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Ἔφυγαν πιά, οἱ ζεστὲς μέρες·
τὸ φῶς ποὺ θάμπωνε τὰ μάτια!
Στάλες βροχῆς, χτυποῦν ρυθμικὰ
στὰ κατάξερα χόρτα κι ἐκεῖνα
ξεχύνουν μυρουδιὲς ξεχασμένες.

Λευκὰ καὶ κίτρινα χρυσάνθεμα
προβάλλουν δῶ κι ἐκεῖ...
λέω, θά ᾽ναι πάλι φθινόπωρο...

Ἡ βροχή, ποὺ καὶ ποὺ δυναμώνει·
Τρεμουλιάζουν τὰ φύλλα στὰ δέντρα, 
χάνουν τὸ χρῶμά τους...

Ρυάκια καφετιὰ κυλοῦν
στὶς ἄκριες τῶν δρόμων
κι οἱ φωλιὲς τῶν πουλιῶν, ἀδειάζουν...

Πῶς, δυὸ φτεροῦγες θά ᾽θελα νά ᾽χα,
νὰ πάρουν πάνω τους τὴ ραθυμιά μου
τώρα, π᾽ ὅλα γύρω ἀλλάζουν καὶ
τόσο φοβᾶμαι, μὴ μείνω στὴ μέση τοῦ δρόμου...

«Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι,
ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου».

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Φθινόπωρο
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28η  Ὀκτωβρίου 2015. 
Κά θε χρόνο αὐτὸ 
ποὺ γιορτάζουμε μᾶς 

φαίνεται ὅλο καὶ πιὸ μα   κρι νό... 
Οἱ τελευταῖοι ἐπιζῶντες ποὺ πο-
λέμησαν τὴν περίοδο 1940-1944 
φεύ γουν ἀπὸ κοντά μας, καὶ μαζί 
τους χάνεται ἕνα ζω ντα  νὸ κομ-
μάτι ἱστο   ρίας...

75 χρόνια μετὰ τὴν κήρυξη 
τοῦ  Ἑλλη νοϊ τα λι κοῦ πολέμου, 
ἀνά  μεικτα τὰ συναισθήματα 
ποὺ μᾶς διακατέχουν.  Ἐθνικὴ 
ἔξαρ  ση καὶ περηφά νει α γιὰ τὶς 
ἡρωϊκὲς σελίδες ποὺ γρά φτη-
καν τότε, ἀλλὰ ταὐτόχρονα 
ἀπο γοήτευση, ἴσως καὶ κάποια 
θλί  ψη γιὰ τὴ σημερινή μας κατά-
στα ση.

Ἡ πατρίδα ἔχει πάψει πρὸ 
πολλοῦ νὰ εἶναι εὐγνωμονοῦσα 
γιὰ τὶς θυ  σίες τῶν ἀγωνιστῶν 
τοῦ τελευταίου μεγάλου πολέ-
μου, καὶ γε  νικῶς...

Στὰ σχολειά μας, ἐκεῖ ποὺ 
διαπαιδαγωγοῦνται οἱ νέες γε-
νιὲς τῶν ση με ρινῶν  Ἑλλήνων, 
ὁ ἑορτασμὸς τῆς  Ἐθνικῆς  Ἐπε-

τεί ου ξεθωριάζει χρόνο μὲ τὸν 
χρόνο ὅλο καὶ περισσότερο. Οἱ 
πα νη   γυρικοὶ λόγοι εἶναι πλέ-
ον ξεπερασμένοι.  Ἐντάξει, στὸ 
πα ρελ  θὸν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς 
ἦταν βα   ρύγ  δου ποι, μὲ ἐθνικὲς 
κο   ρῶνες κενὲς ἀπὸ οὐσία.  
Ἀλλὰ τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι δυ-
στυχῶς σήμερα δά σκαλοι καὶ 
κα θη γητὲς ποὺ εἴτε βαριοῦ-
νται, εἴτε δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ 
παρου σιά σουν δυὸ σκέψεις, κα   -
λύπτονται πίσω ἀπὸ κάθε λογῆς 
ἰδεολογήματα.  Ἔτσι κυ ρι  αρ  χοῦν 

ἑτοι μα τζί δι κα βιντεάκια ἀπὸ τὸ 
YouTube ἀμ   φί βο λης ἱστο ρικῆς 
ἐγκυρότητας καὶ συχνὰ καὶ χα     -
μη λῆς αἰ σθη  τι κῆς, ἐπι  λογὴ τῶν 
μαθητῶν συνήθως, καὶ κα νέ να 
ἐφε τζί δι   κο τρα γου  δά κι (ἰδιαί -
τερα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μπο ροῦν 
οἱ ὑπό λοιποι μα θη    τές νὰ χτυ-
ποῦν πα  λαμάκια κατὰ τὴ διάρ  -
κειά τους, ὅπως στὶς συ  ναυ λίες). 
Καὶ βέβαια ὅλα αὐτὰ γί   νο νται σὲ 
ἀκρο α τή ρι α μα  θητῶν ποὺ χρό-
νο μὲ τὸν χρόνο μει       ώ   νονται, 
γιατί... ἀ που  σί ες πολλὲς δὲν θὰ 

μποῦν ἐκεί      νη τὴ μέ   ρα.  Ἔτσι καὶ 
κά ποιοι γο νεῖς, ποὺ κατὰ τ᾽ ἄλλα 
μπο  ρεῖ νὰ κό    πτο νται γιὰ τὰ ἐ θνι-
κὰ ἰδε ώ δη, ἐκείνη τὴ μέρα δὲν 
προ τρέ  πουν τὰ παι διά τους νὰ 
πα   ρα κολουθήσουν τὴν ἐθνικὴ 
γιορ τή, ἀλ λὰ προ τι μοῦν νὰ μὴν 
τὰ στεί λουν στὸ σχολεῖο, εἴτε γιὰ 
νὰ ξε κου ρα στοῦν(!), εἴτε γιὰ νὰ 
προε τοι μα  στοῦν ὅλοι μαζὶ γιὰ 
τὴν ἐξόρ μη   ση τῆς οἰκο γέ νει ας σὲ 
κάποιο ἐξο χι κό, εἰδικὰ ἂν πέφτει 
καὶ τρί η  με ρο... 

Καὶ βέβαια κάθε χρόνο ξανὰ 
καὶ ξανὰ οἱ ἴδιες στημένες καὶ 
κα      κό  πι στες συζητήσεις σχε  τικὰ 
μὲ τὶς πα ρε λά σεις (στρατιω τι -

75 χρόνια ἀπὸ τὸ  Ἔπος τοῦ ᾽40
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κὲς καὶ μα θη τι κές), ἂν καὶ κατὰ 
πό σο αὐτὲς εἶναι χουντικὸ κα   -
τάλοιπο (ὅσο ἀνι στό ρητο κι ἂν 
εἶναι αὐτό), οἱ ἄναρθρες κραυ  -
γές, ἔνθεν κἀκεῖθεν, γιὰ τὸ ἂν 
κάποιος ξένος πρέπει νὰ ση  -
κώνει τὴ σημαία ἢ ὄχι, καὶ τὰ 
πα ρό μοι α... Καὶ γιὰ τὴν οὐ σί α, 
δυστυχῶς, τίποτα...

Οἱ θλιβερὲς διαπιστώσεις 
ποὺ κάναμε πα ρα    πάνω ἀπο κα-
λύ  πτουν τὴν ἠθι κὴ καὶ ἐθνική 
μας γύμνια, καὶ ἐγεί ρουν ἀνα-
πό φευ    κτα τὸ ἀγω νιῶ δες ἐρώ-
τημα: Τί θὰ ἔκα ναν οἱ ση με ρι-
νοὶ  Ἕλ  ληνες σὲ μιὰ ὑποθετικὴ 
ἐθνι  κὴ ἀπειλή; Δύσκολα θὰ 
ἀπο φύ  γουμε τὴ μελαγχολικὴ 
διαπίστωση ὅτι οἱ ση   μερινοὶ  Ἕλ-
λη νες εἶναι ἀπο στα σιο ποι ημένοι 
ἀπὸ τὸ πολιτικὸ καὶ οἰ κο νο μι κὸ 
κατεστημένο λό γῳ τῆς βαθιᾶς 
οἰ κο    νο  μι κῆς κρίσης καὶ τοῦ τρό-
που διαχείρισής της, μὲ τὸ ἠθι κό 
τους χαμηλότερο ἀπὸ ποτέ, καὶ 
κατὰ τὰ φαινόμενα ἀδιά φο    ροι 
γιὰ ἐθνικὰ δί καια καὶ διεκδική-
σεις.

Ἐπε ιδὴ ὅμως τώρα κάποιος 
μπορεῖ νὰ βιαστεῖ νὰ βγάλει τὸ 
συ μπέ ρα σμα ὅτι βαλθήκαμε 
ἐδῶ νὰ σᾶς μελαγχολήσουμε, 
διαβάστε αὐτό:

Στὶς 15  Ὀκτωβρίου 1940, 
στὸ πολεμικὸ συμβούλιο ὑπὸ 

τὸν Μου σ σολίνι ποὺ διεξή-
χθη στὸ Παλάτσο Βενέτσια μὲ 
ἀντι κεί με  νο τὴν ἐπικείμενη ἐπί-
θεση κατὰ τῆς  Ἑλλάδας, σὲ 
ἐρώτηση τοῦ Μουσσολίνι γιὰ 
τὸ ποιὰ ἦταν ἐκείνη τὴ στιγμὴ 
ἡ κα τά στα  ση στὴν  Ἑλλάδα, ὁ 
Βασιλικὸς  Ἐπίτροπος τῆς  Ἰτα-
λίας στὴν  Ἀλβανία Τζιακομίνι 
ἀπάντησε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κοι   νὴ 
γνώ μη ἐπιδείκνυε ἀπόλυτη ἀδι-
αφορία καὶ ὅτι τὸ ἠθι κὸ τοῦ πλη-
θυσμοῦ εἶχε κατὰ πολὺ κατα-
πέσει. Καὶ ὁ γνωστὸς ὑ πουρ γὸς 
τῶν  Ἐξωτερικῶν καὶ γαμπρὸς 
τοῦ Μουσσολίνι Τσιά   νο πρό-
σθεσε ὅτι ὑπῆρχε σαφὲς χάσμα 
μεταξὺ τοῦ ἑλλη νι   κοῦ λαοῦ καὶ 
μιᾶς ἰθύνουσας πολιτικοπλουτο-
κρατικῆς τά ξης, καὶ ἐπίσης ὅτι ὁ 
πλη θυ σμὸς ἦταν ἀδιάφορος γιὰ 
ὅλα, ἀκό μη καὶ γιὰ τὴν ἐπικείμε-
νη εἰσ βο   λὴ τῶν Ἰταλῶν.

Οἱ ἀναλογίες μὲ τὴ σημερινὴ 
κατάσταση ἀναπάντεχες. Τὰ γε  -
γο νό τα ποὺ ἀκολούθησαν πα-
σίγνωστα. Τὰ συμπερά σμα τα 
δι κά σας. 

Μπορεῖ φυ σι κὰ κά ποι ος νὰ 
πεῖ ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ λαν θα σμέ-
νες ἐκτιμήσεις τῶν  Ἰτα   λῶν. Σύμ-
φωνοι.  Ἀλλὰ τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ 
πεῖ κανεὶς καὶ γιὰ τὶς δικές μας 
ἀπο καρ   διω τι κὲς δια πι στώ   σεις. 
Καὶ πάντως, ὁ λαός μας εἶναι 

ἀπρό βλε πτος.  Ὄχι μό νο στὸ 
κα κό, ἀλλὰ καὶ στὸ καλό. Κρύ-
βει μέ σα του ὑγιεῖς δυ  νά μεις, 
ποὺ δὲν φαίνονται πάντα· ποὺ 
ξεπηδοῦν τὴ στιγμὴ τῆς κρί σης. 
Καὶ ὑπάρχουν καὶ οἱ κιβωτοί. 
Καὶ ὅσο ὑπάρ χουν καὶ παραμέ-
νουν ζωντανὲς τέτοιες κιβω τοί, 
μποροῦμε ἀκόμα νὰ ἐλπίζουμε.

Μὲ τὴν εὐκαιρία λοιπὸν τῆς 
ἐθνικῆς ἐπετείου, ἂς μεταφερ-
θοῦμε μέσα ἀπὸ κείμενα καὶ 
εἰκόνες νοερὰ στὴν ἐποχὴ τοῦ 
᾽40 καὶ τῆς μεγαλειώδους ἀντί-
στασης τῶν  Ἑλλήνων, τόσο 
στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο, 
ὅσο καὶ στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς. 
Γιὰ νὰ μάθουμε, γιὰ νὰ θυ μη-
θοῦ με, γιὰ νὰ μὴν ξεχάσουμε, 
γιὰ νὰ προβλη μα τι στοῦ με, γιὰ 
νὰ νιώ σου με ποιοὶ μποροῦμε νὰ 
εἴμαστε, γιὰ νὰ μα  θη  τεύσουμε 
στὸ σχο λεῖ ο τοῦ ἡρωϊσμοῦ καὶ 
τῆς θυσίας.

Κι ἀκόμα, γιὰ νὰ ἀφουγκρα-
στοῦμε τὴν ψυχὴ τῶν πατε ρά-
δων καὶ τῶν παππού δων μας, 
καὶ νὰ με τα γράψουμε τὰ μη νύ-
μα τα ποὺ μᾶς στέλ νουν στὴ δική 
μας ἐποχή.

ΧΡΥΣΗ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΤΣΕΝΤΟΥ

K

K
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου, ἂς μεταφερθοῦμε μέσα ἀπὸ κείμενα 

καὶ εἰκόνες νοερὰ στὴν ἐποχὴ τοῦ ᾽40 καὶ τῆς μεγαλειώδους ἀντίστασης 
τῶν  Ἑλλήνων, τόσο στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο, ὅσο καὶ στὰ χρόνια 

τῆς κατοχῆς. Γιὰ νὰ μάθουμε, γιὰ νὰ θυ μη θοῦ με, γιὰ νὰ μὴν ξεχάσουμε, 
γιὰ νὰ προβλη μα τι στοῦ με, γιὰ νὰ νιώ σου με ποιοὶ μποροῦμε νὰ εἴμαστε, 

γιὰ νὰ μα  θη  τεύσουμε στὸ σχο λεῖ ο τοῦ ἡρωϊσμοῦ καὶ τῆς θυσίας.
Κι ἀκόμα, γιὰ νὰ ἀφουγκραστοῦμε τὴν ψυχὴ τῶν πατε ρά δων 
καὶ τῶν παππού δων μας, καὶ νὰ με τα γράψουμε τὰ μη νύ μα τα 

ποὺ μᾶς στέλ νουν στὴ δική μας ἐποχή.
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Τὰ θερινὰ τὰ σινεμά 
(Τὸ τέλος μιᾶς ἐποχῆς)

Ἦταν τὸ καλοκαίρι τοῦ 
1940. Τὸ τελευταῖο ξέ-
νοιαστο καλοκαίρι, πρὶν 

νὰ τορπιλίσουν οἱ  Ἰταλοὶ τήν 
« Ἕλλη» καὶ γυρίσει ὁ κόσμος 
μας ἀνάποδα. Τὰ σύννεφα τοῦ 
Πολέμου εἶχαν ἀρχίσει νὰ μα-
ζεύονται πάνω ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, 
καὶ οἱ εἰδήσεις ποὺ ἔφταναν ἦταν 
ἀνησυχητικές, ἀφοῦ ὁ Χίτλερ 
κατάπινε τὴ μιὰ χώρα μετὰ τὴν 
ἄλλη.  Ἡ χώρα μας ὅμως ἦταν 
μακριὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέτωπα, καὶ 
ἐλπίζαμε πὼς δὲν θὰ φτάσει ὣς 
ἐμᾶς ἡ κατακτητικὴ μανία του.

Μιὰ σχετικὴ ἠρεμία ἐπικρα-
τοῦσε, καί, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δοκιμὲς 
στὶς σειρῆνες τοῦ συναγερμοῦ, ὁ 
κόσμος ζοῦσε τὴν καθημερινό-
τητά του. Πήγαινε στὶς δουλειές 
του, ἐρωτευόταν, παντρευόταν, 
διασκέδαζε...

Ἡ πιὸ δημοφιλὴς ψυχαγωγία 
τῆς ἐποχῆς ἦταν ὁ κινηματογρά-
φος, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε τότε ἡ 
τηλεόραση. Τὰ ἑλληνικὰ ἔργα 
γνώριζαν μεγάλη ἐπιτυχία, ἀλλὰ 
ὑπῆρχαν καὶ πολλὲς ξένες ται-
νίες, κυρίως ἀγγλόφωνες, μὲ 
ἀγαπημένους πρωταγωνιστές, 
ποὺ γέμιζαν τὶς αἴθουσες. Πολὺ 
κόσμο τραβοῦσαν τὰ λεγόμε-
να «μουσικοχορευτικά» ἔργα 

(μετὰ τὸν Πόλεμο βαφτίστηκαν 
«μιούζικαλ»). Διάσημα ζευγά-
ρια, ὅπως ὁ Φρὲντ  Ἀστὲρ μὲ τὴν 
Τζίντζερ Ρότζερς ἢ τὴ Σὶντ Τσά-
ρις, τὸ πολυαγαπημένο ζευγάρι 
Ζανὲτ Μακντόναλντ – Νέλσον  
Ἔντι μὲ τὶς χρυσὲς φωνὲς καὶ τὰ 
ἀστραφτερὰ χαμόγελα, μεσου-
ρανοῦσαν τότε.

Ἀλλὰ ἐκεῖνα ποὺ ἀγαποῦσαν 
περισσότερο οἱ  Ἀθηναῖοι ἦταν 
τὰ θερινὰ σινεμά, ὅπου κάτω 
ἀπὸ ἕναν ἀστροφώτιστο οὐρα-
νό, μέσα σ᾽ ἕνα δροσερὸ κῆπο, 
μποροῦσες νὰ ταξιδέψεις παρέα 
μὲ τοὺς ἥρωες τοῦ ἔργου γιὰ 
δύο ὧρες στὴ χώρα τοῦ ὀνείρου 
καὶ νὰ ξεχάσεις τὶς σκοτοῦρες 
σου. Γιατὶ τὸ ἔργο εἶχε σχεδὸν 
πάντα “happy end”, καὶ ὁ καλὸς 
νικοῦσε στὸ τέλος, δὲν μετέφερε 
τὴ μιζέρια καὶ τὴν ἀσχήμια τῆς 

καθημερινότητας στὸ πανί, ὅπως 
συμβαίνει σήμερα.

Ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες παιζόταν 
στόν «Ἀπόλλωνα» τῆς γειτονιᾶς 
μας ἕνα ἔργο μὲ τὴ Ζανὲτ Μακ-
ντόναλντ καὶ τὸν Νέσον  Ἔντι, κι 
ἐγὼ μὲ τὴν ἀδελφή μου θέλα-
με νὰ τὸ δοῦμε ὁπωσδήποτε. 
Τὸ κακὸ ἦταν ὅτι ἡ μητέρα μας 
δὲν μᾶς ἄφηνε νὰ πᾶμε ἀσυνό-
δευτες.

– Δὲν θὰ πᾶτε πουθενὰ χωρὶς 
τὸν ἀδελφό σας!

Ἐκεῖνος, ὅμως, μᾶς δήλωσε 
ὀρθά-κοφτὰ πῶς «δὲν εἶχε ὄρε-
ξη νὰ βλέπει τέτοιες γλυκανά-
λατες ρομαντικὲς ἀηδίες». Μᾶς 
ἔπιασε ἀπελπισία.  Ὅταν εἴδαμε 
πὼς τὰ καλοπιάσματα δὲν ἔφερ-
ναν ἀποτέλεσμα, δοκιμάσαμε 
ἄλλη τακτική.

– Καλά, ἀφοῦ δὲν μᾶς πάει ὁ 
Πέτρος, νὰ μᾶς πᾷς ἐσύ.

–  Ἐγώ;
– Ναί, γιατί; Θὰ σοῦ ἀρέσει 

τὸ ἔργο, εἶναι μουσικό...
Ἡ μητέρα μας τὸ σκέφτηκε 

γιὰ μιὰ στιγμή.
–  Ἐντάξει, θὰ σᾶς κάνω τὸ 

χατίρι...  Ἀλλὰ νὰ τὸ πῶ καὶ στὴν 
Τασία, μπορεῖ νὰ θέλει νὰ ἔρθει 
κι αὐτή.

Ἡ μητέρα μου πάντα νοιαζό-
ταν τὴ μικρότερη ἀδελφή της, 
ποὺ ἔμενε μὲ τὴν οἰκογένειά της 
μερικὰ τετράγωνα μακριὰ ἀπὸ 
τὸ σπίτι μας. 

– Νὰ δοῦμε τί θὰ πεῖ καὶ ὁ 
Βασίλης... εἶπε ἐπιφυλακτικὰ ἡ 
θεία μου.

–  Ἄσε, θὰ τοῦ μιλήσω ἐγώ, 
εἶπε ἡ μητέρα μου.

Ὁ ἄντρας τῆς θείας μου ἦταν 
πολὺ ζηλιάρης καὶ δὲν τὴν ἄφη-
νε νὰ πάει μόνη της οὔτε μέχρι 
τὸ περίπτερο, ἀλλὰ ἐκτιμοῦσε 
πολὺ τὴ μητέρα μου, καὶ ἔτσι 
ἔδωσε τὴν ἄδεια νὰ ἔρθει καὶ ἡ 
θεία μου μαζί μας.

Ξεκινήσαμε χαρούμενες νω-
ρίς-νωρίς, γιὰ νὰ πιάσουμε μιὰ 
καλὴ θέση, γιατὶ ἦταν βέβαιο 
πὼς θὰ εἶχε πολὺ κόσμο.  Ὅπως 
ὅλοι, ἐφοδιαστήκαμε κι ἐμεῖς μὲ 
τὸ ἀπαραίτητο σακουλάκι πα-
σατέμπο...

K

K
Μιὰ ἐποχὴ πλησίαζε στὸ τέλος της, 

ἐμεῖς ὅμως δὲν τὸ ξέραμε τότε...
Ὁ κόσμος μποροῦσε ἀκόμα νὰ παίζει καὶ νὰ 

ὀνειρεύεται, ἀλλὰ ἡ καταιγίδα πλησίαζε γοργά...
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Ἡ βραδιὰ ἦταν ὄμορφη, οἱ 
φρεσκοποτισμένες πρασινάδες 
στὶς πλαϊνὲς μάνδρες μοσχοβο-
λοῦσαν ἁγιόκλημα καὶ γιασεμί, 
καὶ ὅλοι κουνιόνταν ἀνυπόμονα 
στὶς πάνινες καρέκλες τους, πε-
ριμένοντας ν᾽ ἀρχίσει τὸ ἔργο.

Ἐπιτέλους, τὰ φῶτα ἔσβησαν 
καὶ ἡ προβολὴ ἄρχισε.  Ὅμως 
δὲν ἄρχιζε κατευθείαν τὸ ἔργο. 
Πρὶν ἀπὸ τό «κύριο πιάτο», 
εἴχαμε τὸ ὀρεκτικό: μιὰ ταινία 
κινουμένων σχεδίων, ἕνα «μί-
κι-μάους», ὅπως τὸ λέγαμε, μὲ 
τοὺς γνωστοὺς ἥρωες τοῦ Ντί-
σνεϊ, τὸν Μίκι, τὸν Γκούφη, τὸν 
Σιλβέστρο καὶ ὅλα τὰ ἄλλα κο-
σμαγάπητα ζωγραφικὰ ζωάκια.

Ἀργότερα, στὸν Πόλεμο, 
εἴχαμε τὰ λεγόμενα «φόξ-
μούβιτονιους», δηλαδὴ τά «Ἐπί-
καιρα», ἕνα εἶδος Δελτίου Εἰδή-
σεων ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Στὴν 
Κατοχή, βεβαίως, τὰ  Ἐπίκαιρα 

ἦταν γερμανικά, μὲ τὴν ἀνάλογη 
προπαγάνδα.

Τὸ ἔργο ἦταν ρομαντικό, καὶ 
ὁ κόσμος τὸ παρακολουθοῦσε 
μὲ ἐνδιαφέρον.  Ἀκόμα καὶ τό 
«χράτς-χράτς» τοῦ πασατέμπου 
εἶχε σταματήσει, καὶ πολλὰ μα-
ντηλάκια εἶχαν μουσκέψει ἀπὸ 
τὰ παθήματα τῶν ἡρώων. Τὰ μά-
τια μας εἶχαν γεμίσει ὀμορφιά, 
καὶ τὰ αὐτιά μας μουσική.

Κάποιες ψιθυριστὲς κουβέ-
ντες πίσω μας ἦρθαν νὰ μᾶς 
χαλάσουν αὐτὴ τὴ μαγεία. Δὲν 
θέλαμε νὰ χάσουμε οὔτε λέξη 
ἀπὸ τὸ ἔργο, κι ἔτσι δὲν δώ-
σαμε σημασία. Στὸ διάλειμμα, 
ὅμως, ὅταν ἄναψαν τὰ φῶτα, 
ἡ θεία μου γύρισε νὰ δεῖ ποιοὶ 
ἦταν αὐτοὶ οἱ ἀναιδεῖς ποὺ ἐνο-
χλοῦσαν, καί... τί νὰ δεῖ! Πίσω 
μας ἀκριβῶς κάθονταν ὁ πατέ-
ρας μου καὶ ὁ ἄντρας της, ἔχο-
ντας ἀνάμεσά τους μιὰ μπουκά-

λα κρασί, καί, κρατώντας ἀπὸ 
ἕνα ποτήρι στὸ χέρι, τσούγκρι-
ζαν καὶ μᾶς χαμογελοῦσαν!

– Καλά, πῶς βρεθήκατε ἐσεῖς 
ἐδῶ; εἶπε σαστισμένη.

–  Ἔ, νά, εἴπαμε νὰ σᾶς κά-
νουμε ἔκπληξη! ἀπάντησε ὁ 
θεῖος μου.

Ἡ μητέρα μου μὲ τὴ θεία μου 
κοιτάχτηκαν μὲ νόημα καί... ἔκα-
ναν πὼς τοὺς πίστεψαν...

Μιὰ ἐποχὴ πλησίαζε στὸ τέ-
λος της, ἐμεῖς ὅμως δὲν τὸ ξέ-
ραμε τότε...

Ὁ κόσμος μποροῦσε ἀκό-
μα νὰ παίζει καὶ νὰ ὀνειρεύε-
ται, ἀλλὰ ἡ καταιγίδα πλησίαζε 
γοργά...

Οὐράνιο τόξο.
Εἰκόνες μιᾶς ζωῆς 

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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Τὸ  Ἱερὸ Προσκύνημα 
τῆς Μεγαλόχαρης στὴν 
Τῆνο ἔχει ξεχωριστὴ θέ-

ση στὶς καρδιὲς τῶν Πανελλή-
νων, ἐπειδὴ συνδέθηκε κατὰ 
θεία παραχώρηση μὲ ἱστορικὲς 
στιγμὲς τοῦ Νέου  Ἑλληνισμοῦ.  
Ἡ Θαυματουργὴ Εἰκόνα τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
βρέθηκε μὲ σειρὰ θαυμάτων 
κατὰ τὸ τρίτο ἔτος τῆς  Ἑλλη-
νικῆς  Ἐπαναστάσεως, στὶς 30  
Ἰανουαρίου 1823, ὅταν ὁ ἱερὸς  
Ἀγώνας τῶν  Ἑλλήνων ἦταν σὲ 
κρίσιμη καμπὴ καὶ ὁ ἐμφύλι-
ος σπαραγμὸς ἐξαντλοῦσε τὶς 
ἐθνικὲς δυνάμεις.  Ἡ εὕρεση τῆς  
Ἁγίας Εἰκόνας τότε ἀναπτέρωσε 
τὶς ἐλπίδες τῶν ἀγωνιστῶν, καὶ 
τὸ θεόσταλτο γεγονὸς θεωρή-
θηκε σύμβολο νίκης. Κι ἔσπευ-
δαν προσκυνητὲς στὴ Χάρη Της 
ὁπλαρχηγοί, καπεταναῖοι καὶ 

ναύαρχοι, νὰ ἀντλήσουν δύνα-
μη καὶ φώτιση, ἀποθέτοντας ἐκ 
βαθέων τὴν εὐγνωμοσύνη τους 
στὴ Θεομήτορα. Μέσα στὸ ἴδιο 
ἔτος καί «ὑπὸ τὴν κλαγγὴν τῶν 
ὅπλων» ὑψώθηκε ὁ καλλιμάρ-
μαρος Ναός Της, τὸ πρῶτο δη-

μόσιο ἀρχιτεκτονικὸ ἔργο τῆς 
ἀναγεννώμενης  Ἑλλάδας, μάρ-
τυρας τῆς γενικῆς ἀγωνίας τοῦ  
Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ ὑπόμνηση τῆς 
συμπαραστάσεως τῆς  Ἀειπαρ-
θένου στὸν ἀγῶνα τῆς ἐθνικῆς 
ἀνεξαρτησίας μας.

Οἱ θεόπνευστοι ἐκεῖνοι 
πρῶτοι  Ἐπίτροποι τοῦ  Ἱ. Ναοῦ 
εἶχαν τὴν πρόνοια καὶ συνέταξαν 
Κανονισμὸ Διοικήσεως, πρότυ-
πο γιὰ τὴν ἐποχή τους, καὶ ἵδρυ-
σαν τὸ Πανελλήνιο  Ἱερὸ  Ἵδρυ-
μα Εὐαγγελιστρίας Τήνου, ποὺ 
μὲ τὴ θεία ἐπίνοια ἔγινε κέντρο 
κατανυκτικῆς προσευχῆς καὶ μὲ 
τὸν ὀβολὸ τῶν προσκυνητῶν 
ἑστία φιλανθρωπίας, παιδείας, 
κοινωνικῆς ἀντιλήψεως καὶ κά-
θε κοινωφελείας.  Ἡ εὐλογία δὲ 
τῆς Θεομήτορος ἁπλώθηκε μὲ 
μεγάλες χορηγίες στὴν  Ἑλλάδα 
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἀναγκῶν 

καὶ ἐκδηλώσεων τῆς δημόσιας 
ζωῆς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ 
τοῦ ἀναγεννώμενου ἀπὸ τὴν 
τέφρα του  Ἔθνους.

Στὶς δεκαετίες ποὺ ἀκολού-
θησαν, ὁ Ναὸς τῆς Μεγαλόχα-
ρης ἔγινε λίκνο συναντήσεως 

καταδιωγμένων καὶ προσφύ-
γων  Ἑλλήνων. Οἱ ἀλύτρωτοι 
ἀδελφοί μας μπροστὰ στὴν  
Ἱερὴ Εἰκόνα τῆς Παρθένου ἔδι-
ναν ὅρκους καὶ ἐμπνέονταν 
σχέδια γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση 
τῆς τουρκοπατημένης ἀκόμα 
ἑλληνικῆς γῆς. Στὸ προσκυνη-
τάρι Της ἀκουμποῦσαν τὰ ὄνειρά 
τους οἱ σκλαβωμένοι  Ἕλληνες, 
καὶ στοὺς πολέμους τοῦ 1912-
13 ζητοῦσαν μὲ τὸν ἁγιασμὸ 
τῶν πλοίων τους τὴν εὐλογία οἱ 
ναύαρχοι, ὅπως τοῦ θρυλικοῦ 
«Ἀβέρωφ».

Καὶ ὅταν στὶς 15 Αὐγούστου 
1940 ὁ ἰταμὸς ἐπιδρομέας δο-
λίως τορπίλισε τὸ εὔδρομο τοῦ 
στόλου μας «ΕΛΛΗ», ποὺ ναυ-
λοχοῦσε ἔξω ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς 
Τήνου, γιὰ νὰ ἀποδώσει μὲ ἄγη-
μα ἀνδρῶν τιμὲς ὡς ἔκφραση 
εὐγνωμοσύνης τοῦ  Ἔθνους στὴ 
Θεομήτορα τὴν ἡμέρα τῆς Κοι-
μήσεώς Της, ἀπὸ τότε ἡ Μεγαλό-
χαρη ἔγινε γιὰ τοὺς Πανέλληνες 
καὶ πάλι ἡ  Ὑπέρμαχος Στρατη-
γός, καὶ ὁ Ναός της στὸν πόλεμο 
ποὺ μᾶς ἐπιβλήθηκε «Ψυχικὸ 
Στρατηγεῖο τοῦ  Ἔθνους».

Ἡ ἐπίθεση στὸ νησὶ τῆς Θε-
οτόκου ἔκαμε κάθε ἑλληνικὴ 
ψυχὴ νὰ ὡριμάσει καὶ χρωμάτι-
σε μὲ ἱερότητα ἐκεῖνο τὸν ἀγῶνα 
τοῦ ᾽40. «Θὰ νικήσουμε», εἶπαν 
καὶ προσδοκοῦσαν τὴν ἀποκα-
τάσταση τῆς δικαιοσύνης ἀπὸ 
τὴ Θεία Δίκη!  Ἱερεῖς καὶ λαὸς 
ἀνέπεμπαν θερμὲς δεήσεις, 
ἐπίμονες ἱκεσίες καὶ ὁλονύκτι-
ες προσευχές, μὲ παρακλήσεις 
καὶ γονυκλισίες ἐπικαλοῦνταν 
τὴν οὐράνια ἐπικουρία, καὶ ὁ 
στρατός μας ἐμψυχωνόταν ἀπὸ 

Ἡ προσφορὰ τῆς Παναγίας 
τῆς Τήνου στὸν  Ἀγῶνα τοῦ ᾽40

K

K
Τὸ  Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Μεγαλόχαρης  

στὴν Τῆνο ἔχει ξεχωριστὴ θέση στὶς καρδιὲς 
τῶν Πανελλήνων, ἐπειδὴ συνδέθηκε  

κατὰ θεία παραχώρηση μὲ ἱστορικὲς στιγμὲς 
τοῦ Νέου  Ἑλληνισμοῦ.
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ἱερὲς ὀπτασίες καὶ ὁράματα στὸ 
μέτωπο. « Ἡ μορφὴ τῆς Πανα-
γίας μᾶς συνοδεύει παντοῦ», 
ὁμολογοῦσαν στὰ γράμματά 

τους πρὸς τὸ  Ἱερὸ  Ἵδρυμα οἱ 
φαντάροι μας. Καὶ οἱ  Ἐπίτροποι 
γιὰ ἠθικὴ ἐνίσχυση τοὺς ἔστελ-
ναν στὸ μέτωπο φυλακτὰ καὶ 
εἰκονάκια τῆς Παρθένου.

