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Κι ἂν δὲν εἶδαν τὰ μάτια μου σύννεφα!
Μελανά, γκρίζα, μαῦρα,
θολά, βουρκωμένα...
Ὧρες ὧρες χιονάτα, ἀνάλαφρα,
βιολετιά.
Τὴν ὀργή τους ποτὲ δὲν φοβήθηκα.
Γιατὶ τό ᾽ξερα.
Εἶν᾽ εὐλογία 
ἡ βροντή, ἡ ἀστραπή.
Κι ὅταν χρύσιζαν
μ᾽ ἕνα ρόδινο φῶς τυλιγμένα,
τί ταξίδια ὁ νοῦς μου ξεκίναγε
γιὰ τοῦ ὀνείρου τοὺς δρόμους!
Κι ἂν δὲν εἶδαν τὰ μάτια μου σύννεφα!
Δὲν μιλάω ὅμως τώρα γι᾽ αὐτά.
Ἡ μαυρίλα ποὺ πλάκωσε
πάνω ἀπ᾽ ὅλη τὴ γῆ
κι ὅλο πήζει
κι ὅλο μέρα τὴ μέρα βαραίνει
ἁπλωμένη ἐπάνω της 
προμηνάει χαλασμό.
Ἄχ, δὲν εἶναι σὰν τ᾽ ἄλλα
ἐτοῦτο τὸ σύννεφο!
Εἶναι τῆς πίστης ἡ ἄρνηση.
Ἡ βεβήλωση κάθε ἱεροῦ.
Οἱ αἰώνιες ἀξίες ποὺ ποδοπατιοῦνται!
Οἱ ἰδέες ποὺ θάβονται!
Φέρτε ξύλα γι᾽ αὐτό.

Φέρτε ξύλα.
Καὶ σφυριὰ καὶ καρφιὰ
κιβωτὸ σὰν τὸ Νῶε νὰ φτιάξουμε.
Κι ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει
ἱερὸ κι ἀκριβὸ καὶ πολύτιμο
μέσα κεῖ νὰ φυλάξουμε.
Φέρτε ξύλα!
Καὶ σὺ μάννα πιστὴ
πρωτοστάτησε.

Τὸν ἀνήσυχο λόγο μου
ὅταν ἄκουσε ἡ μάννα
τρυφερὰ χαμογέλασε:
Μὰ ἔχω ἐγὼ κιβωτό.
Κι ὄχι μιὰ κι ὄχι δυό.
Ὅσες εἶναι οἱ ψυχὲς τῶν παιδιῶν μου.
Κι ὅ,τι ὑπάρχει ἀκριβό,
ἱερὸ καὶ πολύτιμο
μέσα κεῖ προσπαθῶ νὰ φυλάξω.
Ἔχω ἐγὼ κιβωτό.

Τὸ κεφάλι σηκώνω ψηλὰ
καὶ κοιτάζω τ᾽ ὁλόμαυρο σύννεφο.
Μὰ γιὰ δές.
Δὲν τὸ σκιάζομαι πιά.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κιβωτός
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Μιὰ ἀγγλικὴ παροοι-
μία λέει: “Yester-
day is a history, 

tomorrow is a mystery, to-
day is a gift. That᾽s why we 
call it a present” (= Τὸ χθὲς 
εἶναι ἱστορία, τὸ αὔριο εἶναι 
μυστήριο, τὸ σήμερα εἶναι 
δῶρο. Νὰ γιατί τὸ ὀνομά-
ζουμε ἔτσι).

Ἐμβαθύνοντας σ᾽ αὐτὴ 
τὴν παροιμία μὲ τὴν εὐκαι-
ρία τῆς νέας χρονιᾶς, σκέ-
φτομαι πὼς ἡ ζωή μας εἶναι 
μιὰ ἀτέλειωτη πάλη μέσα 
στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου. 
Καθὼς ξημερώνει καὶ βρα-
διάζει, καθημερινὰ γράφου-
με τὴ δική μας « Ἱστορία».  
Ὅ,τι ζήσαμε, αἰσθανθήκαμε, 
χαρήκαμε ἢ πονέσαμε γίνο-
νται χθές, καὶ ἀποτελοῦν τὶς 
προσωπικές μας σελίδες 
τοῦ παρελθόντος.

Πόσο ὡραῖα θὰ ἦταν, 
ἂν τὸ βιβλίο τῆς ζωῆς μας 
περιεῖχε γεγονότα, πρά-
ξεις ἢ συναισθήματα γιὰ τὰ 
ὁποῖα νὰ μὴ μετανοιώνα-
με...  Ὅμως εἴμαστε ἀνυπό-
μονοι, θέλουμε νὰ ξέρου-
με τί θὰ γίνει «αὔριο». Μᾶς 
ἀπασχολεῖ ἔντονα τὸ μέλ-
λον μας, καὶ ἔτσι ἡ ζωή μας 
γίνεται μιὰ συνεχὴς ἀγωνία 
καὶ ἄγχος γιὰ πράγματα 
ποὺ στὴν πραγματικότητα 
μπορεῖ νὰ μὴ συμβοῦν, καὶ 
πολλὲς φορὲς ἀποδεικνύε-
ται πὼς ἄδικα ἀγωνιοῦμε. 
Λησμονοῦμε τὸ ρητό: «τὰ 
μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμε-
νος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπε-
κτεινόμενος» (Φιλ., γ΄ 14). 
Χάνουμε τὴν εἰρήνη τῆς 
ψυχῆς μας.

Ὅμως τό «σήμερα» εἶναι 

ἕνα «δῶρο» ποὺ μᾶς χά-
ρισε ὁ Θεός. Καλούμεθα 
νὰ τὸ ἐκμεταλλευθοῦμε 
σωστά, νὰ ἐκτελοῦμε τὰ 
καθήκοντά μας μὲ πνεῦμα 
ἀγωνιστικότητας καὶ συ-
νέπειας, στολισμένα μὲ τὰ 
διαμάντια τῆς ἀγάπης πρὸς 
τὸν διπλανό μας.  Ἔτσι, 
ὅταν τὸ σήμερα γίνει χθὲς 
καὶ παρελθόν, θὰ ἀποτε-
λεῖ τὶς χρυσὲς σελίδες τῆς 
ἱστορίας μας. Μ᾽ αὐτὸν τὸν 
τρόπο θὰ εἴμαστε σωστοὶ 
καὶ ἀποδέκτες τοῦ δώρου 
τῆς κάθε ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ 
τῆς κάθε χρονιᾶς.

Τώρα ποὺ ἀνατέλλει ὁ 
νέος χρόνος 2016, ἂς τὸν 
ὑποδεχθοῦμε μὲ πνεῦμα 
αἰσιοδοξίας καὶ βαθιᾶς 
πίστης.  Ἂς ἀφήσουμε τὰ 
προβλήματά μας, τὰ ὄνει-
ρα τὰ δικά μας καὶ τῆς  
« Ἑλλάδας» στὰ χέρια τοῦ 
Θεοῦ. Καλὴ χρονιὰ καὶ 
εὐλογημένη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Καλή χρονιά, 2016 
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Μιὰ ἀγγλικὴ παροοιμία λέει: “Yesterday 

is a history, tomorrow is a mystery, today 
is a gift. That᾽s why we call it a present” 
(= Τὸ χθὲς εἶναι ἱστορία, τὸ αὔριο εἶναι 

μυστήριο, τὸ σήμερα εἶναι δῶρο. 
Νὰ γιατί τὸ ὀνομάζουμε ἔτσι).

Ὁ Καινούργιος 
μου Χρόνος

Τούτη δῶ τὴ στιγμή,
ὁ Καινούργιος μου Χρόνος!
Κατάματα τήνε κοιτῶ
καὶ ζυγιάζομαι ἀνάμεσα
στὸ ναὶ καὶ στ᾽ ὄχι...

Εἶναι μικρούτσικη 
σὰ χτύπος ρολογιοῦ,
μὰ μπορεῖ νὰ χωρέσει
ἕνα χαμόγελο·
τ᾽ ἀδελφοῦ μου τὸ χέρι
προφταίνω νὰ σφίξω,
δυὸ χοῦφτες καρύδια νὰ δώσω...

Στιγμὲς μοναδικὲς 
στὴν κάθε μέρα μου...
Πῶς διάφανες,
σὰν τοῦ ροδιοῦ τοὺς σπόρους,
θά ᾽θελα νά ᾽ναι!

Χρόνου Καινούργιου, 
ἕνα μπουκέτο αὐγές,
οἱ στιγμὲς τῆς ζωῆς μου...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Ἀπὸ τὸν πόλεμο στὴν προσφυγιά...1 
Ἀπὸ τὴ φτώχεια στὴ μετανάστευση 

Φτάνει μόνο ἡ ἀλληλεγγύη;

Mεγάλη συζήτηση στήν 
Εὐρώπη γιά τό προ-
σφυγικό, πρωτοσέλι-

δα καί γεμάτες ἐφημερίδες ἀπό 
ἄρθρα, δραματικές εἰκόνες καί 
σχόλια, στρογγυλά τραπέζια σέ 
ὅλα τά κανάλια, διαδηλώσεις 
ὑπέρ καί κατά σέ πολλές πόλεις 
διαφορετικῶν χωρῶν, δηλώσεις 
πρωθυπουργῶν καί ἀξιωματού-
χων, μακρά καί λεπτομερῆ ρε-
πορτάζ γιά τά ἀνθρώπινα κύμα-
τα πού φθάνουν στήν κεντρική 
Εὐρώπη καί γιά τόν συνωστισμό 
στά  Ἑλληνικά νησιά, ἀλλά οὔτε 
λέξη γιά τά αἴτια, οὔτε νύξη γιά 
τήν ἐμπλοκή τῶν Εὐρωπαίων 
στούς πολέμους πού γεννοῦν 
τήν προσφυγιά. Ἔχουν στήσει 
ἕνα ἀδιαπέραστο πέπλο ἀποσι-
ώπησης γιά τήν τεράστια εὐθύνη 
τους γιά τούς πολέμους καί τήν 
προσφυγιά.1

Αὐτό πού γίνεται ἐδῶ καί 
δεκαπέντε χρόνια στήν εὐρύτε-
ρη Μέση  Ἀνατολή καί βόρεια  
Ἀφρική εἶναι πρωτοφανές. Πό-
λεμοι ἔχουν γίνει στό παρελ-
θόν.  Ἀλλά ἡ καταστροφή πού 
συντελεῖται μέ συστηματικό, με-
θοδευμένο καί ἐπίμονο τρόπο 
στίς μέρες μας ἴσως δέν ἔχει προ-
ηγούμενο. Οὔτε οἱ σταυροφορί-
ες δέν προξένησαν τόσο μεγάλη 
καταστροφή, τέτοιας κλίμακας 
ἀνεπανόρθωτη ζημιά.

Πρόκειται γιά προσπάθεια 

1. Τὸ κείμενο δημοσιεύθηκε στὸ περιο-
δικὸ τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ  
Ὁμίλου  Ὀρθοδόξου  Ἱεραποστολῆς  
Ἱεραποστολικὸς Ταχυδρόμος 132  
( Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 
2015), σελ. 5-7.

μαζικῆς ἐξαφάνισης ὁλόκλη-
ρων κρατῶν καί πολιτισμῶν, 
πού περιλαμβάνει τήν ἐξόντω-
ση ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, 
τήν ἀποδόμηση κάθε κρατικῆς 
ὀντότητας, τήν ὁλοκληρωτική 
λεηλασία τοῦ πλούτου καί τήν 
ξεθεμελίωση κάθε ρίζας πο-
λιτισμοῦ καί κάθε συνεκτικοῦ 
ἱστοῦ ἀρχέγονων κοινωνιῶν, 
πού εἴτε παρέμειναν ἀνυπότα-
κτες σέ μικρότερο ἤ μεγαλύτερο 
βαθμό ἀπό τή δυτική κυριαρχία 

εἴτε διατηροῦσαν πάρα πολλά 
στοιχεῖα μιᾶς μεγάλης παράδο-
σης χιλιάδων χρόνων. 

Ἡ σύγχρονη μορφή κυριαρ-
χίας ἔχει ἀναπτύξει στό μέγιστο 
ἐπίπεδο τήν πολιτική τοῦ ἀφα-
νισμοῦ, πού ἀποτελεῖ μιά ἀκόμα 
πιό βάρβαρη μορφή τῆς ἀποι-
κιοκρατίας παλαιοῦ τύπου. Δι-
αχωρίζονται οἱ χῶρες πού εἶναι 
ὑποτελεῖς ἀπό τίς χῶρες πού 
ἁπλῶς διαλύονται καί καταστρέ-

φονται ὁλοσχερῶς.  Ἀπό αὐτές 
τίς τελευταῖες ἀφαιρεῖται βιαίως 
ὁ ὑλικός τους πλοῦτος, πετρέ-
λαια, οὐράνιο, ξυλεία, μέταλλα, 
διαμάντια κι ὅ,τι ἄλλο διαθέτουν 
πού χρειάζονται οἱ δυτικές πο-
λυεθνικές, καταστρέφονται ἐκ 
θεμελίων οἱ κρατικές ὑποστά-
σεις καί ὑποδομές τους, ἡ διοί-
κηση, ὁ στρατός, ἡ ἀστυνομία, 
ἡ παιδεία, ἡ ὑγεία καί ὅ,τι ἄλλο 
ὑποσύστημα συγκρατεῖ μιά 
κρατική ὀντότητα. Καί, κυρίως, 

διαχωρίζονται οἱ πολίτες αὐτῶν 
τῶν χωρῶν, πρῶτον, σ᾽ αὐτούς 
πού θά πεθάνουν μαζικά, θά 
ἀκρωτηριαστοῦν ἤ θά πέσουν 
σέ πλήρη ἐξαθλίωση, δεύτε-
ρον, σ᾽ αὐτούς τούς λίγους πού 
θά ἀναλάβουν ὡς ἐντεταλμένα 
ὄργανα νά διεκπεραιώνουν στό 
ἐσωτερικό αὐτή τή διαδικασία 
διάλυσης καί ὑποταγῆς καί, 
τρίτον, σ᾽ αὐτούς πού θά με-
ταφερθοῦν στίς δυτικές μητρο-

K

K
Aὐτό πού ζοῦμε αὐτόν τόν καιρό, ἡ μαζική 
φυγή ἀνθρώπων ἀπό τίς κατεστραμμένες 

περιοχές πρός τίς δυτικές φάμπρικες, ἀποτελεῖ 
μιά σύγχρονη μορφή παιδομαζώματος, 
ὅπου δέν χρειάζεται κἄν νά φορτωθοῦν 

οἱ ἄνθρωποι στά τρένα, πλοῖα καί ἀεροπλάνα, 
γιά νά μεταφερθοῦν στίς μητροπόλεις. 

Τό κάνουν μόνοι τους, μέ δικά τους ἔξοδα, 
μέ δικό τους κίνδυνο καί μέ παρακάλια.
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πόλεις ὡς ἐργάτες, μέ ἰδιαίτερη 
προτίμηση σέ ἐκείνη τήν κατη-
γορία προσφύγων μεταναστῶν 
πού ἔχουν ὑψηλότερο ἐπίπεδο 
ἀναλφαβητισμοῦ.

Κι αὐτό πού ζοῦμε αὐτόν τόν 
καιρό, ἡ μαζική φυγή ἀνθρώπων 
ἀπό τίς κατεστραμμένες περιο-
χές πρός τίς δυτικές φάμπρικες, 
ἀποτελεῖ μιά σύγχρονη μορφή 
παιδομαζώματος, ὅπου δέν 
χρειάζεται κἄν νά φορτωθοῦν οἱ 
ἄνθρωποι στά τρένα, πλοῖα καί 
ἀεροπλάνα, γιά νά μεταφερθοῦν 
στίς μητροπόλεις. Τό κάνουν μό-
νοι τους, μέ δικά τους ἔξοδα, μέ 
δικό τους κίνδυνο καί μέ παρα-
κάλια, γιά νά γίνουν ἀποδεκτοί 
ἀπό τούς σφαγεῖς τους, ἀπό τούς 
Γερμανούς, τούς Γάλλους, τούς  
Ἄγγλους ἤ τούς Νορβηγούς, 
πού κι αὐτοί ἀκόμη ἔστειλαν 
ἀεροπλάνα νά βομβαρδίσουν 
τή Λιβύη. Ἡ ὅποια διαλογή, γιά 
ὅσους ἀντέξουν τίς κακουχίες, 
γίνεται ἐπί τόπου.  Ἄσυλο στούς 
ἄμεσα χρήσιμους, ἐκκρεμότητα 
γιά πολλούς, ἀπέλαση γιά τούς 
μή χρήσιμους.

Αὐτά γίνονται καί μέ τήν  
Ἑλλάδα, γιά νά μήν ἔχουμε ψευ-
δαισθήσεις. Τά  Ἑλληνόπουλα 
πού ἀναγκάζονται νά ἐγκατα-
λείψουν σπίτι, πατρίδα, οἰκογέ-
νεια καί φίλους, γιά νά πᾶνε νά 
δουλέψουν ἔξω, ἐντάσσονται σ᾽ 
αὐτό τό τεράστιο παιδομάζωμα 
πού πραγματοποιεῖ ἡ Εὐρώπη, 
γιά νά ἀποδυναμώσει τίς μικρές 

χῶρες, νά ἀντιμετωπίσει τούς 
ἀνταγωνιστές της, τό δημογρα-
φικό της πρόβλημα, ἀλλά καί 
νά κρατήσει χαμηλά σέ ὅλη τήν 
Εὐρώπη τά μεροκάματα καί τούς 
μισθούς τῶν ἴδιων τῶν ἐργα-
ζομένων.

Κανείς ἄνθρωπος δέν θέλει 
ν᾽ ἀφήσει τήν πατρίδα, τό σπίτι 
καί τήν οἰκογένειά του, γιά νά 
ξενιτευθεῖ σέ ἄλλη χώρα.  Ἄν 
φτάνει σ᾽ αὐτό τό σημεῖο, τό 
κάνει γιατί ἐξαναγκάζεται. Οἱ 
λόγοι γιά τούς ὁποίους τό κά-

νει εἶναι ἡ οἰκονομική ἐξαθλίω-
ση, ὁ πόλεμος καί οἱ πολιτικές 
διώξεις. Γιά κάποιους λίγους, καί 
ἡ τυχοδιωκτική ἀναζήτηση τοῦ 
κέρδους.  Ἔτσι δημιουργεῖται ἡ 
μετανάστευση καί ἡ προσφυγιά.

Οἱ  Ἕλληνες ἔχουν βρεθεῖ 
πολλές φορές στήν ἀνάγκη 
αὐτή. Κατά τήν Τουρκοκρατία 

τό φαινόμενο πῆρε σέ ὁρισμένες 
περιόδους μαζικό χαρακτῆρα. 
Στά τέλη τοῦ 19ου καί ἀρχές τοῦ 
20οῦ αἰῶνα οἱ  Ἕλληνες μετανά-
στευσαν κυρίως στίς Η.Π.Α., ἐνῷ 
μιά μεγαλύτερη μετανάστευση 
παρατηρήθηκε μετά τό τέλος τοῦ 
1960 στόν Καναδά-Αὐστραλία.

Τό 1923 κατά τήν ἀνταλλαγή 
τῶν πληθυσμῶν, μετά τή συν-
θήκη τῆς Λωζάνης, 17.000 ἐξα-
θλιωμένοι  Ἕλληνες πρόσφυγες 
κατέφθασαν ἀπό τή Μικρά  Ἀσία 
στό Χαλέπι καί στίς Συριακές 
πόλεις, γιά νά ἐγκατασταθοῦν, 
πρόσκαιρα ἤ καί μόνιμα.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς  
Ὕπατης Ἁρμοστείας τοῦ ΟΗΕ 
γιά τούς πρόσφυγες, περίπου 
ἕξι ἑκατομμύρια ἄνθρωποι με-
τακινοῦνται αὐτή τήν περίοδο 
ἀνά τόν πλανήτη, ψάχνοντας 
καταφύγιο.  Ἐκδιωγμένοι ἀπό 
τίς ἑστίες τους εἴτε λόγῳ φτώ-
χειας εἴτε λόγῳ τοῦ πολέμου, 
οἱ περισσότεροι πρόσφυγες δέν 
φτάνουν στήν Εὐρώπη.

Ἡ Εὐρώπη ἔχει ἐμπεδώσει τά 
τελευταῖα χρόνια τήν ἐφαρμο-
γή μιᾶς πολιτικῆς πού κλείνει 
τίς πόρτες εἰσόδου σέ πρόσφυ-
γες καί μετανάστες. Ἡ πολιτική 
ἀπόφαση τῆς δημιουργίας μιᾶς 
Εὐρώπης-Φρουρίου εἶναι πλέον 
μετρήσιμη: κόστος σέ ζωές, κό-
στος σέ χρήμα.

Τόν Αὔγουστο τοῦ 2013 μιά 
εὐρωπαϊκή ὁμάδα δημοσιο-
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γιά νά μήν ἔχουμε ψευδαισθήσεις. 

Τά  Ἑλληνόπουλα πού ἀναγκάζονται 
νά ἐγκαταλείψουν σπίτι πατρίδα, οἰκογένεια 
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ἐντάσσονται σ᾽ αὐτό τό τεράστιο παιδομάζωμα.

4

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ΙΑ
Ν

Ο
Υ

Α
Ρ

ΙΟ
Σ

 -
 Φ

ΕΒ
Ρ

Ο
Υ

Α
Ρ

Ιο
Σ

  
2

0
1

6
 -

 6
1

3



γράφων, στατιστικολόγων καί 
προγραμματιστῶν ξεκίνησε τήν 
ἔρευνα δημοσιογραφίας δε-
δομένων “The Migrants᾽ Files”, 
γιά νά διερευνηθεῖ τό κόστος σέ 
ζωές καί τό οἰκονομικό κόστος 
τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐπιλογῶν.  Ἕνα 
κόστος πού πληρώνουν τόσο οἱ 
Εὐρωπαῖοι πολίτες, ὅσο καί οἱ 
ἴδιοι οἱ πρόσφυγες, πού, μήν 
ἔχοντας νόμιμο τρόπο νά δια-
σχίσουν τά εὐρωπαϊκά σύνορα, 
βρίσκονται οἰκονομικοί ὅμηροι 
στά χέρια τῶν διακινητῶν καί 
ταυτόχρονα διακινδυνεύουν τή 
ζωή τους.

Τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευ-
νας:

2000-2015: 1,6 δισ. σέ προ-
γράμματα τεχνολογιῶν ἐπιτή-
ρησης συνόρων, 11,3 δισ. γιά 
ἀπελάσεις, 16 δισ. εὐρώ γιά 
διακινητές.

2000-2015: 30.000 νεκροί, 
προσπαθώντας νά περάσουν τά 
σύνορα τῆς Εὐρώπης.

Φράχτης  τοῦ  Ἔβρου: 
3.161.586 εὐρώ γιά τήν κατα-
σκευή του.

Τό γεγονός ὅτι, παρά τά τε-
ράστια αὐτά ἔξοδα, χιλιάδες 
καταλήγουν νεκροί εἶναι ἕνας 
ἐπιπλέον λόγος, γιά νά ποῦμε 
ὅτι ἡ μεταναστευτική πολιτική 
τῆς Εὐρώπης ἀποτυγχάνει.

Ἐμεῖς οἱ  Ὀρθόδοξοι  Ἕλλη-
νες ἀγαπᾶμε τούς ξένους, τούς 
πρόσφυγες. Δέν πιστεύουμε πώς 
οἱ πρόσφυγες πού ἔρχονται ἐδῶ 
νά βροῦν ἕνα κομμάτι ψωμί ἤ 
λίγη παραπάνω ἀξιοπρέπεια 
εἶναι ὄργανα ἑνός ἀπόκρυφου 
σχεδίου γιά τήν... «καθυπόταξη 
τῆς πατρίδας» καί τή «μόλυνση 
τοῦ  Ἑλληνικοῦ αἵματος».

Ὁ Θεός μας ὡς ἄνθρωπος 
γεννήθηκε στή Βηθλεέμ, ὅπου 
οἱ ἀνθρώπινοι γονεῖς Του ἦταν 
ξένοι.  Ἔγινε πρόσφυγας καί 
πῆγε στήν Αἴγυπτο, γιά νά μή 
θανατωθεῖ ἀπό τά ὄργανα τοῦ 
προαιώνιου ἐχθροῦ τῆς ἀνθρω-
πότητας (τοῦ διαβόλου), πού 
προσπαθοῦσε νά τόν σταμα-
τήσει. Μεγαλώνοντας ὁ Κύριος 
περιπλανήθηκε διδάσκοντας καί 
θαυματουργώντας σέ ὅλη τή 
χώρα ὡς ξένος, μή ἔχοντας «ποῦ 
τήν κεφαλήν κλῖναι».  Ὁ ἴδιος ὁ 
Ἰησοῦς, ὅταν ξεκαθάρισε πῶς ὁ 
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Ἀντί νά γκρινιάζουμε ἐνάντια στούς ἀδελφούς 

μας καί τούς ξένους, ἄς φροντίσουμε 
νά διατηροῦμε τόν πολιτισμό μας, τήν πίστη 

μας, τή γλῶσσα μας, τή μόρφωσή μας 
καί φυσικά τήν τιμιότητα μας, 

ὥστε νά μήν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε τίποτα.
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ἄνθρωπος κερδίζει τή βασιλεία 
τῶν Οὐρανῶν, μίλησε γιά τόν 
καλό Σαμαρείτη, ὅταν ὅλοι θε-
ωροῦσαν τούς Σαμαρεῖτες (λαό 
πού ζοῦσε στό κεντρικό  Ἰσρα-
ήλ) προδότες καί μιάσματα (στή 
σημερινή  Ἑλλάδα θά μιλοῦσε 
γιά καλό  Ἀλβανό ἤ Τοῦρκο), 
καί εἶπε ὅτι τό νά περιμαζέψεις 
ἕναν ξένο μπορεῖ νά σέ βάλει 
στόν παράδεισο. Σήμερα ὑπάρ-
χουν εὐτυχῶς κάμποσοι φτωχοί 
καί ταπεινοί ἱερεῖς πού φροντί-
ζουν γιά αὐτούς ὅσο μποροῦν.

Στή συνέχεια, Αὐτός ὁ μεγά-
λος Ξένος ἔστειλε τούς μαθητές 
Του σέ «ὅλα τά ἔθνη», καί αὐτοί 
ξενιτεύθηκαν καί δίδαξαν τούς 
ἀνθρώπους σέ ξένες χῶρες, καί 
οἱ περισσότεροι θανατώθηκαν 
μέ βασανιστήρια ἀπό ξένους ὡς 
ξένοι καί τάφηκαν σέ ξένη γῆ, 
εὐλογώντας την μέ τά θαυμα-
τουργά λείψανά τους.

«Οἱ Χριστιανοί κατοικοῦν τίς 
πατρίδες τους σάν ἐπισκέπτες. 
Κάθε ξένη χώρα εἶναι πατρίδα γι᾽ 
αὐτούς καί κάθε πατρίδα εἶναι ξέ-
νη» ( Ἐπιστολή πρός Διόγνητον, 
2ος αἰώνας μ.Χ.). Καί τοῦτο, για-
τί ἀληθινή μας πατρίδα εἶναι ὁ 
οὐρανός. Οἱ γήινες πατρίδες μας 
εἶναι προσωρινές. Τίς ἀγαπᾶμε, 
ἀλλά, ἄν εἴμαστε πρόθυμοι 
νά διαπράξουμε ἐγκλήματα 
γι᾽ αὐτές (π.χ. νά βασανίσουμε 
αἰχμαλώτους ἤ νά ἀφανίσουμε 

γυναικόπαιδα), γίνονται ἐμπόδια 
γιά τή μόνιμη καί ἀληθινή πατρί-

δα μας, τόν παράδεισο. Γι᾽ αὐτό 
ἐθνικισμός καί Χριστιανισμός δέ 
συμβαδίζουν. 

Βρισκόμαστε σέ μιά ἐποχή 
μεγάλου ἀνακατέματος τῶν 
λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν.  Ἀντί 
νά γκρινιάζουμε ἐνάντια στούς 
ἀδελφούς μας καί τούς ξένους, 
ἄς φροντίσουμε νά διατηροῦμε 
τόν πολιτισμό μας, τήν πίστη 
μας, τή γλῶσσα μας, τή μόρφω-
σή μας καί φυσικά τήν τιμιότητά 
μας, ὥστε νά μήν ἔχουμε νά φο-
βηθοῦμε τίποτα.

ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ

Ἡ ἐλπίδα
Στὸ χλώμιο δεῖλι
ἕνα καντήλι
στὴν ἐρημιά, 
στὴ λησμονιά!

Ἔτσι μοιάζ᾽ ἡ ἐλπίδα,
σὰν ἡλιαχτίδα
στὴν παγωνιά...

Σύ, πουλὶ πληγωμένο, 
πές: Γοργὰ θὰ προσμένω
μιὰ μέρα γλυκιὰ
ἢ μιὰ ᾽στροφεγγιά...

Τ᾽ οὐρανοῦ τ᾽ ἀγγελούδια
θὰ σοῦ φέρουν καινούργια
τὰ δικά τους φτερά,
νὰ πετᾷς πιὸ ψηλά!

Ἔτσι μοιάζ᾽ ἡ ἐλπίδα,
σὰν ἡλιαχτίδα
στὴν παγωνιά...

ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. ΡΟΥΛΙΑΣ
Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ  Ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν 

(Γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα)
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Πολλὲς φορὲς ἡ Πρόνοια 
τοῦ Θεοῦ στέλνει στὸν 
δρόμο μας εὐκαιρίες-

σκουντήματα, νὰ μᾶς ἀνοίξουν 
τὰ μάτια, νὰ μπορέσουμε νὰ 
κάνουμε μιὰ καλὴ πράξη ποὺ 
νὰ μπορεῖ νὰ προσμετρηθεῖ στὰ 
θετικά μας ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ 
– διότι τὰ ἀρνητικά μας εἶναι δυ-
στυχῶς τόσα πολλά...

Πρὶν ἀπὸ 50 χρόνια πήγαι-
να σὲ ἕνα δικηγορικὸ γραφεῖο 
κοντὰ στὴν  Ὁμόνοια, σὲ κτήριο 
ποὺ εἶχε ἀνελκυστήρα μὲ ὁδηγό.  
Ὅταν μπῆκα, ὁ νεαρὸς ὁδηγὸς 
μὲ ρώτησε σὲ ποιὸν ὄροφο θὰ 
πήγαινα. Παρατήρησα ὅτι εἶχε 
ἕνα ψηλὸ σκαμνάκι νὰ ξεκουρά-
ζεται, ἀλλὰ πάνω σ᾽ αὐτὸ διέκρι-
να ἕνα βιβλίο Μαθηματικῶν τῆς 
Β΄ Λυκείου. Τὸν ρώτησα σχετικά, 
καὶ μοῦ εἶπε ὅτι πήγαινε σὲ νυ-
κτερινὸ σχολεῖο, γι᾽ αὐτὸ δού-
λευε τὰ πρωινά.

Τὴν ἄλλη μέρα φρόντισα 
νὰ πάω στὴ μισὴ ὥρα ποὺ εἶχε 
διάλειμμα. Μοῦ εἶπε ὅτι εἶχε δι-
αγώνισμα στὰ Μαθηματικὰ καὶ 
διάβαζε, τρώγοντας συγχρόνως. 
Τοῦ εἶπα τὴν ἰδιότητά μου, ὅτι 
δηλαδὴ ἤμουν μαθηματικός, 
καὶ ὅτι μποροῦσα νὰ τὸν βοη-
θήσω. Καθήσαμε σ᾽ ἕνα ἄδειο 
γραφεῖο, καὶ ἀφοῦ πῆρε ἄδεια 
γιὰ μία ὥρα ἀκόμη, κάναμε ὅλες 
τὶς πιθανὲς ἐρωτήσεις ποὺ θὰ 
ἀντιμετώπιζε. Μὲ εὐχαρίστησε 
καὶ συνέχισε τὴ δουλειά του.

Σ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο θέλω νὰ 
σημειώσω ὅτι πολλὰ παιδιά, 
λόγῳ οἰκονομικῶν δυσκο-
λιῶν, δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα 
νὰ πᾶνε σὲ ἡμερήσιο σχολεῖο, 
ἀλλὰ μὲ πολλὴ κούραση, μετὰ 
τὴ δουλειά, πηγαίνουν σὲ νυκτε-
ρινὸ σχολεῖο.

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μὲ συγκίνη-
σε ἦταν ὅτι τὸ παιδὶ αὐτὸ δὲν ἦταν 
ἀρτιμελές. Εἶχε μόνο τὸ ἀριστε-

ρό του χέρι, καὶ μὲ δυσκολία καὶ 
ἀρκετὴ ἐξάσκηση καὶ ὑπομονὴ 
ἔγραφε καὶ ἔκανε τὶς καθημερινές 
του ἐργασίες.  Ἀποφάσισα λοιπὸν 
κάθε Σάββατο καὶ Κυριακὴ νὰ τὸ 
βοηθάω στὰ μαθήματά του. Τὴν 
Κυριακή, ἀκριβῶς στὶς δέκα καὶ 
μισή, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκκλησία 
(πήγαινα στὴν ἐνορία του, γιὰ νὰ 

μὴν ἀργοῦμε), τὸν βοηθοῦσα 
σὲ ὅλα τὰ μαθήματα – γιατὶ εἶχα 
αὐτὴ τὴ δυνατότητα.

Μετὰ τὸ Πάσχα πλησίαζαν 
τὰ διαγωνίσματα, πρόχειρα καὶ 
κανονικά, καὶ μὲ παρακάλεσε, 
ἂν μποροῦσα καὶ ἤθελα, νὰ 
ἔρχονταν δύο συμμαθητές του, 
ἐργαζόμενοι καὶ αὐτοί, νὰ πα-
ρακολουθοῦν τὰ μαθήματα. 
Δέχθηκα εὐχαρίστως, φτιάξαμε 
ἕνα μικρὸ μαυροπίνακα, καὶ 
μποροῦσαν καὶ τὰ τρία παιδιὰ 
μὲ εὐκολία νὰ παρακολουθοῦν 
καὶ νὰ γράφουν τὶς σημειώσεις 
τους. Κάθε δύο ὧρες κάναμε ἕνα 
μικρὸ διάλειμμα, καὶ συνεχίζα-
με, διανθίζοντας τὸ μάθημα μὲ 
καλαμπούρια, ἢ πειράζοντας ὁ 
ἕνας τὸν ἄλλο μὲ καλὴ διάθεση. 
Τοὺς ἔκαναν ἐντύπωση οἱ γνώ-
σεις μου σὲ ὅλα τὰ μαθήματα, 
ἀλλὰ τοὺς ἐξήγησα πώς, ὅταν 
ἤμουν μαθητής, ἤμουν προσε-
κτικὸς στὴν παράδοση, καὶ ὁλο-

κλήρωνα μὲ τὸ διάβασμά μου 
στὴ συνέχεια.

