὴ καὶ ταπείνωση –στὴν 
οἰκογένεια, στὸν ἐπαγγελμα-
τικὸ τομέα, στὴν Πρόνοια, γιὰ 
πολλὰ χρόνια, παράλληλα μὲ 
τοὺς Κύκλους– ξεπερνώντας 
καὶ τὸν ἴδιο σου τὸν ἑαυτό, μὲ 
τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸν 
Χριστό.

Δὲν σ’ ἐμπόδιζε τίποτε νὰ 

συμπαρασταθεῖς μὲ παντοειδῆ 
βοήθεια σ’ ὅποιον τὴν χρειαζό-
ταν. Βίαζες τὸν Παράδεισο καὶ 
πίστευες ὅτι καθένας μας μπορεῖ 
νὰ τὸν κερδίσει μὲ τὴ μετάνοια, 
ἀφοῦ καὶ ὁ λῃστὴς ἔγινε κλέ-
πτης τοῦ Παραδείσου.

Εὐτυχεῖς ὅλοι ἐμεῖς ποὺ σὲ 
γνωρίσαμε, καὶ τρισευτυχισμένη 
ἡ οἰκογένειά σου, ποὺ εἶχε ἕναν 
τόσο μεγάλο ἐμψυχωτή. Θὰ μεί-
νεις γιὰ πάντα στὶς καρδιές μας.

Νὰ εὔχεσαι γιὰ ἐμᾶς ἀπὸ 
τὸν Οὐρανό! Καλὴ  Ἀνάσταση, 
ἀγαπημένη μας, καὶ καλὴ  Ἀντά-
μωση!

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
 ΚΥΚΛΟΥ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ

Ψυχοσάββατο
Στὸ κοιμητήρι ἀνάψαν τὰ καντήλια
φλόγες μικρές, χρυσές, τρεμουλιαστές,
σὰν τὸν λιγόζωον ἄνθρωπο.
Θλιμμένο Ψυχοσάββατο ζυγώνει
καὶ ἀποβραδὶς εὐλαβικὲς γυναῖκες
σμίγουν τὸν πόνο τους, 
μύρο ἁγιασμένο τῆς ψυχῆς,
μὲ τὸ κερί, τὸ μοσχολίβανο, τὸ στάρι.
Κάποια ὁμιλία ποὺ στὴ μέση εἶχε ἀπομείνει
στὸ βίαιο φύσημα τοῦ παγεροῦ βοριᾶ
κάτω ἀπ’ τὰ βλέμματα τῶν σιωπηλῶν εἰκόνων
βρίσκει συνέχεια σὲ κλίμα ὑπομονῆς.
Μὲς στὴν παλάμη τοῦ Θεοῦ
πνεύματα ζώντων καὶ νεκρῶν
στῆς ἐπικοινωνίας τὴ συχνότητα εἰρηνεύουν.

Τῶν ταπεινῶν ψυχῶν ἄδολη πίστη,
στὴν ἔκπτωτη φθαρτή μας φύση
τί δύναμη ἐγκαρτέρησης χαρίζεις...

Ι. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ἀπὸ τὴ συλλογὴ Σκεύη κεραμέως
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Ἡ  Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου 
μας ἀποτελεῖ τὸ θεμελι-
ακὸ γεγονὸς στὴν ὀρθό-

δοξη πίστη μας. Εἶναι τὸ λάβαρο 
ποὺ κρατᾷ ψηλὰ ἡ  Ἐκκλησία 
μας καὶ γράφει τὴν ἱστορία τοῦ 
θριάμβου της.  Ὅμως, ἂν αὐτὸ 
τὸ γεγονὸς δὲν γίνει προσωπικὴ 
ἀσάλευτη βεβαιότητα, ἀσύλη-
τος θησαυρὸς τῆς καρδιᾶς μας, 
ἂν πάνω σ’ αὐτὸ τὸ θαῦμα δὲν 
θεμελιώσουμε καὶ ἐμεῖς ὅλη τὴ 
ζωή μας, τότε, δυστυχῶς, γιὰ 
μᾶς δὲν ἀναστήθηκε ὁ Κύριος.

