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Χριστὸς γεννᾶται, 
δοξάσατε...
Ἂν  Ἐσὺ δὲ γεννιόσουν
ποῦ θὰ βρίσκαμε ἐλπίδα;
Ποῦ θὰ βρίσκαμε Δρόμο,
μέσ’ στὴν πίκρα, Γαλήνη,
Φῶς, Ζωή, Ἀφθαρσία,
ποῦ θὰ βρίσκαμε; πές μου...

Ἂν  Ἐσὺ δὲ γεννιόσουν
πῶς θὰ βρίσκαμε  Ἀγάπη;
Πῶς θὰ βρίσκαμε νόημα
στὴν πιὸ ἄσημη πράξη...
Γιατί θ’ ἄξιζε, ἆραγε,
νὰ ὑπάρχουμε; πές μου...

Ἂν  Ἐσὺ δὲ γεννιόσουν
ποιὸς θὰ σώπαινε στ’ ἄδικο;
τ’ ἀδελφοῦ του τ’ ἀβάσταγο
ποιὸς θὰ βάσταζε, τάχα;
Καταφρόνια καὶ στέρηση
κι ἀφανέρωτη θλίψη,
ποιὸς θὰ σήκωνε; πές μου...

Ἂν  Ἐσὺ δὲ γεννιόσουν...

Πόσα δόξα νὰ πῶ
καὶ πόσα νὰ ψάλω ἀλληλούια...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Ἔρχεσαι ξανὰ στὴ γῆ μας...
Κι ἐμεῖς; Τὸ ξέρουμε; Τὸ νιώ-

θουμε; Τὸ ζοῦμε;

Ἔρχεσαι ξανά...
Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ ἄνθρω-

ποι βρισκόμαστε μὲς στὸν λα-
βύρινθο ποὺ φτιάξαμε μὲ λογῆς 
λογῆς ὑλικά.

Πῶς νὰ καταλάβουμε τὸν 
Ἐρχομό Σου; Μέσα στὴν καλοπέ-
ραση, τὴ φιλαυτία, τὸν ἐγωισμό, 
τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὸν ἀδελφό, 
τὴν ἄνεση, τὴν εὐδαιμονία μέσα 
στὴν ὁποία ἐγκλωβιστήκαμε τό-
σα χρόνια, καὶ τώρα χαθήκαμε 
κι ἀπεγνωσμένα ψάχνουμε τὸν 
μίτο ποὺ θὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ τὴν 
κρίση-λαβύρινθο.

Ἔρχεσαι καὶ πάλι στὴ γῆ...
Θὰ καταλάβουμε ἐπιτέλους 

ὅτι τὰ λαμπιόνια τῶν μπαλ-
κονιῶν μας ἦταν ψευδαίσθη-
ση φωτός; Ὅτι φωτίσαμε τοὺς 
δρόμους, γιὰ νὰ σκεπάσουμε τὴ 
σκοτεινιὰ ἐντός μας;  Ἄφρονες, 
τόσα χρόνια, εἴπαμε στὴν καρδιά 
μας: «Δὲν ὑπάρχει Θεός».

Καὶ τώρα; Ἐπιστρέφουμε; 
Ἀποκηρύσσουμε τὴν ἀφροσύ-
νη; Ἡμάρτομεν, Κύριε, οὐδὲν 
συνετηρήσαμεν...

Κάνε τ’ ἀστέρι τῆς Νύκτας 

ἐκείνης στὴ Βηθλεὲμ νὰ φωτίσει 
πραγματικὰ τὸ ἔρεβος τῆς ὕπαρ-
ξής μας, νὰ βροῦμε τὸν δρόμο 
τοῦ γυρισμοῦ.

Τὸ καντηλάκι τοῦ σπιτιοῦ 
μας φτάνει νὰ φωτίσει τὸ σκο-

τάδι τοῦ νοῦ, τὴν ἀπελπισία τῆς 
καρδιᾶς μας.

Ἀρκεῖ νὰ λυγίσουν τὰ γόνατα 
κι ὁ στεναγμὸς ἐκ βαθέων νὰ συ-
νοδευτεῖ μὲ τὸ λυτρωτικό: 

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ 
καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΔΙΑΛΟΥΠΗ

Χριστουγεννιάτικη αὐτογνωσία

Θὰ καταλάβουμε ἐπιτέλους ὅτι τὰ λαμπιόνια 
τῶν μπαλκονιῶν μας ἦταν ψευδαίσθηση φωτός; 
Ὅτι φωτίσαμε τοὺς δρόμους, γιὰ νὰ σκεπάσουμε 
τὴ σκοτεινιὰ ἐντός μας;  Ἄφρονες, τόσα χρόνια, 
εἴπαμε στὴν καρδιά μας: «Δὲν ὑπάρχει Θεός».

K

K

Χειμώνας

Δὲν λυπᾶμαι γιὰ τὸν ἥλιο ποὺ κρύφτηκε,
τὰ σύννεφα ποὺ πύκνωσαν, τὸ τσουχτερὸ τὸ κρῦο,
οὔτε κι ἡ καταιγίδα μὲ τρομάζει.
Φοβᾶμαι μὴ χειμωνιάσει στὴν ψυχή μου.
Μήπως τὸ δέντρο τῆς Χαρᾶς ρίξει τὰ φύλλα του,
καὶ μὴν παγώσουν τὰ λουλούδια τῆς ἀγάπης.
Βοήθησέ με, Κύριε...

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Ὁ Θεός μας στὴ γῆ
Ὥρα μηδὲν τῆς ἱστορίας...
Ἔρεβος πνευματικὸ κυκλώνει ὁλοῦθε τὸν πλανήτη.
Θραύσματα τῆς κατακερματισμένης θεϊκῆς εἰκόνας,
πεσμένα στὸ χῶμα,
γλείφουν τὰ κατακάθια μιᾶς ἄκαρπης ζωῆς.

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

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

Δέος καὶ ἔκσταση!

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

Ὁ οὐράνιος Θεός μας στὴ γῆ!

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ
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Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συ-
μπλήρωσης 400 χρό-
νων ἀπὸ τὸν θάνατο 

τοῦ Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 
(1541-1614), τὸ ἔτος ποὺ κλεί-
νει ἀνακηρύχθηκε στὴν  Ἱσπανία 
καὶ τὴν  Ἑλλάδα « Ἔτος Γκρέκο». 
Καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀφήσουμε νὰ 
κλείσει αὐτὴ ἡ χρονιά, χωρὶς νὰ 
ἀποτίσουμε καὶ ἀπὸ τὶς σελίδες 
τοῦ περιοδικοῦ μας τὸν πρέπο-
ντα φόρο τιμῆς στὸν σπουδαῖο 
ζωγράφο καὶ σπουδαῖο  Ἕλληνα, 
ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ κάνουμε τὴν 
ἀναφορά μας αὐτὴ ἀφετηρία 

σκέψεων καὶ προβληματισμοῦ 
γιὰ τὴ σύγχρονή μας τέχνη.

Ὁ Δομήνικος Θεοτοκόπου-
λος ἦταν ἕνας καλλιτέχνης ποὺ 
βρισκόταν πολὺ μπροστὰ ἀπὸ 
τὴν ἐποχή του. Γεννημένος 
στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη, 
πῆγε στὴν Ἰταλία, ὅπου ὑπο-
λογίζεται ὅτι ἔμεινε περὶ τὴ μία 
δεκαετία, γιὰ νὰ ἐγκατασταθεῖ 
κατόπιν στὴν Ἱσπανία καὶ νὰ 
ταὐτίσει τὸ ὄνομά του μὲ τὴν 

πόλη τοῦ Τολέδο, μὴ χάνοντας 
ὅμως εὐκαιρία νὰ διακηρύσσει 
τὴν ἑλληνική του ταὐτότητα. Ὁ 
ἴδιος ὑπέγραφε τὰ ἔργα του στὰ 
ἑλληνικά, ἦταν γνωστὸς ὡς Δο-
μήνικος Γκρέκο (= Ἕλληνας) καί, 
ὅταν πέθανε, ἔμεινε γνωστὸς ὡς 
«Ἐλ Γκρέκο» (= Ὁ  Ἕλληνας).

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς 
του, τὸ ἔργο τοῦ Δομήνικου Θε-
οτοκόπουλου ἐκτιμήθηκε ἀπὸ 
πολλούς, παρὰ τὴν ἀντίδραση 
τοῦ καλλιτεχνικοῦ κατεστημέ-
νου καὶ τὶς μυωπικὲς κρίσεις 
πολλῶν ἰσχυρῶν. Γνωρίζουμε, 

γιὰ παράδειγμα, ὅτι ὁ  Ἱσπανὸς 
βασιλιὰς Φίλιππος Β΄ δὲν ἱκανο-
ποιήθηκε ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ  Ἐλ 
Γκρέκο στὸ  Ἐσκοριάλ. Ἀλλά, θὰ 
πεῖτε, τί νὰ κάνουμε; Εἶναι τοῖς 
πᾶσι γνωστὸ ὅτι ἡ ἐξουσία καὶ 
ὁ πλοῦτος σπάνια συναντῶνται 
στὸ ἴδιο πρόσωπο μὲ τὴν παιδεία 
καὶ τὴν καλλιέργεια, ἢ ἀκόμη καὶ 
ἁπλῶς μὲ τὸ γοῦστο. Θυμηθεῖτε 
ἐκεῖνο τὸν ἀνεκδιήγητο Πιέρο Β΄ 
τῶν Μεδίκων, ποὺ περιφρόνησε 

τὸν Μιχαὴλ  Ἄγγελο, μὲ ἀποτέ-
λεσμα αὐτὸς νὰ ἐγκαταλείψει τὴν 
αὐλὴ τῶν Μεδίκων· καὶ μόνο 
μιὰ παγωμένη μέρα τοῦ χει μῶ-
να, ποὺ στὴ Φλωρεντία ἔπεφτε 
πυκνὸ χιόνι, ὁ Πιέρο θυμήθηκε 
τὸν Μιχαὴλ  Ἄγγελο καὶ ἔστει λε 
νὰ τὸν φωνάξουν ἐπειγόντως, 
γιὰ νὰ τοῦ φτιάξει ἕνα... χιο-
νάνθρωπο(!!!) στὸν κῆπο τοῦ 
ἀνακτόρου του...

Ἂς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὸν 
Ἐλ Γκρέκο. Παρὰ τὴν ἐκτίμηση 
ποὺ ἀπήλαυσε ὁ Δομήνικος Θε-
οτοκόπουλος κατὰ τὴ διάρκεια 
τῆς ζωῆς του, τὸ ἔργο του δὲν 
βρῆκε μιμητὲς καὶ συνεχιστές. 
Μετὰ τὸν θάνατό του, τὸ ἔργο 
του ξεχάστηκε καὶ ἀγνοήθηκε, 
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Γκρέκο ἀπαξιώθηκε 
ὡς ἕνας ἐκκεντρικὸς καλλιτέχνης 
ποὺ περιφρόνησε τοὺς καθιερω-
μένους κανόνες, στὴν προσπά-
θειά του νὰ πρωτοτυπήσει.

Καὶ ξαφνικά, στὶς ἀρχὲς τοῦ 
20οῦ αἰῶνα, οἱ πάντες ἀνακάλυ-
ψαν ἐκ νέου τὸν ἀπὸ καιρὸ ξεχα-
σμένο καλλιτέχνη, ποὺ ἔμοιαζε 

Σύγχρονη Τέχνη: Ἀπὸ τὴν 
ἀναζήτηση στὴν ἐκζήτηση             

Σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὸ ἔτος  Ἐλ Γκρέκο

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 400 
χρόνων ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου (1541-1614), τὸ ἔτος 

ποὺ κλείνει ἀνακηρύχθηκε στὴν  Ἱσπανία 
καὶ τὴν Ἑλλάδα « Ἔτος Γκρέκο».
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«ὄχι μόνο μοντέρνος, ἀλλὰ καὶ 
ἀρκετὰ βήματα μπροστά» (σύμ-
φωνα μὲ τὰ λόγια ἑνὸς κριτικοῦ 
τέχνης τὸ 1920). Τὸ ἔργο του 
ἐπανεκτιμήθηκε, καὶ ὁ ἴδιος ὁ 
Γκρέκο ἀναγνωρίσθηκε ὡς πρό-
δρομος τῆς σύγχρονης τέχνης.

Ἡ φωτογραφικὴ 
ἀποτύπωση

Ἂς κάνουμε ἐδῶ μιὰ παρέν-
θεση, γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε καλύ-
τερα τὴν προσφορὰ τοῦ Γκρέκο. 
Ἡ πρόχειρη, ἐπιφανειακὴ προ-
σέγγιση τῆς ζωγραφικῆς βλέπει 
ὡς κατόρθωμα τὴ φωτογραφικὴ 
ἀποτύπωση τῆς πραγματικότη-
τας. Πολὺ συχνὰ καὶ ἐμεῖς οἱ 
ἴδιοι ἔχει συμβεῖ νὰ ἐπαινέσου-
με μιὰ ζωγραφιά, λέγοντας πώς 
«εἶναι ἴδια καὶ ἀπαράλλακτη μὲ 
τὸ πραγματικό».

Ἂς σημειωθεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ ἀντί-
ληψη γιὰ τὴ ζωγραφικὴ δὲν εἶναι 
ἁπλῶς ἡ λογικὴ ἑνὸς ἁπλοῦ καὶ 
ἄσχετου μὲ τὴν τέχνη ἀνθρώ-
που. Στὴν ἀρχαιότητα, ἕνας ἀπὸ 
τοὺς πιὸ φημισμένους ζω γρά-
φους τῆς κλασικῆς περιόδου, ὁ 
Ζεύξης, ἀναφέρεται ὅτι ζωγρά-
φισε κάποτε ἕνα παιδὶ ποὺ κρα-
τοῦσε ἕνα τσαμ πὶ σταφύλια, ζω-
γραφισμένα μὲ τέτοια ἀσύγκριτη 
ἀλη θο φά νεια, ποὺ τὰ που λιὰ 
πετοῦσαν πρὸς τὸ σημεῖο ὅπου 
ἦταν ἐκτεθειμένος ὁ πί να κας, γιὰ 
νὰ τσιμ πή σουν ἀπὸ αὐτά. Ὅλοι 
οἱ παρόντες θαύμασαν τὸ γεγο-
νός, καὶ μό νον ὁ ἴδιος ὁ Ζεύ ξης 
ἔμεινε μὲ ἕνα αἴσθημα πικρίας, 
ἀναλογιζόμενος, ὅπως ἐξή γη σε, 
ὅτι, ἐὰν εἶ χε ζωγραφίσει καὶ τὸ 
παιδὶ ἐξίσου ἐπιτυχημένα ὅπως 
καὶ τὰ στα φύλια, τὰ που λιὰ θὰ 
φοβόντουσαν καὶ θὰ ἔμεναν μα-
κριά. Με τὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέ ρες 
ἕνας ἄλλος φημισμένος ζωγρά-
φος τῆς ἴδιας περιόδου, ὁ Παρ-
ράσιος, προσ κάλεσε τὸν Ζεύξη 
στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ δείξει σὲ 
αὐτὸν ἕναν δικό του πίνακα, ὁ 
ὁποῖος, ὅπως ἐξήγησε, βρισκό-

ταν πίσω ἀπὸ μιὰ κουρτίνα. Ὁ 
Ζεύ ξης κίνησε τὸ χέ ρι του νὰ 
σύρει τὴν κουρτίνα, καὶ ξαφνικὰ 
συν ει δη το ποί η σε ὅτι δὲν ὑπῆρ-
χε στὴν πραγματικότητα καμμία 
ἀπολύτως κουρτίνα, ὅτι δη λα δὴ 
ἡ ἴδια ἡ ὑπο τι θέ μενη κουρτίνα 
ἦταν ὁ πίνακας! Εὐθὺς μὲ τὸ 
ποὺ συνειδητοποίησε τὸ λά θος 
του, ὁ Ζεύ ξης παραδέχθηκε μὲ 
ἀφελῆ εἰλικρίνεια ὅτι εἶχε ἡττη-
θεῖ, διότι, ἐνῷ ὁ ἴδιος εἶχε ἁπλῶς 
ξεγελάσει τὰ πουλιά, ὁ Παρρά-
σιος εἶχε ξεγελάσει τὸν Ζεύξη.

Ὅπως εἶναι φανερό, τὸ ἔργο 
τοῦ Δομήνικου Θεοτοκόπου-
λου δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ 
φωτογραφικὴ ἀποτύπωση τῆς 
πραγματικότητας. Ἡ πιὸ ἄμεσα 
αἰσθητὴ ἀπόκλιση εἶναι οἱ ὑπερ-
φυσικὰ ἐπιμηκυμένες μορφὲς 
τοῦ  Ἐλ Γκρέκο – χώρια τὰ παιχνί-
δια του μὲ τὸ φῶς καὶ τὸ χρῶμα, 
στὰ ὁποῖα ἔδινε μεγάλη ἔμφαση.

Γιὰ ὅσους ἀντιλαμβάνονταν 
ὡς ἀποστολὴ τῆς ζωγραφικῆς 
τὴ φωτογραφικὴ ἀποτύπωση, 
προφανῶς «κάτι δὲν πήγαινε 
καλά» μὲ τὸν  Ἐλ Γκρέκο καὶ τὴ 
ζωγραφική του. Κάποιοι ἔκαναν 
λόγο γιά «ἐνδεχόμενη παρα-
φροσύνη». Κάποιοι ἄλλοι, στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὑποστή-
ριξαν ὅτι τὸ ὕφος τῶν ἔργων 
του ὀφείλεται σὲ προβλήματα 
ὅρασης, καὶ συγκεκριμένα σὲ 
ἀστιγματισμό. Ἕνας ἰατρὸς εἶχε 
μιὰ διαφορετικὴ ἑρμηνευτικὴ 
προσέγγιση τοῦ στὺλ τοῦ  Ἐλ 
Γκρέκο: ὅτι ὁ  Ἐλ Γκρέκο ἔκανε 
χρήση μαριχουάνας...

Ἀνάγκη ἐπανα- 
προσδιορισμοῦ

Τὸν 19ο αἰῶνα ἡ ζωγραφικὴ 
βίωσε μιὰ ἔντονη «κρίση ταὐτό-
τητας». Μὲ τὸν κίνδυνο νὰ φα-
νοῦμε κάπως ὑπεραπλουστευτι-
κοί, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε 
ὅτι μεγάλο μερίδιο εὐθύνης γι’ 
αὐτὴν τήν «κρίση ταὐτότητας» 
τῆς ζωγραφικῆς φέρει ἡ ἐφεύ-

ρεση τῆς φωτογραφίας, ἡ ὁποία 
ὑποχρέωσε τοὺς ζωγράφους νὰ 
ἐπαναπροσδιορίσουν τὴν ἀπο-
στολή τους. Καὶ τοῦτο, διότι ἕνας 
ζωγράφος ἔπρεπε νὰ πείσει τὸν 
ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους ὅτι ἡ 
τέχνη του ἦταν κάτι διαφορετικό 
(ἢ κάτι περισσότερο) ἀπὸ αὐτὸ 
ποὺ μποροῦσε πλέον νὰ κάνει 
μέσα σὲ ἕνα κλάσμα τοῦ δευ-
τερολέπτου καὶ ὁ πλέον ἀδαὴς 
μὲ τὸ ἁπλὸ πάτημα ἑνὸς κου-
μπιοῦ. Ἔτσι, γρήγορα οἱ ζωγρά-
φοι ἄρχισαν νὰ ἀναζητοῦν νὰ 
φέρουν στὸ φῶς μιά «κρυμμέ-
νη ἀλήθεια», νὰ προτείνουν μιά 
«ἀνανεωμένη ὀπτική», ἀόρατη 
στοὺς πολλούς. Κάπως ἔτσι γεν-
νήθηκε αὐτὸ ποὺ θὰ ὀνομάζαμε 
«μοντέρνα τέχνη».

Σιγὰ σιγὰ ἄρχισε νὰ φαίνε-
ται φυσιολογικὸ ἕνας πίνακας 
ζωγραφικῆς νὰ μὴν εἶναι κἄν... 
«ὡραῖος». Ποιὸς δὲν γνωρίζει, 
γιὰ παράδειγμα, τή «Γκουέρνι-
κα» τοῦ Πικάσσο; Θυμίζουμε ὅτι 
Γκουέρνικα εἶναι τὸ ὄνομα μιᾶς 
ἱσπανικῆς πόλης ἡ ὁποία κατὰ τὴ 
διάρκεια τοῦ  Ἱσπανικοῦ  Ἐμφυ-
λίου κυριολεκτικὰ ἰσο πε δώ θη κε 
ἀπὸ τὴ γερμανικὴ ἀεροπορία, 
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ποὺ εἶχε ἐπι λέξει αὐτὴ τὴ μικρὴ 
ἱσπανικὴ πόλη, γιὰ νὰ δο κι μάσει 
τὰ νέα της ὅπλα, μὲ τὰ ὁποῖα σὲ 
λίγα χρόνια θὰ σκόρπιζε τὴ φρί-
κη σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη· σημειω-
τέον, μάλιστα ὅτι στὴ Γκουέρ νικα 

δὲν ὑπῆρχε οὔτε μία στρατιωτικὴ 
ἐγ κατάσταση, καὶ τὴ φρίκη τοῦ 
βομβαρδισμοῦ γνώ ρισαν μόνον 
οἱ ἀνυπεράσπιστοι καὶ ἀνυ πο ψί-
α στοι, ἀθῶοι πολῖτες. Ἡ «Γκου-
έρνικα» τοῦ Πικάσσο δὲν ἔχει 
κάτι τὸ συμβατικά ὡραῖο. Ἀλλὰ 
οὔτε καὶ ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ 
ἔχει. Ἀπεναντίας, σκοπὸς ἦταν 
νὰ ἀποτυπωθεῖ ἡ φρίκη τοῦ πο-
λέμου καὶ ὁ τρόμος τῶν ἀνθρώ-
πων καὶ τῆς φύσης. Καὶ αὐτὸ ὁ 
Πικάσσο τὸ ἔκανε ὑποδειγματι-
κά. Λίγα χρόνια ἀργότερα, στὸν 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὅταν οἱ 
Γερμανοὶ μπῆκαν στὸ Παρίσι, ὁ 
Πικάσσο βρισκόταν στὴ γαλλικὴ 
πρωτεύουσα. Σύντομα ἔλαβε 
μιὰ πρόσκληση νὰ παρουσια-
σθεῖ στὸ Διοικητήριο. Ἐκεῖ ἕνας 
Γερμανὸς ἀξιωματικὸς ἔδειξε 

στὸν Πικάσσο ἕνα ἀντίγραφο 
τοῦ πίνακά του «Γκουέρνικα» 
καὶ τὸν ρώτησε ἄγρια: «Κύριε 
Πικάσσο, ἐσεῖς τὸ κάνατε αὐτό;». 
Καὶ ὁ Πικάσσο ἀπάντησε: « Ὄχι, 
κύριε. Ἐσεῖς». Ὅπως εἶναι φα-

νερό, ἡ «Γκουέρνικα» εὐθὺς ἐξ 
ἀρχῆς δὲν προοριζόταν νὰ δείξει 
κάτι τό «ὡραῖο». Ἀπεναντίας.

Βεβαίως, οἱ νέες τάσεις τῆς 
ζωγραφικῆς δὲν ἦταν εὔκολο 
νὰ ἀφομοιωθοῦν. Ἀναφέρουμε 
ἐνδεικτικὰ τρία παραδείγματα.

Παράδειγμα πρῶτο: Ὁ 
Ὁλλανδὸς ζωγράφος Βίνσεντ 
βὰν Γκὸγκ μπορεῖ σήμερα νὰ 
ἀναγνωρίζεται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς 
σημαντικώτερους ζωγράφους 
ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἔζησε ὅμως 
ἐντελῶς περιφρονημένος καὶ 
περιθωριοποιημένος. Εἶναι χα-
ρακτηριστικὸ ὅτι, ὅσο ζοῦσε, δὲν 
κατόρθωσε νὰ πουλήσει παρά... 
ἕναν καὶ μόνο πίνακα!

Παράδειγμα δεύτερο:  Ἡ πρώ-
τη ἰμ πρεσ σιονιστικὴ ἔκθεση τὸ 
1874 δημιούργησε ἕνα πραγ-

ματικὸ σκάν δα λο. Ἀρκεῖ νὰ 
ποῦμε ὅτι ὁ πίνακας τοῦ Μονέ 
« Ἡ ἀνατολή» χαρακτηρίσθηκε 
τότε ὡς «ζω γρα φιὰ ἑνὸς πεντά-
χρονου παιδιοῦ». Οἱ ἐφημερίδες 
ἔγραψαν ὅτι ὁ Μονὲ εἶχε κα τὰ τὰ 
φαινόμενα γεμίσει ἕνα πιστόλι μὲ 
μπογιά, εἶχε κατόπιν πυροβολή-
σει πρὸς τὸν καμ βᾶ, τέλος ἔβαλε 
τὴν ὑπογραφή του σὲ μιὰ γωνία, 
καί... «ἰδοὺ ὁ ἰμ πρεσ  σι ο νι σμός»!

Παράδειγμα τρίτο: Τὸ 1908 
ἔγινε στὸ ἐργαστήρι τοῦ Πι-
κάσσο τὸ περίφημο συμπόσιο 
πρὸς τιμὴν τοῦ ζωγράφου  Ἁνρὺ 
Ρουσσώ, ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαῖα 
καλλιτεχνικὰ γεγονότα τῆς χρο-
νιᾶς. Πρόθεση τοῦ Πικάσσο ἦταν 
νὰ ἐπιδείξει τὸ καινούργιο του 
ἀπό κτη μα, ἕνα μεγάλου με-
γέθους πορτραῖτο φτιαγμένο 
ἀπὸ τὸν Ρουσσώ, γιὰ τὸ ὁποῖο 
ἔλεγε ὅτι «εἶ ναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ 
ἀληθινὲς ψυχολογικὲς προσ-
ωπογραφίες στὴ Γαλλία». Ὁ Πι-
κάσ σο δι η γεῖ το ὅτι εἶχε ἀγοράσει 
αὐτὸ τὸ πορτραῖτο σὲ ἕνα παλαι-
οπωλεῖο γιά... πέντε μόνον γαλ-
λικὰ φράγκα. Ὅπως εἶναι εὔλο-
γο, δὲν εἶχε μπορέσει νὰ κρύψει 
τὴν ἔκπληξή του μπροστὰ σὲ μιὰ 
τόσο ἐξευ τε λι στικὴ τι μὴ γιὰ ἕνα 
πραγματικὸ ἀριστούργημα. Καὶ 
ὁ παλαιοπώλης, ὁ ὁποῖος προ-
φανῶς πα ρενόησε τὴν ἔκπληξη 
τοῦ Πικάσσο, εἶχε σπεύσει νὰ 
δικαιολογήσει τήν... ὑψη λή, 
κα θὼς νόμιζε, τιμὴ τοῦ πίνακα, 
λέγοντας στὸν ζωγράφο ὅτι μπο-
ροῦσε, ἂν ἤθελε, ... νὰ ζωγραφί-
σει ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά!

Ἂν κάτι δείχνουν τὰ παρα-
πάνω παραδείγματα, αὐτὸ εἶναι 
ὅτι, ὅπως εἴπαμε, οἱ νέες τάσεις 
καὶ ἀναζητήσεις τῆς ζωγραφικῆς 
δὲν ἦταν καθόλου εὔκολο νὰ 
ἀφομοιωθοῦν.

Γιὰ ὅσους ἀντιλαμβάνονταν ὡς ἀποστολὴ τῆς 
ζωγραφικῆς τὴ φωτογραφικὴ ἀποτύπωση, 
προφανῶς «κάτι δὲν πήγαινε καλά» μὲ τὸν 
Ἐλ Γκρέκο καὶ τὴ ζωγραφική του. Κάποιοι 
ἔκαναν λόγο γιά «ἐνδεχόμενη παραφρο-

σύνη». Κάποιοι ἄλλοι, στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ 
αἰῶνα, ὑποστήριξαν ὅτι τὸ ὕφος τῶν ἔργων 
του ὀφείλεται σὲ προβλήματα ὅρασης, καὶ 
συγκεκριμένα σὲ ἀστιγματισμό. Ἕνας ἰατρὸς 
εἶχε μιὰ διαφορετικὴ ἑρμηνευτικὴ προσέγγι-
ση τοῦ στὺλ τοῦ Ἐλ Γκρέκο: ὅτι ὁ Ἐλ Γκρέκο 

ἔκανε χρήση μαριχουάνας...

K

K

206

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ν
ο

εμ
βρ

ιο
σ
 -

 δ
εκ

εμ
βρ

ιο
σ
  

2
0

1
4



Ἡ ἐπανανακάλυψη 
τοῦ Γκρέκο

Στὴν προσπάθειά της νὰ ἐπα-
ναπροσδιορίσει τὸν ρόλο καὶ τὴν 
ἀποστολή της, ἡ ζωγραφικὴ δὲν 
περιορίσθηκε στὸν προβλημα-
τισμὸ γιὰ τὸ μέλλον της, ἀλλὰ 

ἔστρεψε τὸ βλέμμα της καὶ στὸ 
παρελθόν. Καὶ κάπως ἔτσι, οἱ 
πάντες «ἀνακάλυψαν» ἐκ νέ-
ου τὸν ἐπὶ αἰῶνες ξεχασμένο 
Ἐλ Γκρέκο. Οἱ ρομαντικοὶ σὰν 
τὸν Γκωτιὲ εἶδαν στὸ πρόσωπό 
του ἕναν πρώιμο ρομαντικό. Οἱ 
ἰμπρεσσιονιστὲς στάθηκαν ἐκστα-
τικοὶ μπροστὰ στὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο χειρίζεται τὸ χρῶμα καὶ τὸ 
φῶς. Οἱ κυβιστὲς διέκριναν στὸ 
ἔργο του κυβιστικὰ στοιχεῖα. Οἱ 
ἐξπρεσσιονιστὲς τὸν εἶδαν ὡς 
πρόδρομο τοῦ ἐξπρεσσιονισμοῦ. 
Ὁ Πικάσσο τὸν χαρακτήριζε ὡς 
«πατέρα του» στὴ ζωγραφική.

Ξαφνικά, ὅλοι μιλοῦσαν μὲ 
δέος καὶ θαυμασμὸ γιὰ τὸν Γκρέ-
κο. Ζωγράφοι, ἄλλοι καλλιτέ-
χνες, ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, 
ἀκόμη καί... πολιτικοί. Ὁ Πρόε-
δρος τῶν Η.Π.Α. Τζίμμυ Κάρτερ 
εἶπε τὸ 1980 γιὰ τὸν Δομήνικο 
Θεοτοκόπουλο ὅτι εἶναι «ὁ πιὸ 
ἐκπληκτικὸς ζωγράφος, [...] ἴσως 
τρεῖς ἢ τέσσερις αἰῶνες μπροστὰ 
ἀπὸ τὴν ἐποχή του».