Ἀλλὰ ποιὸς σύγχρονος  
Ἕλληνας θυμᾶται καὶ συνει-
δητοποιεῖ πὼς ἡ Διοικοῦσα 
τὸ  Ἱερὸ  Ἵδρυμα  Ἐπιτροπὴ καὶ 
ὁ λαὸς τῆς Τήνου ἔθεσαν τότε 
στὴ διάθεση τῆς  Ἐθνικῆς Κυ-
βερνήσεως ὅλους τοὺς θησαυ-
ροὺς τοῦ  Ἱδρύματος γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τοῦ 
ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου;  Ἡ 
ἀπόφαση ἐκείνη, ποὺ συγκλό-
νισε τὸ Πανελλήνιο, βρίσκεται 
καταγεγραμμένη στὸ Ψήφισμα 
48/1-12-1940 τοῦ Πανελληνίου  
Ἱεροῦ  Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρί-
ας Τήνου, ποὺ φυλάσσεται στὸν 
φάκελλο τῶν ἱστορικῶν ἀποφά-
σεων τοῦ  Ἱεροῦ  Ἱδρύματος1:

1  Γιὰ τὴν οἰκονομία τοῦ χώρου καὶ τὴν 
εὐχερέστερη κατανόηση τοῦ κειμέ-
νου, θὰ παραθέσουμε τὸ κείμενο μὲ 
κάποιες συντμήσεις καὶ στὴν καθο-
μιλουμένη.

« Ἡ Διοικοῦσα  Ἐπιτροπὴ τοῦ 
Π. Ι. Ι. Ε. Τήνου συνῆλθε ἐκτά-
κτως μὲ πρόσκληση τοῦ Προέ-
δρου της, παρόντων ὅλων τῶν 

μελῶν [ἀναφέρονται τὰ ὀνόμα-
τα] καὶ τῶν εἰδικῶς προσκληθέ-
ντων νὰ παραστοῦν στὴ συνεδρία 
αὐτὴ Προέδρου καὶ Μελῶν τῆς 
Διοικούσας  Ἐπιτροπῆς τῆς Κοι-
νότητος Τήνου [ἀναφέρονται τὰ 
ὀνόματα]. Θέμα: Μὲ ποιὸ τρόπο 
θὰ συμμετάσχει τὸ Ι. Ι. Εὐαγγε-
λιστρίας Τήνου στόν «ὑπὲρ πά-
ντων  Ἀγῶνα» τοῦ  Ἑλληνικοῦ  
Ἔθνους ἐναντίον τοῦ ἀσεβοῦς 
καὶ θεοστυγοῦς ἐχθροῦ.  Ἀφοῦ 
ἔλαβε ὑπόψη:

α) ὅτι ἡ θρησκευτικὴ καὶ 
ἐθνικὴ συνείδηση τῶν  Ἑλλήνων 
ἔχει συνδέσει ἄρρηκτα τὶς δύο 
ὑψηλότερες ἰδέες, τῆς Χριστια-
νικῆς Θρησκείας καὶ τῆς  Ἑλλη-
νικῆς Πατρίδος,

β) ὅτι ἡ σύγχρονη  Ἑλλάδα, 
σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ 
Θεανθρώπου, ἐπιδίδεται στὴν 
εἰρηνικὴ προσπάθεια καὶ δὲν 
ἐποφθαλμιᾷ τὰ ἀγαθὰ τῶν γειτό-
νων, ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ τὴν εἰρηνικὴ 
μὲ ὅλους διαβίωση,

γ) ὅτι πάντοτε σὲ παρόμοι-
ες στιγμὲς τὸ  Ἔθνος ἀπέβλεψε 
πρὸς τὴ Θρησκεία ὡς πρὸς πηγὴ 

ἐνισχύσεως στοὺς δίκαιους καὶ 
ἱεροὺς ἀγῶνές του καὶ μέσῳ τῆς  
Ἀχράντου Θεομήτορος επιζήτησε 
τὴ θεία ἀντίληψη,

δ) ὅτι ὁ ἀσεβὴς καὶ ἀκόρεστος 
ἐχθρὸς ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς λατρείας 
τῆς Θεοτόκου ἐπιχείρησε δολί-
ως καὶ ἀφανῶς νὰ καταφέρει τὸ 
πρῶτο πλῆγμα κατὰ τῆς Πατρίδος 
μας,

ε) ὅτι τὰ ἀναθήματα τὰ ἀφιε-
ρωμένα στὴ Θεοτόκο προέρχο-
νται ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ ἀδελ-
φοὺς τῶν ἀγωνιζομένων τέκνων 
τοῦ  Ἑλληνικοῦ Λαοῦ,

στ) ὅτι εὐθὺς ἀπὸ τὴν ἔναρ-
ξη τοῦ σημερινοῦ ἱεροῦ ἀγῶνα 
ἔντονη ἐκδηλώθηκε ἡ ἐπιθυμία 
ὅλου τοῦ λαοῦ τῆς πόλεως καὶ 
τῆς νήσου Τήνου, φυσικοῦ θε-
ματοφύλακα τοῦ Πανελληνίου  
Ἱεροῦ  Ἱδρύματος, νὰ ἐνισχύσει 
γενναῖα τὸ μαχόμενο  Ἔθνος,

Ἀποφασίζει

α)  Ἐκχωρεῖ, μεταβιβάζει καὶ 
θέτει στὴ διάθεση τοῦ εὐσεβεστά-
του καὶ ἀξίου  Ἡγήτορος τῆς Κυ-
βερνήσεως ὅλα τὰ ὑπάρχοντα στὸ 
Ι. Ι. Εὐαγγελιστρίας καὶ ἀνήκοντα 
σὲ αὐτὸ ἀναθήματα σὲ τιμαλφῆ 
ἀντικείμενα καὶ κοσμήματα κάθε 
εἴδους, ἀκόμη καὶ ἐκεῖνα ποὺ δω-
ρήθηκαν ἀπὸ εὐσεβεῖς προσκυ-
νητές, μὲ τὸν ὅρο νὰ ἐκποιηθοῦν 
(μετὰ ἀπὸ ἔγκριση τοῦ  Ἁρμόδι-
ου  Ὑπουργείου), ἐπίσης καὶ τὸ 
καθηλωμένο μέσα στὴ θήκη τῆς 
Πανσέπτου Εἰκόνας ἀπὸ τὸ ἔτος 
1935 πολύτιμο περιδέραιο ἀπὸ 
πλατίνα καὶ μπριγιάντ, δωρεὰ 
Αἰκατερίνης Βάττη, καὶ ὅλα τὰ 
ἀφιερώματα ποὺ κρέμονται στὸ 
μαρμάρινο προσκυνητάρι, καὶ 
ὅλα τὰ ἀργυρὰ καὶ χρυσὰ νομί-
σματα, ἑλληνικὰ καὶ ξένα, ποὺ 
βρίσκονται στὸ  Ἀποθεματικό 
[ἀναφέρονται ἀριθμοὶ σελίδων 
καὶ γραμματίων], κατὰ πρόχειρη 
ἐκτίμηση ἀξίας πέντε ἑκατομμυ-
ρίων (5.000.000) δραχμῶν, νὰ 
διατεθοῦν αὐτὰ ἢ τὸ ἰσότιμόν 
των γιὰ τὶς πολεμικὲς ἀνάγκες τῆς 

K

K
Ὅταν στὶς 15 Αὐγούστου 1940 ὁ ἰταμὸς ἐπιδρο-
μέας δολίως τορπίλισε τὸ εὔδρομο τοῦ στόλου 

μας «ΕΛΛΗ», ποὺ ναυλοχοῦσε ἔξω ἀπὸ τὸ 
λιμάνι τῆς Τήνου, γιὰ νὰ ἀποδώσει μὲ ἄγημα 

ἀνδρῶν τιμὲς ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης τοῦ  
Ἔθνους στὴ Θεομήτορα τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσε-
ώς Της, ἀπὸ τότε ἡ Μεγαλόχαρη ἔγινε γιὰ τοὺς 
Πανέλληνες καὶ πάλι ἡ  Ὑπέρμαχος Στρατηγός, 
καὶ ὁ Ναός της στὸν πόλεμο ποὺ μᾶς ἐπιβλήθη-

κε «Ψυχικὸ Στρατηγεῖο τοῦ  Ἔθνους».
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Πατρίδας, γιὰ τὸν κοινὸ ἔρανο ἢ 
γιὰ κάθε ἀνάλογο σκοπό.

β)  Ἐξουσιοδοτεῖ τὸν Πρόεδρο 
τῆς  Ἐπιτροπῆς κ. Κοσμᾶ  Ἀφε-
ντούλη νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν 
ἀσφαλῆ μεταφορὰ καὶ παράδοση 
τῶν ἀναθημάτων.

[Ἀκολουθοῦν ὑπογραφές]

Μὲ ἐγκαρδιότητα ὁ  Ἑλλη-
νικὸς Τύπος χαιρέτισε τὴ μεγάλη 
προσφορά.  Ἐνδεικτικὰ ἀναφέ-
ρουμε:

«...  Ἡ ἐθνικὴ ψυχὴ συγκλο-
νίζεται ἀπὸ τὴν κοινὴν ἀπόφα-
σιν τῆς  Ἐπιτροπῆς τοῦ Ναοῦ τῆς 
Εὐαγγελιστρίας καὶ τοῦ λαοῦ τῆς 
Τήνου, ὅπως ἀναθέσουν εἰς τὸν 
βωμὸν τῆς ἀγωνιζομένης Πατρί-
δος ὅλα τὰ ἀναθήματα τῆς Πα-
ναγίας καὶ ὅλην τὴν εἰς χρυσόν, 
ἄργυρον καὶ πολυτίμους λίθους 
περιουσίαν τοῦ ναοῦ» (ἐφημ.  
Ἐλεύθερον Βῆμα, 8-12-1940).

«...  Ἡ Παναγία, πρὸς τὴν  
Ὁποίαν δεινῶς ἠσέβησεν ὁ δο-
λοφόνος φασισμὸς μὲ τὸν τορπι-
λισμὸν τῆς “ Ἕλλης”, μετεχούσης 
τῆς μεγάλης ἑορτῆς, εὐλογεῖ καὶ 
προστατεύει τὰ ἑλληνικὰ ὅπλα. 
Καὶ ἡ Θεομήτωρ βεβαίως ἐνέ-
πνευσε τὴν ἀπόφασιν τῶν ἐν 
Τήνῳ διὰ τὴν προσφορὰν τῶν 
ἀναθημάτων...» (ἐφημ.  Ἡ Πρωΐα, 
8-12-1940).

« Ἡ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου ἡ 
ὑβρισθεῖσα ὑπὸ τῶν  Ἰταλῶν [...] 
προσφέρει τὸν θησαυρόν Της εἰς 
τὸν βωμὸν τῆς ἑλληνικῆς Πατρί-
δος» (ἐφημ.  Ἔθνος, 8-12-1940).

Μὲ τηλεγράφημά της ἡ Τρά-
πεζα τῆς  Ἑλλάδος ἐκφράζει 
πρὸς τὴν  Ἐπιτροπὴ τοῦ  Ἱ.  Ἱδρύ-
ματος θερμότατες εὐχαριστίες, 
καὶ ὁ Διοικητής της στὶς 11-12-

1940 (ἐφημ.  Ἡ Πρωΐα) «ὑπέβαλε 
εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Τραπέζης 
καὶ τοῦτο ἀπεδέχθη πρότασίν του 
ὅπως ἡ Τράπεζα θέσῃ εἰς τὴν δι-
άθεσιν τοῦ κ. Προέδρου τῆς Κυ-
βερνήσεως ὑπὲρ τοῦ ἀγῶνος τὴν 
ὡς ἄνω ἐκτιμηθεῖσαν ἀξίαν τῶν 
ἀναθημάτων, τὰ δὲ ἀναθήματα 
ἀφιερώσῃ ἐκ νέου ἐξ ὀνόματος 
τοῦ στρατευομένου ἔθνους εἰς τὸ  

Ἱερὸν  Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας, ἵνα 
παραμείνουν ἐσαεὶ παρ᾽ αὐτῷ, ὡς 
σύμβολον τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος, ὃν 
ἀνέλαβε τὸ ἔθνος».

Ἐκείνη τὴ μεγαλειώδη ἐποχή, 
στὸ μέτωπο καὶ στὰ μετόπισθεν, 
στὶς καρδιὲς τοῦ πνευματικοῦ 
κόσμου καὶ τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ 
μας ἦταν ἑδραιωμένη ἡ πεποί-
θηση ὅτι «ὁ πόλεμος τὸν ὁποῖον 

ὑπεχρεώθημεν νὰ διεξαγάγωμεν 
ἐναντίον τῆς φασιστικῆς  Ἰταλίας 
δὲν εἶναι μόνον πόλεμος ὑπὲρ 
βωμῶν καὶ ἑστιῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ 
τῆς ὑβρισθείσης Πίστεώς μας». 
Καὶ γιὰ νὰ μὴ μᾶς διαφεύγει 
τὸ πνεῦμα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, 
μεταφέρουμε ἀπὸ τὴν ἐφημ. 
Βραδυνή (7-3-1941): « Ὀκτὼ 
ἑκατομμύρια ἑλληνικῶν ψυχῶν 
θὰ κάμψουν τὸ γόνυ των πρὸ τῆς 
Παρθένου, διὰ νὰ ἀναπέμψουν 
“εὐχαριστήρια”, νὰ ἐκφράσουν 
τὴν ἀκλόνητον πίστιν των εἰς τὸ 
θαῦμα –τὸ θαῦμα τὸ ὁποῖον ἔγι-
νε καὶ εἶδαν πολλοὶ μὲ τὰ μάτια 
των, ἐπάνω ἐκεῖ εἰς τὰ βουνὰ τῆς  
Ἀλβανίας– τὸ θαῦμα τὸ ὁποῖον 
θὰ γίνῃ! ... Καὶ μετὰ συντριβῆς 
καρδίας θὰ παρακαλέσωμεν: Μὴ 
ἐγκαταλείψῃς ὑμᾶς τοὺς ἐλπίζο-
ντας ἐπὶ Σέ!...».

Πηγή:  Ἀλέκου Ε. Φλωράκη,  Ἡ Πα-
ναγία τῆς Τήνου στὸν  Ἀγῶνα τοῦ ᾽40, 
Πανελλήνιο  Ἱερὸ  Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρί-
ας Τήνου,  Ἀθήνα 1990.

Α.Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

K

K
Ποιὸς σύγχρονος  Ἕλληνας θυμᾶται καὶ συνει-
δητοποιεῖ πὼς ἡ Διοικοῦσα τὸ  Ἱερὸ  Ἵδρυμα  

Ἐπιτροπὴ καὶ ὁ λαὸς τῆς Τήνου ἔθεσαν τότε στὴ 
διάθεση τῆς  Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως ὅλους τοὺς 
θησαυροὺς τοῦ  Ἱδρύματος γιὰ τὴν ἀντιμετώπι-
ση τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου;
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Θυμᾶμαι πολὺ μικρή, 
ὅταν ὁ πατέρας μου στὶς 
ἐθνικὲς γιορτὲς μὲ ἔπαιρ-

νε ἀπὸ τὸ χέρι νὰ πᾶμε νὰ δοῦμε 
τὴν παρέλαση, πάντοτε ἔνιωθα 
ἕνα δέος, βλέποντας τοὺς τραυ-
ματίες πολέμου πάνω στὰ ἀνα-
πηρικὰ καροτσάκια τους, ποὺ 
ἔσερναν οἱ στρατιωτικὲς νοσο-
κόμες.

Ὅταν τὴν ἱστορικὴ ἐκείνη νύ-
χτα τῆς 27ης πρὸς τὴν 28η  Ὀκτω-
βρίου 1940 ὁ Μουσσολίνι ἔστει-
λε τὸν Γκράτσι «ἀιτέειν γῆν καὶ 
ὕδωρ», ὅπως ὁ Δαρεῖος πρὸ 25 
αἰώνων, οἱ σύγχρονοι  Ἕλληνες 
δὲν δίστασαν νὰ ἀντιμετωπί-
σουν τὴ μέχρι τότε ἀκατάβλητη 
στρατιωτικὴ ἰσχὺ τοῦ  Ἄξονος, 
προκρίνοντας «τεθνάναι καλῶς 
μᾶλλον ἢ ζῆν αἰσχρῶς». Καὶ ἡ 
ὑπέροχη ἀνάταση τοῦ  Ἕλληνα 
ἔσχισε τότε σὰν ἐκτυφλωτικὴ 
ἀστραπὴ τὸ πυκνὸ σκότος τῆς 
ἀπόγνωσης στὸ ὁποῖο εἶχε βυ-
θιστεῖ κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ 
ἀνθρωπότητα.  Ὅλη ἡ ἀνθρωπό-
τητα μιλοῦσε γιὰ τὴν  Ἑλλάδα. 
Οἱ πάντες γνώριζαν ὅτι οἱ συσχε-
τισμοὶ μεταξὺ τῶν ἐμπολέμων 
ἦταν συντριπτικὰ δυσμενεῖς γιὰ 
τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.  Ἀριθμός, 
ὁπλισμός, μέσα, ἔδαφος, χρό-
νος, ὑλικὴ στάθμη.  Ἕνας μόνον 
παράγοντας ἦταν εὐνοϊκὸς ὑπὲρ 
τῶν  Ἑλλήνων: ὁ ψυχικός. Καὶ 
αὐτὸς νίκησε, γιατὶ ἡ ψυχὴ ἀπο-
τέλεσε καὶ ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύ-
τερο καὶ τελειότερο ὅπλο.

Οἱ ἀριθμοὶ δὲν ἔδιναν καμ-
μία πιθανότητα νίκης, ἀλλὰ καὶ 
ἡ ἐθνικὴ παράδοση δὲν ἄφηνε 
στοὺς  Ἕλληνες οὐδεμία ὁδὸ 
ὑποχώρησης.  Ἔτσι, μὲ τὸ χα-
μόγελο στὰ χείλη βάδισαν οἱ  
Ἕλληνες, γιὰ νὰ ἀνακόψουν 
τὴν ὁρμὴ τοῦ κατακτητῆ καὶ νὰ 
ἀλλάξουν τὴν πορεία τοῦ πολέ-

μου.  Ἡ  Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ 
τεθεῖ σὰν κεντρικὴ μορφὴ στὴν 
παγκόσμια τραγῳδία, σὲ μιὰ 
στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία τὸ μεγα-
λύτερο μέρος τῆς Εὐρώπης ἦταν 
ἤδη κάτω ἀπὸ τὸ πέλμα τοῦ κα-
τακτητῆ.  Ἡ ἑλληνικὴ θυσία ἔδω-

σε ἐντελῶς διαφορετικὸ τέλος 
στὸν πόλεμο.  Ὅλα τὰ μεγάλα 
κράτη θαύμαζαν καὶ ἐπαινοῦσαν 
τοὺς  Ἕλληνες. Στρατιωτικὸς κρι-
τικὸς τῆς Γαλλίας ἔγραφε τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνη γιὰ τὸν ἑλληνικὸ 
ἀγῶνα: «Ὁ ἀγῶνας αὐτὸς ἦταν 
ἀγώνας ἐλευθερίας τοῦ κόσμου.  
Ὑπάρχουν λαοί, ὅπως καὶ ἄτο-
μα, ποὺ προκρίνουν τῆς ζωῆς 
τὴν τιμή».

Γιὰ νὰ ἐπιτελεστεῖ ὅμως ἕνα 
τόσο μεγάλο κατόρθωμα, σύσ-
σωμος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ξε-
σηκώθηκε χωρὶς φόβο, χωρὶς 
δισταγμό, χωρὶς ἀγωνία.  Ὁ κα-

θένας ἔνιωθε νὰ ξυπνάει μέσα 
του μιὰ ἐπίγνωση πὼς 3.000 
χρόνια τὸν καλοῦσαν μὲ τ᾽ 
ὄνομά του νὰ ὑπερασπίσει τὴν 
πατρίδα.  Ἔνιωθε ὅτι ἡ ἱστορία γι-
νόταν πράξη τῆς ζωῆς. Καὶ ὁ πιὸ 
ταπεινὸς ἔκανε τὴ σκέψη ἄθελά 

του πὼς σ᾽ αυτὸν ἔλαχε νὰ τι-
μήσει τὴν  Ἑλλάδα.  Ἡ ἐκλογὴ 
τῆς μοίρας ἦταν βαριά, ἀλλὰ γι᾽ 
αὐτὸ καὶ ἡ τιμὴ ἦταν πολὺ με-
γάλη.  Ἡ τιμὴ αὐτὴ ἦταν ἀνεκτί-
μητα ἀκριβοπληρωμένη, καὶ τὴν 
κέρδισαν οἱ  Ἕλληνες, ἀλλὰ μὲ 
τί θυσίες καὶ ὁλοκαυτώματα!!!

Ζεῖ ἀκόμα μέρος τῆς γενιᾶς 
ποὺ ἐπωμίστηκε τὸν ἀγῶνα τὸν 
καλό. Ζοῦν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι 
πολέμησαν, κινδύνευσαν, ἀλλὰ 
σώθηκαν καὶ ἀναπολοῦν μὲ 
ὑπερηφάνεια τὶς ὡραῖες ἐκεῖνες 
στιγμές. Ζοῦν ὅμως καὶ οἱ οἰκο-
γένειες ἐκεῖνες ποὺ ἔχασαν γιὰ 

Οἱ τραυματίες τοῦ 1940

K
K

Γιὰ νὰ ἐπιτελεστεῖ ἕνα τόσο μεγάλο κατόρθωμα, 
σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ξεσηκώθηκε χωρὶς 
φόβο, χωρὶς δισταγμό, χωρὶς ἀγωνία.  Ὁ καθέ-
νας ἔνιωθε νὰ ξυπνάει μέσα του μιὰ ἐπίγνωση 

πὼς 3.000 χρόνια τὸν καλοῦσαν μὲ τ᾽ ὄνομά του 
νὰ ὑπερασπίσει τὴν πατρίδα.  Ἔνιωθε ὅτι ἡ ἱστο-
ρία γινόταν πράξη τῆς ζωῆς. Καὶ ὁ πιὸ ταπεινὸς 
ἔκανε τὴ σκέψη ἄθελά του πὼς σ᾽ αυτὸν ἔλαχε 
νὰ τιμήσει τὴν  Ἑλλάδα.  Ἡ ἐκλογὴ τῆς μοίρας 

ἦταν βαριά, ἀλλὰ γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ τιμὴ ἦταν πολὺ 
μεγάλη.  Ἡ τιμὴ αὐτὴ ἦταν ἀνεκτίμητα ἀκριβο-

πληρωμένη, καὶ τὴν κέρδισαν οἱ  Ἕλληνες, ἀλλὰ 
μὲ τί θυσίες καὶ ὁλοκαυτώματα!!!
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πάντα τὰ προσφιλῆ τους πρό-
σωπα, τὰ ὁποῖα ἔπεσαν ὑπὲρ 
πατρίδος καὶ τὰ ὁποῖα αἰώνια 
θὰ θυμοῦνται καὶ θὰ νιώθουν 
δυσαναπλήρωτο τὸ κενὸ τοῦ χα-
μοῦ τους. Ζοῦν ἀκόμα ἀρκετὰ 
ἀπὸ τὰ θύματα τοῦ πολέμου, 
οἱ ἀνάπηροι καὶ οἱ τραυματίες. 
Εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι, ἐνῷ ἔσω-
σαν τὴ ζωή τους, θυσίασαν τὴ 
σωματική τους ἀκεραιότητα καὶ 
ζοῦν ἀνάπηροι, σακατεμένοι, 
μὲ τὴν ἱκανοποίηση ὅτι προσέ-
φεραν ὅ,τι πιὸ πολύτιμο εἶχαν, 
τὸ χέρι, τὸ πόδι, τὸ μάτι. Εἶναι 
αὐτοὶ ποὺ δὲν καυχῶνται. Διότι 
νιώθουν καλύτερα ἀπὸ τὸν κα-
θένα ὅτι τὸ καθῆκόν τους πρὸς 
τὴν  Ἑλλάδα ἐπιβάλλει πάντα 
κάθε θυσία χάριν τῆς ἐλευθε-
ρίας της. Γνωρίζουν καλὰ ὅτι 
ὅσοι πολεμοῦν μὲ κίνδυνο τῆς 
ζωῆς τους δὲν ἀσχολοῦνται μὲ 
τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἀτόμου τους ἢ 
τὴ διάσωση τῆς σωματικῆς τους 
ἀκεραιότητας, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπι-
βίωση καὶ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ 
ἔθνους τους. Αὐτὸ πίστεψαν, 
αὐτὸ λάτρεψαν, καὶ βρίσκονται 
σήμερα τιμημένοι τραυματίες.  
Ἴσως οἱ νεκροί, πεθαίνοντας 
στὴ μάχη, νὰ εἶχαν κάποιο πλε-
ονέκτημα, ὅτι τοὐλάχιστον δὲν 
ὑπέφεραν ψυχικὰ καὶ σωματικά, 
ὅπως οἱ τιμημένοι μας ἀνάπηροι, 
οἱ ὁποῖοι, ἐπιζῶντες, νιώθουν 
τώρα μιὰ ἐσωτερικὴ ὑπερηφά-

νεια, ὅταν ἀπολαμβάνουν τὴ 
δόξα καὶ τὴν τιμὴ καὶ τὸν θαυ-
μασμὸ καὶ τὸν ἔπαινο ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους  Ἕλληνες. Διότι ὅλοι 
ἐμεῖς οἱ ἄλλοι ἔχουμε ἀπόλυ-
τη ἐπίγνωση τοῦ ἡρωϊσμοῦ καὶ 
τῶν θυσιῶν ποὺ ὑπέστησαν οἱ 
ἀνάπηροι, γιὰ νὰ ζοῦμε ἐμεῖς 
σήμερα ἐλεύθεροι.

Κανεὶς ἄλλος ἄνθρωπος δὲν 
γνώρισε τόσες δοκιμασίες, κα-
νεὶς ἄνθρωπος δὲν γνώρισε τό-
σο συμπυκνωμένο πόνο, ψυχικὸ 
καὶ σωματικό, κανεὶς ἄλλος δὲν 
ἐπέδειξε τόσο χαλύβδινη ἀντο-

χή, ὅσο ὁ  Ἕλληνας ἀνάπηρος. 
Πάντοτε δὲ στὴ συνείδησή μας 
θὰ μεγαλώνουν οἱ ἠθικὲς δι-
αστάσεις τῆς τραγικότητας τῶν 
ἀναπήρων, κάποιοι ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους δὲν δοκίμασαν καμμία 
ἄλλη χαρά, παρὰ μόνο τὴ χαρὰ 
τῆς θυσίας καὶ τῆς προσφορᾶς. 
Μιὰ τέτοια χαρά, ὅμως, ποὺ δὲν 
τὴν νιώθει ἄλλος, παρὰ μόνον 
ἐκεῖνος ποὺ ἔχει προσφέρει κάτι 
πολύτιμο ἀπ᾽ τὸν ἑαυτό του. Σ᾽ 
ἕναν τέτοιο τόπο μὲ τόσο ἐμψυ-
χωμένους ἀνθρώπους, τόσο γεν-
ναίους, τόσο ἀποφασισμένους νὰ 

πέσουν ὑπὲρ πατρίδος, τί ἦρθαν 
νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ 
Μουσσολίνι; Δὲν γνώριζαν οἱ 
ἄμοιροι ὅτι ὁ  Ἕλληνας πολεμᾷ, 
κι ὅταν πολεμᾷ γιὰ τὰ ὑψηλά του 
ἰδανικά, ξεχνᾷ τὸν ἑαυτό του, τὴν 
ὑλική του ὑπόσταση, τὰ ὄνειρά 
του, καὶ γίνεται ψυχή!!!

Πίστεψαν ὅτι, ὅσο περισσότε-
ρο σκότωναν, ὅσο περισσότερο 
τραυμάτιζαν, τόσο πιὸ πολὺ θὰ 
κατέβαλλαν τοὺς  Ἕλληνες. Δὲν 
καταλάβαιναν ὅτι οὔτε ὁ χάρος 
οὔτε τὸ αἷμα πτοοῦσε τὸν  Ἕλλη-
να!

K
K

Ὅλους ἐσᾶς τοὺς τραυματίες καὶ ἀναπήρους, 
ποὺ θυσιάσατε τὴ λεβεντιά σας, ποὺ θάψα-
τε τὴ νιότη, τὰ ὄνειρά σας κάτω ἀπὸ κάποιο 
βλῆμα ἢ ὅλμο, ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἐλεύθεροι σᾶς 
ἀτενίζουμε μὲ πραγματικὴ εὐλάβεια, μὲ λα-
τρευτικὸ ἐνθουσιασμό, μὲ εἰλικρινῆ ἀγάπη. 
Σᾶς ἀτενίζουμε ὡς ἀνθρώπους ποὺ ζήσατε 

κάποιο μεγάλο θρῦλο καὶ μᾶς φαίρνετε κάτι 
ἀπὸ τὸν ἀέρα τῶν ἀλβανικῶν βουνῶν. Σᾶς 

ἀτενίζουμε σὰν ἡμιθέους καὶ σᾶς τιμοῦμε, γιατὶ 
σὲ σᾶς ὀφείλουμε τὸ πᾶν: τὸ ὅτι ζοῦμε, τὸ ὅτι 

ὑπάρχουμε, τὸ ὅτι εἴμαστε ἐλεύθεροι.
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Σήμερα ὁ νοῦς τῶν τραυ-
ματιῶν μας πετᾷ πίσω μακριά, 
ὅπου ὁ καθένας θὰ πολεμοῦσε· 
στὴν Πίνδο, στὰ βουνὰ τῆς Πα-
ραμυθιᾶς, στὸ Τεπελένι, στὴν 
Κορυτσὰ καὶ ὅπου ἀλλοῦ μέσα 
στὰ χιόνια, στοὺς κρημνοὺς ποὺ 
ἔχασκαν ἀποτρόπαια, ἐκεῖ ὅπου 
ὁ μόνος κυρίαρχος ἦταν ὁ χά-
ρος. Θὰ ζοῦν πάλι τὶς φοβερὲς 
στιγμὲς τῆς μάχης, θὰ θυμοῦνται 
στιγμὲς φρίκης· πῶς κάποιος 
στρατιώτης δίπλα τους σκοτώ-
θηκε, πῶς ἄλλος τραυματίστη-
κε, πῶς ἄλλος αἱμορραγοῦσε, 
πῶς ἄλλος πεινοῦσε καὶ ὑπέ-
φερε. Θὰ θυμοῦνται πῶς μετὰ 
τὴ μάχη, ἀτέλειωτες φάλαγγες 
τραυματιῶν, πραγματικὰ λεί-
ψανα, ὅδευαν μέσα στὸ κρύο, 
στὴ χιονοθύελλα, ἄλλος πεζός, 
ἄλλος σὲ φορεῖο, ἄλλος πάνω 
σὲ ζῷο σκελετωμένος.  Ἀποτρό-
παιο θέαμα τοῦ  Ἅδη.

Θὰ θυμοῦνται τὴν ἀτέλειω-
τη στρατιὰ τῶν τραυματιῶν καὶ 
κρυοπαγημένων, ποὺ τραβά-
γανε γιὰ τὰ ὀρεινὰ χειρουρ-
γεῖα νὰ ἀκρωτηριαστοῦν. Θὰ 
θυμοῦνται τὶς στιγμὲς ὅπου 
πληγωμένοι εἶχαν χάσει τὴν 
αἴσθηση τοῦ γύρω κόσμου καὶ 
νόμιζαν ὅτι ἦρθαν στὴν κόλαση, 
βασανιζόμενοι ἐκεῖ δίχως ἐλπίδα 
γλυτωμοῦ.

Μὲ δέος θὰ θυμοῦνται καὶ 
θὰ ξαναβλέπουν ζωηρὰ ἐμπρός 
τους σκηνὲς ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ 
λησμονήσουν γιὰ πάντα. Στὰ 
χιονισμένα βουνὰ ξεμοναχια-
σμένους φαντάρους νὰ ψάχνουν 
τρικλίζοντας τὸν δρόμο τους μέ-
σα στὴν ἄσπρη ἀπεραντοσύνη ἢ 
νὰ ἔχουν καθήσει σὲ μιὰ πέτρα 
καὶ νὰ περιμένουν ἐκεῖ ἀτέλειω-
τες ὧρες νὰ περάσουν τραυμα-
τιοφορεῖς. Ζωντανεύουν ἐμπρός 
τους σκηνὲς συγκλονιστικὲς καὶ 
ἀναρριγοῦν καὶ διερωτῶνται 
πῶς τὶς ἔζησαν.

Βλέπουν ξανὰ μερικοὺς 
τραυματίες σκελετωμένους, 
πονεμένους, νὰ κλαῖνε ἀπὸ πό-

νο, ἀπὸ ἀπελπισία, ἀπὸ πεῖνα. 
Νὰ συλλογίζονται τὸ σπιτικό 
τους, τὴ ζωὴ τοῦ σακάτη ποὺ 
τοὺς περιμένει, τὸν σπαραγμὸ 
τῶν δικῶν τους, ὅταν θὰ τοὺς 
ἀντικρύσουν, καὶ ἡ καρδιά τους 
λιώνει. Καὶ θυμοῦνται, καὶ θυ-
μοῦνται!

Μὲ τὸν ὦμο ἀκουμπισμένο
στὸν πονεμένο ὦμο

ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο
ἐσύρθηκαν ἔξω ἀπὸ τῆς ζωῆς
τοὺς φωτεροὺς τοὺς δρόμους.

Ἀλλὰ δὲν μετανοοῦν. Αἰσθά-
νονται μιὰ ἐσωτερικὴ ἀγαλλίαση 
καὶ εὐδαιμονία ὅτι ναί, ὑπέφε-
ραν, ἔζησαν τὴν κόλαση τοῦ  
Ἅδη, ἀλλὰ εἶχαν ὑπερασπίσει 
τὴν  Ἑλλάδα, τὴν τιμή της. Στα-
μάτησαν μόνοι αὐτοὶ μέσα στὸν 
μεγάλο κόσμο τὸν ἐχθρό· τὸν 
κυνήγησαν, τὸν ντρόπιασαν.  Ἡ 
θυσία τους ἄξιζε τὸν κόπο!

Ὅλους ἐσᾶς τοὺς τραυματίες 
καὶ ἀναπήρους, ποὺ θυσιάσατε 
τὴ λεβεντιά σας, ποὺ θάψατε τὴ 
νιότη, τὰ ὄνειρά σας κάτω ἀπὸ 
κάποιο βλῆμα ἢ ὅλμο, ὅλοι 
ἐμεῖς οἱ ἐλεύθεροι σᾶς ἀτενί-
ζουμε μὲ πραγματικὴ εὐλάβεια, 
μὲ λατρευτικὸ ἐνθουσιασμό, μὲ 
εἰλικρινῆ ἀγάπη. Σᾶς ἀτενίζου-
με ὡς ἀνθρώπους ποὺ ζήσατε 
κάποιο μεγάλο θρῦλο καὶ μᾶς 
φαίρνετε κάτι ἀπὸ τὸν ἀέρα 
τῶν ἀλβανικῶν βουνῶν. Σᾶς 

ἀτενίζουμε σὰν ἡμιθέους καὶ 
σᾶς τιμοῦμε, γιατὶ σὲ σᾶς ὀφεί-
λουμε τὸ πᾶν: τὸ ὅτι ζοῦμε, τὸ 
ὅτι ὑπάρχουμε, τὸ ὅτι εἴμαστε 
ἐλεύθεροι.

