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Πράξη συνεχὴς κι ἐπαναλαμβανόμενη
ἡ σταύρωσή Σου, Κύριε...
Συνέρχονται ξανὰ καὶ πάλι οἱ γραμματεῖς
καὶ διαβουλεύονται τὸ πῶς
μὲ δόλο θὰ Σὲ παγιδέψουν.
Κι ἀπίστευτο... βρίσκεται πάντα
«εἷς τῶν δώδεκα» φιλήματι νὰ Σὲ προδώσει!

Ὁδεύεις πρὸς τὸ πάθος, καθὼς ἐμεῖς,
μὲ νυσταγμένη καὶ βαριὰ τὴ σάρκα,
καθεύδουμε... Κι ἔτσι, μονάχος πίνεις,
γουλιά, γουλιά, τὸ ποτήρι τοῦ πάθους.
Κι εἶναι περίλυπη ἡ ψυχή Σου, ἕως θανάτου.

Νὰ πάλι οἱ ἐμπαιγμοὶ καὶ τὰ ραπίσματα,
ξανὰ τ᾿ ἀγκάθινο στεφάνι κι ὁλοῦθε ἄγριες φωνές

«σταύρωσον... σταύρωσον αὐτόν...»,
ἐνῷ οἱ Βαραββάδες, λεύτεροι σουλατσάρουν
χασκογελώντας στοὺς δρόμους...

Στοῦ Κρανίου τὸν τόπο μπήγεται,
μέρα μεσημέρι, ξανὰ ὁ Σταυρός Σου,
κι εἶναι μαυρίλα κι ἀφεγγιά,
ὡς νὰ ἐγκατέλιπεν ὁ Θεὸς τὸν  Ἐκλεκτό Του!
Κι ὅλα γίνονται «ὡς γέγραπται».

Στοῦ Γολγοθᾶ μιὰν ἄκρη, ἁπλὲς κάποιες καρδιὲς
προσδοκοῦν τή «Μία τῶν Σαββάτων» δεόμενες...
Μνήσθητι καὶ ἡμῶν, Κύριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ἡ Σταύρωσή Σου
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Πρόλογος

Οἱ πιὸ πάνω ἐλεύθεροι στί-
χοι μας εἰσάγουν συνο λικὰ στὴν 
πολυσχιδῆ προσωπικότητα τῆς 
γυ ναίκας, ὅπως τὴν εἶδαν, τὴν 
βλέπουν καὶ θὰ τὴν βλέπουν 
μέ σα στὸν αἰῶ να ποι ητές, φι-
λόσοφοι, ἁ πλοὶ καὶ σπουδαῖοι 
ἄνθρωποι, ποὺ προ σπά θη σαν 
νὰ ντύσουν μὲ λόγια ὅλα ὅσα 
δὲν μποροῦσαν νὰ ἑρμηνεύ-
σουν καὶ νὰ κατα λά βουν σ᾽ 
αὐτήν. 

Ὅμως ἐδῶ, μὲ ἀφορμὴ τὴν 
Παγκόσμια  Ἡμέ ρα τῆς Γυναί-
κας, ἄς δοῦμε πιὸ σφαιρικὰ τὴ 
γυναῖκα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Διαβάζο-
ντας ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως 
κεφ. 2, στίχ. 18-24:

«Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός. οὐ 
καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μό-
νον. ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν 
κατ᾿ αὐτόν. 

Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς 
γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ 
πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν  Ἀδάμ, 
ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά. Καὶ πᾶν ὃ 
ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ  Ἀδὰμ ψυχὴν 
ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτῷ. 

Καὶ ἐκάλεσεν  Ἀδὰμ ὀνόματα 
πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πε-
τεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς 
θηρίοις τοῦ ἀγροῦ. τῷ δὲ  Ἀδὰμ 
οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ. 
Καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ 
τὸν  Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε. καὶ ἔλα-
βε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ 
ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. 

Καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν 
πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ  
Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν 
αὐτὴν πρὸς τὸν  Ἀδάμ. 

Καὶ εἶπεν  Ἀδάμ. τοῦτο νῦν 
ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ 
σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς μου. αὕτη 
κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ 
ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη. 

ἕνεκεν τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ 
τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσε-
ται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ 
ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν». 

Ὅπως βλέπουμε, ὁ Θεός, 
ἐκείνη τὴν πολὺ μα κρινὴ ἐπο-
χὴ ποὺ ἔπλασε τὸν κό σμο, δη-
μιούργησε ἰσότιμα πλάσματα. 
Καὶ οἱ δωρεές Του ἄφθονες 
καὶ θεϊκές, ἀφοῦ μᾶς χάρι-
σε ἀθάνατη ψυχή, μᾶς ἔκανε 
συν-δημιουργούς Του, ἀφοῦ 
μᾶς ἔ κανε τὴ μέγιστη δωρεὰ 
νὰ γεννοῦμε παιδιὰ καὶ νὰ τὰ 
με γα λώνουμε, νὰ τὰ νουθε-
τοῦμε καὶ νὰ τὰ βοηθοῦμε νὰ 
ἀποκρυ πτογραφήσουν τὸ νό-
ημα τῆς ζωῆς τους, νὰ ἀνα κα-
λύψουν τὸν προορισμὸ τους, 
νὰ ἀποκαλυφθεῖ μέσα τους ὁ 
ἴδιος ὁ Πλάστης τους, ἀλλὰ καὶ 
ὁ ἴδιος ὁ ἑαυ τός τους. Διότι ἡ 
γυναί κα διαθέτει τὴν ἱκανότητα 
νὰ συλλαμβάνει τὸ ἀστάθμητο 
στὸ πρόσωπο τοῦ ἄλ λου –πόσο 
μᾶλλον στὸ πρόσωπο τοῦ σπλά-
χνου της–, ἔχει τὸ χάρισμα γιὰ 
μιὰ ἄμεση διείσδυση στὴν ψυχὴ 
του, ἔτσι ὥστε νὰ μεταλαμπα-
δεύει σ᾽ αὐτὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν 
πίστη γιὰ τὸν Κύριό μας. Κι ἴσως 

Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ Γιορτὴ τῆς Γυναίκας
Γυναίκα ἀγάπη,
Γυναίκα ἰδέα
Γυναίκα μητέρα
Γυναίκα ἀνθός.
Σὲ εἶπαν μυστήριο ἄλυτο κι ἄγνωστο…
Σὲ εἶπαν καρπό, πλημμυρίδα καὶ ἄμπωτη…
Σὲ εἶπαν αὐγὴ καὶ μέρα καὶ νύχτα…
Σὲ εἶπαν καὶ ρόδο κι ἀγκάθι καὶ θύελλα…
Θάλασσα, μέλισσα, ὄχεντρα, γῆ…
Σὲ εἶπαν ζωή, ἄγγελο, μνήμη…
Εὔα, Μαρία, Παρθένο, Κυρά…
Μὰ ἤσουν καὶ εἶσαι πρόσωπα μύρια,
Γέλιο καὶ δάκρυ, χαρὰ καὶ βροχή…
Σύννεφο, μπόρα, νιφάδα χιονιοῦ…
Σπίθα, φλόγα φωτιᾶς, λευτεριά, δόξα ἀθάνατη…
Τιμὴ καὶ προσκύνημα, ταπείνωση, Φῶς!
Σελήνη καὶ ἄστρο, λιακάδα, ἡλιαχτίδα,
Κύμα καὶ βράχος, καρδιὰ καὶ ψυχὴ!
Κορφὴ καὶ χαράδρα, ρυάκι καὶ χείμαρρος,
Θέληση ἀδάμαστη, πνεῦμα ἀνεξάρτητο,

Βλέμμα καὶ χάδι καὶ ὑποταγή!
Ράγισμα μέσα στοῦ κόσμου τὴ δύνη,
Χέρι, ἀγκάλη ποὺ ξέρει καὶ δίνει…
Προσφέρεις ἁπλόχερα ἀγάπης χαμόγελο.
Καὶ εἶσαι πέτρα, λιθάρι, μελάνι, μολύβι,
Σελίδα βιβλίου, περγαμηνή… 
Καμβὰς καὶ ὑφάδι, στημόνι, βελόνα, κλωστή…
Δουλειὰ καὶ κουράγιο καὶ ἀπαντοχή,
Νανούρισμα, λέξεις, εἰκόνες, κεντίδια,
Θρῦλος καὶ μῦθος, ὡραῖα στολίδια,
Καὶ ὅλα τὰ σκέπει ἀόρατο χέρι
Μιᾶς πίστης τρανῆς στὸ Θεὸ τῆς Ζωῆς!
Ἀγάπη, Θυσία, Σταυρός, Σωτηρία,
Αὐτὴ εἶν᾿ ἡ μόνη σου ἐλπίδα,
Γυναίκα τῆς λήθης καὶ τῆς προσμονῆς…
Καὶ ἔχεις κουράγιο νὰ ξαναρχίσεις
Καὶ πάλι καὶ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχή!
Γυναίκα τῆς Πίστης, τῆς Λύτρωσης μάννα,
Γυναίκα  Ὀρθόδοξη ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ!
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ὄχι τόσο μὲ τὰ λόγια της, ἀλλὰ 
μὲ τὸ μυστικὸ τῆς κα ρ διᾶς της: 
αὐτῆς ἡ ὁποία εἶναι πλασμένη, 
γιὰ νὰ ζεῖ πιὸ πολὺ τὴν ἀγάπη, 
τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴ θυσία. 

Οἱ ἄνθρωποι ὅμως, στὸ πέ-
ρασμα τῶν αἰώνων, μὲ τὴν ἀ - 
πομάκρυνσή τους ἀπὸ τὸν Παρά- 
δεισο καὶ τὸν Δημιουργό τους, 
ἔχασαν ἤ ξέχασαν σταδιακὰ 
πολλὰ ἀπὸ ὅσα τοὺς κό σμησε 
καὶ προίκισε ὁ Θεός. Οἱ δωρεὲς 
καὶ ἡ Χάρις παραμερίστηκαν, 
ξεχά στηκαν, καλύφθηκαν κάτω 
ἀπὸ στρώματα παθῶν καὶ ἁμαρ-
τιῶν, καὶ οἱ ἄνθρωποι βυθίστη-
καν στὸν ἐ γωισμὸ καὶ τὴν ἀνά-
γκη γιὰ συγ κέν τρω ση δύναμης 
κι ἐξου σίας. Ξέχασαν «τὸ καλὸν 
κἀγαθόν».  Ὁ φθόνος, τὸ μῖσος, 
ἡ βία τοὺς κατακυρίευσαν.

Παρ᾽ ὅτι σὲ κάποιες ἐποχὲς 
ὁρι σμέ νοι λαοὶ εἶ χαν μη τρι-
αρχικὴ διοίκηση, κατὰ τὸ 
πλεῖστον ἡ γυ ναίκα καταπιέ-
σθηκε καὶ πέρασε με γά λες καὶ σὲ 
πολλὲς πε ριπτώσεις ἀξεπέ ρα στες 
δυσκολίες καὶ ταπεινώσεις. Αὐτὸ 
εἴ χε ὡς ἀποτέ λεσμα, ὅπως καλὰ 
γνωρίζουμε, νὰ ὑποτιμᾶται καὶ 
νὰ μὴν ἔχει κα νέ να δι καίωμα. Νὰ 
εἶναι ἀντικείμενο καὶ νὰ τὴν ἀντι-
μετωπίζουν πολλάκις σὰν ζῷο.

Ἀργότερα, κατὰ ἐποχὲς καὶ 
ἀνάλογα μὲ τὶς ἀρ χὲς καὶ πεποι-
θήσεις τῶν γονέων στὶς ἀνώ τε-
ρες κοι νωνικὲς τάξεις, κάποιες 
γυναῖκες μποροῦσαν νὰ μορ-
φωθοῦν στοιχειωδῶς.  Ὡστό-
σο, ἀκόμα καὶ τότε ἡ θέση τους 
ἦταν διακοσμητική, καὶ ἔπρεπε 

νὰ ἀπο δέ χονται ὑπάκουα ὅ,τι 
ἀποφάσιζε γι᾽ αὐτὲς ὁ κηδεμό-
νας τους. 

Οἱ καταστάσεις αὐτὲς ὁδή-
γησαν –μετὰ τὴν ἐ ποχὴ ποὺ χα-
ρακτηρίσθηκε ὡς βιομηχανικὴ 
ἐπανά σταση καὶ τὴ στα δια κὴ 
ἀφύ πνιση τῶν γυναικῶν– στὴν 
ἀγανάκτηση, τὴ διεκ δί κηση τῶν 
δικαιωμά των τους καὶ τὸν ξεση-
κωμό. 

Α. Παγκόσμια  Ἡμέρα  
τῆς Γυναίκας:  Ἡ ἱστορία  

τῆς 8ης Μαρτίου

Ἡ Παγκόσμια  Ἡμέρα τῆς Γυ-
ναίκας γιορτάζε ται κάθε χρόνο 
στὶς 8 Μαρτίου, σὲ ἀνάμνηση 
μιᾶς μεγάλης ἐκδήλωσης δια-
μαρτυρίας ποὺ ἔγινε στὶς 8 Μαρ-

τίου τοῦ 1857 ἀπὸ ἐργάτριες 
κλωστοϋφαντουρ γίας στὴ Νέα  
Ὑόρκη, οἱ ὁποῖες ζητοῦσαν κα-
λύτερες συνθῆκες ἐργασίας.  Ἡ 
πρώτη Παγκό σμια  Ἡμέρα τῆς 
Γυναίκας γιορτάστηκε στὶς 28 
Φεβρουα ρίου 1909, μὲ πρωτο-
βουλία τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμ-
ματος τῶν ΗΠΑ, καὶ υἱοθετήθηκε 
δυὸ χρόνια ἀργότερα ἀ πὸ τὴ 
Σοσια λι στικὴ Δι εθνῆ.

Ἡ 8η Μαρτίου ὁρίστηκε τὸ 
1977 ἀπὸ τὸν  Ὀργα νισμὸ  Ἡνω-
μένων  Ἐθνῶν ὡς Παγκόσμια  
Ἡμέρα γιὰ τὰ δικαιώ μα τα τῆς 
Γυναίκας καὶ τὴ Διεθνῆ Εἰρήνη.  
Ἡ ἰδέα γιὰ τὸν ἑορτασμό της 
προέκυψε κατὰ τὸ πέρασμα στὸν 
20ὸ αἰῶνα, τὸ ὁποῖο σηματοδο-
τήθηκε ἀπὸ τὴν ἐκβιομηχάνιση, 

τὴν πληθυσμιακὴ ἔκρηξη καὶ τὶς 
ριζο σπαστικὲς ἰδεολογίες. 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Γαλ-
λικῆς ἐπανάστασης, οἱ γυ ναῖκες 
τοῦ Παρισιοῦ ζητοῦσαν «ἐλευ-
θερία, ἰσό τητα, ἀδελ φοσύνη» 
ἔξω ἀπὸ τὶς Βερσαλλίες. Στὶς  
Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ἐργάτρι-
ες στὸν το μέα τῆς ὑφαντουργίας 
καὶ τοῦ ἱματισμοῦ κινητο ποι-
ήθηκαν στὶς 8 Μάρτη τοῦ 1857 
στὴ Νέα  Ὑόρκη γιὰ τὶς ἀπάν-
θρωπες συν θῆκες ἐργασίας καὶ 
τοὺς χα μη λοὺς μισθούς τους.  Ἡ 
ἀστυ νομία ἐπι τέθηκε καὶ διέ λυσε 
βίαια τὸ πλῆθος τῶν λευκο-
ντυμένων γυναι κῶν, ὅμως τὸ 
ἐργατι κὸ κίνημα εἶχε ἤδη γεννη-
θεῖ. Δυὸ χρόνια ἀργότερα, οἱ 
γυναῖκες ποὺ συμμετεῖχαν στὶς 
κινητοποιήσεις ὀργάνωσαν τὸ 
πρῶτο ἐργατικὸ σω ματεῖο γυ-
ναικῶν καὶ συνέ χισαν τὸν ἀγῶνα 
γιὰ τὴ χειρα φέτησή τους.

Τὸ 1908 παρήλασαν 15.000 
γυναῖκες στοὺς δρό μους τῆς 
Νέας  Ὑόρκης, ζητώντας λιγώτε-
ρες ὧρες ἐρ γασίας, καλύτε ρους 
μισθοὺς καὶ δικαίωμα ψήφου. 
Υἱοθέτησαν τὸ σύνθημα «Ψωμὶ 
καὶ τριαντάφυλλα», μὲ τὸ ψωμὶ 
νὰ συμβολίζει τὴν οἰκονομικὴ 
ἀσφάλεια καὶ τὰ τριαντάφυλλα 
τὴν καλύτερη ποιότητα ζωῆς.

Ἡ Παγκόσμια  Ἡμέρα γιὰ τὰ 
δικαιώματα τῆς Γυναίκας οὐσια-
στικὰ ἀφορᾷ στοὺς ἀγῶνες συ-
νη θι σμένων γυναικῶν, ποὺ μὲ 
τὸ θάρρος καὶ τὴν ἀπο φα σιστι-
κό τητα τους ἔγραψαν ἱστορία.

Πολλοὶ συγχέουν αὐτὸ τὸ 
κίνημα μὲ τὸ κίνημα τῶν γυ-
ναι κῶν γιὰ τὴ διεκδίκηση τῆς 
γυναικείας ψή φου, οἱ ὁποῖες 
ὀνομά σθηκαν σουφραζέτες καὶ 
τὸ ὁποῖο δραστηριοποιήθηκε 
στὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ τὶς ἀρχὲς 
τοῦ 20ου αἰῶνα στὸ Ἡνωμένο Βα-
σίλειο, ἰδίως δὲ μὲ συγκεκριμένα 
μέλη τῆς Women᾽s Social and 
Political Union (Κοινωνικὴ καὶ 
Πολιτικὴ  Ἕνωση Γυναι κῶν), ποὺ 
ἦσαν δύο διαφορετικὰ κινήματα.  

K

K
Ἡ Παγκόσμια  Ἡμέρα γιὰ τὰ δικαιώματα  

τῆς Γυναίκας οὐσιαστικὰ ἀφορᾷ στοὺς ἀγῶνες 
συ νη θι σμένων γυναικῶν, ποὺ μὲ τὸ θάρρος καὶ 

τὴν ἀπο φα σιστι κό τητα τους ἔγραψαν ἱστορία.
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Ἀκολούθη σαν λίγο ἀργότερα 
καὶ οἱ γυναῖκες τῶν  Ἡνωμένων 
Πολιτειῶν.

Ὁ ὅρος «σουφραζέτα» προ-
έρχεται ἀπὸ τὴ λέξη «suf fra-
gist», ποὺ δηλώνει τὸν ὑποστη-
ρικτὴ τοῦ “suf frage”, δη λαδὴ 
τοῦ δικαιώματος ψήφου. Οἱ 
σουφρα ζέτες διεκδικοῦσαν τὴ 
συμμετοχὴ στὰ κοινὰ καὶ ἴση 
μεταχείριση μὲ τοὺς ἄντρες.  Ὁ 
ὅρος “suffragist”, ὅ μως, εἶναι 
γενικώτερος, καὶ ἀναφέρεται σὲ 
μέλη κι νημάτων ποὺ ὑποστηρί-
ζουν τὸ δικαίωμα ψήφου.

Οἱ σουφραζέτες ἦταν συ-
νήθως γυναῖκες ἀπὸ τὴ μεσαία 
τάξη, μὲ ἐπισφαλῆ κοινωνικοοι-
κονομικὴ κατάσταση, οἱ ὁ ποῖες 
ἐπιθυμοῦσαν νὰ βελτιώσουν 
τὶς ζωές τους.  Ὁ ἀγώνας γιὰ 
κοινωνικὴ ἀλλαγή, σὲ συνδυ-
ασμὸ μὲ τὸ ἔργο ὑπέρ μα χων 
τῶν δικαιωμά των τῶν γυναικῶν, 
προετοίμασαν τὴν ἐμ φάνιση 
ἑνὸς κινήματος, στὸ ὁποῖο συ-
σπειρώθηκαν μαζικὰ γυναῖκες 
ποὺ διεκδικοῦσαν τὸ δικαίωμα 
ψήφου.  Ἡ Νέα Ζη λανδία ἦταν 
ἡ πρώτη αὐτοδιοικούμενη χώ-
ρα ποὺ ἐκχώρησε ψῆφο στὶς 
γυναῖκες. Τὸ 1893, λοι πόν, ἐπι-
τράπηκε σὲ ὅλες τὶς γυναῖκες 
ἄνω τῶν 21 νὰ ψηφίσουν στὶς 
κοινο βου λευτικὲς ἐκλογές. 

Γυναῖκες ποὺ τὸ ὄνομά τους 
ἔμεινε στὴν ἱστο ρία αὐτῶν τῶν 
κινημάτων στὴ Βρετανία εἶναι ἡ 
Μί λισεντ Φόσετ, ἡ  Ἔμελιν Πάν-

κχερστ καὶ οἱ κόρες της Κρίστα-
μπελ καὶ Σύλβια, ἡ  Ἔμιλυ Ντέι-
βισον, καὶ στὶς ΗΠΑ ἡ  Ἄλις Πὸλ 
καὶ ἡ Λούσι Μπέρνς.

Στὶς 6 Φεβρουαρίου 1918 πέ-
ρασε ἡ Νομοθετικὴ Πράξη τῆς  
Ἐκπροσώπησης τῶν Πολιτῶν, 
ἡ ὁποία ἐκχωροῦσε δι καίωμα 
ψήφου σὲ γυναῖκες ἄνω τῶν 30 
ποὺ πληροῦσαν τὰ ἐλάχιστα 
κριτήρια περιου σί ας. Περὶ τὰ 8,4 
ἑκατ. γυναῖκες ἀπέκτησαν τότε 
δι καίωμα ψήφου. Τὸν Νοέμβριο 
τοῦ 1918 πέρασε ἡ Νο μοθετικὴ 
Πράξη τῆς  Ἐκλεξιμότητας τῶν 
Γυναι κῶν, ἐκχωρώντας στὶς γυ-
ναῖκες τὸ δικαίωμα τῆς ἐκλογῆς 
στὴ Βουλή.  Ἡ Νομοθετικὴ Πρά-
ξη  Ἐκπροσώπησης τοῦ 1928 
ἐπέκτεινε τὸ δικαίωμα ψήφου 
στὶς γυναῖ κες ἄνω τῶν 21, ἐξι-
σώνοντας ἔτσι ὁριστικὰ τὸ δικαί-
ωμα ψήφου μεταξὺ ἀντρῶν καὶ 
γυναικῶν. 

Στὴν πατρίδα μας, ὁ νόμος 
2159, στὶς 28 Μαΐου 1952, κα-
τοχύρωσε τὸ δικαίωμα τῆς γυ-
ναίκας ὄχι μό νο νὰ ἐκλέγει, ἀλλὰ 
καὶ νὰ ἐκλέγεται στὶς Δημοτι κὲς 
καὶ Βουλευτικὲς ἐκ λογές. Λίγους 
μῆνες ἀργότε ρα, ἐξελέγη στὴ 
Θεσσαλονίκη ἡ πρώτη γυναί-
κα βουλευτὴς στὴν ἱστορία τῆς  
Ἑλλάδος, ἡ  Ἑλέ νη Σκούρα, μὲ τὸ 
Κόμμα  Ἑλληνικὸς Συναγερμὸς 
τοῦ  Ἀλέ ξανδρου Παπάγου.

Ἀπὸ τότε καὶ μετά, τὰ κινή-
ματα αὐτὰ ταὐτί στη καν καὶ ὁ 
ἑορτασμός τους εἶναι κοινὸς 

στὶς 8 Μαρ τίου 
ἑκάστου ἔτους.

Ὡ σ τ ό σ ο 
ἐμεῖς, παρότι 
ἀπολαμβάνου-
με ὅλα τὰ δι-
καιώματα ποὺ 
κατακτήθηκαν 
τότε μὲ ἀ γῶνες 
καὶ αἷμα –βε-
βαίως καὶ τὰ 
ἐκτιμοῦμε, γιατὶ 
δὲν μποροῦμε 
οὔτε νὰ φαντα-

στοῦμε πῶς θὰ ἦταν ἡ ζωή μας 
χωρὶς αὐτά–, ὅμως πλέον δὲν 
στεκόμαστε μόνο ἐκεῖ καὶ δὲν 
τὰ κάνουμε αὐτοσκοπό – δὲν 
στεκό μα στε ἐκεῖ, ἀλλὰ προχω-
ροῦμε πιὸ πέρα, πιὸ ψηλά. Κι 
αὐτό, διότι ἡ δική μας κοσμοθε-
ωρία εἶναι ἐμποτι σμέ νη ἀπὸ καὶ 
θεμελιωμένη στὴν ἀγάπη τοῦ 
Κυρίου  Ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καὶ τὴ σταυρική Του θυσία.

Ἄς συνεχίσουμε λοιπὸν μὲ τὰ 
ὅσα ἀκολού θη σαν μετὰ τοὺς πα-
νηγυρισμοὺς τῶν πρώτων ἐτῶν 
τῆς ἐπιτυχίας τῶν γυναικείων 
ὀργανώσεων καὶ κι νημάτων, 
γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ σήμερα.

Παρατηροῦμε ὅτι μὲ τὴν 
πάροδο τῶν ἐτῶν ὁ ἑ ορτασμὸς 
ἐκ φυλίστηκε καὶ οἱ διά φορες 
γυναικεῖες ὀρ γανώσεις ποὺ τὸν 
συντηροῦν δὲν ἔχουν πιὰ κα μ-
μία σχέση μὲ τὴν ἀρχικὴ ἰδέα 
οὔτε μὲ τοὺς γνήσιους ἀγῶνες 
τῶν ἐργατριῶν γιὰ δικαιό τερη 
μετα χείριση κλπ.  Ἀπὸ τὸ περιο-
δικό μας  Ἡ Ζωή, σᾶς μεταφέ ρω 
τὰ ἀκόλουθα: 

«Κατή ντη σε τυπι κὸς ἐορτα-
σμός, ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὸ 
ὄνο μα καὶ ἔχει ἐκχυ δαϊστεῖ, 
καθὼς ἡ ἐμπορευμα το ποί ηση 
ἐξευτελίζει ἰδέες, ἀρ χὲς καὶ νο-
ήματα, καὶ τέλος, ἐξ ἴσου σημα-
ντικό, τὴν ἴδια τὴν γυναῖκα σὲ 
διεθνὲς ἐπίπεδο.

Ἀκριβῶς γιατὶ ἀπὸ τὴν ὑλι-
στικὴ ἐποχή μας ἔ λειψαν οἱ πνευ-
ματικὲς καὶ ἠθικὲς προϋποθέσεις. 
Πῶς μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ σε-
βασμό, ἰσότητα, ἐν διαφέρον καὶ 
προσοχὴ στὴν προσωπικότητα 
καὶ τὰ προβλήματα τῆς γυναίκας 
σή μερα, ὅταν στα τιστικὲς ἀναφέ-
ρουν ὅτι οἱ γυναῖκες:

Ἀποτελοῦν τὰ 2/3 τῶν ἀναλ-
φαβήτων ἐνηλίκων.

Τὸ 60% τῶν παιδιῶν ποὺ 
δὲν πηγαίνουν σχο λεῖ ο εἶναι κο-
ρίτσια.

Τὸ 80% τῶν προσφύγων εἶναι 
γυναῖκες καὶ παι διά.

18,5 ἑκατομμύρια γυναῖκες σὲ 
44
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ὅλο τὸν κόσμο φέρουν τὸν ἰὸ τοῦ 
HIV/AIDS.

Τὸ 45% τοῦ παγκοσμίου 
ἐργατικοῦ δυναμικοῦ εἶναι γυ-
ναῖκες.

Τὸ 80% τῶν χωραφιῶν τῆς 
γῆς καλλιεργεῖται ἀπὸ τὸ λεγόμε-
νο «ἀσθενὲς φύ λο», ποὺ κατέχει 
μό λις τὸ 1% αὐτῆς τῆς γῆς!!!».

Ἐδῶ βρίσκεται ἡ τεράστια καὶ 
εἰδοποιὸς διαφο ρά.  Ὅλοι αὐτοὶ 
ποὺ στὸ ὄ νομα τῆς «προόδου», 
τοῦ κέρδους, τῆς ἐκμε τάλλευσης 
καὶ τῆς ἐξουσίας προ ωθοῦν καὶ 
ἐκμαυλί ζουν τὶς σύγχρονες γυ-
ναῖκες, κατασυκοφαντώντας τὴν  
Ἐκκλησία ὡς ἀνεδαφική, ὀπι-
σθοδρομική, σεμνότυφη κλπ.

Β.  Ἡ θέση τῆς γυναίκας 
κατὰ τὴν  Ἐκκλησία μας  

– Γυναῖκες πρότυπα

Θὰ δοῦμε πιὸ κάτω πῶς ἡ  
Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, καθο-
δηγούμενη ἀπὸ τὴν  Ἁγία Γραφὴ 
καὶ τὴν  Ἱερὰ Παράδοση, ἔχει 
συνείδηση τῆς ἱερότητος καὶ τῆς 
πληρότητος τοῦ προσώπου τῆς 
γυναίκας, ἀποδίδει δὲ σ᾿ αὐτὴν 
τὴν ἰσότιμη θέση καὶ ἀξία ποὺ 
ἔχει στὴ Δημιουργία μαζὶ μὲ τὸν 
ἄνδρα.

Αὐτὴ ἡ συνείδηση τῆς  
Ἐκκλησίας βρῆκε τὴν ὕ ψιστη 
ἔκ φρασή της στὸ μοναδικὸ πρό-
σωπο τῆς  Ὑπεραγίας Θεο τό κου 
καὶ  Ἀειπαρθένου Μαρίας, ποὺ 
ἑορτάζεται πολλὲς φορὲς μέ σα 
στὸν χρόνο, ἐνῷ ἡ ἑορτὴ τῆς  
Ὑπαπαντῆς (2 Φεβρουαρίου) 
εἶναι ἡ κατ᾽ ἐξο χὴν Χριστιανικὴ 
Γιορτὴ τῆς Μητέρας. Στὴ συνέ-
χεια ἐκφράστηκε στὰ πρόσωπα 
τῶν μυριάδων ἁγίων γυναικῶν, 
τόσο τῶν πρώτων αἰώνων, ὅσο 
καὶ τῶν νεωτέρων χρόνων.

 Ὅταν ἀναφερόμαστε στὴ 
Χριστιανὴ γυναίκα, ὀφεί λουμε 
νὰ τὴν τοποθετοῦμε στὴ σω-
στή της θέση, γνωρίζοντας καὶ 
ἀναγνωρίζοντας ὅτι ἡ Χριστιανὴ 
γυναίκα ἔχει ἀνακαινι σθεῖ ἐν 

Χριστῷ μὲ τὸ ἱερὸ Βά πτισμα 
καὶ Χρῖσμα καὶ ἔτσι ἔχει λάβει 
τὴ σφρα γῖδα τῆς δωρεᾶς τοῦ  
Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἔχει  Ἁγιο-
πνευματικὰ Χαρίσματα. Πολὺ δὲ 
περισσότερο ποὺ ἔχει τὴ δυνα-
τότητα τῆς κοινωνίας τοῦ Σώμα-
τος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου 
μας καὶ γίνεται καὶ αὐ τὴ Χριστο-
φόρος καὶ Θεοφόρος, φορέας 
τοῦ Πα ρα κλήτου, κατοικητήριον 
τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι, σκεῦ ος  
Ἐκλογῆς.

Ἀπὸ αὐτὴ τὴ μυστηριακὴ 
θεμελίωση ἐκπη γά ζει καὶ ἡ 
χαρισματικὴ ἄποψη περὶ τῆς 
Χριστιανῆς γυναίκας. Στὴν 
πρωτοχριστιανικὴ  Ἐκκλησία 
Μαθή τριες, Μυροφόρες, Εὐαγ-
γελίστριες ἔδωσαν τὸ ζω ντανὸ 
παρὼν καὶ παράδειγμα στὴν 
καθημερινὴ ζωή.  Ὅπως οἱ 
ἰσαπόστολοι  Ἁγίες: Μαρία ἡ 
Μαγ δαληνὴ (ἡ «τέτραθλος καὶ 
ἀνδρεία γυνή» κατὰ τὸν  Ἱερὸ 
Χρυ σόστομο), Φωτεινὴ καὶ Μα-
ριάμνα (μαθή τριες τοῦ Χριστοῦ), 
Θέκλα ἡ Πρωτομάρτυς. 

Ἀκολούθησε ἡ λειτουργία 
τοῦ θεσμοῦ τῆς δια κόνισσας, 
ποὺ βρῆκε στὰ πρόσωπα τῶν 
γυναικῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης 
σπουδαῖες καὶ ἀνδρεῖες γυναῖ-
κες. Συνεργάτιδες στὸ ἱεραπο-
στολικὸ ἔργο τῶν μα θητῶν 
καὶ  Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου 
μας, ἐμφανί ζο νται εὐ σεβεῖς 
καὶ θαρραλέες γυναῖκες ποὺ 
μνημο νεύονται τόσο στὶς  Ἐπι-
στολὲς ὅσο καὶ τὶς Πράξεις τῶν  
Ἀπό στολων.  Ὅπως ἡ πορ-
φυροπῶλις Λυδία ἀπὸ τοὺς 
Φιλίππους τῆς Θράκης, ποὺ 
ἀκούγοντας τὸ κή ρυγ μα τοῦ  
Ἀποστόλου Παύλου, ἔνιωσε 
τὴν κλήση τοῦ Κυρίου καὶ ἔγινε 
ἡ πρώτη Εὐρωπαία χριστιανή.  Ἡ 
διακόνισσα Φοίβη ἐπίσης ἦταν 
ἐξαί ρετη ψυχὴ μὲ μεγάλο πνευ-
ματικὸ βάθος. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅταν ὁ  
Ἀπόστολος Παῦλος ἐπισκέφθη-
κε τὶς Κεγ χρεές, στὴν Κό ριν θο, 
καὶ κήρυξε τὸν Χριστιανισμό, ἡ 

εὐγενὴς Φοίβη προσκολ λήθηκε 
στὸν κήρυκα τοῦ Κυρίου μὲ 
ἀφοσίω ση καὶ αὐταπάρ νηση.  
Ἄλλη εἶναι ἡ Πρίσκιλ λα, ποὺ μὲ 
τὸν σύζυγό της  Ἀκύλα ἔγιναν 
πολύτιμοι συνεργάτες τοῦ  Ἀπο-
στόλου Παύλου στὴν Κόρινθο. 

Ἐπίσης, πρωτοχριστιανὲς 
μάρτυρες ὅπως ἡ Βί βια Περ-
πέτουα, οἱ 40 Παρθε νο μάρτυρες 
ἀπὸ τὴ Θράκη, ποὺ ἑορτά ζουν 
τὴν 1η Σεπτεμβρίου, καὶ πολλὲς 
ἄλλες.

