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Περπάτα, σπλάχνο μου, περπάτα...
Νὰ σὲ βαστάξω δὲ μπορῶ
στὴν ἀγκαλιά μου ἄλλο.

πέφτουν ἀδύναμα τὰ χέρια μου,
περπάτα...

Μὴ μὲ κοιτᾷς ἀπορημένο
δὲν τ᾽ ἀντέχω... τί νὰ σοῦ πῶ;
Δὲν τό ᾽ξερα, στὸ ὁρκίζομαι,
ἤμουνα σίγουρη πὼς πέθαν᾽ ὁ  Ἡρώδης...
Κι εἶχα χιλιάδες καμωμένα ὄνειρα,
στὸ πέτρινο πεζούλι τῆς αὐλῆς μας...

Πλάι στὸ πηγάδι, ἕνα καλάθι σταφύλια.

καὶ σύ, βλαστάρι μου, ἕνα κουλούρι
θὰ μασούλαγες, ψημένο στοῦ σπιτιοῦ
τὸν ξυλόφουρνο... θὰ λέγαμε ἐκεῖ
παράξενα τραγούδια γιὰ τὸν ἄνεμο,

κι ὅταν σουρούπωνε, θ᾽ ἀφουγκραζόμαστε 
κουδούνια καὶ βελάσματα
ἀπ᾽ τ᾽ ἀρνάκια ποὺ γύριζαν...

Τώρα, μονάχα δρόμος... κι ἄδειος ὁ νοῦς...

Τίποτα μὴ ρωτᾷς... μονάχα βιάσου...
πρέπει νὰ φεύγουμε... νὰ φεύγουμε...
Μᾶς πῆρε τὸ κατόπι ἡ φωτιά,
ὁ δράκος ποὺ ζωντάνεψε 
κι ἔρχεται νὰ μᾶς ἀφανίσει...

Μὴν κλαῖς καὶ μὲ σπαράζεις, 
σπλάχνο μου,
εὔκολα δὲν παλεύεται ἡ ζωή...
μόνο, περπάτα...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Τῆς προσφυγιᾶς... 
(Στὴ γιορτὴ τῆς μάννας)
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«Ἀπ᾽ ὅλα τὰ μυρωδικὰ
κάλλιο μυρίζει ἡ μάννα

κι ἀπ᾽ ὅλα τὰ λαλούμενα
κάλλιο χτυπᾷ ἡ καμπάνα».

Μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸν μῆνα, τὸν 
ὄμορφο, τὸν χαρούμενο καὶ τὸν 
χιλιοτραγουδισμένο Μάη, γιορ-
τάζουμε καὶ ἐμεῖς τὰ τελευταῖα 
χρόνια μιὰ μεγάλη γιορτή, τὴ 
γιορτὴ τῆς Μάννας.  Ἡ γιορτὴ 
αὐτὴ εἶναι ἀφιερωμένη ἀπ᾽ ὅλα 
τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου στὸ ἀκα-
τάλυτο αὐτὸ σύμβολο, στὸ ἱερὸ 
αὐτὸ πρόσωπο ποὺ ἀκούει στὸ 
ὄνομα ΜΑΝΝΑ καὶ ποὺ συμβο-
λίζει τὴν ἴδια τὴ ζωή, τὴν ἀγάπη, 
τὴν ἀφοσίωση, τὴν αὐτοθυσία 
καὶ τέλος τὴν τρυφερότητα.

Τὴν ἰδέα γιὰ τὸν ἐπίσημο 
ἑορτασμὸ τῆς  Ἡμέρας τῆς Μη-
τέρας τὴν ἔριξε γιὰ πρώτη φορὰ 
ἡ  Ἀμερικανίδα  Ἄννα Τσάρβις 
στὶς ἀρχὲς τοῦ λήξαντος αἰῶνος, 
καὶ ἀπὸ τὸ 1914 καθιερώθηκε 
ὁ παγκόσμιος χαρακτήρας της.

Καὶ ἡ ἡμέρα αὐτὴ πρέπει νὰ 
εἶναι μιὰ ἐλάχιστη θυσία στὸν 
βωμὸ τῆς ἀγάπης. Πρέπει νὰ 

εἶναι τὸ μεγάλο τραγούδι, ποὺ 
γίνεται προσφορὰ στὴ μητρικὴ 
ἁγνότητα καὶ καλοσύνη. Πρέπει 
νὰ λάβει οὐσιαστικὸ περιεχόμε-
νο ἀπὸ ὅλους μας, καὶ ὄχι νὰ 
θεωρηθεῖ ἕνα ἁπλὸ γεγονός, μιὰ 

γιορτὴ ὅπως τόσες ἄλλες. Γιατὶ 
πιστεύουμε ὅτι τῆς ἀξίζει, ἀφοῦ:

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ἀξιοθαύμα-
στη ἀνθρώπινη μορφή, καὶ οἱ 
προσφορές της ὑπέροχες καὶ 
ἀνεκτίμητες.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ὁ ἀπέρα-
ντος ὠκεανὸς ποὺ δέχεται καὶ 
ἀφομοιώνει κάθε πίκρα, κάθε 
στεναγμὸ καὶ κάθε πόνο τοῦ 
παιδιοῦ της.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ὁ μεγαλύ-
τερος καὶ καλύτερος καταλύτης 
τῶν ἀνθρώπινων συναισθημά-
των.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ἡ λεωφόρος 
ποὺ ὁδηγεῖ παντοῦ.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι τοῦ κόσμου 
ἡ πνοὴ καὶ ἕνα τραγούδι μὲς 
στὸν χρόνο.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ἡ παρηγοριὰ 
καὶ τὸ λιμάνι στὸν πόνο μας.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ἡ πρώτη καὶ 
ἡ τελευταία λέξη ποὺ προφέ-
ρουν τὰ ἀνθρώπινα χείλη.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ἡ βασίλισσα 
τοῦ σπιτιοῦ μας.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι γλυκὸ βο-
τάνι κι ὅπου τήνε βάνεις γιάνει.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ ἡ 
καρδιὰ τοῦ κάθε ἀνθρώπου καὶ 
γενικώτερα τῆς κοινωνίας.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ὁ καλύτερος 
παιδαγωγός μας καὶ ἀξίζει πε-
ρισσότερο ἀπὸ ἑκατὸ τέτοιους.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι τῆς ζωῆς γεν-
νήτρα καὶ τεχνήτρα.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ὁ δυναμο-
γόνος μοχλὸς τῆς οἰκογένειας, 
ποὺ ζεσταίνει μὲ τὴν ἀγάπη της 
καὶ καλλιεργεῖ μὲ τὶς θυσίες της.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ὁ ἀκοίμητος 
φρουρὸς καὶ προστάτης στὴ ζωή 
μας, καὶ τέλος σκεπάζει τὸ παιδί 
της ὅπως ὁ οὐρανὸς τὴ γῆ.

Δίκαια, συνεπῶς, καὶ ἡ Πα-
γκόσμια ἀλλὰ καὶ ἡ  Ἑλληνικὴ 
Λογοτεχνία ἀφιέρωσαν ἀπειρά-
ριθμες σελίδες τους ποὺ ἐξυ-
μνοῦν τὶς ἀρετές της, τραγου-
δοῦν τὴ χαρά της καὶ θρηνοῦν 
τὸν χαμό της. Κι ἴσως δὲν θὰ 
ἦταν ὑπερβολή, ἂν λέγαμε ὅτι 
δὲν ὑπάρχει  Ἕλληνας ποιητὴς 
ἢ πεζογράφος ποὺ νὰ μὴν ἀφι-
έρωσε ἔργο του στὴ ΜΑΝΝΑ ἢ 
νὰ μὴν ἀναφέρθηκε σ᾽ αὐτήν, 
ἔστω καὶ λίγο, σὲ κάποιο κείμενό 
του. Πάντως, Νεοέλληνες λογο-
τέχνες ποὺ εἶχαν μοναδικὴ πηγὴ 
ἐμπνεύσεως τὴν ὑπέροχη, τὴν 
ἀξεπέραστη, τὴ γλυκύτερη μορ-
φή, τὴ ΜΑΝΝΑ, εἶναι πολλοί, 
μεταξὺ δὲ αὐτῶν ξεωχρίζουν οἱ:  

Ἀθάνας, Βαλαωρίτης, Βιζυηνός, 
Γρυπάρης, Δροσίνης, Κάλβος, 
Κρυστάλλης, Παλαμᾶς, Παπα-
διαμάντης κ.ἄ.

Κι ἔχω τὴ γνώμη ὅτι ἡ μεγά-
λη δυστυχία ὅλων μας ἀρχίζει, 

Ἡ γιορτὴ τῆς μάννας
K

K
Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι τοῦ κόσμου ἡ πνοὴ καὶ ἕνα τραγούδι μὲς στὸν χρόνο.

Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ἡ παρηγοριὰ καὶ τὸ λιμάνι στὸν πόνο μας.
Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ἡ πρώτη καὶ ἡ τελευταία λέξη ποὺ προφέρουν  

τὰ ἀνθρώπινα χείλη.
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ἀπὸ τότε ποὺ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ 
ἀκούσει ὁ καθένας μας τὶς λέξεις 
«Παιδί μου...» νὰ βγαίνουν ἀπὸ 
τὸ στόμα τῆς ΜΑΝΝΑΣ του, γιατὶ 
αὐτὴ δὲν θὰ ὑπάρχει πιά.

Ἀλλὰ ὅσες ὄμορφες λέξεις κι 
ἂν γράψουμε, γιὰ νὰ στολίσουμε 
τὴν ἱερὴ φυσιογνωμία σου, θὰ 
εἶναι ὅλες φτωχὲς μπρὸς στὸν 
ἀσύγκριτο, μεγαλειώδη παλμὸ 
ποὺ κλείνει στὸ νόημά της ἡ 
μία καὶ μοναδική λέξη: ΜΑΝ-
ΝΑ μου.

Θεωρῶ ὅμως σκόπιμο νὰ τε-
λειώσω αὐτό μου τὸ σημείωμα 
γιὰ τὴ ΜΑΝΝΑ ποιητικά, μὲ ἕνα 
ποίημα τῆς Νίκης Κακκαβᾶ-Γα-
ρίδη:

Η ΜΑΝΝΑ
ΜΑΝΝΑ, χρυσὸ εἰκόνισμα  

κι ἀκοίμητο καντήλι
ΜΑΝΝΑ, γαλήνιε οὐρανὲ 

ψυχῆς μου ἀντιστύλι
ΜΑΝΝΑ, βρυσούλα ἀστείρευτη 

τῆς πίκρας μου κουράγιο
ΜΑΝΝΑ, ἀγάπη ἀληθινὴ  

φουρτούνας μου μουράγιο
ΜΑΝΝΑ, τὸ γάργαρο νερὸ  

κι ὁλόγιομο φεγγάρι
ΜΑΝΝΌΥΛΑ, σὰν τὸ χάδι σου 

ἄλλο δὲν ἔχει χάρη.

Καὶ νὰ κλείσω μὲ τὰ θεῖα λό-
για τοῦ Βερίτη:

ΜΑΝΝΑ, ἡ στοργή σου μεγάλη 
κι ἀπέραντη ὅσο ἡ πλάση!

Ποιὸς θὰ μπορέσει ὣς βαθιὰ τὴν 
καρδιά σου ποτὲ νὰ διαβάσει;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣ. ΚΟΥΡΤΗΣ

K

K
Ἡ ΜΑΝΝΑ εἶναι ὁ ἀπέραντος ὠκεανὸς  

ποὺ δέχεται καὶ ἀφομοιώνει κάθε πίκρα,  
κάθε στεναγμὸ καὶ κάθε πόνο τοῦ παιδιοῦ της.
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 Ἕνα παιδὶ ποὺ μιλοῦσε 
μὲ τὰ μάτια

Ἦταν Κυριακὴ πρωί, βρι-
σκόμουν στόν «γυναικω-
νίτη» τῆς Μητροπόλεως 

μὲ τὴ χορῳδία καὶ περιμέναμε 
νὰ λάβουμε μέρος στὴ δεύτερη 
λειτουργία.  Ἄρχισε ἡ δεύτερη 
λειτουργία, καὶ τὸ τετράφωνο 
χορῳδιακό μας συγκρότημα, μὲ 
γλυκιὲς μινόρε μελῳδίες, δημι-
ουργοῦσε ἀτμόσφαιρα κατάνυ-
ξης, κατάλληλη γιὰ προσευχή.

Κάποιος, ἀπέναντί μου, κατά-
λαβα ὅτι μὲ παρακολουθοῦσε. 
Τὸ βλέμμα του πολλὲς φορὲς 
ἔπεφτε ἐπίμονα ἐπάνω μου.

Αὐτὸ τὸ ἐπίμονο βλέμμα, 
πάντοτε τὸ ἀντιλαμβάνεσαι, ξε-
χωρίζει ἀπὸ τὸ συνηθισμένο, 
ποὺ ἔτσι τυχαῖα σὲ προσπερνάει 
καὶ χάνεται. Ψάχνει κάτι νὰ βρεῖ, 
ἐρευνᾷ, διατρέχει τὸν χρόνο, πη-
γαίνει πρὸς τὰ πίσω, ἐπαναφέρει 
γεγονότα, προσπαθεῖ νὰ τὰ συν-
δέσει, νὰ σχηματίσει τὴν ξεχασμέ-
νη εἰκόνα, θέλει νὰ θυμηθεῖ.

Τὸν ἄφησα νὰ μὲ παρακο-
λουθεῖ, κάτι ἀσφαλῶς τοῦ θύ-
μιζα ποὺ δὲν ἦταν πρόσφατο, 
ὁ χρόνος ἀτόνισε τὸν ἔντονο 
χρωματισμό, καὶ αὐτὸ τὸ ἀχνό, 
τὸ ἀμυδρὸ τῆς μνήμης ποὺ ἀπέ-
μεινε δὲν τὸν βοηθοῦσε σὲ αὐτὸ 
ποὺ ἔψαχνε.

Τελείωσε ἡ λειτουργία, δὲν 
σταμάτησε ὅμως νὰ μὲ παρατη-
ρεῖ. Στὴν ἔξοδο, καθὼς κατέβαι-
να, θαρρετὰ μὲ πλησίασε. «Κά-
που σᾶς γνωρίζω...». Μοῦ εἶπε 
τὸ ὄνομά του, τὸ ἐπίθετό του, 
«δὲν θυμᾶμαι, ποῦ, πῶς λέγε-
στε, βοηθῆστέ με καὶ σεῖς». Τοῦ 
εἶπα καὶ ἐγὼ τὸ ὄνομά μου καὶ 
τὸ ἐπίθετό μου, τὰ στοιχεῖα αὐτὰ 
ἀπὸ μόνα τους δὲν βοήθησαν, 
δὲν κινητοποίησαν τὴ μνήμη.

Προσπαθήσαμε ὅμως καὶ οἱ 
δύο, γυρίσαμε τὸ ἡμερολόγιο 
πίσω, σπουδὲς στὸ Δημοτικό, 
στὸ Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανε-
πιστήμιο – δὲν συνέπιπταν. 
Δραστηριότητες, ποδόσφαιρο, 
ἐκδρομές, χορῳδίες, ἀθλητικὰ 
σωματεῖα, πολιτιστικὲς ἐκδηλώ-
σεις, προσκοπισμός, κομματικὲς 
ὀργανώσεις – τίποτα. Τόπος κα-
ταγωγῆς, φίλοι, συγγενεῖς – ὅλα 
διαφορετικά.

–  Ὑπηρέτησες;
–  Ὑπηρέτησα.
–  Ὅπλο;
– Πυροβολικό.
Αὐτὸ ἦταν! σφιχταγκαλια-

στήκαμε καὶ φιληθήκαμε σταυ-
ρωτά. Καὶ οἱ δύο, στρατιῶτες 
νεοσύλλεκτοι στὴν Κόρινθο, 
τῆς 38ης Ε.Σ.Ο., στὸν ἴδιο πρῶτο 
Λόχο καὶ στὴ συνέχεια μαζὶ στὴ 
Σχολὴ Πυροβολικοῦ στὸ Μεγά-
λο Πεῦκο, ὡς Δόκιμοι  Ἔφεδροι  
Ἀξιωματικοί. Τί ὄμορφη στιγμή! 
Εἴχαμε σφίξει τὰ χέρια μας τόσο 
δυνατά, τόση πολλὴ ὥρα, κοι-
ταζόμαστε στὰ μάτια, λίγο ἔλει-
ψε νὰ μᾶς ἔρθουν δάκρυα, σὰν 
μικρὰ παιδιά, γιὰ ἀρκετὴ ὥρα 
μᾶς εἶχε κοπεῖ ἡ λαλιά.

Τοῦ εἶπα πὼς εἶμαι δικηγό-
ρος, μένω πάντα στὴ Θεσσα-
λονίκη, ἔκανα οἰκογένεια, ἔχω 
τρία παιδιά, ὅλα κυλοῦν ὁμαλά, 
καὶ ἄλλα πολλά. Μοῦ εἶπε πὼς 
αὐτὸς σπούδασε Νομικά, ἀσχο-
λήθηκε ὅμως μὲ τὴν πολιτική, 
τώρα εἶναι Νομάρχης σὲ πόλη 
τῆς  Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, 
ἔκανε καὶ αὐτὸς οἰκογένεια, ἔχει 
ἕνα παιδί, καὶ ἄλλα πολλά.

Γιὰ λόγους ὑπηρεσιακοὺς θὰ 
ἔφευγε ἀμέσως, σύντομα ὅμως 
ὑποσχεθήκαμε νὰ βρεθοῦμε. 

ἔχουμε τόσα νὰ θυμηθοῦμε, 
νὰ ἐπιστρέψουμε πίσω, νὰ φτά-
σουμε νοερὰ στὴν Κόρινθο, στὶς 
πρῶτες ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ στρα-
τόπεδο, ποὺ ἔμοιαζε ἔρημος Σα-
χάρας, στοὺς συναδέλφους, στὴ 
Σχολὴ Πυροβολικοῦ, στὰ καψό-
νια τῆς διοίκησης καὶ τόσα ἄλλα.

Ἡ ἀναδρομὴ στὰ παλιά, σὰν 
τὸ γύρισμα τῶν φύλλων τοῦ 
ἄλμπουμ μὲ τὶς ξεθωριασμένες 
ἀπὸ τὸν χρόνο φωτογραφίες, 
ζωντανεύει εἰκόνες, ξαναφέρνει 
στὴ μνήμη γεγονότα, καταστά-
σεις, μορφές, τοὺς δίνει πνοή, 
γεμίζει γιὰ λίγο ἡ ψυχὴ νοσταλ-
γικὲς θυμήσεις καὶ ἐναλλαγὴ 
ἀπὸ συγκινήσεις.

Συνάντηση συμπτωματικὴ 
μετὰ τόσα χρόνια, μὲ τὸν φίλο 
μὲ τὸν ὁποῖο, γιὰ λίγο χρόνο, 
κάτω ἀπὸ εἰδικὲς συνθῆκες, 
ἔζησες μαζί, εἶναι ὄμορφη στιγ-
μή, εἶναι στιγμὴ ποὺ κυριαρχεῖ 
ἡ ἔντονη ἐπιθυμία νὰ θέλεις νὰ 
παραμείνεις κοντά του γιὰ ὅσο 
περισσότερη ὥρα μπορεῖς.

Ὁ χρόνος κυλᾷ στὸν ρυθμό 
του, σὰν ἀνακύκλωση φέρνει 
καὶ ξαναφέρνει μπροστά μας 
μῆνες μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα, χρόνους 
μὲ μόνο διαφορετικὸ τὸν ἀριθ-
μό, καὶ ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε σὰν 
τοὺς παλιοὺς μαύρους σκλά-
βους, ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλο, 
μὲ τὶς σκουριασμένες σιδερένιες 
ἁλυσίδες στὰ πόδια.