Ἔχουμε ἱερὴ ὑποχρέωση 
αἰωνίως νὰ σᾶς τιμοῦμε.  Ὅλοι 
μας συναισθανόμαστε τὸν σω-
ματικό σας πόνο καὶ τὸν ψυχικό 
σας σπαραγμό, ὅταν προσφέρα-
τε, ὅταν θυσιάσατε τὴ σωματική 
σας ἀρτιμέλεια.

Σᾶς εἴμαστε εὐγνώμονες!
Γνωρίζουμε ὅλοι γιὰ τὸν  

Ἕλληνα ὅτι τὴν ὥρα τῶν μεγά-
λων κινδύνων τὸ ἀσυνείδητο 
γίνεται συνειδητό.  Ὁ κίνδυνος 
γίνεται μιὰ κούφια προσωπίδα. 
Οἱ ὅλμοι μπορεῖ νὰ ἀνοίγουν 
στὰ στήθη αἱμόφυρτα σπήλαια, 
νὰ ἀκρωτηριάζουν, νὰ τυφλώ-
νουν, νὰ σακατεύουν, νὰ σβή-
νουν τὰ ὄνειρα τοῦ λεβέντη, 
τοῦ παλληκαριοῦ, ἡ ἰδέα ὅμως 
μένει ἀναλλοίωτη· δὲν ὑπάρ-
χουν γι᾽ αὐτὴν οὔτε βράχοι, 
οὔτε ὀχυρά, οὔτε βλήματα, 
οὔτε ὅπλα. Τὸ τραυματισμένο 
φανταράκι ἔχει τὴν ἀνθρωπιὰ 
ἀπὸ τὸ καταστάλαγμα καλλιέρ-

γειας αἰώνων.  Ἡ δόξα του εἶναι 
ἄφθαστη.

Πρέπει, λοιπόν, οἱ δοξασμέ-
νοι μας τραυματίες νὰ ἀποτε-
λοῦν τὸ φωτεινὸ παράδειγμα γιὰ 
ὅλους τοὺς  Ἕλληνες, διότι ναὶ 
μὲν ὁ κίνδυνος τοῦ Μουσσολίνι 
πέρασε, παρῆλθε, ἀλλὰ πάντα 
θὰ ὑπάρχει ἕνας ἐχθρὸς νὰ ἀπει-
λεῖ τὴν  Ἑλλάδα. Χθὲς ἦταν ὁ  
Ἄξονας, προχθὲς οἱ Πέρσες, οἱ 
Ρωμαῖοι, οἱ Τοῦρκοι, οἱ Βούλ-
γαροι, οἱ  Ἄραβες.  Ἡ ἑλληνικὴ 
ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ  Ἑλλά-
δα πάντοτε θὰ ἀντιμετωπίζει νι-
κηφόρα κάθε ἐπιδρομέα, γιατὶ 
κάθε  Ἕλληνας δίνει τὴν ψυχή 
του, δὲν ὑπολογίζει τὴ ζωή του, 
τὴν ἀρτιμέλειά του. Ξέρει νὰ θυ-
σιάζεται.

ΠΕΓΚΥ ΞΑΝΘΑΚΗ-
ΜΠΑΛΑΜΠΙΝΗ
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Πρέπει νὰ ἦταν Σάββατο 
–δὲν εἶχε καθιερωθεῖ 
ἀκόμη τὸ πενθήμερο–, 

ὥρα 1-2 μ.μ. Τότε τὸ μάθημα τῆς  
Ἀγωγῆς τοῦ Πολίτου γινόταν 
στὴν τρίτη τοῦ ἑξαταξίου Γυμνα-
σίου γιὰ μία ὥρα τὴν ἑβδομάδα. 
Τὸ θέμα ποὺ ἔπρεπε νὰ διδάξω 
ὡς φιλόλογος ἦταν ὁ  Ἐθνικὸς  
Ὕμνος. Μὲ ἐρωτήσεις καὶ ἀπο-
κρίσεις καθορίσαμε περίπου τί 
ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε «ἐθνικὸς 
ὕμνος» γενικά, καὶ ἐξειδικεύσα-
με τὸ θέμα στὸν ἑλληνικὸ ἐθνικὸ 
ὕμνο.  Ἀναφερθήκαμε στὸν ποι-
ητή, στὸν χρόνο καὶ στὸν τόπο 
τῆς συνθέσεώς του, στὶς ἐκδό-
σεις του, στὶς μεταφράσεις του, 
στὴ συγκυρία μέσα στὴν ὁποία 
συνετέθη.  Ἀκόμα, στὴ μελο-
ποίησή του ἀπὸ τὸν  Ἑπτανήσιο 
μουσουργὸ Νικόλαο Μάντζα-
ρο καὶ στὴν καθιέρωση τῶν 
δύο πρώτων στροφῶν του ὡς 
ἐθνικοῦ ὕμνου τῆς  Ἑλλάδος τὸ 
1864 μὲ διάταγμα τοῦ βασιλέως 
Γεωργίου Α΄.

Στὰ εἰκοσιπέντε του χρόνια 
ὁ Διονύσιος Σολωμὸς τὸν Μά-
ιο τοῦ 1823 συνέθεσε μέσα σὲ 
μερικὲς ἑβδομάδες, ὅπως πα-
ραδίδεται, τὸν  Ὕμνο του στὴν  
Ἐλευθερία.  Ἀπὸ χειρόγραφο 
ποὺ κατὰ τὸν Παλαμᾶ πῆρε στὰ 
χέρια του ὁ Σ. Τρικούπης, τυπώ-
θηκε στὸ Μεσολόγγι τὸ 1824. 

Κυκλοφόρησε τὸ ἑπόμενο ἔτος 
στὴ Γαλλία, καὶ σύντομα καὶ σὲ 
ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Προ-
σέξαμε ἰδιαίτερα καὶ τὸ μόττο, 
τοὺς στίχους τοῦ Δάντη

“Libertà vo cantando,  
ch᾽ è si cara 

come sa chi per lei vita rifiuta”

(Τὴν ἐλευθερία τραγουδῶ  
ποὺ εἶναι τόσο ἀγαπημένη

καθὼς τὸ ξέρει ὅποιος
γι᾽ αὐτὴν ἀρνιέται τὴ ζωή του)

ποὺ δείχνει τὴν πίστη του ὅτι 
ἡ ἐλευθερία προκύπτει ἀπὸ τὴ 
θυσία ἐκείνων ποὺ τὴν ἀγαποῦν 
μέχρι θανάτου.

Διαβάσαμε τὸ κείμενο τῶν 
δύο στροφῶν καὶ προσπαθήσα-
με νὰ κατανοήσουμε τὸ νόημά 
τους καὶ νὰ χαροῦμε τὴν ποιη-
τική τους χάρη. Παρατηρήσαμε 
τὴ στιχουργική του μορφή, ὅτι 
δηλαδὴ οἱ στροφές του εἶναι τε-
τράστιχες μὲ ἐναλλασσόμενους 
ὀκτασύλλαβους παροξύτονους 

καὶ ἑπτασύλλαβους ὀξύτονους 
στίχους, μὲ ὁμοιοκαταληξία τοῦ 
τύπου αβαβ, δηλαδὴ πλεχτή.  
Ἡ γλῶσσά του εἶναι δημοτική, 
ὅπως τὴν ὑπαγόρευε ἡ αἰσθη-
τική του καλλιέργεια καὶ στὸ 
μέτρο ποὺ μποροῦσε νὰ τὴ μι-
λήσει ὁ Σολωμός, ἀφοῦ, ὅπως 
εἶναι γνωστό, ἡ παιδεία του ἦταν 

ἰταλική. Προσέξαμε ἰδιαίτερα ὅτι 
ὁ ποιητὴς ταὐτίζει τὴν ἰδέα τῆς  
Ἐλευθερίας μὲ τὴν  Ἑλλάδα. Κά-
μαμε τὴ σύγκριση καὶ μὲ τοὺς 
ὕμνους ἄλλων λαῶν. Γενικά, 
εἴπαμε ὅσα συνήθως λέγονταν 
τότε, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ διδα-
κτικὸ ἐγχειρίδιο κλπ. κλπ.

Ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω ὅτι 
τὸ μάθημα κυλοῦσε χωρὶς πνοή, 
γιὰ ἕνα θέμα ποὺ τὰ παιδιὰ καὶ 
ἄλλοτε τὸ εἶχαν ἀκούσει.  Ἄλλω-
στε καὶ ἡ τελευταία αὐτὴ ὥρα τῆς 
ἑβδομάδας δὲν ἦταν ἀσφαλῶς 
καὶ ἡ καταλληλότερη, γιὰ νὰ 
δημιουργηθεῖ μέσα στὴν τάξη 
καμμία σπουδαία ἀτμόσφαιρα 
ἐνθουσιασμοῦ, καὶ ἔτσι ὁ ἦχος 
τοῦ κουδουνιοῦ γιὰ τὸ τέλος τῆς 
ὥρας ἔμοιαζε μὲ σάλπισμα ἀπε-
λευθερώσεως. 

Τὰ παιδιὰ βιάστηκαν νὰ ἀδει-
άσουν τὴν αἴθουσα, καὶ πολὺ 
γρήγορα βρέθηκα μόνη καθι-
σμένη στὴν ἕδρα. Μὲ τὸ κεφάλι 
μέσα στὶς παλάμες τῶν χεριῶν 
μου σκεφτόμουν ὅτι ἴσως εἶχα 
κάνει λάθος ποὺ γνοιάστηκα γιὰ 
ὅλα αὐτὰ τὰ τυπικὰ καὶ δὲν ἐξο-
μολογήθηκα στοὺς μαθητές μου 
πῶς εἶχα μάθει ἐγὼ τὸν  Ἐθνικό 
μας  Ὕμνο.

Θὰ ἤμουν παιδὶ πρώτης 
ἢ δευτέρας δημοτικοῦ, στὴν 
Κρήτη.  Ἐκείνη τὴν ἡμέρα εἶχα 
παρακολουθήσει γεμάτη τρόμο 
καὶ ἀπορία τὴ Μαρία τῆς Δεσποι-
νιῶς, μαθήτρια αὐτὴ τῆς πέμπτης 
τάξης τοῦ μονοτάξιου σχολείου 
μας, νὰ κυλιέται στὸ κατηφορικὸ 
καλντερίμι, τὸν κεντρικὸ δρό-
μο τοῦ χωριοῦ, ἀπὸ τὴν εἴσοδό 
του μέχρι τὸ τέλος του. Κου-
τρουβαλοῦσε κραυγάζοντας, 
θρηνώντας καὶ ξερριζώνοντας 
τὰ μαλλιά της, τὰ ὁλόσγουρα 
καὶ ξανθά, ποὺ τόσο θαύμαζα. 
Φώναζε τὴ μητέρα της μὲ χίλιους 

In Memoriam

K

K
Ἂς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη ἐκείνων  

τῶν ἀγαπημένων ποὺ μᾶς ἔμαθαν  
πὼς εἶναι ἐλευθερία ἡ ἐλευθερία,  

μόνο ἂν τὴν ἀγαποῦμε μέχρι θανάτου...
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τρόπους, σπαρακτικὰ κι ἀσταμά-
τητα.  Ἤξερα ὅτι τὸ σπίτι της ἦταν 
στὴν ἄκρη τοῦ χωριοῦ, κι ἀπέ-
ναντι ἁπλωνόταν ἕνα πολύπτυ-
χο ἀνάγλυφο τῆς Κρητικῆς γῆς, 
καλλιεργημένο καὶ κατάφυτο 
ἀπὸ χίλιων λογιῶν δένδρα καὶ 
φυτά.  Ἡ Μαρία ἔκλαιγε τὴ μάν-
να της τὴ Δεσποινιώ. Πρὶν λίγο 
τὴν εἶχαν συλλάβει οἱ Γερμανοί, 
ποιὸς ξέρει γιὰ ποιὸ λόγο –σήμε-
ρα θὰ μποροῦσα νὰ γράψω ἐδῶ 
«γιὰ εὐνόητους λόγους»–, τὴν 
εἶχαν ἀνεβάσει σὲ ἕνα φορτηγὸ 
καὶ εἶχαν φύγει ἀγριεμένοι χωρὶς 
ἐξηγήσεις. Κι ἔτσι τώρα ἡ Μαρία 
θρηνοῦσε.

Στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου κά-
ποιοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, τὴν 
παρακολουθοῦσαν μὲ ἀπέρα-
ντη θλίψη. Τοὺς θυμᾶμαι τὸν ἕνα 
πλάι στὸν ἄλλο, ἀδύνατους καὶ 
μὲ τραβηγμένα χαρακτηριστικά, 
σχεδὸν κολλημένους στὸν τοῖχο.  
Ἦταν σὰν ἀνάγλυφα, μὲ ἕνα ἀό-
ριστο γκριζωπὸ χρῶμα ποὺ πε-
ριέβαλλε κάτι μάτια – κι ἐδῶ θὰ 
πῶ, γιὰ ὅσους θυμοῦνται, τὰ χα-
ρακτηριστικὰ μάτια τῆς Κατοχῆς.  
Ἦταν κυρίως γυναῖκες. Καθὼς 
τώρα πιὰ τὶς φέρνω στὸ μυαλό 
μου, ἦταν σὰν χορὸς ἀρχαίας 
τραγῳδίας...  Ὅμως δὲν ξέρω 
ἂν θὰ μποροῦσε ποτὲ ἠθοποιὸς 
τραγῳδίας νὰ δώσει στὴ μορφή 
του τὴν ἔκφραση τῆς ἀπόλυτης 
θλίψης τους... Δὲν ξεχνῶ τὴν 
ἀπορία μου τότε, καθὼς παρα-
τηροῦσα ὅτι κανεὶς δὲν πλησίαζε 
τὴ Μαρία νὰ τὴ βοηθήσει ἢ νὰ 
τὴν σηκώσει καὶ νὰ τὴν παρηγο-

ρήσει... Τώρα ἀκόμη δὲν μπορῶ 
νὰ τὸ ἐξηγήσω...  Ἔβρισκαν μή-
πως δικαιολογημένη αὐτὴ τὴ 
συμπεριφορά;...  Ἔνιωθαν ὅτι ἡ 
Μαρία ἐξέφραζε καὶ αὐτοὺς τοὺς 
ἴδιους ἐκείνη τὴν ὥρα, καὶ δὲν 
ἤθελαν νὰ διακόψουν τελικὰ τὸν 
δικό τους θρῆνο;... Μὰ καὶ πρὶν 
μία ἑβδομάδα οἱ Γερμανοὶ εἶχαν 
σκοτώσει ἀναίτια τὸν πατέρα τῆς 
Πελαγιῶς, καθὼς πήγαινε νὰ 
δουλέψει στὸ διπλανὸ χωριὸ τὴν 
τέχνη του· ἦταν τσαγκάρης.  Ἡ 
Πελαγιὼ ἦταν ἡ μικρότερη ἀπὸ 
τὰ πέντε παιδιά του, καὶ ἐγὼ τὴν 
ξεπερνοῦσα μία τάξη.  Ἦταν μά-
λιστα γειτόνισσες μὲ τὴ Μαρία...

Κάπως κοντὰ σὲ αὐτὰ τὰ γε-
γονότα κρατάω στὴ μνήμη μου 
νὰ εἴμαστε ἡ ἀδελφή μου, ὁ 
ἀδελφός μου κι ἐγὼ στὸ ἡμιυ-
πόγειο μονόχωρο σπιτάκι ποὺ 
μέναμε, μαζεμένοι γύρω ἀπὸ τὴ 
μητέρα μου. Νὰ εἶναι ἡ πόρτα μι-
σόκλειστη, ἀφήνοντας νὰ μπαί-
νει λίγο τὸ φῶς, καὶ ἡ μητέρα 
μας νὰ μᾶς τραγουδάει καὶ νὰ 
μᾶς ἐξηγεῖ τὸν  Ὕμνο.

Στὸ μισοσκόταδο ἔβλεπα νὰ 
διαγράφονται μόνο τὰ πρόσωπα 
τῶν ἀδελφῶν μου σὲ προφίλ, 
καὶ μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τὸ ὕφος 
τοῦ ἀδελφοῦ μου, ποὺ τότε ἤτα-
νε νήπιο τεσσάρων χρόνων. Τὴν 
κοίταζε σοβαρὰ καὶ ἀφοσιωμέ-
να, σὰν νὰ παρελάμβανε κάποιο 
σπουδαῖο μυστικὸ ποὺ τοῦ ἐμπι-
στευόταν.  Ἄκουγα τὴ φωνὴ τῆς 
μητέρας μου σιγανὴ καὶ γλυκιά, 
καὶ εἶχε δημιουργηθεῖ μέσα μου 
ἕνα βίωμα μυστηρίου...  Ὑπῆρχε 

πολὺ λίγο φῶς μέ-
σα στὸ φτωχό μας 
ὑπογειάκι, καὶ ἐγὼ 
δὲν αἰσθανόμουν 
ὅτι ὑπῆρχαν τοῖχοι 
ὁλόγυρά μας. Θὰ 
ἔλεγα μάλιστα οὔτε 
κἂν δάπεδο καὶ 
ὀροφή. Αὐτὸ τὸ λι-
γοστὸ φῶς σὰν νὰ 
μὴν ἔμπαινε ἀπὸ τὴ 
μισόκλειστη πόρτα 

μας, ἀλλὰ ἀπὸ κάποια ἄλλη πη-
γή, καὶ πάντως ὑπῆρχε...  Ἀκόμη 
καὶ τώρα μοῦ μένει ἀνεξήγητο τὸ 
φωτισμένο προφὶλ τοῦ τετρά-
χρονου ἀδελφοῦ μου κι ἐκεῖνο 
τὸ ὕφος τῆς τέλειας ἀφοσίωσης 
καὶ προσοχῆς του... Καὶ ἡ φωνὴ 
τῆς μητέρας μου νὰ ἔχει μιὰ πα-
ράξενη καὶ ἄγνωστη μέχρι τότε 
χροιά...

Πόσες στροφὲς μᾶς εἶπε δὲν 
τὸ θυμᾶμαι οὔτε πόση ὥρα 
κράτησε αὐτό. Θυμᾶμαι μόνο 
πώς, ὅταν ἔφτασε στοὺς στίχους 
«ἕνα ἐκτύπαε τ᾽ ἄλλο χέρι ἀπὸ 
τὴν ἀπελπισιά», ὕψωσε τὰ χέ-
ρια της καὶ τὰ κτύπησε ἀκριβῶς 
στὴν κίνηση τῆς ἀπελπισίας, 
προσπαθώντας νὰ μᾶς ἐξηγή-
σει τί αἰσθάνεται ὁ σκλάβος καὶ 
τί ἐννοοῦσε ὁ ποιητής...

Δὲν ξέρω πότε ὁλοκλήρω-
σα τὴ γνώση τοῦ  Ὕμνου εἰς τὴν  
Ἐλευθερίαν, ἀλλὰ πάντως ἀπὸ 
τότε τὸν γνώριζα μέχρι τοὺς 
στίχους αὐτοὺς τοὐλάχιστον.  
Ὅταν τ᾽ ἀδέλφια μου κι ἐγὼ τὸν 
ψάλλαμε στὸ πατρικό μας σπίτι, 
ποτὲ δὲν σταματούσαμε στὶς δύο 
μόνο στροφές.  Ἀπὸ τὰ  Ἀναγνω-
στικά μας εἴχαμε μάθει πολλὲς 
στροφὲς καὶ τὶς τραγουδούσαμε 
μὲ ἐνθουσιασμό. 

Ἀπὸ τότε, ὅταν ἀκούω καὶ 
λέω αὐτὸν τὸν  Ὕμνο, ἔρχεται 
στὸ μυαλό μου πάντοτε ὁλόκλη-
ρη καὶ ἀθάμπωτη ἐκείνη ἡ ὥρα. 
Τὸ πρῶτό μου ἐκεῖνο μάθημα  
Ἀγωγῆς τοῦ Πολίτου μέσα σὲ 
ὁλόκληρο τὸ ἱστορικό του καὶ 
τὸ σκηνικό του... Τί ἔκαμε τὴ 
μητέρα μου νὰ μᾶς διδάξει τό-
τε καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸν  
Ὕμνο στὴν  Ἐλευθερία; Δὲν τὸ 
γνωρίζω, καὶ βέβαια δὲν θὰ τὸ 
μάθω πιά...

Ἂς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη ἐκεί-
νων τῶν ἀγαπημένων ποὺ μᾶς 
ἔμαθαν πὼς εἶναι ἐλευθερία ἡ 
ἐλευθερία, μόνο ἂν τὴν ἀγα-
ποῦμε μέχρι θανάτου...

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
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« Ὅποιος τραβάει τὸ χορό, 
χωρὶς χορὸ νὰ ξέρει,

λέει πὼς φταίει ὁ διπλανός, 
ποὺ τοῦ βαστάει τὸ χέρι»

Ἀπόσταγμα λαϊκῆς σοφίας! 
Καθρέφτης ὁλοκάθαρος, 
ποὺ καθρεφτίζει τὸ ποιὸς 

εἶναι ὁ  Ἕλληνας, πῶς φέρεται, 
καὶ τὸ πῶς πρέπει νὰ εἶναι, πῶς 
πρέπει νὰ φέρεται.

Ὁ  Ἕλληνας εἶναι συχνὰ ἀτο-
μιστής, ἐγωιστής, δοκησίσοφος, 
«κατὰ φαντασίαν» σοφός. Παρι-
στάνει τὸν σοφὸ καὶ τὸν ἀλάνθα-
στο, χωρὶς νὰ εἶναι. Παριστάνει 
τὸν τέλειο, ἐνῷ «οὐδεὶς τέλειος 
εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός».

Ὁ  Ἕλληνας συχνὰ δὲν παρα-
δέχεται τὰ λάθη του, τὶς παραλεί-
ψεις του, τὰ σφάλματά του, τὴν 
ἄγνοιά του. Σπάνια ὁμολογεῖ. 
Σπάνια ἔρχεται στὸ ἐπίπεδο τῆς 
παραδοχῆς καὶ τῆς συγγνώμης. 
Σπάνια λέει: «Ναί, ἐγὼ φταίω».

Ἰσχυρίζεται, καὶ μὲ τρόπο 
ἐπιτακτικό, ὅτι φταῖνε οἱ ἄλλοι, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό 
του. Τὸν ἑαυτό του τὸν βγάζει 
καθαρό, ἄμωμο, λάδι. Δὲν ξέρει 
χορό, καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι φταίει 
ὁ διπλανός, ποὺ τοῦ κρατάει τὸ 
χέρι. Δὲν παραδέχεται τὸν ἱκα-
νό, τὸν ἄξιο. Τὸν ἐπιδέξιο χο-
ρευτή. Τὸ ἱκανὸ καὶ ἄξιο ἄτομο. 
Τὸν ἄνθρωπο τὸν εὐφυῆ, τὸν 
ὀξυδερκῆ, τὸν εὔστροφο, τὸν 
ἐκλεκτό. Τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει 
προσόντα.  Ἔχει παιδεία.  Ἔχει 
ἡγετικὰ προτερήματα.  Ἔχει χα-
ρακτῆρα καὶ προσωπικότητα.

Ἀπορρίπτει τὴ γνώμη, τὴν 
ἄποψη, τὸν λόγο τοῦ ἄλλου, καὶ 
μόνο ὅ,τι λέει αὐτὸς θεωρεῖ σω-
στό, τέλειο, ἀλάνθαστο. Δογμα-
τίζει. Θίγει καὶ προσβάλλει τὸν 
ἄλλο, γιὰ νὰ βγεῖ αὐτὸς ἀπὸ πά-
νω. Φέρεται αὐταρχικὰ καὶ ἀντι-

δημοκρατικά.  Ἀπορρίπτει κάθε 
ἄλλη ἰδέα. Εἶναι ἰσχυρογνώμων, 
ἴσως ὁ πλέον ἰσχυρογνώμων τῆς  
Ὑφηλίου, ὁ πλέον ἀδιάλλακτος, 
ὁ πλέον στενόμυαλος, κουφὸς 
καὶ ἐπηρμένος.

Γιατί πολλοὶ ξένοι δὲν μᾶς 
ἔχουν περὶ πολλοῦ; Γιατί μᾶς 
ἔχουν στὴ μπούκα τοῦ κανονιοῦ 
τους; Μήπως μᾶς κατηγοροῦν 
ἀδίκως ἢ μήπως τοὺς παρέχου-
με πρόσφορο ἔδαφος; 

Πῶς, ἆραγε, πρέπει νὰ εἶναι 
ὁ  Ἕλληνας; Πῶς πρέπει νὰ φέ-
ρεται; 

Πρέπει νὰ ὁμολογεῖ τὴν 
ἀλήθεια! Νὰ παραδέχεται τὰ 
λάθη του, τὶς παραλείψεις του, 
τὰ σφάλματά του, καὶ νὰ ζητάει 

συγγνώμη. Νὰ διορθώνε-
ται καὶ νὰ διδάσκεται ἀπὸ 
τὰ λάθη του ἐν γένει. Τὰ 
παθήματα πρέπει νὰ γίνο-
νται μαθήματα.

Ἡ ὁμολογία τῶν 
λαθῶν εἶναι λυτρωτικὴ 
καὶ συνάμα διδακτική. 
Εἶναι ἀνδρεία, λεβεντιὰ νὰ 
ὁμολογεῖς τὴν ἀλήθεια. 
Νὰ ἀφήνεις κατὰ μέρος τὸ 
ψεῦδος, τὴν ὑποκρισία, 

τὴν ποταπότητα.  Ἀποδεικνύεις 
ἔτσι τὸ ἦθός σου, τὸ πνευματικό 
σου ἀνάστημα, τὴν αὐτογνωσία 
σου, τὴν αὐτοσυνειδησία σου, 
τὸ ταπεινό σου φρόνημα, τὴν 
ἀγωνιστικότητά σου.  Ἀποδει-
κνύεις ὅτι ὑπηρετεῖς τὸ ἠθικό, 
τὸ καλό, τὸ ὡραῖο, τὸ ἀληθές. 
Τὸ αἰώνιο, τὸ ἀκατάλυτο. Πὼς 
ἔχεις ἰδανικά, ὁράματα!

Ἡ λέξη καὶ ὁ ὅρος «λεβεντιά» 
εἶναι λέξη καὶ ὅρος μοναδικὸς 
καὶ ἑλληνικός! Δὲν ἀπαντᾷ σὲ 
κανένα ἄλλο λεξικὸ τοῦ κό-
σμου. Οὔτε μπορεῖ νὰ μετα-
φραστεῖ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΠΡΑΝΗΣ

Ὁ χορὸς καὶ ὁ διπλανός

K
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καὶ συνάμα διδακτική. Εἶναι ἀνδρεία, λεβεντιὰ 
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τὸ πνευματικό σου ἀνάστημα, τὴν αὐτογνωσία 
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φρόνημα, τὴν ἀγωνιστικότητά σου.
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100 χρόνια συ-
μπληρώνο-
ν τα ι  φέ τος 

ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ μεγάλου 
χριστιανοῦ διανοητῆ καὶ θε-
ολόγου  Ἀλέξανδρου Γκιάλα 
(1915-1948), τὸν ὁποῖο γνωρί-
σαμε καὶ ἀγαπήσαμε ὡς ποιητὴ 
Γ. Βερίτη.  Ὅσο παράδοξο καὶ 
ἂν φανεῖ αὐτό, θὰ ἀρχίσουμε 
τὴν ἀναφορά μας στὸν μεγάλο 
ποιητὴ μὲ μιὰ ἀναδρομή... στὴν  
Ἑλληνικὴ  Ἀρχαιότητα.

*     *     *

Βρισκόμαστε στὸν 7ο αἰῶνα 
π.Χ., κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β΄ 
Μεσσηνιακοῦ πολέμου. Ἡ 
ἀρχαία Σπάρτη, ἀποδυναμωμέ-
νη ἀπὸ πρόσφατη σύγκρουσή 
της μὲ τὸ  Ἄρ γος, ἀντιμετωπίζει 
τὴ μεγαλύτερη πρόκληση τῆς 
ἱστορίας της.  Ἡ ἐπανάσταση 
τῶν Μεσσηνίων ἀπειλεῖ τὴν ἴδια 
τὴν ὕπαρξή της. Μὲ τοὺς Μεσ-
σηνίους συμμαχοῦν οἱ  Ἀργεῖοι, 
οἱ  Ἀρκάδες, οἱ Σικυώνιοι καὶ οἱ  
Ἠ λεῖοι. Πολὺ πρὶν προλάβει νὰ 
γίνει ἡ μεγάλη δύναμη ποὺ θὰ 
δόξαζε τὴν  Ἑλλάδα, ἡ Σπάρ τη 
κινδυνεύει νὰ σβήσει ἀπὸ τὸν 
χάρτη. Γιὰ πάντα...

Ἀπελπισμένοι, οἱ Σπαρτιά-
τες ζητοῦν τὴ συμβουλὴ τοῦ 
μαντείου. Καὶ τὸ μα ντεῖο τοὺς 
δίνει τὸν πιὸ παράδοξο χρησμό: 
Τοὺς συμβουλεύει νὰ ζητήσουν 
βοήθεια... ἀπὸ τὴν  Ἀθήνα...  Ἡ 
παράδοση λέει ὅτι οἱ  Ἀθηναῖοι 
δὲν φάνηκαν ἰδιαίτερα πρόθυμοι 
νὰ βοη θή σουν τοὺς ἄσπονδους 
φίλους τους. Δὲν ἔστειλαν στό-
λο... Δὲν ἔστειλαν στρατό... Δὲν 
ἔστειλαν στρατηγό...  Ἔστειλαν 
ἕναν ἀνάπηρο ποιητή: τὸν Τυρ-
ταῖο.

Λίγο μόλις καιρὸ μετά, τὰ 

πάντα εἶχαν ἀλλάξει. Οἱ στίχοι 
τοῦ Τυρταίου χαλύβδωναν τὸ 
φρόνημα τῶν νεαρῶν Σπαρτι-
ατῶν. Καὶ τὸ σημαντικώτερο, ὁ 
Τυρταῖος ἔμαθε τοὺς Σπαρτιά-
τες νὰ βαδίζουν στὴ μά χη καὶ 
νὰ πολεμοῦν συντονισμένα καὶ 
συλλογικά, ὑπὸ τοὺς ἤχους τῶν 
ὑπέροχα με λο ποι ημένων στίχων 
του.  Ἕνας καινούργιος τρόπος 
μάχης, συλλογικός, γεννήθη-
κε: ἡ ὁπλιτικὴ φάλαγγα. Καὶ ἡ 
Σπάρτη ἔγινε ἀκαταμάχητη. Χά-
ρη σὲ ἕναν ποιητή... 

Θά ᾽θελα στ᾽ ἀλήθεια νὰ 
ἤμουν ἀπὸ μιὰ γωνιά, ὅταν οἱ 
Σπαρτιάτες θὰ ἔστειλαν πρεσβεία 
στὴν  Ἀθήνα, γιὰ νὰ εὐχαριστή-
σουν τοὺς  Ἀθηναίους, ποὺ ἡ 
Σπάρτη εἶχε σωθεῖ χάρη στὸν 
ποιητὴ ποὺ αὐτοὶ τοὺς εἶχαν 
στείλει...

*     *     *

Ἡ ἱστορία τοῦ Τυρταίου μᾶς 
δείχνει ἀνάγλυφα πόσο μεγάλη 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ δύναμη ἑνὸς 
ποιητῆ. Καὶ δὲν εἶναι δύσκολο 
νὰ καταλάβει κανεὶς τί μᾶς ἔκανε 
νὰ θυμηθοῦμε ἐδῶ τὸν Τυρταῖο.  
Ὁ  Ἀλέξανδρος Γκιάλας, ὁ ποι-
ητὴς Γ. Βερίτης, εἶναι ὁ Τυρταῖος 

τῆς χριστιανικῆς ποίησης. Τὰ 
ποιήματά του ἀγαπήθηκαν, με-
λοποιήθηκαν, τραγουδήθηκαν. 
Λίγοι μάλιστα ποιητὲς εἶχαν τὸ 
προνόμιο νὰ τραγουδηθοῦν οἱ 
στίχοι τους μὲ τέτοιο ἐνθουσι-
ασμὸ ἀπὸ τοὺς νέους.

Καὶ ὅμως, ὁ ποιητὴς ποὺ κά-
θε στίχος του εἶναι βαθιὰ σφρα-
γισμένος ἀπὸ τὴν πίστη στὸν 
Χριστό, ὁ ποιητὴς τῆς χαρᾶς, 
δὲν ἔζησε μιὰ ἀνέφελη ζωή. Τρί-
το παιδὶ τῆς  Ἀμαλίας τὸ γένος 
Μπιλίρη καὶ τοῦ δάσκαλου καὶ 

ἱερέα παπα-Γιάννη Γκιά λα ἀπὸ τὰ 
Μεστά, ὁ  Ἀλέξανδρος Γκιάλας 
γεννήθηκε τὸ 1915 στὴν  Ἐλά-
τα, ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα 
μα στι χο χώ ρια τῆς νοτιοδυτικῆς 
Χίου, ποὺ μόλις τρία χρόνια πρὶν 
εἶχε ἀποτινάξει τὸν ὀθωμανικὸ 
ζυγὸ καὶ ἑνωθεῖ μὲ τὴν  Ἑλλά-
δα. Πρόθυμο, γελαστὸ καὶ τα-
λαντοῦχο παιδί, ἀγαπητὸ ἀπὸ 
ὅλους, μόλις σὲ ἡλικία δώδεκα 
ἐτῶν δέχθηκε τὸ μεγάλο κτύπη-
μα, ὅταν μιὰ ρευματοπάθεια μὲ 
ἐπιπλοκὴ ἐνδοκαρδίτιδας σφρά-
γισε, ἤδη ἀπὸ αὐτὴ τὴν τρυφερὴ 
ἡλικία, τὴ θανατική του καταδί-
κη.  Ἤδη ἀπὸ τὰ δώδεκά του, ὁ  
Ἀλέξανδρος γνώριζε πολὺ καλὰ 
ὅτι ζοῦσε πλέον ὑπὸ προθεσμία.