Ἦρθαν οἱ ἐξετάσεις τοῦ  Ἰουνί-
ου, τὰ μαθήματα ἐντάθηκαν ἀκό-
μη πιὸ πολύ, ἀλλὰ τὰ τρία παιδιὰ 
εἶχαν ἄδεια ἀπὸ τὴ δουλειά τους 
τὶς μέρες αὐτές, καὶ πῆγαν πολὺ 
καλὰ καὶ οἱ τρεῖς τους καὶ πέρα-
σαν τὴ χρονιά τους.

Πιθανόν, ἐὰν δὲν πρόσεχα 
ὅτι τὸ παιδὶ αὐτὸ δὲν εἶχε τὸ 
ἕνα χέρι του καὶ συγχρόνως δὲν 
ἔβλεπα τὸ βιβλίο του στὸ σκα-
μνάκι, νὰ μὴ γινόταν τίποτα ἀπὸ 
τὰ παραπάνω. Δὲν ἦταν καθό-
λου τυχαῖο ποὺ ὁ Κύριος ἄνοιξε 
τὰ μάτια μου καὶ μὲ ὁδήγησε, 
ὥστε νὰ μπορέσουν αὐτὰ τὰ 
παιδιὰ νὰ νιώσουν ὅτι ὑπάρχει 
ἀκόμη καλοσύνη, νὰ νιώσουν 
μιὰ ζεστασιὰ στὴ σκληρὴ καὶ 
ἀδιάφορη κοινωνία μας.

Ὑπάρχουν πολλὲς τέτοιες 
εὐκαιρίες ποὺ μᾶς δίνονται ἢ 
θὰ μᾶς δοθοῦν, ἀρκεῖ νὰ εἶναι 
ἀνοιχτὰ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας 
–ἀλλὰ καὶ τὰ σωματικά–, ὥστε 
νὰ μὴν ἀφήνουμε καμμία εὐκαι-
ρία νὰ πάει χαμένη, καὶ ἔτσι νὰ 
δοξάζεται τὸ ὄνομα Του σὲ κάθε 
στιγμή.

Λ.Δ.
Μαθηματικός

Ποτήριον ὕδατος

K

K

Ὑπάρχουν πολλὲς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς δίνονται ἢ 
θὰ μᾶς δοθοῦν, ἀρκεῖ νὰ εἶναι ἀνοιχτὰ τὰ μάτια 

τῆς ψυχῆς μας –ἀλλὰ καὶ τὰ σωματικά–, 
ὥστε νὰ μὴν ἀφήνουμε καμμία εὐκαιρία 

νὰ πάει χαμένη, καὶ ἔτσι νὰ δοξάζεται 
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Ὅταν τὰ γεγονότα εἶναι 
ἔντονα, σὲ πλησιάζουν, 
τὰ ζεῖς καὶ σὲ ἀναστα-

τώνουν, ὅσος καιρὸς καὶ νὰ 
περάσει, δὲν τὰ ξεχνᾷς. Σὲ κάθε 
εὐκαιρία τὰ θυμᾶσαι, γυρίζουν 
πίσω, μὲ ὅλη τους τὴν ἔνταση, 
δὲν ξεθωριάζουν, τὶς ἴδιες ἀπο-
ρίες καὶ τοὺς ἴδιους προβλημα-
τισμοὺς δημιουργοῦν.

Ἦρθε κάποια ἡμέρα στὸ γρα-
φεῖό μου μιὰ κοπελιὰ ψηλή, 
καλοδεμένη, μὲ ζωηρὴ κινητι-
κότητα, καθαρὴ λαλιά, πολὺ 
περίεργα βαμμένη, μὲ ἕνα ὅμως 
ἄτσαλο, πρόχειρο, ἄχαρο, κακὸ 
ντύσιμο. Δὲν τὴ γνώριζα. 

Ἡ ἴδια μοῦ εἶπε πὼς μὲ γνώ-
ριζε. Μέναμε στὴν ἴδια γειτονιά, 
κάθε φορὰ ποὺ βρισκόταν στὴ 
Θεσσαλονίκη, μὲ ἔβλεπε στὴ 
στάση τοῦ λεωφορείου νὰ πε-
ριμένω, περίμενε κι αὐτή, μὲ 
ἀκολουθοῦσε.  Ἤθελε νὰ μάθει 
μὲ τί ἀσολοῦμαι, τί δουλειὰ κά-
νω, ἔτσι μὲ τὴν τσάντα, ποὺ σὰν 
ἀχώριστο φίλο ὅλες τὶς ὧρες μα-
ζί μου κουβαλοῦσα.

Μποροῦσε νὰ ρωτήσει, νὰ 
μάθει. Στὴν ἴδια γειτονιά, δὲν 
ἦταν δύσκολο, λίγοι ἢ περισ-
σότεροι θὰ ἦταν ἕτοιμοι νὰ τὴν 
πληροφορήσουν. Δὲν ρώτησε 
ὅμως. Μόνη της ἤθελε νὰ μάθει. 

Τὸ αὐτοκίνητο σταματοῦσε 
στὰ Δικαστήρια, ἀπὸ τὴν κε-
ντρικὴ μεγάλη πόρτα ἔμπαινα 
μέσα, χανόμουν στοὺς ὀρόφους 
καὶ στὶς αἴθουσες, χωρὶς νὰ τὸ 
ὑποπτεύομαι ὅτι μὲ ἀκολου-
θοῦσε. Τελικὰ ἔμαθε ὅτι ἤμουν 
Δικηγόρος, καὶ ὕστερα ἔμαθε 
γιὰ τὴν ὑπευθυνότητά μου ὡς 
Δικηγόρου καὶ τὴ συνέπειά μου 
ὡς ἀτόμου.

Αὐτὰ τὰ εἶπε ἡ ἴδια, δὲν τὰ 
λέω ἐγώ, ἁπλῶς γιὰ τὶς ἀνάγκες 
τῆς διηγήσεως τὰ μεταφέρω 
ἐδῶ. Μόνο τὴ ρώτησα πῶς τὴ 
λένε.

–  Ἄννα, μοῦ ἀπάντησε.
Τίποτα ἄλλο δὲν λέχθηκε 

ἐκείνη τὴν ἡμέρα, οὔτε ἀπὸ τὴν  
Ἄννα οὔτε ἀπὸ ἐμένα.  Ὁ τρόπος 
τῆς περίεργης συνάντησης ἄφη-
νε λίγα περιθώρια. Μὲ χαιρέτησε 
καὶ ἔφυγε.

Ἐντύπωση μοῦ ἔκανε αὐτὸ τὸ 
περιστατικό. Μιὰ ἄγνωστη κο-
πέλα, ψηλή, καλοδεμένη, πολὺ 
περίεργα βαμμένη, μὲ πρόχει-
ρο, ἄσχημο, κακὸ ντύσιμο, γιὰ 
πρώτη φορά, πρώτη γνωρι-
μία στὸ γραφεῖο, ἄγνωστος γι᾽ 
αὐτήν, ἄγνωστη γιὰ μένα! Δὲν 
σκέφτηκε, ἆραγε, τί ἐντύπωση 
θὰ μοῦ προξενοῦσε ἡ ἐμφάνι-
σή της αὐτή, ἡ χωρὶς ἐξήγηση, 
ἀπρόσκλητη παρουσία της σὲ 
ἕνα γραφεῖο;

Ἂς εἶναι. Πέρασαν ἡμέρες, 
πέρασαν μῆνες, ξεχάστηκε τὸ 
γεγονός. Περιστατικά, ἔστω καὶ 
περίεργα, σὲ ὅλους μας συμβαί-
νουν. Αὐτὸ φαίνεται θὰ ἦταν, ὣς 
ἐδῶ.  Ἔγινε, πέρασε, ἱκανοποίη-
σε τὴν περιέργειά της ἡ κοπελιά, 
ἡ ἱστορία τελείωσε.

Ἀλλὰ δὲν τελείωσε.  Ἦταν 
Σεπτέμβριος, μετὰ χρόνια ἀρκε-
τά.  Ἡ ἴδια κοπέλα, ἀπρόσμενα, 
ξαφνικά, ἦρθε ξανὰ στὸ γραφεῖό 
μου. Μπῆκε μέσα, μὲ χαιρέτησε, 
κάθισε στὴν πολυθρόνα ἀπένα-
ντί μου, μὲ κινήσεις τόσο ἄνετες, 
σὰν φίλη ἀπὸ παλιά.

– Εἶμαι ἡ  Ἄννα, μὲ θυμᾶστε;
Τὴν θυμόμουν, ἤ μᾶλλον, 

θυμόμουν τὸ ἄσχημο ντύσιμό 
της, τὸ πολύπλοκο βάψιμό της.  

Ἦταν ἡ ἴδια ἀκριβῶς, θαρρεῖς 
καὶ τίποτα ἐπάνω της δὲν ἄλλα-
ξε.  Ὅλα τὰ ἄλλα ἀπαράλλακτα, 
ἴδια.

Καὶ πάλι, ἐνοχλητικὴ ἐντύ-
πωση καὶ ἀπορία μοῦ προξέ-
νησε τὸ ἄσχημο ντύσιμό της. 
Χωρὶς αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸ 
στοιχεῖό της μᾶλλον δὲν θὰ τὴν 
θυμόμουν, δὲν θὰ τὴ γνώριζα, 
θὰ ἦταν μιὰ ξένη, μιὰ ἄλλη.

– Καὶ βέβαια σὲ θυμᾶμαι, 
εἶσαι ἡ  Ἄννα.

Χάρηκε ποὺ δὲν τὴν εἶχα ξε-
χάσει.

– Τελείωσα τὸ Πανεπιστήμιο, 
μοῦ εἶπε, τὴ Νομικὴ Σχολή, στὴν 
Κομοτηνή. Βέβαια καθυστέρησα 
ἀρκετά, ἀλλὰ τελείωσα! Μπο-
ροῦσα νὰ εἶχα πάρει τὸ πτυχίο 
μου πιὸ μπροστά, τοὐλάχιστον 
τρία ἢ τέσσερα χρόνια, ὅμως 
πέρασα καλά. Μπορεῖ νὰ μὴ 
θυμᾶμαι τὸ Πανεπιστήμιο, θὰ 
θυμᾶμαι τὴν Κομοτηνή, τὴν κι-
νητικότητα, τὴ ζωή.

Ἄκουγα μὲ προσοχή, καὶ ἡ  
Ἄννα συνέχιζε:

– Θέλω νὰ ἔρθω στὸ γραφεῖό 
σας, νὰ κάνω τὴν ὑποχρεωτικὴ 
πρακτική μου ἄσκηση τῶν δύο 
ἐτῶν. Θὰ μὲ δεχθεῖτε;

Δὲν περίμενα οὔτε τὴν ἐρώ-
τηση οὔτε τὴν ἐπιθυμία αὐτὴ 
τῆς  Ἄννας. Δύσκολη ἡ ἀπάντη-
σή μου. Μιὰ ἄγνωστη κοπέλα, 
μὲ ὄχι καλὴ πρώτη ἐντύπωση 
ἀπὸ τὴν ὅλη της ἐμφάνιση, δὲν 
ἐμπνέει, δὲν ἀφήνει περιθώρια 
ἐνθουσιασμοῦ. Φυσιολογικὰ δι-
στάζεις νὰ πάρεις τὴν ἀπόφαση 
γιὰ τό «ΝΑΙ» ἢ τό «ΟΧΙ».

Ἔπρεπε ὅμως νὰ ἀπαντήσω, 
κάτι νὰ πῶ. Τί νὰ πῶ; Πίεζα τὴ 
σκέψη μου νὰ μὲ βγάλει ἀπὸ τὴ 

Ἡ καινούργια  Ἄννα 
(Τῆς Πίστης, τῆς Αἰσιοδοξίας, τοῦ  Ὀνείρου)
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δυσκολία τῆς στιγμῆς.  Ὅ,τι κι ἂν 
ἔλεγα θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ δικαιολο-
γήσω, ἀλλὰ πῶς;

Τό «ΟΧΙ» θὰ τὴν ἀπογοή-
τευε, μετὰ ἀπὸ τὴν τόση παρα-
κολούθησή της, τὴ συγκέντρω-
ση πληροφοριῶν γιὰ μένα, τὴν 
ὡρίμανση τῆς σκέψης της γιὰ τὴν 
ἀπόφασή της, καὶ ἀσφαλῶς τὴ 
βεβαιότητά της γιὰ τό «ΝΑΙ» τὸ 
δικό μου. Τυχὸν ἄρνησή μου 
θὰ σήμαινε ἀνατροπὴ τοῦ προ-
γράμματός της, ποὺ τόσο καιρὸ 
προετοίμαζε καὶ καλλιεργοῦσε. 
Τό «ΝΑΙ», ἀντίθετα, μήπως ἀπο-
γοήτευε ἐμένα;

Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἀπρό-
βλεπτη γνωριμία, χωρὶς καμμία 
ἀπολύτως γνώση ἀπὸ τὴν πλευ-
ρά μου τῆς προσωπικότητάς της 
καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τοῦ κο-
ριτσιοῦ, ὅλο αὐτὸ τὸ περίεργο 
καὶ τὸ ἀσυνήθιστο, ποὺ δὲν ἦταν 
στὰ μέτρα μου, δὲν τὸ εἶχα δο-
κιμάσει ποτέ. Μήπως ἦταν ἀπό-
φαση τολμηρή;

Τελικά, κάτω ἀπὸ τὴν πίεση 
τοῦ χρόνου γιὰ κάποια ἀπά-
ντηση, εἶπα ἕνα «ΝΑΙ», ξερό, 
χλωμό, χωρὶς χρῶμα, χωρὶς 
ἐνθουσιασμὸ καὶ βεβαιότητα, 
ἕνα «ΝΑΙ» ποὺ θὰ μποροῦσε 
εὔκολα καὶ σάν «ΟΧΙ» νὰ ἑρμη-
νευθεῖ.

Τὴν ἄλλη μέρα ἦρθε ἡ  Ἄννα 
στὸ γραφεῖο. Τόσο κακοφτιαγμέ-
νη, μὲ τὶς ἄτσαλες κινήσεις της, 
τὸ ἄχαρο ντύσιμό της, χωρὶς 
ἴχνος ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀνάλαφρη, 
προσεγμένη γυναικεία παρου-
σία, ὅπως ἀρέσει, ὅπως τὴν περι-
μένεις. Αὐτόματα ἦρθε ἡ σκέψη 
πὼς αὐτὸ τὸ κορίτσι μᾶλλον κάτι 
ἔχει, ἴσως κάποιας μορφῆς νοη-
τικὴ ὑστέρηση.

Θὰ δοῦμε, εἶπα, λίγη ὑπομο-
νή, οἱ μέρες θὰ ξεκαθαρίσουν τὰ 
πράγματα. Τό «ΟΧΙ» σβήνει τό 
«ΝΑΙ», ὅταν αὐτὸ κρίνεται ἀνα-
γκαῖο. Σὲ κάθε περίπτωση, ἔχω 
αὐτὸ τὸ θάρρος νὰ στηρίζω τὶς 
ἀπόψεις μου καὶ νὰ μὴν αἰχμα-
λωτίζομαι ἀπὸ τὶς ἀδυναμίες ἢ 

τοὺς μὴ ἀπαραίτητους συναι-
σθηματισμούς μου.

Συνέχισε νὰ ἔρχεται, ἡ ἴδια, 
ἡ ἀπαράλλακτη ἴδια  Ἄννα. Τὴν 
παρακολουθοῦσα, τὴ μελε-
τοῦσα, δὲν τῆς μιλοῦσα, κατέ-
γραφα τὶς κινήσεις της, τὶς συ-
μπεριφορές της, σὲ κάθε τι ποὺ 
τύχαινε στὸ γραφεῖο.

Τὴν ἀμέσως ἑπόμενη Κυ-
ριακὴ πῆγα στὸ σπίτι τοῦ πατέ-
ρα καὶ τῆς μητέρας της, νὰ τοὺς 
γνωρίσω, νὰ μὲ γνωρίσουν. 
Δυὸ εὐγενέστατοι, βασανισμέ-
νοι ἄνθρωποι, γεμάτοι θλίψη, 
ἀπογοήτευση καὶ ψυχικὸ πόνο, 
στοιχεῖα γραμμένα στὰ πρόσωπά 
τους. Κάτι τοὺς βάραινε, σὰν νὰ 
ντράπηκαν, ὅταν μὲ εἶδαν στὸ 
σπιτικό τους. 

Αἰσθάνθηκα τὴ δυσκολία 
τους, τοὺς ἄφησα νὰ μιλήσουν. 

Φαινόταν ὅτι ἤθελαν νὰ ἐκφρα-
στοῦν, κάποιος νὰ τοὺς ἀκούσει, 
νὰ βγεῖ τὸ παράπονο τῆς πίκρας 
ἀπὸ τὴν ψυχή τους.

Πέτυχε ἡ  Ἄννα στὴ Νομικὴ 
Σχολή, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς 
Κομοτηνῆς. Προβληματίστηκαν, 
τί κάνουν, ἕνα ἄβγαλτο, φρό-
νιμο κορίτσι, ξαφνικὰ μόνο, σὲ 
ἄλλη πόλη, ἔξω ἀπὸ τὴ δική 

τους τὴ φροντίδα! Συμφώνη-
σαν, μὲ ἀνήσυχη καρδιά, στὴ 
δύσκολη ἀπόφαση.

Ἡ  Ἄννα ἐγκαταστάθηκε στὴν 
καινούργια πόλη, στὸν ἀγῶνα 
τῆς μόρφωσης, γιὰ τὴν εὐθύνη 
τῆς ζωῆς, ποὺ σὲ λίγο πλησιάζει 
γι᾽ αὐτήν. Δύσκολη ἡ ἀλλαγή, 
ἀνατροπὴ στὶς συνήθειες, προ-
σωπικὴ φροντίδα γιὰ ὅλα, προ-
σπάθεια νὰ τὰ προλάβει.  Ἤρεμα 
κυλοῦν οἱ μέρες, οἱ μῆνες, τε-
λείωσε ἡ πρώτη χρονιά. Χαρὰ 
στὸ σπίτι, κατασίγασε ὁ φόβος, 
σὲ λίγο νέο ξεκίνημα γιὰ τὴ νέα 
χρονιά.

Ἀλλὰ ἡ νέα χρονιὰ δὲ μοιά-
ζει σὰν τὴν πρώτη.  Ἀραιώνει ἡ 
ἐπαφή, λιγοστεύει ἡ πληροφό-
ρηση, τὰ νέα μετρημένα, ἀρχίζει 
ἡ ἀνησυχία τῆς ἀγωνίας, ὅλο καὶ 
μεγαλώνει.

Μιὰ ξαφνικὴ ἐπίσκεψη τοῦ 
πατέρα τὸν ἀναστατώνει. Εἶδε 
τὴν καινούργια  Ἄννα, μιὰ 
ἄγνωστη, ἄλλη κόρη. Δὲν εἶναι 
δυνατόν, μόνος του ἀναφωνεῖ 
καὶ τρομάζει. Τὴν πλησιάζει νὰ 
τὴ ρωτήσει τί συμβαίνει, αὐτὴ ἡ 
ἀλλαγὴ δὲν τῆς ταιριάζει.

–  Ἦρθε ὁ καιρός, ὁ δικός μου 
καιρός, πατέρα, μὴ σὲ νοιάζει.  

K

K

Ἡ ζωὴ εἶναι ὡραία, ὅταν ἔχει περιεχόμενο, ὅταν 
ἡ ἄγρια σκέψη γίνεται εὐγενικὴ πράξη, ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος ἀγωνίζεται γιὰ τὸ ὁρισμένο καὶ ὄχι 
γιὰ τὸ ἀσαφὲς καὶ ἀόριστο πλανεμένο, ὅταν 

στρέφει τὴ δύναμή του στὸν αἰσθητό, ἀληθινὸ 
κόσμο τοῦ καθήκοντος καὶ τῆς δημιουργίας, 
ὅταν μπορεῖ νὰ πιστεύει πὼς ἡ ζωὴ εἶναι ἕνα 
ὄμορφο ποίημα, ποὺ ἀξίζει πολλὲς φορὲς νὰ 

τὸ διαβάζει, νὰ τὸ ἀπαγγέλλει, τὰ μηνύματά του 
νὰ ἐφαρμόζει, κάθε μέρα αὐτὸ τὸ ποίημα νὰ ζεῖ.
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Ἀναλαμβάνω νὰ ζήσω καὶ θὰ 
ζήσω ὅπως τὸ θέλω ἐγώ, τοὺς 
κανόνες τῆς δικῆς μου ζωῆς θὰ 
τοὺς θέτω ἐγώ, τὰ γεγονότα θὰ 
τὰ προσεγγίζω μὲ κριτήρια δικά 
μου, ἡ ἀνάλυσή τους ἀνήκει σὲ 
μένα.  Ἀποδέχομαι τὰ ὅσα εἶναι 
στὰ μέτρα μου, ἀπορρίπτω καὶ 
δὲν ἀκολουθῶ ὅλα ἐκεῖνα μὲ τὰ 
ὁποῖα διαφωνῶ. Οἱ ἐποχές, πα-
τέρα, ἀλλάζουν, οἱ θεωρίες ἀνα-
νεώνονται, τὸ κατεστημένο σὲ 
καθηλώνει σὲ παγωμένα ἀρνη-
τικά, ἐγὼ θέλω νὰ προχωρῶ.

Αὐτὰ εἶπε ἡ  Ἄννα, δὲν τὰ πο-
λυκατάλαβε ὁ πατέρας, ξαναρώ-
τησε.  Ἀπάντηση ἄλλη δὲν πῆρε. 
Πῆρε μόνο τὰ συντρίμμια τῆς 

ψυχῆς του καὶ ἔφυγε. Θρῆνος 
στὸ σπίτι, προσευχὴ στὸν Θεὸ 
γιὰ φωτισμό.

Ἄννα ἡ φοβερή!  Ἔτσι ἔγι-
νε γνωστὴ στὸν χῶρό της. 
Μπροστὰ ἡ  Ἄννα σὲ κάθε συ-
γκέντρωση, κάθε διαδήλωση, 
κάθε κινητοποίηση, ὅποια καὶ 
ἂν ἦταν, σὲ κάθε «σαματᾶ» καὶ 
φωνή. Γεμάτο τὸ σπίτι της, ὄχι 
βιβλία, μολύβια καὶ χαρτιά, μό-
νο συνθήματα γραμμένα στοὺς 
τοίχους τοῦ δωματίου της καὶ σὲ 
λωρίδες ἀπὸ κόκκινα πανιά.

Στὸ πρῶτο μήνυμα ποὺ 
ἔπαιρνε, ἡ  Ἄννα ἅρπαζε τὸ κο-
ντάρι της, τὰ συνθήματά της, τὶς 
λωρίδες μὲ τὰ κόκκινα πανιά, 

καὶ στοὺς δρόμους, σὲ ὅποιους 
δρόμους τῆς εἶπαν, νὰ φωνάξει, 
χωρὶς νὰ ξέρει γιατί φωνάζει, νὰ 
ὠρύεται, χωρὶς νὰ ξέρει γιατί 
ὠρύεται, νὰ σπάει βιτρίνες, νὰ 
πετάει πέτρες καὶ βόμβες, νὰ 
καταστρέφει ὅ,τι βρεθεῖ στὸν 
δρόμο της, μπροστά της.

Σταματοῦσε, μόνο ὅταν ὁ 
λαιμός της πρηζόταν, ὅταν τὸ 
σάλιο της στέγνωνε, ὅταν ἡ μι-
λιά της κοβόταν. Γυρνοῦσε στὸ 
σπίτι, περιμένοντας τὸ νέο μήνυ-
μα, γιὰ νέες φωνές, νέο σαματᾶ, 
νέα ἀναστάτωση, σὲ ὅλους τοὺς 
δρόμους, ὅλης τῆς πόλης.

Γιὰ τὴν  Ἄννα δὲν ὑπῆρχε 
ὅριο ἐπιτρεπτὸ ἢ μὴ ἐπιτρεπτό, 

δὲν ὑπῆρχε φραγμός. Κανένα 
ἐμπόδιο δὲν ἀναχαίτιζε τὴν ὁρμή 
της. Εἶχε δικαίωμα γιὰ δράση, 
φωνὲς καὶ κίνηση χωρὶς κανένα 
μέτρο, χωρὶς τίποτα νὰ τὴ στα-
ματᾷ. Στὸ μυαλό της ἔπαιζε ἡ λέ-
ξη «ἀνατροπή»: νὰ τὰ σπάσουμε 
ὅλα, τίποτα ὄρθιο, γιὰ νὰ ἀλλά-
ξουν ὅλα, στὰ μέτρα τὰ δικά μας. 
Στὶς λωρίδες μὲ τὰ κόκκινα πανιά 
της ἔγραφε: «Οὔτε μία ὥρα στὴν 
κανονικότητα», καλοῦσε μὲ ὅλη 
τὴ δύναμή της τόν... λαὸ σὲ συ-
νεργασία... γιὰ τὴν πραγμάτωση 
τοῦ ἀρνητικοῦ.

Τὰ εἶδε ὁ πατέρας, τὰ ἄκουσε 
ὁ πατέρας, τὰ ἔμαθε ἡ μητέρα, 
δυὸ ἄνθρωποι λύγισαν κάτω 

ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ντροπῆς. Πα-
ρακάλεσαν, προσευχήθηκαν, 
δάκρυσαν, ἔκλαψαν.

Ὁ φανατισμὸς τῆς  Ἄννας τυ-
φλός. Δεμένη σὲ κενὰ αἰσθήμα-
τα, ἀντιμαχόταν τὸν ἴδιο της τὸν 
ἑαυτὸ μέσα στὴ νύχτα τῆς σύγ-
χυσης, καὶ ἡ ἡμέρα της μετατρε-
πόταν σὲ νύχτα, χωρὶς ἐλπίδα, 
χωρὶς προοπτική, χωρὶς φῶς.

Θεωροῦσε τὸν ἑαυτό της 
«ἡρωίδα», γιατὶ συμπαραστε-
κόταν στοὺς ἀρνητὲς τῆς πίστης, 
στοὺς ἀρνητὲς τῆς βεβαιότητας 
καὶ τοῦ κάθε ἀληθινοῦ.  Ἀφι-
ονισμένη ἀπὸ τὸ ἄγριο πάθος 
τῆς ἔντασης καὶ τῶν ἀρρωστη-
μένων συναισθημάτων της, 
εἶχε ὁλοκληρωτικὰ κατακτηθεῖ 
ἀπὸ λήθαργο πνευματικό, ποὺ 
τῆς στεροῦσε κάθε δυνατότητα 
λογικῆς καὶ κάθε ἱκανότητα γιὰ 
ἐλεύθερες σκέψεις καὶ καθαρὲς 
ἀποφάσεις. Μέσα ἀπὸ τὴ νάρ-
κωση τῶν αἰσθήσεών της, θε-
ωροῦσε πὼς ἡ πιὸ εὐτυχισμένη 
στιγμὴ τῆς ζωῆς της θὰ ἦταν ἡ 
στιγμὴ τῆς ὁλοκληρωτικῆς κατα-
στροφῆς, ἡ ἀνατροπὴ κάθε ποὺ 
ἦταν ὄρθιο.

Αὐτὴ ἡ  Ἄννα φαινόταν καὶ 
προδινόταν μὲ τὴν ὅλη ἐμφά-
νισή της. Χωρὶς δυσκολία ὑπο-
πτευόσουν τὸ περιεχόμενό της, 
γρήγορα καταλάβαινες τὰ ὑπό-
λοιπα, καὶ δικαιολογημένα δί-
σταζες. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ δικό μου 
«ΝΑΙ», ὅταν εἰπώθηκε καὶ ὅπως 
εἰπώθηκε, ἦταν ξερό, χλωμό, 
χωρὶς χρῶμα, χωρὶς ἐνθουσι-
ασμό, ἔμοιαζε περισσότερο μέ 
«ΟΧΙ» καὶ λιγώτερο μέ «ΝΑΙ».

Μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ ὁλόκληρα 
καὶ λίγα περισσότερα χρόνια, 
οἱ Καθηγητές της, ἁπλῶς γιὰ νὰ 
ἀπαλλαγοῦν καὶ αὐτοὶ καὶ τὸ 
Πανεπιστήμιο ἀπὸ τὴν  Ἄννα, 
ἀποφάσισαν, ὅλοι μαζί, καὶ 
τῆς ἔδωσαν ἕνα πτυχίο. Πτυχίο 
γυμνό, χωρὶς γράμματα, χωρὶς 
γνώσεις, χωρὶς ἀντίκρυσμα.

Τὸ πῆρε.  Ἔπρεπε νὰ φύγει. 
Δὲν μποροῦσε ἄλλο οὔτε σὲ 
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χῶρο πανεπιστημιακὸ νὰ μένει 
δωρεάν, οὔτε νὰ τρώει δωρε-
άν, οὔτε τίποτα ἄλλο νὰ ἔχει 
δωρεάν. Καὶ ἔφυγε. Δὲν τῆς 
ἔμενε ἄλλη δυνατότητα ἢ ἄλλη 
ἐπιλογή.

Τὰ ἀφεντικά της, αὐτοὶ οἱ ἀό-
ρατοι ἐκμεταλλευτὲς τῶν ἀθώων 
ψυχῶν, πού, ἀφοῦ ἀντλήσουν 
καὶ τὴν τελευταία σταγόνα τοῦ 
νεανικοῦ σφρίγους ἢ τῆς τρέλ-
λας, πετοῦν στὴν ἄκρη καὶ στὰ 
ἀζήτητα τὸ κάθε τους θῦμα, 
ἐγκατέλειψαν τὴν  Ἄννα.  Ἄλλο 
δὲν τὴν ἤξεραν, γιατὶ ἄλλο δὲν 
τοὺς ἔκανε.  Ἀφοῦ πῆραν ὅ,τι 
μποροῦσαν ἀπὸ αὐτήν, ἀφοῦ 
τὴν ἀπογύμνωσαν ἠθικὰ καὶ 
πνευματικά, ἀφοῦ δηλητηρί-
ασαν τὴν ψυχή της, τὴν ἄλλη 
μέρα τὴν ἀγνόησαν, δὲν τὴν 
γνώριζαν, ἁπλῶς γι᾽ αὐτοὺς ἦταν 
μιὰ ξένη.

Ἐντελῶς ἀπότομα, πέρα γιὰ 
πέρα ξαφνικά, ἡ  Ἄννα πῆρε τὸ 
μήνυμα. Αἰφνιδιάστηκε. Δὲν 
ἦταν ἕτοιμη γιὰ ὁποιαδήποτε 
ἀλλαγή, ἡ μέθη της, τόσο ἔντο-
νη, δὲν τῆς ἐπέτρεπε νὰ συνέλθει 
διαφορετικά, νὰ ἀφυπνισθεῖ.  Ἡ 
μεταμόρφωσή της ἦταν τόσο 
ριζική, ἡ ἀλλοίωση τῶν δεδο-
μένων σὲ ὅλα ποὺ πίστευε τόσο 
ὁλοκληρωτική, ποὺ δὲν ἄφηναν 
περιθώρια γιὰ νέα πίστη, γιὰ νέα 
λογική. Δὲν μποροῦσε νὰ στα-
θεῖ ὄρθια. Στὸ δίλημμα: τώρα τί 
κάνω; συνεχίζω νά κινοῦμαι στὰ 
ὅρια τῆς πλάνης ἢ προσπαθῶ 
γιὰ τὴν προσαρμογή; ἡ ἀπάντη-
ση δύσκολη, δὲν φαινόταν, δὲν 
ἐρχόταν – ἀπὸ ποῦ νὰ ἔρθει; 

Στάθηκα δίπλα της στὴν κρί-
σιμη στιγμή, τὴν ὥρα ποὺ οἱ δύο 
κόσμοι, τῶν  Ἀγγέλων καὶ τῶν 
Δαιμόνων, συμπλέκονταν, μά-
χονταν καὶ πολεμοῦσαν μεταξύ 
τους μέχρι ἐξοντώσεως. Σ᾽ αὐτὴ 
τὴ στιγμὴ τῆς ἔδωσα τὴ στήριξή 
μου.

Ἡ  Ἄννα ἔπρεπε νὰ καταλάβει 
πὼς ἡ ζωὴ εἶναι ὡραία, ὅταν ἔχει 
περιεχόμενο, ὅταν ἡ ἄγρια σκέ-

ψη γίνεται εὐγενικὴ πράξη, ὅταν 
ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται γιὰ τὸ 
ὁρισμένο καὶ ὄχι γιὰ τὸ ἀσαφὲς 
καὶ ἀόριστο πλανεμένο, ὅταν 
στρέφει τὴ δύναμή του στὸν 
αἰσθητό, ἀληθινὸ κόσμο τοῦ 
καθήκοντος καὶ τῆς δημιουργί-
ας, ὅταν μπορεῖ νὰ πιστεύει πὼς 
ἡ ζωὴ εἶναι ἕνα ὄμορφο ποίημα, 
ποὺ ἀξίζει πολλὲς φορὲς νὰ τὸ 
διαβάζει, νὰ τὸ ἀπαγγέλλει, τὰ 
μηνύματά του νὰ ἐφαρμόζει, κά-
θε μέρα αὐτὸ τὸ ποίημα νὰ ζεῖ.

Μιὰ καινούργια  Ἄννα, σιγά-
σιγά, πρόβαλε ἀπὸ τὴν παλιά.  
Ἀπέβαλε τὸ σκοτεινὸ ὕποπτο, 
κτίσθηκε πάνω στὴ σταθερὴ πέ-
τρα τῆς πίστης, τῆς αἰσιοδοξίας 
καὶ τοῦ ὀνείρου, μακριὰ ἀπὸ 
τὴ λάσπη τοῦ βούρκου, τῆς 
σύγχυσης, τῆς ἀλλοίωσης τῶν 
αἰσθημάτων, τῆς ἄναρχης σκέ-
ψης, τῶν ταραγμένων καὶ κυρι-
αρχούμενων ἀπὸ τοὺς δαίμονες 
ἐνεργειῶν.