Στὴν πορεία τῆς ζωῆς τῆς  
Ἐκκλησίας μας ποτὲ οἱ γυ ναῖκες 
δὲν ἔπαψαν νὰ ἐργάζονται στὸν 
χῶρο της, σὲ ἔργα τόσο φιλαν-
θρωπικὰ καὶ προνοίας γιὰ τοὺς 
γύρω τους ἀν θρώπους, ὅσο καὶ 
στὰ ἔργα τῆς ἱεραποστολῆς καὶ 
πα ρουσίας τοῦ χρι στιανικοῦ μη-
νύματος στὸν κόσμο. Εἶναι αὐτὴ 
ἡ φύση τῆς Πί στεώς μας, γι᾽ αὐτὸ 
εἶχε, ἔχει καὶ θὰ ἔχει τόση αὐτα-
παρ νητικὴ ἀποδοχὴ πάντα, καὶ 
ἰδίως ὅταν αὐτὴ διώ κεται, πόσο 
μᾶλλον στὴ γυναικεία ψυχοσύν-
θεση, ποὺ εἶναι ἀνοιχτή, δοτικὴ 
καὶ ἀνδρεία καὶ φτάνει στὰ ὅρια 
τῆς ἔσχατης θυσίας.

Πολλὲς γυναῖκες ἔφτασαν 
στὴ θέωση, ἑνώθη καν μὲ τὸν 
Θεό, τέλεσαν θαύματα πρὶν καὶ 
με τὰ τὴν κοίμησή τους, δίδαξαν 
ἄντρες, ἀντιστά θη καν σὲ αὐτο-
κράτορες, ἄντε ξαν σὲ φρικτὰ 
βασανι στήρια, συμβούλευσαν 
ἀκόμη καὶ οἰ κουμενικὴ σύ νοδο 
( Ἁγία Εὐφημία). 

Ὅμως θὰ θέλαμε νὰ ἀνα-
φέρουμε ἐδῶ ἐπι γραμματικὰ 
κάποιες σπουδαῖες ὀρθόδοξες  
Ἁ γίες, ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν γνω-
ρίζουμε ὅλοι, γιατὶ ἁγίασαν στὶς 
πατρίδες τους, ὅπως τὴ Νίνα ἀπὸ 
τὴ Γεωργία, καὶ τὶς ἁγίες μεγά λες 
πνευ ματι κὲς μητέρες τῆς Ρωσί-
ας:  Ὄλγα, Δωρο θέα,  Ἄννα τοῦ 
Κασίν, Παρα σκευὴ τοῦ Πινέ γ κα,  
Ἀθανασία Λογκάτσε βα, οἱ διὰ 
Χρι στὸν σαλές, οἱ ἁγίες Πελα-
γία  Ἰβάνοβνα, Ξένη τῆς Πετρού-
πο λης, Βαρβάρα τοῦ  Ὀγιάτ, 
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Εἰρήνη τοῦ Κόζμπιν,  Ἰουλιανὴ 
του Μοῦρομ καὶ πολλὲς ἄλλες.  
Ἐπίσης οἱ Σερβίδες:  Ἀντζελίνα  
Ἀρανὶτ Κομ νη νή,  Ἑλένη Δραγά-
ση,  Ἀναστασία.  Ἡ ἁγία Χίλντα 
τοῦ Γουΐτμπυ ( Ἀγγλία, 6ος αἰ.), 
Σάρρα καὶ Θεοδώρα,  Ἰσιδώρα ἡ 
διὰ Χριστὸν σαλή, Γενεβιέβη (Ζε-
νεβιέβ) τοῦ Παρι σιοῦ (ἡ ὁποία 
ἔσωσε τὸ Παρίσι ἀπὸ λιμὸ κατὰ 
τὴν πολιορκία του ἀπὸ τοὺς 
Φράγκους, διοργανώνοντας 
κρυφὲς μεταφορὲς τροφίμων), 
Οὔρσουλα τῆς Γερμανίας (ὅλες 
ὀρθόδο ξες ἁγίες, δηλαδὴ πρὶν 
τὸ Σχίσμα), ἡ ἁγία Γουλινδούχ ἡ 
Περσίδα καὶ τόσες ἄλλες. 

Ἐπίσης, στὸ πρόσφατο πα-
ρελθὸν ἡ μεγάλη ἅ για τῆς φι-
λανθρωπίας  Ἐλισάβετ ἡ Μεγά-
λη Δούκισ σα τῆς Ρωσίας (1918), 
ποὺ δαπά νησε ὅλη της τὴν πε-
ριουσία γιὰ τὴν ἵδρυση νοσο-
κομείων καὶ φιλαν θρωπικῶν 
ἱδρυμάτων –τὰ ὁποία διεύθυνε 
ἡ ἴδια – καὶ τελικὰ ἔδωσε καὶ 
τὸ αἷμά της, ἀφοῦ θανατώθηκε 

στὴν ΕΣΣΔ γιὰ τὴν πί-
στη της. 

Ἐπίσης, δέν μπο-
ροῦμε νὰ παραλεί-
ψουμε τὴ Μαρία Σκό-
μπτσοβα, μάρτυρα 
τοῦ ναζιστικοῦ στρα-
τοπέδου συγκεντρώ-
σεως Ράβενσμπουρκ 
(ἡ ὁποία πῆρε τὴ θέ-
ση ἄλλης κατάδικης, 
γιὰ νὰ τὴ σώσει), καὶ 
πολλὲς ἄλλες.

Ὁ κατάλογος δὲν 
ἔχει τέλος, ὡστόσο 
μὲ αὐτὸν ἀ κριβῶς τὸν 
τρόπο ἀποδεικνύεται 
ὅτι ἡ γυναίκα μέ σα 
στὴν ἱστορία ἀποδέ-
χθηκε τὴν κλήση τοῦ  
Ἰησοῦ καὶ ἔδωσε καὶ 
τὴ ζωή της γιὰ τὴν Πί-
στη της σ᾽  Ἐκεῖνον! 
Στάθηκε στὸ ὕψος 
ποὺ τὴν ἀνέβασε ἡ 
Χρι στιανικὴ διδασκα-
λία καὶ ἀπεδείχθη ἄξια 

τῆς ἀπο στολῆς ποὺ τῆς ἀνέθεσε 
ὁ Κύριὸς της!

Ἐξ ἄλλου, οἱ πιὸ σπουδαῖες 
καὶ μεγάλες ἔννοιες εἶναι γένους 
θηλυκοῦ!  Ἀγάπη, ἰδέα, πίστη, 
ἐλπίδα, εἰρήνη, γαλήνη κλπ.

Γ.  Ἡ θέση τῆς  Ἐκκλησίας 
μας σήμερα γιὰ τὴν γυναῖκα 

καὶ τὶς ἀνάγκες της

Ὁ μακαριστὸς  Ἀρχιεπίσκο-
πος κυρὸς Χριστό δουλος ἔγρα-
φε: « Ἡ παρουσία τῆς γυναίκας 
στὴν κοινωνία καὶ ἡ ἐνεργὸς συμ-
μετοχή της στὸ ἱεραποστολικὸ 
ἔργο τῆς  Ἐκκλησίας μας πολλὰ 
ἔχει νὰ μᾶς πεῖ, νὰ μᾶς δι δά ξει καὶ 
νὰ μᾶς ἐμπνεύσει γιὰ τὴν στέρεη 
οἰκοδόμηση ἑνὸς ὑγιοῦς πολιτι-
σμοῦ.  Ἔχει λεχθεῖ ἄλλωστε καὶ 
εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ γυναῖκες εἶναι 
σὲ θέση νὰ κά νουν καλύτερους 
τοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι ἱκανὲς νὰ 
φέρουν στὴ γῆ περισσότερη κα-
τανόηση, δικαιοσύνη καὶ ἀγάπη. 

Χρέος, ἑπομένως, κάθε γυναίκας 
εἶναι νὰ συνειδητο ποιήσει τὸν 
πλούσιο ψυχικό της κόσμο καὶ νὰ 
θέσει τὰ φυσι κά της αὐτὰ προσό-
ντα στὴν ὑπηρε σία τῆς ἀποστολῆς 
της στὸν σύγχρονο κόσμο.

Ἡ  Ὀρθοδοξία δὲν μένει σὲ μιὰ 
ἄψυχη ψευδοσυ ντήρηση, σὲ μιὰ 
νεκρὴ τυπολογία καὶ τυπολατρία, 
μακρυὰ καὶ ἔξω τόσο ἀπὸ τὰ σύγ-
χρονα ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ διαχρονικὰ 
προ βλή ματα τῆς κοινωνίας καὶ τὶς 
ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων.  Ἡ  Ὀρ-
θοδοξία δὲν εἶναι οὔτε κούφιος 
μοντερνισμός, ἀκολουθώ ντας 
δουλικὰ τὰ ποικίλα ὑλιστικὰ συν-
θήματα τῆς ἐποχῆς, οὔτε βέβαια 
καὶ παλαιολιθικὴ παρελθοντολο-
γία.  Ἡ  Ὀρθο δοξία εἶναι ζωντανὴ 
καὶ ζῶσα, δυναμική, παροῦσα καὶ 
ἐνή μερη.  Ἀνανεώνεται καὶ ἀνακαι-
νίζεται συνε χῶς μέσα ἀπὸ τὴ Θεία 
Φώτιση καὶ τὰ νάματα τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἀγάπης, ποὺ διαρκῶς 
ἀφουγ κρά ζονται τὶς ἀνάγκες, τὰ 
προβλήματα καὶ τοὺς πόνους τοῦ 
σύγχρονου ἀνθρώπου. Βαδίζει 
τὴν ὁδὸ τῆς διακρί σεως, τῆς ἑνό-
τητος καὶ τῆς ἀγάπης. Φροντίζει ὡς 
μη τέρα τὰ πληγωμένα τέκνα της. 
Εἶναι Φῶς καὶ ἅλας στὴν κοινωνία. 
Σκοπός της εἶναι νὰ ρίχνει τὸ φῶς 
τῆς Μεταμορ φώσεως τοῦ Χριστοῦ 
στὴν καθημερινὴ ἐπι καιρότητα 
καὶ νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἀνά-
κληση ἀπὸ τὴν ἔκπτωση καὶ τὴν 
ἐπάνοδο στὴν οἰκείω ση τοῦ Θεοῦ.

Εἰδικώτερα, ἡ  Ὀρθόδοξη  
 Ἐκκλησία μελετᾷ μὲ πολὺ ἐνδι-
αφέρον ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἀφο-
ροῦν τὴ σύγχρονη γυναῖκα καὶ 
καταβάλλει γενναῖες προ σπά-
θειες, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν γιὰ τὴν προ-
ώθηση τῶν θετικῶν στοιχείων, 
ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ γιὰ τὴν καταπο-
λέμηση καὶ ἐκρίζωση τῶν ἀρνη-
τικῶν. Πολὺ σημαντικὸ εἶναι νὰ 
βοηθηθεῖ ἡ σύγχρονη γυναίκα 
στὴν ἐκπλήρωση τοῦ μητρικοῦ 
της ρόλου, νὰ ἐνισχυθεῖ στὴν 
ἐκπαίδευσή της, νὰ προστατευθεῖ 
στοὺς χώρους ἐργασίας της, νὰ 
τῆς δοθεῖ ἡ δυνατότητα περαιτέ-
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ρω ἀξιοποιήσεως τοῦ ἐλευθέρου 
χρόνου της, νὰ βοηθηθεῖ στὴν 
τρίτη ἡλι κία της κλπ.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, πρέ-
πει νὰ σταματήσει ἐ πιτέλους ἡ 
ὑποβάθμιση τοῦ προσώπου τῆς 
γυναί κας, ἡ ἐμπορικὴ ἐκ με τάλ-
λευση τοῦ γυναικείου σώματος, 
καὶ νὰ προστατευθοῦν ἀπολύτως 
οἱ ἄπορες, οἱ ἄνερ γες, οἱ ἄστεγες, 
οἱ κοινωνικὰ ἀ πο κλεισμένες, οἱ 
βα σανισμένες καὶ κακοποιημένες 
γυναῖ κες, οἱ ἄγαμες μητέρες, οἱ 
ἐγκαταλελειμμένες.  Ἡ ζεστὴ ἀγ-
καλιὰ τῆς  Ἐκκλησίας πάντοτε θὰ 
ἀποτελεῖ τὸ ἀσφαλὲς κα ταφύγιο 
γιὰ κάθε μία τέτοια περίπτωση». 

Πεντακάθαρη λοιπὸν ἡ θέση 
τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας μας 
γιὰ τὴ γυναῖκα καὶ τὰ προβλή-
ματά της. 

Δ.  Ἡ ἑλληνίδα γυναίκα 
μέσα στοὺς αἰῶνες

Ἄς περάσουμε τώρα στὰ 
τοῦ οἴκου μας. Στὴν πατρίδα 
μας, ποὺ μὲ τὴν τρισχιλιάχρο-
νη ἱστορία της ἔχει νὰ ἐπιδείξει 
σπουδαῖες γυναικεῖες μορφές. 
Σήμερα, λοιπόν, θυμόμαστε καὶ 
τιμᾶμε: 

Τὴν  Ἀθήναια καὶ τὴ Σπαρτιά-
τισσα, τὴ Μα κεδόνισσα γυναίκα, 
τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς δημοκρα-
τίας, τῆς αὐτοθυσίας, τῶν ὁρα-
ματισμῶν... Τὴν Καλλιπάτειρα 
ἀπὸ τὴ Ρόδο, θυγατέρα καὶ μη-
τέρα  Ὀλυμπιονικῶν.. 

Γυναικεῖες μορφὲς ποὺ ἔδω-
σαν τὸ στίγμα τους στὴ μετὰ 
Χριστὸν ἐποχή, τὶς ἀναφέρα-
με πιὸ πάνω.  Ἀκολουθοῦν 
οἱ γυναῖκες τοῦ Βυζαντίου... 
Αὐτοκρά τειρες καὶ γυναῖκες τοῦ 
πνεύματος ὅπως:

Ἡ μοναχὴ Κασσιανή, ὑμνο-
γράφος καὶ ποιή τρι α, ποὺ στὰ 
χρόνια τῆς Εἰκονομαχίας ἀπήντη-
σε μὲ παρρησία καὶ σθένος στὴν 
πρόκληση-δοκιμασία τοῦ αὐτο-
κτάτορα Θεόφιλου: «Ἐκ γυναικὸς 
ἐρρύη τὰ φαῦ λα» (ἀπὸ τὴ γυναῖκα 

πηγάζουν τὰ κακά), ἀνα φερόμε-
νου στὴν Εὔα, μὲ τό: «Ἀλλ᾽ ἐκ γυ-
ναικὸς πηγάζει τὰ κρεί τω» (ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ τὴ γυναῖκα πηγάζουν τὰ 
καλά), ἔχοντας πρότυπό της τὴν 
Πα ναγία, χάνοντας τὸν ἐπί γειο 
θρόνο καὶ κερδίζοντας τὴ Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν. 

Ἄλλες σπουδαῖες βυζαντινὲς 
ἦταν: ἡ Εἰρήνη ἡ  Ἀθηναία, ἡ 
Εὐδοκία ἡ Μακρεμβολίτισσα, ἡ  
Ἁγία Θεοδώρα ἡ Αὐγού στα, ἡ 
Πριγκίπισσα  Ἄν να Κομ νηνή, με-
γάλη ἱστοριογράφος τῆς ἐποχῆς 
της καὶ συγγραφέας τῆς  Ἀλεξι-
άδος. 

Σ᾿ ἕνα Βόσπορο ποὺ ἀπὸ 

ἄκρη σ᾽ ἄκρη καίγε ται, τὴν 29η 
Μαΐου 1453, ἡ ἀρχόντισσα  
Ἄννα Νοτα ρᾶ, συγγραφέας τοῦ 
Μεγάλου  Ἐπίτομου Λεξικοῦ, 
διασῴζεται καὶ διαφεύγει στὴ 
Δύση. Εἶναι ἡ γυ ναι κα ποὺ περι-
έσωσε ἀπὸ τοὺς Τούρ κους κατὰ 
τὴν  Ἅ λωση τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως τοὺς πα πύρους μὲ τὴν 
ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία. 
Θὰ μποροῦσε νὰ τὴν ἀποκαλέ-
σει κάποιος μητέρα τῆς Δυτικῆς  
Ἀνα γέν νησης...

Καὶ ἀκολουθοῦν, κρίκοι 
μίας ἁλυσίδας πολύ τι μης: νεο-
μάρτυρες, ἁγίες καὶ ἡρωΐδες ἀπὸ 
τὸ 1453 μέχρι τὴν  Ἐπα νά σταση 
τοῦ 1821: Φιλοθέη ἡ  Ἀθη ναία,  
Ἀκυλίνα ἀπὸ τὸ Ζαγ κλιβέρι τῆς 
Μακεδονίας,  Ἀργυρὴ ἀπὸ τὴν 
Προύσσα τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας, 

Κυ ράννα ἀπὸ τὴν  Ἀβυσσῶνα 
Θεσσαλονίκης, Χρυσῆ ἀπὸ τὰ 
Μογλενά, Μαρία ἡ Συγκλητικὴ 
ἀπὸ τὴν Κύπρο...

Κι ἡ ἁλυσίδα συνεχίζεται: 
Μαντὼ Μαυρογέννους, Λα-
σκαρίνα Μπουμπου λίνα, Μό-
σχω Τζαβέλλα, Ζαμπέτα Κολο-
κοτρώνη,  Ἀγγελίνα κόρη τοῦ 
καπετάν-Ζαχαριᾶ καὶ σύζυγος 
τοῦ Νικηταρᾶ, Δόμνα Βισβίζη, 
Χαρίκλεια Δασκα λά κη,  Ἀγγε-
λικὴ Πάλλη-Μπαρ τό λομιου, 
ποὺ ἔζησε στὸ Λιβόρνο καὶ ἀφι-
έρωσε τὴ ζωή της στὴν  Ἑλλάδα 
καὶ τὴν ἐλευθερία της, καὶ τόσες 
ἄλλες ἐπώ νυ μες καὶ ἀνώνυμες... 

Στὴ συνέχεια, ἀπὸ τὸ 1900 τὴ 
σκυτάλη πῆραν οἱ δα σκά λισσες: 
στὴ Μακεδονία, τὴν  Ἤπειρο, τὴ 
Μι κρασία, τὴν Κύπρο, δίδασκαν 
ἑλληνικὴ γλῶσσα, θρησκευτικά, 
γραφή, ἀνάγνω ση, ἀγάπη στὴν 
Πα τρίδα καὶ τὴ λευτεριά! Δίδα-
σκαν τὴ θυσία, γράφο ντας τὴν 
ἱστορία μὲ τὸ αἷμά τους... 

Τὸν ἴδιο καιρὸ στὴν  Ἀθήνα, 
ἡ Ναταλία Δρα γούμη-Μελᾶ 
ἀγωνιζόταν στὸ πλευρὸ τοῦ 
συζύγου της γιὰ τὸν Μακεδο-
νικὸ ἀγῶνα.  Ἡ Πηνελόπη Μπε-
νάκη-Δέλτα μεταξὺ  Ἀθηνῶν καὶ 
Εὐρώπης, ἡ Καλ λιρρόη Σιγανοῦ-
Παρρὲν καὶ ἄλλες γυναῖκες τῆς 
ἐ ποχῆς τους ποὺ ἐξέδιδαν τὴν  
Ἐφη με ρί δα τῶν Κυ ριῶν, ἵδρυαν 
τὸ Λύκειο  Ἑλληνίδων, ἔδιναν 
τὸ στίγ μα τους στὴν ἑλληνικὴ 

K

K

Στὴν πορεία τῆς ζωῆς τῆς  Ἐκκλησίας μας ποτὲ 
οἱ γυ ναῖκες δὲν ἔπαψαν νὰ ἐργάζονται στὸν 
χῶρο Της, σὲ ἔργα τόσο φιλανθρωπικὰ καὶ 

προνοίας γιὰ τοὺς γύρω τους ἀν θρώπους, ὅσο 
καὶ στὰ ἔργα τῆς ἱεραποστολῆς καὶ πα ρουσίας 

τοῦ χρι στιανικοῦ μη νύματος στὸν κόσμο.
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λογοτεχνία... καὶ προσέφε ραν 
ὡς ἐθελόντριες ἀδελφὲς ἀνα-
κούφιση καὶ πα ρηγοριὰ στοὺς 
τραυματίες τῶν πολέμων 1912-
13 ἕως 1922, μὲ κορυφαία τὴν  
Ἄννα Μελᾶ-Παπαδο πούλου, τή 
«Μάννα τοῦ Στρατιώτου», ὅπως 
τὴν ἔνιωθαν καὶ τὴ φώναζαν...

Ἂς μὴν ξεχνοῦμε καὶ τὶς 
μαρτυρικὲς γυναῖκες ποὺ ξε-
ριζώθηκαν ἀπὸ τὶς προ αιώνιες 
ἑστίες τους τοῦ Πόντου καὶ τῆς 
Μικρᾶς  Ἀσίας τὸν τραγικὸ Σε-
πτέμβριο τοῦ 1922….

Ἡ  Ἀγγελικὴ Κολυβᾶ-Χατζη-
μιχάλη ὄργωνε τὴν ἐλλη νι κὴ 
ὕπαιθρο καὶ κατέγραφε χωριό-
χωριὸ τοὺς θρύλους, τὶς παρα-
δόσεις, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας, 
συγκέντρωνε τὶς φο ρεσιές, τὰ 
κεντήματα, ὑφαντά, συνταγές, 
τόσα θυμητάρια, ὥ στε δίκαια 
νὰ τὴν ὀνομάσουν μητέρα τῆς 
ἑλληνικῆς λαογρα φίας... 

Ἡ Δώρα Στράτου ἔκανε ἕνα 
τεράστιο ἔργο μὲ τὴ συλλογή, 
τὴ δημιουργία συγκροτημάτων 
καὶ τὴν ἐκμάθηση τῶν παραδο-
σιακῶν μας χορῶν.  Ἡ Δόμνα Σα-
μίου τὸ ἴδιο μὲ τὰ δημοτικὰ καὶ 
παρα δοσι ακά μας τραγούδια… 

Τὴ σειρὰ παίρνουν τώρα 
οἱ ἀγαπημένες τῶν θεῶν...  Ἡ 
Μαρίκα Κοτοπούλη, ἡ Κυβέ-
λη, ἡ Κατίνα Παξινοῦ, ἡ Βάσω 
Μανωλίδου, ποὺ ἔδιναν ἄλλη 
διά σταση σὲ κλασικοὺς ρό λους 
καὶ φώτιζαν μὲ τὸ τα λέντο τους 
τὸ ἑλληνικὸ θέα τρο...

Κι ἀπὸ τὸ σανίδι πετᾶμε στὶς 
κορυφογραμμὲς τῆς ἱστορίας, 
ἑνὸς ἀκόμα πολέμου... Καὶ φτά-
νουμε τὸ 1940 στὶς γυναῖκες τῆς 
Πίν δου, τὶς ἡρωϊκὲς νοσοκόμες 
τῶν ὀρεινῶν χειρουρ γείων, τὶς 
ἐθελόν τριες ἀδελφές, κι ὅλες 
τὶς γυναῖκες ποὺ ἔχουν στείλει 
τὰ παλ ληκά ρια τοὺς στὸν πόλε-
μο καὶ ξενυχτοῦσαν πλέκοντας, 
γράφοντας, προσμέ νοντας… 

Καὶ μετὰ στὶς γυναῖκες 
τῆς  Ἐθνικῆς  Ἀντιστά σε ως, 
μὲ κο ρυφαῖες τὴ Λέλα Κα-

ραγιάννη, τὴν  Ἡρώ Κωνστα-
ντοπούλου, τὴν Εὐτυχία Κα-
λύβα, τὴν κατα κρεουργημένη 
ἀπὸ τοὺς Βούλγαρους Βασι-
λικὴ Πα παθανασίου, τὴ μεγά-
λη τραγῳδὸ  Ἑλένη Παπαδά κη, 
ποὺ πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸ 
δέντρο τῆς Λευτεριᾶς...

Ἡ  Ἑλλάδα ποὺ ἀντιστέκεται, 
ἡ  Ἑλλάδα ποὺ ἐπιμένει...

Καὶ τὶς γυναῖκες τοῦ ἱερα-
ποστολικοῦ ἔργου, ποὺ ὄρ-
γω σαν τὴν ἑλλη νικὴ ὕπαιθρο 
τὴ δύσκολη μετακατοχικὴ καὶ 
μετεμφυλιακὴ περίοδο, ξανα-
κτί ζοντας τὴν  Ἑλλάδα πάνω στ᾽ 
ἀχνάρια τοῦ Χριστοῦ, μὲ ἀγά-
πη, ἐλπίδα, χαμόγελο: Σταμα τία 
Μαστρο γιαννοπούλου,  Ἑλένη 
Οἰκονομοπού λου,  Ἰω άννα  
Ἀργυροπούλου,  Ἑλένη Λογο-
θέτου, Μαργαρίτα Πα νταζοπού-
λου,  Ἰσ μήνη Καφρίτσα, Μαρία  
Ἀδάμη καὶ τόσες ἀκόμα… Κι ὁ 
κατάλογος τελειωμὸ δὲν ἔχει...

Ὁ κύκλος σιγά-σιγὰ τείνει νὰ 
ὁλοκληρωθεῖ, κα θὼς ἀγγί ζει τὶς 
γυναῖκες τοῦ ἀνεπανάληπτου 
ἔπους 1955-59 στὴν Κύ προ μας 
Βασιλικὴ Αὐξε ντί ου,  Ἑλενίτσα 
Σεραφείμ... Καὶ τὶς κόρες τους, 
τὶς μάρτυρες τῆς Τουρκικῆς εἰσ-
βο λῆς τοῦ 1974... Τὶς ἡρωικὲς 
δασκάλες τῶν κατεχομένων, 
ὅπως ἡ  Ἑλένη Φωκᾶ... τὶς 
συγγε νεῖς τῶν ἀγνοουμένων, τὶς 
γυναῖ κες ποὺ ἀντίθετα σὲ κάθε 
λογικὴ ἐπιμένουν μὲ πορεῖες νὰ 
ἐπιστρέ φουν στὴν κατεχόμενη 
γῆ τους... 

Καὶ κλείνουμε αὐτὴ τὴν 
ἀναφορὰ μὲ τὶς σύγ χρονες  Ἁ-
γίες Μητέρες τῆς πατρίδας μας: 
Μεθοδία τῆς Κιμώλου (1908), 
Πελαγία τῆς Καλύμνου, Σοφία 
τὴν «ἀσκήτισσα τῆς Παναγιᾶς» 
(1974, Καστοριά), Ταρσὼ τὴν διὰ 
Χριστὸν σαλή (Κερατέα  Ἀττικῆς 
1989), Γαβριηλία Παπαγιάννη 
(1993).  Ἦταν γυναῖκες τοῦ 
αἰῶνα μας, τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ποὺ 
γεν νηθήκαμε κι ἐμεῖς…

Σ᾽ αὐτὴ τὴν ἀναδρομή μας 

γιὰ τὴν  Ἑλληνίδα γυναῖκα μέσα 
στὴν ἱστορία, εἴδαμε μιὰ συνέ-
χεια, μιὰ συ νέπεια, δια κρίναμε 
μιὰ δυναμικὴ τεράστια, κα τα-
πληκτική... 

Γυναῖκες σύμβολα. Σύζυγοι, 
κόρες, ἀδελφές, μαννάδες καὶ 
γιαγιάδες. Σ᾽ αὐτὴ τὴν ἄκρη τῆς 
γῆς, ἀπὸ τὰ πολὺ πα λαιὰ χρόνια, 
ἡ γυναίκα στάθηκε στὸ πλευρὸ 
τοῦ ἀνδρός, ἀρωγὸς καὶ συνερ-
γάτις. Πλεῖ στες φορὲς μόνη της 
λόγω χη ρείας, μετανάστευσης ἢ 
ναυτικοῦ ἐπαγγέλματος ἀνελάμ-
βανε ὅλα τὰ βάρη ποὺ συνεπά-
γετο ἡ ἀπουσία τοῦ συζύγου. 
Καὶ γινόταν: μάννα, πατέρας, 
προστάτης στὴν οἰκογέ νεια, 
τὸ σπίτι... καὶ βέβαια ὅλες οἱ 
εὐθύνες τῆς πε ριουσίας, καλ-
λιέργειες, κτήματα, ζωντανά, 
μὲ ἀντί ξοες συνθῆκες, μὲ κα-
θημερινὲς δυσκολίες... Αὐτὰ 
κατὰ τὶς περιόδους εἰρήνης. 

Ἀλλὰ καὶ στοὺς πολέμους 
βρίσκουμε τὶς γυ ναῖκες νὰ πα-
λεύουν μέσα στὸ σπίτι τους ν᾽ 
ἀναστή σουν τὰ σκλα βό πουλα 
καὶ νὰ τοὺς ἐμπνεύσουν τὴν 
ἀγάπη γιὰ τὸν Θεό, τὴν Πατρίδα 
καὶ τὴ Λευτεριά, νὰ τὰ κάνουν 
ἐλεύθερους ἀν θρώ πους. Τὶς βρί-
σκουμε στὶς μάχες στὸ πλευρὸ 
τῶν ἀν δρῶν νὰ πολεμοῦν στὸ 
ἴδιο μετερίζι. Τὶς συνα ντοῦμε στὸ 
Ζάλογγο, τὴ Νάουσα, τὸ Μεσο-
λόγγι νὰ μὴν ὑποτάσσονται, 
ἀλλὰ νὰ κάνουν τὴν ὑπέρ βασή 
τους μὲ πράξεις μεγαλείου, ἔξω 
ἀπὸ τὰ καθιε ρωμένα τῆς ἐποχῆς, 
ἀποδεικνύοντας ἔτσι πνεῦμα 
εὐθύνης καὶ συνέπειας σ᾽ αὐτὸ 
ποὺ πίστευαν καὶ σ᾽ αὐτὸ ποὺ 
ἦσαν: πνεῦμα ἀνεξαρτησίας μὲ 
τὴν ἐπιλο γή τους, πνεῦμα θυ-
σίας ποὺ ξεπερνοῦσε τὰ μικρὰ 
ἀνθρώπινα ὅρια καὶ καθό ριζε 
πιὰ τὸ μονοπάτι τοῦ πρωτομάρ-
τυρα, ποὺ ἀποτελεῖ ἀφε τηρία καὶ 
ἀπαιτεῖ μίμηση. 

Ἡ ἴδια δυναμικὴ ἀποτέλε-
σε καὶ τὴ συνέχεια τῆς ζωῆς 
τῶν γυναικῶν τῆς φυλῆς μας. 
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Καθὼς φυλ λομετροῦμε τὶς σε-
λίδες τῆς ἱστορίας, ἡ εἰρήνη καὶ 
ὁ πόλεμος ἐναλλάσσονται τό-
σο συχνά, καὶ οἱ συμφο ρὲς ποὺ 
συνεπάγεται ἕνας πόλεμος δὲν 
καθιστοῦ σαν ποτὲ ρόδινες τὶς 
βιοτικὲς συνθῆκες τὴν πε ρίοδο 
τῆς εἰρήνης ποὺ ἀκολουθοῦσε. 
Κι οἱ γυναῖκες ἀγόγ γυ στα ξεκι-
νοῦσαν πάλι μιὰ πορεία ἀγῶνα 
μέσα ἀ πὸ τὴ φτώ χεια, τὴ χηρεία, 
τὴν ὀρφάνια, τὴν προ σφυγιά, 
προσπαθώ ντας νὰ ἀναπλάσουν 
τὸ λιγοστὸ προζύμι γιὰ τὴ συνέ-
χιση τῆς ζωῆς... Τὸ ξαναχτίσιμο 
τῶν ἐλπίδων, τῶν ὀνείρων, τῶν 
νοι κοκυριῶν, τῶν ἑστιῶν τους...

Ε.  Ἡ γυναίκα σήμερα

Βλέποντας λοιπὸν μέσα ἀπὸ 
ἄλλο πρίσμα καὶ ἄλλη ὀπτικὴ 
τὴν προσφορά, τὸ ἔργο τῶν 

γυναικῶν καὶ βέβαια τὴ συνερ-
γασία, τὴ συνοδοιπορία καὶ 
τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξή τους 
μὲ τὸν ἄνδρα, ἐρχό μαστε στὸ 
πεζό, δύσκολο καὶ περί πλοκο 
σήμερα.  Αὐτὸ τὸ σήμερα ὅπου 
οἱ γυναῖκες διαδραματί ζουν 
ρόλο κυρίαρχο καὶ σημαντικό, 
μετὰ ἀπὸ σκλη ροὺς ἀγῶνες καὶ 
ση μαντικὲς κατακτήσεις. Καὶ 
ὀνο μάζουμε αὐτὸ τὸ σήμερα 
«πε ζό», διότι δὲν εἶναι ἱστορία. 
δύσκολο καὶ περίπλοκο, διότι 
δὲν τὸ ζοῦν κάποιοι ἄλλοι, παρὰ 
τὸ ζοῦμε ἐμεῖς, καὶ μάλιστα σὲ 
ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις. 

Σὲ κάθε ἐποχὴ τὴ θέση τῆς 
γυναίκας καθό ρι ζαν τὰ ἰσ χύοντα 
καὶ οἱ ἄλλοι. Κάποιες ὅμως 
ἀποφά σισαν νὰ τραβή ξουν 
μπροστὰ καὶ τὸ ἔπραξαν. Μὲ 
θέληση, δύναμη καί, ὅπως ἀνα-
φέρθηκε πιὸ πάνω, σκληροὺς 

ἀγῶνες κατέ κτη σαν σημαντικὰ 
ἐπιτεύγ ματα. Κατοχυρωμένα καὶ 
κεκτημένα δι καιώματα, ποὺ γιὰ 
μᾶς εἶναι αὐτονόητα σήμερα, κά-
ποιες γυ ναῖκες κάποτε πάλεψαν 
κι ἀγωνίστηκαν λυσσαλέα καὶ μὲ 
τεράστιες ἐπιπτώσεις, γιὰ νὰ τὰ 
κατακτή σουν.

Ἀποστασιοποιημένες ἀπὸ τὸ 
σύστημα καὶ τὶς συντηρητικὲς 
κοινωνίες στὶς ὁποῖες ζοῦσαν, 
χρησι μοποίησαν τὰ τάλαντα μὲ 
τὰ ὁποῖα τὶς εἶχε προι κίσει ὁ Θεὸς 
καὶ εἶχαν ἀκονιστεῖ γιὰ αἰῶνες 
ἀπὸ τὴν ἀδικία τῆς κοινωνίας. 
Εἶχαν ὅραμα, σκοπό, στόχο, γρή-
γορη καὶ ἐπινοητικὴ σκέψη, ἐπι-
χειρήματα καὶ ἀτσάλινα νεῦρα, 
εἶχαν θέληση, βούληση, δύναμη, 
ὑπο μονή, ἐπι μονὴ καὶ κέρδισαν 
μιὰ ἐνεργὸ θέση στὴν κοινωνία. 
Μετὰ ἀπὸ χρόνων προσπάθειες, 
κατάφεραν νὰ κατακτήσουν κά-
ποιους ἀπὸ τοὺς στόχους τους, 
καὶ μετά, πόντο-πόντο, κέρδισαν 
συνεχῶς ἔδαφος καὶ συμπάθειες.  
Ὕστερα τὸ ρεῦμα κύλησε πολλὲς 
φορὲς ἐμπρός, κάποιες φορὲς πί-
σω, πάλι ἐμπρός, ὥσπου ἔγινε 
ποτάμι ὁρμητικό.

