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Στὰ μαῦρα καὶ βαθιὰ μεσάνυχτα,
ἡ νύχτα – ἰδές! ροδοχαράζει!
Γιορτάζουν οἱ οὐρανοὶ τῆς Βηθλεέμ,
βρέχοντας θεῖο φωτοχαλάζι.

Κι ἡ γῆ τὸ πίνει, πίνει λαίμαργα,
γιατὶ ἀπὸ φῶς ἔχει διψάσει.
Πόσες χιλιάδες χρόνια ἐπρόσμενε
τὴν ἅγια αὐτὴ στιγμὴ νὰ φτάσει!

Ὢ Σύ, μεγάλε  Ἀναμενόμενε
τοῦ δύστυχου πεσμένου ἀνθρώπου!
Γιὰ Σὲ ψαλμοὶ κι ᾠδὲς καὶ σίβυλλες,
γιὰ Σένα οἱ θρύλοι κάθε τόπου.

Γιὰ Σὲ ὁ Δαβὶδ τὴ λύρα ἀνάκρουσε,
κι ὁ μεγαλόπνοος  Ἡσαΐας,
ποὺ διασκελίζοντας τὰ σύνορα 
τῆς  Ἰουδαίας καὶ τῆς  Ἀσίας,

στῆς γῆς τὰ πέρατα τὸ κήρυξε,
πὼς θεῖο Παιδὶ γιὰ μᾶς ἐδόθη,
π᾽ ὅλοι θὰ βροῦν σ᾽ Αὐτὸ τὴν πλήρωση
οἱ πανανθρώπινοί μας πόθοι.

Τὸν ἐρχομό Σου, ὤ! πῶς τὸν ἐπρόσμενε
τοῦ βράχου ὁ τραγικὸς Δεσμώτης,
ὅσο τὰ σπλάγχνα τ᾽ ὄρνιο ἐσπάραζε
τῆς ἀδαπάνητής του νιότης!

Κι ἦρθες! Δὲν ἦρθες μ᾽ ἀστροπέλεκα
καὶ μὲ βροντὲς καὶ καταιγίδα.
Ἦρθες σὰν αὔρα, σὰν πνοή, σὰν φῶς,
σὰν ὀρθρινὴ δροσοσταλίδα.

Ἦρθες! Μπροστά Σου γονατίζουμε
– Μάγοι φτασμένοι ἀπὸ τὰ ξένα,
καὶ ταπεινὰ Σὲ χαιρετίζουμε
τὸν Λατρευτό μας καὶ τὸν  Ἕνα.

Τῆς νοσταλγίας τ᾽  Ἀστέρι τ᾽ ἄγρυπνο
στὴ Φάτνη Σου μᾶς ἔχει φέρει.
Κι ἂν μᾶς ἐράπισε τὰ μάγουλα
τὸ χειμωνιάτικο ἀγριοκαίρι,

κι ἂν χίλιοι δυὸ στὸ δρόμο βρέθηκαν
–ξυπνοί!– νὰ μᾶς περιγελάσουν
καὶ νὰ μᾶς λὲν πὼς εἶσαι χίμαιρα,
καὶ τρέλλα τὸ κυνήγημά Σου,

μὰ ἐμεῖς, ὢ θησαυρέ, Σὲ βρήκαμε,
καὶ τὴ χαρά μας διαλαλοῦμε!
Ἂς εἶσαι Θεὸς ἄυλος κι ἄπιαστος·
ἐμεῖς στὰ χέρια Σὲ κρατοῦμε!

Ὢ Σύ, γλυκιὰ Πραγματικότητα
ποὺ ψηλαφοῦν τὰ δάχτυλά μας!
Σὲ λέμε –κι ἂς τ᾽ ἀκούσουν οἱ ἄπιστοι–
Κύριο, Σωτῆρα, Βασιλιά μας.

Ἂς Σὲ ξεχνοῦν τοῦ κόσμου οἱ προύχοντες 
κι οἱ ξακουσμένοι κι οἱ μεγάλοι
κι ὅσοι λατρεύουνε σὰν εἴδωλα
εἴτε τὰ πλούτη εἴτε τὰ κάλλη.

Ἂς Σὲ ξεχνοῦν ὅσοι πιστέψανε 
στὴ γνώση τους καὶ στὴ σοφία.
Ἐμεῖς μακριά Σου πῶς θὰ ζήσουμε
ὢ Λόγε! ὢ Βρέφος! ὢ Μεσσία!;

Ὅλα κοντά Σου ἐμεῖς τὰ βρήκαμε:
γνώση, ὀμορφιὰ καὶ φῶς καὶ πλούτη.
Ἄλλο μας καύχημα δὲν ἔχουμε,
ὄξω ἀπ᾽ τὴν ἅγια Φάτνη ἐτούτη.

Τὸ μυστικὸ μᾶς τὄπε ὁ ἄγγελος
ὤ!  Ἐλπίδα μας κι  Ἀπαντοχή μας!
Μιὰ θεία Γέννηση γιορτάζουμε
στὴ Βηθλεὲμ καὶ στὴν ψυχή μας!

Αἰώνια μέσα μας Χριστούγεννα
κι ἀνθοβολοῦνε κρίνα ὁλάσπρα.
Κι ἀπ᾽ τῶν ψυχῶν μας τὸ στερέωμα
σταλάζουν φῶς κι ἀσήμι τ᾽ ἄστρα!

Γ. ΒΕΡΙΤΗΣ

Ἀπὸ τὸ ποίημα

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί!...
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Σὰν εἶχα τὰ παιδιά μου μι-
κρά, ποτὲ στὸ στόλισμα 
τοῦ χριστουγεννιάτικου 

δένδρου δὲν εἶχα νιώσει ἰδιαί-
τερα εὐτυχισμένη. Μιὰ εἰρωνικὴ 
φωνὴ ἀκουγόταν μέσα μου, 
κάθε φορὰ ποὺ ἔπιαναν τὰ δά-
χτυλά μου μιὰ χρωματιστὴ μπα-
λίτσα ἢ ἕνα γιαλιστερὸ στολίδι.

– Τώρα μάλιστα! μοῦ ἔλε-
γε ἡ φωνή.  Ἔκανες κι ἐσὺ τὸ 
καθῆκόν σου! Οἱ καμπανίτσες 
καὶ τὰ χρωματιστὰ στολίδια εἶναι 
ὅ,τι πρέπει, γιὰ νὰ συδνυαστοῦν 
μὲ τὸ πολυτιμώτατο, τὸ ἀκριβώ-
τατο, τὸ κοσμοϊστορικὸ γεγονὸς 
τῆς ἐνανθρώπισης!

– Μά, ἀπαντοῦσε μέσα μου 
ἡ φωνή, προσπαθώντας νὰ δι-
καιολογήσω τὰ ἀδικαιολόγητα, 
γιὰ τὴν ἀτμόσφαιρα τὸ κάνω. Γιὰ 
τὴ δημιουργία τῆς κατάλληλης 
γιορταστικῆς ἀτμόσφαιρας.

–  Ἡ κατάλληλη γιορταστικὴ 
ἀτμόσφαιρα δὲν δημιουργεῖται μὲ 
τόσο εὐτελῆ ὑλικά, ἔλεγε καὶ πάλι 
θυμωμένη ἡ μέσα μου φωνή.  Ἴσα 
ἴσα, ποὺ ὅλα αὐτὰ τὴ χαλᾶνε.

Τὸ γιατί τὴ χαλᾶνε δὲν μπο-
ροῦσα νὰ τὸ καταλάβω. Νὰ 
εἶναι, σκεφτόμουν, τὸ εὔθραυ-
στο τῶν στολιδιῶν, ποὺ εἶναι τὸ 
ἀκριβῶς ἀντίθετο τοῦ στερεοῦ 
καὶ δυνατοῦ καὶ αἰώνιου, ποὺ 

εἶναι τὸ νόημα τῶν Χριστουγέν-
νων; Νὰ εἶναι ποὺ τὸ φαντα-
χτερὸ γιαλιστερὸ χρῶμα τῶν 
στολιδιῶν κραυγάζει –προσέχτε 
με–, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ σοβαρό-
τητα ποὺ ὑπάρχει στὸ Χριστου-
γεννιάτικο μήνυμα; Καὶ γιατί 
τάχα ὄχι μόνο εἶναι ἀνάξια γιὰ 
τὴ δημιουργία τῆς κατάλληλης 
ἀτμόσφαιρας ὅλα αὐτά, ἀλλὰ 
ἀκόμα καὶ τὴ χαλᾶνε;

Ἔπρεπε νὰ ζήσω πολλὰ Χρι-
στούγεννα ἀπὸ τότε ποὺ εἶχα 
τὰ παιδιά μου μικρά, νὰ γίνει ἡ 
ἀγάπη μου καὶ ἡ πίστη μου στὸν 
Χριστὸ σὰν ὥριμο σῦκο, γιὰ νὰ 
βρῶ τὴν ἀπάντηση σὲ κείνη μου 
τὴν ἀπορία.

Καὶ βέβαια τὴ χαλᾶνε τὴν 
ἀληθινη ἀτμόσφαιρα ὅλα τοῦτα 
τὰ στολίδια. Ποὺ δὲν εἶναι βέ-
βαια μόνο τὰ στολιδάκια τοῦ δέ-
ντρου. Εἶναι καὶ ὅλες οἱ «ἑορτα-
στικές» ἐκδηλώσεις, μὲ πλούσια 
τραπέζια, ταξίδια, ρεβεγιὸν καὶ 
ἀγοραστικὴ κίνηση.

Λέγοντας αὐτά, ἴσως δώσω 
τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶμαι ἐναντίον 
τῶν ἐθίμων. Νὰ σᾶς πῶ τὴν ἀλή-
θεια, κάποτε, σ᾽ ἕνα παροξυσμὸ 
ἐκτίμησης τῆς ἀληθινῆς οὐσίας 
τῆς πίστης μας, ἔφτασα στὸ ση-
μεῖο νὰ περιφρονῶ κάθε τι ποὺ 
εἶναι τύπος καὶ ὄχι οὐσία, μέχρι 

ἀκόμα καὶ τὰ ὄμορφα ἑλληνικά 
μας ἔθιμα.

Μοῦ δόθηκε ὅμως ἡ εὐκαιρία 
κάποτε αὐτὰ ποὺ ἔνιωθα νὰ τὰ πῶ 
σ᾽ ἕνα φωτισμένο πνευματικό.

– Πάτερ, τοῦ εἶπα, ἀπεχθάνο-
μαι κάθε τι ποὺ εἶναι τύπος καὶ 
ὄχι οὐσία. Καὶ φοβᾶμαι πὼς ἡ 
θρησκεία μας ὑποθάλπει κάποια 
πράγματα ποὺ εἶναι τύποι.

Χαμογέλασε.
–  Ἀγαπᾷς τὰ καρύδια; μὲ 

ρώτησε.
Τότε χαμογέλασα ἐγώ. Δὲν 

χρειάστηκε νὰ μοῦ πεῖ περισσό-
τερα. Μὲ τὸν σπαθάτο του λόγο, 
μοῦ εἶχε ἀπαντήσει. Χρειάζεται κι 
ὁ τύπος, ὅταν προφυλάσσει καὶ 
διατηρεῖ τὴν οὐσία.  Ὅπως χρει-
άζεται καὶ τὸ τσόφλι, γιὰ νὰ φυ-
λάγεται ἡ ψύχα τοῦ καρυδιοῦ.

Ὅμως ἄλλο πρᾶγμα τὰ ὄμορ-
φα ἑλληνικὰ χριστουγεννιάτικα 
ἔθιμα, κι ἄλλο πρᾶγμα ὁ ὁδο-
στρωτήρας τοῦ ψεύτικου, τοῦ 
φτηνοῦ καί, γιατί ὄχι, τοῦ βρώμι-
κου. Λίγο ἐμετικὸ ὑλικὸ βγαίνει 
ἀπὸ τὶς τηλεοπτικὲς ὀθόνες στὶς 
γιορτὲς κάθε χρόνο;

*     *     *

– Καὶ δηλαδὴ τί πρέπει νὰ 
κάνω, γιὰ νὰ δημιουργήσω στὰ 
παιδιά μου τὴν κατάλληλη ἀτμό-

Χριστούγεννα καὶ Πρωτοχρονιά 

K

K
Ἡ κατάλληλη γιορταστικὴ ἀτμόσφαιρα δὲν δημιουργεῖται μὲ τόσο εὐτελῆ 

ὑλικά.  Ἴσα ἴσα, ποὺ ὅλα αὐτὰ τὴ χαλᾶνε. Νὰ εἶναι τὸ εὔθραυστο  
τῶν στολιδιῶν, ποὺ εἶναι τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο τοῦ στερεοῦ καὶ δυνατοῦ 

καὶ αἰώνιου, ποὺ εἶναι τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων;  
Νὰ εἶναι ποὺ τὸ φανταχτερὸ γιαλιστερὸ χρῶμα τῶν στολιδιῶν  

κραυγάζει, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ σοβαρότητα ποὺ ὑπάρχει  
στὸ Χριστουγεννιάτικο μήνυμα;

202

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
Ο

εΜ
Β

Ρ
ΙΟ

ς
 -

 Δ
ΕΚ

ΕΜ
Β

Ρ
Ιο

Σ
  

2
0

1
5

 -
 6

1
2



σφαιρα, μὲ ρώτησε μιὰ νεαρὴ 
φίλη προχτές, ποὺ τῆς ἔλεγα 
τοῦτες τὶς σκέψεις μου.  Ἀφοῦ 
λὲς πὼς τὸ χριστουγεννιάτικο 
δέντρο δὲν φτάνει; 

– Νὰ τοὺς μιλᾷς, τῆς ἀπάντη-
σα. Νὰ τοὺς μιλᾷς περισσότερο 
ἀπὸ τὸν ἄλλο καιρὸ γιὰ τὸν 
Χριστό. Νὰ τοὺς μιλᾷς γιὰ τὴν 
πίστη καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ πρέπει 
νὰ Τοῦ ἔχουμε.

– Καὶ εἶναι δυνατόν, μὲ ξανα-
ρώτησε, εἶναι δυνατὸν νὰ μπο-
ρέσω μὲ λόγια νὰ ἐκφράσω τὶς 
τόσο μεγάλες ἔννοιες;

– Καὶ βέβαια εἶναι, τῆς ἀπά-
ντησα.  Ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουνε 
μέσα σου ζωντανές.  Ἐσὺ δὲν 
κάνεις τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ 
τὶς τοποθετεῖς πάνω στὸ μετα-
φορικὸ μέσο ποὺ διαθέτει κάθε 
ἄνθρωπος, τὰ λόγια, καὶ τὸ με-
ταφορικὸ μέσο ἀπὸ τὴ δική σου 
ψυχὴ ἀμέσως θὰ τὶς φέρει στὶς 
ψυχὲς τῶν παιδιῶν σου.

Ὑπάρχουν ὅμως μέσα σου 
ἕτοιμες, ζωντανές, ἢ μήπως τὶς 
ἔχεις καταχωνιασμένες καὶ ναρ-
κωμένες κι ἀρχίσεις τὸ ψάξιμο; 
Τότε δὲ σοῦ φτάνει ὁ χρόνος. Θὰ 
φύγουν τὰ Χριστούγεννα, κι ἐσὺ 
ἀκόμα θὰ ψάχνεις.

–  Ὄχι, μοῦ ἀπάντησε.  Ἡ 
πίστη, ἡ ἀγάπη κι ἡ εὐγνωμο-
σύνη μου στὸν Θεὸ ὑπάρχουν 
ζωντανές, ἕτοιμες, στὴν κατάλ-
ληλη θέση τῆς ψυχῆς μου. Δὲν 
χρειάζεται νὰ ψάξω καθόλου, 
γιὰ νὰ τὶς βρῶ.

–  Ἒ τότε, μὴν κάθεσαι. Τὸ 
μεταφορικὸ μέσο ὁπωσδήποτε 
τὸ ἔχεις.

Αὐτὸ τὸ εἶπα μὲ μεγάλη βε-

βαιότητα.  Ἡ νεαρὴ φίλη ἔχει μιὰ 
εὐφράδεια καταπληκτική. Τὸ 
δουλεύει πολὺ τὸ μεταφορικὸ 
μέσο της. Μερικὲς φορὲς μάλιστα 
τῆς ἔχω συστήσει νὰ μὴν τοῦ κά-
νει καὶ κατάχρηση. Καὶ ἡ σιωπή, 
τῆς λέω, ἔχει τὴν ἀξία της.

Ὅμως τοῦτες τὶς μέρες, καὶ 
γιὰ τοῦτο τὸν ἱερὸ σκοπό, πρέπει 
νὰ τὸ κουράσει.  Ὅπως πρέπει νὰ 
τὸ κουράσουν ὅλοι ὅσοι ἔχουν 
μικρὰ παιδιά. Καὶ νὰ τοὺς μιλή-
σουν πολύ.  Ὅσο γίνεται περισ-
σότερο, γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν 
σκοπὸ τῆς ἐνανθρώπισής Του 
τοῦτες τὶς μέρες.

Αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ καλύτερη 
δημιουργία χριστουγεννιάτικης 
ἀτμόσφαιρας. Καὶ ἡ καλύτερη 
ἀξιοποίηση τοῦ μεταφορικοῦ 
μας μέσου, ποὺ εἶναι τὰ λόγια.

*     *     *

Ἄκουσα κάποτε κάποιον νὰ 
λέει πὼς ἡ Πρωτοχρονιὰ εἶναι 
ἐκμεταλλεύτρα.

– Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τὸν 
ρώτησα. Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές;  
Ἐκμεταλλεύτρα ἡ Πρωτοχρονιά;

– Μάλιστα, κυρία μου, μοῦ 
ἀπάντησε. Καὶ θὰ σοῦ ἐξηγήσω 
τὸν λόγο.

Ἡ Πρωτοχρονιά, ὡς πρώτη 
μέρα τοῦ χρόνου κι ὄχι ὡς ἑορτὴ 
τοῦ  Ἁγίου Βασιλείου, μὲ τὸ νὰ 
βρίσκεται ἀνάμεσα σὲ δύο τόσο 
μεγάλες γιορτές, ὅπως εἶναι τὰ 
Χριστούγεννα καὶ τὰ Φῶτα, τοὺς 
κάνει ζημιά.

Ἡ Πρωτοχρονιὰ εἶναι ἕνα 
πανηγύρι. Μ᾽ αὐτὸ οἱ ἄνθρωποι 
δικαιολογημένα ἐκφράζουν τὴ 
χαρά τους, ποὺ ἔζησαν ὅλο τὸν 

χρόνο ποὺ πέρασε καὶ ἀξιώθη-
καν νὰ φτάσουν στὸ κατώφλι 
τοῦ καινούργιου χρόνου μὲ ζωὴ 
καὶ ὄνειρα. Σὰν πανηγύρι ὅμως, 
τούτη ἡ γιορτὴ ἔχει ὅλη τὴ φα-
σαρία τοῦ πανηγυριοῦ κι ὅλη τὴ 
νοοτροπία του. Καταλαβαίνετε, 
φαντάζομαι, ποιὰ εἶναι ἡ πανη-
γυριώτικη νοοτροπία. Τὸ μπού-
γιο. Τὸ νὰ φανεῖ κάτι μεγαλύτερο 
ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι. Στὴν προσπάθειά 
της λοιπόν, τούτη ἡ γιορτή, νὰ 
φανεῖ μεγαλύτερη καὶ σπουδαι-
ότερη ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι, ἁπλώνει τὸ 
ἕνα χέρι της, φανταστεῖτέ το μὲ 
λαμὲ μανίκια, κι ἀγκαλιάζει τὰ 
Χριστούγεννα, ἁπλώνει τὸ ἄλλο, 
κι ἀγκαλιάζει τὰ Φῶτα. Καὶ περι-
χαρὴς κραυγάζει: «Δέστε τί μεγά-
λο συγκρότημα ἑορτῶν εἴμαστε 
ἐμεῖς».  Ἔτσι τὸ φανταχτερὸ καὶ 
τὸ φτηνὸ φτάνει μέχρι τὴν  Ἅγια 
Φάτνη ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ καὶ τὴν 
ἀσκητικὴ μορφὴ τοῦ  Ἰωάννη τοῦ 
Προδρόμου ἀπὸ τὴν ἄλλη.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὰ ἔλεγε 
αὐτὰ φαινόταν ἀγανακτισμένος.

– Σὰν νὰ ἔχει ἀνάγκη ἡ  Ἅγια 
Φάτνη ἀπὸ τὰ λαμπερὰ στολίδια 
καὶ τὰ φκιασίδια τῆς Πρωτοχρο-
νιᾶς. Σὰ νὰ ἔχει ἀνάγκη ἡ φωνὴ 
τοῦ Προδρόμου ἀπὸ τὰ τούμπα-
να καὶ τὶς τρομπέτες.

– Γιατί, μήπως τὸν σεπτὸ ἱε-
ράρχη δὲν τὸν ἐκμεταλλεύεται; 
Ποιὰ μέρα τοῦ χρόνου χρησιμο-
ποίησε τὸν  Ἅγιό της σὲ τέτοιο 
βαθμὸ γιὰ τὶς προσωπικὲς ἀνά-
γκες της, ὅσο ἡ Πρωτοχρονιὰ τὸν  
Ἅγιο Βασίλειο; Μέχρι πλανόδιο 
φωτογράφο τὸν ἔκανε. Μέχρι δι-
ακοσμητικὸ στοιχεῖο σὲ βιτρίνες, 
ἀνάμεσα σὲ τυριὰ καὶ σαλάμια. 
Κι ἡ μνήμη του καὶ ἡ λειτουρ-
γία ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη σ᾽ 
αὐτὸν νὰ θυσιάζεται μὲ ἀπίθανη 
εὐκολία γιὰ χάρη τοῦ πράσινου 
τραπεζιοῦ τῆς τράπουλας καὶ τῆς 
φανταχτερῆς ἀνοησίας τῶν ρεβε-
γιόν. Δὲν ἔχω καθόλου ἄδικο, 
σὰν λέω τὴν Πρωτοχρονιὰ ἐκμε-
ταλλεύτρα.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

K

K
Ἄλλο πρᾶγμα τὰ ὅμορφα ἑλληνικὰ  

χριστουγεννιάτικα ἔθιμα, κι ἄλλο πρᾶγμα  
ὁ ὁδοστρωτήρας τοῦ ψεύτικου, τοῦ φτηνοῦ 

καί, γιατί ὄχι, τοῦ βρώμικου.
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Χριστούγεννα χωρὶς Χριστό 

Κάθε χρόνο, λίγο πρὶν τὶς 
ἑορτές, ἐπισκέπτομαι ἕνα 
γειτονικὸ μεγάλο κατά-

στημα μὲ χριστουγεννιάτικα στο-
λίδια.  Ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ νιώ-
σω τὸ πνεῦμα τῆς ἑορτῆς, ἀλλὰ 
περισσότερο ὡς κατάλοιπο τῆς 
παιδικῆς ἡλικίας.  Ὅταν ἀκόμα 
γινόταν ἀναφορὰ στὸ θαῦμα 
τῶν Χριστουγέννων καὶ ὄχι στὴ 
μαγεία τῶν Χριστουγέννων. Καὶ 
ὁ στολισμὸς τοῦ δέντρου ἦταν 
ἀκόμα μία συμβολικὴ ἔκφραση 
χαρᾶς γιὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ ἑορτὴ 
τῆς Χριστιανοσύνης.

Μὲ κίνητρο νὰ ξαναθυμηθῶ 
γιὰ λίγο αὐτὴ τὴ μυσταγωγία, 
ἐπισκέφθηκα καὶ φέτος τὸ φωτα-
γωγημένο κατάστημα. Εὐτυχῶς, 
πουλοῦσε ἀκόμα ἔλατα πράσινα 
καὶ ἄσπρα, καὶ ὄχι χρωματιστὰ 
γαϊτανάκια. Τὰ πρῶτα ράφια 
ἦταν κλασικὰ διακοσμημέ-
να. Οἱ ἀντανακλάσεις ἀπὸ τὶς 
πολύχρωμες μπάλες καὶ τοὺς 

ἀγαπημένους μου «σταλακτίτες» 
δημιουργοῦσαν μιὰ λαμπερή, 
ἑορταστικὴ ἀτμόσφαιρα. 

Στὸ κέντρο ὅμως τοῦ κατα-
στήματος, ἡ διακόσμηση, ἂν καὶ 
ὁμολογουμένως ἐντυπωσιακή, 
δημιουργοῦσε περισσότερο ἕνα 
κλίμα χειμερινῶν τουριστικῶν 
διακοπῶν στὴ Βόρεια Εὐρώπη, 
παρὰ θρησκευτικῆς ἑορτῆς. Πα-
γοπέδιλα, μπαλαρίνες, πολικὲς 

ἀρκοῦδες καὶ φώκιες σίγουρα 
δὲν εἶναι συνυφασμένα μὲ τὴ 
δική μας παράδοση. Καὶ τὸ χει-
ρότερο, δὲν σχετίζονται μὲ τὸ 
μήνυμα τῆς ἐνσάρκωσης τοῦ 
Χριστοῦ.  Ἀκόμα καὶ οἱ φάτνες 
ἔμοιαζαν νὰ μὴν ἀπεικονίζουν 
ἀκριβῶς τὰ γεγονότα τῆς ἅγιας 
νύχτας, ἀλλὰ στὸ περίπου.  
Ἐντυπωσιακὲς μὲν ἀπὸ μακριά, 
ἀλλὰ μὲ ἀνακρίβειες ἀπὸ κο-
ντά.  Ἄλλες εἶχαν δυὸ μάγους 
καὶ τρεῖς βοσκούς, ἄλλες πάλι 
τρεῖς μάγους, κακοφτιαγμένους 
ὅμως, κατάμαυρους καὶ τρομα-
κτικούς.  Ἦταν ξεκάθαρο πὼς 
λίγο ἐνδιέφερε τὸν δημιουργὸ 
ἡ ἀπόδοση τῆς ἀληθινῆς ἱστο-
ρίας, καὶ περισσότερο τὸ ἐντυ-
πωσιακὸ ἀποτέλεσμα, καθὼς οἱ 
περισσότερες ἦταν ὑπερμεγέθεις 
ἢ μὲ ὀπτικὲς ἶνες.

Καὶ μέχρι ἐδῶ, τὰ ἐμπορεύ-
ματα ἦταν τοὐλάχιστον, ἔστω 
καὶ μὲ πρόχειρο τρόπο, σχετι-

ζόμενα μὲ τὴν ἀληθινὴ ἱστορία.  
Ἀξεσουὰρ ὅμως τοῦ τύπου «τὰ 
παπούτσια τῶν ξωτικῶν» παρέ-
πεμπαν περισσότερο σὲ καρνα-
βάλι. Γυναικεῖες δὲ στολές «Ἁι 
Βασίλισσας» μόνο ὡς ἱεροσυ-
λία μποροῦν νὰ ἐκληφθοῦν. 
Καὶ μέσα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ μπέρ-
δεμα, νὰ καὶ μιὰ γνωστὴ πρω-
ινὴ ἐκπομπὴ στὴν τηλεόραση.  
Ἡ μόνη φυσικὰ ἐρώτηση ποὺ 

ἔκανε ἡ δημοσιογράφος στοὺς 
ἀγοραστὲς ἦταν ποιὸ “gadget” 
(= μαραφέτι) τοὺς ἐντυπωσίασε!  
Ἄλλη μιὰ ἐκπομπὴ ποὺ ὁ μόνος 
λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο κάνει ἀνα-
φορὰ στὰ Χριστούγεννα εἶναι 
οἱ ἐμπορικὲς ἐπινοήσεις καὶ οἱ 
ἀντίστοιχες τιμές.

Τί νὰ ἀπαντήσει τώρα κανείς;  
Ὅτι πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ 
τὰ βασικά; Τί συνέβη δηλαδὴ τὰ 
Χριστούγεννα, ποιὰ τὰ πρόσω-
πα, γιὰ ποιὸ λόγο τὰ ἑορτάζου-
με, ἢ νὰ μὴ μπερδεύουμε τοὺς 
καλικάντζαρους μὲ τὰ ξωτικὰ 
τοῦ  Ἁι Βασίλη;

Ἔφυγα ἀπὸ τὸ κατάστημα 
μὲ μιὰ πικρὴ γεύση. Τὸ δέντρο 
ποὺ στολίζαμε κάποτε δὲν εἶχε 
καμμία σημασία ἂν ἦταν μεγάλο 
ἢ μικρό, ἂν εἶχε φωτάκια ἢ ὄχι.  
Ὁ στολισμὸς ἦταν μιὰ μικρὴ ἱε-
ροτελεστία. Καὶ τὸ δέντρο εἶχε 
πάντα στὴ βάση του τὴ χάρτινη 
φάτνη, μὲ ξεκάθαρα καὶ γλυκὰ 
πρόσωπα, καὶ στὴν κορυφὴ ἕνα 
ἀστέρι ἢ ἕναν ἄγγελο.  Ἁπλοὶ 
συμβολισμοί, ποὺ φανέρωναν 
ὅμως μὲ τὸν πιὸ εὔγλωττο τρόπο 
τὴν ἀληθινὴ ἱστορία. Μὲ μόνο 
σκοπὸ νὰ μᾶς κάνουν πιὸ ἀνά-
γλυφη τὴ θυσία τῆς ἐνανθρώπι-
σης τοῦ Χριστοῦ!

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
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Κάθε χρόνο, λίγο πρὶν τὶς ἑορτές,  

ἐπισκέπτομαι ἕνα γειτονικὸ μεγάλο κατάστημα 
μὲ χριστουγεννιάτικα στολίδια.
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Δὲν ὑπάρχει ἴσως στιγμὴ 
στὴ ζωή μας ποὺ νὰ μὴν 
ἔχουμε ἀνάγκη τὴ μαγεία 

τῶν Χριστουγέννων.  Ἀλλὰ τίπο-
τα δὲν εἶναι τόσο μαγικὸ ὅσο ὁ 
τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τὸ μήνυμα 
τῆς γέννησης τοῦ Θεανθρώπου 
φωτίζει κάποτε τὸ ἀπόλυτο σκο-
τάδι, τὴν τραγῳδία καὶ τὴ φρίκη. 
Δύο τέτοιες περιπτώσεις θὰ θυ-
μηθοῦμε ἐδῶ.

Περιστατικὸ πρῶτο:  
Ἡ «Ἀνακωχὴ  

τῶν Χριστουγέννων»
Χριστούγεννα τοῦ 1914.  Ὁ 

Μεγάλος Πόλεμος, ὁ Πρῶτος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, ὅπως θὰ 
μείνει γνωστός, μαίνεται. Λίγους 
μῆνες πρίν, τὸ καλοκαίρι τοῦ 
1914, νέοι ἀπ᾽ ὅλες σχεδὸν τὶς 

χῶρες τῆς Εὐρώπης εἶχαν βαδί-
σει στὸ μέτωπο μὲ χαρά, τραγού-
δια καὶ ἐνθουσιασμό, βέβαιοι ὅτι 
ἡ νίκη ἦταν ὑπόθεση τὸ πολὺ 
λίγων μηνῶν.  Ὁ Γερμανὸς Κά-
ιζερ διεκήρυσσε: «Θὰ γυρίσετε 
στὰ σπίτια σας, προτοῦ πέσουν 

τὰ φύλλα τῶν δέντρων». Κι ἂν 
ἴσως αὐτὸ ἦταν ὑπεραισιόδοξο, 
πάντως τὸ σύνθημα στὸ στόμα 
ὅλων ἦταν κοινό: «Χριστούγεν-
να σπίτι μας!».

Ἡ φρίκη ποὺ ἔμελλε νὰ ζή-
σουν αὐτοὶ οἱ νέοι ἄνθρωποι 

Ἡ μαγεία τῶν Χριστουγέννων
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Δὲν ὑπάρχει ἴσως στιγμὴ στὴ ζωή μας  
ποὺ νὰ μὴν ἔχουμε ἀνάγκη τὴ μαγεία  

τῶν Χριστουγέννων.  Ἀλλὰ τίποτα δὲν εἶναι 
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ἦταν ἀνείπωτη.  Ἀκόμη καὶ τὰ 
μεγάλα νεκροταφεῖα ποὺ στή-
νονταν πρόχειρα στὶς περιοχὲς 
τῶν μεγάλων συγκρούσεων τοῦ 
πολέμου γρήγορα γέμιζαν, καὶ 
οἱ στρατιῶτες, κάνοντας προ-
φανῶς μαῦρο χιοῦμορ, συνή-
θιζαν νὰ κρεμᾶνε στὶς εἰσόδους 
τους ἕνα κομμάτι χαρτόνι μὲ 
τὴν ἐπιγραφή “sold out”, τὴν 
ἴδια ἀκριβῶς ἐπιγραφὴ μὲ τὴν 

ὁποία τὰ ταμεῖα τῶν θεάτρων 
στὶς πατρίδες τους συνήθιζαν 
νὰ ἀναγγέλλουν ὅτι τὰ εἰσιτήρια 
εἶχαν ἐξαντληθεῖ. Πολλοὶ στρα-
τιῶτες, μετὰ τὸ τέλος τῆς ἄδειάς 
τους, προτιμοῦσαν νὰ αὐτοκτο-
νήσουν, παρὰ νὰ ἐπιστρέψουν 
στὸ μέτωπο.

Τὰ Χριστούγεννα βρῆκαν 
τοὺς νέους τῆς Εὐρώπης στὰ 
χαρακώματα.  Ἀλλὰ τότε, τὰ 
Χριστούγεννα τοῦ 1914, ἔμελ-
λε νὰ γίνει κάτι ποὺ δὲν εἶχε τὸ 
προηγούμενό του στὴν παγκό-
σμια ἱστορία.

Τὴν παραμονὴ τῶν Χριστου-

γέννων στρατιῶτες καὶ ἀπὸ τὶς 
δύο πλευρὲς στὸ Δυτικὸ Μέτω-
πο ἄρχισαν νὰ τραγουδοῦν πρὸς 
τὰ χαρακώματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ 
κάλαντα καὶ χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια. Τὴν ἑπομένη ἡμέ-
ρα, στὰ δύο τρίτα τοῦ μετώπου 
τὰ ἀντιμαχόμενα στρατεύμα-
τα συμφώνησαν ἀνακωχή.  Ἡ 
ἀνταλλαγὴ πυρῶν σταμάτησε, 
καὶ τελέσθηκαν Θεῖες Λειτουρ-

γίες. Στρατιῶτες διέσχιζαν τὴ 
λεγόμενη «νεκρὴ ζώνη», γιὰ νὰ 
προσφέρουν στοὺς ἀντίπαλούς 
τους τσιγάρα ἢ μικρὰ χριστου-
γεννιάτικα δῶρα.  Ἀπέναντι ἀπὸ 
τὸ Πλαίξτηρτ Γούντ, νότια ἀπὸ 
τὴν πόλη  Ὓπρ στὸ Βέλγιο, μάλι-
στα, διοργανώθηκε καὶ ἕνας πο-
δοσφαιρικὸς ἀγώνας ἀνάμεσα 
σὲ Γερμανοὺς καὶ Σκωτσέζους 
στρατιῶτες, μὲ τοὺς Γερμανοὺς 
νὰ ἐπικρατοῦν 3-2. Σὲ μερικὰ 
σημεῖα τοῦ μετώπου ἡ ἀνακωχὴ 
διατηρήθηκε γιὰ μία ὁλόκληρη 
ἑβδομάδα.

