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Κι ἤτανε δυὸ μάννες
μάννες σὰν κι ἐμᾶς
κι ἦταν τοῦ λῃστῆ
μητέρα ἡ μιὰ
κι ἡ ἄλλη
τοῦ  Ἰούδα ἡ μάννα.
Κι ἤτανε μιὰ μέρα
ἴδια σὰν κι αὐτὴ
κι ἦταν κάτω ἐκεῖ στὴν  Ἰουδαία
πού ’πε ἡ μιὰ
ἡ μάννα τοῦ λῃστῆ
τοῦτονε τὸ λόγο 
ὅλο ντροπὴ
καὶ καημὸ καὶ πόνο!
«Μαύρη μάννα φιδομάννα
εἶμ’ ἐγὼ
κι εἶν’ ἡ γέννα μου φαρμάκι.
Εἶμαι ὑφάντρα
ποὺ ὑφαίνει σ’ ἀργαλειὸ
ἄσπρου σάβανου κομμάτι.
Σιδερᾶς πάνω στ’ ἀκόνι
μοιάζω ἐγὼ
ποὺ στιλέτα φονικὰ

κατασκευάζει
καὶ σὲ χέρια ἁμαρτωλὰ
τάχα ἀνήξερα τὰ βάζει.
Μαύρη μάννα φιδομάννα
εἶμ’ ἐγώ».
Κι εἶπ’ ἡ ἄλλη:
«Στάζει γλύκα ἡ φωνὴ
κι εἶναι βάλσαμο
τοῦ Δάσκαλου ὁ Λόγος.
Κι ὅλοι αὐτοὶ
ποὺ τ’ ἀχνάρια τ’ ἁγιασμένα Του
ἀκολουθᾶνε
φωτεινοὶ κι εὐλογημένοι
κι ἐκλεκτοί.
Γιὸ ἔχω μὲς στοὺς δώδεκα
ἐγὼ
κι ἡ καρδιά μου
ὅλη τὴ γλύκα κλείνει
τῆς φωνῆς τοῦ Δασκάλου.
Θαρρῶ
κι εἶμαι χῶμα εὐλογημένο 
καρπερὸ
σ’ ἕνα ὁλάνθιστο μπαξὲ

φωτολουσμένο».
Κι ἦταν τοῦ  Ἰούδα 
μάννα αὐτὴ
πού ’χε πεῖ
τὰ λόγια τοῦτα.

Κι ἤτανε δυὸ μάννες
μάννες σὰν κι ἐμᾶς
κι ἦταν τοῦ λῃστῆ
μητέρα ἡ μιὰ
κι ἡ ἄλλη
τοῦ  Ἰούδα ἡ μάννα.
Κι ἤτανε μιὰ μέρα
ἴδια σὰν κι αὐτὴ
κι ἦταν κάτω ἐκεῖ στὴν  Ἰουδαία
πού ’χανε κι οἱ δυό τους 
γελαστεῖ.
Καὶ τοῦ  Ἰούδα
καὶ ἡ ἄλλη
ἡ μάννα τοῦ λῃστῆ...

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οἱ δυὸ μάννες

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

ΙΟ
Σ

 -
 Ι

Ο
Υ

Ν
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
5

 -
 6

0
9

81



Ὁ στίχος τοῦ ἐθνικοῦ μας 
ποιητῆ, Διονυσίου Σο-
λωμοῦ, «Θαυμάζω τὶς 

γυναῖκές μας καὶ στ’ ὄνομά τους 
μνέω», ἀποκαλύπτει μιὰ πηγαία 
ἀναγνώριση τοῦ ρόλου ποὺ 
παίζει, ποὺ μπορεῖ νὰ παίξει ἡ 
γυναίκα, σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς 
ζωῆς μέσα στὴν κοινωνία, καὶ 
κυρίως ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ 
Θεία Πρόνοια τῆς ἀναθέτει τὸν 
ρόλο τῆς μητέρας.  Ἕναν ρόλο 
πού, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέ-
χεια, ἔχει μεγάλη συνεισφορὰ 
καὶ ἐπίδραση σὲ αὐτὸ ποὺ χα-
ρακτηρίζουμε ὡς Παιδεία, στὴν 
εὐρύτερή της ἔννοια.

Τὸ 1833, ὁ  Ἀδαμάντιος 
Κοραῆς γράφει: «Τρόπον μετα-
βολῆς τῆς  Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν κα-
τάστασιν εἰς τὴν ὁποίαν βρίσκεται 
σήμερον, οὔτ’ ἐστοχάσθην ποτὲ 
οὔτε στοχάζομαι ἄλλον, παρὰ 
τὴν Παιδείαν».  Ἀναλογίζομαι τὶς 
προεκτάσεις τῆς σοφῆς αὐτῆς –
καὶ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἐπίκαιρης 
σήμερα– διαπιστώσεως, καὶ συ-
νειδητοποιῶ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ 
εἶναι ἁπλῆ σύμπτωση τὸ ὅτι ἡ 
λέξη Παιδεία εἶναι γένους θη-
λυκοῦ. Συνειδητοποιῶ δηλαδὴ 
ὅτι ἡ πολυσήμαντη αὐτὴ ἔννοια 
μπορεῖ, μὲ χίλιους τρόπους, νὰ 
πηγάζει, νὰ μεταδίδεται, νὰ ὑπη-
ρετεῖται καὶ νὰ προάγεται, κατὰ 
κύριο λόγο, ἀπὸ τὴ γυναῖκα.

Κι ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε, κατ’ 
ἀρχάς, ὅτι οἱ γυναῖκες ἀποτε-
λοῦν τὸ 52% τοῦ γενικοῦ πλη-
θυσμοῦ καὶ ὅτι στὴ χώρα μας 
τὸ 60% τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς 
προσχολικῆς, πρωτοβάθμιας καὶ 
δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης 
εἶναι γένους θηλυκοῦ. Εἶναι δὲ 
κοινὴ καὶ διεθνὴς ἡ διαπίστωση 
ὅτι ἕνα πολὺ σημαντικὸ μέρος 

τῆς Παιδείας προέρχεται καὶ στη-
ρίζεται ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση. Γι’ 
αὐτὸ καὶ συχνά, ἰδίως τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια, ὅταν διαπιστώνο-
νται τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα 
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας «ἀλα-
λούμ» καὶ τῶν ἐγκληματικῶν 
σχετικῶν πειραματισμῶν, μιλᾶμε 

γιὰ τὰ χάλια τῆς παιδείας μας.
Παιδεία, ὅμως, δὲν εἶναι 

ἁπλῶς καὶ μόνο ἡ μόρφωση. 
Παιδεία εἶναι ἡ ποιότητα ἐκεί-
νη ποὺ ἁπλώνεται πέρα καὶ 
ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση, ἀφοῦ 
εἶναι τὸ γενικώτερο προϊὸν τῶν 
ἰδανικῶν, τῶν ἀντιλήψεων καὶ 
τῶν ἀξιῶν ποὺ διέπουν τὴ ζωή, 
τὰ ὄνειρα καὶ τὶς ἐπιδιώξεις ἑνὸς 
ἀτόμου, μιᾶς κοινωνίας, ἑνὸς 
ἔθνους.  Ἡ Παιδεία, δηλαδή, 
διαμορφώνεται, καλλιεργεῖται 
καὶ ἐπηρεάζεται ἀπὸ ἐρεθίσματα 
καὶ ἐμπειρίες τῆς καθημερινῆς 
ζωῆς.  Ἀπὸ τὰ πρότυπα ποὺ μὲ 
κάθε τρόπο προβάλλονται καὶ 
ἐπιβραβεύονται γύρω μας, ἀπὸ 

τὰ παραδείγματα καὶ τὸ ἦθος 
τῶν πάσης φύσεως ἡγετῶν, 
ἀπὸ τὸ περιεχόμενο, τέλος, 
ποὺ ἀποκτοῦν σὲ κάθε ἐποχὴ 
κάποιες συγκεκριμένες ἔννοιες, 
ὅπως «ἐλεύθερος», «δυνατός», 
«ἔξυπνος», «ἐπιτυχημένος», καὶ 
ἀπὸ τὴ σχέση ποὺ ἔχουν αὐτὲς 

οἱ ἔννοιες μὲ πράξεις ὑψηλοῦ 
ἤθους καὶ μὲ ἐπιτεύγματα τοῦ 
πνεύματος, τοῦ φρονήματος καὶ 
τοῦ μόχθου.

Τὰ ἐρεθίσματα αὐτὰ ἐπηρε-
άζουν τὸ ἄτομο ἀπὸ τὴν πρώτη 
στιγμὴ τῆς ζωῆς του, διὰ βίου, 
καὶ ξεκινοῦν πάντα ἀπὸ τὸ πιὸ 
στενὸ καὶ ἀγαπημένο περιβάλ-
λον του, τὴν οἰκογένεια, γιὰ νὰ 
διευρυνθοῦν καὶ νὰ πολλαπλα-
σιαστοῦν, στὴ συνέχεια, στὸ 
σχολικὸ περιβάλλον καὶ στὸν 
κοινωνικὸ περίγυρο.

Ποιὸς λοιπὸν μπορεῖ νὰ εἶναι 
ὁ ρόλος τῆς σύγχρονης  Ἑλλη-
νίδας, καὶ κυρίως τῆς μάννας, 
στὸν καίριο καὶ καταλυτικό, γιὰ 

Ὁ ρόλος τῆς σύγχρονης   
Ἑλληνίδας μητέρας

Ποιὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ ρόλος τῆς σύγχρονης  
Ἑλληνίδας, καὶ κυρίως τῆς μάννας, στὸν καίριο 
καὶ καταλυτικό, γιὰ τὴν ἐθνική μας ἐπιβίωση, 

τομέα τῆς Παιδείας;  Ἀπαντῶ μὲ τέσσερις λέξεις: 
«δύσκολος, θεμελιώδης, ἀναντικατάστατος καὶ 
ἀναπόφευκτος». Διότι αὐτὴ εἶναι ὁ πιὸ οὐσια-

στικὸς προστάτης καὶ ὁ φύλακας τῶν ἀξιῶν τῆς 
ζωῆς, τῶν θησαυρῶν τῆς παιδείας μας καὶ τῆς 

παραδόσεώς μας. Εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔχει τὴν εὐλο-
γημένη ἱκανότητα νὰ καλλιεργεῖ δεσμοὺς ἀγά-
πης καὶ ἀνθρωπιᾶς, χωρὶς δεσμὰ καὶ δεσμῶτες.K
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τὴν ἐθνική μας ἐπιβίωση, τομέα 
τῆς Παιδείας;  Ἀπαντῶ μὲ τέσ-
σερις λέξεις: «δύσκολος, θεμε-
λιώδης, ἀναντικατάστατος καὶ 
ἀναπόφευκτος». Διότι αὐτὴ εἶναι 
ὁ πιὸ οὐσιαστικὸς προστάτης καὶ 
ὁ φύλακας τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, 
τῶν θησαυρῶν τῆς παιδείας μας 
καὶ τῆς παραδόσεώς μας. Εἶναι 
αὐτὴ ποὺ ἔχει τὴν εὐλογημένη 
ἱκανότητα νὰ καλλιεργεῖ δε-
σμοὺς ἀγάπης καὶ ἀνθρωπιᾶς, 
χωρὶς δεσμὰ καὶ δεσμῶτες.

Πρέπει δὲ ἐδῶ νὰ τονισθεῖ 
μὲ ἔμφαση ὅτι τὸν ρόλο αὐτὸ 
δὲν χρειάζεται νὰ τὸν διεκδική-
σει ἡ σύγχρονη γυναίκα ἀπὸ 
κανέναν, διότι τῆς ἀνήκει δικαι-
ωματικά. Καὶ ἐξηγοῦμαι: Στοὺς 
ρόλους τῆς μάννας, τῆς πρώτης 
δασκάλας τοῦ κάθε ἀνθρώπου, 
τῆς γιαγιᾶς, τῆς ἐκπαιδευτικοῦ 
κάθε βαθμίδας, τῆς ἐπιστήμο-
νος ποὺ διασυνδέεται μὲ ὅλα 
τὰ κοινωνικὰ στρώματα, τῆς 
στρατευμένης, τῆς ἀθλήτριας, 
τῆς δημοσιογράφου μὲ τὴν πο-
λυδύναμη ἐμβέλεια, τῆς κάθε 
ἐργαζομένης καὶ τῆς δραστήρι-
ας γυναίκας ποὺ νοιάζεται γιὰ 
τὰ κοινὰ καὶ δίνει χρόνο, ψυχὴ 
καὶ κόπο, γιὰ νὰ συμμετάσχει 
σὲ ἐθελοντικὴ κοινωνικὴ προ-
σφορά, τῆς μητέρας ποὺ συμ-
μετέχει στὸν Σύλλογο Γονέων 
τοῦ σχολείου τῶν παιδιῶν της, 
ἡ γυναίκα μπορεῖ νὰ ἐκπέμπει, 
νὰ καλλιεργεῖ, νὰ μεταδίδει καὶ 
νὰ ὑπηρετεῖ ὅλα ὅσα συνιστοῦν 
Παιδεία. Μιὰ παιδεία ἤθους, ποι-
ότητας, περηφάνειας, συνέπειας, 
ἐντιμότητας, εὐπρέπειας, ἀλλη-
λοσεβασμοῦ, ἀνθρωπιᾶς καὶ 
ἀλληλεγγύης. Μιὰ παιδεία πού, 
μὲ πίστη καὶ αἰσιοδοξία, μπορεῖ 
νὰ ἀποτελέσει καὶ τὸ μόνο ἀντί-
δοτο, τὴ μόνη προστασία ἀπὸ 
τὴ συνθλιβὴ ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσ-
σει ἡ ἀποκλειστικὴ προσήλωση 
στὴν οἰκονομοθηρικὴ μανία ποὺ 
εἶχε καταλάβει τὴ σύγχρονη κοι-
νωνία καὶ ἡ ὁποία κατέληξε στὴ 
σύγχρονη κρίση.

Ἀναφέρθηκε προηγουμένως 
ὅτι ἡ πρώτη καὶ ἀναπόφευκτη 
δασκάλα τοῦ κάθε ἀνθρώπου 
εἶναι ἡ μάννα.  Ὅμως μάννα καὶ 
φορέας μητρικῆς φροντίδας δὲν 
εἶναι μόνο ἡ φυσικὴ μητέρα. 
Κάθε γυναίκα μπορεῖ νὰ προ-
σωποποιήσει τὶς ἰδιότητες τῆς 
μάννας γιὰ κάθε παιδὶ ποὺ θὰ 
συναντήσει στὸν δρόμο της καὶ 
θὰ θελήσει νὰ τὸ νιώσει γιὰ δικό 

της παιδί.  Ἡ Σπαρτιάτισσα μάν-
να γέννησε παιδεία γιὰ ὅλους 
τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου. Τὸ ἴδιο 
καὶ οἱ γυναῖκες τῆς Μάνης, οἱ 
Σουλιώτισσες, οἱ γυναῖκες τῆς 
Πίνδου, τῆς Κατοχῆς καὶ τῆς Κύ-
πρου, ἀλλὰ καὶ οἱ πρωτοπόρες  
Ἑλληνίδες, ποὺ μὲ μόχθο καὶ 
ἀξιοπρέπεια ἅλωσαν τὰ κάστρα 
τῆς ἐπιστήμης, τῆς τέχνης καὶ τῆς 
πολιτικῆς.  Ὅλες ὕφαναν στὸν 
ἀργαλειὸ τῆς ἑλληνικῆς Παι-
δείας τὶς δικές τους διαχρονικὲς 
ἠθικὲς ἀξίες.

Αὐτὲς οἱ σκέψεις δὲν θὰ εἶχαν 
κανένα νόημα, ἂν δὲν αἰσθανό-
μουν βαριὰ τὴν εὐθύνη καὶ τὴν 
ὑποχρέωση γιὰ αὐτοκριτικὴ 
καὶ προβληματισμό. Προβλη-
ματισμὸ ποὺ πρέπει νὰ ἀπα-
σχολήσει ὅλες τὶς  Ἑλληνίδες 
μαννάδες, ἀλλὰ καὶ τοὺς πα-
τεράδες. Διότι καὶ ὁ δικός τους 
ρόλος εἶναι ἐπίσης καταλυτικὸς 
σχετικὰ μὲ τὴ συμπεριφορὰ τῆς 
σύγχρονης ἑλληνικῆς νεολαίας, 
ποὺ δυστυχῶς συχνὰ ἐκδηλώνει 
μιὰ συστηματικὴ ἔκπτωση ἀξιῶν 
καὶ ἰδανικῶν. Αὐτὰ τὰ ἀποπρο-
σανατολισμένα, τὰ παρασυρμέ-
να ἀπὸ τὸν δικό μας μονοσήμα-

ντο εὐδαιμονισμὸ καὶ στερημένα 
ἀπὸ ἰδανικὰ νιάτα, ποὺ ἔχουν 
μάθει –τὰ ἔχουμε ἐμεῖς μάθει– 
μόνο νὰ ἀπαιτοῦν ὑλικὰ ἀγαθά, 
ἐπαναλαμβάνοντας συνεχῶς τὶς 
λέξεις «θέλω» καί «δὲν θέλω». 

Αὐτὰ τὰ παιδιά, ποὺ ἐμεῖς, 
ἐπαναλαμβάνω, τὰ ἔχουμε 
συνηθίσει νὰ διεκδικοῦν μόνο 
δικαιώματα, χωρὶς οὔτε κἂν νὰ 
ὑποψιάζονται ὅτι στὴ ζωὴ ὑπάρ-

χουν καὶ ὑποχρεώσεις, εἴτε τὸ 
θέλουμε εἴτε ὄχι, εἶναι τὰ δικά 
μας παιδιά. Εἶναι μαθητὲς τῶν 
δικῶν μας σχολείων. Οἱ δικές 
μας γενιὲς τὰ ἀνέθρεψαν, καλλι-
έργησαν τὶς σαθρὲς νοοτροπίες 
τους καὶ τοὺς ἔδωσαν ἐκπαίδευ-
ση καὶ παιδεία κατὰ τὶς τελευ-
ταῖες δεκαετίες. Κανείς, ἑπομέ-
νως, δὲν μπορεῖ νὰ διαγράψει 
τὶς ἀντίστοιχες εὐθύνες καὶ τὶς 
ἐνοχές μας. Καὶ μήπως ὑπάρ-
χει ἆραγε κανεὶς ποὺ μπορεῖ νὰ 
μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ αὐτές;  Ἂς 
κάνουμε, μὲ τὸ χέρι στὴν καρ-
διά, τὴν αὐτοκριτική μας, καὶ ἂς 
προσευχηθοῦμε, ζητώντας φώ-
τιση καὶ δύναμη γιὰ μιὰ ριζικὴ 
ἀναθεώρηση.

Μὲ αὐτὸν τὸν προβλημα-
τισμό, ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι 
ἡ σύγχρονη  Ἑλληνίδα μάννα 
μπορεῖ, ἂν τὸ ἀποφασίσει, μὲ 
ἀτομική της εὐθύνη, νὰ ὀρθώσει 
ἀντίσταση στὸν σημερινὸ κατή-
φορο τῆς ἀπαξίας, τῆς φτήνιας, 
τῆς διαφθορᾶς καὶ τοῦ ἀχαλίνω-
του εὐδαιμονισμοῦ. Μπορεῖ, μὲ 
εὐθύνη, ἐπαναλαμβάνω, λόγου, 
ἔργου καί, πρὸ παντός, μὲ εὐθύ-
νη τοῦ προσωπικοῦ της παρα-

K

K
Mάννα καὶ φορέας μητρικῆς φροντίδας δὲν εἶναι 

μόνο ἡ φυσικὴ μητέρα. Κάθε γυναίκα μπορεῖ 
νὰ προσωποποιήσει τὶς ἰδιότητες τῆς μάννας γιὰ 
κάθε παιδὶ ποὺ θὰ συναντήσει στὸν δρόμο της 
καὶ θὰ θελήσει νὰ τὸ νιώσει γιὰ δικό της παιδί.
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δείγματος, νὰ ἀγωνιστεῖ καὶ νὰ 
διεκδικήσει τὸ ξαναστήσιμο μιᾶς 
Παιδείας ποὺ θὰ ἐξουδετερώνει 
τοὺς νόμους τῆς ζούγκλας ποὺ 
ἐπικρατοῦν γύρω μας. Μπορεῖ 
νὰ διεκδικήσει γιὰ τὰ παιδιά 
μας μιὰ ἐκπαίδευση σύγχρο-
νη, εὐρωπαϊκοῦ ἐπιπέδου, ποὺ 
ὅμως θὰ σέβεται τὴν  Ἱστορία, 
τὸν πολιτισμό, τὶς παραδόσεις 
καὶ τὴ θρησκεία μας.  Ἐννοῶ 
τὶς ρίζες μας καὶ τὴν ταὐτότητά 
μας. Διότι, ὅπως ἀκριβῶς ἕνας 
ἄνθρωπος ποὺ χάνει τὴ μνήμη 
του δὲν γνωρίζει πιὰ οὔτε ποιὸς 
εἶναι οὔτε ποῦ πηγαίνει καὶ ποιὸς 
εἶναι ὁ προορισμός του, ἔτσι κι 
ἕνας λαὸς ποὺ ἀγνοεῖ τὴν ἱστο-
ρία, τὴ θρησκεία καὶ τὶς παρα-
δόσεις του, δηλαδὴ ὅ,τι συνιστᾷ 
τὴ μνήμη του, χάνει τελικῶς τὴν 
ταὐτότητά του.

Ἡ κάθε  Ἑλληνίδα, μὲ τὸ δι-
κό της παράδειγμα, μπορεῖ νὰ 
ἐμπνεύσει καὶ νὰ καλλιεργήσει 
μιὰ ὑγιῆ καὶ πολύτιμη αὐτοπε-
ποίθηση στὰ νιάτα. Μιὰ αὐτο-
πεποίθηση ποὺ προκύπτει ἀπὸ 
τὴν ἐπίγνωση τῶν ἐξαιρετικῶν 
προσόντων τοῦ λαοῦ μας, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ τὴν ταὐτόχρονη θαρρα-
λέα καὶ ὑγιῆ παραδοχὴ καὶ κα-
ταπολέμηση τῶν ἐλαττωμάτων 
καὶ ἀδυναμιῶν μας. Διότι, ὅπως 
ἔχει ἐπισημάνει ὁ συγγραφέας 
καὶ ἱστορικὸς Σαράντος Καργά-
κος, «λαὸς ποὺ εἶναι βέβαιος γιὰ 
τὶς ἀξίες του σημαίνει πὼς εἶναι 
λαὸς βέβαιος γιὰ τὸν ἑαυτό του 
καὶ γιὰ τὸ μέλλον του».

Ὡς ἐλάχιστα παραδείγματα 
μιᾶς τέτοιας συμπεριφορᾶς τῆς 
σύγχρονης  Ἑλληνίδας μάννας, 
ἀλλὰ ὄχι μόνο, ἔχω νὰ προτείνω 
γιὰ τὴν καθεμιὰ καὶ τὸν καθέναν 
ἀπὸ μᾶς, ὅταν τὸ παιδί μας, τὸ 
ἀνεψάκι μας, τὸ βαφτιστήρι μας, 
τὸ γειτονάκι μας, ὁ μαθητής μας 
ἢ τὸ παιδὶ τοῦ φίλου μας φεύγει, 
γιὰ νὰ σπουδάσει στὸ ἐξωτερικό, 
μαζὶ μὲ τὶς εὐχὲς καὶ τὸ φυλαχτὸ 
ποὺ θὰ τοῦ δώσουμε, νὰ τοῦ με-
ταγγίζουμε κι αὐτὴ τὴν ὑποθήκη: 

« Ἐκεῖ ποὺ θὰ εἶσαι, παιδί μου, 
νὰ μὴν ξεχάσεις ποτὲ ὅτι εἶσαι  
Ἕλληνας, δηλαδὴ ἄρχοντας 
στὴν ψυχὴ καὶ στὸ πνεῦμα, γιατὶ 
ἔχεις προικιστεῖ μὲ ἀξεπέραστους 
πνευματικοὺς θησαυρούς. Προ-
σπάθησε, μὲ τὴ συμπεριφορά 
σου, νὰ μὴν ὑποτιμήσεις ποτὲ 
αὐτό σου τὸ προνόμιο».

Νὰ προσθέσω ὅτι, ὅπως 
ἡ Σπαρτιάτισσα μάννα, στὸ 
μοιρολόι γιὰ τὸν γιό της ποὺ 
σκοτώθηκε ἐκεῖ ψηλὰ στὴ Μα-
κεδονία κατὰ τὸν Μακεδονικὸ  
Ἀγῶνα, παραγγέλλει στὸν ξένο 

ποὺ περνᾷ, «Πές του νὰ κάθεται 
ἐκειδὰ καὶ νὰ φυλάει τὸ σύνορο», 
ἔτσι κάθε σύγχρονη  Ἑλληνίδα 
πρέπει νὰ φροντίσει, ὥστε τὰ 
σύγχρονα  Ἑλληνόπουλα νὰ συ-
νειδητοποιήσουν ὅτι, ὅπου καὶ 
ἂν βρίσκονται, μέσα ἢ ἔξω ἀπὸ 
τὸν στενὸ ἑλληνικὸ γεωγραφικὸ 
χῶρο, εἴτε τὸ θέλουν εἴτε ὄχι, 
ἀφοῦ εἶναι  Ἕλληνες, ἀντιπρο-
σωπεύουν πρεσβευτὲς ἀλλὰ καὶ 
φρουροὺς ὅλων ἐκείνων ποὺ 
συνιστοῦν καὶ συγκροτοῦν τὴν 
ἔννοια τῆς πατρίδας.

Ἀκόμα, ἂς μὴν παραλείπου-
με, μέσα στὰ τόσα δῶρα ποὺ 
κάνουμε στὰ νιόπαντρα παιδιά 
μας, νὰ συμπεριλάβουμε καὶ 

μιὰ Γαλανόλευκη, ποὺ στὸ και-
νούργιο σπιτικό τους θὰ στολίζει 
τὸ μπαλκόνι τους στὶς  Ἐθνικὲς  
Ἑορτές.  Ἂς προσθέσουμε μιὰ 
Καινὴ Διαθήκη γιὰ μιὰ ὥρα 
προσευχῆς, ἕναν Σολωμό, ἕναν 
Παπαδιαμάντη, ἕναν Τσάτσο κι 
ἕναν  Ἐλύτη, γιὰ τὴν ἀπόλαυ-
ση ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσφάλεια ποὺ 
προσφέρει ἡ ὀμορφιὰ τῆς δικῆς 
μας γλώσσας. Αὐτῆς ποὺ προι-
κοδότησε ὅλες τὶς γλῶσσες 
τοῦ δυτικοῦ κόσμου καὶ τρα-
γούδησε τὸ μεγαλεῖό της ὁ Νι-
κηφόρος Βρεττάκος λέγοντας: 

«Εὐχαριστῶ τὶς μακριὲς σειρὲς 
τῶν προγόνων, ποὺ δούλεψαν 
τὴ φωνή, τὴν τεμάχισαν σὲ κρί-
κους, τὴν κάμαν νοήματα, τὴ 
σφυρηλάτησαν ὅπως τὸ χρυ-
σάφι οἱ μεταλλουργοί, κι ἔγινε  
Ὅμηροι, Αἰσχύλοι, Εὐαγγέλια 
καὶ ἄλλα κοσμήματα».

Κι ἂς θυμόμαστε συχνὰ 
αὐτὸ ποὺ τόσο εὔστοχα εἶχε πεῖ 
ὁ Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος: « Ἡ  
Ἑλλάδα, ὅπως καὶ ἡ εὐγένεια, 
ὑποχρεώνει». Καὶ μάλιστα, προ-
χωρώντας λίγο τὴ σκέψη του, 
ἂς κατανοήσουμε ὅτι ἡ  Ἑλλάδα 
ὑποχρεώνει ἀμφίδρομα: Αὐτὸν 
μὲν ποὺ τὴν ἔχει πατρίδα του τὸν 
ὑποχρεώνει νὰ τὴν τιμᾷ καὶ νὰ 

K
K

Ἡ σύγχρονη  Ἑλληνίδα μάννα μπορεῖ, ἂν τὸ 
ἀποφασίσει, μὲ ἀτομική της εὐθύνη, νὰ ὀρθώ-

σει ἀντίσταση στὸν σημερινὸ κατήφορο τῆς 
ἀπαξίας, τῆς φτήνιας, τῆς διαφθορᾶς καὶ τοῦ 

ἀχαλίνωτου εὐδαιμονισμοῦ. Μπορεῖ, μὲ εὐθύ-
νη, λόγου, ἔργου καί, πρὸ παντός, μὲ εὐθύνη 
τοῦ προσωπικοῦ της παραδείγματος, νὰ ἀγω-
νιστεῖ καὶ νὰ διεκδικήσει τὸ ξαναστήσιμο μιᾶς 
Παιδείας ποὺ θὰ ἐξουδετερώνει τοὺς νόμους 

τῆς ζούγκλας ποὺ ἐπικρατοῦν γύρω μας. 
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τῆς συμπεριφέρεται ἀναλόγως, 
ἐνῷ τὸν ξένο ποὺ τὴ συναντᾷ καὶ 
τὴ γνωρίζει τὸν ὑποχρεώνει νὰ 
θυμᾶται καὶ νὰ σέβεται τὴ σημα-
σία τῆς προσφορᾶς της.

*     *     *

Χαρακτηρίσαμε ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ δύσκολο τὸν ρόλο τῆς 
σύγχρονης μητέρας.  Ὅμως κα-
νεὶς ποτὲ δὲν διανοήθηκε νὰ τῆς 
ἀμφισβητήσει τὴν ἀντοχὴ καὶ τὴν 
ἀποτελεσματικότητά της στὰ δύ-
σκολα.  Ἑπομένως, ἡ σύγχρονη  
Ἑλληνίδα, μὲ τὴ δύναμη τῶν 
φυσικῶν ἰδιοτήτων της καὶ τὴ 
διεισδυτικότητά της στὴν κοινω-
νία, στοὺς πολλαπλοὺς ρόλους 
ποὺ ἤδη ἀνέφερα, ἀλλὰ κυρίως 
στὸν ρόλο τῆς μάννας, μπορεῖ 
καὶ νὰ διεκδικήσει πολλὰ γιὰ τὸ 
μέλλον τῶν παιδιῶν μας, ἀλλὰ 
καὶ νὰ τοὺς ἐμπνεύσει πολὺ πε-
ρισσότερα.

Ἡ σύγχρονη  Ἑλληνίδα μη-
τέρα μπορεῖ δηλαδὴ νὰ κάνει 

Ποιός, τῆς μάννας τὸ ἔργο
μπορεῖ νὰ λογιάσει,
σὰν βάζει τὸ κερὶ
στὴ βρεφικὴ παλάμη
καὶ στὴ μικρὴ καρδιὰ
τὴν πρώτη ὁρμήνια...

Σὰν σμίγοντας
τὰ τρία δαχτυλάκια,
τὸ σταυρικό, σωτήριο σχῆμα
στὸ τρυφερὸ στῆθος 
χαράζει...

Ποιός, τῆς μάννας τὸ γάλα
μπορεῖ νὰ ζυγιάσει,
σὰν μ’ αὐτὸ μεταγγίζει
Σῶμα καὶ Αἷμα Θεοῦ
στοῦ Παιδιοῦ της τὸ αἷμα...

Ποιός, τῆς μάννας τὰ δάκρυα
μπορεῖ νὰ μαζέψει,
καθὼς στάζουν στ’ ἀλεύρι
νὰ ζυμώσουν τὸ πρόσφορο,
γιὰ ἕναν Πέτρο, Μαρία 
ἢ Νίκο...

Καὶ ποιός, νὰ μετρήσει μπορεῖ
τὶς ἀτέλειωτες νύχτες,
ποὺ ὀρθὴ περιμένει
στὴ μισάνοιχτη πόρτα,
τὰ γνωστά της πατήματα...

Σὰν τὴ βρῆτε στὸ δρόμο, 
μεριάστε...
πάντα τρέχει μὲ βία
νὰ προκάνει τὸ χρέος...
Στὴ γερτή της τὴν πλάτη,
ἑνὸς κόσμου σηκώνει 
τοὺς ἄθλους...

Ποιός, τῆς μάννας τὸ ἔργο
μπορεῖ νὰ λογιάσει...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ποιὸς μπορεῖ...

τὰ ἑλληνικὰ νιάτα νὰ αἰσιοδο-
ξήσουν καὶ νὰ ξαναβροῦν ἕνα 
ἀληθινὸ ἰδανικό, ἕνα νόημα 
ζωῆς διαφορετικό, ποὺ θὰ βρί-
σκεται πέρα ἀπὸ τὴ μονοσήμα-
ντη, στεῖρα, ψυχρὴ καὶ ἀδυσώ-
πητη οἰκονομική της διάσταση.  
Ἕνα νόημα ὡς ἀπάντηση στὴν 
πρόκληση τῆς ἰσοπεδωτικῆς 
παγκοσμιοποίησης καὶ στὰ ση-
μεῖα τῶν καιρῶν.  Ἕνα νόημα 
ποὺ θὰ βασίζεται στὴν ἐπιδίωξη 
μιᾶς διάκρισης στὸ ἦθος, στὴν 
ἐργατικότητα, στὰ γράμματα καὶ 
στὶς ἐπιστῆμες. Διάκριση ἀτομι-
κή, ἀλλὰ καὶ συλλογικὴ γιὰ τὴν 
Πατρίδα μας. Αὐτὴ ἡ διάκριση 
θὰ ἀντιπροσωπεύει, θὰ δηλώ-
νει καὶ θὰ συνιστᾷ, συγχρόνως, 
ἐπιβράβευση τῆς προσήλωσης 
τῶν μαννάδων στὶς ἀκριβὲς δικές 
μας διαχρονικὲς καὶ ἀξεπέραστες 
ἀξίες.

ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν
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Στὶς 27 Δεκεμβρίου, τρίτη 
μέρα τῶν Χριστουγέν-
νων τοῦ 1916, ἡ  Ἁμισός, 

ἀποικία τῶν  Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ 
2000 π.Χ. στὰ νότια παράλια 
τοῦ Εὐξείνου Πόντου, ἡ περί-
φημη Σαμψούντα, κυκλώθηκε 
ἀπὸ τουρκικὸ στρατό.  Ὁ τελά-
λης διαλαλοῦσε σ’ ὅλους τοὺς 
δρόμους καὶ τὰ παραδρόμια 
τῆς πόλης μὲ στεντόρεια φωνὴ 
τὴ διαταγὴ τοῦ πασᾶ νὰ συνα-
θροιστοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι 
ἀνεξαιρέτως στὴν κεντρικὴ πλα-
τεῖα, γιὰ νὰ τοὺς μιλήσει.  Ὅσοι 
παρουσιάστηκαν συνελήφθη-
σαν καὶ φυλακίστηκαν στοὺς 
στρατῶνες, ἐνῷ τὴν ἴδια ὥρα οἱ 
Τοῦρκοι ἔμπαιναν στὰ σπίτια τῶν 
κρατουμένων Χριστιανῶν, τὰ λε-
ηλατοῦσαν, ἅρπαζαν ὅ,τι μπο-
ροῦσε νὰ μετακινηθεῖ, κι ὕστερα 
παρέδιδαν τὰ σπίτια στὴ φωτιά, 
πυρπολώντας καὶ ἀφανίζοντας 
καὶ ὅσους κρύβονταν σ’ αὐτά.

Κάποιοι ἀπὸ τοὺς φυλα-
κισμένους στοὺς στρατῶνες 
ὑποχρεώθηκαν ἀμέσως, ὅπως 
ἦταν, χωρὶς ἄλλα ροῦχα, χωρὶς 
τρόφιμα, γέροντες καὶ γυναῖκες, 
λεχῶνες, βρέφη καὶ νήπια, νὰ 
πεζοποροῦν μές στὴ νύχτα καὶ 
τὸ δριμὺ ψῦχος, μ’ ἕνα λυσσα-
σμένο βοριᾶ νὰ λυσσομανάει 
πάνω στὰ χιονοσκέπαστα βουνά, 
μὲ προορισμὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς 
Μικρᾶς  Ἀσίας, χιλιάδες χιλιόμε-
τρα μακριά.  Ἦταν μιὰ ὁδοιπορία 
προαποφασισμένου θανάτου. Σὲ 
λίγες ἡμέρες θὰ ἀκολουθοῦσαν 
τὴν ἴδια πορεία τοῦ χαμοῦ καὶ οἱ 
ὑπόλοιποι φυλακισμένοι στοὺς 
στρατῶνες Χριστιανοί.

Ἡ νεαρὴ  Ὄλγα μὲ τὸ 6μηνο 
βρέφος της τυχαῖα βρέθηκε σ’ 
αὐτοὺς ποὺ παρέμειναν στοὺς 
στρατῶνες.  Ἦταν μόνη μὲ τὸ 
παιδί της στὸν κόσμο. Στενοὺς 

συγγενεῖς δὲν εἶχε.  Ὁ πατέρας, 
ὁ ἀδελφὸς καὶ ὁ ἄντρας της 
εἶχαν στρατολογηθεῖ στὰ ἀμελὲ 
ταμπουρού, τὰ τάγματα κατανα-
γκαστικῆς ἐργασίας, ὅπου ἀπὸ 
τὴ σκληρὴ δουλειά, τὸ λιγοστὸ 
φαΐ, τὸ κρύο, τὶς κακουχίες καὶ 
τὶς ἀρρώστιες λίγοι ἐπιβίωναν. 
Στὴν πραγματικότητα, ἦταν τάγ-
ματα θανάτου τῶν Χριστιανῶν 
τῆς  Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατο-
ρίας.  Ἡ μάννα της εἶχε πεθάνει 
ἀπὸ τὸν καημό της λίγους μῆνες 
πρίν, μόλις ποὺ πρόλαβε νὰ 
δεῖ τὸ πρῶτο ἐγγονάκι. Αὐτὴ ἡ 
χαρὰ ὅμως δὲν ἀνέστρεψε τὸν 
μαρασμὸ τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ὀδύ-
νη της γιὰ τὸν βέβαιο χαμὸ τοῦ 

παιδιοῦ της, τοῦ ἄντρα της καὶ 
τοῦ γαμπροῦ της.  Ἔσβησε σὰν 
πληγωμένο πουλάκι, καὶ καλὰ 
ποὺ ἔφυγε νωρὶς καὶ γλίτωσε τὴ 
λαίλαπα ποὺ ἀκολούθησε.

Οἱ Χριστιανοὶ κρατούμενοι 
στοὺς στρατῶνες τῆς  Ἁμισοῦ 
πέρασαν τὸ πρῶτο βράδυ σὲ 
μιὰ θανατερὴ ἀγωνία. Εἶχαν 
γίνει μάρτυρες ἀπὸ τὸν  Ἀπρί-
λιο ὣς τὸν  Ὀκτώβριο τοῦ 1915 
τῶν ἐκτοπισμῶν τῶν  Ἀρμενίων, 
τότε ποὺ εἶχαν κατακλυσθεῖ οἱ 
δρόμοι τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας ἀπὸ 
χιλιάδες δύστυχα πλάσματα, 

ποὺ βάδιζαν συνεχῶς, χωρὶς νὰ 
γνωρίζουν τὸν προορισμό τους, 
σκεπασμένα ἀπὸ πάνω ὣς κάτω 
μὲ σκόνη, μὲ πόδια πληγιασμένα 
ἀπ’ τὴν πεζοπορία, λογχιζόμενα 
καὶ παντοιοτρόπως κακοποιού-
μενα ἀπὸ τοὺς τζανταρμάδες 
ποὺ τὰ συνόδευαν, ἐξαθλιωμέ-
να, ἀξιοθρήνητα, χωρὶς τίποτε 
πάνω τους νὰ θυμίζει ἀνθρώπι-
να ὄντα. Θυμοῦνταν τὶς ἱκεσίες 
τους πρὸς αὐτούς, τοὺς ὁμόθρη-
σκούς τους Ποντίους. «Προσευ-
χηθῆτε γιὰ μᾶς», παρακαλοῦσαν 
περνώντας ἀπὸ μπροστά τους 
μὲ μάτια ποὺ ἔσταζαν πόνο καὶ 
δάκρυ. Οἱ αἰχμάλωτοι τῆς  Ἁμι-
σοῦ ἤξεραν ὅτι τώρα εἶχε ἔρθει ἡ 

σειρά τους. Τὸ σατανικὸ σχέδιο 
«ἡ Τουρκία γιὰ τοὺς Τούρκους», 
προέβλεπε καὶ τὴ δική τους ἐξό-
ντωση.

Ὅλη νύχτα σιγομιλοῦσαν 
τουρτουρίζοντας ἀπὸ τὸ κρύο 
μές στοὺς στρατῶνες, ἀντάλλασ-
σαν πληροφορίες καὶ γνῶμες, 
θρηνοῦσαν τοὺς συγγενεῖς καὶ 
φίλους τους ποὺ εἶχαν ἤδη 
ὑποχρεωθεῖ σὲ ὁδοιπορία θα-
νάτου, καὶ τώρα, ἀπὸ τὴν πολλὴ 
ταλαιπωρία, θὰ ἔμοιαζαν μὲ τοὺς 
ἐκτοπισμένους  Ἀρμενίους ποὺ 
ἔβλεπαν τὴν προηγούμενη χρο-

Ἡ μάννα
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νιά. Κουβέντιαζαν γιὰ τὶς μετα-
πτώσεις τῆς ζωῆς τὶς ἀπροσδό-
κητες, σκέφτονταν μὲ σπαραγμὸ 
καὶ τὸ δικό τους αὔριο, ποὺ πρό-
βαλλε ἀπειλητικὸ καὶ δυσοίωνο.

Τὰ παιδιὰ ὀσμίζονταν τὴ δυ-
στυχία ποὺ πλανιόταν στὸ χῶρο, 
διαισθάνονταν τὴν ἀπόγνωση 
τῶν μεγάλων καὶ ξυπνοῦσαν 
κλαίγοντας. Ζητοῦσαν νερό, γά-
λα, ψωμί. Περισσότερο ἔκλαιγε 
τὸ μωρὸ τῆς  Ὄλγας, τὸ μόνο 
βυζανιάρικο μέσα σ’ αὐτὴ τὴν 
ἀπελπισμένη ὁμήγυρη.  Ἡ μη-
τέρα του, ἄσιτη καὶ διψασμένη 
τόσες ὧρες, δὲν κατέβαζε γάλα 
νὰ τὸ θηλάσει.

Λίγο πρὶν τὸ χάραμα, ὅταν 
τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας ἦταν πιὸ 
βαθὺ κι οἱ φρουροί τους εἶχαν 
παραδοθεῖ σ’ ἕνα κουρασμέ-
νο ὕπνο, μπῆκε κλεφτὰ ἕνας 
Τοῦρκος τζανταρμᾶς καὶ πλησί-
ασε ἕναν ὀγδονταπεντάχρονο 
γέροντα.  Ἐκεῖνος θεώρησε ὅτι 
ἦλθε ὁ χωροφύλακας νὰ τὸν 
πάρει ἔξω γιὰ ἐκτέλεση, σηκώ-
θηκε μ’ ἐπισημότητα, ἔκανε τὸν 
σταυρό του καὶ σιγομουρμούρι-
ζε λόγια προσευχῆς.  Ὁ Τοῦρκος 
φρουρὸς ἔσκυψε στ’ αὐτί του καὶ 
τοῦ ψιθύρισε:

– Παπποῦ, δὲν μ’ ἀναγνώρι-
σες;  Ὁ δισέγγονός σου εἶμαι, ὁ 
Χαράλαμπος, τῆς ἐγγονῆς σου 
τῆς Μαρίας, ποὺ ζοῦμε στὴν 
Κρώμνη, κρυπτοχριστιανοί.

Ὁ γέροντας τὸν κοίταξε καλὰ 
καλὰ μὲ τὰ θολά, σβησμένα μά-
τια του, ποὺ διὰ μιᾶς φωτίστη-
καν.

– Παιδάκι μου, τὸν ἀγκάλια-
σε. Αἷμά μου, ρίζα μου, ἐσένα 
δὲν θὰ γνωρίσω; Τί κάνει ἡ 
μάννα σου; πῶς εἶναι ἡ γιαγιά 
σου, ἡ κόρη μου ἡ Παρθένα;  
Ἐσὺ πῶς βρέθηκες ἐδῶ;  Ἔγινες 
Τοῦρκος χωροφύλακας;

– Ναί, παπποῦ. Καὶ ἦλθα νὰ 
σᾶς σώσω, τοῦ σιγοψιθύρισε. Σὲ 
τρεῖς μέρες θὰ σᾶς ἐκτοπίσουν 
κι ἐσᾶς στὴν περιοχὴ τῆς  Ἄγκυ-
ρας. Στὸ δρόμο θὰ πεθάνουν οἱ 

ἐνενῆντα ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ ποὺ 
εἶστε σ’ αὐτὸ τὸ θάλαμο.  Ἐσύ, 
παπποῦ, θὰ εἶσαι ἀπὸ τοὺς πρώ-
τους. Δὲν θ’ ἀντέξεις τὸ κρύο, 
τὴν ἐξαντλητικὴ πορεία, τὶς 
βουρδουλιές, τὴν πεῖνα καὶ τὴ 
δίψα. Αὔριο θὰ ρίξω ναρκωτικὸ 
στὸ συσσίτιο τῶν φρουρῶν καὶ 
θὰ φύγουμε μέσ’ ἀπ’ τὰ βουνὰ 
γιὰ τὴν παραλία.  Ἔχω εἰδοποι-
ήσει καράβι νὰ μᾶς περιμένει. 
Θὰ μᾶς βγάλει στὴ Ρωσία, ὅπου 
ὑπάρχουν χιλιάδες Πόντιοι.  
Ἀπὸ κεῖ φεύγουμε γιὰ  Ἑλλάδα.

Στὶς τρεῖς τὰ ξημερώματα τῆς 
ἑπόμενης, περίπου ἑκατὸ σκιὲς 
ξεγλιστροῦσαν σὰν τὰ φαντά-
σματα ἀπὸ τὴ μιὰ πτέρυγα τῶν 
τουρκικῶν στρατώνων καὶ χώ-
νονταν βιαστικὰ κάτω ἀπ’ τὸ 
ὠχρὸ σεληνόφως στὰ βαθύσκια 
κι ἄφεγγα δάση σὲ μιὰ ξεπνοϊ-
σμένη πορεία ἐλπίδας πρὸς τὴν 
ἐλευθερία.

Ἡ  Ὄλγα, νεαρὴ γυναίκα μὲ 
ἀκμαῖες δυνάμεις, σκληραγω-
γημένη, περπατοῦσε βιαστικὰ 
ἀνάμεσα στοὺς πρώτους, παρ’ 
ὅλο τὸ βάρος τοῦ ἑξάμηνου 
βρέφους ποὺ κρατοῦσε στὴν 
ἀγκαλιά της. Πρὶν ξεκινήσουν, 
τὸ εἶχε θηλάσει. Εἶχε στύψει μὲ 
ὅλη της τὴ δύναμη τὰ στήθη της 
νὰ βγάλουν καὶ τὴν τελευταία 
σταγόνα γάλα, γιὰ νὰ χορτάσει 

τὸ μωρὸ καὶ νὰ μὴν κλαίει καὶ 
προδώσει τὴν παρουσία τους. 
Τὶς πρῶτες τρεῖς ὧρες ἐκεῖνο 
κοιμόταν μακάριο στὴν ἀγκα-
λιά της. Κάποια στιγμὴ ὅμως 
ξύπνησε, ἄρχισε νὰ μινυρίζει 
παραπονεμένο, ἐκείνη τό ’βαλε 
στὸ στῆθός της νὰ τὸ ξεγελάσει, 
ἀλλὰ τὸ βρέφος πεινοῦσε, καὶ 
σὲ λίγο ἄρχισε νὰ κλαίει γοερά.

– Κάν’ το ἀμέσως νὰ σωπά-
σει, τὴν πρόσταξε αὐστηρὰ ὁ 
Χαράλαμπος.  Ἂν μᾶς προδώσει 
τὸ κλάμα του, θὰ μᾶς περάσουν 
ὅλους ἀπὸ μαχαίρι.

Ἐκείνη τὸ κουνοῦσε πέρα 
δῶθε μὲ ἀγωνία. Τὰ χέρια της 
ἔτρεμαν, τὰ μάτια της εἶχαν δι-
ασταλεῖ ἀπὸ τρόμο καὶ εὐθύ-
νη.  Ἔνιωθε νὰ τὴ σταυρώνουν. 
Ξύπνησαν καὶ τὰ μεγαλύτερα 
παιδιά, ἀλλὰ ὑπάκουσαν στὶς 
ἐναγώνιες ὁρμήνειες τῶν μανά-
δων τους καὶ δὲν ἔβγαλαν ἄχνα. 
Μόνο τὸ βρέφος τῆς  Ὄλγας 
ἐξακολουθοῦσε νὰ ταράζει τὴν 
παγωμένη σιγαλιὰ τοῦ δάσους.

– Πνίξ’ το, τῆς εἶπε ὁ Χαρά-
λαμπος βλοσυρά. Θὰ πάρεις στὸ 
λαιμό σου ἑκατὸ ἀνθρώπους.

– Κάνε ὅ,τι σοῦ λέει, τὴν πρό-
σταξαν σκληρὰ καὶ δυὸ τρεῖς 
ὥριμοι ἄνδρες.  Ἀλλιῶς θὰ σ’ 
ἀφήσουμε ἐδῶ, στὸ δάσος, κι 
ἂν γλιτώσεις ἀπ’ τ’ ἀγρίμια, θὰ 
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σὲ βροῦν οἱ Τοῦρκοι, θὰ σὲ γλε-
ντήσουν κι ὕστερα θὰ σὲ σκο-
τώσουν μὲ βασανιστήρια. Θὰ 
κακοθανατίσεις.

Ἡ  Ὄλγα πάγωσε στὸ ἄκου-
σμα αὐτῶν τῶν σιδηρόηχων λό-
γων, ποὺ σὰν καταρράκτες λέξε-
ων ξεχύνονταν νὰ τὴν πνίξουν. 
Εἶχε ἀγκαλιάσει τὸ μωρό της μὲ 
τὰ δυό της χέρια καὶ τό ’σφιγγε 
στὸν κόρφο της, μὴν τυχὸν καὶ 
ἁπλώσει κανεὶς χέρι κακόβουλο 
πάνω του. Τὰ μάτια της ἀγριεμέ-
να πετοῦσαν φωτιές. Περιέφε-
ρε τὸ βλέμμα της στὰ πρόσωπα 
τῶν συμπατριωτῶν της, ποὺ 
τὴν εἶχαν περικυκλώσει σὰν 
χορὸς ἀρχαίας τραγῳδίας, μὲ 
τὴν ἐλπίδα νὰ βρεῖ κάποιον συ-
μπαραστάτη. Μάταιη ἡ ἐλπίδα.  
Ἔβλεπε μάτια σκιαγμένα, γεμάτα 
φόβο, ταραχὴ κι ἀγωνία, μάτια 
πανικόβλητα νὰ τὴν κοιτάζουν 
ἱκετευτικά, κι ἄλλα μάτια, παγε-
ρά, ἄδεια ἀπὸ συναίσθημα, καὶ 
δίπλα μάτια ἀγριωπά, ἑρεβώδη, 
γεμάτα ἀπειλή. Κατανοοῦσε τὰ 
αἰσθήματά τους.  Ἀπὸ τὴν ἀπό-
φασή της κρεμόταν ἡ ζωὴ ἢ ὁ 
κακοθανατισμός τους.

Μιὰ ἡλικιωμένη, μακρινὴ 
συγγένισσά της τὴν πλησίασε 
περισσότερο κι ἅπλωσε τὰ χέρια 
της νὰ τῆς πάρει τὸ παιδί.

– Δῶσ’ το, κόρη μου, θὰ τὸ 
τακτοποιήσω ἐγώ. Προχώρα ἐσὺ 
μὲ τοὺς ἄλλους. Εἶσαι νέα, εἶσαι 
ὄμορφη, θὰ κάνεις πολλὰ παι-
διά. Πρέπει νὰ ζήσεις.

–  Ὄχι! ἀντήχησε ἀμέσως σὰν 
οὐρλιαχτὸ ἡ ἄρνηση τῆς  Ὄλγας, 
ἐνῷ ἡ ψυχή της ἔσταζε αἷμα. Δὲν 
σκοτώνω τὸ παιδί μου.  Ἀλλὰ 
οὔτε κι ἐσᾶς δὲν παίρνω στὸ 
λαιμό μου. Προχωρῆστε, εἶπε 
ἀποφασιστικά. Θὰ μείνω ἐδῶ.

Ἡ  Ὄλγα δὲν μποροῦσε νὰ 
λειτουργήσει ὡς ἕνα περίκλειστο 
κέλυφος ἐγωκεντρισμοῦ. Εἶχε 
ἀρχοντικὴ ψυχή. Τῆς ἦταν ἀδια-
νόητο νὰ θυσιάσει τοὺς ἄλλους.

Ἐκεῖνοι, μὲ τὸν πανικὸ στὴν 
ψυχή τους ἀπὸ τὸ συνεχόμε-

νο γοερὸ κλάμα ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε ν’ ἀποκαλύψει τὴν πα-
ρουσία τους, δὲν περίμεναν νὰ 
τὸ ἀκούσουν δεύτερη φορά.  
Ἀπομακρύνθηκαν βιαστικά, 
ἀνακουφισμένοι, καὶ μόνο δυὸ 
τρεῖς ἄφησαν γιὰ λίγο τὴ σκέψη 
τους πίσω στὴν ἄγρια μοναξιὰ 
τῆς νεαρῆς μάννας μὲ τὸ βλαστό 
της καὶ ψιθύρισαν λόγια συμπό-
νοιας, καθὼς ἔτρεχαν πρὸς τὴ 
σωτηρία.

Ἡ ἀπόλυτη ἐρημία τύλιξε τὴν  
Ὄλγα. Αἰσθάνθηκε σὰ νά ’ταν 
μόνη σ’ ὅλο τὸ σύμπαν. Οἱ ἦχοι 
τοῦ δάσους ἀντηχοῦσαν τρομα-
κτικοί. Πάγωσε τὸ αἷμά της ἀπὸ 
ἕναν ἀρχέγονο φόβο. Περιπτυσ-
σόταν, καταφιλοῦσε τὸ πολυ-
αγαπημένο της σπλάγχνο, ποὺ 
εἶχε πιὰ ἀποκοιμηθεῖ ἀποκαμω-
μένο, γιὰ νἀ  ἀντλήσει κουράγιο.  
Ἡ ἀγάπη εἶναι τόσο δυνατὴ ὅσο 
κι ὁ θάνατος, κι ἐκείνη ἀπὸ ἀγά-
πη εἶχε ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό της. 

Στὴ μοναχικὴ μάννα

Τί λόγια νά ’βρω γιὰ νὰ ὑμνήσω ἐσένα μάννα,
ὅταν μονάχη μεγαλώνεις τὰ παιδιά σου;
στὴν προσφυγιά, στὸ χωρισμὸ ἢ στὴν ὀρφάνια
μ’ αὐτοθυσία προστατεύεις τὰ μικρά σου.

Πατέρας τους καὶ μάννα ἐσὺ
τὸ γολγοθᾶ σου μόνη ἀνεβαίνεις.
Ἡ πολιτεία δὲ σοῦ ἅπλωσε τὸ χέρι
οὔτε βραβεῖο σοὔδωσε κανείς.

Μονάχη στὸν ἀγῶνα, στὸ νυχτέρι,
κέρδισες τὸ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
Μαννούλα ἐσὺ μοναχική, μάννα βασανισμένη,
ἡ κοινωνία σοῦ χρωστᾷ.

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ!

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Σήκωσε ἕνα πρόσωπο καταφα-
γωμένο ἀπὸ ἐσωτερικὴ ἀγωνία 
κι ἀτένισε μέσ’ ἀπ’ τὶς φυλλω-
σιὲς τῶν πανύψηλων ἀειθαλῶν 
δέντρων τὸν ἔναστρο οὐρανό, 
ποὺ φαινόταν σὰ ν’ ἄχνιζε, γκρί-
ζος, σχεδὸν λευκός, γαλήνιος 
καὶ μυστηριώδης, καὶ μ’ ὅλη τὴ 
δύναμη τῆς ὀδυνώμενης ψυχῆς 
της ἐξέπεμψε μιὰ προσευχή:

– Κύριε  Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέη-
σόν με. Δικό Σου πλάσμα εἶμαι, 
Κύριε. Γενηθήτω μοι κατὰ τὸ 
θέλημά Σου.

Κάθισε κατάχαμα ἀκουμπι-
σμένη στὸν κορμὸ ἑνὸς πελώ-
ριου δέντρου, σφιχταγκάλιασε 
τὸ παιδί της καὶ περίμενε τὴν 
ἀπόκριση τοῦ Θεοῦ.

ΦΑΝΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΝΟΥ-
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Πολύτιμη πηγὴ σοφῶν 
συμβουλῶν γιὰ τὴν 
ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν  

μας εἶναι ἕνας μεγάλος Πατέρας 
τῆς  Ἐκκλησίας μας.  Ὁ ἅγιος  
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.  Ὁ 
ἱερὸς Χρυσόστομος δὲν εἶχε βέ-
βαια δικά του παιδιά· εἶχε ὅμως 
μεγάλη μόρφωση καὶ ἐμπειρία, 
καὶ μέσα ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς καὶ 
τὶς ὁμιλίες του μίλησε καθοδη-
γούμενος ἀπὸ τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα 
μὲ τρόπο διαχρονικὸ καὶ ἀξιό-
πιστο.  Ὅλοι μας ἀξίζει νὰ ἀνα-
τρέχουμε στὶς ὁδηγίες του, διό-
τι, καίτοι ἔχουν κάποια ἡλικία, 
ἔχουν τὴν ἀξιοπιστία καὶ τὴν 
ἐγκυρότητα ποὺ χρειαζόμαστε 
ὡς πυξίδα στὴν ἀνατροφὴ τῶν 
παιδιῶν μας.

Τὰ παιδιὰ εἶναι, μᾶς τονίζει 
ὁ ἅγιος, ὅπως τὸ μαλακὸ κε-
ρί, ὅπως ἡ ζωγραφική, ὅπως 
τὸ μαργαριτάρι, ὅπως ἡ κατα-
σκευὴ τῶν ἀγαλμάτων.  Ἐμεῖς 
οἱ γονεῖς παίρνουμε τὴν πρώτη 
ὕλη καὶ γινόμαστε καλλιτέχνες, 
ζωγράφοι, ἀγαλματοποιοί, καὶ 
κατασκευάζουμε πολῖτες τῆς 
Οὐράνιας Βασιλείας. Χρειάζεται 
λοιπὸν μεγάλη προσοχὴ στὴν 
κατασκευὴ τῆς βασιλικῆς εἰκό-
νας.  Ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ εἶναι 
πόλις καὶ ναὸς τοῦ Θεοῦ. Νὰ μὴ 
γίνει σπήλαιο λῃστῶν.  Ἡ κα-
τασκευή της χρειάζεται μεγάλη 
ἐπιμέλεια καὶ φροντίδα, καὶ ὁ 
γονιὸς ποὺ προσπαθεῖ ἔχει τὴν 
εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ, στὴν 
ἀντίθετη περίπτωση, ὁ ἀδιάφο-
ρος τιμωρεῖται.

Ἔδωσε λοιπὸν ὁ Θεὸς ἐξου-
σία στοὺς γονεῖς ἀπέναντι στὰ 

τέκνα τους, ἀλλὰ τοὺς ἔδωσε 
καὶ ἀγάπη, ὥστε νὰ χρησιμο-
ποιήσουν τὴν ἐξουσία τους, γιὰ 
νὰ τὰ ὁδηγήσουν στὴν ἀρετή. 
Πραγματικά, δὲν εἶναι μόνο ἡ 
ἐξασφάλιση τῶν βιοτικῶν ποὺ 
κάνει τὸν πατέρα, ἀλλὰ ἡ παι-
δαγωγία, οὔτε ἡ κυοφορία ποὺ 
κάνει μιὰ γυναῖκα μητέρα, ἀλλὰ 
ἡ καλὴ ἀνατροφή. Γι’ αὐτὸ ὁ  
Ἀπόστολος Παῦλος εἶπε γιὰ τὴ 
χῆρα «εἰ ἐτεκνοτρόφησεν» (Α΄ 

Τιμ., ε΄ 10). Δὲν εἶπε «ἂν γέννη-
σε παιδιά», ἀλλά «ἂν ἀνέθρεψε 
παιδιά». Τὸ ἕνα ὀφείλεται στὴ 
φύση, ἀλλὰ τὸ ἄλλο στὴν προ-
αίρεση. Καὶ ἀφοῦ γράφει γιὰ τὴ 
γυναῖκα ὅτι «σωθήσεται διὰ τῆς 
τεκνογονίας», προσθέτει «ἐὰν 
μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ 
ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης» (Α΄ 
Τιμ., β΄ 15), ποὺ σημαίνει: Τότε 
θὰ λάβει μεγάλη ἀμοιβή, ἂν 
τὰ παιδιὰ ποὺ γεννήθηκαν πα-

ραμείνουν στὴν πίστη καὶ στὴν 
ἀγάπη καὶ στὸν ἁγιασμό.

Ἐὰν λοιπὸν παρακινεῖς τὰ 
παιδιά σου, ἂν τὰ διδάσκεις, ἂν 
τὰ συμβουλεύεις, γιὰ τὴ φρο-
ντίδα σου αὐτὴ σὲ περιμένει 
μεγάλη ἀνταμοιβή. Τὰ παιδιὰ 
θὰ γίνουν ἀποδεκτὰ στὴν κοι-
νωνία, ἀλλὰ κυρίως ἀγαπητὰ 
στὸν Θεό. Θὰ μάθουν νὰ ἄρχο-
νται, νὰ ἐξουσιάζουν τὶς ἐπιθυ-
μίες τους, νὰ εἶναι φιλόστοργα, 

οἰκονόμα, νὰ ἀπεχθάνονται τὴν 
πολυτέλεια, θὰ εἶναι καλοὶ δι-
αχειριστὲς τῆς περιουσίας τους 
καὶ τῶν ὑποθέσεών τους. Στὴν 
ἀντίθετη περίπτωση, θὰ μᾶς 
συμβεῖ αὐτὸ ποὺ ἔπαθε ὁ πρε-
σβύτης  Ἠλεί, ποὺ δὲν διόρθω-
σε ὅπως ἔπρεπε τὰ ἐλαττώμα-
τα τῶν παιδιῶν του.  Ἐκεῖνος 
ὁ γέροντας, ἐπειδὴ ἦταν πολὺ 
ἐπιεικής, τιμωρήθηκε στὸ τέλος 
κι αὐτὸς μαζὶ μὲ ἐκεῖνα.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος  
γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν

Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά μας

K

K
Εἶναι σημαντικὸ νὰ παρατηρήσουμε ὅτι οἱ ὁδη-

γίες τοῦ ἁγίου  Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 
ἀπευθύνονται στοὺς γονεῖς καὶ ὄχι στὰ παιδιά, 
ἀντίθετα μὲ τὴ δική μας μεθοδολογία, ποὺ βά-
ζει στὸν στόχο τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς διόρθω-
σης τὸ παιδὶ καὶ ὄχι τοὺς ἑαυτούς μας.  Ὁ ἅγιος  
Ἰωάννης προσπαθεῖ νὰ φέρει ἐμᾶς στὸν σωστὸ 

δρόμο, καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα θεωρεῖ αὐτονόητη, 
ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει ἀνετώτερη, τὴ συμπό-

ρευση τῶν παιδιῶν μας.
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Ὡς πρὸς τὸν τρόπο λέγει: 
«Καὶ οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε 
τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’ ἐκτρέφετε 
αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ 
Κυρίου» ( Ἐφεσ., στ΄ 4). Μὴν 
τὰ παροργίζετε, ὅπως αὐτοὶ 
ποὺ τὰ ἀποκληρώνουν καὶ τὰ 
ἀπορρίπτουν καὶ τὰ ἐνοχλοῦν 
ὑπερβολικά, σὰν νὰ μὴν εἶναι 
ἐλεύθεροι, ἀλλὰ δοῦλοι. Καὶ 
γιὰ τὰ παιδιὰ λέει: «Τὰ τέκνα 
ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν 
ἐν Κυρίῳ» ( Ἐφεσ., στ΄ 1). Δη-
λαδή, τὰ παιδιὰ νὰ ὑπακούουν 
στοὺς γονεῖς τους σ’ αὐτὰ ποὺ 
οἱ γονεῖς δὲν ἔρχονται ἀντιμέ-
τωποι μὲ τὸν Θεό. Εἶναι σημα-
ντικὸ νὰ παρατηρήσουμε ὅτι 
οἱ ὁδηγίες τοῦ ἁγίου  Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου ἀπευθύνο-
νται στοὺς γονεῖς καὶ ὄχι στὰ 
παιδιά, ἀντίθετα μὲ τὴ δική μας 
μεθοδολογία, ποὺ βάζει στὸν 
στόχο τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς 
διόρθωσης τὸ παιδὶ καὶ ὄχι τοὺς 
ἑαυτούς μας.  Ὁ ἅγιος  Ἰωάννης 
προσπαθεῖ νὰ φέρει ἐμᾶς στὸν 
σωστὸ δρόμο, καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ 
πέρα θεωρεῖ αὐτονόητη, ἢ ἐν 
πάσῃ περιπτώσει ἀνετώτερη, τὴ 
συμπόρευση τῶν παιδιῶν μας.

Ἂς μιλήσουμε γιὰ τὴ σχέση 
τῶν παιδιῶν μὲ τὰ χρήματα. Νὰ 
μὴν μαθαίνουμε στὰ παιδιὰ ὅτι 

ἡ χρηματικὴ περιουσία εἶναι 
σπουδαῖο πρᾶγμα.  Ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν περιουσία προέρχονται οἱ 
παράλογες ἡδονὲς καὶ ἀπολαύ-
σεις καὶ ἀμέτρητα κακά, ὅταν 

πέσει σὲ χέρια ποὺ δὲν ξέρουν 
νὰ τὴ διαχειρισθοῦν. Θὰ ρω-
τήσει τώρα κάποιος: Πρέπει ἡ 
οἰκογένεια νὰ βιώσει τὴ στέρη-
ση ἀπὸ τὴν ἀφιλοκέρδεια τῶν 
γονιῶν; Θὰ βιώσει καὶ τὴ στέρη-
ση, θὰ βιώσει καὶ τὴν ἐπάρκεια, 
ὅταν θὰ δώσει ὁ Θεός. Καὶ τὰ 
παιδιὰ θὰ τὸ θυμοῦνται καὶ ἡ 
ἐμπειρία αὐτὴ θὰ τὰ στηρίξει 
στὶς δικές τους οἰκογενειακὲς 

δυσκολίες νὰ μὴν ἐργασθοῦν 
μὲ ἄνομα μέσα, γιὰ νὰ πλουτί-
σουν, τὰ δὲ χρήματα, ἐφόσον 
βγῆκαν μὲ τὴν εὐκολία τοῦ 
Θεοῦ, θὰ διατεθοῦν καὶ μὲ τὸν 

τρόπο ποὺ Αὐτὸς ὁρίζει.
Ὡς πρὸς τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν παιδιῶν μας, ὅλοι γνωρί-
ζουμε τὴν ἐπιθυμία τῶν γονιῶν 
νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ γραφὴ καὶ 
ἀνάγνωση, ἂν εἶναι δυνατὸν 
ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο. Βάζουμε 
παιδάκια νηπιακῆς ἡλικίας νὰ 
μετροῦν, νὰ διαβάζουν, νὰ μα-
θαίνουν  Ἀγγλικὰ καὶ Κινεζικά, 
ὑπολογιστές, μουσική, καλλιτε-
χνικά, καὶ καμαρώνουμε δημο-
σίως ἐπιδεικνύοντας τὶς δυνα-
τότητές τους. Δὲν θὰ σχολιάσω 
τώρα τὸ πῶς μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
καταστρέφουμε αὐτὴ τὴν ἡλικία 
μὲ τὴ ματαιοδοξία μας, καὶ τὰ 
παιδιὰ τὰ ἐγκαταλείπουν ὅλα, 
μαζὶ καὶ μᾶς, 10 χρόνια ἀργό-
τερα.