Γ. Βερίτης.  Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ

K
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Ὁ  Ἀλέξανδρος Γκιάλας, ὁ ποιητὴς Γ. Βερίτης, 
εἶναι ὁ Τυρταῖος τῆς χριστιανικῆς ποίησης.  
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μὲ τέτοιο ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τοὺς νέους.
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Αὐτὸ δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ 
ἀνθίσει, νὰ ξεχωρίσει. Στὸ σχο-
λεῖο ἦταν πρῶτος στὴν ἐπίδοση. 
Σὲ ἡλικία μόλις 16 ἐτῶν ἦλθε 
στὴν  Ἀθήνα, γιὰ νὰ σπουδάσει 
Θεολογία, ποὺ ἦταν γι᾽ αὐτόν 
«τὸ ὄνειρον τῶν ὀνείρων του, τὸ 

ἰδανικὸν τῶν ἰδανικῶν του».  Ἐκεῖ 
ὁ ἴδιος ὁ πατέρας του φρόντισε 
νὰ τὸν φέρει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν  
Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ζωή», 
γύρω ἀπὸ τὴν ὁποία ἀνθοῦσε 
ἤδη ἕνα πλούσιο πνευματικὸ 
ἔργο. Καὶ ὅταν, σὲ ἡλικία μόλις 
19 ἐτῶν, ὁ  Ἀλέξανδρος Γκιάλας 
ἔγινε δεκτὸς ὡς δόκιμο μέ λος 
στὴν  Ἀδελφότητα «Ζωή», ἐπι-
λέγοντας ἕνα δρόμο στὸν ὁποῖο 
δὲν τὸν περίμεναν δια κρίσεις καὶ 
ἀξιώματα κατὰ κόσμον, ἀλλὰ 
μιὰ ζωὴ στὴν ὑπηρεσία τοῦ λό-
γου καὶ τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ, 
εἶχε πλέον κάνει τὴν ἐπιλογὴ 
νὰ ζήσει «συντροφιὰ μὲ τὸν Χρι-
στό», ὅπως θὰ τὸ τραγουδήσει 
ὁ ἴδιος στὴν πρώτη στροφὴ τοῦ 
«Γαληνηφόρου».

Βρισκόμαστε στὴ δεκαετία 
τοῦ ᾽30, σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν 
ὁποία γιγαντώνεται ἡ  Ἄρνηση 
καὶ ἡ ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπὸ τὸν Θεό.  Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ 
αἰῶνα, ἡ ἁλματώδης πρόοδος 
τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τε χνο-
λο γίας γεννοῦσε μιὰ αἰσιοδο-
ξία γιὰ τὸ μέλλον, ποὺ ὅμως 
συχνὰ ἐκτροχιαζόταν σὲ ὕβρη. 
Στὴ Ρωσία, μετὰ τὴν ἐπικράτηση 
τῆς  Ὀκτωβριανῆς  Ἐπανάστασης, 
ἐφαρ μο ζό ταν ἀπὸ τὸ 1917 τὸ 
μεγαλύτερο κοινωνικὸ πείραμα 
τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, ποὺ 
ἦταν φυσικὸ νὰ μὴν προσελκύ-

ει ἁπλῶς τὸ ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ 
καὶ νὰ τρέφει τὶς ἐλπίδες καὶ τοὺς 
πόθους πολλῶν. Στὴ Γερμανία, 
μιὰ ἄλλη «ἐπανάσταση» μὲ στοι-
χεῖα μαζικοῦ λαϊκοῦ κινήματος, 
τὸ  Ἐθνι κο σο σια λι στικὸ  Ἐργα-
τικὸ Κόμμα τῆς Γερμανίας, ἔταζε 

στοὺς ἐργάτες ἀλλὰ καὶ ὅλους 
τοὺς Γερμανοὺς ὅτι θὰ τοὺς 
ὁδηγοῦσε νὰ σπάσουν τὶς ἁλυ-
σίδες τους, ἀποτινάσσοντας τὴν 
ἐξουσία ὅλων αὐ τῶν ποὺ πλού-
τιζαν μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ λαοῦ 
καὶ ἔπιναν τὸ αἷμά του: τῶν κα-
πιταλιστῶν, τῶν τραπεζιτῶν, τῶν  
Ἑβραίων. Κοινὸς παρονομαστὴς 
ὅλων τῶν παραπάνω ἦταν ὁ πό-
λεμος κατὰ τῆς θρησκείας. Καὶ 
βέβαια, ἡ δεκαετία τοῦ ᾽30 ἦταν 
ἡ δεκαετία τῶν μεγάλων ἡγετῶν:  
Ὁ «Φύρερ»  Ἀδόλφος Χίτλερ, ὁ 
«Πατερούλης»  Ἰωσὴφ Στάλιν, ὁ 
«Ντοῦτσε» Μπενῖτο Μουσσολί-
νι καὶ ἄλλοι ἦταν πολλοὶ μικροί 
«θεοί», στὴ θέση τοῦ ἑνός, ποὺ 
ὁ ἄνθρωπος εἶχε ἀρνηθεῖ καὶ 
ἐγκα τα λείψει.

Λίγο μόλις ἀργότερα, ὅλοι 

οἱ ἄνθρωποι θὰ ἔβλεπαν –καί, 
ἀκόμα χειρότερα, θὰ ζοῦσαν– 
ποῦ ὁδηγοῦσε τὸν ἄνθρωπο 
ἡ  Ἄρνηση καὶ ἡ ἀποστασία 
του ἀπὸ τὸν Θεό.  Ὁ Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, τὸ  Ὁλο-
καύτωμα, ὁ «Ὑπαρκτὸς Σοσι-
αλισμός», ἄφησαν πίσω τους 
μόνο ἐρείπια καὶ πόνο. «Αὐ τὰ 
τὰ ἐρείπια ἦταν τὰ συντρίμμια 
τῆς οἰήσεως ποὺ εἶχε καταλάβει 
τὸν ἄνθρωπο», ὅπως θὰ πεῖ ὁ  
Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης.

Ὁ Βερίτης θὰ γράψει ἀργό-
τερα γιὰ τὸν ἐθνικό μας ποιητή, 
τὸν Διονύσιο Σολωμό:

Γλυκόφωνε τραγουδιστὴ  
μὲ τ᾽ ἀκριβά σου δῶρα,

σοφὰ σ᾽ ἀνάστησ᾽ ὁ Θεὸς  
στὴν πιὸ κατάλληλη ὥρα.

Ἀλλὰ οἱ στίχοι αὐτοὶ θὰ ταί-
ριαζαν καὶ γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Βερίτη, 
ποὺ ἦλθε νὰ κηρύξει τὸν Χρι στὸ 
σὲ μιὰ ἐποχὴ ἄρνησης καὶ ἀπο-
στασίας. Κατηχητὴς στὰ μέσα τῆς 
δεκαετίας τοῦ ̓ 30, μαχητικὸς θεο-
λόγος, κήρυκας τῆς ἀλήθειας τοῦ 
Χριστοῦ στὸ Πανεπιστήμιο, ὅπου 
οἱ χριστιανικὲς ἀλήθειες χλευ-
άζονταν καὶ περιφρονοῦνταν 
σὰν παραμύθια γιὰ ἀμόρφωτες 
γριοῦλες, ποὺ ἡ ἐπιστήμη εἶχε 
πλέον ἀποδείξει τὸ ἀνυπόστα-
τόν τους,  ὁ  Ἀλέξανδρος Γκιάλας 
εἶχε τὸν τρόπο του νὰ μιλάει στὶς 
ψυχὲς τῶν νέων, εἴτε τῶν παιδιῶν 
τοῦ Κατηχητικοῦ, εἴτε τῶν φοι-

K

K
Στὰ μάτια τοῦ Βερίτη, τὰ ἐρείπια ποὺ εἶχε 

σωριάσει πίσω του ὁ πόλεμος ἀντι προ σώπευαν 
μιὰ πρόκληση: τὴν πρόκληση νὰ κτισθεῖ πάνω 

σὲ αὐτὰ ἕνας κόσμος κα λύ τερος, πιὸ ἁγνός, 
πιὸ δυνατός, σὲ πιὸ στέρεα θεμέλια. Τώρα 
ποὺ ὁ πόλεμος εἶχε τε λειώ σει, οἱ χριστιανοὶ 

ἔπρεπε νὰ ἀνταποκριθοῦν σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς 
τὴν πρόκληση: νὰ ρι χθοῦν στὸ κτίσιμο.

K

K
Ὁ Βερίτης εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ 

ἀξιοπρόσεκτους ποιητὲς ποὺ ἔχουν ἀναδείξει 
τὰ Νεοελληνικὰ Γράμματα.
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τητῶν. Δὲν εἶναι ν᾽ ἀπορεῖ κανεὶς 
πού, ὅταν λίγα χρόνια ἀργότερα 
συγκροτήθηκαν οἱ Χρι στιανικὲς 
Μαθητικὲς  Ὁμάδες, ὁ Γκιάλας 
ἦταν αὐτὸς ποὺ ἐπελέγη νὰ χρη-
ματίσει πρῶ τος ὑπεύθυνος, ἀπὸ 
τὴ θέση τοῦ  Ἐφόρου τῶν ΧΜΟ. 
Καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστη-
μα ἔγραφε· ἔγραφε ἀσταμάτητα.  
Ὅσοι ξέρουμε τὸν  Ἀλέξανδρο 
Γκιάλα μόνον ὡς ποιητὴ Γ. Βε-
ρίτη, σίγουρα θὰ δοκιμάζαμε 
μεγάλη ἔκπληξη, ἂν διαβάζαμε 
καὶ τὸ πεζὸ ἔργο του, τὰ κείμενά 
του, μὲ τὸν τόσο ζωντανὸ λόγο 
καὶ τὴν τόσο διαυγῆ σκέψη, ποὺ 
ξεγύμνωναν τὴν ἀνοησία τῆς  
Ἄρνησης.  Ἀκόμα κι ἂν ὁ  Ἀλέ-
ξανδρος Γκιάλας δὲν εἶχε γράψει 
οὔτε ἕναν στίχο, καὶ πάλι θὰ ἦταν 
ἕνας διανοητὴς ἀπὸ τοὺς λίγους.

Καὶ τὸ 1938, στὸ πασχαλινὸ 
τεῦχος τοῦ πρώ του ἔτους τῶν  
Ἀκτίνων, στὸ τεῦχος Μαρτίου-
Ἀπριλίου, γεννήθηκε ὁ ποιητὴς 
Γ. Βερίτης, μὲ τὸ ὑπέροχο «Πα-
σχαλινό», ἕνα ἐξαιρετικὸ ποίημα 
ποὺ μαρ τυ ροῦ σε σπάνια λυρικὴ 
εὐαισθησία. Τὸ ποίημα ἄρχιζε 
μὲ μιὰ λυρικὴ ἀλληγορία τῆς 
φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου:

Στὸ στερνὸ τὸ ξεψύχημα
δειλινοῦ μυρωμένου,

κάποια ρόδα μαραίνονται,
κάποια ρόδα πεθαίνουν.

Ὥρια λούλουδα π᾽ ἄνθισαν
μιὰν αὐγούλα τ᾽  Ἀπρίλη

ξεφυλλίζουν καὶ σβήνουνε
στὸ Λαμπριάτικο δείλι.

Καὶ ἔκλεινε μὲ τὸ μήνυμα τῆς  
Ἀνάστασης:

Μὴ μὲ κλαῖς. Σ᾽ ἄλλα χώματα
τὸν  Ἀπρίλη θὰ φέρω,

θὰ σκορπίσω τὸ μήνυμα
μιᾶς ἀλήθειας ποὺ ξέρω·

[...]
νύχτα – νύχτα τὸ μήνυμα 

τὸ τρανὸ θὰ κηρύξω
– τοῦ Χριστοῦ τὴν  Ἀνάσταση,
στοὺς νεκροὺς ποὺ θὰ σμίξω.

Ὁ  Ἀλέξανδρος Γκιάλας 

ὑπέγραφε τὸ ποίημα ὡς «Γ. 
Βερίτης». Τό «Βερίτης», ὅ πως 
ἐξηγοῦσε ὁ ἴδιος, ἔβγαινε ἀπὸ 
τὴ λατινικὴ λέξη “Veritas”, ποὺ 
σημαίνει «Ἀ λή θεια». Τό «Γ.» θὰ 
ἦταν λογικὸ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι 
εἶναι τὸ ἀρχικὸ γράμμα τοῦ ἐπω-
νύ μου του – Γκιάλας.

Αὐτὸ ἦταν!  Ὁ  Ἀλέξανδρος 
Γκιάλας, ὁ θεολόγος, διανοητὴς 
καὶ φλογερὸς ἀγω νι στὴς τοῦ 
Χριστοῦ, εἶχε γίνει ὁ ἐμπνευσμέ-
νος ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ, Γ. Βε-
ρίτης. Τὰ ἑπό μενα ὀκτὼ χρόνια 
θὰ δημοσιεύσει ἀπὸ τὶς στῆλες 
τῶν  Ἀκτίνων 62 ποιήματα, ποὺ 
θὰ δια βαστοῦν, θὰ ἀγαπηθοῦν, 
θὰ τραγουδηθοῦν.

Ὁ Βερίτης εἶναι ἕνας ποιητὴς 
ποὺ ἔχει ξεχωριστὴ θέση στὰ Νε-
οελληνικὰ Γράμματα.  Ἀνδρώ-
θηκε σὲ μιὰ ἐποχὴ στὴν ὁποία, 
σὰν ἀπὸ ἀντίδραση στὴν ἐλα-
φρότητα καὶ τὴ μεγαλοστομία 
τῆς ποίησης τοῦ παρελθόντος, 
κυριαρχοῦσε τὸ ρεῦμα τοῦ Κα-
ρυωτακισμοῦ: ἀπαισιοδοξία, 
μαυρίλα, ἀπόγνωση, αἴσθηση 
ἐγκατάλειψης καὶ ἀδιεξόδου, πα-
ραίτηση, φυγή.  Ὁ ποιητικὸς λό-
γος τοῦ Βερίτη ἀντιπροσωπεύει 
μιὰ μοναδικὴ ἀπάντηση σὲ αὐτὴ 
τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα:  
Ἡ ποίησή του ἀποπνέει χαρά, 
χωρὶς νὰ ἀναδίδει ἐλαφρότητα· 
καταπιάνεται μὲ τὰ ὑψηλά, χωρὶς 
πουθενὰ νὰ ἠχεῖ μεγαλόστομη.

Ἂν ἡ ποίηση εἶναι ἁπλῶς καὶ 
μόνο τε χνική, τότε ὁ Βερίτης δὲν 
εἶναι ἴσως ἀπὸ τοὺς πρώτους. Δι-
ότι θὰ βρεθοῦν ἀσφα λῶς ἀρκε-
τοὶ ποὺ προχώρησαν τὴν τεχνικὴ 
πέρα ἀπ᾽ αὐτόν, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ 
Βερίτης ἔμεινε προσκολλημένος 
στὸν παραδοσιακὸ στίχο.  Ἀλλὰ 
αὐτὰ ἀφοροῦν τὴν τεχνική. Γιατὶ 
ἂν ἡ ποί η ση δὲν εἶναι –ποὺ 
ἀσφαλῶς δὲν εἶναι– ἁπλῶς καὶ 
μόνο τεχνική, ἀλλὰ εἶναι πρῶ-
τα καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἔμπνευση, 
πλοῦτος εἰκόνων καὶ πλοῦτος 
συ ναι σθη μά των, τότε ὁ Βερίτης 
εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀξιοπρό-

σεκτους ποιητὲς ποὺ ἔχουν ἀνα-
δείξει τὰ Νεοελληνικὰ Γράμματα.

Ἤδη ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ χρόνια 
τῆς Κατοχῆς, ὁ Βερίτης δόθηκε 
ψυχῇ τε καὶ σὲ σώματι σὲ ἕναν 
ὑψηλὸ καὶ εὐγενῆ ἀγῶνα. Στὰ 
μάτια τοῦ Βερίτη, τὰ ἐρείπια 
ποὺ εἶχε σωριάσει πίσω του ὁ 
πόλεμος ἀντι προ σώπευαν μιὰ 
πρόκληση: τὴν πρόκληση νὰ 
κτισθεῖ πάνω σὲ αὐτὰ ἕνας κό-
σμος κα λύ τερος, πιὸ ἁγνός, πιὸ 
δυνατός, σὲ πιὸ στέρεα θεμέ-
λια. Τώρα ποὺ ὁ πόλεμος εἶχε 
τε λειώ σει, οἱ χριστιανοὶ ἔπρεπε 
νὰ ἀνταποκριθοῦν σὲ αὐτὴν 
ἀκριβῶς τὴν πρόκληση: νὰ ρι-
χθοῦν στὸ κτίσιμο.

Εἴμαστε χαλαστάδες, ἄκου!  
κι εἴμαστε

χτίστες ἐμεῖς· ξερριζωτὲς  
καὶ φυτευτές.

Πόνος καὶ πόθος καὶ παλμὸς  
κι ἀγώνας μας

τ᾽ αὔριο νὰ πλάσουμε καλύτερο 
ἀπ᾽ τὸ χτές.

Χτίστες ἐμεῖς, ξερριζωτὲς  
καὶ φυτευτές.

Τὸ πλούσιο πνευματικὸ καὶ 
φιλανθρωπικὸ ἔργο ποὺ εἶχε 
ἀνθίσει γύρω ἀπὸ τὴν  Ἀδελ-
φότητα Θεολόγων «Ζωή», καὶ 
κυρίως ἡ μεγάλη συρροὴ νέων 
στὸ χριστιανικὸ ἔργο, ἔκαναν τὸν 
Βερίτη νὰ εὔχεται, ὅπως γράφει 
σὲ ἐπιστολὴ στὸν πατέρα του, 
μὲ ἡμερομηνία 20 Δεκεμβρίου 
1945: «Ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ νὰ εἶναι 
αὐτὸ μιὰ ἀπαρχὴ στροφῆς τοῦ 
ἔθνους μας πρὸς τὸν Χριστόν, 
πρᾶγμα ποὺ θὰ εἶναι ἡ σωτηρία 
τῆς  Ἑλ λάδος».

Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τὰ ποιήματα 
τοῦ Βερίτη δονοῦνται ἀπὸ αὐτὸν 
ἀκριβῶς τὸν ἀγω νιστικὸ παλμὸ 
καὶ τὸ ὅραμα τῆς δημιουργίας. 
Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ οἱ νέοι τρα-
γουδοῦν «Τὸν πύργο χτίζουμε 
ὅλοι ἀντάμα» καὶ τό «Μαζὶ θὰ 
περπατήσουμε», τὸ τελευταῖο 
ποίημα ποὺ δημοσίευσε ὁ Βε-
ρίτης στὶς  Ἀκτῖνες.
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Ὁ δρόμος ἀνηφορικός,  
καὶ δύσκολος ὁ τόπος·

μὰ σὰν μονοιάζουν ἀδελφοὶ  
κι ἀντάμα ξεκινᾶνε,

ἴσιος ὁ δρόμος γίνεται  
κι ἀνάλαφρος ὁ κόπος.

Μαζὶ θὰ περπατήσουμε  
σ᾽ αὐτὸ τὸ δρόμο

ποὺ τὸν περπάτησ᾽ ὁ Χριστὸς 
μὲ τὸ σταυρὸ στὸν ὦμο.

[...]
Ὁ θερισμὸς εἶναι πολὺς  
κι εἶναι λευκὲς οἱ χῶρες

ἀπ᾽ τὶς ψυχὲς ποὺ ὡρίμασαν 
στῆς ἀγωνίας τὶς ὧρες.
Ὁ θερισμὸς εἶναι πολὺς  
κι ἐμεῖς εἴμαστε λίγοι,

κι ἀλοίμονο στὸ θεριστὴ  
ποὺ ἀπ᾽ τὴ δουλειὰ θὰ φύγει.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1946 ὁ Βερί-
της θὰ πέσει κτυπημένος ἀπὸ 
τὴ νόσο ποὺ ἀπὸ τὰ δώδεκά 
του εἶχε προδιαγράψει τὸ τέλος 
του. Μιὰ ἐγκεφαλικὴ συμφό-
ρηση, ὄχι ἄσχετη μὲ τὴν παλιὰ 
μυοκαρδίτιδα, θὰ τὸν ρίξει στὸ 
κρεβάτι ἡμιθανῆ, μὲ παράλυτη 
ὅλη τὴ δεξιὰ πλευρά του, στὰ 
31 του μόλις χρόνια. Τὸ μεγάλο 
κτύπημα καταβάλλει τὸ σῶμα, 
ὄχι ὅμως τὸ πνεῦμα καὶ τὸ φρό-
νημα.  Ἄλλωστε, ὁ Βερίτης γρά-
φει στὴν τελευταία στροφὴ τοῦ 
«Κοινωνικοῦ» του:

Κι ὅταν στερνὰ  
θὰ πέφτει ἀπάνω μου,

θὰ πέφτει ὁ ἴσκιος τοῦ θανάτου,
στὸ φῶς μιᾶς νέας ζωῆς, 

ἀθάνατης,
θ᾽ ἀνοίγει ὁ νοῦς 
τὰ βλέφαρά του!

Δύο χρόνια ἀργότερα, στὶς 5 
Μαΐου 1948, σὲ ἡλικία 33 ἐτῶν, 
ὁ Βερίτης θὰ ἀφήσει τὸν κόσμο 
τῆς φθορᾶς, γιὰ νὰ ἀνοίξει τὰ 
μάτια «στὸ φῶς μιᾶς νέας ζωῆς, 
ἀθάνατης». 

Οἱ στίχοι του συνέχισαν νὰ 
τραγουδιοῦνται, νὰ ἐμπνέουν.  
Ἴσως, βέβαια, ἡ προβολὴ τοῦ Βε-
ρίτη ὡς Τυρταίου τοῦ χριστιανι-
κοῦ κινήματος καὶ τραγουδιστῆ 
τῆς πίστης στὸν Χριστὸ νὰ ἔχει 
λειτουργήσει καὶ αὐτὴ κάπως 
ἀπο προ σανατολιστικά. Διότι 
βλέποντας τὴν ποίησή του σὰν 
ἐμβατήριο καὶ ἐγερτήριο σάλ-
πισμα, συχνὰ δὲν μπορέσαμε νὰ 
διακρίνουμε τὴ λυρικότητα τῆς 
φωνῆς του καὶ τὴ βιω ματικότητα 
τοῦ ποιητικοῦ του λόγου, ὅπου 
βρίσκεται καὶ ἡ μεγάλη ἀξία τῆς 
ποί η σής του.

Καὶ ὅμως, ὁ Βερίτης εἶναι σή-
μερα ἕνας σχεδὸν λησμονημένος 
ποιητής.  Ἔξω ἀπὸ τὸ χρι στιανικὸ 
ἔργο καὶ τὴν  Ἐκκλησία, ἐλάχι-
στοι τὸν γνωρίζουν, ἐλάχιστοι 

τὸν προ βάλ λουν. Τὰ ποιήματά 
του δὲν ὑπάρχουν στὰ σχολικὰ 
βιβλία.  Ἡ ἐποχὴ ποὺ περιφρό-
νησε τὸν Χριστὸ καὶ ὕψωσε στὴ 
θέση του χίλια ἄλλα εἴ δω λα ἦταν 
φυσικὸ νὰ περιφρονήσει καὶ τὸν 
ποιητὴ τοῦ Χριστοῦ. Τὰ κυκλώ-
ματα μποροῦν νὰ ἀναδείξουν σὲ 
διασημότητες μετριότητες, ὅσο 
χαμηλὴ καὶ ἂν εἶναι ἡ πραγμα-
τική τους ἀξία. Καὶ ἡ περίπτωση 
τοῦ Γ. Βερίτη μᾶς δείχνει ἀνάγλυ-
φα ὅτι τὰ ἴδια αὐτὰ κυκλώματα 
μποροῦν καὶ νὰ ἀποσιωπήσουν 
πνευματικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς 
κορυφές, ὅσο μεγάλο καὶ ἂν 
εἶναι τὸ ἀνάστημά τους.

*     *     *

Ἡ συμπλήρωση τῶν 100 χρό-
νων ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ ποιητῆ 
τοῦ Χριστοῦ Γ. Βερίτη δίνει φέτος 
τὴν ἀφορμὴ γιὰ σειρὰ ἐκδηλώσε-
ων ἀφιερωμένων στὸ πρόσωπο 
καὶ τὸ ἔργο του.  Ὁ χορὸς τῶν 
ἐκδηλώσεων ἄρχισε στὴν ἀρχὴ 
ἤδη τοῦ χρόνου στὸ νησὶ ποὺ 
τὸν γέννησε, τὴ Χίο, μὲ ἐκδή-
λωση τῆς Πνευματικῆς  Ἑστίας 
«Ἀλέξανδρος Γκιάλας», ποὺ φέ-
ρει ἄλλωστε τὸ ὄνομά του. Στὶς 
24 καὶ 25  Ὀκτωβρίου σειρὰ ἔχει 
ἡ Μητρόπολη Χίου. Τέλος, στὴν  
Ἀθήνα, στὶς 13 Δεκεμβρίου, θὰ 

K

K
Καὶ ὅμως, ὁ Βερίτης εἶναι σήμερα ἕνας σχεδὸν λησμονημένος ποιητής.  

Ἔξω ἀπὸ τὸ χρι στιανικὸ ἔργο καὶ τὴν  Ἐκκλησία, ἐλάχιστοι τὸν γνωρίζουν, 
ἐλάχιστοι τὸν προ βάλ λουν. Τὰ ποιήματά του δὲν ὑπάρχουν στὰ σχολικὰ 
βιβλία.  Ἡ ἐποχὴ ποὺ περιφρόνησε τὸν Χριστὸ καὶ ὕψωσε στὴ θέση του 

χίλια ἄλλα εἴ δω λα ἦταν φυσικὸ νὰ περιφρονήσει καὶ τὸν ποιητὴ 
τοῦ Χριστοῦ. Τὰ κυκλώματα μποροῦν νὰ ἀναδείξουν σὲ διασημότητες 

μετριότητες, ὅσο χαμηλὴ καὶ ἂν εἶναι ἡ πραγματική τους ἀξία. 
Καὶ ἡ περίπτωση τοῦ Γ. Βερίτη μᾶς δείχνει ἀνάγλυφα ὅτι τὰ ἴδια αὐτὰ 

κυκλώματα μποροῦν καὶ νὰ ἀποσιωπήσουν πνευματικὲς 
καὶ καλλιτεχνικὲς κορυφές, ὅσο μεγάλο καὶ ἂν εἶναι τὸ ἀνάστημά τους.
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γίνει μεγάλη κοινὴ ἐκδήλωση 
ὅλων τῶν Συνεργαζομένων Χρι-
στιανικῶν Σωματείων «Ὁ  Ἀπό-
στολος Παῦλος», στὴ μεγάλη 
αἴθουσα τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου 
τοῦ «Ἀποστόλου Παύλου» στὴν 
ὁδὸ Καρύτση 14, μὲ τὴν προβολὴ 
ταινίας γιὰ τὸν Βερίτη ποὺ ἑτοιμά-
σθηκε εἰδικὰ γιὰ τὴν ἐκδήλωση.  
Ἡ ἐκδήλωση θὰ πλαισιωθεῖ ἀπὸ 
τὴ χορῳδιακὴ ἀπόδοση μελοποι-
ημένων ποιημάτων του.

Ἐπιβάλλεται ἐδῶ μιὰ διευκρί-
νιση:  Ὅταν μιλᾶμε γιὰ τὸν Βερίτη 
ἢ διοργανώνουμε ἐκδηλώσεις 
γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννη-
σή του, δὲν τὸ κάνουμε, γιὰ νὰ 
ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς σὲ ἕνα 
λαμπρὸ παρελθόν.  Ὄχι! Σήμερα 
ἀξίζει, περισσότερο ἴσως παρὰ 
ποτέ, ὄχι τόσο νὰ ἀνατρέξουμε 
στὸ παρελθόν, ὅσο νὰ προβλη-
ματισθοῦμε γιὰ τὸ παρὸν καὶ γιὰ 
μέλλον.  Ἀσφαλῶς, ὁ κόσμος 
ποὺ κτίσαμε δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ 
ὀνειρευόταν ὁ Βερίτης, ἕνας κό-
σμος στέρεα θεμελιωμένος πά-
νω στὶς χριστιανικὲς ἀξίες, ποὺ 
θὰ ζοῦσε τὴν ἀλήθεια τοῦ Χρι-
στοῦ. Κόψαμε μόνοι τὶς ρίζες 
μας. Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Πόσο 
ὑπερήφανοι μποροῦμε νὰ εἴμα-
στε γιὰ τὸν κόσμο ποὺ κτίσαμε;

Ἡ φωνὴ τοῦ Βερίτη εἶναι μιὰ 
φωνὴ ποὺ καλεῖ σὲ ἀφύπνιση. 
Καὶ τὰ ὅσα λέγει μοιάζουν γραμ-
μένα γιὰ τὴ δική μας, σημερινὴ 
ἐποχή.  Ἔλεγε μὲ πάθος ὁ  Ἀλέ-
ξανδρος Γκιάλας:

«Θὰ δουλέψουμε, θὰ φωνά-
ξουμε, θὰ παλέψουμε. Θὰ τοὺς 
κάνουμε νὰ μᾶς ἀ κού σουν. Αὐτὸ 
πρέπει νὰ γίνει. Καὶ θὰ γίνει ὄχι 
μὲ τὰ μέσα τῆς πολιτείας οὔτε μὲ 
τὴ βοήθεια τῶν ἀρχῶν. Πρέπει νὰ 

εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ ἀγω-
νι ζό μα στε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα 
ὄχι τῆς ἐλεύθερης  Ἐκκλησίας, 
ἀλλὰ τῆς  Ἐκ κλη σί ας ποὺ διετέ-
λεσε ὑπὸ Νέρωνας καὶ Δεκίους 
καὶ Διοκλητιανούς.  Ἃν δὲν ἀνα-
στή σουμε μέσα στὴν ψυχή μας 
τὸ πνεῦμα τῶν κατακομβῶν καὶ 
τοῦ μαρ τυ ρί ου, εἴμαστε ἄχρηστοι 
γιὰ τὴ σημερινὴ ἐποχή.  Ὅταν μᾶς 
λείψει αὐτὸ τὸ πνεῦ μα, θὰ ζοῦμε 
ἴσως ἀνετώτερα τὴ ζωή μας, θὰ 
παριστάνουμε ἴσως εὐ κο λώ τε-
ρα τὸν ἱεραπόστολο, ἀλλὰ δὲν 
θὰ εἴμαστε ἕνα πρᾶγμα: δὲν θὰ 
εἴμαστε μα θη τὲς  Ἐκείνου».

Δὲν μοιάζουν αὐτὰ γραμμένα 
γιὰ τὴν ἐποχή μας;

Καὶ ὅμως, καὶ σήμερα, ἀρκεῖ 
νὰ ἀνοίξεις τὰ  Ἅπαντα τοῦ Βερί-
τη, γιὰ νὰ νιώσεις αὐτὸ τὸ τόσο 
ὑπέροχο καὶ παρήγορο συναί-
σθημα ποὺ ὁ Βερίτης ἔβαλε σὲ 
στίχους στὸ ἀριστούργημά του, 
τόν «Ἀναστάσιμο»:

Μέσα μου κάτι ξαναζεῖ,
ποὺ μεγαλώσαμε μαζὶ
καὶ τό ᾽χα λησμονήσει.

Σ᾽ εὐχαριστῶ, Χριστέ, πολύ,
ποὺ βάζεις μιὰν ἀνατολὴ

μετὰ ἀπὸ κάθε δύση.

Αὐτὴν τὴν ἀνατολὴ προσ-
δοκοῦμε. Σὲ αὐτὴν ἐλπίζουμε. 
Μόνο πού, γιὰ νὰ ἔλθει ἡ ἀνα-
τολὴ γύρω μας, πρέπει πρῶτα 
νὰ ἔλθει μέσα μας...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K
Ἡ φωνὴ τοῦ Βερίτη εἶναι μιὰ φωνὴ ποὺ καλεῖ 

σὲ ἀφύπνιση. Καὶ τὰ ὅσα λέγει μοιάζουν 
γραμμένα γιὰ τὴ δική μας, σημερινὴ ἐποχή.

Εὐχαριστῶ

Εὐχαριστῶ ὅλους ὅσοι γελοῦσαν μὲ τὰ ὄνειρά μου.
Ἔχετε ἐμπνεύσει τὴ φαντασία μου.
Εὐχαριστῶ ὅλους ὅσοι θέλησαν νὰ μὲ ἐγκλωβίσουν στὰ σχέδιά τους.
Μοῦ δίδαξαν τὴν ἀξία τῆς ἐλευθερίας.

Εὐχαριστῶ ὅλους ὅσοι μοῦ εἶπαν ψέμματα.
Μοῦ δείξατε τὴ δύναμη τῆς ἀλήθειας.
Εὐχαριστῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ πίστεψαν σ᾽ ἐμένα.
Προσδοκούσατε νὰ μετακινήσω ὄρη.
Εὐχαριστῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ μὲ διέγραψαν.
Ξυπνήσατε τὸ θάρρος μου.

Εὐχαριστῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ μὲ ἐγκατέλειψαν. 
Μοῦ ἔδωσαν χῶρο, γιὰ νὰ δημιουργήσω.
Εὐχαριστῶ ὅλους ὅσοι μὲ πρόδωσαν καὶ μὲ κακομεταχειρίστηκαν.
Μοῦ ἐπιτρέψατε νὰ ἐπαγρυπνῶ.
Εὐχαριστῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ μὲ πλήγωσαν.
Μὲ δίδαξαν νὰ ὡριμάσω μέσα ἀπὸ τὸν πόνο.

Τὸ πιὸ σημαντικό, 
Εὐχαριστῶ ὅλους ὅσοι μὲ ἀγάπησαν ὅπως εἶμαι.
Μοῦ ἔδωσαν τὴ δύναμη νὰ ζήσω.

PAULO COELHO 
(μετάφραση ἀπὸ τὰ Πορτογαλικά: Α.Γ.)
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Βρισκόμαστε στὴν ἔναρξη τοῦ 
σχολικοῦ ἔτους. Πολλοὶ γο-
νεῖς καὶ μαθητὲς βρίσκονται 

ἀκόμη ξένοιαστοι σὲ διακοπές.  
Ὅμως «ὑπεύθυνοι» τῆς Παιδείας 
προτείνουν καὶ προτάσσουν τὴ 
συνδρομὴ τῆς  Ἀρχῆς Προστασίας 
Προσωπικῶν Δεδομένων (ΑΠΠΔ), 
στὴν περίπτωση ποὺ στὴν αἴτηση 
γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ μαθητῶν ἀπὸ τὸ 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ζητη-
θεῖ τὸ αὐτονόητο, καὶ κυρίως... ἡ 
ἀπαιτούμενη ἀπὸ τὸν νόμο 12773/
Δ2/23/01/2015 δήλωση ὅτι ὁ μα-
θητὴς «δὲν εἶναι Χριστιανὸς  Ὀρθό-
δοξος καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐπικαλεῖται λό-
γους θρησκευτικῆς συνείδησης»!... 

