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Φυγή

«Δεῦτε... εἰς ἔρημον τόπον,
καὶ ἀναπαύεσθε ὀλίγον».
   Μάρκ. στ΄ 31

Σ’ ἕνα πλοῖο θὰ μπῶ, γιὰ νὰ φύγω.
Ὁ ἀγέρας στὴν πόλη
θὰ στροβιλίζει τὰ πάθη 
σὰν κίτρινα φύλλα,
κι ἐγὼ θὰ φεύγω...
θὰ φεύγω ἀποζητώντας 
στὴ σιωπὴ τὴ γαλήνη.

Θ’ ἀνοίγουν δρόμο τὰ κύματα·
καὶ τ’ ἀπόμακρα ἀστέρια
θὰ μαρτυροῦνε τρεμάμενα
τ’ ἀπέραντο σύμπαν.

Θὰ βρῶ τὸν ἴδιο βράχο, στὸ νησί.
Δυὸ λουλούδια ἀνώνυμα
στὰ ριζά του 
θὰ ἱστοροῦν ἀσώπαστα 
τὸν ἀμέριμνο βίο τους...
Καὶ γὼ τὸ χτὲς θ’ ἀναπολῶ,
θὰ σχεδιάζω τὸ αὔριο...

Κι ὕστερα, πίσω ξανὰ θὰ ’ρθῶ
στὴ βουή, στ’ ἀχολόγι·
σὲ πολυτάραχους δρόμους 
θὰ μπερδευτῶ,
στὴ σκιερὴ πολιτεία...

Μὰ ὅλο ἐλπίζω,
νά ’χει μείνει κάτι ἀπ’ τὴ φυγή,
ποὺ θὰ δείχνει τὴν ἔξοδο...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Δεκαπενταύγουστος. Χρυ-
σάργυρο, ὁλόφωτο, 
ἀλαφροδεμένο μὲ τὴν 

ἄμμο καὶ τὶς χαμηλοκορφές, 
ξεπρόβαλλε ἀπὸ μακριὰ τὸ νη-
σί μας.

Βράχοι καὶ χῶμα. Χρυσάφι 
καὶ γαλάζιο· ἀφρισμένα κύματα· 
ὀνείρατα· καὶ φῶς. Φῶς!

Φῶς, ποὺ ἀπ’ τὸν αἰγαιο-
πελαγίτικο οὐρανὸ ξεχύνεται· 
ἁπλώνεται καὶ τυλίγει τὴν πλά-
ση ὅλη.

Ζωηροί, οἱ ὁλόδροσοι ἀγέ-
ρηδες ποὺ κυνηγιοῦνται ἐπάνω 
του ἀπὸ κορφὴ σὲ κορφὴ καὶ 
ἀπὸ περιστεριῶνα σὲ περιστε-
ριῶνα, μᾶς φέρνουν τὰ πρῶτα 
μυστικὰ κρυφομιλήματα, τὰ 
πρῶτα τοῦ νησιοῦ καλωσορί-
σματα.

Οἱ καρδιὲς φορτωμένες μὲ 
τὰ ἄνθη τῆς εὐλάβειας ἀνοίγουν 
διάπλατα, καθὼς τὸ ψηλὸ κα-
μπαναριὸ τῆς Μεγαλόχαρης 
Κυρᾶς ἀργοπροβάλλει κάτω 
ἀπὸ τὰ χρυσόφωτα ὕψη.

Συγκίνηση· δέος κι ἕνα 
αἴσθημα ὑπερκόσμιας γαλήνης 
πλημμυρίζουν τώρα τὶς ψυχές, 
ποὺ τούτη τὴν ὥρα χρυσοθυ-
μιατήρια γίνονται!

Ἄνθια βελουδοπέταλα οἱ 
προσευχὲς σὲ λίγο θὰ ἀρχίσουν 
νὰ ἀνεβαίνουν στήν «ἀειμακάρι-
στο Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν...»!

Στεφάνια ἀπὸ εὐχαριστίες· 
στεφάνια ἀπὸ δάκρυα· στεφάνια 
πλεγμένα μὲ τὸν πανανθρώπι-
νο πόνο, τοὺς ἀνείπωτους καη-
μούς. Στεφάνια ἀπὸ θλίψη καὶ 
στεναγμούς. Στεφάνια πλεγμένα 
μὲ τῆς ψυχῆς τὰ σκιρτήματα· τῆς 
καρδιᾶς τὰ μιλήματα ἀφήνονται 
τώρα μπρὸς στὴ Βρυσομάνα 

τῆς χαρᾶς, τῆς παρηγοριᾶς, 
τῆς ἐλπίδας, ἐνῷ ὁ πόνος, μὲ 
δάκρυα φανερὰ ἢ μυστικά, μὲ 
κραυγὲς δυνατές, ἢ ἀπόκρυφες, 
ἀνεβαίνει ψηλά.

Κι ἐκείνη τὴν ὥρα, ἄγγε-
λοι λές, μέσα σὲ ἀλαβάστρινα 
φυλακτήρια, τὸ μύρο τῆς προ-
σευχῆς σὲ μέρη παραδείσια 
ἀνεβάζουν.

Ὦ Πάναγνη Μητέρα τοῦ Θε-
οῦ καὶ τοῦ Κόσμου μας!

Τούτη τὴν ὥρα τοῦ αὐγου-
στιάτικου δειλινοῦ, ποὺ τήν 
«πᾶσαν ἐλπίδα μας» σὲ Σὲ ἀπι-
θώνουμε, τούτη τὴν ὥρα, ποὺ 
ἡ φωνή μου, δέηση καὶ θρῆνος 
μαζί, ψηλὰ ἀνεβαίνει, « Ὑπερα-
γία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς»!

«Πάντων θλιβομένων ἡ χα-
ρά».

Πάνω στὴ γῆ μας, ποὺ κά-
μα καὶ φόβος ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη 
σκεπάζει, Μάνα τοῦ πόνου, τὸ 
πανάγιο χέρι Σου ἅπλωσε καὶ 
τὴ χάρη Σου στὶς ψυχὲς στάλαξέ 
μας!

Ὦ τούτη τὴν ὥρα ποὺ  Ἐκείνη 
συμπονεῖ, συγκαταβαίνει!

Μύρια θαρρεῖς λούλου-
δα χάρη καὶ ἄρωμα χύνουν 
καὶ τὴν ἐλπίδα στὸν Κόσμο τὸ 
δεῖλι τοῦτο ἁπλώνουν, καθὼς ἡ 
προσφορὰ τῆς γῆς στὸν Οὐρανὸ 
ἀνεβαίνει.

« Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς μα-
καρίζειν Σὲ τὴν Θεοτόκον...».

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑKH

« Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς...» 
Ψίθυροι μυστικοὶ ἀπὸ τὸ νησί Της

Μύρια θαρρεῖς λούλουδα χάρη καὶ ἄρωμα  
χύνουν καὶ τὴν ἐλπίδα στὸν Κόσμο  

τὸ δεῖλι τοῦτο ἁπλώνουν, καθὼς ἡ προσφορὰ 
τῆς γῆς στὸν Οὐρανὸ ἀνεβαίνει.

« Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν Σὲ  
τὴν Θεοτόκον...».K
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Ὁ Αὔγουστος εἶναι ὁ κα-
τεξοχὴν μήνας τῆς Πα-
ναγίας. Τὴν τιμᾷ βέβαια 

πάντοτε ἰδιαίτερα ὁ λαός μας, 
ὅμως τὴν τιμᾷ περισσότερο 
αὐτὸν τὸν μῆνα.

Ἀναλογιζόμουν χθές, καθὼς 
ταξίδευα μὲ τὴ σκέψη μου σὲ 
βουνοπλαγιές, σὲ λαγκάδια, 
σὲ ἀκροθαλασσιές, σὲ πόλεις 
καὶ χωριά, τὶς ἐκκλησιὲς ποὺ 
τιμῶνται στ’ ὄνομά της καὶ στὴν 
πατρίδα μας καὶ ὅπου γῆς.  Ἀνα-
ρίθμητες στ’ ἀλήθεια.

Καὶ οἱ προσωνυμίες της, 
πάμπολλες κι αὐτές, λένε πὼς 
ὑπερβαίνουν τὶς τριακόσιες: Πα-
ναγία ἡ  Ὁδηγήτρια, ἡ  Ἐλευ-
θερώτρια, ἡ Δεομένη, ἡ Πορ-
ταΐτισσα, ἡ Βρεφοκρατοῦσα, 
ἡ Φανερωμένη, ἡ Πλατυτέρα, 
ἡ Δεξιά, ἡ  Ἐλεοῦσα, ἡ Τριχε-
ροῦσα, ἡ Μυρτιδιώτισσα καὶ 
βάλε...

Ἡ Παναγία τιμήθηκε καὶ 
τιμᾶται τόσο πολὺ ἀπὸ μᾶς, 
γιατὶ εἶναι ἡ γλυκιὰ Μάννα, ἡ 
Μάννα ἡ δική μας.  Ἡ ἀκριβὴ 
Μάννα, «τὸ γλυκὸ τοῦ κόσμου 
στήριγμα», ποὺ δὲν κουράζεται 
νὰ μαζεύει τὸ δάκρυ ὅλων μας 
καὶ νὰ τὸ μετατρέπει σὲ μαργα-
ριτάρι.

Εἶπε κάποιος:  Ἡ Παναγία 
μας διαρκῶς ἀπουσιάζει ἀπὸ 
τὸν Οὐρανό. Δὲν μᾶς ἐξουσιά-
ζει ἐκ τῶν ἄνω, γιατὶ μένει δίπλα 
μας παντοτινά. Εἶναι ἡ αἰώνια 
καταφυγή μας, τὸ  Ἀρχονταρίκι 
τῆς γαλήνης γιὰ τὸν κάθε πονε-
μένο στὴ γῆ μας.

Ἀλλὰ ἡ Παναγία τιμήθηκε 
ἐξαιρετικὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν 
Θεό μας. Κατὰ τὴν Παράδοση 

τῆς  Ἐκκλησίας μας, εἶναι τὸ 
μόνο κτιστὸ Πλάσμα ποὺ ἀπο-
λαμβάνει τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ νὰ 
μένει κάτω ἀπὸ τὸν Θρόνο τῆς  
Ἁγίας Τριάδος πρὶν ἀπὸ τὴ συ-
ντέλεια τοῦ κόσμου. Γεύεται καὶ 
ἀπολαμβάνει τὴ χαρούμενη καὶ 
φωτεινὴ συντροφικότητα τῶν  
Ἀγγέλων. Εἶναι ἡ Πρώτη μετὰ 
τὸν  Ἕνα, δηλαδὴ τὸν Θεάνθρω-
πο  Ἰησοῦ.

Ἡ Παναγία εἶναι ἡ  Ἐκλεκτὴ 
τῶν  Ἐκλεκτῶν. Κάλυψε τὸν 
Οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ μὲ τὴ Μονα-
δικότητά της. Εἶναι ἕνας ἀδαπά-
νητος θησαυρὸς ζωῆς, διότι φι-
λοξένησε στὰ σπλάχνα της τὴν 
Αὐτοζωή. Εἶναι τὸ ἀπόρθητον 
τεῖχος καὶ ὁ ἀσάλευτος Πύργος 
τῆς  Ἐκκλησίας μας, τῆς Πατρί-
δας μας, τοῦ Δικαίου.

Τὴν προσφωνοῦμε καὶ τὴ 
χαιρετίζουμε: «Χαῖρε ὕψος δυσα-
νάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς. 
Χαῖρε βάθος δυσθεώρητον καὶ  
Ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς». Εἶναι «ἡ 
Κλῖμαξ δι’ ἧς κατέβη ὁ Χριστός». 
Εἶναι «ἡ Γέφυρα ἡ μετάγουσα 

τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν».  Ἡ 
Θεοτόκος δάνεισε στὸν Θεὸ τὴ 
χωμάτινη φύση της, τὴν ἐξαγι-
ασμένη φυσικά. Σὲ ἀντάλλαγ-
μα πῆρε πνευματικὸ χρυσάφι 
– «Χαῖρε Κιβωτὲ χρυσωθεῖσα τῷ 
Πνεύματι», λέει ὁ ὑμνῳδός. Καὶ 
κἄτι ἀφάνταστα μεγαλύτερο: θε-
ώθηκε.

Ἔτσι ἡ Παναγία ἄνοιξε πρώτη 
τὸν δρόμο καὶ γιὰ τὴ δική μας 

θέωση.  Ἀπομένει τώρα στὸν 
καθένα ἀπὸ μᾶς νὰ τὴν μιμη-
θοῦμε, νὰ τὴν εὐχαριστοῦμε 
διαρκῶς ἐκ βαθέων, ὁλόψυχα. 
Παράλληλα δὲ νὰ ἀναζητοῦμε 
τὶς πρεσβεῖές της καὶ τὴ μεσιτεία 
της καὶ γιὰ τὸν δικό μας ἁγια-
σμό.

Ἡ Θεομήτωρ ἀναπλάθει γιὰ 
χάρη μας τὸ παρελθόν, φωτίζει 
τὸ παρὸν καὶ δημιουργεῖ μέσα 
μας ἐλπίδες γιὰ ἕνα ζωηφόρο 
καὶ λαμπροφόρο μέλλον, γιὰ 
ἕνα μέλλον ἀτελεύτητο.

Ἂς τὴν εὐγνωμονοῦμε.

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ

Ἡ Παναγία,  
ἡ μεγάλη μας Μάννα

Ἡ Παναγία ἄνοιξε πρώτη τὸν δρόμο καὶ γιὰ τὴ 
δική μας θέωση.  Ἀπομένει τώρα στὸν καθέ-
να ἀπὸ μᾶς νὰ τὴν μιμηθοῦμε, νὰ τὴν εὐχαρι-

στοῦμε διαρκῶς ἐκ βαθέων, ὁλόψυχα. Παράλ-
ληλα δὲ νὰ ἀναζητοῦμε τὶς πρεσβεῖές της καὶ τὴ 

μεσιτεία της καὶ γιὰ τὸν δικό μας ἁγιασμό.K
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Ἀπὸ μικρὴ ἀγαποῦσα πά-
ντα τὸν περίπατο στὴν  
Ἁγία Σκέπη Παπάγου.  

Ὄχι μόνο γιατὶ ἐκκλησιαζό-
μουν ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ γιατὶ τὸ 
ἀλσύλλιο ποὺ τὴν περιβάλλει 
μὲ ἠρεμοῦσε καὶ μὲ βοηθοῦσε 
νὰ ξεδιαλύνω τὶς σκέψεις μου.

Αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ ὁδήγησε 
στὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας ἡ 
περιέργεια τοῦ γιοῦ μου.  Ἄκου-
σε παιδικὲς φωνὲς καὶ μὲ τρα-
βοῦσε ἐπίμονα μὲ τὴ λαχτάρα 
γιὰ καινούργιες γνωριμίες καὶ 
παιχνίδια.

Λίγα συγκεντρωμένα καὶ κα-
λοντυμένα ἄτομα μαρτυροῦσαν 
τὸν ἐπικείμενο γάμο. Κάποια 
παιδάκια στριφογύριζαν ἀκό-
μα ἀνέμελα καὶ ἔπαιζαν κρυφτὸ 
πίσω ἀπὸ τὶς ἄσπρες κολῶνες.

Γνωστὸ τὸ σκηνικό, σκέ-
φτηκα. Σὲ λίγο οἱ καλεσμένοι 
θὰ πληθύνουν ἐντυπωσια-
κά.  Ὁ χῶρος θὰ γεμίσει ἀπὸ 
ἐπιμελημένες φιγοῦρες, ποὺ 
θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐπιτε-
λέσουν σωστὰ τὴν κοινωνική 
τους ὑποχρέωση!  Ἕνας ἄσπρος 
διάδρομος θὰ στρωθεῖ, γιὰ νὰ 
ὑποδεχθεῖ τὴ νύφη.  Ἀτυχὴς 
συμβολισμὸς γιὰ τὴν ἐπικείμε-
νη ὑποδοχή της στὸν ἔγγαμο 
βίο...  Ἑκατέρωθεν τοῦ διαδρό-
μου, γυναῖκες μὲ σχολαστικὰ 
περιποιημένα πρόσωπα, σὰν νὰ 
θέλουν νὰ κρύψουν τὰ ἀληθι-
νά τους συναισθήματα. Δίπλα 
τους, ἄνδρες πιεσμένοι μέσα 
στὰ καλά τους ροῦχα καὶ μὲ 
μιὰ βιασύνη νὰ ἐλλοχεύει στὴ 
ματιά τους γιὰ τὸ πότε θὰ τε-
λειώσει καὶ αὐτὸ τό «φεστιβάλ». 
Στὸ πλατύσκαλο ἕνας γαμπρὸς 
ἀμήχανα χαμογελαστός, ποὺ 

θὰ κοιτάει συχνὰ τὴν ὥρα.  Ὄχι 
φυσικὰ ἀπὸ ἀδημονία γιὰ τὴν 
τέλεση τοῦ μυστηρίου, ἀλλὰ 
γιὰ νὰ γλιτώσει ἀπὸ τὰ ἐπίμονα 
βλέμματα τῶν προσκεκλημένων 
καὶ τὴν ἐνοχλητικὴ καθιερωμέ-
νη βιντεοσκόπηση.

Καὶ ἐνῷ ὁ ἕνας θὰ ἐπεξερ-
γάζεται διακριτικὰ τὸν ἄλλο, 
ὁ ὑπόκωφος θόρυβος θὰ δια-
κοπεῖ ἀπότομα ἀπὸ τὰ κορνα-
ρίσματα. Σημάδι πὼς ἡ νύφη 
ἐπιτέλους ἔρχεται. Θὰ χειροκρο-
τήσουν ὅλοι γιὰ τήν «πασαρέ-
λα» καί... τέλος! ΤΕΛΟΣ; Ναί. 
Γιατὶ κάποιοι δὲν θὰ μποῦν κἂν 
στὴν ἐκκλησία, μιὰ καὶ ἡ ἀπο-
στολή τους σταματάει ἐδῶ. Καὶ 
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ εἰσέλθουν, 
ἐλάχιστοι θὰ προσευχηθοῦν γιὰ 
τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία τοῦ ζευγα-
ριοῦ...

Ὅμως σήμερα τὰ πράγματα 
ἦταν διαφορετικά. Οἱ καλεσμέ-
νοι δὲν αὐξήθηκαν. Παράξενο, 
σκέφτηκα, καὶ ἄρχισα νὰ τοὺς 
παρατηρῶ πιὸ προσεκτικά. Ναί, 
ἦταν ὅλοι περιποιημένοι καὶ 
χαρούμενοι.  Ἐξέπεμπαν ὅμως 
μιὰ πηγαία χαρὰ γιὰ τὸ ἐπικεί-
μενο γεγονός, συνδυασμένη 

ἁρμονικώτατα μὲ μιὰ συνειδη-
τοποιημένη ἠρεμία. Κανεὶς δὲν 
ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὸν ἀέρα, ποὺ 
ὅλο καὶ δυνάμωνε καὶ στ’ ἀλή-
θεια δημιουργοῦσε ἀνέμελες 
κομμώσεις καὶ παραμόρφωνε 
τὶς γραμμὲς τῶν φορεμάτων.  
Ἁπλῶς γύριζαν ὅλοι ταὐτόχρο-
να πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυν-
ση, σὰν νὰ ἦταν συνεννοημένοι, 
γιὰ νὰ μὴ μπεῖ κἄτι στὰ μάτια 
τους. Μόλις ὁ ἀέρας κόπαζε, 
ὅλοι ξαναγύριζαν αὐτοστιγμεὶ 
πρὸς τὸν γαμπρὸ μὲ ἕνα μειλίχιο 
χαμόγελο, σὰν νὰ τοῦ ἔλεγαν, 
«Τίποτα σήμερα δὲν θὰ ἀμαυ-
ρώσει τὴ χαρά μας».

Ἕνα σκηνικὸ στ’ ἀλήθεια 
βγαλμένο ἀπὸ ταινία. Εἰλικρινὰ 
χαμόγελα, ποὺ δὲν ἔσβησαν 
στιγμή, ἀκόμα καὶ ὅταν ἕνας 
μπόμπιρας «συνελήφθη» ἐπ’ 
αὐτοφόρῳ νὰ ἔχει μαδήσει 
μὲ περισσὴ ἄνεση δυὸ μπου-
μπούκια ἀπὸ τὴν ἀνθοδέσμη.  
Ἀκραιφνῆ βλέμματα, ποὺ ἀγκά-
λιαζαν τὸν γαμπρό, σὰν νὰ τοῦ 
ὑπόσχονταν τὴν ἴδια συμπαρά-
σταση καὶ στὶς μελλοντικὲς δυ-
σκολίες, τὶς ὁποῖες ἐπιφυλάσσει 
σὲ ὅλους ὁ ἔγγαμος βίος.

Καλοκαίρι 2014 
Γάμος ἐν μέσῳ κρίσης

Ἀναμφίβολα, θὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ αὐτοὶ τὰ 
δικά τους σοβαρὰ προβλήματα. Εἶναι ὅμως 

σημαντικό, ὅταν κάποιος προβαίνει σὲ ἕνα τόσο 
μεγάλο ἐγχείρημα, νὰ εἶναι συνειδητοποιημέ-
νος καὶ νὰ ἔχει στὸ πλευρό του ἕναν ἄνθρωπο 
μὲ τὶς ἴδιες ἀντιλήψεις γιὰ βασικὰ θέματα ζωῆς. K

K
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Ἡ σχέση ὅμως καλεσμένων 
καὶ μελλόνυμφου ἦταν ἀμφί-
δρομη.  Ὁ ἴδιος ὁ γαμπρὸς ἔδει-
χνε νὰ ἀπολαμβάνει συνειδητὰ 
τὴν κάθε στιγμή.  Ὄχι ἰδιαίτερα 
ὄμορφος, ὅμως ἀναμφίβο-
λα ἀρρενωπός, μὲ ἕνα γλυκὸ 
χαμόγελο καὶ ἔντονη ματιά. 
Δηλωτικὰ καὶ τὰ δύο ὅτι ἤξε-
ρε πολὺ καλὰ τί ἐπρόκειτο νὰ 
συμβεῖ καὶ γιατί ἐπέλεξε τοὺς 
συγκεκριμένους καλεσμένους. 
Εὐχαριστοῦσε γιὰ τὶς εὐχὲς 
καὶ ἀνταπέδιδε στὸν καθένα 
κἄτι ξεχωριστό.  Ὅλοι χαμογε-
λοῦσαν μὲ αὐτὰ ποὺ τοὺς ἔλε-
γε καὶ στέκονταν γιὰ λίγο, σὰν 
νὰ τοὺς εὐχόταν κἄτι ἰδιαίτερο, 
ἀνάλογα μὲ τὴ ζωή τους. Γέλα-
γε μὲ τὰ παιδιά, ποὺ χαίρονταν 
μὲ τὸν τρόπο τους.  Ἀγκάλια-
ζαν τὰ πόδια του, καὶ αὐτὸς δὲν 
ἀνησυχοῦσε γιὰ τὸ τσαλάκωμα 
τοῦ καλοῦ κουστουμιοῦ του. 
Σπάνια βλέπει κανεὶς τόσο ἄνε-
τους γαμπρούς. Μὲ μιὰ γνήσια 
χαρά, ποὺ δὲ μειώνει σὲ τίποτα 
τὴν ἀληθινὴ σοβαρότητα ποὺ 

ἀπαιτεῖ ἡ περίσταση.
Σκέφτηκα πὼς ἦταν δική 

τους ἡ ἰδέα γιὰ ἕναν κλειστὸ 
καὶ ἁπλὸ γάμο. Συνήθως οἱ γυ-
ναῖκες θέλουμε νὰ βιώσουμε τό 
«παραμύθι» ποὺ ἔχουμε χτίσει 
ματαιόπονα στὸ μυαλό μας.  
Ἴσως πάλι καὶ λόγῳ κρίσης νὰ 
μὴ μποροῦσαν νὰ ἀντεπεξέλ-
θουν οἰκονομικὰ σὲ ἕνα γάμο 
ὅπως ἀπαιτοῦσε τὸ μέχρι πρό 
τινος ἐπιβεβλημένο “life style”.

Ἡ νύφη ἦρθε ἀθόρυβα, μὰ 
ἐξίσου ἐπιβλητικά!  Ἐξέπεμπε 
τὴν ἴδια αὐθεντικὴ ἀρχοντιά.  
Ὄχι γιατὶ τὸ νυφικό της ἦταν 
στ’ ἀλήθεια κομψό, ἀλλὰ γιατὶ 
ἡ γλῶσσα τοῦ σώματος μαρτυ-
ροῦσε ἀναντίρρητα πὼς ἤξερε 
καλὰ ὅτι ἐπρόκειτο νὰ τελέσει 
ἕνα μυστήριο ποὺ θὰ ἔπαιζε 
καθοριστικὸ ρόλο στὴ ζωή της. 
Χωρὶς στημένα χαμόγελα καὶ 
ἀποπροσανατολισμένες ματιὲς 
ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν καλε-
σμένων.  Ἀληθινὰ χαρούμενη. 
Μὲ βλέμμα προσηλωμένο στὸν 
σύντροφό της. Καὶ προπαντὸς 

ἤρεμη!
Ταιριαστὸ ζευγάρι, σκέφτη-

κα. Δὲν ξέρω τί μορφωση εἶχαν 
ἢ ἂν ἦταν πρῶτος γάμος καὶ γιὰ 
τοὺς δύο. Σίγουρα ὅμως ἦταν 
γαλουχημένοι μὲ τὶς ἴδιες ἀξίες 
καὶ φαίνεται νὰ εἶχαν τὴν ἴδια 
στάση ἀπέναντι στὴ ζωή. Δύο 
ράγες ποὺ ἀποτελοῦν βασικὲς 
προϋποθέσεις, γιὰ νὰ πάει καλὰ 
ἕνας γάμος.  Ἐγγυήσεις φυσικὰ 
δὲν ὑπάρχουν. Κανένας δὲν 
μπορεῖ νὰ ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ ζή-
σουν γιὰ πάντα μαζί.  Ἀναμφί-
βολα, θὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ 
αὐτοὶ τὰ δικά τους σοβαρὰ προ-
βλήματα. Εἶναι ὅμως σημαντικό, 
ὅταν κάποιος προβαίνει σὲ ἕνα 
τόσο μεγάλο ἐγχείρημα, νὰ εἶναι 
συνειδητοποιημένος καὶ νὰ ἔχει 
στὸ πλευρό του ἕναν ἄνθρωπο 
μὲ τὶς ἴδιες ἀντιλήψεις γιὰ βα-
σικὰ θέματα ζωῆς. Βλέπετε, τὴν 
αἴγλη σὲ ἕνα γάμο δὲν τὴ δίνει 
ὁ ἐξωτερικὸς χῶρος πρὸς τὸ 
ζευγάρι, ἀλλὰ τὸ ἀντίστροφο!

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
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Ὁ πατέρας κι ἡ μητέρα
σὰν τὸ φῶς μὲ τὴν ἡμέρα
μαζὶ πάντα πλάι πλάι
κι ἡ καρδιά μου τραγουδάει
σὰ χαρούμενο ἀηδονάκι
δυὸ χρονῶν εἶμαι παιδάκι.

Οἱ γονεῖς μου σὰν κοιτιοῦνται
χίλια χρώματα σκορπιοῦνται
χρυσᾶ μάτια ἔχει ἡ μαμά μου
καὶ γαλάζια τοῦ μπαμπά μου
τό ’να χρῶμα τ’ ἄλλο ἀγγίζει
κι ἕνα οὐράνιο τόξο ἀνθίζει.

Σὰ μιλιοῦνται μεταξύ τους
ἕνα χάδι ’ναι ἡ φωνή τους
ἕνα χάδι βελουδένιο
ἁπαλὸ καὶ μεταξένιο

γλύκα ζάχαρη καὶ μέλι
καὶ ξανθόχρυσο παστέλι.

Μὲ τὰ χέρια τους δεμένα 
ἦταν δυὸ μὰ γίναν ἕνα
γλάστρα αὐτοὶ κι ἐγὼ κρινάκι
φωλιὰ κεῖνοι ἐγὼ πουλάκι.
Δυὸ γονεῖς ἔχω κοντά μου
χρυσαφένια ’ναι ἡ χαρά μου.

Ὅμως ἂν μοῦ τοὺς χωρίσουν
τὰ τραγούδια μου θὰ σβήσουν
ἡ κρυστάλλινη χαρά μου
σὰ σπασμένο βάζο χάμου
καὶ μ’ ἀρέσει δὲ μ’ ἀρέσει
θὰ κοπῶ κι ἐγὼ στὴ μέση.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οἱ γονεῖς μου
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Ἴσως ἐπειδὴ ἦταν  Ἰούνιος 
ἀκόμη καὶ δὲν εἶχε ἔρθει ὁ 
κόσμος, ἦταν σχεδὸν ἄδεια 

ἡ ἐκκλησία τὴν Κυριακὴ καὶ σὰν 
ἀνέτοιμα ὅλα στὸ χωριὸ ὅπου 
παραθερίζω.  Ἡ λειτουργία προ-
χώρησε, καὶ τὸ παπαδάκι ποὺ 
σήκωνε τὴ λαμπάδα μπροστὰ 
στὸ εὐαγγέλιο φαινόταν τόσο 
νυσταγμένο καὶ ἀτημέλητο! Δὲν 
κοίταξε τὸν ἱερέα οὔτε μία φορά. 
Κοιτοῦσε καὶ ἔξυνε μὲ τὸ δάκτυ-
λό του τὴ βάση τῆς λαμπάδας, 
ἐκεῖ ὅπου αὐτὴ στηρίζεται στὸν 
μπροῦντζο. Δὲν τὸ ὑπέφερα. 
Τὸ δασκαλίστικο πνεῦμα μέσα 
μου διαμαρτυρόταν καὶ μὲ πα-
ρακινοῦσε: «Τί ἔπαθε αὐτὸ τὸ 
παιδί;».  Ὅταν τελείωσε ἡ λει-
τουργία, εἶπα στὴν ἐκκλησάρισ-
σα, ποὺ εἶναι πολὺ ἀφιερωμένη 
καὶ ἀξιόλογη κυρία:

– Τί ἔπαθε αὐτὸ τὸ παιδὶ σή-
μερα; Βρισκόταν ἀλλοῦ.  Ἔξυνε 
τὸ αὐτί του, ἔξυνε μὲ τὸ νύχι του 
τὶς σταγόνες τοῦ κεριοῦ ἀπὸ τὴ 
λαμπάδα ποὺ κρατοῦσε. Δὲν 
τοῦ λέτε τίποτα;

–  Ἐδῶ οἱ μεγάλοι, ἀπάντησε 
–καὶ μὲ τὸ δίκιο της– τόσο συχνὰ 
δὲν φέρονται ἀνάλογα μέσα 
στὸν χῶρο αὐτό, καὶ τώρα μοῦ 
λέτε ἐσεῖς γιὰ τὸ παιδί;

– Τί τάξη πάει;
– Πρώτη Γυμνασίου, νομίζω.
Δὲν εἶναι μικρός, σκέφτηκα 

ἐγώ. Μὰ ἴσως δὲν ξέρει... ἴσως 
νὰ ντρέπεται... Καί, ὦ τοῦ θαύ-
ματος, τὸ ἀπόγευμα βλέπω στὴν 
προβλῆτα ἕνα κουτάκι μὲ νερὸ 
καὶ μικρὰ ψαράκια μέσα καὶ τὸν 
βρίσκω νὰ ψαρεύει –μιὰ ὑπέρο-
χη εἰκόνα– μαζὶ μὲ τὰ τρία παιδιὰ 
ποὺ μένουν στὸ ἰσόγειο τῆς πο-

λυκατοικίας μας. Τὸν ξαναβρί-
σκω τὸ ἄλλο πρωὶ μὲ τὸν Πάνο 
νὰ παίζει μπάλα στὸν κῆπό μας. 
Καὶ τὸ μεσημέρι στὴ θάλασσα, 
ὅπου πήγαμε γιὰ μπάνιο. Δεί-
χνει καλὸς καὶ πιὸ φρόνιμος ἀπὸ 
τὸν δικό μας. Τότε πιά, ἔ, λέω, 
τί περιμένω; Κι ἄλλη εὐκαιρία;  
Ἡ γιαγιὰ τῶν παιδιῶν τὸν ἤξερε. 
Μιλήσαμε, μοῦ τὸν σύστησε καὶ 
τοῦ λέει:

– Νίκο, σὲ συγχαίρω ποὺ 
εἶσαι παπαδάκι. Εἶναι πολὺ τι-
μητικό, ποὺ σὲ διαλέξανε ἐσένα 
ἀπ’ ὅλα τὰ παιδιά. Δίπλα στὸν 
ἱερέα!

– Τί ἀντιπροσωπεύει, ἀλή-
θεια, αὐτό; Ξέρετε ἐσεῖς; μὲ ρω-
τάει.