Θὰ ποῦμε καὶ κάτι ἄλλο.  
Ὅτι, μόλις τὸ παιδί μας μάθει 
νὰ ἐπικοινωνεῖ προφορικὰ καὶ 
γραπτά, δηλαδὴ μάθει γραφὴ 
καὶ ἀνάγνωση, ἐμπιστευόμαστε 
αὐτή του τὴν ἱκανότητα στὴ δι-
κή του κρίση καὶ στὴν κρίση 
διαφόρων ἀνευθύνων. Λογῆς 

K

K
Ἂν πιστεύουμε ὅτι ἡ πραγματικὴ χαρά, εἰρήνη 
καὶ εὐτυχία ὑπάρχει μόνο στὸν Χριστό, γιατί 

δὲν χαμηλώνουμε λίγο τὸν πῆχυ τῆς κοσμικῆς 
ἐπιστημονικῆς προοπτικῆς τῶν παιδιῶν μας ἤ, 
ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀφοῦ κατακτήσουμε τοὺς 
μορφωτικοὺς στόχους ποὺ θέτουμε, γιατί δὲν 
ἀναγνωρίζουμε ὅτι αὐτοὶ εἶναι σχετικοί, ὥστε 

νὰ ἐπιζητήσουμε καὶ τὴν πνευματικὴ μελέτη καὶ 
παιδεία;
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λογῆς ἱστορίες μὲ μάγους καὶ 
μάγισσες, μυθολογία, φαντα-
στικὲς ἀρρωστημένες ἀνοησίες 
διαστημικοῦ ἢ πνευματιστικοῦ 
περιεχομένου, κοινωνικὰ περι-
οδικὰ μὲ καλλιτεχνικὰ κουτσο-
μπολιὰ καὶ τέλος τὸ χάος τοῦ  
Ἴντερνετ γίνονται τὰ προσφιλῆ 
τους ἀναγνώσματα καὶ οἱ πνευ-
ματικοί τους ἐμπνευστές.

Πῶς μᾶς συμβουλεύει στὸ 
θέμα αὐτὸ ὁ ἅγιος  Ἰωάννης;  
Ἂς φροντίσουμε ἀπὸ νωρὶς τὸ 
παιδάκι νὰ ἐξοικειωθεῖ μὲ τὶς 
διηγήσεις τῆς Καινῆς καὶ τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης, καὶ προο-
δευτικὰ μὲ ὅλο τὸν πνευματικὸ 
πλοῦτο τῆς  Ἁγίας Γραφῆς, τοὺς 
Ψαλμούς, τοὺς Βίους τῶν  Ἁγί-
ων, τὶς προσευχὲς κτλ.

Στὴν ἀρχὴ ὁ γονιὸς τοῦ δι-
ηγεῖται μιὰ ἱστορία ἀπέξω ἢ μὲ 
τὴ βοήθεια ἑνὸς βιβλίου. Τὴν 
ἱστορία μπορεῖ νὰ τὴ διανθίσει 
μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ γίνεται 
συναρπαστική, ἐνῷ στὸ τέλος 
δίνει ἕνα μήνυμα στὸ παιδὶ γιὰ 
τὸ πῶς νικᾷ τὸ καλὸ καὶ δι-
καιώνεται αὐτὸς ποὺ στηρίζει 
τὶς ἐλπίδες του στὸν Θεό.  Ἂς 
ποῦμε γιὰ παράδειγμα τὴν ἱστο-
ρία τοῦ  Ἰωσήφ. Συνεχίζουμε δί-
νοντάς του νὰ διαβάσει καὶ μό-
νο του μικρὲς ἱστορίες, θαύματα 
τοῦ Χριστοῦ, ἐπίκαιρες ἱστορίες 
τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα, 
προσευχητάρι γιὰ παιδιὰ καὶ 
πραγματικὲς ἱστορίες-θαύματα 
τῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν.

Προοδευτικὰ τὸ παιδὶ ὁδη-
γεῖται στὴ χρήση ὅλων τῶν 
πνευματικῶν βιβλίων τῆς  
Ἐκκλησίας μας, μελετᾷ καὶ προ-
σεύχεται καὶ ἀποκτᾷ ὡριμότητα 
ὡς πρὸς τὴν πίστη του, τὰ δόγ-
ματα τῆς  Ἐκκλησίας, ξεχωρίζει 
τὴν αἵρεση, ἀντιμετωπίζει τὶς 
ἰδεολογικὲς προκλήσεις καὶ πα-
ρανοήσεις, καθρεφτίζεται στὸν 
καθρέφτη τῆς ζωῆς τῶν ἁγίων, 
ταπεινώνεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 

καὶ τοῦ πνευματικοῦ, χτίζει τὴ 
ζωή του μὲ θεμέλιο τὸν Χριστό, 
ἐφαρμόζοντας τοὺς λόγους Του 
στὶς δικές του, προσωπικὲς 
συνθῆκες. Ποιὸ μεγαλύτερο 
σχολεῖο γιὰ τὴ ζωὴ ὑπάρχει ἀπὸ 
τὸ Ψαλτῆρι καὶ ποιὰ μεγαλύτε-
ρη παρηγοριὰ ἀπὸ τὰ Εὐαγγέ-
λια καὶ τὶς  Ἐπιστολές;

Ἐγώ, ποὺ χαίρομαι, ὅταν μ’ 
ἐρωτοῦν «Τί κάνουν τὰ παιδιά 
σας;», νὰ τοὺς λέγω, εἶναι φοι-
τητὲς ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ἢ κάνουν 
αὐτὸ τὸ μεταπτυχιακὸ καὶ ἔχουν 
αὐτὲς τὶς ἱκανότητες, καὶ ὅταν 
ἦταν μικρά, τοὺς ἔσβηνα τὰ 
γράμματα, ἅμα ἦταν κακογραμ-
μένα, καὶ πίεζα φροντιστὲς καὶ 
δασκάλους νὰ τὰ προσέξουν, 
ἀναρωτιέμαι, ὅταν εἶμαι μό-
νη μου, κάποιες φορές: Τώρα 
ποιὸς εὐαρεστεῖται ἀπὸ αὐτὴ τὴ 
μονόπλευρη παιδεία ποὺ τοὺς 
ἔδωσα; Λέγω στὸν ἑαυτό μου: 
Αὐτὴ ἡ ἐφήμερη γνώση ποὺ 
ζήτησες ἀπὸ τὰ παιδιά σου καὶ 
ἐκτιμᾷ ἡ κοινωνία μας, ποὺ γιὰ 
νὰ τὴν ἀποκτήσουν δαπάνησαν 

τόσα χρόνια καὶ ὑπέστησαν τό-
σες θυσίες μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς, 
ἄξιζε τὸν κόπο; Θὰ τοὺς δώσει 
ἀπὸ μόνη της χαρὰ καὶ πληρό-
τητα στὴ ζωή τους;

Ἂν πιστεύουμε ὅτι ἡ πραγ-
ματικὴ χαρά, εἰρήνη καὶ εὐτυ-
χία ὑπάρχει μόνο στὸν Χριστό, 
γιατί δὲν χαμηλώνουμε λίγο 
τὸν πῆχυ τῆς κοσμικῆς ἐπιστη-
μονικῆς προοπτικῆς τῶν παι-
διῶν μας ἤ, ἐν πάσῃ περιπτώ-
σει, ἀφοῦ κατακτήσουμε τοὺς 
μορφωτικοὺς στόχους ποὺ 
θέτουμε, γιατί δὲν ἀναγνωρί-
ζουμε ὅτι αὐτοὶ εἶναι σχετικοί, 
ὥστε νὰ ἐπιζητήσουμε καὶ τὴν 
πνευματικὴ μελέτη καὶ παιδεία; 
Καὶ τὸ λέγω αὐτὸ μὲ τὴν ἔννοια 
ὅτι, κι ἂν γίνω ὁ σοῦπερ μη-
χανικὸς ἢ ὁ εἰδικὸς ἰατρὸς ἢ ὁ 
βαθὺς μελετητὴς θεολόγος ἢ 
ὁ ἐπιτυχημένος ἔμπορος, δὲν 
εἶμαι τίποτα, ἂν ὁ Θεὸς δὲν 
εὐαρεστεῖται μὲ τὴ ζωή μου, 
καὶ εὐτυχία πραγματικὴ δὲν θὰ 
γνωρίσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚH
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Ὁ Κύριός μας κατὰ τὴν 
τριετῆ δημόσια δρά-
ση Του πολλὲς φορὲς 

χρησιμοποίησε εἰκόνες καὶ 
παραδείγματα ἀπὸ τὸν φυτικὸ 
καὶ ζωϊκὸ κόσμο, γιὰ νὰ διδά-
ξει τοὺς ἀκροατές Του καὶ νὰ 
τονίσει ἀλήθειες ποὺ θὰ ἔπρε-
πε νὰ θυμοῦνται στὴ ζωή τους 
ὄχι μόνο ἐκεῖνοι, ἀλλὰ καὶ οἱ 
χριστιανοὶ κάθε ἐποχῆς. Δὲν θε-
ωροῦμε, λοιπόν, ἀνεπίτρεπτη 
τὴν ἁλίευση εἴδησης ποὺ ἔχει 
σχέση μέ... ποντικούς. Δημοσι-

εύτηκε στὸ περιοδικὸ Celebral 
Cortex τῆς 4ης Δεκεμβρίου τοῦ 
παρελθόντος ἔτους καὶ ἀναφέ-
ρεται σὲ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα 
ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν 
Dr Gabriella Gobbi, ψυχίατρο, 
καθηγήτρια στὸ Πανεπιστήμιο 
McGill τοῦ Μόντρεαλ. Εἶναι ἡ 
πρώτη ἔρευνα ποὺ συνδέει τὴν 
ἀπουσία τοῦ πατέρα μὲ ἐπιπτώ-
σεις στὴν κοινωνικὴ συμπερι-
φορὰ τῶν παιδιῶν, καὶ ἐπιπλέ-
ον συσχετίζει τὴν ἀπουσία τοῦ 

πατέρα μὲ φυσικὲς ἀλλαγὲς 
στὸν ἐγκέφαλό τους.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν 
ἔρευνα χρησιμοποιήθηκαν 
ποντικοὶ Καλιφόρνιας, τὰ εὑρή-
ματα θεωροῦνται ἰδιαίτερα ση-
μαντικὰ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, 
λέει ἡ ἐρευνήτρια, «διότι αὐτοὶ 
οἱ ποντικοὶ εἶναι μονογαμικοί, 
ὅπως συμβαίνει καὶ σὲ ἀνθρώ-
πους, καὶ ἀνατρέφουν τοὺς 
ἀπογόνους τους ἀπὸ κοινοῦ».  
Ἡ ἐρευνήτρια καὶ ἡ ὁμάδα της 
συνέκριναν τὴν κοινωνικὴ συ-

μπεριφορὰ καὶ τὴ δομὴ τοῦ 
ἐγκεφάλου τῶν ποντικῶν ποὺ 
μεγάλωσαν μὲ τοὺς δύο γονεῖς 
μὲ ἐκεῖνα τῶν ποντικῶν ποὺ 
μεγάλωσαν μόνο μὲ τὴ μητέρα 
τους, χωρὶς δηλαδὴ τὴν ὕπαρ-
ξη τοῦ πατέρα. Οἱ ποντικοὶ ποὺ 
μεγάλωναν χωρὶς τὸν πατέρα 
παρουσίαζαν μὴ ὁμαλὲς κοινω-
νικὲς ἀλληλοεπιδράσεις. Εἶχαν 
μεγαλύτερη ἐπιθετικότητα, ποὺ 
ἦταν πιὸ ἔντονη στὰ θηλυκά, 
τὰ ὁποῖα ἔδειχναν μεγαλύτερη 

εὐαισθησία σὲ διεγερτικὰ φάρ-
μακα. 

Δυστυχῶς, παρόμοιες συ-
μπεριφορὲς παρατηροῦνται 
καὶ στὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν 
χωρὶς πατέρα.  Ἡ ψυχίατρος Dr 
Gobbi εἶναι κατηγορηματική: 
«Τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν 
χωρὶς πατέρα ἔχουν δείξει ὅτι 
ἔχουν αὐξημένο κίνδυνο γιὰ 
ἀποκλίνουσα συμπεριφορά. 
Εἰδικώτερα τὰ κορίτσια ἔχει 
ἀποδειχθεῖ ὅτι διατρέχουν με-
γαλύτερο κίνδυνο γιὰ κατάχρη-
ση οὐσιῶν. Αὐτὸ ἀποδεικνύει 
ὅτι οἱ ποντικοί (τοῦ πειράματος) 
εἶναι ἕνα καλὸ μοντέλο γιὰ τὴν 
κατανόηση τοῦ πῶς προκύ-
πτουν αὐτὲς οἱ ἐπιδράσεις στὸν 
ἄνθρωπο».

Ἐπίσης, ἡ ἴδια ἐρευνητικὴ 
ὁμάδα ἐντόπισε στοὺς ποντι-
κοὺς χωρὶς πατέρα ἐλλείψεις 
στὸν προμετωπιαῖο φλοιὸ τοῦ 
ἐγκεφάλου, ποὺ βοηθᾷ στὸν 
ἔλεγχο τῆς κοινωνικῆς καὶ γνω-
στικῆς δραστηριότητας, ἡ ὁποία 
συνδέεται μὲ ἐλλειμματικὲς συ-
μπεριφορές.  Ἐπιβεβαιώνεται 
ἔτσι μὲ τρόπο ἐπιστημονικὸ πό-
σο σημαντικὴ εἶναι ἡ παρουσία 
τοῦ πατέρα γιὰ τὴ βιολογικὴ καὶ 
ψυχολογικὴ ὁλοκλήρωση τῆς 
προσωπικότητας τοῦ παιδιοῦ!

Ἡ πατρικὴ ἀγάπη ἔχει ἐξ 
ἴσου, ἂν ὄχι μεγαλύτερη, ἐπιρ-
ροὴ στὴν προσωπικότητα ἑνὸς 
ἀτόμου σὲ σχέση μὲ τὴ μητρική, 
σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη τοῦ κα-
θηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ 
Connecticut τῶν ΗΠΑ Ronald 

 Ἡ ψυχίατρος Dr Gobbi εἶναι κατηγορηματική: 
«Τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν χωρὶς πατέρα 

ἔχουν δείξει ὅτι ἔχουν αὐξημένο κίνδυνο γιὰ 
ἀποκλίνουσα συμπεριφορά. Εἰδικώτερα τὰ κο-
ρίτσια ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι διατρέχουν μεγαλύτε-

ρο κίνδυνο γιὰ κατάχρηση οὐσιῶν. K

K

Καταμάθετε... 
Ἡ καταλυτικὴ σημασία  

τῆς παρουσίας τοῦ πατέρα
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Rohner.  Ἀναλύοντας τὰ ἀπο-
τελέσματα 36 μελῶν ἀπὸ ὅλο 
τὸν κόσμο, στὶς ὁποῖες συμμε-
τεῖχαν 10.000 ἄτομα, σχετικὰ 

μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς γονικῆς 
ἀπόρριψης καὶ ἀποδοχῆς στὴ 
διαμόρφωση τῆς προσωπικό-
τητας τοῦ ἀτόμου, διαπίστωσε 
ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ ἀπορρίπτονται 
ἀπὸ τοὺς γονεῖς ἔχουν τὴν τάση 
νὰ αἰσθάνονται πιὸ ἀνήσυχα, 
πιὸ ἀνασφαλῆ, νὰ εἶναι πιὸ ἐπι-
θετικὰ καὶ ἐχθρικὰ πρὸς τοὺς 
ἄλλους καὶ δύσκολα νὰ δημι-
ουργοῦν σχέσεις ἐμπιστοσύνης 
μὲ τοὺς ἐνηλίκους, καὶ ἀργότε-
ρα διστάζουν νὰ προχωρήσουν 
σὲ δική τους οἰκογένεια.

Ἐπιπλέον, ὁ καθηγητὴς 
Rohner διαπιστώνει ὅτι ὑπάρ-
χουν αὐξανόμενες ἐνδείξεις 
στὸν τομέα τῆς Ψυχολογίας καὶ 
τῆς Νευροεπιστήμης ποὺ δεί-
χνουν ὅτι οἱ περιοχὲς τοῦ ἐγκε-
φάλου ποὺ ἐνεργοποιοῦνται, 
ὅταν οἱ ἄνθρωποι νιώθουν ὅτι 
ἀπορρίπτονται, εἶναι οἱ ἴδιες 
περιοχὲς ποὺ ἐνεργοποιοῦνται, 
ὅταν οἱ ἄνθρωποι βιώνουν 
σωματικὸ πόνο. Σὲ ἀντίθεση 
ὅμως μὲ τὸν σωματικὸ πόνο, οἱ 
ἄνθρωποι μπορεῖ νὰ βιώνουν 
ψυχολογικὰ τὸν συναισθημα-
τικὸ πόνο τῆς ἀπόρριψης ξανὰ 
καὶ ξανὰ γιὰ πολλὰ χρόνια.

«Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἐνήλικες 
παντοῦ –ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς δι-
αφορὲς στὴ φυλή, στὸν πολι-
τισμὸ καὶ στὸ φῦλο– τείνουν νὰ 

ἀντιδροῦν μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς 
τρόπο, ὅταν ἀντιλαμβάνονται 
ὅτι ἀπορρίπτονται ἀπὸ ἐκείνους 
οἱ ὁποῖοι τους φροντίζουν καὶ 

ἀπὸ ἄλλα πρόσωπα ποὺ συνδέ-
ονται μαζί τους». Εἶναι δήλωσή 
του ποὺ δὲν ἀφήνει περιθώρια 
παρερμηνείας.

Ἀλλά «κραταιὰ ὡς θάνατος 
ἡ ἀγάπη» ( Ἆσμα  Ἀσμάτων, 
8.6), ἀντηχεῖ ἀπὸ τὰ βάθη τῶν 
αἰώνων ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ 
ὑπενθυμίζει καὶ στοὺς δύο γο-
νεῖς ὅτι μόνο ἡ ἀγάπη τους, 
ἰδιαίτερα ὅταν εἶναι ἀπότοκος 
τῆς δικῆς Του ἀγάπης, μπορεῖ 
νὰ περιτειχίσει τὶς ψυχὲς τῶν 
παιδιῶν τους καὶ νὰ σταθεῖ 
ἀνύσταχτος βιγλάτορας στοὺς 
ποικιλόμορφους ἐχθροὺς καὶ 
στὰ κάθε λογῆς καὶ φύσεως 
τρωκτικὰ ποὺ γυροφέρνουν 
τὸ κάστρο καὶ τὶς ἀμπαρωμένες 
πύλες αὐτῆς τῆς πολύτιμης ἀγά-
πης μήπως καὶ βροῦν ἀφύλα-
κτη κάποια Κερκόπορτα καὶ τὸ 
ἁλώσουν. Μὴ γένοιτο, Κύριε!

Α.Γ.

K

K
Τὰ παιδιὰ ποὺ ἀπορρίπτονται ἀπὸ τοὺς γονεῖς 

ἔχουν τὴν τάση νὰ αἰσθάνονται πιὸ ἀνήσυ-
χα, πιὸ ἀνασφαλῆ, νὰ εἶναι πιὸ ἐπιθετικὰ καὶ 
ἐχθρικὰ πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ δύσκολα νὰ 
δημιουργοῦν σχέσεις ἐμπιστοσύνης μὲ τοὺς 

ἐνηλίκους, καὶ ἀργότερα διστάζουν νὰ προχω-
ρήσουν σὲ δική τους οἰκογένεια.

Πορεία

Πάντα μ’ ἀρέσανε οἱ ἀνοιχτοὶ δρόμοι...
Ὀνειρευόμουνα μιὰ πορεία σὲ ἰσιάδα...
ξένοιαστα νὰ περπατῶ.
Νὰ περπατῶ... Νὰ περπατῶ...
Νὰ περπατῶ καὶ νὰ χαίρομαι.
Ἄφταστες μοῦ φαινόντανε οἱ κορυφογραμμές,
κι ἂς δίψαγα τὶς κορυφές
– ἀνεμπόδιστη ποὺ ἔχουνε τὴ θέα...
Γεννήθηκα γιὰ νὰ διψῶ τὶς κορυφές...

Ἡ καθημερινότητα μοῦ ἔκλεψε
κάθε δυνατότητα γι’ αὐτές...
Κι ἀνοίξανε οἱ ἐσωτερικὲς διαδρομές...
...............................................
Κι ὁ δρόμος, ἀχαλίκωτος, πνιγμένος ἀπὸ τὰ δάκρυά μου,
ἴδιος κορδέλα στὸ ξετύλιγμά της,
ἁπλώθηκε μπροστά μου...
Καὶ γίνανε χάρισμά μου οἱ κορυφογραμμές...
Καὶ γίνανε δικές μου οἱ κορυφές...

Ε.Μ.
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Πρωταθλητὲς Εὐρώπης  
τὰ  Ἑλληνόπουλα στὸν τζόγο!!!

Σὲ πρόσφατο δημοσίευμα 
ἐφημερίδας, ἔρευνα κα-
τατάσσει τὴν πατρίδα μας 

πρώτη ἀνάμεσα σὲ ἑπτὰ ἄλλες 
εὐρωπαϊκὲς στὸν ἐφηβικὸ τζόγο.  
Ἡ ἔρευνα συντονίστηκε ἀπὸ τὴ 
Μονάδα  Ἐφηβικῆς  Ὑγείας τῆς 
Β΄ Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν στὸ 
Νοσοκομεῖο Παίδων « Ἀγλαΐα 

Κυριακοῦ». Σύμφωνα μὲ τὰ πο-
ρίσματα τῆς παραπάνω ἔρευνας, 
ποσοστὸ 7,9% τῶν  Ἑλληνόπου-
λων γενικά, καὶ 21,8% ὅσων 
ἀπὸ αὐτὰ ἔχουν ἡλικία 14 ἕως 
17 ἐτῶν, τζογάρουν στὸ διαδί-
κτυο καὶ σὲ σπίτια ἢ παράνομες 
λέσχες.  Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε 
ὅτι στὴ δεύτερη θέση βρίσκεται 
ἡ Ρουμανία.

Τὸ φαινόμενο εἶναι ἰδιαίτερα 
ἀνησυχητικό, ἐπειδὴ συσχετί-
ζεται μὲ ψυχοκινητικὴ δυσλει-
τουργία, βίαιη συμπεριφορά, 
καταθλιπτικὸ συναίσθημα, 
ἄγχος, κοινωνικὴ φοβία καὶ δι-
αδικτυακὲς συμπεριφορὲς ἐξάρ-
τησης. Δυστυχῶς τὰ παιδιὰ καὶ 
οἱ ἔφηβοι ποὺ τζογάρουν στὸ 
διαδίκτυο κινδυνεύουν νὰ ἐμφα-
νίσουν e-ἐξάρτηση.

Ὁ τζόγος γιὰ τοὺς νέους εἶναι 
ὁ ἀπὸ μηχανῆς θεός, ὁ εὔκολος 
τρόπος νὰ βγάζουν χρήματα. Καὶ 
ἐνῷ τὰ τυχερὰ παιχνίδια ἀπαγο-

ρεύονται στοὺς ἀνηλίκους, ὁ νό-
μος στὴν πράξη ἀναιρεῖται στὸ 
διαδίκτυο, ἀφοῦ ἐκεῖ μπορεῖς νὰ 
δηλώσεις ὅποια ἡλικία θέλεις. 

Παράλληλα, τὰ τηλεοπτικὰ 
καὶ διαδικτυακὰ διαφημιστικὰ 
μηνύματα παρουσιάζουν τὸν 
τζόγο ὡς κάτι φυσιολογικό, πα-
ρασύροντας τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς 
νέους.

Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ μαρ-
τυρία-σὸκ τοῦ Κώστα Π., μα-
θητῆ Γυμνασίου, ποὺ μιλᾷ γιὰ 
τὸν φίλο του Γιῶργο, ὁ ὁποῖος 

λάμβανε καθημερινὰ πολλὲς 
διαδικτυακὲς προσκλήσεις ἀπὸ 
διάφορες ἠλεκτρονικὲς σελίδες, 
γιὰ νὰ παίξει πόκερ.  Ἔτσι ἄρχισε 
νὰ παίζει δοκιμαστικά, καὶ κατό-
πιν ἤθελε νὰ παίζει κάθε μέρα, 
ποντάροντας ὁλοένα περισσότε-
ρα χρήματα.  Ὁ Κώστας φοβᾶται 
πὼς ὁ φίλος του θὰ χάσει πολλὰ 
χρήματα. Μὰ τὸ χειρότερο εἶναι 
πὼς χάνει τὰ ὡραιότερα χρόνια 
σ’ ἕνα ἐπικίνδυνο «χόμπυ».

Ὅλοι οἱ γονεῖς ἔχουμε μεγά-
λη εὐθύνη γιὰ τὰ παιδιά μας. 
Πρέπει νὰ τὰ ἐπιβλέπουμε κατὰ 
τὴ χρήση τοῦ Internet καὶ νὰ 
μὴν ἐφησυχάζουμε, διότι ἐλλο-
χεύουν πολλὲς παγίδες. Μπορεῖ 
δὲ ἀκόμη καὶ ἡ ἁπλῆ ψυχαγω-
γία νὰ καταλήξει σὲ πάθος, ποὺ 
θὰ τὰ συνοδεύει σ’ ὅλη τους τὴ 
ζωή.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

K

K
Σὲ πρόσφατο δημοσίευμα ἐφημερίδας, ἔρευνα 
κατατάσσει τὴν πατρίδα μας πρώτη ἀνάμεσα σὲ 

ἑπτὰ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς στὸν ἐφηβικὸ τζόγο. 
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Προσκύνημα στὸν  Ἅγιο Λουκᾶ

Ὅταν τὸ κρουαζιερόπλοιο 
πλεύρισε στὸ λιμάνι τῆς 
Σεβαστουπόλεως στὴν 

Κριμαία, τὰ συναισθήματά μου 
ἦταν ἀνάμεικτα: χαρά, γιατὶ φτά-
σαμε ὣς ἐδῶ, καὶ λίγη ἀγωνία 
γιὰ τὸ πῶς θὰ πηγαίναμε στὴ 
Συμφερόπολη, ποὺ ἦταν καὶ ὁ 
προορισμός μας.

Ἀπ’ ὅλους τοὺς ἐπιβάτες τοῦ 
πλοίου –κι ἦταν πάμπολλοι– μό-
νο δύο δὲν θὰ ἀκολουθούσα-
με τὸ γκροὺπ γιὰ τὴν ξενάγηση 
στὴν πόλη: ἡ φίλη μου κι ἐγώ, 
ποὺ θὰ πηγαίναμε στὴ Συμφε-
ρόπολη, γιὰ νὰ προσκυνήσουμε 
τὸν τάφο τοῦ  Ἁγίου Λουκᾶ.

Βγήκαμε στὴ στεριὰ καὶ ἀρχί-
σαμε νὰ ἐφαρμόζουμε τὶς ὁδη-
γίες τοῦ π. Νεκταρίου, ποὺ μᾶς 
εἶχε δώσει στὴ Μονὴ Σαγματᾶ, 
ὅταν ἀκόμη ἦταν ἐκεῖ ἡγούμε-
νος. Περπατήσαμε λίγο, καὶ νὰ 
μπροστά μας ἡ πλατεῖα τῆς πό-
λης, μὲ τὶς προτομὲς τῶν ἡρώων 
τους, ἀλλὰ ἄνθρωποι καὶ ταξὶ 
πουθενά. Δυό-τρεῖς περαστικοὶ 
μᾶς κοιτοῦσαν περίεργα, ψέλλι-
σαν κάτι, ἀλλὰ οὔτε καταλάβαι-
ναν, κι ἐμεῖς τὸ ἴδιο.

Μ’ ἔπιασε μικροπανικός, 
γιατὶ δὲν εἴχαμε ἀπεριόριστο 
χρόνο στὴ διάθεσή μας. Κι εἴχα-
με μπροστά μας 160 χιλιόμετρα 
πήγαινε-ἔλα. Φυσικά, καλῶς 
ἐχόντων τῶν πραγμάτων. Κι ἕνα 
καράβι ποτὲ δὲν περιμένει.

Ξαφνικὰ φάνηκε ἕνα ταξί, 
κι ἐμεῖς ἀπὸ τὴ χαρά μας πέσα-
με σχεδὸν στὶς ρόδες του.  Ὁ 
ὁδηγὸς μᾶς κοιτοῦσε ἀμήχανα.   
Ἡ μόνη ἐλπίδα μας ἦταν τὰ νο-
ήματα. Τί κάναμε τὸ σημεῖο τοῦ 
σταυροῦ μὲ τὰ δάχτυλα, τί Σαὶν 
Λούκας λέγαμε, τίποτα!  Ἀκόμα 
καὶ τὴ Συμφερόπολη δὲν κατα-
λάβαινε...

Σὰν ἀπ’ τὸ πουθενά, μᾶς πλη-
σίασε μιὰ ὑπέργηρη γυναίκα, 

στὴν ὁποία ἐπαναλάβαμε ὅσα 
εἴχαμε «πεῖ» στὸν ὁδηγό.  Ὅταν 
ἄκουσε «Λουκᾶς», τὰ μάτια της 
ἄστραψαν.  Ἄρχισε διάλογο μὲ 
τὸν ὁδηγὸ στὴ γλῶσσά τους καὶ 
μᾶς ἔσπρωξε στὴν κυριολεξία 
στὸ ταξί.

Ἔτσι βρεθήκαμε νὰ τρέχου-
με στὴν ἄσφαλτο μὲ ὁδηγὸ ἕναν 
κοκκινοτρίχη ξένο –Ἀλεξάντερ 
τὸν λέγανε– ποὺ εἶχε ὕφος 
ἀδιάφορο, βλοσυρό, μπορῶ 
νὰ πῶ. Θεέ μου, μὴν κάνουμε 
λάθος! Μόνες σὲ ξένο τόπο καὶ 
τίποτ’ ἄλλο γύρω μας! Μόνο 
τὰ θεόρατα δέντρα τοῦ δάσους 
ἀριστερὰ καὶ δεξιά μας νὰ τρέ-
χουν κι αὐτὰ μπροστὰ στὰ μά-
τια μας κουνώντας τὶς κορφές 
τους – ἐνθαρρυντικά, ἤθελα νὰ 
πιστεύω.

Ἐπὶ τέλους, φθάσαμε!  Ἤμα-
σταν ἐκεῖ! Πλησιάζοντας τὸν 
κατάλευκο σταυρὸ στὸ μνῆμα 
τοῦ  Ἁγίου, δὲν ἄντεξα. Λύγι-
σαν τὰ γόνατά μου καὶ ἄρχισα 
νὰ κλαίω γοερά, ἀσταμάτητα. Σὲ 
σημεῖο ποὺ ἡ καντηλανάφτισ-
σα τῆς ἐκκλησίας δίπλα ἦρθε 
καὶ μ’ ἔκλεισε στὴν ἀγκαλιά της 
χαϊδεύοντάς μου τὰ μαλλιά. Κι 
εἶχα τόση ἀνάγκη τὸ ἄγγιγμα τῆς 
ἄγνωστης τὴ συγκεκριμένη ἐκεί-
νη στιγμή, ποὺ ἤμουν χαμένη σὰ 
μικρὸ παιδί...

Προσκυνήσαμε μὲ εὐλάβεια 
τὸν σταυρὸ καὶ τὸν εὐχαριστή-
σαμε ποὺ μᾶς ἀξίωσε νὰ φθά-
σουμε ὣς ἐκεῖ. Πολὺ δυνατὲς 
στιγμὲς γιὰ τὴν καθεμιά μας, 
καθὼς καὶ θερμότερες οἱ προ-
σευχές μας. Βουβές, ἀλλὰ τόσο 
εὔγλωττες...

Στὴ συνέχεια μπήκαμε στὴν 
ἐκκλησία τῆς  Ἁγίας Τριάδος πα-
ραδίπλα, ἐκεῖ ποὺ εἶχε ψαλεῖ ἡ 
ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ  Ἁγίου 
Λουκᾶ, καὶ ἀγοράσαμε εἰκόνες, 
ποὺ ἀπὸ τότε κοσμοῦν τὰ εἰκο-

νοστάσιά μας.
Ἔξαφνα ἔνιωσα ἕνα σφίξιμο 

στὸ μπράτσο, κι ἔκπληκτη εἶδα 
τὸν ὁδηγό μας νὰ μᾶς κάνει νό-
ημα νὰ μποῦμε στὸ ταξί, μὲ τὶς 
προτροπὲς τῆς καντηλανάφτισ-
σας.  Ὁ ὁδηγός μας ἦταν τώρα 
ἀλλιώτικος, ἀγνώριστος, εἶχε μιὰ 
ἠρεμία στὸ πρόσωπό του ἀπί-
στευτη. Τὸ ρισκάραμε κι αὐτὸ 
κι ἀρχίσαμε νὰ τρέχουμε – ἀλλὰ 
γιὰ ποῦ;

Σταματήσαμε σὲ μιὰ ἐκκλη-
σία – τῶν  Ἁγίων Πάντων, ὅπως 
μοῦ εἶπε κάποιος ἀγγλομαθής, 
καὶ μπαίνοντας μέσα μείναμε 
ἄφωνες. Στὸ βάθος ἦταν μιὰ 
λάρνακα χρυσῆ μὲ ἀσημένια 
στολίδια, καὶ μέσα κειτόταν τὸ 
σκήνωμα τοῦ  Ἁγίου! Θεέ μου, 
συγκίνηση!

Γονατίσαμε, ὅπως κι ὅλο τὸ 
ἐκκλησίασμα, κι ὁ ἱερέας, μὲ μιὰ 
οὐράνια φωνή, ἔκανε παράκλη-
ση σὲ μιὰ γλῶσσα ἀκατανόητη 
γιὰ μᾶς, ἀλλὰ κατανοητὴ ἀπὸ 
τὴν ψυχή μας.  Ἔτσι ἐξηγεῖται, 
νομίζω, ἡ γαλήνη κι ἡ ὀμορφιὰ 
ποὺ μᾶς διαπότιζε...

Ἄθελά μου, γύρισα τὸ κε-
φάλι μου πρὸς τὴ λάρνακα καὶ 
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Συμπόρευση
Πλημμύρισε ἡ χώρα μας, Κύριε,

πορφύρωσε ἡ γῆ της.
Καθὼς κυλᾷ ἀπ’ τὴ λογχισμένη Σου πλευρὰ

αἰώνια τώρα τὸ θεϊκό σου Αἷμα.

Στὶς ἐκκλησιές μας τὶς φωτόλουστες
τρέφονται, ἁγιάζονται βρέφη, νέοι, ὥριμοι πιστοί,

τὴ θεία Χάρη Σου καθεὶς ἀναζητεῖ.

Ἁγιοπνευματική του ἡ πορεία.
Ὁδεύουμε ὅλοι μὲ πόθο πρὸς τὴν  Ἀθανασία.

Συνύπαρξη μὲ Σένα ἐπιζητοῦμε.
Προνόμιο μοναδικό, θεῖο, τῆς  Ὀρθοδοξίας μας τὸ μεγαλεῖο!

Δικό Σου δῶρο, Κύριε, ἡ θέωσή μας.
Πλούσιοι κρουνοὶ εὐγνωμοσύνης κυλοῦν ἀπ’ τὴν ψυχή μας.

