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Ἥρωες, σηκωθεῖτε...
Ἥρωες, τῆς φιλτάτης μου πατρίδας,
σπρώξετε τὶς ταφόπετρες
καὶ τὸ μακάριο ὕπνο·
σηκωθεῖτε...
Τ’ ἀποκομμένα μέλη σας συνάχτε
κι ἀπ’ τὰ μαλλιὰ τὰ δαφνοστόλιστα
τὰ χώματα σκορπίστε...

Ὁ ἐχθρὸς δὲν ἐλλοχεύει πιὰ
ἔξω ἀπ’ τὰ σύνορα.
Ἀνόσιος βαδίζει ἀνάμεσά μας·
πότε σὰν ψίθυρος
κι ἄλλοτε σὰ μπουρλότο
κάτ’ ἀπ’ τὴ βίβλο τῆς ἱστορίας μας·
Ἀποσκεπάζει τὴ μνήμη τῶν προγόνων
καὶ τῆς φυλῆς τὸ ρῖγος
μέσ’ στ’ ἄτολμα στήθη μας...

Ἥρωες, τῆς φιλτάτης μου πατρίδας, 
σηκωθεῖτε...
Τὴν πρωτινή σας θέση λάβετε
σὲ μιὰ πατρίδα ποὺ δὲν ἔχει πιὰ ἥρωες...
δὲν ἔχει πιὰ μεγάλες ὧρες...
«διὰ νὰ λάμψῃ πάλιν ὁ Σταυρὸς
καὶ νὰ λάβῃ πάλιν ἡ  Ἑλλὰς τὴν ἐλευθερίαν της».

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Τὸ περιεχόμενο τῆς μεγάλης αὐτῆς μέρας τῆς 
γιορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μᾶς τὸ δίνει ἕνας 
διπλὸς χαιρετισμός.

Μήνυμα τοῦ οὐρανοῦ εἶναι ὁ πρῶτος.  Ἀπὸ κεῖ 
σταλμένος ἔρχεται ὁ  Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ καὶ ἀπευ-
θύνει στὴν Παρθένο Μαρία, τὴν ταπεινὴ κόρη τῆς 
Ναζαρέτ, τὸν χαρμόσυνο χαιρετισμό: «Χαῖρε Κεχαρι-
τωμένη Μαρία.  Ὁ Κύριος μετὰ σοῦ».

Καὶ ὁ δεύτερος εἶναι βγαλμένος ἀπὸ τὴν ποιητικὴ 
καρδιὰ τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ, ποὺ ἔζησε καὶ πόνεσε 
τὸ δρᾶμα τῆς φυλῆς μας: «Χαῖρε ὦ 
χαῖρε  Ἐλευθεριά».

Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία – 
Χαῖρε  Ἐλευθερία. Στὸ δίπτυχο αὐτὸ 
Χαῖρε κρύβεται τὸ νόημα τῆς τρανῆς 
αὐτῆς ἑορτῆς. Εἶναι καρπὸς Θείας 
συνέργειας καὶ ἔντονου πόθου τῆς 
ἑλληνικῆς ψυχῆς γιὰ τὴν  Ἐλευθερία. 
Αὐτὴ τὴ διπλὴ ἐλευθερία πανηγυρί-
ζουμε καὶ πάλι. Τὴν ἐλευθερία ποὺ 
γέννησε ἡ θυσία τοῦ Θεοῦ μας καὶ τὴν γαλούχησε 
καὶ τὴν ἔθρεψε τὸ αἷμα τῶν ἡρώων καὶ τῶν μαρτύρων 
τῆς  Ἐκκλησίας μας.

Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ κάνω ἐδῶ μιὰ ἐπισήμανση 
ὅσον ἀφορᾷ στὴν ἐθνικὴ ὑπόσταση τῆς ἐλευθερίας, 
δηλαδὴ στὸν χαιρετισμὸ τοῦ ποιητῆ μας. Νομίζω πὼς 
εἶναι χρήσιμη.

Ἡ ἡμέρα αὐτή, τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821, δὲν 
εἶναι ἡ γενέθλια ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους, 
ἀλλὰ ἡ ἡμέρα ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ της. Τὴν ἑτοίμασε ὁ 
πόθος τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς γιὰ τὴ λευτεριά. Αὐτὰ 
τὰ χρόνια, τὰ τόσα πολλά, δὲν ἦταν χρόνια μιᾶς πα-
θητικῆς ἀναμονῆς, μιᾶς μοιρολατρικῆς ἀπαντοχῆς, 
ἀλλὰ ἦταν χρόνια ἑτοιμασίας καὶ ὡρίμανσης τοῦ με-
γάλου πόθου. Μᾶς τὴν κληροδότησαν οἱ πρόγονοί 
μας μὲ τὸν πόθο τους καὶ μὲ τὸ αἷμά τους. « Ἐκεῖνοι 
ποὺ σπείρανε τῆς λευτεριᾶς τὸν σπόρο λαχταρισμένο 
δῶρο στὴ σκλαβωμένη γῆ».

Πάλεψαν ἐκεῖνοι καὶ ἐπαναπάτρισαν τὴ λευτεριὰ 
στὴν  Ἑλλάδα μας, ὅμως ἡ διατήρησή της βαραίνει τώρα 
τοὺς δικούς μας ὤμους. Καὶ ἂς μὴν ξεχνοῦμε τὴ σοφὴ 
ρήση τοῦ ἀρχαίου ρήτορά μας, τοῦ Δημοσθένη: «Τὸ 
φυλάξαι τὰ ἀγαθὰ χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι ἐστί».

Μὴν ξεχνοῦμε πὼς καὶ σήμερα ὕπουλα κινδυνεύει 
ἡ λευτεριά μας. Πολλοὶ ζητοῦν νὰ ἀποχρωματίσουν 
τὴν ἐθνική μας συνείδηση καὶ τὴν ὀρθή μας πίστη 
στὴν  Ὀρθοδοξία. Θέλουν νὰ μᾶς ἀποκόψουν ἀπὸ 
τὶς ρίζες μας. Μὰ εἶναι δυνατὸν νὰ σταθεῖ ἕνα δέντρο, 
ὅταν ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὶς ρίζες του;

Ἡ ἱστορία πάντα διδάσκει, καὶ μὲ τὰ θετικὰ καὶ μὲ 
τὰ ἀρνητικά της στοιχεῖα. Τί μᾶς λέει; «Τὸ πνεῦμα νικᾷ 

τὴν ὕλη.  Ἡ μηχανὴ ἡττᾶται ἀπὸ τὴν ψυχή. Τὸ κύλι-
σμα τῶν αἰώνων στὴ ζωὴ κάθε λαοῦ ἔχει περίτρανα 
ἀποδείξει πὼς ἡ πίστη στὸ πνεῦμα καὶ στὰ ἰδανικὰ 
ἀποτελεῖ γι’ αὐτὸ τὸν ἰσχυρό του πύραυλο».

Τὰ ἔθνη δὲν ἀξίζουν μόνο νὰ μένουν ἔθνη, ἂν 
δὲν εἶναι συνάμα ζύμη γιὰ δημιουργία πολιτισμοῦ. 
Οἱ  Ἕλληνες διατήρησαν τὸ ἐθνικὸ ἐγώ τους, ὅσο κι 
ἂν σμίξανε μὲ ἄλλες φυλές, καὶ δημιούργησαν πο-
λιτισμοὺς τὸν ἕνα κατόπι τοῦ ἄλλου, ἀπὸ τότε ποὺ 
φανερώθηκαν ὡς ἔθνος ἀνάμεσα στὰ ἔθνη.

Τὸ παρελθὸν μᾶς δίνει πάντοτε τὸ δικό του στίγμα.  
Ἀποτελεῖ γιὰ ὅλους μας ὁδηγό, στήριγμα, ἔλεγχο, 
ἐρέθισμα, ἐλπίδα, αἰσιοδοξία.  Ἐλπίδα γιὰ ἕνα κα-
λύτερο αὔριο.

Νὰ δώσει ὁ Θεός.

Μ’ ἀγκωνάρια παρμένα ἀπ’ τὰ θέμελά σου
κτίσαν τὰ ἐθνικά τους σπιτικὰ
σ’  Ἀνατολὴ καὶ Δύση οἱ λαοί.
Σκέπη τους ἡ δική σου
τρισχιλιόχρονη πορεία
μέσα στοῦ πνεύματος τὴν αἴγλη
καὶ στὴ θεόγραφη τῆς χριστιανοσύνης διδαχή.

Διαμελίζεσαι ἀέναα μέσα στῶν χρόνων τὴ ροὴ
ἀπ’ τῆς ἀδικίας τὶς ἁρπάγες
κι ἀπ’ τοῦ πλούτου σου τοὺς σφετεριστές,
μὰ ἐσὺ δὲν ἐξαντλεῖσαι.

Τῆς οἰκουμένης εἶσαι ἡ πιὸ ψηλὴ κορφή,
δὲν θὰ σὲ χαμηλώσουν οἱ αἰῶνες,
τῆς γῆς ὁ σφυγμὸς εἶσαι.

Ὁ πόνος σου Σταυρός.
Ἔχει βαθιὰ τὶς ρίζες του στῆς γῆς τὸ χῶμα,
μὰ ἡ κορφή του τὰ ἀκροούρανα ἀγγίζει.

Ἑλλάδα μου

25η Μαρτίου.  Ἡ διπλή μας ἑορτή

Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία – Χαῖρε  Ἐλευθερία. Στὸ  
δίπτυχο αὐτὸ Χαῖρε κρύβεται τὸ νόημα τῆς τρανῆς 

αὐτῆς ἑορτῆς. Εἶναι καρπὸς Θείας συνέργειας καὶ ἔντο-
νου πόθου τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς γιὰ τὴν  Ἐλευθερία.K
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Στὸ περιθώριο τῆς ἱστορίας 
στέκουν κάποιες μορφὲς ξε-
χασμένες ἢ παραμελημένες, 

ποὺ ὅμως μᾶς συγκινοῦν καὶ μᾶς 
συγκλονίζουν, ὅταν στρέφουμε 
τὸ βλέμμα καὶ τὴ σκέψη μας στὸ 
πέρασμά τους ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴν 
ἱστορία. Μία τέτοια μορφὴ εἶναι 
ἡ Κόρη τῶν  Ἀθηνῶν, τὴν ὁποία 
ὕμνησε ὁ Λόρδος Βύρων.

Πράξη πρώτη

Παραμονὴ Χριστουγέννων 
1809. Μιὰ μικρὴ ὁμάδα Εὐρωπαί-
ων περιηγητῶν διασχίζει τὸ τοπίο 
τῆς τουρκοκρατούμενης  Ἀττικῆς.  
Ἀνάμεσά τους, ἕνας νεαρὸς  
Ἄγγλος ἀριστοκράτης, σὲ ἡλικία 
μόλις 21 ἐτῶν, ὁ Τζὼρτζ Γκόρντον 
Μπάιρον, ἕκτος Βαρῶνος Μπά-
ιρον – ὁ γνωστός μας Λόρδος 
Βύρων, ποὺ λίγα χρόνια μετὰ 
θὰ προσέφερε ἑαυτόν, ψυχῇ τε 
καὶ σώματι, στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν 
ἐθνική μας ἀνεξαρτησία.

Τί νὰ ἦταν ἆραγε αὐτὸ ποὺ 
ἔφερε στὴν ἀττικὴ γῆ τὸν νεαρὸ  
Ἄγγλο ἀριστοκράτη;  Ἡ ἀγάπη 
γιὰ τὴν περιπέτεια; ἡ ἕλξη ποὺ 
ἀσκοῦσε στοὺς Εὐρωπαίους ἡ 
«ἐξωτική»  Ἀνατολή; ἡ μόδα 
τοῦ κλασικισμοῦ, ποὺ ἔφερνε 

πλήθη Εὐρωπαίων περιηγητῶν 
στὴν  Ἑλλάδα νὰ ἀναζητοῦν τίς 
«ἀρχαῖες πέτρες»; ἢ μήπως ἡ ἐπι-
θυμία ἑνὸς θεράποντα τῆς τέχνης 
καὶ τοῦ πολιτισμοῦ νὰ ἔλθει προ-
σκυνητὴς στὸν τόπο ποὺ γέννη-
σε τὴν ὑψηλότερη τέχνη καὶ τὸν 
εὐγενέστερο πολιτισμό;

Τὴ σιωπὴ διέκοψε ἡ φωνὴ 
ἑνὸς ἀπὸ τὰ μέλη τῆς μικρῆς 
συντροφιᾶς:

– Σέρ, ἕνα χωριό!
Μπροστά τους ἁπλωνόταν 

τὸ ἄλλοτε «κλεινὸν ἄστυ», ἡ  
Ἀθήνα...

Πράξη δεύτερη

Κατὰ τὴν παραμονή του στὴν  
Ἀθήνα, ὁ Βύρων κατέλυσε στὴν 
ὁδὸ  Ἁγίας Θέκλας, στὸ φιλόξενο 
σπίτι τῆς Θεοδώρας Μακρῆ τὸ 
γένος Βρεττοῦ, χήρας τοῦ ἄλλο-
τε ὑποπροξένου τῆς  Ἀγγλίας 
Προκόπη Μακρῆ.  Ἡ Θεοδώρα 
Μακρῆ ἐνοικίαζε κάποια δωμά-
τια τοῦ διώροφου ἀρχοντικοῦ 
της σὲ ξένους περιηγητὲς ποὺ 
ἐπισκέπτονταν τὴν  Ἀθήνα. 
Ἐκεῖ ὁ Βύρων γνώρισε τὶς τρεῖς 
τρισχαριτωμένες μικρὲς κόρες 
τοῦ ἄλλοτε ὑποπροξένου, τίς 

«Τρεῖς Χάριτες» Μαριάννα, Κα-
τίγκω καὶ Θηρεσία (ἢ Τερέζα) - 
Ζωή, τίς «κονσουλίνες», ὅπως 
τὶς ἀποκαλοῦσαν τρυφερὰ οἱ  
Ἀθηναῖοι, ἀπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ 
πατέρα τους (consul = πρόξενος).

Ὁ Βύρων γοητεύθηκε ἀπὸ τὰ 
τρία τρισχαριτωμένα κοριτσάκια.  
Ἀλλὰ ἰδιαίτερα ξεχώρισε τὴ μεγα-
λύτερη ἀπὸ αὐτές, τὴ Θηρεσία-
Ζωή, 13 μόλις χρονῶν τότε, ἀνοι-
χτόκαρδη, γεμάτη χάρη καὶ ζωή, 
πού –ὄχι τυχαῖα– οἱ  Ἀθηναῖοι 
ἀποκαλοῦσαν «νεραϊδογέννη-
τη». Κάθε φορὰ ποὺ τὴν ἔβλεπε 
ἦταν σὰν νὰ ἔβλεπε τὸν ἥλιο νὰ 
ἀνατέλλει.  Ὁ νεαρὸς  Ἄγγλος 
ἀριστοκράτης ἔνιωσε γρήγορα 
τὴν καρδιά του νὰ κτυπάει γιὰ τὸ 
χαριτωμένο κοριτσάκι. Τὸ μικρὸ 
κοριτσάκι δὲν κατάλαβε βέβαια 
τὸν ἔρωτα τοῦ φιλοξενούμενού 
τους.  Ὅταν ὁ Βύρων ἔφευγε ἀπὸ 
τὴν  Ἀθήνα γιὰ τὴν Κωνσταντι-
νούπολη, ἔκανε τὸν πλατωνικό 
του ἔρωτα στίχους, καὶ ἀργότε-
ρα, τὸ 1812, δημοσίευσε στὴν  
Ἀγγλία ἕνα τρυφερὸ λυρικὸ ποί-
ημα μὲ τὸν τίτλο “Maid of Ath-
ens” (= «Κόρη τῶν  Ἀθηνῶν»). 
Τέσσερις ἑξάστιχες στροφές, ποὺ 
κατέληγαν ὅλες στὴν ἴδια ἐπῳδό, 
γραμμένη στὰ ἑλληνικά: «Ζωή 
μου, σᾶς ἀγαπῶ!»:

Ἡ Κόρη τῶν  Ἀθηνῶν

Ὅταν ὁ Βύρων ἔφευγε ἀπὸ τὴν  Ἀθήνα γιὰ τὴν 
Κωνσταντινούπολη, ἔκανε τὸν πλατωνικό του 

ἔρωτα στίχους, καὶ ἀργότερα, τὸ 1812, δημοσί-
ευσε στὴν  Ἀγγλία ἕνα τρυφερὸ λυρικὸ ποίημα 
μὲ τὸν τίτλο “Maid of Athens” (= «Κόρη τῶν  
Ἀθηνῶν»). Τέσσερις ἑξάστιχες στροφές, ποὺ 
κατέληγαν ὅλες στὴν ἴδια ἐπῳδό, γραμμένη 

στὰ ἑλληνικά: «Ζωή μου, σᾶς ἀγαπῶ!»K
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Τὸ ποίημα αὐτὸ ἐπρόκειτο νὰ 
γίνει τὸ γνωστότερο ἴσως ἀπὸ τὰ 
σύντομα ποιήματα τοῦ Βύρωνα 
σὲ ὅλο τὸν ἀγγλόφωνο κόσμο.

Πράξη τρίτη

Πολλὰ χρόνια ἀργότερα, 
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἐθνικο-
απελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τῶν  
Ἑλλήνων, ὁ λόρδος Βύρων 
ἐπέστρεψε στὴν  Ἑλλάδα.  Ἦλθε 
ἀρχικὰ στὸ Μεσολόγγι ὡς ἀπε-
σταλμένος  Ἄγγλων κεφαλαιού-
χων, προκειμένου νὰ λειτουρ-
γήσει ὡς διαμεσολαβητὴς γιὰ 
τὴ σύναψη δανείου πρὸς τὴν  
Ἑλλάδα.  Ἀλλὰ δὲν ἔμεινε σὲ 
αὐτό. Συνεπαρμένος ἀπὸ τοὺς  
Ἕλληνες καὶ τὸν ἀγῶνά τους, 
ἀποφάσισε νὰ ἀφιερώσει τὸν 
ἑαυτό του στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν 
ἐλευθερία, ἐγκαταστάθηκε στὸ 
Μεσολόγγι, ἔφθασε μέχρι τοῦ 
σημείου νὰ συγκροτήσει καὶ νὰ 

συντηρεῖ μὲ δικές του δαπάνες 
σῶμα Σουλιωτῶν γιὰ τὸν ἀγῶνα 
κατὰ τῶν Τούρκων, ζώστηκε καὶ 
ὁ ἴδιος τὰ ἅρματα.  Ὁ κάποτε 
ἄστατος  Ἄγγλος ἀριστοκράτης 
μὲ τὸν θυελλώδη βίο, ἕνας ἀστέ-
ρας τῆς ἐποχῆς του, ποὺ χρόνια 
τώρα ὅλοι στὴν Εὐρώπη συζη-
τοῦσαν τὸ σπάνιο ποιητικό του 
ταλέντο καὶ τὰ συχνὰ σκάνδαλα 
τῆς ζωῆς του, σὰν νὰ εἶχε σβή-
σει τὸ ἄστατο παρελθόν του, 
καὶ εἶχε τώρα ἀφοσιωθεῖ σὲ μιὰ 
ἰδέα. Καὶ τὴν ἰδέα αὐτὴ τὴν ἔλε-
γαν ΕΛΛΑΔΑ.

Λένε ὅτι ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι ὁ 
Βύρων θυμήθηκε τὴ μικρὴ κόρη 
τῶν  Ἀθηνῶν, τὴ Θηρεσία-Ζωὴ 
Μακρῆ, καὶ τῆς ἔστειλε μιὰ ἐπι-
στολή: «Πολεμώντας τοὺς Τούρ-
κους, θὰ ἔρθω νὰ σᾶς βρῶ».

Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι δὲν πρό-
λαβε.  Ὁ θάνατος τὸν βρῆκε ἐκεῖ, 
στὸ Μεσολόγγι, στὶς 19  Ἀπριλί-
ου 1824.

Πράξη τέταρτη

Ἡ μικρὴ Θηρεσία-Ζωὴ δὲν 
φαίνεται νὰ ἔδωσε ἀρχικὰ ἰδι-
αίτερη σημασία στὴν πληροφο-
ρία ὅτι ὁ  Ἄγγλος εὐγενὴς ποὺ 
εἶχαν κάποτε φιλοξενήσει στὸ 
σπίτι τους τὴν εἶχε κάνει ποίη-
μα.  Ὅταν ὅμως ἀργότερα, με-
γαλώνοντας, ἔβλεπε τοὺς ξένους 
ποὺ ἔρχονταν στὴν  Ἀθήνα νὰ 
ἀναζητοῦν αὐτή, τὴν Κόρη τῶν  
Ἀθηνῶν, ποὺ εἶχε ἐμπνεύσει 
στὸν λόρδο Βύρωνα τοὺς τρυ-
φεροὺς στίχους τοῦ πασίγνω-
στου ποιήματος, κατάλαβε τὴν 
ἀξία τοῦ δώρου ποὺ τῆς εἶχε κά-
νει ὁ μεγάλος  Ἄγγλος ποιητὴς 
καὶ φιλέλληνας.

Τὸ 1829 ἡ Θηρεσία-Ζωὴ 
Μακρῆ παντρεύτηκε τὸν  Ἄγγλο 
φιλέλληνα Τζαίημς Μπλὰκ καὶ 
ἔφυγε γιὰ τὴν πατρίδα τοῦ Βύ-
ρωνα, τὴν  Ἀγγλία.  Ἐπί Κριμα-
ϊκοῦ πολέμου συνόδευσε τὸν 

Maid of Athens, ere we part,
Give, oh give me back my heart!
Or, since that has left my breast,
Keep it now, and take the rest!

Hear my vow before I go,
Ζωή μου, σᾶς ἀγαπῶ.

By those tresses unconfined,
Wooed by each Aegean wind;

By those lids whose jetty fringe
Kiss thy soft cheeks’ blooming tinge

By those wild eyes like the roe,
Ζωή μου, σᾶς ἀγαπῶ.

By that lip I long to taste;
By that zone-encircled waist;

By all the token-flowers that tell
What words can never speak so well;

By love’s alternate joy and woe,
Ζωή μου, σᾶς ἀγαπῶ.

Maid of Athens! I am gone:
Think of me, sweet! when alone.

Though I fly to Istambol, 
Athens holds my heart and soul:

Can I cease to love thee? No!
Ζωή μου, σᾶς ἀγαπῶ.

Κόρη γλυκιὰ τῶν  Ἀθηνῶν, τοῦ χωρισμοῦ τὴν ὥρα, 
τὴν πονεμένη μου καρδιά, ἄχ, δῶσέ μου την πίσω, 

ἢ κράτα την σὰν ἔφυγε ἀπ’ τὰ δικά μου στήθια,
καὶ πάρε ὅ,τι ἀπόμεινε καὶ ἄκουσε τὸν ὅρκο

ὁποὺ θὰ κάμω φεύγοντας:
Ζωή μου, σᾶς ἀγαπῶ!

Μὰ τὰ μαλλιὰ τὰ ξέπλεκα, ποὺ πάντα γλυκανεμίζουν
οἱ αὖρες οἱ ὁλόδροσες τοῦ γαλανοῦ Αἰγαίου,

μὰ τὰ σγουρὰ ματόκλαδα τὰ μαῦρα ποὺ χαϊδεύουν
τὰ μάγουλά σου τὰ γλυκά, τ’ ἀφράτα, τ’ ἀνθισμένα,

μὰ τὰ ἐλαφένια μάτια σου,
Ζωή μου, σᾶς ἀγαπῶ!

Μὰ τὰ ροδένια χείλια σου, ποὺ λαχταρῶ μὲ πόθο,
μὰ τὴ λιγνὴ τὴ μέση σου, πού ’ναι σὰ δαχτυλίδι,

μὰ τὰ λουλούδια ποὺ μιλοῦν κάλλιο ἀπὸ κάθε στόμα,
μὰ τῆς ἀγάπης τὶς χαρὲς ποὺ τὴν ψυχὴ μεθᾶνε,

μὰ τοὺς πικρούς της τοὺς καημούς,
Ζωή μου, σᾶς ἀγαπῶ!

Κόρη γλυκιὰ τῶν  Ἀθηνῶν, σ’ ἀφήνω γειὰ καὶ φεύγω,
μὴ μὲ ξεχνᾷς, μόν’ ἔχε με κοντά σου νύχτα μέρα.

Ἂν καὶ πηγαίνω γιὰ μακριά, ἂν κι εἶμαι γιὰ τὴν Πόλη,
μοῦ ’χει ἡ  Ἀθήνα τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχὴ σκλαβώσει.

Ἀγάπη τέτοια σώνεται; 
Ζωή μου, σᾶς ἀγαπῶ!

44
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ἄνδρα της στὴν Κωνσταντινού-
πολη, ὅπου αὐτὸς ὑπηρέτησε 
ὡς διπλωματικὸς ἀκόλουθος.  
Ἀργότερα, ἀπὸ μιὰ ἀπίστευτη 
εἰρωνεία τῆς τύχης, ὁ σύζυγός 
της τοποθετήθηκε ὑποπρόξενος 
τῆς χώρας του στό... Μεσολόγγι. 
Καὶ ἔτσι ἡ Κόρη τῶν  Ἀθηνῶν 
βρέθηκε ἐκεῖ, στὸ Μεσολόγγι, 
ὅπου λίγα πράγματα ἦταν τόσο 
ζωντανὰ ὅσο ἡ ἀνάμνηση τοῦ 
μεγάλου ποιητῆ ποὺ εἶχε κάπο-
τε ὑμνήσει τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴ 
χάρη της, τοῦ Λόρδου Βύρωνα.

Πράξη πέμπτη

Τὰ χρόνια πέρασαν.  Ὁ σύ-
ζυγός της ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ τὸ 
1866, καὶ ἡ κυρία Μπλὰκ ἔμεινε 
χήρα στὸ μακρινὸ Λονδῖνο. Τὰ 
χρόνια εἶχαν σβήσει τὴ λάμψη 
τῶν ματιῶν της καὶ τὴ χάρη τοῦ 
μικροῦ κοριτσιοῦ ποὺ εἶχε κάπο-
τε ὑμνήσει ὁ μεγάλος ποιητής.  
Ἡ κυρία Μπλὰκ ἀπέμενε ἕνα 
θλιβερὸ ἐρείπιο τῆς ζωῆς, πά-
μπτωχη, περιφρονημένη.  Ὅλοι 
γνώριζαν τὸ ποίημα τοῦ Βύρωνα, 
ἀλλὰ τὸ τελευταῖο ποὺ θὰ φαντά-
ζονταν ἦταν ὅτι εἶχε γραφτεῖ γι’ 
αὐτὴ τὴ ρυτιδιασμένη γριά, ποὺ 
ἴσα ποὺ ζοῦσε, παραπεταμένη σὲ 
μιὰ ἄθλια καλύβα, σὰν τὶς παρο-
πλισμένες τριήρεις ποὺ ἔδειχνε 
κάποτε στὸν μικρὸ Θεμιστοκλῆ ὁ 
πατέρας του, γιὰ νὰ τοῦ δείξει ὄχι 
τόσο τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου, ὅσο 
τὴ σκληρότητα τῶν ἀνθρώπων... 
Τί ἀπέμενε ἆραγε σὲ αὐτὴ τὴ θλι-
βερὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν Κόρη τῶν  
Ἀθηνῶν ποὺ εἶχε κάποτε ὑμνήσει 
ὁ Λόρδος Βύρων;

Πράξη ἕκτη

Σχεδὸν μισὸς αἰώνας εἶχε 
περάσει ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ 
λόρδου Βύρωνα, ὅταν μιὰ ἐφη-
μερίδα τοῦ Λονδίνου ἔγραψε:

«Σὲ μιὰ τρώγλη δίπλα στὸν 
Τάμεση κινδυνεύει ἀπὸ τὴ 
φτώχεια γριὰ γυναῖκα, ἡ κυρία 

Μπλάκ. Αὐτή, ἡ κάποτε ὡραία 
Κόρη τῶν  Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας 
τὰ μαλλιὰ ποὺ κυμάτιζαν χάι-
δευσαν παιχνιδιάρικα οἱ αὖρες 
τοῦ Αἰγαίου καὶ πρὸς τὴν ὁποία 
ἔλεγε φεύγοντας ὁ Βύρων: “Ζωή 
μου, σᾶς ἀγαπῶ”».

Τὸ δημοσίευμα προκάλεσε 
ρίγη συγκινήσεως καὶ ἄγγιξε 
πολλὲς εὐαίσθητες καρδιές. 
Πολὺ γρήγορα, ἀπὸ ὅλες τὶς 
γωνιὲς τῆς Βρετανικῆς Αὐτοκρα-
τορίας ἔφθαναν προσφορὲς γιὰ 
τὴν Κόρη τῶν  Ἀθηνῶν.

Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἔτυχε νὰ βρί-
σκεται στὸ Λονδῖνο ὁ φημισμένος 
Γάλλος μουσικοσυνθέτης Σὰρλ 
Γκουνώ (1818-1893), ὁ συνθέτης 
τοῦ ὡραιότατου « Ἄβε Μαρία» 
ποὺ τραγουδᾶμε ὅλοι μας τὶς 
ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καὶ 
τῆς περίφημης ὄπερας «Φάουστ».  
Ὁ Γκουνὼ συγκινήθηκε ἀπὸ τὸ 
δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας, καὶ 
ἔγραψε ἕνα λυρικώτατο ἔργο 
ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὸ ποίημα τοῦ 
Βύρωνα, τὸ ὁποῖο ἔστειλε στὸν 
ἐκδότη του συνοδευόμενο ἀπὸ 
τὴν ἑξῆς ἐπιστολή:

« Ἐκχωρῶ στὴν κυρία Μπλὰκ 
τὰ κέρδη ἀπὸ τὴ σύνθεση αὐτή. 
Τὸ ἔργο μου αὐτὸ δὲν ἀνήκει 
πλέον σὲ μένα.  Ἀνήκει σ’ ἐκείνη 
τὴν ὁποία ἔψαλε ὁ Βύρων, στὴν 
Κόρη τῶν  Ἀθηνῶν».

Γιὰ μία ἀκόμη φορά, στὴ δύ-
ση αὐτὴ τὴ φορὰ τῆς ζωῆς της, 
ἡ Κόρη τῶν  Ἀθηνῶν βρισκόταν 
στὰ χείλη ὅλων, μὲ τὴ μουσικὴ 
τοῦ τραγουδιοῦ τοῦ μεγάλου 
Γκουνὼ νὰ συνοδεύει τοὺς στί-
χους τοῦ μεγάλου Βύρωνα...

Πράξη ἕβδομη

Ἔχουν περάσει ἑκατὸν σαρά-
ντα χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Κόρη 
τῶν  Ἀθηνῶν ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωή, 
τὸ 1875, καὶ περισσότερα ἀπὸ 
διακόσια, ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Λόρδος 
Βύρων μαγεύτηκε ἀπὸ τὴ χάρη 
της καὶ ὕμνησε τὴν ὀμορφιά της.

Τὸ ποίημα τοῦ Βύρωνα πα-

ραμένει ἐξαιρετικὰ δημοφιλές, 
θεωρούμενο ὡς τὸ κορυφαῖο 
ἴσως ἀπὸ τὰ σύντομα ποιήματά 
του. Στὸ διαδίκτυο θὰ τὸ βροῦμε 
σὲ πολλὲς ἱστοσελίδες. Σὲ μία 
ἀπὸ αὐτές, ἀνάμεσα στὰ ἐνθου-
σιώδη σχόλια πολλῶν σύγχρο-
νων περιηγητῶν τοῦ διαδικτύου, 
κάποιος ἀναρωτιέται ἂν ὁ τελευ-
ταῖος στίχος του, “Zoi mou, sas 
agapo”, εἶναι γαλλικὰ ἢ κάποια 
ἄλλη γλῶσσα.

Στὸ διαδίκτυο θὰ βροῦμε 
καὶ τὸ ὡραιότατο τραγούδι ποὺ 
ἔγραψε ὁ Γκουνώ. Τὸ τραγούδι 
μὲ τὸν τίτλο “Maid of Athens”, 
μὲ τὸν πρωτότυπο ἀγγλικὸ στίχο 
καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἐπῳδό, «Ζωή 
μου, σᾶς ἀγαπῶ», θὰ τὸ βροῦμε 
μόνο ἀποσπασματικά, ἀπὸ ἕνα 
διπλὸ CD μὲ τραγούδια τοῦ 
Γκουνὼ τῆς ἑταιρείας Hyperion, 
τραγουδισμένο ἀπὸ τὸν μεγάλο 
τενόρο Anthony Rolfe Johnson. 
Στὸ YouTube θὰ βροῦμε πλῆρες 
τὸ ἴδιο τραγούδι σὲ γαλλικὴ ἀπό-
δοση (ἀπὸ τὴν ὁποία δυστυχῶς 
λείπει ἡ ἑλληνικὴ ἐπῳδός) μὲ τὸν 
τίτλο “Vierge d’Athènes”, τρα-
γουδισμένο ἀπὸ τὴ σπουδαία 
σοπράνο Lotte Lehmann καὶ σὲ 
ἄλλη ἑρμηνεία ἀπὸ τὸν τενόρο 
Maurizio Guerra.

Περπατώντας στὴν ὁδὸ  Ἁγί-
ας Θέκλας στὸ Μοναστηράκι, 
κάποιοι θὰ μποροῦσαν παλαι-
ότερα νὰ προσέξουν μιὰ ἐντοι-
χισμένη ἐπιγραφὴ στὸ νούμερο 
14: « Ἐνταῦθα ἵστατο ἡ οἰκία τῆς 
Κόρης τῶν  Ἀθηνῶν Θηρεσίας 
Μακρῆ 1810».  Ἡ πλάκα ἐντοι-
χίσθηκε τὸ 1924, κατὰ τὸν ἑορ-
τασμὸ τῆς ἑκατονταετηρίδας ἀπὸ 
τὸν θάνατο τοῦ λόρδου Βύρωνα 
στὸ Μεσολόγγι τὸ 1824. Τὸ σπίτι 
κατεδαφίστηκε τὸ 1974.

Στὸ Μουσεῖο Μπενάκη στὴν  
Ἀθήνα φυλάσσεται σήμερα τὸ 
κόκκινο φεσάκι μὲ τὴ χρυσῆ 
φούντα τῆς Κόρης τῶν  Ἀθηνῶν, 
δίπλα σὲ ἕνα φορητὸ γραφεῖο 
τοῦ Λόρδου Βύρωνα.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Κολοκοτρώνα! Κολοκο-
τρώνα!».  Ἔτσι λέγανε τὰ 
Τουρκάκια στὰ βάθη τῆς  

Ἀσίας. Καὶ τὸ αἷμά τους πάγωνε.  
Ἡ φαντασία τους ἔπλαθε τερά-
στιο γίγαντα μὲ τρία μάτια. Τὸ με-
σιανό, πελώριο, βρισκόταν πάνω 
ἀπὸ τὴ μύτη, στὸ κούτελο. Τὸν 
θέλανε τριχωτὸ σὰν ἀρκούδα, μὲ 
φοβερὰ δόντια κάπρου γυριστά, 
κοφτερὰ σὰν χατζάρια. Καὶ νὰ 
πῶς τὸν φτιάξανε οἱ Εὐρωπαῖοι. 
Μεγαλοκέφαλο μᾶς τὸν λέει ὁ 
Μέντελσον, τρομερὸν ἀτσίγγανο 

μ’ ἀλλήθωρα μάτια. Καὶ ἄλλοι 
ποὺ τὸν εἶδαν ἀπὸ κοντά: Μυ-
τερό, σταχτόχρωμο βράχο, μᾶς 
τὸν παρουσιάζει ὁ  Ἔμερσον, ἀπ’ 
αὐτοὺς ποὺ εἶναι σπαρμένοι στὸ 
Αἰγαῖο πέλαγος. «Σκοπελοπρό-
σωπο» τὸν ὀνομάζει ὁ Σοῦτσος, 
ἄγρια μορφή, σκαμμένη ἀπ’ τὸν 
καιρό, χαλασμένη ἀπὸ τὸν πό-
λεμο, φαγωμένη ἀπὸ τὴν ἀδιά-
κοπη ἀνησυχία, ὅμοια μὲ βράχο 
ποὺ τὸν δέρνουν τὰ κύματα. Κι 
αὐτὸς ὁ Γάλλος συνταγματάρχης 
Βουτιέ, ποὺ ἔκαμε μαζί του στὴν 
Τρίπολη, σ’ ὁλάκερη τὴν πολι-
ορκία τοῦ κολλάει «ἕνα μου-

στάκι πελώριο».  Ἡ μαγεία τοῦ 
παραμυθιοῦ σκλαβώνει, ἡ προο-
πτικὴ τῶν βάθρων παραμορφώ-
νει. Μὰ δὲ λέω νὰ σαρώσουμε 
τὰ κατορθώματα τῆς ποιητικῆς 
ἀδείας, οὔτε νὰ βγάλουμε ἀπὸ 
τοὺς ἥρωες τὴν ἀστραφτερὴ πα-
νοπλία τοῦ θρύλου, γιὰ νὰ τοὺς 
δοῦμε θεόγυμνους. Δὲ λέω νὰ 
σπάσουμε ἄφοβα τὰ βάθρα, γιὰ 
νὰ γκρεμίσουμε τοὺς εὐεργέτες, 
μὰ γιὰ νὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε 
σφιχτὰ μὲ λαχτάρα, μὲ λατρεία 
ζεστὴ καὶ ἀνθρώπινη.

Ἕνας νέος εἶχε ἔρθει ἀπὸ τὰ 
βάθη τῆς  Ἀνατολῆς τὸ 1823 πρό-
σφυγας στὴν Τρίπολη. Μὲ φα-
ντασία γεμάτη ἀπὸ τὰ παραμύθια 
τῆς  Ἀσίας γιὰ τὸν Κολοκοτρώνη, 
ἔτρεξε, ἅμα ἔφτασε, στὸ σπίτι του 
νὰ ἰδεῖ τὸ ὑπεράνθρωπο τέρας. 
Βρῆκε κόσμο πολὺ ἐκεῖ πέρα.  
Ὁ Γέρος ἦταν μ’ ἄλλους καπετα-
ναίους σὲ μιὰ ἰσόγεια κάμαρη, 
ἀμέσως μετὰ τὴν αὐλή. Λαὸς καὶ 
ἀρματωμένοι ἀκόλουθοι φράζα-
νε τὴν πόρτα.

Ὁ νέος δὲν μποροῦσε νὰ δεῖ 
τίποτα.  Ἔσπρωχνε καὶ σπρω-
χνότανε νὰ ἀνοίξει δρόμο.  Ὁ 

Οἰκονόμου, ὁ γραμματικὸς τοῦ 
ἀρχηγοῦ, τὸν ἔβλεπε. Τοῦ κίνησε 
τὴν περιέργεια.

– Ποῦ θὲς νὰ πᾷς; τὸν ρώτη-
σε. Τί γυρεύεις ἐδῶ;

–  Ἐγώ; Θαυμάζω τὸν Κολο-
κοτρώνη καὶ θέλω νὰ τὸν δῶ.

Ὁ Οἰκονόμου τὸν βοήθησε νὰ 
φθάσει ὣς τὴν πόρτα.