Σε κάποιο τέτοιο κύλισμα τοῦ 
χρόνου, βρέθηκα στὴν πόλη τῆς  
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας ὅπου 
ὑπηρετοῦσε ὁ φίλος μου ἀπὸ τὰ 
παλιὰ Νομάρχης. Σὰν τελείωσαν 
οἱ δουλειές μου καὶ ὅλες μου 
οἱ ἄλλες ὑποχρεώσεις, τὸν θυ-
μήθηκα καὶ εἶπα νὰ πάω νὰ τὸν 84
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συναντήσω, νὰ τὸν δῶ.  Ἐφοδιά-
στηκα μὲ ὁλοζώντανα, δροσερά, 
ἰδιαίτερης ὀμορφιὰς λευκὰ τρι-
αντάφυλλα, δεῖγμα ἐκτιμήσεως 
στὸν ἴδιο καὶ τὴ σύντροφό του, 
καὶ ξεκίνησα, μὲ πραγματικὴ ἐπι-
θυμία καὶ θέληση νὰ βρεθοῦμε 
μαζὶ ξανά.

Στὴν πρώτη μου ἐρώτηση, 
βρῆκα τὸ σπίτι τοῦ κ. Νομάρχη.  
Εὔκολη ὑπόθεση, γρήγορα καὶ 
χωρὶς περιπέτεια ἢ λάθος, νὰ 
βρεῖς τὸ σπίτι τοῦ Νομάρχη. Στὴ 
μεγάλη ἐξωτερικὴ πόρτα κτύπη-
σα τὸ κουδούνι, μιὰ κυρία ἄνοι-
ξε, τὴ χαιρέτησα, μὲ χαιρέτησε, 
τῆς εἶπα τί ἤθελα καὶ μὲ ὁδήγησε 

στὸν χῶρο τῆς ὑποδοχῆς, νὰ πε-
ριμένω λίγο.  Ὥρα ἀπογευμα-
τινή, κατάλληλη γιὰ ἐπίσκεψη, 
διαλεγμένη νὰ μὴν ἐνοχλεῖ.

Ξαφνιασμένος, γιατὶ δὲν 
μὲ περίμενε, ἀλλὰ μὲ χαρὰ μὲ 
ὑποδέχθηκε, μὲ σύστησε στὴ 
γυναῖκά του, καθίσαμε ἀναπαυ-
τικὰ καὶ ἀρχίσαμε τὴν ἀναδρομὴ 
στοὺς χρόνους ποὺ εἶχαν ἤδη 
φύγει, ἦταν πίσω, μὲ ζωηρὲς 
ὅμως μνῆμες.

Ἡ κυρία κάποια στιγμὴ μᾶς 
εἶπε πὼς πηγαίνει στὸ παιδικὸ 
δωμάτιο, νὰ ἑτοιμάσει στὰ παι-
διὰ τὸ βραδυνό τους, καὶ γιὰ τὴν 
ὅλη προετοιμασία γιὰ τὸ πρό-
γραμμα τῆς ἄλλης μέρας. Δὲν θὰ 
ἀργήσει, ἐμεῖς ἄνετα μποροῦμε 
νὰ συνεχίσουμε τὴ συζήτησή 
μας, νὰ θυμηθοῦμε περιστατικὰ 

καὶ μικροπεριπέτειες τῆς κοινῆς 
μας στρατιωτικῆς ζωῆς, θὰ ἔλθει 
σὲ λίγο, νὰ εἴμαστε καὶ πάλι ὅλοι 
μαζί.

Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμή, στὸν 
νοῦ μου ἔμειναν τὰ λόγια τῆς 
κυρίας: «... πηγαίνει στὸ δωμά-
τια νὰ ἑτοιμάσει στὰ παιδιὰ τὸ 
βραδυνό τους...». Καλὰ ἄκου-
σα, δὲν κάνω λάθος, εἶπε «στὰ 
παιδιά». Ναί, ἀλλὰ ὁ φίλος μου 
κ. Νομάρχης μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι 
ἀπέκτησε οἰκογένεια καὶ εἶχε 
ἕνα παιδί. 

Τί λάθος γίνεται ἆραγε;  Ὁ 
κ. Νομάρχης ἔχει ἕνα παιδὶ καὶ 
ἡ γυναίκα του δύο; μπορεῖ νὰ 

συμβεῖ; Μονολογώντας, ἀπά-
ντησα στὸν ἑαυτό μου ὅτι, ναί, 
μπορεῖ.  Ἡ κυρία, ἀπὸ ἐνδεχόμε-
νο προηγούμενο γάμο της, εἶχε 
ἕνα παιδί, καὶ ἀπὸ τὸν δεύτερο 
γάμο της, μὲ τὸν κ. Νομάρχη, 
ἀπέκτησε καὶ δεύτερο.  Ἔτσι, ὁ 
μὲν κ. Νομάρχης ἔχει ἕνα παιδί, 
ἡ δὲ κυρία δύο.

Φλυαρώντας μὲ τὸν φίλο 
μου καὶ ἀπολαμβάνοντας ταὐτό-
χρονα τὸ ὡραῖο κρασί, ξεχάστη-
κα, ἀλλὰ οὔτε καὶ θὰ τολμοῦσα 
νὰ κάνω ἐρώτηση, νὰ πάρω 
ἀπάντηση στὴν ἀπορία μου – θὰ 
ἤμουν ἀδιάκριτος, καὶ δὲν θὰ τὸ 
ἤθελα καθόλου.

Καθὼς ἡ ὥρα περνοῦσε 
εὐχάριστα στὸ ὄμορφο περι-
βάλλον τοῦ σπιτιοῦ, μὲ τὴν 
καλὴ παρέα καὶ τὸ γλυκὸ κρασί, 

ἀπὸ κάποια πόρτα ἐμφανίστη-
καν δύο ἀγοράκια ὁλόξανθα, 
μὲ γαλανὰ μάτια, ἡλικίας δέκα 
μὲ ἕντεκα, ὅπως ὑπολόγισα, 
ἐτῶν, ψηλά, μὲ πολὺ ὡραῖα, 
συμμετρικὰ χαρακτηριστικά, μὲ 
τὸ ἴδιο ὕψος καὶ ὅμοια – μόνο 
μὲ προσοχὴ θὰ μποροῦσες νὰ 
τὰ ξεχωρίσεις. Χαρακτηριστικὴ 
περίπτωση ὁμοιότητας διδύμων.

Μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν παι-
διῶν, ἀναστατώθηκε τόσο πολὺ 
ὁ κ. Νομάρχης, ἄναψε σὰν κόκ-
κινη φωτιὰ τὸ πρόσωπό του, κό-
πηκε ἡ ἀναπνοή του, ἔχασε τὰ 
λόγια του, φοβήθηκα πὼς ἀπὸ 
ὥρα σὲ ὥρα θὰ πάθει ἀνακοπή. 
Σηκώθηκε νὰ περπατήσει, ἔχα-
σε τὴν ἰσορροπία του, ξανάπεσε 
στὴν πολυθρόνα του, σὲ αὐτὴ 
τὴν ἴδια κατάσταση τῆς ἔξαψης.

Δὲν μποροῦσα νὰ καταλά-
βω τί συνέβαινε, γιατί αὐτὴ ἡ 
ἔντονη ἀναστάτωση, γιατί αὐτὴ 
ἡ σύγχυση, ποιὸ ἦταν τὸ κακό. 
Μήπως θυμήθηκε, τότε, στὴν 
πρώτη μας συνάντηση, στὸν 
χῶρο τῆς ἐκκλησίας, ποὺ μοῦ 
εἶχε μιλήσει γιὰ ἕνα παιδί, καὶ 
τώρα εἶναι δύο καὶ ὄχι ἕνα; Εἶναι 
ὅμως τόσο σοβαρὸ τὸ γεγονός, 
ὥστε νὰ κινδυνεύει νὰ τοῦ κο-
πεῖ ἡ ἀνάσα; Τί ἄλλο ἆραγε θὰ 
μποροῦσε νὰ συμβαίνει;

Στὴ μέση τοῦ χώρου τὰ δύο 
παιδιά, ξεψυχισμένος ὁ κ. Νο-
μάρχης στὴν πολυθρόνα του, σὲ 
κάποιο ἄλλο δωμάτιο ἡ κυρία, 
περίμενα ἄβουλος καὶ ἀπορημέ-
νος γιὰ λίγο καὶ ἀναρωτιόμουν 
τί πρέπει νὰ κάνω.

Συνῆλθα ἀπὸ τὴν ἔκπληξή 
μου αὐτή, πλησίασα τὰ παιδιά, 
τὰ πῆρα κοντά μου, καθίσαμε 
μαζὶ σ᾽ ἕνα ντιβάνι. Καὶ αὐτὰ 
ἦταν σαστισμένα, ἀμήχανα, 
ἔβλεπαν μιὰ τὸν κ. Νομάρχη 
καὶ μιὰ ἐμένα, ποιὸς ἆραγε νὰ 
ἤμουνα ἐγὼ κοντά τους καὶ γιατί 
ὁ πατέρας τους, ἀνέκφραστος, 
χωρὶς καμμία ἀντίδραση, παθη-
τικὰ νὰ τὰ παρατηρεῖ. 

Χαμογέλασα στὰ παιδιά, 
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Ὁ χρόνος κυλᾷ στὸν ρυθμό του, σὰν  
ἀνακύκλωση φέρνει καὶ ξαναφέρνει μπροστά 
μας μῆνες μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα, χρόνους μὲ μόνο 

διαφορετικὸ τὸν ἀριθμό, καὶ ἐμεῖς ἀκολου-
θοῦμε σὰν τοὺς παλιοὺς μαύρους σκλάβους, ὁ 
ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλο, μὲ τὶς σκουριασμένες 

σιδερένιες ἁλυσίδες στὰ πόδια.
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ἔπιασα ἁπαλά, φιλικά, τὸ καθέ-
να ἀπὸ τὸ χέρι του, τὰ ρώτησα 
καὶ τὰ δύο πῶς τὰ λένε, ἐμένα 
μὲ λένε κύριο Νίκο. Τὸ ἕνα μοῦ 
ἀπάντησε, «Γιαννάκη», τὸ ἄλλο 
δὲν μοῦ ἀπάντησε. Τὸ ξαναρώ-
τησα, καὶ πάλι δὲν μοῦ ἀπάντη-
σε. Σὲ λίγο ἄκουσα τὴ φωνὴ τῆς 
κυρίας:

– Ποῦ εἶστε, ποῦ πήγατε, για-
τί φύγατε ἀπὸ τὸ δωμάτιό σας;

Μπῆκε σὰν σίφουνας στὸν 
χῶρο ὅπου βρισκόμασταν, 
ἔπιασε τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ χέρι, τὰ 
σήκωσε καὶ προσπαθοῦσε νὰ 
τὰ ὁδηγήσει στὸ δωμάτιό τους. 
Παρατήρησα τὴ στιγμὴ ἐκείνη 
μιὰ ἔμφυτη κινητικὴ ἀστάθεια 
στὸν βηματισμὸ τοῦ ἑνὸς παι-
διοῦ, σὰν νὰ κατέβαλλε εἰδικὴ 
προσπάθεια, φοβισμένα, νὰ 
σταθεῖ ὄρθιο, πιὸ φοβισμένα 
νὰ περπατήσει.

Παρακάλεσα τὴν κυρία νὰ 
ἀφήσει τὰ παιδιὰ κοντά μου, 
νὰ μὴν τὰ πάρει, χαίρομαι ποὺ 
εἶμαι μαζί τους, εἶναι τόσο ὄμορ-
φα, τόσο καλά.  Ἡ παράκλησή 
μου φαίνεται μᾶλλον πὼς εἶχε 
τόνο αὐστηρό, σὰν διαταγή, 
δὲν συνέχισε νὰ ἐπιμένει καὶ 
νὰ ἀντιδρᾷ, καὶ ἔτσι βρεθήκαμε 
ὅλοι μαζὶ στὸ μεγάλο σαλόνι, ὁ 
κ. Νομάρχης, ἡ γυναίκα του, τὰ 
δύο παιδιά τους καὶ ἐγώ.

Ζωηρὸ τὸ ἕνα παιδάκι, ὁ 
Γιαννάκης, ὁμιλητικό, πανέξυ-
πνο, εὐχάριστο, γεμάτο ὄρεξη 
καὶ διάθεση, ρωτοῦσα, καὶ προ-
τοῦ προλάβω νὰ τελειώσω, εἶχε 
ἤδη πάρει τὴν ἀπάντησή του. 
Μοῦ εἶπε γιὰ τὸ σχολεῖό του, τὰ 
μαθήματά του, τοὺς συμμαθητὲς 
καὶ τὶς συμμαθήτριές του, τὶς συ-
μπάθειες καὶ τὶς ἀντιπάθειές του, 
τὴ δασκάλα του ποὺ ἀγαπάει, 
καὶ τὴ Φανούλα, τὴ συμμαθή-
τριά του, ποὺ ὅλο ἤθελε νὰ κά-
θεται κοντά της, γιατὶ εἶναι ἡ πιὸ 
ὄμορφη καὶ ὅλο χαμογελάει.

Σὲ λίγο ὁ Γιαννάκης ἄρχι-
σε καὶ αὐτὸς νὰ μὲ ρωτᾷ ποιὸς 
εἶμαι, ἂν καὶ ἐγὼ ἔχω παιδιά, 

πῶς τὰ λένε, ἂν πηγαίνουν στὸ 
σχολεῖο, ἂν ἀγαποῦν ὅπως καὶ 
αὐτὸς καμιὰ Φανούλα ὄμορφη 
ποὺ ὅλο χαμογελάει, καὶ ἂν 
ἔχουν κανένα ἀδελφάκι, ὅπως 
καὶ αὐτός, ποὺ ὅμως δὲν μιλάει, 
δὲν παίζει, δὲν χαμογελάει καὶ 
δὲν πηγαίνει σχολεῖο, δὲν ξέρει 
ποιήματα καὶ τραγούδια καὶ δύ-
σκολα περπατάει.

Τί νὰ πῶ στὴν ἐρώτηση αὐτή, 
πῶς νὰ ἀπαντήσω σὲ αὐτὸ ποὺ 
ὑπέκρυπτε ἡ ἀπορία του, τί 
ἐξήγηση νὰ δώσω καὶ μὲ ποιὸ 
τρόπο, γιατί τὸ ἀδελφάκι του, 
ὁ Βαγγελάκης, δὲν μιλοῦσε, 
δὲν χαμογελοῦσε, δὲν πήγαινε 

σχολεῖο, δὲν ἔπαιζε μαζί του, 
δὲν ἀγαποῦσε καμιὰ Φανούλα, 
καὶ μιὰ ἄλλη μεγάλη σειρὰ ἀπὸ 
περίεργα «δέν».

Ἐδῶ χρειάζεται ἡ προσεκτική, 
ὑπεύθυνη ἀπάντηση, γιὰ νὰ μὴ 
δημιουργηθεῖ μεγαλύτερη ἀπο-
ρία καὶ σύγχυση στὴν ψυχὴ τοῦ 
παιδιοῦ.  Ἐδῶ ἡ ἀπάντηση δὲν 
εἶναι πλέον μιὰ ἁπλῆ τέχνη, γιὰ 
νὰ ἀποφύγεις τὴ δυσκολία τῆς 
στιγμῆς, εἶναι ὥρα τῆς λεπτῆς 
προσοχῆς.

Νόμιζα ὅτι σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς 
ἐρωτήσεις τοῦ Γιαννάκη θὰ τοῦ 
εἶχαν δοθεῖ οἱ ἀναγκαῖες καὶ 

σωστὲς ἀπαντήσεις ἀπὸ τοὺς 
γονεῖς του.  Ἀλλὰ γιὰ μὲ ρωτάει, 
σημαίνει ὅτι δὲν εἶχε λάβει ἀπα-
ντήσεις στὶς ἐρωτήσεις του, καὶ 
ἔτσι στὴν ψυχή του παρέμεναν 
ἄλυτες οἱ ἀπορίες. Καὶ οἱ ἄλυ-
τες ἀπορίες πάντα ὡς κατάλοιπο 
ἔχουν τὸ κενό. 

Τὸ λάθος τοῦ κ. Νομάρχη καὶ 
τῆς γυναίκας του. Δὲν τόλμησαν 
νὰ δεχθοῦν καὶ νὰ ἀντιμετωπί-
σουν τὸ πρόβλημα ποὺ τοὺς συ-
νεῖχε, φοβήθηκαν τὴν ἀλήθεια 
τῆς πραγματικότητας. Τρόμαξαν 
στὴ θέα τοῦ διαφορετικοῦ παι-
διοῦ.  Ἄφησαν καὶ οἱ δυὸ τὴν 
ψυχή τους νὰ κατακλυσθεῖ ἀπὸ 

θλίψη γιὰ τὸ γεγονός. μὲ μελαγ-
χολία, στεναχώρια καὶ κλάμα ἡ 
κάθε τους μέρα.

Κλείδωσαν τὸ παιδὶ στὸ δω-
μάτιό του, νὰ μὴν ὑπάρχει γιὰ 
τοὺς τρίτους, νὰ μὴν τὸ ξέρουν, 
νὰ μὴν τὸ βλέπουν οἱ ἄλλοι, σὰν 
νὰ μὴν ὑπῆρχε δεύτερο παιδί. 
Αἰχμάλωτοι τῆς ἀπελπισίας 
ποὺ μόνοι τους δημιούργησαν, 
ἀνέτρεψαν τὸ πρόγραμμά τους, 
ἀπομονώθηκαν ἀπὸ τὸ περιβάλ-
λον, ἔνιωθαν ἔνοχοι γιὰ κάτι γιὰ 
τὸ ὁποῖο δὲν εἶχαν εὐθύνη, μει-
ωμένοι ὡς ζευγάρι γιὰ τὸ πρό-
βλημά τους, διάχυτος ὁ φόβος 
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Ὀφείλουμε ὑπεύθυνα νὰ πληροφορηθοῦμε  
καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι μέσα  

στὸ ἐνδο-οικογενειακό μας πλαίσιο, ἀλλὰ  
καὶ στὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ περιβάλλον,  
τό «εἰδικό» παιδὶ δὲν ἀποτελεῖ ἕνα ἁπλὸ 
 καὶ μόνο βιολογικὸ ἄθροισμα κυττάρων,  

μιὰ ἁπλῶς προβληματικὴ βιολογικὴ μονάδα 
μέσα στὴν κτίση, ἀλλὰ ἀντίθετα εἶναι ἡ ζωντανὴ 

εἰκόνα τοῦ Δημιουργοῦ, πλασμένη κατὰ  
τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, μὲ πνεῦμα Θεοῦ.
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γιὰ τὴν τυχὸν κοινολόγηση τῆς 
περιπτώσεως τοῦ παιδιοῦ τους. 

Ἔτσι περνοῦσαν οἱ μέρες 
τους. Νόμιζαν πὼς εἶναι ντροπὴ 
ἡ ὕπαρξη ἑνὸς παιδιοῦ «εἰδι-
κοῦ» μέσα στὴν οἰκογένεια, 
ἑνὸς δηλαδὴ παιδιοῦ ποὺ ἀπο-
κλίνει ἀπὸ τὸ φυσιολογικό, καὶ 
διατηροῦσαν τὴν ἐντύπωση ὅτι 
αὐτὴ ἡ ντροπὴ τοὺς ἀκολουθεῖ 
σὲ κάθε τους ἐκδήλωση καὶ κα-
ταγράφεται εἰς βάρος τους ἀπὸ 
τοὺς ὑπολοίπους.

Ἀπευθύνθηκα στὴν κυρία καὶ 
τῆς εἶπα ὅτι οὔτε ἡ κατάθλιψη 
οὔτε τὸ καθημερινό της κλάμα 
ἔχουν θέση καὶ σὲ τίποτα δὲν 
βοηθοῦν.  Ἡ ὕπαρξη στὴν οἰκο-
γένεια ἑνὸς «εἰδικοῦ» παιδιοῦ 
εἶναι σὰν πρόβλημα ὅπως ὅλα 
τὰ ἄλλα προβλήματα ποὺ μᾶς 
ἀκολουθοῦν.  Ὅσο ψύχραιμα 
καὶ μὲ ὅποιο θάρρος ἀντιμετω-
πίζουμε τὰ ἄλλα προβλήματα, 
ὅταν μᾶς ἔρθουν καὶ δὲν εἶναι 
ἀπὸ τὰ εὐχάριστα, ἔτσι, κατὰ τὸν 
ἴδιο τρόπο ἀντιπαλεύουμε καὶ 
αὐτό.  Ὁπλιζόμαστε μὲ ἀντοχή, 
ἤρεμη ἀποφασιστικότητα καὶ 
θέληση νὰ περάσουμε τὸ δυ-
νατὸ ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ καὶ 
νὰ φθάσουμε στὴν ἀντίπερα 
ὄχθη, χωρὶς νὰ χαθοῦμε ἢ νὰ 
πνιγοῦμε.

