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Τῆς Πατρίδας μου Καλοκαίρι

Μὲ τὴν ἅρμη στὰ χείλια, χαιρετῶ τοὺς γιαλούς σου·

τὶς ὑγρὲς ἀμμουδιές, τοὺς ἀπόκρημνους βράχους
ποὺ τὰ πόδια δροσίζουν στὰ γλαυκά σου νερά...

Ὡραία ποὺ εἶσαι Πατρίδα μου!

Χαιρετῶ βραχονήσια καὶ κοχύλια καὶ πέτρες,
τ’ ἀνοιγμένα κατάσπρα πανιά, στὰ πελάγη,
τὰ δελφίνια ποὺ φαίνονται καὶ χάνονται πάλι...

Ὡραία ποὺ εἶσαι Πατρίδα μου!

Χαιρετάω στοὺς κάμπους τὶς ἐλιὲς καὶ τ’ ἀμπέλια,
τὰ ποδάρια ποὺ θλίβουν τὸν καρπὸ τὸ μοσχάτο·

Πικροδάφνες θωπεύω καὶ θυμάρια καὶ σμύρτα...

Ὡραία ποὺ εἶσαι Πατρίδα μου!

Χαιρετῶ στὶς κορφὲς τὰ ὡραῖά σου κάστρα·

Τὴν καμπάνα ποὺ κρέμεται στὸ κλαρὶ μιᾶς μουριᾶς·

Θαλασσιὰ παραθύρια π’ ἀγναντεύουν τὸ κῦμα...

Ὡραία ποὺ εἶσαι Πατρίδα μου!

Ἔχε γειά, ἄγνωρέ μου, ποὺ μοῦ λές «καλημέρα»
καὶ βουνὰ ποὺ μπλαβίζετε μέσ’ στὸ γέρμα τοῦ ἥλιου
καὶ κορδέλλες ποὺ ζώνετε κοραλλένιο τὸ πέρα...

Ὡραία ποὺ εἶσαι Πατρίδα μου!

Ἔχε γειά,  Ἀποσπερίτη καὶ ζῳάκια τοῦ σούρουπου
κι ὅπου ρίξω τὸ βλέμμα, ζωγραφιὲς π’ ἀνταμώνω...
Καλοκαίρι τοῦ τόπου μου, ἔχε γειά, σὲ ἀφήνω...

Ὡραία ποὺ εἶσαι Πατρίδα μου!

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Σὲ μιὰ ἀπόμακρη ὄαση στὸ 
μέσον τῆς ἐρήμου τῆς  
Ἰουδαίας, ὁ γερο-Ἠλίας 

πεσμένος στὰ γόνατα ἔσκαβε, 
ἔχοντας στὸ πλευρό του κάποια 
φυτὰ ἀπὸ χουρμαδιές.  Ὁ γείτο-
νάς του  Ἰωακείμ, καθὼς σταμά-
τησε νὰ ποτίσει τὶς καμῆλές του, 
παρατήρησε τὸν ἱδρῶτά του νὰ 
βρέχει τὴν καυτὴ ἄμμο.

– Τί κάνεις, γέροντα; τὸν ρώ-
τησε.

– Πολὺ καλά, ἀπάντησε ὁ 
γερο-Ἠλίας, χωρὶς νὰ σηκώσει 
τὸ κεφάλι, ἐνῷ συνέχιζε τὴ δου-
λειά του.

– Τί κάνεις ἐκεῖ μὲ τόση ζέστη 
μὲ τὸ φτυάρι στὰ χέρια;

– Φυτεύω χουρμαδιές, ἀπά-
ντησε ὁ γέροντας.

– Χουρμαδιές! ἀναφώνησε 
ὁ  Ἰωακεὶμ καὶ ζάρωσε τὰ μά-
τια του μὲ ἀπαρέσκεια, σὰν κά-
ποιον ποὺ ἀκούει μιὰ μεγάλη 
ἀνοησία.  Ἡ ζέστη, συνέχισε, σὲ 
χτύπησε στὸ κεφάλι! Πές μου, 
πόσων χρονῶν εἶσαι;

–  Ὀγδόντα.  Ἀλλὰ τί σημα-
σία ἔχει αὐτό;

–  Ἄκου, γέροντα, οἱ χουρ-
μαδιὲς χρειάζονται πάνω ἀπὸ 
πενῆντα χρόνια, γιὰ νὰ ἀναπτυ-
χθοῦν καὶ νὰ καρποφορήσουν.  
Ἀκόμη καὶ ἂν ζήσεις ὣς τὰ ἑκα-

τό, μετὰ βίας θὰ γευτεῖς κάτι ἀπὸ 
τοὺς καρπούς τους.

– Κοίτα,  Ἰωακείμ, ἐγὼ ἔφαγα 
χουρμάδες ποὺ κάποιοι ἔσπει-
ραν, ἐνῷ οὔτε κἂν ὀνειρεύονταν 
ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς δοκι-
μάσουν.  Ἐγὼ σπέρνω σήμερα 
γιὰ ἄλλους, ποὺ μπορεῖ νὰ φᾶνε 
χουρμάδες αὔριο, καὶ γιὰ χάρη 
αὐτῶν τῶν ἀγνώστων ἀξίζει νὰ 
τελειώσω αὐτὸ τὸ ἔργο.  Ἔχε τὴν 
εὐχή μου!

Σᾶς βεβαιώνω πὼς ὁ διά-
λογος εἶναι αὐθεντικός. Προ-
έρχεται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ 

στὴ γῆ τους ἀκόμα καὶ σήμερα 
ρέει «γάλα καὶ μέλι» ( Ἐξ. γ΄ 8), 
ἀλλὰ δοκιμάζονται πολὺ σκλη-
ρά, καθὼς τὸ περιστέρι τῆς εἰρή-
νης ἀδυνατεῖ νὰ ἐναποθέσει τὸ 
κλαράκι τῆς ἐλιᾶς ποὺ κρατεῖ 
στὸ ράμφος του στὰ χέρια τῶν 
ἡγετῶν τῶν δύο λαῶν, καθὼς 
τὰ χέρια αὐτὰ κρατοῦν σφιχτὰ 
τὰ σύγχρονα συστήματα ἐξο-
λοθρεμοῦ, μὲ παιδαριώδεις, 
ἐγωιστικὲς δικαιολογίες. Διέ-
γραψαν ἀπὸ τὴ σκέψη καὶ τὴ 
ζωή τους τὸν προφητικὸ λόγο: 
«καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας 
αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύ-
νας (δόρατα) αὐτῶν εἰς δρέ-
πανα, καὶ οὐ λήψεται ἔτι ἔθνος 
ἐπ’ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ 
μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν» ( Ἠσ. β΄ 
4). Σκορπίζουν τὸν ὄλεθρο καὶ 
τὴν καταστροφή, ἀρνούμενοι 
πεισματικὰ νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν  
Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης στὸν τόπο 
ὅπου σαρκώθηκε, γιὰ νὰ φέρει 
τὴν καταλλαγὴ καὶ νὰ ἑνώσει 
τὰ διεστῶτα!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ

Ἡ προσδοκία τῆς συγκομιδῆς

Σᾶς βεβαιώνω πὼς ὁ διάλογος εἶναι αὐθεντι-
κός. Προέρχεται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ στὴ γῆ 
τους ἀκόμα καὶ σήμερα ρέει «γάλα καὶ μέλι» 
( Ἐξ. γ΄ 8), ἀλλὰ δοκιμάζονται πολὺ σκληρά, 
καθὼς τὸ περιστέρι τῆς εἰρήνης ἀδυνατεῖ νὰ 
ἐναποθέσει τὸ κλαράκι τῆς ἐλιᾶς ποὺ κρατεῖ 

στὸ ράμφος του στὰ χέρια τῶν ἡγετῶν τῶν δύο 
λαῶν, καθὼς τὰ χέρια αὐτὰ κρατοῦν σφιχτὰ τὰ 
σύγχρονα συστήματα ἐξολοθρεμοῦ, μὲ παιδα-

ριώδεις, ἐγωιστικὲς δικαιολογίες.K
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Ὁ τορπιλισμὸς τοῦ εὐδρό-
μου « Ἕλλη» τὸν Δε-
καπενταύγουστο τοῦ 

1940 στὴν Τῆνο συγκλόνισε τὸ 
Πανελλήνιο. Κύματα ὀργῆς καὶ 
ἱερῆς ἀγανάκτησης πλημμύρι-
σαν τὴν ἐθνικὴ συλλογικὴ συ-
νείδηση.  Ὅπως ἦταν ἑπόμενο, 
λοιπόν, ὁ πόλεμος ποὺ κήρυ-
ξε ἡ φασιστικὴ  Ἰταλία κατὰ τῆς  
Ἑλλάδας τὰ χαράματα τῆς 28ης  
Ὀκτωβρίου 1940 θεωρήθηκε 
ἱερός, καὶ ὁ στρατός μας ἔνιωθε 

μὲ πίστη τὴ Θεοτόκο  Ὑπέρμαχο 
Στρατηγό του, Σκέπη καὶ  Ὁδη-
γήτρια στὸ μέτωπο.

« Ἕνας λαὸς γονυκλινὴς 
προσεύχεται κι ἕνας στρατὸς 
προχωρεῖ», ἔγραφε ὁ Τίμος 
Μωραϊτίνης στὴν ἐφημερίδα  
Ἔθνος (21-11-1940). « Ἡ Πα-
ναγία ἐτέθη ἐπικεφαλῆς τοῦ 
στρατοῦ μας καὶ τὸν ὁδηγεῖ εἰς 
τὴν νίκην... Εἶναι Αὐτὴ ποὺ δὲν 
λησμονεῖ ὅτι εἰς μίαν ἑορτήν 
Της, πρὸ τῆς εἰκόνος Της, πρὸ 
τοῦ ναοῦ Της, ἐβυθίσθη ἀπὸ 

αἱμοσταγεῖς χριστιανικὰς χεῖρας 
ἕνα σκάφος, καὶ ὅτι ὁ βάρβα-
ρος κρότος μιᾶς τορπίλης διέ-
κοψε τὴν δέησιν καὶ ἐνέκρωσε 
τὰ προσευχόμενα χείλη».

Κι ὅταν διαβάζουμε σήμε-
ρα «γράμματα» μέσα ἀπ’ τὶς 
φλόγες καὶ τὸν κουρνιαχτὸ τοῦ 
πολέμου, ἐπαναβιώνουμε τὴν 
ἀτμόσφαιρα ἐκείνης τῆς ἡρω-
ικῆς ἐποχῆς, καὶ ὁ παλμός της 
τρικυμίζει τὴν ψυχή μας. Στὴν 
καυτὴ ἐπικαιρότητα τοῦ 1940-

41 μᾶς ἐπαναφέρει ὁ Τύπος μέ-
σα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ  Ἀλέκου 
Φλωράκη μὲ τίτλο  Ἡ Παναγία 
τῆς Τήνου στὸν ἀγῶνα τοῦ ’40 
(Πανελλήνιο  Ἱερὸ  Ἵδρυμα 
Εὐαγγελιστρίας Τήνου,  Ἀθή-
να 1990).

( Ἐφημερίδα  Ἡ Βραδυνή,
14-11-1940)

Τὴν ἐποποιΐαν [...] ἀφη-
γοῦνται, κατὰ τὸν ὡραιότερον 
τρόπον, οἱ ἡρωικοί μας φαντά-
ροι ἀπὸ τὴν σκηνὴν τοῦ Με-
τώπου ἢ ἀπὸ τὴν κλίνην τοῦ 

τραυματίου, εἰς τὰ γράμματα 
ποὺ στέλνουν εἰς τοὺς οἰκείους 
των. Γράμματα ἁπλᾶ, γραμμένα 
μὲ μολύβι στὸ γόνατο, ἐπάνω 
εἰς ἕνα μισοξεσχισμένον φύλ-
λον χάρτου, γραμμένα βια-
στικά, κάτω ἀπὸ τὸν ἐχθρικὸν 
καταιγισμὸν ἢ μέσα ἀπὸ τοὺς 
πόνους τοῦ τραύματος, ἀλλὰ 
ξεχειλίζοντα ὅλα ἀπὸ ἡρωικὴν 
αὐταπάρνησιν [...] καὶ ἀκράδα-
ντον πεποίθησιν εἰς τὴν νίκην.

( Ἐφημερίδα  Ἀσύρματος,
19-11-1940)

Τὸ χαρακτηριστικώτερον εἰς 
τὰ γράμματα αὐτὰ εἶναι ἡ ἀκλό-
νητος πίστις τῶν στρατιωτῶν 
μας ὅτι εἰς τὸν ἡρωικόν των 
ἀγῶνα ἔχουν συμπαραστάτην 
τὴν Μεγαλόχαρη, ἡ  Ὁποία θὰ 
τοὺς βοηθήσει νὰ ἐκδικηθοῦν, 
μαζὶ μὲ τόσα ἄλλα παλαιὰ καὶ 
πρόσφατα ἐγκλήματα τοῦ 
ἐπιδρομέως, καὶ τὸ στυγερὸν 
ἔγκλημα τῆς 15ης Αὐγούστου.  
Ἀλλὰ ἂς ἀφήσωμεν τοὺς ἰδί-
ους τοὺς ἥρωας νὰ ἀφηγηθοῦν 
τὴν ἐποποιΐαν των.  Ἰδοὺ τί γρά-
φουν:

« Ἀγαπητοί μου γονεῖς,
Σεῖς θὰ φαντάζεσθε πράγμα-

τα φοβερὰ καὶ τομακτικά, ἐνῷ 
ἐμᾶς δὲν μᾶς νοιάζει καθόλου. 
Γι’ αὐτὸ μὴ στενοχωριέστε.  
Ἄλλωστε, γιὰ ὅλα τὰ  Ἑλληνό-
πουλα τοῦ Μετώπου φροντίζει 
ἡ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου νὰ τὰ 
κρατῇ γερὰ καὶ νὰ τοὺς δίνῃ νί-
κες καὶ μόνο νίκες».

1940-41
Γράμματα ἀπὸ τὸ μέτωπο

Ὁ πόλεμος ποὺ κήρυξε ἡ φασιστικὴ  Ἰταλία κατὰ 
τῆς  Ἑλλάδας τὰ χαράματα  τῆς 28ης  Ὀκτωβρίου 
1940 θεωρήθηκε ἱερός, καὶ ὁ στρατός μας ἔνιω-

θε μὲ πίστη τὴ Θεοτόκο  Ὑπέρμαχο Στρατηγό 
του, Σκέπη καὶ  Ὁδηγήτρια στὸ μέτωπο.K
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«Τίποτα μὴ σκέφτεσαι, μὴ λογαριάζεις.  Ἡ Πα-
ναγία μᾶς σκεπάζει ὅλους μὲ τὰ ἅγια φτερὰ τῆς 
προστασίας Της... Νικοῦμεν καὶ θὰ νικοῦμεν 

συντριπτικὰ τοὺς ἀπειράριθμους  Ἰταλούς... γιατὶ 
ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία εἶναι μαζί μας».

K

K

«Καίτη μου,
Δὲν θέλω νὰ μοῦ στείλῃς φα-

νέλες καὶ κάλτσες. Προτιμῶ νὰ 
μοῦ φτιάξῃς καὶ νὰ μοῦ στείλῃς 
μιὰ σημαία τῆς ξηρᾶς, στὸ μέγε-
θος ποὺ ἔχουν τὶς σημαῖές των 
τὰ σωματεῖα. Στὸ κέντρον, μέσα 
σ’ ἕνα χρυσὸ κύκλο νὰ βάλῃς 
τὸν Ντῖνο νὰ ζωγραφίσῃ τὴν Πα-
ναγία τῆς Τήνου. Μιὰ τέτοια ση-
μαία θέλω νὰ κάνω δῶρο στὸν 
λόχο μου.

Θὰ παραξενεύεσαι, γιατὶ δὲν 
μὲ ἤξερες γιὰ θρῆσκο, ἀλλά, ἀπ’ 
ὅσα βλέπουν τὰ μάτια μου, πι-
στεύω κι ἐγὼ ὅτι μιὰ θεϊκὴ δύ-
ναμις συντροφεύει τὸν στρατόν 
μας.  Ἄλλωστε, πῶς μποροῦσα 
νὰ μείνω μόνος ἐγὼ ἀσυγκίνητος 
μέσα στὸ κῦμα τῆς πίστεως ποὺ 
ἔχει ὅλος ὁ στρατός μας πρὸς τὴν 
Παναγία τῆς Τήνου, ποὺ τὴν πι-
στεύει προστάτιδά του;».

( Ἐφημερίδα Πρόοδος {Χίου}, 
6-12-1940)

« Ἀπὸ χτὲς βρίσκομαι στὸν 
τιμημένο δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴ 
μάχη τῶν ἀδελφῶν μας. Τίποτα 
μὴ σκέφτεσαι, μὴ λογαριάζεις.  
Ἡ Παναγία μᾶς σκεπάζει ὅλους 
μὲ τὰ ἅγια φτερὰ τῆς προστασίας 
Της... Νικοῦμεν καὶ θὰ νικοῦμεν 
συντριπτικὰ τοὺς ἀπειράριθμους  
Ἰταλούς... γιατὶ ὁ Θεὸς καὶ ἡ Πα-
ναγία εἶναι μαζί μας».

( Ἐφημερίδα Πρόοδος {Χίου}, 
17-12-1940)

« Ἀδελφούλα μου,
Νικοῦμε παντοῦ.  Ἡ Παναγία 

ὁλοζώντανη μᾶς ἀκολουθεῖ... 
Παρακαλεῖτε καὶ σεῖς ὅσο μπο-
ρεῖτε γιὰ τὴ σύντομη τελικὴ νί-
κη».

( Ἐφημερίδα  Ἡ Ζωὴ, ΛΑ΄, 1147)
«Εἶναι βαθιὰ ριζωμένη στὴν 

ψυχὴ ὅλων μας, ἀξιωματικῶν 
καὶ ὁπλιτῶν, ἡ πεποίθησις ὅτι 
μαχόμεθα τὸν ἱερώτερον καὶ δι-

καιότερον ἀγῶνα... Οἱ ἐχθροὶ μᾶς 
ἔπληξαν τὰ ἱερώτερα αἰσθήματά 
μας, τὴν θρησκείαν μας καὶ τὴν 
ἀγάπην μας πρὸς τὴν ἐλευθε-
ρίαν, καὶ θὰ τιμωρηθοῦν. Τοὺς 
ἀξίζει.  Ἡ Παναγία θὰ βοηθήσῃ».

*     *     *

Γράμματα πρὸς τὴν  Ἐπιτροπὴ 
τοῦ  Ἱεροῦ  Ἱδρύματος Εὐαγγε-

λιστρίας Τήνου

«Τ.Τ. 825     20  Ἰανουαρίου 1941
Τὸ 7ον Στοιχεῖον τῆς 3ης Πυρο-

βολαρχίας, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς, καθ’ ἣν ἑωρτάσθη 
τὸ κόψιμον τῆς πατροπαραδότου 
Βασιλόπιττας, ηὐνοήθη διὰ τοῦ 
ἐν αὐτῇ τυχηροῦ (Γοῦρι) δεκα-

δράχμου.
Τοῦτο –οὐχὶ διὰ τὴν εὐτελε-

στάτην ἀξίαν του– κοινὴ ἐπιθυ-
μία μετ’ εὐλαβείας καὶ εὐσεβείας 
ἀποστέλλει πρὸς  Ὑμᾶς μὲ τὴν 
θερμοτάτην παράκλησιν, ὅπως 
αὐτούσιον ἐναποτεθῇ τῇ Θαυμα-
τουργῷ Προστάτιδι Εἰκόνι τῆς Θε-
ομήτορος, ὡς ἐλάχιστον δεῖγμα 
ἀπείρου λατρείας τῶν ἀγωνιζομέ-
νων παιδιῶν τῆς  Ἑλλάδος ὑπὲρ 
τῆς  Ἐλευθερίας – Θρησκείας καὶ 
Πατρίδος καὶ κατὰ τῶν ἀτίμων 
δολοφόνων τῆς « Ἕλλης» καὶ 
ὑβριστῶν τῆς Παναγίας μας.

Μετ’ εὐλαβείας καὶ σεβασμοῦ
Ὁ Στοιχειάρχης Λοχίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ».
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«Μέτωπον, τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 
1941
15 Β΄ Λόχος Διαβιβάσεων Τ.Τ. 
518

Σεβαστέ μοι κύριε Πρόεδρε,
Χάρις τῆς θαυματουργοῦ 

Εἰκόνος τῆς  Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου τοῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρί-
ας καὶ πάντων τῶν  Ἁγίων εἶμαι 
καλά, ὁ δὲ στρατός μας ἔγραψε 
μέχρι τοῦδε ἐν τῷ  Ἀλβανικῷ 
Μετώπῳ ἀρκετὰς σελίδας θρι-
άμβου καὶ δόξης.

Διὰ ταχυδρομικῆς ἐπιταγῆς 
ἀποστέλλω εἰς παραλαβήν σας 
δραχμὰς 300, τὰ ὁποίας παρα-
καλῶ νὰ διαθέσητε διὰ τὴν τέ-
λεσιν μιᾶς θείας λειτουργίας...

Εἰς τὴν ἀνωτέρω διεύθυνσίν 
μου, μ’ ἀποστέλλετε διὰ ταχυ-
δρομικοῦ δέματος ἀνεκτίμητον 
φυλακτὸν τῆς Μεγαλόχαρης...

Διατελῶ μετὰ βαθυτάτου σε-
βασμοῦ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ».

«Οἱ  Ἀξ/κοὶ καὶ ὁπλῖται τοῦ Μετ. 
Σώματος 29 Σ. Πεζικοῦ

Κύριε  Ἐπίτροπε  Ἐκκλησιαστικῆς  
Ἐπιτροπῆς Τήνου,

Οἱ ἐν τῇ συνημμένῃ καταστά-
σει ἀναγραφόμενοι ἀξ/κοὶ καὶ 
ὁπλῖται τῆς ἀνωτέρω Μονάδος, 
εὑρισκόμενοι εἰς τὰ χιονισμένα 
βουνὰ τῆς  Ἀλβανίας συμβάλ-
λοντες εἰς τὴν καταδίωξιν καὶ 
κατατρόπωσιν τοῦ βαρβάρου 
ἐχθροῦ καὶ ἔχοντες πάντοτε εἰς 
τὸν νοῦν τὸν Θεὸν καὶ μόνον, 
κατέθεσαν ἕνας ἕκαστος, ὡς ἐν 
τῇ καταστάσει ἐμφαίνεται, χρη-
ματικὸν ποσὸν ... μὲ τὴν παρά-
κλησιν ὅπως διαθέσητε τοῦτο 
πρῶτον διὰ μικράν τινα δέησιν 
ὑπὲρ εὐοδώσεως τῶν  Ἑλλη-
νικῶν ὅπλων καὶ δεύτερον, 
ἐὰν βεβαίως τοῦτο εἶναι δυνα-
τόν, διὰ τοῦ γλίσχρου αὐτοῦ 
χρηματικοῦ ποσοῦ ἀγοράσητε 
στόλισμά τι διὰ τὴν ἐκκλησίαν 
ταύτην...

Τ.Τ. 251 τῇ 18 Μαρτίου 1941
Οἱ ἀξ/κοὶ καὶ ὁπλῖται Μ. Σώ-

ματος 29 Συν/τος Πεζικοῦ 840 
Μονάδος».

Στὰ γράμματα τῶν στρατι-
ωτῶν μας ἀπαντοῦσε ἔνθερ-
μα καὶ ἐνισχυτικὰ κάθε φορὰ 
ἡ  Ἐπιτροπὴ τοῦ  Ἱεροῦ  Ἱδρύ-
ματος καὶ ἔστελνε ἁγιασμένα 
εἴδη, φυλακτὰ καὶ εἰκονάκια, 
«τὰ ὁποῖα προσήρχοντο νὰ πα-
ραλάβουν τὰ φανταράκια μας 
μὲ τὰ μάτια βουρκωμένα καὶ μὲ 
τὴν ψυχὴν ἀναζωπυρωμένην 
ἀπὸ τὴν πίστιν», ὅπως ἔγραφε 
ὁ  Ὑπολ/γός Ρωμανὸς Ματθαι-
άσσος, ΙΙ Σύν/γμα  Ὀρειβ. Πυρ/
κοῦ.

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Τὸν καιρὸ τῆς γερμανοϊ-
ταλικῆς κατοχῆς (1940-
1944), ὅταν γίνονταν φα-

σαρίες ἢ πράξεις δολιοφθορᾶς 
ἀπὸ τὴν  Ἀντίσταση, οἱ κατα-
κτητὲς ἔβγαζαν διαταγὴ ἀπὸ 
τὴν Kommandatur νὰ κλείσουν 
τὰ σχολεῖα.  Ἔτσι μέναμε χωρὶς 
σχολεῖο καὶ χωρὶς τὴ δυνατότη-
τα νὰ προχωρήσουμε, ἰδιαίτερα 
ὅσοι νέοι προετοιμάζονταν γιὰ 
εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις στὸ Πα-
νεπιστήμιο καὶ τὸ Πολυτεχνεῖο.

Ὅταν αὐτὴ ἡ κατάσταση συ-
νεχιζόταν ἐπὶ μέρες ἢ καὶ ἑβδο-
μάδες, ὁ Γυμνασιάρχης μας, 
ὁ ἀείμνηστος κύριος Μπου-
ρατῖνος, ποὺ μὲ ὑπομονὴ καὶ 
χαμόγελο προσπαθοῦσε νὰ βο-
ηθήσει τὰ παιδιὰ ποὺ σπούδα-
ζαν μὲ τόσο ἀντίξοες συνθῆκες, 
συνεδρίαζε μὲ τοὺς καθηγητές, 
γιὰ νὰ βρεθεῖ κάποια λύση. Τε-
λικῶς ἔπαιρναν ἡρωικὲς ἀποφά-
σεις καὶ προχωροῦσαν ἐκτὸς ἐπι-
σήμου προγράμματος σὲ λύση 
ποὺ θύμιζε κρυφὸ σχολεῖο τῆς 
Τουρκοκρατίας.

Τί ἀποφάσιζαν;  Ἀποφάσι-
ζαν καὶ ὑλοποιοῦσαν ἕνα πρό-
γραμμα ἐκτάκτου ἀνάγκης, γιὰ 
νὰ μὴ μείνουν τὰ παιδιὰ ἀγράμ-
ματα. Πιὸ συγκεκριμένα, καὶ μὲ 
τὴ συμπαράσταση τῶν γονέων 
μας, ἔβρισκαν δυό-τρία δωμάτια 

κάπου γύρω στὴν πλατεῖα Μερ-
κούρη στὰ  Ἄνω Πετράλωνα, 
ἐκεῖ μετέφεραν μερικὰ θρανία, 
καὶ ἀνεπίσημα γίνονταν τὰ μα-
θήματα ἀπὸ τοὺς καθηγητές μας.

Ἴσως αὐτὸ νὰ φαίνεται περί-
εργη μέθοδος παρακάμψεως τῆς 
διαταγῆς τῶν κατοχικῶν ἀρχῶν 
καὶ σὰν εἶδος ἀντίστασης στὴν 
ἀπειλὴ ἀγραμματοσύνης τῶν νέ-
ων τῆς ἐποχῆς. Πάντως, ὁ Γυμνα-
σιάρχης μας καὶ οἱ καθηγητές μας 
τολμοῦσαν νὰ λειτουργήσουν τὸ 
Γυμνάσιο κατ’ αὐτὸ τὸν περίεργο 
καὶ ἰδιόμορφο τρόπο.

Ὅταν ἡ κατάσταση χειρο-
τέρευε καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ 

λειτουργήσουν οὔτε τό «κρυφὸ 
σχολεῖο τῆς κατοχῆς», τότε πη-
γαίναμε στὰ σπίτια μας γιὰ αὐτο-
διδασκαλία. Δηλαδὴ ἔπαιρνε ὁ 
καθένας τὰ βιβλία ποὺ χρειά-
ζονταν, γιὰ νὰ καλύψουμε τὴν 
ὕλη, καὶ διάβαζε μόνος του 
ὅπως μποροῦσε καλύτερα.  
Ὁλόκληρο μάθημα σὰν τὴ Βι-
ολογία μποροῦσε νὰ χρειαστεῖ 
νὰ τὸ μάθουμε μόνοι μας, γιὰ 
νὰ μπορέσουμε νὰ δώσουμε 
εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις στὸ Πα-
νεπιστήμιο.

Ὅλα αὐτὰ ἴσως φαίνονται 
περίεργα καὶ ἀπόμακρα, ἀλλὰ 
ἦταν τότε μιὰ πραγματικότητα, 
ποὺ μᾶς ἔβγαζε κάπως ἀπὸ τὸ 
ἀδιέξοδο τῆς προοπτικῆς νὰ 
μείνουμε ἀγράμματοι λόγῳ 
τῶν συνθηκῶν τῆς κατοχῆς καὶ 
τοῦ πολέμου.  Ἦταν ἕνα μικρὸ 
φωτάκι ἐλπίδας, ἕνα μικρὸ κε-
ράκι μέσ’ στὴ σκοτεινιά, ποὺ ὁ 
Γυμνασιάρχης καὶ οἱ καθηγητές 
μας τολμοῦσαν ν’ ἀνάψουν. Κά-
ποια παροιμία λέει: «Μὴν κατα-
ριέσαι τὸ σκοτάδι· ἄναψε καὶ σὺ 
ἕνα κεράκι».

Δ. Σ. ΜΠΟΤΣΕΑΣ

Τὸ κρυφὸ σχολεῖο τῆς Κατοχῆς

Ὅλα αὐτὰ ἴσως φαίνονται περίεργα καὶ ἀπόμα-
κρα, ἀλλὰ ἦταν τότε μιὰ πραγματικότητα, ποὺ 
μᾶς ἔβγαζε κάπως ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο τῆς προο-

πτικῆς νὰ μείνουμε ἀγράμματοι λόγῳ τῶν συν-
θηκῶν τῆς κατοχῆς καὶ τοῦ πολέμου.  Ἦταν ἕνα 
μικρὸ φωτάκι ἐλπίδας, ἕνα μικρὸ κεράκι μέσ’ 
στὴ σκοτεινιά, ποὺ ὁ Γυμνασιάρχης καὶ οἱ κα-

θηγητές μας τολμοῦσαν ν’ ἀνάψουν.

K
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Βρισκόμαστε στὰ χρόνια 
τῆς γερμανικῆς Κατοχῆς.  
Ἕνα χωριουδάκι στὶς δυ-

τικὲς πλαγιὲς τῶν Πιερίων ἔχει 
τυλιχτεῖ στὶς φλόγες καὶ τοὺς 
καπνούς.  Ἀνήμποροι καὶ γέροι, 
ὅσοι δὲν μπόρεσαν νὰ βγοῦν 
ἀπὸ τὰ σπίτια τους, κάηκαν ζω-
ντανοί. Κι ἄλλους τοὺς σκότω-
σαν οἱ Γερμανοὶ ἐπὶ τόπου.

Αἰτία γι’ αὐτὴ τὴ συμφορὰ 
ἦταν ἡ συμπλοκὴ ποὺ εἶχε γίνει 
τὴν προηγούμενη ἡμέρα ἀνά-
μεσα σὲ μιὰ ὁμάδα ἀνταρτῶν 
καὶ τὴ γερμανικὴ περίπολο ποὺ 
ἀνέβαινε στὸ χωριό.  Ἦταν σί-
γουρο πὼς οἱ Γερμανοὶ θὰ κα-
τέστρεφαν τὸ χωριό τους, ὅπως 
εἶχε συμβεῖ σὲ παρόμοιες περι-
πτώσεις καὶ σ’ ἄλλες περιοχές.  
Ἡ μόνη σωτηρία τῶν κατοίκων 
ἦταν ἡ φυγή. Τὰ ξημερώματα 
ὁλόκληρες οἰκογένειες, νέοι, 
γέροι, μάννες μὲ μωρὰ παιδιά, 
ἅρπαξαν βιαστικὰ ὅ,τι μπόρεσαν 
ἀπὸ τὸ σπίτι τους καὶ σχηματί-
ζοντας μιὰ ἀνθρώπινη ἁλυσίδα 
ἀκολούθησαν τὸ μονοπάτι ποὺ 
ὁδηγοῦσε στὸ βουνό.

Πρωτοπόρος στὴ δύσκολη 
αὐτὴ πορεία ὁ παπα-Γιάννης, ὁ 
ἱερέας τοῦ χωριοῦ. Στοὺς ὤμους  
του κρατᾷ σὰ λάβαρο τὴ γερό-
ντισσα μητέρα του, παράλυτη 
ἀπὸ χρόνια.

Ἡ ἀγωνία μεγάλη, ὁ δρόμος 
ἀνηφορικὸς καὶ δύσβατος. Τό 
«φορτίο» στὴν πλάτη τοῦ ἱερέα 
βαρύ. Κοντανασαίνει. Χοντρὲς 
σταγόνες ἱδρῶτα κυλοῦν στὸ μέ-
τωπό του. Σκυφτὸς καθὼς εἶναι, 
ἡ μακριὰ γενειάδα του ἀκουμπά-
ει στὴ γῆ.  Ἡ μάννα του στοὺς 
ὤμους του, ψηλότερα ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους, φαίνεται σὰν νὰ ἀκου-
μπάει στὸν οὐρανό.

Ἀνηφορικὸς ὁ δρόμος. Καὶ 
τό «φορτίο» ἀπὸ τὴν κόπωση 

ἀκόμα πιὸ βαρύ.  Ὅμως ὁ παπα-
Γιάννης δὲν σταματᾷ. Συνεχίζει 
τὴν πορεία του, κουβαλώντας 
ἀγόγγυστα τὴ μάννα του. Πίσω 
ἀκολουθεῖ ἡ πρεσβυτέρα μὲ τὰ 
τέσσερα μικρὰ παιδιά τους. Πο-
νάει καὶ γι’ αὐτούς. Κοντοστέ-
κεται καὶ τοὺς δίνει κουράγιο. 
Νοιάζεται καὶ γιὰ τὸ ποίμνιό του, 
ποὺ τὸ βλέπει ν’ ἀνεβαίνει σι-
ωπηλὰ τὸν δικό του Γολγοθᾶ. 
Σκέφτεται ἰδιαίτερα τοὺς ἡλικι-
ωμένους, τοὺς ἀρρώστους, τὰ 
μικρὰ παιδιὰ ποὺ κρυώνουν, 
καθὼς ἀρχίζουν νὰ πέφτουν οἱ 
πρῶτες νιφάδες τοῦ χιονιοῦ.