Οἱ γυναῖκες κατόρθωσαν καὶ 
πέτυχαν νὰ πά ρουν –ὣς ἕνα ση-
μεῖο– τὴ θέση ποὺ ἐδικαιοῦντο 
στὴν κοινωνία. Στὴ συνέχεια 
μπῆκαν δυναμικὰ στὴν ἀξι ο κρα-
τικὴ ἐρ γασία, στὸ πανε πι στήμιο, 
στὴν ἐπιστη μονικὴ κοινό τητα, 
στὸ κοινοβούλιο, ἀκόμα καὶ 
στὴν κυβέρνηση.

K

K
Ἐμεῖς, παρότι ἀπολαμβάνουμε ὅλα τὰ δι καιώματα ποὺ κατακτήθηκαν 

τότε μὲ ἀ γῶνες καὶ αἷμα –βε βαίως καὶ τὰ ἐκτιμοῦμε, γιατὶ δὲν μποροῦμε 
οὔτε νὰ φαντα στοῦμε πῶς θὰ ἦταν ἡ ζωή μας χωρὶς αὐτά–, ὅμως πλέον 

δὲν στεκόμαστε μόνο ἐκεῖ καὶ δὲν τὰ κάνουμε αὐτοσκοπό – δὲν 
στεκό μα στε ἐκεῖ, ἀλλὰ προχωροῦμε πιὸ πέρα, πιὸ ψηλά. Κι αὐτό, διότι 
ἡ δική μας κοσμοθεωρία εἶναι ἐμποτι σμέ νη ἀπὸ καὶ θεμελιωμένη στὴν 
ἀγάπη τοῦ Κυρίου  Ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ σταυρική Του θυσία.

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
Ιο

Σ
  

2
0

1
6

 -
 6

1
4

49



Παρ᾽ ὅλες αὐτὲς τὶς κατα-
κτήσεις, ὅμως, πολλὲς γυναῖκες 
ἔ χουν ἀκόμα λανθασμένες προ-
οπτικὲς καὶ προσεγγί σεις. Κι αὐτὸ 
συμβαίνει εἴτε ἀπὸ τὸν τρόπο 
ἀνατροφῆς τους καὶ τὸ περιβάλ-
λον τους, εἴτε γιατὶ δὲν ἔχουν 
βρεῖ τὴν ταὐτό τητά τους καὶ δὲν 
ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ καὶ 
στὰ ὅσα  Ἐκεῖνος τοὺς δώρισε, τὶς 
προόρισε, τὶς κάλεσε.

Ξεχωρίζουμε τὴ θέση μας 
ἀπὸ τὴ στράτευση αὐτοῦ μόνο 
τοῦ εἴδους, ἀφοῦ ἔχουμε τὴν 
κλήση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀπο-
στολή, ποὺ μᾶς προορίζει μέσα 
στὴν οἰκογένειά μας, τὸ περιβάλ-
λον μας, τὸ Χρι στι ανικὸ  Ἔργο, 
τὴν Πατρίδα μας. Γιὰ κάθε εἴδους 
ὅμως ἀγῶνα, ἡ ἀδυναμία εἶναι 
ἕνα θέμα, ἡ ἀδράνεια ὅ μως εἶναι 
πρόβλημα. 

Καὶ καθημερινὰ τὰ προβλή-
ματα καὶ οἱ προκλή σεις ποὺ 
ἀντιμετω πίζουμε μᾶς δημιουρ-
γοῦν δυσκο λίες ὅλων τῶν με-
γεθῶν.  Ἂν δὲν ἔχουμε τὸν χαρα-
κτῆρα, τὴ θέληση καὶ τὴν πίστη 
μας, τὰ ἰδανικά μας, πῶς θὰ τὰ 
βγάλουμε πέρα; 

Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀναδυ-
θοῦμε ἀπὸ τὸ μικρό μας «ἐγώ», 
νὰ κάνουμε τὴ δική μας ὑπέρ-
βαση. Νὰ ξεπεράσουμε φό βους 
καὶ ἐνδοιασμούς. Δὲν ὑπάρ χουν 
πιὰ τὰ περιθώρια νὰ κρύ βουμε 
αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ εἴμαστε 
ἀπὸ φόβο καὶ ντρο πὴ γιὰ τὸ τί 
θὰ πεῖ ὁ κόσμος γύρω μας. 

Δὲν μποροῦμε νὰ συ-
σχηματιζόμαστε, νὰ πα ρουσιά-
ζου με διαφορετικὰ πρό σωπα 
ἀνάλογα μὲ αὐτὸ τὸ περίφημο 
περιβάλλον καὶ τὶς συνθῆκες, νὰ 
φαινόμαστε ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ 
εἴμαστε καὶ πιστεύουμε.  Ὁ χα-
ρακτήρας, ἡ προσω πικό τη τα δὲν 
εἶναι ἀποσπασματικὴ ἢ ἐπιλεκτι-
κή. εἶναι μιὰ ὁλό τη τα.  Ἀλλιῶς 
ἢ ἀντιφάσκουμε ἢ ὑποκρινόμα-
στε. Δὲν ὑπάρ χουν δυὸ μέτρα 
καὶ δυὸ σταθμά.  Ὑπάρχουν 
μόνο δυὸ δρόμοι:  Ὁ ἕνας εἶναι 

αὐτὸς ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ συρ-
μός.  Ὁ ἄλλος εἶναι ὁ δρόμος 
ποὺ ἀνοίγει μὲ κόπο, ἀκολουθεῖ 
καὶ βαδίζει ἡ σύγ χρονη Χριστια-
νή-Ἑλληνίδα γυναίκα.  Ὅπως καὶ 
αὐτὸ ἐδῶ τὸ  Ἔργο ποὺ ὑπηρε-
τοῦμε κι ἐμεῖς. Ποὺ εἴμαστε ἐδῶ, 
ἀνοι χτὲς καὶ ξεκάθαρες, ἕτοιμες 
νὰ συζητήσουμε κάθε ἀπο ρία 
καὶ ἀ ντίρ ρηση. Μὲ πίστη καὶ 
ἀγάπη στὸν Θεὸ καὶ τὸν συ-
νάνθρωπο. Μὲ ὅραμα γιὰ ἕναν 
καλύτερο κόσμο γιὰ τὰ παιδιὰ 
μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας. Μὲ ἐπι-
χειρήματα καὶ θέσεις. Ποὺ δὲν 

δι στά ζου με νὰ ἐκφράσουμε τὰ 
ὅσα πιστεύουμε μὲ παρ ρησία καὶ 
δύ ναμη. Ποὺ δὲν σκεφτόμαστε 
τὸ κόστος μπροστὰ στὴ σω στὴ 
ἐπιλογή. Νὰ τὸ δοῦμε κάτω ἀπὸ 
αὐτὴ τὴν ὀπτική, γιατὶ χρεια ζό-
μαστε σ᾽ αὐτὴ τὴ διαφορετικὴ 
καὶ ἠθικὴ οὐσια στικὰ  Ὀλυ-
μπιάδα γυναῖκες μὲ εὐ αι σθησία 
καὶ ψυχή. 

Θέματα καυτὰ ποὺ μᾶς προ-
βληματίζουν, ὅπως τὸ δημο-

γραφικό, οἱ ἀμβλώσεις καὶ οἱ 
ἀνύπαντρες μητέρες, ὁ ἐθισμὸς 
τῶν νέων μας σὲ οὐσίες καὶ 
ἠ λεκτρονικοὺς ὑπολογιστές, 
ἡ ἀνερ γία, ἡ ἐγκληματι κότητα, 
ἐμεῖς θέλουμε νὰ τὰ ἀντιμε-
τωπίσουμε.  Ἔχουμε δόξα τῷ 
Θεῷ τὴν πληροφόρηση καὶ ἐξ 
αὐ τῆς καὶ τὶς προτάσεις καὶ τὴ 
θέληση. 

Μὰ δὲν μπο ροῦμε νὰ τὸ κα-
ταφέρουμε μόνοι μας. Ζητοῦμε 
τὴν παρουσία ὅλων, ἡ πρόσκλη-
ση εἶναι ἀνοιχτὴ πρὸς ὅλες τὶς 
γυναῖκες: Τὶς ἀ γρότισσες τῆς 

ὑπαίθρου καὶ τὶς ἐπιστή μο νες. Τὶς 
ἐρευνήτριες καὶ τὶς φοιτήτριες. 
Τὶς ἀθλήτριες, τὶς καλλιτέχνιδες, 
τὶς πο λιτι κούς, τὶς ὑπαλλήλους, 
τὶς νοικοκυρές. Τὶς γυναῖκες τῆς 
διπλανῆς πόρτας ποὺ ἀγωνί-
ζονται –ὅπως κι ἐμεῖς– καθημερι-
νά, ἐργαζόμενες ἐκ τὸς καὶ ἐντὸς 
σπιτιοῦ, νὰ εἶναι σωστὲς μητέρες 
καὶ σύ ζυγοι, σωστὲς ἐπαγγελ-
ματίες, σ᾽ ἕναν κόσμο ἀ ντίξοο, 
δύ σκο λο, ἀρνητικό. Νὰ εἶναι ὁ 

K

K

Κατοχυρωμένα καὶ κεκτημένα δι καιώματα, 
ποὺ γιὰ μᾶς εἶναι αὐτονόητα σήμερα, κάποιες 

γυ ναῖκες κάποτε πάλεψαν κι ἀγωνίστηκαν 
λυσσαλέα καὶ μὲ τεράστιες ἐπιπτώσεις, 

γιὰ νὰ τὰ κατακτή σουν.
Ἀποστασιοποιημένες ἀπὸ τὸ σύστημα καὶ τὶς 
συντηρητικὲς κοινωνίες στὶς ὁποῖες ζοῦσαν, 

χρησι μοποίησαν τὰ τάλαντα μὲ τὰ ὁποῖα τὶς εἶχε 
προι κίσει ὁ Θεὸς καὶ εἶχαν ἀκονιστεῖ γιὰ αἰῶνες 

ἀπὸ τὴν ἀδικία τῆς κοινωνίας. Εἶχαν ὅραμα, 
σκοπό, στόχο, γρήγορη καὶ ἐπινοητικὴ σκέψη, 

ἐπιχειρήματα καὶ ἀτσάλινα νεῦρα, εἶχαν 
θέληση, βούληση, δύναμη, ὑπο μονή, ἐπι μονὴ 
καὶ κέρδισαν μιὰ ἐνεργὸ θέση στὴν κοινωνία. 
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ἐαυτός τους καὶ ταὐτοχρόνως νὰ 
διδάξουν ἀξίες, ὅραμα, ἀρετὴ 
καὶ νὰ ἐμπνέουν ἰδανικὰ στὰ 
παιδιά τους καὶ τὸ περιβάλλον 
τους. Τὶς ἄνεργες γυναῖκες, ποὺ 
τολμοῦν νὰ ἀντι στέ κονται στὴ 
χυδαιότητα, τὴν ἀνα ξιο κρατία, 
τὴ δια φθορά, τὴν ὑποκρισία, τὸ 
ψεῦδος. Τὶς πολύ τε κνες μητέρες, 
ποὺ εἶναι οἱ ἀκρογω νι αῖοι λίθοι 
τῆς  Ὀρθοδο ξίας, τῆς Πατρίδας, 
τῆς  Ἑλλη νικῆς Οἰκογένειας. Τὶς 
γυναῖκες ποὺ ἀντιστέκονται στὴν 
ἐξα θλίω ση, τὴν ἐξαχρείωση, τὴν 
ἐμπορευματοποίηση, τὴν ἰσοπέ-
δωση τῶν ἀξιῶν καὶ παραδόσε-
ων, τὴν παγκο σμιοποίηση καὶ 
τὴν ἀλ λοίωση τῶν παραδοσι-
ακῶν οἰκογενειῶν. 

Γιατὶ ὅλες αὐτὲς οἱ γυναῖκες 
ὑπάρχουν. Εἶναι ἀνάμε σά μας, 
εἴσαστε ἐσεῖς, εἴμαστε ἐμεῖς! Κι 
εἶναι γύρω μας, ἀκό μα κι ἂν 
δὲν τὶς γνωρίζουμε. Στέκο νται, 
ἀντιστέκονται, ἀγω νιοῦν. Διότι 
ἡ βάση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας 
δὲν ἔχει ἀκόμα ἀλλοιωθεῖ καὶ 
ἀλλοτριωθεῖ.

Ἐμεῖς λοιπὸν οἱ γυναῖκες 
ἔχουμε χάρισμα καὶ ταλέντο 
δῶρα ἀπὸ τὸ Θεό.  Ἂς ξεπερά-
σουμε τὶς ἀμφιβολίες καὶ τοὺς 
δισταγ μούς μας, τὴ δειλία καὶ τὴ 
ντροπή. Δὲν ἔχουμε δι καίωμα νὰ 

ἀμφιβάλλου με, νὰ διστάζου-
με, δὲν ὑπάρχει χῶ ρος γιὰ 
δειλίες καὶ ντροπές, εἶναι 
πολυτέλεια, ὅταν ὁ κίνδυ νος 
εἶναι πιὰ ὁρατός, εἶναι ἐντὸς 
τῶν πυλῶν, μᾶς ἀγγίζει... 
Πρέπει νὰ κάνουμε τὸ χρέος 
μας, τὴ δική μας ὑ πέρβαση 
ἡ κάθε μία.  Ἔχουμε εὐθύνη!

Ἐπίλογος

Ποιὰ εἶναι ἡ εὐθύνη καὶ τὸ 
χρέος μας; Μὰ ἡ ἀντα πό κρισή 
μας στὴν κλήση τοῦ Κυρίου μας! 
Τί τὶς θέλουμε ὕστερα τὶς Παγκό-
σμιες  Ἡμέρες τῆς Γυ ναίκας; Τί 
νὰ τὶς κάνουμε τὶς γιορτὲς καὶ τὰ 
πανηγύ ρια, τὰ λουλούδια καὶ 
τοὺς κούφιους λόγους, ἂν δὲν 
γίνουμε στὴν ἐποχή μας οἱ Μα-
θήτριές Του, οἱ Εὐαγ γελίστριες 
τοῦ Λόγου Του, οἱ  Ἀπό στολοί 
Του στοὺς συγχρόνους μας, 
οἱ Μυροφόρες στὸν πόνο τῶν 
συ ναν θρώπων μας, ποὺ εἶναι ἡ 
εἰκόνα Του, οἱ Διακό νισ σες γιὰ 
τὴν ἀγάπη Του, κι ἴσως ἄν δὲν 
ἀξιωθοῦμε τῆς Οὐρανίου Βασι-
λείας  Ὁσίες,  Ἁγίες, Μάρτυρες 
τῆς Πίστεώς μας; Γιατί, ὅπως 
ἔγραφε καὶ ὁ ἀείμνηστος Γ. Βε-
ρίτης:

«Θὰ δουλέψουμε, θὰ φωνά-

ξουμε, θὰ παλέ ψου με. Θὰ τοὺς 
κάνουμε νὰ μᾶς ἀκούσουν. Αὐτὸ 
πρέ πει νὰ γίνει. Καὶ θὰ γίνει ὄχι 
μὲ τὰ μέσα της πολι τείας, οὔτε μὲ 
τὴ βοήθεια τῶν ἀρχῶν. Πρέπει νὰ 
εἴ μαστε ἀποφα σισμένοι νὰ ἀγωνι-
ζό μαστε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα 
ὄχι τῆς  Ἐλεύθερης  Ἐκκλησίας, 
ἀλλὰ τῆς  Ἐκκλησίας ποὺ διετέ-
λεσε ὑπὸ Νέρωνας καὶ Δε κί ους 
καὶ Διοκλητια νούς.  Ἂν δὲν ἀνα-
στήσουμε μέσα στὴν ψυ χή μας 
τὸ πνεῦμα τῶν κατακομβῶν καὶ 
τοῦ μαρ τυ ρίου, εἴ μαστε ἄχρηστοι 
γιὰ τὴ σημερινὴ ἐποχή.  Ὅταν μᾶς 
λείψει αὐτὸ τὸ πνεῦμα, θὰ ζοῦμε 
ἴσως ἀνετώτερα τὴ ζωή μας, θὰ 
παριστάνουμε ἴσως εὐκολώτερα 
τὸν ἱεραπό στολο, ἀλλὰ δὲν θὰ 
εἴμαστε ἕνα πρᾶγμα: δὲν θὰ εἴ-
μαστε μαθητὲς  Ἐκείνου».

ΕΛΙΝΑ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ-
ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ

Ὁ Νυμφίος

Μέσα στὴ γλυκιὰ τὴ νύχτα
καταφθάνεις ὡς Σωτήρας
νὰ διδάξεις τὴν ἀλήθεια
καὶ νὰ δώσεις τὴν ἐλπίδα
πὼς στὸν μάταιο τοῦτο κόσμο
νικητὲς θὰ βγοῦμε μόνο
ἂν πιστέψουμε σὲ Σένα
ποὺ σταυρώθηκες σκληρά!
Προσκυνάω τὴ μορφή Σου
κι ἀπ᾽ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου
εὔχομαι στὸν κόσμο ὅλο
νά ᾽σαι Σὺ ὁ ὁδηγός του,
ὁ σοφὸς συνοδοιπόρος.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΜΠΑΚΑΛΗ «Ο
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Ἡ περίοδος ἀπὸ τὰ 1453 ὣς 
τὸ 1700 περίπου ἦταν ἡ 
πιὸ σκληρή, ἡ πιὸ σκο-

τεινή, ἡ πιὸ ἀπαίσια τῆς τουρ-
κικῆς σκλαβιᾶς. Στὴν περίοδο 
αὐτὴ ἐφαρμόσθηκε εἰς βάρος 
τῶν ὑπόδουλων  Ἑλλήνων, 
ἀνάμεσα στὰ ἄλλα δεινά, καὶ τὸ 
φοβερὸ παιδομάζωμα. Τὸν βα-
ρύτατο αὐτὸ φόρο αἵματος πλή-
ρωσε ὁλόκληρος ὁ ὑπόδουλος  
Ἑλληνισμός, καὶ βέβαια ἡ ὡραία 
κωμόπολη Στεμνίτσα.

Μέσα τοῦ 17ου αἰῶνα.  Ἀνά-
μεσα στὰ  Ἑλληνόπουλα ποὺ 
ἐπιλέχθηκαν νὰ ἀλλαξοπιστή-
σουν βίαια καὶ νὰ καταταχθοῦν 
στὰ φοβερὰ τάγματα τῶν Γενι-
τσάρων, καὶ ὁ μικρὸς Κανέλλος, 
ἕνα πανέξυπνο παιδὶ ἀπὸ τὴ Στε-
μνίτσα. Πρέπει νὰ σημειώσουμε 
ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐπέλεγαν κατὰ τὸ 
παιδομάζωμα τὰ πιὸ εὔρωστα, 
ὑγιῆ καὶ ἔξυπνα παιδιά.

Ὁ Κανέλλος, τὸ μικρὸ παιδὶ 
ποὺ ἀναφέραμε πρίν, παιδὶ 
φτωχῶν ἀγροτῶν, προικισμένο 
μὲ ἰδιαίτερα χαρίσματα, ξεχώ-
ρισε ἀνάμεσα σὲ χιλιάδες ἄλλα 
παιδιά, γιατὶ πραγματικὰ τὰ προ-
σόντα του ἦταν σπάνια. Νέος 
ἀκόμη, μόλις ποὺ ἀνδρώθηκε, 
διέπρεπε ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους 
ἀξιωματικούς. Γρηγόρα ἔφθασε 
στὰ ἀνώτατα ἀξιώματα τοῦ σουλ-
τανικοῦ στρατοῦ, κατακτώντας 

τὸν  σπάν ιο 
β α θ μ ὸ  τ ο ῦ 
πασᾶ μὲ τρεῖς 
ἀ λ ο γ ο ο υ -
ρές (ὑπῆρχαν 
πασᾶδες μὲ 
μία, μὲ δύο καὶ 
οἱ  ἀνώτατοι 
μὲ τρεῖς ἀλο-
γοουρές, ποὺ 
κρατοῦσαν σὲ 
ψηλὰ κοντάρια 
οἱ ἀκόλουθοι 
στὶς διάφορες 
ἐξόδους τοῦ 
πασᾶ, τὶς πο-
μπές, τὶς τελετὲς κτλ.  Ὁ ἀριθμὸς 
τῶν ἀλογοουρῶν φανέρωνε τοὺς 
βαθμοὺς ἐξουσίας τοῦ πασᾶ).

Καὶ ὅμως, ἀπὸ τὰ ὕψη τοῦ 
ἀξιώματός του ὁ ἀγέρωχος 
Τοῦρκος πασᾶς δὲν ξέχασε πα-
τρίδα καὶ συγγενεῖς. 

Καὶ νά! Ξεκινᾷ, μὲ μεγάλη 
πομπὴ καὶ πολυμελῆ ἀκολου-
θία, γιὰ τὸ χωριὸ τῶν παιδικῶν 
του ἀναμνήσεων.  Ἡ πομπὴ 
φθάνει σὲ γειτονικὸ χωριό.  Ἐκεῖ 
ὁ πασᾶς ἀφήνει τὴν ἐπίσημη 
ἰδιότητά του, ἐγκαταλείπει τὴν 
ἀκολουθία του, μὲ τὴν ἐντολὴ 
νὰ μὴν ἀπομακρυνθεῖ κανείς, 
μέχρι νὰ ἐπιστρέψει, ντύνεται 
ἁπλᾶ τούρκικα ροῦχα καὶ ξεκινᾷ 
πεζὸς γιὰ τὸ χωριό του, τὸ χωριὸ 
τῶν ὀνείρων του.

Φθάνει γεμάτος συγκίνηση 
στὸ πατρικὸ σπίτι. Στὴν αὐλή, 
νὰ ἡ μάννα του, γριούλα πιά, 
κυρτωμένη καὶ ἀσπρομάλλα, 
ἔγνεθε.

– Καλημέρα, κερά.
Ταράχθηκε ἡ γριούλα στὸ 

ἄκουσμα τῆς τραχιᾶς φωνῆς καὶ 
στ᾿ ἀντίκρυσμα τοῦ Τούρκου.  
Ἄρχισε νὰ τρέμει.

– Μὴ φοβᾶσαι, κερά, τὴν κα-
θησύχασε. Δὲν ἦρθα γιὰ κακό, 
γιὰ καλὸ ἦρθα.  Ἔχεις ἄνδρα, 
κερά, ἔχεις παιδιά;

–  Ὁ ἄνδρας μου πέθανε, ἀγᾶ 
μου. Παιδιὰ ἔχω τρία.

– Πόσα παιδιὰ ἔχεις, κερά; 
ξαναρωτᾷ ὁ Τοῦρκος.

– Τρία, παιδί μου.
– Γιὰ θυμήσου καλά, κερά, 

μόνο τρία παιδιὰ ἔχεις;
– Τρία, ἀγᾶ μου.  Ἕνα στὴν 

Τρίπολη, ἕνα στὴν Καρύταινα κι 
ἕνα στὸ Βαλτέτσι.  Εἶχα ἀκόμη 
ἕνα γιό, μὰ κεῖνον τὸν πήρατε 
μικρὸ στὸ παιδομάζωμα σεῖς οἱ 
Τοῦρκοι, καὶ πιὰ τὸν ἔχω ξεγρά-
ψει. Γι᾿ αὐτὸ δὲν τὸν λογάριασα. 
Δὲν εἶναι πιὰ δικός μου.

– Μάννα! Μάννα, ἐγὼ εἶμαι 
ὁ Κανέλλος σου, τὸ παιδὶ ποὺ 
μικρὸ μ᾿ ἅρπαξαν οἱ Τοῦρκοι. 
Πόσο λυπᾶμαι, ποὺ δὲν πρό-
λαβα τὸν πατέρα ζωντανό. Εἶσαι 

Ὁ Μαυραηδὴς πασᾶς

K

K

Μέσα τοῦ 17ου αἰῶνα.  Ἀνάμεσα  
στὰ  Ἑλληνόπουλα ποὺ ἐπιλέχθηκαν  

νὰ ἀλλαξοπιστήσουν βίαια καὶ νὰ καταταχθοῦν 
στὰ φοβερὰ τάγματα τῶν Γενιτσάρων, 

καὶ ὁ μικρὸς Κανέλλος, ἕνα πανέξυπνο παιδὶ 
ἀπὸ τὴ Στεμνίτσα.
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καλά; Τ᾿ ἀδέλφια μου εἶναι κα-
λά;  Ἐγώ, μάννα, ἔχω πλούτη, 
ἔχω δόξες καὶ τιμὲς μεγάλες, 
ὅμως δὲν σᾶς λησμόνησα. Δὲν 
λησμόνησα τὸ λάδι ποὺ μοῦ 
᾿βαλε ὁ παπᾶς, σὰν μὲ βάφτισε.

Βγάζει τὸ σαρίκι ἀπ᾿ τὸ κε-
φάλι του. Τὸ ρίχνει κατὰ γῆς. 
Καὶ βγάζοντας ἀπὸ τὴν τσέπη 
τὸ κεμέρι του, μεγάλο σακκούλι 
γεμάτο λίρες, λέει:

– Πάρ᾿ το αὐτὸ νὰ χτίσεις 
μιὰ ἐκκλησιά, μάννα, γιὰ τὴν 
ψυχὴ τοῦ πατέρα, τὴ δική σου 
καὶ τὴ δική μου ψυχή, καὶ ποῦ 
τὰ βρῆκες τα λεφτὰ θὰ τὸ ξέρεις 
μόνον ἐσὺ κι ὁ Θεός. Γιὰ τοὺς 
Τούρκους εἶμαι Τοῦρκος, καὶ 
μέσα μου Χριστιανός.

Ὁ πασᾶς τῆς ἱστορίας μας 
εἶναι πρόσωπο ὑπαρκτό.  Ἔτσι, 
ἂν ἐπισκεφθοῦμε σήμερα τὴ 
Μονὴ Φιλοσόφου, θὰ θαυμά-
σουμε τὶς ὑπέροχες τοιχογραφίες 
μὲ τὶς ὁποῖες εἶναι καταστόλιστος 
ὁ περίφημος ναός της.  Ἀνάμεσα 
στὶς τοιχογραφίες, καὶ συγκεκρι-
μένα στὸν δυτικὸ τοῖχο τοῦ να-
οῦ, θὰ δοῦμε ζωγραφισμένη μιὰ 
μορφή: τὴ μορφὴ τοῦ δωρητοῦ, 
ποὺ ἐδαπάνησε ἀφειδῶς, γιὰ νὰ 

γίνει τὸ θαυμάσιο αὐτὸ εἰκαστικὸ 
ἔργο.  Ὁ ἱστορικὸς ἀναφέρει πὼς 
ὁ χορηγὸς τῆς ἁγιογραφήσεως 
ἦταν μιὰ ἐξέχουσα προσωπικό-
τητα τῆς περιόδου ἐκείνης, ὁ ἐκ 
χώρας Στεμνίτσας πασᾶς Μαυ-
ραηδὴς Φαρμάκης.  Ἀκριβῶς 
κάτω ἀπ᾿ τὴ μορφή του διαβά-
ζουμε μὲ συγκίνηση:

«Ἀνιστορήθη ὁ θεῖος ναὸς 
οὗτος τῆς ὑπερευλογημένης 
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ  

Ἀειπαρθένου Μαρίας τοῦ Φιλο-
σόφου, διὰ ἐξόδου τοῦ ἐντιμω-
τάτου καὶ λογιωτάτου κυρίου 
Μαυραηδῆ ἐκ χώρας Στεμνίτσης 
τοὐπίκλην Φαρμάκη καὶ διὰ 
μνημόσυνον Κανέλλου καὶ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ Παναγιώτη καὶ τῆς 
μητρὸς αὐτοῦ Παγώνας τῶν γονέ-
ων αὐτοῦ.  Ἔτος Χριστοῦ 1693».

ΑΝΩΝΥΜΟΥ

K

K

– Πάρ᾿ το αὐτὸ νὰ χτίσεις μιὰ ἐκκλησιά, μάννα, γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ πατέρα, 
τὴ δική σου καὶ τὴ δική μου ψυχή, καὶ ποῦ τὰ βρῆκες τὰ λεφτὰ 

θὰ τὸ ξέρεις μόνον ἐσὺ κι ὁ Θεός. Γιὰ τοὺς Τούρκους εἶμαι Τοῦρκος, 
καὶ μέσα μου Χριστιανός.

 Ὁ πασᾶς τῆς ἱστορίας μας εἶναι πρόσωπο ὑπαρκτό. 
 Ἔτσι, ἂν ἐπισκεφθοῦμε σήμερα τὴ Μονὴ Φιλοσόφου, θὰ 

θαυμάσουμε τὶς ὑπέροχες τοιχογραφίες μὲ τὶς ὁποῖες εἶναι καταστόλιστος 
ὁ περίφημος ναός της.  Ἀνάμεσα στὶς τοιχογραφίες, καὶ συγκεκριμένα 

στὸν δυτικὸ τοῖχο τοῦ ναοῦ, θὰ δοῦμε ζωγραφισμένη μιὰ μορφή: 
τὴ μορφὴ τοῦ δωρητοῦ, ποὺ ἐδαπάνησε ἀφειδῶς, γιὰ νὰ γίνει 

τὸ θαυμάσιο αὐτὸ εἰκαστικὸ ἔργο.  Ὁ ἱστορικὸς ἀναφέρει πὼς ὁ χορηγὸς 
τῆς ἁγιογραφήσεως ἦταν μιὰ ἐξέχουσα προσωπικότητα τῆς περιόδου 

ἐκείνης, ὁ ἐκ χώρας Στεμνίτσας πασᾶς Μαυραηδὴς Φαρμάκης. 
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Μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἁγνὲς 
μορφὲς τοῦ ἐθνικοαπε-
λευθερωτικοῦ ἀγῶνα 

τῶν  Ἑλλήνων εἶναι βεβαίως ὁ 
Μᾶρκος Μπότσαρης.  Ἀρκεῖ νὰ 
ἀνατρέξουμε σὲ λίγα μόνο ἀπὸ τὰ 
ὅσα γνωρίζουμε γιὰ τὴν  Ἐπανά-
σταση, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε γιατί 
ὁ Μπότσαρης θεωρεῖται μία ἀπὸ 
τὶς εὐγενέστερες μορφὲς τοῦ ἐθνι-
κοαπελευθερωτικοῦ μας ἀγῶνα.

Τόσο λίγο γύρευε ὁ Μπό-
τσαρης τὶς τιμὲς καὶ τὰ ἀξιώματα, 
ὥστε, ὅταν ἀντιλήφθηκε ὅτι ἡ 
προαγωγή του σὲ στρατηγὸ εἶχε 
προκαλέσει ἔριδες καὶ ἀντιζηλί-
ες στοὺς ἄλλους ὁπλαρχηγούς, 
ἔσχισε μπροστὰ σὲ ὅλους τὸ 
χαρτὶ τοῦ διορισμοῦ του, λέγο-
ντας: « Ὅποιος εἶναι ἄξιος παίρ-
νει τὸ δίπλωμα αὔριο μπροστὰ 
στὸν ἐχθρό».

Ὅταν τὸν Αὔγουστο τοῦ 1823 
ὁ Μουσταὴς πασᾶς τῆς Σκόδρας 
εἰσέβαλε στὴ δυτικὴ Στερεὰ ἐπι-
κεφαλῆς ἀρτίως ἐκπαιδευμένου 
καὶ ἐξοπλισμένου στρατοῦ, ὁ 
Μπότσαρης ἦταν αὐτὸς ποὺ 
κινήθηκε μὲ αὐτοθυσία νὰ τὸν 
σταματήσει, γνωρίζοντας πολὺ 
καλὰ ὅτι βάδιζε σὲ βέβαιο θάνα-
το. Λέγεται ὅτι καθ᾿ ὁδὸν γιὰ τὸν 
τόπο τῆς θυσίας του, στὸ Μικρὸ 
Χωριὸ τῆς Εὐρυτανίας, μπῆκε σὲ 
μιὰ ἐκκλησία ποὺ βρῆκε στὸν 
δρόμο του, ἄναψε κερί, καὶ βγαί-
νοντας ἔδωσε στὸν καλόγερο 
μερικὰ γρόσια νὰ τὰ μοιράσει 
«γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ Μάρκου». Κι 
ὅταν ὁ καλόγερος, ποὺ δὲν τὸν 
ἀναγνώρισε, ρώτησε θλιμμένος, 
«Τί; πέθανε ὁ ἥρωας Μᾶρκος;», 
ὁ Μπότσαρης ἀπάντησε: « Ὄχι. 
πάει γιὰ νὰ πεθάνει».

Μὲ τὴ θυσία του ὁ Μπό-
τσαρης ἔγινε πρότυπο γιὰ τοὺς 
ἄλλους ὁπλαρχηγούς. Λέγεται 
ὅτι, ὅταν οἱ σύντροφοί του πέ-
ρασαν ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ 

Προυσσοῦ μεταφέροντας τὸ 
πτῶμά του, βρῆκαν ἐκεῖ τὸν 
ἄρρωστο Καραϊσκάκη, ὁ ὁποῖος 
ἔσκυψε, φίλησε τὸν Μπότσα-
ρη καὶ εἶπε: « Ἄμποτε, ἥρωα 
Μᾶρκο, ἀπὸ τέτοιο θάνατο νὰ 
πάω κι ἐγώ».

Καὶ βέβαια, ὁ Μπότσαρης 
ἐνέπνευσε τὴ λαϊκὴ μοῦσα, ὅπως 
ἐπίσης ἐνέπνευσε καὶ σπουδαί-
ους ποιητὲς καὶ λογοτέχνες. Τὸν 
ὕμνησε ὁ ἐθνικός μας ποιητής, ὁ 
Διονύσιος Σολωμός. Τὸν ὕμνησε 
καὶ ὁ σπουδαῖος Γάλλος λογοτέ-
χνης καὶ πνευματικὸς ἄνθρωπος, 
ὁ Βίκτωρ Οὑγκώ, ποὺ τὸν εἶδε ὡς 
«Λεωνίδα τῆς νεώτερης  Ἑλλά-
δας» καὶ τὸν συμπεριέλαβε στοὺς 
τέσσερις κορυφαίους ἥρωες τῶν 
νεώτερων χρόνων. Ποίηματα γιὰ 
τὸν Μπότσαρη ἔγραψαν καὶ ὁ  
Ἀμερικανὸς ποιητὴς Φίτζγκρην 
Χάλλεκ (τοῦ ὁποίου τὸ ποίημα 
“Marco Bozzari” ἐμφανίσθηκε 
σὲ πάνω ἀπὸ χίλια περιοδικὰ 
καὶ ἐφημερίδες στὶς ΗΠΑ, τὴν  
Ἀγγλία, τὴ Σκωτία καὶ τὴν  Ἰρλαν-
δία) καὶ ὁ  Ἑλβετὸς Ζὶστ  Ὀλιβιέ.