– Μὰ ποιός; Ποιός;
Κοίταξε ὅλους τοὺς ἄλλους, 

ἔξω ἀπὸ τὸν Γέρο, καὶ ἂς ἦταν 
ὀρθός.  Ὅταν τοῦ εἶπαν, τέλος, 
«Αὐτὸς εἶναι», ἀπόμεινε βου-
βός, σὰν κάποιος ποὺ βλέπει νὰ 
σωριάζεται μπροστά του πύργος 
τετράψηλος. Δὲν μποροῦσε νὰ 
’ρθεῖ στὰ συγκαλά του. Σὰν νὰ 
μὴν ἦταν ἐκεῖ κανένας ἄλλος, 
εἶπε δυνατά, μιλώντας στὸν ἑαυ-
τό του.

– Μπά! εἶναι σὰν ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους!

Πουθενὰ δὲν βρῆκα πιὸ ἀλη-
θινὴ καὶ πιὸ συγκινητικὴ περι-
γραφὴ τοῦ Κολοκοτρώνη ἀπὸ 
αὐτὰ τὰ λίγα λόγια τῆς ἁπλοϊκῆς 
ἀπορίας.

(ἀπὸ τὸ βιβλίο
τοῦ Σπύρου Μελᾶ,
Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ)

«Κολοκοτρώνα! Κολοκοτρώνα!».  Ἔτσι λέγανε 
τὰ Τουρκάκια στὰ βάθη τῆς  Ἀσίας. Καὶ τὸ αἷμά 

τους πάγωνε.  Ἡ φαντασία τους ἔπλαθε τεράστιο 
γίγαντα μὲ τρία μάτια. Τὸ μεσιανό, πελώριο,  
βρισκόταν πάνω ἀπὸ τὴ μύτη, στὸ κούτελο.K

K

Ἡ φήμη τοῦ Κολοκοτρώνη 
στὰ βάθη τῆς  Ἀσίας

«
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«Χαῖρε...»

Μέσ’ στοῦ Μαρτιοῦ τὸ ἀσημοφῶς

τῆς πλάσης ἀχνοφώτιστες εἰκόνες· 

γαλάζιες-ἄσπρες κοντυλιές· καμπύλες, τόξα καὶ γωνιές.

Κι ἀπ’ τὸ καμπαναριό, κελαριστὴ ἡ φωνή·

«Τῇ  Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ».

Ἁπαλοχρώματα, τῆς  Ἄνοιξης πνοές·

σμάρια πουλιῶν, στὶς φυλλωσιὲς δοξολογίες.

Καὶ μέσα στὴ στιγμὴ τὴ δειλινή,

«Χαῖρε  Ἀγγέλων χαρμονή»

«Ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή»

«Νεφέλη χαῖρε φωτεινή».

Ὦ ἄμετρη στὰ στήθια μας χαρά.

Μάννα ὑπέρκαλη, Δέσποινα Παναγιά!

Χαῖρε Θεόνυμφε  Ἁγνή·

ἐλπίδα μας τοῦ κόσμου ἀκριβή.

Χαῖρε τοῦ κόσμου μας λυτήριο

χαρᾶς κατοικητήριο.

Σεμνὴ Παντοκρατόρισσα, 

πολύτιμο τῆς πίστης μυστικό μας, 

γονατιστὴ ἡ ψυχή μας στὴν ὑπέρλαμπρη Εἰκόνα σου μπροστά·

«κλῖνον τὸ οὖς σου», Πανάχραντε, Πανθαύμαστε Κυρὰ 

στὸν πόνο τοῦ λαοῦ σου.

Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ, πλατυτέρα νεφέλης·

στὰ πλάτη τοῦ πλανήτη μας ποὺ καίγονται καὶ σβήνουν, 

δροσιᾶς σταγόνες στάλαξε·

ζεστὴ παρηγοριά, στὴ θλίψη τῆς ψυχῆς μας·

Σκέπη τοῦ Κόσμου· σκέπασε τὴ γῆ τὴν πονεμένη!

Χαῖρε,  Ἀειπάρθενε  Ἁγνή, ἡ Κεχαριτωμένη!!!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
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Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά μας

Τί ἔχουμε κάνει γιὰ τὰ παδιά 
μας, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ 
ἔστειλε ὁ Θεὸς στὸ σπίτι 

μας;
Μά, ὅλα γι’ αὐτὰ γίνονται, θὰ 

ποῦμε.  Ἐργαζόμαστε καὶ οἱ δύο 
ἀπὸ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ, γιὰ 
νὰ πληρώνουμε λογαριασμοὺς 
καὶ νὰ τοὺς δώσουμε τὰ ἐφόδια 
ποὺ χρειάζονται, γιὰ νὰ ἀντα-
ποκριθοῦν στὶς ἀπαιτήσεις τῶν 
καιρῶν. Ξένες γλῶσσες, ὑπολο-
γιστές, smartphones καὶ tablet, 
ἐξωσχολικὲς δραστηριότητες, 
ἀξεσουὰρ ἐμφάνισης καὶ ἐπώ-

νυμα εἴδη ἔνδυσης, διακοπὲς σὲ 
δημοφιλεῖς προορισμοὺς ἐσω-
τερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, διασκέ-
δαση σὲ γνωστὰ μέρη καὶ πολλὰ 
ἄλλα, ποὺ καθιστοῦν ἕνα παιδὶ 
ἢ ἕνα νέο ἐνταγμένο ἀπόλυτα 
στὸν σύγχρονο τρόπο ζωῆς. 
Μέσα σ’ αὐτά, ἀγωνιζόμαστε 
νὰ ἐντάξουμε τὸν Κυριακάτικο  
Ἐκκλησιασμό, τὸ Κατηχητικὸ ἢ 
τὴν  Ὁμάδα, κάτι ψυχωφελές, 
ὅσο κι ὅποτε φθάνει ὁ χρόνος, 
διότι, ὅπως λέμε, οἱ καιροὶ πλέον 

ἄλλαξαν, ὁ Θεὸς βλέπει τὶς νέες 
καταστάσεις καὶ συγχωρεῖ μα-
κροθυμώντας, καὶ ἄλλα τέτοια.

Ἐὰν τὸ παιδὶ δὲν συμμετέχει 
σὲ αὐτὲς τὶς διαδικασίες, ἀλλὰ 
ζεῖ ζωὴ πιὸ ἁπλῆ καὶ μετρημένη, 
καὶ ὁ λόγος δὲν εἶναι ἡ πνευμα-
τικὴ ἄσκηση, ἀλλὰ ἡ φτώχεια ἢ 
ἡ γεωγραφικὴ ἀπομόνωση ἢ ἡ 
ἀναπηρία, τότε σὲ πολλὲς περι-
πτώσεις ἡ οἰκογένεια ζεῖ μὲ τὸ 
αἴσθημα τῆς κατωτερότητας, τοῦ 
φόβου καὶ τῆς ἐκδικητικότητας 
ἀπέναντι στὴν κοινωνία, τοὺς 
πολιτικούς, τὴν  Ἐκκλησία ἢ καὶ 

τὸν Θεό, ὅτι τοὺς περιφρονοῦν 
καὶ δὲν τοὺς ἀποδίδουν σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἀξία ἢ τὶς ἀνάγκες 
τους, ὁπότε λειτουργοῦν ἀντι-
δραστικά, καὶ αὐτὴ ἡ ἁπλότητα, 
ἀντὶ νὰ ὁδηγεῖ στὸν Θεό, τοὺς 
διώχνει μακριά του.

Μὲ λίγα λόγια, εἴτε ζῶ στὸν 
πλοῦτο εἴτε ζῶ στὴ στέρηση, εἴτε 
μὲ ἄγγιξε ἡ οἰκονομικὴ κρίση 
εἴτε ὄχι, εἴτε ζῶ στὸ σήμερα εἴτε 
στὸ χθές, οἱ ὅποιες ἐξωτερικὲς 
συνθῆκες ἀπὸ μόνες τους δὲν 

διαπλάθουν τὸν χαρακτῆρα ποὺ 
ἐπιθυμῶ ὡς χριστιανὸς γονιὸς 
γιὰ τὰ παιδιά μου. Ποῦ ἐμπιστεύ-
θηκα λοιπὸν τὴν ἀγωγή τους; 
Πῶς τὰ διαπαιδαγώγησα μὲ τὴν 
προτροπή μου, τὸ παράδειγμά 
μου, τὴν ἀνοχὴ ἢ τὴν ἀδυναμία 
μου; Τί εὐχήθηκα πραγματικὰ 
γιὰ αὐτά, καὶ τί περιεχόμενο 
εἶχαν οἱ προσευχές μου, ὅταν 
εὐχόμουν γιὰ τὴ ζωή τους;

Αὐτὰ τὰ παιδιὰ πού «ἔφτιαξα» 
ἔχουν ἀντιληφθεῖ ἔννοιες ὅπως 
πίστη, προσευχή, ἄσκηση, ὑπα-
κοή, νηστεία, ὀλιγάρκεια, ταπεί-

νωση, εἰλικρίνεια, ἐργατικότητα, 
ἀφιλοκέρδεια, γενναιοδωρία, 
ἐγκράτεια, διακονία, ἁγιότητα;  
Ἔχει τὸ παιδί μου φίλο του τὸν  
Ἅγιό του, τὴν Παναγία, τὸν Χρι-
στό; Προστρέχει σ’ αὐτούς; Ξέρει 
τὴ διαφορὰ τοῦ πνευματικοῦ ἀπὸ 
τὸ κοσμικὸ συμφέρον, τί σημαί-
νει «πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ’ οὐ 
πάντα συμφέρει»; 

Ἔδωσα στὰ παιδιά μου νὰ 
καταλάβουν ὅτι ζοῦν σὲ ἕνα 
κόσμο μὴ χριστιανικό, ὅπως 

Προετοιμασία 
γιὰ τὴν κατὰ Χριστὸν ζωή

Εἴτε ζῶ στὸν πλοῦτο εἴτε ζῶ στὴ στέρηση, εἴτε μὲ ἄγγιξε ἡ οἰκονομικὴ 
κρίση εἴτε ὄχι, εἴτε ζῶ στὸ σήμερα εἴτε στὸ χθές, οἱ ὅποιες ἐξωτερικὲς 

συνθῆκες ἀπὸ μόνες τους δὲν διαπλάθουν τὸν χαρακτῆρα ποὺ ἐπιθυμῶ 
ὡς χριστιανὸς γονιὸς γιὰ τὰ παιδιά μου. Ποῦ ἐμπιστεύθηκα λοιπὸν  
τὴν ἀγωγή τους; Πῶς τὰ διαπαιδαγώγησα μὲ τὴν προτροπή μου,  

τὸ παράδειγμά μου, τὴν ἀνοχὴ ἢ τὴν ἀδυναμία μου;K

K
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ἄλλωστε ἦταν πάντα ὁ κόσμος, 
ἀλλὰ αὐτὰ ἔχουν χρέος νὰ ἀπο-
κτήσουν ἱκανότητα ἐπιτυχημένης 
δραστηριότητας, χωρὶς νὰ συ-
σχηματισθοῦν, νὰ πορεύονται 
στὴ ζωή τους ἀνὰ πᾶσα ὥρα καὶ 
στιγμὴ ἐπιλέγοντας τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ;

Μὰ δὲν βοηθάει κανεὶς καὶ 
τίποτα, θὰ ποῦμε.  Ὅλη ἡ κοι-
νωνία εἶναι σάπια. Κι ἐμεῖς τί 
νὰ πρωτοκάνουμε;  Ὁρίστε, τὰ 
παιδιά μας στὸ Κατηχητικό (μία 
ὥρα τὴν ἑβδομάδα) καὶ στὴν  
Ἐκκλησία.  Τοὺς παίρνουμε καὶ 
κάποια βιβλία – ἀλλὰ μήπως 
καὶ τὰ ἀνοίγουν; Αὐτὰ ὅλα ἦταν 
γιὰ ἄλλους καιρούς, ἄλλους 
χαρακτῆρες, τότε ποὺ ὁ κόσμος 
ἦταν ἀλλιώτικος.

Μὰ τότε, χωρὶς νὰ τὸ κατα-
λαβαίνουμε, βγάζουμε τὸν Θεὸ 
ψεύτη. Διορθώνουμε τὸ Εὐαγ-
γέλιό Του, τὶς  Ἐπιστολές.  Ἐπεμ-
βαίνουμε καὶ ἑρμηνεύουμε μὲ τὸ 
μυαλό μας, γι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἀπο-
τελέσματα εἶναι αὐτὰ ποὺ εἶναι.

Ὅμως ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ 
Αὐτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ ἡ 

διδασκαλία Του ἡ ἴδια. Εὐλό-
γησε πουθενὰ τὴν πολυτέλεια, 
τὴν πλεονεξία, τὴν αὐτάρκεια καὶ 
τὴ σκληροκαρδία τοῦ πλούτου 
μας; Εὐλόγησε τὴ μόρφωση ποὺ 
δὲν ὑπηρετεῖ τὸν συνάνθρωπο 
ἀλλὰ τὴν ἔπαρση; Εὐλόγησε 
νὰ στέλνουμε Κυριακὴ πρωὶ τὰ 
παιδιά μας στὸ φροντιστήριο καὶ 
στὰ πρωταθλήματα, τὴ Μεγά-
λη  Ἑβδομάδα σὲ πολιτιστικὲς 
δραστηριότητες, νὰ κάνουμε 
οἰκονομία ἀπὸ τὰ τροφεῖα τῆς 
κατασκήνωσης, γιὰ νὰ τὰ δώ-
σουμε σὲ ἀκριβὰ ξενοδοχεῖα; 
Δὲν νομίζω.

Ἡ προσαρμογὴ τῆς καθημε-
ρινότητας στὴν ὀρθόδοξη πίστη 
εἶναι διαδικασία ἐν πολλοῖς βιω-
ματική, καὶ δὲν διδάσκεται σὲ κα-
νένα Κατηχητικὸ μὲ τὴ μία ὥρα 
τὴν ἑβδομάδα, οὔτε ἀπὸ ἕνα βι-
βλίο, οὔτε ἀκόμη ἂν παρευρεθῶ 
στὴν  Ἐκκλησία τὴν Κυριακὴ τὸ 
πρωὶ καὶ μετὰ συνεχίσω τὰ ἴδια 
ποὺ ξέρω.  Ἂς μὴν πιστέψει κα-
νεὶς ὅτι, στέλνοντας μόνο περι-
στασιακὰ καὶ ἀποσπασματικὰ 
τὸ παιδί μας σὲ δραστηριότητες 
ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου, 
τὸ κάνουμε ὡραῖο καὶ σωστὸ 
χριστιανό. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ χρόνια, 

καθημερινή, ἐπίπονη, 24ωρη 
προσπάθεια τοῦ γονιοῦ, ποὺ θὰ 
ἀποτελέσει ὁ ἴδιος ζωντανὸ πα-
ράδειγμα χαρούμενης ἄσκησης, 
μετάνοιας καὶ ἐφαρμογῆς τῆς 
πίστης.  Ἔτσι τὸ παιδάκι δὲν θὰ 
αἰσθανθεῖ ὡς θῦμα τῆς θρησκευ-
τικότητας, ἀλλὰ ὡς ὁ δυνατὸς 
ἀθλητής, ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ, 
ὁ εὐλογημένος πρίγκιπας, πού, 
ὅσο εἶναι μικρό, ἀπολαμβάνει 
τὴν ἀγάπη, τὴν ἐκτίμηση καὶ τὸν 
ἔπαινο, ἐνῷ, ὅταν μεγαλώσει καὶ 
ὡριμάσει ἡ πνευματικότητά του 
στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς, θὰ ἔχει 
μέσα στὸ καμίνι τῶν θλίψεων 
τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν 
ἐλπίδα τῆς Βασιλείας Του.

Πρὶν λίγους μῆνες ἕνα ἀγόρι 
ποὺ μόλις εἶχε τελειώσει τὸ Δη-
μοτικὸ εἶπε στὸν ὁμαδάρχη του 
στὴν Κατασκήνωση: « Ὁ παπ-
ποῦς μου ἦταν ἱερέας, ὁ πατέρας 
μου εἶναι ἱερέας. Θέλω νὰ γίνω 
καὶ γὼ ἱερέας. Προσέχω πάρα 
πολὺ νὰ εἶμαι σωστός, ὥστε νὰ 
μὴ σταθεῖ κάτι ἐμπόδιο στὴν 
ἀπόφασή μου». Μέσα στὰ 150 
παιδιὰ βρέθηκε αὐτὸ τὸ παιδάκι, 
καὶ σίγουρα ὑπῆρχαν καὶ ἄλλα 
τέτοια παιδιά, καὶ μεγαλύτερα 
καὶ ὁμαδάρχες.

Ὅταν κανεὶς κοιτάξει πίσω 
ἀπὸ αὐτά, θὰ δεῖ πολλὴ πίστη, 
ζωντανὴ ὑπακοὴ τῶν γονέων 
στὸν πνευματικὸ καὶ ἀγάπη 
στὸν Θεό, ὁ  Ὁποῖος τότε στέλ-
νει πολλὴ χάρη στὰ παιδιά, καὶ 
ἀναφωνοῦμε, Δόξα τῷ Θεῷ. Ζεῖ 
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Στὸν αἰῶνα 
τῆς ἀποστασίας καὶ τῆς πλήρους 
ἀπαξίωσης, ὑπάρχουν μυστικοὶ 
ἀγωνιστές, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζο-
νται, ἔχοντας τὴν ἐλπίδα τους 
σ’ Αὐτόν, καὶ  Ἐκεῖνος δὲν τοὺς 
ἐγκαταλείπει, ἀλλὰ προσφέρει 
πλούσιους καρποὺς στὴν ὥρα 
τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
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«Μπορεῖ τὸ Τριῴδιο νὰ γίνει γιὰ ἐμᾶς... διόδιο 
γιὰ τὸν Παράδεισο; Αὐτὸ ποὺ ξεκινᾷ μὲ ἕναν Τε-
λώνη, συνεχίζει μ’ ἕναν  Ἄσωτο, συνεχίζει μὲ μιὰ 
Πόρνη ( Ὁσία Μαρία Αἰγυπτία) καὶ τελειώνει μὲ ἕνα 
Λῃστή (στὸν Σταυρό), νὰ μᾶς ὁδηγήσει ὡς διόδιο 
στὸν Παράδεισο;

Φυσικὰ καὶ μπορεῖ, ἐφ’ ὅσον ξεκινᾷ μὲ ἕνα “ Ὁ 
Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ” καὶ τελειώνει 
μὲ ἕνα “Μνήσθητί μου Κύριε”».

Α.Τ.

Υ.Γ.  Ὁ λαός μας σοφὰ τονίζει: «Ψυχὴ ποὺ δὲν 
ἁμάρτησε ποτέ της δὲν ἁγιάζει».

Τριῴδιο 
(ἀπὸ ἐκπομπὴ 

τοῦ Λυκούργου Μαρκούδη 
στήν «Πειραϊκὴ  Ἐκκλησία»)

« Ὅλοι οἱ λαοὶ γιορτάζουν πολὺ τὰ Χριστούγεν-
να, τὴ γέννηση, τὴ ζωή, τὴ χαρά, μόνο οἱ  Ἕλληνες 
γιορτάζουν τὴ Μεγάλη Παρασκευή, τὴ θλίψη, τὸν 
θάνατο, τὸν πόνο, τὸ κλάμα. Γιατὶ ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες 
ξέρουμε πὼς μετὰ τὴ Σταύρωση, τὶς δυσκολίες, τὴν 
κρίση, ἔρχεται ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Εἴμαστε πλασμένοι γιὰ 
τὰ δύσκολα. Τὰ πιὸ ὡραῖα πράγματα γίνονται καὶ ἐπι-
τυγχάνονται μετὰ ἀπὸ πολὺ κόπο καὶ προσπάθεια».

Στ’ ἀλήθεια, ὁ μεγάλος μουσικοσυνθέτης δίνει 
ἕνα μήνυμα χαρᾶς καὶ αἰσιοδοξίας στοὺς  Ἕλληνες, 
ποὺ ἀντιμετωπίζουν μιὰ μεγάλη κρίση.  Ὅλα θὰ 
περάσουν, καὶ μετὰ τὴ θλίψη καὶ τὶς δυσκολίες θὰ 
ἔλθει καὶ πάλι ἡ  Ἀνάσταση, ἡ χαρά!

Κ.Δ.

Μετὰ τὴ Σταύρωση ἡ  Ἀνάσταση 
( Ἀπόσπασμα ἀπὸ μιὰ συνέντευξη τοῦ μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη)

Ἀντιστεκόμαστε, Κύριε, 
ἀντιστεκόμαστε.

Ἕνα ὑνὶ κι ἕνα καμάκι
τὸ ντουφέκι μας.

Ψαράδες εἴμαστε καὶ γεωργοί.
Στήθια ποὺ τρίβονται στὸν ἄνεμο

γιὰ δυὸ σπυριὰ σιτάρι,
γιὰ ἕνα λέπι ἀπὸ ψάρι.

Ἀντιστεκόμαστε, Κύριε, 
ἀντιστεκόμαστε.

Μιὰ σπιθαμὴ πιὸ κάτω
ἀπ’ τὴ Σκέπη Σου...

μιὰ σπιθαμὴ πιὸ πάνω
ἀπ’ τὰ καλέσματα τῶν καιρῶν...

Νὰ ἔρχεσαι κάπου-κάπου
νὰ βοηθᾷς στὸ ψάρεμα...

† ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
(ἀπὸ τὴν Ποιητικὴ  Ἀνθολογία ποιητῶν

τοῦ Γαλατσίου, 
Πνευματικὸ Κέντρο Δήμου Γαλατσίου,

Γαλάτσι 2006, σελ. 40)

Ἀντιστεκόμαστε, 
Κύριε
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Εἰς  Ἅδου Κάθοδος:  Ἡ θεολογία 
πίσω ἀπὸ τὴν εἰκόνα

Στὴν  Ὀρθοδοξία ἡ εἰκονο-
γραφία, ὅπως καὶ ἡ ὑμνο-
γραφία, ἀποτελοῦν ἀναπό-

σπαστο κομ μά τι τῆς διδασκαλίας 
τῆς  Ἐκκλησίας. Δὲν νοεῖται οὔτε 
στὸ ἐλάχιστο προσπάθεια αὐτονό-
μησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης 
ἀπὸ τὶς δογματικὲς ἀλήθειες τῆς 
ὀρθόδοξης πίστης.  Ἡ  Ὀρθόδοξη  
Ἐκκλησία αὐτὸ ποὺ κηρύττει, αὐτὸ 
καὶ ἀπεικονίζει, αὐτὸ καὶ ψάλλει. 
Τὰ παραπάνω λέγονται σὲ ἀντιδι-
αστολὴ πρὸς τὴ θρησκευτικὴ τέχνη 
τῆς Δυτικῆς  Ἐκκλησίας, Καθολικῆς 
κυρίως, ἀλλὰ καὶ Προτεσταντικῆς, 
ὅπου φαίνεται νὰ ὑπάρχει ἐλευθε-
ρία τόσο στὴν ἐπιλογὴ ἀπεικόνισης 
τῶν θεμάτων ὅσο καὶ στὴν τεχνο-
τροπία.  Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἀγνο-
οῦμε τὴ θεμελιώδη διαφορὰ ποὺ 
ὑπάρχει ἐν προκειμένῳ.  Ὅτι, δη-
λαδή, ἡ θρησκευτικὴ τέχνη τῆς Δύ-
σης εἶναι ἀποτέλεσμα προσωπικῆς 
ἔκφρασης τοῦ καλλιτέχνη καὶ δὲν 
ἀποτελεῖ, οὔτε ἐπιδιώκει νὰ ἀπο-
τελέσει, κομμάτι τῆς διδασκαλίας 
τῆς  Ἐκκλησίας. Μὲ μία κουβέντα, 
ἡ θρησκευτικὴ τέχνη τῆς Δύσης δὲν 
εἶναι ἐκκλησιαστική τέχνη. 

Στὸν γενικὸ αὐτὸ κανόνα ὑπα-
κούει καὶ τὸ εἰκονογραφικὸ πρότυ-
πο τῆς  Ἀνάστασης. Δὲν ὑπηρετεῖ, 
δηλαδή, τὴν ἀνάγκη «φωτογρα-
φικῆς» ἀποτύπωσης ἑνὸς γεγονό-
τος προσιτοῦ στὶς ὑλικὲς αἰσθήσεις 
(παραδείγματος χάριν τὸν Χριστὸ 
νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸν τάφο καὶ νὰ 
ἀνέρχεται στοὺς οὐρανούς), ἀλλὰ 
ἐπιδιώκει νά «θεολογήσει» μέσῳ 
τῆς εἰκόνας, ἀντλώντας τὰ θεολο-
γικὰ μηνύματα ἀπὸ τὰ εὐαγγελικὰ 
καὶ πατερικὰ κείμενα.  Ἀπὸ τὴ 
σκοπιὰ αὐτή, θὰ μποροῦσε κά-
ποιος, θεωρώντας τὰ πράγματα 
ἐκτὸς  Ὀρθοδοξης παράδοσης, νὰ 
ἰσχυριστεῖ ὅτι, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει 
εἰκόνα ποὺ ν’ ἀπεικονίζει τὸ ἴδιο τὸ 

γεγονὸς τῆς  Ἀνάστασης, δὲν ὑπάρ-
χει εἰκόνα ἀφιερωμένη στὴν  Ἀνά-
σταση. Φυσικὰ αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν 
ἀναμενόμενο νὰ ἰσχύει, ἀφοῦ ἡ  
Ὀρθοδοξία ἔχει δικαίως χαρακτηρι-
σθεῖ « Ἐκκλησία τῆς  Ἀναστάσεως», 
διότι ὄχι μόνο δὲν παραβλέπει τὴ 
σημασία τῆς  Ἀνάστασης τοῦ Κυρί-
ου, ἀλλά, ἀντίθετα, ἑστιάζει ἰδιαί-
τερα πάνω σ’ αὐτὴν καὶ οἰκοδομεῖ 
ὅλο τὸ λειτουργικὸ καὶ κηρυκτικό 
της ἔργο πάνω στὴν ἀναστάσιμη 
ἐλπίδα, κατανοώντας καὶ ἑρμηνεύ-
οντας σωστὰ τὴν ὑπέρτατη χριστια-
νικὴ ἀλήθεια ὅτι «εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ 
ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν» (Α΄ 
Κορ., ιε΄17).

Ἡ  Ὀρθόδοξη εἰκονογραφία, 
λοιπόν, καθοδηγούμενη ἀπὸ τὸ 
δόγμα, δὲν παραβλέπει τὴν  Ἀνά-
σταση ὡς θέμα πρὸς ἀπεικόνισιν, 
ἀλλὰ δίνει τὴν πρέπουσα μορφὴ 
καὶ δομὴ σ’ ἕνα γεγονὸς ποὺ εἶναι 
διπλό: ἱστορικὸ καὶ ἐσχατολογικὸ 
ταὐτόχρονα. Γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς  
Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν 
προβληθεῖ κατὰ καιροὺς διάφο-
ρες ἀναπαραστάσεις, βασικὰ δυ-
τικῆς προέλευσης.  Ἡ συνηθέστερη 

ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ ἀπεικόνιση τοῦ 
Χριστοῦ ποὺ ἐξέρχεται γυμνὸς 
ἀπὸ τὸν τάφο, κρατώντας κόκκι-
νη σημαία, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ 
στερεῖται ὁποιουδήποτε μυστικοῦ, 
θεολογικοῦ νοήματος.  Ὁ δυτικὸς 
ζωγράφος ἀποδίδει ἁπλῶς τὸ γε-
γονὸς ἱστορικά. Γενικά, ἡ δυτικὴ 
θρησκευτικὴ ζωγραφική, χωρὶς νὰ 
ἔχουμε τὴν παραμικρὴ μισαλλόδο-
ξη διάθεση ἀπόρριψής της, στέκε-
ται στὴν ἐπιφάνεια, στὴν ἱστορικὴ 
χρονικὴ στιγμὴ τοῦ περιστατικοῦ, 
καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸ σχηματοποι-
ήσει φωτογραφικά.  Ὁ θεατὴς τῆς 
ζωγραφιᾶς αἰσθάνεται ὅτι βλέπει 
τὸ περιστατικὸ νὰ ἐκτυλίσσεται 
μπροστά του. Καμμία προέκταση 
δὲν δίνεται στὸ γεγονός.  Ἀπο-
δίδεται ἀκριβῶς ὅπως ἔγινε, καὶ 
τίποτε περισσότερο.  Ἕνας τέτοιος 
θρησκευτικὸς ζωγραφικὸς πίνακας 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἐξαίσιος ἀπὸ καλλι-
τεχνικὴ ἄποψη, εἶναι φτωχὸς ὅμως 
ἀπὸ ἄποψη νοημάτων.  Ὁ δυτικὸς 
ζωγράφος μὲ τὸ χρωστῆρα του 
γράφει ἱστορία.  Ἐδῶ βρίσκεται ἡ 
μεγάλη διαφορὰ μὲ τὴν ἀνατολή.  
Ὁ ὀρθόδοξος ἁγιογράφος ξεπερ-

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
5

 -
 6

0
8

51



νάει τὴν ἱστορία.  Ὁ ἁγιογράφος μὲ 
τὸν χρωστῆρα του δὲν προσπαθεῖ 
νὰ γράψει ἱστορία, διότι τὸν ἐνδι-
αφέρει νὰ γράψει θεολογία. Στέ-
κεται πάνω ἀπὸ τὴ φωτογραφικὴ 
ἀποτύπωση τοῦ γεγονότος, διότι 
προσπαθεῖ νὰ συλλάβει τὸ νόημα 
καὶ τὴ σημασία τοῦ γεγονότος γιὰ 
τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Μὲ τὰ 
χρώματά του ζωγραφίζει τὴν πίστη 
του καὶ ἀποτυπώνει πάνω στὸ ξύλο 
τὴν  Ὀρθόδοξη Θεολογία. 

Δύο εἰκόνες ὑπάρχουν στὴν  
Ὀρθόδοξη εἰκονογραφία γιὰ τὴν  
Ἀνάσταση, ποὺ λειτουργοῦν συ-
μπληρωματικὰ ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη.  
Ἡ μία εἶναι μιὰ ἐντελῶς συμβολικὴ 
παράσταση.  Ἀπεικονίζει τὴ στιγμὴ 
ποὺ προηγήθηκε τῆς σωματικῆς  
Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, τὴν Κά-
θοδο στὸν  Ἅδη.  Ἡ ἄλλη ἀπεικο-
νίζει τὴ στιγμὴ ποὺ ἀκολούθησε τὴ 
σωματικὴ  Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, 

μὲ τὴν ἐπίσκεψη τῶν Μυροφόρων 
στὸν τάφο.  Ἡ  Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ, δηλαδή, δὲν ἀποτυπώνεται 
τὴ συγκεκριμένη στιγμή, ὅπως 
συνέβη μὲ τὴν  Ἀνάσταση τοῦ 
Λάζαρου, γιατί, ὅπως εἴπαμε καὶ 
προηγουμένως, δὲν ἐνδιαφέρει 
τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθευτό, ἀλλὰ 
οἱ σωτηριώδεις συνέπειές του. Οἱ  
Ὀρθόδοξες εἰκόνες γιὰ τὴν  Ἀνά-
σταση, λοιπόν, ἐπιδιώκουν νὰ 
δείξουν τὶς δωρεὲς ποὺ ἔφερε ἡ  

Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο 
τῶν ζώντων ἀλλὰ καὶ τῶν κεκοιμη-
μένων. «Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται 
ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημέ-
νων» (Α΄ Κορ., ιε΄ 20).

 Ἂς ἑστιάσουμε στὴν πιὸ συμ-
βολικὴ ἀπεικόνιση, στὴν εἰκόνα τῆς 
καθόδου τοῦ Χριστοῦ στὸν  Ἅδη, 
ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ πρὸς τὸ ἐσωτε-
ρικὸ νόημα τοῦ γεγονότος καὶ μᾶς 
δίνει τὴ δυνατότητα νὰ ἔρθουμε σὲ 
προσωπικὴ σχέση μὲ αὐτό.

Ὁ Χριστὸς ἐμφανίζεται ὡς ὁ Κύ-
ριος τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Κτίσης. Στέ-
κεται κατ’ ἐνώπιον, ὄρθιος, μὲ μιὰ 
κίνηση σφοδρή, ἔντονη, σχεδὸν 
ἐκρηκτική, δηλώνοντας ἔτσι τὴ νί-
κη του πάνω στὸν θάνατο καὶ τὴ 
φθορά.  Ὁ Χριστὸς κατέβηκε στὸν  
Ἅδη ὡς Θεός, ἐνῷ τὸ σῶμα Του 
ἦταν γιὰ τρεῖς ἡμέρες στὸν τάφο: 
« Ἐν τάφῳ, σωματικῶς, ἐν ᾅδῃ δὲ 
μετὰ ψυχῆς ὡς Θεός».  Ὁ Χριστὸς 

κατέβηκε στὴ γῆ, γιὰ νὰ σώσει τὸν  
Ἀδάμ. Μὴ βρίσκοντας αὐτόν, κα-
τέβηκε μέχρι τὸν  Ἅδη, ζητώντας 
τον. « Ἐπὶ γῆς κατῆλθες, ἵνα σώσῃς  
Ἀδάμ· καὶ ἐν γῇ μὴ εὑρηκὼς τοῦτον 
Δέσποτα, μέχρις ἅδου κατελήλυθας 
ζητῶν».  Ἄρα ἡ συνέχεια τῆς εἰκό-
νας τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ 
τὸ σκοτεινὸ σπήλαιο καὶ τὸν Χρι-
στό τοποθετημένο μέσα σὲ λάρνα-
κα καὶ τυλιγμένο ὅπως οἱ νεκροί, 
συνεχίζεται μέχρι τὸ βαθὺ σκοτάδι 

τοῦ  Ἅδη, ὥστε νὰ πραγματοποιη-
θεῖ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ παράσταση ἔχει ὡς πλαίσιο 
βουνά, ὡς νὰ εἶναι ἀνοιγμένα τὰ 
σπλάχνα τῆς γῆς.  Ὁ  Ἅδης παρου-
σιάζεται μὲ τὴ μορφὴ ἀβύσσου. Τὰ 
σκοτάδια τοῦ  Ἅδη γεμίζουν ἀπὸ 
φῶς, ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολία τῆς δό-
ξας τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ κατέ-
βηκε μέχρι τὰ βάθη του. Οἱ πόρτες 
τοῦ  Ἅδη βρίσκονται σπασμένες 
καὶ σταυροειδῶς τοποθετημένες. 
Μέσα στὸ σκοτάδι αὐτὸ ὑπάρχουν 
σκορπισμένα κλειδιά, μοχλοί, ἁλυ-
σίδες, κλειδωνιές, ἄδειες μαρμάρι-
νες λάρνακες.  Ἐκεῖ βρίσκεται ἁλυ-
σοδεμένος ἕνας ἤ, πολλὲς φορές, 
δύο ἡλικιωμένοι ἄνδρες. Εἶναι ἡ 
προσωποποίηση τοῦ  Ἅδη καὶ τοῦ 
θανάτου, ἀντίστοιχα, ποὺ ἔχασαν 
τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀξία τους. «Ποῦ 
σου θάνατε τὸ κέντρον; ποῦ σου  
Ἅδη τὸ νῖκος;» (Α΄ Κορ., ιε΄ 55). Τώ-
ρα ὁ Θεὸς ἄνοιξε γέφυρα ἐπικοι-
νωνίας μὲ τὸν ἄνθρωπο. Τὸν τραβᾷ 
καὶ τὸν ξυπνᾷ ἀπὸ τὸν λήθαργο 
τοῦ θανάτου, μεταφέροντάς τον 
στὸ φῶς καὶ στὴ ζωή.

Ἡ εἰκόνα μιλᾷ γιὰ δυναμικὴ 
κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὸν  Ἅδη.  
Ὁ χιτώνας Του εἶναι ἀνασηκωμέ-
νος, γιὰ νὰ δηλωθεῖ ἡ καθοδικὴ 
κίνηση. Τὸ δοξασμένο σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ ἐγγράφεται συνήθως μέσα 
σὲ ἕνα σύνολο τριῶν ἢ τεσσάρων 
ὁμόκεντρων κύκλων, ποὺ συμ-
βολίζουν τὸ θεῖο φῶς.  Ἔτσι κάθε 
κύκλος παίρνει μιὰ πιὸ σκοτεινὴ 
ἀπόχρωση, βαίνοντας πρὸς τὸ 
μπλέ.  Ὁ Χριστὸς φορεῖ ἱμάτιο μὲ 
χρυσοκονδυλιά, ἀστραφτερό, καί, 
καθὼς εἶναι εὐρύπτυχο καὶ ἀνε-
μιζόμενο πάνω ἀπὸ τὴν κεφαλή, 
φέρει τὸν ἀέρα τῆς νίκης.  Ἡ ὄψη 
στὸ πρόσωπό Του εἶναι αὐστηρή, 
ἀλλὰ μὲ ἔκφραση φιλάνθρωπη. Τὰ 
χέρια Του καὶ τὰ πόδια Του φέρουν 
ἀκόμα «τὸν τῦπον τῶν ἥλων».

Μὲ τὸ ἀριστερό του χέρι ὁ 
Χριστὸς κρατεῖ εἰλητάριο, σύμ-
βολο τοῦ κηρύγματος τῆς  Ἀνα-
στάσεως σὲ ἐκείνους ποὺ ἦταν 
στὸν  Ἅδη.  Ἄλλες φορές, ἀντὶ γιὰ 

 Ὁ ἁγιογράφος μὲ τὸν χρωστῆρα του  
δὲν προσπαθεῖ νὰ γράψει ἱστορία, διότι τὸν 

ἐνδιαφέρει νὰ γράψει θεολογία. Στέκεται πάνω 
ἀπὸ τὴ φωτογραφικὴ ἀποτύπωση τοῦ γεγονό-
τος, διότι προσπαθεῖ νὰ συλλάβει τὸ νόημα καὶ 
τὴ σημασία τοῦ γεγονότος γιὰ τὴ σωτηρία τῶν 

ἀνθρώπων. Μὲ τὰ χρώματά του ζωγραφίζει  
τὴν πίστη του καὶ ἀποτυπώνει πάνω στὸ ξύλο 

τὴν  Ὁρθόδοξη Θεολογία. K
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εἰλητάριο, κρατεῖ σταυρό. Εἶναι 
τὸ σύμβολο τῆς νίκης, τὸ ὄργανο 
μὲ τὸ ὁποῖο ἀπελευθέρωσε καὶ 
ἐξαγόρασε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν 
θάνατο (Γαλ. γ΄13).