Καὶ τὸ σημαντικώτερο, τὸ 
ἔργο τοῦ Γκρέκο δὲν ἐκτιμᾶτο 
μόνο ἀπὸ τοὺς λογίους καὶ τοὺς 
καλλιτεχνικοὺς κύκλους, ἀλλὰ 
εἶχε τεράστια ἀπήχηση καὶ στὸ 
εὐρὺ κοινό. Αὐτὸ ἔγινε φανερό, 
γιὰ παράδειγμα, ὅταν ἡ Ἐθνικὴ 
Πινακοθήκη ἀγόρασε πρὸ με-

ρικῶν ἐτῶν τὸν πίνακα «Ἅγιος 
Πέτρος», μὲ εἰσφορὲς ὄχι ἁπλῶς 
ἐπωνύμων καὶ ἱδρυμάτων, ἀλλὰ 
καὶ ἁπλῶν ἀνθρώπων στὴν 
Ἑλλάδα, ποὺ ἔνιωθαν τὸν Ἐλ 
Γκρέκο «δικό τους» ζωγράφο.

Ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση
στὴν ἐκζήτηση     

καὶ τὴν πρόκληση
Ὅπως εἶναι φυσικό, δὲν δι-

καιούμαστε νὰ καταδικάζουμε 
ἀστόχαστα τὶς ἀναζητήσεις τῆς 
σύγχρονης τέχνης. Ἀλλὰ δὲν 
μποροῦμε καὶ νὰ κλείνουμε τὰ 
μάτια μπροστὰ στὶς πολλές, πά-
μπολλες περιπτώσεις στὶς ὁποῖες 
ἡ ἀναζήτηση δίνει τὴ θέση της 
στὴν ἐκζήτηση καὶ τὴν πρόκλη-
ση. Θὰ φέρουμε δύο μόνο χα-
ρακτηριστικὰ παραδείγματα, ποὺ 
ὁπωσδήποτε προβληματίζουν.

Παράδειγμα πρῶτο: Σὲ μιὰ 
ἔκθεση νέων εἰκαστικῶν καλλι-
τεχνῶν στὴ Μπολόνια πρὸ με-
ρικῶν ἐτῶν, ὁ ἐπιμελητὴς τοῦ 

εἰκαστικοῦ κέντρου ποὺ φιλοξε-
νοῦσε τὴν ἔκθεση, ἐπιθυμώντας 
προφανῶς νὰ κάνει ἕνα «καυ-
στικὸ σχόλιο» γιὰ τὶς ἐπιλογὲς 
τοῦ ἐπιμελητῆ τῆς ἔκθεσης, ἔκα-
νε τὸ ἑξῆς εὐφάνταστο: Ἄφησε 
ἀνοικτὴ τὴν πόρτα ἑνὸς μικροῦ 
δωματίου δίπλα στὶς αἴθουσες 
τῆς ἔκθεσης, στὸ ὁποῖο οἱ μπο-
γιατζῆδες εἶχαν φυλάξει τοὺς 
κουβάδες μὲ τὶς μπογιές, τὶς 
βοῦρτσες καὶ τὰ λοιπὰ σύνερ-
γα μὲ τὰ ὁποῖα εἶχαν ἑτοιμάσει 
τὸν ἐκθεσιακὸ χῶρο. Στὴν εἴσο-
δο τοῦ μικροῦ αὐτοῦ δωματί-
ου ἀνάρτησε μικρὴ πινακίδα, 
πανομοιότυπη μὲ ἐκεῖνες ποὺ 
τοποθετοῦνταν στὰ ἐκτιθέμενα 
ἔργα, στὴν ὁποία ἀναγραφόταν 
τὸ ὄνομα ἑνὸς φανταστικοῦ καλ-
λιτέχνη καὶ ὁ τίτλος: «Οὐσιώδης 
χῶρος». Ἀποτέλεσμα;  Ἡ κριτικὴ 
ἐπιτροπή, ἀφοῦ περιηγήθηκε 
τὴν ἔκθεση, ἀπένειμε τὸ βρα-
βεῖο στὴ σύνθεση «Οὐσιώδης 
χῶρος», μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι τὸ 
ἔργο «ἀνιχνεύει ἀδιερεύνητες 
πτυχὲς τοῦ εἰκαστικοῦ χωρο-
χρόνου»...

Παράδειγμα δεύτερο:  Ὡς ἕνα 
ἀπὸ τὰ πιὸ ἀνατρεπτικὰ ἔργα τέ-
χνης λογίζεται ἕνα δημιούργη-
μα τοῦ πρωτοποριακοῦ Ἰταλοῦ 
καλλιτέχνη Πιέρο Μαντσόνι. Τὸν 
Μάιο τοῦ 1961 ὁ ἐν λόγῳ καλλι-
τέχνης δημιούργησε καὶ ἐξέθεσε 
στὸ Μιλάνο καὶ στὸ Ἄμστερνταμ 
ἐνενήντα κονσέρβες μὲ τὴν ἐπι-
γραφή “Merda d’Artista” (= 
Περιττώματα τοῦ καλλιτέχνη). 
Κάθε κονσέρβα εἶχε περιεχόμε-
νο βάρους 30 γρ., καὶ ἡ τιμή της 
ἦταν ὅση καὶ ἡ τιμὴ ἀντίστοιχου 
βάρους χρυσοῦ (περὶ τὰ 37 $ σὲ 
τιμὲς τῆς ἐποχῆς). Στὸ κάλυμμά 
τους οἱ κονσέρβες ἔφεραν τὴν 
ἐπιγραφή “Produced by Piero 
Manzoni”, καθὼς καὶ μιὰ ἐτι-
κέττα ἡ ὁποία πληροφοροῦσε 
τὸ κοινὸ στὰ ἰταλικά, ἀγγλικά, 
γαλλικὰ καὶ γερμανικά: «Πε-
ριττώματα τοῦ καλλιτέχνη – 
Καθαρὸ βάρος 30 γρ. – Χωρὶς 

Στὴν προσπάθειά της νὰ ἐπαναπροσδιορίσει 
τὸν ρόλο καὶ τὴν ἀποστολή της, ἡ ζωγραφικὴ 

δὲν περιορίσθηκε στὸν προβληματισμὸ 
γιὰ τὸ μέλλον της, ἀλλὰ ἔστρεψε τὸ βλέμμα της

καὶ στὸ παρελθόν. Καὶ κάπως ἔτσι, 
οἱ πάντες «ἀνακάλυψαν» ἐκ νέου 

τὸν ἐπὶ αἰῶνες ξεχασμένο  Ἐλ Γκρέκο.K
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συντηρητικά – Παραγωγὴ καὶ 
κονσερβοποίηση: Μάιος 1961». 

Ἕνα ἀνάλογης ἔμπνευσης, ἔστω 
καὶ λιγώτερο προκλητικὸ ἔργο 
τοῦ ἴδιου καλλιτέχνη ἦταν τό 
“Fiato d’Artista” (= Ἀνάσα τοῦ 

καλλιτέχνη), μιὰ σειρὰ ἀπὸ 
κόκκινα, ἄσπρα ἢ μπλὲ μπαλό-

νια φουσκωμένα ἀπὸ τὸν ἴδιο 
καὶ κολλημένα σὲ μιὰ ξύλινη 
βάση.  Ὅπως εἶναι λογικό, τὸ 
ἔργο “Merda d’Artista”... ἄντε-

ξε περισσότερο στὸν χρόνο –τί 
ἄλλο θὰ ποῦμε, Θεέ μου!–: Μιὰ 
κονσέρβα πουλήθηκε τὸν Μά-
ιο τοῦ 2007 σὲ δημοπρασία τοῦ 
οἴκου Σόθεμπυς ἔναντι 124.000 
εὐρώ, ἐνῷ μιὰ ἄλλη πουλήθηκε 
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2008 ἔναντι 
97.250 εὐρώ...

Ἐπαναλαμβάνουμε τὸ ἀνα-
πόφευκτο συμέρασμά μας: Δὲν 
ἀρνούμαστε, βεβαίως, τὴν κατ’ 
ἀρχὴν ἀλήθεια τῶν ἀναζητήσε-
ων τῆς σύγχρονης τέχνης, αὐτὴ 
ποὺ συγκλονίζει ἤδη στὸ ἔργο 
τοῦ πρωτοπόρου Ἐλ Γκρέκο. 
Ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ κρύ-
ψουμε καὶ τὴν αἴσθησή μας ὅτι 
ἡ γνησιότητα τῆς ἀναζήτησης 
ἔχει ἀπὸ καιρὸ νοθευτεῖ, καὶ τὴ 
θέση τῆς ἀναζήτησης παίρνει 
σήμερα τὶς περισσότερες φορὲς 
ἡ κενὴ ἐκζήτηση καὶ ἡ ἐπιδίωξη 
τῆς πρόκλησης.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Ἀπὸ τὸν Γκρέκο... στὸν Πικάσσο

Δὲν ἀρνούμαστε, βεβαίως, τὴν κατ’ ἀρχὴν ἀλή-
θεια τῶν ἀναζητήσεων τῆς σύγχρονης τέχνης.

Ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ κρύψουμε καὶ τὴν 
αἴσθησή μας ὅτι ἡ γνησιότητα τῆς ἀναζήτησης 

ἔχει ἀπὸ καιρὸ νοθευτεῖ, καὶ τὴ θέση τῆς ἀναζή-
τησης παίρνει σήμερα τὶς περισσότερες φορὲς ἡ 
κενὴ ἐκζήτηση καὶ ἡ ἐπιδίωξη τῆς πρόκλησης.K

K
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Κύριε, προστάτευε τὶς  Ἀμφιβολίες μας,
γιατὶ ἡ  Ἀμφιβολία μας εἶναι ἕνας τρόπος νὰ προ-
σευχόμαστε.
Εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς κάνει νὰ ὡριμάζουμε,
ἀφοῦ μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἀκοῦμε χωρὶς φόβο
πληθώρα ἀπαντήσεων στὸ ἴδιο ἐρώτημα.
Καὶ γιὰ νὰ εἶναι αὐτὸ ἐφικτό,
Κύριε, προστάτευε τὶς  Ἀποφάσεις μας,
γιατὶ ἡ  Ἀπόφαση εἶναι ἕνας τρόπος νὰ προσευ-
χόμαστε.
Δίνε μας θάρρος μετὰ ἀπὸ κάθε  Ἀμφιβολία,
ὥστε νὰ εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ ἐπιλέγουμε
ἀνάμεσα στὸ ἕνα ἢ στὸ ἄλλο μονοπάτι.
Μακάρι τὸ ΝΑΙ μας νὰ εἶναι πάντα ΝΑΙ
καὶ τὸ ΟΧΙ μας πάντα ΟΧΙ.
Μακάρι, κάθε φορὰ ποὺ διαλέγουμε ἕνα μονοπάτι,
ποτὲ νὰ μὴν κοιτάζουμε πίσω
οὔτε νὰ ἀφήνουμε τὴν ψυχή μας
νὰ φθείρεται ἀπὸ τὴν ἀμφιβολία.
Καὶ γιὰ νὰ εἶναι αὐτὸ δυνατὸ καὶ ἐφικτό,
Κύριε, προστάτευε τὶς Πράξεις μας,
γιατὶ ἡ Πράξη εἶναι ἕνας τρόπος νὰ προσευχόμαστε.
Κάνε ὥστε τὸ ψωμὶ τῆς κάθε μας μέρας
νὰ εἶναι ὁ καλύτερος καρπὸς ποὺ λαμβάνουμε 
μέσα μας.
Μακάρι μέσα ἀπὸ τὴν  Ἐνέργεια καὶ τὴ Δράση
νὰ μοιραζόμαστε λίγο ἀπὸ τὴν  Ἀγάπη ποὺ παίρ-
νουμε.
Καὶ γιὰ νὰ εἶναι κατορθωτὸ αὐτό,
Κύριε, προστάτευε τὰ  Ὄνειρά μας,
γιατὶ τὸ  Ὄνειρο εἶναι ἕνας τρόπος προσευχῆς.
Κάνε, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἡλικία μας
εἴτε τὴν περίστασή μας, νὰ εἴμαστε ἱκανοὶ
νὰ διατηροῦμε ἀναμμένη στὴν καρδιὰ

τὴν ἱερὴ φλόγα τῆς  Ἐλπίδας καὶ τῆς  Ἐπιμονῆς.
Καὶ γιὰ νὰ εἶναι αὐτὸ ἐφικτό, 
Κύριε, δίνε μας πάντα  Ἐνθουσιασμό,
γιατὶ ὁ  Ἐνθουσιασμὸς εἶναι ἕνας τρόπος νὰ προ-
σευχόμαστε.
Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἑνώνει τοὺς Οὐρανοὺς καὶ τὴ Γῆ,
τοὺς μεγάλους καὶ τὰ παιδιά,
καὶ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ  Ἐπιθυμία εἶναι σπουδαία
καὶ ἀξίζει ἡ προσπάθειά μας.
Ὁ  Ἐνθουσιασμὸς μᾶς βεβαιώνει πὼς τὰ πάντα εἶναι 
δυνατά,
ἂν εἴμαστε ἀπόλυτα ἀφοσιωμένοι καὶ προσηλω-
μένοι
σὲ ὅ,τι κάνουμε.
Καὶ γιὰ νὰ εἶναι αὐτὸ δυνατό,
Κύριε, προστάτευέ μας, γιατὶ ἡ Ζωὴ εἶναι
ὁ μοναδικὸς τρόπος ποὺ ἔχουμε
νὰ διακηρύττουμε τὸ θαῦμά Σου.
Μακάρι ἡ γῆ νὰ συνεχίσει 
νὰ μεταμορφώνει τὸν σπόρο σὲ σιτάρι.
Μακάρι ἐμεῖς νὰ συνεχίσουμε 
νὰ μετατρέπουμε τὸ σιτάρι σὲ ψωμί.
Καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι δυνατό,
ἂν ἔχουμε  Ἀγάπη.
Γι’ αὐτό, ποτὲ μὴ μᾶς ἐγκαταλείψεις στὴ μοναξιά.
Δίνε μας πάντοτε τὴ δική Σου συντροφιά
καὶ τὴ συντροφιὰ ἀντρῶν καὶ γυναικῶν
ποὺ ἔχουν ἀμφιβολίες, δροῦν, ὀνειρεύονται,
ἐνθουσιάζονται καὶ ζοῦν,
ὥστε κάθε μέρα νὰ εἶναι
ὁλοκληρωτικὰ ἀφιερωμένη στὴ Δόξα Σου.
Ἀμήν.

PAULO KOELHO
μτφ. ἀπὸ τὰ Πορτογαλικά: Α.Γ.

Ἡ προσευχὴ ποὺ ξέχασα
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Ὁ κυρ-Μιχάλης ἦταν ἕνας 
ἄνθρωπος μοναχικός. 
Δὲν ἔκανε παρέα μὲ 

κανέναν. Ζοῦσε σὲ μιὰ παλιὰ 
ἔπαυλη μὲ μοναδικὴ συντροφιὰ 
τὰ λουλούδια τοῦ κήπου του. 
Παρόλα τα ἑβδομῆντά του χρό-
νια δὲν εἶχε σοβαρὰ προβλήματα 
ὑγείας καὶ μποροῦσε ἀκόμα νὰ 
αὐτοεξυπηρετεῖται. Τελευταῖα 
ὅμως ἔνιωσε κάποια ἐνοχλήμα-
τα στὴν καρδιά του. Μπῆκε σὲ 
μιὰ κλινικὴ γιὰ θεραπεία. Ζήτησε 
νὰ μείνει σὲ μοναχικὸ δωμάτιο. 
Ἐπειδὴ δὲν εἶχε κανέναν δικό του 
νὰ τὸν φροντίζει, ἀνέλαβε νὰ τὸν 
περιποιεῖται ἡ κυρία Εὐθαλία, μιὰ 
ἀποκλειστικὴ νοσοκόμα.

Ὁ κυρ-Μιχάλης ἦταν ὑπομο-
νετικὸς ἀσθενής. Δὲν παραπο-
νιόταν, δὲν βογκοῦσε, δὲν εἶχε 
ἀπαιτήσεις. Ἡ νοσοκόμα του τὸν 

ἐκτιμοῦσε πολύ. Τοῦ φερόταν 
πάντα μὲ καλοσύνη κι εὐγένεια 
καὶ τὸν περιποιόταν μὲ ἰδιαίτε-
ρη φροντίδα. Καὶ σιγὰ σιγὰ ὁ 
κυρ-Μιχάλης ἄρχισε ν’ ἀποκτᾷ 
τὴν ἐμπιστοσύνη της, νὰ νιώθει 
συμπάθεια.

Ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του 
ὅμως μέρα μὲ τὴ μέρα χειρο-
τέρευε. Οἱ παλμοὶ τῆς καρδιᾶς 
του γίνονταν ὅλο καὶ πιὸ ἄτο-
νοι. Κάποιο βράδυ ἔδειχνε πολὺ 
ἀνήσυχος. Κοντανάσαινε. Κι ἐνῷ 
κοιμόταν βαθιά, ἄρχισε μέσα 
στὸν ὕπνο του νὰ τραγουδάει 
μὲ φωνὴ ἁπαλὴ μιὰ ὑπέροχη 
μελῳδία. Ὅταν ἔφτασε στὸ ρε-
φραίν, ἅπλωσε τὸ χέρι του κι 
ἕνα χαμόγελο χαράχτηκε στὰ 
χείλη του. Ἡ νοσοκόμα τὸν πλη-
σίασε μὲ ἀπορία.

– Θέλεις κάτι, κυρ-Μιχάλη;

– Ἦρθε... ἦταν ἐδῶ, ἀκούστη-
κε χαρούμενη ἡ φωνή του.

– Ποιός, κυρ-Μιχάλη; Ποιὸς 
ἦρθε;

Ἄνοιξε ὁ ἀσθενὴς τὰ μάτια 
καὶ τὴν κοίταξε. Τὸ καλοσυνάτο 
βλέμμα της τὸν ἔκανε νὰ νιώσει 
τὴν ἀνάγκη νὰ τῆς ἐμπιστευτεῖ τὸ 
μυστικό του, ποὺ τόσα χρόνια τὸ 
κρατοῦσε κρυφὸ στὰ βάθη τῆς 
καρδιᾶς του. Ἄρχισε μὲ φωνὴ 
ἀδύναμη νὰ διηγεῖται.

«Ἐγώ, κυρία Εὐθαλία, ἀπὸ 
παιδὶ λάτρευα τὴ μουσική. Φοί-
τησα στὸ Ὠδεῖο. Ἔμαθα νὰ παί-
ζω διάφορα ὄργανα. Φοιτητὴς 
ἀκόμα ἄρχισα νὰ γράφω στίχους 
καὶ νὰ τοὺς μελοποιῶ. Τὰ τρα-
γούδια μου ἔγιναν γνωστὰ ἀπὸ 
τὶς συναυλίες ποὺ κάναμε σὲ δι-
άφορες πόλεις μ’ ἕνα μουσικὸ 
συγκρότημα ἀπὸ σπουδαστὲς 

Ἡ τελευταία μελῳδία
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τοῦ Ὠδείου. Μὲ χαρὰ ἄκουγα 
τοὺς νέους νὰ τὰ τραγουδοῦν 
στοὺς δρόμους, στὶς παρέες, στὰ 
γλέντια.

Σταματήσαμε τὶς συναυλί-
ες μας, ὅταν ἄρχισε ἡ γερμα-
νικὴ Κατοχή. Τότε ἦταν ποὺ μὲ 
βρῆκαν ἀπανωτὲς οἱ συμφορές. 
Οἱ Γερμανοὶ σκότωσαν τὸν πα-
τέρα μου, σὲ λίγο ἔφυγε ἀπὸ τὴ 
ζωὴ καὶ ἡ μάννα μου, ἀδέλφια 
δὲν εἶχα, ἔμεινα μόνος.

Ἕνα χειμωνιάτικο πρωινὸ 
βγῆκα ἀπὸ τὸ σπίτι μου νὰ βρῶ 
κάτι νὰ φάω. Τὸ κρύο ἦταν τσου-
χτερό, τὸ χιόνι ἔπεφτε πυκνό, 
βάδιζα στὴν ἄκρη τοῦ πεζοδρο-
μίου. Σὲ κάποια στιγμὴ ἔκανα μιὰ 
κίνηση νὰ σηκώσω τὸν γιακὰ τοῦ 
παλτοῦ μου. Δίπλα μου περ-
νοῦσε ἕνας Γερμανὸς ἀξιωματι-
κός. Ἄθελά μου τὸν σκούντησα 
μὲ τὸν ἀγκῶνά μου. Γύρισε καὶ 
μὲ κοίταξε ἀγριεμένος. Ἄρχισε 
νὰ μὲ βρίζει καὶ μὲ τὴν ἀπειλὴ 
τοῦ ὅπλου του μὲ ὁδήγησε στὴν 
αὐλὴ ἑνὸς σχολείου ποὺ τὸ χρη-
σιμοποιοῦσαν γιὰ φρουραρχεῖο. 
Εἶπε σὲ κάποιον στρατιώτη κάτι 

στὴ γλῶσσά τους, κι ἐκεῖνος μοῦ 
ἔφερε ἕνα φτυάρι καὶ μὲ ἀνάγκα-
σε νὰ καθαρίσω ὅλη τὴν αὐλὴ 
ἀπὸ τὰ χιόνια.

Μὲ τὶς πρῶτες φτυαριὲς ἄρχι-
σα νὰ μὴ νιώθω τὰ χέρια καὶ τὰ 
πόδια μου ἀπὸ τὸ κρύο. Ἤμουν 
ἕτοιμος νὰ σωριαστῶ, ὅταν ἀπὸ 
τὸ ἀπέναντι σπίτι ἄνοιξε ἕνα πα-
ράθυρο καὶ πρόβαλε ἡ σιλουέτα 
μιᾶς νεαρῆς ὄμορφης κοπέλας. 
Μὲ κοίταξε, μοῦ χαμογέλασε καὶ 
ἄρχισε μὲ μιὰ γλυκιὰ φωνὴ νὰ 
τραγουδάει τὰ τραγούδια μου. 
Ἔνιωσα τὴν καρδιά μου νὰ ζεσταί-
νεται. Νὰ ζεσταίνονται τὰ χέρια 
καὶ τὰ πόδια μου, νὰ παίρνω ζωή. 
Κι ὅση ὥρα ἐγὼ ἀγωνιζόμουν νὰ 
καθαρίσω τὴν αὐλὴ ἀπὸ τὸ χιόνι, 
ἐκείνη μοῦ κρατοῦσε συντροφιὰ 
καὶ μοῦ ἔδινε δύναμη καὶ κουρά-
γιο τραγουδώντας.

Ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη, ἡ 
μορφὴ αὐτῆς τῆς κοπέλας μπῆκε 
βαθιὰ στὴν καρδιά μου. Τὸ ἴδιο 
βράδυ ἔγραψα τὴν ὡραιότερη 
μελῳδία, μὲ σκοπὸ νὰ τῆς τὴν 
ἀφιερώσω. Μὰ δυστυχῶς δὲν 
πρόλαβα. Ἡ κοπέλα ἔφυγε τὴν 

ἄλλη ἡμέρα ἀπὸ τὴ ζωή».
Ὁ κυρ-Μιχάλης σταμάτησε. 

Ἕνας λυγμὸς ἔπνιξε τὴ φωνή 
του. Τὰ μάτια του βούρκωσαν. 
Ἀναστέναξε βαθιὰ καὶ συνέχισε.

« Ἡ Μυρσίνη ἦταν φοιτήτρια 
στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλο-
νίκης. Τὸ πρωινὸ ἐκεῖνο πήγαι-
νε στὴ σχολὴ γιὰ ἐξετάσεις. Στὰ 
μισὰ τοῦ δρόμου τὸ λεωφορεῖο 
ἀνατινάχτηκε ἀπὸ μιὰ νάρκη. Ἡ 
κοπέλα χάθηκε μαζὶ μὲ ὅλους 
τοὺς ἐπιβάτες. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
ἀναστάτωσε τὴν πόλη μας. Ὅλοι 
θρήνησαν γιὰ τὸν χαμὸ τῆς νε-
αρῆς, ὄμορφης Μυρσίνης. Ὁ 
δικός μου πόνος ἀβάσταχτος! 
Κλείστηκα στὸ σπίτι μου καὶ 
στὸν ἑαυτό μου. Δὲν ἤθελα νὰ 
δῶ καὶ νὰ μιλήσω μὲ κανέναν. 
Ζοῦσα μὲ μοναδικὴ συντροφιὰ 
τὴ μορφὴ τῆς Μυρσίνης, ὅπως 
τὴν εἶδα τελευταία φορὰ στὸ 
παράθυρό της. Συντροφιὰ μοῦ 
κρατοῦσε καὶ ἡ μελῳδικὴ φω-
νή της, ποὺ τὴν ἄκουγα συνέ-
χεια μέσα μου, ὅπως τὸ πρωινὸ 
ἐκεῖνο ποὺ μοῦ ἔδινε κουράγιο, 
ὅσο κρατοῦσε ὁ ἀγώνας μου μὲ 
τὸ παγωμένο χιόνι. Κι ἀπόψε 
ἦρθε καὶ πάλι ἐδῶ νὰ μοιραστεῖ 
τὸν πόνο μου. Ὄμορφη, γλυκιά, 
τρυφερή, χαμογελαστή, κάθισε 
δίπλα μου, μοῦ ἔπιασε τὸ χέρι, 
κι ἐγώ, γιὰ νὰ τὴν εὐχαριστήσω, 
τῆς τραγούδησα τὴν τελευταία 
μελῳδία ποὺ εἶχα γράψει γιὰ 
κείνη»!

Τὰ τελευταῖα λόγια του μόλις 
ποὺ ἀκούστηκαν. Ἡ φωνή του 
ἔσβησε. Τὰ μάτια του ἔκλεισαν. 
Ἕνα χαμόγελο χαράχτηκε στὰ 
χείλη του. Ὁ κυρ-Μιχάλης ἔφυ-
γε ἀπὸ τὴ ζωὴ εὐτυχισμένος. Ἡ 
Μυρσίνη τὸ βράδυ ἐκεῖνο ἦρθε 
νὰ τὸν πάρει κοντά της. Ἐκεῖ ποὺ 
θὰ μποροῦσαν νὰ βαδίζουν πια-
σμένοι χέρι χέρι μέσα στὰ ὁλάνθι-
στα λιβάδια τοῦ παραδείσου καὶ 
νὰ τραγουδοῦν μαζί... τὶς ὡραι-
ότερες μελῳδίες τοῦ κόσμου!

ΚΑΙΤΗ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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μα, καὶ τί βλέπουμε; ἕνα σακκάκι 
ἀξιωματικοῦ τῆς ἀεροπορίας, καὶ 
μάλιστα ἀγγλικό! Τὸ ξέχασε ὁ 
χριστιανὸς στὴ ντουλάπα, πρέ-
πει νὰ τὸ ἐξαφανίσουμε... Ἡ μα-
νούλα μου συφοριάστηκε, ὅπως 
λέμε στὴν Καλαμάτα. Ἀλλὰ εἶχε 
μπεῖ ἤδη στὸν χορό...

Τὸ ποτάμι μας, ὁ Νέδων, περ-
νοῦσε ἀπ’ τὸ κέντρο τῆς πόλης, 
καὶ ἡ μάντρα ποὺ τὸ χώριζε ἀπ’ 
τὸ σπίτι μας ἦταν πολὺ κοντά. 
Ἔτσι ἐγὼ πῆρα τὸ σκαμνάκι μου 
στὸ μπαλκόνι, ἐγκαταστάθηκα 
καὶ περίμενα νὰ κατέβει τὸ νε-
ρό. Καὶ νἄχεις καὶ τοὺς γονεῖς 
νὰ σὲ φωνάζουνε: « Ἔλα μέσα, 
θὰ πουντιάσεις!».

«Βίνα, ἔλα, σὲ θέλω». Καὶ τί 
βλέπω; Ἡ μάννα μου νὰ κρατάει 
μιὰ μεζούρα, καὶ ἄρχισε νὰ με-
τράει τὸ ὕψος, τὴν πλάτη, ὅπως 
οἱ μοδίστρες. Κλείστηκε στὸ δω-
μάτιό της, κι ἄκουγα μόνο τὸν 
θόρυβο τῆς ραπτομηχανῆς...

Τὴν ἄλλη μέρα μπαίνει στὸ 
δωμάτιό μου περιχαρής: «Κοίτα 
τί σοὔφτιαξα!». Ἔμεινα ξερή. Βρὲ 

Ὁ παπποῦς μου ὁ Νίκος 
δὲν ἦταν μόνο καλὸς 
γιατρός, ἀλλὰ καὶ καλὸς 

ἄνθρωπος. Τὸ ἀπέδειξε μὲ τὴν 
προσφορά του σὲ ἀνθρώπους 
ἀνήμπορους, ἀρρώστους, ἀστέ-
γους, ποὺ τοὺς περιέθαλπε στὴν 
κλινική του, ἔστω καί «μὲ τὸ 
στανιό». Θὰ μποροῦσα νὰ γρά-
ψω ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο γι’ 
αὐτά, ἀλλὰ θὰ περιορισθῶ μόνο 
σ’ ἕνα, ποὺ ὅμως λέει πολλά.

Δὲν ξέρω σὲ ποιὰ περίοδο 
τῆς Κατοχῆς, βρέθηκε στὴν πόλη 
μας ἕνας  Ἄγγλος ἀξιωματικός. 
Ὑποθέτω, τώρα ποὺ εἶμαι μεγά-
λη, ὅτι εἶχε κάποια ἀποστολή, 
καὶ μετὰ θὰ ἔφευγε μὲ κανένα 
καΐκι. Ἀλλὰ τὸν πρόδωσαν; 
Ποιὸς ξέρει... Κι ἔπεσε γενναῖο 
πιστολίδι ἐκεῖ, στὴν πρώτη γέ-
φυρα τοῦ ποταμοῦ τῆς περιοχῆς 
μας, ποὺ ἦταν κοντὰ στὴν κλι-
νικὴ τοῦ παπποῦ. 

Μόλις κόπασε ἡ φασαρία, 
βγῆκε ὁ παπποῦς μου, εἶδε ἕναν 
τραυματισμένο καὶ μὲ κίνδυνο 
τῆς ζωῆς του τὸν ἔσυρε ἀπ’ τὶς 

μασχάλες ὣς τὴν κλινική του. 
Τὸν ἔκρυψε στὴν ἱματιοθήκη καὶ 
ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο σὲ ὅλους. 

«Ἅγιο εἴχανε κι οἱ δυό», ἔλε-
γε μὲ δάκρυα ἡ γιαγιά μου. Δὲν 
ξέρω γιὰ πόσο καιρὸ νοσηλεύ-
τηκε ἐκεῖ – δυὸ μῆνες ἴσως; Τὸ 
σίγουρο εἶναι ὅτι κάποιο βράδυ 
φυγαδεύτηκε...

Τὸ γεγονὸς αὐτό, ποὺ σὰν 
παιδάκια δὲν ξέραμε, ἐπηρέα-
σε τὴν οἰκογένειά μας. Καὶ δεῖτε 
πῶς: Ὅταν τὸ κλῖμα τῆς ἐποχῆς 
εἶχε βαρύνει καὶ οἱ Γερμανοὶ 
ἐκτελοῦσαν ἀβέρτα, ἀκόμη καὶ 
μικρὰ παιδιά, οἱ διαταγὲς ἦταν 
ἀμείλικτες: Ὅποιος κατέχει κάτι 
ἀγγλικὸ νὰ τὸ παραδώσει, εἰ δ’ 
ἄλλως, «καπούτ»...

Ἔτσι ὁ παπποῦς μου φθάνει 
ἕνα βράδυ στὸ σπίτι μας μ’ ἕνα 
δέμα τυλιγμένο σὲ ἐφημερίδες 
καὶ λέει στὴ μαμά: «Νἄχεις τὴν 
εὐχή μου, κορούλα μου, πέτα-
ξέ το αὐτὸ στὸ ποτάμι, ὅταν κα-
τεβάσει νερό, γιατὶ θὰ βροῦμε 
μεγάλο μπελᾶ μὲ δαῦτο».

