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Ἡ  Ἐλπίδα

Κουρσάρικα καράβια ἦρθαν καὶ ρήμαξαν
μέσα σὲ μιὰ νυχτιὰ τοὺς θησαυρούς μας.
Κι ὅλα τὰ πῆραν, ὅλα!  Ἐκτός,
θὰ τοὺς παράπεσε ἴσως, ἢ ἀλλιῶς 
δὲν τὸ ’κρίναν πὼς εἶναι θησαυρός.
Ψεύτικη χάνδρα φάνταξε στὰ μάτια τους ἡ   

Ἐλπίδα.
Ἐμεῖς ὅμως μὲ τούτη στὴν καρδιά
καὶ πήραμε καὶ δώσαμε
καὶ σκάψαμε κι ὀργώσαμε, 
ποτίσαμε, θερίσαμε, ἀλωνίσαμε
καὶ νέα σοδειὰ καὶ νέο θησαυρὸ
τ’ ἀμπάρια τῆς ζωῆς ξαναγεμίσαμε.
Καὶ ξαναχτύπησαν κουρσάροι πειρατές.
Ἀδίσταχτοι, ζηλόφθονοι, φονιάδες,
λεηλατώντας πάλι ὅ,τι κι ἂν εἴχαμε.
Μὰ πάλι, στολίδι ψεύτικο
στὰ μάτια τους ἐφάνταξε 
κι ἀπὸ τὰ δάχτυλά τους ξέφυγε 
καὶ ξέπεσε
καὶ ξέμεινε σ’ ἐμᾶς ἡ  Ἐλπίδα.
Χρόνια καὶ χρόνια ἡ ἴδια δουλειά.
Ἐκεῖ ποὺ λὲς πὼς ὅλα χάνονται, 
ἡ  Ἐλπίδα
φτερὰ ἀετοῦ πάνω στὶς πλάτες σου.
Φωνὴ κορυδαλλοῦ στ’ αὐτιά σου μέσα.
Χρόνια καὶ χρόνια ἡ ἴδια δουλειά.

Ὅμως,
νέοι τώρα πειρατὲς
ἀνάμεσά μας ἀνεμπόδιστοι ἀρμενίζουν.
Αὐτοὶ δὲν ἔχουν ὄψη φοβερή,

μὲ ὑποκλίσεις καὶ χαμόγελα κουρσεύουν.
Ἀλλὰ τὸ πρῶτο πρῶτο ποὺ ζητοῦν
νὰ μᾶς στερήσουν,
ξέρουν ἐτοῦτοι βλέπεις ἀκριβῶς
γιὰ μᾶς ἂν εἶναι χάνδρα ἢ θησαυρός,
ἡ  Ἐλπίδα ποὺ κρατᾶμε στὴν καρδιά μας.

Ποιὸς τό ’πε πὼς κρατᾶμε στὴν καρδιὰ
ἀφύλαχτη ἐπιπόλαια τὴν  Ἐλπίδα;
Τραπεζικὴ θυρίδα
ἔχουμε μεῖς γι’ αὐτήν.
Καὶ ξέρεις ποῦ;
Μὲς στοῦ Θεοῦ τὴν πατρικὴ παλάμη.
Ὅποιος τολμάει ἂς πάει
νὰ τὴν ληστέψει ἐκεῖ.
Τὸ σπάνιο χρυσολούλουδο
θὰ τό ’χαμε φυτέψει
σὲ ξέφραγο, σ’ ἀπότιστο,
σ’ ἀφύλαχτο μπαξέ;
Στὰ περιβόλια τ’ οὐρανοῦ
Ἐλπίδα σὲ φυτέψαμε.
Πιὸ πάνω ἀπὸ τὰ σύννεφα.
Ψηλότερα ἀπ’ τ’ ἀστέρια.
Στὰ περιβόλια τ’ οὐρανοῦ
Ἐλπίδα σὲ φυτέψαμε,
νεράκι νὰ σοῦ ρίχνουνε
τὰ Θεϊκὰ τὰ χέρια.
Στὰ περιβόλια τ’ οὐρανοῦ
Ἐλπίδα σὲ φυτέψαμε...

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Χριστούγεννα 1955. Ξε-
κινήσαμε μαζὶ μὲ τὴ 
Μαίρη Ράπτου ἀπὸ τὴ 

Γενεύη, γιὰ νὰ ἔλθουμε στὴ 
Λωζάννη καὶ νὰ βρεθοῦμε στὸ 
ἀγαπημένο μας ἐκκλησάκι, τὸν  
Ἅγιο Γεράσιμο. Στὴν ξενιτιά, ἡ 
ἐκκλησία εἶναι ἐπὶ πλέον ἡ πα-
τρίδα, ἡ οἰκογένεια, καὶ γιὰ μᾶς 
ἦταν τότε καὶ ἡ Χριστιανικὴ Κί-
νησις.  Ὅλα αὐτὰ μᾶς ἔφερναν 
μιὰ ζεστασιὰ ποὺ μείωνε τὴν 
παγωνιὰ τῆς  Ἑλβετίας.

Ἐκείνη τὴ χρονιά, κἄτι ἄλλο 
μᾶς γέμιζε μὲ ἕναν ἀλλόκοτο 
ἐνθουσιασμό: Μᾶς εἶχαν ἔρθει 
τὰ διαφημιστικὰ γιὰ ἕνα και-
νούργιο περιοδικό, ποὺ θὰ 
κυκλοφοροῦσε τότε γιὰ πρώ-
τη φορά:  Ἦταν  Ὁ Κόσμος τῆς  
Ἑλληνίδος.  Ἕνα περιοδικὸ ποὺ 
θὰ ἀφοροῦσε ἀποκλειστικὰ 
τὴν  Ἑλληνίδα καὶ τὰ προβλή-
ματά της.

Γεμίσαμε λοιπὸν τὸ προαύ-

λιο τῆς ἐκκλησίας μὲ ἀφίσες, 
ὥστε κάθε μάτι ἑλληνικὸ νὰ 
διαβάσει τὸ μεγάλο νέο:  Ἕνα 
περιοδικὸ γιὰ τὴν  Ἑλληνίδα 
γυναῖκα. Δὲν θὰ εἶχε τίποτε 
κοινὸ μὲ τὰ ἄλλα γυναικεῖα 
περιοδικά. Θὰ ἔμπαινε στὸ 
ἑλληνικὸ σπίτι, γιὰ νὰ γεμίσει 
καρδιές, γιὰ νὰ μιλήσει γιὰ 
τὸν Πρῶτο καὶ Αἰώνιο Φεμινι-
στή, τὸν Χριστό μας. Τί χαρά, 
Θεέ μου! Πόσο κτυποῦσαν οἱ 
καρδιὲς καὶ ψιθύριζαν: « Ὅλα 
γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ». Καὶ 
πράγματι, οἱ τοῖχοι τοῦ Παι-
δαγωγικοῦ  Ἰνστιτούτου Ζ. Ζ. 
Ρουσσὼ καὶ τοῦ Πανεπιστημί-
ου γέμισαν ἀπὸ διαφημιστικά.  
Ἔπρεπε, σύμφωνα μὲ τὴν ἀντί-
ληψή μας, κάθε ἑλληνικὸ μάτι 
νὰ δεῖ τὸ μεγάλο νέο.

Στὴν παγωμένη  Ἑλβετία, 
ποὺ ἡ παγκοσμιοποίηση καὶ 
ἡ οὐδετερότητα ἐβασίλευαν, 

τί δουλειὰ εἴχαμε ἐμεῖς, ποὺ ἡ 
καρδιά μας ἔπαλλε ἀπὸ ἐνθου-
σιασμὸ γιὰ μιά «καινούργια  
Ἑλλάδα»;  Ἕνα γαλάζιο βιβλια-
ράκι κυκλοφόρησε σὲ λίγο μὲ 
ἐμπνευστὲς καὶ δημιουργοὺς 
ἕνα Γερουλάνο, ἕνα Τσιριντά-
νη, ἕνα Ράμμο, ἕνα Κωτσάκη, 
ποὺ ἐδόξασαν τὴν  Ἑλλάδα 
καὶ στὸ  Ἐξωτερικό. Τίτλος τοῦ 
γαλάζιου βιβλίου: Γιὰ μιὰ και-
νούργια  Ἑλλάδα.

Ὅσοι ζήσαμε ἐκεῖνα τὰ 
χρόνια δὲν ξεχνᾶμε τὸν ζῆλο, 
τὸν ἐνθουσιασμό, τὴ ζωντά-
νια ποὺ μᾶς χάρισε ἐκεῖνο 
«τὸ γαλάζιο βιβλιαράκι». Καὶ 
μόνο ἡ ἀνάμνησή του, καὶ 
σήμερα ἀκόμη, στὰ βαθιὰ γε-
ράματα, μᾶς ξαναζωντανεύει 
καὶ μᾶς γεμίζει παλμό.  Ἦταν 
βέβαια ὁ ἀπόηχος τῆς Χ.Φ.Ε. 
(τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς  
Ἕνωσης), ποὺ ζούσαμε μὲ ὅλο 

Ὁ Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος:  
60 χρόνια πρίν
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μας τὸ εἶναι, μὲ ὅλη μας τὴν 
ψυχὴ ἐκεῖνα τὰ χρόνια.  Ἦταν 
ὁ Βάρδος της, ὁ Γ. Βερίτης, ποὺ 
μᾶς ξεσήκωσε. Ποιὸς δὲν τρα-
γούδησε τούς «Οἰκοδόμους» 
μὲ ὅλη του τὴν ψυχή, καὶ δὲν 
κρατοῦσε στὰ χέρια του τὰ 
διαφημιστικὰ γιὰ τὸν Κόσμο 
τῆς  Ἑλληνίδος!!! Τί ἐξορμή-
σεις σὲ σχολεῖα, πανεπιστήμια, 
τράπεζες, κατασκηνώσεις δὲν 
ἔγιναν, γιὰ νὰ παρουσιάσουμε 
τὸ περιοδικό;

Ὅταν ἀναπολοῦμε τὸ πα-
ρελθόν, γεμίζει ἡ καρδιά 
μας ἀπὸ εὐγνωμοσύνη, ἀπὸ 
ἀγαλλίαση γιὰ τὸν Χριστό 
μας.  Ὠμόρφυνε τὴ ζωή μας, 
κάναμε οἰκογένειες καὶ Τὸν 
βάλαμε ΠΡΩΤΟΝ στὰ θεμέλιά 
τους. Μεγαλώσαμε παιδιά, πα-
ντρέψαμε, κλάψαμε, μὰ πάντα 
ἡ καρδιά μας γεμάτη ἀπὸ τὴ 
χαρὰ τοῦ Οὐρανοῦ καὶ πάντα 
συντροφιά μας τὸ ἀγαπημένο 
μας περιοδικό.

Καὶ τώρα, στὰ πρόθυρα 
τῆς ἀναχωρήσεώς μας, ἀνα-
φωνοῦμε: «Τίς Θεὸς μέγας ὡς 
ὁ Θεὸς ἡμῶν»!

Μιὰ εὐχὴ ποὺ γίνεται ἱκεσία 
καὶ ἀνεβαίνει στὸν Οὐρανὸ γιὰ 
τὰ σημερινὰ νιάτα: «Φώτισέ τα, 
δυνάμωσέ τα, κάνε νὰ γίνουν 
ὁδοδεῖκτες, ὅπως καὶ μεῖς κά-
ποτε ὑπήρξαμε.  Ἀνανέωσέ 
τους τὴν πίστη γιὰ τὸν Χριστό 
μας, γιὰ τὴν  Ἐκκλησία μας».

Καὶ σύ, ἀγαπημένο περιο-
δικό, ζῆσε, σὲ κάθε ἑλληνικὸ 
σπίτι, καὶ θύμιζε στὶς  Ἑλληνί-
δες ὅτι τὸ χρέος τους εἶναι με-
γάλο ἀπέναντι στὴν καινούρ-
για γενιά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ἡ μάννα

Σὰν μαργαρίτα μοιάζει ἡ μάννα·

στοῦ κόσμου τὸν ἀγρό,
μιὰ μαργαρίτα...

Μαδᾷς τὰ πέταλά της
καὶ ρωτᾷς... «μ’ ἀγαπᾷς;»
κι ἐκείνη σ’ ἀποκρίνεται

δίνοντας 
τ’ ἄσπρα της φυλλαράκια

ἕνα, ἕνα...

«Τράβα κι αὐτὸ τὸ πέταλο,
παιδί μου, γιὰ νὰ τὸ δεῖς

πὼς σ’ ἀγαπῶ...».

Κι ἔρχετ’ ἡ ὥρα π’ ἀπομένουν
δυὸ πέταλα ἢ πέντε· 

κάποτε, μόνο τὸ κοτσάνι...

Καὶ ποιὸς νὰ τὸ πιστέψει
πὼς ἤτανε αὐτό –σ’ ἕναν καιρό–

μιὰ  μ α ρ γ α ρ ί τ α ! ...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Κάθε χρόνο αὐτὴ τὴν ἡμέ-
ρα, ξέρουμε ὅτι τὰ ἀνθο-
πωλεῖα ἔχουν τὴν τιμη-

τική τους. Τὰ ΜΜΕ «ξεχνοῦν» 
γιὰ λίγο τὸ πρότυπο τῆς μαμᾶς 
ποὺ προβάλλουν γιὰ 364 ἡμέ-
ρες. Αὐτῆς μὲ τὴν καλλίγραμμη 
σιλουέτα ποὺ ἔχασε σὲ χρόνο 
ρεκὸρ τὰ ἀνεπιθύμητα κιλὰ τῆς 
ἐγκυμοσύνης. Αὐτῆς ποὺ ξα-
ναβγῆκε σύντομα στὴν ἐργασία 
καὶ ἀνταποκρίνεται ἄριστα στὶς 
ἐπαγγελματικὲς ὑποχρεώσεις. 
Αὐτῆς ποὺ εἶναι πάλι μέσα σὲ 
ὅλα τὰ τεκταινόμενα, ἀπὸ τὴ μό-
δα, τὸ ἀψεγάδιαστο μανικιοὺρ 
καὶ τὶς τηλεοπτικὲς ἐκπομπές, 
μέχρι τὰ πάσης φύσεως καλ-
λιτεχνικὰ δρώμενα. Αὐτῆς ποὺ 
τελικὰ τὰ προλαβαίνει ὅλα μὲ 
ἕνα μαγικὸ ραβδάκι!

Ξαφνικά, αὐτὴ τὴ μέρα, μᾶς 
ὑπενθυμίζουν ὅτι ἡ μητέρα 

τιμᾶται, γιατὶ στέκεται ἀνιδιο-
τελῶς δίπλα μας σὲ κάθε δυσκο-
λία. Γιατὶ ξενυχτᾷ, ὄχι μόνο ὅταν 

ἀρρωσταίνει τὸ παιδί της, ἀλλὰ 
καὶ κάθε φορὰ ποὺ καταλαβαίνει 
ὅτι κἄτι τὸ ἀπασχολεῖ. Γιατὶ ἀγω-
νιᾷ γιὰ τὶς καθημερινὲς βιοτικές 
μας ἀνάγκες καὶ γιὰ χίλια δυὸ 
ἄλλα πράγματα, τὰ ὁποῖα μοιά-
ζουν νὰ προβάλλουν ξαφνικὰ 
ἀπὸ μιὰ ἄλλη ἐποχὴ καὶ συνθέ-
τουν ἕνα ἱεραποστολικὸ προφίλ, 
ποὺ ἀπαιτεῖ ἰσόβια ἀφοσίωση.

Πῶς τώρα συνδυάζονται 
αὐτὰ τὰ δύο μοντέλα, εἶναι 
ἀπορίας ἄξιο. Δὲν ὑπαινίσσο-
μαι φυσικὰ ὅτι μιὰ καλὴ μητέρα 
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ταὐτόχρονα 
ἐργαζόμενη, κομψὴ καὶ ἐνημε-
ρωμένη. Μὲ τρομάζει ἁπλῶς ὁ 
δείκτης τελειότητας ποὺ πρέπει 
νὰ τὴ διακρίνει σὲ ὅλα.  Ἀπὸ τὰ 
πιὸ ἀνούσια, ποὺ ἀφοροῦν τὴ 
γυναικεία ματαιοδοξία, μέχρι τὰ 
πιὸ οὐσιώδη καὶ ἱερά.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι, ἀπὸ τὸν 

Γιορτὴ τῆς Μητέρας. 
Ἆραγε, γιορτάζουν μόνο  

αὐτὲς ποὺ γέννησαν;

Μόνη ἐπιθυμία τους νὰ βοηθήσουν τὸ παιδὶ νὰ 
ἀνοίξει τὶς φτεροῦγές του καὶ νὰ πετάξει ψηλὰ 
μὲ τὸν δικό του τρόπο. Μόνο πού, γιὰ νὰ πε-
τάξει κανεὶς ψηλά, πρέπει νὰ ματώσει πολλὲς 
φορὲς καὶ νὰ ἔχει κάποιον κοντά του ποὺ νὰ 
τοῦ δείξει πῶς νὰ φροντίσει σωστὰ τὶς πληγές 
του.  Ἆραγε, αὐτὲς οἱ ἄτεκνες ἢ οἱ ἀνύπαντρες 

ἀκόμα γυναῖκες συμπεριλαμβάνονται στὴ 
γιορτὴ τῆς μητέρας; Καὶ ἂν ναί, μήπως τελικὰ 
πρέπει νὰ ἐμπνέουν καὶ ἐμᾶς ποὺ γεννήσαμε;K

K
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καιρὸ ποὺ ἔγινα καὶ ἐγὼ μητέρα 
(ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια), νιώθω 
μιὰ ἰδιαίτερη συγκίνηση αὐτὴ 
τὴν ἡμέρα, καὶ ἂς διακρίνω 
αὐτὲς τὶς ἀντιφάσεις ἢ τὸ ἐφή-
μερο τῆς τιμῆς ποὺ ἀποδίδεται 
στὸν οὐσιαστικὸ ρόλο τῆς μη-
τέρας.

Ἀναλογιζόμενη ὅμως τὸν κό-
πο ποὺ καταβάλλει μιὰ μητέρα 
καὶ τὶς ἱκανότητες ποὺ αὐτὴ πρέ-
πει νὰ ἔχει, ἀναρωτιέμαι:  Ἆραγε, 
αὐτὴ τὴν ἡμέρα γιορτάζουν μόνο 
αὐτὲς ποὺ γέννησαν; Γυναῖκες οἱ 
ὁποῖες δὲν γέννησαν ποτέ τους, 
ἀλλὰ ἀφιέρωσαν τὴ ζωή τους 
σὲ παιδιὰ ποὺ ἔνιωσαν προ-
δομένα ἀπὸ τὴ βιολογική τους 
μάννα, θεωροῦνται ἆραγε ἑορ-
τάζουσες; Δὲν ἀναφέρομαι μό-
νο στοὺς ἀφανεῖς ἀγγέλους ποὺ 
προσφέρουν τὴν ἀγάπη τους σὲ 
εὐαγῆ ἱδρύματα.  Ἀναφέρομαι 
καὶ σὲ γυναῖκες ποὺ ζοῦν δίπλα 
μας καὶ στηρίζουν σιωπηλὰ καὶ 
ἀθόρυβα, ἀλλὰ μὲ κάθε τρό-
πο, τὸ ἀνιψάκι, τὸ βαφτιστήρι ἢ 
τὸ γειτονόπουλο, γιατὶ ἡ μαμὰ 
εἶναι ἀνεπαρκής. Τραγικὲς ἱστο-
ρίες μὲ καλὰ κρυμμένα μυστικὰ 
στὸν βωμὸ τῆς «καλῆς οἰκογέ-
νειας». Γυναῖκες ποὺ ἔχουν τὸ 
σπίτι τους ἀνοιχτό, κάθε στιγμὴ 
ποὺ θὰ χρειαστεῖ τὸ ἄτυχο παι-
δί. Ποὺ ξεχνοῦν τὰ τεντωμένα 
νεῦρά τους ἀπὸ τὴ δουλειά. 
Ποὺ ἀκυρώνουν τὸ πρόγραμμά 
τους, γιὰ νὰ προσφέρουν ὄχι μό-
νο στοργή, ἀλλὰ καὶ λύση στὸ 
ὅποιο πρόβλημα μπορεῖ νὰ ἔχει 
τὸ πονεμένο παιδί, καὶ ἂς μὴν 
εἶναι δικό τους.

Γυναῖκες ποὺ μέσα στὸν 
οἰκονομικὸ προϋπολογισμό 
τους συμπεριλαμβάνουν καὶ 
τὸ ἀνεπίσημο μέλος τῆς οἰκο-
γένειάς τους. Καὶ τὸ κυριώτερο 
ἀπ’ ὅλα, γυναῖκες ποὺ ἔχουν τὸ 
χάρισμα νὰ ἀκοῦν προσεκτικὰ καὶ 
νὰ ἔχουν ἐνσυναίσθηση.  Ἀκόμα 
καὶ ὅταν δὲν εἶχαν εἰσακουστεῖ, 
ὅταν εἶχαν κρούσει τὸν κώδω-
να τοῦ κινδύνου γιὰ ἐπερχόμενο 

πρόβλημα, ἀκοῦν καὶ πάλι στω-
ικά, χωρὶς τὴν ὑφέρπουσα χαρὰ 
ὅτι πρέπει νὰ πληρώσει ὁ ἀνή-
λικος γιὰ τὰ λάθη του. Γυναῖκες 
ποὺ δὲν βλέπουν σὰν ἐχθρὸ τὸ 
παιδὶ μὲ τὶς λανθασμένες ἐπιλο-
γές, οὔτε σὰν ἕναν ἀκροατὴ στὸ 
κήρυγμά τους.  Ἀλλὰ σὰν ἕνα 
πρόσωπο ποὺ τοὺς τὸ ἔφερε ὁ 
Θεός, γιὰ νὰ δοκιμάσει τὰ ὅρια 
τῆς ἀγάπης τους.

Προσωπικότητες ψυχικὰ 
ὑγιεῖς, ποὺ δὲν θέλουν νὰ πνί-
ξουν τὸν ἀνήλικο μὲ τὶς γνώσεις 
τους καὶ τὴν ἐμπειρία τους ἀπὸ 
τὴ ζωή. Μόνη ἐπιθυμία τους νὰ 
βοηθήσουν τὸ παιδὶ νὰ ἀνοίξει 

τὶς φτεροῦγές του καὶ νὰ πετά-
ξει ψηλὰ μὲ τὸν δικό του τρόπο. 
Μόνο πού, γιὰ νὰ πετάξει κανεὶς 
ψηλά, πρέπει νὰ ματώσει πολλὲς 
φορὲς καὶ νὰ ἔχει κάποιον κο-
ντά του ποὺ νὰ τοῦ δείξει πῶς 
νὰ φροντίσει σωστὰ τὶς πληγές 
του.  Ἆραγε, αὐτὲς οἱ ἄτεκνες ἢ 
οἱ ἀνύπαντρες ἀκόμα γυναῖκες 
συμπεριλαμβάνονται στὴ γιορτὴ 
τῆς μητέρας; Καὶ ἂν ναί, μήπως 
τελικὰ πρέπει νὰ ἐμπνέουν καὶ 
ἐμᾶς ποὺ γεννήσαμε;

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

Ὦ μάννα, μητέρα...

Ὦ μάννα, μητέρα ἐσύ!

Αἰώνια, μοναδική,
μήτρα καὶ γῆ

ποὺ μέσ’ στὰ σπλάχνα σου
ἡ ζωὴ βλασταίνει.

Ὁ κόρφος σου
τροφὴ καὶ ζεστασιά,

ἡ ἀγκαλιά σου
προστασία, θαλπωρή.

Ὦ μάννα, μητέρα ἐσύ!

Χωρὶς ἀντάλλαγμα
εἶσαι δόσιμο ψυχῆς,

ὅλη μιὰ ἔγνοια, μιὰ ἀγωνία,
μιὰ στοργή.

Ὦ μάννα, μαννούλα μου ἐσύ!

Ἀπ’ τὸν καιρὸ
ποὺ ἔχεις φύγει ἀπ’ τὴ ζωή,

κανεὶς δὲ μὲ φωνάζει
πιά «παιδί»...

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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Ἡ Heather Hamilton τιμήθη-
κε ὡς «Μητέρα τοῦ ἔτους 2012» 
στὴ Γαλλία. Τὸ παρακάτω κεί-
μενο τὸ ἔγραψε τὸν περασμένο  
Ἰούλιο, δύο χρόνια μετὰ τὴν 
ἀπώλεια τοῦ γιοῦ της Ζάκ, παι-
διοῦ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.

Τὸ νὰ εἶσαι μητέρα ἔχοντας 
χάσει τὸ σπλάγχνο σου 
εἶναι σπαρακτικό. Πρέπει 

νὰ ζῶ μαζί του κάθε μέρα. Θὰ 
πρέπει νὰ εἶμαι ἡ μητέρα τῶν 
δύο γιῶν μου, ἐνῷ στὴν καρδιά 
μου ἔχω τρεῖς. Δὲν περνάει ἡμέ-
ρα, χωρὶς νὰ σκεφθῶ τί ἔφερε 
ὁ Ζὰκ στὴν οἰκογένειά μας καὶ 
σὲ μένα ὡς μητέρα.  Ἀρκετὲς 
φορὲς στὴ διάρκεια τῆς ἡμέ-
ρας κυριολεκτικὰ σταματῶ καὶ 
φαντάζομαι πῶς θὰ ἦταν ἡ ζωή 
μας, ἂν δὲν εἶχε φύγει πρὶν ἀπὸ 
χρόνια. Αὐτὸ γίνεται καὶ στὶς πιὸ 
κοινότοπες στιγμές· ὅπως ὅταν 
προετοιμάζω μόνο δύο γεύματα 
γιὰ τὸ σχολεῖο, ἢ ὅταν τὸ πρωὶ 
πηγαίνω στὸ δωμάτιό του, γιὰ 
νὰ ξυπνήσω τὰ δίδυμά μου, καὶ 
δὲν βλέπω τὸ ἕνα.  Ἄλλες φορὲς 
συμβαίνει, ὅταν συνειδητοποιῶ 

ὅτι εἴμαστε μόνο τέσσερις γιὰ τὸ 
δεῖπνο ἢ στὸ αὐτοκίνητο, ὅταν 
δὲν τὸν βλέπω στὸ κάθισμα πί-
σω μου.

Μερικὲς φορὲς συμβαίνει 
ὁ σύζυγός μου κι ἐγὼ νὰ νιώ-
θουμε ὄμορφα. Φαντάζομαι 
τότε τὰ χέρια τοῦ Ζὰκ νὰ μὲ 
περιβάλλουν.  Ἄλλοτε βλέπω 
τὴ συλλογὴ ἀπὸ τὶς κοῦκλες 
καὶ φαντάζομαι τὸ χαμόγελο 
νὰ ζωγραφίζεται στὸ πρόσωπο 
τοῦ ἀγαπημένου μας μικρούλη, 
σὰν νὰ μᾶς βλέπει.

Συμβαίνει ἐπίσης νὰ μᾶς ρω-
τοῦν οἱ ἄνθρωποι πόσα παιδιὰ 
ἔχω. Τότε νιώθω μέσα μου δι-
χασμένη καὶ δὲν ξέρω τί ἀπά-
ντηση νὰ τοὺς δώσω. Κάποτε 
πάλι, ὅταν τὰ παιδιὰ παίζουν 
στὸν δρόμο, μοῦ λείπει ποὺ 
κυνηγοῦσα τὸ ζουζουνάκι μου, 
καθὼς ὁδηγοῦσε γελώντας τὸ 
κόκκινο αὐτοκινητάκι του στὸ 
πεζοδρόμιο. Συμβαίνει ἀκόμη 

στὶς ἥσυχες στιγμές, ὅταν κοιτά-
ζω παλιὲς φωτογραφίες ἢ βίντεο 
καὶ βλέπω τὸ πρόσωπό του ἢ 
ἀκούω τὸ γέλιο του καὶ πάλι καὶ 
περιμένω ἕνα σημάδι ὅτι ἐξακο-
λουθεῖ νὰ εἶναι ἀνάμεσά μας.

Αὐτὸ εἶναι δύσκολο. Δὲν 
μπορεῖς νὰ πάψεις νὰ εἶσαι μη-
τέρα. Δὲν εἴμαστε μόνο αὐτὸ 
ποὺ κάνουμε· εἴμαστε αὐτὸ ποὺ 
εἴμαστε. Εἶμαι πάντα ἡ μητέρα 
του. Καὶ θὰ εἶμαι γιὰ πάντα. Γιὰ 
τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μου, θὰ 
βλέπω τὰ δύο ἀγόρια μου νὰ 
μεγαλώνουν, νὰ γίνονται ἔφη-
βοι, νὰ παίρνουν διπλώματα καὶ 
μὲ τὴ σειρά τους νὰ δημιουρ-
γοῦν τὴ δική τους οἰκογένεια.  
Ὅμως πάντα θὰ εἶμαι ἡ μητέρα 
ἑνὸς ἀκόμη τρίχρονου ἀγορι-
οῦ, τὸ ὁποῖο θὰ παραμένει τὴν 
καρδιά μου.

HEATHER HAMILTON
μετάφραση ἀπὸ τὰ γαλλικὰ Α.Γ.

Δὲν μπορεῖς νὰ πάψεις νὰ εἶσαι μητέρα.K

K

Τὸ πιὸ δύσκολο ἔργο στὸν κόσμο 
εἶναι νὰ εἶσαι μητέρα

Γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μου, θὰ βλέπω 
τὰ δύο ἀγόρια μου νὰ μεγαλώνουν, νὰ γίνονται 

ἔφηβοι, νὰ παίρνουν διπλώματα καὶ μὲ τὴ 
σειρά τους νὰ δημιουργοῦν τὴ δική τους

οἰκογένεια.  Ὅμως πάντα θὰ εἶμαι ἡ μητέρα 
ἑνὸς ἀκόμη τρίχρονου ἀγοριοῦ, τὸ ὁποῖο 

θὰ παραμένει τὴν καρδιά μου.K

K
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Τὸ παρὸν ἄρθρο ἀποτελεῖ 
μιὰ παρότρυνση ἀφύπνι-
σης γιὰ νέα ζευγάρια, καὶ 

ἰδιαίτερα γιὰ τὶς γυναῖκες, καθὼς 
ἐπίσης καὶ μιὰ ἔκκληση ὑπο-
στηρίξεως τῆς μητρότητας καὶ 
ἐνθαρρύνσεως τῶν νέων ζευγα-
ριῶν ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους καὶ 
ἀπὸ τὴν πολιτεία.  Ἐμεῖς οἱ μεγα-
λύτεροι ὀφείλουμε νὰ συνδρά-
μουμε ἠθικά, πρακτικά, ἀκόμα 
καὶ οἰκονομικά, στὴν προσπά-
θεια καὶ ἐπιθυμία τῶν νέων νὰ 
δημιουργήσουν οἰκογένεια.

Ἡ ἐνημέρωση τῶν ζευγαριῶν 
ὡς πρὸς τοὺς παράγοντες κινδύ-
νου ἀποτελεῖ ἀκρογωνιαῖο λίθο 
γιὰ τὴν πληθυσμιακὴ ἀνάπτυξη 
τῆς πατρίδας μας. Παρότι κατὰ 
τὰ τελευταῖα ἔτη ἡ ἰατρικὴ ἐπι-
στήμη ἐφαρμόζει ἐξελιγμένες 
θεραπευτικὲς μεθόδους ὑπο-
βοήθησης τῆς ἀναπαραγωγῆς, 
ἐντούτοις ἡ εὐαισθητοποίηση 
τῶν ζευγαριῶν γιὰ τοὺς παρά-
γοντες κινδύνου ἀποτελεῖ θέμα 
προτεραιότητας, καὶ ἐμεῖς δὲν 
πρέπει νὰ μείνουμε ἀδρανεῖς.