Ἡ καινούργια  Ἄννα εἶναι 
σήμερα φάρος, ποὺ λάμπει μέ-
σα στὴ νύχτα, ἐκπέμπει ἀκτῖνες 
γεμάτες φῶς.  Ἡ γεύση τοῦ πι-
κροῦ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν 
ὄμορφη αἴσθηση τῆς γλυκύτη-
τας, ἡ ἐρεθισμὸς τῆς κυριαρχίας 
τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ ἀνεξέλεγκτου 
πάθους ἔδωσαν τὴ θέση τους 
στὴν πειθαρχημένη ἀναζήτηση 
τοῦ ἐρωτήματος καὶ τῆς ἀπορί-
ας, τὸ νευρικὸ σύστημα βρῆκε 
τὸν σωστό του ρυθμό, ἡ ἀνέν-
δοτη ἐπιθετικότητα κάλμαρε, ὁ 
θρῆνος τῆς ψυχῆς γιὰ τὸ ἄγνω-
στο τίποτα καὶ τὸν φόβο τοῦ κε-
νοῦ βρῆκαν τὴ διέξοδό τους σὲ 
καινούργια, ἀσφαλῆ περάσμα-
τα, ἡ θύελλα ἔδωσε τὴ θέση της 
στὴν ἤρεμη γαλήνη, μακριὰ ἀπὸ 
τὴν αἴσθηση τῆς ταραχῆς καὶ τῆς 
ἀβεβαιότητας.

Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴ μιὰ 
πλευρὰ τοῦ ποταμοῦ, χωρὶς 
γέφυρα, στὴν ἄλλη εἶναι ἐπι-
χείρηση τολμηρή, θέλει ἀπο-
φασιστικότητα, δυνατὴ θέληση, 
συνεχῆ προσπάθεια καὶ γενναι-

ότητα. Κύρια ὅμως θέλει στή-
ριξη ἀληθινὴ καὶ εἰλικρινῆ, μὲ 
ἄδολη σκέψη, ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ 
τὴν προσφέρει, σὲ ἐκεῖνον ποὺ 
πρόκειται νὰ τὴ δεχθεῖ.

Ἔτσι, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, 
δύο ἄνθρωποι δένονται μὲ μία 
σκέψη, ποὺ κατευθύνεται στὸν 
ἴδιο σκοπό, στὸν ἴδιο στόχο, τῆς 
ἀποκόλλησης ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ 
σύγκρουση, στὴν καταξίωση καὶ 
στὴν ἐπιτυχία τῆς ἀναγνώρισης.

Θέλησε ἡ  Ἄννα καὶ ἀποφά-
σισε. Γιὰ πολλὰ χρόνια ἀσχολή-
θηκε μὲ τὸ τίποτα, μὲ τὰ πλα-
νεμένα συνθήματα, τὰ λόγια 
τῆς ταραχῆς, αἰχμάλωτη τῶν 
ἀδυναμιῶν της, βάδιζε μὲ τὶς 
ἐναλλασσόμενες ἀλλοιωμένες 
ἔννοιες τοῦ ἀόριστου, μὲ τὴν 
ψυχή της νὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ 
τρέλλα, πληγώθηκε, μάτωσε, 
πόνεσε, ἔκλαψε.

Τώρα κατάλαβε, δέχθηκε τὸ 
χέρι ποὺ τῆς δόθηκε, τὸ ἔπια-
σε σφιχτά, σηκώθηκε, στάθηκε 
ὄρθια, ξαναβρῆκε τὸν δρόμο 
της, ὁδεύει ἐλεύθερη στὴν κα-
τεύθυνση ποὺ εἶναι μπροστά 
της, ὁρατή.

Ὅταν κάποτε συναντήσετε 
αὐτὴ τὴν  Ἄννα, μὴ διστάσετε. 
Δῶστέ της τὸ χέρι σας, νὰ τὸ πιά-
σει μὲ βεβαιότητα, νὰ τὸ σφίξει 
δυνατά. Βαδίστε παράλληλα μα-
ζί της, ὅσος δρόμος ἀπαιτηθεῖ.  Ἡ 
στήριξή σας μεταδίδει αἰσιοδο-
ξία καὶ πεποίθηση γιὰ τὴν ἀλλα-
γή, προσφέρει τὴ δύναμη ποὺ 
εἶναι ἀναγκαία καὶ χρειάζεται γιὰ 
τὴ μεταβολή.

Στὸ τέλος τοῦ δρόμου χα-
ρεῖτε τὴ μεταμόρφωση, τὴν 
ἀλλαγή, τὸ καταλάγιασμα τῆς 
θύελλας, τὸ σβήσιμο τοῦ θρή-
νου, χαρεῖτε μιὰ νέα, ζωντανὴ 
ψυχή, χαρεῖτε τὴν καινούργια, 
ἀναγεννημένη καὶ ἀνανεωμένη  
Ἄννα, ποὺ μὲ τὴ στήριξή σας θέ-
λησε καὶ μπόρεσε νὰ μετατρέψει 
τὴν κρίση σὲ εὐκαιρία ζωῆς.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ
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Παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς, 
καὶ ὁ καιρὸς τὸ ἀποδει-
κνύει. Χιονίζει καὶ στὴν  

Ἀθήνα, κρύο πολύ, καὶ ὅλος 
ὁ κόσμος ἑτοιμάζεται νὰ ὑπο-
δεχθεῖ τὸν καινούργιο χρόνο: 
τὸ 2016. Τὰ προβλήματα ποὺ 
χαρακτηρίζουν τὴν καθημερινὴ 
ζωὴ πάντα ἔντονα καὶ ἐπιτακτικά. 
Τὰ ζοῦμε, τὰ βλέπουμε καὶ τὰ 
πληροφορούμαστε ἀπὸ τὰ μέσα 
μαζικῆς ἐνημέρωσης: ἀνεργία, 
κρίση, δυσχέρεια, πρόσφυγες, 
ἄστεγοι.

Ἡ Μυρτώ, μιὰ 23χρονη μο-
ντέρνα κοπέλα, ζεῖ μιὰ 
καλὴ ζωὴ μὲ τὴν οἰκο-
γένειά της, ἔχοντας ὁλο-
κληρώσει τὶς σπουδές 
της στὸ Πανεπιστήμιο.  
Ἐργάζεται σὲ μιὰ ἰδιω-
τικὴ ἑταιρεία μὲ σχε-
τικὰ καλὲς ἀποδοχές.  
Ἕνα σύγχρονο κορίτσι, 
μὲ ὄνειρα, σχέδια, ἐπι-
διώξεις, ποὺ ὁ τρόπος 
ζωῆς της δὲν διαφέρει 
ἀπὸ αὐτὸν τῶν ἄλλων 
σημερινῶν νέων.

Ἡ Μυρτώ, λοιπόν, 
γύριζε στὸ σπίτι της 
κατὰ τὶς 7 ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα, 
μετὰ τὴν 8ωρη ἐργασία της, κου-
ρασμένη καὶ παγωμένη. Μπαί-
νει χαρούμενη στὸ σπίτι της καί, 
βιαστικὰ βιαστικά, πρὶν ἀκόμα 
πεῖ τὰ νέα της, ἀπευθύνεται στὴ 
μητέρα της:

– Μαμά, φέρε μου μιὰ κου-
βέρτα!

– Κουβέρτα; τί νὰ τὴν κάνεις;
– Εἶναι ἕνας ἄστεγος στὸν 

σταθμὸ τοῦ ἠλεκτρικοῦ, καὶ μὲ 
τέτοιο κρύο τί θὰ κάνει ὁ ἄνθρω-
πος; 

– Κουβέρτα... Δὲν ἔχουμε καὶ 
καμιὰ παλιά...

–  Ἔλα, μαμά, ἀπ᾽ αὐτὲς ποὺ 
χρησιμοποιοῦμε...

Ἡ μαμά, βλέποντας τὴν ἐπι-
μονὴ τῆς κόρης, κατέβασε μιὰ 
ζεστὴ κουβέρτα καὶ τὴν ἔβαλε σὲ 
μιὰ μεγάλη σακούλα.  Ἡ Μυρτὼ 
τὴν πῆρε χαρούμενη καὶ ξεκίνη-
σε νὰ πάει...

– Ξέρεις, μαμά, τοῦ ἔδωσα 
καὶ τὸ γεμιστό μου κουλούρι 
μὲ τυρὶ καὶ ζαμπόν, εἶπε εὐχα-
ριστημένη.

Αὐτὸν τὸν διάλογο τὸν ἄκου-
σε καὶ ὁ πατέρας της, ὁ ὁποῖος 
προθυμοποιήθηκε νὰ πάει μαζὶ 

μὲ τὴν κόρη του νὰ δεῖ ἀπὸ κοντά.
Πράγματι, σὲ λίγο ὁ παγωμέ-

νος ἄστεγος εἶχε στὴν ἀγκαλιά 
του τὴ ζεστὴ κουβέρτα.

– Εὐχαριστῶ, ψιθύρισε, κοι-
τάζοντας καὶ τοὺς δύο στὰ μάτια.

Ἡ Μυρτὼ γύρισε στὸ σπίτι, 
γιὰ νὰ ἑτοιμαστεῖ γιὰ τὴν πρωτο-
χρονιάτικη βραδιά.  Ἦταν χαρού-
μενη, κεφάτη, εὐχαριστημένη. 
Πέρασε τὴν ξεχωριστὴ βραδιὰ 
μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους καὶ 
ἔνιωσε πολὺ ὡραῖα.

Κανένας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ 
καταλάβει αὐτὸ τὸ κορίτσι, τί εἶχε 
σκεφτεῖ καὶ τί εἶχε κάνει λίγο πρὶν 

τὴ διασκέδασή της.  Ἡ ἐμφάνισή 
της, τὸ στύλ της, δὲν ἄφηναν κα-
νέναν νὰ καταλάβει ὅτι αὐτὸ τὸ 
κορίτσι εἶχε βοηθήσει κάποιον 
ποὺ ὄχι μόνο δὲν θὰ ζοῦσε αὐτὰ 
ποὺ ἔζησε ἡ Μυρτώ, ἀλλὰ οὔτε 
κἂν μιὰ στέγη δὲν εἶχε...

Καὶ σκεφτόμουνα...  Ἐμεῖς, οἱ 
μεγαλύτεροι, πόσες φορὲς εἴμα-
στε ἕτοιμοι νὰ κρίνουμε, νὰ κα-
τηγορήσουμε, νὰ ἀπορρίψουμε 
κάποιον νέο ποὺ ἔχει μοντέρνα 
ἐμφάνιση, διασκεδάζει μὲ πα-
ρέες, παραμελεῖ ἴσως κάποιες 
ἄλλες του ὑποχρεώσεις...

Θἆταν ὄμορφο, ἂν 
καταφέρναμε, ἀντὶ νὰ 
τοῦ κάνουμε ὑποδείξεις, 
παρατηρήσεις, προσβο-
λές, νὰ τὸν ἀγγίξουμε 
σὲ ἕνα θέμα ποὺ τοῦ 
ἀρέσει καὶ τὸν συγκινεῖ. 
Μὴν τὸν ἀπορρίπτουμε. 
Δὲν ξέρουμε τί ἀκριβῶς 
ὑπάρχει στὴν ψυχή του. 
Μὴν τὸν διαβεβαιώνου-
με ὅτι ἐμεῖς στὴν ἡλι-
κία του ἤμασταν ὅπως 
ἔπρεπε, γιατὶ κάναμε 
κάποια συγκεκριμένα 
πράγματα. Εἶναι αὐτὸς 

ἐλεύθερος νὰ ἐπιλέξει, ἀφοῦ δεῖ 
περισσότερα καὶ ζήσει ὄμορφες 
στιγμὲς μέσα στὴν οἰκογένεια, 
στὸ περιβάλλον του.

Εἶναι ὡραῖο νὰ σεβόμαστε 
τὴν ἐλευθερία του καὶ νὰ τὸν 
προσεγγίζουμε, ὅταν εἶναι ἡ 
κατάλληλη στιγμή.  Ἂς τὸν ἀφή-
σουμε νὰ μᾶς πλησιάσει αὐτὸς 
σὲ μιά του δυσκολία, ἀμφισβή-
τηση, ἀπορία, ἀγωνία.  Ἂς τὸν 
συνοδεύουν οἱ προσευχές μας, 
ἡ φροντίδα μας καὶ ἡ ἀγάπη μας. 
Εἴμαστε ἤδη στὸ 2016...

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

Μιὰ κουβέρτα... 
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Τώρα πλέον, οἱ βάρβαροι 
ἔχουν εἰσβάλει παντοῦ. 
Τὰ σύνορα ἔπεσαν. Inter-

net, computers, tablets, smart-
phones εἶναι οἱ νέοι παγκόσμιοι 
κατακτητές!

Σύμφωνα μὲ μελέτη-ἔκθεση 
τοῦ  Ἱδρύματος Kaiser Family, 
τὰ παιδιὰ στὶς  Ἡνωμένες Πο-
λιτεῖες ἡλικίας 8 ἕως 10 ἐτῶν 
δαπανοῦν ὀκτώ (8) ὧρες τὴν 
ἡμέρα μπροστὰ στὴν ὀθόνη, 
ἐνῷ τὰ μεγαλύτερα, οἱ ἔφηβοι, 
ξοδεύουν κατὰ μέσο ὅρο δώ-
δεκα (12) ὧρες.  Ἡ τηλεόραση 
κρατᾷ τὰ σκῆπτρα, ἀλλὰ καὶ οἱ 
ὑπολογιστές, τὰ tablets καὶ τὰ 
smartphones κερδίζουν συ-
νεχῶς ἔδαφος.

Μιὰ νέα ἐπιδημία ἀπειλεῖ τὴ 
νεότητα, μὲ ἀνυπολόγιστες συ-
νέπειες.  Ὁ ἐθισμὸς τοῦ διαδικτύ-
ου – «ἠλεκτρονικὴ ἡρωίνη» τὸν 
ὀνομάζουν ἄλλοι. Καὶ ἡ ἐπιδη-
μία αὐτὴ ἐξελίσσεται δυστυχῶς 
σὲ μιὰ παγκόσμια μάστιγα γιὰ τὰ 
παιδιὰ καὶ τοὺς νέους. Παρὰ τὸ 
γεγονὸς ὅτι ὁ ἐθισμὸς στὸ δια-
δίκτυο μέχρι στιγμῆς δὲν ἀνα-
γνωρίζεται ὡς ψυχικὴ ἀσθένεια 
στὶς Η.Π.Α., ὡστόσο μεταξὺ τῶν 
γιατρῶν καὶ τῶν ἀξιωματούχων 
ὑγείας ὑπάρχει μιὰ αὐξανόμενη 
ἀνησυχία, γι᾽ αὐτὸ καὶ τονίζουν 
τὴν ἀνάγκη θεραπείας σὲ κέντρα 
ἀπεξάρτησης.  Ἀντιμετωπίζουν 
τὸ φαινόμενο ὡς κάτι πιὸ περί-
πλοκο ἀπὸ ἕνα ἁπλὸ κοινωνικὸ 
πρόβλημα. Στὶς χῶρες μάλιστα 
τῆς  Ἄπω  Ἀνατολῆς, τὴν Κίνα, τὴ 
Νότια Κορέα καὶ τὴν  Ἰαπωνία, ὁ 
ἐθισμὸς στὸ διαδίκτυο ἀντιμετω-
πίζεται ἤδη ὡς ἀσθένεια.

Ἡ Νότια Κορέα ἔχει τὸ ὑψη-
λότερο ποσοστὸ ἐθισμοῦ στὸ 
διαδίκτυο σὲ ὅλο τὸν κόσμο. 

Τὸ ἕνα στὰ δέκα παιδιὰ εἶναι 
ἐθισμένο στὸ διαδίκτυο.  Δύο 
ἑκατομμύρια (2.000.000) τοξι-
κομανεῖς τοῦ διαδικτύου προ-
σφεύγουν σὲ κέντρα (camps) μὲ 
12ήμερα προγράμματα ἀποτο-
ξίνωσης.

Στὴν  Ἰαπωνία 518.000 παι-
διὰ ἡλικίας 12 ἕως 18 ἐτῶν εἶναι 
ἐξαρτημένα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, 
μὲ τὸν ἀριθμὸ νὰ αὐξάνεται συ-
νεχῶς. Στὰ κέντρα ἀποτοξίνωσης 
γίνεται μεγάλη προσπάθεια ἀπε-
ξάρτησης.  Ἀξιωματοῦχος τοῦ  
Ὑπουργείου δηλώνει: «Θέλουμε 
τὰ παιδιὰ αὐτὰ νὰ τὰ βγάλου-
με ἀπὸ τὸν εἰκονικὸ κόσμο καὶ 
νὰ τὰ ἐνθαρρύνουμε νὰ ἔχουν 
πραγματικὴ κοινωνία μὲ ἄλλα 
παιδιὰ καὶ ἐνήλικες».

Στὴν Κίνα τὸ 2013 ὑπολο-
γίζονταν σὲ 24.000.000 οἱ νέοι 
οἱ ὁποῖοι ἦταν ἐξαρτημένοι ἀπὸ 
τὸ διαδίκτυο, καὶ ὑπῆρχαν 300 
κέντρα ἀπεξάρτησης, στὰ ὁποῖα 
ἐφαρμόζονταν πολὺ σκληρὲς 
μέθοδοι.

Ἀλλὰ καὶ στὴν πατρίδα μας 
τὰ πράγματα δὲν εἶναι αἰσιόδο-
ξα.  Ἀπὸ ἔρευνα τοῦ  Ἐρευνη-
τικοῦ Πανεπιστημιακοῦ  Ἰνστι-
τούτου Ψυχικῆς  Ὑγείας, ποὺ 

διεξήχθη τὸ 2014 σὲ πανελλήνιο 
ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα 4.141 
ἐφήβων ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Πα-
γκοσμίου  Ὀργανισμοῦ  Ὑγείας, 
προκύπτει ὅτι οἱ μισοὶ ἔφηβοι 
στὴν  Ἑλλάδα ἡλικίας 11 ἕως 15 
ἐτῶν (τὸ 54,5%) περνοῦν κατὰ 
μέσο ὅρο τοὐλάχιστον πέντε 
ὧρες τὴν ἡμέρα μπροστὰ σὲ κά-
ποια ἠλεκτρονικὴ συσκευὴ μὲ 
ὀθόνη (τηλεόραση, ὑπολογιστή, 
κινητὸ τηλέφωνο). Συμπτώματα 
ἐξάρτησης ἀπὸ τὸ ἴντερνετ ἐμφα-
νίζει ἕνας στοὺς ἑπτά (14,1%) 
μαθητὲς ἡλικίας 15 ἐτῶν, σχεδὸν 
τὸ ἴδιο ποσοστὸ στὰ ἀγόρια 
(13,9%) ὅσο καὶ στὰ κορίτσια 
(14,4%).  Ἕνα στὰ ὀκτὼ ἀγόρια 
βρίσκεται σὲ κίνδυνο προβλη-
ματικῆς σχέσης καὶ μὲ τὸν τζόγο, 
ἐνῷ τὸ 4,2% ἔχει ἤδη προβλη-
ματικὴ ἐνασχόληση (ἐφημ. Κα-
θημερινή, 3.4.2015).  Ὁ γράφων 
δὲν θὰ ξεχάσει τὴν παρακλητικὴ 
ἔκκληση τοῦ 14χρονου ἐφήβου 
γιὰ βοήθεια ἀπεξάρτησής του 
ἀπὸ τὸν ὑπολογιστή, καθὼς καὶ 
τὸ ἱκετευτικὸ βλέμμα τῶν γονιῶν 
του, τὸν περασμένο Αὔγουστο 
σὲ κατασκήνωση οἰκογενειῶν...

Δυστυχῶς, ἡ πλειονότητα 
τῶν γονιῶν δὲν συνειδητοποιεῖ 

Οἱ νέοι «βάρβαροι»
Οἱ βάρβαροι δὲν θὰ ξανάρθουν ἀπ᾽ τὰ σύνορα.

Τοὺς ἐκπαιδεύουν οἱ σοφοὶ  μὲ τηλεόραση.
Καὶ οἱ ὀρδές τους ἀπ᾽ τὰ  παιδικὰ δωμάτια θὰ ὁρμήσουν.

Π. Α. ΣινόπουλοςK

K

Μιὰ νέα ἐπιδημία ἀπειλεῖ τὴ νεότητα, 
μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες.  Ὁ ἐθισμὸς 
τοῦ διαδικτύου – «ἠλεκτρονικὴ ἡρωίνη», 

τὸν ὀνομάζουν ἄλλοι. Καὶ ἡ ἐπιδημία αὐτὴ 
ἐξελίσσεται δυστυχῶς σὲ μιὰ παγκόσμια 

μάστιγα γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους.
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τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχουν 
τὰ παιδιά τους, ὅταν ἐκτίθενται 
ἄκριτα στὴν ὀθόνη, ἀλλὰ καὶ στὴ 
σύγχρονη τεχνολογία ἐν γένει.

Ἡ  Ἀμερικανικὴ Παιδιατρικὴ  
Ἀκαδημία τονίζει ὅτι τὰ παιδιὰ 
πρὶν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν δύο 
ἐτῶν δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐκτίθε-
νται σὲ ὁποιοδήποτε μέσο ἠλε-
κτρονικῆς ἐνημέρωσης, ἐπειδή 
«ὁ ἐγκέφαλος ἑνὸς παιδιοῦ ἀνα-
πτύσσεται μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς 
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν πρώτων 
ἐτῶν, καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ μαθαί-
νουν καλύτερα ἀπὸ τὴν ἀλληλε-
πίδραση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς ὀθόνες». Τὰ με-
γαλύτερα παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι 
θὰ πρέπει νὰ περιορίσουν στὸ 
ἐλάχιστο τὸν χρόνο ψυχαγωγίας 
μπροστὰ στὴν ὀθόνη –μία, 
τὸ πολὺ δύο ὧρες τὴν ἡμέ-
ρα–, ἐπιλέγοντας ὑψηλῆς 
ποιότητας πρόγραμμα. 
Τὸν ἐλεύθερο χρόνο ποὺ 
διαθέτουν, εἶναι καλὸ νὰ 
παίζουν σὲ ἐξωτερικοὺς 
χώρους καὶ νά «χρησιμο-
ποιοῦν τὴ φαντασία τους 
στὸ ἐλεύθερο παιχνίδι», 
συστήνει ἡ  Ἀκαδημία.

Σὲ πολλὰ δημοφιλῆ 
ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια 
ὑπάρχει βία. Αὐτὴ δημι-
ουργεῖ ἀνοσία στὸ παιδί, 
μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὸ νὰ 
ἐνεργεῖ βίαια, καὶ εἶναι πιθανὸ 
νὰ δείχνει μειωμένη κατανόηση 
καὶ ἐνσυναίσθηση, δηλώνει ὁ 
παιδίατρος Δημήτρης Χριστάκης, 
Καθηγητὴς τοῦ Παιδαγωγικοῦ  
Ἰνστιτούτου  Ἐρευνῶν τοῦ Σι-
άτλ. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ 
ἀπάντηση παιδιοῦ ποὺ δόθηκε 
σὲ ἐρώτηση πανεπιστημιακῆς 
διατριβῆς γιὰ ἀγαπημένα ἠλε-
κτρονικὰ παιχνίδια: «Τὰ ἀγαπῶ, 
γιατὶ ὑπάρχουν ζόμπι σ᾽ αὐτά, 
καὶ τὰ σκοτώνεις μὲ ὅπλα, καὶ 
ἐπειδὴ ὑπάρχει βία... Μοῦ ἀρέ-
σει τὸ αἷμα καὶ ἡ βία».

Οἱ ἔφηβοι ποὺ περνοῦν 
πολὺ χρόνο παίζοντας βίαια 

ἠλεκτρονικᾶ παιχνίδια ἢ παρα-
κολουθοῦν ταινίες στὸν ὑπο-
λογιστὴ ἢ στὴν τηλεόραση μὲ 
βιαιότητες εἶναι πιὸ ἐπιθετικοὶ 
στὴ συμπεριφορά τους ἀπέναντι 
στοὺς γονεῖς καὶ στοὺς δασκά-
λους τους, ἀλλὰ καὶ ἐριστικοὶ μὲ 
τὶς παρέες καὶ τοὺς φίλους τους.

Ἡ τεχνολογία εἶναι πλέον τὸ 
φτωχὸ ὑποκατάστατο γιὰ τὴν 
προσωπικὴ ἀλληλεπίδραση.  
Ὁ μαθητής, μὲ ἕνα iPad πάντα 
στὸ χέρι, ἀπομονώνεται ἀπὸ τὸ 
περιβάλλον του, κλείνεται στὸν 
ἑαυτό του καὶ ζεῖ στὴ δική του 
εἰκονικὴ πραγματικότητα. Οἱ 
ἔφηβοι στὰ δύσκολα, πέτρινα 
χρόνια τῆς ἐφηβείας ἔχουν ὡς 
μόνο συμβουλάτορα τὸ δια-
δίκτυο, ὡς πηγὴ σεξουαλικῆς 
διαπαιδαγώγησης, μὲ ὅλες τὶς 
ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις ποὺ αὐτὸ 
συνεπάγεται.  Ἡ διεθνῶς ἀνα-
γνωρισμένη κλινικὴ ψυχολόγος 
Δρ Catherine Steiner-Adair δια-

πιστώνει ὅτι τὸ μέσο  Ἀμερικανά-
κι βλέπει πορνὸ ἀπὸ τὴν ἡλικία 
τῶν 11 ἐτῶν. Φοβοῦμαι ὅτι δὲν 
ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴν ἡλικία αὐτὴ 
καὶ τὸ μέσο  Ἑλληνόπουλο!  
« Ἡ εἰκονικὴ πραγματικότητα», 
τονίζει ἡ συγγραφέας θεμάτων 
ἐπιστήμης καὶ διατροφῆς Jane 

Brody, «δὲν εἶναι πραγμα-
τικότητα. Τὰ παιδιὰ ποὺ δὲν 
κατανοοῦν τὴν πραγμα-
τικὴ ζωὴ τῶν κοινωνικῶν 
ἀλληλεπιδράσεων ἔχουν 
πρόβλημα ἀνάπτυξης τῆς 
κοινωνικῆς καὶ συναισθη-
ματικῆς νοημοσύνης».

Δὲν μποροῦν ὅμως νὰ 
ἀγνοηθοῦν καὶ οἱ φυσικὲς 
συνέπειες στὴ σωματικὴ 
ὑγεία καὶ εὐεξία τῶν παι-
διῶν. Τα παιδιὰ μπορεῖ 
νὰ παρουσιάσουν πόνους 
στὰ δάκτυλα καὶ στοὺς καρ-
πούς, στένωση τῶν αἱμο-

φόρων ἀγγείων τῶν ὀφθαλμῶν 
τους –οἱ μακροχρόνιες συνέπειές 
τους μᾶς εἶναι ἄγνωστες–, πόνο 
στὸν αὐχένα καὶ στὴν πλάτη ὡς 
ἀποτέλεσμα τῆς πολύωρης ἐνα-
σχόλησής τους μὲ τὴν τηλεόρα-
ση, τὸν ὑπολογιστή, τὸ tablet ἢ 
τὸ smartphone.

Εἶναι τόσες πολλὲς οἱ ἀρνη-
τικὲς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν ὑπερ-
βολικὴ χρήση κάθε εἴδους 
ὀθόνης γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς 
ἐφήβους, ποὺ οἱ γονεῖς, οἱ δά-
σκαλοι, ἡ  Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολι-
τεία δὲν πρέπει νὰ ἐφησυχάζουν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ

K

K

Εἶναι τόσες πολλὲς οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις 
ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ χρήση κάθε εἴδους 
ὀθόνης γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἐφήβους, 
ποὺ οἱ γονεῖς, οἱ δάσκαλοι, ἡ  Ἐκκλησία 

καὶ ἡ Πολιτεία δὲν πρέπει νὰ ἐφησυχάζουν.
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Τὸ 2013 δημοσίευμα τῆς 
Huffington Post φιλοξε-
νοῦσε τὴ δήλωση  Ἀμε-

ρικανοῦ γερουσιαστῆ, ἡ ὁποία 
ἀποτελοῦσε καὶ τὸν τίτλο τοῦ 
δημοσιεύματος: «Τὰ ἠλεκτρο-
νικὰ παιχνίδια εἶναι μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα ἀπὸ τὰ ὅπλα!» 
(“Video games are a bigger 
problem than guns!”).

Ἀπὸ τὶς ἀναρίθμητες ἔρευνες 
ποὺ συνδέουν τὰ ἠλεκτρονικὰ 
παιχνίδια μὲ τὴ βία, ἀξίζει νὰ 
μνημονεύσουμε μία καὶ μόνο, 
ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὶς Η.Π.Α.  
Ἐρευνητὲς ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο 
τῆς Καλιφόρνια, Σὰν Φρανσί-
σκο, καὶ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ 
Πίτσμπουργκ χώρισαν ἕνα τυ-
χαῖο δεῖγμα 100 προπτυχιακῶν 
φοιτητῶν ἡλικίας 18-21 ἐτῶν σὲ 
δύο ὁμάδες, τὶς ὁποῖες ἔβαλαν 
νὰ παίξουν ἠλεκτρονικὸ παιχνί-
δι, τὴ μία ἕνα παιχνίδι χαμηλοῦ 
ἐπιπέδου βίας, καὶ τὴν ἄλλη 
ὑψηλοῦ.  Ἀμέσως μετὰ τὸ παι-
χνίδι, οἱ φοιτητὲς τῆς δεύτερης 
ὁμάδας εἶχαν ὑψηλότερη πίεση 
αἵματος, περισσότερο ἀρνητικὴ 
διάθεση, λιγώτερο συνεργάσιμη 
συμπεριφορά, ἦταν πιὸ ἀντικοι-
νωνικοὶ καὶ εἶχαν τὴν τάση νὰ 
ἀντιδροῦν βίαια σὲ σκόπιμες, 
ἐλεγχόμενες προκλήσεις. Καὶ 
ὅλα αὐτά, μετὰ ἀπὸ λίγη μόνο 
ὥρα ἀπασχόλησης μὲ ἕνα ἠλε-
κτρονικὸ παιχνίδι!

Συνήθως ἀποδίδουμε τὴ 
σύνδεση τῶν ἠλεκτρονικῶν παι-
χνιδιῶν μὲ τὴ βία στὸ γεγονὸς ὅτι 
αὐτὰ ἐθίζουν τὰ παιδιὰ σὲ εἰκό-
νες βίας. Αὐτὸς ὁ ἐθισμὸς μπορεῖ 
νὰ κάνει τὸ παιδὶ πιὸ ἀναίσθητο 
στὴ βία, κάνοντας νὰ ἀτονίσει ἡ 
φυσικὴ ἀποστροφὴ πρὸς αὐτήν. 
Περαιτέρω, τὸ παιδὶ μπορεῖ νὰ 

μιμηθεῖ τὴ βία ποὺ βλέπει στὴν 
ὀθόνη καὶ βαθμιαῖα νὰ τὴν ἀπο-
δεχθεῖ ὡς καθ᾽ ὅλα θεμιτὸ τρόπο 
ἐπίλυσης τῶν προβλημάτων.

Τὰ πράγματα ὅμως εἶναι πιὸ 
περίπλοκα. Εἶναι σημαντικὸ νὰ 
καταλάβουμε ὅτι τὰ ἠλεκτρονικὰ 
παιχνίδια δὲν ἐθίζουν ἁπλῶς 
σὲ εἰκόνες βίας, ἀλλὰ κυριολε-
κτικὰ διδάσκουν τὴ βία. Τὸ πῶς 
ἀκριβῶς γίνεται αὐτὸ μποροῦμε 

νὰ τὸ καταλά-
βουμε, ἂν ἀνα-
τρέξουμε... στὸν 
Πλάτωνα.

Σημειωτέον 
ὅτι ὁ Πλάτων 
δὲν εἶναι ὁ φι-
λόσοφος τῶν 
ὑψιπετῶν καὶ 
δυσθεώρητων 
στοὺς πολλοὺς 
συλλήψεων . 
Σὲ πολλὰ ση-
μεῖα, ὅπως καὶ 
σὲ αὐτὸ ποὺ 

θὰ δοῦμε ἐδῶ, ὁ Πλάτων ἀπο-
δεικνύεται ὁ πρακτικὸς νοῦς, 
ποὺ συλλαμβάνει μὲ μοναδικὴ 
εὐστοχία μεγάλες ἀλήθειες ποὺ 
ἰσχύουν διαχρονικά.

Στὸ τελευταῖο λοιπὸν ἔργο 
του, τοὺς Νόμους, ὁ Πλάτων 
παρατηρεῖ σὲ ἕνα σημεῖο ὅτι ἡ 
πρώτη αἴσθηση ποὺ ὑπάρχει 
στὴν παιδικὴ ψυχὴ εἶναι ἡ «ἡδο-
νή» καὶ ἡ «λύπη», δηλαδὴ ἡ δυ-

Ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια 
διδάσκαλοι τῆς βίας

K

K

Συνήθως ἀποδίδουμε τὴ σύνδεση 
τῶν ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν μὲ τὴ βία 
στὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὰ ἐθίζουν τὰ παιδιὰ 
σὲ εἰκόνες βίας. Αὐτὸς ὁ ἐθισμὸς μπορεῖ 
νὰ κάνει τὸ παιδὶ πιὸ ἀναίσθητο στὴ βία, 

κάνοντας νὰ ἀτονίσει ἡ φυσικὴ ἀποστροφὴ 
πρὸς αὐτήν. Περαιτέρω, τὸ παιδὶ μπορεῖ 
νὰ μιμηθεῖ τὴ βία ποὺ βλέπει στὴν ὀθόνη 

καὶ βαθμιαῖα νὰ τὴν ἀποδεχθεῖ ὡς καθ᾽ ὅλα 
θεμιτὸ τρόπο ἐπίλυσης τῶν προβλημάτων.
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νατότητα νὰ νιώθει εὐχάριστα 
καὶ δυσάρεστα συναισθήματα.  
Ἡ κρίση ἀναπτύσσεται ἀργότε-
ρα, καὶ εἶναι μάλιστα εὐτύχημα 
νὰ φθάσει κανεὶς στὴ φρόνηση 
καὶ στὴν ἀληθινὴ γνώση ἀκόμα 
καὶ στὰ γεράματά του. Μὲ ἁπλᾶ 
λόγια, τὸ βρέφος δὲν στοχάζε-
ται, δὲν κρίνει· νιώθει ἁπλῶς 
εὐχάριστα καὶ δυσάρεστα συ-
ναισθήματα.  Ἁπλῆ, ρεαλιστικὴ 
διαπίστωση.