Σὲ λίγο θὰ πέσει καὶ τὸ σκο-
τάδι.  Ὁ Λειτουργὸς τοῦ  Ὑψί-
στου προσεύχεται καὶ προχωρεῖ.  
Ἔχει πίστη στὸν Θεὸ πὼς δὲν θὰ 
τοὺς ἐγκαταλείψει. Θὰ προστατέ-
ψει κι αὐτούς, ὅπως προστάτεψε 
τὸν περιούσιο λαό του στὴν ἔρη-
μο.  Ἡ πορεία τους μοιάζει λίγο 
μὲ τὴν πορεία τῶν  Ἰσραηλιτῶν. 
Φύγανε τότε οἱ  Ἰσραηλῖτες ἀπὸ 
τὴν Αἴγυπτο, γιὰ νὰ γλιτώσου-
νε ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ Φαραώ. 
Φεύγουν τώρα καὶ οἱ κάτοικοι 

τῶν Πιερίων ἀπὸ τὸ χωριό τους, 
γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴ μανία τοῦ 
κατακτητῆ.  Ἐκεῖ προπορευόταν 
ὁ Μωυσῆς, κρατώντας στὰ χέ-
ρια του τὶς πλάκες μὲ τὶς δέκα 
ἐντολὲς ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ὁ 
Θεός.  Ἐδῶ προπορεύεται ὁ 
παπα-Γιάννης, κουβαλώντας 
στοὺς ὤμους τὴ μάννα του, 
πιστὸς στὴν ἐντολή: «Τίμα τὸν 
πατέρα σου καὶ τὴ μητέρα σου».  
Ἔκανε τόσα θαύματα τότε ὁ Θε-
ός, γιὰ νὰ σώσει τὸν περιούσιο 
λαό Του: τοὺς πέρασε ἀπὸ τὴν  
Ἐρυθρὰ Θάλασσα, τοὺς ἔδωσε 
τὸ μάννα, ὀρτύκια, νερὸ στὴν 
ἔρημο. Δὲν μπορεῖ! Κάποιο 
θαῦμα θὰ κάνει καὶ γι’ αὐτὰ τὰ 
παιδιά του.  Ὁ παπα-Γιάννης τὸ 
πιστεύει καὶ προχωρεῖ.

Καὶ νὰ τὸ πρῶτο θαῦμα! Λί-
γα μέτρα πιὸ πέρα διακρίνουν 
τὴν ἐγκαταλελειμμένη καλύβα 
ἑνὸς κτηνοτρόφου. Εἶναι μιὰ 
ὄαση μετὰ τὴν τόση κοπιαστικὴ 
πορεία. Πρὶν ἀνοίξουν τὴν πόρ-
τα, κοντοστέκονται, γυρίζουν 
καὶ κοιτοῦν τὸ χωριό τους, ποὺ 
ἁπλώνεται κάτω ἀπὸ τὰ πόδια 

Ὁ Λειτουργὸς τοῦ  Ὑψίστου
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τους. Τὸ βλέπουν νὰ φλέγεται. 
Χέρια ἐχθρικὰ καταστρέφουν 
τὰ σπίτια τους, τὸ βιός τους, τὸν 
μόχθο μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς. 
Οἱ γυναῖκες κλαῖνε, τὰ μωρὰ 
τσιρίζουν, οἱ ἄντρες ὀργίζονται, 
βρίζουν καὶ ἀπειλοῦν.

–  Ἀδέλφια μου, ἀκούγεται 
ἡ φωνὴ τοῦ παπα-Γιάννη, μὴν 
ἀπελπίζεστε!  Ὁ πόλεμος κάπο-
τε θὰ τελειώσει.  Ὁ Κύριος ποὺ 
ἔσωσε τὴ ζωή μας θὰ βοηθήσει 
νὰ ξαναγυρίσουμε καὶ πάλι στὸ 
χωριό μας, θὰ ξανακτίσουμε τὰ 
σπίτια μας, θὰ ξαναφτιάξουμε τὸ 
βιός μας. Τώρα ἂς Τὸν εὐχαρι-
στήσουμε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρ-
διᾶς μας γιὰ τὸ θαῦμα ποὺ ἔκανε 
νὰ βρεθεῖ αὐτὴ ἡ καλύβα στὸν 
δρόμο μας. Θὰ περάσουμε ἐδῶ 
τὴ νύχτα, θὰ ξεκουραστοῦμε, 
καὶ τὸ πρωΐ, ποὺ θὰ ἔχουμε 
ἐπανακτήσει τὶς δυνάμεις μας, θὰ 
συνεχίσουμε τὴν πορεία. Καὶ νὰ 
εἶστε βέβαιοι πὼς ὁ πανάγαθος 
Θεός, ποὺ εἶναι κοντά μας, θὰ 
μᾶς ὁδηγήσει κι ἐμᾶς, ὅπως τοὺς  
Ἰσραηλῖτες, σὲ κάποια «Γῆ τῆς  
Ἐπαγγελίας», γιὰ νὰ μείνουμε 
ἐκεῖ, μέχρι νὰ περάσει ἡ μπόρα.

Οἱ συγχωριανοί του παίρ-
νουν κουράγιο ἀπὸ τὰ λόγια 
του. Βρίσκει ὁ καθένας μιὰ γω-
νιὰ στὴν καλύβα νὰ ξαπλώσει.  
Ὁ παπα-Γιάννης, ἀφοῦ τακτοποί-
ησε τὴ μάννα του καὶ τὴν οἰκογέ-
νειά του, γονατίζει καὶ προσεύχε-
ται. Μὲ τὰ μάτια ὑψωμένα στὸν 
οὐρανό, εὐχαριστεῖ τὸν Θεὸ γιὰ 
τὴ σωτηρία τους, δέεται γιὰ τὶς 
ψυχὲς τῶν συγχωριανῶν του 
ποὺ χάθηκαν, παρακαλεῖ τὸν 
Κύριο νὰ τοὺς προστατέψει.

Σηκώνεται γαλήνιος. Κοιτά-
ζει τοὺς συγχωριανούς του. Στὰ 
πρόσωπά τους εἶναι ζωγραφι-
σμένη ἡ ἀγωνία, ὁ τρόμος, ὁ 
πόνος. Πλησιάζει ἕναν ἕναν καὶ 
προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἐνθαρρύνει. 
Στέκεται μπροστὰ στὴν πρεσβυ-
τέρα. Τῆς ρίχνει μιὰ τρυφερὴ μα-
τιά. Τὰ παιδιά του ἔχουν ἀποκοι-
μηθεῖ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάννας 

τους.  Ἀθόρυβα πηγαίνει καὶ κά-
θεται δίπλα στὴ δική του μάννα. 
Στὸ γεμάτο ἀγωνία βλέμμα της 
διακρίνει τὴ μητρικὴ ἀγάπη, τὴν 
ἐγκαρτέρηση. Τῆς χαϊδεύει τὸ 
λευκόμαλλο κεφάλι της.  Ἀνα-
σηκώνεται λίγο ἡ μάννα, παίρνει 
τὸ χέρι τοῦ παιδιοῦ της, τὸ χέρι 
τοῦ ἱερέα, καὶ τὸ ἀσπάζεται μὲ 
σεβασμὸ κι εὐγνωμοσύνη.

–  Ἄχ, τί σταυρὸ κουβαλᾷς, 
παιδάκι μου! ψιθυρίζει μὲ βαθὺ 

ἀναστεναγμό.
Κι ὁ παπα-Γιάννης μὲ μιὰ 

λάμψη στὰ μάτια κι ἕνα φωτεινὸ 
χαμόγελο τῆς ἀπαντᾷ:

– Μὴν ἀνησυχεῖς, μάννα.  Ὁ 
σταυρὸς ποὺ κουβαλάω εἶναι 
ἐλαφρύς, ὁ Γολγοθᾶς μου γλυ-
κύς, καὶ ἡ  Ἀνάσταση γιὰ ὅλους 
μας δὲν θὰ ἀργήσει νὰ ἔρθει.

ΚΑΙΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τὰ δυὸ δάκρυα

Ἀπὸ τὴ γῆς δυὸ δάκρυα, θερμὰ μαργαριτάρια,
ἀνέβηκαν καὶ στάλαξαν στοῦ Πλάστη τὰ ποδάρια.
Κι εἶπε τὸ πρῶτο τρέμοντας ἐμπρὸς στὸ θεῖο θρόνο: 
« Ἐμένα μ’ ἔβγαλε ἡ καρδιὰ γιὰ τὸ δικό της πόνο».
Κι ὁ Πλάστης ἀποκρίθηκε: «Οὔτε στιγμὴ μὴ χάνεις,
Σύρε νὰ γίνεις βάλσαμο, τὸν πόνο της νὰ γιάνεις».
Κι εἶπε καὶ τ’ ἄλλο τρέμοντας ἐμπρὸς στὸ θεῖο θρόνο:
« Ἐμένα μ’ ἔβγαλε ἡ καρδιὰ γιὰ κάποιο ξένο πόνο».
Κι ὁ Πλάστης ἀποκρίθηκε: « Ἐσὺ μαζί μου μεῖνε!
Τῆς εὐσπλαχνίας τὰ δάκρυα δικά μου δάκρυα εἶναι».

Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ
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6  Ἰουνίου 1944
Ἡ ἀπόβαση στὴ Νορμανδία  

70 χρόνια

Ἑβδομῆντα χρόνια πέρα-
σαν, ἀλλὰ δὲν ξεχάστηκε 
ἐκείνη ἡ ἡμέρα, ποὺ θὰ 

ἔκρινε τὴν τύχη τῆς Εὐρώπης.  
Ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη (ἐκτὸς ἀπὸ 
ἕνα-δυὸ κράτη) βρίσκονταν ὑπὸ 
τὴν κατοχὴ ἑνὸς σκληροῦ δικτα-
τορικοῦ καθεστῶτος, τὸ ὁποῖο 
διέπραττε τέτοια ἐγκλήματα, ποὺ 
δὲν εἶχε ποτὲ γνωρίσει ἡ ἀνθρω-
πότητα στὴν ἱστορία της.

Φέτος, ἑβδομῆντα χρόνια με-
τά, ὀργανώθηκαν ἐκδηλώσεις 
μνήμης.  Ἔτσι, ἡ Νορμανδία εἶχε 
κατακλυστεῖ ἀπὸ πάρα πολὺ 
κόσμο.  Ἄνθρωποι ἀπ’ ὅλο τὸν 
κόσμο ἦρθαν στὴ Νορμανδία νὰ 
παρευρεθοῦν στὶς μεγαλοπρε-
πεῖς τελετές, νὰ τιμήσουν ὅσους 
θυσιάστηκαν γιὰ τὴν ἐλευθερία, 
γιὰ τὸ δίκιο τῶν λαῶν, γιὰ μιὰ 
δημοκρατικὴ ἰσότητα. Νὰ δοῦν 
καὶ νὰ προσκυνήσουν τὰ μέρη 
ὅπου ἀποβιβάστηκαν, πολέμη-
σαν καὶ ἔπεσαν οἱ παπποῦδές 
τους.  Ἦρθαν ἀπὸ  Ἀγγλία, ἀπὸ  
Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀπὸ Κα-
ναδᾶ, Αὐστραλία, Νέα Ζηλαν-
δία, Βόρειο  Ἀφρική, ἀπὸ κράτη 
τῆς Μεσευρώπης, ἀπὸ παντοῦ.  
Ἔγινε τὸ ἀδιαχώρητο στὴν ὡραία 
καὶ πλούσια γαλλικὴ ἐπαρχία, 
μὲ τὶς πολλὲς ἀκτὲς καὶ τὴν 
εὔφορη ἐνδοχώρα. Παροῦσα 
ἡ βασίλισσα τῆς  Ἀγγλίας, τότε 
ἀδελφὴ στὸν στρατό, παρόντες 
πρόεδροι, ἀρχηγοὶ κρατῶν, 
βετεράνοι, λίγοι βέβαια, ποὺ 
ἀποθεώθηκαν.  Ἕνας τό ’σκασε 
ἀπὸ γηροκομεῖο στὴν  Ἀγγλία, κι 
ὅλο ἔλεγε: «Θὰ μὲ μαλώσουν, 
ἅμα γυρίσω». Δὲν τὸν μάλω-
σαν ὅμως!  Ἕνας ἄλλος βάλ-

θηκε νὰ πέσει μέ... ἀλεξίπτωτο, 
ὅπως πρὶν ἑβδομῆντα χρόνια 
– εὐτυχῶς ἕνας νέος τὸν ἔδεσε 
πάνω του καὶ πήδησαν μαζὶ ἀπὸ 
ψηλά!

Τότε, ἑβδομῆντα χρόνια 
πρίν, ἔπρεπε νὰ ἀπελευθερω-
θεῖ ἡ Εὐρώπη, ποὺ εἶχε δώσει 
τὸν πολιτισμὸ σ’ ὅλο τὸν κόσμο:  
Ἑλλάδα, Ρώμη καὶ κυρίως Χρι-
στιανισμό. Μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι 
ἀνῆκαν σὲ μιὰ ἀνώτερη φυλή, οἱ 
κατακτητὲς ἐξόντωναν χιλιάδες, 
ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, ποὺ 
θεωροῦσαν ὡς κατώτερους, μὲ 
βασανιστήρια, σὲ θαλάμους ἀε-
ρίων, σὲ καταναγκαστικὴ ἐργα-
σία, στὰ μέτωπα τοῦ πολέμου, 
μὲ λεηλασίες.

Ἡ μόνη χώρα ποὺ δὲν εἶχε 
καταληφθεῖ ἦταν ἡ  Ἀγγλία, 
πρῶτον γιατὶ ἦταν νησί, καὶ 
δεύτερον γιατὶ ὁ κατακτητὴς 
ἔκρινε ὅτι θὰ ἔπεφτε μόνη της 
μετὰ ἀπὸ τοὺς ἀτέλειωτους βομ-
βαρδισμούς.  Ἔστρεψε λοιπὸν τὸ 
βλέμμα ἀνατολικά, ἐκεῖ ὅπου 
ἦταν οἱ πηγὲς ἐνέργειας, στὴ 

Σοβιετικὴ  Ἕνωση, ἂν καὶ εἶχε 
ὑπογράψει μαζί της σύμφωνο 
μὴ ἐπιθέσεως.

Ἀλλὰ δὲν ὑπολόγισε τὸν 
σύμμαχό του, τὸν  Ἰταλό, ποὺ 
πῆγε νὰ τοῦ κάνει “surprise”, 
νὰ τοῦ δείξει ὅτι εἶναι ἱκανὸς νὰ 
καταλάβει τὴν  Ἑλλάδα ἐν ριπῇ 
ὀφθαλμοῦ! Τό «φιάσκο» εἶναι 
γνωστό. Οἱ νίκες τῶν  Ἑλλή-
νων ἀπώθησαν τὸν στρατὸ τοῦ 
ἐχθροῦ στὸ δικό του ἔδαφος.  
Ἀναγκάστηκε, λοιπόν, ὁ Χίτλερ 
νὰ καταλάβει ὁ ἴδιος τὴν  Ἑλλά-
δα. Αὐτὸ ἔγινε τὴν ἄνοιξη τοῦ 
1941, καὶ ἔτσι καθυστέρησε τὴν 
ἐπίθεση ἐνάντια στὴ Σοβιετικὴ  
Ἕνωση, ποὺ ἔγινε στὰ τέλη  Ἰου-
νίου τοῦ 1941.

Ἡ Ρωσία ὅμως εἶναι ἀπέρα-
ντο κράτος, καὶ πρόλαβε τοὺς 
ἐπιτιθέμενους ἕνας χειμώνας 
πρόωρος, βαρύς, φονικός.  Ὅ,τι 
εἶχε πάθει ὁ Μέγας Ναπολέων 
μὲ τή «Μεγάλη Στρατιά» του. 
Φθάνοντας στὸν στόχο τους, οἱ 
κατακτητὲς εἶχαν ἤδη ἀποδυνα-
μωθεῖ. Τὸ Λένινγκραντ ( Ἁγία 

Ἄνθρωποι ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο ἦρθαν στὴ Νορ-
μανδία νὰ παρευρεθοῦν στὶς μεγαλοπρεπεῖς 
τελετές, νὰ τιμήσουν ὅσους θυσιάστηκαν γιὰ 
τὴν ἐλευθερία, γιὰ τὸ δίκιο τῶν λαῶν, γιὰ μιὰ 

δημοκρατικὴ ἰσότητα. Νὰ δοῦν καὶ νὰ προσκυ-
νήσουν τὰ μέρη ὅπου ἀποβιβάστηκαν, πολέμη-

σαν καὶ ἔπεσαν οἱ παπποῦδές τους.K
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Πετρούπολη) κράτησε 900 ἡμέ-
ρες πολιορκίας, καὶ ἡ ἀντίσταση 
στὸ Στάλινγκραντ τοὺς ἀποτελεί-
ωσε. Χιλιάδες οἱ αἰχμάλωτοι, οἱ 
ὑπόλοιποι ὑποχώρησαν.

Ἤδη στὴ Μέση  Ἀνατολή, οἱ 
Σύμμαχοι νικοῦσαν.  Ὁ Ρόμμελ 
ἡττήθηκε, καὶ οἱ  Ἰταλοὶ σύμ-
μαχοί του ἔπεσαν νεκροὶ κατὰ 
χιλιάδες. Βλέπετε, τὸ ρωσικὸ 
μέτωπο ἀπασχολοῦσε πολὺ 
στρατό!

Ἀπέμενε ὑπὸ κατοχὴ ἡ 
Εὐρώπη.  Ἐκεῖ ἔπρεπε νὰ δοθεῖ 
τὸ τελικὸ κτύπημα.  Ἔτσι ἀποφα-
σίστηκε ἡ ἀπόβαση.

Κατὰ μῆκος τῶν ἀκτῶν τῆς  
Ὁλλανδίας, τοῦ Βελγίου καὶ τῆς 
Γαλλίας μέχρι τὴ Βρετάννη, χίλια 
τριακόσια χιλιόμετρα μῆκος, κτί-
σθηκε τὸ περίφημο «τεῖχος τοῦ  
Ἀτλαντικοῦ» (ἡ Βρετάννη εἶναι 
μιὰ μεγάλη χερσόνησος στὴ δυ-
τικὴ Γαλλία, ὅπου τελειώνει ἡ 
Μάγχη καὶ ἀρχίζει πρὸς νότον ὁ  
Ἀτλαντικός· ἀπὸ κεῖ εἶχε ξεκινή-
σει ὁ Γουλιέλμος ὁ Κατακτητής, 
γιὰ νὰ καταλάβει ἕνα μεγάλο 
νησί, ποὺ ὀνόμασε «Μεγάλη 
Βρεταννία»). Οἱ Γερμανοὶ ὅμως 
εἶχαν ἐπικεντρώσει τὴν προσο-
χή τους στὸ πιὸ κοντινὸ μέρος 
στὴν  Ἀγγλία, τὸ Pas-de-Calais 
(τὸ ὁποῖο κάποιοι τολμηροὶ δι-
ασχίζουν καὶ κολυμπώντας!).  
Ὁ Ρόμμελ, ἡ « Ἀλεποὺ τῆς  

Ἐρήμου», εἶχε ὀχυρώσει καλὰ 
τὸ τεῖχος: νάρκες, ἀγκαθωτὰ 
σύρματα, ἀντιαρματικὰ ἐμπό-
δια, πυροβολεῖα, ὀχυρὰ ἀπὸ 
μπετόν κ.ἄ.

Ἀπέναντι, στὴν  Ἀγγλία, ὅλοι 
ἦταν ἐπὶ ποδός.  Ἀρχηγὸς τῶν 
ἐπιχειρήσεων ὁρίστηκε ὁ  Ἀιζεν-
χάουερ, ἀξιόλογος στρατηγὸς 
καὶ σωστὸς ἄνθρωπος. Αὐτὸς 
ἔστησε τὸ ἀρχηγεῖό του γιὰ 
πολὺ καιρὸ σὲ ἕνα τροχόσπι-

το, καὶ περίμενε τὴν ἡμέρα. Τὸ 
φεγγάρι, ἡ παλίρροια, οἱ ἄνεμοι 
θὰ καθόριζαν τὴν ἡμερομηνία. 
Τελικὰ ὁρίστηκε ἡ 6η  Ἰουνίου.

Χιλιάδες πλοῖα ὅλων τῶν 
εἰδῶν, ἀνάμεσά τους καὶ δύο 
ἑλληνικά, χιλιάδες ἀλεξιπτωτι-
στές, χιλιάδες στρατιῶτες ἦταν 
ἕτοιμοι. Στὶς 1-2 τὸ πρωῒ ἔπε-
σαν οἱ πρῶτοι ἀλεξιπτωτιστές.  
Ἄλλοι ἔπεσαν σὲ λίμνες, ἄλλοι 

σὲ χωράφια, ἄλλοι σὲ καμπανα-
ριά, ἄλλοι σὲ πεδία μὲ νάρκες. 
Πολλοὶ σκοτώθηκαν, ἀρκετοὶ 
ὅμως ἐπέζησαν, γιὰ νὰ καταλά-
βουν γέφυρες στὰ μετόπισθεν 
τοῦ ἐχθροῦ καὶ νὰ βοηθήσουν 
ἔτσι τὴν ἀπόβαση.

Ἡ ἀπόβαση τῶν χιλιάδων 
ἀνδρῶν ἔγινε στὴ Νορμανδία τὸ 
πρωῒ τῆς 6ης  Ἰουνίου 1944 γύρω 
στὶς 5, ἀφοῦ ἀκούστηκαν δύο 
συνθήματα: α) « Ὅλα τὰ πλοῖα 

ἕτοιμα», καί, β) «Πάτερ ἡμῶν ὁ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ 
ὄνομά Σου». Οἱ Γερμανοὶ δὲν 
περίμεναν τὴν ἀπόβαση στὴ 
Νορμανδία. Νόμιζαν ὅτι θὰ γί-
νει στὸ Pas-de-Calais. Γιὰ κακή 
τους τύχη, ὁ Ρόμμελ εἶχε πάρει 
ἄδεια τὴν παραμονή, γιὰ νὰ δεῖ 
τὸν Χίτλερ καὶ νὰ τοῦ ζητήσει 
ἐνισχύσεις.  Ἐκεῖνο τὸ πρωῒ ὁ 
Χίτλερ κοιμόταν (μόνο μὲ ναρ-
κωτικὰ κοιμόταν λίγες ὧρες) καὶ 
εἶχε δώσει ἐντολὴ νὰ μὴν τὸν 
ξυπνήσουν.

Ἡ 6η  Ἰουνίου τοῦ 1944 ἦταν 
ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους.  Ὅμως πόσοι 
ἀκόμα ἄνθρωποι θὰ ἔπεφταν νε-
κροὶ μέχρι τὸν Μάιο τοῦ 1945, 
ποὺ τελείωσε ὁ φρικτὸς αὐτὸς 
πόλεμος!

Οἱ λαοὶ πρέπει νὰ θυμοῦνται 
καὶ νὰ τιμοῦν τὴν ἱστορία τους, 
ὄχι γιὰ νὰ διατηροῦν μίση, ἀλλὰ 
γιὰ νὰ μὴν ξαναπέσουν στὰ ἴδια 
λάθη καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ λύ-
νουν τὶς διαφορές τους εἰρηνικά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Ἡ 6η  Ἰουνίου τοῦ 1944 ἦταν ἡ ἀρχὴ τοῦ τέ-
λους.  Ὅμως πόσοι ἀκόμα ἄνθρωποι θὰ ἔπε-
φταν νεκροὶ μέχρι τὸν Μάιο τοῦ 1945, ποὺ 

τελείωσε ὁ φρικτὸς αὐτὸς πόλεμος!
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Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ 
μιλήσει κανεὶς σὲ περιο-
ρισμένο χρόνο καὶ χῶρο 

γιὰ τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ καὶ τὸν 
ἄνθρωπο, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸν 
ἀδύνατο καὶ πονεμένο, γιὰ τὴν 
ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, γιὰ 
τὴν ταπείνωση, τὴ σεμνότητα, 
τὴν εὐθύτητα, τὴν εὐγένεια, τὴ 
συνέπεια λόγων καὶ ἔργων, τὴν 
ἱεροπρέπεια, τὴν ἐμπιστοσύνη 
στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Κοντο-
λογίς, γιὰ ὅλα ὅσα ἀποτελοῦν 
γνωρίσματα τῆς προσωπικότη-
τας ποὺ ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος 
χαρακτηρίζει «ἄνδρα τέλειον, εἰς 
μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος 
τοῦ Χριστοῦ» ( Ἐφεσ., δ΄ 13). 
Γιατὶ ὅλες αὐτὲς οἱ ἀρετὲς παίρ-
νουν ὑπόσταση στὸ πρόσωπο 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Νικοδήμου.

Ἦταν τὸ ὄγδοο παιδὶ μιᾶς 
οἰκογένειας μὲ ἕνδεκα παιδιά. 
Ζοῦν στὸν Πειραιᾶ.  Ὀκτὼ ἐτῶν 
ἀφήνει τὸ σχολεῖο καὶ μπαίνει 
στὴ βιοπάλη. Στὴν ἀρχὴ σὲ ἕνα 
ἐμπορικὸ κατάστημα καὶ ὕστερα 
σὲ ἕνα κατάστημα ναυτιλιακῶν 
εἰδῶν. Καὶ ἐδῶ συμβαίνει τὸ 
πρῶτο θαῦμα στὴ ζωή του, ποὺ 
δείχνει ὅτι ὁ Θεὸς τὸν προορίζει 
γιὰ κἄτι μοναδικό.  Ἀπὸ τὸ κατά-
στημα τοῦ δίνουν νὰ μεταφέρει 
μερικοὺς κουβάδες σ’ ἕνα καΐκι. 
Καθὼς περπατᾷ πάνω στὸ μαδέ-
ρι, πέφτει στὰ βρώμικα νερὰ τοῦ 
λιμανιοῦ.  Ἕνας κουβᾶς πέφτει 
ἀνάποδα, ἐγκλωβίζει τὸν ἀέρα 
καὶ γίνεται σωσίβιο, ποὺ σῴζει 
ἀπὸ βέβαιο πνιγμὸ τὸν μικρὸ 
Νικόλαο.

Τελειώνει Νυχτερινὸ Δημο-
τικὸ καὶ συνεχίζει στὴν  Ἐμπο-
ρικὴ Σχολή.  Ὑπηρετεῖ στὸ Ναυ-
τικό, ἐνῷ παράλληλα τελειώνει 
Νυχτερινὸ Γυμνάσιο. Συνεχίζει 

νὰ ἐργάζεται στὸ κατάστημα 
ναυτιλιακῶν εἰδῶν στὸν Πει-
ραιᾶ. Μένει στὰ Πετράλωνα 
καὶ εἶναι βοηθὸς τοῦ Γεωργίου 
Παυλίδη (πρώτου Μητροπο-
λίτου Νικαίας) στὸ Κατηχητικὸ 
τῶν Τριῶν  Ἱεραρχῶν Πετραλώ-
νων. Τότε συμβαίνει ἕνα καθο-
ριστικὸ γιὰ τὴ ζωή του γεγονός. 
Στὴν ὁδὸ Τριῶν  Ἱεραρχῶν μιὰ 
παρέα παιδιῶν παίζει. Πιὸ κάτω, 
ἕνα παιδὶ περίλυπο τὰ παρακο-
λουθεῖ. Αὐτὸ δὲν συμμετέχει 
στὸ παιχνίδι.  Ὁ νεαρὸς Νικό-
λαος πλησιάζει τὰ παιδιὰ καὶ τὰ 
ρωτάει:

– Αὐτὸν γιατί δὲν τὸν παίζετε;
– Αὐτός, κύριε, δὲν μπορεῖ 

νὰ παίξει. Εἶναι μουγκός.
Ἡ ἀπάντηση αὐτὴ τὸν συ-

γκλονίζει, καὶ ὁ συγκλονισμὸς 
μετουσιώνεται σὲ ἀπόφαση, 
ποὺ διαμορφώνει τὴ μετέπειτα 
ζωή του. Θὰ ἐργασθεῖ, ὥστε καὶ 
τὰ μουγκὰ παιδιὰ νὰ παίζουν, 
καὶ οἱ μουγκοὶ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ 
περιθώριο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, 
νὰ γίνουν ἰσότιμα μέλη τῆς κοι-
νωνίας, νὰ ζήσουν ὡς ἀδελφοί 
μας κατὰ πάντα. Γι’ αὐτὸ πρέπει 
νὰ μάθει νὰ μιλάει μαζί τους. Οἱ 
δύο πρῶτοι κωφοὶ φίλοι του, ὁ 
Γιάννης  Ἄτζακας, τὸ παιδὶ ποὺ 
δὲν τὸ ἔπαιζαν οἱ ἄλλοι, καὶ 
ὁ Πέτρος Πανώριος, γίνονται 
δάσκαλοί του στὴ Νοηματική, 
τὴ γλῶσσα τῶν κωφῶν. Καὶ 
ὁ Νικόλαος ἀρχίζει τὸ πρῶτο 
ὀρθόδοξο Κατηχητικὸ Σχολεῖο 
Κωφῶν μὲ δύο μαθητὲς καὶ 
ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου τῆς 
Κυριακῆς – γεγονὸς ποὺ πρέπει 
νὰ καταγραφεῖ στὸ μάθημα τῆς 
«Κατηχητικῆς», ποὺ γίνεται στὶς 
Θεολογικὲς Σχολές.

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1940 θὰ 
ἀποτελέσει τὸν δεύτερο καὶ 

καθοριστικὸ σταθμὸ τῆς ζωῆς 
του. Μὲ προτροπὴ τοῦ προ-
ϊσταμένου τῆς  Ἀδελφότητος 
«ΖΩΗ» καὶ ἱεροκήρυκος στὸν 
Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς  Ἀθή-
νας π. Σεραφεὶμ Παπακώστα 
χειροτονεῖται ἱερεὺς καὶ τοπο-
θετεῖται στὴ Μητρόπολη τῶν  
Ἀθηνῶν.  Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ 
δύο κωφοὶ φίλοι του ἔχουν κι 
ἄλλους φίλους, καὶ ἀρχίζει ἀπὸ 
τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1940 στὸν 
γυναικωνίτη τῆς Μητροπόλεως 
κατηχητικὸ γιὰ τοὺς κωφούς.

Παράλληλα, ὁ π. Νικόδη-
μος, ὅπως ὀνομάζεται πλέον, 
ποὺ γνωρίζει ἄριστα τὴ νοημα-
τική, κάθε Τετάρτη στὴν  Ἁγία 
Σοφία τοῦ Μεροπείου (ὁδὸς 
Διονυσίου  Ἀρεοπαγίτου) κά-
νει καὶ δεύτερο κατηχητικὸ γιὰ 
τὰ μικρὰ παιδιὰ τοῦ  Ἐθνικοῦ  
Ἱδρύματος Προστασίας Κωφα-
λάλων.

Ἐν τῷ μεταξύ, στὴ Μητρό-
πολη τὸ Κατηχητικὸ γιὰ τοὺς 
μεγάλους ἔχει γίνει πολυπλη-
θές.  Ἀγόρια καὶ κορίτσια πα-
ρακολουθοῦν κάθε Κυριακὴ 
τὸ μάθημα τοῦ π. Νικοδήμου. 

Μητροπολίτης Νικόδημος (Γραικός)  
Ὁ πατέρας τῶν κωφῶν

Ἀφιέρωμα γιά τήν Παγκόσμια Ἡμέρα τῶν Κωφῶν
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Τότε, τὸ φθινόπωρο τοῦ 1948, ὁ 
π. Νικόδημος ἀποκτᾷ τὴν πρώτη 
συνεργάτιδά του. Μὲ προτροπὴ 
τοῦ π. Πολυκάρπου  Ἀνδρώ-
νη, ἀρχιμανδρίτου τῆς  Ἀδελ-
φότητος Θεολόγων «ΖΩΗ», 
μιὰ νεαρὴ κοπέλα, ἡ Μαρούλα 
Κατσίμπρα, δέχεται νὰ μάθει τὴ 
νοηματικὴ καὶ νὰ ἀναλάβει τὸ 
Κατηχητικὸ τῶν κοριτσιῶν.  Ἀπὸ 
τότε καὶ μέχρι σήμερα, ἡ Μα-
ρούλα Κατσίμπρα ζεῖ καὶ κινεῖται 
στὴ σκιά, τὴν καθοδήγηση καὶ 
τὴν προστασία τοῦ π. Νικοδή-
μου, στὴν προσπάθεια συμπα-
ραστάσεως στοὺς ἀδελφούς μας 
κωφαλάλους, καί, ὅπως λένε 
οἱ ἴδιοι, εἶναι ἡ «μητέρα» τῶν 
κωφαλάλων.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν κωφαλάλων 
τῶν δύο Κατηχητικῶν (ἀρρένων 
καὶ θηλέων) μεγαλώνει, καὶ ὁ 
γυναικωνίτης δὲν τοὺς χωράει. 
Μιὰ εὐσεβὴς ἐνορίτισσα διαθέ-
τει τὸ σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ της, 
στὴν ὁδὸ Μητροπόλεως, καὶ 
μεταφέρεται ἐκεῖ τὸ Κατηχητικὸ 
τῶν θηλέων.

Τὴν ἴδια ἐποχή, μιὰ ὁμάδα 
κωφάλαλων κοριτσιῶν λαμ-
βάνει μέρος στὴν κατασκήνω-
ση θηλέων τῆς Χ.Ε.Ε.Ν. στὴ 

Μαγκουφάνα, μὲ ὁμαδάρχη τὴ 
Μαρούλα Κατσίμπρα. Εἶναι ἡ 
πρώτη προσπάθεια νὰ σπάσει ὁ 
κλοιὸς τῆς ἀπομόνωσης καὶ νὰ 
ἀρχίσει ἡ κοινωνικοποίηση τῶν 
κωφῶν καὶ ἡ συμμετοχή τους 
στὶς ἐκδηλώσεις μαζὶ μὲ τοὺς 
ἀκούοντας.

Τὸ σαλόνι τῆς ὁδοῦ Μητρο-
πόλεως δὲν ἐπαρκεῖ νὰ ἐξυπηρε-
τήσει τὸν αὐξημένο ἀριθμὸ τῶν 
κοριτσιῶν ποὺ παρακολουθοῦν 
τὸ Κατηχητικὸ τῆς Κατσίμπρα. 
Τότε τὸ Σωματεῖο «ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», στὸ ἱστορικὸ 
γιὰ τὴ χριστιανικὴ προσπάθεια 
καὶ γνωστὸ σὲ ὅλους μας ἐκεί-
νης τῆς γενιᾶς κτήριο τῆς ὁδοῦ  
Ἀκαδημίας 45, παραχωρεῖ μιὰ 
μεγάλη αἴθουσα, γιὰ νὰ γίνεται 
τὸ Κατηχητικὸ τῶν κωφῶν κο-
ριτσιῶν.

Ἡ δεκαετία τοῦ 50 εἶναι δε-
καετία μεγάλης δραστηριότητας.  
Ὁ π. Νικόδημος, μὲ προτροπὴ 
τοῦ π. Σεραφεὶμ Παπακώστα, γί-
νεται πτυχιοῦχος τῆς Θεολογίας.  
Ἡ Μαρούλα Κατσίμπρα ὀργα-
νώνει ἐκθέσεις μὲ ἁπλᾶ δῶρα 
στὶς ἑορτές, ποὺ ἀποδίδουν κά-
ποια χρήματα ἀπαραίτητα γιὰ 
τὶς δραστηριότητες. Οἱ ἐκδρομὲς 

καὶ οἱ ἀπογευματινοὶ περίπατοι 
βγάζουν τοὺς κωφοὺς ἀπὸ τὴν 
ἀπομόνωσή τους.

