
Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 61ο • Ἰούλιος - Αὔγουστος 2015 • Ἀρ. 610

m «Στὴν Παναγιὰ τοῦ θέρους»
m « Ἡ γοητεία ἑνὸς παλιοῦ, ξεχασμένου κόσμου»
m « Ἡ συγγνώμη»
m «70 χρόνια ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῆς Χιροσίμα»



Περιεχόμενα

K

Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

Κυκλοφορεῖ ἀνά δύο μῆνες 
 μέ 40 σελίδες.

• Ἐκδότης: «Χριστιανική  Ἕνωσις Ἀκτῖνες»,  
ὁδός Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα 
Τηλ. 210 3247294, 210 3235931

• Διευθύντρια Σύνταξης: Βασιλική 
Παναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου,  
Ἀσκληπιοῦ 95, Ἀθῆνα 114 72

• Τιμή τεύχους 2,5€. 

• Ἐτήσια Συνδρομή:  Ἐσωτερικοῦ 15€. 
Ἐξωτερικοῦ: 30€.  
Kύπρου: 20€.

• Τόπος ἔκδοσης: Ἀθήνα
• Ἰούλιος - Αὔγουστος 2015
• Δημιουργικό - Ἐκτύπωση: «Λυχνία Α.Ε.», 

Ἀνδραβίδας 7, 136 71 Χαμόμυλο Ἀχαρνῶν,  
Τηλ. 210 3410436, www.lyhnia.com

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

 ✒ Στὴν Παναγιὰ τοῦ θέρους (ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ) _______________________________________121

 ✒ Ἡ γοητεία ἑνὸς παλιοῦ, ξεχασμένου κόσμου (ΜΑΡΩ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ) ____________________________122

 ✒ Ἡ συγγνώμη (ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΧΛΗ) _____________________________________________________________123

 ✒ Γιατί ἐγέλασεν ἡ Παναγία μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ 

(ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ)   ______________________________________________126

 ✒ Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά μας. Κυριακὴ καὶ ἐκκλησιασμός (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ) __________127

 ✒ Ὅταν ἦταν παιδί (ΑΝΝΑ Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ) _________________________________________128

 ✒ Τὰ μουσεῖα (ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ) ____________________________________________________130

 ✒ Ἐνώπιος ἐνωπίῳ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΝΘΑΚΗ-ΜΠΑΛΑΜΠΙΝΗ)   ___________________________________133

 ✒ Ἡ ἄλλη ὄψη (ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ) _________________________________________________________135

 ✒ Ἐκεῖνο τὸ καλοκαίρι (ΚΑΙΤΗ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ) _______________________________________________136

 ✒ Ὁ δρόμος (Τὸ κομποσκοίνι) (Ε.Μ.) __________________________________________________________137

 ✒ Οἱ ἀόρατοι συνοδοιπόροι τῆς ζωῆς μας (ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ-ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ) __________________________138

 ✒ Ξερριζώματα (ΧΡ. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ) ____________________________________________________________139

 ✒ Χειρισμὸς καὶ ὑπέρβαση τῆς ψυχολογικῆς ἔντασης (ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΑΓΙΑ)  __________________________140

 ✒ Ὁ ἥλιος, τὰ καλὰ καὶ τὰ ἄσχημα καὶ ἡ βιταμίνη D (ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ) _____________________145

 ✒ Ἐγχάραξη ἤ “tatouage” (τατουάζ) (Β.Ο.)  ____________________________________________________147

 ✒ Ἡ προσευχή (Ι.Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) ______________________________________________________________148

 ✒ Ἕνα μήνυμα στοὺς νέους (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ)  ______________________________________________149

 ✒ Τὰ 7 χωρὶς τὰ 7 (ΟΛΓΑ ΧΕΛΜΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) _____________________________________________150

 ✒ Μαζὶ μὲ τὸν πειρασμό, θὰ δώσει καὶ τὴ λύση (ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ) _______________________________151

 ✒ Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἢ μοὖπαν. Οἱ «τουρίστες» ποὺ μᾶς προτιμοῦν πάντα (ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ) ______153

 ✒ Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας (ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ) _______________________________________154

 ✒ 70 χρόνια ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῆς Χιροσίμα (ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ) ________________________________155

 ✒ Εἰς μνημόσυνον. Αἰκατερίνη (Καίτη) Παπαθεοδώρου (ΣΟΥΖΑΝΑ ΔΑΝΑΛΗ-ΚΩΤΣΑΚΗ) _____________160



Ἀφέντρα τοῦ καλοκαιριοῦ,
Κυρὰ τ’ Αὐγούστου,
Καταφυγὴ πάντων ἡμῶν
–ὡς θαλασσοποροῦμε σὲ πόντο πολυτάραχο–
ποῦ γῆς ἑλληνική, δίχως ξωκκλήσι σου;

Γλιστροῦν τὰ τρεχαντήρια
πού ’χουνε στὰ πλευρά τους τὰ παρωνύμια Σου·
τρέχουνε σὲ νερὰ σμαραγδένια
δάκρυα φορτωμένα καὶ καϋμούς,
νὰ Σὲ προφτάσουν, Γιάτρισσα.

Κι ἀλήθεια, πῶς χωρᾷς, Παντάνασσα,
μέσ’ στὶς σχισμὲς τῶν βράχων,
ὅπου τὰ ρημοκκλήσια Σου λευκοντυμένα
φρουροῦν τὰ πέλαγα ἀπ’ τοὺς κουρσάρους;

Στρατιὲς ἀνθρώπινες, φεύγουνε, πᾶνε...
Κατρακυλοῦν οἱ αἰῶνες...
Κι  Ἐσύ, ἀνάμεσο σὲ χῶμα κι οὐρανό,
ἀμετάθετη προστασία στέκεις
ν’ ἀκοῦς τὴν κραυγή μας: 
« Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς...».

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Στὴν Παναγιὰ τοῦ θέρους
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Ὅσο καλὰ καὶ νὰ τὰ πάει 
κανεὶς μὲ τὴν τεχνολογία 
καὶ ὅσο καὶ ἂν ἐκτιμᾷ τὰ 

τόσα πλεονεκτήματά της, ὁ πα-
λιὸς τρόπος ζωῆς καὶ οἱ παλιὲς 
συνήθειες εἶχαν μιὰ γοητεία καὶ 
μιὰ ζεστασιὰ ποὺ δὲν παντρεύ-
εται οὔτε μὲ τὴν τρισδιάστατη 
ὑψηλῆς εὐκρίνειας τηλεόραση, 
οὔτε μὲ τὸ iPhone ἢ τὸ iPad ἢ τὸ 
laptop ἢ τὸ Kindle.

Ἡ συντροφικότητα, ἡ ὁμαδικὴ 
προσπάθεια, τὸ καρδιοχτύπι τῶν 
αὐτοσχέδιων παιχνιδιῶν στὶς 
αὐλὲς ἢ στὰ στενὰ σοκάκια, σὲ 
ἀντίθεση μὲ τὴν κρύα ἐπιφάνεια 
τῶν πλήκτρων, τῆς ὀθόνης, τὴν 
ἐθιστικὴ μηχανικότητα τῶν κινή-
σεων, τὴ συνεπακόλουθη ἀπο-
μόνωση καὶ τὴν ἀτομικότητα τῶν 
συγχρόνων μέσων ψυχαγωγίας.

Ἡ συγκέντρωση ὅλης τῆς 
οἰκογένειας μπροστὰ στὸ τζάκι, 
ἢ τὸ μαγκάλι μὲ τὰ κάστανα νὰ 
ζεσταίνουν μὲ τὴ μυρωδιά τους 
τὴν ἀτμόσφαιρα, ὁ μπαμπὰς νὰ 
διαβάζει κάποιο παραμύθι στὰ 
παιδιὰ καὶ ἡ μαμὰ νὰ παρακο-

λουθεῖ μὲ ἕνα γλυκὸ χαμόγελο 
πλέκοντας, ἦταν ἡ συνηθισμέ-
νη βραδινὴ εἰκόνα, ἡ ὥρα ποὺ 
μποροῦσες νὰ μιλήσεις, νὰ ρω-
τήσεις, νὰ ἀπαντήσεις, νὰ δώσεις 
καὶ νὰ πάρεις ζεστασιά, ἀγάπη, 

οἰκογενειακὴ θαλπωρή. Τώρα 
ἀπαντήσεις, μηνύματα, χιοῦμορ 
προσφέρονται μονόπλευρα ἀπὸ 
τὴ μεριὰ ποὺ βρίσκεται ἡ τηλεό-
ραση. Καὶ ὅπου οἱ προτιμήσεις 
ποικίλλουν, ὑπάρχει καὶ δεύτε-
ρη τηλεόραση στὸ ὑπνοδωμάτιο 
ἢ στὴν κουζίνα, ἢ τὸ iPhone στὰ 
γόνατα – ἕνας κρύος, ἀπόμα-
κρος μονόλογος.

Ὅταν ἁπλώνεις τὸ χέρι καὶ 
διαλέγεις ἕνα ξεχασμένο, σκο-

νισμένο καὶ κιτρινισμένο ἀπὸ τὰ 
χρόνια βιβλίο ἀπὸ τὸ ράφι, καὶ 
ἀνοίγοντάς το μυρίζεις ἐκείνη τὴ 
χαρακτηριστικὴ μυρωδιὰ τοῦ πα-
λιοῦ χαρτιοῦ, ὅταν ἀνακαλύπτεις 
στὶς πρῶτες σελίδες τὴν παιδική 

σου ὑπογραφὴ ἢ τὴν ὑπογραφὴ 
κάποιου ἀγαπημένου σου προ-
σώπου ποὺ δὲν ὑπάρχει πιά, καὶ 
μιὰ ἡμερομηνία δίπλα της ποὺ 
σὲ ταξιδεύει μέχρι καὶ 70 χρόνια 
πίσω, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἐσὺ δὲν 
εἶχες ἀκόμα γεννηθεῖ, τότε κατα-
λαβαίνεις ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ ταπεινὸ 
βιβλίο βρίσκεις αὐτὸ ποὺ δὲν 
μπορεῖς νὰ βρεῖς στὸ φωτεινὸ 
ἠλεκτρονικὸ βιβλίο Amazon 
Kindle – παρ’ ὅλες τὶς σύγρονές 
του δυνατότητες καὶ τὰ πλεονε-
κτήματα, τὸ χαμηλότερο κόστος, 
τὴν ἐξοικονόμηση χώρου καὶ 
χρόνου (ἀφοῦ τὸ ἀγοράζεις μὲ 
τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιοῦ, χωρὶς 
νὰ χρειαστεῖ νὰ πᾷς σὲ κάποιο βι-
βλιοπωλεῖο νὰ τὸ ψάξεις) καὶ τὸ 
ἐνσωματωμένο λεξικό του, ποὺ 
σοῦ δίνει τὴν ἑρμηνεία ὅλων τῶν 
λέξεων μὲ ἕνα ἁπλὸ ἄγγιγμα τῶν 
δακτύλων.

Ἡ γοητεία, ὁ ρομαντισμός, τὸ 
συναίσθημα, ἡ συντροφικότητα, 
ἡ ἐπικοινωνία, θυσιασμένα στὸν 
βωμὸ τῆς εὐκολίας, τῆς ταχύτη-
τας, τῆς πρακτικότητας, τῆς ἀνά-
πτυξης, τῆς προόδου.

ΜΑΡΩ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Ἡ γοητεία ἑνὸς παλιοῦ, 
ξεχασμένου κόσμου
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Ὅσο καλὰ καὶ νὰ τὰ πάει κανεὶς μὲ τὴν τεχνολο-
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ματά της, ὁ παλιὸς τρόπος ζωῆς καὶ οἱ παλιὲς 
συνήθειες εἶχαν μιὰ γοητεία καὶ μιὰ ζεστασιὰ 

ποὺ δὲν παντρεύεται οὔτε μὲ τὴν τρισδιάστατη 
ὑψηλῆς εὐκρίνειας τηλεόραση, οὔτε μὲ τὸ iP-
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Ἡ γοητεία, ὁ ρομαντισμός, τὸ συναίσθημα, 

ἡ συντροφικότητα, ἡ ἐπικοινωνία, θυσιασμένα 
στὸν βωμὸ τῆς εὐκολίας, τῆς ταχύτητας, τῆς 
πρακτικότητας, τῆς ἀνάπτυξης, τῆς προόδου.
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Ἕνα πρωτότυπο βραβεῖο 
δόθηκε πρὸ μερικῶν ἐτῶν 
στὴ Μαρία Φίντα Μόρο: τό 

«Βραβεῖο Καλοσύνης».  Ἡ Μα-
ρία Φίντα Μόρο βραβεύτηκε, 
γιατὶ πέτυχε μιὰ δυσκολοκα-
τόρθωτη ἀρετή: νὰ συγχωρήσει 
τοὺς δολοφόνους τοῦ πατέρα 
της. Εἷναι ἡ κόρη τοῦ  Ἰταλοῦ 
πολιτικοῦ  Ἄλντο Μόρο, ποὺ 
δολοφονήθηκε τὸ 1978 ἀπὸ τὶς  
Ἐρυθρὲς Ταξιαρχίες...

Εἶναι πράγματι δυσκολοκα-
τόρθωτη ἀρετὴ τὸ να συγχω-
ρεῖς, μπροστὰ στὰ ἄλλα ὡραῖα 
ποὺ μπορεῖς νὰ κάνεις στὴ ζωή. 
Μπορεῖς, γιὰ παράδειγμα, νὰ 
βοηθήσεις κάποιον ποὺ ἔχει 
ἀνάγκη· νὰ προσφέρεις κάτι σὲ 
ἕναν ποὺ τὸ στερεῖται· νὰ κοπιά-
σεις γιὰ κάποιον ποὺ βρίσκεται 
σὲ μιὰ δοκιμασία.  Ὅμως τὸ νὰ 
συγχωρήσεις κάποιον ποὺ σὲ 
ἔθιξε, ποὺ σὲ ἔβλαψε, ποὺ σὲ 
συκοφάντησε, ποὺ σὲ ἀδίκησε, 
ποὺ σὲ πρόδωσε, εἶναι στόχος 
ποὺ δὲν πιάνεται εὔκολα.  Ἔχεις 
νὰ παλέψεις μὲ τόσες ἀντιδρά-
σεις τοῦ ἑαυτοῦ σου, ποὺ πολὺ 
δύσκολα τὸν πείθεις, τὸν νικᾷς. 
Χρειάζεται ἡρωισμός.

Τί πρέπει λοιπὸν νὰ κάνω, 
γιὰ νὰ συγχωρήσω; θὰ ρωτήσει 
κανείς. Δὲν ὑπάρχει ἀνθρώπινη 
μέθοδος ποὺ νὰ κατασκευάζει 
τὴ συγγνώμη. Μπορεῖ κανεὶς 
νὰ φθάσει στὴ στωικὴ γαλήνη 
ἢ στὴ γενναία ἐπιείκεια μὲ με-
γάλη προσπάθεια στὸν ἑαυτό 
του. Αὐτὴ ὅμως ἡ προσπάθεια, 
χωρὶς τὴν πίστη στὸν Θεό, ἔχει 
μιὰ μορφὴ ἀπάθειας καὶ αὐτο-
προστασίας.

Ὅποιος σέβεται τὴ σύμβαση, 
τὴ συμφωνία μεταξὺ Θεοῦ καὶ 
ἀνθρώπων, ξέρει ἀσφαλῶς ὅτι 
ἡ συγγνώμη εἶναι ὅρος ἀπαρά-
βατος, ἀμφοτεροβαρής: « Ἐὰν 

ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παρα-
πτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν 
ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ 
μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ πα-
ραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ 
ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα 
ὑμῶν» (Ματθ., στ΄ 14-15).

Ζοῦμε σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ τὸ 
κακὸ πλεονάζει, ὀργιάζει.  Ὅλοι 
οἱ ἄνθρωποι, ὄχι μόνο οἱ κοσμι-
κοί, ἀλλὰ καὶ οἱ εὐσεβεῖς, ἔχου-
με ἐλλείψεις καὶ ἐλαττώματα. 
Οἱ ἐλλείψεις μας δημιουργοῦν 
λακκοῦβες γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ 

τοὺς κάνουν νὰ παραπατοῦν. Τὰ 
ἐλαττώματά μας παράγουν τριβὲς 
καὶ συγκρούσεις.  Ὁ καθένας μας 
ἀπὸ τὴν πλευρά του δέχεται καὶ 
προκαλεῖ αὐτὰ στὸν ἄλλο.  Ἀπο-
τέλεσμα, ἡ ψυχρότης, ἡ ἐχθρότη-
τα, ἡ ἐκδικητικότητα. Οἱ σχέσεις 
μας λοιπὸν μὲ τοὺς ἀνθρώπους 
ἔχουν πάντα τὴν ἀνάγκη τῆς συγ-
γνώμης, γιὰ νὰ κρατᾶμε μεταξύ 
μας μιὰ ἰσορροπία.

Οἱ σχέσεις μας μὲ τὸν Θεὸ 
θὰ εἶναι ἀνύπαρκτες, ὅσες καὶ 
ἂν κάνουμε προσευχές, ὅσες καὶ 

ἂν κάνουμε προσφορές, ἀφοῦ 
δὲν κάνουμε τὸ ΕΝΑ: νὰ συγ-
χωρήσουμε. Δὲν ὑπάρχουν δύο 
δίκαια οὔτε δύο μέτρα οὔτε δύο 
σταθμά: « Ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε 
μετρηθήσεται ὑμῖν» (Ματθ., ζ΄ 
2· Μάρκ., δ΄ 24).  Ὅπως μετρᾷς 
τὸν ἄλλο, μὲ τὸ ἴδιο μέτρο θὰ σὲ 
μετρήσει ὁ Θεός. Καὶ εἴμεθα τό-
σο λειψοὶ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι σὲ 
αὐτὸ τὸ μέτρημα ἀπὸ τὸν Θεό! 
Γιὰ θυμηθεῖτε τὴν παραβολὴ τοῦ 
δούλου, ποὺ ὁ βασιλιὰς τοῦ χά-
ρισε τὸ τεράστιο ποσό, κι ἐκεῖνος 

γιὰ ἕνα μηδαμινὸ ποσὸ θέλησε 
νὰ στείλει στὴ φυλακὴ τὸν σύν-
δουλό του. Αὐτοὶ εἴμαστε, σὲ 
ὅλες τὶς ἐποχές...

Θὰ μοῦ πεῖτε: Μάλιστα· νὰ 
συγχωρῶ τὸν συνάνθρωπό μου.  
Ἀλλὰ ἡ συγχωρητικότητα δὲν 
πρέπει νὰ ἔχει καὶ ὅρια; Πρέπει 
ἐπ’ ἄπειρον νὰ συγχωρῶ ἐκεῖνον 
ποὺ πολλὲς φορὲς μοῦ φταίει; 
Αὐτὴ εἶναι μιὰ ἀπορία ποὺ τὴν 
εἶχαν καὶ οἱ μαθητὲς τοῦ Χρι-
στοῦ.  Ὁ Πέτρος, ἐξ ὀνόματος 
καὶ τῶν ἄλλων μαθητῶν, ρω-

Ἡ Συγγνώμη

K

K
Εἶναι πράγματι δυσκολοκατόρθωτη ἀρετὴ τὸ 
να συγχωρεῖς, μπροστὰ στὰ ἄλλα ὡραῖα ποὺ 

μπορεῖς νὰ κάνεις στὴ ζωή. Μπορεῖς, γιὰ παρά-
δειγμα, νὰ βοηθήσεις κάποιον ποὺ ἔχει ἀνάγκη· 

νὰ προσφέρεις κάτι σὲ ἕναν ποὺ τὸ στερεῖται· 
νὰ κοπιάσεις γιὰ κάποιον ποὺ βρίσκεται σὲ μιὰ 
δοκιμασία.  Ὅμως τὸ νὰ συγχωρήσεις κάποιον 
ποὺ σὲ ἔθιξε, ποὺ σὲ ἔβλαψε, ποὺ σὲ συκοφά-
ντησε, ποὺ σὲ ἀδίκησε, ποὺ σὲ πρόδωσε, εἶναι 

στόχος ποὺ δὲν πιάνεται εὔκολα.
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τάει τὸν  Ἰησοῦ ὣς ποῦ πρέπει 
νὰ φθάνει ἡ συγχωρητικότητα. 
Εἶναι ἀρκετὸ νὰ συγχωρήσω 
ἕναν ποὺ μοῦ ἔφταιξε ἑπτὰ φο-
ρές (καὶ φυσικά, ἐξυπακούεται, 
ἀπὸ τὴν ὄγδοη καὶ πέρα νὰ ἐκδι-
κοῦμαι);  Ὄχι, τοῦ ἀπαντάει ὁ 
Χριστός. Θὰ τὸν συγχωρεῖς «ἕως 
ἑβδομηκοντάκις ἑπτά» (Ματθ., ιη΄ 
22). Δηλαδὴ πάντοτε.

Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι βαρύ; 
Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχει τὴ 
δύναμη νὰ συγχωρεῖ συνέχεια;

Ἡ ἀληθινὴ χριστιανικὴ συγ-
γνώμη δὲν εἶναι παρὰ μιὰ χάρη 
ποὺ δεχόμαστε ἀπὸ τὸν Θεό.  Ἡ 
ἀληθινὴ συγγνώμη ἀρχίζει μὲ τὸ 
νὰ ἀναγνωρίζει τὸ κακὸ καὶ νὰ 
ἐξομολογεῖται τὴ φυσικὴ κίνη-
ση ὀργῆς ποὺ προκαλεῖ πάντα 
σὲ μᾶς.  Ἔπειτα τὴ φέρνει στὸν 
Θεό, γιὰ νὰ βρεῖ μιὰ πραγματικὴ 
γαλήνη.  Ἡ ἀνοχὴ εἶναι μιὰ προ-
σπάθεια.  Ἡ συγγνώμη εἶναι ἕνα 
θαῦμα.  Ἡ συγγνώμη φθάνει καὶ 
στὴ λήθη τῆς προσβολῆς.

Γεννιέται ὅμως καὶ μιὰ ἄλλη 
ἀπορία: Γιατί, τέλος πάντων, 
νὰ συγχωρῶ συνέχεια; Δὲν θὰ 
πρέπει καὶ ὁ φταίχτης «κάποτε 
νὰ μπεῖ στὴ θέση του»;  Ἐδῶ θὰ 
πρέπει νὰ γίνει μιὰ διευκρίνιση.  
Ἄλλο εἶναι νὰ διεκδικῶ τὸ δίκαιό 
μου μὲ νόμιμα μέσα, καὶ ἄλλο 
νὰ ἐκδικηθῶ. Πῶς ὁ φταίχτης 
νὰ μπεῖ στὴ θέση του; μὲ τὸ νὰ 
τὸν παρασύρω ἐγὼ στὴν ἴδια 
συμπεριφορά;  Ἔτσι συνεχίζεται 
μιὰ κατάσταση ποὺ δηλητηριάζει 
καὶ τοὺς δύο.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει: 
«Νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν» 
( Ῥωμ., ιβ΄ 21). Δηλαδή, ἂν θέ-
λεις νὰ εἶσαι πραγματικὸς χρι-
στιανὸς καὶ νὰ βάλεις τὸν ἄλλο 
στὴ θέση του, μόνο ἕνας τρόπος 
ὑπάρχει: νὰ τὸν νικήσεις μὲ τὸ 
καλὸ ποὺ θὰ τοῦ κάνεις.  Ἡ κα-
κία εἶναι ἀρρώστια.  Ἔξω ἀπὸ τὴν 
καλοσύνη καὶ τὴ συγχωρητικό-
τητα, δὲν ὑπάρχει κανένα ἄλλο 
φάρμακο τόσο δραστικό, ποὺ νὰ 
ἐπιδρᾷ πάνω στὸν κακοποιό.  Ἡ 

σπονδυλικὴ στήλη τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ εἶναι 
ἡ ἀγάπη.  Ἐχθρὸς ἄσπονδος τῆς 
ἀγάπης εἶναι ἡ ἐκδικητικότητα. 
Καὶ τὰ δύο μαζὶ δὲν μποροῦν 
νὰ συνυπάρχουν.  Ἢ ἀγάπη, 
λοιπόν, ἢ ἐκδικητικότητα.  Ἡ 
ἐκδικητικότητα ἀλλοιώνει τὸ 
ἐσωτερικὸ τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ 
ἐξαγριώνει, τὸ σκληραίνει, τὸ 
πετρώνει, τὸ φθείρει.

Νὰ γιατί ὁ Θεὸς προτάσσει τὴ 
συνεχῆ συγχωρητικότητα. Θὰ 
μοῦ πεῖς: Κουράστηκες νὰ συγ-
χωρεῖς! Δὲν κουράστηκες ὅμως 
νὰ ἁμαρτάνεις... Μὴν ξεχνᾷς 
ὅτι ὁ νόμος εἶναι ἀμφοτεροβα-
ρής: Δὲν συγχωρεῖς, δὲν συγ-
χωρεῖσαι. Καὶ ἂς ξαναέρθουμε 
στὴν παραβολὴ τοῦ βασιλιᾶ ποὺ 
χαρίστηκε στὸν δοῦλο.  Ὅταν 
ὁ δοῦλος δὲν συγχώρησε τὸν 
σύνδουλό του, ὁ βασιλιὰς ἀνα-
κάλεσε τὴ χάρη, μιὰ καὶ αὐτὸς 
φάνηκε τόσο ἀχάριστος, καὶ τὸν 

ἔριξε στὴ φυλακὴ νὰ τὸν βασα-
νίζουν οἱ βασανιστές, ἕως ὅτου 
ἐξοφλήσει.  Ἐὰν μέχρι τέλους 
τῆς ζωῆς μας συγχωροῦμε τὰ 
σφάλματα τῶν ἄλλων, ἰσχύει 
ἡ ἄφεση.  Ἂν δὲν συγχωροῦμε, 

αὐτὴ ἀνακαλεῖται, καὶ λογοδο-
τοῦμε γιὰ ὅλα μας τὰ ἁμαρτήμα-
τα. Αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ θυμόμα-
στε πάντα, ὅταν ἀποφασίζουμε 
νὰ προσευχηθοῦμε.

Ἂς ἔρθουμε τώρα λίγο καὶ 
στὴν ψυχολογία. Τὸ μῖσος καὶ 
ἡ ἀγάπη εἶναι δύο συγκινήσεις 
πολὺ κοντὰ ἡ μία στὴν ἄλλη.  
Ἂν παριστάναμε τὸ μῖσος μὲ 
μιὰ ἀρνητικὴ ἀξία, ἕνα πλήν, 
ἡ συγγνώμη δὲν εἶναι μόνο ἡ 
ἐκμηδένιση τοῦ μίσους, ποὺ θὰ 
ὁδηγοῦσε τὴ συναισθηματικότη-
τα σ’ ἕνα κενὸ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ 
πολὺ περισσότερο μιὰ ἀλλαγὴ 
σημείου, μιὰ ἀντικατάσταση τοῦ 
μίσους ἀπὸ τὴν ἀγάπη, ἕνα σύν. 

Σὲ μιὰ ἀδικία ποῦ μᾶς γίνεται, 
τρεῖς δρόμοι μᾶς ἀνοίγονται.  Ὁ 
ἕνας εἶναι ἡ ἄμεση ἀπάντηση· νὰ 
ἐπιστρέψουμε τὸ κακό· ἡ ἐκδί-
κηση, μὲ ὅλα τὰ κακὰ συνεπα-
κόλουθα.  Ὁ δεύτερος εἶναι νὰ 
μὴν ἀπαντήσουμε, ἀλλὰ οὔτε 

νὰ συγχωρήσουμε· ἡ ἀπάντηση 
τότε γυρίζει μέσα μας καὶ δημι-
ουργεῖ μιὰ ἀπώθηση ποὺ κάνει τὸ 
κακὸ νὰ κατασταλάξει μέσα μας.  
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν συγχωρεῖ 
ἔχει μέσα του τὸν βασανιστή, δη-

K
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Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ 
τὸ κακόν» ( Ῥωμ., ιβ΄ 21). Δηλαδή, ἂν θέλεις 

νὰ εἶσαι πραγματικὸς χριστιανὸς καὶ νὰ βάλεις 
τὸν ἄλλο στὴ θέση του, μόνο ἕνας τρόπος 

ὑπάρχει: νὰ τὸν νικήσεις μὲ τὸ καλὸ ποὺ θὰ τοῦ 
κάνεις.  Ἡ κακία εἶναι ἀρρώστια.  Ἔξω ἀπὸ τὴν 

καλοσύνη καὶ τὴ συγχωρητικότητα, 
δὲν ὑπάρχει κανένα ἄλλο φάρμακο τόσο 

δραστικό, ποὺ νὰ ἐπιδρᾷ πάνω στὸν κακοποιό.  
Ἡ σπονδυλικὴ στήλη τῆς πνευματικῆς ζωῆς 

τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη.
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λαδὴ τὴν ἔλλειψη εἰρήνης, ποὺ 
τὸν καταστρέφει ψυχικά. Χάνει 
τὴν ὑγεία του, τὴν εὐτυχία του, 
τὴ ζωή του. Δὲν ἀποκτᾶμε εἰρήνη, 
ἂν δὲν συγχωρήσουμε τὸν ἄλλο 
ἄνθρωπο. Τὸ λέει ὁ Χριστός, τὸ 
λέει ἡ ψυχολογία, τὸ λέει ἡ στω-
ικὴ φιλοσοφία. Γιατί κατηγορεῖς 
τὸν ἄλλο, ποὺ εἶναι κακός; Θὰ τὸν 
κατηγοροῦσες, ἂν ἦταν τυφλός; 
Δὲν βλέπει τὸ 
καλό.  Ἔπειτα, 
τὸ ὅτι θὰ συγ-
χωρήσουμε 
δὲν σημαίνει 
ὅτι δὲν θὰ 
π ρ ο φ υ λ α -
χθοῦμε.  Ἀλλὰ 
αὐτὸ ποὺ μᾶς 
προφυλάσ-
σει δὲν εἶναι 
ἡ μνησικακία. 
Αὐτὴ ἴσα ἴσα 
ποὺ μᾶς ζαλί-
ζει τὸ μυαλὸ 
καὶ χάνουμε 
τὴν ψυχραιμία 
μας, γιὰ νὰ 
ἐνεργήσουμε 
σωστά.  Ἐνῷ 
ἡ μακροθυμία 
μὲ βοηθάει 
νὰ σκεφθῶ 
σωστὰ πῶς θὰ 
προφυλαχθῶ 
(βλ.  Ἀλέξαν-
δρου Τσιριντά-
νη,  Ἡ πίστις ὡς 
βίωμα, τόμος 
Γ΄, κεφ. 10).

Ὁ τρίτος 
δρόμος εἶναι 
ὁ δρόμος τῆς 
συγγνώμης, 
ποὺ σπάει τὴν 
ἁλυσίδα τοῦ κακοῦ καὶ φέρ-
νει τὴ λύτρωση.  Ἡ συγγνώμη 
στὸν ἄθλιο κόσμο μας, ὅπου θὰ 
ὑπάρχουν πάντα πόνοι, εἶναι ἡ 
προϋπόθεση ὅλων τῶν συμφι-
λιώσεων.  Ἀπελευθερώνει ἀπὸ 
τὸ πάθος καὶ ἐπιπτρέπει νὰ ξα-
ναγίνεις ἀντικειμενικός. 

Τέλος, γιὰ νὰ φέρεις εἰρήνη 
στοὺς ἄλλους, πρέπει νὰ τὴν 
ἔχεις γιὰ τὸν ἑαυτό σου.  Ὑπάρ-
χουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν συγ-
χωροῦν στὸν ἑαυτό τους τὰ ἴδια 
τους τὰ λάθη. Στὴν ἅγια φιλοδο-
ξία τους γιὰ τὸ τέλειο, ἀπογοη-
τεύονται σκληρὰ γιὰ τὸν ἑαυτό 
τους, καὶ ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ 
αὐτοσυγχωρηθοῦν, κρατοῦν γιὰ 

τὸν ἑαυτό τους μιὰ μνησικακία. 
Καὶ αὐτὴ ἡ ἐσωτερικὴ ἀρνητικὴ 
στάση τοὺς ρίχνει σὲ νέα λάθη. 

Ἂς ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Θεό, 
ὅπως ὁ ἅγιος Φραγκῖσκος Τοῦ 
τὸ ζητοῦσε, νὰ μᾶς δώσει αὐτὸ 
τὸ πνεῦμα ἀγάπης καὶ συγγνώ-
μης. Δὲν μπορεῖ νὰ μιλάει κανεὶς 

γιὰ χριστιανισμό, γιὰ πνευματικὸ 
ἀγῶνα, γιὰ ἀγάπη, χωρὶς νὰ ἔχει 
τὴ διάθεση, τὴν ἐπιδίωξη καὶ τὴ 
γεύση τῆς συγγνώμης. Εἶναι μιὰ 
γεύση οὐσίας θεϊκῆς.