Πόσοι ἆραγε γνωρίζουν ὅτι 
ἕνας σταθμὸς τοῦ παρισινοῦ 
μετρὸ φέρει μέχρι σήμερα τὸ 
ὄνομά του (“Botzaris”), κα-
τόπιν ἀπόφασης τῆς γαλλικῆς 

κυβερνήσεως ἀπὸ τὸ 1911 νὰ 
τιμήσει μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸν 
ἁγνὸ  Ἕλληνα ἥρωα;

*     *     *

Δὲν θὰ σταθοῦμε ὅμως ἐδῶ 
στὴ θρυλικὴ μορφὴ τοῦ Μάρ-
κου Μπότσαρη. Θὰ σταθοῦμε 
σὲ μία ἀκόμα ἀπὸ τὶς τόσες καὶ 
τόσες ξεχασμένες ἢ παραμε-
λημένες μορφὲς τῆς ἱστορίας, 
ποὺ ὅμως μᾶς συγκινοῦν καὶ 
μᾶς συγκλονίζουν, κάθε φορὰ 
ποὺ στρέφουμε τὸ βλέμμα καὶ 
τὴ σκέψη μας στὸ πέρασμά τους 
ἀπὸ τὴ ζωή: τὴν κόρη τοῦ Μάρ-
κου Μπότσαρη Αἰκατερίνη.

Ἤδη ἀπὸ τὴ γέννησή της τὸ 
1818, ἡ Αἰκατερίνη Μπότσαρη 
εἶχε πίσω της μιὰ βαριὰ οἰκογε-
νειακὴ κληρονομιά, καθὼς οἱ 
Μποτσαραῖοι ἦταν μία ἀπὸ τὶς 
σπουδαιότερες οἰκογένειες τοῦ 
Σουλίου, ὁ παπποῦς της Κίτσος 
Μπότσαρης ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπι-
φανέστερους Σουλιῶτες καὶ ὁ 
πατέρας της Μᾶρκος ἕνας ἀπὸ 
τοὺς κορυφαίους ὁπλαρχηγοὺς 
τῆς ἐποχῆς.

Γεννημένη λοιπὸν τὸ 1818, 
ἡ Αἰκατερίνη Μπότσαρη ἦταν 
δὲν ἦταν τριῶν χρονῶν, ὅταν 
ξέσπασε ἡ μεγάλη ἐπανάστα-

Αἰκατερίνη-Ρόζα Μπότσαρη
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ση τῶν  Ἑλλήνων ἐνάντια στὸν 
τουρκικὸ ζυγό. Τὸ ξέσπασμα τῆς 
ἐπανάστασης τὴν βρῆκε στὰ  Ἰω-
άννινα, ὅπου ἡ ἴδια, μαζὶ μὲ τὰ 
ὑπόλοιπα μέλη τῆς οἰκογένειας 
τοῦ Μάρκου Μπότσαρη, κρατή-
θηκε ἐκεῖ ὡς ὅμηρος. Εὐτυχῶς 
πολὺ γρήγορα ἀπελευθερώθη-
κε, σὲ ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν πα-
ράδοση στοὺς Τούρκους τοῦ χα-
ρεμιοῦ τοῦ Χουρσὶτ πασᾶ, ποὺ 
εἶχε πέσει στὰ χέρια τῶν  Ἑλλή-
νων, ὅταν αὐτοὶ εἶχαν μπεῖ στὴν 
Τριπολιτσά. Δυστυχῶς, ἡ μικρὴ 
Κατερίνα δὲν ἐπρόκειτο μεγαλώ-
νοντας νὰ γνωρίσει τὴ ζεστασιὰ 
τῆς πατρικῆς παρουσίας, ἀφοῦ 
ὁ πατέρας της προσέφερε πολὺ 
γρήγορα τὴ ζωή του θυσία στὸν 
βωμὸ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς 
ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας.

Θὰ ξαναβροῦμε τὴν Κατερίνα 
μετὰ τὴν  Ἐπανάσταση, ὅταν ἡ βα-
σίλισσα  Ἀμαλία θὰ τὴν πάρει στὸ 
παλάτι καὶ θὰ τὴν κάνει Κυρία 
ἐπὶ τῶν Τιμῶν.  Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ  
μικρὴ κόρη εἶχε ἀνθίσει. Εἶχε γίνει  
μιὰ νέα κοπέλα ἐξαιρετικῆς ὀμορ-
φιᾶς.  Ἦταν τόσο ὄμορφη, ποὺ 
σὲ λίγο κανένας δὲν τὴν ἔλεγε 
πιὰ μὲ τὸ πραγματικό της ὄνομα.  
Ὅλοι στὴν Αὐλὴ τὴν ἔλεγαν Ρόζα, 
ποὺ σημαίνει τριαντάφυλλο.

Ἡ Αἰκατερίνη-Ρόζα Μπότσα-
ρη, ὡς Κυρία ἐπὶ τῶν Τιμῶν, 
ἀκολουθοῦσε τὴ βασίλισσα  
Ἀμαλία στὰ ταξίδια της στὶς ξένες 
αὐλές, ὅπου θάμπωνε ὅλους μὲ 
τὸ παράστημα, τὴ σπάνια ὀμορ-
φιὰ καὶ τὴν εὐγένειά της. Σὲ λίγα 

χρόνια, ἡ νεαρὴ κοπέλα εἶχε γί-
νει ἕνα σύμβολο τῆς ἐποχῆς. Στὸ 
πρόσωπό της ὅλοι ἔβλεπαν τὴ 
συνέχεια τῆς  Ἀρχαίας  Ἑλλάδας, 
τὸ ζωντάνεμα τῶν ἀγαλμάτων.

Ὅταν τὸ 1844 ἡ Αἰκατερίνη-
Ρόζα συνόδευσε τὴ βασίλισσα  
Ἀμαλία στὴ βαυαρικὴ αὐλή, 
στὴν πατρίδα τοῦ  Ὄθωνα, τὸ 
Μόναχο, γιὰ μία ἀκόμα φορὰ 
ἔλαμψε μὲ τὴν ὀμορφιά της. 
Χάρη σὲ αὐτὴ τὴν ἐπίσκεψη στὸ 
Μόναχο, ἡ μορφὴ τῆς πανέμορ-
φης αὐτῆς  Ἑλληνίδας θὰ περ-
νοῦσε στὴν ἀθανασία.

Ὁ βασιλιὰς τῆς Βαυαρίας 
Λουδοβῖκος Α΄ (1786-1868, 
βασ. 1825-1848), ὁ πατέρας τοῦ  
Ὄθωνα, ἦταν μέγας λάτρης τοῦ 
ὡραίου, καὶ εἶχε ποθήσει νὰ συ-
γκεντρώσει σὲ μιὰ Πινακοθήκη 
τὶς προσωπογραφίες τῶν ὡραι-
ότερων γυναικῶν τῆς Βαυαρίας 
τῆς ἐποχῆς του. Τὸ ἀποτέλεσμα 
θὰ ἦταν μιὰ σειρὰ ἀπὸ 36 προ-
σωπογραφίες τῶν πιὸ ὄμορφων 
γυναικῶν τῆς ἀριστοκρατίας 
καὶ τῆς μεσοαστικῆς τάξης τῆς 
ἐποχῆς, ποὺ φιλοτεχνήθηκαν 
μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1827 καὶ 1850 
καὶ ἀποτέλεσαν τὴν περίφημη 
«Πινακοθήκη τῶν Καλλονῶν» 
(Schönheitengalerie), ἡ ὁποία 
φιλοξενεῖτο σὲ ἰδιαίτερη αἴθου-
σα τοῦ μεγάλου ἀνακτόρου τοῦ 
Νύμφενμπουργκ.

Ὅταν ὁ βασιλιὰς Λουδοβῖκος 
εἶδε τὴν Αἰκατερίνη-Ρόζα Μπό-
τσαρη, ἔμεινε ἔκθαμβος ἀπὸ 
τὴν ὀμορφιά της καὶ παρήγγειλε 

στὸν ζωγράφο Γιόζεφ Κὰρλ Στί-
λερ (1781-1858), ὁ ὁποῖος ἦταν 
ὁ ἐπίσημος ζωγράφος τῆς Αὐλῆς, 
νὰ φιλοτεχνήσει τὸ πορτραῖτό 
της καὶ νὰ τὸ συμπεριλάβει στήν 
«Πινακοθήκη τῶν Καλλονῶν».  
Ἔτσι, ἡ πανέμορφη  Ἑλληνοπού-
λα ἀπὸ τὴν ἡρωικὴ γενιὰ ἀπαθα-
νατίσθηκε φορώντας τὸ φέσι τῆς  
Ἀμαλίας καὶ χρυσοκέντητο γιλέ-
κο, καὶ ἔμεινε ἐκεῖ, στὸ Μόναχο, 
αἰώνια νέα, ὄμορφη καὶ δροσερή 
(βλ. εἰκόνα ἐξωφύλλου). 

Ἡ ζωὴ τῆς πανέμορφης  Ἑλλη-
νίδας δὲν ἐπρόκειτο νὰ εἶναι 
χωρὶς ἀπογοητεύσεις. Μιὰ τέτοια 
ἀπογοήτευση ἦλθε τὸ 1952.

Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ πα-
ρενθετικὰ ὅτι τὸ 1826, ὅταν οἱ 
Τοῦρκοι εἶχαν μπεῖ στὸ Μεσο-
λόγγι μετὰ τὴ θρυλικὴ  Ἔξοδο, 
κάποιοι Αἰγύπτιοι στρατιῶτες 
τοῦ  Ἰμπραὴμ εἶχαν κινηθεῖ νὰ 
βεβηλώσουν τὸν τάφο τοῦ Μπό-
τσαρη, γιὰ νὰ πάρουν τὰ ὅπλα 
τοῦ θρυλικοῦ ἥρωα.  Ὅταν ὅμως 
οἱ κινήσεις τους ἔγιναν ἀντιλη-
πτές, μιὰ ὁμάδα Τουρκαλβανῶν 
ἔτρεξαν καί, προτάσσοντας τὰ 
καριοφίλια τους, προφύλαξαν 
τὸν τάφο, ἐμποδίζοντας τὴ βε-
βήλωση.  Ἔτσι, ὁ τάφος τοῦ 
Μπότσαρη σώθηκε ἀπὸ τοὺς 
Τουρκοαιγυπτίους.

Δὲν σώθηκε ὅμως τὸ 1852, 
ὅταν βεβηλώθηκε ἀπὸ τοὺς προ-
αιώνιους ἐχθροὺς τῶν  Ἑλλήνων: 
τοὺς  Ἕλληνες. Εἶχαν ἤδη ἀρχί-
σει οἱ ταραχὲς ποὺ μιὰ δεκαετία 
ἀργότερα θὰ ὁδηγοῦσαν στὴν 

K
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ἔξωση τοῦ  Ὄθωνα. Καὶ τότε μιὰ 
ὁμάδα φανατισμένων ἀντιβασι-
λικῶν ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι, γνω-
ρίζοντας ὅτι ἡ κόρη τοῦ Μπότσα-
ρη ἦταν Κυρία ἐπὶ τῶν Τιμῶν τῆς  
Ἀμαλίας καὶ ὁ γιός του Δημήτρι-
ος  Ὑπασπιστὴς τοῦ  Ὄθωνα, ξέ-
σπασε τὴν ὀργή της στὸν τάφο 
τοῦ ἥρωα, ἀνασκάπτοντάς τον 
καὶ διασκορπίζοντας τὰ ὀστᾶ τοῦ 
ἁγνοῦ ἥρωα τῆς  Ἐπανάστασης. 
Γιὰ τὴν Αἰκατερίνη-Ρόζα, ποὺ εἶχε 
μεγαλώσει χωρὶς μὲν τὸν πατέρα 
της, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὴ σκιὰ τοῦ 
ὀνόματός του, δὲν εἶναι δύσκολο 
νὰ φαντασθοῦμε πόσο μεγάλο 
ἦταν τὸ τραῦμα (ἐδῶ τέτοια γεγο-
νότα εἶναι μαχαιριὰ στὴν καρδιὰ 
γιὰ τὸν καθένα μας, κάθε φορὰ 
ποὺ τὰ θυμόμαστε...).

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Αἰκατερί-
νη-Ρόζα παντρεύτηκε τὸν Φα-
ναριώτη στρατιωτικὸ Γεώργιο 
Καρατζᾶ.  Ὁ αὐστηρὸς καὶ μονο-
κόμματος στρατιωτικὸς δὲν ἦταν 
ἴσως ὁ ἰδανικὸς σύντροφος γιὰ 
τὴν τρυφερὴ Σουλιωτοπούλα. 
Καθὼς περνοῦσαν καὶ τὰ χρό-
νια, τό «τριαντάφυλλο» ἄρχισε 
νά... μαραίνεται. Τέσσερα παι-

διὰ ἀπέκτησε ἡ Αἰκατερίνη-Ρόζα 
στὸν γάμο της. Τὸ ἕνα ἔφυγε ἀπὸ 
τὴ ζωὴ πολὺ νωρίς.  Ὅταν ὅμως 
τὸ 1874, σὲ ἡλικία τότε 56 ἐτῶν, 
ἔχασε ξαφνικὰ τὴν πολυαγα-
πημένη της, εἰκοσάχρονη κόρη 
της Φρόσω, ἡ Αἰκατερίνη-Ρόζα 
ἔμεινε ἀπαρηγόρητη.  Ἕνα χρόνο 
μετά, τὸ 1875, ἀκολούθησε τὴν 
ἀγαπημένη της κόρη στὸν τάφο, 
ἀκριβῶς τὴν ἐπέτειο τοῦ χαμοῦ 
τοῦ παιδιοῦ της. Καὶ τὸ ρόδο 
ποὺ εἶχαν θαυμάσει τόσοι καὶ 
τόσοι, ἔχοντας χάσει τὴ δροσιά 
του, σωριάστηκε στὸ ἔδαφος.

Στὸ στερνὸ τὸ ξεψύχημα
δειλινοῦ μυρωμένου,
κάποια ρόδα μαραίνονται,
κάποια ρόδα πεθαίνουν.

Ὥρια λούλουδα π᾿ ἄνθισαν
μιὰν αὐγούλα τ᾿  Ἀπρίλη
ξεφυλλίζουν καὶ σβήνουνε
στὸ Λαμπριάτικο δείλι.

(Γ. Βερίτης)

Στὴν περίφημη ὅμως «Βιβλι-
οθήκη τῶν Καλλονῶν» στὸ Μό-
ναχο, ἡ Αἰκατερίνη-Ρόζα Μπό-
τσαρη παραμένει αἰώνια νέα 
καὶ δροσερή. Μέχρι σήμερα, οἱ 

Γερμανοί, ὅταν μιλοῦν γι᾿ 
αὐτήν, τὴν ἀποκαλοῦν «ἡ 
ὡραία  Ἑλληνίδα».  Ἕνας 
μάλιστα στρατιωτικός, ὀνό-
ματι Κὰρλ Σμίτ, ἔχει μετα-
τρέψει τὸ σπίτι του στὸ ση-
μερινὸ Μόναχο σέ Rosa᾿s 
Haus.

Κάποιοι τὴν θυμοῦνται 
καὶ στὴν  Ἑλλάδα. Πρὶν ἀπὸ 
λίγα χρόνια, τὸ 2007, ἡ δη-
μοσιογράφος καὶ συγγρα-
φέας Κατερίνα  Ἀγραφιώτη 
ἐξέδωσε ἀπὸ τὶς  Ἐκδόσεις 
Πάπυρος μιὰ μυθιστορη-
ματικὴ βιογραφία της, μὲ 
τὸν τίτλο: Αἰκατερίνη-Ρόζα 
Μπότσαρη. Στὴ σκιὰ τοῦ 
ὀνόματος.  Ἐξάλλου, ἡ ἐπί-
σημη ἐνδυμασία ποὺ φο-
ροῦσε ἡ Αἰκατερίνη-Ρόζα 
ὡς Κυρία ἐπὶ τῶν Τιμῶν 
στὸ παλάτι τῆς  Ἀμαλίας 

φυλάσσεται στὸ  Ἐθνικὸ Ἱστο-
ρικὸ Μουσεῖο.

Καὶ τὸ πιὸ ἐντυπωσιακό:  Ἂν 
ἀναζητήσει κανεὶς στὸ διαδί-
κτυο εἰκόνες, πληκτρολογώντας 
“Rosa Botzari”, θὰ δεῖ βεβαίως 
τὸ περίφημο προρτραῖτο ἀπὸ τὴ 
«Βιβλιοθήκη τῶν Καλλονῶν» 
στὸ Μόναχο, ἀλλὰ ἡ ὀθόνη του 
θὰ πλημμυρίσει καὶ ἀπὸ φωτο-
γραφίες... λουλουδιῶν. Πρό-
κειται γιὰ μιὰ σπάνια ποικιλία 
τριαντάφυλλων, ποὺ καλλιεργή-
θηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1856, 
καὶ αὐτὸς ποὺ τὴ δημιούργησε 
τῆς ἔδωσε τὸ ὄνομα τῆς πανέ-
μορφης  Ἑλληνίδας, ποὺ ὅλοι 
ἔβλεπαν σὲ αὐτὴν ἕνα δροσερὸ 
τριαντάφυλλο! Καὶ ἔτσι ἡ πανέ-
μορφη  Ἑλληνίδα, ποὺ ὅλοι τὴν 
ἀποκαλοῦσαν Ρόζα (ρόδο), ἔδω-
σε μὲ τὴ σειρά της τὸ ὄνομά της 
σὲ ἕνα πανέμορφο λουλούδι.

Μὴν παραλείψουμε ὅμως 
κλείνοντας νὰ σημειώσουμε 
καὶ κάτι ἀκόμα.  Ἡ πανέμορφη  
Ἑλληνίδα μὲ τὸ ἡρωικὸ ὄνομα, 
ποὺ θάμπωνε τοὺς πάντες μὲ τὴ 
δροσιὰ καὶ τὸ κάλλος της, τίμησε 
τὸ πατρικό της ὄνομα καὶ μὲ μιὰ 
σπάνια ἀρετή, ποὺ ἦταν παροι-
μιώδης. Λέγεται χαρακτηριστικὰ 
ὅτι κάποτε ὁ ἀδελφὸς τοῦ  Ὄθω-
να καὶ διάδοχος τοῦ βαυαρικοῦ 
θρόνου Μαξιμιλιανὸς βρέθηκε 
στὴν  Ἀθήνα, καὶ σὲ μιὰ δεξίωση 
στὴν Αὐλὴ εἶδε τὴν πανέμορφη 
Ρόζα καὶ θαμπώθηκε καὶ αὐτός 
–ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι– ἀπὸ τὴν 
ὀμορφιά της. Πλησίασε τότε τὸν 
ἀδελφό της Δημήτριο Μπότσα-
ρη (ὁ ὁποῖος, ὅπως εἴπαμε, ἦταν  
Ὑπασπιστὴς τοῦ  Ὄθωνα) καὶ τοῦ 
εἶπε στὰ ἑλληνικά: 

–  Ἡ ἀδελφή σας ἔχει τὴν 
ἑλληνικὴν καλλονήν.

Ὁ περήφανος Σουλιώτης 
ἀποκρίθηκε αὐστηρά, τονίζοντας 
μία μία τὶς λέξεις του:

–  Ὑψηλότατε, ἡ ἀδελφή μου 
ἔχει πρὸ πάντων τὴν ἑλληνικὴν 
ἀρετήν!

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ56
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« Ἐπέλαμψεν, ἰδού, ἡ ἁγία 
ἡμέρα τῆς θείας ἑορτῆς τοῦ σο-
φοῦ Πατριάρχου...», ἀναφωνεῖ 
ὁ ἱερὸς ὑμνῳδὸς τῆς  Ἐκκλησί-
ας μας στὶς 10  Ἀπριλίου κάθε 
ἔτους, ἐνῷ βαθιὰ ἡ συγκίνησή 
μας στρέφεται στὸν σεπτὸ  Ἱερο-
εθνομάρτυρα: «Τὸ τῆς ἀγχόνης, 
παμμάκαρ, φρικτὸν μαρτύριον 
ὑπέμεινας γενναίως ὑπὲρ πί-
στεως θείας καὶ τὴν ἐλευθερίαν 
πᾶσιν ἡμῖν ἐδωρήσω, Γρηγό-
ριε». Καὶ συνεχίζει ὁ ὑμνῳδός: 
«Συνάχθητε σήμερον ἐκ τῶν πε-
ράτων  Ἑλλάδος καὶ πανηγυρί-
σατε...».  Ἀνατρέχουμε λοιπὸν 
μὲ εὐλάβεια στὸ παρελθὸν καὶ 
ἀναζωπυρώνοντας τὴν ἐθνική 
μας μνήμη παρακολουθοῦμε 
«τὰ ἴχνη εὐσεβείας ἐκ βρέφους 
μέχρι ἐσχάτης ἀναπνοῆς» τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γρη-
γορίου Ε΄, μεγάλης μορφῆς τῆς  
Ἐκκλησίας, τῆς Παιδείας καὶ τοῦ  
Ἔθνους μας.

Ὁ κατόπιν Πατριάρχης Γρη-
γόριος Ε΄ γεννήθηκε στὴ Δημη-
τσάνα τῆς  Ἀρκαδίας τὸ 1745. 
Φτωχοὶ οἱ γονεῖς του καὶ εὐσε-
βεῖς, ἔσπειραν στὴν τρυφερὴ 
ψυχούλα του τὸν σπόρο τῆς  
Ἀγάπης γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν 
Πατρίδα. Τὸ μικρὸ βοσκόπου-
λο, ὁ Γεώργιος  Ἀγγελόπουλος 
(κατὰ κόσμον), ἔμαθε τὰ πρῶτα 
γράμματα στὸ χωριό του ἀπὸ 
δασκάλους μὲ φόβο Θεοῦ, κι 
ἔδειξε ζῆλο γιὰ μόρφωση. Στὰ 
εἴκοσι χρόνια του σπουδάζει 
στὴν  Ἀθήνα, μετὰ στὴν περίφη-
μη Εὐαγγελικὴ Σχολὴ τῆς Σμύρ-
νης.  Ἡ ἔμφυτη κλίση του γιὰ τὸν 
μοναχισμὸ τὸν φέρνει στὴ Μονὴ 
Στροφάδων (ἀπέναντι ἀπ᾽ τὴ Ζά-
κυνθο), ὅπου ἐκάρη μοναχὸς 
καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Γρηγόριος.  
Ἐκεῖ ἀσκεῖται στὴν πίστη καὶ στὴν 
ἀρετή, ἐνῷ στὴν Πατμιάδα Σχο-

λή, ὅπου συνέχισε τὶς σπουδές 
του, γίνεται βαθὺς γνώστης τῆς 
ὀρθόδοξης θεολογίας καὶ κάτο-
χος τῆς φιλοσοφίας.

Ἡ φήμη του Γρηγορίου γιὰ 
τὰ ἠθικά του χαρίσματα, τὴ μόρ-
φωση καὶ τὴν εὐγλωττία του 
ἔφθασε στὴ Σμύρνη, καὶ ὁ ἐκεῖ 
Μητροπολίτης Προκόπιος, ποὺ 
καταγόταν ἀπὸ τὴν Πελοπόννη-
σο, τὸν καλεῖ καὶ τὸν χειροτονεῖ 

διάκονο καὶ ἀργότερα πρεσβύτε-
ρο, ἀναθέτοντάς του καθήκοντα 
πρωτοσυγκέλου.  Ὁ Γρηγόριος 
γίνεται ἔμπειρος περὶ τὰ ἐκκλησι-
αστικὰ καὶ ποιμαντικά, καὶ ὅταν 
τὸ 1785 ὁ Προκόπιος ἐκλέγε-
ται Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, 
τὸν διαδέχεται στὸν ἐπισκοπικὸ 
θρόνο τῆς Σμύρνης καὶ ποιμαί-
νει τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς περιοχῆς 
ἐπὶ δώδεκα χρόνια. Φλογερὸς 

Ὁ  Ἐθνομάρτυρας Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄
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ἱεράρχης, κηρύττει, ἀναπτύσσει 
κοινωνικὴ δράση, καὶ ἰδίως με-
ριμνᾷ γιὰ τὴν παιδεία τοῦ ποι-
μνίου του.

Ἀλλὰ ἡ ἐξαίρετη προσωπικό-
τητά του δοκιμάσθηκε, ὅταν τὸ 
1797, σὲ ἡλικία 52 ἐτῶν, ἐξελέγη 
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὸν 
θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως ὡς Γρηγόριος Ε΄. Εἶναι τώρα 
ἐπικεφαλῆς τῆς  Ἐκκλησίας καὶ 
τοῦ Γένους.  Ἐκκλησιαστικὸς καὶ 
συγχρόνως πολιτικὸς ἀρχηγὸς 
τῶν  Ὀρθοδόξων.  Ἐθνάρχης, 
ὑπεύθυνος νομικὰ ἀπέναντι 
στὸν κατακτητὴ γιὰ ὁτιδήποτε 
συνέβαινε μεταξὺ τῶν ὑποδού-
λων, ὁ Γρηγόριος ἔχει βαθιὰ συ-
ναίσθηση ὅτι ἀποτελεῖ «τεῖχος 
τῶν χριστιανῶν» μπροστὰ στὶς 
ἀξιώσεις τοῦ τυράννου.

Ἡ ἐποχὴ ὅμως εἶναι τρικυμι-
ώδης.  Ἡ διοίκηση τῆς  Ἐκκλη-
σίας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀναδι-
οργάνωση, καὶ ἡ χριστιανικὴ 
κοινωνία θέλει ἀναμόρφωση. 
Τὸ Γένος πρέπει νὰ ἀφυπνισθεῖ, 
νὰ ἀναγεννηθεῖ μὲ τὴν παιδεία.  
Ὁ Γρηγόριος, «σεμνὸς τὸ ἦθος, 
λιτὸς τὴν δίαιταν, ταπεινὸς τὴν 
στολήν, ζηλωτὴς τῆς πίστεως, 
δραστηριώτατος εἰς ὅλα του τὰ 
ἔργα καὶ ἄκαμπτος εἰς τὰς ἰδέας 
του», ὅπως τὸν χαρακτηρίζει ὁ 
Κωνσταντῖνος Κούμας, ἱδρύει 
τυπογραφεῖο γιὰ τὴν ἔκδοση 
βιβλίων, συνιστᾷ μὲ ἐγκυκλί-
ους τὴν ἀνέγερση σχολείων, τὴ 
διάδοση τῶν ἑλληνικῶν γραμ-
μάτων καὶ κυρίως τὴν καλλιέρ-
γεια καὶ ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας.

Ἀλλὰ συναντᾷ τὴν ἀντίδραση 
τοῦ κατακτητῆ, ποὺ θέλει τοὺς 
χριστιανικοὺς λαούς «ραγιάδες» 
κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία του. Δύο 
φορὲς λοιπὸν ἡ Πύλη τὸν καθαι-
ρεῖ ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο 
καὶ τὸν ἐξορίζει στὸ  Ἅγιο  Ὄρος, 
καὶ πάλι ὅμως τὸν ἀνακαλεῖ στὸ 
Πατριαρχεῖο, γιατὶ τὸν ἀναγνω-
ρίζει ὡς δεξιοτέχνη στὴ διακυ-
βέρνηση τῶν χριστιανῶν.  Ἔτσι 
ἀριθμοῦμε τρεῖς πατριαρχεῖες 
τοῦ Γρηγορίου Ε΄ ἀπὸ τὴν πρώ-
τη ἀνάβαση στὸν θρόνο (1797) 
μέχρι τὴ μαρτυρική του θυσία 
(1821).  Ἕξι ἔτη οὐσιαστικῆς ποι-
μαντορίας σὲ διάρκεια εἴκοσι 
τεσσάρων ἐτῶν!

Ὁ Πατριάρχης ὅμως, ὡς 
πνευματικὸς ἡγέτης, κατὰ τὰ 
διαστήματα τῶν ἐξοριῶν του 
ἐπιδίδεται στὴν ἄσκηση, με-
λετᾷ καὶ μεταφράζει πατερικὰ 
κείμενα, συγγράφει βιβλία καὶ 
κυρίως καθοδηγεῖ τοὺς μονα-
χούς. Παράλληλα, ἐπαγρυπνεῖ 
μὲ σθένος γιὰ τὰ δρώμενα στὴν  
Ἐκκλησία καὶ τὸ Γένος καὶ μὲ δι-
πλωματικοὺς χειρισμοὺς ἐπεμ-
βαίνει, ὅταν ἀντιλαμβάνεται ὅτι 
κινήσεις τῶν Εὐρωπαίων, δῆθεν 
ἀπελευθερωτικὲς τμημάτων τοῦ  
Ἔθνους, θὰ ματαίωναν τὴν ἑνιαία 
ἐθνικὴ ἀνάσταση. Εἶναι πραγμα-
τικὸς  Ἐθνάρχης.  Ἐκεῖ, στὸ  Ἅγιο  
Ὄρος, τὸ 1818, ἔμαθε καὶ γιὰ τὴ 
Φιλικὴ  Ἑταιρεία ἀπὸ τὸν  Ἰωάν-
νη Φαρμάκη καί «ἔδειξεν εὐθὺς 
ζωηρότατον ἐνδιαφέρον ὑπὲρ τοῦ 
πνεύματος αὐτῆς», χωρὶς ὅμως 
νὰ δώσει τὸν σχετικὸ ὅρκο, γιατί 
«ἐὰν ἐμφανισθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ 
Πατριάρχου θέλει κινδυνεύσει 
ὁλόκληρον τὸ Γένος».

Καὶ ὁ ἴδιος θεωρεῖ «ἱερὸν 
σκοπὸν ἀποφασισθέντα παρὰ 
τοῦ  Ὑψίστου» τὴ διάσωση καὶ 
ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους. Γι᾽ 
αὐτὸ μὲ ἔγγραφα καὶ ἐγκυκλίους 
μεταφέρει παντοῦ τὴν πατρικὴ 
φωνή του, σὲ γλῶσσα συνθημα-
τική, ἐνῷ μὲ ἄκρα μυστικότητα, 
γνώστης τῆς ἀναμενόμενης ἐθνε-K

K
Ὅταν στὶς 31 Μαρτίου 1821 ἡ Πύλη ἔμαθε 

πὼς ξέσπασε, κατὰ τὰ γνωστά, ἡ  Ἐπανάσταση 
στὴν Πελοπόννησο, ἡ κεραυνοβόλα ὀργὴ 

τοῦ Σουλτάνου ἐξαπολύθηκε κατὰ 
τῶν Φαναριωτῶν καὶ τῶν  Ἑλλήνων 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως.  Ἐκτελέσεις, 
ἐμπρησμοί, λεηλασίες, ἀποκεφαλισμοὶ 

καὶ ἀπαγχονισμοί, σωροὶ τὰ σφάγια τῆς μανίας 
τοῦ Σουλτάνου, ἔκθετος ὁ Πατριάρχης.  

Ὁ Μέγας Διερμηνέας καὶ ἡ Ρωσικὴ Πρεσβεία 
τοῦ συνιστοῦν τὴ φυγὴ καὶ τὴ σωτηρία του 

γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Γένους. «Πῶς θὰ ἐγκαταλείψω 
τὸ ποίμνιόν μου;», τοὺς ἀπαντᾷ. 

«Εἶμαι Πατριάρχης, γιὰ νὰ σώσω τὸν λαόν μου, 
ὄχι διὰ νὰ τὸν ρίψω εἰς τὰς μαχαίρας 

τῶν γενιτσάρων.  Ὁ θάνατός μου θὰ χρησιμεύσει 
περισσότερον ἢ ἡ ζωή μου.  Ὑπάγω ὅπου 
μὲ καλεῖ ἡ μεγάλη μοῖρα τοῦ  Ἔθνους μου 

καὶ ὁ Πανάγαθος Θεός».
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γερσίας, συνιστᾷ περίσκεψη καὶ 
ὁμόνοια, ἐνθαρρύνοντας γιὰ τὴν 
ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ.  Ἐξάλλου, 
μέχρι αὐτοθυσίας φιλάνθρωπος, 
ἱδρύει «κιβώτιον τοῦ ἐλέους», 
συγκεντρώνοντας χρήματα γιὰ 
τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν 
πτωχῶν καὶ τοῦ  Ἀγῶνα.

Καὶ φθάνουν οἱ κρίσιμες 
ὧρες. Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς  Ἐπα-
ναστάσεως στὴ Μολδοβλαχία 
(22 Φεβρουαρίου 1821) φόβος 
καὶ τρόμος καταλαμβάνει τὸν 
Σουλτάνο. Θηριώδης ἐξαπολύ-
ει τρομοκρατία στὴν Κωνστα-
ντινούπολη καὶ ζητᾷ ἀπὸ τὸν 
θρησκευτικὸ ἀρχηγὸ τῶν  Ὀθω-
μανῶν νὰ ἐκδώσει «φετβά» –δι-
ακήρυξη– γιὰ τὴν ἐξόντωση τῶν 
χριστιανῶν στὴν αὐτοκρατορία 
του.  Ὁ Πατριάρχης ἐκλιπαρεῖ τὸν 
ἱερωμένο νὰ δείξει εὐσπλαχνία, 
«ὅτι τὸ Γένος ἦταν ἀμέτοχο στὴν 
ἐξέγερση τοῦ  Ὑψηλάντη», καί, γιὰ 
νὰ τὸν καθησυχάσει, στέλνει ὁ 
ἴδιος ἐγκυκλίους καὶ ἀποκηρύσ-
σει τὴν  Ἐπανάσταση.  Ὁ πρωθιε-
ρέας, τηρητὴς τοῦ Κορανίου καὶ 
δίκαιος ἄνθρωπος, πείθεται καὶ 
δὲν ἐκδίδει τὴ διακήρυξη γιὰ τὶς 
γενικὲς σφαγές.  Ἀλλὰ ὁ Σουλτά-
νος μαινόμενος τὸν δολοφονεῖ.

Ὁ νέος ἰμάμης ὑποχρεώνε-
ται νὰ ἐκδώσει ἀπόφαση «γιὰ 
τιμωρία τῶν ἐνόχων», κάπως 
μετριοπαθῆ, ἀλλὰ στὴν πράξη 
ἀπάνθρωπη. Καὶ ἀρχίζουν ἄγρι-
οι διωγμοὶ κατὰ τῶν χριστιανῶν, 
ἐξορίες, φυλακίσεις, θανατώσεις 
ἐπιφανῶν πολιτῶν, λῃστεῖες 
καὶ δημεύσεις περιουσιῶν...  Ὁ 
Πατριάρχης, «ἀδιαλείπτως προ-
σευχόμενος», ἀγωνιᾷ γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ ποιμνίου του, καὶ 
μὲ ἐνέργειές του προσπαθεῖ νὰ 
καταπραΰνει τὸν Σουλτάνο νὰ 
ἐκδώσει φιρμάνι γιὰ ἀμνηστία 
τῶν πολλῶν.  Ἀλλὰ ἐκεῖνος θέ-
τει τοὺς ὅρους του: «Νὰ ἐπανέλ-
θουν ὅλοι στὴν ταπεινότερη ὑπο-
ταγή, νὰ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν 
κοινὴ ἡσυχία οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
πρόκριτοι τῶν ἐπαρχιῶν, νὰ ἀφο-

ρίσει ὁ Πατριάρχης τὸν  Ὑψηλάντη 
καὶ τὸν Σοῦτσο, νὰ ἀπολύσει ἀπὸ 
τὸν ὅρκο τῆς  Ἑταιρείας ὅσους τὸν 
εἶχαν δώσει, διαφορετικά οὔτε 
ἕνας χριστιανὸς ζωντανός».