Μὲ τὴν ὅλη ζωντάνια τῆς κίνη-
σης καὶ μὲ θεοπρεπῆ μεγαλοπρέ-
πεια, παρασύρει τοὺς πρωτοπλά-
στους πρὸς τὴν οὐράνια βασιλεία. 
Παίρνει τὸν  Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα, ὄχι 
ἀπὸ τὸ χέρι, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν καρπὸ 
τοῦ χεριοῦ, καὶ μὲ ὁρμὴ καὶ δύ-
ναμη τοὺς τραβᾷ κυριολεκτικὰ 
ἔξω ἀπὸ τοὺς τάφους.  Ὁ  Ἀδὰμ 
φαίνεται κουρασμένος ἀπὸ τὸν 
θάνατο. Τὸ χέρι τοῦ  Ἀδάμ, ἀδύ-
νατο, μοιάζει νὰ ξεκουράζεται ἀπὸ 
τὸ χέρι τοῦ Χριστοῦ.  Ἡ κίνηση τοῦ 
δεξιοῦ χεριοῦ τοῦ  Ἀδάμ, κίνηση 
αὐτόνομη, ἐκφράζει τὴν προσω-
πικὴ θέλησή του, καὶ τείνει πρὸς 
τὸν Χριστό, σὰν προσευχή. Μὲ 
αὐτὴ τὴν ἀντιθετικὴ κίνηση τῶν χε-
ριῶν τοῦ  Ἀδάμ, ἀνοίγεται μυστικὰ 
ἡ ἀναζωογόνηση τοῦ ἀνθρώπου, 
ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν  Ἀνάσταση, ἡ 
πλήρης κατάργηση τοῦ θανάτου, 
ἡ ἐσωτερικὴ δύναμη τῆς ψυχῆς 
ποὺ τείνει πρὸς τὸν Θεό.  Ἡ Εὔα 
σὲ μερικὲς παραλλαγὲς τοῦ ἴδιου 
εἰκονογραφικοῦ προτύπου βρίσκε-
ται ὄρθια δίπλα ἀπὸ τὸν  Ἀδὰμ καὶ 
τείνει καὶ αὐτὴ τὰ χέρια της πρὸς 
τὸν Κύριο.  Ἄλλοτε εἶναι γονατιστὴ 
καὶ ἀνασηκώνει μὲ σεμνότητα τὰ 
καλυμμένα χέρια της σὲ στάση 
προσευχῆς καὶ ὑποδοχῆς, ἑλκυ-
όμενη πρὸς τὸν Θεό της. 

Πρόκειται, ὅπως εἴπαμε ἤδη, 
γιὰ μιὰ βαθύτατα συμβολικὴ 
παράσταση, ποὺ δηλώνει ὅτι ὁ 
Χριστός, τραβώντας τὸν  Ἀδὰμ 
ἀπὸ τὸν  Ἅδη, τραβᾷ καὶ ὅλο τὸ 
ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὸν θάνατο.  
Ἀκόμη καὶ στὶς εἰκόνες ποὺ ἡ Εὔα 
εἶναι πίσω, σῴζεται κι αὐτή, ὅπως 
κάθε γυναίκα, ἀφοῦ πλάσθηκε 
ἰσότιμη ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ  Ἀδάμ.  
Ἡ  Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ 
ἀπαρχὴ τῆς λύτρωσης ὁλόκληρης 
τῆς ἀνθρωπότητας.

Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ Χριστοῦ 
βρίσκονται δύο ὁμάδες δικαίων 

τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ξεχωρίζουν 
οἱ βασιλεῖς Δαβὶδ καὶ Σολομώ-
ντας. Εἶναι ντυμένοι μὲ βασιλικὰ 
ἐνδύματα καὶ στὸ κεφάλι φοροῦν 
στέμμα. Οἱ προφῆτες  Ἰεζεκιὴλ καὶ  
Ἠσαΐας, ἐπειδὴ προφήτευσαν τὴν 
ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, βρίσκονται 
κι αὐτοὶ στὴν εἰκόνα. Μεταξὺ τῶν 
δικαίων ἀπεικονίζεται καὶ ὁ  Ἄβελ. 
Εἶναι νέος, ἀμούστακος, καὶ ξεχω-
ρίζει, διότι κρατᾷ ποιμαντικὴ ρά-
βδο.  Ἦταν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος 
ποὺ γνώρισε τὴν πίκρα τοῦ  Ἅδη, 
μετὰ ἀπὸ τὴν ἄδικη ἀδελφικὴ δο-
λοφονία του. Μπροστά τους στέκε-
ται ὁ  Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ τε-
λευταῖος προφήτης ποὺ ἄνοιξε τὸν 
δρόμο γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ 
στὴ γῆ.  Ὁ  Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος 
μετὰ τὸν ἀποκεφαλισμό του ἀπὸ 
τὸν  Ἡρώδη κατέβηκε στὸν  Ἅδη, 
γιὰ νὰ κηρύξει καὶ στοὺς νεκροὺς 
τὸν ἐρχομὸ Αὐτοῦ ποὺ ἀνέμεναν 
γιὰ λυτρωτὴ καὶ σωτῆρα τους. 
Αὐτοῦ ποὺ ὑποσχέθηκε ὁ Θεὸς 
στοὺς πρωτοπλάστους. Μὲ τὴν 
κίνηση τοῦ χεριοῦ του βεβαιώνει 
ὅτι γι’ αὐτὸ μιλοῦσε τόσες χιλιά-
δες χρόνια ἡ ἀνθρωπότητα. Δί-
καια, λοιπόν, καὶ ἡ ὑμνογραφία 
μας γράφει γιὰ τὸν  Ἅγιο  Ἰωάννη 
τὸν Πρόδρομο: «καὶ τοῖς ἐν  Ἅδῃ 
Χριστοῦ Προάγγελος».

Ὁ πιστός, βλέποντας τὴν εἰκό-
να, καὶ ζώντας αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, 
ἀποβάλλει τὸ ἄγχος τοῦ θανάτου. 
Γιὰ νὰ καταργηθεῖ ὁ θάνατος, πρέ-
πει νὰ καταργηθεῖ καὶ ἡ ἁμαρτία, ἡ 
ὁποία εἶναι τὸ κέντρο τοῦ θανάτου 
(Α΄ Κολ. ιε΄ 56). Χρειάζεται, λοιπόν, 
ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο ἡ συσταύρω-
σή του μὲ τὸν Χριστό, ὥστε νὰ 
μπορέσει νὰ συναναστηθεῖ μαζί 
Του.  Ὅποιος νικᾷ ἐν Χριστῷ τὴν 
ἁμαρτία μετέχει καὶ τῆς νίκης τοῦ 
Χριστοῦ πάνω στὸν θάνατο. Οἱ ἐν 
Χριστῷ νικητὲς τοῦ θανάτου εἶναι 
οἱ  Ἅγιοι.  Ὅποιος βλέπει τὰ ἅγια 
λείψανα ἄφθαρτα καὶ θαυματουρ-
γά, καταλαβαίνει τί σημαίνει νίκη 
πάνω στὸν θάνατο καὶ τὴ φθορά. 
Τὸ ἁπλὸ βιολογικὸ γεγονὸς τοῦ 
θανάτου δὲν εἶναι πιὰ ὁ θάνατος 

μὲ τὴν ὀντολογικὴ σημασία τοῦ 
ὅρου, ἀλλὰ σπορὰ τοῦ φθαρτοῦ 
σώματος στὴ γῆ, γιὰ νὰ βλαστήσει, 
ὅπως τὸ σιτάρι ( Ἰω. ιβ΄ 24), ὅταν τὸ 
ἀποφασίσει ὁ Κύριος, μὲ ἄφθαρτο 
καὶ ἀθάνατο σῶμα (Α΄ Κορ. ιε΄ 42).
Τότε καὶ μόνο ὁ ἄνθρωπος θὰ ζή-
σει στὸν παράδεισο, ὅπως ἦταν νὰ 
ζήσει καὶ πρὶν τὴν πτώση.

Ἑπομένως, τὸ πῶς ἔγινε ἡ  Ἀνά-
σταση ἔχει μικρὴ σημασία. Γι’ αὐτὸ 
καὶ κανένας Εὐαγγελιστὴς δὲν πε-
ριγράφει στὸ κείμενό του τὸν τρό-
πο τῆς  Ἀναστάσεως. Σημασία ἔχει 
ὅτι ἡ  Ἀνάσταση ἔγινε.  Ἐκεῖνο ποὺ 
ἀξίζει εἶναι νὰ βροῦμε τὸ νόημα καὶ 
τὴ σημασία τοῦ γεγονότος. Αὐτὸ 
τὸ νόημα, λοιπόν, τὸ ἀποδίδει 
μὲ τὸν καλύτερο τρόπο ὁ ἀνατο-
λικὸς ἁγιογράφος.  Ὁ Χριστὸς δὲν 
μπαίνει ἁπλῶς σ’ ἕναν τάφο· μέσα 
ἀπὸ αὐτὸν εἰσέρχεται στὸν  Ἅδη, 
γιὰ νὰ διαλύσει τὸ κράτος του, 
νὰ καταργήσει τὴν ἐξουσία του 
καὶ νὰ κλέψει τοὺς αἰχμαλώτους 
του.  Ὅλα αὐτὰ ἀποτυπώνονται μὲ 
τὶς διαλυμένες πόρτες, πάνω στὶς 
ὁποῖες πατάει ὁ Νικητὴς τοῦ θανά-
του, μὲ τὰ σκορπισμένα κλεῖθρα, 
μὲ τὴ δύναμη μὲ τὴν ὁποία τρα-
βάει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τοὺς τάφους 
τους τὸν  Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα, μὲ 
τὸν πισθάγκωνα δεμένο  Ἅδη, ποὺ 
εἰκονίζεται ταπεινωμένος κάτω 
ἀπὸ τὰ πόδια τοῦ παντοδύναμου 
Χριστοῦ.  Ἡ εἰκόνα δὲν παριστάνει 
καμμία  Ἀνάσταση, παριστάνει μιὰ 
κάθοδο, μιὰ δυναμικὴ καὶ λυτρω-
τικὴ κάθοδο, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομά-
ζεται: « Ἡ εἰς  Ἅδου Κάθοδος».

ΠΗΓΕΣ (ἀπὸ τὸ διαδίκτυο)
1. Πρωτοπρεσβύτερου Δημητρίου 

Kατούνη, Θεολόγου -  Ἁγιογρά-
φου, « Ὑπάρχει στὴν  Ὀρθόδοξή 
μας παράδοση εἰκόνα τῆς  Ἀναστά-
σεως;» ( Ἱστοσελίδα Ἱερᾶς Μητρό-
πολης Δημητριάδος)

2. Δέσποινα Ἰωάννου - Βασιλείου, 
Πρεσβυτέρα-Ἐκπαιδευτικός, « Ἡ 
Θεολογία τῆς εἰκόνας Εἰς  Ἅδου 
Κάθοδος ( Ἱστοσελίδα  Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου, http://www.
churchofcyprus.org.cy).
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Περὶ ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν

Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ κυριότατος ἐγγυ-
ητὴς τῆς ἀθανασίας μας, τῆς 
ἀνάστασής μας μετὰ τὸν θά-

νατο.  Ἡ ζωή μας εἶναι δική Του ζωή.  
Ἡ ζωή μας εἶναι ἀγαπητὴ σ’  Ἐκεῖνον 
σὰν τὴν ἴδια Του τὴ ζωή. Αὐτὸς ὄχι 
μόνο δὲν θέλει, ἀλλὰ καὶ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ τὴν καταστρέψει.  Ὁ Θεὸς δὲν 
δημιούργησε τὴ ζωή, γιὰ νὰ ἔχει τί 
νὰ καταστρέψει.  Ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ νὰ 
δείχνει τὴ δημιουργική Του δύναμη 
καὶ ὄχι τὴν καταστρεπτική.  Ὅλα ὅσα 
δημιούργησε, τὰ δημιούργησε, γιὰ 
νὰ ἐξελίσσονται καὶ νὰ ζοῦν.  Ὅλοι 
ἐμεῖς εἴμαστε σκεύη τῆς θεϊκῆς ζωῆς, 
τὰ ὁποῖα βαθμιαῖα ἐπεκτείνονται, ἔτσι 
ὥστε ὅλο καὶ περισσότερο νὰ συλ-
λαμβάνουν μέσα τους αὐτὴ τὴ ζωή.  
Ὅλο καὶ περισσότερο ἐμεῖς περνᾶμε 
στὸν Θεὸ καὶ ὁ Θεὸς σ’ ἐμᾶς.  Ὁ θά-
νατος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ πα-
ρότρυνση στὴ ζωή.  Ὁ θάνατος κάνει 
τὴ ζωὴ πιὸ δυναμική.  Ὁ θάνατος δὲν 
εἶναι τὸ ἀφεντικὸ ἀλλὰ ὁ ὑπηρέτης, 
ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ζωῆς.  Ὁ 
πλανήτης μας δὲν εἶναι βασίλειο τοῦ 
θανάτου, ἀλλὰ πεδίο ὅπου ὁ θάνατος 
εἶναι ὁ πιὸ μισητὸς μισθοφόρος.  Ἐμεῖς 
τόσο πιστεύουμε στὴ ζωή, ὥστε καὶ 
ἀκόμα καὶ τὸν θάνατο παρουσιάζουμε 
σὰν ζωντανό. Οἱ ζωγράφοι ζωγραφί-
ζουν τὸν θάνατο σὰν ἕνα σκελετω-
μένο ὄν ποὺ περπατᾷ μὲ δρεπάνι 
καὶ θερίζει τὸ λιβάδι τῆς ζωῆς.  Ἢ τὸν 
παρουσιάζουν σὰν σκοτεινὸ καβα-
λάρη ποὺ ἐπάνω ἀπ’ τὸ ἄλογο πατᾷ 
τὴν ἀνθρώπινη μυρμηγκοφωλιά.  Ἢ 
σὰν μουσικὸ ποὺ μὲ τὸ μαγικὸ παίξιμο 
προσελκύει τοὺς ἀνθρώπους πρὸς τὸ 
μέρος του καὶ τοὺς ἀφαιρεῖ τὴ ζωή. Σὲ 
κάθε περίπτωση, δηλαδή, ἡ φαντα-
σία μας παρουσιάζει τὸν θάνατο σὰν 
ζωντανὸ ὄν. Πόσο παράλογο εἶναι 
νὰ πιστεύουμε ὅτι ὁ θάνατος ζεῖ καὶ 
συνάμα ἐμεῖς νὰ πεθαίνουμε! Πόσο 
παράλογο εἶναι νὰ θεωροῦμε τὸν θά-
νατο, ποὺ εἶναι ὁ ἀντίπαλος τῆς ζωῆς, 
ἀθάνατο, καὶ ταυτόχρονα ἐμᾶς, ποὺ 
εἴμαστε φορεῖς τῆς ζωῆς, θνητούς!

Ὅμως, εἶναι λογικὸ νὰ σκεφτόμα-
στε ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι ἀνεξάρτητη 
τελείως ἀπ’ αὐτὴ τὴ «σκοτεινὴ δύ-
ναμη» ποὺ λέγεται θάνατος, καὶ ὅτι 
εἶναι ἐξαρτημένη ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ 

τὸν Θεό. Καὶ εἶναι λογικὸ νὰ σκεφτό-
μαστε ὅτι γιὰ μᾶς εἶναι καλύτερο νὰ 
ἐξαρτιόμαστε ἀπὸ τὸν Θεὸ παρὰ νὰ 
ἐξαρτιόμαστε ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς 
ἑαυτούς μας.  Ἀφοῦ ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ 
τὸν Θεό σημαίνει ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν 
αἰώνιο νοῦ καὶ τὴν ἀγαθοσύνη, ἀπὸ 
τὴν τέλεια ἀγάπη καὶ τὴν ἁρμονία, ἀπὸ 
τὴν πατρικὴ καρδιά, ἀπὸ τὸ δίκαιο καὶ 
τὸ φῶς, ἀπὸ τὴ μονιμότητα καὶ τὴν 
αἰωνιότητα.   Ἐνῷ ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ 
τοὺς ἴδιους τοὺς ἑαυτούς μας γιὰ μᾶς 
σημαίνει ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν ἀγνωσία 
καὶ τὸ κακό, ἀπὸ τὸ μῖσος καὶ τὴ με-
λαγχολία, ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια καὶ 
τὴν ἀστάθεια, ἀπὸ τὸ σκότος καὶ τὴν 
ταλαντευόμενη χρονικότητα.  Ὁ στό-
χος ποὺ ὁ Θεὸς ἔβαλε στὸν θάνατο 
εἶναι σίγουρα καλύτερος ἀπ’ ὅλους 
τοὺς στόχους ποὺ θὰ μπορούσαμε 
νὰ τοῦ βάλουμε.  Ὁ θάνατος πρέπει 
νὰ ἀποσυνθέσει, νὰ ἀποδομήσει, νὰ 
κοιμίσει, ὥστε  Ἐκεῖνος νὰ συνθέσει, 
νὰ οἰκοδομήσει, νὰ ἐγείρει. 

Ἐμεῖς ἀπὸ τὸ χῶμα γίναμε καὶ στὸ 
χῶμα θὰ πᾶμε.  Ἂς μὴ μᾶς φοβίζει 
αὐτὸ καθόλου. Τὸ χῶμα εἶναι καθαρὸ 
καὶ ἀθῶο, ὁ τάφος πάνω του δὲν εἶναι 
πιὸ κρύος ἀπὸ τὴν κούνια. [...]  Ἡ γῆ 
εἶναι ὅλη ζωντανή, ἐντελῶς ζωντανή. 
Τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσταμάτητα 
ἐπάνω της καὶ μέσα της. Τὸ Πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ ἀσταμάτητα τὴν ζωογονεῖ. 
Τὰ σκορπισμένα κόκκαλα στὴ γῆ φο-
βίζουν τὰ μάτια, ὅμως ὄχι τὸ πνεῦμα. 
Τὸ σαπισμένο κρέας κάτω ἀπὸ τὴ γῆ 
φοβίζει τὸν ἄνθρωπο, ὅμως ὄχι τὸν 
Θεό.  Ἀφοῦ ἀπὸ ἕνα βλέμμα τοῦ Θε-
οῦ ὅλα τὰ σκορπισμένα ἑνώνονται 
καὶ ὅλα τὰ σαπισμένα ζωντανεύουν.

Θυμηθεῖτε τὸ φημισμένο ὅραμα 
τοῦ προφήτη  Ἰεζεκιὴλ, ποὺ μὲ τὸ φη-
μισμένο χέρι τοῦ Μιχαὴλ  Ἀγγέλου 
αἰωνιοποιήθηκε μὲ χρῶμα.  Ὁ Θεὸς 
δείχνει στὸν προφήτη τὴν κοιλάδα γε-
μάτη μὲ νεκρὰ ὀστᾶ καὶ τὸν ρωτᾶ: «Υἱὲ 
τοῦ ἀνθρώπου, θὰ ζωντανέψουν αὐτὰ 
τὰ ὀστᾶ;». Καὶ ὁ προφήτης «Εἶπα: 
“Κύριε, ἐσὺ ξέρεις”». 

» Τότε μοῦ εἶπε: “Προφήτευσε γιὰ 
τὰ ὀστᾶ καὶ πές τους: Στεγνὰ κόκκαλα, 
ἀκοῦστε λόγο τοῦ Κυρίου”.

» Καὶ προφήτευσα ὅπως εἶχα δια-
ταχθεῖ, καὶ μπῆκε σ’ αὐτὰ πνεῦμα, καὶ 

ζωντάνεψαν, καὶ στάθηκαν στὰ πόδια, 
καὶ ἦταν πολὺ μεγάλος στρατός» ( Ἰεζ. 
37, 1-10).

Ἂς ὁμολογήσουμε, ἀδέλφια, τὸν 
Θεὸ ὡς τὸν κυριάρχο τῆς ζωῆς καὶ ὄχι 
τὸν θάνατο.

Αὐτὴ ἡ ὁμολογία θὰ μᾶς ὁδηγήσει 
στὴν ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸν οὐράνιο 
Πατέρα μας, ποὺ θὰ γεμίσει τὴν ψυχή 
μας μὲ χαρὰ καὶ προσευχή:

«[...]  Ἐσὺ θὰ μᾶς ἀναστήσεις ἐκ 
νεκρῶν, Κύριε, ὅπως ἀνέστησες τὸν 
Υἱό Σου, τὸν Χριστό, τὸν ἀδελφό μας.  
Ἐσὺ δὲν γέννησες τὰ παιδιά Σου, Πα-
τέρα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κοιτάξουν 
στιγμιαῖα τὸν πολυτελῆ Σου οἶκο κι 
ὕστερα νὰ τὰ πετάξεις στὸ σκοτάδι, 
στὴ μεγαλύτερη φυλακή.  Ἐσὺ δὲν 
τὰ γέννησες, γιὰ νὰ τὰ καταπίνει τὸ 
σκοτάδι.  Ἐσὺ τὰ γέννησες, γιὰ νὰ εἶναι 
σύντροφοί Σου στὴν αἰωνιότητα.

» Δὲν σὲ ρωτᾶμε, Πατέρα, σὲ τί 
εἴδους σῶμα θὰ μᾶς ντύσεις στὴν 
ἄλλη ζωή, οὔτε μὲ ποιὰ δύναμη θὰ 
μᾶς ζωντανέψεις.  Ὄχι· ὅμως Σὲ πα-
ρακαλοῦμε μόνο: Δυνάμωσε τὴν 
ἐμπιστοσύνη μας πρὸς  Ἐσένα καὶ τὴν 
πίστη μας στὴ ζωή.  Ἀφοῦ ὅ,τι  Ἐσὺ 
κάνεις μὲ μᾶς θὰ εἶναι ἀσύγκριτα σο-
φώτερο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἐμεῖς θὰ κά-
ναμε μόνοι μας. Τὰ σχέδιά Σου εἶναι 
καλύτερα ἀπ’ ὅλες τὶς ἐπιθυμίες μας.  
Ἡ δύναμή Σου ὑπερβαίνει ὅλη τὴ φα-
ντασία μας.  Ἐσὺ ποὺ ἔχεις τὴ δύναμη 
νὰ δημιουργήσεις, ἔχεις τὴ δύναμη 
καὶ νὰ θανατώσεις, καὶ  Ἐσὺ ποὺ ἔχεις 
τὴ δύναμη νὰ θανατώσεις, ἔχεις καὶ 
τὴ δύναμη καὶ νὰ ζωντανέψεις. Δημι-
ουργὲ τῶν ζωντανῶν, ἀνάστησε τοὺς 
νεκρούς, δημιούργησε σὲ μᾶς τοὺς 
ζωντανοὺς τὴν πίστη στὴν ἀνάσταση, 
ἀφοῦ χωρὶς αὐτὴ τὴν πίστη εἴμαστε 
ζωντανοὶ νεκροί, καὶ ἐπισκέψου μας 
μετὰ τὸν θάνατο, ὥστε καὶ ἐμεῖς, ἂν 
καὶ νεκροί, νὰ ἔρθουμε στὴ ζωή. Μό-
νο  Ἐσὺ νὰ εἶσαι πάντα μαζί μας, στὴ 
ζωὴ καὶ στὸν θάνατο, καὶ ἐμεῖς θὰ 
ἔχουμε πάντα ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε.  Ἀφοῦ  
Ἐσὺ εἶσαι ἡ ζωὴ καὶ ὁ ζωοδότης, ἀπὸ 
πάντα καὶ γιὰ πάντα.  Ἀμήν».

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἀργὰ βαδίζει ὁ Χριστός

Ἐκδόσεις « Ἐν πλῷ»,  
Ἀθήνα 2008, σελ. 118-12354
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Μοναξιά

Ἕνα παλιὸ τραγούδι ἔλε-
γε: «Μοναξιά, εἶσαι ἡ πιὸ 
σκληρὴ παρέα». Καὶ βέ-

βαια εἶναι! Στὴν ἀπομόνωση βά-
ζουν τοὺς βαρυποινίτες, γιὰ νὰ 
τοὺς τιμωρήσουν. Λέγεται ὅτι ἡ 
μοναξιὰ εἶναι ἡ σύγχρονη πηγὴ 
τῆς ἄνοιας, τῆς κατάθλιψης, τῶν 
διαφόρων νευρώσεων, καὶ μάλι-
στα τοῦ  Ἀλτσχάιμερ. Κυρίως οἱ 
ἡλικιωμένοι εἶναι μόνοι, τὸ πολὺ 
μὲ μιά «συνοδό».  Ἡ γιαγιὰ μὲ 
τὰ παραμύθια στὰ ἐγγονάκια της 
ἀνήκει στὸ παρελθόν. 

Παλιά, πολλὰ χρόνια πρίν, ἡ 
ἐπαφὴ ὑπῆρχε.  Ἂν νύφη καὶ πε-
θερὰ μάλωναν, καὶ αὐτὸ ἀνθρώ-
πινη ἐπαφὴ μαρτυροῦσε. Στὴ γει-
τόνισσα ἄφηνε τὰ παιδάκια της ἡ 
μικρομάννα, ἂν εἶχε μιὰ ἐπείγου-
σα δουλειά, καὶ στὴ γειτόνισσα 
θὰ ζητοῦσε μιὰ κούπα ζάχαρη, 
ποὺ ξαφνικὰ τῆς εἶχε τελειώσει. 
Στὰ χωριὰ κάθονταν τὰ βράδια οἱ 
γυναῖκες στὰ πεζούλια καί «τὰ λέ-
γανε» ἢ ἔκαναν νυχτέρι μὲ τὸ φῶς 
τῆς λάμπας, γιὰ πλέξιμο, βελο-
νάκι, δαντέλα. Τέλειωσαν αὐτά. 
Τώρα ὅλα εἶναι ἕτοιμα, τέλειωσε 
ὅμως ἡ ἐπικοινωνία, τὸ μεγαλύτε-
ρο ἀγαθὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.

Ἄλλαξαν τελείως οἱ τρόποι 
διαβιώσης, τὰ χωριὰ ἐρήμωσαν 
καὶ οἱ πολυκατοικίες τῶν πόλεων 
δὲν εἶναι τόποι συναντήσεως καὶ 
παρέας. Συχνὰ δὲν ξέρει κανεὶς 
ποιὸς εἶναι ὁ γείτονάς του, καὶ 
συχνὰ οἱ γείτονες εἶναι «κάθε 
καρυδιᾶς καρύδι». Πῶς νὰ τοὺς 
ἐμπιστευτεῖς;  Ὁρισμένες συνοικί-
ες πόλεων ἔγιναν «γκέτο», ἔφυ-
γαν «ἆρον ἆρον οἱ  Ἕλληνες καὶ 
τὶς κατέλαβαν ξένοι, διωγμένοι 
συχνὰ ἀπὸ τὸν τόπο τους, ἀλλὰ 
καὶ μὲ ἄλλα ἤθη. Τὸ κλειδὶ στὴν 
πόρτα δὲν τὸ ἀφήνουμε πιά, οὔτε 
κοιμόμαστε στὴν ταράτσα τὸ κα-
λοκαίρι. Κλειδαμπαρωνόμαστε 
στὰ σπίτια μας!

Ἡ γιαγιὰ καὶ ὁ παπποῦς στὸ 
σπίτι τους μόνοι. Δὲν θέλουν 
νὰ ζοῦν μὲ τὰ παιδιά τους, οὔτε 

τὰ παιδιά τους ἔχουν χῶρο γι’ 
αὐτούς.  Ἂν εἶναι «καλά» τὰ παι-
διά, τὸ πολὺ νὰ τοὺς συνοδεύ-
σουν σὲ γιατρούς.  Ὑπάρχει καὶ 
ἡ... τηλεόραση! Παρουσιάζονται 
...τούρκικα σήριαλ καὶ ἑλληνικὲς 
σειρὲς φωνακλάδικες, ἀνούσιες 
καὶ κακόγουστες.  Ἀραιὰ καὶ 
ποὺ μιὰ καλὴ ἐκπομπή. Εἶναι 
καὶ οἱ «Λέσχες Φιλίας» (πρώην 
ΚΑΠΗ). Καλὴ προσπάθεια τῆς 
Πολιτείας, ἀλλὰ χρειάζονται με-
γάλη βελτίωση.  Ἂς ἀναλάβουν 
οἱ ἁρμόδιοι.  Ὅμως ἡ μοναξιὰ 
ὑπάρχει, αὐξάνει, χειροτερεύει. 
«Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς Οὐ καλὸν εἶναι 
τὸν ἄνθρωπον μόνον» (Γένεσις, β΄ 
18). Καὶ βέβαια δὲν εἶναι καλὸ νὰ 
εἶναι ὁ ἄνθρωπος μόνος! Πρῶτα 
νά ’χει μιὰ σύντροφο, ἔπειτα παι-
διά, ἔπειτα φίλους, καὶ ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι νὰ ἐπικοινωνοῦν.  Ὁ  
Ἀριστοτέλης, μέγας φιλόσοφος, 
εἶπε: «Πολιτικὸν ζῷον ὁ ἄνθρω-
πος», δηλαδὴ κοινωνικό, ζεῖ σὲ 
μιὰ πόλη μὲ ἄλλους ἀνθρώπους.

Ὑπάρχει ἆραγε τρόπος νὰ 
μειωθεῖ ἡ μοναξιά, ἡ ὁποία συ-
νοδεύεται ἀπὸ τόσες ψυχικὲς 
ἀρρώστιες; Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, οἱ 
ἄνθρωποι ποὺ μποροῦν, ἔστω 
καὶ ὄχι πολὺ εὔκολα, ἂς κινη-
θοῦν, ἂς φροντίσουν νὰ ἔχουν 
κάποια ἀπασχόληση ἢ νὰ κάνουν 

κάποια προσφορὰ ἀνιδιοτελῆ, ἡ 
ὁποία νὰ δημιουργεῖ ἐπαφὴ μὲ 
ἄλλους. Παλιὰ ἡ ἐνορία ἕνωνε 
τοὺς ἀνθρώπους καὶ μὲ τὸν Θεό.  
Ἰδανικὴ σχέση!  Ἀλλὰ γιὰ ὅσους 
ἡ μετακίνηση εἶναι δύσκολη ἢ 
ἀδύνατη εἶναι μαρτύριο ἡ μονα-
ξιά.  Ὑπάρχει καὶ τὸ εὐλογημένο 
τηλέφωνο.  Ὅλοι μποροῦν νὰ 
κάνουν ἔστω ἕνα τηλεφώνημα.  
Ἂς τὸ κάνουν καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι 
μόνοι, ἀλλὰ καὶ οἱ πολὺ ἀπασχο-
λημένοι ἂς δείχνουν τὸ ἐνδιαφέ-
ρον τους. Πόση θλίψη γιὰ ἕναν 
ἄνθρωπο μόνο, ποὺ δὲν πῆρε 
οὔτε ἕνα τηλέφωνο τὴν ἡμέρα...  
Ἂν τὰ παιδιὰ μποροῦν, ἂς ἔχουν 
κοντὰ τοὺς γονεῖς τους, ἔστω καὶ 
γείτονες, ἂς τοὺς φροντίζουν. «Τί-
μα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα 
σου...ἵνα εὖ σοι γένηται» (Δευτ., 
ε΄ 16) - «ἂν τοὺς τιμήσεις, ὁ Θεὸς 
θὰ σὲ ἀνταμείψει», λέγει μία ἀπὸ 
τὶς δέκα ἐντολές.

Κάποτε, πρὶν μερικὰ χρόνια, 
ἕνας  Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε στρέ-
ψει τὴν προσοχὴ ὅλων στοὺς 
γέρους καὶ τοὺς μόνους. Πόσο 
σωστὸ ἦταν! Σὲ χῶρες προηγμέ-
νες ὑπάρχουν καλοὶ οἶκοι εὐγη-
ρίας, ὅπου οἱ ἡλικιωμένοι ἔχουν 
παρέα καὶ περίθαλψη.

Γιατί ὅμως τόση μοναξιὰ καὶ 
κατάθλιψη νὰ κυριαρχοῦν στὸν 
κόσμο ποὺ ἔχει κάνει τόση πρόο-
δο σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς;  
Ὁ Χριστὸς κάποτε εἶπε: «Ξένος 
ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, ἠσθένη-
σα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ 
ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με». Δηλα-
δή, νὰ πλησιάσεις τὸν ἄνθρωπο 
ποὺ ἔχει κάποιο πρόβλημα.

Μήπως, γιὰ νὰ χαθεῖ ἡ κα-
τάρα τῆς μοναξιᾶς, θὰ πρέπει ὁ 
ἄνθρωπος νὰ ἐγκαταλείψει τὴν 
πλεονεξία καὶ τὴν ἀδιαφορία ποὺ 
τὸν ἔχει κυριεύσει, καὶ νὰ ξανα-
βρεῖ τὶς παλιὲς καὶ διαχρονικὲς 
ἀξίες, μαζὶ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του 
γιὰ τὸν ἄλλον, γιὰ τὸν πλησίον; 
Μακάρι!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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Γυναίκα:  Ἀδύναμο φύλο 
ἢ στήριγμα τῆς κοινωνίας;

Εἶναι ἡ γυναίκα τελικὰ τὸ 
ἀδύναμο φύλο; Κατὰ τὰ 
συνήθως λεγόμενα, τὸ 

θηλυκὸ γένος χρῄζει ἰδιαίτερης 
φροντίδας καὶ στοργῆς.  Ὅμως 
ἀναρωτιέμαι ἂν τὰ πράγματα 
ἔχουν ὄντως ἔτσι. Γιατὶ τὰ πα-
ραδείγματα τῶν γυναικῶν τῆς 
καθημερινότητάς μου μοῦ ἀπο-
δεικνύουν τὸ ἀντίθετο. Μήπως 
αὐτὸ συμβαίνει, γιατὶ τὸ κοινὸ 
καὶ ἄκρως ἀνομολόγητο μυστικὸ 
ποὺ κεῖται στὸ βάθος τῆς ἱστορίας 
εἶναι ὅτι κάθε γυναίκα κάθε ἄλλο 
παρὰ ἀδύναμο φύλο τυγχάνει;

Κατ’ ἀρχάς, ἡ γυναίκα γίνεται 
μητέρα, εἶναι προικισμένη ἀπὸ 
τὸν Θεὸ μὲ ταλέντα, ὥστε νὰ 
ἀνταποκρίνεται στὸν δύσκολο 
καὶ ἀπαιτητικὸ ρόλο της.  Ἡ κοι-
νωνία, ἐν τούτοις, καὶ τὰ κατανα-
λωτικὰ πρότυπα προωθοῦν τὴ 
γυναίκα «γατούλα» καὶ «ἄβου-
λη», καθὼς καὶ τὸν ἄνδρα σκλη-
ρό.  Ἡ πραγματικότητα, ὡστόσο, 
πόρρω ἀπέχει ἀπὸ αὐτὴ τὴν πα-
ραπλανητικὴ εἰκόνα.

Στὶς σύγχρονες, ἰδίως, ἐπο-
χές, ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρί-
σης, ἀλλὰ κυρίως κρίσης ἀξιῶν, 
ὁ ρόλος τῆς γυναίκας εἶναι ἰδι-
αίτερα κρίσιμος. Εἶναι μητέρα, 
σύζυγος, νοικοκυρὰ καὶ ἐπαγ-
γελματίας.  Ἔρχεται ἀντιμέτωπη 
μὲ προβλήματα, στὰ ὁποῖα πρέ-
πει νὰ σταθεῖ βράχος, γιατὶ μόνο 
ἕνας «θηλυκός» βράχος μπορεῖ 
νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ σκληράδα 
ἀλλὰ καὶ μὲ τρυφερότητα τὰ θέ-
ματα αὐτά. Παράλληλα, βιώνει 
στὴν ἐργασία της ἰδιαίτερη πίεση 
καὶ ἀποδοκιμασία, ἐπειδὴ ἔχει 
οἰκογένεια καὶ ὑποχρεώσεις, καὶ 
κατ’ ἐπέκταση ζεῖ σὲ ἐπαγγελμα-
τικὴ ἀνασφάλεια.  Ἐν ἀντιθέσει 
μὲ τὴν ἰσχύουσα κατάσταση, πα-
λαιότερα ἦταν θεσμοθετημένη 
ἀπὸ τὸ Κράτος ἡ προνομιακὴ 
μεταχείριση τῆς γυναίκας, καὶ 
ὡς μητέρας στὸν ἐργασιακό 
της χῶρο, μὲ τὴν παροχὴ διευ-
κολύνσεων, ὥστε νὰ βρίσκεται 
καὶ κοντὰ στὴν οἰκογένειά της. 
Μάλιστα θεωρεῖτο ὡς κεκτημένο 

ἡ ἀντιμετώπιση τῆς γυναίκας καὶ 
ὡς μητέρας στὴν ἐργασία.

Ἐν προκειμένῳ, δὲν παρα-
μελῶ τὸ ἀνδρικὸ φύλο, πρὸς 
τὸ ὁποῖο νιώθω ἐγγενῶς σεβα-
σμό, καὶ τὸ ὁποῖο ὑποτιμᾶται 
ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὸν σύγχρονο 
γυναικεῖο πληθυσμό.  Ὁ ρόλος 
του εἶναι ἀναντίρρητος, ἀλλά, 
ὅπως λέει καὶ ἡ λαϊκὴ παροι-
μία, «ὁ ἄντρας εἶναι τὸ κεφάλι, 
ἀλλὰ ἡ γυναίκα εἶναι ὁ λαιμός, 
ποὺ στρέφει τὸ κεφάλι πρὸς τὴν 
κατεύθυνση ποὺ τὸ ὁδηγεῖ». Οἱ 
κλυδωνισμοὶ ἐντὸς τῆς οἰκογέ-
νειας καὶ τοῦ γάμου εἶναι, σὲ 
μεγάλο βαθμό, θέμα χειρισμοῦ 
τῆς γυναίκας.  Ἡ γυναίκα, καίτοι 
ἔχει κατακτήσει πολλὰ τὰ τελευ-
ταῖα ἔτη, κάνει ἀγῶνα πλέον νὰ 
διατηρήσει τὰ βασικὰ κεκτημένα 
της, εὑρισκόμενη ἀρκετὰ συχνὰ 
καὶ σὲ σοβαρὰ διλήμματα.

Ἐξακολουθοῦμε, ἆραγε, νὰ 
πιστεύουμε ὅτι ἡ γυναίκα εἶναι 
τὸ «ἀδύναμο» φύλο;

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΜΗ56
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Γιορτὴ τῆς γυναίκας

Πάντων δ’ ὅσ’ ἔστ’ ἔμψυ-
χα καὶ γνώμην ἔχει, γυ-
ναῖκες ἐσμὲν ἀθλιώτατον 

φυτόν», δηλαδή,  Ἀπὸ ὅλα τὰ 
ἔμψυχα ὄντα τὰ νοήμονα, οἱ γυ-
ναῖκες εἴμαστε τὸ πλέον ἀξιολύ-
πητο πλάσμα τῆς φύσεως, μᾶς 
λέει ὁ Εὐριπίδης στὴ Μήδεια. Καὶ 
ὁ Πλάτων μᾶς λέει: «Τὸ καλό, 
τάξις, φῶς, ἄνδρας. Τὸ κακό, 
ἀναρχία, σκοτάδι, γυναίκα».