Ἀνοίγει ἡ μητέρα μου τὸ δέ-

Παιδικὲς ἀναμνήσεις. Τὸ σακκάκι
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ποῦ τὸ ξέρω, ποῦ τὸ ξέρω αὐτὸ 
τὸ φουστανάκι... «Εἶναι τὸ σακ-
κάκι», μοῦ λέει χαμηλόφωνα, 
«εἶμαι σίγουρη πὼς κανεὶς δὲν 
θὰ τὸ καταλάβει. Θὰ στὸ ἔριχνα, 
βρὲ κουτό, ἐγώ;». 

Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ εἶχε βά-
λει δυὸ τσέπες σὲ σχῆμα φακέλ-
λου – ἴσως γιὰ νὰ καλύψει κάτι... 
Παρ’ ὅλα αὐτά, πῆρα τήν... ἡρω-
ικὴ ἀπόφαση νὰ τὸ φορέσω στὸ 
σχολεῖο, καὶ γιὰ ἐνίσχυση πῆρα 
μαζὶ καὶ τὴ μαμά μου, παρ’ ὅλο 
ποὺ τὸ σχολεῖο ἦταν λίγα μόνο 
μέτρα ἀπὸ τὸ σπίτι μας.

Κοιτάξτε ὅμως σύμπτωση! 
Δὲν εἴχαμε κάνει δύο βήματα, 
καὶ νάσου μπροστά μας μιὰ γερ-
μανικὴ περίπολος! Ποῦ βρῆκε 
τόση ψυχραιμία ἡ μαμά μου, 
ἀπορῶ: «Ψηλὰ τὸ κεφάλι, Βίνα, 
καὶ κάνε τὴν ἀδιάφορη!».

Οἱ δύο... ἀδιάφορες, μάννα 
καὶ κόρη, φτάσαμε στὸ σχολεῖο, 

ἀλλὰ τὸ βαρὺ βάδισμα τῶν Γερ-
μανῶν θὰ μοῦ μείνει ἀξέχαστο. 
Ἄσε ποὺ τραγουδάγανε κι ἀπὸ 
πάνω: «Ὀλαρία ὀλαρά...».

Ἀνέβηκα λαχανιασμένη τὰ 
σκαλοπάτια καὶ χώθηκα βια-
στικὰ στὸ θρανίο μου. Νόμιζα 
ὅτι ὅλοι οἱ Γερμανοὶ τοῦ κόσμου 
μὲ κυνηγούσανε λόγῳ τοῦ σακ-
κακιοῦ! Ἀπ’ τὶς συμμαθήτριές 
μου ὅμως πῆρα κουράγιο: «Τί 
ὡραῖο φουστάνι, μὲ γειά σου!». 
«Ἀμήν, Παναγίτσα μου», ἔλεγα 
ἀπὸ μέσα μου.

Τὴν ἄλλη μέρα τρεῖς-τέσσερις 
μαμάδες ἦρθαν νὰ ξεσηκώσουν 
τὸ σχέδιο τοῦ φουστανιοῦ μὲ 
τοὺς φακέλλους. Ἔτσι ἡ μαμά 
μου, χωρὶς νὰ τὸ θέλει, λαν-
σάρισε μόδα... Ἐμένα ὅμως μὲ 
ὑποδεχόντουσαν στὴν τάξη μὲ 
τό «Καλῶς τὸν ταχυδρόμο». Μ’ 
ἄρεσε ὅμως!

Τὸν ἴδιο χρόνο τελείωσε ἡ 

Κατοχή, κι οἱ Γερμανοὶ πῆγαν 
«στὸν ἀγύριστο», ὅπως ἔλεγε 
ἡ γιαγιά μου.

Τὸ φουστάνι, μετά, ξεχάστη-
κε. Μιὰ μέρα ὅμως λέω: «Θέλω 
νὰ φορέσω τούς “φακέλλους”» 
– «Ἄστο, τώρα ἔχουμε ροῦχα» 
– « Ὄχι, τὸ θέλω». Τὸ φόρεσα, 
κατέβηκα τὰ σκαλιὰ τοῦ σπιτιοῦ 
κι ἄρχισα νὰ περπατῶ μὲ καμά-
ρι, ἔχοντας μπροστά μου μιὰ 
ἀόρατη μπάντα, ποὺ ἔπαιζε τὸ 
ἐμβατήριο « Ἡ  Ἑλλάδα ποτὲ δὲν 
πεθαίνει». «Παρήλασα» γύρω 
ἀπὸ τὸ τετράγωνο τοῦ σπιτιοῦ 
μου, γιατὶ ἤμουν ἡ μόνη μαθη-
τριούλα τῆς Α΄ Δημοτικοῦ ποὺ 
εἶχε κάνει ἀντίσταση κατὰ τῶν 
Γερμανῶν φορώντας ΣΤΡΑΤΙΩ-
ΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΑΚΚΑΚΙ!

ΒΙΝΑ ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΥ

Ἡ μοναξιά
Ἕνας καθρέφτης εἶναι ἡ μοναξιά,
τὸν ἑαυτό σου μέσα κεῖ θ’ ἀνακαλύψεις,
ποιὸς ἤσουνα, ποιὸς εἶσαι, τί ζητᾷς,
εἶν’ ἡ εὐκαιρία τὸν ἑαυτό σου νὰ γνωρίσεις.

Μὰ σὰν βρεθεῖς μὲ τὸν ἑαυτό σου μοναχός,
θὰ τὸ ἀντέξεις τὴν ἀλήθεια ν’ ἀντικρίσεις;
τὰ σφάλματα, τὰ λάθη νὰ παραδεχτεῖς,
ν’ ἀλλάξεις, νὰ διορθωθεῖς, νὰ προχωρήσεις;

Ἡ μοναξιὰ εἶναι σύμμαχος, ἂν ἔτσι θὰ τὸ δεῖς,
ποὺ σὲ βοηθάει νὰ βελτιώσεις τὴ ζωή σου,
ἢ ἕνα γκρίζο σύννεφο ποὺ θὰ σὲ καταπιεῖ,
ἂν τὸ ἀφήσεις νὰ σκεπάσει τὴν ψυχή σου!

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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Πνεύματι περιπετεῖτε
Ὁ μεγάλος Πλάτανος
δίπλα στὸ ποτάμι μας
γνώρισ’ ἀστραπόβροντα!
Κεραυνοὶ καὶ θύελλες
κι ἀνεμοδαρσίματα
πάνω του στοιχήματα
βάλαν καὶ προσπάθησαν
νὰ τὸν ξεριζώσουνε.
Μὰ δὲν τὰ κατάφεραν.
Ὄρθιος κι ἀκλόνητος
ὁ μεγάλος Πλάτανος
κράτησε τὸ πόστο του.
Πλάτανοι κι οἱ ἄνθρωποι
ποὺ ἡ ζωὴ τοὺς τράνταξε
μὲ τ’ ἀστροπελέκια της
ἀλλὰ ἐκεῖνοι ἀλύγιστοι
ὅσο κι ἂν χτυπήθηκαν
δὲν μετακινήθηκαν.
Μείνανε στὶς θέσεις τους.
Κάποιοι ἄλλοι μοιάζουνε
μὲ καμπίσια λιόδεντρα.
Ταπεινὰ τὰ λιόδεντρα!
Δέχονται τὸ ἡλιόφωτο
πάνω στὰ κλωνάρια τους
καὶ τὸ κάνουν κάρπισμα.
Ταπεινὰ κι ἀθόρυβα
κάποιοι τοῦ ἥλιου τ’ ἄγγιγμα
τὸ καρπίζουν μέσα τους
κι ἡ σοδειά τους πλούσια
νὰ χορτάσει ὁ κόσμος.
Στὴν Καρυδιὰ καὶ στὴν Ὀξιὰ
πού ’χουν τὸ ξύλο τὸ καλὸ
μοιάζουν πολλοί.
Καλοΐσκιωτοι ἄλλοι σὰν τὰ πεῦκα.
Δέντρα τοῦ δάσους
τοῦ κάμπου τοῦ περιβολιοῦ

ὅλ’ ἀπ’ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ!
Ὅλα καλὰ κι εὐλογημένα.
Ὅμως ἐσεῖς
δέντρα τοῦ πνεύματος
ἐσεῖς ποὺ δὲ ριζώσατε στὰ δάση
στὶς πλαγιές, στὶς ἀκροποταμιές,
στὰ περιβόλια, ἀλλὰ
περιπατεῖτε πνεύματι παντοῦ...
Παντοῦ, ἐδῶ, ἐκεῖ, στοὺς δρόμους
στὰ σχολειὰ στὰ σπίτια...
Ἐσᾶς βαραίνουν στὰ κλαδιά σας οἱ καρποί.
Ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη.
Οἱ ἀρετὲς οἱ ἄλλες!
Γλυκόχυμοι καρποὶ πάνω στὰ κλώνια σας.
Ἐννιὰ λογιῶν καρποί.
Φιλὶ ζωῆς ἡ ἀνάσα σας
γι’ αὐτοὺς ποὺ ἀργοπεθαίνουν
ἀπὸ τὴν ἀσφυξία τῶν ἰδεῶν.
Ἡ σκιά σας καταφύγιο
γιὰ τοὺς κυνηγημένους ἀπ’ τὴν ἀπελπισία τους
τὴν  Ὕαινα.
Δέντρα τοῦ πνεύματος!
Γερὰ κρατεῖστε!
Βαθύτερα τὶς ρίζες σας
μέσ’ στοῦ Θεοῦ τὸ λόγο.
Νὰ μὴ στερεύουν οἱ χυμοὶ
νὰ μὴν τελειώνουν οἱ καρποὶ
νὰ μὴ φτωχαίνει ὁ κόσμος.
Δέντρα τοῦ πνεύματος!
Γερὰ κρατεῖστε!
Καὶ μὲ ὅλα σας
ρίζες φύλλα καὶ κλαδιὰ
νὰ στάζουν πνεῦμα
περπατεῖστε.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Τὰ τελευταῖα χρόνια, οἱ κα-
λοκαιρινές μου διακοπὲς 
περιλαμβάνουν καὶ μιὰ 

ἐπίσκεψη στὸ κοιμητήριο τῆς 
περιοχῆς ὅπου παραθερίζω. 
Ἐκεῖ ἀναπαύεται μιὰ φίλη μου, 
ἡ ὁποία πέθανε ἀπὸ καρκῖνο. 
Δὲν τῆς ἐμφανίστηκε σὲ ἄσχημο 
σημεῖο. Ἡ ὑγεία της ὅμως ἐπι-
δεινώθηκε ἀπὸ τὴν κακὴ ψυχο-
λογία της. Αἰτία: ἡ ἐξωσυζυγικὴ 
σχέση τοῦ ἄντρα της. Δυστυχῶς 
ἐγκλωβίστηκε στὴ δίνη τῆς λύ-
πης, καὶ ἡ ἐπιδείνωση τῆς ἀσθέ-
νειας ἦταν ραγδαία.

Βλέποντας τὴ φωτογραφία 
της, δυσκολεύομαι νὰ πιστέψω 
πὼς ἔχει φύγει. Ἀληθινὴ καλ-
λονή, νέα, μορφωμένη, καὶ τὸ 
κυριώτερο, μητέρα. Ἕνας τίτλος 
ποὺ σὲ ἀκολουθεῖ ἀκόμα καὶ 
στὴν ἄλλη ζωή. Ἀναρωτιέμαι 
τί ἀντίβαρο χρειαζόταν, γιὰ νὰ 
ἀντιμετωπίσει τὸν πόνο τῆς προ-
δοσίας καὶ νὰ συνεχίσει τὴ ζωή 
της. Δυστυχῶς ἡ παρουσία τῶν 
παιδιῶν της, ἂν καὶ τὰ λάτρευε, 
δὲν μπόρεσε νὰ τὴ βγάλει ἀπὸ 
τὸ συναισθηματικό της ἀδιέξο-
δο καὶ νὰ τῆς δώσει δύναμη νὰ 
ἀντιμετωπίσει τὸν ἰσχυρὸ κλο-
νισμὸ τοῦ γάμου της. Σίγουρα, 
ἡ κλειστὴ κοινωνία τῆς ἐπαρχί-
ας λειτουργεῖ ἐπιβαρυντικὰ σὲ 
τέτοιες περιπτώσεις. Ἡ κοινω-
νικὴ καὶ οἰκονομικὴ καταξίωση 
λειτουργοῦν σὰν μπούμερανγκ 
σὲ τέτοιες καταστάσεις, μέχρι νὰ 
καταλαγιάσει ἡ ἔνταση καὶ νὰ 
βρεθεῖ μιὰ ὁριστικὴ λύση.

Μὴν ἔχοντας δικούς της 
συγγενεῖς σὲ αὐτὴ τὴν πόλη, 
διερωτῶμαι ἂν εἶχε ἀληθινοὺς 
φίλους νὰ τὴ στηρίξουν. Νομίζω 
ὅμως ὅτι ἡ φιλία σὲ τέτοιες περι-
πτώσεις ἔχει διττὸ ρόλο. Ἐνίοτε 
εἶναι ἀρκετή, γιὰ νὰ ὀρθοποδή-
σει ξανὰ ὁ πληγωμένος φίλος 

καὶ νὰ βγεῖ πιὸ δυνατὸς ἀπὸ τέ-
τοιου εἴδους δοκιμασίες. Ἄλλοτε 
ὅμως εἶναι ἕνα προσωρινὸ βάλ-
σαμο, πού, ὅταν ἀπομακρύνεται, 
φέρνει ξανὰ τὸ ἄτομο ἀντιμέτω-
πο μὲ τὰ δικά του θεριά. Πεποι-
θήσεις, ἰδεολογίες, κοινωνικὲς 
προκαταλήψεις, κυκεώνας συ-
ναισθημάτων, οἰκονομικὰ θέμα-
τα. Καὶ ἐκεῖ ἡ μάχη εἶναι ρωμα-
λέα! Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ξέρει 
μὲ βεβαιότητα ἀπὸ πρὶν πῶς θὰ 
ἀντιδράσει καὶ ἂν θὰ βρεῖ ὑγιῆ 
διέξοδο. Συνήθως ἡ αὐτογνω-
σία τοῦ ἀτόμου ἀποδεικνύεται 
διάτρητη μπροστὰ στὶς μεγάλες 
ἀνατροπὲς τῆς ζωῆς.

Συναντᾷ ὅμως κανεὶς ἄση-
μους καὶ συνηθισμένους 
ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν ὅμως τὸ 
χάρισμα νὰ ἀνακτοῦν σύντομα 
τὶς ψυχικὲς δυνάμεις τους, κάθε 
φορὰ ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ 
ἀντιξοότητες. Γιὰ μένα, αὐτοὶ 
εἶναι οἱ ἀληθινὰ πετυχημένοι, 
οἱ «ἥρωες ὑπεράνω πάσης 
ὑποψίας», ὅπως συνηθίζω νὰ 
τοὺς ἀποκαλῶ. Παλεύουν μὲ 
τρομακτικὲς δυσκολίες, συνή-
θως χωρὶς στηρίγματα, καὶ κα-
ταφέρνουν νὰ ἐπιβιώνουν καὶ 
νὰ ἐκτιμοῦν τὰ καλὰ τῆς ζωῆς. 
Τέτοιες συμπεριφορὲς εἶναι ἄξι-
ες μίμησης καὶ θαυμασμοῦ.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, συναντᾷ 

κανεὶς χαρισματικοὺς ἀνθρώ-
πους μὲ πληθώρα προσόντων, 
ποὺ κυριεύονται ὅμως ἀπὸ τὴν 
εὐαισθησία τοῦ χαρακτῆρά τους. 
Ὑποφέρουν συνήθως σιωπηλὰ 
καὶ ἐγκλωβίζονται στὰ προβλή-
ματά τους. Εἶναι σημαντικὸ νὰ 
στηρίζουμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώ-
πους, τονίζοντας τὰ προτερήματά 
τους ἀλλὰ καὶ δίνοντάς τους μιὰ 
θετικὴ θεώρηση τῶν πραγμά-
των. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπάρχει 
τὸ πρόβλημα –καὶ μάλιστα ὄχι 
τυχαῖα– στὴ ζωή μας, ὑπάρχει 
καὶ ἡ λύση. Ἡ λύση μπορεῖ κά-
ποιες φορὲς νὰ εἶναι ὀδυνηρή, 
ἀλλὰ ὑπάρχει διέξοδος.  Ὅλων ἡ 

ζωὴ στιγματίζεται ἀνεξίτηλα ἀπὸ 
δυσάρεστα γεγονότα, συνεχίζε-
ται ὅμως, τὸ ἴδιο μυστικοπαθής, 
χωρὶς ποτὲ νὰ προειδοποιεῖ γιὰ 
τὸ τί θὰ ἀκολουθήσει.

Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ χρι-
στιανικὴ πίστη μεταμορφώνει 
καὶ τὸν πιὸ εὐαίσθητο ἄνθρω-
πο σὲ δυνατὸ ἀγωνιστή. Δίνει 
ἐλπίδα καὶ λύσεις, ἐκεῖ ποὺ ἡ 
ἀνθρώπινη λογικὴ ὁδηγεῖται 
σὲ ἀδιέξοδο. Εἶναι τὸ μοναδικὸ 
ἀντίβαρο στὶς ἀνθρώπινες δυ-
σκολίες καὶ ἀπὸ μόνο του εἶναι 
ἱκανὸ νὰ ἀντιμετωπίζει σθεναρὰ 
κάθε εἴδους προδοσία.

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

Ἡ προδοσία

Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ χριστιανικὴ πίστη μεταμορ-
φώνει καὶ τὸν πιὸ εὐαίσθητο ἄνθρωπο σὲ δυ-

νατὸ ἀγωνιστή. Δίνει ἐλπίδα καὶ λύσεις, ἐκεῖ ποὺ 
ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ ὁδηγεῖται σὲ ἀδιέξοδο.K
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Ἀναλογιζόμενη τὴ φράση αὐτὴ 
τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν προ-
σευχὴ τοῦ «Πάτερ ἡμῶν», ἄρχισα 
νὰ ψάχνω μέσα μου ἂν ὑπῆρχαν 
καὶ ποιοὶ ἦταν αὐτοὶ πού, κατὰ τὴ 
γνώμη μου, μοῦ εἶχαν κάνει κακὸ 
καὶ ἔπρεπε νὰ τοὺς συγχωρήσω.

Ἐδῶ μία παρένθεση: Νὰ τοὺς 
συγχωρήσω, γιατὶ αὐτὸ εἶναι ἡ 
ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ἢ γιὰ τὸ καλὸ 
τὸ δικό μου, τὸ ἐσωτερικό, τὴν 
ἐσωτερική μου γαλήνη, καθὼς 
ἔτσι θὰ ἀπαλλασσόμουν ἀπὸ ἕνα 
βάρος ποὺ θὰ τὸ κουβαλοῦσα στὴ 
ζωή μου ἐδῶ, καὶ ἴσως καὶ στὴν 
ἑπόμενη – ποιὸς ξέρει;

Σὲ κάθε περίπτωση, ὑπῆρχαν 
κάποιοι πού «μοῦ χρωστοῦσαν»; 
Κάποιοι ποὺ μοῦ εἶχαν κάνει κακό; 
Καὶ τί ἐννοῶ ἆραγε, ὅταν λέω «νὰ 
μοῦ ἔχει κάνει κάποιος κακό»; Νὰ 
μὲ ἔχει κλέψει, κτυπήσει, ἀδικήσει, 
συκοφαντήσει, νὰ μοῦ ἔχει κακο-
μιλήσει; Δὲν μοῦ ἐρχόταν κανένας 
στὸν νοῦ.  Ἄρα, ἡ ἐντολὴ αὐτὴ δὲν 
μὲ ἀφοροῦσε, φαίνεται...

Ὡστόσο, κάποια μέρα θυμήθη-
κα κάποιον ποὺ μὲ εἶχε ἀπογοη-
τεύσει. « Ἄ, νὰ χαθεῖ κι αὐτός!», 
σκέφθηκα. Καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, 
θυμήθηκα καὶ αὐτὸν καὶ τὸν ἄλλο, 
ἀνθρώπους δηλαδὴ γιὰ τοὺς ὁποί-
ους ἤμουν σίγουρη ὅτι θὰ μὲ κα-
ταλάβαιναν, ὅτι θὰ ἔβλεπαν σὲ ὅ,τι 
ἔκανα μιὰ ἀγαθὴ προαίρεση, ὅτι 
θὰ μοῦ συμπαραστέκονταν. Φεῦ, 
ὅμως! Μὲ ἀπογοήτευσαν, λοιπόν. 
« Ἄ, νὰ χαθεῖ κι αὐτός!».

Ἀπὸ αὐτὸ τό « Ἄ, νὰ χαθεῖ κι 
αὐτός!» πρέπει νὰ ἀπαλλαγῶ λοι-
πόν. Πῶς ὅμως;

Ἐδῶ ψάχνομαι. Καί, κατ’ 
ἀρχάς, θέλω νὰ ἀπαλλαγῶ; Μή-
πως, κατὰ κάποιο τρόπο, ἔχω βά-
λει ἕνα «παλτό» στὴν ψυχή μου, 
τὸ ὁποῖο ἔχω συνηθίσει καὶ δὲν 
θέλω ν’ ἀλλάξω; Συνήθως, ὅπως 

λέει ἡ ψυχολογία καὶ ὁ Λέο Μπου-
σκάλια, στὸ βιβλίο του Νὰ ζεῖς, νὰ 
ἀγαπᾷς καὶ νὰ μαθαίνεις, « Ἡ ζωὴ 
εἶναι μιὰ κούρσα μετ’ ἐμποδίων, 
ὅπου τὸ κυριώτερο ἐμπόδιο εἶμαι 
ἐγώ» (σελ. 284). Καί, «ἡ ἕξις εἶναι 

δευτέρα φύσις», ὅπως λέει καὶ τὸ 
γνωστὸ ρητό.

Ἐδῶ λοιπὸν ἔρχεται ἡ μετά-
νοια, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ νοῦ δηλαδή.  
Ἂν παραδεχθῶ, κατ’ ἀρχήν, ὅτι 
ἡ συγκεκριμένη σκέψη, « Ἄ, νὰ 
χαθεῖ κι αὐτός!», ἐντάσσεται στὶς 
ἁμαρτίες, δηλαδὴ σὲ κάτι ποὺ μὲ 
ἀποκόπτει ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θε-
οῦ –πολὺ κρυμμένη ἁμαρτία, εἶναι 
ἡ ἀλήθεια, ἀλλὰ τί σημασία ἔχει, 
μικρὴ ἢ μεγάλη, ἁμαρτία εἶναι–, 
πρέπει νὰ τὴν ἀντιμετωπίσω ὡς 
τέτοια καὶ νὰ δῶ πῶς μπορῶ νὰ 
μεταστραφῶ.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ 
ἀκούγονται σὰν θεωρίες.  Ἀλλὰ 
ἀπὸ τὴ σκέψη ξεκινάει κανείς, γιὰ 
νὰ τὴν κάνει πράξη.  Ὁπότε, στὴν 
πράξη, τί μπορῶ νὰ κάνω;

Πραγματικά, θέλω, ἀπὸ αὐτὴ 
τὴ στιγμή, νὰ ἀρχίσω νὰ συμπε-
ριλαμβάνω στὴν προσευχή μου 

ἕνα συγκεκριμένο πρόσωπο – ὄχι 
δύο ἢ τρία, γιατὶ τότε τὸ πρᾶγμα 
μπερδεύεται. Καὶ νὰ ἀρχίσω νὰ 
προσεύχομαι γι’ αὐτό. Νὰ κάνω 
σκέψεις θετικὲς γι’ αὐτό, νὰ τὸ ἔχει 
καλὰ ὁ Θεὸς κτλ., γιὰ νὰ φύγει 

σιγὰ σιγὰ αὐτὸ τό « Ἄ, νὰ χαθεῖ κι 
αὐτός!». Καί, φυσικά, νὰ παρακα-
λέσω στὸν Θεὸ νὰ μὲ βοηθήσει, 
γιατὶ μόνη μου δὲν μπορῶ.

Μήπως ἐσεῖς ποὺ μὲ διαβάζετε 
ἔχετε κάποια ἄλλη ἰδέα καὶ μπο-
ρεῖτε νὰ μὲ βοηθήσετε;

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Υ.Γ. Δὲν πρέπει νὰ παραλείψω, 
ὅμως, καὶ τὴν περίπτωση αὐτὸς 
ποὺ μὲ ἔχει ἀπογοητεύσει νὰ μὴν 
ἔχει ἀδικήσει ἐμένα, ἀλλὰ ἕνα κο-
ντινό μου πρόσωπο! Πῶς νὰ τὸν 
συγχωρήσω, ὅταν βλέπω τὸ κοντι-
νό μου πρόσωπο νὰ ὑποφέρει, νὰ 
παραπαίει, νὰ εἶναι ἄρρωστο, καὶ 
ὁ ἄλλος νὰ μὴν τὸ παραδέχεται 
αὐτό; Πολὺ φοβᾶμει ὅτι ἐδῶ δὲν 
βρίσκω ἀπάντηση. Γιατὶ ποῦ θὰ 
πηγαίνει αὐτὸ τό «ὀφειλέταις»; Σὲ 
μένα ἢ σὲ κάποιον ἄλλο; 

« Ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς 
ὀφειλέταις ἡμῶν...»

Ἐδῶ λοιπὸν ἔρχεται ἡ μετάνοια, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ 
νοῦ δηλαδή.  Ἂν παραδεχθῶ, κατ’ ἀρχήν, ὅτι ἡ 
συγκεκριμένη σκέψη, « Ἄ, νὰ χαθεῖ κι αὐτός!», 

ἐντάσσεται στὶς ἁμαρτίες, δηλαδὴ σὲ κάτι ποὺ μὲ 
ἀποκόπτει ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ –πολὺ κρυμ-
μένη ἁμαρτία, εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἀλλὰ τί σημασία 

ἔχει, μικρὴ ἢ μεγάλη, ἁμαρτία εἶναι–, πρέπει νὰ τὴν 
ἀντιμετωπίσω ὡς τέτοια καὶ νὰ δῶ πῶς μπορῶ νὰ 

μεταστραφῶ.K
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Ἀπὸ μικρὸ παιδί, ἤμουν 
ἐπιρρεπὴς στὸν φόβο. Καὶ τί δὲ 
φοβόμουνα! Κι ἀντὶ νὰ διορθώ-
νομαι μεγαλώνοντας, ἐγὼ ὅλο 
περισσότερο χειροτέρευα.

– Ὅποιος ἔχει ὕπουλο ἐχθρό, 
προσλαμβάνει σωματοφύλακα, 
μοῦ εἶπε κάποτε στ’ ἀστεῖα ἕνας 
φίλος μου.

Κι ἐγώ, ποὺ λέτε, τὄβαλα μέ-
σα μου.  Ἔπρεπε νὰ βρῶ ἕναν 
κατάλληλο σωματοφύλακα νὰ 
μὲ φυλάει ἀπ’ τὸν ἐχθρό μου 
τὸν φόβο.

Τὸν πρῶτο ποὺ πῆρα στὴν 
ὑπηρεσία μου τὸν ἔλεγαν Δύνα-
μη. Δανείζοντάς μου τὴ δύναμή 
του, φαντάσθηκα πὼς θὰ μὲ κά-
νει ἄτρωτη. Δὲ βαριέστε! Μπο-

ρεῖ νὰ μὲ δυνάμωσε σὲ πολλά, 
μὰ ὁ φόβος, φόβος.

Τὸν ἄφησα καὶ πῆρα δεύτε-
ρο σωματοφύλακα. Τοῦτο τὸν 
ἔλεγαν Λογική.

– Μαζί μου θὰ τοὺς νικήσεις 
τοὺς φόβους σου, εἶπε.

Κι ἄρχισε νὰ μοῦ ἀραδιάζει 
ἕνα σωρὸ τὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ 
φυσιολογικὰ ἔπρεπε νὰ μὲ κά-
νουν νὰ πάψω νὰ φοβᾶμαι.  Ἂμ 
δέ... Οἱ φόβοι μου συνεχίζονταν.

Κάποιος, στὸ τέλος, μοῦ μί-
λησε καὶ γιὰ σένα. Εἶσαι, λέει, 
ὁ καταλληλότερος τρόπος, γιὰ 
νὰ μὲ κάνεις νὰ μὴ φοβᾶμαι πιά. 
Σὰν ἄκουσα τ’ ὄνομά σου, χα-
μογέλασα.

– Σιγά, εἶπα.

Τί θἄχανα ὅμως νὰ σὲ δο-
κιμάσω; Καὶ σὲ δοκίμασα. Τὸ 
θαῦμα ἔγινε.

– Σ’ εὐχαριστῶ. Μαζί σου 
τὸν νίκησα τὸν φόβο, σοῦ εἶπα 
χαρούμενη. Εἶσαι ὁ καλύτερος 
σωματοφύλακας.

Κι ἐσύ, πιάνοντάς με ἀπὸ τὸ 
χέρι, μὲ προσγείωσες πάλι στὴ 
βάση μου.  Ἀλήθεια, πῶς νὰ μ’ 
ἀγγίξουν οἱ γήινοι φόβοι μου, 
ἀφοῦ στὴν κρίσιμη στιγμὴ μ’ 
εἶχες ἀνεβάσει τόσα χιλιόμετρα 
πάνω ἀπ’ τὸ χῶμα;

Καὶ πῶς νὰ μὴ μ’ ἀνεβάσεις 
τόσο ψηλά, ἀφοῦ ἐσένα, ἀκριβέ 
μου σωματοφύλακα, σὲ λένε 
Προσευχή;

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σωματοφύλακας
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύνδρομο καρπιαίου 
σωλῆνα

Τὸ σύνδρομο τοῦ καρπι-
αίου σωλῆνα –λέγεται 
καί «ἀσθένεια τοῦ ὑπολο-

γιστῆ», ἐπειδὴ πλήττει πιὸ πολὺ 
χειριστὲς τοῦ ὑπολογιστῆ– εἶναι 
μιὰ ἐπώδυνη κατάσταση τοῦ 
καρποῦ, ποὺ ἐπιδεινώνεται στα-
διακὰ καὶ ὀφείλεται στὴ συμπί-
εση τοῦ μέσου νεύρου.

Ὅταν λέμε «καρπιαῖος σω-
λήνας», ἐννοοῦμε μιὰ στενὴ 
σήραγγα στὸν καρπό, τὸ κάτω 
μέρος τῆς ὁποίας διαμορφώ-
νεται ἀπὸ τὰ ὁστᾶ τοῦ καρποῦ 
στὴν παλαμιαία ἐπιφάνεια, καὶ 
τὸ πάνω ἀπὸ μιὰ ζώνη συνδετι-
κοῦ ἱστοῦ, ποὺ λέγεται «ἐγκάρ-
σιος σύνδεσμος» τοῦ καρποῦ. 
Μέσῳ αὐτοῦ περνᾷ τὸ μέσο 
νεῦρο. Αὐτὸ δίνει τὴν αἴσθηση 
στὴν παλαμιαία πλευρὰ τοῦ δεί-
κτου καὶ τοῦ μέσου δακτύλου 
καὶ ἐλέγχει ἐπίσης τοὺς μῦες τοῦ 
ἀντίχειρα. 