Σὲ ποθοῦμε.

Κι ὅταν ἀκόμη ὁ θάνατος θὰ μᾶς ἐπισκιάσει,
τίποτα δὲν πρόκειται νὰ μᾶς ταράξει,

ἐφόσον μ’  Ἐσένα, τὴν Αὐτοζωή, ὑπαρξιακὰ θὰ μᾶς ἑνώσει.

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε
καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια».
Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, Κύριε.

Ἀμήν.

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ

βλέπω μιὰ πλακέτα. Πλησίασα 
καὶ βλέπω: «Δωρεὰ ἀπὸ τοὺς  
Ἕλληνες (Παιανίας)».  Ἀθάνατη  
Ἑλλάδα!

Στὴν ἐπιστροφή, φθάνοντας 

στὴν ἀφετηρία μας, γύρισα ἐνστι-
κτωδῶς τὰ μάτια μου στὸ λιμάνι. 
Ναί! τὸ καράβι μας ἦταν ἐκεῖ!

Χαιρετίσαμε τὸν κύριο  Ἀλεξά-
ντερ μὲ θερμὴ χειραψία, λὲς καὶ 

γνωριζόμασταν χρόνια, σὰν νὰ 
ἤμασταν ἀδέλφια. Μὰ γιατί λέω 
«σάν»; Μήπως ὅλοι δὲν εἴμαστε 
ἐν Χριστῷ ἀδελφοί;

ΒΙΝΑ ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΥ
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Ἄνθρωπος καὶ τέχνη 
(Δομήνικος Θεοτοκόπουλος – El Greco)

Στὰ τοιχώματα πολλῶν σπη-
λαίων ὑπάρχουν ζωγρα-
φιὲς ποὺ χρονολογοῦνται 

ἀπὸ πολλὲς χιλιάδες χρόνια. 
Παριστάνουν ζῷα τῆς ἐποχῆς, 
κυνηγοὺς καὶ ἐργαλεῖα πολέμου, 
διατηροῦνται ἀρκετὰ καλὰ καὶ 
ἔχουν ἔντονα χρώματα.

Γιατί ὅμως ὁ ἄνθρωπος θέλει 
νὰ ἀντιγράψει τὸ περιβάλλον του 
μὲ σχέδια καὶ χρώματα; Φαίνε-
ται ὅτι αὐτὸ τοῦ δίνει ἠρεμία, σι-
γουριά, χαρά.  Ἐπίσης, θέλει νὰ 
μιμηθεῖ τοὺς διάφορους ἤχους 
ἀπὸ τὴ φύση γύρω του, π.χ. 
τὰ κελαηδίσματα τῶν πουλιῶν 
κ.ἄ. Τοὺς συνδέει καὶ δημιουργεῖ 
μιὰ ἁρμονία, ἕνα ταίριασμα, ἕνα 
ὡραῖο δέσιμο. Αὐτὸ τοῦ δίνει 
χαρά, γιατὶ γίνεται δημιουργός.

Ἔτσι γεννήθηκε ἡ «τέχνη».  
Ἡ τέχνη δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν 
τροφή, ἀλλὰ ἀνταποκρίνεται σὲ 
κάτι βαθύτερο ποὺ εἶναι μέσα 
στὸν ἄνθρωπο: τὴν καλαισθη-
σία, τὴν ἁρμονία, τὴν ὀμορφιά.  
Ἀργότερα προσωποποίησαν 
τὶς διάφορες μορφὲς «τέχνης» 
μὲ γυναῖκες ποὺ ὀνόμασαν 
«Μοῦσες».  Ἄνθρωποι καὶ τέ-
χνες συμβαδίζουν, προχωροῦν, 
προοδεύουν (καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ 
μεγάλη διαφορὰ ἀπὸ τὰ ζῷα).  
Ὡς γνωστόν, οἱ  Ἕλληνες τοῦ 5ου 
αἰῶνα π.Χ. ἔφθασαν σὲ ὑψηλὸ 
βαθμὸ τέχνης καὶ δημιουργίας.

Ἂς εἶναι λοιπὸν τὸ θέμα μας 
μιὰ τέχνη καὶ ἕνας δημιουργός. 
Καὶ ἐπειδὴ τὸ 2014 ἦταν τό « Ἔτος 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου», 
τοῦ γνωστοῦ ὡς “El Greco”, μὲ 
τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 
τετρακοσίων χρόνων ἀπὸ τὸν 
θάνατό του (1614-2014), καὶ οἱ 
ἐκδηλώσεις ἦταν ἄφθονες στὴν  
Ἑλλάδα καὶ σ’ ὅλο τὸν κόσμο, ἂς 
ἀναφερθοῦμε σὲ αὐτόν.

Ὁ Δομήνικος Θεοτοκόπου-
λος γεννήθηκε στὴν Κρήτη, στὸ 
Φόδελε, ἕνα χωριὸ κοντὰ στὸ  
Ἡράκλειο, γύρω στὸ 1541. Δο-
μήνικος σημαίνει Κυριάκος, ἀπὸ 
τὸ domenica (= Κυριακὴ στὰ ἰτα-
λικά).  Ἡ Κρήτη ἦταν τότε ὑπὸ 
ἑνετικὴ κατοχή. Τὸ νησὶ ζοῦσε 
ὅμως ἕναν ἐφιάλτη: φοβόταν τὴν 
κατάληψή του ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους. Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν ἤδη κα-
ταλάβει τὴ Βυζαντινὴ Αὐτοκρα-
τορία (ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε 
πέσει στὰ χέρια τους τὸ 1453) καὶ 
πολλὰ νησιά, ὅπως τὴ Χίο καὶ τὴ 
Νάξο.  Ἦταν λοιπὸν ἡ σειρὰ τῆς 
Κρήτης. Οἱ κάτοικοι, φοβισμέ-
νοι, καταφεύγουν στὰ βουνά.  
Ἐπιπλέον, ἕνας φοβερὸς πειρα-
τής, ὁ Μπαρμπαρόσα, ποὺ εἶχε 
προσχωρήσει στὸ ἰσλάμ, ἔκα-
νε συχνὰ ἐπιδρομὲς στὶς ἀκτές, 
ἅρπαζε καὶ σκότωνε.

Τὸ παιδόπουλο περνᾷ τὸν 
καιρό του ζωγραφίζοντας στὶς δι-
άφορες ἐκκλησίες, θαυμάζοντας 
τὶς ζωγραφιές.  Ἴσως νά ’θελε νὰ 
γίνει ζωγράφος, νὰ κάνει κι αὐτὸς 
εἰκόνες ἁγίων.  Ἡ βυζαντινὴ 
εἰκόνα γοητεύει, γιατὶ δὲν εἶναι 
ἀκριβῶς μιὰ ἀντιγραφὴ ἑνὸς γε-
γονότος ἢ ἑνὸς προσώπου, ἀλλὰ 
μὲ τὰ χρώματα, τὶς ἐκφράσεις καὶ 
τὴν περιφρόνηση τοῦ ρεαλισμοῦ 
ἀπευθύνεται στὴν ψυχή.

Ὁ νεανίσκος διαλέγει τὴ φυ-
γή. Τὸν βρίσκουμε στὴ Βενετία, 
τὴν πιὸ λαμπρή, τὴν πιὸ πλού-
σια, τὴν πιὸ πυκνοκατοικημένη 
πόλη τῆς ἐποχῆς, τή «Γαληνο-
τάτη».  Ἐκεῖ θὰ πάει νὰ βρεῖ τὸν 
Τισιανό, γνωστὸ καὶ σπουδαῖο 
ζωγράφο, ἤδη 80 ἐτῶν, μὲ με-
γάλη φήμη καὶ δόξα. Θὰ ἐργα-
στεῖ δέκα χρόνια κοντά του, θὰ 
γίνει ἕνας θαυμάσιος μαθητής. 
Εὐτυχῶς, βέβαια, ἀργότερα θὰ 

ἀκολουθήσει τὸν δικό του, πρω-
τότυπο δρόμο.

Στὴ Βενετία ἡ  Ἀναγέννηση 
εἶναι στὴν πιὸ λαμπρή της φά-
ση, ποὺ εἶναι ὁ 16ος αἰώνας, ὁ 

«σεϊτσέντο».  Ὅταν ἔπεσε ἡ Κων-
σταντινούπολη στοὺς ἀπίστους, 
στοὺς  Ὀθωμανούς, τὸ 1453, 
πολλοὶ  Ἕλληνες σοφοὶ καὶ λό-
γιοι ἔφυγαν γιὰ τὴ Δύδη στὶς 
ἰταλικὲς πόλεις, Βενετία, Φλω-
ρεντία, Γένοβα (δὲν ὑπῆρχε τό-
τε ἑνιαία  Ἰταλία), καὶ διέδωσαν 
τὰ γράμματα καὶ τὶς τέχνες, τὴν  
Ἑλληνικὴ καὶ τὴ Ρωμαϊκὴ γραμ-
ματεία. Αὐτὴ εἶναι ἡ  Ἀναγέννη-
ση.  Ἤδη οἱ λαοὶ τῆς Δύσης εἶχαν 
ξεφύγει ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα, ποὺ 
ἦταν αὐστηρὸς καὶ σκληρός –ἂς 
θυμηθοῦμε τὰ θύματα τῆς  Ἱερᾶς  
Ἐξέτασης– καὶ ἄρχιζαν νὰ χαί-
ρονται τὴ ζωή.  Ἡ  Ἀναγέννηση 
ἔφερε τὴ χαρὰ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ 
δίψα γιὰ τὴν ἀπόλαυσή της.  Ὁ 
Κολόμβος εἶχε ἀνακαλύψει τὴν  
Ἀμερική, ἀπὸ ὅπου ἔφεραν στὴν  
Ἱσπανία ἀμύθητους θησαυρούς 
(κυρίως ἀπὸ τὴ Νότια  Ἀμερική, 
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ὅπου διέλυσαν αὐτοκρατορίες). 
Στὴν Εὐρώπη ἔκτιζαν παντοῦ πα-
λάτια, τὰ στόλιζαν πλουσιοπάρο-
χα.  Ἕνας νέος ἄνεμος φυσοῦσε, 
κυρίως μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῆς 
τυπογραφίας. Μὲ τὰ βιβλία, ἡ 
σοφία τῶν αἰώνων ἄρχισε νὰ 
διαδίδεται εὐρύτατα. Τὸ πρῶτο 
βιβλίο ποὺ τυπώθηκε ἀπὸ τὸν 
Γουτεμβέργιο ἦταν ἡ  Ἁγία Γρα-
φή.

Ὁ Δομήνικος Θεοτοκόπου-
λος θαμπώνεται ἀπὸ τὴν πολυ-
τέλεια, αὐτὰ τὰ δέκα χρόνια ποὺ 
μένει στὴ Βενετία.  Ὅμως θέλει 
κάτι ἄλλο, καὶ ἔτσι πηγαίνει στὴ 
Ρώμη, ὅπου θὰ γνωρίσει τὴν 
πλειάδα τῶν ἐκλεκτῶν ζωγρά-
φων τῆς  Ἀναγέννησης.  Ἴσως νὰ 
μὴν ἱκανοποιεῖται ἀπόλυτα καὶ 

ἐκεῖ, καὶ φεύγει γιὰ τὴν  Ἱσπανία, 
τὴν πλουσιώτερη καὶ μεγαλύτε-
ρη χώρα τῆς ἐποχῆς. Καταλήγει 
στὸ Τολέδο.

Ἡ  Ἱσπανία ἔχει ἐκδιώξει τοὺς  
Ἄραβες καὶ τοὺς  Ἑβραίους. Οἱ 
θησαυροὶ τοῦ Νέου Κόσμου τὴν 
ἔχουν πλουτίσει, βρίσκεται στὸ 
ζενὶθ τῆς δύναμης καὶ τῆς δόξας. 
Βασιλιάς της εἶναι ὁ Φίλιππος Β΄, 
σκληρὸς καὶ ἀπόλυτος μονάρ-
χης. Τὸ Τολέδο εἶναι ἡ ἁγία πόλη 
τῆς  Ἱσπανίας καὶ ἄλλοτε πρωτεύ-
ουσά της.  Ἄραβες καὶ Χριστιανοὶ 
τὴν καταλάμβαναν ἀλληλοδια-
δόχως. Τώρα εἶναι ἐλεύθερη.  
Ἕνα δέσιμο γεννιέται ἀνάμεσα 
στὸν ζωγράφο καὶ σ’ αὐτὴ τὴν 
ἁγία πόλη τῆς  Ἱσπανίας, μὲ τὸν 
Δομήνικο Θεοτοκόπουλο ἐπη-
ρεασμένο ἀπὸ τὶς ἱερὲς εἰκόνες 

τῆς πατρίδας του. Οἱ ἅγιοι ἔπρεπε 
νὰ βροῦν χῶρο νὰ ἐμφανιστοῦν.

Περήφανα, θαρραλέα, εἰσέρ-
χεται ὁ Δομήνικος Θεοτοκόπου-
λος στὸ Τολέδο. Νοικιάζει ἕνα 
θαυμάσιο σπίτι, ἕνα παλάτι, τὸ 
ἐπιπλώνει μὲ ὑπέροχα ἔπιπλα 
καὶ ἐμφανίζεται ἄρχοντας. Εἶχε 
ἀποκτήσει ἀρκετὰ δουκάτα στὶς 
ἰταλικὲς πόλεις.  Ἀρχίζει νὰ ζω-
γραφίζει παράξενα καὶ μεγαλό-
πρεπα καὶ περιμένει τὶς παραγ-
γελίες.  Ἄλλοι τὸν θαυμάζουν, 
ἄλλοι τὸν θεωροῦν τρελό! Ζω-
γραφίζει πολλοὺς πίνακες, ξε-
χνάει κάθε κανόνα ζωγραφικῆς, 
ξεχνάει τὴ Βενετία, τὴ Ρώμη καὶ 
τοὺς σπουδαίους ζωγράφους 
της. Θυμᾶται τὴ νεανική του 
ἡλικία καὶ τὶς βυζαντινὲς εἰκό-

νες στὶς ἐκκλησίες τῆς Κρήτης. 
Οἱ κινήσεις τῶν προσώπων, τὰ 
χρώματα, τὰ ὑπερεπιμηκυμένα 
πρόσωπα, ὅλα αὐτὰ φανερώ-
νουν μιὰ καινούργια τεχνοτρο-
πία, ποὺ εἶναι μόνο ψυχή. Θυμώ-
νει ὅταν δὲν τὸν ἀναγνωρίζουν. 
Τὸν πᾶνε στὰ δικαστήρια, εἶναι 
ἀγέρωχος καὶ ὑπερήφανος, μα-
λώνει μὲ πολλούς.  Ὁ Μεγάλος  
Ἱεροεξεταστὴς τὸν καταγγέλλει, 
ἀλλὰ αὐτὸς παραμένει ἀτάραχος. 
Σὲ αὐτὴ τὴν πόλη ἔγινε ὁ ἑαυτός 
του.

Μία γυναῖκα γνώρισε στὴ 
ζωή του, τὴ Dona Geronima.  
Ἕνα γιὸ ἀπέκτησε, τὸν Jorge 
Manuel, τὸν ὁποῖο λάτρεψε. Σ’ 
αὐτὴ τὴν πόλη ἔμεινε 35 χρό-
νια, σ’ αὐτὴ πέθανε. Στὸ κρεβάτι 
του, τὶς τελευταῖες ὧρες, ἔγραψε:  

« Ἀποδεχόμενος τὴν ἀρρώστια 
ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, μὲ πλή-
ρη διαύγεια πνευματική, ἀφήνω 
τὰ πάντα στὸν ἀγαπημένο μου 
γιό». Εἶχε γιὰ μάρτυρες στὴ δια-
θήκη του δύο  Ἕλληνες φίλους 
του.

Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι πέθανε 
φτωχός.  Ἐκτὸς βέβαια ἀπὸ τοὺς 
πίνακες, τὸ παλάτι του ἦταν 
σχεδὸν ἄδειο, χρωστοῦσε νοίκια, 
τὰ λεφτά του τὰ ξόδευε ὅπως τύ-
χαινε.  Ἡ κηδεία του ὅμως ἦταν 
κηδεία ἄρχοντα.  Ὅλο τὸ Τολέδο 
τὸν συνόδεψε μὲ θλίψη.

Ὁ Δομήνικος Θεοτοκόπου-
λος ἄφησε μεγάλο ἔργο, πολ-
λοὺς πίνακες. Μετὰ τὸν θάνατό 
του ἔγινε πολλὴ συζήτηση γύ-
ρω ἀπὸ τὴν τεχνοτροπία του.  
Ἂς ἀναλύσουμε περιληπτικὰ 
ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ γνωστοὺς πί-
νακές του: « Ἡ ταφὴ τοῦ κόμη-
τος  Ὀργάθ». Πρόσωπα πολλά, 
χρώματα ἔντονα, κινήσεις πα-
ράξενες.  Ἕνας μεγάλος ἄρχο-
ντας, ἕνας εὐγενής, πέθανε καὶ 
ζήτησε νὰ ταφεῖ στὴν ἐκκλησία 
τῆς ἐνορίας του. Τὴ στιγμὴ τῆς 
ταφῆς του ἔρχονται δύο μεγάλες 
μορφὲς νὰ τὸν σηκώσουν στὰ 
χέρια τους, ὁ  Ἅγιος Στέφανος 
καὶ ὁ  Ἅγιος Αὐγουστῖνος, γιὰ 
νὰ τὸν θάψουν. Παρόντες, γύ-
ρω, προφῆτες, ἅγιοι, πατριάρ-
χες, ἄγγελοι. Πολλοὶ ἄνθρωποι 
μαυροντυμένοι παραστέκουν.  Ὁ 
ζωγράφος ἀπεικόνισε σ’ αὐτοὺς 
πολλὰ γνωστά του πρόσωπα, 
καὶ τὸ παιδὶ ποὺ εἶναι ἐμπρὸς 
εἶναι ὁ γιός του Jorge Manuel. 
Ποιὸς δὲν θά ’θελε νά ’χει τέτοια 
ταφὴ χριστιανοῦ, νὰ τὸν ὑποδέ-
χονται ἅγιοι, ἄγγελοι, προφῆτες, 
καὶ νά ’ναι ὁ οὐρανὸς ἀνοικτός;  
Ἴσως εἶναι ἐπίδραση τῆς τόσο 
μακρινῆς βυζαντινῆς εἰκόνας τῆς 
πατρίδας του, ποὺ δὲν ἀπεικόνιζε 
τόσο, ἀλλὰ περισσότερο συμβό-
λιζε. « Ὁ Κρής», ἔτσι ὑπέγραφε 
τὰ ἔργα του.

Τὰ χρώματα κυριαρχοῦν σὲ 
ὅλα του τὰ ἔργα. Εἶναι ἔντονα καὶ 

Οἱ κινήσεις τῶν προσώπων, τὰ χρώματα, τὰ 
ὑπερεπιμηκυμένα πρόσωπα, ὅλα αὐτὰ φανε-

ρώνουν μιὰ καινούργια τεχνοτροπία,  
ποὺ εἶναι μόνο ψυχή. K

K

98

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

ΙΟ
Σ

 -
 Ι

Ο
Υ

Ν
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
5



λίγα: τὸ κόκκινο, τὸ ἄσπρο, τὸ 
μαῦρο, ἡ ὤχρα (κίτρινο) καὶ ἡ 
λάκα, χρώματα ποὺ θὰ κυριαρ-
χήσουν στοὺς πίνακες κατοπινῶν 
ζωγράφων ποὺ δέχθηκαν τὴν 
ἐπιρροὴ τοῦ Δομήνικου Θεοτο-
κόπουλου.

Σὲ ὅλες τὶς ἑπόμενες γενιὲς 
τῶν ζωγράφων ἀνακαλύπτουμε 
τὴν τεχνοτροπία τοῦ Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου.  Ὅταν ἀνακα-
λύφθηκε ἡ φωτογραφία, οἱ ζω-
γράφοι δὲν ἔκαναν πιὰ ἀκριβεῖς 
ἀπεικονίσεις θεμάτων.  Ἂς ἀρχί-
σουμε ἀπὸ τοὺς  Ἰμπρεσσιονιστές 
(Impressionistes), ποὺ πῆραν τὸ 
ὄνομά τους ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Μο-
νέ “Impression: Soleil levant” (=  
Ἐντύπωση ἀπὸ τὸν ἀνατέλλοντα 
ἥλιο).  Ἀργότερα οἱ  Ἐξπρεσσιονι-
στές, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ «ἔκφρα-
ση», καὶ ὄχι ἡ ἀντιγραφή.  Ὅλοι 
οἱ μοντέρνοι ζωγράφοι πρόδρο-
μο εἶχαν τὸν Δομήνικο Θεοτοκό-
πουλο: Μονέ, Μανέ, Ρενουάρ, 
Ντεγκά, Σεζάν, Πικάσο κ.ἄ.

Τετρακόσια χρόνια πέρασαν 
ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Δομήνικου 

Θεοτοκόπουλου, τοῦ El Greco 
(1614-2014). Πολλὲς οἱ ἐκδη-
λώσεις παντοῦ. Στὴν  Ἑλλάδα 
οἱ ἐκθέσεις ἔμειναν ἀνοικτὲς καὶ 
τοὺς πρώτους μῆνες τοῦ 2015, 
στὸ Βυζαντινὸ Μυσεῖο, στὸ Μου-
σεῖο Μπενάκη, στὸ Μουσεῖο τῆς 

Κρήτης καὶ σὲ ἄλλα. Σὲ ὅλο τὸν 
κόσμο γιορτάστηκε τὸ 2014 ὡς 
ἔτος ἀφιερωμένο στὸν El Greco, 

ποὺ ὅλο καὶ περισσότερο ἀνα-
γνωρίζεται, ὅλο καὶ περισσό-
τερο θαυμάζεται καὶ θεωρεῖται 
μοναδικός. Δύο ἐπιστημονικὰ 
συνέδρια διοργανώθηκαν στὴν 
Κρήτη, στὸ  Ἡράκλειο, ἕνα στὸ 
Πανεπιπστήμιο  Ἀθηνῶν τὸν Νο-

K

K
έμβριο.  Ἔγινε καὶ ἔκδοση ἀνα-
μνηστικῶν γραμματοσήμων. Στὸ 
ἐξωτερικὸ πολλὲς ἐκδηλώσεις. 
Στὴν  Ἱσπανία τέσσερις ἐκθέσεις. 
Τὸ  Ἵδρυμα “El Greco” ὀργάνωσε 
τὸν Μάιο διεθνὲς συνέδριο στὴ 
Μαδρίτη καὶ τὸν Ὀκτώβριο στὸ 
Τολέδο. Στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώ-
πη, στὸ Παρίσι, στὴ Βαρσοβία 
καὶ ἀλλοῦ, ἔγιναν ἑορτασμοί.  
Ἡμερίδες ἔλαβαν χώρα παντοῦ: 
στὴν  Ἀμερική, Οὐάσινγκτον, 
Νέα  Ὑόρκη,  Ὀττάβα, Μπουένος  
Ἄιρες καὶ ἀλλοῦ.

Εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ Κρητικὸς 
ζωγράφος εἶναι παγκόσμια ἀνα-
γνωρισμένος, μὲ τὴν τεχνοτροπία 
του, ὅπως εἴδαμε, ἐπηρέασε τὴ 
μοντέρνα ζωγραφική, καὶ θεω-
ρεῖται πλέον μιὰ ξεχωριστὴ πα-
ρουσία στὸν εἰκαστικὸ κόσμο 
τῶν νεώτερων χρόνων.  Ἡ ἀρχή 
του καὶ ἡ ἔμπνευσή του;  Ἴσως ἡ 
Κρήτη, ἕνα χωριό, μιὰ ἐκκλησία 
μὲ βυζαντινὲς εἰκόνες.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Ὁ Κρητικὸς ζωγράφος εἶναι παγκόσμια ἀνα-
γνωρισμένος, μὲ τὴν τεχνοτροπία του ἐπηρέασε 
τὴ μοντέρνα ζωγραφική, καὶ θεωρεῖται πλέον 
μιὰ ξεχωριστὴ παρουσία στὸν εἰκαστικὸ κό-

σμο τῶν νεώτερων χρόνων.  Ἡ ἀρχή του καὶ ἡ 
ἔμπνευσή του;  Ἴσως ἡ Κρήτη, ἕνα χωριό,  

μιὰ ἐκκλησία μὲ βυζαντινὲς εἰκόνες.
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Ὅταν ἡ ἄρθρωσις τοῦ ἰσχί-
ου πονάει, εἶναι μᾶλλον ὀστε-
οαρθρῖτις, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ 
συχνὴ ἀρθρῖτις τοῦ ἰσχίου. Γιατί 
ὅμως πονάει τὸ ἰσχίο;

Προοδευτικῶς παρουσιάζο-
νται μὲ τὴν πάροδο τῶν χρόνων 
ἐκφυλιστικὲς ἀλλοιώσεις στὶς 
ἀρθρικὲς ἐπιφάνειες καὶ φλεγ-
μονὴ τῶν μαλακῶν μορίων 
τῆς περιοχῆς.  Ἡ ἄρθρωσις τῶν 
ὀστῶν καλύπτεται ἀπὸ χόνδρο, 
ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ ζωντανὸ ὑλικὸ 
ποὺ συνεχῶς καταστρέφεται καὶ 
ἀνανεώνεται.  Ἀποτελεῖται ἀπὸ 
κολλαγόνο, πρωτεογλυκάνες 
καὶ χονδροκύτταρα.  Ὁ χόνδρος 
φθείρεται εἴτε λόγῳ τραυμα-
τισμῶν εἴτε λόγῳ ὑπερφορτώ-
σεως. Τότε ὁ χόνδρος ἀρχίζει 
νὰ ἀποκτᾷ ρωγμές, δὲν εἶναι 
πλέον λεῖος καὶ ὀμαλὸς καὶ 
σὺν τῷ χρόνῳ χάνεται τελείως. 
Τότε οἱ ἀρθρικὲς ἐπιφάνειες μέ-
νουν ἀκάλυπτες, μὲ ἀποτέλεσμα 

νὰ ἔχουμε ἐπαφὴ τῶν ὀστῶν 
γυμνῶν. Τότε δημιουργοῦνται 
τὰ ὀστεόφυτα (τὰ γνωστὰ ἅλατα).

Ἡ ἀρθρῖτις αὐτὴ ἀναπτύσσε-
ται συνήθως σὲ ἀσθενεῖς μετὰ 
τὰ πενῆντα, καὶ πιὸ συχνὰ σὲ 
γυναῖκες. Συνήθως πρόκειται γιὰ 
ὑπέρβαρους ἀνθρώπους, καὶ ἡ 
ἀπώλεια βάρους μειώνει τὰ συ-
μπτώματα.  Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ μιὰ 

γενετικὴ προδιάθεσις, μὲ ἀποτέλε-
σμα νὰ ἐμφανίζεται σὲ συγκεκρι-
μένες οἰκογένειες.  Ἐκτὸς αὐτοῦ 
ὅμως συμβάλλουν καὶ ἄλλοι 
παράγοντες, ὅπως τραυματικὲς 
κακώσεις ἢ κατάγματα.

Τὰ συμπτώματα τῆς ἀρθρί-
τιδος τοῦ ἰσχίου εἶναι πόνος μὲ 
τὶς δραστηριότητες καὶ ἀναλό-
γως τοῦ καιροῦ. Σὺν τῷ χρόνῳ 

ἐξελίσσεται καὶ παρου-
σιάζει περιορισμὸ τῶν 
κινήσεων τῆς ἀρθρώ-
σεως, δυσκαμψία τοῦ 
ἰσχίου, καὶ μάλιστα 
μετὰ ἀπὸ περίοδο ἀκι-
νησίας καὶ χωλότητα 
στὴ βάδιση. Σιγὰ σιγὰ 
ὁ πόνος ἐμφανίζεται 
καὶ τὴ νύκτα.

Ἡ διάγνωσις γί-
νεται μὲ τὴ λήψη λε-
πτομεροῦς ἱστορικοῦ, 
σχολαστικὴ κλονικὴ 
ἐξέταση καὶ ἀκτινογρα-
φίες, στὶς ὁποῖες ἐμφα-

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ὅταν τὸ ἰσχίο πονάει

Τὰ συμπτώματα τῆς ἀρθρίτιδος τοῦ ἰσχίου εἶναι 
πόνος μὲ τὶς δραστηριότητες καὶ ἀναλόγως τοῦ 
καιροῦ. Σὺν τῷ χρόνῳ ἐξελίσσεται καὶ παρου-
σιάζει περιορισμὸ τῶν κινήσεων τῆς ἀρθρώσε-
ως, δυσκαμψία τοῦ ἰσχίου, καὶ μάλιστα μετὰ 

ἀπὸ περίοδο ἀκινησίας καὶ χωλότητα στὴ βάδι-
ση. Σιγὰ σιγὰ ὁ πόνος ἐμφανίζεται καὶ τὴ νύκτα.K

K
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νίζονται, ἀναλόγως μὲ τὸ στάδιο 
τῆς νόσου, καταστροφὴ τοῦ χόν-
δρου, ὀστεόφυτα (ὀστικὲς προε-
ξοχές, οἱ ἀσθενεῖς τὶς ἀποκαλοῦν 
«ἅλατα») καὶ κύστεις στὴν κε-
φαλὴ τοῦ μηριαίου ὀστοῦ καὶ 
στὴν κοτύλη.

Ἡ θεραπεία εἶναι συντηρη-
τικὴ καὶ χειρουργική. Δὲν εἶναι 
βεβαίως ὅλες οἱ θεραπεῖες κα-
τάλληλες γιὰ κάθε ἀσθενῆ, ἀλλὰ 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ.

Ἡ συντηρητικὴ θεραπεία 
περιλαμβάνει: α) ἀνάπαυση, β) 
ἀπώλεια βάρους καὶ διατήρηση 
τοῦ βάρους σταθεροῦ μὲ ἰσορ-
ροπημένη διατροφή, γ) φυσικο-
θεραπεία, ὥστε νὰ ἐνδυναμω-
θοῦν οἱ μῦες καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἡ 
κινητικότης τῆς ἀρθρώσεως καὶ 
νὰ ἐπιτευχθεῖ ἀνακούφιση ἀπὸ 

τὸν πόνο. 
Κατόπιν χρησιμοποιοῦνται 

φάρμακα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς 
στόχο τὴν ἀνακούφιση ἀπὸ 
τὸν πόνο. Χρησιμοποιοῦνται τὰ 
ἁπλᾶ ἀναλγητικὰ καὶ φάρμακα 
ποὺ δροῦν στὸν χόνδρο (θειϊκὴ 
γλυκοζαμίνη καὶ θειϊκὴ χονδρο-
ϊτίνη κ.ἄ.). Τὰ ἀντιφλεγμονώδη 
χρησιμοποιοῦνται γιὰ σύντομο 
χρονικὸ διάστημα σὲ ἔξαρση, μὲ 

μεγάλη προσοχὴ λόγῳ συχνῶν 
παρενεργειῶν.  Ἐνῷ τὰ χονδρο-
προστατευτικὰ δίδονται γιὰ με-
γάλα χρονικὰ διαστήματα, διότι 
δὲν παρουσιάζουν ἀνεπιθύμητες 
ἐνέργειες.

Ἡ χειρουργικὴ θεραπεία ἐνδεί-
κνυται σὲ προχωρημένα στάδια, 
ὅταν ὁ πόνος δὲν ἐλέγχεται πλέ-
ον. Ὁ ἀσθενὴς καταφεύγει καθη-
μερινῶς στὰ ἰσχυρὰ ἀναλγητικὰ 
καὶ ἐπηρεάζεται ἡ ποιότητα τῆς 
ζωῆς του.  Ὁ ὀρθοπεδικὸς ἀνα-
λόγως προβαίνει στὴν κατάλλη-
λη ἐγχείρηση. 

Μετὰ τὴ χειρουργικὴ ἐπέμβα-
ση, ὁ ἀσθενὴς διδάσκεται πῶς 
νὰ βαδίζει, πῶς νὰ ἀνεβαίνει καὶ 
νὰ κατεβαίνει σκάλες καὶ νὰ κά-
θεται ἢ νὰ σηκώνεται ἀπὸ τὴν 
καρέκλα, καὶ σύντομα ἐπιστρέ-
φει στὴν ἐργασία του.

Πάντα ἡ πρόληψις εἶναι κα-
λύτερη.  Ἑπομένως, ἕνα ὑγιὲς 
βάρος, μιὰ ἤρεμη ζωὴ καὶ σωστὴ 
διαχείριση τοῦ στρές, ἀλλὰ καὶ 
ἰσορροπημένη διατροφὴ εἶναι 
ὁ καλύτερος σύμμαχος γιὰ τὴν 
ὑγεία τῶν ἀρθρώσεών μας· δη-
λαδὴ μιὰ διατροφὴ φτωχὴ σὲ 
ζωικὰ λιπαρά, ἀλλὰ πλούσια σὲ 
ἀντιοξειδωτικά (βιταμίνη C καὶ E, 
ἰχνοστοιχεῖα κτλ.), φροῦτα καὶ 
λαχανικά.  Ἐπίσης συμβάλλει 
ἡ κίνηση.  Ἐλαφρὰ γυμναστικὴ 
καί –τὸ πιὸ εὔκολο– περπάτημα.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

Πάντα ἡ πρόληψις εἶναι καλύτερη.  Ἑπομένως, 
ἕνα ὑγιὲς βάρος, μιὰ ἤρεμη ζωὴ καὶ σωστὴ 

διαχείριση τοῦ στρές, ἀλλὰ καὶ ἰσορροπημένη 
διατροφὴ εἶναι ὁ καλύτερος σύμμαχος γιὰ τὴν 

ὑγεία τῶν ἀρθρώσεών μας.K
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Ὁ Γιῶργος ἐργαζόταν λο-
γιστὴς στὴν ἐπιχείρηση 
τοῦ κ.  Ἀντωνίου.  Ἦταν 

ἕνα παιδὶ ἐργατικό, ἔντιμο, φι-
λότιμο.  Ὁ κ.  Ἀντωνίου τὸ ἐκτι-
μοῦσε.

Ὁ πατέρας τοῦ Γιώργου ἦταν 
συνταξιοῦχος δάσκαλος.  Ἡ μη-
τέρα του μιὰ ἁπλῆ γυναίκα ποὺ 
φρόντιζε τὴν ἄντρα της, τὸν γιό 
της, τὸ νοικοκυριό. Κατοικοῦσαν 

σὲ μιὰ ὄμορφη μονοκατοικία μὲ 
αὐλὴ γεμάτη δέντρα καὶ λου-
λούδια, ποὺ τὰ περιποιόταν ὁ 
δάσκαλος μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέ-
ρον.  Ὁ Γιῶργος μεγάλωσε σὲ 
μιὰ φτωχή, εὐτυχισμένη οἰκο-
γένεια.