Γιὰ νὰ ζήσουμε αὐτὴ τὴν 
πραγματικότητα τῆς  Ἀνάστα-
σης, εἶναι ἀνάγκη νὰ κάνουμε 
μιὰ ὑπέρβαση στὰ ὅρια τῆς 
ἀνθρώπινης λογικῆς μας καὶ 
νὰ ἀφεθοῦμε μὲ ἐμπιστοσύνη 
στὸν Μεγάλο Νοῦ, στὸν Οὐρά-
νιο Πατέρα μας καὶ στὴ διακυ-
βέρνηση τῆς ζωῆς μας ἀπὸ τὶς 
ἐπιταγὲς τοῦ  Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Τὸ ἀγώνισμα ὅμως αὐτὸ 
ἀπαιτεῖ γενναία ψυχή. Καὶ εἶναι 
δύσκολο, ἐπειδὴ κληρονομή-
σαμε ἀπὸ τοὺς πρωτόπλαστους 
προγόνους μας καὶ ἔχουμε στὰ 
γονίδιά μας τὴν αὐτονομία, ἡ 
ὁποία μετέτρεψε τὴν ἀθάνατη 
φύση μας σὲ θνητή.

Δυστυχῶς, ἀδικοῦμε πολὺ 
τὸν ἑαυτό μας, ἂν δεν νιώσουμε 
καὶ δὲν ζοῦμε τὴ μεγάλη ἀλή-
θεια ὅτι: «Θανάτου ἑορτάζομεν 
νέκρωσιν,  Ἅδου τὴν καθαίρε-
σιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου 
ἀπαρχήν».  Ἡ  Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου μας μᾶς δίνει τὴ δυ-
νατότητα νὰ κολυμπᾶμε μέσα 
στὰ καθάρια νερά, τὰ ζωογόνα 
τῆς νέας ἐποχῆς, στὴν ὁποία 
μᾶς εἰσήγαγε μὲ τὴν  Ἀνάστα-
σή Του.  Ἡ στυγνὴ ὀλιγοπιστία 
μας μᾶς ἐμποδίζει νὰ κάνουμε 
τὸ τόλμημα νὰ πηδήσουμε σ’ 
αὐτὴ τὴ θάλασσα τοῦ ἐλέους 

τοῦ Θεοῦ μας. Τὸ γεγονὸς εἶναι 
ἕνα.  Ἡ  Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου 
μας ἐγκαινίασε μιὰ νέα  Ἐποχή.  
Ἄλλαξε ριζικὰ τὸν κόσμο. Γιὰ 
τὸν πιστὸ χριστιανὸ ἡ κάθε μέρα 
ποὺ κυλᾷ δὲν τὸν φέρνει πρὸς 
τὸν θάνατο, ἀλλὰ τὸν πλησιάζει 
ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ἡμέ-
ρα τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Ὁ χριστιανὸς μὲ τὸ φῶς τῆς 
πίστεως βλέπει πέρα ἀπὸ τὰ 
φαινόμενα. Καταυγάζεται ἀπὸ 
τὸ Φῶς τῆς  Ἀνάστασης καὶ νο-
ηματοδοτεῖ τὴ ζωή του.  Ἡ ζωή 
του τώρα πιὰ εἶναι ζωὴ οὐρα-

νοδρόμου ἀετοῦ ποὺ χαίρεται 
τὶς φωτοπλημμύριστες κορυφὲς 
τῆς πίστεως.

Μᾶς βεβαιώνει ὁ  Ἀναστημέ-
νος μας Κύριος: «Πᾶς ὁ πιστεύ-
ων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς 
τὸν αἰῶνα» ( Ἰω., ια΄ 26). Γιὰ τοὺς 
πιστοὺς δὲν ὑπάρχουν τάφοι· 
ὑπάρχουν μόνο κοιμητήρια. 

«Τὸ φθαρτὸν ἐνδύεται ἀφθαρσί-
αν καὶ τὸ θνητὸν ἀθανασίαν» (Α΄ 
Κορ., ιε΄ 53). Γιὰ τὸν κάθε πιστὸ 
ποὺ μεταναστεύει στὴν ἄλλη 
ζωὴ θὰ πρέπει νὰ λέμε αὐτὸ 
ποὺ ὁ Κύριος ἔλεγε: «Οὐκ ἀπέ-
θανεν, ἀλλὰ καυθεύδει» (Ματθ., 
θ΄ 24· Μάρκ. ε΄ 39· Λουκ., η΄ 
52).  Ἄλλωστε, τὸν προσωρινὸ 
θάνατο ὅλης τῆς φύσης τὸν 
βλέπουμε κατὰ τὸν χειμῶνα, 
καὶ τὴν ἀνάστασή της τὴ ζοῦμε 
στὴν ἐποχὴ τῆς ἄνοιξης.  Ἡ φύ-
ση εἶναι γεμάτη νεκραναστάσεις. 
Γιατί λοιπὸν καὶ τὸ θνητὸ σῶμα 
μας νὰ μὴν ἀναστηθεῖ μὲ νέα, 
ἔνδοξη μορφή;