– Δὲν ξέρω, εἶπα.  Ἴσως ἀντι-
προσωπεύει τοὺς ἀγγέλους, ποὺ 
εἶναι ἁγνοὶ καὶ πάντα ἕτοιμοι νὰ 
βοηθήσουν.  Ἴσως, πάλι, ἀντι-
προσωπεύει ὅλους ἐμᾶς. Καὶ 
σηκώνει τὸ φῶς, γιὰ νὰ ἀκου-
στεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι 
παράδοση, μᾶλλον, ἀπὸ τότε 

ποὺ δὲν ὑπῆρχαν τὰ ἠλεκτρικὰ 
φῶτα. Τώρα ὅμως ἔχουμε συ-
νηθίσει, τὰ βλέπουμε ἀλλιῶς. 
Βλέπουμε πνευματικὴ τὴν ὀμορ-
φιά τους. Τρεμοπαίζουν, μὰ ποτὲ 
δὲν σβήνουν. Σὰν τὸ φῶς τοῦ 
Χριστοῦ μας. Εἶναι τόσο ὄμορφα 
τὰ κεριά! Ποτὲ δὲν θά ’θελα νὰ 
γίνουν ἠλεκτρικά.

Λέει κι ἡ κ. Ροζίνα:
–  Ἡ φωτοχυσία αὐτὴ στὴν 

ἐκκλησία φωτίζει τὰ πρόσωπά 
μας, εἴμαστε ὅλοι μαζί, νιώθου-
με μιὰ ζεστασιὰ μέσ’ στὴν καρ-
διά μας. Μὰ ὁ Νικολάκης εἶναι 
αὐτὸς ποὺ σηκώνει τὴ μεγάλη 
λαμπάδα! Πρωταγωνιστής, Νί-
κο! Καὶ πάλι μπράβο σου!

Τὰ παιδιὰ ἄκουγαν. Καὶ τὰ 
παιδιὰ ἔχουν καρδιά...  Ὁ Νίκος 
ἔγινε ὑπόδειγμα ἀπὸ κεῖ καὶ πέ-
ρα.  Ὄψη, στάση, μαλλιά, κάλ-
τσες-παπούτσια ἄσπρα, ἡ στολὴ 
σιδερωμένη!  Ἔμεινα ἔκθαμβη.

Μετὰ γίναμε φίλοι. Τὰ παιδιὰ 
ἔρχονταν στὸ δωμάτιό μου νὰ 
διαλέξουν πέτρες ζωγραφιστές. 

«Παπαδάκια» κι «ἐκκλησάκια»
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Κι ἐγώ, ἀπρόσεκτη πάντα, ξέχα-
σα νὰ κρύψω τά «ἐκκλησάκια» 
ποὺ εἶχα φτιάξει ἀπὸ μεγάλες 
ἀνώμαλες πέτρες τῆς θάλασσας, 
ποὺ μοιάζαν σὰ λοφάκια. Σκαρ-
φάλωναν νὰ μ’ ἐπισκεφτοῦν ἀπὸ 
τὰ κάγκελα τῆς πίσω βεράντας. 
Δὲν ἔρχονταν κανονικὰ ἀπὸ τὴ 
μπροστινὴ πόρτα. Κι ἔτσι, ὅταν 
ρώτησα τί πέτρα διαλέγουν νὰ 
τοὺς χαρίσω, « Ἐκκλησάκι!», 
εἶπε ὁ Νίκος, « Ἐκκλησάκι», κι 
ὁ Πάνος – κι ἂς εἰδικεύεται μόνο 
στὸ σκαρφάλωμα, τὴ μπάλα, τὸ 
ψάρεμα καὶ τίς... ἀταξίες...

Τί νὰ κάνω; Πῶς νὰ βροῦμε 
κοτρόνες ὄμορφες καὶ κατάλλη-
λες; Εὐθύμησαν ὅλοι στὸ μπά-
νιο καὶ ἄρχισαν τὴν ἀναζήτηση. 
Μαῦρες κοτρόνες σὰν χελῶνες 
ἢ σὰν μπάλες, ἄσπρες σὰν δελ-
φίνια, γέμιζαν τὰ πεζούλια τῆς 
παραλίας, ἐνῷ τὰ δύο παιδιὰ 
ἔβγαζαν ἀσταμάτητα πέτρες ἀπὸ 
τὸν βυθὸ καὶ μοῦ φώναζαν ὅσο 
πιὸ δυνατὰ μποροῦσαν: 

– Αὐτὴ κάνειειει;...
Ἀγώνας μεγάλος ξεκίνησε, 

γιὰ ὅλους μας. Γελοῦσαν οἱ 
μαμάδες, εὐχαριστημένες ποὺ 
εἶχαν γλιτώσει οἱ ἴδιες.

Τελικά, πρὶν φύγουμε γιὰ τὴν  
Ἀθήνα τὸν Σεπτέμβρη, ὁ Νίκος 
εἶχε ἕνα ρὸζ ἐκκλησάκι σὲ ἕνα 
ρὸζ βουναλάκι μὲ δεντράκια καὶ 
αὐλή. Κι ὁ Πάνος, ὁ τυχερός, 
βρῆκε πέτρα σπάνια: στεκόταν 
ὁλόρθη, καφεκίτρινη σὰν περ-
γαμηνὴ μὲ πολλὰ φύλλα τυλιγ-
μένα, μυτερὴ σὰν τὰ Μετέωρα· 
αὐτὴν πῆρε ὁ Πάνος, μὲ ἕνα μο-
ναστηράκι κτισμένο ψηλὰ σὲ μιὰ 
σχισμὴ τοῦ βράχου.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀληθινά, κι 
ἄλλα τόσα ποὺ παραλείπονται.  
Ἡ συνέχεια τὸ ἑπόμενο καλο-
καίρι.

ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ

Τὸ ἐξοχικό

Ἡ ἀξία μιᾶς ζωῆς καὶ τῶν ζωντανῶν ἀναμνήσεων δὲν μετριέται 
μὲ χάρτινα τυπωμένα ἀντικείμενα, τὰ κοινῶς λεγόμενα Εὐρώ.  
Ἐδῶ ἔδωσες κομμάτι ψυχῆς καὶ ἀγάπησες αὐτὸ τὸ χῶμα, ποὺ σοῦ 
πρόσφερε τοὺς καρπούς του καὶ μαζὶ τὴ χαρὰ τῆς δημιουργίας.

Αὐτὲς οἱ σκέψεις μὲ κατέκλυζαν, τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπέγραφα τὸ 
συμβόλαιο πωλήσεως τοῦ ἐξοχικοῦ μου σπιτιοῦ. Αὐτοῦ ποὺ 
ἔκτισα μὲ ἀγάπη. Συγκίνηση στὴν πρώτη τομάτα ἢ στὸν πρῶτο 
τενεκὲ λαδιοῦ ἀπὸ τὶς ἐλιὲς ποὺ φύτεψα μὲ προσπάθεια.  Ἐμπει-
ρίες ἄγνωστες ἴσως γιὰ σένα, ἄνθρωπε τῶν πόλεων. Οἱ συνθῆκες 
τῆς ζωῆς σου σὲ ἀναγκάζουν νὰ ζεῖς μακριὰ ἀπὸ τὶς ὀμορφιὲς 
τῆς φύσης.

Γύρω μου ἁπλώνεται γαλήνη, μπροστά μου πάνω στὸν λό-
φο φύτρωσαν νέα φυτὰ μετὰ τὴ φωτιὰ ποὺ εἶχε ξεσπάσει στὴν 
περιοχὴ τὸ 2006.  Ἡ ζωὴ αὐτοπροστατεύεται. Πρασίνισε ὁ λόφος 
καὶ ἁπλώθηκε παντοῦ τὸ φῶς τῆς δυνάμεώς Σου, Κύριε. Τὸ λί-
κνισμα τῆς ἀσημοπράσινης ἐλιᾶς φέρνει γαλήνη στὴν ψυχή.  Ἡ 
νύχτα μαγευτικὴ μὲ τὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ σὲ βυθίζει σὲ ἄλλους, 
μακρινοὺς κόσμους ὀνείρου, ποὺ ἴσως δὲν ὑπάρχουν, ἀλλὰ 
εἶναι γαλήνιοι καὶ σὲ βγάζουν ἀπὸ τὸ σῶμα, μὲ σκοπὸ νὰ σὲ 
ὁδηγήσουν στὸ φῶς ποὺ τὸ πνεῦμα ἐκπέμπει.  Ἡ θάλασσα σὲ 
μιὰ μακρινὴ ἀπόσταση εἶναι ἀσημένια ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ φεγγαρι-
οῦ, καὶ οἱ σκιὲς τῶν δένδρων τοῦ γειτονικοῦ κτήματος μοιάζουν 
παράξενα ὑπερφυσικὰ ὄντα.

Σκέφτομαι ποῦ μᾶς ὁδήγησε ἡ οἰκονομικὴ κρίση, νὰ σκοτώ-
νουμε τὰ ὄνειρά μας καὶ νὰ ξεπουλᾶμε σπίτια ποὺ ἀγαπήσαμε 
καὶ ποὺ μέσα σ’ αὐτὰ ἄπειρες φορὲς πλησιάσαμε  Ἐσένα, Κύριε, 
μὲ βραδινὲς προσευχὲς σὲ ἀπόλυτη σιωπὴ καὶ γαλήνη. Λυπᾶμαι 
ποὺ μὲ τόσο κόπο κτίσαμε αὐτὸ τὸ ἐξοχικὸ κοντὰ στὸ δάσος καὶ 
ἀπολαμβάναμε σὰν ταπεινοὶ καλόγεροι τὴν προσευχὴ καὶ τὴ 
γαλήνη τῆς ψυχῆς. Βέβαια ὁ Θεὸς εἶναι μέσα μας, καὶ ἡ ἐσωτε-
ρικὴ μὲ ταπείνωση προσευχή μας Τὸν φέρνει πιὸ κοντά μας...

ΑΞΙΟΘΕΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΣΠΑΝΟY
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ὁ ἥλιος μαυρίζει τὸ σῶμα. 
Ἀλλὰ μήπως μαυρίζει  

καὶ τὴν ὑγεία μας;

Τὸ καλοκαίρι ἔφθασε!  Ὅλοι 
ἐπιθυμοῦμε ἕνα μπάνιο στὴ 
δροσερὴ θάλασσα καὶ μετὰ 
ἡλιοθεραπεία.

Γνωρίζουμε ὅμως ὅτι, ὅσο 
ἐλαττώνεται τὸ ὄζον, τόσο αὐξά-
νει ὁ κίνδυνος γιὰ τὸ δέρμα. Δι-
ότι τὰ τελευταῖα δεκαπέντε (15) 
χρόνια ἐλαττώνεται δραματικὰ 
τὸ ὄζον, ποὺ εἶναι τὸ φίλτρο γιὰ 
τὴν ὑπεριώδη ἀκτινοβολία.  Ὁ 
καρκῖνος τοῦ δέρματος τείνει νὰ 
πάρει μορφή «ἐπιδημίας» στὴν  
Ἑλλάδα καὶ σὲ μερικὲς ἄλλες 
χῶρες ἀκόμη, λόγῳ τῆς θέσεώς 
των.  Ἐπαναλαμβάνουμε λοιπὸν 
ἀκόμη μία φορὰ τί πρέπει νὰ κά-
νουμε, ὅταν βρισκόμαστε στὴ 
θάλασσα, διότι οἱ ἐπιστήμονες 
συνιστοῦν σὲ ὅσους ἄρχισαν τὶς 
πρῶτες ἡλιοθεραπεῖες νὰ προ-
φυλάσσονται ἀπὸ τὶς ἐπικίνδυ-
νες ὑπεριώδεις ἀκτινοβολίες.

Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ 
ἥλιος ἔχει γίνει ἐπικίνδυνος, 
τόσο γιὰ τὴν ὑγεία μας, ὅσο καὶ 
γιὰ τὴν ὀμορφιά. Γι’ αὐτὸ ὅσοι 
ἐκτίθενται στὸν ἥιο πρέπει νὰ 
λαμβάνουν τὰ μέτρα τους.

Ἀπαραίτητη εἶναι γιὰ ὅλους 
ἡ ἀντιηλιακὴ προστασία, ἐπειδὴ 
ὁ ἥλιος γίνεται χρόνο μὲ τὸν 
χρόνο καὶ πιὸ ἐπικίνδυνος. Οἱ 
βλαπτικὲς συνέπειές του χωρί-
ζονται σέ:

α) ὀξεῖες βλαπτικὲς συνέπει-
ες, ποὺ εἶναι τὸ ἡλιακὸ ἐρύθη-
μα (κοκκίνισμα) καὶ τὸ ἡλιακὸ 
ἔγκαυμα, καί

β) χρόνιες βλαπτικὲς συνέπει-
ες, στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται 

ἡ γήρανση τοῦ δέρματος καὶ ὁ 
καρκῖνος αὐτοῦ.

Οἱ ἐπιστήμονες δερματο-
λόγοι ἀπὸ τὸ Φωτοβιολογικὸ 
Τμῆμα τοῦ Νοσοκομείου « Ἀ. 
Συγγρός» ἐπισημαίνουν: «Οἱ 
συνέπειες τῆς ἐκθέσεως στὴν 
ἡλιακὴ ἀκτινοβολία χωρὶς 
προστασία μπορεῖ νὰ εἶναι κα-
ταστροφικές».

Ἃς ἀποφύγουμε τὸ μπάνιο 
ἀπὸ τὶς 11 τὸ πρωῒ ἕως τὶς 4 τὸ 
ἀπόγευμα!

Οἱ βλαπτικὲς ἀκτῖνες (UVB) 
εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὰ ἐγκαύ-
ματα, ἀπὸ τὸ ἁπλὸ κοκκίνισμα 

μέχρι τὸ σοβαρὸ ἔγκαυμα.  Ἕνα 
ἔντονο ἡλιακὸ ἔγκαυμα μπο-
ρεῖ νὰ προκαλέσει βλάβες στὰ 
μελανοκύτταρα καὶ νὰ ἀφήσει 
μόνιμους λεκέδες στὸ δέρμα.  
Ἐπίσης, οἱ ἀκτῖνες UVB εἶναι 
ὑπεύθυνες γιὰ τὸν καρκῖνο τοῦ 
δέρματος καὶ τὴν καταστολὴ τοῦ 
ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος.

Οἱ ἀκτῖνες UVA μετὰ ἀπὸ 
συνεχῆ ἔκθεση στὸν ἥλιο προ-
καλοῦν ἀνεπανόρθωτες βλά-

βες στὶς ἶνες τῆς ἐλαστίνης καὶ 
κολλαγόνου στὴν ἐπιδερμίδα. 
Τὸ δέρμα κάνει ρυτίδες καὶ τὸ 
πρόσωπο φαίνεται πρόωρα 
γερασμένο. Οἱ «ζεστές» ἀκτῖνες 
ὑπέρυθρες (IR) εἶναι ὑπεύθυνες 
γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ὑπερι-
ωδῶν ἀκτίνων.

Οἱ δράσεις τοῦ ἡλίου δια-
φέρουν ἀνάλογα μὲ τὴ δύναμη 
μὲ τὴν ὁποία φθάνουν οἱ ὑπε-
ριώδεις ἀκτῖνες στὸ δέρμα μας.  
Ὅσο μικρότερη εἶναι ἡ διαδρο-
μή, τόσο πιὸ ἐπικίνδυνες εἶναι. 
Παράλληλα, προστίθενται καὶ 
οἱ ἀκτῖνες ποὺ διαχέονται ἀπὸ 

τὸν οὐρανό, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς ποὺ 
ἀντανακλῶνται ἀπὸ τὸ ἔδαφος 
(ἄμμο, θάλασσα).

Τὸ μεσημέρι, τὸ 50% τῆς 
ὑπεριώδους ἀκτινοβολίας ποὺ 
φθάνει στὸ δέρμα μας διαχέεται 
ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρα.  Ἑπομέ-
νως, καὶ κάτω ἀπὸ τὴν ὀμπρέλ-
λα νὰ βρισκόμαστε, κινδυνεύ-
ουμε νὰ πάθουμε ἐγκαύματα.

Μεγαλύτερη προσοχὴ χρειά-
ζονται τὰ παιδιά, ποὺ δὲν πρέπει 

Ὁ ἥλιος ἔχει γίνει ἐπικίνδυνος, τόσο γιὰ τὴν 
ὑγεία μας, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ὀμορφιά. Γι’ αὐτὸ 

ὅσοι ἐκτίθενται στὸν ἥιο πρέπει νὰ λαμβάνουν 
τὰ μέτρα τους.K
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νά... παίζουν στὸν ἥλιο. Πρέπει 
νὰ γνωρίζουμε ὅτι τὸ δέρμα 
«κρατάει στὴ μνήμη του» τὴν 
ἀκτινοβολία ποὺ δέχθηκε κατὰ 
τὴν παιδικὴ ἡλικία.

Βεβαίως, αὐτὸ δὲν σημαίνει 
ὅτι θὰ στερήσουμε τὸν ἥλιο ἀπὸ 
τὰ παιδιά. Αὐτό, ὅμως, ὅταν συ-
μπληρώσουν τὸ τρίτο ἔτος τῆς 
ἡλικίας τους – ποτὲ πιὸ πρίν, 
γιατὶ τὸ δέρμα τοῦ μικροῦ παι-
διοῦ εἶναι ἰδιαίτερα λεπτὸ καὶ 
εὐαίσθητο. Μετὰ τὴν ἡλικία 
αὐτή, τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ χαί-
ρονται τὸν ἥλιο, πάντα ὅμως μὲ 
τὸ ἀντιηλιακό τους, τὰ γιαλιὰ καὶ 
τὸ καπέλο τους.

Ἂς ἔχουμε ὑπόψη μας τὶς 
ἀκόλουθες ὁδηγίες:

1.  Ἀπόφευγε τὸν ἥλιο ἀπὸ 
τὶς 11 τὸ πρωῒ μέχρι τὶς 4 τὸ ἀπό-

γευμα. Προγραμμάτισε τὶς δρα-
στηριότητές σου νωρὶς τὸ πρωῒ 
ἢ ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα.

2. Χρησιμοποίησε γιαλιὰ 
ἡλίου, ἀντιηλιακὸ καὶ καπέλο. 
Προστατεύσου μὲ τέντες στὴ 
βεράντα.

3. Χρησιμοποίησε ἀντιηλι-
ακὸ μὲ ὑψηλὸ δείκτη προστασί-
ας πρὶν ἀπὸ κάθε ἔκθεση στὸν 
ἥλιο. Θυμήσου ὅτι τὸ ἀντιηλι-
ακὸ πρέπει νὰ ἀνανεώνεται.

4. Χρησιμοποίησε τὸ ἀντιη-
λιακὸ καὶ μὲ συννεφιά.

5.  Ἄτομα ὑψηλοῦ κινδύνου 
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καρκίνου τοῦ 
δέρματος (ἀγρότες, ναυτικοὶ καὶ 
ἀνοικτόχρωμα ἄτομα) νὰ χρη-
σιμοποιοῦν τὸ ἀντιηλιακὸ κάθε 
μέρα.

6. Ἃν ἀναπτύξεις ἀλλερ-

γικὴ ἀντίδραση στὸ ἀντιηλιακό, 
ἄλλαξέ το.

7. Πρόσεχε τὶς ἐπιφάνειες 
ποὺ ἀντανακλοῦν τὴν ἡλιακὴ 
ἀκτινοβολία (ἄμμος, τσιμέντο, 
νερό). Τὸ νὰ μένεις στὴ σκιὰ δὲν 
ἀποτελεῖ προστασία. 

8. Κράτησε τὰ παιδιὰ μακριὰ 
ἀπὸ τὸν ἥλιο. Χρησιμοποίησε 
ἀντιηλιακὸ στὰ παιδιὰ ἀπὸ νω-
ρίς.

9. Δίδαξε τὰ παιδιὰ πῶς νὰ 
προστατεύονται ἀπὸ τὸν ἥλιο.  
Ἡ βλαπτικὴ ἐπίδραση τοῦ ἡλί-
ου ἀρχίζει ἀπὸ νωρὶς καὶ εἶναι 
ἀθροιστική.

10.  Ἀπόλαυσε τὸν ἥλιο μὲ 
ΛΟΓΙΚΗ.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός
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Ἡ ζωὴ σὲ αὐτὸ τὸν κόσμο 
εἶναι συνυφασμένη μὲ 
τὶς παντὸς εἴδους θλί-

ψεις, καὶ αὐτὸ λόγῳ τοῦ προ-
πατορικοῦ ἁμαρτήματος, ὅπως 
μᾶς βεβαιώνει ἡ  Ἁγία Γραφή.  
Ἡ ζωὴ δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι καιρὸς δοκιμασίας καὶ 
θλίψεων, καὶ ὁ πιστὸς ἀντιμε-
τωπίζοντάς τες ἔχει μπροστά 
του τὸ παράδειγμα τοῦ ἴδιου 
τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «ἔπαθεν 
ὑπὲρ ἡμῶν» (ἀναλαβὼν ἑκου-
σίως τὴν ἁμαρτία, τὴ θλίψη καὶ 
τὸν θάνατο) καὶ μᾶς παροτρύνει 
νὰ ἀκολουθήσουμε τὰ ἴχνη του. 
Αὐτὰ ἀκολούθησαν οἱ  Ἅγιοι 
ὅλων τῶν αἰώνων, ἀλλὰ καὶ οἱ 
μεγάλοι σύγχρονοι γέροντες.

Οἱ  Ἅγιοι, πιστεύοντας ὅτι 
τίποτα δὲν γίνεται χωρὶς τὴν 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ, δέχθηκαν 
στὴ ζωή τους τὶς θλίψεις σὰν 
φάρμακο θεϊκό – φάρμακο 
ποὺ γιατρεύει τὴν ἀρρώστια τῆς 
ἁμαρτίας. Οἱ θλίψεις, δηλαδή, 
πρέπει νὰ θεωροῦνται φυσικὴ 
ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος τονί-
ζει μὲ σαφήνει ὅτι «διὰ πολλῶν 
θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πραξ., 
ιδ΄ 22). Συμμετοχὴ στὴ ζωὴ τοῦ 
Χριστοῦ σημαίνει αὐτὸ ποὺ εἶπε 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: «εἰ ἐμὲ ἐδί-
ωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσι» ( Ἰω., 
ιε΄ 20).

Οἱ θλίψεις εἶναι ὅρος ἀπα-
ραίτητος, γιὰ νὰ γίνει δεκτὴ ἡ 
εἴσοδός μας στὴ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. Κανένας ἄνθρωπος ποὺ 

δὲν πέρασε ἀπὸ θλίψεις καὶ δο-
κιμασίες δὲν θὰ γίνει δεκτὸς στὴ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, συνήθιζε 
νὰ λέει ὁ Μέγας  Ἀντώνιος. Τὴ 
θλίψη καὶ τὴ δοκιμασία ποὺ σὲ 
βρίσκει νὰ τὴ θεωρεῖς δῶρο τῆς 
θείας εὐσπλαγχνίας.

Ἄλλος γέροντας συνήθιζε νὰ 
λέει συχνά:  Ἀπομάκρυνε τοὺς 
πειρασμούς, καὶ κανεὶς δὲν θὰ 
γίνει  Ἅγιος.  Ὅποιος ἀποφεύγει 
τὶς δοκιμασίες ἀπομακρύνεται 
ἀπὸ τὴν οὐράνιο ζωή.

Σπάνια ἕνας ἄνθρωπος ὁ 
ὁποῖος δὲν ἔχει στερήσεις, 
θλίψεις καὶ πόνο στὴ ζωή του 
μπορεῖ μὲ φλογερὴ καρδιὰ νὰ 
προσεύχεται στὸν Θεό, ἔλεγε ὁ  
Ἅγιος  Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης. 
Καὶ πῶς θὰ μπορέσω, ρωτάει 
κάποιος τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, 

νὰ μὴν ἀπογοητευτῶ, ὅταν ὑπο-
φέρω; Καὶ ὁ  Ἅγιος ἀπαντάει:   
Ἂν κατανοήσεις ὅτι, εἴτε τὸ θέ-
λεις εἴτε δὲν τὸ θέλεις, θὰ ὑπο-
φέρεις ἀπὸ τὸν πόνο.   Ἂν τὸν 
ὑποφέρεις μὲ εὐχαρίστηση καὶ 
τὸν δέχεσαι σὰν ἐπίσκεψη τοῦ 

Θεοῦ, πολλὰ θὰ κερδίσεις.   Ἂν 
ὅμως τὸν περνᾷς μὲ ἀπελπισία, 
ἀνησυχία, θυμό, οὔτε τὶς θλί-
ψεις θὰ λιγοστέψεις, ἀλλὰ καὶ 
μεγαλύτερη ἀπογοήτευση καὶ 
ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεὸ θὰ 
καταφέρεις.

Οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ ἀντιμε-
τωπίζουν τὶς θλίψεις μὲ καρτε-
ρία. Δὲν συνθλίβονται, δὲν ἀπο-
γοητεύονται, δὲν ἐγκαταλείπουν 
τὸν πνευματικό τους ἀγῶνα.  
Ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ χριστιανοῦ 
γεμίσει ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν 
Χριστό, δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ 
πλέον θλίψη.

Ἂν αἰσθάνεσθε ἀπὸ καιρὸ σὲ 
καιρὸ θλίψη στὴν καρδιά σας, 
νὰ ξέρετε ὅτι εἶναι ὁ πόνος τῆς 
καρδιᾶς ποὺ ἔμεινε ἄδεια καὶ 
ἀναζητεῖ Αὐτόν.  Ἀναζητεῖ τὸν 

Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ γαλήνη καὶ 
ἡ γλυκύτητα τῆς καρδιᾶς.  Ὅταν 
κουράζεται ἡ ψυχή σου ἀπὸ τὸ 
βάρος τῶν δοκιμασιῶν τῶν θλί-
ψεων, ἂς ψάλουν τὰ χείλη σου 
θείους ὕμνους, καὶ ἡ καρδιά 
σου ἂς μελετᾷ τὰ οὐράνια, γιὰ 

Οἱ  Ἅγιοι, πιστεύοντας ὅτι τίποτα δὲν γίνεται 
χωρὶς τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, δέχθηκαν στὴ 

ζωή τους τὶς θλίψεις σὰν φάρμακο θεϊκό – φάρ-
μακο ποὺ γιατρεύει τὴν ἀρρώστια τῆς ἁμαρτί-
ας. Οἱ θλίψεις, δηλαδή, πρέπει νὰ θεωροῦνται 
φυσικὴ ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν 

ἄνθρωπο.K

K

Οἱ θλίψεις... Τὸ εἰσιτήριο 
γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
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νὰ βρίσκει ἀνακούφιση. Μιμήσου τὸν κουρασμένο 
ὁδοιπόρο, ποὺ μὲ τὸ τραγούδι ποὺ λένε τὰ χείλη 
του διασκεδάζει τὸν κόπο τῆς ὁδοιπορίας, ἔλεγε ὁ 
ἀββᾶς  Ὑπερέχιος.

Ὁ πατὴρ Παΐσιος ἔλεγε:  Ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει πόνους 
καὶ θλίψεις, σωματικὲς ἀρρώστιες, γιὰ νὰ καθαρίσει 
τὴν ψυχή μας. Κάποιος ἐπισκέπτης στὸ  Ἅγιο  Ὄρος 
τοῦ παραπονέθηκε ὅτι ἡ γυναῖκά του συνέχιζε νὰ 
ὑποφέρει ἀπὸ κάποια σωματικὴ ἀρρώστια. Τί νὰ κά-
νουμε, γέροντα; Τί στενοχωριέσαι; τοῦ λέει ὁ πατὴρ 
Παΐσιος, ἡ γυναῖκά σου παίρνει σύνταξη γιὰ τὴν ὑπο-
μονή της στὶς θλίψεις· ἐσὺ κοίταξε νὰ ἀγωνιστεῖς πε-
ρισσότερο καὶ νὰ μὴ βαρυγκωμᾷς.

Μιὰ συγκλονιστικὴ μαρτυρία θλίψεων, διωγμῶν, 
πειρασμῶν, φυλακίσεων καὶ βασανιστηρίων εἶναι 
αὐτὴ τοῦ  Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ,  Ἀρχιεπισκόπου 
Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας.  Ὁ  Ἅγιος Λουκᾶς σή-
κωσε τὸν σταυρό του τῆς ὁμολογίας καὶ τράβηξε τὸν 
δρόμο γιὰ τὸν Γολγοθᾶ του. « Ἀγάπησα τὶς θλίψεις, τὸ 
μαρτύριο», ἔγραφε στὸν γιό του.  Ἡ ἁγιασμένη μορφή 
του καὶ ἡ μαρτυρικὴ ζωή του ἔχουν νὰ δώσουν πάρα 
πολλὰ στὸν σύγχρονο χριστιανό.

Ὁ Χριστὸς μᾶς ἀναζητᾷ, ὄχι μόνο ὅταν τὸν ἔχουμε 
χάσει καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ξαναγυρίσουμε πίσω σ’ 
Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ 
Αὐτόν, ὅταν ἀνόητα ἐπαναστατοῦμε καὶ τραβοῦμε 
τὸν δικό μας δρόμο.  Ὅταν τὸ σῆμά Του δὲν μπορεῖ 
νὰ φτάσει στὰ αὐτιά μας. Εἴμαστε διωκόμενοι τοῦ Χρι-
στοῦ. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸ κυνῆγι 
αὐτὸ τῆς ἀγάπη Του. Γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ μᾶς, καὶ τὸν 
πιὸ ἀτίθασο, ἔχει τὸ κατάλληλο βέλος. Μᾶς βρίσκει 
στὸ σταυροδρόμι τῆς ζωῆς μας καὶ ἐπιτρέπει στὸ βέ-
λος Του νὰ διαπεράσει τὴν καρδιά μας. Εἴτε αὐτὸ 
λέγεται θλίψη, εἴτε πόνος, εἴτε ἀρρώστια, μὲ σκοπὸ 
νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Συγκινητικὴ εἶναι ἡ προσευχὴ ἑνὸς γέροντα τοῦ  
Ἁγίου  Ὄρους.  Ἔλεγε: «Σὰν παιδὶ θέλω νὰ μπῶ στὴ 
συνοδεία ποὺ πορεύεται πρὸς τὸ δεῖπνό Σου. Δὲν 
θέλω ἐκεῖ παρὰ μιὰ ταπεινή, φτωχή, πολὺ μικρὴ θέ-
ση. Κύριε, ἄσε με νὰ μπῶ, ἐμένα τὸν ἀνάξιο, ἐμένα 
ποὺ τόσες φορές, παρὰ τὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες 
ποὺ μοῦ ἔστειλες, δὲν ἀπάντησα στὸ κάλεσμά Σου. 
Συγχώρεσέ με γιὰ τὴν ἀδιαφορία μου στὴν κλήση 
τοῦ Οὐρανοῦ. Μὴ μ’ ἀφήνεις μόνο μου στὸ δύσκολο 
ταξίδι τῶν θλίψεων καὶ τῶν δοκιμασιῶν. Γίνε  Ἐσὺ 
κυβερνήτης.   Ἔτσι θὰ εἶναι βέβαιο ὅτι, παρ’ ὅλες τὶς 
τρικυμίες τῆς ζωῆς, τὸ πλοῖο θὰ φθάσει στὴ Βασιλεία 
Σου».

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Στ’ ἀποκαΐδια... 
(γιὰ τοὺς πυροπαθεῖς 

τοῦ 2007)

Στ’ ἀποκαΐδια βρέθηκα
κοντὰ σὲ σπίτια σκιάχτρα,
μέσα σὲ γκρίζες σκόνες.

Δέντρα φαντάσματα,
σταχτιά, ὑψώνονταν.
Δάση γκριζόμαυρα
ποὺ δὲ σ’ ἀφῆναν
νὰ ἀναπνεύσεις.

Στ’ ἀποκαΐδια βρέθηκα 
μπροστὰ σὲ μάτια δακρυσμένα,
σὲ πρόσωπα ἀπὸ θλίψη
χαραγμένα.

Πρόσωπα στὴ θλίψη
βουτηγμένα,
γιὰ τὸ ἀναπάντεχο κακό,
ποὺ χάθηκε τὸ βιός,
ποὺ χάθηκε ἡ ζήση.

Καὶ μέσα σ’ ὅλα αὐτά,
βλέπω  Ἐσένα,
τὸ χέρι νὰ τοὺς δίνεις
καὶ μέσα ἀπὸ τὶς στάχτες
ἡ ἐλπίδα νὰ φυτρώνει
καὶ ν’ ἀνθίζει.

Γιατὶ μόνο ἡ μορφή Σου
τὸν πόνο τους γλυκαίνει
καὶ στὴ δική μας τὴν καρδιά,
σ’ ἐμᾶς ποὺ δὲν τὸ ζήσαμε,
ξυπνάει ἡ κοιμισμένη,
ἡ ξεχασμένη ἀγάπη.