Τὸ μεγαλεῖο τοῦ χριστιανι-
σμοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ συγγνώ-
μη καὶ φθάνει στὴν ἀγάπη τῶν 
ἐχθρῶν. « Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 
ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρω-

μένους ὑμᾶς, 
π ρ ο σ ε ύ χ ε -
σθε ὑπὲρ τῶν 
ἐπηρεαζόντων 
ὑμᾶς» (Λουκ., 
στ΄ 28). Αὐτὰ 
εἶναι τὰ πολὺ 
ψηλὰ σκαλο-
πάτια, ποὺ 
μικραίνουν 
τὴν ἀπόσταση 
ἀπὸ τὸν Θεό. 
Εἶναι ἡ θέωση 
γιὰ τὴν ὁποία 
πλαστήκα-
με, τὴν ὁποία 
ἀγνοήσαμε, 
καὶ καλούμε-
θα καὶ μπο-
ροῦμε, ὅταν 
ἀποφασίσου-
με, νὰ βαδί-
σουμε τὸν 
δρόμο τοῦ 
Θεοῦ μὲ τὴ 
βοήθεια καὶ 
τὴ χάρη Του. 
Καὶ εἶναι τό-
σο δύσκολο 
νὰ βρεῖς αὐτὸ 
τὸ μικρὸ μο-
νοπάτι, τόσο 
ἡρωικὸ τὸ νὰ 
τὸ πορευθεῖς, 
γι’ αὐτὸ πάντα 

ἡ ἐπιλογὴ μένει στὸ μικρὸ ποί-
μνιο. Αὐτὸ ὅμως τὸ μικρὸ ποίμνιο 
εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου, 
ἡ ὀμορφιὰ τῆς ζωῆς, ποὺ ἀντικα-
τοπτρίζει τὴ θαυμαστὴ εἰκόνα τῆς 
αἰωνιότητας.

ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΧΛΗ

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ΙΟ
Υ

Λ
ΙΟ

Σ
 -

 Α
Υ

ΓΟ
Υ

Σ
Τ

Ο
Σ

  
2

0
1

5
 -

 6
1

0

125



Εἶχε ἐκπνεύσει ὁ  Ἰησοῦς πά-
νω στὸν Σταυρό.  Ὅταν ἡ τε-
λευταία βροντὴ τοῦ κεραυ-

νοῦ ἀντήχησε ἐπὶ τοῦ Γολγοθᾶ 
καὶ τὸ δρᾶμα τῆς ἀπολύτρωσης 
τοῦ κόσμου συνετελέσθη, ἡ 
πικραμένη καὶ συντετριμμένη 
Μάννα, ἡ Παναγία, ἀνεχώρησε 
ἀπὸ τὸν Κρανίου Τόπο. Κατέ-
βαινε στὴν  Ἰερουσαλήμ, ἔχο-
ντας συντροφιὰ τὸν  Ἰωάννη, τὸν 
ἀγαπημένο μαθητὴ τοῦ  Ἰησοῦ, 
ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ αὐτὸς συντε-
τριμμένος ἀπὸ τὴ Σταύρωση καὶ 
τὸν θάνατο τοῦ ἀγαπημένου του 
Διδασκάλου. Βάδιζαν σιωπηλοὶ 
τὸν ἴδιο δύσβατο δρόμο ποὺ 
εἶχε βαδίσει ὁ Χριστὸς κατάκο-
πος, ἀνεβαίνοντας στὸν Γολγοθᾶ. 
Κάθε βῆμα, κάθε λιθάρι, καὶ μιὰ 
ἀνάμνηση ταλαιπωρίας.

Ἔφθασαν στὸν κῆπο τῆς Γε-
σθημανῆ, ἐκεῖ ὅπου ὁ  Ἰησοῦς 
εἶχε προσευχηθεῖ ἐκείνη τὴν 
ἀποφράδα νύχτα.  Ἐξαντλημένη 
ἀπὸ τὸν πόνο, κατάκοπη, ἡ Παρ-
θένος κάθησε κάτω ἀπὸ ἐκεῖνα 
τὰ δέντρα ὅπου εἶχε προσευ-
χηθεῖ ὁ  Ἰησοῦς καὶ ποὺ τόσες 
ἀναμνήσεις ἔφερναν στὴν πονε-
μένη της ψυχή.  Ὁ  Ἰωάννης προ-
σευχόταν παρέκει.  Ἡ Παρθένος 
αἰσθανόταν νὰ μὴν ἔχει θάρρος.

Τότε ὅλα τὰ ὄντα τῆς Δη-
μιουργίας, ἔμψυχα καὶ ἄψυχα, 
ὅπως λέει ἡ παράδοση, ἔτρεξαν 
νὰ τὴν παρηγορήσουν. Μάταια 
ὅμως ὁ ἥλιος ἔριχνε τὶς θαλπωρὲς 
ἀκτῖνές του. Μάταια τὰ πτηνὰ κε-
λαηδοῦσαν. Οὔτε τὰ ἄνθη μὲ τὰ 
χρώματα καὶ τὰ ἀρώματά τους 
ἐνστάλαξαν βάλσαμο παρηγοριᾶς 
στὴν πονεμένη καρδιά της.  Ὅλη ἡ 
ἀνοιξιάτικη ποίηση δὲν κατάφερε 

νὰ ἀποσπάσει ἕνα μειδίαμα ἀπὸ 
τὰ πικραμένα της χείλη.  Ὅλα τὰ 
εἴδη ζῴων ἔτρεξαν νὰ τὴν παρη-
γορήσουν. Μόνο ὁ καταραμένος 
ὄφις λέγεται πὼς δὲν ἀκολούθη-
σε τὰ εὐγενῆ ζῷα, καὶ γι’ αὐτὸ 
καταδικάσθηκε νὰ τρώει χῶμα 
καὶ νὰ μὴ χορταίνει, νὰ σύρεται 
μὲ τὴν κοιλιά.

« Ἔλα καὶ σύ, βρίζα», εἶπαν 
τὰ ἄλλα φυτά, «ἔλα νὰ παρηγο-
ρήσουμε τὴν Παναγία». « Ὄχι», 
ἀπάντησε ἡ σκληρὴ καὶ ἄπονη 
βρίζα, «τὴν παρηγορῶ ἀπὸ ἐδῶ 
ποὺ εἶμαι».  Ἀπὸ τότε ἡ βρίζα 
φέρει τὴν κατάρα καὶ οὐδέποτε 
εἰσέρχεται στὴν ἐκκλησία καὶ 
δὲν συμμετέχει στὴ θεία ἱερο-
τελεστία, ὅπως συμμετέχει τὸ 
εὐλογημένο σιταράκι.

Ἡ συμμετοχὴ τῆς φύσης δὲν 
παρηγοροῦσε τὴν πικραμένη 
Μάννα. Μήτε τὸ καλλίφωνο 
ἀηδόνι, μήτε ὁ γλυκύφθογγος 
κότσυφας κατόρθωσαν νὰ ἐλα-
φρύνουν τὸ βάρος τῆς μεγάλης 
θλίψης τῆς Παναγίας.

Τελευταία, ἀργὰ ἀργά, νἄσου 
καὶ ἡ χελώνα μὲ τὸ μικρό της τέ-

κνο.  Ἦρθε νὰ παρηγορήσει τὴν 
Παναγία. Τὰ ἄλλα ζῷα παρατη-
ροῦσαν μὲ οἶκτο καὶ περιφρόνη-
ση τὴ μικρὴ καὶ ἄσημη χελώνα.  
Ἐκείνη ἔβλεπε τὸν πόνο καὶ τὰ 
δακρυσμένα μάτια τῆς Παναγίας, 
καὶ ἔμενε σιωπηλὴ καὶ ἀκίνητη. 
Πῶς θὰ μποροῦσε αὐτὴ ἡ μικρὴ 
καὶ ἄσημη νὰ κατορθώσει ὅ,τι 
δὲν κατόρθωσαν ἄλλα, ἀνώτερα 
ἀπὸ αὐτὴν ὄντα;

Ἀπελπισμένη, ἡ καημένη ἡ 
χελώνα ἀποφάσισε νὰ ἀποχω-
ρήσει. Στράφηκε τότε πρὸς τὸ 
τέκνο της, τὸ μικρὸ χελωνάκι, 
καὶ μὲ φωνὴ γεμάτη στοργή, 
μὲ τόνο τρυφεράδας ποὺ μόνο 
μιὰ φιλόστοργη μάννα γνωρίζει, 
εἶπε πρὸς τὸ χελωνάκι:

–  Ἔλα, αὐγερινέ μου, ἔλα, 
σταυραετέ μου, πᾶμε...

Στὸ ἄκουσμα τῶν φιλόστορ-
γων αὐτῶν λέξεων, ἡ Παρθένος 
ἐσκίρτησε. Βαθιὰ συγκινημένη, 
ἔστρεψε τὸ βλέμμα της γεμάτο 
ἀγάπη, γιὰ νὰ δεῖ τὴν πονετικὴ 
μητέρα καὶ τὸ παιδί της, ποὺ τὸ 
ὀνόμαζε αὐγερινὸ καὶ σταυραε-
τό. Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἡ χελώνα, 
μαζεμένη στὸ κινητὸ σπιτάκι της, 
ἄρχιζε νὰ ἀναχωρεῖ, καὶ ἀργὰ 
ἀργὰ ὁ σταυραετός της μόλις 
ποὺ κατόρθωνε νὰ κινεῖται. Σ’ 
αὐτὸ τὸ θέαμα, τὸ θεῖο πρόσω-
πο τῆς Παρθένου ἔγινε ἱλαρό.  
Ὅ,τι δὲν εἶχαν κατορθώσει τό-
σα ἄλλα ὄντα, τὸ κατόρθωσε ἡ 
μικρὴ καὶ ἄσημη χελώνα.

Τὸ ὑπέροχο αὐτὸ κείμενο 
δημοσιεύθηκε τὸ 1911 ἀπὸ τὴν 
Εὐριδίκη Δ.  Ἰβράκη.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ-
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Γιατί ἐγέλασεν ἡ Παναγία 
μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ 

( Ἀπὸ ὅσα πλάθει ἡ λαϊκὴ φαντασία)
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Τὸ θέμα τοῦ κυριακάτικου 
ἐκκλησιασμοῦ εἶναι ἕνα 
σοβαρὸ θέμα ποὺ ἀπα-

σχολεῖ τοὺς γονεῖς οἱ ὁποῖοι 
ἐπιθυμοῦν νὰ ἀναθρέψουν χρι-
στιανικὰ τὰ παιδιά τους.  Ὁ πνευ-
ματικὸς θὰ καθοδηγήσει τοὺς 
γονεῖς πάνω στὸ πῶς καὶ πότε 
τὸ μικρὸ παιδάκι θὰ ἐκκλησιάζε-
ται, θὰ νηστεύει, θὰ κοινωνεῖ καὶ 
θὰ ἀγαπήσει τὴ Θεία Λειτουργία, 
τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν ναό, σὰν νὰ 
εἶναι σπίτι του. Τί ὡραῖα νὰ ψάλ-
λουν τὰ παιδιά, νὰ διακονοῦν 
στὸ ἱερό, νὰ προπορεύονται 
στὴ Μεγάλη Εἴσοδο, νὰ κάνουν 
σωστὰ τὸν σταυρό τους, νὰ εἶναι 
ἤρεμα καὶ ἐξοικειωμένα μὲ τὴ 
Θεία Λειτουργία, νὰ κατανοοῦν 
τὰ ἀναγνώσματα, τοὺς Ψαλμούς, 
νὰ γνωρίζουν τὶς ἑορτὲς καὶ τὰ 
ἀπολυτήρια τῶν  Ἁγίων!

Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς εἶναι 
μιὰ γιορτὴ γιὰ ὅλη τὴν οἰκογέ-
νεια, μιὰ ἐμπειρία ποὺ θὰ ση-
μαδέψει ὅλη τους τὴ ζωή.  Ἐξο-
μολογούμαστε, νηστεύουμε, 
προσευχόμαστε, ζυμώνουμε 
καὶ προσφέρουμε τὸ πρόσφο-
ρο, κοινωνοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ 
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ κατόπιν 
βρισκόμαστε μὲ τὰ ἄλλα παιδιὰ 
στὸ Κατηχητικὸ ἢ στὴν  Ὁμά-
δα.  Ἐδῶ παίρνουμε τὴ χαρὰ τῆς 
ὡραίας διήγησης, τοῦ παιχνιδιοῦ, 
τοῦ τραγουδιοῦ, τῆς ἐκδρομῆς, 
ἀλλὰ καὶ τῆς εἰλικρινοῦς φιλίας 
καὶ τῆς χαρούμενης προσφορᾶς. 
Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει καλύτερη 
ἐμπειρία στὴ ζωή μας ἀπὸ τὰ παι-
δικὰ κυριακάτικα πρωινά, γιὰ νὰ 
γεμίσουμε χαρὰ ὡς παιδιά, ἀλλὰ 
καὶ νὰ γαληνέψουμε μὲ τὴν ἀνά-
μνησή τους ἀργότερα στὶς δοκι-
μασίες γιὰ ὅλη μας τὴ ζωή.

Ὅμως τί ἀκοῦμε καὶ τί βιώ-
νουμε γιὰ τὰ κυριακάτικα πρω-

ινά; Κυριακὴ πρωῒ οἱ ἐξετάσεις 
γιὰ τὶς ξένες γλῶσσες, γιὰ τὰ 
φροντιστήρια τῶν Πανελληνίων, 
οἱ ἀγῶνες σκακιοῦ καὶ οἱ ἄλλες 
ἀθλητικὲς δραστηριότητες, τὰ 
παιδικὰ πάρτυ, οἱ δραστηριότη-
τες τοῦ Συλλόγου Γονέων τῶν 
σχολείων, καὶ τώρα τελευταῖα 
καὶ τὰ ἀνοιχτὰ μαγαζιά, γιὰ νὰ 
μὴ μποροῦμε νὰ ἠρεμήσουμε 
οὔτε μία μέρα τὴν ἑβδομάδα...

Αὐτὲς οἱ δραστηριότητες δὲν 
παρασύρουν τὰ παιδιὰ ἔξω ἀπὸ 
τὸν χῶρο τῆς  Ἐκκλησίας, ὄχι, 
ἀγαπητοί μου. Παρασύρουν 
κυρίως γονεῖς, καὶ μάλιστα καὶ 
χριστιανούς. Φταῖμε ἐμεῖς, διότι 
βλέπουμε θολὰ μπροστά μας, 
καὶ μᾶς παρασύρει ὁ πειρασμὸς 
λέγοντάς μας δύο πράγματα:  Ἢ 
ὅτι τὰ παιδιά μας εἶναι γεννημένα 
ταλέντα καί, ἂν δὲν συμμετέχουν 
στὶς κυριακάτικες δραστηριότη-
τες, θὰ προλάβουν τὰ ἄλλα νὰ 
λάβουν τὶς δάφνες, καὶ τὰ δικά 
μας θὰ μείνουν πίσω, ἤ, ἀντίθε-
τα, ὅτι τὰ παιδιά μας ἔχουν ἀδυ-

ναμίες καί, ἂν δὲν ἐμεταλλευ-
θοῦν καὶ τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 
δὲν θὰ προκόψουν. Εἶναι ὅμως 
αὐτὰ ἀλήθειες ἄξιες λόγου;

Ἐγὼ θὰ πῶ ὅτι συμφωνῶ 
μὲ αὐτά, καὶ ὅτι τὰ παιδιά μας 
θὰ τακτοποιηθοῦν καλύτερα 
κοινωνικὰ καὶ ἐπαγγελματικά, 
ἐκμεταλλευόμενα τὰ κυρια-
κάτικα πρωινά.  Ὅμως θὰ σᾶς 
ρωτήσω: Αὐτὸ τὸ παιδὶ ποὺ θὰ 

προκύψει θὰ εἶναι ἕνας ὡραῖος 
ἄνθρωπος ποὺ θὰ τὸν χαιρό-
μαστε, ἢ ἕνας ποὺ εὐκαιριακὰ 
ἐκμεταλλεύεται τὶς περιστάσεις 
γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ, χωρὶς ὅμως 
νὰ ἔχει ὅσιο καὶ ἱερό, ἢ ἔχοντας 
ὅσιο καὶ ἱερὸ μόνο στὰ ψεύτικα 
λόγια; 

Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ πιὸ ὄμορ-
φη καὶ εὐλογημένη μέρα, ἡ 
μέρα τοῦ Θεοῦ.  Ἔγινε, γιὰ νὰ 
δώσω καὶ νὰ πάρω χαρά. Καὶ ἂν 
συνειδητὰ τὴν τιμῶ, μαθαίνω καὶ 
τὸ παιδί μου νὰ τὴν τιμᾷ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά μας
Κυριακὴ καὶ ἐκκλησιασμός

K

K
Φταῖμε ἐμεῖς, διότι βλέπουμε θολὰ μπροστά 

μας, καὶ μᾶς παρασύρει ὁ πειρασμὸς λέγοντάς 
μας δύο πράγματα:  Ἢ ὅτι τὰ παιδιά μας εἶναι 

γεννημένα ταλέντα καί, ἂν δὲν συμμετέχουν στὶς 
κυριακάτικες δραστηριότητες, θὰ προλάβουν 

τὰ ἄλλα νὰ λάβουν τὶς δάφνες, καὶ τὰ δικά μας 
θὰ μείνουν πίσω, ἤ, ἀντίθετα, ὅτι τὰ παιδιά μας 
ἔχουν ἀδυναμίες καί, ἂν δὲν ἐμεταλλευθοῦν 

καὶ τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, δὲν θὰ προκόψουν.
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Σὲ τούτη τὴν κρίση, ποὺ 
βαραίνει τὰ στήθη καὶ τὸν 
λογισμό μας, χρειαζόμαστε 

γερὰ ἀντιστύλια, γιὰ νὰ κρατη-
θοῦμε στὰ πόδια μας, μονολογεῖ 
ἡ κυρά-Ρήνη. Κι ἀναθυμᾶται τὸ 
παιδὶ μὲ τὴν ἁγιασμένη ἀθωότη-
τα ποὺ κρατᾷ μέσα της. Γυρίζει 
τὴ ζωή της πίσω πάνω ἀπὸ ἕξι 
δεκαετίες –πῶς πέρασαν τόσα 
χρόνια– καὶ ψιθυρίζει: Τί εἴμαστε 
ἐμεῖς; «Χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς 
σου ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις 
διῆλθεν, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί» 
(Ψαλμ. 89), ἀναφωνεῖ ὁ Δαβὶδ 
πρὸς τὸν Κύριο τῶν Δυνάμεων.  
Ἀλλὰ καὶ πόση χαρισματικὴ δύ-
ναμη μᾶς ἔχει δώσει ὁ  Ὕψιστος 
νὰ ξαναζοῦμε μὲ τὴ μνήμη γεγο-
νότα ποὺ μᾶς σφράγισαν!

Ἐκεῖνος ὁ Σεπτέμβρης λοιπὸν 
πόσα σύννεφα πόνου καὶ ὀδυ-
νηρῆς πίκρας δὲ στοίβαξε στὴν 
ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ, ἀναστατώνο-
ντας τὴ χαρούμενη ζωή του! Πε-
ντάχρονο κοριτσάκι ἡ Ρηνούλα 
νύχτα ἔφυγε μὲ καΐκι ἀπ’ τὸ νησί 
της γιὰ τὸ μεγάλο Νοσοκομεῖο στὸ 
ἀπέναντι νησί. Λυσσομανοῦσε ὁ 
βοριᾶς, ὁ οὐρανὸς στριφογύρι-
ζε, βογκοῦσε τὸ καΐκι, σφύριζαν 
τὰ ξάρτια, ἔκλαιγε τὸ παιδὶ στὴν 
ἀγκαλιὰ τοῦ πατέρα, καὶ τὰ παρα-
κάλια τῆς μαννούλας ἔσμιγαν μὲ 
τὴ βουὴ τῶν κυμάτων:

– Παναγιά μου, σῶσε τὸ 
παιδί. Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε 
Κεχαριτωμένη... Δέσποινα τοῦ 
κόσμου... ἐλπὶς ἀπηλπισμένων...

Τι φοβερὴ νύχτα κι ἐκείνη! 
Καὶ τὰ χαράματα πάνω στὸ χει-
ρουργικὸ κρεβάτι. Μέρες καὶ νύ-
χτες ἀτέλειωτες καὶ ἀδυσώπητες. 
Κι ὕστερα στὸ ἄλλο Νοσκομεῖο, 
στὸν Πειραιᾶ.  Ὑπόγειο τοῦτο τὸ 
κτήριο. Καταφύγια στὸν πόλεμο 
τοῦ ’40. Κατέβαινες σκάλες καὶ 
χωνόσουν μέσα στὴ γῆ.  Ἕνας 

μακρὺς διάδρομος. Δεξιὰ ἀρι-
στερὰ θάλαμοι. Πρῶτος θάλα-
μος δεξιά. Πρῶτο κρεβάτι δεξιὰ 
ἡ Ρηνούλα. Τρεῖς φεγγίτες ψηλὰ 
γιὰ παράθυρα.  Ἔβλεπες μόνο 
πόδια νὰ περνοῦν... Κι ἄκουγες 
τὸ τραῖνο, ποὺ μὲ τὴ στριγγιὰ 
φωνή του ἔγδερνε τὰ σωθικά. 
Μὰ σ’ ἐκεῖνο τὸ θάλαμο ἦταν 

τριάντα κρεβάτια. Παιδιὰ καὶ 
γυναῖκες κάθε ἡλικίας οἱ νο-
σηλευόμενοι.  Ἀπὸ ἀτυχήματα, 
τροχαῖα, παθήσεις... Στοιβαγ-
μένος πόνος κάθε λογῆς ὁλό-
γυρα. Βογκοῦσαν οἱ ἄρρωστοι 
μέρα-νύχτα. Κι ἡ Ρηνούλα, λίγο 
νὰ καλυτέρευε ἡ διάθεσή της, 
τραγουδοῦσε γλυκά:

Νησάκι μου ὄμορφο
καμαρωμένο,

στὰ ξένα κι ἂν μένω, 
δὲ σὲ ξεχνῶ.

Καλὴ βαρκούλα μου, 
ἔλα στὰ ξένα,

ἄχ! πάρε κι ἐμένα, σὲ καρτερῶ.

Ἡ νοσταλγία γινόταν βάλσα-
μο στὶς κουρασμένες καρδιές, κι 
εὐχαριστοῦσαν οἱ ἀσθενεῖς τὸ 
παιδὶ γιὰ τὴν ἀνακούφιση. Μὰ 
ἐκεῖνο θυμόταν τὰ παιδάκια στὸ 
Νηπιοτροφεῖο. Τότε ποὺ ἔτρεχε 
μαζί τους, πηδοῦσε ὁλόγλυκο, 

μελαχρινὸ κοριτσάκι, μὲ τὸν 
ἄσπρο φιόγκο στὰ μαλλάκια.  
Ἔπαιζε μῆλα, κρυφτό, κυνηγητό, 
κουτσό, σκλαβάκια... Τώρα, κα-
θηλωμένο στὸ κρεβάτι. Τὸ πόδι 
σὲ νάρθηκα.  Ἀλλὰ ἡ κατάσταση 
ἐπιδεινώθηκε. Κι εἶπαν οἱ γιατροὶ 
πὼς θὰ ἀκρωτηριάσουν τὸ πόδι, 
γιὰ νὰ σωθεῖ τὸ παιδί.

– Κρῖμα τὸ κοριτσάκι, ἄκουσε 
μιὰ μέρα κάποιους ἐπισκέπτες νὰ 
ψιθυρίζουν στὸ διπλανὸ κρεβά-
τι. Θὰ τοῦ κόψουν τὸ πόδι...

–  Ὄχι! φώναξε ἡ Ρηνούλα 
μὲ πάθος. Δὲν θὰ τοὺς ἀφήσει 
ἡ Παναγίτσα!...

Καὶ μὲ μιᾶς γύρισε νοητὰ στὸ 
νησί της, τὴν Τῆνο, καὶ θυμή-
θηκε πώς, σὰν ἀρρώστησε, τὴν 
εἶχαν ξαπλώσει ἐκεῖ μπροστὰ στὸ 
μαρμάρινο προσκυνητάρι μὲ τὴν  
Ἅγια Εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 
στὰ πόδια τῆς Παρθένου.  Ὁλό-
γυρα οἱ ἱερεῖς μὲ τὰ ἄμφια.  Ἀναμ-
μένα τὰ κεριὰ καὶ τὰ καντηλάκια. 
Καὶ τὸ θυμίαμα μὲ τὶς ψαλμῳδίες 
ἀνέβαινε στοὺς θόλους τοῦ ναοῦ. 
Δακρυσμένα τὰ μάτια, ἱκετευτικὰ 
προσηλωμένες οἱ ψυχὲς ὅλων 
στὴ Θεομήτορα, τὴ Μάννα τῶν 
θλιβομένων, γιὰ τὸ θαῦμα.

Πόσο γρήγορα εἶχε πέσει τὸ 
κακό!  Ἐκεῖ στὴν ἀκροθαλασσιὰ 

Ὅταν ἦταν παιδί

K

K
Σήμερα πιὰ ἡ κυρα-Ρήνη, ποὺ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ 

ἔχει θεσπέσια βιώματα, ψέλνει μὲ βαθιὰ 
συναίσθηση στὴ Θεομήτορα: «Τί σοι δῶρον 

προσάξω τῆς εὐχαριστίας, ἀνθ’ ὧνπερ ἀπήλαυ-
σα;». Τί δῶρο νὰ Σοῦ προσφέρω, Παναγία 

Παρθένε μου, νὰ ἐκφράσω τὶς εὐχαριστίες μου 
γιὰ ὅσα δωρήματα μοῦ χάρισες;
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εἶχε πάει ἡ Ρηνούλα μὲ τὴ θεία 
της, καὶ στὴν εἰρηνικὴ ἀμμουδιὰ 
ἔνιωσε τὸ σουβλερὸ τσίμπημα.  
Ἐκεῖ παραμόνευε ἡ συμφορά.  
Ἕνα ἀγκάθι τρύπησε τὴν τρυ-
φερὴ φτερνίτσα τοῦ παιδιοῦ, καὶ 
οἱ γιατροί, μετὰ ἀπὸ τὴν πρώτη 
ἔκρηξη τῆς ἀρρώστιας καὶ τὰ φο-
βερὰ συμπτώματα, διέγνωσαν:  
Ὀξεῖα ὀστεομυελίτιδα. Θέριζε 
τότε ἡ ἐπιδημία, στὰ τέλη τῆς 
δεκαετίας τοῦ ’40, κι οἱ ἐποχὲς 
δύσκολες.  Ἐπὶ πέντε μῆνες στὰ 
νοσοκομεῖα. Καὶ ἡ μαννούλα 
δίπλα στὸ παιδί. Νύχτα μέρα 
σ’ ἕνα σαμνί, μὲ τὴν ἱκεσία στὰ 
μαυρισμένα μάτια καὶ στὰ χεί-
λη τὴν προσευχή, ποὺ ἀνέβαινε 
ἀπὸ τὰ φυλλοκάρδια: «Θεοτό-
κε, ἡ ἐλπὶς τῶν χριστιανῶν...».  
Ἀλλὰ καὶ τὸ παιδὶ παρακαλοῦσε 
φωνάζοντας γοερά:

– Παναγίτσα μου, κάνε με κα-
λά, νὰ παίζω κι ἐγὼ μὲ τὰ ἄλλα 
παιδάκια.

Ὁ παπποῦς ἀπ’ τὸ νησὶ 
ἔστελνε λαδάκι ἀπ’ τὸ καντήλι 
τῆς Εὐαγγελίστριας καὶ ἁγία-
σμα, κι ἔγραφε πύρινες εὐχὲς 
καὶ προσευχοῦλες. Κι ἀνέβαινε 
ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ ὣς τ’ ἄστρα 
ἀπ’ τὴ χαρὰ καὶ τὴν προσδοκία. 
Κι ἂς ἐπέμεναν οἱ γιατροὶ στὸν 
ἀκρωτηριασμό...

Κι ἦρθε μιὰ νύχτα ποὺ χά-
ραξε προσανατολισμὸ στὴ ζωὴ 
τῆς Ρηνούλας. Δὲν ἤξερε πὼς 
μὲ τὸ ξημέρωμα θὰ τὴν πή-
γαιναν στὸ χειρουργεῖο. Μόνο 
παρακαλοῦσε, μὲ τὴν ψυχού-
λα ἀκοίμητο καντήλι πίστης... 
Κι εἶδε τὸ ὄνειρο... Στὴν πόρτα 
τοῦ θαλάμου πρόβαλε σὲ σχῆμα 
μοναχῆς ἡ Παρθένος, ποὺ ἀκτι-
νοβολοῦσε μὲς στὸ φῶς.

– Παναγίτσα μου, ἦρθες; εἶπε 
τὸ παιδί. 

Καὶ στὸν διάλογο ποὺ ἀκο-
λούθησε ἀνάμεσα στὴν Πλα-
τυτέρα τῶν Οὐρανῶν καὶ τὴν 
παιδικὴ ψυχούλα, συνέβη τὸ 
θαῦμα! Ξύπνησε ἡ Ρηνούλα μὲ 
φωνές.

– Εἶμαι καλά. Δὲν θὰ μοῦ 
κόψουν τὸ πόδι. Μοῦ τὸ εἶπε ἡ 
Παναγίτσα. Μοῦ σταύρωσε τὸ 
ποδαράκι μου μὲ τὸ χέρι Της. 
Εἶμαι καλά. Θὰ παίζω μὲ τὰ 
παιδάκια καὶ θὰ γίνω μιὰ καλὴ 
κοπέλα.

Ὅ,τι παρακαλοῦσε στὴν προ-
σευχούλα του τὸ παιδὶ τό ’βλεπε 
πραγματικότητα στήν «ὑπόσχε-
ση» τῆς Θεομήτορος.

Ἀναστατώθηκε ὁ θάλαμος. 
Σταυροκοπιοῦνταν κι ἔκλαιγαν 
ὅλοι οἱ νοσηλευόμενοι.  Ἡ Προ-
ϊσταμένη κάλεσε τοὺς γιατρούς, 
κι ἐκεῖνοι ζήτησαν τὴ μεταφορὰ 
τοῦ παιδιοῦ στὸ χειρουργεῖο.  
Ἀλλὰ ἐκεῖνο ἀνένδοτο. Κρα-
τοῦσε γερὰ τὰ σίδερα τοῦ κρε-
βατιοῦ, γιὰ νὰ μὴν τὸ μετακινή-
σουν. Τέτοια δύναμη! Λὲς καὶ 
στὴ στιγμὴ ἔγιναν χέρια ἀντρειω-
μένου τὰ τρυφερὰ χεράκια του. 

Στὴν ἐπιμονὴ καὶ τὸ κλάμα 

τῆς μικρῆς ὑποχώρησαν οἱ για-
τροί.  Ἐκεῖ στὸ κρεβάτι ἄρχισαν 
νὰ ἀφαιροῦν τοὺς ἐπιδέσμους.  
Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπὴ βασί-
λευε στὸν θάλαμο.  Ὅλοι οἱ 
ἀσθενεῖς περίμεναν μὲ καρδιο-
χτύπι... Κι οἱ γιατροί... ἔμειναν 
ἔκπληκτοι. Στὰ μάτια τους στε-
κόταν ἡ ἀπορία! Στοὺς ἐσωτε-
ρικοὺς ἐπιδέσμους εἶχε χυθεῖ ἡ 
λάβα τῆς μολυσματικῆς ἑστίας. 
Εἶχε καθαρίσει τελείως ὅλη ἡ 
ἀρρωστημένη περιοχή. Χρει-
άστηκε μόνο πλύση μὲ ὀξυζε-
νέ. Τὸ παιδὶ εἶχε ἀποφύγει τὸν 
ἀκρωτηριασμό. Μίλησαν ὅλοι 
γιὰ θαῦμα!

Σὲ τρεῖς μέρες ἦλθε ὁ πατέ-
ρας, καὶ ἡ Ρηνούλα γύριζε στὸ 

νησάκι της κι ἔπεφτε στὴν ἀγκα-
λιὰ τοῦ μικροῦ της ἀδελφοῦ. 
Γιατὶ κι ἐκεῖνο τὸ παιδάκι προ-
σευχόταν γονατιστὸ μπροστὰ 
στὶς  Ἅγιες Εἰκόνες κατὰ τὴ δι-
άρκεια τῆς «φουρτούνας» ποὺ 
τάραξε τὸ σπίτι τους...