Πράγματι, ἡ γυναίκα ἐπὶ 
αἰῶνες ἦταν καταπιεσμένη καὶ 
ἔζησε κάτω ἀπὸ τὴν ἀνδρικὴ 
κυριαρχία, ποὺ τὴ συνέθλιβε.  
Ἔκλαψε πολύ, γέλασε λίγο. Δὲν 
εἶχε τὴ θέση πού (τῆς) ἔπρεπε, 
ἀφοῦ γεννιέται ἐλεύθερη καὶ 
ἔχει τὰ ἴδια δικαιώματα μὲ τὸν 
ἄνδρα. Τὴν καταπίεζαν, τὴν 
ἐκμεταλλεύονταν, τὴν κακο-
ποιοῦσαν, τῆς στεροῦσαν τὴν 
ἐλευθερία καὶ τὴ δυνατότητα 
τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς. Δὲν τὴν 
ἄφηναν νὰ μορφωθεῖ, νὰ ψηφί-
σει, καὶ γενικὰ νὰ συμμετάσχει 
στὴν κοινωνική, πολιτικὴ καὶ 
οἰκονομικὴ ζωή.  Ἡ ἐπὶ αἰῶνες 
ἀνδροκρατούμενη κοινωνία 
ἐπέδρασε καταπιεστικὰ στὴν 
προσωπικότητά της καὶ στὸν 
ψυχισμό της καὶ τῆς στέρησε 
τὴ δυνατότητα νὰ ἀναπτύξει 
τὶς ἀναμφισβήτητες ἱκανότητές 
της. Μὴν ξεχνᾶμε τί ὑπέστη τὸ 
γυναικεῖο φῦλο κατὰ τὸ γνωστό 
«κυνήγι τῶν μαγισσῶν» τὸν Με-
σαίωνα ἀπὸ τὴν  Ἱερὰ  Ἐξέταση.  
Ἡ γυναίκα εἶχε καταδικαστεῖ σὲ 
ἀπομόνωση!

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι 
συνέχεια ὑποβαθμιζόταν τὸ γυ-
ναικεῖο φῦλο, ἡ γυναίκα ἔλαμ-
ψε μὲ τὴν παρουσία της καὶ τὴν 

προσφορά της ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. 
Μποροῦμε νὰ ἀναφέρουμε πά-
μπολλα ὀνόματα:  Ἀσπασία, Διο-
τίμα, Κλεοπάτρα,  Ὑπατία, Μεγά-
λη Αἰκατερίνη, Θεοδώρα, Μαρία 
Κιουρί,  Ἰντίρα Γκάντι, Γεωργία 
Σάνδη, Μπουμπουλίνα, Μαντὼ 
Μαυρογένους, γυναῖκες τοῦ Ζα-
λόγγου,  Ἠπειρώτισσες ἡρωΐδες, 
Μανιάτισσες... καὶ ἄλλες πολ-
λές, πολλές, μὰ πάρα πολλές. 
Γυναίκα ἦταν ἡ Παναγία μας, ἡ 
μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Γυναίκα 
ἦταν καὶ ἡ μητέρα τοῦ Πλάτω-
να, τοῦ Μεγάλου  Ἀλεξάνδρου, 
τοῦ Σωκράτη, τοῦ  Ἀριστοτέλη 
καὶ ἄλλων. Γιατί λοιπὸν ξεχνάει 
ἡ κοινωνία ὅτι πίσω ἀπὸ κάθε 
ἐπιτυχημένο ἄνδρα στέκεται 
στυλοβάτης πάντα μιὰ γυναίκα 
μητέρα-σύζυγος;

Ἐξαιτίας λοιπὸν αὐτῆς τῆς 
σθεναρᾶς ἀρνητικῆς στάσης τῶν 

ἀνδρῶν καὶ γενικὰ τῆς κοινω-
νίας, πολλὲς χιλιάδες γυναῖκες 
ἀγωνίστηκαν, χλευάστηκαν, τα-
πεινώθηκαν, καταδικάστηκαν, 
φυλακίστηκαν, ὅπως ἡ Καΐρη, ἡ 

Μαρτινέγκο, ἡ Παρέν, καὶ ἐκτε-
λέστηκαν, ὅπως ἡ Ντὲ Κρούζ, 
ἡ ὁποία ἀνεβαίνοντας στὸ ἰκρί-
ωμα εἶπε: « Ἡ γυναίκα, ἀφοῦ 
ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀνεβαίνει 
στὸ ἰκρίωμα, πρέπει νὰ ἔχει καὶ 
τὸ δικαίωμα νὰ ἀνεβαίνει καὶ 
στὸ βῆμα». Πράγματι, ἀφοῦ οἱ 
γυναῖκες πειθαρχοῦν στὸν ἴδιο 
νόμο ὅπως καὶ οἱ ἄνδρες, πῶς 
εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἔχουν τὰ 
ἴδια δικαιώματα μὲ αὐτούς;

Ἡ κάθε καταπιεσμένη καὶ ἀδι-
κημένη γυναίκα θὰ μποροῦσε 
νὰ ρωτήσει τον ἄνδρα ποὺ δὲν 
θέλει νὰ ἀναγνωρίσει τὰ δικαιώ-
ματά της: « Ἄνδρα, γιὰ πές μου, 
ποιὸς σοῦ ἔδωσε τὴν ἡγεμονικὴ 
ἐξουσία νὰ καταπιέζεις τὸ φῦλό 
μου; μήπως ἡ δύναμή σου; μή-
πως οἱ ἀρετές σου; Παρατήρησε 
τὸ μεγαλεῖο τῆς φύσης καὶ βρὲς 
ἕνα παράδειγμα τούτης τῆς τυ-

ραννικῆς ἐξουσίας σου. Ψάξε 
στὰ ζῷα καὶ στὰ φυτὰ καὶ πα-
ρατήρησε τὴ θέση τῶν φύλων 
στὴν ἁρμονία τῆς Φύσης. Πα-
ντοῦ θὰ βρεῖς τὰ δύο φῦλα νὰ 

«Χρόνια πολλά» στὴ γυναίκα, πού, ἂν θέλει, 
ξέρει ν’ ἀγαπᾷ, νὰ προσφέρει στοργή, 

τρυφερότητα, στήριξη, θαλπωρὴ 
στὴν οἰκογένειά της, καὶ κατ’ ἐπέκταση 

στὴν κοινωνία, ποὺ θὰ ἦταν λειψή, ἂν δὲν 
ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ μεγάλη παρουσία, ποὺ εἶναι 
τὸ ἥμισυ τοῦ κόσμου καὶ τὸ ἁλάτι τῆς γῆς.K
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συνεργάζονται μὲ ἁρμονία».  Ὁ 
ἄνδρας ἄνθρωπος εἶναι ὁ μόνος 
ποὺ ἔχει μετατρέψει τὴν ἐξαίρε-
ση σὲ κανόνα. Τυφλωμένος ὁ 
ἄνδρας θέλει νὰ κυβερνᾷ σὰν 
δεσπότης ἕνα φῦλο ποὺ διαθέτει 
ἀναμφισβήτητα ὅλες τὶς πνευμα-
τικὲς ἀρετές, πρᾶγμα ποὺ αὐτὸς 
δὲν θέλει νὰ παραδεχθεῖ.

Ἡ γυναίκα συμβάλλει ἐξίσου 
μὲ τὸν ἄνδρα στὴ συντήρηση τῆς 
κρατικῆς ἐξουσίας καὶ στὶς διοι-
κητικὲς δαπάνες, ἔχει ἴσο 
μερίδιο σὲ ὅλες τὶς ὑποχρε-
ωτικὲς ὑπηρεσίες, καὶ ἄρα 
πρέπει νὰ ἔχει ἴσα μερίδια 
στὶς θέσεις, στὰ ἔργα, στὰ 
λειτουργήματα, στὰ ἀξιώ-
ματα καὶ στὴν ἐργασία.

Χρειάστηκαν χρόνια καὶ 
χρόνια, ποὺ ἑκατομμύρια 
γυναῖκες στὰ περισσότε-
ρα κράτη διαδήλωναν καὶ 
διαδηλώνουν πώς, γιὰ 
νὰ χτίσουμε ἕναν καλύτε-
ρο ἀνθρώπινο κόσμο καὶ 
νὰ ἐπιτύχουμε καλύτερη 
ποιότητα ζωῆς, πρέπει νὰ 
δράσουν ἐνεργὰ καὶ νὰ βο-
ηθήσουν καὶ οἱ γυναῖκες. 
Πρέπει νὰ συμπορεύονται 
γυναῖκες καὶ ἄνδρες. Πρέ-
πει οἱ ἄνδρες νὰ καταλά-
βουν –καὶ νὰ τὸ ἀποδεί-
ξουν ἐμπράκτως πὼς τὸ 
κατάλαβαν– ὅτι οἱ γυναῖκες 
εἶναι τὸ ἄλλο μισὸ τοῦ κόσμου 
καὶ τὸ ἁλάτι τῆς ζωῆς!

Μὲ τοὺς ἀγῶνες κερδίσαμε 
τὸ δικαίωμα τῆς ψήφου, καὶ 
ἔτσι τὸ 1952 ψήφισαν γιὰ πρώτη 
φορὰ οἱ γυναῖκες στὴν  Ἑλλά-
δα. Κερδίσαμε τὸ δικαίωμα στὴ 
μόρφωση, καὶ ἔτσι στὴν  Ἀθή-
να τὸ 1890 εἴδαμε τὴν πρώτη  
Ἑλληνίδα γυναίκα φοιτήτρια, 
ποὺ ἦταν ἡ  Ἰωάννα Στεφανό-
πολι. Κερδίσαμε τὸ δικαίωμα νὰ 
μποῦμε στὴ Βουλή, καὶ ἔτσι τὸ 

1953 ἡ  Ἑλένη Σκούρα ἦταν ἡ 
πρώτη γυναίκα βουλευτής. Καὶ 
ἔτσι κατορθώνει ἡ γυναίκα νὰ 
γίνει ὑπουργὸς καὶ νὰ διακριθεῖ 
σὲ ὅλα τὰ πεδία τῆς ἐπιστήμης.

Ὅμως ἡ γυναίκα δὲν πρέπει 
νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸν ρόλο της. Οἱ ρό-
λοι δὲν ἀλλάζουν μεταξὺ τῶν 
δύο φύλων – ποὺ δυστυχῶς 
καὶ αὐτὸ συνέβη. Τὰ δύο φῦλα 
εἶναι ἴσα, ὄχι ὅμοια. Πρέπει νὰ 
ἀλληλοβοηθοῦνται, νὰ ἀλληλο-

στηρίζονται, καὶ οἱ ἄνδρες νὰ κα-
ταλάβουν τὴν ἀξία τῆς γυναίκας, 
τὶς δυνατότητες καὶ τὶς ἱκανότητές 
της, καὶ ὁ ἄνδρας νὰ ὑπολογί-
ζει τὴ γνώμη καὶ τὴν ἄποψη τῆς 
γυναίκας.

Ὅμως μήπως ἡ γυναίκα, με-
θυσμένη, σαγηνεμένη, ξέφρενη 
ἀπὸ τὶς ἐπιτυχίες της καὶ τὶς κα-
τακτήσεις της, παραπαίει καὶ ἔχει 
ἀνέβει σ’ ἕνα ἄλογο καὶ τρέχει 
καὶ ξεχνᾷ τό «Μέτρον ἄριστον»;  
Ἡ γυναίκα ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὸν 

ρόλο της καὶ ἔχει γίνει κυνική, 
ἐνῷ ἦταν γλυκιά, ἔχει γίνει ἀπό-
μακρη, ἐνῷ ἦταν τόσο ἐπικοι-
νωνιακή, ἔχει γίνει σκληρή, ἐνῷ 
ἦταν τρυφερή, ἔχει γίνει ἐγωί-
στρια, ἐνῷ ἦταν συγκαταβατική, 
ἔχει γίνει ἀπαιτητική, ἐνῷ ἦταν 
ὀλιγαρκής.

Ἡ γυναίκα ἔχει χάσει τὴ θηλυ-
κότητά της καὶ ἔχει στραγγιστεῖ ἡ 
καρδιά της ἀπὸ τὸ συναίσθημα.  
Ἔχει χάσει τὴν κατανόηση, τὸν 

σεβασμό, τὴν ὑπομονή, 
τὴν ὑποχωρητικότητα, τὴν 
εὐγένεια, τὴ σύνεση – καὶ 
ἔτσι ἐξηγοῦνται καὶ τὰ τό-
σα διαζύγια!  Ἔχει χάσει τὴ 
χαρὰ νὰ μεγαλώνει τὸ παι-
δί της, νὰ τοῦ τραγουδᾷ, 
νὰ τοῦ δίνει τὸ γάλα καὶ 
μαζὶ μ’ αὐτὸ νὰ τοῦ περνᾷ 
τὴν ἑλληνικὴ ψυχή. Καὶ 
τὸ παιδὶ μεγαλώνει μόνο 
του...  Ἡ γυναίκα πανη-
γύρισε γιὰ τὴν ἐλεύθερη 
ἄμβλωση.  Ὅμως ἡ γυναί-
κα κομματιάζεται σωματικὰ 
καὶ ψυχικά, μετὰ ἀπὸ κάθε 
τέτοια ἐνέργεια. 

Σὲ κάθε ἐπέτειο, κά-
θε μέρα ποὺ τιμᾶμε τὴν  
Ἑορτὴ τῆς Γυναίκας, καλὲς 
οἱ ἐκδηλώσεις καὶ οἱ γιορ-
τές, ἀλλὰ λίγη περίσκεψη 
θὰ μᾶς βοηθοῦσε. Χρειαζό-
μαστε τὸ στιβαρὸ χέρι τοῦ 

ἄνδρα καὶ ἕναν ὦμο νὰ γείρου-
με, ὅμως κι ἐκεῖνος χρειάζεται 
ἀγάπη, εἰλικρίνεια, τρυφερότη-
τα, φροντίδα, ἕνα ζεστὸ σπιτικό, 
ποὺ στὴν πραγματικότητα μόνο 
ἡ γυναίκα ξέρει νὰ δημιουργεῖ, 
πάντα βέβαια μὲ τὴ στήριξη, τὴν 
καλὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴν προ-
στασία τοῦ ἄνδρα.

Ὁ  Ἰωάννης Χρυσόστομος 
ἀποδείχθηκε μεγάλος φεμινιστὴς 
μὲ αὐτὰ ποὺ λέει στὸν ἄνδρα: 
« Ὅταν γυρίζεις σπίτι, πές της ὅτι 
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εἶναι ὄμορφη, ὅτι τὴν ἀγαπᾷς. 
Πές της,  Ἀγαπῶ τὰ παιδιά μας, 
γιατὶ εἶναι δικά σου παιδιά».

Δικαιολογημένα ἐπαναστα-
τήσαμε, δίκαιο ἦταν νὰ ἀνα-
γνωριστοῦν τὰ δικαιώματά μας, 
ὅμως μὴν ξεχνᾶμε τὸ μέτρο. Μὴν 
ξεχνᾶμε ὅτι ἔχουμε καὶ ὑποχρε-
ώσεις.  Ἂς ἀφήσουμε καὶ οἱ μὲν 
καὶ οἱ δὲ τοὺς ἐγωισμοὺς καὶ 
τὶς ἐπάρσεις καὶ ἂς δώσουμε τὰ 
χέρια καὶ νὰ πορευτοῦμε στὸν 
δρόμο τῆς ζωῆς, καὶ τότε ἀληθινὰ 
θὰ μεγαλουργήσουμε. Πάντα νὰ 
θυμοῦνται ὅλοι ὅτι οἱ ὑπερβολὲς 
ἔφεραν τὴν καταστροφή!

Μπράβο μας ποὺ κερδίσα-
με τόσα, ὅμως ὑπάρχει ἀκόμα ἡ 
«μαντήλα», ὁ «φερετζές» καὶ ἡ 
«μπούργκα», καὶ ἡ συμμετοχὴ 
τῆς γυναίκας στὰ κοινωνικὰ 
δρώμενα εἶναι ἀκόμα ἐλλιπής, 
ἀφοῦ μόνο ἕνα 5-10 % μετέχει 
στὰ κοινωνικὰ πράγματα, κι ἂς 
ἀποτελεῖ τὸ γυναῖκο φῦλο πε-
ρισσότερο ἀπὸ τὸ 50 % τῆς γῆς.

Θὰ ἀγωνιστοῦμε ἀκόμη πε-
ρισσότερο, ὥστε ἡ κοινωνικὴ 
δικαιοσύνη νὰ ἐπικρατήσει σὲ 
ὅλες τὶς χῶρες ὅπου ἡ γυναίκα 
βιάζεται ἀκόμα παντοιοτρόπως. 
Πρέπει νὰ συνεχιστεῖ ἡ προσπά-
θεια, ἕως ὅτου ἡ κάθε γυναίκα 
σὲ ὅλο τὸν κόσμο, εὐτυχισμέ-
νη πιά, θὰ πάρει τὴ θέση καὶ τὸ 
μερίδιο ποὺ τῆς ἁρμόζει καὶ τῆς 
ἀναλογεῖ στὴν κοινωνία.

«Χρόνια πολλά» στὴ γυ-
ναίκα, πού, ἂν θέλει, ξέρει ν’ 
ἀγαπᾷ, νὰ προσφέρει στοργή, 
τρυφερότητα, στήριξη, θαλπωρὴ 
στὴν οἰκογένειά της, καὶ κατ’ 
ἐπέκταση στὴν κοινωνία, ποὺ 
θὰ ἦταν λειψή, ἂν δὲν ὑπῆρχε 
αὐτὴ ἡ μεγάλη παρουσία, ποὺ 
εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ κόσμου καὶ 
τὸ ἁλάτι τῆς γῆς.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΞΑΝΘΑΚΗ-ΜΠΑΛΑΜΠΙΝΗ

Ἀχρωμιά...
Ὅλα ἄχρωμα...

Στὸ κέντρο τῆς ἀχρωμιᾶς καθισμένη, προσπαθῶ νὰ ἐξηγήσω 
–λογικά– ἕνα συναίσθημα ἀναμονῆς ποὺ μὲ κατέχει καὶ περιμέ-
νω: Τί; ... Τὸ κουδούνι τῆς πόρτας ν’ ἀκουστεῖ; ... Τὴ λαχτάρα 
νὰ βγῶ νὰ συναντήσω κάποιον; ... Τὴν ὄρεξη νὰ διαβάσω ἕνα 
κάποιο βιβλίο ἢ νὰ πάω γιὰ ψώνια! ... Ξαφνικά...

Τὸ τηλέφωνο κτυπάει. Σὲ λίγο, τὸ κουδούνι τῆς ἐξώπορτας 
ἀκούγεται... Βγαίνω γιὰ ἕνα περίπατο· μιλῶ... γελῶ... τὰ χρώματα 
παίρνουνε τὴ συνηθισμένη τους χροιά. Καί...

Μέσα, πίσω, πρὶν ἀπ’ ὅλα, στὸ τέλος ὅλων, τὸ συναίσθημα 
τῆς ἀναμονῆς, ἐκεῖ, τυλίγει τὴν καρδιά μου ἀνυποχώρητα.

Τί περιμένω πίσω ἀπὸ τὸ γέλιο καὶ τὸ λόγο... Πίσω ἀπὸ τὴν 
κίνηση καὶ τὴν ἤρεμη ἐνασχόληση;

Περιμένω τὴ χαρά! Ναρθεῖ χωρὶς ἐξωτερικοὺς ἐρεθισμούς... 
Τὴν αἴσθηση τῆς πληρότητας μέσα ἀπὸ τὴ φαινομενικὴ στέ-
ρηση...
Ἀνάκοπη τὴ συνέχεια τῆς ἐσωτερικῆς πορείας...
Κι ἀκόμα
ν’ ἀκούσω... νὰ δῶ... νὰ νιώσω:
Τὸ κρυμμένο νόημα σὲ εἰκόνες καὶ λόγο...
Τὸ μήνυμα τῆς ἄρνησης ἢ τῆς κατάφασης...
Τὸ εὔχυμο τῶν πραγμάτων...
Τό «ἅλας» τῆς ζωῆς καθὼς τὴν ξοδιάζω...
Αὐτὸ ποὺ κάνει τὰ χρώματα γιορταστικά, πρωτοφανέρωτα...
ποὺ δίνει ἤρεμο, χαμηλὸ τὸν τόνο τῆς φωνῆς...
ποὺ λύνει τὰ χέρια καὶ χαλαρώνει τὸ σφίξιμο τῶν χειλιῶν σὲ 
χαμόγελο φέρνοντας
παροῦσα τὴ διάθεση τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ἀποδοχῆς...
ποὺ χαρίζει ἀνεκτικότητα καὶ κατανόηση 
–στὸ μέτρο τὸ ἀτομικὸ τῆς λογικῆς– 
μέχρι ποὺ ὅλα νὰ συγχωνευτοῦνε μέσα σὲ ἀνερμήνευτη ἢ καὶ 
ἐπεξηγηματικκὴ ἀγάπη
–προϊὸν δοκιμασμένο–
Ναί! Αὐτὸ περιμένω ναρθεῖ μέσα ἀπ’ ὅλα... Πίσω ἀπ’ ὅλα... 
Στὸ τέλος ὅλων...
Τὴν   Ἀ γ ά π η !

Ε.Μ.
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Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας 
στὴ σημερινὴ κοινωνία

Ἐκ γυναικὸς ἐρρύη τὰ 
φαῦλα». « Ἀλλὰ καὶ ἐκ γυ-
ναικὸς πηγάζει τὰ κρείττω». 

Μὲ τὴ θαρρετὴ αὐτὴ ἀπάντησή 
της στὴν προκλητικὴ δήλωση 
τοῦ αὐτοκράτορα Θεόφιλου, ἡ 
Κασσιανὴ ἔχασε ἕνα θρόνο καὶ 
τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀγαποῦσε.  
Ἄδικα ἴσως, γιατὶ στὴν πραγμα-
τικότητα ἰσχύουν καὶ τὰ δύο.  Ὁ 
ρόλος τῆς γυναίκας στὴν οἰκο-
γένεια καὶ τὴν κοινωνία εἶναι κα-
ταλυτικός. Μιὰ γυναίκα μὲ ἀρχὲς 
καὶ καλὴ συμπεριφορὰ μπορεῖ 
νὰ κρατήσει τὴν οἰκογένειά της 

ἑνωμένη, σὲ ἀντίθετη περίπτω-
ση μπορεῖ καὶ νὰ τὴ διαλύσει.  
Ἡ Φύση τῆς ἔχει δώσει τὸ προ-
νόμιο νὰ φέρνει στὸν κόσμο τὶς 
νέες ὑπάρξεις, ἀλλὰ ἡ γυναίκα 
ἔχει καὶ τὴν τεράστια εὐθύνη τῆς 
ἀνατροφῆς καὶ τῆς διαπαιδαγώ-
γησης (μὲ τὴ βοήθεια τοῦ συζύ-
γου ἢ καὶ χωρὶς αὐτὴν πολλὲς 
φορές) τῶν νέων παιδιῶν, ποὺ 
θὰ ἀποτελέσουν τὴν κοινωνία 
τοῦ αὔριο.  Ἡ γυναίκα εἶναι τὸ 
θεμέλιο τῆς οἰκογένειας, καὶ ἡ 
οἰκογένεια εἶναι τὸ πρῶτο κύτ-
ταρο τῆς κοινωνίας.

Γιὰ νὰ μπορεῖ ἡ γυναίκα νὰ 
ἐπιτελέσει τὸ δύσκολο αὐτὸ ἔργο, 
ἡ Φύση τὴν ἔχει προικίσει μὲ 
πλούσιο συναισθηματικὸ κόσμο: 
τὴν τρυφερότητα, τὴν εὐαισθησία, 

τὴν ὑπομονὴ καὶ αὐτὸ τὸ δόσιμο 
τῆς ψυχῆς ποὺ φτάνει κάποτε καὶ 
στὴ θυσία. Μ’ αὐτὰ τὰ χαρίσμα-
τα γίνεται πολύτιμος συνοδοιπό-
ρος τοῦ συζύγου της, ἀλλὰ καὶ 
χρήσιμο μέλος τῆς κοινωνίας.  Ὁ 
ρόλος τῆς γυναίκας στὸν τομέα 
τῆς φιλανθρωπίας, καὶ γενικὰ τῆς 
προσφορᾶς στὸν πάσχοντα συ-
νάνθρωπο, εἶναι γνωστός.

Σὲ παλαιότερες ἐποχές –ἀλλὰ 
καὶ σήμερα ἀκόμα σὲ ὑποβαθ-
μισμένες κοινωνίες– ἡ θέση τῆς 
γυναίκας δὲν διαφέρει καὶ πολὺ 
ἀπὸ τὴ θέση τῆς δούλης μέσα 

σὲ μιὰ ἀνδροκρατούμενη κοι-
νωνία. Μετὰ τοὺς δύο μεγάλους 
πολέμους, ὅμως, ἡ συμμετοχὴ 
τῶν γυναικῶν σὲ ὅλους τοὺς το-
μεῖς κοινωνικῆς δραστηριότητας 
ἄλλαξε τὴ μορφὴ τῆς κοινωνίας 
τῶν –λεγόμενων– προηγμένων 
χωρῶν.  Ἡ σύγχρονη γυναίκα 
μορφώνεται, ψηφίζει, ἐργάζεται, 
ἐκλέγεται σὲ ἀνώτατα ἀξιώμα-
τα, διαπρέπει στὴν ἐπιστήμη καὶ 
εἶναι ἰσότιμη μὲ τὸν ἄνδρα ἀπέ-
ναντι στὸν νόμο.

Ὅλα αὐτὰ τὴν ἀπελευθέρω-
σαν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἐξάρ-
τηση ἀπὸ τὸν πατέρα ἢ σύζυγο, 
ἀλλὰ παράλληλα τὴν φόρτωσαν 
μὲ πολὺ περισσότερες εὐθύνες, 
σωματικὴ καὶ πνευματικὴ κού-
ραση, καὶ μείωσαν κατὰ πολὺ 

τὸν χρόνο ποὺ μπορεῖ νὰ δια-
θέσει γιὰ τὴν οἰκογένειά της.  Ἡ 
προσπάθειά της νὰ ἀνταποκριθεῖ 
στὶς πολλαπλὲς ἀπαιτήσεις τοῦ 
σημερινοῦ της ρόλου δοκιμά-
ζει τὴ σωματικὴ καὶ πνευματική 
της ἀντοχή.  Ἡ γυναίκα σήμερα 
συνεισφέρει οἰκονομικὰ στὸ 
σπίτι, γι’ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ 
διατηρηθεῖ ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη 
μέσα στὴν οἰκογένεια, πρέπει νὰ 
βοηθᾷ καὶ ὁ σύζυγος, καὶ προ-
πάντων νὰ ὑπάρχει διάλογος 
στὸ ζευγάρι. Διαφορετικά, ἂν 
ἐπικρατήσει ὁ ἐγωισμός, βλέ-
πουμε τὸ θλιβερὸ φαινόμενο 
τῶν πολλῶν διαζυγίων.

Ἡ γυναίκα εἶναι πάντοτε ὁ 
φορέας ἀξιῶν τῆς πατρίδας της, 
τῆς φυλῆς της. Σήμερα ἡ χώρα 
μας βιώνει τὴν πιὸ ἀπάνθρωπη 
οἰκονομικὴ ὑποδούλωση ποὺ 
γνώρισε ποτὲ ἡ χώρα μας, μιὰ 
κρίση ποὺ στὴν πραγματικότητα 
εἶναι κρίση ἀξιῶν.

Σήμερα, γιὰ ἄλλη μία φο-
ρά, οἱ  Ἑλληνίδες καλοῦνται νὰ 
ἀγωνισθοῦν, γιὰ νὰ μὴ χαθοῦν οἱ 
ἀξίες τῆς ἔνδοξης πατρίδας μας, 
καὶ τὰ παιδιά μας νὰ μὴν πολτο-
ποιηθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ ἀπάνθρωπο 
χωνευτήρι ποὺ λέγεται «παγκο-
σμιοποίηση».

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

«

 Ἡ γυναίκα εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς οἰκογένειας, καὶ ἡ 
οἰκογένεια εἶναι τὸ πρῶτο κύτταρο τῆς κοινωνίας.K

K

60

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
 2

0
1

5



Τὰ στερνὰ τῆς  Ἄννας

Τὸ καντῆλι τρεμόφεγγε μπρὸς 
στὶς παλιὲς εἰκόνες, δημιουρ-
γώντας φωτοσκιάσεις στὸ 

σιωπηλὸ δωμάτιο, μακραίνοντας 
ἀφύσικα κάποια ἀντικείμενα καὶ κα-
ταπίνοντας μὲς στὴ σκιά τους κάποια 
ἄλλα.  Ἡ  Ἄννα, κατάκοιτη ἐδῶ καὶ 
ἕνα μῆνα στὸ χαμηλό, ταπεινὸ κρε-
βάτι της, κρατώντας ἕνα κατοστάρι 
κομποσχοίνι στὰ ἄσαρκα δάκτυλά 
της, μὲ τὸ βλέμμα προσηλωμένο 
στὴν εἰκόνα τοῦ  Ἰησοῦ, προσευχό-
ταν. Κάθε κόμπος στὸ κομποσχοίνι 
κι ἕνα ἄλλο πρόσωπο ἀπὸ ὅσα εἶχε 
γνωρίσει στὴ μακρὰ ζωή της καὶ ἤδη 
εἶχαν μεταστεῖ στὶς αἰώνιες μονές. 
Γιὰ ὅλους ἀνέπεμπε ἀγαπητικὲς καὶ 
βαθυστέναχτες δεήσεις στὸν Κύριο 
καθημερινά· ζῶντες καὶ κεκοιμημέ-
νους. Οἱ ζῶντες δὲν μάθαιναν ποτὲ 
ὅτι μιὰ εὐσεβὴς, καθαρὴ καρδία, 
σαρκωμένη ἡ ψυχικὴ ὀμορφιά, κλει-
σμένη στό «ταμιεῖον» της, ἱκέτευε 
τὸν Κύριον ἡμέρες καὶ νύκτες γιὰ τὴ 
σωτηρία τους. Οἱ κεκοιμημένοι στὴ 
θριαμβεύουσα ἐκκλησία ἔβλεπαν, 
ἔχαιραν καὶ ἀγάλλονταν, ποὺ ἕνα 
τόσο φωτεινὸ πλάσμα, μὲ μεγαλο-
σύνη φωλιασμένη στὴν καρδιά, τὸ 
ὁποῖο εὐαρεστοῦσε ὅσο λίγοι τὸν 
Θεὸ μὲ τοὺς αἴνους, τοὺς ὕμνους, 
τὶς δοξολογίες καὶ τὶς παρακλήσεις 
του, συμπεριελάμβανε καὶ αὐτοὺς 
στὸ νοερό του ψυχοχάρτι.

Ἡ  Ἄννα ἄφησε τὸ κομποσχοίνι 
δίπλα στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, σιμὰ 
στὸ προσκεφάλι της, καὶ βυθίστηκε 
σὲ ἱλαρὴ ἀναπόληση. Τόσα πρόσω-
πα, ποὺ περνοῦσαν τώρα ἕνα-ἕνα 
μὲ τοὺς κόμπους τῆς προσευχῆς 
της, εἶχαν σημαδέψει τὴ ζωή της, τῆς 
ἔδωσαν πολλὰ καὶ πῆραν ἀπὸ κείνη, 
σ’ αὐτὴ τὴν ἱερὴ συναλλαγή, στὴν 
ὁποία μᾶς ὠθεῖ ὁ Θεός, ὅταν μᾶς 
δίνει πνοὴ ζωῆς.  Ἡ μόνη περιουσία 
ἡ μνήμη. Θυμήθηκε τὴ μάννα της. 
Βασανισμένη γυναίκα, μὲ τὸ χρέος 
φυτεμένο στὰ κύτταρά της.  Ἐξέπεμπε 
λεπτή, εὐγενική, καρτερικὴ ἀγάπη.  
Ὑπῆρξε πάντα μιὰ ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ 

γιὰ ὅλους.  Ὀκτὼ παιδιά.  Ἡ  Ἄννα τὸ 
ἕκτο.  Ἐννιὰ χρονῶ ἦταν, ὅταν πέθα-
νε ἐκείνη, καὶ ἀνατράπηκε ἄρδην ἡ 
ζωή της. Τὴν ἀναζητοῦσε διαρκῶς τὴ 
μάννα της σ’ ὅλη της τὴ ζωή. Λαχτα-
ροῦσε τὸ τραχύ, γρήγορο χάδι της, 
καθὼς ἔτρεχε νὰ τὰ προφτάσει ὅλα. 
Τὴ βλέπει ἔξω στὴν αὐλὴ ν’ ἀνακα-
τεύει μὲ τὸν παλιὸ πλάστη ὄρθια τ’ 
ἀσπρόρουχα ποὺ ἔβραζαν στὸ καζά-
νι, κι ὕστερα πάντα βιαστική, νὰ χύ-
νει γάλα ἀχνιστὸ στὶς δέκα τσανάκες 
ὅπου εἶχε τρίψει τὸ μπαγιάτικο ψωμὶ 
ἀπὸ τὸ ζύμωμα τῆς προηγούμενης 
ἑβδομάδας. Τοὺς βλέπει ὅλους, τὸν 
κουρασμένο πατέρα, τ’ ἀδέλφια της 
τὰ πειραχτήρια, ἀπὸ τὰ πέντε τους στὰ 
χωράφια, ὅλη της τὴν οἰκογένεια, νὰ 
τρῶνε τὴ ζεστὴ παπάρα, καθισμένοι 
κατάχαμα στὴν αὐλή, ἕνα αὐγου-
στιάτικο πρωινό, πάνω στὰ κατάφυτα 
Πιέρια, στὸ χωριό τους τὸ Καταφύγι.

Ὁ ἀλήτης νοῦς περιπλανᾶται στὰ 
καλντερίμια τοῦ χωριοῦ, ὅπου ξέ-
κλεβε κάποιες Κυριακὲς λίγο χρόνο 
ἀπὸ τὶς δουλειὲς καὶ ἔπαιζε μὲ τ’ ἄλλα 
παιδιά. Βλέπει τὸ πυκνὸ δάσος γύρω 
ἀπὸ τὸ χωριὸ κι ἀκολουθεῖ νοερὰ καὶ 
πάλι τὴ μητέρα της στὶς ἄκρες τοῦ 
δάσους νὰ μαζέψουν ξερόκλαδα 
καὶ κουκουνάρια, γιὰ ν’ ἀνάψει τὸν 
φοῦρνο καὶ τὸ καζάνι. Τί εὐτυχισμέ-
νες μέρες, καὶ πῶς δὲν τό ’ξερε τότε!

Νόμιζε πὼς αὐτὸ ποὺ ζοῦσε τότε 
ἦταν γιὰ πάντα. Δὲν εἶχαν μάθει ἀκό-
μη στὸ σχολεῖο γιὰ τὸν  Ἡράκλειτο 
καὶ τὴ σοφὴ ρήση του «Πάντα ρεῖ, 
πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει». Βλέ-
πει καὶ τὸν δάσκαλό τους στὴν ἕδρα 
αὐστηρὸ καὶ συνοφρυωμένο, μὲ τὴ 
βέργα ἀπὸ κρανιὰ στὸ χέρι, πότε νὰ 
τοὺς δείχνει μ’ αὐτὴν στὸν μαυροπίνα-
κα, πότε νὰ τὴν κραδαίνει ἀπειλητικὰ 
πάνω ἀπὸ τὰ σκυμμένα τους κεφάλια, 
καὶ πότε νὰ τὴν κατεβάζει μὲ ὁρμὴ σὲ 
χέρια, πόδια, τραχήλους, πλάτες, ἐπὶ 
δικαίων καὶ ἀδίκων. Πόσο ὅμως πολὺ 
νοιαζόταν νὰ τοὺς μάθει γράμματα! 
Κι ἐκείνη τὴν ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα καὶ 
τῆς τό ’δειχνε. Τὴν ἔβαζε κάθε φορὰ 

νὰ διαβάζει τὶς ἐκθέσεις της καὶ τὴν 
ρωτοῦσε ὅ,τι δὲν γνώριζαν τ’ ἄλλα 
παιδιά, σίγουρος ὅτι ἡ  Ἄννα ἤξερε 
τὴν ἀπάντηση. Τί πικρὴ ἡ μέρα ποὺ 
ὁ πατέρας της τῆς εἶπε ὅτι δὲν θὰ ξα-
ναπήγαινε σχολεῖο, γιατὶ τῆς εἶχε βρεῖ 
δουλειά.  Ὑπηρέτρια τὴν ἔστελνε σὲ 
μιὰ οἰκογένεια στὴν Κοζάνη, κι ἐκείνη, 
πρὶν φύγει, ἔβγαλε φτερά, πῆγε στὸ 
σχολεῖο νὰ τοὺς ἀποχαιρετήσει, καὶ 
τὰ παιδιὰ ἔκλαιγαν κι αὐτὰ ὅλα μαζί 
της μὲ τὴν ἴδια φωνὴ καὶ τὸν ἴδιο σπα-
ραγμό· μέχρι κι ὁ δάσκαλος, αὐτὸς ὁ 
αὐστηρός, δάκρυσε κι εἶπε τρεῖς φο-
ρές, «Εἶναι κρῖμα κι ἄδικο».

Κι ἀπό ’κείνη τὴν πικρὴ μέρα ὁ 
νοῦς πετάχτηκε λίγο πιὸ πίσω στὴν 
πικρότερη, φαρμάκι, ἡμέρα τῆς ἕως 
τότε ζωῆς της. Τὴν ἡμέρα ποὺ πέ-
θανε ἡ μάννα της. Τότε, μόνο τότε, 
ἔνιωσε σὰ ν’ ἀναποδογυρίστηκε ὁ 
κόσμος.  Ὀσμιζόταν τὴ δυστυχία 
ἀκόμη καὶ στὸν ἀέρα ποὺ ἀνάσαι-
νε. Βλέπει, γερόντισσα τώρα πιά, 
μὲ τὰ θολά, σβησμένα μάτια της, 
ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς τοῦ θρήνου καὶ 
τοῦ ὀδυρμοῦ, μὲ μεγάλη ἐνάργεια· 
τὴν ἀναπολεῖ μὲ τὰ ἀπορημένα μάτια 
τοῦ ἐννιάχρονου κοριτσιοῦ ποὺ ἦταν 
τότε.  Ἀποτυπώθηκαν ὅλα ἀνεξίτηλα 
στὴ μνήμη της:  Ἡ σιωπηλὴ παρου-
σία τοῦ πατέρα, οἱ γοερὲς κραυγὲς 
τῶν ἀδελφῶν, οἱ μαντηλοφοροῦσες 
συγγενεῖς καὶ φίλες τῆς ἐκλιπούσης, 
ὅλες στὰ κατάμαυρα, ποὺ οἴμωζαν 
καὶ ὁλοφύρονταν, οἱ ἄνδρες στὴν 
αὐλὴ μὲ τὸ μοναδικὸ κοστοῦμι τους, 
πού ’χαν βγάλει ἀπ’ τὸ σεντοῦκι γιὰ 
τὴν περίσταση.  Ὅλα καταγράφτηκαν 
στὴ μνήμη· καὶ τώρα στὸ τέλος τῆς 
ζωῆς της, ποὺ τ’ ἀνακαλεῖ, ξεχύνονται 
οἱ εἰκόνες ζωντανές, τὰ χρώματα, οἱ 
μυρωδιές, τ’ ἀκούσματα, οἱ ἦχοι, οἱ 
φωνές. Κι ὕστερα ἀκολούθησαν κι 
ἄλλες φαρμακωμένες μέρες.