Ἐπίσης, ἀπὸ ἐδῶ περνοῦν 
καὶ οἱ τένοντες τῶν μυῶν ποὺ 
κάμπτουν τὰ δάκτυλα τῶν χε-
ριῶν. Ὅταν ὅμως οἱ ἱστοὶ ποὺ 
περιβάλλουν τοὺς καμπτῆρες 
τοῦ καρποῦ πρήζονται, τότε πι-
έζεται τὸ μέσο νεῦρο. Οἱ ἱστοὶ 
αὐτοὶ ἀποτελοῦν τόν «ἀρθρικὸ 
ὑμένα» ποὺ λιπαίνει τοὺς τένο-
ντες, ὥστε νὰ κινοῦνται εὐκο-
λώτερα τὰ δάκτυλα. Αὐτὴ ἡ δι-
όγκωσις τοῦ ἀρθρικοῦ ὑμένα 
στενεύει τὸν καρπιαῖο σωλῆνα 
καὶ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου 
πιέζει τὸ νεῦρο.

Ποιὲς εἶναι ὅμως οἱ αἰτίες 
ποὺ τὸ προκαλοῦν αὐτό;

1)  Ἡ κληρονομικότητα, κα-
θὼς σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους ἡ 
σήραγγα αὐτὴ εἶναι μικρότερη.

2)  Ἡ ὑπερχρησία τοῦ χεριοῦ, 
π.χ. μὲ τὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολο-
γιστή.

3) Ἡ ἡλικία, καθὼς τὸ σύν-
δρομο τοῦ καρπιαίου σωλῆνα 
εἶναι συχνότερο σὲ μεγαλύτερα 
ἄτομα.

4) Διάφορες παθήσεις, ὅπως 
σακχαρώδης διαβήτης, ρευ-
ματοειδὴς ἀρθρῖτις, διάφορες 
διαταραχὲς τοῦ θυρεοειδοῦς 
ἀδένος κ.ἄ.

Στὶς περισσότερες περιπτώ-
σεις δὲν ὑπάρχει συγκεκριμένη 
αἰτία. 

Τὰ πιὸ συχνὰ συμπτώματα 
τοῦ συνδρόμου εἶναι:

α) Μούδιασμα, μυρμίγγισμα 
καὶ πόνος στὸ χέρι.

β) Αἴσθηση ἠλεκτρικοῦ ρεύ-
ματος στὸν ἀντίχειρα, στὸν δεί-
κτη καὶ στὸν μέσο δάκτυλο.

γ) Παράξενες αἰσθήσεις καὶ 
πόνος στὸν βραχίονα καὶ τὸν 
ὦμο.

δ) Πτώση ἀντικειμένων ποὺ 

κρατάει ὁ πάσχων στὸ χέρι, π.χ. 
τοῦ τηλεφώνου κ.ἄ.

Τὰ συμπτώματα ἔρχονται 
καὶ παρέρχονται, ἀλλὰ γίνο-
νται καὶ σταθερά. Ὅλα αὐτὰ τὰ 
συμπτώματα ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν 
ἀντίχειρα βαθμιαῖα καὶ χωρὶς 
τραυματισμό. Ἐκδηλώνονται 
ἀνὰ πᾶσα στιγμή, καὶ τὴ νύκτα 
ἀκόμη. Τὴν ἡμέρα ἐμφανίζονται 
κατὰ τὴν ὁδήγηση ἢ τὴν πλη-
κτρολόγηση στὸν ὑπολογιστῆ 
ἢ ὅταν κρατᾶμε κάτι.

Ἂν ὁ πάσχων μετακινήσει τὸ 
χέρι του ἢ τὸ τινάξει, τὰ συμπτώ-
ματα μειώνονται. Παρουσιάζεται 
ἐπίσης μιὰ αἴσθηση ἀδεξιότητας 

ἢ ἀδυναμίας γιὰ λεπτὲς κινήσεις, 
ὅπως τὸ κούμπωμα τοῦ ὑπο-
καμίσου. Ἂν ἡ κατάσταση εἶναι 
σοβαρή, τότε ἀρχίζουν οἱ μῦες 
στὸν ἀντίχειρα νὰ ἐξασθενοῦν.

Ἡ ἐξέτασις θὰ γίνει ἀπὸ 
ὀρθοπαιδικό, ὁ ὁποῖος θὰ πά-
ρει ἀρχικὰ τὸ ἱστορικό. Κατόπιν 
ἐλέγχει τὴν ἀδυναμία τοῦ ἀντί-

Τὸ σύνδρομο τοῦ καρπιαίου σωλῆνα –λέγεται 
καί «ἀσθένεια τοῦ ὑπολογιστῆ», ἐπειδὴ πλήττει 

πιὸ πολὺ χειριστὲς τοῦ ὑπολογιστῆ–  
εἶναι μιὰ ἐπώδυνη κατάσταση τοῦ καρποῦ, 
ποὺ ἐπιδεινώνεται σταδιακὰ καὶ ὀφείλεται 

στὴ συμπίεση τοῦ μέσου νεύρου.
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χειρος, πιέζει τὸ μέσο νεῦρο, καὶ 
τότε προκαλεῖται μούδιασμα. 
Ἐλέγχει ἐπίσης τὴν αἰσθητικότητα 
τῶν δακτύλων.

Τὴ διάγνωση ὁ ὀρθοπαιδικὸς 
θὰ τὴν θέσει μὲ ἀκτινογραφία καὶ 
ἠλεκτρομυογράφημα.

Στὶς περισσότερες περιπτώ-
σεις, τὰ συμπτώματα τροπο-
ποιοῦνται μὲ τὴ διακοπὴ τῶν 
δραστηριοτήτων, καὶ βελτιώνε-
ται ἡ κατάστασις, ἂν ὁ πάσχων 
ἀπέχει προσωρινά.

Ἡ θεραπεία εἶναι συντηρητικὴ 
καὶ χειρουργική.

Ἡ συντηρητικὴ θεραπεία πε-
ριλαμβάνει πρῶτα τὸν κηδεμό-
να, δηλαδὴ ἕνα νάρθηκα ποὺ 
κρατᾷ τὸν καρπὸ σὲ μιὰ οὐδέ-
τερη θέση. Αὐτὸ ἀποτρέπει τὸν 
νυκτερινὸ ἐρεθισμὸ τοῦ μέσου 
νεύρου. Ὁ πάσχων ἀνακουφί-
ζεται, καὶ ἴσως ἀποφύγει τὴ χει-
ρουργικὴ ἐπέμβαση.

Δίδονται ἐπίσης ἀντιφλεγμο-

νώδη φάρμακα, ποὺ βοηθοῦν 
στὴν ἀνακούφιση τοῦ πόνου. 
Συνιστᾶται ἐπίσης ἀλλαγὴ δρα-
στηριότητος, ἡ ὁποία ἐπιβραδύ-
νει ἢ καὶ σταματᾷ τὴν ἐξέλιξη τῆς 
νόσου. Γίνονται ἐπίσης ἐνέσεις 
κορτικοστεροειδῶν, οἱ ὁποῖες 
ἀνακουφίζουν ἀπὸ τὸν πόνο, 
ἀλλὰ τὰ συμπτώματα μπορεῖ 
νὰ ἐπανεμφανισθοῦν.

Ἡ χειρουργικὴ ἐπέμβασις δί-
νει τὴν ὁριστικὴ λύση, μάλιστα 
σὲ σοβαρὲς καὶ μακροχρόνιες 
παθήσεις, ὥστε νὰ ἀποτρέψει μὴ 
ἀναστρέψιμες βλάβες.

Ἡ ἐπέμβασις γίνεται μὲ το-
πικὴ ἀναισθησία. Γίνεται μικρὴ 
τομὴ στὴν παλάμη, βρίσκεται 
ὁ ἐγκάρσιος σύνδεσμος τοῦ 
καρποῦ καὶ ἀποκόπτεται. Ἔτσι 
αὐξάνει τὸ μέγεθος τῆς σήραγ-
γας καὶ μειώνεται ἡ πίεσις στὸ 
μέσο νεῦρο.

Τελευταίως μερικοὶ ὀρθο-
παιδικοὶ κάνουν μιὰ μικρότερη 

τομὴ καὶ χρησιμοποιοῦν τὴν 
ἐνδοσκοπικὴ μέθοδο, ἡ ὁποία 
ὅμως ἀπαιτεῖ κάποιες ἐνδείξεις, 
δηλαδὴ ἡλικία, χρονικότητα κ.ἄ. 
Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ ἴδιο.

Μετὰ τὴν ἐπέμβαση δίδονται 
ὁδηγίες, γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ 
οἴδημα καὶ ἡ ἀκαμψία (νὰ ἀνυψώ-
νει τὸ χέρι καὶ νὰ κουνᾷ τὰ δάκτυ-
λα). Τοὺς πρώτους ἕξι μῆνες ἴσως 
παρατηρηθεῖ ἀδυναμία στὴν πα-
λάμη. Ἐπιτρέπεται ἀμέσως ἡ ὁδή-
γηση καὶ ἡ αὐτοεξυπηρέτηση. Οἱ 
περισσότεροι ἀσθενεῖς βλέπουν 
ἀμέσως βελτίωση.

Ὁ ἰατρὸς θὰ ἀποφασίσει πότε 
θὰ ἐπιστρέψει ὁ ἀσθενὴς στὴν 
ἐργασία του. Ἡ πλήρης θερα-
πεία ἀπαιτεῖ συνήθως περίπου 
δύο μῆνες, μπορεῖ ὅμως καὶ 
περισσότερο σὲ μακροχρόνιο 
σύνδρομο καρπιαίου σωλῆνος.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός
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Στὴν τόσο γνωστὴ ἐρώτηση, 
«Ζεῖ ἡ βασιλιὰς Ἀλέξαν-
δρος;», βεβαίως θὰ ἀπα-

ντήσουμε καταφατικά: Ζεῖ καὶ 
βασιλεύει καὶ τὸν κόσμο –μετὰ 
2300 χρόνια– κυριεύει ἀκόμα!

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνακάλυψη 
ἑνὸς μεγαλοπρεποῦς μακεδο-
νικοῦ τάφου στὴν Ἀμφίπολη, 
πάρα πολλοὶ πᾶνε νὰ δοῦνε ἐπὶ 
τόπου τὴ σπουδαία ἀρχαιολο-
γικὴ ἀνακάλυψη. Πρὶν λίγες δε-
καετίες, ὁ Μανόλης Ἀνδρόνικος 
εἶχε ἀνακαλύψει στὴ Βεργίνα 
τὸν τάφο τοῦ Φιλίππου μὲ τοὺς 
θησαυρούς του. Ὁ κόσμος ὅλος 
ταράχθηκε τότε καὶ θαύμασε. 
Πρὶν λίγα χρόνια εἶχε γίνει στὴ 
Θεσσαλονίκη μὲ μεγάλη ἐπι-
τυχία μιὰ ἔκθεση γιὰ τὸν Μέγα 
Ἀλέξανδρο, καὶ τὸ 2011 στὸ 
Μουσεῖο τοῦ Λούβρου ἄλλη 
ἔκθεση μὲ τίτλο: « Ἀρχαία Μα-
κεδονία καὶ τὸ βασίλειο τοῦ 
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου». Καὶ σὲ 
ἀνάλογη ἔκθεση στὸ Λοῦβρο, 
ἡ ἐπιμελήτρια τῆς ἔκθεσης So-
phie Descamps δήλωσε: «Θέ-
λω νὰ κάνω τοὺς Γάλλους νὰ 
ἀγαπήσουν ξανὰ τὴν Ἑλλάδα. 
Διαπράττεται μιὰ ἀδικία σήμερα 
μὲ αὐτὸ ποὺ σᾶς συμβαίνει».

Ἕνας νέος 20 ἐτῶν, ἕνα βα-
σιλόπουλο, ξεκίνησε ἀπὸ τὴ 
Μακεδονία νὰ κυριεύσει καὶ 
νὰ ἀλλάξει τὸν κόσμο. Καὶ τὸ 
ἔκανε! Σήμερα ζοῦμε πάνω στὰ 
θεμέλια αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ, 
ποὺ οἰκοδόμησε ὁ Μέγας Ἀλέ-
ξανδρος. Ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς 
εἶναι γέννημα τῆς ὀνομαζόμενης 
«ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς», πάνω 
στὴν ὁποία στερεώθηκε ὁ Χρι-
στιανισμός.

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, ἂς 

θυμηθοῦμε λίγο τὴν ἱστορία 
μας. Μιὰ λαμπρὴ ἱστορία, ποὺ 
ἀρχίζει στὰ μεγάλα νησιά, Κρή-
τη, Κύπρο, Κυκλάδες, μετὰ στὴν 
Ἰωνία μὲ τοὺς προσωκρατικοὺς 
φιλοσόφους. Ποιὸν νὰ πρωτο-
θυμηθοῦμε; τὸν  Ἡράκλειτο, 
ποὺ ἀσκεῖ τόσο μεγάλη γοητεία 
μέχρι σήμερα, τὸν Δημόκρι-
το, ποὺ ἀνακάλυψε τὸ ἄτομο, 
ἄλλους, ποὺ εἶπαν, πολὺ πρὶν 
ἀπὸ τὸν Κοπέρνικο καὶ τὸν Γαλι-
λαῖο, ὅτι ἡ γῆ γυρίζει; νὰ θυμη-
θοῦμε ἀκόμα τὸν Σωκράτη, τὸν 
Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν 
5ο αἰῶνα π.Χ., ποὺ ὀνομάσθηκε 
«χρυσοῦς αἰώνας»;

Ὁ Φίλιππος, πατέρας τοῦ 
Ἀλεξάνδρου καὶ βασιλιὰς τῆς 
Μακεδονίας, προσέλαβε γιὰ 
παιδαγωγὸ τοῦ γιοῦ του τὸν 
Ἀριστοτέλη (ὁ ὁποῖος γιὰ χίλια 
χρόνια στὸν μεσαίωνα θεωρεῖτο 
ὁ μεγαλύτερος φιλόσοφος τοῦ 
δυτικοῦ κόσμου). Ὁ νεαρὸς 
Ἀλέξανδρος, χαρισματικός, δέ-
χθηκε εὐχάριστα τὴ διδασκαλία. 
Ὁ  Ὅμηρος καὶ οἱ τραγικοὶ ἦταν 
οἱ ἀγαπημένοι του συγγραφεῖς.

Νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ ἱστο-
ρία τῆς Μακεδονίας ἀρχίζει ἀπὸ 
τὴ μινωικὴ ἐποχὴ καὶ ὅτι τὴν κα-
τοικοῦσαν ἑλληνικὰ φῦλα. Κά-
που κάπου τὰ ἑλληνικὰ φῦλα 
ἔρχονταν σὲ συγκρούσεις με-
ταξύ τους, ἐνῷ οἱ  Ἕλληνες τῆς 
Ἀθήνας εἶχαν τὴν τάση νὰ πε-
ριφρονοῦν τοὺς ὑπολοίπους. 
Πάντως ἦταν ὅλοι  Ἕλληνες, καὶ 
αὐτὸ τὸ βεβαιώνει ἡ συμμετο-
χή τους στοὺς Ὀλυμπιακοὺς 
Ἀγῶνες, ὅπου μόνο  Ἕλληνες 
μποροῦσαν νὰ λάβουν μέρος.

Μητέρα τοῦ Ἀλέξανδρου 
ἦταν ἡ  Ὀλυμπιάδα, μὲ κατα-

γωγὴ ἀπὸ τὴν  Ἤπειρο. Πανέ-
ξυπνη γυναίκα, ἴσως καὶ λίγο 
«πονηρή», ἔπεισε τὸν γιό της  
Ἀλέξανδρο ὅτι ἦταν «γιὸς θεοῦ».

Ὁ Ἀλέξανδρος (356-323 π.Χ.) 
ἀνέλαβε τὰ ἡνία τοῦ κράτους 
μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ πατέρα 
του Φιλίππου στὴν Πέλλα τὸ 336 
π.Χ. Ὁ Φίλιππος εἶχε ἤδη νικήσει 
τὴ Θήβα καὶ τὴν Ἀθήνα καὶ εἶχε 
ἐπιβάλει τὴ μακεδονικὴ ἡγεσία 
στὴ σχεδιαζόμενη πανελλήνια 
ἐκστρατεία κατὰ τῶν Περσῶν. Ὁ 
Ἀλέξανδρος χρειάστηκε νὰ ἐπι-
βεβαιώσει τὴ μακεδονικὴ ἡγε-
σία, ἐνῷ πῆρε χρησμὸ ἀπὸ τὴν 
Πυθία ποὺ ἔλεγε: « Ἀνίκητος εἶ, 
ὦ παῖ». Πράγματι, στὰ δεκατρία 
χρόνια τῆς ἐκστρατείας του, ὁ  
Ἀλέξανδρος δὲν ἐπρόκειτο νὰ 
ἡττηθεῖ ποτέ. Ὁ Ἀλέξανδρος κί-
νησε λοιπὸν γιὰ τὴν Περσία μὲ 
τοὺς θαυμάσιους στρατηγούς 
του, Παρμενίωνα, Πτολεμαῖο καὶ 
ἄλλους, καὶ πέρασε τὸν Ἑλλή-

Μέγας Ἀλέξανδρος                        
καὶ πολιτισμός
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σποντο, γιὰ νὰ δώσει ἕνα μάθη-
μα στοὺς Πέρσες, ποὺ εἶχαν ἔρθει 
νὰ κατακτήσουν τὴν Ἑλλάδα (νὰ 
θυμηθοῦμε τὸν Μαραθῶνα καὶ 
τὴ Σαλαμῖνα). Ὁ στρατός του 
ἦταν 35.000, ἔναντι 140.000 τοῦ 
ἐχθροῦ.

Μετὰ τὶς πρῶτες νίκες του 
κατὰ τῶν Περσῶν, ὁ Μέγας 
Ἀλέξανδρος πῆγε στὴν Αἴγυπτο, 
ὅπου ἐπισκέφθηκε τὸ μαντεῖο 
τοῦ  Ἄμμωνος Ρᾶ. Στὴν Αἴγυπτο 
ἔκτισε μιὰ ὡραία πόλη, καὶ τῆς 
ἔδωσε τὸ ὄνομά του: Ἀλεξάν-
δρεια. Πολλὲς Ἀλεξάνδρειες θὰ 
κτιστοῦν ἀργότερα ἀλλοῦ. Στὰ 
δεκατρία χρόνια ποὺ κράτησε 
ἡ ἐκστρατεία, κατακτήθηκαν 
πολλὲς χῶρες, καὶ συγκεκριμένα 
ὅλες οἱ περιοχὲς ποὺ ἀντιστοι-
χοῦν στὶς σημερινὲς Τουρκία, 
Συρία, Ἰσραήλ, Αἴγυπτο, Ἰράκ, 
Ἰράν, Ἀφγανιστάν, Ἰνδία, Πα-
κιστάν. Τὸ παράξενο εἶναι ὅτι 
ἀκόμη καὶ σήμερα οἱ ἐντόπιοι 
θυμοῦνται τὸ πέρασμα τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου καὶ χαίρονται νὰ λένε 
ὅτι εἶναι ἀπόγονοί του!

Πληθώρα ἐπιστημόνων ἀκο-
λουθοῦσε τὴν ἐκστρατεία, καὶ 
τὰ εὑρήματα μεταδίδοντο στὸν  
Ἀριστοτέλη. Ὁ Μέγας Ἀλέξαν-
δρος δὲν ἦταν ἕνας κοινὸς κα-
τακτητής. Ἤθελε νὰ ἑνώσει πολι-
τισμούς, δὲν ἦταν «ρατσιστής». 
Ὁ ἴδιος νυμφεύθηκε Περσίδα, 
τὴ Ρωξάνη, κόρη ἑνὸς σατράπη, 
καὶ πίεσε καὶ τοὺς στρατηγούς 
του νὰ νυμφευθοῦν Περσίδες. 
Παραχώρησε καὶ τιμὲς στοὺς 
συγγενεῖς τοῦ Δαρείου, ὅταν 
ἐγκαταστάθηκε στὴ Βαβυλῶνα.

Ὅταν ὁ Ἀλέξανρος πέθανε 
στὴ Βαβυλῶνα, τὴν πόλη τῶν 
πόλεων, ἦταν 33 χρονῶν. Γιὰ 
πολλοὺς ἦταν σὰ νά ’σβησε ὁ 
ἥλιος πάνω στὴ γῆ. Δὲν ἦταν βέ-
βαια ἅγιος ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, 
πρόσφερε ὅμως πολλὰ θετικὰ 
στὴν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ. 
Οἱ στρατηγοί του, μετὰ ἀπὸ 
ἀρκετὲς ἔριδες, μοιράστηκαν τὶς 
ἀπέραντες κατακτήσεις του. Ὁ 
Ἀντίπατρος πῆρε τὴ Μακεδονία 
καὶ τὴν  Ἑλλάδα, ὁ Λυσίμαχος 
τὴ Θράκη, ὁ Ἀντίγονος τὴ Μικρὰ 

Ἀσία, ὁ Σέλευκος τὴ Βαβυλῶνα 
καὶ ὁ Πτολεμαῖος τὴν Αἴγυπτο. 
Οἱ σπουδαιότερες πολιτεῖες ποὺ 
συνέχισαν τὸ ἔργο τοῦ Μεγά-
λου Ἀλεξάνδρου ἦταν ἡ Ἀλε-
ξάνδρεια μὲ τοὺς Πτολεμαίους, 
ἡ Πέργαμος καὶ ἡ Ἀντιόχεια. Ὁ 
Ἀντίπατρος πέθανε γρήγορα, 
καὶ ὁ Κάσσανδρος, ποὺ τὸν 
διαδέχθηκε, μισοῦσε τὸν Μέ-
γα Ἀλέξανδρο καὶ φρόντισε 
νὰ καταστρέψει ὅ,τι ἔργο εἶχε 
ἀφήσει. Ἡ  Ἀλεξάνδρεια εἶχε νὰ 
ἐπιδείξει μιὰ ὑπέροχη Βιβλιοθή-
κη, τὴν καλύτερη τοῦ κόσμου. 
Ὁ Φαληρεὺς εἶχε φέρει ἐκεῖ τὰ 
ἀριστουργήματα τῆς Ἀθήνας. 
Στὴν Πέργαμο ἄρχισαν νὰ γρά-
φουν τὰ ἀριστουργήματα τῆς 
ἐποχῆς πάνω στὶς περγαμηνές, 
δέρματα μικρῶν ζῴων (κατσι-
κιῶν, μικρῶν ἀρνιῶν) κατάλλη-
λα ἐπεξεργασμένων.

Αὐτὴ ἡ ἐποχή, ποὺ συνέχισε 
τὸ ἔργο τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀπὸ 
τὸ 323 π.Χ., ἔτος θανάτου του, 
μέχρι τὸ 30 π.Χ., ἔτος θανάτου 
τῆς Κλεοπάτρας, ἀπογόνου 
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τῶν Πτολεμαίων, ποὺ αὐτο-
κτόνησε, ὅταν ὁ  Ὀκταβιανὸς 
κυρίευσε τὴν Αἴγυπτο, ὀνομά-
στηκε  Ἑλληνιστικὴ  Ἐποχή. Ἡ 
ἐποχὴ αὐτὴ εἶναι σπουδαία γιὰ 
τὰ πνευματικὰ ἐπιτεύγματα καὶ 
τὶς σπουδαῖες ἐπιδόσεις της στὰ 
γράμματα καὶ τὶς τέχνες. Σὲ αὐτὴ 
τὴν ἐπποχὴ ἀνήκουν τὰ περισ-
σότερα ἀπὸ τὰ λεγόμενα  Ἑπτὰ 
Θαύματα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ 
σπουδαῖα ἔργα τέχνης, ὅπως ἡ 
Ἀφροδίτη τῆς Μήλου.

Ἡ  Ἑλληνιστικὴ ἐποχή, μά-
λιστα, εἶναι ἴσως ἡ λαμπρότερη 
τοῦ κόσμου, ἡ βάση τοῦ σημε-
ρινοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, μὲ 
ἐπιστέγασμα τὸν Χριστιανισμό. 
Σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς ποὺ εἶχε 
ἑνώσει ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, 
οἱ λαοὶ μιλοῦσαν καὶ ἔγραφαν 
ἑλληνικά, εἶχαν ἑλληνικὸ πολι-
τισμό, οἱ κυρίαρχες τάξεις ἦταν 
ἑλληνικές. Γύρω στὸ 250 π.Χ., 
στὴν Ἀλεξάνδρεια, οἱ  Ἑβραῖοι 
εἶχαν ξεχάσει τὴ γλῶσσα τους. 
Παρακάλεσαν λοιπὸν τὸν Πτο-
λεμαῖο νὰ φροντίσει νὰ μετα-
φραστοῦν τὰ ἱερὰ βιβλία τους (ἡ 

Παλαιὰ Διαθήκη). Ὁ Πτολεμαῖος 
ζήτησε ἕξι ἑλληνιστὲς ἀπὸ κάθε 
φυλὴ τοῦ Ἰσραήλ (6 Χ 12 = 72) 
νὰ κάνουν τὴ μετάφραση στὸ 
νησὶ Φάρος τῆς Ἀλεξάνδρειας. 
Αὐτὴ ἡ μετάφραση τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης στὰ ἑλληνικά, ἡ ὀνο-
μαζόμενη «τῶν Ἑβδομήκοντα», 
εἶναι ἡ ἐπίσημη τῆς  Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ ἡ μεγαλύτε-
ρη τιμὴ ποὺ ἔγινε στὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα εἶναι ὅτι ἡ Καινὴ Διαθή-
κη, τὸ σπουδαιότερο βιβλίο τοῦ 
κόσμου, γράφτηκε στὰ ἑλληνι-
κά, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ Ρώμη 
εἶχε κατακτήσει ὅλο τὸν τότε 
γνωστὸ κόσμο.

Οἱ Ρωμαῖοι ὁλοκλήρωσαν 
τὴν κατάκτηση τῆς  Ἑλλάδας τὸ 
147 π.Χ., ἅρπαξαν τοὺς καλύτε-
ρους θησαυροὺς καὶ τοὺς μετέ-
φεραν στὴ Ρώμη. Ἀλλά, ὅπως 
λέει καὶ τὸ γνωστὸ ρητό, « Ἡ 
Ἑλλάδα κατακτηθεῖσα κατέκτησε 
τὸ ἄγριο Λάτιο»... Γιὰ μιὰ ρωμα-
ϊκὴ οἰκογένεια, τὸ πιὸ σπουδαῖο 
ἦταν νὰ ἔχει  Ἕλληνα παιδαγωγό. 
Καὶ ἔτσι διατηρήθηκε ὁ πνευμα-
τικὸς πλοῦτος τῆς  Ἑλλάδας!

Τὸ πνεῦμα δὲν πεθαίνει· τὸ 
πνεῦμα «μετακομίζει». Ἔτσι, ὁ 
πολιτισμὸς αὐτὸς ἔζησε ἄλλα χί-
λια χρόνια ὡς Βυζαντινὸς Πολι-
τισμός. Καὶ ὅταν κατακτήθηκε τὸ 
Βυζάντιο, οἱ σοφοί του μετέφε-
ραν ὅ,τι πνευματικὸ ὑπῆρχε στὴ 
Δύση, ἡ ὁποία, χάρη σὲ αὐτὴ 
τή «μετάγγιση» τοῦ πολιτισμοῦ, 
γνώρισε τήν « Ἀναγέννηση» τῶν 
γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν.

Ἀναλογιζόμενοι τὴ λαμπρὴ 
πορεία τοῦ πολιτισμοῦ, τὴν 
ὁποία ἐγκαινίασε ὁ Μέγας  Ἀλέ-
ξανδρος μὲ τὶς κατακτήσεις του, 
δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλά-
βουμε τί ἐννοοῦσε ὁ Χριστός, 
ποὺ εἶπε, ὅταν κάποιοι  Ἕλληνες 
πῆγαν νὰ τὸν δοῦν: « Ἐλήλυθεν 
ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου» ( Ἰω., ιβ΄ 23). Μέσα 
ἀπὸ τὴ συνάντηση μὲ τὸν ἑλλη-
νικὸ πολιτισμό, μέσῳ τῶν  Ἑλλή-
νων καὶ μὲ ὄχημα τὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα, ὁ Χριστιανισμὸς ἔγινε 
οἰκουμενικός.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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Κάποτε κάποιος ἔφτασε σὲ μιὰ ὄαση στὴ μέση 
τῆς Ἐρήμου τῆς Ἰουδαίας, συνάντησε τὸν 
γέρο-Ἐλισσαῖο καὶ τὸν ρώτησε:

– Τί εἴδους ἄνθρωποι ζοῦν σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, 
γέροντα;

– Τί εἴδους ἄνθρωποι ζοῦσαν στὸν τόπο σου, 
παιδί μου; ρώτησε μὲ τὴ σειρά του ὁ γέροντας.

– Μιὰ κοινωνία ἐγωιστῶν καὶ κακῶν, ἀπάντη-
σε ὁ νεαρός. Εἶμαι χαρούμενος, ποὺ ἔφυγα ἀπὸ 
κοντά τους.

– Τοὺς ἴδιους θὰ βρεῖς κι ἐδῶ, παιδί μου, ἀπά-
ντησε στοχαστικὰ ὁ γέρο-Ἐλισσαῖος.

Τὴν ἴδια μέρα πέρασε ἀπὸ τὴν ὄαση νὰ πιεῖ 
νερὸ καὶ νὰ ξεκουραστεῖ ἕνας ἄλλος νεαρός, καὶ 
ρώτησε τὸν γέρο-Ἐλισσαῖο:

– Γέροντα, τί εἴδους ἄνθρωποι ζοῦν ἐδῶ;
Ὁ γέροντας ἀπάντησε μὲ τὴν ἴδια ἐρώτηση:
– Τί εἴδους ἄνθρωποι ζοῦν στὸν τόπο ἀπὸ τὸν 

ὁποῖο ἔρχεσαι, παιδί μου;
Ὁ νεαρὸς ἀπάντησε:

Ἀπό τὸ διαδίκτυο

Βλέπουμε γύρω μας ὅ,τι κουβαλᾶμε μέσα μας

Ἕνας πατέρας μὲ οἰκονομικὴ ἄνεση, θέλοντας 
νὰ διδάξει στὸν γιό του τί σημαίνει φτώχεια, τὸν 
πῆρε μαζί του, γιὰ νὰ περάσουν λίγες μέρες στὸ 
χωριό, σὲ μιὰ οἰκογένεια ποὺ ζοῦσε στὸ βουνό.

Πέρασαν τρεῖς μέρες καὶ δυὸ νύχτες στὴν ἀγροι-
κία. Καθὼς ἐπέστρεφαν στὸ σπίτι, μέσα στὸ αὐτο-
κίνητο, ὁ πατέρας ρώτησε τὸν γιό του:

«Πῶς σοῦ φάνηκε ἡ ἐμπειρία;»
« Ὡραία», ἀπάντησε ὁ γιὸς μὲ τὸ βλέμμα καρ-

φωμένο στὸ κενό.
«Καὶ τί ἔμαθες;» συνέχισε μὲ ἐπιμονὴ ὁ πατέρας.
Ὁ γιὸς ἀπάντησε:
« Ἐμεῖς ἔχουμε ἕνα σκύλο, ἐνῷ αὐτοὶ τέσσερις...
Ἐμεῖς ἔχουμε μιὰ πισίνα ποὺ φθάνει μέχρι τὴ 

μέση τοῦ κήπου, ἐνῷ αὐτοὶ ἔχουν ἕνα ποτάμι δίχως 
τέλος, μὲ κρυστάλλινο νερό, ποὺ μέσα του καὶ 
γύρω του ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ὀμορφιές...

