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Παρακαλοῦμε, ἀποστέλλετε τίς συνεργασίες σας στή διεύ-
θυνση Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα.
Διατηροῦμε τό δικαίωμα νά μή δημοσιεύουμε ἤ νά συντέ-
μνουμε κατά τήν κρίση μας ὁποιοδήποτε χειρόγραφο. Χειρό-
γραφα δημοσιευμένα ἤ μή δέν ἐπιστρέφονται.



Προσμονή
Κυλοῦν εὐθύγραμμα στὴν κοίτη τους τὰ χρόνια
καὶ ἐκβάλλουν στῆς αἰωνιότητας τὸν ὠκεανό.
Πρωτοχρονιὰ καὶ πάλι
κι ἐγὼ ὀρθὴ στὴν ὄχθη Σὲ προσμένω.
Προσμένω.
Ἀκοῦς τῆς λαχτάρας μου τοὺς χτύπους, τὸν καημό;
Ἔλα καὶ φέτος.
Δὲν ξέρω πῶς θὰ ’ρθεῖς –
κλαδευτήρι θὰ κρατεῖς,
τοῦ πόνου τὴν ἀξίνη,
τὴ μάχαιρα τοῦ λόγου,
τῆς χαρᾶς τὴν ἐλπίδα;
Ὅπως κι ἂν ἔλθεις Σὲ προσμένω.
Ξενάγησέ με στοῦ  Ἐλέους Σου
τὰ κρυσταλλίζοντα νερά
μὲς στῶν  Ἀγγέλων τὰ φτερουγίσματα.
Ὁ  Ἥλιος μου θἆσαι.

Στὴν ὄχθη ὀρθὴ στέκω καὶ σὲ προσμένω.

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ
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Ἡ περίοδος ποὺ ἀκολου-
θεῖ τὶς ἑορτὲς εἶναι πάντα 
κάπως μελαγχολική. 

Μαζὶ μὲ τὶς φωταψίες σβήνουν 
καὶ οἱ ἐλπίδες γιὰ ἐκπλήρωση 
ἐπιθυμιῶν, ἢ ἀκόμα καὶ γιὰ τὸ 
συναπάντημα μὲ τὴν εὐτυχία.  
Ὁ ἐρχομὸς τοῦ νέου ἔτους εἶναι 
πάντα ὁρόσημο.  Ὁ χρόνος 
ἀκροβατεῖ γιὰ λίγο ἀνάμεσα 
στὰ ὅσα συνέβησαν καὶ στὰ ὅσα 
ὀνειρευόμαστε γιὰ τὸ μέλλον. 
Τὴν ἑπομένη, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος 
ἔρχεται ξανὰ ἀντιμέτωπος μὲ τὰ 
καθημερινά του προβλήματα.

Φέτος ὅμως δὲν ὑπῆρχε ἡ 
πολυτέλεια τῆς μεθεόρτιας με-
λαγχολίας. Καὶ αὐτό, γιατὶ λόγῳ 
τῆς κρίσης ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν 
οὕτως ἢ ἄλλως παγωμένη καὶ 
μέσα στὴν ἑορταστικὴ περίοδο.  
Ἡ ἄσχημη κατάσταση ποὺ ἐπι-
κρατεῖ στὴ χώρα μας δὲν ἀφήνει 
καὶ πολλὰ περιθώρια γιὰ ἀνε-
δαφικὲς εὐχὲς καὶ μεγαλοστο-
μίες. Σφιγμένοι οἱ περισσότε-
ροι, εὔχονταν «καλὴ χρονιά», 
εὑρισκόμενοι σὲ ἀμηχανία, μὲ 
πεσμένο τὸ ἠθικό τους.  Ὅσες 
φορὲς ἔκανα αὐτὴ τὴν εὐχή, ἡ 
ἀπάντηση ἦταν, «Ναί... καλὴ 
χρονιά, ἂν καὶ δὲν τὸ βλέπω», ἢ 
κάτι παρόμοιο.  Ἀναρωτιόμουν 
ἂν ἔπρεπε νὰ ξαναευχηθῶ. Σύ-
ντομα, σταμάτησα νὰ λέω καλὴ 
χρονιά, γιὰ νὰ μὴν εἰσπράξω 
τὴν ἴδια, παγερὴ ἀντίδραση, ἢ 
ἀπαντοῦσα κι ἐγὼ ξερὰ μὲ ἕνα 
« Ἐπίσης»...

Ἀπορροφήθηκα ξανὰ ἀπὸ 
τὸ δικό μου πρόγραμμα. Μέχρι 
ποὺ ἕνα τηλεφώνημα μὲ ταρα-
κούνησε.  Ἦταν μιὰ οἰκογενεια-
κή μας φίλη, ποὺ εἴχαμε νὰ τὰ 
ποῦμε ἀπὸ τὸ καλοκαίρι.  Ἡ φί-
λη μας αὐτὴ πάσχει ἀπὸ σοβαρὴ 
ἀσθένεια.  Ὅταν τὴ ρώτησα πῶς 
εἶναι ἡ ὑγεία της, ἡ ἀπάντηση 

ἦταν ἀφοπλιστική: 
–  Ὁ γιατρός μου, ὁ ὁποῖος 

μὲ εἶδε τὸν Σεπτέμβριο, ἀπόρη-
σε ποὺ εἶμαι ἀκόμα ζωντανή, 
σχολιάζοντας πώς, μὲ αὐτὲς τὶς 
ἐξετάσεις, ἔπρεπε ἤδη νὰ ἔχω 
πεθάνει!

Δὲν ξέρω τί μὲ συγκλόνισε 
περισσότερο, αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴ 
ἡ ἀπάντηση, ἢ τὸ ἀτάραχο ὕφος 
μὲ τὸ ὁποῖο μοῦ τὴ διετύπωσε! 
Διαισθανόμενη τὴν ἀμηχανία 
μου, ἔσπευσε νὰ μοῦ πεῖ πὼς 
τώρα ἁπλῶς ἔνιωθε κουρασμέ-
νη, γιατὶ συμμετεῖχε καὶ στὸν  
Ἔρανο τῆς  Ἀγάπης καὶ σὲ ἄλλες 
δραστηριότητες ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
δὲν ἤθελε νὰ ἀπέχει. Τὸ ἴδιο 
ἤρεμη καὶ γλυκιά, μοῦ εὐχήθηκε 
ὁλόψυχα Καλὴ χρονιά.

Ἔκλεισα τὸ τηλέφωνο συ-
γκλονισμένη.  Ἀπὸ τὴ μιὰ ἤμουν 
σοκαρισμένη ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ 
γνωμάτευση, ἀπὸ τὴν ἄλλη θαύ-
μασα τὸ θάρρος καὶ τὴν ἠρεμία 
αὐτῆς τῆς γυναίκας.  Ἡ πίστη της 
στὸν Θεὸ καὶ ἡ δράση της διέ-

ψευσαν τὶς ἰατρικὲς προβλέψεις.  
Ἡ στάση της καὶ μόνο, χωρὶς θε-
ωρητικὲς ἠθικολογίες, μὲ εἶχε 
βγάλει ἀπὸ τὴν ἔνταση τῆς κα-
θημερινότητας καὶ μοῦ ὑπενθύ-
μισε τὸν προσωπικὸ ἀγῶνα ποὺ 
πρέπει νὰ δίνει ὁ καθένας μας, 
ὥστε νὰ μὴ φοβηθεῖ, τὴ στιγμὴ 
ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀτενίσει τὴ 
ζωή του. Καὶ αὐτὸς ὁ ἀγώνας 
γίνεται, ὅποιες συνθῆκες καὶ ἂν 
ἐπικρατοῦν. Εἴτε εἶναι περίοδος 
εὐημερίας, εἴτε κρίσης καὶ πα-
ρακμῆς.  Ἡ Καλὴ χρονιὰ ποὺ 
μοῦ εὐχήθηκε εἶχε μιὰ ἄλλη δι-
άσταση. Δὲν ἦταν μιὰ εὐχὴ ἀπὸ 
συνήθεια, οὔτε ἀπαραίτητα μιὰ 
εὐχὴ νὰ ἔρθουν ὅλα εὐνοϊκά 
(φυσικά, αὐτὸ ποθοῦμε ὅλοι, 
ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐξαρτᾶται πάντα 
ἀπὸ μᾶς).  Ἦταν σὰν νὰ ἐννο-
οῦσε, Πίστη καὶ ψυχικὴ δύναμη, 
σὲ ὅ,τι καὶ ἂν μᾶς βρεῖ.

Ἔ ναί, λοιπόν! Καλὴ χρονιά!

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

Καλὴ χρονιά;
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Ἀφορμὴ γιὰ τὸν προβλη-
ματισμὸ ποὺ νιώθω τὴν 
ἀνάγκη νὰ μοιραστῶ 

μαζί σας σ’ αὐτὲς τὶς σελίδες 
στάθηκε ἕνα πραγματικὸ γε-
γονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο ἔμαθα πρὶν 
ἀπὸ δέκα χρόνια στὶς Η.Π.Α. μέ-
σα σὲ ἕνα λεπτό, ἀλλὰ ἡ ἀνά-
μνησή του καὶ ὁ προβληματι-
σμός μου πάνω σ’ αὐτὸ κρατᾷ 
ἀκόμη.

Πληροφορήθηκα λοιπὸν 
τότε ἀπὸ μιὰ φίλη ὅτι μιὰ νέα 
κοπέλλα,  Ἀμερικανίδα, κατη-
χήθηκε, βαπτίσθηκε χριστιανὴ 
ὀρθόδοξη, καὶ ὁ πνευματικός 
της, προκειμένου νὰ τὴ βοηθή-
σει νὰ κατανοήσει ποιὸς εἶναι 
ὁ ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς, τὴν 
ἔστειλε νὰ μείνει γιὰ κάποιο 
χρονικὸ διάστημα κοντὰ σὲ μιὰ 
ὀρθόδοξη ἑλληνικὴ οἰκογένεια 
στὴ Θεσσαλονίκη.  Ἦταν νέα, 
βλέπετε, ἡ κοπέλλα, καὶ μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ τῆς ἔδωσε τὴ δυνα-
τότητα στὸ ξεκίνημα τῆς ζωῆς 
της νὰ δεῖ πῶς αὐτὰ στὰ ὁποῖα 
κατηχήθηκε καὶ βαπτίσθηκε 
ἐφαρμόζονται στὴν πράξη στὴν 
καθημερινὴ ζωή. Τί τιμὴ γιὰ 
τὴν οἰκογένεια αὐτή, ἡ ὁποία 
ὑποδέχθηκε τὴ νέα κοπέλλα 
καὶ ἀνέλαβε νὰ ἀποτελέσει γι’ 
αὐτὴν τὸ ὀρθόδοξο πρότυπο!

Πρέπει ὅμως νὰ πῶ πώς, 
μετὰ τὸν ἀρχικὸ θαυμασμό μου 
γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ἡ 
σκέψη μου προχώρησε παρα-
πέρα. Σκέφθηκα: Θὰ μποροῦσε 
νὰ εἶναι ἡ δική μου οἰκογένεια 
τὸ ὑπόδειγμα γιὰ τὴ νέα γυναί-
κα; Νὰ ὑποδεχθῶ δηλαδὴ στὸ 

σπίτι μου μὲ τὸν σύζυγό μου καὶ 
ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους ἕναν 
καλοπροαίρετο νεοφώτιστο, 
καὶ ὅλοι μαζί, ἀλλὰ καὶ εἰδικώ-
τερα ἐμεῖς οἱ γονεῖς –ὡς κύριοι 
ὑπεύθυνοι στὸ σπίτι– νὰ ἀποτε-
λέσουμε, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ 
πνευματικοῦ ἢ τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ἴδιου, πρότυπο γιὰ τὴ διδασκα-
λία τοῦ ὀρθόδοξου βιώματος;

Φανταστεῖτε τὸν νεοφερ-
μένο ἄνθρωπο στὸ σπίτι μου 
νὰ κοιτάζει, ἀπὸ τὸ πρωῒ ποὺ 

θὰ ἀνοίξει τὰ μάτια του ὣς τὸ 
βράδυ ποὺ θὰ τὰ κλείσει, ποιὸς 
εἶναι ὁ ὀρθόδοξος τρόπος μου 
γιὰ τὰ πάντα: Τί κάνω, ὅταν 
ξυπνήσω; Κάνω προσευχή; Τί 
εἴδους εἶναι αὐτή; Τί ἐμφάνι-
ση ἔχω; Τί τρόπους ἔχω; Νη-
στεύω; Πῶς ἐξυπηρετῶ στὴ 
δουλειά μου τοὺς ἄλλους; Τί 
νοικοκυρὰ εἶμαι; Πῶς διακονῶ 
στὸ σπίτι μου τὰ παιδιά μου καὶ 
τοὺς οἰκείους μου; Πῶς συνο-
μιλῶ στὸ τηλέφωνο, κάθε πότε 
ἐκκλησιάζομαι, κάθε πότε καὶ 
πῶς ἐξομολογοῦμαι; Τί προ-

σευχὴ κάνω τὸ βράδυ, τί χρι-
στιανικὴ μελέτη; Πῶς ψωνίζω 
στὸ σοῦπερ μάρκετ, πῶς δια-
σκεδάζω, τί κάνω μὲ τὴν τηλε-
όραση; Πῶς νουθετῶ τὰ παιδιά 
μου, πῶς ἀντιδρῶ στὴν ἀδικία, 
στὴν ἀρρώστια, στὴ δίκαιη ἢ 
ἄδικη δοκιμασία; 

Θόλωσε ὁ νοῦς μου, ποὺ τὰ 
σκέφθηκα ὅλα αὐτά. Θεέ μου, 
σκέφθηκα, τὴν ἔχω γλιτώσει. 
Εὐτυχῶς ὁ πνευματικὸς δὲν 
μὲ ἔβαλε σὲ αὐτὴ τὴ θέση. Θὰ 

ἐρχόταν στὸ σπίτι μου ἡ κοπέλ-
λα καὶ θὰ ἔβλεπε τόση διάσταση 
ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς 
ζητάει ἀπὸ μᾶς καὶ αὐτὸ ποὺ 
πραγματικὰ Τοῦ δίνουμε, ποὺ 
θὰ ἔμπαινε ὁ λογισμός της σὲ 
δοκιμασία ἂν πραγματικὰ ἄξιζε 
τὸν κόπο νὰ βαπτισθεῖ ὀρθό-
δοξη.

Ἀφοῦ ὅμως εἶπα κάμποσες 
φορές, «Εὐτυχῶς δὲν ἤμουν 
ἐγὼ νὰ ἀναλάβω αὐτὸ τὸ διακό-
νημα», κοντοστάθηκα λίγο πα-
ραπάνω, ἀναλογίσθηκα τὸ θέμα 
διαφορετικά, καὶ κάνω καὶ σὲ 

Ἀνατρέφοντας 
τὰ παιδιά μας

«Τὰ παιδιά μας εἶναι ἄγγελοι βγαλμένοι ἀπὸ 
μᾶς, δῶρα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, βαπτισμένοι 

χριστιανοί, καθαρὲς ψυχὲς ποὺ ὁ Θεὸς μᾶς 
ἔστειλε γιὰ κάποιο διάστημα, γιὰ νὰ τὰ καθοδη-
γήσουμε σ’ Αὐτὸν καὶ νὰ διαπλάσουμε χριστια-

νοὺς πολῖτες τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς».K
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σᾶς τὴν ἴδια ἐρώτηση, ὅπως 
τὴν ἔκανα στὸν ἑαυτό μου:

Μήπως ἔχει στείλει, ἐν 
τέλει, ὁ πνευματικός σας ἢ 
ὁ Θεὸς ἄτομο νεοφώτιστο, 
γιὰ νὰ ἀποτελέσετε ἐσεῖς 
γι’ αὐτὸ τὸν δάσκαλο στὴν 
ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὸ πρό-

τυπο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς;  
Ἔχει στείλει; Βεβαίως!

Ἔστειλε καὶ σὲ μᾶς.  
Ἔστειλε τὰ παιδιά μας. Εἶναι 
ἄγγελοι βγαλμένοι ἀπὸ μᾶς, 
δῶρα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, 
βαπτισμένοι χριστιανοί, κα-
θαρὲς ψυχὲς ποὺ ὁ Θεὸς μᾶς 
ἔστειλε γιὰ κάποιο διάστημα, 
γιὰ νὰ τὰ καθοδηγήσουμε σ’ 
Αὐτὸν καὶ νὰ διαπλάσουμε 
χριστιανοὺς πολῖτες τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Δὲν 

εἶναι τὰ παιδιὰ τῆς  Ἱεραπο-
στολῆς τῆς  Ἀφρικῆς ἢ τῆς  
Ἰνδίας, οὔτε τὰ παιδιὰ τοῦ 
παιδικοῦ ἱδρύματος, οὔτε 
ἡ φοιτήτρια τῆς προτεστα-
ντικῆς παραφυάδας, ἄτομα 
γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχουμε τόσο 
ζῆλο νὰ διακονήσουμε, νὰ 

στερηθοῦμε, νὰ ξοδέψου-
με καὶ νὰ ταξιδέψουμε, νὰ 
ἀρρωστήσουμε καὶ νὰ θυ-
σιαστοῦμε ἀκόμη, ἀλλὰ 
εἶναι ἀκόμη παραπάνω ἀπὸ 
αὐτούς, εἶναι σάρκα ἀπὸ τὴ 
δική μας, ἄνθρωποι βγαλμέ-
νοι ἀπὸ τὴν ἀγάπη μας καὶ 
τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Τέτοιο εἶναι τὸ χρέος ποὺ 
ἔχει ἕνας χριστιανὸς γονέας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚH

Τοῦ Νέου Χρόνου τὰ φύλλα
ἄγραφτα καρτεροῦν
νὰ συνεχίσω τὴν ἱστορία
ποὺ χρόνια ἄρχισα...

Μὲ τὰ μάτια τὴ γράφω.
Μὲ τὴ σιωπή.
Μ’ ἕνα ἄγγιγμα.
Τὴ γράφω μὲ τὴν καρδιά!

Στὸ δρόμο, στὴν κουζίνα,
σὲ μιὰ στάση λεωφορείου·

φυτεύοντας μιὰ βιολέτα,
γράφω τὴν ἱστορία μου.

Πότε μὲ χέρια κρύα
καὶ πότε ἄφωνη, μπρὸς
σ’ ἕνα φύτρο ποὺ σπρώχνει
μὲ τὴ ράχη τὸ χῶμα,
γιὰ νά ’βγει στὸ φῶς...

Μὲ κυκλώνουν οἱ ἥρωες
τῆς δικῆς μου ἱστορίας·

Ἔκτακτα περιστατικὰ
τὴν αὐγὴ ἢ τὴ νύχτα,
φτιάχνουν πλοκὴ φανταστική...

Εἶναι μοναδικὴ μιὰ ἱστορία,
ποὺ κανεὶς ἄλλος
δὲ μπορεῖ νὰ γράψει.

Ἄμποτε νὰ προλάβω, πρὶν φτάσει
ἡ στερνὴ Πρωτοχρονιά, νὰ γράψω,
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ...

Ναυσικᾶ  Ἰεσσαὶ Κασιμάτη

Νέος  
Χρόνος
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Καμμία λέξη δὲν συγκινεῖ 
τόσο βαθιὰ τὴν καρδιὰ 
τοῦ ἀνθρώπου σήμερα, 

ὅσο ἡ λέξη εἰρήνη. Καὶ ποτὲ 
ἄλλοτε δὲν ἀναπτύχθηκε τόση 
εἰρηνόφιλη φιλολογία, ὅσο σή-
μερα. Κι ὅμως, παρὰ τὴν εἰρηνο-
φιλολογία, ποὺ ἐξαγγέλλεται μὲ 
ὅλα τὰ μέσα, καὶ παρ᾽ ὅλες τὶς  
εἰρηνευτικὲς προσπάθειες ποὺ 
καταβάλλονται γιὰ μιὰ ἀληθινὴ 
καὶ ἀδιατάρακτη εἰρήνη, ἡ ἀγω-
νία καὶ ὁ φόβος γιὰ τὸ ἐνδεχό-
μενο μιᾶς νέας πολεμικῆς σύρ-
ραξης ἢ γιὰ ἕνα τρομοκρατικὸ 
χτύπημα ἔχει γίνει ὁ ἐφιάλτης 
τοῦ κόσμου. Καὶ στὴ ζωὴ ἀκόμη 

τῶν ἀτόμων ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς 
λείπει ὅλο καὶ περισσότερο. «Τὸ 
μὲν ὄνομα τῆς εἰρήνης πανταχοῦ· 
τὸ δὲ πρᾶγμα οὐδαμοῦ», ἔγραψε 
ὁ  Ἅγιος  Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώ-
της.

Μετὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ χαρά, 
ὡς τρίτο καρπὸ τοῦ  Ἁγίου Πνεύ-
ματος, ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος 
στὴν Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή 
του καταγράφει τὴν εἰρήνη, δι-
ότι αὐτὴ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὶς 
δύο προηγούμενες ἀρετές. Μπο-
ρεῖς νὰ εἶσαι χαρούμενος, ὅταν 

ψυχικὰ εἶσαι ταραγμένος; Αὐτὴ 
δίνει νόημα καὶ περιεχόμενο στὴ 
ζωή μας. Τὴν κάνει ὄμορφη καὶ 
ἑλκυστική. Συμβάλλει τὰ μέγιστα 
στὸ νὰ χαίρεται ἡ ψυχή, ἀπολαμ-
βάνοντας τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς.

Ὁ π. Εὐσέβιος Ματθόπου-
λος, στὸ βιβλίο του  Ὁ Προο-
ρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἀναφέ-
ρει: « Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ κάνει 
τὸν ἄνθρωπο ὄντως εὐτυχῆ καὶ 
μακάριο, διότι ἐκεῖ ποὺ εἶναι ἡ 
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ εἶναι καὶ 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ εἶναι καὶ 
ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅταν 
ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν προστασία Του, ἀπὸ 

ποιὸν νὰ φοβηθεῖ ἢ τὸ παράπαν 
νὰ πτοηθεῖ;  Ὅλος ὁ κόσμος, ὅλα 
τὰ στοιχεῖα, ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς 
φύσεως, ὅλοι οἱ δαίμονες, τὰ 
πάντα εἶναι σὰν ἱστὸς ἀράχνης 
μπροστὰ στὴν παντοδυναμία τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ τὸν προστατεύει.  Ἔτσι, 
μπορεῖ ἄφοβος καὶ ἀπτόητος νὰ 
πορεύεται στὴ ζωή». Γι᾽ αὐτὸ καὶ 
τὸ ἑορτολόγιο τῆς  Ἀδελφότητας 
«ΖΩΗ» εἶναι ἀφιερωμένο ἐφέ-
τος στὴν εἰρήνη, γιὰ νὰ μᾶς τὴν 
ὑπενθυμίσει, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τὴν 
ἀναζητήσουμε.

Ἡ εἰρήνη φυγαδεύθηκε ἀπὸ 
τοὺς ἀνθρώπους, γιατὶ πρῶτα 
φυγαδεύθηκε ἀπὸ τὶς καρδιές.  
Ἐξορίστηκε ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ σύγ-
χρονου ἀνθρώπου ὁ  Ἄρχων τῆς 
εἰρήνης, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός. 
Καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἀρχίζει τὸ δρᾶμα 
τοῦ ἀνθρώπου.  Ὁ ἄνθρωπος 
ἀρνεῖται νὰ ἀκολουθήσει τὸν 
Χριστό. Τοῦ φαίνεται ἀδύνατος, 
φτωχός. Ζητάει πλούτη μακριὰ 
ἀπὸ τὸν Χριστό. Καὶ ὑποφέρει 
μέσα στὰ πλούτη τῆς πνευμα-
τικῆς του φτώχειας.

Ἡ χριστιανικὴ εἰρήνη  
εἶναι τρισδιάστατη

1) Εἰρήνη πρὸς τὸν Θεό, ἐφ᾽ 
ὅσον «ἐχθροὶ ὄντες, κατηλλάγη-
μεν τῷ Θεῷ (= συμφιλιωθήκα-
με μὲ τὸν Θεό) διὰ τοῦ θανάτου 
τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ», βροντοφωνεῖ 
ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος. Μὲ τὴ 
σταυρική θυσία, δηλαδή, τοῦ 
Χριστοῦ ἔγινε ἡ καταλλαγή, ἡ 
ἐπανασυμφιλίωσή μας μὲ τὸν 
Θεό, διότι αὐτὸ ἦταν τὸ ἔργο 
τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς.  Ὁ  
Ἅγιος  Ἰσαὰκ ὁ Σύρος θὰ μᾶς πεῖ: 
«Στοὺς δρόμους ποὺ πορεύονται 
οἱ ἄνθρωποι δὲν βρίσκουν τὴν 
εἰρήνη, ὥσπου νὰ σιμώσουν 
στὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ».

2) Εἰρήνη πρὸς τὸν ἑαυτό μας, 
δηλαδὴ εἰρήνη συνείδησης.  Ἡ 
ἁμαρτία εἶναι ἐκείνη ποὺ διχά-
ζει τὸν ἄνθρωπο, τοῦ προκαλεῖ 
ἐσωτερικὴ ταραχή, ἀναστάτωση, 
ὅταν αὐτὸς ἀρνεῖται τὸν πλοῦτο 
τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς 
ἐντιμότητας, τῆς εἰλικρίνειας, καὶ 
προτιμάει νὰ εἶναι πλούσιος σὲ 
ἐγωϊσμό, σὲ τυχοδιωκτισμό, σὲ 

Ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ 
Ἀντίδοτο στὸν ταραγμένο κόσμο μας

Ἡ εἰρήνη φυγαδεύθηκε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, 
γιατὶ πρῶτα φυγαδεύθηκε ἀπὸ τὶς καρδιές.  

Ἐξορίστηκε ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ σύγχρονου ἀνθρώ-
που ὁ  Ἄρχων τῆς εἰρήνης, ὁ ἐνανθρωπήσας 

Θεός. Καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἀρχίζει  
τὸ δρᾶμα τοῦ ἀνθρώπου. K
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αἰσθησιασμό, σὲ βαρβαρισμό.  
Ὅταν, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἐπι-
στρέφει μετανοιωμένος πρὸς 
τὸν Πατέρα καὶ ἀγωνίζεται νὰ 
ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του, 
γαληνεύει καὶ ἠρεμεῖ.

3) Εἰρήνη πρὸς τοὺς ἄλλους, 
τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακράν.  Ἐφ᾽ 

ὅσον ὅλοι, κατὰ χάριν, εἴμαστε 
«τέκνα Θεοῦ», ἄρα μεταξύ μας 
ἀδελφοί, τότε καὶ οἱ μεταξύ μας 
σχέσεις θὰ εἶναι ἁρμονικὲς καὶ 
ἀδιατάρακτες. Μήπως, λοιπόν, 
ἡ κύρια αἰτία γιὰ τὶς ἔντονες 
οἰκογενειακὲς κρίσεις στὴν ἐπο-
χή μας, γιὰ τὶς κοινωνικὲς καὶ 
παγκόσμιες ἀναταραχές, εἶναι 
ἀκριβῶς ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ 
ἀπὸ τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις;  
Ἀπουσία ποὺ ὁπωσδήποτε ἀνοί-
γει τὸν δρόμο γιὰ τὴ θεοποίηση 
τοῦ ἐγώ, μὲ φυσικὸ ἐπακόλουθο 
τὶς συγκρούσεις, τὶς ἀντιπαλό-
τητες, τὶς ἔχθρες, τὶς βιαιότητες; 

Προϋποθέσεις τῆς εἰρήνης

Γιὰ νὰ ὑπάρξει ἀληθινή, βιώ-
σιμη εἰρήνη, χρειάζονται μερικὲς 
βασικὲς προϋποθέσεις, ὅπως τὶς 
ὑπογραμμίζει σὲ σχετικὸ ἄρθρο 
στὸ περιοδικὸ  Ἀκτῖνες ὁ κ. Γε-
ώργιος  Μελέτης:

1) Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει εἰρή-
νη χωρὶς ἀλήθεια.  Ἡ ἀλήθεια 

ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ 
τὴν ὑποκρισία, τὴν κρυψίνοια καὶ 
τὴν ὑστεροβουλία καὶ διαλύει τὰ 
σύννεφα τῆς ἀβεβαιότητας.  Ὁ 
λόγος της εἶναι σαφής, ναὶ ναὶ 
καὶ οὐ οὐ.

2) Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει εἰρή-
νη χωρὶς ἐλευθερία.  Ἡ εἰρήνη 

δὲν εἶναι νεκροταφικὴ ἡσυχία. 
Τέτοια εἰρήνη μπορεῖ νὰ ἔχουν οἱ 
πεθαμένοι, ὄχι ὅμως οἱ ζωντανοί. 
Μιὰ κοινωνία μὲ τέτοια εἰρήνη 
εἶναι ντροπὴ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη 
ἀξιοπρέπεια.  Ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
στενάζει κάτω ἀπὸ τυραννικὰ 
δεσμά, μονάχα γιὰ εἰρήνη δὲν 
μπορεῖ νὰ γίνεται λόγος.

3) Δὲν ὑπάρχει εἰρήνη χωρὶς 
δικαιοσύνη. Διότι ὁ ἄνθρωπος 
κατὰ βάθος πεινάει καὶ διψάει 
τὴ δικαιοσύνη. Καὶ ὅταν αὐτὴ 
του ἡ ἀνάγκη δὲν ἱκανοποιεῖται, 
δὲν μπορεῖ νὰ ἡσυχάσει.  Ὅταν 
βλέπει γύρω του νὰ μὴ γίνεται 
ἴση κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν τοῦ 
κόπου καὶ τοῦ μόχθου του, πλη-
γώνεται καὶ στενοχωρεῖται. Γι᾽ 
αὐτὸ ἡ εἰρήνη εἶναι καρπὸς κοι-
νωνικῆς δικαιοσύνης. Καί πῶς 
ἕνας ἀδικημένος, ποὺ βλέπει τὸ 
δίκιο του νὰ στραγγαλίζεται, τὸ 
αἷμα του νὰ γίνεται λάσπη, μπο-
ρεῖ νὰ ζήσει σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα 
γαλήνης καὶ ἠρεμίας;

4) Δὲν ὑπάρχει εἰρήνη χωρὶς 
ἀγάπη.  Ἡ ἀγάπη κλείνει μέσα 

της ὅλες ἐκεῖνες τὶς δυνάμεις ποὺ 
μποροῦν νὰ ἐξουδετερώσουν 
ὅλα τὰ αἴτια ποὺ προκαλοῦν τα-
ραχή. Κυριεύεται κάποιος ἀπὸ 
ἀνασφάλεια καὶ φόβο γιὰ τὴν 
κακὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἄλλου 
ἀπέναντί του; Μά, ἡ ἀγάπη, «ἔξω 
βάλλει τὸν φόβον». Μπαίνει στὸν 
πειρασμὸ νὰ ἐκδικηθεῖ τὸν ἄλλο 
γιὰ τὴν ἀδικία ποὺ τοῦ ἔκανε; 
Μά, «ἡ ἀγάπη οὐ λογίζεται τὸ 
κακόν». Ζητάει παντοῦ τὸ συμ-
φέρον του, γι᾽ αὐτὸ καὶ ταράζε-
ται, ὅταν δὲν τὸ βρίσκει; Μά, «ἡ 
ἀγάπη οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς».  Ἂν ὁ 
ἐγωϊσμὸς τορπιλίζει τὴν εἰρήνη, 
ἡ ἀγάπη ἑδραιώνει τὴν εἰρήνη, 
γιατὶ νεκρώνει τὸν ἐγωϊσμό.

Σημασία τῆς εἰρήνης

Τὸ πόσο σημαντική εἶναι ἡ 
κατὰ Θεὸν εἰρήνη στὴ ζωὴ ἀτό-
μων καὶ κοινωνιῶν ἀποδεικνύ-
εται καὶ ἀπὸ τὴ συχνότητα μὲ 
τὴν ὁποία ἀναφέρεται σ᾽ αὐτὴν 
ἡ  Ἁγία Γραφή. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 
ἀντλοῦμε καὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ τὴν 
ἀναδεικνύουν νὰ ἔχει πρωταρ-
χικὴ σημασία, τόσο στὴν προ-
σωπική μας ζωή, ὅσο καὶ στὶς 
σχέσεις μας μὲ τοὺς συνανθρώ-
πους μας. Θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ 
μερικὰ ἀντιπροσωπευτικὰ χωρία 
τῆς Καινῆς Διαθήκης.

1. «Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη 
ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν 
καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ 
λύσας..... καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσα-
το εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ 
τοῖς ἐγγύς» ( Ἐφεσ. β΄ 14, 17). 
Πηγή, λοιπόν, τῆς εἰρήνης εἶναι 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

2. Συγχρόνως, ὅμως, ὁ 
Χριστὸς εἶναι καὶ ὁ πρῶτος 
εἰρηνοποιός. Τὸ βράδυ τοῦ Μ. 
Δείπνου, ἀποχαιρετώντας τοὺς 
μαθητές Του, εἶπε: «Εἰρήνην ἀφί-
ημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι 
ὑμῖν» ( Ἰωάν. ιδ΄ 27). 

Ὁ Χριστὸς βρίσκεται κάτω 

 Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἐκείνη ποὺ διχάζει τὸν ἄνθρω-
πο, τοῦ προκαλεῖ ἐσωτερικὴ ταραχή, ἀνα-

στάτωση, ὅταν αὐτὸς ἀρνεῖται τὸν πλοῦτο τῆς 
ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐντιμότητας, τῆς 

εἰλικρίνειας, καὶ προτιμάει νὰ εἶναι πλούσιος σὲ 
ἐγωϊσμό, σὲ τυχοδιωκτισμό, σὲ αἰσθησιασμό, 

σὲ βαρβαρισμό.K
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ἀπὸ τὶς μηχανορραφίες τοῦ 
προδότη. Πορεύεται πρὸς τὸ 
πάθος καί, παρὰ ταῦτα, μιλάει 
στοὺς μαθητὲς γιὰ τὴ δική Του 
εἰρήνη. Καὶ αὐτό, γιατὶ ἡ εἰρή-
νη τοῦ  Ἰησοῦ εἶναι ἐσωτερική. 
Δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐξωτερικοὺς 
παράγοντες.  Ἀπορρέει ἀπὸ τὴν 
ἕνωσή του μὲ τὸν Θεό-Πατέρα. 
Καὶ ὅταν, τὴν ἑπόμενη μέρα, ὁ 
Χριστὸς ἅπλωνε τὰ χέρια πάνω 
στὸν Σταυρό, γιὰ νὰ περιλάβει 
στὴν ἀγάπη Του ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς συμφι-
λιώσει μὲ τὸν Θεό, καθιέρωσε τὸ 
μεγάλο ἔργο τῆς εἰρηνοποιΐας.

3.  Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀνά-
στασή Του, στοὺς μαθητές του 
ὡς ἱερὴ εὐλογία, «Εἰρήνη ὑμῖν» 
(Λουκ. κδ΄ 36). Αὐτὴ τοὺς προ-
σφέρει. Καταστέλλει, ἔτσι, τὸν 
θόρυβο τῆς ψυχῆς τους καὶ τοὺς 
βεβαιώνει ὅτι γι᾽ Αὐτὸν παρα-
μένουν οἱ μαθητὲς καὶ οἱ φίλοι 
Του, ἔστω καὶ ἂν ἐκεῖνοι, στὶς 
ὧρες τοῦ μαρτυρίου Του, δεί-
λιασαν καὶ σκόρπισαν...