Ἡ μητρότητα εἶναι ἕνας ἀνυ-
πέρβλητος δεσμός, ποὺ ὑμνή-
θηκε ὅσο κανένας ἄλλος καὶ κα-
τέστη πλέον θεσμός.  Ὄχι ἄδικα 
ἔχει καθιερωθεῖ παγκοσμίως ἡ  
Ἑορτὴ τῆς Μητέρας κάθε δεύ-
τερη Κυριακὴ τοῦ Μαΐου. Καὶ 
μάλιστα, πρόκειται γιὰ ἑορτὴ 
ἀρχαιοελληνικῆς προέλευσης, 
καθὼς στὴν ἀρχαία  Ἑλλάδα 
ὑπῆρχε ἀνοιξιάτικη ἑορτὴ ἀφι-
ερωμένη στὴ θεὰ Γαῖα, μητέρα 
τῶν θεῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων. 
Στὴ νεώτερη  Ἑλλάδα ἡ  Ἑορτὴ 

τῆς Μητέρας γιορτάστηκε γιὰ 
πρώτη φορὰ στὶς 2 Φεβρουαρί-
ου 1929, γιὰ νὰ συνδυαστεῖ μὲ 
τὴ χριστιανικὴ ἑορτὴ τῆς  Ὑπα-
παντῆς.

Ἡ μητρότητα εἶναι ἕνα ἀρχέ-
τυπο ποὺ μοιράζεται ὅλο τὸ 
ἀνθρώπινο γένος καὶ διαχρονικὰ 
θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἡ ὕψιστη ἀπο-
στολὴ τῆς γυναίκας, ἡ ἐπισφρά-
γιση τοῦ γυναικείου ρόλου της. 
Οἱ γυναῖκες ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν 
μητέρες, ἀνεξαρτήτως ἐποχῆς 
καὶ πολιτισμοῦ, γιατὶ μέσα ἀπὸ 
τὴ μητρότητα νιώθουν ἐπιβεβαί-
ωση τῆς ἀποστολῆς των καὶ βα-
θιὰ ἱκανοποίηση.  Ἡ διαιώνιση 
τοῦ ἀνθρώπινου γένους εἶναι ἡ 
ἀποστολὴ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ 
τὸ ἐπιτάσσει ἡ φύση, ποὺ εἶναι 
τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, ὅπως λένε οἱ 
Γραφές: «Αὐξάνεσθε καὶ πληθύ-
νεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν» 
(Γεν., α΄ 28).

Ἡ μητρότητα εἶναι δῶρο τῆς 
φύσης, καὶ μάλιστα θεῖο δῶρο, 
ἀλλὰ δυστυχῶς στὶς μέρες μας 
ἡ ἀπόκτηση παιδιοῦ συχνὰ 
ἀναβάλλεται καὶ καθυστερεῖ 

ἐξαιτίας ἄλλων προτεραιοτή-
των, προβλημάτων ὑγείας καὶ 
οἰκονομικῆς δυσχέρειας, ποὺ 
ἔχουν ὁδηγήσει τὴ χώρα μας, 
καθὼς καὶ ἄλλες ἀνεπτυγμένες 
χῶρες, σὲ προβλήματα ὑπογεν-
νητικότητας.

Ἡ ὑπογεννητικότητα ἔχει κά-
νει τὴν ἐμφάνισή της στὴ χώρα 
μας ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’80, 
καὶ ἀποτελεῖ σήμερα ἕνα ἀπὸ 
τὰ πιὸ σοβαρὰ προβλήματα τῆς  
Ἑλλάδας. Συγκεκριμένα, στοι-
χεῖα τῆς  Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς  
Ἀρχῆς (ΕΛΣΤΑΤ) δείχνουν ὅτι οἱ 
γεννήσεις μειώνονται συνεχῶς: 
τὸ 2011 οἱ γεννήσεις στὴν  Ἑλλά-
δα ἦταν 106.777 καὶ οἱ θάνα-
τοι 110.729.  Ἡ σύγκριση τῶν 
δεικτῶν γεννήσεων καὶ θανάτων 
δείχνει ὅτι ὁ δείκτης θανάτων 
(0,93%) σχεδὸν ταὐτίζεται μὲ τὸν 
δείκτη τῶν γεννήσεων (0,98%).

Ὑπογεννητικότητα θεωρεῖται 
ὁ μειωμένος ἀριθμὸς γεννήσε-
ων σὲ μιὰ χώρα, ἰδιαίτερα ὅταν 
αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς εἶναι μικρότε-
ρος ἢ ὄχι σημαντικὰ μεγαλύτε-
ρος ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχο ἀριθμὸ 

Ἡ μητρότητα, ἕνα θεῖο δῶρο, 
ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν ὑπογονιμότητα  

καὶ τὴν ὑπογεννητικότητα, 
ποὺ μαστίζουν τὴ χώρα μας

Ἡ μητρότητα εἶναι δῶρο τῆς φύσης, καὶ μάλιστα 
θεῖο δῶρο, ἀλλὰ δυστυχῶς στὶς μέρες μας ἡ ἀπό-
κτηση παιδιοῦ συχνὰ ἀναβάλλεται καὶ καθυστερεῖ 
ἐξαιτίας ἄλλων προτεραιοτήτων, προβλημάτων 
ὑγείας καὶ οἰκονομικῆς δυσχέρειας, ποὺ ἔχουν 

ὁδηγήσει τὴ χώρα μας, καθὼς καὶ ἄλλες ἀνεπτυγ-
μένες χῶρες, σὲ προβλήματα ὑπογεννητικότητας.K
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θανάτων.  Ἡ ὑπογεννητικότητα, 
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν αὔξηση 
τοῦ προσδόκιμου τῆς ἐπιβίω-
σης, ὁδηγεῖ στὴ γήρανση τοῦ 
πληθυσμοῦ, δηλαδὴ στὴν 
αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γη-
ραιοτέρων σὲ βάρος τῶν νέων, 
προκαλώντας σοβαρὸ δημο-
γραφικὸ καὶ δημοσιονομικὸ 
πρόβλημα.

Πολλὰ εἶναι τὰ αἴτια ποὺ 
ἔχουν συντελέσει στὸ φαινό-
μενο τῆς ὑπογεννητικότητας, 
ὅπως:

1. Τὰ χαμηλὰ εἰσοδήματα 
καὶ ἡ ἐπαγγελματικὴ ἀβεβαιότη-
τα ποὺ πλήττει τὰ νέα ζευγάρια, 
εἰδικὰ στὶς μέρες μας, σὲ συν-
δυασμὸ μὲ τὴν εὐμάρεια ποὺ 
προηγήθηκε καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ 

εἶχαν δημιουργηθεῖ.
2.  Ἡ διαφοροποίηση ἠθικῶν 

ἀξιῶν καὶ προτύπων καὶ ἡ με-
ταβολὴ τῆς θέσης τῆς γυναίκας. 
Σήμερα πλέον, ἡ ἐπιδίωξη τῆς 
ἱκανοποίησης τῶν προσωπικῶν 
φιλοδοξιῶν καὶ τῆς ἐπαγγελ-
ματικῆς ἀποκατάστασης πα-
ραμερίζει τὴν ἰδέα τοῦ γάμου. 
Μάλιστα, τὶς τελευταῖες δεκα-
ετίες παρατηρεῖται μιὰ ἀλλαγὴ 
στὴ μορφὴ τῆς παραδοσιακῆς 
οἰκογένειας, καθὼς πολλοὶ 
ἀποφασίζουν νὰ κάνουν παι-
διὰ ἐκτὸς γάμου καὶ οἰκογένει-
ας (π.χ. τηλεοπτικὲς σειρὲς μὲ 
μονογονεϊκὲς οἰκογένειες ἢ καὶ 
ὁμοφυλοφίλων). Στὴν  Ἑλλά-
δα διαπιστώνεται ὅτι ὁ ἀριθμὸς 
τῶν μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν 
ἀνέρχεται σὲ 200.000, ποὺ συ-
νήθως ἔχουν μόνο ἕνα παιδί.

3.  Ὁ περιορισμὸς τῶν γά-
μων καὶ ἡ αὔξηση τῶν διαζυ-
γίων. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι 
ἀκόμη καὶ στὴν  Ἑλλάδα, ποὺ 
θεωρεῖται παραδοσιακὴ χώρα 
καὶ πιστὴ στὸν θεσμὸ τῆς οἰκο-
γένειας, ἡ σύναψη γάμων ἔχει 
ἐλαττωθεῖ σημαντικὰ κατὰ τὰ τε-
λευταῖα χρόνια, ἐνῷ τὰ διαζύγια 
ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικά, π.χ. 
τὸ 1991 τὰ διαζύγια δὲν ξεπερ-
νοῦσαν τὰ 6.351, ἐνῷ τὸ 2007 
διαπλασιάστηκαν καὶ ἔφτασαν 
τὰ 12.994.

4.  Ὁ οἰκογενειακὸς προ-
γραμματισμὸς καὶ ἡ νομιμο-
ποίηση τῶν ἀμβλώσεων.  Ἡ 
ἀπόφαση γιὰ μιὰ ἔκτρωση δὲν 
πρέπει νὰ λαμβάνεται παρορ-
μητικά, ἐθελοτυφλώντας γιὰ τὶς 

συνέπειες. Μιὰ ἔκτρωση μπορεῖ 
νὰ δημιουργήσει ἐπιπλοκὲς σὲ 
μελλοντικὴ ἐγκυμοσύνη, νὰ 
ὁδηγήσει σὲ ὑπογονιμότητα, 
ἀκόμα καὶ σὲ στειρότητα.

Γενικά, σύμφωνα μὲ τὶς στα-
τιστικές, μία στὶς 150 ἢ στὶς 200 
ἐκτρώσεις ὁδηγεῖ σὲ ὑπογονιμό-
τητα λόγῳ προβλημάτων ποὺ 
δημιουργοῦνται στὶς σάλπιγγες. 
Μπορεῖ καὶ μία μόνη ἔκτρωση 
νὰ δημιουργήσει πρόβλημα 
ὑπογονιμότητας, ἀλλὰ σίγουρα, 
ὅσο περισσότερες γίνονται, τόσο 
περισσότερο αὐξάνονται οἱ πι-
θανότητες νὰ προκύψει κάποια 
τέτοια ἐπιπλοκή. Δυστυχῶς, ἡ 
χώρα μας ἔχει τὸ μελαγχολικὸ 
ρεκὸρ τῶν ἐκτρώσεων. Περίπου 
300.000 ἔμβρυα τὸν χρόνο σκο-
τώνονται μὲ τὶς ἐκτρώσεις, ἀπὸ 
τὶς ὁποῖες περίπου 40.000 γίνο-

νται σὲ ἀνήλικα κορίτσια κάτω 
τῶν 16 ἐτῶν.

Ἐπίσης, ὑπολογίζεται ὅτι 
στὴν  Ἑλλάδα 150.000 ζευγά-
ρια δὲν μποροῦν νὰ τεκνοποι-
ήσουν, γιατὶ ἔχουν στὸ ἱστορικό 
τους τοὐλάχιστον μία ἔκτρωση. 
Χωρὶς ἀμφιβολία, ἡ ἔκτρωση 
εἶναι ἀσυμβίβαστη τόσο μὲ τὴν 
ἱπποκρατικὴ ἀντίληψη, ὅσο καὶ 
μὲ τὴ χριστιανικὴ ἠθική.

5.  Ἡ ὑπογονιμότητα.  Ἡ 
ὑπογονιμότητα τῶν γυναικῶν 
εἶναι ἕνα συνηθισμένο ἀλλὰ 
σοβαρὸ πρόβλημα τῆς σημε-
ρινῆς κοινωνίας, ποὺ ἐπηρεάζει 
σχεδὸν τὸ 15% τῶν ζευγαριῶν. 
Σύμφωνα μὲ διάφορες ἐπιδη-
μιολογικὲς μελέτες καὶ ἐκτιμή-
σεις τοῦ Π.Ο.Υ. (Παγκοσμίου  
Ὀργανισμοῦ  Ὑγείας), περίπου 
τὸ 8-12% τῶν ζευγαριῶν ποὺ 
βρίσκονται σὲ ἀναπαραγωγικὴ 
ἡλικία ἀντιμετωπίζουν δυσκολί-
ες στὴν προσπάθεια νὰ ἀποκτή-
σουν ἀπογόνους. Στὴν  Ἑλλάδα 
ἐκτιμᾶται ὅτι περίπου 300.000 
ζευγάρια δυσκολεύονται νὰ 
ἀποκτήσουν παιδιά.

Ποιὸς εἶναι ὅμως ὁ ὁρισμὸς 
τῆς ὑπογονιμότητας;  Ὡς ὑπο-
γονιμότητα ὁρίζεται ἡ ἀκού-
σια ἀδυναμία ἑνὸς ζευγαριοῦ 
νὰ ἐπιτύχει σύλληψη καὶ νὰ 
ὁλοκληρώσει κύηση μετὰ ἀπὸ 
τοὐλάχιστον ἕνα ἔτος συμβίω-
σης χωρὶς ἀντισύλληψη. Σύμ-
φωνα μὲ τὴν Παγκόσμια  Ὀργά-
νωση  Ὑγείας, ἡ ὑπογονιμότητα 
ἀποτελεῖ πάθηση ἡ ὁποία χρῄζει 
ἰατρικῆς ἀντιμετώπισης, καὶ 
σύμφωνα μὲ τὰ στατιστικά τους 
στοιχεῖα ὑπάρχουν περίπου 60-
80 ἑκατομμύρια ζευγάρια στὸν 
κόσμο ποὺ ἔχουν πρόβλημα 
ὑπογονιμότητας.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ θυμᾶται 
κανείς (ἀφοῦ συχνὰ παραγνω-
ρίζεται) πὼς ὁ ὅρος ὑπογονι-
μότητα ἀφορᾷ ἐξίσου καὶ τοὺς 
ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες. Θὰ πρέ-
πει καὶ οἱ δυό τους νὰ ἔχουν τὴ 
δυνατότητα νὰ γίνουν γονεῖς.

Πολλοὶ εἶναι οἱ λόγοι τῆς 
ἀνησυχητικῆς αὔξησης τῆς 

K
K

Ἡ ὑπογεννητικότητα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν 
αὔξηση τοῦ προσδόκιμου τῆς ἐπιβίωσης, ὁδη-
γεῖ στὴ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ, δηλαδὴ στὴν 
αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γηραιοτέρων σὲ βά-

ρος τῶν νέων, προκαλώντας σοβαρὸ δημογρα-
φικὸ καὶ δημοσιονομικὸ πρόβλημα.
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ὑπογονιμότητας στὶς μέρες μας. 
Τὰ κύρια αἴτια γυναικείας ὑπο-
γονιμότητας, μὲ βάση διεθνεῖς 
ἀναφορές, περιγράφονται πα-
ρακάτω:

1. Διαταραχὲς τῆς ὠοθυλα-
κιορρηξίας καὶ ὁρμονικὲς δια-
ταραχές.

2. Διαταραχὲς τῆς λειτουρ-
γίας τῶν σαλπίγγων, μετὰ συ-
νήθως ἀπὸ φλεγμονὲς καὶ λοι-
μώξεις.

3. Γενετικές-χρωμοσωμικὲς 
ἀνωμαλίες.

4. Αἰτίες ποὺ μποροῦν νὰ 
σχετίζονται μὲ τὸν τρόπο ζωῆς, 
τὶς καθημερινὲς συνήθειες καὶ 
τὴ διατροφὴ τόσο τῶν γυναικῶν 
ὅσο καὶ τῶν ἀνδρῶν, μποροῦν 
νὰ ἐπηρεάσουν σημαντικὰ τὴ 
γονιμότητά τους καὶ νὰ μειώ-
σουν τὴν πιθανότητα σύλλη-
ψης.  Ἡ ὑπερβολικὴ κατανά-
λωση ἀλκοολούχων ποτῶν, 
τὸ κάπνισμα καὶ ἡ χρήση ναρ-
κωτικῶν οὐσιῶν καταστρέφουν 
τόσο τὴν ποιότητα τῶν ὠαρίων 
ὅσο καὶ τὴν ποιότητα τοῦ σπέρ-
ματος, μειώνοντας κατὰ συνέ-
πεια τὴν πιθανότητα ἐπίτευξης 
μιᾶς ἐγκυμοσύνης κατὰ 40%.

5.  Ἄλλη μία αἰτία τῆς ὑπο-
γεννητικότητας καὶ φυσικὰ τῆς 
ὑπογονιμότητας εἶναι ἡ ἀνα-
βολὴ γεννήσεως τοῦ πρώτου 
παιδιοῦ, καθὼς αὐτὴ μπορεῖ 
νὰ δημιουργήσει πολλὰ προ-
βλήματα στὸ μέλλον.  Ὅπως 
δήλωνε ὁ  Ἀινστάιν, «τὸ μέλ-
λον ἔρχεται, πρὶν προλάβουμε 
νὰ τὸ σκεφτοῦμε».  Ὁ δὲ σοφὸς 
ἑλληνικὸς λαὸς λέει « Ἢ μικρὸς 
μικρὸς παντρέψου, ἢ μικρὸς κα-
λογερέψου»... Κι ὅμως, σήμερα 
τὰ νέα σὲ ἡλικία ζευγάρια εἶναι 
μᾶλλον λιγοστά, καὶ ἀκόμα λι-
γώτερα ἐκεῖνα ποὺ ἀποκτοῦν 
παιδὶ στὰ πρῶτα χρόνια τοῦ γά-
μου – ἐκτὸς καὶ ἐὰν μιὰ ἐγκυμο-
σύνη ἦταν ἡ αἰτία τοῦ γάμου.

Στὰ παλιὰ χρόνια, οἱ γυ-
ναῖκες γίνονταν σύζυγοι καὶ 
μητέρες ἀμέσως μετὰ τὴν ἐνηλι-
κίωση. Οἱ «ἐλεύθερες» τριαντά-
ρες ἦταν... μεγαλοκοπέλες, καὶ 

ὅσοι δέχονταν νὰ τὶς παντρευ-
τοῦν –ἰδίως στὰ χωριά– θεω-
ροῦσαν ὅτι τοὺς ἔκαναν χάρη 
καὶ ζητοῦσαν «γερή» προῖκα. 
Τὶς δεκαετίες τοῦ 1960 καὶ τοῦ 
1970, μὲ τὴν ἀνεξαρτητοποίηση 
τῆς γυναίκας, τὰ πράγματα ἄρχι-
σαν νὰ ἀλλάζουν. Οἱ γυναῖκες 
ἄρχισαν νὰ μὴ θέτουν πιὰ ὡς 
προτεραιότητα τὸν γάμο καὶ τὰ 
παιδιά, ἀλλὰ τὶς σπουδὲς καὶ τὴν 
καριέρα τους.  Ὅσο περνοῦσαν 
τὰ χρόνια καὶ προόδευε ἡ ἐπι-
στήμη, τόσο μεγάλωνε καὶ ἡ 
ἡλικία τῆς γυναίκας ποὺ γινόταν 
γιὰ πρώτη φορὰ μητέρα.  Ἔτσι 
φτάσαμε στὴ σημερινὴ ἐποχή, 
ποὺ πολλὲς γυναῖκες ἀποφασί-
ζουν νὰ τεκνοποιήσουν μετὰ τὰ 
40 – στὰ 42, στὰ 47, ἀκόμη καὶ 
τὰ 50. Δηλαδή, σὲ ἡλικίες στὶς 
ὁποῖες ἄλλοτε ἀποκτοῦσαν τὰ 
πρῶτά τους ἐγγόνια...  Ὡστόσο, 
οἱ ἐπιστήμονες διαπιστώνουν 
ὅτι ὁ χρόνος δὲν κυλᾷ ὑπὲρ τῶν 
γυναικῶν, ἀλλὰ ἐναντίον τους.  
Ἡ ἰατρικὴ θεωρεῖ τὴν ἡλικιακὴ 
αὐτὴ περίοδο τῶν 40+ «περα-
σμένη» καὶ ὑψηλοῦ κινδύνου.

Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στα-
τιστικὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνω-
σης, ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας τῆς 
πρώτης ἐγκυμοσύνης αὐξήθη-
κε ἀπὸ τὰ 26, ὅπου βρισκόταν 
τὸ 1990, στὰ 28 χρόνια. Στὴν  
Ἑλλάδα, εἰδικώτερα, ἀπὸ τὰ 
25,5 χρόνια ὁ μέσος ὅρος ἀνέ-

βηκε στὰ 28, ἐνῷ ἀκόμη πιὸ 
αὐξημένος φαίνεται νὰ εἶναι σὲ 
χῶρες ὅπως ἡ  Ἱσπανία, ἡ Γερ-
μανία, ἡ Σουηδία, ἡ  Ἑλβετία καὶ 
ἡ Μεγάλη Βρετανία, ὅπου ἀγγί-
ζει τὰ 30 χρόνια. Οἱ πιὸ πρόσφα-
τες ἔρευνες στὴ Βρετανία ὑπο-
στηρίζουν ὅτι τὸ ποσοστὸ τῶν 
40ρηδων ποὺ ἀποκτοῦν παιδὶ 
ἔχει τριπλασιασθεῖ. Γι’ αὐτὸν 
τὸν λόγο, ὁ πρωθυπουργὸς 
τῆς Μεγάλης Βρετανίας David 
Cameron ἔκανε ἔκκληση στὶς  
Ἀγγλίδες νὰ γίνονται μητέρες 
σὲ μικρότερες ἡλικίες. Πρόσφα-
τα, μάλιστα, ἔγινε καμπάνια μὲ 
τίτλο «Καταστῆστε τὴν  Ἀγγλία 
γόνιμη», σὲ μιὰ προσπάθεια 
νὰ ἀφυπνισθοῦν οἱ  Ἀγγλίδες 
γυναῖκες.

Ἡ ἀναβολὴ τῆς γέννησης 
παιδιῶν πρὸς τὴν ἡλικία τῶν 
30 ἐτῶν κατὰ μέσο ὅρο γιὰ τὴ 
γυναῖκα δημιουργεῖ ἐπιπλέον 
καὶ βιολογικὲς δυσχέρειες στὴ 
σύλληψη παιδιῶν.  Ἐπίσης, οἱ 
εἰδικοὶ τονίζουν ὅτι δὲν πρέ-
πει νὰ παραμελοῦμε καὶ τὸν 
ἀνδρικὸ παράγοντα, ποὺ τὰ 
τελευταῖα χρόνια ἐμφανίζεται 
ὅλο καὶ πιὸ συχνά. Παρὰ τὸ 
γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνδρες εἶναι ἱκα-
νοὶ νὰ γίνουν πατέρες μέχρι τὰ 
70 τους, ἡ ποιότητα τοῦ σπέρ-
ματος φθίνει μὲ τὴν ἡλικία καὶ 
ὑφίσταται ἕνα ὑψηλότερο πο-
σοστὸ γενετικῶν ἀνωμαλιῶν 
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ἀπὸ ὅ,τι ὑπάρχει στὸ σπέρμα 
τῶν νεώτερων ἀνδρῶν.

Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ χρονικὴ με-
τάθεση τῆς μητρότητας συχνὰ 
δὲν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα συνει-
δητῆς ἐπιλογῆς τῶν γυναικῶν, 
ὡστόσο ἡ γυναῖκα ὀφείλει νὰ 
ἐπανεκτιμήσει τοὺς στόχους καὶ 
τὶς προτεραιότητές της.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ 
μᾶς τοὺς μεγαλύτερους νὰ 
ἐνθαρρύνουμε τὰ ζευγάρια καὶ 
νὰ βοηθήσουμε τὶς νεαρὲς γυ-
ναῖκες νὰ συνειδητοποιήσουν 
ὅτι ἡ ἡλικία καὶ ἡ γονιμότητα 
εἶναι μεγέθη ἀντιστρόφως ἀνά-
λογα, καθὼς ἡ γήρανση τοῦ 
ἀναπαραγωγικοῦ συστήματος 
παίζει ἕνα μείζονα ρόλο στὴ γυ-
ναικεία γονιμότητα.

Ἡ γυναικεία γονιμότητα μει-
ώνεται, ὅσο περνάει ἡ ἡλικία.  Ἡ 
«κορυφή» τῆς ἀναπαραγωγικῆς 
ἱκανότητας τῆς γυναίκας εἶναι 
στὴν ἡλικία τῶν 25 ἐτῶν, καθ’ 
ὅσον μετὰ ἡ λειτουργία τοῦ 
ἀναπαραγωγικοῦ συστήματος 
(κυρίως τῶν ὠοθηκῶν) ἀρχίζει 
νὰ ἐκπίπτει. Μετὰ τὰ 35 ἔτη, μά-
λιστα, ἐπιταχύνεται ἡ γήρανση 
τοῦ ἀναπαραγωγικοῦ συστή-
ματος, καὶ φυσικὰ τὸ πρόβλη-

μα γίνεται ἀκόμα 
πιὸ σοβαρὸ μετὰ 
τὴν ἡλικία τῶν 40, 
ὅπου τὰ δύο τρί-
τα τῶν γυναικῶν 
ἔχουν προβλήματα 
γονιμότητας.

Γνωρίζουμε ὅτι, 
χρόνο μὲ τὸν χρό-
νο, ἡ παραγωγὴ 
ὠαρίων ἀπὸ τὶς 
ὠοθῆκες μειώνε-
ται, καὶ ἡ ποιότητα 
τῶν ὠαρίων χειρο-
τερεύει. Μὲ τὴν πά-
ροδο τοῦ χρόνου, 
ἡ γυναῖκα δὲν ἔχει 
ὠοθηλακιορρηξία 
κάθε μῆνα. Μι-
λώντας μὲ ἀριθ-
μούς, μποροῦμε 
νὰ ποῦμε ὅτι στὴν 

ἐφηβεία μιὰ γυναῖκα ἔχει στὴν 
ἀποθήκη τῶν ὠοθηκῶν της 
περίπου 300.000 ὠάρια, στὴν 
ἡλικία τῶν 30 ἐτῶν περίπου 
20.000, ἐνῷ στὰ 40+ τὸ 80% 
τῶν γυναικῶν ἔχει πρόβλημα 
γονιμότητας, καθὼς θὰ ἔχουν 
μείνει περίπου 1.000-2.000 
ὠάρια, ἐκ τῶν ὁποίων δὲν 
εἶναι ὅλα γόνιμα. Στὴν ἡλικία 
τῶν 50 ἐτῶν πλέον μόνο μία 
σὲ 50.000 γυναῖκες μπορεῖ νὰ 
μείνει ἔγκυος.

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δείχνουν 
πόσο σημαντικὸς παράγοντας 

εἶναι ἡ ἡλικία γιὰ τὴν ἱκανότη-
τα μιᾶς γυναίκας νὰ συλλάβει. 
Φυσικά, αὐτὸ δὲν σημαίνει ἐπί-
σης ὅτι δὲν ὑπάρχουν γυναῖκες 
ποὺ συλλαμβάνουν φυσιολο-
γικὰ στὰ 42 ἢ ἀκόμα καὶ στὰ 45 
τους χρόνια.  Ὅμως ἀποτελοῦν 
τὴν ἐξαίρεση, ποὺ ἁπλῶς ἐπιβε-
βαιώνει τὸν κανόνα.

Ἡ ἡλικία ἐπηρεάζει τὰ πο-
σοστὰ ἐπιτυχίας τῆς ἐγκυμο-
σύνης κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ 
στὴν ὑποβοηθούμενη ἀναπαρα-
γωγή. Μιὰ νέα γυναῖκα μὲ προ-
βλήματα ὑπογονιμότητας ἔχει 
πολὺ ὑψηλὲς πιθανότητες νὰ 
ἀποκτήσει παιδὶ μὲ τὴν ὑποβο-
ηθούμενη ἀναπαραγωγή, ἐνῷ 
μιὰ γυναῖκα μεγαλύτερη τῶν 40 
ἐτῶν, ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι ἤδη 
μητέρα παιδιοῦ, ἔχει μειωμένες 
πιθανότητες.

Ἂν καὶ οἱ ὑποψήφιες μητέρες 
τῶν 40 ἐτῶν καὶ ἄνω μποροῦν 
νὰ ἀποκτήσουν ὑγιῆ παιδιά, 
παρ’ ὅλα αὐτὰ οἱ κίνδυνοι εἶναι 
αὐξημένοι, καὶ δὲν ἀποκλείεται 
νὰ ἀντιμετωπίσουν ὁρισμένες 
ἐπιπλοκὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
κύησης:

1. Τὸ μεγαλύτερο μειονέκτη-
μα γιὰ τὴ γυναῖκα νὰ ἀποκτήσει 
παιδὶ μετὰ τὰ 40 εἶναι οἱ μεγάλες 
πιθανότητες ἀποβολῆς.

2. Οἱ χρωμοσωμικὲς ἀνω-
μαλίες ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ τὰ 
ὠάρια τῆς γυναίκας εὐθύνο-

 Ἡ «κορυφή» τῆς ἀναπαραγωγικῆς ἱκανότητας 
τῆς γυναίκας εἶναι στὴν ἡλικία τῶν 25 ἐτῶν, καθ’ 

ὅσον μετὰ ἡ λειτουργία τοῦ ἀναπαραγωγικοῦ 
συστήματος (κυρίως τῶν ὠοθηκῶν) ἀρχίζει νὰ 

ἐκπίπτει. Μετὰ τὰ 35 ἔτη, μάλιστα, ἐπιταχύνεται ἡ 
γήρανση τοῦ ἀναπαραγωγικοῦ συστήματος, καὶ 
φυσικὰ τὸ πρόβλημα γίνεται ἀκόμα πιὸ σοβαρὸ 
μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 40, ὅπου τὰ δύο τρίτα τῶν 

γυναικῶν ἔχουν προβλήματα γονιμότητας.K

K
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νται ἐπίσης καὶ γιὰ συγγενεῖς 
ἀνωμαλίες, ὅπως εἶναι γιὰ πα-
ράδειγμα τὸ σύνδρομο Down 
(τρισωμία 21). Σχετικὲς ἔρευνες 
καὶ στατιστικὲς δείχνουν ὅτι μιὰ 
γυναῖκα 25 ἐτῶν ἔχει μία πιθα-
νότητα στὶς 1250 νὰ ἀποκτήσει 
παιδὶ μὲ σύνδρομο Down, ἐνῷ 
μιὰ γυναῖκα στὰ 45 ἔχει μία πι-
θανότητα στὶς 30.

3. Μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 40 
ἐτῶν, ὁ κίνδυνος τῆς ὑψηλῆς 
ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ τοῦ δια-
βήτη εἶναι δύο φορὲς ὑψηλό-
τερος ἀπὸ ὅ,τι εἶναι γιὰ μιὰ γυ-
ναῖκα στὴν ἡλικία τῶν 20 ἐτῶν.

4. Παρόλο ποὺ τὰ ἐπίπεδα 
θνησιμότητας δὲν εἶναι ὑψηλά, 
ὡστόσο ὑπάρχει κίνδυνος θα-
νάτου ποὺ συνδέεται μὲ ἐγκυ-
μοσύνη καὶ τοκετὸ σὲ προχω-
ρημένη ἡλικία.

Ποιὰ εἶναι λοιπὸν ἡ πιὸ γό-
νιμη ἡλικία;

Δυστυχῶς, οἱ νεαρὲς γυ-
ναῖκες ὑπερεκτιμοῦν τὴν ἱκα-
νότητά τους νὰ τεκνοποιήσουν. 
Σπάνια ἀνησυχοῦν ἐκ τῶν προ-
τέρων γιὰ τὸ πόσο εὔκολη ἢ δύ-
σκολη μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ἡ 
ἀπόκτηση ἑνὸς παιδιοῦ, καὶ γι’ 
αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ τὶς ἐνημε-
ρώνουμε.