Αὐτὴ ἡ πρωτότυπη ἀνακωχὴ 

ἔφερε σὲ ἀμηχανία τὴ διοίκηση 
καὶ τῶν δύο στρατευμάτων. Τὴν 
ἑπόμενη χρονιά, τὰ Χριστούγεν-
να τοῦ 1915, οἱ φρουροὶ καὶ ἀπὸ 
τὶς δύο πλευρὲς ἔλαβαν τὴ δι-
αταγὴ νὰ πυροβολοῦν ὅποιον 
θὰ προσπαθοῦσε νὰ ἐπαναλάβει 
κάτι παρόμοιο...

Ἡ  Ἀνακωχὴ τῶν Χριστουγέν-
νων (ποὺ οἱ  Ἄγγλοι τὴν εἶπαν 
“Christmas truce”, οἱ Γερμανοί 
«Weihnachtsfrieden» καὶ οἱ 
Γάλλοι “Trêve de Noël”) ἀπο-
τέλεσε τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ 
θέμα κινηματογραφικῆς ταινί-
ας, τῆς γαλλικῆς ταινίας μὲ τίτ-
λο “Joyeux Noël”, ποὺ κυκλο-
φόρησε στὶς κινηματογραφικὲς 
αἴθουσες στὰ τέλη τοῦ 2005.

Περιστατικὸ δεύτερο: 
... τῆς Κορέας

Οἱ βετεράνοι τῆς Κορέας θυ-
μοῦνται ἕνα παράδοξο, ἀνεπα-
νάληπτο γεγονός, ποὺ σημάδε-
ψε τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1951.

Ὁ πόλεμος μαινόταν ἀπὸ τὶς 
25  Ἰουνίου 1950, μὲ τὴν ἐπίθεση 
τῆς κομμουνιστικῆς Βόρειας Κο-
ρέας ἐνάντια στὴ Νότια Κορέα, 
καὶ οἱ  Ἀμερικανοί, ποὺ εἶχαν 
παρέμβει ὡς ἐντολοδόχοι τοῦ 
ΟΗΕ μὲ τὴν αἰσιοδοξία καὶ τὴν 
ὑπεροψία τοῦ νικητῆ τοῦ Παγκο-
σμίου Πολέμου, εἶχαν περιέλθει 
σὲ δεινὴ κατάσταση, ἰδιαίτερα 
μετὰ τὴν παρέμβαση τῆς Κίνας. 

Ἦταν παραμονὴ τῶν Χρι-
στουγέννων τοῦ 1951. Τίποτα 
δὲν θὰ ἤθελαν τόσο οἱ  Ἀμερι-
κανοὶ στρατιῶτες, ὅσο νὰ βρί-
σκονταν στὰ σπίτια τους καὶ νὰ 
γιόρταζαν τὶς ἅγιες μέρες μὲ τὶς 
οἰκογένειές τους. Στὶς ἀμερικα-
νικὲς θέσεις ἐπικρατοῦσε νε-
κρικὴ σιγή. Τότε ὅμως, 14 λεπτὰ 
πρὶν τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἡμέρας, 
σὲ ἕνα πρωτοφανὲς ξέσπασμα 
ἐκτόνωσης τῶν  Ἀμερικανῶν 
στρατιωτῶν, οἱ ἀμερικανικὲς 
δυνάμεις ἄρχισαν νὰ βάλλουν 
στὸν ἀέρα μὲ ὅποιο πυροβόλο 

K
K

Μία μόνο προϋπόθεση ὑπάρχει,  
γιὰ νὰ νιώσεις τὴ μαγεία τῆς μεγάλης γιορτῆς 

νὰ πλημμυρίζει τὴν καρδιά σου: νὰ μὴν ξεχνᾷς 
τί εἶναι αὐτὸ ποὺ γιορτάζεις.  Ἡ ἐποχή μας  

μοιάζει νὰ ἔχει βαλθεῖ νὰ μᾶς κάνει  
νὰ γιορτάζουμε Χριστούγεννα χωρὶς Χριστό.  

Τὸ ἴδιο τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μοιάζει  
ἀπαγορευμένο. Οἱ «χριστουγεννιάτικες»  

κάρτες, στὴ συντριπτική τους πλειοψηφία,  
γράφουν “Merry Xmas”. Προσέξτε:  

“Merry Xmas”, ὄχι “Merry Christmas”,  
λὲς κι αὐτὸ ποὺ γιορτάζουμε δὲν εἶναι 

 ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἑνὸς κάποιου 
ἀγνώστου Χ ἀλγεβρικῆς ἐξισώσεως. 
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ὅπλο εἶχαν στὴ διάθεσή τους, 
ἀπὸ τὰ μεγάλα πυροβόλα μέ-
χρι τὰ τυφέκια τῶν στρατιωτῶν, 
γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὸν ἐρχομὸ 
τῶν Χριστουγέννων.  Ὅσοι δὲν 
ἔφεραν πυροβόλα ὅπλα συμμε-
τεῖχαν στὸ πανδαιμόνιο εἴτε μὲ 
ἁπλᾶ χειροκροτήματα, εἴτε καὶ 
μὲ ὅποιο ἄλλο θόρυβο μπορεῖ 
νὰ φαντασθεῖ κανείς. Αὐτὸ τὸ 
πανδαιμόνιο κράτησε 14 λεπτά, 
μέχρι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἡμέρας, 
καὶ τότε σταμάτησε τόσο ξαφνι-
κά, ὅσο ξαφνικὰ εἶχε ἀρχίσει, καὶ 
παντοῦ στὸ μέτωπο ἐπικράτησε 
νεκρικὴ σιγή. 

Ἀλλὰ τότε ἦταν ποὺ ἔγινε 
κάτι τὸ πρωτόγνωρο, κάτι τὸ 
ἀληθινὰ μαγικό:  Ἀπὸ τὶς κινε-
ζικὲς θέσεις ἀκούσθηκε ὁ ἦχος 
μουσικῆς, τὴν ὁποῖα ἔπαιζαν 
ἠχεῖα σὲ μεγάλο μῆκος τοῦ με-
τώπου. Οἱ νεαροὶ  Ἀμερικανοὶ 
στρατιῶτες δυσκολεύθηκαν νὰ 
προσαρμόσουν τὴν ἀκοή τους 
ἀπὸ τὸ πανδαιμόνιο τῶν ἠχηρῶν 
ἑορτασμῶν τους στὴν ἥσυχη 
μουσικὴ τῶν ἐγχόρδων, καὶ ὅταν 

τὸ πέτυχαν, ἄρχισαν νὰ κοιτᾶνε 
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, μὴ μπορώντας 
νὰ τὸ πιστέψουν. Γιατὶ ἀπὸ τὶς 
κινεζικὲς θέσεις ἀκουγόταν μιὰ 
μουσικὴ γνώριμη, οἰκεία: ἦταν... 
ἡ «Ἅγια Νύχτα»!

*     *     *

Ἀμέτρητες τέτοιες ἱστορίες θὰ 
μπορούσαμε νὰ θυμηθοῦμε. Νὰ 
κλάψουμε, νὰ συγκινηθοῦμε, νὰ 
συγκλονισθοῦμε. Καὶ ὅμως, ἡ 
μαγεία τῶν Χριστουγέννων, ποὺ 
μπόρεσε νὰ λάμψει καὶ μέσα στὴ 
φρίκη τοῦ πολέμου, συχνὰ δὲν 
μᾶς ἀγγίζει σήμερα. Γιατί;

Μία μόνο προϋπόθεση 
ὑπάρχει, γιὰ νὰ νιώσεις τὴ μα-
γεία τῆς μεγάλης γιορτῆς νὰ 
πλημμυρίζει τὴν καρδιά σου: 
νὰ μὴν ξεχνᾷς τί εἶναι αὐτὸ ποὺ 
γιορτάζεις.  Ἡ ἐποχή μας μοιά-
ζει νὰ ἔχει βαλθεῖ νὰ μᾶς κάνει 
νὰ γιορτάζουμε Χριστούγεννα 
χωρὶς Χριστό. Τὸ ἴδιο τὸ ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ μοιάζει ἀπαγορευ-
μένο. Οἱ «χριστουγεννιάτικες» 

κάρτες, στὴ συντριπτική τους 
πλειοψηφία, γράφουν “Merry 
Xmas”. Προσέξτε: “Merry 
Xmas”, ὄχι “Merry Christmas”, 
λὲς κι αὐτὸ ποὺ γιορτάζουμε δὲν 
εἶναι ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλὰ ἑνὸς κάποιου ἀγνώστου 
Χ ἀλγεβρικῆς ἐξισώσεως. 

Σὲ ἄλλες εὐχετήριες κάρτες 
θὰ βροῦμε τὴν εὐχή: “Season᾽s 
Greetings”. Σὰν νὰ λέμε, δὲν 
γιορτάζουμε τὴ γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ· γιορτάζουμε τὴν ἐποχὴ 
τοῦ ἔτους. Στολίζουμε «χριστου-
γεννιάτικα» δέντρα, βλέπουμε 
στὶς βιτρίνες τῶν καταστημάτων 
φωτεινὰ ἕλκηθρα καὶ τάραν-
δους, γεμίζουμε τὰ σπίτια μας 
λαμπιόνια.  Ἀλλὰ κρατᾶμε πει-
σματικὰ ἔξω ἀπὸ τὶς καρδιές μας 
τὸ φῶς τοῦ ἄστρου τῆς Βηθλεέμ, 
τὴν ἐλπίδα τῆς γέννησης τοῦ Λυ-
τρωτῆ. Καὶ μετὰ ἀποροῦμε, ποὺ 
οἱ γιορτὲς ἔρχονται καὶ φεύγουν, 
κι ἐμεῖς μένουμε μὲ ἕνα αἴσθημα 
κενοῦ...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Γράμματα δὲν ἤξερε ἡ γιαγιά, 
οὔτε κἂν τὴν ὑπογραφή της 
νὰ βάλει.  Ὅμως καθημε-

ρινὰ ἔγραφε καὶ ὑπέγραφε μὲ τὸ 
χέρι τῆς καρδιᾶς της μηνύματα 
ζεστὰ καὶ ἀνθρώπινα, μέσα ἀπὸ 
τὶς ἀληθινὲς ἱστορίες –θησαυρὸ 
ἀνεκτίμητο– τοῦ νησιοῦ.

Παραμονὴ Χριστουγέννων 
ἦταν, λέει, τότε, ποὺ ἁπαλά, 
προσεκτικὰ ἡ παγωμένη νύχτα 
τοῦ Δεκέμβρη τράβηξε τὸ λεπτὸ 
διάφανο πέπλο της πάνω ἀπὸ 
τὸ μισοκοιμισμένο ἀκόμη χω-
ριό, καὶ μὲ τ᾽ ἀέρινα φτερά της 
ἀργοπετοῦσε κι ἔφευγε σιγά-σι-
γά, καθὼς τὰ πρῶτα σημάδια τῆς 
καινούργιας μέρας ἄρχισαν νὰ 
φαίνονται στὸν ὁρίζοντα.

Μὲ τὸ πρῶτο κιόλας λάλημα 
τοῦ πετεινοῦ, ὁ Νικόλας πετά-
χτηκε ὄρθιος. Φόρεσε τὰ μπα-
λωμένα ροῦχά του κι ἐκείνη τὴν 
ξεθωριασμένη μπλούζα ποὺ τοῦ 
εἶχε πλέξει ἡ μάννα του μὲ κάτι 
παλιὰ ἀποξηλώματα, καὶ νάτος...  
Ἕτοιμος...

Σφυρίζοντας σιγά, μέχρι νὰ 
σηκωθεῖ κι ἡ μάννα, ἄρχισε νὰ 
διπλώνει τὰ στρωσίδια του. Τί νὰ 
σοῦ κάνει κι ἡ καημένη ἡ μάν-
να, σκέφτεται, τί νὰ σοῦ πρωτο-
κάνει. Τὰ χέρια της πλήγωσαν 
καὶ ξεσκίστηκαν μὲ τὰ φρύγα-
να. Χθές, πῆγε τρεῖς φορὲς στὸ 
χωράφι. Πόσο τὴ λυπόταν ὁ Νι-
κόλας τὴ μάννα!  Ἔτσι ποὺ τὴν 
ἔβλεπε ν᾽ ἀγωνίζεται, νὰ παλεύει 
γιὰ τὰ μικρὰ ὀρφανά της, καὶ νὰ 
μὴ μπορεῖ νὰ τὴ βοηθήσει, νὰ 
τὴν ξεκουράσει...

Βλέπεις, τά «μπάρκα» ἔγιναν 
πολὺ δύσκολα τώρα. Τὴν ἄλλη 
φορά, τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ κα-
πετάν-Γιακουμὴς νὰ τὸν πάρει 
στὸ καΐκι νὰ βγάζει κι αὐτὸς ἕνα 
κομμάτι ψωμί, ἀλλὰ ἀκόμα δὲν 
φάνηκε.

Μὴ στενοχωριέσαι, ἔλεγε 

συχνὰ ἡ μάννα. Κι ἔπειτα, εἶσαι 
καὶ μικρὸς ἀκόμα. Μὴ βιάζεσαι, 
τί μυαλὸ νἄχω κι ἐγώ, ὅταν νιώ-
θω καὶ σένα στὴ θάλασσα. Μὲ 
φτάνουν οἱ ἄλλοι καημοί.

– Νικόλα, ἕτοιμος κιόλας; 
Γιὰ ποῦ τόσο πρωί; διέκοψε τὶς 
σκέψεις του ἡ φωνὴ τῆς μάννας, 
που φάνηκε ἀπὸ τὴν κάμαρα.

– Μοὖπε ὁ μπάρμπα-Μάρ-
κος νὰ πάω μαζί του νὰ κου-
βαλήσουμε μάρμαρα ἀπὸ τήν 
«πελεκανιά». Τὸ μεσημέρι θὰ 
μὲ περιμένεις, καὶ ἔννοια σου. 
Χριστουγεννιάτικο τὸ τραπέζι 
μας θὰ στρωθεῖ αὔριο.  Ὁ μπάρ-
μπα-Μάρκος πληρώνει καλά, ἔ; 
θυμᾶσαι τὴν ἄλλη φορά;

Ἔλεγε, ἔλεγε ὁ Νικόλας, 
καθὼς ἑτοιμαζόταν, καὶ τὰ μάτια 
του γελοῦσαν ἀπὸ χαρά.

Σὲ λίγο ἡ πρωινὴ χειμωνιά-
τικη παγωνιὰ τοῦ χάιδευε τὸ 
ἀδύνατο, χλωμὸ πρόσωπο καὶ 
δρόσιζε τὰ ὄμορφα ὄνειρά του.

Παλληκάρι 17 χρονῶν πιὰ ὁ 
Νικόλας! Πότε μεγάλωσε! «Κι ἡ 
μάννα νὰ μὲ λέει “μικρό”», σκε-
φτόταν, καθὼς κατηφόριζε στὸ 
χωριό. «Ἀκοῦ ἐκεῖ, μικρὸς ἐγώ»!

Ὅμως, γιὰ δές, φτερὰ ἔχουν 
τὰ πόδια του. Τρεῖς - τρεῖς κατε-
βαίνει τὶς σκάλες. Σήμερα θὰ φέ-
ρει μεροκάματο. Σήμερα θὰ δεῖ 
τὰ μάτια τῆς πικραμένης μάννας 
νὰ γελοῦν, καθὼς θὰ ἐπιστρέφει 
μὲ γεμάτο τὸ ντουρβά του στὸ 
σπίτι.

Ὤ, ἐκεῖνα τὰ μάτια τῆς μάν-
νας, καὶ τί δὲν θά ᾽δινε νὰ τά 
᾽βλεπε πάντα χαμογελαστά!

Ἔστριψε τώρα στὴ γωνιὰ ὁ 
Νικόλας, καὶ τρία σκαλιὰ πιὸ 
κάτω...

Μὰ τί κόσμος εἶναι μαζεμένος 
πρωῒ πρωΐ; Τί συμβαίνει; Κάτι 
λένε... Πλησιάζει. Παρακολου-
θεῖ ἀμίλητος. Πέθανε, λένε, τὴ 
νύχτα ἐκεῖνο τὸ ἄρρωστο παι-

δάκι.  Ἡ καημένη ἡ μάννα του, 
τόσο καιρὸ στὸ προσκεφάλι του 
ξενυχτᾷ καὶ περιμένει... Μονάχη, 
ὁλομόναχη... Εἶναι βλέπεις φυμα-
τίωση, «κτικιό», ποὺ λένε στὸ χω-
ριό, ἀρρώστεια τρομερή, δὲν ἔχει 
γιατρειά. Ποιὸς νὰ πάει κοντά της! 
Πόσοι καὶ πόσοι πέθαναν μέσα 
στὸ χωριὸ μ᾽ αὐτὴ τὴν ἀρρώστια!

Παράξενο ἀκούστηκε τὸ κλά-
μα της, καθὼς ὁ παπα-Ἀγάπιος 
ἀνέβηκε τὰ σκαλιὰ μόνος, κρα-
τώντας τὸ θυμιατήρι... Θλιμμέ-
να, σιγανὰ ἀκούστηκε σὲ λίγο 
ἡ φωνή του, ποὺ μαζὶ μὲ τὸν 
σπαραγμὸ τῆς μάννας ἔβαψαν 
πένθιμο τὸ χειμωνιάτικο πρωινό.

Ὅμως ποιὰ χέρια θὰ σηκώ-
σουν τὸ νεκρὸ κορμάκι καὶ θὰ 
τὸ μεταφέρουν στὸ κοιμητήρι 
τοῦ χωριοῦ; Στὸ κάλεσμα τῆς 
καμπάνας τοῦ χωριοῦ, πολλοὶ 
μαζεύτηκαν κάτω ἀπὸ τὸ σπίτι 
τῆς μάννας.  Ὅμως, ἐξὸν ἀπὸ τὸν 
παπα-Ἀγάπιο, κανεὶς ἄλλος δὲν 
τόλμησε ν᾽ ἀνέβει.

Μιλιὰ δὲν ἔβγαινε τώρα ἀπ᾽ 
τὰ σφιγμένα χείλη τοῦ Νικόλα, 
καθὼς κοίταζε κατάματα μιὰ τὸν 
ἕνα, μιὰ τὸν ἄλλο, γύρω γύρω 
ὅλους, ποὺ σιγομουρμούριζαν 
κι ἀποτριαβιόνταν. Φουρτούνα 
λὲς μέσα στὰ στήθη του ξέσπασε 
καὶ ταραχή, ποὺ τὸν κτυποῦσε.

Κανεὶς δὲν πρόσεξε τὸν Νι-
κόλα, ποὺ εἶχε πλησιάσει κοντά 
τους. Κανείς.  Ἀλλὰ καὶ ποιὸς νὰ 
τὸν προσέξει; Ποτὲ δὲν τὸν πρό-
σεχαν τὸν Νικόλα. Κανεὶς ποτὲ 
δὲν τοῦ ἔδωσε σημασία τοῦ 
φτωχοῦ αὐτοῦ, ξυπόλητου καὶ 
ὀρφανοῦ, ποὺ δὲν εἶχε «κατορ-
θώματα» καὶ ἱστορίες «ἀνδρεί-
ας» νὰ περιγράψει, ποὺ δὲν 
ψάρευε αὐτός, δὲν κυνηγοῦσε, 
δὲν εἶχε σφεντόνα νὰ σκοτώνει 
καρδερίνες οὔτε ξώβεργες νὰ 
φέρνει σπουργίτια. Ποιὸς νὰ 
μιλήσει μαζί του καὶ τί νὰ τοῦ 

Ἐκεῖνα τὰ μακρινὰ Χριστούγεννα στὸ νησί...
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πεῖ; Αὐτὸς δὲν ἤξερε καλά-καλὰ 
νὰ μιλήσει, καὶ τὸν κορόιδευαν.

Ὄχι, δὲν τὸ σκέφτηκε πολὺ ὁ 
Νικόλας, καθόλου δὲν τὸ σκέ-
φτηκε, γιὰ νὰ τὸ ἀποφασίσει. 
Δυό-δυὸ ἄρχισε ν᾽ ἀνεβαίνει τὰ 
σκαλιὰ καὶ ν᾽ ἀκολουθεῖ τὸν πα-
πά. Μάταια κάποια φωνὴ μέσα 
του τοῦ φώναζε: 

– Τό «κτικιό», Νικόλα, δὲν τὸ 
φοβᾶσαι; Τὰ νιᾶτά σου δὲν τὰ 
σκέφτεσαι; Καὶ τὸ μεροκάματο, 

Νικόλα; Τὰ μάτια τῆς μάννας, 
ποὺ σήμερα μὲ ἀγωνία θὰ περι-
μένουν τὸν ντουρβά σου γεμάτο 
γιὰ τὰ μικρὰ ὀρφανά; 

– Πάψε ἐσύ, ἔλεγε ὁ Νικόλας 
σὲ τούτη τὴ φωνή, κι ἄσε με ν᾽ 
ἀκούσω τὴ φωνὴ τῆς καρδιᾶς 
μου.

Τί ἦταν αὐτὸ ποὺ πέρναγε σὲ 
λίγο μπροστὰ ἀπὸ τὰ μάτια τῶν 
«γενναίων» μὲ τὰ τόσα «κατορ-
θώματα» χωριανῶν; Τί σύνολο, 

Θεέ μου, ἦταν αὐτό, ποὺ ἐνῷ 
περπατοῦσε πάνω στὴ γῆ, σοῦ 
θύμιζε τὸν Οὐρανό; 

Ἕνα ἀδύνατο, χλωμὸ προ-
σωπάκι, ἥσυχο, γαλήνιο, μέσα 
στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Νικόλα, ποὺ 
μὲ πολλὴ στοργή, ἀργὰ ἀργά, 
πλάι στὸν παπὰ ποὺ ἔψελνε, 
κατηφόριζε γιὰ τὸ νεκροταφεῖο.

Κανεὶς δὲν μπόρεσε νὰ κατα-
λάβει, καὶ μόνο ὁ Νικόλας ἔνιω-
θε ἕνα φῶς γλυκὸ καὶ δυνατὸ νὰ 
τοῦ ζεσταίνει, νὰ τοῦ φλογίζει τὴν 
καρδιὰ καὶ νὰ παραμένει ἐκεῖ γιὰ 
πολλὴ ὥρα, ἀκόμη κι ὅταν ἀργό-
τερα, μὲ τὸν ἄδειο ντουρβά του, 
γύριζε στὸ σπίτι. Κι εἶναι τόσο 
δυνατό, τόσο λαμπερὸ τοῦτο τὸ 
φῶς, ποὺ δὲν ἀφήνει τὸν Νικόλα 
νὰ δεῖ γύρω του. Νὰ δεῖ τὰ μάτια 
τῶν συγχωριανῶν του, ποὺ μὲ 
θαυμασμὸ τὸν παρακολουθοῦν 
ν᾽ ἀνηφορίζει τὴν πλατεῖα.

– Πάει τὸ μεροκάματο, Νι-
κόλα, τὄχασες... Κέρδισες ὅμως 
κάτι πιὸ ὄμορφο, πιὸ μεγάλο, 
πιὸ ἀκριβό, πιὸ πολύτιμο. Κάτι 
ποὺ δὲν θὰ φαγωθεῖ σὰν τὸ με-
ροκάματο σὲ μιὰ μέρα! ἄκουσε 
μέσα του τὴν ἴδια φωνή.

Ἄδειος ὁ ντουρβάς σου, Νι-
κόλα, γεμάτη ὅμως, πλημμυρι-
σμένη, ξέχειλη ἡ ψυχή σου ἡ 
ζεστὴ καὶ τόσο ἀνθρώπινη! Κι 
ἄν «κατορθώματα» δὲν ἔχεις 
σὰν τοὺς ἄλλους νὰ πεῖς, κι ἂν 
τὸ στόμα σου σωπαίνει, τί μ᾽ 
αὐτό, ἀφοῦ ἡ ψυχή σου μιλᾷ 
τὴ γλῶσσα τῶν ἀγγέλων;

Παραμονὴ Χριστουγέννων, 
κι ἐκεῖ στὸ πεζούλι μιὰ μάννα 
ξεχωρίζει ἀπὸ μακριὰ τὸν γιό 
της νὰ ἔρχεται.

Τὰ χείλη τοῦ Νικόλα σιω-
ποῦν, τὰ μάτια τοῦ ὅμως μιλοῦν 
καὶ γελοῦν.

Ἡ μάννα κατάλαβε!
Ὦ Θεέ μου, μέσ᾽ στὴ μικρή 

τους τὴν κάμαρα, τόσος πλοῦτος 
πῶς νὰ χωρέσει ἀπόψε, παρα-
μονὴ Χριστουγέννων;

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Ἕνα παιδί, γεννήθηκε

Ἕνα παιδὶ ζεῖ μέσα μου καὶ κλαίει...
Γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ δὲν τοῦ δόθηκε...
Γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ δὲν τοῦ ἀναγνωρίστηκε...
Ἀκόμα, καὶ γιὰ κείνη πού, ἂν καὶ αἰσθητή, 
δὲν τοῦ ἐκδηλώθηκε. Καί,
Στὸ μεγάλωμά του κλαίει γιὰ ὅποια ἀποσύρθηκε...
Ναί!...
Ἕνα παιδί, πισώστρατα, νικώντας τὸ χρόνο,
κλαίει μέσα μου... μέχρι πού...

Σὰν τέτοιες μέρες, οὐρανόσταλτο ἕνα παιδί,
γεννήθηκε! παίρνοντας πάνω του τὴ φροντίδα,
τὴν τρυφεράδα τῆς καρδιᾶς τ᾽ ἀνθρώπου νὰ ξυπνᾷ
καὶ νὰ τὴ δέχεται!...
Χρόνο τὸ χρόνο, μεγαλώνοντας, νὰ τοῦ δίνει
ὅ,τι τοῦ ἀρνηθήκαμε· μεταλλαγμένο σὲ ἄφθαρτο
ἀγαθό... ἀνοίγοντας Του δρόμο νὰ φτάνει καὶ 
νὰ περνᾷ τὸ ἄνοιγμα γιὰ ᾽κεῖ ποὺ φυλᾷ ὅλος
ὁ πλοῦτος τῆς καρδιᾶς...

Ἕνα παιδί, γεννήθηκε!
Χρόνο τὸ χρόνο, μαζὶ μὲ κεῖνο ποὺ μέσα μας 
ξυπνᾷ, ν᾽ αὐξάνει...
Σύντροφος παντοτεινός... πιστὸς κι ἀνάλλαγος
σὲ χαρὰ καὶ λύπη...
Νὰ σβήνει κάθε ἀρνητικό...
Στήριγμα νὰ γίνεται γιὰ ὅ,τι θετικό...
Νὰ δροσερεύει τὴ στέγνα τῆς καρδιᾶς...
Καὶ νὰ φωτίζει –θερμαίνοντάς την– τὰ σκοτάδια
τοῦ νοῦ μ᾽ ἕνα δικό Του φῶς!...

Σὰν τέτοιες μέρες, οὐρανόσταλτο,
ἕνα παιδί, γεννήθηκε!...

Ε.Μ.
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Ἡ πόλη παίρνει χριστουγεν-
νιάτικη ὄψη. Οἱ βιτρίνες 
φωτίζονται μὲ φωτάκια 

ποὺ ἀναβοσβήνουν, οἱ πλατεῖες 
στολίζονται μὲ χριστουγεννιά-
τικα δέντρα, οἱ νοικοκυρὲς κα-
θαρίζουν τὸ σπίτι καὶ στρώνουν 
ζεστὰ χαλιά.  Ὅλα γύρω περιμέ-
νουν τὶς  Ἅγιες ἡμέρες.

Ὅμως οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώ-
πων εἶναι θλιμμένες, ἡ κρίση 
ἔχει σβήσει τὸ χαμόγελο ἀπὸ 
τὰ χείλη τους. Τὰ οἰκονομικὰ 
προβλήματα, ἡ ἀνέχεια, ἡ ἀβε-
βαιότητα, σὰν μαῦρα σύννεφα 
καλύπτουν τὸν ὁρίζοντα.

Πολλὰ παιδιὰ δὲν ἔχουν τὴ 
δύναμη νὰ μελετήσουν, νὰ τρέ-
ξουν, νὰ πηδήξουν, γιατὶ εἶναι 
πεινασμένα. Στὶς γωνίες τῶν δρό-
μων πρόσωπα σκυθρωπὰ ἀναζη-
τοῦν λίγη τροφὴ καὶ ζεστασιά. Τὸ 
καλάθι τῆς νοικοκυρᾶς γυρίζει μι-
σοάδειο ἀπὸ τὸ σοῦπερ μάρκετ. 
Στέγες γερόντων ἔκλεισαν, καὶ 
τρεμάμενα γηρατειὰ ἀναζητοῦν 
λίγη θαλπωρή. Στὰ ἀνοιχτὰ τῆς 
θάλασσας βάρκες βουλιάζουν 
μαζὶ μὲ πρόσφυγες, παίρνοντας 
μαζί τους τὰ ὄνειρα καὶ τὶς ἐλπί-
δες τους. Κύματα ξεβράζουν 
ἄψυχα κορμιὰ μικρῶν παιδιῶν.

Μὰ οἱ ψυχές μας λαχταροῦν  
νὰ σβήσουν αὐτὸ τὸ σκηνικό, νὰ 
νιώσουν πάλι τὸν ἐρχομὸ τοῦ 
Χριστοῦ μας στὴ γῆ, νὰ τρέξουν 
στὶς λαμπροστόλιστες ἐκκλησιὲς 
στὸ ἄκουσμα τῆς καμπάνας. Τὸ 
φῶς τῶν καντηλιῶν, ἡ γλυκιὰ 
μελῳδία τῆς Θείας Γέννησης, τὸ  
Ἅγιο Ποτήρι νὰ γλυκάνει τὶς καρ-
διές μας, νὰ σκορπίσει οὐράνια 
γαλήνη.

Ἔτσι θὰ νιώσουμε πὼς νοερὰ 
γονατίζουμε καὶ προσκυνᾶμε 
στὴ φάτνη τῆς Βηθλεέμ, καὶ πά-
νω ἀπ᾽ ὅλα θὰ κάνουμε φάτνη 
τὴν καρδιά μας.

Ἔλα καὶ πάλι στὴ γῆ μας, 
Θεῖο Βρέφος, σὲ θέλουμε τόσο 
πολύ, ὅλη ἡ φύση τὸ φωνάζει.

«Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ 

Θεὸς ἡμῶν ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ 
τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ἔλα καὶ πάλι στὴ γῆ μας, Χριστέ μου

K

K
Θὰ νιώσουμε πὼς νοερὰ γονατίζουμε  

καὶ προσκυνᾶμε στὴ φάτνη τῆς Βηθλεέμ,  
καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα θὰ κάνουμε φάτνη  

τὴν καρδιά μας.

Περιμένοντας Χριστούγεννα

Δυὸ χιλιάδες χρόνια χτυπᾷς
τὶς σφαλιστές μας πόρτες,
ἀποζητώντας τόπο γιὰ νὰ γεννηθεῖς.
Ποῦ νὰ χωρέσεις, Κύριε;
Στό ᾽χουμε κι ἄλλοτε δηλώσει: 
«Οὐκ ἦν τόπος...».
Μὴ καὶ Σὺ δὲν τὸ βλέπεις;
Ἐδῶ ἡ TV, τὸ VIDEO καὶ ὁ τριθέσιος καναπές·
πιὸ κεῖ, οἱ πολυθρόνες καὶ τ᾽ ἁρμόνιο...
τὸ στερεοφωνικό, τὰ ὄργανα γυμναστικῆς,
τῆς τσόχας τὸ τραπέζι καὶ ἀπάνω
τοῦ LOTTO τὰ χαρτιὰ καὶ τοῦ ΠΡΟ-ΠΟ ἁπλωμένα...
Εἶναι καὶ τὸ κανίς... ἡ γάτα ἡ Σιαμέζα,
πού... θέλουν, ὅσο νά ᾽ναι, τὸ δικό τους χῶρο...

Κύριε, δεῖξε κατανόηση καὶ μὴ χτυπᾷς·
Πῶς νὰ στὸ ποῦμε; ... μᾶς ἀναστατώνεις...

Μὰ  Ἐσὺ στέκεις παράμερα, ἀπρόσβλητος·
Κρυφοκοιτάζεις, μὴ καὶ δεῖς κάποια στιγμὴ
μισάνοιχτη τὴν πόρτα καὶ γλιστρήσεις
μέσ᾽ στὶς ἀπόσβηστες ψυχές μας...
Μὲ ὕμνους πρωτάκουστα λυτρωτικούς,
θεϊκῆς συμπόνιας κι εὐφροσύνης ὕμνους,
νὰ τὶς ἀφυπνίσεις...
Ναί, Κύριε, ὁ Εὐλογημένος ὁ  Ἐρχόμενος,
δόξα Σοι...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
210

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
Ο

εΜ
Β

Ρ
ΙΟ

ς
 -

 Δ
ΕΚ

ΕΜ
Β

Ρ
Ιο

Σ
  

2
0

1
5

 -
 6

1
2



Χάθηκα, μαζὶ μὲ ἕνα φίλο 
μου, στὸ Νέο Δελχί, τὴν 
πόλη πρωτεύουσα τῶν  

Ἰνδιῶν, τῆς χώρας τῶν  Ἰνδῶν.
Μιὰ  Ἑλλάδα ὁλόκληρη, μιὰ 

πόλη, ὅπου καὶ ἂν στρέψεις τὸ 
βλέμμα σου, χαμηλὲς στέγες, 
σχεδὸν ὅμοιες, στενὰ μονο-
πάτια, τὰ περισσότερα χωρὶς 
διεξόδους, γυρνᾷς πίσω καὶ ξε-
κινᾶς ἀπὸ τὴν ἀρχή, σκόνη καὶ 
ὑγρασία κατὰ περίπτωση, σὰν σὲ 
μυρμηγκοφωλιὰ ξυπόλητα καὶ 
σχεδὸν ἡμίγυμνα παιδάκια τῶν 
μικρῶν ἡλικιῶν νὰ τρέχουν, νὰ 
φωνάζουν, μὲ χωρὶς τίποτα νὰ 
παίζουν. Τόπια φτιαγμένα ἀπὸ 
κουρέλια καὶ κούκλες ἀπὸ φύλ-
λα ὅλων τῶν εἰδῶν, στὰ πόδια 
ἢ στὰ χέρια αὐτῶν τῶν μικρῶν 

παιδιῶν, ἀποτελοῦν τὴ μέγιστη 
χαρά τους καὶ τὴν ἀπασχόλησή 
τους, γιὰ ὧρες πολλές.