Ἡ πίστη στὴν  Ἀνάσταση 
γιατρεύει τὸν ἄνθρωπο, τὸν 
ἰσορροπεῖ, τὸν εἰρηνεύει, τὸν 
ὁλοκληρώνει.  Ἂς ἀφήσουμε, 
ἰδιαίτερα φέτος, νὰ λειτουργήσει 
μέσα μας ἡ ἰατρικὴ τῆς  Ἐκκλη-
σίας μας. Αὐτὴ θὰ μᾶς βοηθήσει 
νὰ ἀποκτήσουμε ἀρχοντιά, νὰ 
ἔχουμε σωστὲς σχέσεις μὲ τὸν 
Θεό μας, μὲ τὸν ἀδελφό μας καὶ 
μὲ τὸν ἑαυτό μας, νὰ βροῦμε τὴ 
χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία μας.

« Ἐν καινότητι ζωῆς περι-
πατήσωμεν» (Ρωμ., στ΄ 4). Νὰ 
βάλουμε νέους στόχους στὴν 
πορεία μας. Μὲ ἄλλα λόγια, νὰ 
μεταμορφωθοῦμε, νικώντας τὰ 
πάθη μας. Νὰ μὴν καταποντι-
σθοῦμε μέσα στὴν κακία τοῦ 
κόσμου καὶ μέσα στὰ δεσμά 
του. Νὰ ἀντικρίζουμε  τὴ ζωὴ 
μὲ αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα, διό-
τι ὁ Χριστὸς ἀνέστη καὶ εἶναι ὁ 
Νικήσας καὶ ὁ Νικῶν παντοτινὰ 
τὸν κόσμο.

«Τὰ πάντα πεπλήρωται φω-
τός».

Χριστὸς ἀνέστη!

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ

Ὁ Κύριος ἠγέρθη ὄντως
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Ἡ  Ἰερουσαλὴμ θεωρήθη-
κε  Ἁγία Πόλη ἤδη ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς 

Διαθήκης, χάρη στον ναὸ τοῦ 
Σολομῶντα, τὸ κέντρο κάθε 
πνευματικῆς, θρησκευτικῆς, πο-
λιτιστικῆς, κοινωνικῆς, ἀκόμη 
καὶ ἐμπορικῆς δραστηριότητας 
τῶν  Ἑβραίων.  Ὁ Γιαχβέ, ὁ Θεὸς 
τοῦ ἔθνους τοῦ  Ἰσραήλ, ἦταν ὁ 
ὑπέρτατος κύριος στὴ ζωὴ τοῦ 
ἑβραϊκοῦ λαοῦ, καὶ ὁ ναός Του 
ὑπῆρξε τὸ κέντρο ἀναφορᾶς, 
γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο κινοῦνταν 
τὰ πάντα.

Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ἡ  Ἰε-
ρουσαλὴμ εἶναι πολὺ περισσό-
τερα. Εἶναι ἡ  Ἁγία Πόλη, γιατὶ 
ἐκεῖ περπάτησε ὁ Χριστός.  Ἐκεῖ 
«ἔστησαν οἱ ἄχραντοι πόδες Κυ-
ρίου» καί «τὸ φῶς τῆς ἀληθείας 
περιεχύθη εἰς τὸν κόσμον».  Ἡ  
Ἰερουσαλὴμ εἶναι ὁ τόπος ὅπου 
διαδραματίσθηκαν τὰ ὑπερ-
φυῆ γεγονότα τῆς Γέννησης, 
τῶν Παθῶν, τῆς  Ἀνάστασης.  
Ἐδῶ ἐπιτελέσθηκε τὸ ἔργο τῆς 
σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἐδῶ 
συγκροτήθηκε ἡ πρώτη χρι-
στιανικὴ κοινότητα, τό «μικρὸν 
ποίμνιον», ἐδῶ μὲ τὴν Πεντη-
κοστὴ καὶ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ  
Ἁγίου Πνεύματος γεννήθηκε ἡ  
Ἐκκλησία, στὸ ὑπερῷον ὅπου 
οἱ μαθητές «ὁμοθυμαδὸν τῇ 
προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει προ-
σκαρτεροῦντες» τελοῦσαν τὸ 
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστί-
ας εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Μυστικοῦ 
Δείπνου.