Τὰ τελευταῖα χρόνια δέ, 
ἐπικρατεῖ μιὰ ὑπερ-αισιοδοξία 
σχετικὰ μὲ τὴ γονιμότητα τῆς 
γυναίκας. Πολλὲς νεαρὲς γυ-
ναῖκες λανθασμένα πιστεύουν 
ὅτι ἔχουν τὴν πολυτέλεια νὰ 
περιμένουν τὰ 35 ἢ περισσό-
τερο, γιὰ νὰ κάνουν παιδί, θέ-
τοντας προτεραιότητα σὲ κοι-
νωνικές, ἐπαγγελματικὲς ἢ καὶ 
προσωπικὲς φιλοδοξίες, χωρὶς 
νὰ γνωρίζουν ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν 
ἡλικία ἀρχίζουν νὰ ἐκδηλώνο-
νται προβλήματα στὴ σύλληψη 
καὶ νὰ αὐξάνεται ἡ πιθανότητα 
ἀποβολῶν.

Μιὰ γυναῖκα διανύει τὴν 
πιὸ γόνιμη περίοδο τῆς ζωῆς 
της ἀπὸ τὰ 18 μέχρι τὰ 35. Τὸ 
35ο ἔτος μιᾶς γυναίκας, λοιπόν, 
θεωρεῖται τὸ κατώφλι τῆς ὑπο-
γονιμότητας, καθὼς οἱ ἀναπα-

ραγωγικές της ἱκανότητες ἀπὸ τὸ 
σημεῖο αὐτὸ καὶ ἑξῆς ἀρχίζουν 
νὰ μειώνονται σημαντικά, καὶ ἡ 
πιθανότητα σύλληψης μειώνεται 
κατὰ 10% κάθε χρόνο μέχρι τὴν 
ἡλικία τῶν 40, ὁπότε καὶ ἀρχί-
ζει νὰ μειώνεται μὲ πολὺ πιὸ 
γρήγορους ρυθμούς.  Ἐπίσης, 
μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 35 (εἰδικὰ 
μετὰ τὰ 38) μειώνονται καὶ τὰ 
ποσοστὰ γεννήσεων ἀνὰ κύκλο 
ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης, 
φθάνοντας μόνο τὸ 15% πε-
ρίπου, καθὼς πλησιάζουν τὰ 
τεσσαρακοστὰ γενέθλια.  Ἐνῷ 
ἡ γυναικεία μήτρα δείχνει νὰ 
μὴν ἔχει ἡλικιακὸ ὅριο, ὅσον 
ἀφορᾷ τὴ διεκπεραίωση μιᾶς 
ἐγκυμοσύνης, ἀντίθετα τὸ γε-
νετικὸ ὑλικὸ τῶν ὠαρίων ἐπη-
ρεάζεται λόγῳ τῆς ἡλικίας τῆς 
γυναίκας.

Ὅσο περισσότερο ἡ γυ-
ναῖκα ἀναβάλλει νὰ ἀποκτήσει 
παιδί, τόσο πιὸ πιθανὸ εἶναι 
νά «χάσει» τὴ γονιμότητά της. 
Δυστυχῶς, ὅσο περνᾷ ὁ και-
ρός, τόσο τὸ βιολογικὸ ρολόι 
γίνεται ἀμείλικτο.  Ὅταν μιὰ γυ-
ναῖκα κοιτάξει πίσω στὸν χρόνο, 
μπορεῖ νὰ ἀνακαλύψει ὅτι κα-
νεὶς δὲν τὴν προειδοποίησε γιὰ 
τὸν κίνδυνο νὰ χάσει τὸ τρένο 
τῆς μητρότητας καὶ νὰ ἐμπλακεῖ 
σὲ ἕνα δύσκολο ἀγῶνα, γιὰ νὰ 
ἀποκτήσει παιδί.

Ἡ πολιτεία ὀφείλει νὰ μὴ 
σταθεῖ ἐμπόδιο ἀπέναντι στὴ 
μητρότητα, ἕνα ἀναφαίρετο 
δικαίωμα κάθε γυναίκας ποὺ 
ἐπιθυμεῖ νὰ τὸ ἀσκήσει, καὶ νὰ 
λάβει μέτρα γιὰ τὴν ἐνίσχυσή 

της καὶ νὰ διευκολύνει τὶς γυ-
ναῖκες νὰ συνδυάσουν τὸν ρό-
λο τῆς ἐργαζόμενης μὲ ἐκεῖνον 
τῆς μητέρας.  Ἡ μητρότητα εἶναι 
ἕνα ἔργο ἀγάπης, ἀφοσίωσης 
καὶ θυσίας, καὶ γι’ αὐτὸ τὸ κρά-
τος πρέπει νὰ τὴν ὑποστηρίζει, 
ἐνισχύοντας τὶς μητέρες μὲ ἐπι-
δόματα καὶ ἰατρικὲς παροχές, 
ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἀνταπο-
κριθοῦν στὸν σπουδαῖο ρόλο 
τῆς ἀνατροφῆς καὶ διαπαιδαγώ-
γησης τῶν παιδιῶν. Διότι ἔτσι 
ἐπωφελεῖται τόσο ἡ ἴδια ἡ γυ-
ναῖκα καὶ ἡ οἰκογένεια, ὅσο καὶ 
ἡ πολιτεία ἀλλὰ καὶ ἡ πατρίδα 
μας. Μπορεῖ αὐτὸ στὶς ἡμέρες 
ποὺ ζοῦμε νὰ φαίνεται δύσκο-
λο, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀδύνατον: 
σὲ χῶρες ὅπως στὴ Σουηδία οἱ 
γυναῖκες μποροῦν νὰ πάρουν 
ἄδεια ἀνατροφῆς τέκνου ἐπὶ 36 
μῆνες μὲ ἀποδοχές, στὴ Γαλλία 
οἱ τρίτεκνες γυναῖκες τυγχάνουν 
σημαντικῆς ὑποστήριξης, ἐνῷ 
στὴ Γερμανία ὑπάρχουν σημα-
ντικὰ ἐπιδόματα ἀπὸ τὸ πρῶτο 
κιόλας παιδί, τὸ ὕψος τῶν ὁποί-
ων ἀνεβαίνει μάλιστα μὲ κάθε 
γέννα.

Στὴν Εὐρώπη, ἡ χορήγηση 
ἐπιδόματος στὴ μητέρα –καὶ μά-
λιστα στὴν πολύτεκνη– ἡ ὁποία 
χάρη τῶν παιδιῶν της παύει νὰ 
ἐργάζεται θεωρεῖται ὑποχρέωση 
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου πρὸς 
αὐτὴν καὶ συνάμα ἀναγνώριση 
τῆς συμβολῆς της στὴν ἀνα-
παραγωγὴ τοῦ ἐθνικοῦ προϊ-
όντος. Παράλληλα, τὸ κράτος 
ἐξασφαλίζει στὴ μὴ ἐργαζόμενη 
γυναῖκα κάποια οἰκονομικὴ ἀνε-

Δυστυχῶς, ὅσο περνᾷ ὁ καιρός, τόσο τὸ βιολο-
γικὸ ρολόι γίνεται ἀμείλικτο.  Ὅταν μιὰ γυναῖκα 

κοιτάξει πίσω στὸν χρόνο, μπορεῖ νὰ ἀνακαλύψει 
ὅτι κανεὶς δὲν τὴν προειδοποίησε γιὰ τὸν κίνδυνο 
νὰ χάσει τὸ τρένο τῆς μητρότητας καὶ νὰ ἐμπλακεῖ 
σὲ ἕνα δύσκολο ἀγῶνα, γιὰ νὰ ἀποκτήσει παιδί.K
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ξαρτησία, δίκαιη καὶ ἀναγκαία 
γιὰ τὴν ψυχική της ἰσορροπία.

Ὅταν μάλιστα ἡ Γαλλία ἀντι-
μετώπισε σοβαρὸ πρόβλημα μὲ 
τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀποίκων 
ποὺ εἶχαν μαζευτεῖ στὸ Παρίσι 
ἀπὸ τὴν  Ἀλγερία, τὴν Τύνιδα 
καὶ τὸ Μαρόκο, δημιουργώντας 
ἀδιέξοδα ἀνεργίας, στέγης καὶ 
ἀποζημιώσεων, ὁ Ντὲ Γκὼλ εἶπε: 
« Ἡ Γαλλία δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ 
πωλήτριες καὶ ἐργάτριες, ἔχει 
ἀνάγκη ἀπὸ μητέρες.  Ὅποια 
Γαλλίδα χάρη τῶν παιδιῶν της 
πάψει νὰ ἐργάζεται θὰ παίρνει 
15-20 ἡμερομίσθια τὸν μῆνα ὡς 
ἐπίδομα μητέρας».

Μιὰ ἀντίστοιχη πρόταση θὰ 
ἦταν ἕνα καλὸ μέσο γιὰ τὴν ἀντι-
μετώπιση τῆς ἀνεργίας καὶ τῆς 
ὑπογεννητικότητας μαζὶ καὶ στὴ 
χώρα μας.  Ἐμεῖς, ἐπίσης, ὀφεί-
λουμε νὰ δράσουμε ὡς μοχλοὶ 
πιέσεως πρὸς τὴν πολιτεία γιὰ 
τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν 
πολυτέκνων οἰκογενειῶν καὶ 
γιὰ τὴν ἐνθάρρυνση τῶν νέων 
ζευγαριῶν (καὶ μὲ οἰκονομικὰ 
κίνητρα) νὰ ἀποκτήσουν παιδιά.

Ἐπίσης, σημαντικὸ εἶναι νὰ 
ἁπλουστευθοῦν οἱ διαδικασίες 

υἱοθεσίας, οἱ ὁποῖες εἶναι πο-
λύπλοκες καὶ χρονοβόρες καὶ 
ἀποθαρρύνουν τὰ ζευγάρια ἀπὸ 
τὸ νὰ ἀποκτήσουν παιδιὰ μὲ τὴ 
διαδικασία αὐτή.

Ἡ εὐτυχία κάθε γυναίκας 
εἶναι ἡ μητρότητα.  Ἡ εὐτυχία, 
ἡ συγκίνηση καὶ ἡ ἀγάπη, ὅταν 
παίρνει ἀγκαλιὰ μιὰ μητέρα τὸ 
μωρό της, δὲν μποροῦν νὰ συ-
γκριθοῦν μὲ καμμία ἄλλη χαρὰ 
ποὺ ἔχει ζήσει.

Οἱ γυναῖκες πρέπει νὰ συνει-
δητοποιήσουν ὅτι ὁ χρόνος εἶναι 
ἀμείλικτος ἐχθρὸς ὄχι μόνο τῆς 
γυναικείας ἐμφάνισης, ἀλλὰ καὶ 
τῆς ἀναπαραγωγικῆς τους δυνα-
τότητας. Πρέπει νὰ ὑποστηρίξου-
με καὶ νὰ βοηθήσουμε τὶς νεαρὲς 
γυναῖκες νὰ ἀποφασίσουν σοφὰ 
καὶ καλὰ ἐνημερωμένες γιὰ τὸ 

μέλλον τους καὶ γιὰ τὸ μέλλον 
τῆς πατρίδας μας. 

Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι εἴμαστε 
μιὰ μικρὴ χώρα, καὶ ἡ σταθερὰ 
μείωσις τῶν γεννήσεων δὲν 
μᾶς ἀφήνει περιθώρια νὰ σκε-
φθοῦμε ὅτι ἡ πατρίδα μας ἔχει 
μέλλον καὶ θὰ ἐπιζήσει.

Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι αὐτὲς οἱ λί-
γες σκέψεις θὰ φθάσουν στὰ ὦτα 
τῶν ἁρμοδίων κυβερνητικῶν 
ὀργάνων ποὺ εἶναι ὑπεύθυνα 
γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς πατρίδας.

ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ-
ΠΟΛΙΤΗ, MD.PHD.
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Περπατοῦσα νύχτα.  Ὁ δρόμος ἦταν λασπω-
μένος, καὶ ἡ βροχὴ ὄχι πολὺ δυνατή, ἀλλὰ 
ἐπίμονη.  Ἡ ὑγρασία τρυποῦσε τὰ κόκκαλά 

μου μέσα ἀπὸ τὰ βρεγμένα ροῦχά μου, τὰ ρακένδυτα.
Μιὰ ἀνατριχίλα ἔνιωθα σ’ ὅλο μου τὸ κορμί. Τὰ 

παπούτσια μου φθαρμένα καὶ τρύπια.
Ἤμουν μιὰ ὕπαρξη βουτηγμένη ὣς τὸν λαιμὸ στὴν 

ἀποτυχία.
Προχωροῦσα χωρὶς νὰ ξέρω ποῦ πηγαίνω, ποὺ 

θὰ μὲ βγάλει ὁ ἀπέραντος αὐτὸς δρόμος.
Εἶμαι ἐγώ; διερωτώμουν. Πῶς βρέθηκα τόσο 

μόνη σ’ αὐτὴ τὴν ἐρημιά;  Ἡ γεύση τῆς νύχτας μὲ τὸ 
βαθὺ σκοτάδι καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς ἀπόγνωσης μὲ ἔπνιγαν. 
Μὲ τριβέλιζαν οἱ ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ ἡ 
ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον. Καὶ ἡ βροχὴ δυνάμωνε. 
Καὶ οἱ βροντὲς τάραζαν τώρα τὸν τόπο, καθὼς αὐλα-
κωνόταν ἀπὸ τὶς ἀστραπές, καὶ ἐγὼ περπατοῦσα μὲ 
τὸ κεφάλι σκυφτό.

Ξάφνου μιὰ ἀστραπὴ διαρκείας παραμέρισε τὸ 
σκοτάδι, καὶ μέσα σ’ ἕνα ἱλαρὸ φῶς στάθηκε ἐμπρός 
μου μιὰ Παρουσία.

–  Ἔχασες τὸν δρόμο, μοῦ ψιθύρισε ἁπαλά.  Ἔλα 
μαζί μου.

Μ’ ἔπιασε ἀπὸ τὸ χέρι.
– Εἶσαι ἡ Μαρία, σὲ ξέρω. Πολλὴ ἡ γύμνια γύρω 

σου, πολλὴ φτώχεια. Γιατί ὁ τόσος ξεπεσμός, ἡ τόση 
μαυρίλα καὶ ἡ ἀπογοήτευση;  Ἔπαυσες νὰ ὑπολογίζεις 
στὸν Φίλο σου;  Ἐγὼ ὑπάρχω γιὰ σένα, εἰδικὰ γιὰ 
σένα. Γιὰ σένα κατέβηκα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἔπαθα 
καὶ σταυρώθηκα καὶ ἀναστήθηκα καὶ τώρα εἶμαι δί-
πλα σου, διαρκῶς κοντά σου. Σοῦ τὸ ἔχω ἄλλωστε 
ὑποσχεθεῖ, τὸ ξέχασες;

Τὸν κοίταξα στὰ μάτια. Τόσο γνώριμη ἡ φωνή 
Του!

Ἕνα φῶς ἄστραψε στὰ βάθη μου, καὶ τὰ ροῦχα 
μου σὲ κλάσμα δευτερολέπτου ἔγιναν στεγνὰ καὶ 
ὁλοκαίνουργια!

Μιὰ ζεστασιά, μιὰ γλύκα διαχέεται τώρα σὲ ὅλο 
μου τὸ εἶναι. Μιὰ νέα ὅραση!

– «Ραβουνί», φώναξα καὶ ἔπεσα καὶ Τὸν προ-
σκύνησα.

Ἡ βροχὴ συνέχιζε, ὅμως ἐγὼ τώρα ἤμουν μιὰ 
ἄλλη Μαρία! Ζοῦσα σὲ μιὰ ἄλλη διάσταση, ἀνερ-
μήνευτη. Βρισκόμουν ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ παρα-
λόγου, μέσα σὲ μιὰ ὑπερβατικότητα.

Γλυκιὰ ἡ ὑπέρβαση τοῦ ἐδῶ καὶ τοῦ τώρα!
Μιὰ συνάντηση στιγμῆς ἦταν!  Ὡστόσο μὲ ἀνα-

βάθμισε, μὲ ξεκαινούργιωσε.
Ἡ «καινὴ κτίσις», σκέφτηκα.  Ἡ ὥρα τῆς θείας 

Χάρης.
Στιγμῆς συνά-

ντηση, μὲ τόσο 
βάρος!

Μὲ ἕνα ἀντί-
τιμο ἀνυπολόγι-
στης ἀξίας, αἰώ-
νιο.

Ἕνας στέργιος 
προσανατολισμὸς 
πρὸς τὴ Ζωή!

Ἕνα βίωμα 
νεουργικότητας 
καταρρακτῶδες!

Αὐτὸ ἦταν· 
ναί, αὐτὸ ἦταν!

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ

Ἡ Παρουσία

«Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις  
τῆς δεξιᾶς  

τοῦ  Ὑψίστου»

Φοβισμένοι, θλιμμένοι οἱ  Ἀπόστολοι
στὸ  Ὑπερῶο τῆς σιωπῆς κλεισμένοι

μὲ μιᾶς ἀχνῆς ἐλπίδας προσμονὴ
ἀποχαιρετοῦν τὶς σκιὲς τῆς σκοτεινῆς νυχτιᾶς τους

καὶ τὴν καινούργια μέρα καρτεροῦνε.
Μιὰ ἀπροσδιόριστης λαχτάρας προσδοκία

τὸ βλέμμα τους ἀχνοφωτίζει,
ρίγη μές στῆς καρδιᾶς τους τὴν καρδιά,

ἀλλοτινὴ ἡ αἰτία.

Καὶ ξάφνου σεισμός, πύρινες γλῶσσες,
μιᾶς θείας δόξας Παρουσία.

Φῶς ἱλαρὸ κυλᾷ στὸ μέτωπό τους,
τὸ εἶναί τους μεταμορφώνει
«ὀθνεία ἡ ἀλλοίωσίς» τους.

Συμπλέουν τώρα μὲ τὸν  Ἐσταυρωμένο
στῆς  Ἐκκλησίας τὸ θεμέλιωμα.
Χείμαρρος ἡ συγκομιδή τους.

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ
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Ὁ  Ἀργύρης καταγόταν ἀπὸ 
ἕνα ὀρεινὸ χωριουδά-
κι.  Ἡ οἰκογένειά του 

ἦταν πολὺ φτωχή. Ὁ πατέρας 
του ἀπὸ κάποιο ἀτύχημα ἔμενε 
χρόνια κατάκοιτος, ἡ μάννα του 
ἦταν μιὰ πονεμένη γυναῖκα, εἶχε 
καὶ μιὰ ἀδελφὴ ἀνύπαντρη, ποὺ 
ἦταν τὸ μεγάλο βασανό του. Στὸ 
χωριό, γιὰ νὰ παντρευτεῖ μιὰ 
κοπέλα, ἔπρεπε νὰ δώσει στὸν 
γαμπρὸ προῖκα. Κι ὁ  Ἀργύρης 
δὲν εἶχε παρὰ ἕνα χωραφάκι, κι 
ἀπ’ αὐτὸ ζοῦσαν.

Κάποια μέρα ὁ  Ἀργύρης 
ἔμαθε πὼς στὴ Γερμανία ζη-
τοῦσαν ἐργάτες, καὶ μάλιστα 
μὲ καλὸ μισθό. Γιὰ νὰ βοηθήσει 
τὴν οἰκογένειά του, ἡ μόνη λύ-
ση ἦταν νὰ ξενιτευτεῖ.  Ἑτοίμασε 
τὰ ἀπαιτούμενα δικαιολογητι-
κά, καὶ ἕνα πρωΐ, μὲ τὴν εὐχὴ 
τῶν γονιῶν του, τὰ δάκρυα τῆς 
ἀδελφῆς του κι ἕνα μικρὸ κο-
μπόδεμα ποὺ φύλαγε ἡ μάννα 
του γιὰ ὥρα ἀνάγκης, ἔφυγε μὲ 
τὸ λεωφορεῖο γιὰ τὴν πόλη.

Στὸν σιδηροδρομικὸ σταθμὸ 
ἔφτασε ἀργά. Τὸ βραδινὸ τρένο 

μόλις εἶχε φύγει. Θὰ περίμενε 
τὸ αὐριανό. Κάπου ὅμως ἔπρε-
πε νὰ περάσει τὴ νύχτα του. Σὲ 
μιὰ γωνιὰ τοῦ σταθμοῦ διέκρινε 
ἕνα παγκάκι.  Ἕνας νεαρός, στὴν 
ἡλικία του περίπου, ἦταν μαζε-
μένος στὴν ἄκρη.  Ὁ  Ἀργύρης 
κάθισε δίπλα του.  Ὁ νέος ἔμενε 
σκυφτός, σιωπηλός, συλλογι-
σμένος.  Ὁ  Ἀργύρης θέλησε νὰ 
πιάσει κουβέντα μαζί του.

– Νὰ μὲ συμπαθᾷς, φίλε, 
ποὺ σὲ ρωτάω. Σὲ βλέπω κά-
πως ἀνήσυχο. Μήπως στενα-
χωριέσαι, ποὺ ἔχασες κι ἐσὺ τὸ 
τρένο;

– Τὸ εἰσιτήριό μου ἔχασα, 
ἀπάντησε ἐκεῖνος. Καὶ τώρα 
πρέπει νὰ δουλέψω μία ἑβδο-
μάδα νὰ μαζέψω χρήματα, γιὰ 
ν’ ἀγοράσω ἄλλο.

– Καὶ δὲν ζήτησες ἀπὸ κα-
νέναν δικό σου νὰ σὲ δανείσει;

– Δὲν ἔχω κανέναν. Με-
γάλωσα σὲ ὀρφανοτροφεῖο. 
Κι ὅταν βγῆκα στὴν ἀγορὰ νὰ 
δουλέψω, ἔτσι ἀδύνατος καὶ μι-
κρόσωμος ποὺ εἶμαι, ὅλοι μὲ 
διώχνανε. Μὲ δέχτηκαν ἐδῶ 
στὸν σταθμό, κι ἀπὸ τὰ ξημερώ-
ματα καθαρίζω, σφουγγαρίζω 
ὅλους τοὺς χώρους, καὶ τὴ νύ-
χτα κοιμᾶμαι σ’ αὐτὸ τὸ παγκά-
κι. Τελευταῖα ἔβλεπα πολλοὺς 
συμπατριῶτές μας νὰ φεύγουν 
γιὰ τὴ Γερμανία.  Ἀποφάσισα 
νὰ πάω κι ἐγώ, μήπως ἐκεῖ 
βρῶ κάποια καλύτερη ἐργα-
σία. Δούλεψα ὅλο τὸν χρόνο 
σκληρά, γιὰ νὰ συγκεντρώσω 
τὰ χρήματα ποὺ χρειάζονταν 
γιὰ διαβατήριο, εἰσιτήριο κτλ. 
Καὶ τώρα ποὺ ἔφτασε ἡ ὥρα νὰ 
ξεκινήσω...

Ὁ  Ἀργύρης δὲν τὸν ἄφησε 
νὰ συνεχίσει. Τοῦ ἔβαλε στὸ 
χέρι ἕνα χαρτονόμισμα ἀπὸ τὰ 
λίγα χρήματα ποὺ εἶχε καὶ τοῦ 

εἶπε:
– Αὔριο τὸ πρωῒ νὰ βγάλεις 

ἕνα εἰσιτήριο γιὰ μένα καὶ ἕνα 
γιὰ σένα.

–  Ὄχι, κύριε, διαμαρτυρή-
θηκε ὁ νεαρός. Δὲν ζητάω ἐλε-
ημοσύνη.

– Δὲν εἶμαι «κύριος», εἶπε 
χαμογελώντας ὁ  Ἀργύρης. Κα-
κομοίρης σὰν ἐσένα εἶμαι. Μὲ 
λένε  Ἀργύρη. Δὲν σοῦ δίνω 
τὰ χρήματα ἐλεημοσύνη, ἀλλὰ 
δανεικά. Θὰ μοῦ τὰ ἐπιστρέψεις 
μὲ τὸν πρῶτο μισθό σου.  Ἡ συ-
ντροφιά σου μοῦ εἶναι πιὸ πο-
λύτιμη. Ταξιδεύω πρώτη φορά, 
κι ἐκεῖ στὰ ξένα θὰ εἶναι σὰν νὰ 
ἔχω δίπλα μου ἕναν δικό μου 
ἄνθρωπο.

Συγκινημένος ὁ νεαρὸς τοῦ 
ἀπάντησε μὲ λυγμικὴ φωνή:

–  Ἐμένα μὲ λένε  Ἰορδάνη.  
Ἔτσι μὲ φωνάζανε στὸ ὀρφανο-
τροφεῖο. Πρώτη φορὰ βρέθηκε 
ἄνθρωπος νὰ μοῦ δείξει τόση 
καλοσύνη.  Ὑπόσχομαι κάποτε 
νὰ σοῦ τὸ ἀνταποδώσω.

Ὁ  Ἀργύρης καὶ ὁ  Ἰορδά-
νης στὴ διαδρομὴ γνωρίστηκαν 
καλύτερα. Γίνανε φίλοι ἀχώρι-
στοι. Στὴ Γερμανία βρῆκαν ἕνα 
δωμάτιο σὲ μιὰ παλιὰ οἰκοδομὴ 
καὶ μείνανε μαζὶ μοιράζοντας τὸ 
ἐνοίκιο. Τὸ δωμάτιο εἶχε ὅλα κι 
ὅλα δυὸ ντιβάνια, ἕνα τραπέζι 
καὶ μία καρέκλα.  Ὁ  Ἀργύρης 
βρῆκε δουλειὰ σ’ ἕνα ἐργο-
στάσιο. Σκληρὴ δουλειά, ἀλλὰ 
ἦταν ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὰ 
χρήματα ποὺ ἔπαιρνε. Κάθε 
μῆνα κρατοῦσε ὅσα τοῦ χρειά-
ζονταν γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἔστελ-
νε καὶ στὴν οἰκογένειά του, καὶ 
τὰ ὑπόλοιπα τὰ κατέθετε στὴν 
τράπεζα, γιὰ νὰ μαζέψει τὸ ποσὸ 
ποὺ χρειαζόταν γιὰ τὴν προῖκα 
τῆς ἀδελφῆς του.

Ὁ  Ἰορδάνης στάθηκε πιὸ 

Τὸ μυστικό
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τυχερός. Κοντὰ στὸ ἐργοστά-
σιο ἦταν ἕνα μικρὸ ἑστιατόριο, 
ὅπου ἔτρωγαν οἱ ἐργάτες. Τὸ 
ἀφεντικὸ ἦταν  Ἕλληνας. Τὸν 
συμπάθησε, ὅταν ἔμαθε τὸ 
δρᾶμά του. Τὸν δέχτηκε μὲ κα-
λοσύνη.  Ὁ  Ἰορδάνης ἀπὸ τὰ 
ξημερώματα πήγαινε στὸ μαγα-
ζί, βοηθοῦσε τὸν μάγειρα, κα-
θάριζε, ἔπλενε πιάτα, σερβίριζε 
κι ἔφευγε σχεδὸν τὰ μεσάνυχτα.  
Ἦταν εὐχαριστημένος. Εἶχε ἐξα-
σφαλισμένο τὸ φαγητό, καὶ τὰ 
φιλοδωρήματα ποὺ τοῦ ἔδιναν 
οἱ πελάτες ἔφταναν σχεδὸν ἕνα 
μηνιάτικο.

Εἶχαν περάσει τρία χρόνια. 
Πήγαιναν ὅλα καλά, ὥσπου 
κάποια μέρα ὁ  Ἀργύρης πῆρε 
ἕνα γράμμα ἀπὸ τὴ μάννα του. 
«Παιδί μου», τοῦ ἔγραφε. «Γύ-
ρισε πίσω, σὲ χρειαζόμαστε.  
Ἡ κατάσταση τοῦ πατέρα σου 
χειροτέρεψε.  Ἐγὼ ἀπόκαμα, ἡ 
ἀδελφή σου μέρα μὲ τὴ μέρα 
μαραζώνει, καθὼς βλέπει τὶς 
κοπέλες τοῦ χωριοῦ νὰ πα-
ντρεύονται, νὰ κάνουν οἰκογέ-
νεια, κι αὐτὴ μένει κλεισμένη 
στὸ σπίτι...».

Ὁ  Ἀργύρης συγκινήθηκε 
τόσο ἀπὸ τὸ γράμμα τῆς μάν-
νας του, ποὺ ἀποφάσισε τὴν 
ἄλλη κιόλας ἡμέρα νὰ φύγει 
γιὰ τὸ χωριό του. Τὸ πρωῒ πῆγε 
στὸ ἐργοστάσιο, μίλησε μὲ τὸν 
ὑπεύθυνο, ἀποχαιρέτησε τοὺς 
συναδέλφους του, πῆρε κἄτι 
δωράκια γιὰ τοὺς δικούς του, 
τακτοποίησε τὰ χαρτιά του, καὶ 
τελευταῖα πῆγε στὴν τράπεζα 
καὶ πῆρε τὰ χρήματα ποὺ εἶχε 
καταθέσει.  Ἔβαλε τὰ χαρτο-
νομίσματα σ’ ἕνα φάκελο, τὰ 
ἔκρυψε στὴ μέσα τσέπη τοῦ 
μπουφάν του, ἔκλεισε τὸ φερ-
μουὰρ ὣς ἐπάνω καὶ ξεκίνησε 
γιὰ τὸ δωμάτιο, νὰ ἑτοιμάσει τὰ 
πράγματά του.

Στὰ μισὰ τοῦ δρόμου ἄρχισε 
μιὰ δυνατὴ μπόρα, μὲ βροντές, 
ἀστραπὲς καὶ πολὺ νερό.  Ὅλοι 
ἔτρεχαν νὰ βροῦν κάποιο μέρος 

νὰ προφυλαχτοῦν ἀπὸ τὴν κα-
ταιγίδα.  Ὁ  Ἀργύρης βρῆκε ἕνα 
γιαπὶ καὶ μπῆκε μέσα. Ξαφνικὰ 
ἔνιωσε ἕνα δυνατὸ χτύπημα στὸ 
κεφάλι. Ζαλίστηκε κι ἔπεσε κά-
τω.  Ὅταν συνῆλθε, διαπίστωσε 
μὲ τρόμο πὼς τὰ χρήματα ἔλει-
παν ἀπὸ τὴν τσέπη του. Προ-
φανῶς, ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὰ 
πῆρε εἶχε δεῖ τὸν  Ἀργύρη στὴν 
τράπεζα καὶ τὸν εἶχε παρακο-
λουθήσει, περιμένοντας νὰ βρεῖ 
τὴν κατάλληλη εὐκαιρία νὰ τὸν 
πλησιάσει καὶ νὰ τὸν λῃστέψει.

Τὸ μυαλὸ τοῦ  Ἀργύρη κό-
ντεψε νὰ σαλέψει. Τρεκλίζοντας 
ἔφτασε στὸ δωμάτιο.  Ἔπεσε πά-
νω στὸ ντιβάνι καὶ ξέσπασε σὲ 
γοερὸ κλάμα. Τὴ στιγμὴ ἐκείνη 
ἔφτασε τρέχοντας ὁ  Ἰορδάνης. 
Τὸ ἀφεντικό του τὸν εἶχε στεί-
λει νὰ φορέσει στεγνὰ ροῦχα, 
γιατὶ εἶχε γίνει μούσκεμα ἀπὸ τὴ 
βροχή, καθὼς μάζευε τὰ τρα-
πέζια καὶ τὶς καρέκλες ἀπὸ τὸν 
ἐξωτερικὸ χῶρο τοῦ μαγαζιοῦ. 
Μπαίνοντας βλέπει τὸν  Ἀργύρη 
νὰ κρατᾷ ἕνα σουγιά, ἕτοιμος νὰ 
τὸν μπήξει στὸ στῆθός του.  Ὁ  
Ἰορδάνης τοῦ ἅρπαξε τὸ χέρι. 
Πέταξε τὸν σουγιὰ καὶ ζήτησε 
νὰ μάθει τί συμβαίνει. Μὲ δυὸ 
λόγια, ὁ  Ἀργύρης τοῦ ἔδωσε 
τὶς ἐξηγήσεις, δείχνοντάς του τὸ 
γράμμα τῆς μάννας του.