Στ’ ἀποκαΐδια βρέθηκα
μπροστὰ σὲ σπίτια σκιάχτρα
μέσα σὲ γκρίζες στάχτες.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
( Ἀπὸ τὴ συλλογὴ Καρδιᾶς... θυμίαμα)
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«Κοινὴ ἡ τύχη καὶ 
τὸ μέλλον ἀόρα-
τον». «Τί τέξεται 

ἡ ἐπιοῦσα οὐ γιγνώσκομεν». 
Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ κά-
νουμε εἶναι νὰ ἐλπίζουμε καὶ νὰ 
αἰσιοδοξοῦμε. Νὰ ἐλπίζουμε ὅτι 
θὰ καλυτερέψουν τὰ πράγματα, 
νὰ αἰσιοδοξοῦμε ὅτι θὰ γίνουν 
καλύτερα.

Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ αἰσιοδοξία 
εἶναι δυνάμεις δημιουργικές. 
Δυνάμεις μὲ τὶς ὁποῖες ὁ ἄνθρω-
πος κατορθώνει νὰ ὑπερπηδᾷ 
τὰ ἐμπόδια καὶ τὶς ἀντιξοότητες 
τῆς ζωῆς. Νὰ ξεπερνᾷ τὶς δυσχέ-
ρειες, νὰ ὑπερβαίνει τὶς δυσκο-
λίες. Εἶναι πίστη καὶ θάρρος· 
πίστη ἀκλόνητη καὶ θάρρο ὑψη-
λό. Γράφει ὁ ποιητὴς  Ἰωάννης 
Πολέμης:

«Μὴ φοβηθεῖς αὐτὸν ποὺ 
στήριξε

στὴν Πίστη ἐπάνω τὴν ἐλπίδα.
Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται,
μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα».

Ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία εἶναι ἡ 
γνώση ὅτι ἡ ζωὴ ἔχει καὶ ἐμπό-
δια.  Ἔχει καὶ δυσκολίες.  Ἔχει 
καὶ δάκρυα καὶ πόνο καὶ θλίψη 
καὶ ἀγωνία καὶ ἀναστεναγμούς. 
Δὲν ἔχει μόνο χαρά·  ἔχει καὶ 
λύπη. Δὲν ἔχει μόνο ὐχάριστες 
στιγμὲς καὶ εὐχάριστα γεγονότα·  
ἔχει καὶ δυσάρεστες καταστά-
σεις καὶ δυσάρεστα γεγονότα   
Ὁ Κύριος εἶπε: « Ἐν τῷ κόσμῳ 
θλῖψιν ἕξετε»· ἀλλὰ πρόσθεσε 
καὶ τοῦτο: «Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενί-
κηκα τὸν κόσμον» ( Ἰω. ιστ΄ 33).

Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ αἰσιοδοξία 
εἶναι προτέρημα τοῦ ἀνθρώπου.  
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐλπίζει καὶ 
αἰσιοδοξεῖ εἶναι ἀγαθὸς καὶ φι-
λάνθρωπος. Εἶναι πιστός. Χαίρει 
καὶ ἀγαλλιᾷ. Κοιτάζει τὸν συνάν-
θρωπό του κατάματα. Συνομιλεῖ 
μαζί του. Εἰσέρχεται στὴν ψυχή 

του. Δὲν ἔχει ἐγωπάθεια, ἐγω-
κεντρισμό, ἀτομισμό, ἐγωισμό. 
Δὲν ἔχει ἔπαρση. Πιστεύει στὶς 
ἠθικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀξίες.  
Ἔχει ἰδανικὰ καὶ ὁράματα. Εἶναι 
ἀγωνιστὴς τῆς ζωῆς. Μαχητὴς 
τῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ δικαίου.

Ἡ ἐλπίδα, ἡ αἰσιοδοξία, ἡ 
πίστη καὶ ἡ ἀγάπη εἶναι ὑγεία. 
Εἶναι δημιουργία.  Ἀντίθετα, ἡ 
ἀπελπισία καὶ ἡ ἀπαισιοδοξία 
εἶναι ἄρνηση τῆς ζωῆς καὶ τῆς 
δημιουργίας. Εἶναι ρίψη τῆς 
ἀσπίδας. Εἶναι κατάθεση τῶν 
ὅπλων.

Ὁ πεσσιμιστὴς βλέπει ἀπαι-
σιοδόξα τὴ ζωή. Τὴ βλέπει σὰν 
μιὰ ἀπέραντη κοιλάδα δακρύ-
ων, πόνων, θλίψεων, βασάνων. 
Κι ὅμως, ἡ ζωὴ εἶναι γλυκιά.  
Ὅπως λέει κι ἡ παροιμία, «Καὶ 

μὲ τὰ χίλια βάσανα πάλι ἡ ζωὴ 
γλυκιά ’ναι».  Ἀλλὰ χωρὶς πίστη 
καὶ αἰσιοδοξία, χωρὶς ἐλπίδα καὶ 
ἀγάπη, χωρὶς κόπο καὶ μόχθο, 
τὰ ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ ἀγαθὰ 
δὲν ἀποκτῶνται.

Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ αἰσιοδοξία, 
τὸ θάρρος καὶ ὁ ἐνθουσιασμός, 
ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη –ἡ πίστη 
στὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἡ ἀγάπη 

στὸν πλησίον, στὸν συνάνθρω-
πο– εἶναι φλόγα ποὺ καίει μέσα 
στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ καὶ κατα-
πνίγει τὴ ραστώνη, τὴ ραθυμία, 
τὴ νωθρότητα, τὴν τεμπελιά, 
τὴ νωχέλεια. Καὶ γίνεται πηγὴ 
ἀγαθῶν καὶ θεάρεστων ἔργων.

Ἀντίθετα, ὁ πεσσιμισμὸς 
εἶναι ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπινου 
πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἀνθρώπι-
νης ἱστορίας.  Ἐχθρὸς τῆς ἐπι-
στήμης καὶ τῆς τέχνης.  Ἐχθρὸς 
τῆς προόδου καὶ τῆς ἀνάπτυξης.  
Ἐχθρὸς τῆς εὐημερίας καὶ τῆς 
εὐτυχίας.  Ἐχθρὸς παντὸς καλοῦ 
καὶ ὡραίου.  Ὅταν τὸ πνεῦμα 
τῆς ἀπαισιοδοξίας καταλάβει 
τὸν ἄνθρωπο, εἴτε γιὰ λόγους 
θρησκευτικοὺς εἴτε γιὰ λόγους 
οἰκονομικοὺς εἴτε γιὰ ἄλλους 
λόγους, τότε χάνεται τὸ πᾶν. 

Κάθε πρόοδος σταματάει.  Ὁ 
πολιτισμὸς πεθαίνει.  Ἡ ἱστορία 
κλείνει τὶς πύλες της.  Ἡ γραφίδα 
της στομώνει.

Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ αἰσιοδο-
ξία εἶναι ζωή, δράση, ποίηση, 
δημιουργία, ἐνῷ ἡ ἀπελπισία 
καὶ ἡ ἀπαισιοδοξία εἶναι μαρα-
σμός.  Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐλπί-
ζει καὶ αἰσιοδοξεῖ μάχεται καὶ 

Ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία!

Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ αἰσιοδοξία εἶναι ζωή, δράση, 
ποίηση, δημιουργία, ἐνῷ ἡ ἀπελπισία καὶ ἡ 
ἀπαισιοδοξία εἶναι μαρασμός.  Ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ ἐλπίζει καὶ αἰσιοδοξεῖ μάχεται καὶ ἀγωνί-

ζεται. Δὲν ἐγκαταλείπει τὴ μάχη καὶ τὸν ἀγῶνα, 
ὅταν προβάλλουν ἐμπόδια καὶ δυσκολίες.  K

K
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ἀγωνίζεται. Δὲν ἐγκαταλείπει 
τὴ μάχη καὶ τὸν ἀγῶνα, ὅταν 
προβάλλουν ἐμπόδια καὶ δυ-
σκολίες.  Ἀπεναντίας.  Ἀντλεῖ 
δύναμη, σὰν ἄλλος  Ἀνταῖος, 
καὶ συνεχίζει τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν 
προσπάθεια. Συνεχίζει μὲ ἐλπί-
δα, πίστη, θάρρος, αἰσιοδοξία. 
Κινητοποιεῖ καὶ ἐνεργοποιεῖ ὅλες 
του τὶς δυνάμεις, τὶς σωματικές, 
τὶς ψυχικές, τὶς πνευματικές. Δὲν 
ἐγκαταλείπει τοὺς ἀγῶνές του 
καὶ τὰ σχέδιά του.  Ὑπερνικᾷ τὶς 
ἀντιξοότητες καὶ τὰ ἐμπόδια καὶ 
στεφανώνεται μὲ τὸν στέφανο 
τῆς νίκης. Νίκη εἶναι ἡ χαρά, ἡ 
ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ ἀγαλλία-
ση.  Ἡ ἐπίτευξη τῶν στόχων καὶ 
τῶν σχεδίων.  Ἡ κατάληψη τῆς 
κορυφῆς τοῦ  Ὀλύμπου. Εἶναι 
ἡ νίκη τοῦ ὡραίου καὶ τοῦ ἀλη-
θοῦς.  Ἡ νίκη τῆς ζωῆς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΠΡΑΝΗΣ

Τὸ Φῶς
Τὸ Φῶς μὲ λούζει καὶ ψάχνω νὰ βρῶ τὴν πηγή του.
Περπάτησα ἰσιάδες...
Διέσχισα πυκνόφυλλες περιοχές...
Σκαρφάλωσα σὲ ὕψη καὶ κινδύνεψα σὲ κακοτράχαλες κα-

τηφοριές, νιώθοντας ἐξακολουθητικὰ τὸ Φῶς νὰ μὲ λούζει...
Στάθηκα σὲ λιμάνι ἀποχαιρετισμοῦ...
Στὴ γωνιὰ τῆς ἀντάμωσης...
Κάτω ἀπὸ τὸν ἔναστρο θόλο τ’ οὐρανοῦ...
Πουθενὰ δὲν βρῆκα τὴν πηγή του...
Κρύφτηκα σὲ σκιερὰ μέρη, ἐξακολουθητικὰ νιώθοντας τὸ 

Φῶς νὰ μὲ λούζει...
Μέχρι ποὺ σὲ κλειστὸ ἕνα δρόμο σταμάτησα τὴν ἀναζήτηση, 

γιὰ νὰ διαπιστώσω τὸ Φῶς φωλιασμένο στὴν καρδιά μου ἀπὸ 
κεῖ νὰ φωτίζει τὰ βήματά μου... Χαρισμένο στὸ ξεκίνημα τῆς 
ὕπαρξης ἀπὸ τὸν Γεννήτορα τῶν πάντων.  Ἕνα δῶρο στὴ γέννησή 
μας –ἐφόδιο διαδρομῆς– μέχρι τὴν ἐπιστροφή μας σ’ Αὐτόν!... 
Στὴν πηγὴ τοῦ Φωτός...

Ε.Μ.
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«Εἶναι μεγάλη δυστυ-
χία, ἔξω νὰ βρέχει, 
καὶ νὰ εἶσαι σ’ ἕνα 

χῶρο ὅπου δὲν μπορεῖς ἢ δὲν 
ξέρεις νὰ διαβάσεις», εἶπε κά-
ποιος.  Ἆραγε, ἕνα βιβλίο εἶναι 
συντροφιά, διασκέδαση, παρη-
γοριὰ στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς 
ζωῆς;

«Πολιτικὸν ζῷον ὁ ἄνθρω-
πος», εἶπε ὁ μεγάλος φιλόσο-
φος  Ἀριστοτέλης, ὅπου «πο-
λιτικόν», σημαίνει κοινωνικό, 
ὅτι δηλαδὴ ζεῖ μὲ ἄλλους, σὲ 
μιὰ πόλη, πολιτεία («πολιτεία» 
εἶναι ἕνα σύνολο ἀνθρώπων 
ποὺ ζοῦν μαζί, «πολίτης» ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ στὴν πόλη, 
«πολιτική» ἡ τέχνη, οἱ κανόνες 
ποὺ βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους 
τῆς πόλεως νὰ ζοῦν καλά, χωρὶς 
δυσκολίες).

Στὴν ἀρχὴ ἡ ἐπικοινωνία 
τῶν ἀνθρώπων γινόταν μὲ τὸν 
προφορικὸ λόγο, τὴ γλῶσσα, 
τὴν ὁμιλία. Μὲ τὴ συμβίωση, 
ὅμως, προέκυψαν ἀναγκαστικὰ 
προβλήματα ἐντολῶν, νόμων, 
διοίκησης, ποὺ ἔπρεπε νὰ τη-
ροῦνται, γιὰ νὰ μείνει ὁμαλὴ 
ἡ συμβίωση. Γιὰ νὰ μὴν ξεχα-
σθοῦν αὐτοὶ οἱ νόμοι, ἔπρεπε νὰ 
εἶναι «παρόντες»: νὰ χαραχθοῦν 
σὲ πέτρα, σὲ μάρμαρο, διάφορα 
σημεῖα, τὰ ἰδεογράμματα, γιὰ 
νὰ τοὺς ἀποτυπώσουν. “Verba 
volant – Scripta manent”.  Ἔτσι 
γεννήθηκε ἡ γραφή. 

Ὁ πρῶτος γνωστὸς γραπτὸς 
κώδικας νόμου εἶναι ὁ κώδικας 
τοῦ Χαμουραμπί (βασιλέως τῆς 
Βαβυλῶνος, 1730-1685 π.Χ.). 
Οἱ Αἰγύπτιοι εἶχαν τὰ ἱερογλυ-
φικά, ποὺ ἀποκρυπτογραφή-
θηκαν μόλις πρὸ δύο αἰώνων.  
Ὁ Μωυσῆς (13ος αἰ. π.Χ.) παρέ-
λαβε δύο λίθινες πλάκες, ὅπου 
ἦταν γραμμένες ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ 

Θεοῦ οἱ «δέκα ἐντολές».  Ἐν 
τῷ μεταξύ, οἱ ἄνθρωποι ἔβρι-
σκαν ὅλο καὶ νέα ὑλικά, γιὰ νὰ 
ἀποτυπώνουν τὶς σκέψεις τους.  
Ἔτσι βρέθηκε ὁ πάπυρος στὴν 
Αἴγυπτο (2.500 π.Χ.). Πρόκειται 
γιὰ ἕνα ὑδρόβιο φυτό, ἀπὸ τὸ 
ὁποῖο, ἑνώνοντας τὶς λωρίδες 
του, ἔφτιαχναν μιὰ ἐπιφάνεια 
πάνω στὴν ὁποία ἔγραφαν τὰ 
γλωσσικὰ σημεῖα. Στὴν Πέργα-
μο, πόλη τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας, 
σκέφτηκαν νὰ χρησιμοποιή-
σουν τὰ δέρματα μικρῶν ζῴων, 
γιὰ νὰ γράφουν πάνω σὲ αὐτά.  
Ἔτσι γεννήθηκαν οἱ περγαμηνές. 
Σὲ αὐτὲς ἔχουν καταγραφεῖ τὰ 

ἀριστουργήματα τοῦ ἀρχαίου 
κόσμου καὶ τοῦ μεσαίωνα ( Ἁγία 
Γραφή – Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας) 
μέχρι τὸν 15ο αἰῶνα, ὅταν γεν-
νήθηκε ἡ τυπογραφία.  Ὀφεί-
λουμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη 
στοὺς μοναχοὺς οἱ ὁποῖοι μέσα 
στὰ μοναστήρια, σὲ  Ἀνατολὴ 
καὶ Δύση, ἀντέγραψαν, στολί-
ζοντας μάλιστα μὲ χρώματα καὶ 
σχέδια, τὰ ἀριστουργήματα τοῦ 
ἀρχαίου κόσμου καὶ τὰ κείμενα 
τῶν Γραφῶν καὶ τῶν Πατέρων.

Τὸ ἀλφάβητο εἶναι ἔργο 
τῶν  Ἑλλήνων, ὄχι πλέον μὲ 
ἰδεογράμματα (σύμβολα ποὺ 
ἀντιπροσωπεύουν ἔννοιες) 

Ἐσεῖς, διαβάζετε;
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ἀλλὰ μὲ γράμματα (σημεῖα ποὺ 
ἀποτυπώνουν τὸν προφορικὸ 
λόγο).  Ἔτσι γεννήθηκε ἡ γρα-
φή, πάνω σὲ πέτρα, σὲ μάρμαρο 
κτλ.  Ὅσο γιὰ τὸ χαρτί, πρέπει νὰ 
ποῦμε ὅτι οἱ Κινέζοι, ποὺ ἀρχικὰ 
ἔγραφαν πάνω σὲ μετάξι, εἶναι 
αὐτοὶ ποὺ ἀνακάλυψαν τὸν τρό-
πο παραγωγῆς του, τὸν ὁποῖο 
κρατοῦσαν μυστικό.  Ὅμως τὸν 
12ο αἰῶνα ἀνακάλυψε καὶ ἡ Δύ-
ση τὸν τρόπο παρασκευῆς τοῦ 

χαρτιοῦ, μὲ τὴν πολτοποίηση 
καὶ συμπίεση φυτικῶν ἰνῶν.

Τὸν 13ο αἰῶνα μ.Χ. ἀρχίζει ἡ 
«ἀναγέννηση» τῶν Γραμμάτων 
καὶ τῶν Τεχνῶν, ἡ ὁποία ἄνθισε 
τὸν 14ο, 15ο καὶ 16ο αἰῶνα, ὅταν 
οἱ σοφοὶ τῆς Κωνσταντινούπο-
λης κατέφυγαν διωγμένοι στὴ 
Δύση. Τότε ἀρχίζουν οἱ μεγάλες 
ἀνακαλύψεις.  Ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες, 
ὅμως, ὑποταχθήκαμε σὲ ἕνα δυ-
νάστη βάρβαρο, ἄξεστο, ἀμόρ-
φωτο, σκληρό, καὶ τὰ σημάδια 
τῆς δουλείας τὰ φέρουμε ἀκόμα 
σήμερα.

Στὰ μέσα τοῦ 15ου αἰῶνα, 
ἕνας Γερμανός, ὁ Gutenberg 
(Γουτεμβέργιος), σκέφθηκε νὰ 
τοποθετήσει κινητὰ μεταλλικὰ 
στοιχεῖα πάνω σὲ μιὰ ἐπίπεδη 
πλάκα, νὰ τὴν καλύψει μὲ με-
λάνι καὶ νὰ τὴν πιέσει πάνω σὲ 
ἕνα φύλλο χαρτί (τὸ χαρτὶ εἶχε 

ἤδη φθάσει ἀπὸ τὴν Κίνα στὴ 
Δύση). Τὸ 1455 τυπώθηκε τὸ 
πρῶτο βιβλίο.  Ἦταν ἡ Βίβλος, 
ἡ  Ἁγία Γραφή, μὲ 42 γραμμὲς 
στὴν κάθε σελίδα.  Ὑπάρχουν 
ἀκόμη σήμερα 48 πλήρη ἢ 
ἐλλιπῆ ἀντίτυπά της σὲ διάφο-
ρες βιβλιοθῆκες.  Ἡ μεγαλύτερη 
ἀνακάλυψη τῆς ἐποχῆς!

Ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρώ-
πης ἀπέκτησαν τυπογραφεῖα, 
χιλιάδες βιβλία τυπώθηκαν τὸν 

πρῶτο αἰῶνα τῆς ἀνακάλυψης, 
ἑκατομμύρια τοὺς ἑπόμενους. 
Σήμερα; Οὔτε μποροῦν νὰ με-
τρηθοῦν οἱ ἐκδόσεις! Τὸ βιβλίο 
εἶναι μιὰ καλὴ παρέα, πολύτι-
μος βοηθὸς στὴν ἀνάπτυξη τῶν 
γνώσεων καὶ τῶν ἐπιστημῶν, 
εἶναι ἀπαραίτητο σὲ ὅλες τὶς φά-
σεις τῆς ζωῆς μας, ὁ φίλος μας, 
ὁ σύντροφός μας, ὁ εὐεργέτης 
μας. Εὐτυχισμένοι ὅσοι, πέρα 
ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τοῦ σχολείου, 
ἐξακολουθοῦν νὰ διαβάζουν, 
καὶ ὅσοι ἀπέκτησαν ἀπὸ μικροὶ 
τὴν καλὴ αὐτὴ συνήθεια.

Ὅμως κἄτι ἄλλαξε – ὁ 
ἄνθρωπος πάντα θέλει τὴν 
ἀλλαγή, πάντα ἀνικανοποί-
ητος εἶναι. Καὶ ἰδού, πρὶν με-
ρικὲς δεκαετίες ἐμφανίστηκαν τά 
«Κλασσικὰ Εἰκονογραφημένα». 
Τὸ ἀριστούργημα, τὸ κλασικὸ 
ἔργο, ἔγινε λέξεις, γρυλλίσματα, 

ἐπιφωνήματα καὶ πολλὲς εἰκό-
νες. Χάθηκαν τὸ ὕφος, οἱ ὡραῖες 
φράσεις, ἡ τέχνη τοῦ δημιουρ-
γοῦ. Βέβαια, «διαβάζονται» 
γρήγορα, καὶ παίρνει κανεὶς μιὰ 
ἰδέα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο!

Μιὰ δεύτερη παρατήρηση: 
Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει γεμίσει 
ὁ τόπος ἀπὸ ἄφθονα περιοδικά 
– τὰ περίπτερα εἶναι φορτωμένα 
ἀπὸ αὐτά. Τὸ περιεχόμενό τους; 
Τί φόρεσε, ποῦ πῆγε, ποιὸν ἀγά-
πησε, μὲ ποιὸν χώρισε, τί ψώνια 
ἔκανε, σὲ ποιὰ ταξίδια πῆγε ὁ 
τάδε καὶ ἡ τάδε ἠθοποιός.  Ὅλα 
ἐπιφανειακά, ρηχά, ἄχρηστα, 
ἀλλὰ ἄριστα στὴν ἐμφάνιση: 
ὡραῖο χαρτί, ὡραῖα χρώματα, 
ὄμορφοι ἄνθρωποι. Μᾶς θυ-
μίζουν τὶς κυράδες πού, στὶς 
παλιὲς ροῦγες, κάθονταν καὶ 
σχολίαζαν τοὺς περαστικούς.

Τρίτη παρατήρηση: Στὴν 
ἐποχή μας συντελεῖται μιὰ ἐπα-
νάσταση. Μιὰ καινούργια ἐπα-
νάσταση ἐπηρεάζει καὶ καλύπτει 
ὅλο τὸν κόσμο: τὸ Internet, τὸ 
Διαδίκτυο, ἡ ἠλεκτρονικὴ ἐπι-
κοινωνία, ἡ ὀθόνη, ἀντὶ τοῦ 
βιβλίου, λένε ὅτι λύνει ὅλα τὰ 
προβλήματα. Πράγματι, κάνει 
τὴν ἐπικοινωνία ἀπείρως πιὸ 
εὔκολη. Στέλνεις μηνύματα, ἐπι-
κοινωνεῖς, ἔχεις ἀμέσως τὶς πλη-
ροφορίες ποὺ θέλεις, καταγρά-
φεις ὅ,τι θέλεις νὰ συγκρατήσεις 
καὶ ἄλλα πολλά, «ὧν οὐκ ἔστιν 
ἀριθμός». Φυσικὰ αὐτὴ ἡ κατα-
πληκτικὴ ἀνακάλυψη ἔχει καὶ τὰ 
μειονεκτήματά της: μαγεύει, ζα-
λίζει, τὰ θέλει ὅλα δικά της! Οἱ 
κίνδυνοι εἶναι γνωστοί, κυρίως 
γιὰ τοὺς νέους.

Φυσικά, τὸ καλὸ βιβλίο θὰ 
ὑπάρχει πάντα. Εἶναι ἀναντικα-
τάστατο. Θὰ εἶναι πάντα ἡ συ-
ντροφιά μας, ὁ καλός μας φίλος 
καὶ φυσικὰ ἡ βοήθειά μας.

Βιβλίο, ἀγάπη μου, ποτὲ νὰ 
μὴ σ’ ἀφήσουμε!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Τὸ βιβλίο εἶναι μιὰ καλὴ παρέα, πολύτιμος 
βοηθὸς στὴν ἀνάπτυξη τῶν γνώσεων καὶ τῶν 

ἐπιστημῶν, εἶναι ἀπαραίτητο σὲ ὅλες τὶς φάσεις 
τῆς ζωῆς μας, ὁ φίλος μας, ὁ σύντροφός μας,  
ὁ εὐεργέτης μας. Εὐτυχισμένοι ὅσοι, πέρα ἀπὸ 
τὶς ἀνάγκες τοῦ σχολείου, ἐξακολουθοῦν νὰ 
διαβάζουν, καὶ ὅσοι ἀπέκτησαν ἀπὸ μικροὶ  

τὴν καλὴ αὐτὴ συνήθεια.K
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«Μ’ ἕνα  Ἄρλεκιν 
ξεχνιέμαι...». Οἱ 
περ ισσότερες 

ἀπὸ μᾶς ποὺ μετρᾶμε κάποιες 
δεκα ετίες θυμόμαστε ἀσφαλῶς 
τὴ στερεότυπη φράση ἀπὸ τὴν 
τηλεοπτικὴ διαφήμιση τῶν αἰσθη-
ματικῶν διηγημάτων τῆς σειρᾶς  
Ἄρλεκιν. Ναί, αὐτὰ τὰ  Ἄρλεκιν 
ποὺ κρέμονταν στὰ περίπτερα κά-
θε γειτονιᾶς (καὶ ἴσως κρέμονται 
ἀκόμη σὲ κάποια ἀπὸ αὐτά) καὶ 
ἦταν δημοφιλῆ ἀναγνώ-
σματα σὲ κάποιες ὁμάδες  
Ἑλληνίδων, κυρίως τὶς 
νοικοκυρὲς τῶν λαϊκῶν 
στρωμάτων. Δὲν θὰ τὶς 
κρίνουμε γι’ αὐτό.

Ἡ φράση αὐτὴ φα-
ντάζει σήμερα τελείως 
ξεπερασμένη. Γι’ αὐτὸ 
καὶ δὲν ἀκούγεται πιά. 
Τὸ θέμα, φυσικά, εἶναι 
τὸ γιατί μοιάζει ξεπερα-
σμένη. Μήπως ἐπειδὴ 
οἱ σημερινὲς  Ἑλληνίδες 
ἔπαψαν νὰ διαβάζουν 
τέτοιου εἴδους ψευτορο-
μαντικὰ αἰσθηματικὰ καὶ 
αἰσθησιακὰ ἀναγνώσμα-
τα, ὅπως ἔκαναν πολλὲς γυναῖκες 
τὰ παλαιότερα χρόνια; Μήπως 
ἐπειδὴ οἱ σημερινὲς  Ἑλληνίδες 
ἔχουν ὡριμάσει διανοητικὰ καὶ 
συναισθηματικά, ὥστε αὐτοῦ τοῦ 
εἴδους τὰ ἀναγνώσματα νὰ μὴν 
τὶς καλύπτουν πιά; Αὐτὴ θὰ ἦταν 
ἀσφαλῶς μιὰ αἰσιόδοξη ἀπά-
ντηση.  Ὅμως δὲν εἶναι βέβαιο 
ὅτι ἰσχύει, ἢ τοὐλάχιστον στὸν 
βαθμὸ ποὺ θὰ θέλαμε.   Ἂν κάτι 
σίγουρα ἰσχύει, αὐτὸ εἶναι  ὅτι 
τὰ πράγματα σήμερα εἶναι πολὺ 
διαφορετικά.

Γιὰ νὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπου-
με μὲ ποιὸ τρόπο τὰ πράγματα 
εἶναι σήμερα διαφορετικά, ἂς 
ἑστιάσουμε σὲ μιὰ εἰκόνα, ποὺ 

ὅσοι τουλάχιστον κινούμαστε μὲ 
τὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς –καὶ 
ἰδιαίτερα μὲ τὸ μετρὸ καὶ τὸν ἠλε-
κτρικό– συναντοῦμε καθημερινά.  
Ὅλο καὶ περισσότεροι ἐπιβάτες, 
στὴ συντριπτικὴ πλεοψηφία τους 
ὅμως γυναῖκες (νέες κυρίως ἀλλὰ 
καὶ μεγαλύτερες), ἀξιοποιοῦν τὸν 
χρόνο τῶν μετακινήσεών τους 
διαβάζοντας. Οἱ μεγάλες γυναι-
κεῖες τσάντες ἀνοίγουν καὶ βγαί-
νουν ἀπὸ μέσα βιβλία, συνήθως 

ἀρκετὰ ὀγκώδη, σημαδεμένα 
συχνὰ ἀπὸ ἕναν πολυχρησιμο-
ποιημένο σελιδοδείκτη.  Ὡραία 
εἰκόνα! Αὐτὴ ἡ εἰκόνα δὲν μπορεῖ 
καταρχὴν παρὰ νὰ σηματοδοτεῖ 
κάτι ἀπολύτως θετικό.  Ἀναμ-
φίβολα, ἡ αὔξηση τῆς φιλανα-
γνωσίας εἶναι δεῖγμα ἀνόδου τῆς 
πολιτιστικῆς στάθμης ἑνὸς λαοῦ. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ 
στατιστικὲς δείχνουν ὅτι ἡ πώ-
ληση βιβλίων κινεῖται σὲ ὅλο 
καὶ χαμηλότερα ἐπίπεδα τόσο στὴ 
χώρα μας ὅσο καὶ παγκοσμίως. 
Ποῦ βρίσκεται, λοιπόν, ἡ ἀλή-
θεια, ἰδιαίτερα γιὰ τὸ γυναικεῖο 
ἀναγνωστικὸ κοινό; Διότι μπορεῖ 
γενικὰ νὰ ἰσχύει ὅτι οἱ γυναῖκες 

φαίνεται νὰ διαβάζουν περισσό-
τερο ἀπὸ τοὺς ἄνδρες, ἀλλὰ τὰ 
πράγματα εἶναι τελικὰ περισσό-
τερο σύνθετα ἀπ’ ὅσο δείχνουν 
ἐκ πρώτης ὄψεως. Και τοῦτο, γιὰ 
παράδειγμα, γιατὶ ἔχει σημασία 
καὶ τὸ εἶδος τῶν βιβλίων ποὺ οἱ 
γυναῖκες προτιμοῦν, καθὼς ἐπί-
σης καὶ οἱ ρυθμοὶ ἀνάγνωσης καὶ 
ἀγορᾶς τῶν βιβλίων αὐτῶν (οἱ 
συγκεκριμένες παρατηρήσεις δὲν 
στηρίζονται σὲ κάποια ἔρευνα, 

ἀλλὰ εἶναι περισσότερο 
λογικὸ συμπέρασμα μὲ 
τὴν ἐπίφυλαξη τοῦ λά-
θους).

Ἡ πρώτη παρατήρη-
ση ἀφορᾷ τὸ εἶδος καὶ 
τὰ ποιοτικὰ χαρακτηρι-
στικὰ τῶν βιβλίων ποὺ 
διαβάζουν οἱ γυναῖκες 
σήμερα. Οἱ γυναῖκες, 
λοιπόν, διαβάζουν κυ-
ρίως λογοτεχνία καὶ βι-
βλία ἐφαρμοσμένης ψυ-
χολογίας (θετικὴ σκέψη, 
στρατηγικὲς ἐπικοινωνίας 
κ.τ.ὅ.).  Ὅσον ἀφορᾷ τὴ 
λογοτεχνία, αὐτὴ εἶναι 
κατὰ κανόνα αἰσθηματι-

κοῦ περιεχομένου, ἐνῷ ἡ ψυχο-
λογία ἀφορᾷ συνήθως θέματα 
σχέσεων.  Ἐπιπλέον, δὲν μιλᾶμε 
γιὰ βιβλία ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, 
ἀλλὰ γιὰ βιβλία τοῦ λεγόμε-
νου συρμοῦ, βιβλία ποὺ προ-
ωθοῦνται μέσῳ ἑνὸς μάρκετιγκ, 
λὲς εἰδικὰ προσανατολισμένου 
σὲ γυναῖκες. Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ 
γεννιέται εἶναι κατὰ πόσον τὰ ἀνα-
γνώσματα αὐτά, ἂν ἐξαιρέσουμε 
τὶς πολυτελεῖς καὶ προσεγμένες 
αἰσθητικὰ ἐκδόσεις, διαφέρουν 
τελικὰ τόσο πολὺ ἀπὸ τὰ εὐτελῆ 
καὶ ἀφελῆ  Ἄρλεκιν τῶν παλαι-
ότερων ἐποχῶν. Σίγουρα αὐτὸ 
ποὺ διαφέρει πολὺ εἶναι τὸ πε-
ριτύλιγμα. Τί ἀλλάζει ὅμως ἐπὶ 

«Μ’ ἕνα  Ἄρλεκιν ξεχνιέμαι...»
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τῆς οὐσίας; 
Ἡ δεύτερη παρατήρηση 

ἀφορᾷ τοὺς ρυθμοὺς ἀνάγνω-
σης (γιὰ νὰ μὴν ποῦμε, κατανά-
λωσης) αὐτῶν τῶν βιβλίων ποὺ 
προτιμοῦν οἱ γυναῖκες.   Ἂν κρί-
νουμε ἀπὸ τὸν ὄγκο ποὺ κάποια 
ἀπὸ αὐτά ἔχουν, τοὺς χαμηλοὺς 
ρυθμοὺς ἀνάγνωσης, τοὐλάχι-
στον μέσα στοὺς συρμοὺς, καὶ 
τὸ σοβαρὸ ἐνδεχόμενο τὰ βιβλία 
αὐτὰ νὰ προορίζονται μόνο γιὰ 
τὶς μετακινήσεις, τότε οὔτε μὲ 
ποσοτικὰ κριτήρια δὲν ἔχουμε 
κάποια ἀξιοσημείωτη ἐξέλιξη 
σὲ σχέση μὲ τὸ παρελθόν. 