Τὸ Γένος ἀντιμετωπίζει κίνδυ-
νο ἀφανισμοῦ. «Παναγία μου, 
βοήθησε τοὺς χριστιανούς», 
ἔγραφε τότε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ.  
Ἔγγραφο δὲ τῆς Πύλης ( Ἰούνιος 
1821) πρὸς τὸν πρεσβευτὴ τῆς 

Ρωσίας Στρόγανωφ ἀναφέρει: 
« Ἡ Πύλη εἶχε τὸ δικαίωμα καὶ 
τὴν δύναμιν νὰ ἐξολοθρεύσῃ πᾶν 
τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος, ἀλλ᾽ ἀντ᾽ 
αὐτοῦ μακροθύμως φερομένη 
διέταξε τὸν Πατριάρχην ἵνα κα-
ταπνίξῃ τὴν ἐπανάστασιν διὰ τοῦ 
ἀφορισμοῦ». Καὶ ὁ Γρηγόριος, 
ἐκείνη τὴν τρομερὴ στιγμή, ἀνα-
λογίζεται τὴν αἱματοχυσία στὴν 
Πελοπόννησο μὲ τὴν ἐπανάστα-

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
Ιο

Σ
  

2
0

1
6

 -
 6

1
4

59



ση τοῦ  Ὀρλὼφ τὸ 1770 καὶ τό 
«ρεμπελιὸ τῶν γενιτσάρων» στὴ 
Σμύρνη τὸ 1797 μὲ χιλιάδες σφα-
γές. Συγκαλεῖ τὴ Σύνοδο, παρὼν 
ὁ Πατριάρχης  Ἰεροσολύμων Πο-
λύκαρπος καὶ 49 λαϊκοί. Συσκέ-
πτονται. Κάτω ἀπὸ τὸ φοβερὸ 
μαρτύριο τῆς συνειδήσεως καὶ μὲ 
ἀναστατωμένες τὶς καρδιές, στὶς 
23 Μαρτίου 1821 «ἐξέδωκεν ἡ 
Μεγάλη  Ἐκκλησία συνοδικὰ καὶ 
πατριαρχικὰ ἔγγραφα καταρωμένη 
καὶ ἀφορίζουσα τὸν  Ὑψηλάντην 
καὶ τὸν Σοῦτσον ὀνομαστί...». Τὸ 
φρικτὸ δίλημμα τῆς ὑπογραφῆς 
τους ἀποκαλύπτει ἡ δήλωση τοῦ 
Πατριάρχη: « Ἀφορισμὸν ἐξεδώ-
καμεν κατὰ τοῦ ἐνόπλου Γένους, 
φοβούμενοι τὴν σφαγὴν τοῦ ἀό-
πλου Γένους». 

Καὶ πράγματι, οἱ ἀφορισμοὶ 
ἔσωσαν ἑκατοντάδες χιλιάδων 
ὀρθοδόξων χριστιανῶν.  Ἀλλὰ 
ἔγιναν ἀθρόες σφαγὲς μέσα στὴν 
Πόλη ὣς τὸ τέλος Μαρτίου.  Ἂς 
σκεφθοῦν οἱ ἐπικριτὲς τοῦ Πα-
τριάρχη τί θὰ πάθαινε τὸ  Ἔθνος, 
ἂν ὁ Πατριάρχης τηροῦσε ἀρνη-
τικὴ στάση ἀπέναντι στὶς ἀξιώ-
σεις τοῦ Σουλτάνου.  Ἐξάλλου, 
τὰ ἔγγραφα ἦταν ἀδύνατον νὰ 
ἀναχαιτίσουν τὴν ἐπαναστατικὴ 

ὁρμὴ τῶν  Ἑλλήνων. 
Καὶ τὸ γνώριζε αὐτὸ ὁ 
Πατριάρχης, ὅπως καὶ ὁ  
Ὑψηλάντης ἔγραφε στὶς 
29/1/21821 στὸν Κολο-
κοτρώνη, προβλέποντας 
ἀφορισμό: « Ὁ μὲν Πατρι-
άρχης, βιαζόμενος παρὰ 
τῆς Πόρτας, σᾶς στέλνει 
ἀφοριστικὰ καὶ ἐξάρχους...  
Ἐσεῖς ὅμως νὰ τὰ θεωρεῖτε 
αὐτὰ ὡς ἄκυρα, καθότι γί-
νονται μὲ βίαν καὶ δυνα-
στείαν καὶ ἄνευ θελήσεως 
τοῦ Πατριάρχου».

Κι ὅταν στὶς 31 Μαρ-
τίου 1821 ἡ Πύλη ἔμαθε 
πὼς ξέσπασε, κατὰ τὰ 
γνωστά, ἡ  Ἐπανάστα-
ση στὴν Πελοπόννησο, 
ἡ κεραυνοβόλα ὀργὴ 

τοῦ Σουλτάνου ἐξαπολύθηκε 
κατὰ τῶν Φαναριωτῶν καὶ τῶν  
Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως.  Ἐκτελέσεις, ἐμπρησμοί, 
λεηλασίες, ἀποκεφαλισμοὶ καὶ 
ἀπαγχονισμοί, σωροὶ τὰ σφά-
για τῆς μανίας τοῦ Σουλτάνου, 
ἔκθετος ὁ Πατριάρχης.  Ὁ Μέγας 
Διερμηνέας καὶ ἡ Ρωσικὴ Πρε-
σβεία τοῦ συνιστοῦν τὴ φυγὴ 
καὶ τὴ σωτηρία του γιὰ τὸ καλὸ 
τοῦ Γένους. «Πῶς θὰ ἐγκατα-
λείψω τὸ ποίμνιόν μου;», τοὺς 

ἀπαντᾷ. «Εἶμαι Πατριάρχης, γιὰ 
νὰ σώσω τὸν λαόν μου, ὄχι διὰ 
νὰ τὸν ρίψω εἰς τὰς μαχαίρας τῶν 
γενιτσάρων.  Ὁ θάνατός μου θὰ 
χρησιμεύσει περισσότερον ἢ ἡ 
ζωή μου.  Ὑπάγω ὅπου μὲ καλεῖ 
ἡ μεγάλη μοῖρα τοῦ  Ἔθνους μου 
καὶ ὁ Πανάγαθος Θεός».

Ἐκείνη ἡ Μεγάλη  Ἑβδομά-
δα τοῦ 1821 φάνηκε αἰώνας 
ἀγωνίας στὸ Πατριαρχεῖο. Τὴ 
Μεγάλη Δευτέρα, 4  Ἀπριλίου 
1821, «τὴν τρίτην ὥραν μετὰ τὸ 
μεσονύκτιον», ὁ Πατριάρχης καὶ 
ἡ Σύνοδος σὲ μυστικὴ τελετὴ 
ἀκύρωσαν τὸν ἀφορισμὸ κατὰ 
τῶν ἐπαναστατῶν: «Καταλύο-
μεν τὸν ἀφορισμὸν τοῦτον, ὃν 
ἀκουσίως ἀπηυθύνομεν, Κύριε, 
κατὰ τοῦ Χριστεπωνύμου ποιμνί-
ου Σου...».  Ὀδυνηρὲς οἱ στιγμές, 

συνεχεῖς οἱ σφαγὲς τῶν ἐγκρίτων 
πολιτῶν, καὶ ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ 
κλήρου καὶ τῆς βεβήλωσης τῶν 
ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς  Ὀρθοδοξί-
ας. « Ἡ  Ὀθωμανικὴ αὐλὴ ἐπρό-
σμενεν τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα», 
γιὰ νὰ διαπεράσει ἡ ρομφαία τὶς 
καρδιὲς ὁλόκληρου τοῦ χριστια-
νικοῦ κόσμου. Νύχτα  Ἀναστά-
σεως, 10  Ἀπριλίου 1821, λει-
τούργησε ὁ Πατριάρχης, καὶ τὸ 
πρωΐ, μὲ ποδοβολητὰ ἀλόγων 
καὶ ἀλαλαγμούς, ἀξιωματοῦχοι 

K

K

Τὴ Μεγάλη Δευτέρα, 4  Ἀπριλίου 1821, 
«τὴν τρίτην ὥραν μετὰ τὸ μεσονύκτιον», 

ὁ Πατριάρχης καὶ ἡ Σύνοδος σὲ μυστικὴ τελετὴ 
ἀκύρωσαν τὸν ἀφορισμὸ κατὰ 

τῶν ἐπαναστατῶν: «Καταλύομεν 
τὸν ἀφορισμὸν τοῦτον, ὃν ἀκουσίως 

ἀπηυθύνομεν, Κύριε, κατὰ τοῦ Χριστεπωνύμου 
ποιμνίου Σου...».  
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καὶ πλῆθος «μορφὴν φέροντες 
τεράτων ἀγριωπῶν» ἀνακοίνω-
ναν τὸ διάταγμα πὼς ὁ Γρηγό-
ριος παύεται, «ἐπειδὴ ὁ  Ἕλλην 
Πατριάρχης ἐφάνη ἀνάξιος τοῦ 
Πατριαρχικοῦ θρόνου, ἀχάριστος 
καὶ ἄπιστος πρὸς τὴν Πύλην καὶ 
ραδιοῦργος...». 

Μαρτυρικὴ ἡ πορεία του 
πρὸς τὴ θυσία, ὅπως μαρτυ-
ρικὴ ἦταν καὶ ἡ ζωή του γιὰ 
τὴν ἐπιτέλεση τοῦ καθήκοντος. 

Τὸν ἔσυραν βάναυσα μέχρι τῆς 
παραλίας γιὰ ἐξορία δῆθεν στὴ 
Χαλκηδόνα.  Ἀλλά, ὅσο διαρ-
κοῦσε ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου Πα-
τριάρχη, ὁ Γρηγόριος ὑφίστατο 
βασανισμοὺς σὲ φυλακή, προ-
πηλακισμούς, ραπίσματα, ὕβρεις 
καὶ ἀπειλὲς νὰ ἀλλαξοπιστήσει.  
Ἐκεῖνος, ὡς μάρτυρας Χριστοῦ, 
ἀντιδροῦσε ἐπίμονα προσευ-
χόμενος, καὶ μὲ τὸ τέλος τῆς 
ἐνθρόνισης τοῦ νέου Πατρι-
άρχη, σὲ ἐλεεινὴ κατάσταση, 
ἐξευτελιζόμενο, τὸν ἔσπρωχναν 
στὸν ἀνηφορικὸ δρόμο πρὸς τὸ 
Πατριαρχεῖο, γιὰ νὰ θανατωθεῖ 

«ὡς πρῶτος δῆθεν καὶ κύριος 
ἀρχηγὸς τῆς ἐπαναστάσεως τῆς 
Πελοποννήσου».

Ἐκεῖ, στὴ μεσαία πύλη τοῦ 
Πατριαρχείου, ἔγινε ὁ μαρτυ-
ρικὸς ἀπαγχονισμὸς τοῦ γέρο-
ντος  Ἐθνάρχη –«κρεμάμενος 
ὡσὰν νἄτανε φονιάς»– κάτω ἀπ᾽ 
τὶς ὕβρεις καὶ τοὺς χλευασμοὺς 
ἐξαγριωμένου πλήθους ἐνό-
πλων στρατιωτῶν. Στὸ στῆθός 
του ἀναρτήθηκε ἔγγραφο μὲ 

τὴν αἰτία τῆς καταδίκης του.  
Ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες ἔμεινε στὴν 
ἀγχόνη τὸ λείψανό του. Τὴν 
Τρίτη τοῦ Πάσχα παραδόθηκε 
τὸ νεκρὸ σῶμά του σὲ φανατι-
σμένο ὄχλο  Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι, 
ἀφοῦ φρικτὰ τὸ διαπόμπευσαν 
στὸ λιθόστρωτο τοῦ Φαναρίου 
καὶ στοὺς γύρω δρόμους, τὸ 
ἔριξαν στὸν Κεράτιο Κόλπο. Κι 
ὅμως, ἂν καὶ ἔδεσαν πέτρα καὶ 
λόγχισαν τὸ ἄψυχο σῶμα, γιὰ 
νὰ χαθεῖ στὸν βυθό, κατὰ Θεία 
Οἰκονομία ἡ σορός του βρέθη-
κε ἐπιπλέουσα ἀπὸ τὸν Κεφαλ-
λονίτη πλοίαρχο  Ἰ. Σκλάβο καὶ 

μεταφέρθηκε στὴν  Ὀδησσὸ τῆς 
Ρωσίας.  Ἐκεῖ, στὶς 19  Ἰουνίου 
1821, τὸ ἄφθαρτο καὶ ἄοσμο 
λείψανό του ἐτάφη «ὡς κοινοῦ 
τῶν  Ὀρθοδόξων πατρός» μὲ 
αὐτοκρατορικὲς τιμὲς καὶ πάν-
δημη συμμετοχὴ  Ὀρθοδόξων 
καὶ  Ἑλλήνων στὸν ἑλληνικὸ ναὸ 
τῆς  Ἁγίας Τριάδος «ὡς λείψανον 
ἱερομάρτυρος».

Ἡ ἱστορία κατέγραψε τὸν 
Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Γρηγό-
ριο Ε΄ μετὰ τῶν μαρτύρων τοῦ  
Ἔθνους, καὶ ἡ  Ἐκκλησία τὸν συ-
γκαταρίθμησε μετὰ τῶν  Ἁγίων  
Ἱερομαρτύρων.  Ἡ θυσία τοῦ 
Πατριάρχη τὴν ἡμέρα της  Ἀνα-
στάσεως τοῦ Κυρίου καθαγίασε 
καὶ ἐξύψωσε ἠθικὰ τὸν ἀγῶνα 
στὶς ψυχὲς τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 
1821. «Εἰς τὴν κόψιν τοῦ ἑλληνι-
κοῦ σπαθιοῦ ἦτο γεγραμμένον τὸ 
ὄνομα τοῦ Πατριάρχου καὶ ἐθέ-
ριζεν», ἔγραφε ὁ Γ. Τερτσέτης, 
καὶ ὁ Σπυρ. Τρικούπης ἐνώπιον 
τῶν πληρεξουσίων τῆς Β΄  Ἐθνο-
συνελεύσεως ἔλεγε: « Ἡ ἀνεξαρ-
τησία δὲν ἐγράφη τὸ πρῶτον ἐν 
τῷ Συντάγματι τοῦ 1843, ἀλλὰ 
τὸ 1821... διὰ τοῦ αἵματος τοῦ 
Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄».

Τὰ τίμια λείψανά του ἀπὸ τὸ 
1871 προσκυνοῦμε στὴ Μητρό-
πολη  Ἀθηνῶν, καὶ ἡ εὐλαβὴς 
εὐγνωμοσύνη τῆς Πολιτεί-
ας ἔστησε τὸν ἀνδριάντα του 
μπροστὰ στὰ Προπύλαια τοῦ  
Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου «ὡς 
φρουροῦ πάσης πνευματικῆς 
ἐπιδόσεως τοῦ  Ἔθνους».  Ἐκεῖ 
μαρμαρωμένος θὰ στέκει «ὁ  
Ἀρχηγὸς τῆς  Ἐκκλησίας μας», ὁ 
Πατριάρχης τοῦ ἐπαναστατημέ-
νου Γένους μας. Γιὰ νὰ εὐλογεῖ 
ὁ κορυφαῖος πρωτομάρτυρας 
τῆς  Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 Πα-
τριάρχης Γρηγόριος Ε΄ καὶ νὰ 
πρεσβεύει «ὑπὲρ πίστεως καὶ 
πατρίδος» πρός «τὸν οὐράνιον 
Θεόν, ἔφορον τῶν θείων καὶ τῶν 
ἀνθρωπίνων πραγμάτων».

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Δὲν ξέρω ἂν ἤτανε τυχαία 
τούτη ἡ δεύτερη συνά-
ντηση τῶν δυὸ μαννά-

δων ποὺ ἔγινε μετὰ τὴν  Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ. Λίγο πιὸ 
πέρα ἀπὸ τὸν Γολγοθᾶ καὶ τὸν  
Ἅγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ, ξανασυ-
ναντηθήκανε οἱ δυὸ μάννες, καὶ 
ἄρχισαν, σὰ μάννες, νὰ μιλοῦν 
γιὰ τὰ παιδιά τους.1 

Τώρα εἶχαν ἀλλάξει καὶ οἱ 
δύο ἀπὸ ὅ,τι ἤτανε καὶ ἀπὸ ὅ,τι 
αἰσθάνονταν τὴν πρώτη φορὰ 
ποὺ εἶχαν συναντηθεῖ. Καὶ τώρα, 
ὅπως καὶ τότε, ἡ μιὰ ἦταν τελεί-
ως διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη 
στὰ συναισθήματά της γιὰ τὸ 
παιδί της.

Τότε ἡ μιὰ χαρούμενη καὶ 
τρισευτυχισμένη ἔλεγε στὴν 
ἄλλη μὲ καμάρι καὶ περίσσεια 
καύχηση:

«Ἐμένα τὸ μοναχοπαίδι μου, 
τὸ φτωχαναθρεμμένο, δὲ φαντα-
ζότανε ποτὲ κανεὶς πὼς θἄχε 
τέτοια τύχη. Δὲν ξέρω ποῦ τὸν 
συνάντησε ὁ μεγάλος προφήτης, 
ὁ ἀξεπέραστος δάσκαλός μας ὁ  
Ἰησοῦς. Πῶς τὸν σαγήνεψε, πῶς 
τὸν πῆρε μαθητή του, δὲν κατά-
λαβα ποτέ.  Ἤτανε πάντα ζωη-
ρός, πάντα ἀνυπόταχτος, σωστὸς 
τζαναμπέτης. Δὲν ἄκουγε οὔτε 
τὸν πατέρα του.  Ὅλο ζαβολιές, 
ὅλο ἀταξίες ἔκανε. Τσακωνότανε 
μὲ τἄλλα παιδιά. Πολλὲς φορὲς 
ἔρχονταν κλαμένα τὰ παιδιὰ νὰ 
παραπονεθοῦνε πὼς τὰ χτύπησε 
ἢ τοὺς κακομιλοῦσε.  Ἔδειχναν 
τὶς πληγὲς στὸ κεφάλι καὶ στὸ 
σῶμά τους ποὺ τοὺς ἔκανε ὁ γι-
ός μου.  Ἄλλες φορὲς μοῦ ἦρθε 
στραπατσαρισμένος, χτυπημένος 
ὁ ἴδιος, ἢ ματωμένος, γιατὶ τοῦ 

1.  Ἡ ἰδέα προῆλθε ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο ποι-
ήμα τῆς Μαρίας Γουμενοπούλου, «Οἱ 
δυὸ μάννες»,  Ὁ Κόσμος τῆς  Ἑλληνί-
δος 609 (Μάιος-Ἰούνιος 2015).

ὥρμησαν πολλὰ παιδιά, ποὺ 
δὲν τὸν ἄντεχαν. Στὸ σχολεῖο οἱ 
δάσκαλοί του ὅλο παράπονα 
μοῦ ἔλεγαν γιὰ τὴ συμπεριφορὰ 
καὶ τὴν πρόοδό του.

» Ἤμουν στεναχωρημένη καὶ 
ἀπογοητευμένη μὲ τὸν γιό μου. 
Τὸ εἶχα χωνέψει. Δὲν θὰ γινό-
τανε ποτὲ ἄνθρωπος σωστὸς τὸ 
παιδί μου. Καὶ ἀναπάντεχα ἔγι-
νε τὸ θαῦμα.  Ὕστερα ἀπὸ μέ-
ρες ποὺ εἶχε ἐξαφανιστεῖ, τώρα 
μαθαίνω πὼς συμμορφώθηκε, 
πὼς τὸν συμμάζεψε ὁ γιὸς τῆς 
Μαρίας. Τὸν πῆρε μαζί του, τὸν 
ἡμέρεψε, καὶ τὸν ἔκανε, λέει, 
μαθητή του, ὁ μεγάλος δάσκα-
λος, ὁ  Ἐμμανουήλ. Καὶ τώρα, 
μαζὶ μὲ ἕντεκα ἄλλους, ἔγινε κι 
αὐτὸς μόνιμος μαθητὴς καὶ ἀκό-
λουθος τοῦ  Ἰησοῦ.  Ἕνα μόνο 
δὲν μοῦ ἀρέσει. Εἶναι ὁ δέκατος 
τρίτος τῆς παρέας... Δοξάζω τὸν 
Γιαχβέ, ποὺ μοῦ πρόσφερε τόσο 
μεγάλο καὶ ἀπρόσμενο δῶρο. 
Δὲν τὸ ἀξίζαμε οὔτε γὼ οὔτε τὸ 
παιδί μου.

»Μάλιστα, ὁ Δάσκαλος τὸν 
ἔκανε ταμία τῆς ὁμάδας. Τοῦ 
ἐμπιστεύτηκε νὰ κρατᾷ μόνος 
αὐτὸς τὸ γλωσσόκομον, τὸ τα-
μεῖο τῆς ὁμάδας. Καὶ πρὶν ἀπὸ 
λίγο ἔμαθα πὼς ἔστειλε τοὺς 
δώδεκα μαθητές του ὁ Κύριος, 
μαζὶ καὶ τὸ δικό μου παιδί, καὶ 
ἔκαναν ὁμιλίες καὶ κηρύγματα 
στὸν κόσμο.  Ἔκαμαν καὶ θαύ-
ματα. Θεράπευαν ἄρρωστους, 
ἀκόμα καὶ δαιμονισμένους.  Ὁ 
Θεὸς νὰ ξπληρώσει τὸν δάσκα-
λό του, τὸν  Ἐμμανουήλ, γιατὶ 
ἐγὼ μόνο ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ 
ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου 
μπορῶ νὰ πῶ στὸν ὑπέροχο 
δάσκαλό του».

Εἶχε πεῖ καὶ ἄλλα πολλὰ 
τότε μὲ περισσὸ καμάρι, πολὺ 
χαρούμενη, ἡ μάννα τοῦ  Ἰούδα.

Ἡ ἄλλη μάννα ἄκουε μὲ 
σκυμμένο τὸ κεφάλι της. Τὰ 
μάτια της εἴχανε βουρκώσει. 
Δὲν τολμοῦσε νὰ σηκώσει τὴ 
ματιά της ψηλά.  Ἔκλαιγε μόνο 
συνέχεια μὲ ἀναφιλητά. Κου-
νοῦσε ἀπογοητευμένη τὸ κεφάλι 
της.  Ἄρχισε κάτι νὰ ψελλίζει μὲ 
πολλὴ δυσκολία, μόλις τελεί-
ωσε ἡ πρώτη, ποὺ εἶχε πάρει 
φόρα νὰ καυχᾶται γιὰ τὸν κα-
νακάρη της, ποὺ τώρα εἶχε γίνει 
ἄνθρωπος, καὶ μάλιστα ἀπόστο-
λος τοῦ Χριστοῦ.

«Τί νὰ πῶ ἐγὼ ἡ κακομοίρα 
γιὰ τὸν μονογενῆ μου.  Ἐμένα ὁ  
δικός μου ἔγινε καὶ παραμένει 
τρισχειρότερος.  Ὁ γιός σου 
ἤτανε μονάχα ἄτυχος καὶ ἔκανε 
μικρὲς ζαβολιές.  Ἐμένα ἐξελί-
χθηκε στὰ χειρότερα ἐγκλήμα-
τα.  Ἔγινε λῃστής, εἶναι ἐγκλη-
ματίας, ἔγινε κακοῦργος. Μαζὶ 
μὰ ἄλλους, πιὸ κακούς, ἔγιναν 
συμμορία. Κλέβουν, λῃστεύ-
ουν, τραυματίζουν, σκοτώνουν 
ἀθώους συνανθρώπους μας. 
Χθὲς τοὺς ἔπιασαν πάλι. Τοὺς 
ἔκλεισαν φυλακή, καὶ ἄρχισαν 
οἱ ἀνακρίσεις. Ποιὸς ξέρει πόσα 
θὰ βγάλουνε πάλι στὴ φόρα. 
Φοβοῦμαι πὼς σύντομα θὰ δρα-
πετεύσουνε καὶ θὰ ξαναρχίσουν 
πάλι τὰ ἴδια.  Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ 
χέρι Του νὰ λυπηθεῖ τοὺς ἀθώ-
ους, τὸ παιδί μου καὶ μένα τὴν 
ἄμοιρη, τὴν ἀπελπισμένη. Δὲν 
ἀντέχω ἄλλω νὰ μαθαίνω συνέ-
χεια τὶς πομπὲς καὶ τὰ ἐγκλήματά 
του».

Πέρασε ἀρκετὸς καιρὸς ἀπὸ 
τότε, ὅταν ξανασυναντηθήκανε 
πάλι. Μετὰ τὴν  Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ, βρέθηκαν πάλι τυ-
χαῖα μαζί. Τὰ παιδιά τους εἶχαν 
ἀλλάξει τελείως.  Εἶχε ἀλλάξει 
ὅμως καὶ ἡ ψυχικὴ κατάσταση 
τῶν μαννάδων τους ἄλλο τόσο. 

Οἱ δυὸ μάννες1
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Δὲν ζοῦσαν πιὰ οὔτε ὁ ἕνας οὔτε 
ὁ ἄλλος.  Ἡ μάννα τοῦ  Ἰούδα 
δερνότανε τώρα κι ἔκλαιγε ἀπα-
ρηγόρητη.

«Ντροπὴ καὶ κρῖμα στὸ λαι-
μό του!  Ὁ γιός μου διάλεξε 
τὸν χειρότερο θάνατο. Τίποτε 
δὲν τὸν ὠφέλησε ἡ συντροφιὰ 
μὲ τὸν Κύριο; Κάποιος μοῦ ψι-
θύρισε πὼς ἔβαλε χέρι στὰ ἱερὰ 
χρήματα. Καὶ ἡ φιλοχρηματία 
του τὸν ὁδήγησε νὰ προδώσει 
τὸν ἅγιο δάσκαλό του γιὰ λίγα 
ἀργύρια! Δὲν τόνε ξαναλέω γιό 
μου.  Ἔγινε διάβολος σωστός.  
Ὁ Θεὸς νὰ τὸν τιμωρήσει ὅπως 
τοῦ ἀξίζει. Πρῶτα ἔγινε κλέφτης, 
καὶ μετὰ προδότης τοῦ πανάγι-
ου δάσκαλού του. Τὰ λεφτὰ τὸν 
ὁδήγησαν στοὺς Γραμματεῖς καὶ 
τοὺς Φαρισαίους. Εἶναι ὅλοι κα-
κοῦργοι μὲ ἀγγελικὸ πρόσωπο.  
Ἀφοῦ καταδίκασαν καὶ σταύρω-
σαν τὸν  Ἰησοῦ, ποὺ τοὺς τὸν 
πρόδωσε ὁ γιός μου! Καὶ δὲν 
ἔφταναν ὅλα αὐτά. Σὰν εἶδε τί 
κακὸ ἔκανε στὸν ἅγιο δάσκαλό 
του καὶ πὼς σταυρώθηκε μὲ 

τὴν προδοσία του, παράδωσε 
στὸ διάβολο καὶ τὴν ψυχή του. 
Φουρκίστηκε μοναχὸς κι ἀπαγ-
χονίστηκε ὅπως τοῦ ἄξιζε».

«Μὴ στεναχωριέσαι, καλή 
μου, τῆς μίλησε γλυκὰ ἡ ἄλλη 
μητέρα.  Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος τοῦ Θε-
οῦ δὲν πιάνει κακία, γιατὶ εἶναι 
γεμάτος  Ἀγάπη. Εἶναι ἡ προ-
σωποποίηση τῆς  Ἀγάπης. Δὲν 
τἄμαθες; Συγχώρεσε τοὺς σταυ-
ρωτές του. Κι ἀφοῦ συγχώρεσε 
τοὺς Γραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρι-
σαίους, δὲν θὰ συγχωρέσει καὶ 
τὸν  Ἰούδα σου; Προσευχήθηκε 
στὸν Θεὸ γιὰ κείνους ποὺ τὸν 
κάρφωσαν ἀπάνω στὸν σταυ-
ρό. Καὶ πλάι του, σ᾽ ἕναν ἄλλο 
σταυρό, κάρφωσαν καὶ τὸν 
κακοῦργο γιό μου γιὰ τὰ τόσα 
ἐγκλήματά του.  Ὅταν ὁ γιός μου 
καρφώθηκε, σὰν ὁ πόνος νὰ γιά-
τρεψε τὴν ἄθλια ψυχή του καὶ 
μεταμελήθηκε. Πέρασαν ὅλα τὰ 
κακουργήματά του ἀπὸ τὰ μάτια 
του. Θαύμασε καὶ τοῦ Χριστοῦ 
τὸ μεγαλεῖο.  Ἄκουσε καὶ τὴν 
προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ γιὰ τοὺς 

σταυρωτές του καὶ συγκινήθη-
κε. Καὶ λίγο πρὶν νὰ ξεψυχήσει, 
γονάτισε ἡ ψυχή του στὰ πόδια 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν προσφώνη-
σε βασιλιὰ καὶ τὸν παρακάλεσε: 
Πάρε με, Κύριε, μετανοιωμένο 
στὸ Βασίλειό Σου. Θέλω πολὺ 
νὰ βρίσκομαι πάντα κοντά σου».

«Καὶ τί ἔγινε τότε; Τὸν συγ-
χώρεσε;», ρώτησε ἡ μάννα τοῦ  
Ἰούδα.

«Τί νὰ σοῦ πῶ;  Ὄχι μόνο τὸν 
συγχώρεσε, ἀλλὰ καὶ τὸν πῆρε 
ἀπὸ κείνη τὴ στιγμὴ γιὰ πάντα 
μαζί του.  Ὁ γιός μου ὁ κα-
κοῦργος σώθηκε, καὶ εἶναι ἀπὸ 
τότε στὸν Παράδεισο. Γι᾽ αὐτὸ 
σὲ παρακαλῶ: Παρακάλεσέ τονε 
καὶ σὺ νὰ σώσει τὸν  Ἰούδα σου. 
Εἶναι τόσο καλός!».

Ἡ μάννα τοῦ  Ἰούδα συγκινή-
θηκε. Δυὸ δάκρυα αὐλάκωσαν 
τὰ μάγουλά της. Μιὰ λάμψη 
ἐλπίδας ἄστραψε στὸ πρόσωπό 
της. «Μακάρι», ψέλλισε. «Ὁ 
Θεὸς εἶναι μεγάλος»!

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΙΑΜΝΙΑΔΑΚΗΣ

Στὸ δεῖπνό Σου

Στὸ δεῖπνό Σου τὸ μυστικὸ
νἄμουν καὶ γὼ μαζί Σου!
Νὰ μοῦ προσφέρεις τὸ γλυκὸ
κρασὶ ἀπ᾽ τὸ κρασί Σου!

Στὸ δεῖπνό Σου τὸ μυστικό,
στὴν ἅγια νύχτα τὴ δική Σου,
ἂς ἦταν νὰ παραβρεθῶ
καὶ νὰ γευτῶ ἀπ᾽ τὸ ψωμί Σου!

Μὲ κάλεσες ἀπὸ νωρὶς
στὸ δεῖπνό Σου τὸ μυστικό,
καὶ μὲ πικρία ἀπορεῖς,
ποὺ ἄργησα γιὰ νὰ φανῶ.

Συχώρεσέ με, Λυτρωτή.

καθὼς ἐρχόμουν στὸ στρατί,

μοῦ στήσανε παγίδα
καὶ ἔχασα τὸ δρόμο Σου,
ποὺ Σὺ μοῦ ᾽χες χαράξει.
Μὰ τώρα μέσα στὸ στρατὶ
τοῦ Γολγοθᾶ νὰ περπατεῖ
τὴ Θεϊκή Σου ὄψη εἶδα
μ᾽ ἕνα Σταυρὸ στὸν ὦμό Σου.
Καὶ ἡ ψυχή μου ἔχει ἀλλάξει!

Τρέχω γοργὰ στὴν ἐκκλησιά,
τὰ χείλη μου δροσίζω
μὲς στὸ ποτήρι Σου τὸ θαυμαστό!
Στὴ Θεϊκή Σου τὴ δροσιὰ
μὲ δύναμη γεμίζω,
ὦ Λυτρωτή, Σ᾽ εὐχαριστῶ!

ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. ΡΟΥΛΙΑΣ
Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ: Δευτέρα Παρουσία (Μὲ Δάφνες, Γαρύφαλλα καὶ Κισσούς)
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Στὰ φοιτητικά μου χρόνια, 
θυμᾶμαι, κυκλοφοροῦσε 
ἕνα περιοδικὸ μὲ τὸν τίτ-

λο  Ἀκτῖνες.  Ἡ ἔκδοσή του ἦταν 
πρωτοβουλία τῆς  Ἀδελφότη-
τας Θεολόγων « Ἡ Ζωή» καὶ 
ἦταν μηνιαῖο.  Ἀπευθυνόταν, 
κατὰ κύριο λόγο, στὴ νεολαία, 
στοὺς φοιτητές, μὲ ἐνδιαφέροντα 
θέματα καὶ προβληματισμούς, 
χωρὶς θεολογικὸ φανατισμό, 
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἐξέδιδε 
μιὰ ὁμάδα θεολόγων. Θέματα 
ἁπλᾶ, κατανοητά, στὸ ἐπίκεντρο 
τῆς νεανικῆς ἀναζήτησης καὶ τοῦ 
ἐνδιαφέροντος. Τὸ διάβαζα μὲ 
προσοχή, στὴ βιβλιοθήκη τοῦ 
κατηχητικοῦ σχολείου τῆς ἐνο-
ρίας μου, στὴν  Ἁγία Τριάδα, ἐκεῖ 
ποὺ τότε διέμενε ἡ οἰκογένειά 
μου.

Νὰ γίνω συνδρομητὴς τοῦ 
περιοδικοῦ αὐτοῦ, ἢ κάθε μῆνα 
νὰ τὸ ἀγοράζω, παρὰ τὴν ὅποια 
ἐπιθυμία μου, δὲν ἦταν δυ-
νατὸν οὔτε σὰν σκέψη ἀπὸ τὸν 
νοῦ μου νὰ περάσει. Τὰ μόνα 
χρήματα μὲ τὰ ὁποῖα προσπα-
θοῦσα νὰ ἐξασφαλίζω τὴ μέρα 
μου ἦταν μιάμιση δραχμούλα.  
Ἀπὸ αὐτά, πενῆντα λεπτὰ ξό-
δευα στὸ τράμ, γιὰ νὰ πάω ἀπὸ 
τὸ σπίτι στὸ Πανεπιστήμιο, ἄλλα 
πενῆντα λεπτὰ πάλι στὸ τράμ, 
γιὰ τὴν ἐπιστροφή μου ἀπὸ τὸ 
Πανεπιστήμιο στὸ σπίτι, καὶ τὰ 
ὑπόλοιπα πενῆντα λεπτὰ διέθετα 
γιὰ ἕνα κουλουράκι στὰ ἐνδιά-
μεσα τῶν διαλειμμάτων.

Δεν ἤθελα νὰ στεναχωρῶ 
τὸν πατέρα, στὰ δύσκολα, 
φτωχικὰ ἐκεῖνα χρόνια, μὲ ἕνα 
μικρὸ καὶ μόνο μισθό, ὡς  Ἐνω-
μοτάρχης ποὺ ἦταν τότε τῆς Χω-
ροφυλακῆς καὶ φορτωμένος μὲ 
ἑπταμελῆ οἰκογένεια. Ποτὲ δὲν 

κατάλαβα ὅτι ἤμουν ἕνα φτωχὸ 
παιδί, ἕνας φτωχὸς φοιτητής. 
Μοῦ ἀρκοῦσε αὐτὴ ἡ μιάμιση 
δραχμούλα, κάλυπτε τὶς ἀνάγκες 
μου, περπατοῦσα μὲ χαμόγελο 
αἰσιοδοξίας, ἤμουν χαρούμενος 
γι᾽ αὐτὸ ποὺ ἤμουν.  Ἤμουν φοι-
τητής, αὔριο θὰ εἶχα ἕνα πτυχίο.