Ἐν τῷ μεταξύ, τὸ  Ἐθνικὸ  
Ἵδρυμα Προστασίας Κωφα-
λάλων ἀπὸ τὴν ὁδὸ Διονυσί-
ου  Ἀρεοπαγίτου ἐπανέρχεται 
στὸ δικό του κτήριο στὸ τέρμα  
Ἀμπελοκήπων, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ  
Ἱπποκράτειο νοσοκομεῖο.  Ὁ π. 
Νικόδημος συνεχίζει ἐδῶ κάθε 
Παρασκευὴ τὸ Κατηχητικό, γιὰ 
τὰ μικρὰ παιδιὰ τοῦ  Ἱδρύματος. 
Σὲ συνεννόηση μὲ τὸν ἱερέα 
τοῦ  Ἱπποκρατείου π. Εὐσέβιο 
Γιαννακάκη, μία φορὰ τὸν μῆνα 
τελεῖται στὸ παρεκκλήσιο τοῦ  
Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ νοσοκομείου 
ἡ Θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς κω-
φοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὸν π. Εὐσέ-
βιο, ἐνῷ ὁ π. Νικόδημος ἐξηγεῖ 
στὴ νοηματικὴ τὰ τελούμενα.  
Ἀργότερα, ὅταν ἡ Μαρούλα 
Κατσίμπρα ἔμαθε καλὰ τὴ νο-
ηματική, ἀντικατέστησε τὸν π. 
Νικόδημο στὴν κατηχητικὴ αὐτὴ 
δραστηριότητα.

Ὁ π. Νικόδημος ἐπιστρατεύ-
εται, λαμβάνει κατ’ ἀπονομὴν 
τὸν βαθμὸ τοῦ  Ἀντισυνταγμα-
τάρχη καὶ γίνεται Διευθυντὴς τῆς 
Θρησκευτικῆς  Ὑπηρεσίας τοῦ 
Στρατοῦ. Σ’ αὐτὴ τὴν περίοδο 
γίνεται οὐσιαστικὰ καὶ ἡ δική 
μου γνωριμία μαζί του. Τὸ 1958 
ἐπιστρατεύομαι καὶ ὡς ἔφεδρος  
Ἀνθυπολοχαγὸς καλοῦμαι ἀπὸ 
τὸν π. Νικόδημο καὶ ὑπηρετῶ 
μαζί του ὡς ὑπασπιστής του 
περισσότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο.  
Ἐκεῖ γνώρισα ἀπὸ κοντὰ τὸν π. 
Νικόδημο καὶ ἐντυπωσιάσθηκα 
ἀπὸ τὴν προσωπικότητά του.

Σεμνός, ταπεινός, πρᾷος, 
ἀλλὰ γεμάτος ἰδέες, ποὺ μὲ μιὰ 
ἀναπάντεχη γιὰ μένα συστημα-
τικότητα ἔθετε σὲ ἐφαρμογή. 
Πρὸ πάντων ἐμπιστευόταν 
ἐμᾶς τοὺς νέους, ὅταν προτεί-
ναμε κάτι πού, μὲ ἀπρόσμενη 
εὐρύτητα πνεύματος, ἔβρισκε 
σωστό.  Ὁ σεβασμὸς ποὺ ἡ ἡγε-
σία τοῦ στρατεύματος ἔδειχνε 

Τότε συμβαίνει ἕνα καθοριστικὸ γιὰ τὴ ζωή του 
γεγονός. Στὴν ὁδὸ Τριῶν  Ἱεραρχῶν μιὰ παρέα 
παιδιῶν παίζει. Πιὸ κάτω, ἕνα παιδὶ περίλυπο 
τὰ παρακολουθεῖ. Αὐτὸ δὲν συμμετέχει στὸ 

παιχνίδι.  Ὁ νεαρὸς Νικόλαος πλησιάζει 
τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ρωτάει:

– Αὐτὸν γιατί δὲν τὸν παίζετε;
– Αὐτός, κύριε, δὲν μπορεῖ νὰ παίξει. 

Εἶναι μουγκός.
Ἡ ἀπάντηση αὐτὴ τὸν συγκλονίζει, καὶ ὁ συ-
γκλονισμὸς μετουσιώνεται σὲ ἀπόφαση, ποὺ 

διαμορφώνει τὴ μετέπειτα ζωή του.K

K
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στὸ πρόσωπό του βοηθοῦσε 
πολὺ στὸ ἔργο του.  Ὀργάνω-
σε τὴ Θρησκευτικὴ  Ὑπηρεσία. 
Προσήλκυσε νέους καὶ ἀξιό-
λογους ἱερεῖς νὰ ὑπηρετήσουν. 
Μὲ ἐνέργειές του μετατέθηκαν 
στὴ Θρησκευτικὴ  Ὑπηρεσία τα-
λαντοῦχοι θεολόγοι, ποὺ ὑπη-
ρετοῦσαν σὲ ἄλλες μονάδες: ὁ 
Χρῆστος Γιανναρᾶς, ὁ Γεώργιος 
Παπαζάχος (μετέπειτα Καθη-
γητὴς Καρδιολογίας), ὁ Βασίλης 
Μπιλάλης (ὁ ἁγιορείτης μοναχὸς 
Νικόδημος).  Ἡ ὁμάδα, ὑπὸ τὴν 
καθοδόγηση τοῦ Διευθυντοῦ π. 
Νικοδήμου, ἐργάζεται ἐντατικὰ 
καὶ πρωτοποριακά. Κυκλοφόρη-
σαν χιλιάδες ἔντυπα ὁμιλιῶν μὲ 
θέματα ἐνδιαφέροντα γιὰ τοὺς 
στρατευμένους νέους, ὅπως 
ἡ βλασφημία, ἡ ἁγνότης κτλ. 
Στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς 
ΥΕΝΕΔ ὀργανώθηκε ἑβδομα-
διαία ἐκπομπὴ τῆς Θρησκευτικῆς  
Ὑπηρεσίας.  Ἐκδόθηκε καὶ κυ-
κλοφόρησε σὲ χιλιάδες ἀντίτυπα 
τὸ περιοδικὸ τῆς Θρησκευτικῆς  
Ὑπηρεσίας, μὲ τίτλο «Ο ΦΡΟΥ-
ΡΟΣ».  Ἀποκτήθηκε στήλη σὲ 
ὅλα τὰ περιοδικὰ ποὺ ἐξέδιδε 
ὁ στρατός.  Ὀργανώθηκαν ὁμι-
λίες στὰ κέντρα ἐκπαιδεύσεως 
γιὰ κάθε Ε.Σ.Σ.Ο., στὶς μεγάλες 
μονάδες στρατοῦ, καὶ ἐπισκέψεις 
στὰ ἀκριτικὰ φυλάκια.

Ὅμως καὶ στοὺς χρόνους 

αὐτοὺς ἀμέριστη εἶναι ἡ φρο-
ντίδα του γιὰ τὰ πνευματικά 
του παιδιά, τοὺς κωφούς. Συ-
στηματοποιεῖ τὸ πρόγραμμα τῆς 
θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης τῶν 
κωφῶν στὴν ἔκδοσή του Χρι-
στιανικὰ Μαθήματα Κωφαλάλων, 
ποὺ περιλαμβάνει δύο ἑνότη-
τες: α) τὰ Εὐαγγέλια ὅλων τῶν 
Κυριακῶν, β)  Ἱστορίες, ἀνέκ-
δοτα, διηγήματα. Παράλληλα, 
ἄγρυπνη εἶναι ἡ φροντίδα του 
καὶ γιὰ τὰ καθημερινὰ προβλή-
ματά τους: οἰκονομικά, ὑγείας, 
ἐργασίας καὶ ἄλλα.

Τὸ ἔργο μεγαλώνει. Χρειά-
ζονται καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι, καὶ 
ἄλλη ὀργάνωση.  Ἕνας σύλλο-
γος εἶναι ἀπαραίτητος, ὥστε νὰ 
μπορεῖ νὰ προωθεῖ τὰ θέματα 
τῶν κωφῶν, νὰ τοὺς βοηθάει 
στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, στὰ 
Νοσοκομεῖα, νὰ δέχεται οἰκο-
νομικὴ βοήθεια, νὰ δημιουργεῖ 
εὐκαιρίες γι’ αὐτούς.  Ἔτσι, τὸ 
1963 ἱδρύει τὸν Σύλλογο «Φίλοι 
τῶν Κωφῶν  Ὁ Προφήτης Ζαχα-
ρίας». Οἱ πρῶτες συνεδριάσεις 
γίνονται στὸν Μητροπολιτικὸ 
Ναό.

Τὸ Σωματεῖο ὅμως πρέπει 
νὰ ἀποκτήσει δική του στέγη.  
Ἐνοικιάζεται ἔτσι ἀπὸ τὸν ΟΔΔΕΠ 
ἕνα διαμέρισμα τριῶν δωματί-
ων στὴν ὁδὸ Κορνάρου 4.  Ἐδῶ 
συστηματοποιεῖται ἡ δραστηρι-
ότητα. Γίνεται τό «σπίτι» τῶν 
Κωφῶν, μὲ ἐντευκτήριο, προ-
βολές, μαθήματα. Κυκλοφορεῖ 
καὶ τὸ περιοδικὸ  Ὁ Φίλος τῶν  
Κωφαλάλων, τὸ ὁποῖο συντάσ-
σει, πολυγραφεῖ καὶ ἐκδίδει ὁ 
ἴδιος.

Τὸ 1965 ἡ γνωστὴ στὸν π. Νι-
κόδημο Βασιλικὴ Κλάδη θὰ δω-
ρήσει στόν «Προφήτη Ζαχαρία» 
ἕνα ἀγρόκτημα στὴν Αἴγινα. Μὲ 
τὴ βοήθεια τοῦ π. Νικοδήμου 
καὶ τὴ βοήθεια τοῦ μηχανικοῦ 
Ρουμπέση θὰ κτισθεῖ τὸ οἴκημα 
ποὺ ἀπὸ τότε ἀποτελεῖ τὸν τόπο 
παραθερισμοῦ τῶν Κωφῶν.

Ὁ  Ἰούνιος τοῦ 1967 ἀποτε-

λεῖ χρονικὰ τὸν τρίτο μεγάλο 
σταθμὸ στὴ ζωὴ τοῦ π. Νικο-
δήμου, καθὼς τὸν μῆνα αὐτὸν 
ἐκλέγεται Μητροπολίτης Θηβῶν 
καὶ Λεβαδείας.  Ὅσοι βρεθήκαμε 
στὴ χειροτονία του δὲν θὰ ξεχά-
σουμε τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ  Ἀρχιεπί-
σκοπος  Ἱερώνυμος ὁδήγησε τὸν 
νεοχειροτονηθέντα στὴν Ὡραία 
Πύλη φωνάζοντας « Ἄξιος». Τό-
τε τὰ πνευματικά του παιδιά, οἱ 
κωφοί, ποὺ εἶχαν κατακλύσει 
τὸν ναό, καὶ ἰδιαίτερα τὸν γυ-
ναικωνίτη, ἄρχισαν νὰ φωνά-
ζουν ἄναρθρα, νὰ κραυγάζουν 
ἀκατανόητα.  Ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος 
συγκινημένος δείχνει πρὸς τὸν 
γυναικωνίτη τοὺς κωφοὺς καὶ 
λέγει: «Καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα 
μογιλάλων» ( Ἠσ., λε΄ 6). Αὐτὲς 
οἱ ἄναρθρες κραυγὲς ὑπῆρξαν 
ἀσφαλῶς τὸ πλέον εὔλαλον καὶ 
εὐδιάκριτον «ἄξιος» ποὺ ἀκού-
σθηκε ποτὲ σ’ αὐτὸν τὸν ναό.

Γιὰ τὸ ἔργο του στὴ Μητρό-
πολη Θηβῶν ἄλλοι εἶναι ἁρμο-
διώτεροι νὰ μιλήσουν.   Ἐδῶ 
θὰ σημειώσω μόνο ὅτι αὐτὸς ὁ 
κατ’ ἐξοχὴν κοινωνικὸς ἐργάτης 
ἦταν καὶ κατ’ ἐξοχὴν μοναχός, 
ποὺ στήριξε τὰ μοναστήρια τῆς 
ἐπισκοπῆς του καὶ ἐνεργοποίησε 
τὸν θεσμὸ τῶν διακονισσῶν ποὺ 
ὑπηρέτησαν στὰ  Ἱδρύματα τῆς 
Μητροπόλεως. Λίγα λόγια μόνο 
γιὰ τὰ ἔργα στὰ ὁποῖα εἶχα τὴν 
εὐλογία νὰ συμμετέχω ὡς μελε-
τητὴς μηχανικὸς καὶ ἐπιβλέπων.  
Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα ἔργα του ἦταν 
νὰ κτισθεῖ δίπλα στὴ μητροπολι-
τικὴ κατοικία ἕνα ταπεινὸ τρια-
ράκι, ὅπου ἐγκαταστάθηκε μαζὶ 
μὲ τὸν Πρωτοσύγκελό του π.  
Ἱερώνυμο (τὸν σημερινὸ  Ἀρχι-
επίσκοπο). Τὸ μεγάλο κτήριο 
ἔγινε οἰκοτροφεῖο γιὰ μαθητές.  
Ἕνα δεύτερο κτήριο πλησίον τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κτίσθηκε 
γιὰ οἰκοτροφεῖο θηλέων.  Ἀργό-
τερα ἔγινε ἡ νέα μητροπολιτικὴ 
κατοικία στὸν λόφο στὸν δρόμο 
γιὰ Λαμία.  Ἡ φροντίδα του γιὰ 
τὴν ἐξασφάλιση καὶ ἀξιοποίηση 
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τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας 
ἦταν συνεχὴς καὶ συστηματική.

Κάναμε ἀμέτρητα χιλιόμε-
τρα μὲ τὸν Πρωτοσύγκελό του 
π.  Ἱερώνυμο σὲ ἀνύπαρκτους 
δρόμους, τρομάξαμε ἀγρίμια, 
πέρδικες καὶ λαγούς, γιὰ νὰ 
ἀξιολογήσουμε τὰ κτήματα στὰ 
Σκροπονέρια, στὸν  Ἅγιο Βασί-
λειο, στὴ Νέα  Ἰερουσαλὴμ στὴ 
Δαύλεια, στὴ Μονὴ Σαγματᾶ, 
ἡ ὁποία, γεμάτη ἀρουραίους 
τότε καὶ χαλάσματα, σήμερα 
ἀναδεικνύει ἐπισκόπους, γε-
γονὸς ποὺ εὔγλωττα μιλάει γιὰ 
τοὺς νέους δρόμους ποὺ ἄνοιξε 
ἡ παρουσία τοῦ π. Νικοδήμου 
καὶ τοῦ Πρωτοσύγκελού του 
στὴ Βοιωτικὴ  Ἐκκλησία.  Ἀπὸ 
τὴν περίοδο αὐτὴ διατηρῶ τὴν 
ἐντύπωση ποὺ μοῦ ἔκανε ἡ 
ἐμπιστοσύνη τοῦ Μητροπολίτη 
στὸν Πρωτοσύγκελο, ἡ ἀγάπη 
καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ Πρωτοσυ-
γκέλου πρὸς τὸν Μητροπολίτη, 
καὶ τὸ πνεῦμα συνεργασίας με-
ταξύ τους. Δὲν μποροῦσες νὰ 
ξεχωρίσεις ποιὸς εἶχε τὶς ἰδέες 
καὶ ποιὸς τὴν ἐφαρμογή τους. 
Μία ψυχὴ σὲ δύο σώματα. Πά-
ντως ὁ μόχθος ὁ ἐκτελεστικὸς 
καταβαλλόταν κυρίως ἀπὸ τὸν 
ἀκούραστο Πρωτοσύγκελο.

Τὰ νέα καθήκοντα δὲν ἐμεί-
ωσαν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Μη-
τροπολίτου Νικοδήμου γιὰ τὰ 
πνευματικά του παιδιά.  Ἡ Πέμ-
πτη κάθε ἑβδομάδας εἶναι ἀφι-
ερωμένη σὲ αὐτά.  Ἔρχεται στὴν  
Ἀθήνα νὰ τὰ δεῖ, νὰ μιλήσει μαζί 
τους, νὰ τὰ ἐξομολογήσει, ἀλλὰ 
καὶ νὰ διευθύνει τὶς δραστηριό-
τητες τοῦ Συλλόγου.

Τότε ὁ Σύλλογος  Ὀρθοδό-
ξου  Ἱεραποστολικῆς Δράσεως 
«Μέγας Βασίλειος» παραχωρεῖ 
τὸ κτήριο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ  Ἁγίας  
Ἐλεούσης 4 στὸ Μοναστηράκι 
γιὰ τὴ στέγαση τῶν δραστηριο-
τήτων τοῦ «Προφήτη Ζαχαρία». 
Τὸ διώροφο κτήριο διαθέτει καὶ 
ναό, ὅπου ἀπὸ τότε (1967) μία 
φορὰ τὸν μῆνα γίνεται Θεία Λει-

τουργία μὲ ταὐτόχρονη ἀπόδο-
ση τῶν τελουμένων στὴ νοημα-
τική.  Ἔτσι οἱ κωφοὶ μποροῦν νὰ 
μετέχουν ἐνεργὰ στὰ τελούμενα 
καὶ νὰ κυριολεκτεῖται ἡ «λογικὴ 
λατρεία». Στὸ κτήριο αὐτό, μὲ 
τοὺς πολλοὺς καὶ κατάλλη-
λους χώρους, ἐπεκτείνεται καὶ 
συστηματοποιεῖται ἡ πνευματι-
κή, ἐκπαιδευτική, ψυχαγωγικὴ 
καὶ κοινωνικὴ δραστηριότης 
τοῦ Συλλόγου. Λειτουργεῖ νυ-
κτερινὸ σχολεῖο γιὰ κωφούς, 
σχολὴ κοπτικῆς-ραπτικῆς, κε-
ντήματος καὶ πλεκτικῆς γιὰ τὶς 
κοπέλες.

Ἡ εὐεργετικὴ δράση τοῦ 
Μητροπολίτου Νικοδήμου γιὰ 
τοὺς κωφοὺς ἐπεκτείνεται καὶ 
στὴ Θεσσαλονίκη. Σὲ συνεννό-
ηση μὲ τὸν τότε Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης π. Λεωνίδα Πα-
ρακευόπουλο, ἱδρύει τὸ Σωμα-
τεῖο Κωφῶν Θεσσαλονίκης. Γιὰ 
δύο χρόνια, καὶ μέχρις ὅτου ὁ 
τότε νεαρὸς θεολόγος Γιῶργος 
Τριανταφυλλίδης, σήμερα ἀρχι-
μανδρίτης, μάθει τὴ νοηματικὴ 
καὶ ἀναλάβει τὸ ἔργο τῆς χρι-

στιανικῆς ἀγωγῆς τῶν κωφῶν, 
ἡ Μαρούλα Κατσίμπρα μὲ τὸν 
Πέτρο Πανώριο μεταβαίνουν 
μία φορὰ τὸν μῆνα στὴ Θεσσα-
λονίκη, γιὰ νὰ κάνουν Κατηχη-
τικὸ στοὺς κωφούς.

Τὸ 1972 τὸ ὅραμα τοῦ π. 
Νικοδήμου νὰ ἀποκτήσουν 
οἱ κωφοὶ μόνιμη στέγη πραγ-
ματοποιεῖται.  Ἀγοράζονται οἱ 
τρεῖς τελευταῖοι ὄροφοι (ἕκτος, 
ἕβδομος καὶ ὄγδοος) τῆς πολυ-
κατοικίας στὴν ὁδὸ Μενάνδρου 
26, στὸ κέντρο τῆς  Ἀθήνας. Τὰ 
πρῶτα χρήματα γιὰ τὴν ἀγορὰ 
εἶναι 100.000 δραχμές, τὸ μερί-
διο τοῦ π. Νικοδήμου ἀπὸ τὴν 
πώληση τῆς πατρικῆς κατοικί-
ας του.  Ἕνα ἀπρόσμενο δῶρο 
συμπληρώνει τὸ ποσό:  Ἕνας 
ἄγνωστος μετανάστης, ὁ Εὐστά-
θιος Βαμβάκης, πεθαίνοντας 
στὴν  Ἀμερικὴ ἀφήνει στὴ δια-
θήκη του γιὰ τὸ σωματεῖο «Προ-
φήτης Ζαχαρίας» 100 μετοχὲς 
τῆς I.B.M., ποὺ ἀντιστοιχοῦσαν 
σὲ ἕνα ἑκατομμύριο δραχμές.

Σπουδαῖος σταθμὸς στὴν 
προσπάθεια τοῦ κινήματος γιὰ 

Ὅσοι βρεθήκαμε στὴ χειροτονία του δὲν θὰ 
ξεχάσουμε τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  
Ἱερώνυμος ὁδήγησε τὸν νεοχειροτονηθέντα 

στὴν Ὡραία Πύλη φωνάζοντας « Ἄξιος». Τότε 
τὰ πνευματικά του παιδιά, οἱ κωφοί, ποὺ εἶχαν 
κατακλύσει τὸν ναό, καὶ ἰδιαίτερα τὸν γυναικω-
νίτη, ἄρχισαν νὰ φωνάζουν ἄναρθρα, νὰ κραυ-

γάζουν ἀκατανόητα.  Ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος συ-
γκινημένος δείχνει πρὸς τὸν γυναικωνίτη τοὺς 
κωφοὺς καὶ λέγει: «Καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα 
μογιλάλων» ( Ἠσ., λε΄ 6). Αὐτὲς οἱ ἄναρθρες 

κραυγὲς ὑπῆρξαν ἀσφαλῶς τὸ πλέον εὔλαλον 
καὶ εὐδιάκριτον «ἄξιος» ποὺ ἀκούσθηκε ποτὲ 

σ’ αὐτὸν τὸν ναό.K

K
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τὴν προβολὴ τῶν προβλημάτων 
τῶν κωφῶν εἶναι ἡ ἵδρυση τὸ 
1982 ἰδιαίτερου Σωματείου μὲ 
ἐπωνυμία « Ὀρθόδοξος Χριστια-
νικὴ  Ἀδελφότης Κωφῶν καὶ Βα-
ρηκόων  Ἑλλάδος ΕΦΦΑΘΑ». 
Τὴν ἐπωνυμία πῆρε ὁ π. Νικόδη-
μος ἀπὸ τὸ Κατὰ Μᾶρκον Εὐαγ-
γέλιο, ζ΄ κεφάλαιο, στίχος 34: 
« Ἐφφαθά, ὅ ἐστι Διανοίχθητι».  
Ἔτσι οἱ κωφοὶ μὲ τὸ Σωματεῖο 
τους θὰ φροντίζουν οἱ ἴδιοι γιὰ 
τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων 
τους, θὰ διεκδικοῦν ὡς ἰσότιμοι 
πολῖτες τὰ δικαιώματά τους ἀπὸ 
τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία, καὶ στὰ 
διάφορα forum τοῦ ἐσωτερικοῦ 
καὶ ἐξωτερικοῦ θὰ μποροῦν νὰ 
παρουσιάζουν τὴ χριστιανικὴ 
ἄποψη γιὰ τὰ συζητούμενα προ-
βλήματα.

Πρέπει ἐδῶ νὰ ἀναφέρουμε 
ἐπίσης πώς, μὲ τὴν προτροπὴ 
τοῦ Μητροπολίτου Νικοδήμου, 
οἱ συνεργάτες του, τὸ ζεῦγος Λο-
γιάδη, καταρτίζουν καὶ ἐκδίδουν 
Λεξικὸ Νοηματικῆς, σπουδαῖο 
βοήθημα γιὰ ὅσους θέλουν νὰ 
μάθουν τὴ γλῶσσα τῶν κωφῶν.

Εἶναι γνωστὴ ἀλήθεια, καὶ 
τὴ ζοῦμε σήμερα μὲ δραματικὸ 
τρόπο, ὅτι τὰ μεγάλα ἔργα δημι-
ουργοῦνται ἀπὸ ἄξιους ἀνθρώ-
πους καὶ καταστρέφονται ἀπὸ 

ἀνάξιους διαδόχους.  Ὁ Μητρο-
πολίτης Νικόδημος, πολύπειρος 
ταξιδευτὴς τῆς ζωῆς, τὸ ξέρει κα-
λά. Καὶ ἀνησυχεῖ καὶ προσεύχε-
ται γιὰ τὴ διαδοχή, ὅσο βλέπει 
τὸν χρόνο νὰ ἐναποθέτει τὸ 
φορτίο του στοὺς ὤμους του.

Καὶ ὁ Θεὸς τὸν ἀκούει.  Ἕνας 
νέος θεολόγος, πνευματικὸ 
παιδὶ τοῦ π.  Ἐπιφανίου Θεοδω-
ρόπουλου, ὁ Σπυρίδων Παυ-
λόπουλος, σαγηνεύεται ἀπὸ τὸ 
ἔργο τοῦ π. Νικοδήμου, μαθαί-
νει τὴ νοηματικὴ καί, ὅταν ἀργό-
τερα γίνεται ἱερεὺς καὶ ἡγούμε-
νος στὴ μονὴ «Κεχαριτωμένη» 
στὴν Τροιζηνία, διαδέχεται τὸν 
Μητροπολίτη Νικόδημο στὴν 
πνευματικὴ καθοδήγηση τῶν 
κωφῶν. Νὰ πῶς ἀναφέρεται 
στὸ θέμα αὐτὸ ὁ π. Νικόδημος 
σὲ ἐπιστολή του πρὸς τοὺς κω-
φούς: « Ὁσάκις ἐζήτησα, ἀγαπη-
τοί μου, ὁτιδήποτε ἀπὸ τὸν Θεόν, 
οὐδέποτε μοῦ τὸ ἠρνήθη.  Ἐπὶ 
ἔτη Τὸν παρεκάλεσα... Κύριε, 
στεῖλέ μου διάδοχον εἰς τὸ ἔργον 
τῶν κωφῶν. Καὶ  Ἐκεῖνος ἠσή-
κουσε τῆς δεήσεώς μου!  Ἔστειλε 
τὸν π. Σπυρίδωνα Παυλόπουλο, 
ὁ ὁποῖος ἤδη ἔχει ἀναλάβει τὸ 
ἔργον τοῦ πνευματικοῦ καθοδη-
γητοῦ. Εἶμαι βαθύτατα εὐγνώμων 
πρὸς τὸν Κύριόν μου».

Τὴ διοικητικὴ εὐθύνη τοῦ 
Προέδρου τοῦ Σωματείου 
«Προφήτης Ζαχαρίας», ποὺ ἀπὸ 
τῆς ἱδρύσεώς του προεδρεύεται 
ἀπὸ τὸν π. Νικόδημο, ἀναλαμ-
βάνει καὶ κατέχει μέχρι σήμερα 
ἐπαξίως ὁ κατὰ πάντα κατάλλη-
λος πρὸς τοῦτο ὑποστράτηγος 
ἐν ἀποστρατείᾳ Στυλιανὸς Κουρ-
γιαντάκης.

Καὶ ὁ π. Νικόδημος μᾶς ξάφ-
νιασε ὅλους, ὅταν, μὲ μιὰ ἀσυ-
νήθιστη γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικά 
μας πράγματα ἐνέργεια, διδά-
σκοντας ἕνα νέο ἦθος, ὑπέβαλε 
τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὸν Μη-
τροπολιτικὸ θρόνο. Μιὰ πράξη 
ποὺ ὁ Μακαριστὸς  Ἀρχιεπί-
σκοπος Σεραφεὶμ χαρακτήρισε 
«βόμβα μεγατόνων».

Ὅταν, θορυβημένος ἀπὸ 
τὴν εἴδηση, τοῦ τηλεφώνησα, 
«Σεβασμιώτατε, γιατί τὸ κάνατε 
αὐτό;  Ἔχετε ἀκόμη δυνάμεις νὰ 
ἐργασθεῖτε. Τί θὰ γίνει τὸ ἔργο 
σας καὶ οἱ συνεργάτες σας;», 
πῆρα τὴν ἀπάντηση: «Μὴν 
ἀνησυχεῖς.  Ἔχουσι γνῶσιν οἱ 
φύλακες.  Ὅλα θὰ πᾶνε καλά. 
Κι ἀκόμη καλύτερα. Κάνε προ-
σευχή».

Μιλοῦσε μὲ τέτοια σιγουριά, 
ποὺ μᾶς καθησύχασε, καὶ ὅλοι 
χαρήκαμε καὶ ὑποδεχθήκαμε μὲ 
μεγάλη ἀνακούφιση τὴν ἐκλογὴ 
τοῦ ἀγαπημένου του πνευμα-
τικοῦ παιδιοῦ π.  Ἱερωνύμου,  
Ἀρχιγραμματέα τότε τῆς  Ἱερᾶς 
Συνόδου, ὡς διαδόχου του στὴ 
Μητρόπολη Θηβῶν καὶ Λεβα-
δείας.

Ἔτσι, ἀφοῦ τακτοποίησε σὲ 
ὅλους τοὺς τομεῖς μὲ τρόπο 
ἄριστο τὴ διαδοχή του, ἀπε-
σύρθη, γιὰ νὰ ἑτοιμασθεῖ «διὰ 
τὴν καλὴν ἀπολογίαν», ὅπως 
ἔλεγε, ἀποθέτοντας τὶς γεροντι-
κές του ἀνάγκες στὰ χέρια τῶν 
πνευματικῶν του θυγατέρων, 
τῶν μελῶν τῆς  Ἀδελφότητας 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου – Μα-
ζαράκη.

Ὅμως οὔτε τοὺς κωφοὺς 

Ὁ π. Νικόδημος στὸν ἁγιασμὸ θεμελίωσης τοῦ Παραθεριστικοῦ  Ἱδρύματος 
Κωφῶν στὴν Αἴγινα.
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ξέχασε, οὔτε τὸ ποίμνιό του τῆς 
Μητροπόλεως. Συνεχὴς ἡ προ-
σευχή του γιὰ ὅλους, συνεχὲς 
καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν 
πρόοδό τους.  Ἰδιαίτερα στήρι-
ζε μὲ τὴν προσευχή του καὶ τὶς 
ἔμπειρες συμβουλές του τὸν 
νέο Μητροπολίτη. Γνωρίζοντας 
τὸ ἦθος καὶ τὶς ἱκανότητες τοῦ 
νέου Μητροπολίτου, πίστευε ὅτι 
ὁ Θεὸς θὰ τὸν χρησιμοποιήσει 
γιὰ πιὸ ὑπεύθυνες καὶ κρίσιμες 
θέσεις στὴν  Ἐκκλησία Του. Καὶ 
ἀσφαλῶς τὸ σκεπτόταν καὶ προ-
σευχόταν γι’ αὐτό. Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς 
ἐπισκέψεις μὲ τὴ Μαρούλα Κα-
τσίμπρα στὴ Μονὴ Τιμίου Προ-
δρόμου, ἐνῷ συνομιλούσαμε 
μαζί του καὶ ἡ κ. Κατσίμπρα τοῦ 
ἐξέθετε τὶς δράσεις καὶ τὰ προ-
βλήματα τῶν κωφῶν καὶ τὴν 
ἀνάγκη μεγαλύτερης στήριξης 
τοῦ ἔργου ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία, 
ὁ π. Νικόδημος μᾶς λέει: « Ὁ  
Ἱερώνυμος δὲν θὰ ἦταν πολὺ 
καλὸς  Ἀρχιεπίσκοπος; Τί λὲς 

ἐσύ, Μαρούλα;».
Τὴν Πέμπτη 15 Φεβρουαρί-

ου 1996 τὸ ἀπόγευμα ἔφυγε γιὰ 
τοὺς Οὐρανούς. Καὶ στὴν ταφή 
του ἡ πλημμυρίδα τῶν δακρύ-
ων τοῦ βοιωτικοῦ οὐρανοῦ ἀνα-
μειγνυόταν μὲ τὰ δάκρυα τοῦ 
βοιωτικοῦ ποιμνίου του καὶ τὰ 
δάκρυα καὶ τοὺς ἀναρίθμητους 
βόγγους ὀδύνης τῶν πνευμα-
τικῶν του παιδιῶν, τῶν κωφῶν. 

Χαρακτηριστικὲς εἶναι οἱ σκέ-
ψεις τοῦ π. Σπυρίδωνος Παυλο-
πούλου, τοῦ πνευματικοῦ κα-
θοδηγητοῦ σήμερα τῶν κωφῶν: 
«Εἰσῆλθε ἀνάμεσα στοὺς κω-
φοὺς ταπεινά, ἀθέατος ἀπὸ τὸν 
θαυμασμὸ τῶν ἀνθρώπων. Δὲν 
ἀκούστηκαν μπράβο καὶ χειρο-
κροτήματα.  Ὅλα ἔγιναν “ἐν ἡσυ-
χίᾳ Θεοῦ”... ὑπηρέτησε τὶς ψυχὲς 
τῶν κωφῶν σιωπηλά. Χωρὶς δι-
αφημίσεις. Χωρὶς τυμπανοκρου-
σίες. Χωρὶς ποτὲ νὰ ἐπιδιώξει νὰ 
προβληθεῖ τὸ ἔργο του».

Καὶ ὁ Μακαριώτατος  Ἀρχιε-

πίσκοπος  Ἱερώνυμος, προλογί-
ζοντας τὸ θαυμάσιο βιβλίο τῆς 
δασκάλας τῶν κωφῶν Εὐτυχίας 
Μάστορα  Ἡ νοηματικὴ τῆς ἀγά-
πης, ἀφιερωμένο στὸ ἔργο τοῦ 
π. Νικοδήμου, γράφει: «Αὐτὸ 
ποὺ μὲ δίδαξε ὅλα τὰ χρόνια 
ἦταν “ἡ κραυγὴ τῆς σιωπῆς 
του”... Δίδασκε συνεχῶς μὲ μιά 
“φλύαρη σιωπή”...  Ἐκεῖνο ὅμως 
ποὺ ἦταν στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς 
του ἦταν ἡ διακονία καὶ ἡ προ-
σφορά του στοὺς ἀγαπητούς του 
κωφαλάλους... Νιώσαμε καὶ μεῖς 
πολλὲς φορὲς ἀνάμεσά τους τὸν 
ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴ χαρά τους 
στὴν τέχνη τοῦ περάσματος ἀπὸ 
τὴ μοναξιὰ στὴν ἐπικοινωνία. 
Εἴδαμε τὴ γέφυρα ποὺ ἄνοιξε ὁ 
Γέροντας ἀπὸ τὴ γῆ στὸν Οὐρα-
νό».

Ὁ Ντινὰν ἔβαλε τὸν ἀνθρω-
πισμὸ στὴν ἀπανθρωπιὰ καὶ 
στὴν ἀγριότητα τοῦ πολέμου.

Ὁ Σβάιτσερ ἔγινε ὁ ἱεραπό-
στολος τῆς  Ἀφρικῆς.

Ὁ Φλάναγκαν ἔγινε ὁ πατέ-
ρας τῶν χαμινιῶν τοῦ δρόμου.

Ὁ  Ἀβά-Πιὲρ ἀγωνίσθηκε γιὰ 
τροφὴ καὶ στέγη στοὺς πεινασμέ-
νους καὶ ἄστεγους ἀλῆτες τοῦ 
Παρισιοῦ.

Ὁ Μπράιγ ἔβαλε τοὺς τυ-
φλοὺς στὸν μαγικὸ κόσμο τῆς 
γραφῆς καὶ τῆς ἀνάγνωσης.

Ὁ Μητροπολίτης Νικόδη-
μος Γραικὸς ἔβγαλε τοὺς κω-
φαλάλους τῆς  Ἑλλάδος ἀπὸ 
τὸ κοινωνικὸ περιθώριο καὶ 
τὸν ἀποκλεισμὸ καὶ τοὺς ἔβαλε 
στὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τῆς  Ἐκκλησίας Του.

Ἅγιε Γέροντα, πατέρα μας 
Νικόδημε, στὸ οὐράνιο θυσι-
αστήριο ποὺ τώρα ἱερουργεῖς, 
δεήσου γιὰ μᾶς.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΑΛΕΤΑΣ
Μηχανολόγος -  Ἠλεκτρο-

λόγος Ε.Μ.Π.
πρῴην Γενικὸς Διευθυντὴς 

Ε.Τ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ντινὰν ἔβαλε τὸν ἀνθρωπισμὸ στὴν ἀπαν-
θρωπιὰ καὶ στὴν ἀγριότητα τοῦ πολέμου.