Προσέξτε τώρα τὴ συνέχεια: 
Μὲ δεδομένο, γράφει ὁ Πλάτων, 
ὅτι ἡ διαπαιδαγώγηση πρέπει νὰ 
ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν πιὸ μικρὴ ἡλι-
κία (κάτι ποὺ βρίσκει ἀπολύτως 
σύμφωνη τὴ σύγχρονη Παιδα-
γωγική), ἕπεται ὅτι ἡ ἀγωγὴ δὲν 
μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ στὴ λογικὴ 
καὶ τὴν κρίση, ποὺ δὲν ἔχουν 
ἀναπτυχθεῖ ἀκόμα (προσέξτε 
ὅτι αὐτὸ τὸ γράφει ὁ κολοσσὸς 
τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, ὁ Πλά-
των). Κατ᾽ ἀνάγκην λοιπόν, συ-
μπεραίνει ὁ Πλάτων, ἡ ἀγωγὴ 
θὰ στηριχθεῖ στὰ εὐχάριστα καὶ 
τὰ δυσάρεστα συναισθήματα, 
τήν «ἡδονήν» καὶ τήν «λύπην». 

Τὸ παιδὶ λοιπόν, καταλήγει 
ὁ μεγάλος φιλόσοφος, πρέπει 
νὰ ἀνατραφεῖ «περὶ τὰς ἡδονὰς 
καὶ λύπας», κατὰ τέτοιο τρόπο, 
ὥστε νὰ ἀποστρέφεται αὐτὰ 
ποὺ πρέπει νὰ ἀποστρέφεται 
καὶ νὰ ἀγαπᾷ αὐτὰ ποὺ πρέπει 
νὰ ἀγαπᾷ1. Καὶ ὅταν ἀργότερα 

1. Πλάτωνος, Νόμοι, 653a5-c4: «Λέγω 
τοίνυν τῶν παί δων παιδικὴν εἶναι 
πρώτην αἴ σθησιν ἡδονὴν καὶ λύπην, 
καὶ ἐν οἷς ἀρετὴ ψυχῇ καὶ κακία παρα-
γίγνεται πρῶ τον, ταῦτ᾽ εἶναι, φρόνησιν 
δὲ καὶ ἀληθεῖς δόξας βε βαί ους εὐτυχὲς 
ὅτῳ καὶ πρὸς τὸ γῆ ρας παρεγένετο· 
τέλεος δ᾽ οὖν ἔστ᾽ ἄνθρωπος ταῦ τα καὶ 
τὰ ἐν τούτοις πάντα κε κτη μένος ἀγαθά.  
Παιδείαν δὴ λέγω τὴν πα ρα γι γνο μένην 
πρῶτον παισὶν ἀρετήν· ἡδο νὴ δὴ καὶ 
φιλία καὶ λύπη καὶ μῖσος ἂν ὀρθῶς ἐν 
ψυχαῖς ἐγγίγνωνται μήπω δυ να μένων 
λόγῳ λαμβάνειν, λαβόντων δὲ τὸν λό-
γον, συμ φωνήσωσι τῷ λόγῳ ὀρθῶς 
εἰ θίσθαι ὑπὸ τῶν προσηκόντων ἐθῶν, 
αὕτη ᾽σθ᾽ ἡ συμ φωνία σύμπασα μὲν 
ἀρετή, τὸ δὲ περὶ τὰς ἡδονὰς καὶ λύπας 
τεθραμμένον αὐ τῆς ὀρθῶς ὥστε μισεῖν 

θὰ μεγαλώσει, καὶ ἀναπτυχθεῖ 
μέσα του ἡ κριτικὴ σκέψη καὶ 
ἡ λογική, τότε πλέον θὰ μπο-
ρεῖ ἡ ἀρετὴ νὰ μὴν εἶναι ἁπλῶς 
ἀποτέλεσμα μιᾶς συγκεκριμένης 
διαπαιδαγώγησης, ἀλλὰ ἐνσυ-
νείδητη ἐπιλογὴ τοῦ ἰδίου.  Ὁ  
Ἀριστοτέλης ἀργότερα θὰ ταὐτι-
σθεῖ ἀπολύτως μὲ τὰ ὅσα γράφει 
ὁ Πλάτων: «Γι᾽ αὐτὸ πρέπει νὰ 
διαπαιδαγωγηθεῖ κανεὶς ἀπὸ τὴν 
πιὸ μικρὴ ἡλικία, ὅπως λέγει ὁ 
Πλάτων, ὥστε νὰ χαίρεται καὶ νὰ 

λυπᾶται μὲ αὐτὰ ποὺ πρέπει. Γιατὶ 
αὐτὴ εἶναι ἡ ὀρθὴ παιδεία» 2.

Ἂν προσέξουμε, θὰ διαπι-
στώσουμε ὅτι αὐτὸ στὸ ὁποῖο 
συμφωνοῦν καὶ οἱ δύο κολοσ-
σοὶ τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, ὁ 
Πλάτων καὶ ὁ  Ἀριστοτέλης, δὲν 
εἶναι παρὰ αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ 
κάνει μιὰ ἁπλῆ εὐσυνείδητη μη-
τέρα, ἡ ὁποία φροντίζει ἀπὸ τοὺς 
πρώτους κιόλας μῆνες τῆς ζωῆς 
τοῦ παιδιοῦ της νὰ τὸ ἀνταμείβει 
μὲ ἕνα μεγάλο «μπράβο», μιὰ 
ἀγκαλιὰ ἢ ἕνα φιλὶ γιὰ ὅ,τι καλὸ 
κάνει, καὶ πάλι νὰ τὸ προειδο-
ποιεῖ ἢ καὶ νὰ τὸ τιμωρεῖ, ὅταν 

μὲν ἃ χρὴ μι σεῖν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μέχρι 
τέλους, στέργειν δὲ ἃ χρὴ στέργειν, 
τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀπο τε μὼν τῷ λόγῳ καὶ 
παιδείαν προσαγορεύων, κατά γε τὴν 
ἐμὴν ὀρθῶς ἂν προ σα γο ρεύ οις».

2. Ἀριστοτέλους,  Ἠθικὰ Νικομάχεια, 
1104b11-13: «Διὸ δεῖ ἦχθαί πως 
εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, 
ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· 
ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν».

κάνει κάτι δυνητικὰ ἐπικίνδυνο 
ἢ μεμπτό. Καὶ τὸ σχολεῖο, στὴ 
συνέχεια, ἐπιδοκιμάζει καὶ ἀντα-
μείβει ὅ,τι τὸ καλό, καὶ προει-
δοποιεῖ ἢ καὶ ἐπιβάλλει ποινὲς 
γιὰ συμπεριφορὲς μεμπτὲς ἢ 
ἐπικίνδυνες. 

Εἶναι σημαντικὸ νὰ κατα-
λάβουμε ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνει 
ἡ μητέρα, ὅπως καὶ αὐτὸ ποὺ 
κάνει τὸ σχολεῖο, δὲν ἀποτε-
λεῖ ἐκδήλωση αὐταρχικότητας, 
ἀλλὰ ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ κάνει 

τὸ παιδὶ νὰ χαίρεται μὲ τὸ καλὸ 
καὶ νὰ ἀποστρέφεται τὸ κακό. 
Γιατί, ὅπως εἴδαμε νὰ γράφει 
καὶ ὁ  Ἀριστοτέλης, αὐτὴ εἶναι 
ἡ ὀρθὴ παιδεία.

Ὅ,τι ὅμως ἔχει μοχθήσει νὰ 
κτίσει ἡ οἰκογένεια καὶ τὸ σχο-
λεῖο μπορεῖ πολὺ εὔκολα νὰ τὸ 
σωριάσει σὲ ἐρείπια ἕνα ἠλε-
κτρονικὸ παιχνίδι βίας. Μακάρι 
το πρόβλημα νὰ ἦταν ἁπλῶς ἡ 
ἐξοικείωση τοῦ παιδιοῦ μὲ εἰκό-
νες βίας. Δυστυχῶς τὸ πρόβλη-
μα εἶναι πολὺ σοβαρότερο.

Τὸ ἠλεκτρονικὸ παιχνίδι βί-
ας ἐπιδοκιμάζει τὴ βία καὶ κο-
λάζει τὸν φυσικὸ δισταγμὸ ἢ 
τὴν ἀποστροφὴ πρὸς αὐτήν:  
Ἂν διστάσεις, θὰ δεῖς στὴν ὀθό-
νη σου τό “Game over” καὶ θὰ 
ἀκούσεις τὴν πένθιμη μουσικὴ 
τοῦ τέλους τοῦ παιχνιδιοῦ.  
Ἄν, ἀντίθετα, παραμερίσεις τὸν 
ὅποιο δισταγμὸ καὶ πρωταγωνι-
στήσεις εἰκονικὰ στὶς πιὸ βίαιες 

K

K

Εἶναι σημαντικὸ νὰ καταλάβουμε 
ὅτι τὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια δὲν ἐθίζουν 
ἁπλῶς σὲ εἰκόνες βίας. Τὰ ἠλεκτρονικὰ 

παιχνίδια διδάσκουν τὴ βία, μὲ ὅλη τὴ σημασία 
τῆς λέξεως. Καὶ τὴ διδάσκουν μὲ τὸν πιὸ ἄμεσο 

καὶ ἀποτελεσματικὸ τρόπο.
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πράξεις, κερδίζεις πόντους 
καὶ περνᾷς τὶς πίστες. Εἶναι 
ἀπίστευτο πόσο μπορεῖ νὰ 
ἐκτροχιασθεῖ αὐτὴ ἡ ἐπι-
δοκιμασία τῆς βίας:  Ἂν 
σκοτώσεις πυροβολώ-
ντας τὸν ἀντίπαλό σου 
στὴν κοιλιά, κερδίζεις 10 
πόντους· ἂν τὸν πετύχεις 
στὸ κεφάλι, 50· ἂν τὸν 
ἀποκεφαλίσεις, 100...  
Ἄν, πάλι, διστάσεις ἢ δὲν 
ἀνταποκριθεῖς γρήγορα, 
... “Game over”...

Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα; 
Βλέποντας νὰ ἐπιδοκιμάζε-
ται ἡ βία, καὶ μάλιστα στὴν 
πιὸ ὠμὴ μορφή της, τὸ 
παιδὶ μαθαίνει νὰ χαίρεται 
μὲ αὐτήν. Καὶ βλέποντας 
νὰ τιμωρεῖται ὁ δισταγ-
μός, τὸ παιδὶ σιγὰ σιγὰ τὸν 
ἀποβάλλει. Καὶ ὅ,τι εἶχαν 
ἐπὶ χρόνια παλέψει νὰ κτί-
σουν ἡ οἰκογένεια καὶ τὸ 
σχολεῖο, προσπαθώντας 
νὰ κάνουν τὸ παιδὶ νὰ 
χαίρεται μὲ τὸ καλὸ καὶ νὰ 
ἀποστρέφεται τὸ κακό, κα-
ταρρέει σὲ ἐρείπια.

Εἶναι λοιπὸν σημαντικὸ 
νὰ καταλάβουμε ὅτι τὰ 
ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια δὲν 
ἐθίζουν ἁπλῶς σὲ εἰκόνες 
βίας. Τὰ ἠλεκτρονικὰ παι-
χνίδια διδάσκουν τὴ βία, 
μὲ ὅλη τὴ σημασία τῆς λέ-
ξεως. Καὶ τὴ διδάσκουν μὲ 
τὸν πιὸ ἄμεσο καὶ ἀποτε-
λεσματικὸ τρόπο.

Δὲν θὰ ἀρνηθοῦμε 
ὅτι ὑπάρχουν ἠλεκτρο-
νικὰ παιχνίδια ποὺ 
ἀσκοῦν σημαντικὲς δε-
ξιότητες. Οὔτε βεβαίως 
θὰ ἦταν λογικὸ νὰ ἀμφι-
σβητήσουμε ὅτι οἱ νέες 
τεχνολογίες, γενικώτερα, 
μποροῦν νὰ προσφέ-
ρουν καὶ προσφέρουν 
πολλά.  Ὑπὸ μία ὅμως 
προϋπόθεση: ὅτι αὐτὸς 

ποὺ τὶς χρησιμοποιεῖ ἔχει τὴν 
παιδεία, ὥστε νὰ τὶς χρησιμο-
ποιεῖ σωστά. Δὲν εἶναι δύσκολο 
νὰ καταλάβει κανεὶς τὴν πηγὴ 
ὅλων τῶν προβλημάτων: ὅτι 
τὰ παιδιὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ 
τὶς νέες τεχνολογίες, πολὺ πρὶν 
ἀποκτήσουν τὴν παιδεία, ποὺ 
θὰ τοὺς ἐπέτρεπε νὰ τὴ χρησι-
μοποιήσουν σωστά...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Πρόσκληση

Ὁλόρθος πάνω στοῦ νέου χρόνου τὸ κατῶφλι
μὲ προσμένεις, Κύριε, τὸ ξέρω.
Ὁλοφώτεινη ἡ θωριά Σου καὶ γλυκιά,
μὲ καλεῖς κοντά Σου.
Μοναδικὴ ἡ ἀγάπη Σου, ὁριακὴ στιγμή.

Τὰ χέρια μου ὡστόσο ἀδειανὰ καὶ ἡ καρδιά μου κρύα.
Εἶμαι τοῦ 21ου αἰῶνα τὸ παιδί.
Ἡ τεχνολογία, ἡ ἐπιστήμη, ἡ ὑπεροψία τὸ λάβαρό μου.
Τὸ ἔχεις, Κύριέ μου, πληροφορηθεῖ;
Ἐγώ, μιὰ ἄνυδρη καὶ ἀνώριμη παρουσία,
καυχιέμαι ὑπεροπτικὰ γιὰ κλωνοποίηση καὶ ἀνθρώπινη δημιουργία.
Στόχος καὶ ὁραματισμός μου ὁ νέος πύργος τῆς Βαβέλ.
Ἄγευστος ἀπὸ ἱστορία, ἔξω ἀπὸ κάθε σύνεση.
Ἐπικινδύνως ψήλωσα πολύ.

Μὰ  Ἐσὺ μὲ περιμένεις μὲ στοργή.
Χρόνια καὶ αἰῶνες μὲ περιμένεις νὰ ξεντυθῶ
τῆς ἀλαζονείας τὸ χιτῶνα τὸ μαῦρο, τὸ θανατηφόρο, τὸ φαρμακερό,
καὶ νὰ ντυθῶ τῆς ταπείνωσης τὸ ἔνδυμα,
ποὺ  Ἐσὺ ἔχεις ὑφάνει μέσα στὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ
καὶ πάνω στὸ Σταυρό,
γιὰ νὰ μ᾽ ἀνοίξεις σπλαχνικὰ τὸν οὐρανό.

Νὰ μὲ υἱοθετήσεις, γιὰ νὰ χαρῶ
μέτοχος κι ἐγὼ στὸ δικό Σου θησαυρό.
Κορυφαία τῆς συνάντησής μας ἡ ὥρα.
Δός μου, Κύριε, τὴ Θεία Σοφία,
ὥστε πρώτη μου ξεχωριστὴ ἐπιλογὴ πάνω στὴ γῆ
νά ᾽σαι  Ἐσύ.
Καὶ ἡ ζωή μου μιὰ ἀέναη πορεία πρὸς  Ἐσένα τὸν Ζωοδότη ἐν μετανοίᾳ.

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ
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Ἡἐπιστήμη προσπαθεῖ μὲ 
διάφορους τρόπους νὰ 
αὐξήσει τὴ διάρκεια ζωῆς 

τοῦ ἀνθρώπου.  Ἔτσι, ὑπολογί-
ζεται τὸ 2020 τὸ προσδόκιμον 
ἐπιβίωσης (ὁ μέσος ὅρος ζωῆς) 
νὰ εἶναι 82 ἔτη γιὰ τὶς γυναῖκες 
καὶ 75 γιὰ τοὺς ἄνδρες, καὶ βέ-
βαια μὲ καλύτερες συνθῆκες 
ζωῆς.  Ἡ γήρανση δὲν πρέπει νὰ 
θεωρεῖται «ἀσθένεια», ἀλλὰ μιὰ 
φυσιολογικὴ φθορὰ τοῦ ὀργα-
νισμοῦ.

Τὰ γονίδια τοῦ καθενὸς καθο-
ρίζουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο 
ὁ ὀργανισμὸς ἀλλάζει κατὰ τὴ 
γήρανση, καὶ αὐτὸ ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὴ διατροφὴ καὶ τὸ περι-
βάλλον καὶ τὸ νερό, ἀλλὰ καὶ 
τὶς φυσικὲς δραστηριότητες.  Ἂν 
μάθουμε λοιπὸν νὰ τρῶμε καὶ 
νὰ ζοῦμε ὑγιεινὰ καὶ σὲ ἁρμο-
νία μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον, 
θὰ διαφυλάξουμε τὴν ὑγεία μας 

καὶ θὰ αὐξήσουμε τὴ διάρκεια 
τῆς ζωῆς μας.

Σήμερα οἱ κάτοικοι τῶν ἀνε-
πτυγμένων χωρῶν τῆς Γῆς χάνο-
νται πρόωρα ἀπὸ καρδιαγγειακὰ 
νοσήματα καὶ καρκῖνο. Αὐτὲς 
οἱ δύο παθήσεις σκοτώνουν τὸ 
73% τῶν  Ἑλλήνων. Κατὰ 25% 
ἐπηρεάζει καὶ ἡ κληρονομικό-
τητα.

Οἱ ἕξι συχνότερες αἰτίες 
θανάτου στὴν πατρίδα μας 
(ἔμφραγμα, καρκῖνος, ἐγκε-
φαλικό, διαβήτης, ὑπέρταση 
καὶ τροχαῖα) δὲν ὑπῆρχαν στὶς 
πρῶτες θέσεις πρὶν 100 χρόνια.  
Ὁ καρκῖνος βρισκόταν στὴ δέκα-
τη θέση, ἐνῷ σήμερα βρίσκεται 
στὴ δεύτερη.

Σήμερα ἔχει ἀλλάξει ὁ τρό-

πος ζωῆς, ἔχει ἀλλάξει καὶ ἡ 
διατροφή μας. Καὶ ἔχει ἀποδει-
χθεῖ ἰατρικῶς ὅτι ἡ ποιότητα τῆς 
ζωῆς μας καὶ τὸ πόσο θὰ ζοῦμε 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς συνθῆκες 
ζωῆς, δηλαδὴ τὸ περιβάλλον 
καὶ ἄλλα, τὰ ὁποῖα διαμορφώ-
νουμε ἀπόλυτα ἐμεῖς.

Πάρα πολλὲς ἔρευνες ἀπο-
δεικνύουν ὅτι οἱ ἀντιοξειδωτικὲς 
οὐσίες καὶ οἱ βιταμίνες ποὺ λαμ-
βάνουμε μὲ τὴ διατροφὴ συμ-
βάλλουν στὴν πρόληψη τοῦ 
ὀξειδωτικοῦ στρὲς καὶ δροῦν ἐνα-
ντίον τῆς φθορᾶς τῶν κυττάρων.

Ἀλλάξαμε καὶ τὶς ἀσθένειες. 
Δὲν ἄλλαξαν ὅμως τὰ γονίδιά 
μας.  Ἡ φυματίωση ἀντικατα-

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ὑπάρχει διαβατήριο 
γιὰ τὴ μακροζωία;

K

K
Σήμερα ἔχει ἀλλάξει ὁ τρόπος ζωῆς, 

ἔχει ἀλλάξει καὶ ἡ διατροφή μας. 
Καὶ ἔχει ἀποδειχθεῖ ἰατρικῶς ὅτι ἡ ποιότητα 

τῆς ζωῆς μας καὶ τὸ πόσο θὰ ζοῦμε ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὶς συνθῆκες ζωῆς, δηλαδὴ 

τὸ περιβάλλον καὶ ἄλλα, τὰ ὁποῖα 
διαμορφώνουμε ἀπόλυτα ἐμεῖς.
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στάθηκε ἀπὸ τὸν καρκῖνο τοῦ 
πνεύμονος.  Ἡ παράλυση τῶν 
κάτω ἄκρων λόγῳ πολυομυελί-
τιδας (ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ 
Προέδρου τῶν ΗΠΑ Ροῦσβελτ) 
ἀπὸ τὸν ἀκρωτηριασμὸ τοῦ 
σκέλους λόγῳ διαβήτου, καὶ ἡ 

ἀβιταμίνωση τῶν φτωχῶν ἀπὸ 
τὴν ὑπερχοληστεριναιμία καὶ τὸ 
ἔμφραγμα. Τὰ δὲ τροχαῖα ἀπο-
τελοῦν τὴν ὑπερέκφραση τῆς 
εὐημερίας καὶ τοῦ πλούτου.

Ἡ ἀσθένεια δὲν εἶναι ἄμεση 
συνέπεια τῆς ἡλικίας, ἀλλὰ ἐπι-
λογῶν τοῦ ἀτόμου.  Ἕνας ἄνδρας 
μὲ 300 χοληστερίνη ἔχει ὀκτὼ 
φορὲς μεγαλύτερη πιθανότητα 
νὰ πάθει ἔμφραγμα ἐν συγκρίσει 
μὲ ἕναν ἄλλο τῆς ἴδιας ἡλικίας 
ποὺ ἔχει 180 χοληστερίνη. Κά-
ποιος ἄλλος, ποὺ καπνίζει 40 τσι-
γάρα ἡμερησίως, δεκαπλασιάζει 
τὴν πιθανότητα νὰ παρουσιάσει 
καρκῖνο 20 χρόνια ἀργότερα.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
ἀντάλλαξε τὶς παλιὲς μολυσμα-
τικὲς ἀσθένειες (φυματίωση, 
ἐλονοσία) μὲ νέες, χρόνιες φλεγ-
μονώδεις παθήσεις. Ποιὲς εἶναι 
αὐτές;  Ἡ ἀρτηριοσκλήρυνση, ὁ 
καρκῖνος, ὁ διαβήτης, ἡ ὑπέρτα-
ση, ποὺ μπλοκάρουν καὶ δυ-
σκολεύουν ὅλες τὶς λειτουργί-
ες τοῦ ὀργανισμοῦ ὕπουλα καὶ 
σταθερά.

Τελευταίως οἱ ἐπιστήμονες 
συνειδητοποίησαν ὅτι οἱ νέες 

αὐτές, ἤπιες σὲ συμπτώματα 
καὶ χρόνιες στὴ διαδρομὴ κα-
ταστροφικὲς φλεγμονὲς ἔχουν 
ὅλες ἀφετηρία τὸν λάθος τρόπο 
ζωῆς καὶ διατροφῆς.

Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ἀνάγκασε 
τὴν πολιτεία νὰ ἐφαρμόσει τὴν 

ἀντικαπνιστικὴ ἐκστρατεία.  Ἐπί-
σης, ἡ πολιτεία προσπαθεῖ νὰ 
ἐλέγξει τὸ νερό, ὥστε νὰ μὴν 
περιέχει βαρέα μέταλλα (ὑδράρ-
γυρο καὶ κοβάλτιο). Κατασκευά-
στηκαν αὐτοκίνητα ἀντιρρυπα-
ντικῆς τεχνολογίας, μὲ μειωμένες 
ἐκπομπὲς καυσαερίων.  Ἐπι-
βλήθηκε ἡ ἀμόλυβδη βενζίνη, 
καθὼς ὁ μόλυβδος, ἐκλυόμενος 
στὴν ἀτμόσφαιρα, ἀναπνεόταν 
ἀπὸ τὰ νήπια καὶ ὅλους τοὺς 
ἐνήλικες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κα-
τακρατεῖται ἰσόβια στὰ ἐγκεφα-
λικὰ κύτταρα καὶ 
νὰ συμβάλλει στὴν 
ὑποβάθμιση τῆς 
λειτουργίας τους.  
Ἀφαιρέθηκαν οἱ 
χρωστικὲς οὐσίες 
καὶ οἱ μαργαρίνες 
ἀπὸ τὰ παιδικὰ 
φαγητά, φέρνο-
ντας τήν «ἀντιοξει-
δωτικὴ διατροφή» 
καὶ τήν «πράσινη 
ἐπανάσταση», καὶ 
γεννήθηκε ἡ οἰκο-
λογία.  Ἀποδείχθη-
κε ὅτι ὁ ἄνθρωπος 

ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς πηγὲς τῆς ζωῆς: 
τὴν τροφή, τὸ νερό, τὸν ἀέρα.

Μὲ τὶς ἀλλαγὲς αὐτές, διαπι-
στώνεται ὅτι σήμερα οἱ  Ἕλληνες 
εἶναι 15-20 πόντους ψηλότεροι 
καὶ ζοῦν 20-25 χρόνια περισσό-
τερο ἀπὸ τοὺς προπαπποῦδές 
τους. Αὐτὴ ἡ πρόοδος κατακτή-
θηκε χάρη στὴν ἄφθονη τροφή. 
Καὶ ὁ οἰκολογικὸς τρόπος ζωῆς 
καὶ διατροφῆς θὰ ἐπιτρέψει, 
ὅπως παρατηροῦν οἱ ἐπιστήμο-
νες, νὰ πλησιάσουν οἱ ἄνθρωποι 
τὸ βιολογικό τους πεπρωμένο, 
ποὺ εἶναι ἀρκετὰ ὑψηλό: 120 ἔτη.

Ὑπάρχουν τροφὲς ποὺ ἐπι-
τρέπουν νὰ διατηρηθεῖ τὸ σῶμα 
νεανικὸ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια. Αὐτὰ 
τά «μυστικά» στὴ διατροφὴ τὰ 
ἔχουν ἀνακαλύψει καὶ τὰ ἐφαρ-
μόζουν ἀρκετοί, ὅπως οἱ κάτοι-
κοι τῆς  Ἰκαρίας, ποὺ καταφέρ-
νουν μὲ εὐκολία νὰ πλησιάζουν 
καὶ νὰ ξεπερνοῦν τὰ 90 ἔτη.

Πολλὲς φορὲς ἔχουν ἀνα-
φερθεῖ οἱ τροφὲς αὐτές, τὰ μυ-
στικὰ τῆς μακροζωίας. Εἶναι τά 
«ἀντιοξειδωτικά» μὲ τὶς βιταμίνες 
C καὶ Ε, οἱ ἐλιὲς καὶ τὸ ἐλαιόλα-
δο, τὸ χρυσάφι τῆς ἑλληνικῆς 
γῆς, τὰ ψάρια, τὰ λαχανικὰ καὶ 
τὰ φροῦτα, ποὺ εἶναι πλούσια σὲ 
βιταμίνες καὶ ἰχνοστοιχεῖα.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K
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Εἰσαγωγή

Τὰ γηρατειὰ συχνὰ ἀποτελοῦν 
θέμα σὲ διεθνῆ εὐρωπαϊκὰ ἢ πα-
νελλήνια συνέδρια.  Ἰδιαίτερα ἡ 
ὑγεία κατὰ τὴν τρίτη ἡλικία γίνεται 
ἀντικείμενο ἔρευνας καὶ μελέτης.

Ποιοὶ εἶναι οἱ ἡλικιωμένοι

Ἡ ἡλικία στὴν ὁποία οἱ 
ἄνθρωποι θεωροῦνται ἡλικιω-
μένοι εἶναι τὸ 65ο ἔτος καὶ ἄνω.  
Ἂν καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς τῶν 
ἡλικιωμένων βάσει μιᾶς ὡρισμέ-
νης ἡλικίας εἶναι χρήσιμος γιὰ 
ἐπιδημιολογικὲς καὶ ἐρευνητικὲς 
μελέτες, στὴν κλινικὴ πράξη πιὸ 
ἀκριβὴς καὶ πιὸ χρήσιμη εἶναι ἡ 
κατανόηση τῆς σωματικῆς ὑγείας 
καὶ τοῦ βαθμοῦ λειτουργικότη-
τας τοῦ συγκεκριμένου ἀτόμου.

Οἱ ἡλικιωμένοι, μητέρες καὶ 
πατέρες, εἶναι οἱ ρίζες τῆς ζωῆς 
μας, εἶναι αὐτοὶ ποὺ μᾶς ἔφεραν 
στὴ ζωή, μᾶς μεγάλωσαν μέσα 
στὴν οἰκογένεια, μᾶς προστάτευ-
σαν ἀπὸ ἀρρώστιες καὶ ἀτυχή-
ματα.

Οἱ ἡλικιωμένοι εἶναι αὐτοὶ 
ποὺ μᾶς γαλούχησαν μὲ τό 
«ἄδολο» γάλα τῆς χριστιανικῆς 
πίστεως, μᾶς δίδαξαν τὴν ἔνδοξη 
ἱστορία μας, πολέμησαν ὑπὲρ 
τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος μας 
καὶ μᾶς κληροδότησαν ἐλεύθε-
ρη τὴν  Ἑλλάδα.

Εἶναι αὐτοὶ ποὺ μᾶς στηρί-
ζουν καὶ μᾶς συνοδεύουν μὲ τὸ 
κτυποκάρδι τῆς στοργῆς τους καὶ 
μὲ τὶς εὐχές τους, μᾶς παραδειγ-
ματίζουν μὲ τὴν ὑπομονή τους, 
μᾶς μεταδίδουν τὴ γνώση καὶ 
τὴν πεῖρά τους, μᾶς μεταλαμπα-
δεύουν τὴν παράδοση καὶ τὸν 
πολιτισμὸ καὶ μᾶς μιλοῦν γιὰ ὅσα 

πράγματα ἔχουν ἀξία στὴ ζωὴ καὶ 
γιὰ κεῖνα ποὺ δὲν ἔχουν. Μᾶς 
λένε ποιὸς εἶναι ὁ προορισμὸς 
τοῦ ἀνθρώπου, γιατί ὁ πόνος καὶ 
ἡ ἀρρώστια, τί σημαίνει «ἑορτὴ 
ἰσόβιος τὸ ἀγαθὸν συνειδός». 
Οἱ ἡλικιωμένοι εἶναι αὐτοὶ πού 
«ἀκριτεύουν» στὰ σύνορα τῆς 
ζωῆς καὶ μᾶς ἐπαναλαμβάνουν 
ἀπὸ ἐκεῖ –τὸ ἀκοῦμε;– τό: «Θὰ 
περάσεις καὶ σὺ ἀπὸ τὸν δρόμο 
τῆς ζωῆς, ἀλλὰ μία φορά. –  Ὅ,τι 
καλὸ μπορεῖς νὰ κάνεις, κάνε 
το τώρα! – Γιατί... δὲν θὰ ξανα-
περάσεις ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ ζωή» (H. 
Drummond). Μᾶς τὸ λένε αὐτὸ 
οἱ ἡλικιωμένοι, οἱ «πτυχιοῦχοι» 
τοῦ μεγάλου Πανεπιστημίου τῆς 
Ζωῆς. Αὐτοὶ ποὺ ἔζησαν, ἔπαθαν, 
ἔμαθαν καὶ τώρα ξέρουν τί εἶναι 
ζωή!1 

Σήμερα τὸ 1/5 τοῦ πληθυ-
σμοῦ τῆς Εὐρώπης εἶναι ἡλικι-
ωμένοι, γι᾽ αὐτὸ ἡ Εὐρώπη θεω-
ρεῖται ἡ πιὸ γηρασμένη περιοχὴ 
τοῦ κόσμου2. Καὶ ἡ  Ἑλλάδα μας 
πλησιάζει τὸ ποσοστὸ αὐτό.

Ποιὲς λανθασμένες ἰδέες 
γιὰ τὴν τρίτη ἡλικία  

κυκλοφοροῦν

– Οἱ ἡλικιωμένοι ἀποτελοῦν 
μιὰ ὁμοιογενῆ ὁμάδα. – Στὴν 
πραγματικότητα, εἶναι πολὺ 
πιὸ διαφορετικοὶ μεταξύ τους 
ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ νέοι3.  Ὑπάρχουν με-
γάλες διαφορὲς στὶς βιολογικὲς 
ἀλλαγὲς καὶ στὶς ψυχολογικὲς 
ἀντιδράσεις πρὸς αὐτές.

–  Ἡ τρίτη ἡλικία σημαίνει 
ἀρρώστια, ἀδυναμία καὶ ἀπώλεια 
ζωτικότητας. – Οἱ περισσότεροι 
ἡλικιωμένοι διατηροῦν τὴν ὑγεία 
τους καὶ ζοῦν ἱκανοποιητικὴ ζωὴ 
πέρα ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς προσδο-

κίες4. Μόνο τὸ 10% ἀπὸ αὐτοὺς 
εἶναι ἐξαρτημένοι.  Ἡ τρίτη ἡλικία 
εἶναι στάδιο ψυχολογικῆς ἀνά-
πτυξης τοῦ ἡλικιωμένου, ὅπως 
ἡ ἀπόκτηση τῆς ἱκανότητας νὰ 
διακρίνει, νὰ διευκρινίζει, νὰ καλ-
λιεργεῖ σὲ βάθος καὶ νὰ βρίσκει 
τρόπους πῶς νὰ χρησιμοποιεῖ 
ὅ,τι ἔχει ἤδη κατορθώσει στὴ ζωή 
του, νὰ προσφέρει νέες ὀπτικὲς 
γωνίες σὲ σύγχρονα θέματα, νὰ 
προσαρμόζεται στὰ γεγονότα τῆς 
ζωῆς του καί, τὸ σημαντικώτερο, 
νὰ συνεχίσει νὰ ἀγαπᾷ. Διότι ἡ 
ἀγάπη εἶναι ἀγέραστη, δὲν γερνᾷ. 
« Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Β΄ 
Κορ., ιγ΄ 8).  Ὁ ἅγιος  Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος τονίζει: « Ὅταν 
ἐπέλθει τὸ γῆρας, τότε ἡ ἀριστεία 
λαμπροτέρα, τότε ἡ ἀνδραγαθία 
περιφανεστέρα, οὐδὲν ἀπὸ τῆς 
ἡλικίας κωλυομένη»5, δηλαδὴ τὰ 
γηρατειὰ ὡριμάζουν τὸν ἄνθρω-
πο καὶ τὸν κάνουν ἀνδρεῖο.

– Τὴν ἑπομένη τῆς συνταξιο-
δότησής τους ἡμέρα οἱ ἄνθρω-
ποι ξυπνοῦν γερασμένοι.

– Οἱ ἡλικιωμένοι εἶναι ἄκα-
μπτοι, ἀνίκανοι γιὰ νέα μαθή-
ματα. –  Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι 
μαθαίνουν ἴσως σὲ περισσότε-
ρο χρόνο, ἀλλὰ μαθαίνουν τὰ 
δυσκολώτερα. Μαθαίνουν νὰ 
περιμένουν, μαθαίνουν νὰ σι-
ωποῦν, μαθαίνουν νὰ ἀκοῦνε. 
Μαθαίνουν νὰ βλέπουν πίσω, 
νὰ βλέπουν ἐμπρός, νὰ λένε 
«ἀντίο» σὲ ὅ,τι δημιούργησαν, 
κέρδισαν, ἀγάπησαν, καὶ σ᾽ αὐτὴ 
τὴν ἐπίγεια ζωή!5α 

Τί σημαίνουν τά «ὑγιῆ» 
γηρατειά

Ἡ ὑγεία τοῦ ἡλικιωμένου 
ἀτόμου ὁρίζεται βάσει τῆς ἱκανό-

Συμβολὴ στά «ὑγιῆ» γηρατειά 
Χρέος καὶ πρόκληση
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τητάς του νὰ λειτουργεῖ αὐτόνο-
μα μέσα σ᾽ ἕνα δεδομένο κοινω-
νικὸ περιβάλλον.  Ἂν ἕνα ἄτομο 
εἶναι δραστήριο διανοητικὰ καὶ 
κοινωνικά, μπορεῖ νὰ θεωρεῖται 
ὑγιές, ἀκόμη κι ἂν ἔχει κάποιο 
χρόνιο νόσημα.