Τὸ παιδὶ δὲν τὸ φυλακίζουμε 
στὸ δωμάτιό του, δὲν τὸ ἀπομο-
νώνουμε, δὲν ἀποκόπτουμε τὶς 
διόδους ἐπικοινωνίας του μὲ τὸ 
σύνολο τοῦ περιβάλλοντός μας, 
δὲν τὸ ἀφήνουμε στὴν τύχη του, 
μὲ μόνη του παρέα τὸν οἶκτό μας 
γι᾽ αὐτό.  Ὅ,τι χειρότερο μπορεῖ 
νὰ συμβεῖ εἶναι ἡ μόνιμη καὶ 
συνεχὴς ἐπίδειξη οἴκτου γιὰ ἕνα 
τέτοιο παιδὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ 
περιβάλλουν. Δὲν χρειάζεται τὸν 
οἶκτο μας, ὄχι, σὲ καμμία περί-
πτωση.  Ὁ οἶκτος δὲν ὠφελεῖ, 
δὲν θεραπεύει, τίποτα δὲν προ-
σθέτει, δὲν διορθώνει, προξενεῖ 
ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις καὶ ἀπογο-
ήτευση, ἑπομένως μόνο βλάπτει.

Θὰ ἀποβάλουμε λοιπὸν κάθε 

εἴδους ἀρνητική μας συμπερι-
φορά, κάθε εἴδους ὑποκριτικὸ 
τρόπο ἐνδιαφέροντος καὶ προ-
σέγγισής του, θὰ τὸ πλησιάσου-
με θαρρετὰ καὶ ὅμοια ὅπως τὸ 
ἄλλο μας παιδί, ἀλλὰ μὲ ὑπεύ-
θυνη πληροφόρηση γιὰ τὸ εἶδος 
τῆς φροντίδας καὶ τὸ εἶδος τῆς 
συμπεριφορᾶς ποὺ ἀπαιτεῖται.

Καμμία ὑπερβολὴ οὔτε στὴ 
μορφὴ καὶ στὸν τρόπο τῆς ἀγά-
πης μας, καμμία ὑπερβολὴ στὴν 
ἐπίδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντός μας, 
γιὰ τὴν ἀποφυγὴ πρόκλησης 
ἀντίστροφων συμπεριφορῶν.  
Μὲ ἰσόρροπη τακτική, ἀκολου-
θοῦμε τὸ πρόγραμμα τῆς οἰκογέ-
νειας, σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίπο-
τα τὸ φοβερό, γιατὶ πράγματι δὲν 
συμβαίνει. Δὲν ἀνατρέπουμε τὸν 
ρυθμὸ τῆς ζωῆς τῶν ὑπόλοιπων 
μελῶν, συνεχίζουμε μὲ φυσιο-
λογικὸ τρόπο τὸν βηματισμὸ τῆς 
συνήθους πορείας μας, φροντί-
ζοντας ταὐτόχρονα τό «εἰδικό» 
παιδί, μὲ εἰδικὸ πρόγραμμα, ποὺ 
παίρνουμε ἀπὸ τοὺς εἰδικούς.

Δὲν ντρεπόμαστε γιὰ τὴν 
ὕπαρξη τοῦ «εἰδικοῦ» παιδιοῦ 
στὸ σπίτι μας, στὴν οἰκογένειά 
μας, ὡς μέλους τοῦ συνόλου.  
Ὀφείλουμε ὑπεύθυνα νὰ πλη-
ροφορηθοῦμε καὶ νὰ συνειδη-
τοποιήσουμε ὅτι μέσα στὸ ἐνδο-

οικογενειακό μας πλαίσιο, ἀλλὰ 
καὶ στὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ πε-
ριβάλλον, τό «εἰδικό» παιδὶ δὲν 
ἀποτελεῖ ἕνα ἁπλὸ καὶ μόνο βιο-
λογικὸ ἄθροισμα κυττάρων, μιὰ 
ἁπλῶς προβληματικὴ βιολογικὴ 
μονάδα μέσα στὴν κτίση, ἀλλὰ 

ἀντίθετα εἶναι ἡ ζωντανὴ εἰκό-
να τοῦ Δημιουργοῦ, πλασμένη 
κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, μὲ 
πνεῦμα Θεοῦ.

Μὲ τὴ συνειδητὴ ἀποδοχὴ 
τῆς ἀλήθειας αὐτῆς, παύουμε νὰ 
πνιγόμαστε μέσα στὸ ἄγχος ποὺ 
μόνοι μας δημιουργοῦμε, δὲν 
χανόμαστε στὴν ἀπεραντοσύνη 
τῆς ἀπελπισίας ποὺ μᾶς συνέχει, 
δὲν ἀρνούμαστε τὴν πραγματι-
κότητα, τὴν ἀποδεχόμαστε μὲ 
σεβασμὸ καὶ ἀγάπη. Πιστεύουμε 
ὅτι τὸ παιδὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα λο-
γικὸ κάτοπτρο ποὺ ἀντανακλᾷ 
τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, διαφορετικὰ 
γινόμαστε μόνοι μας ἐχθροὶ τοῦ 
ἀληθινοῦ μας ἑαυτοῦ καὶ κατα-
στροφεῖς τοῦ κόσμου.

Ὅση ὥρα μιλοῦσα καὶ ἔλε-
γα τὰ παραπάνω στὴν ἀγαπητὴ 
καθ᾽ ὅλα τὰ ἄλλα κυρία, ὁ Βαγ-
γελάκης ἦταν δίπλα μου, κοντά 
μου, μέσα στὴν ἀγκαλιά μου. 
Συνεχῶς τὰ μάτια του ἦταν ἐπά-
νω μου. Παρακολουθοῦσε μὲ 
ξεχωριστὴ προσοχὴ ὅ,τι γινόταν 
ἐκείνη τὴ στιγμὴ μπροστά του, 
συμμετεῖχε καὶ ζοῦσε τὰ γεγονό-
τα, ἀντιλαμβανόταν ὅτι συζητού-
σαμε γι᾽ αὐτόν, καταλάβαινε τὴ 
δική μου ἔξαψη καὶ ταὐτόχρονα 
τὴν ἀμηχανία τοῦ κ. Νομάρχη 
καὶ τῆς γυναίκας του.

Κάποια στιγμὴ ἠρέμησε ἡ 
κυρία, συνῆλθε ὁ κ. Νομάρχης, 
κατάλαβε τὴ διαφορὰ ὁ μικρὸς 
Βαγγελάκης.  Ἔφυγε ἀπὸ κοντά 
μου, μὲ τὰ ἀσταθῆ βηματάκια 
του πῆγε στὸ δωμάτιό του καὶ 
ξαναγύρισε σὲ λίγο καὶ πάλι δί-
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Ἡ μεγαλύτερη συγκίνηση ποὺ μπορεῖ νὰ δεχθεῖ 
κανεὶς εἶναι ἡ ἀγάπη ἑνὸς μικροῦ, ἀνήμπορου, 
«εἰδικοῦ» παιδιοῦ, ποὺ ἐκφράζεται μὲ ὅποιο 

τρόπο τὸ παιδὶ αὐτὸ μπορεῖ.
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πλα μου. Μοῦ ἔφερε ἕνα μικρὸ 
μεταλλικὸ κόκκινο αὐτοκινητάκι 
ἀπὸ τὰ παιχνίδια του, ἅπλωσε 
τὸ χέρι του καὶ μὲ ὅλη του τὴν 
ἀθωότητα μοῦ τὸ προσέφερε. 
Δεῖγμα τῆς ἀγάπης του γιὰ μέ-
να, ποὺ τὸν ὑπερασπίστηκα μὲ 
πάθος.

Αἰφνιδιάστηκα, δὲν μπο-
ροῦσα νὰ πιστέψω καὶ νὰ ἀντι-
ληφθῶ τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς 
τοῦ μικροῦ αὐτοῦ, ἀδύναμου 
«εἰδικοῦ» παιδιοῦ τῆς στιγμῆς 
ἐκείνης, ποὺ περίμενε κάποιον 
νὰ δώσει τὴ μάχη γιὰ λογα-
ριασμό του. Μὲ τὴ μάχη αὐτή, 
νὰ σπάσει τὶς ἁλυσίδες του, νὰ 
τὸ βοηθήσει νὰ φύγει ἀπὸ τὴν 
αἰχμαλωσία του, νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴ 
φυλακὴ τοῦ δωματίου του, νὰ 
μπεῖ ἰσότιμο μέλος στὴν οἰκογέ-
νεια καὶ στὸ περιβάλλον του, νὰ 
κερδίσει τὴ νίκη ποὺ περίμενε 
ἀνήμπορο τόσο καιρό.

Δὲν μποροῦσα νὰ μὴν ἀντα-
ποδώσω τὸ δῶρο. Τὸ μόνο ποὺ 
εἶχα ἐπάνω μου ἐκείνη τὴ στιγμὴ 
ἦταν ἕνα ὡραῖο, ἀκριβό, λευκὸ 
στυλό. Χωρὶς δεύτερη σκέψη 
τοῦ τὸ προσέφερα, τὸ δέχθηκε, 
μοῦ χαμογέλασε καὶ μὲ τὸ ἀνοι-
γόκλειμα τῶν ματιῶν του μοῦ 
εἶπε εὐχαριστῶ.

Δώσαμε τὰ χέρια, τοῦ εἶπα 
ὅτι φεύγω, δὲν τὸν ξεχνῶ, τὸν 
ἀγαπῶ, θὰ μαθαίνω νέα του, 
καὶ τὸν ἑπόμενο χρόνο, τὴν 
ἴδια ἀκριβῶς μέρα καὶ τὴν ἴδια 
ἀκριβῶς ὥρα, θὰ κτυπήσω τὸ 
κουδούνι τοῦ σπιτιοῦ του, θὰ 
περιμένω νὰ μοῦ ἀνοίξει ὁ ἴδιος, 
νὰ ἰδωθοῦμε ξανά, νὰ τὰ ποῦμε 
καὶ πάλι οἱ δυό μας.

Τὸν ἄλλο χρόνο, τὴν ἴδια 
ἀκριβῶς μέρα καὶ ὥρα, πατοῦσα 
τὸ κουδούνι τῆς πόρτας τοῦ 
σπιτιοῦ τοῦ μικροῦ Βαγγελάκη.  
Ἤμουν ψυχικὰ προετοιμασμένος 

καὶ ἕτοιμος νὰ ἀντικρύσω ἕνα 
ἄλλο παιδί, διαφορετικὸ ἀπὸ 
ἐκεῖνο τῆς περσινῆς χρονιᾶς. Καὶ 
δικαιώθηκα.

Μόλις ἄνοιξε ἡ μεγάλη 
ἐξώπορτα, ὄρθιος, πρῶτος ἀπ᾽ 
ὅλους, ὁ Βαγγελάκης, ὄμορφα 
ντυμένος, μὲ βεβαιότητα στὸν 
ἑαυτό του. Στὸ ἕνα του χέρι κρα-
τοῦσε τὸ λευκὸ στυλὸ ποὺ τοῦ 
εἶχα χαρίσει, δεῖγμα τῆς φιλίας 
μας ποὺ δὲν ξεχνοῦσε, καὶ στὸ 
ἄλλο ἕναν φάκελλο.

Μοῦ προσέφερε τὸν φάκελ-
λο, μοῦ χαμογέλασε καὶ μὲ τὰ 
μάτια του μοῦ ἔκανε νεῦμα νὰ 
τὸν ἀνοίξω. Τὸν ἄνοιξα, ἔβγαλα 
ἀπὸ μέσα του ἕνα λευκὸ χαρτί, 
εἶχε γράψει μὲ τὰ χέρια του μιὰ 
σειρά: «Κύριε Νίκο, σᾶς ἀγαπῶ».

Δὲν τὸ πίστευα, ἀναστατώθη-
κα, βούρκωσα, κόπηκε ἡ φωνή 
μου.  Ἡ μεγαλύτερη συγκίνηση 
ποὺ μπορεῖ νὰ δεχθεῖ κανεὶς 
εἶναι ἡ ἀγάπη ἑνὸς μικροῦ, ἀνή-
μπορου, «εἰδικοῦ» παιδιοῦ, ποὺ 
ἐκφράζεται μὲ ὅποιο τρόπο τὸ 
παιδὶ αὐτὸ μπορεῖ.

Ἀπὸ τὴ μοναδική του ἀρχικὴ 
δυνατότητα, νὰ ἐκφράζει τὰ συ-
ναισθήματά του καὶ νὰ μιλάει 
ἀποκλειστικὰ μὲ τὰ μάτια του, 

τώρα μπορεῖ νὰ στέλνει τὰ μη-
νύματά του καὶ μὲ τὸν πρόσθετο 
αὐτὸ τρόπο.

Ἀγαπητὲ Βαγγελάκη, οἱ δυό 
μας κερδίσαμε μιὰ νίκη. Χαίρο-
μαι ἀφάνταστα πολύ, ἐσὺ μοῦ 
χάρισες τὴν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς 
χαρᾶς καὶ αὐτῆς τῆς νίκης. Μιὰ 
ἐπιτυχία, ὅταν κερδίζεται γιὰ 
λογαριασμὸ ἑνὸς παιδιοῦ ποὺ 
δὲν μπορεῖ μόνο του νὰ ἀγωνι-
σθεῖ, ποὺ δὲν ἔχει τὸν τρόπο νὰ 
κερδίσει αὐτὰ ποὺ δικαιοῦται, 

ἀλλὰ τὸ ἴδιο σοῦ προσφέρει τὸ 
δικαίωμα νὰ παλέψεις γι᾽ αὐτό, 
εἶναι νίκη μεγάλη, νίκη ποὺ κα-
ταγράφεται, νίκη ποὺ ἀπὸ μόνη 
της διδάσκει.

Ἀκόμα καὶ σήμερα, στὸ γρα-
φεῖό μου, κρατῶ τὸ λευκὸ αὐτὸ 
χαρτάκι, τὸ διαβάζω συχνά, γιὰ 
νὰ μπορῶ νὰ συγκινοῦμαι ἀπὸ 
χαρά.

Σὲ λίγες μέρες τοῦ ἔστειλα 
καὶ γώ, μέσα σὲ ἕνα φάκελλο, 
ἕνα λευκὸ χαρτάκι, καὶ τοῦ 
ἔγραφα:

«Βαγγελάκη, καὶ ἐγὼ σὲ 
ἀγαπῶ, πάντα σὲ θυμᾶμαι, δὲν 
σὲ ξεχνῶ».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ
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Μιὰ ἐπιτυχία, ὅταν κερδίζεται γιὰ λογαριασμὸ 
ἑνὸς παιδιοῦ ποὺ δὲν μπορεῖ μόνο του  
νὰ ἀγωνισθεῖ, ποὺ δὲν ἔχει τὸν τρόπο  

νὰ κερδίσει αὐτὰ ποὺ δικαιοῦται, ἀλλὰ τὸ ἴδιο 
σοῦ προσφέρει τὸ δικαίωμα νὰ παλέψεις 

 γι᾽ αὐτό, εἶναι νίκη μεγάλη, νίκη ποὺ  
καταγράφεται, νίκη ποὺ ἀπὸ μόνη της διδάσκει.
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Ἕνας ἐπικίνδυνος 
«βομβαρδισμός»... ἀγάπης!

Οἱ κοινωνίες τοῦ λεγόμε-
νου Δυτικοῦ Κόσμου 
χαρακτηρίζονται, ἐκτὸς 

τῶν ἄλλων, ἀπὸ τὴν ὑπερβολὴ 
σὲ πολλὲς ἐκδηλώσεις τῆς κα-
θημερινότητας.  Ἐπιδεικνύουν 
μιὰ ἀπληστία κάθε μορφῆς, 
καθὼς καὶ ἔλλειψη ὀρθῆς κρί-
σης σὲ πρωτοβουλίες καὶ σὲ 
πράξεις, χωρὶς νὰ ὑπολογίζονται 
οἱ συνέπειες –βραχυχρόνιες ἢ 
μακροχρόνιες– ποὺ θὰ ἀκο-
λουθήσουν.  Ὅταν μάλιστα οἱ 
συνέπειες αὐτὲς ἀφοροῦν στὸ 
πιὸ εὐαίσθητο τμῆμα τῆς κοινω-
νίας, ποὺ εἶναι τὰ παιδιά, τότε 
οἱ εὐθύνες τῶν ἐνηλίκων εἶναι 
ἀπροσμέτρητες.

Ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα-προβλή-
ματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς 
εἰδικούς, παιδαγωγούς, ψυχο-
λόγους καὶ παιδοψυχιάτρους, 
εἶναι τὸ εἶδος, ἡ ποιότητα καὶ ἡ 
ποσότητα τῶν παιχνιδιῶν ποὺ 
ἔχει στὴ διάθεσή του τὸ σημε-
ρινὸ παιδί.

Οἱ στατιστικὲς τῶν τριῶν τε-
λευταίων ἐτῶν δίνουν ἀξιόλο-
γες καὶ διαφωτιστικὲς πληρο-
φορίες. Στὸ  Ἡνωμένο Βασίλειο 
( Ἀγγλία), μεταξὺ  Ἰουλίου τοῦ 
2013 καὶ  Ἰανουαρίου τοῦ 2014, 
μόνο ἡ ἑταιρεία παιδικῶν παι-
χνιδιῶν Ebay πωλοῦσε ἡμερη-
σίως 12.623 –ἢ ἑπτὰ φιγοῦρες 
ἀνὰ δευτερόλεπτο– Pocemon, 
Χάρυ Πότερ κτλ. Παγκοσμίως ἡ 
δαπάνη γιὰ τὴν ἀγορὰ παιδικῶν 
παιχνιδιῶν τὸ 2013 ἀνῆλθε στὰ 
78,31 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Γιὰ κάθε παιδὶ ἡ ἐτήσια δαπάνη 
σὲ δολάρια γιὰ τὸ ἴδιο ἔτος ἦταν 
γιὰ τὴν Αὐστραλία 448, γιὰ τὸ 
Ἡνωμένο Βασίλειο 438, γιὰ τὶς 

Η.Π.Α. 371, γιὰ τὴ Γαλλία 358. 
Γιὰ τὴν πατρίδα μας, παρ᾽ ὅλη 
τὴν οἰκονομική της κρίση, ἡ 
ἀγορὰ τῶν παιδικῶν παιχνιδιῶν 
κατὰ τὸ 2014 ἔκλεισε μὲ ἄνοδο 
πωλήσεων 7%.

Εἶναι ὅμως ἀναγκαῖα τὰ τόσα 
πολλὰ παιχνίδια γιὰ τὰ παιδιά 
μας; Γιατί πρέπει νὰ βομβαρδί-
ζονται, χωρὶς ὑπερβολή, μὲ τόση 
πληθώρα παιχνιδιῶν;  Ὁ ψυχο-
λόγος καὶ συγγραφέας Oliver 

James δηλώνει ὅτι: «Τὰ παιδιὰ 
δὲν χρειάζονται μιὰ τεράστια 
συλλογὴ παιχνιδιῶν. Τὰ περισ-
σότερα παιδιὰ χρειάζονται ἕνα 
ἀρκουδάκι ὡς ἀντικείμενο μετά-
βασης, ποὺ 
τὸ παίρνουν 
παντοῦ. Κά-
θε τι ἄλλο 
εἶναι γέννη-
μα κοινωνι-
κοῦ θέλω».