– Καὶ τώρα πῶς θὰ γυρί-
σω στὸ χωριὸ χωρὶς χρήματα; 
συνέχισε μὲ λυγμικὴ φωνή. Τί 
θὰ πῶ στοὺς δικούς μου; Στὴν 
ἀδελφή μου; Τί θὰ σκέφτονται 
οἱ συγχωριανοί μου γιὰ μένα; 
Καλύτερα νὰ πεθάνω ἐδῶ. Θὰ 
λυπηθοῦν οἱ γονεῖς μου, θὰ 
κλάψουν γιὰ λίγο καὶ μετὰ θὰ 
μὲ ξεχάσουν.  Ἂν ὅμως μὲ βλέ-
πουν κάθε μέρα, θὰ ὑποφέρουν 
διπλᾶ.

– Καὶ σκόπευες νὰ φύγεις 
χωρὶς ἐμένα; Τὸν ρώτησε ὁ  
Ἰορδάνης μὲ ἀπορία.  Ἐγὼ τί 
θὰ ἔκανα, ἂν ἔμενα μόνος; Δὲν 
σκέφτηκες ὅτι ἐσὺ εἶσαι ὁ πα-
τέρας μου, ὁ ἀδελφός μου, ὁ 

φίλος μου; Μαζὶ δὲν μοιραστή-
καμε χαρὲς καὶ λύπες; Λοιπόν, 
αὔριο φεύγουμε μαζὶ γιὰ τὴν 
πατρίδα. Τὰ χρήματα γιὰ τὴν 
προῖκα τῆς ἀδελφῆς σου ὑπάρ-
χουν.  Ἐγὼ δὲν εἶχα οἰκογένεια 
νὰ στέλνω, οὔτε στὴν τράπεζα 
τὰ κατέθετα. Βρίσκονται σὲ χαρ-
τονομίσματα μέσα στὴ μαξιλα-
ροθήκη μου. Εἶναι δικά σου. 
Αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ μάθει 
κανείς. Θὰ μοῦ ὁρκιστεῖς πὼς 
θὰ εἶναι τὸ μυστικό μας.  Ἦρθε 
ἡ ὥρα νὰ σοῦ ἀνταποδώσω τὴν 
καλοσύνη σου.

Στὴν ἐπιστροφὴ οἱ δυὸ φί-
λοι ἔμεναν σιωπηλοί, ὁ καθένας 
βυθισμένος στὶς σκέψεις του. 
Πῶς θὰ ἦταν ἀπὸ δῶ καὶ πέρα 
ἡ ζωή τους; Οἱ δρόμοι τους θὰ 
χώριζαν ἢ θὰ συνέχιζαν νὰ ζοῦν 
μαζί;...

Ἡ θερμὴ ὑποδοχὴ τῆς οἰκο-
γένειας τοῦ  Ἀργύρη, ὅσο καὶ 
τῶν συγχωριανῶν του, τοὺς 
ἔδωσε τὴν καλύτερη λύση. Οἱ 
δυὸ φίλοι θὰ ἔμεναν γιὰ πάντα 
μαζί.

Τὴν ἑπόμενη Κυριακή, τὸ 
σπίτι τοῦ  Ἀργύρη εἶχε γεμίσει 
κόσμο.  Ἄλλοι ἔσφιγγαν τὸ χέρι 
τοῦ πατέρα, ποὺ ὁ ἐρχομὸς τοῦ 
γιοῦ του λὲς καὶ τὸν νεκρανά-
στησε, ἄλλοι τῆς μάννας, ποὺ 
πρώτη φορὰ τὴν ἔβλεπαν νὰ 
χαμογελᾷ, καὶ ὅλοι εὔχονταν 
κάθε εὐτυχία στὸ νιόπαντρο 
ζευγάρι, τὸν  Ἰορδάνη καὶ τὴν  
Ἀργυρώ, ποὺ ἔλαμπε ἀπὸ χα-
ρά, ντυμένη νυφούλα.

Καὶ σίγουρα τὴ μεγαλύτερη 
χαρὰ τὴν ἔνιωθε ὁ  Ἰορδάνης. 
Βρῆκε μιὰ οἰκογένεια ποὺ τό-
σα χρόνια εἶχε στερηθεῖ, τὴν  
Ἀργυρώ, τὴν ἰδανικὴ σύντρο-
φο τῆς ζωῆς του, κι ἀκόμα, θὰ 
εἶχε κοντά του τὸν  Ἀργύρη. 
Τὸν  Ἀργύρη, ἀγαπημένο φίλο 
κι ἀδελφό, ποὺ θὰ τοὺς ἕνωνε 
πάντα τὸ κοινὸ μυστικό!

ΚΑΙΤΗ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Οὐδέποτε στὴν ἱστορία 
τοῦ ἀνθρώπου πάνω 
στὴ γῆ βρέθηκαν γύρω 

του τόσα ἄχρηστα, τόσο βρώ-
μικα, τόσο δύσοσμα ἀντικεί-
μενα: τὰ σκουπίδια.  Ὅλοι μας 
ἔχουμε ζήσει ἡμέρες ἀπεργίας 
τῶν ἐργατῶν καθαριότητος, τό-
τε ποὺ οἱ δρόμοι τῶν πόλεών 
μας σκεπάζονται κυριολεκτικὰ 
ἀπὸ σωροὺς ἀπορριμμάτων, 
ποὺ ἐμποδίζουν τὴν κυκλο-
φορία, ρυπαίνουν τὸ περιβάλ-
λον, βλάπτουν σίγουρα μὲ τὴ 
δυσοσμία καὶ τὴν ἀποσύνθεσή 
τους τὴν ὑγεία τῶν κατοίκων.  
Ὅλοι, ἢ σχεδὸν ὅλοι, ἔχουμε 
περάσει ἀπὸ τὶς χωματερές, τὰ 
μέρη στὶς παρυφὲς τῶν πόλεων 
ὅπου ἀδειάζεται τὸ περιεχόμενο 
τῶν ἀπορριμματοφόρων ποὺ 
ξεχειλίζουν ἀπὸ ἀπορρίμματα. 
Θὰ εἴδαμε ἑκατοντάδες μεγάλα 
πουλιὰ νὰ ἵπτανται πάνω ἀπὸ 
τοὺς σωροὺς τῶν σκουπιδιῶν, 
φωνάζοντας ἄγρια καὶ ψάχνο-
ντας κἄτι νὰ φᾶνε μὲ τὸ ράμφος 
τους. Ποιὸς δὲν ἔχει δεῖ ἄφθο-

νες σακκοῦλες πεταμένες στὰ 
μονοπάτια τῶν δασῶν ἢ πολλὰ 
ἀποτσίγαρα πάνω στὴν ἄμμο 
τῶν ἀκτῶν τὸ καλοκαίρι...

Σίγουρα, ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπορ-
ρίμματα βλάπτουν τὴν ὑγεία 
τῶν κατοίκων τῆς γῆς. Λέγουν 

ὅτι θὰ γίνουν –ἢ 
ἔχουν γίνει– ἐργο-
στάσια ποὺ τὰ ἐπε-
ξεργάζονται: ἄλλα 
θὰ ἐπαναχρησιμο-
ποιοῦνται, ἄλλα 
θὰ καίγονται. Πά-
ντως τὸ πρόβλημα 
ὑπάρχει καὶ εἶναι 
μεγάλο, γιατὶ ὅλο 
καὶ περισσότερα 
σκουπίδια παρά-
γονται στόν «πο-
λιτισμένο» κόσμο.

Τ ί  θ έμα  κ ι 
αὐτό! Τὰ σκουπί-
δια!  Ὅμως εἶναι 
ἐπίκαιρο καί.. . 
ἐπιτακτικό.

Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι τὰ 
σκουπίδια συνδέονται ἄμεσα 
μὲ τὸν πολιτισμό!  Ὅσο πιὸ 
ἀνεπτυγμένο εἶναι ἕνα κράτος, 
τόσο πιὸ πολλὰ σκουπίδια 
παράγει. Τεχνικὴ πρόοδος καὶ 
σκουπίδια πᾶνε παρέα! Στὰ 
πολιτισμένα, στὰ πλούσια, στὰ 
βιομηχανοποιημένα κράτη, 

πετᾶνε, πετᾶνε, πετᾶνε.  Ἀκόμη 
καὶ σήμερα, στὴ μαστιζόμενη 
ἀπὸ φοβερὴ κρίση  Ἑλλάδα, 
βλέπουμε ἔξω ἀπὸ τὰ σοῦπερ 
μάρκετ πολλὰ ξέχειλα καρό-
τσια, καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι τὰ 
μισὰ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἀγοράστη-

καν θὰ πεταχθοῦν... στὰ σκου-
πίδια – πράγματα χρήσιμα καὶ 
καλὰ πολλὲς φορές.

«Οὔφ! τώρα... Νὰ ἐπιδιορ-
θώσω;  Ὄχι βέβαια! Τὸ πετάω 
καὶ ἀγοράζω ἄλλο». – «Τὸ 
αὐτοκίνητό μου; Τὸ ἀλλάζω 
κάθε πέντε χρόνια. Τὸ παλιό; 
Νὰ πάει στὰ παλιοσίδερα, στὰ 
νεκροταφεῖα αὐτοκινήτων», 
ἀκοῦμε συχνὰ νὰ λέγουν. Δὲν 
ἀφομοιώνεται ὅμως εὔκολα τὸ 
σίδερο. Τὰ δὲ παράγωγα τοῦ 
πετρελαίου, τὰ πλαστικά, τὰ νά-
υλον κτλ., οὔτε στὸν αἰῶνα τὸν 
ἅπαντα!  Ὅσο γιὰ τὰ πυρηνικὰ 
ἀπόβλητα, ψάχνουν ποῦ νὰ 
τὰ παραχώσουν, καὶ εὐτυχῶς 
ποὺ ὑπάρχουν καὶ οἱ φτωχὲς 
χῶρες... νὰ τὰ παραλάβουν, 
ἔναντι ἀμοιβῆς οἱ δύστυχες!

Βέβαια, οἱ φυσικοὶ πόροι 
ἐξαντλοῦνται, τὸ περιβάλλον 
βλάπτεται ἀνεπανόρθωτα, 
τὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα 
αὐξάνουν –τυφῶνες, τσουνάμι, 
τήξη τῶν πάγων, πλημμῦρες– 
καὶ τὸ χάσμα μεταξὺ πλουσίων 

Ἄνθρωποι καί... σκουπίδια

Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι τὰ σκουπίδια συνδέονται 
ἄμεσα μὲ τὸν πολιτισμό!  Ὅσο πιὸ ἀνεπτυγμένο 

εἶναι ἕνα κράτος, τόσο πιὸ πολλὰ σκουπίδια παρά-
γει. Τεχνικὴ πρόοδος καὶ σκουπίδια πᾶνε παρέα!K
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καὶ φτωχῶν χωρῶν αὐξάνει.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ μεγάλη 

τεχνολογικὴ ἐπανάσταση, ποὺ 
ἄρχισε τὸν 19ο αἰῶνα, ἔφερε 
πολλὰ ἀγαθὰ στὴν ἀνθρωπό-
τητα. Οἱ μεγάλες πεῖνες (λιμοί) 
λιγόστεψαν, σκληρὲς ἀρρώ-
στιες νικήθηκαν (χολέρα, πα-
νούκλα, λέπρα κτλ.), τὰ μέσα 

μεταφορᾶς (τρένα, αὐτοκίνητα, 
ἀεροπλάνα) ἔκαναν πιὸ εὔκο-
λη τὴ ζωή, σχολεῖα πολλὰ λει-
τούργησαν καὶ ἔδωσαν παιδεία 
σὲ πολλούς, μηχανὲς γιὰ τὴν 
καλλιέργεια τῆς γῆς κατασκευ-
άσθηκαν, ἔγινε αὔξηση τῆς πα-
ραγωγῆς.

Ἀλλά... ὅ,τι κερδήθηκε κιν-

δυνεύει νὰ χαθεῖ ἀπὸ τὴν ἀλό-
γιστη χρήση τῶν ἀγαθῶν.  Ὅλα 
στὸν βωμὸ δύο μεγάλων σύγ-
χρονων θεῶν: τῆς παραγωγῆς 
καὶ τῆς κατανάλωσης – ποὺ 
μακάρι νά ’ταν λελογισμένη 
κατανάλωση· εἶναι σπατάλη. 
Πολλοὶ πλούτισαν ξαφνικὰ 
καί... ζαλίστηκαν, ξέχασαν τὸν 
νόμο τοῦ Θεοῦ: Στὸ θαῦμα τῶν 
ἄρτων, ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ 
ἦταν νὰ μαζέψουν τὰ περισσεύ-
ματα, γιὰ νὰ μὴν χαθεῖ τίποτε. 
Καὶ ἀπὸ τὸν πλουτισμὸ στὴν 
ἐξουσία. Στὰ μεγάλα ἐργοστά-
σια παραγωγῆς χρειάζονται 
«δοῦλοι» νὰ τὰ κινήσουν καί 
«ὑπεράνθρωποι» νὰ τὰ διοική-
σουν· οἱ πρῶτοι θὰ παίρνουν 
λίγα, οἱ δεύτεροι θὰ πληρώνο-
νται καλά!  Ἔτσι, οἱ ἀνισότητες 
δημιουργοῦν κρίσεις ποὺ δὲν 
εἶναι οἰκονομικές, ἀλλὰ ἠθικο-
πνευματικές, καὶ προέρχονται 
ἀπὸ σπατάλη, πλεονεξία καὶ 
ἀδιαφορία.

Γιὰ νὰ μὴν γίνουν οἱ ἴδιοι οἱ 
ἄνθρωποι «σκουπίδια» –γιατὶ 
ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ ὕλη ἀκολου-
θεῖ ἡ ἀποσύνθεση· εἶναι νόμος 
τῆς φυσικῆς–, ἂς λειτουργή-
σουν:

α.  Ἡ οἰκονομία = τάξη, νό-
μος, στὸ σπίτι σου, στὸ κράτος 
σου.

β. Τό «μέτρον ἄριστον» τῶν 
ἀρχαίων προγόνων μας, ποὺ 
εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς σπατάλης, 
στὰ ὑλικὰ καὶ στὰ πνευματικά.

γ. Τό « Ἀγαπήσεις τὸν πλη-
σίον σου ὡς σεαυτόν» – νὰ 
πλησιάσεις, νὰ κατανοήσεις, 
νὰ στηρίξεις τὸν διπλανό σου.

Καὶ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ μὴν 
καταντήσουν οἱ ἄνθρωποι 
σκουπίδια, νὰ μείνουν ἄνθρω-
ποι, «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοί-
ωσιν» Θεοῦ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Ὅ,τι κερδήθηκε κινδυνεύει νὰ χαθεῖ ἀπὸ τὴν 
ἀλόγιστη χρήση τῶν ἀγαθῶν.  Ὅλα στὸν 

βωμὸ δύο μεγάλων σύγχρονων θεῶν: τῆς 
παραγωγῆς καὶ τῆς κατανάλωσης.K
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οἱ κράμπες: 
Τί εἶναι καὶ τί γνωρίζουμε;

Οἱ κράμπες εἶναι μυικὸς 
σπασμός, πολὺ ἐνο-
χλητικές, συμβαίνουν 

ἀπροειδοποίητα καὶ εἶναι ἐπί-
μονες καὶ ἐπώδυνες. Διαρκοῦν 
μερικὰ δευτερόλεπτα ἕως λίγα 
λεπτά.

Στὴν κράμπα ὁ μῦς συ-
σπᾶται ἀκούσια, ἀπότομα καὶ 
ἔντονα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
ὑπάρχει ὁ δυνατὸς πόνος.  Ἡ 
σύσπασις εἶναι τόσο ἔντονη, 

ποὺ μπορεῖ νὰ διαγράφεται 
ὁ μῦς κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα καὶ 
νὰ μπορεῖ νὰ ψηλαφηθεῖ. Οἱ 
κράμπες δὲν εἶναι ἐπικίνδυνες 
γιὰ τὴ ζωή, ἀλλὰ εἶναι πολὺ 
ἐνοχλητικές. 

Οἱ κράμπες παρουσιάζο-
νται μετὰ ἀπὸ ἔντονη σωμα-
τικὴ ἄσκηση, ἀφυδάτωση, ἀπὸ 
ἔλλειψη ὡρισμένων στοιχείων 
ὅπως κάλιο, νάτριο, ἀσβέστιο, 
μαγνήσιο (π.χ. στὴν ἐγκυμοσύ-
νη), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάποια φάρ-
μακα, π.χ. διουρητικά. Μπο-
ρεῖ νὰ ἐμφανισθοῦν σὲ κάθε 

ἡλικία, ἀκόμη καὶ στὰ παιδιά, 
ἀλλὰ σπάνια.

Οἱ κράμπες, σύμφωνα μὲ 
τὴν παθολογικὴ φυσιολογία, 
ὀφείλονται σὲ συσσώρευση 
γαλακτικοῦ ὀξέος. Γι’ αὐτὸ εἶναι 
ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρχει ἰσορ-
ροπία στὰ ἐπίπεδα νατρίου καὶ 
χλωρίου, δηλαδὴ νὰ ὑπάρχει 
ἡ ἠλεκτρολυτικὴ ἰσορροπία, 
ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ 
τὴ μεταβίβαση τῶν ἠλεκτρικῶν 

σημάτων στὰ νευρικὰ καὶ μυ-
ϊκὰ κύτταρα· ἐπίσης, συμβάλ-
λει στὴ μεταφορὰ καὶ ἄλλων 
συστατικῶν στὸ αἷμα. Εἰδικῶς 
οἱ μυϊκὲς κράμπες ὀφείλονται 
σέ:

1) τραυματισμὸ τοῦ μυός, 
π.χ. ἀπὸ κάταγμα,

2) ἔντονη σωματικὴ ἄσκη-
ση, ὅπως σὲ ἀνθρώπους ποὺ 
ἀσκοῦνται ἔντονα, χωρὶς νὰ 
προετοιμάσουν τοὺς μῦς,

3) σὲ ἀνάπαυση, εἰδικὰ σὲ 
ἡλικιωμένους, οἱ ὁποῖες κα-
ταστρέφουν τὸν ὕπνο καὶ ἡ 

ἀκριβὴς αἰτία τους δὲν εἶναι 
γνωστή,

4) ἀφυδάτωση, εἰδικὰ τὸ 
καλοκαίρι, καὶ εἶναι πρώιμο 
σύμπτωμα τῆς θερμοπληξίας,

5) ἔλλειψη καλίου, νατρί-
ου, ἀσβεστίου καὶ μαγνησίου, 
ὅπως μπορεῖ νὰ παρουσιασθεῖ 
σὲ ἐγκυμοσύνη, ἀλλὰ καὶ σὲ 
συχνοὺς ἐμέτους,

6) φάρμακα, ὅπως τὰ διου-
ρητικὰ κ.ἄ.

7) ἔλλειψη βιταμινῶν, ὅπως 
θειαμίνη-Β1, παντοθενικόν-Β5, 
πυροδοξίνη-Β6,

8) ἐρεθισμὸ ἑνὸς νεύρου, 
ὅπως στὴν κήλη μεσοσπον-
δυλίου δίσκου ἢ διαβητικὴ 
νευροπάθεια κ.ἄ.

Ἐπίσης, κράμπες παρουσι-
άζονται στὴ θάλασσα, ἐνῷ κά-
ποιος κολυμπᾷ. Τότε πρέπει ὁ 
κολυμβητὴς νὰ μὴν πανικο-
βληθεῖ, ἀλλὰ νὰ προσπαθήσει 
νὰ τεντώσει τὸ πάσχον πόδι, νὰ 
γυρίσει ἀνάσκελα καὶ σιγὰ σιγὰ 
στὴν ὕπτια αὐτὴ θέση νὰ προ-
σπαθήσει νὰ κολυμπήσει, γιὰ 
νὰ φθάσει στὴν ἀκτή, καὶ τότε 
νὰ κάνει ἐλαφρὺ μασὰζ στὸ ση-
μεῖο τῆς κράμπας καὶ νὰ πιεῖ 
πολὺ νερό, γιὰ νὰ ἐνυδατωθεῖ.

Μπορεῖ οἱ κράμπες στὰ πό-
δια νὰ μοιάζουν μὲ τὸν πόνο 
τῆς διαλείπουσας χωλότητας, 
ἀλλὰ σὲ αὐτὴν ὁ πόνος ἐμφα-
νίζεται μετὰ ἀπὸ βάδιση γιὰ κά-
ποια ἀπόσταση καὶ σταματᾷ μὲ 

Στὴν κράμπα ὁ μῦς συσπᾶται ἀκούσια, ἀπότο-
μα καὶ ἔντονα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχει 

ὁ δυνατὸς πόνος.K

K
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τὴ στάση, καὶ ὁ πόνος αὐτὸς 
δὲν εἶναι μυϊκός.

Πῶς ὅμως ἀντιμετωπίζονται 
οἱ κράμπες;

1) Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ 
κάνει ὁ πάσχων εἶναι νὰ τεντώ-
σει τὸ πόδι του, ἂν ἡ κράμπα 
ἔχει παρουσιασθεῖ σὲ αὐτό, καὶ 
νὰ περπατήσει γιὰ λίγο· λίγο 
ἁπαλὸ μασὰζ θὰ ὠφελήσει.

2)  Ἂν ἡ κράμπα ὀφείλεται 
σὲ σωματικὴ ἄσκηση, πρέπει 
νὰ πιεῖ ἀρκετὸ νερό, καὶ μάλι-
στα διαλύματα ἠλεκτρολυτῶν 
(κάλιο-νάτριο). Δὲν χρειάζονται 
φάρμακα, διότι θὰ ὑποχωρήσει 
σύντομα.

3)  Ἂν ὑπάρχει μυϊκὸς τραυ-
ματισμός, μποροῦν νὰ χρησι-
μοποιηθοῦν μυοχαλαρωτικὰ 
γιὰ μικρὸ διάστημα.

4)  Ἂν ἡ κράμπα ὀφείλε-
ται σὲ κήλη μεσοσπονδυλίου 
δίσκου ἢ διαβητικὴ νευροπά-
θεια, θὰ πρέπει νὰ γίνει θερα-
πεία αὐτῶν τῶν νόσων.

Ὑπάρχει πρόληψις;
Ὅταν γίνεται σωματικὴ 

ἄσκησις, πρέπει νὰ γίνεται ἡ 
σωστὴ ἐνυδάτωσις πρό, κατὰ 
καὶ μετὰ τὴν ἄσκηση, εἰ δυ-
νατὸν μὲ διαλύματα ἠλεκτρο-
λυτῶν, καὶ περισσότερο τὶς 
θερμὲς ἡμέρες.

Ἂν οἱ κράμπες συμβοῦν 
κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη, ὁ γυναι-
κολόγος θὰ χορηγήσει ἀσβέ-
στιο καὶ μαγνήσιο.

Ἂν συμβοῦν στὸν χῶρο τῆς 
ἐργασίας, τὶς προλαμβάνουν 
κάνοντας ἀσκήσεις, ἀλλάζο-
ντας θέσεις ἢ κάνοντας μικρὰ 
διαλείμματα.

Ἂν συμβαίνουν στὸν ὕπνο, 
μπορεῖ νὰ τὶς προλάβουν κά-
νοντας ἀσκήσεις, πρὶν ξαπλώ-
σουν, καὶ παίρνοντας ἀσβέστιο 
καὶ μαγνήσιο.

Στοὺς ἡλικιωμένους γίνεται 
κατάλληλη ἐνυδάτωσις καὶ χο-
ρήγησις ἐπίσης ἀσβεστίου καὶ 
μαγνησίου.

Ὁμοίως, οἱ κράμπες προ-
λαμβάνονται μὲ τὴν κατάλληλη 
διατροφή, δηλαδὴ προτιμῶνται 
τροφὲς πλούσιες σὲ ἀσβέστιο, 
ὅπως γάλα, γιαούρτι καὶ σαλά-
τες μὲ φυλλώδη πράσινα λαχα-
νικά, ποὺ περιέχουν μαγνήσιο, 
διότι εἶναι τὸ βασικὸ στοιχεῖο 
τῆς χλωροφύλλης.  Ἐπίσης, ξη-
ροὶ καρποί, θαλασσινά, ἀποξη-
ραμένα φροῦτα, ὄσπρια κ.ἄ. 
Γιὰ τὸ κάλιο νὰ προτιμῶνται 
οἱ πατάτες, οἱ μπανάνες καὶ ὁ 
κόκκινος χυμὸς παντζαριῶν. 

Παράλληλα, ὅμως, πρέπει 
νὰ περιορίζονται οἱ τροφὲς ποὺ 
προκαλοῦν τὴ συχνὴ ἐμφάνιση 
τῶν κραμπῶν, ὅπως ἡ καφεΐνη 
(καφές, τσάι, ἀναψυκτικά). Νὰ 
προτιμᾶται καφὲς χωρὶς κα-
φεΐνη (décaféiné) καὶ τσάι ἀπὸ 
ἄλλα βότανα τῆς ἑλληνικῆς 
γῆς, ποὺ ὠφελοῦν ἐπίσης.

Ἔτσι μπορεῖ νὰ γίνει μιὰ νέα 
ἀρχή, χωρὶς τὶς ἐνοχλητικὲς μυ-
ϊκὲς κράμπες.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός 
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«Ζοῦμε στὴν κοινωνία τῆς 
πληροφορίας». Τὰ λόγια 
αὐτά, πέραν τοῦ ὅτι συμπυ-

κνώνουν τὶς θαυμαστὲς ἀλλαγὲς 
ποὺ ἔχει ἐπιφέρει στὴ ζωή μας ἡ 
μεγάλη ἐπανάσταση τῶν ἠλεκτρο-
νικῶν ὑπολογιστῶν καὶ τοῦ δια-
δικτύου, χρησιμοποιοῦνται συχνὰ 
καὶ ἐν εἴδει «αὐτάρεσκου αὐτοε-
παίνου» τῆς ἐποχῆς μας. Διότι μιὰ 
ἐποχὴ ποὺ ἀποκαλεῖται «κοινωνία 
τῆς πληροφορίας» μοιάζει νὰ εἶναι 
μιὰ ἐποχὴ αὐταπόδεικτα σπου-

δαία.  Ἄλλωστε, πρόσβαση στὴν 
πληροφορία σημαίνει πρόσβαση 
στὴ γνώση.  Ἔτσι, μιὰ κοινωνία τῆς 
πληροφορίας δὲν μπορεῖ παρὰ 
νὰ εἶναι μιὰ κοινωνία τῆς γνώσης. 
Τοὐλάχιστον, ἔτσι μοιάζει λογικὸ 
νὰ ἦταν τὰ πράγματα...

Δυστυχῶς, ὅμως, τὰ πράγματα 
εἶναι πιὸ περίπλοκα.  Ὅπως συμ-
βαίνει πολὺ συχνὰ καὶ ἀλλοῦ, 
ἔτσι καὶ ἐδῶ ἡ πραγματικότητα 
διαψεύδει πανηγυρικὰ τὶς εὐλο-
γοφανεῖς σχηματοποιήσεις μας.

Ἐπιβάλλεται βεβαίως νὰ δι-
ευκρινίσουμε ὅτι δὲν θὰ διανο-
ούμασταν νὰ ἀρνηθοῦμε πὼς οἱ 
ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστὲς καὶ τὸ 
διαδίκτυο ἀποτελοῦν σπουδαῖα 
ἐργαλεῖα.  Ἀσμένως θὰ προσυπο-
γράφαμε ὅλα ὅσα θὰ μποροῦσε 

νὰ πεῖ κανεὶς πρὸς ἐξύμνηση τῶν 
νέων τεχνολογιῶν.  Ὅλα αὐτὰ 
ὅμως ὑπὸ μία προϋπόθεση: ὅτι 
ἔχει κανεὶς τὴν παιδεία, ὥστε νὰ 
χρησιμοποιήσει σωστὰ αὐτὰ τὰ 
ὁμολογουμένως σπουδαῖα ἐργα-
λεῖα.  Ἔ, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ κα-
ταλάβουμε ποῦ βρίσκεται τὸ πρό-
βλημα: Τὸ πρόβλημα βρίσκεται 
στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ παιδιὰ σήμερα, 
ὅλο καὶ περισσότερο, ἐγκλωβίζο-
νται στὸν ἐντυπωσιακὸ κόσμο τῶν 
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ 

τοῦ διαδικτύου, πολὺ πρὶν ἀπο-
κτήσουν τὴν παιδεία ποὺ θὰ τοὺς 
ἐπέτρεπε νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν 
σωστά. Αὐτὸς εἶναι ἴσως ὁ πυρή-
νας τοῦ προβλήματος.

Σκοπίμως χρησιμοποιοῦμε 
ἐδῶ τὸν ὅρο παιδεία, ποὺ σημαίνει 
κριτικὴ ἱκανότητα, ὡριμότητα τῆς 
σκέψης, καὶ ἀκόμη ἀξίες, ἱεραρχή-
σεις, προτεραιότητες. Συχνὰ πα-
ρασυρόμαστε νὰ πιστεύσουμε ὅτι 
θὰ ἀρκοῦσε νὰ ἔχουν τὰ παιδιὰ 
κάποιες πρακτικὲς γνώσεις, ποὺ 
θὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ ἀποφύ-
γουν κάποιες «κακοτοπιές» (ὥστε, 
γιὰ παράδειγμα, νὰ μὴ συμβεῖ νὰ 
φορτώσουν τὴν πιστωτικὴ κάρ-
τα τῶν γονέων τους μὲ τὴν κατὰ 
λάθος ἀγορὰ κάποιου... πολυτε-
λοῦς αὐτοκινήτου, νὰ μὴν ἀφή-

σουν προσωπικά τους στοιχεῖα νὰ 
διαρρεύσουν σὲ ἀγνώστους, νὰ 
μάθουν νὰ προφυλάσσονται ἀπὸ 
τὸν διαδικτυακὸ ἐκφοβισμό, τὸ 
λεγόμενο “bullying”, καὶ ἄλλα). 
Οἱ πρακτικὲς αὐτὲς γνώσεις χρει-
άζονται. Εἶναι τὸ ἐλάχιστο.  Ἀλλὰ 
δὲν εἶναι τὸ πᾶν. Αὐτὸ ποὺ πραγ-
ματικὰ θὰ χρειαζόταν θὰ ἦταν 
παιδεία. Καὶ βεβαίως, ἐπαναλαμ-
βάνουμε, ὁ πυρήνας τοῦ προβλή-
ματος ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ 
παιδιὰ σήμερα ἐγκλωβίζονται στὶς 
νέες τεχνολογίες, πολὺ πρὶν ἀπο-
κτήσουν τὴν παιδεία ποὺ θὰ τοὺς 
ἐπέτρεπε νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν 
σωστά.