Ἔτσι ἡ εἰρήνη, ποὺ πηγή της 
ἔχει τὸν Χριστό, βρίσκεται στὸ 
κέντρο τοῦ μυστηρίου τοῦ θανά-
του τοῦ  Ἰησοῦ καὶ τῆς  Ἀνάστα-
σής Του, καθὼς καὶ τοῦ δικοῦ 
μας μυστηρίου. Κάτω ἀπὸ τὴ 
σκιὰ τοῦ Σταυροῦ Του, ὅπου ἡ 
ἀπέραντη ἀγάπη συνάντησε τὸ 
μεγάλο μῖσος καὶ τὸ νίκησε, μπο-
ροῦν νὰ λυθοῦν τὰ πιὸ ἀκανθώ-
δη προβλήματα ποὺ χωρίζουν 
τοὺς ἀνθρώπους.  Ὅπως, ἐπίσης, 
νὰ διαλυθοῦν καὶ οἱ διάφοροι 
φόβοι ποὺ ταλαιπωροῦν τὸν 
ἄνθρωπο. 

Αὐτή, λοιπόν, τὴν εἰρήνη 
πρὸς τὸν Θεό, τὸν ἑαυτό μας, 
τοὺς συνανθρώπους μας, κλη-
ροδοτεῖ καὶ σὲ μᾶς ὁ Κύριος. 
Κληρονομιὰ ἱερή.  Ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὴν καθεμιά μας πῶς τὴν 
εἰσπράττει, πῶς τὴν περιφρου-
ρεῖ, πῶς τὴν βιώνει στὴν πο-
ρεία τῆς καθημερινῆς της ζωῆς. 
Διότι ἡ εἰρήνη εἶναι ἕνα δῶρο 

τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, 
συγχρόνως, ὅμως, εἶναι καὶ 
τὸ ζητούμενο. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι 
πολὺ εὔθραυστη καὶ εὐαίσθητη 
ἡ ὑπόστασή της, χρειάζεται ἀπὸ 
μέρους μας ἐπαγρύπνηση, προ-
σπάθεια, ἀναζήτηση, γιὰ νὰ τὴν 
ἐνεργοποιοῦμε μέσα μας σωστά.

Ἐπίσης, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
Θείας Λειτουργίας, σὲ πολλὰ 
σημεῖα ζητοῦμε τὴν εἰρήνη τοῦ 
Θεοῦ. « Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ 
Κυρίου δεηθῶμεν», « Ὑπὲρ τῆς 
ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν», «Τὴν ἡμέραν 
πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικήν», 
« Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδη-
γόν», «Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον 
τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ με-
τανοίᾳ» καὶ σὲ ἄλλα. 

Πῶς θὰ ἀποκτήσουμε, ὅμως, 
αὐτὴ τὴν κατὰ Θεὸν εἰρήνη;  Ὁ  

Ἀπ. Πέτρος μᾶς λέει: «ἐν ἐπιγνώ-
σει τοῦ Θεοῦ καὶ  Ἰησοῦ τοῦ Κυ-
ρίου ἡμῶν» (Β΄ Πέτρ. α΄ 2).  Ὅσο 
κανεὶς γνωρίζει πληρέστερα τὸν 
Θεὸ καὶ Πατέρα καὶ τὸν Κύριό 
μας, καὶ ἄρα ἀγωνίζεται νὰ πο-
ρεύεται κατὰ τὸ θεῖο θέλημα, 
τόσο ἑλκύει πάνω του τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εἰρήνη.  Ὁπότε, 
ὅταν ὁ ἴδιος αἰσθάνεται εἰρηνικά, 
ὡς φυσικὸ ἐπακόλουθο ἔρχεται 
καὶ ἡ ἐπιδίωξή του νὰ εἶναι καὶ 
εἰρηνοποιός.

Ποιὸς εἶναι, ὅμως,  
ὁ γνήσιος εἰρηνοποιός;

Ὁ  Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης 
μᾶς λέγει: «Εἰρηνοποιός ἐστιν ὁ 
εἰρήνην διδοὺς ἄλλῳ. Οὐκ ἂν δέ 
τις ἑτέρῳ παράσχοιτο ὃ μὴ αὐτὸς 
ἔχει».  Ἀλλὰ καὶ ὁ Κύριος στὸν 
μακαρισμό «μακάριοι οἱ εἰρηνο-
ποιοὶ ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθή-
σονται» προέταξε τό «μακάριοι οἱ 
καθαροὶ τῇ καρδίᾳ...». Γιατί, πῶς 
θὰ γίνει κανεὶς εἰρηνοποιός, ἂν 
ἡ ζωή του δὲν εἶναι καθαρή, τὰ 
ἐλατήριά του ἁγνά;  Ἡ εἰρήνη, 
ἑπομένως, δὲν ἐπιδιώκεται ξέ-
χωρα ἀπὸ τὴ γενικώτερη ἀρετή. 
Συμπορεύεται μὲ τὴν καθαρότη-
τα τῆς καρδιᾶς.

Βασική, λοιπόν, προϋπόθε-

ση, γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς γνήσιος 
εἰρηνοποιός, εἶναι ἡ καθημερινή 
του φροντίδα γιὰ τὸν προσωπικό 
του ἐξαγιασμό.

Ἐπί πλέον, ὀφείλει:
α) Νὰ μὴν κάνει διακρίσεις.  

Ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπ᾽ αὐτόν, πρὸς 
ὅλους νὰ συμπεριφέρεται μὲ 
εἰρηνικὴ διάθεση.

β) Νὰ μὴν περιορίζεται στὴ 
θεωρία. Προχωρεῖ στὴν πράξη 
μὲ ἁπλὲς πολλὲς φορὲς ἐνέργει-
ες, καὶ ὅμως ἀποτελεσματικές.  

Ἐὰν ἡ ζωὴ μας διαρκῶς ταράζεται ἀπὸ ἀνάξια 
λόγου πράγματα, τότε τὴν καταδικάζουμε νὰ 
κυλάει μέσα στὴν πίκρα καὶ τὴν κακομοιριά. 
Συνεπῶς, σὲ κάθε τι ποὺ μᾶς συμβαίνει στὴν 
πορεία τῆς ζωῆς μας, ἂς μάθουμε νὰ θέτουμε 

τὸ ἐρώτημα:  Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ χαλάσω  
τὴν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς μου; 
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Ἔτσι, π.χ., δὲν δίνει σημασία 
στὶς μικροδυσκολίες. Στρογγυ-
λεύει τὶς αἰχμές. Μετριάζει τὶς 
συγκρούσεις.  Ἀντὶ νὰ σφίγγει 
τοὺς κόμπους, τοὺς χαλαρώνει. 
Εἶναι ἀνοιχτὸς στὸν διάλογο, 
προκειμένου νὰ ἀρθοῦν κάποιες 
παρεξηγήσεις.

Τό σημαντικώτερο,
γ) Μὲ εἰλικρινῆ ἀγάπη καὶ 

θερμὴ προσευχή, νὰ προσπαθεῖ 
νὰ συνδέσει τοὺς ἀνθρώπους 

ποὺ πλησιάζει καὶ ποὺ ταλα-
νίζονται ἀπὸ κάθε ἀγωνία μὲ 
τὴν πηγή τῆς εἰρήνης, ὁπότε νὰ 
βροῦν καὶ αὐτοὶ κοντά του τὴ 
λύση τῶν προβλημάτων τους 
καὶ νὰ εἰρηνεύσει ἡ ψυχή τους.

Εἰρηνοποιοί, πρῶτα καὶ κύ-
ρια, ὀφείλουν νὰ εἶναι οἱ γονεῖς 
στὶς οἰκογένειές τους. Τὸ «πρῶτο 
σχολεῖο εἰρήνης» γιὰ τὸ παιδὶ 
εἶναι ἡ οἰκογένειά του, γιατὶ μέσα 
σὲ αὐτὴν ἀνακαλύπτει τὸν κόσμο 
καὶ εἶναι σὲ θέση νὰ εἰσπράξει 
ἀπὸ τοὺς γονεῖς του τόσο τὴν 
ἀγάπη ὅσο καὶ τὴν εἰρήνη, ἐφ᾽ 
ὅσον, βέβαια, ὑπάρχουν...

Ἀλλὰ καὶ γενικώτερα, σὲ 
ὅποιο περιβάλλον καὶ νὰ ζεῖ 
κανεὶς καὶ κάτω ἀπὸ ὁποιεσδή-

ποτε συνθῆκες, ἂς μὴν ξεχνάει 
καὶ αὐτὸ τὸν ρόλο, ἢ μᾶλλον 
τὸ χρέος του ὡς εἰρηνοποιοῦ.  
Ἀκόμη καὶ ἐκεῖ ποὺ ἡ εἰρήνη 
μοιάζει γιὰ οὐτοπία, ἂς μὴν κα-
ταθέτει τὰ ὅπλα.  Ἡ προσπάθεια 
ἂς ξαναρχίζει.  Ὅσες ἐργάζονται 
στὴν Πρόνοια τὸ γνωρίζουν αὐτὸ 
πολὺ καλά. Τὸ νὰ προσευχόμα-
στε γιὰ τὴν εἰρήνη, καὶ παράλ-
ληλα νὰ ἐργαζόμαστε γι᾽ αὐτήν, 
εἶναι σὰν νὰ ζητᾶμε τόν «ἄρτον 

τὸν ἐπιούσιον».  Ἔχουμε ὅλοι 
μας τόση ἀνάγκη γιὰ τὴν εἰρή-
νη! Γιὰ τοῦ κάθε «σήμερα» τὴν 
εἰρήνη! Πρώτιστα γιὰ τὸν ἑαυτό 
μας, καὶ κατ᾽ ἐπέκταση γιὰ τὸ πε-
ριβάλλον μας, γιὰ τὴν κοινωνία 
μας, γιὰ τὸν κόσμο ὅλο.

Ἡ σημασία τῆς εἰρήνης γιὰ τὰ 
ἄτομα, τὶς οἰκογένειες, τὶς κοινω-
νίες, φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀμοιβὴ 
ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος πρὸς 
τοὺς εἰρηνοποιούς. « Ὅτι αὐτοὶ 
υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται». Γιατί, 
ἆραγε, τοὺς ἐπιφυλάσσει τόσο 
μεγάλη ἀμοιβή;

Ὁ π. Νικήτας Βουτυρᾶς, στὸ 
βιβλίο του  Ἀνταύγειες τοῦ πνεύ-
ματος, ἐξηγεῖ:

1. Γιατὶ συνεχίζουν τὸ ἔργο 

τῆς καταλλαγῆς, τὸ μεγαλειῶδες, 
δηλαδή, ἔργο τοῦ Κυρίου. Διότι 
ἡ πιὸ σπουδαία προσφορὰ τοῦ 
εἰρηνοποιοῦ δὲν εἶναι ἁπλῶς 
νὰ ἐπιτύχει κάποια προσέγγι-
ση μεταξὺ δύο ἀντιμαχομένων 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ νὰ ἐπιτύχει τὴ 
συμφιλίωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ 
τὸν Θεό. Μιὰ εἰρήνη χωρὶς ὑπό-
βαθρο θεοκεντρικὸ εἶναι προ-
σωρινὴ καὶ ἐπιφανειακή. Στὴν 
πρώτη ἀναποδιὰ ἀνατρέπεται.

2. Γιατὶ ἀντιστρατεύονται στὸ 
ἔργο τοῦ διαβόλου, δηλαδή, 
στὸν διχασμό, στὴ διάσπαση, 
στὴν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπὸ τὸν Θεό.  Ὁ διάβολος 
καλλιεργεῖ τὸ μῖσος, τὴν ἔχθρα, 
τὴν ἀντιπάθεια. Αὐτὸς μεγαλο-
ποιεῖ τὶς παρεξηγήσεις. Σ᾽ αὐτὸ 
τὸ διασπαστικὸ ἔργο τοῦ πονη-
ροῦ, ἐμπόδιο σοβαρὸ παρου-
σιάζονται οἱ εἰρηνοποιοί. Αὐτοὶ 
μὲ τὸ  καλό τους παράδειγμα, μὲ 
τὸν συμβιβαστικό τους τρόπο, 
προλαμβάνουν διαπληκτισμούς, 
ἑνώνουν τοὺς διϊσταμένους, 
συμφιλιώνουν συζύγους ἐν δι-
αστάσει, πετυχαίνουν ἁρμονικὴ 
συνεργασία. 

3.  Ἐργάζονται γιὰ τὴν ἐπέ-
κταση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
στὴ γῆ. Εἰρηνοποιὸς ὑπῆρξε ὁ 
Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς, εἰρηνοποιοὶ 
ὤφειλαν νὰ εἶναι καὶ οἱ μαθητές 
Του. Εἰρηνοποιοὶ καὶ ὅλοι ἐμεῖς 
στὸ σπίτι μας, στὴν ἐργασία ποὺ 
κάνουμε, στὶς κοινωνικές μας 
ἀναστροφές, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο 
τὸ χριστιανικὸ ἔργο, σὲ ὅποιον 
τομέα καὶ ἂν ἐργαζόμαστε. Ὄχι 
παθητικὰ πρᾶοι, ἀλλὰ δραστή-
ρια καὶ ἐνεργητικὰ εἰρηνοποιοί.

Πῶς θὰ καλλιεργήσουμε 
τὴν εἰρήνη

Ἡ εἰρήνη δὲν εἶναι κάτι ποὺ 
προσφέρεται ἕτοιμο στὴν ἀγο-
ρά. Εἶναι ἕνα ἀνεκτίμητο ἀγα-
θό, ποὺ ἀποκτᾶται κάθε στιγμὴ 

 
Ὅσο καὶ ἂν ὁ χειμώνας εἶναι βαρύς, ἡ προ-

σμονὴ τῆς ἄνοιξης ἐλαφρύνει τὸ βάρος.  
Γιὰ τὸν πνευματικό, ὅμως, ἄνθρωπο, τὸν 

ἄνθρωπο τῆς πίστης, κυριαρχεῖ ἡ ἄνοιξη. Γιατὶ 
ἡ βαρυχειμωνιά γίνεται ἄνοιξη, ὅταν τὴν δεῖς 
σὰν ὄργανο τῆς Πρόνοιας τοῦ Θεοῦ.  Ὁ Χρι-
στιανὸς δὲν εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπὸ πόνους, 
ἀλλὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μεταβάλει τὸν πόνο σὲ 

χαρά, ὅταν τὸν χρησιμοποιήσει σὰν σκαλοπάτι, 
γιὰ νὰ ἀνεβεῖ ψηλότερα.K
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καὶ μὲ ἀγῶνα. Στὸ σημεῖο αὐτὸ 
θὰ ὑπογραμμίσουμε μερικοὺς 
τρόπους ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βο-
ηθήσουν νὰ κατακτήσουμε καὶ 
νὰ διατηρήσουμε τὴν εἰρήνη τῆς 
καρδιᾶς μας.

1. Νὰ μὴν ταραζόμαστε ἀπὸ τὰ 
μικρὰ καὶ ἀνάξια λόγου πράγμα-
τα.  Ἐὰν στὰ μεγάλα δυσάρεστα 
γεγονότα τῆς ζωῆς ἀδυνατοῦμε, 
πολλὲς φορές, νὰ κρατήσουμε 
τὴν ψυχραιμία μας, τοὐλάχιστον 
στὰ μικρὰ ἂς μὴν ἐπιτρέπουμε 
στὸν ἑαυτό μας νὰ ἀναστατώνε-
ται. Διότι δὲν κερδίζουμε τίποτε.  
Ἐὰν ἡ ζωή μας διαρκῶς ταράζε-
ται ἀπὸ ἀνάξια λόγου πράγμα-
τα, τότε τὴν καταδικάζουμε νὰ 
κυλάει μέσα στὴν πίκρα καὶ τὴν 
κακομοιριά. Συνεπῶς, σὲ κάθε 
τι ποὺ μᾶς συμβαίνει στὴν πο-
ρεία τῆς ζωῆς μας, ἂς μάθουμε 
νὰ θέτουμε τὸ ἐρώτημα:  Ἀξίζει 
τὸν κόπο νὰ χαλάσω τὴν εἰρήνη 
τῆς καρδιᾶς μου; 

2. Νὰ μὴν πολυπροσέχουμε 
τὰ ἀγκάθια τῆς ζωῆς, ὑπάρχουν 
καὶ τὰ λουλούδια. Δὲν ὑπάρχει 
ζωὴ ἀνθρώπινη χωρὶς τὰ ἀγκά-
θια τοῦ πόνου καὶ τῶν ποικίλων 
δοκιμασιῶν, ὅπως δὲν ὑπάρχει 
καὶ ζωὴ χωρὶς τὰ λουλούδια τῆς 
χαρᾶς καὶ τῆς ἐλπίδας.  Ὁ χρόνος 
ἔχει τέσσερις ἐποχές.  Ὅσο καὶ ἂν 
ὁ χειμώνας εἶναι βαρύς, ἡ προ-
σμονὴ τῆς ἄνοιξης ἐλαφρύνει 
τὸ βάρος. Γιὰ τὸν πνευματικό, 
ὅμως, ἄνθρωπο, τὸν ἄνθρωπο 
τῆς πίστης, κυριαρχεῖ ἡ ἄνοιξη. 
Γιατὶ ἡ βαρυχειμωνιὰ γίνεται 
ἄνοιξη, ὅταν τὴν δεῖς σὰν ὄργα-
νο τῆς Πρόνοιας τοῦ Θεοῦ.  Ὁ 
Χριστιανὸς δὲν εἶναι ἀπαλλαγμέ-
νος ἀπὸ πόνους, ἀλλὰ εἶναι σὲ 
θέση νὰ μεταβάλει τὸν πόνο σὲ 
χαρά, ὅταν τὸν χρησιμοποιήσει 
σὰν σκαλοπάτι, γιὰ νὰ ἀνεβεῖ 
ψηλότερα.

3. Νὰ ἀντιμετωπίζουμε σωστὰ 
τὶς πτώσεις μας.  Ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι κλίνουμε πρὸς τὸ κακὸ καὶ 
ὅλοι λίγο πολὺ ὑποκείμεθα σὲ 

πτώση. Πῶς, λοιπόν, μπορεῖ νὰ 
ἁμαρτάνουμε, χωρὶς νὰ ταρα-
ζόμαστε; Μόνο ὅταν μάθουμε 
νὰ ἀντιμετωπίζουμε σωστὰ τὶς 
πτώσεις μας, ἐλαχιστοποιοῦμε 
τὴν ταραχή.  Ἡ σοβαρώτερη αἰτία 
γιὰ τὴν ὁποία ταραζόμαστε συ-
νήθως μετὰ τὴν πτώση δὲν εἶναι 
τόσο διότι λυπήσαμε τὸν Θεό, 
ὅσο διότι πληγώσαμε τὸν ἐγωϊ-
σμό μας.  Ἔπεσε, δηλαδή, μέσα 
μας τὸ εἴδωλο τοῦ ἐγώ μας, ποὺ 
εἴχαμε τοποθετήσει ψηλά, ἴσως 
νὰ ἐκτεθήκαμε καὶ στὰ μάτια τῶν 
ἄλλων.  Ὅσο, λοιπόν, ἔχουμε 
μεγαλύτερη συναίσθηση τῆς 
ἁμαρτωλότητάς μας, καὶ ζοῦμε 
μὲ ταπεινὸ φρόνημα, τόσο καὶ οἱ 
πτώσεις μας δὲ θὰ μᾶς ἀναστα-
τώνουν, ἀλλὰ θὰ μᾶς δίνουν τὴν 
εὐκαιρία νὰ καταφεύγουμε στὸν 
Θεὸ μὲ μεγαλύτερη μετάνοια. 

4. Νὰ μὴν ἀπολυτοποιοῦμε 
τὸ σχετικό. Δίνουμε ἀπόλυτη 
ἀξία σὲ πράγματα ποὺ ἔχουν 
μόνο σχετικὴ ἀξία. Τὸ χρῆμα, 
π.χ., εἶναι μιὰ ἀξία μέσα στὴ 
ζωή, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀπόλυτη 
ἀξία. Διότι δὲν ζοῦμε, γιὰ νὰ κά-
νουμε χρήματα, ἀλλὰ κάνουμε 
χρήματα, γιὰ νὰ συντηρούμα-
στε στὴ ζωή, πραγματοποιώ-
ντας τὸν προορισμό μας πάνω 
στὴ γῆ. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ 
τὴν ὑγεία.  Ὅταν λέμε «ἡ ὑγεία 

πάνω ἀπ᾽ ὅλα», δὲν μεταβάλ-
λουμε τὴν ὑγεία σὲ εἴδωλο; Καὶ 
ὅταν τὸ εἴδωλο αὐτὸ πέσει καὶ 
ἀρρωστήσουμε, πρέπει μὲ αὐτὸ 
νὰ χαθεῖ τὸ πᾶν; Δὲν πρέπει νὰ 
δίνουμε διαστάσεις αἰωνιότητος 
στὸ πρόσκαιρο, διότι αὐτὸ ποὺ 
συμβαίνει σήμερα δὲν θὰ συμ-
βαίνει αὔριο.

5. Νὰ μὴ βρισκόμαστε συ-
νέχεια σὲ ἔνταση.  Ἔχουμε ἀνά-
γκη νὰ σταματᾶμε κάποτε τὸν 
γοργὸ ρυθμὸ τῆς ζωῆς μας καὶ 
νὰ ἀνασαίνουμε γιὰ λίγο. Δὲν 
μποροῦμε νὰ ζοῦμε συνέχεια 
σὲ ὑπερένταση. 

6. Τέλος, ἂς μὴν ξεχνᾶμε τὸν 
παράγοντα ποὺ λέγεται Προ-
σευχή. Πολλὲς φορές, κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς ζωῆς μας καὶ τῶν 
διαφόρων δοκιμασιῶν, ἡ ψυχή 
μας αἰσθάνεται μόνη, ἀρχίζει νὰ 
φοβᾶται καὶ νὰ ἀνησυχεῖ. Προ-
σπαθεῖ νὰ γαληνεύσει, ἀλλὰ δὲν 
μπορεῖ. Τότε, στρέφεται στὸν 
Θεὸ καὶ παραδίδεται στὴν στορ-
γικὴ ἀγκαλιά Του. Αὐτὴ ἡ παρά-
δοση στὸν στοργικὸ Πατέρα μας 
καὶ ἡ βαθειά ἐμπιστοσύνη ἀπο-
τελεῖ ἀνεξάντλητη πηγὴ ἠρεμίας. 
Αὐτὴν εὐχόμαστε πρὸς ὅλες μας 
σήμερα. Καλὴ καὶ εὐλογημένη 
πνευματικὴ χρονιά.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
 ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Ὅλοι ἀσφαλῶς γνωρίζου-
με τὴν ἱστορία τοῦ Κροί-
σου καὶ τοῦ Σόλωνα. 

Γνωρίζουμε πὼς ὁ ἀλαζόνας βα-
σιλιὰς τῆς Λυδίας πῆρε γιὰ τρελὸ 
τὸν σοφὸ  Ἕλληνα, ποὺ ἐπέμενε 
νὰ μὴ βλέπει αὐτὸ ποὺ ἔβλεπαν 
ὅλοι: πόσο ὁ ἴδιος ξεχώριζε ἀπὸ 
ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους 
στὰ πλούτη καὶ στὴν εὐτυχία. Βε-
βαίως, ὁ σοφὸς Σόλων συνειδη-
τοποιοῦσε ἁπλῶς μιὰ μεγάλη, 
αὐταπόδεικτη ἀλήθεια: ὅτι δὲν 
μπορεῖς νὰ ἀναγνωρίσεις σὲ 
κάποιον τὰ πρωτεῖα στὴν εὐτυ-
χία, ἂν δὲν ἔχεις μπροστά σου 
περαιωμένη τὴ ζωή του, ὅπως 

ἀκριβῶς δὲν μπορεῖς νὰ ἀπονεί-
μεις τὸ χρυσὸ μετάλλιο σὲ ἕναν 
ἀθλητὴ δρόμου, πρὶν αὐτὸς 
τερματίσει τὴν κούρσα (διότι 
μπορεῖ κάλλιστα ἕνας ἀθλητὴς 
νὰ προπορεύεται σημαντικὰ ἀπὸ 
τοὺς ἄλλους ἀθλητὲς σὲ ὅλη τὴν 
κούρσα, ἀλλὰ νὰ σκοντάψει στὰ 
τελευταῖα βήματα καὶ νὰ πέσει, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν περάσουν 
πολλοί, ἢ ἐνδεχομένως νὰ μὴν 
καταφέρει κἂν νὰ τερματίσει). 
Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀλήθεια 

ποὺ συμπυκνώνεται ἔξοχα στό 
«Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μα-
κάριζε», ποὺ δίχως ἄλλο ὅλοι 
γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι ὁ 
ὑπερφίαλος Κροῖσος ἔμελλε νὰ 
ἀναγνωρίσει τὴ μεγάλη σοφία 
τοῦ Σόλωνα ἀργότερα, ὅταν στὴ 
σύγκρουσή του μὲ τὸ ἀνερχόμε-
νο βασίλειο τῶν Περσῶν ἔχασε 
σὲ μιὰ στιγμὴ τὰ πάντα, καὶ νι-
κημένος καὶ αἰχμαλωτισμένος 
ἀπὸ τὸν νικητὴ Κῦρο ὁδηγεῖτο 
ταπεινωμένος στὴν πυρά, γιὰ νὰ 
καεῖ ζωντανός. Τότε ὁ Κροῖσος 
ἔφερε στὸ μυαλό του τὰ σοφὰ 
λόγια τοῦ Σόλωνα καὶ ἀναφώ-

νησε αὐθόρμητα τρεῖς φορὲς 
τὸ ὄνομά του: «Σόλων, Σόλων, 
Σόλων!». Καὶ ὁ Κῦρος, λέει ἡ 
ἱστορία, περίεργος ζήτησε νὰ 
μάθει ποιὸς ἦταν αὐτὸς ὁ Σό-
λων ποὺ φώναζε ὁ Κῦρος. Καὶ 
ὅταν ἔμαθε, ἀναλογιζόμενος τὸ 
εὐμετάβολο τῆς τύχης, χάρισε 
στὸν Κροῖσο τὴ ζωή του.

Καὶ ἐρχόμαστε στὸ σημεῖο 
τῆς ἱστορίας ποὺ ἐλάχιστοι 
γνωρίζουμε, εἶναι ὅμως ἐξίσου 
διδακτικὸ μὲ τὰ προηγούμενα:

Ἀφοῦ ὁ Κῦρος χάρισε στὸν 
Κροῖσο τὴ ζωή του, τοῦ φέρθη-
κε μὲ κάθε τιμὴ καὶ εὐγένεια, 
καὶ μάλιστα τὸν ἔβαλε νὰ καθί-
σει δίπλα του σὲ ἕνα λόφο ἀπ’ 
ὅπου ἔβλεπαν στὰ πόδια τους τὶς 
Σάρδεις, τὴν πάλαι ποτὲ κραταιὰ 
πρωτεύουσα τῆς Λυδίας.  Ὅταν 
ὁ Κροῖσος, καθισμένος πλάι 
στὸν νικητὴ βασιλιά, εἶδε τοὺς 
Πέρσες νὰ λεηλατοῦν καὶ νὰ 
καταστρέφουν τὴν πρωτεύουσά 
του, ρώτησε τὸν Κῦρο: 

– Βασιλιά μου, τί ἀπὸ τὰ δύο 
νὰ κάνω, νὰ σοῦ πῶ τί σκέπτο-
μαι αὐτὴ τὴ στιγμή, ἢ νὰ μὴ μι-
λήσω καθόλου;

Ὁ Κῦρος τὸν ἐνθάρρυνε νὰ 
πεῖ ὅ,τι ἤθελε, καὶ ὁ Κροῖσος 
ρώτησε:

–  Ὅλο αὐτὸ τὸ πλῆθος τί 
κάνει ἐκεῖ πέρα τόσο βιαστικό;

– Λεηλατεῖ τὴν πόλη σου καὶ 
διασκορπίζει τὰ πλούτη σου, 
ἀπάντησε κυνικὰ ὁ Κῦρος.

– Οὔτε τὴν πόλη μου λεηλα-
τεῖ οὔτε τὰ χρήματά μου ἁρπάζει, 
εἶπε ὁ Κροῖσος, ἀφοῦ τίποτα πιὰ 
ἀπὸ αὐτὰ δὲν μοῦ ἀνήκει· τώρα 
λεηλατοῦν καὶ ἁρπάζουν τὰ ὅσα 
ἀνήκουν σὲ σένα! ( Ἡροδότου,  
Ἱστορίαι, Α΄ 88.4-89.1)

*     *     *

Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔφερε στὸν 
νοῦ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κροίσου 
εἶναι ἡ ὀδυνηρὴ συνειδητοποί-
ηση ὅτι καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, πρῶτοι 
μεταξὺ τῶν ἀφρόνων, ἀφήνουμε 
νὰ ξεσπάσει ἡ καταστροφική μας 
μανία, σπανίως ἀναλογιζόμενοι 
ὅτι αὐτὰ ποὺ καταστρέφουμε 
δὲν εἶναι συχνὰ παρὰ τὸ δικό 

Τί κάνουμε;  
τὸ σπίτι μας γκρεμίζουμε;

Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, πρῶτοι μεταξὺ τῶν ἀφρόνων, 
ἀφήνουμε νὰ ξεσπάσει ἡ καταστροφική μας 
μανία, σπανίως ἀναλογιζόμενοι ὅτι αὐτὰ ποὺ 
καταστρέφουμε δὲν εἶναι συχνὰ παρὰ τὸ δικό 

μας σπίτι, ἡ δική μας περιουσία.

K
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μας σπίτι, ἡ δική μας περιουσία.
Δέστε τοὺς νεαροὺς αὐτό-

κλητους ἐπαναστάτες ποὺ μὲ 
κάθε εὐκαιρία ξεχύνονται σὰν 
ποτάμι ὀργῆς στοὺς δρόμους 
τῆς πρωτεύουσας, σπάζοντας 
ὅποιο μάρμαρο καὶ θρυμμα-
τίζοντας ὅποια βιτρίνα βροῦν 
μπροστά τους, πυρπολώντας 
καὶ καταστρέφοντας τὰ πάντα.  
Ἀσφαλῶς, ὑπάρχουν πολλὰ 
πράγματα μὲ τὰ ὁποῖα ἕνας νέος 
σήμερα ἔχει κάθε δίκιο νὰ εἶναι 
ὀργισμένος.  Ἂν θέλετε, οἱ νέοι 
καλοῦνται νὰ ζήσουν σὲ ἕναν 
παράλογο καὶ ἀνάλγητο κόσμο.  
Ἀλλὰ ὁ ἕνας παραλογισμὸς 
δὲν δικαιολογεῖ τὸν ἄλλο. Καί, 
ἐπιτέλους, ἡ πόλη στὴν ὁποία 
ζοῦμε εἶναι τὸ σπίτι μας καί, ἂν 
ἐμεῖς ἀφήσουμε τὴν ὀργή μας 
νὰ γίνει καταστροφικὴ μανία καὶ 
ξεσπάσουμε πάνω της, εἶναι σὰν 
νὰ καταστρέφουμε τὸ σπίτι μας. 
Καὶ τὸ ἀκόμα χειρότερο, ἐμεῖς 
καλούμαστε καὶ θὰ κληθοῦμε 
νὰ πληρώσουμε τὸ κόστος.

Δέστε τί συμβαίνει στὴ σχέση 
τοῦ πολίτη μὲ τὸ κράτος. Πολὺ 
συχνά, γιὰ τὸν  Ἕλληνα πολίτη 
τὸ κράτος ἀντιπροσωπεύει ἕναν 
ἐχθρό. Νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ 
κρυφτοῦμε ἀπὸ τὸ κράτος, νὰ τὸ 
ξεγελάσουμε, νὰ τὸ κλέψουμε 
ἀκόμα, καὶ ἂν τυχὸν τὸ κάνουμε 
αὐτό, αἰσθανόμαστε ὑπερήφα-
νοι γιὰ τὸ κατόρθωμά μας. Δὲν 
ξέρω ἂν κουβαλᾶμε ἀκόμα 
μέσα μας σὰν βαθιὰ ριζωμένη 
νοοτροπία τὴν ὀδυνηρὴ συλλο-
γικὴ ἀνάμνηση τῶν τετρακοσί-
ων χρόνων τῆς σκλαβιᾶς, ὅπου 
τὸ κράτος ἀντιπροσώπευε τὸν 
ἀλλόθρησκο, βάρβαρο δυνά-
στη, τὴν αὐθαιρεσία τοῦ Τούρ-
κου ἀγᾶ.  Ἀλλά, ἐπιτέλους, κάθε 
χρόνο ἑορτάζουμε τὴν ἐπέτειο 
τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, 
καὶ αὐτὸ θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ 
μᾶς θυμίζει πὼς πλέον τὸ κράτος 
εἴμαστε ἐμεῖς.  Ἂν γκρεμίσουμε 

τὸ κράτος μας, γκρεμίζουμε τὸ 
σπίτι μας. Καὶ θὰ ἅρμοζε καὶ σὲ 
μᾶς νὰ ἀκούσουμε τὰ λόγια ποὺ 
εἶπε ὁ Κροῖσος στὸν Κῦρο.

Δέστε τί συμβαίνει σὲ μιὰ ἐπι-
χείρηση ἢ σὲ μιὰ ἑταιρεία. Τὸ πα-
λαιό, μαρξιστικῆς ἐμπνεύσεως 
συγκρουσιακὸ μοντέλο, ποὺ δὲν 
εἶναι παρὰ μιὰ ἐφαρμογὴ τοῦ 
κλασικοῦ μοντέλου τῆς πάλης 
τῶν τάξεων, θέλει τὸν ἐργοδότη 
καὶ τοὺς ἐργαζομένους νὰ βρί-
σκονται σὲ συνεχῆ σύγκρουση, 
ἐπιδιώκοντας τὴν ἐξυπηρέτηση 
ἀντικρουόμενων συμφερό-
ντων.  Ἀλλὰ τὰ πράγματα δὲν 
εἶναι τόσο ἁπλᾶ.  Ὁ ἐργοδότης 
ποὺ ἀφαιμάσσει καὶ ταπεινώνει 

τοὺς ἐργαζομένους του, προκα-
λώντας τὴν ὀργὴ καὶ τὴν ἀγα-
νάκτησή τους, πρακτικὰ ὑπο-
νομεύει τὸ δικό του μέλλον, τὴ 
δική του ἐπιχείρηση· ἀλλὰ καὶ ὁ 
ἐργαζόμενος ποὺ ἔχει βαλθεῖ νὰ 
ὑπονομεύσει τὸ συμφέρον τοῦ 
ἐργοδότη του πρακτικὰ ὑπονο-
μεύει μαζὶ καὶ τὸ δικό του συμ-
φέρον, πριονίζει τὸ κλαδὶ πάνω 
στὸ ὁποῖο καὶ ὁ ἴδιος κάθεται· μὲ 
λίγα λόγια, γκρεμίζει τὸ σπίτι του 
καὶ πανηγυρίζει πάνω στὰ ἐρεί-

πια. Οἱ προηγμένες οἰκονομίες 
ἔχουν ἐπανανακαλύψει σήμερα 
τὴ θεωρία τοῦ  Ἀριστοτέλη ὅτι 
τὸ ὅλον προηγεῖται τοῦ μέρους. 
Προσέξτε τί σημαίνει αὐτό:  Ἡ 
ἐπιχείρηση ἢ ἡ ἑταιρεία εἶναι τὸ 
σῶμα, καὶ ὁ ἐργοδότης καὶ οἱ 
ἐργαζόμενοι εἶναι τὰ μέλη τοῦ 
σώματος. Εἶναι ἀνόητο τὸ χέρι 
νὰ πάρει ἕνα σφυρὶ καὶ νὰ ἀρχί-
σει νὰ κτυπάει τὸ κεφάλι, γιατὶ 
ὁ θάνατος τοῦ σώματος θὰ συ-
μπαρασύρει καὶ τὸ ἴδιο στὸν θά-
νατο, ὅπως βεβαίως εἶναι ἀνό-
ητο καὶ τὸ κεφάλι νὰ βαλθεῖ νὰ 
ξερριζώσει τὸ χέρι. Κάπως ἔτσι, 
ὁ  Ἀριστοτέλης ἀναγνωρίζεται 
ὡς πρωτοπόρος στὴ σύγχρο-

νη οἰκονομία.  Ἀλλὰ ἐμεῖς ἐπι-
μένουμε νὰ ὁπλίζουμε τὸ χέρι 
μὲ σφυρὶ καὶ νὰ τὸ βάζουμε νὰ 
κτυπήσει τὸ κεφάλι. Καὶ αὐτὸν 
τὸν ἔσχατο παραλογισμὸ τὸν 
ὀνομάζουμε... ἐπανάσταση.