Ἐμεῖς εἰσάγουμε φαναράκια ἀπὸ τὴν Ἀσία, γιὰ 
νὰ φωτίζουμε τὸν κῆπό μας, ἐνῷ αὐτοὶ φωτίζονται 
ἀπὸ τὰ ἀστέρια καὶ τὸ φεγγάρι...

Ἡ αὐλή μας φθάνει μέχρι τὸν φράκτη, ἐνῷ ἡ 
δική τους μέχρι τὸν ὁρίζοντα...

Ἐμεῖς ἀγοράζουμε τὸ φαγητό μας, ἐνῷ αὐτοὶ 

σπέρνουν καὶ θερίζουν γι’ αὐτό...
Ἐμεῖς ἀκοῦμε CD. Αὐτοὶ ἀπολαμβάνουν μιὰ 

ὑπέροχη συμφωνία ἀπὸ πουλιά, βατράχια καὶ 
ἄλλα ζῷα. Καὶ ὅλα αὐτὰ διακόπτονται ποὺ καὶ 
ποὺ ἀπὸ τὸ ρυθμικὸ τραγούδι τοῦ γείτονα, ποὺ 
ἐργάζεται στὸ χωράφι...

Ἐμεῖς μαγειρεύουμε μὲ ἠλεκτρικὴ κουζίνα.  Ὅ,τι 
ὅμως τρῶνε αὐτοὶ ἔχει τὴν πιὸ θεσπέσια γεύση, 
γιατὶ μαγειρεύουν στὰ ξύλα...

Ἐμεῖς, γιὰ νὰ προστατευτοῦμε, ζοῦμε περικυ-
κλωμένοι ἀπὸ ἕνα τοῖχο μὲ συναγερμό. Αὐτοὶ ζοῦν 
μὲ τὶς πόρτες τους ὀρθάνοιχτες, προστατευμένοι 
ἀπὸ τὴ φιλία τῶν γειτόνων τους...

Ἐμεῖς ζοῦμε «καλωδιωμένοι» μὲ τὸ κινητό, 
τὸν ὑπολογιστή, τὴν τηλεόραση. Αὐτοί, ἀντίθετα, 
«συνδέονται» μὲ τὴ ζωή, τὸν οὐρανό, τὸν ἥλιο, τὸ 
νερό, τὸ πράσινο τοῦ βουνοῦ, τὰ ζῷά τους, τοὺς 
καρποὺς τῆς γῆς, τὴν οἰκογένειά τους...

Σ’ εὐχαριστῶ, μπαμπά, ποὺ μοῦ δίδαξες πόσο 
φτωχοὶ εἴμαστε...».

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ

Τὶ σημαίνει φτώχεια
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Ἦταν κάποτε ἕνα τυφλὸ κορίτσι, ποὺ μισοῦσε 
τὸν ἑαυτό του, ἐπειδὴ ἦταν τυφλή. Μισοῦσε 
ὅλους, ἐκτὸς ἀπὸ ἕναν παιδικό της φίλο, ὁ 

ὁποῖος τὴν ἀγαποῦσε. Αὐτὸς ἦταν πάντα ἐκεῖ, ὅποτε 
τὸν χρειαζόταν. Κι αὐτὴ τοῦ εἶπε: « Ἂν μόνο μπο-
ροῦσα νὰ δῶ τὸν κόσμο, θὰ σὲ παντρευόμουν».

Μιὰ μέρα, τὸ κορίτσι βρῆκε τὸ φῶς της μὲ μιὰ 
ἐπέμβαση μεταμόσχευσης. Ὅταν οἱ ἐπίδεσμοι 
βγῆκαν, μποροῦσε νὰ δεῖ τὰ πάντα, μαζὶ καὶ τὸν 
φίλο της. Αὐτὸς τὴν ρώτησε: «Τώρα ποὺ μπορεῖς 
νὰ δεῖς τὸν κόσμο, θὰ μὲ παντρευτεῖς;».

Τὸ κορίτσι κοίταξε τὸν φίλο της καὶ εἶδε ὅτι ἦταν 
τυφλός. Ἡ θέα τῶν κλειστῶν βλέφαρών του τὴν 
σόκαρε. Ἦταν κάτι ποὺ δὲν τὸ περίμενε. Ἡ σκέψη 
ὅτι θὰ τὰ ἔβλεπε γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς της τὴν 
ἔκανε νὰ ἀρνηθεῖ νὰ τὸν παντρευτεῖ.

Ὁ φίλος της ἔφυγε μὲ δάκρυα, καὶ μέρες ἀργό-
τερα τῆς ἔγραψε ἕνα σημείωμα: «Φρόντιζε τὰ μάτια 
σου, ἀγαπημένη μου, γιατί, πρὶν γίνουν δικά σου, 
ἦταν δικά μου».

Ἔτσι δουλεύει συχνὰ τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
ὅταν ἡ κατάστασή μας ἀλλάζει. Μόνο πολὺ λίγοι 
θυμοῦνται πῶς ἦταν ἡ ζωὴ πρίν, καὶ ποιὸς ἦταν 
πάντα στὸ πλευρό τους στὶς πιὸ ὀδυνηρὲς κατα-
στάσεις.

Ἡ ζωὴ εἶναι ἕνα δῶρο.
Σήμερα, πρὶν πεῖς μιὰ προσβλητικὴ κουβέντα, 

σκέψου κάποιους ποὺ δὲν μποροῦν νὰ μιλήσουν.
Πρὶν παραπονεθεῖς γιὰ τὴ γεύση τοῦ φαγητοῦ, 

σκέψου κάποιους ποὺ δὲν ἔχουν τίποτα νὰ φᾶνε.
Πρὶν παραπονεθεῖς γιὰ τὸν ἢ τὴ σύζυγό σου, 

σκέψου κάποιους ποὺ ἐκλιπαροῦν τὸν Θεὸ γιὰ 
ἕνα σύντροφο.

Σήμερα, πρὶν παραπονεθεῖς γιὰ τὴ ζωή, σκέψου 
κάποιους ποὺ ἔφυγαν πολὺ νωρὶς γιὰ τὸν οὐρανό.

Πρὶν παραπονεθεῖς γιὰ τὰ παιδιά σου, σκέψου 
κάποιους ποὺ ἐπιθυμοῦν παιδιά, ἀλλὰ δὲν μπο-
ροῦν νὰ ἀποκτήσουν.

Πρὶν μαλώσεις γιὰ τὸ βρώμικο σπίτι ποὺ κά-
ποιος δὲν καθάρισε ἢ δὲν σκούπισε, σκέψου τοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ μένουν στὸν δρόμο.

Πρὶν γκρινιάξεις γιὰ τὴν ἀπόσταση ποὺ κάνεις 
ὁδηγώντας, σκέψου κάποιους ποὺ κάνουν τὴν ἴδια 
ἀπόσταση μὲ τὰ πόδια.

Καὶ ὅταν εἶσαι κουρασμένος καὶ παραπονιέσαι 
γιὰ τὴ δουλειά σου, σκέψου τοὺς ἄνεργους, τοὺς 
ἀνάπηρους καὶ αὐτοὺς ποὺ θὰ εὔχονταν νὰ εἶχαν 
τὴ δουλειά σου.

Πρὶν σκεφθεῖς νὰ κουνήσεις τὸ δάκτυλο ἢ νὰ 
καταδικάσεις κάποιον, θυμήσου ὅτι κανένας ἀπὸ 
μᾶς δὲν εἶναι χωρὶς ἁμαρτία καὶ ὅλοι μας εἴμαστε 
ὑπόλογοι σὲ ἕνα Δημιουργό.

Καὶ ὅταν καταθλιπτικὲς σκέψεις μοιάζουν νὰ σὲ 
καταβάλλουν, βάλε ἕνα χαμόγελο στὸ πρόσωπό 
σου καὶ εὐχαρίστησε τὸν Θεό, ποὺ εἶσαι ἀκόμα 
ζωντανός.

Ὁ Θεὸς νὰ σὲ εὐλογεῖ!
Γιὰ τὴν ἀντιγραφή
ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΗ

Ἡ τυφλή

– Μιὰ θαυμάσια ὁμάδα ἀνθρώπων, φιλική, εἰλι-
κρινής, φιλόξενη. Εἶναι πολὺ λυπηρό, ποὺ πρέπει 
νὰ τοὺς ἀφήσω.

– Τὸν ἴδιο τύπο ἀνθρώπων θὰ συναντήσεις κι 
ἐδῶ, εἶπε ὁ γέρο-Ἐλισσαῖος.

Ὁ μικρὸς ἐγγονός του, ποὺ ἄκουσε τὶς συνομι-
λίες, τὸν ρώτησε, σὰν ἔμειναν οἱ δυό τους:

– Παπποῦ, πῶς γίνεται νὰ δίνεις τόσο διαφορε-
τικὲς ἀπαντήσεις στὴν ἴδια ἐρώτηση;

Κι ὁ γέρο-Ἐλισσαῖος ἀπάντησε:
– Ἄκου, παιδί μου. Ὁ καθένας μας κουβαλᾷ 

στὴν καρδιά τὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο ζεῖ. Αὐτὸς 
ποὺ δὲν βρῆκε τίποτα καλὸ στὰ μέρη ἀπὸ ὅπου 
πέρασε δὲν θὰ συναντήσει οὔτε κι ἐδῶ κάτι καλό. 
Ἐκεῖνος ποὺ συνάντησε φίλους ἐκεῖ θὰ βρεῖ κι ἐδῶ. 
Κι αὐτό, διότι στὴν πραγματικότητα ἡ ψυχικὴ στάση 
εἶναι τὸ μόνο πρᾶγμα στὴ ζωή μας ποὺ μποροῦμε 
νὰ ἐλέγχουμε ἀπόλυτα. Αὐτὸ μὴν τὸ ξεχνᾷς ποτέ, 
καθὼς θὰ μεγαλώνεις.

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ

224

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ν
ο

εμ
βρ

ιο
σ
 -

 δ
εκ

εμ
βρ

ιο
σ
  

2
0

1
4



Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν

Ἡ 21η Σεπτεμβρίου εἶναι Διεθνὴς  Ἡμέρα Εἰρή-
νης, καὶ ἡ 10η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ἡμέρα 
Ἐπιστήμης γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν Ἀνάπτυξη. Νὰ 
καθιερωθεῖ καὶ μία ἡμέρα ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ γιὰ τὴν 
παγκόσμια εἰρήνη.

Σὲ ὅποιον Θεὸ καὶ ἂν πιστεύει καθένας ἀπὸ τὰ 
δισεκατομμύρια κατοίκων τοῦ πλανήτη, ἂς ὑψώ-
σουμε ὅλοι θερμὴ δέηση γιὰ μετριασμὸ τοῦ αἱμα-
τοκυλίσματος, ποὺ τόσο ὕπουλα καὶ μεθοδικά, μὲ 
διάφορες προφάσεις, προκαλεῖ ἡ ἀσίγαστη δίψα 
γιὰ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ κυριαρχία.

Ὁ Θουκυδίδης ἔγραψε ὅτι οἱ πόλεμοι θὰ ἐπανα-
λαμβάνονται, γιατὶ δὲν ἀλλάζει ἡ ἀνθρώπινη φύση. 
Προτείνω, λοιπόν, ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι 
νὰ μὴν παραδοθοῦμε ἀμαχητὶ στὴ μοῖρα τῶν συ-
γκρούσεων ποὺ ἄλλοι ὀργανώνουν γιὰ μᾶς, χωρὶς 
ἐμᾶς. Νὰ ἱκετεύσουμε τὸν Θεό μας νὰ σταματήσει 
ἡ τόση βία ἐπάνω στὴ γῆ, ποὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ 
θέριεψε καὶ ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ μισαλλοδοξία.

Ἔστω, ἂς εἶναι καὶ γιὰ μία ἡμέρα, νὰ γαληνέ-
ψουν οἱ ψυχές, νὰ γλυκάνουν, νὰ φωτίσει ὁ ἥλιος 
ἤρεμα πρόσωπα.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

*     *     *

Τὸ ἄστρο

Στοὺς τρικυμισμένους καιρούς μας, ποὺ καται-
γίδες πολέμων καὶ κύματα ἐξαθλίωσης συνθλί-
βουν τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων σὲ πολλὰ μέρη τοῦ 
κόσμου, Κύριε, ἐλέησέ μας καὶ στεῖλε τὸ Ἄστρο 
Σου νὰ λάμψει μέσα στὴν ἀσέληνη νύχτα τῆς δο-
κιμασίας. Νὰ φωτίσει τὶς ψυχὲς νὰ ἔρθουν νὰ Σὲ 
συναντήσουν, νὰ περπατήσουν στὸν δρόμο τῆς 
ἀγάπης Σου.

Χριστέ μου, στέρξε νὰ ξαναγεννηθεῖς στὴν τα-
ραγμένη ἐποχή μας, ἐπὶ γῆς εἰρήνη καὶ ἐν ἀνθρώ-
ποις εὐδοκία.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

ἂς ὑψώσουμε ὅλοι θερμὴ δέη-
ση γιὰ μετριασμὸ τοῦ αἱματοκυ-
λίσματος, ποὺ τόσο ὕπουλα καὶ 

μεθοδικά, μὲ διάφορες προφάσεις, 
προκαλεῖ ἡ ἀσίγαστη δίψα γιὰ οἰκο-

νομικὴ καὶ πολιτικὴ κυριαρχία.

K

K

Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Κἄτι εἶδα...
Μιὰ βροντὴ μὲ ξύπνησε χαράματα. Τὴν προ-

ηγούμενη εἶχα κουραστεῖ πολύ, κι ἔτσι ὁ ὕπνος 
τὸ βράδυ μὲ πῆρε νωρίς. Τὸ πρωινὸ ξύπνημα δὲν 
μὲ πείραξε, γιατὶ εἶχα, μᾶλλον, ξεκουραστεῖ. Καὶ 
θυμήθηκα κάποιες μπόρες... ἄλλες.

Κάποια φορὰ ποὺ βγῆκα βιαστικὰ ἀπ’ τὸ σπίτι, 
δὲν εἶχα προσέξει ἀπ’ τὸ παράθυρο τὴ μαυρίλα στὸν 
οὐρανὸ οὔτε εἶχα ἀκούσει κάτι μπουμπουνητά. Δὲ 
βαριέσαι, εἶπα, δὲ θὰ βρέξει. Ἀλλὰ δὲν πρόλαβα νὰ 
κάνω μερικὰ βήματα, κι ἄρχισε νὰ βρέχει. Μπόρα 
εἶναι καὶ θὰ περάσει, εἶπα. Ἀλλὰ ἡ Ἀθήνα δὲν ξέρει 
ἀπὸ κάτι τέτοια. Ἡ βροχὴ δυνάμωσε. 

Εὐτυχῶς βρέθηκα κοντὰ σὲ κάποιο πρώην κα-
φενεῖο τῆς γειτονιᾶς κι ἀπάγκιασα στὸ στέγαστρό 
του. Καὶ μελαγχόλησα, γιατὶ εἶδα στὶς προθῆκες 
του ἕνα πωλητήριο. Τὸ μαγαζὶ εἶχε ἀδειάσει ἀπὸ 
ἄψυχα (ψυγεῖα, τραπεζά-
κια, καρέκλες) κι ἀνθρώ-
πους. Καὶ μοῦ φάνηκε σὰ 
νἆταν μιὰ ὕπαρξη, ποὺ 
λυπόταν γιὰ τὴ μουγκα-
μάρα ποὺ ἐπικρατοῦσε 
καὶ τὴ γύμνια της. Ὅταν 
ἦταν ἀνοιχτό, πήγαιναν 
συνήθως ἄνθρωποι 
μεγάλης ἡλικίας, γιὰ 
νὰ πιοῦν ἕναν καφέ. 
Ἄνθρωποι ποὺ θέλανε 
νὰ μιλήσουν, νὰ διαφω-
νήσουν γιὰ τὴν πολιτική, 
τὰ ποδοσφαιρικὰ καὶ νὰ 
ποῦν τὸν πόνο τους. Κι 
αὐτὸ χαμογελοῦσε εὐχα-
ριστημένο...

Σὲ λίγο ἡ βροχὴ κόπασε, καὶ γὼ ἔφυγα μ’ ἀνά-
λογα συναισθήματα.

Κἄτι ἄκουσα...
Νωρὶς τὸ ἀπόγευμα πῆγα στὸ σπίτι μιᾶς φίλης, 

ποὺ ἔχει τὴν τύχη νὰ ζεῖ σὲ μονοκατοικία, περιτρι-
γυρισμένη ἀπὸ ἕναν ὡραῖο κῆπο σὲ κάποιο προ-
άστιο. Μολονότι φθινόπωρο, δὲν μὲ σταμάτησε ἡ 
πιθανότητα βροχῆς. Μέχρι νὰ φτάσω στὸ σπίτι τῆς 
φίλης μου, ἔριξε μιὰ μπόρα, ποὺ μὲ βρῆκε μέσα 

στὸ λεωφορεῖο, καὶ ὁ καιρὸς ξεθύμανε. Βγήκαμε 
λοιπὸν στὸν κῆπο καὶ καθήσαμε στὴ βεράντα, ποὺ 
ἦταν σκεπασμένη, παρέα μ’ ἕνα καναρινάκι. «Πῶς 
τὸ λένε;», ρώτησα, καὶ μοῦ εἶπε ὅτι δὲν τὸ εἶχαν 
βαφτίσει. Ἀλλὰ τὸ κελάηδισμα ποὺ ἄκουσα δὲν 
μπορῶ νὰ σᾶς τὸ περιγράψω. Τοῦ μιλοῦσες, κι 
αὐτὸ σοῦ ἀπαντοῦσε τραγουδώντας. Τὸ κελάη-
δισμά του ἔμοιαζε σὰν νἆταν πολλὰ καναρίνια 
μαζί. Καὶ σκέφτηκα ὅτι μποροῦσε ἡ φίλη μου νὰ 
τὸ ὀνομάσει «Μαρία Κάλλας». Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι 
ἡ ὥρα πέρασε ὑπέροχα μὲ τὸ καναρινάκι καὶ τὸ 
τραγούδι του, ποὺ ἀκόμη τό ’χω στ’ αὐτιά μου καὶ 
νιώθω ἀγαλλίαση.

Κἄτι μοὖπαν...
Μιὰ ἀγαπημένη ἐξαδέλφη μοὖπε γελώντας: 

«Δὲν θὰ γράψεις κάτι γιὰ μένα;». Κι ἡ εὐκαιρία δό-
θηκε, ὅταν μὲ φιλοξένησε 
τέλος φθινοπώρου, στὴν 
πατρίδα μας, ποὺ συνή-
θως βρέχει. Ἡ ἐξαδέλφη 
μου κρατάει τὸ παιδὶ τῆς 
μικρῆς της κόρης, γιατὶ 
οἱ γονεῖς του δουλεύ-
ουν. Εἶναι ἕνα κοριτσάκι 
περίπου τεσσάρων ἐτῶν, 
κουκλάκι, ὁ Θεὸς νὰ τὄχει 
καλά. Τὰ λογάκια του καὶ 
τὰ σκερτσάκια του, ὅταν 
σὲ ξέρει, δὲν περιγράφο-
νται. Κι ἔτσι οἱ τρεῖς μας 
περάσαμε μαζὶ αὐτὸ τὸ 
μικρὸ διάστημα ποὺ ἔμει-
να ἐκεῖ. Ὁ οὐρανὸς πότε 
γελοῦσε, ἀλλὰ τὸν περισ-

σότερο καιρὸ ἔκλαιγε – ἔβρεχε θέλω νὰ πῶ. Ἕνα 
πρωινὸ ἄστραφτε καὶ βρόνταγε, κι ἡ βροχὴ ἔπεφτε 
μὲ τὸ τουλούμι. Κάθε φορὰ ποὺ βροντοῦσε, τὸ πο-
νηρούλι, ποὺ βρισκότανε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς γιαγιᾶς 
του, ἀγκάλιαζε μὲ τὰ μικρὰ χεράκια του τὸν λαιμό 
της καὶ ἔλεγε: «Γαγιάκα μου», τάχα φοβισμένα, καὶ 
γέλαγε. Τί νὰ γράψω ἄλλο γιὰ σένα, «γιαγιάκα μου», 
ποὺ ἡ κούραση τῆς ἡμέρας ποὺ ἔχεις γι’ αὐτὸ τὸ 
πλασματάκι περνάει μ’ αὐτὴ καὶ μόνο τὴ λεξούλα!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Μετὰ τὴ μπόρα
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Εἴκοσι χρόνια συμπληρώθη-
καν στὶς 15 Ἰουνίου 2014, 
ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Μάνος 

Χατζιδάκις ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωή. 
Σπάνια μουσικὴ ἰδιοφυΐα, μά-
γος τῆς μελῳδίας, «ὁ Μότσαρτ 
τῆς ἐλαφρᾶς μουσικῆς», ὅπως 
ἔχει δίκαια χαρακτηρισθεῖ, ἀλλὰ 
καὶ προσωπικότητα μὲ ἰδιαίτε-

ρη πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ 
ρηξικέλευθο πολιτικὸ λόγο. Καὶ 
μολονότι μὲ πολλὰ μπορεῖ κά-
ποιος νὰ διαφωνήσει μαζί του, 
τόσο ἀναφορικὰ μὲ ὁρισμένες 
ἀπόψεις του ὅσο καὶ μὲ ἐπιλογὲς 
τῆς ζωῆς του, δὲν μπορεῖ ὅμως 
νὰ μὴν παραδεχθεῖ πὼς ὁ Μάνος 
Χατζιδάκις ἦταν ἕνας ἀληθινός, 
ἕνας γνήσιος ἄνθρωπος, μιὰ 
ψυχή ἐλεύθερη, ἀσυμβίβαστη, 
ἀδιαπραγμάτευτη. Ὑπερασπί-
στηκε τὴν ἀλήθεια του μὲ κάθε 
τίμημα. Καί, ἂν καὶ τίμησε τὴν 
τέχνη του ὅσο λίγοι, παρέμεινε 
ταπεινὸς διαχειριστὴς τοῦ ταλέ-
ντου του. Δὲν προσπάθησε ποτὲ 
νὰ καλλιεργήσει καὶ νὰ συντη-
ρήσει κάποιον προσωπικὸ μῦθο. 
Ἀντίθετα, μάλιστα, ἔφτανε στὸ 
σημεῖο ἀκόμη καὶ νὰ ἀπαξιώνει 
μέρος τοῦ ἔργου, ποὺ γιὰ πολ-

Παρακαταθῆκες                            
Μάνου Χατζιδάκι                                           

Εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του

λούς, καὶ μάλιστα εἰδήμονες, 
θεωρεῖται σημαντικό. Χαρακτη-
ριστικό –ἀλλὰ ὄχι μοναδικό– πα-
ράδειγμα ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς 
ὅτι οὐδέποτε παρέλαβε τὸ βρα-
βεῖο  Ὄσκαρ ποὺ κέρδισε γιὰ τὸ 
soundtrack τῆς ταινίας Ποτὲ τὴν 
Κυριακή, τὸ πασίγνωστο παγκο-
σμίως τραγούδι «Τὰ παιδιὰ τοῦ 

Πειραιᾶ», καὶ ὅτι πέταξε στὸν κά-
λαθο τῶν ἀχρήστων τὸ ἀγαλμα-
τίδιο, τὸ ὁποῖο τυχαῖα βρῆκε καὶ 
κράτησε κρυφὰ ἡ ἀδελφή του. Ἡ 
ὑστεροφημία ἦταν γι’ αὐτὸν κά-
τι ἀπόλυτα ἀδιάφορο. Κάποιοι 
ὄντως τὸν παρέδωσαν στὴ λή-
θη ἤ –χειρότερα– τὸν ἀδίκησαν 

ἢ δὲν τὸν κατέταξαν ἐκεῖ ποὺ 
τοῦ ἀξίζει. Ἑλληνικὰ πράγματα. 
Πολλοί ὅμως, μεταξὺ αὐτῶν καὶ 
ἐμεῖς, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ 
τὸν θυμόμαστε καὶ ὡς μουσικὸ 
καὶ ὡς ἄνθρωπο. Γιὰ τὸν σκοπὸ 
αὐτὸ ἐπιλέξαμε νὰ σταχυολο-
γήσουμε κάποιες ἀπόψεις του 
ποὺ κρίναμε ὅτι ἔχουν πολλὰ 
νὰ ποῦν καὶ στὸν ἄνθρωπο τῆς 
ἐποχῆς μας.

Γιὰ τὸ τραγούδι:
«Δὲν εἶναι τὸ τραγούδι μου 

ἁπλοϊκὸ κι εὐχάριστο σὰν τὸ τε-
νεκεδένιο σῆμα μιᾶς πολιτικῆς 
παράταξης ἢ ἑνὸς ἀθλητικοῦ 
συλλόγου. Δὲν κολακεύει τὶς συ-
νήθειές σας οὔτε καὶ διασκεδάζει 

τὴν ἀμηχανία σας, τὴν οἰκογενει-
ακή σας πλήξη ἢ τὴν ἐρωτική σας 
ἀνεπάρκεια. Δὲν εἶναι τὸ τραγούδι 
μου μονόφωνη ἀρτηρία οὔτε μιὰ 
πολυφωνικὴ καὶ λαϊκὴ ὑστερία. 
Εἶναι μιὰ μυστικὴ πηγή, μιὰ στάση 
πρέπουσα καὶ ἠθικὴ ἀπέναντι στὰ 

Ὁ Μάνος Χατζιδάκις ἦταν ἕνας ἀληθινός, 
ἕνας γνήσιος ἄνθρωπος, μιὰ ψυχή ἐλεύθερη, 

ἀσυμβίβαστη, ἀδιαπραγμάτευτη.

K
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Δὲν προσπάθησε ποτὲ νὰ καλλιεργήσει καὶ νὰ 
συντηρήσει κάποιον προσωπικὸ μῦθο. Ἀντίθε-
τα, μάλιστα, ἔφτανε στὸ σημεῖο ἀκόμη καὶ νὰ 

ἀπαξιώνει μέρος τοῦ ἔργου, ποὺ γιὰ πολλούς, 
καὶ μάλιστα εἰδήμονες, θεωρεῖται σημαντικό.
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ψεύδη τοῦ καιροῦ μας, ἕνα παιχνί-
δι εὐφάνταστο μ’ ἀπρόβλεπτους 
κανόνες, μιὰ μελῳδία ἀπρόσμε-
νη, ποὺ γίνεται δική σας, δεμένη 
ἀδιάσπαστα μὲ ἄφθαρτες λέξεις, 
ποιητικὲς καὶ ξαναγεννημένες...».

Ἡ δίψα τοῦ Οὐρανοῦ
καὶ οἱ ἐχθροί της:

«Γιατὶ ἔτσι καθὼς γίναμε πολ-
λοί πάνω στὴ Γῆ, πῶς θὰ ἐλέγ-
ξουμε τὸν κάθε ἕνα χωριστά, πῶς 
θὰ τὸν παρακολουθήσουμε καὶ 
πῶς θὰ ξέρουμε τί σκέφτεται καὶ 
ποῦ τὸ πάει ὁ λογισμός του; Μό-
νο σὰν εἶναι κάπου ἐγγεγραμμέ-
νος, ποὺ νὰ ἐκπροσωπεῖται καὶ 
νὰ ἐκπροσωπεῖ. Μονάχα τότες 
εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλεγχθεῖ, καὶ νὰ 
μὴν προκαλεῖ, νὰ μὴν ἀποτελεῖ 
ἀπειλή. Ἀλλὰ κανεὶς δὲν θέλει 
νὰ πιστέψει πὼς βασικὸ αἴτημά 
μας ὑπῆρξε πάντα καὶ εἶναι ὁ 
Οὐρανός.[...] Πάντα ἐπιμένουν νὰ 
μᾶς διδάσκουνε αὐτὸ τὸ κάπως 
ὕποπτο «ἐπιστροφὴ στὴ Γῆ». Μᾶς 
ἀποκρύπτουν πὼς τὸ φυσικό μας 
εἶναι νὰ πετᾶμε. Πὼς στὴν τελειω-
τικὴ μορφή μας θἄχουμε φτερά».

Γιὰ τὴν παιδεία:
«Ἡ μόνη ἀντιβίωση γιὰ τὴν 

καταπολέμηση τοῦ κτήνους ποὺ 
περιέχουμε εἶναι ἡ Παιδεία. Ἡ ἀλη-
θινὴ παιδεία, καὶ ὄχι ἡ ἀνεύθυνη 
ἐκπαίδευση καὶ ἡ πληροφορία 
χωρὶς κρίση καὶ χωρὶς ἀνήσυχη 
ἀμφισβητούμενη συμπερασμα-
τολογία. Αὐτὴ ἡ παιδεία ποὺ δὲν 
ἐφησυχάζει οὔτε δημιουργεῖ αὐτα-
ρέσκεια στὸν σπουδάζοντα, ἀλλὰ 
πολλαπλασιάζει τὰ ἐρωτήματα καὶ 
τὴν ἀνασφάλεια. Ὅμως μιὰ τέτοια 
παιδεία δὲν εὐνοεῖται ἀπὸ τὶς πο-
λιτικὲς παρατάξεις καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς 
κυβερνήσεις, διότι κατασκευάζει 
ἐλεύθερους καὶ ἀνυπότακτους πο-
λίτες μὴ χρήσιμους γιὰ τὸ εὐτελὲς 
παιχνίδι τῶν κομμάτων καὶ τῆς 
πολιτικῆς. Κι ἀποτελεῖ πολιτική 

«παράδοση» ἡ πεποίθηση πὼς 
τὰ κτήνη, μὲ κατάλληλη τακτικὴ 
καὶ ἀντιμετώπιση, καθοδηγοῦνται, 
τιθασεύονται».

Ἐθνικὰ ἀλλὰ ὄχι 
ἐθνικιστικά:

«Καὶ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι, σὲ 
τελευταία ἀνάλυση, οἱ μόνες 
στιγμὲς ποὺ σκεφθήκαμε σοβαρὰ 
ὡς ἔθνος ἦταν στὶς καταστροφές. 
Ἃς περάσουμε μιὰ καταστροφή, 
μπὰς καὶ σωθοῦμε σοβαρά».

«Δὲν μ’ ἀρέσει νὰ παριστάνω 
τὸν πολὺ  Ἕλληνα. Θέλω νὰ εἶμαι 
ὅσο εἶμαι. Καιρὸς εἶναι ἡ ἔννοια 
Ἕλληνας νὰ δώσει τὴ θέση της 
στὴν ἔννοια ἄνθρωπος. Καὶ τότες 
πιστεύω πὼς θὰ συνδεθοῦμε μὲ 
μιὰ πιὸ βαθιὰ παράδοση, πού, 
κατὰ σύμπτωση, εἶναι κι αὐτὴ 
γνησίως ἑλληνική».