Ὑγιῆ γηρατειά, ἐξάλλου, θε-
ωροῦνται ἐκεῖνα στὰ ὁποῖα δια-
τηρεῖται καὶ ἡ ψυχικὴ ὑγεία τοῦ 
ἀτόμου. Καὶ αὐτὴ περιλαμβάνει 
συναισθηματικές, γνωστικὲς καὶ 
πνευματικὲς διαστάσεις, καθὼς 
κι ἕνα αἴσθημα αὐτοεκτίμησης6.

Ἡ αὐτοεκτίμηση τοῦ ἡλικι-
ωμένου διατηρεῖται, ὅταν ἀνα-
γνωρίζονται τὰ δικαιώματά του 
καὶ τὰ κατορθώματά του, καὶ ὄχι 
μόνο τὰ προβλήματά του, ὅταν 
τοῦ συμπεριφέρονται μὲ σεβα-
σμό, ἀγάπη καὶ εὐγένεια, ὅταν 
διατηρεῖ τὴν ἐλευθερία λήψης 
ἀποφάσεων καὶ διεύθυνσης τῶν 
ἀτομικῶν του ὑποθέσεων, ὅταν 
ἔχει ἱκανοποιητικὲς διαπροσω-
πικὲς σχέσεις καὶ ὅταν οἱ βα-
σικὲς ἀνάγκες του καλύπτονται 
ἐπαρκῶς7.

Ὁπωσδήποτε, ἡ ἡλικία δὲν 
εἶναι μόνο ὑπόθεση χρόνου. 
Δὲν ὑπολογίζεται μὲ τὶς ρυτίδες. 
Τὸ ἄνοιγμα τοῦ πνεύματος, τὸ 
πλάτεμα τῆς ἀγάπης, ἡ νεότης 

τῆς καρδιᾶς, ὅλα αὐτὰ μετρᾶνε 
περισσότερο στὸν καθορισμὸ 
τῆς ἡλικίας. Γίνεται κανεὶς νέος, 
κάθε φορὰ ποὺ προεκτείνει τὴ 
ζωή του στὴν αἰωνιότητα, ποὺ 
ἀνακαινίζει τὴν καρδιά του, τὴν 
πνευματική του ζωή, ποὺ δὲν 
κολλάει πεισματικὰ στὶς ἰδέες 
του. Κάθε φορὰ ποὺ προσφέρει 
καὶ δέχεται ἀγάπη, ποὺ συγκι-
νεῖται ἀπὸ τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ καὶ 
θαυμάζει τὶς ὀμορφιὲς τῆς δημι-
ουργίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ 
τῆς αἰώνιας νεότητας8.

Φροντίδα τῆς ὑγείας 
τῶν ἡλικιωμένων

Τὰ μεγαλύτερα κλινικὰ προ-
βλήματα τῶν ἡλικιωμένων εἶναι: 
συγχυτικὲς καταστάσεις, ἀκινησία, 
διαταραχὲς αἰσθητηριακῶν λει-
τουργιῶν –ἀκοῆς, ὅρασης, γεύ-
σης–, προβλήματα διατροφῆς, 
πένθος γιὰ ἀπώλεια σημαντικῶν 
προσώπων, κατάθλιψη, ἀπώλεια 
ἐλέγχου τῶν σφιγκτήρων, ψυ-
χικὲς διαταραχές, πολυφαρμακία, 
ἀτυχήματα καὶ ὁ θάνατος9.

Κατὰ τὸ τελικὸ στάδιο τῆς 
ἐπίγειας ζωῆς τῶν ἡλικιωμένων, 
συνιστᾶται ἐξασφάλιση ἄνεσης, 
συντρόφευσης, προσωπικῆς 

προσοχῆς καὶ ὑποστήριξης, μὲ 
ὁδηγὸ τὶς ἑξῆς ἀρχές:

–  Ἀπόλυτος σεβασμὸς τῆς 
ζωῆς.

–  Ἂν ὑπάρχει τρόπος παρά-
τασης τῆς ζωῆς, ἀκόμη καὶ γιὰ 
ἕνα λεπτό, αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει.

– Τὸ πρωτεῖο τὸ ἔχει πάντα 
ἡ ἱερότητα τῆς ζωῆς, καὶ ἀκο-
λουθεῖ ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς15, 
ποὺ γι᾽ αὐτὴ δὲ μειώνεται ποτὲ 
ἡ φροντίδα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον.

Ἡ ἑλληνικὴ καὶ χριστιανικὴ 
φιλοσοφία γιὰ τὰ γηρατειά

Ἡ φιλοσοφικὴ θεώρηση τῶν 
γηρατειῶν εἶναι ἀπαύγασμα τῆς 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, 
τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πνευματι-
κοῦ πολιτισμοῦ, καὶ ἀποτελεῖ 
μιὰ πλούσια, ζωντανὴ καὶ βι-
ωματικὴ παράδοση. Αὐτὴ τὴν 
παράδοση ἔχουμε χρέος νὰ τὴ 
γνωρίσουμε, νὰ τὴ ζήσουμε καὶ 
νὰ τὴ μεταλαμπαδεύσουμε στὶς 
νεώτερες γενιές.

Στὴν ἀρχαία  Ἑλλάδα οἱ ἡλι-
κιωμένοι ἦταν σεβαστὰ πρόσω-
πα καὶ ἀπολάμβαναν τιμὴ καὶ 
προστασία.  Ἡ κοινωνία τοὺς 
χρησιμοποιοῦσε γιὰ τὴ σοφία, 
τὴ σύνεση, τὴν ὥριμη κρίση καὶ 

K
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γιὰ ὅσα πράγματα ἔχουν ἀξία στὴ ζωὴ καὶ γιὰ κεῖνα ποὺ δὲν ἔχουν.
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τὶς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς τους.  Ἡ 
λέξη «γέρων» ἦταν τίτλος τιμῆς. 
Στὰ ὁμηρικὰ ἔπη βλέπουμε τοὺς 
γέροντες νὰ τιμῶνται μὲ τὸ ἀξί-
ωμα τοῦ γερουσιαστοῦ καὶ τοῦ 
πρεσβευτοῦ, ποὺ προῆλθαν ἀπὸ 
τὴν ἔννοια τοῦ γέροντα, τοῦ πρε-
σβύτερου, τοῦ ἡλικιωμένου.

Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ 
ἐνδιαφέρον τοῦ Πλάτωνα10 νὰ 
συζητᾷ μὲ ἡλικιωμένους: «Χαί-
ρω διαλεγόμενος τοῖς σφόδρα 
πρεσβύταις...», διότι σκέπτομαι 
ὅτι πρέπει νὰ ζητοῦμε πληρο-
φορίες ἀπὸ αὐτούς, ἀφοῦ ἔχουν 
πρωτύτερα ἀπὸ μᾶς περάσει μιὰ 
ὁδὸ ποὺ ἴσως κι ἐμεῖς θὰ ἔχουμε 
νὰ διατρέξουμε, τί λογῆς εἶναι 
αὐτὸς ὁ δρόμος, σκληρὸς καὶ 
κοπιαστικὸς ἢ ἀναπαυτικὸς καὶ 
εὐκολοπόρευτος.

Στὴν ἀρχαία Σπάρτη οἱ ἡλι-
κιωμένοι ἀπολάμβαναν μεγά-
λη τιμή. Στὶς ἐπίσημες ἑορτὲς 
σχηματίζονταν τρεῖς χοροί, γιὰ 
νὰ τιμήσουν τὶς τρεῖς ἡλικίες, τὴ 
γεροντική, τὴ μέση καὶ τὴ νεα-
νική, καὶ νὰ διατηρήσουν τὴν 
ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν γε-
νεῶν.  Ὁ χορὸς τῶν γερόντων 
τραγουδοῦσε: « Ἄμες ποτ᾽ ἦμες 
ἄλκιμοι νεανίαι» (Κάποτε ἤμα-
σταν κι ἐμεῖς εὔρωστοι νέοι). 
Καὶ ὁ χορὸς τῆς μέσης ἡλικίας 
ἀπαντοῦσε: « Ἄμμες δὲ γ᾽ εἰμέν, 
αἰ δὲ λῇς πεῖραν λάβε» (Τώρα, 

βέβαια, εἴμαστε ἐμεῖς. Κι ἂν θέ-
λετε, τολμῆστε νὰ δοκιμάσετε). 
Τελευταῖοι δὲ τραγουδοῦσαν 
οἱ νέοι τὴν περίφημη φράση: 
« Ἄμμες δὲ γ᾽ ἐσόμεθα πολλῷ 
κάρρονες» (Καὶ μεῖς, βέβαια, θὰ 
γίνουμε πολὺ καλύτεροί σας)11.

Ἕνας ἀρχαῖος ἑλληνικὸς νό-
μος τονίζει κατηγορηματικά:  
« Ἡ πόλις, ἐάν τις γέροντας γονέ-
ας μὴ θεραπεύῃ, δίκην αὐτῷ ἐπι-
τίθησι καὶ ἀποδοκιμάζουσα οὐκ 
ἐᾷ ἄρχειν»12. Κανένας δὲν ἦταν 
δυνατὸν νὰ ἀναλάβει δημόσιο 
ἀξίωμα, ἂν δὲν ἀποδείκνυε προ-
ηγουμένως ὅτι εἶχε ἐκπληρώσει 
τὸ χρέος του πρὸς τοὺς γέροντας 
γονεῖς του. Χαρακτηριστικὸ καὶ 
συγκινητικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα 
τοῦ Αἰνεία, ὁ ὁποῖος, ὅταν ὑπο-
χρεώθηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὴν 
Τροία, διάλεξε τὸ πολυτιμώτερο 
πρᾶγμα γι᾽ αὐτόν: νὰ μεταφέρει 
στοὺς ὤμους του τὸν γέροντα 
πατέρα του.

Ἡ τιμὴ τῶν γονέων ὡς 
καθῆκον συγκαταλέγεται μεταξὺ 
τῶν δέκα ἐντολῶν τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης: «Τίμα τὸν πατέρα σου 
καὶ τὴ μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γέ-
νηται, καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ 
τῆς γῆς» ( Ἔξοδος, κ΄ 12).

Ἡ Σοφία Σειρὰχ συμβουλεύει: 
«Μὴ ἀστόχει διηγήματος γερό-
ντων... ὅτι παρ᾽ αὐτῶν μαθήσει 
σύνεσιν» (η΄ 9).

Ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος δι-
δάσκει: «Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπι-
πλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πα-
τέρα... πρεσβυτέρας ὡς μητέρας» 
(Α΄ Τιμ., ε΄ 1).

Ὁ ἅγιος Κύριλλος  Ἰεροσολύ-
μων γράφει: «Χριστιανῶν εὐσέ-
βεια ἐνάρετος πρώτη τὸ τιμᾶν 
τοὺς γεννήτορας... Κἄν γὰρ τὰ 
πλεῖστα τούτοις ἀποδῶμεν, ἀλλ᾽ 
ἀντιγεννῆσαι τούτους οὐδέποτε 
δυνησόμεθα»13.

Ὁ Μέγας Βασίλειος στὶς  Ὁμι-
λίες του εἰς τὴν  Ἑξαήμερον γρά-
φει: « Ἡ φροντίδα γιὰ τοὺς γερα-
σμένους πελαργοὺς θὰ ἀρκοῦσε 
νὰ κάνει τὰ παιδιὰ νὰ ἀγαποῦν 
τοὺς πατέρες τους. [...] Οἱ πελαρ-
γοί, ὅταν ὁ γονιός τους γυμνω-
θεῖ τελείως ἀπὸ τὴν πτερόρροιαν 
τοῦ γήρατος, τὸν βάζουν ἀνάμεσά 
τους καὶ τὸν ζεσταίνουν μὲ τὰ πτε-
ρά τους· καὶ τοῦ ἑτοιμάζουν τὶς 
τροφὲς καὶ τὸν βοηθοῦν ἀκόμη 
καὶ εἰς τὴν πτῆσιν, σηκώνοντάς 
τον ἁπαλὰ μὲ τὴν πτέρυγα ἕνας ἐκ 
δεξιῶν καὶ ἄλλος ἐξ ἀριστερῶν...  
Ὥστε μερικοὶ καὶ τὴν ἀνταπόδοση 
τῶν εὐεργεσιῶν τὴν ὀνομάζουν 
“ἀντιπελάργωσιν”»14.

Στὴ βυζαντινὴ περίοδο συνα-
ντοῦμε γιὰ πρώτη φορὰ κοινω-
νικὴ φροντίδα τῶν ἡλικιωμένων. 
Τὸ πρῶτο γηροκομεῖο ἱδρύθηκε 
ἀπὸ τὸν Βασίλειο στὸ θαυμαστὸ 
νοσηλευτικὸ συγκρότημα, τὴ 

K
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Ὁπωσδήποτε, ἡ ἡλικία δὲν εἶναι μόνο ὑπόθεση χρόνου. 

Δὲν ὑπολογίζεται μὲ τὶς ρυτίδες. Τὸ ἄνοιγμα τοῦ πνεύματος, τὸ πλάτεμα 
τῆς ἀγάπης, ἡ νεότης τῆς καρδιᾶς, ὅλα αὐτὰ μετρᾶνε περισσότερο 

στὸν καθορισμὸ τῆς ἡλικίας. Γίνεται κανεὶς νέος, κάθε φορὰ 
ποὺ προεκτείνει τὴ ζωή του στὴν αἰωνιότητα, ποὺ ἀνακαινίζει τὴν καρδιά 
του, τὴν πνευματική του ζωή, ποὺ δὲν κολλάει πεισματικὰ στὶς ἰδέες του. 

Κάθε φορὰ ποὺ προσφέρει καὶ δέχεται ἀγάπη, ποὺ συγκινεῖται 
ἀπὸ τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ καὶ θαυμάζει τὶς ὀμορφιὲς τῆς δημιουργίας. 

Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς αἰώνιας νεότητας.
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«Βασιλειάδα». Στὴν  Ἀθήνα, τὸ 
πρῶτο γηροκομεῖο ἱδρύθηκε ἐπὶ 
Τουρκοκρατίας ἀπὸ τὴν  Ὁσία 
Φιλοθέη.

Ὁ διάλογος 
μὲ τοὺς ἡλικιωμένους

Οἱ γενικὲς ἀρχὲς διαλόγου 
μὲ τοὺς ἡλικιωμένους εἶναι: δι-
άθεση χρόνου γιὰ ἐπικοινωνία, 
σαφήνεια, συντομία, ἁπλότητα, 
ἀκρίβεια καὶ πληρότητα. Πιὸ 
ἀναλυτικὲς ἀρχὲς εἶναι:

– Λεπτή, φιλική, ἤρεμη προ-
σέγγιση.  Ὑπομονή, ποτὲ βιασύ-
νη.

–  Ὁ ἐπισκέπτης πρέπει νὰ 
λέει ποιὸς εἶναι. Ποτὲ νὰ μὴν 
τοῦ κάνει τὸ τέστ: «Βρὲς ποιὸς 
εἶμαι».

– Κλείσιμο τοῦ ραδιοφώνου 
καὶ τῆς τηλεόρασης.

– Μιὰ ἐρώτηση ἢ φράση νὰ 
λέγεται μὲ συντομία. Κι ἂν χρει-
αστεῖ, νὰ ἐπαναληφθεῖ, πάντα μὲ 
τὶς ἴδιες ἀκριβῶς λέξεις.

– Μὲ τὴ λεκτικὴ ἐπικοινω-
νία, ταὐτόχρονη ἐπίδειξη τῶν 
κατάλληλων ἀντικειμένων γιὰ 
κατανόηση τῶν λεγομένων (π.χ. 
μπισκότα, πετσέτα, πουλόβερ).

– Προώθηση τοῦ προσανα-
τολισμοῦ στὴν πραγματικότητα, 
μὲ τὴν τοποθέτηση σὲ ἐμφανὲς 
μέρος μεγάλου ρολογιοῦ, ἡμε-
ρολογίου, τοῦ διαιτολόγιου κά-
θε ἡμέρας.

– Τοποθέτηση ἀγαπημένων 

ἀντικειμένων τοῦ ἡλικιωμένου 
στὸ δωμάτιό του, π.χ. φωτο-
γραφιῶν τῆς οἰκογένειας μὲ τὸ 
ὄνομα τοῦ κάθε προσώπου σὲ 
ἀντίστοιχη ἐτικέττα, γιὰ ἐνίσχυση 
τῆς ἄνεσης καὶ τῆς μνήμης.

–  Ἀπασχόληση τοῦ ἡλικιω-
μένου μὲ συχνὲς ἀναμνηστικὲς 
ἀσκήσεις, ἀνασκαλεύοντας πα-
λιὲς ἐμπειρίες, κατὰ προτίμηση 
εὐχάριστες.

– Ἀποφυγὴ λογομαχίας καὶ 
ἀμφισβήτησης τῆς πραγματικό-
τητας, τῶν παραπόνων του ἢ 
τῶν μυθοπλαστικῶν διηγήσεών 
του. Μπορεῖ νὰ γίνουν κάποιες 
διορθώσεις μὲ πολλὴ εὐγένεια 
καὶ διάκριση, καὶ νὰ ἀποσπαθεῖ 
ἡ προσοχὴ τοῦ ἡλικιωμένου σὲ 
κάτι ἄλλο. Σκοπὸς ἡ ἐλάττωση 
τοῦ ἄγχους καὶ ἡ πρόληψη ἐπι-
θετικότητας.

– Προσοχὴ στὸ τί λέμε καὶ 
πῶς τὸ λέμε στὸν ἡλικιωμένο15.

Ἐπίλογος

Ὅλοι μποροῦμε νὰ συντε-
λέσουμε στὴν ὑποστήριξη τῆς 
ὑγείας καὶ τῆς ποιότητας τῆς 
ζωῆς τῶν ἡλικιωμένων, ὅταν 
πιστεύουμε ὅτι τὰ γηρατειὰ 
ἔχουν μοναδικὸ νόημα γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο, ὅταν ἀτενίζουμε τὴν 
τρίτη ἡλικία ὡς διάβαση ἀπὸ τὴ 
δραστηριότητα στὴν ἤρεμη καὶ 
εἰρηνικὴ διαβίωση καὶ ὡς ὁδὸ 
μετάβασης ἀπὸ τὴν πρόσκαιρη 
ζωὴ στὴν αἰωνιότητα, ὡς τὸ Μέ-

γα Σάββατο, τὴν παραμονὴ τῆς 
Λαμπρῆς, τὴν προσμονὴ μιᾶς 
ἔνδοξης ἀνάστασης.

Ἡ ἀκρόαση τῆς σοφίας καὶ 
τῆς πείρας τῶν ἡλικιωμένων, 
ποὺ εἶναι ἀπόσταγμα τῶν 70 ἢ 
80 ἢ 90 ἐτῶν ζωῆς, μπορεῖ νὰ 
ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη ἀμοιβή μας 
ἀπὸ τὴν προσωπικὴ σχέση μὲ 
ἡλικιωμένους16. Κάθε περίοδος 
τῆς ζωῆς ἔχει τὴ σημασία της 
καὶ τὴν ὀμορφιά της. Ποιὸς μᾶς 
εἶπε πὼς ἡ γέρικη μηλιὰ δίνει καὶ 
γέρικα μῆλα;  Ἡ λαμπάδα, εἴτε 
στὴν ἀρχὴ εἴτε στὴ μέση εἴτε στὸ 
τέλος βρίσκεται, σημασία ἔχει νὰ 
δίνει φλόγα. Κι αὐτὴ ἡ φλόγα 
φωτίζει καὶ θερμαίνει, σ᾽ ὅποιο 
στάδιο κι ἂν εἶναι.

Στὸ ὀλυμπιακὸ στάδιο τῶν 
χριστιανικῶν ἀγώνων δὲν ὑπάρ-
χουν κερκίδες οὔτε θέσεις γιὰ 
θεατές. Μόνο στίβος. Οἱ ἀρχὲς 
καὶ τὰ ἰδανικὰ δὲν πᾶνε διακο-
πές, δὲν γερνοῦν, δὲν παίρνουν 
σύνταξη. Καὶ ὁ χριστιανισμὸς 
δὲν ἔχει ἀπόμαχους οὔτε συντα-
ξιούχους ( Ἄγγελμα τῆς  Ἡμέρας, 
26/3/2006).

Ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος παρατηρεῖ: «Τὸ γὰρ 
γῆρας ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἄχρη-
στον, ἐν δὲ τῇ  Ἐκκλησίᾳ καὶ τοῖς 
τῆς ἀρετῆς πόνοις χρησιμώτα-
τον»17 (παράδειγμα ὁ  Ἀβραάμ, 
ὁ  Ἐλεάζαρ καὶ τόσοι ἅγιοι καὶ 
μάρτυρες).

Τὸ θέμα καταλήγει μὲ τρία 
μηνύματα:
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Ὅλοι μποροῦμε νὰ συντελέσουμε στὴν ὑποστήριξη τῆς ὑγείας

καὶ τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς τῶν ἡλικιωμένων, ὅταν πιστεύουμε ὅτι 
τὰ γηρατειὰ ἔχουν μοναδικὸ νόημα γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν ἀτενίζουμε 

τὴν τρίτη ἡλικία ὡς διάβαση ἀπὸ τὴ δραστηριότητα στὴν ἤρεμη 
καὶ εἰρηνικὴ διαβίωση καὶ ὡς ὁδὸ μετάβασης ἀπὸ τὴν πρόσκαιρη ζωὴ 
στὴν αἰωνιότητα, ὡς τὸ Μέγα Σάββατο, τὴν παραμονὴ τῆς Λαμπρῆς, 

τὴν προσμονὴ μιᾶς ἔνδοξης ἀνάστασης.
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α)  Ὁ ἡλικιωμένος εἶναι μιὰ 
μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη βι-
οψυχοκοινωνικὴ καὶ πνευματικὴ 
ὕπαρξη, καὶ χρειάζεται ὁλικὴ 
προσέγγιση.

β)  Ἡ φροντίδα τοῦ ἡλικιωμέ-
νου εἶναι καθῆκον, τιμὴ καὶ προ-
νόμιο, ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρει 
ἀνακούφιση, χαρὰ καὶ ἐλπίδα, 
καθὼς καὶ νὰ ἀναζωπυρώνει 
τὸ νόημα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς 
ἀκόμα καὶ στὸ τελικὸ στάδιο, 
ὁπότε μπορεῖ νὰ ἰσχύει τό:

Μπροστὰ σὲ τέτοιο ἡλιόγερμα
ντροπὴ τὸ φῶς τῆς μέρας.

Καὶ νὰ τονώνεται ἡ βεβαιό-
τητα ὅτι:

« Ὁ θάνατος δὲν ἀφαιρεῖ τὸ φῶς,
ἁπλῶς σβήνει τὴ λάμπα,
γιατὶ ζυγώνει τὸ χάραμα»

(Στ. Δημούλη).

γ) Χρέος καὶ πρόκληση νὰ 
ἀνακουφίζουμε τὸν ἡλικιωμέ-
νο, ὥστε, καθὼς διαβαίνει τὴν 
τελευταία περίοδο τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς του, νὰ ξαναδιαβάζει καὶ 
νὰ διορθώνει τὸ βιβλίο τῆς ζωῆς 
του, νὰ βιώνει τὴ μεταμόρφωση 
τῆς ζωῆς του σὲ ὕμνο ἀγάπης 
καὶ ταπεινῆς προσευχῆς18, νὰ 
ἐπιτυγχάνει τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν 
μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὴν πίστη νὰ 
προσμένει

«στὸ φῶς μιᾶς νέας ζωῆς, 
ἀθάνατης

ν᾽ ἀνοίξει ὁ νοῦς τὰ βλέφαρά 
του».

(Γ. Βερίτης)

Τελειώνοντας, τόσο γιὰ τὸν 
ἑαυτό μας, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς 

ἀδελφούς μας, «χριστιανὰ τὰ 
τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, 
ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά... παρὰ 
τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα».
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διακοπές, δὲν γερνοῦν, δὲν παίρνουν σύνταξη. Καὶ ὁ χριστιανισμὸς δὲν 
ἔχει ἀπόμαχους οὔτε συνταξιούχους ( Ἄγγελμα τῆς  Ἡμέρας, 26/3/2006).
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Ἡμέρα μνήμης τοῦ  Ἐθνι-
κοῦ μας Ποιητῆ Διονυ-
σίου Σολωμοῦ εἶναι ἡ 

9η Φεβρουαρίου κάθε ἔτους. 
Τὴν ἡμερομηνία αὐτὴ τοῦ ἔτους 
1857, ὁ Διονύσιος Σολωμός, σὲ 
ἡλικία 59 ἐτῶν, ἀπεβίωσε στὴν 
Κέρκυρα. Πένθησε κλῆρος καὶ 
λαός.  Ἡ  Ἰόνια Βουλὴ διέκοψε 
τὴ συνεδρίασή της, ἔκλεισε τὸ 
θέατρο, καὶ ὁ Δῆμος ἀποφάσισε 
τὴ διακοπὴ ἑορτῶν καὶ θεαμάτων 
τῶν  Ἀπόκρεω μέχρι τῆς ταφῆς.  
Ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου συγκίνησε 
τὸ Πανελλήνιο καὶ στὴν Εὐρώπη 
λύπησε τοὺς παλαιοὺς φίλους 
τοῦ Ποιητῆ.  Ὁ λαὸς θρήνησε τὸν  
Ὑμνητὴ καί «ψάλτη» τῆς  Ἐλευ-
θερίας.  Ἦταν ἐκεῖνος πού «μὲς 
στὸ  Ἅγιο Βῆμα τῆς ψυχῆς», ὅσο 
ζοῦσε, οἰκοδομοῦσε τὴν ἀληθινὴ  
Ἑλλάδα, κάνοντας πράξη τὸ πα-
ράγγελμά του: «Κλεῖσε μέσα 
στὴν ψυχή σου τὴν  Ἑλλάδα καὶ 
θὰ αἰσθανθῇς νὰ λαχταρίζῃ ἐντός 
σου κάθε εἶδος μεγαλείου». Κι 
ἔγινε ὁ Διονύσιος Σολωμὸς ὁ «γε-
νάρχης τοῦ νεοελληνικοῦ πνευ-
ματικοῦ πολιτισμοῦ», ὅπως τὸν 
ἀποκαλεῖ ὁ  Ὀδυσσέας  Ἐλύτης.

Ἕνας ἐθνομάρτυρας πέθαινε 
τὸ 1798, ὁ Ρήγας Φεραῖος, καὶ τὸν 

ἴδιο χρόνο ἕνας ἐθνικὸς Ποιητὴς 
γεννιόταν στὴ Ζάκυνθο. Παιδὶ τοῦ 
ἡλικιωμένου κόντε Νικολάου Σο-
λωμοῦ καὶ τῆς νεαρῆς κοπέλας 
τοῦ λαοῦ  Ἀγγελικῆς Νίκλη, ὁ 
Διονύσιος ἔμαθε τὰ πρῶτα γράμ-
ματα στὸ νησί του, καὶ τὰ πρῶτα 
ἑλληνικὰ μὴ λαϊκὰ κείμενα ποὺ 
γνώριζε ἦταν λόγια ἐκκλησια-
στικά, προσευχὲς καὶ ὕμνοι. Σὲ 
ἡλικία δέκα ἐτῶν, συνοδευό-
μενος ἀπὸ τὸν  Ἰταλὸ δάσκαλό 
του, ἱερωμένο Don Santo Rossi, 
σπουδάζει στὴν  Ἰταλία ἐπὶ μία δε-
καετία στὸ Λύκειο τῆς Κρεμόνας 
καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Παβί-
ας Κλασική ( Ἑλληνική-Λατινική) 
Φιλολογία,  Ἰταλικὴ Φιλολογία 
καὶ μαθήματα Νομικῆς. Τὸ 1818, 

ἀφήνοντας στὴν  Ἰταλία δεσμοὺς 
φιλίας καὶ νεότητας, εὔθυμος, 
εὐσυγκίνητος, πλούσιος, γεμά-
τος νοσταλγία, ἐπιστρέφει στὴν 
πατρίδα του πλουτισμένος ἀπὸ 
τὸ ἄνθος τῆς ἰταλικῆς σοφίας καὶ 
γίνεται τὸ κέντρο τῆς πνευματικῆς 
καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῆς Ζακύν-
θου.

Μιλᾷ θαυμάσια τὴν ἰταλική, 
σχεδιάζει καὶ γράφει ποιήματα 
στὴν ξένη γλώσσα.  Ἀπὸ παιδὶ 
αἰσθάνθηκε τὰ πρῶτα ὁρμήμα-
τα τῆς φιλελεύθερης ψυχῆς του 
πρὸς τὴν ποίηση καὶ πρωτάκουσε 
τὴ μυστηριώδη φωνὴ τῆς φύσης 
νὰ τὸν καλεῖ, γιὰ νὰ γίνει ὁ καλύ-
τερος ἑρμηνευτής της. Παρόμοια 
κι ὁ νοῦς του ἄνοιξε πρὸς τὰ κάλ-

Διονύσιος Σολωμός 
Ὁ Ποιητὴς τῆς  Ἐλευθερίας

K
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Ἡμέρα μνήμης τοῦ  Ἐθνικοῦ μας Ποιητῆ 

Διονυσίου Σολωμοῦ εἶναι ἡ 9η Φεβρουαρίου 
κάθε ἔτους. Τὴν ἡμερομηνία αὐτὴ τοῦ ἔτους 

1857, ὁ Διονύσιος Σολωμός, σὲ ἡλικία 59 ἐτῶν, 
ἀπεβίωσε στὴν Κέρκυρα.
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 Ὁ λαὸς θρήνησε τὸν  Ὑμνητὴ καί «ψάλτη» τῆς  Ἐλευθερίας. 

 Ἦταν ἐκεῖνος πού «μὲς στὸ  Ἅγιο Βῆμα τῆς ψυχῆς», ὅσο ζοῦσε, 
οἰκοδομοῦσε τὴν ἀληθινὴ  Ἑλλάδα, κάνοντας πράξη τὸ παράγγελμά του: 

«Κλεῖσε μέσα στὴν ψυχή σου τὴν  Ἑλλάδα καὶ θὰ αἰσθανθῇς 
νὰ λαχταρίζῃ ἐντός σου κάθε εἶδος μεγαλείου». Κι ἔγινε ὁ Διονύσιος 
Σολωμὸς ὁ «γενάρχης τοῦ νεοελληνικοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ», 

ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ ὁ  Ὀδυσσέας  Ἐλύτης.
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λη τῆς Τέχνης.  Ἀλλὰ διστάζει νὰ 
γράψει στὴν  Ἑλληνική. Δὲν τὴ 
διδάχτηκε ποτὲ συστηματικά. 

Κι ὅμως, ῥέει μέσα του ὁ 
ρυθμὸς τῆς μητρικῆς-λαϊκῆς 
γλώσσας, καὶ γράφει τὰ πρῶτα 
δροσερόπνοα ἑλληνικὰ ποιήμα-
τα, ὅπως τήν «Ξανθούλα», τήν  
« Ἀγνώριστη», τήν « Ἀνθούλα»... 
Μὲ τὴν ἐνθάρρυνση τοῦ Σπύρου 
Τρικούπη μελετᾷ δημοτικὴ ποίη-
ση, κρητικὴ λογοτεχνία, Χριστό-
πουλο, κι ἀκούει τὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα ποὺ ἀντιλαλεῖ ὁλοζώ-
ντανη γύρω του. «Μήγαρις ἔχω 
ἄλλο στὸ νοῦ μου πάρεξ ἐλευ-
θερία καὶ γλῶσσα», ὁμολογεῖ 
στόν «Διάλογό» του. Θέλει νὰ 
ὑποταχθεῖ πρῶτα στὴ γλῶσσα 
τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ τὴν ὑποτάξει μὲ 
τὴ σειρά του καὶ νὰ ἐκφράσει τὸν 
πλοῦτο τῶν ἰδεῶν του.  Ἀγωνίζε-
ται νὰ διαμορφώσει λογοτεχνικὴ 
γλῶσσα. Καὶ τὸ κατόρθωσε τό-
σο, ὥστε νὰ γράφει ὁ φίλος του 
Πολυλᾶς: «Τὰ στενὰ ὅρια τῆς 
κοινῆς μας γλώσσας ἀνέβασε 
στὰ ὕψη τῶν ἰδεῶν του». Μελε-
τοῦσε ἐξάλλου τὴν  Ἁγία Γραφή, 
τοὺς Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας καὶ 
γνώριζε ὑμνογραφικὰ κείμενα 
τῆς  Ὀρθοδοξίας. Τοῦ ἄρεσε νὰ 
ἀποστηθίζει τοὺς Ψαλμούς, τὸν  
Ἱερεμία καὶ τὸν  Ἰώβ, νὰ ψάλλει 
ἐκκλησιασικοὺς ποιητές, ὅπως 
τὸν  Ἰωάννη Δαμασκηνό καὶ τὸν 
Κοσμᾶ Μαϊουμᾶ. Τὸν διακατεῖχε 
βαθιὰ θρησκευτικὴ πίστη καὶ δογ-
ματικὴ προσήλωση.

Ἐν τῷ μεταξὺ ξεσπᾷ ἡ  Ἑλλη-
νικὴ  Ἐπανάσταση. Βροντοῦν τὰ 
καρυοφίλια στὸν Μοριᾶ, ἀπένα-
ντι ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, κι ἕνας ἔρω-
τας ἐλευθερίας δονεῖ τὴν καρδιὰ 
τοῦ Ποιητῆ. Δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ 
στιχουργικὰ παιχνίδια, ἐρωτικὰ 
καὶ σάτιρες. Πνεῦμα φιλελεύθε-
ρο ὁ Σολωμός, διδάχθηκε στὴν  
Ἰταλία τὶς ἰδέες τῆς ἐλευθερίας, 
κι ἡ  Ἑλληνικὴ ἱστορία ξαφνικὰ 
ἔγινε κίνητρο, γιὰ νὰ μεταβάλει 
ὁ Ποιητὴς τὴν πένα του σὲ σπαθί. 