Δέστε τί συμβαίνει μὲ τὴν 
ἀλόγιστη καταστροφὴ τοῦ περι-
βάλλοντος. Χρειάζεται ἆραγε τό-
ση ὀξύνοια, γιὰ νὰ καταλάβουμε 
ὅτι ὁ πλανήτης μας εἶναι τὸ σπίτι 
μας καί, ὅταν τὸν καταστρέφου-
με, εἶναι σὰν νὰ καταστρέφουμε 

Ὅλοι μοιραζόμαστε τὸν ἴδιο κόσμο, μικροὶ καὶ 
μεγάλοι, «προοδευτικοί» καί «συντηρητικοί», 
ἐργοδότες καὶ ἐργαζόμενοι,  Ἕλληνες καὶ ξένοι, 
χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι.  Ὅποιος ἐπενδύ-
σει στὴν ὀργή, τὸ μῖσος καὶ τὸν φανατισμὸ καὶ 
βαλθεῖ νὰ γκρεμίσει τὸν κόσμο τοῦ διπλανοῦ 

του, λίγο μόνο ἐπιχαίρει πάνω στὰ ἐρείπια. Γιατὶ 
πολὺ γρήγορα τοῦ μέλλει νὰ κάνει τὴν ὀδυ-
νηρὴ διαπίστωση ὅτι ὁ κόσμος ποὺ γκρέμισε 

εἶναι καὶ ὁ δικός του κόσμος.K
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τὸ σπίτι μας; Θεωρητικὰ ἴσως 
τὸ καταλαβαίνουμε, στὴν πρά-
ξη ὅμως συνεχίζουμε ἀπτόητοι 
καὶ μὲ περισσὸ ζῆλο τὸ ἔργο τῆς 
καταστροφῆς.

Καὶ τὸ τελευταῖο, αὐτὸ ποὺ 
κατεξοχὴν μᾶς ἔφερε στὸ μυαλὸ 
τὰ λόγια τοῦ Κροίσου: Δέστε τὸν 
τρόμο καὶ τὴ φρίκη ποὺ σκόρ-
πισε ἡ τρομοκρατία τῶν «τζιχα-
ντιστῶν» στὸ Παρίσι.  Ἡ ἀγανά-
κτηση, ἀκόμη μεγαλύτερη ἀπὸ 
τὸν τρόμο καὶ τὴ φρίκη.  Ἀπὸ 
ὅλα ὅσα εἰπώθηκαν, ξεχωρίζου-
με τὰ λόγια τοῦ δημάρχου τοῦ 
Ρότερνταμ, ὁ ὁποῖος πραγματικὰ 
ξέσπασε, ἀπευθυνόμενος στοὺς 
φανατικοὺς μουσουλμάνους: 
«Φαίνεται ἀδιανόητο νὰ ἀντιδρᾷ 
κάποιος στὴν ἐλευθερία. Αὐτὸ 
εἶναι ἠλίθιο.  Ἂν δὲν σᾶς ἀρέσει 
ἡ ἐλευθερία, ἑτοιμάστε τὰ πράγ-
ματά σας καὶ φύγετε.  Ἂν δὲν σᾶς 
ἀρέσει ἡ Δύση... στὰ τσακίδια!».

Νὰ κάνουμε ἐδῶ μιὰ διευ-
κρίνιση.  Ἀνάλογα ἦταν αὐτὰ 
ποὺ εἶχε πεῖ πρὶν μερικὰ χρό-
νια ἡ τότε πρωθυπουργὸς τῆς 
Αὐστραλίας Julia Gillard, καὶ τὰ 
λόγια της εἶχαν ἀποδοκιμασθεῖ 
ἀπὸ κάποιους τότε ὡς ξενοφο-
βικὸ παραλήρημα.  Ἀλλὰ ἐδῶ 

ὑπάρχει μιὰ σαφὴς διαφορά: ὅτι 
ὁ δήμαρχος τοῦ Ρότερνταμ, ποὺ 
δήλωσε τὰ παραπάνω, εἶναι ὁ 
ἴδιος μουσουλμάνος, ὀνόματι  
Ἀμπουταλέμπ, γιὸς ἰμάμη, καὶ 
μετανάστευσε ἀπὸ τὸ Μαρόκο 
στὴν  Ὁλλανδία σὲ ἡλικία 15 
ἐτῶν.  Ἡ ἀγανάκτηση ποὺ ἐξέ-
φρασε ὁ δήμαρχος τοῦ Ρότερ-
νταμ ἐνάντια στὸν ἰσλαμικὸ φα-
νατισμὸ τῶν τζιχαντιστῶν εἶναι 
ἀγανάκτηση... ἑνὸς μουσουλ-
μάνου.  Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι πα-
ράδοξο· ἀπὸ μιὰ ἄποψη εἶναι... 
ἀπολύτως φυσιολογικό!

Πράγματι, ἀξίζει ἐδῶ νὰ δι-
ερωτηθοῦμε ποιοὶ πλήττονται 
ἀπὸ τὴν τρομοκρατία τῶν τζιχα-
ντιστῶν.  Ἀπάντηση: Πλήττονται 
ἀσφαλῶς οἱ δυτικὲς κοινωνίες, 
στὶς ὁποῖες ἁπλώνεται ἕνα πέ-
πλο τρόμου καὶ ἀνασφάλειας. 
Πλήττονται ἐπίσης οἱ δυτικὲς 
οἰκονομίες, ποὺ θὰ ὑποχρεω-
θοῦν νὰ ἐπωμισθοῦν τὸ δυσβά-
σταχτο κόστος τῆς ἀντιμετώπισης 
τῆς τρομοκρατικῆς ἀπειλῆς καὶ 
τῆς πρόληψης ἀνάλογων τρο-
μοκρατικῶν κτυπημάτων. Πλήτ-
τονται ἀκόμα οἱ δημοκρατικὲς 
ἐλευθερίες καὶ τὰ ἀνθρώπινα 
δικαιώματα, καθὼς πολλοὶ θὰ 

φανοῦν πρόθυμοι νὰ ἐγκρί-
νουν, ἢ ἔστω νὰ ἀνεχθοῦν τὸν 
περιορισμό τους, ἐν ὀνόματι τῆς 
πανθομολογούμενης ἀνάγκης 
ἀντιμετώπισης τῆς τρομοκρα-
τικῆς ἀπειλῆς. Μὲ λίγα λόγια, 
ἀπὸ τὴν τρομοκρατία τῶν τζι-
χαντιστῶν πλήττονται σχεδὸν 
οἱ πάντες.  Ἀλλὰ δὲν γνωρίζω 
νὰ πλήττεται κανένας τόσο, ὅσο 
πλήττονται οἱ ἴδιοι οἱ μουσουλ-
μάνοι:  Ὅσοι ζοῦν στὶς δυτικὲς 
κοινωνίες μοιραῖα θὰ δοῦν τὶς 
κοινωνίες αὐτὲς νὰ γίνονται πιὸ 
ἐπιφυλακτικὲς καὶ ἴσως ἀφιλό-
ξενες ἀπέναντί τους.  Ὅσοι ζοῦν 
στὶς ἰσλαμικὲς χῶρες, ἀντιμέτω-
ποι μὲ μεγάλα δεινὰ καὶ συχνὰ 
μέσα σὲ ἀπάνθρωπες συνθῆκες, 
ἐλάχιστα μποροῦν νὰ ποντά-
ρουν στὴν εὐαισθητοποίηση 
τοῦ ἀνεπτυγμένου κόσμου τῆς 
Δύσης. Ποιὸ λοιπὸν τὸ ὄφε-
λος; Μήπως τελικὰ θύματα τοῦ 
ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ εἶναι κατ’ 
ἐξοχὴν οἱ ἴδιοι οἱ μουσουλμά-
νοι;  Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια λέμε 
ὅτι ἡ ὀργισμένη ἀντίδραση τοῦ 
μουσουλμάνου δημάρχου τοῦ 
Ρότερνταμ ἐνάντια στὸν ἰσλαμικὸ 
φανατισμὸ δὲν εἶναι παράδοξη, 
ἀλλὰ ἀπὸ μιὰ ἄποψη ἀπολύτως 
φυσιολογική.

Συμπέρασμα:  Ὅλοι μοιρα-
ζόμαστε τὸν ἴδιο κόσμο, μικροὶ 
καὶ μεγάλοι, «προοδευτικοί» καί 
«συντηρητικοί», ἐργοδότες καὶ 
ἐργαζόμενοι,  Ἕλληνες καὶ ξένοι, 
χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι.  
Ὅποιος ἐπενδύσει στὴν ὀργή, 
τὸ μῖσος καὶ τὸν φανατισμὸ καὶ 
βαλθεῖ νὰ γκρεμίσει τὸν κόσμο 
τοῦ διπλανοῦ του, λίγο μόνο 
ἐπιχαίρει πάνω στὰ ἐρείπια. Γιατὶ 
πολὺ γρήγορα τοῦ μέλλει νὰ κά-
νει τὴν ὀδυνηρὴ διαπίστωση ὅτι 
ὁ κόσμος ποὺ γκρέμισε εἶναι καὶ 
ὁ δικός του κόσμος.
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Ἆραγε... 
... θὰ μποροῦσα κι ἐγὼ  

νὰ περπατήσω στὰ κύματα;

Νὰ περπατήσω στὰ κύματα... 
Μεταφορικά, ἐννοῶ.  Ἀλλ’ 
οὐχ ἧττον πραγματικά.

Διαβάζοντας σὲ μιὰ μικρὴ 
συντροφιὰ ἕνα κεφάλαιο ἀπὸ τὸ 
βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου τοῦ 
Σουρὸζ  Ἀντωνίου (π.  Ἄντονυ 
Μπλούμ) μὲ τίτλο  Ἡμέρα Κυρίου 
τῶν  Ἐκδόσεων « Ἀκρίτας» (1987, 
τώρα ἐξαντλημένο), συνειδητο-
ποίησα μιὰν ἀλήθεια ποὺ δὲν τὴν 
εἶχα σκεφθεῖ πρίν (ὡς γνωστόν, 
μπορεῖ νὰ ἔχουμε διαβάσει καὶ ξα-
ναδιαβάσει κάποιο κομμάτι τοῦ 
Εὐαγγελίου, χωρὶς μέχρι στιγμῆς 
νὰ μᾶς ἔχει «πεῖ» κάτι τὸ ἰδιαίτερο, 
καὶ ξαφνικὰ γίνεται ἕνα «κλίκ», 
ποὺ ἀνοίγει τὰ πνευματικά μας 
μάτια πρὸς μιὰ καινούργια κα-
τεύθυνση).

Περιγράφει λοιπὸν ὁ συγγρα-
φέας τὴ σκηνὴ ὅπου ὁ Κύριος 
περπατᾷ πάνω στὰ κύματα, καὶ 
οἱ μαθητές Του Τὸν βλέπουν: 

« Ἡ πρώτη τους ἀντίδραση 
εἶναι κραυγὴ φόβου καὶ τρόμου, 
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ Χριστός, 
πρέπει νὰ εἶναι φάντασμα. Δὲν 
μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ Χριστός, διότι  
Ἐκεῖνος δὲν θὰ περπατοῦσε στὸ 
μέσο τῆς θύελλας, χωρὶς νὰ τὴν 
κοπάζει.

Τότε ὁ Χριστὸς τοὺς μίλησε 
λέγοντας: “Μὴ φοβᾶστε, ἐγὼ 
εἶμαι”. Δὲν εἶπε τίποτ’ ἄλλο, δὲν 
ὑποσχέθηκε ὅτι ἡ τρικυμία θὰ 
σταματοῦσε, δὲν διέταξε τὰ κύ-
ματα νὰ γαληνέψουν καὶ τοὺς 
ἀνέμους νὰ σιωπήσουν, δὲν πρό-
σφερε καμμία ὑπόσχεση.  Ἔκανε 
ἁπλῶς φανερὴ τὴν παρουσία Του.

Τότε ὁ πιὸ αὐθόρμητος ἀπὸ 
τοὺς μαθητές, ὁ Πέτρος, ζήτησε 
ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ τοῦ ἐπιτρέψει 

νὰ περπατήσει πάνω στὰ κύματα, 
γιὰ νὰ μπορέσει νὰ βρεθεῖ κοντά 
Του, ἁπλῶς καὶ μόνο γιὰ νὰ εἶναι 
μαζί Του.  Ἡ ἀγάπη τοῦ Πέτρου, 
αὐθόρμητη, κάποτε ἐκρηκτική, μὰ 
πάντοτε πιστή, τὸν εἶχε διδάξει ὅτι 
ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος εἶναι πράγ-
ματα δευτερεύοντα, ὅτι αὐτὸ ποὺ 
εἶχε σημασία ἦταν τὸ νὰ βρίσκεται 
μαζὶ μὲ τὸν Χριστό...

Ἀφήνει λοιπὸν τὴν ἀμφίβο-

λη προστασία τῆς εὔθραυστης 
βάρκας καὶ ἀρχίζει νὰ περπατᾷ 
μέσα στὴ θάλασσα, καὶ ὅση ὥρα 
ἡ καρδιά του φλέγεται ἀπὸ ἀγά-
πη, ὅση ὥρα ὅλες οἱ σκέψεις του 
συγκεντρώνονται στὸν Χριστὸ καὶ 
τοῦ εἶναι ἀδιάφορο τὸ ἂν θὰ ζή-
σει ἢ θὰ πεθάνει, περπατᾷ ὅπως 
καὶ ὁ Κύριος πάνω στὰ θυμωμέ-
να κύματα μὲ βῆμα σταθερό. Σὲ 
μιὰ στιγμὴ ὅμως κυριεύεται ἀπὸ 
σκέψεις γιὰ τὸν ἑαυτό του, τὸν 
θάνατο, τὰ κύματα, τὴ θάλασσα, 
τὴ θύελλα.  Ἡ θύελλα ὁρμᾷ καὶ 
μέσα του, κι ἀρχίζει νὰ βυθίζεται».

Καὶ ξέρουμε τί εἶπε ὁ Κύριος 
καὶ τί ἔγινε στὴ συνέχεια.

Πόσες φορές, σκέπτομαι τώρα 
ἐγώ, δὲν ἀφήνω νὰ μὲ κατακλύσει 
ἡ θύελλα τῶν ἀρνητικῶν συναι-

σθημάτων, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν 
ἀγωνία γιὰ τὸ αὔριο.

Ἂν θὰ μπορέσω νὰ κρατήσω 
σταθερὰ τὸ τιμόνι τῆς ψυχῆς μου 
πρὸς τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου 
καὶ τὴν  Ἀγάπη Του, ὁ ὁποῖος ξέ-
ρει τί εἶναι τὸ καλύτερο γιὰ μένα 
καὶ τοὺς ἄλλους, καὶ ἂν μπορέ-
σω νὰ τιθασεύσω τὴ θύελλα τῆς 
ἀγωνίας, τότε θὰ ἔχω γευθεῖ τὴν 
εἰρήνη αὐτὴ ποὺ Αὐτὸς μᾶς ὑπο-

σχέθηκε, αὐτὴ πού «ὑπερέχει 
πάντα νοῦν». Γιατὶ ἡ εἰρήνη εἶναι 
αὐτὴ ποὺ μοῦ χρειάζεται, γιὰ νὰ 
μπορέσω νὰ προχωρήσω παρα-
κάτω, ἐνῷ τὰ ἀρνητικὰ συναισθή-
ματα ποὺ θὰ ἔχει ἐπιστρατεύσει 
ἡ λογικὴ θὰ μοῦ εἶναι ἐμπόδια, 
κοτρῶνες μπροστά μου, πού, 
ὅ,τι καὶ νὰ κάνω, θὰ μὲ κάνουν 
νὰ βουλιάξω.

Ἂς ποῦμε τότε πὼς τὸ ζητού-
μενο εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τῆς 
πραγματικότητας ὅτι, κρατώντας 
σταθερὰ τὸ τιμόνι τῆς ψυχῆς μου 
πρὸς τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου, 
θὰ ἔχω μπορέσει, καμιὰ φορὰ 
ἔστω, νὰ ἔχω «περπατήσει πάνω 
στὰ κύματα»...

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Tὸ ζητούμενο εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τῆς 
πραγματικότητας ὅτι, κρατώντας σταθερὰ τὸ 
τιμόνι τῆς ψυχῆς μου πρὸς τὴν παρουσία τοῦ 
Κυρίου, θὰ ἔχω μπορέσει, καμιὰ φορὰ ἔστω, 

νὰ ἔχω «περπατήσει πάνω στὰ κύματα»...K
K
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«Πάει ὁ παλιὸς ὁ χρόνος...», 
ἔλεγε ἕνα παλιὸ τραγουδάκι. 
Μὰ πόσο, πόσο γρήγορα φεύγει 
ὁ χρόνος! Τὸ παρὸν γίνεται ἀμέ-
σως παρελθόν, καὶ τὸ μέλλον 
ἀμέσως παρόν! Δέκα, εἴκοσι, 
τριάντα, σαράντα χρόνια περ-
νοῦν ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ! Χθὲς 
ἀκόμα ἦταν παιδούλα, καὶ σή-
μερα γιαγιά! «Κοριτσάκι ἡ για-
γιά;  Ἡ γιαγιὰ εἶναι γιαγιά», λέει 
ἡ ἐγγονή. Μικρὰ παιδιὰ καὶ μὴ 
νοήμονες ζοῦν μόνο στὸ παρόν. 
Οἱ τρεῖς διαστάσεις τοῦ χρόνου, 
παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον, 
τοὺς εἶναι ἄγνωστες, ὅμως 

ὑπάρχουν.
Ὁ ἄνθρωπος θέλησε νὰ τι-

θασεύσει τὸν χρόνο, καὶ τὸν 
μετράει μὲ δεύτερα καὶ πρῶτα 
λεπτά, μὲ ὧρες, μέρες, χρόνια 
καὶ χιλιετίες.  Ἀλλὰ γιὰ τὸν Θεό 
«χίλια χρόνια εἶναι σὰν μία μέ-
ρα», λέει ὁ  Ἀπόστολος Πέτρος 
(Β΄ Πέτρ., γ΄ 8). Μέγα μυστήριο 
ὁ χρόνος.  Ὑπῆρχε; θὰ ὑπάρχει;  
Ἄγνωστο. Μερικοὶ ἐπιστήμονες 
λέγουν ὅτι θὰ χαθεῖ, ὅταν χα-
θεῖ καὶ ὁ χῶρος. Πότε; Αὐτὲς οἱ 
προγνώσεις ξεπερνοῦν τὸ πεπε-
ρασμένο μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου.  
Ἑπομένως, ἂς δοῦμε τὶς δυνατό-
τητες τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν 
χρόνο, ἀφοῦ μέσα σὲ αὐτὸν 
ὑπάρχει καὶ ζεῖ.

Ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέσα στὶς 

τρεῖς διαστάσεις τοῦ χρόνου. Τὸ 
παρελθὸν μπορεῖ νὰ τοῦ εἶναι 
παρὸν χάρη στὴ μνήμη, καὶ τὸ 
μέλλον τὸ ἴδιο χάρη στὴ φα-
ντασία. Μπορεῖ νὰ ἐπαναφέρει 
στὸ μυαλό του τὸ παρελθόν, 
γιατὶ ζεῖ μέσα σὲ αὐτό, εἶναι ἡ 
βάση πάνω στὴν ὁποία θὰ χα-
ράξει τοὺς ὁραματισμοὺς τοῦ 
μέλλοντος.  Ἀλλοίμονο, ὅμως, 
στὸν ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ μόνο στὸ 
παρελθόν του καὶ κοιτάζει συ-
νεχῶς πίσω του.  Ὁ ἄνθρωπος 
αὐτὸς χάνει παρὸν καὶ μέλλον.  
Ἂς θυμηθοῦμε τὴ γυναῖκα τοῦ 
Λώτ! Βέβαια, οἱ ἀναμνήσεις εἶναι 

χρήσιμες, εἶναι ὁ πλοῦτος τοῦ 
ψυχικοῦ κόσμου, ἀλλὰ μὲ τὸ 
βλέμμα νά ’ναι στραμμένο στὸ 
μέλλον, ὁπότε αὐτὲς βοηθοῦν 
τὴν ὥριμη προσωπικότητα, ποὺ 
ἔχει κρίση, νὰ ὁραματιστεῖ καὶ νὰ 
προγραμματίσει τὶς κινήσεις γιὰ 
τὸ μέλλον.

Ὁ ἄνθρωπος δὲν ζεῖ στὴ γῆ 
ὡς μονάδα, ἀλλὰ ἐνταγμένος σὲ 
μιὰ ὁμάδα, σὲ μιὰ κοινωνία, σὲ 
μιὰ πόλη (δηλαδὴ ὡς πολίτης), 
καὶ ὅλες οἱ κινήσεις του ἔχουν 
σχέση μὲ τὸ σύνολο μέσα στὸ 
ὁποῖο ζεῖ καὶ κινεῖται. Κάθε κί-
νηση ἑνὸς ἀνθρώπου ἔχει ἀντί-
κτυπο στὴν ὁλότητα, τὸ ἴδιο καὶ 
ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο χρησι-
μοποιεῖ τὸν χρόνο του. Τρεῖς 
τρόποι ὑπάρχουν νὰ χρησιμο-

ποιεῖ κανεὶς τὸν χρόνο του: 1) 
νὰ μὴν κάνει τίποτα, δηλαδὴ 
νὰ τόν «σκοτώνει», 2) νὰ κάνει 
τὸ κακό, δηλαδὴ τὸ ἀντίθετο 
τοῦ ἠθικοῦ νόμου, στὸ σύνολο 
ἀλλὰ καὶ στὸν ἑαυτό του, καὶ 3) 
νὰ τὸν χρησιμοποιεῖ πρὸς ὄφε-
λος τῆς κοινωνίας, ἄρα καὶ τοῦ 
ἑαυτοῦ του, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος, 
ὅπως εἴπαμε, ἀποτελεῖ μέρος τῆς 
κοινότητας.

«Χρόνου φείδου», ἔλεγαν 
οἱ σοφοὶ ἀρχαῖοι πρόγονοί 
μας, ποὺ θὰ πεῖ, Μὴν ξοδεύεις 
ἄχρηστα τὸν χρόνο σου, μὴν τὸν 
σπαταλᾷς σὲ ἄχρηστες ἢ βλα-
βερὲς ἐκδηλώσεις καὶ πράξεις.  
Ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε 
στὴν Πρὸς  Ἐφεσίους ἐπιστολή 
του: «Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς 
περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ’ 
ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν 
καιρόν» (ε΄ 15-16). Εἶναι ἀκρι-
βός, πολὺ ἀκριβὸς ὁ χρόνος 
σου.  Ἂν τὸν χάσεις, ἂν τὸν 
σπαταλήσεις, ἂν φύγει ἡ εὐκαι-
ρία ποὺ σοῦ δίνει ἡ παροῦσα 
στιγμή, πάει, ἔφυγε διὰ παντός.

Αὐτό, βέβαια, δὲν θὰ πεῖ ὅτι 
κάθε στιγμή, κάθε ὥρα, κάθε μέ-
ρα, πρέπει νὰ ἐργάζεσαι, γιὰ νὰ 
μὴν χαθεῖ λεπτὸ ἀπὸ τὸν χρόνο 
σου.  Ἐξάλλου, ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς 
φρόντισε γιὰ τὴν ἀνάπαυλα τοῦ 
ἀνθρώπου: « Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ 
ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου. Τῇ δ’ 
ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ 
τῷ Θεῷ σου, οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ 
πᾶν ἔργον» (Δευτ., ε΄ 13-14). Δη-
λαδή, νὰ ἔχει ὁ ἄνθρωπος μία 
μέρα δική του, νὰ ἠρεμήσει, νὰ 
χαλαρώσει, νὰ ἐπικοινωνήσει 
μὲ τὸν Θεό, μὲ τὸν συνάνθρω-
πό του, νὰ χαρεῖ τὴ ζωή του. Τὶς 
ἕξι μέρες, ὅμως, μὴν τὶς χάνει, 
μὴν τὶς σπαταλᾷ, μή «σκοτώνει» 
τὸν χρόνο του, ἂς τὸν χρησιμο-
ποιήσει γιὰ τὸ καλὸ ὅλων, καὶ 

Ὁ χρόνος καὶ ὁ ἄνθρωπος

Εἶναι ἀκριβός, πολὺ ἀκριβὸς ὁ χρόνος σου.  
Ἂν τὸν χάσεις, ἂν τὸν σπαταλήσεις, ἂν φύγει 
ἡ εὐκαιρία ποὺ σοῦ δίνει ἡ παροῦσα στιγμή, 

πάει, ἔφυγε διὰ παντός.K
K
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σίγουρα τὸ καλὸ θὰ ἐπιστρέψει σὲ αὐτόν, μαζὶ μὲ τὴ 
χαρὰ ποὺ θὰ νιώθει γιὰ τὴν προσφορά του.

Πολλοὶ ἔκαναν ἐξαιρετικὴ χρήση τοῦ χρόνου τους, 
ἄλλοτε καὶ τώρα. Θὰ ἤθελα νὰ ἔδινα ἕνα παράδειγ-
μα ἑνὸς σημερινοῦ ἀνθρώπου, ποὺ χρησιμοποίησε 
καὶ χρησιμοποιεῖ τὸν χρόνο του –ἂς ποῦμε τὴ λέ-
ξη– τέλεια, ὑποδειγματικά. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
ὁ  Ἀναστάσιος Γιαννουλᾶτος, σήμερα  Ἀρχιεπίσκοπος 
Τιράνων καὶ  Ἀλβανίας. Τὸ 1991, καθηγητὴς τότε στὸ 
Πανεπιστήμιο  Ἀθηνῶν, διορίζεται ὡς Πατριαρχικὸς  
Ἔξαρχος στὰ Τίρανα, θέση... ὄχι καὶ τόσο ζηλευτή.  
Ὅλοι γνωρίζουν πῶς ἦταν ἡ  Ἀλβανία πρὶν 24 χρόνια!  
Ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ κατοχή, εἶχε περάσει σὲ ἕνα ὑπερμαρ-
ξιστικὸ καθεστώς, ὅπου ἡ φτώχεια καὶ ἡ δικτατορία 
βασίλευαν.  Ἦταν τὸ φτωχότερο κράτος τῆς Εὐρώπης.

Τὸ τί ἔχει ἐπιτύχει αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος σὲ ἐλάχιστο 
καιρό, δηλαδὴ μόλις σὲ 24 χρόνια, εἶναι ἀπίστευτο! 
Χωρὶς πόρους σχεδόν, μὲ μεγάλες ἀντιδράσεις μέ-
σα καὶ ἔξω, μὲ ἐπιθετικότητα ἀπὸ τὸν μαρξιστικὸ καὶ 
μουσουλμανικὸ πληθυσμό, μὲ ὑπόγειο πόλεμο καὶ 
ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, κατάφερε τὰ ἀπίστευτα! Νὰ 
ἀναφέρουμε πολὺ λίγα – πολλὰ εἶναι γνωστά, πολλὰ 
ὄχι. Τὸ πρῶτο ἦταν ἡ ἀναδιοργάνωση τῶν ὀρθόδοξων 
ἐνοριῶν καὶ τῶν ναῶν.  Ἑκατοντάδες λειτουργοῦν 
πλέον κανονικά, ἀφοῦ ἀναστηλώθηκαν καὶ ἐπισκε-
βάσθηκαν. Τὸ 2014 ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια ἑνὸς ὑπέροχου 
ναοῦ στὰ Τίρανα, μὲ παροῦσες ὅλες τὶς ἀρχές. Καὶ ὁ  
Ἀναστάσιος δὲν ἀσχολήθηκε μόνο μὲ τὴν ὀρθοδοξία 
καὶ τὴ λατρεία. Σημαντικὴ εἶναι ἡ προσφορά του καὶ 
στὸν τομέα τῆς ὑγείας. Δημιουργήθηκε ἕνα μεγάλο 
διαγνωστικὸ κέντρο, « Ὁ Εὐαγγελισμός», ὅπου ἔχουν 
γίνει ἑκατομμύρια ἐπισκέψεις καὶ ἐξετάσεις, καὶ ὅσοι 
προσέρχονται ἐξυπηρετοῦνται χωρὶς διακρίσεις, χρι-
στιανοὶ ἢ μουσουλμάνοι. Γιατὶ ὁ  Ἀναστάσιος ἐπιθυμεῖ 
τὴν ἁρμονικὴ συμβίωση χριστιανῶν καὶ μουσουλμά-
νων. Γιὰ τὸν  Ἀναστάσιο, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄνθρωπος.  
Ἐπίσης, ὁ ἀκούραστος  Ἀρχιεπίσκοπος συνέβαλε στὴν 
ἀναγέννηση τῆς γεωργίας, τῆς κτηνοτροφίας, τοῦ πο-
λιτισμοῦ γενικά, φρόντισε γιὰ ἐκδόσεις βιβλίων, γιὰ 
διάνοιξη δρόμων, γιὰ παροχὴ βοήθειας σὲ μαθητὲς 
ποὺ εἶχαν ἀνάγκη. Φρόντισε γιὰ ὀρφανοτροφεῖα, γιὰ 
νοσοκομεῖα, γιὰ βοήθεια στοὺς φυλακισμένους καὶ 
γιὰ δημιουργία κατασκηνώσεων γιὰ τοὺς νέους. Εἶναι 
καὶ ἄλλα πολλά, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ χωρέσουν σὲ 
ἕνα ἄρθρο.  Ὁ  Ἀναστάσιος δὲν ἔχασε τὸν χρόνο του, 
καί «ἐξαγόρασε» ἀπόλυτα τὸν καιρό του. Τί νὰ ποῦμε 
γι’ αὐτὴ τὴν ἐκπληκτικὴ δράση; «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ 
ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλ., δ΄ 13).

Δὲν μποροῦν ἀσφαλῶς ὅλοι τόσα πολλά.  Ἀλλὰ 
ὁ καθένας ἂς κάνει καλὴ χρήση τοῦ χρόνου του!

Β.Ο.

Ρόδινα δροσάτα τριαντάφυλλα
κι ἄλικα γαρύφαλα φλογάτα
σχόλασαν καὶ βγαίνουν καὶ ξεχύνονται
σὰ μελισσολόι. Τώρα ἡ στράτα
γέμισε μικρὰ παιδιὰ χαρούμενα.
Κῦμα ἀπὸ ζωὴ καὶ φῶς καὶ χρῶμα.
Ὅλα τὰ λουλούδια πού ’χει ἡ ἄνοιξη
γέλιο στὸ ροδόφυλλό τους στόμα.
Ὅμως σὰν τὰ βλέπω ἡ φαντασία μου
φεύγει ἀπ’ τοὺς χαρούμενους τοὺς δρόμους.
Τρέχει καὶ τρυπώνει καὶ πληγώνεται
στῶν Νοσοκομείων τοὺς διαδρόμους.
Ξέρεις... στὰ χλωμὰ παιδάκια τ’ ἄτυχα
μὲ τὸ κουρασμένο κεῖνο βλέμμα
πού ’ναι σὰ νὰ λέει, Σφραγίδα μας
εἶναι ἡ χλωμάδα μας. Τὸ αἷμα
βλέπεις τὸ δικό τους ἄρρωστο
ἔτσι ποὺ στὶς φλέβες τους κυλάει
ὄχι νὰ τὰ κάνει τριαντάφυλλα
οὔτε χαμομήλια δὲν τολμάει.
Καὶ θαρρῶ ν’ ἀκούω τότε μέσα μου
τὴ φωνή τους, σιγανὴ καὶ λυπημένη:
Κρέμετ’ ἡ ζωή μας ἀπ’ τὸ αἷμα σας!
Στὸ αἷμα σας ἡ ἐλπίδα μας κρυμμένη!
Ντρέπομαι ἐγὼ τότε, πόσο ντρέπομαι
γιὰ τὸ αἷμα ποὺ δὲν ἔχω ἀκόμη δώσει!
Μαῦρα μάτια λέτε νά ’χε ἢ καστανόχρυσα
τὸ παιδὶ ποὺ θὰ μποροῦσα νά ’χα σώσει;

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τὸ αἷμα 
Μαῦρα μάτια λέτε νά ’χε;
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Ἕνας ἀρχαῖος μῦθος λέει πὼς 
κάποτε ἕνας μάγος ποὺ ἤθε-
λε νὰ καταστρέψει ἕνα ὁλό-

κληρο βασίλειο ἔβαλε μαγικὸ φίλ-
τρο στὸ πηγάδι ἀπ’ ὅπου ἔπιναν 
ὅλοι οἱ κάτοικοι.  Ἔτσι, ὅποιος ἔπινε 
νερὸ θὰ τρελαινόταν.

Τὸ ἑπόμενο πρωινὸ ὅλος ὁ 
πληθυσμὸς τοῦ βασιλείου ἤπιε 
νερὸ ἀπ’ τὸ πηγάδι καὶ τρελάθη-
καν ὅλοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν βασιλιὰ 
καὶ τὴν οἰκογένειά του, ποὺ εἶχαν 
ἐξασφαλίσει μόνο γι’ αὐτοὺς ἕνα 
πηγάδι ποὺ ὁ μάγος δὲν κατάφερε 
νὰ δηλητηριάσει.

Ὁ βασιλιὰς ἀνησύχησε μὲ τὴ 
νέα πραγματικότητα καὶ προσπά-
θησε νὰ ἐλέγξει τοὺς ὑπηκόους 
του, ἐκδίδοντας μιὰ σειρὰ ἀπὸ 
διατάγματα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν 
ἀσφάλεια καὶ τὴ δημόσια ὑγεία.

Ὅμως οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ οἱ 
ἐπιθεωρητὲς εἶχαν πιεῖ καὶ ἐκεῖνοι 
ἀπὸ τὸ δηλητηριασμένο νερό, καὶ 
ἔτσι οἱ ἀποφάσεις τοῦ βασιλιᾶ τοὺς 
φάνηκαν παράλογες, καὶ ἀποφάσι-
σαν νὰ μὴν τοὺς δώσουν σημασία.  
Ὅταν οἱ κάτοικοι τοῦ βασιλείου 
ἔμαθαν γιὰ τὰ βασιλικὰ διατάγμα-
τα, πείστηκαν ὅτι ὁ βασιλιάς τους... 
εἶχε τρελαθεῖ καὶ τώρα ἔδινε παρά-
λογες διαταγές. Βάδισαν λοιπὸν 
κατὰ τὸ κάστρο καὶ ἀξίωσαν τὴν 
παραίτησή του.

Ὁ βασιλιὰς βρέθηκε σὲ ἀπό-
γνωση καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ πα-
ραιτηθεῖ, ἂν δὲν τὸν ἐμπόδιζε ἡ 
γυναίκα του λέγοντάς του:

– Δὲν πᾶμε νὰ πιοῦμε κι ἐμεῖς 
ἀπὸ τὸ κοινὸ πηγάδι; Τότε θὰ γί-
νουμε ὅμοιοι μὲ αὐτούς.