Ἡ δήλω-
ση αὐτὴ δὲν 
πρέπει  νὰ 
ἀ γ ν ο η θ ε ῖ , 

ἂν λάβουμε ὑπόψη μας καὶ τὰ 
συμπεράσματα στὰ ὁποῖα κατέ-
ληξαν οἱ Γερμανοὶ R. Stick καὶ 
E. Schubert, ὑπεύθυνοι Δημό-
σιας  Ὑγείας, ὕστερα ἀπὸ ἐφαρ-
μογὴ σχετικοῦ προγράμματος 
γιὰ διάστημα τριῶν μηνῶν σὲ 
νηπιαγωγεῖο ὅπου ἀπουσία-
ζαν παντελῶς τὰ παιχνίδια: ὅτι 
δηλαδὴ τὰ παιχνίδια δὲν εἶναι 
ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ παίζουν τὰ 
παιδιὰ δημιουργικὰ καὶ νὰ νιώ-

θουν εὐτυχισμένα. Στὴ σύγχρο-
νη ὅμως πραγματικότητα, ὅπου 
καὶ οἱ δύο γονεῖς ἐργάζονται καὶ 
εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ βρίσκο-
νται πολλὲς ὧρες μακριὰ ἀπὸ 
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 Ὅταν ἐμεῖς δίνουμε συνεχῶς, ἐμποδίζουμε  
τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν τὴν ἔννοια τοῦ «ἀρκετά». 

Χωρὶς ὅρια, τὰ παιδιὰ θέλουν ὅλο  
καὶ περισσότερα. Οὐδέποτε ἱκανοποιοῦνται  

μὲ αὐτὰ ποὺ ἔχουν. Βρίσκονται σὲ ἕνα φαῦλο 
κύκλο! Αὐτὸ ποὺ ἔχουν δὲν εἶναι ποτὲ ἀρκετό. 

πάντα ἐπιδιώκουν νὰ ἔχουν κάτι ἄλλο.
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τὸ σπίτι καὶ τὰ παιδιά τους, ἰδί-
ως οἱ μητέρες, προσπαθοῦν νὰ 
κατασιγάσουν τὶς ἐνοχές τους μὲ 
τὸ νὰ ὑπερφορτώνουν τὰ παιδιά 
τους μὲ πληθώρα παιχνιδιῶν, 
τὰ ὁποῖα εἶναι πολλὲς φορὲς 
ἐντελῶς ἀκατάλληλα. 

Τὰ πολλὰ παιχνίδια προξε-
νοῦν πληθώρα ἀρνητικῶν ἐπι-
πτώσεων στὰ παιδιά:

– Τὰ ἀποτρέπουν ἀπὸ τὸ 
νὰ παίζουν μὲ ἀντικείμενα κα-
θημερινῆς χρήσης. Αὐτὸ ὅμως 
εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους 
τρόπους, γιὰ νὰ ἀναπτύξουν τὸ 
δημιουργικὸ δυναμικό τους.

– Πολλὰ παιχνίδια ἔχουν ἤδη 
προκαθορισμένα χαρακτηριστι-
κά, καὶ τὰ παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ 
ἐπέμβουν, γιὰ νὰ τὰ ἀλλάξουν.

– Τὰ παιδιὰ μπορεῖ νά... 
«χαλάσουν». Δίνοντάς τους 
ἀπεριόριστα παιχνίδια, μπορεῖ 
νὰ ἐνθαρρύνουμε τὴν αἴσθηση 
τοῦ δικαιώματος. Τὰ ἐθίζουμε 
στὸ νὰ περιμένουν, ἴσως καὶ νὰ 
ἀπαιτοῦν, καὶ ἀπογοητεύονται, 
ἂν λάβουν κάτι λιγώτερο ἀπὸ 
ὅ,τι προσδοκοῦσαν.  Ὅταν ἐμεῖς 
δίνουμε συνεχῶς, ἐμποδίζουμε 
τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν τὴν ἔννοια 
τοῦ «ἀρκετά». Χωρὶς ὅρια, τὰ 
παιδιὰ θέλουν ὅλο καὶ περισσό-
τερα. Οὐδέποτε ἱκανοποιοῦνται 
μὲ αὐτὰ ποὺ ἔχουν. Βρίσκονται 
σὲ ἕνα φαῦλο κύκλο! Αὐτὸ ποὺ 
ἔχουν δὲν εἶναι ποτὲ ἀρκετό. πά-
ντα ἐπιδιώκουν νὰ ἔχουν κάτι 
ἄλλο.  Ἔτσι ὅμως τὰ ἐθίζουμε «ἐξ 
ἁπαλῶν ὀνύχων» στὴν πλεονε-
ξία, μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες 
γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ χαρακτῆρά 
τους καὶ τὴ στάση τους ἀπέναντι 
στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ στὶς ἀξίες 
τῆς ζωῆς.

– Πάρα πολλὰ παιχνίδια μπο-
ρεῖ νὰ ὁδηγήσουν σὲ αἰσθητη-
ριακὴ ὑπερφόρτωση. Στὰ μάτια 
ἑνὸς βρέφους ἢ μικροῦ παιδιοῦ, 
τὰ πάντα εἶναι καινούργια. Μιὰ 
ἐπίσκεψη σ᾽ ἕνα κατάστημα παι-
χνιδιῶν μπορεῖ νὰ τὸ κουράσει, 
διότι εἶναι μιὰ ἀτέρμονη ροὴ νέ-

ων πραγμάτων. Τὸ ἴδιο ἰσχύει 
καὶ γιὰ τὴν πληθώρα τῶν παιχνι-
διῶν στὸ παιδικό του δωμάτιο.

– Λιγώτερα παιχνίδια ὁδη-
γοῦν σὲ μεγαλύτερη συνεργασία 
τὰ ἀδέλφια μεταξύ τους ἀπ᾽ ὅ,τι 
ἐσφαλμένα πιστεύουν πολλοὶ 
γονεῖς.  Ἡ ἔλλειψη ὁδηγεῖ σὲ κα-
λύτερη συνεργασία. Τὰ παιδιὰ 
ἀναγκάζονται νὰ συνεργαστοῦν 
καὶ νὰ μοιραστοῦν τὸν χρόνο 
χρήσης τοῦ παιχνιδιοῦ, πρᾶγμα 
ποὺ δὲν θὰ τὸ ἔκαναν ποτέ, ἂν 
τὸ καθένα εἶχε τὸ δικό του παι-
χνίδι.  Ἔτσι, τὰ παιδιὰ ἀναπτύσ-

σουν διαπροσωπικὲς σχέσεις, 
δημιουργοῦν φιλίες. Στὰ παιδιὰ 
ποὺ μεγαλώνουν ἔτσι ὑπάρχει 
μεγαλύτερη πιθανότητα ἀκα-
δημαϊκῆς ἐπιτυχίας καὶ ὁμαλῆς 
κοινωνικῆς προσαρμογῆς κατὰ 
τὴν ἐνηλικίωση. Φυσικά, εἶναι 
σημαντικὸ γιὰ τὰ παιδιὰ νὰ 
ἔχουν καὶ τὰ δικά τους, ἰδιαίτερα 
παιχνίδια.  Ἐνθαρρύνουμε ὅμως 
καὶ τὸ μοντέλο τῆς σειρᾶς στὴ 
χρήση τοῦ παιχνιδιοῦ, καὶ ὄχι 
τῆς νοοτροπίας «αὐτὸ εἶναι δικό 
μου καὶ αὐτὸ εἶναι δικό σου».

– Λιγώτερα παιχνίδια συντε-
λοῦν στὴν ἄσκηση καλύτερης 
φροντίδας, προσοχῆς καὶ διάρ-
κειας τῶν παιχνιδιῶν. Συνήθειες 
ποὺ θὰ χαρακτηρίζουν τὸ παιδὶ 
καὶ στὴ συνέχεια τῆς ζωῆς του.

– Λιγώτερα παιχνίδια σημαί-
νει ἀναζήτηση τῆς χαρᾶς σὲ μὴ 
ὑλικὰ πράγματα ἢ ἐμπειρίες. 
Αὐτὸ ὠθεῖ τὰ παιδιὰ στὴν ἀνά-
γνωση βιβλίων, καὶ γενικὰ στὴν 

τέχνη, ὅπως ἡ ζωγραφική, ἡ 
μουσική, ἡ δημιουργικὴ γραφή.

Ἐπιβράβευση τῶν παιδιῶν 
μὲ παιχνίδια γιὰ κάποια ἐπιτυχία 
τους, γιὰ σωστὴ συμπεριφορὰ 
ἢ γιὰ καλές τους πράξεις μπο-
ρεῖ νὰ στείλει τὸ μήνυμα ὅτι ἡ 
ἱκανοποίηση βρίσκεται μόνο στὰ 
ὑλικὰ πράγματα. Οἱ ἀμοιβὲς ἐκ 
μέρους τῶν γονέων πρὸς τὰ 
παιδιά τους δὲν συνεπάγονται 
ὁπωσδήποτε μιὰ ἐπίσκεψη σὲ 
ἕνα κατάστημα παιδικῶν παιχνι-
διῶν. Μιὰ ζεστὴ ἀγκαλιά, ἕνας 
ἁπλὸς ἔπαινος, ἕνας περίπατος, 

ἕνα κατάλληλο βιβλίο εἶναι 
πολὺ προτιμώτερες ἀμοιβές.  
Ὅταν δὲν τονίζονται τὰ παιχνί-
δια ὡς ἡ ἀπόλυτη ἀνταμοιβή, 
τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ ἀνακαλύ-
ψουν τὶς ἀξίες τῆς ζωῆς σὲ ἄλλα 
πεδία καὶ νὰ τὶς ἐνστερνιστοῦν.

Ὁ Kim John Payne, συγγρα-
φέας καὶ σύμβουλος ἐκπαίδευ-
σης, τονίζει: « Ὅταν ἔχεις λιγώ-
τερα παιχνίδια –καὶ τὸ ἔχω δεῖ 
ἐπανειλημμένως– τὰ πράγματα 
ποὺ ἔχεις πρέπει νὰ μεταμορφώ-
νονται ἀπὸ κάτι σὲ κάτι ἄλλο, κι 
ὕστερα σὲ κάτι ἄλλο». Καὶ συνε-
χίζει: «Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ εἶναι 
δημιουργικά, ὅταν παίζουν, καὶ 
νὰ συμπεριλαμβάνουν τὸ ἕνα 
τὸ ἄλλο στὴ δημιουργικότητα.  
Ἔτσι ἔχεις παιδιὰ ποὺ παίζουν 
πολὺ καλύτερα μαζὶ καὶ δὲν 
χρειάζονται τὴν τηλεόραση ὡς 
babysitter (νταντά)».

ΑΘΑΝ. ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ

K
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Ἐπιβράβευση τῶν παιδιῶν μὲ παιχνίδια  
γιὰ κάποια ἐπιτυχία τους, γιὰ σωστὴ  

συμπεριφορὰ ἢ γιὰ καλές τους πράξεις μπορεῖ 
νὰ στείλει τὸ μήνυμα ὅτι ἡ ἱκανοποίηση  

βρίσκεται μόνο στὰ ὑλικὰ πράγματα. 
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Τριπλὴ προσφορὰ ἀγάπης 
Ἀληθινὴ ἱστορία

Ὁ ἐφημέριος ἔνιωθε ἀρκετὰ 
πιεσμένος σχετικὰ μὲ τὸ 
ἔργο ἀνοικοδόμησης 

πνευματικοῦ κέντρου τῆς ἐνο-
ρίας του.  Ὁ ἐπίσκοπος στὴν 
τελευταία του ἐπίσκεψη εἶχε ζη-
τήσει ἐπίμονα νὰ ἀνεγερθεῖ ἕνας 
χῶρος ὅπου θὰ μποροῦσαν νὰ 
γίνονται πολλὲς ἐκδηλώσεις καὶ 
συνάξεις τῆς ἐνορίας.

Ἦταν γύρω στὸ 2008, τότε 
ποὺ ἡ κρίση σιγὰ σιγὰ ἄρχιζε νὰ 
συζητιέται, καὶ σὲ λίγο θὰ ἔκανε 
τὴν ἐμφάνισή της στὴν καθημερι-
νή μας ζωή... Πολὺ προβληματι-

σμένος λοιπὸν ὁ ἱερέας, σὲ αὐτὴ 
τὴν κωμόπολη κάπου στὴν  Ἀνα-
τολικὴ  Ἀττική, δὲν ἤξερε πραγ-
ματικὰ πῶς νὰ ξεκινήσει αὐτὸ τὸ 
ἔργο καὶ μὲ τί ὑποστήριξη...

Αὐτή του τὴ δύσκολη θέ-
ση ἔνιωσε μιὰ εὐσεβὴς κυρία, 
ἀρκετὰ εὐκατάστατη, ποὺ ὅμως 
σκοπὸς τῆς ζωῆς της, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴ δημιουργία μιᾶς καλῆς οἰκογέ-
νειας, ἦταν νὰ συμπαραστέκεται 
ὅπου ὑπῆρχε ἀνάγκη: παιδιὰ σὲ 
δύσκολη κατάσταση, ἀνάπηρες 
γυναῖκες, φτωχὲς οἰκογένειες, 
παντοῦ βοηθοῦσε συστηματικά. 

Πλησιάζει λοιπὸν τὸν ἱερέα, 
ποὺ γνώριζε πολὺ καλά, καὶ τοῦ 
ζητάει νὰ μιλήσουν.  Ὁ ἱερέας 
ἔμεινε ἄναυδος, ὅταν ἡ κυρία 
τοῦ προσέφερε ἕνα πολὺ καλὸ 
καὶ ἀκριβό της δαχτυλίδι, γιὰ νὰ 
ὀργανώσουν μιὰ λαχειοφόρο μὲ 

αὐτὸ ὡς δῶρο, ὥστε νὰ συγκε-
ντρωθοῦν χρήματα γιὰ τὸ ἔργο. 
Τοῦ ἐκμηστηρεύθηκε ὅτι ἦταν τὸ 
δῶρο τοῦ ἄντρα της, ὅταν εἶχε 
γεννήσει τὸ τρίτο τους παιδί.

Ὁ ἱερέας δὲν τόλμησε νὰ τὸ 
πάρει. Τῆς εἶπε ὅτι πρέπει νὰ 
εἶναι ἐνημερωμένος καὶ ὁ σύζυ-
γός της, τὸν ὁποῖο γνώριζε καὶ ὁ 
ἴδιος.  Ἡ γυναίκα ὅμως δὲν πτο-
ήθηκε. Προσπάθησε πάλι καὶ 
πάλι. Παράλληλα, ὑπέφερε καὶ 
ἡ ἴδια ἀπὸ μιὰ σοβαρὴ ἀσθένεια 
καὶ ἀγωνιζόταν πολύ.  Ἕναν ὅρο 
ὅμως ἔβαλε στὸν ἱερέα. Αὐτὸς ἢ 

αὐτὴ ποὺ θὰ πάρει τὸ πολύτιμο 
δαχτυλίδι νὰ ἔχει ἀγοράσει τρεῖς 
λαχνούς.

Τελικὰ ἡ λαχειοφόρος ἔγινε. 
Τὸ δαχτυλίδι κέρδισε μιὰ γυναί-
κα, ἡ ὁποία, ὅταν ἔπιασε τὸ κό-
σμημα στὰ χέρια της, κατάλαβε 
ὅτι ἡ ἀξία του εἶναι πολὺ μεγά-
λη. Πάει λοιπὸν σὲ ἕνα κοσμη-
ματοπώλη νὰ κάνει τὴν ἐκτίμηση 
τοῦ δαχτυλιδιοῦ.  Ἡ ἀπάντηση 
ἦταν ὅτι κόστιζε πάνω ἀπὸ 3.000 
εὐρώ. Τότε ἡ «τυχερή» αὐτὴ γυ-
ναίκα ἔδωσε στὴν ἐκκλησία, γιὰ 
νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ ἔργο, τὸ 
ὑπόλοιπο τῆς ἀξίας, ἀφαιρώντας 
δηλαδὴ μόνο τὸ ποσὸ τῶν τριῶν 
λαχνῶν.

Παράλληλα ὅμως μὲ ὅλα 
αὐτὰ τὰ γεγονότα, ἡ ὑγεία τῆς δω-
ρήτριας ἐπιδεινώθηκε, καὶ ἔφυγε 
γιὰ τὴν ἄλλη ζωή...  Ὁ σύζυγός 

της ἔμαθε αὐτὴ τὴν ἱστορία καὶ 
πραγματικὰ συγκινήθηκε πολύ.  
Ἐκτίμησε ἀκόμα περισσότερο τὸν 
ἄνθρωπο ποὺ εἶχε ἐπιλέξει πρὶν 
ἀπὸ πολλὰ χρόνια νὰ ἑνώσουν 
τὶς ζωές τους καὶ νὰ δημιουργή-
σουν μιὰ ξεχωριστὴ οἰκογένεια. 
Τώρα ὁ ἴδιος, μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ 
χρόνια, ἔχοντας καὶ αὐτὸς τὰ δικά 
του προβλήματα ὑγείας, ἀναπο-
λεῖ, ἐκμυστηρεύεται, νοσταλγεῖ...

Μιὰ τριπλὴ προσφορὰ ἀγά-
πης, ποὺ βοήθησε, στήριξε καὶ 
ἔγινε ἡ αἰτία νὰ δημιουργηθεῖ 
ἕνα σπουδαῖο ἔργο. Κανένας 
δὲν τὸ ἔμαθε ποτέ. Σὲ κανέναν 
δὲν τὸ εἶπε ἡ δωρήτρια, ὅμως 
στερήθηκε κάτι πολὺ σημαντικὸ 
γιὰ ἐκείνη καὶ μοναδικό.

Ἄκουσα αὐτὴ τὴ διήγη-
ση ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν σύζυγό 
της πρόσφατα. Μιλοῦσε γιὰ 
τὴ γυναῖκά του μὲ νοσταλγία, 
ἀξιοπρέπεια καὶ παραδοχή. 
Τὸν ἄκουγα καὶ σκεφτόμουνα 
ὅτι, κι ὅταν φεύγουν κάποιοι 
ἄνθρωποι, ἀφήνουν πίσω τους 
μιὰ αὔρα ξεχωριστή, μιὰ ζωὴ 
πραγματικὰ γεμάτη. Φεύγουν, 
ἀλλὰ ἀφήνουν πίσω γεγονότα, 
περιστατικά, δράση, ποὺ καλὸ 
εἶναι νὰ γίνονται παράδειγμα 
καὶ γιὰ ἄλλους.  Ἡ γυναίκα τῆς 
ἱστορίας μας στερήθηκε κάτι πο-
λύτιμο, γιὰ κάτι θεάρεστο.

Θἆταν πολὺ ὡραῖο νὰ προ-
χωρᾶμε στὴ ζωή μας, δείχνοντας 
πάντα τὴν ἀνθρωπιά μας, τὴ συ-
μπαράστασή μας, τὴν ἀνιδιοτελῆ 
προσφορά, χωρὶς ποτὲ κανένας 
φόβος γιὰ οἰκονομικά, κοινω-
νικὰ καὶ πολιτικὰ προβλήματα 
νὰ ἐπηρεάζει τὴ σκέψη μας καὶ 
τὴν καρδιά μας!

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

K
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Κι ὅταν φεύγουν κάποιοι ἄνθρωποι,  
ἀφήνουν πίσω τους μιὰ αὔρα ξεχωριστή,  

μιὰ ζωὴ πραγματικὰ γεμάτη.
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Ἑάλω ἡ Πόλις» ἐκείνη τὴν 
Τρίτη, 29 Μαΐου 1453.  Ἡ 
Κωνσταντινούπολη, ἡ Βα-

σιλὶς τῶν Πόλεων, τὸ καύχημα 
τῆς Ρωμιοσύνης, ἔπεσε στοὺς  
Ὀθωμανούς. Βαθιὰ ἀπογοή-
τευση κατέλαβε τὸν χριστιανικὸ 
κόσμο. «Εἰ καὶ ἀπὸ ξύλου ἢ ἐκ 
πέτρας ἄνθρωπος ἦν, οὐκ ἐδύνα-
το μὴ θρηνῆσαι» (ἱστορικὸς Δού-
κας).  Ἀπαρηγόρητος ὁ λαός μας 
θρήνησε τὴ μεγάλη συμφορά:

Πῆραν τὴν Πόλη πῆραν  
την, πῆραν τὴ Σαλονίκη,

πῆραν καὶ τὴν  Ἁγιὰ Σοφιὰ  
τὸ μέγα μοναστήρι...