Διαποτισμένη ἀπὸ τὶς ἐνο-
ράσεις τῶν προφητῶν τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης οἱ ὁποῖοι 
περιγράφουν τὸν Μεσσία ποὺ 

ἔρχεται, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς 
ἀφηγήσεις τῶν Εὐαγγελιστῶν 
τῆς Καινῆς Διαθήκης οἱ ὁποῖοι 
ἀναπαριστοῦν, διαγράφουν 
καὶ σκιαγραφοῦν τὸ πρόσω-
πο τοῦ ἐνσαρκωμένου Θεοῦ, 
ἔφθασα γιὰ πρώτη φορὰ στὴν  
Ἰερουσαλὴμ μὲ δέος. Θὰ βά-
διζα στὰ χνάρια  Ἐκείνου! Θὰ 
ψηλαφοῦσα τοὺς χώρους ποὺ 
κρατοῦσαν ἀκόμη ζηλότυπα 
τὴν ἀνάσα Του, τοὺς χώρους 
ποὺ ἀκόμη φώτιζε ἡ αὔρα Του, 
θὰ προσκυνοῦσα στὸν Πανά-
γιο Τάφο Του καὶ στὸν φρικτὸ 
Γολγοθᾶ! Τί συγκίνηση, τί συ-
γκλονισμὸς τῆς ψυχῆς, πόση ἡ 
λαχτάρα καὶ τὸ καρδιοχτύπι!

Ἐκείνη τὴν πρώτη φορά, ἔξω 
ἀπὸ τὸ κουβούκλιο τοῦ Παναγί-
ου Τάφου, περιμένοντας τὴ σει-
ρά μου, εἶδα ἀνθρώπους ἀπὸ 
ὅλες τὶς φυλὲς τῆς γῆς, μαύ-
ρους, κίτρινους, λευκούς, νὰ 
κλαῖνε μὲ ἀναφιλητὰ μπρὸς στὴ 
θυσία  Ἐκείνου, τοῦ  Ἀναμάρτη-
του, ποὺ ἤχθη ὡς πρόβατον ἐπὶ 
σφαγήν, τοὺς ἔβλεπα νὰ ριγοῦν 
καὶ νὰ ἀποκαλύπτονται μπρὸς 
στὴν ἄφατον κένωσίν Του, στὸ 
μεγαλεῖο τῆς ταπείνωσής Του 
καὶ τῆς ἀγάπης Του.

Ἡ πρώτη φορά, ἡ παρθενι-
κή, ἐγχαράσσει στὴν ψυχὴ δυ-
νατὰ αἰσθήματα. Εἶσαι ἐνώπιος 
ἐνωπίῳ μὲ τὴν ἀπερινόητη με-
γαλοσύνη τοῦ Θεοῦ, ποὺ σὲ κα-
λεῖ νὰ γίνεις κατὰ χάριν θεός, νὰ 
συντελέσεις τὸ καθ’ ὁμοίωσιν, 
νὰ γίνεις εἰκόνα Χριστοῦ, πρᾷος 
καὶ ταπεινὸς καὶ γεμάτος ἀγάπη, 
μιὰ πάλλουσα, φλεγόμενη καρ-
διά, γεμάτη συγχωρητικότητα, 
ὑπομονὴ καὶ ἐπιείκεια. Καὶ τότε 

συναισθάνεσαι τὴ μικρότητα καὶ 
τὴν εὐτέλειά σου καὶ λὲς ἀπο-
φασιστικά, «Θ’ ἀγωνιστῶ νὰ 
Τὸν εὐαρεστήσω», ἀλλὰ μετὰ 
ἀτονεῖ ἡ ἀποφασιστικότητα, καὶ 
εἶσαι πάλι ὁ παλιὸς ἄνθρωπος 
καὶ δὲν ἔγινες ἡ καινὴ κτίσις, 
ὅπως ὑποσχέθηκες.