Τὸ μικρὸ δουλάκι, ποὺ τό ’δερ-
ναν ὅλοι καὶ δὲν τὸ λογάριαζαν γιὰ 
ἄνθρωπο, ἀλλὰ γιὰ μιὰ μηχανὴ ποὺ 
κάνει δουλειές.  Ἀπὸ νύχτα σὲ νύχτα 
δούλευε ἀσταμάτητα μ’ ἕνα ξεροκόμ-
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ματο, καὶ ἕνα χαμόγελο δὲν εἶδε στὰ 
χείλη κανενός. Φωνές, βρισιές, μαλώ-
ματα, προσβολές, ξύλο, παίδεμα. Σὰ 
νά ’χε χαθεῖ ἡ ἀγάπη ἀπ’ τὴ ζωή, ἀπὸ 
τὸν κόσμο. Κι ἐκεῖνο τὸ παντέρημο 
ἔβγαζε ἀπὸ τὴν τσέπη του τὴ μικρὴ 
εἰκόνα τῆς Παναγίας, τὴν καταφιλοῦσε 
κι ἔπαιρνε κουράγιο καὶ γλύκαινε ἡ 
ψυχή του.  Ἀπὸ τότε ποὺ ἦταν παιδά-
κι, ὁ Χριστὸς μέσ’ ἀπ’ τὶς δοκιμασίες 
κατακτοῦσε λίγο λίγο τὸ ὅλον εἶναι 
τῆς μικρῆς  Ἄννας. Κι ὅταν ἦρθε μιὰ 
μέρα ὁ πατέρας του  νὰ τὸ δεῖ καὶ δὲν 
τοὺς ἄφησαν στιγμὴ μόνους, μὴν τοῦ 
μαρτυρήσει τὶς φρίκες ποὺ βίωνε, 
αὐτὸ τὸ καημένο ὅλο Δόξα τῷ Θεῷ 
καὶ Δόξα τῷ Θεῷ ἀπαντοῦσε καρτε-
ρικὰ στὰ ἀγωνιώδη ἐρωτήματα τοῦ 
πατέρα του. Κι ὅταν πιὰ ἡ δεινοπά-
θησις καὶ τὸ τυράννισμα τὴν ἔφθασαν 
στὸ ἀγανάχτισμα, μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ 
χρόνια, ξαναγύρισε στὸ χωριό.

Ἀρμενίζει στὶς ἀναμνήσεις της.  
Ἀναθυμιέται τὴ μέρα τοῦ γάμου της. 
Γερμανικὴ κατοχή, πεῖνα, στερήσεις, 
ἀνελευθερία, φόβος, ἀνασφάλεια.  
Ἀνθρωπίνως ἀνάρμοστα.  Ὡστόσο 
ἡ χαρὰ ξεμύτιζε δειλὰ καὶ μέσα ἀπ’ 
αὐτά.  Ὅλοι οἱ χωριανοὶ μαζεύτηκαν 
νὰ γλεντήσουν στὸν γάμο της μὲ ρακὴ 
καὶ στραγάλια καὶ γιὰ ἐπιδόρπιο λου-
κούμια.  Ἡ πιὸ ἔντονη μνήμη ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τῆς νιότης της, ἡ παραμονὴ Χρι-
στουγέννων τοῦ 1943, ποὺ οἱ Γερμα-
νοὶ ἔκαψαν τὸ χωριό. Οἱ ἄντρες τοῦ 
χωριοῦ εἶχαν πάρει τὰ βουνὰ ἀπὸ νω-
ρίς, πρὶν ἔρθουν οἱ Γερμανοὶ μὲ τοὺς 
σπιούνους τους, αὐτοὺς τοὺς προδό-
τες  Ἕλληνες μὲ τὶς μαῦρες κουκοῦλες 
καὶ τὸ τεντωμένο φονικὸ δάχτυλο.  
Ἀλλὰ καὶ πολλὰ γυναικόπαιδα καὶ 
γέροντες εἶχαν κρυφτεῖ στὰ γύρω 
πυκνὰ δάση. Τοὺς ξεγέλασαν ὅμως. 
Τοὺς εἶπαν ὅτι ἔφυγαν οἱ Γερμανοί, κι 
ὅταν ξεπρόβαλαν ἀπὸ τὶς κρυψῶνες 
τους, τοὺς μάντρωσαν οἱ Γερμανοὶ 
στὸ ταπητουργεῖο κι ἐπιδόθηκαν στὴν 
ὁλοσχερῆ καταστροφὴ τοῦ χωριοῦ. 
Λίθον ἐπὶ λίθου καὶ ξύλον ἐπὶ ξύλου 
δὲν ἄφησαν οἱ καταστροφεῖς. Στέκο-
νταν ἀτάραχοι καὶ παρακολουθοῦσαν 
τὶς ἀδηφάγες φλόγες νὰ καταπίνουν 
μόχθο καὶ ἱδρῶτα τόσων ἀνθρώπων, 
ἄκουγαν τὶς κραυγὲς καὶ τὶς οἰμωγὲς 
τῶν κατάκοιτων γερόντων ποὺ λα-

μπάδιαζαν μέσα στὰ φλεγόμενα σπί-
τια, ψυχροὶ καὶ ἀδόνητοι, μὲ παροι-
μιώδη συναισθηματικὴ ἀμβλύτητα. 
Τέτοιες ἀπάνθρωπες δράσεις, ποὺ σ’ 
ἀπελπίζουν γιὰ τ’ ἀνθρώπινα, ἴσως 
περιέγραφε ὁ ποιητὴς μὲ τοὺς στίχους: 
«Σ’ αὐτὴ τὴ γῆ ξεχάστηκεν ἡ μέρα / κι 
οἱ νύχτες ἐναλλάσσονταν μὲ νύχτες».  
Ἡ  Ἄννα ἔβλεπε τὸ διώροφο σπίτι της 
νὰ καίγεται, καὶ καιγόταν ἡ καρδιά της.  
Ὅλα τὰ προικιά της, τόσων χρόνων 
ξενύχτια στὸν ἀργαλειὸ καὶ στὸ βελό-
νι, ὅλη ἡ σερμαγιὰ σὲ τρόφιμα, ποὺ 
τοὺς καθιστοῦσε αὐτάρκεις, εἶχαν 
καταστραφεῖ. Στὴ θέση τοῦ πλούσι-
ου σπιτικοῦ της ἔμειναν λίγα ἀποκα-
ΐδια, ποὺ κάπνιζαν ἀκόμη.  Ὀχλεῖται 
ἡ μνήμη ἀπὸ τὴν ἀποκαρδίωσή της.  
Ἡ εἰκόνα ἐντυπωμένη ζωηρά. Αὐτὴ ἡ 
εἰκοσάχρονη κοπελίτσα μ’ ἕνα ἑξά-
μηνο βρέφος στὴν ἀγκαλιά, μὲ κατα-
μουσκεμένο τὸ πρόσωπο ἀπὸ καυτὰ 
δάκρυα, καὶ γύρω της, σὰ χορὸς 
ἀρχαίας τραγῳδίας, οἱ συγχωριανοὶ 
νὰ σκούζουν καὶ νὰ θρηνοῦν ὁ κα-
θένας τὶς δικές του ἀπώλειες.  Ἀλλὰ 
καὶ πὼς ἐκεῖ, μπροστὰ στὰ ὑπάρχοντά 
της ποὺ εἶχαν γίνει στάχτη, στάθηκε μὲ 
ὁλόρθο, μὲ ἀκαταμάχητο φρόνημα, 
σκούπισε τὰ δάκρυα, κι εἶπε: « Ἔχει ὁ 
Θεός. Δὲν θὰ μᾶς χάσει. Θὰ τὰ φτιά-
ξουμε ὅλα ἀπ’ τὴν ἀρχή».

Θυμᾶται πῶς μετὰ ζητιάνευε στὰ 
χωριὰ τῆς Κοζάνης στέγη καὶ τροφή. 
Πάντα ὅμως ὑπάρχουν κι ἄνθρω-
ποι.  Ὅλα ἀέναα, ἀΐδια, παντοτινά: ὁ 
ἀρχαῖος πόνος, ἡ ἀρχαία ἀγάπη.  Ἀπὸ 
τὸ ὑστέρημά τους τὴν οἰκονομοῦσαν 
κι ἐκείνην. Θυμᾶται πῶς ἔσκαβε στὰ 
ἐγκατελελειμμένα χωράφια μὲ κίν-
δυνο τῆς ζωῆς της καὶ τοῦ παιδιοῦ 
της· ξέχωνε πατάτες ἀπὸ τὴ γῆ τὴν 
πανδώτειρα, ποὺ τὶς ἀντάλλασσε  μὲ 
ἄλλα τρόφιμα, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν. 
Θυμᾶται τὴν ἐπιστροφὴ στὸ χωριὸ 
μαζὶ μὲ τὸν ἄντρα της. Σκληρὴ δου-
λειὰ στὰ χωράφια, πότε ἔγκυος, πότε 
λεχώνα, πότε βυζάστρα μὲ ἕξι παιδιὰ 
καὶ κατάκοιτη μάννα, ἀλλὰ τὸ σπιτι-
κό τους τὸ ξανάστησαν. Κι ὅταν ἕνας 
ἕνας ὅλοι οἱ κάτοικοι ἐγκατέλειψαν 
τὸ χωριὸ καὶ ἐγκαταστάθηκαν στὴν 
Κατερίνη, τότε πούλησαν καὶ αὐτοὶ 
τὰ ζῷα κι ἔχτισαν σπίτι στὸ οἰκόπεδο 
ποὺ τοὺς παραχώρησε ὁ δῆμος. 

Ἀλλὰ τὸ καλοκαίρι ἀνέβαιναν στὸ 
χωριό, γιὰ νὰ καλλιεργοῦν τὰ καρπο-
φόρα χωράφια τους. Ζυμώνονταν 
μὲ τὴ γῆ, τὴν πότιζαν μὲ τὸν ἱδρῶτα 
τους, μύριζαν τὸ  νοτισμένο χῶμα, τὶς 
εὐωδιὲς τῶν λουλουδιῶν, τοῦ ξύλου, 
τῶν ἀγριόχορτων, βαριὰ τὰ κορμιὰ ἀπ’ 
τὴν κούραση, ἀλλὰ ἡ καρδιὰ ἀναπε-
πταμένη. Στὸ ἔρημο χωριὸ δὲν λει-
τουργοῦνταν οἱ ἐκκλησιές. Μόνο τῆς 
Παναγίας, τὸν Δεκαπενταύγουστο, στὸ 
μεγάλο πανηγύρι ἐρχόταν παπάς.  Ἡ  
Ἄννα συγκρατεῖ στὸ νοῦ καὶ ἀναπολεῖ 
ἐκεῖνες τὶς τετράωρες διαδρομὲς μὲ τὸ 
μουλάρι· στό ’να χέρι τὰ χαλινάρια, στ’ 
ἄλλο τὸ κομποσχοίνι καὶ στὴν καρδιὰ 
καὶ τὰ χείλη τὴν ἐπαναλαμβανόμενη 
εὐχή «Κύριε  Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν 
με».  Ὁλομόναχη μὲς στὰ βουνά, μὲς 
στὰ ρουμάνια τὰ βαθύσκια καὶ ἄφεγγα· 
αὐτὴ κι ὁ Θεὸς μόνο σ’ ὅλη τὴν Πλά-
ση, τὶς πιὸ σκοτεινὲς ὧρες τῆς νύχτας, 
γιὰ νὰ φτάσει ἀχάραγα, πρὶν ξεκινήσει 
ἡ λειτουργία στὸν Βελβενδὸ ἢ στὸ Πα-
λαιογράτσανο, νὰ λειτουργηθεῖ καὶ νὰ 
μεταλάβει. Κι ὕστερα εἶδε κι ἀπόειδε, κι 
ἀνέλαβε νὰ χτίσει ἐκκλησάκι ἔξω ἀπὸ 
τὸ χωριό, τοῦ Προφήτη  Ἠλία, νὰ πα-
νηγυρίζουν στὴ μνήμη του τὸν  Ἰούλιο 
ὅλοι οἱ χωριανοί, ὅπως τὸν Αὔγουστο 
στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Κι ἀκόμη, 
τώρα, σὲ προβεβηκυῖα ἡλικία, ποὺ δὲν 
μπορεῖ ν’ ἀνεβεῖ στὸ Καταφύγι καὶ νὰ 
λειτουργηθεῖ, ἐκεῖ τὴν μνημονεύουν 
ὡς κτητόρισσα τοῦ ναοῦ. Θυμᾶται ἡ  
Ἄννα κι ἀναλογίζεται πῶς αὐτὴν τὴν 
ταπεινὴ δούλη Κυρίου οἱ συγχωριανοί 
της τὴν τίμησαν τὴν τελευταία φορὰ 
ποὺ παραθέριζε στὸ χωριὸ μὲ τελετή, 
μ’ ἐκφωνήσεις λόγων, τῆς τά ’δωσαν 
καὶ γραμμένα καλλιγραφικὰ σὲ χαρτί, 
σὰ νά ’ταν πτυχίο Πανεπιστημίου· τῆς 
πρόσφεραν ἔπαινο, τιμητικὴ διάκριση 
γιὰ τὴν προσφορά της στὸ χωριό.

Ὁ νοῦς τρέχει. Σὰν τὶς μέλισσες 
ποὺ τρυγοῦν τὸ νέκταρ ἀπὸ τὰ ἄνθη, 
τῆς  Ἄννας ὁ νοῦς τρυγάει θύμησες 
ἀπὸ τὴ μνήμη. Πιὸ πολλὰ βάσανα καὶ 
δοκιμασίες ἔχει ἡ ζωή, μονολογεῖ. 
Λίγες οἱ χαρές· μιὰ ἀνάπαυλα, ἔτσι, 
γιὰ νὰ ξαποστάσει γιὰ λίγο ἡ ψυχή. 
Κι ὕστερα πάλι στὸν ἀγῶνα. Τραχὺς 
ὁ δρόμος τοῦ βίου, κοπιώδης καὶ 
πολυώδυνος, ἴσα ἴσα γιὰ νὰ γαλβα-
νισθεῖ ἡ ψυχή, νὰ γίνει λεία, νὰ χάσει 62
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τὶς γωνίες της καὶ λάμπει σὰν μαλα-
ματοκαπνισμένη.  Ἔτσι τὴν θέλει τὴν 
ψυχὴ ὁ Θεός, καθαρὴ καὶ λαμπερή, 
καὶ πίσω ἀπὸ κάθε βάσανο κρύβεται 
ἡ δική Του πρόνοια κι ἡ ἀγάπη Του. 
«Δόξα Σοι, Κύριε, πάντων ἕνεκεν», 
ψιθυρίζει, κι ἀπὸ τὰ κλειστά της βλέ-
φαρα κυλοῦν ποταμὸς τὰ δάκρυα 
– εὐγνωμοσύνης; μετανοίας; ἐνῷ 
συνεχίζει τὴν εὐχή «Κύριε  
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν 
με», ψιθυριστὰ καὶ ἔμπο-
να, ὥσπου ὕστερα ἀπὸ 
ὥρα πολλὴ νιώθει μιὰ 
γλυκιὰ εἰρήνη στὴν ψυ-
χή, τρυφερὴ παρηγορία 
στὴν καρδιά, καὶ ἀντιλαμ-
βάνεται μιὰ φωτεινὴ πα-
ρουσία δίπλα της καὶ μιὰ 
ὑπερκόσμια εὐωδία. «Μὴ 
φοβᾶσαι, ἐγὼ θὰ ἔλθω νὰ 
σὲ πάρω. Μὲ λένε Γερό-
ντισσα», τῆς μιλᾷ ἁπαλὴ ἡ 
γαλήνια γυναικεία μορφή, 
καὶ χάνεται ἀπὸ μπρός της, 
ἐξαϋλώνεται, πληρώνο-
ντας μὲ ἄρρητη ἀγαλλίαση 
τὴν  Ἄννα.

Τὴν ἄλλη μέρα ὁ ἕνας 
της γιός, ὁ δοσμένος  μὲ 
ὅλη του τὴν ὕπαρξη στὸν 
Θεό, ἀνακαλύπτει ὅτι 
ὑπάρχει εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας Γερόντισας στὴ Μονὴ 
Παντοκράτορος στὸ  Ἅγιο  
Ὄρος. Τῆς φέρνει μιὰ μι-
κρή της εἰκόνα καὶ τὴν 
ἀποθέτει σιωπηλὰ στὰ 
χέρια της.  Ἄστραψε ἀπὸ χαρὰ τὸ 
πρόσωπο τῆς  Ἄννας. Καταφιλοῦσε 
τὴν εἰκόνα. «Αὐτὴ εἶναι ἡ Παναγία 
Γερόντισσα ποὺ ἦλθε», τοὺς ἀνακοί-
νωσε. Τὸ πρόσωπό της ἀλλοιωμένο 
ἀπὸ Θεία Χάρη ἔλαμπε. Τοὺς ζήτησε 
νὰ τὴν ἀφήσουν μόνη καὶ συνέχισε 
τὴν εὐχὴ μὲ πύρινα δάκρυα: «Κύριε  
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Τὸ πρό-
σωπό της, χλωμὸ σὰν ἐλεφαντόδο-
ντο, εἶχε μετουσιωθεῖ· εἶχε ἐνεργήσει 
ἡ Χάρις· εἶχαν πέσει τὰ σάρκινα τείχη.  
Ἡ ἀμύμων  Ἄννα σ’ ὅλη της τὴ ζωὴ 
διακονοῦσε τοὺς ἄλλους, θανατώ-
νοντας τὴ φιλαυτία.  Ἀγαποῦσε ἐξ 
ὅλης τῆς καρδίας, τῆς διανοίας καὶ 
τῆς ἰσχύος τὸν Χριστό. Αὐτὸς ἦταν τὸ 

κέντρο τῆς ὕπαρξής της, καὶ πολλὲς 
φορὲς εἶχε νιώσει νὰ τὴν ἀγγίζει ἡ 
αὔρα τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ 
τώρα, μετὰ ἀπὸ τόσους κόπους καὶ 
πνευματικοὺς ἀγῶνες, καθαρῇ τῇ 
καρδίᾳ, ἔφτανε στὴν ὑπέλαμπρη, 
ἀκρότατη κορυφὴ νὰ ὑπαντήσει τὴν 
Τρίφωτο  Θεότητα.  Ἀνυπομονοῦσε 
νὰ βρεθεῖ στὴν ὑπερουράνια πα-

τρίδα, ἐκεῖ ὅπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς 
τοῦ προσώπου Του· ν’ ἀπολαύσει 
τὴν εὐφροσύνη καὶ τὴν ἀγαλλίαση 
ποὺ δοκιμάζουν ὅσοι ἑτοίμασαν 
τὸν ἑαυτό τους νὰ δοῦν τὸ ἄρρητο 
κάλλος Του. Γιὰ τὴν  Ἄννα ἡ ἡμέρα 
τοῦ θανάτου της ἦταν ἡμέρα λυτρω-
τική, ἡμέρα πανηγύρεως, Πάσχα. Εἶχε 
κλείσει τοὺς λογαριασμούς της μὲ 
τὴν ἐδῶ ζωή.

Τὶς προηγούμενες ἡμέρες ζητοῦσε 
νὰ τὴ μεταφέρουν κοντὰ στὸ παράθυ-
ρο.  Ἦταν ἄνοιξη.  Ἡ φύση, ἀναγεν-
νημένη ἀπὸ τὴ χειμερινὴ ραστώνη, 
ἔθαλλε σφύζουσα, παλλόμενη ἀπὸ 
χυμοὺς ζωῆς.  Ἡ  Ἄννα ρουφοῦσε 
τὶς εἰκόνες της. Παρατηροῦσε τὰ βερ-

γολυγερὰ κλαδιὰ τῶν δένδρων ποὺ 
ἀγκαλιάζονταν μεταξύ τους, σὰ νὰ συ-
νομιλοῦσαν, καθὼς τὰ ἔσειαν ἁπαλὲς 
πνοὲς ἀνέμου, καὶ σὰ νὰ ἔνευαν παι-
χνιδιάρικα στὸ ἀπέραντο γαλάζιο τ’ 
οὐρανοῦ.  Ἤξερε ὅτι ἀντικρύζει μιὰν 
ἔκφραση στὸ ἐδῶ καὶ τώρα τῆς ἄλλης 
ζωῆς, τῆς ὑπερχρόνιας, τῆς ἀέναης, 
τῆς μυστικιστικῆς, τῆς ἀείζωης, τῆς 

ζωηφόρου. Εἶχε συγκε-
ντρώσει τὰ παιδιὰ καὶ τὰ 
ἐγγόνια της, τ’ ἀποχαιρέ-
τησε κι ἔδωσε τὴν εὐχή 
της. Σκληρὸς ὁ ἀποχω-
ρισμὸς ἀπὸ τοὺς ἀγαπημέ-
νους.  Ἀλλὰ στὸν καθαρό, 
αἰθέριο κάμπο τοῦ δικοῦ 
τους ἀποχωρισμοῦ θὰ 
φύτρωναν μυρωμένα ρό-
δα.  Ἀνέπαυσε τὸν θρῆνο 
τους. Τοὺς παρηγόρησε, 
στάλαξε βάλσαμο στὸν 
πόνο τους μὲ τὸν παρα-
μυθητικό της λόγο, τοὺς 
ἐγκαρδίωσε. Πάνω ἀπὸ 
ἕνα μῆνα τώρα ἔτρωγε μό-
νο ἕνα ἀντίδωρο τὴν ἡμέ-
ρα καὶ ἔπινε λίγο ἁγιασμό.  
Ἔφευγε λίγο λίγο, γλυκὰ 
καὶ ἤρεμα. Μὲ μιὰ ἀνα-
πνοὴ παρέδωσε τὴν ψυχή 
της στὰ χέρια  Ἐκείνου τὸν  
Ὁποῖο πίστεψε καὶ πόθησε 
ὅσο τίποτε ἄλλο.  Ἡ  Ἄννα, 
μετέστη στὸ ἀεὶ εὖ εἶναι με-
ταμορφωμένη· ἕνα ἐνέρ-
γημα τῆς  Ἁγίας Τριάδος. 
Εἶχε ἐπιμεληθεῖ σ’ ὅλη της 

τὴ ζωὴ τὴν ἐγκράτεια, εἶχε καθάρει 
τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὰ πάθη, εἶχε ἀποκτήσει 
τὴ μακαριότητα στὶς δοκιμασίες, εἶχε 
συνειδητοποιήσει τὴν ἑνότητα τῶν 
πάντων, εἶχε φθάσει στὸ ὑψηλότερο 
σκαλοπάτι τῆς Κλίμακος τοῦ  Ἁγίου  
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, στὴν ἀγάπη, 
τὴ λαμπρότερη ἀπὸ ὅλες τὶς ἀρετές· 
εἶχε ἀποβεῖ ὄργανο τοῦ Θεοῦ ἐπὶ 
μακρὸν στὴ γῆ, μιὰ θεοειδὴς ψυχή, 
ἀπόλυτα ταιριαστὴ στὸ περιβάλλον 
τοῦ Θεοῦ· καὶ τώρα ὅδευε πλέον πρὸς 
τὴν ἀκόρεστη εὐφροσύνη τῆς Θείας 
Παρουσίας.

ΦΑΝΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΝΟΥ-
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Ἡ Παναγιὰ τῆς Τήνου

Ἡ κ. Δέσπω τὸ εἶχε τάμα 
νὰ πάει κάποτε στὴν Πα-
ναγιὰ τῆς Τήνου καὶ νὰ 

ζητήσει ἀπὸ τὴ Χάρη της νὰ τὴ 
βοηθήσει νὰ γίνει κι αὐτὴ μη-
τέρα. Τρία χρόνια παντρεμένη, 
λαχταροῦσε νὰ ἀποκτήσει καὶ 
αὐτὴ ἕνα παιδί. Τὴν ἴδια λαχτάρα 
εἶχε καὶ ὁ ἄντρας της, ὁ Νικολός. 
« Ἄχ», ἔλεγε, «πόσο θἄθελα νὰ 
ἄκουγα καὶ στὸ σπίτι μας μιὰ 
παιδικὴ φωνούλα νὰ μοῦ λέει 
“πατέρα”». Καὶ ἡ καρδιὰ τῆς 
Δέσπως σπάραζε.

Ὁ Νικολὸς ἦταν ναυτικός. Τα-
ξίδευε μέρες καὶ μῆνες μακριὰ 
ἀπὸ τὸ σπίτι του. Στὴν ἀρχὴ τοῦ 
γάμου τους ἡ κ. Δέσπω εἶχε 
συντροφιὰ τὴν πεθερά της, καὶ 
δὲν τὴν ἔνοιαζε τόσο ἡ μοναξιά.  
Ὅταν ὅμως ἐκείνη ἔφυγε ἀπὸ τὴ 
ζωή, ἡ κ. Δέσπω ἔμεινε μόνη. 
Τοὐλάχιστον ἕνα παιδὶ θὰ γέμιζε 
τὴ ζωή της!

Κάποτε τῆς δόθηκε ἡ εὐκαι-
ρία νὰ ἐκπληρώσει τὸ τάμα της. 
Βρέθηκε στὸ νησὶ μὲ ἕνα σύλ-
λογο ποὺ ἔκανε μιὰ διήμερη 
ἐκδρομὴ στὴν Τῆνο.  Ἡ κ. Δέ-
σπω μπῆκε στὸν ναὸ καὶ μὲ δέ-
ος ἀσπάστηκε τὴ θαυματουργὴ 
εἰκόνα τῆς Μεγαλόχαρης. Γονά-
τισε σὲ μιὰ γωνιὰ καὶ σιωπηλὰ 
τὴν παρακαλοῦσε μέσα ἀπὸ τὴν 
καρδιά της νὰ ἀκούσει τὴν πα-
ράκλησή της.

Τὴν ἄλλη μέρα στὴν ἐπι-
στροφὴ ἔνιωθε χαρὰ καὶ ἀνα-
κούφιση, ποὺ εἶχε μπορέσει νὰ 
ἐκπληρώσει τὸ τάμα της. Καὶ μέ-
σα της γεννήθηκε κάποια ἐλπί-
δα πὼς ἡ Παναγία θὰ ἔκανε τὸ 
θαῦμά της.

Τὸ πρωΐ, ὅταν ξεκίνησαν ἀπὸ 
τὸ νησί, ὁ καιρὸς ἦταν αἴθριος.  
Ὁ ἥλιος ἔλαμπε.  Ἡ θάλασ-
σα ἦταν γαλήνια. Πλησίαζαν 
στὸ λιμάνι, ὅταν ξαφνικὰ ὅλα 

ἄλλαξαν.  Ἄρχισε νὰ φυσάει 
δυνατὸς βοριᾶς.  Ἀκολούθη-
σε φοβερὴ καταιγίδα μὲ βρο-
ντές, ἀστραπὲς καὶ πολὺ νερό. 
Εὐτυχῶς ἡ κ. Δέσπω πρόλαβε 
ἕνα ταξί, ὅταν κατέβηκε ἀπὸ τὸ 
πλοῖο, καὶ αὐτὸ τὴν πῆγε στὸ 
σπίτι της.  Ἀνέβηκε γρήγορα τὰ 
δυό-τρία σκαλοπάτια καὶ σταμά-
τησε στὴ βεραντούλα νὰ πάρει 
μιὰ ἀνάσα. Ξαφνικὰ βλέπει στὴ 
γωνία ἕνα παιδάκι καθισμένο, 
μὲ τὸ κεφάλι χωμένο στὰ γόνατα 

καὶ τὰ χέρια σφιγμένα γύρω ἀπὸ 
τὰ πόδια του. Πλησίασε καὶ τοῦ 
μίλησε. Δὲν πῆρε ἀπάντηση. Νό-
μισε πὼς ἦταν νεκρό. Τὸ ἅρπαξε 
στὴν ἀγκαλιά της, τὸ πῆγε στὸ 
δωμάτιό της καὶ τὸ ξάπλωσε 
στὸ ντιβάνι.  Ἦταν κατάχλωμο. 
Μόλις ποὺ ἀνέπνεε. Τοῦ ἔβγαλε 
τὰ κουρελιασμένα ροῦχα καὶ τὰ 
βρεγμένα παπούτσια, τὸ τύλι-
ξε μὲ μιὰ χοντρὴ κουβέρτα καὶ 
ἄρχισε νὰ τοῦ κάνει ἐντριβές.

Ἦταν ἕνα κοριτσάκι πέντε-ἕξι 
χρονῶν.  Ἀδύνατο, ταλαιπωρη-
μένο. Κάποια στιγμὴ τὸ κοριτσά-
κι ἄνοιξε τὰ μάτια του. Κοίταξε 
γύρω. Τὸ βλέμμα του ἔδειχνε 

τρόμο, ἀγωνία, ἀπορία.  Ἡ κ. 
Δέσπω τοῦ ἔφερε ἕνα ποτήρι 
ζεστὸ γάλα. Τὸ κορίτσι ἀναση-
κώθηκε, τὸ ἔπιασε μὲ τὰ δυό 
του χέρια καὶ τὸ ἤπιε μονορού-
φι. Θὰ πρέπει νὰ διψοῦσε πολύ.  
Ἡ οἰκοδέσποινα τοῦ χάιδεψε τὰ 
μαῦρα, σγουρὰ μαλλάκια του.

– Πῶς σὲ λένε, κοριτσάκι μου; 
τὸ ρώτησε μὲ τρυφερὴ φωνή. 
Πῶς βρέθηκες τέτοια ὥρα μέσα 
στὴ βροχή; Οἱ γονεῖς σου θὰ σὲ 
ψάχνουν καὶ θ’ ἀνησυχοῦν.

Τὸ κοριτσάκι πῆρε θάρρος 
ἀπὸ τὴ γλυκιὰ φωνὴ τῆς κ. Δέ-
σπως καὶ ἄρχισε νὰ τῆς μιλάει 
γιὰ τὸ δρᾶμά του.

– Μὲ λένε Κατερίνα, εἶπε μὲ 
λυγμικὴ φωνή. Γονεῖς δὲν ἔχω.  
Ἤμουν τριῶν χρονῶν, ὅταν ἔχα-
σα τὴ μαννούλα μου.  Ὁ πατέ-
ρας μου ξαναπαντρεύτηκε.  Ἡ 
γυναῖκά του δὲν μὲ συμπάθησε 
ποτέ. Μὲ κακομεταχειριζόταν. Μ’ 
ἔδιωχνε, κάθε φορὰ ποὺ ἐρχό-
ταν ἕνας ξένος ἄντρας στὸ σπίτι 
μας. Μὲ ἀπειλοῦσε πὼς θὰ μὲ 
σκότωνε, ἂν τὸ ἔλεγα στὸν πα-
τέρα μου. Κι ἐγὼ φοβόμουν καὶ 
σιωποῦσα. Τὸ κακὸ χειροτέρε-
ψε, ὅταν ἀπέκτησε ἕνα ἀγοράκι. 
«Νὰ φύγεις», μοῦ εἶπε μιὰ μέ-
ρα. « Ἔχω νὰ φροντίζω τὸ δικό 
μου παιδί. Δὲν θὰ φροντίζω καὶ 
τὰ παιδιὰ ἀπὸ ξένες μάννες».  
Ἕνα βράδυ φέρανε τὸν πατέρα 
μου στὸ σπίτι νεκρό. Δυὸ μέρες 
μετὰ τὴν κηδεία ἡ μητριά μου 
μ’ ἔδιωξε κι ἔκλεισε πίσω μου 
τὴν πόρτα.  Ἄρχισα νὰ γυρίζω 
ἄσκοπα στοὺς δρόμους. Δὲν 
εἶχα κανέναν δικό μου νὰ πάω. 
Στὸ μεταξύ, ἄρχισε μιὰ δυνατὴ 
μπόρα. Εἶχα γίνει μούσκε-
μα.  Ἦταν καὶ οἱ ἀστραπὲς καὶ 
οἱ βροντὲς ποὺ μὲ τρόμαζαν. 
Κλαίγοντας παρακαλοῦσα τὴν 
Παναγία νὰ μὲ λυπηθεῖ καὶ νὰ μὲ 64
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βοηθήσει. Τὰ πόδια μου δὲν μὲ 
βαστοῦσαν πιά. Μπῆκα σ’ ἕνα 
ἄγνωστο σπίτι.  Ἀνέβηκα τρία 
σκαλάκια. Χτύπησα τὴν πόρτα, 
δὲν μοῦ ἄνοιξε κανείς.  Ἔνιωσα 
νὰ ζαλίζομαι. Κάθισα κάτω ἀπὸ 
μιὰ βεραντούλα, ποὺ δὲν ἔφτανε 
ἡ βροχή.  Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα δὲν 
θυμᾶμαι τίποτα.

Ἡ κ. Δέσπω τὴν ἔσφιξε στὴν 
ἀγκαλιά της.

–  Ἡ Παναγία, Κατερίνα μου, 
ἔκανε τὸ θαῦμά της.  Ἄκουσε τὴν 
παράκλησή μας καὶ σ’ ἔστειλε στὸ 
σπίτι μας. Τώρα πιὰ ἐγὼ θὰ εἶμαι 
ἡ μαννούλα σου, κι ἐσὺ τὸ κορι-
τσάκι μου. Κι ὅταν ἐπιστρέψει ἀπὸ 
τὸ ταξίδι ὁ ἄντρας μου ὁ Νικολός, 
θὰ ἔχεις καί «μπαμπά». Εἶναι ἕνας 
ὑπέροχος ἄνθρωπος. Θὰ σ’ ἀγα-
πήσει σὰν δικό του παιδί.

Ἡ κ. Δέσπω ἄφησε γιὰ λίγο 
τὴν Κατερίνα μόνη, ἔτρεξε στὸ 
κατάστημα παιδικῶν εἰδῶν καὶ 
ἀγόρασε γιὰ τὸ κοριτσάκι ὅ,τι 
ροῦχα χρειαζόταν.  Ὅταν εἶδε 
ἡ Κατερίνα στὸν καθρέφτη τὸν 
ἑαυτό της πόσο ὄμορφη ἦταν, 
δὲν μποροῦσε νὰ καταλάβει ἂν 
αὐτὸ ποὺ ἔβλεπε ἦταν ὄνειρο 
ἢ τὸ ζοῦσε στὴν πραγματικό-
τητα. Ποτὲ δὲν εἶχε φορέσει 
κἄτι καινούργιο, ποτὲ δὲν εἶχε 
γνωρίσει τόση καλοσύνη. Μιὰ 
σκέψη μόνο τὴν ἀπασχολοῦσε: 
πῶς θὰ ἦταν ὁ καινούργιος της 
πατέρας.  Ἡ φωτογραφία στὴ με-
γάλη κορνίζα πάνω στὸ τραπέζι 
τὸν ἔδειχνε ὄμορφο, χαμογε-
λαστό, πρόσχαρο.  Ἡ κ. Δέσπω 
τῆς μιλοῦσε συνέχεια γι’ αὐτὸν 
μὲ πολλὴ τρυφερότητα. Καὶ ἡ 
Κατερίνα ἄρχισε νὰ τὸν ἀγαπᾷ, 
πρὶν ἀκόμα τὸν γνωρίσει.

Βρίσκονταν στὴν κουζίνα 
μάννα καὶ κόρη καὶ ἑτοίμαζαν 
τὸ μεσημεριανὸ φαγητό, ὅταν 
ἀκούστηκαν βήματα στὸν διά-
δρομο.

–  Ἦρθε ὁ μπαμπάς σου, 
ἔβγαλε ἡ μάννα μιὰ χαρούμενη 
φωνή. Πήγαινε, Κατερίνα μου, 
νὰ τὸν ὑποδεχθεῖς.

Ἡ Κατερίνα, μὲ τὸν αὐθορμη-
τισμὸ ποὺ διακρίνει τὰ παιδιά, 
ἔτρεξε πρὸς τὸ μέρος του μὲ 
ἁπλωμένα τὰ χέρια.

– Καλῶς ὅρισες, μπαμπά 
μου!

Ὁ Νικολὸς ἔμεινε ἄναυδος.
– Ποιὰ εἶσαι ἐσύ, ποὺ μὲ ἀπο-

καλεῖς μπαμπά;
Ἡ κ. Δέσπω ἔσπευσε ἀμέσως 

νὰ τοῦ ἐξηγήσει: 
– Εἶναι ἡ κόρη μας, ἡ Κατερί-

να. Μᾶς τὴν ἔστειλε ἡ Παναγία, 
ὅταν πῆγα στὴν Τῆνο νὰ τὴν πα-
ρακαλέσω.

Καὶ μὲ δυὸ λόγια τοῦ ἐξήγη-
σε τὰ πάντα.  Ὁ Νικολὸς συγκι-
νημένος ἅρπαξε τὴν Κατερίνα 
στὴν ἀγκαλιά του. Κι ἐκείνη 
κούρνιασε στὸν κόρφο του σὰν 

πουλάκι. Τῆς ἔλειπε τόσο ἡ πα-
τρικὴ ἀγκαλιά!

Ὁ πατέρας της δὲν εἶχε δεί-
ξει γι’ αὐτὴν κανένα ἐνδιαφέ-
ρον, γιατὶ γεννήθηκε κορίτσι, 
ἐνῷ περίμενε ἀγόρι. Ποτὲ δὲν 
τῆς εἶχε πεῖ ἕναν τρυφερὸ λό-
γο, δὲν τὴν εἶχε χαϊδέψει, δὲν 
εἶχε δείξει κανένα ἐνδιαφέρον. 
Καὶ τώρα βρέθηκαν δυὸ ξένοι 
ἄνθρωποι νὰ τῆς προσφέρουν 
τόση καλοσύνη καὶ ἀγάπη!

Ἡ παρουσία τῆς Κατερίνας 
γέμισε τὸ σπίτι τους φῶς καὶ 
χαρά. Κι ἐκεῖνοι, γεμάτοι εὐγνω-
μοσύνη, εὐχαριστοῦσαν τὴν Πα-
ναγία τῆς Τήνου γιὰ τὸ πολύτιμο 
δῶρο ποὺ τοὺς εἶχε χαρίσει.

ΚΑΙΤΗ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Μεγάλη Πέμπτη.  Ἐπάνω στὸ σταυρὸ
ὅλα τελειώσαν πιὰ κι ὅλα σωπαίνουν.
Βλέμμα σβησμένο, ἀκίνητο, νεκρὸ
καὶ στήθη ποὺ δὲν ἀνασαίνουν.

Στῆς νύχτας τὸ σκοτάδι τὸ πυκνό,
δυὸ χέρια μόνο φαίνονται ἁπλωμένα
σὰν μιὰ ἀγκάλη ἀνοιχτὴ στὸν οὐρανό.
Δυὸ χέρια ποὺ μιλοῦν ψιθυριστὰ
καὶ ποὺ δὲν μοιάζουν πεθαμένα.

Σὰ νὰ τὰ βλέπω ἀκόμη στὸν ἀγρό,
νὰ τίλλουνε τὰ στάχυα ἔτσι ὡς διαβαίνουν·
ἐδῶ νὰ δίνουνε τὸ φῶς σ’ ἕνα τυφλό,
ἐκεῖ τὸ γιὸ μιᾶς μάννας ν’ ἀνασταίνουν,
νὰ γνέφουνε στὸν Πέτρο ἕνα πουρνό
νὰ ρίχνουνε τὰ δίχτυα, νὰ ψαρεύουν
κι ὕστερα νὰ βαστοῦν ἕνα σταυρό!

Τοῦτα τὰ χέρια ἀπόψε προσκυνῶ
καὶ τὰ κυττάζω ἔτσι ὡς μιλοῦν θλιμμένα,
ἔρημα, μόνα κι ἀπροσκύνητα κι ἀφίλητα
καὶ καρφωμένα...