Ἂς δοῦμε λίγο ἀναλυτικώτερα 
τὸ θέμα, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴ νέα 
ἐξέλιξη:

Ἡ ἀπαλλαγή, σύμφωνα μὲ τὸν 
παραπάνω νόμο, γίνεται μὲ ἁπλῆ 
ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ Νόμου 
1599/1986, ἡ ὁποία κατατίθεται 
μόνο κατὰ τὴν ἀρχὴ τοῦ σχολικοῦ 
ἔτους, ἀπὸ 1/9 ἕως καὶ 20/9, στὸν 
Διευθυντὴ τῆς σχολικῆς μονάδας.  
Ὁ μαθητὴς πρέπει νὰ δηλωθεῖ ἀπὸ 
τοὺς γονεῖς ἢ τὸν κηδεμόνα του ὡς 
μὴ Χριστιανὸς  Ὀρθόδοξος καί, ἂν 
εἶναι ἐνήλικας, νὰ τὸ δηλώσει καὶ 
νὰ τὸ ὑπογράψει ὁ ἴδιος.

Ὁ ἰσχύων νόμος ἐφιστᾷ τὴν 
προσοχή στοὺς Διευθυντὲς τῶν 
σχολικῶν μονάδων νὰ ἐλέγχουν 
τὴν τεκμηρίωση τῶν προβαλλόμε-
νων λόγων, ὑπονοώντας, γιὰ παρά-
δειγμα, ληξιαρχική πράξη γέννησης 
τοῦ μαθητῆ ποὺ ἔχει κατατεθεῖ στὸ 
σχολεῖο καὶ ἀναφέρει θρήσκευμα.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ «εὐαίσθη-
τοι» περὶ τὰ Προσωπικὰ Δεδομένα, 
κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους, βέβαια, 
προβάλλουν μὲ ἔμφαση τὸ δικαίω-
μά τους νὰ δηλώνουν « Ἄθεοι», λὲς 
καὶ αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ μιὰ μορφὴ 
πίστης, συνιστοῦν στοὺς ἐνδια-
φερόμενους νά ... ἐπισυνάπτουν 
στὴν αἴτησή τους Ληξιαρχικὴ Πράξη 

Γέννησης, ὅπου νὰ μὴν ἀναφέρεται 
θρήσκευμα, ἐνῶ σὲ προηγούμενο 
χρόνο νὰ ἔχει ἀπαιτηθεῖ ἡ διαγρα-
φή (ἢ τροποποίηση/μεταβολή) τοῦ 
θρησκεύματος τοῦ μαθητῆ ἀπὸ τὰ 
ἀρχεῖα τοῦ σχολείου, ἂν τὸ παιδὶ ἔχει 
καταχωρισθεῖ στὰ μητρῶα μαθητῶν 
ὡς Χριστιανὸς  Ὀρθόδοξος!...

Καὶ βέβαια στὴν αἴτησή τους, κατὰ 
παράβασιν τοῦ ἰσχύοντος νόμου, νὰ 
γίνεται ἡ μισὴ δήλωση, ἡ ἐπίκληση 
δηλαδὴ τῶν λόγων θρησκευτικῆς 
συνείδησης, χωρὶς ὅμως τὴ δήλωση 
ὅτι ὁ μαθητὴς δὲν εἶναι Χριστιανὸς  
Ὀρθόδοξος.

Προτείνεται μάλιστα ἡ ἀξιοποί-
ηση τοῦ Νόμου 2472/97, ποὺ περι-
γράφει ὡς παράνομο τὸ νὰ ὑποχρε-
ώνεται ὁ πολίτης σὲ ἀποκάλυψη τοῦ 
θρησκεύματος, ἔστω καὶ ἔμμεση ἢ 
ἀρνητική.   Ἐπίσης, ἡ  Ἕνωση  Ἀθέων 
προτείνει στοὺς ἐνδιαφερόμενους 
νὰ ἐπικαλεσθοῦν γιὰ τὴν ἀρνητικὴ 
δήλωση τὴν ὑπ᾽ ἀριθμ. 4/2015 (Γ/
ΕΞ/1279-1/06-08-2015) γνωμοδότη-
ση τῆς ὁλομέλειας τῆς  Ἀρχῆς Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ 
Χαρακτῆρα, μὲ τὴν ὁποία ξεκινήσα-
με και αὐτὲς τὶς σκέψεις μας.

Ἡ « Ἕνωση  Ἀθέων», ἐπιπλέον, 
ζητᾷ ἀπὸ τὸ  Ὑπουργεῖο Παιδείας 
μέσῳ ὑπομνήματος της καὶ ἄλλα 
πράγματα, ὅπως τὴν κατάργηση τοῦ  
Ἁγιασμοῦ, τῶν ἐκκλησιασμῶν, τῆς 
ἑορτῆς τῶν Τριῶν  Ἱεραρχῶν, τὴν 
κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν στὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ 
Γυμνάσιο, στὸ δὲ Λύκειο τὴν ἀντι-
κατάστασή του μὲ μάθημα Φιλοσο-
φίας τῶν Θρησκειῶν. Σχετικὰ μὲ τὸ 
τελευταῖο, αὐτὸ ἰσχύει μόνο γιὰ τὴν 
Γ΄ Τάξη τοῦ Λυκείου, ὅπου δηλαδὴ 
τὸ μάθημα δὲν ἔχει ὁμολογιακὸ 
χαρακτῆρα, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀμερό-
ληπτη παρουσίαση ὅλων τῶν θρη-
σκειῶν, καθὼς καὶ τῆς ἀθεϊστικῆς 
καὶ ἀγνωστικιστικῆς προσέγγισης.

Ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι πρω-
τάκουστα. Θὰ τρίζουν τὰ κόκκαλα 

τοῦ  Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, 
ὁ ὁποῖος δὲν ἄνοιγε ἁπλῶς σχο-
λεῖα, ἀλλὰ τόνιζε πὼς τὸ σχολεῖο 
εἶναι προθάλαμος τῆς  Ἐκκλησίας, 
ὅπου ὁ μαθητὴς θὰ διδαχθεῖ καὶ 
τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδο-
ση.  Ἐπίσης, ὁ  Ἅγιος Κοσμᾶς τόνιζε 
πὼς ἡ Παιδεία δὲν συνίσταται στὴν 
ἐκμάθηση τεχνοκρατικῶν γνώσεων, 
ἀλλὰ στὴ διαμόρφωση ἀνθρώπι-
νων ψυχῶν, στὴ διάπλαση τῶν χα-
ρακτήρων.

*     *     *
Τὰ πράγματα εἶναι σοβαρὰ καὶ 

χρειάζεται δυναμικὴ ἀντιμετώπι-
ση, ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας, ποὺ 
ὑπάρχουν τόσοι κίνδυνοι καὶ τόσοι 
πολέμιοι τῆς  Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ 
Χριστιανισμοῦ.

Τὸ βλέπουμε ὅλοι μας πόσο ἐπι-
κίνδυνοι εἶναι οἱ  Ἰεχωβᾶδες, ποὺ 
πύκνωσαν τὴν παρουσία τους ἔξω 
ἀπὸ στάσεις τοῦ μετρό, σὲ κεντρικὲς 
πλατεῖες, μὲ περιοδικὰ, περιμένο-
ντας κάποιον ἀνυποψίαστο περα-
στικό, γιὰ νὰ τὸν προσηλυτίσουν.

Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τοὺς ἀδί-
στακτους Τζιχαντιστές, ποὺ δὲν 
σέβονται καμμία πολιτιστικὴ κλη-
ρονομιά, ἀρχαιολογικὴ καὶ ἐκκλη-
σιαστική, καὶ ἀποκεφαλίζουν κάθε 
ἀλλόθρησκο ἢ ἀντίθετο πρὸς τὶς 
δικές τους πεποιθήσεις...

Συμπέρασμα:
Τί καθόμαστε;  Ἂς ξυπνήσουμε!  

Ἂς δραστηριοποιηθοῦμε καὶ ἂς ἑνώ-
σουμε τὶς δυνάμεις μας, Κλῆρος καὶ 
λαός, γονεῖς καὶ δάσκαλοι, γιὰ νὰ 
φυλάξουμε τὴν  Ὀρθοδοξία μας, νὰ 
σώσουμε τὰ παιδιά μας, τὰ ἐγγόνια 
μας, τὰ  Ἑλληνόπουλα, ἀπὸ τοὺς 
ὕπουλους ἐχθρούς. Προσοχή, λοι-
πόν, σὲ ἐκείνους πού, μὲ τὸ πρόσχη-
μα τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τοὺς μα-
θητές, ἀποβλέπουν ξεκάθαρα στὸν 
ἀποχριστιανισμὸ τῆς νέας γενιᾶς, καὶ 
τῆς  Ἑλλάδας μας γενικώτερα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Στόχος ὁ ἀποχριστιανισμός
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Ρώτησαν κάποτε ἕναν σοφὸ 
τῆς  Ἀνατολῆς, τὸν Κομ-
φούκιο, ποιὸ θὰ ἦταν τὸ πιὸ 

σημαντικὸ γι᾽ αὐτόν, ἂν ἐπρόκει-
το νὰ κυβερνήσει μιὰ χώρα. Καὶ 
ἡ ἀπάντησή του: «Θὰ φρόντιζα 
νὰ ἀνανεώσω τὴ γλῶσσα. Γιατὶ 
ἂν ἡ γλῶσσα δὲν ἐκφράζει μὲ 
ἀκρίβεια τὴ σκέψη, ἡ πράξη ποὺ 
προκύπει δὲν ἐκτελεῖται ἀκριβῶς. 
Τὰ ἤθη καὶ ὁ πολιτισμὸς ὑποχω-
ροῦν, ἡ δικαιοσύνη παραπαίει, 
ἂν ἡ δικαιοσύνη δὲν λειτουργεῖ 
σταθερά, ὁ λαὸς ζαλίζεται, δὲν 
ξέρει ποιὸ δρόμο νὰ ἀκολουθή-
σει. Γι᾽ αὐτὸ ἡ γλῶσσα πρέπει 
νὰ ἐκφράζει σταθερὰ τὴ σκέψη, 
χωρὶς ἀσάφειες».

Μήπως αὐτὴ ἡ περικοπὴ 
μᾶς θυμίζει κάπως τὴ σύγχρονη  
Ἑλλάδα;  Ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς δεκα-
ετίες, σὰν νὰ ἐπιδιώκεται ἡ κατα-
στροφὴ τῆς γλώσσας. Στὰ ΜΜΕ 
τὰ λάθη ἀπὸ τοὺς παρουσιαστὲς 
εἶναι ἄφθονα, καὶ ὅλοι ἀδιαφο-
ροῦν. Στὰ σχολεῖα εἶναι φανερὴ 
ἡ ὑποβάθμισή της, μὲ ἀποτέλε-
σμα ἄνθρωποι σὲ ὑψηλὲς θέσεις 
(θεωρητικὰ μὲ καλὴ ἐκπαίδευση) 
νὰ μὴν ξέρουν νὰ ἀρθρώσουν 
λόγο ἢ νὰ συντάξουν κείμενο.  
Ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ὑποβάθμιση 
τῆς  Ἱστορίας, ποὺ εἶναι ἐπακό-
λουθο, βέβαια. Πλαστογράφοι, 
ἀδιάβαστοι ἢ θεληματικὰ διῶκτές 
της, γράφουν βιβλία σχολικά!  
Ἄλλο, τρίτο κακό! Κοροϊδία, 
ὑποτίμηση, ἀκόμα καὶ μῖσος 
ἀπὸ κάποιους γιὰ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν  
Ἐκκλησία καὶ τοὺς ἱερεῖς, ἀφοῦ 
ἀγνοοῦν τὴν προσφορά της.

Ἂν ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς πο-
λιτισμὸς ἔφθασε στὸ ὕψος ποὺ 
γνωρίζουμε, βεβαίως, αὐτὸ 
ὀφείλεται στὴ γλῶσσα.  Ἕνα 
ἁπλὸ παράδειγμα: δύο μοναχοὶ 
ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, ὁ Μεθό-
διος καὶ ὁ Κύριλλος, ἔδωσαν 

θρησκεία καὶ πολιτισμὸ στοὺς 
βόρειους λαοὺς, δημιουργώντας 
γι᾽ αὐτοὺς μιὰ γλῶσσα. 

Ἡ UNESCO, τιμώντας τὴν 
ἀξία τῆς γλώσσας, καθιέρωσε 
παγκόσμια ἡμέρα τῆς Μητρικῆς 
Γλώσσας τὴν 21η Φεβρουαρίου. 
Περίπου 5.500 γλῶσσες ὁμι-
λοῦνται στὸν πλανήτη, καὶ ἡ 
μακροβιότερη, μὲ 4000 χρόνια 
ζωή, εἶναι ἡ ἑλληνική.

Τί εἶναι, λοιπόν, ἡ γλῶσσα; 
Νοῦς, μυαλό, ἀλλὰ καὶ ὄργα-
νο, γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴ σκέψη 
ποὺ παράγει ὁ νοῦς. Καὶ εἶναι 
ἴδιον μόνο τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ 
τί δύναμη ἔχει!  Ἂς ἀναφέρου-
με λίγα γι᾽ 
αὐτήν. Στὴν 
ἑ λ λ η ν ι κ ὴ 
γλῶσσα οἱ 
λέξεις δὲν 
εἶναι «συμ-
β α τ ι κ έ ς » , 
δηλαδὴ δὲν 
δ ό θ η κ α ν 
τυχαῖα ὀνό-
ματα  σ τὰ 
πράγματα, 
ἀλλὰ αὐτὰ 
ἔχουν «πρω-
τογένεια», 

ὑπάρχει, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε μὲ 
ἄλλα λόγια, μιὰ σχέση ἀνάμε-
σα στὸ ὄνομα καὶ στὴν ἔννοια. 
Παραδείγματος χάριν: ἡ λέξη 
ἐνθουσιασμὸς προέρχεται ἀπὸ 
τὶς λέξεις «ἐν» καί «θεός» (κα-
τάσταση στὴν ὁποία ἔχω τὸν 
θεὸ μέσα μου).  Ἡ λέξη «γεω-
μετρία» ἀπὸ τὶς λέξεις «γῆ» καί 
«μετρῶ», «οἰκονομία» ἀπὸ τὶς 
λέξεις «οἶκος» καί «νόμος», 
κ.ο.κ.  Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ χρήση 
τῶν διαφόρων προσφυμάτων, 
ὅπως: μακρο-, μικρο-, τηλε-, 
συν-, ἡ δημιουργία λέξεων μὲ 
ἐμφανὲς τὸ νόημά τους εἶναι 
ἀτέλειωτη. Γι᾽ αὐτὸ ἡ γλῶσσά 

Γλῶσσα καὶ λόγος

K

K
Ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς δεκαετίες, σὰν νὰ ἐπιδιώκεται 

ἡ καταστροφὴ τῆς γλώσσας. Στὰ ΜΜΕ 
τὰ λάθη ἀπὸ τοὺς παρουσιαστὲς εἶναι ἄφθονα, 

καὶ ὅλοι ἀδιαφοροῦν. Στὰ σχολεῖα εἶναι 
φανερὴ ἡ ὑποβάθμισή της, μὲ ἀποτέλεσμα 

ἄνθρωποι σὲ ὑψηλὲς θέσεις (θεωρητικὰ 
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νὰ ἀρθρώσουν λόγο ἢ νὰ συντάξουν κείμενο.
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μας χαρακτηρίζεται «ἐννοιολο-
γική» καὶ γι᾽ αὐτὸ παραμένει μιά 
«ζωντανή» καί «δημιουργική» 
γλῶσσα. Περιττὸ νὰ μιλήσου-
με γιὰ τὴ χρήση της σὲ ὅλες 
τὶς ἐπιστῆμες, ἀπὸ τὴν κλασικὴ 
ἰατρικὴ μέχρι καὶ τὶς ἐπιστῆμες 
αἰχμῆς, ὅπως ἡ Πληροφορική, 
ἡ  Ἠλεκτρονική, ἡ Κυβερνητική.  
Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα χρησιμο-
ποιεῖται, ἐπειδὴ θεωρεῖται «μὴ 
ὁριακή», δὲν ὑπάρχουν ὅρια σ᾽ 
αὐτήν, εἶναι δηλαδή, γιὰ νὰ τὸ 
ξαναποῦμε, δημιουργική.

Ἂς δοῦμε, ὅμως, καὶ μιὰ ἄλλη 
πλευρὰ τῆς γλώσσας.  Ὁ λαὸς, 
στὴ σοφία του, λέει: «Ἡ γλῶσσα 
κόκκαλα δὲν ἔχει καὶ κόκκαλα 
τσακίζει». Καὶ ἔτσι εἶναι! Μπορεῖ 
ἡ γλῶσσα νὰ κάνει τόσο πολύ 
κακό!  Ὁ  Ἀπόστολος  Ἰάκω-
βος στὴν  Ἐπιστολή του γράφει: 
«Τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δύναται 
ἀνθρώπων δαμάσαι, ἀκατάσχετον 
κακόν, μεστὴν ἰοῦ θανατηφόρου, 
ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ 
ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώ-

πους τοὺς καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ» 
( Ἰακ., γ΄ 8-9).

Ὁ δὲ Εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης 
ἀρχίζει τὸ Εὐαγγέλιό του μὲ τὴν 
πασίγνωστη εἰσαγωγή: « Ἐν ἀρχῇ 
ἦν ὁ Λόγος...».  Ὁ Λόγος, δη-
λαδὴ ὁ δημιουργικὸς Νοῦς, ἡ 
σοφία τοῦ Θεοῦ, ὁ ἴδιος ὁ Θεός. 
Μὲ τὴ γλῶσσα ὁ Θεὸς ἐπικοι-

νωνεῖ μὲ τὰ πλάσματά Του. Τί 
τιμὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα 
νὰ ἐκφράσει πρώτη τὸν Λόγο 
τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους 
μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη! Ναί, ἡ 
Καινὴ Διαθήκη γράφτηκε στὴν 
ἑλληνικὴ γλῶσσα (τὴν ἑλληνι-
στικὴ κοινή)! Καὶ μέσῳ αὐτῆς 
ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου, οἰκουμε-

νικὸς ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο, 
ἔγινε οἰκουμενικὸς καὶ ὡς πρὸς 
τὸν τρόπο τῆς διάδοσής του σὲ 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους1.

Ἂν μιὰ γλῶσσα μπορεῖ νὰ 
ἐκφράσει τά «ῥήματα» τοῦ Θε-
οῦ, πόσο σπουδαία, ἀξιόλογη 
καὶ τέλεια εἶναι! Οἱ ξένοι τὴν τι-
μοῦν μὲ 280 Πανεπιστήμια στὸν 
κόσμο ὅπου διδάσκεται ἡ ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα.  Ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες 
δὲν πρέπει νὰ τὴ διατηροῦμε, νὰ 
τὴ διαφυλάττουμε, νὰ τὴν ἀγα-
ποῦμε; Καὶ νὰ τὴ διδάσκουμε 
σωστά!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

1 Τὰ συγγράμματα τῶν Μεγάλων Πα-
τέρων τῆς  Ἐκκλησίας, ποὺ θεμελίω-
σαν τὸν Χριστιανισμό, εἶναι γραμμένα 
στὴν ἑλληνική.  Ἔπρεπε νὰ δοθεῖ τὸ 
δόγμα καθαρὸ ἀπὸ τὶς διάφορες 
αἱρέσεις χωρὶς ἀσάφειες, καὶ αὐτὴ τὴν 
ἀκρίβεια μόνον ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα 
μποροῦσε νὰ ἐπιτύχει.
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πιστήμια στὸν κόσμο ὅπου διδάσκεται ἡ ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα.  Ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες δὲν πρέπει νὰ 
τὴ διατηροῦμε, νὰ τὴ διαφυλάττουμε, νὰ τὴν 

ἀγαποῦμε; Καὶ νὰ τὴ διδάσκουμε σωστά!

Ἡ συγνώμη: Σὲ συμφέρει

Θύελλα ξεσήκωσε καὶ πάλι μέσα μου ἡ ὀργή.
Γιατί τόσο λίγη κατανόηση; Γιατί τόση ἀδικία;
Γιὰ τὸ δικό μου λογισμὸ γιὰ τὴ δική μου κρίση
ἕνας σωστὸς παραλογισμός.
–  Ἐσύ νὰ τὸν εὐεργετεῖς κι ἐκεῖνος νὰ σὲ βρίζει!

Μὰ ξαφνικὰ μὲς στὴ συνείδηση μου ἕνα φῶς.
Τοῦ Κυρίου μου ὁ Σταυρὸς ὑψώνεται ἐμπρός μου.
Ἀκούω τὴ γλυκιὰ Φωνή, Πονεμένη, μὰ  Ἰσχυρή.
Τοὺς αἰῶνες σχίζει!
Ὁ χρόνος δὲν τὴν ἀτονεῖ, τὸ βίο τοῦ καθενὸς ρυθμίζει.

« Ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι».
Φῶς οὐράνιο Θεϊκό.
Προσπερνᾷ τὴ γήινη σφαῖρα.
Σὲ ἀνυψώνει. Μεγαλεῖο ἄφθαστο.
Μιὰ κορυφὴ ἀπρόσιτη ἡ συγνώμη. 
Γιὰ τὴν ψυχή σου αἴτημα καθάριο φωτεινό.
Εἰσιτήριο γιὰ τὸν οὐρανό.
Αἰώνια συνοίκηση μὲ τὸ Θεό. 
Σὲ συμφέρει… 

ΘΕΚΛΑ, Μοναχή
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Τοὺς ἑνώνουν 55 χρόνια 
ἔγγαμου βίου.  Ἀπολαμ-
βάνουν τὰ παιδιὰ καὶ τὰ 

ἐγγόνια τους. Ζοῦνε στὸ ἴδιο 
σπίτι ὅπου κάποτε γεννήθηκαν 
καὶ μεγάλωσαν τὰ παιδιά τους 
καὶ τοὺς συνδέουν πλῆθος 
ἀναμνήσεων. Τώρα στὸ ἴδιο 
σπίτι, γεμᾶτο ἀπὸ φωτογραφίες 

γάμων, βαπτίσεων καὶ οἰκογε-
νειακῶν στιγμῶν, δέχονται τὰ 
ἐγγόνια τους καὶ καμαρώνουν 
τὰ παιδιά τους στὸν προσωπικό 
τους ἀγῶνα.

Μιὰ τέτοια οἰκογενειακὴ κα-
τάσταση, δυστυχῶς ὅλο καὶ πιὸ 
ἀσυνήθιστη γιὰ τὰ σημερινὰ δε-
δομένα, ἔζησα φέτος τὸ καλοκαί-
ρι. Πῆγα νὰ τοὺς ἐπισκεφθῶ. Εἶναι 
ὁ νονός μου καὶ ἡ νονά μου. 

Ζοῦνε σὲ μιὰ ἐπαρχιακὴ πό-
λη, τοὺς ἀγαπῶ πολὺ καὶ τοὺς 
θαυμάζω. Στὰ μάτια τους βλέπω 
μιὰ πορεία ζωῆς ὄχι τόσο εὔκο-
λη, ποὺ γνωρίζω ἀπὸ μικρή. 
Προσπάθησαν, πάλαιψαν, ἀγω-
νίστηκαν. Τίποτα εὔκολο, τίποτα 
ἀκίνδυνο. Πάντα ὅμως ἀπὸ κοι-
νοῦ προσπάθεια, συμπόρευση 
καὶ ἀμοιβαία κατανόηση.

Στὴν προσπάθειά του, λοι-

πόν, ὁ νονός μου νὰ ἀνανεώσει 
τὴν ἄδεια ὁδήγησης, γιὰ νὰ κυ-
κλοφορεῖ λίγο μέσα στὴν πόλη, 
ἀπορήσαμε... Πῶς; Μὰ εἶναι δύ-
σκολο... Μὰ εἶναι ἐπικίνδυνα. 
Καὶ ἐκεῖνος μὲ ἁπλότητα καὶ 
σιγουριὰ μᾶς εἶπε: «Μὰ ἔχω τὰ 
ἄλλα δυό μου μάτια...» καὶ ἔδει-
ξε τὴ νονά μου.

Ἤτανε συμμαθητὲς στὸ σχο-
λεῖο καὶ ἀργότερα ξαναβρέθη-
καν. Δηλαδή, πόσα χρόνια μα-
ζί, ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον; Πόσο 
ὄμορφο νὰ στηρίζει ὁ ἕνας τὸν 
ἄλλον; Τί σπάνιο αὐτὸ σήμερα!

Ζευγάρια μὲ τὰ ὁποῖα συ-
ναναστρεφόμαστε δηλώνουν 
ἀδύνατον νὰ συνεχίσουν μα-
ζί... Οἱ λόγοι;  Ἕνας ἀτελείωτος 
ἐγωϊσμὸς καὶ ἡ ὑποχώρηση στὰ 

ἀνθρώπινα πάθη. Διαφωνίες 
ἔντονες, ἐκδικητικότητα, μοί-
ρασμα μὲ βοήθεια δικηγόρων 
τῶν ἀγαθῶν ποὺ ἀπέκτησαν, 
ἀτέλειωτες κατηγορίες.

Ζευγάρια ποὺ δηλώνανε 
πολὺ ἐρωτευμένα, ποὺ δια-
τυμπάνιζαν τὰ συναισθήματά 
τους, ποὺ ζοῦσαν κάποτε ὄμορ-
φη οἰκογενειακὴ ζωή, ἄνεση 
στὰ οἰκονομικά τους, γεννήσεις 
μωρῶν, ταξίδια στὸ ἐξωτερι-
κό... Τώρα ὅλα ξεχνιοῦνται, 
ὅλα ἀλλάζουν. Μέσα στὸ 2014 
προχώρησαν σὲ διαζύγιο 18.300 
ζευγάρια στην  Ἑλλάδα. Καὶ ἦταν 
καθαρὰ δική τους ἡ ἐπιλογὴ συ-
ντρόφου κάποτε. Τὰ περισσότερα 
συζοῦσαν καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο, 
γιὰ νὰ γνωριστοῦν καλύτερα...

Καὶ τώρα; Θύματα, φυσικά, 
τὰ παιδιά, ἀλλὰ πληγωμένοι καὶ 
ὁ παπποῦς καὶ ἡ γιαγιά, θεῖος, 
θεία, ποὺ παρακολουθοῦν τὴν 
ὅλη ἐξέλιξη.

Αὐτὰ σκεφτόμουνα, ἀκούγο-
ντάς τους καὶ βλέποντας τὰ μά-
τια τους.  Ὁ ἕνας φρόντιζε τὸν 
ἄλλον καὶ κάποτε κάποτε τὸν 
μάλωνε, ἂν ἔκανε κάτι κακὸ γιὰ 
τὴν ὑγεία του. 

Ὅμως ἤτανε καὶ οἱ δύο ἐκεῖ. 
Μόνοι τους στὴν καθημερινό-
τητα, γεμᾶτοι ἀναμνήσεις, φορ-
τωμένοι ὅλο τὸν κόπο καὶ τὴν 
ἀγωνία, γιὰ νὰ μεγαλώσουν τὰ 
παιδιά τους.

«Εἶναι τὰ ἄλλα δυό μου μάτια...»
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Ζευγάρια ποὺ δηλώνανε πολὺ ἐρωτευμένα,  
ποὺ διατυμπάνιζαν τὰ συναισθήματά τους,  

ποὺ ζοῦσαν κάποτε ὄμορφη οἰκογενειακὴ ζωή, 
ἄνεση στὰ οἰκονομικά τους, γεννήσεις μωρῶν, 
ταξίδια στὸ ἐξωτερικό... Τώρα ὅλα ξεχνιοῦνται, 
ὅλα ἀλλάζουν. Μέσα στὸ 2014 προχώρησαν  
σὲ διαζύγιο 18.300 ζευγάρια στην  Ἑλλάδα.
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Ἔνιωθα πολὺ καλὰ μαζί τους. 
Μοῦ ἄρεσε ποὺ τοὺς ἔβλεπα, κι 
ἂς προσπαθοῦσαν μὲ κόπο νὰ 
κάνουν κάποια πράγματα. 

Πόσο δύσκολα φαίνονται τὰ 
πράγματα αὐτὰ γιὰ τὰ σύγχρονα 
ζευγάρια; Μὲ σωρεία ἐπιχειρη-
μάτων προσπαθοῦν νὰ πείσουν 
ὅτι εἶναι καλύτερο γιὰ ὅλους νὰ 
χωρίσουν. Προσπαθοῦν νὰ λύ-
σουν ἕνα Μυστήριο τῆς  Ἐκκλη-
σίας μας, ποὺ αὐτὸ δὲν μπορεῖ 
νὰ γίνει στὴν οὐσία.

Κάποιες λέξεις ἢ ἔννοιες πιὰ 
εἶναι ἄγνωστες. Πόσοι νέοι σήμε-
ρα δέχονται τὴ λέξη ἐγκράτεια, 
ὑπομονή, κατανόηση, ὑποχώ-
ρηση...  Ὅλοι διεκδικοῦν, φο-
βούμενοι μήπως θεωρηθοῦν 
κατώτεροι ἢ ἀσθενέστεροι.

Ἀπὸ ποιοὺς ἆραγε ἔχει γίνει 
προσπάθεια νὰ μάθουν τὰ σύγ-
χρονα ζευγάρια σωστὴ πορεία 
μέσα στὸν γάμο; Εἶναι ἀλήθεια 
ὅτι κάποιες προσπάθειες γίνο-
νται.  Ὅμως λίγοι προσέρχονται 
νὰ ἀκούσουν.

Τὸ κλῖμα τῆς ἐποχῆς μας, 
ἡ κακὴ χρήση τῶν μέσων ἐπι-
κοινωνίας, ἡ ἀντίληψη ὅτι «δὲν 
πειράζει», «ὅλα ἐπιτρέπονται», 
κυριαρχεῖ στὸ μυαλὸ καὶ στὴν 
ψυχὴ τῆς κανούργιας γενιᾶς.

Τί ὄμορφο εἶναι ὅμως νὰ ζεῖ 
κανεὶς μὲ τὸν σύντροφό του, νὰ 
διανύσουν τὴν πορεία τῆς οἰκο-
γενειακῆς ζωῆς καὶ ὕστερα πάλι 
νὰ μείνουν οἱ δυό τους, ἀπολαμ-
βάνοντας τὴν ἀγάπη καὶ τὴ συ-
ντροφικότητα ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου.

Δὲν εἶναι οὐτοπία, ἀλλὰ θέ-
λει πολλὴ προσπάθεια. Δὲν εἶναι 
ὄνειρο, φτάνει νὰ τὸ πιστέψουμε.  
Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τὸ κατάφεραν 
δὲν εἶχαν χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση. 
Εἶχαν ἀποφασίσει ἁπλῶς ὅτι θὰ 
παλέψουν.

Ναὶ μὲν τὸ σπίτι μπορεῖ νὰ 
γίνεται μιὰ ἄδεια φωλιὰ κάπο-
τε, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ παραμείνει 
πάντα ζεστὴ καὶ ἀνοιχτή, γιὰ νὰ 
ξαναδεχθεῖ παιδιά, ἐγγόνια καὶ 
δισέγγονα.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιτυχία! Νὰ 
ἐπιτύχουμε, ὅμως, δὲν εἶναι 
εὔκολο!

Ὁ Θεὸς μαζί μας!

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

K

K
Τί ὄμορφο εἶναι ὅμως νὰ ζεῖ κανεὶς μὲ τὸν σύντροφό του,  

νὰ διανύσουν τὴν πορεία τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς καὶ ὕστερα πάλι  
νὰ μείνουν οἱ δυό τους, ἀπολαμβάνοντας τὴν ἀγάπη  

καὶ τὴ συντροφικότητα ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου.
Δὲν εἶναι οὐτοπία, ἀλλὰ θέλει πολλὴ προσπάθεια. Δὲν εἶναι ὄνειρο,  
φτάνει νὰ τὸ πιστέψουμε.  Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τὸ κατάφεραν δὲν εἶχαν  
χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση. Εἶχαν ἀποφασίσει ἁπλῶς ὅτι θὰ παλέψουν.
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Ἡ εἴδηση μᾶς ἔρχεται ἀπὸ 
τὴν ὑπερατλαντικὴ δύ-
ναμη, τὶς  Ἡνωμένες Πο-

λιτεῖες.
Τὴν περασμένη χρονιὰ ἡ  

Ἀμερικανικὴ Παιδιατρικὴ  Ἀκα-
δημία γιὰ πρώτη φορὰ στὴν 
ἱστορία της ἐξέδωσε πολιτικὴ 
δήλωση. Συνιστᾷ στοὺς γονεῖς 
νὰ διαβάζουν μεγαλοφώνως 
στὰ παιδιά τους βιβλία, καθη-
μερινά, ἀπὸ τὴ γέννησή τους 
ἕως τὴν ἡλικία τουλάχιστον τῶν 
πέντε χρόνων, πρὶν φοιτήσουν 
στὸ νηπιαγωγεῖο.  Ἐπιπλέον, 
συνιστᾷ στοὺς παιδιάτρους σὲ 
κάθε ἐπίσκεψη στὸ ἰατρεῖό τους 
νὰ συνταγογραφοῦν βιβλία, ἰδι-
αίτερα σὲ παιδιὰ ποὺ οἱ γονεῖς 
τους ἔχουν χαμηλὰ εἰσοδήμα-
τα, ἡλικίας ἀπὸ 6 μηνῶν ἕως 
5 ἐτῶν, διότι σχετικὴ ἔρευνα 
ἔδειξε ὅτι τὸ 1/3 τῶν παιδιῶν 
ποὺ ξεκινᾷ τὸ νηπιαγωγεῖο στὶς  
Ἡνωμένες Πολιτεῖες στερεῖται τὶς 
βασικὲς γλωσσικὲς δεξιότητες, 
οἱ ὁποῖες θὰ χρειαστοῦν, γιὰ 
νὰ μάθουν νὰ διαβάζουν, ὅταν 
θὰ φοιτήσουν στὸ δημοτικό.  Ἡ 
ἀνάγνωση μεγαλοφώνως ἔχει 
ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι ὁ καλύτερος 
τρόπος, γιὰ νὰ καλλιεργηθοῦν 
αὐτὲς οἱ δεξιότητες στὸ παιδί. 
Καὶ οἱ παιδίατροι εἶναι οἱ καλύ-
τεροι πρεσβευτὲς, γιὰ νὰ μετα-
φέρουν αὐτὸ τὸ μήνυμα, ὅπως 
ἀπέδειξε ἡ ἔρευνα.