Ἴσως κάποιοι σκεφθεῖτε ὅτι 
παραβλέπουμε τὸ θετικὸ γε-
γονὸς πὼς κάποιοι συνέλληνες, 
ἐν προκειμένῳ γυναῖκες, ἀξιο-
ποιοῦν τὸν χρόνο τους διαβάζο-
ντας, ἀντὶ νὰ παίζουν συνεχῶς 
μὲ τὸ κινητὸ καὶ τὸ tablet ἢ νὰ 
ἀκοῦν στὴ διαπασῶν μουσικὴ 
μὲ τὰ ἀκουστικά.  Ἴσως πεῖτε ὅτι 
στέκομαστε σὲ λεπτομέρειες· ὅτι 
μένουμε στὸ δέντρο καὶ χάνουμε 
τὸ δάσος.   Ἂς ἀναρωτηθοῦμε 
ὅμως μήπως ὅλη αὐτὴ ἡ «φι-
λαναγνωσία»  εἶναι σὲ κάποιες 
περιπτώσεις καὶ ἕνα εἶδος μόδας, 
ἕνας ἐπιφανειακὸς μιμητισμός, 
ἕνα φαινόμενο life style. Καὶ 
πάντως –τὸ εἴπαμε ἤδη–  εἶναι 
μιὰ φιλαναγνωσία ποὺ δὲν ἔχει 

κάποια ἰδιαίτερα ποιοτικὰ χαρα-
κτηριστικά. Καὶ ὅπως γράφει ὁ 
γνωστὸς συγγραφέας Μαρκ Του-
έιν, «ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν διαβά-
ζει καλὰ βιβλία δὲν κερδίζει τίπο-
τα σὲ σύγκριση μὲ αὐτὸν ποὺ δὲν 
διαβάζει καθόλου».   Ἂν μάλιστα 
σκεφθοῦμε ὅτι στὴν ἐποχή μας 
τὰ αἰσθηματικὰ ρομάντζα, ποὺ 
εἶναι πλέον κυρίως τηλεοπτικὰ 
προϊόντα, ἀλλὰ καὶ τὰ life style 
περιοδικὰ ποὺ προσφέρουν στὸ 
πιάτο μὲ γαργαλιστικὲς λεπτομέ-
ρειες καὶ πλούσια φωτογραφικὴ 
κάλυψη τὶς αἰσθηματικὲς ἱστορίες 
τῶν προσώπων τῆς ἐγχώριας καὶ 
ξένης βιομηχανίας θεάματος εἶναι 
ἰδιαίτερα δημοφιλῆ στὸν γυναι-
κεῖο κόσμο, τότε ἡ εἰκόνα αὐτὴ 
δὲν μοιάζει τόσο αἰσιόδοξη.  Ἴσως 
μπαίνει κανεὶς στὸν πειρασμὸ νὰ 
σκεφθεῖ ὅτι οἱ ἀναγνώστριες τῶν 
παλιῶν  Ἄρλεκιν μπορεῖ νὰ ἦταν 
σὲ καλύτερη μοῖρα ...

Γιὰ νὰ αἰσιοδοξήσουμε, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ καταγράψουμε 
καὶ κάτι ποὺ εἶναι ἀληθινὸ καὶ 
αἰσιόδοξο, πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι 
μιὰ σημαντικὴ κατηγορία ἀνα-
γνωστῶν, τόσο μὲ ποσοτικὰ 
ὅσο καὶ  μὲ ποιοτικὰ κριτήρια 
(ὄχι ἡ μόνη ἀσφαλῶς), εἶναι οἱ 
θρησκευόμενοι.  Ἰδιαίτερα γιὰ τὶς 
θρησκευόμενες γυναῖκες, τόσο 
γιὰ τὶς περισσότερο ὅσο καὶ γιὰ 

τὶς λιγώτερο μορφωμένες, μπο-
ροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι διατηροῦν 
πολὺ μεγαλύτερη ἐπαφὴ μὲ τὸ 
βιβλίο (θρησκευτικὸ ἀλλὰ καὶ 
μὴ θρησκευτικό) ἀπὸ κάθε ἄλλη 
κατηγορία γυναικῶν.  Ὑπάρχουν 
βέβαια καὶ οἱ ἀναγνώστριες βι-
βλιοφάγοι, ἀλλὰ αὐτὲς ἀποτε-
λοῦν, νομίζω, πολὺ μικρὸ ποσο-
στό. Προσωπικά, ὅλα τὰ χρόνια 
τῆς ζωῆς μου, στὸ στενὸ συγγε-
νικὸ καὶ φιλικό μου περιβάλλον, 
τέτοιες περιπτώσεις μετριοῦνται 
στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ...   

Καθὼς διανύουμε ἤδη τὴν 
καλοκαιρινὴ περίοδο, βομβαρ-
διζόμαστε ἀπὸ παντοῦ μὲ ποι-
κίλες ἀναγνωστικὲς προτάσεις, 
ἀφοῦ τὸ καλοκαίρι θεωρεῖται ἡ 
κατεξοχὴν ἐποχὴ τοῦ βιβλίου. 
Φυσικά, κανονικὰ θὰ ἔπρεπε 
κάθε ἐποχὴ νὰ εἶναι ἐποχὴ τοῦ 
βιβλίου.  Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ βιβλίο 
ἀποτελεῖ τρόπο ζωῆς καὶ ὄχι ἐπο-
χιακὴ συνήθεια.  Ὡστόσο, ἂν τὸ 
καλοκαίρι προσφέρεται λόγῳ 
τοῦ περισσότερου ἐλεύθερου 
χρόνου γιὰ τὴν ἀνάγνωση βι-
βλίων, ἄν –γιὰ νὰ θυμηθοῦμε 
τὸ ἐξαιρετικὰ ἐπιτυχημένο σλό-
γκαν– τὸ βιβλίο εἶναι τὸ καλοκαί-
ρι  «ἀνοικτὸ λόγῳ διακοπῶν», ἂς 
ἐπιλέξουμε κάτι, ὄχι γιὰ νὰ ξεχα-
στοῦμε, γιὰ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ 
τὴν πραγματικὴ ζωή.   Ἂς ποῦμε 
συνειδητά «ὄχι» στὰ ποικίλα 
«Ἄρλεκιν» τῆς δικῆς μας ἐποχῆς 
καὶ στὰ φτηνὰ ὑποκατάστατα 
ζωῆς ποὺ αὐτὰ προσφέρουν.  Ἄς 
ἐπιλέξουμε βιβλία καλά, βιβλία 
ποὺ διεγείρουν τὸ πνεῦμά μας, 
ποὺ τρέφουν τὴν ψυχή μας. Για-
τί, στ’ ἀλήθεια, «τὰ βιβλία ποὺ 
ἔχουμε ἀνάγκη εἶναι ἐκεῖνα ποὺ 
πέφτουν σὰν τὸ τσεκούρι πάνω 
στὴν παγωμένη θάλασσα τῆς 
ψυχῆς μας» (Φρὰνς Κάφκα)· καὶ 
ὄχι αὐτὰ ποὺ μὲ τὴ βία καταφέρ-
νουν νὰ χαϊδέψουν τὴν ἐπιφάνειά 
της, θὰ συμπληρώναμε ἐμεῖς...

ΧΡΥΣΗ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥ

Ἄν –γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸ ἐξαιρετικὰ ἐπιτυχη-
μένο σλόγκαν– τὸ βιβλίο εἶναι τὸ καλοκαίρι  

«ἀνοικτὸ λόγῳ διακοπῶν», ἂς ἐπιλέξουμε κάτι, 
ὄχι γιὰ νὰ ξεχαστοῦμε, γιὰ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ 

τὴν πραγματικὴ ζωή.   Ἂς ποῦμε συνειδητά 
«ὄχι» στὰ ποικίλα « Ἄρλεκιν» τῆς δικῆς μας 

ἐποχῆς καὶ στὰ φτηνὰ ὑποκατάστατα ζωῆς ποὺ 
αὐτὰ προσφέρουν.  Ἄς ἐπιλέξουμε βιβλία κα-
λά, βιβλία ποὺ διεγείρουν τὸ πνεῦμα μας, ποὺ 

τρέφουν τὴν ψυχή μας. K

K
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Οἱ γονεῖς τοῦ Λουκᾶ ἀνη-
συχοῦν γιὰ τὸν γιό τους.

Ὁ Λουκᾶς ἦταν πάντα 
ἕνα παιδὶ πρότυπο, ἕνας θαυμάσι-
ος μαθητὴς μὲ καλοὺς τρόπους.  
Ἄκουγε πάντα τὶς συμβουλές 
τους.

Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 
13 ἄλλαξε ἡ συμπεριφορά του. 
Τώρα εἶναι 15 ἐτῶν, μένει τὴ νύ-
χτα ἀργὰ ἔξω, συχνὰ πάει ἀργὰ 
στὸ σχολεῖο, δὲν κάνει πάντα τὴ 
σχολική του ἐργασία, δὲν εἶναι 
ἐπικοινωνιακός. Οἱ γονεῖς του 
ἀνησυχοῦν, διότι δὲν ἔχουν ἰδέα 
γιατί ἔχει ἀλλάξει τόσο.  Ὅμως 
ἀγνοοῦν ὅτι ἕνας ἔφηβος μερικὲς 
φορὲς μετατρέπεται σὲ διαφορε-
τικὸ πρόσωπο.

Τελευταῖα οἱ ἐπιστήμονες 
ἔχουν βρεῖ μερικὲς ἀπαντήσεις. 
Σύμφωνα μὲ μελέτες, ὁ ἐγκέ-
φαλος ὑφίσταται δραματικὲς 
ἀλλαγὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
ἐφηβείας καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς ὥρι-
μης ἡλικίας. Συγχρόνως κατὰ 
τὴν ἐφηβεία μερικὰ μέρη τοῦ 
ἐγκεφάλου ἀναπτύσσονται, ἐνῷ 
ἄλλα καταστρέφονται. Τὰ μέρη 
τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ συνδέονται 
μὲ λειτουργίες ὅπως ἡ λογική, τὰ 
συναισθήματα, οἱ καλλιτεχνικὲς 
ἱκανότητες, οἱ γλῶσσες, τὰ μονο-
πάτια ἐπικοινωνίας, συμφιλιώνο-
νται καὶ καθιστοῦν ἱκανὸ τὸ μέρος 
τοῦ συλλογισμοῦ τοῦ ἐγκεφάλου 
νὰ ἐλέγχει τὶς διάφορες λειτουρ-
γίες του.

Ὅμως μερικὲς φορὲς τὸ λογικὸ 
μέρος τοῦ ἐγκεφάλου δὲν ἐλέγχει 
τὶς λειτουργίες, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ 
ἔφηβοι νὰ ἐμφανίζονται παράλο-

γοι, ἀνεύθυνοι καὶ μὲ ἀνεξήγητη 
συμπεριφορά. Σύμφωνα μὲ τὴ 
γνώμη ἐπιστημόνων, «οἱ ἔφηβοι 
μπορεῖ νὰ φαίνονται ἀνεπτυγ-
μένοι, ἀλλὰ τὸ μυαλό τους δὲν 
λειτουργεῖ σὰν τὸ μυαλὸ τῶν με-
γάλων».

Ὁ συγγραφέας Ron Clavier 
ὑποστηρίζει πὼς ἡ χρήση ναρ-
κωτικῶν ἢ ἀλκοὸλ ἐπηρεάζει 
τὴν ἀντίληψη καὶ ἐνεργεῖ κατ’ 
εὐθεῖαν στὸν λεπτὸ μηχανισμὸ 
τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἐγκεφάλου, 
μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καθυστέρη-
ση τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἐγκεφάλου 
τοῦ ἐφήβου. Συγχρόνως, ὁ Ron 
Clavier στὸ βιβλίο του Teen Brain, 
Teen Mind (Τὸ μυαλὸ τῶν ἐφήβων, 
ἡ σκέψη τῶν ἐφήβων), ὅπου πε-
ριγράφει τί πρέπει νὰ ξέρουν οἱ 

γονεῖς, γιὰ νὰ βοηθήσουν τὰ παι-
διά τους στὰ χρόνια τῆς ἐφηβείας, 
τονίζει τοὺς τρόπους καθοδήγη-
σης καὶ βοήθειας ἐκ μέρους τῶν 
γονέων, γιὰ νὰ περάσουν τὰ παι-
διά τους μὲ ἀσφάλεια τὴν ὄμορφη 
καὶ ἐπικίνδυνη «ἐφηβικὴ ἡλικία».

Ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ ἀπό-
ψεις τοῦ Jay Giedd στὸ National 
Institute of Mental Mind ( Ἐθνικὸ  

Ἰνστιτοῦτο Διανοητικῆς  Ὑγείας) 
σχετικὰ μὲ τὰ κύτταρα τοῦ ἐγκε-
φάλου ποὺ χρησιμοποιοῦνται, θὰ 
ἐπιζήσουν καὶ θὰ ἀναπτυχθοῦν, 
ἐνῷ ὅσα δὲν χρησιμοποιοῦνται 
θὰ πεθάνουν. Γιὰ παράδειγμα, 
ἐὰν ἔχεις τὴν ἱκανότητα νὰ γίνεις 
μουσικός, καὶ περνᾷς ὅλη τὴ μέρα 
παίζοντας video games, δὲν θὰ 
ἀναπτυχθοῦν οἱ μουσικές σου 
ἱκανότητες. Αὐτὴ εἶναι ἡ θεωρία 
“Use it or lose it” («Χρησιμοποίη-
σέ το, ἀλλιῶς θὰ τὸ χάσεις»).

Συμπερασματικά, τὸ ἐφηβικὸ 
μυαλὸ εἶναι λεπτὸ καὶ χρειάζεται 
προσεκτικὸ χειρισμὸ καὶ πολλὴ 
ἀγάπη ἐκ μέρους τῶν γονέων 
καὶ κάθε ὑπεύθυνου προσώπου 
ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴ νεολαία.  
Ὅμως ἀξίζει νὰ ἀσχολεῖται κά-

ποιος μὲ τὴν ὄμορφη αὐτὴ ἡλι-
κία, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἐλπίδα γιὰ 
τὸ μέλλον, καὶ μὲ τὸν κατάλληλο 
χειρισμὸ νὰ συμβάλλει, ὥστε ὁ 
ἔφηβος νὰ διέρχεται τὸ κρίσιμο 
αὐτὸ στάδιο τῆς ἀνάπτυξης ὅσο 
τὸ δυνατὸν πιὸ ἀνώδυνα.

Ἀπόδοση ἀπὸ ἀγγλικὸ 
κείμενο

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Handle with care! 
(Χειριστεῖτε μὲ προσοχή!)
(Οἱ ἔφηβοι μπορεῖ νὰ φαίνονται πολὺ ἀνεπτυγμένοι,

ἀλλὰ τὸ μυαλό τους δὲν λειτουργεῖ σὰν τὸ μυαλὸ τῶν μεγάλων)

Τὸ ἐφηβικὸ μυαλὸ εἶναι λεπτὸ καὶ χρειάζεται 
προσεκτικὸ χειρισμὸ καὶ πολλὴ ἀγάπη ἐκ μέ-

ρους τῶν γονέων καὶ κάθε ὑπεύθυνου προσώ-
που ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴ νεολαία.  K
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Μιὰ φορὰ κι ἕνα καιρό, 
λέει μιὰ παράδοση 
τῆς Καραϊβικῆς, ἦταν 

ἕνας βασιλιὰς ποὺ πάντα ὀνει-
ρευόταν νὰ ἀγγίξει τὸ φεγγάρι. 
Δὲ σκεφτόταν τίποτε ἄλλο καὶ 
ἀδιαφοροῦσε ἐντελῶς γιὰ τὸ βα-
σίλειό του. Μιὰ μέρα κάλεσε τὸν 
ξυλουργὸ τοῦ βασιλείου του καὶ 
τοῦ εἶπε: « Ἡ ἐπιθυμία μου εἶναι 
νὰ ἀγγίξω τὸ φεγγάρι. Πρέπει νὰ 
μοῦ κατασκευάσεις ἕνα πύργο 
τόσο ψηλό, ὥστε νὰ μπορέσω 
νὰ πραγματοποιήσω τὸ ὄνειρό 
μου».

Ὁ μαραγκὸς ἤξερε ὅτι αὐτὸ 
δὲν ἦταν δυνατόν, ἀλλὰ ἦταν 
ὑποχρεωμένος νὰ κάνει ὅ,τι εἶχε 
διατάξει ὁ βασιλιάς.  Ἔτσι ἄρχισε 
νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴν κατασκευή 
τοῦ πύργου, ἀλλὰ σύντομα τε-
λείωσαν ὅλα τὰ ξύλα τῶν ἐργα-
στηρίων τοῦ βασιλείου, ποὺ 
χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὸν πύρ-
γο. Πῆγε λοιπὸν καὶ ἐξήγησε τὴν 
κατάσταση στὸν βασιλιά, ἀλλὰ 
ἐκεῖνος ἐπέμενε: « Ἐγὼ πρέπει 
νὰ ἀγγίξω τὸ φεγγάρι.  Ἔχω μιὰ 
ἰδέα. Κάθε πολίτης τοῦ βασιλεί-
ου μου θὰ φέρει στὸ παλάτι μου 
ὅσα ξύλινα κιβώτια διαθέτει, 
καὶ ἔτσι θὰ κατορθώσουμε νὰ 
τελειώσουμε τὸν πύργο».

Πράγματι, κάθε πολίτης τοῦ 
βασιλείου ἔφερε τὰ ξύλινα κι-
βώτιά του στὸ παλάτι. Συγκε-
ντρώθηκαν ἑκατομμύρια κιβώ-
τια, καὶ ὁ ξυλουργὸς στρώθηκε 
στὴ δουλειά, τοποθετώντας τα 
τὸ ἕνα πάνω στὸ ἄλλο.  Ἀλλὰ 
σύντομα ὅλα τὰ κιβώτια χρησι-
μοποιήθηκαν γιὰ τὴν κατασκευὴ 
τοῦ πύργου, καὶ δὲν μποροῦσαν 
νὰ βρεθοῦν ἄλλα πουθενὰ στὸ 
βασίλειο.  Ὅταν ὁ βασιλιὰς ἀντί-
κρισε τὸν πύργο, οὔρλιαξε: «Δὲν 
εἶναι ἀρκετὰ ψηλός! Πελεκῆστε 

ὅλα τὰ δέντρα τοῦ βασιλείου καὶ 
φτιάξτε ὅσα περισσότερα κιβώ-
τια μπορεῖτε!».

Κάθε δέντρο στὸ βασίλειο 
κόπηκε.  Ὅλα ἔγιναν κιβώτια 
καὶ τοποθετήθηκαν στὸν πύρ-
γο, ποὺ ἔφτανε πλέον ὣς τὰ 
σύννεφα.

Ὁ βασιλιὰς ἄρχισε νὰ σκαρ-
φαλώνει στὸν πύργο. Σκαρφά-
λωνε, σκαρφάλωνε ὅλο καὶ 
πιὸ ψηλὰ στὸν οὐρανό, ὥσπου 
μπῆκε μέσα στὰ σύννεφα.  Ἐπι-
τέλους, ὁ βασιλιὰς ἔφτασε 
στὴν κορυφὴ τοῦ πύργου. Τὸ 
φεγγάρι φαινόταν πολὺ κοντά.  

Ἅπλωσε τὸ χέρι του, γιὰ νὰ τὸ 
ἀγγίξει, ἀλλὰ ἦταν ἀκόμη λίγο 
πιὸ ψηλά.  Ἕνα ἀκόμη κιβώτιο, 
καὶ τὸ ὄνειρό του θὰ γινόταν 
πραγματικότητα!

«Φέρε μου ἕνα ἀκόμη κιβώ-
τιο!», φώναξε στὸν ξυλουργό.

«Μὰ δὲν ἔχουν μείνει καθό-
λου κιβώτια», ἀπάντησε ὁ ξυ-
λουργός, «καὶ δὲν ὑπάρχει οὔτε 
ἕνα δέντρο ἢ ἀκόμη καὶ κομμάτι 
ξύλο στὸ βασίλειο, γιὰ νὰ φτιά-
ξω ἄλλο κιβώτιο».

Ὁ βασιλιὰς ἔγινε ἔξαλλος, 
μὰ ξαφνικὰ ἠρέμησε. « Ἔχω μιὰ 

λαμπρὴ ἰδέα», εἶπε. Πάρε ἕνα 
κιβώτιο ἀπὸ τὸ κάτω μέρος τοῦ 
πύργου καὶ φέρε το ἐπάνω σὲ 
μένα».

«Τί; ἕνα ἀπὸ τὸ κάτω μέ-
ρος;», εἶπε μὲ κομμένη τὴν ἀνά-
σα ὁ ξυλουργός.

«Ναί, ἕνα ἀπὸ τὸ κάτω μέ-
ρος! Καὶ κάντο ἀμέσως, προτοῦ 
σοῦ πελεκήσω τὸ κεφάλι!», 
οὔρλιαξε ὁ βασιλιὰς ἀπὸ τὴν 
κορυφή.

Ἔτσι, ὁ ξυλουργὸς ἔκλεισε τὰ 
μάτια του, τράβηξε ἀπὸ τὴ λαβὴ 
τὸ τελευταῖο κιβώτιο καὶ ἀπομα-
κρύνθηκε γρήγορα.  Ὁ πύργος 
σωριάστηκε! Καὶ κάπου κάτω 
ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια κιβώτια 
ἦταν ἐγκλωβισμένος ὁ βασιλιάς. 
Κανεὶς δὲν γνωρίζει τί συνέβη μὲ 
τὸν βασιλιά! Γνωρίζουμε ὅμως 
ὅτι δὲν ἄγγιξε ποτὲ τὸ φεγγάρι!

Θαρρῶ ὅτι δὲν διαφέρουμε 
καὶ πολὺ ἀπὸ τὸν ἄφρονα βα-
σιλιὰ τῆς παράδοσης τῆς Καρα-
ϊβικῆς. Πασχίζουμε στὴ ζωή μας 
νὰ ἀκροβατοῦμε στὸν ὀνειρικὸ 
καὶ ἀπατηλὸ παρόντα χωροχρό-
νο, στηριζόμενοι πάνω στὰ ποι-
κιλόχρωμα «κιβώτιά» μας, στὰ 
ὁποῖα στηρίζουμε τήν «ἀπογείω-
σή» μας, γιὰ νὰ γίνουν αὐτὰ κά-
ποια στιγμὴ τά «μπάζα» ποὺ θὰ 
ἐξαφανίσουν τὴν ὕπαρξή μας, 
ἀκόμη καὶ αὐτὸ τὸ στίγμα μας 
ἀπὸ τὴ ζωή! Καὶ θὰ ἐπαληθευθεῖ 
γιὰ μία ἀκόμη φορὰ καὶ προσω-
πικὰ γιὰ μᾶς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: 
«Εἶδον ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον 
καὶ ἐπαιρόμενον ὡς τὰς κέδρους 
τοῦ Λιβάνου· καὶ παρῆλθον, καὶ 
ἰδοὺ οὐκ ἦν, καὶ ἐζήτησα αὐτόν, 
καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ» 
(Ψαλμ. ΛΣΤ΄ 35-36).

Α.Γ.

Ὁ βασιλιὰς ποὺ ἤθελε 
νὰ ἀγγίξει τὸ φεγγάρι
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Οὔφ! Τί ζέστη εἶναι αὐτή!

Εἶχα συνεννοηθεῖ μὲ δυὸ φίλες μου, ποὺ δου-
λεύουν σὲ κάποιο κατάστημα ρούχων, νὰ 
συναντηθοῦμε μετὰ τὴν ἀπογευματινή τους 

βάρδια, γιὰ νὰ τὰ ποῦμε. Τρόπος τοῦ λέγειν, δη-
λαδή...  Ἀπ’ τὴ στιγμὴ ποὺ βρεθήκαμε, ὅλο αὐτὲς 
μιλούσανε. Κατά-
λαβα ὅτι ἔνιωθαν 
τὴν ἀνάγκη νὰ μοῦ 
μιλήσουν γιὰ τὰ 
προβλήματά τους, 
κι ἐγὼ τὸ σεβάστη-
κα καὶ τὶς ἄκουσα.

Ποὺ λέτε, ἄρχι-
σε ἡ Μαρία, στὴν 
ἀπογευματινὴ βάρ-
δια, συνήθως, δὲν 
ὑπάρχει πολλὴ κί-
νηση. Κι ἂν ἔρχεται 
κάποιος πελάτης, τὸ 
κάνει γιὰ νὰ περάσει 
τὴν ὥρα του. Κοιτά-
ζει ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ 
κεῖ, κι ὕστερα φεύ-
γει λέγοντας πὼς 
θὰ ξαναπεράσει, 
χωρὶς κἂν νὰ μπεῖ 
στὸν κόπο νὰ πεῖ 
ἕνα εὐχαριστῶ γιὰ 
τὴν ἐξυπηρέτηση.

Ἡ Εἰρήνη, ποὺ ὣς ἐκείνη τὴν ὥρα δὲν εἶχε μι-
λήσει, πρότεινε στὴ Μαρία, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε πιὰ 
κανένας πελάτης, νὰ πᾶνε πρὸς τὸ κέντρο τοῦ κατα-
στήματος, ἀπ’ ὅπου θἄβλεπαν τὴν εἴσοδό του.  Ἐκεῖ 
ὑπάρχει ἕνας ἀνεμιστήρας ὀροφῆς, ποὺ ὅμως δὲν 
βοηθοῦσε καὶ πολὺ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ζέστης. 
Στάθηκαν ἐκεῖ νὰ δροσιστοῦν καὶ νὰ ξεκουραστοῦν 
λίγο, ἐπειδή, ὡς γνωστόν, οἱ ὑπάλληλοι δὲν ἐπιτρέ-
πεται νὰ κάθονται ἐν ὥρᾳ ἐργασίας.  Ἡ Μαρία τὴν 
ἀκολούθησε, στάθηκε δίπλα της καὶ ξεφυσώντας καὶ 
σκουπίζοντας τὸν ἱδρῶτα ἀπὸ τὸ μέτωπό της ἀνα-

φώνησε: «Οὔφ! Τί ζέστη εἶναι αὐτή, Θεέ μου!», καὶ 
κοίταξε ψηλὰ τὸν ἀνεμιστῆρα, σὰ νά ’φταιγε αὐτός.  
Ἡ Εἰρήνη, γιὰ ν’ ἀλαφρύνει κάπως τὴν κατάσταση, 
εἶπε: «Δὲ μοῦ λές, καλή μου, ἀλήθεια, τί θἄθελες νὰ 
κάνει μῆνα  Ἰούλιο, δροσιά;».  Ἡ Μαρία συμφώνησε 

μαζί της κουνώντας 
τὸ κεφάλι της: «Δί-
κιο ἔχεις, ἀλλὰ θὰ 
πείραζε νὰ δρόσιζε 
καὶ λίγο, ἔτσι γιὰ μιὰ 
ἀνάσα στὸν καύσω-
να ποὺ περνᾶμε;».

Ἀφοῦ τέλειω-
σαν μὲ τὴν κατά-
σταση τῆς ζέστης, 
ἀναφέρθηκαν στὸ 
καυτὸ θέμα τῶν 
καλοκαιρινῶν δι-
ακοπῶν.  Ἡ Εἰρή-
νη εἶπε ὅτι ἄκουσε 
πὼς αὐτὲς τὶς μέρες 
θὰ ἀνακοινώνονταν 
οἱ ἡμερομηνίες στὶς 
ὁποῖες θὰ δίνο-
νταν οἱ ἄδειες, κι 
ἀναρωτιόταν ποιὲς 
νἆταν ἆραγε αὐτές.  
Ἡ Μαρία πῆρε τὸν 
λόγο καὶ εἶπε ἀστει-

ευόμενη. «Μήπως ἀποφάσισες κιόλας σὲ ποιό “θέ-
ρετρο” θὰ πᾶτε καὶ δὲν ξέρεις ἀκόμα τὸ πότε;».  Ἡ 
Μαρία, παραβλέποντας τὴ διάθεση ἀστεϊσμοῦ τῆς 
φίλης της, συνέχισε νὰ μιλάει, κι ἦταν περισσότερο 
σὰ νὰ μονολογοῦσε: «Δὲν ξέρεις πῶς τὰ δυό μου 
παιδιὰ περιμένουν τὶς διακοπές. Μὰ δὲ νομίζω πὼς 
τὰ οἰκονομικά μας θὰ φτάσουν γιὰ κάποιο θέρετρο, 
ὅπως λές.  Ἄντε νὰ πᾶμε μέχρι τὸ χωριὸ τῶν δικῶν 
μου ἢ τοῦ ἄντρα μου. Βλέπεις, δὲν ὑπάρχουν καὶ 
πολλὲς ἐπιλογές.  Ἀλλὰ μ’ αὐτὴ τὴ λύση τὰ παιδιὰ 
δὲν θὰ χαροῦν καὶ πολύ»...

Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἢ μοὖπαν
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Οἱ ἀστοὶ τοῦ Καλαί

Κατὰ τὸν Μεσαίωνα μαινόταν ὁ λεγόμενος  Ἑκατονταετὴς 
Πόλεμος ἀνάμεσα σὲ Γάλλους καὶ  Ἄγγλους (ὁ ὁποῖος στὴν 
πραγματικότητα κράτησε περισσότερα ἀπὸ 100 ἔτη, καὶ γιὰ τὴν 
ἀκρίβεια 116, ἀπὸ τὸ 1337 μέχρι τὸ 1453).  Ἀφορμὴ τοῦ πολέμου 
ἦταν ὁ ἀνταγωνισμὸς δύο ἀνταπαιτητῶν τοῦ γαλλικοῦ θρόνου 
μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Γάλλου βασιλιᾶ: τοῦ Γάλλου Φιλίππου 
Βαλουά, ποὺ ἀνακηρύχθηκε βασιλιὰς ὡς Φίλιππος ΣΤ΄, καὶ τοῦ  
Ἐδουάρδου Γ΄, ἤδη βασιλιᾶ τῆς  Ἀγγλίας.

Τὸ Καλαὶ εἶναι μιὰ παραθαλάσσια πόλη στὴ βόρειο Γαλλία, 
ἀπέναντι ἀπὸ τὴν  Ἀγγλία. Τὸ 1346-47 οἱ  Ἄγγλοι, ὑπὸ τὴν ἡγε-
σία τοῦ ἴδιου τοῦ βασιλιᾶ τους, τὸ πολιόρκησαν στενά, μέχρι 
ποὺ ἡ πεῖνα τὸ γονάτισε καὶ ἄρχισαν διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν 
παράδοσή του.  Ὁ  Ἄγγλος βασιλιὰς ἀπαίτησε, προκειμένου νὰ 
μὴν ἐξοντωθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς πόλης, νὰ παρουσιασθοῦν 
μπροστά του οἰκειοθελῶς ἕξι ἀπὸ τοὺς ἡγέτες της. Τότε παρου-
σιάσθηκαν ἐνώπιον τοῦ  Ἄγγλου βασιλιᾶ ἕξι σπουδαῖοι ἀστοὶ 
τοῦ Καλαί, οἱ ἐπιφανέστεροι πολῖτες τῆς πόλης, ὑπὸ τὴν ἡγεσία 
τοῦ Εὐσταθίου τοῦ Σὰν Πιέρ, φορώντας ποδήρεις χιτῶνες καὶ μιὰ 
θηλιὰ γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό τους καὶ κρατώντας στὰ χέρια τους τὰ 
κλειδιὰ τῆς πόλης καὶ τοῦ κάστρου, καὶ τοῦ εἶπαν: «Ἐμεῖς εἴμαστε 
οἱ σπουδαιότεροι ἄρχοντες τῆς πόλης.  Ἐμᾶς νὰ σκοτώσεις, ἀντὶ 
τῶν ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ».