Σήμερα πιὰ ἡ κυρα-Ρήνη, 
ποὺ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ἔχει θεσπέ-
σια βιώματα, ψέλνει μὲ βαθιὰ 
συναίσθηση στὴ Θεομήτορα: «Τί 
σοι δῶρον προσάξω τῆς εὐχαρι-
στίας, ἀνθ’ ὧνπερ ἀπήλαυσα;». Τί 
δῶρο νὰ Σοῦ προσφέρω, Πανα-
γία Παρθένε μου, νὰ ἐκφράσω 
τὶς εὐχαριστίες μου γιὰ ὅσα δω-
ρήματα μοῦ χάρισες; «Τοιγαροῦν 
(λοιπόν) δοξάζω Σε, ὑμνολογῶ 
καὶ μεγαλύνω...» ἀπὸ εὐγνωμο-
σύνη... Καὶ σὰν ξυπνᾷ τὸ παιδὶ 
μέσα της, ἀκούει τὸν ἀντίλαλο 
τῶν λόγων τοῦ Κυρίου: « Ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ 
γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ 

εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν» (Ματθ. ιη΄ 3).

Μακάρι νὰ γινόμασταν παι-
διὰ ἀθῶα καὶ ἄκακα. Νὰ βλέπα-
με μὲ καθαρότητα τὴν ὀμορφιὰ 
τῆς  Ἀλήθειας! Στροφὴ θά ’παιρ-
νε τότε ὁ κόσμος μας. Γιατὶ ἡ κρί-
ση ποὺ μᾶς μαστίζει εἶναι κυρίως 
κρίση ἠθική, καὶ ὁ καθένας μας 
ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀνα-γέννηση 
ἐσωτερική. «Τὰ χρήματα», 
γράφει ὁ  Ἁγιορείτης μοναχὸς 
Μωυσῆς, «δὲν βοηθᾶνε πάντο-
τε γιὰ τὴν ἴασή μας. Καλύτερη 
καὶ μεγαλύτερη βοήθεια εἶναι ἡ 
πίστη, ἡ ἐμπιστοσύνη, ἡ ἐλπίδα 
στὸν Θεό».

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Μακάρι νὰ γινόμασταν παιδιὰ ἀθῶα καὶ ἄκακα. 
Νὰ βλέπαμε μὲ καθαρότητα τὴν ὀμορφιὰ τῆς  

Ἀλήθειας! Στροφὴ θά ’παιρνε τότε ὁ κόσμος μας.
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Ἡ18η Μαΐου ἔχει ὁρισθεῖ ὡς 
« Ἡμέρα τῶν Μουσείων».

Τί εἶναι ὅμως τὰ Μου-
σεῖα;  Ἡ λέξη προέρχεται ἀπὸ 
τὶς Μοῦσες. Δηλαδή, τὰ μου-
σεῖα εἶναι οἱ ναοί, τὰ κατοικη-
τήρια τῶν Μουσῶν. Τί εἶναι οἱ 
Μοῦσες; Γυναῖκες σύμβολα ποὺ 
προστατεύουν τὶς καλὲς τέχνες, οἱ 
ὁποῖες εἶναι προνόμιο μόνο τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ ἔχουν σχέση μὲ 
τὴν ὀμορφιά, μὲ τὴν αἰσθητική, 
τὴν ἁρμονία, τόν «κόσμο». Μὲ 
τὴν τέχνη ὁ ἄνθρωπος πλησιά-
ζει τὸν Δημιουργό του καὶ γίνεται 
καὶ ὁ ἴδιος δημιουργός.

Πρὶν μερικὸ καιρὸ δημοσι-
εύθηκε στὴν Καθημερινὴ ἕνα 
μικρὸ ἄρθρο μὲ τίτλο: «Ποιοὶ 
πᾶνε στὰ μουσεῖα;» Τὸ 70% τῶν 
ἐρωτηθέντων δηλώνει ὅτι δὲν τὰ 
ἐπισκέπτεται.  Ἡ σχετικὴ ἔρευνα 
παρουσιάστηκε στὸ 10ο  Ἐπιστη-
μονικὸ Συμπόσιο ποὺ διοργάνω-
σε τὸ Τμῆμα  Ἀρχαιολογίας καὶ  
Ἱστορίας.  Ἴσως ἀρκετοὶ  Ἕλληνες 
νὰ πῆγαν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ 
Μουσεῖο τῆς  Ἀκρόπολης –τὸ 
ὁποῖο εἶναι βέβαια ἐξαιρετικό–, 
γιατὶ ἔγινε μεγάλη συζήτηση γι’ 
αὐτό.  Ὅμως ὑπάρχει στὴν  Ἀθή-
να καὶ τὸ μοναδικὸ  Ἀρχαιολο-
γικὸ Μουσεῖο, ποὺ τόσοι ξένοι 

ἐπισκέπτονται.
Γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦν οἱ  Ἕλλη-

νες τὰ ὑπέροχα μουσεῖά μας, θὰ 
ἔπρεπε νὰ εἶχε γίνει ἡ σχετικὴ 
προετοιμασία ἀπὸ τὴν Πολιτεία, 
τὰ σχολεῖα, τὰ ΜΜΕ, ποὺ ὅμως 
γενικὰ σιωποῦν. Τὰ μοναδικὰ 

ἀριστουργήματα ποὺ φιλοξενοῦν 
τὰ μουσεῖα εἶναι κόποι πολλῶν 
ἀξιόλογων ἐπιστημόνων καὶ καλ-
λιτεχνῶν, ποὺ μὲ πόνο, μόχθο, 
ἀγάπη καὶ πολλὴ δουλειὰ συ-
νέλεξαν καὶ τακτοποίησαν τοὺς 

χώρους αὐτοὺς μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ  Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ.

Πῶς εἶναι σήμερα τὰ μουσεῖα 
καὶ γιατί πρέπει νὰ τὰ ἐπισκέπτε-
ται κανείς; Εἶναι κτήρια εἰδικὰ δι-
αμορφωμένα, ὅπου στεγάζονται 
τὰ ἐπιτεύγματα ἑνὸς λαοῦ γενικά, 

εἶναι ἡ πολιτιστικὴ κληρονομιά, 
οἱ παραδόσεις του καὶ γενικὰ 
ὅ,τι καλὸ καὶ ἀξιόλογο ἄφησε 
ὁ ἄνθρωπος στὸ πέρασμά του. 
Δηλαδὴ εἶναι οἱ ρίζες του.

Ὑπάρχουν μουσεῖα γιὰ κά-

Τὰ Μουσεῖα
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Τὰ μουσεῖα ἀναφέρονται στὶς ρίζες, στὶς μνῆμες, 
στὸ παρελθὸν τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὸν μόχθο 

του. Τὸν βοηθοῦν γιὰ τὸ μέλλον. 
 Ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὶς ρίζες ἐπιφέρει, ὡς γνωστόν, 
τὸν θάνατο. Καὶ ὅσοι λαοὶ δὲν εἶχαν ἱστορία καὶ 
πολιτισμὸ ἔσπευσαν νὰ δημιουργήσουν ἆρον 

ἆρον, ... κλέβοντας συχνὰ τοὺς λαοὺς 
ποὺ εἶχαν. Τὰ μουσεῖα εἶναι «ναοὶ μνήμης».  

Ὁ ἄνθρωπος στρέφεται στὸ μέλλον, 
στεριωμένος στὸ παρελθόν του, στὶς ρίζες του.
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θε μορφὴ τέχνης: μὲ ἔργα γλυ-
πτικῆς, ἀπὸ μάρμαρο ἢ πέτρα, 
ἔργα ζωγραφικῆς σὲ καμβᾶ, μου-
σαμᾶ, ὕφασμα, ἄλλα μὲ ἔγγραφα 
σπάνια, μὲ παπύρους (πάπυρος 
εἶναι ἕνα φυτὸ ποὺ φύεται στὴν 
Αἴγυπτο), μὲ περγαμηνὲς ἀπὸ 
δέρματα μικρῶν ζῴων (ποὺ 
ὀνομάζονται ἔτσι, γιατὶ πρω-
τογράφτηκαν στὴν Πέργαμο), 
εἶναι μουσεῖα βασιλικῶν καὶ ἱε-
ρατικῶν ἐνδυμάτων καὶ μουσεῖα 
γιὰ ὄργανα μουσικῆς, εἶναι καὶ 
τὰ λαογραφικὰ μουσεῖα, ποὺ 
ἐκθέτουν ὅ,τι ἀφήνει ὁ ἄνθρωπος 
στὴν καθημερινή του ζωή, π.χ. τὸ 
σίδερο-βαποράκι, ὅπου οἱ προ-
γιαγιάδες μας ἔβαζαν κάρβουνα, 
γιὰ νὰ σιδερώσουν.  Ὑπάρχουν 
καὶ μουσεῖα παλαιοντολογικά. Τί 
ὡραῖο νὰ δεῖ κανεὶς ἕνα μαμοὺθ 
ἢ ἕνα δεινόσαυρο σὲ φυσικὸ 
μέγεθος!

Τὰ μουσεῖα λοιπὸν ἀναφέρο-
νται στὶς ρίζες, στὶς μνῆμες, στὸ 
παρελθὸν τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
στὸν μόχθο του. Τὸν βοηθοῦν 
γιὰ τὸ μέλλον.  Ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ 
τὶς ρίζες ἐπιφέρει, ὡς γνωστόν, 
τὸν θάνατο. Καὶ ὅσοι λαοὶ δὲν 
εἶχαν ἱστορία καὶ πολιτισμὸ 
ἔσπευσαν νὰ δημιουργήσουν 
ἆρον ἆρον, ... κλέβοντας συχνὰ 
τοὺς λαοὺς ποὺ εἶχαν. Τὰ μου-
σεῖα εἶναι «ναοὶ μνήμης».  Ὁ 
ἄνθρωπος στρέφεται στὸ μέλ-
λον, στεριωμένος στὸ παρελθόν 
του, στὶς ρίζες του.

Τὰ περισσότερα μουσεῖα 
εἶναι κρατικά, γιατὶ ἡ στελέχω-
σή τους στοιχίζει πολὺ ἀκριβά.  
Ὑπάρχουν καὶ ἰδιῶτες ποὺ ἔχουν 
ἀξιόλογες συλλογές, ἀλλὰ ἡ συ-
ντήρησή τους στοιχίζει πολύ, καὶ 
συνήθως τὶς ἀφήνουν μετὰ στὸ 
κράτος, ποὺ ἔχει ἕνα  Ὑπουργεῖο 
εἰδικὸ γιὰ τὸν Πολιτισμό, καὶ ἔτσι 
δὲν χάνονται.

Ἀπὸ πότε χρονολογοῦνται 
τὰ μουσεῖα; Οὔτε στὴν  Ἀρχαι-
ότητα οὔτε στὸν Μεσαίωνα 
ὑπῆρχαν μουσεῖα ὅπως ὑπάρ-
χουν σήμερα. Τέχνες καὶ καλὲς 

τέχνες ὑπῆρχαν βέβαια, γιὰ νὰ 
στολίζουν ὅμως τοὺς ναούς, τὰ 
παλάτια καὶ τὰ σπίτια ἐπιφανῶν 
προσώπων. Στόλιζαν κυρίως γιὰ 
τὴ δόξα τῶν θεῶν. Γιὰ τὸν  Ἀπόλ-
λωνα, γιὰ τὴν  Ἥρα τὰ  Ἡραῖα, 
τὸν Παρθενῶνα γιὰ τὴν  Ἀθηνᾶ, 
προστάτιδα τῆς  Ἀθήνας.  Ὅταν ὁ  
Ἀπόστολος Παῦλος ἔφθασε στὴν  
Ἀθήνα τὸν 1ο αἰῶνα μ.Χ., θαύ-

μασε τὴ θρησκευτικότητα τῶν  
Ἀθηναίων. « Ἄνδρες  Ἀθηναῖοι, 
κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέ-
ρους ὑμᾶς θεωρῶ» (Σᾶς θεωρῶ 
πολὺ θρήσκους, τιμᾶτε πολλοὺς 
θεούς, ἀκόμη καὶ ἕναν «ἄγνω-
στο» – καὶ βρῆκε ἀφορμὴ νὰ 
τοὺς μιλήσει γιὰ τὸν Χριστό). Ζωὴ 
χωρὶς θρησκεία δὲν ὑπῆρχε στὴν  
Ἀρχαιότητα, στὸν ἐθνικὸ κόσμο.  
Ἀλλὰ καὶ οἱ  Ἕβραῖοι εἶχαν ἕνα 
μεγάλο ναό, τοῦ Σολομῶντα, 
στολισμένο πλούσια, ἀλλὰ 
χωρὶς παραστάσεις προσώπων. 
Τὸ ἀπαγόρευε ὁ Νόμος.  Ὁ χρι-
στιανισμὸς βρῆκε ἕτοιμο ἔδαφος, 
καὶ ἀντικατέστησε τοὺς ἐθνικοὺς 
θεοὺς μὲ τοὺς  Ἁγίους. Γι’ αὐτὸ 
καὶ στὴν  Ἑλλάδα δὲν μπόρεσε 
νὰ περάσει ἡ Εἰκονομαχία.

Φαίνεται ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς 
ἔκθεσης ἔργων τέχνης ἔγινε τὴν  
Ἀναγέννηση (15ο καὶ 16ο αἰῶνα). 

Μετὰ τὸν αὐστηρὸ Μεσαίωνα, οἱ 
ἄνθρωποι ζήτησαν νὰ βροῦν τὴ 
χαρὰ τῆς ζωῆς.  Ἔγιναν πολλὲς 
ἀνακαλύψεις, οἱ ἄνθρωποι 
πλούτισαν, καὶ ἡ Βόρειος  Ἰτα-
λία, ποὺ δέχθηκε τὸν πολιτισμὸ 
τοῦ Βυζαντίου μετὰ τὴν πτώση 
τῆς Κωνσταντινούπολης, τίμησε 
πολλοὺς καλλιτέχνες.  Ἄφησαν 
τὰ χονδροειδῆ κάστρα τοῦ Με-

σαίωνα, ποὺ ἦταν γιὰ προστα-
σία, καὶ ἔκτισαν ὡραῖα παλάτια.  
Ἡ ζωὴ εἶναι ὡραία, ἔπρεπε νὰ τὴ 
χαροῦν. Στὶς ὄχθες τοῦ Λίγηρα, 
στὴν κεντρικὴ Γαλλία, τὰ παλάτια 
εἶναι χαρὰ ὀφθαλμῶν καὶ γεμά-
τα ἀπὸ ἔργα τέχνης.  Ὁ Γάλλος 
βασιλιὰς Φραγκῖσκος Α΄ καλεῖ 
στὸ παλάτι του τὸν Λεονάρντο 
ντὰ Βίντσι, τὸν γεμίζει μὲ δῶρα, 
καὶ ἐκεῖ θὰ μείνει ὁ καλλιτέχνης 
μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.  Ὁ 
Οἶκος τῶν Μεδίκων (dei Medici) 
ἀπὸ τὴ Φωρεντία προστάτευσε 
πολὺ τοὺς καλλιτέχνες, καὶ συγ-
γένεψε μὲ τὸν βασιλιὰ τῆς Γαλλί-
ας, ὅταν ἡ Αἰκατερίνη τῶν Μεδί-
κων ἔγινε βασίλισσα τῆς Γαλλίας 
(αὐτή, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τέχνες ποὺ 
προστάτευε, εἶναι γνωστὴ γιὰ τὴν 
ἐντολὴ ποὺ ἔδωσε νὰ σφαγοῦν 
οἱ Οὐγενότοι τὴ νύχτα τοῦ  Ἁγίου 
Βαρθολομαίου, τὸν Αὔγουστο 

K

K
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τοῦ 1572· «ὁ βασιλιὰς ἔπρεπε νὰ 
εἶναι μόνο Καθολικός»).

Ἂς ἐπανέλθουμε ὅμως στὰ 
μουσεῖα. Τότε, κατὰ τὸν 16ο 
αἰῶνα, ὅπου κυριαρχοῦσε 
τὸ πνεῦμα τῆς  Ἀναγέννησης, 
σκέφθηκαν νὰ ἐκθέσουν τὰ 
ἀριστουργήματα τῶν μεγάλων 
καλλιτεχνῶν.  Ἔκτισαν λοιπὸν 
αἴθουσες μακρόστενες κατὰ 
μῆκος τῶν παλατιῶν, γαλαρίες, 
ὅπου ἔβαλαν τοὺς θησαυρούς, 
πίνακες καὶ ὅ,τι ἄλλο κατὰ μῆκος 
τῶν τοίχων.  Ἡ λέξη «γκαλερί» 
ἔχει μείνει μέχρι σήμερα καὶ 
προσδιορίζει ἕναν εἰκαστικὸ 
χῶρο (ὑπόγειες γαλαρίες ὀνομά-
ζονται οἱ στενόμακροι διάδρομοι 
γιὰ τὴν ἐξόρυξη ἀνθράκων).

Τὸν 19ο αἰῶνα πολλοὶ πλού-
σιοι καὶ μορφωμένοι Εὐρωπαῖοι 
κάνουν ταξίδια μακρινά, γιὰ νὰ 
γνωρίσουν παλαιοὺς πολιτι-
σμούς: στὴν Αἴγυπτο, στὴν  Ἑλλά-
δα, στὴ Συρία καὶ ἀλλοῦ. Γυρίζο-
ντας στὸν τόπο τους, φέρνουν καὶ 
μερικά «σουβενίρ» ἀπὸ τὸ ταξίδι 
τους.  Ἄλλα ἀγοράστηκαν, ἄλλα 
«ἁρπάχθηκαν».  Ἂς θυμηθοῦμε 
τὸν λόρδο  Ἔλγιν, ποὺ ξήλωσε 
τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνα καὶ 
τὰ πούλησε στὴν πατρίδα του.

Τὸ πρῶτο δημόσιο ἐθνικὸ 
μουσεῖο στὸν κόσμο δημιουρ-
γήθηκε στὴν  Ἀγγλία καὶ εἶναι 
τὸ British Museum (Βρεταννικὸ 
Μουσεῖο), ποὺ περιέχει θαυ-
μάσια ἐκθέματα, καὶ φυσικὰ τὰ 
μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνα. Στὰ 
ὑπόγειά του φιλοξενεῖ ἀξιόλο-
γα γραπτὰ τοῦ Σαίξπηρ καὶ τὸ 
πρῶτο σύνταγμα τῆς Εὐρώπης, 
τὴ Magna Carta, ποὺ περιέχει γιὰ 
πρώτη φορὰ στὴ Δυτικὴ Εὐρώ-
πη περιορισμὸ τῶν ἐξουσιῶν τοῦ 
βασιλέα, συντάχθηκε τὸ 1215, 
καὶ φέτος ἑορτάσθηκαν τὰ 800 
χρόνια της.

Ἄλλο μεγάλο μουσεῖο εἶναι 
τὸ Λοῦβρο στὸ Παρίσι. Πρὶν δύο 
ἑβδομάδες ἐπανῆλθε στὴ θέση 
της, στὴν εἴσοδο τοῦ μουσείου 
τοῦ Λούβρου, ἡ «Νίκη τῆς Σαμο-

θράκης», ποὺ εἶχε πάει μῆνες γιὰ 
συντήρηση, ἡ ὁποία κόστισε χι-
λιάδες εὐρώ.  Ἡ λέξη «Λοῦβρο» 
προέρχεται ἀπὸ τὴ γαλλικὴ λέξη 
“louverie” (λυκόσπιτο).  Ἐκεῖ τὸν 
Μεσαίωνα οἱ κυνηγοὶ κατέληγαν 
γιὰ τὸ κυνήγι τοῦ λύκου.

Πῶς παρουσιάζεται σήμερα 
ἕνα μουσεῖο; Δὲν εἶναι βέβαια ἡ 
στενόμακρη γκαλερὶ μὲ τὰ ἔργα 
τέχνης σὲ κάθε πλευρά.  Ἔχει 
μεγάλες αἴθουσες μὲ διάφορα 
ἐκθέματα, μπορεῖ νὰ εἶναι κυ-
κλικό, μπορεῖ νὰ ἔχει βιτρίνες μὲ 
μικρὰ ἀντικείμενα τέχνης, μπο-
ρεῖ νὰ ἔχει πολλοὺς ὀρόφους.  
Ὁ φωτισμὸς εἶναι φροντισμένος, 
ἡ θέρμανση τὸ ἴδιο, καθὼς καὶ ὁ 
ἀερισμός. Μπορεῖ νὰ στεγάζεται 
σὲ ἕνα παλιὸ παλάτι ἢ σὲ ἕνα μο-
ντέρνο κτήριο.  Ἔχει βιβλιοθήκη, 
ἐργαστήρι, ἀποθῆκες, γραφεῖα.  
Ἔξω συχνὰ ὑπάρχει κῆπος μὲ 
παρτέρια καὶ λουλούδια.  Ὅλα 
μὲ γοῦστο, μὲ μέθοδο, μὲ τάξη.  

Ὑπάρχουν βιβλία, οἱ περίφη-
μοι κατάλογοι, φωτογραφίες, 
μικροφίλμς, ὁδηγοί, καὶ συχνὰ 
ἕνας ξεναγός. Τὸ μουσεῖο βρίσκε-
ται συνήθως στὴν πόλη, γιὰ νὰ 
ἔχουν εὔκολη πρόσβαση οἱ ἐπι-
σκέπτες. Φυσικά, στὴν  Ἑλλάδα 
ὑπάρχουν καὶ ἀνοικτοὶ ἀρχαιο-

λογικοὶ χῶροι: ἡ  Ἀκρόπολη, οἱ 
Δελφοί, ἡ  Ὀλυμπία κ.ἄ. Τὸ ἴδιο 
ἰσχύει καὶ γιὰ ἄλλες χῶρες.

Τὰ μουσεῖα εἶναι μεγάλη 
πηγὴ ἐσόδων γιὰ ἕνα κράτος.  Ἡ 
Αἴγυπτος, ἡ  Ἑλλάδα, ἡ  Ἱσπα-
νία, ἡ  Ἰταλία προβάλλουν τὴν 
ἱστορία τους καὶ τὸν πολιτισμό 
τους μέσῳ τῶν  μουσείων τους.  
Ἀλλὰ δὲν θὰ ἔπρεπε τὸ κράτος 
νὰ φροντίζει τὰ μουσεῖα μόνο γιὰ 
τὰ κέρδη ποὺ αὐτὰ ἀποφέρουν. 
Τὰ μουσεῖα βοηθοῦν στὴν παι-
δεία, στὴ μόρφωση, στὴν ἀγάπη 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ κατόρθω-
σε τόσα πολλά, ὁδηγοῦν στὴν 
ὀμορφιά, ποὺ γλυκαίνει τὴ ζωή, 
τονώνουν τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν πα-
τρίδα καὶ τὴν κατανόηση ἄλλων 
πολιτισμῶν. Τὰ μουσεῖα εἶναι 
τροφὴ τῆς ψυχῆς καὶ ἐπικοινω-
νία μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους 
καὶ μὲ τὸν Δημιουργό.

Μὰ γιατί στὴν  Ἑλλάδα δὲν 
ἀγαπᾶμε ὅσο πρέπει τὰ μουσεῖα; 

Γιατί τὴν Κυριακὴ οἱ γονεῖς δὲν 
πᾶνε ἐκεῖ μιὰ βόλτα τὰ παιδιά 
τους; Γιατί οἱ δάσκαλοι δὲν ὀργα-
νώνουν ἐπισκέψεις σὲ αὐτά; Καὶ 
εἶναι τόσα πολλὰ καὶ καταπλη-
κτικὰ τὰ μουσεῖα στὴν  Ἑλλάδα!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

K

K
Τὰ μουσεῖα εἶναι μεγάλη πηγὴ ἐσόδων

γιὰ ἕνα κράτος. Ἀλλὰ δὲν θὰ ἔπρεπε τὸ κρά-
τος νὰ φροντίζει τὰ μουσεῖα μόνο γιὰ τὰ κέρδη 

ποὺ αὐτὰ ἀποφέρουν. Τὰ μουσεῖα βοηθοῦν 
στὴν παιδεία, στὴ μόρφωση, στὴν ἀγάπη γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο, ποὺ κατόρθωσε τόσα πολλά, 

ὁδηγοῦν στὴν ὀμορφιά, ποὺ γλυκαίνει τὴ ζωή, 
τονώνουν τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν 
κατανόηση ἄλλων πολιτισμῶν. Τὰ μουσεῖα 

εἶναι τροφὴ τῆς ψυχῆς καὶ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους καὶ μὲ τὸν Δημιουργό.
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Οἱ ἀρχαῖοι  Ἕλληνες θε-
ωροῦσαν τὴν αὐτογνω-
σία σημαντικὴ ἀρετή. Τό 

«γνῶθι σαὐτόν» ἦταν χαραγμέ-
νο στὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ τοῦ  
Ἀπόλλωνα στοὺς Δελφούς.  Ὁ 
Σωκράτης δίδαξε πώς «εἶναι γε-
λοῖο νὰ ἐξετάζει κανεὶς τὰ ξένα 
πράγματα, ἐνῷ ἀγνοεῖ τὸν ἑαυτό 

του».  Ὁ Μάρκος Αὐρήλιος προ-
έτρεπε: « Ἔνδον σκάπτε, ἔνδον ἡ 
πηγὴ τοῦ ἀγαθοῦ».

Χρειάζεσαι δύναμη, γιὰ νὰ 

ἀναμετριέσαι μὲ τὰ λάθη σου 
καὶ νὰ βγαίνεις ἐν γνώσει σου 
χαμένος καὶ μετανοημένος. Νὰ 
μὴν ἐπιρρίπτεις τὶς εὐθύνες στὸν 
διπλανό σου ἢ στὸν ἀπέναντί 
σου καὶ νὰ θεωρεῖς τὸν ἑαυτό 
σου θῦμα καὶ τὸν ἀπέναντί σου 
θύτη.

Ἔρχονται στιγμὲς ποὺ κάποιοι 

φίλοι μας εἰλικρινεῖς ἢ συγγενεῖς 
μας πολυαγαπημένοι ἐντοπίζουν 
τὰ λάθη μας καὶ προσπαθοῦν 
νὰ μᾶς ἐπαναφέρουν στὴν τά-

ξη. Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ ἄνθρω-
ποι δύο πήρας φέρουν, τὴ μία 
κρεμασμένη μπροστά τους μὲ 
τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων, καὶ 
μιὰ ἄλλη κρεμασμένη πίσω 
τους, ποὺ φέρνει τὰ δικά τους 
ἐλαττώματα καὶ ποὺ ποτὲ δὲν 
βλέπουν.

Δυστυχῶς, ὅταν οἱ ἄλλοι μᾶς 
ὑποδεικνύουν τὰ λάθη μας, τὶς 
ἀδυναμίες μας, γιὰ νὰ μᾶς προ-
στατέψουν, ἐμεῖς δὲν παραδεχό-
μαστε τίποτα. Προσπαθοῦμε νὰ 
συμβιβαστοῦμε καὶ νὰ συμφιλι-
ωθοῦμε μὲ αὐτά, νὰ δικαιολο-
γηθοῦμε, νὰ ἐθελοτυφλοῦμε καὶ 
νὰ αὐταπατώμεθα.  Ἔτσι ὅμως 
ἀποξενωνόμαστε ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους καὶ γινόμαστε ἐγωιστές. 
Κάποιος εὐχόταν: «Θεέ μου, κά-
νε νὰ βλέπω τὸν ἑαυτό μου ὄχι 
μὲ τὰ δικά μου μάτια, ἀλλὰ μὲ 
τὰ μάτια τῶν φίλων μου, γιὰ νὰ 
τὸν διορθώσω».

Ἐνώπιος ἐνωπίῳ

K

K
Ὁ ἐγωισμὸς εἶναι δήμιος ποὺ σκοτώνει κάθε 
ἀρετή (Πὼλ Κλωντέλ).  Ἡ φιλαυτία δὲν μᾶς 

ἀφήνει νὰ γνωρίσουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ τὸν 
βελτιώσουμε.
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Ὁ ἐγωιστὴς καὶ ὁ φίλαυτος 
δὲν θὰ μπορέσει νὰ δεῖ τὸν ἑαυτό 
του, ὅταν μέσα στὴν ἀλαζονεία 
του ἐπαναλαμβάνει: “Aut Caesar 
aut nihil” (ἢ Καῖσαρ ἢ τίποτα).  Ὁ 
ἐγωισμὸς εἶναι δήμιος ποὺ σκο-
τώνει κάθε ἀρετή (Πὼλ Κλω-
ντέλ).  Ἡ φιλαυτία δὲν μᾶς ἀφήνει 
νὰ γνωρίσουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ 
τὸν βελτιώσουμε. Πράγματι, εἶναι 
πολὺ δύσκολη αὐτὴ ἡ γνώση, γι’ 
αὐτό «τὸ εἰδέναι ἑαυτὸν σοφία, τὸ 
μὴ εἰδέναι μωρία».

Χρειάζεται θάρρος, κουρά-
γιο καὶ μετριοφροσύνη, γιὰ νὰ 
παραδεχθοῦμε νὰ λάθη μας. 
Εἶναι ἐντελῶς ἀπάνθρωπο νὰ 
ἐπιρρίπτουμε τὶς εὐθύνες μας 

σὲ ἄλλους. Μακάρι ὁ ἀλαζόνας 
νὰ καταλάβει ὅτι ὁ χειρότερος 
κόλακας, ἀλλὰ καὶ ἐχθρὸς τοῦ 
ἑαυτοῦ του, εἶναι ὁ ἐγωισμός.

Ὁ ἐγωιστὴς ἔχει βαριᾶς 
μορφῆς ἠθικὴ μυωπία, καὶ ἔχει 
ἕνα διπλὸ φακό, ποὺ μεγαλώνει 
τὸν ἑαυτό του καὶ μικραίνει τοὺς 
ἄλλους. Τεράστιος σκόπελος 
λοιπὸν στὴν αὐτογνωσία ὁ ἐγω-
ισμός. Στερεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο 
τὴν εὐθυκρισία, ὀρθοκρισία καὶ 
ἀντικειμενικότητα, καὶ τοῦ προ-
σάπτει ἐπιπολαιότητα καὶ ἐλα-
φρότητα.  Ὅταν κατορθώσεις 
νὰ νικήσεις τὸν ἐγωισμό, εἶσαι 
ἀνίκητος ἀπὸ τοὺς ἄλλους.  Ἡ 
ἐνδοσκόπηση, ἡ αὐτοκριτικὴ 
καὶ ἡ αὐτογνωσία φοβίζουν καὶ 
ἀποφεύγονται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο 
ποὺ τρέμει νὰ δεῖ τὸν καθρέφτη 
τῆς ἀλήθειας καὶ συνεχῶς τὸν 

σπάει. Τί κερδίζει ὅμως; Κυνηγη-
μένος ἀπὸ τὶς ἀλήθειες, βυθίζε-
ται πάλι στὴν ἀλαζονεία.

Ὅποιος γνωρίζει τοὺς ἄλλους 
εἶναι μορφωμένος, ὅποιος ὅμως 
γνωρίζει τὸν ἑαυτό του εἶναι σο-
φός. Δύσκολη ἡ μάχη μὲ τὸν 
ἑαυτό σου, καί, ὅπως λέγει καὶ 
ὁ ποιητής, «δυὸ κόσμοι μέσα μας 
παλεύουν... ποὺ μέρα νύχτα μᾶς 
παιδεύουν».  Ὅμως μεγαλειώδης 
ἡ νίκη, καὶ γι’ αὐτό «ὁ ἀξιωθεὶς 
ἰδεῖν ἑαυτὸν κρείσσων ἐστὶ τοῦ 
ἀξιωθέντος ἰδεῖν ἄγγελον».

Ἔτσι λοιπόν, εἶναι πολὺ 
σπουδαῖοι οἱ καλοί μας φίλοι 
καὶ οἱ ἀγαπημένοι μας συγγε-
νεῖς, ποὺ μᾶς ἐπισημαίνουν μὲ 

παρρησία καὶ εἰλικρίνεια τὰ λά-
θη μας. Εἶναι λοιπὸν σωστὸ καὶ 
συνετὸ νὰ τοὺς ὑπολογίζουμε.  
Ἄλλωστε, εἶναι καὶ αὐτοὶ ἕνα 
εἶδος καθρέφτη τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Κάποτε στὴν ἀρχαιότητα, ἡ 
περίφημη ἑταίρα Λαΐδα, ὅταν 
εἶδε στὸν καθρέφτη της τὶς 
πρῶτές της ρυτίδες, πανικο-
βλήθηκε καὶ ἀντέδρασε ἐντελῶς 
ἀνώριμα καὶ βίαια, σπάζοντας 
τὸν καθρέφτη της, ποὺ τόλμησε 
νὰ τῆς πεῖ τὴν ἀλήθεια, λὲς καὶ 
αὐτὸς ἔφταιγε γιὰ τὸν χρόνο, 
ποὺ περνώντας ἄφηνε ρυτίδες 
στὸ ὡραῖο πρόσωπό της.