Ἀπὸ ἐκείνη τὴν πρώτη φο-
ρά, αἰσθάνθηκα τόσο οἰκεῖα 
σ’ αὐτὴ τὴν  Ἁγία Γῆ, σὰν νὰ 
ἦταν αὐτὴ ἡ πατρίδα τῆς ψυχῆς 
μου.  Ἡ  Ἰερουσαλήμ, ἡ πόλη 
τοῦ  Ἀπροσίτου Φωτός, ἡ ἐντὸς 
τῶν τειχῶν παλιὰ πόλη, μῆλον 
τῆς ἔριδος τριῶν μονοθεϊστικῶν 
θρησκειῶν, μὲ συγκεντρωμέ-
νους σὲ μερικὰ μόλις τετραγω-
νικὰ τοὺς πιὸ ἱερούς τους τό-
πους, τὸ Τεῖχος τῶν Δακρύων, 
ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ 
Σολομῶντα, τὸν Γολγοθᾶ καὶ 
τὸν Πανάγιο Τάφο καὶ τὸ τέμε-
νος τοῦ  Ὀμάρ, ἡ φωτόλουστη 
καὶ λαμπρὴ πόλη, πολύβουη, 
πολύχρωμη, μὲ τὰ ἀρχιτεκτονή-
ματά της ἀπὸ ὑπόλευκη πέτρα 
της περιοχῆς ν’ ἀντανακλοῦν 
τὸ φῶς καὶ νὰ ξεπηδοῦν ἀπὸ 
τοὺς βράχους τῆς Σιὼν ἁρμο-
νικὰ συζευγμένα μὲ τὸ τοπίο 
της, σὰν νὰ τραγουδοῦν χαρ-
μόσυνα: Χαῖρε Σιὼν ἁγία, Θεοῦ 
κατοικητήριον», ἡ  Ἰερουσαλὴμ 
τῆς χριστιανικῆς συνοικίας, τῆς 
ψαλμῳδίας, τῆς κωδωνοκρου-
σίας, τοῦ λιβανιοῦ καὶ τῆς νάρ-
δου, μὲ τὸν Ναὸ τῆς  Ἀναστά-
σεως, μὲ τὸν εὐώδη Πανάγιο 
Τάφο καὶ τὸ χιλιολειασμένο 
ἀπὸ χέρια παρακλητικὰ κι ἀπὸ 
δάκρυα μετανοίας μάρμαρο καὶ 
μὲ τὸ πλῆθος τῶν διασπαρμέ-
νων στὴν πόλη ἑλληνορθόδο-

Ἰερουσαλήμ,  
ἡ πατρίδα τῆς ψυχῆς
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ξων μοναστηριῶν καὶ ἐκκλη-
σιῶν –κάθε χῶρος ποὺ ἄγγιξε κι 
εὐλόγησε μὲ τὴν παρουσία Του 
ὁ Κύριος κι ἕνα προσκύνημα, 
κι ἕνας ναός–, ὅπου τὰ βράδια 
μαῦρες φιγοῦρες μὲ ἀνεμίζοντα 
ράσα περπατοῦν βιαστικά, τοῖχο 
τοῖχο μέσ’ στὰ ἔρημα λιθόστρω-
τα σκεπασμένα δρομάκια.  Ἡ 
Σιωνῖτις πόλις μὲ τὰ ἀμέτρητα 
σοὺκ τῶν ἐμπόρων, ὅπου τὸ 
ἀτέλειωτο, παρδαλὸ πλῆθος 
τῶν προσκυνητῶν, μέσα σὲ μιὰ 
παροιμιώδη ὀχλαγωγία, σου-
λατσάρει κι ἐξετάζει κάθε λογῆς 
πραμάτειες: φανταχτερὰ κοσμή-
ματα καὶ τζοβαϊρικά, ὑφάσματα 
πολύτιμα, μεταξωτά, μπροκὰρ 
καὶ βελοῦδα, φθηνὲς πασμί-
νες καὶ πολύχρωμες γυάλινες 
χάντρες, κεριά, εἰκόνες, λιβάνι 
καὶ μῦρο, ἁγιογραφικὲς παρα-
στάσεις σκαλισμένες σὲ φύλλο 
ἐλιᾶς ἢ σὲ ἀσήμι ἢ σὲ σεντέφι, 
ἀλλὰ καὶ ἄφθονα λαχταριστὰ 
φροῦτα καὶ φρέσκα λαχανικά, 
μιὰ πραγματικὴ γῆ τῆς ἐπαγγε-
λίας.  Ἡ  Ἰερουσαλήμ, ἡ πόλη 
τῆς καρδιᾶς μας, ἡ πατρίδα τῆς 
ψυχῆς μας, μᾶς σιγανοψιθυρίζει, 
καὶ τὸ ἁπαλὸ ἀεράκι, ἡ «δρόσος  
Ἀερμών», μᾶς χαϊδεύει τρυφερὰ 
τὸ φλογισμένο ἀπὸ τὴν κάψα 
τοῦ ἥλιου πρόσωπο.