Ἡ Μεγάλη  Ἐκκλησία μας, τὸ 
σύμβολο τῆς  Ὀρθοδοξίας καὶ 
τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, καὶ ἡ Πόλη 
μας, ἡ κιβωτὸς τῆς Πίστης καὶ 
τοῦ Γένους μας, στὰ χέρια χιλιά-
δων φανατισμένων  Ἀσιατῶν, 
ἐξωμοτῶν καὶ μουσουλμάνων.  
Ἄγριες σφαγὲς ἀκολούθησαν. 
Λεηλασίες καὶ ἁρπαγές, βεβη-
λώσεις ἱερῶν καὶ ὁσίων, βάρ-
βαροι ἐξανδραποδισμοί, βίαιοι 
ἐξισλαμισμοὶ καὶ ξυλοδαρμοὶ 
γιὰ ἀλλαξοπιστίες, ἀβάστακτες 
φορολογίες, φρικτὰ βασανιστή-

ρια, σκλαβοπάζαρα, κάτεργα, 
παιδομάζωμα, ἀγραμματοσύνη 
καὶ βαθὺ πνευματικὸ σκοτάδι 
ἁπλώθηκε σὲ ὅλη τὴν ἔκταση 
τῆς ὑπερχιλιόχρονης καὶ ἀκμαί-
ας ἄλλοτε Βυζαντινῆς αὐτοκρα-
τορίας.

Μὰ ὅσο κι ἂν προσπάθη-
σε στὰ τετρακόσια χρόνια τῆς 
μαύρης σκλαβιᾶς ὁ δεινὸς 
ἀλλόφυλος καὶ ἀλλόθρησκος 
κατακτητής, δὲν κατόρθωσε 
νὰ στραγγαλίσει τὴν ἑλληνικὴ 
χριστιανικὴ ψυχή.  Ἐκείνη ἀκού-
μπησε τὸν πόνο της στὰ χέρια 
τῆς Θεομήτορος, κι ἀνέβαινε ἡ 
παράκληση σὰν θυμίαμα στὸν 
Οὐρανό.  Ἔτσι ἔμεινε ἀδούλωτη, 
ἐλπίζοντας στὴν εὐσπλαχνία καὶ 
τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ ἡ ἐθνικὴ 
συνείδηση ἐπαγρυπνοῦσε πιστὴ 
στὴ μακροθυμία Του. Κι ὅταν 
μὲ τὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση 
ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, 
ἡ Παρηγορήτρια Παναγία ἔγι-
νε πάλι  Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς 
καὶ  Ἐλευθερώτρια τοῦ Γένους.  
Ἀλλὰ ἔμειναν στὶς ὑπόδουλες 
χῶρες τοῦ  Ἑλληνισμοῦ καὶ ἀλύ-
τρωτοι ἀδελφοί μας νὰ προσ-

δοκοῦν τὴ μεγάλη ὥρα, μὲ τὴν 
ἱκεσία στὰ μάτια καὶ ἄσβεστη τὴ 
φλόγα τῆς πίστης στὴν ψυχή.

Αὐτὴ ἡ βαθιά τους πίστη 
στὸν Θεὸ τροφοδοτοῦσε συ-
νεχῶς τὴν ἱστορικὴ μνήμη, καὶ 
ὡς φλογεροὶ Χριστιανοὶ καὶ γεν-
ναῖοι  Ἕλληνες ζοῦσαν στὶς προ-
γονικές τους ἑστίες μαρτυρικὴ 
ζωὴ κάτω ἀπὸ τὴ στυγνὴ κατα-
πίεση τῶν Τούρκων κατακτητῶν. 
Σὲ ἐκείνη τὴ φοβερὴ πραγματι-
κότητα θὰ μᾶς μεταφέρει ἡ ἀνά-
γνωση μιᾶς ἐπιστολῆς, ὥστε νὰ 
νιώσουμε πόσο ὑπέφεραν καὶ 
ἀπὸ ποῦ ἀντλοῦσαν δύναμη 
καὶ παρηγοριὰ οἱ ἀδελφοί μας  
Ἕλληνες. Τὴν ἐπιστολὴ γράφει 
μιὰ  Ἑλληνίδα χριστιανὴ μάννα, 
ἡ  Ἀγγελίνα, ἀπὸ τὸ χωριὸ Γκιόρ-
δες, στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Μικρᾶς  
Ἀσίας κοντὰ στὴν Κιουτάχεια, 
μὲ ἡμερομηνία 14 Φεβρουαρίου 
1836, καὶ τὴ στέλνει πρὸς τὸ Πα-
νελλήνιο  Ἱερὸ  Ἵδρυμα Εὐαγγελι-
στρίας Τήνου. Πρὶν τὴ διαβάσετε 
–μὲ τὴ δική της ὀρθογραφία–, 
σᾶς παραθέτουμε ὁρισμένες δι-
ευκρινίσεις.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ κατὰ θαυ-

Ἡ σπαρακτικὴ ἱκεσία 
μιᾶς χριστιανῆς μάννας

«

K

K

Ὅσο κι ἂν προσπάθησε στὰ τετρακόσια χρόνια τῆς μαύρης σκλαβιᾶς  
ὁ δεινὸς ἀλλόφυλος καὶ ἀλλόθρησκος κατακτητής, δὲν κατόρθωσε  
νὰ στραγγαλίσει τὴν ἑλληνικὴ χριστιανικὴ ψυχή.  Ἐκείνη ἀκούμπησε  
τὸν πόνο της στὰ χέρια τῆς Θεομήτορος, κι ἀνέβαινε ἡ παράκληση  

σὰν θυμίαμα στὸν Οὐρανό.  Ἔτσι ἔμεινε ἀδούλωτη, ἐλπίζοντας  
στὴν εὐσπλαχνία καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ ἡ ἐθνικὴ συνείδηση  

ἐπαγρυπνοῦσε πιστὴ στὴ μακροθυμία Του. Κι ὅταν μὲ τὴν  Ἑλληνικὴ  
Ἐπανάσταση ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἡ Παρηγορήτρια Παναγία 

ἔγινε πάλι  Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς καὶ  Ἐλευθερώτρια τοῦ Γένους.
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μαστὸ τρόπο Εὕρεση τῆς  Ἁγίας 
Εἰκόνας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου στὴν Τῆνο, στὶς 30  Ἰα-
νουαρίου 1823, θεωρήθηκε ἀπὸ 
τοὺς Πανέλληνες ἄριστος οἰωνὸς 
γιὰ τὴν ἀνάσταση τῆς ἐπανα-
στατημένης πατρίδας μας.  Ἀπὸ 
τότε, ὁπλαρχηγοί, καπεταναῖοι 
καὶ πλῆθος κόσμου, ἀκόμη καὶ 
ἀπὸ τὸν εὐρύτερο καὶ ἀλύτρωτο  
Ἑλληνισμό, συνέρρεαν στὸ νησὶ 
νὰ προσκυνήσουν τὴ Χάρη Της, 
ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ 
σκιρτήματα χαρᾶς καὶ ἐνθουσι-
ασμοῦ «οἱ ὑπὸ ζυγὸν ἀδελφοὶ 
μετὰ τῶν ἐλευθέρων». Δεκατρία 
χρόνια λοιπὸν μετὰ τὴν Εὕρεση 
τῆς  Ἁγίας Εἰκόνας, ἡ πονεμένη 
μάννα, «ἡ  Ἀγγελίννα», ἀπευ-
θύνεται στοὺς  Ἐπιτρόπους τοῦ 
Πανελληνίου  Ἱεροῦ  Ἱδρύμα-
τος Εὐαγγελιστρίας Τήνου καὶ 
ἐκφράζει μὲ σπαραγμὸ τὴν ἱκε-
σία της νὰ κρατήσουν τὸ παιδί 
της κοντά τους, γιὰ νὰ μὴν πέσει 
στὰ χέρια τῶν  Ὀθωμανῶν καὶ 
ἀλλαξοπιστήσει.

Ὁ λόγος της, χωρὶς παρα-
γράφους, ρέει συγκλονιστικός.  
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὣς τὸ τέλος, μιὰ 
ἀσταμάτητη ροὴ φλογερῆς πί-
στης, θερμῆς ἱκεσίας καὶ μονα-
δικῆς καταφυγῆς στὸν Θεὸ καὶ 
τὴν  Ἀειπάρθενο Θεοτόκο. Μιὰ 
ἐναγώνια κραυγὴ ἀπελπισίας καὶ 
ἀπόγνωσης, καὶ εὐχὲς ἀπ᾽ τὴ μα-
τωμένη καρδιά της. Παραδίδει 
στὰ χέρια τῶν  Ἐπιτρόπων, ἀφιε-
ρώνει «εἰς τὴν Εὐαγγελίστριαν καὶ 
τὸν Θεόν» τὸ παιδί της, μόνο καὶ 
μόνο γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς 
του. Διαβάστε τὴν ἐπιστολὴ ποὺ 

ἔγραψε ἡ δύστυχη χήρα  Ἀγγε-
λίννα, πρὶν ἀπὸ 180 χρόνια, μὲ 
τὴ δική της, ἀδέξια ὀρθογραφία, 
καὶ ἴσως νιώσετε τοὺς κτύπους 

τῆς καρδιᾶς της ὡς παλμοὺς 
τοῦ ἀλύτρωτου καὶ ὑπόδουλου  
Ἑλληνισμοῦ.

Δεκατρία χρόνια μετὰ τὴν Εὕρεση τῆς  Ἁγίας Εἰκόνας, ἡ πονεμένη μάννα, 
«ἡ  Ἀγγελίννα», ἀπευθύνεται στοὺς  Ἐπιτρόπους τοῦ Πανελληνίου  Ἱεροῦ  
Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου καὶ ἐκφράζει μὲ σπαραγμὸ τὴν ἱκεσία 
της νὰ κρατήσουν τὸ παιδί της κοντά τους, γιὰ νὰ μὴν πέσει στὰ χέρια  

τῶν  Ὀθωμανῶν καὶ ἀλλαξοπιστήσει.
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«ἁγία σύνοδος ταπεινῶς προ-
σκυνοῦμεν 1836 «14 Φεβρου-
αρίου» γκιόρδες Δεόμενοι τοῦ 
Πανεπόπτου θεοῦ καὶ τῆς βασί-
λισσας τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς 
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ 
ἀηπαρθένου μαρίας ἵνα σκέπῃ 
καὶ διαφυλάτῃ ἐσᾶς καὶ ὅλον 
τὸν κοινὸν λαόν.  Ἰδοὺ λοιπὸν 
μὴ ἔχοντας ποῦ νὰ προστρέξωμεν 
καὶ νὰ δράμωμεν, τρέχωμεν εἰς 
τὴν εὐσπλαχνίαν καὶ βοήθηαν τῆς 
ὑπευρεβλογημένης δεσποίνης 
ἡμῶν θεοτόκου και ἀηπαρθένου 
μαρίας, καθὼς ἀκούωμεν ἀπὸ 
τὸν κόσμον τὰ ἄπηρα θαύματα 
καὶ αἱ θεραπεῖαι, ὁποὺ γίνονται 
εἰς τυφλούς, κοφούς, ἀλάλους, 
δαιμονιζομένους καὶ ἀνιάτρευται 
ἀσθένηαι ἀπὸ τὴν ἀηπάρθενον 

Εὐαγγελίστριαν. βλέποντας τὸ 
ἀκατάστατον τῆς πολιτήας μας 
καὶ τὴν ἁρπαγὴν καὶ βασανισμὸ 
τὸν ἐξουσιαστόν μας ὀθωμανόν.  
Ἰδοὺ ὁποὺ σᾶς στέλνομεν αὐτὸν 
τὸν νικολήν, σεληνιαζόμενον 
τόσους χρόνους τὸν παραδίδο-
μεν εἰς τὰς χῆράς σας καὶ ὅτι σᾶς 
φωτίσῃ ἡ χάρης της ὑπερβλογη-
μένης δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου 
καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα κάμετε θέ-
λετε κρατήσετέ το θέλετε πωλή-
σετέ το θέλετε εἰς τὴν θάλασσαν 
ρίξετέ το ὅπως ἀγαπᾶτε κάνετε 
ἐπειδὴ ὁ πατήρ του σᾶς ἄφησε 
χρόνους, ἡ μήτηρ του ὑστερῆτε 
τὸν ἐπιούσιον ἄρτον. καὶ μὲ τρεῖς 
ψυχαῖς ἀκόμη λοιπὸν πολλαῖς 
φοραῖς ἔπαισε εἰς τὰ τούρκικα 
χαίρια καὶ ὅσον νὰ τὸ γλυτόσω-

μαι ὁ θεὸς τὸ ξεύρει, τόρα σᾶς 
τὸ ἀφιαιρώνω ἕως νὰ ζῇ πολλὰ 
σᾶς παρακαλῶ. ἂν ὅμως καὶ θὰ 
μὲ τὸ στίλεται ὀπίσω καλιώτερα 
ρύξετέ το εἰς τὴν θάλασσα, παρὰ 
νὰ ἔλθῃ ὀπίσω νὰ ἀλλωπιστήσῃ 
(ἀλλαξοπιστήσει) μὴν ἔχοντας 
ἄλλην παρακάλεσιν νὰ σᾶς κά-
νω λάβετε καὶ ὀλοίγην βοήθηαν, 
ὁποὺ ἔκαναν οἱ χριστιανοὶ τὶ ἕνα 
μου παιδὴ ἔδωσα ἀμανέτη, καὶ 
στέλνω γρόσια 100 μὲ τὸν παρό-
ντα παρασκυβὰ ὁποὺ σᾶς φέρνη 
τὸν νικολήν. καὶ ὁ θεὸς ἂς πλυ-
ρώσῃ τοὺς κόπους του  Ἐγὼ δὲν 
ἦμαι ἄξια καὶ ἕνα καλούπι καιρί, 
ταῦτα καὶ ξαναπροσκυνώντας σας 
μένω ταπεινὴ ἀγγελίννα μητέρα 
τοῦ σαλοῦ προσκυνῶ».

Ἀλλεπάλληλα τὰ συναι-
σθήματα ἀναπηδοῦν ἀπὸ μέσα 
μας. Τραγικὴ ἡ ὀδύνη τῆς μάν-
νας, ποὺ ἀποδέχεται καρτερικά, 
χωρὶς παράπονο, τὴ δοκιμασία 
τοῦ ἄρρωστου παιδιοῦ της. «Γε-
νηθήτω τὸ θέλημά Σου», ὁμο-
λογεῖ, ἀφοῦ ἔτυχε ἡ φοβερὴ 
ἀσθένεια.  Ἐκεῖνο δὲν μπορεῖ 
νὰ ὑπερασπίσει τὸν ἑαυτό του.  
Ἡ ἴδια εἶναι ἀνίκανη νὰ τὸ προ-
στατεύσει «ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴ καὶ 
τὸν βασανισμὸ τῶν ἐξουσιαστῶν  
Ὀθωμανῶν». Καὶ ὡς γνήσια 
ὀρθόδοξη ζητᾷ τὴ λύτρωση, 
παραδίδοντας τὸ σπλάγχνο της 
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Θεο-
μήτορος. Πιστεύει στὴν εὐλάβεια 
τῶν  Ἐπιτρόπων ὡς ἀνθρώπων 

Ὁ λόγος της, χωρὶς παραγράφους, ρέει συγκλονιστικός.  Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ 
ὣς τὸ τέλος, μιὰ ἀσταμάτητη ροὴ φλογερῆς πίστης, θερμῆς ἱκεσίας  
καὶ μοναδικῆς καταφυγῆς στὸν Θεὸ καὶ τὴν  Ἀειπάρθενο Θεοτόκο.  

Μιὰ ἐναγώνια κραυγὴ ἀπελπισίας καὶ ἀπόγνωσης, καὶ εὐχὲς  
ἀπ᾽ τὴ ματωμένη καρδιά της. Παραδίδει στὰ χέρια τῶν  Ἐπιτρόπων,  
ἀφιερώνει «εἰς τὴν Εὐαγγελίστριαν καὶ τὸν Θεόν» τὸ παιδί της, μόνο  

καὶ μόνο γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του.

K

K94

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

ΪΟ
Σ

 -
 Ι

Ο
Υ

Ν
Ιο

Σ
  

2
0

1
6

 -
 6

1
5



ἀφοσιωμένων στὴν  Ὑπεραγία 
Θεοτόκο καὶ ἐπικαλεῖται τὸν 
φωτισμὸ τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος. 
« Ὅ,τι σᾶς φωτίσει κάμετε, θέλετε 
κρατήσετέ το, θέλετε πουλήσε-
τέ το, θέλετε εἰς τὴν θάλασσα 
ρίξετέ το».  Ἀρκεῖ νὰ μὴ γυρί-
σει πίσω στὸ χωριὸ Γκιόρδες, 
κάτω ἀπὸ τὸν κατακτητή, καὶ 
ἀλλαξοπιστήσει!  Ἡ  Ἀγγελίννα 
θυσιάζει τὸ παιδί της γιὰ ὅλη 
του τὴ ζωή, γιατὶ νοιάζεται ὄχι 
νὰ σωθεῖ τὸ σῶμά του σὲ τούτη 
τὴ ζωή, ἀλλὰ νὰ σωθεῖ ἡ ψυχή 
του γιὰ τὴν αἰώνια Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν... Φτωχὴ γυναίκα, χή-
ρα, μὲ στερήσεις ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ 
συμπαράσταση τῶν χριστιανῶν, 
στέλνει τὸ τάμα της καὶ τὸ περίσ-
σευμα τῆς καρδιᾶς της σὲ εὐχὲς 
μὲ συναίσθηση γιὰ τὴν ἀναξιό-
τητά της.

Δὲν ἔχομε περισσότερα στοι-
χεῖα γιὰ τὴν τύχη τοῦ Νικολῆ, 
ἀλλὰ πιστεύομε ὅτι ὑπὸ τὴ σκέ-
πη τῆς Θεομήτορος ἔζησε μὲ γα-
λήνη. Τὸ ἱστορικό «τῆς Εὑρέσε-
ως τῆς πανσέπτου Εἰκόνος» ποὺ 
κυκλοφόρησε τὸ 1833 ἀναφέ-
ρει ὅτι στὸν περίβολο τοῦ Ναοῦ 
ὑπῆρχαν «νοσοκομεῖα διὰ τοὺς 
ἀσθενεῖς καὶ ξενοδοχεῖα διὰ τοὺς 
πένητας, οἱ ὁποῖοι δὲν λείπουν 
ποτὲ ἀπὸ τὸ ἱερὸν τοῦτο κατά-
στημα, τρεφόμενοι καὶ περιποι-
ούμενοι διὰ τῆς ἐπιμελείας τῶν  
Ἐπιτρόπων...».  Ἐκεῖ κατέφευγαν 
πολλὰ ὀρφανὰ καὶ ἀπροστάτευ-
τα προσφυγόπουλα ποὺ γλίτω-
ναν ἀπὸ τοὺς Τούρκους «καὶ ὁ 
Ναὸς τῆς Εὐαγγελιστρίας εὐαγγε-
λιζόταν τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς 

τοὺς πονεμένους» (π.  Ἠλίας Μα-
στρογιαννόπουλος).

Γιὰ τὴν ταπεινὴ  Ἀγγελίννα 
τὸ 1836 ἡ Θεοτόκος ἦταν, ἀλλὰ 
καὶ παραμένει σὲ ὅλες τὶς ἐπο-
χές, «ἡ ἐλπὶς καὶ προστασία καὶ 
καταφυγὴ τῶν Χριστιανῶν, τὸ 
ἀκαταμάχητον τεῖχος, τῶν κατα-
πονουμένων ὁ λιμὴν ὁ ἀχείμα-
στος».  Ἀπὸ τὴ φλογερὴ πίστη 
τῆς  Ἀγγελίννας ἔχει ἀνάγκη 
καὶ ἡ δική μας ἐποχή, γιὰ νὰ 
σταθοῦμε ὄρθιοι στὴ λαίλαπα 
τῶν καιρῶν!  Ἡ «Βασίλισσα τοῦ 
Όὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς» ἀδιαλεί-

πτως πρσεβεύει στὸν Υἱό Της τὸν 
μονογενῆ γιὰ τὴ σωτηρία μας, 
καὶ ἐμεῖς μὲ ζέση ψυχῆς ἂς τὸν 
παρακαλέσουμε: «Δεῖξον τὴν 
φιλανθρωπίαν Σου, ἐλεῆμον, 
δέξαι τὴν τεκοῦσάν Σε Θεοτό-
κον πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν, 
καὶ σῶσον, Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν 
ἀπεγνωσμένον»!