Ἂς μὴ γινόμαστε κι ἐμεῖς 
Λαΐδες, σπάζοντας τὸν ἄλλο 
«καθρέφτη» ποὺ μᾶς βάζουν 
ἀπέναντί μας οἱ φίλοι μας μὲ τὴν 
ἐντόπιση τῶν ἐλαττωμάτων μας 
καὶ τῶν ἀτελειῶν μας. Θὰ πρέπει 

καθημερινὰ νὰ κοιταζόμαστε σ’ 
αὐτὸν τὸν ἰδιαίτερο «καθρέφτη» 
χωρὶς φόβο, χωρὶς ὑπεκφυγές, 
ἀλλὰ μὲ θάρρος νὰ ἐντοπίζουμε 
τὶς ἀσχήμιες τῆς ψυχῆς μας, ποὺ 
δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ κά-
ποιες ἄλλες ρυτίδες, ποὺ ὅμως 
μὲ προσπάθεια καὶ ἀγῶνα δι-
ορθώνονται, καὶ ἡ ψυχὴ γίνεται 
ξανὰ ὄμορφη καὶ νέα. Γιατὶ ἡ 
ψυχὴ δὲν γερνάει μὲ τὸν χρόνο.

Δὲν πρέπει νὰ μᾶς διακρίνει ὁ 
στρουθοκαμηλισμός. Τό «γνῶθι 
σαὐτόν», ποὺ εἶναι βέβαια θεμε-
λιῶδες καὶ δύσκολο, ἐπιτυγχάνε-
ται μὲ τὴν ταπείνωση, ποὺ εἶναι 
ὁ πιὸ καθαρὸς καθρέφτης, γιὰ 
νὰ δοῦμε τὸν ἑαυτό μας.  Ἡ τα-
πείνωση προηγεῖται τῆς δόξας, 
καὶ ὁ ἐγωισμὸς τῆς καταστροφῆς.  
Ἄλλωστε, ἂν πραγματικὰ θέλου-
με νὰ μάθουμε τὸν ἑαυτό μας, 
ἀφ’ ἑνὸς ἄς «σκύψουμε» βαθιὰ 
μέσα μας, καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἂς 
ἀφουγκραστοῦμε προσεκτικὰ 
τὶς ὑποδείξεις τῶν ἀγαπημέ-
νων μας, γιατὶ πάντα αὐτὸς ποὺ 
ἀγαπᾷ, ὄντας ἀπέναντί μας, εἶναι 
ἀντικειμενικός.

Ἡ γνωριμία τοῦ ἑαυτοῦ μας 
εἶναι ἡ μεγαλύτερη δυσκολία 
στὴ ζωή μας, λέει ὁ Θαλῆς ὁ Μι-
λήσιος. Γιὰ νὰ εἶσαι πνευματικὸ 
ὄν, πρέπει νὰ μπορεῖς νὰ ἀγγίζεις 
τὸ ἀόρατο ἐγώ σου.  Ἄρα λοιπὸν 
μεγαλειῶδες καὶ χρήσιμο εἶναι ἡ 
αὐτογνωσία. Αὐτὴ θὰ προσφέ-
ρει βελτίωση τοῦ ἑαυτοῦ μας, 
κῦρος, αὐτοεκτίμηση, ἐκτίμηση, 
ἐξαιρετικὲς διαπροσωπικὲς σχέ-
σεις, ἠρεμία, γαλήνη καὶ εὐτυ-
χία σ’ αὐτὸν ποὺ προσπαθεῖ καὶ 
ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀπόκτησή της.  
Ἡ αὐτογνωσία θὰ βοηθήσει νὰ 
ἀπεγκλωβισθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ 
τὸ ἐγώ του καὶ νὰ ἁπλωθεῖ στὸ 
ἐμεῖς.  Ἔτσι, δυνατός πιά, χωρὶς 
νὰ αἰθεροβατεῖ, μπορεῖ νὰ ὁδη-
γεῖ ὁ ἴδιος τὴ ζωή του, καὶ ὄχι ἡ 
ζωή του αὐτόν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΞΑΝΘΑΚΗ-ΜΠΑΛΑΜΠΙΝΗ

K
K

Ἡ αὐτογνωσία θὰ βοηθήσει νὰ ἀπεγκλωβισθεῖ 
ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ ἐγώ του καὶ νὰ ἁπλωθεῖ 

στὸ ἐμεῖς.  Ἔτσι, δυνατός πιά, χωρὶς 
νὰ αἰθεροβατεῖ, μπορεῖ νὰ ὁδηγεῖ ὁ ἴδιος 

τὴ ζωή του, καὶ ὄχι ἡ ζωή του αὐτόν.
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Συναντηθήκαμε τυχαῖα, 
ὕστερα ἀπὸ πολὺ καιρό. 
Πάντα χαίρομαι ἰδιαίτερα, 

ὅταν τὴ συναντῶ. Μᾶς συνδέ-
ουν, βλέπετε, τόσα πολλά. Δὲν 
εἶναι μόνο ἡ παλιά, καλὴ συμ-
μαθήτρια· εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ 
παλιά, καλὴ φίλη. Φίλη μὲ μιὰ 

φιλία ποὺ ξεκινᾷ ἀπὸ 
πολὺ μακριά.  Ἔχει δι-
ανύσει μιὰ ἀπόσταση 
πολὺ μεγάλη στὸ βά-
θος τοῦ χρόνου, καὶ 
μέσα ἀπὸ χρόνους 
δύσκολους φτάνει τὸ 
ἴδιο δυνατὴ μέχρι σή-
μερα.  Ἦταν οἱ χρόνοι 
τῆς ἀθωότητας ποὺ τὴ 
γέννησαν καὶ τὴ μεγά-
λωσαν... «Θησαυρὸ 
ἀκριβό» ἔλεγαν τὴ 
φιλία τὴν καλὴ τότε... 
Τώρα...

Ἦταν μόλις ποὺ ἔβγαινα ἀπὸ 
τὸ Σοῦπερ Μάρκετ τῆς γειτονιᾶς, 
μὲ τὶς πλαστικὲς σακοῦλες γεμά-
τες στὰ χέρια. Κι ἐκείνη χαμογε-
λαστὴ ἀπὸ τὴν ἀπέναντι μεριὰ 
τοῦ δρόμου.. Κρατοῦσε καὶ αὐτὴ 
σακούλα στὸ χέρι· μόνο ποὺ τὸ 
περιεχόμενο τῆς δικῆς της σα-
κούλας ἦταν πολὺ διαφορετικὸ 
καὶ σίγουρα πολὺ πιό «ἀκριβό» 
ἀπ’ ὅλα ὅσα ἐγὼ μὲ δυσκολία 
κουβαλοῦσα. Τί εἶχε μέσα;  Ἀγά-
πη εἶχε!

Ἀγάπη μαζὶ μὲ συμπόνια 
καὶ καλοσύνη εἶχε βάλει μέσα 

στὴ σακούλα ἡ φιλενάδα μου, 
ποὺ μὲ τὴ μορφὴ ἑνὸς βάζου 
μὲ γλυκὸ τοῦ κουταλιοῦ, ποὺ 
ἡ ἴδια ἔφτιαξε, τὸ πήγαινε, λέει, 
στὴν ἡλικιωμένη καὶ ἀνήμπορη 
μητέρα μιᾶς κοινῆς μας φίλης 
καὶ παλιᾶς συμμαθήτριας, ποὺ 
εἶχε φύγει πρόωρα ἀπὸ τὴ ζωή.

Ἕνα γυάλινο βάζο, λοιπόν, 
γεμάτο γλυκό, ποὺ τὸ ἔκανε 
γλυκύτερο καὶ πιὸ μυρωδάτο 
τὸ ἄρωμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς 
στοργῆς ποὺ εἶχε προσθέσει 
μέσα στὰ ὑλικά του, γιὰ νὰ τὸ 
προσφέρει!

Ἔνιωσα ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὶς 
τσάντες ποὺ κρατοῦσα στὰ χέ-
ρια μου νὰ βαραίνουν· νὰ βα-
ραίνουν ἀκόμα πιὸ πολύ, ἐνῷ 
περίμενα σιωπηλὴ γιὰ λίγο.  Ὄχι 
ὅτι δὲν εἶχα τί νὰ πῶ στὴ φιλενά-
δα μου, ἀλλὰ ἴσως ἐπειδὴ ἤθελα 
ἀπὸ μόνη μου, πρῶτα ἐγώ, νὰ 

νιώσω τὴ σημασία καὶ τὴν ἀξία 
τῆς πράξης καὶ τῆς κίνησης τῆς 
καλῆς μου φίλης, πού, ἐνῷ γιὰ 
κείνη, ὅπως κατάλαβα, αὐτὸ 
ποὺ ἔκανε ἦταν κάτι τὸ τελείως 
ἁπλὸ καὶ μικρό, ὅμως σὲ μένα, 
μέσα στὴν παγερὴ ἐποχή μας, 
ἐκείνη τὴ στιγμή, φάνταζε τόσο 
σπουδαῖο!

Ἤθελα ἀκόμη, πρώτη ἐγώ, 
καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ φιλενάδα μου, 
μὲ τὴ σκέψη ἔστω, νὰ τρέξω· νὰ 
προλάβω· νὰ μπῶ στὸ μικρὸ 
δωμάτιο τῆς πονεμένης ἡλικιω-
μένης, ἡ ὁποία, μὴν ἔχοντας πιὰ 
τὴ μονάκριβη κόρη της, ἔβλε-
πε τὴ φιλενάδα μου σὰν νἆταν 
ἡ δική της κόρη, ποὺ ξαφνικὰ 

ἄνοιγε τὴν πόρτα, γιὰ 
νὰ τῆς δώσει χαρά.

Καὶ ἔτσι πρέπει νὰ 
ἦταν.  Ἤμουν σίγουρη 
γι’ αὐτό, ἀφοῦ σ’ ἕνα 
κόσμο παγωμένο, ἀπο-
μονωμένο στὴ μοναξιά 
του καὶ βαθιὰ πονεμένο 
ἀπὸ κάθε εἴδους πλη-
γές, ἕνα βάζο μὲ γλυκὸ 
τῆς συμπόνιας, ξέχειλο 
ἀπὸ στοργὴ καὶ καλο-
σύνη, ἔρχεται νὰ μᾶς 
δείξει τὴν ἄλλη ὄψη· 
τὸ ἄλλο πρόσωπο τῆς 

ζωῆς.
Σὲ κάνει νὰ πιστέψεις τότε 

πὼς πίσω ἀπὸ τὸ σκοῦρο γκρί-
ζο ὑπάρχει καὶ τὸ ἄλλο· τὸ πιὸ 
φωτεινό. Καὶ σὲ βεβαιώνει ὅτι 
στὴν καθημερινότητά μας δὲν 
ὑπάρχει μόνο αὐτὸ ποὺ φαίνε-
ται, ἀλλὰ πίσω ἀπ’ αὐτὸ ὑπάρ-
χει καὶ ἡ ἄλλη ὄψη· ἡ ζεστὴ καὶ 
ἀνθρώπινη.

Καὶ εἶναι τότε ποὺ φαίνεται 
πὼς μποροῦμε· ναί· μποροῦμε 
νὰ ἐλπίζουμε...

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Ἡ ἄλλη ὄψη

K

K
Στὴν καθημερινότητά μας δὲν ὑπάρχει μόνο 

αὐτὸ ποὺ φαίνεται, ἀλλὰ πίσω ἀπ’ αὐτὸ ὑπάρ-
χει καὶ ἡ ἄλλη ὄψη· ἡ ζεστὴ καὶ ἀνθρώπινη.
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Ἦταν ἕνα ζεστὸ ἀπόγευμα 
τοῦ Αὐγούστου.  Ὁ ἥλιος 
βρισκόταν στὴ δύση του.  

Ἡ παραλία στὴ μικρὴ λουτρόπο-
λη τὴν ὥρα ἐκείνη ἦταν ἔρημη.  
Ἡ  Ἄννα βάδιζε στὴν ἀκροθα-
λασσιὰ μόνη, μὲ σκυφτὸ κεφάλι 
καὶ μάτια δακρυσμένα, καθὼς 
ἐπανέφερε στὴ μνήμη της κά-
ποια γεγονότα ποὺ εἶχαν συμβεῖ 
στὰ μαθητικά της χρόνια.

Φοιτοῦσε στὴν τελευταία 
τάξη τοῦ Λυκείου.  Ὁ πατέρας 
της, καθηγητὴς σὲ κάποιο Λύ-
κειο τῶν  Ἀθηνῶν, εἶχε σοβαρὰ 
προβλήματα ὑγείας. Οἱ γιατροὶ 
τοῦ συνέστησαν νὰ πάει σὲ μέ-
ρος ποὺ ὑπῆρχαν ἰαματικὰ λου-
τρά. Ζήτησε μετάθεση σ’ αὐτὴ 
τὴ λουτρόπολη, γιὰ νὰ μπορεῖ 
νὰ κάνει τὴ θεραπεία. Κοντά 
του εἶχε πάντα τὴν κόρη του 
τὴν  Ἄννα, τὴν ὁποία μεγάλωσε 
ὁ ἴδιος, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἔχασε 
τὴ μητέρα της. Τῆς εἶχε φοβερὴ 
ἀδυναμία.  Ἦταν γι’ αὐτὸν ὅ,τι 
πολυτιμώτερο εἶχε στὴ ζωή. Δὲν 
τὴν ἀποχωριζόταν ποτέ. Τὸν συ-
νόδευε ἀκόμα καὶ στὸ θεραπευ-
τήριο. Καθόταν στὴν αἴθουσα 
ἀναμονῆς καὶ τὸν περίμενε, μέ-
χρι νὰ τελειώσει τὴ θεραπεία του 
καὶ νὰ γυρίσουν μαζὶ στὸ σπίτι.

Τὸ κορίτσι ὅμως ἔνιωθε δυ-
στυχισμένο.  Ὁ πατέρας ἦταν 
ἄνθρωπος αὐστηρῶν ἠθικῶν 
ἀρχῶν, σοβαρός, ὀλιγόλογος, 
πιεστικός.  Ἡ  Ἄννα δὲν μπο-
ροῦσε οὔτε φιλίες νὰ ἀποκτή-
σει, οὔτε νὰ διασκεδάσει ὅπως 
τ’ ἄλλα παιδιὰ τῆς ἡλικίας της. 
Τὸ βλέμμα τοῦ πατέρα της τὴν 
παρακολουθοῦσε διαρκῶς. Στὸ 
σχολεῖο οἱ συμμαθητές της τὴ 
θεωροῦσαν ἀκατάδεκτη καὶ δὲν 
τὴν πλησίαζαν. Κι αὐτὴ ζοῦσε 
μόνη τὸ κρυφό της δρᾶμα.

Τὸ μόνο φωτεινὸ σημεῖο μέσα 

στὸ σκοτάδι τῆς μοναξιᾶς της ἦταν 
ἡ μορφὴ τοῦ  Ἀντώνη.  Ἕνα παιδὶ 
ἁπλό, συνεσταλμένο, ἄριστος μα-
θητής.  Ἡ  Ἄννα τὸν θαύμαζε καὶ 
ἔνιωθε μιὰ ἰδιαίτερη συμπάθεια.  
Ἦταν σὰν νὰ εἶχε βρεῖ σ’ αὐτὸν μιὰ 
ἀδελφὴ ψυχή.  Ὁ καθηγητής - πα-
τέρας καταλάβαινε τὸ ἐνδιαφέρον 
τῆς κόρης του γιὰ τὸν μαθητή του, 
καὶ αὐτὸ τὸν ἐνοχλοῦσε. Γνώριζε 
πὼς ὁ  Ἀντώνης ἦταν φτωχόπαι-
δο, ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα, πὼς ἡ 
μητέρα του δούλευε καθαρίστρια 
στὸ θεραπευτήριο. Δὲν ἤθελε ἡ 
κόρη του νὰ συναναστρέφεται μὲ 
ἕνα παιδὶ ἀπὸ κατώτερη κοινω-
νικὴ τάξη.

Ἡ σχολικὴ χρονιὰ τελείωσε.  
Ἦταν ἡ τελευταία μέρα τῶν ἐξε-
τάσεων. Θὰ ἔγραφαν μαθημα-
τικά.  Ἡ  Ἄννα δυσκολευόταν 
στὴ λύση κάποιου προβλήμα-
τος, καὶ ἀναγκάστηκε κάποια 
στιγμὴ καὶ μὲ κάποιο δισταγμό, 
λίγο πρὶν μποῦν στὴν αἴθουσα 
γιὰ τὶς ἐξετάσεις, νὰ ζητήσει τὴ 
βοήθεια τοῦ  Ἀντώνη, ποὺ ἦταν 
δυνατὸς στὰ μαθηματικά. Τὴν 
εἶδε ὁ πατέρας της ποὺ μιλοῦσε 
μαζί του, ἔτρεξε κοντά της καὶ 
τὴν ἅρπαξε ἀπὸ τὸ μπράτσο.  Ἡ 
φωνή του ἀκούστηκε ἄγρια:

–  Ἄλλη φορὰ μὴν πλησιά-
σεις τὸν γιὸ τῆς καθαρίστριας!

Τὰ μάτια τῆς  Ἄννας βούρκω-
σαν.  Ὁ  Ἀντώνης πληγώθηκε.  
Ἔφυγε, χωρὶς νὰ πεῖ λέξη.

Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ πάρουν οἱ 
μαθητὲς τ’ ἀπολυτήριά τους 
καὶ ὁ καθένας ν’ ἀκολουθήσει 
τὸν δρόμο του. Τὸ ἄλλο πρωὶ 
ἡ  Ἄννα μὲ τὸν πατέρα της φύ-
γανε γιὰ τὴν  Ἀθήνα. Δὲν μπό-
ρεσε οὔτε ν’ ἀποχαιρετήσει τὸν  
Ἀντώνη, οὔτε κἂν νὰ τοῦ ζητήσει 
συγγνώμη γιὰ τὴ συμπεριφορὰ 
τοῦ πατέρα της. Καὶ αὐτὸ τὴν 
ἔκανε νὰ ὑποφέρει ἀφάνταστα.

Ἀπὸ τὶς σκέψεις της τὴ διέκο-
ψε ἡ μορφὴ ἑνὸς νεαροῦ ποὺ 
ἦρθε καὶ στάθηκε μπροστά της.  
Ἡ  Ἄννα κοντοστάθηκε. Στὴν 
ἀρχὴ δὲν τὸν ἀναγνώρισε. Εἶχαν 
περάσει τόσα χρόνια.  Ἔμειναν 
γιὰ λίγο καὶ οἱ δύο ἀσάλευτοι 
καὶ ἀμίλητοι.  Ὁ νεαρὸς διέκοψε 
πρῶτος τὴ σιωπή: 

–  Ἄννα, πῶς βρίσκεσαι ἐδῶ 
τέτοια ὥρα μόνη;

–  Ἀντώνη, εἶπε ἡ  Ἄννα μὲ τρε-
μάμενη φωνή. Πότε γύρισες;  Ἀπὸ 
τὴ μητέρα σου πληροφορήθηκα 
πὼς βρίσκεσαι στὸ ἐξωτερικό. 

– Ἐπέστρεψα μόλις χθὲς 
βράδυ. Καὶ ἀπὸ αὔριο ἀρχίζω 
ἐργασία στὸ θεραπευτήριο ὡς 
φυσιοθεραπευτής.  Ὁ πατέρας 
σου πῶς εἶναι;

– Δυστυχῶς ἡ κατάστασή 
του χειροτερεύει. Τώρα κινεῖται 
πάνω σὲ ἀναπηρικὸ καρότσι.  
Ἀναγκάστηκε νὰ παραιτηθεῖ 
ἀπὸ τὴ δουλειά του. Μέναμε 
στὴν  Ἀθήνα πέντε χρόνια, μέχρι 
νὰ τελειώσω τὸ Πανεπιστήμιο. 
Σπούδασα φιλολογία.  Ἐρχόμα-
σταν ἐδῶ κάθε καλοκαίρι, γιατὶ 
ἡ θεραπεία τὸν ἀνακουφίζει κά-
πως ἀπὸ τοὺς πόνους.

– Τώρα θὰ ἀναλάβω ἐγὼ τὴ 
θεραπεία του, εἶπε ὁ  Ἀντώνης 
χαμογελώντας. Μὲ τὶς νέες με-
θόδους ποὺ ἐφαρμόζουν στὴ 
Σουηδία θὰ προσπαθήσω νὰ 
τὸν βοηθήσω νὰ γίνει καλά.

– Καὶ μιλᾷς,  Ἀντώνη, μὲ τό-
ση καλοσύνη γιὰ τὸν καθηγητή 
σου ποὺ σὲ πλήγωσε κάποτε, 
χωρὶς νὰ τοῦ κρατᾷς κακία; εἶπε 
ἡ  Ἄννα μὲ ἀπορία.

–  Ὄχι, μόνο κακία δὲν τοῦ 
κρατῶ, ἀλλὰ τοῦ χρωστῶ κι 
εὐγνωμοσύνη.  Ἡ ἡμέρα ἐκεί-
νη στάθηκε ὁ πιὸ σημαντικὸς 
σταθμὸς στὴ ζωή μου. Μέχρι 
τότε δὲν εἶχα σκεφθεῖ τίποτε 

Ἐκεῖνο τὸ καλοκαίρι
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γιὰ τὸ μέλλον μου. Τὰ λόγια 
τοῦ πατέρα σου καὶ τὰ δικά 
σου δάκρυα μ’ ἔκαναν νὰ πά-
ρω τὴν πιὸ σοβαρὴ ἀπόφαση:  
Ἕνας φίλος μου σπούδαζε στὴ 
Σουηδία φυσιοθεραπευτής. Θὰ 
ἔκανα κι ἐγὼ τὸ ἴδιο. Μοῦ ἔδωσε 
ἡ μητέρα μου χρήματα ἀπὸ τὶς 
λίγες οἰκονομίες ποὺ εἶχε, καὶ 
ἔφυγα ἀμέσως τὴν ἄλλη μέρα.  
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι στὴν ἀρχὴ 
συνάντησα ἄπειρες δυσκολίες. 
Τὶς ξεπερνοῦσα πάντοτε, ὅταν 
σκεφτόμουν τὸν πατέρα σου.  
Ἀπὸ πεῖσμα καὶ ἐγωισμό, δὲν 
ἤθελα νὰ ξαναγυρίσω πίσω καὶ 
νὰ εἶμαι μόνο «ὁ γιὸς τῆς κα-
θαρίστριας». Καὶ μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς προσευχὲς τῆς 
μάννας μου τὰ κατάφερα. Τώ-
ρα ὅμως τὸ πεῖσμα μοῦ πέρασε. 
Νιώθω μόνο ἀγάπη γιὰ τὸν συ-
νάνθρωπο, καὶ θ’ ἀγωνιστῶ νὰ 
κάνω σωστὰ τὸ καθῆκόν μου.

Τὰ λόγια τοῦ  Ἀντώνη ἔκαναν 
τὰ δακρυσμένα μάτια τῆς  Ἄννας 
νὰ λάμψουν σὰν τὸ οὐράνιο τό-
ξο μετὰ τὴν καταιγίδα. Οἱ τελευ-
ταῖες ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου φώτισαν 
τὰ χαρούμενα πρόσωπα τῶν 
δύο παιδιῶν.

Καὶ ἀπὸ τότε πέρασαν πολλὰ 
καλοκαίρια μαζί.  Ὅμως ποτὲ δὲν 
ξέχασαν ἐκεῖνο τό... εὐτυχισμένο 
καλοκαίρι!

ΚΑΙΤΗ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ο δρόμος 
(Τὸ κομποσκοίνι)

Ὁ δρόμος εἶναι μακρύς...
Ὅταν ἡ κούραση μὲ βαραίνει,
πάντα βρίσκω ἕνα σκιερὸ μέρος ν’ ἀνασάνω...
Ν’ ἀναλογιστῶ πόσο ἔχω προχωρήσει...
καὶ ν’ ἀνασυνταχτῶ γιὰ τὴ συνέχεια.

Ὅταν ὁ πόνος ἔχει τὸ πάνω χέρι στὴν ὕπαρξή μου, 
πάντα βρίσκεται ἕνας κορμὸς δέντρου, πάνω του ν’ ἀκουμπήσω,
μέχρι αὐτὸς νὰ χαμηλώσει καὶ
νὰ ξανάβρω τὸ κουράγιο μου νὰ συνεχίσω...

Ὅπου ἡ γῆ ξερή, χωρὶς σκιά, μικρὴ μιὰ ἔρημος,
καὶ οὔτε πηγάδι τὴ δίψα μου νὰ σβήσω,
μιὰ ὑποψία ποὺ μ’ ἀγγίζει μοῦ μηνᾷ:
Δυὸ βήματα πιὸ κεῖ, μετὰ κι ἀπὸ τὴν πρώτη στροφή,
κάποιο πουλὶ ξανὰ θ’ ἀκουστεῖ
τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς νὰ κελαηδεῖ...

Ἀνάρια καὶ πού, κάποιο λουλούδι σειέται
ἁπαλοφύσητα τὸ πέρασμά μου χαιρετώντας...
Καὶ οὔτε μετρῶ πιά, μέσα στοῦ χρόνου τὴ ροή,
τὰ χαμένα καὶ ὅσα ἁρπαγμένα...
Ἡ καρδιά μου κτυπᾷ τὸ βῆμα νὰ διπλιάζω
μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη γερὰ νὰ μὲ στηρίζει...

Σὲ ὅποια γωνιὰ τοῦ δρόμου, τὰ κερδισμένα μου μετρῶ
ἕνα-ἕνα, μ’ αὐτὰ νὰ φτιάξω κομποσκοίνι προσευχῶν...

Ε.Μ.
«Ο

 Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

 Τ
Η

Σ
 Ε

Λ
Λ

Η
Ν

ΙΔ
Ο

Σ
» 

- 
ΙΟ

Υ
Λ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Υ
ΓΟ

Υ
Σ

Τ
Ο

Σ
  

2
0

1
5

 -
 6

1
0

137



Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρὸ 
ἦταν ἕνας ἄνθρωπος. 
Πορευόταν στὴ ζωή 

του μὲ θάρρος καὶ λεβεντιά.  
Ἔμοιαζε μὲ τὸν τεράστιο γε-
ρο-πλάτανο τῆς πλατείας τοῦ 
χωριοῦ του, ποὺ κάτω ἀπὸ τὴ 
βαριὰ σκιά του διαδραματίζο-
νταν ὅλα τὰ δυσάρεστα καὶ τὰ 
εὐχάριστα γεγονότα τοῦ χωριοῦ.  
Ἔτσι καὶ αὐτός, ὄρθιος μαχητὴς 
τῆς ζωῆς, ἔβαζε στόχους, ποὺ 
ἄλλους πετύχαινε καὶ ἄλλους 
ὄχι. Συνοδοιπόρος μὲ ἄλλους 
ἀνθρώπους, καλοὺς καὶ κακούς, 
ἀγωνιζόταν στὸν στίβο τῆς ζωῆς.  
Ἦταν πολὺ ἱκανοποιημένος, ποὺ 
πολλοὶ ζητοῦσαν τὶς συμβουλές 
του καὶ τὴ γνώμη του γιὰ πολλὰ 
θέματα.

Παράλληλα, ὅμως, στὴ ζωή 
του τὸν ἀκολουθοῦσαν δύο 
φωνὲς μέσα του.  Ἡ μία ἦταν ἡ 
ἁπλῆ καὶ συνετὴ φωνὴ τῆς συ-
νείδησής του.  Ἡ ἄλλη ἦταν ἡ 
στριγγιὰ φωνὴ τοῦ ἐγωισμοῦ.

Γιὰ κάθε καλή του πράξη, 
ἡ συνείδησή του τοῦ ἔλεγε ὅτι 
ἁπλῶς αὐτὸ ποὺ ἔκανε ἦταν τὸ 
αὐτονόητο. Γι’ αὐτὸ εἶχε ἔλθει 
στὴ ζωή, γιὰ νὰ συναντήσει τὸν 
ἄλλο, νὰ τὸν εὐεργετήσει καὶ νὰ 
τὸν ἀγαπήσει.

Ὁ ἐγωισμὸς εἶχε ἄλλη γνώ-
μη. Τὸν χειροκροτοῦσε καὶ τοῦ 
ἔλεγε:

– Μπράβο! Αὐτὴ τὴν καλὴ 
πράξη δὲν τὴν κάνουν ἄλλοι, 
καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ σοῦ ἔχουν 
ὑποχρέωση.

Ὁ ἄνθρωπός μας ἐπιλέγει τὴ 
δεύτερη φωνή, τὴ γνώμη τοῦ 
ἐγωισμοῦ – τὸν βολεύει καλύ-
τερα, τοῦ τονώνει τὸ ἐγώ του καὶ 
τοῦ δίνει κίνητρα, γιὰ νὰ κάνει 
καὶ ἄλλες καλὲς πράξεις μὲ στό-
χο τὴν ἐπιβράβευση.

–  Ἄσε, μωρέ, τὴ συνείδηση 

νὰ κοιμᾶται! ἐγὼ προσφέρω, 
ἐγὼ βοηθάω, ἐγὼ συμβου-
λεύω, ἐγὼ ἀγωνίζομαι γιὰ τοὺς 
ἄλλους, καὶ νὰ μὴ μοῦ ἔχουν 
ὑποχρέωση; Θὰ εἶναι ἀχάρι-
στοι. Καὶ οὔτε θεωρῶ σωστό, 
ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, νὰ συγχωρῶ 
αὐτοὺς ποὺ μὲ ἔχουν βλάψει.  
Ἠλίθιος εἶμαι; 

Μέσα ὅμως στὴν πορεία τῆς 
ζωῆς του, πότε πότε, κάνει τὴν 
ἐμφάνισή του ἕνα προσωπάκι.  
Ὅσο ἦταν νέος, ἡ παρουσία του 
ἦταν πιὸ σπάνια, ὅσο ὅμως περ-
νοῦσαν τὰ χρόνια, ἡ παρουσία 
του εἶναι ὅλο καὶ πιὸ συχνὴ καὶ 
ἐνοχλητική.

– Μπά! γιατί ἐγὼ τώρα νὰ 
ἀσχολοῦμαι μὲ ἕνα τιποτένιο 

πραγματάκι καὶ νὰ μὲ ἀπασχο-
λεῖ τόσο πολὺ ἡ παρουσία του;

– Πῶς σὲ λένε, προσωπάκι;  
Ἔχεις ὄνομα; 

–  Ἀμέ, πῶς δὲν ἔχω, χωρὶς 
ὄνομα θὰ ἤμουνα; τοῦ λέει μὲ 
ἀναίδεια. Μὲ λένε Φόβο.

– Φόβο; καὶ ποῦ μένεις;
– Χὰ χά, γέλασε. Μέσα σου 

μένω.  Ἐσὺ μὲ κάλεσες. Τὸ ξέ-
χασες;

– Πότε σὲ κάλεσα;
–  Ἀπὸ τότε ποὺ ἐπέλεξες τὸν 

πατέρα μου, τὸν  Ἐγωισμό, γιὰ 

συμπαραστάτη σου. Μὲ πῆρε 
μαζί του καὶ μοῦ εἶπε: «Κάτσε 
ἐκεῖ, καὶ θἄρθει ἡ σειρά σου». 
Καὶ ἦρθε ἡ σειρά μου, τώρα ποὺ 
ἐσὺ μεγάλωσες.  Ὁ ἄνθρωπος 
νευρίασε. Δὲν μποροῦσε νὰ πι-
στέψει ὅτι θὰ ἐρχόταν ἡ ὥρα ποὺ 
ἕνα σαχλὸ προσωπάκι θὰ κά-
νει τὴν ἐμφάνισή του καὶ θὰ τὸν 
κοροϊδεύει, κάθε φορὰ ποὺ πο-
νάει, ποὺ εἶναι μόνος, ποὺ δὲν 
εἶναι τὸ ἐπίκεντρο σὲ μιὰ παρέα, 
ποὺ δὲν τὸν ὑπολογίζουν ὅπως 
ἐκεῖνος θέλει.

– Τί ἀχάριστοι ποὺ εἶναι οἱ 
ἄνθρωποι!  Ἐγώ, ποὺ τόσα 
ἔκανα στὴ ζωή μου γιὰ τοὺς 
ἄλλους, τώρα βρίσκομαι στὸ 
περιθώριο.

– Γιὰ τοὺς ἄλλους; Γιὰ μένα 
τὄκανες, ποὺ εἶμαι ἐσύ, εἶπε ἡ 
στριγγιὰ φωνή. Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ 
σοὔχω στείλει τὸν γιό μου, τὸν 
Φόβο, γιὰ νὰ δεῖς ὅτι δὲν εἶναι 
τίποτα δικό σου.

Ὁ ἄνθρωπος ἔμεινε μετέω-
ρος, μόνος... Τὸν ἔπιασε πανι-
κός.