Ἂς δοῦμε μιὰ πρόσφατη 
δήλωση τοῦ Καθηγητῆ τῆς  Ἰα-
τρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστη-
μίου τῆς Γενεύης Μανώλη Δερ-
μιτζάκη, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ εἶναι 
μόλις 42 χρόνων, συγκαταλέγε-
ται στοὺς κορυφαίους ἐρευνητὲς 
τῆς Γενετικῆς στὸν κόσμο. « Ἡ 
γενετική μας ταυτότητα δὲν εἶναι 
τί εἴμαστε, ἀλλὰ τί μποροῦμε νὰ 
γίνουμε, καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ 

τὸ τί θὰ γίνουμε ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὸ περιβάλλον καὶ τὶς ἐπιλογές 
μας» (Καθημερινή, Περιοδικὸ Κ, 
5.4.2015/618).  Ἂν αὐτὸ ἰσχύει, 
μᾶς ἀναθέτει τεράστια εὐθύνη 
ἀπέναντι στὰ παιδιά μας, καθὼς 
ἐμεῖς καθορίζουμε τόσο τὸ πε-
ριβάλλον τους ὅσο καὶ τὶς ἐπι-
λογές τους στὴν πλέον κρίσιμη 
περίοδο τῆς ζωῆς τους.

Οἱ ἐρευνητὲς τῆς  Ἰατρικῆς 
Σχολῆς St. Louis τοῦ Πανεπιστη-
μίου τῆς Οὐάσινγκτον βρῆκαν 
ὅτι καὶ στὴ φαινομενικὰ ἁπλῆ 
πράξη τῆς ἀνάγνωσης συμμε-
τέχουν 17 περιοχὲς τοῦ ἐγκε-
φάλου. Ἀξίζει κάθε προσπάθεια 
ἐκ μέρους μας, ὥστε νὰ ἐνισχύ-
σουμε καὶ νὰ ἐνδυναμώσουμε 
τὴν ἀγάπη γιὰ τὸ διάβασμα στὸ 
παιδί μας.  Ἡ προσπάθεια καὶ 

ἡ ἐξάσκηση πρέπει νὰ ξεκινάει 
πολὺ νωρίς, γιὰ νὰ κλείσει τό 
«χάσμα τῶν λέξεων». Μελέτες 
ἔχουν δείξει ὅτι τὰ παιδιὰ ἀπὸ 
τὴν ἡλικία τῶν τεσσάρων ἐτῶν, 
ὅταν βρίσκονται σὲ περιβάλλο-
ντα μὲ πλούσια γλωσσικὰ ἐρε-

θίσματα, βιβλία, συζητήσεις, ἐπι-
κοινωνία μὲ ἐνήλικες, ἀπουσία 
τηλεόρασης καὶ βίντεο, ἀκοῦνε 
30 ἑκατομμύρια περισσότερες 
λέξεις ἀπὸ συνομήλικά τους τὰ 
ὁποῖα ζοῦν σὲ ἐντελῶς ἀντίθετα 
περιβάλλοντα. Διαβάζοντας με-
γαλοφώνως, μιλώντας καὶ τρα-
γουδώντας μὲ ὁμοιοκαταληξία, 
ἀνοίγουμε ἕνα σημαντικὸ παρά-
θυρο στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκε-
φάλου τοῦ μικροῦ παιδιοῦ καὶ 
ἐπιπλέον τὸ βοηθοῦμε νὰ ἀξιο-
ποιήσει πλήρως τὶς δυνατότητές 
του. Τὰ ὀφέλη τῆς ἀνάγνωσης 
πολλὰ καὶ ποικίλα. Θὰ περιορι-
στοῦμε στὰ σπουδαιότερα γιὰ 
τὴν παιδικὴ ἡλικία.

Στὸν νευρολογικὸ τομέα οἱ 
τρισεκατομμύρια ὑπάρχουσες 
συνάψεις ἢ συνδέσεις μεταξὺ 

τῶν κυττάρων τοῦ ἐγκεφάλου 
ἐνισχύονται καὶ σχηματίζονται 
νέες.  Ἡ μάθηση εἶναι πιὸ γρήγο-
ρη καὶ ἔχει μεγαλύτερη ἐπιρροὴ 
σὲ ὅλη τὴ λειτουργία καὶ τὴν 
ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου στὴν 
ἡλικία αὐτή. Τὸ διάβασμα ἀνοί-

Οἱ παιδίατροι συνταγογραφοῦν... βιβλία!

K

K
Ἡ  Ἀμερικανικὴ Παιδιατρικὴ  Ἀκαδημία συνιστᾷ 
στοὺς γονεῖς νὰ διαβάζουν μεγαλοφώνως στὰ 
παιδιά τους βιβλία, καθημερινά, ἀπὸ τὴ γέννη-
σή τους ἕως τὴν ἡλικία τουλάχιστον τῶν πέντε 

χρόνων, πρὶν φοιτήσουν στὸ νηπιαγωγεῖο.  
Ἐπιπλέον, συνιστᾷ στοὺς παιδιάτρους σὲ κάθε 

ἐπίσκεψη στὸ ἰατρεῖό τους νὰ συνταγογραφοῦν 
βιβλία, ἰδιαίτερα σὲ παιδιὰ ποὺ οἱ γονεῖς τους 

ἔχουν χαμηλὰ εἰσοδήματα, ἡλικίας  
ἀπὸ 6 μηνῶν ἕως 5 ἐτῶν.
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γει τὴν πόρτα τῆς ἀκαδημαϊκῆς 
ἐπιτυχίας, τὴν ἀγάπη γιὰ τὴ μά-
θηση, βελτιώνει τὴ διάρκεια τῆς 
προσοχῆς καὶ τὴ συγκέντρωση 
τοῦ νοῦ. Οἱ μικροὶ ἀναγνῶστες 
μὲ τὴ συνήθεια ἐξελίσσονται σὲ 
διὰ βίου ἀναγνῶστες καὶ στὴ 
διὰ βίου μάθηση. Διαχρονικὲς 
μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι οἱ πρώ-
ιμοι ἀναγνῶστες συνεχίζουν νὰ 

ἔχουν ὑψηλότερη βαθμολογία 
ἀπὸ τοὺς συνομηλίκους τους 
στὶς διάφορες βαθμίδες τῆς 
ἐκπαίδευσης.

Οἱ ψυχολογικοὶ λόγοι δὲν θὰ 
πρέπει νὰ παραβλέπονται ἢ νὰ 
ἀγνοοῦνται.  Ἕνα παιδὶ ποὺ μὲ 
χαρὰ μαθαίνει νὰ διαβάζει στὸ 
σπίτι μεγαλώνει μὲ αὐτοπεποί-
θηση καὶ ἀνεξαρτησία.  Ἡ ἀνά-
γνωση προωθεῖ τὴν ὡριμότητα, 
αὐξάνει τὴν πειθαρχία, θέτει τὴ 
βάση γιὰ τὴν ἠθικὴ παιδεία, 
εἶναι ἡ σπίθα τῆς δημιουργι-
κότητας καὶ ἀποτελεῖ ἔναυσμα 
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς φαντασίας 
τοῦ παιδιοῦ.  Ἡ φαντασία του 
εἶναι ἀκατάβλητη δύναμη ποὺ 
διαθέτει. Κατὰ τὸν  Ἀινστάιν «ἡ 
φαντασία εἶναι πιὸ σημαντικὴ 
ἀπὸ τὴ γνώση, διότι ἡ γνώση 
περιορίζεται σὲ ὅ,τι τώρα γνω-
ρίζουμε καὶ κατανοοῦμε, ἐνῷ ἡ 
φαντασία ἀγκαλιάζει ὁλόκληρο 
τὸν κόσμο».

Ἡ ἀνάγνωση συντελεῖ καὶ 
στὴν κοινωνικοποίηση τοῦ παι-
διοῦ, ποὺ εἶναι βασικὸς στό-
χος μας ἀλλὰ καὶ ἐγγενὴς ψυ-
χικὴ ἀνάγκη τοῦ παιδιοῦ, γιὰ 
νὰ αἰσθάνεται ἰσορροπημένο, 
ἀφοῦ, κατὰ τὸν  Ἀριστοτέλη, 
ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ φύση του 

εἶναι κοινωνικὸ ὄν. Κατάλληλα 
ἐπιλεγμένες ἱστορίες ἀπὸ τὴν  
Ἁγία Γραφή, ὅπως ἡ παραβολὴ 
τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη, ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τὸ Λαυσαϊκό, ὅπως ἡ ἱστο-
ρία τοῦ μοναχοῦ μὲ τὸν λαβω-
μένο (λεπρό), θὰ διδάξουν στὰ 
παιδιὰ τὴν ἐνσυναίσθηση, τὴν 
αἴσθηση τῆς διακριτικῆς παρου-
σίας τοῦ ἄλλου δίπλα μας καὶ 

τοῦ πῶς αὐτὸς νιώθει. Τὰ βιβλία 
εἶναι ἕνας πολὺ καλὸς τρόπος νὰ 
προσεγγίσουν τὰ παιδιὰ τὸ θέμα 
τῶν ἄλλων ἀνώδυνα.  Ἀκόμη, 
τὰ παιδιὰ θὰ μάθουν γιὰ ἀνθρώ-
πους, τόπους καὶ γεγονότα πέρα 
ἀπὸ τὸν τόπο τους καὶ τὸν πολι-
τισμό τους.

Ὅσο νωρίτερα τὰ παιδιὰ μα-
θαίνουν νὰ διαβάζουν, τόσο 
νωρίτερα ἔρχονται σὲ 
ἐπαφὴ μὲ τὸν γραπτὸ 
λόγο καὶ ἐκτίθενται 
στὸν κόσμο τῆς γνώ-
σης καὶ τῶν ἰδεῶν. 
Τὰ ἀποτελέσματα 
πολλά. Βελτιώνονται 
οἱ γλωσσικὲς δεξιότη-
τες μὲ τὴ μορφὴ ἑνὸς 
πλουσιώτερου λεξι-
λογίου, σωστότερης 
γραμματικῆς, καλύ-
τερης ὀρθογραφίας, 
πιὸ εὐκρινοῦς προ-
φορικῆς ἐπικοινωνίας, 
βελτίωσης τοῦ γρα-
πτοῦ λόγου. Αὐτὰ τὰ 
παιδιά, ἰδιαίτερα στὰ 
πρῶτα σχολικὰ ἔτη, 
ἔχουν πλουσιώτερο 
λεξιλόγιο καὶ μεγα-
λύτερη δυνατότητα νὰ 
ἐπικοινωνήσουν προ-

φορικά.  Ἐπιπλέον, οἱ ἀρχάριοι 
ἀναγνῶστες μποροῦν νὰ ἀνα-
γνωρίζουν μὲ τὴν ὅρασή τους 
ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ λέξεων, 
γεγονὸς ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ 
μαθαίνουν περσσότερα γιὰ τὸ 
περιβάλλον καὶ ἀπὸ τὸ περιβάλ-
λον τους.

Κάθε προσπάθεια καὶ φρο-
ντίδα ποὺ καταβάλλεται ἀπὸ 
τοὺς γονεῖς στὴν κρίσιμη αὐτὴ 
περίοδο τῶν ἕξι πρώτων χρόνων 
τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ καὶ 
ἀργότερα, πρέπει νὰ εἶναι ὁλο-
κληρωμένη, συνεχὴς καὶ ὄχι 
ἀποσπασματική. Νὰ στοχεύει 
στὴ σύνολη ἀνάπτυξη τῆς προ-
σωπικότητας τοῦ παιδιοῦ, χωρὶς 
στεγανὰ καὶ προκαταλήψεις.  Ὡς 
γονεῖς θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε τὶς 
κεραῖες τῆς ψυχῆς εὐαίσθητες, 
ἔτσι ὥστε, ἂν παρατηρήσουμε 
ὅτι κάτι δὲν πάει καλὰ στὴν πο-
ρεία τῆς ἀγωγῆς, νὰ ζητήσουμε 
ἔγκαιρα τὴ βοήθεια τῶν εἰδικῶν.  
Ὁ Κύριός μᾶς ἔχει ἐμπιστευθεῖ 
ὅ,τι πολυτιμώτερο· τὰ παιδιά 
Του.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ

K
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Ὁ Κύριός μᾶς ἔχει ἐμπιστευθεῖ 

ὅ,τι πολυτιμώτερο· τὰ παιδιά Του.
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Εἶναι συχνὸ φαινόμενο στὴν 
ἑλληνικὴ οἰκογένεια οἱ γονεῖς 
νὰ διαβάζουν τὸ παιδί τους γιὰ 
τὸ σχολεῖο.  Ἀλλὰ τὸ διάβασμα 
εἶναι μιὰ προσωπικὴ πρᾶξις καὶ 
δὲν ἐπιδέχεται γενικεύσεις. Στὴν  
Ἑλλάδα ὅμως αὐτὸ γίνεται σὲ 
καθημερινὴ βάση, μέχρι τὸ παιδί 
«νὰ πατήσει γερὰ στὰ πόδια του». 
Μερικὲς φορὲς αὐτὸ μπορεῖ νὰ 
φτάσει καὶ μέχρι τὸ τέλος τοῦ 
Λυκείου, ἂν ὄχι καὶ παραπάνω. 

Ἡ μελέτη γιὰ μερικὰ παιδιὰ 
κάθε ἄλλο παρὰ ἑλκυστικὴ 
εἶναι, ἀφοῦ οἱ ὀκτάχρονοι καὶ 
δεκάχρονοι μαθητές, ἴσως καὶ 
οἱ μεγαλύτεροι, ἀναζητοῦν ἀνά-
μεσα στὰ ἀγγλικά, τὰ γαλλικά, 
τὸ Ὠδεῖο, τὴν κολύμβηση καὶ 
τὸ κομπιοῦτερ λίγη ὥρα νὰ παί-
ξουν ἢ νὰ δοῦν τηλεόραση. Τὸ 
πρόγραμμά τους εἶναι ἀμείλικτο. 
Καὶ τότε οἱ γονεῖς ἀγωνιοῦν γιὰ 
τὴν ἐπίδοση τοῦ παιδιοῦ τους 
στὰ μαθήματα, ἀλλὰ καὶ τὰ παι-
διὰ ἀναστενάζουν ἀπὸ τὸ βάρος 
τῶν μαθημάτων καὶ τὴ στέρηση 
παιχνιδιοῦ.

Ἡ «σκιά» τοῦ σχολείου πα-
ρεμβαίνει στὴν ὀργάνωση τοῦ 
ἐλεύθερου χρόνου. Κι ὅσο οἱ 
τάξεις ἀνεβαίνουν, τόσο καὶ ἡ 
ἔνταση στὸ σπίτι αὐξάνεται καὶ 
οἱ οἰκογενειακὲς σχέσεις φορ-
τίζονται. 

Σκέπτονται οἱ γονεῖς: Πρέπει 
νὰ παρεμβαίνουν στὴ μελέτη 
τῶν παιδιῶν τους; Πρέπει νὰ 
διαβάζουν μαζί τους;  Ἢ πρέπει 
νὰ τ᾽ ἀφήνουν νὰ ὀργανώνουν 
μόνα τους τὸ πρόγραμμά τους, 
νὰ αὐτενεργοῦν καὶ νὰ γίνονται 
ὑπεύθυνα, διδασκόμενα καὶ ἀπὸ 
τὰ λάθη τους; νὰ περιορίζονται 

στὸν ρόλο τοῦ γονέα μόνο, καὶ 
ὄχι τοῦ δασκάλου...

Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα τῆς Α΄ 
Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Πα-
νεπιστημίου  Ἀθηνῶν, εὑρέθη 
ὅτι ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια δίνει 
μεγάλη βαρύτητα στὴν ἐκπαί-
δευσή της και βοηθᾷ σὲ αὐτήν, 
ἡ μητέρα πιὸ πολύ, ἀλλὰ καὶ 
ὁ πατέρας καὶ τὰ μεγαλύτερα 
ἀδέλφια, καὶ μόνο τὸ 2% κάνει 
τὶς ἐργασίες μόνο του.

Μιὰ ἔρευνα ποὺ δημοσι-
εύθηκε σὲ ἔγκριτη ἐφημερδία 
ἐπισημαίνει: Τὸ σωστὸ εἶναι νὰ 
βοηθοῦν οἱ γονεῖς συναισθημα-
τικὰ τὰ παιδιά, καὶ ὄχι νὰ κάνουν 
αὐτοὶ τὶς ἐργασίες τῶν παιδιῶν 
τους, δηλαδή «νὰ τὰ μάθουν νὰ 
ψαρεύουν, καὶ ὄχι νὰ τοὺς φέρ-
νουν ἕτοιμο τὸ ψάρι», ὅπως λέει 
μιὰ παροιμία.

Γιὰ νά «μάθει» ἕνα παιδί, 
πρέπει νὰ τὸ ἐπιθυμεῖ, καὶ κα-
νεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ὑποχρεώσει 
τὸ παιδὶ νὰ ἐπιθυμεῖ ὅ,τι θέλει ὁ 

γονιός. Αὐτὸ ὑποστηρίζουν καὶ 
οἱ ψυχολόγοι, καὶ ἐξηγοῦν: Οἱ 
περισσότεροι γονεῖς θέλουν «νὰ 
παρακινήσουν τὸ παιδί τους νὰ 
ἐνδιαφερθεῖ γιὰ τὸ σχολεῖο», καὶ 
τὸ μόνο ποὺ καταφέρνουν εἶναι 
νὰ ἀναστείλουν τὴ φυσικὴ τά-
ση τοῦ παιδιοῦ γιὰ μάθηση καὶ 
γνώση. Κι ἐξηγοῦν οἱ ψυχολόγοι 
ὅτι τὸ παιδὶ ἀπὸ μικρὸ ἀκούει 
τοὺς γονεῖς του νὰ τοῦ λένε ὅτι 
πρέπει νὰ μάθει, νὰ πετύχει, καὶ 
προσπαθοῦν τὰ παιδιὰ νὰ πε-
τύχουν, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν 
τὴν ἐπιθυμία τῶν γονέων τους.  
Ἀλλά, ἐπειδὴ ἡ ἐπιθυμία αὐτὴ 
δὲν εἶναι δική τους, κάποτε θὰ 
ἀντιδράσουν, καὶ τότε γίνεται ἡ 
ἔκρηξη καὶ ἡ ἀλλαγὴ πορείας. 
Χρονικά, αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβεῖ 
στὸ Λύκειο ἢ πρὶν ἀπὸ τὶς ἐξετά-
σεις γιὰ τὴν εἰσαγωγή τους στὶς  
Ἀνώτατες Σχολές.

Ἂς προσέξουν οἱ γονεῖς. Οἱ 
ἀτέλειωτοι καυγάδες τοῦ παιδι-
οῦ μὲ τὴ μαμὰ γιὰ τὸ διάβασμα 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρέπει οἱ γονεῖς νά 
«διαβάζουν» τὰ παιδιά τους;
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δηλητηριάζουν τὶς σχέσεις τους, 
καὶ οἱ γονεῖς ἀγωνιοῦν, ἐλέγ-
χουν, διορθώνουν, θυμώνουν 
καὶ ξεχνοῦν ὅτι δὲν εἶναι ἐκεῖνοι 
μαθητὲς καὶ λένε: «Σήμερα εἴχα-
με πολὺ διάβασμα», ἤ, «Αὔριο 
ἔχουμε τέστ».  Ἔτσι ὅμως φτιά-
χνουν μιὰ συγχωνευτικὴ σχέση 
μὲ τὸ παιδί τους, τὸ ὁποῖο ἀπὸ 
αὐτὴν παίρνει συχνὰ τὸ μήνυμα 
ὅτι εἶναι ἀνίκανο νὰ τὰ καταφέρει 
μόνο του, καὶ ἔχει ἀνάγκη τὴ μα-
μά, γιὰ νὰ εἶναι καλὸς μαθητής, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἐξασκεῖ 
τὶς δικές του μαθησιακὲς δεξι-
ότητες (τὴν ἀντίληψη, τὴν κρί-
ση, τὴ μνήμη) καὶ νὰ μαθαίνει 
νὰ στηρίζεται στὸν γονιό του.  

Ἔτσι, τὸ παιδὶ δὲν ἀναπτύσσει 
αὐτοπεποίθηση καὶ αὐτενέργεια. 
Καὶ οἱ γονεῖς προσπαθοῦν ὧρες 
ἀρκετὲς νὰ κρατᾶνε τὸ παιδί, 
καὶ αὐτὴ ἡ μελέτη συνοδεύεται 
πολλὲς φορὲς ἀπὸ φωνὲς καὶ 
ἐκνευρισμούς, διότι τὸ παιδὶ 
δὲν μπορεῖ νά «συγκεντρωθεῖ» 
περισσότερο ἀπὸ δύο ὧρες. 

Ὁ γονιὸς ἂς δώσει στὸ παιδὶ 
μιὰ εὐκαιρία, καὶ ἂς γνωρίζει ὅτι 
αὐτὸ εἶναι παιδὶ καὶ ὄχι μηχά-
νημα. Μπορεῖ νὰ κάνει ἕνα δια-
κριτικὸ ἔλεγχο, χωρὶς ἀσφυκτικὰ 
πλαίσια. Πάντοτε χρειάζεται μέ-
τρο. 

Νὰ καταλάβει τὸ παιδὶ ὅτι 
ἔχει τὸ καθῆκον νὰ διαβάσει, 
ὅτι εἶναι χρέος του. Νὰ ἔχει 
ἕνα σταθερὸ χῶρο διαβάσμα-
τος, τὸ γραφεῖό του, καὶ νὰ μὴν 

ἀποσπᾶται ἀπὸ ἄλλα ἐρεθίσμα-
τα. Καὶ ἡ μαμὰ ἂς κλείσει τὴν 
τηλεόραση καὶ νὰ διαβάσει κι 
ἐκείνη κάποιο βιβλίο ἢ περι-
οδικὸ αὐτὴ τὴν ὥρα. Τὸ παιδὶ 
νὰ μὴ διαβάζει ἀμέσως μετὰ τὸ 
φαγητὸ ἢ ἀργὰ τὸ βράδυ ἢ ὅταν 
προβάλλεται ἡ ἀγαπημένη του 
ταινία. Νὰ ἀρχίζει τὸ διάβασμα 
ἀπὸ τά «βαρετά» μαθήματα, τότε 
ποὺ εἶναι τὸ μυαλό του καθαρό, 
νὰ ἀποφεύγει τὴν παπαγαλία καὶ 
τελειώνοντας νὰ κάνει ἀνακεφα-
λαίωση. Νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ 
νὰ ὀργανώνουν μόνα τους τὸ 
διάβασμα καὶ νὰ εἶναι αὐτόνομα.  
Ἔτσι ἐνισχύεται ἡ ὑπευθυνότητά 
τους.

Νὰ γνωρίζει ὁ γονιὸς ὅτι τὴ 
γνώση καὶ τὴ μάθηση, ὡς ἀξίες 
τῆς ζωῆς, τὶς μεταδίδει μὲ τὸ πα-
ράδειγμά του. Νὰ προσπαθεῖ καὶ 
ὁ ἴδιος νὰ μαθαίνει νέα πράγμα-
τα, νὰ διαβάζει βιβλία, καὶ τότε 
νὰ μὴν ἀνησυχεῖ.

Τί πρέπει ἑπομένως νὰ κά-
νουν οἱ γονεῖς, γιὰ νὰ γίνει τὸ 
παιδί τους ἐπιτυχημένο καὶ εὐτυ-
χισμένο;

1. Νὰ μὴν ταὐτίζουν τὸ παι-
δί τους μόνο μὲ τὴν ἰδιότητα 
τοῦ μαθητῆ, ἀλλὰ νὰ γνωρίζει 
τὸ ἴδιο ὅτι τὸ σχολεῖο εἶναι ἕνα 
ἀπὸ τὰ πολλὰ κεφάλαια τῆς 
ζωῆς του.

2. Νὰ ἐπιδιώκουν νὰ εἶναι 
μόνο γονεῖς, καὶ ὄχι δάσκαλοι.

3. Νὰ προσφέρουν στὰ παι-
διά τους πολλὴ ἀγάπη καὶ ἀπο-

δοχὴ γι᾽ αὐτὸ ποὺ εἶναι, καὶ ὄχι 
γι᾽ αὐτὸ ποὺ ἐκεῖνοι θὰ ἤθελαν 
νὰ εἶναι.

4. Νὰ ἀφήνουν τὰ παιδιὰ νὰ 
κάνουν καὶ λάθη καὶ νὰ ἔχουν 
καὶ ἀποτυχίες, γιατὶ κι αὐτὸ εἶναι 
κομμάτι τῆς διαπαιδαγώγησης. 
Νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ μικρὴ 
ἡλικία νὰ χάνουν καὶ νὰ κερδί-
ζουν στὴ ζωὴ στηριγμένα στὶς 
δικές τους δυνάμεις.

5. Νὰ τὰ μάθουν ἀπὸ νωρὶς 
νὰ ἀγαποῦν τὴ γνώση.

6. Νὰ τοὺς ἐξηγοῦν τοὺς λό-
γους γιὰ τοὺς ὁποίους καμαρώ-
νουν γι᾽ αὐτά, καὶ ὄχι μόνο τί 
εἶναι ὡς μαθητές.

7. Να θυμοῦνται οἱ γονεῖς 
ὅτι «παριστάνοντας» τοὺς δα-
σκάλους χάνουν πολύτιμες 
ἐμπειρίες στὴ σχέση τους μὲ τὰ 
παιδιά τους.

8. Νὰ θυμοῦνται ὅτι ἡ ὑπο-
χρέωσή τους ὡς γονέων εἶναι 
νὰ παρέχουν τὶς συνθῆκες γιὰ 
μόρφωση καὶ μελέτη.

9. Νὰ ἐνδιαφέρονται τὸ παι-
δί τους νὰ ἀγαπᾷ νὰ μαθαίνει, 
καὶ ὄχι νὰ παίρνει μόνο καλοὺς 
βαθμούς.

10. Νὰ γνωρίζουν ὅτι δὲν βο-
ηθοῦν τά «κηρύγματα» καὶ οἱ 
συγκρίσεις μὲ ἄλλα παιδιά, καὶ 
νὰ ἐπιβραβεύουν κάθε προσπά-
θεια ἀσχέτως ἀπὸ τοὺς βαθμούς. 
Τότε ἐνισχύουν τὴν αὐτοεκτίμη-
ση τοῦ παιδιοῦ, καὶ αὐτὸ εἶναι 
καθοριστικῆς σημασίας γιὰ τὴν 
πρόοδό του, ὄχι μόνο γιὰ τὸ 
σχολεῖο, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλη του 
τὴ ζωή. 

Μὴ στεκόμαστε στὸν μῦθο 
ποὺ λέει: « Ὅσο πιὸ καλοὺς 
βαθμοὺς παίρνεις, τόσο πιὸ 
εὐτυχισμένος γίνεσαι». Καλύ-
τερα μιὰ ὑγιὴς προσωπικότητα 
μὲ μέτριους βαθμούς, παρὰ μιὰ 
καταρρακωμένη μὲ καλοὺς βαθ-
μούς.

Καλὴ σχολικὴ χρονιά!

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K
K

Τὸ σωστὸ εἶναι νὰ βοηθοῦν οἱ γονεῖς συναι-
σθηματικὰ τὰ παιδιά, καὶ ὄχι νὰ κάνουν αὐτοὶ 
τὶς ἐργασίες τῶν παιδιῶν τους, δηλαδή «νὰ τὰ 

μάθουν νὰ ψαρεύουν, καὶ ὄχι νὰ τοὺς φέρνουν 
ἕτοιμο τὸ ψάρι», ὅπως λέει μιὰ παροιμία.
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– Δὲν ἔχω τίποτα νὰ φορέσω! 
Τὸ κλαψιάρικο καὶ σκληρὸ πα-
ράπονο τῆς Λίλας ἔφτασε μέχρι 
τὴν κουζίνα, ὅπου μαγείρευε ἡ 
μαμά της.

– Τί ἔχεις, παιδί μου; ρώτησε 
ἐκείνη ἀπὸ μέσα.

– Τίποτα, τίποτα, ἐπανέλαβε 
ἡ Λίλα.

– Καλά, ἔρχομαι, ἀπάντησε ἡ 
μαμά της καὶ πῆγε στὸ δωμάτιο 
τῆς Λίλας νὰ δεῖ τί συμβαίνει.

– Θέλω νὰ πάω στὴ Μίνα καὶ 
δὲν ἔχω τίποτα νὰ φορέσω!

– Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐδῶ μέσα; 
εἶπε ἡ μητέρα δείχνοντας τὴν 
ντουλάπα τοῦ κοριτσιοῦ «φί-
σκα» ἀπὸ ροῦχα, ὅπως εἶναι 
τὰ περισσότερα ντουλάπια τῶν 
κοριτσιῶν αὐτῆς τῆς ἡλικίας (14-
16 ἐτῶν).

– Σοῦ εἶπα. Δὲν ἔχω τίποτα!
–  Ἐδῶ εἶναι τόσα φορέματα. 

Δὲν σοῦ κάνουν;

– Φόρεμα; Ποῦ ζοῦμε;
– Νά, ἐδῶ εἶναι καὶ παντε-

λόνια.
– Ναί, ἀλλὰ ὑφασμάτινα. 

Αὐτὰ εἶναι γιὰ τὴ γιαγιά!
– Μὰ ἡ γιαγιὰ δὲν φοράει 

παντελόνια!
–  Ἀλλά, ἂν φοροῦσε, τέ-

τοια θὰ φοροῦσε. Σήμερα εἶναι 
τὰ τζίν.

Ξαφνικὰ ἡ Λίλα βγάζει μιὰ 
φωνή: «Νάτο, τὸ βρῆκα!». Καὶ 
τραβάει ἀπὸ τὸ βάθος τῆς ντου-
λάπας τό «ἐπιθυμητὸ παντελό-
νι»! Μόλις τὸ εἶδε ἡ μαμά της 
κόντεψε νὰ λιποθυμήσει.

– Μὰ αὐτὸ εἶναι κουρέλι. 
Ξεβαμμένο, σκισμένο σὲ δυο-
τρεῖς μεριές, κρέμονται κλωστὲς 
παντοῦ!

– Μαμά, αὐτὸ μ᾽ ἀρέσει. Εἶναι 
τῆς μόδας.

– Μὰ δὲν λέει τίποτα αὐτὸ τὸ 
ροῦχο.

– Πῶς! Λέει, καὶ πολλὰ μά-
λιστα!

– Καὶ τί λέει;
- Λέει, λέει... ὅτι κάνει ἐπα-

νάσταση!
–  Ἄμ, δὲν θὰ προλάβει νὰ 

τὴν κάνει. Θὰ πέσει στὰ μισὰ τοῦ 
δρόμου τὸ ἐρείπιο!

– Ναί, ναί. Πάει πολὺ καὶ μὲ 
τὴ φούξια μπλούζα μου μὲ τα τι-
ραντάκια, μονολογοῦσε ἡ Λίλα, 
χωρὶς νὰ ἀκούει πιὰ τὰ σχόλια 
τῆς μαμᾶς της...

– Πάρε καὶ μιὰ κάπα νὰ ρίξεις 
πάνω σου.  Ἔτσι μισόγυμνη θὰ 
κρυώσεις, πρόλαβε νὰ προσθέ-
σει ἡ μαμά.

– Μαμά, δὲν εἶσαι καθόλου, 
μὰ καθόλου τῆς ἐποχῆς, τέλειω-
σε αὐτὴ τὴν ἀπόπειρα διαλόγου 
ἡ Λίλα. Καὶ ἄρχισε νά... «ντύ-
νεται»!

Β.Ο.

Ἕνα κορίτσι τῆς ἐποχῆς (;)
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Τὸ πένθος εἶναι μιὰ φυσικὴ 
διαδικασία ποὺ ἀκολουθεῖ 
τὸν θάνατο. 

Ὁ θάνατος δημιουργεῖ ἕνα 
ρῆγμα, ἀνοίγει ἕνα κενό. Τὸ 
εἰδικὸ βάρος τοῦ θανάτου εἶναι 
σημαντικὰ μεγάλο καὶ συντρι-
πτικό.

Ἡ ζωὴ εἶναι τὸ μεγάλο ἀγαθὸ 
ποὺ κατέχουμε. Εἶναι ἡ πορεία 
μας στὸν χρόνο καὶ καταξιώνει 
τὴν ὕπαρξή μας στὴ γῆ. Εἶναι τὸ 
μεγαλύτερο δῶρο ποὺ μᾶς δό-
θηκε ἀπὸ τὸν Δημιουργό μας.

Κι ὅμως ἔρχεται μιὰ στιγμὴ 
ποὺ ὅλα τὰ ὁράματα, ἡ δυνα-

μικότητα, ἡ δραστηριότητα, 
οἱ χαρὲς καὶ οἱ λῦπες, οἱ χρυ-
σίζουσες ἐλπίδες καὶ φιλοδο-
ξίες, οἱ ἀρετὲς καὶ οἱ κακίες, ἡ 
εὐγένεια καὶ ἡ μοχθηρία, ποὺ 
σὰν ψηφῖδες στολίζουν τὸ μω-
σαϊκὸ τῆς ζωῆς τοῦ θεόμορφου 
ζῴου, χάνονται.  Ὁ ἄνθρωπος, 
ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας, σὲ 
κλάσματα δευτερολέπτου παύει 
νὰ ζεῖ.

Τότε τί συμβαίνει στοὺς 
συγγενεῖς ποὺ μένουν;  Ὑπερ-
βολικὴ λύπη.  Ἀλλὰ αὐτὴ δὲν 
συνιστᾷ τοὺς πιστοὺς χριστια-
νούς.  Ἀσφαλῶς δὲν θὰ μείνουν 

ἀπαθεῖς, διότι δὲν ἔχουν πέτρινη 
καρδιά. «Τὸ ἀπαθὲς ἀπάνθρω-
πον», τονίζει ὁ  Ἅγιος Γρηγόριος 
ὁ Θεολόγος, καὶ ὁ  Ἅγιος  Ἰω-
άννης ὁ Χρυσόστομος συνιστᾷ 
«τὴ λύπη νὰ τὴν ἀντιμετωπίζουμε 
μὲ ὑπομονὴ καὶ καρτερία». Διότι 
οἱ δοκιμασίες εἶναι προσωρινές, 
καὶ ἡ πνευματικὴ ὠφέλεια ποὺ 
καρπούμασθε αἰώνια.  Ἡ ὑπερ-
βολικὴ λύπη καὶ τὰ δάκρυα δὲν 
φέρνουν πίσω τὰ προσφιλῆ 
πρόσωπα.