Καὶ γράφει τὸν « Ὕμνον εἰς τὴν  
Ἐλευθερίαν» μέσα σ᾽ ἕνα μῆνα 
– κατὰ τὸ τρίτο ἔτος τοῦ  Ἀγῶνα 
(1823), ὅταν ἔζησε τὸν παλμὸ καὶ 
τὴν ἀγωνία τοῦ ἐπαναστατημέ-
νου  Ἔθνους. Τὴ δόξα τῆς Τριπο-
λιτσᾶς, τὴ μάχη τῆς Κορίνθου, τὴν 
ἀπόκρουση τῶν Τούρκων ἀπὸ 
τὸ Μεσολόγγι τὴν παραμονὴ 
τῶν Χριστουγέννων, τὰ ναυτικὰ 
κατορθώματα, τὸ μαρτύριο τοῦ 
Πατριάρχη καὶ χιλιάδες ἀθώων 

θυμάτων δίπλα στὰ αἵματα χιλιά-
δων ἡρώων... Μιὰ βαθιὰ ἐσω-
τερικὴ δύναμη τοῦ φτερώνει τὴ 
φαντασία. Προβάλλει τὴν  Ἐλευ-
θερία πολεμικὴ καὶ μαχητική. Τὴν 
ταὐτίζει μὲ τὴν  Ἑλλάδα ν᾽ ἀνα-
σταίνεται ἀπ᾽ τὰ ἱερὰ κόκκαλα 
τῶν  Ἑλλήνων, μὲ ἀποφασιστι-
κότητα νὰ μετρᾷ τὴ γῆ, νὰ κτυπᾷ 
μὲ τὸ σπαθί, ν᾽ ἀστράφτει ἀπὸ 
οὐράνιο φῶς, νὰ γίνεται θεϊκὴ μὲ 

τὸ ἀγκάλιασμά της ἀπ᾽ τὴ Θρη-
σκεία.  Ἄλλοτε παίζει τὴν ἥμερη 
φλογέρα κι ἄλλοτε τὴν πολεμικὴ 
σάλπιγγα.  Ἡ φωνή της γίνεται κά-
που φωνὴ προφήτη καὶ παντοῦ 
σὰν ὁρμητικὸς χείμαρρος χύνει 
τὴ δύναμη ἢ ἁπλώνει τὴ χάρη της 
καὶ συμβουλεύει τοὺς  Ἕλληνες 
νὰ μονοιάσουν ἢ διδάσκει τοὺς 
ἡγεμόνες τῆς Εὐρώπης τὴν ἀξία 
ποὺ ἔχει ὁ Σταυρός, τὸ σύμβο-
λο τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὑπὲρ τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς ἑνότητας.  Ἡ φλο-
γερὴ ψυχὴ τοῦ Ποιητῆ ὑμνεῖ τὴν  
Ἐθνικὴ  Ἐλευθερία! 

Ζωγραφιὰ ὁ λόγος, τὸ ὕφος 
ἐνθουσιαστικό, ὁ ρυθμὸς ἐπα-
ναστατικός.  Ἡ ψυχή, ὁ νοῦς καὶ 
τὸ πάθος τοῦ Ποιητῆ γιὰ λευτε-
ριά χύνεται μέσα στὸν στίχο καὶ 
συγκλονίζει τὸν ἀναγνώστη.  Ὁ 
Πολυλᾶς ὀνόμασε τὸν « Ὕμνο» 
ὡς «τὸν πρῶτο γνήσιο καρπὸ τῆς 
ἑλληνικῆς φαντασίας ὕστερα ἀπὸ 
εἴκοσι αἰῶνες μαρασμοῦ της», καὶ 

ὁ Σολωμὸς μὲ θέρμη ἐπιθυμεῖ 
νὰ ἐκδοθεῖ αὐτὴ ἡ σύνθεσή του 
καὶ νὰ μεταφραστεῖ στὶς εὐρω-
παϊκὲς γλῶσσες, γιὰ νὰ κινήσει 
τὴ συμπάθεια τῶν Φιλελλήνων 
ὑπὲρ τοῦ  Ἐθνικοῦ  Ἀγῶνα.  Ὁ 
ὕμνος μελοποιήθηκε –καὶ οἱ 158 
στροφές– ἀπὸ τὸν μουσικὸ Νι-
κόλαο Μάντζαρο, καὶ οἱ πρῶτες 
στροφὲς ἀποτέλεσαν ἀπὸ τὸ 1863 
τὸν  Ἐθνικό μας  Ὕμνο, ποὺ ὅταν 

K

K
Θέλει νὰ ὑποταχθεῖ πρῶτα στὴ γλῶσσα 

τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ τὴν ὑποτάξει μὲ τὴ σειρά του 
καὶ νὰ ἐκφράσει τὸν πλοῦτο τῶν ἰδεῶν του.  

Ἀγωνίζεται νὰ διαμορφώσει λογοτεχνικὴ 
γλῶσσα. Καὶ τὸ κατόρθωσε τόσο, 

ὥστε νὰ γράφει ὁ φίλος του Πολυλᾶς:  
«Τὰ στενὰ ὅρια τῆς κοινῆς μας γλώσσας 

ἀνέβασε στὰ ὕψη τῶν ἰδεῶν του».
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ἀνακρούεται σκιρτοῦν τὰ σπλά-
χνα μας.

Κι ὁ Ποιητής μας συνεχίζει 
κατὰ τὰ ἔτη 1863-1828 τὰ ὑψηλὰ 
συνθέματα, μὲ τὰ ὁποῖα ὑμνεῖ 
τὴν  Ἐπανάσταση, διδάσκει καὶ 
ἐνθουσιάζει τὸ  Ἔθνος. Αὐτῆς 
τῆς ἐποχῆς ἔργα του εἶναι, ἀνά-
μεσα σὲ ἄλλα, «Τὸ τραγούδι τοῦ 
Μπάυρον», γιὰ νὰ ὑμνήσει ὅσους 
«ἐπράξανε λαμπρά», ὁ «Διάλο-
γος» (πεζό), γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴ 
γλωσσικὴ ἐλευθερία, « Ἡ Γυναίκα 
τῆς Ζάκυνθος» (πεζό), γιὰ νὰ ἀνα-
δείξει τὴν κοινωνικὴ ἐλευθερία, « 
Ἡ Φαρμακωμένη» γιὰ νὰ στηλι-
τεύσει τὴν κοινωνικὴ καταλαλιά, 
ἐνῷ παράλληλα σχεδιάζονται οἱ 
« Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι» 
καὶ ὁ «Λάμπρος».  Ὁ Ποιητὴς 
δηλαδὴ τοποθετεῖ τὸν ἑαυτό του 
ἀπέναντι στὰ μεγάλα προβλήμα-
τα τῆς  Ἐλευθερίας καὶ τῆς Δικαιο-
σύνης, τῆς Πολιτικῆς  Ἀρετῆς καὶ 
τῆς  Ἐθνικῆς  Ἑνότητας. Κοντὰ σ᾽ 
αὐτά, ἀντιμετωπίζει τὰ μεγάλα 
ἐπίσης προβλήματα τοῦ Λόγου 
καὶ τῆς Τέχνης, ἐνῷ μὲ τὴν ἐπιμο-
νή του κατορθώνει νὰ συνδυάσει 
τὴν πιὸ τέλεια μορφὴ μὲ τὸ πιὸ 
ὑψηλὸ περιεχόμενο.  Ὡριμάζει 
συνεχῶς μέσα ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες 
τοῦ  Ἔθνους του καὶ ἀνοίγει τὰ 
ποιητικὰ φτερά του μὲ τὴ μελέτη 
τοῦ γερμανικοῦ ἰδεαλισμοῦ.

Τὸ 1826 ἡ παρατεινόμενη πο-
λιορκία τοῦ Μεσολογγίου καὶ ὁ 
ἡρωισμὸς τῶν μαχητῶν «ἀντι-
χτυποῦσε στὴν ψυχὴ τοῦ Ποι-
ητῆ», καθώς «ἔτρεμε ἡ Ζάκυνθο 
ἀπ᾽ τὸ κανόνισμα τὸ πολύ», καί 
«κάποιες γυναῖκες Μεσολογγί-
τισσες» γύριζαν στοὺς δρόμους 
τοῦ νησιοῦ του ζητιανεύοντας 
γιὰ τοὺς πολιορκημένους.  Τότε 
μὲ ἔνταση ξεπήδησε ἀπὸ μέσα 
του ἡ ἔμπνευση καὶ σχεδίασε 
(σὲ τρία σχεδιάσματα) τὸ ποίημα 
πού «ἔμελλε στὸ ἑξῆς νὰ εἶναι τὸ 
κυριώτερο ἔργο τῆς ζωῆς του». 
Καὶ μόνο ὁ τίτλος « Ἐλεύθεροι 
Πολιορκημένοι» εἶναι ἀριστούρ-
γημα.

«Σκέψου βαθιὰ καὶ σταθερά 
(μιὰ φορὰ καὶ γιὰ πάντα) τὴ φύση 
τῆς  Ἰδέας, πρὶν πραγματοποιή-
σεις τὸ ποίημα», γράφει σὲ ἕναν 
ἀπὸ τοὺς Στοχασμούς του ποὺ 
προηγοῦνται τοῦ συνθέματος. 
«Εἰς αὐτὸ θὰ ἐνσαρκωθεῖ τὸ 
οὐσιαστικώτερο καὶ ὑψηλότε-
ρο περιεχόμενο τῆς ἀληθινῆς 
ἀνθρώπινης φύσης, ἡ Πατρίδα 
καὶ ἡ Πίστις».  Ὁ τόπος εἶναι 
τὸ Μεσολόγγι, «τὸ ἀλωνάκι», 
ἀλλὰ οἱ μάχες διεξάγονται στὸ 
ἐσωτερικὸ τοῦ  Ἀνθρώπου.  Ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ νικᾷ μέσα του τὶς 
ἀντίθετες δυνάμεις εἶναι πάντα 
ἐλεύθερος.  Ἐδῶ ἡ  Ἐλευθερία 
εἶναι Μητέρα-Θεά, «μεγαλόψυχη 
στὸν πόνο καὶ στὴ δόξα», ἀθέατη 
στὸν Ποιητή, μὰ ἐκεῖνος ζητᾷ τὴ 
φωνή της:

« Ἀλλά, Θεά, δὲν ἠμπορῶ  
ν᾽ ἀκούσω τὴ φωνή σου

κι εὐθὺς ἐγὼ τ᾽  Ἑλληνικοῦ 
κόσμου νὰ τὴ χαρίσω;»

Οἱ μαχητὲς πολεμοῦν. Κι 
ὅμως, «δὲν τοὺς βαραίνει ὁ πόλε-
μος, ἀλλ᾽ ἔγινε πνοή τους... Δὲν 
εἶν᾽ ἐμπόδισμα στὶς κορασιὲς νὰ 
τραγουδοῦν καὶ στὰ παιδιὰ νὰ 
παίζουν»... « Ἡ φύσις πῆρε τὴ 
γλυκιὰ καὶ τὴν καλή της ὥρα».

Οἱ πολιορκημένοι ὑψώνονται 
στὴν ἀπόφαση ν᾽ ἀντισταθοῦν καὶ 
νὰ νικήσουν. Δὲν ἔχει σημασία 
ἂν ζήσουν, νικήσουν ὑλικὰ ἢ 
ἀποκρούσουν τοὺς Τούρκους. 
Σημασία ἔχει ἡ ἠθικὴ πάλη, 

ὅπου κατανικιέται ὁ Πειρασμός. 
Πειρασμὸς εἶναι ὅ,τι μπορεῖ νὰ 
πρασύρει τὸν ἄνθρωπο, ὅπως ἡ 
ὀμορφιά, οἱ μυρωδιές, τὸ μαγικὸ 
φεγγαρόφωτο, τὰ λουλούδια, ὁ  
Ἀπρίλης, ὁ ἔρωτας, ἡ ἄγνωστη 
πεταλούδα, ἡ ἀέρας τῆς ζωῆς.  
Ὅλα σὲ καλοῦν νὰ λυγίσεις.  
« Ὅποιος πεθάνει σήμερα χίλιες 
φορὲς πεθαίνει».  Ὕστερα, «τὰ 
μάτια ἡ πεῖνα μαύρισε», ἡ μάν-
να πῶς νὰ ταΐσει τὰ μικρά της, 
ὁ ἀγωνιστὴς πῶς νὰ πολεμήσει 
χωρὶς πολεμοφόδια; Κι ὅμως 
ἀντέχουν... «Μεγάλο πρᾶγμα ἡ 
ὑπομονή»...  Ἡ ἴδια ἡ φύση τοῦ 
ἀνθρώπου ἔχει μέσα της ἀκατά-
λυτη τὴν ἠθικὴ δύναμη τοῦ Χρέ-
ους.  Ἀκατάπαυστη ἡ ἐσωτερικὴ 
πάλη. «Τὰ σπλάχνα τους κι ἡ θά-
λασσα ποτὲ δὲν ἡσυχάζουν». Καὶ 
ξεπερνοῦν μία-μία  τὶς δυσκολίες, 
«ἡ θέλησή μου βράχος». Κι ἀκο-
λουθεῖ ἡ Πράξη. Γυναῖκες καὶ παι-
διὰ καῖνε «τὰ σεμνὰ κρεβάτια», 
μὴν πέσουν στὰ μολυσμένα χέρια 
τοῦ τυράννου, «ἀκίνητες, ἀστέ-
ναχτες, δίχως νὰ ρίξουν δάκρυ», 
ἐνῷ οἱ ἄνδρες εἶναι ἕτοιμοι

K

K
 Ὁ Σολωμὸς πολεμοῦσε μὲ τὴ γραφίδα του 
γιὰ τὴν  Ἀλήθεια. «Τὸ ἔθνος πρέπει νὰ μάθει 

νὰ θεωρεῖ ἐθνικὸν ὅ,τι εἶναι ἀληθές». Κι ἄνοιξε 
δρόμους γιὰ τὴν ἀνάταση τοῦ  Ἔθνους μέσα 

ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῆς νέας ἑλληνικῆς ποιητικῆς 
γλώσσας καὶ τῶν ἰδεολογικῶν κατευθύνσεων 

ὁ  Ἐθνικός μας Ποιητής!
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«δρόμο νὰ σχίσουν τὰ σπαθιὰ 
κι ἐλεύθεροι νὰ μείνουν

ἐκεῖθε μὲ τοὺς ἀδελφούς, 
ἐδῶθε μὲ τὸ χάρο».

Δὲν θὰ πεθάνουν μέσα ἐκεῖ 
δειλιάζοντας ἢ συνθηκολογώ-
ντας...

Τολμοῦν τὴν ἡρωικὴ  Ἔξο-
δο μὲ δύναμη ψυχῆς μέσα σὲ 
ἀτμόσφαιρα χριστιανικῆς πίστης 
καὶ θρησκευτικῆς κατάνυξης. 
«ὁλονυχτὶς ἀνέβαινε ἡ δέηση, 
τὸ λιβάνι». Καὶ σημειώνει πάλι 
ὁ Σολωμὸς στὰ ἐνδιάμεσα πεζά 
του: «Τὴ νυχτικὴ γαλήνη δὲν τὴν 
ἀντίσκοβε μήτε φωνή, μήτε κλά-
ψα, μήτε ἀναστεναγμός. ἤθελες 
πεῖ ὅτι εἶχε παύσει ἡ ζωή».

«Γλυκιὰ καὶ λεύτερη ἡ ψυχὴ σὰ 
νά ᾽τανε βγαλμένη

κι ὑψῶναν μὲ χαμόγελο
τὴν ὄψη τὴ φθαρμένη».

Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ Μεσολογγί-
ου δὲν εἶναι πιὰ ἄνθρωποι.  Ἐξα-
ϋλώνονται. Οἱ μορφές τους θαρ-
ρεῖς καὶ εἶναι ἄσαρκες, διάφεγγες 
σὰν πρόσωπα βυζαντινῶν ἁγίων, 
κι ἀτενίζουν ψηλὰ πρὸς τὴν ἀλη-
θινὴ πατρίδα τοῦ ἀνθρώπου. 
Εἶναι οἱ μάρτυρες μὲ τὸ χαμόγελο 
τῆς νίκης, ποὺ ἀληθινὰ δοξάζει 
κι ἀθανατίζει τὸν ἄνθρωπο! Οἱ 
πολιορκημένοι ἔμειναν  Ἐλεύθε-
ροι χάρη στὴν εὐψυχία τους, κι ἡ 
ἠθική τους νίκη τοὺς φέρνει πρὸς 
τὴν οὐσία τῆς  Ἀλήθειας, πρὸς τὸν 
Θεό!

Κι ἀγωνίζεται ὁ Ποιητὴς νὰ 
ἐναρμονίσει τὴ δημοτικὴ γλῶσσα 
καὶ τὰ μέτρα τῶν στίχων του μὲ τὰ 
ὑψηλὰ νοήματα τῆς ποίησής του.  
Ἐπιδιώκει τὴν ἀριστουργηματικὴ 
τελειότητα, καὶ δὲν ὁλοκληρώνει 
τὸ ποίημα ἢ τὰ ποιήματα.  Ἔτσι 
ἔμειναν θαυμάσια ἀποσπάσματα, 
μεγάλης πνευματικότητας, καθέ-
να κι ἕνα μικρὸ Σύμπαν. 

Ἐκεῖ στὴν Κέρκυρα ἔζησε 
ἀπὸ τὸ 1828 μέχρι τοῦ θανάτου 
του, ἀνάμεσα σὲ πνευματικοὺς 
ἀνθρώπους μὲ προοδευτικὲς καὶ 
φιλελεύθερες ἰδέες, μὲ αἰσθητικὴ 

κατάρτιση καὶ ἀξιώσεις γιὰ μιὰ 
ἀναγέννηση τῆς Νεοελληνικῆς 
Γραμματείας. Καὶ δημιουργεῖ 
ἐξαίρετες συνθέσεις, ὅπως τόν 
«Κρητικό», τόν «Πορφύρα», τήν  
« Ἑλληνίδα Μητέρα»...  Ὁ Σο-
λωμὸς πολεμοῦσε μὲ τὴ γρα-
φίδα του γιὰ τὴν  Ἀλήθεια. «Τὸ 
ἔθνος πρέπει νὰ μάθει νὰ θεω-
ρεῖ ἐθνικὸν ὅ,τι εἶναι ἀληθές». 
Κι ἄνοιξε δρόμους γιὰ τὴν ἀνά-
ταση τοῦ  Ἔθνους μέσα ἀπὸ τὸν 
πλοῦτο τῆς νέας ἑλληνικῆς ποι-
ητικῆς γλώσσας καὶ τῶν ἰδεολο-
γικῶν κατευθύνσεων ὁ  Ἐθνικός 
μας Ποιητής!

Ἀπέναντι στὸν Σολωμὸ ὁ βρα-
βευμένος μὲ Νόμπελ ποιητής μας  
Ὀδυσσέας  Ἐλύτης δοκίμασε δό-
νηση, δέος κι ἀπορία! «Καὶ μόνο 
ἡ σκέψη σου μοῦ ᾽καψε ὅλα τὰ 
χειρόγραφα», ὁμολογεῖ (« Ἐλε-

γεία τῆς  Ὀξώπετρας»). Καὶ στόν 
«Μικρὸ Ναυτῖλο» γράφει: 

«Καὶ ξανὰ ξυπόλητη νὰ βγεῖ 
νὰ περπατήσει

Πάνω στὶς πλάκες τοῦ 
Μεσολογγιοῦ ἡ  Ἐλευθερία

Ἔτσι καθὼς τὴν ἐχαιρέτησε γιὰ 
λόγου μας –καλή του ἡ ὥρα–
Ὁ ποιητὴς καὶ κάναμε ἀπὸ τότε  

Ἀνάσταση».

Ἀλλὰ κυρίως μέσα μας βαθιὰ 
ἂς ἀκουστεῖ ὁ ἀντίλαλος τῆς προ-
τροπῆς του στό « Ἄξιον ἐστί»:

« Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει 
τὸ κακό, ἀδελφοί, 

ὅπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας,
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό,

καὶ μνημονεύετε  Ἀλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη».

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Θέλω νὰ μεταφερθοῦμε σὲ 
μιὰ χώρα μυστική, μαγι-
κή, φανταστική, ὅπου 

ὅλα μποροῦν νὰ συμβοῦν.
Μιὰ φορὰ κι ἕνα καιρό, σὲ 

κάποια πολύ-πολὺ μακρινὴ ἤπει-
ρο ἦταν μιὰ χώρα. Αὐτὴ ἡ χώρα 
δὲν ἦταν ὅπως οἱ ὑπόλοιπες καὶ 
γνωστὲς σὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους...  
Ἀλλὰ εἶχε κάτι τὸ ξεχωριστό. Εἶχε 
νεράιδες, ξωτικά, δένδρα ποὺ 
μιλᾶνε, ποτάμια καὶ λίμνες 
πού, ἂν καθόσουν κοντά 
τους καὶ ἤσουν πολὺ 
προσεχτικός, μποροῦσες 
νὰ ἀκούσεις νὰ σοῦ ψιθυ-
ρίζουν συμβουλές, μυστι-
κά, ἱστορίες παλιές, τόσο 
παλιές, ποὺ ἔμενες πραγ-
ματικὰ ἔκπληκτος ἀπὸ τὸ 
τί μπορεῖ νὰ εἶχε συμβεῖ.  
Ἀκόμα, εἶχε καταρράκτες, 
ἀνέμους καὶ βροχὲς περί-
εργες, ποὺ ἔφερναν μαζί 
τους νέα συνταρακτικὰ 
ἀπὸ παντοῦ.

Μμμμμμμ... πρίγκιπες 
καὶ πριγκίπισσες, βασίλισ-
σες καὶ βασιλιάδες, ἀλλὰ 
καὶ ἁπλοὶ χωρικοί, μάγειρες, ξυ-
λοκόποι κατοικοῦσαν ἐκεῖ.

Σὲ αὐτὴ τὴ χώρα, λοιπόν, 
ὅπως καὶ σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς μαγικὲς 
χῶρες ποὺ ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀνακα-
λύψουμε ποῦ βρίσκονται –γιατὶ 
ξέχασα νὰ σᾶς πῶς πὼς δὲν θὰ 
τὴ βρεῖτε σὲ κανένα χάρτη ἢ βι-
βλίο– ὑπῆρχε ἕνα παλάτι. Παλάτι 
μεγαλόπρεπο, μὲ μαρμάρινα σκα-
λιά, μὲ μεγάλα τζάμια ποὺ πλημ-
μύριζαν τὸν χῶρο μόνο μὲ φῶς, 
μὲ μιὰ μεγαλόπρεπη τραπεζαρία 
ὅπου τὸ πρωὶ πλῆθος λιχουδιὲς 
λογιῶν-λογιῶν ἄνοιγαν τὴν ὄρεξη 
σὲ ὑπηρέτες καὶ βασιλιάδες.

Τί ἄλλο εἶχε τὸ παλάτι; Μὰ φυ-
σικά, δωμάτια μεγάλα μὲ ξύλινα 
ἔπιπλα, ἀλλὰ καὶ στάβλους, ὅπου 
πολλὰ ζῷα συνυπῆρχαν κάτω 
ἀπὸ τὴ φροντίδα τοῦ σταβλίτη.

Σὲ αὐτὸ τὸ παλάτι, λοιπόν, 
ζοῦσαν ὁ βασιλιάς, ἡ βασίλισσα 
καὶ τὰ τρία τους παιδιά.  Ὁ μεγα-
λύτερος γιός, ποὺ θὰ διαδεχό-
ταν τὸν πατέρα του στὸν θρόνο, 
ἡ μικρότερη ἀδελφή του, καὶ ὁ 
τελευταῖος στὴ σειρὰ ἀδελφού-
λης τους, ποὺ ἦταν ἀκόμη μωρό.

Ὅλα κυλοῦσαν ἁρμονικά, 
ἤρεμα καὶ εὐτυχισμένα, ὅπως 
νομίζω ὅτι συμβαίνει συνήθως, 

μέχρι ποὺ ὁ νεαρὸς πρίγκιπας τῆς 
ἱστορίας μας ἔγινε 17 χρονῶν, καὶ 
σὲ ἕνα χρόνο ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέ-
ρα θὰ γινόταν ὁ ἴδιος βασιλιάς.

Στὸν νεραρὸ πρίγκιπα πλέον 
δὲν ἄρεσε τίποτα, μὲ τίποτα δὲν 
ἦταν εὐχαριστημένος, ὅλα τὸν 
ἐνοχλοῦσαν καὶ βαριόταν μὲ τὰ 
πάντα, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ χα-
μογελάσει πιά, ἢ ἔστω νὰ νιώσει 
λίγη, ἐλάχιστη χαρά.  Ὅλα μὰ ὅλα 
τοῦ φαίνονταν τόσο ἴδια, πίστευε 
πὼς κανένας σκοπὸς καὶ τίποτα 
ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ ἔκανε δὲν 
εἶχε νόημα καὶ ὅτι τίποτα δὲν 
τοῦ χρησίμευε, ἀφοῦ ἐξάλλου 
εἶχε τόσους ἀνθρώπους νὰ τὸν 
ὑπηρετοῦν καὶ νὰ τοῦ λύνουν 
κάθε πρόβλημα ποὺ μπορεῖ νὰ 
προέκυπτε.  Ἡ χώρα του δὲν τοῦ 
φαινόταν πιὰ μαγική, ἡ παρέα τῶν 

ἀδελφιῶν του δὲν μποροῦσε νὰ 
τὸν ἱκανοποιήσει πιά. Τὸ παλάτι μὲ 
τὶς κρυψῶνες, τὰ πολλὰ δωμάτια 
ποὺ ἄλλοτε τὸν γέμιζαν περιέρ-
γεια καὶ χαρά, γιὰ νὰ τὰ ἐξερευ-
νήσει καὶ νὰ ἀνακαλύψει τί κρυ-
βόταν πίσω ἀπὸ τὶς βαριὲς ξύλινες 
πόρτες τους, τώρα ἔμοιαζαν ὅλα 
τόσο κουραστικὰ καὶ μονότονα.  
Ὅσο γιὰ τὸν δύστυχο τὸν βασιλιὰ 
καὶ τὴ γυναῖκά του, αὐτοὶ δὲν μπο-

ροῦσαν νὰ ἠρεμήσουν, 
ἀφοῦ ὅ,τι καὶ νὰ ἔκαναν 
ἔπεφτε στὴν ἀντίδραση 
τοῦ μεγάλου γιοῦ τους. 
Καὶ ὁ καιρὸς περνοῦσε... 
μὲ τὴν κατάσταση τοῦ μι-
κροῦ μας ἥρωα νὰ παρα-
μένει ἴδια...

Ναί! καλὰ καταλά-
βατε!  Ὁ πρωταγωνιστὴς 
στὴ μαγική, φανταστική 
μας χώρα, ὅπου ὅλα 
μποροῦν νὰ συμβοῦν, 
εἶναι ὁ πρίγκιπας αὐτός.  
Ὄνομα; Μὰ καὶ βέβαια... 
Τὸ ὄνομά του εἶναι Βίνς.

Καὶ ἡ κατάσταση χει-
ροτέρευε, μὲ τὴ διάθεση 

τοῦ πρίγκιπα νὰ γίνεται ὅλο καὶ 
πιὸ μελαγχολικὴ καὶ βασανιστι-
κή, τόσο γιὰ τὸν ἐαυτό του, ὅσο 
καὶ γιὰ τοὺς γύρω του. Μιὰ ἀπ᾽ 
αὐτὲς τὶς μέρες, τὸ πρωὶ ὁ Βὶνς 
εἶχε τσακωθεῖ μὲ τὸν ὑπηρέτη, 
γιατὶ ἄνοιξε πολὺ νωρὶς τὶς κουρ-
τίνες καὶ τὸν ξύπνησε τὸ φῶς τοῦ 
ἥλιου, μετὰ φώναξε στὴ μαγεί-
ρισσα, γιατὶ εἶχε κάψει τὸ πρωινό 
του, στὴ συνέχεια ξέσπασε στὸν 
καημένο τὸν ράφτη, γιατὶ τοῦ εἶχε 
ξηλωθεῖ τὸ κουμπί του, καὶ τέλος 
στὸ μεσημεριανὸ τραπέζι ἔκανε 
παρατήρηση στὰ μικρότερα ἀδέλ-
φια του, γιατὶ ἡ  Ἰζαμπέλα ἔτρω-
γε πολὺ γρήγορα, ἐνῷ τὸ μωρὸ 
πολὺ ἀργά. Δὲν ἄντεχε ἄλλο πιά, 
καὶ ἀποφάσισε νὰ πάει μιὰ βόλ-
τα, ἀφοῦ ἤξερε καὶ ὁ ἴδιος ὅτι, ἂν 
ἔμενε λίγο ἀκόμα στὸ παλάτι, θὰ 

Παραμύθι χωρὶς τέλος  
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τσακωνόταν μὲ πολλοὺς ἀπ᾽ τὸ 
προσωπικό, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκο-
γένειά του.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, καὶ ἔχο-
ντας ἄσχημη διάθεση, ἀποφάσισε 
νὰ πάει μιὰ βόλτα ἀρκετὰ μακριά. 
Θὰ ἔπαιρνε μαζί του γιὰ συντρο-
φιὰ μόνο τὸ πιστό του ἄλογο, 
ποὺ ἦταν φίλος καλὸς σὲ κάθε 
ἐξόρμηση.  Ἔτσι λοιπόν, τὸ ἀπο-
γευματάκι ξεκίνησε καλπάζοντας 
γρήγορα, ἀφοῦ δὲν ἄντεχε ἄλλο 
το παλάτι, μετὰ ἀπὸ ἕνα τυπικὸ 
πρωινὸ τσακωμῶν μὲ ὅλους. 
Κάλπαζε, κάλπαζε, κάλπαζε, μέ-
χρι ποὺ ἔφτασε στὰ σύνορα τῆς 
χώρας του, κι ἐκεῖ ξαφνικὰ στα-
μάτησε. Τί ἆραγε ὑπῆρχε πίσω 
ἀπὸ αὐτὰ τὰ βουνὰ καὶ τὰ δέντρα, 
ποὺ τοῦ ἦταν τόσο γνωστά;  Ὁ 
ὑπόλοιπος κόσμος ἆραγε ἦταν 
σὰν τὸν δικό τους; Πρώτη φορὰ 
μετὰ ἀπὸ πολὺ καιρὸ τὸν πλημ-
μύρισαν ἀπορίες, ἀλλὰ καὶ ἔνας 
πρωτόγνωρος ἐνθουσιασμὸς γιὰ 
τὴν ἀνακάλυψη του καινούργιου, 
τοῦ διαφορετικοῦ, αὐτοῦ ποὺ 
κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ οἰκεῖο καὶ 
τὸ πραγματικό. 

Γυρνώντας σπίτι του, εἶχε πά-
ρει τὴν ἀπόφασή του... Θὰ ξεκι-
νοῦσε ἕνα ταξίδι, γιὰ νὰ γνωρίσει, 
νὰ καταλάβει, νὰ ἐξερευνήσει καὶ 
νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ πράγματα 
ξεχωριστὰ καὶ καινούργια, ὅπως 
φανταζόταν. Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, 
λοιπόν, πάει στὸν βασιλιά, ποὺ 
ἤξερε ὅτι θὰ τὸν βρεῖ στὴν αἴθου-
σα τῶν ἀκροάσεων:

– Πατέρα, θὰ φύγω. Θέλω νὰ 
γνωρίσω νέα πράγματα, γιατὶ τὴ 
ζωὴ ἐδῶ τὴν ξέρω, καὶ ἐδῶ καὶ 
καιρὸ δὲν βρίσκω σὲ αὐτὴν κα-
νένα νόημα καὶ σκοπό.

Ὁ βασιλιὰς ἔκπληκτος τὸν 
ἄκουγε, ἀλλὰ ἤξερε ὅτι δὲν εἶχε 
νόημα νὰ φέρει ἀντιρρήσεις στὸν 
γιό του, ἀφοῦ ἡ ἀντίδρασή του 
θὰ ἦταν κάποιος τσακωμός.  Ἔτσι, 
ὕστερα ἀπὸ λίγη σκέψη, τοῦ ἀπα-
ντάει:

– Βίνς, ξέρεις ὅτι νὰ στὸ ἀπα-
γορέψω νὰ φύγεις δὲν γίνεται, 
ὅμως δὲν θὰ σὲ διευκολύνω κιό-

λας. Φεύγοντας ἀπὸ ἐδῶ μπορεῖς 
νὰ πάρεις μόνο τὸ ἄλογό σου καὶ 
φαγητὸ γιὰ τὶς πρῶτες μέρες. Στὴ 
συνέχεια θὰ πρέπει νὰ τὰ βγάλεις 
πέρα μόνος σου.

– Τί; Μόνο τὸ ἄλογό μου; Μά, 
δὲν ἐνδιαφέρεσαι καθόλου γιὰ τὴ 
ζωὴ τοῦ παιδιοῦ σου; τοῦ ἀπα-
ντάει νευριασμένος ὁ Βίνς.

–  Ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἐνδιαφέ-
ρομαι γιὰ σένα, τὴ ζωή σου καὶ 
τὶς ἐπιλογές σου καὶ θέλω νὰ σὲ 
βοηθήσω, δὲν θὰ σοῦ ἐπιτραπεῖ 
νὰ πάρεις τίποτε ἄλλο μαζί σου, 
ἀπάντησε ὁ βασιλιάς.

Φουρκισμένος, ὁ πρίγκιπάς 
μας βγαίνει ἔξω ἀπὸ τὴν αἴθου-
σα τῶν ἀκροάσεων καί, χωρὶς νὰ 
χαιρετίσει κανέναν, ἀποφασίζει 
νὰ φύγει ἐκείνη τὴν ἴδια στιγμή. 
Δὲν ἄντεχε ἄλλο... Μὰ πῶς ἦταν 
δυνατὸν νὰ μὴ μπορεῖ νὰ πάρει 
τίποτα ἄλλο μαζί του...  Ἐξάλλου, 
σὲ λίγο καιρὸ ὅλα αὐτὰ θὰ ἦταν 
δικά του. Πάντως, πρὸς τὸ παρόν, 
ἕνα ἦταν σίγουρο: Θὰ ἔφευγε. Θὰ 
ἔφευγε μακριὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ 
γνωστὰ καὶ βαρετὰ πράγματα. 
Θὰ ἐξερευνοῦσε ὅ,τι ὑπῆρχε πέ-
ρα ἀπὸ τὴ δική του χώρα.  Ἕνα 
μακρὺ ταξίδι ξεκινοῦσε ἐκείνη τὴ 
στιγμή, μόνο ποὺ ὁ μικρός μας 
πρίγκιπας δὲν ἤξερε τί τὸν περίμε-
νε, τί πλάσματα θὰ συναντοῦσε, 
ἀπὸ τί καταστάσεις θὰ περνοῦσε 
καὶ ποῦ τέλος πάντων θὰ κατέ-
ληγε. Γιατὶ ἂν ἤξερε, μᾶλλον θὰ 
καθόταν στὴν ἤρεμη καὶ βολεμέ-
νη ζωὴ τοῦ παλατιοῦ του.