Ἔτσι, ὁ βασιλιὰς καὶ ἡ βασίλισ-
σα ἤπιαν ἀπὸ τὸ τρελὸ νερό, καὶ 
μονομιᾶς ἄρχισαν νὰ λένε ἀνοησί-
ες. Οἱ ὑποτελεῖς τους μετάνιωσαν 
στὴ στιγμή. Τώρα ποὺ ὁ βασιλιάς 
του ἐπέδειξε τόση... σοφία, γιατί νὰ 
μὴν τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ συνεχίσει 
νὰ κυβερνᾷ τὴ χώρα τους;

*     *     *

Ἡ σύγχρονη δυτικὴ κοινωνία, 
ὅποιο ὄνομα κι ἂν τῆς προσδώ-
σουμε, μᾶς ὠθεῖ στὴν καταναλω-
τικὴ μανία, ποὺ ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς 
τρέλας. Μᾶς πείθει μὲ τὰ θέλγητρα 
τῶν σειρήνων της νὰ ἀποζητοῦμε 
τὴν εὐτυχία στὸν ὑλικὸ πλοῦτο, 
τὴν εὐμάρεια, καὶ μᾶς ἐξαπατᾷ, 
δημιουργώντας τὴν ψευδαίσθηση 
ὅτι μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε τὴν 
καταστροφὴ τοῦ πλανήτη μας ἀπὸ 
τὴ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, 
χωρὶς νὰ ἔχουμε ἀποστεῖ ἀπὸ τὴ 
μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους, ποὺ 
εἶναι ὁ στόχος μας. Πιστεύουμε 
ὅτι ἐνεργοῦμε σωστά, ἀφοῦ θε-
ωροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας «νορ-
μάλ». Δυστυχῶς, ὅμως, στὴν 
πραγματικότητα αὐτὸ σημαίνει ὅτι 
ἔχουμε συμμορφωθεῖ μὲ ὅλες τὶς 
τρέλες ἢ ὅτι ἔχουμε συμβιβασθεῖ 
μὲ κάθε τρέλα!

Καταστρέφουμε τὸν κόσμο 
μας, κάθε μέρα ποὺ περνάει.  
Ἔχουμε ὑπεραρκετὰ πυρηνικὰ 
ὅπλα, γιὰ νὰ ἀφανίσουμε τὴν 
ἀνθρωπότητα πάνω ἀπὸ ἑκατὸ φο-
ρές. Κι ἐνῷ ἑκατομμύρια ἄνθρω-
ποι πάνω στὸν πλανήτη πεθαίνουν 
καθημερινὰ ἀπὸ τὴν πεῖνα, συνε-
χίζουμε νὰ ξοδεύουμε τεράστια 
ποσά, γιὰ νὰ ἀγοράζουμε ὅλο καὶ 
τελειότερα ὁπλικὰ συστήματα μα-
ζικοῦ ἐξολοθρεμοῦ.  Ἔχουμε πιεῖ 
ἀπὸ τὸ πηγάδι μὲ τὸ τρελὸ νερό...

Ὅπως στὸν μῦθο, θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ μᾶς θεραπεύσουν πιὸ 
ὑγιεῖς ἄνθρωποι, «ἐκκεντρικοί», 
«περιθωριακοί», «νευρωτικοί», 
«σαλοὶ διὰ Χριστόν», ὅπως ἐμεῖς 
οἱ «ὑγιεῖς» τοὺς ἀποκαλοῦμε. Κά-
ποιοι ἔχουν ἀφιερώσει τὴ ζωή τους 
στὴν προστασία τοῦ περιβάλλο-
ντος, ὁρισμένοι, γιὰ καθαρὰ συ-
νειδησιακοὺς λόγους, ἀρνοῦνται 
νὰ συμβιβασθοῦν μὲ τὸ ὑπάρχον 
σύστημα, ἄλλοι ἀρνοῦνται ὅλα τὰ 
πλούτη καὶ τὶς ἀνέσεις καὶ ὁδεύουν 
γιὰ χῶρες τοῦ λεγόμενου Τρίτου 
Κόσμου, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸν 

ἀναγκεμένο ἄνθρωπο στὸ ὄνο-
μα τῆς Πίστης, καί, τέλος, μερικοὶ 
ἀγωνίζονται νὰ εἶναι ὁ ἑαυτός τους.  
Ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν νὰ μεταφέρουν 
ἕνα ἐκκωφαντικὰ σιωπηρὸ μήνυμα 
σὲ ὅλους μας.  Ἀντὶ ὅμως νὰ μᾶς 
ἐμπνέει τὸ παράδειγμά τους, τοὺς 
ἀποκαλοῦμε «περιθωριακούς» καὶ 
μηχανευόμαστε μύριους ὅσους 
τρόπους, ἀφανεῖς καὶ φανερούς, 
γιὰ νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ ὅπως ὅλοι 
ἐμεῖς οἱ «κανονικοί».

Ἀπὸ τὰ βάθη ὅμως τῶν αἰώνων 
φθάνει εὐκρινῶς στὴν ἀκοὴ ὅλων 
τῶν «κανονικῶν» ὁ προφητικὸς 
λόγος: «Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πο-
νηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονη-
ρόν, οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ 
τὸ φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν 
γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν. Οὐαὶ 
οἱ συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιον 
ἑαυτῶν ἐπιστήμονες» ( Ἠσ., ε΄ 20-
21).  Ἀλλοίμονο σὲ κείνους ποὺ 
λένε τὸ κακὸ καλὸ καὶ τὸ καλὸ 
κακό, ποὺ ἐμφανίζουν τὸ μαῦρο 
ἄσπρο καὶ τὸ ἄσπρο μαῦρο, ποὺ 
κάνουν τὸ πικρὸ γλυκὸ καὶ τὸ 
γλυκὸ πικρό.  Ἀλλοίμονο σὲ κεί-
νους ποὺ θαρροῦν πὼς εἶναι κάτι 
καὶ περνιοῦνται γιὰ ἔξυπνοι.

Στὸν γερασμένο καὶ χωρὶς ἐλπί-
δα κόσμο μας, πρὶν νὰ εἶναι ἀργά, 
ἂς ἐνστερνιστοῦμε τὸν προφητικὸ 
λόγο, ἂς ἀνανήψουμε καὶ ἂς συ-
στρατευτοῦμε μὲ ὅσους ἔχουμε 
ἀπορρίψει ὡς μή «κανονικούς», 
ἐπειδὴ ἔχουν τὸ ἠθικὸ σθένος νὰ 
ἀντιστέκονται, ὥστε νὰ συνδημι-
ουργήσουμε ὀάσεις πολιτισμοῦ, 
ὅπου ἡ ἀγάπη, ἡ εὐτυχία καὶ ἡ 
συμπόνοια θὰ κυριαρχοῦν.  Ἂς 
καταστοῦμε σκαπανεῖς, ὥστε νὰ 
δείξουμε στὴν κοινωνία πῶς πρέ-
πει νὰ εἶναι ἕνα ὑγιὲς καὶ δημι-
ουργικὸ ἀνθρώπινο ὂν ποὺ δὲν 
ἔχει πιεῖ ἀπὸ τὸ τρελὸ νερὸ τῶν 
ἡμερῶν μας!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ

Τὸ πηγάδι μὲ τὸ τρελὸ νερό
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Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἡ κ. 
Εὐγενία ἔβλεπε τὴ γειτό-
νισσά της κ. Πόπη, ποὺ 

ἔμενε ἀκριβῶς ἀπέναντι, νὰ 
κάθεται στὸ παράθυρό της 
σκυφτή, συλλογισμένη. Παρα-
ξενεύτηκε, γιατὶ γνώριζε πολὺ 
καλὰ πόσο δυναμική, θαρρα-
λέα καὶ πρόσχαρη ἦταν πάντα, 
καὶ αὐτὴ ἡ στάση τῆς ἔδειχνε 
πὼς κάτι σοβαρὸ τῆς συνέβαινε.

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ποὺ ἐγκατα-
στάθηκε ἡ κ. Πόπη μὲ τὴν οἰκο-
γένειά της σ’ αὐτὴ τὴ γειτονιά, 
ἔγιναν φίλες. Γνώριζαν ἡ μία τὴ 
ζωὴ τῆς ἄλλης.  Ἡ Πόπη δὲν εἶχε 
γονεῖς. Τὴ μεγάλωσε μιὰ θεῖα 
της, ἡ ὁποία καὶ τὴ σπούδασε. 
Παντρεύτηκε πολὺ μικρή, μό-
λις εἶχε διοριστεῖ δασκάλα, μ’ 
ἕνα συνάδελφό της, ποὺ ὑπη-
ρετοῦσε στὸ ἴδιο ὀρεινὸ χωριό.  
Ἀργότερα πῆραν μετάθεση στὴν 
πόλη.  Ἀπέκτησαν τρία παιδιά, 
ποὺ τὰ μεγάλωσε μὲ στοργὴ καὶ 
ἀγάπη. Σηκωνόταν πάντα ἀπὸ 
τὰ ξημερώματα νὰ φροντίσει 
τὸ σπίτι της, τὸν ἄντρα της, τὰ 
παιδιά της, τὰ ὁποῖα ἔπαιρνε 
μαζί της στὸ σχολεῖο. Τὸ ἀπό-
γευμα ἔκανε τὰ ψώνια, ἑτοίμαζε 
τὸ φαγητὸ τῆς ἄλλης ἡμέρας, 
βοηθοῦσε τὰ παιδιὰ στὰ μαθή-
ματά τους.

Ἦταν πάντα ἄοκνη, πρόθυ-
μη, καλοσυνάτη.  Ἀκόμη καὶ 
ὅταν ἔχασε τὸν ἄντρα της, μετὰ 
ἀπὸ μιὰ σύντομη ἀρρώστια, 
δὲν λύγισε.  Ἔγινε γιὰ τὰ παιδιά 
της καὶ μάννα καὶ πατέρας. Τὰ 
σπούδασε, τὰ καλοπάντρεψε, 
ἔκαναν δική τους οἰκογένεια, 
πῆγε ὁ καθένας στὸ σπίτι του, 
καὶ αὐτὴ ἔμεινε στὸ δικό της, γιὰ 
νὰ μὴν τοὺς γίνει βάρος. Ἀγα-
ποῦσε μὲ πάθος τὴ δουλειά της 
καὶ συνέχισε νὰ προσφέρει τὶς 

γνώσεις της στὰ μικρὰ παιδιὰ μὲ 
ἐνθουσιασμὸ καὶ αὐταπάρνηση.  
Ἦταν ἀγαπητὴ ἀπὸ ὅλους.

Ἡ κ. Εὐγενία, περισσότερο 
ἀπὸ ἐνδιαφέρον παρὰ ἀπὸ πε-
ριέργεια, ἀποφάσισε νὰ ἐπισκε-
φθεῖ τὴν κ. Πόπη, γιὰ νὰ μάθει 
τί τῆς συνέβαινε.  Ἐκείνη τὴ δέ-
χθηκε μὲ ἐνθουσιασμό. 

– Εὐχαριστῶ ποὺ ἦρθες, τῆς 
εἶπε.  Ἀντιμετωπίζω ἕνα σοβαρὸ 
πρόβλημα, καὶ ἴσως ἐσὺ μπορέ-

σεις νὰ μὲ βοηθήσεις.
Καὶ μὲ μιὰ ἀνάσα συνέχισε:
– Πρὶν ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες ἔγι-

να συνταξιοῦχος. Τὴν ὥρα ποὺ 
ἀποχαιρετοῦσα τοὺς συναδέλ-
φους μου στὸ σχολεῖο, κάποιος, 
γιὰ ν’ ἀστειευθεῖ, μοῦ εἶπε μιὰ 
κουβέντα: «Τώρα πιὰ μπαίνεις κι 
ἐσὺ στὴν τρίτη, κρίσιμη ἡλικία».  
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη δὲν ἔπα-
ψα νὰ τὸ συλλογίζομαι. Μπαί-
νω δηλαδὴ στὸ περιθώριο; Δὲν 
μὲ χρειάζεται πιὰ κανένας, δὲν 
μπορῶ νὰ προσφέρω τίποτε, ἡ 
ζωή μου ἐδῶ τελειώνει;...

–  Ὄχι, καλή μου, τὴν διέ-

κοψε ἡ κ. Εὐγενία.  Ἀπὸ δῶ 
ἀρχίζεις μιὰ καινούργια ζωή.  
Ἀρκετὰ κουράστηκες τόσα χρό-
νια. Καιρὸς πιὰ νὰ ξεκουραστεῖς, 
νὰ φροντίσεις τὸν ἑαυτό σου. 
Θὰ πετάξεις τὸ ξυπνητήρι. Θὰ 
κοιμᾶσαι καὶ θὰ ξυπνᾷς ὅποτε 
θέλεις, θὰ κάνεις τὶς δουλειὲς 
χωρὶς βιασύνη, τὰ ψώνια σου 
χωρὶς κυνηγητό, τὸν περίπατό 
σου μὲ ἄνεση, θὰ μπορεῖς νὰ 
κουβεντιάσεις μὲ μιὰ φίλη στὸν 
δρόμο ἢ νὰ πιεῖς ἕναν καφὲ μαζί 
της, χωρὶς νὰ κοιτᾷς τὸ ρολόι. 
Τὶς ὧρες ποὺ θὰ ἀναπαύεσαι, 
νὰ διαβάσεις ἕνα καλὸ βιβλίο, 
πέρα ἀπὸ τὰ σχολικά. Νὰ κά-
νεις ἕνα ὡραῖο φαγητό, γλυκὸ 
ἢ ἐργόχειρο, καὶ νὰ τὸ προσφέ-
ρεις στὰ παιδιά σου. Νὰ κρατᾷς 
τὰ ἐγγόνια σου, ὅταν θέλουν 
τὰ παιδιά σου νὰ πᾶνε κάπου, 
ἢ νὰ τὰ βοηθᾷς στὰ μαθήματά 
τους. Μπορεῖς ἀκόμα καὶ στὸν 
κοινωνικὸ τομέα νὰ φανεῖς 
χρήσιμη. Μιὰ ἐπίσκεψη στὸ 
γηροκομεῖο, νὰ κουβεντιάσεις 
μὲ τὶς γριοῦλες, νὰ τοὺς διαβά-
σεις κάποιο ὡραῖο διήγημα. Στὸ 
νοσοκομεῖο, νὰ πεῖς δυὸ λόγια 
παρηγορητικὰ σ’ ἕναν ἄρρωστο.  
Στὸ ὀρφανοτροφεῖο, νὰ μάθεις 
τὰ παιδάκια τραγούδια καὶ παι-
χνίδια.  Ἀκόμα, θὰ ἔχεις χρό-
νο νὰ παρακολουθήσεις στὴν  
Ἐκκλησία τὴ Θεία Λειτουργία 
καὶ τὸν  Ἑσπερινό, χωρὶς ἡ σκέ-
ψη σου νὰ τρέχει στὶς φροντίδες 
τῆς καθημερινῆς ζωῆς.

Ὅπως βλέπεις, Πόπη μου, 
ὑπάρχουν πάρα πολλὰ πράγ-
ματα ποὺ μπορεῖς νὰ κάνεις.  Ἡ 
τρίτη ἡλικία δὲν εἶναι κρίσιμη· 
εἶναι... χρήσιμη! 

ΚΑΙΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τρίτη ἡλικία
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Εἰσαγωγή
Ἡ ἀτέλεια χαρακτηρίζει ὅλα τὰ 

ἀνθρώπινα ἔργα. Μόνο τὰ ἔργα 
τοῦ Θεοῦ εἶναι τέλεια. Συνήθως 
γίνεται λόγος γιὰ δημιουργία ἑνὸς 
ἐπιστήμονα ἢ καλλιτέχνου, ὅταν 
τὸ ἔργο του ἐμφανίζει αἰσθητὰ 
δείγματα μεγαλείου καὶ διακρί-
νεται μεταξὺ τῶν μετρίων ἔργων 
ὡς ἀληθινὸ ἀριστούργημα. Ποιὸς 
ὅμως ἀγνοεῖ ὅτι τὰ μεγάλα, τὰ 
δημιουργικὰ ἔργα ἐμφανίζο-
νται ἀρτιώτερα, ὅταν βασίζονται 
στὴν ἁρμονικὴ συνεργασία τῶν 
περισσοτέρων;  Ἔχει γραφεῖ ὅτι 

400.000 ἄνθρωποι ἐργάσθηκαν 
γιὰ τὸ πρόγραμμα ΑΠΟΛΛΩΝ 
11, ὥσπου οἱ δύο ἀστροναῦτες 
νὰ πατήσουν στὴν ἐπιφάνεια τῆς 
Σελήνης.

Ἡ συνεργασία,  
δημιουργικὴ δύναμη
Ὅπου ὑπάρχει στενὴ καὶ 

ἁρμονικὴ συνεργασία, ἐκεῖ ὑπάρ-
χει ἡ δυνατότητα ἐμφάνισης δημι-
ουργικῶν ἔργων.  Ἀντίθετα, ὅπου 
ἀπουσιάζει ἡ συνεργασία, ἐπικρα-
τεῖ τὸ πνεῦμα τῆς προχειρότητας 
καὶ τοῦ ἐρασιτεχνισμοῦ, ποὺ πα-

ρεμποδίζει τὴν ἀρτιώτερη ἐμφά-
νιση τοῦ ἔργου.  Ἡ καθημερινὴ 
πεῖρα ἀποδεικνύει ὅτι τὸ μέγεθος 
τοῦ ὁμαδικοῦ ἔργου ὑπερβαίνει 
ἀξιολογικὰ τὸ ἄθροισμα τῶν προ-
σπαθειῶν τῶν ἐπιμέρους ἀτόμων.

Ἡ ἀτομικὴ πεῖρα δὲν εἶναι 
ἱκανὴ νὰ ὑποκαταστήσει τὸν 
πλοῦτο τῆς ὁμαδικῆς πείρας.  Ἡ 
ὁμάδα ὡς σύνολο βλέπει εὐρύ-
τερα καὶ ἀπὸ τὸ εὐφυέστερο μέ-
λος της.1  Ἀποτελεῖ ἀξίωμα ὅτι ἡ 
συνεργασία πολλαπλασιάζει τὶς 
δυνάμεις συνεργαζομένων ἀση-
μοτήτων καὶ τὶς ἀποδεικνύει ἀνώ-

τερες τῶν δυνάμεων διϊσταμένων 
διασημοτήτων.2 

Ἡ κοινωνία χωρὶς τὴ συνερ-
γασία τῶν μελῶν της δὲν ἀνα-
πτύσσεται, δὲν προάγεται, δὲν 
ἐκπολιτίζεται, δὲν μεγαλουργεῖ.  
Ἡ οἰκογένεια μὲ τὴ συνεργασία 
γίνεται ἄρτια καὶ εὐημεροῦσα 
κοινωνικὴ μονάδα.

Ἡ ὑγεία καὶ ἡ εὐεξία τοῦ 
ἀνθρωπίνου σώματος ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὴν ἁρμονικὴ συλλειτουργία 
ὅλων τῶν ὀργάνων του, κι ἀκό-
μη ἀπὸ τὴν ψυχοκοινωνικὴ καὶ 

πνευματικὴ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου 
ὡς ἀδιαιρέτου ὅλου.

Ἡ ἰατρική, ἡ νοσηλευτικὴ καὶ 
οἱ ἄλλες ἐπιστῆμες ὑγείας ἀδυ-
νατοῦν νὰ καταπολεμήσουν τὴν 
ἀρρώστια, νὰ ἀνακουφίσουν καὶ 
νὰ θεραπεύσουν τὸν ἄρρωστο, ἂν 
δὲν συνεργάζονται στενὰ μὲ ὅλες 
τὶς σύγχρονες εἰδικότητες καὶ τὶς 
ἄλλες συναφεῖς ἐπιστῆμες.  Ἀλλὰ 
καὶ τὰ ὀρθόδοξα χριστιανικὰ ἔργα 
ἐπιδιώκουν καὶ ἐπιτυγχάνουν 
τοὺς θεάρεστους ἱεραποστολι-
κοὺς ἱεροὺς σκοπούς των μόνο 
μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγαστὴ συνερ-
γασία τῶν μελῶν τους.

Ἡ συνεργασία, ὁμαδικὸ ἔργο
Τί σημαίνει ὅμως συνεργα-

σία;  Ἡ συνεργασία εἶναι ἀνώτερη 
μορφὴ συμπεριφορᾶς.  Ἡ τάση 
καὶ ἡ ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
ἐργάζεται μὲ ἄλλα ἄτομα σὲ κοινὴ 
ὁμαδικὴ προσπάθεια ὁρίζεται ὡς 
συνεργατικότητα3 καὶ ἀποτελεῖ 
στοιχεῖο ψυχικῆς καὶ κοινωνικῆς 
ὡριμότητας.4 

Ἡ συνεργασία εἶναι μιὰ μορφὴ 
διαλόγου. Εἶναι ἀκόμη μοναδικὴ 
εὐκαιρία ὑπηρεσίας καὶ προ-
σφορᾶς στὸν συνάνθρωπο. Εἶναι 
διακονία.

Ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ 
ἐπιβάλλει τὴ στενὴ συνεργασία. 
« Ἀγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα», 
γράφει ὁ σοφὸς  Ἐκκλησιαστής 
(δ΄ 9).  Ὁ Κύριος μᾶς βεβαιώνει: 
«Οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγ-
μένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι 
ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ., ιη΄ 20).  
Ὁ Κύριος δηλαδὴ εἶναι παρών, 
γιὰ νὰ εἰσακούει, νὰ ἐμπνέει, νὰ 
καθοδηγεῖ καὶ νὰ προστατεύει.

Τὴ στενὴ συνεργασία τῶν 
ἀνθρώπων διδασκόμεθα ἀπὸ 
τὴν ἰδανικὴ εἰκόνα τῆς ἁρμονικῆς 

Ἡ καλὴ συνεργασία 
Προϋπόθεση ἐπιτυχίας κάθε ὁμαδικοῦ ἔργου

Ἡ ἀτομικὴ πεῖρα δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ ὑποκαταστή-
σει τὸν πλοῦτο τῆς ὁμαδικῆς πείρας.  Ἡ ὁμάδα 
ὡς σύνολο βλέπει εὐρύτερα καὶ ἀπὸ τὸ εὐφυέ-
στερο μέλος της.  Ἀποτελεῖ ἀξίωμα ὅτι ἡ συνερ-
γασία πολλαπλασιάζει τὶς δυνάμεις συνεργαζο-

μένων ἀσημοτήτων καὶ τὶς ἀποδεικνύει ἀνώτερες 
τῶν δυνάμεων διϊσταμένων διασημοτήτων. K
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συνεργασίας καὶ εὔρυθμης συλ-
λειτουργίας ποὺ παρουσιάζουν 
τὰ μέλη τοῦ ἀνθρωπίνου σώμα-
τος. «Πολλὰ μὲν μέλη», γράφει ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος, «ἓν δὲ σῶμα· 
οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ 
χειρί· χρείαν σου οὐκ ἔχω· ἢ πάλιν 
ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσί· χρείαν ὑμῶν 
οὐκ ἔχω [...] καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέ-
λος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη, εἴτε 
δοξάζεται ἓν μέλος, συγχαίρει πά-
ντα τὰ μέλη» (Α΄ Κορ., ιβ΄ 20-27). 
«Οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν 
ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθ’ εἷς ἀλλήλων 
μέλη» (Ρωμ., ιβ΄ 5).

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
κάνει μιὰ ἐνδιαφέρουσα ἀνάλυση. 
Τὰ μέλη τοῦ σώματός μας ἀπο-
τελοῦν ἕνα σύνολο λειτουργικό, 
ἀλλὰ ἡ ἐνέργεια ὅλων δὲν εἶναι ἡ 
ἴδια.  Ἐν τούτοις, ἔχουν τὴν ἰδιότη-
τα νὰ χρειάζονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο 
ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς συναίνεσης. 
Καὶ οὔτε τὸ μάτι βαδίζει, ἀλλὰ 
ὁδηγεῖ, οὔτε τὸ πόδι προβλέπει, 
ἀλλὰ μεταβαίνει καὶ μεταθέτει, 
οὔτε ἡ γλῶσσα δέχεται φωνές, 
διότι αὐτὸ εἶναι ἔργο τῆς ἀκοῆς, 
οὔτε ἡ ἀκοὴ ὁμιλεῖ, διότι τοῦτο 
εἶναι ἔργο τῆς γλώσσας... καὶ 
ὁ νοῦς εἶναι ὁ ἡγεμὼν σὲ ὅλα.5  
Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ἡ εὐταξία καὶ 
ἡ δημιουργικὴ λειτουργικότητα 
σὲ μιὰ ὁμάδα μὲ κοινοὺς στόχους.

Σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀνα-
φορὰ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 
στὴν κατασκευὴ τοῦ σώματος 
ὡς διδάσκουσα τὴν ἀνάγκη τῆς 
συνεργασίας: «Οὔτε τὸ ἕνα πόδι 
μπορεῖ νὰ βαδίσει ἀσφαλῶς χωρὶς 
τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἄλλου, οὔτε τὸ 
μάτι μπορεῖ νὰ ἰδεῖ ἀκριβῶς χωρὶς 
τὴ συνεργασία τοῦ ἄλλου... καὶ ἡ 
ἁφὴ εἶναι δυνατώτερη, ὅταν γίνεται 
μὲ τὰ δάκτυλα ἑνωμένα».6 

Τὴν ἀνάγκη καὶ τὴν ἀξία τῆς 
καλῆς συνεργασίας μὲ ὁμόνοια 
καὶ ἀγάπη τονίζει καὶ ὁ ἅγιος  Ἰω-
άννης ὁ Χρυσόστομος: «Οὐδὲν 
ὁμονοίας ἴσον, ἀγαπητοί· ὁ γὰρ εἷς 
πολλοστός ἐστιν οὕτως.  Ἃν δύο ἢ 
δέκα ἔχουν ὁμόνοια μεταξύ τους, 
τότε ὁ ἕνας δὲν εἶναι πλέον ἕνας, 

ἀλλὰ ὁ καθένας ἀπ’ αὐτοὺς γίνεται 
δεκαπλάσιος. Καὶ θὰ βρεῖς στοὺς 
δέκα τὸν ἕνα καὶ στὸν ἕνα τοὺς δέ-
κα... Καὶ ὅπως οἱ χορδὲς τῆς λύρας 
εἶναι μὲν πολλές, ἀλλὰ συγκλίνουν 
πρὸς μία συμφωνία καὶ παράγουν 
ἕνα τερπνότατο μέλος, ἔτσι καὶ τὰ 

πρόσωπα ποὺ συγκλίνουν πρὸς 
μία γνώμη ἀναδίδουν τὸν εὔηχο 
ἦχο τῆς ἀγάπης· καὶ οὐδὲν τῆς ἀγά-
πης γλυκύτερον...».7 

Προϋποθέσεις ἁρμονικῆς 
συνεργασίας

Ἡ συνεργασία προϋποθέτει 
αὐτογνωσία. Αὐτογνωσία σημαί-
νει τὴν ἀκριβῆ γνώση τῶν δυ-
νατοτήτων τοῦ ἑαυτοῦ μας, τῶν 
ὁρίων μας, τῆς ἀντοχῆς μας, τῶν 
δυσκολιῶν καὶ ἀδυναμιῶν μας, 
τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν κλίσεών μας.  
Ἡ αὐτογνωσία ποὺ καλλιεργεῖται 
μὲ τὴν αὐτοκριτικὴ ἀναδεικνύει 
τὸν ἄνθρωπο πολύτιμο συνεργά-
τη στὸν κύκλο τῆς ὁμάδας, διότι 
αὐτὸς ἀναλαμβάνει μὲ ἁπλότη-
τα καὶ θάρρος ἐκεῖνο τὸ μέρος 
τῆς ὁμαδικῆς ἐργασίας ποὺ εἶναι 
ἱκανὸς νὰ ἐπιτελέσει καὶ ἀναγνω-
ρίζει ὅτι ἄλλο μέλος τῆς ὁμάδας 
ἐπιτυγχάνει καλύτερα σὲ κάποιο 
εἰδικὸ ἔργο, ὅσο δὲν θὰ τὸ κατώρ-
θωνε ὁ ἴδιος. Δὲν τρέφει τὴν πλα-
νεμένη ἐντύπωση πὼς ἕνα πρᾶγμα 
δὲν θὰ γίνει ὅπως πρέπει, ἂν δὲν 
βάλει τὸ χέρι του.  Ἐφαρμόζει τό 
«τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους 
ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν» 

(Φιλιπ., β΄ 8).
Ὁ καλὸς συνεργάτης εἶναι 

ἄνθρωπος διακρίσεως καὶ δὲν 
ἀναμειγνύεται στὶς εὐθύνες τῶν 
ἄλλων οὔτε ἀναστέλλει τὴ δημι-
ουργικὴ πρωτοβουλία τους. Πα-
ραδέχεται τὰ λάθη του καὶ τὰ ὅρια 

τῶν δυνατοτήτων του.  Ἐκφράζει 
ἐκτίμηση γιὰ τὸ ἔργο τῶν ἄλλων 
καὶ δὲν θεωρεῖ τὸ δικό του ἔργο 
πιὸ χρήσιμο, ἀπαραίτητο καὶ 
σπουδαῖο.

Ἡ συνεργασία προϋποθέτει τὴ 
γνώση καὶ τὸν σεβασμὸ τοῦ ὅλου 
προσώπου τοῦ ἀδελφοῦ. Γνώση 
τοῦ ἀδελφοῦ σημαίνει ἀνιδιοτελῆ 
ἀγάπη καὶ εἰλικρινῆ ἀποδοχὴ 
αὐτοῦ, ὅποιος καὶ ἂν εἶναι.

Συνήθως τὰ μέλη μιᾶς ὁμάδας 
παρουσιάζουν ποικίλες διαφορές, 
π.χ. στὴν ἡλικία, τὴ μόρφωση, τὰ 
ψυχικὰ χαρίσματα, τὰ προσόντα 
καὶ τὶς ἱκανότητες, τὸν ρυθμὸ 
ἐργασίας (βραδύτερο ἢ ταχύτε-
ρο) καὶ γενικώτερα στὴν πεῖρα 
τῆς ζωῆς. Καὶ τὰ νομιζόμενα ἀτελῆ 
ἀκόμα καὶ ἀδύνατα μέλη πρέπει 
νὰ ἀντιμετωπίζονται μὲ ἀγάπη, 
ὑπομονή, εὐγένεια, προσωπικὸ 
ἐνδιαφέρον καὶ ἐνθάρρυνση, 
καθὼς καὶ ἀναγνώριση καὶ τῆς 
μικρότερης συμβολῆς τους.

Ἡ ἁρμονικὴ συνεργασία 
ἐμπνέεται καὶ κατακτᾶται μὲ τὴν 
καλὴ ἐπικοινωνία, τὴ βαθύτερη 
ψυχικὴ ἐπικοινωνία τῶν μελῶν 
μιᾶς ὁμαδικῆς προσπάθειας.  Ὁ 
Μέγας Φώτιος, ὁ Πατριάρχης 

Ἡ συνεργασία εἶναι ἕνα εἶδος χειρουργείου, 
στὸ ὁποῖο χειρουργοῦνται καὶ ἀφαιροῦνται 

μικροὶ ἢ μεγάλοι ὄγκοι τοῦ ἐγωισμοῦ,
τοῦ ἰδίου θελήματος.  Ἡ συνεργασία εἶναι 

μοναδικὸ γυμναστήριο καὶ ἐργαστήριο 
ἀγωνισμάτων ἄλλου βεληνεκοῦς. K
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Κωνσταντινουπόλεως, μᾶς συμ-
βουλεύει: «Γίνου γλώσσης αὐτο-
κράτωρ. Μὴ πάντα θάρρει τοῖς λό-
γοις· βραχὺ γὰρ ἔργον σιγῶντος 
μετὰ συνέσεως μακροὺς ἐπιστομίζει 
λόγους πολλάκις».8 

Ὁ συνεργάσιμος ἄνθρωπος 
δὲν ἐμπλέκεται σὲ μικρότητες, 
δὲν ἐκτρέπεται σὲ φιλονικίες καὶ 
δὲν λογομαχεῖ σὲ περίπτωση δι-
αφωνίας καὶ ἀντιθέτων ἀπόψεων. 
Σέβεται τοὺς συνομιλητές του.  
Ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμά τους νὰ 
ἔχουν καὶ νὰ ἐκφράζουν τὴ γνώμη 
τους,9 καὶ μὲ ἤπιο τρόπο βοηθεῖ 
στὴν κατανόηση τοῦ ὀρθοῦ καὶ 
στὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως 
καὶ τῆς ἁρμονίας. Πρέπει νὰ εἶναι 
ἀριστοτέχνης στὴ συζήτηση, ὥστε 
νὰ ἁπαλύνει τὶς ἐντάσεις μεταξὺ 
τῶν συνομιλητῶν του.10 Σὲ αὐτὸ 
βοηθεῖ καὶ ἡ σύσταση τοῦ Κλήμη  
Ἀλεξανδρέως: «Οὔτε γὰρ μακρο-
λογητέον οὔτε πολυλογητέον οὔτε 
ἀδολοσχητέον».11 

Κι ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι ἡ 
προσευχὴ θὰ μᾶς διδάσκει σὲ 
κάθε περίπτωση τὰ μυστικὰ τῆς 
καλῆς συνεργασίας.

Ἡ συνεργασία,  
στάδιο ἄσκησης ἀρετῶν
Ἡ συνεργασία δὲν μελετᾶται 

μόνο ὡς τρόπος προσέλκυσης 
τῆς χάριτος καὶ τῆς παρουσίας 
τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας, οὔτε μόνο 
ὡς ἐγγύηση γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν 
ἔργων τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης 
πρὸς ἀνακούφιση, οἰκοδομὴ καὶ 
σωτηρία τῶν συνανθρώπων μας.  
Ἀλλὰ ἡ συνεργασία μᾶς ἀπασχο-
λεῖ καὶ ὡς στάδιο ἄσκησης τῶν 
ἀρετῶν, ὡς ἀγωνιστικὸς στίβος 
γιὰ πνευματικὰ παλαίσματα πρὸς 
καταρτισμὸ καὶ ὁλοκλήρωση τῆς 
προσωπικότητάς μας. Καὶ νὰ πῶς: 
Κατὰ τὴ συνεργασία

– Καλλιεργοῦμε τὴν ἀγάπη, 
τὴ φιλαδελφία, τὴ συμψυχία, τὴν 
ἅμιλλα τῆς ἀρετῆς, τὸ πνεῦμα τῆς 
μαθητείας.

–  Ἀθλούμεθα στὴν ὑπομονή, 
τὴ μακροθυμία, τὴν ταπείνωση, 

τὴν ἀδοξία, τὴν πραότητα, τὴν 
ἐπιείκεια.

– Συνδαυλίζουμε, ἀναζω-
πυρώνουμε καὶ συντηροῦμε 
τὸν ζῆλο καὶ ἐνθουσιασμό μας, 
ὅπως ἀνάβουμε τὴν πασχαλιάτι-
κη λαμπάδα μας ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν 
ἄλλο, ὅταν βαδίζουμε πλάι πλάι, 
καὶ στὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν ἐλατ-
τωμάτων μας πλουτίζουμε τὴν 
πολεμική μας πεῖρα καὶ ἀπὸ τὴν 
πλούσια ἀγωνιστικὴ ἐμπειρία τῶν 
συνεργατῶν μας.

–  Ἀναγνωρίζουμε τὰ ἐλατ-
τώματα καὶ τὰ ὑστερήματά μας, 
π.χ. τὴ φιλαρχία, τὴ φιλοπρωτία, 
τὴ φιλοδοξία, τὴν ἰδιορρυθμία, 
τὴν ἐμμονὴ στὸ ἴδιο θέλημα, τὴν 
ὑποτίμηση τῶν ἱκανοτήτων τῶν 
ἄλλων.