Ὁ Σβάιτσερ ἔγινε ὁ ἱεραπόστολος τῆς  Ἀφρικῆς.
Ὁ Φλάναγκαν ἔγινε ὁ πατέρας τῶν χαμινιῶν 

τοῦ δρόμου.
Ὁ  Ἀβά-Πιὲρ ἀγωνίσθηκε γιὰ τροφὴ καὶ στέγη 
στοὺς πεινασμένους καὶ ἄστεγους ἀλῆτες τοῦ 

Παρισιοῦ.
Ὁ Μπράιγ ἔβαλε τοὺς τυφλοὺς στὸν μαγικὸ 

κόσμο τῆς γραφῆς καὶ τῆς ἀνάγνωσης.
Ὁ Μητροπολίτης Νικόδημος Γραικὸς ἔβγαλε 

τοὺς κωφαλάλους τῆς  Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ κοινω-
νικὸ περιθώριο καὶ τὸν ἀποκλεισμὸ καὶ τοὺς 
ἔβαλε στὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ 

καὶ τῆς  Ἐκκλησίας Του.K

K
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Κ άθε φθινόπωρο, ποὺ μιὰ 
καινούργια φουρνιὰ νέ-
ων ἀνθρώπων ἀρχίζει 

σταδιοδρομία κοντὰ στὰ παι-
διά –ἐννοῶ τοὺς νέους ἐκπαι-
δευτικούς–, ἔρχεται στὸν νοῦ 
μου ἕνας διαγωνισμὸς ποὺ ἔγι-
νε πρὶν ἀπὸ χρόνια καὶ μὲ εἶχε 
ἐντυπωσιάσει.

Τὸν διαγωνισμὸ εἶχε προκη-
ρύξει ἕνα διδασκαλικὸ περιο-
δικό, καὶ τὸ θέμα του ἦταν ἡ 
προσωπικότητα τοῦ δασκάλου. 
Φυσικά, μὲ τὴ λέξη «δάσκαλος» 
ἐννοοῦσαν τὶς τρεῖς βαθμίδες 
τῶν ἐκπαιδευτικῶν: νηπιαγω-
γό, δάσκαλο καὶ καθηγητή.  Ὁ 
διαγωνισμὸς αὐτὸς εἶχε τούτη 
τὴν πρωτοτυπία: Οἱ ἀπαντήσεις 
ἔπρεπε νὰ εἶναι μὲ ὅσο τὸ δυ-
νατὸν λιγώτερα λόγια.

Ἄπειρες ἦταν οἱ συμμετο-
χές, γιατί, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, τὸ 
ἰδανικὸ μπορεῖ νὰ μὴν τὸ πλη-
σιάζουμε ποτέ, ἀλλὰ καθόλου 
δὲν δυσκολευόμαστε νὰ τὸ πε-
ριγράψουμε.

Λοιπόν, ποιὰ λέτε πὼς ἦταν 
ἡ ἀπάντηση ποὺ βραβεύτηκε; 
Μία μόνο λέξη.  Ὑποτίθεται ὅτι 
ἡ λέξη αὐτὴ χαρακτήριζε τὸν 
ἰδανικὸ παιδαγωγό.  Ἦταν ἡ 
λέξη «Καλώδιο».

Πεζὸ θὰ σᾶς φανεῖ. Κι ἐγώ, 
σὰν τὸ διάβασα, παραξενεύ-
τηκα.  Ἀπὸ ποῦ κι ὣς ποῦ ὁ 
καλὸς ὁ δάσκαλος μοιάζει μὲ 
τὸ καλώδιο; Σὰν ὅμως κάθι-
σα νὰ τὸ βασανίσω, εἶδα πὼς 
πραγματικὰ ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς 
τὶς δύο ἔννοιες ἦταν πολλὲς οἱ 
ὁμοιότητες.

Ὅπως τὸ καλώδιο εἶναι 
καλὸς ἀγωγὸς τοῦ ἠλεκτρι-
σμοῦ, ἔτσι κι ὁ καλὸς ὁ δάσκα-

λος γίνεται τὸ κανάλι μέσα ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο περνάει τὸ φῶς, γιὰ 
νὰ πάει στὸ παιδί. Κι ὅπως στὸ 
καλώδιο δὲν φαίνεται καθόλου 
ὅλη τούτη ἡ σπουδαία δουλειὰ 
ποὺ κάνει, γιατὶ γίνεται ἐσωτε-
ρικά, ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὴ 
δουλειὰ τοῦ δασκάλου. Πό-
σες φορὲς ἐμεῖς, βλέποντας τὶς 
ἀδύνατες ἀνθρώπινες στιγμὲς 
τῶν δασκάλων, τοὺς παρεξη-
γοῦμε, τοὺς κατηγοροῦμε καὶ 
ἀμφιβάλλουμε γιὰ τὸ ἔργο ποὺ 
ἐπιτελοῦν!

Ὅταν λέω ἔργο τῶν δασκά-
λων, δὲν ἐννοῶ μόνο τὴ μετά-
δοση τῆς γνώσης. Αὐτὸ τὸ βάζω 
σὲ δεύτερη μοῖρα. Τὸ σπουδαῖο 
ἔργο τοῦ δάσκαλου εἶναι ἡ με-
τάδοση τῆς πνευματικῆς μας 
κληρονομιᾶς στὴ νέα γενιά.

Τὶς μέρες ἐκεῖνες, ποὺ εἶχα 
παρακολουθήσει στὸ περιοδικὸ 
τὸν διαγωνισμὸ καὶ τὰ ἀποτε-
λέσματά του, εἶχα πολὺ ἐντυ-
πωσιαστεῖ, κι ἔτσι ἐνθουσιώδης 
ποὺ εἶμαι, μὲ τὸ ποὺ βρέθηκα 
σὲ μιὰ φιλικὴ συντροφιά, ἀμέ-
σως ἄρχισα νὰ τὸ σχολιάζω.

Ὅπως ἦταν ἑπόμενο, ἐντυ-
πωσιάστηκαν κι οἱ φίλοι μου μὲ 
τὴ μονολεκτικὴ ἀπάντηση ποὺ 

πῆρε τὸ βραβεῖο, κι ἔλεγαν ὁ 
καθένας τὸ δικό του. Μόνο ὁ 
οἰκοδεσπότης δὲ μίλαγε. Τὸν 
πῆρε τὸ μάτι μου συλλογισμέ-
νο, ἀλλὰ ποῦ νὰ φανταστῶ τί 
ἐπρόκειτο νὰ κάνει. Καὶ νὰ τί 
ἔκανε.

Σηκώθηκε, πῆγε στὸ ὑπνο-
δωμάτιο καὶ σὲ λίγο γύρισε 
κρατώντας στὰ χέρια του ἕνα 
πορτατίφ.  Ἀφοῦ τὸ τοποθέτησε 
στὸ τραπέζι, ἔκανε πὼς προσπα-
θοῦσε νὰ τὸ ἀνάψει πατώντας 
τὸ κουμπάκι του. Φυσικά, τὸ 
πορτατὶφ δὲν ἄναβε.

–  Ἄννα, εἶπε τότε στὴ γυ-
ναῖκά του. Πότε χάλασε τοῦτο 
τὸ πορτατίφ;

– Χάλασε; τὸν ρώτησε ἐκεί-
νη. Μὰ δὲ χάλασε. Τὸ πρωῒ 
ἄναβε.

– Πῶς ἄναβε, ἀφοῦ τώρα 
δὲν ἀνάβει, ἐπέμενε αὐτός. Νά, 
κοίτα, δὲν ἀνάβει.

Ἐμεῖς, ποὺ βλέπαμε πὼς τὸ 
καλώδιό του κρεμόταν κάτω 
καὶ δὲν τὸ εἶχε βάλει στὴν πρίζα, 
ἀρχίσαμε τὰ πειράγματα:

–  Ἔχεις δεῖ ἐσὺ πολλὰ πορ-
τατὶφ νὰ ἀνάβουν, τοῦ εἶπε κά-
ποιος ἀπὸ τὴν παρέα, χωρὶς νὰ 
εἶναι τοποθετημένα στὴν πρίζα;

Ἡ πρίζα καὶ τὸ καλώδιο

Ἀπὸ κείνη τὴ μέρα, σὰν συναντῶ δασκάλους, 
σκέφτομαι: «Τοῦτο τὸ πορτατίφ, ἆραγε, εἶναι 

στὴν πρίζα; Τούτου τοῦ δάσκαλου ἡ ψυχὴ ἔχει 
συνδεθεῖ μὲ τὴν πηγή, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ 

μεταδώσει τὸ φῶς της στὰ παιδιὰ ποὺ θὰ βρε-
θοῦν στὰ χέρια του;»K
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Γύρισε καὶ τὸν κοίταξε σο-
βαρά:

–  Ὄχι βέβαια.  Ἀλλὰ θὰ ἤθε-
λα νὰ μοῦ πεῖτε ἐσεῖς, ἔχετε δεῖ 
πολλοὺς δασκάλους νὰ γίνο-
νται καλώδια, νὰ μεταδίδεται 
δηλαδὴ μέσα ἀπ’ αὐτοὺς τὸ 
φῶς, χωρὶς νὰ ἔχουν συνδεθεῖ 
οἱ ἴδιοι μὲ τὴν πηγὴ τοῦ φωτός, 
ὅπως κάνει τὸ καλώδιο, ὅταν 
μπαίνει στὴν πρίζα;

Δὲν εἶχε καθόλου ἄδικο, κι 
ὅλοι συμφωνήσαμε μαζί του.

Ἡ μετάδοση τῆς πνευματικῆς 
κληρονομιᾶς ἀπὸ τὸν δάσκα-
λο εἶναι χρέος, γιατὶ εἶναι μιὰ 
πράξη δικαιοσύνης.  Ἡ ἀμύθητη 
κληρονομιὰ ἀνήκει στὴ νέα γε-
νιὰ καὶ πρέπει νὰ τῆς ἀποδοθεῖ.

Εἶναι ἀκόμα χρέος, γιατὶ εἶναι 
μιὰ πράξη τάξεως. Οἱ πνευματι-
κοὶ θησαυροί, ποὺ δημιουργή-
θηκαν μὲ θυσίες καὶ αἷμα, πρέ-
πει νὰ φωτίζουν τοὺς δρόμους 
τῆς ζωῆς, γι’ αὐτὸ κανεὶς δὲν 
πρέπει νὰ γίνεται ἐμπόδιο στὴν 
ἐξάπλωσή τους.

Ἀπὸ κείνη τὴ μέρα, σὰν συ-
ναντῶ δασκάλους, σκέφτομαι: 
«Τοῦτο τὸ πορτατίφ, ἆραγε, 
εἶναι στὴν πρίζα; Τούτου τοῦ 
δάσκαλου ἡ ψυχὴ ἔχει συνδε-
θεῖ μὲ τὴν πηγή, ὥστε νὰ μπο-
ρέσει νὰ μεταδώσει τὸ φῶς της 
στὰ παιδιὰ ποὺ θὰ βρεθοῦν στὰ 
χέρια του;»

Βέβαια, ἐμένα καλὰ εἶναι νὰ 
μὴ μοῦ μποῦνε ἔμμονες ἰδέες. 
Γιατί, ἔτσι καὶ μοῦ μποῦνε, κα-
νεὶς δὲν ξέρει τί γίνεται.  Ἡ πα-
ρομοίωση τοῦ δασκάλου μὲ τὸ 
καλώδιο, τὸ πορτατὶφ καὶ τὴν 
πρίζα μοῦ ἔγινε ἰδέα ἔμμονη, 
ὅσο κι ἂν προσπάθησα νὰ τὸ 
ἀποφύγω.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ἀποχαιρετώντας

Τελειώσανε οἱ μέρες τῆς κα-
λοκαιρινῆς ἄδειας. Φεύγω 
ἀπὸ τὸ φιλόξενο σπίτι φί-

λης Σκοπελίτισσας ἀρκετὰ νω-
ρίς.  Ἔχω ν’ ἀποχαιρετήσω ἕνα 
σωρὸ γιαγιὲς σὲ ὅλο τὸ μάκρος 
τοῦ στενοῦ, μέχρι νὰ πάρω τὸν 
κατήφορο γιὰ τὴν παραλία.

Στὴ σειρά, πόσες γιαγιές!... 
Πόσες καρδιές!... Σὲ πόσα σκα-
λοπάτια τους ποὺ δροσερεύ-
ανε μοιράστηκα συνανθρω-
πιά!... Τὴν ἀχάλαστη ὀμορφιὰ τ’ 
ἀνθρώπου!... Τὸ κέφι!... Πόσες 
«καλημέρες» τῆς καρδιᾶς! Πό-
σο γέλιο! Πόση ἀγάπη! Νὰ γιατί 
ξεκίνησα νωρίς-νωρίς... Γιὰ νὰ 
προλάβω τ’ ἀποχαιρετιστήρια...

Μετὰ ἀπὸ τὶς ἀγκαλιὲς καὶ τά 
« Ἀγάπη μου», «Νὰ ξανάρθεις», 
μοῦ πρόσφερε ἡ καθεμιά τους 
ἀπὸ τὴ γλάστρα της ἕνα λου-
λουδικό –κατ’ ἔθιμο– ἢ σκέτη 
πρασινάδα. Κι ἔτσι, κρατώντας 
τα μαζὶ μὲ τὴ βαλίτσα μου, κα-
τέβηκα στὴν παραλία. Καὶ νά 
’μαι στὸ καράβι, σ’ ἀπάγκιο στὸ 
κατάστρωμα, σὲ μισοΐσκιο ἐγὼ 
μὲ τὴ βαλίτσα δίπλα μου νὰ τὴ 
βλέπει ὁ ἥλιος, μαζὶ καὶ τά... 
λουλουδικά. Ξέπνοα αὐτά, μὲ 
τὸ πέρασμα τῆς ὥρας, χορτάρι 
ξεραμένο πιά. Λογικὰ θὰ ἔπρε-

πε νὰ τὰ πετάξω· γελοῖο ἔμοιαζε 
νὰ τὰ κρατῶ.  Ὅμως, ἂν μέσα σ’ 
ὅλους ἕνας κάποιος Σκοπελίτης 
μὲ εἶχε δεῖ μὲ τὶς γιαγιὲς καὶ τὸ 
ἔλεγε...  Ἄ, ὄχι αὐτό· δὲν ἤθελα 
νὰ πληγωθοῦνε οἱ γιαγιές... 

Κι ἔφτασα στὸν Πειραιᾶ. Κι 
ἀπὸ κεῖ στὴν  Ἀθήνα, στὸ σπίτι 
μου, μὲ τὴ βαλίτσα μου στὸ ἕνα 
χέρι κι ἕνα ματσάκι ξερόχορτα 
στὸ ἄλλο. Κανένας νὰ μὴν πλη-
γωθεῖ...

Ἂν θέλετε, πιστέψτε το... Κι ἂν 
θέλετε, γελάστε. Σᾶς τὸ ἐπιτρέ-
πω. Πρώτη ἐγὼ γελάω στὴ θύ-
μηση αὐτή, ἂν καὶ συγκινοῦμαι 
κιόλας. Γιατί; Μόλις ξεφορτώ-
θηκα τὴ βαλίτσα καὶ βρέθηκα 
νὰ κοιτάζω τὰ ξερόχορτα, κάτι 
ἔγινε:  Ὅλες οἱ μέρες βρέθηκαν 
σὲ παράταξη, λές, ἀραδιασμέ-
νες μπροστά μου νὰ βλέπω: τὴ 
φίλη! τὶς γιαγιές! τὴν ξενοιασιά! 
Τὴν ἀγάπη ποὺ πῆρα καὶ ἔδωσα! 
Καὶ συνειδητοποίησα τὸ κουρά-
γιο μου ζωντανεμένο ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν ἀνάσα γιὰ τὴ συνέχεια.

Δὲν μπορῶ νὰ φανταστῶ τί 
νὰ λέγανε τόσοι ποὺ μὲ εἴδανε 
νὰ κρατάω μερικὰ ξερόχορτα 
σὰν κάτι πολύτιμο... Δὲν μπορῶ 
νὰ φανταστῶ...

Ε.Μ.
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Πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο, ἡ ξένη 
γλῶσσα ποὺ διδασκόταν 
στὰ σχολεῖα ἦταν ἡ Γαλλι-

κή.  Ὅταν ὅμως, μετὰ τὴ νίκη τῶν 
Συμμάχων, πλημμύρισαν τὴν  
Ἀθήνα τὰ ἀγγλόφωνα συμμαχικὰ 
στρατεύματα, ἔγινε φανερὸ πὼς ἡ 
γλῶσσα ποὺ θὰ ἐπικρατοῦσε ἀπὸ 
δῶ κι ἐμπρὸς θὰ ἦταν ἡ γλῶσσα 
τῆς νικήτριας  Ἀμερικῆς.

Ἐγὼ εἶχα μεγάλη ὄρεξη γιὰ 
μάθηση, ἀλλὰ τότε δὲν ὑπῆρχαν 
χρήματα.  Ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχαν καὶ  
Ἰνστιτοῦτα Ξένων Γλωσσῶν.  Ἔτσι 
ἀποφάσισα νὰ παρακολουθήσω 
γιὰ ἕνα χρόνο τὰ ἐρασιτεχνικὰ μα-
θήματα ποὺ προσέφερε κάποια 
φιλανθρωπικὴ ὀργάνωση στὴν 
Καλλιθέα. Μόλις ἔπιασα δουλειά, 
ἔδωσα ἀμέσως ἐξετάσεις στό –μο-
ναδικὸ τότε– Βρετανικὸ  Ἰνστιτοῦτο 
στὴν  Ἑρμοῦ. Μὲ ἔκπληξη διαπί-
στωσα ὅτι μὲ εἶχαν βάλει στὴ D, 
δηλαδὴ στὴν Τετάρτη, μία τάξη 

πρὶν τὸ Lower! Δύσκολος ἀγώ-
νας, ἀφοῦ ὅλη μέρα δούλευα καὶ 
τὸ βράδυ μελετοῦσα. Παρ’ ὅλα 
αὐτά, εἶχα τόση ὄρεξη γιὰ μάθηση 
καὶ τόση θέληση, ποὺ ἀποφάσι-
σα νὰ παρακάμψω τὸ Lower καὶ 
νὰ προχωρήσω κατ’ εὐθεῖαν στὸ 
Proficiency!

Ἐκείνη τὴ χρονιὰ βρισκόμουν 

στὸ τελευταῖο ἔτος, στὸ μάθημα 
τῆς Λογοτεχνικῆς  Ἀνάλυσης.  Ὁ  
Ἄγγλος καθηγητὴς μᾶς εἶχε δώσει 
νὰ μελετήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ E. 
M. Foster, Howards End, καὶ νὰ τὸ 
σχολιάσουμε στὴν τάξη, μὲ συγκε-
κριμένες ἀναφορὲς στὸ κείμενο.  
Ὅλοι οἱ φοιτητὲς δὲν ἔβρισκαν λό-
για νὰ ἐκθειάσουν τὴν ἐκφραστικὴ 
ἱκανότητα τοῦ συγγραφέα καὶ νὰ 
ἐπαινέσουν τὸ βιβλίο. 

Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά μου, ὁ κα-
θηγητὴς μὲ ρώτησε: « Ἐσεῖς τί λέ-
τε;». «Δὲν μοῦ ἄρεσε», εἶπα ὀρθά-
κοφτά. «Γιατί;», ρώτησε ἔκπληκτος 
ὁ καθηγητής. «Θὰ σᾶς ἐξηγήσω», 
εἶπα. «Στὴ σελίδα ... ὁ συγγραφέ-
ας παρομοιάζει τὴν κοινωνία μὲ 
μιὰ λίμνη, μέσα στὴν ὁποία κά-
θε ἄνθρωπος στέκεται πάνω σὲ 
ἕνα βουναλάκι, ποὺ ἀποτελεῖται 
ἀπὸ τὴν περιουσία του.  Ὅταν τὸ 
βουναλάκι αὐτὸ εἶναι ψηλό, ἔχει 
ἀπεριόριστη θέα στὴ λίμνη.  Ὅσο 

χαμηλώνει τὸ βουναλάκι, ἡ θέα 
λιγοστεύει καὶ παρεμποδίζεται.  
Ὅταν τὸ βουναλάκι εἶναι πολὺ 
χαμηλό, ὁ ἄνθρωπος μόλις ποὺ 
μπορεῖ νὰ κρατήσει τὸ κεφάλι του 
ἔξω ἀπὸ τὸ νερό, ἢ ἀκόμα, κάπο-
τε-κάποτε, μισοπνίγεται.  Ὅσοι 
ἔχουν ἕνα πολὺ μικρὸ σωρὸ ἀπὸ 
χρήματα, αὐτοὶ εἶναι ἀπὸ χέρι χα-

μένοι!».
«Αὐτὴ ἡ κυνικὴ περιγραφὴ τῆς 

ἀνθρώπινης κοινωνίας δὲν μὲ βρί-
σκει σύμφωνη, δὲν μπορῶ νὰ τὴ 
δεχθῶ», τοῦ εἶπα θαρρετά. «Γιατί, 
τότε, σὲ ποιὰ κατηγορία ἀνήκουν 
οἱ φωτισμένοι πνευματικοὶ ἄνθρω-
ποι ποὺ ἄνοιξαν δρόμους στὴν  
Ἐπιστήμη καὶ τὴν Τέχνη, ποὺ ἀφι-
έρωσαν τὴ ζωή τους στὴν ἔρευνα, 
γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν φάρμακα 
ποὺ ἔσωσαν ἑκατομμύρια ψυχές, 
ἢ ἄλλοι, ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ 
τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας τους, 
ἢ γιὰ νὰ βοηθήσουν ἀναξιοπα-
θοῦντες συνανθρώπους τους, καὶ 
δὲν ἔχουν προσωπικὴ περιουσία, 
ἀλλὰ μεγαλεῖο ψυχῆς;».

Δὲν θυμᾶμαι τί μοῦ ἀπάντησε 
τότε ὁ καθηγητής, διερωτῶμαι, 
ὅμως, ἂν ἐγὼ ἤμουν τότε πολὺ 
ρομαντική, γιατὶ τώρα, ὕστερα ἀπὸ 
πάνω ἀπὸ μισὸ αἰῶνα «προόδου 
καὶ πολιτισμοῦ», μὲ τὴν ἀναγωγὴ 
τοῦ χρήματος σὲ ὑπέρτατη ἀξία 
στὸν σημερινό, ὑλιστικὸ κόσμο, 
σαρώνεται ἐπικίνδυνα κάθε πο-
λιτιστικὴ ἀξία, καὶ ἡ κοινωνία μας 
μοιάζει, δυστυχῶς, σ’ αὐτὸ ποὺ 
περιέγραψε ὁ Φόστερ. Καὶ μὴ χει-
ρότερα!

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ὀπισθοδρόμηση

Διερωτῶμαι ἂν ἐγὼ ἤμουν τότε πολὺ ρομα-
ντική, γιατὶ τώρα, ὕστερα ἀπὸ πάνω ἀπὸ μισὸ 
αἰῶνα «προόδου καὶ πολιτισμοῦ», μὲ τὴν ἀνα-
γωγὴ τοῦ χρήματος σὲ ὑπέρτατη ἀξία στὸν ση-
μερινό, ὑλιστικὸ κόσμο, σαρώνεται ἐπικίνδυνα 

κάθε πολιτιστικὴ ἀξία.K
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία 
Μιὰ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑγεία μας

Ἀλήθεια, ἔχουμε σκεφθεῖ τί 
μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἕνα κι-
νητὸ τηλέφωνο στὸν ὀργανισμὸ 
ἑνὸς παιδιοῦ ποὺ τὸ κρατᾷ κοντὰ 
στὸ αὐτί του γιὰ πολλὴ ὥρα;

Ὁ ἀνεπτυγμένος τεχνολογικὰ 
πολιτισμὸς στὴν ἐποχή μας ἔχει 
οὐσιαστικὰ ἐπιβάλει στὸν σύγ-
χρονο ἄνθρωπο νὰ ζεῖ συνεχῶς 
μέσα σὲ ἠλεκτρομαγνητικὰ πε-
δία.

Ὁ ἄνθρωπος βρισκόταν ἀπὸ 
παλιὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση 
τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτι-
νοβολίας τοῦ  Ἠλίου καὶ τῆς 
κοσμικῆς ἀκτινοβολίας ἀπὸ τὸ 
διάστημα. Αὐτὲς ἦσαν ὅμως οἱ 
φυσικὲς ἀκτινοβολίες καὶ εἶχαν 
διάφορες βιολογικὲς ἐπιπτώσεις 
στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου καί, 
σὲ συνδυασμὸ μὲ ἄλλους παρά-
γοντες (διατροφὴ κ.ἄ.), ἔθεταν τὸ 
ἀνώτατο ὅριο ζωῆς του.

Ἀλλὰ τί ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε 
« Ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβο-
λία»; Εἶναι ἡ ἐκπομπὴ ἐνέργειας 
στὸν χῶρο ὑπὸ μορφὴν κυμά-
των, τὰ ὁποῖα ταλαντώνονται 
(πάλλονται) κάθετα σὲ ἐπίπεδα.

Ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ ἐνέρ-
γεια γιὰ κάθε νοικοκυριό, σὲ 
συνδυασμὸ μὲ τὴ χρήση ἠλε-
κτρικῶν συσκευῶν, ἔχει ὡς ἀπο-
τέλεσμα τὴ διάχυση σημαντικῆς 
ποσότητας ἠλεκτρομαγνητικῆς 
ἀκτινοβολίας σὲ κάθε κατοικία, 
καθὼς γύρω ἀπὸ κάθε ἠλε-
κτρικὴ συσκευὴ δημιουργεῖται 
ἕνα ἠλεκτρομαγνητικὸ πεδίο.  
Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ὁ φοῦρνος 
μικροκυμάτων, ὁ ἠλεκτρονικὸς 
ὑπολογιστὴς ἀλλὰ καὶ ἡ τηλεό-
ραση ἐκπέμπουν ἠλεκτρομαγνη-

τικὴ ἀκτινοβολία.
Προσθέστε καὶ τοὺς πομποὺς 

ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν 
σταθμῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
ἔχουμε πολλὲς πηγὲς ἠλε-
κτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας, 
ποὺ φθάνει σὲ κάθε οἰκισμό. 
Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ ραγδαία 
ἐξέλιξη τῶν ἀσύρματων τηλε-
πικοινωνιῶν, ἡ ἀτμόσφαιρα ἔχει 
καλυφθεῖ μὲ ποικίλα ἠλεκτρο-
μαγνητικὰ σήματα τὶς τελευταῖες 
δεκαετίες.

Μετρήσεις ποὺ ἔγιναν ἀπὸ 

ἐρευνητὲς τοῦ «ΔΗΜΟΚΡΙ-
ΤΟΥ» σὲ συσκευὲς ποὺ χρησι-
μοποιοῦνται σ’ ἕνα νοικοκυριὸ 
συνήθως γιὰ μιὰ ἡμέρα ἔδειξαν:

1) Κινητὸ τηλέφωνο
Τὸ κινητὸ τηλέφωνο ἐκπέ-

μπει πολὺ περισσότερο πάνω 
ἀπὸ τὸ ἐπιτρεπτὸ ὅριο. Σύμφωνα 
μὲ τὰ διεθνῆ ὅρια ἀσφαλείας, ἡ 
ἀκτινοβολία δὲν πρέπει νὰ ξε-
περνᾷ τὰ 5-6 μιλιβὰτ ἀνὰ τετρα-
γωνικὸ μέτρο.  Ὁ μετρητὴς ἔδειξε 
1827 μιλιβὰτ ἀνὰ τετραγωνικὸ 
μέτρο.

Στὶς μετρήσεις ἡ ἀπόσταση 
μετρητοῦ καὶ κινητοῦ ἦταν δέκα 
ἑκατοστά.  Ὅταν ὅμως συνομι-

λοῦμε χωρὶς τὰ προστατευτικὰ 
ἐξαρτήματα (hands free κ.ἄ.), 
τὸ κινητὸ ἐφάπτεται στὸ κεφάλι.

Ὅταν τὸ κινητό «φορτίζει», 
ἡ μέτρηση κυμαίνεται σὲ φυσι-
ολογικὰ ὅρια. Οἱ εἰδικοὶ συμ-
βουλεύουν νὰ μὴ φορτίζουμε τὸ 
κινητὸ στὸ κομοδῖνό μας, δίπλα 
στὸ κεφάλι μας, ἀλλὰ σὲ κάποια 
ἀπόσταση.

Σὲ κλειστοὺς καὶ μικροὺς χώ-
ρους, π.χ. στὸ αὐτοκίνητο ἢ στὸ 
ἀσανσέρ, ἡ ἀκτινοβολία αὐξά-
νεται, διότι τὸ κινητὸ προσπαθεῖ 

πιὸ ἔντονα νά «πιάσει» σῆμα.
2)  Ἀσύρματο δίκτυο Internet 

(router)
Μὴν ξεχνᾶτε νὰ κλείνετε τὸ 

router. Προσοχή, ἐπίσης, ποῦ θὰ 
τὸ τοποθετήσετε: ὄχι στὴν κρε-
βατοκάμαρά μας ἢ δίπλα στὸν 
καναπέ, ὅπου περνᾶμε τὴν πιὸ 
πολλὴ ἡμέρα μας.

3) Φοῦρνος μικροκυμάτων
Μακριὰ κι ἀγαπημένοι!  Ὁ 

φοῦρνος μικροκυμάτων προ-
σφέρει μεγάλη εὐκολία καὶ ἐξοι-
κονομεῖ πολὺ χρόνο. Πολλὲς 
φορὲς ὅμως βρίσκεται τοποθε-
τημένος στὸ ὕψος τοῦ κεφαλιοῦ, 
καὶ συνήθως στεκόμαστε μπρο-

K

Ἀλήθεια, ἔχουμε σκεφθεῖ τί μπορεῖ νὰ προκαλέσει  
ἕνα κινητὸ τηλέφωνο στὸν ὀργανισμὸ ἑνὸς παιδιοῦ, 

ποὺ τὸ κρατᾷ κοντὰ στὸ αὐτί του γιὰ πολλὴ ὥρα;

K

180

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

 Σ
ΕΠ

Τ
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
ς
 -

 ο
Κ

Τ
Ω

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

 2
0

1
4



στά του, καὶ σὲ μικρὴ ἀπόσταση.
Ἀφῆστε λοιπὸν τὸν φοῦρνο 

μικροκυμάτων νὰ δουλεύει μό-
νος του.  Ἀπομακρυνθεῖτε ἐσεῖς, 
καὶ κυρίως τὰ μικρὰ παιδιά. Τὸ 
ἴδιο καὶ στὸν συμβατικὸ φοῦρνο: 
μακριά!

4)  Ἐνδοεπικοινωνία Baby 
Phone 

Πρόκειται γιὰ μιὰ πολὺ χρήσι-
μη συσκευή, τὴν ὁποία χρησιμο-
ποιοῦν οἱ γονεῖς σὲ καθημερινὴ 
βάση, κυρίως ὅμως τὸ βράδυ. 
Μάλιστα μερικοί, γιὰ ν’ ἀκού-
σουν καὶ τὸν παραμικρὸ ἦχο ποὺ 
θὰ κάνει τὸ μωρό, τὴν τοποθε-
τοῦν μέσα στὸ κρεβατάκι του.  
Ἡ μέτρηση ἔδειξε, γιὰ ἀπόσταση 
εἴκοσι ἑκατοστομέτρων (20 ἑκ.) 
ἐλάχιστη, σχεδὸν μηδενικὴ ἀκτι-
νοβολία.  Ἐπειδὴ ὅμως τὰ παιδιὰ 
εἶναι πολὺ εὐαίσθητα καὶ σὲ χα-
μηλὰ ἐπίπεδα ἀκτινοβολίας, καλὸ 
εἶναι ἡ συσκευὴ νὰ τοποθετεῖται 
σὲ ἀπόσταση μεγαλύτερη τοῦ 
μέτρου.

5)  Ἀσύρματο τηλέφωνο
Ἡ ὕπουλη ἀκτινοβολία!  Ἡ θέ-

ση του εἶναι στὸ κομοδῖνο δίπλα 
στὸ κρεβάτι ἢ στὸ γραφεῖο ἢ στὸ 
τραπεζάκι τοῦ καναπέ, δηλαδὴ 
σὲ σημεῖα στὰ ὁποῖα περνᾶμε 
τὶς πιὸ πολλὲς ὧρες τῆς ἡμέρας 
καὶ τῆς νύκτας.  Ἀκόμη καὶ ὅταν 
δὲν μιλᾶμε, ἡ βάση του ἐκπέ-
μπει συνεχῶς ἀκτινοβολία, κι 
αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ ὕπουλο.  
Ἡ μέτρηση ἔδειξε 31,40 μιλιβὰτ, 
δηλαδὴ πενταπλάσια τοῦ ὁρίου, 
δίπλα στὴ βάση τοῦ τηλεφώνου.  
Ἐὰν τοποθετηθεῖ ὁ μετρητὴς στὸ 
μαξιλάρι, ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται τὸ 
κεφάλι μας περίπου ὀκτὼ ὧρες 
τὴν ἡμέρα, θὰ δείξει 10,76 μιλι-
βάτ, δηλαδὴ νούμερο δύο φορὲς 
πάνω ἀπὸ τὸ ἐπιτρεπτὸ ὅριο, καὶ 
μάλιστα συνεχῶς.

Συμπτώματα

Τὰ συμπτώματα ποὺ παρου-
σιάζουν ἄτομα ἐκτεθειμένα σὲ 
μεγάλες δόσεις ἠλεκτρομαγνη-
τικῆς ἀκτινοβολίας εἶναι: πονοκέ-

φαλος, ζάλη, ναυτία, βουητὸ στ’ 
αὐτιά, ἀνορεξία, νευρικότητα, τα-
χυκαρδία, ὑπερκινητικότητα κ.ἄ.

Τί πρέπει νὰ κάνουμε;

Οἱ εἰδικοὶ συμβουλεύουν:
1)  Ἀποφυγὴ τῆς χρήσεως τοῦ 

κινητοῦ τηλεφώνου σὲ κλειστοὺς 
χώρους, π.χ. αὐτοκίνητο ἢ ἀσαν-
σέρ. Χρησιμοποιεῖτε ἐναλλακτικὰ 
μέσα, δηλαδὴ τηλέφωνα νέας 
τεχνολογίας μὲ μηδενικὴ ἀκτι-
νοβολία.

2)  Ἀποφυγὴ τῆς χρήσεως τοῦ 
κινητοῦ τηλεφώνου σὲ περιοχὲς 
γενικὰ μὲ χαμηλὸ σῆμα.

3)  Ἀποφυγὴ φύλαξης τοῦ 
κινητοῦ τηλεφώνου κοντὰ σὲ 
ἠλεκτροευαίσθητα μέρη τοῦ σώ-
ματος, π.χ. καρδιά, ἐγκέφαλος.

4)  Ἀποφεύγετε νὰ κοιμᾶστε 
κοντὰ σὲ πρίζες καὶ ἄλλες ἠλε-
κτρικὲς ἐγκαταστάσεις (νὰ προ-
στατεύετε τὸ κεφάλι σας).

5)  Ἀπομακρύνεστε ἀπὸ τὸν 
φοῦρνο μικροκυμάτων, ὅταν 
αὐτὸς λειτουργεῖ.