Ἡ ἱστορία λέει ὅτι ἡ βασίλισσα τῆς  Ἀγγλίας ἔπεισε τὸν σύζυγό 
της νὰ χαρίσει τὴ ζωὴ τῶν ἕξι ἐπιφανῶν ἀστῶν τοῦ Καλαί, συγκι-
νημένη ἀπὸ τὸ πνεῦμα χριστιανικῆς θυσίας καὶ αὐταπάρνησης 
ποὺ ἐπέδειξαν.

Στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα ὁ περίφημος γλύπτης Rodin φι-
λοτέχνησε μιὰ σύνθεση μὲ τὸν τίτλο “Les Burgeois de Calais” 
(«Οἱ  Ἀστοὶ τοῦ Καλαί»), ἡ ὁποία στέκει σήμερα μπροστὰ ἀπὸ 
τὸ Δημαρχεῖο τῆς γαλλικῆς πόλης.

Β.Ο.

Ἡ Μαρία, ὅση ὥρα μιλοῦσε 
ἡ Εἰρήνη, παρέμενε σιωπηλή, 
μ’ ἀλλαγμένη διάθεση, καὶ τῆς 
εἶπε: « Ἐσύ, φίλη μου, ὅλο καὶ 
κάπως θὰ τὰ καταφέρεις, γιατί, 
δόξα τῷ Θεῷ, στὸ σπίτι σου εἶστε 
ὅλοι καλά. Τί νὰ προγραμματί-
σω ὅμως ἐγώ, πού, ὅπως ξέρεις, 
ὑπάρχει ἀρρώστια στὸ σπιτικό 
μου; Βλέπεις, δὲν εἶναι πάντα 
μόνο τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα 
ποὺ δυσκολεύει τὰ πράγματα»... 
Καὶ σταμάτησε νὰ μιλάει.

Εὐτυχῶς ἐκείνη τὴ στιγμὴ 
παρουσιάστηκε πελάτης στὸ 
κατάστημα, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐξυ-
πηρετηθεῖ, καὶ ἔτσι σταμάτησε ἡ 
κουβέντα – εὐτυχῶς, γιατὶ δὲν 
ὑπάρχουν πάντα λύσεις σ’ ὅλα 
τὰ θέματα.

Οἱ δυὸ φίλες ἔπαψαν νὰ 
μιλᾶνε, λὲς καὶ δὲν εἶχαν τί ἄλλο 
νὰ ποῦν, καὶ κοίταξαν ἐμένα, πε-
ριμένοντας ἴσως κἄτι νὰ τοὺς πῶ. 
Τότε πῆρα ἐγὼ τὸν λόγο καὶ τοὺς 
εἶπα: «Μὴ στενοχωριέστε, καλές 
μου. Μὴ ξεχνᾶτε πὼς ὑπάρχει 
κι ὁ Θεός, ποὺ μπορεῖ νὰ δώσει 
λύση καὶ στὰ πιὸ δυσεπίλυτα 
θέματα μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ 
τρόπο.  Ἀρκεῖ ὅμως κι ἐμεῖς νὰ 
Τὸν πιστεύουμε, βέβαια, καὶ νὰ 
Τὸν παρακαλοῦμε ὅσο πιὸ θερμὰ 
γίνεται»... Δὲν ξέρω ἂν κατάφερα 
νὰ βοηθήσω καθόλου τὴν κατά-
σταση... 

Εἶχε περάσει πιὰ ἡ ὥρα καὶ 
σηκωθήκαμε νὰ φύγουμε, μὲ δι-
αφορετικὴ διάθεση ἡ καθεμιά μας, 
ὑποσχεθήκαμε ὅμως νὰ συναντη-
θοῦμε πάλι τὸ συντομώτερο δυ-
νατόν, κι αὐτὴ τὴ φορὰ νὰ εἴμαστε 
πιὸ εὐχαριστημένες, γιατὶ κάποια 
λύση θά ’χε βρεθεῖ στὰ προβλή-
ματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ
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Στὶς 17  Ἰουλίου συμπλη-
ρώνονται 23 χρόνια, 
ἀφότου ὁ τότε ἐπίσκοπος  

Ἀνδρούσης  Ἀναστάσιος ἔφθα-
σε ὡς πατρι αρ χικὸς ἔξαρχος γιὰ 
πρώτη φορὰ στὴν  Ἀλβανία.

Στά χρόνια ποὺ κύλησαν, 
μέσα σὲ ἰδιαίτερα ἀντί ξοες 
συνθῆκες –πολιτικές, οἰκονομι-
κές, κοινωνικές– κατόρ θω σε νὰ 
ἀνασυστήσει, νὰ ἀναγεννήσει, 
νὰ ἀναστήσει τὴν  Ὀρ θόδοξη  
Ἐκκλησία τῆς  Ἀλβανίας, ποὺ 
ἦταν τελείως διαλυμένη. 

Σήμερα ἡ ἀναγέννηση καὶ 
ἡ ἀνάσταση τῆς Αὐτοκεφάλου  
Ἐκκλησίας τῆς  Ἀλβανίας μέσα 
ἀπὸ τὴν τέφρα καὶ τὰ ἐρείπια 
εἶναι ἕνα φαινόμενο ποὺ ἐκπλήσ-
σει τὸν καθένα, ἀνεξάρτητα ἀ πὸ 
τὶς ὁποιεσδήποτε τοποθετήσεις 
του.  Ἡ  Ἐκκλησία τῆς  Ἀλ βανίας 
διακηρύσσει ὅτι «Χριστὸς  Ἀνέ-
στη».

Αὐτὴ τὴν πραγματικότητα 
ἤρθαμε νὰ γνωρίσουμε ἀπὸ 
κο ντά, μὲ τὴν προσκυνηματικὴ 
ἐκδρομὴ ποὺ πραγματοποιήσαμε 
τὶς ἡμέρες μετὰ τὸ Πάσχα μὲ τὴ 
«Χριστιανικὴ  Ἕνωση  Ἐπιστημό-
νων», τὴ «Χρι στιανικὴ  Ἕνωση  
Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν» 
καὶ τὸν Σύλ λο γο Χριστιανικῆς  
Ἀγωγῆς Καρδίτσας. Τὴν ὅλη δι-
οργάνωση εἶχε ἀναλάβει ὁ π. Κυ-
ρια κὸς Τσολάκης, ἱεροκήρυκας 
τῆς  Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ἡ 
Ζω ή» στὴν Καρδίτσα. 

Στὸ σύντομο αὐτὸ χρονικὸ 
δίνουμε μιὰ ἀ μυδρὴ εἰκόνα τῶν 
ὅσων ζήσαμε τὶς πέντε αὐτὲς 
μέρες τῆς προσκυνηματικῆς ἐκ-
δρομῆς μας. 

Τὸ πρωὶ τῆς 23ης  Ἀπριλίου 

ξεκινήσαμε ἀπὸ τὴν  Ἀθήνα, στὴν 
Καρδίτσα πήραμε τοὺς ὑπόλοι-
πους καὶ νωρὶς τὸ ἀπό γευμα 
φθάσαμε στὰ σύνορα, στὴν Κρυ-
σταλλοπηγή.  Ἐκεῖ μᾶς περίμενε 
ἕνας ἱερέας, ὁ π. Βασίλειος, ποὺ 
μᾶς βοήθησε στὶς δι α τυπώσεις 
τῶν συνόρων. Μαζί του φθάσα-
με στὸν πρῶτό μας σταθμό, στὴν 
Κορυτσᾶ. Πήγαμε κατ’ εὐθεῖαν 
στὸν νέο μητρο πο λιτικὸ Ναὸ 
τῆς  Ἀναστάσεως. Μιὰ ὡραιότα-
τη πετρόκτιστη βυζαντινοῦ ρυθ-
μοῦ ἐκκλησία σὲ πολὺ κεντρικὸ 
σημεῖο τῆς Κο ρυτσᾶς.  Ἐκεῖ μᾶς 
περίμενε ὁ Μητροπολίτης κ.  Ἰω-
άννης. Μᾶς μίλησε πολὺ πνευ-
ματικὰ καὶ μᾶς πρόσφερε κόκ-

κινα ἀβγά. Ψάλαμε τό «Χριστὸς  
Ἀνέστη», βγάλαμε τὶς ἀπαραίτη-
τες φω το γραφίες καὶ μὲ τὰ πόδια 
κατευθυνθήκαμε στὸν παλαιὸ 
μη τροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Ζωοδό-
χου Πηγῆς. Αὐτὸς ὁ Ναὸς εἶχε 
με τατραπεῖ σὲ Μουσεῖο, ἀφοῦ 
ἔγιναν καταστρεπτικὲς ἐπεμβά-
σεις στὸ κτίσμα, ὅμως ἄφησαν 
σὲ κάποια αἴθουσα τὸ τέμπλο καὶ 
εἰκόνες ὡς ἐκθέματα. Τώρα, μετὰ 

ἀπὸ δικαστικοὺς ἀγῶνες δεκα-
ετιῶν, ὁ χῶρος ἔχει ἐπιδικαστεῖ 
στὴν  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, καὶ 
εἶναι θέμα χρόνου τὸ κτίσιμο σὲ 
ἄλλη θέση τοῦ Μουσείου, ὥστε 
ὁ Ναὸς νὰ ἀποκατασταθεῖ στὴν 
ἀρχική του μορφὴ καὶ νὰ δοθεῖ 
καὶ πάλι ἐξ ὁλοκλήρου στὴ λα-
τρεία τοῦ Θεοῦ.  Θαυμάσαμε τὸ 
ὡραιότατο τέμπλο, τὶς μεταβυ-
ζαντινὲς εἰ κόνες, καὶ ἀφοῦ περά-
σαμε ἀπὸ τὴν ὁδό « Ἀρχιεπισκό-
που  Ἀνα στασίου», πήραμε τὸν 
δρόμο γιὰ τὸ Πόγραδετς, ὅπου 
διανυ κτερεύσαμε τὸ πρῶτό μας 
βράδυ.

Τὴ δεύτερη μέρα ἤρθαμε 
στὰ Τίρανα.  Ἀφοῦ περάσαμε 

ἀπὸ τὸ  Ἐλμπασάν, φθάσαμε τὸ 
μεσημέρι στὴν πρωτεύουσα καὶ 
κατευθυνθήκαμε στὸν Νέο Ναό 
τῆς  Ἀναστάσεως.  Ἐκεῖ μᾶς περί-
μεναν καὶ μᾶς ὑποδέχθηκαν δύο 
βοηθοί ἐπίσκοποι, ὁ  Ἀμα ντί ας 
Ναθαναὴλ καὶ ὁ Βύλιδος  Ἄστι-
ος. Μᾶς ξενάγησαν στὸν Ναό. 
Προσκυνήσαμε τὰ ἱερὰ λείψανα 
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. 
Μείναμε κατάπληκτοι ἀπὸ αὐτὸ 

Μικρὸ χρονικὸ  
ἀπὸ μιὰ προσκυνηματικὴ  
ἐπίσκεψη στὴν  Ἀλβανία

Σήμερα ἡ ἀναγέννηση καὶ ἡ ἀνάσταση τῆς 
Αὐτοκεφάλου  Ἐκκλησίας τῆς  Ἀλβανίας μέσα 

ἀπὸ τὴν τέφρα καὶ τὰ ἐρείπια εἶναι ἕνα φαινόμε-
νο ποὺ ἐκπλήσσει τὸν καθένα, ἀνεξάρτητα ἀ πὸ 
τὶς ὁποιεσδήποτε τοποθετήσεις του.  Ἡ  Ἐκκλη-

σία τῆς  Ἀλ βανίας διακηρύσσει ὅτι  
«Χριστὸς  Ἀνέστη».K
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ποὺ εἴ δαμε.  Ἕνας Ναὸς μοναδι-
κός. Στὴν  Ἑλλάδα δέν ἔχουμε 
κάτι ἀ ντί στοιχο. Κτίσθηκε σὲ ἕνα 
κεντρικώτατο οἰκόπεδο, ποὺ μετὰ 
ἀπὸ σκληρὲς διαπραγματεύσεις 
μὲ τὶς  Ἀλβανικὲς  Ἀρχὲς δόθη κε 
στὴν  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, σὲ 
ἀντικατάσταση τοῦ χώρου ποὺ 
εἶχε ἁρπάξει τὸ ἀθεϊστικὸ καθε-
στώς, ἀφοῦ κατεδάφισε τὸν Ναὸ 
ποὺ ὑπῆρχε ἐκεῖ καὶ στὴ θέση του 
ἔκτισε ἕνα δεκαε ξα ό ροφο Ξενο-
δοχεῖο.

Ἀξίζει νὰ δώσουμε κάποιες 
πληροφορίες γιὰ τὸν Ναὸ αὐτό. 
Τὸ οἰκόπεδο εἶναι ἐκτάσεως 5039 
τ.μ.  Ἡ ἐπι φάνεια τοῦ Ναοῦ ἔχει 
ἐμβαδὸν 1660 τ.μ. Τὸ ὕψος του 
φθάνει τὰ 29,2 μ., καὶ μαζὶ μὲ τὸν 
Σταυρὸ τὰ 32,2 μ. Οἱ διαστάσεις 
τοῦ Ναοῦ εἶναι 49 ἐπὶ 49 μ.  Ἔχει 
σχῆμα κυκλικὸ καὶ φωτίζεται 
ὄ μορφα ἀπὸ τὰ 52 παράθυρα 
τοῦ τρούλου. Στὸν Ναὸ κυρι-
αρ χοῦν οἱ συμβολισμοί. Τὸ κω-
δωνοστάσιο, ποὺ ἔχει τὴ μορφὴ 
τεσσάρων λαμπάδων ἑνωμένων, 
ἔχει ὕψος μαζὶ μὲ τὸν Σταυρὸ 46 
μ. Φαίνεται ἀπὸ ὅλα τὰ Τίρανα, 
καὶ οἱ 16 καμπάνες του σκορποῦν 
γαλήνη καὶ ἐλπίδα στὶς ψυχές. Τὰ 
ὑλικά εἶναι τὰ κα λύτερα ποὺ θὰ 
μποροῦσε νὰ ἐπιλέξει κανείς. Τὸ 
τέμπλο μαρ μάρινο, ὅπως καὶ τὸ 
δεσποτικὸ καὶ ὁ ἄμβωνας. Κάτω 
ἀπὸ τὸν Ναό, σὲ δύο ἐπίπεδα 
ὑπάρχει μιὰ μεγάλη αἴθουσα 
ἐκδη λώ σεων, ποὺ μπορεῖ νὰ 
χωρέσει μέχρι καὶ 800 ἄτομα, καὶ 
στὸν ἄλλο ὄροφο χῶροι ποικί-
λων ἐκδηλώσεων καὶ Βιβλιοπω-
λεῖο. Τὸ ὅλο ἔργο ἄρχισε τὸ 2004 
καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸν Μάϊο τοῦ 
2012.

Ἀφοῦ ξεναγηθήκαμε πέφτο-
ντας ἀπὸ ἔκπληξη σὲ ἔκ πλη ξη, 
περάσαμε στὸ Συνοδικὸ Μέγαρο, 
στὸ πίσω μέρος τοῦ Να οῦ.  Ἐκεῖ 
μᾶς περίμενε ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  
Ἀναστάσιος. Καλός, φιλικός, κα-
ταδεκτικὸς ὅπως πάντα, μᾶς χαι-
ρέτησε ἕναν-ἕναν, ἔχοντας γιὰ τὸν 
καθένα ἕνα καλὸ λόγο. Μετὰ ἀπὸ 

μιὰ σύντομη προσφώνηση τοῦ π. 
Κυριακοῦ καὶ τοῦ κ. Κατσούφη, 
μᾶς εἶπε λί γα θερμὰ λόγια καὶ 
ἐκεῖνος, βγαλμένα κυριολεκτικὰ 
ἀπὸ τὴν καρδιά του: « Ἡ  Ἀνάστα-
ση τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἀλβανίας 
εἶναι ἕνα τρανὸ παράδειγμα νὰ 
μὴν ἀπογοητευόμαστε ποτέ. Κι 
ἀπὸ τὶς πέτρες μπορεῖ ὁ Θεὸς ν’ 

ἀναστήσει τέκνα γιὰ τὸν  Ἀβρα-
άμ. Στὴν ἀρχή ἐδῶ συναντήσαμε 
ἀφάνταστες δυσκολίες.  Ἡ δική 
μας ἀρχὴ εἶναι πολὺ ἁπλῆ: Σε-
βασμὸς γιὰ κάθε πρόσωπο. Νὰ 
ἀντανακλοῦμε πάντα τὸ φῶς τῆς  
Ἀναστάσεως». 

Στὴ συνέχεια, μὲ ὁδηγὸ τὸν 
ξεναγό μας κ.  Ὀρφέα Μπέση 
ἀπὸ τὸ  Ἀργυροκάστρο, κατευ-
θυνθήκαμε στὸ Διαγνωστικὸ  
Ἰατρικὸ Κέν τρο τῆς  Ἐκκλησίας 
«Εὐαγγελισμός». Μείναμε κι ἐδῶ 
ἔκπλη κτοι ἀπὸ ὅσα εἴδαμε.  Ἕνα 
θαυμάσια ὀργανωμένο καὶ μὲ τὰ 
καλύτερα σύγχρονα μηχανήμα-
τα ἐξοπλισμένο  Ἰατρικὸ Κέντρο, 
τὸ πιὸ ἀξιόπιστο στὴν  Ἀλβανία, 
μὲ τὶς 24 εἰδικότητες ποὺ δια-
θέτει, καὶ συμπληρωμένο μὲ τὸ  
Ὀφθαλμολογικὸ καὶ τὸ  Ὠτορι νο-
λαρυγγολογικὸ τμῆμα σὲ κτήριο 
ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ἑπταόροφο κε-
ντρικό. Κάπου 500 μὲ 600 ἄτομα 
ἐξυπηρετεῖ καθημερινά. 

Δὲν ἔχουμε χρόνο νὰ ἐπισκε-
φθοῦμε τό «Θαβώρ», συ γκρό-
τημα συνεδρίων καὶ ἐκδηλώ-
σεων, οὔτε τή «Ναζαρέτ», ἄλ λο 
συγκρότημα μὲ ὅλα τὰ τεχνικὰ 
τμήματα ποὺ ἔχει συγκεν τρώσει, 
οὔτε ἀκόμα τὸ Πανεπιστήμιο τῆς  
Ὀρθοδόξου  Ἐκκλη σίας « Ὁ Λό-
γος» ἢ τὰ Σχολεῖα καὶ τὸν Ναὸ 

τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Πρέ πει νὰ 
φύγουμε γιὰ τὸ Δυρράχιο. 

Πηγαίνοντας πρὸς τὰ ἐκεῖ 
κάνουμε μιὰ παράκαμψη καὶ 
πηγαίνουμε νὰ ἐπισκεφθοῦμε 
τὸ συγκρότημα τῆς Μονῆς τοῦ  
Ἁγίου Βλασίου.  Ἐδῶ βρίσκεται ἡ 
θεολογικὴ  Ἀκαδημία, τὴν ὁ ποία 
ἐπισκεπτόμαστε. Μᾶς ξεναγοῦν 
στοὺς χώρους της.  Ἐδῶ εἶναι ἐπί-
σης καὶ τό « Ὀρθόδοξο σπίτι τῆς  
Ἐλπίδας», τὸ  Ὀρφανο τροφεῖο 
τῆς  Ἐκκλησίας. Τὰ παιδάκια μᾶς 
ὑποδέχονται ὄμορ φα. Μᾶς ψέλ-
νουν ἀλβανικὰ καὶ ἑλληνικά, μᾶς 
τραγουδοῦν, μᾶς παρουσιάζουν 
κάποια σκετσάκια. Περνᾶμε καὶ 
ἀπὸ τή «Σκή τη τῶν Μυροφό-
ρων», γυναικεῖο μοναστήρι στὸ 
ἴδιο συγ κρότημα, καὶ μετὰ φθά-
νουμε στὸ Δυρράχιο.

Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 
25  Ἀπριλίου ἐπισκεφθήκα-
με τὸν Ναὸ τοῦ  Ἁγίου  Ἄστιου 
καὶ  Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ 

« Ἡ  Ἀνάσταση τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἀλβανίας 
εἶναι ἕνα τρανὸ παράδειγμα νὰ μὴν ἀπογοητευ-
όμαστε ποτέ. Κι ἀπὸ τὶς πέτρες μπορεῖ ὁ Θεὸς 

ν’ ἀναστήσει τέκνα γιὰ τὸν  Ἀβραάμ. Στὴν ἀρχή 
ἐδῶ συναντήσαμε ἀφάνταστες δυσκολίες.  Ἡ 
δική μας ἀρχὴ εἶναι πολὺ ἁπλῆ: Σεβασμὸς γιὰ 
κάθε πρόσωπο. Νὰ ἀντανακλοῦμε πάντα τὸ 

φῶς τῆς  Ἀναστάσεως». 

Ἀρχιεπίσκοπος  ἈναστάσιοςK

K
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εἶναι κι αὐτὸς ἕνας μεγάλος νέ-
ος πετρόκτιστος Ναός.  Ὁ ἅγιος  
Ἄστιος εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους 
ἐπισκόπους τοῦ Δυρραχίου καὶ 
μαρ τύρησε τὸ 98 μ.Χ. Τὴν ὥρα 
ποὺ φθάνουμε, γίνεται θεία Λει-
τουργία. Κατόπιν φεύγουμε, γιὰ 
νὰ ἐπι σκεφθοῦμε τὸ ρωμαϊκὸ 
ἀμφιθέατρο, ποὺ χωροῦσε 20000 
ἄτο μα. Στὸν χῶρο αὐτὸ γίνονταν 
μονομαχίες καὶ θηριομαχίες, καὶ 
πολ λοὶ χριστιανοὶ μαρτύρησαν. 

Ἀπὸ τὸ Δυρράχιο, τὴν ἀρχαία  
Ἐπίδαμνο, φεύγουμε γιὰ τὸ Μπε-
ράτι, κτισμένο στὴ δεξιὰ ὄχθη τοῦ 
ποταμοῦ  Ὄσουμ, μὲ τὰ παλιὰ πε-
τρόκτιστα ἀρχοντικά του σπίτια μὲ 
τὰ με γάλα παράθυρα. Τὸ Μπε-
ράτι ἔχει ἀνακηρυχθεῖ ἀπὸ τὴν 
ΟΥΝΕΣΚΟ μνημεῖο παγκόσμιας 
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς. 

Στὸν Νέο Μητροπολιτικὸ Ναὸ 
τοῦ  Ἁγίου Δημητρίου τελέ σαμε 
ἀρτοκλασία, καὶ μνημονεύτηκαν 
ὅλοι οἱ ἐκδρομεῖς.  Ὅταν τὸ 1994 
γινόταν ἡ θεμελίωση τοῦ Ναοῦ, 
εἶχαν μαζευτεῖ διάφο ροι ἀντίθε-
οι καὶ ἔριχναν πέτρες. Καὶ τότε 
ὁ Μακαριώτατος εἶ πε ἐκεῖνο τὸ 
μοναδικό: «Μὲ τὶς πέτρες ποὺ μᾶς 
πετροβολοῦν, ἐμεῖς θὰ κτίσουμε 
τὶς ἐκκλησίες μας». 

Ὁ μητροπολίτης Μπερατίου  
Ἰγνάτιος μᾶς περίμενε μὲ πολ λὴ 
ἀγάπη καὶ καλωσύνη στὸ μητρο-
πολιτικό «Μέγαρο». Μᾶς μίλησε 
πολὺ πνευματικὰ καὶ τσούγκρισε 
μαζί μας ἀβγὰ ποὺ μᾶς πρόσφε-
ρε. 

Ἀπὸ τὸ Μπεράτι πηγαίνου-
με σ’ ἕναν ἄλλο, ἰδιαίτερα ἱερὸ 
χῶρο: στὸ Κολικόντασι. Τὸ Κο-
λικόντασι εἶναι ὁ τόπος τοῦ μαρ-
τυρίου τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ, ποὺ ἐφέτος συμπλη-
ρώνονται 300 χρόνια ἀπὸ τὴ γέν-
νησή του καὶ 235 ἀπὸ τὸ μαρτυ-
ρικό του τέλος. Γιὰ τὸ κτίσιμο τῆς 
Μονῆς τοῦ εἶχε δώσει χρήματα ὁ  
Ἀλῆ πασᾶς, ὁ ὁποῖος τὸν τιμοῦσε 
ἰδιαίτερα καὶ τὸν ἀναγνώριζε «ὡς 
ἀληθῆ ἄνθρω πο τοῦ Θεοῦ».

Στὴν ἀνακαινισμένη μονή του, 

ποὺ φυσικά εἶχε κατα στραφεῖ 
κατὰ τὸ μεγαλύτερό της μέρος 
στὰ χρόνια τοῦ ἀθεϊ σμοῦ, ψέλ-
νουμε Παράκληση στὸν  Ἅγιο καὶ 
προσκυνᾶμε τὸν τάφο του. 

Συγκινημένοι φεύγουμε κι 
ἀπὸ ἐδῶ καὶ πηγαίνουμε στὴν  
Ἱερά Μονὴ  Ἀρδενίτσας.  Ἡ 
Μονὴ βρίσκεται στὴν κοιλάδα 
τῆς Μουζακιᾶς, σ’ ἕνα λόφο κά-
που 200 μέτρα ψηλότερα. Μᾶς 
ἀ φήνουν κατάπληκτους τὸ ξυλό-
γλυπτο τέμπλο της, οἱ ὑπέροχες 
εἰ κόνες, ὁ μοναδικὸς σκεπασμέ-
νος ἄμβωνας, ἡ ὅλη διακό σμη-
ση τοῦ Καθολικοῦ. Εἶναι ἀπὸ 
τὰ λίγα μοναστήρια ποὺ δὲν τὰ 
χάλασε τὸ ἀθεϊστικὸ καθεστώς. 
Τὸ εἶχε διατηρήσει ὡς μουσεῖο, 
τὸ εἶχε μετατρέψει ὅμως σὲ τόπο 
διασκέδασης καὶ τὰ κελιά του σὲ 
ξενοδοχεῖο. 

Τὸ Φίερι εἶναι μιὰ ἀρκετὰ 
σημαντικὴ πόλη τῆς κεντρικῆς  
Ἀλβανίας, ποὺ εἶχε γνωρίσει 
μεγάλη ἄνθηση στὰ ρωμαϊκὰ 
χρό νια. Στὰ χρόνια τοῦ διωγμοῦ 
γνώρισε καὶ σ’ αὐτὸ ἡ ὀρθόδοξη  
Ἐκκλησία τὴν καταστρεπτικὴ μα-
νία τῶν διωκτῶν.  Ἡ ἐκκλησία τοῦ  
Ἁγίου Γεωργίου εἶχε κατεδαφι-
στεῖ, στὴ θέση της ὅμως δὲν μπό-
ρεσαν, ὅσο κι ἂν τὸ ἐπιδίωξαν, 
νὰ κτίσουν ὅ,τι προγραμ μάτιζαν 
κάθε φορά. Τώρα στὴ θέση τοῦ 

παλαιοῦ Ναοῦ ἔχει κτισθεῖ ἕνας 
ὑπέροχος Ναός. Μπήκαμε καὶ 
προσκυνήσαμε. Καὶ δοξάσαμε 
γιὰ ἄλλη μιὰ φορά τὸν Θεό γιὰ 
τὰ θαυμάσια ποὺ ἐ πιτελεῖ.

Κι ἀπὸ τὸ Φίερι, στὴν Αὐλῶνα. 
Τὸ δεύτερο λιμάνι τῆς  Ἀλ βανίας, 
ποὺ τόσα πολλά μᾶς θυμίζει.  Ἐκεῖ 
διανυκτερεύσαμε. 

Καὶ σιγά-σιγὰ φθάσαμε στὸ 
Σάββατο, τέταρτη μέρα τῆς προ-
σκυνηματικῆς ἐκδρομῆς μας. 
Περάσαμε τὸ πρωῒ καὶ προσκυ-
νήσαμε στὸν Ναὸ τοῦ  Ἁγίου Θε-
οδώρου, ποὺ τὸ καθεστὼς τοῦ 
Χότζα τὸν εἶχε με τατρέψει σὲ πυ-
ροσβεστικὸ Σταθμό. Τώρα εἶναι 
πλήρως ἀνα και νισμένος. Τὴν 
ὥρα ποὺ περάσαμε, γινόταν κι 
ἐδῶ Θεία Λει τουργία. 

Ἀπὸ τὴν Αὐλῶνα πήραμε τὸν 
καινούργιο δρόμο πρὸς τὸν νότο. 
Σταματήσαμε στὸ Τεπελένι, τὴν 
πατρίδα τοῦ  Ἀλῆ πασᾶ, μιὰ πόλη 
κυρίως μουσουλμανική. Κι ὅμως, 
ἐδῶ ἔχουν γίνει δύο ἐνορίες, μὲ 
ἀντίστοιχους Ναούς.  Ὁ Ναὸς τοῦ  
Ἁγίου Θωμᾶ, ποὺ βρίσκεται στὴν 
κεντρικὴ πλατεῖα, εἶναι ἀνοικτός. 
Μπαίνουμε καὶ προσκυνᾶμε.  
Ψέλνουμε φυσικὰ κι ἐδῶ, κι 
ἀφοῦ παίρνουμε ἕνα καφὲ στὰ 
μαγαζάκια τῆς πλατείας, φεύγου-
με γιὰ τὴν Κλεισούρα.

Συγκίνηση μᾶς πιάνει, καθὼς 
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πλησιάζουμε στὴ θρυλικὴ Κλει-
σούρα. Στὴν κοιλά δα τοῦ  Ἀώου 
ὅπου βρίσκεται, σ’ ἕνα ἰδιαίτερα 
στενωπὸ τόπο, ἔ γιναν οἱ φονικώ-
τερες καὶ σκληρότερες μάχες τοῦ 
ἑλληνοϊτα λικοῦ πολέμου.  Ὅταν 

καταλήφθηκε, στὶς ἀρχὲς  Ἰανουα-
ρίου τοῦ 1941, αὐτὸ θεωρήθηκε 
ὡς μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ μεγάλες ἐπιτυ-
χίες τοῦ πο λέμου. Κόστισε ὅμως 
πολὺ σὲ αἷμα. Κάπου 1500 οἱ 
νεκροί μας. 

Στὴ Μονὴ τοῦ  Ἁγίου Νικολά-
ου, κοντὰ στὴν Κλεισούρα, εἶχαν 
ταφεῖ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἥρωες 
νεκρούς μας. Αὐτὴ τὴν εἶχαν κα-
τεδαφίσει τελείως. Τώρα ξανακτί-
σθηκε, καὶ ἔχουν συγκεντρωθεῖ 
πολλὰ ἀπὸ τὰ ὀστᾶ τῶν ἡρώων 
μας. Στὸν Ναό, ποὺ σὲ κασελάκια 
βρίσκονται γύρω-γύρω τὰ ὀστᾶ, 
κρατώντας ἀπὸ ἕνα κεράκι κά-
νουμε μὲ πολλὴ συγκίνηση ἕνα 
Τρισάγιο στὴ μνήμη τους. Καὶ 
μετὰ ἐρχόμαστε στοὺς τακτοποιη-
μένους πλέον τάφους τους, γιὰ νὰ 
ψάλλουμε τὸν  Ἐθνικό μας  Ὕμνο 
καὶ νὰ προσκυνήσουμε εὐλαβικά. 

Τό  Ἀργυροκάστρο μᾶς περι-
μένει.  Ὕστερα ἀπὸ μιὰ δια δρο-
μὴ  σχεδὸν μιᾶς ὥρας φθάνου-
με σ’ αὐτό. Τὸ  Ἀργυρόκαστρο 
φαντάζει πολὺ ὄμορφο, καθὼς 

ἀντικρύζει κανεὶς ἀπὸ μακρυὰ τὰ 
πετρόκτιστά του σπίτια. Εἶναι τὸ 
κέντρο τῆς ἑλληνικῆς μειονότη-
τας, καὶ τὸ 2005 ἀνακηρύχθηκε κι 
αὐτὸ ἀπὸ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ ὡς μνη-
μεῖο τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς 

κληρονομιᾶς. 
Πηγαίνουμε νὰ ἐπισκεφθοῦμε 

τὸν καινούργιο Μητρο πο λιτικὸ 
Ναό, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένος κι 
αὐτὸς στὴν  Ἀνάσταση τοῦ Κυρί-
ου.  Ἡ ἀνέγερσή του ξεκίνησε τὸ 
2010, καὶ τώρα ὁλο κληρώνεται.  
Ἀρκετὰ μεγάλος, ὄμορφος, σὲ 
ρυθμὸ ροτόντας.

Τὸ ἀπόγευμα ἀνηφορίζουμε 
πρὸς τὸ Κάστρο, τὸ ὁποῖο εἶναι 
πολὺ καλοδιατηρημένο. Οἱ πολε-
μίστρες του, οἱ διάφοροι σκοτει-
νοὶ χῶροί του, οἱ λαβυρινθώδεις 
διάδρομοί του, ἡ ὑπέροχη πανο-
ραματικὴ θέα του πρὸς τὴν πόλη, 
μᾶς ἐνθουσιάζουν. 