Ἡ συνεργασία εἶναι ἕνα εἶδος 
χειρουργείου, στὸ ὁποῖο χειρουρ-
γοῦνται καὶ ἀφαιροῦνται μικροὶ ἢ 
μεγάλοι ὄγκοι τοῦ ἐγωισμοῦ, τοῦ 
ἰδίου θελήματος.  Ἡ συνεργασία 
εἶναι μοναδικὸ γυμναστήριο καὶ 
ἐργαστήριο ἀγωνισμάτων ἄλλου 
βεληνεκοῦς, ὅπως αὐτὰ ποὺ προ-
τείνει ὁ Μέγας Βασίλειος:

«Μὴ προπετὴς ἐν λόγῳ, μὴ 
ἐριστικός, μὴ φιλόνικος, μὴ κενό-
δοξος... μὴ ἐν λόγῳ πολύς, ἕτοιμος 
δὲ ἴσθι ἀεὶ μὴ πρὸς διδασκαλίαν, 
ἀλλὰ πρὸς μάθησιν».12 

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, τονίζεται ὅτι 

ἡ καλὴ συνεργασία ἐπιτυγχάνε-
ται ὄχι τόσο μὲ ἐφαρμογὴ ἀρχῶν 
καὶ κανόνων, ὅσο μὲ ἀπάρνηση 
τοῦ ἑαυτοῦ μας γιὰ χάρη τοῦ κοι-
νοῦ σκοποῦ, μὲ μιὰ αὐθόρμητη 
ἀλληλεγγύη καὶ ἀδελφικὴ ἀγά-
πη.  Ἀλλὰ σίγουρα ἀπαιτεῖ θυσίες, 
προσπάθειες γιὰ τοὺς ἄλλους, τὴν 
ἀποφυγὴ τῆς αὐτοπροβολῆς, τὴν 
ταπείνωση τῶν ἔργων τοῦ καθε-
νός, ποὺ θὰ μείνουν ἀνώνυμα, 
ὅπως οἱ κόκκοι τοῦ σιταριοῦ δὲν 
διακρίνονται μέσα στὸ ψωμί.  Ἀπὸ 
τὴν ἄλλη, ὅμως, χαρίζει πλῆθος 
καθαρὲς καὶ ἁγνὲς χαρές, ἕνα 
κοινὸ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὴν ἐπιτυ-
χία ἑνὸς ἔργου ποὺ κατορθώθηκε 

μὲ τὶς ἐναρμονισμένες προσπάθει-
ες καὶ τὴ συμφωνία ὅλων γιὰ τὴν 
ἀγάπη τῶν συνανθρώπων μας 
πρὸς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
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Πρὶν λίγες μέρες συνά-
ντησα κάποιο πρόσωπο 
ποὺ ζεῖ ἀπὸ κοντὰ τὰ φυ-

λακισμένα παιδιά.  Ὅταν θέλησα 
νὰ μάθω πῶς βλέπει τὴ ζωὴ τῶν 
παιδιῶν ποὺ ζοῦν πίσω ἀπὸ τὰ 
κάγκελα, μοῦ ἀπάντησε:

«Εἶναι σκληρὸ νὰ βλέπεις 
παιδιά, στὴν ὡραιότερη ἡλικία 
τοῦ ἀνθρώπου, περιορισμένα 
σὲ ἕναν ἀσφυκτικὸ χῶρο. Αὐτὰ 
ποὺ θά ’πρεπε νὰ παίζουν ἐλεύ-
θερα στὶς ἀλάνες, νὰ ἀπολαμ-
βάνουν περιπάτους στὸ δάσος, 
νὰ χαίρονται τὴν ξεγνοιασιὰ στὶς 
παραλίες τῆς πατρίδας μας, νὰ 
τρέχουν πρόθυμα στὴν τάξη 
τοῦ σχολείου τους μὲ τὸ κτύ-
πημα τοῦ κουδουνιοῦ, νὰ ἀνά-
βουν ἕνα κεράκι στὸ κτύπημα 
τῆς καμπάνας... Μὰ πιὸ πολὺ 
νὰ σκουπίζουν τὸ δάκρυ τους 
στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάννας, νὰ 
ἀπολαμβάνουν τὴ μυρωδιὰ τοῦ 
νόστιμου φαγητοῦ, νὰ δέχονται 
τὰ πειράγματα τῶν μικρότερων 
ἀδελφῶν. Τώρα εἶναι κλεισμένα 
στοὺς τέσσερις τοίχους τοῦ κε-
λιοῦ τους. Δὲν ἔχουν ὄρεξη γιὰ 
τίποτα. Ζοῦν καθημερινὰ μὲ τὴν 
τεμπελιά τους καὶ τὴν ἀναμονὴ 
τῆς λευτεριᾶς τους».

Στὴν ἐρώτηση ἂν ἔχουν 
ἀλλάξει ἐσωτερικά, ἂν ὁ χαρα-
κτήρας τους ἔχει γίνει καλύτε-
ρος, ἡ ἀπάντηση ἦταν ἀποκαρ-
διωτική:

« Ὅ,τι καὶ νὰ ἐπιτευχθεῖ μέσ’ 

στὴ φυλακή, τὸ πρόβλημα εἶναι 
ἡ σκληρὴ πραγματικότητα. 
Αὐτὴ μπορεῖ νὰ τὰ ὁδηγήσει 
πάλι στὴν αἰτία τῆς φυλάκισής 
τους. Τὸ θλιβερώτερο εἶναι 
ὅτι πολλὰ παιδιὰ θὰ γυρίσουν 
σὲ διαλυμένες οἰκογένειες, μὲ 
μέθυσο πατέρα, μὲ ἀδιάφορη 

μάννα, θὰ συναντήσουν τοὺς 
κακούς “φίλους”. Τὸ ἐρώτημα 
εἶναι ἂν θὰ ἀντέξουν σὲ αὐτοὺς 
τοὺς πειρασμοὺς ἢ θὰ ἀρχίσουν 
πάλι τὴν ἴδια ζωή...».

Ἐσὺ ποὺ διαβάζεις αὐτὴ 

τὴ σελίδα, καὶ ποὺ ἀσφαλῶς 
πονᾷς τὴν αὐριανὴ γενιά, βά-
λε στο κομποσχοίνι σου θερμὴ 
προσευχὴ γιὰ τὰ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕ-
ΝΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Τὰ φυλακισμένα παιδιά

 Ὅ,τι καὶ νὰ ἐπιτευχθεῖ μέσ’ στὴ φυλακή, τὸ 
πρόβλημα εἶναι ἡ σκληρὴ πραγματικότητα. 

Τὸ θλιβερώτερο εἶναι ὅτι πολλὰ παιδιὰ θὰ γυ-
ρίσουν σὲ διαλυμένες οἰκογένειες, μὲ μέθυσο 
πατέρα, μὲ ἀδιάφορη μάννα, θὰ συναντήσουν 
τοὺς κακούς “φίλους”. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν 

θὰ ἀντέξουν σὲ αὐτοὺς τοὺς πειρασμοὺς ἢ θὰ 
ἀρχίσουν πάλι τὴν ἴδια ζωή..
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« Ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι 
φαγεῖν,
ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με,
ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με,
γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με,
ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με,
ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός 
με». 

(Ματθ., κε΄ 35-36)

Προσπαθώντας νὰ καθρεφτί-
σουμε τὴ ζωή μας στὸν Λόγο 
τοῦ Θεοῦ, σκοντάφτουμε πάνω 
σὲ ἐμπόδια, καθὼς ἀπὸ μέσα 

μας ξεπηδοῦν ἐνστάσεις, ἐνδοι-
ασμοί, προβάλλουν δικαιολο-
γίες καὶ τελικὰ ὑψώνεται βουνὸ 
ἡ ἀδυναμία μας... Στεκόμαστε, 
δηλαδή, σὲ μιὰ ἐντολή, καὶ λέμε 
ὅτι αὐτὴ δὲν εἶναι γιὰ μᾶς, γιὰ 
διάφορους λόγους, λιγότερο ἢ 
περισσότερο δικαιολογημένους.  
Ἀλλά, ὅταν πᾶμε καὶ στὶς ἑπό-
μενες, ἀρχίζουμε νὰ ἀποκλείου-
με καὶ ἄλλη, καὶ μετὰ καὶ ἄλλη, 
μέχρι τοῦ σημείου, καμιὰ φορά, 
νὰ τὶς ἀποκλείουμε ὅλες...  Ἂν 
αὐτὸ συμβαίνει γιὰ τὰ ἁπλᾶ 
πράγματα, πόσο μᾶλλον γιὰ τὰ 
πιὸ δύσκολα, ὅπως τὰ ἀναφε-

ρόμενα στὴ συγκεκριμένη πε-
ρικοπή.  Ὅμως αὐτὸ σημαίνει 
ὅτι κάποιο πρόβλημα ὑπάρχει· 
καὶ τὸ πρόβλημα βρίσκεται μέ-
σα μας. 

Ἀσφαλῶς, δὲν μᾶς ζητεῖται 
νὰ ἀνταποκριθοῦμε ἐνεργητικὰ 
σὲ ὅλα ὅσα ἀναφέρει ἡ συγκε-
κριμένη περικοπή, καὶ μάλι-
στα κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας.  
Ὀφείλουμε, ὅμως, ὅλα αὐτὰ νὰ 
τὰ γνωρίζουμε καὶ νὰ τὰ ἀποδε-
χόμαστε, τουλάχιστον κατὰ τὴν 
πρόθεση. Τότε καὶ ὁ Θεὸς μᾶς 

δείχνει μέσα ἀπὸ ποιὸ δρόμο 
θέλει νὰ τὸν ὑπηρετήσουμε.  Ὁ 
δρόμος δὲν εἶναι ἕνας. Οἱ δρό-
μοι εἶναι πολλοί.  Ἂς μὴ γελιό-
μαστε καὶ ἂς μὴν ψάχνουμε γιὰ 
δικαιολογίες. Δρόμοι ὑπάρχουν 
γιὰ ὅλους.

Ἕνας δρόμος εἶναι καὶ τὸ ἱε-
ραποστολικὸ ἔργο ποὺ γίνεται 
στὶς φυλακές. Εἶναι ἡ ἀπόφαση 
κάποιων ἀνθρώπων, γυναικῶν 
καὶ ἀνδρῶν, νὰ πᾶνε ἐκεῖ, καὶ 
στὰ πρόσωπα τῶν φυλακισμέ-
νων ἀδελφῶν μας νὰ συναντή-
σουν τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Τὸν 
Χριστό, ποὺ στὸ πρόσωπο τοῦ 

κρατούμενου καὶ τῆς κρατού-
μενης εἶναι ἕνας σταυρωμένος 
καὶ συνεχῶς σταυρούμενος 
Χριστός. 

Ἕνα ἐπιμέρους κεφάλαιο 
αὐτοῦ τοῦ ἔργου ποὺ γίνεται 
στὶς φυλακὲς εἶναι ὁ κύκλος 
κυριῶν ποὺ ἐπισκέπτονται τὶς 
γυναικεῖες φυλακές. Χρόνια 
τώρα ἄκουγα κι ἐγὼ γιὰ τὸ 
πρωτοποριακὸ αὐτὸ ἔργο· τὸ 
ἔργο ποὺ ξεκίνησε τὸ 1946 
στὴ ρημαγμένη μεταπολεμικὴ 
Ἑλλάδα, ὅταν μὲ ἰδιαίτερη τόλ-
μη καὶ ἀποφασιστικότητα, μιὰ 
ὁμάδα ἀπὸ νεαρὲς δικηγορίνες 
(σπάνιο εἶδος τὴν ἐποχὴ ἐκείνη), 
μέλη τῆς Χριστιανικῆς  Ἑνώσε-
ως  Ἐπιστημόνων, ἐπισκέφθη-
καν τὸν Γενικὸ Διευθυντὴ τοῦ  
Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, μὲ 
αἴτημά τους τὴ χορήγηση ἄδει-
ας εἰσόδου στὶς Γυναικεῖες Φυ-
λακὲς  Ἀβέρωφ, προκειμένου 
νὰ συμπαρασταθοῦν στὶς φυ-
λακισμένες.1  Ἀπὸ αὐτὲς τὶς νε-
αρὲς δικηγορίνες ξεχώρισε καὶ 
παρέμεινε ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες 
ἡ ψυχή –ἀλλὰ καὶ τὸ μυαλό– 
τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἡ μακαριστὴ 
πλέον, ἀπὸ τὸ 2013,  Ἀναστασία 
Παπακωνσταντίνου-Μαλάμη, 
μιὰ δυναμικὴ γυναῖκα καὶ φλο-
γερὴ κοινωνικὴ ἐργάτρια. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πῶς ξεκίνησε 
αὐτὸ τὸ ἔργο, ἄκουγα ἐπίσης ὅτι 
αὐτὸ συνεχίζεται ἀπὸ τότε μέχρι 
σήμερα ἀδιάλλειπτα. Τὸ ἄκουγα 
κι αὐτό.  Ἀλλὰ μέχρις ἐκεῖ. Νό-
μιζα, δηλαδή, κι ἐγώ –μαζὶ καὶ 
μὲ πολλοὺς ἄλλους, φαντάζο-

1  Προνοία Συνεργαζομένων Χριστια-
νικῶν Σωματείων «Ὁ  Ἀπόστολος 
Παῦλος», ἐπιμέλεια  Ἀναστασίας 
Α. Παπακωνσταντίνου-Μαλάμη, 55 
χρόνια στὸ κελλὶ τῆς φυλακισμένης,  
Ἐκδόσεις Δαμασκός,  Ἀθήνα 2002, 
σελ. 28.

« Ἐν φυλακῇ ἤμην...»

Tὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο ποὺ γίνεται στὶς φυ-
λακὲς εἶναι ἡ ἀπόφαση κάποιων ἀνθρώπων, 
γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, νὰ πᾶνε ἐκεῖ, καὶ στὰ 

πρόσωπα τῶν φυλακισμένων ἀδελφῶν μας νὰ 
συναντήσουν τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Τὸν Χριστό, 
ποὺ στὸ πρόσωπο τοῦ κρατούμενου καὶ τῆς 
κρατούμενης εἶναι ἕνας σταυρωμένος καὶ συ-

νεχῶς σταυρούμενος Χριστός. 
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μαι– ὅτι τὸ ἔργο στὶς γυναικεῖες 
φυλακές, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες 
ἱεραποστολικὲς προσπάθειες, 
προχωράει ἔτσι ἁπλᾶ. Προχω-
ράει ἀπὸ κάποιους, χωρὶς ἐμεῖς 
οἱ ἄλλοι νὰ κάνουμε κάτι ἰδιαί-
τερο γι’ αὐτό. Προχωράει, σὰν 
μὲ αὐτόματο πιλότο... Τὸ μυαλό 
μας καταλαμβάνει ἡ ἰδέα ὅτι πά-
ντα ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ τὸ 
κάνουν· ὅτι κάποιοι πρέπει νὰ τὸ 
κάνουν. Κάποιοι.  Ὄχι ἐμεῖς. Κι 
ἐμεῖς;  Ἐμεῖς παρακολουθοῦμε 
ἀπὸ μακριά, συχνὰ θαυμάζουμε, 
συγχαίρουμε, συγκινούμαστε, 
ὅταν δὲν ἐπικρίνουμε κιόλας... 

Ὅμως τὰ πράγματα ποτὲ δὲν 
πᾶνε μόνα τους. Κατὰ βάθος 
ὅλοι τὸ καταλαβαίνουμε αὐτό. 
Καὶ ἔρχεται κάποια στιγμὴ ποὺ 
τὸ συνειδητοποιεῖς, ὅπως συνει-
δητοποιεῖς ὅτι πρέπει νὰ κάνεις 
κι ἐσὺ κάτι γι’ αὐτό· νὰ κάνεις 
κάτι, γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ ὑπάρ-
χει. Φυσικά, μπορεῖς νὰ μὴν κά-
νεις καὶ τίποτα ἀπολύτως. Μπο-
ρεῖς νὰ πεῖς ὅτι αὐτὰ ἀνήκουν 
σὲ μιὰ ἄλλη ἐποχή, ὅτι εἶναι 
ἀπαρχαιωμένα· μπορεῖς νὰ πεῖς 
ὅτι «οἱ ἱεραπόστολοι δὲν ὑπάρ-
χουν πιά»(;)· μπορεῖς ἀκόμα νὰ 
πεῖς ὅτι ὁ σύγχρονος τρόπος 
ζωῆς εἶναι ἀποτρεπτικὸς γιὰ τέ-
τοιου εἴδους δραστηριότητες. 
Μπορεῖς νὰ ἐπικαλεσθεῖς μέχρι 
καὶ λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους κά-
ποιος δὲν πρέπει νὰ ἀσχολεῖται 
μὲ αὐτά, ὅπως, παραδείγματος 
χάριν, γιατὶ ἔτσι ὑποκαθιστᾷ 
(;) τὸ ἔργο τοῦ Κράτους ἢ τῆς 
Διοικούσας  Ἐκκλησίας. Στὴν 
παροῦσα συγκυρία μάλιστα, 
μπορεῖς νὰ ἐπικαλεσθεῖς ἕως 
καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, γιὰ 
νὰ ἀποφύγεις τὸ δέον γενέσθαι, 
ὅποιο κι ἂν εἶναι αὐτό.  Ἀλλὰ ὁ 
λόγος τοῦ Κυρίου θὰ παραμένει 
ἐκεῖ, ἀναλλοίωτος· καὶ θὰ ἐπιμέ-
νει νὰ ἐνοχλεῖ τὸν ἐφησυχασμό 
μας καὶ νὰ ἀφήνει ἀκάλυπτα τὰ 
ἄλλοθί μας.

Οἱ ἐποχὲς ἀλλάζουν, κά-
ποιοι τρόποι προσέγγισης τῶν 

πραγμάτων ἀλλάζουν κι αὐτοί, 
ἀλλὰ καὶ κάποια πράγματα μέ-
νουν ἴδια, ὅπως τὸ δρᾶμα τοῦ 
φυλακισμένου καὶ τὸ χρέος τοῦ 
πιστοῦ χριστιανοῦ ἀπέναντί του.

Ὁ κύκλος, λοιπόν, τῶν γυ-
ναικείων φυλακῶν, δραστηρι-
ότητα τοῦ Τομέα Προνοίας τοῦ 
«Ἀποστόλου Παύλου» μέσα στὸ 
πλαίσιο τοῦ εὐρύτερου χριστια-
νικοῦ ἔργου τῆς  Ἀδελφότητας 
«Ζωή», μὲ μέλη ἀπ’ ὅλα τὰ 
συνεργαζόμενα σωματεῖα τοῦ 
« Ἀποστόλου Παύλου», εἶναι 
μιὰ ἀθόρυβη, ἀλλὰ ἀπόλυτα 

ζωντανὴ προσπάθεια, ποὺ προ-
σπαθεῖ μὲ πολὺ μικρὲς ὑλικὲς 
δυνάμεις ὄχι νὰ ὑποκαταστήσει 
τὸ ἔργο κάποιου ἄλλου, ἀλλὰ 
νὰ καλύψει ἕνα τεράστιο κενό. 
Καὶ γι’ αὐτό, εἶναι μιὰ προσπά-
θεια ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἐγκατα-
λειφθεῖ.  Ὡς γνήσια χριστοκε-
ντρικό, τὸ ἔργο δὲν ἐπιδιώκει 
τὴν προβολή, οὔτε στοχεύει 
σὲ μιὰ ἀβαθῆ φιλανθρωπικὴ 
προσέγγιση καὶ ἀντιμετώπιση 
τῶν προβλημάτων τῶν φυλα-
κισμένων.  Ἡ προσπάθεια νὰ 
τὸ παρουσιάσουμε ἐδῶ γίνεται, 
γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦμε γιὰ μιὰ 

ἀξιόλογη θετικὴ δράση, καὶ νὰ 
προβληματισθοῦμε γιὰ τὸ πῶς 
μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε κι 
ἐμεῖς. Οἱ ἀνάγκες εἶναι πολλές, 
καὶ ἡ βοήθεια μπορεῖ νὰ πάρει 
πολλὲς μορφές.  Ἡ ἀγάπη, ἐξάλ-
λου, ὅπως συνηθίζουμε νὰ λέ-
με, εἶναι ἐφευρετική. 

Ἂς πάρουμε, λοιπόν, μιὰ γεύ-
ση ἀπὸ τὴ δράση τῆς ὁμάδας. 
Κατ’ ἀρχάς, ἡ ὁμάδα ἀποτελεῖται 
ἀπὸ 25 ἐνεργὰ μέλη, μεγαλύτε-
ρες κυρίως ἀλλὰ καὶ νεώτερες 
γυναῖκες. Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς 
μετροῦν πολλὲς δεκαετίες μέσα 

στὴν ὁμάδα, μὲ προῖκα τους τὴν 
τεράστια πεῖρα καὶ πολὺ δυνατὰ 
βιώματα ἀπὸ τὴν ἐμπλοκή τους 
στὸ ἔργο αὐτό.

Οἱ ἐπισκέψεις γίνονται σὲ 
ἑβδομαδιαία βάση ἀπὸ ἐναλ-
λασσόμενες ὁμάδες τῶν 7-8 
προσώπων, κάθε Τετάρτη 
ἀπόγευμα στὸ Σωφρονιστικὸ 
Κατάστημα Κρατουμένων Γυ-
ναικῶν στὸν  Ἐλεῶνα Θηβῶν, 
καὶ κάθε Πέμπτη ἀπόγευμα στὸ 
Σωφρονιστικὸ Κατάστημα τοῦ 
Κορυδαλλοῦ. Στὴ Θήβα ἐκτίουν 
τὴν ποινή τους γύρω στὶς 450 
γυναῖκες, σὲ μεγάλο ποσοστὸ 

Γιὰ τὶς περισσότερες κρατούμενες, οἱ ἑβδομα-
διαῖες ἐπισκέψεις τῆς ὁμάδας ἀποτελοῦν τὸ 

μοναδικό τους ἐπισκεπτήριο, δεδομένου τοῦ 
μεγάλου ποσοστοῦ τῶν ἀλλοδαπῶν κρατου-
μένων.  Ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς  Ἑλληνίδες κρατού-
μενες βρίσκονται ἐκεῖ ἐγκαταλελειμμένες καὶ 

περιφρονημένες ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους, ἐνῷ 
γιὰ ὅλες,  Ἑλληνίδες καὶ ἀλλοδαπές, ἡ ἄμεση 
ἐπαφή, χωρὶς τὴ μεσολάβηση τοῦ τζαμιοῦ, 

ἀποτελεῖ τὸ πραγματικό,  
τὸ οὐσιαστικὸ ἐπισκεπτήριό τους. K
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ἀλλοδαπὲς, ἀπὸ τὶς ὁποῖες τὸ 
70% περίπου προέρχεται ἀπὸ 
χῶρες τῆς  Ἀνατολικῆς Εὐρώ-
πης, ἐνῶ στὸν Κορυδαλλό, μὲ 
παρόμοια ἐθνολογικὴ σύνθεση, 
ὁ ἀριθμὸς εἶναι πολὺ μικρότε-
ρος, καὶ συνεχῶς μειώνεται, 
καθὼς οἱ φυλακὲς Κορυδαλ-
λοῦ σχεδιάζεται νὰ μετατραποῦν 
μελλοντικὰ σὲ Κρατητήρια. Στὸν  
Ἐλεῶνα Θηβῶν, ἀνάμεσα στὶς 
5 πτέρυγες, ὑπάρχει μία στὴν 
ὁποία κρατοῦνται γυναῖκες μὲ 
βρέφη καὶ νήπια μέχρι 3 ἐτῶν, 
καθὼς καὶ ἕνα παράρτημα ἀνη-
λίκων κοριτσιῶν. 

Γιὰ τὶς περισσότερες κρατού-
μενες, οἱ ἑβδομαδιαῖες ἐπισκέ-
ψεις τῆς ὁμάδας ἀποτελοῦν τὸ 
μοναδικό τους ἐπισκεπτήριο, 
δεδομένου τοῦ μεγάλου ποσο-
στοῦ τῶν ἀλλοδαπῶν κρατου-
μένων.  Ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς  Ἑλλη-
νίδες κρατούμενες βρίσκονται 
ἐκεῖ ἐγκαταλελειμμένες καὶ περι-
φρονημένες ἀπὸ τὶς οἰκογένειές 
τους, ἐνῷ γιὰ ὅλες,  Ἑλληνίδες 
καὶ ἀλλοδαπές, ἡ ἄμεση ἐπαφή, 
χωρὶς τὴ μεσολάβηση τοῦ τζαμι-
οῦ, ἀποτελεῖ τὸ πραγματικό, τὸ 
οὐσιαστικὸ ἐπισκεπτήριό τους. 

Παλαιότερα οἱ ἐπισκέψεις γί-
νονταν στὰ κελιά, ὅπου γνώριζε 
κανεὶς τὶς πραγματικὲς συνθῆκες 
κράτησης κατὰ τρόπο ἄμεσο 
καὶ συγκλονιστικό, καὶ ὄχι μό-
νο μέσα ἀπὸ τὶς ἀφηγήσεις τῶν 
κρατουμένων. Σήμερα οἱ κανο-
νισμοὶ δὲν ἐπιτρέπουν τὴν εἴσο-
δό μας στοὺς θαλάμους.  Ἔτσι 
οἱ κρατούμενες εἰδοποιοῦνται 
γιὰ τὴν ἄφιξή μας ἀπὸ τοὺς σω-
φρονιστικοὺς ὑπαλλήλους, καὶ 
ὅσες ἀπὸ αὐτὲς τὸ ἐπιθυμοῦν 
ἔρχονται στὶς συναντήσεις μας, 
οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦνται 
στὴ λεγόμενη «αἴθουσα ψυχα-
γωγίας»(!), ὅπου τὴν ψυχρό-
τητα καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ 
χώρου αὐτοῦ γεμίζει γιὰ πάνω 
ἀπὸ δύο ὧρες ἡ ζεστασιὰ ἀπὸ 
τὴν ἀνθρώπινη ἐπαφὴ καὶ ἀπὸ 
τὴν παρηγορητικὴ δύναμη ποὺ 

σταλάζει στὶς ψυχὲς ὁ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ.  Ἡ προσέλευση σὲ αὐτὲς 
τὶς συναντήσεις εἶναι ἱκανοποι-
ητική. Στὴ Θήβα, τὴ συνάντη-
ση παρακολουθοῦν πάνω ἀπὸ 
100 γυναῖκες, χωρισμένες σὲ 
δύο ὁμάδες, διαφορετικὲς τὴ 
μιὰ ἑβδομάδα, καὶ ἄλλες 100, 
διαφορετικές, πάλι χωρισμένες 
σὲ δύο ὁμάδες, τὴν ἑπόμενη 
ἑβδομάδα: σύνολο πάνω ἀπὸ 
200 διαφορετικὲς γυναῖκες τὸ 
δεκαπενθήμερο.  Ἀλλὰ καὶ 
στὸν Κορυδαλλὸ παλαιότερα 
παρακολουθοῦσαν 80 μὲ 90 
γυναῖκες, καὶ σταδιακά, λόγῳ 
τῆς μεγάλης συρρίκνωσης τοῦ 
ἀριθμοῦ τῶν κρατουμένων, σή-
μερα παρακολουθοῦν σταθερὰ 
γύρω στὶς 50 γυναῖκες, μὲ κά-
ποιες αὐξομειώσεις.

Ἡ συνάντηση ἀποσκοπεῖ 
κυρίως στὴν ἀνθρώπινη ἐπαφὴ 
καὶ στὴ μετάδοση τοῦ Λόγου 
τοῦ Εὐαγγελίου.  Ἡ ἀνθρώπι-
νη ἐπαφὴ εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω, 
καθὼς ἀπέναντί σου ἔχεις γυ-
ναῖκες πού, μαζὶ μὲ τὴν ἐλευθε-
ρία καὶ τὴν αὐτοεκτίμησή τους, 
ἔχουν στερηθεῖ καὶ τὴν οἰκογέ-
νειά τους, τὰ παιδιά τους, ἔχουν 
στερηθεῖ τὴν ἀγάπη τῶν οἰκεί-
ων καὶ τῶν φίλων τους, καὶ ἡ 
ψυχική τους ἰσορροπία, μεταξὺ 
ἄλλων, δοκιμάζεται σοβαρὰ καὶ 
ἀπὸ αὐτὴ τὴ στέρηση. Κάποιες 
κυρίες στὰ πρῶτα τους βήμα-
τα ἀναρωτιοῦνται: «Τί νὰ πῶ; 
Δὲν ξέρω τί νὰ πῶ».  Ἴσως καὶ 
κάποιος ποὺ διαβάζει αὐτὲς τὶς 
γραμμὲς νὰ κάνει τὴν ἴδια σκέ-
ψη. Κάποιες φορὲς δὲν χρειά-
ζεται νὰ πεῖς πολλά, ἀκόμα καὶ 
τίποτα.  Ἕνα βλέμμα, ἕνα σφίξιμο 
τοῦ χεριοῦ, μιὰ ἀγκαλιά, ἀκόμη 
ἡ προσοχὴ καὶ τὸ γνήσιο ἐνδι-
αφέρον μὲ τὰ ὁποῖα ἀκοῦς τὸν 
ἄλλο, εἶναι συχνὰ ἀρκετά. Καὶ 
πολύτιμα. Πλῆθος μαρτυρίες 
κρατουμένων, καταγεγραμμέ-
νες καὶ μή, μέσα στὶς τόσες δε-
καετίες, συνηγοροῦν σὲ αὐτὴ τὴ 
μεγάλη ἀλήθεια.  Ἀλλά, ὅπως 

οἱ ἐπισκέπτριες δὲν χρειάζεται 
νὰ ποῦν πάντοτε κάτι, γιὰ νὰ 
ἐκφράσουν αὐτὸ ποὺ νιώθουν, 
τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὶς κρα-
τούμενες. Πόσα δὲν λένε τὰ δά-
κρυα ποὺ βλέπεις νὰ κυλοῦν, 
καθὼς γίνεται τὸ θέμα, ἡ λαχτά-
ρα μὲ τὴν ὁποία σὲ ὑποδέχονται 
ἢ σὲ ἀποχαιρετοῦν, ἡ προσοχὴ 
μὲ τὴν ὁποία παρακολουθοῦν τὸ 
θέμα, ἀκόμα κι ἂν κάποιες ἀλλο-
δαπὲς δὲν τὸ καταλαβαίνουν ἢ 
δὲν τὸ καταλαβαίνουν πλήρως. 
Μερικὲς φορὲς ἡ σιωπὴ μπορεῖ, 
πράγματι νὰ εἶναι «ἐκκωφαντι-
κή»...

Ἀλλὰ καὶ ἡ λεκτικὴ ἐπικοι-
νωνία εἶναι πολύτιμη. Καὶ κατὰ 
τὴν ὁμαδικὴ συζήτηση καὶ κατὰ 
τὴν κατ’ ἰδίαν ἐπικοινωνία. Πό-
ση κατάθεση ψυχῆς κάποιες 
φορές... Κλειδωμένες ψυχὲς 
σταδιακὰ ξεκλειδώνονται, καὶ 
γιὰ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς πλησιά-
ζει ἢ ἔρχεται ἡ ὥρα τοῦ Θεοῦ.  
Ἀρκεῖ νὰ ἀναλογισθεῖ κανεὶς ὅτι 
κάποιες γυναῖκες ποὺ δὲν ἔχουν 
συγχωρέσει τὸν ἑαυτό τους ἢ 
τοὺς ἄλλους δὲν εἶχαν ἀκούσει 
ποτὲ γιὰ τὴ μετάνοια καὶ τὴ συγ-
χώρεση τοῦ Θεοῦ...

Μέσα ἀπὸ δουλεμένα θέμα-
τα, προσαρμοσμένα στὶς ἀνάγκες 
τῶν κρατουμένων, μὲ ἁπλοποί-
ηση τῶν νοημάτων καὶ χρήση 
παραδειγμάτων καὶ διδακτικῶν 
ἱστοριῶν ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῶν  
Ἁγίων μας, ποὺ βοηθοῦν στὴν 
κατανόηση, χωρὶς νὰ ὑποτιμοῦν 
τὴ νοημοσύνη, οἱ κρατούμενες 
παρακολουθοῦν ἕνα εἶδος σύ-
ντομης κατήχησης. Καὶ βέβαια 
ὑπάρχει μιὰ συνεχὴς φροντίδα 
γιὰ τὴ βελτίωση τῶν θεμάτων 
αὐτῶν.  Ἀπώτερος σκοπὸς εἶναι 
ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν οὐσια-
στικὴ προσέγγιση τῶν κρατου-
μένων μὲ τὸν Θεό καὶ τὴ ζωὴ τῆς  
Ἐκκλησίας, μέσα ἀπὸ τὴ μυστη-
ριακὴ ζωή, καὶ κυρίως τὴν  Ἐξο-
μολόγηση καὶ τὴ Θεία Κοινωνία. 
Καὶ συμβαίνει κάποτε κρατούμε-
νες νὰ ὁμολογοῦν τὸ παράδοξο 24
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γιὰ πολλούς: « Ἦρθα στὴ φυ-
λακή, γιὰ νὰ γνωρίσω τὸν Χρι-
στό». Καὶ δὲν εἶναι λίγες αὐτὲς 
οἱ περιπτώσεις. Εἶναι πολλὲς καὶ 
συγκλονιστικές. Καὶ εἶναι καὶ οἱ 
περιπτώσεις ποὺ βρίσκονται ἕνα 
βῆμα πρὶν ἀπὸ αὐτό, στὴ διαδι-
κασία τῆς αὐτογνωσίας καὶ τῆς 
ἀναζήτησης, καὶ ποὺ χρειάζεται 
ἁπλῶς μιὰ πυροδότηση, γιὰ νὰ 
φτάσουν τὸν Θεό.

Ὡστόσο, ἡ ψυχικὴ καὶ πνευ-
ματικὴ ὠφέλεια δὲν ἀφορᾷ μό-
νο τὶς φυλακισμένες γυναῖκες.  
Ἀφορᾷ σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ 
καὶ τὶς ἐπισκέπτριες. Τὰ μέλη 
τῆς ὁμάδας βρίσκονται σὲ μιὰ 
συνεχῆ καὶ γόνιμη ἀλληλεπί-
δραση μεταξύ τους, ἀλλὰ καὶ 
μὲ τὶς κρατούμενες. Τὰ μέλη 
τῆς ὁμάδας συνεργάζονται με-
ταξύ τους πάνω σὲ θέματα ποὺ 
ἀφοροῦν τὴ λειτουργία τῆς 
ὁμάδας, συζητοῦν τὰ ζητήματα 
ποὺ ἀνακύπτουν κάθε φορά, 
ἐπιλύουν συλλογικὰ τὰ προ-
βλήματα, ἀξιοποιώντας φυσικὰ 
τὴν πεῖρα τῶν πιὸ ἔμπειρων καὶ 
ὑπεύθυνων, διατυπώνουν προ-
τάσεις γιὰ τὸ μέλλον τῆς ὁμά-
δας. Δὲν αὐτοσχεδιάζουν, οὔτε 
κατὰ τὴν προετοιμασία τῆς ἐπί-
σκεψης, οὔτε κατὰ τὴ διάρκειά 
της.  Ὅλα συναποφασίζονται, 
καὶ τὰ μέλη ἐπιδιώκεται πάντο-
τε νὰ λειτουργοῦν ὡς ὁμάδα καὶ 
ὄχι ἀτομικὰ καὶ ἀτομοκεντρικά. 
Τὰ νεώτερα μέλη χρειάζεται νὰ 
μαθητεύσουν στὰ μεγαλύτερα 
καὶ νὰ ὑπακούσουν σὲ αὐτὰ ἐν 
ἐλευθερίᾳ, χωρὶς νὰ πιέσουν 
τὴν προσωπικότητά τους, ἀλλὰ 
γιὰ τὴν καλύτερη προώθηση 
τοῦ κοινοῦ σκοποῦ. Πάντως, 
ὑπάρχει μεγάλο περιθώριο νὰ 
ἐκδιπλώσει κανεὶς τὴν προσω-
πικότητά του καὶ νὰ βάλει τὸ 
στίγμα του, χωρὶς νὰ λειτουρ-
γήσει αὐθαίρετα ἢ πρόχειρα καὶ 
ἐπιπόλαια.  Ἡ διαφύλαξη αὐτοῦ 
τοῦ πνεύματος τῆς συλλογικότη-
τας καὶ τῆς χριστοκεντρικότητας 
εἶναι ἡ μεγάλη δύναμη τῆς ὁμά-

δας.  Ἐξάλλου, ὁ χῶρος μέσα 
στὸν ὁποῖο διεξάγεται τὸ ἔργο 
εἶναι εὐαίσθητος, καὶ χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή, ὥστε νὰ μὴ 
γίνονται λάθη καὶ ὑπερβάσεις, 
ποὺ μπορεῖ νὰ πλήξουν τὴν ἀξι-
οπιστία τῆς ὁμάδας καὶ νὰ κλο-
νίσουν τὴ σχέση ἐμπιστοσύνης 
καὶ καλῆς συνεργασίας μὲ τοὺς 
σωφρονιστικοὺς ὑπαλλήλους 

καὶ τὴν κοινωνικὴ ὑπηρεσία τῶν 
φυλακῶν. 

Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλληλεπίδραση 
μὲ τὶς κρατούμενες εἶναι ἐξαι-
ρετικὰ εὐεργετική. Μαθαίνεις 
τόσα πολλά. Μαθαίνεις τὸ πό-
σο εὔκολα μπορεῖ νὰ περάσει 
κανεὶς στὴν ἄλλη ὄχθη, κατα-
νοώντας μὲ ἁπτὸ τρόπο τὸ εὐε-
πίφορον τῆς ἀνθρώπινης φύσης 
τόσο πρὸς τὸ καλὸ ὅσο καὶ πρὸς 
τὸ κακό· μαθαίνεις πόση κατα-
στροφὴ μπορεῖ νὰ φέρει ὁ Πο-
νηρός, ἀλλὰ καὶ πόση εὐλογία 
ὁ Θεός, καὶ πόση μάχη γίνεται 
μέσα στὶς ψυχὲς γιὰ τὸ ποιὸς θὰ 
ἐπικρατήσει τελικά· μαθαίνεις 
αὐτὸ ποὺ εἴπαμε καὶ πρίν, δη-

λαδὴ ὅτι γιὰ κάποιους ἀνθρώ-
πους ἡ φυλακὴ μπορεῖ νὰ εἶναι 
ἡ εὐκαιρία ποὺ δίνει ὁ Θεός· 
μαθαίνεις ὅτι ἡ ταπείνωση καὶ 
ἡ τιμωρία τῆς φυλακῆς μπορεῖ 
νὰ γίνει μιὰ πιὸ βέβαιη ὁδὸς γιὰ 
τὴ σωτηρία ἀπ’ ὅ,τι ἡ ὁδὸς τῆς 
ἐλεύθερης ζωῆς.

Θὰ ἦταν παράλειψη, ἂν δὲν 
προσθέταμε καὶ τὸ αὐτονόητο· 

ὅτι δηλαδὴ ἡ «ἐπιτυχία» τῆς 
ὁμάδας εἶναι καρπὸς τοῦ πνευ-
ματικοῦ ἀγῶνα τῆς καθεμιᾶς 
ποὺ συμμετέχει σὲ αὐτήν, καὶ 
τὸ ἀντίστροφο.  Ἡ ἐπιτέλεση 
τοῦ κοινοῦ ἔργου βοηθάει καὶ 
τὴν καθεμιὰ στὸν προωπικό της 
ἀγῶνα. 

Μιὰ τελευταία ἀναφορὰ πρέ-
πει νὰ γίνει καὶ στὶς τεράστιες 
ὑλικὲς ἀνάγκες τῶν κρατουμέ-
νων, τὶς ὁποῖες δὲν ἀγνοοῦμε. 
Δὲν μποροῦμε νὰ τηρήσουμε 
μιὰ στάση ποὺ εἶναι σὰν νὰ λέ-
ει: «Δὲν μποροῦμε νὰ σᾶς βο-
ηθήσουμε, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ 
σᾶς “σώσουμε”».  Ἡ ἔννοια μας, 
ἔννοια πνευματικὴ καὶ γνήσια 

 Ἡ ἀλληλεπίδραση μὲ τὶς κρατούμενες εἶναι 
ἐξαιρετικὰ εὐεργετική. Μαθαίνεις τόσα πολλά. 
Μαθαίνεις τὸ πόσο εὔκολα μπορεῖ νὰ περάσει 
κανεὶς στὴν ἄλλη ὄχθη, κατανοώντας μὲ ἁπτὸ 
τρόπο τὸ εὐεπίφορον τῆς ἀνθρώπινης φύσης 
τόσο πρὸς τὸ καλὸ ὅσο καὶ πρὸς τὸ κακό· μα-
θαίνεις πόση καταστροφὴ μπορεῖ νὰ φέρει ὁ 
Πονηρός, ἀλλὰ καὶ πόση εὐλογία ὁ Θεός, καὶ 

πόση μάχη γίνεται μέσα στὶς ψυχὲς γιὰ τὸ ποιὸς 
θὰ ἐπικρατήσει τελικά· μαθαίνεις ὅτι γιὰ κά-

ποιους ἀνθρώπους ἡ φυλακὴ μπορεῖ νὰ εἶναι  
ἡ εὐκαιρία ποὺ δίνει ὁ Θεός.
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χριστιανικὴ καὶ ὀρθόδοξη, πρέ-
πει νὰ εἶναι γιὰ τὸν ὅλο ἄνθρω-
πο ὡς ψυχοσωματικὴ ὀντότητα.  
Ἀλλὰ ἡ ὁμάδα, ἐπειδὴ δὲν χρη-
ματοδοτεῖται σὲ σταθερὴ βάση 
ἀπὸ πουθενά (βοηθεῖται κατὰ 
διαστήματα ἀπὸ τὴν Πρόνοια 
τοῦ  Ἀποστόλου Παύλου, τὴ 
Χριστιανικὴ  Ἕνωση  Ἐπιστημό-
νων καὶ ἀπὸ τὸ βαλάντιο τῶν 
ἴδιων τῶν μελῶν καὶ κάποιες 
περιστασιακὲς δωρεὲς φίλων), 
δὲν ἐπαρκεῖ νὰ καλύψει παρὰ 
σὲ πολὺ μικρὸ βαθμὸ τὶς τερά-
στιες καὶ ποικίλες ἀνάγκες τῶν 
κρατουμένων. Γιὰ παράδειγμα, 
ὑπάρχουν παρὰ πολλὲς κρα-
τούμενες χωρὶς οὔτε ἕνα εὐρὼ 
στὴν τσέπη, χωρὶς οὔτε μία τη-
λεκάρτα, γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουν 
μὲ τοὺς δικούς τους. Οἱ ὑλικὲς 
προσφορές μας περιορίζονται 
στὴν κατάθεση λίγων εὐρὼ στὸν 
λογαριασμὸ κάποιων ἐντελῶς 
ἀπόρων, στὶς λιγοστὲς τηλεκάρ-
τες, ποὺ γιὰ ποιὲς νὰ πρωτοφθά-
σουν, καὶ στὴν περιορισμένη 
ἀνταπόκρισή μας στὶς παραγ-
γελίες τους γιὰ μαλλὶ πλεξίμα-
τος καὶ ἄλλα χρειώδη.  Ἐπίσης, 
πολλὲς ζητοῦν νὰ διαβάσουν 
χριστιανικὰ περιοδικὰ καὶ βι-
βλία.  Ἐκεῖ οἱ δυνατότητές μας νὰ 
δώσουμε διαβασμένα περιοδικὰ 
καὶ βιβλία εἶναι ἱκανοποιητικές. 
Μάλιστα, διανέμονται ποὺ καὶ 
ποὺ καὶ ξενόγλωσσα ὀρθόδοξα 
φυλλάδια ἢ καὶ βιβλία. Συχνὰ 
εἰκονίτσες, σταυρουδάκια καὶ 
κομποσχοίνια συμπληρώνουν 
τὰ φτωχικὰ δωράκια μας.  Ἐπι-
λεκτικὰ δέ, σὲ κάποιες περι-
πτώσεις, ἡ ὁμάδα συμβάλλει 
οἰκονομικὰ στὴν ἀποφυλάκιση 
ἀπόρων κρατουμένων, πραγ-
ματοποιεῖ ἐπισκέψεις καὶ προ-
σφέρει βοήθεια στὶς οἰκογένειές 
τους, πραγματοποιεῖ ἐπίσης ἐπι-
σκέψεις σὲ κρατούμενες ποὺ νο-
σηλεύονται καὶ συμπαρίσταται 
στὰ δικαστήριά τους. Βεβαίως, 
κύριο μέλημα τῆς ὁμάδας εἶναι 
ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ συμπα-

ράσταση στὶς κρατούμενες καὶ 
ἡ προσπάθεια αὐτὲς νὰ βοη-
θηθοῦν στὸ νὰ προσεγγίσουν, 
ὅσες τὸ ἐπιθυμοῦν, τὸν σωτήριο 
Λόγο τῆς  Ἐκκλησίας μέσα ἀπὸ 
τὴ δύναμη τῆς προσευχῆς καὶ τὴ 
μυστηριακὴ ζωή. Στὶς ἀλλόδο-
ξες περιοριζόμαστε στὴν ἠθικὴ 
στήριξη καὶ τὴν οἰκονομικὴ βο-
ήθεια, ἀλλὰ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς 
παρακολουθοῦν μὲ ἐνδιαφέρον 
καὶ τὸ θέμα ποὺ γίνεται στὶς συ-
ναντήσεις μας. 

Θὰ κλείσουμε μὲ κάτι ποὺ 
διατηρεῖται ὡς παράδοση στὴν 

ὁμάδα καὶ ἀποτελοῦσε τὸ mot-
to τῆς ἀείμνηστης Α.Π.: «Κάθε 
φορὰ ποὺ περνᾶμε τὸ κατῶφλι 
τῆς φυλακῆς, νὰ συναισθανόμα-
στε ὅτι πᾶμε νὰ συναντήσουμε 
τὸν Χριστό». Καὶ τότε, περνώ-
ντας ξανὰ τὸ κατῶφλι τῆς ἴδιας 
φυλακῆς, γιὰ νὰ βγοῦμε ἔξω, 
μπορεῖ, στὸ μέτρο τῶν δυνά-
μεών μας, νὰ νιώσουμε κάπου 
βαθιὰ αὐτὴ τὴν ἀθόρυβη ἐπίσκε-
ψη τῆς Θείας Χάρης, ἡ ὁποία «τὰ 
ἀσθενῆ θεραπεύει καὶ τὰ ἐλλείπο-
ντα ἀναπληροῖ».

Χ.Μ.

 «Κάθε φορὰ ποὺ περνᾶμε τὸ κατῶφλι τῆς φυ-
λακῆς, νὰ συναισθανόμαστε ὅτι πᾶμε  

νὰ συναντήσουμε τὸν Χριστό».
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Ἡ ζωή μας καθημερινὰ 
ἔχει πολλὰ προβλήματα 
(οἰκονομικά, ἐργασιακὴ 

πίεση, οἰκογενειακὴ κρίση κ.ἄ.), 
τὰ ὁποῖα δημιουργοῦν στρές. Τό 
«κλειδί» ὅμως τῆς εὐτυχισμένης 
ζωῆς εἶναι νὰ ἀνακαλύψουμε 
τρόπους, ὥστε νὰ μετατρέψου-
με τὸ στρὲς σὲ θετικὴ ἐνέργεια.

Ὁπωσδήποτε ἀκούγεται 
παράξενο καὶ ἐξωπραγματικό, 
ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι βάσει 
μελετῶν ἀποδεικνύεται πὼς οἱ 
μικρὲς δόσεις «στρές» τονώνουν 
τὴ δημιουργικότητα καὶ τὴν παρα-
γωγικότητά μας, καὶ συγχρόνως 
ἐνισχύουν τὴν ὑγεία μας. Δὲν 
ἐννοοῦμε βέβαια τὸ στρὲς τῆς 
σύγχρονης ζωῆς, ποὺ μᾶς κα-
ταδυναστεύει. Πρέπει νὰ φροντί-
ζουμε τὸ στρὲς νὰ διαρκεῖ λίγο 
καὶ νὰ τὸ ἔχουμε ὑπὸ ἔλεγχο, 
ὥστε νὰ ἔχει κάποιο ὄφελος στὴ 
ζωή μας. Βεβαίως, αὐτὸ ἀκού-
γεται ἀπίθανο καὶ ἀφύσικο. Κι 
ὅμως, τὸ δημιουργικὸ στρὲς θὰ 
μποροῦσε νὰ εἶναι φάρμακο γιὰ 
τὴν ἐποχή μας.

Νὰ μερικοὶ τρόποι:
1) Μιὰ ἀναγνωριστικὴ ματιά. 

Πάντα, σὲ κάθε μάχη, τὸ πρῶτο 
εἶναι νὰ ἀναγνωρισθεῖ ὁ ἐχθρός. 
Νὰ ἀνακαλυφθοῦν τὰ χαρα-
κτηριστικά του. Τὸ ἴδιο ἰσχύει 
καὶ στὸν ἀγῶνα μας ἀπέναντι 
στὸ στρές. Πρέπει νὰ ἀναγνω-

ρίσουμε τὰ συμπτώματά του, 
ποὺ εἶναι ὀργανικά, δηλαδὴ τα-
χυκαρδία, ἐφίδρωση, ζαλάδα 
καὶ δύσπνοια, ἢ συναισθηματικά, 
δηλαδὴ ἐκνευρισμὸς καὶ θυμός, 
ἢ μπορεῖ νὰ σχετίζονται μὲ τὸν 
τρόπο σκέψεως, δηλαδή «δὲν 
θὰ προλάβω», «δὲν θὰ τὰ κατα-
φέρω» ἤ «δὲν εἶμαι ἱκανός» κ.ἄ.

2) Νὰ ἐλέγχουμε ρεαλιστικὰ 
τὶς καταστάσεις. Πολλὲς φορὲς 
λόγῳ τοῦ στρὲς παίρνουμε τὰ 
πράγματα πολὺ πιὸ σοβαρὰ ἀπ’ 
ὅ,τι πραγματικὰ εἶναι.  Ἂς κάνου-
με μιὰ σκέψη: «Εἶναι πραγματικὰ 
τόσο δύσκολα καὶ δὲν θὰ τὰ 
καταφέρω;» «Ποιὲς ἀποδείξεις 

ἔχω ὅτι θὰ ἀποτύχω;»  Ἐπίσης, 
ἂν ἔχει συμβεῖ μιὰ ἀποτυχία στὸ 
παρελθόν, νὰ μὴ δίδουμε σημα-
σία καὶ φορτώνουμε τὸν ἑαυτό 
μας μὲ ἀρνητικὲς σκέψεις.

3)  Ἃς σκεφθοῦμε ὅπως οἱ 
ἀθλητές: νὰ προετοιμάσουμε 
τὸν ὀργανισμό μας γιὰ τὸ στρὲς 
ποὺ μπορεῖ νὰ αἰσθανθοῦμε.  Ἂς 

ἀναλογισθοῦμε: Τί κάνει ἕνας 
ἀθλητής, ὅταν ἀντιμετωπίζει 
μιὰ περίοδο ἀγώνων; Τρέφεται 
σωστά, κοιμᾶται καὶ γυμνάζε-
ται συστηματικά.  Ἔτσι καὶ γιὰ 
τὸ στρές, ὁ ὀργανισμὸς πρέπει 
νὰ ἔχει ἐνέργεια, ὥστε νὰ ἀντα-
ποκριθεῖ στὴ δύσκολη περίοδο 

Τό «κλειδί» τῆς εὐτυχισμένης ζωῆς εἶναι νὰ ἀνακαλύψουμε τρόπους, 
ὥστε νὰ μετατρέψουμε τὸ στρὲς σὲ θετικὴ ἐνέργεια.K
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Τὸ στρὲς ἔχει καὶ  
τὴν καλή του πλευρά
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ποὺ θὰ περάσει.
4) Νὰ ἱεραρχοῦμε τὶς προτε-

ραιότητες καὶ νὰ ἔχουμε καλύ-
τερη ὀργάνωση, διότι, ἂν ἀφη-
νόμαστε νά «πηδᾶμε ἀπὸ τὴ 
μιὰ σκέψη στὴν ἄλλη», δὲν θὰ 
ὑπάρχει ἀποτέλεσμα, καὶ γεμί-
ζουμε ἄγχος.  Ἐρευνητὲς ἀπέ-

δειξαν ὅτι, ὅταν κάνουμε ἕνα 
μόνο πρᾶγμα, τότε καὶ τὸ δεξιὸ 
καὶ τὸ ἀριστερὸ ἡμισφαίριο τοῦ 
ἐγκεφάλου ἐπικεντρώνονται σὲ 
αὐτό.  Ὅταν καταπιανόμαστε 
ταὐτόχρονα μὲ δύο θέματα, τὸ 
κάθε ἡμισφαίριο ἀναλαμβάνει 
ἀπὸ ἕνα θέμα.  Ἂν ὅμως κατα-
πιανόμαστε ταὐτόχρονα καὶ μὲ 
ἄλλο, τρίτο, ὁ ἐγκέφαλος δὲν 
μπορεῖ νὰ ἐπικεντρωθεῖ, καὶ τότε 
ἐμφανίζεται τὸ ἄγχος.

5)  Ἑστιάζουμε τὴν προσοχή 
μας σὲ ὅ,τι καλὸ ἔχουμε κατορ-
θώσει, καὶ ἔτσι δίνουμε κίνητρο 

στὸν ἑαυτό μας ὅτι καὶ τώρα θὰ 
πετύχουμε.

6) Οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ρο-
μπότ.  Ἂς κάνουμε στὴν ἐργα-
σία μας καὶ ἕνα διάλειμμα. Γιὰ 
παράδειγμα: Διαβάζει τὸ παιδί; 
Εἴκοσι λεπτὰ μπορεῖ νὰ εἶναι 
συγκεντρωμένο.  Ἂς κάνει ἕνα 

διάλειμμα νὰ βγεῖ ἔνα λεπτὸ στὸ 
παράθυρο, καὶ μετὰ θὰ ἀποδώ-
σει περισσότερο.

7)  Ἃν σκεπτόμαστε μὲ ἀγχω-
τικὲς σκέψεις, δημιουργεῖται 
ἔντασις, καὶ τότε ἀπελευθε-
ρώνονται ὁρμόνες τοῦ στρὲς 
καὶ χειροτερεύει ἡ κατάστασις.  
Ἀντιθέτως, ἂν προσπαθήσουμε 
νὰ ἔχουμε θετικὲς καὶ αἰσιόδο-
ξες σκέψεις, τότε πραγματικὰ θὰ 
πᾶνε καλύτερα τὰ πράγματα.

8)  Ἃς βοηθηθοῦμε μὲ ἁπαλὴ 
μουσική, ἡ ὁποία ἐπιδρᾷ στὴν 
ἀναπνοὴ καὶ στὴν καρδιὰ καὶ 

στὴν ἀρτηριακὴ πίεση.  Ἔτσι 
ἠρεμεῖ ὁ ὀργανισμὸς καὶ κατα-
στέλλει τὴν ἀδρεναλίνη (ὁρμό-
νη τοῦ στρές) καὶ λειτουργεῖ 
καλύτερα ὁ ὀργανισμός. Αὐτὸ 
ἔχουν παρατηρήσει ὁρισμένοι 
ἐπιστήμονες, π.χ. καρδιολόγοι, 
καὶ χρησιμοποιοῦν ἀντιστρὲς 

μουσική.
9)  Ἐπίσης, μποροῦμε νὰ ἀφή-

σουμε τὸ στρὲς στὴν πόρτα τοῦ 
γραφείου. Νὰ γυρίσουμε σπίτι 
χωρὶς τὸ ἄγχος τῆς δουλειᾶς. 
Δύσκολο, ἀλλὰ ἐπιτυγχάνεται 
μὲ μιὰ βόλτα στὸ κοντινότερο 
πάρκο ἢ ἕνα πέρασμα ἀπὸ τὸ 
σοῦπερ μάρκετ.

10)  Ἄλλοι συμβουλεύουν 
χαλαρωτικὲς ἀσκήσεις, διότι 
ἔτσι ἐνεργοποιεῖται ἕνα τμῆμα 
τοῦ ἐγκεφάλου καὶ μειώνει τὸ 
ἄγχος, δίνει ἐνέργεια, θωρακίζε-
ται ἡ ὑγεία καὶ προετοιμάζεται τὸ 
σῶμα γιὰ καταστάσεις ἐντάσεως.

11) Τὸ μήνυμα τοῦ ἄγχους, 
τελικά, εἶναι: «Μάθε καὶ ἄλλα-
ξε». Βλέπεις τὶς ἀδυναμίες σου 
καὶ ἀλλάζεις προτεραιότητες.  
Ἀνιχνεύεις τὸ ἀληθινὸ νόημα 
τῶν καταστάσεων ποὺ βιώνεις.

Ἡ ΠΙΣΤΗ ἔχει ἀποδειχθεῖ 
ἐπανειλημμένως ὅτι χαρίζει τὴν 
ψυχικὴ ἠρεμία. Εἶναι τὸ κεντρικό 
«καύσιμο» στὴν ψυχὴ καὶ χαρί-
ζει τὴ δυνατότητα νὰ ἀντεπεξέρ-
χεται κανεὶς στὶς δυσκολίες τῆς 
καθημερινότητας.

Στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου χρόνου, 
ἂς πάρει ὁ καθένας τὶς ἀποφά-
σεις του, ὥστε νὰ γλιτώσει ἀπὸ 
τὸ ψυχοφθόρο ἄγχος.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

Ἡ ΠΙΣΤΗ ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπανειλημμένως ὅτι χαρίζει τὴν ψυχικὴ ἠρεμία. 
Εἶναι τὸ κεντρικό «καύσιμο» στὴν ψυχὴ καὶ χαρίζει τὴ δυνατότητα νὰ 

ἀντεπεξέρχεται κανεὶς στὶς δυσκολίες τῆς καθημερινότητας.K
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Χρονιὰ ρεκὸρ ἡ χρονιὰ ποὺ 
ἔκλεισε γιὰ τὸν τουρισμὸ 
στὴν  Ἑλλάδα, μὲ ἑκατομ-

μύρια ἐπισκέπτες. Καὶ εἴδαμε νὰ 
γράφεται στὶς ἐφημερίδες ὅτι ὁ 
τουρισμὸς εἶναι ἡ «βαριὰ βιομη-
χανία» τῆς  Ἑλλάδας. Εἶναι ὅμως 
ἆραγε ἔτσι; 

Ἂς ἐξετάσουμε πρῶτα τί εἶναι 
τουρισμός.  Ἡ λέξη προέρχεται 
ἀπὸ τὴ γαλλικὴ λέξη “tour”, 
ποὺ θὰ πεῖ «γύρος».  Ἄρα, ὁ 
τουρίστας εἶναι ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ γυρίζει ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, μὲ 
σκοπὸ νὰ δεῖ, νὰ θαυμάσει, νὰ 
χαρεῖ.  Ἡ ἀντίστοιχη ἑλληνικὴ 
λέξη θὰ ἦταν «περιηγητής».  Ὄχι 
ὅμως ἀκριβῶς, γιατὶ ὁ σημερινός 
«τουρίστας» εἶναι δημιούργη-
μα τῶν δύο τελευταίων αἰώνων. 
Εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος, ἔχοντας 
χρῆμα καὶ χρόνο, γυρίζει τὸν 
κόσμο, γιὰ νὰ διασκεδάσει, νὰ 
ξεκουραστεῖ, νὰ χαρεῖ.  Ἐνῷ ὁ 
περιηγητὴς ὑπῆρχε πάντοτε. 
Εἶναι ὁ αἰώνιος  Ὀδυσσέας, 
ποὺ γύριζε τὸν κόσμο, κυρίως 
γιὰ νὰ μάθει.  Ἀληθινὸς περιη-
γητὴς ἦταν ὁ Παυσανίας (2ος αἰ. 
μ.Χ.), ποὺ περιέγραψε στὰ ταξί-
δια του τὰ διάφορα ἀξιοθέατα: 
μνημεῖα, ναούς, οἰκοδομήματα 
τῆς ἐποχῆς του. Οἱ περιγραφὲς 
τοῦ Παυσανία μᾶς εἶναι πολύτι-
μες σήμερα.  Ἀργότερα, κατὰ τὸν 
18ο καὶ κυρίως τὸν 19ο αἰῶνα, 
πολλοὶ ἀξιόλογοι ἄνθρωποι ἀπὸ 
τὶς χῶρες τῆς Δύσης, Γάλλοι,  
Ἄγγλοι, Γερμανοὶ περιηγητές, 
ταξίδευαν, γιὰ νὰ γνωρίσουν 
τοὺς πολιτισμοὺς γιὰ τοὺς ὁποί-
ους εἶχαν διαβάσει.  Ὁ λόρδος 
Μπάιρον τόσο πολὺ ἀγάπησε 
τὴν  Ἑλλάδα, ὥστε βοήθησε μὲ 
ὅλες του τὶς δυνάμεις καὶ μέχρι 
θανάτου νὰ ἀπελευθερωθεῖ.  
Ἄλλοι δυστυχῶς, ὅπως ὁ λόρ-
δος  Ἔλγιν, τόσο πολὺ θαύμα-
σαν τοὺς θησαυρούς της, ὥστε... 

πῆραν πολλοὺς μαζί τους φεύ-
γοντας!

Ἐδῶ θά ’πρεπε νὰ γίνει μιὰ 
παρένθεση γιὰ τὰ μουσεῖα.  Ἡ 
λέξη προέρχεται ἀπὸ τὶς Μοῦσες 
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μυθολο-
γίας. «Μουσεῖο» εἶναι ὁ χῶρος 
ὅπου τιμῶνται οἱ Μοῦσες, οἱ 
ὁποῖες προστάτευαν τὶς καλὲς 
τέχνες, καὶ σὲ αὐτὸν σήμερα 
συγκεντρώνονται κάθε λογῆς 
καλλιτεχνήματα, γιὰ νὰ δεῖ ὁ κό-
σμος, νὰ θαυμάσει, νὰ γνωρίσει 
τὸ ὡραῖο καὶ τὸ ἁρμονικό, ποὺ 

ὕμνησαν τόσο πολὺ οἱ ἀρχαῖοι  
Ἕλληνες.  Ὅλοι θά ’πρεπε νὰ 
ἐπισκέπτονται τὰ μουσεῖα, καὶ 
κυρίως οἱ γονεῖς μὲ τὰ παιδιά 
τους. Αὐτὸς εἶναι ὁ ὡραιότερος 
τρόπος μόρφωσης.

Ἂς ἐπανέλθουμε ὅμως σὲ 
αὐτὸ ποὺ ἔγραφαν οἱ ἐφημε-
ρίδες: Παρομοίαζαν τὸν του-
ρισμὸ στὸν τόπο μας μέ «βαριὰ 
βιομηχανία». Γιατί; Γιατὶ ἡ βα-
ριὰ βιομηχανία εἶναι ἴδιον ἑνὸς 
πλούσιου κράτους. Παράγει μη-
χανές, ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἀπα-
ραίτητες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴ 
ζωὴ τῆς σύγχρονης κοινωνίας. 
Τὰ κράτη ποὺ ἐκβιομηχανίσθη-
καν πλούτισαν, στερεώθηκαν, 
δυνάμωσαν. Τὰ ἄλλα, τὰ χωρὶς 
βιομηχανία, ἔμειναν ὑποανά-

πτυκτα. Κάποια τὰ ὀνομάζουμε 
«μπανανίες», γιατὶ παράγουν 
ἕνα μόνο πρᾶγμα, π.χ. μόνο 
μπανάνες. Τὰ πλούσια κράτη τὰ 
ἐκβιάζουν, προσφέροντας χα-
μηλὲς τιμές, καὶ ἔτσι τὰ φτωχὰ 
πωλοῦν ἀναγκαστικὰ φθηνὰ 
καὶ παραμένουν φτωχά. Τοὺς 
χρειάζεται ἡ βιομηχανία γιὰ τὴν 
κάθε τους ἀνάγκη, γιατὶ εἶναι 
προφανὲς ὅτι ὁ πρωτογενὴς 
τομέας, ἡ καλλιέργεια τῆς γῆς, 
χρειάζεται ἀπόλυτα τὶς μηχανὲς 
γιὰ καλὴ παραγωγὴ καὶ φυσικὰ 

γιὰ τὴν ἀνάπτυξη.
Ὁ δευτερογενὴς τομέας, ἡ 

βιομηχανία, δημιούργησε τὸν 
τριτογενῆ τομέα, τὶς ὑπηρεσίες 
μὲ τοὺς ἄφθονους ὑπαλλήλους, 
οἱ ὁποῖοι μὲ τὸν καλὸ μισθό τους 
μποροῦν νὰ κάνουν τουρισμό. 
Οἱ τουρίστες θέλουν νὰ ξεκου-
ραστοῦν, νὰ χαροῦν, νὰ διασκε-
δάσουν.  Ἂν μιὰ χώρα τοὺς τὰ 
προσφέρει ὅλα αὐτά, εἶναι προ-
φανὲς ὅτι θὰ τὴν προτιμήσουν.  
Ἂν ἔχει ὡραῖο κλίμα, ὄμορφες 
παραλίες, ἀξιόλογη ἱστορία, 
μοναδικὰ μνημεῖα, θὰ τὴν ἐπι-
σκεφθοῦν. Μπορεῖ μάλιστα νὰ 
συνδυασθεῖ καὶ ὁ μορφωτικὸς 
τουρισμός, ὁ θρησκευτικὸς 
τουρισμός, ὁ περιβαλλοντικὸς 
τουρισμός. Συγκρίνοντας κανεὶς 

Τουρισμὸς καί... βαριὰ βιομηχανία

Χρονιὰ ρεκὸρ ἡ χρονιὰ ποὺ ἔκλεισε γιὰ τὸν 
τουρισμὸ στὴν  Ἑλλάδα, μὲ ἑκατομμύρια ἐπι-
σκέπτες. Καὶ εἴδαμε νὰ γράφεται στὶς ἐφημερί-

δες ὅτι ὁ τουρισμὸς εἶναι ἡ «βαριὰ βιομηχανία» 
τῆς  Ἑλλάδας. Εἶναι ὅμως ἆραγε ἔτσι;
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διάφορους πολιτισμούς, μορ-
φώνεται, βελτιώνει τὴν ποιότητα 
τῆς ζωῆς του καὶ ἀνεβαίνει πνευ-
ματικά.  Ἂν μιὰ χώρα ἔχει ὅλα 
αὐτὰ τὰ πλεονεκτήματα, εἶναι 
φυσικὸ νὰ ἕλκει τουρίστες.  Νὰ 
μὴν παραλείψουμε νὰ ἀναφερ-
θοῦμε καὶ στὸ ἄφθονο χρῆμα 
ποὺ θὰ ἀφήσουν οἱ τουρίστες 
στὸν τόπο φιλοξενίας τους.

Ὅμως, ὅπως καὶ τὸ κάθε τί, ὁ 
τουρισμὸς ἔχει δύο ὄψεις. Εἴδα-
με τὴν καλή του, γιὰ τὴν ὁποία 
τὸν παρομοιάζουν μέ... μεγάλη 
βιομηχανία. Μιὰ δυσάρεστη 
ὅμως ὄψη εἶναι ὅτι τοῦ λείπει 
ἡ σταθερότητα.  Ἄν, π.χ., σὲ 
μιὰ χώρα ὑπάρξουν πολιτικὲς 
ἀνωμαλίες, ἄρα ἀνασφάλεια, ὁ 
τουρισμὸς χάνεται ἐντελῶς, καὶ 
μεῖον θὰ ἔχει ἀκόμα τὶς ἑτοιμα-
σίες ποὺ θὰ ἔχουν γίνει.  Ἔπειτα, 
μιὰ ὡραία χώρα τραβάει «κά-
θε καρυδιᾶς καρύδι», δηλαδὴ 
ἀνώμαλους, λῃστές, ἰδιόρρυθ-
μους ἀστέρες, πάμπλουτους ποὺ 
σκορποῦν ἀφειδῶς καὶ τρελλὰ 
τὸ χρῆμα. Νὰ ἀναφέρουμε ἐπί-

σης τὴ φθορὰ στὸ περιβάλλον, 
τὶς ἐλλείψεις στὴν καθαριότητα, 
τὶς δυσκολίες στὴν ἀποχέτευση, 
τὶς ἀνωμαλίες στὰ ἀεροδρόμια 
καὶ τὰ λιμάνια.  Ἔπειτα, ἐπακό-
λουθη εἶναι καὶ ἡ χαλάρωση 
τῶν ἠθῶν τῶν ἐντοπίων. Βλέ-
πουμε, γιὰ παράδειγμα, στὰ 
τουριστικὰ ἑλληνικὰ νησιὰ νὰ 
χάνονται τὰ ἁγνὰ ἤθη καὶ ἔθιμα 
τῶν νησιωτῶν.

Ὅλα λοιπὸν διαλύονται στὸν 
βωμὸ τοῦ χρήματος; Καλὸς 
βέβαια ὁ τουρισμός, ἀλλὰ ὄχι 
καὶ νὰ ὑπηρετοῦν τὰ παιδιὰ 
τοὺς ξένους μὲ μιὰ πετσέτα στὸ 
μπράτσο καὶ μόνο αὐτό.  Ὄχι 
ὅλα γιὰ τὸν τουρισμό! Καὶ ἂς 
μὴ νομίζουμε ὅτι ὠφελοῦνται 
ὅλοι ἀπὸ τὴν ἄνοδο τοῦ τουρι-
σμοῦ. Τὰ μεγάλα συγκροτήματα 
ποὺ παρέχουν τὰ πάντα στοὺς 
τουρίστες δὲν ἀφήνουν πολλὰ 
κέρδη γιὰ τοὺς ἄλλους, καὶ τὰ 
κρουαζιερόπλοια τὸ ἴδιο. Λίγοι 
κερδίζουν πολλὰ καὶ πολλοὶ λί-
γα, γιὰ λίγους μῆνες.

Ἂς μὴν ἐπενδύει λοιπὸν μιὰ 

χώρα μόνο στὸν τουρισμό. Τὸ 
ἔκαναν μερικὲς χῶρες καὶ τὸ 
πλήρωσαν ἀκριβά.  Ἂς δουλέ-
ψουν ὅλοι, ὥστε νὰ ὑπάρχουν 
καὶ ἄλλες πηγὲς ἐσόδων.  Ὄχι, 
ὁ τουρισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι 
ἡ... βαριὰ βιομηχανία μιᾶς χώ-
ρας, ἐπειδὴ αὐτὴ ἔτυχε νὰ εἶναι 
εὐνοημένη ἀπὸ τὴ φύση καὶ τὴν 
ἱστορία.