6)  Ἀποφύγετε τὶς πολλὲς 
ἀσύρματες συσκευὲς στὸ σπίτι 
(π.χ. τηλέφωνα, ἠχεῖα, παιχνί-
δια κ.ἄ.).

7)  Ἀποφύγετε νὰ εἶναι τὸ σπί-
τι σας κοντὰ σὲ πυλῶνες ὑψηλῆς 
τάσεως ἠλεκτρικοῦ ρεύματος 
ἢ σταθμοὺς ἀναμεταδόσεως 
ἠλεκτρομαγνητικῶν σημάτων 
(κινητῆς τηλεφωνίας ἢ δορυφο-
ρικῶν κ.ἄ.).

8)  Ἐφ’ ὅσον ἐργάζεσθε σὲ 
περιβάλλον ὑψηλῆς ἠλεκτρομα-
γνητικῆς ἀκτινοβολίας, πρέπει νὰ 

ἐνημερωθεῖτε γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις 
στὴν ὑγεία σας καὶ νὰ προμηθευ-
θεῖτε τὸν κατάλληλο ἠλεκτρομα-
γνητικὸ ἐξοπλισμό.

9)  Ὅσοι χρησιμοποιεῖτε ἠλε-
κτρονικὸ ὑπολογιστὴ ἀποφύγετε 
τὰ ἀσύρματα ποντίκια.

10)  Ἀποφύγετε τὰ ἠλεκτρικὰ 
καλοριφὲρ καὶ ἄλλες συσκευὲς 
θέρμανσης ἀντὶ πετρελαίου, 
διότι αὐξάνουν σημαντικὰ τὰ 
μαγνητικὰ πεδία. Τὰ εὐαίσθητα 
ἄτομα (μικρὰ παιδιὰ καὶ ἔγκυοι) 

μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν κου-
νουπιέρες ἠλεκτρομαγνητικῆς 
θωράκισης, ποὺ ἀποτελοῦν μιὰ 
λύση προστασίας.

Πολλοὶ φορεῖς ἔχουν προει-
δοποιήσει γιὰ τὶς μακροπρόθε-
σμες ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία ἀπὸ 
τὶς τεχνητὲς ἀκτινοβολίες.  Ὁ Δρ 
Gerard Hyland, βιοφυσικὸς τοῦ 
Πανεπιστημίου τοῦ Warwick καὶ 
ὑποψήφιος γιὰ τὸ βραβεῖο Nobel  
Ἰατρικῆς δύο φορές, συμβουλεύ-
ει: « Ὡς γονιὸς θὰ ἤμουν ἐξαιρε-
τικὰ ἐπιφυλακτικὸς νὰ ἐπιτρέψω 
στὰ παιδιά μου τὴ χρήση κινητοῦ 
τηλεφώνου, ἀκόμη καὶ γιὰ λίγο 
χρόνο.  Ἡ συμβουλή μου θὰ 
ἦταν νὰ ἀποφύγουν τὰ κινητά».

Βεβαίως, δὲν μποροῦμε νὰ 
ἀπαγορεύσουμε τὴν πρόοδο τῆς 
τεχνολογίας· μποροῦμε ὅμως νὰ 
προφυλαχθοῦμε, ὅσο εἶναι δυ-
νατόν, ὅταν ἐνημερωνόμαστε γιὰ 
τοὺς κινδύνους.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
 Ἰατρός

Βεβαίως, δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαγορεύσουμε 
τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας· μποροῦμε ὅμως 
νὰ προφυλαχθοῦμε, ὅσο εἶναι δυνατόν, ὅταν 

ἐνημερωνόμαστε γιὰ τοὺς κινδύνους.
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Καλοκαιρινὴ ἐπικαιρότητα: 
τὸ Μουντιάλ. Τί εἶναι τὸ 
Μουντιάλ; ἡ συνάντηση 

ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων σὲ κά-
ποιο κράτος, διαφορετικὸ κάθε 
φορά, γιὰ νὰ διακριθεῖ ἡ καλύ-
τερη. Φέτος τὸ Μουντιὰλ ἔγινε 
στὴ Βραζιλία.

Οἱ μεγαλουπόλεις τῶν 
κρατῶν τῆς Λατινικῆς  Ἀμερικῆς 
ἔχουν στὶς παρυφές τους τίς 
«φαβέλλες», παραγκουπόλεις 
χωρὶς τὶς ἀπαραίτητες ὑποδο-
μές: χωρὶς τρεχούμενο νερό, 
χωρὶς ἠλεκτρισμό, χωρὶς χώ-
ρους ὑγιεινῆς. Τὰ παιδιά, ποὺ 

γεννιοῦνται ὅπως τύχει, κατε-
βαίνουν στὴν κεντρικὴ πόλη, 
ἴσως γιὰ νὰ δουλέψουν, ἀλλὰ 
μᾶλλον γιὰ νὰ κλέψουν.  Ὅλα 
ἔχουν ἕνα ὄνειρο: νὰ γίνουν 
σπουδαῖοι ποδοσφαιριστές!  
Ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὑπάρχουν με-
γάλες ἀνισότητες, ἔγιναν πολλὰ 
δυσάρεστα ἐπεισόδια, γιὰ νὰ μὴ 
γίνει ἐκεῖ τὸ Μουντιάλ. (Στὴν 
Εὐρώπη ὑπάρχουν λίγες παρα-
γκουπόλεις, bidonvilles, ἀλλὰ 
τείνουν νὰ ἐξαφανιστοῦν).

Ἐκεῖνο ποὺ ξένισε καὶ ἐνό-
χλησε εἶναι ὅτι τὸ πρῶτο καὶ 
μοναδικὸ θέμα στὰ κανάλια 
τῆς τηλεόρασης καὶ στὸ ραδι-

όφωνο ἦταν τὸ ποδόσφαιρο. 
Ναί, τὸ πρῶτο καὶ σχεδὸν τὸ 
μοναδικὸ θέμα τους! Κι ὅταν 
ἔτυχε ἡ ἑλληνικὴ ὁμάδα νὰ 
βάλει «γκόλ», πετυχαίνοντας 
μιὰ κάποια πρόκριση, τότε ὅλοι 
ἔγιναν ἔξαλλοι! Οἱ παῖκτες χο-
ροπηδοῦσαν ἄτσαλα, ἔκαναν 
τοῦμπες, ἔστησαν χορούς, ἔβγα-
ζαν ἄναρθρες κραυγές, ἦταν σὲ 
παραλήρημα. Τὸ ἴδιο ἔκαναν 
καὶ οἱ «ὀπαδοί», ποὺ ξεχύθηκαν 
στοὺς δρόμους ἐδῶ στὴν πρω-
τεύουσα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις: 
ξέφρενες ἐκδηλώσεις, φωνές, 
χοροί, πηδήματα κ.ο.κ. Φυσικά, 

δὲν εἶναι οἱ πανηγυρισμοὶ ποὺ 
ξενίζουν –καλὸ εἶναι νὰ πανη-
γυρίζει κανεὶς γιὰ ἕνα εὐχάριστο 
γεγονός–, ἀλλὰ ὁ ἔξαλλος τρό-
πος τῶν ἐκδηλώσεων.

Λέγουν ὅτι ὁ πολιτισμὸς 
ἑνὸς λαοῦ φανερώνεται ἀπὸ τὸν 
τρόπο τῆς ψυχαγωγίας του. Οἱ  
Ἕλληνες τὸν 5ο καὶ 4ο αἰῶνα π.Χ. 

παρουσίαζαν στὰ ὑπέροχα θέ-
ατρά τους Αἰσχύλο, Σοφοκλῆ, 
Εὐριπίδη. Στὰ ἔργα τους τιμω-
ρεῖται ἡ «ὕβρις», δηλαδὴ ἡ πα-
ρακοὴ στοὺς ἠθικοὺς νόμους. 
Καὶ γιά «ἐκτόνωση» εἶχαν τοὺς  
Ὀλυμπιακοὺς  Ἀγῶνες, ποὺ 
κατὰ τὴ διεξαγωγή τους στα-
ματοῦσε κάθε πόλεμος, καὶ τὸ 
τρόπαιο τοῦ νικητῆ ἦταν ἕνα 
στεφάνι ἀγριελιᾶς, καὶ ὄχι τὰ 
ἑκατομμύρια τοῦ ποδοσφαίρου.

Οἱ ἀρχαῖοι Ρωμαῖοι ἔλεγαν: 
«Δῶστε στὸν λαὸ ἄρτον καὶ 
θεάματα». Θέαμα ἦταν οἱ μο-
νομαχίες μέχρι θανάτου τῶν 
γλαδιατόρων (μονομάχων) ἢ τὸ 
ρίξιμο δούλων καὶ χριστιανῶν 
στὰ λιοντάρια.  Ἔτσι ἔφτασε στὴν 
παρακμή της ἡ κραταιὰ Ρώμη.

Εὐτυχῶς, τὸ 330 μ.Χ. ὁ Μέ-
γας Κωνσταντῖνος τὴ μετέφερε 
στὶς ὄχθες τοῦ Βοσπόρου, στὴν 
εὐρωπαϊκὴ ἀκτή, σὲ μιὰ μικρὴ 
πόλη ποὺ εἶχε ἱδρύσει ἕνας 
Βύζας ἀπὸ τὰ Μέγαρα τὸ 657 
π.Χ.  Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τῆς 
ἔδωσε τὸ ὄνομά του: «Κωνστα-
ντίνου-πόλις».  Ἔζησε χίλια χρό-
νια ὡς «Χριστιανικὴ Βυζαντινὴ 
Αὐτοκρατορία».  Ἔπεσε τὸ 1453, 
ἀφοῦ ἔδωσε τὰ φῶτά της στὴ 
Δύση.

Ὅταν ἕνα «σπόρ», μιὰ 
ἀθλοπαιδιά, φτάνει σὲ ἀκραῖες 
ἐκδηλώσεις, δὲν πρέπει νὰ ἀνα-
ρωτηθοῦμε γιατί ὁ ἄνθρωπος, 
ὁ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, γίνεται χει-

Μουντιαλικὴ ἐπικαιρότητα
καί... Πολιτισμός

K

Ἐκεῖνο ποὺ ξένισε καὶ ἐνόχλησε εἶναι ὅτι  
τὸ πρῶτο καὶ μοναδικὸ θέμα  

στὰ κανάλια τῆς τηλεόρασης καὶ στὸ ραδιόφωνο 
ἦταν τὸ ποδόσφαιρο.

K

Λέγουν ὅτι ὁ πολιτισμὸς ἑνὸς λαοῦ φανερώνε-
ται ἀπὸ τὸν τρόπο τῆς ψυχαγωγίας του.

K
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παρακμή, τὴ δυστυχία, τὸν ὄλε-
θρο.  Ἴσως ὁρισμένοι πονηροὶ 
ἄνθρωποι θὰ ἤθελαν νὰ μὴν 
ὑπάρχει παιδεία, γιὰ νὰ μπο-
ροῦν νὰ χαλιναγωγοῦν τοὺς 
λαούς, νὰ τοὺς ἔχουν δούλους.

Μήπως σήμερα ζοῦμε σὲ 
μιὰ ἐποχὴ παρακμῆς; Μήπως 
ὁ ἄνθρωπος σταμάτησε τὴν 
πορεία του πρὸς τὴν τελείωση 
καὶ ἀρκεῖται στὰ ὑλικά;  Ἡ κρί-
ση, ὅπως ξέρουμε, εἶναι κρίση 
ἀξιῶν.

Οἱ  Ἕλληνες εἶναι ἕνας λαὸς 
ποὺ πρόσφερε πολλά, ὑπέφερε 
πολλά, ἀλλὰ τὰ ξεπέρασε. Δια-
τήρησε τὴν ψυχή του τετρακόσια 
χρόνια, σὲ μιὰ φρικτὴ σκλαβιά, 
μὲ βοηθὸ τὸ ὀκταῆχι καὶ τὸ 
ψαλτῆρι ἑνὸς ἁπλοῦ παπᾶ.  Ἂς 
ξεπεραστοῦν ἡ μικρότητα, ἡ 
«μαγκιά», ἡ πονηριά, ἂς ξα-
ναβρεθεῖ ἡ ἀληθινὴ παιδεία, 
ποὺ ὁδηγεῖ στὴν τελείωση τοῦ 
ἀνθρώπου, στὴ θέωσή του.

Β.Ο.

ρότερος καὶ ἀπὸ τὰ ἄγρια θηρία; 
Δαγκώματα(!), ἐπιθέσεις, φόνοι 
– ναί, φόνοι, γιατὶ ὁ ἄλλος δὲν 
ἀνήκει στὴν ὁμάδα μας! Κά-
ποιος παίκτης τό ’χει συνήθεια 
νὰ δαγκώνει τοὺς ἀντιπάλους 
του καί, ἐπειδὴ τὸ κάνει συχνά, 
τὸν τιμώρησαν. Ξεσηκώθηκαν 
ὅμως πολλοί, ζητώντας νὰ μὴν 
τιμωρηθεῖ! Δηλαδή, ἀφῆστέ τον, 
ἂς δαγκώνει, ἀφοῦ τοῦ ἀρέσει!  
Ἕνας ἄλλος ἔκοψε τό... αὐτὶ 
ἄλλου παίκτη (δὲν μᾶς εἶπε ἂν 
ἦταν νόστιμο)...

« Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος».  Ἔτσι 
ἀρχίζει ὁ εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης 
τὸ Εὐαγγέλιό του. Τὸν ὀνόμα-
σαν « Ἀετό», γιατὶ τὰ νοήματά 
του εἶναι ὑψηλά. Τί εἶναι «Λό-
γος»; Νοῦς, σκέψη, μυαλό, 
πνεῦμα;  Ἴσως ἔχει καὶ ἄλλους 
ὁρισμοὺς ἀκόμα. Εἶναι ἑλλη-
νικὴ λέξη. Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ  
Ἰωάννη εἶναι γραμμένο στὴν 
ἑλληνικὴ γλῶσσα. Τί τιμὴ γιὰ 
τοὺς  Ἕλληνες, νὰ ἐκφράζονται 
θεῖες ἔννοιες διὰ τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας! Μιὰ γλῶσσα ἀθάνα-
τη καὶ ζωντανὴ ἀκόμα, ἐδῶ καὶ 
χιλιάδες χρόνια! Προνόμιο τοῦ 
ἀνθρώπου ὁ «λόγος». Τὰ ἄλλα 
πλάσματα εἶναι «ἄλογα» ζῷα, τέ-
λεια μέν, ὅπως οἱ κοινωνίες τῶν 
μελισσῶν ἢ τῶν μερμηγκιῶν, 
ἀλλὰ ἀμετάβλητες διὰ μέσου 
τῶν αἰώνων. Οἱ ξένοι δυσκο-
λεύτηκαν νὰ μεταφράσουν τὴν 
ἑλληνικὴ λέξη στὴ γλῶσσά τους 
καὶ τὴν ἄφησαν “Logos”.

«Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 

χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ 
γέγονεν.  Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ 
ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων» 
( Ἰω., α΄ 3-4).

Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει τὴ 
μακρὰ πορεία του, διὰ μέσου 
τῶν αἰώνων, γιὰ τὴν τελείωσή 
του. Αὐτὴ ἡ περίοδος χωρίζεται 
σὲ δύο μέρη: τὴν πρὸ Χριστοῦ 
καὶ τὴ μετὰ Χριστόν (ὅταν ἦλθε 
τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου). Στὴ 
μ.Χ. ἐποχὴ ἔχουμε πρότυπο τὸν 
Χριστό.

 Ὑπῆρξαν φωτεινὲς ἐποχὲς 
τῆς ἱστορίας, ὅπως π.Χ. ἡ ἑλλη-
νική.  Ἐπίσης ἀξιόλογη ἐποχὴ ἡ  
Ἑλληνιστική, ποὺ κράτησε τρεῖς 
αἰῶνες π.Χ. Τότε ἡ ἑλληνικὴ παι-
δεία ἔφτασε στὸ ἀπόγειό της. Τὰ  
Ἱερὰ Βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης 
ἔχουν γραφεῖ στὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα, ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ 
τότε γνωστοῦ κόσμου.

Δυστυχῶς, ὑπάρχουν καὶ 
ἐποχὲς στὶς ὁποῖες ἡ ἀδιαφο-
ρία, ἡ ὀκνηρία, ἡ καλοπέραση 
ἐπικρατοῦσαν, μὲ συνέπεια τὴν 

K

Μήπως σήμερα ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ παρακμῆς; 
Μήπως ὁ ἄνθρωπος σταμάτησε τὴν πορεία του 

πρὸς τὴν τελείωση καὶ ἀρκεῖται στὰ ὑλικά;   
Ἡ κρίση, ὅπως ξέρουμε, εἶναι κρίση ἀξιῶν.
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Εἶναι μεγάλη εὐλογία γιὰ 
τοὺς γονεῖς ποὺ τὰ παιδιὰ 
τους συνδέονται μὲ μιὰ 

χριστιανικὴ συντροφιὰ συνο-
μηλίκων τους, ὅπως εἶναι οἱ 
Χριστιανικὲς Μαθητικὲς  Ὁμάδες 
(Χ.Μ.Ο.). Αὐτὸ θὰ μποροῦσε 
νὰ ὑποστηριχθεῖ μὲ μερικὰ 
δεδομένα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, 
τὴν πεῖρα τῆς ζωῆς καὶ τὴ ση-

μερινὴ πραγματικότητα, ποὺ 
ὅλοι ζοῦμε.

Ἡ  Ἐπιστήμη:  Ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει τὴ βιολογική, τὴν ψυχολο-
γικὴ καὶ τὴν πνευματική του δι-
άσταση. Οἱ πιὸ πολλοὶ μένουν 
στὶς δύο πρῶτες, ὅπως περίπου 
τὸ ζῷο.  Ἐνδιαφέρονται μόνο νὰ 
ἱκανοποιήσουν τὶς βιολογικὲς 
καὶ σωματικὲς ἀνάγκες (τρο-
φή, ἔνδυση, κατοικία, ἐργασία, 
ὑλικὰ ἀγαθά) καὶ τὶς ψυχικὲς 
λειτουργίες καὶ ἱκανότητες (νὰ 
νιώθουν καλά, νὰ χαίρονται, νὰ 
διασκεδάζουν, νὰ ἔχουν ἐπιτυ-
χίες στὴ ζωή, νὰ ἀποκτοῦν δύ-
ναμη καὶ φήμη). Δὲν δίνουν με-
γάλη σημασία στὴν πνευματικὴ 
διάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ 
ἀναζητάει κάτι πιὸ οὐσιαστικὸ 
στὴ ζωή του, πιὸ ἱκανοποιητικὸ 

καὶ πιὸ χορταστικό, κάτι ποὺ δί-
νει νόημα καὶ σκοπὸ σὲ ὅλα τὰ 
ἄλλα. Αὐτὴ ἡ διάσταση περιέ-
χεται σὲ ἕξι λέξεις: λογικότητα, 
κοινωνικότητα, ἠθικότητα, θρη-
σκευτικότητα καὶ δημιουργικό-
τητα.  Ἡ θρησκευτικότητα, ὅταν 
μᾶς ὁδηγεῖ στὴν πίστη στὴν ἀπο-
καλυμμένη ἀλήθεια τοῦ Εὐαγ-
γελίου καὶ τῆς  Ἐκκλησίας, μᾶς 

βοηθάει νὰ βροῦμε τὸ νόημα 
καὶ τὸν σκοπὸ ὁλόκληρης τῆς 
ζωῆς μας. Καὶ χωρὶς βαθὺ καὶ 
ὁλοκληρωμένο νόημα, ἡ ζωὴ 
δὲν ἀντέχεται.

Ἡ πεῖρα τῆς ζωῆς:  Ἡ πιστοὶ 
ἔχουν μιὰ ἐπιπλέον δύναμη νὰ 
χαίρονται τὴ ζωὴ καὶ νὰ ἀντιμε-
τωπίζουν τὶς δυσκολίες καὶ τὶς 
δοκιμασίες. Νὰ ἀντιμετωπίζουν 
καὶ αὐτὸν τὸν θάνατο, τὸ πιὸ 
φοβερὸ κακό, μὲ περισσότερο 
θάρρος, ἀκόμη καὶ χωρὶς κανέ-
να φόβο, μέχρι καὶ μὲ χαρὰ καὶ 
ἐλπίδα. Οἱ ἐμπειρίες πίστεως καὶ 
ζωῆς ποὺ τὰ παιδιὰ ζοῦν μέσα 
στὴν οἰκογένειά τους ἢ στὸ κα-
τηχητικὸ ἢ στὶς Χ.Μ.Ο. τὰ στη-
ρίζουν στὴ μεγαλύτερή τους 
ἡλικία, ὅταν θὰ ἀναζητήσουν 
νόημα καὶ σκοπὸ τῆς ζωῆς ἢ 

ὅταν ἀντιμετωπίσουν μεγάλες 
δοκιμασίες. Αὐτὸ ἐπιβεβειώνε-
ται ἀπὸ ὅλους ὅσοι ἔζησαν γνή-
σια βιώματα πίστεως καὶ ζωῆς 
μέσα σὲ τέτοιες συντροφιὲς στὰ 
παιδικά τους χρόνια. Καὶ πολλοὶ 
ἀπὸ αὐτούς, ὡς γονεῖς, κάνουν 
ὅ,τι μποροῦν, γιὰ νὰ συνδέσουν 
τὰ παιδιά τους μὲ παρόμοιες 
παιδικὲς καὶ νεανικὲς ὁμάδες, 
ἀπό τὶς ὁποῖες οἱ ἴδιοι κρατοῦν 
μέσα τους γλυκιὲς ἀναμνήσεις. 
Τρέφουν ἀκόμη καὶ βαθιὰ ἐκτί-
μηση γιὰ ὅσα πῆραν ἀπὸ αὐτὲς 
καὶ τοὺς στήριξαν στὴν πορεία, 
τόσο στὴν προσωπική τους ζωὴ 
ὅσο καὶ στὴ δημιουργία τῆς 
δικῆς τους οἰκογένειας.

Ἡ σημερινὴ πραγματικό-
τητα: Στὸ φεστιβὰλ κινηματο-
γράφου στὴ Θεσσαλονίκη (2-11 
Νοεμβρίου 2012), τοὐλάχιστον 
δέκα ταινίες, σὰν ἀπὸ συμφώ-
νου, ἀναφέρονταν στὸ ἐξαιρε-
τικὰ σοβαρὸ πρόβλημα τῆς κα-
τάστασης ποὺ βιώνουν σήμερα 
τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι σὲ ὅλο 
τὸν κόσμο καὶ τὴν προοπτικὴ 
ποὺ ἔχουν γιὰ τὸ μέλλον τους.

Τὸ κεντρικὸ θέμα συνοψι-
ζόταν στὴ φράση: «Τὸ παιδικὸ 
βλέμμα: ὅλο καὶ περισσότερο 
ἀνήσυχο, ὅλο καὶ λιγώτερο 
ἀθῶο». Γύρω ἀπὸ αὐτὸ πολλοὶ 
σκηνοθέτες ἐπιχειροῦν, μέσα 
ἀπὸ τὴν τέχνη τους, νὰ στρέ-
ψουν προφανῶς τὴν προσοχὴ 
τῆς κοινωνίας, νὰ προβλημα-
τίσουν τοὺς ὑπεύθυνους θε-
σμούς, νὰ εὐαισθητοποιήσουν 
τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτι-
κούς, νὰ ἀφυπνίσουν τὸν κάθε 
ἄνδρα καὶ τὴν κάθε γυναῖκα ποὺ 
διαθέτει ψυχικὲς καὶ πνευματικὲς 
δυνάμεις καὶ δυνατότητα ἀπο-

Γονεῖς καὶ χριστιανικὲς
συντροφιὲς τῶν παιδιῶν

K
Εἶναι μεγάλη εὐλογία γιὰ τοὺς γονεῖς ποὺ τὰ 
παιδιὰ τους συνδέονται μὲ μιὰ χριστιανικὴ  

συντροφιὰ συνομηλίκων τους, ὅπως εἶναι οἱ 
Χριστιανικὲς Μαθητικὲς  Ὁμάδες (Χ.Μ.Ο.).
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τελεσματικῆς συμβολῆς, στὴν 
ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος.

Οἱ ταινίες ἀναφέρονται σὲ 
πραγματικὲς κατὰ τὸ πλεῖστον 
ἱστορίες μὲ παιδιὰ καὶ ἐφήβους.  
Ἡ ἀπάντηση τῶν σκηνοθετῶν 
στὸ ἐρώτημα γιατί τὰ παιδιὰ καὶ 
οἱ ἔφηβοι ἀποτελοῦν θέμα τῆς 
τέχνης τους εἶναι ἀποκαλυπτική. 
Δηλώνουν μιὰ βαθιὰ εὐαισθη-
τοποίηση γιὰ τὶς συνθῆκες μέσα 
στὶς ὁποῖες γεννῶνται καὶ μεγα-
λώνουν σήμερα οἱ νέοι ἄνθρω-
ποι καὶ γιὰ τὶς προβλεπόμενες 
χειρότερες καταστάσεις ποὺ ἀνα-
μένονται νὰ ἀντιμετωπίσουν στὴ 
ζωή τους.

Στὸ ἐπίκεντρο βρίσκεται ἡ 
οἰκογένεια, ἡ ὁποία «ἀποτε-
λοῦσε ἀνάχωμα», ἀλλὰ τώρα 
περνάει σοβαρὴ κρίση καὶ ἀφή-
νει τὰ παιδιὰ ἀπροστάτευτα καὶ 
ἐκτεθειμένα σὲ ἀνεξέλεγκτους, 
ποικίλους κινδύνους, ἐσωτε-
ρικοὺς καὶ ἐξωτερικούς. Καὶ 
οἱ ἴδιοι ἀναρωτιῶνται μάλιστα 
ποιὲς θὰ εἶναι οἱ συνέπειες, ὅταν 
τὰ παιδιὰ σήμερα μεγαλώνουν 
μὲ ψυχικὰ τραύματα καὶ ὑπαρ-
ξιακὰ κενά, στερημένα ἀπὸ τὴ 
φροντίδα καὶ τὴ θαλπωρή, τὴν 
ἐπιμελημένη ἀνατροφὴ καὶ τὴ 
συναισθηματικὴ στήριξη μιᾶς 
συγκροτημένης οἰκογένειας.

«Μὲ τὶς ταινίες προσπαθοῦμε 
νὰ συμβάλουμε σὲ ἕνα καλύτε-
ρο κόσμο.  Ἐὰν θέλουμε πραγ-
ματικὰ νὰ ἀλλάξουμε τὸν κόσμο, 
θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ 

τὰ παιδιά» ( Ὁλλανδὸς σκηνοθέ-
της Μ. Κόολε). «Τὰ παιδιὰ εἶναι 
ὁ καθρέφτης τοῦ ἐνήλικα, μέσα 
στὸν ὁποῖο αὐτὸς βλέπει τὰ λά-
θη του... Εἶναι πιὸ εὐέλικτα καὶ 
μποροῦν νὰ μετασχηματίσουν 
τὴν ἀρνητικὴ ἐμπειρία σὲ κάτι 
καλὸ καὶ αἰσιόδοξο» (Βελγίδα 
σκηνοθέτις Φὶν Τρόχ).

« Ἡ οἰκογένεια εἶναι ἡ βά-
ση γιὰ τὴν ὑγιῆ ἀνάπτυξη τῶν 
παιδιῶν... Τί μποροῦμε νὰ πε-
ριμένουμε ἀπὸ παιδιὰ ποὺ με-
γαλώνουν σὲ μιὰ οἰκογένεια ἢ 
κάπου ἀλλοῦ καὶ δὲν ἀντλοῦν 

τίποτε εὐγενικὸ καὶ δημιουργικό, 
μόνο βία, διαφθορά, ἀδιαφορία 
καὶ ψυχρότητα;» (ἡ Βόσνια σκη-
νοθέτις  Ἀίντα Μπέκιτς).

Ἀπὸ τὰ περιστατικὰ ποὺ περι-
γράφονται, ἀναφέρονται ἐνδει-
κτικά «μητέρες ποὺ εὔχονται 
νὰ μὴν εἶχαν γεννήσει τὰ παιδιά 
τους», «μητέρα ποὺ ἀμφισβητεῖ 
τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ παιδί της καὶ 
τὴν ἁγνότητα τοῦ χαρακτῆρά 
του», «μητέρα ποὺ τὸ κλάμα καὶ 
τὰ ξεσπάσματα τοῦ παιδιοῦ της 
τῆς προκαλοῦσαν σόκ».

Στὶς σχέσεις πατέρα-παιδι-
οῦ ἀναφέρονται «πατέρες ποὺ 
μυοῦν τὰ παιδιά τους στὴ βία», 
«πατέρας ποὺ ζηλεύει τὴ σταδιο-
δρομία τοῦ γιοῦ του», «πατέρας 
ποὺ ἐγκαταλείπει τὸν ὀφανὸ ἀπὸ 
μάννα γιό του, δηλώνοντάς του 
ὄχι μόνο ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τὸν 
φροντίσει, ἀλλὰ καὶ ὅτι δὲν θέ-
λει νὰ τὸν ξαναδεῖ», «πατέρας 
ποὺ ἐφαρμόζει ἀκραία αὐταρ-
χικότητα καὶ σκληρότητα στὴν 
ἀνατροφὴ τοῦ γιοῦ του» κ.ἄ.

Σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις, ἡ κα-
τάληξη εἶναι ὅτι τὸ παιδὶ ἐξελίσ-K

Οἱ ἐμπειρίες πίστεως καὶ ζωῆς ποὺ τὰ παιδιὰ 
ζοῦν μέσα στὴν οἰκογένειά τους ἢ στὸ κατηχη-
τικὸ ἢ στὶς Χ.Μ.Ο. τὰ στηρίζουν στὴ μεγαλύτε-
ρή τους ἡλικία, ὅταν θὰ ἀναζητήσουν νόημα 
καὶ σκοπὸ τῆς ζωῆς ἢ ὅταν ἀντιμετωπίσουν 

μεγάλες δοκιμασίες.
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σεται σὲ ἄτομο μὲ ἔντονη τάση 
ἐπιθετικότητας καὶ ἐγκληματικῆς 
συμπεριφορᾶς.

Οἱ Χ.Μ.Ο. εἶναι μεγάλη 
εὐλογία

Γιὰ τὰ παιδιά: Αὐτὰ κα-
λοῦνται νὰ ἀντικρίσουν τὴ ζωὴ 
μέσα ἀπὸ τὴν πίστη στὸν ἀλη-
θινὸ Θεό· μὲ τὴ γνωριμία καὶ 
τὴν ἀγαπητική τους σχέση μὲ 
τὸν Χριστό. Οἱ  Ὁμάδες κάνουν 
αὐτὸ ποὺ κάνει ἡ  Ἐκκλησία. 
Μὲ ἕνα δικό τους τρόπο, ποὺ 
μιλάει πιὸ πολὺ στὰ παιδιά. Οἱ 
ὁμαδάρχες εἶναι νέοι πιστοί, πρό-
τυπα γιὰ τὰ παιδιά. Ξέρουν νὰ 
τοὺς μιλοῦν στὴ γλῶσσά τους.  
Ἔχουν διάθεση νὰ συζητοῦν μαζί 
τους καὶ νὰ παίζουν μαζί τους. 
Νὰ τοὺς ποῦν ἁπλᾶ καὶ φιλικὰ 
τό «ἔλα νὰ δεῖς» (τό «ἔρχου καὶ 
ἴδε», ποὺ εἶπε ὁ Φίλιππος στὸν 
φίλο του Ναθαναήλ, ὅταν τὸν 
κάλεσε ὁ Χριστὸς κοντά του).  
Ἔλα νὰ γνωρίσεις τὴν ἀλήθεια, 
γιὰ τὴν ὁποία διψᾷς.  Ἔλα κοντὰ 
σὲ Αὐτὸν ποὺ εἶναι τά «πάντα 
καὶ ἐν πᾶσι Χριστός» (Κολασ., γ΄ 
4). Δὲν εἶναι πάντα εὔκολο. Κα-
λοῦν κάτι, ἄπιαστο, πνευματικό, 
ἀνώτερο καὶ ἀπὸ τὶς δυνατότητες 
τῶν παιδιῶν.  Ἀλλὰ δουλεύουν 
μὲ τὶς δυνατότητές τους, μεγάλες 
ἢ μικρές, μὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ 
νιώθουν τὰ παιδιὰ καὶ μὲ αὐτὸ 
ποὺ προσθέτει καὶ συμπληρώνει 
ὁ Θεός.

Τὰ παιδιὰ ἀποκτοῦν τὴν 
πνευματικὴ διάσταση στὴ ζωή. 
Τί εἶναι πίσω καὶ πέρα ἀπὸ τὰ 
πράγματα τοῦ κόσμου ποὺ βλέ-
πουν, ποὺ ἀκοῦνε, ποὺ πιάνουν, 

ποὺ νιώθουν μέσα τους. Αὐτὴ ἡ 
πνευματικὴ διάσταση δίνει νό-
ημα καὶ σκοπὸ στὸ κάθε τι τῆς 
ζωῆς τους. Στὴν ὕπαρξή τους, 
στὰ μαθήματά τους, στὴν οἰκο-
γένειά τους, στὶς λειτουργίες καὶ 
ἱκανότητές τους, στὸ παρελθόν, 
στὸ παρὸν καὶ στὸ μέλλον τους. 
Χωρὶς νόημα, ἀληθινὸ νόημα, 
δὲν βγαίνει ἡ ζωή. Νόημα γιὰ τὰ 
καλὰ καὶ τὰ κακά. Γιὰ τὶς χαρὲς 
καὶ τὶς λύπες. Γιὰ τὶς ἐπιτυχίες καὶ 
τὶς ἀποτυχίες.

Γιὰ τοὺς γονεῖς: Βοηθοῦν 
τοὺς γονεῖς νὰ δώσουν στὰ 
παιδιά τους ὅ,τι πιὸ πολύτιμο, 
τὴν πίστη στὸν  Ἰησοῦ Χριστό. 
Καὶ στὴν καλύτερη περίπτωση 
πιστῆς οἰκογένειας, ἡ ὁμάδα γί-
νεται ἀπαραίτητη. Δὲν πιέζουν, 
ἁπλῶς δείχνουν τὴν ὁμάδα, 
ὅπως δείχνουν καὶ τὴν  Ἐκκλη-
σία. Παίρνοντας γιὰ παράδειγμα 

τὸν ἑαυτό τους ἴσως. Στὴν ἀγωγὴ 
τῆς πίστης δείχνουμε τὸν δρόμο, 
ποὺ εἶναι ἡ  Ἐκκλησία, καὶ τὸν 
στόχο, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. Καὶ 
προσευχόμαστε. Δὲν ἐπιβάλ-
λουμε τίποτε. Σεβόμαστε αὐτὸ 
ποὺ εἶναι τὰ παιδιά, αὐτὸ ποὺ 
νιώθουν, αὐτὸ ποὺ μποροῦν, 
αὐτὸ ποὺ θέλουν. Χρησιμο-
ποιοῦμε τὴ συζήτηση μαζί τους. 
Τοὺς μιλᾶμε μὲ ἐπιχειρήματα. 
Βάζουμε κάτω τὴ λογική. Δὲν 
τοὺς φερόμαστε, ὅπως στὰ ἄλλα 
θέματα τῆς ζωῆς τους ὅπου χρει-
άζεται νὰ τηροῦνται κανόνες, καὶ 
μάλιστα μὲ κάποια αὐστηρότητα, 
ὅπως στὸ πρόγραμμα τῆς οἰκο-
γένειας, στὴ φροντίδα τοῦ ἑαυ-
τοῦ του, στὴ μελέτη τους, στὴν 
ἐργασία τους, στὴ συμπεριφορά 
τους μέσα στὴν οἰκογένεια καὶ 
ἔξω ἀπὸ αὐτήν.