† ΠΟΠΗ ΑΔΑΜΗ-ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΡΟΔΗ ΕΡΜΑ)
Γλυκειά μου  Ἄνοιξη,  Ἐκδ. Δαμασκός,  Ἀθήνα 1981, σελ. 64
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Περὶ φιλοδοξίας

Τὰ παιδιὰ τῆς τε-
τάρτης δημοτι-
κοῦ ἔφτασαν στὸ 

μάθημα τῶν μαθημα-
τικῶν στὰ κλάσματα.  
Ἡ δασκάλα ἔβαλε τὰ 
δυνατά της.  Ἤθελε νὰ 
μποροῦν τὰ παιδιὰ νὰ 
τὰ παίζουν στὰ δάχτυ-
λα, ὅπως τοὺς ἔλεγε. 
Καὶ ὅταν θὰ ἐρχόταν 
σὲ λίγες μέρες ὁ σχο-
λικὸς σύμβουλος, ποὺ 
τὸ σχολεῖο τὸν περίμε-
νε, ἤθελε ν’ ἀκούσει 
ἀπ’ αὐτὸν ἕνα πολὺ 
μεγάλο μπράβο.  Ἔτσι 
κι ἔγινε.  Ὁ σύμβουλος 
ἦρθε, παρακολούθησε τὸ μάθη-
μα στὶς ἄλλες τάξεις, καὶ κάποια 
στιγμὴ μπῆκε στὴν τετάρτη.

– Κάντε τὸ μάθημά σας ὅπως 
κάθε μέρα, εἶπε, γιὰ νὰ καθησυ-
χάσει τὴ δασκαλίτσα, ποὺ ἀπὸ 
τὴν ταραχή της εἶχε κοκκινίσει 
σὰν παπαρούνα.

Καὶ ἡ δασκάλα ἄρχισε νὰ 
ἐξετάζει τὰ παιδιά.

– Γιάννη, ἂν σοῦ δώσω ἕνα 
φύλλο χαρτιοῦ καὶ τὸ κόψεις στὰ 
τρία κομμάτια, τί θὰ ἔχεις; 

– Τρία τρίτα, κυρία.

– Μπράβο, Γιάννη. Μαρία, ἂν 
ἐσὺ κόψεις τὸ χαρτὶ στὰ δώδεκα 
κομμάτια, τί θὰ ἔχουμε;

– Δώδεκα δωδέκατα.

Ἀκούγοντας ἡ δασκάλα τὰ 
παιδιά της νὰ ἀπαντᾶνε σωστά, 
χαιρόταν, καὶ ἡ φιλοδοξία της 
φούντωνε.  Ἤθελε νὰ δείξει στὸν 
σχολικὸ σύμβουλο πόσο καλὰ 
εἶχε κάνει τὴ δουλειά της. Συνέ-

χισε νὰ ρωτάει τὰ παιδιά, μεγα-
λώνοντας τὰ νούμερα.  Ἀπὸ τὸ 
δώδεκα ἔφτασε στὸ εἴκοσι τρία.  
Ἀπὸ αὐτὸ στὸ πενῆντα ἕξι, στὸ 
ἑβδομῆντα δύο, στὸ ὀγδόντα καὶ 
ἐνενῆντα. Σὰν ἔφτασε τὸ νούμε-
ρο τῆς κοπῆς τοῦ περιβόητου 
χαρτιοῦ στὶς ἑκατοντάδες, ἀπα-
ντοῦσαν τὰ παιδιὰ μὲ κάποια 
δυσκολία. Τό ’βλεπε καὶ ἡ ἴδια 
πὼς τὰ πράγματα δυσκόλευαν. 
Εἶχε ὅμως πάρει τόση φόρα, γιὰ 
νὰ ἐντυπωσιάσει τὸν σχολικὸ 
σύμβουλο, ποὺ δὲν ἔλεγε νὰ 
σταματήσει. Κι ἔκανε τὸ μοιραῖο 
λάθος:

– Θανάση, ἂν κόψεις τὸ χαρτί 
μας στὰ τριακόσια εἴκοσι πέντε 
κομμάτια, τί κλασματικὸ ἀριθμὸ 
θὰ ἔχουμε;

Ὁ Θανάσης ἦταν ὁ πιὸ ζω-
ηρὸς τῆς τάξης. Εἶχε τόσο παί-
ξει στὸ προηγούμενο διάλειμ-
μα, ποὺ ἦταν ἀκόμα μούσκεμα 
στὸν ἱδρῶτα.  Ἐπὶ πλέον, δὲν 
πρόσεξε καλὰ τί εἶπε ἡ δασκά-

λα. Γύρισε ἱκετευτικὰ τὸ βλέμμα 
στοὺς συμμαθητές του, μήπως 
καὶ κάποιος τὸν σπλαγχνιστεῖ καὶ 
τοῦ μουρμουρίσει τὴν ἀπάντη-
ση, ἀλλὰ μάταια.  Ὅλοι ἔνιωθαν 
στριμωγμένοι. Εἶδε κι ἀπόειδε ὁ 
Θανάσης, πῆρε ἀπόφαση καὶ τὸ 
ξεφούρνισε:

– Κυρία, ἂν κόψουμε τὸ χαρτί 
μας σὲ τόσα κομμάτια ὅσα εἴπα-
με, θὰ ἔχουμε...

– Ναί... τί θὰ ἔχουμε; ρώτησε 
ἀνυπόμονα ἡ δασκάλα.

– Θὰ ἔχουμε χαρτοπόλεμο 
γιὰ τὶς ἀπόκριες. Αὐτὸ θὰ ἔχουμε.

Ἐκείνη τὴ στιγμή, μέσα στὰ 
γέλια τῶν παιδιῶν καὶ τοῦ σχο-
λικοῦ συμβούλου, ἀκούστηκε 
ἕνα δυνατὸ μπάμ.  Ἦταν ἡ φιλο-
δοξία τῆς δασκάλας, ποὺ ἔσκασε 
σὰν μπαλόνι ποὺ τὸ παραφού-
σκωσαν.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Πάντα αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἀρχίζει ἡ 
νηστεία γιὰ τὸ Πάσχα.  Ἔχουμε 
σκεφτεῖ γιατί οἱ Πατέρες τῆς  

Ἐκκλησίας μας ἔχουν βάλει τὴ νη-
στεία αὐτὴ τὴν ἐποχή; Προφανῶς αὐτὸ 
συμβαίνει, διότι ἡ νηστεία ἔχει κάποια 
ἀξία γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου. Κα-
θηγητὴς τῆς  Ἰατρικῆς ἐπεσήμανε ὅτι 
«ἔχει τὸν σκοπὸ τῆς ἀποτοξινώσεως 
τοῦ ὀργανισμοῦ». Συνεπῶς, ἀπο-
δεικνύεται ὅτι οἱ Πατέρες ἐνδιαφέρο-
ντο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ψυχική, καὶ γιὰ τὴ 
σωματικὴ ὑγεία τῶν ἀνθρώπων.

Τί περιλαμβάνει, ὅμως, ἡ διατροφὴ 
κατὰ τὴ νηστεία; Τὰ νηστήσιμα εἶναι 
κατ’ ἀρχὰς φαγητὰ θρεπτικά· μὲ ὑδα-
τάνθρακες (ζυμαρικά-φροῦτα), πρω-
τεΐνες (ὄσπρια-θαλασσινά) καὶ λίπη 
φυτικά (ἐλαιόλαδο, ταχίνι, ξηροὶ καρ-
ποί).  Ἐπίσης, εἶναι πλούσια σὲ φυτικὲς 
ἵνες, βιταμίνες καὶ μέταλλα. Τέλος, τὸ 
ὄφελος αὐτῆς μόνον τῆς ἀλλαγῆς εἶναι 
σημαντικὸ στὸν ὀργανισμό.

Ἂς δοῦμε τὰ λαχανικά. Τὰ λαχανικὰ 
ἔχουν εὐεργετικὴ δράση στὴν ὑγεία, 
διότι οἱ φυτικὲς ἵνες ποὺ περιέχουν μει-
ώνουν τὰ ἐπίπεδα τῆς χοληστερίνης, 
τῶν τριγλυκεριδίων καὶ τοῦ σακχάρου 
στὸ αἷμα.  Ἐπίσης, συμβάλλουν στὴν 
ὀμαλὴ λειτουργία τοῦ ἐντέρου, καὶ ἔτσι 
ἀντιμετωπίζεται ἡ δυσκοιλιότητα, ἐνῷ 
δροῦν προστατευτικὰ καὶ σὲ κάποιες 
μορφὲς καρκίνου τοῦ παχέος ἐντέρου, 
τοῦ μαστοῦ καὶ τοῦ προστάτη. 

Ἂν ὑπάρχει εὐερέθιστον ἔντερο, 
συνιστῶνται σοῦπες λαχανικῶν, ποὺ 
λόγῳ τῆς μαλακῆς ὑφῆς τους δὲν 
ἐρεθίζουν τὸ γαστρεντερικὸ σύστη-
μα. Αὐτὴ ἡ ὑφὴ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὸν 
βρασμό, κατὰ τὸν ὁποῖο διασπῶνται τὰ 
συστατικὰ τῶν λαχανικῶν, μὲ ἀποτέλε-
σμα ἡ ἀπορρόφηση τῶν ἰχνοστοιχείων 
καὶ τῶν βιταμινῶν νὰ γίνεται εὐκολότε-
ρα. Οἱ εἰδικοὶ διατροφολόγοι λένε ὅτι 
δὲν ὑπάρχει κατηγορία ἀσθενῶν στὴν 
ὁποία νὰ ἀπαγορεύεται ἡ κατανάλω-
σις σούπας. Μὲ τὴ σούπα ἐφοδιάζεται 

ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμὸς μὲ μεγάλη 
ποικιλία βιταμινῶν καὶ ἰχνοστοιχείων. 
Εἰδικώτερα, τὰ λαχανικὰ θεωροῦνται 
μιὰ πολὺ καλὴ πηγὴ ἀντιοξειδωτικῶν 
συστατικῶν, τὰ ὁποῖα προστατεύουν 
ἀπὸ τὴ δράση τῶν ἐλευθέρων ριζῶν, 
οἱ ὁποῖες εὐθύνονται γιὰ τὴν ἐμφάνιση 
διαφόρων χρονίων νοσημάτων. Πολ-
λοὶ μάλιστα χρησιμοποιοῦν τὶς σοῦπες 
ὡς πρῶτο πιάτο, κάτι ποὺ συμβάλλει 
στὴν ἐνυδάτωση τοῦ ὀργανισμοῦ.  Ἐτυ-
μολογικῶς ἡ σούπα σημάνει «καλὴ 
τροφή», διότι προέρχεται ἀπὸ τὸ σαν-
σκριτικό «Σου», ποὺ σημαίνει «καλή», 
καὶ τό «πο», ποὺ σημαίνει «τροφή».  
Ὅταν μάλιστα οἱ σοῦπες σερβίρονται 
ζεστές –καὶ ἔτσι σερβίρονται συνήθως– 
ἀνακουφίζουν ἀπὸ τὸν πονό λαιμο.

Ἐπίσης, ἔχουμε τὰ φροῦτα. Τὰ 
φροῦτα περιέχουν καὶ αὐτὰ πολλὰ 
ἀντιοξειδωτικά (βιταμίνη C κ.ἄ.), ποὺ 
ἐνισχύουν τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστη-
μα. Καὶ ἀποξηραμένα νὰ εἶναι, ὅπως 
τὰ σῦκα, τὰ δαμάσκηνα καὶ οἱ χουρ-
μάδες, δὲν ὑστεροῦν σὲ τίποτα ἀπὸ 
τὰ φρέσκα, παρὰ μόνον κατὰ τὸ ὅτι 
εἶναι ἀφυδατωμένα.

Τὰ ὄσπρια εἶναι μιὰ ἄλλη βασικὴ 
ἐπιλογὴ κατὰ τὴ νηστεία. Περιέχουν 
φυτικὲς ἵνες καὶ πρωτεΐνες, καί, ἂν συν-
δυαστοῦν μὲ ρύζι, μετατρέπονται σὲ 
πρωτεΐνες ὑψηλῆς βιολογικῆς ἀξίας. 
Ταυτόχρονα, ἡ μειωμένη κατανάλωση 
ζωϊκοῦ λίπους καὶ ἡ αὐξημένη κατανά-
λωση φυτικῶν λιπῶν, ὅπως ἐλαιόλα-
δο, ταχίνι, χαλβᾶς καὶ ξηροὶ καρποί, 
βοηθοῦν στὴν καλὴ λειτουργία τοῦ 
καρδιαγγειακοῦ συστήματος καὶ στὴ 
μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως.

Τέλος, τὰ θαλασσινὰ καλύπτουν 
τὶς ἀνάγκες τοῦ ὀργανισμοῦ σὲ πρωτε-
ΐνες ὑψηλῆς βιολογικῆς ἀξίας καὶ εἶναι 
καλὴ πηγὴ Ω - 3 καὶ Ω - 6 λιπαρῶν 
ὀξέων, τὰ ὁποῖα βοηθοῦν ἐπίσης στὴν 
καλὴ λειτουργία τοῦ καρδιαγγειακοῦ, 
ἀλλὰ καὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

Ἀλλὰ μέσα στὰ τόσα τρεχάματα 

καὶ τὸν θόρυβο ποὺ περιβάλλει τὸν 
σύγχρονο ἄνθρωπο, τὸ ἄγχος ποὺ 
τὸν διακατέχει, θὰ ἦταν πολὺ πεζὸ ἡ 
νηστεία νὰ εἶναι ἡ μόνη ἀλλαγὴ γιὰ 
τὸ Πάσχα.  Ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο, πιὸ 
βαθύ, ποὺ ἔρχεται ἡ  Ἐκκλησία νὰ μᾶς 
χαρίσει, γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει. Εἶναι οἱ 
διάφορες  Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης 
Σαρακοστῆς. Μὲ αὐτὲς ἡ  Ἐκκλησία μᾶς 
εἰσάγει σ’ ἕναν ἄλλο τρόπο ζωῆς, ποὺ 
ὁ καθένας ποθεῖ στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς 
του, καὶ στὸν ὁποῖο μπορεῖ νὰ βρεῖ τὴν 
εἰρήνη καὶ τὴν πληρότητα τῆς ζωῆς.  
Ἀλλὰ πῶς νὰ τὰ βρεῖ αὐτά, ἀφοῦ συ-
νυπάρχουν ὁ πόθος καὶ τὰ πάθη, ἀφοῦ 
ὑπάρχουν οἱ ἀδυναμίες τῆς ψυχῆς, ποὺ 
συγχύζουν καὶ ἀναστατώνουν; Γι’ αὐτό, 
λοιπόν, ἔρχεται ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ 
κάθε χρόνο, καὶ μέσα σὲ αὐτὴν καλού-
μαστε νὰ ζήσουμε ὡς χριστιανοὶ ἕναν 
ἄλλο τρόπο ζωῆς.

Ἡ νηστεία μᾶς προδιαθέτει, καὶ 
συνοδεύεται ἀπὸ τὴν προσευχή, τὰ  
Ἀπόδειπνα στὸν Ναό, τὶς Προηγιασμέ-
νες Λειτουργίες, λατρευτικὲς εὐκαιρίες 
ποὺ συμπληρώνονται μὲ τοὺς Χαιρε-
τισμοὺς στὴν Παναγία μας. Παράλλη-
λα, καλούμαστε νὰ «σιωπήσουμε»· 
νὰ λιγοστέψουμε τὶς ἀργολογίες καὶ 
τὰ πολλὰ λόγια, ποὺ ἴσως κουράζουν 
τὸν νοῦ καὶ τὴν ψυχή.  Ἂς προσπαθή-
σουμε μέσα στὸν κόσμο, στὴν ἐργα-
σία, στὴν οἰκογένεια, νὰ ἐπιτύχουμε 
τὸν σκοπό μας· νὰ δοῦμε τὸν ἑαυτό 
μας, νὰ ταπεινωθοῦμε, νὰ αἰσθαν-
θοῦμε συντριβὴ στὴν καρδιά, καὶ μὲ 
τὴ μετάνοια καὶ τὴν ἐξομολόγηση νὰ 
ἔλθουμε πιὸ κοντὰ στόν «Πατέρα» 
καὶ στὴ Θεία Εὐχαριστία.  Ἔτσι θὰ 
αἰσθανθοῦμε πραγματικὰ τὸ Πάσχα 
ὡς «Πάσχα», δηλαδή ὡς «πέρασμα» 
ἀπὸ τὴ ρουτίνα τῆς ζωῆς στὴν  Ἑορτὴ 
τοῦ Κυρίου μας, στὴν  Ἀνάστασή Του 
καὶ τὴ δική μας ἀνάσταση.  Ἀμήν.

Καλὸ Πάσχα!
ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ

Ἰατρός

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σωματικὰ καὶ πνευμα-
τικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας
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Ἡ χαρά

Ἡ χαρὰ εἶναι ἕνα εὐχάρι-
στο ψυχικὸ συναίσθημα, 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν 

αἴσθηση πληρότητας καὶ ἱκανο-
ποίησης.  Ὅταν ἔχεις χαρά, ὅλα 
φαίνονται ὡραῖα, καὶ ἀντιμετω-
πίζεις τὸν κόσμο μὲ χαμόγελο.

Μπορεῖ κανεὶς νὰ χαίρεται 
μὲ πολλὰ πράγματα, ὅπως ὅταν 
ἱκανοποιοῦνται οἱ ἐπιθυμίες του, 
ὅταν πραγματοποιοῦνται οἱ σκο-
ποί του. Μποροῦμε ὅμως καὶ νὰ 
δημιουργοῦμε αἰτίες χαρᾶς: Κά-
νοντας εὐχάριστες σκέψεις, μιὰ 
δημιουργικὴ ἐργασία, νιώθοντας 
εὐγνωμοσύνη γιὰ τὸ φαινόμενο 
τῆς ζωῆς, γιὰ τὴν καλή μας ὑγεία.

Ἡ χαρὰ ἐκδηλώνεται μὲ τὸ 
γέλιο. Γελῶ σημαίνει λάμπω, 
φωτίζομαι, εἶμαι γεμάτος ζωή, 
δύναμη, ἐνέργεια, εὐτυχία, εἶμαι 
εὔθυμος, ἀνθίζω.  Ἡ χαρά, ἐπί-
σης, ἀναζωογονεῖ τὸν ἄνθρωπο, 
εἶναι καὶ ἔκφραση εὐτυχίας.

Ὡστόσο, ὁ ἄνθρωπος πα-
ραπονιέται ὅτι οἱ χαρούμενες 
στιγμές του εἶναι λίγες, ἐνῷ οἱ 
λύπες περισσότερες. Τὰ πολλὰ 
προβλήματα δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν 
νὰ χαιρόμαστε, καὶ δὲν ἔχουμε 

τὴ διάθεση νὰ δίνουμε ὁ ἕνας 
στὸν ἄλλο χαρά.

Οἱ κοινωνικὲς δομές, οἱ πο-
λιτικοί, τὰ μέσα ἐνημέρωσης, 
ἔχουν καταδικάσει τὸ γέλιο, τὴ 
χαρά, τὴν ξενοιασιά.  Ἔχουν κά-
νει τὸν ἄνθρωπο καταθλιπτικὸ 
καὶ ἀγχωτικό. Δὲς γύρω σου 
πόσους καταθλιπτικοὺς ἀνθρώ-
πους βλέπεις, χωρὶς νὰ ὑπάρχει 
λόγος νὰ εἶναι ἔτσι.

Μία ἀκόμα αἰτία γιὰ μελαγ-
χολία καὶ κακὴ διάθεση εἶναι 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει χάσει τὴν 
ἐπαφὴ μὲ τὴν καρδιά του.  Ἂν 

καὶ ὅταν διαθέτει καρδιά, τὴν 
ἔχει κάνει σοβαρὴ καὶ σκληρή.

Ἡ ἐποχή μας εἶναι ὑλιστικὴ 
καὶ καταναλωτική. Κυριαρχεῖ 
ἕνας εὐδαιμονισμός, ποὺ ἀπο-

θεώνει τὸ πρόσκαιρο, τὸ ἐπιφα-
νειακό, τὸ φανταχτερό. Εὐτυχι-
σμένος εἶναι αὐτὸς ποὺ κερδίζει 
πολλὰ χρήματα.  Ἡ πνευματικὴ 
καλλιέργεια ταὐτίζεται μὲ τὴν 
ἀπαραίτητη ἀπόκτηση τυπικῶν 
προσόντων. Μιὰ ἐχθρότητα 
ἀρχίζει νὰ φαίνεται πρὸς κάθε 
ἄνθρωπο καλλιεργημένο, ἀξι-
οπρεπῆ καὶ ἀκέραιο.

Γι’ αὐτὸ στὴν ἐποχή μας ἡ 
κατάθλιψη καὶ τὸ ἄγχος βρίσκο-
νται σὲ ἔξαρση. Τρέχει ὁ κόσμος 
στοὺς ψυχολόγους, ψυχαναλυ-
τές, γκουρού... Καὶ βέβαια δὲν 

βρίσκει θεραπεία. Γιατί; Γιατὶ λεί-
πει ἡ πνευματικότητα.

Ὁ ἀληθινὸς πνευματικὸς 
ἄνθρωπος, μᾶς λέει ὁ Μ. Πλω-
ρίτης, ὄχι μόνο στοχάζεται γιὰ 
τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους, 
μὰ καὶ κάτι περισσότερο: δρᾷ 
γιὰ τοὺς ἄλλους. Τὸ πρῶτο μέ-
λημα ἑνὸς κράτους σωστοῦ, τί-
μιου, δημοκρατικοῦ, δὲν εἶναι 
ἡ εὐημερία, ὅπως διδάσκουν 
πολλοί, ἀλλὰ ἡ παιδεία τῶν πο-
λιτῶν πρέπει νὰ εἶναι μόνιμος 
σκοπός του.  Ἡ παιδεία εἶναι τὸ 
σταθερὸ θεμέλιο γιὰ εὐημερία 
καὶ πρόοδο.  Ἡ παιδεία ἀναδει-
κνύει τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀρετή 
του, τὸ πνεῦμά του καὶ γενικὰ 
τὸ ἀνθρώπινο κάλλος. Μόνο 
μὲ τὴν παιδεία εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἔλθουν στὸ φῶς ὅλα τὰ στοιχεῖα 
ποὺ συνθέτουν τὸν ἄνθρωπο, τὸ 
πνεῦμά του καὶ τὴν ἀρετή του.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν χαίρεται μοιάζει μὲ τὸν 
ἀετὸ μὲ τὸ σπασμένο φτερό: δὲν μπορεῖ νὰ πε-
τάξει. Μοιάζει μὲ τὴν ξερριζωμένη τριανταφυλ-

λιά, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνθίσει.K
K
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Πῶς κατακτιέται ἡ χαρά; Μὰ 
μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία. Εἶναι ἀρκε-
τό, γιὰ νὰ εἴμαστε ἐσωτερικὰ χα-
λαροί, νὰ φροντίζουμε κάθε μέρα 
ὅ,τι ἔχουμε μπροστά μας, χωρὶς 
νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν πράγματα 
ποὺ εἶναι πέραν τοῦ δικοῦ μας 
ἐλέγχου. Τότε τὸ σῶμα καὶ τὸ 
μυαλό μας θὰ μεριμνᾷ καὶ θὰ 
φροντίζει, ὅμως τὴν ἴδια ὥρα ἡ 
ψυχή μας θὰ εἶναι ξεκούραστη καὶ 
χαρούμενη. Θὰ νιώθουμε ὄρεξη 
γιὰ ἐργασία, ἐνθουσιασμό, ἀγά-
πη, κατανόηση, ἀλληλεγγύη, ποὺ 
εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα 
τῆς χαρᾶς, ποὺ ἀπογειώνει ἐσωτε-
ρικὰ καὶ ἐξωτερικὰ τὸν ἄνθρωπο 
καὶ τοῦ ἀνοίγει νέους ὁρίζοντες.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν χαίρεται 
μοιάζει μὲ τὸν ἀετὸ μὲ τὸ σπασμέ-
νο φτερό: δὲν μπορεῖ νὰ πετάξει. 
Μοιάζει μὲ τὴν ξερριζωμένη τρι-
ανταφυλλιά, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ 
ἀνθίσει.

Ὅλοι πρέπει νὰ ζοῦμε τὴ χαρὰ 
τῆς ζωῆς, φθάνει νὰ ἀφήνουμε τὸ 
φῶς καὶ τὴν ἀγάπη νὰ λάμψουν 
μέσα μας. Μιὰ κινεζικὴ παροι-
μία μᾶς λέει: « Ἂν θὲς χαρὰ μιᾶς 
ὥρας, πάρε ἕναν ὑπνάκο.  Ἂν θὲς 
χαρὰ μιᾶς μέρας, νὰ πᾷς γιὰ ψάρε-
μα. Γιὰ τὴ χαρὰ ἑνὸς μῆνα, νὰ πᾷς 
νὰ παντρευτεῖς. Γιὰ τὴ χαρὰ ἑνὸς 
χρόνου, κληρονομιὰ νὰ πάρεις. 
Γιὰ μιᾶς ζωῆς χαρά, τὸν ἄλλο νὰ 
βοηθᾷς».

Στὴν Καινὴ Διαθήκη συναντᾶμε 
συχνὰ τὴ λέξη «χαρά», καθὼς 
καὶ τό «χαίρετε».  Ὁ  Ἀπόστολος 
Παῦλος χρησιμοποιεῖ ἀρκετὲς 
φορὲς αὐτὴ τὴ λέξη (Β΄ Κορ. ιγ΄ 
11, Φιλ. β΄ 18, γ΄ 1, δ΄ 4, Α΄ Θεσ. ε΄ 
16).  Ἡ ὡραιότερη ὅμως εὐχὴ γιὰ 
τὴ χαρὰ εἶναι αὐτὴ τοῦ ἀγγέλου 
πρὸς τὴν Παναγία καὶ αὐτὴ πρὸς 
ὅλο τὸν λαό: «Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ 
εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην 
ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ» (Λουκ. β΄ 
10). Εἶναι ἡ χαρὰ γιὰ τὴν ἔλευση 
τοῦ Χριστοῦ.

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ποθῶ στοῦ  Ὄρους τὴν κορφ ὴ ν’ ἀνέβω ν’ ἀγναντέψω
στῆς « Ἀμεθούντας» τὴν πηγὴ νὰ πιῶ κρύο νερό
στοῦ «Μάκελλου» τὸν πλάτανο ἀγέρα ν’ ἀναπνεύσω
καὶ μέσα στήν « Ἁπλάδα» σου νὰ ξαναδῶ χορό.

Ποθῶ μιὰ μέρα θερινὴ στὸν κάμπο νὰ βαδίσω
καὶ μέσα σὲ ἀθέριστα χωράφια νὰ βρεθῶ
παππποῦ, γιαγιὰ καὶ φίλους μου νὰ ξανασυναντήσω
τὰ παιδικὰ τὰ χρόνια μου νὰ ξαναθυμηθῶ.

Ποθῶ ν’ ἀκούσω θερισμοῦ τραγούδια στὶς πλαγιές σου
νὰ ξαναδῶ τ’ ἀλώνια σου μὲ στάχυα ὅπως παλιά
κρυφτὸ νὰ παίξω μιὰ βραδιὰ πάλι στὶς θυμωνιές σου
καὶ τοῦ σχολειοῦ σου ἀπὸ παιδιὰ γεμάτα τὰ σκαλιά.

Ποθῶ ν’ ἀκούσω νὰ καλεῖ γιὰ τὸ σχολειὸ ἡ καμπάνα
καὶ τὸν Καρτάλη δάσκαλο στὸν πίνακα ὀρθό
ὅταν γυρίζω ἀπ’ τὸ σχολειὸ νὰ μὲ προσμένει ἡ μάννα
μὲ ἀνοιχτὴ τὴν ἀγκαλιὰ κι ἐγὼ νὰ τὴ φιλῶ.

Ποθῶ σὰν ἔρθει ἡ στιγμὴ γιὰ πάντα νὰ μισέψω
νἆναι ξημέρωμα Μαγιοῦ, μέρα Πρωτομαγιά
καὶ φεύγοντας παντοτινὰ νὰ σιγοψιθυρίσω
«ΠΥΤΙΟΣ» ποὺ ἐσὺ μ’ ἀνάθρεψες, γιὰ πάντα ἔχε γειά...

Ε.Σ.

*  Ἡ γράφουσα εἶναι κάτοικος Βροντάδου, καὶ ὁ τόπος κατα-
γωγῆς της, τὶς νοσταλγικὲς ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν ὁποῖο καταγρά-
φει σὲ αὐτοὺς τοὺς στίχους, εἶναι τὸ χωριὸ Πυτιός.

Ἀναμνήσεις τοῦ χωριοῦ μου*
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Ὅλα εἶναι σχετικά... 
Χρόνια πολλὰ καὶ καλά!

Ἡ πιὸ εὐτυχισμένη περίοδος τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι... ὅταν ἔχει περάσει τὰ 
ὀγδόντα! «Τὰ πρῶτα ὀγδόντα χρόνια εἶναι 

δύσκολα», εἶπε ἕνας σπουδαῖος  Ἀμερικανὸς για-
τρός. Μετὰ ὅλοι σᾶς βλέπουν μὲ καλὸ μάτι, ὅλοι 
θέλουν νὰ σᾶς βοηθήσουν, ὅλα σᾶς τὰ συγχωροῦν.

Πᾶτε ν’ ἀνεβεῖτε μιὰ σκάλα, ἀμέσως κάποιος 
σπεύδει νὰ σᾶς συγκρατήσει.  Ἔχετε στὰ χέρια 
σας ἕνα βάρος, τρέχουν νὰ σᾶς τὸ πάρουν καὶ νὰ 
σᾶς συνοδεύσουν.  Ὅλοι θαυμάζουν πού... στὰ 
ἐνενῆντα ζεῖτε ἀκόμα, ποὺ δὲν γκρινιάζετε, ποὺ δὲν 
κουτσαίνετε, ποὺ μιλᾶτε κανονικά, ποὺ ἀπαντᾶτε 
λογικά, ποὺ δέν... ξεμωραθήκατε! «Μπράβο! Μιὰ 
χαρὰ εἶναι!», λένε.

Ἀπὸ τὴν κουζίνα νὰ πᾶτε τὸν καφέ σας στὴν 
κουζίνα, σπεύδει ἡ ἐγγόνα: «Στάσου, γιαγιά, ἐγὼ 
θὰ σοῦ τὸν πάω!».  Ἔσταξε ὁ παπποῦς μιὰ στα-
γόνα σούπας στὸ πουκάμισό του; Τρέχει ὁ ἐγγο-
νός: Στάσου, παπποῦ, θὰ στὸ ξεπλύνω ἀμέσως!». 
Πράγματι, μὲ μιὰ πετσέτα τὸ καθαρίζει στὸ λεπτό. 
Πᾶτε νὰ κατεβεῖτε τὰ σκαλιὰ γιὰ τὸν κῆπο;  Ὁρμᾷ 
ὁ ἐγγονός: «Στάσου, παπποῦ, νὰ σὲ κρατήσω!».

Τὸ πιὸ ὡραῖο ἀπ’ ὅλα, ὅμως, εἶναι ὅταν ἔχετε 
γενέθλια.  Ἡ μαμὰ φέρνει ἕνα γλυκὸ στὸ τραπέζι 

καὶ λέει:  Ὁ παπποῦς ἔχει γενέθλια σήμερα». Τό-
τε ὅλοι τρέχουν μὲ χαρές: Νὰ ζήσεις, παππποῦ, 
χρόνια πολλά! Πόσα κλείνεις;» – «Τὰ ἐνενῆντα, 
παιδιά μου». – «Νὰ τὰ ἑκατοσήσεις, παπποῦ, καὶ 
πιὸ πολλὰ ἀκόμα!» – «Τί λέτε, παιδιά μου, δὲν 
νομίζω ὅτι θά ’μαι ἐδῶ τοῦ χρόνου». Τότε οἱ δια-
μαρτυρίες πέφτουν βροχή: «Θά ’σαι τοῦ χρόνου, 
καὶ τὸν ἄλλο. Σὲ θέλουμε, σ’ ἀγαπᾶμε!». Τί χαρές!

Ἡ Σοφούλα (πάει στὸ Δημοτικό) στὴν ἀγκα-
λιὰ τῆς γιαγιᾶς (πάνω ἀπὸ τὰ ὀγδόντα): «Γιαγιά, 
τί ὡραῖο δακτυλίδι φορᾷς!» – «Μοῦ τὸ χάρισε ὁ 
παπποῦς, ὅταν ἤμουν κοπελίτσα. Μετὰ παντρευ-
τήκαμε». – « Ἡ γιαγιὰ παιδούλα; Δηλαδή, ἦταν 
μικρὴ κοπέλα; Δὲν εἶναι δυνατόν!  Ἐγὼ ἔτσι ὅπως 
εἶναι τώρα τὴ θέλω τὴ γιαγιά μου!».

Ἄρα, σᾶς ἀγαποῦν ὅπως εἶστε, ἄρα, ἡ ζωὴ εἶναι 
ὡραία... μετὰ τὰ ὀγδόντα! Πρὶν δέκα, εἴκοσι χρό-
νια, ὅλοι κριτικὴ σᾶς ἔκαναν, συνέχεια.  Ἔτσι καὶ 
περνᾶτε τὰ ὀγδόντα, ὅλα μέλι-γάλα. Προσπαθῆστε 
νὰ τὰ περάσετε!

(κάτω ἀπὸ τὸ εὔθυμο ὕφος τοῦ κειμένου κρύβεται 
ἕνα «ἠθικὸ δίδαγμα». Δὲν νομίζετε;)

Β.Ο.

Ἀνάσταση
Κι ἂν Γολγοθᾶ ἀνεβαίνεις,
μάζεψε στάλα στάλα
τὴν ὑπομονή,
μάζεψε στάλα στάλα
τὴν ἐλπίδα.

Κι ἂν Γολγοθᾶ ἀνεβαίνεις, 
ἄνθρωπε, φίλε, ἀδελφέ,
μὲ προσευχὴ καὶ πίστη
καρτέρα νἄρθει μιὰ αὐγή,
νὰ ἔρθει μιὰ αὐγούλα,
νὰ ξημερώσει καὶ γιὰ σὲ
ἡ μέρα τῆς  Ἀνάστασης.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Εὐτυχῶς δὲν πέθανα...

Μάζευε ἡ Ρούλα ἀνεμῶνες 
σὲ μιὰ ὄμορφη κορ-
φούλα. Κι ἔφτασε στὴν 

ἄκρη-ἄκρη. Λίγο λίγο... Κι ἐκεῖ φο-
βήθηκε... Κι ἂν γλιστρήσω τώρα, 
... χάθηκα! εἶπε. 

Ξάφνου... βλέπει ἕνα κοριτσάκι 
λίγο παρακάτω στὸν γκρεμό, πια-
σμένο ἀπὸ ἕνα θάμνο, νὰ φωνάζει: 
Βοήθεια! Μὰ πόσο τῆς ἔμελλε νὰ 
τρομάξει ἀκόμα! Κοιτώντας πα-
ρακάτω καὶ παρακάτω, διακρίνει 
κι ἄλλα παιδάκια νὰ κρατιοῦνται 
μὲ δυσκολία καὶ νὰ φωνάζουν 
γιὰ βοήθεια. Βοήθεια! Βοήθεια! 
Πανικός...

Σκέφτηκε: Αὐτὸ ἦταν πρόβλη-
μα... Κι ἂν προσπαθοῦσε νὰ σώσει 
τὸ κοντινό της παιδί, ἦταν ἀδύνα-
τον νὰ σώσει καὶ τ’ ἄλλα.   Ἀφοῦ 
εἶναι ἀδύνατον 
νὰ  τὰ  σώσω 
ὅλα, σκέφτηκε, 
ἂς φύγω καλύ-
τερα, γιατὶ πόση 
δύναμη ἔχω ἐγώ, 
γιὰ νὰ γλιτώσω 
τὸν κόσμο ἀπὸ 
τὴ δυστυχία του;   
Ἔβαλε φόρα κι 
ἔτρεξε... ἔτρεξε... πανικόβλητη. 
Φεύγοντας, ἄκουσε τὴν κραυγή 
του.   Ἔπεσε, σκέφτηκε...   Ἔχασε 
τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀντοχή του...

Μά... ποῦ βρίσκομαι; Πῶς εἶναι 
δυνατὸν νὰ μοῦ συμβαίνουν ὅλα 
αὐτά;

Βρέθηκε στὸ μάρκετ τῆς γειτο-
νιᾶς της.   Ἔβγαινε ἀπὸ τὸ μαγαζὶ 
μὲ τὴ μαμά της καὶ τὸ καρότσι 
γεμάτο ψώνια.   Ἕνα ζητιανάκι 
ἀδύνατο, κακοντυμένο, παρακα-
λοῦσε: «Λίγο ψωμάκι... Πεθαίνω 
στὴν πεῖνα. Δὲν ἔχω φάει τίποτα 
ἀπὸ προχθές...». Κοίταξε τὴ μα-
μά της. Ρωτοῦσε μὲ τὰ μάτια: Τί 
νὰ κάνουμε;   Ἤξερε τή «λογική» 
της.   Ἡ μαμὰ θὰ ἔλεγε ὅτι δὲν μπο-
ροῦμε νὰ θρέψουμε ὅλους τοὺς 

ζητιάνους. Προχώρησαν λοιπόν. 
Κι εἶδε ἀπὸ μακριὰ τὸ φτωχὸ νὰ 
πέφτει κάτω λιπόθυμο.   Ἔχασε τὴν 
ἐλπίδα καὶ τὴν ἀντοχή του...

Ἡ Ρούλα στενοχωρήθηκε. Λυ-
πήθηκε πολύ. Γιατί νὰ συμβαίνουν 
αὐτὰ σὲ μένα τώρα;

Ἔνιωσε σφίξιμο στὴν καρδιά 
της.   Ἱδρώτας ἔτρεχε ἀπὸ τὸ πρό-
σωπό της.   Ὅλα ἦταν ἀσφυκτικὰ 
γύρω, κι ὁ ἀέρας ποὺ ἀνέπνεε τὴν 
ἔπνιγε. Τὸ μαξιλάρι τὴν ἔκαιγε.   
Ἕνας γιατρὸς μὲ ἄσπρη μπλούζα 
πέρασε βιαστικὰ ἀπὸ δίπλα της. 
«Γιατρέ»! φώναξε, ὅσο μποροῦσε. 
«Βοήθεια! σῶστέ με! Θὰ σκάσω, 
δὲν μπορῶ ν’ ἀναπνεύσω... Για-
τρέ μου, ἀλήθεια, πεθαίνω»...   
Ἐκεῖνος, ἐνῷ ἀπομακρυνόταν τρέ-
χοντας, φώναξε: «  Ἔχω ἐπεῖγον 

περιστατικὸ στὸ χειρουργεῖο. Κάνε 
ὑπομονή! θἄρθουν οἱ νοσοκόμες 
σὲ λίγο». Σὲ λίγο... Σὲ λίγο...   Ἡ 
Ρούλα ἀπελπίστηκε.   Ἔκλεισε τὰ 
μάτια της καί... ξεψύχησε... Μὰ ἕνα 
ἄσπρο φῶς ἀνοίγει μπροστά της.   
Ἕνας ἄγγελος λευκὸς τῆς ἅπλωνε 
τὰ χέρια:

– Τί θὰ γίνει τώρα; ρωτάει ἡ 
Ρούλα.