Ἀντίθετα, στὸ σπίτι τοῦ κ.  
Ἀντωνίου ἡ κατάσταση ἦταν 
τραγική.  Ὁ πατέρας ἔφευγε 
ἀπὸ τὸ πρωὶ στὴ δουλειά του 
καὶ ἐπέστρεφε ἀργὰ τὸ βράδυ.  
Ἄλλοτε ἔκανε ἐπαγγελματικὰ 
ταξίδια ποὺ κρατοῦσαν μέρες.  
Ἡ μητέρα ξυπνοῦσε συνήθως τὸ 
μεσημέρι. Τὶς δουλειὲς τὶς ἔκα-
νε τὸ ὑπηρετικὸ προσωπικό. Τὸ 
ἀπόγευμα πήγαινε μὲ τὶς φίλες 
της γιά «καφέ» ἢ κουμκάν, πα-

ρακολουθοῦσαν καλλιτεχνικὲς 
ἐκδηλώσεις, διασκέδαζαν σὲ 
διάφορα κέντρα ἕως τὰ μεσά-
νυχτα.

Τὸ κοριτσάκι τους, ἡ  Ἕλε-
να, ἦταν τὸ θῦμα σ’ αὐτὴ τὴν 
οἰκογένεια. Μεγάλωσε μέσα 
στὰ πλούτη καὶ τὶς ἀνέσεις, μὲ 
νταντάδες, ὑπηρέτες, παιδαγω-
γούς, δασκάλους, ποὺ τῆς ἔκα-
ναν ἰδιαίτερα μαθήματα.  Ὅλοι 

αὐτοὶ ὅμως πληρώνονταν, ἁπλᾶ 
γιὰ νὰ κάνουν τὸ καθῆκόν τους. 
Κανένας δὲν ἔδειχνε ἀγάπη γιὰ 
τὸ κοριτσάκι, ποὺ τὴν εἶχε τόση 
ἀνάγκη, γιὰ νὰ μεγαλώσει σω-
στά. Κανένας δὲν νοιαζόταν γιὰ 
τὴν ψυχούλα του.  Ἡ καρδιά του 
εἶχε σκληρύνει σὰν πέτρα. Εἶχε 
γίνει ἕνα πλάσμα ἀτίθασο, ἐγωι-
στικό, σπάταλο. Τὸν πατέρα της 
τὸν ἔβλεπε σπάνια.  Ἡ μητέρα 
της, πάντα βιαστική, δὲν ἔβρισκε 
χρόνο ν’ ἀσχοληθεῖ μαζί της, νὰ 
τῆς πεῖ δυὸ γλυκὲς κουβέντες, 
νὰ τῆς προσφέρει ἕνα χάδι, ἕνα 
φιλί. Καὶ στὸ τέλος τῆς ἔδωσε 
καὶ τὴ χαριστικὴ βολή. Χώρισε 
μὲ τὸν πατέρα της κι ἔφυγε μὲ 
κάποιον ξένο καὶ δὲν ξαναγύρι-

σε.  Ἡ  Ἕλενα ἔμοιαζε σὰν βαρ-
κούλα ποὺ ἔπλεε ἕρμαιο στὰ 
ἀφρισμένα κύματα.

Κάποια μέρα ἡ βαρκούλα 
ἄραξε στὴ στεριά. Βρῆκε μιὰ 
παρέα παιδιῶν πλουσίων οἰκο-
γενειῶν, χωρισμένων γονιῶν, 
ποὺ δὲν ἔκαναν τίποτε ἄλλο ἀπὸ 
ταξίδια, κρουαζιέρες, διασκεδά-
σεις. Καὶ ἡ  Ἕλενα ἀκολούθη-
σε τὰ χνάρια τους. Τώρα αὐτοὶ 
ἀποτελοῦσαν τὴν οἰκογένειά 
της. Τὸν πατέρα της τὸν ἔβλεπε, 
μόνο ὅταν χρειαζόταν χρήματα.

Ἕνα πρωὶ ὁ κ.  Ἀντωνίου 
ἔπαθε καρδιακὸ ἐπεισόδιο.  Ὁ 
γιατρὸς ποὺ τὸν ἐξέτασε ἀνησύ-
χησε.  Ἡ καρδιὰ ἦταν σὲ πολὺ 
ἄσχημη κατάσταση.  Ἔδωσε 
ἐντολὴ νὰ μὴν τὸν μετακινήσουν 
καθόλου.  Ὁ κ.  Ἀντωνίου κατά-
λαβε πὼς πλησίαζε τὸ τέλος του. 
Σκέφθηκε ἀμέσως τί θὰ γινόταν 
ἡ τεράστια περιουσία του, καὶ 
κυρίως ἡ ἐπιχείρησή του, ποὺ 
μὲ τόσο κόπο δημιούργησε.  Ἂν 
τὴν ἄφηνε στὴν  Ἕλενα, μέσα σὲ 
λίγο καιρὸ θὰ τὴν εἶχε διαλύσει, 
κι ἐκείνη θὰ ἔμενε στὸν δρόμο.

Ἀργὰ τὸ βράδυ κάλεσε τὸν 
Γιῶργο στὸ σπίτι του. Τὸν παρα-
κάλεσε νὰ ἀναλάβει αὐτὸς τὴν 
ἐπιχείρησή του, ἀφοῦ πρῶτα 
δεχθεῖ νὰ παντρευτεῖ τὴν κόρη 
του.  Ὁ Γιῶργος ἔμεινε ἄναυδος.

– Εἶμαι σὲ θέση ἐγὼ νὰ ἀνα-
λάβω ἕνα τόσο σπουδαῖο ἔργο; 
τοῦ εἶπε. Καὶ ἡ  Ἕλενα θὰ δεχθεῖ 
νὰ παντρευτεῖ τὸν ὑπάλληλο τοῦ 
πατέρα της;

– Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ  Ἕλενα 
ἔφερε ἀντίρρηση, ὅταν τῆς τὸ 
εἶπα. «Εἶναι βαριὰ γιὰ μένα τὰ 
δεσμὰ τοῦ γάμου», μοῦ ἀπάντη-
σε. « Ἐγὼ θέλω νὰ ζήσω ἐλεύ-
θερη, νὰ χαρῶ τὰ νιάτα μου». 
Τελικὰ δέχθηκε, ὅταν τὴν ἀπεί-
λησα πὼς θὰ τὴν ἀποκληρώσω.  
Ἔβαλε ὅμως δύο ὅρους: νὰ γίνει 

Μάννα, ξύπνα!

102

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

ΙΟ
Σ

 -
 Ι

Ο
Υ

Ν
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
5



κρυφὰ ὁ γάμος, καὶ νὰ συνεχί-
σει τὴ ζωὴ ποὺ ἔκανε ὣς τώρα. 
Τῆς τὸ ὑποσχέθηκα. Τώρα, παι-
δί μου, ἐσὺ μὴ μοῦ ἀρνηθεῖς. 
Εἶσαι ὁ μόνος στὸν ὁποῖο ἔχω 
ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη. Κι εἶμαι 
σίγουρος πὼς μὲ τὸν χρόνο θα 
μαλακώσει καὶ τῆς κόρης μου ἡ 
καρδιά. Κι αὐτὴ εἶναι ἡ τελευταία 
μου ἐπιθυμία.

Ὁ γάμος ἔγινε ἕνα βράδυ. 
Παραβρέθηκαν μόνο οἱ γονεῖς 
τοῦ Γιώργου, ὁ γιατρὸς ποὺ τὸν 
παρακολουθοῦσε, ποὺ ἔγινε μά-
λιστα καὶ κουμπάρος τους, καὶ ὁ 
ἱερέας ποὺ εὐλόγησε τὰ στέφα-
να. Τελικὰ ὁ πατέρας ἔφυγε γιὰ 
τὴν ἄλλη ζωὴ εὐχαριστημένος.

Μετὰ τὴν κηδεία οἱ γονεῖς 
τοῦ Γιώργου πρότειναν στὴν  
Ἕλενα νὰ μείνει στὸ σπίτι τους, 
μέχρι νὰ περάσει τὸ πένθος, γιὰ 
νὰ μὴν εἶναι μόνη.  Ἡ  Ἕλενα 
τὸ δέχθηκε μὲ εὐχαρίστηση. 
Κανένας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ 
φανταστεῖ ὅτι θὰ ἔμενε στὸ φτω-
χόσπιτο τοῦ Γιώργου. Φίλοι καὶ 
γνωστοὶ θὰ ἔχαναν τὰ ἴχνη της. 
Δὲν θὰ ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ 
δίνει ἐξηγήσεις σὲ ὅσους θὰ τὴν 
ἐπισκέπτονταν στὸ σπίτι της.

Οἱ γονεῖς τοῦ Γιώργου ἀγκά-
λιασαν τὴ νύφη τους μὲ πολλὴ 
ἀγάπη, στοργὴ καὶ τρυφερότητα.  
Ἀκόμα κι ὁ Γιῶργος τῆς φέρθη-
κε μὲ σεβασμὸ κι εὐγένεια.  Ἡ  
Ἕλενα ἔμεινε κατάπληκτη. Δὲν 
εἶχε συνηθίσει νὰ τῆς φέρονται 
μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο.

Περίεργα συναισθήματα γεν-
νήθηκαν μέσα της.  Ἔνιωσε τὸν 
ἑαυτό της νὰ διχάζεται.  Ἀπὸ τὴ 
μία, ἡ ὄμορφη εἰκόνα αὐτῆς τῆς 
οἰκογένειας τῆς γέμιζε τὴν καρ-
διὰ ἀπὸ εὐφροσύνη.  Ἀπὸ τὴν 
ἄλλη, σκεφτόταν τὴν παρέα της, 
τὶς διασκεδάσεις, τὴν ξένοιαστη 
ζωή. Μιὰ πάλη ἄρχισε μέσα της.  
Ἀποφάσισε νὰ κάνει ἕνα ταξίδι 
μόνη, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὸν ἑαυτό 
της.

Δὲν πρόλαβε νὰ τὸ πραγ-
ματοποιήσει, γιατὶ συνέβη ἕνα 

γεγονὸς ποὺ δὲν τὸ περίμενε, 
ἀλλὰ καὶ δὲν τὸ ἤθελε.  Ἡ κάθε 
γυναίκα νιώθει χαρά, ὅταν πρό-
κειται νὰ γίνει μητέρα. Γιὰ τὴν  
Ἕλενα αὐτὴ ἡ προοπτικὴ εἶχε 
γίνει ἐφιάλτης.  Ὅλη τὴν ἡμέρα 
τριγύριζε μέσα στὸ σπίτι σὰν τὸ 
θηρίο μέσα στὸ κλουβί. Δὲν 
ἔβλεπε τὴν ὥρα νὰ ἀπαλλαγεῖ 
ἀπὸ τό «βάρος» ποὺ κουβα-
λοῦσε μέσα της.

Κάποτε ἦρθε ἡ πολυπόθητη 
μέρα.  Ἡ  Ἕλενα ἔφερε στὸν κό-
σμο ἕνα χαριτωμένο ἀγοράκι, 
τὸν Λουκᾶ. Κι ἐνῷ ὅλοι χαίρο-
νταν γύρω της γιὰ τὸ εὐχάριστο 
γεγονός, αὐτὴ σκεφτόταν πὼς 
ἐλευθερώθηκε ἐπιτέλους καὶ θὰ 
μποροῦσε νὰ πραγματοποιήσει 
τὸ ταξίδι ποὺ εἶχε προγραμμα-
τίσει.

Ἡ  Ἕλενα δὲν ἦταν σὲ θέση 
οὔτε τὸν ἑαυτό της νὰ φροντίσει.  

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀνέλαβε 
ἡ γιαγιὰ τὸ μωρὸ καὶ τὸ μεγάλω-
σε μὲ στοργὴ καὶ τρυφερότητα. 
Λίγες μέρες ἀργότερα ἡ  Ἕλενα 
ἔφυγε στὸ ἐξωτερικό.  Ἀπὸ κεῖ 
ἔστελνε κάρτες σὲ ὅλους τοὺς 
γνωστοὺς καὶ φίλους, γιὰ νὰ 
δικαιολογήσει τὴν ἀπουσία της 
ἕναν ὁλόκληρο χρόνο. Πρὶν 
προλάβει νὰ ὁλοκληρώσει 
τὸ ταξίδι, τῆς τηλεφώνησε ὁ 

Γιῶργος ὅτι ὁ πατέρας του ἔπαθε 
ἐγκεφαλικό.  Ἡ  Ἕλενα ἀναγκά-
στηκε νὰ ἐπιστρέψει. Πρόλαβε 
τὸν πεθερό της δύο μέρες πρὶν 
φύγει γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. Κι ἐνῷ 
ὅλοι γύρω θρηνοῦσαν τὸν θά-
νατό του, ἡ  Ἕλενα ἔνιωθε μέσα 
της ἱκανοποίηση, ποὺ δὲν θὰ 
ξανάβλεπε πιὰ ἐκεῖνο τὸ σιωπη-
λό, αὐστηρὸ βλέμμα του, ὅταν 
ἔκανε κάτι ποὺ δὲν τὸ θεωροῦσε 
σωστό, ἂν καὶ ποτὲ δὲν τῆς εἶχε 
κάνει τὴν παραμικρὴ παρατή-
ρηση.

Τώρα ὁ Γιῶργος ἦταν ἀπα-
σχολημένος μὲ τὴ δουλειά, ἡ 
γιαγιὰ μὲ τὸ μωρό, καὶ ἡ  Ἕλε-
να, ἐλεύθερη πιά, ξαναβρῆκε 
τοὺς φίλους της καὶ ξανάρχισε 
τὴν παλιὰ ζωή της. Κι ἔτσι περ-
νοῦσαν τὰ χρόνια.  Ὁ Λουκᾶς 
μεγάλωνε. Πήγαινε ἤδη στὸ Γυ-
μνάσιο.  Ἡ γιαγιὰ τελευταῖα ἦταν 

πολὺ στενοχωρημένη. Κάτι δὲν 
τῆς ἄρεσε σ’ αὐτὸ τὸ παιδί, ποὺ 
τὸ μεγάλωνε μὲ ἀρχές, ὅπως καὶ 
τὸν γιό της.  Ὁ Λουκᾶς ἔπαψε ν’ 
ἀκούει τὶς συμβουλές της, δὲν 
ἀσχολιόταν πλέον μὲ τὰ μαθή-
ματά του, τὸ χτένισμα καὶ τὸ ντύ-
σιμό του ἦταν περίεργο, καὶ τὸ 
χειρότερο, ἡ γιαγιὰ ἀνακάλυψε 
ὅτι ὁ μικρὸς κάπνιζε τσιγάρο, 
ἔπινε ἀλκοὸλ καὶ ἐπέστρεφε στὸ 
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σπίτι τὰ μεσάνυχτα. Κάτι ποὺ δὲν 
ἔκανε ποτὲ οὔτε ὁ σύζυγός της 
οὔτε ὁ γιός της.

Στὸν Γιῶργο δὲν εἶπε τίποτα, 
γιὰ νὰ μὴν τὸν στενοχωρήσει, 
γιατὶ τὸν ἔβλεπε κάθε βράδυ νὰ 
γυρίζει κατάκοπος ἀπὸ τὴ δου-
λειά. Οὔτε καὶ ἤθελε νὰ ἀνακα-
τευτεῖ στὴν οἰκογένεια. Τὴ φρο-
ντίδα τῶν παιδιῶν πρέπει νὰ τὴν 
ἔχουν οἱ γονεῖς.  Ὁ ρόλος τῆς 
γιαγιᾶς σταματοῦσε ἐδῶ, πέρα 
μόνο ἀπὸ κάποιες συμβουλές. 
Τὸν πρῶτο λόγο τώρα τὸν εἶχε 
ἡ μάννα. Κάλεσε λοιπὸν τὴν  
Ἕλενα καὶ μὲ πόνο ψυχῆς τῆς 
μίλησε γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ γιοῦ 
της.  Ἐκείνη τὴν ἄκουσε χαμο-
γελώντας:

– Δὲν κατάλαβες ὅτι ὁ 
Λουκᾶς μπῆκε στὴν ἐφηβεία; 
τῆς εἶπε.  Ὅτι ὁ χαρακτήρας 
τῶν παιδιῶν σ’ αὐτὴ τὴν ἡλικία 
ἀλλάζει; Τώρα θὰ ντύνεται καὶ 
θὰ χτενίζεται ὅπως οἱ συνομή-
λικοί του, θὰ διασκεδάζει στὰ 
μπαράκια, θὰ ξενυχτάει.  Ὅσο 
γιὰ τὸ τσιγάρο, ὅλα τὰ παιδιὰ 
σήμερα καπνίσουν, ἀκόμα καὶ 
οἱ κοπέλες.

Ἡ γιαγιὰ ἔσκυψε τὸ κεφάλι, 
γιὰ νὰ μὴ φανοῦν τὰ δάκρυά 
της. Περίμενε ἡ  Ἕλενα νὰ συμ-
βουλέψει τὸ παιδί της σὰν μάν-

να, καὶ τώρα ἔβλεπε πὼς ἡ ἴδια 
τὸ ὁδηγοῦσε στὸν γκρεμό.

Τὸ πρωινὸ ἐκεῖνο ὁ Γιῶργος 
ἔφυγε γιὰ τριήμερο ἐπαγγελ-
ματικὸ ταξίδι.  Ἡ  Ἕλενα ἦταν 
ἐλεύθερη νὰ χαρεῖ τὴ ζωή της 
ξένοιαστη.  Ἡ γιαγιὰ τελευταῖα 
δὲν ἔνιωθε καλά, τὶς περισσό-
τερες ὧρες τὶς περνοῦσε στὸ 
κρεβάτι. Τὸ βράδυ ὅμως ἐκεῖνο, 
ὅταν ἡ  Ἕλενα γύρισε στὸ σπίτι 
περασμένα μεσάνυχτα, τὴ βρῆκε 
νὰ κάθεται στὸ σκαλοπάτι.

– Τὸ παιδί! φώναξε μόλις τὴν 
εἶδε. Κοντεύει νὰ ξημερώσει, καὶ 
δὲν γύρισε ἀκόμα. Φοβᾶμαι μή-
πως τοῦ συνέβη κάτι.

– Κάπου θὰ διασκεδάζει μὲ 
τοὺς φίλους του, τῆς ἀπάντησε 

ἡ  Ἕλενα μὲ τὸ συνηθισμένο της 
εἰρωνικὸ χαμόγελο. Μὴν ἀνη-
συχεῖς.  Ὅπου νἆναι θὰ γυρίσει. 
Πήγαινε κι ἐσὺ μέσα.  Ἐγὼ πάω 
νὰ κοιμηθῶ...

Εἶχε ἀρχίσει νὰ χαράζει ἡ 
μέρα, ὅταν χτύπησε τὸ τηλέ-
φωνο. Τοὺς εἰδοποιοῦσαν ἀπὸ 
κάποιο νοσοκομεῖο ὅτι τὴ νύχτα 
φέρανε μὲ ἀσθενοφόρο σὲ κω-
ματώδη κατάσταση τὸν Λουκᾶ 
ἀπὸ ἀλκοὸλ καὶ ναρκωτικά.  Ἡ 
γιαγιὰ ἔβγαλε μιὰ ἄγρια φωνή, 
σὰν πληγωμένου ζῴου. Πέταξε 
τὸ τηλέφωνο κι ἔτρεξε στὸ δω-

μάτιο τῆς  Ἕλενας.
– Μάννα, ξύπνα! ἔκραξε.  Ὁ 

γιός σου πεθαίνει ἀπὸ ἀλκοὸλ 
καὶ ναρκωτικά!

Ἡ  Ἕλενα τινάχτηκε ἐπάνω. 
Κοίταξε γύρω της, σὰν νὰ ξύπνη-
σε ἀπὸ λήθαργο.  Ἡ φωνὴ τῆς 
γιαγιᾶς τῆς τρύπησε τὸ στῆθος 
σὰν ρομφαία. « Ὁ γιός σου πε-
θαίνει»!  Ἡ πέτρινη καρδιά της 
ἄρχισε νὰ λιώνει σὰν κερί. Ξύ-
πνησε τὸ μητρικό της φίλτρο. 
«Τὸ παιδί μου», σκέφτηκε, «δέν 
θὰ τὸ ξαναδῶ νὰ γεμίζει τὸ σπίτι, 
δὲν θὰ ξανακούσω τὰ λόγια του, 
τὸ γέλιο του, δὲν θὰ ξαναδῶ τὰ 
ὄμορφα, γαλάζια μάτια του». 
Ντύθηκε πρόχειρα κι ἔτρεξε στὸ 
νοσοκομεῖο.  Ἡ γιαγιὰ γονάτισε 
μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι καὶ 
παρακαλοῦσε τὴν Παναγία νὰ 
σώσει τὸ παιδί.

Στὸ νοσοκομεῖο ἡ  Ἕλενα ἔπε-
σε πάνω στὸν γιό της, ὅταν τὸν 
εἶδε χλωμό, μὲ τὰ μάτια κλειστά.  
Ἔπιασε τὰ χέρια του. 

–  Ἀγόρι μου, εἶπε κλαίγο-
ντας. Εἶμαι ἡ μάννα σου, ἄνοιξε 
τὰ ματάκια σου καὶ κοίταξέ με, 
σ’ ἀγαπῶ, γιέ μου. Συγχώρεσέ 
με, ἐγὼ φταίω...

Ἡ ἐπαφὴ τῶν χεριῶν, τὰ 
λόγια τῆς μάννας, τὰ καυτὰ 
δάκρυά της ποὺ ἔπεφταν στὸ 
πρόσωπό του, ἡ προσευχὴ τῆς 
γιαγιᾶς, ἔκαναν τὸ θαῦμά τους.  
Ὁ Λουκᾶς συνῆλθε.  Ἐπέστρεψε 
στὸ σπίτι.

Ἡ γιαγιὰ δόξασε τὸν Θεό.  
Ἦταν μιὰ δοκιμασία, ποὺ ὁδή-
γησε μάννα καὶ γιὸ στὸν σωστὸ 
δρόμο.  Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκεί-
νη, ἡ ζωὴ τῆς  Ἕλενας ἄλλαξε.  
Ἀφοσιώθηκε στὸ παιδί της μὲ 
στοργὴ καὶ τρυφερότητα. Στὴ 
γιαγιὰ ἔδειξε εὐγνωμοσύνη. Τὰ 
λόγια της δὲν τὰ ξέχασε ποτέ.  
Ἡ κραυγή της ἀντηχοῦσε πάντα 
μέσα της:

– Μάννα, ξύπνα! 
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«Στὸν σεισμὸ τοῦ 1926 
κουνήθηκε ὅλο τὸ 
χωριὸ τοῦ Προαστί-

ου Καρδαμύλης τόσο ἔντονα, 
ὥστε ἀκόμη θυμοῦνται οἱ τότε 
νέοι ὅτι ἄκουσαν τὴν καμπάνα 
νὰ χτυπάει. Καὶ χτύπαγε ἡ κα-
μπάνα, γιατὶ τὸ καμπαναριὸ τῆς 
Παναγίας κουνιόταν ὁλόκληρο 
τόσο πολύ, ὥστε νὰ χτυπάει ἡ 
καμπάνα ἀπὸ μόνη της».

Ἔτσι περιγράφει τὸ ἀσυ-
νήθιστο αὐτὸ συμβὰν ὁ Κων-
σταντῖνος Μαραβαλέας, ποὺ 
ἦταν τότε 17 χρονῶν καὶ κατά-
γεται ἀπὸ τὸ Προάστιο Μεσση-
νίας.

Συνεχίζει δὲ τὴν ἀφήγησή 
του λέγοντας: « Ὅταν τέλειωσε 
ὁ σεισμός, διαπίστωσε ὁ κόσμος 
ποὺ εἶχε βγεῖ τρομαγμένος στὸν 
δρόμο καὶ στὶς ροῦγες ὅτι τὸ κα-
μπαναριὸ καὶ ἡ ἐκκλησία ἦταν 
ὄρθια, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ μεγάλο τα-
ρακούνημα εἶχαν ξεκολλήσει τὰ 
ποριὰ μὲ τὰ ὁποῖα ἦταν χτισμένο 
γύρω-γύρω τὸ καμπαναριό, καὶ 
ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ πέσουν καὶ 
νὰ χτυπήσουν κάποιον περα-
στικό.

Ἑπόμενο ἦταν νὰ ἐγερθεῖ τὸ 
θέμα τοῦ ποιὸς θὰ τολμοῦσε 
νὰ ἐπιδιορθώσει τὸ καμπανα-
ριό.  Ὅμως αὐτὸ ἔφθανε τὰ 36 
μέτρα ὕψος, καὶ ἡ κορφή του 
σχηματιζόταν ἀπὸ ποριά (εἶδος 
ἄσπρης πέτρας πωρόλιθου), 
ποὺ ἦταν ἔτσι λαξεμένα, ὥστε 
νὰ σχηματίζουν μιὰ προεξοχή 
σὰν πυραμίδα, ποὺ στὴν κορφή 
της κατέληγε σὲ μάρμαρο.

Πάνω δὲ ἀπὸ τὴν πυραμίδα 
αὐτή, ποὺ ἔφθανε 1 ½ - 2 μέτρα, 
ἦταν σφηνωμένος ὁ σιδερένιος 
σταυρός, ποὺ ἔφθανε ἕνα μέτρο 

ὕψος καὶ 80 πόντους φάρδος. 
Ποιὸς ὅμως θὰ τολμοῦσε νὰ 
διακινδυνεύσει τὴ ζωή του καὶ 
νὰ ἀνεβεῖ ἐκεῖ πάνω νὰ κάνει 
τέτοια ἐπιδιόρθωση; Φαινόταν 
ὅτι ὅποιος τολμοῦσε θὰ χρεια-
ζόταν νὰ ἔχει δυνάμεις γίγαντα, 
γιὰ νὰ μπορέσει νὰ κάνει ἕνα 

τέτοιο ἔργο.
Μὲ τὰ πολλὰ ἐμφανίστηκε 

ὁ Νίκος ὁ Κολοκοτρώνης, ποὺ 
ἦταν χτίστης γνωστὸς καὶ μὲ 
πεῖρα. Κατάφερε νὰ πάρει γιὰ 
βοηθό του τὸν Θεοφίλη Λιέα, 
καὶ στὴ νεανική μου ἀφέλεια 
βοήθαγα κι ἐγὼ ὁ ἴδιος μὲ ὅ,τι 
μποροῦσα», περιγράφει ὁ συ-
νομιλητής μας μὲ τὸν ἤρεμο καὶ 
καλοσυνάτο τρόπο του.

Ἀνέβηκε πρῶτος σιγά-σι-
γὰ καὶ μὲ πολλὴ προσοχὴ ὁ 
μαστρο-Νικόλας ἀπὸ τὸ μέσα 
μέρος τοῦ καμπαναριοῦ μὲ ἀνε-
μόσκαλα, πατώντας στὰ ἀνοίγ-
ματα (παράθυρα) ποὺ εἶχε τὸ 
καμπαναριό, ὅπου ὑπῆρχαν.  

Ὅπως φαινόταν, ὅταν πρωτο-
χτίστηκε τὸ καμπαναριό, εἶχαν 
κάνει κάποιο καλούπι, καὶ μέσα 
σ’ αὐτὸ ἔριξαν τὸ μεῖγμα, ποὺ 
πρέπει νὰ ἔμοιαζε μὲ τσιμέντο, 
καὶ γύρω-γύρω ἀπ’ ἔξω τὸ εἶχαν 
στηρίξει μὲ ποριά, ἀπ’ αὐτὰ ποὺ 
κόβουν ἀκόμη ἀπὸ τὸ σκληρὸ 
ἔδαφος, κάτι ποὺ συνεχίζεται 
καὶ σήμερα πρὸς τὴ Β.Α. πλευρὰ 
τοῦ χωριοῦ.

Ἀνεβαίνοντας πάνω στὴν 
κορφὴ τοῦ καμπαναριοῦ, ἡ 
θέα ἦταν ἐκπληκτικὰ ὄμορφη. 
Πρὸς τὰ νότια ἁπλωνόταν ὁ 
Μεσσηνιακὸς κόλπος μὲ ὅλη τὴ 
γαλήνη του καὶ τὶς πολύχρω-
μες παραλλαγὲς τοῦ μπλέ, τοῦ 
γαλάζιου καὶ τοῦ γκρὶ σὲ ἀπίθα-
νους συνδυασμοὺς καὶ ζῶνες 
πιὸ ἀνοιχτὲς καὶ πιὸ σκοῦρες, 
μὲ σχέδια καὶ δαντελωτὰ ἀκρο-
γιάλια, ὅσο ἔφτανε τὸ μάτι σου. 
Πιὸ κοντὰ οἱ ἐλαιῶνες μὲ τοὺς 
γκριζόμαυρους κορμοὺς καὶ 
τὶς φουντωτὲς φυλλωσιὲς τῶν 
δέντρων σὲ ἀργυροπράσινους 
συνδυασμούς. Πρὸς τὰ βόρεια 
ὑψώνονταν τὰ βουνὰ μὲ τὰ χω-
ριουδάκια στοὺς πρόποδες, 
τοὺς  Ἁγίους Θεοδώρους, τὸ 
Νιοχώρι, καὶ πέρα πιὸ ψηλὰ 
οἱ κορφὲς τοῦ Ταϋγέτου λιτές, 
ἀπότομες, περήφανες, σκεπα-
σμένες μὲ συννεφάκια κι ἀφήνο-
ντας τὶς δέσμες τῶν ἡλιαχτίδων 
νὰ ξεχύνονται πρὸς τὴ θάλασσα 
σὲ μεγαλειώδη ἀνταύγεια.

Τὰ θαύμασε ὅλα αὐτὰ ὁ 
μαστρο-Νίκος, καὶ μετὰ συγκε-
ντρώθηκε στὸ ἔργο του. Ρα-
γισμένες καὶ ξεκολλημένες οἱ 
πέτρες, ραγισμένη καὶ ξεκολ-
λημένη ἡ βάση τοῦ σταυροῦ 
καὶ τὰ ποριὰ τῆς κορυφῆς τοῦ 

Τὸ καμπαναριὸ τῆς Παναγιᾶς 
τοῦ Προαστίου
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καμπαναριοῦ.  Ἀλλὰ πῶς θὰ 
δούλευαν ἐκεῖ πάνω καὶ πῶς 
θὰ σήκωναν τὸν βαρὺ σιδερέ-
νιο σταυρὸ νὰ ρίξουν τσιμέντο 
στὴ βάση του, γιὰ νὰ δέσει πάλι 
ἡ πυραμίδα τῆς κορυφῆς, ποὺ 
ἔφτανε πάνω ἀπὸ τὸ μπόι του; 
Καὶ ποῦ θὰ πατοῦσε, ποὺ γύρω-
γύρω ὑπῆρχε μόνο ἕνα στενὸ 
περβαζάκι, ποὺ μὲ δυσκολία 
κρατοῦσε τὴν ἄκρη τοῦ πο-
διοῦ του;

Κατέβηκαν οἱ μαστόροι, τὸ 
κουβέντιασαν, τὸ ζύγισαν ἀπὸ 
δῶ, τὸ ζύγισαν ἀπὸ κεῖ, κάνανε 
πρόχειρα σχέδια στὸ πίσω μέ-
ρος τῶν κουτιῶν ἀπὸ τὰ τσιγά-
ρα, μιὰ λύση δεν βρισκόταν γι’ 
αὐτὸ τὸ ἡράκλειο ἔργο. Νἆσαι 
δηλαδὴ πάνω σὲ μιὰ πυραμίδα 
πάνω ἀπὸ τὸ μπόι σου καὶ 36 
μέτρα ψηλά, καὶ νὰ προσπα-
θεῖς νὰ σηκώσεις τὸν μεταλ-
λικὸ σταυρὸ ἄλλο ἕνα μέτρο 
πιὸ πάνω καὶ νὰ τὸν στηρίξεις 
σὲ φρέσκο τσιμέντο, ποὺ θὰ ἔρι-
χνες στὸ κέντρο τῆς πυραμίδας, 
δένοντας μαζὶ καὶ τὰ ποριὰ τῆς 
πυραμίδας ποὺ εἶχαν ξεκολλή-
σει.

Πέρασε τὸ  Σαββατοκύρια-
κο μὲ ἀπραξία καὶ σχέδια καὶ 
ξανὰ σχέδια. Εἶπαν στὸν παπᾶ 
νὰ κάνει δέηση, μαζὶ μὲ τὰ 
ὀνόματα τῶν ἀρρώστων καὶ 
τῶν ξενιτεμένων, καὶ γιὰ τοὺς 
μαστόρους τοῦ καμπαναριοῦ 
νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Χριστὸς καὶ  
ἡ Παναγιὰ νὰ βροῦν  μιὰ λύση 
καὶ νὰ γλιτώσει τὸ καμπαναριὸ 
καὶ ὁ κοσμάκης ποὺ περνοῦσε 
ἀπὸ κάτω καὶ τὰ παιδόπουλα 
ποὺ παίζανε στὴν πλατεία τῆς 
ἐκκλησίας.

Ἔφτασε ἡ ἑπόμενη Δευτέρα, 
καὶ πρωί-πρωὶ οἱ μαστόροι φά-
νηκαν στὴν πλατεῖα. Εἶχαν φέρει 
μαζί τους καὶ τὰ σύνεργα: δο-
κάρια, τάβλες, σφυριά, μιστριά, 
σχοινιὰ καὶ μιὰ τροχαλία ποὺ 
τὴν εἶχε στεριώσει ὁ μαστρο-Νι-
κόλας καλὰ στὴν ἄκρη ἑνὸς δο-
καριοῦ κάπου 3 μέτρα μάκρος.  

Ἄναψαν κεράκι στὴν ἐκκλησία, 
κάνανε τὸν σταυρό τους καὶ ρί-
χτηκαν στὴ δουλειά. Πάσχιζαν 
ὅλη μέρα ν’ ἀνεβάσουν ὅλα  
αὐτὰ τὰ σύνεργα πάνω ψηλὰ 
στὸ καμπαναριό.

Κατὰ τὸ σούρουπο, καὶ ἐνῷ 
οἱ μαστόροι ἦταν καταϊδρωμέ-
νοι καὶ κατάκοποι ἀπ’ τὴ μεγάλη 
προσπάθεια, φάνηκε τὸ σχέδιο 
τοῦ μαστρο-Νικόλα.