Ἐπίσης, γιὰ νὰ μείνει σωστός, 
καλὸς καὶ μόνιμος τουρισμὸς 
ποιότητας, ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ 
αὐτὸν πρέπει νὰ εἶναι «καθαροί» 
στὶς συναλλαγές τους καὶ στὴν 
ἐν γένει συμπεριφορά τους, οὔτε 
μὲ ὑποτέλεια οὔτε μὲ ἐκμετάλ-
λευση.  Ἂς εὐνοηθοῦν ὁ ἐπιστη-
μονικὸς καὶ ὁ θρησκευτικὸς του-
ρισμός, καὶ ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ 
αὐτόν, κυρίως στὰ νησιά, ἂς μεί-
νουν πιστοὶ στὰ γνήσια, ὡραῖα 
ἑλληνικὰ καὶ ὀρθόδοξα ἤθη καὶ 
ἔθιμα τοῦ τόπου μας.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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Τὶς προάλλες βρισκόμουν 
σὲ ἕνα Σοῦπερ Μάρκετ καὶ 
χάζευα στὸ τμῆμα ἀρωμα-

τικῶν σαπουνιῶν. Τί ἀφθονία, 
τί ποικιλία σὲ μάρκες καὶ ἀρώ-
ματα! Τὸ ἕνα σαπούνι προσπα-
θοῦσε νὰ μᾶς πείσει πὼς κάνει 
τὴν ἐπιδερμίδα ἁπαλή, τὸ ἄλλο 
τόνιζε τὶς ὑποαλλεργικές του ἰδι-
ότητες, ἕνα τρίτο μᾶς πρόσφερε 
ἕνα ὑπέροχο ἄρωμα. 

Χαμογέλασα.  Ὁ σημερινὸς 
καταναλωτής, μαθημένος στὴν 
ποικιλία καὶ στὴν ἀφθονία τῶν 
προϊόντων ποὺ τοῦ προσφέρο-
νται, δὲν δίνει καμμία σημασία 
σὲ κάποια φαινομενικὰ ταπεινὰ 
προϊόντα, ὅπως τὸ ἀλεύρι ἢ τὸ 
ἁλάτι ἢ τὸ σαπούνι, γιατὶ τὰ θε-
ωρεῖ δεδομένα.  Ὅπως θεωρεῖ 
δεδομένα καὶ κάποια ἀγαθὰ ποὺ 
μᾶς προσφέρει δωρεὰν ἡ Φύση, 
τὰ ὁποῖα ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ 
παράγουμε, ὅπως τὸ νερὸ καὶ 
ὁ ἀέρας. Εἶναι αὐτὰ ποὺ στὴ 
γλῶσσα τοῦ ἐμπορίου ὀνομάζο-
νται «οὐσιώδη ἐν ἀνεπαρκείᾳ», 
δηλαδὴ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπι-
βίωσή μας ἀκόμη καὶ σὲ ἐποχὲς 
ἀνέχειας, τῶν ὁποίων τὴν ἀξία 
καταλαβαίνουμε (μὲ ὀδυνηρὸ 
τρόπο, σᾶς βεβαιώνω, ὅταν τὰ 

στερηθοῦμε.
Στὸν νοῦ μου ξεπήδησε ζω-

ντανὴ μιὰ εἰκόνα ἀπὸ τὴ γερμα-
νικὴ Κατοχή: Κάθε πρωΐ, ἔξω 
ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μας 
ἦταν ἀκουμπισμένο ἕνα τενε-

κεδάκι ἀπὸ κονσέρβα, μὲ ἕνα 
συρματάκι γιὰ χερούλι (ἕνα 
συνηθισμένο δοχεῖο τὴν ἐποχὴ 
ἐκείνη, μὲ τὸ ὁποῖο κάθε πει-
νασμένος ἀναζητοῦσε τροφή, 
ὅπου μποροῦσε νὰ τὴ βρεῖ).  Ὁ 
«ἰδιοκτήτης» του στεκόταν πα-
ράμερα καὶ περίμενε. Ξέραμε 
ποιὸς ἦταν.  Ἦταν ὁ κυρ Πανα-
γιώτης, ὁ τσαγκάρης τῆς γειτο-
νιᾶς μας, ποὺ δὲν εἶχε δουλειά 
(ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχαν παπούτσια 
νὰ μπαλώσει) καὶ πεινοῦσε.  Ἡ 
μητέρα μου τοῦ ἔδινε ὅ,τι μπο-
ροῦσε ἀπὸ τό, ἐλάχιστο ἄλλω-
στε, δικό μας φαγητό. Πολλὲς 
φορὲς τὸν εἶχε καλέσει νὰ μπεῖ 
μέσα, γιὰ νὰ μὴν περιμένει ἔξω 
στὸ κρύο, ὅμως αὐτὸς ἀρνιόταν 
ἐπίμονα:

– Σᾶς εὐχαριστῶ, κυρία Μα-
ρία μου, ἔλεγε ντροπαλά, ἀλλὰ 
δὲν θέλω νὰ λερώσω τὸ σπι-
τικό σου. Δὲν ἔχω σαπούνι νὰ 
πλυθῶ, καὶ ἔχω ψεῖρες...

Μπορεῖ ὅλα αὐτά, γιὰ κά-
ποιους ἀπὸ μᾶς ποὺ τὰ ζήσαμε, 

νὰ ἀποτελοῦν ἕνα ὀδυνηρὸ πα-
ρελθόν, ὅμως γιὰ πολλὰ ἑκα-
τομμύρια ἀνθρώπων σήμερα 
αὐτὸ εἶναι ἕνα ὀδυνηρὸ παρόν.  
Ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι 
πεθαίνουν ἀπὸ ἀρρώστιες, γιατὶ 

δὲν ἔχουν πρόσβαση σὲ καθαρὸ 
νερό. Λίγο νερὸ καὶ λίγο σαπού-
νι ἀποτελεῖ ὑψίστη πολυτέλεια 
γι’ αὐτούς. Τὴν ἴδια στιγμή, οἱ 
ἄνθρωποι τῶν λεγόμενων «ἀνε-
πτυγμένων χωρῶν» σπαταλοῦν 
ἀσυλλόγιστα τὸ πολύτιμο νερό, 
γιὰ νὰ πλένουν τὰ αὐτοκίνητά 
τους, νὰ ποτίζουν τὰ γκαζόν 
τους ἢ νὰ γεμίζουν τὶς πισίνες 
τους, ἢ ρυπαίνουν ἐγκλημα-
τικὰ τὰ ποτάμια μὲ χημικὰ ποὺ 
καταστρέφουν τὸ περιβάλλον, 
ξεχνώντας πὼς ὁ πλανήτης εἶναι 
τὸ σπίτι ὅλων μας, δὲν ἀνήκει σὲ 
ὀλίγους, καὶ πώς «ἡ τύχη εἶναι 
κοινὴ καὶ τὸ μέλλον ἀόρατο».

Ὅταν κάποιοι σπαταλοῦν ἢ 
ρυπαίνουν, κάποιοι ἄλλοι στε-
ροῦνται καὶ ὑποφέρουν, καί 
–ποιὸς ξέρει;–, ἂν δὲν προσέ-
ξουμε σήμερα, μπορεῖ αὔριο 
νὰ εἴμαστε ἐμεῖς αὐτοὶ ποὺ θὰ 
στερηθοῦμε ἀκόμα καὶ τά «οὐσι-
ώδη ἐν ἀνεπαρκείᾳ».

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τά «οὐσιώδη ἐν ἀνεπαρκείᾳ»

Ὅταν κάποιοι σπαταλοῦν ἢ ρυπαίνουν, κάποιοι 
ἄλλοι στεροῦνται καὶ ὑποφέρουν, καί –ποιὸς 
ξέρει;–, ἂν δὲν προσέξουμε σήμερα, μπορεῖ 
αὔριο νὰ εἴμαστε ἐμεῖς αὐτοὶ ποὺ θὰ στερη-

θοῦμε ἀκόμα καὶ τά «οὐσιώδη ἐν ἀνεπαρκείᾳ».
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Μεγάλοι ἐθνικοὶ εὐεργέτες
Ἡ  Ἑλλάδα, καὶ ἰδίως ἡ  Ἀθή-

να, εἶναι στολισμένη μὲ πανέ-
μορφα ἀρχιτεκτονικὰ στολίδια 
καὶ ἱδρύματα, δωρεὲς μεγάλων 
εὐεργετῶν. Μεταξὺ τῶν ἱδρυ-
μάτων αὐτῶν ἀναφέρουμε μό-
νο ὁρισμένα ἐνδεικτικῶς, ὅπως 
εἶναι ἡ Βαλλιάνειος  Ἐθνικὴ 
Βιβλιοθήκη, τὸ Πανεπιστήμιο  
Ἀθηνῶν, ἡ  Ἀκαδημία  Ἀθηνῶν, 
τὸ Ζάππειο Μέγαρο, τὸ  Ἐθνικὸ 
Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο, τὸ 
Μαράσλειο, τὸ Παναθηναϊκὸ 
Στάδιο, τὸ  Ἀστεροσκοπεῖο  
Ἀθηνῶν, τὸ  Ὠνάσειο Καρδιο-
χειρουργικὸ Κέντρο, τὸ Εὐγενί-
δειο  Ἵδρυμα μὲ τὸ Πλανητάριο, 
ἡ Γεωργικὴ Σχολὴ Λάρισας.

Ἐπειδὴ εἶναι δύσκολο νὰ 
ἀναφέρουμε ὅλους τοὺς μεγά-
λους ἐθνικοὺς εὐεργέτες, ἀνα-
φέρουμε ἐπιλεκτικὰ ὁρισμένους 
ἀπὸ αὐτούς:

Γεώργιος  Ἀβέρωφ: Γεν-
νήθηκε στὸ Μέτσοβο τὸ 1818, 
στὴ σκλαβωμένη τότε  Ἤπειρο. 
Μετανάστευσε στὴν  Ἀλεξάν-
δρεια, ὅπου ἀσχολήθηκε μὲ 
ἐπιτυχία μὲ τὸ ἐμπόριο. Εὐερ-
γέτησε τὴν τοπικὴ ἑλληνικὴ 
κοινότητα, ἱδρύοντας σχολεῖα, 
νοσοκομεῖα καὶ ὑποστηρίζοντας 
φιλανθρωπικὲς δραστηριότητες. 
Εὐεργέτησε τὴ μητέρα  Ἑλλάδα 
μὲ δωρεές, γιὰ νὰ ὁλοκληρω-
θεῖ τὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο, ἡ 
Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ ἡ ἀγορὰ 
τοῦ θωρηκτοῦ « Ἀβέρωφ», τὸ 
ὁποῖο ὑπὸ τὴ διοίκηση τοῦ Π. 
Κουντουριώτη βοήθησε σημα-
ντικὰ στὴν ἀπελευθέρωση τῆς 
Βορείου  Ἑλλάδος καὶ τῶν νη-
σιῶν τοῦ Αἰγαίου.

Οἱ ἀδελφοὶ Μαρὴς, Πα-
ναγὴς καὶ  Ἀνδρέας Βαλ-
λιάνος κατάγονταν ἀπὸ τὴν 
Κεφαλλονιά.  Ἔζησαν τὸν 19ο 

αἰῶνα καὶ ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ 
εμπόριο σιτηρῶν καὶ μὲ τραπε-
ζιτικὰ γραφεῖα.  Ἐργάσθηκαν 
στὴν  Ἀγγλία, Γαλλία, Ρωσία 
καὶ Τουρκία.  Ἵδρυσαν σχο-
λεῖα, νοσοκομεῖα, ἐκκλησίες, 
ἱερατικὲς σχολὲς καὶ τὴ Βαλ-
λιάνειο  Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, ἡ 
ὁποῖα εἶναι δωρικοῦ ρυθμοῦ 
καὶ οἰκοδομήθηκε σὲ σχέδια 
τοῦ Χάνσεν.

Εὐγένιος Εὐγενίδης: Γεννή-
θηκε στὸ Διδυμότειχο τὸ 1882.  
Ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ἐμπόριο 
ξυλείας καὶ ναυπηγεῖα στὴν 
Κωνσταντινούπολη.  Ἡ δράση 
του ἐπεκτάθηκε στὸν Πειραιᾶ 

καὶ στὴν  Ἀργεντινή.  Ἵδρυσε 
τὸ Εὐγενίδειο  Ἵδρυμα καὶ τὸ 
Πλανητάριο στὴν  Ἀθήνα, ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο ἔχουν ἐκδοθεῖ πολλὰ 
βιβλία τεχνικῆς ἐκπαίδευσης, τὰ 
ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ 
τοὺς σπουδαστὲς τῶν ΤΕΙ, ἀλλὰ 
καὶ Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν 
ὅπως ἡ Γεωπονικὴ κ.ἄ.

Γρηγόρης Μαρασλῆς: Γεν-
νήθηκε στὴν  Ὀδησσὸ τὸ 1831.  
Ἀνεδείχθη σὲ δήμαρχο τῆς 
πόλεως, τὴν ὁποία στόλισε μὲ 
σχολεῖα, ὑδραγωγεῖο, κήπους, 
τροχειόδρομο καὶ ἄλλα κοινω-
φελῆ ἱδρύματα.  Ἐπίσης ἵδρυσε 
σχολεῖα στὴ Φιλιππούπολη, τὴν 

Κέρκυρα καὶ τὴν  Ἀθήνα, ὅπου 
ἵδρυσε ἐπίσης ἐκδοτικὸ οἶκο.

Γεώργιος Σίνας: Γεννήθηκε 
στὴ Νίσσα τῆς Σερβίας τὸ 1783.  
Ἡ οἰκογένειά του καταγόταν ἀπὸ 
τὴ Μοσχόπολη.  Ἐργάσθηκε στὴ 
Βιέννη ὡς ἔμπορος βάμβακος 
καὶ ἀσχολήθηκε μὲ ὑφαντουρ-

γεῖα.  Ἵδρυσε στὴν Αὐστρία 
πολλὰ κοινωφελῆ ἱδρύματα.  
Ἐπίσης, ἵδρυσε τὸ  Ἀστεροσκο-
πεῖο  Ἀθηνῶν, ἐνῷ ὁ υἱός του 
Σίμων ἐπάνδρωσε καὶ ἐξόπλισε 
τὸ  Ἀστεροσκοπεῖο  Ἀθηνῶν καὶ 
χρηματοδότησε τὴν ἀνέγερση 
τοῦ κτηρίου τῆς  Ἀκαδημίας  
Ἀθηνῶν.

Οἱ μεγάλοι  Ἐθνικοὶ Εὐερ-
γέτες ἔδωσαν μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴ 
δράση τους τὸ ἐναργέστερο πα-
ράδειγμα προσφορᾶς πρὸς τὴν 
πατρίδα.  Ἕνα παράδειγμα ποὺ 
ἔχει πολλὰ νὰ πεῖ σὲ ὅλους μας.

Δ. Σ. ΜΠΟΤΣΕΑΣ

Οἱ μεγάλοι  Ἐθνικοὶ Εὐεργέτες ἔδωσαν μὲ τὴ 
ζωὴ καὶ τὴ δράση τους τὸ ἐναργέστερο παρά-
δειγμα προσφορᾶς πρὸς τὴν πατρίδα.  Ἕνα πα-
ράδειγμα ποὺ ἔχει πολλὰ νὰ πεῖ σὲ ὅλους μας.K
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Δύο μῆνες πρὶν τελειώσει τὸ 2014, εἴχαμε 
ἕνα σωρὸ γιορτές – καὶ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς 
ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅλες οἱ ἄλλες ἦταν ἐκδη-
μίες  Ἁγίων... Παρ’ ὅλες τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς 
καὶ τοῦ χειμῶνα, ἡ πόλη φωταγωγήθηκε, ὅπως 
καὶ πολλὲς πολυκατοικίες στολίστηκαν μὲ λα-
μπιόνια, παρουσιάζοντας πολλὲς παραστάσεις 
τῶν Χριστουγέννων.  Ἂν δὲν φοβᾶσαι νὰ περ-
πατήσεις τὴ νύχτα ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, νομίζεις ὅτι 
βρίσκεσαι σὲ χώρα παραμυθιοῦ, τοὐλάχιστον στὸ 
κέντρο τῆς  Ἀθήνας.  Ὅλα φαίνονται πὼς πᾶνε 
καλὰ στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων! Εἶναι ὅμως ἔτσι; Δὲ 
νομίζω...  Ἁπλῶς, ὅσοι ἄνθρωποι μποροῦν, κατὰ 
κάποιο τρόπο, 
π ρ ο σ π α θ ο ῦ ν 
νά «χαροῦν» τὶς 
γιορτές...

Τὶς ἡμέρες 
τῶν γιορτῶν θὰ 
δεῖς ἀνθρώπους 
νὰ δακρύζουν, 
νὰ χαμογελᾶνε 
ἢ νὰ νιώθουν 
μιὰ περίεργη 
χ α ρ μ ο λ ύ π η . 
Θεόσταλτη ἦταν 
μιὰ πρόσκληση 
ποὺ μοῦ ἔκανε 
μιὰ φίλη μου 
νὰ περάσω τὶς 
γιορτὲς μαζὶ μὲ 
τὴν οἰκογένειά 
της, τὸν ἄντρα 
της καὶ τὸ ἀγο-
ράκι της δηλα-
δή. Χωρὶς δεύτερη σκέψη δέχθηκα τὴν πρόσκλη-
σή της, ἀφοῦ ἀλλιῶς θὰ περνοῦσα τὶς ἅγιες αὐτὲς 
μέρες μόνη μου. Δὲν μπορῶ νὰ σᾶς περιγράψω 
τὸ μέγεθος τῆς χαρμολύπης ποὺ ἔνιωσα ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν πρόσκληση!

Ἕνα βράδυ μεγάλης γιορτῆς, μὲ δυσκολία ἡ 
φίλη μου μοῦ ζήτησε νὰ μείνω μὲ τὸν γιό της, 
γιὰ νὰ πάει μὲ τὸν ἄντρα της στὰ πεθερικά της. 
Τὸ δέχθηκα εὐχαρίστως. Τὸ σπίτι ἦταν ἀπὸ τὰ 
προνομιοῦχα, μὲ καλὴ θέρμανση. Εἶχα καὶ πα-
ρέα τὸ παιδάκι τους, ποὺ ἦταν μεγαλωμένο μὲ 
τὴν ἀγάπη τῶν γονιῶν του, καὶ ἦταν χαρὰ Θεοῦ 

νἆσαι μαζί του. Στὸ καθιστικὸ ἦταν στολισμένο 
ἕνα πανέμορφο δέντρο μὲ πολλὰ παιχνίδια καὶ 
φωτάκια.  Ὅταν ἔφυγαν οἱ γονεῖς του, εἶχε ἤδη 
νυχτώσει.  Ἐγὼ ἄνοιξα τὶς κουρτίνες στὸ καθι-
στικὸ ὅπου καθόμασταν καὶ ἔβλεπα τὸν κόσμο 
ποὺ περνοῦσε βιαστικά. Βλέπετε, τὸ σπίτι εἶναι 
μονοκατοικία, ποὺ δὲν θέλησε τὸ ζευγάρι νὰ τὸ 
δώσει γιὰ πολυκατοικία, ἀλλὰ προτίμησαν νὰ 
ἔχουν τὴν ἡσυχία τους...

Κάποια στιγμή, ἐπικρατοῦσε γαλήνη στὸ δω-
μάτιο, ὁ μικρούλης ἔπαιζε δίπλα στὸ δέντρο μ’ 
ἕνα παιχνιδάκι, ἐνῷ τὰ φῶτα τοῦ δέντρου φώτιζαν 
τὸν χῶρο. Καθὼς κοίταζα ἔξω, εἶδα τὸ κεφαλάκι 
ἑνὸς παιδιοῦ νἆναι ἀκουμπισμένο στὸ περβάζι 

τοῦ παραθύρου 
καὶ νὰ κοιτάζει 
τὸ χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο, 
ποὺ ἀναβόσβη-
ναν τὰ φωτάκια 
του. Χωρὶς νὰ 
μὲ δεῖ, ἔσκυψα 
τὸ κεφάλι μου 
καὶ εἶδα ἕνα δά-
κρυ στὸ ματάκι 
του. Γύρισα καὶ 
κοίταξα τὸν γιὸ 
τῆς φίλης μου, 
ποὺ ἔπαιζε ἀμέ-
ριμνα τὸ παιχνίδι 
του καὶ ἦταν χα-
ρούμενος, καὶ ἡ 
καρδιά μου γέμι-
σε πόνο, συγκρί-
νοντας αὐτὰ τὰ 
δύο παιδιά. Κεί-

νη τὴ στιγμὴ ἄρχισε νὰ ψιλοβρέχει καὶ νὰ φυσᾷ, 
κι εἶδα τὸ παιδάκι νὰ φεύγει ἀπὸ τὸ παράθυρο 
σκυφτὸ περπατώντας σιγά-σιγά...

Γιορτὲς γεμάτες μὲ ἀνάμεικτα συναισθήματα.  
Ἔβλεπες τὴν προσπάθεια ποὺ ἔκανε ὁ ἄνθρωπος, 
μὲ ὅποιο τίμημα μποροῦσε, νὰ ἀλλάξει τὴν κα-
θημερινότητά του, δίνοντας λίγη χαρὰ στὴ ζωή 
του... Καλὲς ποὺ εἶναι οἱ γιορτές – καὶ εὔχομαι νὰ 
εἶναι καλὲς καὶ οἱ ὑπόλοιπες μέρες!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Γιορτές, γιορτές, γιορτές
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 
300 σαμπάνιες

Τὴν ἴδια ἡμέρα ποὺ μάθαμε ἀπὸ τὴν TV τὸν θά-
νατο τῆς τετραπληγικῆς γυναίκας λόγῳ διακοπῆς 
ρεύματος, ἐπειδὴ χρωστοῦσε στὴ ΔΕΗ, ἀκούσαμε 
ὅτι στὴ Μύκονο κάποιος πλήρωσε ἕνα ἀστρονομικὸ 
ποσό, γιὰ νὰ ραίνουν οἱ σερβιτόροι μὲ 300 σαμπάνιες 
τοὺς καλεσμένους του σὲ πάρτυ ποὺ διοργάνωσε 
(εἶχε μάλιστα καὶ φωτοτυπία τῆς ἀπόδειξης πληρωμῆς 
57.000 €)...

Καμμία ἀντίρρηση νὰ ἀπολαμβάνει ὁ πλούσιος 
τὴ σαμπάνια του, ἀλλὰ γιατί τόσο ἀχαλίνωτη, ἐπι-
δεικτικὴ σπατάλη, σὲ καιροὺς τόσο χαλεπούς; Δὲν 
περιμένουμε ἀσφαλῶς νὰ προσφέρει τὴ δεύτερη 
σαμπάνια σὲ αὐτὸν ποὺ ψάχνει στὰ σκουπίδια γιὰ 
φαγητό, ἀλλὰ κάπου τὸ μέτρο καὶ τὸ ὅριο χάνονται 
ἀνεπίτρεπτα, προκλητικά!

Μετὰ ἀποροῦν κάποιοι γιατί ὁρισμένοι πολῖτες 
ὁδηγοῦνται στὰ ἄκρα καὶ σὲ πράξεις ἀπελπισίας.  
Ἔλεος πιὰ σὲ αὐτὸν τὸν τόπο!

Ἔχουν δίκιο ὅσοι ἐπιμένουν ὅτι ἡ κρίση στὴν  
Ἑλλάδα ἔχει καὶ ἠθικὸ ὑπόβαθρο, ὅτι δὲν εἶναι μό-
νο οἰκονομική.

Ἀλλοίμονο, νὰ δώσει ὁ Θεὸς νὰ μὴ χαθεῖ συνο-
λικὰ ἡ στοιχειώδης σωφροσύνη καὶ ὁ ἀνθρωπισμός, 
καὶ σὲ ὅσους ἀκόμα δὲν εἶναι πιστοί, γιατὶ οἱ πιστοὶ 
φυσικὰ ἔχουν πρώτιστο καθῆκον τὴν ἀγάπη καὶ τὴν 
ἀλληλεγγύη.

Ἐγκιβωτισμός
Γιὰ ποιὰ ἐλευθερία μιλᾷ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος;
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρωπίνων δι-

καιωμάτων, ὑπάρχει καὶ ἡ προσωπικὴ ἐλευθερία. 
«Ἀνεπαισθήτως», χωρὶς νὰ ἀκούσει «ἦχον κτιστῶν», 
ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος περιχαρακώθηκε μέσα σὲ 

ἕνα φαῦλο κύκλο ἀνεκπλήρωτων ἐπιθυμιῶν καὶ 
ἐπιδιώξεων, ποὺ τοῦ ἐπέβαλαν ὁ ἀπηνὴς βομβαρ-
δισμὸς τῆς ἐνημέρωσης (λέγε με διαφήμιση) καὶ τὸ 
ἀέναο κυνήγι τῆς ὑλικῆς εὐμάρειας, στὸ ὁποῖο μᾶς 
παρακινεῖ ἀκατάπαυστα ὁ ἔμφυτος μιμητισμὸς τοῦ 
ἀνθρωπίνου εἴδους.

Γιατί ἀπέκτησε τὸ τάδε ἀγαθὸ ὁ γείτονας ἢ ὁ φί-
λος; Εἶναι καλύτερος ἀπὸ μένα;  Ὄχι βέβαια! Καὶ δός 
του ὑπερπροσπάθεια, καὶ δός του ὑπερεργασία, μὲ 
μόνο σκοπὸ νὰ μὴ λείψει ἀπὸ τὴν καθημερινότητά 
μας κανένα γκάτζετ τῆς τεχνολογίας.  Ἡ τεχνολογία 
νὰ προχωρᾷ μὲ ἅλματα, ἀκάθεκτη, καὶ πίσω της 
ἀσθμαίνοντες νὰ τρέχουμε κι ἐμεῖς, πελαγοδρομώ-
ντας ἀνάμεσα σὲ πραγματικὲς ἀλλὰ καὶ πλασματικὲς 
ἀνάγκες ποὺ τεχνηέντως μᾶς ὑποβλήθηκαν.  Ἀφῆστε 
τὸ συναίσθημα τῆς ἀναξιότητος, ὅταν δὲν πετυχαί-
νουμε τὸν στόχο!

Δὲν εἶμαι ὀπαδὸς τῆς μιζέριας. Δὲν προτείνω νὰ 
διαβάζουμε μὲ τὸ λυχνάρι.  Ἀλλά, φίλοι μου, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴν ἐπιδίωξη ἀπόκτησης ὑλικῶν ἀγαθῶν, μήπως 
εἶναι καιρὸς νὰ ἀσχοληθοῦμε περισσότερο μὲ τὴν 
πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ καλλιέργεια τοῦ ἑαυτοῦ μας; 
Νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ εἶναι, καὶ ὄχι μὲ τὸ φαίνεσθαι; 
Νὰ θυμηθοῦμε τὴ σοφία τῶν ἀρχαίων: « Ἔνδον σκά-
πτε». Νὰ ἐξετάσουμε προσεκτικὰ ἂν εἴμαστε ὄντως 
τὸ φῶς καὶ τὸ ἅλας τῆς γῆς, μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ μὲ 
ζέουσα πίστη καὶ ὄχι τυπολάτρες.

Καιρὸς γιὰ σταθερὴ πορεία μὲ ταπείνωση. Στὸν 
νοῦ μας ἡ προτροπὴ τοῦ  Ἁγίου Γερασίμου: «Τεκνία, 
εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς καὶ μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονεῖτε».

Νὰ ἀνατρέψουμε τὸν ἐγκιβωτισμὸ τῆς ζωῆς μας 
στὴν ἀγωνιώδη προσπάθεια τῆς πάσῃ θυσίᾳ ἐπιτυχίας 
καὶ ἀναρρίχησης σὲ ὁποιονδήποτε τομέα.

Ζήτω ὁ πραγματικὰ ἐλεύθερος ἄνθρωπος!

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Ἡ τεχνολογία νὰ προχωρᾷ μὲ ἅλματα, ἀκάθεκτη, καὶ πίσω της ἀσθμαίνοντες 
νὰ τρέχουμε κι ἐμεῖς, πελαγοδρομώντας ἀνάμεσα σὲ πραγματικὲς ἀλλὰ καὶ 
πλασματικὲς ἀνάγκες ποὺ τεχνηέντως μᾶς ὑποβλήθηκαν.  Ἀφῆστε τὸ συναί-

σθημα τῆς ἀναξιότητος, ὅταν δὲν πετυχαίνουμε τὸν στόχο!
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Τὸ τίμημαΤὸ τίμημα
ΖΟΖΕΦ ΦΑΝΤΕΛ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΡΦΥΡΑ», 
ΑΘΗΝΑ 2014 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
(ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ)

Ὁ νεαρὸς Μωχάμετ, ἐξέχων 
γιὸς τῆς οἰκογένειάς του, ποὺ 
θὰ διαδεχθεῖ τὸν πατέρα του, 
ἀρχηγὸ τῆς φυλῆς ἀλ-Σαῒντ 
ἀλ-Μουσάουϊ ἀπὸ τὴ Βαγδάτη, 
πηγαίνει στὸ στρατόπεδο, γιὰ 
νὰ κάνει τὴ θητεία του.  Ὅταν 
τὸν ἔβαλαν νὰ κοιμηθεῖ στὸν 
ἴδιο θάλαμο μὲ τὸν Μασούντ, 
βαφτισμένο χριστιανό, ὁ Μω-
χάμετ, ὡς μωαμεθανός, κυρι-
εύθηκε ἀπὸ πανικό. Νὰ μείνει 
μ’ ἕναν ἄπιστο! Μετὰ βίας προ-
σαρμόστηκε.  Ἀλλὰ ὁ Μασούντ, 
μὲ διακριτικότητα καὶ εὐγένεια, 
τὸν κέρδισε, καὶ τελικὰ τοῦ συ-
νέστησε νὰ διαβάσει τὸ Κοράνι 
πραγματικά, λέξη λέξη, δίνο-
ντάς τους νόημα, καὶ νὰ εἶναι 
εἰλικρινὴς μὲ τὸν ἑαυτό του.  Ὁ 
Μωχάμετ τὸ ἔκανε εὐσυνείδη-
τα καὶ ἔμεινε ἔκπληκτος ἀπὸ τὶς 
ἀνακαλύψεις του...  Ἡ φιλία του 
μὲ τὸν Μασοὺντ ὁδήγησε στὴ 
στροφή του πρὸς τὸν  Ἰησοῦ καὶ 
τὴν κατ’ ἐπίγνωση ἀποδοχὴ τοῦ 
Εὐαγγελίου.

Ἡ ρήξη μὲ τὴ μουσουλμα-
νικὴ οἰκογένειά του ἦταν φοβε-
ρή.  Ἔπρεπε νὰ τὸν σκοτώσουν.  
Ἡ περιπέτειά του, μὲ τὴν κρυφὴ 
λατρεία τοῦ  Ἰησοῦ, τὶς λαχτά-
ρες του μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένεια 
ποὺ ἀπέκτησε στὸ μεταξὺ καὶ 
τὴ φυγή του, περιγράφονται μὲ 
θαυμάσιο τρόπο. Τελικὰ ἡ ἁγνὴ 
πίστη του καὶ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ 
τὸν ὁδήγησαν στὴ Γαλλία, ὅπου 
ἰσχύουν νόμοι χριστιανικοί, 
ἐλευθερίας τῆς συνείδησης, μὲ 
τὴν ἐλπίδα ὅτι δὲν θὰ τὸν ἐντο-
πίσουν οἱ φανατικοὶ τοῦ  Ἰσλάμ, 
ποὺ εἶναι ἐντεταλμένοι νὰ τὸν 
ἐκτελέσουν.

Τὸ β ιβλίο δ ιαβάζετα ι 
ἀπνευστὶ καὶ εἶναι μιὰ ἀληθινὴ 
ἱστορία πίστης μέσα στὸν σύγ-
χρονο, ταραγμένο κόσμο μας.

Φυσικὰ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸν 
νεαρὸ πιστὸ παραμένει: Στὴ Γαλ-
λία, ὅπου ἡ μαρτυρία τοῦ Χρι-
στοῦ δὲν συνεπάγεται κανένα 
ρίσκο, ποιὸ θὰ εἶναι τὸ τίμημα 
τῆς πίστης του, ποὺ γεννήθηκε 
καὶ δυνάμωσε μέσα στὴ θηριω-
δία τοῦ μουσουλμανισμοῦ;

Στὶς δυτικὲς κοινωνίες ὁ κίν-
δυνος γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ τὴν 
πίστη βρίσκεται ἀλλοῦ: στόν 
«πολιτισμό» τῆς κερδοσκοπίας, 
τῆς ἀπληστίας, τοῦ εὐδαιμονι-
σμοῦ, τῆς τεχνοκρατίας, τοῦ 
ἀτομικισμοῦ, τῆς μαζοποίησης, 
τῆς ἔλλειψης νοήματος ζωῆς... 
Καὶ ὁ παραδοσιακὸς πιστός, 
ἀνυποψίαστος, προσαρμόζεται 
σ’ αὐτόν...

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεία ἔμπνευση – Θεία ἔμπνευση – 
Πατερικὴ σοφία. Πατερικὴ σοφία. 
Μικρὴ ΦιλοκαλίαΜικρὴ Φιλοκαλία
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 
ΑΘΗΝΑ 2014

Εἶναι γνωστὸ τὸ βασικὸ 
πνευματικὸ ἔργο Φιλοκαλία 
τῶν  Ἱερῶν Νηπτικῶν Πατέρων 

τῆς  Ἐκκλησίας μας. Εἶναι μιὰ 
συλλογὴ ἔργων ἢ ἀποσπασμά-
των νηπτικῶν Πατέρων, τῶν  
Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου,  Ἰωάννου 
τῆς Κλίμακος, Βαρσανουφίου, 
Δωροθέου, Μαξίμου  Ὁμολογη-
τοῦ, Πέτρου Δαμασκηνοῦ, Μάρ-
κου τοῦ  Ἀσκητοῦ καὶ πολλῶν 
ἄλλων, ποὺ ἀναφέρονται στὴν 
πνευματικὴ κατάρτιση τῶν χρι-
στιανῶν, ἀσκητῶν καὶ λαϊκῶν, 
στὴ νήψη καὶ στὸν ἀγῶνα κατὰ 
τῶν παθῶν, στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν 
ἐπίτευξη τῆς Σωτηρίας. Στὸ ἔργο 
αὐτὸ καταρτίσεως τῆς συλλογῆς 
τῶν ἀποσπασμάτων εἶχαν ἀφο-
σιωθεῖ ὁ ἐπίσκοπος Μακάριος 
Νοταρᾶς (1731-1805) καὶ ὁ 
ἅγιος Νικόδημος ὁ  Ἁγιορείτης 
(1749-1809). Κατὰ τοὺς νεωτέ-
ρους χρόνους τὸ ἐξετύπωσε ὁ 
ἐκδοτικὸς οἶκος «ΑΣΤΗΡ» Πα-
παδημητρίου στὸ πρωτότυπο 
καὶ ἀργότερα τὸ μετέφρασε ὁ 
ἀείμνηστος  Ἀντώνιος Γαλίτης.

Στὴ νέα ἔκδοση τῆς Φιλο-
καλίας, μὲ τίτλο Θεία ἔμπνευση 
– Πατερικὴ σοφία. Μικρὴ Φιλο-
καλία, κατὰ ἀλφαβητικὴ σειρὰ 
τῶν ὀνομάτων τῶν συγγραφέ-
ων τῶν νηπτικῶν Πατέρων καὶ 
σὲ σύγχρονη γλῶσσα, προέβη 
ὁ πρωτοπρεσβύτερος καὶ τέως 
Γενικὸς  Ἐπιθεωρητὴς  Ἐκκλησι-
αστικῆς  Ἐκπαιδεύσεως π. Παρα-
σκευᾶς Ζωγράφος, προκειμένου 
νὰ διευκολύνει τοὺς πολλούς.  
Ἔμπειρος πνευματικὸς καὶ προ-
σαρμοσμένος στὶς πνευματικὲς 
ἀνάγκες τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, 
ὁ π. Παρασκευᾶς μᾶς προσφέρει 
τοὺς δύο τόμους τῆς «Πορείας 
Σωτηρίας», ὅπως τιτλοφορεῖ 
τὴν ἐκσυγχρονισμένη Φιλοκα-
λία, καὶ μᾶς δίδει νέο κίνητρο 
γιὰ τὴν πνευματική μας καλλι-
έργεια. Εὐχόμεθα ὁλόψυχα στὸν 
π. Παρασκευᾶ νὰ ἰδεῖ ἀγλαοὺς 
τοὺς καρποὺς τοῦ πολυχρόνου 
κόπου του καὶ τῆς ἐνεντηαετοῦς 
σταδιοδρομίας του.