Χαζεύαμε, ὥσπου νὰ σκε-
φθοῦμε τί θὰ κάνουμε μὲ τοὺς  
Ἰνδούς, ποὺ σὲ ὅλες τὶς κατευ-
θύνσεις περπατοῦσαν, πῶς μαζί 
τους θὰ συνεννοηθοῦμε.

Δυὸ βασικές, κυριάρχες φυ-
λές.

Οἱ Βόρειοι ἤ «Σίχ», ὡραῖοι, 
μελαχρινοὶ ἄνδρες, μεγαλόσω-
μοι, γεροδεμένοι, μὲ γένια εἰδικὰ 
περιποιημένα, τυλιγμένα καὶ δε-
μένα μὲ σπάγκο γύρω ἀπὸ τὸ 
πρόσωπο, περπάτημα σταθερό, 
δυνατοί, ἐμπνέουν μὲ μόνη τὴν 
ἐμφάνιση καὶ παρουσία τους 
αἰσθήματα ἐμπιστοσύνης. Εὐγε-
νεῖς καὶ καλοσυνάτοι, θέλεις νὰ 

τοὺς πλησιάσεις, νὰ γίνεις φίλος, 
νὰ ἐξοικειωθεῖς, νὰ μιλήσεις μαζί 
τους.

Καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ Νότιοι, μὲ 
μέτριο ἀνάστημα, λεπτοφυεῖς, 
πιὸ λευκοὶ ἀπὸ τοὺς Βορείους, 
λεπτὸ πρόσωπο καὶ μικρότερο 
κεφάλι.

Βόρειοι καὶ Νότιοι, πειθαρ-
χημένοι, δὲν προκαλοῦν, κλει-
σμένοι στὸν ἑαυτό τους, δὲν 
ἀνοίγονται εὔκολα.

Πέρασαν ἀπὸ τὸν τόπο τους, 
συνεχόμενα, διαδοχικά, φυλὲς 
ἀγρίων καὶ βαρβάρων, κατα-
κτητὲς καὶ διεκδικητές, λῃστὲς 
τοῦ πλούτου καὶ τῶν ἀγαθῶν 
τους, ποὺ κάθε φορὰ ἅρπαζαν 
καὶ λῄστευαν ὅ,τι μποροῦσαν.

Διαιρέθηκε ἡ χώρα τους, 

Ἑλληνίδες - ὅπου γῆς
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ἄπειρες φορές, σὲ κρατίδια, βα-
σίλεια καὶ πριγκιπάτα, μὲ σκλη-
ροὺς ξένους «ἄρχοντες» καί 
«ἡγεμόνες».

Οὗννοι,  Ἄραβες, Τάταροι, 
Μογγόλοι, «εὐγενεῖς Βρετανοὶ 
ἀποικιοκράτες», τὸ κατακτη-
τικὸ πέρασμα ὅλων τους, μόνο 
ἀπροσμέτρητες καταστροφὲς καὶ 
πληγὲς στὸ ἀπέραντο αὐτὸ κρά-
τος ἄφηνε.

Τώρα τί κάνουμε; Στὰ σοκά-
κια χαθήκαμε, ποῦ πᾶμε;

Καμιὰ δυνατότητα συνεννό-
ησης μὲ τοὺς πιτσιρικάδες, ποὺ 
μόνο ἔπαιζαν κι ὅλο φώναζαν, 
κανένας χάρτης δὲν θὰ μπο-
ροῦσε νὰ μᾶς δώσει στοιχεῖα 
γιὰ τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ αὐτὸν 
τὸν λαβύρινθο.

Ἀποφασίσαμε νὰ προχω-
ροῦμε, κι ὅπου βγοῦμε.

Σὲ κάποια ἀπόσταση, ἄλλα-
ζε τὸ τοπίο, πιὸ ἀνθρώπινο, πιὸ 
διαφορετικό, καμμία ὁμοιότητα 
μὲ τὸ ἄλλο.  Ἀφήναμε τὴ συνοι-

κία τῶν κολασμένων, μὲ σπίτια 
ἀπὸ χαρτόνι καὶ λαμαρίνα, μὲ 
τὶς σκουριασμένες παράγκες, 
τὴ σκόνη, τὶς λάσπες, τὴν ὀσμὴ 
τῆς μούχλας, καὶ ἀντικρίζαμε τὴν 
ἄλλη ὄψη τῆς ἴδιας πόλης.

Χαρήκαμε, τώρα μποροῦμε 
κάπου νὰ ρωτήσουμε, κάτι νὰ 
βροῦμε.

Μιὰ ταμπέλα, μὲ φωτεινὰ 
γράμματα ποὺ ἔτρεμαν καὶ 
ἀναβόσβηναν, μᾶς ἐνημέρωνε 
ὅτι στὸ κτήριο αὐτό, ἕνα “super 
market” ποὺ στεγάζεται σὲ αὐτό, 
θὰ μᾶς προσφέρει κάθε βοήθεια 
ἐπιθυμητή.

Πήραμε ἀνάσα, ἔφυγε ἀπὸ 
μέσα μας ἡ ἀγωνία, κοιταχτήκα-
με στὰ μάτια μὲ τὸν φίλο, κάτι θὰ 
μᾶς ποῦν, κάποια λύση θὰ μᾶς 
βροῦν, δὲν χαθήκαμε.

Μπήκαμε μέσα, καὶ ὅση ὥρα 
σκεφτόμασταν αὐτὰ καὶ προχω-
ρούσαμε γιὰ κάποιο γραφεῖο, 
κάποιον ὑπεύθυνο, μιὰ γυνακεία 
δυνατή, ἀργόσυρτη, παρατετα-

μένη φωνὴ διέσχισε τὸν μακρὺ 
διάδρομο τοῦ καταστήματος, 
ἀπὸ τὴ μιὰ ἄκρη ὣς τὴν ἄλλη.

– Παναγιώταααααα, σὲ ἔχα-
σα, δὲ σὲ βλέπω, ποῦ εἶσαι;

Τὸ τί ἔγινε σὲ λίγο δὲν λέγε-
ται, δὲν περιγράφεται.

Πήγαμε δίπλα τους, συστη-
θήκαμε  Ἕλληνες.

Κόντεψε νὰ πέσει τό “super 
market” ἀπὸ τὰ πηδήματά τους, 
ἀπὸ τὶς φωνές, τὰ δυνατὰ γέλια 
τους, τὰ σφιχταγκαλιάσματα καὶ 
τὰ φιλιά.

Θαρρεῖς καὶ ἤμασταν συγγε-
νεῖς, χαμένοι στὰ ξένα, καὶ ἔτσι 
ξαφνικὰ στὴν ἄκρη τοῦ κόσμου 
βρεθήκαμε.

Ἑλληνίδες γυναῖκες, γυναῖκες 
τοῦ ὅλου σύμπαντος, τοῦ ὅλου 
κόσμου, γυναῖκες ὅπου γῆς.

Στὰ ὅρια τῆς συνοικίας μὲ τὶς 
παράγκες καὶ τῆς ἴδιας πόλης μὲ 
τὴν ἄλλη ὄψη, δυὸ  Ἑλληνίδες, 
ζωντανές, ζωηρές, γεμάτες παλ-
μό, αὐθόρμητες, ἀληθινές, μὲ 212
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ἀγάπη στὶς καρδιές τους, ἕτοιμη 
νὰ προσφερθεῖ.

Μικρογεγονός, ἴσως, ἀλλὰ 
ὄχι, τέτοιο γεγονὸς δὲν ξεχνιέται.

Ἄλλες γυναῖκες, ποὺ δὲν θὰ 
ἦταν  Ἑλληνίδες, σὲ παρόμοιο 
γεγονός, μόνο τὰ φρύδια τους 
θὰ κουνοῦσαν.

*     *     *

Βρέθηκα μὲ τὸν ἴδιο φίλο 
μου, δὲν θὰ τὸ πιστέψετε, ἀλλὰ 
βρέθηκα στὰ  Ἰμαλάια. Τὴ με-
γαλύτερη καὶ πιὸ ἐντυπωσι-
ακὴ ὀροσειρὰ καὶ τὸ ψηλότερο 
ὀρεινὸ συγκρότημα ὅλης τῆς 
γῆς. Ξεκινάει ἀπὸ τὸν ποταμὸ  
Ἰνδό, ἐκτείνεται στὸ Πακιστάν, 
στὴν  Ἰνδία, στὸ Θιβέτ, στὸ Νε-
πάλ, καὶ φτάνει στὸ Σικὶμ καὶ τὸ 
Μπουτάν.

Μόνο ποὺ φαντάζεσαι τὸν 
ὄγκο αὐτό, τὴν ἀπόσταση καὶ 
τὸ ὕψος του, νιώθεις αἰσθήματα 
φόβου, ἀναρριγᾷς.

Καὶ ὅμως, οἱ ἄνθρωποι κα-
τέκτησαν κάθε κορυφή, ἀνακά-
λυψαν κάθε ἀπόκρυφό του καὶ 
τὸν πάτησαν παντοῦ.

Στὶς ἀρχές, εἰρωνικὰ γελοῦσε 
τὸ βουνὸ αὐτὸ μὲ τοὺς ἀνθρώ-
πους, τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὰ καμώ-

ματά τους, νὰ λένε καὶ νὰ ἰσχυρί-
ζονται πὼς θὰ τὸ κατακτήσουν. 
Καὶ ὅμως τὸ κατέκτησαν!

Τώρα, τὰ ἄγρια  Ἰμαλάια ἡμέ-
ρεψαν, συμβιβάστηκαν μὲ τὴν 
ἰδέα, συμφιλιώθηκαν μὲ τοὺς 
ἀνθρώπους, παρὰ ταῦτα ὅμως 
ἀκέραιη διατηροῦν τὴν κάθε 
ἀγριάδα τους καὶ ὅλες τὶς κρυ-
φές τους ἰδιοτροπίες.

Σὲ αὐτὴ τὴν ἀγριάδα, σὲ μιὰ 
δυσθεώρητη κορυφή, στὴν πιὸ 
δύσκολη ἄκρη, ἴδια ἀετοφωλιά, 
κτισμένο ἕνα «σαλέ».

Νομίζεις πὼς κρέμεται ἀπὸ 
κλωστές, ἕτοιμο νὰ πέσει, νὰ 
γκρεμιστεῖ, νὰ χαθεῖ στὸ ἀμέτρη-
το βάθος τοῦ φαραγγιοῦ.

Ἡ ἀνθρώπινη μανία γιὰ συ-
νεχῆ περιπέτεια, ἔντονες συγκι-
νήσεις, πάντα κάτι καινούργιο, 

ὅσο φανταχτερὸ καὶ φοβερὸ 
καὶ ἂν εἶναι αὐτό, δὲν σταμα-
τάει ποτέ, μόνο ἐξάπτει καὶ 
ἐρεθίζει τὴν περιέργεια καὶ τὴ 
φαντασία. Μόνιμα ἀνικανοποί-
ητοι, λειτουργοῦμε συνεχῶς, 
φτιάχνουμε μηχανήματα κάθε 
μορφῆς καὶ λογῆς, μὲ μέταλλα 
σκληρὰ καὶ ἀτσάλι, νὰ μᾶς με-
ταφέρουν παντοῦ, καὶ ἐκεῖ ποὺ 

μποροῦμε καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν μπο-
ροῦμε. Νὰ μποῦμε στὴν καρδιὰ 
τῶν πλανητῶν, νὰ σκάψουμε, 
νὰ βροῦμε, νὰ ἰδοῦμε τί ὑπάρ-
χει μέσα στὸ σκοτεινό τους κέ-
ντρο, καὶ ἂν ὑπάρχει κάτι, καὶ 
ὅ,τι ὑπάρχει, νὰ ψάξουμε, νὰ 
ἐρευνήσουμε, νὰ μάθουμε για-
τί ὑπάρχει.

Μετὰ τὸ πολύωρο, κουρα-
στικὸ ταξίδι νὰ φτάσουμε ὣς 
ἐκεῖ, κάτσαμε στὶς ἀναπαυτικὲς 
πολυθρόνες, παραγγείλαμε ἐλα-
φρύ, τονωτικὸ ποτό, μὲ περιέρ-
γεια παρακολουθούσαμε κάθε 
τι ποὺ βρισκόταν μέσα στὸν 
χῶρο τοῦ σαλέ, σὲ ἀντικείμενα, 
ἀνθρώπους καὶ ἄλλα περίεργα.

Μιὰ πολύχρωμη, πολυποί-
κιλη ὁμάδα ἀνθρώπων ὅλων 
τῶν φυλῶν τῆς γῆς, ὅλων τῶν 
χρωμάτων καὶ τῶν γλωσσῶν, μὲ 
παράξενα ροῦχα καὶ φορεσιές, 
ἄλλοι κουρεμένοι καὶ ἄλλοι 
μαλλιαροὶ καὶ ἀκούρευτοι, μὲ 
σαρίκια ἢ χωρίς, στολισμένοι 
καὶ ὄχι, μὲ χάντρες, περίεργα 
σὲ σχήματα καὶ λατρευτικῆς, μυ-
στηριακῆς ἔννοιας κάθε εἴδους 
«τοτέμ» καὶ πολλὰ ἄλλα μπιχλι-
μπίδια.

Ὅλοι, στὴν ἐπιθυμία τους νὰ 
ξεχωρίζουν, μὲ τὴν παρουσία 
τους νὰ ἐντυπωσιάζουν ἢ νὰ 
αὐτοεντυπωσιάζονται, γεμίζο-
ντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὶς ἄδειες 
ψυχές τους, τὰ κενὰ τῆς προσω-
πικότητάς τους καὶ τὴ ματαιοδο-
ξία τῆς πρόκλησης θαυμασμοῦ 
γι᾽ αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι.

Παρακολουθούσαμε καὶ πί-
νοντας τὸ ποτό μας σχολιάζαμε.

Ἐμεῖς δὲν ξεχωρίζαμε, βρι-
σκόμασταν μὲ τὴ συνηθισμένη 
ἁπλότητα καὶ φυσικότητά μας 
μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κοσμοπολί-
τικο καὶ ταὐτόχρονα περίεργο 
ἀνθρώπινο σύνολο.

Ξεμουδιάσαμε, καὶ σὲ λίγο 
σηκωθήκαμε νὰ δοῦμε ὅλους 
τοὺς χώρους τοῦ «σαλέ» καὶ 
ἀπὸ τὰ παράθυρά του ὅλη τὴ με-
γαλόπρεπη ἀγριάδα τοῦ ὄγκου 

K

K
Σὲ αὐτὲς τὶς  Ἑλληνίδες ὅπου γῆς, καὶ σὲ ὅλες 

τὶς  Ἑλληνίδες, ὀφείλουμε τὸ μέγιστο τῆς  
ἐκτίμησης, τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης μας. 

 Στηρίζουν μὲ δύναμη ψυχῆς  
καὶ γενναιότητα τὰ σύμβολα τῆς φυλῆς,  
συνεχίζουν τὴν ἱστορικὴ στοὺς χρόνους  

ἔνδοξη διαδρομὴ τῶν Πανελλήνων  
καὶ ἐμπνέουν μὲ τὴν εὐγένεια  

καὶ τὴν κοσμιότητά τους γιὰ ἔργα δημιουργίας.
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τῶν  Ἰμαλαΐων καὶ τῶν τρίσβα-
θων φαραγγιῶν.

Στὸ τραπέζι ἀφήσαμε τὶς βα-
λίτσες μας, δυό-τρία βιβλία καὶ 
κάτι σταυρόλεξα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ 
κουβαλᾶμε στὰ ταξίδια τῶν με-
γάλων ἀποστάσεων.

Ὅταν γυρίσαμε, μὲ περιέρ-
γεια εἴδαμε μιὰ σημαντικὴ δια-
φορὰ στὸ τραπέζι μας. Δὲν ἦταν 
ὅπως τὸ εἴχαμε ἀφήσει πρὶν ἀπὸ 
λίγο.

Ἦταν γεμάτο μὲ πιάτα, πιατά-
κια, πιατέλες ὅλων τῶν σχημά-
των καὶ τῶν μεγεθῶν, καὶ ὅλα 
γεμάτα.

Σαστίσαμε, ὅταν προσέξα-
με ὅτι περιεῖχαν ἐδέσματα δικά 
μας, τῆς χώρας μας, ἐδέσματα 
καθαρὰ ἑλληνικά.

Ἐκεῖ στὰ πέρατα τοῦ κόσμου, 
στὸν ἄγριο τόπο, στὰ ὀκτώμιση 
χιλιάδες μέτρα ὕψος καὶ τριάντα 
τέσσερις χιλιάδες χιλιόμετρα 
μῆκος περίπου, ποὺ σταματάει 
ὁ νοῦς στὴ σκέψη καὶ μόνο ὅτι 
βρίσκεσαι ἐκεῖ, ποὺ κόβονται τὰ 
γόνατά σου κι ἀλλάζει ρυθμὸ ἡ 
ἀναπνοή σου, ἐκεῖ ἐδέσματα λα-
χταριστὰ ἑλληνικά. Προσπαθεῖς 
νὰ τὸ πιστέψεις καὶ δὲν μπορεῖς.

Χταποδάκι καὶ μύδια τηγανη-
τά, γάβρος καὶ κουτσουμοῦρες, 
μελιτζανοσαλάτα καὶ τζατζίκι, τυ-
ράκι φέτα καὶ ἐλιὲς Καλαμῶν, 
ρετσίνα «Μαλαματίνα» καὶ Κρή-
της τσικουδιά, μὲ συμπλήρωμα 
κολοκυθάκια τηγανητὰ καὶ πα-
τατοῦλες μὲ ρίγανη.

Σαστίζεις, τὰ χάνεις κι ἀνα-
ρωτιέσαι!

Οὔτε τὰ περιμέναμε, οὔτε τὰ 
παραγγείλαμε, οὔτε καὶ εἴχαμε 
φαντασθεῖ ἕνα τέτοιο ἐνδεχό-
μενο.

Ἁπλᾶ, εἴχαμε ἐπιλέξει τὸ 
ταξίδι, μιὰ περιπέτεια, καὶ ἴσως 
ἀρκετὲς φορὲς νηστικοί, μὲ τὰ 
ἄγνωστα γιὰ μᾶς, περίεργα, πα-
ράξενα, ἐξωτικὰ φαγητά.

Εἴχαμε ἀποδεχθεῖ τὴν περι-
πέτεια, εἴχαμε ἀποδεχθεῖ καὶ τὸ 
ἄλλο φαγητό, ποὺ δὲν ἦταν στὰ 
μέτρα μας, καὶ ξαφνικὰ βρεθή-
καμε στὰ  Ἰμαλάια, ποὺ ἔμοιαζαν 
σὰν  Ἰμαλάια ἑλληνικά.

Μιὰ στιγμὴ ἀντιληφθήκαμε 
κάποια κυρία νὰ μᾶς παρακο-
λουθεῖ.  Ἀπολάμβανε τὴν ἀπο-
ρία καὶ τὴ σαστιμάρα μας, χα-
μογελοῦσε μὲ τὴν ἔκπληξή μας, 
περίμενε τὶς ἀντιδράσεις μας.

Ἦρθε κοντά μας, μᾶς πλησί-
ασε, πεταχτήκαμε ὄρθιοι, μᾶς 
ἔδωσε τὸ χέρι της, ταὐτόχρονα 
δώσαμε καὶ ἐμεῖς τὰ δικά μας.

– Εἶμαι ἡ διευθύντρια τοῦ 
«Σαλέ», ὀνομάζομαι  Ἄννα, 
ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Καλῶς 
ὁρίσατε!

Ὅλα αὐτὰ σὲ ὄμορφα ἑλλη-
νικά, μὲ εὐχάριστη, καθαρὴ 
ἄρθρωση.

– Εἶδα στὸ τραπέζι σας βι-
βλία ἑλληνικὰ καὶ σταυρόλεξα, 
ἀσφαλῶς εἶσθε  Ἕλληνες, ἄλλω-
στε ἡ ὅλη σας κατατομὴ μοιάζει 
ἑλληνική.

Σαστίσαμε γιὰ δεύτερη φορά, 
μιὰ ἄλλη  Ἑλληνίδα, ὅπου γῆς.

Συνήλθαμε, συστηθήκαμε, 
γνωριστήκαμε, γιὰ ἀρκετὴ ὥρα 
τὰ λέγαμε.

Δὲν ἤμασταν ἕτοιμοι γιὰ τὴν 
περίσταση, κάτι ἀναμνηστικὸ 
νὰ προσφέρουμε στὴν  Ἑλληνί-
δα διευθύντρια τοῦ «Σαλέ», σὲ 
αὐτὴ τὴν ὅπου γῆς  Ἑλληνίδα.

Καὶ ξαφνικὰ ἔβγαλα ἀπὸ τὸ 
σακάκι μου ἕνα μικρὸ βιβλιαρά-

κι, μιὰ  Ἁγία Γραφή, βιβλιαράκι 
τσέπης.

Τὸ προσέφερα στὴν  Ἄννα, 
μὲ δυὸ σειρὲς εὐχῶν καὶ τὴν 
ὑπογραφή μου.

Πιὸ πρωτότυπο ἀναμνηστικὸ 
δὲν θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ προ-
σφερθεῖ. Μιὰ  Ἁγία Γραφή, νὰ 
συντροφεύει τὴν  Ἄννα καὶ νὰ 
διαβάζεται ἐκεῖ μακριά, στὰ 
ἄγνωστα, ξένα, ἄγρια μέρη.

Μιὰ  Ἁγία Γραφή, μέσα ἀπὸ 
τὶς σελίδες της νὰ ἀκούγεται ἡ 
φωνὴ τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ πάνω ψη-
λά, ἀπὸ τὶς ὀκτώμιση χιλιάδες 
μέτρα, νὰ ἀνακλᾶται ἡ θεϊκὴ 
φωνὴ καὶ μέσα ἀπὸ τὰ φαράγ-
για νὰ φτάνει σωτήρια στὶς ψυχὲς 
τῶν ἀνθρώπων.

*     *     *

Σὲ αὐτὲς τὶς  Ἑλληνίδες ὅπου 
γῆς, καὶ σὲ ὅλες τὶς  Ἑλληνίδες, 
ὀφείλουμε τὸ μέγιστο τῆς ἐκτί-
μησης, τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς 
ἀγάπης μας. 

Στηρίζουν μὲ δύναμη ψυχῆς 
καὶ γενναιότητα τὰ σύμβολα τῆς 
φυλῆς, συνεχίζουν τὴν ἱστορικὴ 
στοὺς χρόνους ἔνδοξη διαδρομὴ 
τῶν Πανελλήνων καὶ ἐμπνέουν 
μὲ τὴν εὐγένεια καὶ τὴν κοσμιό-
τητά τους γιὰ ἔργα δημιουργίας.

Μὲ τὴν ὑψίκορμη παράστα-
σή τους καὶ τὴ μοναδικότητα τῆς 
ξεχωριστῆς καὶ ἀσύγκριτης γοη-
τείας τους, εἶναι ταὐτόχρονα καὶ 
οἱ πιὸ ἐρωτικὲς γυναῖκες, ὅπου 
γῆς καὶ ἂν γυναῖκες ὑπάρχουν!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ
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Ὅσοι μελέτησαν ψυχολο-
γία, καὶ μάλιστα ψυχο-
λογία τοῦ παιδιοῦ, θὰ 

παρατήρησαν τὸν ὅρο «παιδί-
ἡγέτης» (leader), δηλαδὴ παιδὶ 
ποὺ ἔχει ἀρχηγικὲς ἱκανότητες 
καὶ γίνεται αὐτόματα ἀρχηγὸς 
μιᾶς ὁμάδας παιδιῶν.

Ὁ ἄνθρωπος δὲν γεννιέται 
ἄμοιρος ἀπὸ κληρονομικὲς ἰδι-
ότητες.  Ὅπως λέει καὶ ἡ Γραφή, 
ὁ ἕνας λαμβάνει ἕνα τάλαντο, ὁ 
ἄλλος δύο, ὁ ἄλλος πέντε.  Ἀπο-
στολή του εἶναι νὰ ἀναπτύξει ὅ,τι 
καλὸ κληρονόμησε καὶ νὰ ἐξου-
δετερώσει ὅ,τι κακό. Σὲ μιὰ οἰκο-
γένεια μὲ παιδιά, τὸ καθένα εἶναι 
διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ ἄλλο: τὸ ἕνα 
ἀγαπᾷ τὴ μουσική, τὸ ἄλλο ἔχει 
κλίση στὰ μαθηματικά, τὸ τρίτο 
ἔχει «ἀρχηγικὲς ἱκανότητες».  Ἡ 
παιδεία θὰ παίξει πρωτεύοντα 
ρόλο στὴν ἐξέλιξή τους.

Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔγι-
νε πολλὴ συζήτηση γιὰ τό 
“bullying”, δηλαδὴ τὴν ἄσκη-
ση βίας ἀπὸ παιδιὰ σὲ παιδιά. 
Μάλιστα, ἕνας νέος βρέθηκε 
νεκρὸς μετὰ ἀπὸ συστηματικό 
“bullying” ἀπὸ ἄλλα παιδιά.  
Ἀπαράδεκτο γιὰ μιὰ πολιτισμένη 
κοινωνία! Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι 
κάτι ποὺ γίνεται γιὰ πρώτη φο-
ρά. Σύνηθες εἶναι τὸ φαινόμε-

νο παιδιὰ νὰ βασανίζουν ζῷα 
ἢ ἄλλα παιδιὰ ποὺ ἐκ γενετῆς 
εἶναι ἀδύναμα ἢ διαφορετικά.  
Ὡς γνωστόν, τὸ παιδὶ δὲν ἔχει 
ξεκάθαρη «ἠθική», δηλαδὴ δὲν 
διαχωρίζει τὶς ἀξίες ποὺ ἐπιτρέ-
πουν στοὺς ἀνθρώπους νὰ ζοῦν 
εἰρηνικά.  Ἡ «ἠθική» αὐτὴ δημι-
ουργεῖται στὴν οἰκογένεια κατὰ 
τὰ πρῶτα χρόνια. Συχνὰ τὸ παιδὶ 
θεωρεῖ παιχνίδι τὸν βασανισμὸ 
ἄλλων πλασμάτων. 

Καὶ δυστυχῶς, καὶ τά «παι-
χνίδια» ποὺ ἔχει γύρω του τὸ 
ὠθοῦν σὲ αὐτὴ τὴ συμπεριφο-
ρά: «Νὰ σκοτώσω τὸν ἀντίπαλο, 
νὰ τὸν ἐξαφανίσω, νὰ νικήσω, 
νὰ κερδίσω».  Ὡς γνωστόν, τὸ 
παιχνίδι δημιουργεῖ ἀπὸ νωρὶς 
τὴν προσωπικότητα. Τὸ ἔχουν 
τονίσει μεγάλοι ψυχολόγοι παι-
διῶν, ὅπως ἡ Montessori, ὁ 
Decroly κ.ἄ. Καὶ πολλοὶ ἔχουν 

ἐργαστεῖ σ᾽ αὐτὸν τὸν τομέα. Τὰ 
παιχνίδια τους εἶναι θαυμάσια 
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς παιδικῆς 
προσωπικότητας.  Ἡ διαδικασία 
τοῦ παιχνιδιοῦ ἐγγράφεται στὴ 
συνείδηση τοῦ κάθε παιδιοῦ καὶ 
ἐπηρεάζει τὸ μέλλον του.

Εὐτυχῶς σὲ πολλὰ σπίτια 
συζητοῦν γιά «εὐσπλαχνία», 
γιά «συμπόνοια» γιὰ τὰ ζῷα, ἢ 
ἔχουν ἕνα ζῳάκι, ποὺ τὴν εὐθύ-

νη του ἔχει ἀναλάβει τὸ παιδί.  
Ἐπίσης, σὲ σχολικὰ βιβλία ὑπάρ-
χουν χαριτωμένα ποιηματάκια, 
ὅπως: «Ποτὲ δὲν θὰ πειράξω τὰ 
ζῷα τὰ καημένα, μὴν τάχα σὰν 
κι ἐμένα κι ἐκεῖνα δὲν πονοῦν; 
Θὰ τὰ χαϊδεύω πάντα», κτλ. 
Γιατί, δυστυχῶς, ὁ βασανισμὸς 
τῶν ζῴων δὲν ἀπέχει παρὰ ἕνα 
μόνο βῆμα ἀπὸ τὸν βασανισμὸ 
παιδιῶν.

Σχεδὸν δὲ ὅλα τὰ σχολεῖα, τό 
“bullying” εἶναι ἕνας ἐφιάλτης 
γιὰ πολλὰ παιδιά.  Ἕνας στοὺς 
τρεῖς μαθητὲς δηλώνει θῦμα.  
Ὅταν ἕνα παιδὶ εἶναι ἀδύναμο, 
κοντό, μελαψό, παχουλό, τὸ 
βασανίζουν: τοῦ κλέβουν τὰ 
ροῦχα, τὸ κινητό, τὸ δέρνουν, 
τὸ ἀπομονώνουν.  Ὁ δάσκαλος, 
συνήθως, ἀδυνατεῖ νὰ βρεῖ τὸν 
ἔνοχο. Τὸν καλύπτουν τὰ ἄλλα 
παιδιά, γιατὶ τὸν φοβοῦνται. Καὶ 
τὸ διαδίκτυο παίζει τραγικὸ ρό-
λο σ᾽ αὐτὸ τὸ κακό. Τί πρέπει νὰ 
γίνει; Τὸ εἴπαμε: ἡ οἰκογένεια, ἡ 
σωστὴ παιδεία, τὸ καλὸ κοινω-
νικὸ περιβάλλον νὰ συμβάλουν 
στὴν ἐξάλειψη τοῦ κακοῦ.  Ὅλοι 
ἔχουν εὐθύνη.  Ἂς ἐκλείψει τὸ 
μέγα κακό. Γιατὶ δὲν περιορίζεται 
στὰ παιδιά. Τὸ κακὸ τὸ κληρο-
νομεῖ ἡ ἐφηβεία –τὸ εἴδαμε– καὶ 
δυστυχῶς συνεχίζεται καὶ ἀκόμα 
πιὸ πέρα.

Τὸ μεγάλο ἐρώτημα εἶναι:  Ὁ 
δυνατός, ὁ ἀρχηγός, ὁ ἡγέτης, 
ποῦ ὁδηγεῖ; στὴν εἰρήνη ἢ στὴν 
καταστροφή;

Οἱ ἀρχαῖοι  Ἕλληνες εἶχαν 
συνδέσει τὸν ἡγέτη μὲ τὴν ἀρε-
τή. Τί εἶναι «ἀρετή»;  Ἀρετὴ εἶναι 
ἕνα σύνολο ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν 
ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων, πού, 
ὅταν γίνεται πράξη, ὠφελεῖ 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.  Ἔχουν 
ὁριστεῖ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 
ἡγέτη: ἐντιμότητα, ἀνιδιοτέλεια, 
ἀξιοπιστία, θάρρος, κρίση, τα-

Ἡγέτης καὶ ἀρετή 

K

K
Ὁ ἄνθρωπος δὲν γεννιέται ἄμοιρος  

ἀπὸ κληρονομικὲς ἰδιότητες.  Ὅπως λέει  
καὶ ἡ Γραφή, ὁ ἕνας λαμβάνει ἕνα τάλαντο,  

ὁ ἄλλος δύο, ὁ ἄλλος πέντε.  Ἀποστολή του 
εἶναι νὰ ἀναπτύξει ὅ,τι καλὸ κληρονόμησε  

καὶ νὰ ἐξουδετερώσει ὅ,τι κακό.
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πεινοφροσύνη, γνώση, δικαιο-
σύνη καὶ πολλὰ ἄλλα.  Ἐπίσης, 
νὰ μπορεῖ νὰ διακρίνει καὶ νὰ 
ξεχωρίσει σωστοὺς συνεργάτες, 
ἄξιους, ποὺ θὰ τὸν βοηθήσουν 
στὸ ἔργο του. Οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν 
ἀπομονώσει τόν «λαοπλάνο», 
ποὺ ἀποπλανᾷ τὸν λαὸ γιὰ 
προσωπικό του συμφέρον, ἢ 
τόν «τύραννο», ποὺ θεωρεῖ ὅτι 
ἡ ἐξουσία ἀνήκει μόνο σ᾽ αὐτόν.  
Ὅπως εἴπαμε, ὁ σωστὸς ἡγέτης 
βρίσκει καλοὺς συνεργάτες καὶ 
τοὺς συμβουλεύεται.

Τὸ θέμα τῆς ἡγεσίας συ-
ναντᾶται παντοῦ στὴν κοινω-
νία.  Ὁ πατέρας σὲ ἕνα σπίτι, γιὰ 
παράδειγμα, θὰ πρέπει νὰ ἔχει 
ἀρχηγικὲς ἱκανότητες –ἀναφέ-
ραμε παραπάνω μερικές–, νὰ 
μὴν εἶναι οὔτε δικτάτορας οὔτε 
ἀνύπαρκτος.

Τὴ σημασία τῆς ἡγεσίας τὴν 
ἔχουν καταλάβει καὶ οἱ ἐπιχει-
ρήσεις. Τὴ χρονιὰ ποὺ κλείνει 
ἔγινε ἕνα συνέδριο στὴν  Ἀθήνα 
σὲ ἕνα μεγάλο ξενοδοχεῖο μὲ θέ-
μα: «Ὁ ἡγέτης». Τὸ διοργάνωσε 
τὸ Σωματεῖο Δ.Α.Δ. (Διοίκηση  
Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ), καὶ 
κράτησε τρεῖς μέρες. Εἶχαν κα-
λέσει γιὰ ὁμιλητὲς σπουδαίους 
ἐπιστήμονες ἀπὸ τὴν  Ἀμερικὴ 
καὶ τὴν Εὐρώπη. Οἱ χορηγοὶ 
ἦταν ἀρκετοί. Σὲ μιὰ ἐπιχείρηση 
συμφέρει πολὺ νὰ θέλει νὰ δια-
τηρηθεῖ καὶ νὰ προοδεύσει, καὶ 
αὐτὸ θὰ γίνει, ἂν ἔχει καλὸ ἡγέ-
τη, ποὺ θὰ ξέρει νὰ κατευθύνει 
τοὺς ἀνθρώπους καὶ θὰ ἔχει τὰ 
χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀναφέραμε 
παραπάνω.  Ἂν μιὰ ἐπιχείρηση 
ἐξαπατᾷ, δὲν θὰ κρατήσει πολύ 
– αὐτὸ τὸ ξέρουν ὅλοι.

Γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε ἐκεῖ ἀπ᾽ 
ὅπου ξεκινήσαμε, τὸ κληρονομι-
κό «τάλαντο» τοῦ ἡγέτη μπορεῖ 
νὰ ἐμφανιστεῖ διεστραμμένο στὰ 
παιδιὰ ποὺ πρωταγωνιστοῦν στό 
“bullying”, δηλαδὴ στὴν ἄσκη-
ση βίας εἰς βάρος συνομηλίκων.  
Ἀργότερα ἐξελίσσεται σέ «ρα-
τσισμό», σὲ φανατισμό. Φθάνει 

ἀκόμα καὶ στὴν ἐξόντωση ὅσων 
δὲν συμφωνοῦν μὲ αὐτὸν ποὺ 
χρίζεται αὐτοβούλως «ἀρχη-
γός».

Ὁ ἡγέτης, ὅμως, ὁ πραγμα-
τικὸς ἡγέτης, θὰ ἔχει βέβαια τὰ 
χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀναφέραμε 
παραπάνω, αὐτὰ ποὺ θὰ τὸν φέ-
ρουν κοντὰ στὸν ἄνθρωπο, καὶ 
εἶναι σίγουρα τὰ χαρακτηριστικὰ 
τοῦ χριστιανοῦ ἡγέτη. Πολλοὶ 

τέτοιοι ἡγέτες, ποὺ εἶχαν αὐτὰ 
τὰ προσόντα, ὑπῆρξαν στὸ πα-
ρελθόν, ἀλλὰ ὑπάρχουν ἀκόμη 
καὶ σήμερα.

Ἡ ἡγεσία πηγάζει ἀπὸ τὸν 
ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ ἀνθρώ-
που. Δύναμη, σοφία, δικαιοσύ-
νη χαρακτηρίζουν τὸν ἄνθρωπο-
ἡγέτη.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Στοῦ Λυτρωτῆ μου τὰ γενέθλια

Προβληματίσθηκα ἀπόψε κι ἀναρωτήθηκα.
Στὴ γιορτὴ τῶν γενεθλίων Του σὰν τί τάχα θὰ μποροῦσα
νὰ Τοῦ στείλω;

Τί νὰ χαρίσω τὸν πάμπλουτο κι ἀνενδεῆ Θεό;
Κι ἦταν τότε π᾽ ἄκουσα στοῦ εἶναί μου τὰ βάθη,
σὰν μιὰ ἀπόμακρη ἠχώ.
– Τὴν καρδιά σου ἀποζητῶ.

Κι ἀναρωτήθηκα ξανά.
– Νὰ δώσω μιὰ καρδιὰ μὲ πάθη φορτισμένη,
μ᾽ ἀμφίβολες ψυχρότητες, μ᾽ ἀντιζηλίες
καὶ πικρίες καὶ μικρότητες;

Φτωχὴ σ᾽ ἀγάπη ἡ καρδιά μου,
οἱ σκέψεις μου φθηνές,
ὁ νοῦς μου σκοτισμένος.

Καὶ μοῦ ᾽πες τότε Κύριε.
– Δός μου γιὰ δῶρο τὸ κακὸ ποὺ μέσα σου ἐμφωλεύει,
θἆναι τὸ πρῶτο ὑλικὸ γιὰ νὰ τὸ ἀναπλάσω
σὲ ὕψος θεϊκὸ νὰ τ᾽ ἀνεβάσω.
«Ἔκλινα οὐρανοὺς καὶ κατέβην,
ἵνα τοῦ χείρονος μεταλαβὼν
τοῦ βελτίονός σοι δώσω».
«Δός μοι, υἱέ μου, σὴν καρδίαν».

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ

K

K
Ἡ ἡγεσία πηγάζει ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο  
τοῦ ἀνθρώπου. Δύναμη, σοφία, δικαιοσύνη 

χαρακτηρίζουν τὸν ἄνθρωπο-ἡγέτη.
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Ὡς πρὸς τὴν ἁπλότητα καὶ 
τὸν καλλωπισμὸ τί μπο-
ροῦμε νὰ ποῦμε; Πῶς 

εἴμαστε τοποθετημένοι ἐμεῖς 
ἀπέναντι στὸ θέμα;

Ἔχουμε μόρφωση καὶ πνευ-
ματικὴ καλλιέργεια, δὲν μᾶς 
λείπουν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ οὔτε ἡ 
ὑγεία, καὶ ὅμως, ἐξαρτοῦμε τὴν 
αὐτοπεποίθησή μας ἀπὸ τὴν 
ἐξωτερική μας ἐμφάνιση. Τὰ παι-
διὰ κοιτάζουν καὶ μιμοῦνται, ἐνῷ 
σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἐμεῖς οἱ 
ἴδιοι τὰ ὁδηγοῦμε πρὸς τὰ ἐκεῖ.  
Ἐπώνυμα ροῦχα ἀπὸ τὴ βάπτι-
ση, κοσμήματα καὶ περίτεχνα 
χτενίσματα στὸ κομμωτήριο ἀπὸ 
μικρά, συγκεκριμένες μάρκες 
σὲ ροῦχα, παπούτσια, τσάντες, 
ἀθλητικὰ εἴδη ἀπὸ τὸ νηπιαγω-
γεῖο καὶ ἀργότερα καλλυντικὰ 
στὸ γυμνάσιο, κινητὰ καὶ λοιπὰ 
σχετικὰ εἴδη, τὸ παιδὶ μαθαίνει 
ὅτι ἀξίζει αὐτὸ ποὺ φαίνεται μὲ 
τὴν πρώτη ματιὰ καὶ ἐντυπωσιά-
ζει.  Ἐπιτηδευμένη ἐμφάνιση, 
ἐπιτηδευμένος τρόπος ὁμιλίας, 
ψεύτικα λόγια καὶ πολλὰ ἄνευ 
οὐσίας καὶ σκοποῦ, ὁρίστε πῶς 
γινόμαστε καὶ πῶς κάνουμε τὰ 
παιδιά μας, ἂν παρασυρθοῦμε 
ἀπὸ τὴν ἐποχή μας.

Καὶ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι, 
μεριμνώντας συνεχῶς γιὰ τὸ θε-
αθῆναι τοῖς ἀνθρώποις, ἡ ψευτιὰ 
ἐνσωματώνεται τόσο στὸν χα-
ρακτῆρά μας, ποὺ μαθαίνουμε 
καὶ στὰ παιδιά μας νὰ ἐκτιμοῦν 
τὴν ὄψη καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὴν 
ἴδια πορεία στὴ ζωή τους καὶ 
αὐτά.  Ἄν, ἀντίθετα, ἤμασταν 
οἱ ἴδιοι ἁπλοί, καὶ βλέπαμε ἕνα 
χριστιανὸ νέο ἢ καὶ ἐνήλικα 
ντυμένο ὄμορφα χωρὶς μπογιὲς 
καὶ στολίδια καὶ ἐκτιμούσαμε 
τὸν ἐσωτερικό του κόσμο καὶ 
τοῦ ἀποδίδαμε μὲ ὅλους τοὺς 
τρόπους τιμές, ἐνῷ ἀποδοκιμά-

ζαμε τὸν προκλητικὸ καλλωπι-
σμό, τότε θὰ διδάσκαμε μὲ τὸν 
καλύτερο τρόπο ποῦ βρίσκεται 
ἡ ἀξία στὸν ἄνθρωπο, καὶ τὰ παι-
διά μας θὰ συνετίζονταν.

Λέμε «ἐπὶ τῷ Κυρίῳ πέποι-
θα».  Ἐὰν τὸ κατανοήσω σὲ ὅλο 
του τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος ὅτι 
ὁ «ἐργοδότης» μου, ὁ μισθα-
ποδότης μου εἶναι ὁ Θεός, τότε 
σὲ Αὐτὸν καθρεπτίζω τὸν ἑαυτό 
μου, τὴν ἐμφάνισή μου, γιὰ νὰ 
λάβω τὸν ἔπαινο καὶ τὴν ἐπιδο-
κιμασία, καὶ ὄχι στὴν κρίση τοῦ 

κόσμου, οὔτε στὴν ἱκανοποίηση 
τῆς ἀνθρώπινης ματαιοδοξίας 
μου.

Δὲν εἶναι ἄγνωστο ὅτι ἡ 
κοινωνία μας πολεμᾷ τὸν χρι-
στιανικὸ ἀγῶνα. Καὶ αὐτοὶ ποὺ 
παραδοσιακὰ τὸν στήριζαν, ἂς 
ποῦμε οἱ νόμοι τοῦ κράτους, οἱ 
προϊστάμενες ἀρχὲς καὶ ἐξου-
σίες, οἱ μορφωμένοι, οἱ ἐκπαι-
δευτικοί, παρασυρμένοι ἀπὸ 
τὴν εὐκολία καὶ τὴ βολὴ τῆς 
καλοπέρασης, τῆς νομιζόμενης 
ἐλευθερίας, ὑποχώρησαν, πα-
ραιτήθηκαν καὶ δὲν εἶναι ἀντά-
ξιοι τῆς θέσης τους καὶ τῶν πε-
ριστάσεων. Εἶναι ἄλλη ἡ ἔννοια 
τῆς πνευματικῆς οἰκονομίας τῆς 
κατανόησης τῆς ἀδυναμίας τοῦ 

ἀγωνιστῆ νὰ ἀποδώσει τὰ μέ-
γιστα ἐξ ἀρχῆς, ἡ ὁποία γίνεται 
γιὰ νὰ μὴ χαθεῖ μιὰ ψυχή, καὶ 
ἄλλο αὐτὸ ποὺ γίνεται, νὰ ἀλλά-
ζουμε αὐτὸ ποὺ ὁ Χριστὸς καὶ 
οἱ ἅγιοι μᾶς παρέδωσαν καὶ νὰ 
διδάσκουμε αὐθαίρετα, ἐπειδὴ 
μᾶς βολεύει.

Τὸ παιδὶ βρίσκεται μέσα στὸν 
ἀνεμοστρόβιλο τῆς ἀσυνάρτη-
της καὶ διεστραμμένης ἐποχῆς 
μας. Αὐτοὶ ποὺ θεωρητικὰ θὰ 
τὸ βοηθοῦσαν, ὄντες οἱ ἴδιοι σὲ 
σύγχυση, τὸ μπερδεύουν – γιὰ 

νὰ μὴν ἀναφέρουμε τοὺς ὁρκι-
σμένους ἱεραποστόλους τῆς 
ἀθεΐας, καθηγητές, δημοσιογρά-
φους, γυμναστές, ἀστραφτεροὺς 
καλλιτέχνες, κομματικοὺς νεο-
λαίους, ἴντερνετ, φίλους, ποὺ 
ἔχουν ἀναλάβει ἐπίσημα ἀλλὰ 
συγκεκαλυμμένα αὐτὴ τὴν ἀπο-
στολή.

Ἐὰν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς 
τοῦ παιδιοῦ ὑπάρχει σπίτι αἰσιό-
δοξο καὶ ζωντανό, πνευματικὸς 
καὶ ἐξομολόγηση, προσευχή, 
καλοί, εὐχάριστοι φίλοι ποὺ τὸ 
σέβονται καὶ συνεχὴς ἐπαγρύ-
πνηση, τότε δίνουμε ὅ,τι καλύ-
τερο στὴν οἰκογένειά μας.  Ἐὰν 
ἐπιλέξουμε χάριν εὐκολίας νὰ 
συσχηματισθοῦμε μὲ τὴν κοινω-

Φαίνεσθαι καὶ οὐσία
Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά μας...

K
K

Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι, μεριμνώντας συνεχῶς 
γιὰ τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις, ἡ ψευτιὰ 
ἐνσωματώνεται τόσο στὸν χαρακτῆρά μας, 

 ποὺ μαθαίνουμε καὶ στὰ παιδιά μας 
 νὰ ἐκτιμοῦν τὴν ὄψη καὶ νὰ ἀκολουθοῦν 

τὴν ἴδια πορεία στὴ ζωή τους καὶ αὐτά.
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νία, αὐτὴ θὰ μᾶς καταπιεῖ, καὶ 
πρῶτα τὰ παιδιά μας, ποὺ εἶναι 
τὰ πιὸ εὐάλωτα. 

Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς περιορί-
ζει σὲ τίποτα. Μόνο μᾶς ζητᾷ νὰ 
βάλουμε σὲ ὅ,τι κάνουμε τὴ δι-
κή Του σφραγῖδα. Θέλουμε τὸ 

παιδί μας ἐπιστήμονα, πολιτικό, 
οἰκογενειάρχη, ἀθλητή, τεχνίτη, 
ἀγρότη, καλλιτέχνη; Νὰ γίνει ὅ,τι 
θέλει, μόνο νὰ ἔχει τὸν τρόπο 
τοῦ Χριστοῦ.  Ἂς κάνουμε ἐμεῖς 
τὴ μικρὴ ἀλλὰ συνειδητή, ὑπο-
μονετικὴ προσπάθειά μας. Καὶ 
ἂς μὴν τὰ λυπηθοῦμε, ἂν χρει-
αστεῖ κάποτε νὰ τὰ στερήσουμε 
ἢ νὰ τὰ πιέσουμε. Μὲ 
ἀγάπη, χωρὶς ἐμπά-
θεια ἢ ἐκδικητικότη-
τα καὶ ἐξευτελιστικὲς 
κουβέντες. Καὶ χωρὶς 
νὰ βάζουμε τὸν Θεὸ 
στὴ θέση τοῦ δικαστὴ 
ποὺ στέκεται μὲ τὸ 
σπαθὶ νὰ τοῦ πάρει τὸ 
κεφάλι.

Νὰ μὴ συνδέουν τὴ 
νουθεσία μας μὲ ἐπα-
ναλαμβανόμενες ἐγω-
ιστικὲς ἀπειλές, οὔτε 
μὲ παραμορφωμένα 
πρόσωπα κόκκινα ἀπὸ 
θυμὸ στὸ ὄνομα τῆς 
ἀγάπης καὶ τοῦ ἐνδια-
φέροντός μας.  Ἡ ἰδι-
ότητα τοῦ χριστιανοῦ 
γονέα μᾶς ἀκολουθεῖ, 
καὶ ὅταν πρέπει νὰ συ-

νετίσουμε τὰ παιδιά μας, ἀκόμη 
καὶ οἱ μεγαλύτερες τιμωρίες καὶ 
στερήσεις γίνονται ἀποδεκτές, 
ὅταν τὸ παιδὶ ἀναγνωρίσει ὅτι ὁ 
γονέας δὲν κινεῖται ἀπὸ ἔλλειψη 
ἀγάπης ἢ ἀπὸ ἐκδικητικότητα, 
ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία του νὰ 

διαμορφώσει ἕναν ἄρτιο χα-
ρακτῆρα. Διαφορετικά, τὰ παι-
διὰ θὰ μᾶς ὑπομένουν, μέχρι 
νὰ ἐνηλικωθοῦν, καὶ θὰ ἐπιζη-
τήσουν τὶς εὐκαιρίες νὰ φύγουν 
γρήγορα ἀπὸ κοντά μας ἢ θὰ 
μᾶς προσεγγίζουν πλέον μόνο 
ἀπὸ συμφέρον.

Τὰ παιδιά μας εἶναι οἱ χαρι-

τωμένοι, ἀγαπητοὶ ἐπισκέπτες 
ποὺ ἔβαλε ὁ Θεὸς στὸ σπίτι μας 
γιὰ λίγα χρόνια, καὶ μᾶς ζήτησε 
μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὸν κόπο μας 
νὰ τὰ βοηθήσουμε νὰ γίνουν δι-
κοί Του πολῖτες, τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ τῆς γῆς, ἄνθρωποι εὐλογη-
μένοι γιὰ αὐτὴ καὶ τὴν ἄλλη ζωή.  
Ἐκεῖνος γνωρίζει τὸν ἀγῶνά μας, 
τὶς ἀγωνίες μας, τὶς ἀδυναμίες 
μας, τὴν ἀνεπάρκειά μας καὶ τὰ 
ἐμπόδια ποὺ μᾶς φράζουν τὸν 
δρόμο.  Ὅμως οἱ ὑποσχέσεις 
Του, ἡ ἀγάπη Του καὶ ἡ ἀλή-
θεια Του, ἄσχετα μὲ τοὺς αἰῶνες 
ποὺ περνοῦν καὶ τὶς ἑκάστοτε 
συνθῆκες, μένουν οἱ ἴδιες. 

Ὁ Θεὸς δὲν λέει ψέματα, 
δὲν εἶναι ἄδικος καὶ δὲν ἀλλά-
ζει γνώμη ἀνάλογα μὲ τὸν τόπο 
καὶ τὸν χρόνο.  Ἂς Τοῦ προσφέ-
ρουμε τὸν ἑαυτό μας, τὰ παιδιά 
μας, τὴν ὑπακοή μας, γιὰ νὰ δι-
απιστώσουμε ὅτι μᾶς λέει ἀλή-
θεια, ὅτι εἶναι ζωντανός, ὅτι ἔχει 
ἄπειρη ἀγάπη καὶ ὅτι ἀνταποδί-
δει πλουσιοπάροχα μὲ τὸν κα-
λύτερο τρόπο στοὺς φίλους Του 
καὶ σὲ αὐτὴν καὶ στὴν ἄλλη ζωή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
K

K
Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς περιορίζει σὲ τίποτα.  

Μόνο μᾶς ζητᾷ νὰ βάλουμε σὲ ὅ,τι κάνουμε 
τὴ δική Του σφραγῖδα. Θέλουμε τὸ παιδί μας 
ἐπιστήμονα, πολιτικό, οἰκογενειάρχη, ἀθλητή, 

τεχνίτη, ἀγρότη, καλλιτέχνη; Νὰ γίνει ὅ,τι θέλει, 
μόνο νὰ ἔχει τὸν τρόπο τοῦ Χριστοῦ. 
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Κυριακάτικο πρωινὸ τοῦ 
Γενάρη. Μέρα παγερή. 
Τὸ χιόνι ποὺ ἔπεφτε ἀστα-

μάτητα εἶχε σκεπάσει τὸ μικρὸ 
χωριό. Οἱ λιγοστοὶ κάτοικοί του, 
ποὺ ἔβγαιναν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, 
ἔτρεχαν νὰ χωθοῦν στὴ ζεστα-
σιὰ τοῦ σπιτιοῦ τους. Μιὰ παρέα 
ἀπὸ νέους ἄντρες μπῆκαν στὸ 
καφενεδάκι τοῦ  Ἀποστόλη.

Ἔπιναν τὸ καφεδάκι τους, 
ὅταν ἄνοιξε ἀπότομα ἡ πόρτα 
τοῦ καφενείου κι ἐμφανίστηκε 
ἕνας ἀξιωματικός.  Ὁ  Ἀποστό-
λης ἔτρεξε μὲ προθυμία νὰ τὸν 
ὑποδεχθεῖ. Τὸν βοήθησε νὰ 
τινάξει τὸ χιόνι ἀπὸ τὸ πηλίκιο 
καὶ τὴ χλαίνη, τοῦ πρόσφερε 
καρέκλα πλάι στὴ σόμπα νὰ ζε-
σταθεῖ καὶ ρώτησε τί θἄθελε νὰ 
τοῦ προσφέρει.

– Δὲν θὰ καθίσω, εἶπε ἐκεῖνος 
μὲ ὕφος ὑπεροπτικό. Βιάζομαι 
νὰ γυρίσω στὴ μονάδα μου. Μ᾽ 
αὐτὸν τὸν παλιόκαιρο ἔχασα τὸν 
προσανατολισμό μου. Ξέφυγα 
ἀπὸ τὸ δρόμο. Βρέθηκα στὰ χω-
ράφια κι ἔπεσα μὲ τὸ αὐτοκίνητό 
μου σ᾽ ἕνα χαντάκι.

Σταμάτησε γιὰ λίγο, κοίτα-
ξε τοὺς χωρικούς, ποὺ εἶχαν 
στραμμένα τὰ βλέμματά τους 
πάνω του, καὶ μὲ τόνο ἐπιτα-
κτικό, σὰν νὰ ἀπευθυνόταν σὲ 
στρατιῶτες, φώναξε:

–  Ἄντε, ἐλάτε ὅλοι νὰ βάλετε 
ἕνα χεράκι νὰ τὸ βγάλουμε ἀπὸ 
κεῖ μέσα.

Οἱ χωρικοὶ ἔμειναν ἄναυδοι. 
Τότε ἀκούστηκε μιὰ νεανικὴ φω-
νή.

– Μὲ συγχωρεῖτε, κύριε Λο-

γοθέτη, ἐδῶ βρίσκεστε στὸ κα-
φενεῖο τοῦ χωριοῦ, καὶ ὄχι στὴ 
μονάδα σας, νὰ διατάζετε.

Ὁ ἀξιωματικὸς τὸν κοίταξε μὲ 
βλέμμα βλοσυρό.

– Ποιὸς εἶσαι ἐσύ, ποὺ μοῦ 
μιλᾷς ἔτσι;

Ὁ νεαρὸς ἔκανε δυὸ βήματα 
πρὸς τὸ μέρος του.

– Τώρα εἶμαι ὁ δάσκαλος τοῦ 
χωριοῦ. Πρὶν ἕνα χρόνο ἤμουν 
ὁ ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγὸς 
Κοσμᾶς  Ἀντωνίου.  Ὅπως βλέ-
πετε, ἀκόμα φοράω τὶς στρατι-
ωτικὲς ἀρβύλες καὶ τὸ χιτώνιο, 
γιατὶ δίνω ὅλο τὸ μισθό μου νὰ 
πληρώσω τὶς δόσεις ἀπό...

–  Ἄ, τώρα σὲ γνώρισα, τὸν 
διέκοψε ὁ στρατιωτικός, καὶ μ᾽ 
ἕνα σαρκαστικὸ χαμόγελο πρό-
σθεσε:

– Κι ἀσφαλῶς αὐτὴ τὴ στιγμὴ 
θὰ εἶσαι πανευτυχής, ποὺ σοῦ 
δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ πάρεις τὴν 
ἐκδίκησή σου. Σίγουρα θὰ πεῖς 
σ᾽ αὐτοὺς τοὺς χωριάτες νὰ μὴν 
ἔρθουν νὰ βοηθήσουν.

«Πάντα ὁ ἴδιος», μονολόγη-
σε ὁ δάσκαλος. Καὶ χωρὶς νὰ τοῦ 
ἀπαντήσει, φόρεσε τὴν ἐλαφριὰ 
καπαρτίνα του, τὸν σκοῦφο καὶ 
τὰ γάντια καὶ προχώρησε πρὸς 
τὴν πόρτα.

– Πᾶμε, κύριε λοχαγέ... Μὲ 
συγχωρεῖτε, κύριε ταγματάρχα. 
Καθὼς βλέπω, πήρατε προαγω-
γή. Τὰ συγχαρητήριά μου!

– Ποῦ πᾷς, δάσκαλε; φώναξε 
ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ.

– Νὰ προσφέρω τὴ βοήθειά 
μου στὸν συνάνθρωπό μου.

– Θὰ ἔρθουμε κι ἐμεῖς μαζί 
σου, εἶπαν ὅλοι μ᾽ ἕνα στόμα.

Ἡ ἐπιχείρηση ἦταν δύσκολη. 
Τὸ χιόνι ἔφτανε ὣς τὰ γόνατά 
τους, τὰ πρόσωπά τους εἶχαν 
μελανιάσει ἀπὸ τὰ ραπίσματα 
τοῦ παγωμένου ἀέρα. Προ-

Γλυκιὰ ἐκδίκηση
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χωροῦσαν σιωπηλοί, ἡ ἀνάσα 
τους κοβόταν ἀπὸ τὸ κρύο. Μὲ 
πολλὴ δυσκολία κατάφεραν 
νὰ βροῦν τὸ αὐτοκίνητο χωμέ-
νο μέσα στὸ χαντάκι, καθὼς τὸ 
εἶχε σκεπάσει τὸ χιόνι. Γιὰ νὰ τὸ 
βγάλουν στὸ δρόμο, χρειάστη-
κε νὰ τὸ σηκώσουν στὰ χέρια.  
Ἀκόμα καὶ νὰ τὸ σπρώξουν 
πάνω στὴν ἄσφαλτο, μέχρι νὰ 
ζεσταθεῖ ἡ μηχανὴ καὶ νὰ πάρει 
μπρός. Μετὰ ἀπὸ ἕνα ἐλαφρὸ 
μούγκρισμα, τὸ αὐτοκίνητο ξεκί-
νησε, καὶ ὁ ταγματάρχης ἔφυγε, 
χωρὶς νὰ πεῖ λέξη.

Οἱ χωρικοὶ ἔνιωσαν ἀγα-
νάκτηση ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ 
αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τοὺς 
ἀνάγκασε χρονιάρα μέρα καὶ μὲ 
τέτοια κακοκαιρία νὰ ὑποστοῦν 
ὅλη αὐτὴ τὴν ταλαιπωρία, χωρὶς 
οὔτε ἕνα εὐχαριστῶ.

Τὸ ἴδιο βράδυ, οἱ ἄντρες τοῦ 
χωριοῦ, μαζεμένοι γύρω ἀπὸ 
τὴν ἀναμμένη σόμπα, ἄκουγαν 
μὲ ἐνδιαφέρον ἀλλὰ καὶ ὀργὴ τὸ 
δάσκαλο νὰ τοὺς ἐξηγεῖ ποιὸς 
ἦταν αὐτὸς ὁ ἀπρόοπτος ἐπι-
σκέπτης.

Ὁ δάσκαλος, ὁ Κοσμᾶς  
Ἀργυρίου, ἦταν ὑπεύθυνος 
ὑλικοῦ στὴ μονάδα ὅπου ὑπη-
ρετοῦσε ὡς ἔφεδρος ἀνθυπο-
λοχαγός. Διοικητής του ἦταν 
ὁ λοχαγὸς Μαντᾶς. Εὐγενικός, 
ἀξιοπρεπής, καλόκαρδος, ἀγα-
πητὸς ἀπὸ ὅλους.  Ἀντίθετα, ὁ 
ὑποδιοικητὴς Λογοθέτης ἦταν 
ἄνθρωπος σκληρός, αὐταρ-
χικός, πεισματάρης, ἐγωιστής, 
ἐκδικητικός. Μισοῦσε φανερὰ 
τὸν Μαντᾶ, γιατί, ἐνῷ εἶχαν τὸν 
ἴδιο βαθμὸ καὶ ὁ Λογοθέτης 
ἦταν δέκα χρόνια μεγαλύτερός 
του, ὁ Μαντᾶς εἶχε πάρει τὴ θέση 
τοῦ διοικητῆ, ἐπειδὴ εἶχε τελειώ-
σει τὴ Σχολὴ Εὐελπίδων, ἐνῷ ὁ 
ἴδιος ἦταν ἀπὸ τοὺς ἐφέδρους 
ποὺ παρέμειναν στὸ στράτευμα.  
Ὁ ἐγωισμός του δὲν τοῦ ἐπέτρε-
πε νὰ δέχεται διαταγὲς ἀπὸ ἕναν 
μικρότερό του, ὅσο κι ἂν τοῦ 
ἀναγνώριζε τὴν ἀξία του. Δὲν 

μποροῦσε ἐπίσης νὰ ὑποφέρει 
τὴν καλοσύνη καὶ τὴν ἐπιείκεια 
ποὺ ἔδειχνε στοὺς στρατιῶτες.

Συχνά, ὅταν κάποιος στρα-
τιώτης ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἀπο-
λυθεῖ πήγαινε νὰ παραδώσει 
τὸ ὑλικὸ ποὺ ἦταν χρεωμένος 
καὶ τοῦ ἔλειπε κάτι, ὁ Μαντᾶς 
τὸν χτυποῦσε φιλικὰ στὸν ὦμο. 
«Μὴν ἀνησυχεῖς», τοῦ ἔλεγε. 
«Θὰ τὸ τακτοποιήσω ἐγώ, ἐσὺ 
νὰ πᾷς μὲ τὸ καλὸ στὸ σπίτι 
σου». Αὐτὸ ἔκανε τὸν Λογοθέτη 
νὰ γίνεται θηρίο. Δὲν μποροῦσε 
νὰ τό «χωνέψει» πὼς θὰ ἔφευγε 
ὁ στρατιώτης, χωρὶς νὰ πληρώ-
σει τό «ἀπολεσθὲν ὑλικό».

Ἔφτασε κάποτε ὁ καιρὸς ν᾽ 
ἀπολυθεῖ κι ὁ  Ἀργυρίου ἀπὸ 
τὸ στράτευμα.  Ὡς ὑπεύθυνος 
ὑλικοῦ, παρέδωσε ὅλο τὸ ὑλικὸ 
στὸν διοικητή, παρουσίᾳ καὶ τοῦ 
ὑποδιοικητῆ, καὶ μαζὶ τοῦ ἔδωσε 
καὶ τὸν κατάλογο μὲ τά «ἀπολε-
σθέντα εἴδη».

– Κύριε διοικητά, τί θὰ γίνει 
μ᾽ αὐτὰ ποὺ λείπουν; ρώτησε ὁ  
Ἀργυρίου.

Ὁ διοικητὴς τοῦ ἔσφιξε τὸ 
χέρι χαμογελαστός.

– Νὰ πᾷς στὸ καλό, θὰ φρο-
ντίσω ἐγὼ νὰ τακτοποιηθοῦν 
ὅλα. Καὶ σ᾽ εὐχαριστῶ πολὺ 
γιὰ τὴν ὡραία συνεργασία ποὺ 
εἴχαμε.

Δὲν εἶχε κλείσει οὔτε χρό-
νος, ἀπὸ τότε ποὺ ἀπολύθηκε 
ὁ  Ἀργυρίου, ὅταν κάποια μέρα 
τοῦ παρέδωσαν ἕνα ἔγγραφο 
ἀπὸ τὴ στρατιωτικὴ διοίκηση, 
καὶ τὸν καλοῦσαν νὰ πληρώ-
σει τό «ἀπολεσθὲν ὑλικό» γιὰ 
τὸ ὁποῖο στὰ χαρτιὰ φαινόταν 
χρεωμένος. Καὶ τὸ ποσὸ ἦταν 
ἀρκετὰ μεγάλο.

«Δὲν εἶναι δυνατόν», μουρ-
μούρισε ξέπνοα ὁ Κοσμᾶς. «Κά-
ποιο λάθος θὰ ἔχει γίνει. Ποτὲ 
δὲν θὰ τὸ ἔκανε αὐτὸ Μαντᾶς». 

Ἀναγκάστηκε νὰ πάει ὁ ἴδιος 
στὴ μονάδα ὅπου εἶχε ὑπηρετή-
σει, γιὰ νὰ ξεκαθαρίσει τὴν ὑπό-
θεση.  Ἔμεινε ἔκπληκτος, ὅταν 

εἶδε στὸ γραφεῖο τοῦ διοικητῆ 
τὸν Λογοθέτη, νὰ τὸν ὑποδέχε-
ται μ᾽ ἕνα σαρκαστικὸ μειδίαμα.

– Τί φαντάστηκες,  Ἀργυρίου, 
πὼς θὰ μοῦ γλίτωνες; Κανένας 
ποτὲ δὲν ξέφυγε ἀπ᾽ τὰ χέρια 
μου.  Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ πληρώ-
σεις.

– Μά, κύριε Λογοθέτη, ἤσα-
σταν παρών, ὅταν παρέδωσα τὸ 
ὑλικό, καθὼς καὶ τὸν κατάλογο 
μὲ τά «ἀπολεσθέντα εἴδη» στὸν 
διοικητή μου, καὶ μοῦ εἶπε πὼς 
θὰ τὸ τακτοποιήσει ὁ ἴδιος.

– Ναί, μόνο ποὺ ἐκεῖνος δὲν 
πρόλαβε νὰ τὸ τακτοποιήσει. 
Δυὸ μέρες μετὰ τὴν ἀπόλυσή 
σου τραυματίστηκε θανάσιμα 
σὲ μιὰ ἄσκηση. Τώρα ἀνέλαβα 
ἐγὼ τὴ διοίκηση, καὶ ὤφειλα 
αὐτὴ τὴν ὑπόθεση νὰ τὴν ξεκα-
θαρίσω.  Ἐσὺ ἤσουν ὑπεύθυνος 
ὑλικοῦ, ἡ δική σου ὑπογραφὴ 
ὑπάρχει, ἐσὺ ὤφειλες νὰ πλη-
ρώσεις.

Καὶ ἀναστενάζοντας, ὁ 
Κοσμᾶς πρόσθεσε:

– Καὶ πληρώνω ἀκόμα μέχρι 
σήμερα ἐκεῖνο τό «χρέος» μου...

– Καλά, δάσκαλε, τὸν διέκο-
ψε μὲ ἀγανάκτηση ὁ  Ἀποστό-
λης. Κι ἐσὺ σήμερα, μιὰ τέτοια 
μέρα, ἔβαλες σὲ κίνδυνο τὴ ζωή 
σου, γιὰ νὰ βοηθήσεις αὐτὸν τὸν 
παλιάνθρωπο;

Ὁ δάσκαλος δὲν ἀπάντησε. 
Πῆρε τὸν λόγο ὁ ἱερέας, ποὺ 
ἦταν μαζί τους.

–  Ἀδέλφια μου, εἶπε, ὁ 
Χριστὸς ἦρθε στὴ γῆ, γιὰ νὰ 
μᾶς διδάξει τὴν ἀγάπη, τὴν ἀνε-
ξικακία, τὴ συγγνώμη. Αὐτὸ τὸ 
ὑπέροχο μήνυμα ἔκανε σήμε-
ρα πράξη ὁ δάσκαλός μας. Στὸν 
ἄνθρωπο αὐτόν, ποὺ τὸν ἔβλα-
ψε, πρόσφερε τὴ βοήθειά του. 

Καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ, 
συγκινημένος, πρόσθεσε:

–  Ἀλλά... καὶ τὴν πιὸ γλυκιὰ 
ἐκδίκηση!

ΚΑΙΤΗ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅλοι μας 
ἀκοῦμε καθημερινά, ὅλο καὶ 
συχνότερα, ὅτι πολλοὶ συνάν-
θρωποί μας παραπονοῦνται γιὰ 
προβλήματα «μὲ τὴν κοιλιά» 
τους.

Βεβαίως, εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ 
πόνος στήν «κοιλιά» μπορεῖ νὰ 
ἀφορᾷ πάμπολλες παθήσεις, 
εἴτε σοβαρές, εἴτε ἀκίνδυνες καὶ 
παροδικές. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ γνωστὴ 
στὸν ἰατρικὸ κόσμο ρήση, ὅτι 
«ἡ κοιλιὰ εἶναι ὁ τάφος τοῦ 
χειρουργοῦ καὶ ὁ ἐφιάλτης τοῦ 
παθολόγου».