Σὲ μιὰ αἴθουσα τοῦ κατηχη-
τικοῦ σχολείου, πάνω σὲ μιὰ 
ταμπελίτσα ἀπὸ χαρτόνι, μέσα 
σὲ κάδρο, ἦταν μὲ κεφαλαῖα 
γράμματα τυπωμένο ἕνα σύν-
θημα.  Ἔγραφε:

«Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΜΕΝΗ 
ΓΙΑ ΗΡΩΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ»

Ἀπὸ τότε, οἱ λέξεις αὐτὲς ἔγι-
ναν καὶ σύνθημα δικό μου. Μοῦ 
ἄρεσαν, ἀποτελοῦσαν τὸ πιστεύω 
μου, τὶς ἀκολουθοῦσα, μὲ γέμιζαν 
δύναμη. Συνειδητοποίησα ὅτι ἡ 
ἐπιτυχία καὶ ἡ ὁλοκλήρωση τῶν 
ἐπιδιώξεων δὲν χαρίζονται, κερ-
δίζονται, μὲ συνεχῆ ἀγωνιστικὴ 
θέληση, ἐπίμονη διάθεση καὶ κα-
θημερινὴ προσπάθεια.

Ἡρωισμός, λοιπόν, καὶ συ-
νεχεῖς ἀγῶνες, στοιχεῖα ποὺ συ-

Ἕνα περιοδικό –  Ἕνας ποιητής 
Ἀκτῖνες – Γ. Βερίτης
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νοδεύουν τὴ ζωὴ ἐκείνων ποὺ 
θέλουν νὰ κερδίσουν. Δέθηκα 
μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἀγωνιστικότητας, 
καὶ χωρὶς στεναχώρια ἢ ἀπογοή-
τευση περιοριζόμουν στὰ ἀρχικὰ 
λίγα, γιὰ νὰ κερδίσω ἀργότερα 
τὰ περισσότερα, ὅλα ἐκεῖνα ποὺ 
μοῦ ἦταν ἀναγκαῖα.

Μὲ ἀληθινὴ χαρὰ δέχεται κα-
νεὶς τὸ αἴσθημα τῆς ἐπιτυχίας, 
γιατὶ ἀποτελεῖ τὴν πραγματο-
ποίηση τῆς ἐπιθυμίας, ποὺ ὡς 
ἀποτέλεσμα προέρχεται ἀπὸ τὴν 
πορεία τοῦ δρόμου τῆς ζωῆς μὲ 
συνεχῆ, τίμια, ἐπίπονη, ὑπεύθυ-
νη προσπάθεια.

Πῆρα τὸ πτυχίο μου, ὑπηρέ-
τησα τὴ στρατιωτική μου θητεία, 
περάτωσα τὸν χρόνο τῆς ὑπο-
χρεωτικῆς πρακτικῆς ἀσκήσεως, 
ξαναέδωσα ἐξετάσεις γιὰ τὴν 
ἄδεια ἐξασκήσεως τοῦ ἐπαγγέλ-
ματος, ἔγινα δικηγόρος, ἄνοιξα 
γραφεῖο, ἕτοιμος πλέον γιὰ τὸν 
δρόμο τῆς ὑπευθυνότητας καὶ 
τῆς ζωῆς.

Τὴν πρώτη ἡμέρα, στὸν 
ἁγιασμὸ τοῦ γραφείου, ὁ ἱερέ-
ας μοῦ εὐχήθηκε νὰ εἶμαι πιστὸς 
στὸ καθῆκόν μου, μὲ ἐντιμότητα 
καὶ αἴσθηση εὐθύνης νὰ ἀσκῶ 
τὸ λειτούργημα ποὺ ἀναλαμβά-
νω, νὰ μὴν ξεχνῶ ὅτι τίποτα δὲν 

χαρίζεται, ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι πλα-
σμένη γιὰ ἡρωισμοὺς καὶ ἀγῶνες. 
Μοῦ εἶπε ἀκόμα ὅτι ἡ ζωὴ κερδί-
ζεται, καὶ ὅταν ἔτσι τὴν κερδίσεις, 
μὲ ἡρωισμό, ἀγῶνα καὶ προσπά-
θεια, τότε τὴν ἀπολαμβάνεις, τὴν 
χαίρεσαι, γιατὶ μέσα της περιέχει 
τὰ στοιχεῖα τῆς θεϊκῆς εὐλογίας.

Ἀπὸ τὰ λίγα αὐτὰ λόγια, χα-
ράχθηκε μέσα μου ἡ φράση:  
« Ἡ ζωὴ εἶναι πλασμένη γιὰ ἡρω-
ισμοὺς καὶ ἀγῶνες».  Ἄρχισα νὰ 
σκέφτομαι: Κάπου ἔχω ἀκού-
σει, κάπου ἔχω ἰδεῖ, κάπου ἔχω 
διαβάσει τὶς λέξεις αὐτές.  Ὅλη 
τὴ νύχτα πίεζα τὴ θύμησή μου 
νὰ ἐπαναφέρει στὴ μνήμη μου 
τὸν τόπο, τὸν χρόνο, τὸ γεγο-

Ξαφνικὰ πετάχθηκε ἀπὸ μέσα μου ὁλόκληρη 
ἡ ἁλυσίδα τῆς παλαιᾶς ἱστορίας, 

τῶν περασμένων χρόνων, τῆς κάποιας ἐποχῆς. 
Παρουσιάσθηκαν μπροστά μου τὰ φοιτητικὰ 

χρόνια, ἡ μιάμιση δραχμούλα, ἡ αἴθουσα 
τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου, ἐκεῖ στὴν ἐνορία 

τῆς  Ἁγίας Τριάδας, τὸ περιοδικὸ  Ἀκτῖνες 
πάνω στὸ τραπέζι, ἡ ταμπελίτσα ἀπὸ χαρτόνι, 
καὶ τυπωμένο σὲ αὐτήν, μὲ ἔντονα κεφαλαῖα 

γράμματα, τὸ σύνθημά μου: « Ἡ ζωὴ εἶναι 
πλασμένη γιὰ ἡρωισμοὺς καὶ ἀγῶνες».
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νός, νὰ ξαναθυμηθῶ ποῦ εἶχα 
ἰδεῖ, ποῦ εἶχα διαβάσει τὶς λέξεις 
αὐτές, ποὺ πάντα μοῦ ἄρεσαν, 
πάντα μὲ ἐντυπωσίαζαν, πάντα 
φρόντιζα νὰ τὶς τηρῶ.

Καὶ ξαφνικὰ πετάχθηκε ἀπὸ 
μέσα μου ὁλόκληρη ἡ ἁλυσίδα 
τῆς παλαιᾶς ἱστορίας, τῶν πε-
ρασμένων χρόνων, τῆς κάποιας 
ἐποχῆς. Παρουσιάσθηκαν μπρο-
στά μου τὰ φοιτητικὰ χρόνια, ἡ 
μιάμιση δραχμούλα, ἡ αἴθουσα 
τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου, ἐκεῖ 
στὴν ἐνορία τῆς  Ἁγίας Τριάδας, τὸ 
περιοδικὸ  Ἀκτῖνες πάνω στὸ τρα-
πέζι, ἡ ταμπελίτσα ἀπὸ χαρτόνι, 
καὶ τυπωμένο σὲ αὐτήν, μὲ ἔντονα 
κεφαλαῖα γράμματα, τὸ σύνθημά 
μου: «Ἡ ζωὴ εἶναι πλασμένη γιὰ 
ἡρωισμοὺς καὶ ἀγῶνες».

Πόσο συγκινήθηκα! Καὶ τώ-
ρα ἀκόμα, ποὺ μετὰ ἀπὸ τόσα 
πολλὰ χρόνια γράφεται τὸ κεί-
μενο αὐτό, αἰσθάνομαι τὴν ἴδια 
ἐκείνη ἔντονη συγκίνηση, σὰν νὰ 
τρέμουν τὰ δάχτυλά μου, σὰν νὰ 
θέλω νὰ δακρύσω.

Νοερὰ ξεφύλλισα τὶς σελί-
δες τοῦ περιοδικοῦ  Ἀκτῖνες, νὰ 
βρῶ μέσα τους τὸν ποιητή μας 

καὶ τοὺς στίχους του. Χωρὶς νὰ 
τὸν γνωρίζουμε, χωρὶς νὰ τὸν 
ξέρουμε, χωρὶς νὰ τὸν ἔχουμε 
ἰδεῖ, ἦταν ὁ φίλος μας, ἦταν ὁ φί-
λος τῆς παρέας μας, τῆς ὁμάδας 
μας, τῶν νεαρῶν φοιτητῶν τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης. Τὸν διαβάζαμε, 
προσπαθούσαμε νὰ ἀποστηθί-
ζουμε τοὺς στίχους, γεμάτους πε-
ριεχόμενο, νὰ κρατᾶμε τὸ μήνυ-
μα, νὰ τὸ ἀναπαράγουμε, νὰ μὴν 
τὸ ξεχνᾶμε, κάποια στιγμὴ νὰ τὸ 
ἀκούσει καὶ κάποιος φίλος μας.

Ποιητής μας ὁ «Γ. Βερίτης».  
Ἔτσι ὑπέγραφε τὰ ποιήματά του. 
Ναί, ὁ Γ. Βερίτης ἦταν ὁ ποιητής 
μας.  Ἦταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ μὲ 
ξεχωριστὴ τέχνη μετέφερε μέσα 
μας καὶ χάραζε στὴν ψυχή μας 
ὅσα ἐκεῖνος ἤθελε νὰ μᾶς πεῖ.

«Εἴμαστε χαλαστάδες, ἄκου!  
κι εἴμαστε

χτίστες ἐμεῖς. ξερριζωτὲς  
καὶ φυτευτές.

Πόνος καὶ πόθος καὶ παλμὸς  
κι ἀγώνας μας

τ᾽ αὔριο νὰ πλάσουμε  
καλύτερο ἀπ᾽ τὸ χτές.

– Χτίστες ἐμεῖς, ξερριζωτὲς  
καὶ φυτευτές».

Ὅμως στὶς λέξεις τοῦ ποιητῆ 
μας διαισθανόμασταν, διακρί-
ναμε, ἴσως ἀδιόρατα, ἴσως ἁμυ-
δρά, μιᾶς μορφῆς μελαγχολία. 
Ρωτήσαμε καὶ μάθαμε πὼς ἤξερε 
ὅτι νέος θὰ ἄφηνε τὴ γῆ τούτη 
γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι του στοὺς 
Οὐρανούς.

Ἕνα ποίημά του, ποὺ πολλὲς 
φορὲς διαβάσαμε, πολλὲς φορὲς 
τὸ ἀναζητήσαμε, θὰ τὸ μετα-
φέρω ἐδῶ ὅπως σήμερα τὸ 
θυμᾶμαι:

« Ὄμορφοι κόσμοι γαλανοί,
σεῖς π᾽ ἀγκαλιάζετε γλυκὰ

τὰ ὑπερούσια μυστικά,
τὰ μυστικὰ τ᾽ ἀγαπημένα.

μεγάλοι, διάπλατοι οὐρανοί,
σ᾽ ἐσᾶς κοιτῶ νοσταλγικά,
ὣς νἄρθ᾽ ἡ ὥρα ἡ ποθεινὴ

ποὺ θ᾽ ἀγκαλιάσετε καὶ μένα».

Νοσταλγικὰ ὁ ποιητής μας 
εἶχε στραμμένο τὸ βλέμμα του 
στοὺς Οὐρανούς, ἤρεμος τὴν 
ποθητὴ ὥρα νὰ συναντήσει 
τὸν Κτίστη καὶ Δημιουργό του, 
νὰ γονατίσει, νὰ προσκυνήσει, 
καὶ ἐκεῖ μὲ λόγια δοξαστικὰ νὰ 
Τὸν ὑμνήσει.  Ἐγώ, μὲ φόβο 
καὶ χωρὶς νοσταλγία, τὴν ὥρα 
ἐκείνη καρτερῶ.  Ὁ Ποιητής μας 
νοσταλγικὰ τοὺς οὐρανοὺς κοι-
τοῦσε και ἤρεμος τὴν ὥρα ἐκεί-
νη πρόσμενε καὶ καρτεροῦσε!

Ἀγαπητέ μας φίλε,
Δὲν σὲ ξεχάσαμε, ἡ λησμονιὰ 

δὲν σὲ καλύπτει. Στὸν ἄγνωστο 
γήινο τάφο σου, ὅπου καὶ ἂν 
βρίσκεται, ὅπου καὶ ἂν εἶναι, ἕνα 
δάκρυ μου ἐναποθέτω: Σημάδι 
πόνου γιὰ τὸν πρόωρο νεανικὸ 
χαμό σου. Σημάδι σεβασμοῦ καὶ 
ἀγάπης στὸ πέρα καὶ πάνω ἀπὸ 
τὴν ὕλη πρόσωπό σου. Σημάδι 
πίστης στὴν  Ἀνάσταση. Σημά-
δι ἐλπίδας, νὰ σμίξουμε, μαζὶ 
στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τότε θὰ 
ὑπάρχουν καὶ θὰ ζοῦν τὸν θεϊκὸ 
λόγο νὰ κηρύξουμε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ

Νοερὰ ξεφύλλισα τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ  
Ἀκτῖνες, νὰ βρῶ μέσα τους τὸν ποιητή μας 

καὶ τοὺς στίχους του. Χωρὶς νὰ τὸν γνωρίζουμε, 
χωρὶς νὰ τὸν ξέρουμε, χωρὶς νὰ τὸν ἔχουμε 

ἰδεῖ, ἦταν ὁ φίλος μας, ἦταν ὁ φίλος τῆς παρέας 
μας, τῆς ὁμάδας μας, τῶν νεαρῶν φοιτητῶν 

τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τὸν διαβάζαμε, 
προσπαθούσαμε νὰ ἀποστηθίζουμε 
τοὺς στίχους, γεμάτους περιεχόμενο, 

νὰ κρατᾶμε τὸ μήνυμα, νὰ τὸ ἀναπαράγουμε, 
νὰ μὴν τὸ ξεχνᾶμε, κάποια στιγμὴ 

νὰ τὸ ἀκούσει καὶ κάποιος φίλος μας. 
Ποιητής μας ὁ «Γ. Βερίτης». 

K

K

66

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
Ιο

Σ
  

2
0

1
6

 -
 6

1
4



Ὁ ἐγκέφαλος εἶναι «τὸ 
πιὸ πολύπλοκο ἑνάμι-
ση κιλὸ στὸ σύμπαν». 

Εἶναι τὸ θαῦμα τῆς δημιουργίας. 
Γεννιόμαστε μὲ 100 δισεκατομ-
μύρια νευρῶνες, καὶ προστίθε-
νται 250.000 ἕως 500.000 νέοι, 
οἱ ὁποῖοι σχηματίζονται κατὰ 
τοὺς πρώτους μῆνες τῆς ζωῆς 
τοῦ βρέφους.

Δὲν εἶναι ὅμως μόνον ὁ τε-
ράστιος ἀριθμὸς τῶν νευρώ-
νων, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν 
συνάψεων ἢ τῶν συνδέσεων 
μεταξὺ τῶν νευρώνων ποὺ εἶναι 
ἐπίσης ἐξαιρετικὰ μεγάλος. Οἱ 
συνδέσεις γίνονται ὅλο καὶ πιὸ 
πολύπλοκες κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη 
τῆς ζωῆς. Τὰ παιδιὰ ἔχουν 1.000 
τρισεκατομμύρια συνάψεις ἀπὸ 
τὴν ἡλικία τῶν τριῶν ἐτῶν.

Οἱ πρώιμες ἐμπειρίες εἶναι 
ζωτικῆς σημασίας στὴ διαμόρ-
φωση τῆς ἐξελικτικῆς αὐτῆς 
διαδικασίας. Στὸν ἐγκέφαλο, 
τὰ νευρωνικὰ κυκλώματα ποὺ 
χρησιμοπποιοῦνται κατ᾽ ἐπανά-
ληψη τείνουν νὰ ἐνισχύονται, 
ἐνῷ ἐκεῖνα ποὺ δὲν χρησιμο-
ποιοῦνται ἀτονοῦν ἢ πέφτουν 
σὲ ἀχρηστία καὶ ἐκφυλίζονται. 

Ἡ πιὸ ἔντονη ἀνάπτυξη, ἀλλὰ 
καὶ ἡ περικοπὴ τῶν συνδέσεων 
τοῦ ἐγκεφάλου παρατηρεῖται στὰ 
τρία μὲ τέσσερα πρῶτα χρόνια 
τοῦ παιδιοῦ, διότι ὁ ἐγκέφαλος 
στὴν ἡλικία αὐτὴ εἶναι πιὸ πλα-
στικός, καὶ ἑπομένως εἶναι σὲ θέ-
ση νὰ δημιουργεῖ νέες συνδέσεις.  
Ἐνέργειες, πράξεις ἢ παραλείψεις 
ἀλλὰ καὶ προκαταλήψεις τοῦ 
οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος 
παίζουν πρωταρχικὸ ρόλο στὴ 
δημιουργία εὐνοϊκῶν ἢ μὴ συν-
θηκῶν γιὰ τὸ μικρὸ παιδί. 

Ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς 
παράγοντες εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς 
γλωσσικῆς ἱκανότητας καὶ ἐπι-

κοινωνίας τοῦ βρέφους 
μὲ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς 
γύρω του, καθὼς καὶ ὁ 
ἐμπλουτισμὸς τοῦ λεξι-
λογίου του. Σὲ σχέση μὲ 
αὐτὸ τὸ τόσο σημαντικὸ 
κομμάτι τῆς ἀνάπτυ-
ξης τοῦ παιδιοῦ, εἶναι 
εὐρύτατα διαδεδομένη 
ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ τηλε-
όραση καὶ τὰ κατάλλη-
λα DVD εἶναι τὰ ἰδανικὰ 
μέσα, γιὰ νὰ ἐξυπηρετή-
σουν τὴν ἀνάπτυξη τῆς 
γλωσσικῆς ἱκανότητας. 

Καὶ ὅμως, αὐτὸ εἶναι 
μῦθος, ὁ ὁποῖος ὅμως 
ἔχει γίνει εὐχαρίστως 
ἀποδεκτὸς ὡς ἀδιαμφι-
σβήτητη ἀλήθεια πού 
«κνήθει τὴν ἀκοήν» (= 
γαργαλᾷ τὰ αὐτιά) ὅλων 
μας. Συνέβη τελικὰ καὶ 
ἐν προκειμένῳ αὐτὸ ποὺ ἀναφέ-
ρει ἡ Γραφή: οἱ ἄνθρωποι «ἀπὸ 
μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀπο-
στρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους 
ἐκτραπήσονται» (Β΄ Τιμ., δ΄ 4).

Ἂς ἀκούσουμε τοὺς εἰδικούς:
Ἡ  Ἀμερικανικὴ Παιδιατρικὴ  

Ἀκαδημία σὲ ἀνακοίνωσή της 
συνιστᾷ στοὺς γονεῖς νὰ ἀπο-

τρέπουν τὰ παιδιά τους ἡλικίας 
κάτω τῶν δύο ἐτῶν νὰ παρακο-
λουθοῦν τηλεόραση. Τὰ δύο 
πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τους, 
ἐξηγεῖ, εἶναι πολὺ σημαντικὰ γιὰ 
τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου, 
καὶ τὰ παιδιὰ χρειάζονται τὴν 
ἐπικοινωνία καὶ ἀλληλεπίδρα-
ση μόνο μὲ ἐνήλικες καὶ παιδιά.

Σὲ μελέτη ποὺ δημοσιεύθη-

Ἕνας μῦθος

K
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Ἡ  Ἀμερικανικὴ Παιδιατρικὴ  Ἀκαδημία σὲ 
ἀνακοίνωσή της συνιστᾷ στοὺς γονεῖς νὰ ἀπο-
τρέπουν τὰ παιδιά τους ἡλικίας κάτω τῶν δύο 
ἐτῶν νὰ παρακολουθοῦν τηλεόραση. Τὰ δύο 

πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τους, ἐξηγεῖ, εἶναι πολὺ 
σημαντικὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου, 
καὶ τὰ παιδιὰ χρειάζονται τὴν ἐπικοινωνία καὶ 
ἀλληλεπίδραση μόνο μὲ ἐνήλικες καὶ παιδιά.
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κε στὰ  Ἀρχεῖα Παιδιατρικῆς καὶ  
Ἐφηβικῆς  Ἰατρικῆς, οἱ ἐρευνητὲς 
διεπίστωσαν ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ 
παρακολουθοῦσαν τηλεόρα-
ση διέκοπταν τὴν πρόοδό τους 
στὴ γλωσσικὴ καὶ γνωστική τους 
ἀνάπτυξη. Γνωστικὴ ἀνάπτυξη 
θεωρεῖται ἡ ἱκανότητα τοῦ παι-
διοῦ νὰ μαθαίνει καὶ νὰ λύνει 
προβλήματα.

Σὲ παρόμοια συμπεράσμα-
τα κατέληξε καὶ μιὰ ἀντίστοιχη 
μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς 
Οὐάσινγκτον.  Ἡ παρακολού-
θηση τῆς τηλεόρασης μειώνει 
τὴν πιθανότητα ἐκμάθησης νέ-
ων λέξεων. «Οἱ ἐνήλικες συνή-
θως προφέρουν 941 λέξεις ἀνὰ 
ὥρα», λέει ὁ Παιδίατρος Δη-
μήτρης Χριστάκης, καθηγητὴς 
τοῦ ἀνωτέρω Πανεπιστημίου. 
Καὶ προσθέτει: « Ἡ μελέτη μας 
διεπίστωσε ὅτι οἱ λέξεις τῶν ἐνη-
λίκων ἔχουν σχεδὸν ἐξαλειφθεῖ 
ἐντελῶς, ὅταν ἡ τηλεόραση ἔχει 
ὡς ἀκροατὴ τὸ παιδί».

Μιὰ τρίτη μελέτη ἔδειξε ὅτι 
κάθε ὥρα μπροστὰ στὴν τηλεό-
ραση, σὲ βίντεο ἢ DVD, στοιχίζει 
στὰ μωρὰ ἕξι ὣς ὀκτὼ λιγώτερες 
λέξεις στὸ λεξιλόγιό τους, μὲ ὅ,τι 
αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴ γνωστι-
κή, γλωσσική, συναισθηματικὴ 
καὶ κοινωνική τους ἀνάπτυξη.

Οἱ μελετητὲς διεπίστωσαν ὅτι 
τὴ μεγαλύτερη ἀρνητικὴ ἐπίδρα-
ση ὑφίσταντο τὰ βρέφη μεταξὺ 8 
καὶ 16 μηνῶν. Στὴν ἡλικία αὐτὴ 
ἀρχίζουν νὰ ἀναπτύσσονται οἱ 
γλωσσικὲς δεξιότητες. Τὰ νήπια 
αὐτὰ ὑστεροῦν κατὰ 10% στὶς 
γλωσσικὲς δεξιότητες σὲ σχέση 

μὲ ἐκεῖνα ποὺ ποτὲ δὲν παρακο-
λούθησαν βίντεο κτλ.

Ὁ Dr Vic Strasburger, ἐκπρό-
σωπος τῆς  Ἀμερικανικῆς Παι-
διατρικῆς  Ἀκαδημίας, δήλω-
σε: «Τὰ νήπια, γιὰ νὰ μάθουν, 
χρειάζονται τὴν ἀλληλεπίδρα-
ση πρόσωπο μὲ πρόσωπο. Δὲν 
ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση μέσῳ 
τηλεόρασης ἢ βίντεο.  Ἐπιπλέ-
ον, ἡ τηλεόραση παρεμβαίνει σὲ 
κρίσιμα ἐγκεφαλικὰ δίκτυα ποὺ 
δημιουργοῦνται κατὰ τὴν πρώι-
μη ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου».

Ἡ Patricia Kuhl, Ph.D., κα-
θηγήτρια τοῦ Τμήματος Λόγου 
καὶ  Ἐπιστημῶν  Ἀκοῆς στὸ Πα-
νεπιστήμιο τῆς Οὐάσινγκτον, 
πολυβραβευμένη, τονίζει μὲ 
ἔμφαση: «Τὰ βρέφη μαθαίνουν 
τοὺς ἤχους τῆς γλώσσας, μόνο 
ὅταν παίζουν μὲ ἕνα ζωντανὸ 
πρόσωπο. δὲν μποροῦν νὰ μά-
θουν ἀπὸ ἕνα βίντεο ἢ ἀκούγο-
ντας τοὺς ἤχους ἀπὸ CD. Στὴν 
προσωπικὴ ἀλληλεπίδραση, οἱ 
ἐνήλικες μποροῦν νὰ ἀνταπο-
κριθοῦν ἄμεσα στὶς ἀνάγκες καὶ 
στὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ παιδιοῦ 
ποὺ γεννιοῦνται στὴ δεδομένη 
στιγμή. Αὐτὴ ἡ ἀλληλεπίδραση 
βοηθάει τὸ βρέφος νὰ μάθει, 
παρατηρώντας τὸ βλέμμα, τὶς 
ἐκφράσεις καὶ τὶς χειρονομίες 
τοῦ προσώπου ποὺ τὸ φροντίζει. 
Κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὁ γονιὸς 
καὶ τὸ βρέφος κτίζουν μιὰ σχέση, 
πρὶν κἂν ξεκινήσει ἡ ἀληθινὴ 
συνομιλία μεταξύ τους».

Αὐτὴ ἡ ἀπαραίτητη σχέση 
εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχημένης 
καὶ ἰσορροπημένης συναισθη-

ματικῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ, 
ποὺ ἡ παρακολούθηση τῆς τη-
λεόρασης ἀδυνατεῖ νὰ ἐξασφαλί-
σει.  Ὁ καθηγητὴς Χριστάκης θὰ 
τονίσει: « Ἡ τηλεόραση κινεῖται 
σὲ ἕνα σουρεαλιστικὸ ρυθμό. Τὰ 
προγράμματα εἶναι πολὺ πολὺ 
γρήγορα. Τὰ νήπια καταλήγουν 
νὰ νομίζουν ὅτι τόσο γρήγορος 
εἶναι ὁ πραγματικὸς κόσμος.  Ἡ 
ὑπερδιέγερση κατὰ τὴ βρεφικὴ 
ἡλικία μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ 
προβλήματα τοῦ ἐγκεφάλου.  Ὁ 
ἐγκέφαλος τῶν μικρῶν παιδιῶν 
εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ τῶν με-
γάλων. Τὰ βρέφη δὲν ἐπεξεργά-
ζονται τὸ περιεχόμενο.  Ἁπλῶς 
δέχονται βομβαρδισμὸ εἰκόνων 
καὶ ἤχων».

Ἂν δὲν ἔχει ἀκόμη καταρ-
ρεύσει μέσα μας ἡ... «ἀλήθεια», 
ἴσως μᾶς βοηθήσει μιὰ εἴδηση 
ἀπὸ τὴ μὴ συντηρητικὴ Γαλλία.

Ἀπὸ τὸ 2008, ἡ Γαλλικὴ Ρα-
διοτηλεοπτικὴ  Ἀρχὴ ἔχει ἀπα-
γορεύσει στὰ γαλλικὰ κανάλια 
νὰ προβάλλουν τηλεοπτικὲς 
ἐκπομπὲς ποὺ ἀπευθύνονται σὲ 
παιδιὰ ἡλικίας κάτω τῶν τριῶν 
ἐτῶν. Τὸ  Ἀνώτατο  Ὀπτικοακου-
στικὸ Συμβούλιο διεπίστωσε ὅτι 
«ἡ παρακολούθηση τῆς τηλεό-
ρασης λειτουργεῖ ἐπιζήμια στὴν 
ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ ἡλικίας 
κάτω τῶν τριῶν ἐτῶν, ἐνῷ πα-
ράλληλα ἐγκυμονεῖ μιὰ σειρὰ 
κινδύνων, καθὼς ἐνθαρρύνει 
τὸ πνεῦμα ἀδράνειας, τὴν ἀργὴ 
ἐκμάθηση τῆς γλώσσας, τὴν 
ὑπερδιέγερση, τὴν ἐμφάνιση 
διαταραχῶν στὸν ὕπνο καὶ στὴ 
συγκέντρωση, καθὼς καὶ τὴν 
ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς ὀθόνες».

Ὅταν τὸ παιδὶ ἢ τὸ ἐγγόνι μας 
χαμογελάει στὴν τηλεόραση, 
ἐκείνη δὲν τοῦ χαμογελᾷ. Αὐτὸ 
μπορεῖ νὰ τὸ ἐπηρεάσει κοινω-
νικὰ καὶ ψυχολογικά!  Ἂς τοῦ 
ἀνταποδώσουμε ἐμεῖς τὸ χαμό-
γελο ἀπ᾽ τὴν καρδιά μας!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ
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Ὅταν τὸ παιδὶ ἢ τὸ ἐγγόνι μας χαμογελάει 
στὴν τηλεόραση, ἐκείνη δὲν τοῦ χαμογελᾷ. 

Αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸ ἐπηρεάσει κοινωνικὰ 
καὶ ψυχολογικά!  Ἂς τοῦ ἀνταποδώσουμε 

ἐμεῖς τὸ χαμόγελο ἀπ᾽ τὴν καρδιά μας!
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Κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ τὴν 
ὠφέλεια τῆς προόδου τῆς 
τεχνολογίας.  Ἡ τεχνολο-

γία ἔχει ἀλλάξει τὴ ζωή μας καὶ 
μᾶς βοηθεῖ στὴν καθημερινότη-
τά μας.  Ὅμως ἡ ἀπληστία τοῦ 
σύγχρονου ἀνθρώπου καὶ ἡ 
κατάχρηση τῶν ἠλεκτρονικῶν 
ὑπολογιστῶν καθὼς καὶ τῶν κι-
νητῶν τηλεφώνων βλάπτει τὴν 
ὑγεία τῶν χρηστῶν. Πρόσφατη 
ἐπιστημονικὴ ἔρευνα συμπεραί-
νει πὼς ἡ τεχνολογικὴ κατάχρη-
ση προκαλεῖ ἰλίγγους καὶ ναυτία, 
τὴ λεγόμενη «Ψηφιακὴ Ναυτία».

Ὁ Καθηγητὴς  Ὠτορινολα-
ρυγγολογίας τοῦ Χάρβαρντ 
Steven Roach ὑποστηρίζει: «Ἡ 
αἴσθηση ἰσορροπίας μας δια-
μορφώνεται ἀπὸ πολλὰ ἐρεθί-
σματα συγχρόνως.  Ὅταν αὐτὰ 
συγκρούονται μεταξύ τους, προ-
καλοῦν ζαλάδα ἢ ναυτία».

Ἡ ναυτία ἐπηρεάζει τὸ 50-
80% τῶν ἀνθρώπων ποὺ χρη-
σιμοποιοῦν τὴν ψηφιακὴ τεχνο-
λογία. Κυρίως ἐπηρεάζει τὸν 

γυναικεῖο πληθυσμό, ἀλλὰ καὶ 
ἀνθρώπους ποὺ πάσχουν ἀπὸ 
ἡμικρανίες.

Ὁ Καθηγητὴς Κινησιολογίας 
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μινεσό-
τα Tom Strofegen ἐξηγεῖ: « Ὅταν 
τὰ μάτια μένουν προσκολλημέ-
να σὲ μικρὲς ὀθόνες γιὰ μεγάλο 
χρονικὸ διάστημα, κινδυνεύει 
νὰ προκληθεῖ στὸν χρήστη ἡ 
λεγόμενη “Ψηφιακὴ Ναυτία”».

Οἱ γιατροὶ συνιστοῦν δια-
κοπὴ τῆς χρήσης τῶν ἠλεκτρο-
νικῶν ὑπολογιστῶν ἢ κινητῶν 

τηλεφώνων γιὰ κάποιο διάστη-
μα, ἐπειδὴ κινδυνεύουν ἀπὸ 
Ψηφιακὴ Ναυτία, μέχρις ὅτου 
ἐξαφανιστοῦν τὰ συμπτώματα 
τῆς ἀρρώστιας.

Τελικά, τό «μέτρον ἄριστον» 
τῶν ἀρχαίων εἶναι χρήσιμο καὶ 
ἀπαραίτητο σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώ-
σεις τῆς ζωῆς μας.  Ἡ ἀρετὴ τῆς 
διάκρισης μᾶς προστατεύει ἀπὸ 
ἀνεπιθύμητες ἐξελίξεις ποὺ μπο-
ροῦν νὰ βλάψουν τὴν ὑγεία μας.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ψηφιακὴ ναυτία. 
Μιὰ σύγχρονη ἀσθένεια
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Τελικά, τό «μέτρον ἄριστον» τῶν ἀρχαίων εἶναι 
χρήσιμο καὶ ἀπαραίτητο σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις 

τῆς ζωῆς μας.  Ἡ ἀρετὴ τῆς διάκρισης 
μᾶς προστατεύει ἀπὸ ἀνεπιθύμητες ἐξελίξεις 

ποὺ μποροῦν νὰ βλάψουν τὴν ὑγεία μας.
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Ἡ ὀξεῖα παγκρεατίτιδα εἶναι 
μιὰ φλεγμονώδης νόσος ἀνα-
στρέψιμη, μὴ βακτηριακῆς αἰτι-
ολογίας.

Εἶναι συχνὴ νόσος, ἤπια ἕως 
σοβαρὴ καὶ θανατηφόρος (αἱμορ-
ραγικὴ παγκρεατίτιδα). Πολλὲς 
φορὲς ὑποτροπιάζει καὶ κατα-
λήγει σὲ χρόνια παγκρεατίτιδα, 
ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ σο-
βαρὲς βλάβες τοῦ ὀργάνου, ποὺ 
προκαλοῦν κοιλιακὸ πόνο, σακ-
χαρώδη διαβήτη καὶ διαταραχὲς 
στὴν ἀπορρόφηση τῶν θρεπτικῶν 
οὐσιῶν ἀπὸ τὸ ἔντερο.

Ἡ ὀξεῖα παγκρεατίτιδα προ-
καλεῖται κυρίως ἀπὸ τὴ χολο-
λιθίαση ἢ ἀπὸ χρόνια χρήση 
ἀλκοόλ, ἀλλὰ παρουσιάζονται 
καὶ ἄλλοι παράγοντες κινδύνου. 
Συνολικά, οἱ παράγοντες κινδύ-
νου εἶναι:

1) Μηχανικοί: ἀνατομικὲς καὶ 
λειτουργικὲς ἀνωμαλίες, ὅπως 
χολολιθίαση κ.ἄ.

2) Μεταβολικοί: χρόνια χρή-
ση ἀλκοὸλ κ.ἄ.

3)  Ἀγγειακοί: ἀγγειακὲς πα-
θήσεις ποὺ προκαλοῦν μείωση 
τῆς αἱματώσεως τοῦ παγκρέα-
τος, ὅπως ἀνεύρυσμα κοιλιακῆς 
ἀορτῆς κ.ἄ.