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

ΠΗΓΗ:  Ἀρχεῖα Πανελληνίου  
Ἱεροῦ  Ἱδρύματος  

Εὐαγγελιστρίας Τήνου.

Ἡ ἀναζήτηση

Εἶσαι «ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν».
Πλημμυρίζεις ὁλάκερο τὸ σύμπαν, τὸ κάθε μόριό του, 
τὴν  ὕπαρξή μου, τὴν κάθε ἴνα της.

Ὅμως ἐγὼ σὲ κάποιες στιγμὲς Σὲ χάνω, Κύριε,
στοῦ δρόμου τὶς ἀπότομες στροφές.
Σὲ χάνω στὰ καλντερίμια τῆς ζωῆς τὰ δύσκολα.

Κρύβεσαι πίσω ἀπὸ τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ τῶν λαθῶν μου,
πίσω ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων μου τὴ σκοτεινιά.
Σὲ χάνω καὶ Σ᾽ ἀναζητῶ ἐπίμονα ξανά.

Σὲ ψάχνω στῆς συνειδητῆς ζωῆς μου τὴν ἐπιφάνεια,
ἀλλὰ καὶ στὰ ἀπύθμενα τοῦ ἀσυνείδητού μου βάθη.
Σ᾽ ἀναζητῶ στῆς πεπτωκυίας μου φύσης τὴν ἐπίγνωση,
στὴν ὥρα τῆς ὀδύνης μου καὶ στῆς χαρᾶς μου τὸ ξεχείλισμα,
στοῦ Λόγου τὴ γνώση καὶ τὴ σοφία,
ζητῶ νὰ σ᾽ εὕρω στὴ λατρεία,
«προσκαρτεροῦσα τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει».

Δός μου, Κύριε, «καρδίαν ἐπίπονον εἰς ἀναζήτησίν Σου».

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ

Γιὰ τὴν ταπεινὴ  Ἀγγελίννα τὸ 1836 ἡ Θεοτόκος ἦταν, ἀλλὰ καὶ  
παραμένει σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, «ἡ ἐλπὶς καὶ προστασία καὶ καταφυγὴ  

τῶν Χριστιανῶν, τὸ ἀκαταμάχητον τεῖχος, τῶν καταπονουμένων ὁ λιμὴν  
ὁ ἀχείμαστος».  Ἀπὸ τὴ φλογερὴ πίστη τῆς  Ἀγγελίννας ἔχει ἀνάγκη καὶ  
ἡ δική μας ἐποχή, γιὰ νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι στὴ λαίλαπα τῶν καιρῶν!
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Γυναῖκες τῆς πίστης

Ἦταν ἀσημένια ἡ βροχὴ
κι ἦταν τὸ χωράφι διψασμένο.
Κι ἦταν ἡ βροχὴ σπορά.
Κι ἦταν πνεῦμα τῆς βροχῆς ὁ σπόρος.
Κι ἦταν χῶμα ξερὸ οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.
Κι ἦταν δυὸ χιλιάδες χρόνια πρίν.
Δὲν εἶχε ἀκόμα προφτάσει
τὸ πρῶτο λουλούδι τῆς πίστης νὰ βγεῖ
κι ἡ γυναίκα
ἔσκυψε τ᾽  Ἅγια πόδια Του
ν᾽ ἀγγίξουν τὰ μαλλιά της.
Ἀπὸ τότε
πόσες Μαρίες, Μάρθες καὶ Μαγδαληνὲς
στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ
λατρείας μύρο ἀδειάσαν τὴν καρδιά τους!
Εἴκοσι αἰῶνες!
Τῆς πίστης οἱ γυναῖκες σιωπηλὲς;
ξεχορταριάζουν τὸ χωράφι τ᾽ ἅγιο 
μὴν πνίξουνε τὸ φύτρο τὰ ζιζάνια
κι ἐλαττωθεῖ ἡ σοδειά.
Εἴκοσι αἰῶνες!
Τῆς πίστης οἱ γυναῖκες
χτυπιοῦνται μὲ τὰ κύματα
νὰ φυλαχτεῖ τὸ ἱερὸ πλεούμενο
νὰ μὴν τὸ καταπιεῖ ὁ βυθὸς
καὶ τὸ σκοτάδι.
Στρατιὲς οἱ  Ἅγιες τοῦ Θεοῦ!
Ἀμέτρητα τὰ σπαραγμένα
τρυφερὰ κορμιὰ 
στοῦ μαρτυρίου τὴν ὥρα!
Παιδοῦλες, μάννες νεαρές, 
γερόντισσες!
Καὶ τώρα, 
ὅπου τῆς ἄρνησης τὰ χέρια τὰ τραχιὰ
ἁλυσοδένουνε τὸ πνεῦμα
κι ὅπου λουλούδι εὐλάβειας 

ποδοπατιέται καὶ ξεριζώνεται, 
τῆς Πίστης οἱ γυναῖκες ὄρθιες
σ᾽ ἐπάλξεις καὶ σὲ μετερίζια 
τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια
στὸν κόρφο τους νὰ κρύψουν προσπαθοῦνε
γιὰ νὰ μὴν πέσουν τοῖς κυσί.
Καὶ δὲν θὰ πέσουν.
Τῆς Πίστης οἱ γυναῖκες
ὅρκο τό ᾽καναν.
Κι ἐμεῖς
ἀπὸ τὴ χώρα τοῦ ὁλογάλανου οὐρανοῦ
ποὺ πλάι στὸν ἄγνωστο Θεὸ
ἡ φωνὴ τοῦ Παύλου 
γέφυρα, νὰ ᾽βρεῖ ἡ Δάμαρις Χριστό,
ἐμεῖς,
τῆς Φιλοθέης οἱ θυγατέρες,
γιὰ ὅλου τοῦ κόσμου τὶς γυναῖκες
τὶς Χριστιανὲς
τοῦτο τὸ λόγο καταθέτουμε:
Ἐμπρός!
ἐλπίδα καὶ ἅλας καὶ φῶς
νὰ γίνουμε ἐμεῖς οἱ γυναῖκες!

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Φρέσκος ἀέρας φύσηξε 
στὴ ζωή μου.  Ἀπὸ ποῦ 
ἦρθε; τί ἦταν; τραμου-

ντάνα; σορόκος; πουνέντες; – μ᾽ 
ἀρέσει ἡ ὁρολογία τῶν ναυτικῶν 
γιὰ τοὺς ἀέρηδες.

Ὄχι, ἦταν αὔρα λεπτή, δρο-
σερή, καὶ συγχρόνως μυστική, 
πνέει διακριτικὰ ἀπὸ παντοῦ, μὲ 
δροσίζει, καὶ συγχρόνως μοῦ 
φέρνει μιὰ γλυκιὰ θαλπωρή, 
μοῦ καθαρίζει τὸν ἀέρα ποὺ ἀνα-
πνέω, μοῦ καθαρίζει τὴν εἰκόνα 
ποὺ βλέπω, ἴσως μοῦ βγάζει καὶ 
μιὰ ἄλλη, ποὺ ὑπῆρχε μπροστὰ 
ἀπ᾽ τὰ μάτια μου. Δὲν μπορεῖ νὰ 
ἄλλαξε ὁ κόσμος. Δὲν μπορεῖ νὰ 
μὴν εἶναι ὅλα σὰν χθές.

Ναί, ἀλλὰ χθὲς θυμᾶμαι ὅτι 
τἄβλεπα ὅλα σὰν σ᾽ ἕνα θαμπὸ 
περίβλημα. Γιατί ἆραγε; Εἶχα 
πιάσει, ποὺ λένε, πάτο στὴ ζωή 
μου; Δὲν μπορεῖ... Κάτι ἔχει συμ-
βεῖ. Γιὰ νὰ θυμηθῶ...

Ναί, μὲ πῆρε τηλέφωνο ἡ κυ-
ρία Α καὶ μοῦ πρότεινε νὰ πάω 
στὸν κύκλο τῆς κυρίας Π.

– Πήγαινε, μοῦ λέει, κόρη 
μου, ἐμεῖς πλέον μεγαλώσαμε, 
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ 
συνεχιστεῖ ἀπὸ ἐσᾶς τὶς νεώτε-
ρες. Συνεχίστε τοὺς κύκλους. 
Καὶ σεῖς θὰ ὠφεληθεῖτε καὶ οἱ 
οἰκογένειές σας.

Τὴν ἄκουσα καὶ προβλημα-
τίστηκα.  Ἐγὼ νὰ πάω σὲ κύκλο; 
Μιὰ φορὰ μοῦ πρότεινε μιὰ φίλη 
νὰ πάω μαζί της, καὶ ἔφυγα κακὴν 
κακῶς. Δὲν ξαναπῆγα, γιατὶ τότε 
παρακολουθοῦσα συμβουλευ-
τικὴ ψυχολογία, καὶ τὸ ἐνδιαφέ-
ρον μου ἦταν γύρω ἀπὸ τὸν Φρό-
υντ καὶ τὸν  Ἄντλερ.  Ὅμως δὲν 
τὸ ἀπέρριψα ἐντελῶς. Σὰν κάτι νὰ 
εἶχε ἀλλάξει μέσα μου.

Πῆγα στὸ σπίτι τῆς κυρίας Π 
καὶ ξαναπῆγα καὶ ξαναπῆγα καὶ 
ξαναπῆγα. Καὶ δὲν ξαναπῆγα 

στὴν ψυχολογία. Δὲν μὲ ἐνδι-
έφερε πλέον, γιατὶ μέσα μου 
εἶχε ἀνάψει ἕνα φωτάκι, αὐτὸ τὸ 
φωτάκι ποὺ φώτισε τὸν σκοτεινὸ 
ἐσωτερικό μου κόσμο.

Τὰ λόγια ποὺ ἄκουγα ἀπὸ 
τὴν καλή μας κυκλάρχισσα, τὴ 
ΜΚ, στάλαζαν σὰν δροσερὴ φθι-
νοπωρινὴ βροχούλα στὸ διψα-
σμένο καὶ ἄνυδρο ἔδαφος τῆς 
ψυχῆς μου. Δὲν ἤθελα νὰ χάσω 
οὔτε μία Πέμπτη.  Ἔτρεχα σὰν 
τὸ ἐλάφι νὰ πιῶ νερὸ ἀπὸ τὴν 
καθαρὴ πηγὴ τοῦ Θείου Λόγου.

Πόσα δὲν ἔμαθα στὸν εὐλο-
γημένο κύκλο!  Ὅσα καὶ σεῖς, 
καλές μου ἀδελφές. Ποῦ θὰ τὰ 
μαθαίναμε ὅλα αὐτά, ἂν δὲν 
ὑπῆρχαν αὐτοὶ οἱ ἀξιόλογοι 
ἄνθρωποι, οἱ θεολόγοι, οἱ με-
λετητὲς τοῦ Θείου Λόγου, ποὺ 
μᾶς ἑτοιμάζουν τὰ θέματα, μᾶς 
ἀναλύουν τὶς  Ἅγιες Γραφὲς καὶ 
μᾶς ταΐζουν σὰν τὰ πουλάκια 
μασημένη τροφὴ τὸν Θεῖο Λόγο.

Τὸ μυαλό μου ἦταν στενό, 
μίζερο, ὅλο παράπονα καί «για-
τί».  Ὅταν ὅμως ἄνοιξαν τὰ δι-
ανοητικά μου παράθυρα στὸν 
οὐρανὸ καὶ μπῆκε αὐτὴ ἡ αὔρα 
ποὺ ἀνέφερα, ὅλα φωτίστηκαν.

Καὶ τώρα λέω: Τί ὡραία ποὺ 
εἶναι ἡ ζωή! Μᾶς δίνει εὐλογη-
μένες χαρὲς καὶ εὐλογημένες 
λύπες, γιὰ νὰ μᾶς προτρέψει 

σ᾽ ἕναν ἀγῶνα, ἀγῶνα καλὸν 
κἀγαθόν, μὲ συμπαραστάτη 
τὸν Κύριο, καὶ μέσα ἀπ᾽ αὐτὸν 
τὸν ἀγῶνα νὰ κερδίσουμε ὅ,τι 
πολυτιμώτερο μποροῦμε: τὴν 
οὐράνια βασιλεία.

Πρὶν ἀπὸ μερικὸ καιρὸ γιόρτα-
σαν οἱ Φιλικοὶ Κύκλοι τὰ 70 χρό-
νια συνεχοῦς πνευματικῆς τροφο-
δοσίας. Μοῦ ἔκαναν τὴ μεγάλη 
τιμὴ νὰ ἐκπροσωπῶ τὴ μεσαία 
γενεὰ στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώ-
σεις ποὺ ἔγιναν στὴν  Ἀθήνα καὶ 
σὲ πολλὲς μεγάλες πόλεις τῆς  
Ἑλλάδας. Πόσος ἐνθουσιασμός, 
πόση χαρά, πόση ἀλληλεγγύη! 
Νιώθαμε ὅλες ἀδελφὲς ἀγαπημέ-
νες καὶ ἀδελφωμένες κάτω ἀπὸ τὴ 
Σκέπη τοῦ Καλοῦ μας Ποιμένα.

Κύριε, ἀξίωσέ μας, ἐμᾶς καὶ 
τὶς ἄλλες γενιές, ποὺ θἄρθουν 
μετὰ ἀπὸ μᾶς, νὰ δροσιζόμαστε 
ἀπὸ τὰ νάματα τοῦ Θείου Λόγου 
Σου, ποὺ τρέχουν ἀσταμάτητα 
ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς Χάριτός Σου, 
γιὰ νὰ ξεδιψάσουν ψυχὲς μὲ τὸ 
ὕδωρ τὸ ζῶν, ποὺ ὅταν τὸ πιοῦν, 
δὲν θὰ ξαναδιψάσουν ποτέ.

Ὅποιος δὲν πλησίασε καὶ δὲν 
γνώρισε τὸν Χριστὸ στὴ ζωή του 
εἶναι σὰν νὰ ἦταν σ᾽ ὅλη του τὴ 
ζωὴ δίπλα σ᾽ ἕνα ζαχαροπλα-
στεῖο, ἀλλὰ δὲν δοκίμασε ποτὲ 
οὔτε ἕνα γλυκό...
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ

Ὁ ἀγαπημένος μας κύκλος

K

K
Κύριε, ἀξίωσέ μας, ἐμᾶς καὶ τὶς ἄλλες γενιές, 

ποὺ θἄρθουν μετὰ ἀπὸ μᾶς,  
νὰ δροσιζόμαστε ἀπὸ τὰ νάματα τοῦ Θείου  

Λόγου Σου, ποὺ τρέχουν ἀσταμάτητα  
ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς Χάριτός Σου,  

γιὰ νὰ ξεδιψάσουν ψυχὲς μὲ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν, 
ποὺ ὅταν τὸ πιοῦν, δὲν θὰ ξαναδιψάσουν ποτέ.
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Ποῦ;... Ποιοί;... Πόσοι;...».  
Ἔτσι τελείωνε ἕνα ἄρθρο 
τοῦ Κόσμου τῆς  Ἑλληνί-

δος τελευταῖα. Καὶ γι᾽ αὐτό, ὅ,τι 
βλέπουμε στὸ ἑξῆς νὰ ἀντιστρα-
τεύεται αὐτὴ τὴν καταστροφὴ 
ποὺ ἐπιβάλλεται στὴν ἀγαπητή 
μας μικρὴ Πατρίδα νὰ τὸ ἐπι-
σημαίνουμε, ὥστε νὰ ἐλέγχεται 
αὐτὴ ἡ ἀπογοήτευση, ὅσο τὸ 
ἐπιτρέπει ἡ πραγματικότητα.

Λοιπὸν κι ἐγώ, τὴν Κυριακὴ 
τῶν Μυροφόρων, ἀφοῦ τελεί-
ωσε ἡ λειτουργία τῆς  Ἁγίας 
Φωτεινῆς, τῆς μητροπόλεως 
τῆς Νέας Σμύρνης, ποὺ εἶναι 

γεμάτη πάντα ἀπὸ νωρίς, καὶ 
ὄχι μετὰ τὸ Εὐαγγέλιο (ὅπως 
δυστυχῶς βλέπουμε στὴν ὀθό-
νη τῆς τηλεόρασης νὰ γίνεται 
σὲ ἐπισημότερο χῶρο, ποὺ τὸν 
παρακολουθοῦν καὶ οἱ  Ἕλληνες 
τοῦ ἐξωτερικοῦ... – ἀσχέτως ἂν 

ἐμεῖς ποὺ τὸ κατακρίνουμε αὐτὸ 
παρατηρώντας το... δὲν κατορ-
θώσαμε νὰ πᾶμε καθόλου...), 
ἄκουσα ὅτι στὶς 11:30 θὰ γίνει 
στὸν ναὸ ἡ γιορτὴ τῆς λήξης τῶν 
κατηχητικῶν σχολείων.

Εὐτυχῶς ἤμουν ἐλεύθερη. 
Κι ἐπειδὴ τὸν τελευταῖο καιρὸ 
εἶχα περάσει λίγες φορὲς μέσα 
ἀπὸ τὸν περίβολο τῆς ἐκκλησίας 
καὶ εἶχα δεῖ μὲ ἐνδιαφέρον μικρὴ 
κίνηση κοριτσιῶν, ὀργανωμένη 
καὶ χαρούμενη, στὰ πίσω, ὑπό-
γεια γραφεῖά της, καὶ ἔλεγα μὲ 
τὸν νοῦ μου: « Ἂς εἶναι λίγα τὰ 
παιδιὰ τώρα ἐδῶ, αὐτὰ θὰ κά-

νουν οἰκογένειες καὶ θ᾽ αὐξη-
θοῦν σὰν τὰ φυτώριά τους»...  
Ἔτσι ἀποφάσισα νὰ πάω στὴ 
γιορτή, μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια.

Ἔφτασα λοιπὸν στὴν κύρια 
εἴσοδο ἀκριβῶς στὶς 11:30. Μά.. 
ὄχι θέση δὲν ὑπῆρχε, μὰ μέχρι 

τὶς πόρτες γονεῖς ἦταν στριμωγ-
μένοι ὄρθιοι, καὶ μὲ παιδάκια 
ἀγκαλιὰ πολλοί.  Ἔκπληξη εὐχά-
ριστη!

Ἡ γιορτὴ ἄρχισε μὲ τό 
«Χριστὸς  Ἀνέστη». Βρίσκομαι 
στὸ δεξιὸ μέρος, ποὺ εἶναι γε-
μάτο ἀπὸ ἑκατοντάδες μαθητὲς 
μὲ ἄσπρα πουκάμισα. Πίσω κά-
θεται τὸ Λύκειο, ἐμπρός μου τὸ 
Γυμνάσιο. Δεξιότερα γεμίζουν οἱ 
καρέκλες ἀπ᾽ τὸ Δημοτικό, καὶ ἡ 
χορῳδία τῶν κοριτσιῶν βρίσκε-
ται στριμωγμένη στὸν διάδρομο 
τῆς πόρτας, ἀκόμα δεξιότερα. 
Καὶ ὁ ἐξώστης ὅμως εἶναι γεμά-
τος, ἀπὸ χορῳδία τῶν μεγάλων 
ἀγοριῶν καὶ ἀποφοίτων. Αὐτὰ 
ὅλα τὰ βλέπω καὶ θαυμάζω τὴν 
τάξη καὶ τὴν ὀμορφιά. Κι οἱ γο-
νεῖς, καθιστοὶ ἢ ὄρθιοι, στριμωγ-
μένοι, χαμογελαστοί, καταλαμ-
βάνουν τὸ ἀριστερὸ μέρος τοῦ 
ναοῦ. Τόσο φορτωμένη ἡ  Ἁγία 
Φωτεινὴ εἶναι ἐλάχιστες φορὲς 
τὸν χρόνο.