Τὴν ἐποχὴ μάλιστα τῆς με-
γάλης ἔκρηξης τῶν νέων τεχνο-
λογιῶν ὑπῆρχε καὶ μία ἄλλη 
μεγάλη παγίδα. Μιλᾶμε γιὰ τὴν 
ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἠλε-
κτρονικοὶ ὑπολογιστὲς καὶ τὸ 
διαδίκτυο ἀντιπροσώπευαν ἕναν 
ἄγνωστο κόσμο γιὰ τοὺς μεγα-
λυτέρους (γονεῖς ἢ παπποῦδες 
σὲ μιὰ οἰκογένεια), ἐνῷ ἦταν 
αὐτονόητο κομμάτι τῆς καθημε-
ρινότητας τῶν μικρῶν παιδιῶν. 
Δὲν θὰ συζητήσουμε τὶς συνέπειες 
αὐτῆς τῆς κατάστασης στὸ λεγό-
μενο «χάσμα τῶν γενεῶν».  Ἡ 
μεγάλη παγίδα ἦταν ὅτι οἱ γονεῖς 
καὶ οἱ παπποῦδες, βλέποντας τὰ 
παιδιά «φυτεμένα» νυχθημερὸν 
μπροστὰ στὴν ὀθόνη ἑνὸς ὑπο-
λογιστῆ νὰ παραμελοῦν τὰ μα-
θήματά τους καὶ ὅλες τὶς ἄλλες 
ὑποχρεώσεις τους, ἀρέσκονταν 
νὰ αὐταπατῶνται λέγοντας στοὺς 
ἑαυτούς τους καὶ τοὺς ἄλλους: 
«Μπορεῖ τὸ παιδὶ νὰ μὴν τὰ κα-
ταφέρνει σὲ αὐτὰ ποὺ ζητάει τὸ 
σχολεῖο, ἀλλὰ τὰ καταφέρνει 
περίφημα σὲ αὐτὰ ποὺ ζητάει ἡ 
ἐποχή μας. Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει 
ζηλευτὲς ἐπιδόσεις στὰ  Ἀρχαῖα, τὰ 

Ἀποξένωση ἀπὸ τὴ γνώση... 
στὴν κοινωνία τῆς πληροφορίας

Τὸ πρόβλημα βρίσκεται στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ παιδιὰ σή-
μερα, ὅλο καὶ περισσότερο, ἐγκλωβίζονται στὸν ἐντυ-
πωσιακὸ κόσμο τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ 
τοῦ διαδικτύου, πολὺ πρὶν ἀποκτήσουν τὴν παιδεία 

ποὺ θὰ τοὺς ἐπέτρεπε νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν σωστά.K
K
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Μαθηματικὰ καὶ τὴ Φυσική, ἀλλὰ 
διαπρέπει στὶς νέες τεχνολογίες, 
καὶ ἐκεῖ, ἀσφαλῶς, θὰ διακριθεῖ 
στὸ μέλλον».  Ἀδυνατοῦσαν νὰ 
καταλάβουν ὅτι πολὺ συχνὰ τό 
«βλαστάρι» τους ἁπλῶς ἔπαιζε 
ὅλη τὴ μέρα παιχνίδια ἢ ἔχανε 
τὴν ὥρα του σὲ ἀτέρμονες περιη-
γήσεις σὲ ἱστοτόπους κοινωνικῆς 
δικτύωσης, ἂν δὲν ἔκανε καὶ τίπο-
τα χειρότερο...  Ἔτσι, πολλὰ παιδιὰ 
βυθίζονταν ὅλο καὶ περισσότερο 
στὸ τέλμα μιᾶς ἀρρωστημένης 
ἐξάρτησης, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ 
οἱ γονεῖς τους τὰ φαντάζονταν νὰ 
ἀνοίγουν τὰ φτερά τους, γιὰ νὰ 
κατακτήσουν ἕνα πολλὰ ὑποσχό-
μενο μέλλον...

Σήμερα, ποὺ δὲν βρισκόμα-
στε πιὰ στὴν ἀρχὴ τῆς μεγάλης 
τεχνολογικῆς ἔκρηξης, ἀλλὰ οἱ 
ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστὲς καὶ τὸ 
διαδίκτυο ἀποτελοῦν ἀναπόσπα-
στο κομμάτι τῆς καθημερινότητάς 
μας, μποροῦμε δυστυχῶς νὰ δι-
απιστώσουμε ὅτι ἡ ἠλεκτρονικὴ 
ἐπανάσταση εἶχε μιὰ παράδοξη, 
διττὴ ἐπίδραση:  Ἀπὸ τὴ μιά, 
στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα οἱ 
νέες τεχνολογίες ἀντιπροσωπεύ-
ουν ἕνα πανίσχυρο ὅπλο γιὰ τὴν 
ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, ποὺ μέσα 
σὲ λίγο μόλις χρονικὸ διάστημα 
ἔχει ἐπιτρέψει μιὰ τεράστια πρόο-
δο στὴν ἐπιστημονικὴ γνώση σὲ 
πλείστους τομεῖς τοῦ ἐπιστητοῦ.  
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως, στὴν εὐρύ-
τερη κοινωνία οἱ νέες τεχνολογίες 
μοιάζουν συχνὰ ὄχι ἁπλῶς νὰ μὴν 
προάγουν τὴ γνώση, ἀλλὰ ἀντίθε-
τα... νὰ ἀποξενώνουν ἀπὸ αὐτήν.

Ὁρατὸ σύμπτωμα αὐτῆς τῆς 
ἀποξένωσης ἀπὸ τὴ γνώση εἶναι 
ἡ προϊοῦσα ἀποξένωση τοῦ ση-
μερινοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ βιβλίο. 
Παλαιότερα, κάθε οἰκογένεια ποὺ 
σεβόταν τὸν ἑαυτό της θεωροῦσε 
ὑποχρέωσή της νὰ συντηρεῖ μιὰ 
ἀξιοπρεπῆ βιβλιοθήκη. Σήμερα, 
ἀντίθετα, τὰ ὅποια βιβλία –στὴν 
καλύτερη περίπτωση– ἔχουν ἀπὸ 
καιρὸ συσκευασθεῖ σὲ χαρτόκου-
τα καὶ ἔχουν ἀποθηκευθεῖ σὲ πα-
τάρια ἢ ἀποθῆκες, καὶ ἡ βιβλιο-
θήκη εἶναι κἄτι τὸ ἄγνωστο στὰ 

περισσότερα σπίτια (ἐξαιρουμένης 
ἴσως τῆς ὑποτυπώδους μαθητικῆς 
«βιβλιοθήκης» μὲ τὰ σχολικὰ 
ἐγχειρίδια καὶ τὰ βοηθήματα, ὅταν 
στὴν οἰκογένεια ὑπάρχουν παιδιά-
μαθητές).

Ὅσον δὲ ἀφορᾷ τοὺς νεωτέ-
ρους, ἐκεῖ ἡ κατάσταση μοιάζει 
τραγική: Οἱ νέοι, πολὺ ἁπλᾶ, 
δὲν διαβάζουν. Καὶ αὐτὸ βεβαίως 
ὀφείλεται κατ’ ἐξοχὴν στὸν ἰσο-
πεδωτικὸ ἀνταγωνισμὸ τῶν νέων 
τεχνολογιῶν.  Ἡ καθηλωτικὴ δύ-
ναμη τῆς εἰκόνας, ἡ διαδραστικό-
τητα τῶν νέων τεχνολογιῶν, ἀλλὰ 
καὶ ὁ ἐθισμὸς στὴν παθητικότητα, 
ὅλα αὐτὰ μαζὶ κάνουν πλέον τὴν 

ἀνάγνωση ἀκόμη καὶ λίγων μό-
νο σελίδων συνεχοῦς κειμένου 
νὰ φαντάζει δυσβάστακτο βά-
ρος στὰ μάτια ἑνὸς παιδιοῦ τῆς 
ἐποχῆς μας. Τὰ μόνα βιβλία ποὺ 
μπαίνουν στὰ περισσότερα σπί-
τια εἶναι τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια, τὰ 
ὁποῖα καταχωνιάζονται στὸ τέλος 
τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, ἂν δὲν κα-
ταστρέφονται κιόλας τελετουργικὰ 
ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς μαθητές.

Ἀκόμη ὅμως καὶ οἱ νέοι οἱ 
ὁποῖοι στὸ σχολεῖο ἔχουν, ὅπως 
συνηθίζουμε νὰ λέμε, «καλὲς σχέ-
σεις μὲ τὸ διάβασμα», συνήθως 
δὲν ἀναπτύσσουν μὲ τὸ βιβλίο 
παρὰ μιὰ σχέση χρησιμοθηρική: 

Ὁρατὸ σύμπτωμα τῆς ἀποξένωσης ἀπὸ τὴ γνώ-
ση εἶναι ἡ προϊοῦσα ἀποξένωση τοῦ σημερινοῦ 

ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ βιβλίο.K
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Τὸ σχολικὸ ἐγχειρίδιο περιέχει τὴν 
ὕλη ποὺ πρέπει νὰ ἐκμάθουν, γιὰ 
νὰ ἐπιτύχουν στὶς ἐξετάσεις.  Ὅταν 
λοιπὸν ἀφήσουν πίσω τους τὶς 
ἐξετάσεις, τὸ βιβλίο δὲν ἔχει πιὰ 
θέση στὴ ζωή τους, γιατὶ δὲν ἔχει 
ρίζες σὲ αὐτήν. Τὸ βιβλίο δὲν εἶναι 
ἡ παρέα, ἡ ψυχαγωγία καὶ ἡ κα-
ταφυγή τους, ὅπως ἦταν παλιά.

Σπανίως συνειδητοποιοῦμε 
πόσο ἐλάχιστα τιμητικὴ εἶναι ἡ 
εἰκόνα αὐτῆς τῆς τελείας ἀπο-
ξένωσης ἀπὸ τὸ βιβλίο καὶ τῆς 
μανιώδους ἐνασχόλησης μὲ τὰ 
ποικίλα «γκάτζετς» τῶν νέων 
τεχνολογιῶν. Θὰ ἀναφέρουμε 
ἐδῶ ἕνα μόνο παράδειγμα. Σὲ 
ἕναν ἀπὸ τοὺς γνωστότερους δι-

εθνεῖς τουριστικοὺς ὁδηγοὺς γιὰ 
τὴν  Ἑλλάδα, στὸ σημεῖο ὅπου 
περιγράφεται ἕνας δημοφιλὴς 
τουριστικὸς προορισμός, διαβά-
ζουμε γιά «τούς “σίκ” νεαροὺς  
Ἀθηναίους ποὺ συρρέουν ἐδῶ 
τὰ Σαββατοκύριακα – ἢ τοὺς λι-
γώτερο “σίκ” Εὐρωπαίους. Οἱ τε-
λευταῖοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ μελετοῦν 
τοὺς τουριστικοὺς ὁδηγούς, ἐνῷ 
οἱ  Ἀθηναῖοι τραβοῦν φωτογρα-
φίες ὁ ἕνας τὸν ἄλλο μὲ τὰ κινη-
τά τους τηλέφωνα» (Frommer’s 
Greece, ed. John Wiley & Sons, 
Inc., 20128, σελ. 272). Θὰ πεῖτε, 
αὐτὸ τὸ ἀπαράδεκτο σχόλιο προ-
δίδει ἕνα σχεδὸν ἀνθελληνικὸ 
πνεῦμα.  Ἴσως. Τὸ σημαντικὸ ὅμως 
δὲν εἶναι αὐτό. Τὸ σημαντικὸ εἶναι 
ἡ ἀπαράδεκτη εἰκόνα ποὺ δίνει ἡ 
ἀποξένωση ἀπὸ τὸ βιβλίο καὶ ἡ 
ἐξάρτηση ἀπὸ τά «γκάτζετς», μιὰ 
εἰκόνα ἡ ὁποία δίνει λαβὲς σὲ κά-
ποιους –ποὺ δὲν διαπνέονται ἴσως 

ἀπὸ φιλελληνικὰ αἰσθήματα– γιὰ 
τέτοια σχόλια.

Καὶ ἂν μὲν εἴχαμε ἀφήσει στὴν 
ἄκρη τὰ βιβλία, γιατὶ ὅσα παλιὰ 
μᾶς προσέφεραν αὐτὰ τὰ βρί-
σκουμε πλέον στὸ διαδίκτυο, τότε 
δὲν θὰ ὑπῆρχε ἴσως πρόβλημα 
ἢ λόγος ν’ ἀνησυχοῦμε.  Ἀλλὰ 
δυστυχῶς τὰ πράγματα δὲν ἔχουν 
ἔτσι.

Μὰ τὰ πάντα, θὰ ποῦν κάποιοι, 
ὑπάρχουν πιὰ στὸ διαδίκτυο.  Ἒ 
λοιπὸν ὄχι! Κάντε ἕνα πείραμα. 
Σταθεῖτε μπροστὰ στὴ βιβλιοθήκη 
σας καὶ διερωτηθεῖτε πόσα ἀπὸ τὰ 
βιβλία ποὺ ἔχετε ἐκεῖ ὑπάρχουν 
στὸ διαδίκτυο.  Ἡ ἀπάντηση εἶναι 
δεδομένη: Σχεδὸν τίποτα! Πῶς 

λοιπὸν «ὑπάρχουν ὅλα στὸ δια-
δίκτυο»;  Ἀσφαλῶς θὰ βρεθοῦν 
κάποιοι ποὺ θὰ ποῦν ὅτι μπορεῖ 
μὲν νὰ μὴν ὑπάρχουν τὰ ἴδια τὰ 
συγκεκριμένα βιβλία, ἀλλὰ πά-
ντως ὑπάρχουν πλεῖστες ὅσες 
πληροφορίες γιὰ ὅλα ὅσα μπορεῖ 
αὐτὰ νὰ γράφουν μέσα – ἔτσι, τὰ 
βιβλία πλέον περιττεύουν.  Ἀνα-
λογιστεῖτε πόσο τερατῶδες εἶναι 
αὐτό: Τί λοιπόν; ἂν ὑποθέσουμε 
ὅτι στὸ διαδίκτυο ὑπάρχουν, γιὰ 
παράδειγμα, πλεῖστες ὅσες πλη-
ροφορίες γιὰ τὴν ἐκστρατεία τοῦ 
Ναπολέοντα στὴ Ρωσία, ἆραγε 
αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι γιὰ πέτα-
μα τὸ μυθιστόρημα ἑνὸς κάποιου 
Τολστόι μὲ τὸν τίτλο Πόλεμος καὶ 
Εἰρήνη;  Ἕνα τέτοιο σκεπτικὸ μᾶς 
ἀποκαλύπτει πῶς ἀπὸ τὴν εὔκο-
λη πρόσβαση στὴν πληροφορία 
ἔχουμε φθάσει στὴν ἄκριτη ἀπα-
ξίωση τῶν πάντων!

Ἀλλά, καὶ ἂν ἀκόμη ὑποθέ-

σουμε ὅτι ὅλα, μὰ ὅλα τὰ βιβλία 
ὑπῆρχαν –κι ἂς μὴν ὑπάρχουν– 
μέσα στὸ διαδίκτυο, προσβάσιμα 
ἀπὸ ἕναν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογι-
στή, καὶ πάλι τὸ πρόβλημα δὲν 
αἴρεται: Ποιὸς μπορεῖ νὰ καυχηθεῖ 
ὅτι ἔχει διαβάσει βιβλία ἀπὸ τὴν 
ὀθόνη ἑνὸς ὑπολογιστῆ, μὲ τὴ 
φωτεινότητα τῆς ὀθόνης νὰ κατα-
πονεῖ τὰ μάτια μετὰ τὴν ἀνάγνωση 
μερικῶν μόλις παραγράφων; Γιὰ 
νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς, τὸ διαδί-
κτυο μᾶς προσφέρει ἁπλῶς τὴ 
δυνατότητα μιᾶς ἀποσπασματικῆς 
ἀνάγνωσης, ἤ, ἀκόμα συχνότερα 
καὶ ἀκόμα χειρότερα, τὴν αἴσθη-
ση ὅτι δὲν διαβάζουμε μέν, ἀλλὰ 
πάντως θὰ μπορούσαμε νὰ διαβά-
ζαμε ὅσο θέλαμε, ἂν χρειαζόταν...

Πῶς φθάσαμε ὣς ἐδῶ; Στὴν 
ἀρχὴ παρασυρθήκαμε ἴσως νὰ 
συμφωνήσουμε μὲ αὐτὸ ποὺ 
ἦταν τό «σλόγκαν» τῆς κοινω-
νίας τῆς πληροφορίας: «Σήμερα 
δὲν πάει μπροστὰ αὐτὸς ποὺ ξέρει 
πολλά –ἄλλωστε, εἶναι ἀδύνατον 
νὰ γνωρίζει κανεὶς ὅλα ὅσα τοῦ 
ζητεῖται νὰ γνωρίζει–, ἀλλὰ αὐτὸς 
ποὺ ξέρει ποῦ θὰ βρεῖ τὶς γνώ-
σεις, ὅταν τὶς χρειαστεῖ». Χωρὶς 
νὰ τὸ καταλάβουμε, καταλήξαμε 
νὰ θεωροῦμε ὅτι δὲν χρειάζεται 
νὰ μάθουμε τίποτα, διότι στὸ δι-
αδίκτυο μποροῦμε νὰ βροῦμε 
ὅλες τὶς γνώσεις τοῦ κόσμου. 
Μᾶς διέφυγε ὅμως μιὰ κρίσιμη 
λεπτομέρεια: Πὼς ὅ,τι ὑπάρχει 
στὸ διαδίκτυο δὲν εἶναι γνώση, 
ἀλλὰ πληροφορία· γνώση γίνε-
ται, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ἁπλᾶ, ὅταν 
τὸ βάλουμε μέσα στὸ κεφάλι μας.  
Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ τελευταῖο ἐμεῖς τὸ 
κρίναμε ἀστόχαστα περιττό. Καὶ 
ἔτσι, μοιραῖα, καταλήξαμε στὸ 
ἑξῆς ὀξύμωρο: Μέσα στὴν ἐποχὴ 
ποὺ ἐπαίρεται αὐτάρεσκα ὅτι εἶναι 
ἡ κοινωνία τῆς πληροφορίας, 
ἐμεῖς καταλήξαμε στὴν ὅλο καὶ 
μεγαλύτερη ἀποξένωση ἀπὸ τὴ 
γνώση καὶ στὴν τελεία ἀπαξίωση 
τῆς παιδείας...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Μέσα στὴν ἐποχὴ ποὺ ἐπαίρεται αὐτάρεσκα ὅτι 
εἶναι ἡ κοινωνία τῆς πληροφορίας, ἐμεῖς καταλή-

ξαμε στὴν ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἀποξένωση ἀπὸ τὴ 
γνώση καὶ στὴν τελεία ἀπαξίωση τῆς παιδείας...K
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Τίποτα στὴ ζωὴ δὲν εἶναι πιὸ 
συναρπαστικὸ ἀπὸ τὸ ξαφ-
νικὸ ξεπέταγμα μιᾶς σπί-

θας, μιᾶς λάμψης μέσα μας, ποὺ 
μᾶς ἀφήνει ἀλλαγμένους – καὶ 
ὄχι ἁπλῶς ἀλλαγμένους, ἀλλὰ 
ἀλλαγμένους πρὸς τὸ καλύτε-
ρο. Τέτοιες στιγμὲς εἶναι σίγου-
ρα σπάνιες, ἀλλὰ συμβαίνουν 
σὲ ὅλους μας. Μερικὲς φορὲς 
ἡ ἀφορμὴ ἔρχεται ἀπὸ κάποιο 
βιβλίο ποὺ διαβάσαμε, ἀπὸ ἕνα 
κήρυγμα ποὺ ἀκούσαμε, ἀπὸ κά-
ποιο στίχο. Μερικὲς φορὲς ἀπὸ 
κάποιο φίλο...

Ἐκεῖνο τὸ χειμωνιάτικο ἀπό-
γευμα στὸ Μανχάταν, περιμένο-
ντας στὸ μικρὸ γαλλικὸ ἑστιατό-
ριο, ἔνιωθα ἀπογοητευμένος καὶ 
πολὺ στενοχωρημένος.  Ἡ αἰτία;  
Ἀπὸ τὰ πολλὰ λάθη ποὺ εἶχα κά-
νει, ἕνα σχέδιο μεγάλης σημασίας 
γιὰ τὴ ζωή μου εἶχε καταρρεύσει.  
Ἀκόμη καὶ ἡ προοπτικὴ ὅτι θὰ 
ἔβλεπα ἕναν ἀγαπητὸ φίλο (τόν 
«γέροντα», ὅπως τὸν ἀποκα-
λοῦσα τρυφερὰ μέσα μου) δὲν 
ἀρκοῦσε νὰ μὲ ἀνεβάσει ψυχο-
λογικὰ ὅπως ἄλλοτε. Καθόμουν 

συνοφρυωμένος, κοιτάζοντας τὸ 
καρὸ τραπεζομάντηλο, ἀναμα-
σώντας μὲ πικρία τὴν ἀπογοή-
τευσή μου.

Ἐπιτέλους τὸν εἶδα νὰ ἔρχε-
ται ἀπὸ τὸ ἀπέναντι πεζοδρόμιο, 
κουκουλωμένος στὸ παμπάλαιο 
παλτό του, μὲ τὸ ἀσουλούπωτο 
καπέλο του τραβηγμένο πάνω 
ἀπὸ τὴ φαλάκρα του – ἔμοιαζε 
μᾶλλον μὲ ὑπερκινητικὸ κα-
λικάντζαρο παρὰ μὲ ἐξέχοντα 
ψυχίατρο. Τὸ γραφεῖο του ἦταν 
ἐκεῖ κοντά. Σίγουρα εἶχε μόλις τε-
λειώσει μὲ τὸν τελευταῖο ἀσθενῆ 
τῆς ἡμέρας. Κόντευε τὰ ὀγδόντα, 
ἀλλὰ ἀκόμα ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγ-
γελμά του, ἀκόμα ἦταν διευ-
θυντὴς ἑνὸς μεγάλου ἱδρύματος, 
ἀκόμα ἀγαποῦσε νὰ δραπετεύει, 
ὅποτε μποροῦσε, στὸ γήπεδο τοῦ 
γκόλφ.

Μόλις κάθησε δίπλα μου, 
ὁ σερβιτόρος, ποὺ τὸν ἤξερε, 
τοὺς ἔφερε ἀμέσως τὴν ἀγαπη-
μένη του μπύρα. Εἶχα νὰ τὸν δῶ 
ἀρκετοὺς μῆνες, ἀλλὰ φαινόταν 
καλοστεκούμενος ὅσο ποτέ.

– Λοιπόν, νεαρέ μου, εἶπε 

χωρὶς εἰσαγωγές, τί σὲ προβλη-
ματίζει;

Ἀπὸ καιρὸ εἶχα πάψει νὰ 
ἐκπλήσσομαι μὲ τὴ δυνατότητά 
του νὰ ψυχολογεῖ τοὺς ἄλλους.  
Ἔτσι, ἄρχισα νὰ τοῦ διηγοῦμαι 
ἐκτενῶς τί ἦταν αὐτὸ ποὺ μὲ 
στενοχωροῦσε καὶ μὲ προβλη-
μάτιζε. Μὲ μιὰ μελαγχολικὴ ὑπε-
ρηφάνεια, προσπάθησα νὰ εἶμαι 
ἀπόλυτα εἰλικρινής. Δὲν ἔριξα σὲ 
κανέναν ἄλλο τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν 
ἀπογοήτευσή μου, παρὰ μόνο 
στὸν ἑαυτό μου.  Ἀνέλυσα ὅλη 
τὴν κατάσταση, ὅλες τὶς ἐσφαλ-
μένες κρίσεις καὶ κινήσεις μου. 
Συνέχισα νὰ μιλῶ γιὰ περίπου 
ἕνα τέταρτο περιγράφοντας τὴν 
κατάσταση, ἐνῷ ὁ «γέροντας» 
ἔπινε σιωπηλὰ τὴ μπύρα του.  
Ὅταν τελείωσα, ἄφησε κάτω τὸ 
ποτήρι του.

–  Ἔλα, μοῦ εἶπε, πᾶμε πίσω 
στὸ γραφεῖο μου.

– Στὸ γραφεῖο σου; Ξέχασες 
τίποτα;

–  Ὄχι, εἶπε ἁπαλά. Θέλω τὴν 
ἀντίδρασή σου σὲ κἄτι. Αὐτὸ 
εἶναι ὅλο.

Τρεῖς θαυματουργὲς λεξοῦλες
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Παγωμένη βροχὴ ἔπεφτε ἔξω. 
Μὰ τὸ γραφεῖο του ἦταν ζεστό, 
φιλόξενο, ἀναπαυτικό. Οἱ τοῖχοι 
μὲ τὶς ἐντοιχισμένες βιβλιοθῆκες 
γεμάτες βιβλία, ἕνας μεγάλος 
δερμάτινος καναπές, μιὰ ὑπο-
γεγραμμένη φωτογραφία τοῦ 
Φρόυντ, ἕνα μαγνητόφωνο στὸ 
παράθυρο.  Ἡ γραμματέας του 
εἶχε φύγει.  Ἤμασταν μόνοι.

Ὁ «γέροντας» πῆρε καὶ ἔβαλε 
μιὰ κασέτα στὸ μαγνητόφωνο.

– Σὲ αὐτὴ τὴν κασέτα, εἶπε, 
ὑπάρχουν τρεῖς σύντομες ἠχο-
γραφήσεις ἀπὸ τρεῖς ἀνθρώπους 
ποὺ ἦλθαν σὲ μένα γιὰ βοήθεια. 
Εἶναι βεβαίως ἀνώνυμοι. Θέλω 
νὰ τὶς ἀκούσεις προσεκτικά, μή-
πως μπορέσεις νὰ ξεχωρίσεις τὴ 
μία λέξη ποὺ εἶναι κοινὸς παρο-
νομαστὴς καὶ στὶς τρεῖς περιπτώ-
σεις.

Χαμοχέλασε:
– Μὴν εἶσαι τόσο ἀμήχανος.  

Ἔχω τοὺς λόγους μου.
Ἀκούγοντάς τες ἔβγαλα 

τὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὸ ποὺ 
εἶχαν κοινὸ ἦταν ἡ δυστυχία.  
Ὁ ἄνδρας ποὺ μίλησε πρῶτος 
προφανῶς εἶχε κάποια ἐπαγ-
γελματικὴ ἀπώλεια ἢ ἀποτυχία· 
ἐπέπληττε τὸν ἑαυτό του, ποὺ δὲν 
εἶχε δουλέψει σκληρότερα, ποὺ 
δὲν εἶχε προβλέψει τὸ μέλλον.  
Ἡ γυναῖκα ποὺ μίλησε μετὰ δὲν 

εἶχε παντρευτεῖ ἐξαιτίας τῆς ὑπο-
χρεώσεως ποὺ αἰσθανόταν ἀπέ-
ναντι στὴ χήρα μητέρα της· ἀνα-
πολοῦσε μὲ πικρία τὶς εὐκαιρίες 
ποὺ εἶχε χάσει.  Ἡ τρίτη φωνὴ 
ἀνῆκε σὲ μιὰ μητέρα τῆς ὁποίας 
ὁ ἔφηβος γιὸς εἶχε μπλεξίματα 
μὲ τὴν ἀστυνομία· κατηγοροῦσε 
ἀδιάκοπα τὸν ἑαυτό της.

Ὁ «γέροντας» ἔκλεισε τὸ μη-
χάνημα καὶ ἔγειρε πίσω στὸ κά-
θισμά του.

–  Ἕξι φορὲς σὲ αὐτὲς τὶς ἠχο-
γραφήσεις ἀκούστηκε μιὰ λέξη 
γεμάτη δηλητήριο. Τὴν ἐντόπι-
σες;  Ὄχι;  Ἴσως γιατὶ τὴ χρησιμο-
ποίησες κι ἐσὺ τρεῖς φορὲς στὸ 
ἑστιατόριο πρὶν ἀπὸ λίγο.

Πῆρε τὴ θήκη τῆς κασέτας καὶ 
τὴν πέταξε πρὸς τὸ μέρος μου.

– Νὰ ἡ λέξη, στὴν ἐτικέτα. 
Εἶναι ἡ πιὸ θλιβερὴ λέξη σὲ 
ὁποιαδήποτε γλῶσσα.

Κοίταξα. Γραμμένη μὲ προ-
σεγμένα γράμματα μὲ κόκκινο 
μελάνι ἦταν ἡ λέξη « Ἄν».

– Θὰ σὲ ἐξέπλησσε, εἶπε ὁ 
«γέροντας», ἂν ἤξερες πόσες 
χιλιάδες φορές, καθήμενος σὲ 
αὐτὴ τὴν καρέκλα, ἀκούω θλι-
βερὲς προτάσεις ποὺ ξεκινοῦν 
μὲ αὐτὴ τὴ λέξη. « Ἄν, μοῦ λέ-
νε, τὸ εἶχα κάνει διαφορετικά, 
ἢ δὲν τὸ εἶχα κάνει καθόλου».  
« Ἂν δὲν εἶχα χάσει τὴν ψυχραι-

μία μου, δὲν εἶχα πεῖ αὐτὲς τὶς 
πικρὲς λέξεις, δὲν εἶχα κάνει αὐτὴ 
τὴν ἀτιμία, δὲν εἶχα πεῖ αὐτὸ τὸ 
χαζὸ ψέμμα». « Ἂν ἤμουν πιὸ 
σοφός, λιγώτερο ἐγωιστής, πιὸ 
ἐγκρατής». Συνεχίζουν καὶ συ-
νεχίζουν, μέχρι νὰ τοὺς σταματή-
σω. Καμμιὰ φορὰ τοὺς βάζω νὰ 
ἀκούσουν τὶς ἠχογραφήσεις ποὺ 
μόλις ἄκουσες. « Ἄν», τοὺς λέω, 
«σταματούσατε νὰ λέτε ἄν, ἴσως 
θὰ καταφέρναμε νὰ φθάσουμε 
κάπου»!

Ὁ «γέροντας» ἅπλωσε τὰ πό-
δια του νὰ ξεμουδιάσει.

– Τὸ πρόβλημα μὲ τό « ἄν», 
εἶπε, εἶναι ὅτι δὲν ἀλλάζει τίπο-
τα. Κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ βλέ-
πει πρὸς τὴ λάθος κατεύθυνση: 
πρὸς τὰ πίσω, ἀντὶ γιὰ μπροστά. 
Χαμένος χρόνος. Στὸ τέλος, ἂν τὸ 
ἀφήσεις νὰ σοῦ γίνει συνήθεια, 
μπορεῖ νὰ γίνει ἕνα πραγματικὸ 
ὁδόφραγμα, μιὰ δικαιολογία γιὰ 
νὰ μὴν ξαναπροσπαθήσεις.

Καὶ συνέχισε:
– Τώρα, ἂς πάρουμε τὴ δική 

σου περίπτωση. Τὰ σχέδιά σου 
ἀπέτυχαν. Γιατί; Γιατὶ ἔκανες ὁρι-
σμένα λάθη.  Ἒ καὶ λοιπόν;  Ὅλοι 
κάνουμε λάθη.  Ἀπὸ τὰ λάθη μας 
μαθαίνουμε.  Ἀλλὰ ὅταν μοῦ μι-
λοῦσες γι’ αὐτά, θρηνώντας γιὰ 
τὸ ἕνα καὶ μετανιώνοντας γιὰ τὸ 
ἄλλο, στὴν οὐσία δὲν μάθαινες 
ἀπὸ τὰ λάθη σου.

– Πῶς τὸ ξέρεις αὐτό; εἶπα, 
κατὰ κάποιο τρόπο ἀμυνόμενος.

– Γιατί, εἶπε ὁ «γέροντας», 
δὲς ξέφυγες οὔτε μία φορὰ ἀπὸ 
τοὺς παρελθοντικοὺς χρόνους. 
Οὔτε μία φορὰ δὲν χρησιμο-
ποίησες τὸν μέλλοντα. Καὶ κατὰ 
κάποιο τρόπο –νὰ εἶσαι εἰλικρι-
νής– τὸ ἀπολάμβανες.  Ὑπάρχει 
μιὰ στρεβλὴ πλευρὰ μέσα μας 
ποὺ μᾶς κάνει νὰ θέλουμε νὰ 
ἀναμασᾶμε τὰ παλιά μας λάθη.  
Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ὅταν ἀφηγεῖσαι 
τὴν ἱστορία μιᾶς καταστροφῆς ἢ 
ἀπογοήτευσης ποὺ σοῦ συνέβη, 
εἶσαι ἀκόμα τὸ κύριο πρόσωπο, 
βρίσκεται ἀκόμα στὸ κέντρο τῆς 
σκηνῆς.