4) Λοιμώδεις λοιμώξεις, 
ὅπως ὁ ἰὸς τῆς παρωτίτιδος ἢ 
καὶ διάφορα παράσιτα.

5) Τραυματικοί, συνήθως με-
τεγχειρητικοί.

6) Φαρμακευτικοί: διάφορα 
φάρμακα, ὅπως οἱ τετρακυκλί-
νες, τὰ κορτικοειδῆ κ.ἄ.

7) Τοξίνες.
8)  Ἰσχαιμία: ὑπόταση, ἐμβο-

λικὸ ἐπεισόδιο κ.ἄ.

9)  Ὑποθερμία.
10) Αὐτοάνοσα νοσήματα.
11)  Ἰδιοπαθεῖς, ἀλλὰ δὲν 

εἶναι δυνατὸν νὰ προσδιορι-
σθοῦν οἱ ἐνοχοποιητικοὶ παρά-
γοντες τῆς νόσου.

Στὴν  Ἑλλάδα ἡ συχνότερη 
αἰτία τῆς ὀξείας παγκρεατίτιδας 
εἶναι ἡ χολολιθίαση.  Ἐμφανίζε-
ται πιὸ συχνὰ σὲ γυναῖκες καὶ 
συμβαίνει ἀπὸ ἀπόφραξη τοῦ 
φύματος Vater ἀπὸ χολόλιθο.

Γιὰ τὴ θεραπεία τῆς παγκρε-
ατίτιδας ἔχει μεγάλη σημασία ἡ 
αἰτιολογία της. Παρὰ τὴ μεγά-
λη πρόοδο τῆς ἐπιστήμης, σὲ 
10-15% τῶν περιπτώσεων δὲν 
ἀνευρίσκεται ἡ αἰτία.

Συμπτώματα

Ἐμφανίζεται ξαφνικὸς καὶ 
ἔντονος πόνος στὸ ἐπιγάστριο, 
ποὺ δὲν ὑποχωρεῖ μὲ τὰ συ-
νήθη παυσίπονα, συνοδεύεται 
ἀπὸ ναυτία, τάση πρὸς ἔμετο καὶ 
ἐμέτους καὶ αὔξηση τῶν παγκρε-
ατικῶν ἐνζύμων, καὶ μάλιστα τῆς 
ἀμυλάσης τοῦ ὁροῦ.

Κατόπιν, ὁ πόνος ἐπεκτείνεται 
καὶ στὰ δέξια καὶ γίνεται ἐπίμο-
νος καὶ συνεχής, συνοδεύεται 
ἀπὸ ταχυκαρδία, πτώση τῆς ἀρτη-
ριακῆς πιέσεως καὶ ἀνησυχία, καὶ 
ἐμφανίζονται καὶ συγχυτικὰ φαι-
νόμενα. 

K
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Ἡ ὀξεῖα παγκρεατίτιδα προκαλεῖται 

κυρίως ἀπὸ τὴ χολολιθίαση ἢ ἀπὸ χρόνια 
χρήση ἀλκοόλ, ἀλλὰ παρουσιάζονται 

καὶ ἄλλοι παράγοντες κινδύνου.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ὀξεῖα παγκρεατίτιδα
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Διάγνωση

Ἡ διάγνωση γίνεται ἀπὸ τὸ 
ἱστορικό καὶ τὴν κλινικὴ ἐξέταση. 
Σημαντικὸ ρόλο παίζει ἡ λεπτο-
μερὴς καταγραφὴ τοῦ ἀτομικοῦ 
ἀναμνηστικοῦ (συμβαίνει μετὰ 
ἀπὸ μεγάλο καὶ λιπαρὸ γεῦμα) 

γιὰ τὴν ἀνεύρεση τῶν ἐκλυτικῶν 
παραγόντων.

Προσδιορίζονται ἀμέσως τὰ 
ἐπίπεδα ἀμυλάσης καὶ λιπάσης 
στὸ αἷμα καὶ στὰ οὖρα.

Ἐπιβεβαιώνεται ἡ διάγνωση 
μὲ ἀξονική, ἴσως καὶ μαγνητικὴ 
τομογραφία.

Διαφορικὴ διάγνωση γίνεται 
ἀπό:

1) Παθήσεις χοληφόρων πό-
ρων και καρκίνου τοῦ ἥπατος.

2) Πεπτικὸ ἕλκος (στομάχου 
καὶ δωδεκαδακτύλου καὶ ρήξη 
στομάχου).

3) Κολικὸ οὐρητῆρος καὶ 
οὐρητηρολιθίαση.

4)  Ἔμφραγμα μυοκαρδίου.
5)  Ἰσχαιμία ἢ ἐμβολὴ μεσε-

ντερίου.
6)  Ἐντερικὴ ἀπόφραξη καὶ 

ἐγκολεασμός.
7) Ρήξη ἀνευρύσματος κοιλι-

ακῆς ἀορτῆς.
8) Πνευμονία βάσεως.
9) Σύνδρομο εὐερέθιστου 

ἐντέρου.
10)  Ὀξεῖα σαλπιγγίτιδα.
11) Ρήξη ἐξωμητρίου κυή-

σεως.
12) Χρόνια παγκρεατίτιδα.
13)  Ἕρπη ζωστῆρα.
14)  Ἀγγειΐτιδα.
15) Σύνδρομο δρεπανοκυτ-

ταρικῆς ἀναιμίας.

Θεραπεία

Θεραπεία γίνεται συντηρητικὴ 
καὶ χειρουργική. 

Πολλοὶ τῶν ἀσθενῶν ἀνα-
κάμπτουν μὲ συντηρητικὴ θε-
ραπεία, ἀλλὰ τὸ 20% ὑπάρχει 
πιθανότητα νὰ καταλήξει κακῶς. 
Πρέπει λοιπὸν νὰ ἐκτιμηθεῖ  ἡ 
σοβαρότητα τῆς νόσου, ὥστε νὰ 
ἀντιμετωπισθεῖ ἐγκαίρως.

Στὴ συντηρητικὴ θεραπεία 
ἀνακουφίζεται ὁ πόνος, ρυθμί-
ζονται οἱ ἠλεκτρολύτες καὶ ἴσως 
δοθοῦν καὶ ἀντιβιοτικά.

Ἡ χειρουργικὴ θεραπεία γίνε-
ται περισσότερο γιὰ τὶς ἐπιπλο-
κές, καὶ γίνεται ὁπωσδήποτε καὶ 
χολοκυστεκτομή, διότι ὑπάρχει 
ὁ φόβος ἐπανεμφάνισης τῆς 
ὀξείας παγκρεατίτιδας.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Γιὰ τὴ θεραπεία τῆς παγκρεατίτιδας ἔχει 
μεγάλη σημασία ἡ αἰτιολογία της. Παρὰ  

τὴ μεγάλη πρόοδο τῆς ἐπιστήμης, σὲ 10-15% 
τῶν περιπτώσεων δὲν ἀνευρίσκεται ἡ αἰτία.

K

K
Πολλοὶ τῶν ἀσθενῶν ἀνακάμπτουν 

μὲ συντηρητικὴ θεραπεία, ἀλλὰ τὸ 20% 
ὑπάρχει πιθανότητα νὰ καταλήξει κακῶς. 
Πρέπει λοιπὸν νὰ ἐκτιμηθεῖ ἡ σοβαρότητα 

τῆς νόσου, ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἐγκαίρως.
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Κάποιος εἶχε τὴ συνήθεια, 
ἀντὶ νὰ κάνει τὰ συνη-
θισμένα ἐπιφωνήματα 

θαυμασμοῦ, κάθε φορὰ ποὺ 
ἀντίκριζε ἕνα ὄμορφο πρᾶγμα, 
νὰ λέει:

– Καινούργια χρέωση!
Ὅσοι τ᾽ ἄκουγαν αὐτὸ τό 

᾽παιρναν γιὰ παραξενιά, καὶ δὲ 
ρωτοῦσαν γιατί τό ᾽λεγε.  Ἕνας 
φίλος του ὅμως κάποτε δὲν 
ἄντεξε καὶ τοῦ εἶπε:

– Μά, ἐπὶ τέλους! Τί παραξε-
νιὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ σ᾽ ἔχει πιάσει! 
Τί δουλειὰ ἔχει ἡ λέξη «χρέω-
ση» μὲ τ᾽ ὄμορφο πρᾶγμα ποὺ 
βλέπεις;

– Εἶναι ἁπλό, ἀπάντησε 
ἐκεῖνος. Κάθε φορὰ ποὺ ἀπο-
λαμβάνω ἕνα ὄμορφο δειλινό, 

μυρίζω ἕνα λουλούδι, στέκομαι 
μπροστὰ σὲ γαλάζιο ἀκρογιάλι, 
νιώθω τέτοια εὐγνωμοσύνη γι᾽ 
Αὐτὸν ποὺ τά ᾽φτιαξε, ποὺ νιώ-
θω ὑποχρέωση νὰ ἀνταποδώσω 

τὰ ἴδια.
–  Ἀχα-

χ ο ύ χ α ! 
μουρμού-
ρ ι σ ε  ὁ 
ἄλλος. Καὶ 
δυνατώτε-
ρα.  Ἄντε 
λοιπόν, τί 
κ ά θ ε σ α ι ; 
Φτιάξε κι 
ἐ σ ὺ  ἕ ν α 
λουλούδι, 
ἕνα ἀκρο-
γιάλι, ἕνα 
δε ιλ ι νό . . 
Φτιάξε μιὰν 
ὀμορφιά, 
γιὰ νὰ ἔχεις 
νὰ ἀνταπο-
δώσεις τὰ 
ἴδια.

–  Ἄκου-
σε, ἀγαπητέ 
μου, εἶπε 
μὲ  ὕφος 
σοβαρὸ ὁ 
π ρ ῶ τ ο ς .  

Ἔχεις δεῖ ποτέ σου βαρέλι μὲ 
κρασί;

– Καὶ βέβαια ἔχω δεῖ. Γιατί;
–  Ἔχεις δεῖ τί τοῦ βάζουν 

μέσα, ὅταν τὸ γεμίζουν; Κρασὶ 
μήπως;

–  Ὄχι φυσικά. Τοῦ βάζουν 
μοῦστο. Αὐτὸς μετὰ γίνεται κρασί.

–  Ὡραῖα.  Ἔχεις δεῖ ποτέ σου 
φοῦρνο νὰ ψήνει;

–  Ἀσφαλῶς ἔχω δεῖ.
– Τί τοῦ βάζουν μέσα, σὰν 

τὸν ἀνάβουν, ξέρεις; Μήπως 
ψημένα ψωμιά;

–  Ἒ ὄχι καὶ ψημένα!  Ἄψητα 
τὰ βάζουν. Δηλαδὴ τὸ ζυμάρι.

– Λοιπόν, ἕνα βαρέλι κι ἕνας 
φοῦρνος ἔχουν τὴ δυνατότητα 
νὰ ἀλλάζουν στὸ καλύτερο αὐτὸ 
ποὺ παίρνουν μέσα τους, κι ἐγώ, 
ποὺ εἶμαι ἄνθρωπος, δὲν ἔχω 
τὴ δύναμη νὰ κάνω τὸ ἴδιο;  Ἡ 
ὀμορφιὰ τοῦ δειλινοῦ, τοῦ λου-
λουδιοῦ, τῆς πεταλούδας, ποὺ 
βλέποντάς τα μπαίνει μέσα μου, 
πρέπει νὰ μεταβληθοῦν σ᾽ ἄλλου 
εἴδους ὀμορφιά, ὅπως εἶναι...

– Ξέρω, ξέρω.  Ἡ εὐγένεια, ἡ 
ἀνωτερότητα, ἡ καλοσύνη, τὸν 
ἔκοψε ὁ ἄλλος, ποὺ ἤξερε τόσο 
καλὰ τὴν ψυχὴ τοῦ φίλου του.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ ὀμορφιά

K

K
Ἕνα βαρέλι κι ἕνας φοῦρνος ἔχουν 

τὴ δυνατότητα νὰ ἀλλάζουν στὸ καλύτερο αὐτὸ 
ποὺ παίρνουν μέσα τους, κι ἐγώ, ποὺ εἶμαι 

ἄνθρωπος, δὲν ἔχω τὴ δύναμη νὰ κάνω τὸ ἴδιο;  
Ἡ ὀμορφιὰ τοῦ δειλινοῦ, τοῦ λουλουδιοῦ, 
τῆς πεταλούδας, ποὺ βλέποντάς τα μπαίνει 

μέσα μου, πρέπει νὰ μεταβληθοῦν σ᾽ ἄλλου 
εἴδους ὀμορφιά.
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Ταλέντο» εἶναι, κατὰ γενικὴ 
γνώμη, ἕνα χάρισμα σ᾽ ἕναν 
ἄνθρωπο, ποὺ τὸν κάνει 

νὰ ξεχωρίζει ποιοτικὰ ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους σὲ κάποιο γνώρισμα τοῦ 
χαρακτῆρά του. Γιὰ παράδειγμα, 
λέγεται ὅτι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἢ 
αὐτὸ τὸ παιδὶ ἔχει ταλέντο στὴ 
μουσικὴ ἢ στὰ μαθηματικὰ ἢ στὴ 
ζωγραφική, δηλαδὴ ξεχωρίζει 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους σὲ αὐτό. Αὐτὸ 
τὸ ταλέντο τὸ ἔχει κληρονομικό, 
γιατὶ κανένας δὲν γεννιέται «κε-
νός», «ἄγραφος».  Ὁ Mendel, 
ἕνας Γερμανὸς μοναχός, ἀσχο-
λήθηκε μὲ τὴν κληρονομικότητα 
τὸν προπερασμένο αἰῶνα.

Ἀλλά, φυσικά, τὸ χάρισμα 
δὲν ἀναπτύσσεται, δὲν αὐξάνει, 
ἂν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ ἐργασία, 
μόχθο καὶ θυσίες πολλές.  Ὁ Μό-
τσαρτ ἔγινε αὐτὸ ποὺ ἔγινε, διό-
τι, πέραν τοῦ ὅτι ἦταν χαρισμα-
τικὸ παιδί, ἐργάστηκε ἀπὸ πολὺ 
μικρὸς σκληρὰ καὶ σὲ κατάλλη-
λες συνθῆκες.  Ἂν ζοῦσε μόνος 
του σὲ χωριό, τὸ πολὺ πολὺ θὰ 
ἔπαιζε μουσικὴ σὲ μιὰ αὐτοσχέδια 
φλογέρα, καὶ δὲν θὰ πρόσφερε 
στὸν κόσμο τὴ θεία μουσική του. 

Πολλοὶ ζωγράφοι, μουσικοί, 
συγγραφεῖς ἀξιοποίησαν τά «τα-
λέντα» τους μὲ σκληρὴ δουλειά. 
Βέβαιο εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι 
ἔχουν κάποιο ταλέντο, ποὺ τοὺς 
χάρισε ὁ Θεός. Πολλοὶ ὅμως δὲν 
τὸ ἀξιοποίησαν, ἢ δὲν θέλησαν νὰ 
κοπιάσουν, γιὰ νὰ τὸ ἀναπτύξουν. 

Ἡ ξένη λέξη «ταλέντο», ποὺ 
χρησιμοποιοῦμε καὶ ἐμεῖς, προ-
έρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ 
λέξη «τάλαντο», ποὺ δηλώνει 
κάτι πολὺ μεγάλης ἀξίας.  Ἀλλὰ 
τί ἀκριβῶς εἶναι τό «τάλαντο»; 
Στὴν ἀρχαία ἐποχὴ ἦταν μονάδα 
μέτρησης χρημάτων πολὺ μεγά-
λης ἀξίας. Τὸ συναντᾶμε στοὺς 
Σουμερίους, στοὺς  Ἀσσυρί-
ους, στοὺς Βαβυλωνίους, στὸν  

Ὅμηρο καὶ μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ 
Χριστοῦ, ἐποχὴ τῆς ρωμαϊκῆς κυ-
ριαρχίας.  Ἕνα τάλαντο ἰσοδυνα-
μοῦσε μὲ 60 μνᾶς.  Ἡ χρυσῆ μνᾶ, 
ἀρχαῖο νόμισμα κι αὐτό, ἦταν ἴση 
περίπου μὲ 430 γραμμάρια χρυ-
σοῦ.  Ἡ δραχμή (ἀπὸ τὸ ρῆμα 
«δράττομαι», δηλαδὴ αὐτὴ ποὺ 
πιάνεται μὲ τὸ χέρι), ἐπίσης νό-
μισμα ἀργότερα, ἰσοδυναμοῦσε 
μὲ 1/100 τῆς μνᾶς.  Ὑπῆρχαν καὶ 
ἀργυρὲς δραχμές.  Ὁ  Ἰούδας 
πρόδωσε τὸν Χριστὸ γιὰ τριά-
κοντα ἀργύρια.  Ἡ δραχμὴ ἦταν 
τὸ ἐθνικό μας νόμισμα μέχρι καὶ 
πρὶν λίγα χρόνια, ὁπότε ἀντικα-
ταστάθηκε ἀπὸ τὸ εὐρώ.

Στὴν Καινὴ Διαθήκη, στὸ Κατὰ 
Ματθαῖον εὐαγγέλιο (κε΄ 14-30), 
ὑπάρχει ἡ περίφημη παραβολὴ 
τῶν ταλάντων.  Ὁ Χριστὸς συνή-
θιζε νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ παραβο-
λές.  Ἡ παραβολὴ εἶναι μιὰ εἰκό-
να μὲ λέξεις, ποὺ κάνει τὸν λόγο 
πιὸ ζωντανὸ καὶ πιὸ κατανοητό. 
Στὴ γνωστή, λοιπόν, παραβολὴ 
τῶν ταλάντων, ὅλοι ἔλαβαν τά-
λαντα: ἕνας πέντε, ἄλλος δύο, 
ἄλλος ἕνα. Καὶ βέβαιον εἶναι ὅτι 
αὐτὰ τὰ τάλαντα συμβόλιζαν τὰ 
χαρίσματα, τὰ δῶρα ποὺ ἔλαβε 
κάθε ἄνθρωπος δωρεάν.  Ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι, λοιπόν, ἔχουν λάβει 
κάποιο χάρισμα. Αὐτὸς ποὺ ἔλα-
βε τὰ πέντε ἐργάστηκε, κοπίασε 
καὶ τὰ διπλασίασε.  Ὁ δεύτερος, 
ποὺ ἔλαβε δύο, ἔκανε τὸ ἴδιο.  Ὁ 
τρίτος, ποὺ ἔλαβε ἕνα, τὸ κατα-
χώνιασε, τὸ ἔκρυψε, δὲν κοπίασε, 

γιὰ νὰ τὸ αὐξήσει.  Ὅμως ἡ ζωὴ 
εἶναι ἕνα «δοῦναι καὶ λαβεῖν».  
Ἔλαβες, θὰ δώσεις. Πόσο θαυμά-
σιο εἶναι τὸ ρητό: «Δωρεὰν ἐλά-
βετε, δωρεὰν δότε» (Ματθ., ι΄ 8).

Τὰ τάλαντα, ὑλικὰ ἢ πνευμα-
τικά, πρέπει νὰ ἀξιοποιηθοῦν. Θὰ 
ὑπάρχει ἀμοιβὴ γιὰ ὅσους τὰ ἀξι-
οποίησαν, καὶ τιμωρία γιὰ ὅσους 
φέρθηκαν ἐγωιστικά.  Ἐξάλλου, ἡ 
προσφορὰ εἶναι καὶ χαρά, καὶ ἔχει 
τὴν ἀμοιβή της. Τί ὡραῖα τελειώνει 
ἡ παραβολὴ μὲ τὴ φράση: «Εἴσελ-
θε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου».

Κάθε ταλέντο ἤ «τάλαντο», 
γιὰ νὰ ἀποδώσει, πρέπει νὰ ἔχει 
θεμέλιο τὸν ἠθικὸ νόμο τοῦ Θε-
οῦ. Τί τὸ ὄφελος, ἂν χρησιμοποι-
ήθηκε γιὰ νὰ βλάψει;

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ κόπο, μόχθο 
καὶ θυσίες, γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἕνα 
ταλέντο, θέλει καὶ κάποια ἐνθάρ-
ρυνση, ἕνα στήριγμα, ἀπὸ γονεῖς, 
σχολεῖο, πολιτεία. Καλὸ εἶναι νὰ 
ὑπάρχουν ψυχολόγοι στὰ σχο-
λεῖα γιὰ τὸν προσανατολισμὸ τῶν 
μαθητῶν, ὥστε νὰ φανερωθοῦν 
καὶ νὰ βοηθηθοῦν οἱ ταλαντοῦχοι 
μαθητές, καὶ νὰ προωθηθοῦν.

Τὰ ταλέντα εἶναι θείας προε-
λεύσεως καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀξιο-
ποιηθοῦν κατὰ θεῖο τρόπο, ὥστε 
νὰ καταλήγουν στὴν ἀγάπη πρὸς 
τὸν πλησίον. Τελικά, τὰ ταλέντα 
θὰ εἶναι ὁδηγοὶ πνευματικῆς προό-
δου τῆς ἀνθρωπότητας, ποὺ θὰ τὴν 
ὁδηγήσουν στὴ θεία τελειότητα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Ταλέντα καί... τάλαντα

K

K
Βέβαιο εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν  
κάποιο ταλέντο, ποὺ τοὺς χάρισε ὁ Θεός.  
Πολλοὶ ὅμως δὲν τὸ ἀξιοποίησαν, ἢ δὲν  

θέλησαν νὰ κοπιάσουν, γιὰ νὰ τὸ ἀναπτύξουν. 

«

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
Ιο

Σ
  

2
0

1
6

 -
 6

1
4

73



«Νὰ ἔχεις ἐμπιστοσύνη  
στὸν ἑαυτό σου, 

καὶ τότε ξέρεις πῶς νὰ ζήσεις» 
(Γκαῖτε).

Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἑαυτοῦ μας 
εἶναι κάτι τὸ πολὺ σημα-
ντικό, γιὰ νὰ νιώθουμε 

ἰσορροπημένοι καὶ νὰ πορευό-
μαστε μὲ σχετικὴ σιγουριά. Κερ-
δίζουν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν αὐτο-
πεποίθηση. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη 
ἀλήθεια.  Ἡ αὐτοπεποίθηση 
εἶναι ἕνα ἰσχυρὸ ὅπλο, γιὰ νὰ 
μπορέσεις νὰ βγεῖς νικητής.

Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό 
σου «χτίζεται» σιγὰ σιγά, καὶ 
εἶναι στὸ χέρι μας νὰ τὴν κα-
τακτήσουμε. Πῶς; Σκέψου καὶ 
ἀπάντησε: Ποιὸς εἶμαι; τί ξέρω; 
τί μπορῶ; τί ἀξίζω;  Ὅποιος ἀπα-
ντήσει σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα 
εἰλικρινά, πατάει σχετικὰ γερὰ 
στὰ πόδια του.

Ἡ αὐτογνωσία εἶναι σημα-
ντικὸ ἐφόδιο γιὰ μιὰ καλὴ ζωή, 
γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ σωματική μας 
ὑγεία. Δὲν εἶναι κάτι ποὺ πέφτει 
μιὰ μέρα ἀπ᾽ τὸν οὐρανό, οὔτε 
ἕνας λαχνὸς ποὺ ἔτυχε σὲ μερι-
κοὺς τυχερούς... Οἰκοδομεῖται, 
κερδίζεται καὶ διατηρεῖται μέρα 

μὲ τὴ μέρα μὲ δουλειὰ καὶ καθη-
μερινὴ πάλη μὲ τὸν ἑαυτό σου.

Ἡ αὐτοπεποίθηση, ἡ εὐτοε-
κτίμηση, ἡ αὐτογνωσία, ὁ αὐτο-
έλεγχος, ὁ αὐτοσεβασμός, ἡ 
ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό μας, ἡ 
ἀποδοχή, ὅλες αὐτὲς οἱ λέξεις 
ἐκφράζουν πάνω κάτω τὸ ἴδιο: 
τὴν καλὴ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ 
μας καὶ τὴν ἐκτίμηση γι᾽ αὐτὸ 
ποὺ εἴμαστε.  Ὄχι γιὰ κάποιον 
ἐξιδανικευμένο ἄνθρωπο, ἀλλὰ 
γι᾽ αὐτὸν τὸν καθημερινό μας 
ἑαυτό, ποὺ ἔχει ἀδυναμίες καὶ 
προσόντα, συμπλέγματα κατωτε-
ρότητας, ἀλλὰ καὶ ἰδιαίτερα χαρί-
σματα, στιγμὲς ἀπελπισίας, ἀλλὰ 
καὶ στιγμὲς χαρᾶς καὶ εὐφορίας.

Αὐτοπεποίθηση σημαίνει ὅτι 
ἀποδεχόμαστε τὴν κάθε στιγμὴ 
τὰ μὲν καὶ ἐκτιμᾶμε τὰ δέ. Αὐτὸ 
μᾶς δίνει δύναμη καὶ ἀποτελεῖ 
σημαντικὴ προϋπόθεση, γιὰ νὰ 
εἴμαστε ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴ 
ζωή μας καὶ νὰ αἰσθανόμαστε 
εὐχαριστημένοι, ὥστε νὰ πετυ-
χαίνουμε τοὐλάχιστον κάποιους 
ἀπὸ τοὺς στόχους μας.  Ἂν ἔχεις 
αὐτὸ τὸ συναίσθημα καὶ ἔχεις 
φροντίσει νὰ τὸ κάνεις δυνατὸ 
καὶ μεγάλο, δὲν νιώθεις ποτὲ χα-
μένος, ὅσες καὶ ἂν εἶναι οἱ μάχες 
σου. Γιατὶ ἐννοεῖται ὅτι δὲν μπο-

ροῦμε νὰ κερδίζουμε πάντα καὶ 
σὲ ὅλα. Πάντα ὅμως μποροῦμε 
νὰ βρίσκουμε τὸν τρόπο νὰ στε-
κόμαστε ὄρθιοι καὶ νὰ συνεχί-
ζουμε. Νὰ τολμᾶμε.

Ἡ χαμηλὴ αὐτοπεποίθηση τὶς 
περισσότερες φορὲς πηγάζει ἀπὸ 
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐμεῖς οἱ 
ἴδιοι βλέπουμε τὸν ἑαυτό μας, 
καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο μᾶς βλέπουν οἱ ἄλλοι. 
Μπορεῖ καὶ ἐμπειρίες ἀπὸ τὴν 
παιδική μας ἡλικία ἢ τὴν ἐφη-
βικὴ νὰ μᾶς ἔχουν ἐπηρεάσει, 
καὶ ἴσως νὰ ἔχουν διαστρεβλώ-
σει τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ 
τὸν ἑαυτό μας. Τὰ ψυχολογικὰ 
τραύματα τῆς παιδικῆς ἡλικίας 
δημιουργοῦν κάποιες σταθερὲς 
ἀπόψεις γιὰ τὸν ἑαυτό μας, ποὺ 
δύσκολα ἀλλάζουν στὴ μετέπει-
τα, ἐνήλικη ζωή μας.

Ἂν δὲν ἔχουμε ἐμπιστοσύνη 
στὸν ἑαυτό μας, μᾶς δημιουρ-
γοῦνται πολλὰ προβλήματα 
καὶ μιὰ πικρὴ γεύση γιὰ τὴ ζωή, 
ἐπειδὴ ἀμφιβάλλουμε γιὰ τὶς 
ἱκανότητές μας.  Ἀποφεύγουμε 
ὅ,τι μᾶς φαίνεται δύσκολο. Οἱ 
ἀποτυχίες μᾶς ἀποθαρρύνουν. 
Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ 
παραιτούμαστε εὔκολα ἀπὸ τὰ 
προβλήματα καὶ νὰ μὴν ἐμπι-

Ἡ αὐτοπεποίθηση

K

K
Ἡ αὐτοπεποίθηση, ἡ εὐτοεκτίμηση, ἡ αὐτογνωσία, ὁ αὐτοέλεγχος,  

ὁ αὐτοσεβασμός, ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό μας, ἡ ἀποδοχή, ὅλες αὐτὲς 
οἱ λέξεις ἐκφράζουν πάνω κάτω τὸ ἴδιο: τὴν καλὴ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας 
καὶ τὴν ἐκτίμηση γι᾽ αὐτὸ ποὺ εἴμαστε.  Ὄχι γιὰ κάποιον ἐξιδανικευμένο 

ἄνθρωπο, ἀλλὰ γι᾽ αὐτὸν τὸν καθημερινό μας ἑαυτό, ποὺ ἔχει ἀδυναμίες 
καὶ προσόντα, συμπλέγματα κατωτερότητας, ἀλλὰ καὶ ἰδιαίτερα  

χαρίσματα, στιγμὲς ἀπελπισίας, ἀλλὰ καὶ στιγμὲς χαρᾶς καὶ εὐφορίας.
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στευόμαστε τὸν ἑαυτό μας γιὰ 
τίποτα.  Ἔτσι δὲν δείχνουμε τί 
εἴμαστε καὶ τί μποροῦμε, γιατὶ 
δὲν τὰ θεωροῦμε ἄξια. Πέφτει 
ἡ αὐτοπεποίθησή μας. Ξεχνᾶμε 
ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῶν ἱκανοτή-
των μας καὶ τῶν προσόντων μας 
εἶναι οἱ «βιταμίνες» τῆς ψυχῆς.

Πολλοὶ ἄνθρωποι προσπα-
θοῦν νὰ δείχνουν κάτι ποὺ δὲν 
εἶναι, περιαυτολογοῦν ἢ εἶναι 
ὑπερβολικὰ μετριόφρονες, εἴτε 
γιατὶ νομίζουν πὼς αὐτὸ θέλουν 
οἱ ἄλλοι, εἴτε γιατὶ δὲν τοὺς ἀρέ-
σει τὸ πῶς εἶναι οἱ ἴδιοι. Εἶναι 
ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὴ γνώμη τῶν 
ἄλλων καὶ χρειάζονται ἀπελπι-
σμένα τὴν ἐπιδοκιμασία τους.

Ὅμως ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη δὲν 
γεννιέται μὲ τὴ στέρηση, μὲ τὸ 
νὰ περιμένουμε νὰ καλύψει ὁ 
ἄλλος τὰ ἐσωτερικά μας κενὰ ἢ 
νὰ μᾶς πεῖ τί πρέπει νὰ κάνουμε.

Ἀγαπᾶμε κάτι ἀληθινά, μόνο 
ἀποδεχόμενοι αὐτὸ ποὺ εἶναι.  
Ἔτσι, μόνο ἂν ἀποδεχθοῦμε τὸν 
ἑαυτό μας ὅπως εἶναι, συμπερι-
λαμβανομένων τῶν πληγῶν 
μας, θὰ μπορέσουμε νὰ εἴμαστε 
κύριοι τῆς ζωῆς μας. Καὶ γι᾽ αὐτὸ 
πρέπει πρῶτα νὰ γνωρίσουμε 
τὸν ἑαυτό μας.  Ἔτσι οἱ ἄλλοι 
θὰ ἀγαπήσουν τὸ πρόσωπο 
ποὺ πραγματικὰ εἴμαστε, καὶ 
ὄχι ἕνα προσωπεῖο ποὺ ἔχουμε 
δημιουργήσει.

Συνήθως ἡ αὐτοεκτίμηση 
μειώνεται, γιατὶ δίνουμε ὑπερ-
βολικὴ σημασία σὲ ὅλα τὰ ἀρνη-
τικά μας σημεῖα, ἐνῷ ἀγνοοῦμε 
ἐπιδεικτικὰ τὰ θετικά μας. Θὰ 
πρέπει νὰ ἀλλάξουμε τὸν τρό-

πο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπουμε τὸν 
ἑαυτό μας! Καλὴ ἡ αὐτογνωσία, 
ἀλλὰ ἡ αὐτογνωσία δὲν πρέπει 
νὰ μᾶς ὁδηγεῖ μόνο στὴν ἀνακά-
λυψη αὐτῶν ποὺ δὲν κάνουμε 
σωστά ἢ ὅλων αὐτῶν ποὺ θὰ 
ἔπρεπε νὰ ἀλλάξουμε. Αὐτο-
γνωσία εἶναι ἡ δυνατότητα νὰ 

ἀναγνωρίζουμε καὶ τὰ ταλέντα 
μας καὶ τὶς ἐπιτυχίες μας καὶ τὶς 
ἱκανότητές μας.

Ὅλοι μας ἔχουμε κάποια 
ξεχωριστὰ ταλέντα, πού, μόνο 
ἐὰν ἀποδεχθοῦμε ὅτι ὑπάρ-
χουν, θὰ μπορέσουν νὰ ἀνέ-
βουν στὴν ἐπιφάνεια.  Ἡ ζωὴ 
δὲν εἶναι εὔκολη γιὰ κανέναν 
ἀπὸ μᾶς.  Ἀλλὰ καὶ τί μ᾽ αὐτό; 
Πρέπει νὰ ἐπιμένουμε καί, πάνω 
ἀπ᾽ ὅλα, νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύ-
νη στὸν ἑαυτό μας. Πρέπει νὰ 
πιστέψουμε πὼς εἴμαστε προι-
κισμένοι γιὰ κάτι, καὶ αὐτὸ τὸ 

κάτι, μὲ ὁποιοδήποτε κόστος, 
πρέπει νὰ ἐπιτευχθεῖ. Πρέπει νὰ 
ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν τελειο-
μανία μας καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε 
ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, καλῶς ἢ 
κακῶς, ἔχουμε καὶ ἐλαττώματα 
καὶ μειονεκτήματα. Αὐτὴ εἶναι ἡ 
ὀμορφιά μας!

Ἂν νικήσουμε τὴ χαμηλή μας 
αὐτοπεποίθηση, τότε θὰ ἔχουμε 
καταφέρει νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ 
τὰ βάρη ποὺ μᾶς ἀπομακρύνουν 
ἀπὸ τὰ ὄνειρα, τὶς ἐπιθυμίες καὶ 
τὶς ἀνάγκες μας.  Ἐὰν κερδίσουμε 
τὴν αὐτοεκτίμησή μας, θὰ εἴμαστε 
ἐλεύθεροι νὰ δημιουργήσουμε, 
νὰ τολμήσουμε, νὰ πετύχουμε 
καὶ νὰ διεκδικήσουμε ὅλα αὐτὰ 
ποὺ θέλουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας.

Δὲν ἀξίζει τὸν κόπο; 

ΜΠΕΛΛΑ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

K

K
Ἀγαπᾶμε κάτι ἀληθινά, μόνο ἀποδεχόμενοι 
αὐτὸ ποὺ εἶναι.  Ἔτσι, μόνο ἂν ἀποδεχθοῦμε 

τὸν ἑαυτό μας ὅπως εἶναι, 
συμπεριλαμβανομένων τῶν πληγῶν μας, θὰ 
μπορέσουμε νὰ εἴμαστε κύριοι τῆς ζωῆς μας. 

Καὶ γι᾽ αὐτὸ πρέπει πρῶτα νὰ γνωρίσουμε 
τὸν ἑαυτό μας.  Ἔτσι οἱ ἄλλοι θὰ ἀγαπήσουν 
τὸ πρόσωπο ποὺ πραγματικὰ εἴμαστε, καὶ ὄχι 
ἕνα προσωπεῖο ποὺ ἔχουμε δημιουργήσει.