– Πῶς ἔμπλεξα! τί εἶναι αὐτό; 
δηλαδή, ὅλη μου ἡ ζωὴ εἶχε μιὰ 
μεγάλη δόση οὐτοπίας; Δὲν 
μπορεῖ, κάτι ἄλλο θὰ ὑπάρχει. 
Γιὰ κάτσε, βρὲ παιδί μου, νὰ 

Οἱ ἀόρατοι συνοδοιπόροι τῆς ζωῆς

K

K
Παράξενο πρᾶγμα! Αὐτὴ ἡ ἀγάπη, ποὺ στέλνει 
στὸν ἄλλο, αὐτόματα τοῦ ἐπιστρέφει καὶ γεμίζει 

τὴν ψυχή του μὲ μιὰ ὑπέροχη θαλπωρή.
Καὶ ὁ «τὰ ἄνω θρώσκων» ἄνθρωπος βλέπει 

τελικὰ ὅτι ἀποκτᾷ ἀξία, μόνο ἐπειδὴ εἶναι παιδὶ 
τοῦ Θεοῦ.
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ἀκούσω κι αὐτὴ τὴ συνείδηση, 
ποὺ τὴν ἔχω φιμώσει τόσα χρό-
νια...

Ἀντὶ γιὰ τὴ συνείδηση, ξε-
προβάλλει ἕνα χαριτωμένο 
ἀγγελικὸ προσωπάκι, ποὺ τοῦ 
χαμογελάει. Εἶναι κοριτσάκι.

– Πῶς σὲ λένε, κοριτσάκι;
– Μὲ λένε Ταπείνωση.
– Καὶ ποῦ μένεις;
– Μένω στὸν οὐρανό. Πάω 

ὅμως ὅπου μὲ καλοῦν, γιατὶ ὁ 
Πατέρας μου μοῦ ἔχει πεῖ ὅτι 
πρέπει νὰ σέβομαι τὴν ἐλευθε-
ρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ἄνθρωπος, γοητευμένος 
ἀπὸ τὸ κοριτσάκι, τὴν Ταπείνω-
ση, κοιτάζει στὸ βάθος καὶ βλέ-
πει τὸν Φόβο νὰ τρέμει ὁλόκλη-
ρος πανικόβλητος καὶ νὰ λέει:

– Πάει, τελείωσε, φεύγω, δὲν 
ἔχω ἐγὼ θέση ἐδῶ.

Ἄρχισε ἡ εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ 
του ποὺ κυριαρχοῦσε μέσα του 
νὰ θαμπώνει καὶ σιγὰ σιγὰ νὰ 
χάνεται. Στὴ θέση του μπῆκαν 
πολλὰ πρόσωπα γνωστά, ἄγνω-
στα, ἀγαπητά, ὄμορφα, τῶν 
ἐχθρῶν, τῶν φίλων, καὶ στὴ μέ-
ση ἡ Ταπείνωση, τὸ κοριτσάκι, 
μὲ τὸ χαμόγελο.

Ὁ ἄνθρωπος ἐνθουσιάστηκε 
μὲ αὐτὸ τὸ ὑπέροχο ψηφιδωτὸ 
τῶν προσώπων ποὺ ἔβλεπε γύ-
ρω του.  Ἦταν πάντα γύρω του, 
ἦταν οἱ συνάνθρωποί του, ποὺ 
συζοῦσε μαζί τους καὶ δὲν τοὺς 
ἔβλεπε, γιατὶ ἔνα τεράστιο «ἐγώ» 
τοῦ θάμπωνε τὴν εἰκόνα.

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι 
εἶχαν γι’ αὐτὸν ἕνα ἀδιάφορο 
πρόσωπο, ἀλλὰ τοὺς χρειαζό-
ταν, γιατὶ ὁ ἐγωισμὸς εἶναι ἀδη-
φάγος, δὲν ζεῖ χωρὶς τὰ χειρο-
κροτήματα τῶν ἄλλων, καὶ οἱ 
ἄλλοι ἦταν ὅλοι αὐτοί.

Τώρα ὅμως ποὺ γνώρισε 
τὴν ταπείνωση, ἡ λέξη «ἄλλος» 
ἄλλαξε ἀμέσως σημασία.  Ἄλλος 
εἶναι ὁ διπλανός, ὁ παραδιπλα-
νός, ὁ πιὸ πέρα καὶ ὁ παραπέρα, 
εἶναι αὐτὸς ποὺ κλαίει, ποὺ γε-
λάει, ποὺ βρίζει, ποὺ προσεύ-

χεται.
Ὁ ἄνθρωπος ἔνιωσε νὰ λυ-

γίζει... Δὲν τὸ περίμενε τότε πὼς 
αὐτὸ τὸ κοριτσάκι μὲ τὸ ὑπέροχο 
ὄνομα θὰ τοῦ ἄλλαζε τὴ ζωή.

Ὁ  Ἐγωισμὸς καὶ ὁ Φόβος 
δραπέτευσαν ἀπὸ τὴ ζωή του 
καταντροπιασμένοι. Καὶ αὐτὸς 
τώρα πλέον δὲν φοβᾶται, γιατὶ 
γυρίζει δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ 
βλέπει τὸ πρόσωπο τοῦ συναν-
θρώπου του, ποὺ νιώθει νὰ τὸν 

ἀγαπάει.
Παράξενο πρᾶγμα! Αὐτὴ ἡ 

ἀγάπη, ποὺ στέλνει στὸν ἄλλο, 
αὐτόματα τοῦ ἐπιστρέφει καὶ γε-
μίζει τὴν ψυχή του μὲ μιὰ ὑπέ-
ροχη θαλπωρή.

Καὶ ὁ «τὰ ἄνω θρώσκων» 
ἄνθρωπος βλέπει τελικὰ ὅτι 
ἀποκτᾷ ἀξία, μόνο ἐπειδὴ εἶναι 
παιδὶ τοῦ Θεοῦ.

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ-ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ

Ξερριζώματα

Πολλὲς φορὲς κορμόκοψε ὁ Θᾶνος τ’ ἀγριοδέντρι,
μὰ κεῖνο ξαναβλάσταινε φυτιὲς καὶ κορμοκλώνια.
Καὶ νάτον τώρα, τ’ ἄνοιξε βαθύλακκο στὴ βάση,
καὶ τοὔκοβε μὲ τὸν κασμά, μακριά, μακριά, τὶς ρίζες.

Κι ἐβόγγαγε ὁ βαρὺς κασμᾶς κι ἐσπίθιζε τὸ φτυάρι
κι ἕνας ἱδρώτας ἀχνιστὸς αὐλάκωνε τὸ Θᾶνο.

Καὶ ὅταν τὸ ριζόκορμο ξαπλώθη νικημένο, 
εἶπε κι ἐκεῖνος σύχαρος τὴν ὄμορφή του σκέψη:
«Σ’ αὐτὴ τὴ θέση ἀργότερα, ἂν ὁ Θεὸς θελήσει,
θὰ βάλω κάποιο λιόκλαρο, νὰ δίνει ἐλιὲς καὶ λάδι».

Ἐκοίταξα τὸν ἄνθρωπο, τὶς ρίζες καὶ τὸ λάκκο, 
φαντάσθηκα τὸ λιόδεντρο μὲ χάρες φορτωμένο,
κι ἐπῆρα τὴν ἀπόφαση κι ἐγὼ νὰ ξερριζώσω
τὸ πάθος ποὺ κορφολογῶ, κι αὐτὸ ξαναβλασταίνει.

Κι ἐβόγγαγε ὁ βαρὺς κασμὰς κι ἐσπίθιζε τὸ φτυάρι
κι ἕνας ἱδρώτας ἀχνιστὸς αὐλάκωνε κι ἐμένα...

ΧΡ. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
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Εἰσαγωγή

Ἡ ψυχολογικὴ ἔνταση εἶναι 
μιὰ δυσάρεστη ἐμπειρία, ἀντί-
δραση σὲ πραγματικὲς ἢ προ-
βλεπόμενες ὀδυνηρὲς κατα-
στάσεις. Εἶναι ὑπερτονία τοῦ 
ὅλου ὀργανισμοῦ ὑπὸ πιεστικὲς 
συνθῆκες.

Οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἔντασης 
δὲν εἶναι ὁπωσδήποτε βλαπτι-
κές.  Ἀρχικὰ μάλιστα εἶναι προ-
στατευτικές. Οἱ ἐκδηλώσεις εἶναι 
βιολογικὲς καὶ ψυχολογικές, δο-
μικὲς ἢ λειτουργικές, φανερὲς ἢ 
καλυμμένες1,2.

Κατὰ τὴ θετικὴ πλευρά, ἡ 
ἔνταση βοηθεῖ στὴ διατήρηση 
ὁμοιοστασίας παρὰ τὶς συμ-
βαίνουσες ἀλλαγές, καὶ στὴν 
αὔξηση κινήτρων γιὰ δράση, 
ἐμπειριῶν μάθησης, δημιουρ-
γικότητας καὶ ἱκανοποίησης ἀπὸ 
τὴν ἐπιτυχία αὐτῶν.  Ἀντίθετα, 
ὅμως, προκαλεῖται δυσφορία, 
ὅταν οἱ ἀνάγκες τοῦ ἀτόμου 
δὲν μποροῦν νὰ ἐκπληρωθοῦν, 
ὅταν ἀπειλοῦνται ἡ ἀκεραιότητα 
καὶ ἡ εὐεξία του, ὅταν δοκιμά-
ζει βλάβη, ἀπώλεια ἢ πρόκληση 
καὶ ὅταν ἀναγκάζεται νὰ λυπηθεῖ 
ἢ νὰ δώσει νέα ἑρμηνεία στὴν 
περίσταση ἢ νὰ ἀποκτήσει κά-
ποια νέα ἐμπειρία μὲ τὴν εὐκαι-
ρία.  Ἔτσι, κάθε ἐμπειρία ἔντασης 
ποὺ προκαλεῖ δυσφορία μπορεῖ 
νὰ ἀφήσει ψυχοσυναισθηματικὴ 

ἀδυναμία, πολλὲς φορὲς μὴ 
ἀναστρέψιμη3.

Ἐνδεικτικὰ αἴτια 
τῆς ψυχολογικῆς ἔντασης

Εἶναι δυνατὸν νὰ προκαλέ-
σουν ἔνταση τὰ ἀκόλουθα συ-
ναισθήματα:

–  Ἡ ἀκαταστασία τῶν πα-
ρόντων, ὁ σάλος τῶν γεγονό-
των, ἡ φευγαλέα παροδικότη-
τα τῶν προσκαίρων.  Ἀνησυχία 
καὶ ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον τῶν 
παιδιῶν, γιὰ τὸν πατέρα ποὺ 
κινδυνεύει νὰ χάσει τὴ δουλειά 
του. Γιὰ τὴ στενότητα τῶν οἰκο-
νομικῶν τῆς οἰκογένειας. Γιὰ τὴν 
ἐξόφληση τῶν λογαριασμῶν, 
γιὰ τὰ τόσα προβλήματα τῆς 
κάθε στιγμῆς.

– Δυνητικὰ ἐντασιογόνα γε-
γονότα μποροῦν ἐπίσης νὰ εἶναι:

•  Ἐνεργὸς ἢ ἀπειλούμενη ἀρρώ-
στια.

• Πόνος μὲ πιθανὴ ἢ διαπιστω-
θεῖσα διάγνωση καρκίνου.

• Γέννηση ἀνάπηρου παιδιοῦ.
• Θάνατος ἀγαπημένου προσώ-

που.
•  Ἀπώλεια ἐργασίας ἢ περιου-

σίας, μετάθεση.
• Σεισμός, πόλεμος.
•  Ἀποτυχία σὲ διαγωνισμοὺς ἢ 

στὸν γάμο ἢ διαζύγιο.
•  Ἀπαισιόδοξες προβλέψεις, 

συναισθήματα φόβου, ὀργῆς, 
ἀπελπισίας, ζηλοτυπίες.

•  Ἐσωτερικὲς συγκρούσεις, 
ἐνοχές.

•  Ἀπειλὲς στὴν αὐτοεκτίμηση, 
ματαίωση σχεδίων.

• Κοινωνικὴ ἀπομόνωση, αἰσθή-
ματα ἀνεπάρκειας, ἐξάρτησης, 
ἀχρηστίας καὶ ἄλλα παρόμοια.

– Πολλοὶ ἐρευνητὲς ἔχουν με-
λετήσει τὶς ψυχολογικὲς ἐμπειρίες 
ποὺ προκαλοῦν τὴν ἔνταση τῆς 
ἐργασίας, ἡ ὁποία ὀνομάζεται 
ἐπαγγελματικὴ κόπωση. Αὐτὴ 
χαρακτηρίζεται ἀπὸ ψυχική, 
σωματικὴ καὶ πνευματικὴ κατα-
βολὴ καὶ ἐξάντληση, συνοδευό-
μενη ἀπὸ χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση, 
ἀρνητικὴ στάση πρὸς τὴν ἐργα-
σία, αἴσθημα προσωπικῆς ἀπο-
τυχίας καὶ ἐνοχῆς, προβληματικὴ 
συμπεριφορὰ ἐκτόνωσης στὴν 
οἰκογένεια, μέχρι καὶ κατάθλιψη4.

Ἡ σχέση τῆς ψυχολογικῆς 
ἔντασης μὲ τὴν ὑγεία

Ὅταν ἡ ἔνταση βιώνεται συ-
χνά, παρατείνεται καὶ χρονίζει, 
τότε ἐπιβαρύνει τὴν ὑγεία μας.  
Ἐπιδρᾷ στὴν προδιάθεση, στὴν 
ἐμφάνιση, στὴν πορεία καὶ θε-
ραπεία (ἐπιβράδυνση ἢ καὶ μα-
ταίωση) πολλῶν σωματικῶν καὶ 
ψυχικῶν διαταραχῶν καὶ ἀσθε-
νειῶν5.

Χειρισμὸς καὶ ὑπέρβαση 
τῆς ψυχολογικῆς ἔντασης

K

K
Ὅταν ἡ ἔνταση βιώνεται συχνά, παρατείνεται καὶ χρονίζει, τότε ἐπιβαρύ-

νει τὴν ὑγεία μας.  Ἐπιδρᾷ στὴν προδιάθεση, στὴν ἐμφάνιση, στὴν πορεία 
καὶ θεραπεία (ἐπιβράδυνση ἢ καὶ ματαίωση) πολλῶν σωματικῶν 

καὶ ψυχικῶν διαταραχῶν καὶ ἀσθενειῶν.
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Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρονται 
μερικὰ προβλήματα ὑγείας ποὺ 
προκαλεῖ ἡ συχνὴ καὶ παρατετα-
μένη ψυχικὴ ἔνταση:

•  Ἐμφάνιση ἢ ἀπορρύθμιση 
σακχαρώδους διαβήτου

•  Ὑπέρταση αἵματος
•  Ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
• Λοιμώξεις
• Δερματικὰ νοσήματα
• Ρευματοειδὴς ἀρθρῖτις
• Καρκίνος
•  Ἐρεθισμὸς τοῦ κεντρικοῦ νευ-

ρικοῦ συστήματος: σύγχυση, 
ἀποπροσανατολισμός, διατα-
ραχὴ σκέψης, ὑπερκινητικότη-
τα, κεφαλαλγία, ἀυπνία, ψυ-
χοπίεση, ἄγχος, μελαγχολία. 
Κι ἀκόμη, σκέψεις ἀρνητικὲς 
ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀθερά-
πευτο ἐγωισμό, ματαιοδοξίες, 
χαιρεκακίες, ἐκδικητικὲς σκέ-
ψεις φθόνου, ἀπαισιοδοξίας, 
σκέψεις ποὺ δημιουργοῦν 
ἐνοχὲς κ.ἄ.

Ὅσα ἀναφέρθηκαν παρα-
πάνω μποροῦν καὶ νὰ προκα-
λέσουν ἔνταση καὶ νὰ ἐμφανι-
σθοῦν ὡς προκληθέντα ἀπὸ 
βιούμενη ἔνταση.

Παράγοντες ποὺ ἐπηρε-
άζουν τὴν προσαρμογὴ 
στὴν ἔνταση καὶ τρόποι 

ἐκτόνωσής της

Ἡ ἔνταση εἶναι μιὰ κατάστα-
ση ἀνησυχίας, ἀβεβαιότητας 
καὶ ἀγωνίας. Περισσότερο προ-
καλεῖται ἀπὸ τὴν προσδοκία, 
συχνὰ ἀκαθόριστη, καὶ λιγώτερο 

ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα.  Πολλὲς 
φορές, αὐτὸ ποὺ φοβόμαστε δὲν 
συμβαίνει, ὅμως ἡ ἐσωτερικὴ 
ἐπίπτωση ἔχει συντελεσθεῖ. Γιὰ 
τὸ τίποτε...

Τὸ φαινόμενο καὶ ἡ βαρύτητα 
τῆς ἔντασης ποὺ δοκιμάζει ἕνα 
ἄτομο καὶ ὁ βαθμὸς προσαρ-
μογῆς του στὴ δεδομένη στιγμὴ 
δὲν μποροῦν νὰ ὑπολογισθοῦν 
μὲ τὴν ἀντικειμενικὴ ἐκτίμηση 
τοῦ ἐντασιογόνου ἐρεθίσμα-
τος. Καὶ αὐτό, ἐπειδὴ ἀκριβῶς 
ἐξαρτῶνται ἀποφασιστικὰ ἀπὸ 
τὴν εὐαισθησία, καθὼς καὶ ἀπὸ 
τοὺς βιολογικοὺς καὶ ψυχο-
κοινωνικοὺς μηχανισμοὺς ποὺ 
διαθέτει τὸ ἄτομο, καὶ ἀπὸ τὸν 
πνευματικό του προσανατολι-
σμό7: ἀπὸ τὴν πίστη του στὸν 
Θεό.  Ὁ Πολέμης τονίζει:

«Μὴ φοβηθεῖς αὐτὸν ποὺ στήριξε
στὴν πίστη ἐπάνω τὴν ἐλπίδα·
τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται,
μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα»8.

Ἐπίσης, ὁ βαθμὸς προσαρ-
μογῆς τοῦ ἀτόμου στὴν ἐμπει-
ρία τῆς ἔντασης ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὴν ψυχικὴ καλλιέργειά του, 
τὴν ταπείνωση, τὴν ὑπομονή, 
τὴν προσευχή του σὲ ὅλες τὶς 
περιστάσεις.  Ὁ Μέγας Βασίλειος 
μᾶς συμβουλεύει: «Προσευχῆς 
καιρὸς ἔστω πᾶς ὁ βίος»9.

Εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ ἀντι-
μετωπίσει θετικὰ καὶ ἐποικοδο-
μητικὰ τὴν ἔνταση ὅποιος βλέπει 
τὴ ζωὴ ὡς βάρδια στὶς Θερμο-
πύλες, ὡς χρέος, ὡς ὑπηρεσία 
στὸν συνάνθρωπο, ὡς ἀνοδικὴ 
πορεία πρὸς τὴν πνευματικὴ 

τελειότητα, ὁπότε δὲν αἰφνιδιά-
ζεται ἀπὸ τὶς δυσκολίες καὶ ἀντι-
ξοότητες.  Ἀνακαλεῖ τὸν λόγο 
τοῦ  Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου: «Οὐδεὶς 
εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνῆλθεν μετὰ 
ἀνέσεως»10, καὶ τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Παλαμᾶ: «Βίον ἄλυ-
πον οὐκ ἂν εὕροις, εἰ μὴ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς»11.

Μεγάλο ρόλο παίζει ἡ γνώμη 
τοῦ ἀτόμου γιὰ τὸν ἑαυτό του 
καὶ γιὰ τὸ πρόβλημα ποὺ δημι-
ουργεῖ τὴν ἔνταση. Σοφὰ λέει 
ὁ λαός μας: « Ὅταν παρουσια-
σθοῦν δυσκολίες, μερικοὶ ἀπο-
κτοῦν φτερά, ἄλλοι ἀγοράζουν 
δεκανίκια!». «Σ’ ἕνα ἴδιο γεγονός, 
ἕνας βλέπει τὶς σκιές, καὶ ἄλλος 
τὸ φῶς ποὺ περνᾷ μέσα ἀπὸ 
αὐτές»12.

Ἔχει μεγάλη σημασία ἡ πρό-
βλεψη τῆς ἔντασης καὶ ὁ προ-
γραμματισμὸς τῆς ἀντιμετώπισής 
της, κατὰ τὸ Ψαλμικόν: « Ἡτοιμά-
σθην καὶ οὐκ ἐταράχθην» (Ψαλμ. 
118, 60).

Ὁ κίνδυνος τῆς μὴ ἐνεργοῦ 
προσαρμογῆς στὴν προκλη-
θεῖσα ἔνταση, π.χ. ἀρρώστια, 
εἶναι μεγαλύτερος σ’ αὐτοὺς 
ποὺ στεροῦνται ἀνθρώπινης 
ὑποστήριξης καὶ οὐσιαστικῆς 
ἐπικοινωνίας μὲ ἀγαπητά, φιλικὰ 
ἢ συγγενικὰ πρόσωπα13, καὶ σὲ 
ὅσους ἔχουν ἄλυτες ψυχικὲς 
συγκρούσεις καὶ ἀνοικτὲς ψυ-
χικὲς ρωγμές, διότι ὁ σεισμὸς τῆς 
ἔντασης μπορεῖ νὰ τὶς μεγαλώσει 
σὲ ἐπικίνδυνο βαθμό, καθὼς καὶ 
στοὺς ἀπελπισμένους καὶ μελαγ-
χολικούς.

Ἀκολουθοῦν μερικὲς πρα-

K

K
Ἡ ἔνταση εἶναι μιὰ κατάσταση ἀνησυχίας, ἀβεβαιότητας καὶ ἀγωνίας.  
Περισσότερο προκαλεῖται ἀπὸ τὴν προσδοκία, συχνὰ ἀκαθόριστη, 

καὶ λιγώτερο ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα.  Πολλὲς φορές, αὐτὸ 
ποὺ φοβόμαστε δὲν συμβαίνει, ὅμως ἡ ἐσωτερικὴ ἐπίπτωση 

ἔχει συντελεσθεῖ. Γιὰ τὸ τίποτε...
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κτικὲς ἐναλλακτικὲς λύσεις ἐκτό-
νωσης τῆς ἔντασης, ἀντὶ τοῦ ξε-
σπάσματος πρὸς τὸ παιδὶ ἢ τὸν 
ἡλικιωμένο ἢ τὸν γείτονα ἢ τὸν 
ὑφιστάμενο ἢ τὸ κατοικίδιο ζω-
άκι, γάτα ἢ σκύλο.

•  Ἀποφεύγετε τὴν αὐτοματικὴ 
καὶ παρορμητικὴ συμπεριφο-
ρά.

• Καθῆστε, πάρετε πέντε βαθιὲς 
ἀναπνοές, χαλαρῶστε.

• Πάρετε τὸ 14944 νὰ μάθετε 
τὸν καιρό.

• Πέστε τό «Πάτερ ἡμῶν» ἢ τήν 
Εὐχὴ μερικὲς φορές.

• Ξεφυλλίστε ἕνα χριστιανικὸ 
περιοδικὸ ἢ ἕνα ἄλμπουμ μὲ 
φωτογραφίες.

• Κάνετε κάτι μὲ σωματικὸ κόπο: 
ξεσκόνισμα τῆς βιβλιοθήκης 
σας, μαγειρική, περίπατο. Πο-
τίστε τὰ λουλούδια σας.

•  Ἐπισκεφθῆτε ἕναν ἄρρωστο 
ἢ ἕναν ἡλικιωμένο ἢ κάποιον 
ποὺ πενθεῖ ἢ ἕναν φτωχὸ στὴ 
γειτονιά σας.

Στὴν ἄμεση ἐκτόνωση τῆς 
ἔντασης μπορεῖ νὰ συμβάλει 
ἀποτελεσματικὰ καὶ ἡ ἑξῆς 
μικρὴ προσευχή, ποὺ ἦταν το-
ποθετημένη πάνω στὸ τραπέζι 
τῆς αἴθουσας συνεδριάσεων τῶν 
στελεχῶν ἑνὸς ἀμερικανικοῦ νο-
σκομείου: 

«Κύριε, δός μου τὸν φωτισμὸ 
νὰ ἐπισημαίνω ποιὰ πράγματα 
πρέπει νὰ ἀλλάξουν· τὴ διά-
κριση νὰ ξεχωρίζω ποιὰ ἀπὸ 
αὐτὰ μπορῶ νὰ ἀλλάξω· καὶ τὴ 
θέληση νὰ ἀλλάξω αὐτὰ ποὺ 
μπορῶ».

Ἀρχὲς ὑπέρβασης τῆς 
ἔντασης καὶ διατήρησης 

τῆς ψυχικῆς ὑγείας

Γιὰ τὴν πνευματικὴ νοηματο-
δότηση καὶ ὑπέρβαση τῆς ἔντα-
σης γράφει ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος:

« Ἡ ζωή μας εἶναι γεμάτη 
ἀπὸ μεγάλη ταραχή, καὶ ὁ βίος 

αὐτὸς κατάμεστος ἀπὸ θορύ-
βους.  Ὅμως δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ 
φοβερό, ἀλλὰ τὸ ὅτι τοὺς θορύ-
βους αὐτοὺς καὶ τὶς ταραχές, ἐνῷ 
μποροῦμε νὰ τοὺς κάνουμε πιὸ 
ἐλαφροὺς ἢ νὰ τοὺς ὑπομένουμε 
χωρὶς λύπη, δὲν ἔχουμε φροντί-
σει νὰ κάνουμε κανένα ἀπὸ αὐτά, 
ἀλλὰ περνοῦμε ὅλον τὸν καιρὸν 
μας ἀποθαρρυμένοι.

... Δὲν ὑπάρχει κανένα ἀγαθὸ 
στὴν παροῦσα ζωή, παρὰ μόνον 
ἡ ἀρετή, οὔτε τὰ χρήματα οὔτε 
ἡ ὑγεία οὔτε ἡ ἐξουσία οὔτε τί-
ποτε ἄλλο, καὶ τίποτε δὲν εἶναι 
κακὸ στὴν παροῦσα ζωή, παρὰ 
μόνον ἡ κακία καὶ ἡ πονηρία 
καὶ ἡ διαστροφὴ τῆς ψυχῆς καὶ 
ἡ μοχθηρία καὶ οἱ συκοφαντίες, 
καὶ ὄχι ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀρρώστια 
καὶ τὰ ἄλλα ὅσα θεωροῦνται δει-
νά»14. «Νὰ δέχεσαι σὰν φάρμακο 
τὴ συμφορὰ καὶ τὴ δοκιμασία»15.

Ἐπίκαιρη γιὰ τὴν ἐποχή μας 
εἶναι καὶ ἡ ὁμιλία τοῦ ἁγίου 

Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Πρὸς 
τοὺς δυσανασχετοῦντας γιὰ τὶς 
παντοειδεῖς δυσκολίες ποὺ μᾶς 
συμβαίνουν ἀπὸ παντοῦ, ὅπου 
τονίζει καὶ ἀναλύει ὅτι: «... αἴτιο 
τῆς παγκόσμιας ἐπιφορᾶς τῶν 
κακῶν εἶναι ἡ ἁμαρτία»16.

Στὴν προσπάθεια ὑπέρβασης 
τῆς ἔντασης βοηθεῖ νὰ ὑπενθυμί-
ζουμε στὸν ἑαυτό μας τὸ θαῦμα 
τῆς θεραπείας τοῦ παραλύτου 
ἀπὸ τὸν Κύριο: «Στὴν κολυμβή-
θρα τοῦ Σιλωὰμ τὰ παραλελυμέ-
να σώματα τὴ θεραπεία τὴν εὕρι-
σκαν ὄχι στὰ γαληνεμένα νερά, 
ἀλλὰ στὰ ταραγμένα.  Ὅταν ὁ 
ἄγγελος “Ἐτάρασσεν τὸ ὕδωρ”. 
Καὶ στὶς ἀνθρώπινες ψυχὲς δὲν 
εἶναι ἡ ἀκύμαντη καὶ μαλθακὴ 
ζωή, ἀλλὰ οἱ θύελλες καὶ οἱ δο-
κιμασίες ποὺ τὶς θεραπεύουν καὶ 
τὶς γιγαντώνουν. Οἱ στιγμὲς ποὺ 
ὅλα γύρω μας “ταράσσονται”» 
( Ἄγγελμα τῆς  Ἡμέρας, 21-5-
2015).  Ὁ ἀπόστολος Πέτρος 

K

K
Καμμία σημαία δὲν κυματίζει, δίχως νὰ 

φυσάει ὁ ἄνεμος. Κανένας ἀγώνας χωρὶς ἐμπό-
δια. Καμμία κατάκτηση κορυφῆς χωρὶς ὀρειβα-
σία. Κι ἀκόμη: Τὸ ρυάκι χάνει τὸ τραγούδι του, 

ὅταν τοῦ ἀφαιρέσεις τοὺς βράχους.
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μᾶς βεβαιώνει: « Ὁ Θεὸς πάσης 
χάριτος... ὀλίγον παθόντας, αὐτὸς 
καταρτίσει ἡμᾶς, στηρίξει, σθενώ-
σει, θεμελιώσει» (Α΄ Πέτρ., ε΄ 10).

Ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος γράφει πρὸς τὴν  
Ὀλυμπιάδα: « Ὑπομονῆς ἴσον 
οὐδέν, ἀλλὰ αὐτὴ μάλιστα εἶναι 
ἡ βασιλὶς τῶν ἀρετῶν, ὁ θεμέλι-
ος τῶν κατορθωμάτων, λιμὴν ὁ 
ἀκύμαντος, ἡ ἐν πολέμοις εἰρή-
νη, ἡ ἐν κλύδωνι γαλήνη...ἡ τὸν 
κατωρθωκότα αὐτὴν ἀδάμαντος 
στερρότερον ποιοῦσα»17.

Ἂς ὑπενθυμίζουμε στὸν 
ἑαυτό μας ὅτι στὸν παράδεισο 

ζοῦσε ὁ  Ἀδὰμ καί, ἐπειδὴ ἦτο 
ράθυμος, δὲν τὸν ὠφέλησε σὲ 
τίποτε ὁ παράδεισος, ἀλλὰ ἐνι-
κήθη ἀπὸ τὸν διάβολο. Πάνω 

στὴν κόπρο καθόταν γυμνὸς ὁ  
Ἰὼβ καί, ἐπειδὴ ἦτο νηφάλιος, 
ἐνικοῦσε. Δὲν τὸν ἔβλαψε σὲ τί-
ποτε ἡ ἀσημότης τοῦ τόπου τὸν 
περιφρουρούμενον ἀπὸ παντοῦ 
ἀπὸ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐσέβεια. 
Οἱ δοκιμασίες καὶ οἱ θλίψεις 
αὔξησαν τὴν ὑπομονήν του καὶ 
τὸν ἀνέδειξαν ἐνδοξότερον καὶ 
σεμνότερον.

Ὁ Μέγας Βασίλειος παρατη-
ρεῖ: «Τὸν μὲν κυβερνήτην δοκι-
μάζει καὶ σκληραγωγεῖ ἡ τρικυ-
μία, τὸν ἀθλητὴν τὸ στάδιον, τὸν 
στρατηγὸν τὸ στρατόπεδον, τὸν 
γενναιόκαρδον ἡ συμφορά, τὸν 
δὲ χριστιανὸν ἡ δοκιμασία. Καὶ 
αἱ λῦπαι δοκιμάζουν τὴν ψυχήν, 
ὅπως ἡ φωτιὰ δοκιμάζει τὸν χρυ-
σόν»18.

Ὁ Κύριος μᾶς ἐτόνισε: « Ὁ 
ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σω-
θήσεται» (Ματθ., ι΄ 22).

Χρήσιμες θεωροῦνται καὶ οἱ 
παρακάτω ἀρχὲς πρὸς ἐφαρμο-
γή, ὅταν βιώνουμε τὴν ἔνταση:

• Αὐτοσυγκέντρωση καὶ αὐτο-
κριτική.  Ἀξιολόγηση τῶν 
ἐντασιογόνων ἐρεθισμάτων. 
Ρεαλιστικὴ ἐκτίμηση τῶν πε-
ριστάσεων. Νὰ βλέπουμε τὰ 
μεγάλα πράγματα μεγάλα καὶ 
τὰ μικρὰ μικρά.

• Αὐτογνωσία καὶ παραδοχὴ τῶν 
προσωπικῶν μας σφαλμάτων.  
Ὁ π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος 
γράφει: « Ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει 
αὐτογνωσία, πολλὲς ἀρετὲς 
ἐξασκοῦνται χωρὶς δυσκολία, 
ὅπως ἡ ἀρετὴ τῆς μετανοίας, 
τῆς πίστεως, τῆς ἐπιμονῆς, τῆς 
ἐπιεικείας, τῆς συγχωρητικότη-

τας, τῆς ἀγάπης, τῆς ταπεινο-
φροσύνης»19.  Ἔτσι βιώνεται 
τό: «ἑορτὴ μεγίστη, συνειδὸς 
ἀγαθόν»20.

Γιὰ τὴν ἀποκατάσταση καὶ δι-
ατήρηση τῆς ψυχικῆς μας εἰρή-
νης καὶ ὑγείας χρειάζονται καὶ 
τὰ ἑξῆς:

•  Ἡ προσευχή: «Κύριος ποιμαί-
νει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει» 
(Ψαλμ. 22, 1).