Παραμύθι χωρὶς τέλος...

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ βιογράφος 
τοῦ Βὶνς σταμάτησε. Βρίσκεται σὲ 
μεγάλη ἀπορία! Δὲν ξέρει πῶς νὰ 
συνεχίσει τὴ βιογραφία του, γιατὶ 
δὲν τὸν βλέπει. Ξύνει καὶ ξαναξύ-
νει τὸ κεφάλι του. Προσπαθεῖ νὰ 
σκεφτεῖ! Προσπαθεῖ νὰ καταλά-
βει!  Ἄδικος κόπος!

Πᾶνε δύο χρόνια τώρα, ποὺ 
ὁ πρίγκιπας Βίνς, μὲ μόνο βοηθό 
του τὸ ἄλογό του, ἔφυγε ἀπὸ τὴν 
πατρίδα του.  Ἡ παράξενη χώρα 
πέρα ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς πατρίδας 

του τὸν τραβοῦσε σὰν μαγνήτης.  
Ἡ ματιά του ζωήρευε, τὸ πρόσω-
πό του ἀποκτοῦσε μιὰ ἄλλη λάμ-
ψη, ὅταν στρεφόταν πρὸς αὐτὸ τὸ 
ἄγνωστο ποὺ τὸν καλοῦσε τόσο 
ἐπιτακτικά! 

Ἔτσι τὸ ἀποφάσισε!  Ἕνα πρω-
ινὸ ξεκίνησε τὸ μεγάλο του ταξί-
δι! Χειμωνιάτικο πρωινό.  Ὅμως 
ἐκεῖνος δὲν καταλάβαινε τὸ κρύο. 
Καβάλα στὸ περήφανο ἄτι του, 
ἔτρεχε πρὸς τὸ ἄγνωστο!  Ἔτρε-
χε νὰ προλάβει! Τί ἆραγε; Κανεὶς 
δὲν γνωρίζει...  Ὅταν κάτι βρίσκε-
ται τόσο μακριά, μόνο λίγοι προ-
νομιοῦχοι μποροῦν νὰ τὸ γνωρί-
ζουν. Καὶ σύ, πτωχὸς ὁδοιπόρος, 
προσπαθεῖς νὰ δεῖς, νὰ ἀκούσεις, 
νὰ καταλάβεις, νὰ πειστεῖς γιὰ τὶς 
ὀμορφιὲς ποὺ βρίσκονται πέρα 
ἀπὸ τὰ σύνορα!

Ὁ βασιλιὰς τοῦ κόσμου ἐκεί-
νου κάλεσε τὸν Βὶνς κοντά του μ᾽ 
ἕνα ἀνήκουστο ἄκουσμα.  Ὁ Βὶνς 
ἄκουσε καὶ ἀναχώρησε.  Ἔτρεξε 
ὅσο πιὸ γρήγορα μποροῦσε στὸν 
Μεγάλο του Φίλο!  Ἀδιαφόρησε 
γιὰ τὰ βασίλειά του, κι ἔτρεξε στὰ 
καινούργια βασίλεια.

Ὁ Βὶνς ζεῖ κοντὰ στὸν Βασιλιὰ 
φίλο του.  Ἐκεῖ περιμένει καὶ τὸν 
βασιλιὰ πατέρα του καὶ τὴ βασί-
λισσα μητέρα του κι ὅλους τοὺς 
ἄλλους γνωστοὺς καὶ φίλους 
του. Περιμένει, ἕως ὅτου ὁ Φί-
λος του θὰ δώσει “VISA” καὶ γιὰ 
ἄλλους ἀγαπημένους.  Ἕως τότε 
ὅλοι περιμένουν!  Ἐργάζονται 
καὶ περιμένουν! Προσδοκοῦν 
καὶ εὔχονται πάντα τὸ καλύτερο.

Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι χάρη στὸν 
Βὶνς ὅλοι θὰ ἀπολαύσουν τὰ 
καλύτερα, γιατὶ ὁ Φίλος τοῦ Βὶνς 
εἶναι πολὺ εὐσπλαχνικὸς μὲ τοὺς 
ξένους!

Πρίγκιπα Βίνς, σ᾽ εὐχαρι-
στοῦμε ποὺ ὑπῆρξες καὶ ὑπάρχεις 
στὴ ζωή μας, μὲ τὸν δικό σου, 
μοναδικὸ τρόπο.  Ἐλπίζουμε νὰ 
σὲ δοῦμε σύντομα. 

Στὸ καλό, ἀγαπημένε μας πρί-
γκιπα! Στὸ καλό!

ΣΟΦΙΑ Κ.30
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Τὸν περασμένο Νοέμβριο 
συναντήθηκαν στὸ Παρίσι 
197 ἀρχηγοὶ κρατῶν, γιὰ 

νὰ συζητήσουν γιὰ τὸ μέλλον 
τοῦ πλανήτη καὶ νὰ λάβουν τὰ 
κατάλληλα μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμε-
τώπιση τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς 
ποὺ συντελεῖται καὶ εἶναι τόσο 
ἐπικίνδυνη, ὥστε νὰ χρειάζεται 
νὰ ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα.

S.O.S. ἐκπέμπουν οἱ κάτοικοι 
τῆς Γῆς, ποὺ βλέπουν ὅλο καὶ πιὸ 
τρομερὰ καιρικὰ φαινόμενα νὰ 
πλήττουν τὸν κόσμο, μὲ φοβερὲς 
καταστροφές, ποὺ συχνὰ ἔχουν 
πολλὰ ἀνθρώπινα θύματα.

Μία βασικὴ αἰτία αὐτῶν τῶν 
καταστροφῶν εἶναι ἡ ὑπερθέρ-
μανση τοῦ πλανήτη, μὲ πολλὲς 
ἐπιπτώσεις. Οἱ πάγοι τῶν πόλων 
λιώνουν, καὶ ὑψώνεται ἡ στάθμη 
τῆς θάλασσας, ἡ ὁποία σὲ λίγο 
καιρὸ θὰ σκεπάσει κατοικημένες 
περιοχές.  Ἐπίσης, ὅταν αὐξάνε-
ται ἡ θερμοκρασία, μειώνονται 
οἱ καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις, 
λιγοστεύει τὸ πόσιμο νερὸ καὶ 
ἐμφανίζονται ἀκραῖα καιρικὰ 
φαινόμενα, ὅπως καταστροφικοὶ 
τυφῶνες, πλημμύρες καὶ κατα-
κλυσμιαῖες βροχές –πόσες φορὲς 
εἴδαμε βάρκες νὰ κυκλοφοροῦν 
στοὺς δρόμους τῶν πόλεων!–, 
κατολισθήσεις βράχων καί, κυ-
ρίως, αὔξηση τοῦ διοξειδίου 
τοῦ ἄνθρακα, ποὺ δὲν διαλύεται 
εὔκολα. Συνήθως αὐτὸ τὸ ἀπορ-
ροφοῦν τὰ δέντρα, ἀλλὰ πολλὰ 
δέντρα τὰ κατέστρεψαν οἱ πυρ-
καγιὲς καὶ ἄλλα οἱ ἄνθρωποι γιὰ 
τὴ βιομηχανία τοῦ χάρτου – ἔτσι, 
κατὰ συνέπεια, τὸ διοξείδιο τοῦ 
ἄνθρακα παραμένει σὲ ὑψηλὰ 
ἐπίπεδα καὶ εἶναι ἐπικίνδυνο.

Τέτοιες διασκέψεις γιὰ τὸ πε-
ριβάλλον ἔχουν γίνει καὶ στὸ πα-
ρελθόν, ἀλλὰ χωρὶς ἀξιόλογα 
ἀποτελέσματα, γιατὶ τὰ πλούσια 

κράτη δὲν θυσιάζουν εὔκολα 
τὴν παραγωγή τους, τὶς βιο-
μηχανίες τους, γιατὶ αὐτὲς τοὺς 
δίνουν εὐμάρεια, καλοπέραση 
καὶ δύναμη.

Πρὶν λίγα χρόνια μιὰ και-
νούργια λέξη προσετέθη στὸ 
παγκόσμο λεξιλόγιο, ἡ λέξη 
«οἰκολογία», μὲ ἑλληνικὴ ρίζα, 
ποὺ σημαίνει τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ 
τὸ σπίτι μας, ποὺ εἶναι ὁ πλανή-
της Γῆ.  Ἤδη, ὅπως ἀναφέραμε, 
μεγάλη κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἔχει 
συντελεσθεῖ, καὶ κινδυνεύει ἡ 
ζωή.  Ἡ οἰκολογία ἔχει ὡς σκοπὸ 
νὰ ἐξετασθοῦν οἱ νόμοι τῆς φύ-

σεως, πῶς λειτουργοῦν, τί ὠφε-
λεῖ, τί βλάπτει, γιὰ νὰ ληφθοῦν 
μέτρα καὶ νὰ σωθεῖ τὸ περιβάλ-
λον, δηλαδὴ ἡ ζωὴ στὴ Γῆ.

Ἡ 5η  Ἰουνίου ἔχει ὁρισθεῖ 
ὡς παγκόσμια ἡμέρα γιὰ τὴν 
προστασία τοῦ περιβάλλοντος.  
Ἄλλη μιὰ ὡραία ἑλληνικὴ λέξη 
– «περιβάλλον» εἶναι αὐτὸ ποὺ 
εἶναι γύρω μας, ποὺ μᾶς περι-
βάλλει: ἡ γῆ, ὁ ἀέρας, τὰ ζῷα, 
τὰ φυτά.  Ἂν αὐτὰ χαθοῦν, δὲν 
μπορεῖ νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος. 
Χάνεται ἡ ζωή. 

Ἡ ζωὴ εἶναι μέγιστο ἀγαθό, 
πρόσκαιρη μὲν σ᾽ αὐτὴ τὴ γῆ, 
ἀλλὰ ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια. Διαβά-
ζουμε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὅτι ὁ 
Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο. «Καὶ 

ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρω-
πον ὃν ἔπλασε καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν 
τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζε-
σθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γεν., 
β΄ 15). Τὸν ἔβαλε σ᾽ ἕνα παράδει-
σο, ἀλλὰ αὐτὸν τὸν παράδεισο 
θὰ πρέπει νὰ τὸν ἐργάζεται καὶ 
νὰ τὸν διαφυλάσσει.  Ἐργασία 
καὶ φύλαξη εἶναι οἱ ἐντολὲς τοῦ 
Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο γιὰ τὸ πε-
ριβάλλον του.

Φυσικά, ὁ ἄνθρωπος προο-
δεύει. δὲν ζεῖ σὲ σπηλιές, μέ... 
καθαρὸ περιβάλλον.  Ὅμως κά-
θε τεχνικὴ πρόοδος δὲν πρέπει 
νὰ βλάπτει τὸ περιβάλλον. Φυ-

σικὸ εἶναι νὰ θέλουμε νὰ ζοῦμε 
πιὸ ἄνετα. Δὲν θὰ θερίζουμε μὲ 
τὸ χέρι οὔτε θὰ ὑφαίνουμε μὲ 
τὸν ἀργαλειό.  Ἡ τεχνικὴ πρό-
οδος, ἐξάλλου, βοήθησε –ἢ θὰ 
μποροῦσε νὰ βοηθήσει– τοὺς 
ἀνθρώπους νὰ μὴν κουράζο-
νται ὑπερβολικά, νὰ ἔχουν μιὰ 
εὐχάριστη ἀνάπαυλα γιὰ ψυχικὴ 
καὶ σωματικὴ ἀνάπαυση, γιὰ νὰ 
προοδεύουν πνευματικά. Μία 
ἀπὸ τὴν δέκα ἐντολὲς λέει: « Ἕξι 
μέρες νὰ ἐργάζεσαι, ἡ δὲ ἑβδόμη, 
Σάββατο, εἶναι τοῦ Κυρίου σου».

Τὰ μεγάλα τεχνολογικὰ ἐπι-
τεύγματα ἔφεραν μὲν πρόοδο, 
ἀλλὰ καὶ καταστροφὴ στὸ πε-
ριβάλλον. Καὶ τὸ ζητούμενο 
εἶναι: Ναὶ στὴν πρόοδο, ἀλλὰ μὲ 

Ὁ πλανήτης Γῆ κινδυνεύει

K
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Τὰ μεγάλα τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα ἔφεραν 

μὲν πρόοδο, ἀλλὰ καὶ καταστροφὴ 
στὸ περιβάλλον. Καὶ τὸ ζητούμενο εἶναι: 

Ναὶ στὴν πρόοδο, ἀλλὰ μὲ ἐξουδετέρωση 
τῶν ἐπιβλαβῶν συνεπειῶν της.
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ἐξουδετέρωση τῶν ἐπιβλαβῶν 
συνεπειῶν της.

Αὐτὸ ἦταν τὸ μεγάλο θέμα 
τοῦ συνεδρίου στὸ Παρίσι, γιατὶ 
δυστυχῶς πολλὲς βλαβερὲς συ-
νέπειες εἶναι δύσκολο, σχεδὸν 
ἀδύνατον νὰ ἐξαφανιστοῦν. 
Πρέπει ὅμως, πάσῃ θυσίᾳ, ὅλοι 
νὰ ἐπιστρατευθοῦν: κυβερνή-
σεις, λαοί, ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ 
ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του, γιατὶ 
τὸ μέλλον φανερώνεται σκοτει-
νό, καὶ ἤδη ἔχουμε δυσάρεστα 
φαινόμενα.

Ὅλοι γνωρίζουμε πόσο ἔχει 
μολυνθεῖ ἡ θάλασσα, ἡ μάννα 
τῆς ἀνθρωπότητας, ἀπὸ τὰ ἀπό-
βλητα τῶν πλοίων καὶ τὴν πλα-
στικὴ σακούλα ποὺ πετάει ὁ κάθε 
ἄνθρωπος. Τὰ δάση, ποὺ εἶναι ἡ 
ἀνάσα τῆς Γῆς, ἔχουν λιγοστέψει 
τρομακτικὰ ἀπὸ τὶς πυρκαγιές, 
ἠθελημένες ἢ ὄχι, καὶ ἀπὸ τὴν 
ὑλοτόμηση ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο 
γιὰ βιομηχανικοὺς σκοπούς. Τά 
λύματα τῶν ἐργοστασίων, δυ-
στυχῶς, πολλὰ τὰ ρίχνουν σὲ πο-
τάμια. Δὲν διαχειρίζονται ἐπίσης 
ὅπως πρέπει νὰ ἀπόβλητα τῶν 
μεγάλων ξενοδοχείων. Τὰ δὲ στε-
ρεὰ ἀπόβλητα, τὰ σκουπίδια, θὰ 
κατακλύσουν τὸν κόσμο μιὰ μέ-
ρα – ἐννοεῖται, τόν «πολιτισμένο» 
κόσμο. Οὐδέποτε ὑπῆρχαν τόσα 
πολλὰ σκουπίδια στὴ γῆ! Προ-
σπαθοῦν νὰ τά «διαχειρισθοῦν».  
Ἤδη τὸ Παρίσι χρησιμοποιεῖ τὴν 
καύση τους γιὰ τὴ θέρμανση τῆς 
πόλης.  Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν 
εἶναι αὐτό. εἶναι νὰ μὴν παράγει 
ὁ σύγχρονος, «πολιτισμένος» 
ἄνθρωπος τόσα πολλὰ σκουπί-
δια! Γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία 
ὅτι οἱ ἄνθρωποι πετοῦν πολλά, 
πάρα πολλὰ στοὺς κάδους, 
ὅπου δυστυχῶς κάποιοι ἄλλοι 
ψάχνουν τὸ φαγητό τους.  Ὁ  
Ἀπόστολος Παῦλος εἶπε: «Ὂς μὲν 
πεινᾷ ὃς δὲ μεθύει» (Α΄ Κορ., ια΄ 
21), δηλαδὴ ὁ ἕνας δὲν ἔχει οὔτε 
φαγητό, καὶ ὁ ἄλλος ζεῖ μέσα στὴ 
σπατάλη καὶ τὴν ὑπερβολή. 

Δυστυχῶς, ὁ σημερινὸς 

ἄνθρωπος εἶναι σπάταλος, δὲν 
ἔχει «μέτρο». «Μέτρον ἄριστον», 
εἶπαν οἱ ἀρχαῖοί μας πρόγονοι.  
Ὅμως ὅλα πληρώνονται.  Ἡ ση-
μερινὴ κρίση δὲν εἶναι ἀποτέλε-
σμα αὐτῆς τῆς παράνοιας;

Ἄρα τὸ πρῶτο μέτρο εἶναι ἡ 
οἰκονομία – ἄλλη μιὰ θαυμάσια 
ἑλληνικὴ λέξη ποὺ πέρασε σὲ 
ὅλη τὴν ὑψήλιο καὶ σημαίνει 
τήν «τάξη», τὸν νόμο στὸ σπίτι 
σου.  Ἔπειτα, νὰ βρεθοῦν πηγὲς 
ἐνέργειας ποὺ νὰ μὴ ρυπαίνουν. 
Τὸ κάρβουνο, οἱ γαιάνθρακες, 
ὁ λιγνίτης εἶναι οἱ μεγάλες ρυ-
πογόνες πηγές.  Ἔπειτα εἶναι τὸ 
πετρέλαιο καὶ τὰ παράγωγά του 
–νάιλον, πλαστικά–, λιγώτερο τὸ 

φυσικὸ ἀέριο. Νὰ βρεθοῦν κα-
θαρὲς πηγὲς ἐνέργειας. Γιὰ πα-
ράδειγμα, ἡ  Ἑλλάδα, ποὺ ἔχει 
ἄφθονο ἥλιο καὶ ἄνεμο, θὰ ἔπρε-
πε νὰ ἀντλεῖ ἀπὸ αὐτὰ τὰ δῶρα 
τοῦ Θεοῦ τὴν ἐνέργειά της, καὶ 
νὰ δίνει ἀκόμα καὶ σὲ ἄλλους.

Μιὰ τρομακτικὴ κρίση μαστί-
ζει σήμερα τὴν ἀνθρωπότητα: 
πόλεμοι, ἐμφύλιοι σπαραγμοί, 
τρομοκρατία, ἐπαναστάσεις, 
ἀνασφάλεια, προσφυγιά, πεῖνα, 
ἀνεργία.  Ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι 
δὲν εἶναι κρίση μὲ οἰκονομικὰ 
αἴτια. εἶναι κρίση ἀξιῶν. Οἱ με-
γάλες, αἰώνιες, πατροπαράδοτες 
ἀξίες –ἡ οἰκογένεια, ἡ δικαιοσύ-
νη, ἡ ἐλευθερία, ἡ ἐντιμότητα, 

ἡ ἀξιοπιστία, ἡ εὐσπλαχνία γιὰ 
χῶρες ἢ ὁμάδες ἀνθρώπων ποὺ 
πεινοῦν– χάνονται. Τὰ πλούσια 
κράτη θέλουν νὰ γίνουν πλου-
σιώτερα. Μιὰ ἀτέλειωτη παρα-
γωγικότητα γιὰ μιὰ ἀτέρμονη 
κατανάλωση. Τὸ κέρδος, πρῶτο 
μέλημα.  Ἀπὸ τὰ 7,3 δις κατοί-
κους τῆς γῆς, λιγώτερο ἀπὸ τὸ 
ἕνα δέκατο ζεῖ σχετικὰ καλά. 
Εἴδαμε μεγάλες βιομηχανίες ἀπὸ 
πλούσια εὐρωπαϊκὰ κράτη νὰ 
κάνουν μεγάλες ἀπάτες, γιὰ νὰ 
πλουτίσουν ἀκόμα περισσότερο. 
Εὐτυχῶς ἀποκαλύφθηκαν καὶ θὰ 
πληρώσουν μεγάλο πρόστιμο.

Λέγουν ὅτι ὁ Θεὸς τιμωρεῖ 
ὅποιον δὲν ὑπακούει στοὺς νό-

μους Του. Μὰ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρω-
πος πριονίζει τὸ κλαρὶ πάνω 
στὸ ὁποῖο κάθεται, καὶ φυσικὰ 
οἱ συνέπειες εἶναι δυσάρεστες 
γιὰ τὸν ἴδιο.

Στὴ διάσκεψη τοῦ Παρισιοῦ 
ἀνακοινώθηκαν μέτρα. Ἴσως δὲν 
εἶναι ἀργά, ἂν καὶ οἱ ζημιὲς εἶναι 
μεγάλες.  Ὅλοι, καὶ ὁ καθένας 
μας χωριστά, εἴμαστε ὑπεύθυ-
νοι.  Ἂς προστατεύσουμε τὸ πε-
ριβάλλον μας, ἂς φροντίσουμε 
νὰ τηροῦμε τὶς αἰώνιες ἀξίες, ποὺ 
καταλήγουν ὅλες στὸν ἁπλὸ νό-
μο τοῦ Θεοῦ: ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν 
παράδεισο ποὺ χάρισε ὁ Θεὸς 
στοὺς ἀνθρώπους νὰ κατοικοῦν.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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μεγάλες.  Ὅλοι, καὶ ὁ καθένας μας χωριστά, 
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τὸ περιβάλλον μας, ἂς φροντίσουμε 
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στοὺς ἀνθρώπους νὰ κατοικοῦν.
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Καὶ ξαφνικά, ἐκεῖ ποὺ ἡ ζωή 
σου κυλᾷ ἤρεμα καὶ εἰρη-
νικά, ἀλλάζει βίαια, ἀνα-

τρέπονται τὸ πρόγραμμά σου 
καὶ τὰ ὄνειρά σου, γιατὶ κάποιοι 
ἀποφάσισαν νὰ κατακτήσουν τὴν 
πατρίδα σου καὶ τοὺς θησαυρούς 
της. Γιατί; Δὲν ἔχει γιατί.  Ἔτσι θέ-
λουν. Καὶ ἀρχίζει ἡ σκληρὴ καὶ 
βάναυση περιπέτεια. Πόλεμος!  
Ἔτσι ἁπλᾶ, πόλεμος! Δηλαδὴ βία 
καὶ ἐγκλήματα.

Ἐδῶ κάνω μιὰ παρένθεση. 
Πολλὲς φορὲς ὁ πόλεμος εἶναι 
ἀναπόφευκτος, ὅταν πρόκειται 
γιὰ πόλεμο ἀπελευθερωτικό. Οἱ  
Ἕλληνες πολέμησαν, ὅπως τὸ 
βροντοφώναξε ὁ πρωτοκλέφτης 
Κολοκοτρώνης, «γιὰ τοῦ Χριστοῦ 
τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδας 
τὴν ἐλευθερία». Φράση κι αὐτή! 
Κειμήλιο! ὁδηγός! τρόπος ζωῆς! 
σκέψης! ἐπικοινωνίας!  Ὁ πρῶτος 
κι ὁ τελευταῖος λόγος πολέμου 
εἶναι ἡ σωτηρία τῆς πατρίδας, ἡ 
δόξα της, ἡ ἀκτινοβολία της, κι 
εἶναι χρέος μας ν᾽ ἀγωνιζόμαστε 
γι᾽ αὐτά. Κλείνω τὴν παρένθεση.

Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ 
τὰ χρόνια τὰ παλιὰ ὣς τὰ σήμε-
ρα, μοιάζει σὰν νὰ περπατᾷ σὲ 
τεντωμένο σχοινὶ ἀνάμεσα στὸν 
πόλεμο καὶ στὴν εἰρήνη. Σὰν ἕνα 
ἐκκρεμές, ποὺ κινεῖται πότε ἀπὸ 
δῶ καὶ πότε ἀπὸ ἐκεῖ. Πόλεμος 
καὶ εἰρήνη ἔχουν τοὺς δικούς τους 
νόμους καὶ δημιουργοῦν τὰ δικά 
τους ἀποτελέσματα.

Αὐτὴ τὴ διαφορὰ θέλει νὰ 
δείξει ὁ πατέρας τῆς  Ἱστορίας, ὁ  
Ἡρόδοτος, καὶ μὲ ἔμφαση τονίζει 
πόσο ἀνόητος εἶναι αὐτὸς ποὺ 
ἐπιδιώκει τὸν πόλεμο. Μὲ τὸν 
πόλεμο ἀνατρέπεται ἡ φυσικὴ 
διαδικασία τῆς ζωῆς: Οἱ γονεῖς 
θάβουν τὰ παιδιά τους.  Ἀντίθετα, 
μὲ τὴν εἰρήνη ἡ ζωὴ ἀκολουθεῖ 
τὸν φυσικό της ρυθμό.

Σὲ ἕνα πλανήτη ὅπου ὁ πόλε-
μος, ἡ βία καὶ τὰ ἐγκλήματα κατὰ 
τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι σὲ ἡμερή-
σια διάταξη, σὲ ἕνα πλανήτη ποὺ 

φλέγεται, «γιορτάζει» ἡ εἰρήνη;  
Ὄχι.  Ἡ εἰρήνη εἶναι γεννημένη 
πάντα νὰ πολεμᾷ. Τὸ 1981 καθι-
ερώθηκε ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. ἡ 21η Σε-
πτεμβρίου ὡς Παγκόσμια  Ἡμέρα 
τῆς Εἰρήνης. Ἴσως μὲ τὶς καλύτε-
ρες προθέσεις ὅλων, ἀλλὰ καὶ μὲ 
ἀρκετὴ ὑποκρισία.

Σήμερα;  Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ 
εἰρήνη πάντα ἁπλώνει τὸ χέρι της 
σὲ ὅλους, ἀκόμη καὶ σ᾽ αὐτοὺς 
ποὺ μὲ τὸ ἕνα χέρι τὴ χαιρετοῦν 
καὶ στὸ ἄλλο κρατοῦν ὅπλο ἢ 
καὶ μαχαίρι, γιὰ νὰ τῆς πάρουν 
τὸ κεφάλι. Δὲν φοβᾶται ὅμως, 
γιατὶ ἔχει ἱερὸ προορισμό.  Ἔχει 
προορισμὸ δύσκολο, ἀντίθετο μὲ 
τὶς προθέσεις αὐτῶν ποὺ ἀποφα-
σίζουν καὶ κατευθύνουν τοὺς πο-
λέμους: φυλετικούς, θρησκευτι-
κούς, ἐμφύλιους, κατακτητικούς.

Εἶναι νωπὲς οἱ μνῆμες ἀπὸ τὸ 
ἔγκλημα τῆς Κύπρου. Νωπὲς οἱ 
μνῆμες ἀπὸ τοὺς ἀνελέητους βομ-
βαρδισμοὺς στὴν πρώην Γιουγκο-
σλαβία. Οἱ Δίδυμοι Πύργοι, οἱ νέ-
οι βαμβαρδισμοὶ στὸ  Ἰρὰκ καὶ στὴ 
Συρία καὶ ὅπου γῆς. Ποιὰ ἦταν 
τὰ θύματα τῆς μοιραίας πτήσης 
πάνω ἀπὸ τὴν Οὐκρανία;  Ἀθῶοι 
ἄνθρωποι, ποὺ ἀπογειώθηκαν μὲ 
προορισμὸ ζωῆς.  Ὁ πύραυλος 
βρῆκε τὸν στόχο του στὸν ἀέ-
ρα, καὶ σὲ λίγα δευτερόλεπτα οἱ 
ἄνθρωποι «κατέβηκαν» στάχτες.

Ἡ Εἰρήνη ὅμως δὲν πέθανε.  
Ἔχει τὸν προορισμό της. Πάντα 
θὰ πολεμᾷ... τὸν πόλεμο.  Ὁ πό-
λεμος μπορεῖ νὰ νικᾷ, ὅμως αὐτὴ 
ἐπιμένει. Ψάχνει γιὰ ἀνάσες μέ-
σα στὰ χαλάσματα. Τολμᾷ. Δίνει 
πνοὴ ζωῆς καὶ προχωρεῖ. Φεύγει 
μαζὶ μὲ τοὺς κυνηγημένους, τοὺς 
πεινασμένους, τοὺς ἐξαθλιωμέ-
νους.  Ἡ εἰρήνη μαζί τους παλεύει. 
Μπορεῖ νὰ καταποντίστηκε στὴ 
Μεσόγειο, γιατὶ οἱ δουλέμποροι 
ἦταν πιὸ ἰσχυροί, ὅμως γρήγορα 
θὰ ἀναδυθεῖ καὶ πάλι. Εἴπαμε:  
Ἔχει τὸν προορισμό της. Εἶναι ὁ 
θεμέλιος λίθος γιὰ τὴν ἁρμονία 
καὶ τὴν εὐημερία. Ταπεινὴ καὶ 

ὑπερήφανη καὶ μονάκριβη, μὲ 
αἰσθήματα βαθιὰ καὶ πάντα ἀπέ-
ναντι στὰ ἀπάνθρωπα ἔνστικτα. 
Πάντα πολέμιος τῶν πολέμων.

Ἐμεῖς οἱ  Ὀρθόδοξοι πιστεύου-
με ὅτι ἡ εἰρήνη στὸν κόσμο εἶναι 
δῶρο Θεοῦ. Τὸ ἴδιο ὅπως καὶ ὁ 
καλὸς καιρὸς καὶ ἡ καρποφορία 
καὶ ἡ βροχὴ καὶ ἡ ὑγεία καὶ ἡ ἴδια 
ἡ ζωή. Γι᾽ αὐτὸ πρέπει νὰ προ-
σευχόμαστε στὸν Χορηγὸ ὅλων 
αὐτῶν τῶν καλῶν δώρων νὰ 
χαρίσει τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο.  
Ἀλλὰ καὶ σὲ μᾶς τὰ παιδιά Του νὰ 
προσφέρει ἐσωτερικὴ εἰρήνη, ποὺ 
φέρνει τὴν ἠρεμία καὶ τὴ γαλήνη. 
Εἶναι κάτι που ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό μας, καὶ εἶναι μάταιο νὰ τὴν 
ψάχνουμε σὲ πράγματα ἢ σὲ κά-
ποια ἐξωτερικὴ πηγή.

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει δικαίωμα νὰ 
ζεῖ σὲ εἰρήνη, γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ φυ-
σική του κατάσταση. Αὐτὴ ἡ γαλή-
νη, ἂν τὴ νιώσει, θέλει ἀγῶνα καὶ 
προσπάθεια, γιὰ νὰ διατηρηθεῖ.

Κάθε κακὸ ποὺ προξενεῖ τα-
ραχὴ στὸν ἄνθρωπο πηγάζει ἀπὸ 
τὰ βάθη τῆς ὕπαρξής του.  Ἡ καρ-
διὰ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐσωτε-
ρικὴ πηγὴ ἀπὸ ὅπου πηγάζει τὸ 
ποτάμι τοῦ καλοῦ ἢ τοῦ κακοῦ, 
γιὰ νὰ ἐξαπλωθεῖ στὴ συνέχεια 
στὸν ἐξωτερικὸ κόσμο.

Ὅλοι οἱ μεγάλοι ἀνθρωπιστὲς 
πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἀλλὰ 
καὶ δυνατὴ ἡ ἐπιβολὴ μιᾶς δίκαιας 
καὶ παγκόσμιας εἰρήνης.  Ὁ Τζὼν 
Κέννεντυ, λίγο πρὶν πέσει νεκρός, 
εἶχε διακηρύξει: « Ὅλα τὰ προβλή-
ματα δημιουργήθηκαν ἀπὸ τοὺς 
ἀνθρώπους, ἄρα μόνο ἀπὸ αὐτοὺς 
μποροῦν νὰ ἐπιλυθοῦν».

Οἱ λαοὶ ζοῦν καὶ ἐλπίζουν 
ὅτι θὰ δοῦν κάποτε τὴν ἡμέρα 
πού «κατακόψουσι τὰς ῥομφαίας 
αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰ δόρατα 
αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐκέτι μὴ 
ἀντάρῃ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος ῥομφαίαν, 
καὶ οὐκέτι μὴ μάθωσι πολεμεῖν» 
(Μιχ., δ΄ 3).

ΜΠΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ εἰρήνη ἔχει τὸν προορισμό της
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Ὁσημερινὸς πολιτισμός, 
ποὺ ὡρίμασε στὴν  Ἀμε-
ρικὴ καὶ ἔχει πιὰ πλημ-

μυρίσει καὶ τὴν Εὐρώπη, καὶ ἤδη 
κυλάει πρὸς τὶς ἀνατολικώτερες 
χῶρές μας, ἔχει παραδεχθεῖ 
ἐντελῶς τὴν ἀπόλυτη ἐλευθε-
ρία κινήσεων τοῦ ἀνθρώπου 
ὡς πρὸς τὶς ἐπιχειρήσεις καὶ τὸ 
κέρδος, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴν 
προσωπική του ζωή. Οἱ ἀξίες 
ποὺ κέρδισαν τὸ ἔδαφος εἶναι 
ἡ ἀτομικὴ ἐλευθερία καὶ ἡ ὑλική, 
φυσικὴ πραγματικότητα. αὐτὲς 
ποὺ ἔχασαν εἶναι τὸ δέον, ἡ 
ἠθικὴ καὶ ἡ ὑπερφυσικὴ πραγ-
ματικότητα. Δηλαδὴ τὸ ἅγιο, τὸ 
θεϊκὸ στοιχεῖο.

Καὶ ὅσο αὐτὰ γίνονταν ἰδι-
ωτικὰ καὶ κατὰ τὴν ἐλεύθερη 
ἐκλογὴ τοῦ καθενός, δὲν προξε-
νοῦσαν ἀπορίες, χωρὶς νὰ εἶναι 
βέβαια ὠφέλιμα γιὰ τὴν κοινω-
νία.  Ἀλλὰ τὰ τελευταῖα χρόνια 
στὴν πατρίδα μας ἡ ἀλλαγὴ γί-
νεται συστηματικά, νομοθετεῖται 
καὶ προχωρεῖ ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ 
χειρότερο γιὰ ὅλους.

Γιατί ὅμως εἶναι κακό; γιατί 
κινδυνεύουμε στὸ χειρότερο;  
Ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος, ἔχοντας 
σῶμα, ἔχει τὰ ἔνστικτά του ἕτοι-
μα ἐκ γενετῆς, ἀλλὰ ὡς πρὸς 
τὶς κοινωνικές του ἀρετές, τὸν 
ψυχικό του ἐξοπλισμὸ γιὰ τὴ 
δυνατότητα συνεργασίας του 
μὲ ἄλλους, γιὰ παράδειγμα, καὶ 
ἄλλα πολλά, ἔχει ἀνάγκη νὰ μά-
θει ἀπὸ τοὺς καλύτερούς του καὶ 
τοὺς παλαιότερους.