Ἀπὸ ἐκεῖ κατηφορίζουμε πρὸς 
τὸν μέχρι τώρα Μητρο πο λιτικὸ 
Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως. Πα-
ρακολουθοῦμε τὸν  Ἑσπε ρινὸ 
καὶ παίρνουμε τὴν εὐχὴ ἀπὸ τὸν 
Μητροπολίτη  Ἀργυρο κά στρου 
Δημήτριο.  Ἀκοῦμε κι ἀπ’ αὐτὸν 
λίγα πνευματικὰ λόγια, ἐνημερω-
νόμαστε γιὰ κάποια ἀπὸ τὰ προ-
βλήματα τῆς Μη τρο πόλεώς του.

Ἡ Κυριακή, 27  Ἀπριλίου, 
εἶναι ἡ τελευταία τῆς προσκυ-
νηματικῆς ἐκδρομῆς μας. Πη-
γαίνουμε γιὰ Θεία Λειτουργία 
στὴ Δερβιτσάνη, ἕνα ἀπὸ τὰ 
πιὸ δυναμικὰ ἑλληνικὰ χω-
ριά. Οἱ κάτοικοί του κράτησαν 
πολὺ ψηλὰ τὸ ἐθνικὸ φρόνημα 
καὶ ὑπέστησαν πολλὲς διώξεις 
καὶ ἐξορίες καὶ φυλακίσεις. Στὸ 
χωριὸ αὐτὸ ἔγινε ἡ πρώτη Θεία 
Λει τουρ γία, μόλις ἄνοιξαν τὰ σύ-
νορα.  Ὁ Παπα-Μιχάλης Ντάκος 
τῆς Δερβιτσάνης ἦταν ἕ νας ἀπὸ 
τοὺς ἐπιζήσαντες κληρικοὺς καὶ 
ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἄνοιξαν 
τὶς ἐκκλησίες. Στὸ κήρυγμα ποὺ 
κάνει, ὁ π. Κυριακὸς εἶναι πολὺ 
συγκι νημένος, ἀφοῦ στὸ χωριὸ 
αὐτὸ ἔμεινε ἀρκετὸ διάστημα στὰ 
πρῶτα χρόνια τῆς ἐλευθερίας. 

Στό «ἀρχονταρίκι» τῆς ἐκκλη-
σίας μᾶς προσφέρουν ἕνα πρόχει-
ρο πρωινό, καὶ τὰ κορίτσια τοῦ 
Οἰκοτροφείου ἀπὸ τὸ Μπουλια-
ράτι μᾶς τραγουδοῦν καὶ μᾶς 
ψέλνουν.  Ἔτσι, ἰδιαίτε ρα εὐχαρι-
στημένοι κι ἀπὸ ἐδῶ, φεύγουμε 
γιὰ τὸν τελευταῖό μας σταθμό: τὸ 
Μπουλιαράτι. 

Ἐδῶ ἐρχόμαστε κατ’ εὐθεῖαν 
στὸ στρατιωτικὸ Κοιμητήριο, γιὰ 
νὰ ἐκτελέσουμε ἕνα τελευταῖό 
μας καθῆκον: ἕνα Τρισάγιο στοὺς 
τάφους τῶν νεκρῶν μας ποὺ ἔπε-
σαν ἡρωικὰ γιὰ τὴν ἐλευθερία. 
Μὲ πολλὴ συγκίνηση ψέλνουμε 
ὅλοι μαζί, κρατώ ντας κι ἐδῶ ἀπὸ 
ἕνα μικρὸ κεράκι. Καὶ τελειώνου-
με μὲ τὸν  Ἐ θνικό μας  Ὕμνο. 

Ἐδῶ τὸ ταξίδι μας, τὸ προσκύ-
νημά μας, ἡ ἐκδρομή μας τελεί-
ωσαν.  Ἀφήνουμε τὴν  Ἀλβανία, 
ἀφήνοντας σ’ αὐτὴ ἕνα κομμάτι 
ἀπὸ τὴν καρδιά μας, καὶ παίρνο-
ντας μαζί μας τὶς θύ μησες ὅσων 
ζήσαμε αὐτὲς τὶς ἀξέχαστες πέντε 
μέρες. Δηλαδὴ τὴν  Ἀνάσταση 
τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας, ποὺ 
διακηρύττει σ’ ὅλα τὰ μήκη καὶ 
τὰ πλάτη τῆς γῆς ὅτι «Χριστὸς  
Ἀνέστη»! 
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Σκηνὴ πρώτη
Ἡ νύφη στέκει καμαρωτὴ 

στὴ μέση. Οἱ φίλες της ἕνα 
γύρω πασχίζουν νὰ τὴν στολί-
σουν ὅσο μποροῦν καλύτερα, 
νὰ τὴν ὀμορφύνουν ὅσο γίνεται 
περισσότερο. Τὸ νυφικὸ ἁπλό, 
ἕνα λευκὸ φουστάνι ποὺ φτά-
νει ὣς τὸ χῶμα. Στὸ κεφάλι μιὰ 
γιρλάντα λεμονανθοὶ κοσμοῦν 
τὰ κορακάτα μαλλιά της.

Οἱ γονεῖς σὲ μιὰν ἄκρη πα-
ρακολουθοῦν μὲ βουρκωμένα 
τὰ μάτια. Οἱ λίγοι καλεσμένοι σι-
γοκουβεντιάζουν περιμένοντας.

Καὶ νά, ξεκινοῦν.  Ἡ ἀπό-
σταση ποὺ χωρίζει τὸ σπίτι τῆς 
νύφης ἀπὸ τὸ σημεῖο ὅπου θὰ 
γίνει ὁ γάμος εἶναι δὲν εἶναι τρι-
άντα μέτρα.  Ὁ γαμπρὸς εἶναι 
κιόλας στημένος ἀπ’ ἔξω μὲ τὴν 
ἀνθοδέσμη.  Ὑποδέχεται τὴ μέλ-
λουσα γυναῖκά του φιλώντας τὸ 
χέρι τοῦ πατέρα της, ποὺ τοῦ 
τὴν παραδίδει, καὶ μπαίνει μαζί 
της στὸ ἐσωτερικό.

Οἱ κουμπάροι παρατάσ-
σονται δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ 
ζευγαριοῦ. Τὰ παρανυφάκια, 
λευκοντυμένα, κρατοῦν κιόλας 
τὶς λαμπάδες καὶ παίρνουν τὶς 
θέσεις τους πλάι στὸ τραπέζι μὲ 
τὰ χρειαζούμενα.  Ἕνα ποτήρι 
κρασί, τὰ στέφανα, τὰ κουφέ-
τα...

Τὰ κεράσματα στοιβαγμένα 
σ’ ἕναν πάγκο στὴ γωνιά.  Ὅλα 
κατὰ πῶς πρέπει, κατὰ πῶς 

ἁρμόζει στὴ σοβαρότητα τῆς 
στιγμῆς.

Ὁ ἐρχομὸς τοῦ παπᾶ, ποὺ 
κρατάει τὸ Εὐαγγέλιο, ἀφήνει 
μιὰν ἀχτῖδα χλωμοῦ ἀνοιξιάτι-
κου φωτὸς νὰ σκίσει τὸ μισο-
σκόταδο, καθὼς ἀνασηκώνεται 
γιὰ λίγα δευτερόλεπτα ἡ πάνινη 
λωρίδα ποὺ κλείνει τὸ ἀντίσκη-
νο. Οἱ «τοῖχοι» ἀπὸ χλωμὸ κα-
ραβόπανο κι οἱ λιγοστὲς εἰκόνες 
ποὺ κρέμονται σὲ αὐτοὺς γεμί-
ζουν χρώματα, κι οἱ μυρωδιὲς 
τῆς ἄνοιξης εἰσχωροῦν στὸ θλι-
βερὸ χῶρο. Προχωράει ὁ ἱερέας 
ἀργά, λὲς καὶ τὸν βαραίνει φορ-
τίο ἀσήκωτο, κι ἀποθέτει τὸ πο-
λύτιμο βιβλίο στὸ τραπέζι, πρὶν 
σταθεῖ κι ὁ ἴδιος μπροστά του.

Ὅλοι σωπαίνουν περιμένο-
ντας ν’ ἀρχίσει τὸ μυστήριο. 
Πρόσωπα σοβαρά, καταφέρ-
νουν γιὰ λίγο μόνο κάποιο 
χαμόγελο νὰ χαράξει τὰ χείλη 
τους καὶ ξαναγυρνοῦν σὲ μιὰ 
ἔκφραση πικραμένη, μιὰ ἔκφρα-
ση ποὺ μέλλει νὰ γίνει μόνιμη, 
ζυμωμένη, θά ’λεγε κανείς, μὲ 
τὰ χαρακτηριστικά τους.

Ὁ γάμος τελείωσε.  Ἡ πομπή, 
μέσα ἀπὸ τὰ φυτεμένα μὲ γε-
ράνια δρομάκια τοῦ προσφυ-
γικοῦ συνοικισμοῦ, πορεύεται 
στὸ ἀντίσκηνο, μικρότερο αὐτό, 
ποὺ στεγάζει τὴν οἰκογένεια τῆς 
νύφης ἀπὸ τὸν περασμένο  Ἰού-
λη καὶ ποὺ θὰ φιλοξενεῖ ἀπὸ 
σήμερα καὶ τὸν ἄντρα της.

Σκηνὴ δεύτερη
Τὸ φτηνὸ μωσαϊκὸ τοῦ 

νοσοκομείου γυαλίζει ἀρρω-
στημένα σὰν τὴν ἐπιδερμίδα 
κάποιου ποὺ ψήνεται στὸν πυ-
ρετό.  Ἡ Κατερίνα κάθεται δίπλα 
στὸν πατέρα της μὲ πεσμένα τὰ 
φτερά. Οἱ προγνώσεις δὲν τὸν 
ἔχουν νὰ βλέπει τὸ ξημέρωμα.  
Ὁ γιατρὸς τὸ εἶπε καθαρά:  Ἡ 
ἀπότομη καὶ προπαντὸς ἐπώ-
δυνη ἀλλαγὴ περιβάλλοντος 
ἐπέδρασε καταλυτικὰ στὴν ἐπι-
δείνωση τῆς ὑγείας του.

Οἱ εἰκόνες ἀπ’ τὰ παλιὰ τρι-
βελίζουν τὸ μυαλό της. Πόσο 
διαφορετικὰ θὰ τὸν φρόντιζε, ἂν 
βρίσκονταν στὸ χωριό τους! Θὰ 
τὸν εἶχε στὸ σπίτι της, μὲ τὶς ἀνέ-
σεις του, τὴν περιποίησή του, τὸ 
καλὸ σπιτικὸ φαΐ, ὄχι τὸ ἄνοστο 
τοῦ νοσοκομείου, ποὺ τὸ σι-
χαίνεται. Μερακλῆς ἄνθρωπος 
μιὰ ζωὴ ὁ κυρ Λεωνίδας, καλο-
φαγᾶς, ἐκλεκτικὸς κι ἀρχοντικὸς 
σὲ ὅλα του... Τώρα ὅμως στὴν 
προσφυγιά, στριμωγμένοι ἐννιὰ 
ἄτομα σὲ δυὸ δωμάτια, οὔτε λό-
γος γιὰ ἕνα δικό του κρεββάτι, 
μὲ τὸν γιό της κοιμόταν, ἂς μὴ 
μιλήσουμε γιὰ δωμάτιο!

Τὸ σπίτι –τί σπίτι δηλαδή, 
ἕνα παλιόσπιτο, ποὺ τὶς καλὲς 
μέρες οὔτε τὶς κότες τους δὲν 
θὰ καταδέχονταν νὰ στεγάσουν 
μέσα κεῖ– τοὺς τὸ νοίκιασαν μὲ 
χίλια ζόρια καὶ μάλιστα σὲ ἐξω-
φρενικὴ τιμὴ οἱ ἰδιοκτῆτές του, 

Σκηνὲς ἀπὸ ἕνα δρᾶμα

      Ἀφιέρωμα 
 

στὰ 40 χρόνια

   ἀπὸ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο
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βλέποντας πόσοι θὰ μείνουν μέ-
σα. Βλέπεις, καὶ τὰ κοτέτσια ἀπέ-
κτησαν ἀξία τώρα, ποὺ ἡ ἀνάγκη 
τοῦ κόσμου νὰ μπεῖ κάτω ἀπὸ 
μιὰ στέγη κρίθηκε ἀπὸ τοὺς ἄθι-
κτους τοῦ πολέμου κἄτι σὰν τὴν 
κότα ποὺ γεννᾷ τὰ χρυσᾶ ἀβγά.

Ἕνα βογγητὸ τὴν ξυπνάει ἀπὸ 
τὶς σκέψεις της:

– Κατερίνα...
Ὁ πατέρας εἶναι πολὺ ἀδυνα-

τισμένος, σκέφτεται. Καλά-καλὰ 
δὲν βγαίνει ἡ φωνή του. Σκύβει 
κοντά του, τοῦ σιγομιλάει τρυ-
φερά, τοῦ κρατάει τὸ χέρι. Νὰ 
ἦταν ἐδῶ τοὐλάχιστον ἡ μητέ-
ρα... Μ’ αὐτὴ στάθηκε πιὸ τυχε-
ρή.. Δὲν ἔζησε νὰ δεῖ τὸν πόλε-
μο, τὸν ξεριζωμό, τὶς στερήσεις, 
τὸν ξεπεσμό.

– Κατερίνα μου...
– Τί εἶναι, πατέρα μου;
– Θέλω νὰ μὲ πᾷς σπίτι.
Ἡ γυναῖκα ἀναρριγᾷ. Ποιὸ 

σπίτι; Ποιὸ σπίτι ἆραγε νὰ ἐννο-
εῖ;  Ἄρχισε τὸ παραλήρημα;  Ὁ 
γέροντας συνεχίζει ψελλίζοντας 
μὲ κόπο:

– Θέλω νὰ πᾶμε στὸ χωριό, 
Κατερίνα μου. Θέλω νὰ πεθάνω 
στὸ κρεββάτι μου.

Τώρα; Τί νὰ τοῦ πεῖ; Νὰ δοκι-
μάσει τὴν ἀλήθεια; Θὰ μπορέσει 
νὰ τὴ δεχτεῖ;

– Πατέρα μου, τὸ χωριό 
μας...

Ἕνας κόμπος τὴ σταματᾷ.
– Δὲν μποροῦμε νὰ πᾶμε...
Μιὰ λάμψη στὸ βλέμμα του 

τὴν πληροφορεῖ πὼς ὁ γέρος 
θυμᾶται. Μὰ μόνο γιὰ λίγα λε-
πτά. Κι ἡ ἀπόγνωση ποὺ βλέ-
πει στὰ μάτια του τὴν κάνει νὰ 
εὔχεται νὰ μὴ διαρκέσει πολὺ 
ἡ μνήμη.

– Διάβασέ μου ἐκεῖνο τὸ ποί-
ημα τῆς Αὐγῆς, σὲ παρακαλῶ, 
κόρη μου.

Ἡ Κατερίνα καταλαβαί-
νει. Δὲν ἔχει βέβαια τὸ βιβλίο, 
θυμᾶται ὅμως καλὰ τοὺς στίχους 
ποὺ εἶχε γράψει ἡ χωριανή τους 
καὶ φίλη της καί, μὲ δυσκολία 

συγκρατώντας τὸ λυγμὸ ποὺ τὴν 
πνίγει, ἀπαγγέλλει ἀργά:

«Μὴ δὲν εἶναι ἡ θάλασσα κι 
ἐδῶ γαλάζια

κι ἡ μυρωδιὰ κι ἡ ἁλμύρα της
γνώριμη σὰν ζεστὸ ψωμί;
Οἱ ἀκρογιαλιὲς καὶ τὰ βουνὰ 

δὲ λούζονται
ἀπὸ τὸ ἴδιο φῶς τ’ ἀγαπημέ-

νο;
Μὴ στένεψε ἡ ψυχὴ τόσο πο-

λύ... τόσο πολὺ
κι οὔτε μιὰ τόση δὰ δροσιά, 

νὰ γαληνέψει ὁ τόπος,
νὰ ὀνειρευτεῖς τ’ ἀπόβραδο
τὸ πατρικὸ προσαύλι, στρω-

μένο τὸ τραπέζι,

τριγύρω ὁ βασιλικός, τ’ ἁγι-
όκλημα

κι ἡ μάννα μὲ τὸ θυμιατὸ
κι ὁ σκύλος νὰ γαυγίζει.
Ἐδῶ οἱ τοῖχοι καὶ τ’ ἀγκωνάρια 

εἶναι βουβὰ
ἀπ’ τὰ λουλούδια τῆς χαρᾶς, 

τὰ κόλλυβα τῆς λύπης.
Οἱ δρόμοι δὲν ζωντανεύουν 

πιὰ τὰ παιδικά σου ὄνειρα.
Ξένα τὰ χώματα, ἄδειοι οἱ τά-

φοι...».*
* Ἀπὸ τὸ ποίημα τῆς Αὐγῆς 

Ροδίνη, «Παράπονο»

*     *     *

Σκηνὴ τρίτη
Ὁ Κυριάκος, ἡ Δήμητρα κι 

ὁ Παναγιώτης, ἀδέλφια ἀγα-
πημένα, φορτώνουν τὰ πράγ-

ματα στὸν χῶρο ἀποσκευῶν. 
Μιὰ τσάντα-ψυγεῖο μὲ σάντου-
ϊτς, φροῦτα, νερό, μέχρι καὶ 
παγωμένο καφέ, τὰ καπέλα 
γιὰ τὸν ἥλιο, ἀλλὰ καὶ μερικὲς 
μπλοῦζες, γιὰ τὴν περίπτωση 
ποὺ τὸ βραδάκι ἔφερνε ψύχρα. 
Πρωτομαγιὰ σήμερα, δὲν εἶναι 
καὶ κατακαλόκαιρο!  Ἀπαραίτη-
τα μιὰ φωτογραφικὴ μηχανὴ καὶ 
μιὰ κάμερα.

Ἂν τοὺς ἔβλεπε κανεὶς ἀπὸ 
μακριά, θὰ νόμιζε πὼς ἑτοι-
μάζονται γιὰ μιὰ συνηθισμένη 
πρωτομαγιάτικη ἐκδρομή. Μὰ 
τὰ πρόσωπά τους, σὰν τὰ παρα-
τηροῦσες προσεκτικώτερα, δὲν 

εἶχαν τὸ ἀμέριμνο ὕφος μιᾶς 
τέτοιας στιγμῆς. Φανέρωναν 
ἔγνοια, νευρικότητα, ταραχή, 
ἀκόμα καὶ συγκίνηση.

Μπαίνουν στὸ αὐτοκίνητο. 
Οἱ ἄντρες μπροστά, ἡ Δήμητρα 
μὲ τὴ γυναῖκα τοῦ Παναγιώτη, 
τὴ Μαρία, πίσω. Οἱ σύζυγοι τῶν 
ἄλλων δύο δὲν θέλησαν ν’ ἀκο-
λουθήσουν.

Στὸ δρόμο ἀνταλλάσσουν λι-
γοστὲς κουβέντες. Σταματοῦν νὰ 
γεμίσουν βενζίνη, συνεχίζουν.

– Θὰ βροῦμε τὸ δρόμο;
Παράξενα ἠχεῖ τὸ ἐρώτημα 

σὲ κάποιους. Εἶναι οἱ τόποι τους.  
Ἡ πόλη τους, τὰ σπίτια τους. Ναί, 
ἀλλὰ κοντεύουν τριάντα χρόνια 
νὰ περπατήσουν αὐτοὺς τοὺς 
δρόμους, νὰ δοῦν τὰ μέρη ἀπ’ 

– Θὰ βροῦμε τὸ δρόμο;
Παράξενα ἠχεῖ τὸ ἐρώτημα σὲ κάποιους. Εἶναι 

οἱ τόποι τους.  Ἡ πόλη τους, τὰ σπίτια τους. Ναί, 
ἀλλὰ κοντεύουν τριάντα χρόνια νὰ περπατή-
σουν αὐτοὺς τοὺς δρόμους, νὰ δοῦν τὰ μέρη 
ἀπ’ ὅπου ἐκδιώχθηκαν βίαια μὲ τὴν εἰσβολή.K

K
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ὅπου ἐκδιώχθηκαν βίαια μὲ τὴν 
εἰσβολή. Πόσο νά ’χουν ἀλλά-
ξει; Δὲ μπορεῖ νὰ γίναν ἀγνώ-
ριστα γι’ αὐτούς, ποὺ τά ’ξεραν 
τόσο καλά!

Φτάνουν στὸ ὁδόφραγμα. 
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δύο καὶ παρα-
πάνω χιλιόμετρα πίσω. Οὐρὰ 
τ’ αὐτοκίνητα τῶν προσφύγων 
πού, σὰν κι αὐτούς, ξεκίνησαν 
νὰ ξαναπᾶνε στὰ χωριὰ καὶ στὶς 
πόλεις ποὺ ἀπ’ τὸ ’74 ἦταν γι’ 
αὐτοὺς ἀπαγορευμένα. Πολλοί, 
μὴ ἀντέχοντας τὴν ἀναμονή, κα-
τεβαίνουν ἀπ’ τ’ αὐτοκίνητα καὶ 
προσπαθοῦν, βάζοντας τὸ χέρι 
ἀντήλιο, νὰ διακρίνουν τί γίνεται 
μπροστά. Καθὼς ἡ μέρα προχω-
ρεῖ, ὅλο καὶ πιὸ αἰσθητὴ γίνεται 
ἡ ζέστη. Πίνουν νερό, μὰ ξέρουν 
πὼς δὲν εἶναι ἡ δίψα ποὺ τοὺς 
ἔχει στεγνώσει τὰ χείλη.

Ἡ ταλαιπωρία τῆς ἀναμονῆς 
διαρκεῖ πάνω ἀπὸ μιάμιση ὥρα. 
Οἱ δυνάμεις κατοχῆς διενερ-
γοῦν σχολαστικοὺς ἐλέγχους 
καὶ εἰσπράττουν τὸ ἀντίτιμο τῆς 
εἰσόδου, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν 
κούραση τῶν συγκεντρωμένων.  
Ἡ οὐρὰ τῶν αὐτοκινήτων προ-
χωρεῖ ἀπελπιστικὰ ἀργά.  Ἡ 
ἀγωνία γίνεται ἀδημονία.  Ἡ τα-
ραχὴ ἐκνευρισμός. Μὰ κανεὶς 
δὲν τολμᾷ νὰ διαμαρτυρηθεῖ. 
Μὴν τοῦ ἀπαγορευθεῖ ἡ εἴσο-
δος. Σ’ αὐτὸ ποὺ ἦταν κάποτε ὁ 
παράδεισός του, καὶ ποὺ τώρα, 
μερικὰ εἰκοσιτετράωρα πρίν, τοῦ 
ἔχει ἐπιτραπεῖ νὰ εἰσέλθει ὡς ἐπι-
σκέπτης γιὰ λίγες μόνο ὧρες...

Κάποτε τελειώνει κι αὐτὴ 
ἡ ὀδυνηρὴ διαδικασία, καὶ τ’ 
ἁμάξι προχωρεῖ ἐλεύθερο στὴ 
σκλαβωμένη περιοχή. Δὲν τρέ-

χει βέβαια, προχωρεῖ ἀργά, 
ἐμποδισμένο στὴν ἀρχὴ ἀπ’ τὸ 
πλῆθος τῶν ἄλλων αὐτοκινή-
των, περίεργο στὴ συνέχεια νὰ 
δεῖ, νὰ χορτάσει, ν’ ἀποτυπώσει 
στὴ μνήμη πόντο-πόντο τ’ ἀγα-
πημένα χώματα, ποὺ τὰ στερή-
θηκε τόσο καιρό.

Ἡ παρέα μπαίνει στὴν πόλη 
ὅπου γεννήθηκαν καὶ μεγάλω-
σαν τὰ τρία ἀδέλφια. Ναί, εἶχαν 
βρεῖ εὔκολα τὸ δρόμο, μὰ καὶ 
νὰ μὴν τὸν θυμοῦνταν, οἱ πινα-
κίδες μὲ τ’ ὄνομά της, τούρκι-
κο βέβαια πιά, τοὺς βοήθησαν. 
Πρώτη ἐντύπωση οἱ πάμπολλες 
τούρκικες σημαῖες. Σημαῖες πα-
ντοῦ: Στὶς πλατεῖες, στὰ κτήρια, 
στὸ κάστρο...

Ἡ διαδρομή τους περνάει 
πρῶτα ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ θείου 
Νικόλα. Στὴ γωνία τοῦ δρόμου 
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ἡ πινακίδα ποὺ κάποτε ἔγραφε  
«Ὁδὸς Μαραθῶνος» ἔχει ἀντι-
κατασταθεῖ ἀπὸ μιὰ τουρκόφω-
νη. Κατοικημένο ἀπὸ Τούρκους, 
ποὺ αὐτὴ τὴν ὥρα φαίνεται νὰ 
λείπουν, φαίνονται ὡστόσο τὰ 
σημάδια κάποιας ζωῆς: ἕνα πο-
δήλατο στὸ δρόμο τοῦ γκαράζ, 
ἕνα παιδικὸ καρότσι στὴ βερα-
ντούλα τῆς εἰσόδου.  Ὁ θεῖος 
ἔχει φύγει ἀπ’ τὴ ζωὴ κι ἡ θεία 
δὲν εἶναι πιὰ σὲ θέση νὰ ταξι-
δέψει, ἀλλιῶς θὰ τὴν ἔφερναν. 
Σταματᾶνε γιὰ λίγο καὶ κοιτοῦν 
τὸ σπίτι. Σχεδὸν ὅπως τὸ θυ-
μοῦνται, ἂν ἐξαιρέσει κανεὶς ἕνα 
ἔντονο πορτοκαλὶ μὲ τὸ ὁποῖο 
μπογιατίστηκαν οἱ τοῖχοι.  Ἀρχί-
ζουν νὰ ἐγείρονται συναισθήμα-
τα περιέργα, πρωτόγνωρα.

Σειρά ἔχει, δυό-τρία στενὰ 
παρακάτω, τὸ πατρικό.  Ὁ κῆπος 
ρημαγμένος, τὰ παράθυρα σὲ 
ἄθλια κατάσταση. Νὰ κατοικεῖται 
ἆραγε; Καμμία σχέση μὲ τὸ προ-
ηγούμενο, ποὺ τό ’χουν ἀρκετὰ 
περιποιημένο. Αὐτὴ τὴ φορὰ κα-
τεβαίνουν καὶ προχωροῦν στὴν 
ἐξώπορτα.  Ἀπὸ μέσα μιὰ σκιά, 
φάντασμα πές, πλησιάζει πρὸς 
τὸ μέρος τους. Μιὰ ἡλικιωμένη 
Τουρκάλα μὲ τὸ συνηθισμένο 
λευκὸ κεφαλομάντηλό τους 
κοιτάει ἀνέκφραστα καὶ κἄτι 
ψελλίζει σὲ γλῶσσα ἀκαταλαβί-
στικη. Προσπαθοῦν μὲ νοήματα 
καὶ μὲ ἀγγλικὰ νὰ τῆς δώσουν 
νὰ καταλάβει πὼς θὰ ἤθελαν 
νὰ μποῦν στὸ ἐσωτερικό. Αὐτὴ 
ἀγριεύει καί, ἀνάμεσα στ’ ἄλλα, 
ἐπαναλαμβάνει: “Polis”, “Polis” 
( Ἀστυνομία).

Τ’ ἀδέλφια φεύγουν μὲ βα-
ριὰ καρδιά. Λίγο πιὸ κάτω στρί-
βουν δεξιά, τέσσερα στενά, καὶ 
νὰ ἕνα διώροφο γωνιακὸ σπίτι.  
Ἐδῶ ἔμειναν νιόπαντρα τὰ δύο 
μεγαλύτερα ἀδέλφια.  Ἕνας νε-
αρὸς σταθμεύει τὸ ἁμάξι του, 

τὴ στιγμὴ ἴσα-ἴσα ποὺ φτάνουν 
μπροστὰ στὴν εἴσοδο. Καταλα-
βαίνει ἀγγλικά. Τοῦ ἐξηγοῦν 
ποιοὶ εἶναι, καὶ αὐτός, ἀρκετὰ 
φιλικά, τοὺς λέει πὼς τοὺς πε-
ρίμενε.  Ἀπ’ τὴ στιγμὴ ποὺ ἄνοι-
ξαν τὰ ὁδοφράγματα γιὰ τοὺς  
Ἕλληνες τοῦ νησιοῦ καὶ μπο-
ροῦσαν νὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς 
τόπους τους, πολλοὶ εἶχαν ἤδη 
ἔλθει, κι ἦταν ἀναμενόμενο πὼς 
κάποτε θὰ ἔρχονταν καὶ τοῦ «δι-
κοῦ του» σπιτιοῦ οἱ κανονικοὶ 
ἰδιοκτῆτες. Αὐτός, ἀντίθετα μὲ 
τὴ γριά, τοὺς μπάζει μέσα, τοὺς 
λέει νὰ καθήσουν καὶ φωνάζει 
τὴ μητέρα του, ἡ ὁποία τοὺς ψή-
νει καφὲ καὶ τοὺς κερνᾷ γλυκὸ 
τοῦ κουταλιοῦ.  Ὁ Κυριάκος, ἡ 
Δήμητρα κι ὁ Παναγιώτης μὲ τὴ 
Μαρία εἶναι στὴν ἀρχὴ ἐπιφυ-
λακτικοί. Λὲς νὰ τοὺς δηλητη-
ριάσουν;  Ἀποδιώχνουν ὅμως 
τὴν καχυποψία καὶ φέρονται ὅσο 
μποροῦνε πιὸ εὐγενικά.

Ὅταν ξεκουράζονται λίγο, οἱ 
Τοῦρκοι τοὺς ὁδηγοῦν στὰ δω-
μάτια. Αὐτὸς ὁ ὄροφος εἶναι τὸ 
σπίτι τῆς Δήμητρας κι ὁ πάνω 
τοῦ Κυριάκου.  Ἡ γυναῖκα δεί-
χνει ἕτοιμη νὰ λιποθυμήσει. Στη-
ρίζεται στὸν ὦμο τοῦ ἀδελφοῦ 
της, κι αὐτὸς τῆς σφίγγει ἐνθαρ-
ρυντικὰ τὸ χέρι.  Ἡ προῖκά της, 
τὰ ἔπιπλα, οἱ κουρτίνες, ἀκόμα 
καὶ τὰ διακοσμητικὰ ἀντικείμε-
να, ὅλα ἀπαράλλακτα.  Ὅλα στὴ 
θέση τους. Οἱ ἀλλαγὲς ἀνεπαί-
σθητες, ἀφοροῦν μόνο σὲ κά-
ποια προσωπικὰ ἀντικείμενα τῆς 
οἰκογένειας ποὺ κατοικεῖ τώρα 
ἐδῶ.  Ἡ Τουρκάλα νιώθει τὴν 
ἀναστάτωσή της καὶ τῆς φέρνει 
νερό. Κι ὄχι μόνο. Τὴν κοιτᾷ στὰ 
μάτια καὶ τῆς λέει στὰ τουρκι-
κά, ἐνῷ ὁ γιός της μεταφράζει 
ἀγγλικά:

– Καταλαβαίνω πῶς αἰσθά-
νεσαι. Δὲν φταῖμε ἐμεῖς. Οἱ πο-

λιτικοὶ τὰ κάνουν αὐτά. Μὴν 
ἀνησυχεῖς. Θὰ στὸ προσέχω τὸ 
σπίτι σου. Κι ἄμποτε ὁ Θεὸς νὰ 
δώσει νὰ ξαναγυρίσεις ἐσὺ ἐδῶ 
κι ἐγὼ στὸ δικό μου.

Τὴ ρωτοῦν μ’ ἐνδιαφέρον 
ἀπὸ ποῦ εἶναι.  Ἡ γυναῖκα τοὺς 
λέει πὼς τὸ σπίτι της εἶναι στὴ 
Λεμεσό, καὶ τὸ ’74 οἱ ἡγέτες 
τους τοὺς ξεσήκωσαν καὶ τοὺς 
μετέφεραν παρὰ τὴ θέλησή τους 
ἐδῶ.

Στὴ συνέχεια ἡ συντροφιὰ 
τραβᾷ γιὰ τὸ χωριὸ τῆς Μαρίας.  
Ὁ μικρὸς ἀδελφὸς δὲν ἦταν πα-
ντρεμένος ἀκόμα, ὅταν ἔφυγαν· 
ἔμενε στὸ πατρικό τους.  Ἡ νύ-
φη τοὺς δείχνει τὸ δρόμο γιὰ τὸ 
σπίτι της.  Ὅταν ὅμως φτάνουν 
στὸ σημεῖο ποὺ τοὺς ὑποδεικνύ-
ει, τὸ μόνο ποὺ βρίσκουν εἶναι 
μιὰ ἀλάνα.  Ἡ γυναῖκα ξεσπᾷ σὲ 
κλάμματα.