•  Ἡ μελέτη τῆς  Ἁγίας Γραφῆς.
•  Ἡ ζήτηση τῆς θείας χάριτος μὲ 

τὴ συμμετοχή μας στὰ  Ἱερὰ 
Μυστήρια.

•  Ἡ ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος 
κάθε στιγμῆς.

•  Ἡ ἐντρύφηση στὶς ἀκόλουθες 
ἀλήθειες: Καμμία σημαία δὲν 
κυματίζει, δίχως νὰ φυσάει 
ὁ ἄνεμος. Κανένας ἀγώνας 
χωρὶς ἐμπόδια. Καμμία κατά-
κτηση κορυφῆς χωρὶς ὀρειβα-
σία. Κι ἀκόμη: Τὸ ρυάκι χάνει 
τὸ τραγούδι του, ὅταν τοῦ 
ἀφαιρέσεις τοὺς βράχους.

Στὴν  Ἁγία Γραφὴ διαβάζου-
με: «ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ 
ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ» (Πράξ., ιδ΄ 22). «Μη-
δεὶς οὖν ἐν ὑμῖν δειλοψυχείτω», 
συνιστᾷ ὁ Μέγας  Ἀθανάσιος21.

Πρὶν καὶ ἀνάμεσα καὶ πάνω 
ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ποὺ ἀναφέρθηκαν 
ὡς συντελεστικὲς στὴν ὑπέρβα-
ση τῆς ψυχικῆς ἔντασης, ἀπὸ 
ὅπου κι ἂν προκλήθηκε, εἶναι 
ἡ καλλιέργεια τῆς χριστιανικῆς 
ἀγάπης, τῆς ἱκανότητας γιὰ 
προσφορὰ καὶ ἀποδοχὴ ἀγά-

K

K
Ὁ βαθμὸς προσαρμογῆς τοῦ ἀτόμου στὴν ἐμπειρία τῆς ἔντασης 

ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ψυχικὴ καλλιέργειά του, τὴν ταπείνωση, τὴν ὑπομονή, 
τὴν προσευχή του σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις.  Ὁ Μέγας Βασίλειος 

μᾶς συμβουλεύει: «Προσευχῆς καιρὸς ἔστω πᾶς ὁ βίος».
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πης καὶ συγχώρεσης.  Ἡ ἀγάπη 
θεραπεύει τὴν ὑπερηφάνεια, 
τὴ γνωστὴ μητέρα τῆς ἔντασης, 
ποὺ εἶναι στερητικὴ τῆς εἰρήνης.  
Ἄσκηση εἶναι ἡ ἀγάπη. Θέλει 
συνεχῆ ἀγῶνα, θυσία, ὑποχω-
ρητικότητα, κατανόηση.  Ἡ χρι-
στιανικὴ ἀγάπη δὲν λιγοστεύει 
καὶ πρὸς τοὺς ἐχθρούς. Εἶναι 
ἀνεξίκακη.  Ἀνέχεται τὶς ἀδικίες, 
τὶς ὕβρεις, τὶς προσβολὲς χωρὶς 
θυμό, χωρὶς πνεῦμα ἐκδίκησης.  
Ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος ἀπαντᾷ στὸ 

ἐρώτημα: Πῶς μποροῦμε νὰ 
κατορθώσουμε τὴν ἀνεξικακία; 
«Μὲ τὸ νὰ προσευχόμεθα ἐξ 
ὅλης καρδίας ὑπὲρ αὐτοῦ ποὺ 
μᾶς ἐλύπησε λέγοντας:  Ὁ Θε-
ός, βοήθησε τὸν ἀδελφό μου 
καὶ ἐμένα διὰ τῶν εὐχῶν του. 
Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀληθινὸ τεκμήριο 
συμπαθείας καὶ ἀγάπης καὶ ταπεί-
νωσης»22. Καὶ ἡ ταπείνωση αὐτὴ 
εἶναι εἰρηνοποιὸς καὶ ὑψοποιὸς 
τῆς ψυχῆς.  Ἀνοίγει τὴν θύρα τῆς 
Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Λίαν ἐνισχυτικὴ εἶναι ἡ δια-
βεβαίωση τοῦ ἁγίου  Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου: «Οὐδὲν 
γὰρ οὕτως εἰς φιλοσοφίαν κα-
τασκευάζει τὴν ψυχήν (δηλ. συ-
ντελεῖ στὴν εὐσέβεια τῆς ψυχῆς) 
ὡς συμφορὰ καὶ πειρασμὸς καὶ 
θλῖψις ἐπικείμενη»23. Καί «...ὅσοι 
κατοικοῦν εἰς ὁλόκληρον τὴν 
γῆν καὶ τὴν θάλασσαν κι ἂν τὸν 

κτυπήσουν, οὔτε κατ’ ἐλάχιστον 
δὲν θὰ μπορέσουν νὰ βλάψουν 
τὸν ἐν Κυρίῳ γρηγοροῦντα καὶ 
νήφοντα»24.

Ἐπιλογικά

Ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἔντασης στὴ 
ζωή μας δὲν εἶναι πάντα δυνατή.  
Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε: 

• «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· 
ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα 
τὸν κόσμον» ( Ἰω., ιστ΄ 33).

• «μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία 
μηδὲ δειλιάτω» ( Ἰω., ιδ΄ 27).

•  Ἐπίσης εἶπε: «Μεθ’ ὑμῶν εἰμι 
πάσας τὰς ἡμέρας» (Ματθ., κη΄ 
20).

Καὶ ὁ πιστὸς χριστιανὸς ὑπερ-
βαίνει τὴν ἔνταση καὶ εἰρηνεύ-
ει, βιώνοντας ἐσωτερικὰ καὶ μὲ 
συνέπεια τὸ τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου:

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ 
στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ 
γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; 
...  Ἀλλ’ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερ-
νικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος 
ἡμᾶς» (Ρωμ., η΄ 35-37).
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΑΓΙΑ
Ὁμ. Καθηγήτρια

Ψυχιατρικῆς Νοσηλευτικῆς
Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν
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Τὸ καλοκαίρι χαιρόμαστε τὸν 
ἥλιο, τὴ θάλασσα καὶ τὶς διακο-
πές μας.  Ὅλο τὸν χρόνο ζοῦμε 
καὶ ὀνειρευόμαστε αὐτὲς τὶς δι-
ακοπές, τὴ φυγὴ ἀπὸ τὴν καθη-
μερινότητα. Πόσοι ὅμως γνωρί-
ζουν καὶ κάποιες ταλαιπωρίες ἢ 
νοσήματα ποὺ μᾶς «φιλοδωρεῖ» 
τὸ καλοκαιράκι; 

Ὅταν ξεκινᾶμε γιὰ τὶς δια-
κοπὲς καὶ ἀρχίζει τὸ ὄνειρο, 
συχνά «βουλιάζουμε» στὶς δι-
άφορες «καταχρήσεις». Διότι 
αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ὅλοι ἐγκατα-
λείπουμε τίς «ἐγκράτειές» μας 
καὶ τὸ ρίχνουμε λίγο ἔξω, καὶ 
συγχωρεῖται καὶ ἕνα ποτηράκι 
παραπάνω καὶ μιά «ἀποστασία» 
ἀπὸ τὸ αὐστηρὸ διαιτολόγιο. 
Διότι τὸ καλοκαίρι ἔχουμε τὴν 
αἴσθηση ὅτι παύουν νὰ ἰσχύουν 
οἱ κανόνες, καὶ ὅλα λειτουργοῦν 
πλέον ἐλεύθερα.

Λίγο λοιπὸν πρὶν ξεκινήσου-
με γιὰ τὶς διακοπὲς καὶ ἀρχίσει 

τὸ ὄνειρο, ἂς δοῦμε τὰ καλὰ καὶ 
τὰ ἄσχημα τοῦ καλοκαιριοῦ, τῆς 
ἐποχῆς ποὺ ὅλοι τόσο ἀγαπᾶμε, 
ὥστε νὰ προλάβουμε μερικὲς 
δυσάρεστες καταστάσεις.

Ὁ ἥλιος, κατ’ ἀρχάς, χρω-
ματίζει τοὺς ἀνθρώπους, χαρί-
ζοντάς τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σο-
κολατὶ χρῶμα, καὶ τὴ βιταμίνη 
D, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη 
γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό.  

Ἡ βιταμίνη D χρειάζεται στὸν 
ἄνθρωπο γιὰ τὴν καλὴ ἀνάπτυ-
ξη καὶ τὴν καλὴ κατάσταση τῶν 
ὀστῶν. Καὶ αὐτό, ἐπειδὴ εὐνοεῖ 
τὴν ἀπορρόφηση ἀπὸ τὸ ἔντερο 

τοῦ ἀσβεστίου, ρυθμίζοντας τὴ 
δράση τῶν λεγομένων ὀστεο-
βλαστῶν καὶ καταστέλλοντας 
τὴν ὑπερβολικὴ δραστηριότητα 
τῶν παραθυρεοειδῶν ἀδένων, 
ποὺ θὰ ἀφαλάτωναν τὰ ὀστᾶ.  

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ὁ ἥλιος, τὰ καλὰ καὶ τὰ 
ἄσχημα καὶ ἡ βιταμίνη D

K

K
Τὸ καλοκαίρι χαιρόμαστε τὸν ἥλιο, τὴ θάλασσα 
καὶ τὶς διακοπές μας.  Ὅλο τὸν χρόνο ζοῦμε καὶ 
ὀνειρευόμαστε αὐτὲς τὶς διακοπές, τὴ φυγὴ ἀπὸ 

τὴν καθημερινότητα. Πόσοι ὅμως γνωρίζουν 
καὶ κάποιες ταλαιπωρίες ἢ νοσήματα ποὺ μᾶς 

«φιλοδωρεῖ» τὸ καλοκαιράκι; 
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Ἂν ὑπάρχει ἐλάττωση τῆς βι-
ταμίνης D, τότε παρουσιάζεται 
ἡ ὀστεοπόρωση, μὲ κίνδυνο 
πολλῶν πόνων ἢ καταγμάτων 
ἢ γενικὰ μυικῆς ἀδυναμίας.

Βεβαίως, ὑπάρχουν πηγὲς 
ἀπ’ ὅπου ὁ ὀργανισμὸς φυσιο-
λογικὰ θὰ πάρει τὴ βιταμίνη D, 
καὶ αὐτὲς εἶναι ἀπὸ τὴ διατροφή: 
ἀβγά, συκώτι, γάλα καὶ ἄλλες 
πηγές.  Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ ὀργα-
νισμὸς τοῦ ἀνθρώπου παράγει 
τὴ βιταμίνη D στὸ δέρμα του μὲ 
τὴν ἐπίδραση τοῦ ἡλίου.

Ἡ ἐπιστήμη πιστεύει ὅτι ἀρκεῖ 
ἡ ἔκθεση στὸν ἥλιο τοῦ προσώ-
που μόνο ἢ τῶν χεριῶν, ὥστε 

νὰ παραχθεῖ ἀρκετὴ ποσότητα 
βιταμίνης D, τὴν ὁποία μάλιστα 
ὁ ὀργανισμὸς μπορεῖ νὰ ἀποθη-
κεύσει γιὰ ἀρκετὸ καιρό.  Ἔτσι, 
σὲ χῶρες ποὺ ἔχουν ἀρκετὴ 
ἡλιοφάνεια δὲν χρειάζεται νὰ 
χορηγηθεῖ βιταμίνη D, ἐκτὸς ἂν 
ὑπάρχει συγκεκριμένος λόγος, 
ὅπως σὲ ἐγκύους ἢ ἄτομα μὲ 
σοβαρὴ ὀστεοπόρωση, παιδιὰ 

ἐξασθένημένα καὶ ἄλλα ἄτομα 
ποὺ δὲν ἐκτίθενται στὸν ἥλιο.

Ἡ ἐπιστήμη ὅμως κατάφε-
ρε καὶ παρήγαγε τὴ βιταμίνη D 
καὶ συνθετικά, καὶ αὐτὴ πλέον 
προστίθεται στὸ γάλα καὶ σὲ 
ἄλλες τροφές. Χρειάζεται ὅμως 
προσοχή, ὥστε νὰ μὴν παρου-
σιασθεῖ ὑποβιταμίνωση ἢ ὑπερ-
βιταμίνωση, ἰδίως σὲ ἄτομα ποὺ 
παρουσιάζουν βαριὰ νεφρικὴ 
ἀνεπάρκεια ἢ ὑπολειτουργία 
τῶν παραθυρεοειδῶν ἀδένων, 
ὁπότε παρουσιάζεται νεφρολι-
θίαση ἢ ἐπικίνδυνη ἐναπόθεση 
ἀσβεστίου σὲ διάφορα ὄργανα.

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ἡ βι-

ταμίνη D εἶναι πολύτιμη γιὰ τὸν 
ὀργανισμό. Τὰ ὑγιῆ ἄτομα τὴν 
ἀποκτοῦν ἀπὸ τὶς τροφές, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ τὴ λογικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν 
ἥλιο. 

Βεβαίως, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος 
ἀπὸ τὴν αὔξηση τῆς ὑπεριώδους 
ἀκτινοβολίας λόγῳ τῆς «τρύ-
πας» τοῦ ὄζοντος, καί «μέτρον 
ἄριστον».  Ὁ ἥλιος μέχρις ἑνὸς 

σημείου εἶναι φίλος, ἀλλὰ ὄχι 
ὑπερβολές.

Τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἀνάγκη 
βιταμίνης D θὰ ἀκολουθοῦν τὶς 
ὁδηγίες τοῦ γιατροῦ τους, γιὰ νὰ 
ἀποφύγουν δυσάρεστες ἐκπλή-
ξεις.

Ἂς δοῦμε τί προβλήματα 
μπορεῖ νὰ προκαλέσει ὁ ἥλιος 
καὶ ἡ θάλασσα, γιὰ νὰ μήν «κα-
οῦμε» παίζοντας μαζί τους καί 
«πνιγοῦμε» στὰ προβλήματα.

Ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ ἥλι-
ου ἔχουμε τὸ ἡλιακὸ ἐρύθημα 
(κοκκίνισμα) καὶ ἄλλες δερμα-
τοπάθειες. Αὐτὰ τὰ παθαίνουν 
συχνὰ ὅσοι εἶναι εὐαίσθητοι 
στὴν ἡλιακὴ ἀκτινοβολία.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ οἱ σο-
βαρότερες βλάβες, ποὺ εἶναι ὁ 
καρκίνος τοῦ δέρματος καὶ ἡ γή-
ρανση τοῦ δέρματος, ποὺ ὅμως 
θεραπεύονται μὲ τὴν ἔγκαιρη 
διάγνωση.

Ἐπιπλέον, ἐμφανίζονται καὶ 
λοιμώξεις μικροβιακές, ἀλλὰ καὶ 
διάφορες μυκητιάσεις, ὅπως ἡ 
ποικιλόχρους πιτυρίαση καὶ 
ἄλλες, ποὺ ὀφείλονται σὲ μύ-
κητες ποὺ μεταδίδονται ἀπὸ 
τὴν ἄμμο ἢ καὶ ἀπὸ τὴ θάλασ-
σα.  Ὑπάρχουν ἐπίσης διάφορα 
παράσιτα καὶ ἔντομα, ὅπως τσι-
μπούρια, σκνίπες, κουνούπια, 
σφῆκες καὶ ἄλλα. 

Ἡ θεραπεία γιὰ αὐτὲς τὶς 
δερματίτιδες εἶναι ἀνάλογη μὲ 
τὸ αἴτιο. Προσοχὴ χρειάζεται, ἂν 
τὸ ἄτομο εἶναι ἀλλεργικό, ὁπότε 
μποροῦν νὰ ἐμφανισθοῦν ἐπι-
πλοκές, καὶ μάλιστα σοβαρές.

Ἔτσι, ἂν ἐνημερωθοῦμε 
ἐγκαίρως γιὰ ὅλα τὰ καλὰ καὶ 
τὰ ἄσχημα τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ 
λάβουμε τὰ μέτρα μας, θὰ ἀπο-
φύγουμε τὶς δυσάρεστες ἐκπλή-
ξεις καὶ θὰ χαροῦμε ξένοιαστα 
τὶς διακοπές, τὸν ἥλιο καὶ τὴ 
θάλασσα.

Καλὸ καλοκαίρι!

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K
K

Ἂν ἐνημερωθοῦμε ἐγκαίρως γιὰ ὅλα τὰ καλὰ 
καὶ τὰ ἄσχημα τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ λάβουμε 
τὰ μέτρα μας, θὰ ἀποφύγουμε τὶς δυσάρεστες 

ἐκπλήξεις καὶ θὰ χαροῦμε ξένοιαστα 
τὶς διακοπές, τὸν ἥλιο καὶ τὴ θάλασσα.
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Ἡ ἐγχάραξη στὸ ἀνθρώπινο 
σῶμα, στὸ δέρμα, εἶναι 
παλιά· χρονολογεῖται 

ἴσως πρὶν χιλιάδες χρόνια.  Ἡ 
σημερινὴ ὀνομασία εἶναι «δερ-
ματοστιξία».  Ἐμφανίσθηκε ὅμως 
στὴν Εὐρώπη γύρω στὸ 1771 
ἀπὸ τὸν Κάπταιν Κούκ, τὸν περί-
φημο θαλασσοπόρο, ποὺ τὴν 
ἔφερε ἀπὸ τὴν Πολυνησία. 
Πρὶν ἀρκετὰ κιόλας χρόνια, 
βλέπαμε αὐτὰ τὰ σχέδια σὲ 
περιθωριακοὺς ἀνθρώπους, 
κυρίως ναυτικούς, ποὺ ταξί-
δευαν χρόνια ἀτελείωτα καὶ 
οἱ ὁποῖοι, γιὰ νὰ θυμοῦνται 
πρόσωπα ἀγαπημένα, χάρα-
ζαν στοὺς βραχίονές τους τὴ 
μορφή τους, ἢ καὶ γοργόνες 
ἢ ὁτιδήποτε ἐπιθυμοῦσαν νὰ 
βλέπουν στὶς ἀτέλειωτες ἡμέ-
ρες τοῦ ταξιδιοῦ τους.

Πῶς γίνεται ἡ «ἐγχάραξη»; 
Τρυποῦν μὲ βελόνες τὸ δέρ-
μα, σχηματίζουν τὸ σχέδιο καὶ 
βάζουν ἀνεξίτηλα μελάνια μὲ 
διάφορα χρώματα.  Ἡ διαδι-
κασία εἶναι ἀρκετὰ ὀδυνηρή. 
Καὶ ἂν μετανιώσει κανείς, 
δύσκολα ἀφαιρεῖται· χρειάζεται 
πλαστικὴ ἐγχείρηση.  Ἆραγε, ὁ 
Ε.Ο.Φ. εἶναι ἐνήμερος;

Παλιὰ οἱ ἐγχαράξεις γίνονταν 
σὲ δούλους, γιὰ νὰ θυμίζουν σὲ 
ποιὸ ἀφεντικὸ ἀνῆκαν.  Ἀνα-

φορὰ σὲ τέτοια πρακτικὴ σημα-
δέματος τῶν δούλων ὑπάρχει 
στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, στὴν  
Ἔξοδο (κα΄ 6). Δυστυχῶς, μὲ 
πιὸ σκληρὰ μέτρα, αὐτὴ ἡ πρα-
κτικὴ κράτησε ὅσο καὶ ἡ δου-
λεία, σχεδὸν μέχρι τὶς μέρες μας. 
Οἱ Ναζὶ χάρασσαν ἕνα νούμερο 

στὸ μπράτσο τῶν αἰχμαλώτων 
στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσε-
ως, ... γιὰ νὰ ξεχάσουν ὅτι εἶναι 
ἄνθρωποι. Πολλοὶ  Ἑβραῖοι ποὺ 
πέρασαν ἀπὸ τὰ στρατόπεδα τοῦ 
θανάτου διατηροῦν ἀκόμη αὐτὸ 

τὸ σημάδι.  Ἐπίσης, ἡ  Ἀποκά-
λυψις τοῦ  Ἰωάννου γράφει γιὰ 
αὐτοὺς πού «οὐ προσεκύνησαν 
τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ 
καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ 
τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα 
αὐτῶν» ὅτι θὰ βασιλεύσουν μὲ 
τὸν Χριστό ( Ἀποκ., κ΄ 4).  Ἤδη 

στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐξάλ-
λου, ἀπαγορεύονται οἱ «ἐντο-
μίδες», δηλαδὴ οἱ τομὲς στὸ 
δέρμα (Λευιτ., ιθ΄ 28, κα΄ 5).

Τί εἶναι λοιπὸν αὐτὸ πού, 
σὰν ἐπιδημία, ὁδηγεῖ τοὺς 
νέους τῆς ἐποχῆς μας νὰ θέ-
λουν νὰ βάφουν τὸ σῶμά 
τους καί, ἀκόμα χειρότερα, 
νὰ τὸ χαράζουν καὶ νὰ εἰκο-
νίζουν στὸ δέρμα τους ὅλων 
τῶν εἰδῶν φουτουριστικὰ 
σχέδια καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο; 
Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς ὠθεῖ 
νὰ κάνουν «τατουάζ»; Μά, 
βέβαια, ἡ παντοδύναμη μόδα.

Κάποτε ἡ μόδα ἤθελε τὰ 
παπούτσια τόσο μυτερά, ποὺ 
μποροῦσαν νὰ τρυπήσουν 
ἄνθρωπο, καὶ βεβαίως ἔβλα-
πταν καὶ τὰ πόδια. Πολλὲς 

γυναῖκες τὰ φόρεσαν. Εὐτυχῶς, 
πέρασε ἡ μόδα. Νὰ ποῦμε καὶ 
γιὰ τά «μίνι», ποὺ ἦταν τόσο 
κοντά, ποὺ μόλις ἔκρυβαν τοὺς 
γλουτούς! Τά «ντεκολτέ» τόσο 
βαθιά, ποὺ ἔφθαναν μέχρι τὸν 
ὀμφαλό! Καὶ τόσα ἄλλα ἀνόητα, 
βλαβερά, προκλητικά, ἄσεμνα.

Ἡ ὀμορφιὰ εἶναι ἰδιαίτερο χά-
ρισμα στὸν ἄνθρωπο.  Ἡ ἁρμο-
νία, ἡ αἰσθητικὴ ὁδηγοῦν στὴ 
Δημιουργία, καὶ μ’ αὐτὸ τὸν τρό-
πο πλησιάζουν τὸν Δημιουργό.  
Ἔτσι ἔνιωθαν οἱ  Ἀρχαῖοι  Ἕλλη-
νες, ποὺ εἶχαν καταλάβει τὴν 
ὀμορφιὰ τοῦ ἀνθρωπίνου σώ-
ματος καὶ δημιούργησαν ἕναν  
Ἑρμῆ, μιὰ  Ἀφροδίτη τῆς Μήλου, 
ποὺ πλησίαζαν τὴν τελειότητα.

Ἐγχάραξη ἤ “Tatouage” (τατουάζ)

K

K
Τί εἶναι λοιπὸν αὐτὸ πού, σὰν ἐπιδημία, 

ὁδηγεῖ τοὺς νέους τῆς ἐποχῆς μας νὰ θέλουν νὰ 
βάφουν τὸ σῶμά τους καί, ἀκόμα χειρότερα, νὰ 
τὸ χαράζουν καὶ νὰ εἰκονίζουν στὸ δέρμα τους 

ὅλων τῶν εἰδῶν φουτουριστικὰ σχέδια καὶ ὁτιδή-
ποτε ἄλλο; Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς ὠθεῖ νὰ κάνουν 

«τατουάζ»; Μά, βέβαια, ἡ παντοδύναμη μόδα.
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Ὁ Χριστιανισμὸς θεωρεῖ τὸ 
σῶμα ἱερό, ποὺ δὲν πρέπει νὰ 
λερωθεῖ οὔτε ἐξωτερικὰ οὔτε 
ἐσωτερικά, γιατὶ εἶναι δῶρο Θε-
οῦ. Μὲ ὅλα αὐτὰ τά «γκράφιτι», 

τί δημιουργοῦμε στὸ ἀνθρώπινο 
σῶμα; 

Ἂς ὑπάρχει «διάκριση», δη-
λαδὴ κρίση, ποὺ νὰ βοηθήσει 
τὸν ἄνθρωπο νὰ σέβεται τὸν 

ἑαυτό του καὶ τὸ σῶμά του, ποὺ 
βεβαίως εἶναι ἱερό, γιατὶ εἶναι 
δημιούργημα Θεοῦ.

Β.Ο.

Εἶν’ ὁ μοχλὸς ποὺ ἀνεβάζει

ὣς τὰ οὐράνια τὴν ψυχὴ

κι ἡ κλίμακα ποὺ κατεβάζει

τὸν Οὐρανὸ ἐδῶ, στὴ Γῆ.

Κάθε πρωὶ καὶ κάθε βράδυ

καὶ σ’ ὁποιαδήποτε στιγμὴ

καὶ μέσ’ στὸ φῶς καὶ στὸ σκοτάδι

μᾶς ἀγροικοῦν οἱ Οὐρανοί...

Ἀνοίγεις τῆς καρδιᾶς τὰ φύλλα

στὸν τρισυπόστατο Θεό

καὶ Τὸν καλεῖς, Τὸν ἱεκετεύεις

νὰ ρίξει βλέμμα σπλαγχνικό.

Ν’ ἀποδεχθεῖ συνομιλία

μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ ἱκέτη,

ποὺ τὴν ἁμαρτωλότητά του

νιώθει καὶ δέεται «ἔτι και ἔτι».

Ν’ ἀνοίξει τὸν κρουνὸ τῆς Χάρης

νὰ πλημμυρίσει τὴν ψυχή, 

νὰ τὴν ἀρδεύσει ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη,

γιὰ νά ’ναι καρπερὴ ἡ ζωή.

Ἂν θέλεις ὑψηλὰ ν’ ἀνέβεις,

λύγα βαθιὰ τὰ γόνατά σου·

ἂν θὲς νὰ μπεῖς στὴν ἀγκαλιά Του,

δῶσέ Του ὅλη τὴν καρδιά σου.

Ι. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ἡ προσευχή
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Μιὰ ὡραία ἱστορία θὰ 
σᾶς διηγηθῶ σήμε-
ρα γιὰ τὸν Μάκη Κα-

λαρᾶ, ἕνα μοναδικὸ  Ἕλληνα 
ἀθλητή, ποὺ ἔχει συμμετάσχει 
σὲ θερινὴ καὶ χειμερινὴ Παρα-
ολυμπιάδα.

Ὁ Μάκης Καλαρᾶς ἀπὸ 
μικρὸς λάτρευε τὸν ἀθλητισμό, 
μὰ ἕνα ἀτύχημα μὲ μηχανάκι 
τὸν καθήλωσε σὲ ἀναπηρικὸ 
ἁμαξίδιο.  Ὅμως ἡ δύναμη τῆς 
ψυχῆς του τὸν βοήθησε νὰ μὴν 
τὸν ἐμποδίσει ἡ ἀναπηρία στὴν 
πραγματοποίηση τῶν ὀνείρων 
του. Πρῶτα κατάφερε νὰ ἐξυ-
πηρετεῖ μόνος του τὸν ἑαυτό 
του, καὶ γρήγορα ἀσχολήθηκε 
μὲ τὸν ἀθλητισμό, καὶ συγκε-
κριμένα μὲ τὴν ἄρση βαρῶν, 
ὅπου βγῆκε πέμπτος στὸ Πα-
νευρωπαϊκὸ πρωτάθλημα.  Ἐν 
συνεχείᾳ διέπρεψε στὴ δισκο-
βολία, παίρνοντας τὸ ἀργυρὸ 
μετάλλιο στοὺς Παραολυμπι-
ακοὺς  Ἀγῶνες τοῦ 2004. Καὶ 
δὲν σταμάτησε ἐκεῖ, ἀλλὰ τὸ 
2005 πῆρε τὸ χρυσὸ μετάλλιο 
στὴ δισκοβολία στὸ Πανευρω-
παϊκὸ Πρωτάθλημα Στίβου στὸ  
Ἐλσίνκι καὶ τὸ 2006 τὸ χρυσὸ 
μετάλλιο στὸ Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Στίβου στὸ  Ἄσεν.  
Ἀργότερα ἄλλαξε ἄθλημα καὶ 
ἀσχολήθηκε μὲ τό «καθιστὸ 
σκί». Τὸ 2014 τὸν συναντᾶμε 
στὸ Σότσι τῆς Ρωσίας, ὅπου 
πῆρε μέρος στοὺς ἀγῶνες σκὶ 
διασχίζοντας 110 χιλιόμετρα 
τὴν ὥρα στὶς παγωμένες πίστες. 
Αὐτὴ τὴν περίοδο προετοιμάζε-
ται γιὰ τοὺς Παραολυμπιακοὺς 
χειμερινοὺς ἀγῶνες τοῦ 2018 
στὴν Κορέα.

Σήμερα ὁ Μάκης Καλαρᾶς 
ἐμπνέει ἄτομα μὲ ἀναπηρία 
καὶ κάνει ὁμιλίες σὲ σχολεῖα, 
ὅπου ἔχει ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ 
5000 μαθητές. Στόχος του νὰ 
δώσει τὸ μήνυμα τῆς δύναμης 
τῆς θέλησης. Λέει: « Ἡ ἀναπη-
ρία βρίσκεται στὸ μυαλό, καὶ 
ὄχι στὸ σῶμα».

Ὅταν δὲν προπονεῖται, στέ-
κεται στὸ πλευρὸ τῶν ἀτόμων 
μὲ ἀναπηρία τοῦ Συλλόγου 
«Περπατῶ» στὴν Κομοτηνὴ 
καὶ τοὺς βοηθᾷ νὰ μάθουν 
νὰ ξεπερνοῦν τὴν ἀναπηρία 
τους. Τώρα προγραμματίζει 
νὰ ἐπισκεφθεῖ ὀκτὼ νησιὰ τῆς 
«ἄγονης γραμμῆς» ἀπὸ 1-17  
Ἰουλίου.

Τὸν διακρίνει τὸ χιοῦμορ 

καὶ ἡ αἰσιοδοξία, καὶ γεμάτος 
σφρῖγος τονίζει: «Δὲν χρειάζεται 
νὰ ἔχεις δυνατὰ πόδια, γιὰ νὰ 
παίρνεις μέρος σὲ ἀγῶνες καὶ 
νὰ κερδίζεις διακρίσεις.  Ἀρκεῖ 
νὰ ἔχεις ψυχὴ καὶ θέληση». Στ’ 
ἀλήθεια, ἡ θέληση μοιάζει μὲ 
ὁρμητικὸ ποτάμι ποὺ παρασύ-
ρει στὸ διάβα του κάθε ἐμπό-
διο, μὲ ἀνοιξιάτικη ροδαυγὴ 
ποὺ σοῦ χαμογελᾷ καὶ σοῦ 
λέει: «Προχώρα, θὰ εἶναι μιὰ 
ὄμορφη μέρα, ἕνα πετυχημένο 
ξεκίνημα».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ἕνα μήνυμα στούς νέους

K

K
Στόχος του νὰ δώσει τὸ μήνυμα τῆς δύναμης 
τῆς θέλησης. Λέει: « Ἡ ἀναπηρία βρίσκεται

στὸ μυαλό, καὶ ὄχι στὸ σῶμα».
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Τὰ 7  Ἀγαθὰ 
τοῦ  Ἀνθρώπου 

χωρὶς τὰ 7 τῶν  Ἀξιῶν

Πῶς νὰ ὑπάρχει;

1.  Ἀγάπη χωρὶς θυσία.
2. Γνώση χωρὶς χαρακτῆρα.
3.  Ἐπιστήμη χωρὶς ἀνθρωπιά.
4. Πολιτικὴ χωρὶς ἀρετές.
5.  Ἀπόλαυση χωρὶς συναίσθη-

μα.
6.  Ἐμπόριο χωρὶς ἦθος.
7. Πλοῦτος χωρὶς μόχθο.

Κάτι τὴ ματιὰ ἀγγίζει, κάτι τὸ 
πνεῦμα τὸ κεντρίζει... ἕνα χαρτί, 
σὲ κάποιο τοῖχο Νοσοκομείου 
κολλημένο τῆς  Ἀττικῆς γῆς, 
τὸν νοῦ τὸν προκαλεῖ... νὰ βρεῖ 
σπεύδει μολύβι καὶ χαρτί, καὶ ἡ 
ὑπογραφὴ τῶν 7-7 ἀρχίζει, καὶ 
εἶναι Μαχάτμα Γκάντι ἡ ὑπογρα-
φή.