K

K
Ἂν ἔχεις αὐτὸ τὸ συναίσθημα καὶ ἔχεις φροντίσει νὰ τὸ κάνεις δυνατὸ 
καὶ μεγάλο, δὲν νιώθεις ποτὲ χαμένος, ὅσες καὶ ἂν εἶναι οἱ μάχες σου. 

Γιατὶ ἐννοεῖται ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ κερδίζουμε πάντα καὶ σὲ ὅλα. 
Πάντα ὅμως μποροῦμε νὰ βρίσκουμε τὸν τρόπο νὰ στεκόμαστε ὄρθιοι 

καὶ νὰ συνεχίζουμε. Νὰ τολμᾶμε.
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Σ᾽ ἕναν κόσμο ὅπου κυριαρ-
χεῖ ἡ σήψη καὶ ἡ διαφθο-
ρά, σ᾽ ἕναν κόσμο κυνικό, 

ὅπου ἡ ψυχὴ διψάει γιὰ συναί-
σθημα, ἐπιτακτικὴ προβάλλει 
σήμερα ἡ ἀνάγκη νὰ σκύψει ὁ 
καθένας μας χωριστὰ περισσότε-
ρο μέσα του. Μὲ ἐνδοσκόπηση 
καὶ διεργασίες στὴ συνείδηση 
καὶ στὴ σκέψη, θὰ διαπιστώ-
σουμε πὼς ὑπάρχουν πάρα 
πολὺ λίγες ἄδειες σελίδες στὸ 
σημειωματάριο μὲ τὶς ὑποχρεώ-
σεις μας, πάρα πολὺ λίγες ἄδειες 
ὧρες μέσα στὴ μέρα, πάρα πολὺ 
λίγος ἄδειος χῶρος στὴ ζωή μας, 
γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ σταθοῦμε 
μόνοι καὶ νὰ συναντήσουμε τὸν 
ἑαυτό μας.

Εἶναι ἐπιβεβλημένο καὶ ἀπα-
ραίτητο νὰ μάθουμε πῶς νὰ 
καθαρίζουμε τὸ μυαλό μας ἀπ᾽ 
ὅλα τὰ σύννεφα, νὰ τὸ ἐλευθε-
ρώνουμε ἀπ᾽ ὅλο τὸ ἄχρηστο 
ἕρμα καὶ τὰ συντρίμμια ἀπὸ τὰ 
χαμένα φορτία τῆς ὑπερβολικῆς 
ἐμπλοκῆς μας μὲ τὰ ὑλικὰ πράγ-
ματα.

Ἡ σύγχρονη ἐλευθερία τῶν 
ἠθῶν, μὲ μιὰ παράδοξη καὶ 
σφοδρὴ ἀντίθεση, δείχνει δίψα 
κρυφὴ γιὰ ἁγνότητα καὶ μυστή-
ριο.

Θὰ ἤμασταν εὐτυχέστεροι 
ἐμεῖς οἱ κατακερματισμένοι ση-
μερινοὶ ἄνθρωποι, ἂν κάναμε 
μιὰ προσωπικὴ ἐπανάσταση στὴ 
ζωή μας, ποὺ φαντάζει τραγικὰ 
ἀνερμάτιστη, κι ἐπιστρέφαμε σ᾽ 
ἕναν πιὸ ἁπλὸ τρόπο ζωῆς καὶ 
σ᾽ ἕναν πιὸ εὐθὺ τρόπο σκέψης.

Εἶναι τὰ ἁπλᾶ πράγματα 
αὐτὰ ποὺ κάνουν τὴ ζωὴ νὰ 
ἀξίζει, τὰ ἁπλᾶ ἀλλὰ θεμελιώδη 
πράγματα, ὅπως ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ 
καθῆκον, ἡ ἐργασία, ἡ ἀνάπαυ-
ση, ἡ ἐπιστροφὴ στὴ φύση κ.ἄ.

Ἂν προχωρᾶμε μὲ πεποίθηση 

πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν ὀνεί-
ρων μας, τότε θὰ ζοῦμε τὴ ζωὴ 
ποὺ ἔχουμε φανταστεῖ.  Ὅσο πιὸ 
πολὺ ἁπλοποιήσουμε τὴ ζωή 
μας, τόσο πιὸ ἁπλοὶ θὰ γίνουν 
οἱ συμπαντικοὶ νόμοι.  Ἡ μονα-
ξιά μας δὲν θὰ εἶναι μοναξιά.  
Ἡ πενία δὲν θὰ εἶναι πενία.  Ἡ 
ἀδυναμία δὲν θὰ εἶναι ἀδυναμία.

Ἐλπίζω νὰ βροῦμε χαρὰ στὰ 
μεγάλα πράγματα τῆς ζωῆς, 

ἀλλὰ ἐπίσης καὶ στὰ μικρά, ὅπως 
σὲ μιὰ πεταλούδα, σ᾽ ἕνα λου-
λούδι, σ᾽ ἕνα τραγούδι.

Τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας εἶναι 
νὰ γνωρίζουμε πῶς νὰ χαροῦμε 
αὐτὰ ποὺ ἔχουμε, καὶ παράλλη-
λα νὰ μποροῦμε νὰ ἀπαρνούμα-
στε κάθε ἐπιθυμία γιὰ πράγματα 
πέρα ἀπὸ τὶς δυνατότητές μας.

Ὅμως μποροῦμε νὰ ἀποκτή-
σουμε πληθώρα θησαυρῶν, 
παρ᾽ ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι συνον-
θύλευμα τόσο τοῦ ἀσήμαντου, 
ὅσο καὶ τοῦ σημαντικοῦ. 

Ἄλλωστε, ὁλόκληρη ἡ αἰω-
νόβια διαδικασία τοῦ πολιτισμοῦ 
δὲν εἶναι παρὰ μιὰ πάλη ἐπικὴ 
τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ 
του.  Ὁ ἄνθρωπος πράττει αὐτὸ 

ποὺ πρέπει ἐνάντια στὶς προσω-
πικές του συνέπειες, ἐνάντια στὰ 
ἐμπόδια, στοὺς κινδύνους καὶ 
στὶς πιέσεις. Αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι 
καὶ ἡ βάση κάθε ἠθικῆς συμπε-
ριφορᾶς.

Ἡ γενναιότητα τῆς ζωῆς εἶναι 
συχνὰ λιγώτερο δραματικὴ ἀπὸ 
τὴ γενναιότητα τῆς τελευταίας 
στιγμῆς, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἕνα λι-
γώτερο θαυμαστὸ μεῖγμα θρι-

άμβου καὶ τραγῳδίας. Χωρὶς 
νὰ ὑποτιμᾶμε τὴ γενναιότητα 
μὲ τὴν ὁποία ἄνθρωποι ἔχουν 
πεθάνει, πρέπει νὰ μὴν ξεχνᾶμε 
καὶ τὶς πράξεις θάρρους μὲ τὶς 
ὁποῖες ἄνθρωποι ἔχουν ζήσει, 
μὲ ἐπιμονὴ καὶ πεῖσμα.

Ἐπιμονὴ σημαίνει νὰ κοιτά-
ζουμε νὰ ξεπεράσουμε κάθε 
ἐμπόδιο καὶ νὰ κάνουμε ὅ,τι 
εἶναι ἀπαραίτητο, γιὰ νὰ πετύ-
χουμε τοὺς στόχους μας, νὰ 
ἀποκτήσουμε τὴν ἰδιότητα τοῦ 
νικητῆ.  Ἡ ζωὴ ἀπαιτεῖ μόνο μία 
ἔξυπνη σκέψη καὶ πράξη ἀπὸ 
μᾶς: νὰ μὴν τὸ βάλουμε στὰ πό-
δια. 

Γιὰ νὰ κερδίσουμε ὅμως τὴν 
ἰδιότητα τοῦ νικητῆ τῆς ζωῆς, 

Ἀγάπη.  Ἡ μεγάλη καὶ γοητευτικὴ περιπέτεια

K
K

Ἡ γενναιότητα τῆς ζωῆς εἶναι συχνὰ 
λιγώτερο δραματικὴ ἀπὸ τὴ γενναιότητα 
τῆς τελευταίας στιγμῆς, ἀλλὰ δὲν εἶναι 

ἕνα λιγώτερο θαυμαστὸ μεῖγμα θριάμβου καὶ 
τραγῳδίας. Χωρὶς νὰ ὑποτιμᾶμε τὴ γενναιότητα 
μὲ τὴν ὁποία ἄνθρωποι ἔχουν πεθάνει, πρέπει 

νὰ μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὶς πράξεις θάρρους 
μὲ τὶς ὁποῖες ἄνθρωποι ἔχουν ζήσει, μὲ ἐπιμονὴ 

καὶ πεῖσμα.
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ἴσως κάποιοι σοφοὶ κανόνες ποὺ 
βγαίνουν ἀπὸ τὸ ἱερὸ βιβλίο της 
μᾶς βοηθήσουν σ᾽ αὐτό:  Ἂς 
ἀρχίσουμε μὲ μιὰ προσευχή: 
«Κύριε, βοήθησέ με νὰ ἀντιμε-
τωπίσω μὲ ψυχικὴ γαλήνη ὅλα 
ὅσα θὰ μοῦ φέρει ἡ σημερινὴ 
ἡμέρα. Κύριε, δός μου τὴ δύναμη 
νὰ ὑποφέρω τὸν κάματο, τὴν τα-
ραχή, τὴ δυσκολία. Καθοδήγησε 
τὴ σκέψη καὶ τὴ θέλησή μου καὶ 
δίδαξέ με νὰ πιστεύω, νὰ ὑπομέ-
νω, νὰ συγχωρῶ καὶ νὰ ἀγαπῶ».

Ἡ δύναμη νὰ συνεχίζουμε 
τὸν ἀγῶνά μας σὲ πεῖσμα ὅλων 
τῶν δεινῶν, ἡ δύναμη νὰ ἀπέ-
χουμε ἀπὸ σειρῆνες καὶ σκοπέ-
λους – αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδιότητα τοῦ 
νικητῆ. Μὲ ἐπιμονὴ καὶ ἱκανότη-
τα στιβαρὴ νὰ ἀντιμετωπίζουμε 
τὴν ἧττα πάλι καὶ πάλι, χωρὶς νὰ 
παραιτούμαστε, νὰ προχωρᾶμε 
κατὰ πάνω στὶς μεγάλες δυ-
σκολίες, γνωρίζοντας πὼς μπο-
ροῦμε νὰ νικήσουμε – αὐτὴ εἶναι 
ἡ ἰδιότητα τοῦ νικητῆ.

Ἡ λέξη μὲ τὴν ὁποία ὁ Οἰδί-
ποδας ἔλυσε τὸ αἴνιγμα τῆς 
Σφίγγας –«τί ἐστιν ὃ τετράπουν 
καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται;»– 
ἦταν ἡ λέξη ΑΝΘΡΩΠΟΣ.  Ἄρκε-
σε τὸ ἄκουσμα τῆς λέξης αὐτῆς, 
γιὰ νὰ συντριβεῖ τὸ τέρας ποὺ 
κατασπάραζε τοὺς διαβάτες καὶ 
νὰ ἐλευθερωθεῖ ὁ δρόμος.

Μιὰ ἀνάλογη λέξη ἀναζητᾷ 
καὶ ἡ ἐποχή μας.  Ἀποσβολω-
μένη μπροστὰ στὴ σφίγγα τοῦ 
πυρηνικοῦ ὀλέθρου ποὺ τὴν 
ἀπειλεῖ μὲ ἀφανισμό, ἔντρομη 
μπροστὰ στὰ ἐφιαλτικὰ αἰνίγ-
ματα τοῦ σύγχρονου κόσμου, 
ἀναζητᾷ μιὰ ἀπάντηση, μιὰ λέξη.

Στὸ μουντὸ φόντο τοῦ σημε-
ρινοῦ ἰδεαλισμοῦ, ποὺ εἶναι γε-
μάτος ἀηδία καὶ ἀπέραντη πλή-
ξη, ἡ ΑΓΑΠΗ παρουσιάζεται πάλι 
ὡς ἡ μόνη γοητευτικὴ καὶ μεγάλη 
περιπέτεια, ὅπου τὸ ἀνθρώπινο 
πλάσμα ἀγγίζει τὸν οὐρανό, ὄχι 
μόνο ποιητικά, ἀλλὰ καὶ ὀντο-
λογικά, μὲ τὸ χαρισματικὸ δῶρο 
τῆς συνειδητῆς ἁγνότητας.

Αὐτὴ τὴ μοναδικὴ λέξη ὅταν 
περικλείει ὁ καθένας μας συ-
νειδητὰ στὴν καρδιά του καὶ τὴ 
βλέπει ὡς τὸ ὁρόσημο ἐκεῖνο 
ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσει νικηφόρα 
ἀσφαλῶς στὰ σκαλοπάτια τῆς 
ζωῆς, τότε καὶ μόνο τότε δικαι-
οῦται νὰ ἀπολαμβάνει τὴν ἰδιό-
τητα τοῦ νικητῆ.

Τώρα λοιπὸν ποὺ οἱ λέξεις 
ξεθωριάζουν τόσο, τώρα ποὺ οἱ 

περισσότερες ἔχουν χάσει πιὰ τὸ 
μοναδικό τους νόημα, δὲν ὑπάρ-
χει παρὰ μία καὶ μόνη, ποὺ μὲ τὸ 
μοναδικό της περιεχόμενο μπο-
ρεῖ νὰ βοηθήσει τὸν σημερινὸ 
δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο καὶ νὰ 
τὸν ὁδηγήσει στὴν κατάκτηση 
τῆς κορυφῆς: ἡ μοναδικὴ λέξη 
ΑΓΑΠΗ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

K

K
Τώρα ποὺ οἱ λέξεις ξεθωριάζουν τόσο,  

τώρα ποὺ οἱ περισσότερες ἔχουν χάσει πιὰ 
τὸ μοναδικό τους νόημα, δὲν ὑπάρχει παρὰ 

μία καὶ μόνη, ποὺ μὲ τὸ μοναδικό της 
περιεχόμενο μπορεῖ νὰ βοηθήσει τὸν σημερινὸ 
δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσει 

στὴν κατάκτηση τῆς κορυφῆς: ἡ μοναδικὴ 
λέξη ΑΓΑΠΗ.

ᾨδὴ στὴν Ποίηση*
Ὦ Ποίηση, θεὰ καὶ μοῦσα ἐσύ,
πνοὴ δημιουργική, ἔμπνευση θεϊκή,
ποὺ μὲ τῆς φαντασίας τὰ χρυσᾶ φτερὰ
στὴ Χώρα τοῦ  Ὀνείρου μᾶς ταξιδεύεις.

Γάργαρο τῆς ψυχῆς εἶσαι νερό,
ποὺ ἀπ’ τοῦ στοχασμοῦ περνώντας τὰ κανάλια
τὰ διψασμένα φυλλοκάρδια μας δροσίζεις
καὶ ναρκωμένα συναισθήματα ξυπνᾷς.

Ἀπόσταγμα εἶσαι πόνου καὶ χαρᾶς
καὶ ἔρωτα καὶ θλίψης κι ἀγωνίας,
ἀνάταση ψυχῆς, φυγὴ καὶ ἀναζήτηση
κι εὐαισθησίας εἶσαι ἀνατριχίλα!

*  Ἡ 21η Μαρτίου τιμᾶται ὡς Παγκόσμια  Ἡμέρα τῆς Ποιήσεως
Ε.Μ.
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Μιὰ ἀνοιξιάτικη μέρα μὲ προσκάλεσε μιὰ φίλη, 
ποὺ εἶναι γιαγιὰ καὶ ζεῖ μὲ τὴν ἐγγονή της, στὴ μο-
νοκατοικία της, ποὺ ἔχει ἕνα κῆπο καὶ εἶναι χαρὰ 
Θεοῦ, κυρίως τώρα τὴν ἄνοιξη, μὲ τὰ χρώματα 
καὶ τὰ ἀρώματά του! Καὶ λέγαμε γιὰ τὰ παλιά –οἱ 
ἀναμνήσεις ποτὲ δὲ λείπουν σὲ μιὰ τέτοια συνά-
ντηση– καὶ γιὰ τὰ τωρινὰ νέα μας.

Ὁπότε, μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε ἕνα καημό της. 
Τὸ σπίτι της βρίσκεται ανάμεσα σὲ πολυκατοικίες. 
Αὐτὴ δὲ μπόρεσε νὰ τὸ δώσει γιὰ ἀντιπαροχή, ὥστε 
νὰ πάρει ἕνα διαμέρισμα 
μέ «ἀνέσεις» καὶ καλορι-
φέρ. Σταμάτησε γιὰ λίγο, 
καὶ ὕστερα γέλασε, γιατὶ 
θυμήθηκε ὅτι πολλὲς πο-
λυκατοικίες, λόγῳ κρίσης, 
ἔχουν τὰ καλοριφὲρ μόνο 
ὡς διακοσμητικά. Κι ἐγώ, 
ποὺ ἀνήκω σ’ αὐτὴ τὴν κα-
τηγορία, συμφώνησα.  Ἐνῷ 
αὐτὴ ἔχει τὴ σόμπα της, καὶ 
δὲν κρύωσε τὸν χειμῶνα!

Κι ἡ ὥρα περνοῦσε 
ὡραῖα μὲ τὴ συζήτηση, 
ὥσπου ἦρθε ἡ ὥρα νὰ βγεῖ 
ἔξω μὲ τὴν ἐγγονή της. Κι 
ἔζησα, σιωπηρά, τὴν ἀγω-
νία τῆς φίλης μου.  Ἀλλὰ 
καλύτερα νὰ σᾶς τὴν περι-
γράψω: «Βάλε, κοριτσάκι 
μου, κἄτι ζεστὸ πάνω σου, 
δὲν εἶναι καλοκαίρι ἀκό-
μη, γιὰ νὰ ξεγυμνώνεσαι», 
ἄρχισε νὰ συμβουλεύει ἡ 
γιαγιὰ τὴν ἐγγονή.  Ἡ τε-
λευταία δυσανασχέτησε 
καὶ τῆς ἀπάντησε: «Καλὲ 
γιαγιά, ἄνοιξη εἶναι τώρα, 
δὲν εἶναι χειμώνας. Δὲν βλέπεις ὅτι ὅλα τὰ δέντρα 
ἔχουν ἀνθίσει;». Κι ἡ γιαγιὰ τῆς ἐπιτέθηκε ἀκάθεκτη 
καὶ τῆς εἶπε: «Μὴ νομίζεις, κοριτσάκι μου, ὅτι τὰ 
δέντρα ἔχουν μυαλό! Τὰ ζέστανε λίγο ὁ ἥλιος, καὶ 
νἄτα τ’ ἀνθάκια ἄνοιξαν καὶ στόλισαν τὰ κλώνια 
τους. Αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ σκεφτοῦν ὅτι μπορεῖ 
πάλι νὰ κάνει κρύο, ὁπότε σοῦ λέω ἐγὼ ἂν θὰ 

μείνουν τὰ λουλούδια τους στὰ δέντρα ἢ θὰ βρε-
θοῦν στὸ ἔδαφος».

Δὲν ξέρω ἂν συνετέλεσαν τὰ λόγια ποὺ εἶπε ἡ 
γιαγιὰ γιὰ τά «ἀπερίσκεπτα» ἀνθισμένα δέντρα ἢ τὸ 
κρύο ἀεράκι ποὺ μπῆκε ἀπ’ τὸ ἀνοιχτὸ παράθυρο, 
κι ἡ ἐγγονὴ ἐπείστηκε νὰ βάλει κἄτι περισσότερο 
ἐπάνω της, ὥστε νὰ ἡσυχάσει λίγο ἡ καημένη γιαγιά. 
Μᾶς χαιρέτησε χαρούμενη, φίλησε τὴ γιαγιά της κι 
ἔφυγε τρεχάτη, γιὰ νὰ συναντήσει τὴν παρέα της.

Σὰ μείναμε μόνες οἱ δυὸ φίλες, παρέα μ’ ἕνα 
καφεδάκι, ἀρχίσαμε νὰ 
φιλοσοφοῦμε λέγοντας: 
«Πόσο, ἀλήθεια, ἀπέχουν οἱ 
γενιές μας! Οἱ παλιὲς εἶχαν 
τὴν  πεῖρα, ποὺ συνήθως 
οἱ νεώτερες δὲν τὴ θέλουν. 
Δυστυχῶς ἡ πεῖρα δὲν βο-
ηθάει σχεδὸν καθόλου τὰ 
νιάτα, ποὺ δὲν ἔχουν καὶ 
πολλὴ σχέση μὲ τὴ λογική. 
Δὲν θέλουν νὰ τὴν παραδε-
χθοῦν καὶ νὰ ἐπωφεληθοῦν 
ἀπ’ αὐτήν. Θέλουν τὰ ἴδια 
νὰ πάθουν, γιὰ νὰ μάθουν 
ὅ,τι τοὺς συμβουλεύουν οἱ 
μεγαλύτεροι...  Ὅπως συμ-
βαίνει μὲ τὸ παιδί, ποὺ δὲν 
ἀκούει νὰ μὴν πλησιάσει τὴ 
φωτιά, γιατὶ θὰ καεῖ. Αὐτὸ 
θὰ τὸ καταλάβει, μόνο ἄμα 
τὴν πιάσει μὲ τὸ χεράκι του, 
ἔστω κι ἂν πονέσει πολύ!».

Εἶχε ἀρχίσει νὰ σκοτει-
νιάζει. Σηκώθηκα, εὐχαρί-
στησα τὴ φίλη μου γιὰ τὸ 
πόσο ὡραῖα πέρασα μαζί 
της, καὶ πρὶν φύγω, τὴ ρώ-
τησα: « Ἆραγε, μήπως κι 

ἐμεῖς, ὅταν ἤμασταν νέες, ἤμασταν ξεροκέφαλες καὶ 
πεισματάρες, καὶ τὸ ξεχάσαμε ἢ δὲν θέλουμε νὰ τὸ 
θυμόμαστε ἢ νὰ τὸ παραδεχθοῦμε;». Γελάσαμε καὶ 
ἀφήσαμε τὴν ἐρώτηση ἀναπάντητη. Χαιρετιστήκαμε 
μὲ τὴν εὐχὴ νὰ συναντηθοῦμε καὶ πάλι γρήγορα.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Ἡ ξεροκεφαλιὰ καὶ τὸ πεῖσμα
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Ἐμπόριο ἐλπίδας

Πρόσφατα κυκλοφόρησε 
βιβλίο μὲ τοὺς ἀστρολόγους 
ποὺ συμβουλεύονταν διάσημες 
προσωπικότητες στὴν  Ἑλλάδα 
καὶ τὸ ἐξωτερικό. Καὶ νὰ ἦταν 
μόνο αὐτό! Δὲν ἀνοίγεις ἔντυπο 
ποὺ νὰ μὴν ἔχει σελίδα ἀστρο-
λογικῶν προβλέψεων, καί, γιὰ 
νὰ ὑπάρχουν διαχρονικὰ αὐτὲς 
οἱ στῆλες, προφανῶς ὑπάρχουν 
ἀναγνῶστες ποὺ τὶς μελετοῦν 
ἐμβριθῶς!

Κρῖμα κι ἄδικο νὰ φορτώ-
νουμε στὰ καημένα, τὰ ἀθῶα 
ἀστέρια, ποὺ βρίσκονται σὲ 
ἀπόσταση ἑκατομμυρίων ἐτῶν 
φωτὸς μακριά μας, τὶς ἀστοχίες 
καὶ τὰ λάθη τῆς ζωῆς μας καὶ 
τὴ συνακόλουθη ἀπογοήτευ-
σή μας, ὅταν δὲν πραγματο-
ποιοῦνται οἱ θετικὲς ἐξελίξεις 
ποὺ προβλέπονται, πρὸ πάντων 
σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο καὶ στὶς 
προσωπικὲς σχέσεις.

Καὶ δυὸ φορὲς κρῖμα κι ἄδι-
κο, ποὺ ἀντὶ νὰ ἀναλώνεται ὁ 
ἄνθρωπος νὰ ἀδράξει τὴν κάθε 
νέα μέρα ποὺ τοῦ χαρίζει ὁ Θεὸς 
καὶ νὰ τὴν ἀξιοποιήσει ὅσο μπο-
ρεῖ γιὰ ὠφέλεια δική του ἀλλὰ 
καὶ τοῦ συνανθρώπου του, περι-
μένει λύσεις καὶ ὁδηγίες ἀπὸ τὰ 
ἀστέρια, τροφοδοτώντας ἀφει-
δώλευτα τὸ ἀνθηρὸ καὶ λίαν 
προσοδοφόρο ἐμπόριο ἐλπίδας 
τῶν πάσης φύσεως μελλοντολό-
γων καὶ ἀστρολόγων.

Ἂς προσπαθοῦμε καθημε-
ρινὰ γιὰ τὸ καλύτερο, ζητώντας 
πρώτιστα τὴ φώτιση καὶ τὴ βο-
ήθεια τοῦ Θεοῦ.

*     *     *

Ἀπὸ τὴν TV

Κυριακὴ 10/1/2016 καὶ Δευ-
τέρα 11/1/2016 τὰ ἑλληνικὰ καὶ 
τὰ μεγάλα διεθνῆ κανάλια πρό-
βαλαν συγκλονιστικὲς εἰκόνες 
σκελετωμένων, ἀποστεωμένων 
ἀπὸ τὴν πεῖνα μικρῶν παιδιῶν 
ἀπὸ δύο πόλεις στὴ Συρία ποὺ 
ἀνακάλυψε διεθνὴς ἀνθρωπι-
στικὸς  Ὀργανισμός.  Ἡ μία πόλη 
πολιορκεῖτο ἀπὸ τὸν κυβερνη-
τικὸ στρατό, ἡ ἄλλη ἀπὸ τὶς δυ-
νάμεις τῶν ἀντικαθεστωτικῶν. 
Θάνατοι ἀπὸ ἀνελέητη πεῖνα!  
Ὅσοι εἴδαμε ἐκεῖνα τὰ γεμάτα 
ἀπόγνωση παιδικὰ μάτια δὲν 
γίνεται νὰ τὰ ξεχάσουμε ποτέ. 
Μέχρι νὰ φτάσει ἡ ἀνθρωπι-
στικὴ βοήθεια ποὺ ὑποσχέθη-
κε ὁ ΟΗΕ, πόσες ἀκόμα ψυχὲς 
θὰ χαθοῦν ἀπὸ τὸ μαρτύριο τῆς 
στέρησης τροφῆς!

Τὴν Τρίτη 12/1/2016 ἡ τη-
λεόραση ἔδειξε ἕνα βίντεο τὸ 
ὁποῖο ἔδωσαν στὴ δημοσιότη-
τα οἱ ἴδιοι οἱ τυχεροί, ἕνα ζευ-

γάρι 53 χρόνων –δὲν ὑπάρχει 
κἂν τὸ ἐλαφρυντικὸ τῆς νεαρῆς 
ἡλικίας– ποὺ κέρδισε σὲ λα-
χεῖο, σὲ κάποια μεγάλη χώρα, 
τὸ ποσὸ τῶν 47 ἑκατομμυρίων 
δολλαρίων.  Ὅταν ρωτήθηκαν 
τί σκοπεύουν νὰ κάνουν μὲ τὰ 
χρήματα αὐτά, ὁ μὲν σύζυγος 
ἀπάντησε ὅτι θὰ ἀποκτήσει ὅ,τι 
δὲν μπόρεσε μέχρι τώρα στὴ 
ζωή του, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, 
θὰ ἀγοράσει ἕνα ἀκριβὸ ζευγάρι 
παπούτσια τῶν 200 δολλαρίων 
καὶ θὰ ταξιδέψει πρώτη θέση 
στὸ ἀεροπλάνο, ἡ δὲ γυναίκα 
του εἶπε ὅτι ἡ κόρη της διαμένει 
στὴν Αὐστραλία, καὶ τὸ πρῶτό 
της ἔξοδο θὰ εἶναι νὰ τὴν ἐπι-
σκεφθοῦν.

Οἱ εἰδικοὶ λένε ὅτι τὸ πιὸ 
σκληρὸ πέτρωμα εἶναι ὁ γρα-
νίτης. Μήπως ὅμως ἀκόμα 
σκληρότερη εἶναι ἡ ἀνθρώπινη 
καρδιά, ὅταν ἀπουσιάζει ἡ θεία 
χάρις;

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

K
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Κρῖμα κι ἄδικο, ποὺ ἀντὶ νὰ ἀναλώνεται  

ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀδράξει τὴν κάθε νέα μέρα  
ποὺ τοῦ χαρίζει ὁ Θεὸς καὶ νὰ τὴν ἀξιοποιήσει 

ὅσο μπορεῖ γιὰ ὠφέλεια δική του ἀλλὰ  
καὶ τοῦ συνανθρώπου του, περιμένει λύσεις 
καὶ ὁδηγίες ἀπὸ τὰ ἀστέρια, τροφοδοτώντας 

ἀφειδώλευτα τὸ ἀνθηρὸ καὶ λίαν  
προσοδοφόρο ἐμπόριο ἐλπίδας τῶν πάσης  
φύσεως μελλοντολόγων καὶ ἀστρολόγων.
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Μιὰ φορὰ κι ἕνα καιρό, 
ἦταν ἕνα μικρὸ ἀγό-
ρι, ποὺ μεγάλωνε σ’ 

ἕνα ὀρφανοτροφεῖο. Τὸ μικρὸ 
ἀγόρι ἐπιθυμοῦσε διακαῶς νὰ 
μποροῦσε νὰ πετάει ὅπως τὰ 
πουλιά. Τοῦ ἦταν ὅμως δύσκο-
λο πολὺ νὰ καταλάβει γιατί δὲν 
τὸ μποροῦσε.  Ὑπῆρχαν πουλιὰ 
στὸν Ζῳολογικὸ Κῆπο ποὺ ἦταν 
πολὺ μεγαλύτερά του, καὶ ὅμως 
πετοῦσαν.

«Γιατί ἐγὼ δὲν μπορῶ;», σκε-
φτόταν. «Κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ 
μένα;», ἀναρωτιόταν.

Ὑπῆρχε κι ἕνα ἄλλο, ἀνάπη-
ρο ἀγοράκι.  Ἐπιθυμοῦσε πολὺ 
νὰ μποροῦσε νὰ περπατήσει καὶ 
νὰ τρέξει ὅπως ὅλα τὰ ἀγοράκια 
καὶ τὰ κοριτσάκια.

«Γιατί δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι 
σὰν αὐτά;», σκεφτόταν.

Μιὰ μέρα, τὸ ὀρφανὸ ἀγο-
ράκι ποὺ ἤθελε νὰ πετάει σὰν 
πουλὶ τὸ ἔσκασε ἀπὸ τὸ ὀρφα-
νοτροφεῖο. Πῆγε σ’ ἕνα πάρκο, 
ὅπου εἶδε τὸ παιδάκι ποὺ δὲν 
μποροῦσε νὰ περπατήσει ἢ νὰ 
τρέξει νὰ παίζει σὲ μιὰ ἀμμο-
δόχο.  Ἔτρεξε κοντά του καὶ τὸ 
ρώτησε ἂν εἶχε ποτὲ ἐπιθυμήσει 
νὰ πετάξει σὰν ἕνα πουλί.

« Ὄχι», ἀπάντησε τὸ ἀγοράκι 
ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ βαδίσει 
οὔτε νὰ τρέξει. «Ἀλλὰ ἔχω ἀνα-
ρωτηθεῖ πῶς θὰ ἦταν νὰ περ-
πατᾷ καὶ νὰ τρέχει κανείς, ὅπως 
τὰ ἄλλα ἀγόρια καὶ κορίτσια».

«Αὐτὸ εἶναι πολὺ λυπηρό», 
εἶπε τὸ ἀγόρι ποὺ ἤθελε νὰ πε-
τάξει.

«Θὰ ἤθελες νὰ γίνουμε φί-
λοι;», ρώτησε τὸ ἀγοράκι ποὺ 
ἔπαιζε στὴν ἀμμοδόχο.

«Βεβαίως», ἀπάντησε τὸ 
μικρὸ ὀρφανό.

Τὰ δύο ἀγόρια ἔπαιξαν γιὰ 
ὧρες.  Ἔφτιαξαν κάστρα μὲ τὴν 
ἄμμο καὶ ἔκαναν πραγματικὰ 
ἀστείους ἤχους μὲ τὰ στόματά 
τους.  Ἤχους ποὺ τοὺς ἔκαναν 
νὰ ξεκαρδίζονται στὰ γέλια.

Σὲ μιὰ στιγμὴ πλησίασε ὁ 
πατέρας τοῦ μικροῦ παιδιοῦ μὲ 
τὸ ἀναπηρικὸ καροτσάκι, γιὰ 
νὰ πάρει τὸ παιδί του. Τὸ μικρὸ 
παιδὶ ποὺ ἤθελε νὰ πετάξει ἔτρε-
ξε πρὸς τὸν πατέρα τοῦ φίλου 
του καὶ κάτι τοῦ ψιθύρισε στ’ 
αὐτί.

«Ἐντάξει», εἶπε ὁ πατέρας.
Τὸ μικρὸ ἀγόρι ποὺ πάντα 

ἤθελε νὰ πετάξει σὰν πουλὶ 
πλησίασε τὸν καινούργιο του 

φίλο καὶ τοῦ εἶπε: «Εἶσαι ὁ μο-
ναδικὸς φίλος ποὺ ἔχω. Μακάρι 
νὰ μποροῦσα νὰ κάνω κάτι γιὰ 
σένα, ὥστε νὰ περπατήσεις καὶ 
νὰ τρέξεις σὰν ὅλα τὰ ἀγόρια καὶ 
τὰ κορίτσια.  Ἀλλὰ δὲν μπορῶ.  
Ὅμως ὑπάρχει κάτι ποὺ μπορῶ 
νὰ κάνω γιὰ σένα».

Τὸ μικρὸ ὀρφανὸ ἀγοράκι 
ἔκανε στροφὴ καὶ ζήτησε ἀπὸ 
τὸν φίλο του νὰ γλιστρήσει στὴν 
πλάτη του.  Ὕστερα ἄργισε νὰ 
τρέχει πάνω στὸ γρασίδι.  Ἔτρεχε 
ὅλο καὶ πιὸ γρήγορα, μεταφέρο-
ντας στὴν πλάτη του τὸ ἀνάπη-
ρο ἀγόρι. Γρηγορώτερα ἀλλὰ 
καὶ δυσκολώτερα ἔτρεχε κατὰ 
μῆκος τοῦ πάρκου. Τὰ πόδια του 
ἄρχισαν νὰ λυγίζουν.  Ὁ ἄνεμος 
σφύριζε καὶ ράπιζε τὰ πρόσωπα 
τῶν δύο μικρῶν ἀγοριῶν.

Ὁ πατέρας τοῦ μικροῦ ἀγο-
ριοῦ ἄρχισε νὰ κλαίει, καθὼς 
παρακολουθοῦσε τὸν ἀνάπη-
ρο, ὄμορφο μικρὸ γιό του νὰ 
χτυπᾷ τὰ χέρια του χαρούμενος 
ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα καὶ νὰ ξε-
φωνίζει στὴ διαπασῶν: «Πετάω, 
μπαμπά, πετάω!!!».

Διασκευὴ ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο 
Α.Α.Γ.

Μπορεῖς νά... πετάξεις

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 ἐπιβά-

ρυνση 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: GR1102602010000940100366081
– 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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Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