Ἡ γιορτὴ προχωρεῖ. Τὰ ποι-
ήματα στὸ ὑπερυψωμένο βῆμα 
μπροστὰ στὸ ἱερό, ὁμαδικὰ τὰ 
περισσότερα, ἐναλλάσσονται 
μὲ τὰ τραγούδια ἀπὸ τὶς δύο 
χορῳδίες. Οἱ ὁμαδάρχες ὄρθιοι, 
φωτεινοὶ καὶ λαμπεροί, φορᾶνε 
ἄσπρα πουκάμισα μὲ γραβάτα 
ἢ καὶ σακάκι καὶ ἐξασφαλίζουν 
τὴν ἀπόλυτη ἡσυχία καὶ τάξη.  
Ἑνὸς μικροῦ ἄνοιξε ἡ μύτη του. 
μὲ ἀπόλυτη ἡσυχία τὸν ἔδωσαν 
σὲ συνοδὸ καὶ τὸν πῆγε ἔξω.  
Ὅταν ἔρχεται ἡ στιγμὴ ποὺ τρα-
γουδᾶνε τὰ παιδιὰ ὅλα μαζί, ἡ 
καρδιά μου ἀναγαλλιάζει... Ποῦ 
βρίσκομαι;... Σὲ ποιὰ ἐποχή;... Τί 
ἀκούγεται;...

Ὁ Χριστὸς εἶναι παντοῦ. 
Αὐτὸς ποὺ μὲ κάλεσε, λένε, ποὺ 
μὲ βοήθησε ν᾽ ἀποφύγω τὶς πα-

K

K
Ποῦ εἶναι ἐκείνη ἡ ἀπελπισία, ὅταν νόμιζα  
πὼς μὲ τὴν ἀθεΐα στὰ σχολεῖά μας τἄχουν 
ἁρπάξει ὅλα καὶ τὰ ἔκλεισαν στὰ σκοτάδια  
τοῦ τάφου;... Πῶς καὶ ποιὸς θὰ τὰ σώσει;  
ἔλεγα... Σὰν τὶς Μυροφόρες... Βαδίζοντας  

στὴ σκοτεινιὰ τῆς αὐγῆς ἔλεγαν: «Ναί... πᾶμε... 
μὰ τὴ βαριὰ πέτρα ποὺ φράζει τὴν πόρτα τοῦ 

τάφου ποιὸς θὰ τὴν κυλήσει;». Κι ὅμως...  
ἤδη ὁ Θεὸς τὰ εἶχε κανονίσει ὅλα ὑπέροχα: 
οὔτε λίθος ὑπῆρχε πιὰ στὸ μνημεῖο ἐκείνη  

τὴ στιγμή, οὔτε καὶ νεκρός! Κι ἦταν ὁ τάφος 
ἀδειανός! Κι ὁ ἥλιος εἶχε ἀνατείλει κι ἔριχνε  
τὶς ἀκτῖνές του στὸν λόφο τῶν δακρύων... 

«Ποῦ;... Ποιοί;... Πόσοι;...»
«
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γίδες, ποὺ θὰ μὲ καθοδηγεῖ καὶ 
θὰ μὲ δυναμώνει πάντα στὸν 
δρόμο τῆς ζωῆς μου. Μήπως 
ἀκούω Βερίτη;  Ὄχι ἀκριβῶς... 
Εὐτυχῶς εἶναι πολλοί, νεώτεροι 
ποιητὲς ἀπὸ ἐκεῖνον βέβαια, μὰ 
λένε τὶς ἴδιες αἰώνιες ἀλήθειες...

«Ἀλήθειες ποὺ σᾶς ἔχω κλείσει 
στὴ μαγεμένη μου ψυχή,

δῶρα σταλμένα ἀπὸ τὰ ὕψη,  
γιὰ νὰ μὲ κάνετε εὐτυχῆ...».

Ρωτάω τὸν νέο ἀριστερά 
μου, ποὺ δὲν ἔχει σταματήσει 
τὸ στόμα του σιγὰ σιγὰ νὰ ἐξη-
γεῖ στὸ κοριτσάκι του ὅλα ὅσα 
συμβαίνουν, καὶ ποὺ καὶ ὁ ἴδιος 
συμμετέχει στὰ τραγούδια. Μὲ 
τὶς ἐλάχιστες λέξεις ποὺ μοῦ 
ἀπαντάει κατάλαβα ὅτι τὰ δύο 
παιδιά του εἶναι νήπια καὶ δὲν 
πᾶνε στὸ κατηχητικό, ἀλλά... 
θὰ πᾶνε!... Διότι καὶ αὐτὸς ἦταν 
κατηχητόπουλο τῆς  Ἁγίας Φω-
τεινῆς, καὶ τώρα, ἀπ᾽ ὅ,τι βλέπω, 
συνεργάτης. Καὶ χαρούμενος!

Κι ὁ λεπτὸς ἔφηβος δεξιά 
μου μὲ πληροφόρησε ὅτι πά-
ει στὴν Α΄ Λυκείου, ὅτι εἶναι 
εἴκοσι μαθητὲς στὴν τάξη του, 
ὅτι μόνον ὁ ἴδιος πηγαίνει στὸ 
κατηχητικό. Καί, ναί, τὸ ἔχει πεῖ 
στοὺς συμμαθητές του. δὲν τὸν 
κοροϊδεύουν.  Ἔχουν θεολόγο 
καθηγητή, κάνουν θρησκευτι-
κά, τὰ παιδιὰ παρακολουθοῦν. 
Στὴν ἀπορία μου πῶς εἶναι τόσα 
πολλὰ παιδιὰ σήμερα ἐδῶ, ἐνῷ 
πρὶν λίγα χρόνια ἦταν ἀσυγκρί-
τως λιγώτερα, σκύβει καὶ μοῦ 
λέει ἐμπιστευτικὰ ὅτι... τὰ πολλὰ 
εἶναι τοῦ Δημοτικοῦ. Κι ὅμως, 
τὸ ἕνα τέταρτο τοῦ χώρου τῆς 
ἐκκλησίας τὸ πιάνουν τὰ παιδιὰ 
τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου!

Ἐν τῷ μεταξύ, βλέπουμε 
νὰ στήνουν γοργὰ γοργὰ δύο 
ὀθόνες μὲ ποδαράκια καὶ νὰ 
προβάλλουν ὡραῖες εἰκόνες, 
σχετικὲς μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς 
γιορτῆς. Τώρα κάθεται ἀριστερά 
μου μιὰ μητέρα νεαρὴ καὶ μοῦ 

λέει ὅτι ὁ γιός της φοιτάει στὸ 
κατηχητικὸ καὶ τὸ ἀγαπάει τόσο 
πολύ, ὥστε, ἐὰν κάποια φορὰ 
προσπαθήσει νὰ τοῦ πεῖ ὅτι 
δὲν γίνεται νὰ πάει, κάνει ἐπα-
νάσταση καὶ ἐπιμένει, ἐπειδή, 
ὅπως φαίνεται, καλοπερνάει. Κι 
ὅλο αὐτὸ εἶναι κατόρθωμα τοῦ 
πατρὸς Βασιλείου ἀρχικά, ποὺ 
πλήρης ἡμερῶν ἐξακολουθεῖ 
νὰ συμμετέχει στὶς ἀκολουθί-
ες τώρα. Μὰ νὰ ποὺ ὁ δεσπό-
της Νέας Σμύρνης Συμεών, μὲ 
ἁπλᾶ μαῦρα ροῦχα, ἦρθε τώρα 
μπροστὰ στὸ τραπέζι τῆς ἑορτῆς 
καὶ ἀπευθύνει τὸν λόγο στὰ μι-
κρότερα παιδιὰ λέγοντας:

– Γιατί ἤρθαμε σήμερα, παι-
διά, στὴν ἐκκλησία καὶ δὲν πή-
γαμε σχολεῖο;...

Σιωπὴ ἐπικράτησε. Συνεχίζει 
ἐκεῖνος:

– Γιατί; δὲν εἶναι Δευτέρα 
σήμερα;

–  Ὄοοχι! ἀκούστηκαν οἱ κε-
λαριστὲς φωνὲς τῶν μικρῶν... 
Εἶναι Κυριακήηη!

–  Ἄ!...  Ὥστε εἶναι Κυρια-
κή!;... Καί... ποιὰ Κυριακὴ εἶναι 
σήμερα; Μήπως ξέρετε;

– Τῶν Μυ-ρο-φόοο-ρων!...
Τὰ ὁδήγησε λοιπὸν ἀπὸ τὴν  

Ἀνάσταση καὶ ἀπὸ τὸν «ἄπιστο» 
Θωμᾶ καὶ πάει στὶς Μυροφόρες 
καὶ στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου μας καὶ 
τοὺς εὐχήθηκε καὶ τὰ εὐλόγησε. 
Κι ἐγὼ δὲν ἤξερα πιὰ ἂν ἤμουν 
συνταξιοῦχος ἢ ἂν ἤμουν στὰ 
νιάτα μου καὶ κατηχητόπουλο. 
τόση χαρὰ ἔνιωθα!... 

Ποῦ εἶναι ἐκείνη ἡ ἀπελ-
πισία, ὅταν νόμιζα πὼς μὲ τὴν 
ἀθεΐα στὰ σχολεῖά μας τἄχουν 
ἁρπάξει ὅλα καὶ τὰ ἔκλεισαν στὰ 
σκοτάδια τοῦ τάφου;... Πῶς καὶ 
ποιὸς θὰ τὰ σώσει; ἔλεγα... Σὰν 
τὶς Μυροφόρες... Βαδίζοντας 
στὴ σκοτεινιὰ τῆς αὐγῆς ἔλεγαν: 
«Ναί... πᾶμε... μὰ τὴ βαριὰ πέ-
τρα ποὺ φράζει τὴν πόρτα τοῦ 
τάφου ποιὸς θὰ τὴν κυλήσει;». 
Κι ὅμως... ἤδη ὁ Θεὸς τὰ εἶχε κα-
νονίσει ὅλα ὑπέροχα: οὔτε λίθος 

ὑπῆρχε πιὰ στὸ μνημεῖο ἐκείνη 
τὴ στιγμή, οὔτε καὶ νεκρός! Κι 
ἦταν ὁ τάφος ἀδειανός! Κι ὁ 
ἥλιος εἶχε ἀνατείλει κι ἔριχνε τὶς 
ἀκτῖνές του στὸν λόφο τῶν δα-
κρύων... Καὶ μία ἀπ᾽ ὅλες ἀξιώ-
θηκε, ἴσως ἡ πιὸ πονεμένη, ποὺ 
ἔμεινε ἔξω καὶ ἔκλαιγε, νὰ δεῖ, 
ν᾽ ἀντικρύσει πρώτη ἀπ᾽ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους στὸν κῆπο τὴν  
Ἀνάσταση καὶ τὸν  Ἀναστημένο! 
Κι ἔτσι τὰ πάντα ἔγιναν ΧΑΡΑ!

Λοιπόν, μικρή, πονεμένη, 
ἀρρωστημένη Πατρίδα, ποιὸς 
παλεύει γιὰ σένα τώρα; «Ποῦ, 
ποιοί, πόσοι;...». Πολλοὶ ἴσως... 
μὰ δὲν τοὺς δείχνουν τὰ κανά-
λια...  Ὅμως... δὲν θὰ βγεῖ ἀπ᾽ 
ὅλους τοὺς πιστοὺς ἕνας στε-
ναγμὸς μὲ πίστη, ἕνα δάκρυ 
πόνου κι ἀγάπης δὲν θὰ στάξει 
σ᾽ αὐτὴ τὴν ἱερὴ γῆ μας, γιὰ νὰ 
καρπίσει καὶ νὰ μᾶς θρέψει; Δὲν 
θὰ μπορέσουμε ν᾽ ἀγαπήσουμε 
ξανὰ κι ἀληθινὰ τὴν πατρίδα μας 
κι ὅλες τὶς πατρίδες κι ὅλα τὰ τέ-
κνα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπως 
μᾶς ἱκέτευσε  Ἐκεῖνος; 

Τελικά... δὲν χρειάζεται πο-
σότητα. Ποιότητα χρειάζεται!... 
Νὰ τρέξουμε ἔντρομοι... νὰ φύ-
γουμε μακριὰ ἀπὸ τὴ ζύμη τῶν 
Φαρισαίων!  Δικαοῦται νὰ φέρει 
τ᾽ ὄνομά Του ὅποιος ὑπακούει 
στὸ θέλημά Του: « Ὑμεῖς δὲ μὴ 
κληθῆτε ῥαββί. εἷς γάρ ἐστιν 
ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ 
ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. Καὶ πατέρα 
μὴ καλέσητε ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς. εἷς 
γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ Πατὴρ ὁ οὐρά-
νιος. Μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, 
ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν εἷς ἐστιν, ὁ 
Χριστός.  Ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται 
ὑμῶν διάκονος.  Ὅστις δὲ ὑψώσει 
ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὅστις 
ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται» 
(Ματθ., κγ΄ 8-12). 

Ὥστε ὁ ἀγώνας μας εἴθε νὰ 
στραφεῖ πρὸς τὴν ποιότητα καὶ 
τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀνοχὴ ὅλων 
τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.

ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ
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Μιὰ μέρα ἕνα νέο σύν-
νεφο γεννήθηκε στὸ 
μέσο μιᾶς μεγάλης κα-

ταιγίδας στὴ Μεσόγειο θάλασσα.  
Ἀλλά, ἐνῷ εἶχε χρόνο νὰ μεγα-
λώσει ἐκεῖ, ἕνας δυνατὸς ἄνεμος 
ἔσπρωξε ὅλα τὰ σύννεφα πρὸς 
τὴν  Ἀφρική.

Μόλις ἔφτασαν στὴν ἀφρικα-
νικὴ ἤπειρο, ὁ καιρὸς ἄλλαξε.  
Ἕνας ζεστὸς ἥλιος ἔλαμπε στὸν 
οὐρανὸ καὶ ἁπλωνόταν πάνω 
ἀπὸ τὴ χρυσῆ ἄμμο στὴν ἔρημο 
τῆς Σαχάρας.  Ὁ ἄνεμος συνέχισε 
νὰ σπρώχνει τὰ σύννεφα πρὸς 
τὰ δάση τοῦ Νότου, ἀποκλείο-
ντας τὴ βροχὴ ἀπὸ τὴν ἔρημο.

Ὡστόσο, ὅπως συμβαίνει μὲ 
τοὺς νέους ἀνθρώπους, ἔτσι συ-
νέβη καὶ μὲ τὸ νεαρὸ σύννεφο:  
Ἀποφάσισε νὰ ἀπομακρυνθεῖ 
ἀπὸ τοὺς γονεῖς του καὶ τοὺς 
μεγαλύτερους φίλους του καὶ 
νὰ γνωρίσει τὸν κόσμο.

– Τί κάνεις; Παραπονέθηκε 
ὁ ἄνεμος.  Ὅλη ἡ ἔρημος εἶναι 
ἴδια! Πήγαινε πίσω στὴ συντρο-
φιά, καὶ πᾶμε στὴν καρδιὰ τῆς  
Ἀφρικῆς, ὅπου ὑπάρχουν πανέ-
μορφα βουνὰ καὶ δέντρα!

Ἀλλὰ τὸ νεαρὸ σύννεφο, 
ἐπαναστάτης ἀπὸ τὴ φύση του, 
δὲν ὑπάκουσε. Σιγὰ σιγὰ χαμή-
λωνε, μέχρι νὰ τὰ καταφέρει νὰ 
κολλήσει σὲ ἕνα ἁπαλό, γενναι-
όδωρο ἀεράκι κοντὰ στὴ χρυσῆ 
ἄμμο. Μετὰ ἀπὸ μιὰ μεγάλη 
βόλτα, παρατήρησε ὅτι ἕνας 
ἀπὸ τοὺς ἀμμόλοφους τοῦ χα-
μογελοῦσε.

Εἶδε ὅτι ἦταν ἕνας νέος ἀμμό-
λοφος, ποὺ πρόσφατα εἶχε 
σχηματιστεῖ ἀπὸ τὸν ἄνεμο ποὺ 
μόλις πρόσφατα εἶχε περάσει. 
Κεραυνοβόλα ἐρωτεύτηκε τὰ 
χρυσαφένια μαλλιά του.

– Καλημέρα, εἶπε τὸ σύννε-
φο. Πῶς εἶναι ἡ ζωὴ ἐκεῖ κάτω;

–  Ἔχω παρέα τοὺς ἄλλους 
ἀμμόλοφους, τὸν ἥλιο, τὸν ἄνε-
μο καὶ τὰ καραβάνια, ἀπὸ καιρὸ 
σὲ καιρό, ποὺ περνᾶνε ἀπὸ ἐδῶ. 
Μερικὲς φορὲς κάνει πολλὴ ζέ-
στη, ἀλλὰ ἀντέχεται.  Ἐκεῖ πάνω 
πῶς εἶναι ἡ ζωή;

–  Ὑπάρχει καὶ ἐδῶ ὁ ἄνεμος 
καὶ ὁ ἤλιος, ὅμως καὶ τὸ πλεο-
νέκτημα ὅτι μπορῶ νὰ περπατῶ 
κατὰ μῆκος τοῦ οὐρανοῦ καὶ νὰ 
μαθαίνω πολλά.

– Γιὰ μένα ἡ ζωὴ εἶναι σύντο-
μη, εἶπε ὁ ἀμμόλοφος.  Ὅταν θὰ 
γυρίσει ὁ ἄνεμος ἀπὸ τὰ δάση, 
θὰ ἐξαφανιστῶ.

– Καὶ αὐτὸ σὲ λυπεῖ;
–Μοῦ δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι 

εἶμαι ἄχρηστος.
– Τὸ ἴδιο αἰσθάνομαι κι ἐγώ. 

Μόλις ἕνας ἄλλος ἄνεμος φυ-
σήξει, θὰ πάω νότια καὶ θὰ γίνω 
βροχή.  Ὡστόσο, αὐτὸ εἶναι τὸ 
πεπρωμένο μου.

Ὁ ἀμμόλοφος δίστασε γιὰ 
λίγο, ἀλλὰ κατέληξε λέγοντας:

– Ξέρεις, ἐδῶ στὴν ἔρημο τὴν 
ἀποκαλοῦμε Βροχὴ τοῦ Παρα-
δείσου.

– Δὲν ἤξερα ὅτι θὰ μποροῦσα 
νὰ μεταμορφωθῶ σὲ κάτι τόσο 
σημαντικό, εἶπε τὸ σύννεφο, ὅλο 
περηφάνεια.

–  Ἔχω ἀκούσει πολλὲς ἱστο-
ρίες ἀπὸ γέρους ἀμμόλοφους. 
Λένε ὅτι μετὰ τὴ βροχὴ σκεπαζό-
μαστε ἀπὸ βότανα καὶ λουλού-
δια. Ποτὲ ὅμως δὲν γνώρισα 
τί εἶναι αὐτά, γιατὶ στὴν ἔρημο 
βρέχει πολὺ σπάνια.

Ἦταν ἡ σειρὰ τοῦ σύννεφου 
νὰ διστάσει. Ξέσπασε ὅμως σὲ 
ἕνα πλατὺ χαμόγελο.

–  Ἂν θέλεις, μπορῶ νὰ σὲ 

καλύψω ἐγὼ μὲ τὴ βροχή.  Ἂν 
καὶ μόλις ἔφτασα, εἶμαι ἐρωτευ-
μένος μαζί σου, καὶ θὰ ἤθελα νὰ 
μείνω ἐδῶ γιὰ πάντα.

–  Ὅταν εἶδα γιὰ πρώτη φορὰ 
τὸν οὐρανό, κι ἐγὼ σ᾽ ἐρωτεύτη-
κα, εἶπε ὁ ἀμμόλοφος.  Ἀλλὰ ἂν 
μετατρέψεις τὰ ὑπέροχα ἄσπρα 
μαλλιά σου σὲ βροχή, θὰ πε-
θάνεις.

–  Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν πεθαίνει, 
εἶπε ὁ ἀμμόλοφος.

Μεταμορφώθηκε.
– Θέλω νὰ σοῦ δείξω τὸν 

Παράδεισο.
Καὶ ἄρχισε νὰ χαϊδεύει τὸν 

ἀμμόλοφο μὲ μικρὲς σταγόνες. 
Παρέμειναν μαζὶ πολὺ χρόνο, 
ὥσπου ἐμφανίστηκε τὸ οὐράνιο 
τόξο.