Ἡ πίστη φυτρώνει καὶ φου-
ντώνει μέσα στὴν ἐλευθερία, 
τὴν ἀγάπη, τὸν σεβασμό, τὴν 
τρυφερὴ σχέση. Ξεκινάει ἀπὸ 
τὴν κίνηση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς 
τὸν Θεὸ καὶ ἔρχεται σάν «αὔρα 
λεπτή» μέσα στὴ μυστηριακὴ 
ζωὴ τῆς  Ἐκκλησίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
Καθηγητὴς ΠανεπιστημίουK

Στὴν ἀγωγὴ τῆς πίστης δείχνουμε τὸν δρόμο, 
ποὺ εἶναι ἡ  Ἐκκλησία, καὶ τὸν στόχο,  

ποὺ εἶναι ὁ Χριστός.

K
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Ὁ ποιητὴς Τάκης Παπατσώνης

Ἀφορμὴ νὰ γράψω τὸ κεί-
μενο αὐτὸ στάθηκαν δύο 
αἰτίες: 1) Δύο σχετικὰ κεί-

μενα ποὺ δημοσιεύθηκαν στὸ 
ἐκλεκτὸ καὶ πολὺ ἀγαπητὸ περι-
οδικὸ  Ἑλληνοχριστιανικὴ  Ἀγωγή 
καὶ 2) ἡ πεποίθησή μου ὅτι κά-
ποια ἄξια ὀνόματα ποὺ ἔγραψαν 
ἀληθινὰ χριστιανική –ὄχι ἁπλῶς 
θρησκευτική– ποίηση ἢ καὶ λογο-
τεχνία γενικώτερα δὲν πρέπει νὰ τὰ 
ἀφήνουμε νὰ χάνονται μέσα στὸ 
τέλμα τῆς λήθης.

Ὁ Τάκης Παπατσώνης εἶναι ὁ 
μεγαλύτερος  Ἕλληνας χριστιανὸς 
ποιητὴς τοῦ 20ου αἰῶνα. Δυνατὸ 
ταλέντο, βαθιὰ παιδεία, εὐρύτατη 
γλωσσομάθεια καὶ πολλὰ ταξίδια 
στὸ ἐξωτερικὸ καὶ συνακόλουθη 
ἐπαφὴ μὲ ἀναγνωρισμένους λογο-
τέχνες τοῦ καιροῦ του. Εἶναι αὐτὸς 
ποὺ ἔφερε πρῶτος τή «νεώτερη 
ποίηση» στὴν  Ἑλλάδα. Οἱ ἄλλοι 
(Σεφέρης,  Ἐλύτης κ.ἄ.) ἀκολού-
θησαν, θεωρήθηκαν ὅμως ἐκεῖνοι 
πρωτοπόροι, γιατὶ εὐνοήθηκαν 
ἀπὸ τὴ συστηματικὴ προβολή, καὶ 
ἴσως καὶ ἀπὸ συγκυριακὲς περιστά-
σεις.  Ὁ Παπατσώνης, σεμνὸς καὶ 
διακριτικός, κρατήθηκε στὸ περι-
θώριο. Γι’ αὐτό, ὅταν τοῦ ἔστειλα 
τὸ 1962 ἀπὸ τὸ Κιλκὶς μιὰ ἐπιστολὴ 
καὶ ἐξέφραζα, ἕνας νεαρὸς τότε φι-
λόλογος ἐγώ, τὸν θαυμασμό μου 
γιὰ τὸ ἔργο του, ξαφνιάστηκε καὶ 
μοῦ ἀπάντησε μὲ πολλὴ ἀγάπη, 
στέλνοντάς μου καὶ τὸ βασικώτε-
ρο ποιητικὸ ἔργο του  Ἐκλογὴ Β΄.  
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὁ ποιητὴς μὲ 
εἰρηνικὴ διάθεση καὶ χωρὶς αὐτο-
προβολὴ συνέχισε τὸ ἔργο του, 
ἀναζητώντας καὶ πετυχαίνοντας 
στόχους ὑψηλούς, ποὺ ὁ χρόνος 
τοὺς δικαίωσε.

Ὁ Τάκης Παπατσώνης γεννήθη-
κε στὴν  Ἀθήνα τὸ 1895, σπούδα-
σε νομικὰ καὶ πολιτικὲς ἐπιστῆμες 
καὶ σταδιοδρόμησε στὸ  Ὑπουρ-
γεῖο Οἰκονομικῶν, ὅπου ἔφτασε 

στὸν ἀνώτατο βαθμὸ τοῦ Γενικοῦ 
Διευθυντῆ καὶ ἀντιπροσώπευσε 
ἀρκετὲς φορὲς τὴ χώρα μας ὑπη-
ρεσιακὰ σὲ ξένους οἰκονομικοὺς 
παράγοντες. Τὸ 1918 ἐπισκέφθηκε 
τὸ  Ἅγιο  Ὄρος, ὅπου παρέμεινε 
ἀρκετοὺς μῆνες, ὅπως παλαιότε-
ρα ὁ Παπαδιαμάντης. Καρπὸς τῆς 
προσκυνηματικῆς ἐκείνης ἐπίσκε-
ψής του εἶναι τὸ ἔργο του  Ἄσκηση 
στὸν  Ἄθω, ποὺ μὲ πολὺ δισταγμὸ 
τὸ ἐξέδωσε ἀργότερα (1963). Πέ-
θανε στὴν  Ἀθήνα τὸ 1976.

Δύο εἶναι οἱ σταθεροὶ πόλοι τῆς 
ποίησής του: ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη. 
Αὐτὲς ζεῖ, αὐτὲς ἐκφράζει.  Ἡ πιὸ 
χαρακτηριστικὴ περιγραφὴ τοῦ 
ἑαυτοῦ του εἶναι «διψαλέο ἀγρίμι 
τῆς πίστεως».  Ἡ σκηνοθεσία σὲ 
πολλὰ ποιήματά του εἶναι χῶροι 
μοναστηριῶν, ἐκκλησιαστικὰ στα-
σίδια, οἱ αὐλὲς τοῦ Κυρίου. Μιὰ 
γνήσια λατρευτικὴ διάθεση καὶ μιὰ 
εὐλογημένη ψυχικὴ εὐφορία:

Ὅπως καὶ νά ’σαι
Σὲ ἀποδέχομαι,  Ἰησοῦ Χριστέ,
κι εἶναι ἀνεκλάλητο τὸ πῶς βο-

σκάω σὲ λειμῶνα
χλιδῆς καὶ πραότητας,

ἐγὼ ὁ παντέρμος, μὲ Σέ,
καλὰ τὸ θέρος ἢ τὴν ἄνοιξη, ἀλλὰ 

καὶ μέσα στὸ χειμῶνα!
Χαίρεται τὴν ὀμορφιὰ τῆς κτί-

σης, σὰν τὸν Δαβίδ, μὲ θαυμασμὸ 
καὶ ἱερὸ δέος, καὶ ἀπ’ αὐτὴν ὑψώ-
νεται πρὸς τὸν Κτίσαντα μὲ ἀνυ-
μνητική, δοξολογικὴ διάθεση. Δὲν 
εἶναι σπάνιες γιὰ τὸν ποιτή μας οἱ 
εὐκαιρίες τῆς προσευχῆς.  Ἡ θέα 
τῶν ἄστρων, τοῦ ἥλιου, τῆς σε-
λήνης, τῶν ψηλῶν κορυφῶν, τῶν 
χιονισμένων ἐλάτων, τὸν ἐμπνέουν 
καὶ τὸν ὁδηγοῦν σὲ ἀληθινὰ δα-
βιδικὰ ψαλμικὰ ἐπιτεύγματα. Πα-
ράλληλα, μιὰ ἀτμόσφαιρα καθαρὰ 
ἐκκλησιαστική, λειτουργική, λα-
τρευτική, μὲ παροῦσες τὶς μεγάλες 
γιορτὲς τῆς  Ὀρθοδοξίας: Μυστικὸς 
Δεῖνος, τὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ ἐμπο-

τισμένο ὣς τὶς φλέβες του μὲ τὸ 
ἐξαγιαστικό, λυτρωτικὸ Αἷμα, ἡ 
πολυτραγουδισμένη  Ἀνάσταση, 
τὰ Χριστούγεννα, τὰ Θεοφάνεια, οἱ 
Θεομητορικὲς ἑορτές, οἱ Πρωτοκο-
ρυφαῖοι  Ἀπόστολοι, ὁ Βαπτιστὴς  
Ἰωάννης, τὸ Τριῴδιο...

Ἄγρυπνη πάντα καὶ συμμε-
τοχικὴ ἡ συνείδηση τοῦ ποιητῆ, 
ἀλλὰ καὶ οἱ αἰσθήσεις του ἀχόρ-
ταγες, ὅραση, ἁφή, ἀκοή, γεύση, 
ὄσφρηση, χαίρονται τὰ δῶρα τοῦ 
Θεοῦ.  Ἀναρωτιέται:

Τί πάθαν οἱ ἄνθρωποι
καὶ πιὰ δὲν ἐννοοῦν

ὅλα τὰ πλούσια δῶρα
τῶν εἰδυλλίων...

Τὸ ἄφθονο χιόνι, ἡ μεγαλο-
βδομαδιάτικη ἄνοιξη, ἡ εὐωδία 
τοῦ λιβανωτοῦ, τὰ μύρα τῶν ἁγίων 
γυναικῶν.  Ὁ λόγος του ὁλοένα 
ξεδιπλώνεται ἀνάλογα μὲ τοὺς 
ὁραματισμούς του. Εἰκόνες ἀπροσ-
δόκητες, πάντως χωρὶς νὰ θηρεύ-
ουν πρωτοτυπία, ἀλλεπάλληλες 
ἀλληγορίες, μιὰ εὐφορία λόγου 
μοναδική.  Ἡ ποίησή του εἶναι ὅλο 
ξαφνιάσματα:

α) Συγκινήσεις τῆς καθημερινότη-
τας:

Σταλάζει ἡ πρωινὴ δροσιὰ
ἀπὸ κάθε φύλλο

τοῦ Κήπου. Ἃν καὶ ὑγρασία εἶναι, 
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ἐντούτοις ἀσφαλῶς
πολλὴ ἡ χαρά.

Περιδιαβάζει ὁ διαβάτης.

β) Αἰφνίδιες ἐξάρσεις:
Ἔχεις τὸ θάρρος νὰ στολίζεσαι

μὲ γαρύφαλλα καὶ σὲ θαυμάζω
ὄχι διόλου γιατὶ εἶσαι ὡραία

καὶ δροσερὴ καὶ ποὺ σοῦ πᾶνε 
τόσο ὄμορφα,

ὅσο γιατὶ 
φορτώνεσαι τὶς πληγές, 

γίνεσαι εἰκόνα μιᾶς λεγεώνας 
νεομαρτύρων...

γ) Μυστικὰ βιώματα:
ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
Συμβαίνει νὰ σωπαίνει κάποτε ἡ  

Ἐκκλησία,
παρ’ ὅλο ποὺ τελεῖται γιορτὴ 

ἐπιβλητική.
Μὴν ἔχοντας καμπάνες, ἄμφια καὶ 

λιτανεία,
ξεχύνεται ἡ διάθεση ὅλη

ἡ ἑορταστικὴ 
σὲ τέτοιες περιστάσεις.
Καθὼς ὁ διπλανός σου

ἀγνοεῖ τί πανηγύρι μέσα σου ἔχει 
στηθεῖ,

μιὰ καὶ δὲν συμμετέχει
σὲ τίποτα γνωστό του,

ξυπνάει καὶ σ’ ἀντικρύζει
κι εὐθὺς ἀναρωτιέται:

Ποιὸ Πάσχα τοῦ Κυρίου,
ἔξω ταγμένου χρόνου,

γιορτάζει ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ἄλλων 
χριστιανῶν;

Ἀδιάφορος πρὸς ὅλα
ὁ κρύφιος ἑορταστής.
Paratum est cor ejus1

γιὰ τὴ σπουδαία θυσία.
Στολίζει τοὺς βωμούς του, ὑψώνει 

τὴ χαρὰ 
καὶ τὴ μετουσιώνει σὲ σκεύη 

ἀχτιδωτά.
Μ’ εὐλάβειαν ἀναλίσκει

τὸ περιεχόμενό τους
κι ὕστερα κάνει ἀπόλυση, τελείως 

μεταρσιωμένος.
Σημαίνουν τότε ἐντός του

1. Λατινικὴ φράση, ποὺ σημαίνει: Εἶναι 
ἕτοιμη ἡ καρδιά του.

μυριάδες οἱ καμπάνες,
σὲ τέτοιο ἀλαλαγμό τους,

ποὺ οὐδέποτε χαλκὸς
τραγούδησε στὴ γῆ μας
μὲ τόσην εὐφροσύνη,
μὲ τόση φωτεινότητα

καὶ τόσο διαυγῶς.
Ὁ Τάκης Παπατσώνης ἀνήκει 

στὶς πιὸ εὐτυχισμένες ὧρες τῆς λο-
γοτεχνίας μας.  Ἡ αἰσθητικὴ ἀρτι-
ότητα καὶ ὁ ὥριμος θεολογικὸς 
λόγος του βρίσκει πλήρη ἀντα-
πόκριση πρὸς τοὺς παλμοὺς καὶ 
τὶς προσδοκίες καὶ τοῦ πιὸ ἀπαιτη-
τικοῦ ἀναγνώστη. Τὸ βέβαιο εἶναι 
ὅτι στὴν ποίηση τοῦ Παπατσώνη 
βρίσκει κανείς «πράγματα» καὶ ὄχι 
λόγια, “cose e non parole”, ποὺ 
λένε οἱ  Ἰταλοί. Τὸ ὑπογραμμίζω 
αὐτό, γιατὶ στὰ πιὸ πολλά «χριστια-
νικὰ ποιήματα» ἀφθονεῖ ἡ εὐσεβο-
φανὴς φλυαρία. Κρῖμα!

Παρενθετικῶς θὰ ἀναφερθῶ 
καὶ σὲ ἕνα δευτερεῦον ζήτημα:  Ὁ 
Παπατσώνης ἦταν ὀρθόδοξος ἢ 
ρωμαιοκαθολικός; Εἶναι ἀστεῖο νὰ 
συζητᾶμε ὅτι ἕνας γνήσιος ἀπόγο-
νος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21 Παπα-
τσώνηδων ἄλλαξε δόγμα πίστεως.  
Ἐντούτοις, σὲ τέτοιο βαθμὸ κυ-
κλοφόρησε ἡ ὑποψία αὐτή, ὥστε 
ἀναγκάστηκε κάποια στιγμὴ ὁ ἴδιος 
νὰ δηλώσει ὅτι εἶναι ὀρθόδοξος.  
Ἡ μητέρα του, βέβαια, καταγόταν 
ἀπὸ ἰταλικὴ οἰκογένεια καὶ ἐπισκε-
πτόταν τὸν ναὸ τῶν Καθολικῶν 
στὴν  Ἀθήνα.  Ἀσφαλῶς ἔπαιρνε 
μαζί της καμιὰ φορὰ καὶ τὸν μικρὸ 
Τάκη.  Ἔτσι ὁ Παπατσώνης γνώ-
ρισε κάποια λατρευτικὰ στοιχεῖα 
τῆς ρωμαιοκαθολικῆς λατρείας. Τὸ 
ὅλο θέμα ὅμως μένει ἐκεῖ.

Ἕνα ἄλλο σημεῖο ποὺ θέλω 
νὰ τονίσω εἶναι ὅτι ἡ ποίηση τοῦ 
Παπατσώνη πράγματι δὲν εἶναι 
εὔκολη· δὲν πρόκειται γιὰ συνη-
θισμένα ποιηματάκια τῆς σειρᾶς. 
Πηγάζει ἀπὸ μιὰ πλούσια παιδεία, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἕνα γνήσιο ταλέντο. 
Δάσκαλοί του στάθηκαν τὰ ἱερὰ 
κείμενα, μεγάλοι ἐκκλησιαστικοὶ 
συγγραφεῖς καὶ ὑμνογράφοι, ὁ Πα-
παδιαμάντης, ἀλλὰ καὶ ὁ Δάντης, 
ὁ Κλωντέλ, ὁ  Ἔλιοτ, καὶ φυσικὰ 
τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ γράμματα.  
Ἑπομένως, ὁ ἀναγνώστης του 
πρέπει νὰ διαθέτει κάποια παιδεία 
κι ἐκεῖνος, κάποια καλλιέργεια, 
μιὰ δυνατότητα συμμετοχῆς, μιὰ 
ἐξοικείωση. Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ κάθε 
ἀληθινὸ ποιητή.

Ἐπισημαίνω ὅμως καὶ κάποιες 
«ἐξωτερικές» δυσκολίες:  Ὁ στί-
χος του φαινομενικὰ εἶναι ἀφρό-
ντιστος, ἡ γλῶσσά του μικτή: μέσα 
στὸν κύριο κορμὸ τῆς δημοτικῆς 
ἐγκατασπείρονται καὶ στοιχεῖα ἀπὸ 
τὴν καθαρεύουσα ἢ λέξεις σπάνι-
ες, ποὺ δὲν τὶς συνήθισε τὸ αὐτί 
μας.  Ὁ ποιητὴς θηρεύει τὴν οὐσία 
καὶ ποτὲ δὲν τὴ θυσιάζει γιὰ ἕνα 
ἑλκυστικὸ περιτύλιγμα.  Ὁπωσδή-
ποτε ὁ χρόνος, ἀδέκαστος κριτής, 
δουλεύει σταθερὰ ὑπὲρ τοῦ Τάκη 
Παπατσώνη.

Τὸ κύριο ποιητικό του ἔργο 
περιλαμβάνεται σὲ δύο τόμους:  
Ἐκλογὴ Α΄ καὶ  Ἐκλογὴ Β΄. Πολὺ 
σημαντικὸ ἐντούτοις εἶναι καὶ τὸ 
δοκιμιακὸ ἔργο του, π.χ. ὁ ὀγκώ-
δης Τετραπέρατος κόσμος. Προσω-
πικὰ συνιστῶ τὸ συντομώτερο καὶ 
γλυκύτατο  Ὅπου ἦν κῆπος.

Ι. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Ἡ ποίηση τοῦ Παπατσώνη πράγματι δὲν εἶναι 
εὔκολη· δὲν πρόκειται γιὰ συνηθισμένα ποιη-
ματάκια τῆς σειρᾶς. Πηγάζει ἀπὸ μιὰ πλούσια 
παιδεία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἕνα γνήσιο ταλέντο.K
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Καλοκαιρινὸς ἀπολογισμός

Γυρίζοντας σπίτι ὕστερα ἀπὸ ὀλιγοήμερες καλο-
καιρινὲς διακοπές, ἀναστέναξα μὲ ἀνκούφιση 
λέγοντας «Σπίτι μου, σπιτάκι μου».  Ὅταν τα-

κτοποίησα κάπως τὴ βαλίτσα μου, ξάπλωσα στὸ 
κρεβάτι μου καὶ ἔκλεισα γιὰ λίγο τὰ μάτια μου, 
νιώθοντας ἀνάμικτα συναισθήματα.

Νομίζω πὼς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅλο τὸν χρόνο, 
ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, 
ὀνειρεύονται τὶς δια-
κοπὲς τοῦ καλοκαι-
ριοῦ. Θὰ σᾶς ἐξομο-
λογηθῶ κι ἐγὼ πῶς 
τὶς ὀνειρευόμουνα. 
Πρῶτα, ἤθελα νὰ 
πάω κάπου νἄχει 
θάλασσα, γιατὶ μ’ 
ἀρέσει νὰ κολυμπῶ.  
Ὕστερα, ἤθελα νἆμαι 
μαζὶ μὲ ἄνθρωπο 
ποὺ νὰ μ’ ἀγαπᾷ καὶ 
νὰ τὸν ἀγαπῶ, γιατὶ 
ζῶ μόνη μου στὴν  
Ἀθήνα. Εὐτυχῶς 
προσφέρθηκε ἡ 
ξαδέλφη μου, ποὺ 
πληροῦσε τὶς προϋ-
ποθέσεις αὐτές, καὶ 
ἔτσι περάσαμε μαζὶ 
τὶς διακοπές μας.

Μετὰ ἀπ’ αὐτὸν τὸν πρόλογο, θἄθελα νὰ μοι-
ραστῶ μαζί σας ἕνα κυριακάτικο πρωινὸ ποὺ μοῦ 
ἔμεινε ἀξέχαστο. Καλὰ τὰ μπάνια, σκεφτόμου-
να, ἀλλὰ θἄθελα καὶ νὰ πάω νὰ ἐκκλησιαστῶ.  
Ἐκκλησία κοντὰ στὸ σπίτι τῆς ἐξαδέλφης μου δὲν 
ὑπῆρχε. Σηκώθηκα λοιπὸν πρωΐ, ἑτοιμάστηκα 
σιγὰ καὶ νυχτοπερπατώντας ἔφυγα, χωρὶς νὰ τὴν 
ξυπνήσω. Βγαίνοντας ὅμως ἔξω, εἶδα τὸν οὐρανὸ 
μὲ σύννεφα, κι ἐγὼ δὲν εἶχα ὀμπρέλλα.  Ἤλπιζα 
ὅτι δὲν θἄβρεχε, μέχρι νὰ φτάσω στὴ στάση τοῦ 
λεωφορείου, ποὺ δὲν εἶναι καὶ τόσο κοντά. Πρὶν 
ὅμως φτάσω σ’ αὐτήν, τὸ λεωφορεῖο ποὺ περί-
μενα πέρασε.  Ἄνοιξα τὸ βῆμά μου νὰ φτάσω στὴ 
στάση, ὅπου ὑπῆρχε ἕνα μικρὸ στέγαστρο, γιατὶ 
εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ βρέχει. Τί ἄλλο μποροῦσα νὰ 
κάνω, παρὰ νὰ περιμένω τὸ ἑπόμενο λεωφορεῖο, 
ποὺ τὴν Κυριακὴ ἀργεῖ νὰ περάσει...

Τὴν πρωινὴ συννεφιὰ ἔσκισε γιὰ λίγο ὁ πανί-
σχυρος ἥλιος, κι ἀνάμεσα στὶς στάλες τῆς βροχῆς 
φάνηκε μιὰ ἡλιαχτίδα νὰ δημιουργεῖ ἕνα μικρὸ 
οὐράνιο τόξο. Κοίταξα ψηλὰ τὸν οὐρανό, νιώθο-
ντας εὐγνωμοσύνη γιὰ τὰ θαύματα ποὺ δημιουργεῖ 
ὁ Θεὸς καὶ θέλοντας νὰ Τὸν εὐχαριστήσω. Τότε 
εἶδα στὰ σύρματα τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος δύο 

μικρὰ στίγματα. Πα-
ρατηρώντας καλύ-
τερα, εἶδα ὅτι ἦταν 
δύο μικρὰ σπουρ-
γίτια, ποὺ κάθονταν 
κοντὰ κοντά. Σὲ λίγο 
τὸ ἕνα φτερούγισε 
μακριά. Σκέφτηκα 
ὅτι θἆταν ζευγάρι καὶ 
μᾶλλον μάλλωσαν. 
Καθὼς ὅμως παρα-
κολουθοῦσα αὐτὸ 
ποὺ ἔφυγε, τὸ εἶδα 
νὰ κάνει ἕνα κύκλο 
καὶ νὰ γυρίζει πίσω. 
Φαντάστηκα ὅτι τὸ 
καλοσκέφτηκε καὶ 
γύρισε στὸ ταῖρί του.  
Ἀλλὰ δὲν πέρασε 
πολλὴ ὥρα, καὶ κα-
τέφτασαν κι ἄλλα 
σπουργιτάκια, ποὺ 

κάθισαν ἄλλο ἐδῶ κι ἄλλο ἐκεῖ. Καθὼς ἡ βροχὴ 
ἄρχισε νὰ κοπάζει, μοῦ φάνηκε ὅτι τὰ σύρματα 
ἦταν ἕνα πεντάγραμμο, τὰ πουλάκια νότες, καὶ τὸ 
τιτίβισμά τους μιὰ πολὺ ὡραία μελῳδία.  Ἀπ’ ὅλη 
αὐτὴ τὴν ὀνειροφαντασία μ’ ἔβγαλε τὸ λεωφορεῖο 
ποὺ ἐρχόταν. Βιάστηκα ν’ ἀνέβω, κι ἔνιωθα τόση 
χαρὰ γιὰ τὰ πουλάκια, ποὺ μοὔφτιαξαν τὴ διάθε-
ση, καὶ ποὺ θἄφτανα στὴν ἐκκλησία, χωρὶς νἄχω 
γίνει μούσκεμα.

Τελικά, ὁ καλοκαιρνὸς ἀπολογισμός μου ἦταν 
μᾶλλον μὲ περισσότερα «σύν», καὶ μ’ εὐχαρίστησε.  
Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἡ ζωὴ εἶναι τέτοια, ποὺ πότε βρέχει 
καὶ πότε ἔχει λιακάδα, δηλαδὴ πότε κλαῖς καὶ πό-
τε γελᾷς.  Ἀρκεῖ νὰ μπορεῖς νὰ τὴ χαίρεσαι, ὅταν 
σοῦ δίνει τὴ δυνατότητα νἄχεις κάποια ἀλλαγὴ στὴ 
ρουτίνα τῆς καθημερινότητάς σου.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἢ μοὖπαν
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Ἡ ἀρχὴ τῆς ἥσσονος   
προσπάθειας

Ποτὲ καὶ πουθενὰ δὲν διάβασα καμμία 
προτροπὴ γιὰ περισσότερο κόπο.  Ὅλοι 
εὐαγγελίζονται, γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα, τὴν 

εὐκολία, τὸ ἀνώδυνα γρήγορο ἀποτέλεσμα, τὴν 
χωρὶς κόπο ἀπόκτηση ἀγαθῶν, ὑπηρεσιῶν καὶ 
πραγμάτων.  Ὅλα λοιπὸν εὔκολα καὶ ἁπλᾶ!

Καὶ δὲν ἀρνεῖται βεβαίως κανεὶς τὴν εὐκολία, 
ἐκεῖ ὅμως ὅπου αὐτὴ δὲ βλάπτει, ὅπως π.χ. οἱ οἰκι-
ακὲς συσκευὲς ποὺ διευκολύνουν τὶς νοικοκυρὲς 
ἢ τὰ διάφορα ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας στὸν 
χῶρο τῆς πληροφορικῆς, τῆς ἐπικοινωνίας κτλ.

Ὅμως ὑπάρχει ἕνας σοβαρὸς τομέας, αὐτὸς τῆς 
μάθησης, ὅπου ἀξίζει τὰ παιδιὰ νὰ πιστέψουν στὴν 
ἀναγκαιότητα ὄχι τῆς ἥσσονος, ἀλλὰ τῆς μείζονος 
προσπάθειας. Περισσότερο διάβασμα, μεθοδικὴ 
ἐμβάθυνση, ὀργανωμένη καὶ προγραμματισμένη 
μελέτη. Χωρὶς ἰδιαίτερο κόπο, ὁ κόσμος τῆς Γνώ-
σης δὲν κατακτᾶται.

Γι’ αὐτὸ λοιπόν, νέοι, ἔφηβοι καὶ σπουδαστές, 
εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ ὄχι διὰ τῆς 
εὐρείας ὁδοῦ τῆς ἥσσονος προσπάθειας. Καὶ ὁ 
Κύριος μαζί σας, γιὰ νὰ εὐλογεῖ τὸν ἀγῶνά σας.

Ἔτσι κι ἀλλιῶς

Ὅσο καὶ νὰ πασχίσουμε, εἶναι ἀδύνατον νὰ 
θέσουμε στὸ ἀπυρόβλητο τὰ παιδιά μας 
ἀπὸ τοὺς κινδύνους τῶν λάθος πληρο-

φοριῶν ποὺ ἐλλοχεύουν στὸ σχολεῖο, στὸ φρο-
ντιστήριο –βεβαίως βεβαίως, τώρα τὸ φροντιστή-
ριο ἀρχίζει ἀπὸ τὸ Δημοτικό– καὶ στὶς διάφορες 
δραστηριότητες μὲ τὶς ὁποῖες ἀσχολοῦνται ἀπὸ 
μικρά. Εἶναι προτιμώτερο λοιπὸν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, 
ἀφοῦ συμβουλευθοῦμε –γιατί ὄχι– καὶ εἰδικούς, 
νὰ τὰ προετοιμάσουμε, ἐξηγώντας μὲ τοὺς κατάλ-
ληλους ὅρους θεμελιώδη ζητήματα, ὅπως ἡ σχέση 
τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεό, ὁ ἔρωτας, ἡ φιλία, ἡ 
πολιτική.

Πάντοτε ἡ ἐνημέρωση τῶν παιδιῶν ἦταν κάτι 
δύσκολο γιὰ τοὺς γονεῖς. Στὴν ἐποχή μας ὅμως οἱ 
γονεῖς πρέπει νὰ σπεύσουν. Γιατὶ ὅλα τὰ θέματα 
ἀποκτοῦν ἄλλη θεώρηση, ἰδωμένα ἀπὸ ἕνα πνευ-
ματικὸ ἄνθρωπο, καὶ ἄλλη ἀπὸ ἕνα μὴ πιστό. Εἶναι 
ἀναγκαῖες λοιπὸν οἱ σωστὲς βάσεις. Βέβαια, αὐτὸ 
δὲν σημαίνει ὅτι τὰ ἐξασφαλίσαμε κιόλας, ὥστε 
νὰ μὴν ἀκούσουν καὶ ἀντιδιαμετρικὰ ἀντίθετες 
θεωρίες, ἀπόψεις καὶ τοποθετήσεις. Τοὐλάχιστον 
ὅμως δὲν θὰ πελαγοδρομήσουν στὴ θάλασσα τῆς 
παραπληροφόρησης. Θὰ εἶναι ὀχυρωμένα, θὰ 
μποροῦν νὰ ἀντιπαραθέσουν ὅ,τι σωστὸ ἔχουν 
μάθει, δὲν θὰ κλονίζονται εὔκολα ἀπὸ τὴ δελε-
αστικὴ ἐπιχειρηματολογία τοῦ πρώτου τυχόντα 
ἐπιτήδειου ἢ ἔστω τὶς θέσεις ἑνὸς παραπειστικοῦ 
πλὴν εὐφάνταστου ὑλιστῆ.

Δὲν γίνεται νὰ προφυλάξουμε πλήρως τὰ παι-
διά, οὔτε κι ἂν τὰ βάλουμε σὲ χρυσὸ κλουβί. 
Γίνεται ὅμως νὰ προσπαθήσουμε, μὲ τὴ φώτιση 
τοῦ Θεοῦ, μὲ ψυχραιμία καὶ μεθοδικότητα, νὰ 
τὰ καταρτίσουμε, ἔτσι ὥστε νὰ γίνουν ἀξιόλογοι 
μαχητές, ἱκανοὶ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὶς ἰδέες τους 
καὶ τὶς ἐπιλογές τους.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Ὑπάρχει ἕνας σοβαρὸς τομέας, 
αὐτὸς τῆς μάθησης, ὅπου ἀξίζει 

τὰ παιδιὰ νὰ πιστέψουν στὴν ἀνα-
γκαιότητα ὄχι τῆς ἥσσονος, ἀλλὰ 
τῆς μείζονος προσπάθειας. Περισ-
σότερο διάβασμα, μεθοδικὴ ἐμβά-
θυνση, ὀργανωμένη καὶ προγραμ-
ματισμένη μελέτη. Χωρὶς ἰδιαίτερο 

κόπο, ὁ κόσμος τῆς Γνώσης  
δὲν κατακτᾶται.K
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Ἡμεταφορὰ τῶν Μικρα-
σιατῶν προσφύγων 
καὶ τῶν φαντάρων ἀπὸ 

τὴν καιόμενη Σμύρνη πρὸς τὰ 
ἑλληνικὰ λιμάνια ὑπῆρξε μιὰ γι-
γαντιαία ἐπιχείρηση. Μεταφέρ-
θηκαν περισσότεροι ἀπὸ ἕνα 
ἑκατομμύριο ἄνθρωποι μέσα 
σὲ λίγα μερόνυχτα. Συγκριτι-
κά, παρατηροῦμε ὅτι τὸ λιμάνι 
τοῦ Πειραιᾶ διακινεῖ σήμερα τὸν 
ἀριθμὸ αὐτὸ τῶν ἐπιβατῶν σὲ 
διάστημα ὄχι λιγώτερο τῶν 20 
ἡμερῶν! Πρόκειται δηλαδὴ ἐδῶ 
γιὰ μιὰ ναυτιλιακὴ ἐπιχείρηση 
ὅμοια τῆς ὁποίας εἶναι ἀμφίβο-
λο ἂν ἔχει ὑπάρξει.

Ἡ ἐπιχείρηση ξεκίνησε, σύμ-
φωνα μὲ μαρτυρία τοῦ Σμυρνι-
οῦ Μικρασιάτη Κ. Δεσποτόπου-
λου, ὅταν ὁ Νικόλαος Στράτος 
(ὁ ἐκ τῶν  Ἕξι) πῆγε τὶς μέρες 
ἐκεῖνες στὴ Σμύρνη καὶ εἶδε πῶς 
ἔχουν τὰ πράγματα.  Ἐνημέρω-
σε τότε τὸν πρωθυπουργὸ καὶ 
ἔστειλε τηλεγράφημα πρὸς τὸν 
ὑπουργὸ  Ἐμπορικῆς Ναυτι-
λίας, παραγγέλλοντάς του νὰ 
εἰδοποιήσει τά «ἀπανταχοῦ ἀνὰ 
τὸν κόσμον ἑλληνικὰ πλοῖα, 
νὰ σπεύσουν στὰ παράλια τῆς 
Μικρᾶς  Ἀσίας», γιὰ νὰ παραλά-
βουν τὸ ἐκδιωκόμενο πλῆθος.

Ἡ ἀνταπόκριση τῶν πλοι-
οκτητῶν ἦταν ἄμεση, ὅπως 
ἀποδεικνύεται ἀπὸ σκηνὲς τῆς 
ταινίας ποὺ τράβηξε μὲ ἐρασι-
τεχνικὴ μηχανὴ ὁ Διευθυντὴς 
τοῦ παραρτήματος  Ἰκονίου τῆς 
YMCA (Χριστιανικῆς  Ἀδελφό-
τητας Νέων) George Magarian. 
Σὲ μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς σκηνὲς εἰκο-
νίζεται ἕνα πλοῖο, καὶ σημειώ-
νεται στὴ λεζάντα ὅτι πρόκειται 
γιά «ἕνα ἀπὸ τὰ 50 πλοῖα ποὺ 

ἔθεσε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση 
ὑπὸ τὴ διοίκηση τοῦ Ναυάρχου 
Jennings».