Λίγο ἀπὸ δῶ λίγο ἀπὸ κεῖ, 

εἶχαν καταφέρει νὰ στερεώσουν 
γύρω-γύρω ἀπὸ τὴ μικρὴ προ-
εξοχὴ στὴ βάση τῆς πυραμίδας 
τῆς κορυφῆς τέσσερα δοκάρια 
καρφωμένα μεταξύ τους σὰν 
ἕνα κολάρο γύρω ἀπὸ τὸ κα-
μπαναριό. Πάνω σ’ αὐτὰ τὰ δο-
κάρια κάρφωσαν μετὰ τάβλες 
γερὲς κι ἔκαμαν ἔτσι ἕνα μικρὸ 
περβάζι γύρω-γύρω, γιὰ νὰ 
μποροῦν νὰ πατήσουν καὶ νὰ 
δουλέψουν.

Τὶς ἑπόμενες δυὸ μέρες παι-
δεύτηκαν, μοχθώντας ὁλημερὶς 
νὰ στερεώσουν στὸν ξύλινο 
αὐτὸ περίγυρο ποὺ φτιάξανε τὸ 
δοκάρι μὲ τὴν τροχαλία, ὥστε 
νὰ ὑψώνεται πάνω ἀπὸ τὴν κο-
ρυφὴ καὶ τῆς πυραμίδας καὶ τοῦ 
σιδερένιου σταυροῦ.

Τὸ ἑπόμενο βῆμα ἦταν νὰ 
δέσουν τὸν σταυρὸ τῆς κο-
ρυφῆς μὲ σχοινί, καὶ μὲ μεγά-

λο ἀγῶνα νὰ καταφέρουν νὰ 
τὸν σηκώσουν πάνω ἀπὸ τὸ 
ἄνοιγμα  ποὺ ἦταν ἡ θέση του 
στὸ κέντρο τῆς πυραμίδας τοῦ 
καμπαναριοῦ.

Κι ἐνῷ οἱ δύο βοηθοὶ τοῦ 
μαστρο-Νικόλα κρατοῦσαν 
τὸν σταυρὸ στὴ σωστὴ θέση 
μὲ τὸ πρόχειρο αὐτὸ βίντζι, ὁ 
μαστρο-Νικόλας σβέλτα καὶ μὲ 
τέχνη ἔριξε τὸ φρέσκο τσιμέντο 
στὸ καλούπι ποὺ εἶχαν φτιάξει 
στὸ κέντρο τῆς πυραμίδας, στε-
ριώνοντας ἔτσι τὸν σταυρὸ στὴ 
βάση του καὶ συνδέοντας πάλι 
τὰ μέρη τῆς πυραμίδας μεταξύ 
τους, ὥστε νὰ γίνουν ἕνα σῶμα.

Τὶς ἑπόμενες μέρες συμπλή-
ρωσαν ὅ,τι μερεμέτια εἶχαν μεί-
νει ἄφτιαχτα, καὶ τὸ καμπαναριὸ 
ἔπαιρνε σιγά-σιγὰ τὴν παλιά του 
ὀμορφιὰ καὶ χάρη.

Δὲν ξέχασε ὅμως ὁ πιὸ νέ-
ος ἀπὸ τὸ συνεργεῖο νὰ ἀφήσει 
καὶ κάποια θύμηση τῆς ἀγωνίας 
καὶ τοῦ ἀγῶνα ποὺ ἔγινε, γιὰ νὰ 
πετύχει ἡ διάσωση τοῦ καμπα-
ναριοῦ τῆς Παναγίας.  Ὅταν, 
λοιπόν, οἱ δύο πρωτομάστοροι 
ἔφτιαχναν τὰ τελευταῖα μερεμέ-
τια, βρῆκε εὐκαιρία ὁ Κώστας, 
ὁ πιὸ νεαρὸς τῆς παρέας, νὰ 
σκαλίσει μ’ ἕνα καρφὶ κι ἕνα 
σφυράκι στὸ πλάι τῆς βορεινῆς 
μεριᾶς τὸ παρακάτω ἐπίγραμμα, 
σύμφωνα μὲ τὴ γλῶσσα ποὺ τό-
τε μάθαιναν καὶ στὸ πιὸ μικρὸ 
χωριό: «Τὸ καμπαναριὸ τόδε 
ἡμιερειπωθὲν ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ 
τῆς 1ης  Ἰουλίου 1926 ἐπεσκευ-
άσθη ὑπὸ τοῦ ἀρχιτέκτονος Νι-
κολάου Κολοκοτρώνη καὶ τοῦ 
βοηθοῦ του Θεοφίλη Λιέα. Κώ-
στας Μαραβέλας ἐποίει».

Τέτοια ἔργα κατόρθωναν οἱ 
παπποῦδες μας μὲ τὰ ἐλάχιστα 
μέσα ποὺ διέθεταν. Τὸ μεγάλο 
ἐρώτημα ποὺ προβάλλει εἶναι 
τί θὰ ἦταν ἰσάξιο γιὰ μᾶς νὰ 
κάνουμε μὲ τὰ σύγχρονα μέσα 
ποὺ διαθέτουμε...

Δ. Σ. ΜΠΟΤΣΕΑΣ106
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Δὲν εἶναι σύμπτωση· οὔτε 
ὑπερβολή.  Ἕνα πέρα γιὰ 
πέρα ἀληθινὸ γεγονὸς 

εἶναι ποὺ συνέβη τότε·  κάποια 
χρόνια (ἀρκετά) πρίν, ἐδῶ στὴν  
Ἀθήνα. Τότε πού, ὅπως καὶ σήμε-
ρα, ἡ ἀνεργία ἦταν ἁπλωμένη πα-
ντοῦ, σὲ ὅλη τὴ χώρα. Θυμᾶμαι 
τοὺς νέους μας νὰ φεύγουν κατὰ 
ἑκατοντάδες στὸ ἐξωτερικό·  κά-
ποιοι στὴν Εὐρώπη, ἄλλοι στὴν  
Ἀμερικὴ ἢ στὴν Αὐστραλία, ἀνα-
ζητώντας κάτι καλύτερο.

Ἔχω κάνει πολλὲς φορὲς τὴν 
ἐρώτηση στοὺς φίλους καὶ στὶς 
φίλες μου. Θὰ τὴν κάνω ἀκόμη 
μία φορὰ καὶ τώρα·  ἔτσι·  γιὰ νὰ 
πάρω τὴν ἀπάντηση ποὺ πρῶτα 
ἐγὼ ἔχω τὴν ἀνάγκη νὰ ἀκούσω 
τοῦτες τὶς ὧρες, κι ἔπειτα νὰ τὴ 
μεταδώσω στοὺς νέους μας, τὰ 
νέα παιδιά μας, ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ 
τὸ μέλλον τους.

Ἀλήθεια, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ 
ποὺ ὡς ἔθνος συναντᾶμε τόσες 
δοκιμασίες καὶ συμφορές; Καὶ 
πῶς τὶς ξεπερνᾶμε; 

Ἡ μνήμη τρέχει στὸ παρελθὸν 
καὶ θυμᾶται ξανά...

Ἦταν τὰ χρόνια τὰ δύσκολα 
καὶ παγωμένα.  Ἦταν ἡ ἐποχὴ 
τῆς κάθε εἴδους κρίσεως, μετὰ 
ἀπὸ περιόδους ταραχῶν καὶ πο-
λέμων. Φτώχεια παντοῦ, καὶ ἡ 
ἀνεργία κάλπαζε.  Ἦταν ἡ ἐποχὴ 
ποὺ ἐμεῖς, ἡ τότε νέα γενιά, τρέ-
χαμε παντοῦ·  κτυπούσαμε πόρ-
τες κλειστές, ποὺ δυστυχῶς δὲν 
ἄνοιγαν σὲ κανένα γιὰ δουλειά ἢ 
γιὰ κάποια ἀπασχόληση.

Οἱ συμβουλὲς τῆς μητέρας 
μου στὶς ὧρες τῆς ἀγωνίας μου 
ἠχοῦν ἀκόμη στὰ αὐτιά μου τό-
σα χρόνια μετά·  ὅπως: «Κάνε 
ὑπομονή», «Περίμενε», «Μὴν 
ἀπελπίζεσαι».

Φαίνεται ὅμως πὼς τὰ λόγια 
της αὐτὰ δὲν ἦταν ἱκανὰ νὰ μὲ πεί-

σουν. «Μὰ ποιὸς θὰ βοηθήσει 
ἐμένα ἢ θὰ μὲ προτιμήσει, ἀφοῦ 
μιὰ ἄγνωστη ἐγὼ ἀνάμεσα σὲ 
ἀγνώστους ζητῶ διορισμό»... Τὸ 
ὅποιο χαρτὶ ἢ πτυχίο στὴ φαρέ-
τρα μου δὲν ἦταν ἱκανὸ νὰ ἀνοίξει 
οὔτε μία χαραμάδα ἀπὸ τὶς ἑρμη-
τικὰ κλεισμένες πόρτες ἐργασίας 
ποὺ κτυποῦσα.

«Μὰ κάνε ὑπομονή», ἐπέμενε 
ἡ μητέρα, «καὶ δὲν εἶσαι οὔτε μό-
νη οὔτε ἄγνωστη». Καὶ φαίνεται 
πὼς τὸ ἐννοοῦσε αὐτὸ ἡ μητέρα. 
«Σὲ γνωρίζει  Ἐκεῖνος ποὺ τὰ πά-
ντα βλέπει καὶ παρακολουθεῖ».

Τελικά, πόσο πείστηκα ἀπὸ 
τὰ λόγια τῆς μητέρας δὲν γνωρί-
ζω. Γνωρίζω μόνο καὶ θυμᾶμαι 
καλά, σὰ νἆταν χθές, πὼς ἀπὸ 
κείνη τὴ μέρα καὶ κάθε μέρα ἡ 
ἐπικοινωνία μου μὲ  Ἐκεῖνον πού 
«τὰ πάνθ’ ὁρᾷ» ἔγινε τόσο στενή, 
τόσο συχνή, ποὺ καμμία ἄλλη 
φορὰ στὴ ζωή μου δὲν θυμᾶμαι 
νὰ Τοῦ εἶχα μιλήσει πιὸ θερμά, 
πιὸ ἐπίμονα, πιὸ δυνατά. Λόγια 
ἁπλᾶ, ποὺ ὅμως μέσα ἀπὸ τὴν 
ψυχή μου ἔνιωθα καὶ πίστευα ὅτι 
βοοῦν μπροστά Του·  ὅτι κτυποῦν 
μὲ ἐπιπμονὴ τὴν πόρτα Του.

«Δὲν μπορεῖ, θὰ ἀνοίξει», ἔλε-
γα. «Εἶναι Πατέρας μου καὶ εἶμαι 
τὸ παιδί Του.  Ἕνα παιδὶ ποὺ ἐπί-
μονα ζητᾷ κάτι καὶ περιμένει. Καὶ 
δὲν ὑποχωρεῖ, ἂν δὲν τὸ πάρει».

Βραδάκι ἦταν, ὅταν στὸ 
τμῆμα τοῦ Φροντιστηρίου Ξένων 
Γλωσσῶν ποὺ παρακολουθοῦσα 
εἶχαν διάλειμμα. Μὲ τὸ βιβλίο στὸ 
χέρι, ἔριχνα μιὰ τελευταία ματιὰ 
στὶς ἀσκήσεις, μιὰ καὶ ἤμουν μό-
νη στὴν τάξη.

Σὲ λίγο ὅμως, δὲν ξέρω πῶς, 
δὲν τὸ κατάλαβα, δύο συσπου-
δάστριές μου –θυμᾶμαι ἀκόμη 
καὶ τὰ ὀνόματά τους– μὲ διέκο-
ψαν ἀπὸ τὴ μελέτη μου μὲ τὴν 
ἔντονη συζήτησή τους. Στὴ συ-

νέχεια ἀπευθύνθηκαν καὶ σὲ 
μένα.  Ἔτσι, χωρὶς νὰ τὸ θέλω, 
ἄκουσα τὴ συζήτησή τους, ποὺ 
ἀφοροῦσε, λέει, τὴν προκήρυ-
ξη διαγωνισμοῦ προσλήψεως 
ὑπαλλήλων ἀπὸ μεγάλο Κρα-
τικὸ Ὀργανισμό. Εἶπαν, εἶπαν, 
καὶ τί δὲν εἶπαν·  ὅλες τὶς λεπτο-
μέρειες τοῦ διαγωνισμοῦ, μέχρι 
καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ βιαστοῦν, νὰ 
καταθέσουν τὰ δικαιολογητικά 
τους, πρὶν ἐκπνεύσει ἡ προθεσμία 
ὑποβολῆς. Πρότειναν μάλιστα καὶ 
σὲ μένα νὰ κάνω τὸ ἴδιο.

Μὰ ποιὸς ἆραγε τὶς ἔστειλε νὰ 
μοῦ «κοινοποιήσουν», χωρὶς νὰ 
τὸ ξέρουν, αὐτὴ τὴν πληροφορία, 
νὰ μὲ ἐνημερώσουν, ἄθελά τους, 
γιὰ τοῦτο τὸ τόσο σημαντικὸ 
γιὰ μένα νέο, ποὺ ἀπὸ κείνη τὴ 
στιγμὴ ἔμελλε νὰ ἀποτελέσει τὴν 
ἀρχὴ τῆς μετέπειτα ἐπαγγελμα-
τικῆς μου ζωῆς;

Ἡ ἑπόμενη μέρα βρῆκε καὶ 
μένα ἀνάμεσα στὸ πλῆθος τῶν 
ὑποψηφίων νὰ ζητῶ πληροφο-
ρίες, νὰ μαζεύω δικαιολογητικά, 
νὰ τρέχω νὰ προλάβω.  Ἡ προε-
τοιμασία ἔγινε μὲ μελέτη πολλὴ 
καὶ προσευχὴ περισσότερη, ἐνῷ 
ταὐτόχρονα ἡ πίστη μοῦ ἔδινε τὴν 
ἐλπίδα ὅτι τὸ θαῦμα θὰ γίνει. Καὶ 
ἔγινε!

Πέρασαν χρόνια ἀπὸ τότε 
πολλά.  Ὅμως τὸ γεγονὸς ἐκεῖνο 
–ἕνα ἀκόμα θαῦμα στὴ ζωή μου– 
συχνὰ τριγυρνᾷ στὴ σκέψη καὶ 
στὴν καρδιά, ἰδιαίτερα τοῦτες τὶς 
κρίσιμες μέρες, καί, ὅπως φαίνε-
ται, ἔχει ἀνεξίτηλα χαραχθεῖ μέσα 
μου, γιὰ νὰ θυμίζει ξανὰ καὶ ξανὰ 
τό «Κάνε ὑπομονή... Δὲν εἶσαι 
μόνη οὔτε ἄγνωστη... Πλάι σου 
στέκει ὁ Θεός...».

Ἀλήθεια, στὶς ὧρες τῆς ἀγω-
νίας μας, πόσο συχνὰ τὸ θυμό-
μαστε αὐτό;

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Πλάι μας στέκει ὁ Θεός...
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Σὰν κουβαλᾷς στὴν πλάτη σου κάμποσα χρό-
νια, ὁ ὕπνος σου τὸ βράδυ εἶναι μᾶλλον λιγοστός. 
Κι ἂν κάποια φορὰ τὴ νύχτα συμβεῖ μάλιστα νὰ ξε-
σπάσει καὶ κάποια μπόρα, γίνεται ἀκόμη πιὸ λίγος. 
Ξαγρυπνᾷς ἀκούγοντας τὸ τραγούδι τῆς βροχῆς, κι 
ὅταν αὐτὸ σταματήσει, προσπαθεῖς, μὲ τὴ βοήθεια 
μουσικῆς ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, νὰ κερδίσεις λίγο 
ὕπνο. Καὶ μπορεῖ νὰ σὲ βρεῖ τὸ χάραμα, κι ἐσὺ νὰ 
εἶσαι ἀκόμη ξύπνιος.

Ἕνα τέτοιο πρωινό, τὰ μάτια μου ἄνοιξαν ἀπὸ 
μιὰ ἡλιαχτίδα, ποὺ εἶχε «γλιστρήσει» ἀπὸ τὸ πα-
ντζούρι. Αὐτὴ μέ «συμβούλευσε» νὰ σηκωθῶ ἀπὸ 
τὸ κρεβάτι καὶ νὰ πάω μιὰ βόλτα. Τὴν ἄκουσα, 
γιατὶ ἔνιωθα μᾶλλον 
καλά.  Ἐγὼ συνήθως 
«ἀκούω» ὅ,τι μοῦ 
προτείνει κάποιος, 
ἂν αὐτὸ μὲ συμφέ-
ρει, βέβαια...

Σ η κ ώ θ η κ α 
λοιπὸν γρήγορα, 
ἄνοιξα τὸ παράθυρο 
καὶ εἶδα τὸν ἥλιο ὅτι 
εἶχε ἀνέβει. Τὸ κρυα-
δάκι ὅμως, μολονότι 
ἦταν Μάης, ἔτσουζε. 
Ξέρετε δὰ τώρα τὸν 
καιρὸ τῆς  Ἀθήνας. 
Ντύθηκα καλά, ἔφα-
γα κάτι καὶ ξεκίνησα 
γιὰ τὴ βόλτα, σκε-
φτόμενη ὅτι, σήμε-
ρα ποὺ ὁ οὐρανὸς 
ἦταν φωτεινός, καλὰ θἆταν νὰ ἐπωφεληθῶ τῆς 
εὐκαιρίας. Κι ἄρχισα νὰ βαδίζω ἀργά, γιατί, ἂν ὁ 
ἄνθρωπος περπατᾷ γρήγορα, δὲν μπορεῖ νὰ χαρεῖ 
πολλὰ πράγματα. Περπατοῦσα μάλιστα καὶ προσε-
κτικά, γιὰ νὰ μὴ γλιστρήσω καὶ πέσω, ὃ μὴ γένοιτο, 
γιατὶ οἱ δρόμοι ἦταν γεμάτοι νερὰ ὕστερα ἀπὸ τὴ 
χθεσινὴ μπόρα. Πήγαινα ὅμως ἀπὸ τὸν ἥλιο, γιατὶ 
ἦταν μιὰ παρηγοριὰ στὸ πρωινὸ ἀγιάζι, κι ἂς ἦταν 
«μὲ δόντια», ὅπως λένε.  Ἡ βόλτα μου δὲν θἆταν 
καὶ πολὺ μακρινή, γιατὶ τὴν εἶχα συνδυάσει καὶ μὲ 
κάτι ψώνια, κάπου στὴ γειτονιά μου.

Ξέρετε, στὴ γειτονιά μου ὑπάρχουν κάμποσα 
ἐρειπωμένα ἀρχοντικά, ποὺ ὁ πανδαμάτωρ χρόνος 
ἔχει χαράξει πάνω τους τὴ φθορά. Σὲ μιὰ σχισμὴ τῆς 
μάντρας ἑνὸς τέτοιου ἀρχοντικοῦ, τὸ μάτι μου ἔπε-

σε σὲ ἕνα ἀνθάκι ποὺ εἶχε φυτρώσει ἐκεῖ, καὶ τὸ ρώ-
τησα: «Τί κάνεις ἐσὺ αὐτοῦ; πῶς βρέθηκες ἐκεῖ;».  
Ἐκεῖνο μὲ κοίταξε καὶ μοῦ φάνηκε ὅτι μοὔκλεισε 
τὸ μάτι, καθὼς τὸ ἀεράκι ποὺ φύσαγε κούνησε τὰ 
πεταλάκια του. «Ξέρω καὶ γώ; Κάποιος ἀέρας, ὡς 
φαίνεται, μ’ ἔφερε ἐδῶ μικρὸ σποράκι καὶ κούρ-
νιασα.  Ὥσπου ἦρθε ἡ ἄνοιξη, καὶ μιὰ ἀχτῖνά της μ’ 
ἔφερε στὴ ζωή», μοῦ ἀπάντησε. «Καὶ δὲν φοβᾶσαι 
τὸν ἄσχημο καιρό;», τὸ ξαναρωτῶ. «Δὲν βαριέ-
σαι», μοῦ ἀπαντᾷ· «ἄλλωστε ἡ δική μου ζωὴ εἶναι 
τόσο μικρή.  Ἴσως μάλιστα κάποιος περαστικὸς μὲ 
κόψει, ἔτσι γιὰ νὰ κάνει κάτι, καὶ μοῦ στερήσει καὶ 
τὸ λίγο ποὺ θὰ εἶχα ἀκόμα νὰ ζήσω. Πάντως, σ’ 

εὐχαριστῶ ποὺ μοῦ 
μίλησες, ποὺ μὲ πρό-
σεξες. Νἆσαι καλά!».

Τὸ κοίταζα καὶ 
δὲν χόρταινα νὰ τὸ 
καμαρώνω, τόσο 
ὄμορφο ποὺ ἦταν, 
μὲ τὰ μεταξένια, ρο-
δαλὰ πεταλάκια του. 
Δὲν πρόλαβα ὅμως 
νὰ χαρῶ περισσότε-
ρο τὴν ὀμορφιά του, 
κι ἄρχισε νὰ φυσᾷ 
ἀέρας, ποὺ ὅλο καὶ 
δυνάμωνε καὶ τὸ 
ταρακουνοῦσε. Τὸ 
κοίταζα λυπημένα. 
Καθὼς τὸ ἀγέρι δυ-
νάμωνε, τὸ τσάκισε, 
καὶ πρὶν τὸ πετάξει 

κάτω, ἐκεῖνο πρόλαβε νὰ μοῦ πεῖ: « Ἂν θέλεις, 
σὲ παρακαλῶ, ὅταν πέσω, μάζεψέ με καὶ πάρε με 
νὰ μὲ θυμᾶσαι, κι ἐγὼ θὰ ξέρω ὅτι κάποιος μ’ ἔχει 
κοντά του»...  Ἔσκυψα καὶ τὸ πῆρα, πρὶν προλάβει 
ὁ ἀέρας νὰ τὸ ἀπομακρύνει, καὶ κρατώντας το τρυ-
φερὰ τοῦ εἶπα: «Μὴ στενοχωριέσαι, καλό μου, θὰ 
σὲ βάλω στὸ ἀγαπημένο μου βιβλίο καὶ θὰ κρατῶ 
τὴν ἀνάμνησή σου σὲ μιὰ γωνιὰ τῆς καρδιᾶς μου».  
Ὁ ἥλιος χάθηκε κι ἄρχισε νὰ ψιλοβρέχει. Τάχυνα τὸ 
βῆμά μου, νιώθοντας μιὰ χαρμολύπη μέσα μου...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Κουβεντούλα μ’ ἕνα ἀνθάκι
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 
Ἐθελοντὴς ἀκροατής

Στὴν ταραγμένη ἐποχή μας δὲν εἶναι μόνο ἡ στέ-
ρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Διψοῦν οἱ ψυχὲς καὶ γιὰ 
λίγη καλοσύνη, γιὰ συντροφικότητα καὶ ἐπικοινω-
νία. Πλῆθος ἀνθρώπων, κυρίως ἡλικιωμένων, δὲν 
ἔχουν ἄνθρωπο νὰ ποῦν τὸν πόνο τους, ἢ ἔστω νὰ 
ἔχουν μιὰ φιλικὴ συζήτηση μαζί του, δροσιὰ στὴ 
μονότονη καθημερινότητά τους.

Χρειάζεται βέβαια καὶ λίγη ὑπομονή, γιατὶ συ-
νηθίζουν νὰ ἱστοροῦν κάθε φορὰ μὲ λεπτομέρειες 
–καὶ μάλιστα ἐπαναλαμβανόμενες– ὅ,τι ἔχει σχέση 
μὲ τὰ προβλήματα τῆς ὑγείας τους, γιὰ τὰ ὁποῖα 
ἀναπόφευκτα φταίει καὶ ἡ... χρονολογία γεννήσεως. 
Ποιὸς ὅμως εἶπε ὅτι ἡ  Ἀγάπη δὲν χρειάζεται καὶ στὴ 
συγκεκριμένη περίπτωση μιὰ μικρὴ θυσία;

Ἕνα χαρακτηριστικὸ περιστατικὸ μοῦ ἔτυχε, ὅταν 
σὲ ἕνα ταξίδι τὸ πρακτορεῖο μοῦ ὅρισε ὡς συγκά-
τοικο στὸ δίκλινο δωμάτιο μιὰ κυρία ποὺ ζοῦσε 

μόνη της. Αὐτὴ δὲν σταματοῦσε νὰ μιλάει, ὄχι μόνο 
τὶς ὧρες τῆς διαδρομῆς, ἀντὶ νὰ ἀπολαμβάνει τὴν 
ὑπέροχη θέα, ἀλλὰ καὶ τὸ διάστημα ποὺ μέναμε 
στὸ ξενοδοχεῖο, μέχρις ἀργὰ τὸ βράδυ. Τότε εἶναι 
ποὺ λιγόστευε ἡ ὑπομονή μου καί, ἐνῷ σκέπαζα 
τὸ κεφάλι μου, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ κοιμηθῶ, ἐκεί-

νη, καλή της ὥρα, συνέχιζε ἀκάθεκτη, μιλώντας... 
μόνη της.

Φίλοι μου, εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ περιμένουν 
νὰ μᾶς ποῦν, Εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἄκουσες.  Ὅσοι 
διαθέτουν χρόνο ἂς ἐξασκήσουν αὐτὸ τὸ καθῆκον 
τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης.  Ἂς γίνουν ἐθελοντὲς 
ἀκροατές.

*     *     *

« Ὑπὲρ τῶν μισούντων»

Ὅταν πολιορκεῖ τὴν καρδιά σου ἡ πλημμύρα 
μιᾶς ἀναπάντεχης ἀχαριστίας...  Ὅταν σὲ στοχεύ-
ουν ἀλλεπάλληλα βέλη ἀχαριστίας, ἡ πικρία μιᾶς 
ἀναίτιας ἀπόρριψης, ἡ ἀβάσιμη ἀρνητικὴ ἀντίδρα-
ση... Σὲ τέτοιες περιπτώσεις νιώθεις ὄχι μόνο νὰ 
ἀποδυναμώνεται ἡ ἀνεκτικότητά σου, ἀλλὰ καὶ νὰ 
φυγαδεύεται ἡ γαλήνη σου.  Ὅσο κι ἂν προσπαθεῖς, 
τὰ δάκρυα δὲν στερεύουν.

Ἀδελφέ μου, αὐτὲς τὶς ὧρες, θυμήσου τὴ δέηση 
«ὑπὲρ τῶν μισούντων». « Ἄφες αὐτοῖς», κι ὅταν 
ἀκόμα γνωρίζουν καλὰ τί κάνουν. Οἱ μισοῦντες 
ἀξίζουν κι αὐτοὶ τὴ συγγνώμη μας, ἀλλὰ καὶ τὴν 
προσευχή μας νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Θεὸς νὰ ἀλλάξουν 
τὴν ἄδικη στάση τους.

Οἱ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες ἔχουν κάνει τὴ ζωὴ 
ἀρκετὰ δύσκολη.  Ἂς βελτιώσουμε τὶς συνθῆκες, 
προσπαθώντας μὲ φιλάδελφο πνεῦμα γιὰ ἐξομά-
λυνση, καταλλαγὴ καὶ συμφιλίωση στὶς ἀνθρώπινες 
σχέσεις.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

K

K

Στὴν ταραγμένη ἐποχή μας δὲν 
εἶναι μόνο ἡ στέρηση τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν. Διψοῦν οἱ ψυχὲς καὶ γιὰ 

λίγη καλοσύνη, γιὰ συντροφικότη-
τα καὶ ἐπικοινωνία. Πλῆθος ἀνθρώ-

πων, κυρίως ἡλικιωμένων, δὲν 
ἔχουν ἄνθρωπο νὰ ποῦν τὸν πόνο 
τους, ἢ ἔστω νὰ ἔχουν μιὰ φιλικὴ 

συζήτηση μαζί του, δροσιὰ στὴ μο-
νότονη καθημερινότητά τους.
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Ἑβδομῆντα χρόνια συμπλη-
ρώνονται φέτος τὸν Μάιο 
ἀπὸ τὴ λήξη τοῦ Δευτέ-

ρου Παγκοσμίου Πολέμου στὴν 
Εὐρώπη μὲ τὴ συνθηκολόγηση 
τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας.  Ὁ πό-
λεμος αὐτός, ὁ ὁποῖος παραμένει 
μέχρι σήμερα ἡ μεγαλύτερη καὶ 
φονικώτερη ἔνοπλη σύγκρουση 
στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, ἔχο-
ντας κοστίσει τὴ ζωὴ σὲ πάνω 
ἀπὸ 50 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους 
(μὲ πολλοὺς νὰ κάνουν λόγο 
ἀκόμη καὶ γιὰ 85 ἑκατομμύρια 
νεκρούς!), ἐπρόκειτο νὰ τελειώ-
σει ὁριστικὰ περίπου τρεῖς μῆνες 

ἀργότερα μὲ τὴ συνθηκολόγηση 
καὶ τῆς  Ἰαπωνίας μετὰ τὴ ρίψη 
τῶν δύο ἀτομικῶν βομβῶν σὲ 
Χιροσίμα καὶ Ναγκασάκι.

Στόχος μας ἐδῶ δὲν εἶναι νὰ 
ἐπαναφέρουμε στὴ μνήμη μας 
γεγονότα, ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ ἔχει 
ὁπωσδήποτε τὴ χρησιμότητά 
του· στόχος μας εἶναι νὰ στα-
θοῦμε σὲ κάποιες σκέψεις καὶ 
προβληματισμοὺς ποὺ δὲν ἐπι-
τρέπεται νὰ λησμονοῦμε, ὅσα 
χρόνια καὶ ἂν περάσουν.

*     *     *

Τὰ ἀπίστευτα ἐγκλήματα ποὺ 
σημάδεψαν τὸν πόλεμο αὐτό, 
σὲ μιὰ κλίμακα ποὺ ὅμοιά της ὁ 
κόσμος οὔτε εἶχε δεῖ ποτὲ οὔτε 
μποροῦσε νὰ συλλάβει, δὲν 
προβληματίζουν ἁπλῶς· κλο-
νίζουν τὴν ἴδια τὴν πίστη στὸν 
ἄνθρωπο καὶ τὸν πολιτισμό του. 
Πόσο ἄνθρωποι μποροῦν νὰ 
λογίζονται, γιὰ παράδειγμα, οἱ 
πρωταγωνιστὲς τῶν ἀπίστευτων 
ἐγκλημάτων τοῦ ναζισμοῦ;

Τὸ θέμα εἶναι ἀκόμα πιὸ σύν-
θετο ἀπὸ ὅ,τι μπορεῖ νὰ φανεῖ μὲ 
μιὰ πρώτη ματιά. Τὸ πραγματικὰ 
ἀνατριχιαστικὸ μὲ τὸν ναζισμὸ 
δὲν εἶναι ὅτι ἁπλῶς ἔφερε στὴν 
ἐξουσία ἀνθρωπόμορφα κτή-

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 
70 χρόνια μετά

Τὰ ἀπίστευτα ἐγκλήματα ποὺ σημάδεψαν τὸν 
πόλεμο αὐτό, σὲ μιὰ κλίμακα ποὺ ὅμοιά της  
ὁ κόσμος οὔτε εἶχε δεῖ ποτὲ οὔτε μποροῦσε  
νὰ συλλάβει, δὲν προβληματίζουν ἁπλῶς·  

κλονίζουν τὴν ἴδια τὴν πίστη στὸν ἄνθρωπο  
καὶ τὸν πολιτισμό του. K

K
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νη. Τὸ πραγματικὰ ἀνατριχια-
στικὸ εἶναι ὅτι, ὅπως εἰπώθηκε 
χαρακτηριστικὰ μεταπολεμικά, 
παρέλαβε ἕνα λαό »Dichter 
und Denker«, δηλαδὴ ἕνα λαὸ 
ποιητῶν καὶ διανοουμένων, καὶ 
τὸν μετέτρεψε σὲ λαό »Richter 
und Henker«, δηλαδὴ σὲ λαὸ 
δικαστῶν καὶ δημίων. Πῶς εἶναι 
δυνατὸν ἄνθρωποι ποὺ κατὰ 
τὰ λοιπὰ μπορεῖ νὰ ἔδιναν τὴν 
εἰκόνα ἀνθρώπων ἀνεπίληπτων 
καὶ καλλιεργημένων, ἄνθρωποι 
ποὺ ἐπαίρονταν μάλιστα γιὰ 
τὴν καλλιέργεια καὶ τὸν πολι-
τισμό τους, νὰ μετατρέπονται 
σὲ ἀπάνθρωπους ἐκτελεστές, 
ἀφήνοντας νὰ βγοῦν ἀπὸ μέσα 
τους αἱμοβόρα ἔνστικτα ποὺ δὲν 
συναντᾶμε οὔτε στὰ πιὸ ἄγρια 
θηρία;

Λένε γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς κο-
ρυφαίους τῆς ἡγετικῆς ὁμάδας 

τοῦ ναζισμοῦ ὅτι ὄχι ἁπλῶς 
ἦταν ἄμεμπτος στὴν ἰδιωτικὴ 
καὶ τὴ δημόσια ζωή του, ἀλλὰ 
καὶ διακρινόταν γιὰ τὴν εὐαι-
σθησία του, λάτρευε τὴ φύση 
καὶ ὑπεραγαποῦσε τὰ ζῷα. Κά-
ποιοι θυμοῦνταν καὶ τοὺς προ-
πολεμικοὺς διαλόγους του μὲ 
τὸν Φινλανδὸ φυσιοθεραπευτή 
του Φέλιξ Κέρστεν, ποὺ ἦταν 
μανιώδης κυνηγός: «Μά, κύριε 
Κέρστεν», τοῦ ἔλεγε, «πῶς μπο-
ρεῖτε νὰ εὐχαριστεῖσθε πυροβο-

λώντας ξαφνικὰ ἕνα φτωχὸ ζῷο 
ποὺ βόσκει ἀμέριμνα στὴ χλόη 
ἑνὸς δάσους;  Ἂν τὸ καλοεξε-
τάσουμε, πρόκειται γιὰ σκέτη 
δολοφονία».