– Θὰ σὲ πάω στὸν Οὐρανό, 
λέει, ἔλα μαζί μου.   Ὅλα ἔγιναν 
εὔκολα... κι ἐλαφρά. Πετώντας 
σὰν τὶς πεταλοῦδες –μαγικὲς πε-
ταλοῦδες– ἔφτασαν ἀμέσως, μέσα 
ἀπὸ πουπουλένια σύννεφα, λευ-
κά, λευκόγκριζα καὶ χρυσᾶ. Στὴ 
χρυσῆ τὴν πύλη τοῦ Οὐρανοῦ 
τὴν περίμενε ὁλόρθος ὁ Χριστός, 

χαμογελαστός:
– Τί θὰ ἤθελες νὰ κάνω γιὰ 

σένα, Ρούλα;
– Χριστέ μου, δὲν ξέρω ἐγὼ 

βέβαια.   Ἐσὺ ξέρεις!
– Τί θὰ ἐπιθυμοῦσες; Νὰ σὲ κα-

λωσορίσουμε ἐδῶ, νὰ σὲ πάρουμε 
μέσα, ἤ, ἐπειδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν 
νὰ τοὺς πάρουμε ὅλους, νὰ σ’ 
ἀφήσουμε κι ἐσένα στὴν τύχη σου, 
στὸ ἀβοήθητο ποὺ φοβᾶσαι;

– Χριστέ μου, ἀλλοίμονό μου! 
Χρειάζομαι βοήθεια, προστασία 
καὶ ἀγάπη...   Ἀλλιῶς, τί θ’ ἀπογί-
νω; Ποῦ θὰ βρεθῶ; Ποῦ θὰ γλι-
στράω; Ποῦ θὰ χαθῶ;

– Ρούλα, παιδί μου, τὸ τί θὰ 
γίνουν ὅλοι τὸ ξέρει μόνο ὁ Πα-
ντοδύναμος Θεός.   Ἐσύ, ὅμως, 
μέχρι τώρα βοήθησες τὸν διπλανό 

σου, ὅσο μπορεῖς 
τοὐλάχιστον;

Ἔκλε ισε  ἡ 
Ρούλα τὰ μάτια.   
Ἕνα τεράστιο ἐρω-
τηματικὸ γέμισε 
τὸν οὐρανό. Θὰ 
λιποθυμήσω...

– Ρούλα, παιδί 
μου, δὲν ἦρθε ἡ 

ὥρα σου, γιὰ νἄρθεις ἐδῶ. Εἶσαι 
ἀκόμη παιδί. Εἶσαι στὸ κρεβάτι 
σου, ὄνειρο βλέπεις. Θὰ βγάλεις 
πολλὲς τάξεις στὸ σχολεῖο ἀκόμα, 
μέχρι νὰ ζήσεις τὴ ζωὴ καὶ νἄρθεις 
ἐδῶ.   Ἄκου: Μὴν ὑπακοῦς σὲ θεω-
ρίες λογιστικές, οἰκονομικές.   Ἄσε 
τοὺς ἀριθμούς. Νὰ θυμᾶσαι τὰ δικά 
μου λόγια: Κάνε στὸν ἄλλο, στὸν 
διπλανό σου, ὅ,τι θά ’θελες νὰ σοῦ 
κάνουν οἱ ἄλλοι. Αὐτὸ φτάνει!

Κι ὕστερα, ξύπνησε στὸ κρεβά-
τι της.   Ὅπως πάντα, μόνο λίγο πιὸ 
ἱδρωμένη καὶ πολὺ πιὸ μορφωμέ-
νη ψυχικά. Θὰ ζήσω πιὸ σωστά, 
σκέφτηκε. Εὐτυχῶς δὲν πέθανα! 
Καὶ ζήσαμε ἐμεῖς καλά, κι αὐτή... 
καλύτερη!

ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ

Κάνε στὸν ἄλλο, στὸν διπλανό σου, ὅ,τι θά ’θε-
λες νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι. Αὐτὸ φτάνει!
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Μνήμη Θεοῦ

Ὅταν ὁ νοῦς παύσει νὰ σκέπτε-
ται τὸν Θεό, τότε ὁ ἄνθρω-
πος κυριεύεται ἀπὸ τὰ πάθη 

του.  Ἂν ὅμως κατορθώσει νὰ βλέπει 
συνεχῶς τὸν Θεό, νὰ τὸν θυμᾶται, νὰ 
γίνει ἡ μνήμη Θεοῦ βίωμά του, τότε 
μόνο βγαίνει νικητὴς στὸν ἀγῶνά 
του, μᾶς λέγει ὁ  Ὅσιος  Ἀρσένιος.

Ἂν κατορθώσεις νὰ ἔχεις πάντο-
τε μπροστὰ στὰ μάτια σου τὸν Θεό, 
μᾶς λέγει ἄλλος Γέροντας, εἴτε πλα-
γιάζεις νὰ κοιμηθεῖς εἴτε σηκώνεσαι 
εἴτε ὁποιαδήποτε ἐργασία κάνεις, 
δὲν θὰ τολμήσει ποτὲ νὰ σὲ βλάψει 
ὁ διάβολος. Σὲ σκεπάζει ἡ χάρις τοῦ 
Θεοῦ, ὅσο ὁ νοῦς σου εἶναι μαζί Του 
ἑνωμένος.

Ἀλλοίμονο σὲ μᾶς, θρηνεῖ κά-
ποιος Γέροντας. Ντρεπόμαστε νὰ κά-
νουμε κακὴ πράξη μπροστὰ στοὺς 
ἀνθρώπους, καὶ δὲν ντρεπόμαστε 
οὔτε φοβόμαστε νὰ ἀσεβοῦμε ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ, ξεχνώντας ὅτι ὁ Θεὸς 
γνωρίζει ὅλα τὰ ἀπόκρυφα τῆς καρ-
διᾶς μας.

Ζήτησε τὸν Θεό, καὶ θὰ σοῦ 
φανερωθεῖ, συμβουλεύει ὁ Μέγας  
Ἀρσένιος. Κράτησέ Τον καλά, γιὰ νὰ 
μείνει ὣς τὸ τέλος κοντά σου. Μὴν 
ἀμελεῖς καὶ μὴν ξεχνᾷς ὅτι Αὐτὸς 
εἶναι ὁ Δημιουργός σου, ὁ Σωτή-
ρας Σου.

Φεύγοντας μιὰ μέρα γιὰ τὴν πό-
λη, ὁ Ζαχαρίας, ὁ μαθητὴς τοῦ  Ἀββᾶ 
Σιλουανοῦ, εἶπε στὸν Γέροντά του νὰ 
ποτίσει τὸ μικρό τους περιβόλι.  Ὁ 
Γέροντας σκέπασε καλὰ τὸ πρόσωπό 
του μὲ τὸ κουκούλι του, ἔτσι ποὺ νὰ 
βλέπει μόνο τὶς μύτες τῶν ποδιῶν 
του, καὶ βγῆκε νὰ ποτίσει.

– Γιατί κουκουλώθηκες ἔτσι,  
Ἀββᾶ, τὸν ρώτησε ἕνας ἀδελφὸς 
περαστικός, ποὺ ἔτυχε νὰ τὸν δεῖ.

– Γιὰ νὰ μὴν πέσει τὸ βλέμμα μου 
στὰ δέντρα, καὶ ἀπασχοληθεῖ μ’ αὐτὰ 
ὁ νοῦς μου, ἀφήνοντας τὴ θύμηση 
τοῦ Θεοῦ, ἐξήγησε ὁ ἀγαθὸς Γέρο-
ντας.

Ὁ Θεὸς μᾶς προκαλεῖ νὰ Τὸν 
πλησιάσουμε καὶ νὰ Τὸν ἀγαπή-
σουμε. Δυστυχῶς ὅμως ὁ ἀνθρώ-
πινος νοῦς σκορπίζεται συνεχῶς σ’ 
ἐγκόσμιες σκέψεις, γι’ αὐτὸ εὔκολα 

παρασύρεται ἀπὸ τὸν διάβολο στὴν 
ἁμαρτία.

Οἱ προχωρημένοι στὴν πνευ-
ματικὴ ζωή, ἐπειδὴ ἔχουν γευθεῖ τὴ 
γλυκύτητα νὰ εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν 
Θεό, φοβοῦνται μήπως χάσουν αὐτὴ 
τὴν ἕνωση. Προσπαθοῦν συνεχῶς 
ὁ νοῦς τους νὰ εἶναι στὸν Θεὸ καὶ 
στὶς ἐντολές Του, γιὰ νὰ μὴ χάσουν 
τὴ χάρη Του παρασυρόμενοι ἀπὸ 
τὰ ἐγκόσμια.

Τί μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ὡραιότερο, 
εὐγενέστερο καὶ ἁγιώτερο, μᾶς λέγει 
ὁ  Ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού, μό-
λις ξυπνήσει τὸ πρωΐ, φροντίζει νὰ 
ἐνθυμηθεῖ τὸν Θεό, ὑψώνοντας τὸ 
βλέμμα του καὶ τὴν καρδιά του πρὸς 
τὸν Δημιουργό του προσευχόμενος 
καὶ εὐλογώντας τὸ πανάγιο ὄνομά 
Του, εὐχαριστώντας Τον ποὺ τοῦ 
χάρισε τὴ ζωή.

Ἡ μόνη δύναμη ποὺ μπορεῖ 
λοιπὸν νὰ μᾶς βοηθήσει εἶναι ἡ 
συνεχὴς καὶ ἀδιάκοπη ἐπικοινωνία 
μας μὲ τὸν Θεό, ἡ θύμηση τοῦ Θεοῦ.  
Ἐκεῖνος ποὺ θυμᾶται συνεχῶς τὸν 
Θεό μας, λέγει ὁ  Ἅγιος  Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος, ποὺ σηκώνει τὰ μά-
τια του πρὸς τὸν οὐρανὸ προσευχό-
μενος στὸν Θεό, αὐτομάτως ξεχνᾷ 
ὅλα τὰ βάσανα, τοὺς πόνους καὶ τὶς 
θλίψεις καὶ ὅλες τὶς δυσκολίες τῆς 
καθημερινῆς ζωῆς, ἐμπιστευόμενος 
τὸν ἑαυτό του στὴν πρόνοια καὶ προ-
στασία Του.

Χωρὶς καμμία ἐπικοινωνία καὶ 

θύμηση τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ὁ ὕπνος 
τῆς ψυχικῆς ραθυμίας, τῆς ἠθικῆς 
ἀδιαφορίας. Δὲν θὰ μπορέσουμε 
ποτὲ νὰ αἰσθανθοῦμε τὸ ἀσύγκριτο 
κάλλος, τὸ μεγαλεῖο, τὴ γλυκύτητα 
ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Δημιουργός 
μας.

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος 
μᾶς λέγει: Μνήμη Θεοῦ εἶναι φόβος 
τοῦ Θεοῦ, ἡ συστολή, ἡ πνευματικὴ 
εὐαισθησία.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ σκέπτεται τὸν 
Θεὸ καὶ ἀκολουθεῖ τὶς ἐντολές Του 
αἰσθάνεται ἔντονα τὴν παρουσία τοῦ 
Θεοῦ, τῶν  Ἀγγέλων, τῶν  Ἁγίων. 
Νιώθει δίπλα του Φύλακα  Ἄγγελο 
νὰ τὸν παρακολουθεῖ.  Ἔχει συνέχεια 
στὸν νοῦ του ὅτι τὸ σῶμά του εἶναι 
ναὸς τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος καὶ ζεῖ 
ἁπλᾶ, ἁγνὰ καὶ ἁγιασμένα.

Κύριε, ἡ μακροχρόνια ἀναμονή 
Σου καὶ ἡ ἀδυναμία μας κούρασαν 
καὶ σκλήρυναν τὶς καρδιές μας.  Ἡ 
ραθυμία βάρυνε τὰ βλέφαρά μας.  Ὁ 
νοῦς μας σκοτίστηκε μὲ τὰ ἐγκόσμια. 
Κινδυνεύουμε νὰ παύσουμε νὰ Σὲ 
περιμένουμε, νὰ μᾶς πάρει ὁ ὕπνος 
καὶ νὰ μᾶς βρεῖς «καθεύδοντας», 
ὅταν ἔλθεις «ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός». 
Στεῖλε,  Ἰησοῦ μου, τὸν  Ἠλία Σου νὰ 
μᾶς ξυπνήσει, νὰ κηρύξει μετάνοια 
στὶς ψυχές μας στὶς ἐκκλησίες μας. 
Στεῖλε τοὺς  Ἀρχαγγέλους Σου νὰ 
μᾶς πάρουν ἀπὸ τὸ χέρι καὶ νὰ μᾶς 
βγάλουν ἔξω ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς 
ἐπικείμενης ὀργῆς Σου.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Ἡ μόνη δύναμη ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει εἶναι ἡ 
συνεχὴς καὶ ἀδιάκοπη ἐπικοινωνία μας μὲ τὸν Θεό, 
ἡ θύμηση τοῦ Θεοῦ.  Ἐκεῖνος ποὺ θυμᾶται συνεχῶς 
τὸν Θεό μας, λέγει ὁ  Ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος, ποὺ σηκώνει τὰ μάτια του πρὸς τὸν οὐρανὸ 

προσευχόμενος στὸν Θεό, αὐτομάτως ξεχνᾷ ὅλα τὰ 
βάσανα, τοὺς πόνους καὶ τὶς θλίψεις καὶ ὅλες τὶς δυ-
σκολίες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἐμπιστευόμενος τὸν 

ἑαυτό του στὴν πρόνοια καὶ προστασία Του.K
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Τὸ παιχνίδι στὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ

Τὸ παιχνίδι διαμορφώνει τὸν 
ἐγκέφαλο, διευρύνει τὴ φαντα-
σία καὶ ἀναζωογονεῖ τὴν ψυχή» 

εἶναι ὁ ὑπότιτλος τοῦ βιβλίου Play (Τὸ 
Παιχίδι) τοῦ Καθηγητῆ Ψυχιατρικῆς 
καὶ Προέδρου τοῦ  Ἐθνικοῦ  Ἱδρύ-
ματος Παιχνιδιοῦ τῶν Η.Π.Α. Stuart 
Brown, ποὺ κυκλοφόρησε πρόσφατα 
στὴν  Ἀμερική.  Ὁ συγγραφέας θεωρεῖ 
ὅτι τὸ παιχνίδι εἶναι βιολογικὴ ἀνάγκη 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὅτι εἶναι ὁ πιὸ ση-
μαντικὸς παράγοντας στὸν καθορισμὸ 
τῆς ἐπιτυχίας καὶ τῆς εὐτυχίας μας, καὶ 
ὅτι βρίσκεται στὸν πυρῆνα τῆς δημι-
ουργικότητας καὶ τῆς καινοτομίας.  
Ἀκόμη, εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει 
νὰ ἐπιτύχουμε ἕνα ὑψηλότερο ἐπίπε-
δο ὕπαρξης, νέα ἐπίπεδα δεξιότητας, 
φαντασίας καὶ πολιτισμοῦ. Εἶναι τόσο 
σημαντικὸ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὅσο 
ἡ ἐπαρκὴς τροφὴ καὶ ὁ ὕπνος.

Ἄν ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα μὲ τὸ 
παιχνίδι, ἡ εὐθύνη τῶν γονέων, παι-
δαγωγῶν καὶ γενικὰ ἐνηλίκων, εἶναι 
μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴ ποὺ νομίζουμε, 
καὶ θὰ πρέπει νὰ προβληματισθοῦμε 
στὸ πῶς χρησιμοποιοῦμε τὸ ἐργαλεῖο 
αὐτὸ ποὺ ἔχουμε στὰ χέρια μας, ἰδι-
αίτερα στὴν κρισιμώτερη περίοδο τῆς 
ζωῆς τοῦ παιδιοῦ.  Ἡ κατηγορηματι-
κότητα τῆς διατύπωσης τοῦ Brown 
δὲν ἐπιδέχεται καμμία ἀντίρρηση καὶ 
παρερμηνεία: «Οἱ πιὸ πετυχημένοι 
καὶ ταλαντοῦχοι ἄνθρωποι εἶναι αὐτοὶ 
ποὺ ἔπαιξαν στὴ ζωή τους». Καὶ εἶναι 
συμπέρασμα πολυετοῦς ἔρευνας, ἡ 
ὁποία ἔγινε σὲ δεῖγμα 6.000 ἀτόμων, 
ἀπὸ δολοφόνους κατὰ συρροὴ ἕως 
Νομπελίστες.

Τὸ παιχνίδι εἶναι μιὰ ἀναγκαία 
δραστηριότητα γιὰ τὴν πνευματική, 
ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ 
παιδιοῦ, καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ κατα-
νοηθεῖ ἀπόλυτα ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ 
ἀπὸ τοὺς ἐμπλεκόμενους στὴν παι-
δαγωγικὴ διαδικασία, ἐφόσον ἐπι-
θυμοῦν τὴν ἁρμονικὴ ἀνάπτυξη τῆς 
προσωπικότητας τοῦ παιδιοῦ καὶ σὲ 
τελικὴ ἀνάλυση τὴν εὐτυχία του. Τί 
θεωροῦμε ὅμως παιχίδι;  Ὡς «παιχνί-
δι» μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε ὁποιαδή-
ποτε δραστηριότητα ποὺ μοναδικός 
της σκοπὸς εἶναι ἡ εὐχαρίστηση. Τὸ 
παιχνίδι ξεκινάει ἀπὸ τοὺς πρώτους 
μῆνες, ὅταν τὸ παιδὶ παίζει μὲ τὸ σῶμα 
του, τὰ χέρια, τὰ πόδια.

Μέχρι τὴν ἡλικία τῶν δύο ἐτῶν 
ἔχουμε τὰ παιχνίδια ποὺ βοηθοῦν 
τὸ παιδὶ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τοὺς 
γονεῖς του καὶ νὰ προσαρμοσθεῖ στὸ 
περιβάλλον τοῦ νηπιαγωγείου ἢ τοῦ 
παιδικοῦ σταθμοῦ (μαλακὰ παιχνίδια, 
λούτρινα ζωάκια κ.τ.λ.).  Ἔχουμε τὰ 
παιχνίδια ἐμφάνισης καὶ ἐξαφάνισης 
προσώπων ἢ ἀντικειμένων (π.χ. «ὁ 
κοῦκος») γιὰ τὴ λειτουργία τῆς μνή-
μης. Στοὺς δεκαοκτὼ (18) μῆνες τὰ 
παιχνίδια γύρω ἀπὸ τὸν καθρέφτη 
συμβάλλουν στὴν αὐτοαναγνώριση. 
Τὸ παιδὶ ἀντιλαμβάνεται τὸ σῶμα του, 
τὴν ἀτομικότητά του.  Ὁ Lacan κάνει 
λόγο γιὰ τό «στάδιο τοῦ καθρέφτη» 
(mirror stage) ὡς μιὰ πολὺ σημαντικὴ 
στιγμὴ γιὰ τὴν ψυχολογικὴ ἀνάπτυξη 
τοῦ παιδιοῦ, καθὼς αὐτὸ συνειδητο-
ποιεῖ τὴν ἀτομικότητά του μὲ εὐχαρί-
στηση.  Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν εἴκοσι (20) 
μηνῶν τὸ παιχνίδι ἐπιλέγεται ἀνάλο-
γα μὲ τὸ φῦλο τοῦ παιδιοῦ, καὶ στὴ 
συνέχεια γίνεται τὸ ἔμβλημά του. Τὸ 
αὐτοκίνητο γιὰ τὸ ἀγόρι, ἡ κούκλα 
γιὰ τὸ κορίτσι.

Στὴν ἡλικία τῶν δύο ἕως ἕξι (2-6) 
ἐτῶν κυριαρχοῦν τὰ παιχνίδια προ-
σποίησης-μίμησης καὶ ἀνήκουν στὸ 
πεδίο ἄσκησης τῆς συμβολικῆς λει-
τουργίας. Τὸ παιδὶ προσποιεῖται ὅτι 
εἶναι πυροσβέστης, βασιλιάς, στρα-
τιώτης, ἀεροπόρος, πατέρας, μητέ-
ρα, βασίλισσα, πριγκίπισσα, δασκάλα 
κ.τ.λ. Μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ σύμβολο 
τοῦ παιδικοῦ παιχνιδιοῦ: «Θὰ εἶμαι 
γιατρὸς καὶ θὰ εἶσαι ἄρρωστος». Τὸ 
παιδὶ διαλέγει νὰ παίξει ρόλους ἀπὸ 
τὸ θέατρο τῆς ζωῆς καὶ προετοιμάζεται 
γιὰ τὸν ρόλο τοῦ ἐνήλικα στὴ ζωή.

Ἔχουμε ἐπίσης παιχνίδια ποὺ 
ἀποσκοποῦν στὸν ἔλεγχο καὶ τὸν 
συντονισμὸ τοῦ σώματος καὶ τῶν κι-
νήσεών του. Τέτοια παιχνίδια εἶναι: 
τὸ τρέξιμο, τὸ ἅλμα, τὰ διάφορα εἴδη 
ἰσορροπίας, οἱ τσουλῆθρες, τὰ μονό-
ζυγα, τὰ παιχνίδια μὲ τὴ μπάλα καὶ 
ἄλλα παρόμοια.  Ὁ κύκλος αὐτὸς τῶν 
παιχνιδιῶν θεωρεῖται βασικός, διότι 
συντελεῖ στὴν ψυχολογικὴ ἐξέλιξη 
τοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴ φυσικὴ 
καὶ διανοητική του ἀνάπτυξη λόγῳ 
τῆς φύσεως τῶν παιχνιδιῶν αὐτῶν.

Ἡ ἐκμάθηση τραγουδιῶν, ποιημά-
των, μουσικῶν παιχνιδιῶν διεγείρει 
τὴν προσοχὴ τῶν μικρῶν παιδιῶν, 

βελτιώνει τὴν ἀκουστικὴ διάκριση· 
παράλληλα, βοηθάει στὴν ἀπόκτηση 
τοῦ προφορικοῦ λόγου καὶ στὴν κα-
τάκτηση τῆς γραπτῆς γλώσσας.

Τὰ παιχνίδια κοινωνικοποίησης 
ἀφοροῦν τὶς ἡλικίες τῶν ἕξι ἕως δώδε-
κα ἐτῶν (6-12). Σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες τὰ 
παιδιὰ ἀπολαμβάνουν τὸ παιχνίδι μὲ 
τοὺς συνομηλίκους τους. Τὸ παιχνίδι 
χαρακτηρίζεται ἀπὸ κανόνες, ποὺ εἶναι 
ἕνα προμήνυμα γιὰ τὸ πῶς θὰ εἶναι ἡ 
κοινωνία μὲ τοὺς κανόνες, τοὺς περι-
ορισμοὺς καὶ τὴν ἱκανοποίηση ἢ μὴ 
τῶν ἐπιθυμιῶν. «Τὸ ἐλεύθερο παιχνίδι 
στὴν παιδικὴ ἡλικία μᾶς κοινωνικοποι-
εῖ καὶ μᾶς βοηθάει νὰ ἀναπτύξουμε 
τὴν αὐτοπεποίθησή μας», ἀναφέρει ὁ 
Brown, καὶ συνεχίζει: «Τὸ ἀντίθετο τοῦ 
παιχνιδιοῦ δὲν εἶναι ἡ δουλειά· εἶναι 
ἡ κατάθλιψη. Τὸ νὰ εἶσαι ἀνίκανος ἢ 
ἀπρόθυμος νὰ παίξεις εἶναι σημάδι 
γιὰ κάτι πολὺ πιὸ σοβαρό ἀπὸ ὅ,τι 
ἁπλῶς μιὰ προσπάθεια νὰ φανοῦμε  
“σοβαροί” καί “ἐργατικοί”».  Ἂς προ-
σέξουμε ἰδιαίτερα τὴν ἐπισήμανσή του 
αὐτή, διότι ἡ κατάθλιψη πλέον στὴν 
ἐποχή μας χτυπάει τὴν πόρτα τῆς ἐφη-
βικῆς καὶ παιδικῆς ψυχῆς μὲ ὅλες τὶς 
συνέπειές της.

Τὰ λεγόμενα ἠλεκτρονικὰ παιχνί-
δια, ὅλων τῶν τύπων, κατέχουν ὅλο 
καὶ πιὸ σημαντικὴ θέση στὴ ζωὴ τῶν 
παιδιῶν. Γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοὶ ἀνα-
ρωτιοῦνται σχετικὰ μὲ τὸ ὄφελος ἢ 
τοὺς κινδύνους ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ 
αὐτά. Εἶναι ἕνα δυσεπίλυτο θέμα, ποὺ 
ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε 
χωρὶς προκαταλήψεις, μὲ σύνεση καὶ 
μὲ γνώμονα μόνο τὸ ἀληθινὸ συμφέ-
ρον τῶν παιδιῶν.

Τὸ παιχνίδι καθίσταται ὅλο καὶ 
πιὸ ζωτικὴ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἀνάπτυξη 
τοῦ παιδιοῦ.  Ὁ ρόλος τοῦ ἐνήλικα, 
ποὺ ἐπιλέγει καὶ προτείνει τὰ παιχνί-
δια, ποὺ συνοδεύει καὶ παρέχει τὴν 
ἀπαιτούμενη αὐτονομία στὰ παιδιά, 
εἶναι πρωτεύων καὶ οὐσιαστικός.  Ὡς 
ἐνήλικες, παρατηρώντας τὰ παιδιά, 
καθὼς παίζουν, μαθαίνουμε πολλά. 
Κατὰ τὸν Πλάτωνα, μποροῦμε νὰ 
ἀνακαλύψουμε περισσότερα γιὰ ἕνα 
ἄτομο σὲ μιὰ ὥρα παιχνιδιοῦ ἀπ’ ὅ,τι 
σὲ ἕνα χρόνο συνομιλίας μαζί του, καὶ 
ἡ βοήθεια ποὺ θὰ τοῦ παράσχουμε 
θὰ εἶναι ἀποτελεσματική.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ

«

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
5

 -
 6

0
8

73



Ἐπικοινωνία καὶ συναίσθηση

Κάπου ἔχουμε ξεχάσει τὴ 
σημασία ἐννοιῶν ὅπως 
«ἀκούω», «νοιάζομαι», 

«συναισθάνομαι», «φιλία», 
«συμπαράσταση», «ἀνθρώπινη 
ἐπικοινωνία».

Ὅταν μᾶς μιλοῦν, ἀκοῦμε 
πραγματικά;  Ἡ προσοχή μας 
εἶναι στραμμένη ὁλοκληρωτικὰ 
στὰ λόγια τοῦ συνομιλητῆ μας, 
συναισθανόμαστε τὴν κατάστα-
σή του; ἢ τὸ μυαλό μας ταξιδεύ-
ει ἀλλοῦ ἢ εἶναι προσηλωμένο 
σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ ποῦμε ἐμεῖς ἀμέ-
σως μετά, μὲ μόνη μας ἔννοια 
νὰ νιώσουμε ὑπεροχὴ ἀπέναντι 
στὸν συνομιλητή μας; Τό «ἐγώ» 
δὲν κάνει διακρίσεις, δὲν ἀντα-
γωνίζεται μόνο γιὰ πλεονεκτικὲς 
καταστάσεις· ἀκόμα καὶ στὰ δυ-
σάρεστα χρειάζεται τὴν ὑπεροχή.

Γιὰ παράδειγμα, ἀκοῦς τὶς 
ἀκόλουθες στιχομυθίες μεταξὺ 
δυό «φιλενάδων» ποὺ προσπα-
θοῦν νά «ἐπικοινωνήσουν»:

– Κουράστηκα πολὺ σήμερα, 
ἔβαλα τρία πλυντήρια, μαγείρε-
ψα, πῆγα ὑπεραγορά, φρουτα-
ρία.

– Τοὐλάχιστον ἐσὺ ἔχεις βο-
ήθεια στὸ καθάρισμα.  Ἐγὼ τί νὰ 
πῶ, ποὺ τὰ κάνω ὅλα μόνη μου; 
Τρία πλυντήρια ἔχω κάθε μέρα, 
καὶ πάω καὶ δουλειὰ καὶ μαγει-
ρεύω καὶ καθαρίζω κτλ. κτλ.

Ἢ ἀκοῦμε:
– Ψὲς εἶχα ἀυπνία, δὲν κα-

τάφερα νὰ κοιμηθῶ πάνω ἀπὸ 
τέσσερις ὧρες.

–  Ἐγὼ πολλὲς φορές, ἀπὸ 
τὴν κούραση καὶ τὰ καθημερινά 
μου τρεχάματα, ἔχω καὶ ἡμικρα-
νία καὶ πόνους στὰ κόκκαλα, καὶ 
ποῦ νὰ μὲ πιάσει ὕπνος!

Ἴσως γιὰ μία φορὰ θὰ μπο-
ρούσαμε ἁπλῶς νὰ ἀκούσουμε, 
νὰ συναισθανθοῦμε πῶς νιώθει 
ἡ φίλη μας (ἀφοῦ καὶ ἐμεῖς πάνω 
κάτω περνᾶμε παρόμοιες κατα-

στάσεις) καὶ ἁπλῶς νὰ δείξουμε 
κατανόηση, λέγοντας μόνο:

– Σὲ καταλαβαίνω ἀπόλυτα, 
πρέπει νὰ εἶσαι κουρασμένη, τα-
λαιπωρημένη. Κάθησε τώρα, ξε-
κουράσου, καὶ ἂς μιλήσουμε γιὰ 
κάτι εὐχάριστο νὰ χαλαρώσουμε.

Τὸ ἀποτέλεσμα τέτοιων συζη-
τήσεων δὲν εἶναι εὐχάριστο γιὰ 
κανέναν, γιατί, ἀναμασώντας 
διάφορα δυσάρεστα γεγονότα, 
ἐνδυναμώνουμε τὴν ἀρνητικό-
τητα μέσα μας καὶ σὲ ὅποιον μᾶς 
ἀκούει καὶ δὲν ἀφήνουμε χῶρο 
γιὰ ὁτιδήποτε θετικὸ καὶ δημι-
ουργικό. Σᾶς ἔτυχε 
ποτὲ μετὰ ἀπὸ κάποια 
ἐπίσκεψη νὰ νιώσετε 
ἀνεξήγητη κούραση, 
σὰν νὰ στράγγισε 
ὅλη ἡ ἐνέργεια ἀπὸ 
τὸ σῶμά σας; Μήπως 
αὐτὸ σᾶς συμβαί-
νει, ὅταν ἔρχεστε σὲ 
ἐπαφὴ μὲ ἄτομα ποὺ 
συνέχεια παραπονι-
οῦνται καὶ βγάζουν 
ἀπὸ μέσα τους ὡς ἐπὶ 
τὸ πλεῖστον πίκρα καὶ 
δυσαρέσκεια;

Τὴν  ἑπόμενη 
φορὰ ποὺ θὰ ἀκού-

σουμε μιὰ φίλη νὰ λέει τὸν πό-
νο της, ἂς ξεχάσουμε γιὰ λίγο 
τὸν συνηθισμένο μας τρόπο 
ἀντίδρασης, καὶ ἂς ἀφεθοῦμε 
μόνο στὴν αἴσθηση τῆς ἀκοῆς 
καὶ τῆς συναίσθησης, δείχνοντας 
πραγματικὴ κατανόηση, χωρὶς 
νὰ νιώσουμε ὑποχρέωση ἀκό-
μα καὶ νὰ μιλήσουμε. Μπορεῖ 
νὰ εἶναι ἀρκετὸ ἁπλῶς νὰ εἴμα-
στε ἐκεῖ. Τὸ ἀποτέλεσμα ἴσως 
νὰ εἶναι καλύτερο, καὶ ἡ ἐπι-
κοινωνία μας νὰ εἶναι ἀληθινὴ 
ἐπικοινωνία.

ΜΑΡΩ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ θὰ ἀκούσουμε μιὰ φίλη νὰ 
λέει τὸν πόνο της, ἂς ξεχάσουμε γιὰ λίγο τὸν συνη-
θισμένο μας τρόπο ἀντίδρασης, καὶ ἂς ἀφεθοῦμε 
μόνο στὴν αἴσθηση τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς συναίσθη-
σης, δείχνοντας πραγματικὴ κατανόηση, χωρὶς νὰ 
νιώσουμε ὑποχρέωση ἀκόμα καὶ νὰ μιλήσουμε. 
Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀρκετὸ ἁπλῶς νὰ εἴμαστε ἐκεῖ. Τὸ 
ἀποτέλεσμα ἴσως νὰ εἶναι καλύτερο, καὶ ἡ ἐπικοι-

νωνία μας νὰ εἶναι ἀληθινὴ ἐπικοινωνία.K

K
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Ἀνοικτὲς δίοδοι ἐπικοινωνίας

Πολλὰ ἀπὸ τὴ μάθηση 
ποὺ συμβαίνουν κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς ἀνάπτυξης 

ἀποκτῶνται μέσῳ τῆς παρατή-
ρησης καὶ τῆς μίμησης. Τὰ παι-
διά, χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν, 
συμπεριφέρονται σὰν ἐκείνους 
ποὺ θαυμάζουν ἢ ποὺ ἐνεργοῦν 
σὰν τοὺς γονεῖς τους. Οἱ γονεῖς 
συχνὰ ἐπαινοῦν καὶ μαλώνουν 
τὰ παιδιὰ γιὰ τὸν τρόπο τῆς συ-
μπεριφορᾶς τους, καὶ ἔτσι σχημα-
τίζουν τὴν προσωπικότητά τους.

Πάνω ἀπὸ τὰ μισὰ παιδιά 
παίρνουν ὡς πρότυπο τοὺς γο-
νεῖς τους.  Ἂν καὶ ἀπορροφῶνται 
ἀπὸ τὸ σχολεῖο, τοὺς φίλους, τὴ 
μόδα, ἐντούτοις παρακολουθοῦν 
τοὺς γονεῖς τους προσεκτικά.

Ἂν ὡς γονέας θέλεις νὰ εἶσαι 
καλὸ πρότυπο, φρόντισε νὰ δί-
νεις πάντα τὸ καλὸ παράδειγμα, 
νὰ διατηρεῖς τὶς διόδους ἐπικοι-
νωνίας ἀνοικτές. Μὲ αὐτὸ τὸν 
τρόπο θὰ βοηθήσεις τὰ παιδιά 

σου νὰ κάνουν σωστὲς ἐπιλογὲς 
στὴ ζωή τους, θὰ τὰ στολίσεις μὲ 
αὐτοπεποίθηση, γιὰ νὰ ἀντιμε-
τωπίσουν τὰ προβλήματά τους.

Ἔτσι τὸ μήνυμα εἶναι:  Ἂν θέ-
λετε τὰ παιδιά σας νὰ μεγαλώ-
σουν συμπεριφερόμενα ὅπως 
θά ’πρεπε, μιλῆστε σ’ αὐτὰ γιὰ 
τὶς ἀξίες τῆς ζωῆς, γιὰ τὴν ἠθική, 
καὶ προσπαθῆστε νὰ συμπερι-

φέρεσθε στοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
σᾶς περιβάλλουν μὲ σεβασμὸ 
καὶ εὐγένεια. Μιλῆστε τους γιὰ 
ναρκωτικά, κάπνισμα, φτώχεια, 
θρησκεία, καὶ δεῖξτε τους ὅτι 
ἐσεῖς εἶστε εὐτυχισμένοι μὲ αὐτὸ 
ποὺ εἶστε.  Ὅταν ἔχετε ἄγχος, 
μὴν τὸ κρύβετε, ἀλλὰ δεῖξτε 
σ’ αὐτὰ πῶς τὸ ἀντιμετωπίζετε. 
Μιλῆστε γιὰ τὶς ἀποτυχίες καὶ 

τὶς ἐπιτυχίες τῆς ζωῆς σας. Πεῖτε 
τους πὼς πολλὲς φορὲς ἡ ἀπο-
τυχία εἶναι κάτι ποὺ μᾶς βοηθᾷ 
νὰ μάθουμε καὶ νὰ γίνουμε πιὸ 
δυνατοί.

Τελικά, νὰ μοιράζεσθε τὰ 
συναισθήματά σας μὲ τὰ παιδιά 
σας καὶ νὰ τοὺς λέτε ὅτι θὰ τὰ 
ἀγαπᾶτε, ἄσχετα μὲ τὸ τί θὰ τοὺς 
συμβεῖ στὴ ζωή. Κάνετε τὸν ἑαυ-
τό σας τὸ καλύτερο πρότυπο.  
Ἐπίσης, ἂν κάτι δὲν τὸ κάνουν 
σωστά, βοηθῆστε τα νὰ μὴν 
σταματᾶνε στὴν ἀποτυχία.  Ἂν 
ἐφαρμόσετε αὐτά, θὰ εἶστε εὐτυ-
χισμένοι, μέ «ἀνοικτὲς διόδους 
ἐπικοινωνίας».

Μετάφραση ἀπὸ ἀγγλικὸ κείμενο 
μὲ τίτλο: “Children’ education”

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ἂν ὡς γονέας θέλεις νὰ εἶσαι καλὸ πρότυπο, 
φρόντισε νὰ δίνεις πάντα τὸ καλὸ παράδειγμα, 
νὰ διατηρεῖς τὶς διόδους ἐπικοινωνίας ἀνοικτές. 

Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ βοηθήσεις τὰ παιδιά 
σου νὰ κάνουν σωστὲς ἐπιλογὲς στὴ ζωή τους, 
θὰ τὰ στολίσεις μὲ αὐτοπεποίθηση, γιὰ νὰ ἀντι-

μετωπίσουν τὰ προβλήματά τους.K
K

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
5

 -
 6

0
8

75



Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Ὁ Κουτσοφλέβαρος εἶναι, καθὼς λένε, ὁ πιὸ 
βαρὺς μήνας τοῦ χειμῶνα. Καὶ δὲν ἔχουν 
ἄδικο. Νεροποντές, χιόνια κι ἀέρηδες, ποὺ 

φυσομανοῦν σὲ στεριὲς καὶ θάλασσες, ποὺ ξεσπι-
τώνουν ἀνθρώπους καὶ δὲν ξέρουν ποῦ νὰ πᾶνε. 
Δὲ ρωτάει, βλέπετε, ὁ χειμώνας. Κι ἔχεις καὶ τὴν 
ἀμυγδαλιὰ νὰ προσπαθεῖ νὰ ἑνώσει τὰ διεστῶτα.  
Ἀλλὰ ἑνώνονται; Δὲ νομίζω!