Γιὰ τὴν ἐξουσία:
« Ὅλες οἱ ἐπαναστάσεις κατα-

λήγουν στὴν κατάκτηση τῆς ἀνε-
γκέφαλης Κυρίας. Τῆς Ἐξουσίας. 
Αὐτὴ ἡ κατάκτηση, ὡς γνωστόν, 
δημιουργεῖ Δίκαιον, μακρὰν τῶν 
ὀνειρικῶν στόχων μιᾶς ἐπανά-
στασης. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ προ-
κύπτουν ἀπὸ μιὰ ἐπανάσταση πε-
ριέχουν τὰ ἴδια συστατικὰ μὲ τοὺς 
ἀποχωρήσαντες ἢ τοὺς ἡττηθέντες 
(…). Χρειάζεται ἰσχυρὴ παιδεία, γιὰ 
ν’ ἀνθέξει κανεὶς στὴν ἔννοια τῆς 
Ἐξουσίας καὶ τῆς ἐπιτυχίας».

Γιὰ τὴν κρίση τῆς 
δημοκρατίας:

«Πῶς νὰ ἀντιδράσουμε, ὅταν 
ἡ μεγάλη πλειοψηφία ζεῖ τὴν 
πλάνη πὼς ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ 
τοὺς τυχοδιῶκτες τοῦ Τύπου καὶ 
τῆς Πολιτικῆς καὶ πὼς ἡ θέλησή 
της κυβερνᾶ; Πῶς θὰ μπορέσει 
νὰ ἀποφύγει τὴ θανάσιμη ψευ-
δαίσθηση ποὺ ἔντεχνα ἔχουν 

δημιουργήσει οἱ ἑκάστοτε κρα-
τοῦντες [...]; [...]Μιὰ καινούργια 
τάξη ἀρχίζει νὰ γεννιέται ἀπὸ τοὺς 
φωτισμένους καὶ ἀνησυχοῦντες 
κάθε παράταξης. Καὶ φυσικὰ κα-
λούμεθα νὰ ζήσουμε διωγμοὺς 
καὶ καταδιώξεις ὅλων αὐτῶν τῶν 
ἀνήσυχων καὶ πεφωτισμένων, στὸ 
ὄνομα τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ Σοσια-
λισμοῦ, ἐτούτη τὴ φορά. Ὅπως 
παλιὰ στὸ ὄνομα τῆς Πατρίδας 
καὶ τοῦ  Ἔθνους ἡμῶν τοῦ  Ἱεροῦ. 
Ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ τελειώσει 
ἡ ἀνθρώπινη περιπέτεια, ἀλλὰ καὶ 
ἡ ἀνθρώπινη εὐπιστία. [...]Πῶς 
ἕνας πολίτης ποὺ σκέφτεται καὶ 
δὲν ἐννοεῖ νὰ συμβιβάζεται ἢ νὰ 
βολεύεται στὶς ὁμαδικὲς πλάνες, 
μὴ συμμετέχοντας στὰ ὁμαδικὰ 
ἢ συντεχνιακὰ συμφέροντα, πῶς 
ἕνας τέτοιος πολίτης εἶναι δυνατὸν 
νὰ διατηρήσει τὴ φωνή του καὶ τὴ 
σημασία της, μὲ τὸ κῦρος ποὺ τοῦ 
παρέχει ἡ ἐπιτυχὴς προσωπική 
του ἐργασία; Ἐδῶ παρατηροῦμε 
μιὰ συνεχῆ διαρροὴ ἐπιτυχῶν πο-
λιτῶν, ποὺ γιὰ τὸν ἕναν ἢ ἄλλο 
λόγο δὲν ἄντεξαν στὴν ἐπιτυχία ἢ 
στὴν καθιέρωση. Τὸ Κράτος τοὺς 
κολακεύει μὲ τὴ συμμετοχή τους 
στὴν ἄσκηση πολιτικῶν πράξε-
ων. Τοὺς χρίζει βουλευτές. Ἕνας 
πρῶτος καὶ εὔκολος ἐκμαυλισμός 
τους. Τοὺς εἰσάγει στὴ Βουλή, κι 
ἐνῶ εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ Βουλὴ 
ἔχει πάψει πρὸ πολλοῦ νὰ ἀπο-
τελεῖ κέντρο λήψης ἀποφάσεων. 
Ἔχει καταλήξει σὲ κέντρο ἐπικυ-
ρώσεως κυβερνητικῶν ἀποφά-
σεων. Εἶναι μιὰ βιτρίνα-ἐπίφαση 
μιᾶς δῆθεν Δημοκρατίας. Καὶ ὁ 
“ἐπιτυχών” εὐνουχίζεται σὲ μιὰ 
παράσταση ποὺ ἔχει πάψει πρὸ 
πολλοῦ νὰ σημαίνει κάτι παρα-
πάνω ἀπὸ μιά “τελετουργία νε-
κροῦ θέματος”. Καὶ τὸ κακὸ εἶναι 
πὼς οἱ πολίτες συνηθίζουν στὴν 
παρερμηνεία τῶν λέξεων καὶ στὶς 
κενὲς περιεχομένου σπουδαιοφα-
νεῖς ὁρολογίες, ποὺ ἐπικίνδυνα 
ἔχουν ἐπικρατήσει στοὺς νεο-
ελληνικοὺς καιρούς μας. Κι ὄχι 
μόνο στὸν τόπο μας, ἂν καὶ ἐδῶ 
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τὸ κακὸ ἔχει παραγίνει. Ἔχουμε 
φτάσει σ’ ἐγκληματικά ὅρια, καὶ 
ἡ ἀντίδρασή μας δὲν πρέπει νὰ 
χωράει ἀναστολή. Προφέρο-
νται ἀνενδοίαστα λέξεις-φράσεις 
χωρὶς ἴχνος ἀπὸ τὸ ἀρχικό τους 
περιεχόμενο. Καὶ χαρακτηρίζεται 
ὁλόκληρη ἡ κυβερνητικὴ δρα-
στηριότητα ἀπὸ μιὰ τέτοια κενὴ 
περιεχομένου λεξιχρησία, χωρὶς 
ἐνδοιασμό, ντροπὴ ἢ ἐπιφύλα-
ξη, ποὺ ὑποτιμᾷ τὴν στοιχειώδη 
νοημοσύνη τοῦ  Ἕλληνα πολίτη, 
τουλάχιστον στὸ ποσοστὸ τῶν μ’ 
εὐαισθησία ἀνησυχούντων καὶ 
σκεπτόμενων».

 Γιὰ τὸν νεοναζισμό: 
«Ζοῦμε τὴν προετοιμασία νε-

οφασιστικῶν καιρῶν, στ’ ὄνομα 
τοῦ παντοδύναμου λαοῦ καὶ τῶν 
“ἁπλῶν” ἀνθρώπων. Καὶ φυσικὰ 
ἦταν ἑπόμενο νὰ φανοῦν “δημο-
σιογραφικά” ὄργανα, γιὰ νὰ ὑπη-
ρετήσουν τὸν προετοιμαζόμενο 
νεοφασισμό, μὲ ἐκχυδαϊσμένη 

γλῶσσα, ἐσκεμμένες λεξινοθεῖες 
καὶ εὐτελεῖς κολακεῖες γερόντων 
καὶ ὑποανάπτυκτων πολιτῶν.

Ὁ νεοναζισμός, ὁ φασισμός, ὁ 
ρατσισμὸς καὶ κάθε ἀντικοινωνικὸ 
καὶ ἀντιανθρώπινο φαινόμενο συ-
μπεριφορᾶς δὲν προέρχεται ἀπὸ 
ἰδεολογία, δὲν περιέχει ἰδεολο-
γία, δὲν συνθέτει ἰδεολογία. Εἶναι 
ἡ μεγεθυμένη ἔκφραση-ἐκδήλω-
ση τοῦ κτήνους ποὺ περιέχουμε 
μέσα μας χωρὶς ἐμπόδιο στὴν 
ἀνάπτυξή του, ὅταν κοινωνικὲς ἢ 
πολιτικὲς συγκυρίες συντελοῦν, 
βοηθοῦν, ἐνισχύουν τὴ βάρβαρη 
καὶ ἀντιανθρώπινη παρουσία του.

Τὸ φάντασμα τοῦ κτήνους 
παρουσιάζεται ἰδιαιτέρως ἔντο-
να στοὺς νέους. Ἐκεῖ ἐπιδρᾷ καὶ 
τὸ marketing. Ἡ ἐπιρροὴ ἀπὸ τὰ 
Μ.Μ.Ε. ἑνὸς τρόπου ζωῆς ποὺ 
εὐνοεῖ τὸ ἐμπόριο. Κι ὅπως ἡ 
ἐμπορία ναρκωτικῶν εὐνοεῖ τὴ 
διάδοσή τους στοὺς νέους, ἔτσι 
καὶ ἡ μουσική, οἱ ἰδέες, ὁ χορὸς 
καὶ ὅσα σχετίζονται μὲ τὸν τρόπο 

ζωῆς τους ἔχουν δημιουργήσει 
βιομηχανία καὶ τεράστια κι ἀφά-
νταστα οἰκονομικὰ ἐνδιαφέροντα.

Ὁ νεοναζισμὸς δὲν εἶναι οἱ 
ἄλλοι. Οἱ μισητοὶ δολοφόνοι, 
ποὺ βρίσκουν ὅμως κατανόηση 
ἀπὸ τὶς διωκτικὲς ἀρχὲς λόγῳ μιᾶς 
περίεργης ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀνεξήγη-
της συγγενικῆς ὁμοιότητος. Ποὺ 
τοὺς ἔχουν συνηθίσει οἱ ἀρχὲς καὶ 
οἱ κυβερνήσεις σὰν μιὰ πολιτικὴ 
προέκτασή τους ἢ σὰν μιὰ ἐπι-
τρεπτὴ ἀντίθεση, δίχως ἰδιαίτερη 
σημασία ποὺ νὰ προκαλεῖ ἀνησυ-
χία. Καὶ μὴ βρίσκοντας ἀντίσταση 
ἀπὸ μιὰ στέρεη παιδεία, ὅλα αὐτὰ 
δημιουργοῦν ἕνα κατάλληλο ἔδα-
φος, γιὰ νὰ ἀνθίσει ὁ ἐγωκεντρι-
σμός, ἡ ἐγωπάθεια, ἡ κενότητα, 
καὶ φυσικὰ κάθε κτηνῶδες ἔνστι-
χτο στὸ ἐσωτερικό τους. Προσέξτε 
τὸν χορό τους μὲ τὶς ὁμοιόμορφες 
στρατιωτικὲς κινήσεις, μακρὰν ἀπὸ 
κάθε διάθεση ἐπαφῆς καὶ ἐπικοι-
νωνίας. Τὸ τραγούδι τους μὲ τὶς 
συνθηματικὲς ἐπαναλαμβανόμε-
νες λέξεις, τὴν ἀπουσία τοῦ βιβλί-
ου καὶ τῆς σκέψης ἀπὸ τὴ συμπε-
ριφορά τους καὶ τὸν στόχο γιὰ μιὰ 
ἄνετη σταδιοδρομία κέρδους καὶ 
εὔκολης ἐπιτυχίας.

Βιώνουμε μέρα μὲ τὴ μέρα πε-
ρισσότερο τὸ τμῆμα τοῦ ἑαυτοῦ 
μας – ποὺ ἢ φοβᾶται ἢ δὲν σκέ-
φτεται, ἐπιδιώκοντας ὅσο γίνεται 
περισσότερα ὀφέλη. Ὥσπου νὰ 
βρεθεῖ ὁ κατάλληλος «ἀρχηγός» 
ποὺ θὰ ἡγηθεῖ αὐτὸ τὸ κατάπτυστο 
περιεχόμενό μας. Καὶ τότε θἆναι 
ἀργά, γιὰ ν’ ἀντιδράσουμε. Ὁ νε-
οναζισμὸς εἴμαστε ἐσεῖς κι ἐμεῖς – 
ὅπως στὴ γνωστὴ παράσταση τοῦ 
Πιραντέλο. Εἴμαστε ἐσεῖς, ἐμεῖς καὶ 
τὰ παιδιά μας. Καὶ τὸ Κακὸ ἐλλο-
χεύει χωρὶς προφύλαξη, χωρὶς 
ντροπή. Ὁ νεοναζισμὸς δὲν εἶναι 
θεωρία, σκέψη καὶ ἀναρχία. Εἶναι 
μιὰ παράσταση. Ἐσεῖς κι ἐμεῖς. Καὶ 
πρωταγωνιστεῖ ὁ Θάνατος».

ΧΡΥΣΗ Δ.
 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-
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Ὁ Γιῶργος Σεφέρης εἶναι 
ὁ πρῶτος  Ἕλληνας ποι-
ητὴς ποὺ τιμήθηκε μὲ 

τὸ μεγαλύτερο λογοτεχνικὸ 
βραβεῖο στὸν κόσμο, τὸ Βρα-
βεῖο Νόμπελ. Ἡ Ἀκαδημία τῆς 

Στοκχόλμης ἀνακοίνωσε στὶς 24 
Ὀκτωβρίου 1963 τὴν ἀπονομὴ 
τοῦ βραβείου στὸν Γιῶργο Σεφέ-
ρη, λόγῳ «τῆς λυρικῆς γραφῆς 
ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ βαθιὰ αἰσθή-
ματα γιὰ τὸν ἑλληνικὸ κόσμο 
τοῦ πολιτισμοῦ». Ἡ εἴδηση 
ἔκανε τὸν γύρο τοῦ κόσμου. 
Τιμήθηκε ἡ Ἑλλάδα! 

Τὴν ἑπομένη τῆς ἀνακοίνω-
σης οἱ ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες 
δημοσίευσαν τὴν παρακάτω 
δήλωση τοῦ ποιητῆ: «Διαλέγο-
ντας ἕναν  Ἕλληνα ποιητὴ γιὰ τὸ 
βραβεῖο Νόμπελ, νομίζω πὼς 

ἡ Σουηδικὴ Ἀκαδημία θέλησε 
νὰ ἐκδηλώσει τὴν ἀλληλεγγύη 
της μὲ τὴ ζωντανὴ πνευματικὴ 
Ἑλλάδα. Ἐννοῶ αὐτὴ τὴν  Ἑλλά-
δα γιὰ τὴν ὁποία τόσες γενιὲς 
ἀγωνίστηκαν, προσπαθώντας νὰ 
κρατήσουν ὅ,τι ζωντανὸ ἀπὸ τὴ 
μακρὰ παράδοσή της. Νομίζω 
ἀκόμη ὅτι ἡ Σουηδικὴ Ἀκαδημία 

θέλησε νὰ δείξει ὅτι ἡ σημερινὴ 
ἀνθρωπότητα χρειάζεται καὶ 
τὴν ποίηση –κάθε λαοῦ– καὶ τὸ 
ἑλληνικὸ πνεῦμα». Σεμνὸς καὶ 
βαθυστόχαστος ὁ λόγος του, σὲ 
χαμηλοὺς τόνους, ὅπως καὶ ἡ 
ὅλη ποιητικὴ δημιουργία του, 
ποὺ ξεχειλίζει ἀπὸ Ἑλλάδα μὲ 
τὴν τραγικὴ μοῖρα της. 

Ὁ Γιῶργος Σεφέρης γεννή-
θηκε στὴ Σμύρνη τὸ 1900, μὰ 
ἡ Σκάλα τῶν Βουρλῶν, ἕνα ψα-

Γιῶργος Σεφέρης – Βραβεῖο  
Νόμπελ, 16 Δεκεμβρίου 1963

Ὁ Γιῶργος Σεφέρης εἶναι ὁ πρῶτος  Ἕλληνας 
ποιητὴς ποὺ τιμήθηκε μὲ τὸ μεγαλύτερο λογοτε-
χνικὸ βραβεῖο στὸν κόσμο, τὸ Βραβεῖο Νόμπελ.K

K

Τὴν ἑπομένη τῆς ἀνακοίνωσης οἱ ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες δημοσίευσαν τὴν 
παρακάτω δήλωση τοῦ ποιητῆ: «Διαλέγοντας ἕναν  Ἕλληνα ποιητὴ γιὰ τὸ 
βραβεῖο Νόμπελ, νομίζω πὼς ἡ Σουηδικὴ Ἀκαδημία θέλησε νὰ ἐκδηλώσει 
τὴν ἀλληλεγγύη της μὲ τὴ ζωντανὴ πνευματικὴ Ἑλλάδα. Ἐννοῶ αὐτὴ τὴν 

Ἑλλάδα γιὰ τὴν ὁποία τόσες γενιὲς ἀγωνίστηκαν, προσπαθώντας νὰ κρατή-
σουν ὅ,τι ζωντανὸ ἀπὸ τὴ μακρὰ παράδοσή της. Νομίζω ἀκόμη ὅτι ἡ Σου-
ηδικὴ Ἀκαδημία θέλησε νὰ δείξει ὅτι ἡ σημερινὴ ἀνθρωπότητα χρειάζεται 

καὶ τὴν ποίηση –κάθε λαοῦ– καὶ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα».K

K
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ροχώρι 30 χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ 
τὴ Σμύρνη, ἦταν «ὁ τόπος ὅπου 
βλάστησαν τὰ παιδικά του χρό-
νια». Ἐκεῖ, παρέα μὲ τοὺς ψα-
ράδες καὶ τοὺς χωρικούς, χαι-
ρόταν τὴν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς 
τους καὶ τὸν ἁπλό, ἄμεσο λόγο 
τους. Ἀπὸ ἐκεῖ ἀγάπησε τὸν λαὸ 
καὶ τὴ γλῶσσα του. Δεύτερη 
πατρίδα του ἡ Ἀθήνα, ὁ τόπος 
ὅπου πάντα ἐπιστρέφει, εἴτε ἀπὸ 
τὶς νομικές του σπουδὲς στὸ Πα-
ρίσι εἴτε ἀπὸ τὰ περιπετειώδη 
καὶ συνεχῆ ταξίδια του. Γύρισε 
τὴν Εὐρώπη, Ἀσία καὶ  Ἀφρική, 
ὅπου ὡς ἀνώτερος διπλωμα-
τικὸς ὑπάλληλος ἀντιπροσώ-
πευσε καὶ ὑπηρέτησε τὴ χώρα 
του ἐπὶ σαράντα χρόνια σὲ κρί-
σιμες ἐποχές. Ὅπως, γιὰ παρά-
δειγμα, ὅταν τὸ 1941, μετὰ τὴν 
εἰσβολὴ τῶν γερμανικῶν στρα-
τευμάτων στὴν  Ἑλλάδα, ἀκο-
λούθησε τὴν ἐξόριστη ἑλληνικὴ 
κυβέρνηση στὴν Κρήτη, στὴν 
Αἴγυπτο καὶ στὴν  Ἰταλία.

Ὁ Γιῶργος Σεφέρης ἔζησε τὸ 
δρᾶμα τῆς πατρίδας μας μέσα 
ἀπ’ τὰ παρασκήνια τῆς πολιτικῆς 
ἀπὸ τὸ 1925. Κλυδωνισμένη ἡ 
ζωή του «ἀπὸ στρατιωτικὰ κι-
νήματα, δικτατορίες, μεταπο-
λιτεύσεις, ἐξάρσεις, ὀλέθρους 
καὶ ἀπογνώσεις». Εἶδε πόσο κα-
τώτεροι τῶν περιστάσεων ἦταν 
οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας, καὶ 

ἡ Ἑλλάδα «πλοῖο χωρὶς πηδα-
λιοῦχο». Τὶς ἐφιαλτικὲς ἐμπει-
ρίες του ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο σὲ ὀδυνηρὲς στιγμές 
«ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐξελίξεων», 
τὴν ἀπογοήτευση, τὴ φρίκη γιὰ 
τοὺς σκοτωμούς, τὴν ἀγωνία 
γιὰ τὸ μέλλον, τὴν ἀδικία τῶν 
συμμάχων ἔναντι τῆς πατρίδας 
μας, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑλληνικὸ φῶς, 
μετέφερε στὰ ποιήματά του, στὰ 
πολιτικὰ του ἡμερολόγια καὶ 
στὴν εὐρεῖα ἀλληλογραφία του.

Ἐξόριστος ἀπ’ τόν «Παράδει-
σο», τὴ γενέθλια γῆ του, ἀπὸ τὸ 
1914, «αἰώνιος πρόσφυγας», 
αἰχμάλωτος τῶν ἀξιωμάτων 
«σὰν τὸ πουλὶ μὲς στὸ κλουβί 
του», ἀλλὰ ἀνέγγιχτος ἀπὸ τὴν 
πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ φθορά, 
ἔμεινε ἀσυμβίβαστος ἀνάμεσα 
σέ «γονατιστοὺς ἀνθρώπους» 
καὶ δὲν ἔπαυσε –ἔχοντας βαθιὰ 
ἐπίγνωση τοῦ ἑλληνικοῦ παρελ-
θόντος– νὰ τονίζει τὴν ἱστορικὴ 
συνέχεια τῆς Ἑλλάδας καὶ τὴν 
ἀνανέωση μέσα στὴ διάρκεια τῆς 
Ἱστορίας. Μόνο στὸν χῶρο τῆς 
ποίησης αἰσθάνεται ἐλεύθερος 
νὰ ἀναπνεύσει καὶ νὰ ἐκφρα-
σθεῖ. «Ἡ ποίησή μου εἶναι μιὰ 
συνείδηση ποὺ μὲ δέρνει ἀλύ-
πητα», γράφει καί, παρὰ τὶς ἀντι-
ξοότητες, δημιουργεῖ.

Ὁ Γιῶργος Σεφέρης –λογοτε-
χνικὸ ψευδώνυμο τοῦ Γ. Σεφεριά-

δη– τὸ 1931 ἐκδίδει τὴν πρώτη 
ποιητική του συλλογὴ μὲ τίτλο 
«Στροφή», ἐγκαινιάζοντας τὴν 
ἀνανέωση τῆς νεοελληνικῆς ποί-
ησης. Συμπυκνωμένος καὶ ἑρμη-
τικὰ αἰνιγματικός, ὁ λόγος του γί-
νεται ἀπὸ τὸ 1935 γυμνὴ ὁμιλία, 
ὅσο γυμνὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια:

«Δὲν θέλω τίποτε ἄλλο παρὰ 
νὰ μιλήσω ἁπλᾶ

νὰ μοῦ δοθεῖ ἐτούτη ἡ χάρη»...

Νὰ μιλήσει ὅπως ἡ δημοτικὴ 
ποίηση, ὁ Σολωμὸς καὶ κυρίως 
ὁ Μακρυγιάννης, νὰ κουβεντιά-
σει μὲ τὸν ἀναγνώστη ἢ φίλο. 
Τὸν συντρέχει ἡ φύση του καὶ 
ἡ παιδεία του στὸν δημοτικι-
σμό, ἡ βαθιὰ γνώση τῆς ἀρχαί-
ας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας, ὅ,τι 
λαϊκὸ ἀπ’ τὸ Βυζάντιο, ἡ Κρητικὴ 
Ἀναγέννηση, ἀλλὰ καὶ ἡ γνώση 
δύο σύγχρονων μεγάλων λο-
γοτεχνιῶν, τῆς γαλλικῆς καὶ τῆς 
ἀγγλικῆς, καὶ ἡ ἐπαφή του μὲ 
τὴν παγκόσμια λογοτεχνία. Ὅλα 
αὐτὰ γίνονται μέσα του ἑλληνικὸ 
πνεῦμα, σύγχρονη ἑλληνικὴ 
πραγματικότητα. «Ν’ ἀκούω τί 
μοῦ λένε τὰ πράγματα γιὰ τὸν 
κόσμο», γιὰ τὸν ἄνθρωπο, σχε-
τικὰ μὲ τὴ μοῖρά του μέσα στὴν 
Ἱστορία, γιατί

«Τὸ θαῦμα δὲν εἶναι πουθενὰ 
παρὰ κυκλοφορεῖ μέσα στὶς 

φλέβες τοῦ ἀνθρώπου».

Ὁ μῦθος ἔχει κατεξοχὴν τὴ 
θέση του μέσα στὴ σεφερικὴ 
ποίηση. Μυθολογία προσωπι-
κή, σπαρμένη μέσα στὰ ποιή-
ματα. Μεταμφιέζεται ὁ ἴδιος καὶ 
ζεῖ ὡς Ὀδυσσέας, Ἀργοναύτης, 
Ἐλπίνωρ, Τεῦκρος, Κασσάνδρα, 
Στράτης Θαλασσινός... Πλῆθος 
μυθολογικῶν προσώπων καὶ 
συμβόλων τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαι-
ότητας, ἀπὸ τὸν  Ὅμηρο καὶ τοὺς 
τραγικοὺς ὣς τὸν Πλάτωνα καὶ 
τὸν Θουκυδίδη, παρελαύνει στὰ 
ποιήματά του. Καὶ κάπου ἐξηγεῖ 
στὸν ἀναγνώστη:
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«Κι ἂν σοῦ μιλῶ μὲ παραμύθια 
καὶ παραβολές

εἶναι γιατὶ τ’ ἀκοῦς γλυκότερα, 
κι ἡ φρίκη

δὲν κουβεντιάζεται γιατὶ εἶναι 
ζωντανή»...

Πικρὸ τὸ ἀπόσταγμα τῶν βι-
ωμένων ἐμπειριῶν στὴν ψυχή 
του. Σεισμὸς στὰ σπλάχνα του ἡ 
Μικρασιατικὴ Καταστροφή. «Εἶναι 
νὰ τὸ χωρέσει ἀνθρώπινο μυαλὸ 
στὸν εἰκοστὸ αἰῶνα, τὸν αἰῶνα τοῦ 
ἀνθρωπισμοῦ, μιὰ πόλη τριακο-
σίων χιλιάδων ἀνθρώπων ἤθελε 
μεταβληθεῖ σὲ κοιμητήριο μέσα 
σὲ τέσσερις μέρες...». «[...] Μπῆκε 
ὁ Τοῦρκος στὴ Σμύρνη μας, τὴν 
ἔκαψε καὶ μᾶς σφάζει...». Βλέπει 
εἰκόνες ὀλέθρου καὶ ἀπόγνω-
σης. Ὁ θάνατος καὶ ἡ φθορά, ὁ 
ξεριζωμὸς καὶ ἡ διασπορά, ἡ ξε-
νιτιὰ καὶ ὁ νόστος, ὁ δόλος καὶ ἡ 
ἀπάτη τῶν δυνατῶν, ἡ ἰδιοτέλεια 
καὶ ἡ δειλία τῶν κυβερνώντων, 
ἡ διαφθορά, ἡ ἐκμετάλλευση, ἡ 
Ἑλλάδα τοῦ παρελθόντος καὶ ἡ 
«σύγχρονη θλίψη», «ὁ τόπος ποὺ 
τὸν πελεκοῦν», εἶναι θέματα ποὺ 
κουβεντιάζει δραματικὰ ὁ ποιη-
τής, καθὼς γυρίζει ἀνάμεσα στά 
«ἀρχαῖα ἐρείπια» τῆς ἑλληνικῆς 
κληρονομιᾶς, ἀναζητώντας τὸ νό-
ημά της καὶ τὸ νόημα τοῦ κόσμου.

Μὲ τὴν ὀξύνοια ποὺ τὸν διέ-
κρινε, ἔβλεπε τὸ ἄλυτο πολιτικὸ 
μέλλον τῆς Κύπρου. Περιηγήθη-
κε κατ’ ἐπανάληψη στὰ χώματά 
της καὶ τῆς ἀφιέρωσε ποιήματα 
πλούσια σὲ λογοτεχνικὲς καὶ 
ἱστορικὲς ἀναφορὲς ἀπὸ τοὺς 
προϊστορικοὺς χρόνους μέχρι 
τὴ δεκαετία τοῦ 1950, μὲ τοὺς 
ἀγῶνες τῶν Κυπρίων ἐναντίον 
τῶν  Ἄγγλων, ποὺ ἦταν «οἱ Φί-
λοι τοῦ ἄλλου πολέμου». Πα-
λεύει νὰ ἐκφράσει τὴν ἰδέα τῆς 
Δικαιοσύνης.

«Τὴ γνώμη τῶν δυνατῶν ποιὸς 
θὰ μπορέσει νὰ τὴ γυρίσει;

ποιὸς θὰ μπορέσει ν’ ἀκουστεῖ;».

Ὅπου ταξιδεύει γνωρίζεται 

μὲ τοὺς φιλολογικοὺς κύκλους, 
τὰ ποιήματά του κυκλοφοροῦν 
στὸ ἐξωτερικό, μεταφρασμένα σὲ 
ἕξι γλῶσσες, τὰ ξένα Πανεπιστή-
μια τὸν τιμοῦν, ἐκδίδονται στὴν 
Ἑλλάδα μεταφράσεις του ἔργων 
Γάλλων καὶ  Ἄγγλων ποιητῶν. 
Μετέγραψε στὴ νεοελληνικὴ μὲ 
δέος τήν «Ἀποκάλυψη» τοῦ  Ἰω-
άννη καὶ τό «ᾎσμα ᾀσμάτων» 
τοῦ Σολομῶντος καὶ ἐξέφρασε 
τὴν ἑλληνική του συνείδηση μὲ 
τίς «Δοκιμές», βαθύτατα στοχα-
στικὰ δοκίμια γιὰ τὸν Σολωμό, 
τὸν Κάλβο, τὸν Μακρυγιάννη, τὸν 
Παλαμᾶ, τὸν Καβάφη, τὸν Σικε-
λιανό, τοὺς Δελφούς, τὸν Θεόφι-
λο, τὸν  Ἐρωτόκριτο, τὴν Καππα-
δοκία κ.ἄ. Τὸ ἔργο του, ποιητικὸ 
καὶ πεζογραφικό, ἀναγνωρίζεται 
ὡς ἀξιόλογο, καὶ ἡ φήμη του ἔχει 
πιὰ καθιερωθεῖ διεθνῶς.

Ἡ Ἀκαδημία τῆς Σουηδίας 
ἐπιβραβεύει τὴν ἀξία του. Στὶς 
10 Δεκεμβρίου 1963, σὲ τιμητικὴ 
τελετὴ στὴ Στοκχόλμη, τοῦ ἀπο-
νέμει τὸ βραβεῖο Νόμπελ Λογο-
τεχνίας. Ὁ Γιῶργος Σεφέρης ἀπο-
δέχεται τὴν ὕψιστη διάκριση, καὶ 
στὸν σύντομο λόγο του στήνει 
τὴν Ἑλλάδα, «τὴ μικρὴ σὲ ἔκταση 
χώρου, ἀλλὰ ἀπέραντη σὲ ἔκταση 
χρόνου», στὸ βάθρο τῶν μεγά-
λων της ἀξιῶν, στέλνοντας μή-
νυμα συναδέλφωσης σὲ ὅλους 
τοὺς λαοὺς τῆς γῆς. Ἐκείνη τὴν 
ὥρα τοῦ μεγαλύτερου δημόσιου 

θριάμβου του, στὴν κορυφὴ τοῦ 
πνευματικοῦ κόσμου, ὁ Γιῶργος 
Σεφέρης στάθηκε ἁπλός, ἀλη-
θινὸς ἄνθρωπος, καὶ ἀνάμεσα 
σὲ ἄλλα εἶπε:

«Ἀνήκω σὲ μιὰ χώρα μι-
κρή. Ἕνα πέτρινο ἀκρωτήρι στὴ 
Μεσόγειο, ποὺ δὲν ἔχει ἄλλο 
ἀγαθὸ παρὰ τὸν ἀγῶνα τοῦ 
λαοῦ, τὴ θάλασσα καὶ τὸ φῶς 
τοῦ ἥλιου. Εἶναι μικρὸς ὁ τόπος 
μας, ἀλλὰ ἡ παράδοσή του εἶναι 
τεράστια, καὶ τὸ πρᾶγμα ποὺ τὴ 
χαρακτηρίζει εἶναι ὅτι μᾶς παρα-
δόθηκε χωρὶς διακοπή. Ἡ ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα δὲν ἔπαψε ποτέ της 
νὰ μιλιέται. [...] Ἄλλο χαρακτηρι-
στικὸ αὐτῆς τῆς παράδοσης εἶναι 
ἡ ἀγάπη της γιὰ τὴν ἀνθρωπιά, 
κανόνας της εἶναι ἡ δικαιοσύ-
νη. Στὴν ἀρχαία τραγῳδία, τὴν 
ὀργανωμένη μὲ τόση ἀκρίβεια, 
ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξεπερνᾷ τὸ μέ-
τρο πρέπει νὰ τιμωρηθεῖ ἀπὸ τὶς 
Ἐρινύες».