Τὸ Σύνδρομο τοῦ εὐερέθι-
στου ἐντέρου εἶναι μιὰ πολὺ 
συχνὴ λειτουργικὴ πάθηση τοῦ 
πεπτικοῦ συστήματος. Σύμφω-
να μὲ στατιστικὰ στοιχεῖα, τὸ 
10-20% τοῦ πληθυσμοῦ παγκο-
σμίως ταλαιπωρεῖται ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν πάθηση. Εἶναι ἡ γνωστὴ 
ἀπὸ παλαιότερα ὡς «σπαστικὴ 
κολῖτις». Τὰ συμπτώματα τοῦ 
Συνδρόμου εἶναι χρόνια καὶ 
ἐνοχλητικά.  Ἐπιδροῦν ἀρνη-
τικὰ στὴν καθημερινότητα τῶν 
ἀσθενῶν, στὴν παραγωγικότητα 
καὶ στὴν οἰκονομία τῆς χώρας.  
Ἡ διάγνωση εἶναι δύσκολη καὶ 
ἀπαιτεῖ πολλὲς ἐξετάσεις γιὰ τὸν 
ἀποκλεισμὸ ἄλλων νοσημάτων.

Ἡ πάθηση δὲν προκαλεῖ 
φλεγμονὲς στὰ τοιχώματα τοῦ 
ἐντέρου, ὅπως ἄλλα νοσήματα 
τοῦ πεπτικοῦ συστήματος. Δὲν 
αὐξάνει τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης 
καρκίνου τοῦ παχέος ἐντέρου 
καὶ δὲν θέτει σὲ κίνδυνο τὴν 
ὑγεία μας. 

Οἱ ἐπιστήμονες δὲν ἔχουν 
ἀκόμα κατορθώσει νὰ ἀνακαλύ-
ψουν τὰ αἴτια ποὺ προκαλοῦν τὸ 

Σύνδρομο εὐερέθιστου ἐντέρου 
καὶ τοὺς ἀκριβεῖς μηχανισμούς, 
ἂν καὶ ἡ πάθηση ἔχει περιγρα-
φεῖ ἀπὸ τὸ 1800. Τὰ τοιχώματα 
τοῦ ἐντέρου ἀποτελοῦνται ἀπὸ 

μῦς, μὲ τὴ σύσπαση τῶν ὁποί-
ων προωθεῖται τὸ περιεχόμενό 
του ἀπὸ τὸ στομάχι στὸ κατώ-
τερο μέρος. Οἱ συσπάσεις αὐτὲς 
ἀκολουθοῦν ἕνα συγκεκριμένο 
ρυθμό, ὁ ὁποῖος διαταράσσεται 
στὸ Σύνδρομο εὐερέθιστου ἐντέ-

ρου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνονται 
μὲ μεγαλύτερη ἔνταση καὶ διάρ-
κεια. Τότε ἡ τροφὴ προωθεῖται 
μὲ ταχύτερους ρυθμοὺς στὸν 
ἐντερικὸ σωλῆνα, καὶ αὐτὸ ἔχει 
ὡς συνέπεια τὴν ἐμφάνιση ἀερί-
ων, φουσκώματος καὶ διάρροιας. 
Εἶναι ὅμως δυνατὸν σὲ ὡρισμέ-
νες περιπτώσεις νὰ ἐμφανισθεῖ 
καθυστέρηση τῆς προωθήσεως 
καὶ νὰ ἐμφανισθεῖ δυσκοιλιότητα. 

Πολλοὶ ἐρευνητὲς πιστεύ-
ουν ὅτι τὸ Σύνδρομο εὐερέθι-
στου ἐντέρου προκαλεῖται ἀπὸ 
διαταραχὴ τῶν νεύρων ποὺ νευ-
ρώνουν τὰ τοιχώματα τοῦ ἐντέ-
ρου.  Ἄλλοι ἐπίσης πιστεύουν 
ὅτι ὀφείλεται στὸ Κεντρικὸ Νευ-
ρικὸ Σύστημα.  Ἐπειδὴ ὅμως τὸ 
Σύνδρομο αὐτὸ ἐμφανίζεται πιὸ 
πολὺ σὲ γυναῖκες, ὑποπτεύονται 
ὅτι συμβάλλουν καὶ ὁρμονικοὶ 
παράγοντες. 

Καὶ διάφορα ὅμως εἴδη 
τροφῶν, ὅπως γάλα, σοκολά-
τα, ἀλκοόλ, ὄσπρια, λαχανικὰ 
καὶ φροῦτα, ἐπιδεινώνουν τὴν 
κατάσταση τοῦ ὀργανισμοῦ.  
Ἐπίσης, τὸ ἄγχος ἐντείνει μὲν τὰ 
συμπτώματα, ἀλλὰ μόνο του 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τὸ Σύνδρομο 
τοῦ Εὐερέθιστου  Ἐντέρου

K
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δὲν τὰ προκαλεῖ, ὅπως ὑποστη-
ρίζουν οἱ ἐπιστήμονες. Διάφορες 
ἀσθένειες ἐπίσης εὐνοοῦν τὴν 
ἐμφάνιση τοῦ Συνδρόμου τοῦ 
εὐερέθιστου ἐντέρου, ὅπως ἡ 
γαστρεντερίτιδα, ἐπειδὴ διατα-
ράσσεται ἡ φυσιολογικὴ μικρο-
βιακὴ χλωρίδα τοῦ ἐντέρου.

Τὰ συμπτώματα ποὺ χαρα-
κτηρίζουν τὸ Σύνδρομο εἶναι 
ἀσαφὴς πόνος, ποὺ ἡ ἐντόπι-
σή του διαφέρει ὄχι μόνο ἀπὸ 
ἀσθενῆ σὲ ἀσθενῆ, ἀλλὰ καὶ 
στὸν ἴδιο τὸν ἀσθενῆ κατὰ πε-
ρίπτωση.  Ὁ πόνος ὑποχωρεῖ μὲ 
τὴν ἀποβολὴ ἀερίων καὶ μὲ τὴν 
ἀφόδευση.

Σὲ μερικὲς περιπτώσεις ὅμως 
ὁ πόνος αὐξάνεται.  Ἐμφανίζεται 
ἀκόμη καὶ μετεωρισμός (πρήξι-
μο τῆς κοιλιᾶς), διάρροια ἢ δυ-
σκοιλιότητα ἢ καὶ ἐναλλαγὲς 
τῶν δύο αὐτῶν καταστάσεων. 
Τὰ κόπρανα μπορεῖ νὰ περιέ-
χουν βλέννα, ποτὲ ὅμως αἷμα. 
Σὲ μερικὲς περιπτώσεις παρουσι-
άζονται συμπτώματα καὶ ἀπὸ τὸ 
στομάχι καὶ τὸν οἰσοφάγο, ὅπως 
καοῦρες.  Ὅλα αὐτὰ τὰ συμπτώ-
ματα παρουσιάζουν περιόδους 
ἐξάρσεως καὶ ὑφέσεως.

Ἡ διάγνωση γίνεται μὲ τὴ λή-
ψη ἑνὸς καλοῦ ἱστορικοῦ καὶ τὸν 
ἀποκλεισμὸ ἄλλων παθήσεων 

μὲ παρεμφερῆ συμπτώματα.  
Ἐπίσης, γίνονται ἐξετάσεις αἵμα-
τος, ὑπέρηχοι, κολονοσκόπηση 
χωρὶς κολονοσκόπιο. Τελευ-
ταίως γίνεται καὶ μιὰ ἐξέταση ἡ 
ὁποία εἶναι ἀξονικὴ τομογραφία 
μὲ εἰδικὸ ἐξοπλισμὸ ἀκτίνων Χ 
καὶ παράγει πολλὲς εἰκόνες σὲ 
ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ χωρὶς 
ἐνδοσκόπηση, ἀλλὰ αὐτὴ ἔχει 
καὶ τὰ μειονεκτήματά της.  Ἐπί-
σης, χρησιμοποιεῖται μιὰ μικρο-
σκοπικὴ κάψουλα ποὺ ἔχει δύο 
κάμερες καὶ εἰδικὸ ἐξοπλισμό. 
Προηγεῖται καὶ ἐδῶ εἰδικὴ προε-
τοιμασία. Οἱ τελευταῖες ἐξετάσεις 
χρησιμοποιοῦνται σὲ ἐπιλεγμέ-

νους ἀσθενεῖς καὶ σὲ συνεννό-
ηση μὲ τὸν εἰδικὸ ἰατρό. Καλὸ 
εἶναι ἡ κολονοσκόπηση νὰ εἶναι 
ὑποχρεωτικὴ στὸ τσέκ-ἄπ ποὺ 
γίνεται.

Ἡ θεραπεία τοῦ Συνδρόμου 
εὐερέθιστου ἐντέρου ἀποβλέπει 
στὴν ἀνακούφιση τοῦ ἀσθενοῦς 
ἀπὸ τὰ συμπτώματα. Γιὰ κάθε 
ἀσθενῆ αὐτὴ εἶναι ἐξατομικευ-
μένη, ἀναλόγως τῶν συμπτω-
μάτων του. Πρέπει ἑπομένως 
νὰ εἶναι ἄριστη ἡ συνεργασία 
ἰατροῦ - ἀσθενοῦς.  Ἐπιβάλλε-
ται ὁ ἰατρὸς νὰ καθησυχάσει 
τὸν ἀσθενῆ ὅτι δὲν πάσχει ἀπὸ 
κάτι σοβαρό, καὶ τὰ συμπτώματα 

δὲν κρύβουν κάποιο κίνδυνο γιὰ 
τὴν ὑγεία του. Πολλὲς φορὲς τὰ 
συμπτώματα ἐλαττώνονται ση-
μαντικά, ὅταν ὁ ἀσθενὴς πεισθεῖ 
ὅτι δὲν κινδυνεύει.  Ὁ ἀσθενὴς 
πρέπει νὰ ἐνημερώνει τὸν ἰατρό 
του τί ἔφαγε καὶ τί συμπτώματα 
παρουσίασε. 

Ἐπειδὴ ἡ διατροφὴ ἔχει ση-
μασία στὴν ἐμφάνιση τοῦ Συν-
δρόμου, καὶ ἀναλόγως μὲ τὴν 
περίπτωση, ὁ ἰατρὸς συμβου-
λεύει:

–  νὰ ἀκολουθεῖ ὁ ἀσθενὴς ἕνα 
ἰσορροπημένο διαιτολόγιο

–  νὰ μασᾷ καλὰ τὶς τροφές
–  νὰ ἐμπλουτίζει τὴ διατροφή 

του μὲ φυτικὲς ἴνες, ἂν ἐμφα-
νίζεται δυσκοιλιότητα

–  νὰ ἀποφεύγει τὰ ὄσπρια, λα-
χανικά, λιπαρά, τηγανητά, ἀε-
ριοῦχα ποτά, καφὲ καὶ ἀλκοὸλ 
καὶ ὅ,τι ἔχει ὁ ἴδιος παρατηρή-
σει ὅτι τὸν ἐνοχλεῖ.

Φάρμακα θὰ δώσει ὁ ἰατρὸς 
μυοχαλαρωτικά, ἀντιδιαρροϊκά, 
ἀντικαταθλιπτικά, ἂν κρίνει, ἴσως 
συστήσει καὶ ψυχοθεραπεία, καὶ 
τελευταίως χρησιμοποιοῦνται 
καὶ προβιωτικά, δηλαδὴ τροφὲς 
ὅπως τὸ γιαούρτι ποὺ περιέχουν 
ζωντανὰ βακτήρια καὶ βοηθοῦν 
στὴν πέψη καὶ ἐνισχύουν τὸ ἀνο-
σοποιητικὸ σύστημα.

Ὁ ἰατρὸς προσπαθεῖ νὰ πεί-
σει τὸν ἀσθενῆ ὅτι τὸ Σύνδρο-
μο αὐτὸ εἶναι μιὰ λειτουργικὴ 
διαταραχή, ταλαιπωρεῖ, ἀλλὰ ὁ 
ἴδιος ὁ ἀσθενὴς δὲν κινδυνεύει. 
Πρέπει νὰ ἀποβάλει τὸ ἄγχος καὶ 
νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ εὐχάριστες, δη-
μιουργικὲς δραστηριότητες.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K
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Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐλεύθερη 
καὶ δημοκρατικὴ χώρα, 
ὅπου ὁ καθένας μπορεῖ 

νὰ ἐκφράζει ἐλεύθερα τὴ σκέ-
ψη του, νὰ διαβάζει τὰ ἔντυπα 
ποὺ ἐπιλέγει, νὰ διασκεδάζει μὲ 
τὸν τρόπο ποὺ τὸν εὐχαριστεῖ 
καὶ νὰ ντύνεται σύμφωνα μὲ τὸ 
προσωπικό του γοῦστο. Τὸ ἴδιο 
συμβαίνει καὶ σὲ ὅλες τὶς χῶρες 
τοῦ «ἐλεύθερου» κόσμου.

Παρ᾽ ὅλη ὅμως αὐτὴ τὴν 
ἐλευθερία, παρατηροῦμε νὰ 
ἀναπτύσσονται κάποιες μαζικὲς 
κοινωνικὲς συμπεριφορές, ποὺ 
κανεὶς δὲν τὶς ἐπιβάλλει μὲ τὴ βία: 
κάποια ὁμοιομορφία στὸ ντύσι-
μο, στὸν τρόπο συμπεριφορᾶς, 
ὁμιλίας, διασκέδασης, ἀκόμα καὶ 
νοοτροπίας σχετικὰ μὲ κοινωνικὰ 
θέματα (ἔρωτας, γάμος, ἠθική).  
Ἔτσι, διαμορφώνεται ἕνας συλ-
λογικός «τρόπος ζωῆς».

Βέβαια, κάθε ἐποχὴ προάγει 
ἕνα τρόπο ζωῆς μέσα ἀπὸ τὴ μί-
μηση κάποιων προτύπων ποὺ 
προβάλλει.  Ἡ μίμηση εἶναι βα-
σικὴ γιὰ τὴ μάθηση στὸν ἄνθρω-
πο, ὅπως καὶ στὰ ζῷα. Τὸ παιδὶ 
μιμεῖται τὴ συμπεριφορὰ τῶν 
μεγάλων, καὶ ἔτσι ἀναπτύσσει 
τὶς ἰδιαίτερες ἐκεῖνες συμπερι-
φορὲς ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν 
πατρίδα του καὶ τὴ φυλή του καὶ 
βοηθοῦν στὴν ὁμαλὴ ἔνταξη τοῦ 
ἀτόμου στὴν κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ 
τόπου ὅπου ζεῖ. Τὸ ἄτομο ποὺ 
δὲν συμμορφώνεται μὲ αὐτὲς τὶς 
συμπεριφορὲς σιγὰ σιγὰ περι-
θωριοποιεῖται, ἐκτὸς ἂν ἔχει μιὰ 
πολὺ ἰσχυρὴ προσωπικότητα 
καὶ δημιουργήσει ἕνα δικό του 
κώδικα συμπεριφορᾶς, ποὺ θὰ 
τὸν μιμηθοῦν κατόπιν οἱ ἄλλοι.

Ἔτσι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τρόπο 
μὲ τὸν ὁποῖο ἀνατραφήκαμε, 
τὸ κοινωνικό μας περιβάλλον 
παίζει πολὺ μεγάλο ρόλο στὴ 

διαμόρφωση τῆς κοινωνικῆς 
μας συμπεριφορᾶς.  Ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι ἔχουν τὴν ἀνάγκη νὰ 
νιώθουν «ἀποδεκτοί» ἀπὸ τὸν 
κύκλο τους, γι᾽ αὐτὸ σπεύδουν 
νὰ υἱοθετήσουν κάποιες κοινὲς 
συμπεριφορές, γιὰ νὰ εἶναι “in”, 
ὅπως λένε σήμερα οἱ νέοι, ἤ 
«τοῦ συρμοῦ», ὅπως ἔλεγαν οἱ 
παλαιότεροι.

Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἔννοια τῆς 
«μόδας».  Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς εἶναι 
ἡ «μόδα»; Θὰ λέγαμε ὅτι εἶναι 
μιὰ εὐρεῖα μίμηση τοῦ τρόπου 

ἀμφίεσης ἢ συμπεριφορᾶς κά-
ποιων προτύπων ποὺ μᾶς προ-
τείνονται κατὰ καιρούς, τὰ ὁποῖα 
εἶναι διαφορετικὰ ἀπὸ ἐποχὴ σὲ 
ἐποχὴ καὶ ἀπὸ χώρα σὲ χώρα 
(χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἡ 
τεράστια διάδοση τοῦ μπλοὺ 
τζήν).

Ἡ μόδα φέρει τὴ σφραγῖδα 
τῶν κοινωνικῶν ἀντιλήψεων 
κάθε ἐποχῆς. Γιὰ παράδειγμα, 
σὲ ἐποχὲς συντηρητισμοῦ ἢ πε-
ριορισμοῦ τῆς ἐλευθερίας τῆς 
γυναίκας, ἡ μόδα ἐπέβαλλε τοὺς 
κορσέδες μὲ τὶς μπαλένες ἢ στὶς 
δύστυχες Κινέζες τὰ διαστρεβλω-
μένα πόδια, ποὺ τὶς ἐμπόδιζαν 

νὰ τρέξουν. Τὰ φαινόμενα ὅμως 
αὐτὰ δὲν εἶχαν μεγάλη ἐξάπλω-
ση λόγῳ τῆς δυσκολίας στὴν ἐπι-
κοινωνία τῶν λαῶν. Σήμερα, ποὺ 
ζοῦμε στὴν κατ᾽ ἐξοχὴν ἐποχὴ 
τῆς ἐπικοινωνίας, πολλὰ ἑκα-
τομμύρια ἀνθρώπων σὲ ὅλες τὶς 
ἠπείρους ἀκολουθοῦν ἕνα ὁμοι-
όμορφο τρόπο ζωῆς σὲ ὅλους 
τοὺς τομεῖς (ντύσιμο, συμπερι-
φορά, μουσική, διατροφικὲς 
συνήθειες).  Ἔχει ἐπικρατήσει ὁ 
λεγόμενος «ἀμερικανικὸς τρόπος 
ζωῆς» (αὐτὴ ἡ ἀντι-κουλτούρα, 

ὅπως τὴν ὀνομάζω), ποὺ σὲ 
πολλὲς χῶρες εἶναι ξένος πρὸς 
τὰ τοπικὰ ἔθιμα, τὸ κλῖμα ἢ τὴν 
παράδοση τοῦ λαοῦ.

Κανείς, βέβαια, δὲν μᾶς ἐπι-
βάλλει μὲ τὴ βία ἢ μὲ νόμο τί νὰ 
φορέσουμε ἢ τί ἔπιπλα νὰ βά-
λουμε στὸ σπίτι μας ἢ πῶς νὰ δι-
ασκεδάσουμε, τοὐλάχιστον ὄχι 
φανερά. Μήπως, ὅμως, ὑπάρ-
χουν κάποιοι ἀφανεῖς τρόποι 
ἐπηρεασμοῦ τῆς σκέψης καὶ τῆς 
συμπεριφορᾶς μας;  Ἀπὸ ποιοὺς 
κατευθύνονται καὶ γιὰ ποιὸ λόγο; 
Θὰ ἄξιζε, ἴσως, νὰ προβληματι-
στοῦμε λίγο πάνω σ᾽ αὐτό.

Εἴπαμε παραπάνω ὅτι ὅλα ξε-

Πόσο ἐλεύθεροι εἴμαστε; Τὰ πρότυπα
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κινοῦν ἀπὸ τὴ μίμηση κάποιων 
προτύπων. Ποιοί, ὅμως, καθο-
ρίζουν αὐτὰ τὰ πρότυπα;

Ἂς δοῦμε τί γίνεται στὸν 
χῶρο τῆς ἐνδυμασίας. Οἱ σχε-
διαστὲς μόδας εἶναι στὴν πλει-
οψηφία τους ἄνθρωποι τοῦ 
λεγόμενου «τρίτου φύλου», 
ντύνουν τὴ γυναῖκα προκλητικὰ 
ἕως πρόστυχα, τὴν ἐξευτελίζουν, 
ἢ τὴ μετατρέπουν σὲ ἀγοροκό-
ριτσο, κάτι ἀνάμεσα σὲ ἄνδρα 
καὶ γυναῖκα, μὲ τὸ κούρεμα ἢ 
τὴν ἰσοπέδωση τῶν γυναικείων 
χαρακτηριστικῶν της, καὶ ἀπὸ 
τὴν ἄλλη προτείνουν γιὰ τὰ 
ἀγόρια φανταχτερὰ ντυσίματα, 
ἐμπριμὲ παντελόνια, κοσμήματα, 
καὶ γενικὰ προσπαθοῦν νὰ μειώ-
σουν τὶς διαφορὲς ἀνάμεσα στὰ 
δύο φῦλα καὶ ἔχουν ἐπιβάλει τὴ 
λεγόμενη ἐμφάνιση “unisex”, 

ὅπου ἀγόρια καὶ κορίτσια φο-
ροῦν ὅμοια ροῦχα, ἐμφάνιση 
ποὺ τόσο ἔχει ἐπικρατήσει.

Ἀλλὰ καὶ στοὺς ἄλλους το-
μεῖς, ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ δημι-
ουργοῦν τὰ καινούργια πρότυπα 
στὴ μουσική, στὴ συμπεριφορά, 
ποὺ προωθοῦν τὴν κατανάλω-
ση ἀλκοὸλ καὶ ὑπογείως ναρ-
κωτικῶν, ποὺ προωθοῦν τὴ 
λατρεία τοῦ ἄσχημου καὶ τοῦ 
τρομακτικοῦ (δύσμορφα παιχνί-
δια, τέρατα, ταινίες βίας), ποὺ πε-
ριγράφουν ἕνα κόσμο ἐφιαλτικό, 
ἕνα μέλλον σκοτεινό, ποὺ μόνο 
ἀπελπισία γεννάει στοὺς νέους; 
Εἶναι ἄτομα ἀνήθικα καὶ ἀδίστα-

κτα, ποὺ ἔχουν τεράστια συμφέ-
ροντα ἀπὸ τὴ μαζικὴ ἀποδοχὴ τῆς 
συγκεκριμένης συμπεριφορᾶς.

Σ᾽ αὐτό, ὅμως, τοὺς βοηθοῦν 
πάρα πολὺ τὰ μέσα ἔντυπης 
καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας, 
καὶ κυρίως ἡ τηλεόραση, μὲ τὴ 
δύναμη καὶ τὴν ἀμεσότητα τῆς 
εἰκόνας ποὺ διαθέτει. Θὰ ἔχετε 
προσέξει ὅτι στὶς ὧρες τῆς με-
γάλης τηλεθέασης προβάλλο-
νται ἔργα βίας καὶ τρόμου ἢ λα-
μπερῆς διαφθορᾶς, ὅπου ἐκεῖνο 
ποὺ μετράει εἶναι τὸ χρῆμα, ἡ 
τελεία ἔλλειψη ἠθικῆς καὶ ἡ 
προσπάθεια ἐξουσιασμοῦ τῶν 
ἄλλων. Τὸ μήνυμα εἶναι σα-
φές: ὅποιος κρατάει ἕνα ὅπλο 
ἢ ἔχει πολὺ χρῆμα ἐξουσιάζει 
τοὺς ἄλλους.  Ὅλα τὰ ὑπόλοι-
πα εἶναι ἀνώφελος ρομαντισμός.  
Ἡ ζωὴ εἶναι σύντομη, γι᾽ αὐτὸ 

θὰ πρέπει νὰ γευθοῦμε ὅλες τὶς 
δυνατὲς ἀπολαύσεις: ποτό, σέξ, 
ναρκωτικά, ὅλους αὐτοὺς τοὺς 
τεχνητοὺς παραδείσους, ποὺ 
ὅμως χρειάζονται χρῆμα, πολὺ 
χρῆμα, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ κόσμος 
νὰ ὠθεῖται στὸ ἀτέλειωτο κυνήγι 
τοῦ χρήματος, ποὺ τὸν ἀπομα-
κρύνει ἀπὸ τὶς ἠθικὲς ἀξίες, καὶ 
νὰ καταλήγει στὸ ψυχικὸ κενὸ 
καὶ τὴν αὐτοσυντριβή του.

Ὅλα αὐτά, ὅμως, δὲν γίνονται 
τυχαῖα. Εἶναι γνωστὸ πὼς ἕνα 
ἐρέθισμα ποὺ ἐπαναλαμβάνεται 
πολλὲς φορὲς ἐντυπώνεται πε-
ρισσότερο στὸν ἐγκέφαλο, ἐντυ-
πώνεται στὸν τρόπο σκέψης τοῦ 

ἀτόμου, καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν καὶ 
στὸν τρόπο συμπεριφορᾶς του. 
Γιατί, βέβαια, ὁ κάθε ἄνθρωπος 
συμπεριφέρεται μὲ τὸν τρόπο μὲ 
τὸν ὁποῖο σκέπτεται.

Μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ μελέτη 
τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς, 
ἔχει ἀναπτυχθεῖ καὶ ἡ τεχνικὴ 
τοῦ ἐπηρεασμοῦ της μὲ διά-
φορους τρόπους (μάρκετινγκ, 
διαφήμιση, ἔντυπα, ταινίες), γιὰ 
καθαρὰ ἰδιοτελεῖς σκοπούς, ποὺ 
ἀποφέρουν τεράστια κέρδη σὲ 
κάποιες ἑταιρεῖες.

Βλέπουμε γύρω μας ἀφίσες 
ἢ παρακολουθοῦμε στὴν τηλε-
όραση διαφημιστικὰ σπὸτ ποὺ 
ἐκθειάζουν τίς «ἀρετές» τῶν δια-
φόρων ποτῶν, τὶς γεύσεις τῶν 
τσιγάρων, πῶς θὰ μᾶς «ἀνεβά-
σουν» καὶ θὰ μᾶς προσφέρουν 
ἀπόλαυση. Παντοῦ, καὶ στὰ πιὸ 
ἔγκριτα ἀκόμα ἔντυπα, φιγου-
ράρουν ρὸζ ἀγγελίες γιὰ ἀπο-
λαυστικὲς στιγμὲς μὲ τρυφερὲς 
ὑπάρξεις ποικίλης καταγωγῆς.  
Ὅλος αὐτὸς ὁ «παράδεισος» 
τῆς διαφθορᾶς μεταφράζεται σὲ 
χρῆμα, πολὺ χρῆμα, στὶς τσέπες 
κάποιων μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν.

Ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ ἐνημέρω-
ση σωστὴ καὶ προβληματισμὸ 
τοῦ πολίτη ἀπωθεῖται σὲ ὧρες 
ἀπαγορευτικές (μετὰ τὰ μεσά-
νυκτα), γιατί, ὅπως λένε, «δὲν 
πουλάει». Λίγα μόνο κανάλια, 
πρὸς τιμήν τους, κάνουν μιὰ φι-
λότιμη προσπάθεια νὰ προωθή-
σουν χρήσιμα καὶ ἐνημερωτικὰ 
προγράμματα.  Ἡ ἀλήθεια εἶναι 
πὼς τὰ μεγάλα συμφέροντα 
ἐκβιάζουν τὰ κανάλια γιὰ τὸ τί 
θὰ προβάλλουν, γιὰ νὰ τοὺς 
δώσουν διαφημίσεις!

Ἡ τεράστια προσπάθεια ἐθι-
σμοῦ στὴ βία καὶ ἐξαχρείωσης 
τῆς κοινωνίας γίνεται ὕπουλα 
καὶ μεθοδευμένα, καὶ θὰ ἦταν 
ψέμμα νὰ ποῦμε ὅτι μπορεῖ κά-
ποιος νὰ μείνει ἐντελῶς ἐναπη-
ρέαστος (πόσες οἰκογένειες καθ᾽ 
ὅλα ἠθικὲς δὲν ἀνέχονται χάρη 
στὴ μόδα νὰ φοροῦν τὰ κορίτσια 
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τους φοῦστες ποὺ μόλις καλύ-
πτουν τὸ ἐσώρουχό τους, νὰ 
καπνίζουν δημόσια ἢ νὰ μιλοῦν 
σὰ χαμίνια τοῦ λιμανιοῦ).  Ἐμεῖς 
οἱ μεγαλύτεροι, ἴσως λόγῳ πεί-
ρας, ἔχουμε κάπως μεγαλύτερες 
ἀντιστάσεις, γιατὶ μᾶς στηρίζουν 
οἱ κώδικες ἠθικῆς ποὺ ἔχουμε 
βιώσει στὰ χρόνια μας.  Ἀλλὰ οἱ 
νέοι εἶναι πολὺ εὐάλωτοι, κυρίως 
ἀπὸ ἔλλειψη σωστῆς παιδείας καὶ 
ἐνημέρωσης, καθὼς καὶ ἐναλλα-
κτικῶν ἠθικῶν προτύπων.

Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἡ 
ἄκρατη αὐτὴ ἐλευθερία στὴ συ-
μπεριφορὰ ἔχει μετατραπεῖ σὲ 
ἐλευθεριότητα.  Ἔννοιες ὅπως 
ὁ αὐτοσεβασμὸς καὶ ἡ ἀξιοπρέ-

πεια εἶναι ξεπερασμένες στὶς μέ-
ρες μας, καὶ ἕνας νέος σχεδὸν 
ντρέπεται νὰ τὶς διεκδικήσει.  
Ἡ λεγόμενη «ἐλευθερία» ἔχει 
μετατραπεῖ σὲ καταπίεση καὶ 
περιορισμὸ τῆς προσωπικῆς 
βούλησης. Σήμερα, μιὰ κοπέλα 
ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό της καὶ 
τὸ σῶμά της καὶ περιμένει τὸν 
κατάλληλο σύντροφο, γιὰ νὰ 
μοιραστεῖ μαζί του τὴν πρώτη 
ἐρωτικὴ ἐμπειρία της, κινδυνεύει 
νὰ χαρακτηριστεῖ «ἀνώμαλη» 
ἤ «ψυχρή» ἀπὸ τοὺς συνομη-
λίκους της, καὶ ντρέπεται νὰ πεῖ 
ὅτι στὰ 18 ἢ στὰ 20 χρόνια της 
εἶναι ἀκόμα παρθένα!  Ὁ φόβος 

τῆς μὴ ἀποδοχῆς ὁδηγεῖ πολλὲς 
κοπέλες νὰ σπεύσουν νὰ ξε-
φορτωθοῦν τό «ὄνειδος»(!) τῆς 
παρθενίας, γιὰ νὰ μὴ διαφέρουν 
ἀπὸ τὶς ἄλλες! Αὐτὸ ὅμως δὲν 
λέγεται ἐλευθερία, ἀλλὰ ἐξανα-
γκασμὸς σὲ πράξεις ἀνεπιθύμη-
τες, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις 
δημιουργοῦν ψυχικὰ τραύματα, 
μὲ ἄσχημα ἐπακόλουθα...

Τὸ δίχτυ εἶναι λεπτὸ καὶ ἀό-
ρατο, ἀλλὰ πολὺ ἰσχυρὸ καὶ 
ἐπικίνδυνο. Οἱ δυνάμεις ποὺ 
ὑπηρετοῦν τὸ Κακὸ εἶναι ἐξοπλι-
σμένες μὲ τὰ τελευταῖα ἐπιτεύγ-
ματα τῆς τεχολογίας (κοιτάξτε τί 
γίνεται μέσα στὸ διαδίκτυο).

Ἂν θέλουμε νὰ διορθώσου-

με τὴν κατάσταση, ποὺ ὅσο πάει 
καὶ χειροτερεύει, θὰ πρέπει νὰ 
βγάλουμε τὶς παρωπίδες καὶ νὰ 
ἀντικρύσουμε τὴν πραγματικό-
τητα κατάματα. Εἶναι καθῆκόν 
μας νὰ ἀντιδράσουμε καὶ νὰ 
ἀντισταθοῦμε στὴ νοοτροπία 
τοῦ ἀσύδοτου κέρδους, ποὺ 
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τροφοδοτοῦμε μὲ 
τὸν τρόπο ζωῆς μας.

Ἂς μὴν ὑποκύπτουμε στήν 
«πλύση ἐγκεφάλου» ποὺ μᾶς 
γίνεται.  Ἂν τὰ αἰσχρὰ ἢ βίαια 
ἔργα δὲν εἶχαν τηλεθέαση, δὲν 
θὰ προβάλλονταν.  Ἀντὶ γιὰ 
οὐΐσκι ἢ βότκα, θὰ μπορούσα-
με νὰ πίνουμε κρασὶ τῆς ἑλλη-

νικῆς γῆς. Νὰ μὴν κυνηγᾶμε τά 
«σινιέ» ροῦχα. Καί, πρὸ πάντων, 
πρέπει νὰ μάθουμε ὅτι ἔχουμε 
τὸ δικαίωμα τῆς γνώμης μας καὶ 
μποροῦμε νὰ διαμαρτυρηθοῦμε, 
ὅταν μᾶς ἰσοπεδώνουν.  Ὑπάρ-
χουν διάφοροι ὀργανισμοί, προ-
στασίας τοῦ καταναλωτῆ κ.ἄ.  
Ἂς τηλεφωνήσουμε στὸν ραδι-
οφωνικὸ ἢ τηλεφωνικὸ σταθ-
μό, γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε γιὰ 
μιὰ ἀνήθικη ἐκπομπή. Κυρίως, 
ὅμως, θὰ πρέπει νὰ φροντίζουμε 
νὰ ἐνημερωνόμαστε σωστά, καὶ 
νὰ μάθουμε νὰ διακρίνουμε τὶς 
παγίδες.  Ἂν ἄλλοι μᾶς προτεί-
νουν μιὰ ζωὴ ὑποταγμένη στὸν 
ὑλισμὸ καὶ σὰν μέγιστο ἀγαθὸ 
τὸ χρῆμα, ἔχουμε κι ἐμεῖς νὰ 
τοὺς ἀντιπροτείνουμε τὶς μεγά-
λες διαχρονικὲς ἀξίες του ἑλλη-
νοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ μας, 
ποὺ ὄχι μόνο μᾶς βοήθησαν νὰ 
ἐπιβιώσουμε ὡς ἔθνος μέσα ἀπὸ 
πάρα πολὺ δύσκολες καταστά-
σεις, ἀλλὰ καὶ ἐπηρέασαν πολι-
τιστικὰ ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους 
λαούς, ἀκόμα καὶ τοὺς κατα-
κτητὲς τῆς πατρίδας μας.

Πρέπει νὰ σταθοῦμε στὸ 
πλευρὸ τῶν νέων παιδιῶν, νὰ 
τα βοηθήσουμε νὰ ἀναπτύξουν 
κριτικὴ σκέψη, γιὰ νὰ μποροῦν 
νὰ διακρίνουν τὸ σωστό, νὰ 
ἰσχυροποιήσουν τὴν προσω-
πικότητά τους, νὰ μάθουν πὼς 
ἕνας ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος, 
ὅταν δὲν δημιουργεῖ ἐξαρτήσεις, 
ὥστε νὰ μὴ γίνονται εὔκολη λεία 
τῶν σκοτεινῶν συμφερόντων.