Ὡς ἄνθρωποι περνᾶμε 
διάφορα στάδια πένθους: Τὸ 
ἀρχικὸ σὸκ τῆς ἀπώλειας, τὸ 

Πῶς μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε 
τοὺς πενθοῦντες
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στάδιο τῆς ἀρνήσεως, τὸ στάδιο 
τῆς διαπραγματεύσεως τοῦ «τί 
ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε γίνει, 
ἄν...» καὶ τὸ στάδιο τοῦ θυμοῦ, 
μέχρι νὰ φθάσουμε στὴν ἀπο-
δοχὴ τοῦ γεγονότος. Σ᾽ αὐτὸ τὸ 
χρονικὸ διάστημα βιώνουμε διά-
φορα καὶ ἔντονα συναισθήματα, 
δηλαδὴ πόνο, θλίψη, θυμό, ἐνο-
χή, αἴσθημα κενοῦ, ἀναπόληση, 
μοναξιὰ καὶ τέλος ἀπόγνωση.

Καὶ τότε ἐρχόμαστε ἀντιμέ-
τωποι μὲ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο, 
ποὺ κλονίζει τὴν ὑπόστασή μας, 
καὶ καλούμασθε «νὰ ἀναμετρη-
θοῦμε» μὲ τὸν δικό μας θάνατο 
καὶ μὲ τὸ νόημα τῆς ὑπάρξεώς 
μας γενικά. Τότε καλούμασθε 
νὰ δώσουμε νέο νόημα στὴ 
ζωή μας.

Ἀλήθεια, ἐμεῖς πῶς μπο-
ροῦμε νὰ βοηθήσουμε τὸν 
πενθοῦντα;  Ἁπλᾶ μὲ τὸ νὰ τὸν 
ἀκοῦμε. 

Ὁ πενθῶν στὴν ἀρχὴ προ-
σπαθεῖ νὰ διαχειρισθεῖ «τὸ κα-
κό», τό «τετελεσμένο». Προ-
σπαθεῖ νά «κατανοήσει» τὴν 
ἀπώλεια τοῦ ἀγαπημένου προ-
σώπου. Σκέπτεται ξανὰ καὶ ξανὰ 
τὰ γεγονότα ποὺ ὁδήγησαν στὸ 

κακό. Προσπαθεῖ νὰ βρεῖ τήν 
«αἰτία». Δημιουργεῖ διάφορα 
«σενάρια», ζητᾷ ἐξηγήσεις, φα-
ντάζεται πιθανὲς λύσεις ποὺ θὰ 
εἶχαν ἀποτρέψει τὸν θάνατο.

Μὲ λίγα λόγια, προσπαθεῖ νὰ 
«χωνέψει» μέσα του καὶ νὰ ὑπο-
μείνει τὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου 
καὶ τὰ αἰφνίδια καί «παράλογα» 

συναισθήματα ποὺ αἰσθάνεται 
τώρα.

Ἐμεῖς ἂς τὸν ἀφήσουμε νὰ 
ἐκφράζει ὅλες αὐτὲς τὶς σκέ-
ψεις καὶ τὰ συναισθήματα. Διότι 
στὸ ἀρχικὸ σὸκ τὸ ἔχει ἀνάγκη 
αὐτό, ἐπειδὴ ἐκφράζει τὴ βαθιά 
του θλίψη. Θέλει νὰ ἀποκτήσει 
μέσα του μιὰ «τάξη», καὶ ἂς τὸ 
γνωρίζει ὅτι εἶναι μάταιο.

Ἐμεῖς ἂς εἴμαστε δίπλα στὸν 
πενθοῦντα νὰ τὸν ἀκοῦμε, χωρὶς 
νὰ τὸν κρίνουμε, χωρὶς νὰ προ-
σπαθοῦμε νὰ τὸν συμβουλεύ-
σουμε ἢ νὰ τὸν παρηγορήσου-
με καὶ νὰ τὸν κατευθύνουμε.  
Ἀπλῶς ἂς εἴμαστε δίπλα του νὰ 
μπορεῖ νὰ κλάψει.

Μποροῦμε ὅμως νὰ στα-
θοῦμε δίπλα στὸν πενθοῦντα 
καὶ νά «χωρέσουμε» αὐτὰ τὰ 
ἐπίπονα συναισθήματα; Εἶναι 
λίγο δύσκολο.  Ἂς προσπαθή-
σουμε νὰ τά «κρατήσουμε». Καὶ 
τότε, ἀφοῦ μπορέσουμε νὰ τὰ 
κρατήσουμε, ἂς μπορέσουμε καὶ 
νὰ συν-υπάρξουμε.

Κι αὐτὸ προϋποθέτει «εὖρος 
καρδιᾶς» καὶ σύνδεση μὲ τὸ Κέ-
ντρο τῆς ζωῆς, τὸν ἴδιο τὸν Κύ-
ριο ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστό!

Ζ.Α.

K

K
Ὡς ἄνθρωποι περνᾶμε διάφορα στάδια πένθους: Τὸ ἀρχικὸ σὸκ τῆς ἀπώ-
λειας, τὸ στάδιο τῆς ἀρνήσεως, τὸ στάδιο τῆς διαπραγματεύσεως τοῦ «τί 
ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε γίνει, ἄν...» καὶ τὸ στάδιο τοῦ θυμοῦ, μέχρι 
νὰ φθάσουμε στὴν ἀποδοχὴ τοῦ γεγονότος. Σ᾽ αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστη-
μα βιώνουμε διάφορα καὶ ἔντονα συναισθήματα, δηλαδὴ πόνο, θλίψη, 

θυμό, ἐνοχή, αἴσθημα κενοῦ, ἀναπόληση, μοναξιὰ καὶ τέλος ἀπόγνωση.
Καὶ τότε ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο, ποὺ κλονίζει τὴν 
ὑπόστασή μας, καὶ καλούμασθε «νὰ ἀναμετρηθοῦμε» μὲ τὸν δικό μας 
θάνατο καὶ μὲ τὸ νόημα τῆς ὑπάρξεώς μας γενικά. Τότε καλούμασθε 

νὰ δώσουμε νέο νόημα στὴ ζωή μας.

K

K
Ἐμεῖς ἂς εἴμαστε δίπλα στὸν πενθοῦντα 

νὰ τὸν ἀκοῦμε, χωρὶς νὰ τὸν κρίνουμε, χωρὶς 
νὰ προσπαθοῦμε νὰ τὸν συμβουλεύσουμε 

ἢ νὰ τὸν παρηγορήσουμε καὶ νὰ τὸν 
κατευθύνουμε.  Ἀπλῶς ἂς εἴμαστε δίπλα του 

νὰ μπορεῖ νὰ κλάψει.
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Οἱ δυσκολίες στὴ ζωή 
μας εἶναι ἀναπόφευ-
κτες. Οἱ θλίψεις καὶ οἱ 

δοκιμασίες ὁπωσδήποτε θὰ μᾶς 
ἐπισκεφθοῦν.  Ἡ ἀποτυχία δὲν 
θὰ δυσκολευθεῖ νὰ χτυπήσει 
τὴν πόρτα μας, θὰ ἔρθουν καὶ 
οἱ θύελλες. Θὰ μᾶς χτυπήσουν 
καὶ οἱ καταιγίδες. Δὲν εἶχε ἄδικο 
ἐκεῖνος ποὺ εἶπε πὼς ἡ ζωὴ τοῦ 
ἀνθρώπου μοιάζει μὲ ἐκκρεμὲς 
ἀνάμεσα σὲ χαμόγελα καὶ δά-
κρυα.

Ὁ χριστιανὸς δὲν 
αἰφνιδιάζεται, δὲν 
πανικοβάλλεται , 
δὲν τὰ χάνει. « Ἡτοι-
μάσθην καὶ οὐκ ἐτα-
ράχθην».

Κύριε, μὲ τὴ βο-
ήθειά Σου ἑτοιμά-
στηκα, ἐξοπλίστηκα, 
καὶ ὅταν μοῦ ἔρθει ἡ 
δυσκολία, ἡ θλίψη, ὁ 
πειρασμός, θέλω νὰ 
εἶσαι δίπλα μου, γιὰ 
ν᾽ ἀντέξω.

Μάθε με, Κύριε, 
νὰ ἐπικοινωνῶ μα-
ζί Σου. Μακριά Σου 
πεθαίνω ἀπὸ ἀσφυ-
ξία μέσα στὴν ἠθικὴ 
μόλυνση καὶ τὴν 
πνευματικὴ νάρκωση 

τοῦ ἀθεϊσμοῦ.  Ἐκεῖνος ποὺ ἀνα-
ζητᾷ τὸν Κύριο, ἔγραφε ὁ ἱερὸς 
Αὐγουστῖνος, διώχνει μακριά 
του τὴν ἀπελπισία.

Ἡ ἐλπίδα εἶναι τὸ ἀκαταμάχη-
το ὅπλο στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα 
καὶ στὴν καθημερινή μας ζωή.  Ἡ 
χριστιανικὴ ἐλπίδα, ποὺ στηρί-
ζεται πάνω στὴ σταυρικὴ θυσία 
τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ.

Ἡ ἄρνησή μας νὰ δοῦμε τὸ 
χέρι τοῦ Θεοῦ μᾶς φέρνει στὴν 
ἀπελπισία. Αὐτὸς δὲν ἀπομα-

κρύνεται ἀπὸ κοντά μας.  Ἐκεῖνος 
ποτὲ δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει.  Ἐμεῖς 
τὸν ἐγκαταλείπουμε καὶ ἀπελπι-
ζόμαστε.

«Τὸ ἔλεός Σου, Κύριε, κα-
ταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας 
τῆς ζωῆς μου», μᾶς λέγει ὁ 
Ψαλμῳδός.

Ἂς Τὸν ζητᾶμε συνεχῶς, καὶ 
μέσα στὸ πυκνὸ σκοτάδι τοῦ πό-
νου καὶ τῆς ἀπελπισίας δὲν θὰ 
φοβηθοῦμε, γιατὶ θὰ εἶναι Αὐτός 
κοντά μας.

Γιατί, ψυχή μου, λιγοψύχη-
σες; Γιατί ἄφησες τὴν ἀπελπισία 
νὰ σὲ συνταράξει; Μὴ βυθίζεσαι 
στὴν ἀπόγνωση. Ρίξε τὴν ἄγκυ-
ρα τῆς ἐλπίδας σου στὸν Θεό. 
Δῶσ᾽ Του τὸ χέρι σου νὰ σὲ 
ὁδηγήσει σὲ γαλήνιους τόπους.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Ὄχι στὴν ἀπελπισία

K
K

Μάθε με, Κύριε, νὰ ἐπικοινωνῶ μαζί Σου. Μα-
κριά Σου πεθαίνω ἀπὸ ἀσφυξία μέσα στὴν 

ἠθικὴ μόλυνση καὶ τὴν πνευματικὴ νάρκωση 
τοῦ ἀθεϊσμοῦ.  Ἐκεῖνος ποὺ ἀναζητᾷ τὸν Κύριο, 
ἔγραφε ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, διώχνει μακριά 

του τὴν ἀπελπισία.
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Σύμφωνα μὲ τὴν ψυχολογία, 
«τὸ ταξίδι στὴν κοιλάδα 
τοῦ πόνου» εἶναι ἡ νοητὴ 

ἀναβίωση δυσάρεστων γεγονό-
των, τὰ ὁποῖα τραυμάτισαν βα-
θιὰ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή. Αὐτὸ 
ἀκριβῶς τὸ ταξίδι ἔκανε καὶ ἡ 
καλύτερή μου φίλη πρὶν ἀπὸ 
λίγες μέρες.

Μετὰ ἀπὸ πολὺ καιρό, ἀπο-
φάσισε νὰ κάνει ἕνα ταξίδι στὸν 
τόπο καταγωγῆς της. Σ᾽ ἕνα ἀπὸ 
τὰ λίγα πράσινα νησιὰ τῆς  Ἑλλά-
δας μας.  Ἐκεῖ περνοῦσε πάντα 
τὶς σχολικές της διακοπές καὶ 
ἀργότερα τὶς νεανικές. Σ᾽ ἕνα 
γραφικὸ σπίτι, περιβαλλόμενο 
ἀπὸ δέντρα τῆς ἑλληνικῆς φύ-
σης καὶ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ μιὰ 
ἄλλη ἐποχή, ποὺ σήμερα φαντά-
ζουν σὰν παραμῦθι. Τὸ ἑλλη-
νικὸ ὅμως παραμῦθι! Τὸ ὁποῖο 
περιλαμβάνει ἀναπόσπαστα 
τὴν αὐλὴ μὲ τὸ μεγάλο σκιερὸ 
δέντρο, τὸ πηγάδι, τὴν κλημα-
ταριά, τὸν κῆπο μὲ τὰ φιδωτὰ 
μονοπάτια, τὴ στέρνα γιὰ τὸ πό-
τισμα τῶν δέντρων. Μὰ πάνω 
ἀπὸ ὅλα περιλαμβάνει τὶς μυρω-
διὲς καὶ τοὺς ἤχους τῆς φύσης.

Κάπως ἔτσι ἦταν καὶ τὸ πα-
τρογονικὸ σπίτι τῆς φίλης μου.  
Ἁπλό, ἀλλὰ περιβαλλόμενο ἀπὸ 
φυσικοὺς θησαυρούς.  Ὅποιος 
ἔχει ζήσει στὴν ὕπαιθρο κατα-
λαβαίνει πόσο δυνατὰ εἶναι τὰ 
βιώματα σ᾽ ἕνα τέτοιο περιβάλ-
λον καὶ πόσο τὰ ἐκτιμᾷ μεγαλώ-
νοντας.

Δυστυχῶς, αὐτὸ τὸ μαγευ-
τικὸ τοπίο μετατράπηκε σὲ αἰτία 
πόνου.  Ὅταν οἱ γονεῖς της διέ-
νειμαν τὴν περιουσία τους, ἀπέ-
κλεισαν τὴ φίλη μου ἐντελῶς 
ἀπὸ τὸν τόπο καταγωγῆς της.  
Ἦταν πολὺ στεναχωρημένη καὶ 
τῆς πῆρε πολὺ χρόνο, γιὰ νὰ πι-
στέψει τὸ πόσο ἄδικα τῆς εἶχαν 

φερθεῖ οἱ δικοί της ἄνθρωποι. 
Δὲν ἦρθε σὲ σύγκρουση μαζί 
τους, γιατὶ πίστευε ὅτι ἦταν δι-
καίωμά τους νὰ διαχειρισθοῦν 
τὴν περιουσία τους, ὅπως αὐτοὶ 
ἤθελαν. Τί κρῖμα ὅμως ποὺ δὲν 
εἶχαν δικαιοσύνη!  Ὅσο γιὰ τὰ 
ἀδέρφια της, ἦταν τελείως πε-
ριττὸ νὰ διαπραγματευτεῖ μαζί 
τους.  Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ φάνηκε πό-
σο τοὺς βόλεψε αὐτὴ ἡ ἀδικία...  
Ἐξάλλου, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ γονιὸς 
χαράζει μιὰ πορεία μακριὰ ἀπ᾽ 
αὐτὸ ποὺ λέγεται ἀγάπη, χωρὶς 
ὅρια καὶ διακρίσεις, τί νόημα 

ἔχει νὰ τ᾽ ἀποζητᾷς αὐτὸ ἀπὸ τὰ 
ἀδέρφια;

Ἡ μόνη λύση, γιὰ νὰ βρεῖ 
τὴν ψυχική της ἠρεμία, ἦταν 
νὰ ἀποδεχθεῖ τὰ γεγονότα, νὰ 
τὰ προσπεράσει καὶ νὰ συνεχί-
σει τὴ ζωή της. Μιὰ ζωὴ ὅμως 
γεμάτη δυσκολίες! Θυμήθηκε 
τὰ λόγια τοῦ παπποῦ της: «Τὴν 
προῖκά σου, μικρή μου, νὰ τὴν 
κουβαλᾷς ἐπάνω σου, καὶ αὐτὴ 
γιὰ κάθε ἄνθρωπο δὲν πρέπει νὰ 
εἶναι ἄλλη ἀπὸ τρία πράγματα: 

Καθαρὴ ψυχή, καλλιεργημένο 
μυαλό καὶ προκομμένα χέρια! 
Αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ στὰ πάρει 
κανείς, ὅλα τ᾽ ἄλλα μπορεῖ νὰ 
χαθοῦν...». Πόσο δίκιο εἶχε καὶ 
πόσο προφητικὰ ἀποδείχτηκαν 
τὰ λόγια του!

Φέτος, ἀρκετὰ χρόνια μετὰ 
τόν «ἀποκλεισμό» της, ἀποφά-
σισε νὰ ἐπισκεφθεῖ, ἔστω καὶ γιὰ 
λίγο, τὰ πάτρια ἐδάφη, προτοῦ 
οἱ δικοί της ἐγκατασταθοῦν γιὰ 
τὸ καλοκαίρι.  Ἦταν καρὸς νὰ 
ἀναμετρηθεῖ, ὄχι μὲ τὰ ὑλικά, 
οὔτε μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ 

μὲ τὰ συναισθήματα ποὺ τῆς 
εἶχαν δημιουργηθεῖ ὅλα αὐτὰ 
τὰ χρόνια, ἐξαιτίας τῶν πιὸ πάνω 
καταστάσεων.  Ἡ κοιλάδα τοῦ 
πόνου ἦταν ἐκεῖ καὶ τὴν περί-
μενε...

Πρὸς ἔκπληξή της, ὅλα ἦταν 
διαφορετικά! Τὰ σημάδια τῆς 
κρίσης ἦταν ἁπλωμένα σ᾽ ὅλο τὸ 
σπίτι, κι ἂς μὴν εἶχε τὸ κλειδὶ νὰ 
μπεῖ μέσα. Τὰ κουφώματα ἦταν 
ἐντελῶς φθαρμένα. Οἱ τοῖχοι τοῦ 
σπιτιοῦ χρειάζονταν ἐνίσχυση.  

Ταξίδι... στὴν κοιλάδα τοῦ πόνου

K

K
Ὁ καθένας μας ἔχει ν᾽ ἀντιμετωπίσει τὸ δικό του 

ταξίδι, στὴ δική του ξεχωριστὴ κοιλάδα 
τοῦ πόνου.  Ἂς θυμόμαστε ὅτι στὶς μεγάλες 

δοκιμασίες ἡ πίστη εἶναι ὁδοδείκτης 
ποὺ τελικὰ ὁδηγεῖ στὴ δική μας  Ἀνάσταση.  

Ὅσο παράλογα καὶ νὰ φαίνονται κάποια 
πράγματα, ἄλλο τόσο ἀποκαλυπτικὰ μπορεῖ

 νὰ μᾶς φανοῦν μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ 
διάστημα.  Ἀποκαλυπτικὰ γιὰ τοὺς γύρω μας, 

ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό.
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Ἡ σκεπὴ κατέρρεε. Τὰ δέντρα 
ἦταν ξεραμένα, καθὼς τὸ νερὸ 
ἦταν ἀρκετὰ πλέον ὑφάλμυρο.  
Ὅσο γιὰ τὸ μεγάλο δέντρο τῆς 
αὐλῆς, φαίνεται πὼς εἶχε κοπεῖ 
ἀπὸ καιρό, γιατὶ δὲν ὑπῆρχε 
ἴχνος ἀπὸ τὰ μεγάλα κλαδιά του 
καὶ τὸν χοντρὸ κορμό του.  Ὁ 
κῆπος ἦταν ἐγκαταλελειμμένος 
καὶ τὰ ξερόχορτα ἔκρυβαν καλὰ 
τὰ ἄλλοτε ὄμορφα μονοπάτια. 
Σὰ νὰ ἦταν ἕνα ἄλλο μέρος. Τί-
ποτα δὲν θύμιζε τὴν ἀλλοτινὴ 
ὀμορφιὰ τοῦ τοπίου.

Παρ᾽ ὅλ᾽ αὐτά, δὲν ἔνιωθε 
λύπη, ἀλλὰ ἕνα πάγωμα μέσα 
της.  Ἡ κάθαρση ποτὲ δὲν συ-
νοδεύεται ἀπὸ χαιρεκακία, οὔτε 
πόνο, ἀλλὰ ἀπὸ φόβο καὶ ἔλεος. 
Καὶ ἐδῶ ὁ φόβος ἦταν γιὰ τὸ τί 
συνέπειες μπορεῖ νὰ ἔχουν οἱ 
ἀνθρώπινες πράξεις. Μερικὲς 
φορὲς μοιάζει νὰ συνωμοτεῖ καὶ 
ἡ ἴδια ἡ ζωὴ γιὰ τὴν ἀπόδοση 
δικαιοσύνης.  Ὅταν ὑπάρχει κά-
ποια ἀδικία, καμμία περιουσία 
δὲν εὐδοκιμεῖ καὶ καμμία πρό-
οδος ἢ ἐπιτυχία δὲν ἀντέχει γιὰ 
πολύ.  Ἡ ἀντίστροφη μέτρηση 
εἶναι ἀναπόφευκτη!

Τὴν ἴδια στιγμὴ θυμήθηκε 
κάποιες καλοκαιρινὲς διακοπὲς 
ποὺ μὲ εἶχε φιλοξε-
νήσει.  Ὅταν ἔφτα-
σα, τῆς εἶχα πεῖ πὼς 
αὐτὸ εἶναι τὸ μικρὸ 
σπίτι στόν... Παρά-
δεισο! Θυμήθηκε 
μάλιστα κάποια 
βράδια ποὺ δὲν θέ-
λαμε νὰ βγοῦμε γιὰ 
διασκέδαση, ἀλλὰ 
ξενυχτούσαμε στὴν 
αὐλή, συζητώντας 
ὑπὸ τὸν ἤχο τῶν 
γκιώνηδων καὶ μὲ 
τὸ φῶς τοῦ φαναρι-
οῦ καὶ τῶν πυγολα-
μπίδων! Φοιτήτρι-
ες τότε, μᾶς ἄρεσε 
πολὺ νὰ ἀναλύουμε 
ἀπὸ ψυχολογικῆς 
πλευρᾶς τὰ θέματα 

ποὺ συζητούσαμε. Στὴν παρέα 
μας κάποτε ἦταν καὶ ὁ μεγαλύ-
τερος ξάδερφός της, ὁ ὁποῖος 
τότε ἦταν εἰδικευόμενος ψυχία-
τρος. Πάνω στὴ συζήτηση εἶχε 
πεῖ ὅτι αὐτὸ ποὺ στὴν  Ἑλλάδα 
καλοῦμε «κληρονομικὲς διαφο-
ρές» δὲν εἶναι τίποτ᾽ ἄλλο ἀπὸ 
καλὰ κρυμμένα ἀρνητικὰ συναι-
σθήματα. Μόνο πού, ὅταν ἔρχο-
νται στὴν ἐπιφάνεια, ἀναδύονται 
μὲ τὸν πιὸ ἀρνητικὸ τρόπο. Τὰ 
ὑλικὰ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ εἶναι 
ἡ ἀφορμή, καὶ ὄχι ἡ αἰτία. Αὐτὴ 
εἶναι πάντα μέσα μας!

Ἀλήθεια, πόσο δυστυχὴς 
εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ κουβα-
λάει μέσα του τόσο ἀρνητικὰ 
συναισθήματα, ὥστε νὰ προ-
βαίνει σὲ ἀνορθόδοξες πράξεις! 
Μπορεῖ νὰ κερδίζει περιουσιακὰ 
στοιχεῖα, ἀλλὰ χάνει τὸ νόημα 
τῆς ζωῆς.  Ἀντὶ νὰ προοδεύει 
πνευματικά, ὀπισθοδρομεῖ ἄτα-
κτα, λὲς καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ 
ἀδικούμενου ἀντικαθρεπτίζεται 
κάποιο δικό του σκοτεινὸ κομ-
μάτι ποὺ θέλει νὰ ἐξολοθρεύσει.

Μ᾽ αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἄρχι-
σε νὰ βλέπει τοὺς δικούς της 
μ᾽ ἕναν πόνο. Ποιὸς ξέρει πό-
σο ἐγκλωβισμένοι ἦταν στὶς 

ψυχικές τους ἀδυναμίες.  Ἴσως 
νὰ ὑπῆρχαν κάποιες δικές τους 
πληγὲς ἀπὸ τὴ δική τους νεότη-
τα, τὶς ὁποῖες ποτὲ δὲν μπόρεσαν 
νὰ θεραπεύσουν. 

Σὲ μερικὰ ἐρωτήματα ποτὲ 
δὲν παίρνουμε ἀπαντήσεις.  
Ὅπως καὶ νὰ ἦταν τὰ πράγματα, 
ἡ ἴδια ἔνιωθε ἀληθινὰ ἐλεύθε-
ρη. Πληγωμένη ναί, ὅσο ποτέ!  
Ὄχι ὅμως μπερδεμένη.  Ἡ ἀποχή 
της ἀπὸ κάθε εἴδους διεκδίκηση 
καὶ σύγκρουση τῆς εἶχε χαρίσει, 
μακροπρόθεσμα, τὴν ἀπόλυτη 
ψυχικὴ ἠρεμία.

Ὁ καθένας μας ἔχει ν᾽ ἀντιμε-
τωπίσει τὸ δικό του ταξίδι, στὴ 
δική του ξεχωριστὴ κοιλάδα τοῦ 
πόνου.  Ἂς θυμόμαστε ὅτι στὶς 
μεγάλες δοκιμασίες ἡ πίστη εἶναι 
ὁδοδείκτης ποὺ τελικὰ ὁδηγεῖ 
στὴ δική μας  Ἀνάσταση.  Ὅσο 
παράλογα καὶ νὰ φαίνονται 
κάποια πράγματα, ἄλλο τόσο 
ἀποκαλυπτικὰ μπορεῖ νὰ μᾶς 
φανοῦν μετὰ ἀπὸ κάποιο χρο-
νικὸ διάστημα.  Ἀποκαλυπτικὰ 
γιὰ τοὺς γύρω μας, ἀλλὰ κυρίως 
γιὰ τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό.

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Ἡ Μαρία καὶ ἡ  Ἑλένη ἦταν φίλες ἀπ᾽ τὰ θρανία.  
Ἡ ζωὴ ὅμως τὶς χώρισε, μόλις τέλειωσαν τὸ σχο-
λεῖο. Κι αὐτὴ πάλι, ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια, τὶς 
ἔφερε στὴν ἴδια γειτονιά.  Ἡ Μαρία βρέθηκε νἄχει 
παιδιὰ κι ἐγγόνια.  Ἡ  Ἑλένη, ὕστερα ἀπὸ πολλὰ 
σκαμπανεβάσματα τῆς ζωῆς, ἤτανε μόνη. Κι ἦταν 
τὸ ἀντάμωμα αὐτὸ καὶ γιὰ δυὸ φίλες δῶρο Θεοῦ, 
γιατὶ ἡ μία συμπλήρωνε τὴν ἄλλη...

Τὸ καλοκαίρι, ἄλλοτε μὲ τὶς ζέστες του καὶ ἄλλο-
τε μὲ τὰ καπρίτσια τοῦ καιροῦ, οἱ δυὸ φίλες συνα-
ντιόντουσαν τοὐλάχιστον 
μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα, 
ὅταν γύριζαν ἀπ᾽ τὴ λα-
ϊκή, καὶ ἔπιναν κάτι σὲ 
κάποιο καφενεδάκι τῆς 
γειτονιᾶς τους λέγοντας 
τὰ νέα τους, ποὺ τελει-
ωμὸ δὲν ἔχουν, ὅταν οἱ 
ἄνθρωποι εἶναι κοντὰ ὁ 
ἕνας στὸν ἄλλο.

Σ᾽ ἕνα τέτοιο ἀντάμω-
μα, ἡ  Ἑλένη πῆγε νω-
ρίτερα στὸ καφενεδάκι. 
Καθὼς ἠρεμοῦσε, κάτι 
τὴν ἀπορρόφησε ἔντονα, 
ἀφοῦ δὲν κατάλαβε τὴ 
φίλη της, ποὺ εἶχε ἔρθει.  
Ὅταν ἦρθε ἡ Μαρία κοντά της, ἀφοῦ παρήγγει-
λε τὸν καφέ της, κάθισε δίπλα καὶ τὴ ρώτησε τί 
σκεφτότανε καὶ ἦταν τόσο ἀπόμακρη.  Ἡ  Ἑλένη 
ξαφνιάστηκε, ὅταν τὴν εἶδε, καὶ τῆς εἶπε χαμογε-
λαστά: «Ξέρεις, κοίταζα τὰ χέρια μου, ποὺ τὰ εἶχα 
ἀκουμπήσει στὴν ποδιά μου, γιὰ νὰ ξεκουραστοῦνε 
λίγο τὰ ταλαίπωρα ἀπὸ τὸ κουβάλημα τῆς λαϊκῆς, 
καὶ σκεφτόμουνα...».

Ἡ Μαρία γέλασε, καὶ πίνοντας τὸν καφέ της, 
ποὺ ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε ἔρθει, τὴν πλησίασε ἀκόμα 
περισσότερο καὶ τὴ ρώτησε: «Καὶ τί σκεφτόσουνα 
βλέποντάς τα;».  Ἡ  Ἑλένη γιὰ μιὰ στιγμὴ μετάνιωσε 
γι᾽ αὐτὸ ποὺ τῆς εἶχε ξεφύγει.  Ἀλλὰ τώρα πιὰ δὲν 
θὰ μποροῦσε νὰ κάνει πίσω.  Ἔπρεπε νὰ μιλήσει, 
ἐπειδὴ ἤξερε ὅτι ἡ Μαρία δὲν θὰ τὴν ἄφηνε ἥσυχη, 
ἂν δὲν μάθαινε τί σκεφτότανε.

« Ὡς φαίνεται», εἶπε ἡ  Ἑλένη, «κοίταζα κατὰ 
τέτοιο τρόπο τὰ καημένα τὰ χέρια μου, ἔτσι κου-
ρασμένα καὶ ταλαιπωρημένα ποὺ ἤτανε...  Ὁπότε 
ἐκεῖνα μὲ ρώτησαν: “Γιατί μᾶς κοιτᾷς ἔτσι;”. Μπρά-
βο, εἶπα, κοίτα ποὺ κατάλαβαν τὶς σκέψεις μου!  

Ἀλλ᾽ ἔπρεπε ν᾽ ἀπαντήσω, γιατὶ αὐτὰ μὲ κοίταζαν 
κατάματα. “ Ὅταν σᾶς βλέπω τόσο κουρασμένα, σᾶς 
λυπᾶμαι, σκεφτόμενη τί ἔχετε τραβήξει τὰ χρόνια 
ποὺ ἔχουν περάσει!” – “Γιατί, μόνο ἐμεῖς, εἶπαν τὰ 
χέρια, δείχνουμε τὸ πέρασμα τῶν χρόνων; Τὸ ὑπό-
λοιπο σῶμά σου νομίζεις ὅτι εἶναι σὲ καλύτερη κα-
τάσταση;”. Κόμπιασα καὶ προσπάθησα κάτι νὰ πῶ: 
“Δὲν ἀντιλέγω, δίκιο ἔχετε.  Ἀλλὰ ἂν ὁ λαιμός, ἂς 
ποῦμε, δείχνει τὰ χρόνια ποὺ πέρασαν, βάζω ἕνα μα-
ντηλάκι, ἢ τὸ φόρεμα ποὺ φοράω ἔχει γιακά.  Ἂν τὰ 

μπράτσα ἔχουν πρόβλημα, 
τὰ ροῦχα ἔχουν μανίκια.  
Ὅσο γιὰ τὰ πόδια, βάζω 
μακριὰ φούστα ἢ παντε-
λόνι.  Ἂν πεῖς γιὰ τὸ πρό-
σωπο, δὲν μπορῶ νὰ κάνω 
καὶ πολλὰ πράγματα, ὅπως 
κάνουν πολλοὶ ἄνθρωποι, 
καὶ κυρίως οἱ γυναῖκες, κα-
ταφεύγοντας σὲ λίφτινγκ 
κτλ., προσπαθώντας νὰ 
ξεγελάσουν τοὺς ἄλλους 
γιὰ τὴν ἡλικία τους, καὶ 
πιὸ πολὺ τὸν ἑαυτό τους. 
Μὲ μὲ κοιτάζετε ἔτσι.  Ἐγὼ 
δὲν ἀσχολοῦμαι μὲ τέτοια. 
Δόξα τῷ Θεῷ, δὲν τἄχω 

ἀκόμη χαμένα. Βολεύομαι μὲ κάποια κρέμα πότε-
πότε, ἂν καὶ ξέρω ὅτι δὲν γίνονται θαύματα, γιατὶ ὁ 
χρόνος δὲν ξεγελιέται μὲ τίποτε. Τὸ μόνο ποὺ ἔχω 
παρατηρήσει εἶναι ὅτι τὸ πρόσωπο φαίνεται καλύ-
τερο, ὅταν εἶμαι χαρούμενη καὶ ἤρεμη”.

Τὰ χέρια ἱκανοποιήθηκαν μὲ κεῖνα ποὺ εἶχα πεῖ, 
καὶ μοῦ εἶπαν: “Λοιπόν, μὴν προσπαθεῖς νὰ μᾶς 
κρύβεις, γιατὶ ντρέπεσαι πῶς ἔχουμε γίνει. Μόνο 
βάζε μας καὶ κάποια κρέμα. Καὶ μὴν ξεχνᾷς ὅτι μαζὶ 
ἔχουμε περάσει μέχρι τώρα κι ὅτι ἔχουμε βοηθήσει 
καὶ σένα καὶ ὅποιον ἄλλον ἤθελες ἀγόγγυστα. Καὶ 
νὰ εὔχεσαι νἄμαστε καλὰ καὶ σὺ καὶ μεῖς γιὰ τὸ 
ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μας...”, εἶπαν καὶ σώπασαν, 
γιατὶ εἶδαν πὼς εἶχες ἔρθει κι ἐσύ...».

Ὕστερα ἀπὸ τήν «ἐξομολόγηση», ἡ  Ἑλένη γύ-
ρισε καὶ κοίταξε τὴ Μαρία, καὶ τὰ μάτια της ἦταν 
δακρυσμένα. Αὐτὴ τὴν πλησίασε, τὴν ἀγκάλιασε 
καὶ τῆς εἶπε: «Μὴν τρομάζεις, καλή μου φίλη, γιὰ 
τὰ χρόνια ποὺ περνᾶνε. Μαζὶ θὰ γεράσουμε!».

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Γιατί μᾶς κοιτᾷς ἔτσι;
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Ἐπιστράτευση ἡλικιωμένων
Ἡ λέξη ἐπιστράτευση θυμίζει μὲν ἐμπόλε-

μη κατάσταση, ἀλλὰ ἐπιτρέψτε μου νὰ μὴν τὴν 
θεωρῶ καὶ πολὺ ἄστοχη ἢ ἀταίριαστη στοὺς 
σημερινούς, δίσεκτους καιρούς. Τὸ σκέφτηκα 
τὸ ζήτημα, ὅταν μοῦ παραπονέθηκε φίλη «ὅτι 
διέκοψε τὸ φροντιστήριο  Ἀγγλικῶν ὁ ἐγγονός 
της, ἐπειδὴ οἱ γονεῖς του δὲν εἶχαν νὰ πληρώ-
σουν τὰ δίδακτρα».