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὰ ἔλεγε 
αὐτὰ ἦταν ὁ ἀρχηγὸς τῶν  Ἒς  
Ἒς Χάινριχ Χίμμλερ (1900-
1945), ὁ ἐπικληθεὶς «Δήμιος 
τῆς Εὐρώπης».  Ὁ ἴδιος αὐτὸς 
ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐξέφραζε 
τὴν ἀποστροφή του γιὰ τὸν τρό-
πο μὲ τὸν ὁποῖο ἕνας κυνηγὸς 
δολοφονεῖ «ἕνα φτωχὸ ζῷο 
ποὺ βόσκει ἀμέριμνα στὴ χλόη 
ἑνὸς δάσους», εἶπε ἀργότερα 
σὲ λόγο του σὲ ἀξιωματικοὺς 
τῶν  Ἒς  Ἒς στὸ Πόζεν τῆς Πο-
λωνίας, ἕναν λόγο τοῦ ὁποίου 
τὸ κείμενο σῴζεται καὶ παρου-
σιάσθηκε στὴ Δίκη τῆς Νυρεμ-
βέργης: «Μεταξύ μας μποροῦμε 
νὰ ποῦμε μερικὰ πράγματα ποὺ 

ἀσφαλῶς δὲν θὰ τὰ λέγαμε ποτὲ 
δημόσια. [...] Οἱ περισσότεροι 
ἀπὸ σᾶς ξέρουν τί εἶναι ἑκατὸ 
ἢ πεντακόσια ἢ χίλια πτώματα 
ξαπλωμένα καταγῆς πλάι-πλάι. 
Τὸ ὅτι μπορέσαμε νὰ περνᾶμε 
ἀνάμεσά τους, κατανικώντας τὶς 
ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καὶ πα-
ραμένοντας ἐντελῶς ψύχραιμοι 
καὶ ἀσυγκίνητοι, αὐτὸ εἶναι ποὺ 
μᾶς ἔκανε τόσο δυνατούς.  Πρό-
κειται γιὰ μιὰ ἔνδοξη σελίδα τῆς 
ἱστορίας μας, ποὺ ὅμοιά της δὲν 

ἔχει γραφεῖ ὣς τώρα καὶ οὔτε θὰ 
ξαναγραφεῖ ποτέ»...

*     *     *

Νὰ ποῦμε ἐδῶ ὅμως καὶ κάτι 
ἀκόμα:  Ἂν ἀσφαλῶς σοκάρει ἡ 
ἀναλγησία μὲ τὴν ὁποία ἄνθρω-
ποι δηλητηριασμένοι μὲ τὴ να-
ζιστικὴ ἰδεολογία διέπρατταν τὰ 
πιὸ εἰδεχθῆ ἐγκλήματα, ἐξίσου 
σοκάρει ἀπὸ μιὰ ἄποψη καὶ ἡ 
εὐκολία μὲ τὴν ὁποία τέτοιοι 
ἄνθρωποι γίνονταν οἱ ἴδιοι θυ-
σία καὶ ἔχυναν τὸ δικό τους αἷμα 
χάριν τῆς ἰδεολογίας ἀκριβῶς 
αὐτῆς πάνω στὴν ὁποία εἶχαν 
οἰκοδομήσει ὅλα τὰ ὄνειρά τους.

Εἶναι γνωστή, γιὰ παράδειγ-
μα, ἡ ὁμαδικὴ αὐτοκτονία τῆς 
οἰκογένειας Γκαῖμπελς στὸ κατα-
φύγιο τοῦ Χίτλερ.  Ὁ Γκαῖμπελς, 
ὑπουργὸς τῆς Προπαγάνδας στὸ 
Γ΄ Ράιχ, ἦταν τόσο ἐνθουσιώδης 
ὀπαδὸς τοῦ Χίτλερ, ὥστε εἶχε 
δώσει σὲ ὅλα τὰ παιδιά του ὀνό-
ματα ποὺ ἄρχιζαν ἀπὸ Χ, γιὰ νὰ 
τὸν τιμήσει: Χέντα, Χάιντε, Χέλ-
γκα, Χέλμουν, Χίλντε, Χόλντε.  Ἡ 
οἰκογένειά του προβαλλόταν ὡς 
ἡ ἰδανικὴ γερμανικὴ οἰκογένεια. 
Μία ἡμέρα μετὰ τὴν αὐτοκτονία 
τοῦ Χίτλερ, ὁλόκληρη ἡ οἰκο-
γένεια Γκαῖμπελς αὐτοκτόνησε.  
Ἡ μητέρα, ἡ Μάγδα Γκαῖμπελς, 
λίγο πρὶν δώσει τὶς κάψουλες 
μὲ τὸ ὑδροκυάνιο στὰ ἕξι μικρὰ 
παιδιά της, ἔγραψε μιὰ ἐπιστολὴ 
πρὸς τὸν μεγαλύτερο γιό της 
ποὺ εἶχε ἀπὸ προηγούμενο γά-
μο, ὁ ὁποῖος ἦταν αἰχμάλωτος 
πολέμου στὴ Βόρειο  Ἀφρική:

« Ἀγαπημένε μου γιέ! Εἴμα-
στε ἤδη ἕξι ἡμέρες στὸ καταφύ-
γιο τοῦ Χίτλερ, ὁ πατέρας σου, 
τὰ ἕξι ἑτεροθαλῆ ἀδελφάκια 
σου κι ἐγώ, γιὰ νὰ δώσουμε στὶς 
ἐθνικοσοσιαλιστὲς ζωές μας τὸ 
μόνο δυνατὸ τιμημένο τέλος. 
Νὰ ξέρεις ὅτι ἔμεινα ἐδῶ παρὰ 
τὴν ἐπιθυμία τοῦ πατέρα σου, 

Τὰ ἐγκλήματα καὶ ἡ ἀπόγνωση ποὺ ἔφερε ὁ 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δὲν ἦταν στὴν 
πραγματικότητα παρὰ τὸ ἐπιστέγασμα καὶ τὸ 

φυσικὸ ἐπακόλουθο τῆς  Ἄρνησης, τῆς ἀποστα-
σίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό.K
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καὶ ὅτι ἀκόμη καὶ τὴν τελευταία 
Κυριακὴ ὁ Χίτλερ θέλησε νὰ 
μὲ βοηθήσει νὰ διαφύγω. Ξέ-
ρεις τὴ μητέρα σου – ἔχουμε τὸ 
ἴδιο αἷμα, γιὰ μένα δὲν ὑπῆρξε 
ἀμφιταλάντευση.  Ἡ ἔνδοξη ἰδέα 
μας ἔχει σωριασθεῖ σὲ ἐρείπια, 
καὶ μαζὶ μὲ αὐτὴν ὅ,τι ὄμορφο 
καὶ θεσπέσιο ἔχω γνωρίσει στὴ 
ζωή μου.  Ὁ κόσμος ποὺ ἔρχεται 
μετὰ τὸν Χίτλερ καὶ τὸν ἐθνικο-
σοσιαλισμὸ εἶναι ἕνας κόσμος 
μέσα στὸν ὁποῖο δὲν ἀξίζει πιὰ 
νὰ ζεῖς»...

Καὶ ἂν μὲν ἔτσι ἔβλεπαν τὰ 
πράγματα μόνο τὰ μέλη τῆς 
ἡγετικῆς τάξης τῶν ναζί, θὰ μπο-
ροῦσε ἐνδεχομένως νὰ σκεφθεῖ 
κανεὶς ὅτι στὴν πραγματικότητα, 
ἀναλογιζόμενα τὰ ἀνοσιουρ-
γήματα ποὺ εἶχαν διαπράξει, 
ἁπλῶς «ἰδεολογικοποιοῦσαν» 
τὴν ἄρνησή τους νὰ ὑποστοῦν 
τὶς συνέπειες τῶν ἐγκλημάτων 
τους. 

Δυστυχῶς, γιὰ μία ἀκό-
μη φορὰ ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ 
πράγματα δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ. 
Πῶς νὰ ἐξηγήσει κανεὶς τὶς τόσες 
αὐτοκτονίες ποὺ σημάδεψαν τὶς 
τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Γ΄ Ράιχ; 
Δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἐγκληματίες 

πολέμου, γιὰ φανατισμένους να-
ζί, γιὰ ἰθύνοντες τοῦ ναζιστικοῦ 
καθεστῶτος, ἀλλὰ γιὰ ἁπλοὺς 
ἀνθρώπους. Μία τέτοια περί-
πτωση εἶναι ἡ περίπτωση τῆς 
μικρῆς γερμανικῆς κωμόπολης 
Ντέμιν στὸ γερμανικὸ κρατίδιο 
Μεκλεβούργου-Πομερανίας, 
ὅπου μεταξὺ 1 καὶ 8 Μαΐου, 
ἀμέσως μετὰ τὴν πτώση τοῦ 
Βερολίνου, συντελέσθηκε ἡ με-
γαλύτερη ὁμαδικὴ αὐτοκτονία 
στὴν ἱστορία τῆς Γερμανίας: Πε-
ρίπου 1.000 κάτοικοι τῆς μικρῆς 
αὐτῆς γερμανικῆς κωμόπολης 
ἀφαίρεσαν ἡ ἴδιοι τὴ ζωή τους 
καὶ τὴ ζωὴ τῶν μελῶν τῆς οἰκο-
γένειάς τους.  Ἡ περίπτωση τοῦ 
Ντέμιν ἦλθε τελευταῖα στὸ φῶς 
τὸ ἐπικαιρότητας, μὲ ἀφορμὴ τὸ 
σχετικὸ βιβλίο τοῦ Γερμανοῦ 
ἱστορικοῦ Φλόριαν Χοῦμπερ, 
ποὺ κυκλοφόρησε πρὶν μερικὲς 
ἑβδομάδες μὲ τὸν εὔγλωττο 
τίτλο: Παιδί μου, ὑποσχέσου 
μου ὅτι θὰ αὐτοπυροβοληθεῖς 
(Kind, versprich mir, daß du dich 
erschießt).

*     *     *

Ὅλα τὰ παραπάνω, καὶ τὰ 

ἐγκλήματα καὶ ἡ ἀπόγνωση ποὺ 
ἔφερε ὁ Δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος, δὲν ἦταν στὴν πραγ-
ματικότητα παρὰ τὸ ἐπιστέγασμα 
καὶ τὸ φυσικὸ ἐπακόλουθο τῆς  
Ἄρνησης, τῆς ἀποστασίας τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ πα-
ράδειγμα τοῦ  Ἄλφρεντ Ρόζεν-
μπεργκ (1893-1946), τοῦ μεγά-
λου θεωρητικοῦ τοῦ ναζισμοῦ, 
τὸ βιβλίο τοῦ ὁποίου  Ὁ μῦθος 
τοῦ ἔτους 2.000 ἀποτέλεσε τό 
«εὐαγγέλιο» τοῦ ἐθνικοσοσια-
λισμοῦ, ὑστερώντας σὲ δημο-
φιλία μόνο ἔναντι τοῦ βιβλίου 
τοῦ ἴδιου τοῦ Χίτλερ  Ὁ ἀγών 
μου. Στὰ μάτια τοῦ Ρόζενμπεργκ, 
ὁ χριστιανισμὸς ἀντιπροσώπευε 
«μιὰ πολιτικὴ τάση κατ’ ἐξοχὴν 
προλεταριακὴ καὶ μηδενιστική». 
Μὲ αὐτὸ τό «δεδομένο», ὁ να-
ζισμὸς ἐπέλεξε νὰ βαδίσει τὴν 
ὁδὸ τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ, γιὰ 
τὴν ὁποία ἄλλωστε ἐπαίρεται 
ἀνοικτὰ ὁ ἴδιος ὁ Ρόζενμπεργκ: 
«Τὰ προγράμματα ὅλων τῶν 
βαθμίδων τῶν σχο λεί ων μας 
ἀναμορφώθηκαν μὲ πνεῦμα 
ἀντι χρι στια νικὸ καὶ ἀντιεβρα-
ϊκό, ὥστε ἡ νέα γενιὰ νὰ εἶ ναι 
προστατευμένη ἀπὸ τὴν ἀπάτη 
καὶ τὴν ψευ τιά».

Ἂν ὅμως ἐπιλέξαμε νὰ θυ-
μηθοῦμε ἐδῶ τὸν Ρόζενμπεργκ, 
τὸ ἐπιλέξαμε γιὰ ἄλλο λόγο. Τὸ 
ἐπιλέξαμε, γιατὶ σὲ ἕνα σημεῖο ὁ 
Ρόζενμπεργκ γράφει μιὰ μεγά-
λη, πραγματικὰ ἀνατριχιαστικὴ 
ἀλήθεια, ἔστω καὶ χωρὶς νὰ συ-
νειδητοποιεῖ τὶς ὑποδηλώσεις 
καὶ τὶς προεκτάσεις της. Γράφει 
συγκεκριμένα: « Ὁ νέος γερμα-
νικὸς ρυθμὸς εἶναι ὁ ρυθμὸς 
μιᾶς φά λαγγας σὲ πορεία, ἀδιά-
φορο πρὸς τὰ ποῦ ἢ γιὰ ποιὸ 
σκοπό, ἀρκεῖ νὰ εἶναι εὐθεῖα»... 
Δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ 
κάποιος λόγια πιὸ ἀληθινά, ποὺ 
νὰ ἐξηγοῦν τόσο παραστατικὰ 112
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ἦταν «ἄτακτοι παραβάτες τῶν 
νόμων τοῦ πολέμου».  Ἐνῷ 
οἱ ἐκδικητικοὶ φόνοι χιλιάδων 
ἀμάχων καὶ γυναικοπαίδων, ἡ 
πυρπόληση καὶ ὁ ἀφανισμὸς 
ὁλόκληρων χωριῶν, ἦταν... 
καθ’ ὅλα νόμιμα ἀντίποινα!

Παράδειγμα δεύτερο: Οἱ Σο-
βιετικοὶ αἰχμάλωτοι ποὺ ἔπεσαν 
στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν ἔτυχαν 
τῆς πιὸ βάρβαρης καὶ ἀπάνθρω-
πης ἀντιμετώπισης. Καὶ μιλᾶμε 
γιὰ ἑκατομμύρια ἀνθρώπινων 
ψυχῶν: Μόνο μέχρι τὴν πτώ-
ση τοῦ Κιέβου τὸν Σεπτέμβριο 
τοῦ 1941, δηλαδὴ τρεῖς μῆνες 
μετὰ τὴ γερμανικὴ εἰσβολὴ στὴ 
Ρωσία, εἶχαν πέσει στὰ χέρια 
τῶν Γερμανῶν τρία ἑκατομ-
μύρια Ρῶσοι αἰχμάλωτοι, ἀπὸ 
τοὺς ὁποίους περισσότεροι ἀπὸ 
μισὸ ἑκατομμύριο θὰ πέθαιναν 
μέχρι τὸν χειμῶνα ἀπὸ τὶς κα-
κουχίες καὶ τὴν ἀσιτία. Μικρὸ τὸ 
κακὸ γιὰ τοὺς Γερμανούς, ἀφοῦ 
ἐπρόκειτο περί... ὑπανθρώπων.  
Ἄλλωστε, τὰ πάντα εἶχαν γίνει 
κατὰ τὸ γράμμα τοῦ νόμου:  Ἡ 
Σοβιετικὴ  Ἕνωση δὲν εἶχε ὑπο-
γράψει τὶς Συνθῆκες τῆς Χάγης 
καὶ τῆς Γενεύης, ποὺ ρύθμιζαν 
τὰ θέματα τῆς ἀνθρωπιστικῆς 
μεταχείρισης τῶν αἰχμαλώτων 
πολέμου, καὶ συνεπῶς οἱ στρα-
τιῶτές της δὲν καλύπτονταν ἀπὸ 
αὐτές...

Παράδειγμα τρίτο, αὐτὴ 
τὴ φορὰ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν 
Συμμάχων:  Ὅταν τὰ τελευταῖα 
ἔτη τοῦ πολέμου οἱ συμμαχικοὶ 

τὴν τραγῳδία ποὺ ἀκολούθη-
σε...

Ἡ τραγῳδία τοῦ Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου ἦταν 
λοιπὸν τὸ φυσικὸ πέρας μιᾶς πο-
ρείας σχεδιασμένης πάνω στὴν  
Ἄρνηση καὶ τὴν  Ἀποστασία. Συ-
νεπαρμένος ἀπὸ τὶς κατακτήσεις 
τῆς ἐπιστήμης καὶ τὶς ψεύτικες 
ὑποσχέσεις, ὁ ἄνθρωπος γύρε-
ψε νὰ ἀποτινάξει τὴ δυναστεία 
τοῦ Θεοῦ.  Ἂς θυμηθοῦμε πῶς ὁ 
μεγάλος χριστιανὸς ποιητής, ὁ Γ. 
Βερίτης, ποὺ φέτος ἑορτάζουμε 
τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή 
του, ἔβαλε σὲ στίχους τὴ φωνὴ 
τῆς  Ἄρνησης:

Δὲ θὰ σὲ ποῦμε πιὰ Πατέρα,
δὲ θὰ σὲ ποῦμε Πλάστη πιά·

ποθοῦμε λευτεριᾶς ἀγέρα,
κοντὰ σὲ σένα εἶν’ ἡ σκλαβιά.

Θεέ, τραβήξου ἀπὸ μπροστά μας,
σκιάχτρο τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς.
Γιὰ σὲ τὰ χείλη τὰ δικά μας
δὲν ἔχουν λόγια προσευχῆς.

Θεέ, τραβήξου· τὰ φτερά μας,
γεμάτα δύναμη τρανή,
φτάνουν νὰ βροῦμε τὴ χαρά μας
καὶ τῆς ἀλήθειας τὴ φωνή.

Φύγε, Θεέ! ποιὸς τὄπε; πλάνη
πὼς κυβερνᾷς τὸν κόσμο ἐσύ·

ὕλη καὶ δύναμη μᾶς φτάνει
γιὰ μιὰ ζωὴ γλυκιά, χρυσῆ.

Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος κήρυξε τὴν 
ἐπανάστασή του ἐνάντια στὸν 
Θεό. Βγῆκε στὸν δρόμο μὲ ση-
μαῖες, γιόρτασε τὴν ἐλευθερία 
του, λάτρεψε λαοπλάνους ἡγέ-
τες. Παρασύρθηκε γιὰ μία ἀκόμη 
φορὰ ἀπὸ τὴν αἰώνια ὑπόσχεση 
τοῦ Πονηροῦ: «Καὶ ἔσεσθε ὡς 
θεοί». Τί χρειαζόταν πιὰ στὴ ζωή 
του τὸν Θεό; 

Ἀλλὰ τί μπορεῖ ἆραγε νὰ 
ὑποκαταστήσει τὴν ἀπουσία 

τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴ 
ζωή μας; Μήπως οἱ νόμοι τῶν 
ἀνθρώπων; Μὰ ἀσφαλῶς ὄχι, 
γιατὶ αὐτοὶ κόβονται καὶ ράβο-
νται στὰ μέτρα τῆς περίστασης. 
Καὶ συμβαίνει συχνὰ τὰ πιὸ 
εἰδεχθῆ ἐγκλήματα νὰ διαπράτ-

τονται ὑπὸ τὸ προκάλυμμα τῆς 
νομιμότητας. Δέστε λίγα μόνο 
παραδείγματα γιὰ τὸ πῶς λει-
τουργεῖ ὁ νόμος τῶν ἀνθρώπων 
χωρὶς τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι 
παραδείγματα ἀπὸ τὴ μεγάλη 
τραγῳδία τοῦ Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου:

Παράδειγμα πρῶτο, ἀπὸ τὰ 
καθ’ ἡμᾶς: Γιὰ τοὺς Γερμανοὺς 
κατακτητὲς στὴν  Ἑλλάδα, οἱ 

ἄμαχοι Κρητικοὶ ποὺ πάλεψαν 
νὰ ἀποκρούσουν τοὺς ξένους 
εἰσβολεῖς μὲ πρωτόγονα ὅπλα, 
ἀκόμη καὶ γεωργικὰ ἐργαλεῖα, 

Οἱ νόμοι τῶν ἀνθρώπων  εἶναι τραγικὰ ἀνεπαρ-
κεῖς, ὅταν λείπει ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ἡ 

ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ.K

K

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

ΙΟ
Σ

 -
 Ι

Ο
Υ

Ν
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
5

 -
 6

0
9

113



Bundesentschädingungsgesetz 
τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβέρνη-
σης, ποὺ προέβλεπε τὴν κατα-
βολὴ ἀποζημίωσης σὲ ὅσους 
εἶχαν ὑποφέρει γιὰ φυλετικούς, 
πολιτικοὺς ἢ θρησκευτικοὺς λό-

γους κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἐθνι-
κοσοσιαλιστικοῦ καθεστῶτος.  Ἡ 
γυναῖκα αὐτὴ ἦταν παντρεμένη 
μὲ  Ἑβραῖο, τὸν ὁποῖο μάλιστα 
εἶχε ἀρνηθεῖ νὰ χωρίσει, παρὰ 
τὶς ἐπανειλημμένες καὶ ἔντονες 
πιέσεις ἀπὸ τὸ ναζιστικὸ κα-
θεστώς. Τελικὰ ὁ σύζυγός της 
συνελήφθη καὶ βρῆκε τὸν θά-
νατο στοὺς θαλάμους ἀερίων 
στὸ  Ἄουσβιτς. Αὐτὴ ἡ γυναίκα, 
λοιπόν, προσέφυγε τὸ 1954 στὴ 
γερμανικὴ Δικαιοσύνη ζητώντας 
ἀποζημίωση ἀπὸ τὸ γερμανικὸ 
κράτος. Θυμίζουμε ὅτι τὸ γερμα-
νικὸ κράτος καταδίκαζε πλέον 
πρόθυμα τὸ ναζιστικὸ παρελ-
θόν.  Ἀλλὰ τὰ πράγματα ἀλλά-
ζουν, ὅταν τὸ χέρι πρέπει νὰ μπεῖ 
στὴν τσέπη.  Ἡ αἴτηση ἀπορρί-
φθηκε. Καὶ προσέξτε τὸ σκεπτικὸ 
τῆς ἀπόρριψης:  Ἡ γυναίκα αὐτὴ 
θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ εἶχε 
χωρίσει τὸν σύζυγό της, ὅπως 
τῆς ὑποδείκνυαν οἱ ἀρχές, καὶ 
ἄρα, ἀρνούμενη νὰ τὸ κάνει, εἶχε 

βομβαρδισμοὶ σώριαζαν σὲ ἐρεί-
πια τὶς γερμανικὲς πόλεις, ἀφή-
νοντας πίσω τους ἀσύλληπτους 
ἀριθμοὺς θυμάτων μεταξὺ τῶν 
ἀμάχων, χωρὶς προφανὲς στρα-
τηγικὸ ἀντίκρυσμα, ἀκούσθηκαν 

μέχρι καὶ στὴ Μεγάλη Βρετανία 
κάποιες δειλὲς φωνὲς ποὺ διε-
τύπωναν τὸν φόβο μήπως τέ-
τοιες πρακτικὲς ἦταν ἀντίθετες 
στοὺς νόμους τοῦ πολέμου.  Ὁ 
ἐπικεφαλῆς τῆς Βρετανικῆς Δι-
οικήσεως Βομβαρδιστικῶν σὲρ  
Ἄρθουρ Χάρρις (1892-1984) 
ἔδωσε σὲ αὐτὲς τὶς φωνὲς μιὰ 
πραγματικὰ ἀνατριχιαστικὴ ἀπά-
ντηση: «Δὲν γνωρίζω νὰ παρα-
βιάζεται κανένας νόμος.  Ἡ μόνη 
σύμβαση τὴν ὁποία ἡ Διοίκηση 
Βομβαρδιστικῶν ἦταν ὑποχρε-
ωμένη νὰ σεβασθεῖ –καὶ τὴν 
ὁποία ἐτήρησε μὲ θρησκευτικὴ 
εὐλάβεια– εἶναι ἡ γαλλογερμα-
νικὴ συμφωνία τοῦ 1870, μὲ τὴν 
ὁποία ἀπαγορεύεται ἡ ἐξαπόλυ-
ση ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἀπὸ ἀερό-
στατα πεπληρωμένα ἀερίου»...

Παράδειγμα τέταρτο, αὐτὴ 
τὴ φορὰ ἀπὸ τὴ μεταπολεμικὴ 
Γερμανία: Τὸ 1954 μιὰ Γερμα-
νίδα προσέφυγε στὴ γερμανικὴ 
Δικαιοσύνη μὲ βάση τὸν νόμο 

Καὶ ὅταν ζήσαμε τὴν τραγῳδία, καταρρακωθή-
καμε ἀπὸ τὸν πόνο, συγκλονισθήκαμε ἀπὸ τὰ 

ἐγκλήματα, τί ἆραγε κάναμε; Ποθήσαμε τάχα νὰ 
ἐπιστρέψουμε στὴν ἀγκάλη τοῦ στοργικοῦ Πα-
τέρα;  Ὄχι! Τὸ κάστρο τῆς ἀλαζονείας μας, ποὺ 
εἴχαμε οἰκοδομήσει πάνω στὸ σαθρὸ ἔδαφος 
τῆς  Ἄρνησης, σωριάσθηκε σὲ ἐρείπια, ἀλλὰ 

ἐμεῖς βαλθήκαμε νὰ ὑψώσουμε νέους πύργους, 
πιὸ ἐπιβλητικούς, πάνω στὸ ἴδιο θεμέλιο... K

K

καταστεῖ μὲ τὴ θέλησή της ὑπεύ-
θυνη γιὰ τὸν πόνο ποὺ ὑπέστη 
ἀπὸ τὴν ἀπώλεια τοῦ συζύγου 
της... ( Ὡραῖο, ἔ; Θυμηθεῖτε αὐτὸ 
τὸ παράδειγμα, γιὰ νὰ καταλά-
βετε τί σημαίνει «νόμος», ὅταν 
ἀκοῦτε δηλώσεις ὅτι ἔχει κλείσει 
νομικὰ τὸ θέμα τῶν γερμανικῶν 
πολεμικῶν ἀποζημιώσεων πρὸς 
τὴν  Ἑλλάδα καὶ τῆς ἀποπλη-
ρωμῆς τοῦ κατοχικοῦ δανείου).

Τὰ παραπάνω παραδείγμα-
τα δείχνουν ἀνάγλυφα πόσο 
οἱ νόμοι τῶν ἀνθρώπων  εἶναι 
τραγικὰ ἀνεπαρκεῖς, ὅταν λείπει 
ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ἡ 
ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ.  Ἡ ἀνείπωτη 
τραγῳδία τοῦ Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου, ὁ ἀβάσταχτος 
πόνος, τὰ ἐγκλήματα ποὺ δὲν 
χωρᾶνε στὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που, δὲν εἶναι παρὰ τὰ ἐπίχειρα 
τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπὸ τὸν Θεό.

Καὶ  ὅταν ζήσαμε τὴν 
τραγῳδία, καταρρακωθήκαμε 
ἀπὸ τὸν πόνο, συγκλονισθήκα-
με ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα, τί ἆρα-
γε κάναμε; Ποθήσαμε τάχα νὰ 
ἐπιστρέψουμε στὴν ἀγκάλη τοῦ 
στοργικοῦ Πατέρα;  Ὄχι! Τὸ κά-
στρο τῆς ἀλαζονείας μας, ποὺ 
εἴχαμε οἰκοδομήσει πάνω στὸ 
σαθρὸ ἔδαφος τῆς  Ἄρνησης, 
σωριάσθηκε σὲ ἐρείπια, ἀλλὰ 
ἐμεῖς βαλθήκαμε νὰ ὑψώσουμε 
νέους πύργους, πιὸ ἐπιβλητι-
κούς, πάνω στὸ ἴδιο θεμέλιο... 
Βέβαια, κι ἂν δὲν καταλαβαίνου-
με τὸν παραλογισμό μας, στὸ 
βάθος δὲν παύουμε νὰ ζοῦμε 
τὴν κενότητα τῆς ὀρφάνιας. Κι 
ἂς μοιάζουμε μὲ τὸν ἄσωτο υἱό, 
ποὺ ξόδεψε ὅλη τὴν πατρική του 
περιουσία, γεύθηκε τά «κερά-
τια» τῆς ἀποστασίας του, ἀλλὰ 
ἐπιμένει νὰ μὴν καταδέχεται νὰ 
ἐπιστρέψει στὸν Πατέρα... 

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ114
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Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση

K

Ἅγιος  Ἰωάννης Ἅγιος  Ἰωάννης 
ὁ Ρῶσος. ὁ Ρῶσος. 
 Ὁ βίος τοῦ   Ὁ βίος τοῦ  
Ἁγίου γιὰ παιδιάἉγίου γιὰ παιδιά
ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΘΩΣ ΠΑΙΔΙΚΑ», 
ΑΘΗΝΑ 2014, 32 σελ.

Στὶς 27 Μαΐου ἡ  Ἐκκλησία 
μας γιορτάζει ἕναν πολὺ γνωστὸ  
Ἅγιο, τὸν  Ἅγιο  Ἰωάννη τὸν 
Ρῶσο.  Ἕνα νεαρὸ στρατιώτη 
ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν πατρί-
δα του, τὴν Οὐκρανία, ἔζησε 
ὡς σκλάβος στὴν Τουρκία, καὶ 
σήμερα ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ 
βρίσκεται τὸ ἅγιο λείψανό του, 
ὁλόσωμο, στὴν  Ἑλλάδα. Μιὰ 
ζωὴ ἀπίστευτη, ποὺ μοιάζει μὲ 
παραμύθι, κι ὅμως εἶναι πέρα 
γιὰ πέρα ἀληθινή!

Πολλὲς βιογραφίες του 
ἔχουν γραφτεῖ γιὰ μικροὺς καὶ 
γιὰ μεγάλους.  Ἀπὸ αὐτὲς ξε-
χωρίζουμε μιὰ βιογραφία τοῦ  

Ἁγίου γραμμένη γιὰ παιδιά, ποὺ 
ἐξέδωσαν οἱ  Ἐκδόσεις  Ἄθως 
Παιδικά. Τὸ βιβλίο κυκλοφορεῖ 
ἀπὸ τὸν περασμένο Μάιο καὶ 
εἶναι γραμμένο ἀπὸ τὴ Φωτεινὴ 
Νικολάου.

Ἡ συγγραφέας μᾶς μεταφέρει 
μὲ ἁπλὸ τρόπο καὶ μὲ εὔκολη 
ἀλλὰ προσεγμένη γλῶσσα στὰ 
1690, σὲ ἕνα χωριὸ τῆς ρωσικῆς 
αὐτοκρατορίας. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 
μᾶς ξετυλίγει τὴ ζωή του, ποὺ 
εἶναι γεμάτη περιπέτειες. Πῶς 
βρέθηκε ὁ  Ἅγιος, ὅταν ἔγινε 
εἴκοσι ἐτῶν, στὴν Καππαδοκία 
τῆς Τουρκίας, δοῦλος σὲ ἕνα 
ἐχθρικὸ τόπο, τόσο μακριὰ ἀπὸ 
τὴν πατρίδα του καὶ τὴν οἰκο-
γένειά του; Πῶς ἐξελίχθηκε 
ἡ ζωή του ἀπὸ κεῖ καὶ ἔπειτα; 
Γιατί τὸν συμπάθησαν ἀκόμη 
καὶ οἱ Τοῦρκοι; Ποιὰ θαυμαστὰ 
γεγονότα ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ 
συμβοῦν; Καὶ τὸ κυριώτερο, 
μετὰ ἀπὸ ποιὲς νέες περιπέτειες 
ἔφτασε τὸ ἅγιο σῶμά του πρὶν 
90 χρόνια στὸ Προκόπι τῆς 
Εὐβοίας; Σ’ ὅλα τὰ παραπάνω 
ἐρωτήματα ἀπαντᾷ ἡ συγγραφέ-
ας, χωρὶς νὰ κουράζει καθόλου 
τοὺς ἀναγνῶστες κάθε ἡλικίας.

Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ γίνεται 
στὸν χῶρο τοῦ προσκυνήμα-
τος τοῦ  Ἁγίου, ὅπου, ὅπως 
εἶναι γνωστό, καταφθάνουν 
ὁλόκληρο τὸν χρόνο πλήθη 
προσκυνητῶν, ὄχι μόνο  Ἕλλη-
νες, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι χριστιανοί, 
ἰδιαίτερα Ρῶσοι, γιὰ νὰ ζητήσουν 
τὴν εὐλογία του. Στὴ δὲ γιορτή 
του ὅλοι πανηγυρίζουν μὲ μεγά-
λη συγκίνηση καὶ ἱεροπρέπεια.

Τὸ βιβλίο κλείνει μὲ τέσσερα 
ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα θαύματα τοῦ  
Ἁγίου, ποὺ δὲν ἔχουν σταματή-
σει ποτὲ νὰ γίνονται, ἀπὸ τότε 

ποὺ πρωτοπῆγε στὴν Εὔβοια τὸ 
λείψανό του μέχρι καὶ τὶς μέρες 
μας.  Ὁλοζώντανος ὁ  Ἅγιός μας! 
Στὴν τελευταία σελίδα ἡ συγγρα-
φέας δὲν παραλείπει νὰ βάλει 
καὶ τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ  Ἁγίου  
Ἰωάννη.

Τὸ βιβλίο εἰκονογράφησε ἡ 
ἔμπειρη εἰκονογράφος γιὰ παι-
διὰ  Ἀγγελικὴ Δελεχᾶ.  Ἐπίσης, 
τὸ κείμενό εἶναι γραμμένο ἔτσι, 
ὥστε νὰ διαβάζεται ἄνετα, ἀκόμη 
καὶ ἀπὸ παιδιὰ τῶν πρώτων τά-
ξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. 
Λίγες εἰκόνες ἔχουν μείνει ἐπίτη-
δες ἄχρωμες, γιὰ νὰ προτρέψουν 
τὰ παιδιά, ἀφοῦ ἀπολαύσουν 
τὴν ἀνάγνωση, νὰ τὶς χρωματί-
σουν τὰ ἴδια!  Ἀκόμη, μποροῦν 
νὰ τὶς φωτοτυπήσουν καὶ νὰ τὶς 
μοιραστοῦν μὲ τὰ ἀδέλφια ἢ 
τοὺς φίλους τους.  Ἔτσι τὸ τεῦχος 
θὰ τοὺς κρατήσει συντροφιὰ πε-
ρισσότερη ὥρα, καὶ αὐτὴ ἡ δη-
μιουργικότητα θὰ τὰ βοηθήσει 
νὰ ἐμβαθύνουν εὐχάριστα σὲ 
κάποια στιγμιότυπα ἀπὸ τὴ ζωὴ 
τοῦ  Ἁγίου.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ δὲν εἶναι 
ἁπλῶς ἕνα πολὺ ὡραῖο δῶρο 
γιὰ παιδιά.  Ἂς σημειωθεῖ ἐπι-
πλέον ὅτι, ἐπιλέγοντας αὐτὸ τὸ 
βιβλίο, ἐνισχύουμε τὸ  Ὀρφα-
νοτροφεῖο  Ἀρρένων τῆς  Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Χαλκίδος,  Ἱστι-
αίας καὶ Βορείων Σποράδων, 
καθὼς ἡ συγγραφέας Φωτεινὴ 
Νικολάου παραχωρεῖ τὰ συγ-
γραφικά της δικαιώματα σὲ 
αὐτό.