Ἂν δὲν θέλουμε νὰ γίνουμε 
ἀνδρείκελα ἐλεγχόμενα ἀπὸ τοὺς 
διεθνεῖς οἰκονομικοὺς παράγο-
ντες καί, ἀσφαλῶς, μακριὰ ἀπὸ 
κάθε ἔννοια ἀνεξαρτησίας, ἂς 
σταθοῦμε κοντὰ στὰ μηνύματα 
τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ ἐξυψώνουν 
τὸν ἄνθρωπο, μᾶς βγάζουν ἀπὸ 
τὴ θλίψη καὶ τὴν ἀπομόνωση καὶ 
μᾶς χαρίζουν τὴν πραγματικὴ 
ἐλευθερία, ποὺ ὁ Χριστὸς μᾶς 
ἔδωσε μὲ τὴ θυσία Του...

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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Διάγουμε αἰσίως τὸν 
εἰκοστὸ πρῶτο αἰῶνα.  
Ὅλες θυμόμαστε τοὺς 

ἑορτασμοὺς καὶ τοὺς πανηγυ-
ρισμοὺς γιὰ τό “Millenium” 
(«Μιλλένιουμ»), γιὰ τὴν ὑπο-
δοχὴ τῆς τρίτης χιλιετίας.  Ἐλπί-
δες πολλὲς ὅτι κάτι καινούργιο 
μπαίνει στὴ ζωή μας, ὅτι κατὰ 
τοὺς εἰδικοὺς φεύγουμε ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ τῶν  Ἰχθύων καὶ μπαί-
νουμε στὴν ἐποχὴ τοῦ  Ὑδρο-
χόου, στὴ Νέα  Ἐποχή, ἤ “New 
Age”, ὅπως λέγεται διεθνῶς.  
Ἡ Νέα Ἐποχὴ μᾶς ὑπόσχεται 
καινούργια πράγματα, φρέσκα 
καὶ ἀπαλλαγμένα ἀπὸ παραδό-
σεις, θρησκεῖες, σκοταδισμούς, 
ὅπως λένε, χωρὶς σύνορα, ὅπου 
οἱ κάτοικοι αὐτοῦ τοῦ πλανήτη 
θὰ ζοῦνε σὰν ἕνας ἀνεξέλγκτος 
ὄχλος, κατοικώντας ὅπου τοὺς 
ἀρέσει, γιατί, λέει, ἡ γῆ εἶναι ἕνα 
παγκόσμιο χωριό.

Ὅμως δὲν πρόλαβε νὰ περά-
σει ἡ πρώτη εἰκοσαετία, καὶ βλέ-
πουμε τὰ ἀποτελέσματα.  Ὅλος 
ὁ κόσμος βρίσκεται σὲ μιὰ ἀνα-
ταραχή, σὲ μιὰ ἀνασφάλεια, μιὰ 
ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ τί θὰ συμβεῖ 
ἀπὸ δῶ καὶ πέρα.  Ἀποτέλεσμα 
ὅλης αὐτῆς τῆς σπατάλης, τῆς 
ἀπόλαυσης, τῆς κακοδιαχείρι-
σης, τῶν κακῶν προτύπων ποὺ 
μᾶς κυβερνοῦσαν, εἶναι τὸ ἀδι-
έξοδο στὸ ὁποῖο ἔχουμε φτάσει. 
Καὶ τώρα; τί θὰ συμβεῖ τώρα;  
Ὅ,τι ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Χρι-
στόδουλος: Πρόσω ὁλοταχῶς 
– Πίσω ὁλοταχῶς.

Ἐπιστροφὴ στὸν παραδοσι-
ακὸ τρόπο ζωῆς, ποὺ ξέραμε 
ἀπὸ τοὺς γονεῖς μας! Νὰ συ-
νειδητοποιήσουμε ὅτι δὲν ἔχει 
τόση ἀξία τὸ τί ἔχεις, ἀλλὰ τὸ τί 

εἶσαι.  Ὅταν εἶσαι καὶ ἔχεις, θέ-
λεις νὰ δώσεις, ἀλλὰ ὅταν μόνο 
ἔχεις, χωρὶς νὰ εἶσαι, δὲν θέλεις 
νὰ δώσεις, γιατὶ ποτὲ δὲν σοῦ 
περισσεύει τίποτα.

Ἡ «ἀσκητική» ζωὴ ποὺ μᾶς 
προτείνει ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας 
εἶναι τὸ καλύτερο μέσο, γιὰ νὰ 
μᾶς κάνει νὰ συμμορφωθοῦμε 
σὲ ἕναν ἄλλο τρόπο ζωῆς, ποὺ 
θὰ ζητᾶμε λίγα καὶ θὰ ἔχουμε 
πολλά.

Πιάνουμε πολλὲς φορὲς τὸν 
ἑαυτό μας νὰ εἶναι κουρασμένος 
ἀπὸ τὰ πολλά. Μεγάλα σπίτια, 
πολλὰ ροῦχα, πολλὲς προμή-

θειες στὰ ντουλάπια μας, στοὺς 
καταψύκτες, ταξίδια, ἐκδρομές 
κτλ.

Καὶ ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔχει 
ἀνάγκη ἀπὸ πολὺ λίγα.  Ὅλα 
ὅσα εἶναι ἐκ τοῦ περισσοῦ εἶναι 

κουραστικὰ καὶ βλαβερά, ἰδιαί-
τερα μάλιστα σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ 
φαγητό.

Ἡ ἀνθρωπότητα ἔπεσε σὲ 
ἕναν εὐδαιμονισμὸ καὶ ἀπο-
μακρύνθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, τὸν 
Πλάστη της. Θέλησε νὰ αὐτο-
νομηθεῖ καὶ νὰ διαχειριστεῖ τὸ 
προνόμιο τῆς ἐκ Θεοῦ δωρεᾶς 
τῆς ἐλευθερίας μόνη της, νομί-
ζοντας ὅτι τὸ μπορεῖ.

Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐλεύθεροι 
νὰ δεχτοῦν τὸν ἥλιο.  Ἂν τὸν δε-
χτοῦν, ἄνθρωποι, ζῷα, φυτά, 
ζοῦν, ἀναπτύσσονται, ἀνθοῦν.  
Ἂν ὄχι, γίνονται καχεκτικοί, δὲν 

ἀναπτύσσονται, γίνονται, ἀδύνα-
μοι, δὲν ζοῦν, δὲν ἀνθοῦν.

Ἔτσι καὶ τὸν Θεό, οἱ ἄνθρω-
ποι εἴμαστε ἐλεύθεροι νὰ Τὸν 
δεχτοῦμε ἢ ὄχι.  Ἂν ὅμως Τὸν 
ἀρνηθοῦμε καὶ Τὸν θεωρήσου-

Οἱ μηδὲν ἔχοντες 
καὶ τὰ πάντα κατέχοντες 
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της, μαραζώνει καὶ ἴσως πεθαίνει  
ἀπὸ πνευματικὸ μαρασμό.
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με κάτι περιττὸ γιὰ τὴ ζωή μας, 
τότε ἡ ψυχή μας, ἐπειδὴ μυστικὰ 
πάντα ἀναζητᾷ τὸν Δημιουργό 
της, μαραζώνει καὶ ἴσως πεθαίνει 
ἀπὸ πνευματικὸ μαρασμό.

Ὅμως ὁ Θεός «ἔχει», ἀνοίγει 
δρόμους, ἀτραπούς, γεγονότα 
καλὰ καὶ ὀδυνηρά, γιὰ νὰ μᾶς 
πλησιάσει, γιὰ νὰ δοῦμε ὅτι 
ὑπάρχει καὶ μᾶς περιμένει στὴ 
γωνία, ὅπως ὁ πατέρας περίμε-
νε μιὰ ζωὴ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ  
Ἀσώτου Υἱοῦ. Μᾶς περιμένει σὲ 
μιὰ ἐλεύθερη ἐπιστροφή, μᾶς 
θέλει πρόσωπα ὁλοκληρωμέ-
να μὲ ἐλεύθερη βούληση, καὶ 
ὄχι ἄτομα διαμελισμένα καὶ κο-
νιορτοποιημένα, ποὺ μᾶς ἄγει 

καὶ μᾶς σέρνει κάθε πρόσκαιρο 
ρεῦμα.

Ἀλλὰ ὁ Θεὸς εἶναι δομικό 
μας στοιχεῖο, εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς 
στηρίζει σὰν βασικό μας θεμέλιο.  
Ἐὰν θελήσουμε νά «ξεφύγουμε» 
ἀπὸ τὸν Θεό, «τὰ μοῦτρά μας 
θὰ σπάσουμε».  Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς 
ἔχει ἀνάγκη· ὑπῆρχε πρίν, καὶ θὰ 
ὑπάρχει καὶ μετὰ ἀπὸ μᾶς.

Οἱ Ρωμαῖοι τὸν καιρὸ τῶν 
πρώτων Χριστιανῶν ἦταν πλού-
σιοι, ζοῦσαν μέσα στὴ χλιδὴ 
καὶ ἔβλεπαν τοὺς Χριστιανούς, 
οἱ ὁποῖοι, παρ᾽ ὅλο ὅτι δὲν δι-
ώκονταν, ζοῦσαν σάν «μηδὲν 
ἔχοντες καὶ τὰ πάντα κατέχοντες».

Ἐὰν ἀκολουθήσουμε τὰ δι-

δάγματα τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ Χρι-
στιανοὶ εἴμαστε τὸ ἅλας τῆς γῆς. 
Καὶ τὸ ἁλάτι τί κάνει; συντηρεῖ 
ὅπου πέσει, κι αὐτὸ ποὺ ἁλατίζε-
ται δὲν σαπίζει.  Ὅταν ὅμως, λέει, 
τὸ ἅλας μωρανθεῖ, ὅλα σαπίζουν. 
Μήπως τὸ ἅλας ἐμωράνθη;

Σ᾽ ἐμᾶς τὶς γυναῖκες πέφτει 
τὸ βάρος περισσότερο. Γιατὶ ἡ 
γυναίκα κρατάει τὴν οἰκογένεια, 
καὶ κατ᾽ ἐπέκταση τὴν κοινωνία.  
Ἡ γυναίκα χρεοκόπησε; χρεοκό-
πησε καὶ ἡ κοινωνία.

Λοιπόν, χωρὶς γκρίνιες, πα-
ράπονα, διαμαρτυρίες καὶ ἀπελ-
πισίες... Πρόσω ὁλοταχῶς!

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ-ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Ἀλήθεια, πόσο γρήγορα περνᾷ ὁ χρόνος! 
Μολονότι ὁ ἄνθρωπος ἔχει τόσα προβλήματα, 
ὁ χρόνος δὲν σταματάει. Καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλά-
βεις, ἔφτασαν κιόλας τὰ Χριστούγεννα.  Ὅταν τὸ 
συνειδητοποιεῖ κανείς, προσπαθεῖ νὰ κάνει κάτι 
διαφορετικό, γιὰ ν᾽ ἀλάξει τὴ μιζέρια τῆς καθημε-
ρινότητάς του. Βέβαια, γι᾽ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει 
καὶ πολλὰ πράγματα. Τοὐλάχιστον θὰ προσπαθή-
σει ν᾽ ἀλλάξει τὰ καθιερωμένα, ὅσο γίνεται φυσικά.  
Ἂς ποῦμε, θὰ κάνει μιὰ βόλτα στὰ στολισμένα καὶ 
φωταγωγημένα καταστήματα, ἔστω κι ἂν δὲν θὰ 
μπορέσει ν᾽ ἀγοράσει σχεδὸν τίποτα.  Ἂν ἔχει δὲ 
καὶ παιδιά, μπορεῖ νὰ τὰ πάρει, γιὰ νὰ χαροῦν μαζί 
του τὴν ἀλλαγή.

Κάτι τέτοιο ἔζησα κι ἐγὼ κάποιο ἀπόγευμα, ποὺ 
ὁ καιρὸς τὸ ἐπέτρεπε – Δεκέμβριος, βλέπετε.  Ὅσο 
ἡλικιωμένος κι ἂν εἶναι ὁ ἄνθρωπος, θέλει κι αὐτὸς 
νὰ ξεχα-
στεῖ ἀπὸ 
κάτι ποὺ 
τὸν βαραί-
νει.  Ἔτσι 
βρέθηκα 
κι ἐγὼ σ᾽ 
ἕνα δρό-
μο, ποὺ 
ἦταν γε-
μάτος μὲ 
καταστή-
ματα μὲ 
παιχνίδια. 
Κ ό σ μ ο ς 
πηγαινο-
ερχόταν, 
καὶ κυρί-
ως παιδιὰ 
μὲ γονεῖς. 
Σ ὲ  μ ι ὰ 
β ι τ ρ ί ν α 
στεκότανε 
ἕνας πα-
τέρας, ποὺ εἶχε κοντά του ἕνα κοριτσάκι κι ἕνα 
ἀγοράκι. Τὰ παιδιά του ὅλο καὶ κάτι τοῦ ζητοῦσαν. 
Κι ἐκεῖνος κουνοῦσε τὸ κεφάλι καὶ τοὺς ἔλεγε: «Θὰ 
δοῦμε ἀργότερα».

Αὐτή του ἡ ἀπάντηση μπορεῖ νὰ τοῦ δημιουρ-
γοῦσε προβλήματα, γιατὶ τὰ παιδιὰ ἔχουν ἀπαιτή-
σεις, ἐπειδὴ δὲν καταλαβαίνουν ἀπὸ οἰκονομικὲς 

δυσκολίες ποὺ ὑπάρχουν στὸ σπίτι.  Ἄντε τώρα οἱ 
γονεῖς νὰ προσπαθήσουν νὰ τοὺς δώσουν νὰ τὶς 
καταλάβουν...

Ὁπότε ἀρχίζουν στὸ σπίτι προσθέσεις καὶ ἀφαι-
ρέσεις, γιὰ νὰ δοῦν οἱ γονεῖς –ποὺ μπορεῖ μάλιστα 
κι ὁ ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς νὰ μὴ δουλεύει κιόλας– τί 
εἶναι δυνατὸν νὰ περικόψουν ἀπὸ τά «ἀπαραίτη-
τα», γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν κάπως τὰ παιδιά τους, 
τέτοιες μέρες ποὺ εἶναι.

Τὰ Χριστούγεννα θεωροῦνται ἡ μεγαλύτερη 
γιορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης. Εἶναι ἡ γιορτὴ τῆς  Ἀγά-
πης.  Ὁ Χριστὸς ἐνανθρωπίστηκε καὶ ἦρθε στὴ γῆ, 
γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Κι 
αὐτὸ τὸ ἔκανε μόνο ἀπὸ ἀγάπη.

Τὰ Χριστούγεννα εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν οἰκογενειακὴ 
γιορτή, ποὺ συγκεντρώνει ὅλη τὴν οἰκογένεια στὸ 
σπίτι. Αὐτὲς τὶς μέρες οἱ μοναχικοὶ ἄνθρωποι πολὺ 

θά ᾽θελαν 
νὰ βρε-
θοῦν με-
ταξὺ φί-
λων, γιὰ 
ν ὰ  μ ὴ ν 
εἶναι μό-
νοι καὶ νὰ 
νιώσουν 
χ α ρ ο ύ -
μενοι κι 
αὐτοί. Κι 
ὅταν τοὺς 
συναντή-
σουν, θά 
᾽χουν δι-
απ ισ τώ-
σει ὅτι οἱ 
ἄ ν θ ρ ω -
ποι, παρ᾽ 
ὅλες τὶς 
δύσκολες 
συνθῆκες 
τῆς ζωῆς, 

ἔχουν παραμείνει ἀκόμη  Ἄνθρωποι. Κι αὐτὸ θὰ 
τοὺς δώσει δύναμη καὶ κουράγιο, γιὰ νὰ συνεχίσουν 
τὴ ζωή τους, διαπιστώνοντας ὅτι ὑπάρχει ἀγάπη 
μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, κι ἂς λένε ὅτι στὶς μέρες μας 
ἔχει χαλάσει ὁ κόσμος κι ἔχει χαθεῖ ἡ ἀνθρωπιά...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Φτάνοντας τὰ Χριστούγεννα 
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Ὁ χορὸς τοῦ Ζαλόγγου

Ἡ ἐθνική μας συνείδηση 
ἐπιτάσσει κάθε χρόνο 
στὶς 18 Δεκεμβρίου νὰ 

ἀνηφορίζει ἡ ψυχή μας κατὰ τὸ 
Σούλι. Νὰ ἀναπνέει τὸν ἀέρα τοῦ 
ἡρωισμοῦ καὶ τῆς ἐλευθερίας, 
καὶ νὰ σταματᾷ ἡ ἱστορική μας 
μνήμη στὸ ἱερὸ Ζάλογγο.  Ἐκεῖ 
ὅπου τὸ γλυπτὸ μνημεῖο σήμερα 
δείχνει πῶς ἐκείνη τὴν ἡμέρα τῆς 
θυσίας τους οἱ Σουλιώτισσες μὲ 
τὴ γιγάντια κορμοστασιά τους 
μαρμάρωσαν στὸν χρόνο, χο-
ρεύοντας τὸν χορὸ τοῦ θανάτου!

Κάστρο ἐλευθερίας τὸ Σούλι.  
Ἀπροσκύνητοι οἱ Σουλιῶτες –
φωλιὰ τοῦ  Ἑλληνισμοῦ– ζοῦσαν 
στοὺς οἰκισμούς τους ἀνάμεσα 
στὰ ἄγρια βράχια καὶ στὶς πυκνὰ 
δασωμένες κι ἀπόκρημνες πλα-
γιὲς ἀνυπότακτοι. Πολεμιστὲς 
ὑψηλόφρονες,  Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί, συμμετέχουν στὶς ἐξε-
γέρσεις τῶν  Ἑλλήνων τὸ 1770 
καὶ τὸ 1790, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 1788, 
ὅταν ὁ  Ἀλῆς Τεπελενλῆς γίνε-
ται πασᾶς στὴν  Ἤπειρο, ἔχουν 
νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς συνεχεῖς 
ἐπιθέσεις του. Δύο φορὲς ματαί-
ωσαν τὶς ἐπιχειρήσεις του. Τὴν 
ἄνοιξη τοῦ 1790 καὶ τὸν  Ἰούλιο 
τοῦ 1792. Στὸν ἀγῶνα καὶ οἱ γυ-
ναῖκες δίπλα στοὺς ἀνδρες πο-

λεμοῦν «σὰν τοὺς ἄνδρες» τὸν 
ἐχθρό!  Ὁ  Ἀλῆς ταπεινώνεται. 
Τὰ στρατεύματά του καταδιώκο-
νται. Νιώθουν νὰ τοὺς κυνηγᾷ 
τὸ τοπίο. «Τὸ Σούλι χύμηξε καὶ 
μᾶς πλακώνει...» (Ἀριστοτέλης 
Βαλαωρίτης).  Ἀλλὰ ὁ  Ἀλῆς 
ἐπιχειρεῖ καὶ τρίτη ἐκστρατεία, 
μὲ ἐπίμονους ἀγῶνες (1800-
1803). Θέλει νὰ ἐξοντώσει τοὺς 
Σουλιῶτες ἀπὸ τὴν περιοχή του. 
«Νὰ τοὺς σφάξετε ὅλους! Νὰ μὴ 
μείνει οὔτε σπόρος ἀπὸ τοῦτο τὸ 
μελέτι (ἔθνος) τὸ ἀνυπότακτον 

καὶ τουρκοφάγον», προστάζει 
ἐξαγριωμένος.

Γι᾽ αὐτό, δόλιος καὶ πονη-
ρός, ἐπινοεῖ τὰ πάντα. Σπέρνει 
σχίσματα καὶ διχόνοιες ἀνάμεσα 
στὶς φάρες τῶν Σουλιωτῶν, ὑπό-
σχεται δῶρα καὶ ἀμοιβές, τρο-
μοκρατεῖ τοὺς Παργινοὺς νὰ μὴ 
σπεύσουν νὰ βοηθήσουν τοὺς 
Σουλιῶτες, στρατολογεῖ  Ἕλλη-
νες ἀρματολοὺς ἐναντίον τους, 
παρασπονδεῖ σὲ συμφωνίες καὶ 
προσπαθεῖ νὰ τοὺς δελεάσει μὲ 
χρυσάφι καὶ χρῆμα. Μὰ ἐκείνων 
ἡ θέληση γιὰ ἀντίσταση χαλυ-
βδώνεται, καὶ ἀπαντοῦν, ὅπως 
μᾶς διασῴζει ὁ Χριστόφορος 
Περραιβὸς στὴ συγγραφή του  
Ἱστορία τοῦ Σουλίου: «Ἡ πατρίς 

μας εἶναι ἀσυγκρίτως γλυκυτέ-
ρα ἀπὸ τὰ πουγκία σου καὶ ἀπὸ 
τοὺς εὐτυχεῖς τόπους τοὺς ὁποί-
ους ὑπόσχεσαι νὰ μᾶς δώσεις· 
ὅθεν ματαίως κοπιάζεις, ἐπειδὴ 
ἡ ἐλευθερία μας οὔτε πωλεῖται 
οὔτε ἀγοράζεται σχεδὸν μὲ ὅλους 
τοὺς θησαυροὺς τῆς γῆς, παρὰ 
μὲ τὸ αἷμα καὶ τὸν θάνατον ἕως 
καὶ τοῦ τελευταίου Σουλιώτου».

Ὁ  Ἀλῆς, ἀνυποχώρητος, 
μηχανεύεται κάθε τρόπο, γιὰ νὰ 
κατακτήσει τὸ Σούλι. Ρίχνεται πά-
νω του αἰφνιδιαστικὰ μὲ χιλιά-
δες στρατοῦ, καὶ ὅταν οἱ ἀετοὶ 
τῆς ἐλευθερίας ἀποκρούουν τὶς 
ἐπιθέσεις, ἐκεῖνος ἀλλάζει τακτι-
κή, δοκιμάζοντας τὸν ἀποκλει-
σμό. Κτίζει πύργους σὲ ἐπίκαιρα 
σημεῖα, τοὺς στερεῖ τρόφιμα καὶ 
νερό, ἀλλὰ οἱ Σουλιῶτες ἀντέ-
χουν, ἐνῷ ὁ στρατὸς τοῦ  Ἀλῆ 
ἐξαντλεῖται. Ζητεῖ διαπραγμα-
τεύσεις. Οἱ Σουλιῶτες στέλνουν 
ἀντιπροσώπους, ἐκεῖνος τοὺς 
κρατᾷ ὁμήρους καὶ ἀπαιτεῖ τὴν 
παράδοση τοῦ Σουλίου. Οἱ 
Σουλιῶτες ἀπαντοῦν μὲ τὰ κα-
ριοφίλια τους.  Ἀσφυκτικὴ ἡ πο-
λιορκία. Λιγοστεύουν οἱ τροφὲς 
καὶ τὰ πολεμοφόδια. Τρέφονται 
μὲ ρίζες καὶ ἄγρια χόρτα. Κάθε 
ἐξωτερικὴ ἐπικουρία ἀδύνατη. Κι 
ὅμως, ἀντιστέκονται τρία χρόνια 
μὲ νίκες, ὥσπου τὸν Σεπτέμβρη 
τοῦ 1803 τὸ Σούλι κυριεύεται μὲ 
τὴν προδοσία τοῦ ἀπόβλητου 
Σουλιώτη Πήλιου Γούση. Οἱ πρό-
μαχοι τοῦ Σουλίου ὑποχωροῦν 
πρὸς τὸ Κούγκι καὶ συνεχίζουν 
τὸν ἀγῶνα.  Ἀλλὰ ὑποφέροντας 
τὰ πάνδεινα, καὶ κυρίως τὸ μαρ-
τύριο τῆς δίψας, ἀναγκάζονται 
ὄχι νὰ παραδοθοῦν, ἀλλὰ νὰ 
συνθηκολογήσουν. Θὰ φύγουν 
ἐλεύθεροι, ὅπου θέλουν, μὲ τὰ 
ὅπλα καὶ τὰ σκεύη τους. Ξέρο-

K
K

Ἡ ἐθνική μας συνείδηση ἐπιτάσσει κάθε χρόνο 
στὶς 18 Δεκεμβρίου νὰ ἀνηφορίζει ἡ ψυχή μας 

κατὰ τὸ Σούλι. Νὰ ἀναπνέει τὸν ἀέρα τοῦ  
ἡρωισμοῦ καὶ τῆς ἐλευθερίας, καὶ νὰ σταματᾷ  

ἡ ἱστορική μας μνήμη στὸ ἱερὸ Ζάλογγο.

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
Ο

εΜ
Β

Ρ
ΙΟ

ς
 -

 Δ
ΕΚ

ΕΜ
Β

Ρ
Ιο

Σ
  

2
0

1
5

 -
 6

1
2

229



ντας ὅμως τὸ φρόνημα καὶ τοὺς 
σκοποὺς τοῦ ἀναξιόπιστου  Ἀλῆ, 
ζοῦν τὴν τραγικότητά τους!

Ὁ  Ἀλῆς ἐπικύρωσε τὶς 
συνθῆκες, καὶ στὶς 12 Δεκεμ-
βρίου τοῦ 1803 οἱ Σουλιῶτες 
ἐγκαταλείπουν μὲ σπαραγμὸ τὰ 
προγονικά τους βουνὰ χωρισμέ-
νοι σὲ τρία σώματα. Τὸ πρῶτο 
σῶμα τραβᾷ γιὰ τὴν Πάργα, τὸ 
δεύτερο γιὰ τὴ Ρινιάσα (μεταξὺ 
Πρέβεζας καὶ  Ἄρτας), τὸ τρίτο 
–100 οἰκογένειες– κατέφυγε στὴ 
Μονὴ τοῦ  Ἁγίου Δημητρίου στὸ 
Ζάλογγο.  Ὅταν ὅμως ὁ καλό-
γερος Σαμουὴλ ἀνατίναξε τὸ 
Κούγκι, πυροδοτώντας τὰ πολε-
μοφόδια, ἀντὶ νὰ τὰ παραδώσει 
στὴν τουρκικὴ ἀντιπροσωπεία 
τοῦ πασᾶ καὶ νὰ εἰσπράξει τὸ 
ἀντίτιμο κατὰ τὴ συμφωνία, τό-
τε ὁ  Ἀλῆς βρίσκει πρόσχημα νὰ 
ἀκυρώσει τὰ συμφωνηθέντα καὶ 
διατάζει σφοδρὴ ἐπίθεση κατὰ 
τῶν Σουλιωτῶν. Σκοτείνιασε ὁ 
τόπος ἀπ᾽ τὸ κουρνιαχτὸ τῆς κα-
ταδίωξης...

Τὸ πρῶτο σῶμα σώθηκε 
στὴν Πάργα, τὸ δεύτερο μετὰ 
ἀπὸ πολλὲς περιπέτειες ἐξοντώ-
θηκε. Τὸ τρίτο πολιορκήθηκε 
στὴν κορυφὴ τοῦ Ζαλόγγου.  
Ἐκεῖ ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ τὰ 
παιδιά τους ἀντιστέκονται σθε-
ναρὰ ἐπὶ δύο ἡμέρες.  Ἡ ἀντί-
σταση εἶναι μάταιη. Οἱ ἐχθροὶ 

ἀλαλάζοντας περισφίγγουν τὸν 
κλοιὸ ἐξαγριωμένοι μὲ τὰ για-
ταγάνια ὑψωμένα.  Ἀπὸ ὥρα 
σὲ ὥρα θὰ τοὺς θερίσουν... 
Καὶ ἀποφασίζουν ἀπελπισμένη 
ἔξοδο μέσ᾽ στὸ σκοτάδι τῆς νύ-
κτας. Μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι, οἱ 
ἄνδρες δεινοπαθοῦν νὰ περι-
φρουρήσουν τὰ γυναικόπαιδα. 

K

K
Νὰ πᾶνε ποῦ; Πίσω τους τὰ θηρία 

ἀφηνιασμένα. Μπροστά τους γκρεμός,  
ποὺ μετεωρίζεται πάνω ἀπ᾽ τὸν παραπόταμο 

τοῦ  Ἀχέροντα.  Ἀπὸ κάτω βάραθρο,  
ἄβυσσος, βράχια μυτερὰ καὶ ἀπόκρημνα, 
 κι ἀνάμεσα νερὰ ἀφρισμένα. Καλύτερη  
ἡ ἄβυσσος ἀπ᾽ τὶς σφαγές, τὴν ἀτίμωση  
καὶ τὰ σκλαβοπάζαρα. Τὰ παιδιά τους,  
τὰ τρυφερά τους βλαστάρια, στὰ χέρια 
 τοῦ ἐχθροῦ; Καλύτερα στὸ βάραθρο.
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Κάποιες γυναῖκες μὲ τὰ παιδιά 
τους βλέπουν βέβαιη τὴν αἰχμα-
λωσία στὰ χέρια τοῦ ἐχθροῦ καὶ 
τρέχουν ἀλαφιασμένες. Καὶ με-
ρικὲς κρατοῦν ζωὲς στὰ σπλάγ-
χνα τους! Τὰ μωρὰ κλαῖνε, τὰ 
παιδιὰ τρέμουν, οἱ γυναῖκες μὲ 
ὁρμὴ φεύγουν νὰ τὰ σώσουν. 
Νὰ πᾶνε ποῦ; Πίσω τους τὰ 
θηρία ἀφηνιασμένα. Μπροστά 
τους γκρεμός, ποὺ μετεωρίζε-
ται πάνω ἀπ᾽ τὸν παραπόταμο 
τοῦ  Ἀχέροντα.  Ἀπὸ κάτω βά-
ραθρο, ἄβυσσος, βράχια μυτερὰ 
καὶ ἀπόκρημνα, κι ἀνάμεσα νερὰ 
ἀφρισμένα. Καλύτερη ἡ ἄβυσ-
σος ἀπ᾽ τὶς σφαγές, τὴν ἀτίμωση 
καὶ τὰ σκλαβοπάζαρα. Τὰ παιδιά 
τους, τὰ τρυφερά τους βλαστά-
ρια, στὰ χέρια τοῦ ἐχθροῦ; Κα-
λύτερα στὸ βάραθρο.

Ἀντρειώνονται... Δὲν κλαῖνε, 
δὲν ὀδύρονται, κι ἂς λέει ὁ ποιη-
τής μας  Ὀδυσσέας  Ἐλύτης: «Κι 
οἱ μάννες εἶναι γιὰ νὰ κλαῖν, οἱ 
ἄντρες γιὰ νὰ παλεύουν, τὸ αἷμα 
γιὰ νὰ ξοδεύεται...».  Ἐκεῖνες ξε-
περνοῦν τὴ φύση τους. «Ἔχουν 
μεταρσιωθεῖ ἀπ᾽ τὴν ἀπελπισία 
σ᾽ ἕνα εἶδος ὑπεράνθρωπης 
ἐξάρσεως καὶ αὐτοθυσίας» 
(Ἀπ. Βακαλόπουλος). Λίγα 
λόγια ἀνταλλάσσουν μεταξύ 
τους, μὲ τὶς φλογισμένες ματιές 
τους μιλοῦν οἱ καρδιές, καί... 
ἐκσφενδονίζουν στὸ τρομερὸ 
κενὸ τὰ σπλάγχνα τους, βρέφη 
καὶ παιδιά. Κι ἀμέσως, πιασμέ-
νες σφιχτὰ χέρι-χέρι, ἀρχίζουν 
τὸν κυκλικὸ χορό. Χορεύουν 
καὶ τραγουδοῦν, πηγαίνοντας 
στὸν θάνατο «χωρὶς γόγυσμα καὶ 
ἀντάρα». Κάθε μία ποὺ φτάνει 
στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ ἀφήνει 
τὸ χέρι καὶ πηδᾷ στὸ βάραθρο.  
Ἅλμα πρὸς τὴν αἰωνιότητα καὶ 
τὴν ἀθανασία, ἀπ᾽ τὴ σκλαβιὰ 
στὴν ἐλευθερία. Αὐτὸ τὸν δρό-
μο διάλεξαν, γιατί «κι ἡ λευτεριά 
(εἶναι) γιὰ ν᾽ ἀστραφτογεννιέται 
ἀδιάκοπα» ( Ὁδυσσέας  Ἐλύτης).

Ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Δι-
ονύσιος Σολωμὸς ὑπενθυμίζει 

τὴ θυσία τους καὶ τὶς τιμᾷ στὸ 
ποίημά του «Εἰς τὸν θάνατον τοῦ 
Λόρδου Μπάιρον» (1824): 

Ταὶς ἐμάζωξε εἰς τὸ μέρος
τοῦ Ζαλόγγου τ᾽ ἀκρινὸ
τῆς ἐλευθεριᾶς ὁ ἔρως
καὶ ταῖς ἔμπνευσε χορό.

Τὰ φορέματα ἐσφυρίζαν
καὶ τὰ ξέπλεκα μαλλιά, 
κάθε γύρο ποὺ ἐγυρίζαν
ἀπὸ πάνου ἔλειπε μιά.

«Θυσία καταπληκτική, ἣν 
οὐδέποτε θέλουσιν ἐννοήσει 
αἱ παροῦσαι γενεαί!», γράφει 
ὁ ἱστορικός μας Κωνσταντῖνος 
Παπαρρηγόπουλος. Καὶ ἦταν 
προφητικός! Πράγματι, κάποιοι 
στὶς μέρες μας προσπαθοῦν νὰ 
κλονίσουν τὴ μαρτυρία τοῦ χο-
ροῦ τοῦ Ζαλόγγου, χαρακτηρί-
ζοντάς την ὡς «ἐθνικό μῦθο», 
ὅπως εἶδαν καὶ τὴν πυρπόληση 
καὶ καταστροφὴ τῆς Σμύρνης ὡς 
«συνωστισμό». Κι ὅμως, γιὰ τὴν 
περίπτωση τῆς Μικρασιατικῆς 
καταστροφῆς ξέρουμε τὴν ἀλή-
θεια ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ζοῦσαν 
πρὶν λίγα χρόνια καὶ 
μὲ σπαραγμὸ εἶδαν 
τὶς σφαγὲς καὶ τὸν 
ἐξανδραποδισμὸ 
στὴν παραλία τῆς 
Σμύρνης. Οἱ «Μάρ-
τυρες» ἐκεῖνοι, «τ᾽ 
ἀπομεινάρια τῆς 
φλόγας καὶ τοῦ μα-
χαιριοῦ»!  Πόσο 
μᾶλλον «ἀποχρω-
ματίζονται» τὰ γεγο-
νότα, ὅταν ὑπάρχει 
χρονικὴ ἀπόσταση 
δύο αἰώνων.  Ἀλλὰ 
ἡ συλλογικὴ συνεί-
δηση ἐπαναστατεῖ 
καὶ ἀπαιτεῖ τὸν δέ-
οντα σεβασμὸ στὶς 
πράξεις ἡρωισμοῦ 
καὶ αὐτοθυσίας.