« Ἄν, μοῦ λένε, τὸ εἶχα κάνει διαφορετικά, ἢ δὲν 
τὸ εἶχα κάνει καθόλου». « Ἂν δὲν εἶχα χάσει τὴν 

ψυχραιμία μου, δὲν εἶχα πεῖ αὐτὲς τὶς πικρὲς λέξεις, 
δὲν εἶχα κάνει αὐτὴ τὴν ἀτιμία, δὲν εἶχα πεῖ αὐτὸ 

τὸ χαζὸ ψέμμα». « Ἂν ἤμουν πιὸ σοφός, λιγώτερο 
ἐγωιστής, πιὸ ἐγκρατής». Συνεχίζουν καὶ συνεχί-

ζουν, μέχρι νὰ τοὺς σταματήσω. Καμμιὰ φορὰ τοὺς 
βάζω νὰ ἀκούσουν τὶς ἠχογραφήσεις ποὺ μόλις 

ἄκουσες. « Ἄν», τοὺς λέω, «σταματούσατε νὰ λέτε 
ἄν, ἴσως θὰ καταφέρναμε νὰ φθάσουμε κάπου»!K
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Κούνησα τὸ κεφάλι μου μὲ 
μεταμέλεια.

– Λοιπόν, ποιὰ εἶναι ἡ θερα-
πεία;

–  Ἄλλαξε προοπτική! ἀπά-
ντησε ὁ «γέροντας» γρήγορα.  
Ἀντικατάστησε τὴ λέξη κλειδὶ 
καὶ βάλε στὴ θέση της μιὰ ἄλλη 
φράση, ποὺ προσφέρει ἀνέβα-
σμα, ἀντὶ γιὰ κατάπτωση.

–  Ἔχεις νὰ μοῦ συστήσεις μιὰ 
τέτοια φράση;

– Βεβαιότατα. Διάγραψε τὴ λέ-

ξη «ἄν» καὶ βάλε στὴ θέση της τὴ 
φράση «τὴν ἄλλη φορά».

– «Τὴν ἄλλη φορά»; 
–  Ὅπως τὸ ἀκοῦς.  Ἔχω δεῖ 

αὐτὴ τὴ φράση νὰ κάνει μικρὰ 
θαύματα μέσα σὲ αὐτὸ ἐδῶ τὸ 
δωμάτιο.  Ὅσο ἕνας ἀσθενὴς 
συνχίζει νὰ μοῦ λέει «Ἄν», ἔχει 
πρόβλημα.  Ὅταν ὅμως μὲ κοι-
τάξει στὰ μάτια καὶ πεῖ «Τὴν ἄλλη 
φορά», ξέρω ὅτι βαδίζει πρὸς τὴ 
λύση τοῦ προβλήματός του. 
Καταλαβαίνω ὅτι ἀποφάσισε 
νὰ ἀξιοποιήσει τὸ μάθημα ποὺ 
πῆρε ἀπὸ τὴν ἄσχημη ἐμπειρία 
του, ὅσο θλιβερὸ καὶ ὀδυνηρὸ 
καὶ ἂν ἦταν αὐτό. Καταλαβαίνω 
ὅτι θὰ ἀποσύρει τὸ ὁδόφραγμα 
τῆς λύπης ποὺ εἶχε μπροστά του 
καὶ τὸν ἐμπόδιζε, θὰ προχωρήσει 
μπροστά, θὰ ἀναλάβει δράση, θὰ 
συνεχίσει νὰ ζεῖ. Δοκίμασέ το κι 
ἐσύ. Θὰ δεῖς καὶ θὰ μὲ θυμηθεῖς.

Ὁ παλιόφιλός μου σταμάτη-
σε νὰ μιλᾷ.  Ἔξω μποροῦσα νὰ 
ἀκούσω τὴ βροχὴ νὰ σιγομουρ-
μουρίζει στὸ τζάμι τοῦ παραθύ-
ρου. Προσπάθησα νὰ βγάλω τὴ 
μιὰ φράση ἀπὸ τὸ μυαλό μου 
καὶ νὰ τὴν ἀντικαταστήσω μὲ 

τὴν ἄλλη.  Ἦταν παράξενο, μὰ 
σχεδὸν μποροῦσα νὰ ἀκούσω 
αὐτὲς τὶς λέξεις νὰ κάνουν ἕνα 
«κλίκ» μέσα μου.

– Καὶ κἄτι τελευταῖο, μοῦ εἶπε 
ὁ φίλος μου. Χρησιμοποίησε 
αὐτὸ τὸ μικρὸ κόλπο σὲ πράγ-
ματα ποὺ μποροῦν ἀκόμα νὰ 
θεραπευθοῦν...

Ἀπὸ τὴ βιβλιοθήκη πίσω του 
τράβηξε κἄτι ποὺ ἔμοιαζε μὲ ἡμε-
ρολόγιο.

–  Ἐδῶ, εἶπε, εἶναι ἕνα ἡμε-

ρολόγιο γραμμένο πρὶν ἀπὸ μία 
ὁλόκληρη γενιά, ἀπὸ μιὰ δασκά-
λα τοῦ χωριοῦ μου.  Ὁ ἄνδρας 
της ἦταν ἕνας ἀξιαγάπητος, γο-
ητευτικός, γλυκὸς ἄνθρωπος, 
ἀλλὰ ἀνεπαρκὴς ὡς πρὸς τὴ 
συντήρηση τῆς οἰκογένειάς του.  
Ἔτσι, αὐτὴ ἡ γυναίκα εἶχε ἐπωμι-
σθεῖ τὴν εὐθύνη νὰ μεγαλώνει 
τὰ παιδιά της, νὰ πληρώνει τοὺς 
λογαριασμοὺς καὶ νὰ προσπαθεῖ 
νὰ κρατήσει ἑνωμένη τὴν οἰκογέ-
νειά της. Τὸ ἡμερολόγιό της εἶναι 
γεμάτο ἀπὸ θυμωμένες, πικρὲς 
ἀναφορές, ὅπου ἀναφέρεται στὶς 
ἀδυναμίες, στὶς ἀνημπόριες καὶ 
στὴν ἀνεπάρκεια τοῦ ἄνδρα της. 
Μετὰ ὁ ἄνδρας της, ὁ Τζόναθαν, 
πέθανε, καὶ οἱ καταγραφὲς τοῦ 
ἡμερολογίου σταμάτησαν – ἐκτὸς 
ἀπὸ μία, χρόνια ἀργότερα. Νὰ τί 
ἔγραψε: «Σήμερα μὲ ἔκαναν Δι-
ευθύντρια  Ἐκπαίδευσης.  Ὑποθέ-
τω ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶμαι πολὺ 
ὑπερήφανη.  Ἀλλά, ἂν ἤξερα ὅτι 
ὁ Τζόναθαν εἶναι ἐκεῖ ψηλὰ καὶ 
μποροῦσα νὰ τὸ καταφέρω νὰ 
βρεθῶ κοντά του, θὰ πήγαινα 
σήμερα κιόλας».

Ὁ φίλος μου ἔκλεισε μαλακὰ 

τὸ ἡμερολόγιο.
– Βλέπεις τί λέει; ρώτησε. « Ἃν 

τὸν εἶχα ἀποδεχθεῖ μὲ τὰ σφάλ-
ματά του, μὲ ὅλα τὰ ἀρνητικά.  Ἃν 
τὸν εἶχα ἀγαπήσει, ὅταν ἔπρεπε, 
ἂν τοῦ τὸ εἶχα δείξει, ὅταν μπο-
ροῦσα». 

Σιγὰ σιγὰ ξανάβαλε τὸ ἡμε-
ρολόγιο στὴ θέση του.

– Τότε, εἶπε, τό «ἄν», αὐτὴ ἡ 
θλιβερὴ λέξη, εἶναι πιὸ θλιβερὴ 
παρὰ ποτέ...  Ὅταν εἶναι πιὰ πολὺ 
ἀργά, γιὰ νὰ ἐπανορθώσουμε...

Σηκώθηκε λίγο μουδιασμέ-
νος.

– Λοιπόν, τὸ μάθημα τελείω-
σε. Χάρηκα ποὺ σὲ ξαναεῖδα, νε-
αρέ μου. Πάντα χαίρομαι. Τώρα, 
ἂν μὲ βοηθήσεις νὰ βρῶ ἕνα ταξί, 
μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ πάω σπίτι.

Βγήκαμε ἔξω ἀπὸ τὸ κτήριο 
στὴ βροχερὴ νύχτα.  Ἐντόπισα 
ἕνα ταξὶ καὶ ἔτρεξα νὰ τὸ σταμα-
τήσω, ἀλλὰ ἕνας ἄλλος περα-
στικὸς ἦταν πιὸ γρήγορος καὶ τὸ 
πῆρε.

– Πώ, πώ, εἶπε πονηρὰ ὁ «γέ-
ροντας».  Ἂν εἴχαμε κατέβει δέκα 
δευτερόλεπτα νωρίτερα, θὰ τὸ 
εἴχαμε πάρει ἐμεῖς, ἔτσι δὲν εἶναι;

Γέλασα καί, κατανοώντας τὴν 
ἀτάκα του, εἶπα:

– Τὴν ἄλλη φορὰ θὰ τρέξω 
πιὸ γρήγορα.

– Αὐτὸ εἶναι! φώναξε ὁ «γέ-
ροντας», ἐνῷ κατέβασε τὸ ἀσου-
λούπωτο καπέλο του χαμηλὰ 
στὰ αὐτιά του. Αὐτὸ ἀκριβῶς!

Ἕνα ἄλλο ταξὶ σταμάτησε. Τοῦ 
ἄνοιξα τὴν πόρτα νὰ μπεῖ. Μοῦ 
χαμογέλασε καὶ μοῦ κουνοῦσε 
τὸ χέρι, καθὼς ἀπομακρυνόταν. 
Δὲν τὸν ξαναεῖδα.  Ἕνα μῆνα 
ἀργότερα πέθανε ἀπὸ ξαφνικὴ 
ἀνακοπὴ καρδιᾶς.

Ἔχει περάσει πάνω ἀπὸ ἕνας 
χρόνος ἀπὸ τὴ βροχερὴ ἐκείνη 
βραδιὰ στὸ Μανχάταν.  Ἀλλὰ 
ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα, ὅποτε 
πιάσω τὸν ἑαυτό μου νὰ σκέφτε-
ται « Ἄν», ἀμέσως τὸ ἀλλάζω σέ: 
«Τὴν ἄλλη φορά».

ARTHUR GORDON
Ἀπόδοση ΚΑΙΡΥ ΣΜΥΡΝΙΟΥ

Τότε, εἶπε, τό «ἄν», αὐτὴ ἡ θλιβερὴ λέξη, εἶναι 
πιὸ θλιβερὴ παρὰ ποτέ...  Ὅταν εἶναι πιὰ πολὺ 

ἀργά, γιὰ νὰ ἐπανορθώσουμε...K
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Βιώσιμη ἀνάπτυξη1

Ἀπὸ στοιχεῖα τῆς Γενικῆς Γραμματείας Κατα-
ναλωτῆ μαθαίνουμε ὅτι σήμερα καταναλώ-
νουμε μέσα σὲ μία μέρα τόσους φυσικοὺς 

πόρους, ὅσους κατανάλωνε ἕνας πολίτης ὅλο τὸν 
χρόνο διακόσια χρόνια πρίν. Γιὰ νὰ ἀλλάξει ἡ εἰκό-
να τοῦ ζοφεροῦ μέλλοντος τοῦ πλανήτη, ἀπαιτεῖται 
συντονισμένη προσπάθεια ἀπ’ ὅλους – κράτη, 
τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, κοινωνία τῶν πολιτῶν.  Ὁ 
ὑπεύθυνος καταναλωτὴς καταναλώνει σήμερα, 
ἀλλὰ σκέφτεται καὶ τὸ αὔριο. Γι’ αὐτὸ ἐφαρμόζει 
καθημερινὰ τὶς ἀρχὲς τῆς βιώσιμης κατανάλωσης.

Εἶναι θαυμαστὴ καὶ ἀπαραίτητη ἡ προσπάθεια 
ποὺ γίνεται ἀπὸ ὅλους τοὺς φορεῖς καὶ ἀπὸ ὅλα 
τὰ ΜΜΕ, γιὰ νὰ πεισθοῦμε ἐπιτέλους, ἀφοῦ τόσα 
χρόνια ζήσαμε μὲ ἀνεξέλεγκτη ὑπερκατανάλωση, 
νὰ ζοῦμε πιὰ μὲ λογικὴ χρήση.

1 Ἡ 5η  Ἰουνίου ἔχει ὁρισθεῖ ὡς Παγκόσμια  Ἡμέρα τοῦ Περι-
βάλλοντος

Ἀξίζει ὅμως νὰ τονιστεῖ καὶ ἡ ἄλλη πλευρά, 
ἐκείνη τῆς ἐξοικονόμησης χρημάτων, ἡ ὁποία προ-
κύπτει ἀπὸ αὐτὴ τὴν εὐαισθητοποίηση. Τὰ χρήματα 
ποὺ θὰ περισσεύουν ἀπὸ τὴ μὴ σπατάλη, ἔστω καὶ 
ἂν εἶναι ἕνα μικρὸ ποσὸ τὴν ἡμέρα, ἁθροίζονται, 
συκεντρώνονται και μποροῦν νὰ ἀνακουφίσουν 
ἄμεσες ἀνάγκες ἀδελφῶν.  Ἡ ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι 
καθόλου ἀμελητέα, ἀλλὰ ἀντίθετα ἀξιοπρόσεκτη 
παράπλευρη ὠφέλεια τῆς μὴ κατασπατάλησης 
ἐνέργειας καὶ φυσικῶν πόρων.

Ὁ Κύριος μᾶς ὅρισε συνετοὺς οἰκονόμους 
καὶ διαχειριστὲς τῆς Φύσης, καὶ ὄχι λῃστρικοὺς 
χρῆστες. Νὰ ἀπολαμβάνουμε, χωρὶς νὰ ἀφανί-
ζουμε.

*     *     *

Ὕμνος στὴν  Ἀγάπη

Δὲν μπορεῖ νὰ ζοῦμε στὸν κόσμο μόνο γιὰ τὴν 
οἰκονομικὴ καὶ κοινωνική μας καταξίωση. Γιατὶ 
καὶ τὸ πιὸ δυνατὸ ἀρσενικὸ ζῷο μιᾶς ἀγέλης, ποὺ 
ζευγαρώνει μὲ τὰ θηλυκὰ καὶ προσδιορίζει τὸν 
προσωπικό του χῶρο μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο, κάνει 
ἀκριβῶς τὸ ἴδιο.

Θαρρῶ ὅμως πὼς ὁ  Ἄνθρωπος γεννήθηκε 
γιὰ τὴν  Ἀγάπη.  Ἐκείνη τὴν ὁλόφωτη, ἀνιδιοτελῆ  
Ἀγάπη, ποὺ πιστεύει στὴ χαρὰ τῆς προσφορᾶς, 
ποὺ δὲν δίνεται μὲ ὑστεροβουλία, προσδοκώ-
ντας ἀναγνώριση καὶ ἐπαίνους, ἀνταλλάγματα καὶ 
εὐγνωμοσύνη.

Ἂν ὅλοι βιώσουμε αὐτὴ τὴν  Ἀγάπη, ποὺ βλέ-
πει τὸν ἄλλο –τὸν ὁποιονδήποτε ἄλλο, ὅπου γῆς, 

Ὁ Κύριος μᾶς ὅρισε συνετοὺς 
οἰκονόμους καὶ διαχειριστὲς 

τῆς Φύσης, καὶ ὄχι λῃστρικοὺς 
χρῆστες. Νὰ ἀπολαμβάνουμε, 

χωρὶς νὰ ἀφανίζουμε.K

K
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ἀνεξάρτητα ἀπὸ φυλὴ καὶ χρῶμα– σὰν ἀδελφό, μὲ 
ζεστὸ καὶ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον, τότε θὰ καταλαγιά-
σουν τὰ τυραννικὰ προβλήματα ποὺ μαστίζουν τὸν 
κόσμο, ὅπως ὁ κάθε εἴδους ρατσισμός, ἡ ἀνελέητη 
φτώχεια, ἡ ἐγκληματικότητα, οἱ προσχηματικοὶ 
πόλεμοι, ποὺ στὴν οὐσία γίνονται μόνο γιὰ οἰκο-
νομικὴ καὶ πολιτικὴ ἐπιβολή.

Ὅλοι ἐμεῖς, οἱ ἁπλοῖ, οἱ συνηθισμένοι ἄνθρω-
ποι, ἂν ἑνωθοῦμε ἀποφασιστικά, μποροῦμε νὰ 
ἐπηρεάσουμε τοὺς ἰσχυρούς, νὰ πάψει κάποτε αὐτὸ 
τὸ αἱματοκύλισμα ποὺ γίνεται μόνο γιὰ τὴν κυριαρ-
χία. Δὲν θέλω νὰ κυριαρχήσω στὸν ἄλλο.  Ὁ ἄλλος 
εἶναι φίλος, εἶναι ἀδελφός. Δὲν εἶναι ἐξοντωτέος 
ἀντίπαλος. Θέλω μὲ κατανόηση καὶ ἀλληλοβοή-
θεια νὰ ζήσουμε καὶ νὰ προκόψουμε ὅλοι μας.  Ἡ 
ἀπληστία καὶ ἡ πλεονεξία τῶν πλουσίων εἶναι κατὰ 
μεγάλο μέρος ὑπεύθυνη γιὰ τὴν πικρὴ στέρηση 
τῶν φτωχῶν.  Ὁ καλοζωισμένος ἄνθρωπος τῆς 
Δύσης, ἀφοσιωμένος ἀποκλειστικὰ στὸ κυνήγι τῆς 
ἐπιτυχίας καὶ στὴ χρηματολατρία, εἶναι καιρὸς ν’ 
ἀφυπνισθεῖ. Νὰ ἀνοίξει τὰ μάτια του, τὴν καρδιά 

του καὶ τὸ πουγγί του μπροστὰ στὰ ἀνατριχιαστικὰ 
νούμερα γιὰ τὴν ἐξαθλίωση στὶς φτωχὲς χῶρες ποὺ 
μᾶς δίνουν οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, προκειμένου νὰ 
μᾶς συγκινήσουν ἐπιτέλους καὶ νὰ μᾶς βγάλουν 
λίγο ἀπὸ τὴν ἐφησυχασμὸ καὶ τὸν εὐδαιμονισμό 
μας. Δὲν λέω, ὅσοι ἔζησαν μὲ αὐτὴ τὴ νοοτροπία 
δύσκολο νὰ ἀλλάξουν, δύσκολο νὰ προσφέρουν, 
ὅπως εἶπε ὁ Χριστός, τὸν δεύτερο χιτῶνά τους. Τὸν 
τρίτο, ὅμως, τὸν τέταρτο, ἔστω τὸν πέμπτο;

Μιὰ καρδιὰ φλογισμένη ἀπὸ ἀγάπη δὲν θὰ δεῖ 
τὸν μαῦρο, τὸν μετανάστη, τὸν ἀλλόθρησκο, τὸν 
φτωχό, σὰν παιδὶ ἑνὸς κατώτερου θεοῦ, ἀλλὰ σὰν 
ἀδελφό, μὲ ψυχή, μὲ δικαίωμα στὴν ἀξιοπρέπεια 
καὶ στὸν σεβασμό μας.

Ὅλοι γιὰ ὅλους, λοιπόν, μὲ  Ἀγάπη.
Ἀγαπῶ σημαίνει ζῶ.
Ἀγαπῶ σημαίνει ἀξίζει νὰ ζῶ.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

 Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας

Δὲν θέλω νὰ κυριαρχήσω στὸν 
ἄλλο.  Ὁ ἄλλος εἶναι φίλος, εἶναι 
ἀδελφός. Δὲν εἶναι ἐξοντωτέος 
ἀντίπαλος. Θέλω μὲ κατανόηση 
καὶ ἀλληλοβοήθεια νὰ ζήσουμε 
καὶ νὰ προκόψουμε ὅλοι μας.K
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Κάπου διάβασα: Σὲ ἕνα χωριὸ τῆς Γαλλίας, 
σὲ ἕνα βομβαρδισμὸ κατὰ τὸν Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, οἱ βόμβες κατέστρε-

ψαν ἕνα ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ὑπῆρχε στὴν 
πλατεῖα.

Στὸ τέλος τοῦ πολέμου, οἱ κάτοικοι τοῦ χωρι-
οῦ, ποὺ εἶχαν περιμαζέψει τὰ κομμάτια τοῦ ἀγάλ-
ματος, προσπάθησαν νὰ τὰ συναρμολογήσουν, 
νὰ τὰ κολλήσουν καὶ νὰ ξαναστήσουν τὸ ἄγαλμα 
στὴν πλατεῖά τους. Εἶδαν ὅμως μὲ λύπη τους ὅτι 
ἔλειπαν τὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἦταν ἁπλω-
μένα, σὰν νὰ ἀγκάλιαζαν ὅλο τὸ χωριό. Φαίνεται 
ὅτι αὐτὰ εἶχαν καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς μὲ τὸν 
βομβαρδισμό.  Ἔτσι, οἱ κάτοικοι ἀποφάσισαν νὰ 
σταματήσουν τὴ συναρμολόγηση.

Τότε ὅμως ἕνας συντοπίτης τους τοὺς εἶπε 
κἄτι, καὶ ἀποτελείωσαν τὸ ἔργο τους, στήνοντας 
τὸ ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ στὴν πλατεῖα, χωρὶς χέ-
ρια. Καὶ ἀπὸ κάτω ἔγραψαν:

«Τὰ χέρια μου εἶναι τὰ δικά σας».
Ἔτσι καὶ σήμερα, ποὺ οἱ καιροὶ εἶναι δύσκο-

λοι, ὁ Χριστὸς μᾶς καλεῖ νὰ ἀγκαλιάσουμε μὲ 
τὰ δικά μας χέρια ὅλα τὰ ἀδέφια μας σὲ ὅλο 
τὸν κόσμο, μὲ τὴν προσευχὴ καὶ μὲ τὴν ἀγά-
πη μας πρὸς ὅλους.  Ἐμεῖς εἴμαστε σήμερα ἡ  
Ἁγία Γραφή.  Ἐμεῖς εἴμαστε τὸ τελευταῖο μήνυμα 
τοῦ Θεοῦ, γραμμένο σὲ πράξεις καὶ σὲ λόγια. 
«Στῶμεν», λοιπόν, «καλῶς».

Χ. ΔΑΟΥΚΟΥ

«Στῶμεν καλῶς»
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Γ ιὰ δεκάδες χρόνια, ἀπὸ 
τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνα 
μέχρι σχεδὸν τὸ τέλος 

του, σὲ ἕνα μεγάλο τμῆμα 
τῆς  Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, 
στὴν τότε ὀνομαζόμενη 
«Σοβιετικὴ  Ἕνωση», οἱ λα-
οὶ ὑπέστησαν τὰ πάνδεινα, 
γιὰ νὰ σβήσουν, νὰ ξε-
χάσουν, νὰ ἀπαλείψουν 
τὸν Χριστιανισμό, ὅ,τι 
ἀφοροῦσε τὴ διδασκαλία 
τοῦ Χριστοῦ, καὶ γενικὰ 
τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. 
Πιέσεις, ἀπαγορεύσεις, 
διωγμοί, ἐξορίες, θανα-
τικὲς καταδίκες, γκρέμι-
σμα ἐκκλησιῶν, διάλυ-
ση μοναστηριῶν, ὅλα τὰ 
μέσα χρησιμοποιήθηκαν, 
γιὰ νὰ ἐξαλείψουν κάθε 
ἴχνος λατρείας τοῦ Θεοῦ.

Ὅμως σήμερα, ἀρχὲς 
τοῦ 21ου αἰῶνα, οἱ ἐκκλη-
σίες ἀνοίγουν, οἱ ἱερεῖς 
ἱερουργοῦν, πιστοὶ πα-
ρακολουθοῦν πολύωρες 
ἀκολουθίες, καὶ ἀκούγο-
νται, συχνὰ ἀπὸ τὰ χείλη 
προέδρων καὶ πρωθυ-
πουργῶν, λόγια ὅπως: 
«Ναί, ἡ γιαγιά μου μὲ 
βάπτισε κρυφά, ὅταν ἤμουν 
μικρός» - «Ναί, εἴχαμε εἰκό-
νες καταχωνιασμένες στὸ 
μαξιλάρι μας».

Ὅλα αὐτὰ ὁδηγοῦν, 
πρῶτον, στὸ συμπέρασμα ὅτι 
ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶχε σβή-
σει, παρ’ ὅλες τὶς τρομερὲς 
προσπάθειες γι’ αὐτό, καί, 
δεύτερον, στὸ ἐρώτημα ποιοὶ 

ἔδωσαν τὴν «Καλὴ  Ἀγγελία» 
σὲ αὐτοὺς τοὺς λαούς, ποὺ 
ζοῦσαν στὶς ἀπέραντες στέ-
πες, καὶ μάλιστα μέχρι τὸν 9ο 
αἰῶνα χωρὶς γραφή, χωρὶς 
γραπτὴ γλῶσσα, χωρὶς ἱστο-
ρία, χωρὶς πολιτισμό.

Στὴν  Ἑλλάδα καὶ στὴ Ρώ-

μη οἱ πολιτισμοὶ εἶχαν με-
σουρανήσει. Στὸν 9ο αἰῶνα 
μ.Χ., ἡ ὀνομαζόμενη Βυζα-
ντινὴ Αὐτοκρατορία ἀκμάζει, 
καὶ ἡ παλαιὰ δυτικὴ Ρωμαϊκὴ 
Αὐτοκρατορία, ἂν καὶ εἶχε 
καταληφθεῖ ἀπὸ βάρβαρες 
φυλές, εἶχε ἐκχριστιανισθεῖ 
μερικοὺς αἰῶνες πρὶν μέχρι 
καὶ στὶς βόρειες περιοχές 

(Ἀγγλία, Σκωτία κ.ἄ.).
Ἡ Θεσσαλονίκη, τὸν 9ο 

αἰῶνα μ.Χ., εἶναι μιὰ σπου-
δαία πόλη τῆς Αὐτοκρατορί-
ας.  Ἦταν ἀπὸ παλιὰ κέντρο 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ μὲ 
μεγάλη ἱστορία. Τὸ 815 μ.Χ. 
γεννήθηκε ἐκεῖ ὁ Μεθόδιος, 

γιὸς ἀξιωματούχου τοῦ 
θέματος τῆς Θεσσαλονί-
κης (θέμα = διοικητικὴ 
ἐπαρχία τῆς Αὐτοκρατο-
ρίας). Τὸ 827 γεννήθη-
κε ὁ ἀδελφός του Κων-
σταντῖνος, ὁ ὁποῖος, ὅταν 
ἀργότερα γίνει μοναχός, 
θὰ πάρει τὸ ὄνομα Κύριλ-
λος. Συναντᾶμε τὰ δύο 
ἀδέλφια νὰ διδάσκουν 
στὸ Πανεπιστήμιο, καὶ ὁ 
Κύριλλος στὴ Βασιλεύ-
ουσα.

Τὰ δύο ἀδέλφια στέλ-
νονται ἀπὸ τὸν Πατρι-
άρχη στὴν περιοχὴ τῶν 
Χαζάρων (νότια Ρωσία;) 
ὡς ἱεραπόστολοι τοῦ 
Χριστιανισμοῦ. Τότε ὁ 
Ρατιστάβος, ἡγεμὼν τῆς 
Μοραβίας (περιοχῆς 
τῆς ἀνατολικῆς Τσεχίας, 
ποὺ ὀφείλει τὸ ὄνομά 

της στὸν ποταμὸ Μοράβα) 
ζητάει ἀπὸ τὸν αὐτοκράτο-
ρα τοῦ Βυζαντίου νὰ στείλει 
πρεσβεία, γιὰ νὰ ἐκχριστιανί-
σει τοὺς σλάβους κατοίκους. 
Τὸ 863 μ.Χ. ξεκινοῦν γιὰ τὴ 
Μοραβία οἱ δύο ἀδελφοί. 
Τὸ 867 ὁ Κύριλλος δημι-
ουργεῖ τὸ σλαβικὸ ἀλφάβη-
το, τὸ ἔκτοτε ὀνομαζόμενο 

Κύριλλος καὶ Μεθόδιος 
Ἱεραπόστολοι, ἰσαπόστολοι
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«Κυριλλικό» μέχρι σήμερα, 
καὶ μεταφράζει σὲ αὐτὸ τὴν  
Ἁγία Γραφή. Αὐτὸ εἶναι καὶ 
τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς στὴν 
ἱστορία τῆς Ρωσίας καὶ ὅλων 
τῶν ὅμορων λαῶν, Ρώσων 
βέβαια, Βουλγάρων, Τσέ-
χων, Σλοβάκων κ.ἄ., ποὺ 
δὲν εἶχαν μέχρι τότε καταγε-
γραμμένη ἱστορία, λογοτε-
χνία, γραπτοὺς νόμους. Τὸ 
869 πεθαίνει ὁ Κύριλλος.  Ὁ 
Μεθόδιος χειροτονεῖται ἐπί-
σκοπος τῆς Μοραβίας τὸ 880 
καὶ πεθαίνει ἐκεῖ τὸ 885.

Παντοῦ, σὲ ὅλες τὶς σλα-
βικὲς χῶρες βρίσκει κανεὶς 
ναοὺς ἀφιερωμένους στοὺς  
Ἁγίους Κύριλλο καὶ Μεθό-
διο, καὶ οἱ εἰκόνες τους δὲν 
λείπουν ἀπὸ τὶς ὀρθόδοξες 
ἐκκλησίες. Οἱ λαοὶ τῆς πε-
ριοχῆς τοὺς ὀφείλουν τὴν  
Ὀρθοδοξία καὶ τὸν πολιτι-
σμό τους, γιατὶ χωρὶς γραπτὴ 
γλῶσσα οἱ λαοὶ εἶναι ὀρδὲς 
χωρὶς φραγμό.

Οἱ δύο ἀδελφοί, μαθητὲς 
τοῦ Πατριάρχη Φωτίου, με-
γάλης μορφῆς τῆς ἐποχῆς, 
ἐπινόησαν ἕνα ἀλφάβητο 
σχετικὸ μὲ τὴ λαλιὰ τῶν 
ἐντοπίων λαῶν τῶν χωρῶν 
αὐτῶν. Δὲν πῆραν μιὰ 

γλῶσσα γνωστὴ τῆς ἐποχῆς, 
π.χ. τὴν ἑλληνικὴ ἢ τὴ λατι-
νική, γιὰ νὰ τὴν ἐπιβάλουν, 
ἀλλὰ χρησιμοποίησαν φθόγ-
γους τῆς σλαβικῆς γλώσσας, 
καὶ τὰ ἀναγκαῖα σύμβολα-
γράμματα, γιὰ νὰ ἀποδο-
θοῦν αὐτοὶ οἱ φθόγγοι, τὰ 
πῆραν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ 
γραφή, μὲ συμπλήρωση ἀπὸ 
τὸ γεωργιανὸ ἀλφάβητο. Τὸ 
νέο ἀλφάβητο ὀνομάστηκε 
«Κυριλλικό» καὶ ἰσχύει μέ-
χρι σήμερα.  Ὁ Κύριλλος 
κωδικοποίησε τὴ γραμμα-
τικὴ καὶ τὸ συντακτικὸ τοῦ 
προφορικοῦ νοτιοσλαβι-
κοῦ ἰδιώματος (τὸ ὁποῖο 
γνώριζε, ἀφοῦ ἦταν γνωστὸ 
στὴ Θεσσαλονίκη, ἀπὸ τὴν 
ὁποία καταγόταν), ἐμπλου-
τίζοντάς το μὲ τὴ δομὴ τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας.  Ὅπως 
ἀναφέραμε, μετέφρασε τὴν  
Ἁγία Γραφὴ στὴ σλαβονική, 
καὶ ὁ Μεθόδιος μετέφρασε 
πολλὰ ἐκκλησιαστικὰ ἔργα 
στὴν  ἀναγνωρισμένη πλέον 
σλαβικὴ γλῶσσα.