– Τί καλὰ ποὺ δὲν ἦρθαν οἱ 
γονεῖς μου! Δὲ θὰ τὸ ἄντεχαν.

– Τελικὰ καταβαίνω τὴ γυ-
ναῖκά μου καὶ τὸν ἄντρα σου, 
λέει σκεφτικὸς ὁ Κυριάκος στὴ 
Δήμητρα. Εἶχαν δίκιο. Δὲν θὰ ξε-
περάσουμε εὔκολα τὴ σημερινὴ 
μέρα. Νομίζαμε πὼς θὰ χαροῦμε 
βλέποντας ξανὰ τοὺς τόπους 
ποὺ ἀφήσαμε, καὶ δὲ λέω, μιὰ 
ἀλλιώτικη χαρὰ τὴ νιώθω, μὰ 
ἀπ’ τὴν ἄλλη ὁ πόνος εἶναι πιὸ 
δυνατός...

– «Παράξενη Πρωτομαγιά. 
Μ’ ἀγκάθια πλέκουν σήμερα 
στεφάνια»,* λέει ἀντὶ ἄλλης 
ἀπάντησης μ’ ἀνάμεικτα συναι-
σθήματα κι ἡ ἀδελφή μου.

* στίχος ἀπὸ τραγούδι τοῦ Μά-
νου Χατδιδάκι σὲ ποίηση Νίκου 
Γκάτσου

ΘΕΛΞΙΝΟΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
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Σαράντα χρόνια συμπλη-
ρώνονται φέτος ἀπὸ τὴν 
ἐγκληματικὴ τουρκικὴ 

εἰσβολὴ τοῦ 1974 στὴν Κύπρο. 
Καὶ δὲν εἶναι δύσκολο νὰ κάνει 
κανεὶς τὴν ὀδυνηρὴ διαπίστωση 
ὅτι τὸ Κυπριακὸ ἀντιμετωπίζε-
ται ὅλο καὶ περισσότερο ὡς μιά 
«καυτὴ πατάτα» ποὺ κανένας 
δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀγγίξει, ὡς ἕνα 
θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο προτιμᾶμε νὰ 
μὴν πολυσυζητᾶμε.

Μὲ μιὰ πρώτη ματιά, τὰ δεινὰ 
τῆς Κύπρου μοιάζουν νὰ ἔχουν 
κοινὴ ρίζα μὲ τοὺς πολέμους καὶ 
τὰ ἀμέτρητα ἀνθρώπινα δράμα-
τα ποὺ σημάδεψαν ὁλόκληρη 
τὴ Βαλκανικὴ τὸν 19ο καὶ τὸν 
20ο αἰῶνα: τὴν ἐπὶ αἰῶνες συνύ-
παρξη στὰ ἴδια ἐδάφη διαφορε-
τικῶν ἐθνικῶν πληθυσμῶν μέ-
σα στὸ πλαίσιο τῆς πολυεθνικῆς  
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. 
Φυσικὴ συνέπεια αὐτῆς τῆς δε-
δομένης πραγματικότητας ἦταν 
ὅτι, ὅταν ἡ  Ὀθωμανικὴ Αὐτο-
κρατορία ἄρχισε νὰ καταρρέει 
καὶ νὰ ἀφήνει στὴ θέση της μιὰ 
σειρὰ ἀπὸ ἐθνικὰ κράτη, βρέθη-
καν νὰ ὑπάρχουν περισσότεροι 
τοῦ ἑνὸς μνηστῆρες γιὰ τὰ ἴδια 
ἀκριβῶς ἐδάφη.

Ἐνῷ ὅμως αὐτὴ ἡ δεδομένη 
πραγματικότητα ἐξηγεῖ πολλὰ 
γιὰ τὶς περιπέτειες τῆς Μακεδο-
νίας, τῆς  Ἠπείρου ἢ τῆς Μικρᾶς  
Ἀσίας, εἰδικὰ στὴν περίπτωση 
τῆς Κύπρου τὰ πράγματα θὰ 

ἔπρεπε κανονικὰ νὰ εἶναι πολὺ 
πιὸ ἁπλᾶ. Καὶ τοῦτο, διότι ἡ Κύ-
προς δὲν εἶχε νὰ ἐπιδείξει ἁπλῶς 
ἕνα μακραίωνο παρελθὸν 
ἑλληνικῆς ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ ὁ 
πληθυσμὸς τῆς Κύπρου ἦταν 
ἑλληνοκυπριακὸς σὲ ποσοστὸ 
μεγαλύτερο τοῦ 80%, ἐνῷ οἱ 
Τουρκοκύπριοι δὲν ὑπερέβαι-
ναν ποτὲ τὸ 18%. Αὐτὸ εἶναι 
κἄτι ποὺ θὰ μποροῦσε ἐνδεχο-
μένως κανεὶς νὰ προσπαθήσει 
νὰ συγκαλύψει (ὅπως γιὰ παρά-
δειγμα οἱ  Ἄγγλοι, ποὺ διέκρι-

ναν τὸν πληθυσμὸ τῆς Κύπρου 
σέ «μουσουλμάνους» καί... 
«μὴ μουσουλμάνους»), ἀλλὰ 
πάντως δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὸ 
ἀλλάξει.

Ὅσον ἀφορᾷ τὴ βούληση 
τοῦ ἴδιου τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ 
γιὰ τὸ μέλλον του, δὲν πρέπει 
νὰ λησμονοῦμε τὸ ἱστορικὸ δη-

μοψήφισμα τῆς 15ης  Ἰανουαρίου 
1950 στὴν ὑπὸ ἀγγλικὴ διοίκη-
ση Κύπρο, ὅταν ὁ κυπριακὸς 
λαὸς προσῆλθε μαζικὰ στὶς 
ἐκκλησίες, ὅπου εἶχαν ἀνοίξει 
οἱ τόμοι τοῦ δημοψηφίσματος, 
καὶ βροντοφώναξε τὴν ἐπιθυμία 
του. Τὸ ἀποτέλεσμα ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία, καθὼς τὸ 
95,7% προσῆλθε καὶ ὑπέγρα-
ψε ὑπὲρ τῆς  Ἑνώσεως μὲ τὴν  
Ἑλλάδα! Σημειωτέον ὅτι οὔτε 
κἂν τὸ ὑπολειπόμενο, πενιχρὸ 
4,3% δὲν θὰ μποροῦσε νὰ θε-

ωρηθεῖ ὅτι ἀντιπροσώπευε τὴν 
ἄρνηση τῆς  Ἑνώσεως μὲ τὴν  
Ἑλλάδα, καθὼς στὸν μεγαλύ-
τερο βαθμὸ ἐπρόκειτο γιὰ ὑπαλ-
λήλους τῆς ἀγγλικῆς διοίκησης 
καὶ τὶς οἰκογένειές τους, ποὺ 
εὐλόγως κωλύονταν νὰ φα-
νοῦν ὅτι προσέρχονται καὶ προ-
συπογράφουν τὴν  Ἕνωση μὲ 

Ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ τῆς Κύπρου

Δὲν εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανείς, ποὺ πολλοὶ Κύπριοι 
νιώθουν πλέον πληγωμένοι καὶ ἀποστασιοποι-
ημένοι ἀπὸ μιὰ  Ἑλλάδα γιὰ τὴν ὁποία οἱ ἴδιοι 

ἔχυσαν τὸ αἷμά τους, ἀλλὰ αὐτή, σχεδὸν πάντα 
ὅποτε τὴν χρειάσθηκαν, εἶχε ἄλλες φροντίδες 

καὶ ἄλλες προτεραιότητες. 

K

K

      Ἀφιέρωμα 
 

στὰ 40 χρόνια

   ἀπὸ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο
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τὴν  Ἑλλάδα. Τὸ δημοψήφισμα 
αὐτὸ ἀποδείκνυε περιφανῶς ὅτι, 
ἂν δὲν θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ 
ἀμφισβητήσει τὴν ἑλληνικότη-
τα τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου, 
πολὺ περισσότερο δὲν θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἀμφισβητήσει τὴν 
ἑλληνικότητα τῆς ψυχῆς της.

Εἴτε λοιπὸν στρέψουμε τὸ 
βλέμμα μας στὴν ἱστορία εἴτε 
στὸν πληθυσμό της εἴτε στὴ 
βούληση τοῦ 
π λ η θ υ σ μ ο ῦ 
της, ἡ Κύπρος 
θὰ ἔπρεπε κα-
νονικὰ νὰ εἶναι 
α ὐ τ ο ν ό η τ α 
ἑλληνική, ἤδη 
ἀπὸ τότε, τὴ 
δεκαετία τοῦ 
’50.  Ἀλλὰ γιὰ 
τοὺς ἰσχυροὺς 
τῆς γῆς, ὅταν 
πρόκειται γιὰ 
μιὰ περιοχὴ μὲ 
τὴ στρατηγικὴ 
σημασία τῆς 
Κύπρου, αὐτὰ 
εἶναι... λεπτο-
μέρειες. Ποιὸς 
νοιάζεται γιὰ τὸν πληθυσμὸ καὶ 
τὴ βούλησή του; Καὶ ἂς μὴν 
πᾶμε μακριά, στὴν περιόδο τῆς 
ἀγγλικῆς διοίκησης. Πραγματικὰ 
ἀνατριχιαστικὴ καὶ ἀφοπλιστικὴ 
στὴν εἰλικρίνειά της εἶναι ἡ πα-
ραδοχὴ τοῦ νῦν ὑπουργοῦ τῶν  
Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας  Ἀχμὲτ 
Νταβούτογλου, ὅτι, ἀκόμη καὶ 
ἂν δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἕνας μου-
σουλμάνος Τοῦρκος στὴν Κύ-
προ, ἡ Τουρκία θὰ ὤφειλε νὰ 
διατηρεῖ ἕνα Κυπριακὸ ζήτη-
μα!!! ( Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, 
Τὸ στρατηγικὸ βάθος.  Ἡ διεθνὴς 
θέση τῆς Τουρκίας, μετάφρ. Νι-
κόλαος Ραπτόπουλος, ἐπιμέλεια 
Νεοκλῆς Σαρρῆς,  Ἐκδόσεις Ποι-
ότητα,  Ἀθήνα 2010, σελ. 279).

Τὸ μέγα πρόβλημα λοιπὸν 
ἦταν ὅτι στὴν Κύπρο, ὅπως 

ἄλλωστε καὶ ἀλλοῦ, τὸ τελευ-
ταῖο πρᾶγμα ποὺ συνεκτιμᾶτο 
γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ μέλλο-
ντος ἑνὸς τόπου ἦταν αὐτὸ ποὺ 
κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ 
πρῶτο: ἡ σύνθεση καὶ ἡ βούλη-
ση τοῦ πληθυσμοῦ του.

Ἀρκεῖ νὰ ἀναλογισθοῦμε τὸ 
ἑξῆς: Πρὸ ὀλίγου καιροῦ ἑορτά-
σαμε τὴν ἐπέτειο τῶν 100 ἐτῶν 
ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέ-

μους, ποὺ σχεδὸν διπλασίασαν 
τὴν  Ἑλλάδα. Καὶ ὅμως, οὔτε ἡ 
Μακεδονία οὔτε ἡ  Ἤπειρος οὔτε 
σχεδὸν καμμία ἀπὸ τὶς περιοχὲς 
ποὺ ἀποτελοῦν σήμερα τὸ ἑλλη-
νικὸ κράτος δὲν εἶχε τὴ στιγμὴ 
τῆς ἔνταξής της σὲ αὐτὸ τὴν τό-
σο συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ 
ἑλληνικοῦ στοιχείου ποὺ εἶχε νὰ 
ἐπιδείξει ἡ Κύπρος! 

Ἂς μὴ γελιόμαστε ὅμως.  Ἡ 
Μακεδονία καὶ ἡ  Ἤπειρος δὲν 
βρίσκονται σήμερα ἐντὸς τῶν 
ὁρίων τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, 
ἁπλῶς καὶ μόνο ἐπειδὴ εἶχαν 
μεγάλη  ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ 
πλειοψηφία ἑλληνικοῦ πλη-
θυσμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ πρὶν 
ἀπὸ 100 περίπου χρόνια, στοὺς 
Βαλκανικοὺς Πολέμους, ἔγιναν 
τὰ ἑξῆς δύο: Πρῶτον, ἡ  Ἑλλάδα 

πολέμησε γι’ αὐτές. Δεύτερον, 
σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο εὐτύχησε 
νὰ ἀναδειχθεῖ νικήτρια. Καὶ τὰ 
δύο αὐτὰ ἦταν προϋποθέσεις 
ποὺ ἔπρεπε νὰ συντρέχουν.  Ἡ 
Σμύρνη, γιὰ παράδειγμα, εἶχε 
ἐξίσου μεγάλη ἑλληνικὴ ἱστο-
ρία καὶ πλειοψηφία ἑλληνικοῦ 
πληθυσμοῦ (μέχρι τοῦ σημεί-
ου οἱ Τοῦρκοι νὰ τὴν ὀνομά-
ζουν «Γκιαοὺρ  Ἰσμίρ», δηλαδὴ 

«Σμύρνη τῶν  
Ἀ π ί σ τ ω ν » ) , 
ἀλλά, ἐνῷ ἡ  
Ἑλλάδα πολέ-
μησε γι’ αὐτὴν 
στὴ Μικρασια-
τικὴ  Ἐκστρα-
τεία, σὲ αὐτὸν 
τὸν  πόλεμο 
δὲν εὐτύχησε 
νὰ ἀναδειχθεῖ 
νικήτρια. Στὴν 
περίπτωση τῆς 
Σμύρνης δὲν 
συνέτρεξε, λοι-
πόν, ἡ δεύτερη 
προϋπόθεση.  
Ὅσο γιὰ τὴν 
περίπτωση τῆς 

Κύπρου; Τὰ πράγματα εἶναι 
φανερά.  Ἐδῶ δὲν συνέτρεξε ἡ 
πρώτη προϋπόθεση:  Ἡ  Ἑλλάδα 
δὲν πολέμησε γιὰ τὴν Κύπρο.

Μὲ ὅλα τὰ παραπάνω, δὲν 
εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανείς, ποὺ 
πολλοὶ Κύπριοι νιώθουν πλέ-
ον πληγωμένοι καὶ ἀποστασι-
οποιημένοι ἀπὸ μιὰ  Ἑλλάδα 
γιὰ τὴν ὁποία οἱ ἴδιοι ἔχυσαν τὸ 
αἷμά τους, ἀλλὰ αὐτή, σχεδὸν 
πάντα ὅποτε τὴν χρειάσθηκαν, 
εἶχε ἄλλες φροντίδες καὶ ἄλλες 
προτεραιότητες.  Ἀρκεῖ νὰ πάει 
κανεὶς πίσω στὶς ἀρχὲς τῆς δε-
καετίας τοῦ 1930, ὅταν εἶχαν 
ξεσπάσει ἐκτεταμένες ταραχὲς 
στὴν Κύπρο καὶ οἱ  Ἑλληνοκύ-
πριοι ζητοῦσαν τὴν  Ἕνωση, καὶ 
ὁ  Ἐλευθέριος Βενιζέλος δήλωσε 
ὅτι τὸ Κυπριακὸ ἦταν... ἐσωτε-

 Κάποτε, τὴν ἄκουσα νὰ λέει: « Ἡ  Ἑλλάδα εἶναι 
τὸ ὡραιότερο μέρος τοῦ κόσμου!». Χαριτολο-
γώντας τῆς εἶπα: «Νά, γιὰ μία φορά, ἔβαλες τὴν  
Ἑλλάδα πρὶν ἀπὸ τὴν Κύπρο». Γιὰ νὰ εἰσπράξω 
τήν «πληρωμένη» ἀπάντηση, μὲ μιὰ φυσικό-

τητα ποὺ δυσκολεύομαι νὰ λησμονήσω: «Δὲν 
κατάλαβες!», μοῦ εἶπε· « Ἡ  Ἑλλάδα εἶναι τὸ 

ὡραιότερο μέρος τοῦ κόσμου, καὶ ἡ Κύπρος τὸ 
ὡραιότερο μέρος τῆς  Ἑλλάδας»!K
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ρικὴ ὑπόθεση τῆς Βρετανικῆς 
Αὐτοκρατορίας, καὶ ἀρνήθηκε 
νὰ ἀναμειχθεῖ.  Ἢ νὰ πάει πίσω 
στὸ 1950, ὅταν ὁ Γεώργιος Πα-
πανδρέου, ὑπουργὸς τότε τῶν  
Ἐσωτερικῶν, ἄφησε ἄφωνο τὸν 
τότε δήμαρχο Λευκωσίας, λέγο-
ντάς του ὅτι ἡ  Ἑλλάδα ἀναπνέει 
μὲ δύο πνεύμονες, ἕναν ἀγγλικὸ 
καὶ ἕναν ἀμερικανικό, καὶ δὲν 
μπορεῖ νὰ πάθει ἀσφυξία λόγῳ 
τοῦ Κυπριακοῦ... Τό «ἡ Κύπρος 
κεῖται μακράν» τοῦ 1974 εἶναι 
ἴσως ἡ σταγόνα ποὺ ξεχείλισε 
τὸ ποτήρι.

Καὶ ὅμως, οἱ περισσότεροι 
ἴσως Κύπριοι, ἂν καὶ πληγωμέ-
νοι καὶ ἀπογοητευμένοι, ἐξακο-
λουθοῦν νὰ ἀγαποῦν τὴν  Ἑλλά-
δα ὅσο δὲν τὴν ἀγαποῦν οἱ ἐν  
Ἑλλάδι  Ἕλληνες!  Ἐπιτρέψτε μου 
σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο νὰ μοιρασθῶ 
μαζί σας μιὰ προσωπική μου 
ἀνάμνηση. Θυμᾶμαι εἶχα γνωρί-
σει στὸ Πανεπιστήμιο μιὰ Κύπρια 
ποὺ ἀγαποῦσε τὸν τόπο της ὅσο 
δυσκολεύομαι νὰ φαντασθῶ 
ἄλλον ἄνθρωπο νὰ ἀγαπᾷ τὸν 
τόπο του· ὅποτε μιλούσαμε, ὅ,τι 
κι ἂν λέγαμε, πάντα εἶχε κἄτι νὰ 
πεῖ γιὰ τὴν Κύπρο. Κάποτε, λοι-
πόν, τὴν ἄκουσα νὰ λέει: « Ἡ  

Ἑλλάδα εἶναι τὸ ὡραιότερο μέ-
ρος τοῦ κόσμου!». Χαριτολογώ-
ντας τῆς εἶπα: «Νά, γιὰ μία φορά, 
ἔβαλες τὴν  Ἑλλάδα πρὶν ἀπὸ 
τὴν Κύπρο». Γιὰ νὰ εἰσπράξω 
τήν «πληρωμένη» ἀπάντηση, μὲ 
μιὰ φυσικότητα ποὺ δυσκολεύ-
ομαι νὰ λησμονήσω: «Δὲν κατά-
λαβες!», μοῦ εἶπε· « Ἡ  Ἑλλάδα 
εἶναι τὸ ὡραιότερο μέρος τοῦ 
κόσμου, καὶ ἡ Κύπρος τὸ ὡραι-
ότερο μέρος τῆς  Ἑλλάδας»!

Σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, 
σὲ αὐτὸ τὸ νησὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ 
ψυχή, χρωστᾶμε νὰ μὴν ξεχά-
σουμε ποτὲ τί ἀκριβῶς ἔγινε τὸ 
1974. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό.  Ὅσο 
τό «Δὲν ξεχνῶ» ἑρμηνεύεται ὡς 

ἔκκληση νὰ μὴ λησμονήσουμε 
μόνο τί συνέβη τὸ καλοκαίρι τοῦ 
1974, κινδυνεύουμε νὰ χάνου-
με τὴν οὐσία τοῦ προβλήματος. 
Διότι ἡ κυπριακὴ τραγῳδία δὲν 
ἀνήκει στὸ παρελθόν· ἡ κυ-
πριακὴ τραγῳδία σημαδεύει 
τὸ παρὸν τοῦ μαρτυρικοῦ νη-
σιοῦ.  Ἡ Κύπρος, μέλος πλέον 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης, εἶναι 
μέχρι σήμερα μιὰ χώρα χωρι-
σμένη στὰ δύο ἀπὸ μιὰ στρατι-
ωτικὴ εἰσβολὴ στὸ ἔδαφός της, 
μὲ μεγάλο μέρος τῶν ἐδαφῶν 
της ὑπὸ ξένη κατοχή, μὲ χιλιάδες 
προσφύγων, ἀκόμη καὶ ἀγνο-
ουμένους, 40 χρόνια μετὰ τὴν 
τουρκικὴ εἰβολή.  Ἡ κυπριακὴ 
τραγῳδία, λοιπόν, δὲν εἶναι 
θέμα τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ 
τοῦ παρόντος. Αὐτὸ εἶναι, κατ’ 
ἐξοχήν, ποὺ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ 
λησμονοῦμε!

* Τὸ παραπάνω κείμενο περιέχει 
ἐπιλογὲς ἀπὸ ἕνα ἀναλυτικὸ ἀφιέ-
ρωμα στὰ σαράντα χρόνια ἀπὸ τὴν 
κυπριακὴ τραγῳδία στὸ περιοδικὸ  
Ἀκτῖνες 746 ( Ἰούλιος - Αὔγουστος 
2014), σελ.134-144, μὲ τὸν τίτλο: 
«1974-2014. 40 χρόνια ἀπὸ τὸ 
ἔγκλημα τῆς Κύπρου». 

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

  Ὅσο τό «Δὲν ξεχνῶ» ἑρμηνεύεται ὡς ἔκκληση 
νὰ μὴ λησμονήσουμε μόνο τί συνέβη τὸ κα-
λοκαίρι τοῦ 1974, κινδυνεύουμε νὰ χάνουμε 

τὴν οὐσία τοῦ προβλήματος. Διότι ἡ κυπριακὴ 
τραγῳδία δὲν ἀνήκει στὸ παρελθόν·  

ἡ κυπριακὴ τραγῳδία σημαδεύει τὸ παρὸν  
τοῦ μαρτυρικοῦ νησιοῦ.K

K
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Παρατίθεται ἐδῶ ὡς κα-
τάθεση στὴν ἱστορία ἡ 
ἐπιστολὴ τοῦ  Ἀνθυ-

ποπλοιάρχου τοῦ εὐδρόμου  
« Ἕλλη» Τάκη Λεβαντίνου πρὸς 
τὸν συνάδελφό του καὶ ὁμοιό-
βαθμο Κώστα Δενεζάκο. Οἱ δύο 
ἀξιωματικοὶ τελείωσαν τὴν κα-
ριέρα τους ὁ ἕνας ὡς  Ἀρχηγὸς 
καὶ ὁ ἄλλος ὡς  Ὑπαρχηγὸς τοῦ 
Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

« Ἀγαπητὲ Κώστα, 
Μετ’ ἐξαιρετικῆς εὐχαριστή-

σεως ἔλαβον τὴν ἐπιστολήν σου 
καὶ σ’ εὐχαριστῶ πολὺ διὰ τὰ 
συγχαρητήριά σου... Νομίζω 
ὅτι κατ’ ἐκείνην τὴν τρομερὰν 
στιγμὴν τοῦ τορπιλισμοῦ τῆς 
ὡραίας μας « Ἕλλης» ἔκαμα 
καὶ ἐγὼ κἄτι...

Περιληπτικῶς λοιπὸν σοῦ 
ἐξιστορῶ ὅτι περὶ ὥραν 06:25 
τῆς 15ης Αὐγούστου ἠγκυρο-
βολήσαμεν ἐξωτερικῶς τοῦ λι-
μένος Τήνου καὶ εἰς ἀπόστασιν 
500 μ. ἀπὸ τοῦ πρασίνου φανοῦ 
τοῦ λιμενοβραχίονος. Μετὰ τὴν 
κλῆσιν ἥτις ἐγένετο, περὶ ὥραν 
06:45, ἐπηκολούθησεν ἀνάτα-
σις σκηνῶν καὶ διαίρεσις ἀγή-
ματος διὰ τὴν τελετήν.

Περὶ ὥραν 07:15 ἵπτατο ἄνω 
τοῦ ὅρμου ἀεράκατος ἀγνώ-
στου ἐθνικότητος εἰς ὕψος πε-
ρίπου 1800 μέτρων.  Ἅπαντες οἱ 
ἀξιωματικοὶ ἐπὶ τοῦ καταστρώ-
ματος μὲ τὰ κιάλια ἀνὰ χεῖρας 
προσπαθούσαμεν νὰ διακρίνω-
μεν τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀε-
ροσκάφους, ἐγὼ δὲ ἐν συνεχείᾳ 
τῆς φυλακῆς μου ἐν πλῷ πα-
ρέλαβον φυλακὴν ἐν ὅρμῳ καὶ 

διέταξα τὸν πυράρχην ἀρχικε-
λευστὴν πυροβολητὴν Κατσαΐτη 
(ἀπέθανε λόγῳ τῶν τραυμάτων 
του ἐν Τήνῳ) νὰ μεταβῇ παρὰ τὰ 
Skoda, ὅπου ἦσαν πάντα ἐξω-
πλισμένα ἡμέραν τε καὶ νύκτα, 
ἐγὼ δὲ μετέβην παρὰ τὸ ἀσπί-
διον A/A Terni, παρακολου-
θώντας τὸ ἀεροσκάφος.  Ἀφοῦ 
διέγραψε δύο κύκλους ἄνωθεν 
τοῦ ὅρμου, ἀπεμακρύνθη.

Περὶ ὥραν 08:20, εὑρισκό-
μενος στὸ δωμάτιόν μου καὶ 
ἀλλάζων, ἵνα μεταβῶ εἰς τὴν 
τελετὴν μετὰ τοῦ κυβερνήτου, 
ἰσχυροτάτη δόνησις ἐκλόνισε 
τὸ πλοῖον, ἐγὼ δὲ ἐκ τοῦ δω-
ματίου μου ἐξετινάχθην εἰς τὸ 
ἀπέναντι δωμάτιον. Εἶχε τὴν 
ἐντύπωσιν κανεὶς ὅτι τεραστία 
δύναμις ἐσήκωσε τὸ πλοῖον, 
ἀφοῦ προηγουμένως τὸ ἐδό-
νησεν ἰσχυρότατα.  Ἡμίγυμνος 
ἐγερθεὶς τροχάδην ἔσπευσα 
πρὸς τὴν γέφυραν, ἵνα κτυπή-
σω τὸν κώδωνα συναγερμοῦ, 
ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἐλειτούρ-
γει, λόγῳ τῆς ἀμέσως σχεδὸν 
ἐπακολουθήσεως ἐκρήξεως 
τοῦ λέβητος καὶ καταστροφῆς 
ἁπάντων τῶν μηχανημάτων 
τοῦ πλοίου. Σημειωτέον ὅτι 
ἐξερράγη ὁ ἐν ἐνεργείᾳ λέβης, 
καὶ ἕνεκα τούτου σταμάτησαν 

ἠλεκτρική, κώδωνες, ἀντλίαι 
κτλ.  Ἐν συνεχείᾳ τροχάδην ἐπὶ 
τοῦ καταστρώματος ἐφώναξα 
τὸν σαλπιγκτήν, ὅστις δυστυχῶς 
ἔκειτο τραυματισμένος ἐπὶ τοῦ 
καταστρώματος, ὁ δὲ ἕτερος 
ἐξηφανίσθη.  Ἐρχόμενος πρὸς 
τὸ καρρὲ συνήντησα τὸν κυ-
βερνήτην καὶ ὕπαρχον, οἵτινές 
με ἐρώτησαν τί συμβαίνει. Τοῦ 
ἀπήντησα, Δὲν γνωρίζω ἂν πρό-

Ἱστορικές μαρτυρίες

Ὁ τορπιλισμὸς τοῦ εὐδρόμου « Ἕλλη» 
15 Αὐγούστου 1940 στὴν Τῆνο

Ὁ πλοίαρχος Χατζόπουλος, ὁ κυβερνήτης τοῦ 
πλοίου, παρέταξε τὸ πλήρωμα στὴν παραλία 

καὶ ἔκανε προσκλητήριο νὰ δεῖ πόσοι λείπανε.K

K

Οἱ ἐπιζῶντες τῆς « Ἕλλης» στὸ προαύ-
λιο τῆς Παναγίας τῆς Τήνου.
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κειται περὶ τορπίλης ἢ βόμβας 
ἀεροσκάφους.

Δὲν εἴχαμε προφθάσει νὰ 
συνέλθωμεν, ὁπότε ἕτεραι δύο 
ἐκρήξεις συνετάρασσαν καὶ κα-
τακομμάτιαζαν τὸν λιμενοβρα-
χίονα τῆς Τήνου. Συγχρόνως 
διεκρίθησαν ἴχνη τορπιλῶν. Με-
τέβην τροχάδην παρὰ τὸ δεξιὸν 
Skoda ἵνα βάλω. Γεμίζω, τραβῶ 
τὴ σκανδάλη, ἀλλὰ ΑΦΛΟΓΙΣ-
ΤΙΑ.  Ἐπῆγα νὰ τρελλαθῶ καὶ 
μοὖρθε νὰ πέσω στὴ θάλασ-
σα...  Ἡ τορπίλη ἐκραγεῖσα εἶχε 
ἀνοίξει τεράστιον ρῆγμα ἀρχίζον 
ἀπὸ τῆς κουπαστῆς τοῦ δεξιοῦ 
καταστρώματος ἕως τὴν κου-
παστὴν τοῦ ἀριστεροῦ κατα-
στρώματος.

Τὸ πλοῖον ἔλαβε κλίσιν πρὸς 
τὰ ἀριστερά, λευκὸς δὲ καπνὸς 
ἐξήρχετο ἀπὸ τὸ κατάστρωμα 
λέμβων, τὸ ὁποῖον εἶχε κατα-
στραφῆ τελείως... Πολλοὶ ἀξι-
ωματικοὶ ἔκειντο ἐπὶ τοῦ κατα-
στρώματος τραυματισμένοι, καὶ 
ἰδίως βαρέως οἱ πυράρχης καὶ 
ναύκληρος...

Ὁ Πρῶτος (Στεργιόπουλος) 
ἀνέφερε εἰς τὸν κυβερνήτην 
ὅτι οὐδὲν μηχάνημα ἐλειτούρ-
γει, ὁ κυβερνήτης διέταξε τὸν 
Κυριαζόπουλον (σημ. ἀνθυπο-
πλοίαρχον) νὰ μεταβῇ ἐντὸς τοῦ 
λιμένος καὶ νὰ ἔλθῃ ἐμπορικόν, 
ἵνα μᾶς ρυμουλκήσῃ καὶ μᾶς πε-
τάξῃ ἔξω.

Ἐγὼ δὲ μὲ τοὺς σημαιοφό-

ρους ἐκουβαλοῦσα τοὺς τραυ-
ματίας. Νὰ μὴ στὰ πολυλογῶ, 
κραδαίνων ἕνα τσεκούρι κτυ-
ποῦσα δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἀνοί-
γων πόρτες φρακαρισμένες μαζὶ 
μὲ τὸν σημαιοφόρον Μαργα-
ρίτην.

Ἀφοῦ ἐπεβιβάσθη τῶν λέμ-
βων τὸ πλήρωμα, ὁ κυβερνήτης 
διέταξε τὸν ὕπαρχον νὰ ἐπιβι-
βασθῇ τῆς ἀκάτου μετὰ τῶν ἀξι-
ωματικῶν. Αὐτὴν τὴν στιγμὴν 
ἡ κατάστασις τοῦ πλοίου ἦτο 
ἡ ἑξῆς: Φωτιὰ εἰς κατάστρωμα 
λέμβων, ἐπιφάνεια θαλάσσης 
περίπου 5 πόντους κάτωθεν φι-
νιστρινίου, κλίσις τοῦ πλοίου 
πρὸς τὰ ἀριστερὰ 25ο περίπου, 
πρυμνήσια ἐδίδοντο πρὸς τὸ 
ἐμπορικόν « Ἕσπερος», ποὺ 
ἔλαβε διαταγὴν νὰ μᾶς ρυμουλ-
κήσῃ...

Λόγῳ τῆς ἀρξαμένης τερά-
στιας πυρκαγιᾶς ἀνεμένετο ἀπὸ 
στιγμῆς εἰς στιγμὴν ἔκρηξις πυ-
ρομαχικῶν... Τὸ πλοῖο ἄρχισε 
νὰ βυθίζεται, ἡ δὲ πυρκαγιὰ 
ἔλαβε τεράστιες διαστάσεις. 
Κατόπιν τούτου ὁ κυβερνήτης 
διέταξε τὸ ἐμπορικὸν νὰ ἀφήσῃ 
τὰ ρυμούλκια καὶ νὰ ἀπομα-
κρυνθῇ...