Ὅλοι οἱ ἡλικιωμένοι, ὅσοι διατηροῦμε πνευ-
ματικὲς καὶ σωματικὲς δυνάμεις, ἰδοὺ πεδίο 
δράσης! Μιὰ δεύτερη εὐκαιρία δημιουργικῆς 
ἀπασχόλησης ἂς δώσουμε στὸν ἑαυτό μας, ἀντὶ 
νά «σκοτώνουμε τὴν ὥρα μας» μπροστὰ στὴν 
τηλεόραση ἢ σὲ ἄσκοπες πολιτικὲς καὶ ἀθλη-
τικὲς συζητήσεις σὲ διάφορες συγκεντρώσεις. 
Ποικίλες οἱ εὐπρόσδεκτες προσφορές μας:  Ὁ 
πρώην ἐκπαιδευτικὸς θὰ βοηθήσει στὰ μαθήμα-
τα, ἡ πρώην μοδίστρα θὰ μάθει τὰ στοιχειώδη 
τῆς ραπτικῆς σὲ νέα κορίτσια, ὁ συνταξιοῦχος 
γιατρὸς θὰ δώσει γνώσεις γιὰ πρῶτες βοήθει-
ες, ὁ μηχανικὸς θὰ διδάξει σχέδιο, ποὺ ὅσοι τὸ 
πληρώσαμε στὰ εἰδικὰ φροντιστήρια ἀκόμη τὸ 
θυμόμαστε, αὐτοὶ ποὺ ξέρουν ξένες γλῶσσες θὰ 
μελετήσουν μὲ τὰ ἄπορα παιδιά. Καὶ ὁ καθένας, 
ἀνάλογα μὲ τὶς γνώσεις ποὺ κατέχει, ἂς βοηθήσει 
μὲ ὁλοπρόθυμη καρδιά.

Διαβάζω ὅτι πολλὰ ἱδρύματα ποὺ προστα-
τεύουν παιδιά βρίσκονται σὲ δεινὴ θέση, ὄχι 
μόνο λόγῳ περικοπῶν 
τῶν κρατικῶν ἐπιδο-
τήσεων, ἀλλὰ κυρίως 
λόγῳ μείωσης τῶν ἰδι-
ωτικῶν προσφορῶν. 
«Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ 
τοῦ μὴ ἔχοντος»...

«Ἀλλήλων τὰ βάρη 
βαστάζετε», μᾶς προ-
τρέπει ἡ πίστη μας, καὶ 
αὐτὸ θέλει ἐφαρμογὴ 
στὴν πράξη.

Τό «ὅλοι μαζί» 
στὴν τραγικὴ συγκυ-
ρία ποὺ περνᾶ ἡ χώρα 
καὶ ὁ λαός μας ἂς γίνει 
τρόπος ζωῆς.

Οἰκογένεια

Αὐτὸς θεμελίωσε τὸ σπίτι μας.
Αὐτὸς τὸ προστατεύει.
Ἐμεῖς ἁπλᾶ ἀφεθήκαμε στὴ Χάρη Του,
στὴν περιρρέουσα ἀγάπη Του.

Παιδιὰ κι ἐγγόνια 
ἀξίζουν κάθε μέρα
τὸν κόπο μας, τὸν χρόνο μας
καὶ τὴ λαχτάρα τῆς καρδιᾶς μας.

Στὸ σπιτικό μας διημερεύει μιὰ ἀνοιχτὴ ἀγκαλιά,
 λόγια παρήγορα, δουλειά περίσσια.
Δὲν εἶναι ἁπλᾶ ἕνα καταφύγιο·
εἶναι καὶ ὁρμητήριο γιὰ νέους ἀγῶνες.

Ἐμπρὸς στὴ θάλασσα τῆς σύγχρονης ζωῆς 
μὲ τιμονιέρη  Ἐκεῖνον.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Ἀπὸ τὸ πέρασμα Ἀπὸ τὸ πέρασμα 
τῆς Μαριάνθηςτῆς Μαριάνθης
ΜΑΡΙΑΝΘΗ  
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΑΝΔΡΕΑΣΑΚΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑ,  
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1915, 320 σελ.

Ἡ συγγραφέας Μαριάνθη  
Ἀνδρεασάκη ἦταν στενὴ συ-
νεργάτις τῆς ἀείμνηστης Μαί-
ρης Κωτσοπούλου καί, ὅπως θὰ 
θυμοῦνται οἱ παλαιότερες ἀπὸ 
τὶς ἀναγνώστριες τοῦ Κόσμου 
τῆς  Ἑλληνίδος, σχεδὸν σὲ κάθε 
τεῦχος ὑπῆρχε κείμενό της.

Τὸ βιβλίο δὲν ἐκδόθηκε, γιὰ 
νὰ διεκδικήσει δάφνες λογο-
τεχνικῆς κριτικῆς.  Ὅπως πολὺ 

εὔστοχα τονίζει ἡ κυρία Ναυ-
σικᾶ  Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, ἡ ὁποία 
ἐπιμελήθηκε τὴ συγκέντρωση 
τῆς ὕλης καὶ τὴν ἔκδοση, εἶναι 
ἀφιερωμένο στοὺς συνοδοιπό-
ρους τῆς ἐν Χριστῷ πορείας.

Ἀποτελεῖ κατάθεση ψυχῆς, 
καὶ ἀπὸ τὶς σελίδες του ἀναβλύ-
ζει ἡ βιωμένη, ὁλόψυχη ἀποδοχὴ 
τοῦ θελήματος τοῦ Κυρίου, ὅπως 
τὴν ἀπέδειξε ἡ συγγραφέας ἀπὸ 
τὴν ἀρχὴ τῆς μακρόχρονης βα-
σανιστικῆς ἀσθένειάς της μέχρι 
τὸν θάνατό της.

Τὰ πιὸ λυρικὰ κείμενα –ποι-
ήματα καὶ πεζά– εἶναι ἐκεῖνα 
στὰ ὁποῖα ὑμνεῖ τὴν Πίστη, τὴν  
Ἀγάπη καὶ τὴν ἀκλόνητη  Ἐλπί-
δα τῆς  Ἀνάστασης.  Ὁ πλούσι-
ος συναισθηματικός της κόσμος 
ξετυλίγεται μπροστά μας. Ζοῦμε 
μαζί της συγκλονιστικὰ περιστα-
τικά, ἀληθινὲς ἱστορίες, γλυκό-
πικρες κάποιες φορές, πολύτιμα 
διδάγματα, ὁδοδεῖκτες γιὰ μιὰ 
ζωὴ ὅπου γίνεται καθημερινὸ βί-
ωμα ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.

Παραθέτω ἕνα ποίημα:

Ἀναλογίζομαι τὸ χθές
χωρὶς παραπόνο.

Τὸ αὔριο περιμένω εἰρηνικά...
Θα ̓ ρθεῖ ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ μου,
κομμένο στὰ μέτρα τῆς ἀντοχῆς μου.

Γιὰ τὴ σωτηρία μου!...

Καὶ ἀπόσπασμα ἀπ᾽ τὸ πεζό 
«Τὸ ξυπνητήρι»:

«Μέσα στὴν κάθε καρδιὰ 
ὑπάρχει πλοῦτος συναισθημά-
των, ζεῖ ἡ καλοσύνη, ἡ ἀγάπη καὶ 
κάθε εὐαισθησία, ἀρκεῖ νὰ τὴν 

ξυπνήσει κάποιο “ξυπνητήρι”, 
κάποιο γεγονός, καὶ νὰ τὴ βγάλει 
ἀπὸ τὴ νάρκη της».

Καὶ ἀξίζει, θαρρῶ, νὰ ἀναφέ-
ρω τὸ ἀπόφθεγμά της: «Τὸ πιὸ 
ἄκαρπο πρᾶγμα στὴ ζωὴ εἶναι ἡ 
στεναχώρια.  Ἀπ᾽ ὅλα κερδίζει 
κανείς, ἀπὸ ἐκείνην τίποτα».

Ἡ εὐγενικὴ ψυχή της ἂς με-
σιτεύσει γιὰ μᾶς.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Τὸ ἀπόφθεγμά της: «Τὸ πιὸ ἄκαρπο πρᾶγμα 
στὴ ζωὴ εἶναι ἡ στεναχώρια.  Ἀπ᾽ ὅλα κερδίζει 

κανείς, ἀπὸ ἐκείνην τίποτα».
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Εἰς Μνημόσυνον
Μαρία  Ἀδάμη

Ὅσοι εἴχαμε τὴν ἐξαιρετικὴ 
εὐλογία στὴ ζωή μας νὰ γνω   ρί-
σουμε τὴ Μαρία  Ἀδάμη, μπο-
ροῦμε μὲ βεβαιότητα νὰ ποῦ με 
ὅτι προπέμπουμε μιὰ ὁσιακὴ 
ψυχή. Σαρκικὴ καὶ πνευ μα τικὴ 
οἰκογένεια, πλῆθος ἀδελφῶν, 
συνεργατῶν καὶ φίλων, καὶ 
βέβαια οἱ γενιές τῶν γυναικῶν 
ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸ Φοι τη τι κὸ 
Οἰκοτροφεῖο τὰ 43 χρόνια τῆς 
ἐκεῖ δια κο νί ας της, προσευ χό -
μαστε γιὰ τὴ μακαρία ἀνάπαυσή 
της στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, 
ὅπου πιστεύουμε ὅτι ἤδη αὐ-
λίζεται. 

Ὁ λόγος μας –κατ᾽ ἀνάγκην– 
λόγος φτωχὸς καὶ ἀνα ντί στοι  χος 
πρὸς τὰ πράγματα. Εἶναι ὅμως 
ἐσωτερικὴ ἀνά γκη, εἶναι χρέος 
ἀπέναντι στὴν ἱστορία αὐτοῦ 
τοῦ ἔργου, καὶ εἶναι καὶ ἐλάχι-
στη κατά θε  ση εὐγνωμοσύνης 
γιὰ ὅσα ἐκείνη μᾶς πρόσφερε. 
Καί, βέβαια, καὶ τί δὲν μᾶς πρό-
σφερε!  Ἡ ζωή της ὅλη, μιὰ ἄνευ 
ὅρων προσφο ρὰ στὸν Θεὸ καὶ 
στὸν ἄνθρωπο!

Ἡ Μαρία  Ἀδάμη, ἕβδομο 
ἀπὸ τὰ ἐννέα παιδιὰ τοῦ  Ἀδὰμ 
καὶ τῆς Χρυσούλας, γεννήθη-
κε σὲ μιὰ ἀστικὴ συνοικία τῆς  
Ἀθή νας, στὴν ὁδὸ Χίου 4, στὴν 
ἐνορία τοῦ  Ἁγίου Παύλου, στὶς 
23  Ἰουνίου τοῦ 1924. Οἱ γονεῖς 
της, ἄνθρωποι μὲ μεγάλη εὐ -
σέ βεια, παρὰ τὶς ἀντιλήψεις τῆς 
ἐποχῆς καὶ τοὺς πε ριο ρι σμοὺς 
τῆς πολυτεκνίας, ἔδωσαν προτε-
ραιότητα στὴν κατὰ Θε όν, ἀλ λὰ 
καὶ στὴν κατὰ κόσμον μόρφωση 
τῶν τέκνων τους· καὶ ὄχι μόνο 
τῶν τριῶν ἀγοριῶν, ἀλλὰ ἐξίσου 
καὶ τῶν ἕξι κο ριτσιῶν. 

Ἡ μόρφωση καὶ ἡ παιδεία 
ποὺ φρόντισαν νὰ τοὺς προσ -
φέ  ρουν μὲ μεγάλες θυσίες δὲν 
ἦταν μόνο διανοητική, ἀλ λὰ 
καὶ αἰ σθητική. Σχεδὸν ὅλα τὰ 
παιδιὰ ἔκαναν μουσική, κά ποια 
ἔ παι ζαν πιά νο ἢ βιολί, καὶ ὅλα 
τραγουδοῦσαν ὡς μέ λη χο ρῳ-
δίας, κάνο ντας διαφορετικὲς 
φωνές. Κάτι σὰν τὴν οἰ κογένεια 
Τρὰπ στή «Μελῳδία τῆς Εὐτυ-
χίας».  Ἡ Μαρία ὅμως ἦ ταν ἕνα 
πολύ πλευ ρο μου σικὸ ταλέντο. 
Μεταξὺ ἄλλων, διέθετε μιὰ 
σπά νια φωνή, κα τάλ ληλη γιὰ 
θρη σκευτικὴ μουσική, γιὰ τὸ 
μουσικὸ εἶδος τοῦ ὀρατορίου, 
τέ τοια ποὺ δὲν συνα ντᾷ κανεὶς 
εὔκολα, ὅπως εἶχαν διακρί νει 
σπου δαῖοι δάσκαλοι φωνητικῆς.  
Ἔχοντας ὅμως ἐνταχθεῖ ἀπὸ τὴν 
πολὺ νεανική της ἡλικία στὴν  
Ἀδελφότητα Εὐ σέ βει α, τὸ θεῖο 
αὐτὸ δῶρο τὸ ἔ θεσε ὄχι στὴν 
ὑπηρεσία μιᾶς πολ λὰ ὑποσχό-
μενης καρριέρας, ἀλ λὰ στὴν 
ὑπηρεσία τοῦ ἔρ γου τοῦ Θεοῦ!  
Ἤδη ἀπὸ τὸ 1945 συμμετεῖχε 
στὸν Τομέα Χο ρῳ δίας, ὅπου 
καὶ παρέμεινε σταθερά, ὅσο αὐ-
τὸς διατηρήθηκε, μέ χρι τὰ μέσα 
περίπου τῆς δεκαετίας του ᾽80.  
Ἔχει, ἐπίσης, στὸ ἐνεργητικό της 
συμμετοχὴ σὲ πολλὲς ζω ντα νὲς 
πα ρου σιά σεις τῆς Χορῳδίας τῆς 
Εὐσέβειας, ὅπως καὶ σὲ πολλές, 
ἀπαιτητικότατες ἠχο  γρα φή σεις 
γιὰ τοὺς δίσκους ποὺ κυκλο-
φόρησαν ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ Χο-
ρῳδία.  Ὡς μο νῳ δὸς πρόσφερε 
συγκλονιστικὲς ἑρμηνεῖες τόσο 
στὸ  Ὀρατόριο «Κοι νω νι κός», σὲ 
στίχους Γ. Βερίτη καὶ μουσικὴ  
Ἑλένης Οἰκονο μο πού λου, ὅσο 

καὶ στὸ  Ὀρατόριο « Ἡ Γέννηση 
τοῦ Λυτρωτῆ», σὲ στίχους Γ. Βε-
ρίτη καὶ μου σικὴ Σὰρλ Γκου νώ. 

Ἀλλὰ καὶ στὸ Οἰκοτροφεῖο 
ἐνίσχυε τὶς φοι τήτριες ποὺ ἀσχο-
λοῦνταν μὲ τὴ μουσικὴ καὶ προ-
σπαθοῦσε νὰ ἐμπνεύσει σὲ ὅλες 
τὴν ἀγάπη γιὰ τὴ μουσική. Καὶ 
βέβαια τὸ πιάνο στὴν τραπεζαρία 
τοῦ Οἰκο τρο φείου, τοὐλάχιστον 
ὅπως τὸ θυμᾶμαι, δὲν ἦταν ἕνα 
δια κο σμη  τικὸ ἔπιπλο...  Ἐπίσης 
ἀλησμόνητες μοῦ ἔχουν μεί νει 
οἱ στιγ μὲς ποὺ μᾶς τραγουδοῦσε 
ἢ μᾶς ἔψαλλε σὲ στενὸ κύκλο 
ἢ ὅταν πρόθυμα μᾶς ἔπαιζε ἐπὶ 
τόπου ὁποιαδήποτε μελῳδία τῆς 
ζη τούσαμε μὲ τὴ φυσαρμόνικά 
της...

Ὅπως μοῦ διηγιόταν ἡ μη-
τέρα μου καὶ ἀδελφή της, ἡ 
Μαρία ἀπὸ μικρὸ παιδὶ εἶχε μιὰ 
ἰδιαίτερη χάρη πάνω της, ποὺ 
γινόταν ἀμέσως ἀντι ληπτὴ ἀπ᾽ 
ὅλους.  Ἦταν φανερὸ ὅτι ἀπὸ 198
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τὴν πολὺ νεανική της ἡλικία 
δέ χ θηκε κλήση ἱερή. Πάνω, 
λοιπόν, στὸ στημόνι τῆς θείας 
αὐτῆς κλή σης, ὕφανε τὸ πέπλο 
τῆς ζω ῆς καὶ τῆς διακονίας της, 
ἀφοῦ πρῶτα πέταξε ὅλα τὰ πε-
ριτ τὰ βαρίδια τῆς ματαιοδοξίας 
καὶ τῆς κοσμικότητας. 

Πέρασε ἀπ᾽ ὅλα τὰ μετερίζια 
τοῦ χριστιανικοῦ ἔργου: Κα -
τηχήτρια στὴν ἐνορία τοῦ  Ἁγί-
ου Παύλου ἀλλὰ καὶ στὴν  Ἁγί α 
Παρασκευὴ καὶ μέλος τοῦ συμ-
βουλίου τῆς ΧΦΕ ἀπὸ τὸ 1945 
μέχρι τὸ 1948. Τὸ 1945 ξεκινάει 
καὶ ἡ συμμετοχή της στὸν Τομέα 
Χορῳδίας.

Μαζὶ μὲ τὴν ἔνταξή της στὴ 
μοναστικὴ  Ἀδελφότητα «Εὐ-
σέ  βεια», τὸ 1946, ποὺ ἔγινε 
πρὶν ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση 
τῶν σπουδῶν της στὴ Φιλοσο-
φικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου  
Ἀθηνῶν, δί νει τα πεινὰ τό «πα-
ρών» ὅπου τῆς ζητηθεῖ. Σύμ-

φωνα μὲ μαρ τυρίες πολ λῶν, 
ὁ π. Σεραφεὶμ Πα πα κώ στας μὲ 
τὸ ἀλάν θα στο αἰσθητήριό του 
τὴν ἔχει ξεχωρίσει καὶ τὴν θεω-
ρεῖ στέ λε χος πρώτης γραμμῆς, 
χωρὶς ἐκείνη νὰ ἔχει δείξει ποτὲ 
τὴν πα ραμικρὴ φιλοδοξία...

Ἀπὸ τὸ 1950 μέχρι τὸ 1960 
θὰ κάνει ἐπὶ τρία χρόνια τὸν Κύ-

κλο Μελέτης  Ἁγίας Γραφῆς στὴ 
ΧΦΕ, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ Φρο  -
ντιστήρια ἀρωγῶν καὶ τακτικῶν 
μελῶν τῆς ΧΦΕ ἐπὶ 4 χρό  νια. 
Παράλληλα, ἐντάσσεται στὸν 
Τομέα Σύνταξης τοῦ πε ριο δικοῦ  
Ἡ Ζωὴ τοῦ Παιδιοῦ, ὅπου πα-
ρέμεινε ἐνεργὰ πε ρίπου μέχ ρι 
καὶ τὸ 2000. Μάλιστα, ἀπὸ τὸ 
1960 μέχρι τὸ 1967 θὰ εἶναι καὶ  
Ὑπεύθυνη Σύνταξης τοῦ περιο-
δικοῦ, θέση στὴν ὁποία θὰ τὴν 
διαδεχθεῖ ἡ ἐπίσης ἀείμνηστη 
ἀδελφή της, Μαργαρίτα Παντα-
ζοπούλου.

Στὴ δεκαετία τοῦ ᾽60, σὲ μιὰ 
ταραγμένη δεκα ε τία, ποὺ θὰ ξε-
κινήσει μὲ τὸν ἐπώδυνο χωρισμὸ 
στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ χρι  στια νι κοῦ 
ἔργου τὸ 1959, θὰ κληθεῖ νὰ 
ἀναλάβει τὴ διεύ θυν ση τοῦ Φοι-
τητικοῦ Οἰκοτροφείου Θηλέων 
« Ὁ  Ἀπόστολος Παῦ λος».  Ἐκεῖ 
ἔγραψε τὸ μεγάλο κεφάλαιο τῆς 
ζωῆς καὶ τῆς δια κονίας της.  Ἐκεῖ 

κατέθεσε ὅλο της τὸ εἶναι.  Ἀνα-
λώθηκε ψυ χικὰ καὶ σω ματικά, 
καὶ σαφῶς ἔφθειρε ἀνεπανόρ-
θωτα τὴν ὑγεία της.  Ἀλ λὰ τὸ 
ἀντάλλαγμα αὐτῆς τῆς ἀσύμμε-
τρης προσφορᾶς, ποὺ δὲν τῆς 
ἐπέτρεπε νὰ ἀποσυρθεῖ ὅσο θὰ 
ἤ θε λε εἰς τὰ ἴδια, ποὺ δὲν τῆς 
ἄφηνε ἀρκετὸ χρόνο οὔτε γιὰ 

στοι χει ώδη ἀνασύνταξη τῶν δυ-
νάμεών της, ἦταν ὅτι παρέμεινε 
μέ σα στὴν πραγμα τι κό τη τα καὶ 
στὰ προβλήματα τῶν νέων ἀν-
θρώπων καὶ ὄχι σὲ ἕνα δι κό της 
σύμπαν. 

Τὸ Οἰκοτροφεῖο πρό σφερε 
στὶς φοιτήτριες τῆς περιφέρειας 
ὄχι ἁπλῶς ἕνα ἀσφα λὲς χριστια-
νικὸ κατά λυ μα, ἀλλὰ ἕνα ζεστὸ 
σπίτι, μιὰ οἰ κο γένεια καὶ μιὰ 
μητρικὴ καὶ φι λικὴ ὑποστήριξη. 
Πα ράλ λη  λα, χάρη στὴν προσω -
πικότητα τῆς Μα ρί ας  Ἀδά μη, τὸ 
Οἰκοτροφεῖο ὑπῆρξε γιὰ πολλὲς 
κοπέλ λες ποὺ πέρασαν ἀπὸ ἐκεῖ 
ἕνα δεύτερο Πανεπιστήμιο σὲ 
θέ μα τα κατάρ τι σης στὴ χριστια-
νικὴ πίστη καὶ ζω ή, ἀλλὰ καὶ σὲ 
θέματα κοι νωνικῆς ἀγωγῆς καὶ 
πολιτισμοῦ. Στὸ Οἰκοτροφεῖο ἡ 
Μα ρία  Ἀδάμη θὰ παραμείνει 
ἐνεργὰ μέχρι καὶ τὸ 2003 περί-
που, καὶ ὡς φυσικὴ παρουσία 
μέχρι καὶ τὸ 2007, ὅ ταν θὰ κλεί-
σει πλέ ον καὶ θὰ ἐγκαταλειφθεῖ 
τὸ κτήριο τῆς ὁ δοῦ Παπαδια μα -
ντοπούλου 117.  Ὁ Τομέας τοῦ 
Οἰκοτροφείου πα ρέμεινε ἴσως 
ἀπὸ τοὺς λιγώτερο προβεβλημέ-
νους τοῦ χριστια νι κοῦ ἔργου. Κι 
ὅμως, γιὰ παρὰ πολ λοὺς ἔβαλε 
βαθιὰ τὴ σφραγίδα του στὴ ζωή 
τους, ἐνῷ ὠφέ λη σε πολλαπλὰ 
τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ τὴν  
Ἐκκλησία μας.

Παράλληλα μὲ τὴν ἀνάλη-
ψη τοῦ ἔργου τοῦ Οἰκο τρο φεί-
ου τὸ 1960, ἡ Μαρία  Ἀδάμη 
ἐπὶ 7 χρόνια διατηρεῖ καὶ ἕναν 
Κύκλο  Ἀδελφῶν Νοσο κό  μων. 
Καὶ ἀσφαλῶς ὑπάρχουν πολ-
λὰ πού, εἴτε ἀπὸ ἄγνοια εἴ τε γιὰ 
οἰκονομία χρόνου, παρα λεί ψαμε 
νὰ ἀνα φέ ρου με.

Ἡ παρουσία της ἦταν ἔντονη 
καὶ καταλυτική, καὶ ταὐ τόχρονα 
ἁπλή, φωτεινή, ἰλαρή.  Ἀνάλογη 
ἦταν καὶ ἡ δια κονία της. Διακο-
νία μὲ ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ 
ποὺ δὲν συνα ντᾷ κα νεὶς συχνά. 
Καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι 
διαφορετικά, μιᾶς καὶ ἡ Μα  ρία  

K

K
Μὴν ποῦμε ὅτι αὐτὰ εἶναι καλά, ἀλλὰ γιὰ 

ἄλλες ἐποχές...  Ὅτι οἱ ἱεραπόστολοι ἀνήκουν 
στὸ πα ρελ θόν... Σίγουρα, πολλὰ ἀλλάζουν 

γύρω μας, καί, ἴσως, καλῶς ἀλλά ζουν. Καί σὲ 
πολλὰ πρέπει νὰ ἀλλάξουμε κι ἐμεῖς. Σὲ πολ-
λά!  Ὄχι ὅμως στὸ Πνεῦμα τῆς  Ἀγάπης καὶ τῆς 
Θυσίας, ποὺ μᾶς ἄφη σε κληρονομιὰ μὲ τὴ ζωή 

της ἡ Μαρία  Ἀδάμη.  Ὄχι σ᾽ αὐτό!
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Ἀδάμη ἦταν ἕνα πολὺ ξεχωριστὸ 
πρόσωπο, προι κι σμέ νο μὲ σπά-
νια πνευματικὰ ἀλλὰ καὶ διανοη-
τικὰ χα ρί σμα τα, συνται ριασμένα 
σὲ ἕνα ἁρμονικὸ σύνολο. Μιὰ 
ἀφοσιωμένη μαθήτρια τοῦ Κυ-
ρίου, μιὰ κεχαριτωμένη εὐαγγε-
λίστρια, ποὺ ἀκτι νοβολοῦσε τὸ 
Φῶς τοῦ Χριστοῦ, ὅπου κι ἂν 
βρισκόταν, ὅ,τι κι ἂν ἔκανε· ἀπὸ 
τὸ πιὸ ὑψηλὸ μέχρι τὸ πιὸ ταπει-
νό. Καὶ εἶμαι σὲ θέση νὰ γνω-
ρίζω ὅτι ὁ βίος της ἦταν ἀληθινὰ 
ἀσκητικός. Βίος ἀπὸ τὸν ὁποῖον 
δὲν ἔλειπαν τὰ πολλὰ ταπεινὰ 
διακονήματα, τὰ ὁποῖ α ἔκανε 
ἀθόρυβα καὶ διὰ βίου. 

Συγκροτημένη, καταρτισμέ-
νη, καλλιεργημένη, δια βα σμέ  νη, 
μὲ μυα λὸ κοφτερὸ καὶ λόγο τεκ-
μηριωμένο, τέτοιον ποὺ δύ σκο -
λα μπο ροῦσες νὰ ἀποκρούσεις. 
(Μᾶς ἔλεγε ὅτι κάποτε ὁ Καθη-
γητὴς Θεοδωρακόπουλος σὲ 
μιὰ προφορικὴ ἐξέταση τῆς εἶχε 
βάλει 10 στρογγυλό.  Ἡ εἰρω-
νεία ἦταν, ὅπως πρόσθετε, ὅτι 
οἱ διάφορες ὑποχρεώσεις δὲν 
τῆς εἶχαν ἐπιτρέψει νὰ διαβάσει 
ἱκανοποιητικά.  Ἡ ἐξήγηση τοῦ 
σπουδαίου ἐκείνου Καθηγητῆ 
Φιλοσοφίας γιὰ τὸν βαθμὸ ἦταν 
ὅτι εἶχε ἐκτιμήσει ἰδιαίτερα τὴ 
δύναμη τοῦ συλλογισμοῦ της!)

Μὲ δυὸ λόγια, ἡ Μαρία  Ἀδά-
μη ἀπέ πνε ε μιὰ ἰσορροπία, μιὰ 
σταθερότητα, μιὰ στιβαρότητα 
καὶ μιὰ ἐπιβλητικότητα, ἀπὸ τὰ 
ὁποῖα δὲν ἀπου σίαζε ὅμως ποτὲ 
ὁ ἀγαπητικὸς καθο δη   γητικὸς λό-
γος καὶ ἡ ἔμπρακτη, θυσια στι κὴ 
καὶ λεπτὴ ἐν συναί σθηση γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο ποὺ εἶχε ἀπέναντί της, 
καὶ ἰδιαί τερα τὸν νέο ἄνθρωπο.

Ἦταν ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ 
σοῦ ἔλεγε πάντοτε τὴν ἀλή   θεια 
(ὅπως τοὐλάχιστον τὴν ἀντιλαμ-

βανόταν ἐκείνη) μὲ θάρ  ρος καὶ 
χωρὶς περιστροφές, ἀλλὰ συγ-
χρόνως μὲ σεβασμό, διάκριση 
καὶ ἀγάπη.  Ἕνα πρόσωπο ποὺ 
μποροῦσες ἀνεπιφύλακτα νὰ 
ἐμπιστευθεῖς καὶ ποὺ ἤσουν 
σίγουρος ὅτι δὲν ἐπρόκειτο νὰ 
σὲ ἀπογοητεύσει ποτὲ καὶ μὲ 
κανέναν τρόπο. Καὶ μπορῶ καὶ 
προσωπικὰ νὰ πῶ, μαζί μὲ πολ-
λοὺς ἄλλους, φαντά ζο μαι, ὅτι ἡ 
Μαρία  Ἀδάμη, ἡ πολὺ ἀγαπη-
μένη μου θεία Μαρία, ποὺ ἦταν 
καὶ γιὰ μένα μιὰ δεύτερη μητέ-
ρα, παρέμεινε ἕνα πρό   σωπο ποὺ 
ποτέ –μὰ ποτέ! – δὲν ἔπεσε στὰ 
μάτια μου, οὔτε κατ᾽ ἐλάχιστον.  
Ἕνα πρότυπο πίστης, ἀγάπης καὶ 
θυσίας, μὲ μιὰ ἠθικὴ ἀκεραιό-
τητα ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπουσίαζε 
ἐντελῶς ἡ ψυ   χρότητα τῆς δῆθεν 
«ἀρετῆς». Αὐτὸ τὸν πλοῦτο τῆς 
ψυχῆς της δὲν παρέλειπε ποτὲ 
νὰ τὸν ξεδιπλώνει καὶ στὴν 
κατὰ σάρ  κα οἰκογένειά της: στὰ 
ἀδέλφια καὶ στὰ ἀνήψια της, 
στὰ ξα δέλ φια, στοὺς συγγενεῖς 
γενικώτερα.  Ὅλοι γευτήκαμε 
τὴ ζε  στασιὰ τῆς ἀγάπης της, καὶ 
ὁ καθένας μας ἔχει νὰ θυμηθεῖ 
διά φορους λόγους, γιὰ νὰ τὴν 
εὐγνωμονεῖ.

Ἐδῶ καὶ δέκα περίπου χρό-
νια σιώπησε.  Ἢ μᾶλλον μι λοῦ  σε 
μόνο μὲ τὸ βλέμμα καὶ μὲ τὴν 
καρτερία της. Στὴ ζωή της ἀντι  -
μετώπισε καὶ ξεπέρασε μὲ τὴν 
πίστη της καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θε-
οῦ πολὺ σοβαρὰ προβλήματα 
ὑγείας. Αὐτὸ ὅμως τὸ φρᾶγ μα 
τῆς ἀναγκαστικῆς σιωπῆς δὲν 
μπόρεσε νὰ τὸ νι κή σει. Τὸ ὑπέ-
μει νε, ὅμως, «εἰς τέλος». Καὶ τώ-
ρα τὴν πε ρι μέ νει «ὁ στέφανος 
τῆς ζωῆς». Δίπλα της στάθηκε 
ὅλα αὐτὰ τὰ χρό νια τῆς με γά-
λης σιωπῆς καὶ τῆς ἀνημπόριας, 

ἑκούσια, μέ  ρα καὶ νύχτα, λα μπά-
δα ἀναμμένη, ἡ κυρία Τασία 
Δα λά πα, συνεργάτιδά της ἤ δη 
ἀπὸ τὸ Οἰκοτροφεῖο, βοηθούμε-
νη φυ  σικὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἀδελ φὲς 
τῆς  Ἀδελφότητας «Εὐσέβεια», 
πρωτίστως ἀπὸ τὴν ἀείμνηστη  
Ἑλένη Λογοθέτου, μὲ τὴν ὁποία 
ἡ θεία Μαρία εἶχε ἰδιαίτερο σύν-
δεσμο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦταν 
συμφοιτήτριες. Καὶ ὅταν ἐκείνη 
ἔφυγε, πολὺ συμπαραστάθηκε 
ἡ πρώην Προϊ στά με νη  Ἀδελφὴ 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ κα Βασιλικὴ  
Ἀθα να σο πού λου.  Ἀλλὰ ἡ Τα-
σία, μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀφοσίωση 
ποὺ ὑπαγόρευσε τὴν ἐπιλογή 
της, εἶναι βέβαιο ὅτι, ὅπως μοι-
ράστηκε μαζί της ἕνα μέρος ἀπὸ 
τὸν σταυρό της, θὰ μοιραστεῖ 
καὶ ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὸ στεφάνι 
της...

Τὴν ἀποχαιρετοῦμε μὲ συ-
γκίνηση ἱερή.  Ἀλλὰ δὲν πρέ πει 
νὰ ἀποχαιρετήσουμε τὸ πνεῦμα 
ποὺ κατεύθυνε τὴ ζωή της, ὅπως 
καὶ τόσων ἄλλων ἁγίων ψυχῶν 
ποὺ πέρασαν ἀπὸ αὐ τὸ τὸ ἔργο 
τοῦ Θεοῦ. 

Μὴν ποῦμε ὅτι αὐτὰ εἶναι 
καλά, ἀλλὰ γιὰ ἄλλες ἐποχές...  
Ὅτι οἱ ἱεραπόστολοι ἀνήκουν 
στὸ πα ρελ θόν... Σίγουρα, πολλὰ 
ἀλλάζουν γύρω μας, καί, ἴσως, 
καλῶς ἀλλά ζουν. Καί σὲ πολλὰ 
πρέπει νὰ ἀλλάξουμε κι ἐμεῖς. Σὲ 
πολλά!  Ὄχι ὅμως στὸ Πνεῦμα 
τῆς  Ἀγάπης καὶ τῆς Θυσίας, ποὺ 
μᾶς ἄφη σε κληρονομιὰ μὲ τὴ 
ζωή της ἡ Μαρία  Ἀδάμη.  Ὄχι 
σ᾽ αὐτό!

Καλὸ Παράδεισο, ἀγαπημένη 
μας θεία Μαρία!

Εὔχου καὶ γιὰ μᾶς!

ΧΡΥΣΗ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΤΣΕΝΤΟΥ



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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