Εἶναι φανερὸ πὼς οἱ ἀξιωμα-
τικοὶ καὶ τὰ πληρώματα τῶν 50 
πλοίων καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐμπλε-
κόμενοι στὴν κίνησή τους ἔδω-
σαν τὸν καλύτερό τους ἑαυτό, 
γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ σωτηρία τῶν 
ἀδελφῶν μας:

Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν 
ταινία τοῦ Magarian, τὰ πε-
ρισσότερα ἀπὸ τὰ πλοῖα αὐτὰ 
δὲν ἦσαν ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ κατὰ 
κανόνα περιέπλεαν τὰ παράλια 
τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας καὶ γνώρι-
ζαν τοὺς κινδύνους ποὺ ἔκρυ-
βαν οἱ θάλασσες τῆς περιοχῆς. 
Λεπτομερεῖς χάρτες καὶ μέσα 

πλοήγησης δὲν ὑπῆρχαν τότε.  
Ἦταν λοιπὸν ἐξαιρετικὰ ἐπικίν-
δυνο νὰ κινοῦνται ὑπὸ αὐτὲς τὶς 
συνθῆκες, ἰδίως τὶς νυκτερινὲς 
ὧρες, σὲ αὐτὰ τὰ νερά.  Ἀκόμη 
πιὸ ἐπικίνδυνη γιὰ τέτοια πλοῖα 
ἦταν ἡ ἀγκυροβόληση καὶ ἡ 
πρόσδεσή τους στὰ μικρὰ λι-
μάνια, ἢ καὶ σὲ ἀλίμενες ἀκτές. 
Πρόσφυγες καὶ φαντάροι δὲν 
βρίσκονταν μόνο στὴ Σμύρνη.

Οἱ πλοίαρχοι δέχονταν ὑπὸ 
τὴν προσωπική τους εὐθύνη 
ὑπερ-υπεράριθμους ἐπιβάτες, 
καὶ τὰ πληρώματα ἐκτελοῦσαν 
τὰ καθήκοντά τους καθ’ ὅλο 

τὸ εἰκοσιτετράωρο ἀγόγγυστα.  
Ἐπιπλέον, προσέφεραν στοὺς 
ἐπιβάτες κάθε δυνατὴ βοήθεια.  
Ἀνάλογο ζῆλο ἐπεδείκνυαν καὶ 
ἐκεῖνοι ποὺ μεριμνοῦσαν ἀπὸ 
τὴν ξηρὰ γιὰ τὴν πρόσδεση 
τῶν πλοίων καὶ τὴν ἀποβίβα-
ση τῶν προσφύγων. Πρόκειται, 
πραγματικά, γιὰ ἥρωες! Τέτοια 
ἐπιχείρηση σωτηρίας μόνο τὸ 
ἑλληνικὸ φιλότιμο μποροῦσε 
νὰ ὁδηγήσει σὲ αἴσιο πέρας.

Σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐπιβί-
βασης τῶν προσφύγων καὶ τῶν 
φαντάρων στὰ πλοῖα, παρέμενε 
ἀγκυροβολημένο στὰ ἀνοικτὰ 
τῆς Σμύρνης ἑλληνικὸ πολεμικὸ 
μὲ τὰ πυροβόλα του στραμμένα 
πρὸς τὶς θέσεις τῶν Τούρκων, 
γιὰ νὰ τοὺς ἀποτρέψει ἀπὸ 
ὁποιαδήποτε ἐπιθετικὴ κίνηση 
πρὸς τοὺς Μικρασιάτες.  Ἀπο-
χώρησε, μόνον ὅταν ἀπέπλευσε 
καὶ τὸ τελευταῖο πλοῖο, μὲ τὸ 
ὄνομα «Νάξος», μεταφέροντας 
τοὺς ἀπομείναντες 300 περίπου 
πρόσφυγες καὶ φαντάρους πρὸς 
τὸν Πειραιᾶ. Τὴν πληροφο-
ρία αὐτὴ ἀναφέρει ὁ Χρῆστος  
Ἀγγελομάτης στὸ βιβλίο του 
Χρονικὸν μεγάλης τραγῳδίας. 
Τὸ ἔπος τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας.

Οἱ ἥρωες καὶ οἱ κρατικοὶ πα-
ράγοντες ποὺ ἔλαβαν μέρος σὲ 
αὐτὴ τὴν ἐπιχείρηση σωτηρίας 
δὲν ἔχουν λάβει μέχρι σήμερα 
τὴν τιμὴ ποὺ τοὺς ἀξίζει, γιὰ 
τὸ ὑπεράνθρωπο ἔργο ποὺ μὲ 
αὐτοθυσία καὶ πολὺ κόπο ἐπέ-
τυχαν. Εὐχόμαστε νὰ ἀντιληφθεῖ 
κάποτε ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία τὴν 
ὑποχρέωση ἀπέναντί τους, τὴν 
ὁποία μέχρι σήμερα ἔχει παρα-
λείψει.

Μ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Σμύρνη 1922 
Ἡ γιγαντιαία ἐπιχείρηση σωτηρίας
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Ἑκατὸ χρόνια συμπληρώνο-
νται φέτος ἀπὸ τὴν ἔκρηξη 
τοῦ φονικώτερου ἀπ’ ὅλους 

τοὺς πολέμους ποὺ εἶχε γνωρίσει 
ὣς τότε ἡ ἀνθρωπότητα.  Ἦταν ὁ 
«Μεγάλος Πόλεμος», ὅπως τὸν 
εἶπαν τότε οἱ ἄνθρωποι, ἤ, δια-
φορετικά, ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος, ὅπως ἔμεινε τελικὰ γνωστός. 
Θὰ σταθοῦμε ἐδῶ σὲ κάποιες 
στιγμὲς ἢ πτυχές του, ποὺ ὅλες 
τους, μία πρὸς μία, ἔχουν κάτι νὰ 
μᾶς ποῦν, κάτι νὰ μᾶς διδάξουν.

Ἡ «Μεγάλη Χίμαιρα»
Γιὰ ὅποιον μελετᾷ σήμερα τὴν 

ἱστορία, χρόνια –ἢ καὶ δεκαετίες 
ἀκόμα– πρὶν τὸ μοιραῖο 1914 ὅλα 
μοιάζουν νὰ ὁδηγοῦσαν μὲ μα-
θηματικὴ ἀκρίβεια στὴν ἔκρηξη 
τοῦ πολέμου.

Καὶ ὅμως, οἱ ἄνθρωποι ἐκεί-
νης τῆς ἐποχῆς, ὅπως ἄλλωστε 
συμβαίνει καὶ συνήθως, βάδιζαν 
ἐντελῶς ἀνυποψίαστοι στὸ μεγά-
λο κακὸ ποὺ τοὺς περίμενε. Τὰ 
ἅλματα προόδου τῆς ἐπιστήμης 
καὶ τῆς τεχνολογίας, σὲ συνδυ-
ασμὸ μὲ τὴν πρωτοφανῆ οἰκο-
νομικὴ ἄνθηση, ἐνέπνεαν μιὰ 
ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη γιὰ τὸ 
μέλλον.  Ἡ ἀνθρωπότητα ζοῦσε 
τὴ “Belle Epoque” (Μπὲλ  Ἐπόκ) 
της, τήν « Ὡραία  Ἐποχή», μὲ τὴ 
βαθιὰ πεποίθηση ὅτι αὐτὴ θὰ συ-
νεχιζόταν γιὰ πάντα.

Τὸ 1910, μάλιστα, ἕνα πολύ-
κροτο βιβλίο τοῦ φιλελεύθερου 
δημοσιογράφου Νόρμαν  Ἔη-
ντζελ μὲ τὸν τίτλο  Ἡ Μεγάλη 
Χίμαιρα (The Great Illusion) προ-
ανήγγελλε τὸ ὁριστικὸ τέλος 
τῶν πολέμων.  Ὅπως ἐξηγοῦσε 
ὁ  Ἔηντζελ, ἡ διεθνοποίηση τῆς 
οἰκονομίας εἶχε πλέον καταστήσει 
τὸν πόλεμο ἀληθινὴ παραφρο-

σύνη. Οἱ  Ἄγγλοι βιομήχανοι δὲν 
εἶχαν κανένα λόγο νὰ βομβαρ-
δίσουν τὶς θυγατρικές τους στὴ 
Γαλλία, οὔτε βεβαίως οἱ Γάλλοι 
τραπεζίτες θὰ μποροῦσαν ποτὲ 
νὰ ἐπιθυμοῦν τὴν καταστροφὴ 
τῶν μεγάλων ἔργων ποὺ εἶχαν 
χρηματοδοτήσει στὴ Γερμανία, 
καθὼς κάτι τέτοιο θὰ σήμαινε τὴν 
ἀπώλεια τῶν κεφαλαίων καὶ τῶν 
τόκων τους. Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομέ-
να, ἡ προσφυγὴ στὸν πόλεμο μὲ 
τὴν προοπτικὴ τοῦ κέρδους ἦταν 
μιά «μεγάλη χίμαιρα».

Δυστυχῶς, πολὺ σύντομα θὰ 

ἀποδεικνυόταν ὅτι ἡ πραγματι-
κά «μεγάλη χίμαιρα» δὲν ἦταν ἡ 
προσφυγὴ στὸν πόλεμο, ἀλλὰ τὸ 
ὅραμα μιᾶς διαρκοῦς εἰρήνης...

Τὰ παιχνίδια τῆς τύχης
Ἀφορμὴ τοῦ Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου στάθηκε ἡ δολοφονία 
στὶς 28  Ἰουνίου 1914 στὸ Σερά-
γεβο τοῦ διαδόχου τοῦ αὐστρο-
ουγγρικοῦ θρόνου ἀρχιδούκα 
Φραγκίσκου Φερδινάνδου καὶ 
τῆς συζύγου του Σοφίας φὸν 
Τσότεκ ἀπὸ τὸν Σέρβο ἐθνικιστὴ 
Γαβρίλο Πρίντσιπ.  Ἡ Αὐστροουγ-

γαρία ἐπέδωσε ἀμέσως τελεσί-
γραφο στὴ Σερβία καὶ μετὰ ἀπὸ 
ἕνα μῆνα τῆς κήρυξε τὸν πόλεμο. 
Πολὺ γρήγορα ὅλη ἡ Εὐρώπη 
παρασύρθηκε στὴ δίνη τοῦ πο-
λέμου μέσα ἀπὸ ἕνα ντόμινο 
ἐπιστρατεύσεων καὶ κηρύξεων 
πολέμου.

Πολλὲς φορές, μελετώντας 
τὴν ἱστορία, διαπιστώνουμε τὸν 
καθοριστικὸ ρόλο ποὺ μπορεῖ 
νὰ παίξει ἕνας ἀπρόσμενος πα-
ράγοντας: ὁ παράγοντας τῆς τύ-
χης. Πουθενὰ ἀλλοῦ, ὅμως, δὲν 
εἶναι τόσο φανερὰ τὰ παιχνίδια 

τῆς τύχης, ὅσο στὸ γεγονὸς ποὺ 
ἀποτέλεσε τὴν ἀφορμὴ τοῦ Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Ὁ Φραγκῖσκος Φερδινάνδος 
βρισκόταν στὸ Σεράγεβο προσκε-
κλημένος τοῦ στρατιωτικοῦ διοι-
κητῆ τῆς Βοσνίας, γιὰ νὰ παρα-
κολουθήσει μεγάλα στρατιωτικὰ 
γυμνάσια. Κάποιες πληροφορίες 
γιὰ ἐπικείμενη ἀπόπειρα ἐναντί-
ον του ἀπὸ σερβικὴ ἐθνικιστικὴ 
ὀργάνωση εἶχαν ἀγνοηθεῖ. Τὰ 
γυμνάσια ὁλοκληρώθηκαν καὶ 
ἔφθασε ἡ ἡμέρα τῆς ἀναχώρησης 

100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔκρηξη
τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Οἱ ἄνθρωποι ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὅπως ἄλλω-
στε συμβαίνει καὶ συνήθως, βάδιζαν ἐντελῶς 
ἀνυποψίαστοι στὸ μεγάλο κακὸ ποὺ τοὺς πε-
ρίμενε. Τὰ ἅλματα προόδου τῆς ἐπιστήμης καὶ 
τῆς τεχνολογίας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πρωτο-
φανῆ οἰκονομικὴ ἄνθηση, ἐνέπνεαν μιὰ ἀπερι-

όριστη ἐμπιστοσύνη γιὰ τὸ μέλλον.K

K

192

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

 Σ
ΕΠ

Τ
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
ς
 -

 ο
Κ

Τ
Ω

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

 2
0

1
4



τοῦ διαδόχου γιὰ τὴ Βιέννη, ὅταν, 
στὶς 09:45, ἔγινε ἡ ἀπόπειρα: Μιὰ 
χειροβομβίδα ρίχθηκε μέσα ἀπὸ 
τὸ πλῆθος ἐνάντια στὸ αὐτοκί-
νητο ποὺ μετέφερε τὸν διάδοχο.  
Ὁ ὁδηγός, βλέποντας τὴ χειρο-
βομβίδα, ἐπετάχυνε ἀπότομα, μὲ 
ἀποτέλεσμα ἡ χειροβομβίδα νὰ 
κομματιάσει τὸ ἑπόμενο αὐτοκί-
νητο τῆς πομπῆς.  Ὁ διάδοχος εἶχε 
γλιτώσει... ἀπὸ καθαρὴ τύχη.

Ὁ φόβος νέας ἀπόπειρας, ἡ 
ὁποία πλέον θεωρεῖτο ἐξαιρετικὰ 
πιθανή, ἀνάγκασε τοὺς διοργα-
νωτὲς νὰ ἀλλάξουν τὴν προγραμ-
ματισμένη διαδρομὴ μέσα ἀπὸ 
τοὺς δρόμους τῆς πόλης, ὅπου τὰ 
πλήθη περίμεναν συγκεντρωμένα 
νὰ ἐπευφημίσουν τὸν διάδοχο.  
Ἀνάμεσα στὰ πλήθη περίμενε 
ὑπομονετικὰ καὶ ὁ νεαρὸς Σέρβος 
ἐθνικιστὴς Γαβρίλο Πρίντσιπ. Μὲ 
τὴν ἀλλαγὴ ὅμως τῆς διαδρομῆς, 
ὁ διάδοχος γλίτωνε ὁριστικά.

Πόσο ὅμως ἀπίστευτα εἶναι 
τὰ παιχνίδια τῆς τύχης!  Ἀπὸ 
λάθος, ὁ ὁδηγὸς τοῦ αὐτοκινή-
του ποὺ μετέφερε τὸν διάδοχο 
μπῆκε σὲ ἕνα δρόμο τῆς παλαιᾶς 
διαδρομῆς, περνώντας ἀκριβῶς 
ἀπὸ τὸ σημεῖο ὅπου περίμενε ὁ 
Πρίντσιπ!

Τὰ παιχνίδια τῆς τύχης ὅμως 
ἐπρόκειτο νὰ συνεχισθοῦν. Τὴ 
στιγμὴ ποὺ τὸ αὐτοκίνητο τοῦ 
διαδόχου περνοῦσε μπροστὰ 
ἀπὸ τὸν Πρίντσιπ, κάτι ἀπρόοπτο 
ἐμπόδισε τὸν Σέρβο ἐθνικιστὴ νὰ 
πυροβολήσει, καὶ τὸ αὐτοκίνητο 
πέρασε.

Ἀλλὰ ἡ μοῖρα δὲν εἶχε πεῖ 
ἀκόμη τὴν τελευταία της λέξη.  
Ὅταν ἔγινε ἀντιληπτὸ τὸ λάθος 
τοῦ ὁδηγοῦ, ὁ στρατιωτικὸς δι-
οικητὴς τὸν διέταξε... νὰ γυρίσει 
πίσω ἀπὸ τὸν ἴδιο δρόμο, γιὰ νὰ 
μπεῖ στὴ νέα διαδρομή!  Ἔκπλη-
κτος ὁ Πρίντσιπ εἶδε τὸ αὐτοκίνητο 
μὲ τὸν διάδοχο νὰ ἐπιστρέφει... 
Στὶς 11:15 ὁ ἀρχιδούκας ἔπεφτε 
νεκρός... Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀφορμὴ τοῦ 
Μεγάλου Πολέμου...

Τὸ ξέσπασμα  
τοῦ ἐνθουσιασμοῦ

Καθὼς οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες 
παρασύρονταν ἡ μία μετὰ τὴν 
ἄλλη στὴ δίνη τῆς μεγάλης κα-
ταστροφῆς, ὁ πόλεμος γινόταν 
δεκτὸς στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύ-
ουσες μὲ ἕνα πρωτοφανὲς παρα-
λήρημα ἐνθουσιασμοῦ.

Ὁ Αὐστριακὸς συγγραφέας 
Στέφαν Τσβάιχ (1881-1942), ὁ 
ὁποῖος τὸν Αὔγουστο τοῦ 1914 
παρακολούθησε τὶς ἐνθουσιώδεις 
διαδηλώσεις ὑπὲρ τοῦ πολέμου 
στὴ Βιέννη, μᾶς ἔχει ἀφήσει μιὰ 
διεισδυτικώτατη περιγραφὴ τῆς 
ψυχολογίας αὐτοῦ τοῦ φιλοπό-
λεμου ξεσπάσματος τῶν μαζῶν:

«Ὁ ἀρχικὸς φόβος ἔγινε ξαφ-
νικὰ ἐνθουσιασμός.  Ὁ κόσμος 
σχημάτιζε αὐθόρμητα παρέες 
στοὺς δρόμους, παντοῦ ἀνέμιζαν 
σημαῖες, ἀντηχοῦσε μουσική, οἱ 
νεοσύλλεκτοι παρήλαυναν θρι-
αμβευτικά.  Ἑκατοντάδες χιλιά-
δες ἄνθρωποι αἰσθάνθηκαν τότε 
ὅ,τι δὲν θὰ μποροῦσαν ποτὲ νὰ 
αἰσθανθοῦν σὲ καιρὸ εἰρήνης.  
Τώρα ἔνιωθαν ὅτι ἀνῆκαν σὲ μιὰ 
μεγάλη ἑνότητα.  Μία πόλη δύο 
ἑκατομμυρίων κατοίκων, μία χώ-
ρα πενήντα σχεδὸν ἑκατομμυρί-
ων, ἔνιωσαν ἐκείνη τὴν ὥρα ὅτι 
συμμετεῖχαν στὴν ἱστορία τοῦ 
κόσμου, ὅτι ζοῦσαν μοναδικὴ 
στιγμή.  Ὅλες οἱ διαφορές, ταξι-
κές, γλωσσικές, θρησκευτικές, 
εἶχαν ἐκείνη τὴ στιγμὴ παρα-

συρθεῖ ἀπὸ τὸ μεγάλο ρεῦμα.  
Ἄγνωστοι μιλοῦσαν φιλικὰ στὸν 
δρόμο σὲ ἀγνώστους, ἄνθρωποι 
ποὺ ἀπέφευγαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο 
ἐπὶ χρόνια χαιρετιοῦνταν.  Κάθε 
ἄτομο βρισκόταν μπροστὰ σὲ μιὰ 
διεύρυνση τοῦ ἐγώ του, δὲν ἔνιω-
θε δηλαδὴ πιὰ ἀπομονωμένο.  
Ἤξερε πὼς ἦταν ἐνταγμένο στὴ 
μᾶζα, ὅτι ἀποτελοῦσε τμῆμα τοῦ 
λαοῦ καὶ εἶχε ἀποκτήσει ξαφνικὰ 
ἕνα λόγο ὑπάρξεως.  Ὁ μικρὸς 
ταχυδρομικὸς ὑπάλληλος, ποὺ 
ἔκανε διαλογὴ γραμμάτων ἀπὸ 
τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ, ὁ γραφιᾶς, 
ὅλοι ἔβλεπαν ξαφνικὰ μιὰ νέα, 
ρομαντικὴ δυνατότητα στὴ ζωή 
τους.  Καθένας μποροῦσε νὰ γίνει 
ἥρωας, καὶ οἱ γυναῖκες ὑποδέχο-
νταν σὰν ἥρωα ὅποιον φοροῦσε 
στολή.  Ὅλοι ἀναγνώριζαν τὴν 
ἄγνωστη δύναμη ποὺ τοὺς ἀνέβα-
ζε πάνω ἀπὸ τὴν καθημερινὴ μο-
νοτονία.  Ἀκόμη καὶ τὸν πόνο, τὴν 
ἀγωνία, ντρέπονταν νὰ τὰ δείξουν.  
Ἀλλὰ ἴσως σὲ ἐκείνη τὴ μέθη ἐπι-
δροῦσε καὶ μιὰ δύναμη βαθιὰ καὶ 
μυστηριώδης, ἡ ἐπιθυμία δηλαδὴ 
νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸν ἀστικὸ κόσμο 
τῶν νόμων καὶ τῶν παραγράφων, 
ἡ ὁποία θὰ ἔδινε διέξοδο στὰ κα-
ταπιεσμένα ἔνστικτα».

Καὶ δὲν ἦταν μόνον οἱ λαϊκὲς 
μᾶζες ποὺ εἶχαν παρασυρθεῖ σὲ 
αὐτὴ τὴ φρενίτιδα τοῦ ἐνθουσια-
σμοῦ, καθὼς ὁ πόλεμος ἀσκοῦσε 
μιὰ περίεργη γοητεία καὶ στοὺς 
διανοουμένους.  Ὁ πολὺς Ζί-
γκμουντ Φρόυντ ὁμολογοῦσε 
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ὅτι αἰσθανόταν Αὐστριακὸς γιὰ 
πρώτη φορὰ ἐδῶ καὶ τριάντα χρό-
νια, καὶ ἔγραφε χαρακτηριστικὰ 
τὸ ἑξῆς, ποὺ ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ 
χαρακτηρίσουμε φαιδρό: « Ὅλη 
μου ἡ λίμπιντο ξεχύνεται στοὺς 
Αὐστροούγγρους»...

Ὅλοι, βέβαια, ἦταν σίγουροι 
ὅτι θὰ γυρνοῦσαν στὰ σπίτια τους, 
«προτοῦ πέσουν τὰ φύλλα τῶν 
δέντρων», ὅπως ἔλεγε χαρακτη-
ριστικὰ ὁ Κάιζερ, ἤ, τοὐλάχιστον, 
πρὶν τὰ Χριστούγεννα.

Ἀλλὰ ἡ σκληρὴ πραγματικό-
τητα ἐπρόκειτο νὰ τοὺς διαψεύσει, 
μὲ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο νὰ  
ἐξελίσσεται στὸν φονικώτερο ποὺ 
εἶχε γνωρίσει ποτὲ ἡ ἀνθρωπότη-
τα. Μόνο στὴ μάχη τοῦ Βερντέν, 
τὸ 1916, οἱ συνολικὲς ἀπώλειες 
Γάλλων καὶ Γερμανῶν ἀνέρχο-
νταν σὲ 646.000 ἄνδρες! Τὰ με-
γάλα νεκροταφεῖα ποὺ στήνο-
νταν πρόχειρα στὶς περιοχὲς τῶν 
μεγάλων συγκρούσεων τοῦ Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου γρήγορα 
γέμιζαν, καὶ οἱ στρατιῶτες, κάνο-
ντας προφανῶς μαῦρο χιοῦμορ, 
συνήθιζαν νὰ κρεμᾶνε στὶς εἰσό-
δους τους ἕνα κομμάτι χαρτόνι μὲ 
τὴν ἐπιγραφή “sold out” (τὴν ἴδια 
ἀκριβῶς ἐπιγραφὴ μὲ τὴν ὁποία 
τὰ ταμεῖα τῶν θεάτρων στὶς πατρί-
δες τους συνήθιζαν νὰ ἀναγγέλ-
λουν ὅτι τὰ εἰσιτήρια εἶχαν ἐξα-
ντληθεῖ).  Ὁ τελικὸς ἀπολογισμὸς 
ἦταν τραγικός. Τὰ θύματα τοῦ Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου ἀνῆλθαν 
στὰ 9 ἑκατομμύρια στρατευμέ-

νους καὶ ἄλλους τόσους ἀμά-
χους, ξεπερνώντας συνολικὰ τὰ 
18,5 ἑκατομμύρια.

Πότε θὰ τελειώσει  
ὁ πόλεμος;

Καὶ ἄλλη φορὰ εἴχαμε ἀνα-
φερθεῖ ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ Κό-
σμου τῆς  Ἑλληνίδος (τ. 601,  
Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2014, 
σελ. 26) σὲ ἕνα κωμικοτραγικὸ 
περιστατικό, ποὺ δείχνει ἀνάγλυ-
φα πῶς ὁ πόλεμος μπορεῖ νὰ ξε-
φύγει ἀπὸ κάθε ἔλεγχο.

Ὁ στρατάρχης Φός, ὁ ἀρχηγὸς 
τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων στὸν 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εἶχε ἕνα 
μόνιμο σωφὲρ ὀνόματι Πιέρ. 
Καθὼς ὁ πόλεμος τραβοῦσε σὲ 
μάκρος, διαψεύδοντας τὶς ἀρχι-
κές, ἐπιπόλαιες προσδοκίες γιά 
«νίκη μέχρι τὰ Χριστούγεννα», 
ὅσοι Γάλλοι στρατιῶτες γνώρι-
ζαν αὐτὸν τὸν Πιὲρ τὸν πολιορ-
κοῦσαν καθημερινά, προσπαθώ-
ντας νὰ τοῦ ἐκμαιεύσουν κάποια 
«ἐσωτερικὴ πληροφορία» γιὰ τὸ 
πότε θὰ τελείωνε ὁ πόλεμος.  Ὁ 
Πιέρ, ἀπὸ τὴν πλευρά του, κάθε 
φορὰ ποὺ τοὺς ἔβλεπε νὰ ἔρχο-
νται πρὸς τὸ μέρος του, κουνοῦσε 
τὸ κεφάλι μὲ ἀπογοήτευση, σὰν 
γιὰ νὰ τοὺς μηνύσει ὅτι δὲν εἶχε 
ἀκούσει τὸν στρατάρχη νὰ λέει 
τίποτα. Τοὺς ὑποσχόταν ὅμως ὅτι 
θὰ τοὺς ἐνημέρωνε ἀμέσως, ἂν 
τυχὸν συνέβαινε νὰ μάθει κάτι.

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

– Τί ἔγινε; Πές μας! Τί ἔμαθες; 
Τί σοῦ εἶπε;

Ὁ Πιὲρ ἀπάντησε σὰν ἀποσβο-
λωμένος:

– Νά... ξέρετε... πῶς νὰ τὸ 
πῶ... Μὲ πῆρε κάποια στιγμὴ 
παράμερα, μὲ κοίταξε στὰ μάτια 

καὶ μὲ ρώτησε: «Πιέρ, κατὰ τὴ 
γνώμη σου, πότε θὰ τελειώσει ὁ 
πόλεμος;»...

Ὁ πόλεμος εἶχε ξεφύγει πιὰ 
ἀπὸ κάθε ἔλεγχο, ὅπως ἄλλω-
στε εἶχε ξεφύγει καὶ ἀπὸ κάθε 
λογική...

Τὸ πρῶτο θῦμα  
τοῦ πολέμου

Ὅπως συμβαίνει σὲ ὅλους 
τοὺς πολέμους, ἔτσι καὶ στὸν 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἔλαβε 
χώρα ἕνα ἀπίστευτο ὄργιο φη-
μολογιῶν, διαστρέβλωσης τῆς 
ἀλήθειας καὶ προπαγάνδας.  Ἕνα 
χαρακτηριστικό, «διασκεδαστικό» 
παράδειγμα εἶναι τὸ ἀκόλουθο:

Ὅταν οἱ Γερμανοὶ κατέλαβαν 
τὴ βελγικὴ πόλη  Ἀμβέρσα, τὸ 
γεγονὸς πανηγυρίσθηκε σὲ ὅλη 
τὴ Γερμανία μὲ κωδωνοκρουσίες. 
Μιὰ γερμανικὴ ἐφημερίδα ἔγραψε 
ἀπὸ τὴν Κολωνία ὅτι «σὲ ὅλη τὴν 
πόλη κτυποῦσαν οἱ καμπάνες, γιὰ 
νὰ γιορτάσουν τὸ γεγονός».

Ἀναδημοσιεύοντας τὴν εἴδη-
ση, ἡ γαλλικὴ ἐφημερίδα Ματὲν 
ἔγραψε: «Σύμφωνα μὲ πληροφο-
ρίες ἀπὸ τὴν Κολωνία, οἱ ἱερεῖς 
τῆς  Ἀμβέρσας (sic!) ὑποχρεώ-
θηκαν μετὰ τὴν κατάληψη τοῦ 
φρουρίου νὰ κτυπήσουν τὶς κα-
μπάνες τῶν ἐκκλησιῶν»!

Ἀκολούθησαν οἱ Τάιμς: 
«Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς 
ἐφημερίδας Ματὲν ἀπὸ τὴν Κο-
λωνία, οἱ ἱερεῖς τῆς  Ἀμβέρσας 
ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ κτυπήσουν 
τὶς καμπάνες μετὰ ἀπὸ τὴν πτώση 
τῆς πόλεως ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὶς 
θέσεις τους»...

Τὴ σκυτάλη παρέλαβε ἡ ἰτα-
λικὴ ἐφημερίδα Κορριέρε ντέλλα 
Σέρα: «Σύμφωνα μὲ πληροφορίες 
τῶν Τάιμς ἀπὸ τὴν Κολωνία, οἱ 
ἱερεῖς ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ κτυ-
πήσουν τὶς καμπάνες μετὰ τὴν 
κατάληψη τῆς  Ἀμβέρσας κατα-
δικάσθηκαν σὲ καταναγκαστικὰ 
ἔργα»!

Τέλος, ἡ ἐφημερίδα Ματὲν 
ἐπανῆλθε στὸ θέμα ὑπερακοντί-194
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ζοντας ὅλες τὶς ἄλλες: «Σύμφωνα 
μὲ πληροφορίες τῆς ἐφημερίδας 
Κορριέρε ντέλλα Σέρα ἀπὸ τὴν Κο-
λωνία, ἐπιβεβαιώνεται ἡ εἴδηση 
ὅτι οἱ βάρβαροι κατακτητὲς τῆς  
Ἀμβέρσας κρέμασαν ἀπὸ τὶς κα-
μπάνες τῶν ἐκκλησιῶν τοὺς δυ-
στυχεῖς Βέλγους ἱερεῖς ποὺ εἶχαν 
ἀρνηθεῖ νὰ τὶς κτυπήσουν, ὅταν 
κατελήφθη ἡ πόλη»...

Ἦταν τὸ 1917, κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, ὅταν ὁ  Ἀμερικανὸς γερου-
σιαστὴς Χάιραμ Τζόνσον εἶπε 
μιὰ μεγάλη ἀλήθεια, ποὺ ἔχει 
ἐπιβεβαιωθεῖ πολλὲς φορὲς στὴν 
ἱστορία καὶ δὲν ἔχει παύσει νὰ ἐπι-
βεβαιώνεται ἔκτοτε: « Ὅταν κη-
ρύσσεται ἕνας πόλεμος, τὸ πρῶτο 
θῦμα εἶναι πάντοτε ἡ ἀλήθεια»...

Ἡ πτώση τῶν ἰσχυρῶν
Ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 

ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ὑπῆρξε καὶ ἡ 
ἀρχὴ δραματικῶν κοινωνικῶν 
ἀλλαγῶν, μὲ ἀποκορύφωμα 
βεβαίως αὐτὲς ποὺ προκάλεσε 
ἡ μεγάλη κομμουνιστικὴ ἐπανά-
σταση στὴ Ρωσία. Πολλοὶ ἰσχυροὶ 
γκρεμίσθηκαν ἀπὸ τοὺς θρόνους 
τους. Τρεῖς αὐτοκρατορικὲς δυ-
ναστεῖες ἔσβησαν:  Ἡ δυναστεία 
τῶν Ρωμανὼφ στὴ Ρωσία, τῶν  
Ἁψβούργων στὴν Αὐστροουγ-
γαρία καὶ τῶν Χοεντσόλερν στὴ 
Γερμανία. Λίγα χρόνια μετὰ θὰ 
ἔσβηνε καὶ ἡ σουλτανικὴ δυνα-
στεία στὴν Τουρκία, στὸν ἀπόηχο 
τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ ὁποίου τὸ 
ὄνομα κατέστη συνώνυμο τῆς 
μοναρχίας, ὁ Αὐστριακὸς αὐτο-
κράτορας Φραγκῖσκος  Ἰωσήφ 
(1830-1916, αὐτ. 1848-1916), 
πέθανε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, στὶς 21 
Νοεμβρίου 1916, ἀπὸ βαρεῖα 
πνευμονία. Στὴν κηδεία του, ποὺ 
ἔγινε μὲ κάθε ἐπισημότητα μὲ τὸ 
παλαιὸ τυπικὸ τῶν  Ἁψβούργων 
στὶς 30 Νοεμβρίου, ὑπάρχει μιὰ 
λεπτομέρεια ποὺ ἀξίζει ἴσως νὰ 
προσέξουμε:

Ὅταν μετὰ τὸ πέρας τῆς νε-

κρώσιμης ἀκολουθίας ἡ πομπὴ 
ἔφθασε στὸ κατώφλι τῆς Κρύπτης 
τῶν Καπουτσίνων, ὅπου ἦταν 
θαμμένοι ὅλοι οἱ  Ἁψβοῦργοι, ὁ 
αὐστηρὸς ὑπεύθυνος τῆς αὐλικῆς 
ἐθιμοτυπίας πρίγκιπας Μοντενου-
όβο προχώρησε καὶ κτύπησε 
τὴν κλεισμένη θύρα.  Ἀπὸ μέσα 
ἀκούσθηκε ἡ φωνὴ τοῦ ἡγουμέ-
νου:

– Ποιὸς ζητεῖ νὰ εἰσέλθει;
Ὁ πρίγκιπας ἀπάντησε μὲ 

ἐπίσημο τόνο, « Ὁ Μεγάλος Τιτ-
λοῦχος», ἀπαριθμώντας ἕναν 
πρὸς ἕναν καὶ μὲ κάθε λεπτομέ-
ρεια τοὺς ἄπειρους αὐτοκρατορι-
κούς, βασιλικοὺς καὶ φεουδαρ-
χικοὺς τίτλους τοῦ Φραγκίσκου  
Ἰωσήφ.  Ὁ μοναχὸς μέσα ἀπὸ τὴν 
πόρτα ἀπάντησε:

– Δὲν τὸν γνωρίζω.
Μετὰ ἀπὸ σύντομη σιωπή, ὁ 

πρίγκιπας κτύπησε ἐκ νέου τὴν 

πόρτα.  Αὐτὴ τὴ φορά, στὴν ἐρώ-
τηση τοῦ μοναχοῦ ἀπάντησε « Ὁ 
Μικρὸς Τιτλοῦχος», ἀπαριθμώ-
ντας μόνο τοὺς σημαντικώτερους 
ἀπὸ τοὺς τίτλους τοῦ νεκροῦ 
αὐτοκράτορα.  Ὅμως καὶ πάλι 
ἔλαβε τὴν ἴδια ἀπάντηση:

– Δὲν τὸν γνωρίζω.
Κατόπιν, ὁ πρίγκιπας κτύπη-

σε γιὰ τρίτη φορὰ τὴν πόρτα, καὶ 
ἀκούστηκε καὶ πάλι ἡ στερεότυπη 
ἐρώτηση τοῦ μοναχοῦ, ποὺ ζη-
τοῦσε νὰ μάθει ποιὸς ἐπιθυμοῦσε 
νὰ εἰσέλθει.  Αὐτὴ τὴ φορά, ὁ 
πρίγκιπας τοῦ Μοντενουόβο 
ἀπάντησε:

–  Ἕνας φτωχὸς ἁμαρτωλός.
Τότε ἡ βαριὰ μπρούτζινη 

θύρα ἄνοιξε, καὶ ὁ Φραγκῖσκος  
Ἰωσὴφ ὁδηγήθηκε στὴν τελευταία 
του κατοικία.