Γιὰ τὴν αὐτοθυ-
σία τῶν γυναικῶν 

στὸ Ζάλογγο ἔγραψαν ξένοι πε-
ριηγητές, ὅπως ὁ Μπαρτόλντυ, 
ὁ Χήλαντ, ὁ Λήκ. Καὶ ὁ  Ἕλληνας 
ἱστορικὸς Χρ. Περραιβὸς γρά-
φει: «[...] ἔπειτα αἱ μητέρες πιά-
νοντας ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη τὰ χέρια 
τους ἄρχισαν καὶ ἐχόρευαν...».  
Ἀλλὰ καὶ ὁ αὐτόπτης μάρτυρας 
ἀξιωματικὸς τοῦ  Ἀλῆ Πασᾶ 
Σουλεϊμὰν  Ἀγᾶς βεβαίωνε μὲ 
δακρυσμένα μάτια στὸν Γάλλο 
μισθοφόρο  Ἰμπραὴμ Μανσούρ, 
ὁ ὁποῖος καὶ κατέγραψε: «[...] Οἱ 
γυναῖκες πιάνονται ἀπὸ τὰ χέρια 
καὶ ἀρχίζουν ἕνα χορό, ποὺ τὰ 
βήματά τους τὰ κινοῦσε ἕνας 
ἀσυνήθιστος ἡρωισμός, καὶ ἡ 
ἀγωνία τοῦ θανάτου τόνιζε τὸν 
ρυθμό του. Τραγούδια πατριω-
τικὰ τὸν συνόδευαν· οἱ ἐπῳδοί 
τους ἀντηχοῦσαν στ᾽ αὐτιὰ τῶν 
μουσουλμάνων.  Ὁ οὐρανὸς 
ἀσφαλῶς τὶς ἄκουε. Στὸ τέλος 
τῶν ἐπῳδῶν οἱ γυναῖκες βγάζουν 
μιὰ διαπεραστικὴ καὶ μακρόσυρ-
τη κραυγή, ποὺ ὁ ἀντίλαλός της 
σβήνει στὸ βάθος ἑνὸς τρομακτι-
κοῦ γκρεμοῦ, ὅπου ρίχνονται...».

Στὶς ἀναφορὲς δὲν ὑπάρχει 
ὁμοφωνία ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
Ο

εΜ
Β

Ρ
ΙΟ

ς
 -

 Δ
ΕΚ

ΕΜ
Β

Ρ
Ιο

Σ
  

2
0

1
5

 -
 6

1
2

231



τῶν γυναικῶν, ὁ ὁποῖος κυμαί-
νεται ἀπὸ 22 ἕως 60 ἢ 100. Γί-
νεται λόγος καὶ γιὰ ἕξι ἄνδρες 
πὼς ἔπεσαν ἀπὸ τὸ Ζάλογγο μὲ 
τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά τους. 
Πουθενὰ ὅμως δὲν ἀναφέρεται 
τὸ περιεχόμενο τοῦ τραγουδιοῦ. 
Τὸ γνωστό μας τραγούδι «Ἔχε 
γειά, καημένε κόσμε» δὲν εἶναι 
δημοτικὸ καὶ εἶναι μεταγενέστε-
ρο. Εἶναι ὅμως ἔγκυρη ἡ ἱστορι-
κή μας γνώση πὼς οἱ Κλέφτες 
τῶν βουνῶν τραγουδοῦσαν καὶ 
χόρευαν χοροὺς θανάτου, πρὶν 
πιάσουν τὰ καριοφίλια, γιὰ νὰ 
σκοτωθοῦν.

Μὰ οἱ ἡρωισμοί, ἡ αὐτα-
πάρνηση καὶ γενικὰ τὸ ἦθος 
τῶν γυναικῶν τοῦ Σουλίου ἐπι-
βεβαιώνονται καὶ ἀπὸ τὰ Δη-
μοτικά μας τραγούδια, ὅπου ὁ 
λαός μας «λέει» τὴν ἀλήθεια καὶ 
ἀποτυπώνει ζωντανὴ τὴν ἱστο-
ρικὴ στιγμή.  Ἔτσι ἡ Δέσπω τοῦ 
Μπότση, ἀπὸ τὸ σῶμα ἐκεῖνο 
τῶν Σουλιωτῶν ποὺ κατέφυγε 
στὴ Ρινιάσα τὰ Χριστούγεννα 
τοῦ 1803 φωνάζοντας «Σκλά-
βες Τουρκῶν μὴ ζήσωμε, παιδιά 
μ᾽, μαζί μου ἐλᾶτε», ἔγινε ὁλο-
καύτωμα, ὅταν «Ἀρβανιτιὰ τὴν 
πλάκωσε στοῦ Δημουλᾶ τὸν 
πύργο μὲ νύφες καὶ μ᾽ ἐγγόνια». 
Καὶ ἡ 15χρονη Λένω Μπότσαρη, 

πολεμώντας τὸν  Ἀπρίλιο τοῦ 
1804, ὅταν σκοτώθηκε ὁ ἀδελ-
φός της καὶ ἐκείνη κυκλώθηκε 
ἀπ᾽ τοὺς ἐχθρούς, κραυγάζοντας 
«Ἐγὼ εἶμαι ἡ Λένω Μπότσαρη, ἡ 
ἀδελφὴ τοῦ Γιάννη, καὶ ζωντανὴ 
δὲν πιάνουμαι εἰς τῶν Τουρκῶν 
τὰ χέρια», ἔπεσε στὸν ποταμὸ καὶ 
πνίγηκε.

Ὁ χορὸς τοῦ Ζαλόγγου στὶς 
18 Δεκεμβρίου 1803 καὶ ἡ συ-
γκλονιστικὴ αὐτοθυσία τῶν 
Σουλιωτισσῶν συγκίνησαν 
βαθύτατα τὸν λαό μας.  Ἡρωί-
δες γυναῖκες ἀκολούθησαν τὸ 
παράδειγμά τους στὸ ὁρμητικὸ 
ρεῦμα τοῦ  Ἀχελώου (1804), 
στὸν καταρράκτη τῆς  Ἀραπίτσας 
στὴ Νάουσα (1822), στὴ δύσβα-
τη περιοχὴ «Χορηγόσκαλα» 
τῆς Καλαμάτας (1826). «Προ-
τίμησαν τὸν ἔντιμον θάνατον 
ἀπὸ τὴν ἄτιμην δουλείαν» 
(Θεόδωρος Κολοκοτρώνης). 
Κι ἔγινε τὸ Ζάλογγο ὁρόση-
μο στὴν ἱστορική μας πορεία, 
διδάσκοντας τὴ λαχτάρα καὶ 
τὸ πάθος γιὰ τὴ λευτεριά. Μέ-
χρι σήμερα, ποὺ πάσχουμε 
ἀπὸ τὴν ἀλλοτρίωση σὲ ὅλα 
τὰ ἐπίπεδα, τρικυμίζει στὶς 
καρδιές μας καὶ ὑπενθυμίζει 
τό «χρέος». «Τῇ ἐλευθερίᾳ, 
ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, 

στήκετε» (Γαλ., δ΄ 1). Στερεοὶ καὶ 
ἀκλόνητοι σταθεῖτε στὴν ἐλευθε-
ρία, μὲ τὴν ὁποία μᾶς ἐλευθέρω-
σε ὁ Χριστός.  Ἀλλὰ τὸ τίμημα 
εἶναι μεγάλο. «Θέλει ἀρετὴν καὶ 
τόλμην ἡ ἐλευθερία» (Ἀνδρέας 
Κάλβος).

Δεκαοκτὼ χρόνια μετὰ τὴ θυ-
σία τοῦ Ζαλόγγου, «[...] ἐβγῆκαν 
οἱ  Ἕλληνες τοῦ 1821 νὰ ζητήσουν 
ἐλευθερία, νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ 
κράτος.  Ἐβγῆκαν καὶ ἔσυραν τὸν 
χορὸ τῆς  Ἐλευθερίας, καὶ ὁ γύ-
ρος τοῦ χοροῦ ἄνοιξε γρήγορα 
καὶ μπῆκε μέσα του ὅλο τὸ ἔθνος, 
ἀπὸ τὸν Δούναβη ὣς τὴν Κύπρο» 
( Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος).

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Τῆς φυλακῆς 
τὰ κάστρα

Κάποιος μεγάλος ποιητὴς 
ἔγραψε τοὺς στίχους: «Δυὸ 
ἄντρες κοιτάζουν ἀπὸ τῆς φυ-
λακῆς τὰ κάστρα.  Ὁ ἕνας κοιτάζει 
τὴ λάσπη, κι ὁ ἄλλος τ᾽ ἄστρα».

Οἱ φυλακισμένοι, γιὰ παρά-
δειγμα, στὸν πόνο καὶ τὴν ἀδυ-
ναμία μιᾶς ἀνίατης ἢ καὶ προ-

σωρινῆς ἀρρώστιας ἀντιδροῦν 
διαφορετικά.  Ἄλλοι ἀσκοῦνται 
στὴν καρτερία, ὑπακούοντας 
στὸ ἄγνωστο σὲ μᾶς σχέδιο τοῦ 
Θεοῦ.  Ἔτσι, δὲν καταβυθίζονται 
στὴν ἄβυσσο τῆς ἀπελπισίας, 
ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἀσθενῆ σὲ ἀρνη-
τικὴ συμπεριφορά, εἰς βάρος τῆς 
σωματικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχικῆς 
του ὑγείας.

Χαμηλόφωνα, λυτρωτικά, 
σιγοτραγουδᾷ στὴν ψυχή τους 
ἡ ἱστορία τοῦ  Ἰησοῦ, ποὺ ὑπέ-
μεινε –ὄντας ἀθῶος– πόνους 
σταυροῦ.

Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα κατα-
πονημένο σῶμα, ὑπάρχουν κι 
ἄλλων εἰδῶν φυλακές.

Δὲν εἶναι φυλακὴ νὰ μεγα-
λώνεις ἕνα παιδὶ μὲ ἐκ γενετῆς 

πρόβλημα ἀξεπέραστο;
Δὲν εἶναι φυλακὴ νὰ περι-

ποιεῖσαι ἕναν κατάκοπο ἡλικι-
ωμένο ποὺ ἀνέλπιδα ὑποφέρει 
κι ἐκεῖνος καὶ οἱ γύρω του;

Καὶ δὲν εἶναι φυλακὴ καὶ 
καταδίκη, ἀπὸ τὶς χειρότερες, νὰ 
ζεῖς κοντὰ σὲ ἕνα σκληρό, ἄκαρ-
δο ἄνθρωπο, ποὺ σκόπιμα, μὲ 
τραχύτητα, δηλητηριάζει κάθε 
στιγμὴ τὴ χαρά σου;

Ποικίλες ἀρνητικὲς καταστά-
σεις-φυλακές.

Ἡ ἀντίσταση, τὸ κουράγιο 
ποὺ χαρίζει ἡ δύναμη τῆς προ-
σευχῆς, ἂς κραταιώνει ὅσους 
ζοῦν φυλακισμένοι σὲ κατα-
κλυσμικὲς ἀντιξοότητες, ὥστε 
νὰ ἀτενίζουν ψηλά, τὰ ἄστρα 
τῆς ἐλπίδας, καὶ ὄχι χαμηλά, τὴ 
λάσπη τῆς ἀπογοήτευσης, τῆς 
ἄνευ ὅρων παράδοσης καὶ τῆς 
ἀποκαρδίωσης.

*     *     *

Τηλεφωνῆστε τώρα!

«Τρέξτε! Τελευταῖα κομμά-
τια! Προλάβετε! Τελειώνει ἡ 
προσφορὰ σὲ 10 λεπτά!». Καὶ 

μῆνες ὁλόκληρους ἐπαναλαμ-
βάνεται ἡ προσφορὰ μὲ τά... 
τελευταῖα κομμάτια.

Ὄχι, φίλοι μου, μὴν τηλεφω-
νήσετε τώρα. Κάνετε μιὰ προ-
σεκτικὴ ἔρευνα ἀγορᾶς γιὰ τὸ 
προσφερόμενο εἶδος.

Ἡ ἀρνητικὴ πλευρὰ τῆς δια-
φήμισης εἶναι ὅτι προσπαθεῖ μα-
νιωδῶς νὰ μεταβάλει τὸν Homo 
Sapiens σὲ ἄνθρωπο-καταναλω-
τή. Νὰ τοῦ ὑποβάλει πλασμα-
τικὲς ἀνάγκες, καὶ ἀλλοίμονο ἂν 
δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει ὅλα 
αὐτὰ τὰ θαυμαστά! Τὸ χειρότε-
ρο δὲ καὶ ἀπαράδεκτο, ὅταν οἱ 
διαφημίσεις ἀφοροῦν παιδικὰ 
εἴδη, καὶ ἡ ἀδυναμία τῶν γονιῶν 
τοὺς δημιουργεῖ μιὰ αἴσθηση 
ἐνοχῆς καὶ ἀναξιότητας, ἀφοῦ 
δὲν μποροῦν νὰ τὰ προσφέρουν 
στὰ παιδιά τους.

Εἶναι γνωστό, ἐπίσης, ὅτι οἱ 
βιομηχανίες καλλυντικῶν πα-
γκοσμίως ἀποκομίζουν μυθικὰ 
κέρδη.  Ὄχι, δὲν θέλω νὰ σβήσω 
τὶς ρυτίδες μου. Θέλω ἔστω καὶ 
λίγο, μὲ ὅ,τι μπορῶ, νὰ σβήσω 
τὸν καημὸ τῶν ἐξαθλιωμένων 
συνανθρώπων μου.  Ὄχι, δὲν 
θέλω ν᾽ ἀγοράσω τὰ προϊόντα 
ἀδυνατίσματος – ἀνεξαρτήτως 
ἀποτελέσματος ἢ ὄχι. Θέλω 
νὰ τρώγω λιγώτερο, καὶ μὲ τὰ 
ὑπόλοιπα χρήματα νὰ βοηθή-
σω ὅσους δὲν ἔχουν οὔτε ψωμί 
– καὶ δυστυχῶς ὑπάρχουν καὶ 
στὴν  Ἑλλάδα τόσο στερημένοι 
ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀξιο-
πρέπεια δὲν ἁπλώνουν τὸ χέρι 
στὸν δρόμο.

Μὴν τρέξετε, λοιπόν, μὴν τη-
λεφωνήσετε τώρα, σκεφθεῖτε τὸ 
καλύτερα, σκεφθεῖτε τὸ περισ-
σότερο...

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Σὲ μιὰ κλωστήΣὲ μιὰ κλωστή
ΕΛΙΣΑ ΜΠΙΕΛΕΤΙΤΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΡΦΥΡΑ, ΑΘΗΝΑ 
2015, 14Χ21, 22 σελ.

Διαβάζοντας αὐτὸ τὸ βιβλίο, 
διαπιστώνει κανεὶς πόσο πίσω 
εἶναι στὸ θέμα τῆς κατάκτησης 
τῆς πίστης. Φτωχὲς οἱ θεωρίες, 
ἀκόμα φτωχότερες οἱ ὁδηγίες, 
οἱ συμβουλὲς καὶ οἱ παραινέ-
σεις γιὰ τὸ πῶς μπορεῖ κανεὶς 
νὰ ἀντιμετωπίσει μιὰ 
δοκιμασία...

Ἡ  Ἐλίσα Μπιέλε-
τιτς, μητέρα ἤδη τεσ-
σάρων κοριτσιῶν (καὶ 
ἑνὸς ἀγοριοῦ, ποὺ σὲ 
ἡλικία τεσσάρων ἑβδο-
μάδων πέθανε), ἀποκτᾷ 
ἕνα ἀκόμα κοριτσάκι: 
τὴ Μαριάννα. Τὸ μωρὸ 
εἶναι καλοδεχούμενο σ᾽ 
αὐτὴ τὴ γνήσια ὀρθό-

δοξη χριστιανικὴ οἰκογένεια, 
ποὺ κατοικεῖ στὶς Η.Π.Α., ἀλλὰ 
πολὺ γρήγορα διαπιστώνεται 
μιὰ σοβαρότατη βλάβη ἠπατικῆς 
ἀνεπάρκειας στὸ μικρὸ βρέφος. 
Πρέπει νὰ γίνει μεταμόσχευση.

Ἡ δοκιμασία τῆς οἰκογένειας 
ἀρχίζει. Τὸ βρέφος εἰσάγεται σὲ 
κλινική, ἐν ἀναμονῇ τοῦ κατάλ-
ληλου μοσχεύματος... «Σὲ μιὰ 
κλωστή» κρέμεται ἡ ζωή του.

Ἡ  Ἐλίσα κρατάει ἡμερολόγιο 
γιὰ τὴν κάθε μέρα ποὺ περνάει 
κοντὰ στὸ παιδί της.  Ἀγωνίζεται 
νὰ ἀντιμετωπίσει τὴ δοκιμασία 
αὐτὴ μὲ τὴν πίστη της στὸν Θεό.

Μέσα ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ 
βιβλίου ξεπηδάει ἕνας πραγματι-
κά «γιγάντιος» ἀγώνας ἀνάμεσα 
στὸ σκοτάδι ποὺ κατακλύζει τὴν 
ψυχή της καὶ τὸ φῶς τῆς πίστης. 
Μὲ τὴ βοήθεια τῶν Ψαλμῶν τοῦ 
Δαβὶδ καὶ τῶν ἱερῶν κειμένων 
τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας, ἡ  
Ἐλίσα ζεῖ ἕνα πραγματικὸ θαῦμα: 
τὴ μεταμόρφωση τῆς δοκιμασίας 
σὲ εὐλογία καὶ εἰρήνη.  Ἀλλὰ καὶ 
τὸ θαῦμα τῆς ἴασης τῆς μικρῆς 
της κόρης, γιὰ τὴν ὁποία τόσοι 
ἄνθρωποι εἶχαν προσευχηθεῖ...

Βαθύτατα συγκλονιστικό, τὸ 
βιβλίο αὐτὸ εἶναι ἡ μεγαλύτερη 
συνεισφορὰ σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ 

ἀντιμετωπίζουμε τὶς δοκιμασίες 
καὶ περνᾶμε ἀπὸ τό «λούκι» τῆς 
ὀλιγοπιστίας:  Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς 
ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸν σταυρό 
μας, ἀλλὰ μᾶς βοηθάει νὰ τὸν 
σηκώσουμε.  Ἡ πίστη δὲν κατα-
κτιέται «μιὰ κι ἔξω»· εἶναι ἕνας 
συνεχὴς ἀγώνας κάθε φορὰ γιὰ 
τὴν κατάκτησή της.

Ἡ ἐπικοινωνία τῆς  Ἐλίσας 
μὲ τὸν Θεὸ εἶναι βιωματικὴ καὶ 
βαθιὰ ἀνθρώπινη. Γράφει ὅπως 
θὰ ἤθελε ὁ Θεὸς νὰ ἐπικοινω-
νοῦμε μαζί του: μὲ ἁπλότητα, 
εἰλικρίνεια καὶ ταπεινοφροσύνη. 
Μὲ ἀναφορὰ στὰ σκαμπανεβά-
σματα, τὶς ἀπογοητεύσεις, τὴν 
ἀνυπομονησία, ἀλλὰ καὶ στὴν 
εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν κάθε της 
μέρα, γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο γύ-
ρω της – τὶς περισσότερες ἡμέρες 
τελειώνει μὲ ἕνα «Δόξα τῷ Θεῷ 
πάντων ἕνεκεν».

«...  Ἔτσι γίνεται.  Ὁ Θεὸς δίνει 
καὶ δίνει, καὶ ἐμεῖς νιώθουμε τὴν 
εὐγνωμοσύνη τῆς στιγμῆς – καὶ 
μετὰ ξημερώνει μιὰ καινούργια μέ-
ρα, καὶ οἱ χθεσινὲς εὐλογίες ἔχουν 
ξεχαστεῖ. Προσεύχομαι νὰ μένει ἡ 
εὐγνωμοσύνη καὶ ἡ ἔκπληξη στὶς 
καρδιές μας, τόσο τὶς καλὲς ὅσο 
καὶ τὶς κακὲς μέρες. Θέλει προσπά-
θεια ἡ εὐγνωμοσύνη – ὄχι μόνο 

γι᾽ αὐτὸ τὸ μεγάλο θαῦμα, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ μικρά. 
Εἶναι ἀμέτρητες οἱ εὐεργε-
σίες ποὺ δεχόμαστε καθη-
μερινά, καὶ προσεύχομαι 
νὰ τὶς θυμόμαστε καὶ νὰ 
εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ γιὰ 
κάποιες, τοὐλάχιστον, ἀπ᾽ 
αὐτές» (σελ. 49).

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση
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Εἰς Μνημόσυνον
Βασιλικὴ Παναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου

Ἐκ μέρους τῆς Χριστιανικῆς  
Ἑνώσεως  Ἐπιστημόνων καὶ τοῦ 
Συλλόγου  Ὀρθοδόξου  Ἐσω-
τερικῆς  Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος», ἀλλὰ καὶ εἰδι-
κώτερα τοῦ περιοδικοῦ μας,  Ὁ 
Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος, ἀπευθύ-
νουμε τὸν ὕστατο χαιρετισμὸ σὲ 
ἕνα πρόσωπο ἐκλεκτὸ καὶ ἀγα-
πημένο, τὴν ἐπὶ χρόνια Διευθύ-
ντρια Συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ 
μας Βασιλικὴ Παπαβασιλείου.

Καὶ δὲν ἁρμόζει ἴσως σὲ 
λόγια ἀποχαιρετισμοῦ νὰ ἀνα-
λώνονται στὴν παράθεση βι-
ογραφικῶν στοιχείων.  Ἀλλὰ 
δὲν πρέπει καὶ νὰ λησμονοῦμε 
ὅτι ἄνθρωποι σὰν τὴ Βασιλικὴ 
Παπαβασιλείου δὲν ὑπῆρξαν 
ἁπλῶς ζεστὲς παρουσίες καὶ 
ἠθικὰ ἀναστήματα· ὑπῆρξαν 
καὶ πνευματικὰ μεγέθη. Λίγοι 
θὰ μποροῦσαν νὰ καυχηθοῦν 
ὅτι διετέλεσαν μαθητὲς ἑνὸς Pi-
aget. Καὶ τὴν ἄρτια παιδαγωγικὴ 
κατάρτιση, τὴν ὁποία ἔκτισε στὸ 
πλευρὸ τοῦ μεγάλου διδασκά-
λου στὴ Γενεύη τῆς  Ἑλβετίας, 
ἡ Βασιλικὴ Παπαβασιλείου 
τὴν πλαισίωσε μὲ μιὰ πλούσια 
ἐμπειρία, σὲ ἕνα πολυσχιδὲς 
παιδαγωγικὸ ἔργο.  Ἐργάσθηκε 
ἡ ἴδια στὴ νηπιακὴ ἀγωγὴ στὴ 
Θεσσαλονίκη, πρωτοστάτησε 
στὴν ἵδρυση Νηπιαγωγείου 
στὸ  Ἀρσάκειο, ὅπου διετέλεσε 
καὶ Διευθύντρια Προσχολικῆς  
Ἀγωγῆς, ὑπῆρξε καθηγήτρια 
καὶ διευθύντρια τῆς Μαρασλεί-
ου Παιδαγωγικῆς  Ἀκαδημείας.  
Ἀλλὰ καὶ στὸ πλούσιο πνευ-
ματικὸ ἔργο τοῦ Μακαριωτά-
του  Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων 
καὶ πάσης  Ἀλβανίας  Ἀναστα-

σίου προσέφερε τὶς ὑπηρεσίες 
της στὴν ἵδρυση νηπιαγωγείου 
στὴν  Ἀλβανία. Γιὰ τὴ Βασιλικὴ 
Παπαβασιλείου, ἡ παιδεία δὲν 
ἦταν τὰ διπλώματα ποὺ εἶχε 
συγκεντρώσει, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ 
ἀκτινοβολοῦσε σὲ ὅσους βρί-
σκονταν δίπλα της.

Τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστη-
μα ἡ Βασιλικὴ Παπαβασιλείου, 
μαζὶ μὲ τὸν ἐκλεκτό της σύζυγο  
Ἡρακλῆ Παπαβασιλείου, ποὺ 
ὅπως ὁ Θεὸς τοὺς ἀξίωσε νὰ 
ζήσουν μαζὶ ἀγαπημένοι, ἔτσι 
ὅρισε νὰ φύγουν καὶ ἀπὸ τὴ ζωὴ 
μὲ διαφορὰ λίγων ἡμερῶν, πέ-
ρασε μῆνες ἀνημπόριας.  Ἀλλὰ 
ὁ Θεὸς δὲν μᾶς κρίνει ἀπὸ τὴν 
κάμψη τῶν δυνάμεών μας, 
ποὺ ὑπακούει στὸν νόμο τῆς 
φθορᾶς. Μᾶς κρίνει ἀπὸ τὸ ποῦ 
ἐπιλέξαμε νὰ χρησιμοποιήσουμε 
τὶς δυνάμεις μας, ὅταν τὶς εἴχαμε 
στὸ ἀκέραιο. Καὶ ἐδῶ ἡ Βασιλικὴ 
Παπαβασιλείου ἔχει νὰ ἐπιδείξει 
τὸν πιὸ πλούσιο ἀπολογισμό.

Ἡ Βασιλικὴ Παπαβασιλείου, 
ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν σύζυγό της  
Ἡρακλῆ, δὲν κοίταξαν τί μπο-
ροῦσαν νὰ πάρουν στὴ ζωή, 
ἀλλὰ τί μποροῦσαν νὰ προσφέ-
ρουν.  Ὑπηρέτησε μὲ ὅλες της 
τὶς δυνάμεις καὶ μὲ ὅλη της τὴν 
καρδιά, μὲ ὅλη της τὴ ζωὴ καὶ 
σὲ ὅλη της τὴ ζωή, τὸ χριστια-
νικὸ ἔργο ποὺ ἄνθισε κάτω ἀπὸ 
τὴν πνευματική «ὀμπρέλα» τῆς  
Ἀδελφότητας Θεολόγων ΖΩΗ. 
Τὸ ὑπηρέτησε ἀπὸ τὶς τάξεις τῆς 
Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς  Ἕνω-
σης. Τὸ ὑπηρέτησε ἀπὸ τὶς τά-
ξεις τῆς Χριστιανικῆς  Ἑνώσεως  
Ἐπιστημόνων. Τὸ ὑπηρέτησε 
βοηθώντας, πάντα ἀφανῶς, στὶς 

Κατασκηνώσεις καὶ τὸ Οἰκοτρο-
φεῖο, στὸν Παιδικὸ Σταθμό «Ἡ 
Ζωὴ τοῦ Παιδιοῦ». Τὸ ὑπηρέ-
τησε ἀναλαμβάνοντας τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν 
σύζυγό της, τὴν ἐπιμέλεια τῶν 
περιοδικῶν.  Ἡ ἴδια διετέλεσε ἐπὶ 
πολλὰ συναπτὰ ἔτη Διευθύντρια 
Συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ μας,  
Ὁ Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος. 

Ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο ποὺ 
δὲν μποροῦμε νὰ λησμονήσουμε 
ἀπὸ τὴ Βασιλικὴ Παπαβασιλείου. 
Καὶ μοιάζει ἴσως παράδοξο νὰ τὸ 
λέμε αὐτὸ γιὰ ἀνθρώπους ποὺ 
φεύγουν ἀπὸ τὴ ζωὴ σὲ προ-
χωρημένη ἡλικία.  Ἀλλὰ αὐτὸ 
τὸ ἄλλο ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ 
λησμονήσουμε εἶναι ὁ νεανικός 
της παλμὸς καὶ ἐνθουσιασμός. 
Στὸ τελευταῖο κείμενο ποὺ δη-
μοσίευσε στὸν Κόσμο τῆς  Ἑλλη-
νίδος ταξίδευε νοερὰ 60 χρόνια 
πίσω, ὅταν ἡ ἴδια βρισκόταν στὴν  
Ἑλβετία, καὶ ἔγραφε:

«Ἐκείνη τὴ χρονιά, κἄτι 
ἄλλο μᾶς γέμιζε μὲ ἕναν ἀλλό-
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κοτο ἐνθουσιασμό: Μᾶς εἶχαν 
ἔρθει τὰ διαφημιστικὰ γιὰ ἕνα 
καινούργιο περιοδικό, ποὺ θὰ 
κυκλοφοροῦσε τότε γιὰ πρώτη 
φορά:  Ἦταν  “ Ὁ Κόσμος τῆς   
Ἑλληνίδος”.   Ἕνα περιοδικὸ ποὺ 
θὰ ἀφοροῦσε ἀποκλειστικὰ τὴν   
Ἑλληνίδα καὶ τὰ προβλήματά της.

Γεμίσαμε λοιπὸν τὸ προαύλιο 
τῆς ἐκκλησίας [τοῦ  Ἁγίου Γερα-
σίμου στὴ Λωζάννη] μὲ ἀφίσες, 
ὥστε κάθε μάτι ἑλληνικὸ νὰ δια-
βάσει τὸ μεγάλο νέο:  Ἕνα περιο-
δικὸ γιὰ τὴν   Ἑλληνίδα γυναῖκα. 
Δὲν θὰ εἶχε τίποτε κοινὸ μὲ τὰ 
ἄλλα γυναικεῖα περιοδικά. Θὰ 
ἔμπαινε στὸ ἑλληνικὸ σπίτι, γιὰ 
νὰ γεμίσει καρδιές, γιὰ νὰ μιλήσει 
γιὰ τὸν Πρῶτο καὶ Αἰώνιο Φεμι-
νιστή, τὸν Χριστό μας. Τί χαρά, 
Θεέ μου! Πόσο κτυποῦσαν οἱ 
καρδιὲς καὶ ψιθύριζαν: “ Ὅλα γιὰ 
τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ”. Καὶ πράγ-
ματι, οἱ τοῖχοι τοῦ Παιδαγωγικοῦ  
Ἰνστιτούτου Ζ. Ζ. Ρουσσὼ καὶ τοῦ 
Πανεπιστημίου γέμισαν ἀπὸ δια-
φημιστικά».

Ποιὸς ἆραγε δὲν διακρίνει 
σὲ αὐτὰ τὰ λόγια τὸν νεανικὸ 
αὐτὸ παλμὸ καὶ ἐνθουσιασμὸ 
ποὺ ἡ Βασιλικὴ Παπαβασιλεί-
ου ἀκτινοβολοῦσε μέχρι τὴν 
προχωρημένη ἡλικία της, τὸν 
νεανικὸ αὐτὸ παλμὸ καὶ ἐνθου-
σιασμὸ ποὺ λείπει ἀπὸ πολλοὺς 
ἀπὸ μᾶς, ποὺ ἡ ταὐτότητά μας 
μπορεῖ νὰ γράφει ὅτι εἴμαστε 
νεώτεροι, ἀλλὰ δὲν τὸ γράφει 
ἐξίσου ἡ καρδιὰ καὶ ἡ ψυχή μας; 
Γι᾽ αὐτό, ὅταν ἀναλογιζόμαστε τί 
κρατᾶμε μέσα μας ἀπὸ ἀνθρώ-
πους σὰν τὴ Βασιλικὴ Παπαβα-
σιλείου, ἂς μὴ λησμονήσουμε 
νὰ προσθέσουμε καὶ τοῦτο: Τὴ 
νεανικότητα.

Κλείνοντας τὸ τελευταῖο αὐτὸ 
κείμενό της στὸν ἀγαπημένο της 
Κόσμο τῆς  Ἑλληνίδος, ἡ Βασι-
λικὴ Παπαβασιλείου ἔγραφε:

«Ὅταν ἀναπολοῦμε τὸ παρελ-
θόν, γεμίζει ἡ καρδιά μας ἀπὸ 
εὐγνωμοσύνη, ἀπὸ ἀγαλλίαση 
γιὰ τὸν Χριστό μας.  Ὠμόρφυνε 
τὴ ζωή μας, κάναμε οἰκογένειες 

καὶ Τὸν βάλαμε ΠΡΩΤΟΝ στὰ 
θεμέλιά τους. Μεγαλώσαμε παι-
διά, παντρέψαμε, κλάψαμε, μὰ 
πάντα ἡ καρδιά μας γεμάτη ἀπὸ 
τὴ χαρὰ τοῦ Οὐρανοῦ καὶ πάντα 
συντροφιά μας τὸ ἀγαπημένο μας 
περιοδικό. Καὶ τώρα, στὰ πρόθυ-
ρα τῆς ἀναχωρήσεώς μας, ἀνα-
φωνοῦμε: “Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ 
Θεὸς ἡμῶν”!»

Δὲν πρέπει, κλείνοντας, νὰ 
παραλείψουμε νὰ θυμηθοῦμε 
αὐτὸ ποὺ ἡ ἀείμνηστη Βασιλικὴ 
Παπαβασιλείου ἐπαναλάμβανε 
σὲ κάθε εὐκαιρία: «Εἶμαι χρεω-
μένη ἀπέναντι στὸ ἔργο», ἔλε-
γε, «ὀφείλω πολλά». Χρεωμένη 
λοιπὸν ἡ Βασιλικὴ Παπαβασι-
λείου ἀπέναντι στὸ χριστιανικὸ 
ἔργο. Ναί.  Ἀλλὰ φεύγοντας 
ἀφήνει χρεωμένους καὶ μᾶς, ποὺ 
μέσα στὸ χριστιανικὸ ἔργο μᾶς 
ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ γνωρίσουμε 
τέτοιους ἀνθρώπους.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Εἰς Μνημόσυνον
Βασιλικὴ Παναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου 

Ἡρακλῆς Παπαβασιλείου
Ἡ σεμνὴ καὶ καλόκαρδη Κι-

κή, ὅπως τὴν ἤξεραν ὅλοι στὸ 
χωριό, ὑπηρέτησε καὶ καταξι-
ώθηκε στὸν εὐαίσθητο καὶ τὸν 
πλέον καίριο χῶρο τῆς Παιδείας, 
στὴν Προσχολικὴ  Ἀγωγή. Κατὰ 
γενικὴ ὁμολογία, ἡ παιδικὴ ἡλι-
κία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀγωγὴ 
ποὺ παρέχεται σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο 
τῆς τρυφερότητας καὶ τῆς ἀθω-
ότητας ἀποτελοῦν τὴν εὐρεῖα 
βάση πάνω στὴν ὁποία στηρί-
ζεται ἡ πυραμίδα τῆς ἀνάπτυξης 

τοῦ ἀνθρώπου, μιὰ πυραμίδα 
ποὺ στενεύει μὲ τὴν αὔξηση τῆς 
ἡλικίας.  Ὅ,τι μάθει, ὅ,τι κερδίσει 
τὸ νήπιο, τὸ ἀκολουθεῖ καὶ τὸ 
χαρακτηρίζει γιὰ πάντα.