Ἀρχίζεις νὰ διαβάζεις τὰ 7-7, 
ἱεραρχώντας τα μὲ μιὰ ἄλλη 

ἀξιολόγησης σειρά, καὶ νιώθεις 
τὶς ἐπίγειες ἀνθρώπινες ἀξίες 
τῆς ζωῆς καὶ πόσο τὰ ἀγαθά της 
χωρὶς τὴ συνοδεία αὐτῶν τῶν 
λέξεων, ἀνθρώπινων καὶ θε-
ϊκῶν, σὲ ἔννοια καὶ σὲ πράξη, 
τὴν ἴδια τὴ ζωὴ εὐτελίζουν καὶ 
εἶναι ἡ καταστροφὴ τ’ ἀνθρώ-
που, κοινωνιῶν, λαῶν, ἠπείρων, 
καὶ τοῦ πλανήτη Γῆ ὁλόκληρο 
τὸ μέλλον διακυβεύεται, αἱμορ-
ροεῖ, ἀργοπεθαίνει.

Μά, ὅμως, γιὰ μένα τοῦ 
πνεύματος ἡ πρόκληση ζητᾷ νὰ 
συνεχίσει μὲ μιὰ σειρὰ ἄλλων, 
παράλληλων ἀξιῶν, τ’ ἀνθρώ-
που, ποὺ Δύναμη Θεϊκὴ φύτεψε 
ἐντός του, καὶ εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος 
ὑπεύθυνος πόσο τὶς καλλιεργεῖ 
ἢ τὶς ἀγνοεῖ, θεληματικὰ ἢ μή...

Γιατὶ τί εἶναι...

1.  Ἄνθρωπος χωρὶς  Ἀγάπη.
2.  Ἀγάπη χωρὶς  Ὑπομονή.
3.  Ὑπομονὴ χωρὶς Δράση.

4. Δράση χωρὶς Σθένος.
5. Σθένος χωρὶς  Ἀντιμετώπιση.
6.  Ἀντιμετώπιση χωρὶς  Ἀποτέ-

λεσμα.
7.  Ἀποτέλεσμα χωρὶς  Ἱκανο-

ποίηση.
8.  Ἱκανοποίηση χωρὶς Εὐχαρι-

στία.
9. Εὐχαριστία χωρὶς Εὐγνωμο-

σύνη.
10. Εὐγνωμοσύνη χωρὶς Μνήμη.
11. Μνήμη χωρὶς  Ἄνθρωπο.
12.  Ἄνθρωπος χωρὶς Θεάνθρω-

πο.
13. Θεάνθρωπος χωρὶς Τὸν ἐπὶ 

τῆς Γῆς.
14.  Ὁ ἐπὶ τῆς Γῆς χωρὶς Τὸν ἐν 

τοῖς Οὐρανοῖς.

ΟΛΓΑ ΧΕΛΜΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο της 

Ὅταν τὸ πνεῦμα
καὶ ἡ ψυχὴ καρπίζουν,

Ἐκδόσεις  Ἁρμός,  Ἀθήνα 2010
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Μιὰ λειτουργία κατανυ-
κτική, οὐσιαστικὴ καὶ 
χωρὶς ἐπιδεικτικότητα 

πόσο εὔκολα μπορεῖ νὰ βρεῖ 
κανεὶς στὴν πόλη του; Πάντως, 
ἐκεῖνο τὸ πρωῒ τῆς 15ης Μαρτίου, 
Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνή-
σεως, πῆρα τὸ λεωφορεῖο, γιὰ 
νὰ συμμετάσχω σὲ μιὰ τέτοια 
λειτουργία. Κι ὅταν αὐτὴ τελεί-
ωσε, κοινωνήσαμε σχεδὸν ὅλοι 
καὶ ξαναπεριμέναμε στὴ γραμ-
μή, γιὰ νὰ πάρουμε τὰ βάγια, 
ἀφοῦ ἀσπαστοῦμε τὸ Σταυρό. 
Μετὰ συνέβησαν καὶ τὰ μικρὰ 
θαύματα... Μιλᾶμε μὲ γνωστοὺς 
ἀλλὰ καὶ ἀγνώστους, σὰν νἆναι 
ἀδελφοί, μᾶς δίνουνε καὶ τὰ νέα 
τους καὶ τὰ δημοσιεύματά τους 
σὲ φωτοτυπίες, τὰ βάζουμε στὴν 
τσάντα μας καὶ φεύγουμε παρέα 
μὲ τὴ Νίκη, συνεργάτιδα ἀπὸ πα-
λιά, σὰν νὰ μὴ χωρίσαμε ποτέ, κι 
ἂς εἴμαστε τώρα γιαγιάδες, ἐνῷ 
τότε ἤμασταν μαμάδες... Μιλᾶμε 
ἀτέλειωτα, μέχρι ποὺ φτάνου-
με μὲ τὸν ἠλεκτρικὸ στὴν  Ἁγία 
Βαρβάρα. Καὶ τότε ξαναπροσγει-
ωνόμαστε στὸ τοπίο τῆς σύγχρο-
νης πόλης κι ἀποχαιρετιόμαστε.

*     *     *

Τί μοῦ εἶπε στὸ τηλέφωνο ἡ 
φίλη μου Νίκη τὴν ἄλλη μέρα!

Ἀφοῦ, εἶπε, ξανάρχισα νὰ 
περπατάω κι ἐγὼ στὴ γειτονιά 
μας, μ’ ἀνάλαφρη καρδιά, χτυ-
πάω τὸ κουδούνι στὸ σπίτι τοῦ 
θείου μου, ἐλπίζοντας νὰ τὸν 
βρῶ καλύτερα, κρατώντας μιὰ 
τσάντα φουσκωμένη μὲ λίγα 
ἀπαραίτητα ροῦχα δικά του καὶ 
ἰατρικὰ χαρτιά, γιατὶ θὰ πάω 
αὔριο νὰ ἐξεταστῶ σ’ ἕνα ἰατρικὸ 
κέντρο. Μέσα καὶ τὸ ἀπαραίτητο 

κουτὶ μὲ τὰ μεζεδάκια, μαγειρε-
μένα εἰδικὰ γιὰ κεῖνον. 

Ὅμως... Μόνο μία φορὰ 
πρόφτασα νὰ χτυπήσω τὸ κου-
δούνι. Ξαφνικὰ αἰωροῦμαι στὸ 
κενὸ μὲ κλειστὰ μάτια, ἁρπαγ-
μένη ἀπ’ τὰ μαλλιὰ ἀπὸ πίσω, 
χωρὶς ν’ ἀκούσω οὔτε φύλλο 
οὔτε ἀνάσα... Τίποτα!  Ἔζησα 
ἕνα δευτερόλεπτο τρόμου! Μετὰ 
αἴσθηση πραγματικότητας: εἶναι 
τσαντάκιας!... Κι ἀγωνία: τί θὰ 
γίνει τώρα; Τρίτο δευτερόλε-
πτο: πολὺ δυνατὸ χτύπημα τοῦ 
προσώπου μου στὸν πίσω μου 
τοῖχο, πόνος, στριγγλίζω ὅσο πιὸ 
δυνατὰ μπορῶ.  Ὁ τοῖχος δὲν 
εἶναι ὁμαλὸς δυστυχῶς γύρω 
στὸ κεφαλόσκαλο· ἔχουν ἐνσω-
ματωμένα τετράγωνα μάρμαρα, 
ποὺ λίγο ἐξέχουν... Συγχρόνως 
ἔχω χτυπημένο καὶ τὸ δεξὶ χέρι, 
νιώθω πόνο καὶ στὴ μέση μου, 
πιὸ ἔντονο ἀπὸ πρίν, κι εἶμαι ξα-
πλωμένη κάτω, ἀφοῦ δέχθηκα 
καὶ τὴν ἀνάλογη σπρωξιά.  Ἀπ’ 
τ’ ἀριστερὰ τοῦ μετώπου μου 
τρέχουν αἵματα... Καὶ βλέπω... 
τὸ ἀνθρώπινο πλάσμα, εὐκίνητο 
μὲ μιὰ πηδιά, σὰν αἰλουροειδές, 
ν’ ἀπομακρύνεται ἀστραπιαῖα 
μὲ τὴν τσάντα μου... Καὶ φωνά-
ζω ὅσο πιὸ γρήγορα μπορῶ κι 
ἀπελπισμένα:

«Τὴν τσάντα μου! Τὴν τσάντα 
μου!  Ἔχω ὅλα τὰ χαρτιά μου 
μέσα!».  Ἐνῷ τὰ κλειδιὰ καὶ τὸ 
πορτοφόλι μου ἦταν στὴν τσέ-
πη μου, δυστυχῶς ὅλα μου τὰ 
ἐπίσημα χαρτιὰ ἦταν μέσα στὴν 
τσάντα.  Ὅπως σηκώνομαι, ἔχει 
ἤδη ἀπομακρυνθεῖ καὶ στρίβει 
ἀριστερὰ σ’ ἀπόσταση δύο σπι-
τιῶν.

Σηκώνομαι μὲ δυσκολία καὶ 
νιώθω ἀπελπισία! Μῆνες μὲ 

γρίπη δὲν πῆγα σὲ γιατρούς.  
Ἐπιτέλους, τώρα εἶχα πάει, εἶχα 
μαζέψει ἐντολὲς κι ἀποτελέσμα-
τα ἐξετάσεων, καθὼς κι ὅλα μου 
τὰ ἐπίσημα χαρτιά, βιβλιάρια 
ὑγείας καὶ τράπεζας. Μένω κε-
ραυνόπληκτη!  Ἀδύνατον νὰ τὰ 
ξαναποκτήσω ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ 
συνεχίσω στοὺς γιατρούς... Καὶ 
τὴν ταὐτότητά μου!

Τὸ αἷμα στάζει στὸν γιακά 
μου καὶ στὴν ἄσπρη καπαρντί-
να μου. Μαζεύτηκαν δυό-τρεῖς 
καὶ μοῦ μιλᾶνε, ἀλλὰ ἐγὼ νιώ-
θω κατεστραμμένη... ὁλότελα! 
Δὲν τὸ πιστεύω!  Ἀδύνατον νὰ 
τὸ ἀντιμετωπίσω!  Ἀδύνατον νὰ 
ξαναρχίσω ἀπὸ τὴν ἀρχή!  Ὁ 
τραυματισμός μου σὰν νὰ μὴν 
ὑπάρχει... Τὸ γραφειοκρατικὸ 
τῆς ὑγείας μου δὲν μποροῦσα νὰ 
τὸ δεχτῶ... Εἶναι δυνατόν; Λέω: 
Εἶναι πραγματικότητα.  Ἀλλά... 
δὲν τὸ χωροῦσε ὁ νοῦς μου... τὸ 
ἀρνιόταν...  Ὅμως... ὄντως ἦταν 
ἔτσι ἡ «πραγματικότητα»;

*     *     *

Συνειδητοποίησα τί ἔβλεπα:  
Ἦταν μιὰ κοπέλα.  Μὲ κοίταξε 
ἀπὸ τὴ γωνία, σὲ ἀπόσταση δύο 
σπιτιῶν ἀπὸ μένα, ἀπὸ κεῖ ποὺ 
ἔστριψε τρέχοντας ὁ κλέφτης. 
Μοῦ λέει:

–  Ἀπὸ δῶ πάει!
Μοῦ δείχνει στ’ ἀριστερά της 

στὸ στενὸ ποὺ πάει πρὸς τὸ Κοι-
μητήριο. Αὐτομάτως ἀπαντάω, 
σὰν δασκάλα της νὰ ἤμουν:

–  Ἔ, τί στέκεσαι; Τρέχα!
Κι αὐτὴ ξεκινάει... Μὰ δὲν 

ἤλπιζα πὼς θὰ πιαστεῖ τὸ αἰλου-
ροειδές... Οὔτε ποὺ τὴν περί-
μενα. Ζαλισμένη, οὔτε ἔβλεπα 
μπροστά μου, οὔτε συνειδητο-

«Μαζὶ μὲ τὸν πειρασμό, 
θὰ δώσει καὶ τὴ λύση»
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ποιοῦσα καλὰ τὰ πάντα, ἐνῷ 
μοῦ μιλοῦσαν.

Αὐτὴ ὅμως εἶχε ἤδη ἔρθει! 
Μοῦ μιλοῦσε καὶ δὲν τὴν πρό-
σεχα. Μιλοῦσε σὰν ξένη. Μοῦ 
ξαναμιλοῦσε... Τελικὰ νίκησε τὴ 
συστολή της καὶ σηκώνοντας τὸ 
χέρι ψηλὰ λέει:

– Κοίτα, κοίτα!
Καὶ κουνοῦσε τὸ χέρι της 

μπροστά μου. Κοιτάζω... Μιὰ 
καφὲ τσάντα φουσκωμένη!

–  Ἂν εἶναι δυνατόν! Εἶναι ἡ 
τσάντα μου!!!;;; 

Τόση ξαφνικὴ χαρὰ δὲν 
θυμᾶμαι ἄλλη στὴ ζωή μου.

– Κορίτσι μου, τῆς λέω. Μοῦ 
’σωσες τὴ ζωή! Πῶς σὲ λένε;

– Μαρία...
Ὅσο γελοῦσα ἐγώ, ἄλλο τό-

σο κι ἐκείνη.  Ἀλλά...
– Δὲν ἔβαλα χέρι μου μέσα, 

λέει. Κοίταξε, λείπει κάτι ἀπὸ 
δικά σου;

Φοβόταν ἡ καημένη...
– Τί λές, Μαρία, τῆς λέω.  

Ἐσὺ μ’ ἔσωσες! Δὲν ἔχει τίπο-
τα ἡ τσάντα. Οὔτε κανένας τὴν 
ἄνοιξε!

Γύρευα μολύβι σὰν τυφλὴ νὰ 
γράψω τὸ τηλέφωνό της. Εὐχα-
ριστοῦσα. Φιληθήκαμε. Εἶναι 
ἀπὸ τὴ Γεωργία κι ἔχει πίστη 
ἁγνὴ καὶ δυνατή.  Ὅσο χαιρό-
μουν ἐγώ, τόσο πιὸ εὐτυχισμένη 
γινόταν ἐκείνη. 

– Θὰ σοῦ κάνω δῶρο, τῆς 
εἶπα. Θὰ σοῦ τηλεφωνήσω. Μὰ 
τώρα πρέπει ν’ ἀνεβῶ ἐπάνω.

Ἡ διπλανὴ κυρία μοῦ ’δωσε 
χαρτοβάμβακο νὰ σκουπίσω τὰ 
αἵματα. Εὐτυχῶς ὁ θεῖος ἔτσι δὲν 
τρόμαξε πολύ.

*     *     *

Τὴν ἄλλη μέρα, μετὰ τὸν για-
τρό, μιὰ ἄλλη φίλη, ἀλλοδαπή, 
εἶχε διαίσθηση. Μοῦ τηλεφώ-
νησε στὸν δρόμο, στὸ κινητό, 
ἦρθε σπίτι, μοῦ περιποιήθηκε τὸ 

τραῦμα καὶ ξαναπῆρε τὴν ἑπομέ-
νη. Τὸ τραῦμα σὲ 15 μέρες ἔκλει-
σε καὶ δὲν ἄφησε σημάδια, γιατὶ 
ἦταν δύο οὐλὲς ποὺ τὶς ἔκρυψε 
τὸ φρύδι.

Ἡ Μαρία, ὅταν συναντηθήκα-
με, ἦρθε μὲ τὰ δικά της δῶρα: 
Δύο εἰκόνες τοῦ  Ἰησοῦ, ὅπως 
τὸν ζωγραφίζουν ἐκεῖνοι, νεαρὸ 
παλληκάρι, γλυκύτατο· μία γιὰ 
μένα καὶ μία γιὰ τὸν θεῖό μου. 
Δέχθηκε καὶ ἀπὸ μένα δῶρα, 
ἀλλὰ δυστυχῶς ὄχι λεφτά.

Κι ἔτσι ξανασυναντηθήκαμε, 
ἀμέσως μετὰ τὸ Πάσχα, στὸ σπίτι 
τῆς κυρίας της, τῆς κυρίας  Ἀλε-
ξάνδρας, στὰ Πατήσια. Μένουν 
διαρκῶς μαζί, σὰ μάννα καὶ κό-
ρη. Κυριαρχεῖ ἀγάπη κι ἁρμονία. 
Τοὺς πῆγα τὰ δῶρά μου, πασχα-
λιάτικα κυρίως, μὰ μοῦ πρό-
σφεραν πάλι καὶ τὰ δικά τους... 
Εὐτυχῶς, βρῆκα στὴν ἀγορὰ ἕνα 
βιβλίο ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας γιὰ τοὺς Γεωργιανούς.  
Ἔτσι, ἐλπίζω πὼς θὰ τῆς φανῶ 
χρήσιμη σὲ κάτι κι ἐγώ.  Ἔρχεται 
κι ἡ κόρη της τώρα...

Κι εἶπε ἡ κυρία  Ἀλεξάνδρα: 
« Ἡ Μαρία διαβάζει».  Ἡ ἴδια κα-
τάγεται ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο. 
Τὴ Μαρία τὴν ἐπαινεῖ σὲ ὅλα. 
Εἶναι ἀπὸ ἀξιόλογη οἰκογένεια, 
ὁ πατέρας της θῦμα τοῦ ἐμφυ-
λίου πολέμου.

Εἴπαμε ἐπίσης ὅτι ὁ Θεὸς 
μπορεῖ νὰ βγάζει κι ἀπ’ τὸ πικρὸ 
γλυκό.  Ἐπειδή: α) ἡ πληγή μου 
ἔκλεισε, χωρὶς ν’ ἀφήσει σημά-
δι στὸ πρόσωπο, β) τὸ ἴδιο καὶ 
στὸ χέρι καὶ στὰ γόνατα, γ) ἡ 
μέση μου, ποὺ πονοῦσε ἀπὸ 
τὸν  Ἰούλιο, ἔπαψε νὰ πονάει, 
δ) ξαναπῆρα ὅλα τὰ ἔγγραφά 
μου, ε) ἀπέκτησα καὶ μιὰ και-
νούργια φίλη, στ) βεβαιώθηκα 
καὶ γιὰ τὴν ξεχωριστὴ ἀγάπη τῆς 
ἄλλης, κτλ. κτλ.

*     *     *

Πρὶν φύγω, παρακάλεσα τὴ 
Μαρία νὰ μοῦ κάνει ἀναπαρά-
σταση τοῦ γεγονότος, ὅπως τὸ 
ἔζησε αὐτή. Σηκώθηκε ἐπάνω 
πρόθυμα κι ἔκανε τὴν ἀναπα-
ράσταση:

«Στεκόμουν στὴ γωνιὰ γυρί-
ζοντας ἀπὸ τὸ Νεκροταφεῖο, κι 
εἶδα ἕναν ἄντρα νὰ τρέχει. Μὰ 
μόλις μὲ πέρασε στρίβοντας τὴ 
γωνία, ἄρχισε νὰ περπατάει ἥσυ-
χα, σὰν κύριος, κρατώντας τὴν 
τσάντα.

Ὅταν εἶδα κι ἐσᾶς νὰ σηκώνε-
στε μὲ τὰ αἵματα στὸ πρόσωπο, 
κατάλαβα... Σᾶς μίλησα. Κι ὅταν 
μοῦ εἴπατε, “Τρέχα”, ἄρχισα 
νὰ τρέχω, καὶ νὰ τοῦ φωνάσω 
“Μπάστα!” (= στάσου). Αὐτὸς 
ἄρχισε νὰ τρέχει πάλι.  Ἀλλὰ 
εὐτυχῶς ἔρχονταν πρὸς ἐμένα 
τρία ΙΧ αὐτοκίνητα, κι ἐνῷ ἐγὼ 
φώναζα τρέχοντας, τὸ τρίτο στα-
μάτησε. Κι ὁ ὁδηγὸς ἄνοιξε τὴν 
πόρτα καὶ τοῦ φώναξε: “Σταμά-
τα!”...

Τότε ὁ κλέφτης πέταξε τὴν 
τσάντα καὶ τό ’σκασε.  Ὁ ὁδηγὸς 
δὲν ἔβλεπε τὴν τσάντα μου, γιατὶ 
ἦταν μικρή, κάτω ἀπὸ τὴν ἀρι-
στερή μου μασχάλη, καὶ νόμισε 
πὼς ἡ τσάντα ποὺ εἶχε πετάξει 
ὁ κλέφτης ἦταν δικιά μου. Μοῦ 
λέει λοιπόν:

–  Ἔλα τώρα, ἡσύχασε.  Ἐσύ 
’σαι καλὴ κοπέλα. Πάρε τώρα 
τὴν τσάντα σου. Δὲν ἔγινε τί-
ποτα.  Ἄφησέ τον. Μὴν τρέχεις 
ἄλλο. 

Κι ἔτσι σὲ λίγα λεπτά ἤμουν 
ἐκεῖ, κοντά σας.

Ἔτσι ἔγινε τὸ δικό μας θαῦμα 
στὴ δίσεκτη ἐποχή μας, δίπλα 
στὸ κλειστό «Ψιλικά-Μπακαλι-
κά». Τόσοι βοήθησαν! Μόνο τὰ 
τρία ἀστυνομικὰ τμήματα δὲν 
μπόρεσαν νὰ κάνουν τίποτα, 
οὔτε νὰ καταγράψουν τὸ ἐπει-
σόδιο, ἂν δὲν πήγαινα ἡ ἴδια...

ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Ὁ δικός τους τουρισμὸς ξεκινᾷ μὲ τὸ ἔμπα τῆς 
ἄνοιξης, ποὺ πολλὲς φορές, ὅταν ἔρχεται αὐτή, ὁ 
χειμώνας καλὰ κρατεῖ ἀκόμη. Κι αὐτὸς ὁ τουρισμὸς 
εἶναι κάθε χρόνο ὁ ἴδιος, ἀνεξαρτήτως τῆς κρίσης, 
ποὺ τρομάζει τοὺς ἀνθρώπους. Τὸ μόνο ποὺ τὸν 
ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ εὔκρατο κλίμα τῆς χώρας μας.

Κι ἐννοῶ τὰ χελιδόνια. Αὐτοὶ βέβαια οἱ τουρί-
στες δὲν ἀφήνουν συνάλλαγμα. Δὲν σκοτώνονται 
οἱ ξενοδόχοι μὲ διαφημίσεις, γιὰ νὰ προσελκύσουν 
αὐτοὺς τοὺς τουρί-
στες. Αὐτοὶ βολεύο-
νται καὶ στὰ φυλλώ-
ματα τῶν δέντρων, 
ὅταν νυχτώνει. Καὶ 
ἂν μερικὰ χελιδόνια 
ἀπ’ τὴν προηγούμενη 
χρονιὰ εἶχαν χτίσει τὴ 
φωλιά τους στὸ γεῖσο 
τῆς σκεπῆς κάποιας 
μονοκατοικίας, πᾶνε 
κατ’ εὐθεῖαν ἐκεῖ. 
Μπορεῖ ὅμως καὶ 
νὰ μὴν τὴν βροῦν, 
γιατὶ θἄχει γκρεμι-
στεῖ, ὅπως καὶ ἡ ἴδια 
ἡ μονοκατοικία, ποὺ 
θὰ ἔχει δώσει τὴ θέ-
ση της σὲ κάποιο μο-
ντέρνο κτήριο.

Καὶ θὰ μοῦ πεῖτε 
τώρα, τ ί  κέρδος 
θἆχε ἡ χώρα μας 
ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς 
τουρίστες; Καὶ σκέ-
φτομαι: Εἶναι ἆραγε 
σωστὸ τὰ πάντα νὰ 
ἀποβλέπουν σὲ κά-
ποιο ὄφελος; Θἆναι 
λίγο κέρδος, ὅταν ὁ 
καιρὸς καὶ ἡ ὑγεία τὸ 
ἐπιτρέπουν, νὰ βγοῦμε κάποια βόλτα καὶ νὰ δοῦμε 
στὸν οὐρανὸ τὰ χελιδονάκια νὰ πετοῦν ἀπὸ δῶ κι 
ἀπὸ κεῖ καὶ ν’ ἀπομακρύνουν τὶς σκέψεις ἀπ’ τὶς 
ὅποιες δυσκολίες; Τότε, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβου-
με, μπορεῖ καὶ νὰ χαμογελάσουμε. Πόσο σπάνια 
χαμογελάει ὁ ἄνθρωπος σήμερα! Καὶ ἀναρωτιέμαι: 
Πόσο ποσὸ συναλλάγματος θἄδινε αὐτὴ τὴν καλὴ 
διάθεση στὸν ἄνθρωπο;

Θυμᾶμαι μετὰ ἀπὸ μιὰ καλοκαιριάτικη μπόρα, 
ὅταν βγῆκε ὁ ἥλιος, ἕνα ἡλικιωμένο ζευγάρι πῆγε 
καὶ κάθισε σ’ ἕνα παγκάκι.  Ἀπέναντι, στὸ μπαλκόνι 
ἑνὸς σπιτιοῦ, ὑπῆρχε μιὰ χειλιδονοφωλιά. Κι ἐκείνη 
τὴν ὥρα μιὰ χελιδονομάννα πήγαινε στὴ φωλιά, 
κρατώντας στὸ ράμφος της τροφή. Ξαφνικὰ πετά-
χτηκαν ἀπὸ τὴ φωλιὰ τὰ μικρούλια τσιρίζοντας καὶ 
σπρώχνοντας τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, ποιὸ θὰ πρωτοπάρει 
τὴν τροφὴ ποὺ τοὺς πήγαινε ἡ μάννα τους. Κι εἶδα 

τὰ μάτια τοῦ ἡλικιω-
μένου ζευγαριοῦ νὰ 
λάμπουν καὶ νὰ κρα-
τάει ὁ ἕνας τὸ χέρι 
τοῦ ἄλλου, σκεπτό-
μενος ἴσως ὅτι ἡ ζωὴ 
εἶναι ὡραία, ἔστω κι 
ἔτσι ὅπως εἶναι!

Ἂς μὴ χάσουμε, 
μὲ τὰ προβλήματα 
ποὺ μᾶς τυραννοῦν, 
τὴν ἁπλῆ ἔννοια τῆς 
χαρᾶς, ποὺ βρίσκεται 
καὶ στὰ πολὺ μικρὰ 
πράγματα τῆς ζωῆς. 
Νἆστε καλά, χελιδο-
νάκια μας, ποὺ μᾶς τὸ 
θυμίζετε. Καλές μου 
φίλες, σᾶς συμβου-
λεύω, σὰν τύχει καὶ 
περάσετε, τὴν ὥρα 
ποὺ σιγὰ σιγὰ πέφτει 
τὸ σούρουπο, ἀπὸ 
κάποιο δέντρο ποὺ 
φιλοξενεῖ χελιδόνια, 
νὰ σταθῆτε καὶ ν’ 
ἀκούσετε τὴ μουσικὴ 
ποὺ κάνουν αὐτὰ τὰ 
πουλάκια, χωρὶς νὰ 
νοιάζονται παρὰ μό-
νο γιὰ τὸν ἐπιούσιο, 

ποὺ βρίσκουν ὅπου νἆναι. Καὶ τὸ τραγούδι τους 
αὐτὸ εἶναι σὰν μιὰ εὐχαριστία στὸν Θεό, κάτι ποὺ 
ἐμεῖς σπανίως σκεφτόμαστε νὰ κάνουμε σ’  Ἐκεῖνον, 
ἔστω κι ἂν ἔχουμε πολὺ περισσότερα ἀπὸ τὰ μικρὰ 
χελιδονάκια...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Οἱ «τουρίστες» ποὺ μᾶς προτιμοῦν πάντα
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Γιατί σὲ μένα
Ὅλα τὰ ἐνδεχόμενα εἶναι ἀνοικτὰ γιὰ τὸν καθέ-

να. Τὰ πάντα γιὰ τοὺς πάντες μποροῦν νὰ ἀλλάξουν 
ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη.  Ὅλα τὰ ἀπρόοπτα 
εἶναι πιθανά. Κανεὶς δὲν εἶναι στὸ ἀπυρόβλητο.

Γι’ αὐτό, ἀντὶ νὰ παραπονιόμαστε –γιὰ ὅλους 
τοὺς τομεῖς–, ἂς ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση 
τοῦ ὅποιου προβλήματος, παρακαλώντας τὸν Θεό, 
ἂν δὲν εἶναι στὸ σχέδιό Του γιὰ μᾶς νά «παρέλθει 
ἀφ’ ἡμῶν τὸ πο-
τήριον τοῦτο», 
νὰ μᾶς ἐνδυνα-
μώνει στὴν καρ-
τερία καὶ στὴν 
ὑπομονή, γιὰ νὰ 
ἀντιπαλεύουμε 
τὴ δοκιμασία.

Ἐκεῖνος δια-
λέγει μὲ πε-
ρισσὴ φροντίδα 
καὶ ἰδιαίτερη 
πατρικὴ ἀγάπη 
τὸν σταυρὸ ποὺ 
μᾶς δίνει νὰ ση-
κώσουμε.  Ἂς 
τὸν ἀποδεχθοῦμε.

*     *     *

Μήπως ὑπάρχουν;
Ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν περιρρέουσα ἀτμό-

σφαιρα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, καὶ κυρίως ἀπὸ 
τὶς μεγάλες ἀπώλειες σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις, οἱ 
ἄνθρωποι ἐμφανίζονται καταπτοημένοι. Μήπως 
ὅμως ἐφαρμόζεται κι ἐδῶ τό «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς 
καλοῦ»; Μήπως ὑπάρχουν καὶ οἱ λέξεις «λιτότητα» 
καί «αὐτοσυγκράτηση», τὶς ὁποῖες πολλοὶ ἔχουμε 
ξεχάσει ἀπὸ χρόνια, καὶ ἰδοὺ καιρὸς νὰ τὶς ξαναθυ-
μηθοῦμε;  Ὀλιγάρκεια: μιὰ ἀρετὴ τόσο κόντρα στὸν 
ἄκρατο καταναλωτισμὸ τῆς ἐποχῆς μας. Τὰ ὑλικὰ 

ἀγαθὰ χρειάζονται, γιὰ νὰ ζοῦμε καλύτερα, δὲν 
μπορεῖ ὅμως καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀνακηρύσσονται 
σὲ σκοπὸ τῆς ζωῆς.

Γνωστὴ κυρία ὀγδόντα πέντε χρόνων, ποὺ κα-
μάρωνε γιὰ τὴν κομψή της ἐμφάνιση, παραπονιόταν 
πρὸ ἡμερῶν ὅτι, ἐνῷ πάντα πήγαινε στὸ κομμωτή-
ριο κάθε ἑβδομάδα ἀνελλιπῶς, τοὺς τελευταίους 
μῆνες πήγαινε κάθε δέκα πέντε ἡμέρες, καὶ πολὺ 
πρόσφατα ἀραίωσε ἀκόμη περισσότερο τὶς ἐπι-

σκέψεις της στὸν 
ναὸ τῆς ὀμορ-
φιᾶς, καὶ πηγαί-
νει κάθε εἴκοσι 
μέρες.  Ὁποία 
μεγάλη στέρη-
ση, ἀλήθεια! 
Τὸ γεγονὸς δὲν 
εἶναι γιὰ γέλια· 
εἶναι γιὰ κλάμα-
τα! Σὲ καιροὺς 
ποὺ ἄλλοι ἀγω-
νιοῦν γιὰ τὸ κα-
θημερινὸ ψωμί, 
σήμερα πολὺ 
περ ισσότερο 

ἀπὸ ποτέ, ἡ ὑπερήλικη κυρία νὰ ἀγωνιᾷ γιὰ τὸ 
βαμμένο μαλλί!