Καλὴ ἀνάγνωση, καὶ ἡ ὑπο-
μονὴ τοῦ  Ἁγίου ἂς γίνει παρά-
δειγμα γιὰ ὅλους μας!

ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑ
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K

Τὸ σκισμένο Τὸ σκισμένο 
πέπλοπέπλο
ΕΣΘΗΡ ΓΚΙΟΥΛΣΑΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΝ ΠΛΩ», 
ΑΘΗΝΑ 2014, 255 σελ.

Ποιὸς παραδέχεται ὅτι γίνο-
νται θαύματα – καὶ μάλιστα στὴν 
ἐποχή μας;  Ἀσφαλῶς πολλοί, 
ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνται ἢ 
ἀμφισβητοῦν ὅτι γίνονται εἶναι 
πολὺ περισσότεροι. Νὰ ὅμως 
ποὺ τὸ βιβλίο αὐτὸ μᾶς ἀφη-
γεῖται μιὰ πραγματικὴ ἐμπειρία 
– μαρτυρία.

Ἡ Γκιουλσάν, γεννημένη στὰ 

τέλη τοῦ περασμένου αἰῶνα καὶ 
μεγαλωμένη ὡς Μουσουλμάνα 
στὸ Πακιστάν, κτυπήθηκε, ὡς 
ἀποτέλεσμα τυφοειδοῦς πυρε-
τοῦ στὰ μικρά της χρόνια, ἀπὸ 
μιὰ παράλυση ὁλόκληρης τῆς 
ἀριστερῆς πλευρᾶς.

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ διακε-
κριμένου στὴν πατρίδα της καὶ 
πλούσιου πατέρα της, ἐξετάσθη-
κε ἀπὸ πολλοὺς γιατροὺς στὴν 
πατρίδα της καὶ στὸ ἐξωτερικό – 
πλὴν ὅμως τὸ συμπέρασμα τῶν 
ἐξετάσεων ἦταν ἀπογοητευτικό... 
Μὲ τὴν προτροπή, καὶ πάλι, τοῦ 
πατέρα της, ἐπισκέφθηκαν τὴν 
ἱερὴ πόλη τῶν Μουσουλμάνων, 
τὴ Μέκκα, ὅπου ἡ Γκιουλσάν, μὲ 
πίστη καὶ θέρμη, προσευχήθηκε 
στὸν Μωάμεθ νὰ τὴ γιατρέψει. 
Πλὴν ὅμως...

Μέσα στὴ βαθιὰ θλίψη καὶ 
τὴν ἀπόγνωσή της ἀπευθύνθηκε 
τότε στὸν Θεὸ καὶ τοῦ ἐξέφρασε 
τὴν ἀγανάκτησή της μὲ λυγμούς: 
«Γιατί μὲ τιμωρεῖς τόσο;»

«Δὲν θὰ σ’ ἀφήσω νὰ πεθά-
νεις. Θὰ σὲ κρατήσω στὴ ζωή. 
Εἶμαι ὁ  Ἰησοῦς, ὁ υἱὸς τῆς Μα-
ρίας. Διάβασε γιὰ μένα στὸ Κο-
ράνι, στὴ Σούρα Μαριάμ», ἦλθε 
μιὰ χαμηλή, ἁπαλὴ φωνή, σὰν 
τὴν ἀνάσα μιᾶς αὔρας ποὺ περ-
νοῦσε ἀπὸ πάνω μου – περιγρά-
φει ἡ ἴδια.

Ἐπειδὴ λοιπόν, ὅπως ἀποδει-

κνύεται γιὰ ἄλλη μία φορά, ὁ 
Θεὸς ἔχει πολλοὺς δρόμους, γιὰ 
νὰ πλησιάσει μιὰ ψυχή, τὸ ἀπο-
τέλεσμα, μετὰ ἀπὸ μιὰ εἰλικρινῆ 
καὶ σοβαρὴ ἀναζήτηση τῆς  Ἀλή-
θειας, ἦταν μιὰ μεταστροφὴ τῆς 
Γκιουλσὰν ἀπὸ τὸν Μουσουλ-
μανισμὸ στὴ Χριστιανικὴ πίστη.

Τὸ πρᾶγμα ὅμως δὲν στα-
μάτησε ἐκεῖ.  Ἡ ἐπανειλημμένη 
καὶ θερμὴ ἐπίκληση πρὸς τὸν  
Ἰησοῦ (ὅπως εἶχε κάνει παλαιό-
τερα πρὸς τὸν Μωάμεθ) νὰ τὴν 
θεραπεύσει ἔφερε τὸ θαυμαστὸ 
ἀποτέλεσμα ποὺ εὐχόταν τόσο 
βαθιά: «Σήκω καὶ ἔλα σὲ μένα».  
Ἡ ἀφήγηση τοῦ βιβλίου σ’ αὐτὸ 
τὸ σημεῖο εἶναι συγκλονιστική.  
Ἡ Γκιουλσάν, ἀνάπηρη στὰ δε-
καεννιά της χρόνια, περπάτησε...

Ἀκόμα ὅμως πιὸ συγκλονι-
στικὴ ἦταν ἡ ἀκόλουθη ἐντολή: 
«Γίνε μάρτυράς μου. Αὐτὸ ποὺ 
εἶδες τώρα μὲ τὰ μάτια σου πρέ-
πει νὰ τὸ φέρεις στὸν λαό μου».

Αὐτὰ ποὺ περιγράφονται πιὸ 
κάτω, ἡ ἀναμενόμενη ἀπόρριψη 
τῆς Γκιουλσὰν ἀπὸ τὴν οἰκογέ-
νειά της, οἱ ἀπίστευτες περιπέ-
τειες, ἀλλὰ καὶ οἱ θαυμαστὲς 
ἐμπειρίες ποὺ εἶχε μιλώντας σὲ 
πολλοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν  
Ὁδό, τὴν  Ἀλήθεια καὶ τὴ Ζωή, 
ἀποτελοῦν ἕνα θαυμαστὸ παρά-
δειγμα πίστης γιὰ ὅλους ἐμᾶς.

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Εἰς Μνημόσυνον
ΓΕΏΡΓΙΟΣ Δ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ

«Μακάριοι οἱ πραεῖς, 
ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι 

τὴν γῆν».

Ἕνα χρόνο μετὰ τὴν ἐκδη-
μία του, καθὼς ἀνακαλῶ 
τὴ μορφή του, συλλογίζο-

μαι ὅτι ἡ βιωτή του ὅλη ἀνέδιδε 
ἕνα ἀναστάσιμο μήνυμα.  Ἀπὸ τὰ 
μικρὰ γεγονότα τῆς καθημερινό-
τητας ὣς τὰ μεγαλύτερα καὶ σο-
βαρότερα, διαχεόταν μιὰ χάρη 
καὶ μιὰ χαρά! Πλῆθος οἱ ἀρετὲς 
ποὺ συνέθεταν τὴν προσωπι-
κότητά του. Γιὰ τοῦτο πιστεύω 
ὅτι ἀνήκει στὴν ἐκλεκτὴ χορεία 
τῶν μακαρίων, ὅπως τοὺς ὀνο-
μάζει ὁ Κύριός μας στὴν ἐπὶ τοῦ  
Ὄρους ὁμιλία του. «Μακάριοι οἱ 
πραεῖς»...

Ὁ μακαριστὸς Γεώργιος  Ἰα-
τρίδης, ἀπὸ τὴν πρώτη ἐπαφὴ 
μαζί του, μετέδιδε τὴν πραότητα 
καὶ τὴν πηγαία καλοσύνη ποὺ 
τὸν χαρακτήριζαν.  Ἐνσυνείδητη 
καὶ ἀδιάκοπη ἐπιδίωξή του ἦταν 
ἡ δημιουργία σχέσεων οὐσίας 
μὲ τὸν συνάνθρωπο. Τὸν ὅποιο 
συνάνθρωπο! Τὸ σχετίζεσθαι 
ἦταν στόχος τῶν πράξεών του, 
τῆς ζωῆς του ὁλόκληρης.

Ἔνιωθες τὸν καλό του λόγο, 
τὸν ἔπαινο, τὴν ἐμπιστοσύνη 
ποὺ ἐκ συστήματος προκατέ-
βαλλε, τὴ συμπάθεια, τὴ μονα-
δικὴ ἱκανότητα νὰ σοῦ μεταγγίζει 
αἰσιοδοξία. Χαμογελοῦσε σὰν 
μικρὸ παιδί!  Ἔλαμπε ὁλόκλη-
ρος!  Ἐν παντὶ ἔχαιρε.  Ἔχαιρε 
μετὰ χαιρόντων καὶ ἔκλαιε μετὰ 

κλαιόντων.
Δὲν διαπληκτιζόταν ποτέ! 

Σταθερὸς στὶς θέσεις του, ἔφερνε 
τὸν ἄλλο κοντά του μὲ τὸ μει-
δίαμα τοῦ προσώπου του, ποὺ 
ἀκτινοβολοῦσε ἀφειδώλευτη 
ἐκτίμηση. Μὲ οἰκειότητα, ἀπέ-
ραντη αἴσθηση τοῦ ἀστείου, καὶ 
πολλὲς φορὲς ἐπικρίνοντας τὸν 
ἑαυτό του, ἤξερε νά «σπάζει τὸν 
πάγο». Τὸ πνεῦμα διάκρισης δὲν 
τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ὑπερβαίνει τὰ 
ἐσκαμμένα σὲ ὅλες τὶς συνανα-
στροφές του.

Δὲν τοῦ ἦταν ἀρκετὸ νὰ κα-
τανοεῖ ἁπλῶς.  Ἔνιωθε τὸν ἄλλο. 
Αὐτὸ τὸ νοιάξιμό του ἔμοιαζε μὲ 
πατρικὴ στοργή! Χωρὶς συμβου-
λές, δὲν χανόταν σὲ ψευτοπα-
ρηγόριες, ἔβλεπε τὶς δικές σου 
ἀνάγκες, γινόταν κοινωνὸς τῶν 
δικῶν σου βιωμάτων, αἰσθη-
μάτων, προσδοκιῶν. Σεβόταν 
ἀπολύτως τὴν ἰδιαιτερότητα, 
τὴν ἑτερότητα τοῦ ἄλλου. Μὲ 
ταπείνωση παραδειγματικὴ 
ἀποδεχόταν πρόσωπα καὶ κα-
ταστάσεις.  Ἦταν διαθέσιμος, ἀνὰ 
πᾶσα στιγμή, νὰ προσφέρει, νὰ 
ἀκούσει. Σὲ ἄφηνε νὰ αἰσθανθεῖς 
ὅτι εἶχε ἀπέραντο χρόνο. Χαρίεις 
καὶ εὐλογημένος!

«Καθαρὸς τῇ καρδίᾳ...» μὲ τὴν 
αὐτοκριτική, στὴν καθημερινό-
τητά του, εἰλικρινὴς σὲ βαθμὸ 
ποὺ σὲ ἤλεγχε!  Ἑδραῖος καὶ ἀτα-
λάντευτος στὶς ἀρχές του, δὲν 
συσχηματιζόταν. «Ποτὲ ἀπὸ τὸ 
χρέος δὲν κινοῦσε».

Ἦταν εἰρηνοποιός.  Ἐκ πε-

ποιθήσεως μέν, ἀλλὰ καὶ γιατὶ 
δὲν ἄντεχε νὰ βιώνει ἐντάσεις, 
ἀντιπαραθέσεις καὶ διχασμούς. 
Καταπράυνε τὴν ἀτμόσφαιρα 
μὲ τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη, ποὺ 
γινόταν εὔκολα ἀντιληπτή.  
Ἐπεδίωκε τὴ σιωπή. Καὶ τὴ σι-
ωπὴ τῶν φίλων του.  Ἤξερε νὰ 
παραμένει δίπλα τους σιωπῶν. 
Μὲ τὴν καλοσύνη του ἀγκάλια-
ζε σεβαστικὰ τοὺς ἄλλους. Δὲν 
προέτρεχε καὶ δὲν πίεζε κανέναν 
νὰ πράξει κάτι πρόωρα ἢ παρὰ 
τὴ θέλησή του.

Καὶ ἦταν ἐλεήμων! Στοὺς 
ἐμπερίστατους, στοὺς ἔχοντες 
ἀνάγκη λόγου παραμυθίας, σ’ 
ὅσους δὲν ἔβρισκαν ἀλλοῦ εὐή-
κοον οὖς.

Ἦταν ἐλεύθερος! Βαθύτατα 
ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε ἀτομοκε-
ντρικὴ ἰδιοτέλεια. Χωρὶς καμμία 
σκοπιμότητα στὴ σκέψη καὶ στὶς 
ἐνέργειές του.  Ἕνας ἄνθρωπος 
ἀγάπης, βαθιᾶς καὶ ἀνυπόκριτης 
ἀγάπης γιὰ ὅλους!

Ὑποταγμένος στὸν Χριστό, 
ἔδινε καθημερινὴ μαρτυρία τῆς  
Ἀναστάσεως.  Ἴσως τώρα νὰ 
τὸν χρειαζόμαστε περισσότερο. 
Πολὺ περισσότερο!  Ἐμεῖς καὶ ἡ 
Πατρίδα του, γιὰ τὴν ὁποία πολὺ 
λαχταροῦσε!

Ὅσοι εὐτυχήσαμε νὰ τὸν 
γνωρίσουμε ἀπὸ κοντά, τοῦ 
εἴμαστε εὐγνώμονες!  Ἔστω ἡ 
μνήμη του μετὰ δικαίων!

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΣΠΙΩΤΗ
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Εἰς Μνημόσυνον
Ἀποχαιρετισμὸς  

στὴ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΝΔΟΥΡΑ

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο 
τῆς Χριστιανικῆς  Ἑνώσεως  
Ἐπι στη μό  νων μὲ με  γάλη 

θλίψη ἀπο   χαιρετᾷ ἕνα μέχρι 
πολὺ πρό σφα τα μάχιμο μέλος 
του ἀπὸ τὴ θέση τῆς  Ἀντι προ έ-
δρου αὐ τοῦ, ἕνα οἰ κεῖο ἀλλὰ καὶ 
σεβαστὸ πρόσωπο, τὴ Βιολόγο 
καὶ ἀφο  σι ω   μέ νη διακόνισσα στὸ 
ἔργο τοῦ Κυρίου Σταυρούλα 
Δάν δου ρα. 

Ὅπως συμβαίνει σὲ αὐτὲς τὶς 
περιστάσεις, τὰ λόγια μοιά ζουν 
–καὶ εἶναι– φτω χά.  Ὡστόσο, τὸ 
γεγονὸς τῆς ἐκ δημίας μᾶς συν -
τα  ράζει πά ντα, καὶ ἐγείρει μέσα 
μας τὴν ἐπιθυμία καὶ τὸ χρέ ος 
νὰ μιλή σου με γιὰ τὸ πρόσω-
πο ποὺ δὲν εἶναι πλέον μαζί 
μας. Σὲ αὐτὴ τὴν ἐπιθυμία καὶ 
τὸ χρέος ὑπακούοντας, ἀνασύ-
ρουμε ἀ πὸ τὸ σεντοῦκι τῆς μνή-
μης ἐπιλεκτικὰ κάποια στοιχεῖα 
ποὺ κρίναμε ὅτι χαρα κτηρίζουν 
καὶ ἀποτυπώνουν πλευρὲς τῆς 
προσωπικότητας της μα καριστῆς 
πλέον ἀ δελ   φῆς μας, ὅπως τὰ ζή -
σαμε μέσα ἀπὸ τὴ συνερ γα σία 
καὶ τὴν ἀλλη λε πί δρα ση.

Τὸ πρῶτο στοιχεῖο εἶναι ἡ 
συγκινητικὴ ἀφοσίωση μὲ τὴν 
ὁποία ἡ ἐκλιποῦσα Σταυρούλα 
Κούκη-Δάνδουρα ὑπη   ρέτησε 
διὰ βίου τὸ ἔρ γο τοῦ Θεοῦ, 
σὲ ὅ ποια θέση κι ἄν βρέθηκε. 
Οἱ δύο μεγάλες της «ἀγά πες», 
ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ τὸ διατυ-
πώσουμε ἔτσι, ἦταν βέ βαια ἡ 
Χρι στιανικὴ Φοι τη τι κὴ  Ἕνωση 
(ΧΦΕ) καὶ ἡ Χριστιανικὴ  Ἕνωση  
Ἐπι στη μό νων (ΧΕΕ). Στὴ ΧΦΕ 
μάλιστα τὴν θυ    μᾶμαι ἀκόμη ὡς 
ὑπεύθυνη κατὰ τὰ φοιτητικά 

μου χρόνια, καὶ μπορῶ νὰ πῶ 
μὲ βεβαιότητα ὅτι ἡ ΧΦΕ κα τεῖ-
χε πά ντο τε μιὰ πολὺ ἰδιαί τερη 
θέση στὴν καρδιά της.  Καὶ νὰ 
προσ θέ σω, ἐπίσης, ὅτι ἦ  ταν σὲ 
θέ ση νὰ ἀνακαλεῖ μὲ μεγάλη 
ἀξιοπιστία γε γο νότα ἀπὸ τὴν 
ἱστο  ρία τοῦ χρι  στιανικοῦ φοιτη-
τικοῦ κινήματος (ὅσο ἐ λά  χιστοι), 
δεδομένου ὅτι συ ντη ροῦ σε μὲ 
ἐξαι ρετικὴ ἐπιμέλεια καὶ ἀγά   πη 
ἕνα καλὰ ἐνημερωμένο προ-
σω πικὸ ἀρχεῖο.  Ἡ Χρι στιανικὴ  
Ἕ νω  ση  Ἐπιστημόνων εἶναι τὸ 
ἄλλο μεγάλο κεφάλαιο τῆς δι-
ακονίας της. Κι ἐκεῖ ἡ ἀφοσίωσή 
της ὑπῆρξε σπάνια μέχρι τὴν τε-
λευ ταί α στιγ μή.  Ἐκεῖ τὴν ἔζησα 
περισσότερο καὶ ἀπὸ πιὸ κοντὰ 
κι ἐγώ.  Ἐπὶ πολλὲς δε   καετίες, ἂν 
καὶ ὄχι συνεχεῖς, ὑπῆρξε μέλος 
τοῦ ΔΣ τῆς ΧΕΕ, ἀπὸ τὸ ὁ ποῖο 
ἀποχώρησε ὡς  Ἀντιπρόεδρος 
αὐτοῦ.  Ἡ συμμετοχή της στὸ 
τελευταῖο ΔΣ δὲν ἦταν παρὰ τὸ 
ἐπι στέ γασμα μιᾶς ὁλόκληρης 
πο ρεί ας, κατὰ τὴν ὁποία προσέ-
φερε πολὺ καὶ πολλὰ σὲ πνευ-
ματικὸ καὶ σὲ ὑλικὸ ἐπίπεδο, 
ἀπὸ ὅλες τὶς θέσεις, μὲ ὅλους 
τοὺς τρόπους, καὶ πο λὺ συχνὰ 
ἀφανῶς καὶ ἀθόρυβα. Μέχρι τὸ 
τέ  λος, ποὺ δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ 
συμ μετέχει στὶς συναντήσεις, 
προ σπα θοῦ σε νὰ συμβάλει μὲ 
μιὰ γνώ μη, μὲ ἕνα τηλεφώνημα, 
μὲ μιὰ συν εν νό η ση, μὲ πράγ-
ματα ποὺ ἔδειχναν γενικὰ τὴν 
ἔννοια της, καὶ σίγουρα μὲ τὴν 
προ σευ χή της. Δὲν ἔφυγε ποτέ. 
Σὲ κάθε εὐ και ρία τόνιζε πόσο ἡ 
ἐπαφή της μὲ αὐτὸ τὸ ἔργο τοῦ 
Θεοῦ ὑπῆρξε γιὰ ἐκεί νην σταθ-

μὸς ζω   ῆς, αἵρεσις βίου. Πονοῦσε 
τὸ ἔργο ἀληθινά.  Ἑστίαζε κυρί-
ως σὲ ὅσα αὐ τὸ τῆς εἶχε προσφέ-
ρει, ξεπερνώντας τὶς ἀδυναμίες 
καὶ τὰ τυχὸν λά   θη ποὺ ἀσφαλῶς 
καὶ ἐκείνη θὰ εἶχε δεῖ καὶ ἀντι-
μετωπίσει στὴν πο ρεί α της μέσα 
σ’ αὐτό.  

Ἕνα πρόσθετο στοιχεῖο, ποὺ 
ἔχει σχέση μὲ τὰ παραπάνω, 
εἶναι τὸ πνεῦμα συνεργασίας 
ποὺ ἐπεδείκνυε πάντοτε ἀπένα-
ντι στὴν  Ἀδελ φό    τητα Θεολόγων 
Ζωή, ὑπὸ τὴν πνευματικὴ κα θο-
δή γη ση τῆς ὁποί ας τε   λεῖται τὸ 
ἔργο τῶν Συνεργαζομένων Χρι-
στιανικῶν Σω  μα  τεί ων  Ὁ  Ἀπό -
στολος Παῦλος. Εἶχε ἀποδεχθεῖ 
καὶ ἐφάρμοζε στὴν πράξη τὴ 
με γά  λη ἀλή  θεια, ὅτι δηλαδὴ 
δὲν ὑπάρχει πνευματικὸ ἔργο 
ἐκεῖ –θα τὸ ποῦμε πο   λὺ ἁπλᾶ– 
ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ἐγὼ κι ὄχι 
τὸ ἐμεῖς,  ἐκεῖ ὅπου δὲν πρυ-
τανεύει τὸ πνεῦμα τῆς ἑνότητας 
καὶ ἡ συνειδητή, ἐν ἐλευθερίᾳ 
ἐκ χώ ρηση κά    ποιων «ἀτομικῶν 
δικαιωμάτων» γιὰ χάρη τοῦ κοι-
νοῦ σκο ποῦ. 

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ 
στοιχεῖο ἦταν ἡ ἀγάπη της γιὰ 
τοὺς πα   λαιοὺς φίλους καὶ συνα-
γωνιστές, στοιχεῖο ἔντονο στοὺς 
πε ρισ σό τε ρους ἀν  θρώπους τῆς 
παλαιότερης αὐτῆς γενιᾶς. Θυ-
μόταν γιὰ ὅλους κά τι νὰ πεῖ. Κάτι 
ἀπὸ τὴν κοινή τους δράση, κάτι 
ποὺ τοὺς ξεχώριζε, κά τι ἰδι αί -
τερο ποὺ εἶχαν προσφέρει. Κι 
ὅλα αὐτὰ τὰ ἔλεγε μὲ μιὰ λεπτὴ 
εὐ γέ νει α, κάτι ποὺ λείπει τόσο 
πολύ, ἀκόμη καὶ σὲ περιβάλλο-
ντα «χριστιανικά».
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Ἦταν ὅμως καὶ μαχητική. Θυ-
μόμαστε τὸν παλμὸ μὲ τὸν ὁποῖο 
πε ρι    έ γραφε κάποιες λαμπρὲς 
σελίδες ἀπὸ τὸ παρελθὸν τοῦ 
χριστιανικοῦ ἔρ  γου· τὴ διανομὴ 
τῆς Διακήρυξης τῆς Χριστια-
νικῆς  Ἑνώσεως  Ἐπι στη μό   νων, 
τὴ δράση τῶν χριστιανῶν φοι-
τητῶν στὰ χρόνια τῆς Κα το χῆς 
καὶ τὰ μετα πο λε μι κά, ἀλλὰ καὶ 
ἀργότερα τὴν παρουσία καὶ τὴ 
χρι στι α   νικὴ μαρτυρία τῆς ΧΦΕ 
στὰ Πανεπιστήμια.  Ἦταν ὅμως 
μα χη τικὴ καὶ στὶς ἀπόψεις της 
πάνω σὲ διάφορα θέματα καὶ 
εἶχε καλὰ διαμορ φω  μένα κρι-
τήρια καὶ θέσεις πάνω σὲ αὐτά.  
Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν καὶ τὸ θέ -
μα τῆς γυναικείας παρουσίας, 
τόσο στὸν τομέα τῆς ἐπι  στή μης 
ὅσο καὶ στὸν τομέα τῆς κοινω-
νικῆς καὶ πνευματικῆς δρά σης. 
Πίστευε πο λὺ στὶς διανοητικὲς 
ἀλλὰ καὶ ψυχικὲς δυνα τό τη τες 
τῶν γυναικῶν σὲ ὅλους τοὺς 
τομεῖς, χω ρίς, ὡστόσο, νὰ εἶναι 
φεμινίστρια, μὲ τὴν ἐκ φυ λι  σμένη 
ἔννοια τοῦ ὅρου. Εἰδικώτερα, 
πίστευε πολὺ καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ 
ἔχει νὰ δώ σει στὴν κοινωνία ἡ 
χριστιανὴ γυναίκα. Καὶ στή ριζε 
μὲ θέρμη τὶς προ σπά θειες τῶν 
χριστιανῶν γυ ναι κῶν.  

Γιὰ πολλὰ χρόνια ἦταν ἡ 
ψυχὴ τοῦ μικροῦ γραφείου τῆς 
ΧΕΕ στὸ Καρύτση 14. Μὲ πολλὴ 
ἐπιμέλεια τὸ ἐπίπλωσε, τὸ δια-

κόσμησε καὶ τό «προίκισε» μὲ 
διάφορα δικά της πράγματα, καὶ 
μὲ δι κά της ἔξο δα, δίνοντας πα-
ράλληλα προσωπικὸ χρόνο καὶ 
ἐργασία, καὶ τὸ ἔκα νε περισ σό-
τε ρο λειτουργικὸ καὶ φιλόξενο.  
Ὅπως μόνο μιὰ γυ ναί κα μπο-
ρεῖ...  Ἦταν ἡ οἰκοδέσποινα στὸ 
γραφεῖο, στὴν ἐκδήλωση γιὰ 
τὴν κοπὴ τῆς πίτας κάθε Γενά-
ρη, στὶς συναντήσεις τῶν μελῶν 
τοῦ Σεπτεμβρίου στὸ Σούνιο καὶ 
ἀλλοῦ, στὰ ὀργανωτικὰ γιὰ τὶς 
ἡμερίδες καὶ τὶς ἐκδηλώσεις· 
ὑπεύθυνη ἐπὶ πολλὰ χρόνια γιὰ 
τὴ διοργάνωση τῶν ἐκδρομῶν 
τῆς ΧΕΕ, ἀλλὰ καὶ κάθε πρώ-
τη Κυριακὴ τοῦ μήνα σὲ συν-
εννοήση μὲ τὶς κυρίες γιὰ τὸ κέ-
ρασμα μετὰ τὴ Θ. Λειτουργία. 
Πάντα στὴν πρώτη γραμ μὴ νὰ 
βοηθήσει, ἀλλὰ καὶ νὰ βάλει μιὰ 
τελικὴ πι νε λιὰ νοικοκυροσύνης, 
ἀρχοντιᾶς καὶ γούστου.  Ἀλλὰ 
καὶ πρόθυμη νὰ γρά ψει ὁμιλί-
ες, νὰ ταξιδέψει στὴν ἐπαρχία, 
προκειμένου νὰ μιλήσει στοὺς 
συνεργάτες μας ἐκεῖ ἢ νὰ γράψει 
κάτι στὰ περιοδικά μας, γιὰ τὰ 
ὁποῖα ἐπίσης νοιαζόταν πολύ. 

Κάτι ἄλλο ἀξιοσημείωτο ἦταν 
ὅτι κρατοῦσε πάντα μιὰ ζω ντα-
νὴ σχέ ση μὲ τὸ ἀντικείμενο τῶν 
σπουδῶν της, παρὰ τὸ γεγονὸς 
ὅτι ἀνα γκά στηκε νὰ διακόψει τὴν 
ἐπαγγελματική της ἀπασχόληση, 
γιὰ νὰ ἀφο  σιωθεῖ στὴν οἰκογέ-

νειά της. Δὲν ἔπαψε, λοιπόν, νὰ 
ἔχει ἐπιστη μο νι κὰ ἐνδιαφέρο-
ντα καὶ νὰ διαβάζει, ἐκτὸς τῶν 
ἄλλων, καὶ θέματα βιολογικά, 
γε ω λογικὰ καὶ ἄλλα συναφῆ μὲ 
τὶς σπουδές της.

Τώρα ποὺ δὲν εἶναι πιὰ μαζί 
μας, ὅσα ἄφησε στὸ πέρασμά 
της μᾶς ἔρχονται στὴ μνήμη 
μὲ συγκίνηση, ἀλλὰ καὶ μὲ 
χαρά. Χαρά, γιατὶ κέρδισε καὶ 
τὸ μεῖζον. Ποιὸ εἶναι αὐτό; Σὲ 
μιὰ ἀπὸ τὶς τελευταῖες μας ἐπι-
κοινωνίες, ἔνιωσα πὼς εἶχε συμ-
φιλιωθεῖ μὲ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς 
μὴ ἴασης. Καὶ πόσο δύσκολο 
εἶναι αὐτό! Κι ἂς λέμε τό «ὅ,τι 
θέλει ὁ Θεός»...

Ἀγαπημένη μας κυρία Δάν-
δουρα –ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ γιὰ μία 
τελευταία φορὰ αὐτὴ ἡ προσφώ-
νηση–, πήγατε λοιπὸν ἁπλῶς 
στό «πάνω πάτωμα», ὅπως συ-
νηθίζατε νὰ λέτε, δηλαδὴ στὴ 
θριαμ βεύ ουσα  Ἐκκλησία.  Ἐμεῖς 
ὅλοι «στὸ κάτω πάτωμα», ποὺ 
σᾶς ἀγαπήσαμε καὶ μᾶς ἀγαπή-
σατε, ζητᾶμε τώρα καὶ τὴν εὐχή 
σας, μαζὶ μὲ ὅ,τι ἄλλο μᾶς δώ-
σατε ἤδη μὲ τὸ παράδειγμά σας!

ΧΡΥΣΗ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΤΣΕΝΤΟΥ

ἐκ μέρους τοῦ ΔΣ τῆς ΧΕΕ
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Εἰς Μνημόσυνον
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

Ἦταν Μάννα ἡ Βασιλική.  
Ἦταν Μάννα, γιαγιά, σύζυγος, 
καὶ κυρίως μὲ χαρακτηριστικὰ 
ἡρωίδας. Γεννήθηκε καὶ μεγά-
λωσε ἁπλᾶ στὴν εὐλογημένη 
ἑλληνικὴ ἐπαρχία, μέσα στὴν  
Ὀρθόδοξη παράδοση. Μὲ 
γερὰ θεμέλια καὶ σωστὸ προ-
σανατολισμό, ἀπέκτησαν μὲ 
τὸν ἀγαπητὸ σύζυγό της Σταῦρο 
οἰκογένεια στὴν  Ἀθήνα. Καὶ 
ὑποδέχθηκαν γιοὺς καὶ θυγα-
τέρες.  Ἀπὸ τὰ δεκαεννιὰ παι-
διά τους ἔφυγε γιὰ τὸν οὐρανὸ 
ὁ Δημήτρης, νήπιο ἀκόμα. Τὰ 
ἄλλα δεκαοκτὼ παιδιὰ τὰ με-
γάλωσαν μὲ ἀγάπη, καὶ βέβαια 
μὲ κόπο καὶ μόχθο πολύ. Δὲν 
λιποψύχησαν ὅμως, δὲν πανι-
κοβλήθηκαν, δέν, δέν..., γιατὶ 
τὰ ἀγαποῦσαν τὰ παιδιά τους 
πολύ, καὶ οἱ δύο. Τὰ παιδιὰ με-
γάλωσαν, παντρεύτηκαν ὅλα καὶ 
ἀπέκτησαν τὶς δικές τους οἰκο-

γένειες.
Ἀναλογιζόμουν... σὲ ποιοὺς 

ἆραγε ταιριάζουν τὰ βραβεῖα, σὲ 
ποιοὺς τὰ μετάλλια. Δεκαοκτὼ 
παιδιά, καὶ οἱ γάμοι ὅλων, καὶ 
τῶν δεκαοκτώ, παραδοσιακοί, 
ὀρθόδοξοι. Καὶ τὰ ἐγγόνια πολ-
λά. Τὰ πρόλαβε ὅλα ἡ Βασιλι-
κή, καὶ ἔφυγε μετά, μία χρονιὰ 
μετὰ τὸν τελευταῖο γάμο. Πάει 
σχεδὸν ἕνας χρόνος ἀπὸ τό-
τε ποὺ ἔφυγε, τὸν  Ἰούλιο τοῦ 
2014. Δέχθηκε τὴν πρόσκληση 
γιὰ τὸν οὐρανὸ στὸ χειρουργεῖο.  
Ἀλλὰ ἄφησε παρακαταθήκη τὴ 
ζωή της.

Ἡ Βασιλικὴ ἦταν ἀπὸ τοὺς 
ἀνθρώπους μὲ ἄνοιγμα καρ-
διᾶς καὶ νοῦ καὶ δύναμη ψυχῆς. 
Δέχθηκε τὴ Χάρη καὶ ἔζησε τὸ 
θαῦμα. Δέχθηκε ἔτσι τὴν ἄνω-
θεν βράβευση, ἐκείνη ποὺ ἀνέ-
μεναν καὶ ἀναμένουν οἱ  Ἅγιοι, 
ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀγάπησαν τὸν 

Χριστό.
Γι’ αὐτὸ μεταβάλλεται σὲ 

χαρὰ ἡ λύπη μας καὶ ἡ ψυχή μας 
γεμίζει μὲ αἰσθήματα χαρμολύ-
πης πρωτόγνωρα.  Ἡ ἀνάμνησή 
της μᾶς ἐνισχύει ὅλους, τὰ μέλη 
τῆς οἰκογένειάς της καὶ ὅσους τὴ 
γνωρίσαμε, καθὼς σκεφτόμα-
στε τὴ βιωτή της. Τὸ κάλεσμα 
στὴ Χάρη ἦταν μιὰ ζωὴ κοπια-
στικὴ γιὰ κείνη, ἀλλὰ τὴ δέχθηκε 
ἀγόγγυστα καὶ μὲ χαρά.  Ἔτσι, 
ἡ Βασιλικὴ ἔγινε γονιὸς καὶ τῆς 
ἀνθρωπότητας, καθὼς ἡ ζωή της 
ξεπερνοῦσε τὴν πνευματικὴ παι-
δικότητα. Τώρα ἔρχεται μπροστά 
μας ἡ βιωτή της ὡς ὁρόσημο 
καὶ ὡς φάρος, ὡς εὐλογία καὶ 
ὡς παρηγοριά. Βασιλική, θὰ σὲ 
θυμόμαστε πάντα ὅλοι. Αἰωνία 
σου ἡ μνήμη.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
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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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