Πόσοι ἆραγε θὰ πρόσεξαν 
αὐτὴ τὴ μικρὴ λεπτομέρεια 
τοῦ τυπικοῦ; Οἱ περισσότεροι, 
ἀσφαλῶς, θὰ ἔμειναν ἐντυπω-
σιασμένοι ἀπὸ τὴν ἐπιβλητι-
κότητα τῆς νεκρικῆς πομπῆς. 
Τὰ ντοκυμαντὲρ κάνουν λόγο 
γιὰ μεγαλοπρεπῆ κηδεία, ποὺ 
σηματοδοτοῦσε τὸ τέλος μιᾶς 
ἐποχῆς.  Ὁ πολὺς κόσμος «οὐκ 
ἠβουλήθη συνιέναι».  Ἀλλὰ ἔτσι 
συμβαίνει πάντα.  Ἀκόμη καὶ σή-
μερα, ἀκοῦμε στὶς τηλεοράσεις 
νὰ λένε γιὰ τὶς μεγάλες χριστια-
νικὲς ἑορτὲς τὸ στερεότυπο, ὅτι 
ἑορτάσθηκαν «μὲ βυζαντινὴ με-
γαλοπρέπεια». Καὶ περιμένουμε 
νὰ βρεθεῖ ἔστω καὶ ἕνας νὰ πεῖ 

ἀντ’ αὐτοῦ ὅτι ἑορτάσθηκαν «μὲ 
βυζαντινὴ ταπείνωση».

Ἂς ἔπεσαν οἱ ἰσχυροὶ ἀπὸ 
τοὺς θρόνους τους, καὶ ἂς ἦταν 
«ἡ πτῶσις αὐτῶν μεγάλη». Αὐτοὶ 
ποὺ τοὺς διαδέχθηκαν βάλθηκαν 
νὰ ὑψώσουν νέους θρόνους, πιὸ 
ψηλοὺς ἀπὸ τοὺς πρώτους. Γιὰ 
ὅσους ὅμως ἔχουν «ὦτα ἀκού-
ειν», ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει 
μὲ ἔμφαση: «Γνωρίζουμε τοὺς 
ἑαυτούς μας καὶ ξέρουμε ὅτι σὲ 
κάθε ἄνθρωπο ὑπάρχει ὁμοτιμία 
πρὸς ὅλους κατὰ τὴ φύση· καὶ οἱ 
ὑπεροχὲς σὲ μᾶς τοὺς χριστιανοὺς 
δὲν εἶναι κατὰ τὴν καταγωγὴ οὔτε 

Καθὼς οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες παρασύρονταν ἡ 
μία μετὰ τὴν ἄλλη στὴ δίνη τῆς μεγάλης κατα-
στροφῆς, ὁ πόλεμος γινόταν δεκτὸς στὶς εὐρω-
παϊκὲς πρωτεύουσες μὲ ἕνα πρωτοφανὲς παρα-

λήρημα ἐνθουσιασμοῦ.K
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κατὰ τὴν περιουσία τῶν χρημάτων 
οὔτε κατὰ τὴ σωματικὴ κατασκευή, 
ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴ τοῦ φό-
βου πρὸς τὸν Θεό» ( Ἐπιστολὴ 
ΣΞΒ΄. Οὐρβικίω μονάζοντι, 1.4-8 
= PG 32, 973 A).

Ἀνακωχή...  
γιὰ εἴκοσι χρόνια

Ἡ ἀνακωχὴ ποὺ ἔθεσε τέρ-
μα στὶς ἐχθροπραξίες ἄρχισε νὰ 
ἰσχύει στὶς 11 Νοεμβρίου 1918, 
καὶ συγκεκριμένα τὸ 11ο λεπτὸ 
τῆς 11ης ὥρας τῆς 11ης ἡμέρας τοῦ 
11ου μῆνα. Στὴ συνέχεια ὑπογρά-
φηκαν οἱ συνθῆκες ποὺ ἔθεσαν 
ὁριστικὰ τέρμα στὸν Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, μὲ σημαντικώτε-
ρη τὴ συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν, 
ἀνάμεσα στοὺς νικητὲς Συμμά-
χους καὶ τὴν ἡττημένη Γερμανία.

Ὁ  Ἀμερικανὸς πρόεδρος 
Γούντρω Οὐΐλσον ὑπῆρξε τό-
τε ὁ εἰσηγητὴς τῶν περίφημων 
14 σημείων γιὰ τὴν ἑδραίωση 
τῆς παγκόσμιας εἰρήνης.  Ὅμως 
ὁ ἰδεαλισμὸς τοῦ  Ἀμερικανοῦ 
προέδρου ἦλθε σὲ σύγκρουση 
μὲ τὸν ὠμὸ εὐρωπαϊκὸ ρεαλισμό.  
Ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς 
εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς σκηνῆς, ὁ 
πρωθυπουργὸς τῆς Γαλλίας Ζὼρζ 
Κλεμανσώ, ὁ ἐπονομαζόμενος 
«Τίγρης», δήλωνε χαρακτηρι-
στικά: « Ὁ κύριος Οὐΐλσον μοῦ 
προκαλεῖ πλήξη μὲ τὰ 14 σημεῖά 
του.  Ὁ Θεός, τοὐλάχιστον, γνώ-
ριζε μόνο δέκα».

Τελικά, στὶς Βερσαλλίες οἱ νι-
κητὲς ἐπέβαλαν στὴν ἡττημένη 
Γερμανία μιὰ ἄκρως ταπεινωτικὴ 
συνθήκη. Δὲν μπόρεσαν προ-
φανῶς νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἡ 
ἀγανάκτηση τῶν Γερμανῶν μό-
νο κακὰ θὰ προοιωνιζόταν γιὰ τὸ 
μέλλον. Μέσα στὴ γενικὴ εὐφο-
ρία γιὰ τὸ τέλος τοῦ Μεγάλου 
Πολέμου, ὁ Γάλλος στρατάρχης 
Φὸς ἦταν ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ 
δήλωναν προβληματισμένοι, 
λέγοντας μὲ ἀπίστευτη ὀξυδέρ-
κεια: «Αὐτὸ δὲν εἶναι εἰρήνη· 
εἶναι ἀνακωχὴ γιὰ εἴκοσι χρόνια». 

Δυστυχῶς, δὲν ἦταν παρὰ αὐτὸ 
ἀκριβῶς...

Ἡ συμβολὴ τῆς  Ἑλλάδας
Ἡ  Ἑλλάδα μπῆκε στὸν πό-

λεμο στὸ πλευρὸ τῶν δυνάμε-
ων τῆς  Ἀντὰντ μετὰ ἀπὸ μακρὲς 
ἀμφιταλαντεύσεις, οἱ ὁποῖες 
γέννησαν τὸν Μεγάλο Διχασμό 
(Βενιζελικοὶ κατὰ Βασιλικῶν). 
Αὐτὸς ὁ διχασμὸς δὲν ἐπρόκειτο 

νὰ ἐκτονωθεῖ, παρὰ μόνο ὅταν 
ἕνας ἄλλος, ἀκόμη μεγαλύτερος 
διχασμὸς θὰ ἐρχόταν τὰ πάρει τὴ 
θέση του.

Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἑλλη-
νικῆς συμβολῆς στὴ συμμαχικὴ 
νίκη ἦλθε μὲ τὴ θριαμβευτικὴ 
νίκη κατὰ τῶν βουλγαρικῶν 
καὶ γερμανικῶν δυνάμεων στὰ 
ὑψώματα τοῦ Σκρᾶ στὶς 30 Μαΐου 
1918 καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν 
ἑλληνικῶν δυνάμεων στὴν τελικὴ 
ἐπίθεση καὶ τὴ διάσπαση τοῦ με-
τώπου τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἴδιου 
ἔτους, ποὺ ὁδήγησε στὴ συνθη-
κολόγηση τῆς Βουλγαρίας μέσα 
σὲ λίγες ἡμέρες καὶ τῆς Τουρκίας 
τὸν  Ὀκτώβριο.

Ὁ ἡρωισμὸς τῶν  Ἑλλήνων 
ἀπέσπασε τὰ πιὸ εὐμενῆ σχόλια.  
Ὁ ἀρχιστράτηγος τοῦ Βαλκανικοῦ 
Μετώπου στρατηγὸς Φρανσαὶ ντ’  
Ἐσπερὲ δήλωσε: « Ἰδιαίτερα γιὰ 
τὸν ἑλληνικὸ στρατό, τονίζω τὸν 
ζῆλο, τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν παροι-
μιώδη ὁρμὴ ποὺ ἐπέδειξε κατὰ 

τὸν ὑπ’ αὐτοῦ διαδραματισθέ-
ντα ἔνδοξο ρόλο στὶς ὄχθες τοῦ 
Στρυμῶνα καὶ τοῦ  Ἀξιοῦ».

Γιὰ μιὰ ἀπρόσμενη ἀποτίμη-
ση τῆς ἑλληνικῆς συμβολῆς στὴ 
συμμαχικὴ νίκη, θὰ μεταφερ-
θοῦμε πολλὰ χρόνια ἀργότερα, 
στὸ 1946. Μεταξὺ 31  Ὀκτωβρί-
ου καὶ 9 Δεκεμβρίου συνεδρίαζε 
στὴν  Ἀθήνα τὸ Εἰδικὸ Στρατοδι-

κεῖο  Ἐγκληματιῶν Πολέμου, μὲ 
κατηγορούμενους τοὺς Γερμα-
νοὺς στρατηγοὺς Μπρόγιερ καὶ 
Μύλλερ, ποὺ εἶχαν διατελέσει 
ἀνώτατοι στρατιωτικοὶ διοικητὲς 
στὴν Κρήτη.  Ἡ κατηγορία ἀφο-
ροῦσε βεβαίως τὰ ἐγκλήματα 
τῶν δυνάμεων κατοχῆς στὴ Με-
γαλόνησο. Στὶς 30 Νοεμβρίου 
1946 ἀνέβηκε στὸ βῆμα γιὰ τὴν 
ἀπολογία του ὁ Γερμανὸς στρα-
τηγὸς Φρῆντριχ Βίλχελμ Μύλλερ.  
Ὁ Γερμανὸς στρατηγὸς ξεκίνησε 
μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι στὴ Γερ-
μανία ὁ πόλεμος μὲ τὴν  Ἑλλάδα 
ἦταν ἀνεπιθύμητος, καὶ οἱ Γερ-
μανοὶ δὲν ἔτρεφαν ἀρνητικὰ συ-
ναισθήματα γιὰ τὴν  Ἑλλάδα. Καὶ 
προσέθεσε τὸ ἑξῆς ἐκπληκτικό:

«Οἱ Γερμανοὶ εἶχαν ξεχάσει 
ὅτι στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
ἡ  Ἑλλάδα εἶχε πολεμήσει ἐνα-
ντίον μας, καὶ ὅτι ἡ ἧττά μας τότε 
ὀφειλόταν στὸ γεγονὸς ὅτι ἡττη-
θήκαμε στὴ Μακεδονία»!

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Μέσα στὴ γενικὴ εὐφορία γιὰ τὸ τέλος τοῦ 
Μεγάλου Πολέμου, ὁ Γάλλος στρατάρχης Φὸς 
ἦταν ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ δήλωναν προβλη-

ματισμένοι, λέγοντας μὲ ἀπίστευτη ὀξυδέρκεια: 
«Αὐτὸ δὲν εἶναι εἰρήνη· εἶναι ἀνακωχὴ γιὰ 

εἴκοσι χρόνια». Δυστυχῶς, δὲν ἦταν παρὰ αὐτὸ 
ἀκριβῶς...K
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Ψυχῆς δρόμοιΨυχῆς δρόμοι
Ἐκεῖ ποὺ οἱ ψυχολογικὲς 
ἐπιστῆμες συναντῶνται μὲ 
τὴν πίστη
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 
ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
«ΑΡΜΟΣ»

Τὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ περιο-
δικό, τὸ ὁποῖο ἐντάσσεται κυρί-
ως στὸν χῶρο τῆς Ψυχολογίας, 
τῆς Ψυχιατρικῆς, τῆς  Ὀρθόδο-
ξης Θεολογίας, τῆς Ποιμαντικῆς 
καὶ τῆς Παιδαγωγικῆς, ἐκδίδεται 
ἀνὰ ἑξάμηνο ἀπὸ τὸν  Ἰούνιο τοῦ 
2011 καὶ κυκλοφορεῖ ἤδη τὸ 
ἕβδομο τεῦχος ( Ἰούνιος 2014).  
Ἀποτελεῖ μιὰ νέα σημαντικὴ 
προσφορὰ σοβαροῦ προβλη-
ματισμοῦ καὶ πνευματικῆς ἀνα-
ζήτησης στὰ θέματα τῆς ψυχικῆς 
ζωῆς, μὲ ὑπόβαθρο τὴν  Ὀρθό-
δοξη χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή.

Ὁ τίτλος τοῦ περιοδικοῦ εἶναι 
δηλωτικὸς τοῦ σκοποῦ γιὰ τὸν 
ὁποῖο ἐκδίδεται, ἀλλὰ καὶ τῆς 
θεματικῆς στὴν ὁποία κινεῖται. 
Πρόκειται γιὰ μιὰ σοβαρὴ δι-
επιστημονικὴ προσέγγιση τῆς 
σχέσης, τῆς συνάντησης, τῆς 
συνεργασίας καὶ τῆς ἀλλη-

λοσυμπλήρωσης μεταξὺ τῶν 
ἐπιστημῶν τῆς ψυχικῆς ζωῆς, 
κυρίως τῆς Ψυχολογίας καὶ τῆς 
Ψυχιατρικῆς, καὶ τῶν ἐπιστημῶν 
τῆς πνευματικῆς ζωῆς, κυρίως 
τῆς Θεολογίας καὶ τῆς Ποιμα-
ντικῆς. Μὲ δεδομένο ὅτι καὶ 
οἱ δύο πλευρὲς μελετοῦν τὸν 
ἄνθρωπο, προκειμένου νὰ τὸν 
βοηθήσουν νὰ ἀποκτήσει αὐτο-
γνωσία καὶ νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ 
διαχειρίζεται τὸν ψυχικό του κό-
σμο, ἔτσι ὥστε νὰ βιώνει τὴ ζωή 
του μὲ νόημα καὶ πληρότητα, τὸ 
περιοδικὸ προσφέρει σημαντικὴ 
βοήθεια στὴν προσέγγιση τοῦ 
σκοποῦ αὐτοῦ.

Ἡ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ 
περιοδικοῦ αὐτοῦ ἔχει προκύψει 
ἀπὸ τὴ μέχρι σήμερα παρατη-
ρούμενη δυσκολία συνεργασίας 
καὶ ἀπόσταση ἀπόψεων καὶ γιὰ 
τὸ πῶς νὰ ἐπιτελεῖται τὸ ἔργο 
αὐτό. Γιὰ παράδειγμα, ἡ ἐνοχή, 
ἡ μετάνοια καὶ ἡ συγγνώμη, ὡς 
ψυχικὲς λειτουργίες καὶ ἐσω-
τερικὲς καταστάσεις, ὁδηγοῦν 
ἀνθρώπους σὲ ψυχολόγους 
καὶ ψυχιάτρους, σὲ ἀναζήτηση 
κάποιας θεραπείας, ἢ στὸν πνευ-
ματικό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο δέχονται 
τὴ χάρη τῆς ἄφεσης καὶ τῆς θε-
ραπείας μέσῳ τοῦ μυστηρίου. 
Εἶναι προφανὲς τὸ σημεῖο συνά-
ντησης ψυχολογικῆς θεραπείας 
καὶ μυστηριακῆς ἐξομολόγησης, 
καθὼς καὶ ἡ ἀνάγκη συνεργα-
σίας καὶ ἀλληλοκατανόησης 
μεταξύ τους, ἰδιαίτερα στὶς πε-
ριπτώσεις στὶς ὁποῖες ἀπαιτεῖται 
κάποια θεραπευτικὴ παρέμβα-
ση.

Οἱ ἀξιόλογες μελέτες ποὺ 
δημοσιεύονται στὸ περιοδικὸ 

συμβάλλουν σημαντικὰ στοὺς 
καλοπροαίρετους ἀναγνῶστές 
του νὰ κατανοήσουν τὴν ἐναρ-
μόνιση τῆς ψυχολογικῆς ἐπι-
στήμης καὶ τῆς θρησκευτικῆς 
πίστης καὶ τὴ δυνατότητά τους 
νὰ ἀλληλοσυμπληρώνονται στὴ 
λειτουργία τους στὸν ἱερὸ χῶρο 
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Τὰ θέ-
ματα στὰ ὁποῖα ἐπικεντρώνεται 
τὸ περιοδικὸ ἀπευθύνονται σὲ 
ὅλους ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ 
τὶς ἀνθρώπινες ἐπιστῆμες, εἴτε σὲ 
θεωρητικὸ καὶ ἐρευνητικὸ ἐπίπε-
δο, εἴτε σὲ διδακτικὸ καὶ ἐπαγ-
γελματικό, εἴτε στὸ λειτούργημα 
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καὶ ἐκκλησια-
στικοῦ πνευματικοῦ «γέροντα».

Διευθυντὴς Σύνταξης εἶναι 
ὁ π. Βασίλειος Θερμός, ψυχία-
τρος παιδιῶν καὶ ἐφήβων, διδά-
κτωρ Θεολογίας, καὶ ὡς μέλη 
τῆς Συμβουλευτικῆς  Ἐπιτροπῆς 
ἔχουν δεχθεῖ νὰ συνεργασθοῦν 
καταξιωμένοι ἐπιστήμονες τοῦ 
χώρου, πανεπιστημιακοὶ καθη-
γητές, θεολόγοι, ψυχολόγοι καὶ 
ψυχίατροι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, 
ποὺ ἐγγυῶνται τὴν ἐπιτυχία τοῦ 
ἐγχειρήματος καὶ τὴν παραγωγὴ 
ὑψηλῆς ποιότητας ἔργου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
Καθηγητὴς Πανεπιστημίου

*     *     *
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Ἐπεισόδια τῆς ΖωῆςἘπεισόδια τῆς Ζωῆς
Διηγήματα μὲ πραγματικὰ 
γεγονότα
ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» 
2014

Ἡ γνωστὴ συγγραφέας Με-
ρόπη Σπυροπούλου,  Ὁμότιμη 
Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου  
Ἀθηνῶν, στὸ πλούσιο συγγρα-
φικὸ ἔργο της, ἐπιστημονικὸ καὶ 
λογοτεχνικό, πρόσθεσε φέτος 
καὶ τὸ νέο, ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον 
βιβλίο της μὲ τὸν τίτλο  Ἐπεισό-

δια τῆς Ζωῆς. Πρόκειται γιὰ συλ-
λογὴ τριάντα μικρῶν διηγημά-
των, τὰ ὁποῖα, ὅπως ἡ ἴδια μᾶς 
πληροφορεῖ, ἀναφέρονται σὲ 
πραγματικὰ περιστατικά («ἐπει-
σόδια»), ὅπως συμβαίνουν στὴν 
καθημερινὴ ζωή. Καὶ αὐτὸ ἔχει 
τὴν ἰδιαίτερη σημασία του. Γιατί, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λογοτεχνική τους 
ἀξία, τὴ μικρὴ ἔκταση καὶ τὴν 
ἀμεσότητα ἐπικοινωνίας μὲ τὸν 
ἀναγνώστη, χαρίσματα δόκιμης 
γραφῆς ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ 
συνολικὸ ἔργο τῆς συγγραφέ-
ως, τὸ κάθε διήγημα δίνει καὶ 
ἕνα οὐσιαστικὸ μήνυμα ζωῆς, 
ποὺ βγαίνει μέσα ἀπὸ καλὲς ἢ 
καὶ σκληρὲς στιγμὲς τῆς καθη-
μερινῆς πραγματικότητας.

Ἐκεῖνο ποὺ περισσότερο 
προβάλλεται εἶναι οἱ τρόποι 
μὲ τοὺς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι, 
μέσα στὴν καθημερινότητά 
τους, ἐκδηλώνουν ἄμεσα καὶ 
αὐθόρμητα τὸ γνήσιο ἐνδιαφέ-
ρον τους γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴν 
πηγαία ἀγάπη τους γιὰ τὸν συ-
νάνθρωπο, ἰδιαίτερα τὸν εὑρι-
σκόμενο σὲ κάποια ἀνάγκη.  

Ἔτσι ὁ ἀναγνώστης θὰ ἀναγνω-
ρίσει προσωπικὰ βιώματα σὲ 
πολλὰ περιστατικά, ἀλλὰ καὶ 
θὰ ἐμπλουτίσει τὶς ἐμπειρίες του 
ἀπὸ τὸ πῶς ἄλλοι σκέπτονται 
καὶ ἐνεργοῦν μπροστὰ σὲ κα-
ταστάσεις ποὺ προκαλοῦν καὶ 
καλοῦν σὲ γενναιόδωρες πρά-
ξεις καλοσύνης. Νά «προσφέ-
ρουν αὐτὸ ποὺ μποροῦν καὶ νὰ 
παίρνουν αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχουν».

Τὰ ὑπέροχα μηνύματα ἐκπέ-
μπονται μέσα ἀπὸ τὸν ἁπλὸ καὶ 
σαγηνευτικὸ λόγο μικρῶν δι-
ηγημάτων. Τὰ διηγήματα αὐτὰ 
διαβάζονται εὔκολα, εἶναι ἑλκυ-
στικά, καθηλώνουν τὴν προ-
σοχὴ τοῦ ἀναγνώστη. Κάτι ποὺ 
ζητάει ὁ βιαστικὸς καὶ πολυά-
σχολος ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς 
μας, ὁ ὁποῖος, ὡστόσο, θέλει 
τὴν ἐπαφή του μὲ τὸ καλὸ βι-
βλίο καὶ ἀναζητάει ἐκεῖνο ποὺ 
ἔχει κάτι οὐσιαστικὸ νὰ τοῦ πεῖ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
Καθηγητὴς Πανεπιστημίου
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«Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια 
καὶ ἡ ζωή. 

 Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἔχει ζωὴν 
αἰώνιον».

( Ἰω., στ΄ 47)

Μὲ τὶς προσευχὲς τῆς  
Ἐκκλησίας μας καὶ μέσα στὸν 
αὐθεντικὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου 
γιὰ τὸ τί εἶναι ὁ θάνατος καὶ τί 
ἡ ζωή, προπέμψαμε τὴ Δευτέ-
ρα, 21  Ἰουλίου 2014, μὲ ὀδύνη 
ψυχῆς καὶ βαθιὰ λύπη, τὴν πο-
λυαγαπημένη μας Σωσάννα Κα-
ψοκεφάλου στὸ ταξίδι της πρὸς 
τὴν αἰωνιότητα. Βρίσκεται τώρα 
ἐκεῖ καὶ μᾶς καλεῖ, μεριάζοντας 
τὸ βαρὺ πένθος μας καὶ μετριά-
ζοντας τὸν ψυχικό μας πόνο γιὰ 
τὸν χωρισμό, νὰ νιώσουμε κάτι 
ἀπὸ τὴ μακαριότητα ποὺ ἐκεί-
νη ἀπολαμβάνει στὴν ἀγκαλιὰ 
τοῦ Θεοῦ αὐτὴ τὴ στιγμή. Γιατὶ 
ὅλη ἡ ζωή της, ἀπὸ τὰ παιδικά 
της χρόνια μέχρι τὴν τελευταία 
της πνοὴ τοῦ ἐπὶ γῆς βίου της, 
δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ 
συνεχὴς καὶ συνεπὴς ἐπιβεβαί-
ωση τῆς βαθιᾶς πίστης τῶν Χρι-
στιανῶν ὅτι ὁ πιστεύων εἰς τὸν  
Ἰησοῦν Χριστόν «κἂν ἀποθάνῃ 
ζήσεται».

Γόνος τῆς μεγάλης οἰκο-
γένειας τοῦ Χαρίτωνα καὶ τῆς 
Εὐπρεπείας Τρελοπούλου, κα-
ταγόμενης ἀπὸ τὴ Μαλακοπὴ 
τῆς Καππαδοκίας, γεννήθηκε 
καὶ ἔζησε ὅλα της τὰ χρόνια 
στὴν  Ἁγία Παρασκευή. Ἐκεῖ 
ποὺ ἡ πατρική της οἰκογένεια, 

ὡς πρόσφυγες, ἐγκαταστάθη-
κε τὸ ἔτος 1924 καὶ ἀποτέλεσε, 
μαζὶ μὲ τοὺς πρώτους κατοί-
κους, τὸν ἀρχικὸ πυρῆνα τῆς 
ὁμώνυμης κοινότητας καὶ τῆς 
ἐνορίας τοῦ προαστίου. Μαζὶ μὲ 
τοὺς γονεῖς της καὶ τὰ ἀδέλφια 
της, Δαμιανό, Θεοδώρα καὶ Δή-
μητρα, πάλεψε ἀρχικὰ νὰ στα-
θεῖ ἡ οἰκογένεια στὰ πόδια της 
μετὰ τὸν διωγμὸ ἀπὸ τὴν πατρι-
κή τους γῆ καὶ τὴν περιπέτεια 
τῆς προσφυγιᾶς.  Ἀξιοποιώντας 
συγχρόνως τὰ σπάνια ψυχικὰ 
καὶ διανοητικά της χαρίσματα, 
ἐπεδίωξε, μὲ ἄριστες πάντα 
ἐπιδόσεις, τὴ φοίτησή της στὰ 
σχολεῖα τῆς γενικῆς παιδείας καὶ 
τὶς πανεπιστημιακές της σπουδὲς 
ὡς οἰκονομολόγου στὴν τότε  
Ἀνωτάτη Σχολὴ Οἰκονομικῶν  
Ἐπιστημῶν.

Στὴν πορεία, ὁ γάμος της μὲ 
τὸν πολιτικὸ μηχανικὸ  Ἀλέξαν-
δρο Καψοκέφαλο ἀπετέλεσε 
τὴν ἀφετηρία τῆς δημιουργίας 
τῆς μεγάλης καὶ ἐπιτυχημένης 
οἰκογένειάς τους.  Ὁ σύζυγός 
της καὶ τὰ πέντε εὐλογημένα 
παιδιὰ ποὺ ἀπέκτησαν, ἡ  Ἀση-
μίνα, ὁ Νίκος, ἡ Εὐπρεπεία, ἡ 
Δέσποινα καὶ ἡ Χαριτίνη, τὰ 
ὁποῖα μὲ ὁλοκληρωτικὴ ἀφοσί-
ωση μόχθησαν νὰ ἀναθρέψουν, 
νὰ μορφώσουν, νὰ σπουδά-
σουν, ὥστε νὰ σταδιοδρομή-
σουν μὲ ἐπιτυχία καὶ νὰ δημι-
ουργήσουν τὸ καθένα τὴ δική 
του εὐλογημένη οἰκογένεια καὶ 
νὰ τοὺς χαρίσουν τὰ ὀκτὼ χαρι-
τωμένα ἐγγόνια τους, ὅλοι τώρα 
στέκονται μὲ βαθιὰ εὐγνωμοσύ-

νη, ἀλλὰ καὶ μὲ σεμνὴ καύχηση 
γιὰ τὴ σύζυγο, τὴ μάννα καὶ τὴ 
γιαγιὰ ποὺ τοὺς χάρισε ὁ Θεός. 
Παράλληλα καὶ τὸ σπουδαιότε-
ρο, βιώνοντας οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς 
βαθιὰ πίστη καὶ ζωὴ μέσα στὴν  
Ἐκκλησία, μετάγγισαν στὰ παι-
διά τους καὶ στὰ ἐγγόνια τους 
τὸ χριστιανικὸ ἦθος, τὴν ἀγάπη 
πρὸς τὴν  Ἐκκλησία, τὸν ἀγῶνα 
γιὰ τὴν ἀρετή.

Ἡ Σωσάννα Καψοκεφάλου, 
φεύγοντας, μᾶς ἀφήνει μιὰ με-
γάλη πνευματικὴ κληρονομιὰ 
καὶ μιὰ μακρὰ οἰκογενειακὴ πα-
ράδοση, γιὰ τὴν ὁποία ὅλοι τῆς 
χρωστᾶμε βαθιὰ εὐγνωμοσύνη 
καὶ ἀπεριόριστη τιμή στὴ μεγά-
λη της οἰκογένεια, στὴν εὐρύ-
τερη συγγένεια, ἀλλὰ ἀκόμη 
καὶ σὲ ὅσους τὴ γνώρισαν ἀπὸ 
κοντά, συνεργάσθηκαν μαζί της, 

Εἰς μνημόσυνον
Σωσάννα Καψοκεφάλου

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

 Σ
ΕΠ

Τ
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

 -
 Ο

Κ
Τ

Ω
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
 2

0
1

4

199



γεύθηκαν τὸν γόνιμο καὶ δυνα-
μικὸ λόγο της καὶ τὴν ἀνιδιο-
τελῆ ἀγάπη της. Μιὰ παράδο-
ση ποὺ ἡ ἴδια ἔκτισε πρῶτα γιὰ 
τὸν ἑαυτό της ἀπὸ μικρὸ παιδί, 
συνδέοντας τὴν πλούσια δράση 
της μὲ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο 
καὶ τὴν εὐχαριστιανικὴ ζωὴ τῆς  
Ἐκκλησίας.

Ἡ Σωσάννα Καψοκεφάλου 
φοίτησε στὸ κατηχητικὸ σχολεῖο 
τῆς  Ἐνορίας της καὶ ἀνέλαβε 
ἀπὸ νωρὶς τὸ ἔργο τῆς Κατηχή-
τριας.  Ἐργάσθηκε ἀκαταπόνη-
τα ὡς ὁμαδάρχης τῶν Χριστια-
νικῶν Μαθητικῶν  Ὁμάδων, 
ὡς κυκλάρχης σὲ φοιτητικὲς 
συντροφιὲς τῆς Χριστιανικῆς 
Φοιτητικῆς  Ἕνωσης, καὶ ὡς 
ἐνεργὸ μέλος τῆς Χριστιανικῆς  
Ἕνωσης  Ἐπιστημόνων μετεῖχε 
στὶς δραστηριότητές της μὲ συ-
νεχεῖς διαλέξεις, τηλεοπτικὲς 
συζητήσεις καὶ δημοσιεύσεις. 
Διετέλεσε ὑπεύθυνη Κύκλων 
Νέων Μητέρων, Κοινωνικῆς 
Πρόνοιας καὶ Μελέτης τῆς Ἁγί-
ας Γραφῆς.  Ὑπῆρξε πρωτοπό-
ρος στὴν ἵδρυση καὶ δράση 
τῆς  Ὁμοσπονδίας Γυναικείων 
Σωματείων γιὰ τὴν προβολὴ 
τῶν θεμάτων τοῦ γυνακείου 
κινήματος καὶ τῆς ἑλληνικῆς 
οἰκογένειας μέσα ἀπὸ τὶς ἀξίες 
καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς χριστιανικῆς 
διδασκαλίας. Ἡ  Ἕνωση  Ἐπι-
στημόνων Γυναικῶν, ὁ Σύλλο-

γος  Ἐπιστημόνων Πολύτεκνων 
Μητέρων, ἡ Πανελλήνια  Ἕνω-
ση Γυναικῶν καὶ ὁ Σύλλογος  
Ὀρθοδόξων Γυναικῶν Εὐρώ-
πης εἶναι οἱ βασικοὶ τομεῖς τῆς  
Ὁμοσπονδίας, ποὺ ἔδρασαν μὲ 
τὴν καθοδήγησή της καὶ συνεχί-
ζουν μὲ τὶς συνεργάτριές της νὰ 
ἔχουν μιὰ οὐσιαστικὴ παρουσία 
στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία γιὰ τὰ 
σχετικὰ θέματα.

Τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου, τῶν 
φίλων, τῶν συνεργατῶν καὶ 
τῶν συμπολιτῶν ποὺ ἕνωσε 
τὶς προσευχές του, μαζὶ μὲ τὰ 
πολυαγαπημένα της παιδιὰ καὶ 
τὰ λατρευτά της ἐγγόνια, περι-
βαλλόμενο καὶ ἀπὸ τὶς ἀγαπη-
μένες της οἰκογένειες τῶν δύο 
ἀδελφῶν της, τῆς Θεοδώρας 
Μάρου καὶ τῆς Δήμητρας Κα-
καβούλη, καὶ πολλοὺς ἀκόμη 
συγγενεῖς, ὅλοι μαζὶ προπέμ-
ψαμε τὴν πολυαγαπημένη καὶ 
τιμημένη Σωσάννα Καψοκεφά-
λου. Μιὰ δυναμικὴ γυναικεία 
προσωπικότητα, ποὺ ξεχώρι-
σε μὲ τὴν παρουσία της καὶ τὴ 
δράση της, προπάντων μὲ τὴ 
συνεπῆ πίστη καὶ ζωή της μέ-
σα στὴν  Ἐκκλησία, ἀφήνοντας 
ζωντανὸ πρότυπο συζύγου, 
μητέρας, γιαγιᾶς, ἀδελφῆς καὶ 
θείας. Μία ἀπὸ τίς «ἀνδρεῖες 
γυναῖκες», κατὰ τὴ φράση τῆς  
Ἁγίας Γραφῆς, ποὺ συνδύασε 
ἁρμονικὰ στὸ πρόσωπό της 

τὴν ἀκεραιότητα τοῦ ἤθους, 
τὸν δυναμισμὸ τῆς ἀγάπης, τὸ 
ψυχικὸ σθένος, τὴν ὑπομονε-
τητικὴ ἀντοχὴ καὶ τὸν ἡρωισμὸ 
τῆς ἀρετῆς.

Τὶς τελευταῖες στιγμὲς βρέθη-
κε μέσα στὶς προσευχὲς τοῦ ἀγα-
πημένου της συζύγου καὶ τῶν 
λατρεμένων παιδιῶν της. Τῆς 
κρατοῦσαν τὸ χέρι, ἐκφράζοντας 
μὲ συγκρατημένη συγκίνηση 
τὴν εὐγνωμοσύνη τους καὶ τὴν 
ἀγάπη τους. Καὶ ἐκείνη σιωπηλὴ 
καὶ γαλήνια ἀνταπέδωσε τό 
«εὐχαριστῶ» της μὲ ἕνα δάκρυ 
ποὺ κύλησε στὸ μάγουλό της, 
καὶ εὐθὺς παρέδωσε τὸν ἑαυτό 
της στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της 
στὴ σκέψη καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἀνεξίτηλη γλυκιὰ 
ἀνάμνηση στὸν ἀγαπημένο της 
σύζυγο  Ἀλέξανδρο, στὰ παιδιά 
της καὶ τὰ ἐγγόνια της ποὺ τό-
σο ἀγάπησε, παίρνοντας ὅμως 
καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα τὸν σεβασμό, 
τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ τὴν ἀγά-
πη ποὺ τῆς ἀξίζει. Αἰωνία σου 
ἡ μνήμη, πολυαγαπημένη σὲ 
ὅλους μας Σωσάννα.  Ἀπο-
λάμβανε τώρα τὴ διαβεβαίωση 
στὸ βιβλίο τῆς  Ἀποκάλυψης ὅτι 
«Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ 
ἀποθνῄσκοντες ἀπ’ ἄρτι» (Ἀποκ., 
ιδ΄ 13).

Α.Κ.
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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. 
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