Ἡ Βασιλικὴ Παναγιωτοπού-
λου γεννήθηκε στὰ Δολιανὰ  
Ἀρκαδίας τὸ ἔτος 1925.  Ἦταν 
θυγατέρα τοῦ ἀγρότη-ἐλαιουρ-
γοῦ καὶ Κοινοτάρχη Δολιανῶν  
Ἄγγελου  Ἀρ. Παναγιωτόπουλου 
καὶ τῆς δασκάλας Αἰκατερίνης 
Πανάγου ἀπὸ τὴν Πραγματευτὴ 

Κυνουρίας, ποὺ ἐργάσθηκε στὸ 
Δημοτικὸ Σχολεῖο Δολιανῶν.

Ἡ Κικὴ μεγάλωσε στὰ Δο-
λιανά. Πολὺ καλὰ τὴ γνώρισε 
καὶ τὴν ἀγάπησε ἡ ἄλλη μας 
πατριώτισσα φιλόλογος Φαλλιὰ 
Χρ. Κωστούρου, τρεῖς περίπου 
μῆνες μεγαλύτερη τῆς Κικῆς. Οἱ 
δύο Δολιανιτοποῦλες δέθηκαν 
μὲ στενὴ φιλία ἀπὸ πολὺ μικρές, 
παρὰ τὶς διαφορὲς τῶν γονιῶν 
τους στὰ κοινοτικά. Τόσο στενὴ 
ἦταν ἡ φιλία τῶν δύο κοριτσιῶν, 236
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Εἰς Μνημόσυνον
Ἀναστασία Φυσέκη

«Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν 
Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες» (Ἀποκ., 
ιδ΄ 13). 

Μὲ βαθύτατη ὀδύνη, ἡ  Ἐνο-
ρία καὶ τὸ Φιλόπτωχον Ταμεῖον 
τοῦ  Ἱ. Ν.  Ἁγίου Νικολάου Καλ-
λιθέας προέπεμψε στὶς 17 Νο-
εμβρίου στὴν τελευταία ἐπὶ γῆς 
κατοικία τὸ ἁγιασμένο σκήνωμα 
τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημησάσης  
Ἀναστασίας Φυσέκη, ἡ ὁποία ἐκ 
νεότητος αὐτῆς καὶ ἐπὶ πολλὰ 

ἔτη ὑπῆρξε ἄριστη καὶ φλογερὴ 
παιδαγωγὸς καὶ μὲ ἔνθεον ζῆλον 
μέλος τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, 
καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἐξαίρετη σύ-
ζυγος καὶ ἀφοσιωμένη μητέρα.

Ἡ μακαριστὴ  Ἀναστασία Φυ-
σέκη ἐγεννήθη τὸν  Ἰανουάριο 
τοῦ 1934 εἰς Λεοντάριον Θηβῶν, 
μέλος πολυτέκνου εὐλαβοῦς 
καὶ ἁγίας οἰκογενείας. Μέσα 
εἰς τὴν δίνην τῆς κατοχῆς καὶ 
τῶν ἐπακολουθούντων δεινῶν 

ποὺ ἡ δασκάλα μάννα τῆς Κικῆς 
τὶς ἀποκαλοῦσε «Διόσκουρες», 
κι ἂς μὴ συμφωνοῦσε τὸ φύλο.  
Ὁ ἄρρηκτος αὐτὸς δεσμὸς δι-
ατηρήθηκε ὣς τὶς 2  Ὀκτωβρί-
ου 2015, ὅταν κατὰ τὴν ἐξόδιο  
Ἀκολουθία τῆς Κικῆς στὸν  Ἱερὸ 
Ναὸ  Ἁγίου Νικολάου Πευκακί-
ων τὴν ἀποχαιρέτησε, μὲ λόγια 
ἀληθινῆς ἀγάπης, ἡ ἀειθαλὴς 
Φαλλιά.

Ἡ σταδιοδρομία τῆς Κικῆς 
ὑπῆρξε λαμπρή, ἡ ἴδια ὅμως 
δὲν ἀγαποῦσε τὶς ἐπιδείξεις καὶ 
δήλωνε ἁπλῶς συνταξιοῦχος 
Καθηγήτρια τοῦ Μαρασλείου.

Ὅπως ἔμαθα ἀπὸ τὴ Φαλλιά, 
ἡ Κικὴ ἄρχισε τὶς τριτοβάθμιες 
σπουδές της ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. 
Σπούδασε Παιδαγωγικὰ στὴν  
Ἑλβετία, καί, γυρίζοντας στὴν  
Ἀθήνα, σπούδασε στὴ Φιλοσο-
φικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου  
Ἀθηνῶν καὶ ἔλαβε πτυχίο στὴ 
Φιλολογία.  Ἐργάσθηκε χρόνια 
στὸ  Ἀρσάκειο, στὴν  Ἰωνίδειο 
Σχολὴ Πειραιᾶ καί, τέλος, στὸ 
Μαράσλειο Διδασκαλεῖο, ὅπου 
μετεκπαιδεύονται οἱ λειτουργοὶ 

Πρωτοβάθμιας  Ἐκπαίδευσης, 
ἀπὸ ὅπου καὶ συνταξιοδοτήθη-
κε.

Ἦταν παντρεμένη μὲ τὸν ἰδι-
ωτικὸ ὑπάλληλο  Ἡρακλῆ Πα-
παβασιλείου. Οἱ δύο σύζυγοι 
ἀποτελοῦσαν ἁρμονικὸ ζευγάρι 
ὣς τὰ χριστιανικά τους τέλη. Μά-
λιστα ἡ Κικὴ κατέληξε λίγες ἡμέ-
ρες μετὰ τὸν  Ἡρακλῆ, ὁ ὁποῖος 
ἀπεβίωσε στὶς 22 Σεπτεμβρίου 
2015. Καὶ οἱ δύο ἐτάφησαν στὸν 

τάφο τῶν προγόνων τῆς Κικῆς 
στὸ Κοιμητήριο  Ἁγίου Γεωργί-
ου στὰ  Ἄνω Δολιανά, παρουσίᾳ 
πλήθους πατριωτῶν καὶ φίλων.

Τὸ ζευγάρι ἀπέκτησε μία 
θυγατέρα, τὴ φιλόλογο  Ἀγγε-
λική, ἡ ὁποία ὑπηρετεῖ στὸ Γε-
νικὸ Λύκειο  Ἄστρους καὶ εἶναι 
μητέρα τεσσάρων χαριτωμένων 
κοριτσιῶν.

Παρὰ τὶς οἰκογενειακὲς 
καὶ ἐπαγγελματικές τους ὑπο-
χρεώσεις, πάντα ἡ Κικὴ καὶ 
ὁ  Ἡρακλῆς, ὁδηγημένοι ἀπὸ 
θερμὴ χριστιανικὴ ἀγάπη γιὰ 
τὸν συνάνθρωπο καὶ θεωρητικὰ 
καὶ ἔμπρακτα ἐνεργοῦσαν καὶ 
πρόσφεραν.  Ὑπῆρξαν τακτικοὶ 
ἀρθογράφοι τοῦ ἀγαπημένου 
τους περιοδικοῦ  Ὁ Κόσμος τῆς  
Ἑλληνίδος, καὶ καθημερινὰ προ-
σέφεραν τὶς ὑπηρεσίες τους στὴν  
Ἱεραποστολὴ  Ἀθηνῶν.

Μὲ σεβασμὸ στὴ μνήμη τους

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΡ. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

Ἄστρος Κυνουρίας
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ἔλαβε τὴν ἐγκύκλιον μόρφω-
σιν, γαλουχούμενη ἡ ἰδία καὶ 
τὰ λοιπὰ τέσσαρα ἀδέλφια της 
εἰς τὰ νάματα τῆς πίστεως ὑπὸ 
τῶν εὐσεβῶν καὶ φιλοχρίστων 
γονέων της.

Τὰς γυμνασιακὰς σπουδάς 
της ἐτελείωσεν εἰς τὸ Γυμνάσιον 
Θηβῶν, ὅπου ἀπὸ μικρᾶς ἡλικί-
ας ζῇ πνευματικὴν ζωὴν μὲ τὴν 
πνευματικὴν καθοδήγησιν τῶν 
Πατέρων τῆς  Ἀδελφότητος Θε-
ολόγων «Ἡ Ζωή».  Ἐγγράφεται 
κατόπιν ἐξετάσεων εἰς τὴν Ζωσι-
μαίαν Παιδαγωγικὴν  Ἀκαδημί-
αν  Ἰωαννίνων. Τοιουτοτρόπως 
ἀποδύεται εἰς τὸν καλὸν ἀγῶνα 
τῆς μορφωτικῆς ἀνελίξεως καὶ 
ἀναδεικνύεται ποικιλοτρόπως 
μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις ἔμπει-
ρη παιδαγωγὸς καὶ φλογερὴ 
ἱεραπόστολος εἰς τοὺς μαθητὰς 
τῶν Δημοτικῶν σχολείων, «καθ᾽ 
ὅτι οἱ διδασκόμενοι τὰς τῶν δι-
δασκάλων ἀρετὰς ὁρῶσιν» καί 
«διδασκάλων ἀγαθῶν μαθηταὶ 
ἄριστοι». Κατ᾽ ἀρχὰς ὡς δασκά-
λα διορίσθηκε καὶ προσέφερεν 
ὑπηρεσίας εἰς τὸ Δημοτικὸν 
Σχολεῖον Κυριάκων Λεβαδείας 
καὶ μετέπειτα εἰς Θήβας. Δημι-
ούργησεν ἐνάρετον οἰκογένειαν 
συζευχθεῖσα μὲ τὸν Δημήτριον 
Φυσέκην, ὁμοίως φλογερὸν δι-
δάσκαλον καὶ παιδαγωγόν, μετὰ 
τοῦ ὁποίου διέγραψε εὐτυχῆ καὶ 
ἀνέφελον οἰκογενειακὸν βίον, 
μὲ δύο ἐξαίρετα τέκνα, τὴ Γαρυ-
φαλιὰ καὶ τὴν Παρασκευή.

Ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ποὺ κατ᾽ ἐξοχὴν 
χαρακτήριζε τὴ δασκάλα  Ἀνα-
στασία Φυσέκη ἦταν ἡ γνήσια 
λεπτότης καὶ ἀριστοκρατικότης 
τῶν τρόπων της, τὸ ὅτι, ὅπως θὰ 
ἔλεγε ὁ θεῖος  Ἰάκωβος, ἔδειχνε 
«ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ 
ἔργα αὐτῆς ἐν πραΰτητι σοφίας» 
( Ἰάκ., γ΄ 13) καὶ ὅτι ποτὲ δὲν εἶχε 
«ζῆλον πικρὸν καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ 
καρδίᾳ» ( Ἰάκ., γ΄ 14). Οἱ ἐκδηλώ-
σεις της ποτὲ δὲν ἔμοιαζαν πρὸς 

τὸν ὑετὸ ἢ τὸ χαλάζι ἢ τὴ βίαιη 
πνοή, μὰ εἶχαν πάντοτε κάτι ἀπὸ 
τὴν ἁπαλότητα τῆς αὔρας καὶ τῆς 
λεπτῆς δροσιᾶς.

Ἐπιπλέον, ἡ ἀείμνηστος ἔβρι-
σκε καταφύγιο στὶς τέρψεις τῆς 
ζωῆς μὲ τὴ μουσική, ὡς μέλος 
τῆς «Μουσικῆς Συντροφιᾶς», 
στὴν  Ἐξωτερικὴν  Ἱεραποστο-
λήν, στὸν κύκλο  Ἐκπαιδευτικῶν 
Λειτουργῶν τῆς  Ἀδελφότητος 
Θεολόγων «Ἡ Ζωή» καὶ ὡς 
κυκλάρχης καὶ Πρόεδρος τῶν 
Κύκλων Μελέτης  Ἁγίας Γραφῆς 
Καλλιθέας.

Εὑρίσκετο συνεχῶς κάτω 
ἀπὸ τοὺς θόλους τοῦ ἱεροῦ 
τούτου ναοῦ, σὲ κάθε Θεία 
Λειτουργία μετελάμβανεν τῶν  
Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ πραγ-
ματικὰ αἰσθανόταν τοὺς λόγους 
τοῦ Ψαλμῳδοῦ «ὡς ἀγαπητὰ τὰ 
σκηνώματά Σου, Κύριε τῶν Δυ-
νάμεων, ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ 
ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυ-
ρίου» (Ψαλμ. ΠΓ΄ 2).  Ἐπὶ εἴκοσι 
ἔτη προσέφερεν ἀνεκτίμητες 
ὑπηρεσίες πρὸς τὸ Φιλόπτω-
χον Ταμεῖον μὲ ἀνιδιοτελῆ καὶ 
φλογερὰν ἀγάπην πρὸς τοὺς 
ἔχοντας ἀνάγκην ἀδυνάτους 
καὶ ἀνασφαλίστους ἀσθενεῖς 
καὶ πτωχοὺς ἀδελφούς.  Ἡ Στέ-
γη Προνοίας τῆς  Ἐνορίας μας 
στερεῖται τῶν πολυτίμων ὑπηρε-
σιῶν ἀγάπης τῆς ἀδελφικῆς καὶ 
μητρικῆς φροντίδος της.  Ἐφήρ-
μοσε ἐμπράκτως τοὺς λόγους 
τοῦ  Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελι-
στοῦ  Ἰωάννου, «ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν 
βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ 
κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέ-
νει ἐν αὐτῷ; Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν 
λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλὰ ἐν 
ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ» (Α΄  Ἰω., γ΄ 17-
18), καθὼς καὶ τοῦ  Ἀποστόλου 
Πέτρου τοὺς ἀπευθυνομένους 
πρὸς τὰ γυναῖκας, «ὧν ἔστω οὐχ 
ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ 

περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως 
ἱματίων κόσμος, ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸς 
τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ 
ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως καὶ ἡσυχί-
ου πνεύματος , ὅ ἐστιν ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ πολυτελές» (Α΄ Πέτρ., 
γ΄ 4-3).

Ἡ μεταστᾶσα  Ἀναστασία 
Φυσέκη ὑπῆρξε μιὰ νέα Ταβιθά, 
πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλε-
ημοσύνης. Μιὰ βελόνα διέθετε ἡ 
Ταβιθά, τὴν ἔκαμε ὅμως κλειδί, 
μὲ τὸ ὁποῖο ἄνοιξε τὴν πόρτα του 
Παραδείσου. Μὲ τὸ ἴδιο φθηνὸ 
στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων κλειδὶ 
τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἐλεημοσύνης 
καὶ φιλανθρωπίας ἡ μεταστᾶσα 
εἰσῆλθε εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρί-
ου. Ξόδευε ὧρες πολλὲς μυστι-
κά, σεμνά, ταπεινά, μὲ ἐγκάρδιον 
προθυμίαν, γιὰ νὰ βοηθήσῃ πα-
ντοιοτρόπως τοὺς ἔχοντας ἀνά-
γκην ἐλαχίστους ἀδελφοὺς τοῦ 
Κυρίου, καὶ ἰδιατέρως τοὺς φιλο-
ξενούμενους στὴ Στέγη Προνοί-
ας, μὲ τὰ ἑβδομαδιαῖα κηρύγματά 
της, μὲ τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώ-
σεις Χριστουγέννων, Πρωτοχρο-
νιᾶς, Πάσχα. Εἶχε κανόνα ζωῆς 
ἐκεῖνο τὸ ἁγιογραφικό, «Ἐπείνα-
σα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, 
ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος 
ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς 
καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ 
ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην 
καὶ ἤλθατε πρός με» (Ματθ., κε΄ 
35-36).

Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι ὁ μι-
σθαποδότης τῶν ἀγώνων, Κύρι-
ος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, θὰ 
τὴν κατατάξει ἐν χώρᾳ ζώντων, 
ἐν σκηναῖς ἁγίων καὶ δικαίων. 
Εὐχόμεθα παραμυθίαν καὶ πα-
ρηγορίαν εἰς τὰ ἠγαπημένα παι-
διά, ἐγγόνια καὶ ἀδέλφια τῆς ἀει-
μνήστου  Ἀναστασίας Φυσέκη.

Αἰωνία ἡ μνήμη της.

Ἀρχιμανδρίτης π. ΠΑΥΛΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Μοναχὴ Θέκλα, «25η Μαρτίου.  Ἡ διπλῆ μας ἑορτή», 

σελ. 42 –  Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, « Ὁ Στρατηγὸς 
Μακρυγιάννης δάσκαλος τῆς πίστης μας», σελ. 77-79 – 
« Ἡ προσφορὰ τῆς Παναγίας τῆς Τήνου στὸν  Ἀγῶνα τοῦ 
’40», σελ. 166-168 – « Ὁ χορὸς τοῦ Ζαλόγγου», σελ. 
229-232 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος. 70 χρόνια μετά», σελ. 110-114 – «70 χρόνια 
ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῆς Χιροσίμα», σελ. 156-159 – Χρυσῆ 
Δ. Μανωλοπούλου-Τσέντου, «75 χρόνια ἀπὸ τὸ  Ἔπος 
τοῦ ’40», σελ. 162-163 – Πέγκυ Ξανθάκη-Μπαλαμπίνη, 
«Οἱ τραυματίες τοῦ 1940», σελ. 169.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Μοναχὴ Θέκλα, «Προσμονή», σελ. 1 – « Ἑλλάδα 

μου», σελ. 42 – «Συμπόρευση», σελ. 96 – « Ἡ συγνώ-
μη: Σὲ συμφέρει», σελ. 182 – «Στοῦ Λυτρωτῆ μου τὰ 
Γενέθλια», σελ. 216 – Ναυσικᾶ  Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, «Νέος 
χρόνος», σελ. 4 – « Ἥρωες, σηκωθεῖτε», σελ. 41 – «Ποιὸς 
μπορεῖ», σελ. 85 – «Στὴν Παναγιὰ τοῦ θέρους», σελ. 
121 – «Φθινόπωρο», σελ. 161 – «Περιμένοντας Χρι-
στούγεννα», σελ. 210 – Μαρία Γουμενοπούλου, «Τὸ 
αἷμα. Μαῦρα μάτια λέτε νά ’χε;», σελ. 15 – «Οἱ δυὸ 
μάννες», σελ. 81 – Μαρίνα Φραγκάκη, «Χαῖρε...», σελ. 
47 – Δημήτρης Γαλάνης, «Ἀντιστεκόμαστε, Κύριε», σελ. 
50 – Ε.Μ., «Ἀχρωμιά», σελ. 59 – «Πορεία», σελ. 93 – 
« Ὁ δρόμος (Τὸ κομποσκοίνι)», σελ. 137 – « Ἕνα παιδί, 
γεννήθηκε», σελ. 209 – Πόπη  Ἀδάμη-Μανωλοπούλου 
(Ρόδη  Ἑρμᾶ), «Τὰ χέρια Σου!», σελ. 65 – Ε.Σ., «Ἀνα-
μνήσεις τοῦ χωριοῦ μου», σελ. 69 – Κλειώ-Σταυρούλα 
Κουράση, «Ἀνάσταση», σελ. 70 – «Οἰκογένεια», σελ. 
196 – Πόπη  Ἐλευθερίου, «Στὴ μοναχικὴ μάννα», ποί-
ημα, σελ. 88 – Χρ. Μπασκόζος, «Ξερριζώματα», σελ. 
139 –  Ἰ. Π.  Ἀντωνίου, « Ἡ προσευχή», σελ. 148 – Paulo 
Coelho (μτφ. ἀπὸ τὰ Πορτογαλικά Α.Γ.), «Εὐχαριστῶ», 
σελ. 179 – Γ. Βερίτης, «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί!», σελ. 201.

ΜΟΡΦΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Δ. Σ. Μποτσέας, «Μεγάλοι ἐθνικοὶ εὐεργέτες», σελ. 

32 – Γιάννης Κ. Τσέντος, « Ἡ Κόρη τῶν  Ἀθηνῶν», σελ. 
43-45 – «Γ. Βερίτης.  Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ», σελ. 175-
179 – Σπύρος Μελᾶς, « Ἡ φήμη τοῦ Κολοκοτρώνη στὰ 
βάθη τῆς  Ἀσίας», σελ. 46 –  Ἄννα Κ. Κορνάρου-Κα-
λαμαρᾶ, « Ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης δάσκαλος τῆς 
πίστης μας», σελ. 77-79 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, 
« Ἄνθρωπος καὶ τέχνη (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος – El 
Greco)», σελ. 97-99 – Κατερίνα Δογάνη, « Ἕνα μήνυμα 
στοὺς νέους», σελ. 149.

ΙΑΤΡΙΚΑ
Ζωὴ Ριζοκώστα- Ἀγγέλη, «Τὸ στρὲς ἔχει καὶ τὴν κα-

λή του πλευρά», σελ. 27-28 – «Σωματικὰ καὶ πνευματικὰ 
ὀφέλη τῆς νηστείας», σελ. 67 – « Ὅταν τὸ ἰσχίο πονάει», 
σελ. 100-101 – « Ὁ ἥλιος, τὰ καλὰ καὶ τὰ ἄσχημα καὶ ἡ 
βιταμίνη D», σελ. 145-146 – «Πρέπει οἱ γονεῖς νά “δια-
βάζουν” τὰ παιδιά τους;», σελ. 187-188 – «Τὸ Σύνδρομο 
τοῦ Εὐερέθιστου  Ἐντέρου», σελ. 221-222.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη, «Ἀνατρέφοντας τὰ 

παιδιά μας», σελ. 3-4 – «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά μας. 
Προετοιμασία γιὰ τὴν κατὰ Χριστὸν ζωή», σελ. 48-49 – 
«Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά μας.  Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος 
γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν», σελ. 89-91 – «Ἀνα-
τρέφοντας τὰ παιδιά μας. Κυριακὴ καὶ ἐκκλησιασμός», 
σελ. 127 – «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά μας. Φαίνεσθαι 
καὶ οὐσία», σελ. 217-218 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Τί 
κάνουμε; τὸ σπίτι μας γκρεμίζουμε;», σελ. 10-12 – Καί-
τη  Ἠλιοπούλου, «Τρίτη ἡλικία», σελ. 17 –  Ἀφροδίτη 
Ραγιᾶ, « Ἡ καλὴ συνεργασία. Προϋπόθεση ἐπιτυχίας 
κάθε ὁμαδικοῦ ἔργου», σελ. 18-20 – Κατερίνα Δογάνη, 
«Τὰ φυλακισμένα παιδιά», σελ. 21 – «Ἀνοικτὲς δίοδοι 
ἐπικοινωνίας», σελ. 75 – «Πρωταθλητὲς Εὐρώπης τὰ  
Ἑλληνόπουλα στὸν τζόγο!!!», σελ. 94 – Χρυσῆ Δ. Μα-
νωλοπούλου-Τσέντου, « Ἐν φυλακῇ ἤμην», σελ. 22-26 
– Πόπη  Ἐλευθερίου, «Τά “οὐσιώδη ἐν ἀνεπαρκείᾳ”», 
σελ. 31 – «Πόσο ἐλεύθεροι εἴμαστε; Τὰ πρότυπα», σελ. 
223-225 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, «Μοναξιά», σελ. 
55 – Μάρω Παπαμιχαήλ, «Ἐπικοινωνία καὶ συναίσθη-
ση», σελ. 74 – «Ἡ γοητεία ἑνὸς παλιοῦ, ξεχασμένου κό-
σμου», σελ. 122 –  Ἀθανάσιος Γκάτζιος, «Καταμάθετε...  
Ἡ καταλυτικὴ σημασία τῆς παρουσίας τοῦ πατέρα», σελ. 
92-93 – «Οἱ παιδίατροι συνταγογραφοῦν... βιβλία!», 
σελ. 185-186 –  Ἄννα Ψωμᾶ, «Εἶναι τὰ ἄλλα δυό μου 
μάτια...», σελ. 183-184.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
Ἀντιγόνη Δρεπανοπούλου, «Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, 

ἀντίδοτο στὸν ταραγμένο κόσμο μας», σελ. 5-9 –  Ἥβη 
Σταυροπούλου, « Ἆραγε... θὰ μποροῦσα κι ἐγὼ νὰ περ-
πατήσω στὰ κύματα;», σελ. 13 –  Ἄννα Κ. Κορνάρου-
Καλαμαρᾶ, «Μεγάλου Βασιλείου, “Πρόσεχε τὸν ἑαυτό 
σου”», σελ. 36-37 –  Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς, «Περὶ  
Ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν», σελ. 54 –  Ἀντωνία Γραμμέ-
νου, «Μνήμη Θεοῦ», σελ. 72 – « Ὄχι στὴν ἀπελπισία», 
σελ. 192 – Μαίρη Τσίχλη, «Ἡ Συγγνώμη», σελ. 123-
125 – Παναγιώτα Ξανθάκη-Μπαλαμπίνη, «Ἐνώπιος 
ἐνωπίῳ», σελ. 133-134 –  Ὄλγα Χέλμη-Παπαγεωργίου, 
«Τὰ 7 χωρὶς τὰ 7», σελ. 150 – Ζωὴ Ριζοκώστα- Ἀγγέλη, 
«Πῶς μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε τοὺς πενθοῦντες», σελ. 
190-191 – Μαρία Δήμα-Τζιβιλόγλου, «Οἱ μηδὲν ἔχοντες 
καὶ τὰ πάντα κατέχοντες», σελ. 226-227.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Εἰρήνη Τσάμη, «Γυναίκα:  Ἀδύναμο φύλο ἢ στή-

ριγμα τῆς κοινωνίας;», σελ. 56 – Παναγιώτα Ξανθάκη-
Μπαλαμπίνη, «Γιορτὴ τῆς γυναίκας», σελ. 57-57 – Πό-
πη  Ἐλευθερίου, « Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ 
κοινωνία», σελ. 60 – «Στὴ μοναχικὴ μάννα», ποίημα, 
σελ. 88 – Μερόπη Ν. Σπυροπούλου, «Ὁ ρόλος τῆς 
σύγχρονης  Ἑλληνίδας μητέρας», σελ. 82-85 – Ναυσικᾶ  
Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, «Ποιὸς μπορεῖ», ποίημα, σελ. 85.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
Φάνυ Κουντουριανοῦ-Μανωλοπούλου, «Τὰ 

στερνὰ τῆς  Ἄννας», σελ. 61-63 – «Ἡ μάννα», σελ. 86-
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88 – Καίτη Π.  Ἠλιοπούλου, « Ἡ Παναγία τῆς Τήνου», 
σελ. 64-65 – «Μάννα, ξύπνα!», σελ. 102-104 – «Ἐκεῖνο 
τὸ καλοκαίρι», σελ. 136-137 – «Γλυκιὰ ἐκδίκηση», σελ. 
219-220 – Δ. Σ. Μποτσέας, «Τὸ καμπαναριὸ τῆς Πανα-
γιᾶς τοῦ Προαστίου», σελ. 105-106 –  Ἄννα Κ. Κορ-
νάρου-Καλαμαρᾶ, « Ὅταν ἦταν παιδί», σελ. 128-129 
– Πόπη  Ἐλευθερίου, «Τὰ θερινὰ τὰ σινεμά (Τὸ τέλος 
μιᾶς ἐποχῆς)», σελ. 164-165 – Αἰκατερίνη Μιχοπούλου, 
«In Memoriam», σελ. 172-173 – Μαρίνα Φραγκάκη, 
« Ἐκεῖνα τὰ μακρινὰ Χριστούγεννα στὸ νησί», σελ. 208-
209.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
Βίνα Χιωτακάκου, «Προσκύνημα στὸν  Ἅγιο 

Λουκᾶ», σελ. 95-96.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Γιάννα Καραμάνου, «Καλὴ χρονιά;», σελ. 2 – «Τα-

ξίδι... στὴν κοιλάδα τοῦ πόνου», σελ. 193-194 – «Χρι-
στούγεννα χωρὶς Χριστό», σελ. 204 – Βασιλικὴ Οἰκο-
νομάκου, «Ὁ χρόνος καὶ ὁ ἄνθρωπος», σελ. 14-15 
– «Τουρισμὸς καὶ βαριὰ οἰκονομία», σελ. 29-30 – « Ὅλα 
εἶναι σχετικά... Χρόνια πολλὰ καὶ καλά!», σελ. 70 – «Τὰ 
μουσεῖα», σελ. 130-132 – «Ἐγχάραξη ἢ τατουάζ», σελ. 
147-148 – «Γλῶσσα καὶ λόγος», σελ. 181-182 – « Ἕνα 
κορίτσι τῆς ἐποχῆς(;)», σελ. 189 – «Ἡγέτης καὶ ἀρετή», 
σελ. 215 –  Ἀθανάσιος Γκάτζιος, «Τὸ πηγάδι μὲ τὸ τρελὸ 
νερό», σελ. 16 – «Τὸ παιχνίδι στὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ», 
σελ. 73 – Λίτσα  Ἁπαλάκη, Κἄτι εἶδα, ἄκουσα ἢ μοὖπαν, 
«Γιορτές, γιορτές, γιορτές», σελ. 33 – «Κυνηγώντας τὸν 
χρόνο», σελ. 76 – «Κουβεντούλα μ’ ἕνα ἀνθάκι», σελ. 
108 – «Οἱ “τουρίστες” ποὺ μᾶς προτιμοῦν πάντα», σελ. 
153 – «Γιατί μᾶς κοιτᾷς ἔτσι;», σελ. 195 – «Φτάνοντας 
τὰ Χριστούγεννα», σελ. 228 – Κλειώ-Σταυρούλα Κου-
ράση, Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας, «300 σαμπάνιες», σελ. 34 
– «Ἐγκιβωτισμός», σελ. 34 – «Ἐθελοντὴς ἀκροατής», 
σελ. 109 – «Ὑπὲρ τῶν μισούντων», σελ. 109 – «Γιατί 
σὲ μένα», σελ. 154 – «Μήπως ὑπάρχουν;», σελ. 154 
– «Ἐπιστράτευση ἡλικιωμένων», σελ. 196 – «Τῆς φυ-
λακῆς τὰ κάστρα», σελ. 233 – «Τηλεφωνῆστε τώρα!», 
σελ. 233 – Μαρίνα Φραγκάκη, «Τὴν ἔλεγαν Οὐρανία», 
σελ. 38-39 – «Πλάι μας στέκει ὁ Θεός», σελ. 107 – «Ἡ 
ἄλλη ὄψη», σελ. 135 – Πηγὲς ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, «Εἰς 
Ἅδου κάθοδος.  Ἡ θεολογία πίσω ἀπὸ τὴν εἰκόνα», σελ. 
51-53 – Μαρία Γουμενοπούλου, «Περὶ φιλοδοξίας», 

σελ. 66 – «Χριστούγεννα καὶ Πρωτοχρονιά», σελ. 202-
203 – Μπέλλα Παρασκευοπούλου, «Ἡ χαρά», σελ. 
68-69 – Φαίδρα Τσελίκα, «Εὐτυχῶς δὲν πέθανα...», σελ. 
71 – «Μαζὶ μὲ τὸν πειρασμό, θὰ δώσει καὶ τὴ λύση», 
σελ. 151-152 – Θεοδώρα Κουφοπούλου- Ἠλιοπού-
λου, «Γιατί ἐγέλασεν ἡ Παναγία μετὰ τὸν θάνατο τοῦ 
Χριστοῦ (Ἀπὸ ὅσα πλάθει ἡ λαϊκὴ φαντασία)», σελ. 
126 – Μαρία Δήμα-Τζιβιλόγλου, «Οἱ ἀόρατοι συνο-
δοιπόροι τῆς ζωῆς», σελ. 138-139 –  Ἀφροδίτη Ραγιᾶ, 
«Χειρισμὸς καὶ ὑπέρβαση τῆς ψυχολογικῆς ἔντασης», 
σελ. 140-144 – Δημήτρης Γ. Μπράνης, «Ὁ χορὸς καὶ 
ὁ διπλανός», σελ. 174 – Κατερίνα Δογάνη, «Στόχος ὁ 
ἀποχριστιανισμός», σελ. 180 – « Ἔλα καὶ πάλι στὴ γῆ 
μας, Χριστέ μου», σελ. 210 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Ἡ 
μαγεία τῶν Χριστουγέννων», σελ. 205-207 – Νικόλαος 
Γ. Χαλβατζάκης, «Ἑλληνίδες - ὅπου γῆς», σελ. 211-214.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Ἥβη Σταυροπούλου, «Ζοζὲφ Φαντέλ, Τὸ τίμημα», 

σελ. 35 – «Νὶκ Βούισιτς,  Ἀσταμάτητος», σελ. 80 – «Ἐσθὴρ 
Γκιουλσάν, Τὸ σκισμένο πέπλο», σελ. 116 – «Ἐλίσα 
Μπιέλετιτς, Σὲ μιὰ κλωστή», σελ. 234 – Δημ. Γ. Κου-
τρούμπας, «Πρωτοπρεσβυτέρου Παρασκευᾶ  Ἀναστ. 
Ζωγράφου, Θεία ἔμπνευση – Πατερικὴ σοφία. Μικρὴ 
Φιλοκαλία», σελ. 35 – Σουζάννα Λουκᾶ, «Φωτεινῆς 
Νικολάου,  Ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Ρῶσος.  Ὁ βίος τοῦ  Ἁγίου 
γιὰ παιδιά», σελ. 115 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση, 
«Μαριάνθη Σταυρίδου- Ἀνδρεασάκη,  Ἀπὸ τὸ πέρασμα 
τῆς Μαριάνθης», σελ. 197.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Εὐαγγελία Ματζίρη, «Ματρώνα», σελ. 39 – Χρι-

στιανικὲς Μαθητικὲς  Ὁμάδες, «Μαργαρίτα Πανταζο-
πούλου», σελ. 40 – Χρυσάνθη  Ἀσπιώτη, «Γεώργιος 
Δ.  Ἰατρίδης», σελ. 117 – Χρυσῆ Δ. Μανωλοπούλου-
Τσέντου, «Ἀποχαιρετισμὸς στὴ Σταυρούλα Δάνδου-
ρα», σελ. 118-119 – «Μαρία  Ἀδάμη», σελ. 198-200 
– Εὐαγγελία Διαμάντη, «Βασιλικὴ Ζουγανέλη», σελ. 
120 – Σουζάνα Δανάλη-Κωτσάκη, «Αἰκατερίνη (Καί-
τη) Παπαθεοδώρου», σελ. 160 – Γιάννης Κ. Τσέντος, 
«Βασιλικὴ Παναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου», σελ. 
235-236 – Στυλιανὸς Γρ. Παπαντώνης, «Βασιλικὴ Πα-
ναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου,  Ἡρακλῆς Παπαβα-
σιλείου», σελ. 236-237 –  Ἀρχιμανδρίτης π. Παῦλος 
Μπαραμπούτης, «Ἀναστασία Φυσέκη», σελ. 237-238.
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

Tό Ὁδοιπορικό τῆς Πρόνοιας
Συνεργαζόμενα Χριστιανικά Σωματεῖα «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