Κι ὕστερα κι ὅλοι οἱ ὑπόλοι-
ποι  Ἅγιοι Τόποι, ἡ  Ἰουδαία, ἡ 
Σαμάρεια καὶ ἡ Γαλιλαία, οἱ τό-
ποι τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς 
Διαθήκης ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ 
βορρᾶν ἀπὸ τὴν ὀροσειρὰ τοῦ 

Λιβάνου, ποὺ καταλήγει στὸ 
χιονισμένο ὄρος  Ἐρμῶν, καὶ 
ἀπὸ νότον ἀπὸ τὴν  Ἰδουμαία 
καὶ τὶς χῶρες τῆς ἐρήμου, ὅλη 
αὐτὴ ἡ χώρα, ποὺ τὴ διασχίζει 
κατὰ μῆκος ὁ  Ἰορδάνης πο-
ταμὸς δημιουργώντας εὔφορες 
κοιλάδες, ἡ Βηθλεέμ, ἡ Ναζα-
ρέτ, τὸ ὄρος Θαβώρ, ἡ Κανᾶ, ἡ  
Ἰεριχώ, ἡ Τιβεριάς, ἡ Καπερνα-
ούμ, ἡ λίμνη Γενησαρέτ, ἡ Γεθ-
σημανῆ, τὸ ὄρος τῶν  Ἐλαιῶν, 
τόποι φορτισμένοι συγκινησι-
ακά, χῶροι ὅπου ἀκούστηκε ἡ 
φωνή Του, τοὺς καθαγίασε μὲ 
τὴν παρουσία, τὸ κήρυγμα καὶ 
τὰ θαύματά Του, λόφοι καὶ πο-
τάμια καὶ χῶμα καὶ πέτρες καὶ 
βράχια καὶ δέντρα ποὺ ἄγγιξε, 
ἐπηρεάζουν βαθιά, δονοῦν τὶς 
πιὸ μύχιες χορδὲς στὶς ψυχὲς 
τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, 
κι ἔκαναν νὰ ριγήσει καὶ ἡ δική 
μας καρδιά.

Κι ὕστερα, εἶναι καὶ οἱ 
ἄνθρωποι ποὺ γνωρίσαμε ἐκεῖ 
καὶ τοὺς ἀγαπήσαμε. Οἱ  Ἁγιο-
ταφίτες μοναχοί, ποὺ φυλάγουν 
μὲ αὐταπάρνηση πνευματικὲς 
Θερμοπύλες.  Ὁ πατὴρ  Ἀλέξι-
ος, τυπικάρης στὸν πατριαρχικὸ 
ναὸ Κωνσταντίνου καὶ  Ἑλένης, 
ἡγούμενος τῆς μονῆς τοῦ Πραι-
τωρίου πρὶν καὶ τῶν  Ἁγίων 
Θεοδώρων τώρα, μὲ τὸ χρέος 
φυτεμένο στὰ κύτταρά του, τε-
τρωμένος τῇ καρδίᾳ ἀπὸ θεῖον 
ἔρωτα, μὲ ἰλαρὸ πρόσωπο καὶ 
καθαρὸ βλέμμα, συμπύκνωση 
αὐστηρῆς ἀσκητικότητας καὶ 