Αὐτὰ ἐν περιλήψει σχετικῶς 
μὲ τὴν ἄτιμον ὅσον καὶ ἄναν-
δρον δολοφονίαν τοῦ ὡραίου 
μας πολεμικοῦ...

Μὲ ἀδελφικὴν ἀγάπην
Τάκης».

*     *     *

Μαρτυρίες
Κάλμα ἡ θάλασσα καὶ πρω-

ινὴ δροσιά. Στοὺς μώλους τοῦ 
λιμανιοῦ καὶ στὴν παραλία, δι-
ηγεῖται ὁ Τήνιος λεμβοῦχος Β.  
Ἀράθυμος, δὲν ἔπεφτε καρφί-
τσα ἀπὸ τὸν κόσμο... Μπήκαμε 
οἱ λεμβοῦχοι στὶς βάρκες νὰ 
πᾶμε πάνω στό « Ἕλλη» νὰ πά-
ρουμε τοὺς ναῦτες...  Ὅπως πη-
γαίναμε, μᾶς φωνάξανε ν’ ἀνοί-
ξουμε, γιατὶ ἐρχότανε τορπίλα. 
Τὴν εἴδαμε, ἐρχόταν κατὰ πάνω 
μας, πέρασε 4-5 μέτρα κάτω ἀπ’ 
τὴ βάρκα.  Ὅπως γαλάνιζε, νό-
μιζες πὼς ἦταν ἕνα δελφίνι ποὺ 
διάβαινε. Τ’ ἀπόνερά της μᾶς 
πέταξαν ἑκατὸ μέτρα μακριά...

Κύριε, ἀνεφώνησε ὁ μητροπολίτης μακαριστὸς 
Φιλάρετος, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς  Ὑπεραγίας 

Μητρός Σου Θεοτόκου καὶ  Ἀειπαρθένου Μα-
ρίας, τῆς Προστάτιδος τοῦ  Ἔθνους ἡμῶν, τῆς 

προσβληθείσης πρὸ ὀλίγου ἀπὸ τὰ βέβηλα καὶ 
ἀνίερα χέρια μὲ τὸν τορπιλισμὸ τοῦ εὐδρόμου 
« Ἕλλη», σύντριψον τὰ ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους 

θέλοντα.K
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Ὁ πλοίαρχος Χατζόπουλος, 
ὁ κυβερνήτης τοῦ πλοίου, πα-
ρέταξε τὸ πλήρωμα στὴν παρα-
λία καὶ ἔκανε προσκλητήριο νὰ 
δεῖ πόσοι λείπανε, ἀφηγεῖται ὁ 
ἀείμνηστος Τήνιος Ν. Κάγκας, 
ποὺ εἶχε ὑπηρετήσει ὡς ὑπαξι-
ωματικὸς πρὶν στήν « Ἕλλη».

[...] Οἱ παρόντες ἦταν σὲ 
κακὰ χάλια.  Ἄλλος χωρὶς πα-
πούτσια, ἄλλος χωρὶς πουκά-
μισο, μουτζουρωμένοι, βρεγ-
μένοι, ματωμένοι ἀρκετοί. Καὶ 
ἔτσι, ὅπως ἦταν, συντεταγμένοι 
κανονικά, σχημάτισαν τὸ ἄγημα 
καὶ συνόδευσαν τὴν εἰκόνα τῆς 
Μεγαλόχαρης στὴ λιτανεία...

[...]  Ἡ λειτουργία στὴν Πανα-
γία δὲν διεκόπη μὲ τὴ δραματικὴ 
εἴδηση. Συγκλονιστικὲς στιγμὲς 
μέσα στὸν Ναό. Τὸ ἐκκλησίασμα 
ἀνάστατο μὲ οἰμωγὲς καὶ θρή-
νους ἐπικαλοῦνταν τὴ Μεγαλό-
χαρη, καὶ ξαφνικά, διηγεῖται ὁ 
παπα-Λευτέρης, μιὰ σπαρακτικὴ 
σκηνή, ὅταν ὁ συμπολίτης μας 
Μιχαλάκης Κόγκος, πέφτοντας 
στὸ προσκυνητάρι τῆς Σεπτῆς 
Εἰκόνας μὲ κραυγὲς πόνου καὶ 
ἀγανάκτησης παρακαλοῦσε τὴν 
Παναγία νὰ τιμωρήσει τὸν ἄναν-
δρο καὶ βλάσφημο ἐπιδρομέα 
γιὰ τὴν ἀτιμωτική του πράξη...

[...] Περὶ ὥρα 11η ἐγένετο ἡ 
λιτάνευσις τῆς Θαυματουργοῦ 
Εἰκόνος ἄνευ σταθμοῦ ἐπὶ τῆς 
ἐξέδρας τῆς παραλίας. Μόνο 
πρὸ τοῦ Νοσοκομείου ἀνεπέμ-
φθη δέησις ὑπὲρ τῶν θυμάτων 
τοῦ τορπιλισμοῦ.

[...] Κύριε, ἀνεφώνησε ὁ μη-
τροπολίτης μακαριστὸς Φιλάρε-
τος, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς  Ὑπερα-
γίας Μητρός Σου Θεοτόκου καὶ  
Ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς Προ-
στάτιδος τοῦ  Ἔθνους ἡμῶν, τῆς 
προσβληθείσης πρὸ ὀλίγου ἀπὸ 
τὰ βέβηλα καὶ ἀνίερα χέρια μὲ 
τὸν τορπιλισμὸ τοῦ εὐδρόμου 
« Ἕλλη», σύντριψον τὰ ἔθνη τὰ 
τοὺς πολέμους θέλοντα.

[...] Τό « Ἕλλη βυθιζόταν... 
Μέχρι τὴν τελευταία στιγμή 
(ὥρα 9:45) κυμάτιζε ἡ μεγάλη 
σημαία του στὴν πρύμνη καὶ τὰ 
σινιάλα. Βυθιζόταν σιγά-σιγὰ καὶ 
ἡ σημαία μαζί... Λυπηρὰ πράμα-
τα... Κλαίγαμε ὅλοι...

*     *     *
Τὰ θύματα τοῦ τορπιλι-

σμοῦ. Εἰς μνημόσυνον αἰώ-
νιον...

Π. ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
Ἀρχικελευστὴς Πυροβολη-

τής
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κελευστὴς Μηχανικός
Ι. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ 
Ὑποκελευστὴς Β΄ Μηχανικός
Ι. ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ναύτης Θερμαστής
Γ. ΓΡΙΒΑΣ 
Ναύτης Θερμαστής
Α. ΚΑΛΛΙΑΣ 
Ναύτης Θερμαστής
Ι. ΜΠΟΝΟΣ 
Ναύτης Θερμαστής
Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ
Ναύτης Θερμαστής
Μ. ΠΕΤΤΑΣ  
Ναύτης  Ἁρμενιστής

Εἰς ἐνθύμησιν τῶν ἐγκλημά-
των τοῦ φασισμοῦ

Ὁ τορπιλισμὸς τοῦ εὐδρόμου 
« Ἕλλη»,  Ἔκδοση Δήμου Τήνου 
1990

Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ
 Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-

ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Στὰ παιδιὰ τῆς Χιροσίμα

Ἀσώπαστα ἱστοροῦνε οἱ καιροὶ
τὴν τραγικὴ στιγμὴ ποὺ ζήσατε στὴ Χιροσίμα.
Παίζοντας στὶς αὐλές σας
χαιρόσασταν ἀνέμελα τὸν ἥλιο, τὴν ἀνατολή,
τῆς δύσης τὸ λυκόφως.

Καὶ νά, ὁ Παραλογισμός...
στὰ χείλη σας τὰ ἄκακα, καρπὸς στυφός.
Σκότωσε τοῦ παιχνιδιοῦ σας τὴ χαρά,
σᾶς ξήρανε, σᾶς πάγωσε, ἔφερε τὸν χειμῶνα.
Ἐφεύρημα τοῦ παραλόγου νοῦ, τοῦ ἀλαζόνα.
Ποιοὶ εἶσθε σεῖς; 
Γιατί σκοτώνετε τὸ φῶς;
Γιατί ματώνετε τὸν ἥλιο;
Γιατί πληγώνετε τ’ ἀστέρια;

Ἀφῆστε τὴ ζωὴ ἤρεμα νὰ κυλᾷ μὲς στῆς αἰωνιότητας,
μὲς στοῦ Θεοῦ τὴν ἀγκαλιά.
Θέλει ὁ καθένας, λεύτερος, μέσα του νὰ κτυπᾷ
τὴ δική του ἀναστάσιμη καμπάνα.

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ
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«Τὰ πάντα δοκιμάζετε, τὸ 
καλὸν κατέχετε»

Ἦταν ἡ χαρά μας!
Κάθε Κυριακή, τὸ ἀπόγευ-

μα, στὸν χῶρο τῆς ἐκκλησίας.  
Ἡ πρόσκλησή σου ἦταν ἰδιαί-
τερη σὲ κάποιες μαθήτριες τῆς 
Πέμπτης τοῦ τότε ὀκταταξίου 
Γυμνασίου  Ἰστιαίας, ποὺ ἦταν 
ἐπίσης μαθήτριες τοῦ κατηχη-
τικοῦ.

Ἤρθαμε λοιπὸν ἀνταποκρι-
νόμενες στὸ κάλεσμά σου, δε-
σποινίς, τότε, Τίτσα Γώγου, μὲ 
τὴν περιέργεια νὰ ἀκούσουμε, 
νὰ μάθουμε τί τὸ διαφορετικὸ 
θὰ εἶχε αὐτὴ ἡ σύναξη ἀπὸ τὸ 
κατηχητικό.

Δὲν σὲ γνωρίζαμε, κι ἂς μέ-
ναμε στὴν ἴδια πόλη. Μᾶς ὑπο-
δέχθηκες εὐγενικά, μὲ χαμόγε-
λο πλατύ, ὡστόσο ὑπῆρχε μιὰ 
ἀμηχανία ἀνάμεσά μας.  Ἐμεῖς, 
σιωπηλές, προσπαθούσαμε νὰ 
καταλάβουμε περὶ τίνος πρό-
κειται.

Αὐτὰ ποὺ ἔλεγες μᾶς φαίνο-
νταν ὅλο καὶ πιὸ ἐνδιαφέροντα.  
Ὅταν ἐπικεντρώθηκες στὸ θέμα, 
ἀποφάσισα:  Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ 
ἔρχομαι ἐδῶ.  Ἦταν, φαίνεται, 
ἡ κατάλληλη χρονικὴ συγκυ-
ρία νὰ συμπέσουν τὰ δικά σου 
ὄνειρα μὲ τοὺς δικούς μας προ-
βληματισμοὺς γιὰ τὴ ζωή μας 
καὶ πῶς θὰ θέλαμε νὰ εἶναι στὸ 
μέλλον.

Ὁ ἀπόηχος τοῦ Β΄ Παγκο-

σμίου Πολέμου ἦταν πιὰ μα-
κριά. Αὐτὸ ποὺ τσάκισε ὅμως 
στὴ συνέχεια τὴν  Ἑλλάδα ἦταν 
ὁ ἐμφύλιος πόλεμος.  Ἡ πό-
λη μας, ἡ  Ἰστιαία, γεύτηκε τὴ 
σκληρότητά του.  Ἡ κοινωνία 
της ἦταν πληγωμένη, ὄχι μόνον 
ὑλικά, ἀλλὰ καὶ ἠθικά, ὅπως 
ὅλη ἡ  Ἑλλάδα. Στὴν  Ἀθήνα 
καὶ σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς μεγάλες 
πόλεις δημιουργήθηκαν ἀπὸ 
μορφωμένους καὶ ἀνήσυχους 
ἀνθρώπους, ἄνδρες καὶ γυ-
ναῖκες, διάφορες ὀργανώσεις 
καὶ κινήματα, ποὺ ἀπευθύνο-
νταν κυρίως στὴ νεολαία. Σκο-
πός τους νὰ βοηθήσουν μὲ τὶς 
γνώσεις καὶ τὶς δυνατότητές τους 
νὰ βρεῖ ἡ  Ἑλλάδα τὸν δρόμο 
πρὸς τὴν πρόοδο καὶ τὴν εὐτυ-
χία. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν κινη-
μάτων-ὀργανώσεων ἦταν καὶ 
οἱ Χριστιανικές.

Γνώρισες τότε ἀνθρώπους 
σχετικούς, καὶ κυρίως γυναῖκες 
ἀξιόλογες, κι ἐσύ, ἀγαπητή μας 
Τίτσα, πληροφορήθηκες γιὰ τὴ 
δράση τῆς Χριστιανικῆς Κίνη-
σης, ποὺ φούντωνε σὲ ὅλη τὴν  
Ἑλλάδα.  Ἐνεργὰ μέλη ἦταν νέες 
καὶ νέοι, ἐργαζόμενοι, μαθητές, 
φοιτητές, ἐπιστήμονες καὶ ἄλλοι 
ἀπὸ ἄλλους κλάδους τῆς κοι-
νωνίας. Πίστεψαν ὅτι μόνο μιὰ 
νεολαία γαλουχημένη μὲ ἀξί-
ες – ἀλληλεγγύη, δικαιοσύνη, 
ἐλευθερία, ἀνθρωπιὰ καὶ πίστη, 
ὅσα δηλαδὴ διδάσκει ἡ  Ἑλλη-
νοχριστιανικὴ ἀγωγή, θὰ δώσει 
τὴ δυνατότητα στὴν πατρίδα μας 

νὰ ξαναβρεῖ τὸν δρόμο ποὺ τῆς 
ἀξίζει.

Συγκινήθηκες καὶ ἀποφά-
σισες: Γιατί καὶ ἡ νεολαία τῆς  
Ἰστιαίας νὰ μὴν πάρει αὐτὰ τὰ 
μηνύματα; Καὶ τόλμησες καὶ 
ὀνειρεύτηκες καὶ πραγματο-
ποίησες τὴ δημιουργία τῶν Χρι-
στιανικῶν Μαθητικῶν  Ὁμάδων 
στὴν  Ἰστιαία.

Ἂν καὶ δὲν ἤσουν κοινωνιο-
λόγος, μᾶς μιλοῦσες γιὰ θέματα 
κοινωνικὰ μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα 
τῆς χριστιανικῆς κοσμοθεωρίας. 
Δὲν ἤσουν θεολόγος, καὶ ὅμως 
μᾶς ἔφερες κοντὰ στὶς μεγάλες 
ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς πί-
στης, συμπληρώνοντας τὰ κενὰ 
ποὺ εἴχαμε ἀπὸ τὴν οἰκογένειά 
μας καὶ τὸ σχολεῖο. Γιατὶ μᾶς 
ἔμαθες νὰ σκύβουμε καὶ νὰ με-
λατᾶμε τὸ βιβλίο τῶν βιβλίων, 
τὴν  Ἁγία Γραφή, τὴν Καινὴ Δια-
θήκη κυρίως, καὶ νὰ ἀντλοῦμε 
ἀπευθείας τὰ μεγάλα μηνύμα-
τα. Δὲν ἤσουν παιδαγωγός, κι 
ὅμως μὲ παιδαγωγικὸ τρόπο, μὲ 
ἁπλότητα καὶ ἀμεσότητα, μᾶς 
ἔπειθες γιὰ τὴ σημασία αὐτῶν 
ποὺ ἀκούγαμε.  Ἐξάλλου, ἡ 
συζήτηση καὶ ὁ διάλογος ἦταν 
πάντοτε ἀπαραίτητα.

Σὲ ἐμπιστευόμασταν, ὄχι 
χωρὶς τὶς ἀπορίες μας, τὶς 
ἐνστάσεις μας, τὶς ἀντιρρήσεις 
μας πολλὲς φορές.  Ἀκούγαμε, 
διαβάζαμε, μαθαίναμε, προβλη-
ματιζόμασταν, ψάχναμε, κρίνα-
με.  Ἐσύ, ἄλλωστε, μᾶς τόνιζες 
νὰ προσέχουμε, θυμίζοντας τὸ 

Εἰς μνημόσυνον
Παναγιώτα-Τίτσα  
Γώγου-Τσικρικᾶ
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τοῦ  Ἀποστόλου Παύλου: «Τὰ 
πάντα δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κα-
τέχετε» (Α΄ Θεσσαλ., ε΄ 21). Δὲν 
θέλησες ποτὲ νὰ μᾶς ἐπιβληθεῖς 
ὡς αὐθεντία.

Ἔπραξες αὐτὸ ποὺ ὀνειρεύτη-
κες: Νὰ κάνεις κἄτι γιὰ τὸν τόπο 
σου, νὰ βάλεις καὶ τὰ νιάτα τῆς  
Ἰστιαίας στὸν πανελλήνιο παλμὸ 
γιὰ τὶς χριστιανικὲς ἀλήθειες.

Ὅλα αὐτὰ στὸ περιθώριο 
τῶν σχολικῶν μας ὑποχρεώσε-
ων, ποὺ εἶχαν βέβαια τὴν πρώτη 
θέση, καθὼς ἑτοιμαζόμασταν νὰ 
ἀνοίξουμε τὰ φτερά μας γιὰ τὶς 
σπουδές μας. Τὸ σχολεῖό μας 
στὰ χρόνια ἐκεῖνα, παρὰ τὸ καλό 
του ἐπίπεδο, εἶχε ἀρκετὲς ἐλλεί-
ψεις. Βιβλιοθήκη δὲν ὑπῆρχε, 
ἀλληλοδανειζόμασταν ὅσα εἴχα-
με, καὶ οἱ καθηγητές μας (ἂν καὶ 
τιμᾶμε τὴ μνήμη τους γιὰ ὅσα 
μᾶς ἔδωσαν) ἦταν συνήθως 
αὐστηροὶ καὶ ἀπόμακροι, κι ἔτσι 
δὲν μᾶς βοηθοῦσαν ἐπαρκῶς.

Ἐσὺ ἤσουν κοντά μας, ἀγα-
πητή μας Τίτσα.

« Ἡ πίστη πρέπει νὰ ξυπνάει 
πρώτη. Πρώτη ἀπ’ ὅλα», γρά-
φει ἡ σύγχρονη ποιήτρια Κικὴ 
Δημουλᾶ.  Ἐμεῖς αὐτὸ τὸ εἴχαμε 
γνωρίσει καὶ καταλάβει ἐξ ἀρχῆς 
χάρις σὲ σένα. Μᾶς ἔμαθες νὰ 
καλλιεργοῦμε τὴν πίστη μας καὶ 
νὰ ζητοῦμε καὶ τὴ βοήθειά Του: 
«Πρόσθες ἡμῖν, Κύριε, πίστιν». 
Πόσες φορὲς στὴν πορεία τῆς 
ζωῆς μας μᾶς χρειάστηκε αὐτό!

Σήμερα ἀκοῦμε καὶ διαβά-

ζουμε ἀνθρώπους τῶν ἀξιῶν 
–καὶ ὄχι τῶν ἀξιωμάτων– νὰ 
λένε ὅτι ἡ κρίση ποὺ περνᾶμε 
εἶναι κυρίως κρίση ἀξιῶν, συ-
γκεκριμένων ἀξιῶν. « Ἀδυνάτισε 
ἡ ΠΙΣΤΗ, ἀδυνατίσε ἡ ΕΛΠΙΔΑ, 
ἀδυνάτισε ἡ ΑΓΑΠΗ», λέει ὁ μα-
καριώτατος  Ἀναστάσιος.

Ἐμεῖς, ἀγαπητή μας, τά «παι-
διά σου», δὲν ξέρω πόσο πε-
τύχαμε νὰ πιστεύουμε καὶ νὰ 
πραγματώνουμε αὐτὲς τὶς ἀξί-
ες, ἀλλά, ἂν κἄτι πετύχαμε, τὸ 
ὀφείλουμε σὲ σένα καὶ σὲ κά-
ποιους ἀκόμη ἀνθρώπους σὰν 
καὶ σένα.  Ἀνθρώπους ποὺ γνω-
ρίσαμε ἀργότερα στὴν  Ἀθήνα, 
τὴ Θεσσαλονίκη ἢ ὅπου ἀλλοῦ 
βρεθήκαμε, γιὰ νὰ σπουδάσου-
με, ὅπου τὸ περιβάλλον μᾶς 
ἐπέτρεψε νὰ δημιουργήσουμε 
ἐξαιρετικὲς γνωριμίες καὶ φιλίες.

Νομίζω ὅτι σ’ αὐτὸ συμφω-
νοῦν οἱ πρὶν ἀπὸ μένα, ἡ Λίτσα, 
ἡ Λούλα, ἡ  Ἕλλη κ.ἄ., οἱ μαζὶ μὲ 
μένα, Μαρία,  Ἠλέκτρα, Τάρσα, 
Μαρία..., καὶ οἱ μετὰ ἀπὸ μένα, ἡ 
Δέσποινα, ἡ Σωτηρία καὶ ἄλλες 
ποὺ δὲν θυμᾶμαι ἢ δὲν γνώρι-
σα. Αἰσθανόμαστε εὐτυχισμένες 
ὅλες ἐμεῖς, ποὺ σὲ συναντήσαμε 
στὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, στὴ 
μικρή μας πόλη, τὴν  Ἰστιαία.

Ἐσύ, ποὺ εὐτύχησες νὰ γίνεις 
ἐξαιρετικὴ σύζυγος καὶ μητέρα, 
ξέρω ὅτι εἶχες πάντοτε στὴν 
ἔγνοια σου καὶ στὴν προσευχή 
σου καὶ ἐμᾶς, τὰ ἄλλα «παιδιά 
σου».

Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ πλούσια 
δῶρά σου πρὸς ὅλες ἐμᾶς, τὶς 
μαθήτριές σου τῆς δεκαετίας τοῦ 
’50-’60, ἀγαπητή μας, τὰ λίγα 
καὶ φτωχὰ λόγια εἶναι μόνον 
ἕνα μικρὸ ἀντίδωρο. 

Λίγο πρὶν τὸ εἰρηνικό σου 
τέλος, εἶχα τὴν εὐτυχία νὰ μιλή-
σω ἀπὸ κοντά μαζί σου. Μέσα 
στὸν σύντομο διάλογό μας, μοῦ 
ἔψαλες κἄτι καὶ μὲ γύρισες πίσω 
στὸν χρόνο καὶ στὸν χῶρο τῶν 
εὐτυχισμένων μας συνάξεων.

Πολλὲς δὲν καταφέραμε 
νὰ βρεθοῦμε στὴν ἐξόδιό σου 
ἀκολουθία, ἀλλὰ μὲ τὴ σκέψη 
μας ἤμασταν κοντά σου καὶ ψι-
θυρίσαμε μαζὶ μὲ τὸν ψαλμῳδό 
«Μακαρία ἡ ὁδός, ᾗ πορεύει σή-
μερον».

Εὐχόμαστε καὶ πιστεύουμε 
ὅτι τώρα εἶσαι εὐτυχισμένη στὰ 
χέρια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μνήμη μας καὶ ἡ καρδιά 
μας ἔχει κρατήσει ζωντανὸ τὸ 
πέρασμά σου ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς 
πιὸ σημαντικῆς πορείας τῆς ζωῆς 
μας, καλή μας Παναγιώτα-Τίτσα 
Γώγου-Τσικρικᾶ.

Τὸ παραπάνω κείμενο δημοσιεύθη-
κε μὲ κάποιες ἀλλαγὲς στὴν ἐφημε-
ρίδα  Ὁ Παλμὸς τῆς Βόρειας Εὔβοιας, 
Σάββατο 20  Ἰουλίου 2013.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
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Τρία χρόνια χωρὶς τὴ Ρίτα... 
ἢ μήπως ὄχι;

Ναί. Τρία χρόνια χωρὶς 
τὴ φυσική της παρουσία ἀνάμε-
σά μας, ἀφοῦ ὁ Θεὸς τὴν πῆρε 
κοντά Του στὶς 23  Ἰουλίου  τοῦ 
2011. Καὶ ὅμως, ὑπάρχει πάντα 
μέσα μας, στὸν νοῦ καὶ τὴν καρ-
διά μας, στὴν καθημερινότητά 
μας, μὲ τὶς σοφὲς καὶ σεμνὲς 
νουθεσίες της στὰ ἁπλᾶ καὶ 
τὰ σύνθετα προβλήματα, στὰ 
χαρούμενα καὶ τὰ δυσάρεστα, 
στὰ εὔκολα καὶ τὰ δύσκολα τῆς 
ζωῆς!

Τὴ Ρίτα τὴ γνωρίσαμε στὴν 
ἐφηβεία μας, ὡς ὁμαδάρχισσα 
τὸν χειμῶνα στὶς Χ.Μ.Ο. (Χρι-
στιανικὲς Μαθητικὲς  Ὁμάδες) 
Δράμας καὶ τὸ καλοκαίρι στὶς 
κατασκηνώσεις τοῦ Γρανίτη 
Δράμας. Καὶ ἀπὸ τότε... δὲν χω-
ρίσαμε ποτέ! Μᾶς πῆρε ἀπὸ τὸ 
χέρι στὴ 2α πρὸς 3η Γυμνασίου 
καὶ μᾶς ὁδήγησε μὲ ἀσφάλεια 
στὴν ἐνηλικίωση. Καὶ περνώ-
ντας ἀπὸ ὅλα τὰ στάδια, μπήκα-
με μαζὶ στὴν τρίτη ἡλικία!

Ἀλήθεια, πῶς νὰ μιλήσεις 
γι’ αὐτὸ τὸ ταξίδι τῶν σαράντα 
καὶ πλέον χρόνων; Μᾶς μεγά-
λωσε «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ 
Κυρίου». Μᾶς ἔκανε ἐλεύθερα 
πνεύματα, ὅπως ἐξάλλου ἦταν 
καὶ ἡ ἴδια. Μᾶς ἔμαθε νὰ πατᾶμε 
γερὰ στὴ γῆ καὶ νὰ ἀτενίζουμε 
τὸν Οὐρανό, «ὅθεν ἥξει ἡ βοή-
θειά μας».

Ἔτσι ἔζησε καὶ πολιτεύτηκε 
ἡ Ρίτα μας σὲ ὅλο τὸ διάβα τῆς 

ζωῆς της.  Ἐλεύθερη, χωρὶς 
παρωπίδες, σταθερὴ καὶ ἀμε-
τακίνητη στὶς ἀρχὲς καὶ τὰ πι-
στεύω της, χωρὶς ἐκπτώσεις καὶ 
παλινῳδίες. Μὲ ἀγάπη ἀνυπό-
κριτη, ποὺ τὴ μοίραζε ἁπλόχερα 
γύρω της, χωρὶς ὑστεροβου-
λίες, χωρὶς νὰ προσδοκᾷ τὴν 
ἐλάχιστη ἀνταπόδοση. Αὐστηρὴ 
στὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀπόψεις της, 
πρῶτα γιὰ τὸν ἑαυτό της καὶ 
κατόπιν γιὰ ὅλους ἐμᾶς γύρω 
της.  Ὀλιγόλογη, καὶ πάντα 
«ἅλατι ἠρτυμένος» ὁ λόγος της. 
Εὐθεῖα σὲ ὅλα ἀπὸ χαρακτῆρος, 
προτιμοῦσε νὰ μιλᾷ μὲ τὰ ἔργα 
καὶ τὴν ὅλη βιοτή της.

Μὲ ἀπέραντη ὑπομονὴ καὶ 
καρτερία ὑπηρέτησε ὅλους τοὺς 
ρόλους ποὺ τῆς ἔταξε ὁ Θεὸς 
στὰ ἑβδομῆντα ἕξι (76) ἔτη τῆς 
ἐπίγειας ζωῆς της. Καλὴ κόρη, 
ἀξιαγάπητη ἀδελφή, σωστὴ καὶ 
εἰλικρινὴς ἐπαγγελματίας, χαρι-
σματικὴ ὁμαδάρχισσα, ὑποδειγ-
ματικὴ καὶ ἀφοσιωμένη σύζυ-
γος, στοργικὴ μάνα, γλυκύτατη 
γιαγιὰ καὶ πάντα ἀκριβὴ φίλη 
γιὰ ὅσους τὴν πλησίαζαν.

Στὰ νοσοκομεῖα, ὅπου νο-
σηλεύτηκε κατὰ καιροὺς τὰ 
τελευταῖα δύο χρόνια, δίδαξε 
γιατρούς, νοσηλευτές, συνο-
δοὺς ἀσθενῶν καὶ συνασθενεῖς 
της, μὲ τὴν ἐγκαρτέρηση καὶ τὴν 
ὑπομονή της, τί σημαίνει χρι-
στιανικὸς θάνατος, κοιτάζοντας 
πάντα μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύ-
νη ψηλά... στὸν Οὐρανό. Ποτὲ 
δὲν βαρυγκόμησε, ποτὲ δὲν 

παραπονέθηκε. «Δόξα τῷ Θεῷ 
πάντων ἕνεκεν», ἔλεγε.  Ὅσοι 
ζήσαμε ἀπὸ κοντὰ τὴν ἔξοδό 
της ἀποκτήσαμε ἐμπειρία τοῦ 
τί σημαίνει «χριστιανὰ τὰ τέλη 
τῆς ζωῆς ἡμῶν».

Ἔχουν περάσει κιόλας τρία 
χρόνια, ποὺ ἡ Ρίτα δὲν ζεῖ ἀνά-
μεσά μας. Καὶ ὅμως, εἶναι πα-
ροῦσα στὴν καθημερινὴ κου-
βέντα μας, στὴ σκέψη μας, μὰ 
προπαντὸς στὴν καρδιά μας. 
Τὴν ἀποχαιρετήσαμε προσκαί-
ρως, προσδοκώντας νὰ ξα-
νανταμώσουμε. Γι’ αὐτό «δὲν 
λυπούμεθα ὅπως οἱ μὴ ἔχοντες 
ἐλπίδα»!

Ρίτα μας, συνέχιζε νὰ φρο-
ντίζεις τοὺς ἀγαπημένους σου. 
Σὲ ἔχουμε πάντα ἀνάγκη. Συγ-
χώρησέ μας γιὰ τυχὸν λάθη καὶ 
παραλείψεις μας.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εἰς μνημόσυνον
Ρίτα (Αἰκατερίνη)  

Πελτέκη-Μαργαριτίδου
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Σὲ θυμᾶμαι!
Πάντα ζωσμένη τὸ τιμημένο λέντιον.
Ἐκτὸς ἀπ’ τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς γιορτές, 
ποὺ φοροῦσες τὸ καλό σου φόρεμα 
καὶ σὰν τὰ κλωσόπουλα μᾶς μάζευες 
μέσ’ στὴν  Ἐκκλησιὰ κοντά σου.
Καὶ μετὰ τὸ ξαναφοροῦσες
γιὰ τὸ μαγείρεμα καὶ τὰς ἀναγκαίας χρείας τῆς ἡμέρας.

Σὲ θυμᾶμαι!
Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτὸς
πάντα ζωσμένη τὸ πετραχήλι τῆς διακονίας.
Μόνο ἀργὰ τὴ νύχτα τὸ ἀποχωριζόσουν,
γιὰ νὰ κάνεις τὸν σταυρό σου·
νὰ ξαποστάσεις λίγο ἀπὸ τὸν κόπο καὶ τὸν καύσωνα τῆς μέρας
καὶ νὰ ὀνειρευτεῖς πῶς θἄθελες νὰ γίνουν τὰ παιδιά σου
σὰν μεγαλώσουν.

Σὲ θυμᾶμαι!
Ὅταν ὁ ὕπνος σφράγιζε γλυκὰ τὰ βλέφαρά σου,
νὰ τὄχεις πάντα δίπλα σου γιὰ ὥρα ἀνάγκης.
Καὶ σὰν τὸν φύλακα  Ἄγγελο τὴ νύχτα βιαστικὰ νὰ τὸ φορᾷς,
γιὰ νὰ διακονήσεις
πότε τὸ ἄρρωστο παιδί σου, 
πότε αὐτὸ ποὺ παραμιλοῦσε
ἢ αὐτὸ ποὺ ξεσκεπάστηκε καὶ θὰ κρυώσει.

Σὲ θυμᾶμαι!
Μὲ τὸ πόδι νὰ κουνᾷς τὸ μωρὸ στὴν κούνια,
μὲ τ’ ἕνα χέρι νὰ ἀνακατεύεις τὸ φαγητὸ στὴν κατσαρόλα,
μὲ τ’ ἄλλο νὰ τακτοποιεῖς τὴν πιατοθήκη
ἢ νὰ χαϊδεύεις τὸ κεφαλάκι τοῦ μικροῦ,
ποὺ ναζιάρικα κλαψούριζε τραβώντας σου τὴ φούστα.

Ἀλήθεια, πῶς πρόφθανες ὅλα ὅσα θέλουν
δεκαέξι παιδιὰ γιὰ νὰ μεγαλώσουν;
Δὲν χρειάζεται νὰ δῶ κανένα θαῦμα.
Σὲ σένα, μητέρα, εἶδα τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων!

ΚΡΙΣΠΟΣ ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ

Εἰς μνημόσυνον
Τὸ λέντιον τῆς Μητέρας
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε



Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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