ΔΗΜ. Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
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Μεγάλου Βασιλείου:  
«Πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου»

Κάθε χρόνο, μὲ τὴν ἀνα-
τολὴ τοῦ νέου ἔτους, οἱ 
ἄνθρωποι ἀνταλλάσσου-

με μεταξύ μας εὐχὲς καὶ δῶρα μὲ 
χαμόγελα χαρᾶς καὶ αἰσιοδοξίας. 
Νά ’ναι ὁ καινούργιος χρόνος 
καλύτερος, εἰρηνικός, πιὸ ἐλπι-
δοφόρος καὶ δημιουργικὸς ἀπ’ 
τὸν προηγούμενο. Κι ὅσο μεγα-
λώνουμε, ξαναγυρίζοντας στὰ 
παιδικά μας χρόνια, θυμόμαστε 
νοσταλγικὰ τὸν  Ἅγιο Βασίλειο, 
ποὺ γιορτάζει κάθε πρωτοχρο-
νιά, ὡς προστάτη τῶν φτωχῶν 
καὶ τῶν παιδιῶν. Μὰ ἡ ὡριμό-
τητα μᾶς ἐπιβάλλει νὰ ἐνστερνι-
στοῦμε πὼς ὁ Μέγας Βασίλειος, 
«πάντων τῶν πατέρων διδασκα-
λίας ὑπόδειγμα», θησαύρισε τὸν 
γλυκασμὸ τῆς εὐσέβειας στὶς 
ψυχὲς τῶν πιστῶν καὶ γέμισε τὶς 
καρδιὲς τῶν πεινασμένων ἀπὸ 
θεϊκὴ εὐφροσύνη.

Τὰ συγγράμματα καὶ οἱ ἐπι-
στολὲς ποὺ ὁ Μέγας Βασίλειος 
ἄφησε πνευματικὴ κληρονομιὰ 
στὴν οἰκουμένη εἶναι σταλάγμα-
τα σοφίας, καί «ἄρτος ἀγγέλων 
ὁ λόγος του». Σὲ μιὰ ὁμιλία του, 
λοιπόν, μὲ τίτλο «Πρόσεχε τὸν 
ἑαυτό σου», στηρίζει τὴ διαγωγὴ 
τοῦ ἀνθρώπου –θυμίζοντας τὸν 
ἀρχαῖο φιλόσοφο Σωκράτη– σὲ 
ἑλληνίζουσα μὲν ἀλλὰ ἐκχρι-
στιανισμένη ἀνθρωπολογία. 
Τονίζει τὴν ἀνάγκη συμμόρφω-
σής μας πρὸς τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ.  Ἡ προτροπὴ τοῦ  Ἁγίου 
σὲ σύντομη παρουσίαση ἴσως 
φανεῖ «δῶρο» πρωτοχρονιάτικο 
γιά... μεγάλα παιδιά! Δῶρο γιὰ 
τὴ συγκρότηση τῆς προσωπικό-
τητάς μας.

«Πρόσεχε σεαυτῷ μήποτε γέ-
νηται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ 
σου ἀνόμημα», λέει ὁ  Ἱεράρχης, 
ἑρμηνεύοντας τὸ ρητὸ ἀπὸ τὴν 

Παλαιὰ Διαθήκη (Δευτερονόμιο 
ιε΄ 9).  Ὁ λόγος τῆς ἀλήθειας 
εἶναι δύσκολο θήραμα, καὶ ἐμεῖς 
οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε εὔκολοι σὲ 
ἁμαρτωλὲς σκέψεις. Φυλάξου 
μὴ τυχὸν κάποτε σκέψη κρυφὴ 
στὴν καρδιά σου γίνει ἁμαρτία.  
Ἐκεῖ, στὸ κρυφὸ ἐργαστήρι τῆς 
καρδιᾶς, φωλιάζουν οἱ διαθέσεις 
μας, σχεδιάζονται οἱ προθέσεις, 
καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐνεργοῦνται οἱ κι-
νήσεις τῆς διάνοιάς μας.  Ἀπὸ 
ἐκεῖ ξεκινοῦν οἱ πράξεις. Πρό-
σεχε λοιπόν, μᾶς συμβουλεύει 
ὁ Μέγας Βασίλειος. Κι ἂν τὰ ζῷα 
ἔχουν ἀπὸ τὸν Θεὸ ἐκ φύσεως 
ἀφορμὲς γιὰ τὴν προστασία τους 
καὶ ξέρουν νὰ ἀποφεύγουν τὸ 
βλαβερὸ καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν 
τὸ ὠφέλιμο, ἐμεῖς ἔχουμε ἀπὸ 
τὸν Θεὸ τοῦτο τὸ παράγγελ-
μα, γιατὶ μᾶς ἔδωσε τὴ λογική: 
«Πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου».

Πρόσεξε τί σὲ βλάπτει καὶ τί 
σὲ ὠφελεῖ. Βλέπε τὰ ὁρατὰ μὲ 
τὰ μάτια σου, καὶ μὲ τὴ νοερὴ 
δύναμη τῆς ψυχῆς σου τὰ ἀό-
ρατα. Κι ἐπειδὴ μὲ τὰ μάτια σου 
δὲν μπορεῖς νὰ δεῖς οὔτε τὰ ἴδια 
σου τὰ μάτια οὔτε τὴν πλάτη σου 
οὔτε τὴ διάθεση στὸ βάθος τῶν 
σπλάγχνων σου, ἄκουγε τοῦ 
Θεοῦ τὸ πρόσταγμα: «Πρόσεχε 
τὸν ἑαυτό σου».  Ἄγρυπνα τὰ 
μάτια τῆς ψυχῆς σου. Στημένες 
παγίδες ὁλόγυρα. Πρόσεχε νὰ 
γλιτώνεις σὰν τὸ ζαρκάδι ἀπ’ τὰ 
δόκανα, σὰν τὸ πουλὶ ἀπ’ τὴν 
παγίδα.  Ἀλλιῶς, θὰ γίνεις τοῦ 
διαβόλου θήραμα καὶ αἰχμά-
λωτο ἀπὸ αὐτὸν θὰ κάνεις τὸ 
θέλημά του. Μὴ φανεῖς λοιπὸν 
κατώτερος ἀπὸ τὰ ζῷα στὴν προ-
στασία τοῦ ἑαυτοῦ σου.  Ἐσὺ 
εἶσαι προικισμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ 
μὲ λογική.

«Πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου». 

Οὔτε τὰ δικά σου οὔτε τὰ γύρω 
σου, ἀλλὰ μόνο τὸν ἑαυτό σου.  
Ἄλλο εἴμαστε ἐμεῖς, ἄλλο τὰ δι-
κά μας.  Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ ψυχὴ 
καὶ ὁ νοῦς καὶ ἔχουμε πλαστεῖ 
σύμφωνα μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ 
Δημιουργοῦ μας. Τὴν ψυχή 
σου πρόσεχε. Αὐτὴ φρόντιζε 
καὶ στόλιζέ την μὲ τὸ κάλλος 
τῆς ἀρετῆς. Μάθε ποιὸς εἶσαι. 
Θνητὸ τὸ σῶμα σου, ἀθάνατη 
ἡ ψυχή σου. Διπλῆ λοιπὸν εἶναι 
ἡ ζωή μας. Γρήγορα περνοῦν 
οἱ ἀπολαύσεις καὶ οἱ ἡδονὲς 
τῆς σάρκας. « Ἐπιμελοῦ ψυχῆς, 
πράγματος ἀθανάτου». Οἱ γιατροὶ 
προτείνουν θεραπεῖες γιὰ τὸ 
σῶμα.  Ὁ γιατρὸς τῶν ψυχῶν μὲ 
τὸ παράγγελμα αὐτὸ θεραπεύ-
ει τὴν ψυχὴ τὴν ταλαιπωρημένη 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Εἶναι βαρὺ τὸ 
ἁμάρτημα; Σοῦ χρειάζεται ἐξο-
μολόγηση καὶ πικρὰ δάκρυα, 
νηστεία, ἀγρυπνία καὶ προσευ-
χή. Μόνο πρόσεχε νὰ καταλα-
βαίνεις τὴν ὑγεία καὶ ἀρρώστια 
τῆς ψυχῆς.

Οἱ συμβουλὲς συνεχίζονται.  
Ὁ λόγος τοῦ  Ἁγίου –πάντα σὲ 
δεύτερο πρόσωπο– μὲ πατρικὴ 36
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Ἤδη ὁ  Ἅγιος ἔχει ἀνακαινί-
σει τὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ μὲ τὴν 
ἐλπίδα καὶ ἔχει ἑτοιμάσει πρό-
σφορο τὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ σπεί-
ρει καὶ ἄλλες ἠθικὲς προτροπές. 
«Ἐὰν προσέξεις τὸν ἑαυτό σου, 
θὰ ἀπολαμβάνεις τὰ παρόντα 
καὶ δὲν θὰ σὲ στενοχωρεῖ αὐτὸ 
ποὺ σοῦ λείπει. Πρὸ πάντων, θὰ 
καταστείλεις τὸν θυμό σου, θὰ 
συγκρατεῖς τὴ γλῶσσα σου, δὲν 
θὰ χειροδικεῖς. Θὰ χαλιναγωγεῖς 
τὰ πάθη σου, καὶ ἡ γαλήνη θὰ 
κυριαρχήσει στὴν ψυχή σου. 
Μὰ τὸ πιὸ σπουδαῖο: ἡ σωστὴ 
κατανόηση τοῦ ἑαυτοῦ σου θὰ 
σὲ κατευθύνει νὰ ἐννοήσεις 
τὸν Θεό. Τότε θὰ ἐξερευνήσεις 
τὸν Δημιουργὸ καὶ Ποιητὴ τοῦ 
παντὸς καὶ θὰ δεῖς στὸν ἑαυτό 

σου τὴ μεγάλη Σοφία τοῦ Κτί-
στη. Θὰ ἀντιλαμβάνεσαι ἀσώ-
ματο τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴν ἀσώματη 
ψυχὴ ποὺ ὑπάρχει μέσα σου.  
Ἀόρατος εἶναι ὁ Θεός, ἀφοῦ 
ἀόρατη στὰ μάτια σου εἶναι καὶ 
ἡ ψυχή σου.  Ἔτσι, μόνο μὲ τὴν 
πίστη θὰ ἔχεις νοητὴ ἀντίληψη 
τοῦ Θεοῦ».

Ἡ ὁμιλία πλησιάζει πρὸς τὸ 
τέλος, ἀλλὰ ὁ  Ἱεράρχης ἔχει 
ἀκόμη νὰ διδάξει τὸ ποίμνιό 
του, γιὰ νὰ τοῦ ἐμφυσήσει τὸν 
θαυμασμὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, 
γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, καὶ 
νὰ τοῦ ἐμπνεύσει τὸ χρέος ποὺ 
ἔχουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. «Σκέ-
ψου», λέει, «ποιὰ δύναμη παίρ-
νει τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ψυχή.  Πῶς 
δέχεται ἀπὸ τὴν ψυχὴ τὴ ζωή, 

ἀγάπη καὶ τρυφερότητα σταλάζει 
μέσα μας γάργαρος καὶ ἁγιαστι-
κός. Τὰ ἐρωτήματα μᾶς κεντοῦν. 
Οἱ προτροπές του μᾶς κρατοῦν 
σὲ ἐπαγρύπνηση. «Νὰ εἶσαι νη-
φάλιος καὶ συνετός. Μὴ χάνεις 
τὸ παρὸν ἐξαιτίας τῆς ὀκνηρίας 
σου. Εἶναι ἀρρώστια τῆς ψυχῆς ἡ 
ἀποχαύνωση τῶν λογισμῶν καὶ 
ἡ τάση νὰ περιεργάζεσαι τοὺς 
ἄλλους. Νὰ βλέπεις τὸ δοκάρι 
ποὺ εἶναι στὸ μάτι σου, καὶ ὄχι 
τὸ καρφάκι στὸ μάτι τοῦ ἀδελ-
φοῦ σου. Κι ἐρεύνα τὸν ἑαυτό 
σου ὄχι ἐξωτερικὰ σὰν τὸν φα-
ρισαῖο, ποὺ δικαίωνε τὸν ἑαυτό 
του καὶ ἐξευτέλιζε τὸν τελώνη». 
Τὰ χωρία τῆς Γραφῆς, ἑρμηνευ-
μένα κάθε φορὰ μὲ εὔστοχα 
παραδείγματα, ἐπιβεβαιώνουν 
τὰ λόγια του.

«Νὰ θυμᾶσαι τὴ φύση σου, 
ἂν προσέχεις τὸν ἑαυτό σου. 
Ποῦ εἶναι ἡ δύναμη καὶ ἡ ἐξου-
σία, ἡ ρητορικὴ δεινότητα, ὁ 
πλοῦτος καὶ τὰ ἀξιώματα αὐτῶν 
ποὺ ἔζησαν μὲ μύριες ἀπολαύ-
σεις; Κι ἂν εἶσαι φτωχός, μὴ χά-
νεις κάθε ἐλπίδα.  Ὕψωσε τὴν 
ψυχή σου σὲ ὅσα ἔχει δημιουρ-
γήσει γιὰ σένα ὁ Θεός. Εἶσαι 
ἄνθρωπος, τὸ μόνο θεόπλαστο 
ἀπὸ τὰ ζῷα. Στοχάζεσαι τὸν Θεὸ 
μὲ τὴν ψυχή σου. Κατανοεῖς τὴ 
φύση τῶν ὄντων μὲ τὸν λογισμὸ 
καὶ ἀπολαμβάνεις τὸν γλυκύ-
τατο καρπὸ τῆς σοφίας.  Ὅλη ἡ 
Δημιουργία εἶναι στὰ χέρια σου. 
Θαυμάζεις τὸ κάλλος καὶ τὴν τά-
ξη τοῦ κόσμου, καὶ ἐσὺ ἐφεῦρες 
τέχνες, ἵδρυσες πόλεις, ὑπέταξες 
τὴ γῆ καὶ τὴ θάλασσα. Γιὰ σένα 
ὑπάρχει ὁ Θεὸς ἀνάμεσα στοὺς 
ἀνθρώπους. Γιὰ σένα ἡ χορηγία 
τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, ἡ κατά-
λυση τοῦ θανάτου, ἡ ἐλπίδα τῆς 
ἀναστάσεως, τὰ θεῖα προστάγ-
ματα ποὺ σοῦ τελειοποιοῦν τὴ 
ζωή, ἡ πορεία πρὸς τὸν Θεό, ἡ 
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, τὰ στε-
φάνια τῆς δικαιοσύνης, ἐφόσον 
δὲν ἀποφύγεις τοὺς κόπους τῆς 
ἀρετῆς».

πῶς ἀφομοιώνονται οἱ γνώσεις, 
πῶς χαράσσονται οἱ ἐντυπώσεις. 
Πῶς χάνει τὸ κάλλος της ἡ ψυ-
χή, ὅταν γλιστρᾷ στὰ πάθη, καὶ 
ὅταν ἀναβαπτισθεῖ μὲ τὴ μετά-
νοια, πῶς τρέχει νὰ ὁμοιωθεῖ 
πρὸς τὸν Κτίστη. Κι ὅταν κατα-
νοήσεις τὴν ψυχή, θαύμασε πῶς 
ὁ “ἀριστοτέχνης” δημιούργησε 
τὸ σῶμα σου.  Ὄρθιο σὲ ἔπλασε, 
γιὰ νὰ γνωρίζεις ἀπὸ τὸ σχῆμα 
αὐτὸ πὼς ἡ ζωή σου προέρχε-
ται ἀπὸ τὴν οὐράνια συγγένεια.  
Ἀνοδικὴ πορεία ἔχει ἡ ὁρμὴ τοῦ 
ἀνθρώπου. Μελέτησε τὴ θέση 
καὶ χρήση τῶν αἰσθήσεων, τὴ 
φύση καὶ δύναμη τῆς γλώσσας, 
τὶς λειτουργίες τοῦ σώματος, τὰ 
ρυάκια τοῦ αἵματος, μὲ τὴ μονα-
δικὴ λογική σου ἱκανότητα... Καὶ 

τότε θὰ κατανοήσεις τὴν ἀνεξε-
ρεύνητη σοφία τοῦ Ποιητῆ σου, 
ὥστε καὶ σὺ ὁ ἴδιος νὰ πεῖς μὲ 
τὸν Προφήτη: “ Ἐθαυμαστώθη 
ἡ γνῶσίς Σου ἐξ ἐμοῦ”. Πρόσεχε 
λοιπὸν παντοῦ, γιὰ νὰ προσέχεις 
τὸν Θεό. Σὲ Αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα 
καὶ ἡ δύναμη στοὺς αἰῶνες τῶν 
αἰώνων.  Ἀμήν».

Καὶ ἐνῷ μὲ τὴ μελέτη τοῦ 
συγγράμματος ἀκούστηκε ἡ θε-
ουργὸς πνοὴ τοῦ «ἐκ Καισαρείας 
καὶ Καππαδόκων χώρας» Μεγά-
λου Βασιλείου, ἠχεῖ ὡς αὔρα 
λεπτὴ στὴν καρδιά μας ἀπὸ τὰ 
βάθη τῶν δεκαεπτὰ αἰώνων τὸ 
πρόσταγμά του: «Πρόσεχε τὸν 
ἑαυτόν σου».

ΑΝΝΑ Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-
ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Τὰ συγγράμματα καὶ οἱ ἐπιστολὲς ποὺ ὁ Μέ-
γας Βασίλειος ἄφησε πνευματικὴ κληρονομιὰ 
στὴν οἰκουμένη εἶναι σταλάγματα σοφίας, καί 

«ἄρτος ἀγγέλων ὁ λόγος του». K
K
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Τὴν ἔλεγαν Οὐρανία...

Πόσα χρόνια πέρασαν, 
ἀλήθεια... τριάντα, σαρά-
ντα, ἢ καὶ περισσότερα; 

Τί σημασία ἔχει, ἀφοῦ οἱ μνῆμες 
μένουν ἀπὸ τότε νωπὲς ἀκόμα 
στὸν νοῦ καὶ στὴν καρδιά... 
Τότε, ποὺ σ’ ἕνα μικρὸ χωριὸ 
τῶν Κυκλάδων τέσσερα μικρὰ 
παιδιά, ἀδελφάκια, περίμεναν 
μὲ λαχτάρα κάθε ἑβδομάδα τὸν 
ταχυδρόμο νὰ ἔλθει ἀπὸ τὴ Χώ-
ρα καὶ νὰ ἀφήσει γι’ αὐτὰ κάτι 
ποὺ τὰ γέμιζε χαρά!

Καθισμένα στά «περίπατα» 
τοῦ νησιώτικου σπιτιοῦ, τὴν ὁρι-
σμένη ἡμέρα καὶ ὥρα, περίμεναν 
νὰ ἀκούσουν ἀπὸ τὸν δρόμο τὴ 
γνωστὴ φωνὴ τοῦ ταχυδρόμου 
νὰ τὰ καλεῖ νὰ πάρουν ἐκεῖνο 
τὸν σκουρόχρωμο, μεγάλο φά-
κελλο, μὲ τὸ ὄνομα τῆς μητέρας 
γραμμένο πάνω του.

Πανηγύρι γινόταν ἀργότερα 
στὴ σάλα, ὅταν, μὲ τὸ ποὺ τέ-
λειωνε τὶς δουλειὲς ἡ μητέρα, 
συνήθως τὶς ἀπογευματινὲς 

ὧρες, καθισμένη ἡ ἴδια στὸν 
καναπὲ καὶ δίπλα της ἢ καὶ κα-
τάχαμα σταυροπόδι τὰ παιδιά, 
περιεργάζονταν τὸν φάκελλο, 
λίγο πρὶν τὸν ἀνοίξουν: 

«Κυρίαν  Ἑλένη Κ...  Ὑστ... 
Τ... Κυκλάδων».

Καὶ ὕστερα μιὰν ἀκόμη, τε-
λευταία ματιὰ στὴν ἀποστολέα:

«Οὐρανία Μπ...,  Ἀθῆναι».
Ὁ ἴδιος πάντα γραφικὸς χα-

ρακτήρας· τὰ ἴδια πάντα γράμ-
ματα· τὰ ἴδια ὀνόματα· οἱ ἴδιες 
διευθύνσεις· καὶ μετά, τὸ ἄνοιγ-
μα τοῦ φακέλλου.

Ὦ, μὲ πόσο ἐνδιαφέρον τὰ 
παιδικὰ ματάκια κοίταζαν καὶ 
ξανακοίταζαν, ἀπὸ τὸ ἐξώφυλ-
λο ἀκόμη, τὸ παιδικὸ περιοδικό 
–γιατὶ αὐτὸ ἦταν τὸ περιεχόμενο 
τοῦ φακέλλου–, πρὶν ἀκόμη τὸ 
ξεφυλλίσουν. Καινούργιες κάθε 
φορά, πολύχρωμες ζωγραφιές, 
καινούργιες ἱστορίες, καινούρ-
για παιχνίδια, αἰνίγματα, γρίφοι, 
σπαζοκεφαλιές, ἀστεῖα ἀνέκδοτα 
καὶ ὅ,τι ἄλλο ἔκανε τὰ παιδιὰ νὰ 
χαροῦν καὶ νὰ γελάσουν, ἔτσι 
καθὼς ἡ μητέρα συνήθιζε νὰ 
τοὺς τὸ διαβάζει.

Ζωὴ τοῦ Παιδιοῦ τὸ ἔλεγαν 
τὸ περιοδικάκι, καὶ ἦταν τόση ἡ 
ἀγάπη τους γι’ αὐτό, ποὺ κάθε 
φορὰ ποὺ τὸ ἔπαιρναν, ἦταν 
σὰν νὰ τὸ ἔπαιρναν γιὰ πρώτη 
φορά. Δὲν ξέρω· ἢ μᾶλλον ξέ-
ρω· ξέρω ὅτι μέσα σ’ αὐτὸ τὸ 
μικρὸ χωριὸ μὲ τὶς ἐλάχιστες 
ἢ καὶ ἀνύπαρκτες πνευματικὲς 
εὐκαιρίες, αὐτὸ τὸ ὄμορφο περι-
οδικὸ γινόταν μιὰ μικρὴ γέφυρα, 
ποὺ περνοῦσε τὰ παιδιὰ καὶ τὰ 
ἔφερνε στὴν πρώτη τους συνά-
ντηση καὶ στὴν πρώτη τους γνω-
ριμία μὲ τὸν Χριστό. Μέσα ἀπὸ 
τὶς ὄμορφες παιδικὲς ἱστορίες καὶ 38
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τὰ διηγήματα, ποὺ ἀνέβαζαν τὸ 
πνεῦμα, ἄρχιζαν σιγὰ σιγὰ νὰ 
παίρνουν μηνύματα ζωῆς. Μη-
νύματα ποὺ χαράσσονταν στὴν 
παιδικὴ ψυχή, καὶ σίγουρα ἔμει-
ναν ἀνεξίτηλα μέσα στὸν χρόνο.

Ὅμως ποιὰ ἦταν ἡ ἀποστο-
λέας αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ; Τὰ 
παιδιὰ ποτὲ δὲν τὴ γνώρισαν. Τὴ 
γνώριζε ὅμως καὶ τὴ γνωρίζει ὁ 
Θεός.

«Οὐρανία τὴ λένε», ἔλεγε 
συχνὰ μὲ καμάρι ἡ μητέρα, καὶ 
εἶχαν, λέει, τυχαῖα γνωριστεῖ 
σὲ ἕνα ταξίδι της στὴν  Ἀθήνα.  
Ἦταν τότε ποὺ ἡ Οὐρανία ἀνέλα-
βε μὲ τὴ φλόγα τῆς καρδιᾶς της 
καὶ τὴν ἀγάπη της νὰ τροφοδοτεῖ 
πνευματικὰ τὰ μικρὰ παιδάκια, 
μέσα σὲ μιὰ ἐποχὴ πνευματικῆς 
στέρησης καὶ ξηρασίας.

Τὰ χρόνια πέρασαν. Τὰ παι-
διὰ μεγάλωσαν. Πῆραν τὸν δρό-
μο τους.  Ὅταν ἦλθαν ἀργότερα 
στὴν πρωτεύουσα, τὴν ἀναζήτη-
σαν.  Ἀλλὰ καὶ ἐκείνη εἶχε πάρει 
τὸν δικό της δρόμο. Τὸν δρόμο 
τοῦ Οὐρανοῦ.

Πόσο θὰ ἤθελαν τὰ παιδιά, 
ἔστω καὶ τώρα, τόσα χρόνια 
μετά, νὰ ἀπευθύνουν ἕνα θερ-
μό, μεγάλο «Εὐχαριστῶ» στὴν 
Οὐρανία τοῦ Οὐρανοῦ καὶ νὰ 
τῆς ποῦν πὼς ὁ ἱεραποστολικός 
της ζῆλος, μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ 
τὸν κόπο της, δὲν πῆγε χαμένος. 
Φλογίτσες ἄναβε κάθε φορὰ στὶς 
παιδικὲς ψυχές τότε, γιὰ νὰ φω-
τίζουν τὸν δρόμο τῆς ζωῆς τους 
σήμερα· τώρα ποὺ τὸ ἔχουν 
τόση ἀνάγκη! Καὶ ἀκόμα νὰ τὴ 
διαβεβαιώσουν πὼς ὁ σπόρος 
ποὺ ἔπεφτε στὸ χωράφι τῆς 
ψυχῆς τους φαίνεται πὼς σιγὰ 
σιγὰ βλάστησε καὶ καρποφόρη-
σε γλυκοὺς καρπούς.

Ἀλήθεια, πόσο θαυμαστὸ τὸ 
ἔργο τῶν ἱεραποστόλων τότε, 
σήμερα καὶ πάντα...

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Εἰς Μνημόσυνον
ΜΑΤΡΩΝΑ

Ἀκριβή μου Ματρώνα,
Ἔφυγες πλημμυρισμένη ἀπὸ 

τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ κάποιο γλυ-
κοχάραμα τοῦ Σεπτέμβρη. Δό-
θηκες ὁλοκληρωτικὰ στὸ ἔργο 
Του μὲ πίστη σταθερή, ἀκλό-
νητη, μὲ ἀφοσίωση καὶ ἀγάπη 
ἁγνότατη, ἀφοῦ γιὰ συντροφιὰ 
εἶχες χαράξει στὴν καρδιὰ τὸ 
ἅγιο ὄνομά Του. 

Στολίδι εἶχες τὸ χαμόγελο, 
τὸν λόγο ἄρωμά σου. Μαργαρι-
τάρια σπάνια ὅλα τὰ κηρύγματά 
σου.  Ἀνεκτίμητη ἡ προσφορά 
σου γιὰ κάθε ψυχὴ ξεχωριστά.

Ἀγαπημένη μου, κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς νοσηλείας σου, 
δίδαξες ταπείνωση, ὑπομονή, 
λεπτότητα στοὺς τρόπους καὶ 
πίστη. Πίστη ἄσειστη, ἀπαρα-
βίαστη ἕως τὴν ὕστατη στιγμή, 
ἀφοῦ ψιθύριζες συχνά, Δόξα Σοι 
ὁ Θεός, Δόξα σοι ὁ Θεός.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη.  Ἱκέτευε 
ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἡ μαθήτρια τοῦ κύκλου σου 
ἀπὸ τὴ Σίνδο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΖΙΡΗ

Ἡ Ματρώνα γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε 
στὴ Θεσσαλονίκη. Εἶχε πανεπιστημιακὴ 
μόρφωση καὶ ὑπῆρξε στέλεχος μέσα στὸ 
χριστιανικὸ  Ἔργο τῆς  Ἀδελφότητας τῆς 
Ζωῆς.  Ἦταν ἐργάτρια τοῦ Εὐαγγελίου, 
διακόνισσα, κυκλάρχισσα, δραστήρια 
καὶ ἀκούραστη σὲ κατασκηνωτικὲς 
ὀργανώσεις, ἑορτὲς καὶ ἐκδρομές.  Ἐπὶ 
δεκατέσσερα συναπτὰ ἔτη ἔδρασε στὴ 
Σίνδο, καὶ πολλὲς ψυχὲς ὠφελήθηκαν 
ἀπὸ τὴ γλαφυρότητα τοῦ λόγου καὶ τὴν 
ἀπέραντη ἀγάπη της.  Ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ 
στὶς 4/9/2014.
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Εἰς Μνημόσυνον
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Παλαιὰ καὶ νέα μέλη τῶν 
Χριστιανικῶν Μαθητικῶν  
Ὁμάδων, μέλη μιᾶς με-

γάλης οἰκογένειας μέσα στὴν 
ὁποία ἔχουμε ζήσει εὐλογημέ-
νες στιγμὲς ποὺ εὔφραναν τὴν 
ψυχή μας καὶ σημάδεψαν τὴ ζωή 
μας, ἀποχαιρετᾶμε εὐλαβικὰ ἕνα 
πρόσωπο ἀγαπητὸ καὶ σεβαστό: 
τὴ Μαργαρίτα Πανταζοπούλου.

Γνωρίσαμε τὴ Μαργαρίτα 
Πανταζοπούλου ὡς ὑπεύθυνη 
τῶν Χριστιανικῶν Μαθητικῶν  
Ὁμάδων, ὡς ἀρχισυντάκτρια τῆς 
Ζωῆς τοῦ Παιδιοῦ, ὡς συγγρα-
φέα βιβλίων, ἄρθρων, διηγημά-
των, χρονογραφημάτων καὶ δο-
κιμίων, ἐξαιρετικὴ φιλόλογο.  Ὡς 
ὁμιλήτρια σὲ συνέδρια, ἑορτές, 
διήμερα ὁμαδαρχῶν, ἡμερίδες, 
συναντήσεις γονέων, ἐξορμήσεις 
ἀγάπης καὶ ἱεραποστολῆς, ἀκό-
μη καὶ ὡς ποιήτρια.

Ὅμως ὅλα τὰ παραπάνω δὲν 
ἀρκοῦν νὰ σκιαγραφήσουν τὴν 
προσωπικότητά της, τοὐλάχι-
στον ὅπως ἐμεῖς τὴ γνωρίσαμε. 
Τὴ νιώσαμε κοντά μας σὰ μητέ-
ρα σὲ ἕνα ξεχωριστὸ σταθμὸ τῆς 
ζωῆς μας, τὴν κατασκήνωση στὴ 
Βραυρῶνα. Στὸ πρόσωπό της ἡ 
εὐγένεια, ἡ καλοσύνη, ἡ καλλι-
έργεια, τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ! Τὰ 
λόγια της νὰ στάζουν τὴ γλύκα 
καὶ τὴ δροσιὰ τοῦ Οὐρανοῦ! 
Παντοῦ· στὴν ὀνοματοθεσία, 
στὸ ἐκπαιδευτικό, στὸ ἁγιογρα-
φικό, στὴν κουζίνα. Νὰ λὲς νὰ 
σταματήσουν τὰ πουλιὰ καὶ τὰ 
τζιτζίκια, νὰ ἀκοῦς μόνο ἐκείνη! 
Νὰ παίρνει μιὰ ὁποιαδήποπτε 
εἰκόνα καὶ νὰ τὴν κάνει κείμε-

νο, ποίημα, ἐρέθισμα ψυχῆς.  
Ὁ λόγος της ἁπλός, μεστός, βα-
θύς, νηφάλιος, γεμάτος ἀγάπη 
καὶ εὐθυκρισία. Πάντα ἐνημε-
ρωμένη, μὲ πλοῦτο γνώσεων, 
τὸν ὁποῖο μὲ σοφία μᾶς μετέδιδε 
μὲ τὸ προσωπικό της διδακτικὸ 
χάρισμα.  Ἤξερε νὰ κατεβαίνει 
στὸ ἐπίπεδό μας, ἀλλὰ μᾶς ἤθε-
λε καὶ νά «τεντωνόμαστε», νὰ 
τὸ ξεπερνᾶμε, στὴν προσέγγιση 
πνευματικῶν θεμάτων.

Ἦταν προσηνὴς καὶ φιλικὴ 
πρὸς ὅλους, μὲ γνήσια καλο-
σύνη, ἀλλὰ σταθερὴ καὶ ἀνυπο-
χώρητη στὶς ἐπιταγὲς τοῦ Νόμου 
τοῦ Θεοῦ. Χειριζόταν μὲ σύνεση 
καὶ λεπτότητα δύσκολες κατα-
στάσεις, ὅποτε αὐτὲς ἀνέκυπταν. 
Τὸ γλυκό της χαμόγελο τὴν 
ἔκανε προσιτὴ σὲ ὅλους, ἀπὸ 
τὸ μικρότερο παιδὶ μέχρι τὸν 
μεγαλύτερο ἐπιστήμονα.

Στὸ μυαλὸ τοῦ καθενὸς καὶ 
τῆς καθεμιᾶς μας ὑπάρχουν 
ἀναρίθμητες ἀναμνήσεις καὶ 
σκέψεις γιὰ τὴν ἀγαπημένη μας 
Μαργαρίτα Πανταζοπούλου, 
ὅμως αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι 
ἡ οὐσία τοῦ ἔργου της, ἡ πα-
ρακαταθήκη ποὺ μᾶς ἄφησε: ἡ 
ζωὴ μὲ τὸν Χριστό. Αὐτὸ ἦταν ὁ 
σκοπὸς τῆς ζωῆς της!  Ὑπῆρξε 
σὲ ὅλη της τὴ ζωὴ μιὰ ἀθλήτρια 
τοῦ πνεύματος, μιὰ ἀθλήτρια 
τοῦ Χριστοῦ, μιὰ ἀθλήτρια τῆς 
ἱεραποστολῆς.  Ἀθλήτρια «Στῆς 
ἀλήθειας τὸν στίβο», « Ἀναμ-
μένη Λυχνία» σὲ «Πορεία στὸ 
Φῶς», «Μὲ τὸ χέρι στ’ ἀλέτρι» 
γιὰ πλούσια «Καρποφορία».

Στὴ σκέψη της πάντα κυριαρ-

χοῦσε ἡ αἰωνιότητα. Διαβάζουμε 
τὰ λόγια της σ’ ἕνα κείμενο τοῦ 
Κλήμη τῆς Ζωῆς τοῦ Παιδιοῦ: 
«Τὸ πότε ἐρχόμαστε καὶ τὸ πό-
τε φεύγουμε ἀπὸ τὴ ζωή, μὲ τὸν 
ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, δὲν ἔχει 
ἰδιαίτερη σημασία. Γιὰ νὰ μὴν 
παρεξηγηθῶ, τὸ πότε δὲν ἔχει 
σημασία. Σημασία ἔχει τό, ὅποτε 
καὶ ἂν φύγουμε, νὰ εἴμαστε ἕτοι-
μοι νὰ ζήσουμε μιὰ αἰωνιότητα».

Σὲ αὐτὴ τὴν αἰωνιότητα πο-
ρεύεσαι τώρα, σεβαστή μας δε-
σποινὶς Πανταζοπούλου. Προ-
σεύχου τώρα γιὰ ἐμᾶς, τὰ μέλη 
τῶν Χριστιανικῶν Μαθητικῶν  
Ὁμάδων, καὶ τὰ χιλιάδες παιδιὰ 
ποὺ δέχθηκαν τὴν εὐεργετικὴ 
προσφορά σου, νὰ συνεχίσουμε 
νὰ βαδίζουμε σταθερὰ ἀκολου-
θώντας τὰ βήματά σου «Στοῦ 
Θεοῦ τὸ μονοπάτι».

ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ (Χ.Μ.Ο.)
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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

55 Χρόνια στὸ Κελλὶ τῆς Φυλακισμένης
Πρόνοια Συνεργαζομένων Χριστιανικῶν Σωματείων «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»
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