Κοινωνικὲς ἀρετὲς δίδαξαν 
οἱ φιλόσοφοι τοῦ κόσμου, γιὰ 
νὰ κατανικήσουν τὴν ἐγωπά-
θεια τοῦ ἀτόμου καὶ νὰ φτιά-
ξουν κοινωνία ὀργανωμένη 
καὶ συνεργάσιμη. «Διδακτὸν ἡ 

ἀρετή», «Οὐδεὶς ἑκὼν κακός», 
εἶπε ὁ Σωκράτης. Κι ἀκόμη, «ἂν 
μποροῦσα νὰ διαλέξω ἀνάμεσα 
στὸ ν᾽ ἀδικήσω καὶ ν᾽ ἀδικηθῶ, 
θὰ διάλεγα ν᾽ ἀδικηθῶ». Κι ἀκό-
μη εἶπε στοὺς ἄδικους δικαστὲς 
καὶ σ᾽ ὅλους τοὺς  Ἀθηναίους, 
ποὺ ἀδίκως τὸν καταδίκασαν, 
ὅτι, ἂν δὲν τοὺς λυπηθεῖ ὁ Θεὸς 
καὶ στείλει κάποιον νὰ τοὺς βο-
ηθήσει, θὰ μείνουν κοιμισμένοι 
γιὰ πάντα...

Ἀλλὰ τὸ σπουδαῖο εἶναι ὅτι 
τὰ τόσο σοφά του λόγια τὰ κα-
τάλαβαν καὶ τὰ δέχθηκαν ὄχι 
μόνο οἱ μαθητές του, ἀλλὰ 
καὶ διὰ μέσου αὐτῶν –π.χ. τοῦ 
Πλάτωνα, τοῦ  Ἀριστοτέλη καὶ 

ἄλλων πολλῶν καὶ σπουδαί-
ων– καὶ τῶν Ρωμαίων ἄνθρωποι 
ἀπ᾽ τὴν  Ἀνατολὴ κι ἀπ᾽ ὅλο τὸν 
κόσμο.  Ἔγινε κοινὴ συνείδηση 
ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα εἶχε ἔλλειψη 
πνευματικῆς διαφώτισης, γιὰ νὰ 
γίνει ὄντως ἠθικὰ ὀργανωμένη, 
ἀλληλοβοηθούμενη κι εὐτυχι-
σμένη. Κι ἔνιωσαν τὴν ἀνάγκη 
ἑνὸς θεϊκοῦ προσώπου...

Κι εὐτυχῶς –μ᾽ ἔκπληξη ζω-

ηρὴ θὰ τὸ ἀναφέρουμε πάντα– 
ἦλθε ἡ ὥρα κι ἡ στιγμὴ ποὺ ἕνα 
θεϊκὸ Πρόσωπο πέρασε μέσα 
στὰ σύνορα τοῦ γήινου κόσμου 
μας. Κι ἐπειδὴ ὁ κόσμος τῆς γῆς 
εἶχε ἤδη τὶς θρησκεῖές του, τὶς 
ἠθικές του βάσεις, τὶς σοφὲς 
διδασκαλίες του, ὁ Κύριός μας  
Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε: « Ἐγὼ 
δὲν ἦρθα νὰ ἀνατρέψω, ἀλλὰ 
νὰ ἐκπληρώσω». Πραγματικά, 
δέχθηκε τὰ σωστά, ἔφερε τὰ τέ-
λεια: ΑΓΑΠΗ μέχρις αὐτοθυσί-
ας, ΣΥΓΓΝΩΜΗ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, 
ἐπειδὴ σὲ τίποτα δὲν ἔφταιξε μό-
νος του, ἀλλά «εἰς πολλὰ πταίο-
μεν ἅπαντες», ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ὑπὲρ 
ὅλων, ποὺ τὴ δίδαξε καὶ τὴν 

ἐπισφράγισε πάνω στὸν σταυρό 
Του, καὶ τέλος, πρᾶγμα ποὺ κά-
θε μέρα μᾶς φαίνεται ἀπίστευτο, 
τὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς 
ἐπισκέφθηκε, τό «ὁ Κύριος μεθ᾽ 
ἡμῶν», τὸ μεταφυσικό στοιχεῖο 
ποὺ ἦρθε μεταξύ μας, μέσα μας, 
γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει σὲ ἕνα δευ-
τερόλεπτο, ἂν τὸ ζητήσουμε! Κι 
ἂς εἶναι αὐτὸ τὸ τελευταῖο ἔστω 
τῆς ζωῆς μας. Μόνο αὐτὸ ζητάει 

...  Ἔχουμε καταλάβει καλὰ 
τί συμβαίνει;...

K

K
Ὁ ἄνθρωπος, ἔχοντας σῶμα, ἔχει τὰ ἔνστικτά 

του ἕτοιμα ἐκ γενετῆς, ἀλλὰ ὡς πρὸς 
τὶς κοινωνικές του ἀρετές, τὸν ψυχικό του 

ἐξοπλισμὸ γιὰ τὴ δυνατότητα συνεργασίας του 
μὲ ἄλλους, γιὰ παράδειγμα, καὶ ἄλλα πολλά, 

ἔχει ἀνάγκη νὰ μάθει ἀπὸ τοὺς καλύτερούς του 
καὶ τοὺς παλαιότερους.
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ἀπὸ μᾶς. Τό «ναί!». Τὴ συγκα-
τάθεσή μας!

Αὐτὰ ὁ Παῦλος, ὅταν ἄνοι-
ξαν τὰ μάτια του μέσα στὴ λάμ-
ψη τῆς Δαμασκοῦ, τὰ εἶδε, τὰ κα-
τάλαβε, τὰ ἔσπειρε σ᾽ ὅλον τὸν 
τότε γνωστὸ κόσμο. Αὐτὰ συντη-

ρήθηκαν ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία, κι 
ὕστερα, ὅταν ἐλευθερωθήκαμε 
κι ἐμεῖς ἀπὸ τοὺς Τούρκους, 
τὰ φυλάξαμε καὶ τὰ βάλαμε 
στὰ κεντρικώτερα σημεῖα τοῦ 
ἔθνους μας: σημαία, σύνταγμα, 
νόμους, κυβέρνηση, παιδεία 

ἐθνική. Μέχρι καὶ τὰ παιδάκια 
τοῦ νηπιαγωγείου κρατοῦσαν 
τὶς σημαιοῦλες, ἡ σημαία εἶχε 
τὸν σταυρό, ἔκαναν τὸν σταυρό 
τους, ἔλεγαν τὴν προσευχή τους, 
σέβονταν θεῖες καὶ κοσμικὲς 
ἐξουσίες...

Τώρα αὐτὰ ἔχουν ἀλλάξει.  
Ἡ  Ἑλλαδίτσα μας συρρικνώνε-
ται, ὄχι μόνο γιατὶ δὲν γεννᾶμε 
πιὰ  Ἑλληνόπουλα, ἀλλὰ κυρίως 
γιατὶ ἡ ἱερὴ παράδοση φεύγει 
σιγὰ σιγά, καὶ τὴ διαδέχεται ἡ 
ἀγάπη τοῦ ἐγωιστικοῦ κέρδους. 
Αὐτὴ κλωτσάει τοὺς ἠθικοὺς κα-
νόνες καὶ ὅ,τι θυσίες συνεπάγο-
νται αὐτοί. Σ᾽ ἕνα μεγάλο καλάθι 
ἀχρήστων βρίσκονται σιγὰ σιγὰ 
πεταμένοι προαιώνιοι θεσμοί, 
ἐντολές, ἀπαγορεύσεις, ἀλτρου-
ιστικὲς ἀρετές.

Ἀντιστεκόμαστε;... Πόσοι;... 
Ποιοί;... Ποῦ;....

ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ

K

K
Ἡ  Ἑλλαδίτσα μας συρρικνώνεται, ὄχι μόνο 
γιατὶ δὲν γεννᾶμε πιὰ  Ἑλληνόπουλα, ἀλλὰ 
κυρίως γιατὶ ἡ ἱερὴ παράδοση φεύγει σιγὰ 

σιγά, καὶ τὴ διαδέχεται ἡ ἀγάπη τοῦ ἐγωιστικοῦ 
κέρδους. Αὐτὴ κλωτσάει τοὺς ἠθικοὺς κανόνες 

καὶ ὅ,τι θυσίες συνεπάγονται αὐτοί. 
Σ᾽ ἕνα μεγάλο καλάθι ἀχρήστων βρίσκονται 

σιγὰ σιγὰ πεταμένοι προαιώνιοι θεσμοί, 
ἐντολές, ἀπαγορεύσεις, ἀλτρουιστικὲς ἀρετές.

Τὸ στήριγμα
Στὴν ἅπλα τῶν καιρῶν
δὲν βρῆκα στήριγμα γερὸ νὰ κρατηθῶ,
τὰ βήματά μου γιὰ νὰ γράψω...
Ἀπὸ τὸ χέρι Σου κρεμιέμαι, Κύριε,
γιὰ κεῖ ὅπου ὅρισες νὰ φτάσω...

Κι ἔρχεται κάποια στιγμή,
ποὺ ἡ ἀφέντρα μου ψυχὴ τὸ πάνω χέρι παίρνει...
Ὑπάκουα τῆς ἀφήνω τὸ προβάδισμα...
τὰ τόξα της ν᾽ ἀκολουθῶ...
Τὰ χνάρια της δὲ σβήνω.
Μέχρι πού...
σὲ κάποια κορφή... σὲ κάποια στροφή...
ν᾽ ἀνοίξουνε τὰ πορτοπαράθυρα τοῦ «εἶναί» μου,
κι ὅρμησε μέσα μου μιᾶς  Ἄνοιξης τὸ Φῶς!...
Ψίθυροι μυστικοί, ἔξω ἀπὸ κάθε ἡμερολόγιο, 
Ἀ ν ά σ τ α σ η ς  τὸ μήνυμα ἀκουμπᾶνε...

Ε.Μ.
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς, ὅταν ζοῦσα στὴν πα-
τρίδα μου, πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, πρὶν ἡ ζωὴ μὲ 
φέρει νὰ κατοικῶ στὴν  Ἀθήνα, θυμᾶμαι... Θυμᾶμαι 
ὅτι, τὴν περίοδο τῶν διακοπῶν τῶν σχολείων λόγῳ 
τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, τὸ προνόμιο νὰ 
λένε τὰ κάλαντα τῶν ἑορτῶν τὸ εἶχαν μόνο τὰ ἀγό-
ρια πάσης ἡλικίας. Κι αὐτὸ ἦταν κάτι τὸ ἰδιαίτερο 
γι᾽ αὐτά. Μαζεύονταν τὰ παιδιὰ τῆς κάθε γειτονιᾶς, 
ποὺ γνωρίζονταν μεταξύ τους. Προετοιμάζονταν 
ἀπὸ καιρό, μαθαίνοντας καλὰ ὅλα τὰ λόγια καὶ 
τὸν σκοπό.  Ἔτσι, ὅταν ξεκινοῦσαν παρέες-παρέ-
ες, ἦταν ἕτοιμα. 
Καὶ πήγαιναν ἀπὸ 
πόρτα σὲ πόρτα, 
ποὺ τὴν ἔβρισκαν 
σχεδὸν ἀνοιχτή. 
Τὴν χτυποῦσαν 
καὶ περίμεναν νὰ 
τοὺς ἀνοίξουν, 
γιὰ νὰ ποῦνε τὰ 
κάλαντα. Οἱ νοι-
κοκυρὲς λὲς καὶ 
τὰ περίμεναν.  
Ἄνοιγαν ἀμέσως 
τὴν πόρτα, τὰ 
καλωσόριζαν χα-
μογελαστὲς καί, 
βλέποντάς τα νὰ 
κρατοῦν τὰ τρί-
γωνα, τὰ παρό-
τρυναν νὰ ποῦν 
τὰ κάλαντα.  Ὅταν 
τελείωναν, τὰ 
κερνοῦσαν καὶ τὰ 
φίλευαν. Τὸ θεω-
ροῦσαν ὅτι ἦταν γοῦρι νὰ ἀκουστοῦν κάλαντα 
αὐτὲς τὶς μέρες στὸ σπίτι. Αὐτὰ βέβαια δὲν ξέρω 
ἂν ἐξακολουθοῦν νὰ ἰσχύουν ἀκόμη καὶ σήμερα 
στὴν πατρίδα μου μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, γιατὶ μᾶλλον 
κι ἐκεῖ θὰ ἔχουν ἀλλάξει οἱ συνθῆκες ζωῆς.

Σήμερα στὴν  Ἀθήνα δὲν βλέπεις παιδιὰ στὶς 
γειτονιές, λὲς κι ἔχουν χαθεῖ καὶ δὲν ὑπάρχουν πιά 
– ἑλληνόπουλα τοὐλάχιστον. Κάποιοι ἄγνωστοι 
λοιπὸν χτυποῦν ἀπὸ τὴν ἐξώπορτα κουδούνια δια-
μερισμάτων τῶν πολυκατοικιῶν, γιατὶ σπάνια ὑπάρ-
χουν μονοκατοικίες στὴν  Ἀθήνα πιά. Οἱ ἔνοικοι δὲν 
ἀπαντοῦν, εἴτε γιατὶ λείπουν εἴτε γιὰ τὸν φόβο τῶν  
Ἰουδαίων, ποὺ λένε. Ξεχάστηκαν καὶ οἱ παλιὲς συνή-

θειες: γιὰ τό «καλὸ τοῦ χρόνου» ν᾽ ἀκουστοῦν κά-
λαντα... Αὐτοὶ ποὺ χτυποῦν τὰ κουδούνια εἶναι συ-
νήθως ἀλλοδαποί, ποὺ μουρμουρίζουν λίγα λόγια 
ἀπὸ τὰ κάλαντα ἢ κρατοῦν κάποιο τρανζίστορ. Κι ἂν 
κάποιος μισανοίξει τὴν πόρτα μὲ φόβο Θεοῦ, θἆναι 
κάποιος ἡλικιωμένος, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ξεχάσει τὴν 
παλιὰ συνήθεια καὶ δὲν θέλει νὰ περάσει ἡ μέρα, 
χωρὶς ν᾽ ἀκούσει ἔστω καὶ λίγα λόγια ἀπὸ κάλαντα. 
Δίνει κάτι ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του, τρέμοντας κιόλας 
νὰ μὴν τοῦ κάνουν καὶ κακό... Αὐτοὶ ποὺ ὑποτίθε-
ται ὅτι εἶπαν τὰ κάλαντα κοιτάζουν τί τοὺς ἔδωσε, 

κουνᾶνε τὸ κεφά-
λι καὶ φεύγουν, 
εὐτυχῶς χωρὶς νὰ 
τοῦ προξενήσουν 
κακό, ἀλλὰ τὶς πε-
ρισσότερες φορὲς 
χωρὶς νὰ ποῦν 
κἂν εὐχαριστῶ!

Ἐκεῖνο ποὺ 
εἶναι ἀνυπόφο-
ρο εἶναι ὅτι, τὶς 
ἡμέρες ποὺ λέ-
νε τὰ κάλαντα, 
εἰσβάλλουν στὰ 
μέσα μαζ ικῆς 
μεταφορᾶς κάθε 
λογῆς ἄνθρω-
ποι, ξένοι καὶ ὄχι 
μόνο, ποὺ ὑποτί-
θεται ὅτι λένε τὰ 
κάλαντα, κρα-
τώντας διάφορα 
μουσικὰ ὄργανα, 
καὶ ζητᾶνε σχεδὸν 

φορτικὰ ἀπὸ τοὺς ἐπιβάτες νὰ τοὺς δώσουν κάτι, 
τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἄνθρωποι πᾶνε στὴ δουλειά τους...

Ἂν μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ ὅτι ἡ κατάσταση διασκε-
δάζεται λίγο αὐτὸν τὸν καιρό, ἂς εἶναι καλὰ ὁ φω-
τισμὸς ποὺ ὑπάρχει στοὺς δρόμους καὶ στὰ σπίτια 
καί, ἔστω, ἡ ἐκκωφαντικὴ μουσική, ποὺ εὐτυχῶς 
λέει τὰ κάλαντα σωστά. Τί νὰ κάνουμε ὅμως ποὺ 
δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀλλιῶς, μιὰ καὶ τό «χθές» δὲν 
γυρίζει ξανὰ πίσω...

Καλὴ χρονιὰ νὰ ποῦμε, ἀγαπητές μου φίλες, 
καὶ εὔχομαι, ὅσο γίνεται, νὰ τὴν περάσουμε καλά, 
μὲ ὑγεία.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Ἀρχιμηνιὰ κι ἀρχιχρονιά
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Ἀπαράδεκτο  
φαινόμενο

Στὶς 25 Νοεμβρίου, ἡμέρα 
ἐνάντια στὴ βία κατὰ τῶν γυ-
ναικῶν, δόθηκαν στὴ δημοσι-
ότητα συγκλονιστικὰ στοιχεῖα 
καὶ ἀπίστευτοι ἀριθμοί, ὄχι μό-
νο γιὰ χῶρες ὅπου ἀκόμα καὶ τὸ 
δικαίωμα τῶν νέων κοριτσιῶν 
στὴ μόρφωση τιμωρεῖται, ἀλλὰ 
γενικῶς γιὰ ἀνεπτυγμένες καὶ 
μὴ χῶρες. Γιὰ νὰ μὴ μιλήσουμε 
γιὰ τὶς μικρότερες ἀμοιβὲς τῶν 
γυναικῶν, ὅταν προσφέρουν 
ἴδιας ποιότητας ἐργασία μὲ τοὺς 
ἄνδρες.

Βία κατὰ τῆς γυναίκας ὁρίζε-
ται ἡ ἐμμονὴ τοῦ «συντρόφου» 
νὰ σὲ ἐλέγχει μὲ κάθε τρόπο καὶ 
νὰ ἐπικρατεῖ ἐπάνω σου. Εἶναι 
διαφόρων μορφῶν (λεκτική, ψυ-
χολογική, σωματική, σεξουαλι-
κή) καὶ παρατηρεῖται σὲ ὅλα τὰ 
κοινωνικὰ στρώματα. Σύμφωνα 
μὲ τὸν νόμο, ἡ  Ἀστυνομία εἶναι 
ὑποχρεωμένη νὰ κάνει ἔρευνα 

αὐτεπάγγελτα, ἀκόμα καὶ σὲ 
ἀνώνυμη καταγγελία. Στὸ τη-
λέφωνο 15900, Γραμμὴ SOS, 
ὅποια γυναίκα ὑφίσταται βία, ἢ 
κάποιος συγγενὴς ἢ φίλος, καλεῖ 
γιὰ βοήθεια καὶ γιὰ προστασία 
σὲ ξενῶνα κακοποιημένων γυ-
ναικῶν.

Φίλοι, ἂς μὴν ἀδιαφορήσου-
με, ἰδίως σὲ περιστατικὰ ἐνδο-
οικογενειακῆς βίας, ἀφοῦ μπο-
ροῦμε νὰ βοηθήσουμε γυναῖκες 
ποὺ ὑποφέρουν μὲ ἕνα ἁπλό, 
ἀνώνυμο τηλεφώνημα.

*     *     *

Φρίκη

Ἄφωνοι πληροφορηθήκαμε 
ὅτι διακινεῖται πορνογραφικὸ 
ὑλικὸ μὲ βρέφη δύο καὶ τριῶν 
μηνῶν! Ποτὲ οἱ ἀνθρώπινες κοι-
νωνίες δὲν ἦταν κοινωνίες ἀγγέ-
λων, ἀλλὰ κοινὴ εἶναι πλέον ἡ 
πεποίθηση ὅτι κατηφορίσαμε ὣς 

τὸ τελευταῖο σκαλί. Δὲν πάει πα-
ρακάτω.

Ὅπως πολὺ σωστὰ εἶναι ἀπα-
ραίτητο ἡ κυκλοφοριακὴ ἀγωγὴ 
καὶ ἡ ὑγιενὴ διατροφὴ νὰ διδά-
σκονται πλέον ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς 
στὰ σχολεῖα, ἐπίσης καὶ πιὸ ἀνα-
γκαία εἶναι ἡ διαπαιδαγώγηση 
τῶν παιδιῶν μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ 
ἰδεώδη τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς 
παιδείας.  Ἂν δὲν ἔχω μεγαλώσει 
μὲ τὴν ἰδέα ὅτι κάποια πράγματα 
εἶναι ἄθλια καὶ ἐπαίσχυντα, λίγο 
θὰ μὲ συγκρατήσει ὁ φόβος τῆς 
τιμωρίας.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

K
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Εἰσάγετε κωδικόΕἰσάγετε κωδικό
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΝΤΖΙΟΥ,
ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ, ΑΘΗΝΑ 
2015, 14Χ21, 144 σελ.

Τὸ νέο ἐφηβικὸ λογοτε-
χνικὸ βιβλίο μὲ τίτλο Εἰσάγετε 
κωδικὸ τολμᾷ νὰ περιγράψει τὴ 
ζωὴ μέσα σὲ μιὰ ὑπερπολύτε-

κνη οἰκογένεια. Μιὰ ἔφηβη μὲ 
ἕξι μικρότερα ἀδέλφια γράφει 
ἠλεκτρονικὰ τὸ ἡμερολόγιό 
της. Συναισθήματα συχνὰ ἀντι-
κρουόμενα, σκέψεις καὶ κυρίως 
χιουμοριστικὲς σκηνές (θὰ γε-
λάσετε... ὅσο δὲν ἔχετε ἴσως ξα-
ναγελάσει στὴ ζωή σας!) συνθέ-
τουν τὰ ἐπεισόδια τοῦ βιβλίου.

Στόχος του εἶναι, χωρὶς κατή-
χηση, νὰ δώσει ἀξίες στοὺς νέ-
ους, μὲ κατανόηση στὴν ἡλικία 
τους, καὶ νὰ τοὺς βοηθήσει νὰ 
βλέπουν σὲ κάθε δυσκολία μιὰ 
νέα, ἐνδιαφέρουσα πρόκληση, 
μὲ αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα! 

Οἱ συγγραφεῖς προσπαθοῦν 
νὰ ζωντανέψουν τὴν πολυτεκνία 
μέσα ἀπὸ τὰ μάτια μιᾶς ἐφήβου, 
ἡ ὁποία, καθὼς κλιμακώνονται 
τὰ συναισθήματά της, ἀρχίζει 
νὰ κατανοεῖ πόσο βαρὺς εἶναι 
ὁ ρόλος τῶν γονέων της καὶ 
ν’ ἀναγνωρίζει σ’ αὐτοὺς ὅσα 
πολλοὶ νέοι δυσκολεύονται νὰ 
ἀναγνωρίσουν. Συγχρόνως, τὸ 
βιβλίο προβληματίζει καὶ τοὺς 
ἐνήλικες ἀναγνῶστες, κυρίως 
γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικούς, γιατὶ 
τοὺς μεταφέρει τὶς σκέψεις καὶ 
τὶς ἀγωνίες τῶν ἐφήβων.

Ὁ λόγος ὅμως δὲν βαραίνει 
τὸν ἀναγνώστη, γιατὶ ρέει μὲ 
χιοῦμορ καὶ δροσιὰ ποὺ ξε-
κουράζει.  Ἡ γραφὴ εἶναι ἁπλῆ 
ἀλλὰ προσεγμένη, ἡ γλῶσσα 
σύγχρονη, καθημερινή, ὅπως 
ταιριάζει σὲ νέους. Τὸ κείμενο, 
εὐανάγνωστο, συμπληρώνεται 
ἀπὸ τὰ εὐρηματικὰ σκίτσα τοῦ 
ταλαντούχου ζωγράφου Σπύ-
ρου Ζαχαρόπουλου. Τὸ ἐξώ-
φυλλο καὶ ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου 
ἑλκύουν τοὺς ἐφήβους, καθὼς 
παραπέμπουν στὴ γνωστή τους 
ὀθόνη ἑνὸς “smartphone”.

Συμπερασματικά, θὰ ἔλεγα 
ὅτι τὸ βιβλίο εἶναι ἕνας ὕμνος 
πρὸς τὴν πολύτεκνη οἰκογένεια, 
καὶ μάλιστα σὲ μιὰ ἐποχὴ στὴν 
ὁποία ἡ οἰκογένεια βάλλεται 
ἀπὸ παντοῦ, ἐπισήμως καὶ ἀνε-
πισήμως. Προβάλλει –χωρὶς νὰ 
ἐξιδανικεύει– μιὰ ἄλλη πρόταση 
ζωῆς.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ
Μιὰ πολύτεκνη γυναίκα  

καὶ ἐκπαιδευτικός

Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση
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Ἕνας χρόνος πέρασε, καὶ 
εἶναι σὰν σήμερα.  Ἕνας χρό-
νος, καὶ δὲν εἶχα τὸ κουράγιο 
νὰ γράψω γιὰ σένα, ποὺ τόσα 
ἔκανες. Δὲν ἤθελα καὶ δὲν θέλω 
νὰ πιστέψω ὅτι ἔφυγες. 

Κάθε μέρα ἤμασταν μαζί, μιὰ 
πόρτα μᾶς χώριζε.  Ἔφευγα καί, 
πρὶν κατεβῶ τὶς σκάλες, ἄνοιγα 
τὴν πόρτα καὶ σοῦ ἔλεγα: «Μα-
μά, φεύγω». «Στὸ καλό», μοῦ 
ἔλεγες, «νὰ προσέχεις. Θὰ ἀργή-
σεις;».  Ἐκεῖ νευρίαζα, ἀλλά, 
ὥσπου νὰ γυρίσω, ἤσουν στὸ 
μυαλό μου. Καὶ μέχρι τὸ βράδυ 
ἤμασταν μαζί.

Δύσκολος τέτοιος χωρισμός.  
Ἤσουν ἡ παρέα μου καὶ ἤμουν 
ἡ παρέα σου.  Ἤξερα καὶ ἤξερες 
καταστάσεις ποὺ μόνο ἐμεῖς μοι-
ραζόμασταν.

Δὲν θὰ πῶ ὅτι ὅλα ἦταν ρό-
δινα. Τσακωνόμασταν ἀρκετὲς 
φορές, ἔμενα ξάγρυπνη ὅλη τὴ 
νύχτα, μὰ τὸ πρωὶ ἦταν σὰν νὰ 
μὴν εἶχε συμβεῖ κάτι, καὶ αὐτὸ 
γιατὶ ἤσουν γενναιόδωρη καὶ 
δὲν μοῦ κράταγες κακία.  Ἤσουν 
ἡ μαμά μου καὶ ἤμουν τὸ παιδί 
σου, καὶ τρελαινόμουν στὴ σκέ-
ψη ὅτι μποροῦσε νὰ συμβεῖ κάτι. 

Πέρασες μιὰ ζωὴ δύσκολη, 
δούλεψες, καὶ καταφέρατε μαζὶ 
μὲ τὸν μπαμπὰ νὰ μεγαλώσετε 
πέντε παιδιά.  Ὅλα αὐτὰ εἶναι 
παρακαταθήκη μου, καὶ εὐγνω-
μονοῦσα τὸν Θεό, ποὺ ἤμουν 
παιδί σου καὶ ἐσὺ ἡ μαμά μου.

Σήμερα, ἕνα χρόνο μετά, 
θυμᾶμαι τὶς τελευταῖές σου στιγ-
μές. Τὰ βιβλία ποὺ σοῦ ἔφερνα 
νὰ διαβάσεις, ἀπὸ παραμύθια 
μέχρι τοὺς βίους τῶν ἁγίων. Τὰ 
τέλειωνες ἀμέσως. Μετὰ μοῦ 
ἔλεγες τί σοῦ ἄρεσε. Μοῦ δι-

ηγιόσουν ὅ,τι 
σοῦ εἶχε κά-
νει ἐντύπωση.  
Ὅταν ἔβλεπα 
ὅτι δὲν θυμό-
σουν κάποια 
π ρ ά γ μ α τ α , 
θύμωνα, γιατὶ 
ἤσουν ἡ μαμά 
μου. Σὲ ἤθελα 
μαμά, καὶ ὄχι 
γιαγιά.  Ἐκεῖ 
ἔκανα λάθος.

Τὴ γιαγιά 
μου, ποὺ λά-
τρευα καὶ μὲ 
λάτρευε, τὸ 
ξέρεις πολὺ 
καλά, μπορεῖ 
νὰ τὴ συγχω-
ροῦσα.  Ἐσένα 
δὲν μποροῦσα, 
καὶ ὅτι καθη-
μερινὰ βυθιζό-
σουν σὲ σκέ-
ψεις ἢ σὲ ὕπνο 
δὲν ἤθελα νὰ πιστέψω ὅτι ἦταν 
σημάδια.

Τὸ τελευταῖο βράδυ, πρὶν 
χωρίσουμε, μοῦ ἔδωσες τὴν 
εὐχή σου. «Νὰ ἔχεις τὴν εὐχή 
μου, νὰ χαίρεσαι τὰ παιδιά 
σου», μοῦ εἶπες. Θυμᾶσαι τί σοῦ 
ἀπάντησα; Εἶναι τὸ μυστικό μας. 
Περιμένω νὰ κρατήσεις τὸν λόγο 
σου.

Τὸ πρωὶ ἤσουν χειρότερα. Σὲ 
πήγαμε στὸ νοσοκομεῖο. Πρὶν 
φύγεις, ἔκανες τὸν σταυρό σου.  
Ὅταν ἡ πόρτα ἔκλεισε, καὶ σὲ 
κατέβαζαν μὲ τὸ ἀσθενοφόρο, 
εἶπα: « Ἔχει γοῦστο νὰ μὴ γυ-
ρίσεις».

Καὶ δὲν γύρισες.  Ἤμασταν 
ὅλοι κοντά σου. Μιλοῦσες, καὶ 

ὅταν φύγαμε, γιατὶ ἤσουν καλύ-
τερα μὲ τὸ ὀξυγόνο, ἐσὺ ἔφυγες. 
Γιατί;

Ἐξαιρετικὰ ἀφιερωμένο στὴ 
μαμά μου, καὶ ἕνα μεγάλο εὐχα-
ριστῶ γιὰ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς 
δυσκολίες ποὺ πέρασε γιὰ μᾶς, 
καὶ τὸ ἔκανε μὲ μεγάλη ἀγάπη.

Ἐξαιρετικὰ ἀφιερωμένο στὴ 
μαμά μου καὶ ἕνα μεγάλο συγ-
γνώμη, ἂν δὲν καταφέραμε νὰ 
ἐκπληρώσουμε ὅλες τὶς προσ-
δοκίες της.

Ἐξαιρετικὰ ἀφιερωμένο σὲ 
σένα, μαμά μου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ

Ἐξαιρετικὰ ἀφιερωμένο
Ἕνας χρόνος
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Εἰς μνημόσυνον
Στέφανος Χρυσάλλης

Ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς Στέφα-
νος ἔφυγε γιὰ τοὺς οὐρανοὺς 
πλήρης ἡμερῶν, ἀφοῦ ἀξιώθηκε 
ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ μεγαλώσει μαζὶ 
μὲ τὴν ἐκλεκτὴ σύντροφό του Γε-
ωργία ἄξια παιδιά, ἐγγόνια, καὶ 
τελευταῖα ἕνα μικρὸ δισέγγονο, 
γιὰ τὸ ὁποῖο ἔλαμπε ἀπὸ χαρά.

Ὅλη του τὴ ζωὴ ὑπηρέτησε 
στὴ Μέση  Ἐκπαίδευση, ὄντας ὁ 
ἀγαπημένος καθηγητής, κερδί-
ζοντας τὶς καρδιὲς τῶν μαθητῶν, 
οἱ ὁποῖοι διαισθάνονταν ὅτι δὲν 
ἐκτελοῦσε τυπικὰ τὸ διδακτικό 
του καθῆκον, ἀλλὰ πάσχιζε γιὰ 
τὴν πρόοδό τους, ὄχι μόνο στὴ 
γνώση, ἀλλὰ καί –κυρίως– στὴν 
ἀρετή. Τὰ χρόνια ποὺ πήγαιναν 

τὰ παιδιά μου Γυμνάσιο καὶ 
Λύκειο, πολλοὶ γονεῖς μοῦ ἔλε-
γαν ὅτι ἦταν εὐγνώμονες, ποὺ 
ὑπῆρχε στὴ σχολικὴ ζωὴ τῶν 
παιδιῶν μας. Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ὁ 
αὐστηρὸς θεολόγος καθηγητής, 
καὶ φερόταν σὲ ὅλους, μικροὺς 
καὶ μεγάλους, μὲ ἐγκαρδιότη-
τα, πραότητα καὶ προσήνεια.  
Ὑπῆρξε ἡ ψυχὴ τῶν ΧΜΟ (Χρι-
στιανικῶν Μαθητικῶν  Ὁμάδων) 
στὸ Χαλάνδρι καὶ ὁ ἀγαπητὸς 
Κυκλάρχης τοῦ ἀνδρικοῦ κύ-
κλου μελέτης  Ἁγίας Γραφῆς.

Γιὰ ὅλους ὅσους μᾶς ἔκανε 
τὴν τιμὴ νὰ μᾶς θεωρεῖ φίλους, 
ἦταν τὸ στήριγμά μας, γιατὶ σὲ 
κάθε δύσκολη περίσταση μὲ 

ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀνοίγαμε τὴν 
καρδιά μας καὶ ἀκούγαμε τὶς 
σοφές του συμβουλές, ποὺ δὲν 
ὀφείλονταν μόνο στὴ μεγάλη 
πεῖρα ζωῆς ποὺ εἶχε καὶ στὴν 
ὀρθοκρισία του, ἀλλὰ καὶ στὸ 
πηγαῖο ἐνδιαφέρον ποὺ εἶχε γιὰ 
τὸν καθένα μας ξεχωριστά.

Ἀγαπητὲ ἀδελφὲ Στέφανε, 
ποτὲ δὲν θὰ φύγεις ἀπὸ τὴ μνή-
μη καὶ τὴν καρδιά μας. Τὸ πα-
ράδειγμα τῆς ζωῆς σου θὰ εἶναι 
γιὰ μᾶς ὁδοδείκτης. 

Σὲ παρακαλοῦμε νὰ δέεσαι 
γιὰ μᾶς, ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύε-
σαι ἐν εἰρήνῃ, μετὰ δικαίων.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:

Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)  Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ  Ἕνωσις 

Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 0026-0201-94-0100366081.
    Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας.
β)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα). 

Προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
γ)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε χρονιᾶς 

γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή.
    Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀποδείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ 
νὰ κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR 1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA
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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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