ἀγάπης· ἡ μοναχὴ Χριστονύμ-
φη, ἡγουμένη τῆς μονῆς  Ὁσί-
ου Εὐθυμίου, ποὺ μᾶς φιλο-
ξενεῖ κάθε φορὰ μὲ ἀρχοντιά, 
πληθωρική, θορυβώδης καὶ 
ντόμπρα, αὐθεντική, μεγάλη 
καρδιά, μιὰ ἀνοιχτὴ μητρικὴ 
ἀγκαλιά· ἡ ἀδελφὴ Πανσέμνη, ἡ 
γλυκυτάτη, μὲ τὴ χάρη νὰ ἀνα-
παύεται στὸ ὄμορφο πρόσωπό 
της, καλλιεργημένη ψυχή, μὲ 
βαθιὲς πνευματικὲς ἀνησυχίες· 
ἡ ἀδελφὴ Σεραφείμα, ἡγουμέ-
νη τῆς μονῆς Σεϊδανάγιας καὶ 
ὑπεύθυνη στὸν φοῦρνο τοῦ 
Πατριαρχείου, πολυπράγμων, 
ἱκανότατη καὶ παραδειγματικὴ 
μοναχή· καὶ τόσοι ἄλλοι, ὅλοι 
ζηλωτὲς τῆς πίστης, ἐμφορού-
μενοι ἀπὸ ἐκστατικὸ θεῖο ἔρω-
τα, ἀπετάξαντο τὸν κόσμο καὶ 
τὶς ἡδονές του, ἐγκατέλειψαν 
προσφιλῆ τους πρόσωπα καὶ 
συμπορεύονται μὲ τὸν Κύριο 
στὴν ὁδὸ τοῦ Μαρτυρίου.

Τιμὴ τοὺς πρέπει.  Ἂς τοὺς 
τὴν ἀποδώσει ὁ Κύριος.  Ἐμεῖς 
ἂς τοὺς περιβάλουμε μὲ τὴν 
ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμὸ ποὺ 
ἀξίζουν κι ἂς τοὺς ὑπσοτηρίξου-
με στὸν διττὸ ἀγῶνα τους, τὸν 
πνευματικό, νὰ ξαναποκτίσουν 
τὸ πρωτόκτιστον κάλλος, καὶ 
τὸν πατριωτικό, νὰ διαφυλά-
ξουν τὰ ἑλληνορθόδοξα προ-
σκυνήματα.  Ἂς τοὺς συντρέ-
ξουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις.

ΦΑΝΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΝΟΥ-
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Κόσμου τῆς  Ἑλληνίδος, τ. 601 ( Ἰανουάριος-Φεβρου-
άριος 2014), σελ. 9, δημοσιεύσαμε τὸ ἐξαιρετικὸ ποίημα μὲ τὸν τίτλο «Ζητεῖται φλόγα», ὅπως ἀνα-
γνώσθηκε στὴν ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὰ 70 χρόνια  Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς παρουσίας τῶν 
«Φιλικῶν Κύκλων», ὡς προερχόμενο ἀπὸ τὴ συλλογὴ Χρώματα ὁλόφωτα τοῦ Χρήστου Μποκόρου, 
τοῦ γνωστοῦ ζωγράφου. Στὴν πραγματικότητα, βεβαίως, ποιήτρια εἶναι ἡ Μαρία Μουρζᾶ, ἡ ὁποία 
συμπεριέλαβε τὸ ἐν λόγῳ ποίημα στὴν ποιητική της συλλογὴ Τὸ εἰκονοστάσι. Συναξάρια ἔμμετρα,  
Ἐκδόσεις  Ἐν  Ἐσόπτρῳ,  Ἀθήνα 2013.  Ἡ Μαρία Μουρζᾶ εἶχε δημοσιεύσει γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἔξο-
χο αὐτὸ ποίημα στὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ περιοδικὸ  Ἡ Δρᾶσις, τ. 364 ( Ἰανουάριος 1999) ὑπὸ τὸ 
ψευδώνυμο «Κρυσταλλοπηγή».
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό – πολύτιμος 
συμπαραστάτης γιὰ ἐκπαι-
δευτικοὺς καὶ γονεῖς. 

Τὸ περιοδικὸ γιὰ τὴν Ἐπιστήμη, τὰ Γράμμα-
τα καὶ τὴν Τέχνη, μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθὸν καὶ 
τὸ δυναμικό “παρών” στὶς μάχες του κατὰ 
τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀπιστίας.

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς “Χρι-
στιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσε-
ως” – μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς 
νεότητας καὶ τὴ σφραγῖδα τῆς 
πίστης καὶ τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ περιο-
δικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ 
τὸ 1946 – ἕνας πολύτιμος 
πνευματικὸς φίλος γιὰ τὰ 
Ἑλληνόπουλα. 

Ἀξίζει νά διαβάζετε



Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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