Μερικοὶ συνηθίσαμε στὴν ἄκριτη σπατάλη. 
Εἶναι εὐκαιρία νὰ δοῦμε τὴν κρίση σὰν εὐκαιρία 
γιὰ αὐτοδιόρθωση. Εὐκαιρία νὰ βάλουμε κάποια 
ὅρια στὴν ἐπιδίωξη τῆς εὐμάρειας, γιατί, ἐπειδὴ 
ἀπὸ τὸ καλὸ ὑπάρχει πάντα τὸ καλύτερο, τὸ κυνήγι 
τοῦ περισσότερου δὲν τελειώνει ποτέ. Εὐκαιρία, 
μπροστὰ στὶς καταιγιστικές, ραγδαῖες οἰκονομικὲς 
ἐξελίξεις, νὰ μεθοδεύσουμε ὄχι μόνο τοὺς τρόπους 
νὰ αὐξήσουμε τὰ ἔσοδα, ἀλλὰ καὶ νὰ συγκρατή-
σουμε τὰ ἔξοδα.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

K
K

Ἀντὶ νὰ παραπονιόμαστε –γιὰ ὅλους τοὺς το-
μεῖς–, ἂς ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση 

τοῦ ὅποιου προβλήματος, παρακαλώντας τὸν 
Θεό, ἂν δὲν εἶναι στὸ σχέδιό Του γιὰ μᾶς νά 

«παρέλθει ἀφ’ ἡμῶν τὸ ποτήριον τοῦτο», νὰ μᾶς 
ἐνδυναμώνει στὴν καρτερία καὶ στὴν ὑπομονή, 

γιὰ νὰ ἀντιπαλεύουμε τὴ δοκιμασία.
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Τὸ ἐφιαλτικὸ μανιτάρι ποὺ 
ὑψώθηκε στὸν οὐρανὸ 
τῆς Χιροσίμα πρὶν ἀπὸ 

ἑβδομῆντα ἀκριβῶς χρόνια, τὸ 
πρωῒ τῆς 6ης Αὐγούστου 1945, σή-
μανε τὴν αὐγὴ μιᾶς νέας ἐποχῆς, 
στὴν ὁποία τίποτε πιὰ δὲν ἦταν 
ἴδιο ὅπως πρίν. Θὰ ἔμοιαζε ἐπι-
πόλαιο νὰ ποῦμε ὅτι ἡ ἐπέτειος 
τῶν ἑβδομῆντα ἐτῶν κάνει τὴ 
Χιροσίμα ἐπίκαιρη· γιατὶ θὰ ἦταν 
τοὐλάχιστον ἐπιπόλαιο τὸν ὑπό-
λοιπο καιρό, πέραν τῶν ἐπετεί-
ων, νὰ νιώθουμε... ἀνεπίκαιρο 
τὸν προβληματισμὸ πάνω στὸν 

ἐφιάλτη τῆς καταστροφῆς ποὺ 
ἀντιπροσωπεύει ἡ ρίψη τῆς πρώ-
της αὐτῆς ἀτομικῆς βόμβας στὴν 

ἀνυποψίαστη ἰαπωνικὴ πόλη.

Πείραμα ὀλέθρου

Μετὰ ἀπὸ ἐντατικὲς ἔρευνες 
στὸ πλαίσιο τοῦ ἄκρως ἀπορρή-
του προγράμματος “Manhattan 
Project” («Σχέδιο Μανχάταν»), 
οἱ  Ἀμερικανοὶ ἔκαναν τὴν πρώ-
τη δοκιμαστικὴ ρίψη ἀτομικῆς 
βόμβας στὴν ἔρημο τοῦ Νέου 
Μεξικοῦ.  Ἡ δοκιμὴ στέφθηκε 
ἀπὸ ἀπόλυτη ἐπιτυχία. Δὲν εἶχε 
θύματα.  Ὅλα πῆγαν καλά. Καὶ 
ὅμως, σὲ αὐτὴ τὴν πρώτη ἀτο-
μικὴ δοκιμὴ ὑπάρχει μιὰ πραγμα-
τικὰ ἀνατριχιαστικὴ λεπτομέρεια, 
περισσότερο ἴσως ἀνατριχιαστικὴ 
καὶ ἀπὸ τὶς δεκάδες χιλιάδες τῶν 
θυμάτων τῆς Χιροσίμα.

Συγκεκριμένα: Οἱ ἐπιστήμο-
νες ποὺ εἶχαν ἐργασθεῖ γιὰ τὴν 
κατασκευὴ τῆς πρώτης ἀτομικῆς 
βόμβας διακατέχονταν ἀπὸ κά-
θε εἴδους ἀνησυχίες ἐν ὄψει τῆς 
πρώτης δοκιμῆς, ποὺ εἶχε προ-
γραμματισθεῖ γιὰ τὶς 4:00 π.μ. τῆς 
16ης  Ἰουλίου 1945 στὴν ἔρημο 
τοῦ Νέου Μεξικοῦ. Μέχρι τότε, 
τὰ πάντα εἶχαν κινηθεῖ σὲ ἐπίπε-
δο θεωρητικῶν ὑπολογισμῶν, 
καὶ δὲν ἦταν καθόλου σίγουρο 
πῶς θὰ λειτουργοῦσε ἡ θεωρία 
στὴν πράξη. Σίγουρα, τὸ πείραμα 
μπορεῖ νὰ μὴν πετύχαινε.  Ἀλλὰ 
αὐτὸ ἦταν ἡ μικρότερη ἀνησυ-

70 χρόνια ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῆς Χιροσίμα
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χία.  Ἡ μεγαλύτερη ἦταν μήπως 
ἡ ἐπιτυχία τοῦ πειράματος... 
ξεπερνοῦσε τὶς προβλέψεις, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ πυροδοτηθεῖ ἀνε-
ξέλεγκτη ἁλυσιδωτὴ ἀντίδραση, 
νὰ καεῖ ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς γῆς καὶ 
νὰ σημάνει τὸ τέλος τῆς ζωῆς.  
Ἡ ἀνησυχία κορυφώθηκε, ὅταν 
τὴν προγραμματισμένη γιὰ τὴ 
δοκιμὴ ὥρα ξέσπασε στὴν περι-
οχὴ τρομερὴ καταιγίδα, πρᾶγμα 
ποὺ ὁδήγησε στὴν ἀπόφαση γιὰ 
ἀναβολὴ τῆς δοκιμῆς γιὰ μιάμιση 
ὥρα, μὲ τὸν κίνδυνο ὅμως ἡ κα-
ταιγίδα νὰ πυροδοτήσει τὴ βόμ-
βα μὲ ἀνεξέλεγκτες συνέπειες.

Τελικά, ὅλα πῆγαν... κα-
λά.  Ἀλλὰ θὰ συμφωνήσετε 
ἀσφαλῶς πὼς εἶναι ἄκρως 
ἀνατριχιαστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι 

κάποιοι –λίγοι ἔστω– ἐπιστή-
μονες προειδοποιοῦσαν πὼς ἡ 
δοκιμὴ στὴν ἔρημο τοῦ Νέου 
Μεξικοῦ μποροῦσε νὰ σημά-
νει τὸ τέλος τῆς ζωῆς στὴ γῆ. 
Μπορεῖ τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ 
νὰ ἀξιολογεῖτο ὡς πάρα πολὺ 
μικρό, ἴσως ἀπειροελάχιστο.  
Ἀλλὰ εἶναι στ’ ἀλήθεια ἀνατρι-
χιαστικὸ νὰ ἀναλογίζεται κανεὶς 
ὅτι ὑπῆρχαν προειδοποιήσεις, 
ὑπῆρχε τὸ ἐνδεχόμενο, ἔστω καὶ 
ἀπειροελάχιστο, καὶ ὅμως... ἐλή-
φθη ἡ ἀπόφαση νὰ προχωρήσει 
τὸ πείραμα κανονικά.

Ὁ Ρόμπερτ  Ὀππενχάιμερ 
(1904-1967), ὁ διευθυντὴς 
τοῦ περίφημου “Manhattan 
Project”, ποὺ ἔχει μείνει στὴν 
ἱστορία ὡς «ὁ πατέρας τῆς ἀτο-

μικῆς βόμβας», δήλωσε ἀργό-
τερα ὅτι, ὅταν στὶς 16  Ἰουλίου 
1945 τὸ “Manhattan Project” 
στέφθηκε μὲ ἐπιτυχία μὲ τὴν 
ἔκρηξη τῆς πρώτης ἀτομικῆς 
βόμβας στὴν ἐρημικὴ περιοχὴ 
στὸ Νέο Μεξικό, ἦλθαν στὸ μυα-
λό του δύο στίχοι ἀπὸ τὸ ἱερὸ 
ἰνδουιστικὸ βιβλίο, τὴ Bhagavad 
Gita, ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
εἶναι ὁ ἑξῆς: “Now I am become 
Death, the destroyer of worlds” 
(= Τώρα ἔχω γίνει Θάνατος, ὁ 
καταστροφέας τῶν κόσμων).

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς Χιροσίμα

Ἡ Χιροσίμα ἐπελέγη ὡς στό-
χος γιὰ τὴ ρίψη τῆς πρώτης ἀτο-
μικῆς βόμβας κυριολεκτικὰ τὴν 

τελευταία στιγμή, σὰν ἀπὸ ἕνα 
παιχνίδι τῆς τύχης. 

Ἡ Χιροσίμα ἦταν ἁπλῶς μία 
ἀπὸ τὶς πόλεις τῆς  Ἰαπωνίας ποὺ 
εἶχαν μείνει ὣς τότε ἐντελῶς 
ἀλώβητες ἀπὸ τοὺς ἀμερικανι-
κοὺς βομβαρδισμούς. Καὶ εἶχε 
ἀποφασισθεῖ ὅτι ἡ πόλη στὴν 
ὁποία θὰ ριχνόταν ἡ πρώτη ἀτο-
μικὴ βόμβα δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχει 
πληγεῖ ὣς τότε. Γιατί; Μὰ γιατὶ 
δὲν θὰ εἶχε κανένα νόημα νὰ 
ριφθεῖ ἡ ἀτομικὴ βόμβα σὲ μιὰ 
πόλη σὰν τὸ Τόκυο, ποὺ ἦταν 
οὕτως ἢ ἄλλως ἰσοπεδωμένο 
ἀπὸ τοὺς ἀμερικανικοὺς βομ-
βαρδισμούς. Σημειωτέον ὅτι ἡ 
καταστροφὴ ποὺ προκλήθηκε 
στὴ Χιροσίμα καὶ τὸ Ναγκα-
σάκι ἀντιπροσωπεύει μόλις τὸ 

2,9 % τῆς γῆς ποὺ κάηκε ὁλο-
σχερῶς στὴν  Ἰαπωνία ἀπὸ τὶς 
ἀμερικανικὲς βόμβες· τὸ ὑπό-
λοιπο 97,1 % εἶχε σωριασθεῖ σὲ 
ἐρείπια ἀπὸ τοὺς στρατηγικοὺς 
βομβαρδισμούς! Φωτογραφίες 
ποὺ ἔχουμε ἀπὸ τὸ ἰσοπεδωμέ-
νο Τόκυο δείχνουν ἕνα βαθμὸ 
καταστροφῆς ποὺ δὲν διαφέρει 
καθόλου ἀπὸ τὴν καταστροφὴ 
στὸ κέντρο τῆς Χιροσίμα!  Ἡ πό-
λη ὅμως στὴν ὁποία θὰ δοκιμα-
ζόταν ἡ ἀτομικὴ βόμβα ἔπρεπε 
νὰ εἶναι ἀλώβητη ὣς τότε, γιὰ 
νὰ φανεῖ ἡ καταστρεπτικότητα 
τοῦ νέου ὅπλου, μὲ τὴν ἐλπίδα 
ὅτι οἱ  Ἰάπωνες θὰ πείθονταν νὰ 
συνθηκολογήσουν.

Μὲ δεδομένο λοιπὸν αὐτὸ 
τὸ κριτήριο, εἶχε ἀρχικὰ ὁρι-

σθεῖ ἁπλῶς ὅτι στόχος ἔπρεπε 
νὰ εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες 
τέσσερις πόλεις: Κοκούρα, Χιρο-
σίμα, Γιοκοχάμα, Ναγκασάκι.  Ὁ 
στόχος θὰ ἐπιλεγόταν ἀνάλογα 
μὲ τὶς καιρικὲς συνθῆκες ποὺ θὰ 
ἐπικρατοῦσαν στὴν περιοχή.

Τὸ μοιραῖο βομβαρδιστικὸ Β 
29, στὸ ὁποῖο ὁ πιλότος του Πὼλ 
Τίμπετς εἶχε δώσει τὸ ὄνομα τῆς 
μητέρας του, “Enola Gay”, εἶχε 
ἤδη ἀπογειωθεῖ μὲ τὴ φοβερὴ 
βόμβα, ἐνῷ κάποια μετεωρο-
λογικὰ ἀεροσκάφη ἤλεγχαν τὶς 
μετεωρολογικὲς συνθῆκες.  Τό-
τε ἀκούσθηκε στὸν ἀσύρματο 
ἡ φωνὴ τοῦ πιλότου ἑνὸς ἀπὸ 
αὐτά, τοῦ Κλὼντ  Ἔντερλυ: 

– Καιρὸς νεφελώδης πάνω 
ἀπὸ τὴν Κοκούρα· νέφωσις 

K
K

Ἕνα ἀπὸ τὰ συγκλονιστικώτερα ἐκθέματα τοῦ μουσείου τῆς Χιροσίμα, 
ποὺ ἀνηγέρθη σὲ ἀνάμνηση τῆς μοιραίας 6ης Αὐγούστου 1945, 

εἶναι ὁ μισολιωμένος δίσκος ἑνὸς ρολογιοῦ χειρός, μὲ τοὺς δεῖκτες 
σταματημένους στὶς 8:15, ὥρα τῆς ἔκρηξης. 

 Ἀπὸ τὴ γυναῖκα ποὺ τὸ φοροῦσε δὲν ἔμεινε ἴχνος...
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ἐννέα δεκάτων.  Γιοκοχάμα: 
πυκνὰ νέφη.  Ναγκασάκι: πυκνὰ 
νέφη... [σύντομη παύση] Χιρο-
σίμα: καιρὸς σχεδὸν αἴθριος· 
ὁρατότης δέκα μιλλίων· κάλυψις 
τοῦ στερεώματος κατὰ τὰ δύο 
δέκατα σὲ ὕψος 13.000 ποδῶν.

Ἡ Χιροσίμα εἶχε ἐπιλεγεῖ.
Κατὰ τὴν ἔκρηξη τῆς ἀτο-

μικῆς βόμβας στὴ Χιροσίμα, σὲ 
ἀκτῖνα 3 χιλιομέτρων ἀπὸ τὸ ση-
μεῖο τῆς ἔκρηξης ἡ θερμοκρασία 
ἄγγιξε τοὺς 900.000 βαθμούς!  
Ἡ πίεση ἔφθασε τοὺς 7.000 τόν-
νους ἀνὰ κυβικὸ ἑκατοστό!!!  
Οἱ κάτοικοι τῆς Χιροσίμα ποὺ 
βρέθηκαν σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο... 
κυριολεκτικὰ ἐξατμίσθηκαν. Με-
ρικοὶ δὲν ἄφησαν κἂν ἴχνος ὅτι 
κάποτε ὑπῆρξαν.  Ἀπὸ ἄλλους 
ἔμεινε μόνο ἕνας σκοῦρος λεκὲς 
στὶς πλάκες τῶν πεζοδρομίων, 
στὸ σημεῖο ὅπου βρίσκονταν τὴ 
στιγμὴ τῆς ἔκρηξης... Σήμερα, 
ἕνα ἀπὸ τὰ συγκλονιστικώτερα 
ἐκθέματα τοῦ μουσείου τῆς Χι-
ροσίμα, ποὺ ἀνηγέρθη σὲ ἀνά-
μνηση τῆς μοιραίας 6ης Αὐγού-
στου 1945, εἶναι ὁ μισολιωμένος 
δίσκος ἑνὸς ρολογιοῦ χειρός, μὲ 
τοὺς δεῖκτες σταματημένους στὶς 
8:15, ὥρα τῆς ἔκρηξης.  Ἀπὸ τὴ 
γυναῖκα ποὺ τὸ φοροῦσε δὲν 
ἔμεινε ἴχνος...

Ὁ Κλὼντ  Ἔντερλυ, ὁ πιλότος 
τοῦ μετεωρολογικοῦ ἀεροσκά-
φους ἡ γνωμάτευση τοῦ ὁποίου 
εἶχε ὁδηγήσει στὴν ἐπιλογὴ τοῦ 
στόχου, κατέληξε στὸ φρενοκο-
μεῖο ἀπὸ τὶς τύψεις.

Οἱ τύψεις 
τοῦ  Ὀππενχάιμερ καὶ ὁ 
κυνισμὸς τῶν πολιτικῶν

Μετὰ καὶ τὴ ρίψη τῶν δύο 
ἀτομικῶν βομβῶν στὴ Χιροσί-
μα καὶ τὸ Ναγκασάκι, ὁ «πατέ-
ρας τῆς ἀτομικῆς βόμβας» Ρό-
μπερτ  Ὀππενχάιμερ, στὸν ὁποῖο 
ἀναφερθήκαμε καὶ παραπάνω, 
κυριεύθηκε ἀπὸ τύψεις.  Σὲ μιὰ 
ἱστορικὴ συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ 
τὸν  Ἀμερικανὸ Πρόεδρο Χάρ-
ρυ Τροῦμαν (1884-1972, πρ. 
1945-1953), λίγους μῆνες μετὰ 
τὴ Χιροσίμα καὶ τὸ Ναγκασάκι, 
ὁ  Ὀππενχάιμερ εἶπε: 

– Κύριε Πρόεδρε, τὰ χέρια 
μας εἶναι βαμμένα μὲ αἷμα.

Τὸ σχόλιο αὐτὸ ἐξόργισε τὸν  
Ἀμερικανὸ Πρόεδρο, ὁ ὁποῖος 
ἔθεσε τέρμα στὴ συνάντηση. 
Λέγεται μάλιστα ὅτι ὁ Τροῦμαν, 
ὅταν ἄκουσε τὸν ἐπιστήμονα 
νὰ λέει ὅτι τὰ χέρια τους ἦταν 
βαμμένα μὲ αἷμα, ἔδωσε τὴν ἀπί-
στευτα κυνικὴ ἀπάντηση:

– Δὲν πειράζει· θὰ φύγει μὲ 
τὸ πλύσιμο.

Ἀμέσως μετὰ τὴ συνάντηση, 
ὁ Τροῦμαν ἔδωσε στὸ ἐπιτελεῖό 
του τὴν περίφημη ἐντολή: 

– Μὴν ἀφήσετε αὐτὸ τὸ κλα-
ψιάρικο μωρό (“crybaby”) νὰ 
ξαναπατήσει τὸ πόδι του ἐδῶ.

Πρέπει νὰ ποῦμε ἐδῶ μὲ κά-
θε εἰλικρίνεια τὸ ἑξῆς:  Ἡ ρίψη 
τῶν δύο ἀτομικῶν βομβῶν στὴ 
Χιροσίμα καὶ λίγες μέρες ἀργό-
τερα στὸ Ναγκασάκι ἔθεσε τέρμα 
στὸν πιὸ φονικὸ πόλεμο τῆς πα-
γκόσμιας ἱστορίας. Εἶναι σχεδὸν 
βέβαιο ὅτι, ἂν δὲν εἶχαν ριφθεῖ 
οἱ δύο ἀτομικὲς βόμβες, ὥστε 
ἡ  Ἰαπωνία νὰ ἐξαναγκασθεῖ σὲ 
συνθηκολόγηση, θὰ εἶχαν χάσει 
τὴ ζωή τους πολὺ περισσότεροι 
ἄνθρωποι.  Ἀλλά, ὅσο καὶ ἂν 
αὐτὰ λέγει ὁ ρεαλισμός, ὁ κυ-
νισμὸς δὲν παύει νὰ σοκάρει.  
Ἔπειτα, ἡ βόμβα ποὺ ἔπεσε στὴ 
Χιροσίμα ἀντιπροσωπεύει δύο 
πράγματα: ἀφ’ ἑνός, τὸ τέλος 
τοῦ πιὸ φονικοῦ πολέμου τῆς 
παγκόσμιας ἱστορίας· ἀφ’ ἑτέ-
ρου, τὸ ξημέρωμα τοῦ ἐφιάλ-
τη. Καὶ ἴσως ἀντιπροσωπεύει τὸ 
δεύτερο περισσότερο ἀπὸ τὸ 
πρῶτο...
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Τά «Παιδιὰ Πίκα» καὶ ἡ 
Σαντάκο Σασάκι

Τὰ πιὸ ἀθῶα θύματα τῆς Χι-
ροσίμα ὑπῆρξαν τὰ μικρὰ παιδιά, 
τόσο αὐτὰ ποὺ ἔζησαν τὴν τρα-
γικὴ στιγμή, ὅσο καὶ αὐτὰ ποὺ 
γεννήθηκαν ἀργότερα μὲ κάθε 
εἴδους ἀνωμαλίες, θύματα τῆς 
ραδιενέργειας. Τὰ παιδιὰ αὐτὰ 
ὀνομάσθηκαν στὴν  Ἰαπωνία 
«Παιδιὰ Πίκα», δηλαδή «Παιδιὰ 
τοῦ Φωτός», ἀπὸ τὴ λάμψη τῆς 
ἀτομικῆς ἔκρηξης, καὶ ἔζησαν, 
ὅσο καὶ ὅπως ἔζησαν, ἀντιμέτω-
πα μὲ ἕναν ἰδιότυπο ρατσισμό.

Ἡ Σαντάκο Σασάκι (1943-
1955), ἕνα μικρὸ κορίτσι ἀπὸ 
τὴν  Ἰαπωνία, εἶναι τὸ κορίτσι-
σύμβολο τῶν ἀθώων θυμάτων 
τοῦ πολέμου.  Ἡ Σαντάκο ἦταν 
μόλις δύο ἐτῶν, ὅταν ἔπεσε ἡ 
ἀτομικὴ βόμβα στὴ Χιροσίμα, 
καὶ τὸ ὠστικὸ κῦμα τὴν πέτα-
ξε ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ 
σπιτιοῦ της.  Ἡ μητέρα της τὴν 
ἀναζήτησε στὰ ἐρείπια καί, ὦ 
τοῦ θαύματος, τὴ βρῆκε χωρὶς 
ἐμφανῆ τραύματα.

Ὅμως, ἂν καὶ ἐπέζησε τῆς 
ἔκρηξης, τὸν  Ἰανουάριο τοῦ 
1955 ἡ μικρὴ Σαντάκο διαγνώ-
σθηκε ὅτι ἔπασχε ἀπὸ λευχαιμία 
καὶ εἰσήχθη σὲ νοσοκομεῖο.  Ἐκεῖ 
μιὰ ἄλλη ἀσθενὴς τῆς μίλησε 
γιὰ ἕναν παλιὸ ἰαπωνικὸ μῦθο, 
σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο, ἂν κά-
ποιος φτιάξει χίλιους χάρτινους 
γερανοὺς ὀριγκάμι (ὀριγκάμι 
εἶναι ἡ ἰαπωνικὴ καλλιτεχνία 

τοῦ διπλώματος τοῦ χαρτιοῦ), 
θὰ τοῦ ἱκανοποιηθεῖ μιὰ εὐχή.  
Ἡ μικρὴ Σαντάκο ἄρχισε νὰ δι-
πλώνει τέτοιους χάρτινους γερα-
νούς, μὲ τὴν εὐχὴ γιὰ παγκόσμια 
εἰρήνη, ἐνῷ παράλληλα ἀλλη-
λογραφοῦσε μὲ διάφορα παιδιά. 
Λέγεται ὅτι πρόλαβε νὰ φτιάξει 
644 χάρτινους γερανούς, πρὶν 

ἀποδυναμωθεῖ ἀπὸ τὸν καρκί-
νο, ὁ ὁποῖος τὴν ὁδήγησε στὸν 
θάνατο. Οἱ φίλοι της συμπλή-
ρωσαν τὸν ἀριθμὸ τῶν χίλιων 
χάρτινων γερανῶν καὶ τοὺς 
ἔθαψαν μαζὶ μὲ τὴ Σαντάκο, ἐνῷ 
φρόντισαν νὰ δημοσιεύσουν καὶ 
τὶς ἐπιστολές της, γιὰ νὰ μάθει 
ὅλος ὁ κόσμος τὴν εὐχή της γιὰ 

K

K
«Γνῶθι σαὐτόν».  Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀρχαίου ρητοῦ στὸ Πάρκο 

τῆς Εἰρήνης στὴ Χιροσίμα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πιὸ εὔστοχη. 
Διότι ἡ τεράστια καταστρεπτικὴ δύναμη μὲ τὴν ὁποία ἔχει ὁπλίσει 

τὸν ἄνθρωπο ἡ ἁλματώδης πρόοδος τῆς ἐπιστήμης ἐπιβάλλει νὰ μπεῖ 
κάποιο φρένο στὴν ξέφρενη πορεία πρὸς τὴν καταστροφὴ 

καὶ τὸν ἀφανισμό. Καὶ αὐτὸ τὸ φρένο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλο 
ἀπὸ τὸ πανάρχαιο αἴτημα τῆς αὐτογνωσίας τοῦ ἀνθρώπου.
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παγκόσμια εἰρήνη.
Μὲ χρήματα ποὺ συγκεντρώ-

θηκαν ἀπὸ ὅλη τὴν  Ἰαπωνία, 
φτιάχθηκε ἕνα μνημεῖο πρὸς 
τιμήν της καὶ πρὸς τιμὴν ὅλων 
τῶν παιδιῶν ποὺ ἔχασαν τὴ ζωή 
τους ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ βόμβα, τὸ 
ὁποῖο ἀπὸ τὸ 1958 βρίσκεται στὸ 
Πάρκο τῆς Εἰρήνης στὴ Χιροσίμα. 
Πρόκειται γιὰ ἕνα ἄγαλμα ποὺ 
εἰκονίζει τὴ Σαντάκο νὰ κρατᾷ στὰ 
ἀνοικτὰ χέρια της ἕνα χρυσὸ γε-
ρανό. Μιὰ ἐπιγραφὴ στὰ πόδια 
τοῦ ἀγάλματος γράφει: «Αὐτὴ 
εἶναι ἡ κραυγή μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ 
εὐχή μας. Εἰρήνη στὸν κόσμο».

Μέχρι σήμερα, παιδιὰ ἀπὸ 
ὅλο τὸν κόσμο φτιάχνουν χάρ-
τινους γερανοὺς καὶ τοὺς στέλ-
νουν στὴ Χιροσίμα, ὅπου τοπο-
θετοῦνται κοντὰ στὸ ἄγαλμα. Οἱ 
γερανοὶ αὐτοὶ ἔχουν φθάσει περί-
που στὰ δέκα ἑκατομμύρια. Περ-
νιοῦνται σὲ κλωστὴ ἢ γίνονται 
κολάζ, μεταφέροντας μηνύματα 
γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν παγκόσμια 
συμφιλίωση. Κατόπιν ἀνακυ-
κλώνονται καὶ γίνονται σελιδο-

δεῖκτες, μπλὸκ σημειώσεων κτλ., 
ποὺ πωλοῦνται ὡς ἀναμνηστικὰ 
στὸ πωλητήριο τοῦ πάρκου.

Ἡ Καμπάνα τῆς Εἰρήνης

Στὸ Πάρκο τῆς Εἰρήνης στὴ 
Χιροσίμα βρίσκεται ἡ λεγόμε-
νη «Καμπάνα τῆς Εἰρήνης», μιὰ 
μεγάλη καμπάνα ποὺ κρέμεται 
σὲ ἕνα μικρὸ ἀνοικτὸ οἰκοδόμη-
μα. Οἱ ἐπισκέπτες τοῦ πάρκου 
ἐνθαρρύνονται νὰ κτυπήσουν 
τὴν καμπάνα, σὲ μιὰ ἔκκληση 
γιὰ τὴν παγκόσμια εἰρήνη, καὶ 
ἔτσι ὁ γλυκὸς ἦχος τῆς καμπά-
νας ἠχεῖ συχνὰ μέσα στὸ πάρκο.  
Ἡ καμπάνα φτιάχθηκε τὸ 1964, 
καὶ στὴν ἐπιφάνειά της εἰκονί-
ζεται ἕνας παγκόσμιος χάρτης 
χωρὶς τὶς γραμμὲς τῶν συνόρων. 

Μιὰ ἐντυπωσιακὴ λεπτομέ-
ρεια εἶναι ὅτι ἡ διάσημη αὐτὴ 
καμπάνα ἔχει καί... ἑλληνικὸ 
ἐνδιαφέρον, καθὼς δωρήθηκε 
ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πρεσβεία! 
Πάνω στὴν καμπάνα, μάλιστα, 
διαβάζουμε τὴν ἑλληνικὴ ἐπι-
γραφή: «Γνῶθι σαὐτόν». Εἶναι 

τὸ περίφημο ἀπόφθεγμα ποὺ 
στὴν  Ἀρχαιότητα βρισκόταν χα-
ραγμένο στὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ 
τοῦ  Ἀπόλλωνα στοὺς Δελφούς. 
Πέραν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς, 
ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι γραμμένη καὶ 
στὴ σανσκριτική (μεταφρασμένη 
ἀπὸ τὸν τότε  Ἰνδὸ πρέσβη) καὶ 
στὴν ἰαπωνική (μεταφρασμένη 
ἀπὸ ἕναν πανεπιστημιακό).

«Γνῶθι σαὐτόν».  Ἡ ἐπιλογὴ 
τοῦ ἀρχαίου ρητοῦ στὸ Πάρκο 
τῆς Εἰρήνης στὴ Χιροσίμα δὲν θὰ 
μποροῦσε νὰ εἶναι πιὸ εὔστοχη. 
Διότι ἡ τεράστια καταστρεπτικὴ 
δύναμη μὲ τὴν ὁποία ἔχει ὁπλί-
σει τὸν ἄνθρωπο ἡ ἁλματώδης 
πρόοδος τῆς ἐπιστήμης ἐπιβάλ-
λει νὰ μπεῖ κάποιο φρένο στὴν 
ξέφρενη πορεία πρὸς τὴν κατα-
στροφὴ καὶ τὸν ἀφανισμό. Καὶ 
αὐτὸ τὸ φρένο δὲν μπορεῖ νὰ 
εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ πανάρχαιο 
αἴτημα τῆς αὐτογνωσίας τοῦ 
ἀνθρώπου: τὸ ἀρχαιοελληνικό 
«γνῶθι σαὐτόν».

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Εἰς Μνημόσυνον
Αἰκατερίνη (Καίτη) Παπαθεοδώρου

Ἡ Αἰκατερίνη (Καίτη) Πα-
παθεοδώρου ἦταν πτυχιοῦχος 
τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου  Ἀθηνῶν. Μὲ τὴ λή-
ψη τοῦ πτυχίου της ἐργάσθηκε 
ἐπὶ τριάντα χρόνια ὡς δημοσία 
ὑπάλληλος στὴν  Ἐφορία, ὅπου 
διακρίθηκε γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὶς 
ἱκανότητές της καὶ ἔφθασε στὸν 
βαθμὸ Διευθυντοῦ τῆς  Ἐφορίας 
Κληρονομιῶν.

Ὅταν συνταξιοδοτήθηκε, 
ἀσχολήθηκε μὲ θέματα κοινω-
νικοῦ καὶ πατριωτικοῦ περιεχο-
μένου, καὶ συγκεκριμένα ἔγινε 
ἱδρυτικὸ μέλος τῆς νεοσυσταθεί-
σης τότε ἀπὸ τὴ Σωσάννα Καψο-
κεφάλου « Ἕνωσης  Ἐπιστημό-
νων Γυναικῶν», ποὺ ἱδρύθηκε 
μὲ σκοπὸ τὴ συμβολὴ τῆς  Ἑλλη-

νίδας γυναίκας στὴ διατήρηση 
τῶν ἑλληνορθοδόξων ἀρχῶν 
τῆς Πατρίδας μας.

Στὴν  Ἕνωση αὐτὴ ἡ Αἰκατε-
ρίνη Παπαθεοδώρου, ἐκτὸς ἀπὸ 
ἱδρυτικὸ μέλος, ἐξελέγη καὶ μέ-
λος τοῦ ΔΣ, ὅπου ἀνέλαβε τὴν 
ἁρμοδιότητα τοῦ ταμείου, θέση 
ποὺ κατεῖχε ἐπὶ 30 χρόνια, μετὰ 
ἀπὸ ἐπανειλημμένες ἐπανεκλο-
γές της. Εἶχε ἐνεργὸ ρόλο σὲ 
ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς  Ἕνω-
σής μας, ὅπου οἱ προτάσεις της 
χαρακτηρίζονταν ἀπὸ ὀρθότητα 
καὶ ἀντικειμενικότητα.

Ἡ Αἰκατερίνη Παπαθεοδώ-
ρου ἦταν ἄνθρωπος ἤπιου χα-
ρακτήρα, διακριτική, πιστὴ φί-
λη, εἰλικρινὴς καὶ ἀνιδιοτελής.  
Ἄνθρωπος τῆς προσφορᾶς καὶ 

τῆς συμπαράστασης.  Ἡ ἀπου-
σία της ἀφήνει μεγάλο κενὸ καὶ 
προξενεῖ πλῆγμα σὲ ὅσους τὴν 
γνώρισαν καὶ ἔζησαν μαζί της.

Ὁ καλὸς Θεὸς νὰ τὴν ἀμεί-
ψει ὅπως τῆς ἀξίζει καὶ νὰ δώσει 
παρηγοριὰ στὸν ἀγαπημένο της 
σύζυγο, διακεκριμένο ἐπιστήμο-
να φιλόλογο καὶ ἱστορικὸ καὶ 
θερμὸ πατριώτη, στὰ τρία παιδιά 
της, ὅλα καταξιωμένους ἐπιστή-
μονες, καὶ στὰ δέκα πέντε ἐγγό-
νια της, ποὺ περηφανευόταν γιὰ 
τὴν πρόοδό τους στὰ μαθήματα.

Ἡ μνήμη της θὰ μᾶς ἀκολου-
θεῖ πάντα.

ΣΟΥΖΑΝΑ ΔΑΝΑΛΗ-ΚΩΤΣΑΚΗ
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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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