«[...] Πιστεύω πὼς τοῦτος ὁ 
σύγχρονος κόσμος ὅπου ζοῦμε, 
ὁ τυραννισμένος ἀπὸ τὸν φόβο 
καὶ τὴν ἀνησυχία, χρειάζεται τὴν 
ποίηση... Τὸ βασίλειό της εἶναι 
στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώ-
πων τῆς γῆς... Σ’ αὐτὸν τὸν κό-
σμο ποὺ ὁλοένα στενεύει, ὁ 
καθένας μας χρειάζεται ὅλους 
τοὺς ἄλλους. Πρέπει ν’ ἀναζη-
τήσουμε τὸν ἄνθρωπο, ὅπου κι 
ἂν βρίσκεται...».
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Μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του 
(20 Σεπτεμβρίου 1971), δὲν στα-
μάτησε ὡς ποιητὴς νὰ κάνει τὸ 
χρέος του «μὲ τὸν τρόπο του». 
Ἀλλὰ τὸ πιὸ γνωστὸ γεγονὸς 

παραμένει ἡ «Δήλωση» ποὺ 
ἔκανε κατὰ τοῦ δικτατορικοῦ κα-
θεστῶτος στὶς 28 Μαρτίου 1969. 
Τὸ κείμενο διανεμήθηκε στὶς 
ἑλληνικὲς ἐφημερίδες γιὰ δημο-
σίευση. Μὰ ὅταν ἀκούστηκε ἀπὸ 

τρεῖς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς 
τῆς Εὐρώπης μαγνητοφωνημένη 
ἡ βαθιὰ φωνὴ τοῦ μοναδικοῦ 
τότε   Ἕλληνα νομπελίστα ποιητῆ 
νὰ τὸ διαβάζει στὰ ἑλληνικά, ὁ 

κόσμος ρίγησε... Λὲς καὶ ἦταν 
φωνή «ἐξ ὕψους»: 

«Κλείνουν δυὸ χρόνια ποὺ 
μᾶς ἔχει ἐπιβληθεῖ ἕνα καθεστὼς 
ἀντίθετο μὲ τὰ ἰδεώδη γιὰ τὰ 
ὁποῖα πολέμησε ὁ κόσμος μας 

καὶ τόσο περίλαμπρα ὁ λαός μας 
στὸν τελευταῖο παγκόσμιο πόλε-
μο. [...] Στὶς δικτατορικὲς κατα-
στάσεις ἡ ἀρχὴ μπορεῖ νὰ μοιάζει 
εὔκολη, ὅμως ἡ τραγῳδία πε-
ριμένει ἀναπότρεπτη στὸ τέλος. 
Τὸ δρᾶμα αὐτοῦ τοῦ τέλους μᾶς 
βασανίζει». Ἡ προφητεία του 
ἐκπληρώθηκε μὲ τὴν τραγῳδία 
τῆς Κύπρου. Ἡ φωνὴ τοῦ πνευ-
ματικοῦ ἡγέτη δὲν ἀκούστηκε 
τότε ἀπὸ τοὺς δικτάτορες. Σή-
μερα ὅμως πρέπει ν’ ἀκουστεῖ, 
ὅπως βγαίνει ἀπ’ τὴν ψυχή του, 
γιατὶ στὸ ἔργο του κατέγραψε 
τήν «ἀλήθεια» γιὰ τὶς μελλο-
ντικὲς γενιές. «Ὁ Ἑλληνισμὸς 
εἶναι ἡ ἰδέα τῆς ἀνθρώπινης 
ἀξιοσύνης καὶ τῆς ἐλευθερίας». 
Οἱ καιροὶ δὲν περιμένουν.

«Κύριε, βοήθα νὰ θυμόμαστε
πῶς ἔγινε τοῦτο τὸ φονικό·

τὴν ἁρπαγή, τὸ δόλο,
τὴν ἰδιοτέλεια,

τὸ στέγνωμα τῆς ἀγάπης·
Κύριε, βοήθα

νὰ τὰ ξεριζώσουμε».

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-
ΚΑΛΑΜΑΡΑ

«[...] Πιστεύω πὼς τοῦτος ὁ σύγχρονος κό-
σμος ὅπου ζοῦμε, ὁ τυραννισμένος ἀπὸ τὸν 
φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία, χρειάζεται τὴν ποίη-
ση... Τὸ βασίλειό της εἶναι στὶς καρδιὲς ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς... Σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο 

ποὺ ὁλοένα στενεύει, ὁ καθένας μας χρειάζεται 
ὅλους τοὺς ἄλλους. Πρέπει ν’ ἀναζητήσουμε 

τὸν ἄνθρωπο, ὅπου κι ἂν βρίσκεται...».K

K
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Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση

K

Εἰκόνες ποὺ Εἰκόνες ποὺ 
μιλᾶνε. Ρίζες μιλᾶνε. Ρίζες 
βαθιέςβαθιές

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
«Η ΖΩΗ», 2014

Μόλις κυκλοφόρησε τὸ νέο 
βιβλίο τῆς γνωστῆς συγγρα-
φέως κ. Μαργαρίτας Πανταζο-
πούλου, φιλολόγου, μέλους 
τῆς Ἀδελφότητος «Εὐσέβεια», 
ἀφιερωμένης ἐπὶ πολλὲς δεκα-
ετίες καὶ μέχρι σήμερα στὸ ἔργο 
τῆς ἱεραποστολῆς, κυρίως στὰ 
παιδιὰ καὶ στοὺς νέους. Στὸ βι-
βλίο δὲν ἀναγράφεται τὸ ὄνομά 
της, ἀλλὰ μόνο τὸ ψευδώνυμο 
«Κλήμης», μὲ τὸ ὁποῖο ὑπο-
γράφει τὰ κείμενά της «Εἰκόνες 
ποὺ μιλᾶνε» στὴν προτελευταία 
σελίδα τοῦ περιοδικοῦ Ἡ Ζωὴ 
τοῦ Παιδιοῦ. 

Οἱ χιλιάδες ἀναγνῶστες τοῦ 
περιοδικοῦ αὐτοῦ, ποὺ ἐπὶ 70 
σχεδὸν χρόνια (1946-2014) με-
ταδίδει καὶ μεταγγίζει τὴν ἀλή-
θεια τοῦ εὐαγγελίου στὸν νεα-
νικὸ κόσμο τῆς πατρίδας μας, 
ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀπὸ τὸ 
πρῶτο τεῦχος του συνεχίζουν 

νὰ τὸ διαβάζουν, καλοδέχονται 
μὲ πολλὴ χαρὰ τὴν προσφορὰ 
τῆς συγγραφέως ποὺ κρατᾶμε 
σήμερα στὰ χέρια μας. Γιατί, 
ὅταν διαβάζονται ὅλα αὐτὰ τὰ 
χρόνια τὰ σύντομα, ἀλλὰ τό-
σο περιεκτικὰ καὶ ἀφυπνιστικὰ 
αὐτὰ κείμενα, ἀφήνουν μιὰ 
αἴσθηση ποιότητας καὶ ἀξίας 
ποὺ δὲν πρέπει νὰ χαθεῖ στὸν 
χρόνο. Τὸ κάθε κείμενο, μὲ 
ἀφορμὴ μία εἰκόνα, κάποτε 
καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ κάποιο 
ρητό, εἶναι μιὰ πρωτότυπη δι-
είσδυση τῆς σκέψης σὲ ὑψηλὲς 
ἀλήθειες καὶ βαθιὰ νοήματα 
ζωῆς, τὰ ὁποῖα ὁ σαφὴς καὶ 
ἁπλὸς λόγος, μάλιστα τῆς τέ-
χνης τῆς γραφίδας τῆς συγγρα-
φέως, μεταγγίζει ἄμεσα, κυρίως 
στὶς νεανικὲς ψυχὲς στὶς ὁποῖες 
ἀπευθύνεται.

Τὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἀποτε-
λεῖ μιὰ καλαίσθητη ἔκδοση μὲ 
πλούσια εἰκονογράφηση, εἶναι 
ἑλκυστικὸ γιὰ μικροὺς καὶ με-
γάλους. Ὅσοι ἔχουν διαβάσει 
τὰ κείμενα τοῦ «Κλήμη» θὰ 
ξανανιώσουν τὴν πνευματικὴ 
ἀπόλαυση καὶ ἀνάταση ποὺ 
προσφέρουν αὐτά. Γιὰ ὅσους 
θὰ τὰ διαβάσουν γιὰ πρώτη φο-
ρά, θὰ ἀποκαλυφθεῖ μπροστά 
τους ἕνας θησαυρὸς ἀπὸ μικρὰ 
λογοτεχνήματα, αὐτὰ ποὺ ἀνα-
ζητοῦν ὁ βιαστικὸς καὶ πολυά-
σχολος σύγχρονος ἄνθρωπος 
καὶ ὁ ἀπορροφημένος ἀπὸ τὴν 
τεχνολογία καὶ τὰ μαθήματα 
νέος, ποὺ ὅμως στὸ βάθος τῆς 
ψυχῆς τους διψοῦν νὰ ἔχουν νὰ 
διαβάσουν κάτι ποὺ ἀξίζει τὸν 
χρόνο καὶ τὴν προσοχή τους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ

Ὁ νεομάρτυς Ὁ νεομάρτυς 
Ἅγιος Ἰωάννης Ἅγιος Ἰωάννης   
ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶνὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν

† ΣΥΜΕΩΝ Γ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ, 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΦΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 214 σελ.

Στοὺς βίους τῶν ἁγίων νεο-
μαρτύρων συναντᾶμε συχνὰ τὴν 
περίπτωση ὁ νεομάρτυς νὰ ἦταν 
χριστιανὸς καί, εἴτε ἀπὸ ἀνάγκη ἢ 
ἀπὸ βία ἢ ἀπὸ συμφέρον ἢ ἀπὸ 
ἐπιπολαιότητα ἢ ἀπὸ ἄγνοια νὰ 
ἔγινε μουσουλμάνος, καὶ ἀργότε-
ρα, συνειδητοποιώντας τὸ μεγάλο 
του σφάλμα, τὴ μεγάλη του ἁμαρ-
τία, νὰ ὁμολογεῖ μέχρι μαρτυρι-
κοῦ θανάτου τὸν Χριστό. Πολλὲς 
φορὲς τὸ μῖσος τῶν μουσουλ-
μάνων ἐναντίον τῶν χριστιανῶν 
ἔφθανε μέχρι τῆς συκοφαντίας ὅτι 
ὁ χριστιανὸς εἶχε γίνει κάποτε μου-
σουλμάνος καὶ ξαναγύρισε στὸν 
χριστιανισμό. Καὶ στὴν περίπτω-
ση αὐτή, ὅπως τοῦ νεομάρτυρος 
Ἁγίου Γεωργίου τῶν  Ἰωαννίνων, 
ὁ χριστιανός, ἂν δὲν ἀρνιόταν τὸν 
Χριστό, ὁδηγεῖτο στὸ μαρτύριο.

Ἐφέτος ὅμως συμπληρώνονται 
διακόσια χρόνια ἀπὸ τὸν μαρτυ-
ρικὸ θάνατο ἑνὸς νεομάρτυρος 
ποὺ ὁ βίος του παρουσιάζει ἰδιαί-
τερο ἐνδιαφέρον. Δὲν ἦταν  Ἕλλη-
νας. Ἦταν Ἀγαρηνός (Τοῦρκος). 
Δὲν ἦταν χριστιανός. Ἦταν μου-
σουλμάνος. Πατέρας του ἦταν ὁ 
σεΐχης τῆς Κόνιτσας, δηλαδὴ ὁ 
προϊστάμενος τῶν δερβίσιδων τοῦ 
«τεκέ»1 τῆς Κόνιτσας. Τὰ παιδικά 
του χρόνια τὰ ἔζησε στὸ αὐστηρὸ 

1. Τεκές: Μοναστικὸ ἵδρυμα (εἶδος 
μοναστηριοῦ) ὅπου διαμένουν οἱ 
δερβίσηδες, δηλαδὴ τὰ μέλη τῶν 
μουσουλμανικῶν μοναχικῶν ταγμά-
των. Πολλὲς φορὲς οἱ δερβίσηδες, 
γιὰ νὰ φθάσουν στὴν ὀργιαστικὴ 
κατάσταση ὅπου πίστευαν πὼς συ-
ναντοῦν τὸν Ἀλλάχ, κάπνιζαν χασίς. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ λέξη «τεκές» ἔφθασε 
νὰ σημαίνει γιὰ τοὺς  Ἕλληνες τὸν 
τόπο ὅπου καπνίζουν χασίς.234
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μουσουλμανικὸ περιβάλλον τῆς 
οἰκογένειας ἑνὸς σεΐχη. Καὶ τὰ 
πρῶτα χρόνια τῆς ἀνδρικῆς του 
ἡλικίας τὰ ἔζησε στόν «τεκέ» τῶν 
Ἰωαννίνων καὶ τοῦ Βραχωρίου 
(Ἀγρινίου), ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος ἔγι-
νε δερβίσης. Ἡ σαγήνη ὅμως τοῦ 
«Μεγάλου Ψαρᾶ» τὸν ἁλίευσε μέ-
σα ἀπὸ τὸν τεκὲ καὶ τὸν ἀνέδειξε 
μάρτυρα Ἰωάννη, ἀστέρα πολύ-
φωτο τῆς Βασιλείας Του, πηγὴ 
εὐλογιῶν γιὰ ὅλους ἐμᾶς.

Ὁ βίος, τὸ μαρτύριο καὶ ἡ 
χωρὶς καμμία ἀμφισβήτηση 
ταὐτότητος εὕρεση τοῦ λειψά-
νου του, μετὰ ἀπὸ 160 χρόνια, 
δηλαδὴ τό «Συναξάρι» τοῦ  Ἁγί-
ου  Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν, 
εἶναι τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου 
τοῦ ἀειμνήστου Θεολόγου τῆς 
Ἀδελφότητος Θεολόγων «ΖΩΗ» 
Συμεὼν Κατσίμπρα, ποὺ κυκλο-
φόρησε πρόσφατα. Ὁ ἀείμνηστος 
Συμεὼν Κατσίμπρας, ἐργασθεὶς 
πνευματικὰ ἐπὶ 40 χρόνια στὴν 
Ἤπειρο, μελέτησε καὶ δημοσίευσε 
καὶ ἄλλους βίους  Ἠπειρωτῶν νε-
ομαρτύρων: τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
τοῦ μαρτυρήσαντος εἰς Ἰωάννινα, 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐκ Με-
τσόβου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Ὁ βίος τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν 
ἀποτελεῖ τὸ κύκνειο ἆσμα τῆς ἐπὶ 
γῆς ζωῆς τοῦ Σ. Κατσίμπρα. 

Τὸ βιβλίο χωρίζεται σὲ ὀκτὼ 
μέρη. Στὸ πρῶτο μέρος, «Προ-
λογικά», περιέχονται προλογικὲς 

πληροφορίες καὶ ἀφιερώσεις. Στὸ 
δεύτερο μέρος γνωρίζουμε τὸν 
τόπο, καθὼς καὶ τὸ οἰκογενειακό, 
τὸ κοινωνικὸ καὶ τὸ θρησκευτικὸ 
περιβάλλον ὅπου ἔζησε τὰ παι-
δικά του χρόνια ὁ μουσουλμά-
νος Χασάν. Στὸ τρίτο μέρος πα-
ρακολουθοῦμε τὶς ἀμφιβολίες, 
τὶς πνευματικὲς καὶ μεταφυσικὲς 
ἀνησυχίες καὶ ἀναζητήσεις τοῦ 
μορφωμένου στὴν πίστη τοῦ  
Ἰσλὰμ δερβίση Χασάν, ποὺ κα-
τέληξαν στὴν ἀπόφασή του νὰ 
γίνει χριστιανός. Στὸ τέταρτο μέ-
ρος, ὁ δερβίσης Χασὰν βαπτίζεται 
χριστιανὸς Ἰωάννης καὶ προάγεται 
στὴν πνευματικὴ ζωὴ μέσα στὴν 
Ἐκκλησία, μὲ τὰ μυστήρια, τὴν πε-
ρισυλλογὴ καὶ τὴν προσευχή. Στὸ 
πέμπτο μέρος, ἡ πατρικὴ ἀνησυ-
χία ἀνακαλύπτει καὶ ἀποκαλύπτει 
ὅτι ὁ χριστιανὸς  Ἰωάννης εἶναι 
ὁ γιὸς τοῦ σεΐχη τῆς Κόνιτσας 
δερβίσης Χασάν, καὶ ὁ Ἰωάννης 
ὁμολογώντας τὸν Χριστὸ ὁδη-
γεῖται στὸ μαρτύριο καὶ στὸν δι’ 
ἀποκεφαλισμοῦ θάνατο. Τὸ ἕκτο 
μέρος ἀναφέρεται στὴ φροντίδα 
τῶν χριστιανῶν γιὰ τὴν ταφὴ τοῦ 
λειψάνου τοῦ ἁγίου, ποὺ μᾶς με-
ταφέρει σκηνὲς καὶ βιώματα τῶν 
κατακομβῶν, καὶ στὴν περιπετει-
ώδη ἀνακάλυψη καὶ ταὐτοποίη-
ση τοῦ ἁγίου λειψάνου. Στὸ ἴδιο 
μέρος περιγράφεται ἡ ὑποδοχὴ 
ἀποτμήματος τοῦ λειψάνου τοῦ  
Ἁγίου στὴ γενέτειρά του Κόνιτσα, 
καθὼς καὶ οἱ σχετικὲς προσφω-
νήσεις, ἐπειδὴ αὐτὲς ἀποκαλύ-
πτουν τὸν βαθὺ σεβασμὸ τοῦ 
λαοῦ πρὸς τὸν  Ἅγιο καὶ δίδουν 
στοιχεῖα τοῦ βίου του. Στὸ τελευ-
ταῖο, ἕβδομο μέρος τοῦ βιβλίου, 
«Ἐπιλεγόμενα», πληροφορούμε-
θα γιὰ τά «προσκυνήματα» τοῦ  
Ἁγίου, τὶς παλαιὲς καὶ νέες εἰκό-
νες του καὶ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες 
του. Τὸ κεφάλαιο κλείνει μὲ τόν 
« Ἐπίλογο» τοῦ συγγραφέα. Τό 
«φωτογραφικὸ προσάρτημα», μὲ 
τὸ ὁποῖο τελειώνει τὸ βιβλίο, μὲ 
φωτογραφίες ἀπὸ τὰ μέρη ὅπου 
ἔζησε ὁ  Ἅγιος, εἰκόνες του κτλ., 

μᾶς βοηθάει ἐποπτικὰ νὰ πλησι-
άσουμε τὸν Ἅγιο καὶ τὸ μαρτύριό 
του.

Ὁ βίος τοῦ  Ἁγίου μας ἀποτελεῖ 
καθ’ ἑαυτὸν συναρπαστικὸ ἱστό-
ρημα. Τὸ ὁδοιπορικὸ τῆς ψυχῆς 
του, καθὼς ἀπὸ μουσουλμάνος 
δερβίσης Χασὰν γίνεται μάρτυς 
Ἰωάννης, καθὼς ἀπὸ τὸ  Ἰσλὰμ σα-
γηνεύεται ἀπὸ τὸν Χριστό, καθὼς 
ἀπὸ τὴν ἀκαρνανικὴ ὕπαιθρο βρί-
σκεται δέσμιος στὰ μπουντρούμια 
τοῦ Βραχωρίου, καὶ τελικὰ στὰ χέ-
ρια τοῦ δημίου, εἶναι γεμάτο ἀπὸ 
θαυμαστὰ γεγονότα. Ἀλλὰ καὶ ὁ 
περιπετειώδης τρόπος ἀσφαλίσε-
ως καὶ ἀνευρέσεως μετὰ ἀπὸ 160 
χρόνια τοῦ λειψάνου του προσδί-
δει ἰδιαίτερη πλοκὴ στό «Συναξά-
ρι» τοῦ  Ἁγίου μας.

Τὰ γεγονότα παρουσιάζονται 
μετὰ ἀπὸ τεκμηριωμένη ἱστορικὴ 
ἔρευνα, ἐνῷ ὁ θεολόγος συγγρα-
φέας μὲ ἁπλότητα καὶ χάρη ἐκθέτει 
τὸ σχέδιο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ 
τὴν προσέλκυση στὴ Βασιλεία Του 
τοῦ μουσουλμάνου Χασάν, καὶ μὲ 
ἐπαγωγικὸ τρόπο μᾶς ὑποδεικνύει 
πῶς ὁ βίος τοῦ νεομάρτυρος μπο-
ρεῖ νὰ γίνει πηγὴ ἐμπνεύσεως καὶ 
καθοδηγήσεως γιὰ τὴ ζωή μας. 
Ἡ γλῶσσα ρέουσα, γλαφυρὴ καὶ 
συναρπαστική, καθιστᾷ τὸ βιβλίο 
εὐκολοδιάβαστο.

Τὸ αἷμα τῶν νεομαρτύρων 
ἀντιστέκεται στὴν προσπάθεια 
ποὺ καταβάλλει σήμερα ἡ ἐθνικὴ 
μειοδοσία νὰ παραχαράξει τὴν 
Ἱστορία μας καὶ νὰ μολύνει τὴν 
κοινωνία μας μὲ τὸ δηλητήριο 
τῆς περιφρονήσεως, τῆς συκο-
φαντήσεως καὶ τοῦ χλευασμοῦ 
τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Τὸ 
βιβλίο αὐτὸ συμβάλλει στὴ γνω-
ριμία μας μὲ τοὺς νεομάρτυρες καὶ 
ἀναδεικνύει τὴν προσφορά τους 
στὴ ζωὴ τοῦ Ἔθνους μας. Ἡ δική 
μας ἀντίσταση ἂς εἶναι ἡ γνωριμία 
μας μαζί τους, ἡ ἔμπνευση ἀπὸ τὸ 
μαρτύριό τους καὶ ἡ προσπάθειά 
μας νὰ τοὺς γνωρίσουν ὅσο τὸ 
δυνατὸν περισσότεροι.

Ν.Ι.Γ.
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Εἰς Μνημόσυνον
Μελπομένη Ἀντωνοπούλου

«Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν 
Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες... ἵνα ἀνα-
παύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· 
τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ 
μετ’ αὐτῶν». (Ἀποκ., ιδ΄ 13)

Πολυαγαπημένη μας Μελπούλα,
Μᾶς ἕνωσε ὁ Θεὸς ἀπὸ τὰ 

φοιτητικά μας χρόνια μὲ μιὰ ἰδα-
νικὴ φιλία, ποὺ κράτησε μέχρι 
τὸ τέλος τῆς ζωῆς μας. Ἤμασταν 
δέκα συμφοιτήτριες στὸ ἴδιο 
ἔτος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς 
Ἀθηνῶν, στὰ χρόνια 1946-1950. 
Φορούσαμε μὲ καμάρι τὸ τιμη-
μένο σῆμα τῆς Χριστιανικῆς Φοι-
τητικῆς Ἑνώσεως μὲ σύμβολο 
τῆς θυσίας τὸν σταυρὸ καὶ τὸ 
περιστέρι τῆς ἁγνότητας. Ἤμα-
σταν γεμάτες δροσιά, ὀμορφιὰ 
καὶ ἁγνότητα, ὁραματισμούς, 
στόχους, ἀγάπη καὶ δράση. Ἦταν 
τὰ δύσκολα μεταπολεμικὰ χρό-
νια, μετὰ τὴν Κατοχή.

Μᾶς φιλοξενοῦσες σὲ μιὰ 
γωνιὰ τοῦ ἀρχοντικοῦ σου 
σπιτιοῦ, καὶ διαβάζαμε γιὰ τὶς 
ἐξετάσεις. Ἡ καθεμιά μας ἀξιο-
ποιοῦσε τὶς γνώσεις της γιὰ τὴν 
ἄλλη. Μὲ σύστημα, μὲ αὐτοπει-
θαρχία, ἐμβαθύναμε στὰ ἁπλᾶ 
καὶ στὰ δύσκολα. Ἐκμεταλλευ-
όμαστε τὴν κάθε στιγμή, γιὰ νὰ 
ἐμφαθύνουμε στὰ φιλοσοφικὰ 
συγγράμματα τοῦ Θεοδωρακό-
πουλου, στὰ ἀρχαῖα κείμενα ἀπὸ 
τὶς παραδόσεις τοῦ Χατζῆ, στὴ 
βυζαντινὴ καὶ νεοελληνικὴ λο-
γοτεχνία τοῦ Ζώρα, στὰ λατινικὰ 
τοῦ Σκάσση... Ξέραμε ποιὸ ἦταν 
τὸ καθῆκον μας. Εἴχαμε μιὰ ὑπο-
δειγματική, σπάνια, ἀνιδιοτελῆ, 
γερὴ φιλία. Ὅλοι θυμοῦνται τὴ 
χριστιανικὴ ὁμάδα τῶν δέκα 
φοιτητριῶν, ποὺ πρόσχαρες, 

ἀγαπημένες, ἡ μιὰ συμμετεῖχε 
στὶς χαρὲς καὶ στὶς ἐπιτυχίες τῶν 
ἄλλων, καὶ κάποιες φορὲς συ-
μπαραστεκόταν στὶς ἀποτυχίες. 
Ἔτσι προχωρήσαμε καὶ φτάσαμε 
στὸ πτυχίο. Οἱ ἑπτὰ ἀπὸ μᾶς ἔκα-
ναν ὡραῖες οἰκογένειες, μὲ παι-
διὰ καὶ ἐγγόνια, καὶ συγχρόνως 
δούλεψαν γιὰ τὴν Παιδεία καὶ 
ἔφτασαν στὸν βαθμὸ Γυμνασι-
άρχου καὶ Λυκειάρχου, καὶ μία 
ἔγινε καὶ  Ἐκπαιδευτικὴ Σύμβου-
λος. Οἱ ἄλλες τρεῖς ἀφιερώθη-
καν μόνο στὴν ἐκπαίδευση καὶ 
συγχρόνως σὲ πλούσια κοινω-
νικὴ δράση.

Συνεχίσαμε τὸν ἱερὸ δεσμὸ 
τῆς φιλίας ἑξῆντα τέσσερα ὁλό-
κληρα χρόνια. Ἡ πρώτη ποὺ 
ἔφυγε ἀπὸ κοντά μας ἦταν ἡ 
πρεσβυτέρα Μαρία Κουφοπού-
λου-Παπασταύρου, μὲ τὰ ἐννιὰ 
παιδιὰ καὶ τὰ πολλὰ ἐγγόνια. Ἡ 
ἕβδομη, ποὺ ἔφυγες τὸ Σάββα-
το 19 Ὀκτωβρίου, ἤσουν ἐσύ, 
γλυκειά μας Μελπούλα.

Σὲ θυμᾶμαι δέκα ὀκτὼ 
χρονῶν νεαρὴ φοιτήτρια, πρό-
σχαρη καὶ ὄμορφη. Σὲ διέκρινε 
σὲ ὅλη τὴ ζωή σου ἡ λεπτότητα, 
ἡ εὐγένεια, τὸ ἦθος τὸ χριστια-
νικὸ καὶ ἡ ἀπέραντή σου ἀγάπη. 
Πολλὲς φορὲς μοῦ τὴν ἐκδήλω-
σες προσωπικά. Σ’ εὐχαριστῶ 
μὲ πολλὴ εὐγνωμοσύνη. Εἶναι 
πτωχὰ τὰ λόγια, γιὰ νὰ ἀνταπο-
κριθοῦν στὰ χαρίσματά σου καὶ 
στὴν προσφορά σου.

Ἀπὸ τὰ φοιτητικά σου χρόνια 
ἐργάσθηκες στὸν τομέα τῆς Προ-
νοίας καὶ συνεργάσθηκες μὲ τὴν 
ἐκπρόσωπο τῆς Προνοίας τοῦ 
Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτε-
ρικῆς Ἱεραποστολῆς « Ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος», τὴν ἀείμνηστη 

καὶ ἀνεπανάληπτη Μαλάμη-Πα-
πακωνσταντίνου. Ὁ ζῆλος σου, 
καὶ μετὰ τὴ συνταξιοδότησή 
σου, μεγάλος. Στὰ τελευταῖα 
χρόνια τῆς σταδιοδρομίας σου 
ἤσουν ἐκπαιδευτικὴ σύμβουλος 
στὰ γνωστὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς 
ἀξιαγάπητής μας Μαίρης Ράπτου 
στὴ Λάρισα. 

Μετὰ τὴν κοίμησή σου, ἀπὸ 
τὴ δεκάδα μείναμε μόνο τρεῖς. 
Πᾷς νὰ συναντήσεις τὶς ἄλλες 
ἕξι φίλες μας, ποὺ προηγήθη-
καν στὴν οὐράνια βασιλεία, στὴν 
τρισευδαίμονα Ἐδέμ. Ἐκεῖ θὰ 
περιμένετε καὶ μᾶς νὰ ζήσουμε 
αἰώνια μαζί.

Σήμερα ζοῦμε τὴ χριστιανικὴ 
χαρμολύπη. Ὁ Ἀλέξανδρος Τσι-
ριντάνης γράφει: « Ὁ χριστιανὸς 
δὲν εἶναι ὁ μὴ λυπούμενος, 
ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ νικᾷ τὴ λύπη 
τοῦ χωρισμοῦ μὲ τὴν πίστη». Καὶ 
μεῖς, ποὺ σὲ κατευοδώνουμε στὸ 
μεγάλο ταξίδι, πιστεύουμε καὶ 
δὲν εἴμαστε «ὥσπερ οἱ λοιποὶ οἱ 
μὴ ἔχοντες ἐλπίδα». Οἱ δοκιμα-
σίες τῆς ζωῆς, ποὺ καὶ σὺ ἔζησες 
στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς 
σου, μᾶς δυναμώνουν τὴν ἑνό-
τητά μας.

Στὸ καλό, Μελπούλα μας, 
καλὸ Παράδεισο! Καλὴ ἀνάπαυ-
ση, καλὴ ἀντάμωση στὴ χαρὰ 
τοῦ Κυρίου μας, ἀνεπανάληπτη 
Μέλπω μας. Καὶ ὅπως ἄρχισα 
τελειώνω: «Μακάριοι οἱ νεκροὶ 
οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες... 
ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κό-
πων αὐτῶν· τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν 
ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν». Αἰωνία 
ἡ μνήμη σου.

ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΥΤΑ-ΗΛΙΑ
Φιλόλογος, Λυκειάρχης236
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Στὴ Μέλπω τὴν ἀγαπημένη
Γόνος ἀρχοντικῆς οἰκογένει-

ας ἀπὸ τὸν Πύργο τῆς  Ἠλείας, 
ἀρίστη φιλόλογος, ἡ Μέλπω  
Ἀντωνοπούλου μᾶς ἐξέπληττε 
μὲ τὴν ἀκούραστη, συνεχῆ προ-
σφορά της. Πάντα μὲ διακριτικό-
τητα καὶ ἀφάνεια.

Εἶχε ζήσει ἀπὸ τὴν τρυφερή 
της ἡλικία τὴν ὀρφάνεια τοῦ πα-
τέρα, ἀλλὰ καὶ τὴ στοργὴ τῆς μη-
τέρας καὶ τῆς θείας της. Τὸ σπίτι 
της ξεχείλιζε ἀπὸ ἀγάπη.

Τότε βρέθηκαν στὸν δρόμο 

μας παιδιὰ ἐγκαταλελειμμένα, 
ἔρημα. Μὲ τὴ βαθιὰ ἀγάπη καὶ 
ἔμπνευση τῆς ἀείμνηστης Σταμα-
τίας Μαστρογιαννοπούλου καὶ 
τὴ συνδρομὴ τῆς ἀξέχαστης Μα-
ρίας Στανίτσα, δημιουργήσαμε 
τήν « Ἑστία Κοριτσιοῦ Φιλοθέη 
ἡ  Ἀθηναία».

Ἡ ἀείμνηστος Μαρία Μαστρο-
γιαννοπούλου μᾶς παρεχώρησε 
ἕνα οἴκημα, καὶ ἡ Μαρία Στανί-
τσα, μολονότι ἀδυνάτου κράσε-
ως, κατέβαινε κάθε πρωῒ στὸν 

Πειραιᾶ (ἦταν ἐφοριακός) καὶ 
μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐργασίας της 
ἐπέστρεφε στὸ σπίτι τῶν παιδιῶν 
(στὴν  Ἁγία Παρασκευή) νὰ τὰ 
πλύνει, νὰ τὰ λούσει, νὰ τὰ πε-
ριποιηθεῖ. Στὸ ἔργο αὐτὸ σημα-
ντικὴ βοηθὸς καὶ συναγωνίστρια 
ἦταν ἡ Μέλπω.  Ὁ Θεὸς νὰ τὴν 
ἀναπαύει «ἐν σκηναῖς δικαίων».

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εἰς Μνημόσυνον
ΛίΝα ΚραΧΤη                               

Ὑπεύθυνη στοὺς Κύκλους Προνοίας τῆς Χριστιανικῆς  Ἑστίας Λάρισας

Πολυαγαπημένη μας Λίνα. 
Μοναδικὴ καὶ ἀναντικατάστα-
τη. Πέρασαν ἤδη σχεδὸν πέντε 
μῆνες ἀπὸ τὸ πέταγμά σου στὸν 
Οὐρανό. Στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θε-
οῦ, ποὺ Τὸν ὑπηρέτησες συνει-
δητὰ καὶ ὑπεύθυνα στὰ πρό-
σωπα τοῦ ἀδελφῶν Του. Καὶ ὁ 
κόσμος μας ἔγινε πιὸ φτωχός, 
πιὸ ἄδειος, πιὸ μόνος. Στὶς 20  
Ἰουλίου, ἡμέρα Κυριακή, μέρα 
τῆς  Ἀναστάσεως, σὲ κάλεσε κο-
ντά Του ὁ Οὐράνιος Πατέρας. 

Σχεδὸν πέντε μῆνες χωρὶς τὴ 
φυσική σου παρουσία ἀνάμεσά 
μας. Καὶ ὅμως, ὑπάρχεις πάντα 
μέσα μας. Στὸν νοῦ καὶ στὴν 
καρδιά μας. Στὴν καθημερινότη-
τά μας. Μὲ τὶς σοφὲς καὶ σεμνὲς 
συμβουλές σου στὰ ἁπλᾶ καὶ 
στὰ σύνθετα προβλήματα, στὰ 
χαρούμενα καὶ στὰ δυσάρεστα, 
στὰ εὔκολα καὶ στὰ δύσκολα τῆς 
ζωῆς. Πάντα παροῦσα, πάντα δί-
πλα μας.

Τὸ πέρασμά σου ἀπὸ τὴ γῆ 

ξεχωριστό.  Ἡ ζωή σου ἀξιομί-
μητη. Πατοῦσες γερὰ στὴ γῆ, καὶ 
ἀτένιζες τὸν Οὐρανό, «ὅθεν ἥξει 
ἡ βοήθειά Σου». Στάθηκες ὄρθια 
στὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς καὶ στή-
ριζες ὅσους κλονίζονταν.  Ἤσουν 
δυναμική. Μὲ σκέψη φωτισμένη. 
Μὲ συνέπεια, εὐθύτητα, εἰλικρί-
νεια καὶ σωστὴ ἱεράρχηση τῶν 
πραγμάτων.  Ἐλεύθερη. Χωρὶς 
παρωπίδες.  Ἀλλὰ καὶ σταθερὴ 
καὶ ἀμετακίνητη στὶς ἀρχές σου. 
Χωρὶς ἐκπτώσεις καὶ παλινῳδί-
ες. Αὐστηρὴ στὸν ἐαυτό σου.  
Ἐπιεικὴς στοὺς ἄλλους. Τὸ πέρα-
σμά σου ἀπὸ τὴ ζωὴ μοναδικό.  
Ἡ ἱστορία σου ἀξιομίμητη.

Ἐργάστηκες παραδειγματικὰ 
στὸν τομέα τῆς Πρόνοιας, καὶ 
μὲ τὸ παράδειγμά σου προσπα-
θοῦσες νὰ μεταλαμπαδεύσεις 
τὴ φλόγα σου γιὰ τοὺς πάσχο-
ντες ἀδελφοὺς στὶς νεώτερες 
ἀδελφὲς τῆς Πρόνοιας. Πρόσφε-
ρες τὴν ἀγάπη σου ἁπλόχερα.  
Ἀνυπόκριτα. Χωρὶς ὑστεροβου-

λίες. Χωρὶς νὰ προσδοκᾷς τὴν 
ἐλάχιστη ἀνταπόδοση. Τὰ λόγια 
σου λίγα, ἀλλά «ἅλατι ἠρτυμέ-
να». Προτιμοῦσες νὰ μιλᾷς μὲ 
τὰ ἔργα σου καὶ τὴν ὅλη βιωτή 
σου.

Μὲ ἀπέραντη συνέπεια ὑπη-
ρέτησες ὅλους τοὺς ρόλους ποὺ 
σοῦ ἔταξε ὁ Θεός.  Ἀφοσιωμέ-
νη σύζυγος. Βαδίσατε μὲ τὸν 
πολυαγαπημένο σου Σύλλα τὴ 
μακρὰ κοινὴ πορεία σας, γεμάτη 
ὑποδειγματικὴ ἀγάπη καὶ κατα-
νόηση. Μοιραζόσασταν τὸν ἀσύ-
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γκριτο πλοῦτο τῆς καρδιᾶς σας 
καὶ ἀλληλοστηριζόσασταν στὶς 
σωστὲς ἀποφάσεις καὶ πράξεις 
τῆς ζωῆς σας.

Στοργικὴ μάννα, μὲ ἀνύστα-
κτο ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἐξελίξεις 
στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν σου.  Ἀτε-
λείωτες οἱ προσευχές σου γιὰ 
τὸν Πέτρο καὶ τὴ Ζέτα, γιὰ νὰ 
τοὺς προστατεύει καὶ νὰ τοὺς 
κατευθύνει σωστὰ ὁ Θεός, ἐκεῖ 
ποὺ δὲν ἔφθανε ἡ ἀνθρώπινη 
ἀνεπάρκειά σου.

Καὶ ὁ Θεὸς σὲ ἀντέμειψε. 
Τοὺς καμάρωσες καταξιωμένους 
ἀνθρώπους, κοντὰ σὲ σωστοὺς 
συζύγους, ὑπεύθυνους γονεῖς, 
μὲ ἐπιτυχημένες οἰκογένειες.

Γλυκύτατη γιαγιά. Καμάρω-
νες τὰ ἐγγόνια σου καὶ τὰ συνό-
δευες μὲ τὶς προσευχές σου σὲ 
κάθε τους προσπάθεια.

Ἐξαιρετικὴ κόρη.  Ἀξιαγάπη-

τη νύφη. Στοργικὴ ἀνεψιά. Πρό-
σφερες ἀγόγγυστα τὶς φροντίδες 
σου, μὲ πηγαία ἀγάπη καὶ στορ-
γή, στοὺς ἀγαπημένους σου ἡλι-
κιωμένους, μέχρι τὸ τέλος τους.

Καὶ γιὰ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ 
ὀρφανέψαμε μαζὶ μὲ τοὺς δι-
κούς σου, πάντα ἀκριβὴ φίλη 
καὶ ἀδελφή. Γιατὶ σὲ γνωρίσα-
με ἀπὸ κοντὰ καὶ γευθήκαμε τὸ 
εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον σου καὶ 
τὴν ὅποια δυνατὴ βοήθειά σου.

Τὰ συναισθήματά μας γί-
νονται ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ 
γιὰ ὅσα ζήσαμε κοντά σου, καὶ 
εὐγνωμοσύνη στὸν Θεό, ποὺ σὲ 
ἔφερε στὸν δρόμο τῆς ζωῆς μας.

Εὐτυχεῖς ὅλοι ἐμεῖς ποὺ σὲ 
γνωρίσαμε. Τρισευτυχισμένη ἡ 
οἰκογένειά σου, ποὺ τὴ σκέπα-
ζες μὲ τὴν ἀγάπη σου καὶ τὴν 
παραδειγμάτιζες μὲ τὸ ἦθός σου.

Μακάρι νὰ μπορούσαμε νὰ 

σὲ μιμηθοῦμε.  Ἡ ἀπουσία σου 
τεράστια. Τὸ κενὸ ποὺ ἄφησες 
δυσαναπλήρωτο.  Ὅμως ἡ βε-
βαιότητα ὅτι τώρα εἶσαι εὐτυ-
χισμένη κοντὰ στὸν Θεό, ὅπου 
σὲ κατέταξαν τὰ ἔργα σου, μαζὶ 
μὲ τοὺς ἀγγέλους, γλυκαίνει λί-
γο τὴ θλίψη μας γιὰ τὴ μεγάλη 
ἀπώλεια.

Ἀπὸ τὴ γαλήνη τ’ οὐρανοῦ, 
τώρα θὰ σκέπεις τοὺς ἀγαπημέ-
νους σου καὶ θὰ παρακαλᾷς τὸν 
Θεὸ νὰ μᾶς παρηγορεῖ. Πρῶτα 
τὴν οἰκογένειά σου, καὶ μετὰ 
ὅλους ἐμᾶς ποὺ σ’ ἀγαπήσαμε 
καὶ ζοῦμε τὸ μεγάλο κενὸ τῆς 
ἀπουσίας σου.

Καλὴ  Ἀνάσταση!

ΤΟΥΛΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ 
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, «30 Ἰανουαρίου 

1823.  Ἡ εὕρεση τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας 
στὴν Τῆνο», σελ. 37-40 – « Ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ τραγούδι 
“Τῆς Πάργας”», σελ. 52-54 – «Μνήμη 29ης Μαΐου 1453», 
σελ. 114-116 – « Ἱστορικὲς μαρτυρίες.  Ὁ τορπιλισμὸς τοῦ 
εὐδρόμου “ Ἕλλη” 15 Αὐγούστου 1940 στὴν Τῆνο», σελ. 
154-156 – «1940-41. Γράμματα ἀπὸ τὸ μέτωπο», σελ. 
163-165 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «1821. Λόγοι ποὺ ἔχουν 
πολλὰ νὰ ποῦν», σελ. 45-48 – « Ἀφιέρωμα στὰ 40 χρόνια 
ἀπὸ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο.  Ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ 
τῆς Κύπρου», σελ. 151-153 – «100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔκρηξη 
τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου», σελ. 192-196 – Χρῖστος 
Ν. Κακούρης, «Τὸ ἱερὸ μυστικό», σελ. 55-57 – Μπέλλα 
Παρασκευοπούλου, « Ἅλωσις: 29 Μαΐου 1453», σελ. 
117-118 – Δ. Σ. Μποτσέας, «Τὸ κρυφὸ σχολεῖο τῆς Κα-
τοχῆς», σελ. 166 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, «6 Ἰουνίου 
1944.  Ἡ ἀπόβαση στὴ Νορμανδία. 70 χρόνια», σελ. 169-
170 – Μ. Πρωτοπαπαδάκης, «Σμύρνη 1922.  Ἡ γιγαντιαία 
ἐπιχείρηση σωτηρίας», σελ. 191.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Ναυσικᾶ  Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, «... καὶ ἐπὶ γῆς, εἰρή-

νη...», σελ. 1 – «Χριστὸς ἀνέστη», σελ. 51 – « Ἡ μάν-
να», σελ. 83 – «Φυγή», σελ. 121 – «Τῆς πατρίδας μου 
καλοκαίρι», σελ. 161 – «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε», 
σελ. 201 – Μοναχὴ Θέκλα, « Ὁ Θεός μας στὴ γῆ», 
σελ. 6 – «Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ  Ὑψίστου», 
σελ. 93 – «Στὰ παιδιὰ τῆς Χιροσίμα», σελ. 156 – « Ὁ 
Θεός μας στὴ γῆ», σελ. 2-3 – Μαρία Μουρζᾶ, «Ζητεῖται 
φλόγα», σελ. 9 – Χρυσῆ Δ. Μανωλοπούλου-Τσέντου,  
« Ἄνοιξέ μου», σελ. 22 – Μαρίνα Φραγκάκη, «Περίλυ-
πός ἐστιν...», σελ. 49 –  Ἰ.  Ἀ. Νικολαΐδης, «Ψυχοσάββα-
το», σελ. 77 – Μαρία Γουμενοπούλου, « Ἡ  Ἐλπίδα», 
σελ. 81 – «Οἱ γονεῖς μου», σελ. 126 – «Πνεύματι περι-
πατεῖτε», σελ. 214 – Πόπη  Ἐλευθερίου, « Ὦ μάννα, 
μητέρα», σελ. 85 – « Ἡ μοναξιά», σελ. 213 – Βασιλικὴ 
Φωτοπούλου Παλαιοῦ, «Στ’ ἀποκαΐδια» (γιὰ τοὺς 
πυροπαθεῖς τοῦ 2007), σελ. 132 – Κρῖσπος Αἰγινίτης, 
«Τὸ λέντιον τῆς μητέρας», σελ. 160 –  Ἰ. Πολέμης, «Τὰ 
δυὸ δάκρυα», σελ. 168 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση, 
«Χειμώνας», σελ. 202 – Paulo Koelho (μτφ. ἀπὸ τὰ πορ-
τογαλικὰ Α.Γ.), « Ἡ προσευχὴ ποὺ ξέχασα», σελ. 209.

ΜΟΡΦΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Εὔα Σιδηροπούλου, «π. Θεόφιλος Ζησόπουλος. 

Ἀναφορὰ εὐγνωμοσύνης», σελ. 20-21 – Χρυσῆ Δ. Μα-
νωλοπούλου-Τσέντου, «Σουζάννα Δανάλη-Κωτσάκη. 
Μιὰ βράβευση, ἕνα παράδειγμα, ἕνα μήνυμα...», σελ. 
65-66 – «Παρακαταθῆκες Μάνου Χατζιδάκι», σελ. 227-
229 – Κατερίνα Δογάνη, «Μνήμη ἁγίων μαρτύρων 
Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης. Στὰ ἴχνη τῶν τριῶν  Ἁγί-
ων», σελ. 73-74 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, «Κύριλλος 
καὶ Μεθόδιος:  Ἱεραπόστολοι, ἰσαπόστολοι», σελ. 109-
110 – «Μέγας  Ἀλέξανδρος καὶ πολιτισμός», σελ. 220-
222 – Νικόλαος  Ἰ. Γαλέτας, «Μητροπολίτης Νικόδημος 
(Γραικός). Ὁ πατέρας τῶν κωφῶν», σελ. 171-176 –  Ἰ.  
Ἀ. Νικολαΐδης, « Ὁ ποιητὴς Τάκης Παπατσώνης», σελ. 

187-188 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Σύγχρονη Τέχνη:  Ἀπὸ 
τὴν ἀναζήτηση στὴν ἐκζήτηση. Σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὸ 
ἔτος  Ἐλ Γκρέκο», σελ. 204-208 –  Ἄννα Κ. Κορνάρου-
Καλαμαρᾶ, «Γιῶργος Σεφέρης – Βραβεῖο Νόμπελ, 16 
Δεκεμβρίου 1963», σελ. 230-233.

ΙΑΤΡΙΚΑ
Ζωὴ Ριζοκώστα- Ἀγγέλη, «Τὸ γέλιο. Τί προσφέ-

ρει στὴν ὑγεία;», σελ. 12-13 – «Παιδικὴ παχυσαρκία», 
σελ. 61-62 – «Οἱ κράμπες: Τί εἶναι καὶ τί γνωρίζουμε;», 
σελ. 98-99 – « Ὁ ἥλιος μαυρίζει τὸ σῶμα.  Ἀλλὰ μήπως 
μαυρίζει καὶ τὴν ὑγεία μας;», σελ. 129-130 – « Ἠλε-
κτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία. Μιὰ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑγεία 
μας», σελ. 180-181 – «Σύνδρομο καρπιαίου σωλῆνα», 
σελ. 218-219.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Πόπη  Ἐλευθερίου, « Ἡ ἀνθρώπινη ἐπαφή», σελ. 

10-11 – Βασιλικὴ Παναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου, 
«Χωρίζουμε ὡς ζευγάρι, μένουμε πάντα γονεῖς», σελ. 16-
17 –  Ἀξιοθέα Κυριακίδου-Σπανοῦ, «Τὸ λεωφορεῖο», 
σελ. 24-25 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Πότε θὰ τελειώσει 
τὸ κακό;», σελ. 26-27 – « Ἀποξένωση ἀπὸ τὴ γνώση... 
στὴν κοινωνία τῆς πληροφορίας», σελ. 100-102 –  Ἑλένη 
Δεληγεώργη-Πολίτη, « Ἡ μητρότητα, ἕνα θεῖο δῶρο, 
ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν ὑπογονιμότητα καὶ τὴν ὑπογεννητικό-
τητα, ποὺ μαστίζουν τὴ χώρα μας», σελ. 87-92 – Βασι-
λικὴ Οἰκονομάκου, « Ἄνθρωποι καί... σκουπίδια», σελ. 
96-97 – Γιάννα Καραμάνου, «Καλοκαίρι 2014. Γάμος 
ἐν μέσῳ κρίσης», σελ. 124-125 – Κατερίνα Δογάνη 
(ἀπόδοση ἀπὸ ἀγγλικὸ κείμενο), «Handle with care! 
(Χειριστεῖτε μὲ προσοχή!)», σελ. 139.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
Μοναχὴ Θέκλα, « Ὁ Κύριος ἠγέρθη ὄντως», σελ. 

78 – « Ἡ παρουσία», σελ. 93 – « Ἡ Παναγία, ἡ μεγάλη 
μας Μάννα», σελ. 123 – Χρυσούλα Δαούκου, «Στῶμεν 
καλῶς», σελ. 108 –  Ἀντωνία Γραμμένου, «Οἱ θλίψεις... 
Τὸ εἰσιτήριο γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ», σελ. 131-132 
– Σταυρούλα Χατζηαντωνίου-Διαλούπη, «Χριστου-
γεννιάτικη αὐτογνωσία», σελ. 202.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, «8 Μαρτίου.  Ἡμέρα τῆς 

Γυναίκας», σελ. 41-44 – Χρυσῆ Δ. Μανωλοπούλου-
Τσέντου, «Σουζάννα Δανάλη-Κωτσάκη. Μιὰ βράβευση, 
ἕνα παράδειγμα, ἕνα μήνυμα...», σελ. 65-66 – Ναυσικᾶ  
Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, « Ἡ μάννα», σελ. 83 – Γιάννα Καρα-
μάνου, «Γιορτὴ τῆς Μητέρας.  Ἆραγε, γιορτάζουν μόνο 
αὐτὲς ποὺ γέννησαν;», σελ. 84-85 – Πόπη  Ἐλευθερίου, 
« Ὦ μάννα, μητέρα», σελ. 85 – Heather Hamilton (μτφ. 
Α.Γ.), «Τὸ πιὸ δύσκολο ἔργο στὸν κόσμο εἶναι νὰ εἶσαι 
μητέρα», σελ. 86 –  Ἑλένη Δεληγεώργη-Πολίτη, « Ἡ 
μητρότητα, ἕνα θεῖο δῶρο, ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν ὑπογο-
νιμότητα καὶ τὴν ὑπογεννητικότητα, ποὺ μαστίζουν τὴ 
χώρα μας», σελ. 87-92 – Μαρία Γουμενοπούλου, «Οἱ 
γονεῖς μου», σελ. 126 – Κρῖσπος Αἰγινίτης, «Τὸ λέντιον 
τῆς μητέρας», σελ. 160.
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ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
Ἀγνώστου (μετφ. ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ Α.Γ.), «Ἡ δύναμη 

τῆς ἀγάπης», σελ. 14-15 – Καίτη  Ἠλιοπούλου, « Ὁ 
Γερο-Δῆμος», σελ. 18-19 – «Τὸ μυστικό», σελ. 94-95 –  
« Ὁ Λειτουργὸς τοῦ  Ὑψίστου», σελ. 167-168 – « Ἡ τε-
λευταία μελῳδία», σελ. 210-211 – Α.Γ. (μτφ. ἀπὸ τὰ πορ-
τογαλικά), «Οἱ τρεῖς κέδροι», σελ. 50-51 – « Ὁ βασιλιὰς 
ποὺ ἤθελε νὰ ἀγγίξει τὸ φεγγάρι), σελ. 140 –  Ἀξιοθέα 
Κυριακίδου-Σπανοῦ, « Ἔτσι ἀναπάντεχα...», σελ. 60 –  
Ἀμαλία Κ. Γερακανάκη, « Ὁ Γιαννάκης ὁ ταχυδρόμος», 
σελ. 64 – Arthur Gordon (μτφ. Καίρυ Σμυρνιοῦ), «Τρεῖς 
θαυματουργὲς λεξοῦλες», σελ. 103-105 – Φαῖδρα Τσε-
λίκα, «“Παπαδάκια” κι “ἐκκλησάκια”», σελ. 127-128 
– Θελξινόη Φιλιππίδου, « Ἀφιέρωμα στὰ 40 χρόνια 
ἀπὸ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο. Σκηνὲς ἀπὸ 
ἕνα δρᾶμα», σελ. 147-150 – Ε.Μ., « Ἀποχαιρετώντας», 
σελ. 178.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
Φάνυ Κουντουριανοῦ-Μανωλοπούλου, « Ἰερου-

σαλήμ, ἡ πατρίδα τῆς ψυχῆς», σελ. 79-80 – Μαρίνα 
Φραγκάκη, «“ Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς...”. Ψίθυροι μυστι-
κοὶ ἀπὸ τὸ νησί Της», σελ. 122 – Δήμητρα Πετουμένου, 
«Μικρὸ χρονικὸ ἀπὸ μιὰ προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὴν  
Ἀλβανία», σελ. 143-146.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Βασίλης Κέκης, «Santa Claus -  Ἕνας μῦθος», σελ. 

2-5 – Λίτσα  Ἁπαλάκη, Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἢ μοὖπαν, 
«Τὸ ὄνειρο ἑνὸς πιτσιρικᾶ», σελ. 23 – «Τὸ πέρασμα», 
σελ. 70 – «Τὸ Λενάκι μοῦ ’δειξε τὴν  Ἄνοιξη», σελ. 111 
– «Οὔφ! Τί ζέστη εἶναι αὐτή!», σελ. 141-142 – «Καλο-
καιρινὸς ἀπολογισμός», σελ. 189 – «Μετὰ τὴ μπόρα», 
σελ. 226 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση, Τὰ μικρὰ τῆς 
ζωῆς μας, « Ὁ περιπεσὼν εἰς λῃστάς», σελ. 28 – « Ἡ 
λίστα τοῦ σταυροῦ», σελ. 28 – «Τοῦ χειμῶνα», σελ. 29 –  
« Ἀριθμοὶ καὶ ἄνθρωποι (γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα γιὰ 
τὸ Νερό, 22 Μαρτίου), σελ. 69 – «Βιώσιμη ἀνάπτυξη», 
σελ. 106 – « Ὕμνος στὴν  Ἀγάπη», σελ. 106-107 – « Ἡ 
ἀρχὴ τῆς ἥσσονος προσπάθειας», σελ. 190 – « Ἔτσι κι 
ἀλλιῶς», σελ. 190 – «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», σελ. 225 
– «Τὸ ἄστρο», σελ. 225 – Δήμητρα Πετουμένου,  Ἀπὸ 
τὸ διαδίκτυο, « Ἡ προσωπικὴ ἀξία», σελ. 30-31 – « Ἡ 
ποντικοπαγίδα», σελ. 71 – «Τί σημαίνει φτώχεια», σελ. 
223 – «Βλέπουμε γύρω μας ὅ,τι κουβαλᾶμε μέσα μας», 
σελ. 223-224 –  «Μαρία Πορφύρη,  Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, 
« Ὁ σπόρος τῆς ἀλήθειας», σελ. 31-32 – « Ἡ ποντικο-
παγίδα», σελ. 71 – « Ἡ τυφλή», σελ. 224 – Ε.Μ., «Γιὰ 
τὸν καινούργιο χρόνο», σελ. 33 – «Τὸ φῶς», σελ. 134 
– Μπέλλα Παρασκευοπούλου, « Ἑλληνικὴ γλῶσσα», 
σελ. 58-59 –  Ἀνδρέας Θωμᾶς, «Δῶσε τόπο στὴν ὀργή», 
σελ. 63 – Νίκος Τσιρώνης, « Ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦ Θεά-
τρου.  Ἑρρίκου  Ἴψεν, “ Ἕνας ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ”», σελ. 
67-68 – Βασιλικὴ Παναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου, 
« Ὁ Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος: 60 χρόνια πρίν», σελ. 82-83 
–  Ἀξιοθέα Κυριακίδου-Σπανοῦ, «Τὸ ἐξοχικό», σελ. 
128 – Δημήτρης Γ. Μπράνης, « Ἐλπίδα καὶ αἰσιοδο-
ξία», σελ. 133-134 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, « Ἐσεῖς, 

διαβάζετε;», σελ. 135-136 – «Οἱ ἀστοὶ τοῦ Καλαί», σελ. 
142 – «Μουντιαλικὴ ἐπικαιρότητα καί... Πολιτισμός», 
σελ. 182-183 – Χρυσῆ Δ. Μανωλοπούλου-Τσέντου, 
«Μ’ ἕνα  Ἄρλεκιν ξεχνιέμαι...», σελ. 137-138 –  Ἀθα-
νάσιος Γκάτζιος, « Ἡ προσδοκία τῆς συγκομιδῆς», σελ. 
162 – Μαρία Γουμενοπούλου, « Ἡ πρίζα καὶ τὸ κα-
λώδιο», σελ. 177-178 – «Σωματοφύλακας», σελ. 217 
– Πόπη  Ἐλευθερίου, « Ὀπισθοδρόμηση», σελ. 179 
–  Ἀλέξανδρος Κακαβούλης, «Γονεῖς καὶ χριστιανικὲς 
συντροφιὲς τῶν παιδιῶν», σελ. 184-186 – Γιάννης Κ. 
Τσέντος, «Σύγχρονη Τέχνη:  Ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση στὴν 
ἐκζήτηση. Σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὸ ἔτος  Ἐλ Γκρέκο», σελ. 
204-208 – Βίνα Χιωτακάκου, «Παιδικὲς ἀναμνήσεις. 
Τὸ σακκάκι», σελ. 212-213 – Γιάννα Καραμάνου, « Ἡ 
προδοσία», σελ. 215 –  Ἥβη Σταυροπούλου, « Ὡς καὶ 
ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν», σελ. 216.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Ἡρακλῆς Παπαβασιλείου, «Εὐτέρπης Μαύτα-Ἠλία,  

Ἡ προσφορὰ τῆς γυναίκας στὴν  Ὀρθόδοξη Ἱεραποστο-
λή» –  Ἥβη Σταυροπούλου, «Ντίνας Βλάχου,  Ἑρρῖκος 
Ντυνάν.  Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ  Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» – «Μαρίας 
Λαμπαρίδου-Πόθου, Πῆραν τὴν Πόλη πῆραν την..., 19η 
ἐπανέκδοση», σελ. 113 – Γιάννης Κ. Τσέντος, « Ἔλσας 
Καστέλα-Kreihsl,  Ὀρατόριο τοῦ Θανάτου» –  Ἄννα 
Παγοροπούλου, «Θελξινόης Φιλιππίδου,  Ἄρατε πύ-
λας», σελ. 72 – Χρυσῆ Δ. Μανωλοπούλου-Τσέντου, 
« Ἀθηνᾶς Ντάσιου-Γιάννου,  Ἡ ὡραιότερη πόλη τοῦ κό-
σμου!», σελ. 112 –  Ἀλέξανδρος Κακαβούλης, «Ψυχῆς 
δρόμοι. Ἑξαμηνιαία περιοδικὴ ἔκδοση», σελ. 197 – «Με-
ρόπης Ν. Σπυροπούλου,  Ἐπεισόδια τῆς Ζωῆς», σελ. 
198 – «Εἰκόνες ποὺ μιλᾶνε», σελ. 234 – Ν.Ι.Γ., «Συμεὼν 
Γ. Κατσίμπρα,  Ὁ νεομάρτυς  Ἅγιος  Ἰωάννης ὁ ἐξ  Ἀγα-
ρηνῶν», σελ. 234-235.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Αἰκατερίνη Βαρελᾶ-Παντελιᾶ, « Ἡ ἐγγονὴ ἀποχαι-

ρετᾷ τὴ γιαγιά», σελ. 74 – Μαρία Μπόκα Σαβούρδου, 
«Στὴ μνήμη τῆς Δήμητρας Κακαβούλη», σελ. 75 – Μέ-
λος Κύκλου Ν. Ψυχικοῦ, «Στὴν πολυαγαπημένη μας 
κυκλάρχισσα Νίκη Σκούρα», σελ. 76-77 –  Ἀλεξάνδρα 
Θάνου, «Στὴ μνήμη τῆς Σμαράγδας Λυμπεροπούλου», 
σελ. 119 –  Ἀναστασία Βλαχοπούλου, «Παναγιώ-
τα-Τίτσα Γώγου-Τσικρικᾶ», σελ. 157-158 – Χριστίνα  
Ἀκριτοπούλου, «Ρίτα (Αἰκατερίνη) Πελτέκη-Μαργα-
ριτίδου», σελ. 159 – Α.Κ., «Σωσάννα Καψοκεφάλου», 
σελ. 199-200 – Εὐτέρπη Μαύτα-Ἠλία, «Μελπομένη  
Ἀντωνοπούλου», σελ. 236 – Βασιλικὴ Παναγιωτοπού-
λου-Παπαβασιλείου, «Στὴ Μέλπω τὴν ἀγαπημένη», 
σελ. 237 – Τούλα Σκαρλάτου-Χρυσομάλλου, «Λίνα 
Κράχτη», σελ. 237-238.

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
«70 χρόνια ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παρουσίας τῶν 

“Φιλικῶν Κύκλων”», σελ. 7-8.
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε



Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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