Ὅταν ὁ καιρὸς εἶναι ἄσχημος καὶ σὺ εἶσαι ἄρρω-
στος καὶ δὲν μπορεῖς νὰ βγεῖς ἔξω, τότε κάνεις κάτι, 
γιὰ νὰ περάσεις τὴν ὥρα σου.  Ἐγὼ διαβάζω.  Ἔτσι 
λοιπὸν διάβασα σὲ κάποιο παλιὸ βιβλίο τὴν πιὸ 
κάτω ἱστορία, σὲ κάποια ἀνημποριά μου:

Τὰ παλιὰ χρό-
νια, ἔλεγε ἡ ἱστο-
ρία, τὸ ποιὸν θὰ 
παντρεύονταν τὰ 
παιδιὰ τὸ ἀποφάσι-
ζαν οἱ γονεῖς τους. 
Κάποτε λοιπὸν ἡ 
Μαριὼ θὰ παντρευ-
ότανε τὸν Νικολό. 
Μαζεύτηκαν τὰ 
σόγια νὰ φᾶνε καὶ 
νὰ κανονίσουνε 
τὰ τοῦ γάμου. Στὸ 
μέσο τοῦ φαγητοῦ, 
τέλειωσε τὸ κρασί, 
καὶ πῆγε ἡ Μαριὼ 
στὸ ὑπόγειο, ποὺ 
ἦταν τὸ βαρέλι μὲ 
τὸ κρασί, νὰ γεμίσει 
τὸ κανάτι.  Ἀργοῦσε 
ὅμως νὰ γυρίσει, 
καὶ κατέβηκε τὸ 
Νικολό, γιὰ νὰ δεῖ 
τί συμβαίνει.  Ἀλλὰ κι αὐτὸς δὲν γύρισε. Τότε 
πῆγαν οἱ γονεῖς τους νὰ δοῦν τί γίνεται. Κι εἶδαν 
στὸ ὑπόγειο τὰ παιδιὰ νὰ κάθονται καὶ νὰ κλαῖνε. 
Μ’ ἀγωνία οἱ γονεῖς τὰ ρώτησαν γιατί ἔκλαιγαν. Καὶ 
οἱ μέλλοντες σύζυγοι, κοιτάζοντας τὸ ταβάνι τοῦ 
ὑπογείου καὶ δείχνοντας ἕνα τσεκούρι ποὺ ἦταν 
ἐκεῖ κρεμασμένο, εἶπαν: 

«Γιὰ σκεφτεῖτε, νὰ παντρευτοῦμε καὶ νὰ κάνου-
με ἕνα ἀγόρι, νὰ τὸ ποῦμε Γιάννη. Νὰ μεγαλώσει, 
νὰ κατεβεῖ νὰ πάρει κρασὶ καὶ νὰ πέσει τὸ τσεκούρι 
καὶ νὰ μᾶς τὸ σκοτώσει...  Ἄχ, ἀδικοσκοτωμένε 
Γιάννη μας! Τί θὰ γίνουμε οἱ ἄμοιροι!».

Καὶ σκέφτηκα: Πόσο πολὺ κυνήγησαν τὸν χρό-
νο αὐτὰ τὰ παιδιά...

Ἄς «κυνηγήσω» κι ἐγὼ λίγο τὸν χρόνο κι ἂς φύγω 
ἀπὸ τὸν χειμῶνα.  Ἂς πάω στὴν ἄνοιξη, στὸν Μάρτη, 
κι ἂς τὸν λένε «γδάρτη καὶ παλουκοκάφτη». Βλέπετε, 
ὅμως, ὁ κόσμος μὲ τὴ θυμοσοφία του λέει κιόλας: « 
Ἀπὸ Μάρτη καλοκαίρι». Τί τὰ θέλετε!  Ὁ ἄνθρωπος 
κυνηγάει τὸν χρόνο, γιατὶ πιστεύει ὅτι ἴσως αὔριο 
τὰ πράγματα θ’ ἀλλάξουν καὶ θἆναι καλύτερα.  Ἂς 
ποῦμε ὅτι γιὰ λίγο βλέπει ἕνα ἄνοιγμα στὴ μαυρίλα 
τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ παραπέρα προμηνύει κατακλυ-
σμό, καὶ ἀναπτερώνεται, πιστεύοντας ὅτι πέρασαν τὰ 
δύσκολα. Καὶ βλέποντας σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ δρόμου, 

ποὺ ὑπάρχει λίγο 
χῶμα, ἕνα λουλου-
δάκι νὰ σκάει μύτη, 
θέλει νὰ πιστεύει ὅτι 
ἦρθε ἡ ἄνοιξη. Πό-
ση ἀνάγκη ἔχουμε 
νὰ προσπερνᾶμε 
τὰ δύσκολα, γιὰ νὰ 
γίνεται ἡ ζωὴ πιὸ 
εὔκολη!

Καὶ τρέχω στὴ 
Σαρακοστή, καὶ 
φτάνω καὶ στὸ Πά-
σχα. Καὶ ξεπερνῶ 
τὸ τσουχτερὸ κρύο 
τοῦ Φλεβάρη καὶ 
τυχὸν ἀνημποριά 
μου καὶ φαντάζομαι 
γλυκιὲς προσμονὲς 
ὡραίων καὶ καλῶν 
γεγονότων ποὺ 
πλάθω στὸν νοῦ 
καὶ στὴν καρδιά, 

γιατὶ ἡ ζωὴ ἔχει ἀνάγκη αὐτὰ τὰ φτερουγίσματα. 
Δηλαδὴ τὴν ἀναμονὴ γιὰ κάτι καλύτερο.

Μὴν ἀκοῦτε τί λέω ἐγώ, ποὺ ὁ χρόνος μ’ ἔχει 
«τρέξει» καὶ μεγαλώσει ἀρκετά. Πάντως, περιμένω 
κι ἐγὼ πὼς ἡ ἄνοιξη θὰ ’ρθεῖ κι ἡ ψυχὴ θὰ ἡμερέ-
ψει, ὅταν θὰ βλέπει τὸν γαλανὸ οὐρανό μας, κι οἱ 
ἀρρώστιες μας θἄχουν λιγοστέψει μὲ τὴ βοήθεια τῆς 
ζέστης τοῦ ἥλιου τῆς πατρίδας μου.  Ἂς κυνηγᾶμε, 
μὲ μέτρο, τὸ αὔριο, κάνοντας καὶ κάποιο ὄνειρο ποὺ 
μποροῦμε νὰ τὸ φτάσουμε, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Κυνηγώντας τόν... χρόνο
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Ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης 
δάσκαλος τῆς πίστης μας

Ἡ φωνὴ τοῦ Μακρυγιάννη, 
ἁδρὴ καὶ καθαρὴ σὰν τὴν 
ψυχή του, εἶναι ἡ κραυγὴ 

τῆς ἐθνικῆς μας συνείδησης. Κι ἀντι-
λαλεῖ στὶς καρδιές μας τὸν μυστικὸ 
ἀπόηχο τῆς μακρᾶς καὶ ἀδιάσπα-
στης λαϊκῆς παράδοσης τοῦ Γένους. 
Τὰ  Ἀπομηνονεύματα εἶναι «μονα-
δικὸν καὶ πολύτιμον ἱστορικὸν κει-
μήλιον».  Ἀντὶ νὰ τρέχει «εἰς τοὺς 
καφενέδες» ἐκεῖ στὸ  Ἄργος τὸ 1829 
ὡς «Γενικὸς  Ἀρχηγὸς τῆς  Ἐκτελε-
στικῆς Δύναμης τῆς Πελοπόννησος 
καὶ τῆς Σπάρτης», ἔμαθε γράμματα 
στὰ τριάντα δύο του χρόνια, γιατὶ 
ἔνιωθε ἔντονο τὸ ἐσωτερικὸ κέ-
λευσμα νὰ γράψει –μὲ τὸ χέρι του 
καὶ τὴν καρδιά του– ὅσα ἔζησε. 
Καὶ ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος τὸν λόγο: «διὰ 
νὰ χρησιμεύουν αὐτὰ ὅλα εἰς τοὺς 
μεταγενεστέρους καὶ νὰ μάθουν νὰ 
θυσιάζουν διὰ τὴν πατρίδα τους καὶ 
θρησκεία τους περισσότερη ἀρετή... 
Χωρὶς ἀρετὴ καὶ πόνο εἰς τὴν πατρί-
δα καὶ πίστη εἰς τὴν θρησκεία τους 
ἔθνη δὲν ὑπάρχουν».

Γενναῖος ἀγωνιστὴς τοῦ ’21 ὁ 
Μακρυγιάννης ἀπ’ τὰ εἰκοσιπέντε 
του χρόνια, τίμιος ἄνθρωπος καὶ 
εὐσεβὴς χριστιανὸς μὲ πράξεις 
λεβεντιᾶς στὸν πόλεμο καὶ στὴν 
εἰρήνη, γράφει (τὸ 1850): «Δοξά-

ζω τὸν Θεὸν ὁποὺ δὲν μοῦ σήκω-
σε τὴν ζωήν μου καὶ εὐκαριστῶ 
καὶ τὴν πατρίδα μου ὁποὺ μὲ τίμη-
σε βαθμολογώντας κατὰ τὴν τάξη, 
κατὰ τὲς περίστασες ὡς τὸν βαθμὸ 
τοῦ στρατηγοῦ καὶ ζῶ ὡς ἄνθρω-
πος μ’ ἐκεῖνο ὁποὺ εὐλόγησε ὁ 
Θεός, χωρὶς νὰ μὲ τύπτει ἡ συ-
νείδησή μου, χωρὶς νὰ γυμνώσω 
κανέναν οὔτε μίαν σπιθαμὴ γῆς».

Μὲ πόνο γράφει «κάνω αὐτὸ 
τὸ γράψιμον τὸ ἀπελέκητο». 
«Εἶμαι ἀγράμματος», ὁμολογεῖ 
καὶ ταπεινώνεται συνέχεια, ἀλλὰ 
εἶναι κατὰ τὸν Γ. Σεφέρη «μιὰ ἀπ’ 
τὶς πιὸ μορφωμένες ψυχὲς τοῦ  
Ἑλληνισμοῦ... ἡ παιδεία του εἶναι 
ἡ ψυχικὴ περιουσία τῆς φυλῆς 
μας».  Ἐκπληκτικὸς ὁ πλοῦτος τῆς 
γλωσσικῆς του ἔκφρασης, καὶ τὸ 
μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς του συγκλο-
νίζει τὸν ἀναγνώστη. Γιατὶ ἀπ’ τὴν 
ψυχή του ἀνάβλυζαν τὰ χαρίσμα-
τα τοῦ  Ἀγίου Πνεύματος! Ζοῦσε 
συνέχεια μὲ τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ. 
Στὰ στρατόπεδα, στὶς μάχες, στὶς 
συνελεύσεις τοῦ λαοῦ, ἐνώπιον 
τοῦ Καποδίστρια καὶ τοῦ  Ὄθωνα, 
παντοῦ ἔβλεπε «διὰ πίστεως» πα-
ρόντα τὸν Θεό, μιλοῦσε μαζί Του, 
«ἀνέπνεε τὸν Θεό» καὶ Τὸν δόξαζε.

Συγκινητικὲς οἱ περιγραφὲς καὶ 

ἀδιαμφισβήτητη στὶς δύσκολες 
στιγμὲς ἡ παρουσία τῆς Θείας Χά-
ρης. Πλῆθος τὰ χωρία μὲ ἀναφορὲς 
στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν Πρόνοιά 
Του. Θεοφρούρητος ὁ Μακρυγιάν-
νης ἀντιμετωπίζει ἀπτόητος τὶς ἐπι-
βουλὲς καὶ δολοπλοκίες ἐναντίον 
του καὶ ὁ ἴδιος πιστεύει ἀκράδαντα 
πὼς τὸν συντρέχει ὁ Θεὸς καὶ τὸν 
γλυτώνει. Διαβάζουμε ἀποσπά-
σματα ἀπ’ τὰ γραπτά του, γιὰ νὰ 
ἀκούσουμε τὴ φωνή του παλλό-
μενη ἀπ’ τοὺς κτύπους τῆς καρδιᾶς 
του: «Τράβηξα δεινά, πληγὲς καὶ 
κινδύνους, ὅμως εἶμαι καλὰ σὰν 
θέλει ὁ Θεός».  Ὅταν οἱ στρατιῶτες 
του ζητοῦσαν πρὶν ἀπὸ τὴ μάχη 
τὴν εὐχή του, γράφει: «Τοὺς εἶπα 
“  Ἔχετε πρῶτα τὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ, 
τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ παντός, τὴν εὐκὴ 
καὶ τῆς πατρίδος”».  Ἀλλοῦ γράφει: 
« Ἡ τύχη μου καὶ ἡ δικαιοσύνη τοῦ 
Θεοῦ μὲ φύλαξε· ὅτι ἐγὼ δούλευα 
διὰ τὴν πατρίδα ἀθῶα». 

Κάποτε οἱ Τοῦρκοι τοὺς εἶχαν 
κυκλώσει.  Ἐκεῖνοι κοιμοῦνται. Δι-
ηγεῖται : «Βλέπω στὸν ὕπνο μου κι 
ἔρχεται ἕνας καὶ μοῦ λέει “Σήκου”... 
Τότε σηκώνομαι. Καὶ γιόμισε ὁ τό-
πος Τούρκους· καὶ δὲν θ’ ἄφηναν 
ρουθοῦνι...». Καὶ ἄλλοτε ἀναφέ-
ρει: «Διὰ τὴν πεῖνα τὴ μεγάλη, 

ἔμαθε γράμματα στὰ τριάντα δύο του χρόνια, γιατὶ ἔνιωθε ἔντονο τὸ 
ἐσωτερικὸ κέλευσμα νὰ γράψει –μὲ τὸ χέρι του καὶ τὴν καρδιά του– ὅσα 

ἔζησε. Καὶ ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος τὸν λόγο: «διὰ νὰ χρησιμεύουν αὐτὰ ὅλα εἰς 
τοὺς μεταγενεστέρους καὶ νὰ μάθουν νὰ θυσιάζουν διὰ τὴν πατρίδα τους 

καὶ θρησκεία τους περισσότερη ἀρετή... Χωρὶς ἀρετὴ καὶ πόνο εἰς τὴν 
πατρίδα καὶ πίστη εἰς τὴν θρησκεία τους ἔθνη δὲν ὑπάρχουν».K
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ὁποὺ εἴχαμε, ὁ Θεὸς στέλνει ἕναν 
ἄνθρωπο φορτωμένο ζαϊρέ, κρέας, 
πῆτες, κρασί, ψωμί... Τότε δοξάσαμε 
τὸν Θεὸ καὶ κάμαμε τὰ μεγαλύτερα 
γλέντια καὶ τραγούδια». Καὶ διδά-
σκει: « Ἡ Θεία Πρόνοια, ἀδελφοὶ 
ἀναγνῶστες, εἶναι μεγάλη καὶ δίκια.  
Ἐβῆκαν οἱ ἄνθρωποι, γυναικόπαι-
δα, κλαίγοντας, μὲ τόσα ζῷα, καὶ οἱ 
Τοῦρκοι δὲν πῆραν χαμπέρι τελείως 
καὶ σωθήκανε ὅλοι».

Καὶ ὅταν οἱ  Ἕλληνες ἦταν ἐλά-
χιστοι καὶ χωρὶς νερό, χιλιάδες ὁ 
στρατὸς καὶ τὸ ἱππικὸ τοῦ  Ἰμπρα-
ήμ, καὶ ἀπὸ τὴν ἔκβαση τῆς μάχης 
κρινόταν ἡ τύχη τοῦ Ναυπλίου 
καὶ τῆς  Ἑλλάδας, ὁ Μακρυγιάν-
νης μένει ἀτρόμητος. Ποῦ βρίσκει 
τὴ δύναμη; « Ἐκεῖ ὁπούφκιανα 
τὴς θέσεις εἰς τοὺς Μύλους ἦρθε 
ὁ Ντερνύς (ὁ Δεριγνύ) νὰ μὲ ἰδῇ. 
Μοῦ λέει: “Τί κάνεις αὐτοῦ; Αὐτὲς 
οἱ θέσεις εἶναι ἀδύνατες· τί πόλε-
μον θὰ κάμετε μὲ τὸν Μπραΐμη 
αὐτοῦ;” Τοῦ λέγω: “Εἶναι ἀδύνα-
μες οἱ θέσεις κι ἐμεῖς, ὅμως εἶναι 
δυνατὸς ὁ Θεὸς ὁποὺ μᾶς προ-
στατεύει.” [...] “Τρὲ μπιέν”, λέγει 

κι ἀναχώρησε ὁ ναύαρχος». Καὶ μὲ 
τὸν ναύαρχο Γκόρντον ἀναφέρει 
τὴν ἀκόλουθη στιχομυθία: «Τοῦ 
λέγω: “Κόπιασε ἡ γενναιότη σου 
καὶ θὰ γένη ὁ Θεὸς ἀρχηγός· καὶ μὲ 
τὴ δύναμή Του θὰ λυπηθῆ κι ἐμᾶς 
καὶ τὴν πατρίδα μας”. “Τί θὰ κά-
μης”, μοῦ λέγει, “σὲ τόσο πλῆθος 
Τούρκων;”.   “Εἶναι ὁ Θεός”, τοῦ 
λέγω, “καὶ κάνει ὁ ἴδιος!”».

Ἡ γρανιτένια πίστη στὸν Θεό, 
λοιπόν, ἦταν κυρίαρχο στοιχεῖο 
τῆς προσωπικότητας τοῦ Μα-

κρυγιάννη, τῶν ἀγώνων καὶ τῶν 
ὁραμάτων του. Ζυμωμένη ἡ ψυχή 
του ἀπ’ τὴ βρεφικὴ ἡλικία ἀκόμη 
μὲ εὐλάβεια.  Ἡ μάννα του θεοσε-
βούμενη τὸν ξεγέννησε μόνη της 
στὴν ἐρημιὰ τοῦ λόγγου κοντὰ στὸ 
Λιδορίκι. Σώθηκε θαυματουργι-
κά, ὅταν οἱ δικοί του καταδιώκο-
νταν. Δούλευε ἀπὸ παιδὶ ἀκόμη 
σὲ ἐμπορικὲς ἐργασίες, μάθαινε κι 
αὔξαινε τὴν πίστη του, κι ὅσο μεγά-
λωνε τὴν καλλιεργοῦσε μὲ φόβο 
Θεοῦ. « Ἀπὸ ἑνοῦ χρονοῦ παιδὶ 
μὲ ἐσυνήθισαν οἱ γονέοι νὰ κάνω 
μετάνοιες».  Ἔτσι τὸν βλέπομε δε-
κατεσσάρων χρόνων στὸ πανηγύρι 
τοῦ Ἁϊγιαννιοῦ νὰ τρέχει στὸ ναό 
του παραπονούμενος, γιατὶ τὸν 
ξυλοκόπησε ἕνας πατριώτης του 
Νεσφίνα τῆς Φωκίδας. «Μπαίνω 
τὴ νύχτα μέσα εἰς τὴν ἐκκλησιά του 
καὶ κλειῶ τὴν πόρτα κι ἀρχινῶ τὰ 
κλάματα μὲ μεγάλες φωνὲς καὶ 
μετάνοιες “τί ’ναι αὐτὸ ὁπούγινε 
σ’ ἐμέναν, γομάρι εἶμαι νὰ μὲ δέρ-
νουν;” καὶ τὸν περικαλῶ νὰ μοῦ 
δώσῃ ἅρματα καλὰ κι ἀσημένια 
καὶ δεκαπέντε πουγκιὰ χρήματα 

καὶ ἐγὼ θὰ τοῦ φτιάσω ἕνα μεγάλο 
καντῆλι ἀσημένιον. Μὲ τὶς πολλὲς 
φωνὲς κάμαμεν τὶς συμφωνίες μὲ 
τὸν ἅγιον». Δούλεψε, πληρώθη-
κε, πραγματοποίησε τὸ βαθύτερο 
πόθο του να’ χει ἅρματα καὶ χρή-
ματα γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς πατρίδας. 
«Καὶ ἁρματωμένος καλὰ πῆρα τὸ 
καντῆλι καὶ τὸ πῆγα εἰς τὸν προ-
στάτη μου καὶ εὐεργέτη μου κι 
ἀληθινὸν φίλον, τὸν Ἁϊγιάννη».

Ἐκεῖνο τὸ παιδί, ποὺ μυήθηκε 
ἀργότερα στὴ Φιλικὴ  Ἑταιρεία ἀπὸ 

ἕνα θαυμάσιο φίλο του, ἱερέα στὴν  
Ἄρτα, ἔγινε ὁ μεγάλος ὁπλαρχηγὸς 
ἀπ’ τὴ Ρούμελη. «Μὲ δεκαοχτὼ 
ἀνθρώπους πρωτοκινήθηκα εἰς 
τὸν ἀγῶνα· ὡς τοὺς χίλιους τετρα-
κόσιους μ’ ἀξίωσε ὁ Θεὸς νά ’χω 
εἰς τὴν ὁδηγίαν μου». Καὶ εἶχε τὶς 
μεγάλες ἐμπνεύσεις στὰ πεδία τῶν 
μαχῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν πορεία τοῦ 
ἔθνους μὲ τὶς φωτεινὲς πρωτοβου-
λίες του, χάρη στὸν φωτισμὸ καὶ 
τὴ δύναμη τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος.

Γνήσιος ὀρθόδοξος, συνει-
δητὸς χριστιανός, συμμετέχει στὰ 
Μυστήρια τῆς  Ἐκκλησίας ἀκόμη 
καὶ σὲ ὧρες πολέμου. «Τὰ μεσά-
νυχτα περνώντας ἔστειλα καὶ πῆρα 
τὸν παπὰ καὶ μᾶς ξομολόγησε καὶ 
λειτούργησε καὶ μεταλάβαμε». Κι 
ὅταν τελειώνει ἡ  Ἐπανάσταση, δὲν 
παροπλίζεται, ἀλλὰ ἐπαγρυπνεῖ γιὰ 
τὴν πορεία τοῦ ἐλεύθερου κράτους.  
Ἀπελπίζεται γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη 
τῶν ἀγωνιστῶν, τὶς ἁρπαγὲς καὶ 
τὴν ἀτιμία, μονολογώντας μὲ πίκρα: 
«Δὲν θὰ κάμωμεν ποτὲ προκοπή, 
μήτε θὰ ἰδοῦμε Θεοῦ πρόσωπον, 
ὅτι εἴμαστε θερία, ἀνθρωποφάγοι, 
ἀνάξιοι τῆς λευτεριᾶς». Πιστεύει 
πὼς δὲν ἔχει νόημα ἡ ἐλευθερία, 
ἐφόσον ἡ ζωὴ τῶν  Ἑλλήνων δὲν 
εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν ἠθικὴ τοῦ 
Εὐαγγελίου καὶ τὶς ἑλληνορθόδοξες 
παραδόσεις, ποὺ ἔμαθε ἀπὸ μικρός.

Πιστεύει ἐπίσης πὼς τὰ συμ-
φέροντα τῶν ξένων καὶ οἱ «διοτέ-
λειες» τῶν δικῶν μας διώχνουν τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸ ἔθνος. Καὶ 
ἐλέγχει συνεχῶς τὶς ἐκτροπές, τὴν 
ἀθλιότητα τῶν κυβερνώντων, «τὸ 
δόλο καὶ τὴν ἀπάτη», τὶς ραδιουρ-
γίες τῶν πρέσβεων, τὸ διωγμὸ τῶν 
Βαυαρῶν κατὰ τῆς  Ὀρθοδοξίας – 
«Μᾶς χάλασαν τὰ μοναστήρια καὶ 
τὶς ἐκκλησιές», γράφει. Στιγματίζει 
τὶς διεφθαρμένες ἀντιλήψεις ποὺ 
ἔρχονται ἀπὸ τὴ Δύση. « Ἂν δὲν 
ὑπάρχει σὲ σᾶς ἀρετή, ὑπάρχει ἡ 
δικαιοσύνη τοῦ μεγάλου Θεοῦ, 
τοῦ ἀληθινοῦ Βασιλέα.  Ὅτι  Ἐκει-
νοῦ ἡ δικαιοσύνη μᾶς ἔσωσε καὶ 
θέλει μᾶς σώσει», κραυγάζει ἀπευ-
θυνόμενος στοὺς Εὐρωπαίους.

Ἡ γρανιτένια πίστη στὸν Θεό ἦταν κυρίαρχο 
στοιχεῖο τῆς προσωπικότητας τοῦ Μακρυγιάν-

νη, τῶν ἀγώνων καὶ τῶν ὁραμάτων του.K

K
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Νουθετεῖ, ὀργίζεται, συγχωρεῖ, 
συμφιλιώνει, ἱκετεύει γιὰ ὁμόνοια 
καὶ ἄλλοτε ματαιώνει μηχανορ-
ραφίες, γιατί, ὅπως γράφει: «Δὲν 
ὑποφέρνω νὰ βλέπω τὸ ἄδικον νὰ 
πνίγει τὸ δίκιον». Γι’ αὐτὸ καὶ φωνά-
ζει στὸν  Ὄθωνα: «Θέλομε νόμους, 
κατὰ τοὺς ἀγῶνες καὶ θυσίες μας».  
Ἡ ἐπανάσταση τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 
1843, ποὺ ἐτοίμαζε μὲ κάθε μυστι-
κότητα, προδόθηκε τὴν παραμονή. 
«Τ’ ἀσκέρια τῆς ἐξουσίας» κύκλω-
σαν τὸ σπιτικό του, θύμωσε κι ἤθε-
λε μὲ τὸ τουφέκι του νὰ πυροδο-
τήσει ἕνα σωρὸ ξύλων καί «καὶ νὰ 
ἦταν ὁ χαμὸς ὁλουνῶνε μας», ἀλλὰ 
κάποιος (ποιός;) τὸν συγκράτησε. 
«Σηκώθηκα καὶ πῆγα εἰς τὶς εἰκόνες 
καὶ κάμω τὴν προσευκή μου καὶ λέ-
γω: Κύριε, βλέπεις σὲ τί κατάσταση 
ἔφτασα.  Ὁ μόνος σωτήρας εἶναι ἡ 
παντοδυναμία Σου καὶ ἡ ἐσπλαχνία 
Σου· σ’ ἐμᾶς ὁποὺ κιντυνεύομεν καὶ 
εἰς τὴν ματοκυλισμένη μας πατρίδα. 
Τότε ἡ ἄπειρη ἐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ 
καὶ ἡ ἀγαθότης Του μούδωσεν φώ-
τισιν καὶ θάρρος».

Τὸ κίνημα πέτυχε καὶ μὲ εὐγνω-
μοσύνη ὁμολογεῖ: «Τοῦτο ὁπούγινε 
τὸ Σύνταμα ... εἶναι ἔργο Θεοῦ· ἐλυ-
πήθη αὐτὸ τὸ δυστυχισμένο ἔθνος, 
ὁπούχυσε τόσα αἵματα ἀπὸ τοὺς 
συχνοὺς ἐφύλιους πολέμους καὶ 
τὰ συντάματα. Τοῦτο εἶναι τοῦ Θεοῦ 
καὶ δὲν μάτωσε μύτη»!  Ἀλλὰ καὶ 
τὴ Θεοτόκο εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν προ-
στασία Της. «Τὸ 1844 τὸν Σεπτέμ-
βριον μῆνα πῆγα εἰς τὴν Τῆνο νὰ 
προσκυνήσω.  Ἔκαμα εἰς τὴν χάρη 
Της εἰκοσιτρεῖς μέρες». Στὴν Τῆνο 
ἐξάλλου ἔκρυβε καὶ τὰ χειρόγραφα 
τῶν  Ἀπομνημονευμάτων του.

Ὁ ἀγώνας συνεχίζεται γιὰ τὴν 
τήρηση τοῦ Συντάγματος.  Ἀλλὰ οἱ 
παρανομίες καὶ οἱ ἀδικίες δὲν ἀνα-
χαιτίζονται. « Ὅλα μας τὰ πράματα 
παραλυμένα ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση 
κι ἀπ’ οὗλες τὶς ἀρχές», γράφει.  
Ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες, νὰ 
σώσει «τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀπ’ τὴν 
ἁμαρτία». Οἱ κυβερνῶντες τὸν 
ὑποψιάζονται γιὰ ἀνατροπὴ τοῦ 
καθεστῶτος.  Ὁ Μακρυγιάννης 

εἶναι γι’ αὐτοὺς τό «ἄγριο θηρίο» 
ποὺ πρέπει νὰ κλειστεῖ στὸ κλου-
βί.  Ἀπ’ τὸ 1851 ἀρχίζει τὸ κυνηγη-
τό.  Ἀνακρίσεις, περιορισμοὶ στὸ 
σπίτι του, φυλακίσεις, ἀπόπειρες 
καὶ δολοφονικὲς σκευωρίες ἐνα-
ντίον του κι οἱ ἑφτὰ πληγὲς ἀπ’ 
τὸν ἀγῶνα αἱμορραγοῦν, οἱ πόνοι 
δριμύτατοι. Κι ἐκεῖνος καταφεύγει 
στὸν Θεὸ προσευχόμενος.

Δὲν τοῦ ἀρκεῖ ὅμως ἡ προφο-
ρικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεό, ἀλλὰ 
ἔχει τόση οἰκειότητα μαζί Του, ὥστε 
γράφει μὲ σπαραγμὸ ψυχῆς γράμμα 
στὸν ἴδιο τὸν Θεὸ τρεῖς μέρες πρὶν 
τὸν μεταφέρουν σὲ ἐλεεινὴ κατά-
σταση στὶς φυλακὲς τοῦ Μενδρεσέ: 
«Καὶ τώρα γράφω μὲ δάκρυα... καὶ 
δὲν μᾶς ἀκοῦς καὶ δὲν μᾶς βλέ-
πεις... φυλακωμένοι ἕξι μῆνες ὅλοι 
μας καὶ μὲ φρουρά. Καὶ νὰ σκούζω 
νύχτα μέρα ἀπὸ τὶς πληγές μου, καὶ 
νὰ βλέπω τὴ δυστυχισμένη μου 
φαμιλιὰ καὶ τὰ παιδιά μου πνιμένα 
εἰς τὰ κλάματα, ξυπόλυτα... Κάνω 
τὴν ἔκτεσίν μου εἰς τὸν τύπον, 
οὔτε μίλησε καμμιὰ ἐφημερίδα 
διὰ μᾶς... Μᾶς κάνουν ἀνάκρισες 
ὁλουνῶν, κατ’ οἶκον ἔρευνα στὰ 
σπίτια, κατώγεια, ταβάνια, κασέλες, 
εἰκόνες δικές Σου...καὶ ξετάζουν δι-
ατί νἄχω μεγάλο κομπολόγι καὶ 
ποιὸς καλόγερος μοῦ τό ’δωσε...».

Μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἐσχάτης 
προδοσίας καταδικάζεται σὲ θάνα-
το.  Ἡ ποινὴ μετατρέπεται σὲ ἰσόβια 
δεσμὰ καὶ διαδοχικὰ σὲ εἴκοσι καὶ 
δέκα χρόνια.  Ἀλλὰ ὁ Θεὸς τοῦ χά-
ρισε χαρὲς καὶ δόξες. Μὲ τὴν ἔξω-
ση τοῦ  Ὄθωνα ὁ ἀθηναϊκὸς λαὸς 
τὸν σήκωσε θριαμβευτικὰ στὰ 
χέρια καὶ περιφέροντάς τον μέσα 
στὴν  Ἀθήνα τὸν ὕψωσε σὲ Σύμβο-
λο δικαιοσύνης, φιλοπατρίας καὶ 
ἀρετῆς. Μὰ ὁ Μακρυγιάννης προ-
βάλλει μέσα ἀπὸ τὰ  Ἀπομηνονεύ-
ματα καὶ ὅσα σημειώματα βρῆκε 
στὸ ἀρχεῖο ὁ Βλαχογιάννης καὶ ὡς 
ὁ μεγάλος δάσκαλος τῆς πίστης 
μας. Βλέπομε ἐκεῖ στὰ κείμενά του 
νὰ γίνεται πράξη ἡ διακήρυξη τοῦ 
Εὐαγγελιστῆ  Ἰωάννη (Α΄  Ἰω., ε΄ 4): 
«Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν 

κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν». Διδάσκει 
ὁ μεγάλος ἀγωνιστὴς καὶ χρηστὸς 
πολίτης: «Χωρὶς Θεὸ ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι χαμένος αἰωνίως». Μὲ τὴ δική 
του γλῶσσα φωνάζει τὸν λόγο τοῦ 
Κυρίου: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε 
ποιεῖν οὐδέν»!

Στὶς 27  Ἀπριλίου 1864, ἐξα-
ντλημένος σωματικά, ἀλλὰ μὲ 
ἀκμαῖες μέχρι τέλους πνευματικὲς 
δυνάμεις, ἀφοῦ μετέλαβε τῶν  
Ἀχράντων Μυστηρίων, παρέδωσε 
στὸν Θεὸ τὴν ἁγνισμένη ἀπ’ τοὺς 
πόνους, τὶς προσευχές, τὶς νηστεῖες 
καὶ ἀγαθοεργίες ψυχή του, γιὰ νὰ 
τὴν κατατάξει «ἐν σκηναῖς δικαίων».  
Ἀλλά, ὅπως ἔγραφε ὁ μακαριστὸς 
μοναχὸς Θεόκλητος Διονυσιάτης, 
«ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης εἶναι 
μιὰ μορφὴ ἐκπληκτικῆς γνησιό-
τητος  Ἕλληνος καὶ  Ὀρθοδόξου 
πιστοῦ, οἱ διαστάσεις τῆς ὁποίας 
ἐγγίζουν τὰ ὅρια τῆς ἁγιότητος». 

Σήμερα βρίσκεται ὁ ἔντιμος 
ἀγωνιστής «στὸν κόρφο τοῦ 
ἀληθινοῦ βασιλέως, τοῦ μεγά-
λου Θεοῦ», ὅπως πίστευε ὅτι ἐκεῖ 
πηγαίνουν οἱ ἁγνοὶ ἀγωνιστὲς τῆς 
πίστης καὶ τῆς πατρίδας.  Ἐκεῖνος 
ὅμως καὶ σήμερα, στοὺς δύσκο-
λους καιροὺς γιὰ τὴν  Ἑλλάδα 
μας, μὲ τὸ παράδειγμά του ἐπί-
μονα ἐπαναλαμβάνει τὴν προ-
τροπὴ τοῦ  Ἀποστόλου Παύλου: 
« Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν 
παντὶ εὐχαριστεῖτε».  Ἕνας λαὸς 
προσευχόμενος μπορεῖ νὰ δεῖ 
θαύματα, σὰν ἐκεῖνα ποῦ ζοῦσε 
ὁ Μακρυγιάννης, καί... μᾶς εὔχε-
ται, ὅπως τότε στοὺς  Ἀθηναίους: 
« Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς προφυλάξη ἀπὸ 
πᾶν κακὸν καὶ νὰ σᾶς εὐλογήση, 
διότι ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεὸς καὶ τὴν 
ἀλήθειαν ὑποστηρίζετε».

ΠΗΓΕΣ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. Μακρυγιάννη,  Ἀπομνημονεύματα.
2. Γ. Σεφέρη,  Ἕνας  Ἕλληνας, ὁ Μα-

κρυγιάννης.
3. Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσι-

άτη,  Ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης, 
πατέρας καὶ δάσκαλος τοῦ Γένους.

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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2014, 323 σελ.

« Ἡ πίστις σου χωρὶς
τῶν ἔργων σου, νεκρά ἐστί»

( Ἀπ. Παῦλος)

«Τὸ προέχον θέμα δὲν εἶναι νὰ 
θεολογεῖς, ἀλλὰ νὰ θεοπρα-
κτεῖς, νὰ κάνεις, δηλαδή, τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ».

( Ἀ. Ν. Τσιριντάνης,
 Ἡ πίστις ὡς βίωμα, τόμος Γ΄, σελ. 26)

Ὁ Νὶκ Βούισιτς γεννήθηκε 
χωρὶς χέρια καὶ χωρὶς πόδια. 
Ποιὸς μπορεῖ νὰ φανταστεῖ μιὰ 
τέτοια ζωή;  Ἕνας ἀπίστευτος 
Γολγοθᾶς! 

Ἀλλὰ ὁ Νὶκ Βούισιτς, μετὰ 
ἀπὸ ἀγῶνες ἀτέρμονους, ἀγῶνες 
σωματικούς, ψυχικοὺς καὶ πνευ-
ματικούς, νέος ἀκόμα, στὰ 30 
του χρόνια, βρίσκει τὸ νόημα 
τῆς ζωῆς: Νὰ κηρύττει τὸν Λόγο 
τοῦ Θεοῦ ἀνὰ τὸν κόσμο, ἔχο-
ντας βρεῖ ὁ ἴδιος τὴ Δύναμη καὶ 
τὴ Χάρη τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, 
καὶ βοηθώντας τούς «ἀναγκεμέ-
νους», ὅπως λέει, συνανθρώ-
πους του νὰ βροῦν κι αὐτοὶ 
τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ χαρά, «παρὰ 
ταῦτα», παρὰ τὶς θλίψεις καὶ τὶς 
δοκιμασίες τους… 

Ὁ Νὶκ Βούισιτς, ὅμως, δὲν 
ἔμεινε ἐκεῖ. Μιλώντας στοὺς 
χιλιάδες συνανθρώπους του, 
τοὺς προέτρεψε, ἀφοῦ βροῦν 
τὴν πίστη τους στὸν Θεό, νὰ τὴν 
κάνουν πράξη.  Ὅπου σταθοῦν 
κι ὅπου βρεθοῦν, νὰ ἀκολουθή-
σουν τὴ Φωνὴ τοῦ Θεοῦ μέσα 
τους καὶ νὰ σπεύσουν νὰ ὑπη-
ρετήσουν τὸν συνάνθρωπο. Εἴτε 
σὲ μεμονωμένες περιπτώσεις, 
εἴτε μὲ ἄλλους ποὺ ἔχουν τὸν 
ἴδιο στόχο, εἴτε παρεμβαίνοντας 
μὲ τὴ δράση τους στὴν ἀντιμε-
τώπιση τῶν προβλημάτων τῆς 
κοινωνίας. Νὰ γίνουν, ἔμπρακτα, 

Καλοὶ Σαμαρεῖτες. Παραθέτει 
ἀκόμα περιπτώσεις, ἄγνωστες 
στοὺς πολλούς, ὅπου καὶ ἄλλοι 
ἄνθρωποι ἔγιναν Καλοὶ Σαμα-
ρεῖτες. 

Μὲ βαθιὰ εὐγνωμοσύνη καὶ 
συγκίνηση παρακολουθοῦμε 
τὴν πορεία του, ποὺ ἐμπνέει καὶ 
ἐμᾶς, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουμε καὶ 
ἐμεῖς τὸν ἴδιο δρόμο! 

«Τὸ νὰ ἔχεις πίστη, νὰ διαθέ-
τεις πεποιθήσεις καὶ ἀρχές εἶναι 
σπουδαῖο πράγμα, ἀλλὰ ἡ ζωή 
σου τελικὰ θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὶς δρά-
σεις ποὺ ἀνέλαβες ἐπὶ τῇ βάσει 
αὐτῶν σου τῶν πεποιθήσεων». 
(σελ. 19)

«Προσευχήσου μαζί μου νὰ 
σταματήσει αὐτὴ ἡ γενιὰ νὰ εἶναι 
ἀπαθὴς θεατὴς καὶ νὰ ἀποφασίσει 
νὰ βοηθήσει ἔμπρακτα».  (σελ. 
236)

« Ὅταν ὑπηρετεῖς ἄλλους, 
ὅταν γίνεις ἡγέτης-ὑπηρέτης, ἡ 
δική σου καρδιὰ θεραπεύεται». 
(σελ. 299)

« Ἡ ἀλήθεια ἔχει δύναμη καὶ 
εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ ἐλευθερώσει 
τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων». 
(σελ. 303)

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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