Στὴν  Ἑλλάδα ὑπάρχει 
ναὸς ἀφιερωμένος στοὺς 
δύο ἀδελφοὺς κάτω ἀπὸ τὴν  
Ἁγία Τριάδα στὸν Πειραιᾶ, 
καὶ ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται 

στὶς 11 Μαΐου.
Στὴν ἐποχή μας, ἐνῷ βρι-

σκόμαστε μόλις στὴν ἀρχὴ 
τῆς τρίτης δεκαετίας ἀπὸ 
τὶς μεγάλες ἀλλαγὲς στὴ 
Ρωσία, ἡ χώρα αὐτὴ ἔχει 
ἤδη νὰ ἐπιδείξει  Ἁγίους. 
Νὰ ἀναφέρουμε τὸν  Ἅγιο 
Λουκᾶ τῆς Κριμαίας, ἕναν 
ὑπέροχο ἄνθρωπο, ἰατρὸ 
στὸ ἐπάγγελμα, ποὺ ἔζησε 
στὸ παλιὸ καθεστώς. Γεννή-
θηκε τὸ 1877 στὴν Κριμαία.  
Ἡ μητέρα του ἦταν ὀρθόδο-
ξη. Πῆρε τὸ ὄνομα Λουκᾶς 
ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, 
ποὺ ἦταν ἰατρός.  Ἀφιέρωσε 
ὅλη του τὴ ζωὴ στὸν Χριστὸ 
καὶ στοὺς ἀνθρώπους, ἐφ’ 
ὅσον μάλιστα ἦταν ἰατρός. 
Διώχθηκε καὶ ἐξορίσθηκε 
ἄπειρες φορές, ἀρρώστη-
σε βαριά, ὅμως ἦταν πάντα 
πρόθυμος στὸ καθῆκον, κυ-
ρίως κατὰ τὸν πόλεμο.  Ἔγινε  
Ἀρχιεπίσκοπος, διέθεσε τὴ 
ζωή του στοὺς συνανθρώ-
πους του καὶ στὴν ὑπακοὴ 
στὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ. 
Πέθανε τὸ 1961.  Ἡ ρωσικὴ  
Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία τὸν 
ἁγιοποίησε τὸ 1996.

Ἕνας ἀξιόλογος ἱερα-
πόστολος στὴ σύγχρονη 
Ρωσία τοῦ 20ου αἰῶνα μετέ-
φερε στὴν ἀχανῆ χώρα τήν 
«Καλὴ  Ἀγγελία», ὅπως τὸν 
9ο αἰῶνα μ.Χ. δυὸ ἀδέλφια 
ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη δημι-
ούργησαν τὶς προϋποθέσεις 
(γλῶσσα, γραφή), γιὰ νὰ δι-
αδοθεῖ αὐτὴ ἡ «Καλὴ  Ἀγγε-
λία».  Ὑπήκουσαν ὅλοι στὴ 
θεία ἐντολή: «Πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» 
(Ματθ., κη΄ 19).

Β.Ο.

Παντοῦ, σὲ ὅλες τὶς σλαβικὲς χῶρες βρίσκει 
κανεὶς ναοὺς ἀφιερωμένους στοὺς  Ἁγίους Κύ-
ριλλο καὶ Μεθόδιο, καὶ οἱ εἰκόνες τους δὲν λεί-
πουν ἀπὸ τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Οἱ λαοὶ τῆς 

περιοχῆς τοὺς ὀφείλουν τὴν  Ὀρθοδοξία καὶ 
τὸν πολιτισμό τους, γιατὶ χωρὶς γραπτὴ γλῶσσα 

οἱ λαοὶ εἶναι ὀρδὲς χωρὶς φραγμό.K

K
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Τὸ Λενάκι μοῦ ’δειξε τὴν  Ἄνοιξη

«Γιαγιούλα, πᾶμε στὸ πάρκο;», μὲ ρώτησε τὸ 
πεντάχρονο Λενάκι. «Νὰ πᾶμε, κοριτσάκι 
μου, ἀλλὰ γιατί δὲν πᾷς μὲ τὴ γιαγιά σου;» 

– «Ξέρεις τώρα, ἡ γιαγιὰ αὐτὸ τὸν καιρὸ ὅλο δου-
λειὲς ἔχει.  Ἐνῷ ἐσὺ πάντα ἔχεις χρόνο», μοῦ ἀπά-
ντησε μὲ ἀναστεναγμὸ ἡ μικρούλα. «Γιὰ μένα εἶσαι 
σὰν δεύτερη 
γιαγιά μου»...

Νὰ σᾶς ἐξη-
γήσω τώρα ὅτι 
ἐγὼ εἶμαι φίλη 
τῆς γιαγιᾶς της, 
καὶ τὸ παιδὶ 
ἔχει συνηθίσει 
νὰ μὲ βλέπει 
ἀπὸ τότε ποὺ 
γ ε ν ν ή θ η κ ε , 
γιατὶ βρίσκομαι 
πολὺ συχνὰ 
στὸ σπίτι τους. 
Κάποια στιγμὴ 
ποὺ βρισκό-
μουν στὸ σπίτι 
μιᾶς ἄλλης φί-
λης καὶ μιλού-
σαμε γιὰ τὰ παιδιά της, ἐκείνη διέκρινε στὰ μάτια 
μου λύπη, γιατὶ ὁ Θεὸς δὲ μ’ ἀξίωσε ν’ ἀποχτήσω 
παιδιά, ποὺ τόσο ἀγαπῶ, καὶ μοῦ εἶπε: «Καλή μου, 
μάθε ὅτι ἐσὺ στὴ ζωή σου ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ συ-
ναντᾷς θὰ τὰ νιώθεις σὰ δικά σου». Πράγματι, ὅταν 
εἶμαι μὲ παιδιά, ἔτσι τὰ νιώθω, καὶ κεῖνα ὅμως μὲ 
θεωροῦν σὰ νἆμαι κάποιος δικός τους ἄνθρωπος.

Πηγαίνοντας λοιπὸν πρὸς τὸ πάρκο, ποὺ ἦταν 
κοντὰ στὸ σπίτι της, ρώτησα τὴ μικρὴ  Ἑλένη: «Καὶ 
γιατί θέλεις νὰ πᾶμε στὸ πάρκο; γιὰ νὰ παίξεις;».  
Ἐκείνη μὲ κοίταξε σοβαρὰ καὶ μοῦ ἀπάντησε: «Δὲν 
ἔνιωσες ἐσὺ ὅτι ἦρθε, ἀλήθεια, ἡ ἄνοιξη; Δὲν πρό-
σεξες ὅτι ἡ φύση ντύθηκε στὰ πράσινα, ὅτι τὰ δέ-
ντρα φούντωσαν;  Ὅτι γέμισαν τὰ παρτέρια πολύ-
χρωμα καὶ μυρωδάτα λουλούδια; Δὲν ἄκουσες τὰ 
πουλάκια νὰ τιτιβίζουν; Τί ἔπαθες, γιαγιάκα μου, 
ἐσὺ ποὺ πρώτη καταλάβαινες ὅτι ἦρθε ἡ ἄνοιξη, 

καὶ μὲ ρωτᾷς γιατί θέλω νὰ πᾶμε στὸ πάρκο;». 
Σταμάτησε καὶ μὲ κοίταξε κατάματα. Κρυφογέλα-
σα, δείχνοντας ὅτι μόλις ἐκείνη τὴν ὥρα ποὺ μοῦ 
μιλοῦσε κατάλαβα ὅτι εἶχε ἔρθει ἡ ἄνοιξη. Τὴν 
ἔπιασα ἀπὸ τὸ χέρι, τὸ φίλησα, καὶ κινήσαμε πρὸς 
τὸ πάρκο, σὰν νἄμασταν «παλιὲς φίλες»...

Ὅταν φτά-
σαμε ἐκεῖ, τὸ 
Λενάκι ξεχύ-
θηκε πρὸς τὰ 
παιδ ιὰ ποὺ 
παίζανε, ἐνῷ 
ἐγὼ κάθησα 
σὲ ἕνα παγκά-
κι, ἀφοῦ δὲν 
μποροῦσα νὰ 
τὴν ἀκολουθή-
σω ποὺ ἔτρεχε 
ἐδῶ καὶ κεῖ.  
Ἐκείνη μάζευε 
λουλουδάκια 
κι ἔτρεχε νὰ 
μοῦ τὰ προ-
σφέρει, κι ἐγὼ 
ἔνιωθα εὐτυχι-

σμένη, ἐνῷ τὰ πουλιὰ κελαηδοῦσαν πετώντας ἀπὸ 
κλαδὶ σὲ κλαδί...

Δὲν ξέρω πόση ὥρα βρισκόμουνα σ’ αὐτὴ τὴ 
νιρβάνα, ὅταν ἄκουσα τὴ φίλη μου καὶ τὴν εἶδα 
νἄρχεται καὶ νὰ κάθεται δίπλα μου στὸ παγκάκι 
καὶ νὰ μὲ προσγειώνει ἀνώμαλα λέγοντάς μου: 
«Τί ἔγινε τώρα, ἔγινες καὶ σὺ σὰν τὸ Λενάκι; Δὲν 
κατάλαβες ὅτι πέρασε ἡ ὥρα κι ἔπρεπε νἄρθετε 
γιὰ φαγητό;», εἶπε καὶ γέλασε. Φώναξε ἐν τῷ με-
ταξὺ τὴν ἐγγονή της, ἡ ὁποία κατσούφιασε, γιατὶ θ’ 
ἄφηνε τὸ παιχνίδι της. Σὰ βρεγμένη γατούλα ἦρθε 
κοντά μου καὶ μ’ ἔπιασε ἀπ’ τὸ χέρι, ξεχνώντας τάχα 
τὴ γιαγιά. Αὐτὴ μὲ πῆρε ἀγκαζὲ καὶ χαμογελώντας 
ξεκινήσαμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὸ σπίτι της.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ
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« Ἡ ὡραιότερη πόλη τοῦ « Ἡ ὡραιότερη πόλη τοῦ 
κόσμου!»κόσμου!»

ΑΘΗΝΑ ΝΤΑΣΙΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗ, ΑΘΗΝΑ 2013, 
88 σελίδες

Ἡ  ὡραιότερη πόλη τοῦ κό-
σμου εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου 
τῆς ἐκπαιδευτικοῦ   Ἀθηνᾶς Ντά -
σιου-Γιάννου, ποὺ κυκλοφόρη-
σε τὸ 2013 μὲ τὴν ἐπιμέλεια τῶν 
ἐκδόσεων Σαΐτη. Ἡ ὡραιότε ρη 
πόλη τοῦ κόσμου, ὅπως ὑπο-
δηλώνεται καὶ εἰκονογραφικὰ 
στὸ ἐξώφυλλο, εἶναι ἡ  Κων στα-
ντινούπολη, ἡ πρωτεύουσα τῆς 
Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, μὲ ὅ,τι 
αὐτὴ ἡ πόλη συμβολίζει δια χρο-
νικὰ γιὰ τὴ Ρωμιοσύνη ἀλλὰ καὶ 
τὴν παγκόσμια ἱστορία. Βασικὸ 
ἔναυσμα γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ βι-
βλίου, ὅπως ἡ ἴδια ἡ συγ γρα φέας 
ἐπισημαίνει στὸ σημείωμά της 
στὸ ὀπισθόφυλλο τῆς ἔκδοσης, 
ὑπῆρξε ἡ ἀγωνία μήπως τὰ ση-
μερινὰ παιδιά, οἱ ἐκκολαπτόμε-
νοι Νε ο έλ λη νες, ἀγνοοῦν ἢ δὲν 
γνωρίζουν σωστὰ ὅσα γνώριζαν 
οἱ προηγούμενες γενιὲς  Ἑλλή-
νων γι’ αὐτὴ τὴν πόλη καὶ γι’ 
αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ περίοδο, ὥστε 

νὰ νιώθουν θαυμασμό, ἀγάπη, 
πόνο καὶ καημό, νοσταλγία, ἢ 
ἀκόμη καὶ κάποια περισσότερο 
ἢ λιγώτερο κρυφὴ προσδοκία. 
Αὐτὸ τὸ κενὸ γνώσης καὶ ἱστο-
ρικῆς συνείδησης τῶν παιδιῶν, 
κενὸ ποὺ ἀναμφισβήτητα ὑπάρ-
χει στὴν ἐποχή μας, φιλοδοξεῖ νὰ 
καλύψει τὸ βιβλίο, υἱοθετώντας 
μιὰ προσέγγιση τοῦ θέματος δι-
δακτικὴ μὲν, ἀλλὰ ταὐτόχρονα 
λογοτεχνική, εὐχάριστη, εὔληπτη 
καὶ κυρίως ἐνδιαφέρουσα. 

Ἡ παρουσίαση, λοιπόν, τῆς 
ἱστορίας τῆς Πόλης ζωντανεύ-
ει μέσα ἀπὸ τὴν ἀφήγηση μιᾶς 
γιαγιᾶς στὰ ἐγγόνια της καὶ μιὰ 
συνομήλικη φίλη τους. Μ’ αὐτὸ 
τὸν τρόπο, στὴν ἀφήγηση τῆς 
γιαγιᾶς οἱ ἱστορικὲς πληροφορί-
ες δὲν δίνονται ξερά, ἀλλὰ χρω-
ματίζονται ἀπὸ τὸ συναίσθημα 
τῆς ἀφηγήτριας, προσωπικό, 
ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικό, διεγεί-
ροντας ἀνάλογα συναισθήματα 
καὶ στοὺς μικροὺς ἀκροατές της. 
Συχνά, μάλιστα, οἱ πληροφορίες 
αὐτὲς προκύπτουν ἀβίαστα ὡς 
ἀπαντήσεις ἢ διευκρινίσεις τῆς 
γιαγιᾶς στὶς εὔλογες ἀπορίες τῶν 
παιδιῶν.   

Τὸ θέμα τοῦ βιβλίου ἐμπλου-
τίζεται ἀπὸ ἕνα δεύτερο μέρος, 
ἕνα παράρτημα, στὸ ὁποῖο περι-
έχονται «μυστικά, ἱστορίες ἀλη-
θινές, θρῦλοι, τραγούδια ποὺ ἡ 
γιαγιὰ ξέχασε νὰ πεῖ στὰ παιδιά. 
Γι’ αὐτό», ὅπως ὑποδεικνύεται 
στοὺς ἀναγνῶστες, «θὰ τὰ μοι-
ραστεῖ μαζί σας...». Στὴν πρώτη 
ἑνότητα συναντᾷ κανεὶς δημοτικὰ 
τραγούδια, ἀλλὰ καὶ ποιήματα 
ποὺ ἔχουν ὡς θέμα τους τὴν  
Ἅλωση τῆς Πόλης, καὶ στὴ δεύ-
τερη ἑνότητα ἐνδεικτικὲς ἀληθινὲς 
ἱστορίες ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ περί-
οδο καὶ πληροφορίες χρήσιμες 
γιὰ τὸν σημερινὸ ἐπισκέπτη ἢ 

κα λύτερα προσκυνητὴ τῆς Πό-
λης. Στὴν τρίτη ἑνότητα κατα-
γράφονται τρεῖς γνωστοὶ θρῦλοι 
ποὺ συνδέονται μὲ τὴν  Ἅλωση, 
ἀλλὰ καὶ τὸ χτίσιμο τῆς  Ἁγιὰ Σο-
φιᾶς. Μιὰ τελευταία ἑνότητα μὲ 
δραστηριότητες γιὰ τοὺς μικροὺς 
ἀναγνῶστες (ζωγραφική, λύση 
ἀκροστιχίδας καὶ σταυρό  λεξου, 
κρυπτόλεξου, λαβύρινθου, συ-
μπλήρωση στοιχείων, ἀντιστοί-
χιση, ἀποκρυ πτογρά φη ση κειμέ-
νου) ἐλέγχει μὲ τρόπο εὐχάριστο 
καὶ δημιουργικὸ τὶς ἀποκτηθεῖσες 
γνώσεις ἢ προκαλεῖ καὶ περαιτέ-
ρω ἀναζητήσεις. Στὸ τέλος τὸ 
βιβλίο ἐνσωματώνει μιὰ ἐνδει-
κτικὴ βιβλιογραφία, χρήσιμη σὲ 
μικροὺς ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερους 
ἀναγνῶστες.

Τὸ καλαίσθητο βιβλίο τῆς  
Ἀθηνᾶς Ντάσιου-Γιάννου, μὲ 
τὴν ἑλκυστικὴ εἰκογράφηση ἀπὸ 
τὸν Στάματη Μπονάτσο, εἶναι μιὰ 
πολὺ καλὴ ἀναγνωστικὴ πρότα-
ση γιὰ μαθητὲς Δημοτικοῦ καὶ 
Γυμνασίου κυρίως, ἀλλὰ καὶ 
μεγαλύτερους σὲ ἡλικία μαθη-
τές, ἕνα χρήσιμο βοή θημα γιὰ 
ἐκπαιδευτικούς, ἐνῷ σὲ κάθε 
περίπτωση μπορεῖ νὰ τραβήξει 
τὸ ἐνδιαφέρον  ἀνα γνωστικοῦ 
κοινοῦ κάθε ἡλικίας.  Ἐπίσης, 
συμβάλλει στὴν ἀπόκρουση τῆς 
ἀντίληψης πολλῶν ὅτι ἡ ἱστορία 
εἶναι μὲν ἕνα ἐνδιαφέρον ἀντι-
κείμενο, ἀλλὰ ταὐτόχρονα ἕνα 
βαρετὸ μάθημα. Γιὰ ὅλους τοὺς 
παραπάνω λόγους, ἀλλὰ καὶ 
ὡς προσπάθεια ἀφύπνισης τῆς 
ἱστορικῆς μνήμης, τὸ βιβλίο ἀξίζει 
νὰ βρεθεῖ στὴν παιδική (καὶ ὄχι 
μόνο) βιβλιοθήκη. 

ΧΡΥΣΗ Δ. 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-

ΤΣΕΝΤΟΥ
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«Πῆραν τὴν Πόλη «Πῆραν τὴν Πόλη 
πῆραν την...»πῆραν την...»
ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΡΙΔΟΥ-ΠΟΘΟΥ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ, 1996, 
19η ἐπανέκδοση, 606 σελίδες 

Μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες αὐτοῦ 
τοῦ βιβλίου ζωντανεύουν οἱ 
σπαρακτικὲς τελευταῖες πενῆντα 
ἑπτὰ ἡμέρες τῆς Βασιλεύουσας.  
Ἀτμόσφαιρα ζυμωμένη μὲ λιβά-
νι, δάκρυα καὶ αἷμα, μὲ θυσίες 
καὶ προδοσίες, μὲ τοὺς ἤχους 
τῶν σήμαντρων τῆς  Ἁγια-Σοφιᾶς 
καὶ τὶς ψαλμῳδίες τῶν βασανι-
σμένων χριστιανῶν νὰ πνίγονται 
ἀπὸ τὸν ἀχὸ τῆς λομπάρδας 
καὶ τῶν πληγωμένων σπαθά-
ριων, μὲ τὸ ἐξωγήινο φῶς τῆς 
ἐλπίδας νὰ λιώνει ἀπ’ τὸ πηχτὸ 
σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας καὶ τοῦ 
ὀλέθρου. Καὶ ἐκεῖ, στὴ μέση, 
στὰ ἀνάκτορα τῶν Βλαχερνῶν, 
μέσα στὴν ὁλόφωτη ἐκκλησία, 
στὴν πύλη τοῦ Ρωμανοῦ δίπλα 
στοὺς πολεμιστές του, πάντα 
ἐκεῖνος νὰ ἐμψυχώνει ἢ νὰ ζη-
τάει συγχώρεση καὶ νὰ κοινω-

νεῖ τῶν  Ἀχράντων Μυστηρίων. 
Πάντα ἐκεῖνος, ὁ Κωνσταντῖνος.  
Ὄρθιος ἀλλὰ καὶ γονατιστός, βα-
σανισμένος ἀλλὰ καὶ ἀδάκρυτος, 
ταπεινὸς καὶ ἀνθρώπινος, ἀλλὰ 
ὑπερφυσικὸς καὶ μεγαλειώδης, 
μαρτυρικός. Σύμβολο μαζὶ καὶ 
τάμα, πληγὴ καὶ ὄνειρο, ματω-
μένη πορφύρα καὶ κατάλευκο 
μάρμαρο.

Εἶναι ἕνα βιβλίο - ἔπος πο-
λύτιμο, γραμμένο σὰν μυθιστό-
ρημα, μὲ ἔξοχη τέχνη λόγου καὶ 
συγκλονιστικὴ κατάθεση ψυχῆς, 
ἀλλὰ πού, στὴν οὐσία, ἀποτελεῖ 
κληρονομιὰ καὶ κληροδότημα  
τῆς πιὸ τραγικῆς ἱστορικῆς ὥρας 
τοῦ Βυζαντίου.

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Πῆραν τὴν Πόλη πῆραν την...
Πῆραν καὶ τὴν  Ἁγιὰ Σοφιά, 

τὸ μέγα μοναστήρι...

Μὲ τὰ τραγούδια του 
θρηνεῖ ὁ λαός μας ἐδῶ 
καὶ αἰῶνες τὴν ἅλωση 

τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους στὶς 29 Μαΐου 
1453. Καὶ κάθε χρόνο αὐτὴ τὴν 
ἀποφράδα ἡμέρα τοῦ Γένους 
μας ἀντηχοῦν στὶς καρδιὲς τῶν 
ἀπανταχοῦ τῆς γῆς  Ἑλλήνων 
οἱ κωδωνοκρουσίες ἀπ’ τὶς κα-
μπάνες καὶ τὰ σήμαντρα τῆς  
Ἁγιᾶς Σοφιᾶς καὶ τῶν ναῶν τῆς 
Κωνσταντινούπολης. Συγκλο-
νισμένη ἐγείρεται ἡ συλλογικὴ 
συνείδηση, καὶ ἡ ἐθνικὴ μνήμη 
ἀναθερμαίνεται, γυρίζοντας σ’ 
ἐκεῖνο τὸν ὀδυνηρὸ Μάη. Τότε 
ποὺ οἱ καμπάνες καλοῦσαν τοὺς 
μαχητὲς νὰ ἀποκρούσουν ἀπὸ 
τοὺς πύργους καὶ τὶς ἐπάλξεις τὶς 
ἐπιθέσεις τῶν ἐπιδρομέων. Τότε 
ποὺ καὶ οἱ Βυζαντινοὶ  Ἕλληνες 
ἀνέπεμπαν ἱκετευτικὲς δεήσεις καὶ 
γοερὰ ἀνέβαινε στὸν οὐρανὸ τό 
«Κύριε ἐλέησον». Τὴν ἴδια ὥρα 
στὸ στρατόπεδο τῶν ἐχθρῶν 
κροτοῦσαν τὰ τύμπανα καὶ οἱ 
θριαμβευτικὲς πολεμικὲς μου-
σικὲς ἔσχιζαν τὸν ἀέρα μέσα ἀπὸ 
τὶς βροντὲς τῶν κανονιῶν καὶ τῆς 
μεγάλης βομβάρδας.

Ἀπ’ τὶς ἀρχὲς  Ἀπριλίου 
1453, πανίσχυρος ὁ σουλτάνος 
Μωάμεθ Β΄ σφυροκοποῦσε τὴ 
Βασιλεύουσα μὲ ἀσφυκτικὴ πο-
λιορκία, μέρα καὶ νύχτα, ἀπὸ 
στεριὰ καὶ θάλασσα. Μὲ μυριά-
δες ὀργανωμένου στρατοῦ, ἐξο-
πλισμένου μὲ τέλεια μηχανικὰ 
μέσα καὶ ἄρτιο πυροβολικό. Μὲ 
ἀξιόμαχο στόλο καὶ πρωτοφανεῖς 
πολιορκητικὲς τεχνικὲς ἐπεδίωκε 
ἐπίμονα νὰ ἐκπορθήσει τήν «ὀνει-
ρεμένη» γιὰ τὸ  Ἰσλὰμ Κωνστα-

ντινούπολη.
Ἰσχυρὴ καὶ εὐγενὴς προσωπι-

κότητα, προικισμένος μὲ σπάνιες 
ἀρετές, ὁ Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ ὁ Πα-
λαιολόγος ἀνέβηκε στὸν θρόνο 
τοῦ Βυζαντίου τὸν Μάρτιο τοῦ 
1449, σὲ μιὰ ἀπελπιστικὰ κρίσιμη 
περίοδο, καὶ μὲ διαρκῆ προπαρα-
σκευὴ καὶ λελογισμένη εὐθύνη 
ἀντιμετώπιζε τὶς προκλήσεις καὶ 
ἀπειλὲς τοῦ ὁρμητικοῦ Μωάμεθ.  

Ἡ γερασμένη Βυζαντινὴ Αὐτο-
κρατορία ψυχορραγοῦσε. Καὶ 
ὁ γενναῖος αὐτοκράτορας ἀνυ-
ποχώρητος ἀναζητοῦσε ἐξωτε-
ρικὴ βοήθεια γιὰ τὴ διάσωση τῆς 
οἰκουμενικῆς πρωτεύουσας τοῦ 
Χριστιανισμοῦ.  Ἀλλά, παρὰ τὶς 
ἐπίμονες, δραματικὲς ἐκκλήσεις 
του στὶς Εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις καὶ 
τὴ Ρωμαϊκὴ  Ἐκκλησία, ἔμεινε μέ-
χρι τέλους τραγικὰ ἐγκαταλελειμ-

Μνήμη 29ης Μαΐου 1453

Κάθε χρόνο αὐτὴ τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τοῦ Γένους 
μας ἀντηχοῦν στὶς καρδιὲς τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς  
Ἑλλήνων οἱ κωδωνοκρουσίες ἀπ’ τὶς καμπάνες καὶ 
τὰ σήμαντρα τῆς  Ἁγιᾶς Σοφιᾶς καὶ τῶν ναῶν τῆς 
Κωνσταντινούπολης. Συγκλονισμένη ἐγείρεται ἡ 

συλλογικὴ συνείδηση, καὶ ἡ ἐθνικὴ μνήμη ἀναθερ-
μαίνεται, γυρίζοντας σ’ ἐκεῖνο τὸν ὀδυνηρὸ Μάη. 
Τότε ποὺ οἱ καμπάνες καλοῦσαν τοὺς μαχητὲς νὰ 
ἀποκρούσουν ἀπὸ τοὺς πύργους καὶ τὶς ἐπάλξεις 

τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἐπιδρομέων.K
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μένος ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ κράτη.
Ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἀπέκοψε κάθε 

ἐλπίδα ἐπικουρίας ἀκόμη καὶ 
ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς του Παλαι-
ολόγους στὴν Πελοπόννησο 
καὶ ἀπέκλεισε κάθε προσπά-
θεια ἐπισιτισμοῦ ἀπὸ τὴ Μαύ-
ρη Θάλασσα μὲ τὴν ἀνέγερση 
ὀχυρωματικοῦ φρουρίου στὸν 
Βόσπορο.  Ἀλλὰ τὸ πιὸ φοβερό: 
ἀλληλοσπαράσσονται οἱ φατρίες 
ἑνωτικῶν καὶ ἀνθενωτικῶν καὶ 
τὰ πάθη μαίνονται μέσα στὴν 
Πόλη, ἐνῷ οἱ τουρκικὲς στρατιὲς 
φανατισμένες κινοῦνται πρὸς τὰ 
τείχη. Παρ’ ὅλες ὅμως τὶς ἀπελ-
πιστικὲς συνθῆκες, ἀκαταμάχητος 
ὁ μάρτυρας αὐτοκράτορας, μὲ 
ἀξιοθαύμαστο σθένος καὶ πίστη, 
ὀργανώνει τὶς λιγοστὲς χιλιάδες 
μαχητῶν,  Ἑλλήνων καὶ ξένων  
( Ἑνετῶν, Γενουατῶν), καὶ ἀμύ-
νεται «ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων» γιὰ 
τὴν τιμὴ τῆς ὑπερχιλιόχρονης 

Αὐτοκρατορίας, ἐνῷ ὁ ὀδυνώ-
μενος λαὸς μὲ ἡρωισμὸ συσπει-
ρώνεται γύρω του.

Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ ἐπιθέσεις τῶν 
ἐπιδρομέων συνεχεῖς. Συθέμελα 
σείεται ἡ Θεοφρούρητη «ἄσει-
στος πόλις» ἀπὸ τὸν ἀνελέητο 
βομβαρδισμό. Μικρὰ καὶ μεγάλα 
κανόνια, πολιορκητικὲς μηχανὲς 
καὶ τόξα σκορπίζουν τὸν τρόμο 
καὶ τὸν θάνατο. Οἱ πολιορκημέ-
νοι ἀμύνονται χωρὶς ἀνάπαυλα 
πάνω στὶς ἐπάλξεις καὶ κάτω ἀπὸ 
τὴ γῆ, κι ἂς εἶναι ξάγρυπνοι, νη-
στικοὶ καὶ διψασμένοι. Βροχὴ τὰ 
ἀκόντια, τὰ βέλη, οἱ πέτρες καὶ 
τὰ πυρωμένα βλήματα ἀπωθοῦν 
μακριὰ τοὺς ἀλλοπίστους.

«Μὲ μία γνώμη ὅλοι αὐτο-
προαίρετα θὰ πεθάνουμε καὶ 
δὲν θὰ λυπηθοῦμε τὴ ζωή μας», 
εἶναι ἡ γενναία ἀπάντηση τοῦ 
αὐτοκράτορα στὶς ἀξιώσεις τοῦ 
Μωάμεθ νὰ τοῦ παραδώσει τὴν 
Πόλη. Δὲν συνθηκολογεῖ. Δὲν 
ἐγκαταλείπει τὴν ἀγωνιῶσα Βασι-
λεύουσα καὶ τὸν λαό του, ἀλλὰ 
καλπάζοντας ἔφιππος σὲ ὅλο τὸ 

μῆκος τῶν τειχῶν ἐμψυχώνει μὲ 
φλογερὰ λόγια τοὺς μαχητές. 
«Παρακαλῶ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἵνα 
στῆτε ἀνδρείως καὶ μετὰ γενναίας 
ψυχῆς...  Ἡμεῖς πᾶσαν τὴν ἐλπίδα 
εἰς τὴν ἄμαχον δόξαν τοῦ Θεοῦ 
ἀνεθέμεθα». Κι ἐκεῖνοι μὲ ὄρθιες 
τὶς ψυχὲς ἀνταποδίδουν συνεχῶς 
τὰ πλήγματα στὸν ἐχθρό. Σπεύ-
δουν καὶ οἱ γυναῖκες σὲ βοήθεια, 
κι ἀνάμεσά τους μοναχές, παιδιὰ 
καὶ γέροντες, γιὰ νὰ συνδράμουν 
στὴν ἐπισκευὴ τῶν ρημαγμένων 
ὀχυρωμάτων.

Ἐκεῖνο τὸ τελευταῖο βράδυ τῆς 
ἑλληνικῆς ἐλευθερίας, 28 Μαΐου, 
ἔγινε στὸν περίλαμπρο ναὸ τῆς  
Ἁγίας Σοφίας ἡ τελευταία κατα-

νυκτικὴ λειτουργία
«κι ἀπ’ τὴν πολλὴ τὴν ψαλ-

μουδιὰ ἐσειοῦνταν οἱ κολῶνες».
Πλῆθος κόσμου καὶ ὁ αὐτο-

κράτορας μετέλαβαν μὲ συντριβὴ 
τῶν  Ἀχράντων Μυστηρίων.  
Ἀκολούθησαν συγκλονιστικὲς 
στιγμὲς ἀλληλοσυγχώρησης στὸ 
Μέγα Παλάτιο.  Ὅλοι ὁρκίζονται 
νὰ θυσιαστοῦν μέχρις ἑνός «γιὰ 
τὴν πίστη καὶ τὴν πατρίδα, τὸν 
Βασιλέα καὶ τὸν λαό». Μὲ ὑψω-
μένο τὸ φρόνημα ἐπιστρέφουν 
στὰ τείχη καὶ παίρνει ὁ καθένας 
τὴ θέση του, περιμένοντας τὴν 
τελικὴ ἀναμέτρηση...

Τὰ ξημερώματα οἱ ἐχθροὶ μὲ 
ξέφρενους ἀλαλαγμούς, μέσα σ’ 
ἕνα πανδαιμόνιο ἤχων σαλπίγ-
γων καὶ τυμπανοκρουσιῶν, ρί-
χθηκαν, λυσσασμένα λιοντάρια, 
σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῶν τειχῶν, 
ἀπ’ τὴ στεριὰ καὶ τὴ θάλασσα. Οἱ 
ὑπερασπιστὲς τῆς Πόλης μάχο-
νται παλληκαρίσια. Καὶ οἱ καμπά-
νες σημαίνουν καὶ ξεσηκώνουν 
σὲ ψυχικὸ συναγερμό! Μὰ οἱ 
ἐπιδρομεῖς ἀκάθεκτοι καὶ κάθε 
φορὰ ἀνανεωμένοι ἐπιμένουν 
μὲ ἀλλεπάλληλες ἐφόδους, ἐκεῖ 
στὴν Πύλη τοῦ  Ἁγίου Ρωμανοῦ.  
Ἐκεῖ ἀγωνίζονται ὁ αὐτοκράτορας 
καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῶν Γενουατῶν  
Ἰουστινιάνης.  Ἄγρια ἡ συμπλοκή. 
Σωροὶ οἱ νεκροὶ ἀπ’ τὶς ἀντίπα-
λες παρατάξεις.  Ἀγώνας ἄνισος 
μέχρις ἐσχάτων...  Ἐκεῖ πολεμᾷ 
σὰν ἁπλὸς στρατιώτης ὁ Κων-
σταντῖνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, «καὶ 

Τὸ σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς δὲν ἔσβησε τὸν λαμπρὸ Βυ-
ζαντινὸ πολιτισμό, ποὺ ἀκτινοβόλησε «Φῶς Χριστοῦ» 

στὸν κόσμο καὶ ἐξημέρωσε βάρβαρους λαούς.K
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τὸ αἷμα ποταμηδὸν ἐκ τῶν ποδῶν 
καὶ τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἔρρεε», γρά-
φει ὁ ἱστορικὸς Φραντζῆς.  Ἐκεῖ 
ἔπεσε μαχόμενος ἡρωικὰ σῶμα 
μὲ σῶμα πρὸς τοὺς γενίτσαρους 
μέχρι τέλους... Μὲ τὴν ὑπέρτατη 
θυσία του ὁ τελευταῖος Παλαι-
ολόγος ἐπισφράγισε τὴν πτώση 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν 
κατάλυση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτο-
κρατορίας, ἀλλὰ γιὰ τὸν ἑλλη-
νικὸ λαὸ ἔμεινε στὴν περιοχὴ τοῦ 
θρύλου ὡς ὁ «Μαρμαρωμένος 
Βασιλιάς».

Τὴν Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, ἡ 
Βασιλεύουσα τῶν θριάμβων, τῆς 
δόξας, τοῦ κάλλους, δὲν ὑπῆρχε 
πιά.  Ἔμεινε ὁ ματωμένος καὶ 
ἁγιασμένος τόπος τῆς Τιμῆς! Οἱ 
Τοῦρκοι παρέδωσαν τὴ Βασιλί-
δα τῶν πόλεων, τὸ ἀγλάισμα τῆς  
Ἀνατολῆς, σὲ τριήμερη λεηλα-
σία καὶ αἰχμαλωσία δεινή. «Ποῦ 
σου τὸ κάλλος, Παράδεισε;», 
ἀναφωνεῖ ὁ ἱστορικὸς Δούκας. 
Κραυγὲς ἀπόγνωσης καὶ βογγητὰ 
πόνου παντοῦ. Εἰκόνες φρίκης 
καὶ σπαραγμοῦ. «Τὸ αἷμα ἔρρεε 
στὴ γῆ παντοῦ καὶ ἔτρεχε ὅπως 
τὰ ρυάκια τῆς βροχῆς», γράφει ὁ  
Ἑνετὸς χρονογράφος καὶ αὐτό-
πτης μάρτυρας Niccolo Barbaro. 
Τὰ ἱερὰ τῆς Χριστιανοσύνης ἀτι-
μάσθηκαν. Βαθιὰ ἀπογοήτευση 
κατέλαβε τὸν χριστιανικὸ κόσμο, 
καὶ ὁ λαός μας ἔκλαψε τὴ μεγάλη 
συμφορὰ μέ «θρήνους» (δημώ-
δη ᾄσματα) καὶ λαϊκὲς παραδό-
σεις, ποὺ ἔγιναν πηγὲς παρηγο-
ριᾶς του στοὺς πικροὺς χρόνους 
τῆς Τουρκοκρατίας.

Ἀλλὰ τὸ σκοτάδι τῆς σκλα-
βιᾶς δὲν ἔσβησε τὸν λαμπρὸ 
Βυζαντινὸ πολιτισμό, ποὺ ἀκτινο-
βόλησε «Φῶς Χριστοῦ» στὸν κό-
σμο καὶ ἐξημέρωσε βάρβαρους 
λαούς.  Ἡ Κωνσταντινούπολη, 
κι ἂν ἔπεσε, παραμένει στοὺς 
αἰῶνες ἡ Πόλη μας, ἡ κιβωτὸς 
τῆς  Ὀρθοδοξίας. Εἶναι ἡ Πόλη 
τῆς Παρθένου. «Τὴν Πόλιν σου 
φύλαττε, Θεογεννῆτορ ἄχραντε», 
ψάλλουμε στὸν Μεγάλο Κανόνα. 
Εἶναι τὸ πνευματικὸ κέντρο ποὺ 
ἐδόξασαν ὁ  Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος, ὁ ἱερὸς Φώτιος καὶ ὁ Μι-
χαὴλ Ψελλός.  Ἡ  Ἁγιὰ Σοφιά, ὁ 
ἐπίγειος οὐρανός, εἶναι τὸ καύχη-
μα τῶν Χριστιανῶν, καὶ ἡ ἔνθρο-
νη βρεφοκρατοῦσα Θεοτόκος, 
ἡ «Κυρὰ Δέσποινα», ἐκεῖ ψηλά, 
στὴν ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ, ἡ  Ὁδηγή-
τριά μας.  Ὁ  Ἀκάθιστος  Ὕμνος 
μὲ τὶς ἀναδρομὲς στὴ Βασιλεύ-
ουσα δίνει ἀνάταση στὶς ψυχές 
μας. Τὸ βυζαντινὸ τελετουργικό, 
οἱ λειτουργίες καὶ τὰ μυστήρια, 
οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες, ἡ θαυμάσια 
ὑμνογραφία καὶ τὰ συναξάρια 
εἶναι τὰ θεμέλια τῆς πίστης μας.  
Ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ μὲ τοὺς 
ὀκτὼ ἤχους καὶ τὴν ὑπερβατική 
της ποιότητα μᾶς μεταρσιώνει.

Ἡ βυζαντινὴ τέχνη κάθε 
εἴδους, ἁγιογραφία, ψηφιδωτά, 
μικροτεχνία, χρυσοκεντητική, ἡ 
λαμπρὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῶν ναῶν 
μας μὲ τοὺς συμβολισμοὺς δη-
λώνουν ἀσύλληπτη πνευματικό-
τητα. Μὲ τὶς ἀναμνήσεις καὶ τὴν 
πνευματικὴ παραγωγὴ ἐκείνου 
τοῦς ἔνδοξου παρελθόντος κα-

τόρθωσε νὰ ἐπιζήσει τὸ Γένος 
μας. Μόνη παρηγοριὰ στὰ 400 
χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ἡ  Ἐκκλησία 
μας, ποὺ ἔρχεται ἀπ’ τὸ Βυζάντιο.  
Ἐκείνη διέσωσε τὰ δόγματα ποὺ 
διετύπωσε μὲ τὶς Οἰκουμενικὲς 
Συνόδους.  Μέσα στοὺς κόλπους 
τῆς  Ἐκκλησίας διατηρήσαμε τὴ 
Γλῶσσά μας τὴν  Ἑλληνικὴ καὶ 
μὲ τὴν Πίστη σφυρηλατήσαμε τὴν 
ἐθνική μας συνείδηση. Τὰ ἀνα-
στάσιμα τροπάρια, τό «Χριστὸς 
ἀνέστη», ἦταν ἡ ἐλπιδοφόρα καὶ 
νικητήρια ἰαχὴ τοῦ  Ἔθνους ἐπὶ 
αἰῶνες.

Στὰ μοναστήρια τοῦ Βυζαντί-
ου οἱ ἀντιγραφεῖς χειρογράφων 
διέσωσαν τὰ συγγράμματα τῶν 
ἀρχαίων  Ἑλλήνων καὶ κράτησαν 
ζωντανὴ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ 
κληρονομιὰ καὶ τὰ κείμενα τῶν 
Πατέρων μας. Κι ὅταν οἱ  Ἕλληνες 
λόγιοι, φωτεινὲς φυσιογνωμίες, 
ἔφυγαν ἀπ’ τὴν Κωνσταντινού-
πολη στὴ Δύση, πρὶν ἀκόμα 
τὴν  Ἅλωση, διέδωσαν ἐκεῖ μὲ 
τὴ διδασκαλία τους τὴν ἑλλη-
νικὴ παιδεία καὶ συνετέλεσαν 
στὴν  Ἀναγέννηση τῆς Δυτικῆς 
Εὐρώπης. Μὰ ἡ Εὐρώπη τότε, 
τὸ 1453, ἐγκατέλειψε στὶς ὀρδὲς 
τῶν βαρβάρων τὴ Βασιλεύουσα, 
τὸ προπύργιο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
πολιτισμοῦ!

Εἶναι λοιπὸν ἡ 29η Μαΐου, κά-
θε χρόνο, ἡμέρα μνήμης γιὰ κάθε 
χριστιανικὴ ψυχή! Αὐτὴ τὴ μέρα 
ἡ  Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή 
μας καὶ ἡ  Ἱστορία ἐπιβάλλουν 
νὰ ἀναλογιζόμαστε μὲ ἐπίγνωση 
τὸν  Ἀγῶνα καὶ τὴ Θυσία ὅλων 
τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος 
πεσόντων καὶ ἀγρίως σφαγιασθέ-
ντων ἁγίων μαρτύρων στὴν Πύλη 
τοῦ  Ἁγίου Ρωμανοῦ, στὶς ἱερὲς 
ἐπάλξεις τῶν τειχῶν καὶ σὲ κάθε 
γωνιὰ τῆς Κωνσταντινούπολης.  
Ἡμέρα μνήμης καὶ προσευχῆς!

ΑΝΝΑ Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-
ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Μέσα στοὺς κόλπους τῆς  Ἐκκλησίας διατηρήσαμε 
τὴ Γλῶσσά μας τὴν  Ἑλληνικὴ καὶ μὲ τὴν Πίστη σφυ-
ρηλατήσαμε τὴν ἐθνική μας συνείδηση. Τὰ ἀναστά-
σιμα τροπάρια, τό «Χριστὸς ἀνέστη», ἦταν ἡ ἐλπιδο-

φόρα καὶ νικητήρια ἰαχὴ τοῦ  Ἔθνους ἐπὶ αἰῶνες.K
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Διανύουμε τὶς τελευταῖες 
τρεῖς ἡμέρες τῆς Βασι-
λεύουσας. Οἱ Τοῦρκοι 

ἑτοιμάζουν τὴ μεγάλη ἔφοδο 
καὶ κάθε βράδυ ἀνάβουν χιλιά-
δες φωτιὲς στὸ ἀχανὲς στρατό-
πεδό τους, γιὰ νὰ ἐνσπείρουν 
τρόμο στὶς καρδιὲς τῶν ἀμυνο-
μένων, ἐνῷ, παράλληλα μὲ τὰ 
τύμπανα, ἀκούγονται κραυγὲς 
θριάμβου μέχρι τὸ πρῶτο φῶς 
τῆς ἡμέρας.

Ὁ σουλτάνος κάνει τὴν τε-
λευταία ἀπόπειρα γιὰ διαπραγ-
ματεύσεις μὲ τὸν αὐτοκράτορα 
Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο καὶ 
τοῦ ζητᾷ νὰ δεχθεῖ τοὺς ὅρους 
του, γιὰ νὰ σωθεῖ τόσο ὁ ἴδιος, 
ὅσο καὶ οἱ ὑπήκοοί του καὶ τὰ 
ὑπάρχοντά τους:

«Μάθε ὅτι ἔχουν τελειώσει 
οἱ πολεμικὲς προετοιμασίες.  
Ἦρθε πιὰ ἡ ὥρα νὰ κάνουμε 
πράξη αὐτὸ ποὺ θέλουμε ἐδῶ 
καὶ πολὺ καιρό. Τὴν ἔκβασή 
του τὴν ἀφήνουμε στὸν Θεό. 
Τί λές; Θέλεις νὰ ἐγκαταλείψεις 
τὴν Πόλη καὶ νὰ φύγεις, ὅπου 

θέλεις, μαζὶ μὲ τοὺς ἄρχοντές 
σου καὶ τὰ ὑπάρχοντά τους, 
ἀφήνοντας ἀζήμιο τὸν λαὸ 
καὶ ἀπὸ μένα καὶ ἀπὸ σένα;  Ἢ 
θέλεις νὰ ἀντισταθεῖς καὶ νὰ 
χάσεις τὴ ζωή σου καὶ τὰ ὑπάρ-
χοντά σου καὶ σὺ καὶ οἱ μετὰ 
σοῦ, κι ὁ λαός, ἀφοῦ αἰχμαλω-
τισθεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους, νὰ 
διασκορπισθεῖ σ’ ὅλη τὴ γῆ;»

Νὰ καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Πα-
λαιολόγου:

« Ἂν θέλεις νὰ ζήσεις μαζί 
μας εἰρηνικά, ὅπως καὶ οἱ πρό-
γονοί σου, ἂς ἔχεις τὴν εὐλογία 
τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ἐκεῖνοι θεω-
ροῦσαν τοὺς γονεῖς μου σὰν 
πατέρες τους καὶ τοὺς τιμοῦσαν 
ἀνάλογα, κι αὐτὴ τὴν πόλη 
τὴ θεωροῦσαν σὰν πατρίδα 
τους. Σὲ καιρὸ ἀνάγκης ὅλοι 
τους ἔτρεχαν μέσα της νὰ σω-
θοῦν, καὶ κανένας ἀντίπαλός 
της δὲν ἔζησε πολλὰ χρόνια. 
Κράτα τὰ κάστρα καὶ τὴ γῆ ποὺ 
μᾶς ἅρπαξες ἄδικα, ὅρισε καὶ 
ἐτήσιους φόρους ἀνάλογα μὲ 
τὴ δύναμή μας καὶ φύγε εἰρηνι-

κά. Σκέφτηκες ὅτι, ἐνῷ νομίζεις 
πὼς θὰ κερδίσεις, μπορεῖ νὰ 
βρεθεῖς χαμένος; Τὸ νὰ σοῦ 
παραδώσω ὅμως τὴν Πόλη 
οὔτε δικό μου δικαίωμα εἶναι 
οὔτε κανενὸς ἄλλου ἀπὸ τοὺς 
κατοίκους της· γιατὶ ὅλοι μὲ μία 
ψυχὴ προτιμᾶμε νὰ πεθάνουμε 
μὲ τὴ θέλησή μας καὶ δὲ λυπό-
μαστε γιὰ τὴ ζωή μας».

Ὁ σουλτάνος, ἀφοῦ ἄκου-
σε τὴν περήφανη ἀπάντηση 
τοῦ Παλαιολόγου, συγκάλε-
σε συμβούλιο μὲ ὅλους τοὺς  
Ὀθωμανοὺς ἀξιωματούχους. 
Καὶ ἀποφάσισαν τὴν ἐπίθεση.

Ἄρχισαν οἱ ἑτοιμασίες.  Ὁ 
νέος καὶ ἀκούραστος σουλ-
τάνος διατρέχει ὁλόκληρο τὸ 
στρατόπεδο ἀπὸ τὸν Κεράτιο 
ὣς τὴν Προποντίδα καὶ δι-
αρκῶς ἐνθαρρύνει τοὺς στρα-
τιῶτές του, ποὺ τὸν ἐπευφη-
μοῦν.

Ἐντὸς τῶν τειχῶν ἡ ἀτμό-
σφαιρα διαφέρει.  Ἀναρίθμη-
τες λιτανεῖες τῶν εἰκόνων καὶ 
τῶν λειψάνων τῶν  Ἁγίων ἐκ 

Ἅλωσις: 29 Μαΐου 1453
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μέρους τῶν πιστῶν. Πλήθη 
ἀπὸ γέροντες, γυναῖκες καὶ 
παιδιά, μὲ δάκρυα στὰ μάτια, 
προσεύχονται καὶ ψάλλουν 
ἀδιάκοπα, ἀκολουθώντας μὲ 
γυμνὰ πόδια κατὰ μῆκος τῶν 
τειχῶν τοὺς ἱερεῖς, ὀρθόδοξους 
καὶ καθολικούς, οἱ ὁποῖοι περι-
φέρουν εἰκόνες, καὶ ἰδιαίτερα 
τὴ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς  
Ὁδηγήτριας.

Ὁ Βασιλιὰς ἐκάλεσε ὅλους 
τοὺς  Ἕλληνες καὶ  Ἰταλοὺς 
εὐγενεῖς, στρατιωτικοὺς καὶ πο-
λιτικοὺς ἀρχηγούς.  Ἡ σκηνὴ 
ὑπῆρξε ἐπιβλητική, καὶ ὁ λό-
γος τοῦ Κωνσταντίνου, ὅπως 
σώθηκε ἀπὸ τὸν πιστό του 
φίλο Φραντζῆ, θὰ μείνει στὴν 
ἱστορία ὡς ἕνα ἠθικὸ δίδαγμα 
γιὰ τὴ στάση τῶν ἐντίμων καὶ 
ἡρωικῶν ἀνδρῶν.  Ὁ λόγος 
ἦταν ἕνα «ὑπὲρ βωμῶν καὶ 
ἑστιῶν», ἀντάξιος τοῦ Λεωνί-
δα καὶ τῶν 300 Σπαρτιατῶν 
μὲ τό «μολὼν λαβέ».  Ὁ Κων-
σταντῖνος ἐμψύχωνε τὸν λαὸ 
μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς 
του:

«Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ὅπλα 
καὶ τὸν τεράστιο στρατό, 
ἀλλὰ ἐμεῖς ἔχουμε τὸν Θεὸ 

καὶ Σωτῆρά μας.  Ἂς μὴν ἀπελ-
πιζόμεθα!  Ἂς πολεμήσουμε 
γενναῖα γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν 
πίστη μας».

Στὶς 29 Μαΐου τοῦ 1453, 
ἡμέρα Τρίτη, ἡ ἅλωση εἶχε 
συντελεσθεῖ. Γεμάτη φρίκη ἡ 
κραυγὴ τῆς Πόλης ἀντηχοῦσε 
παντοῦ:

Ἑάλω ἡ Πόλις!  Ἔπεσε ἡ 
Πόλη...

Ἡ χιλιόχρονη αὐτοκρατο-
ρία, τὸ σύμβολο τοῦ  Ἑλληνι-
σμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ, 
εἶχε καταλυθεῖ. Καμιᾶς πολι-
τείας ἡ πτώση δὲν θρηνήθηκε 
τόσο πολὺ ὅσο τῆς Πόλης.

«Θρῆνος, κλαυθμὸς καὶ 
ὀδυρμὸς

καὶ στεναγμὸς καὶ λύπη,
θλῖψις ἀπαρηγόρητος 
ἔπεσεν τοῖς Ρωμαίοις».
Ὁ πολιτισμὸς δεχόταν ἕνα 

ἀκόμα πρωτόγονο κτύπη-
μα καὶ ἐγκαταλειπόταν στὴ 
σκληρὴ δοκιμασία ἀνθρώ-
πων ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ 
τὸν σεβαστοῦν, γιατὶ δὲν εἶχαν 
νιώσει τὴν ἀνάγκη νὰ φτιάξουν 
πολιτισμό.

«Πάει κι ὁ στερνὸς ὁ Φάρος 
πάει,

φῶτα καὶ μάτια ὅλα σβηστά.
Χύθηκε νύχτα.  Ἀφορεσμέ-

νοι!
Πλακώνει πλάκωσε ἡ Τουρ-

κιά»
γράφει ὁ Παλαμᾶς στὸν 

Δωδεκάλογο τοῦ Γύφτου.
Ἡ ἀντίσταση τῶν ὑπε-

ρασπιπστῶν τῆς Πόλης γιὰ 
τὴν πατρίδα καὶ τὴ θρησκεία 
μπροστὰ στοὺς πολυάριθμους 
ἀπίστους ἔμεινε χαραγμένη 
στὸν ὑπόδουλο  Ἑλληνισμό. 
Θαυμάσιοι θρῦλοι ἀναπτύ-
χθηκαν γύρω ἀπὸ τὴν  Ἅλωση 
τῆς Πόλης, γιὰ νὰ θρέψουν τὴν 
ἐθνικὴ συνείδηση, τὶς ἐλπίδες 
καὶ τὸ θάρρος.  Ἀπὸ τὴν ἑπο-
μένη τῆς  Ἅλωσης, οἱ  Ἕλληνες 
ἄρχισαν νὰ ἀγωνίζονται καὶ νὰ 
ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν ἀπελευθέ-
ρωσή τους.

Στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολού-
θησαν, πολλοὶ  Ἕλληνες δια-
σκορπίσθηκαν στὰ κράτη τῆς 
Εὐρώπης. Οἱ διανοούμενοι τοῦ 
Βυζαντίου μεταλαμπάδευσαν 
στὴ Δύση τὸ πνεῦμα τῆς ἀρχαί-
ας ἑλληνικῆς σκέψης.  Ἡ ἐπαφὴ 
τῆς Δύσης μὲ τὰ πρωτότυπα 
ἑλληνικὰ συγγράμματα ἀνοίγει 
τὸν δρόμο τῆς  Ἀναγέννησης.

Μπορεῖ τὴ μαύρη Τρίτη, 29 
Μαΐου 1453, νὰ ἔπεσε ἡ προ-
δομένη Πόλη, ἀλλὰ δὲν ἔπεσε 
τὸ  Ἔθνος! Μπορεῖ νὰ βεβη-
λώθηκε ἡ Μεγάλη  Ἐκκλησία, 
ἀλλὰ ἔζησε ἡ  Ὀρθοδοξία!

Ἡ γῆ ποὺ πατᾶμε εἶναι ποτι-
σμένη ἀπὸ αἵματα ἡρώων! Τὴν  
Ἐλευθερία μας τὴν ἀποκτήσαμε 
μέ «ἀρετὴ καὶ τόλμη»!  Ἔχουμε 
ἱστορία!  Ὅμως, μὴν ξεχνᾶμε:  
Ἀλοίμονο στὸν λαὸ ποὺ προ-
σπερνᾷ τὴν  Ἱστορία του!!!

ΜΠΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ἑάλω ἡ Πόλις!
 Ἡ χιλιόχρονη αὐτοκρατορία, τὸ σύμβολο 

τοῦ  Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ,  
εἶχε καταλυθεῖ. Καμιᾶς πολιτείας ἡ πτώση  
δὲν θρηνήθηκε τόσο πολὺ ὅσο τῆς Πόλης.

«Θρῆνος, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς
καὶ στεναγμὸς καὶ λύπη, 

θλῖψις ἀπαρηγόρητος 
ἔπεσεν τοῖς Ρωμαίοις».K

K
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Οἱ  Ἅγιοι 40 Μάρτυρες, 
ποὺ ἑορτάζουν στὶς 9 Μαρ-
τίου, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ 
ὁ μάρτυρας Σμάραγδος, ἦταν 
ἐπίλεκτο τάγμα τοῦ στρατοῦ 
τοῦ Λικινίου. Δὲν ἀρνήθηκαν 
τὴν πίστη τους, ὅταν μιὰ παγω-
μένη χειμωνιάτικη νύχτα τοὺς 
ἔριξαν στὰ κρύα νερὰ μιᾶς λί-
μνης. Παρὰ τοὺς ἐπαίνους τῆς 
ἀνδρείας τους, εἶχαν τὸ θάρ-
ρος τῆς γνώμης τους.

Ἡ ζωὴ τῆς Σμαράγδας 
Δουρβάνα-Λυμπεροπούλου 
ἀκτινοβολοῦσε τὸ φῶς τῆς 
ἀλήθειας, τὴ γνήσια καὶ ἀλη-
θινὴ ἀγάπη, τὴν πνευματικὴ 

καὶ ὑλικὴ προσφορά της, τὸν 
ἱεραποστολικό της ζῆλο καὶ 
τὴν ψυχικὴ καλλιέργειά της.

Θεωροῦσε μεγάλη εὐλογία 
ποὺ ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ 
γνωρίσει σπουδαῖες πνευμα-
τικὲς προσωπικότητες τοῦ χρι-
στιανικοῦ βιώματος, ὅπως τὸν 
ἀείμνηστο καθηγητὴ  Ἀλέξαν-
δρο Τσιριντάνη, τὸν ἀείμνηστο 
ἰατρὸ  Ἄριστο  Ἀσπιώτη καὶ τὸν 
μακαριστὸ  Ἀρχιεπίσκοπο  Ἱε-
ρώνυμο Κοτσώνη.

Στάθηκε ὄρθια στὶς δοκι-
μασίες τῆς ζωῆς της καὶ στή-
ριζε ὅσους κινδύνευαν νὰ 
κλονισθοῦν. Προσευχόταν 
καθημερινά, γιὰ νὰ μᾶς ἀνα-
παύει πνευματικά, καὶ ἐπικοι-
νωνοῦσε τηλεφωνικὰ μὲ τοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ ἀγαποῦσε καὶ 
τὴν ἀγαποῦσαν. Μᾶς ἔδωσε 
τὸ πιὸ ζωνταντὸ παράδειγμα 
ὑπομονῆς καὶ ἀγωνιστικότη-
τας, ὅταν καθηλώθηκε σὲ ἀνα-
πηρικὸ ἁμαξίδιο γιὰ 13 χρόνια. 
Μᾶς δίδαξε ὅτι κάθε καινούρ-
για μέρα ποὺ μᾶς προσφέρε-
ται ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι γιὰ νὰ 
ζήσουμε, νὰ δημιουργήσουμε, 
νὰ ἀγωνισθοῦμε, νὰ χαροῦμε.

Ἦταν δυναμικὴ προσωπι-
κότητα, ἡ ἐπιτομὴ τῆς κομψό-
τητας, ἡ φωτισμένη σκέψη, ἡ 
συνέπεια, ἡ εὐθύτητα, ἡ εἰλι-
κρίνεια, ἡ σωστὴ ἱεράρχηση 
τῶν πραγμάτων.

Μεγάλη Τεσσαρακοστή!  Ὁ 
Θεὸς θέλησε νὰ κοσμήσει τὴν 
Οὐράνια Βασιλεία Του μὲ μιὰ 

ἐξαίρετη γυναικεία παρουσία, 
ποὺ μετέδιδε πάντα ρεῦμα 
ἀγάπης καὶ τὸ λεπτὸ ἄρωμα 
τῆς παρουσίας της. Στὶς 6 Μαρ-
τίου ἀναπαύθηκε ἐν εἰρήνῃ.

Ἀπὸ τὴ γαλήνη τοῦ Οὐρα-
νοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ἀείμνηστο σύ-
ζυγό της  Ἀνδρέα, θὰ σκέπει 
σὰν ὁλάνθιστη ὀμπρέλλα τὶς 
δύο ὑπέροχες κόρες της καὶ τὶς 
οἰκογένειές τους καὶ θὰ γλυ-
καίνει τὴν ἀπουσία της.

Νονά, ἤσουν πάντα πα-
ροῦσα σ’ ὅλες τὶς στιγμὲς τῆς 
ζωῆς μου.

Θὰ σὲ θυμόμαστε πάντα μὲ 
ἀγάπη.

Καλὸ ταξίδι στὴ γαλήνη 
τοῦ Οὐρανοῦ!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΑΝΟΥ

Εἰς μνημόσυνον
Στὴ μνήμη τῆς  

Σμαράγδας Λυμπεροπούλου
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Στοὺς ἀγαπημένους.

Αὐτοὶ ποὺ φεύγουν καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔρχονται
σηματοδοτοῦν τὴν ἀέναη δίνη τῆς ζωῆς,
ποὺ μέσα στὶς στροφές της στροβιλίζονται
σφιχταγκαλιασμένες ἡ χαρὰ μὲ τὴ λύπη.
Αὐτὸ ἀναμοχλεύει ἐκεῖνες τὶς παλιὲς μνῆμες, 
ποὺ ἱστοροῦν μὲ σοβαρὴ καὶ εἰλικρινῆ κριτική...
ἀπορρίπτοντας κάθε περιττό, βλαπτικό «ξυλοκέρατο»
καὶ καθαρίζοντας τὸν χῶρο τῆς ψυχῆς.
Τότε καὶ μόνο τότε, κεκαθαρμένοι... πλησιάζουμε.
Ἐκεῖ, ἐμπρός, ὁ Σταυρός, ἀριστερὰ ἡ Παναγία,
ὁ Χριστός μας δεξιὰ κι ὁλόγυρα οἱ στῦλοι τῆς  Ὀρθοδοξίας,
τ’ ἄχραντα μυστήρια, γι’ ἁγιασμό, λύτρωση, σωτηρία εἰς τὸ διηνεκές.
Προσπαθῶ νὰ διακρίνω ποῦ φθάνει καὶ τερματίζει
τὸ δρομάκι ποὺ ἀτενίζω ἐκεῖ στὸ βάθος.
Τὰ μάτια θολώνουν, ἀφήνω πίσω μου τὸ ἀπαράμιλλο  Ἔργο μου.
Δυὸ κόρες, ἀνθέμια τῆς ὕπαρξής μου κι ἐκείνων...
Ὅμως ἐκεῖ, στὸν ὁρίζοντα, νεφέλωμα ἁπαλό, φωτεινὸ μὲ ρυμουλκεῖ ἀργά.
Ὦ Θεέ μου, κάνε τὸν ρυθμὸ πιὸ δυνατόν!
Μὰ τί, ἔχουν γιορτάσει τὰ οὐράνια καὶ μελῳδοῦν...
Τὰ μάτια κλείνουν, τὸ σῶμα πουπουλαίνει καὶ χορεύει στό
Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις...

† ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἀείμνηστη Σμαράγδα Λυμπεροπούλου ἀντλοῦσε μεγάλη ἀνακούφιση 
ἀπὸ τὴ συγγραφή. Παραθέτουν λοιπὸν οἱ κόρες της Ἕλενα καὶ Εἰρήνη τὶς ἀκόλουθες σκέψεις 
της, ποὺ ἔγραψε τὸ 2012 καὶ ὀνόμασε «Ψιθύρισμα ψυχῆς σ’ ἕνα σκοτεινὸ ἀπόβραδο»:
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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
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Tό Ὁδοιπορικό τῆς Πρόνοιας
Συνεργαζόμενα Χριστιανικά Σωματεῖα «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»

K

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7

1754

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561

ΑΘΗΝΑ

Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ: 

01 1359

ΚΕΜΠ.ΑΘ