Τὴν ἑπόμενη μέρα ὁ μικρὸς 
ἀμμόλοφος εἶχε καλυφτεῖ μὲ 
λουλούδια. Κάποια σύννε-
φα ποὺ διέρχονταν πρὸς τὴν  
Ἀφρικὴ ἔνιωσαν ὅτι ὑπῆρχε ἐκεῖ 
ἕνα κομμάτι τοῦ δάσους ποὺ 
ἔψαχναν, καὶ ἔριξαν περισσότε-
ρη βροχή. Εἴκοσι χρόνια ἀργό-
τερα, ὁ ἀμμόλοφος εἶχε γίνει 
μιὰ ὄαση, ποὺ ἀναζωογονοῦσε 
τοὺς ταξιδιῶτες μὲ τὴ σκιὰ τῶν 
δέντρων της.

Ὅλα αὐτά, γιατὶ μιὰ μέρα ἕνα 
ἐρωτευμένο σύννεφο δὲν φοβή-
θηκε νὰ δώσει τὴ ζωή του γιὰ 
χάρη τῆς ἀγάπης.

PAULO COELHO

Historias para pais, filhos e netos
( Ἱστορίες γιὰ γονεῖς, 

παιδιὰ καὶ ἐγγόνια)

Μετάφραση 
ἀπὸ τὰ πορτογαλικὰ Α.Γ.

Τὸ σύννεφο καὶ ὁ ἀμμόλοφος
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Ἀνέκαθεν οἱ ἄνθρωποι 
ἐννόησαν τὴν ἀξία καὶ 
τὴν ἐπίδραση τοῦ ἥλιου 

στὴ γῆ ποὺ κατοικοῦσαν. Αὐτὸς 
τοὺς ἔδινε τὸ φῶς, τὴ ζεστασιά, 
τὴ ζωή. Χωρὶς αὐτόν, θὰ ἐπικρα-
τοῦσαν σκότος ποὺ ἀδρανοποιεῖ 
καὶ κρύο ποὺ νεκρώνει. Τί μπο-
ρεῖ νὰ φυτρώσει σὲ παγωμέενς, 
σκοτεινὲς ἐκτάσεις;

Γι᾽ αὐτὸ ὅλοι οἱ λαοὶ θεο-
ποίησαν τὸν ἥλιο, γιὰ νὰ τὸν 
ἐξευμενίσουν μὲ προσφορὲς καὶ 
θυσίες. Οἱ Αἰγύπτιοι τὸν εἶχαν 
πρῶτο στὸ πάνθεόν τους, καθὼς 
καὶ οἱ  Ἀσσύριοι, οἱ Βαβυλώνιοι, 
ἐπίσης καὶ οἱ κάτοικοι τῆς προ-
κολομβιανῆς  Ἀμερικῆς.

Ὡς γνωστόν, ἡ ἱστορία τῆς 
ἀνθρωπότητας χωρίζεται σὲ δύο 
μέρη: τὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχὴ 
καὶ τὴ μετὰ Χριστόν.  Ἡ ἔλευση 
τοῦ Χριστοῦ ἄλλαξε τὰ πάντα ὡς 
πρὸς τὴ λατρεία τῶν θεῶν, καὶ 
τὰ παγανιστικὰ ἔθιμα, οἱ παγανι-
στικὲς γιορτὲς καὶ τὰ πανηγύρια 
μεταμορφώθηκαν σὲ χριστιανι-
κά.  Ἡ λάμψη τῆς ἡμέρας δὲν 
σβήνει. ἁπλῶς ἀλλάζει μορφή.

Στὶς 21  Ἰουνίου ὁ ἥλιος φθά-
νει στὸ πιὸ ψηλὸ σημεῖο τοῦ 
οὐρανοῦ, στὸ ἀπόγειο τῆς λάμ-
ψης του. Εἶναι ἡ πιὸ ζεστή, ἡ πιὸ 

φωτεινή, ἡ πιὸ μεγάλη μέρα τοῦ 
χρόνου: εἶναι τὸ θερινὸ ἡλιοστά-
σιο. Σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τοῦ 
πλανήτη μας δὲν μένει σχεδὸν 
καθόλου τόπος στὸ σκότος. Πῶς 
νὰ μὴ γιορτάσει κανείς, πῶς νὰ 
μὴ χαρεῖ αὐτὸ τὸ θαῦμα! Καὶ γί-
νονται χοροί, τραγούδια καί... 
τρέλλες!  Ἀνάβουν φωτιὲς καὶ 
πηδοῦν ἀπὸ πάνω (ἴσως γιὰ νὰ 
δείξουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ 
νὰ ξεπερνᾷ ὅλες τὶς δυσκολί-
ες), ἀνοίγουν τὸν κλείδωνα, οἱ 
νεαρὲς κοπέλες μὲ μαγικὰ χαρ-
τάκια προσπαθοῦν νὰ μάθουν 
ποιὸς θά ᾽ναι ὁ καλός τους! Καὶ 
ἄλλα πολλὰ ἔθιμα καὶ παραδό-
σεις συμβολίζουν τὴν ἀνάσταση 
καὶ τὴν ἀνανέωση τῆς φύσης.  
Ὅλοι προσφέρουν σ᾽ αὐτὸ τὸ 
πανηγύρι: ὁ Μάρτης τὶς ξαφ-
νικὲς μπόρες του καὶ τὶς καυτὲς 
λιακάδες του, ὁ γλυκὸς  Ἀπρί-
λης τὴ ζεστασιά του, ὁ Μάης τὰ 
λουλούδια του, ἀκόμη καὶ τὸ 
στεφάνι του θυσιάζει στὴ φωτιὰ 
τῆς μεγάλης μέρας. Γιατὶ ξέρουν 
ὅτι ὁ θερινός, καυτὸς  Ἰούνιος 
θὰ μεταμορφώσει τὰ πάντα σὲ 
καρπούς, «ὀπῶρες», καὶ θὰ τὰ 
παραδώσει στὸ «φθινόπωρο», 
ποὺ θὰ ἀποτελειώσει τὸ ἔργο 
του.

Ἡ Χριστιανοσύνη ὅρισε νὰ 
ἑορτάζεται αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὸ 
γενέθλιο τοῦ  Ἁγίου  Ἰωάννη τοῦ 
Προδρόμου, τοῦ πιὸ μεγάλου 
προφήτη. Ὁ  Ἁη Γιάννης Ριγανᾶς 
ὀνομάζεται ἔτσι, ἴσως γιατὶ αὐτὴ 
τὴν ἐποχὴ μαζεύεται τὸ ὑπέροχο 
καὶ ἀρωματικὸ φυτὸ ποὺ συνο-
δεύει τὰ φαγητά μας.

Ναί, ὅλοι καὶ ὅλα ὑμνοῦν τὸν 
ἥλιο, ποὺ ἐδῶ στὴν  Ἑλλάδα, σ᾽ 
αὐτὴ τὴ γωνιὰ τῆς γῆς ποὺ τὴ 
δροσίζει τὸ Αἰγαῖο, τὸ φῶς του 
εἶναι μαγικό. Πόσοι δὲν ὕμνη-
σαν αὐτὸ τὸ φῶς! “Greece has 
a wonderful, magical light” (=  
Ἡ  Ἑλλάδα ἔχει ἕνα ὑπέροχο, 
μαγικὸ φῶς), εἶπε ὁ διάσημος 
φωτογράφος Peter Lindbergh. 
Καὶ τὸ κλίμα, ὡς γνωστόν, 
ἐπηρεάζει τοὺς ἀνθρώπους.  Ἡ 
ἐξωστρέφεια τῶν  Ἑλλήνων, ἡ 
κοινωνικότητά τους, ἡ φιλοξε-
νία, ἡ προσφορά, ἡ διάθεση 
γιὰ πρόοδο, σίγουρα ὀφείλο-
νται στὸ κλίμα. Δὲν εἶναι λοιπὸν 
παράξενο ποὺ σ᾽ αὐτὴ τὴ γωνιὰ 
τῆς γῆς, γύρω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, 
στὴ Μεσόγειο, γεννήθηκε ἕνας 
σπάνιος πολιτισμός, ποὺ τιμᾷ 
τὸν ἄνθρωπο. Φιλοσοφία, μα-
θηματικά, ἰατρική, ποίηση, θέα-
τρο, μουσική, τραγῳδία, δίκαιο, 
διάλογος, ἔχουν ἐδῶ τὴν ἀφετη-
ρία τους. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, 
αὐτὸν τὸν πολιτισμὸ διάλεξε ἡ 
Χριστιανοσύνη ὡς φορέα της, 
γιὰ νὰ γίνει οἰκουμενική. Ὡς φαί-
νεται, τὸ ὑλικὸ φῶς δένεται μὲ 
τὸ πνευματικό. Καὶ φυσικὸ εἶναι 
νὰ ὀνομαστεῖ ὁ Χριστός « Ἥλιος 
τῆς Δικαιοσύνης».

« Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, 
Κύριε! πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίη-
σας».

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Ἡ πιὸ μαγευτικὴ μέρα τοῦ χρόνου
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Ναί, ὅλοι καὶ ὅλα ὑμνοῦν τὸν ἥλιο, ποὺ ἐδῶ 
στὴν  Ἑλλάδα, σ᾽ αὐτὴ τὴ γωνιὰ τῆς γῆς ποὺ 

τὴ δροσίζει τὸ Αἰγαῖο, τὸ φῶς του εἶναι μαγικό. 
Πόσοι δὲν ὕμνησαν αὐτὸ τὸ φῶς! “Greece has 
a wonderful, magical light” (=  Ἡ  Ἑλλάδα ἔχει 

ἕνα ὑπέροχο, μαγικὸ φῶς), εἶπε ὁ διάσημος 
φωτογράφος Peter Lindbergh.
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Τὸ Πάσχα εἶναι τὸ ἀποκορύ-
φωμα τῶν ἑορτῶν.  Ἀλλὰ 
σὲ ποιὸ σημεῖο βρίσκεται 

ἡ πνευματικότητά μας γιὰ τὴ 
σωστὴ βίωσή του;

Ἂν ἐπιχειρούσαμε νὰ κάνου-
με μιὰ γενικὴ ἐκτίμηση, χωρὶς 
ἀμφιβολία θὰ διαπιστώναμε 
μιὰ συνολικὴ ἐκκοσμίκευση 
τῶν ἡμερῶν αὐτῶν σὲ σχέση 
μὲ παλαιότερες λαϊκὲς καὶ ἐθι-
μικὲς συνήθειες τοῦ λαοῦ μας. 
Φοβοῦμαι πὼς ὁ πολὺς κόσμος 
θεωρεῖ τὶς ἑορτὲς αὐτὲς πιὸ 
πολὺ σὰν εὐκαιρία γιὰ γλέντι, 
ἐκδρομὲς καὶ ταξίδια σὲ μαγευ-
τικοὺς προορισμούς.

Ὅμως ὑπάρχει καὶ ἡ ἐκλεκτὴ 
μερίδα τῶν πιστῶν, 
ποὺ ζεῖ τὸ βαθύτερο 
νόημα τῶν ἡμερῶν. 
Εἶναι συγκινητικὸ 
πόσο πρόθυμα συ-
νέρρεαν καὶ κατέ-
κλυζαν τὶς ἐκκλησί-
ες μας φέτος πιστοὶ 
ὅλων τῶν ἡλικιῶν 
στὸ ἄκουσμα τῆς 
καμπάνας ποὺ κα-
λοῦσε τὸ ποίμνιο 
στὴν παρακολούθη-
ση τῶν Χαιρετισμῶν! 
Ρῖγος ἅγιο προκα-
λοῦσε ἡ συρροὴ 
τῶν χριστιανῶν στὸ 
Ποτήριον τῆς Ζωῆς 
στὶς Προηγιασμένες 
Θεῖες Λειτουργίες 
καὶ τὶς Κυριακὲς τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς!

Βέβαια, ἡ τήρη-
ση τῶν ἐθίμων, τὸ 
βάψιμο τῶν ἀβγῶν, 
τὸ σούβλισμα τοῦ 

πασχαλινοῦ ἀρνιοῦ, ὀμόρφυ-
ναν τὸ πρόγραμμα τῶν ἡμερῶν 
καὶ ἀποτέλεσαν μιὰ χαρούμενη 
νότα στὴ ζωή μας.

Ὅμως ἀξίζει ὅλα νὰ γίνονται 
μὲ μέτρο, χωρὶς νὰ μᾶς ἀπορ-
ροφοῦν, καὶ νὰ προσπαθοῦμε 
νὰ παίρνουμε ἠχηρὰ συνθήματα 

καὶ ἀποφάσεις γιὰ τὸν πνευμα-
τικό μας καταρτισμό. Oἱ ἅγιες 
μέρες τοῦ Πάσχα ἂς ἀποτελοῦν 
ἕνα σταθμό, μιὰ πηγὴ ἀναβα-
πτισμοῦ καὶ ἐσωτερικῆς ἀνανέ-
ωσης.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Πάσχα, πηγὴ πνευματικοῦ 
ἀναβαπτισμοῦ

K

K

Oἱ ἅγιες μέρες τοῦ Πάσχα ἂς ἀποτελοῦν  
ἕνα σταθμό, μιὰ πηγὴ ἀναβαπτισμοῦ  

καὶ ἐσωτερικῆς ἀνανέωσης.

Χριστὸς  Ἀνέστη!

Ἀνάσταση. καὶ στ᾽  Ἀπριλιοῦ τὸ λιόγερμα ποὺ χρύσωσε τὴν πλάση, δές.

ἀτέλειωτο ἔστησαν χορὸ κι ἀπέραντο γιορτάσι
ρόδα καὶ πασχαλιές.
Ἄνοιξ᾽ ἡ Πύλη τ᾽ Οὐρανοῦ στῆς  Ἄνοιξης τὰ μῦρα.
Χριστὸς ἀνέστη, καὶ στὶς καρδιὲς χαρὰ καὶ ἐλπίδα.

Ὢ νύχτα λουσμένη χρυσαφιὰ στοῦ φεγγαριοῦ τὴν ἄχνη!
Ὁλόδροσα, χιλιόχρωμα καὶ ἀσημένια πλάτη ὕφανε ἀπόψε ἡ  Ἄνοιξη.

καὶ στὰ αἰθεροπλάτια πασίχαρες τὸ μήνυμα διαλαλοῦν καμπάνες,
γλυκόηχοι παιᾶνες σκορποῦν τῆς νίκης ἰαχή.

Χριστὸς  Ἀνέστη, ἀδελφοί, δῶστε καρδιᾶς τὰ χέρια!
Μ᾽ ἐλπίδας φῶς ὁλόχρυσα ἀνάψτε τ᾽ ἁγιοκέρια τῆς πονεμένης τῆς ψυχῆς!
Χριστὸς  Ἀνέστη, κι ἡ χαρὰ ἀγέραστη ἂς μείνει μέσα στοῦ Κόσμου τὶς καρδιές,
ποὺ ἀπόψε μοσχοβόλησαν σὰν πασχαλιές...

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
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Ἀκούγοντας τὶς εἰδήσεις
«Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον...» 

« Ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι 
φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ 
με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ 
με, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με...» 
«... ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ 
τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ 
ἐποιήσατε...» «Καὶ ἀπελεύσονται 
οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ 
δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον».

Ἀνασφάλεια καὶ φόβος. 
Προδοσία καὶ ἀπάτη. 
Δόλος καὶ ψέμα.  Ὁ δό-

λος τῶν θεῶν καὶ τῶν ἰσχυρῶν. 
Τὸ ξεγέλασμα τῶν λαῶν.  Ὁ 
θρῆνος καὶ ἡ λάσπη.  Ἡ ἀπό-
γνωση καὶ τὸ κλάμα.  Ἡ πεῖνα 
καὶ ἡ ἀρρώστια. Τὸ συρματό-
πλεγμα. Τὰ πέτρινα πρόσωπα.  
Ἡ ἄδεια ψυχή. Τὸ ψυχρὸ βλέμ-
μα. Ποῦ νὰ κατοικήσει ὁ Θεός 
σου, ἂν δὲν βρίσκει μιὰ γωνιὰ 
μικρὴ ἀθωότητας;  Ὁ  Ἑωσφόρος 
γελᾷ. Πόλεμος παντοῦ. Πιόνια οἱ 
ἄνθρωποι κάποιων ἐγκεφάλων 
ἄρρωστων ψυχικά.  Ὁ Μαμ-
μωνᾶς λιώνει 
κάτω ἀπὸ τὸ 
πέλμα του τὸ 
τ ελε ιό τ ερο 
δημιούργημα 
τοῦ Θεοῦ. Τὰ 
πάντα που-
λιοῦνται, οἱ 
σάρκες τρώ-
γοντα ι .  Ο ἱ 
ψυχὲς ἐξαγο-
ράζονται. Τὸ 
καράβι βου-
λιάζει. Έγὼ 
νὰ ἐπιζήσω. 
Τ ὰ  λ ε φ τ ὰ 
ἔξω. Μόνο 
γιὰ τὸν ἥλιο 
ἡ ἐπιστροφὴ 
κάποτε, ἕνα 
καλοκαίρι.

Αὐτὸ ἦταν τὸ ὄνειρο; Γι᾽ 
αὐτὸ χύθηκε τόσο αἷμα τόσους 
αἰῶνες; «Γιὰ ἕνα πουκάμισο 
ἀδειανό...»; Ποιὸ εἶναι τὸ ἰδανι-
κό; Ποῦ ὑπάρχει Θεός; Ποῦ εἶναι 
ἡ ἀγάπη; Μόνο οἱ  Ἕλληνες εἶναι 
ἄνθρωποι τελικά; Μόνο αὐτοὶ οἱ 

ἁπλοὶ ἄνθρωποι ποὺ ἀνοίγουν 
τὰ σπίτια τους στοὺς ξένους καὶ 
δίνουν μιὰ ζεστὴ ἀγκαλιὰ εἶναι 
ἡ ἐλπίδα γιὰ ἕναν καλύτερο 
κόσμο; Καὶ οἱ ὑπόλοιποι Εὐρω-
παῖοι τί ἀποφάσεις παίρνουν γιὰ 

τοὺς ἀνθρώπους - ἀριθμούς; 
Πόσα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης θ᾽ ἀναβιώσουν πάλι; Δὲν 
θέλω νὰ εἶμαι Εὐρωπαία σὰν 
αὐτούς. Μοῦ κλέψαν τὸ ὄνομα. 
Μοῦ κλέψαν τὴ λέξη. Δὲν τοὺς 
τὴ δίνω. Δὲν τὴν ἀξίζουν. Θέλω 

πίσω τὶς λέξεις μου, τὸν πολιτι-
σμό μου, τὴν ψυχή μου. Εἶμαι 
μόνο  Ἑλληνίδα καὶ Χριστιανή.

ΜΑΡΙΑ Θ. ΑΛΕΞΕΛΛΛΗ

K
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Δὲν θέλω νὰ εἶμαι Εὐρωπαία σὰν αὐτούς. 
Μοῦ κλέψαν τὸ ὄνομα. Μοῦ κλέψαν τὴ λέξη. 

Δὲν τοὺς τὴ δίνω. Δὲν τὴν ἀξίζουν. Θέλω πίσω 
τὶς λέξεις μου, τὸν πολιτισμό μου, τὴν ψυχή 
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Οἱ  Ἅγιοι Πατέρες μᾶς προ-
τρέπουν νὰ διατηροῦμε 
τὴν ἐσωτερική μας εἰρή-

νη μὲ κάθε κόστος.
Ὁ  Ἅγιος  Ἰωάννης τῆς Κρον-

στάνδης μᾶς λέγει: Εἴμαστε σὰν 
τὸν καιρό: Τώρα λυσσομανᾷ 
ὁ ἄνεμος, μαίνεται καταιγίδα, 
ἀστράφτει καὶ βροντάει, βρέχει. 
Σὲ λίγο σταματοῦν ὅλα αὐτὰ καὶ 
βγαίνει ὁ ἥλιος καὶ νιώθουμε κα-
λά.  Ἔτσι εἶναι ἡ ψυχή μας.

Πῶς θὰ καταφέρουμε ὅμως 
νὰ διατηρήσουμε τὴν πνευμα-
τική μας ἰσορροπία, καὶ ὅταν ὁ 
καιρὸς εἶναι συννεφιασμένος καὶ 
βροχερός, ἔχει δηλαδὴ ἡ ψυχή 
μας φουρτούνα;

Πρέπει νὰ μὴ χάσουμε τὴν 
ἐσωτερική μας εἰρήνη, τὴ γα-
λήνη τῆς ψυχῆς μας. Νοερῶς 
ἀνυψώνουμε τὰ χέρια μας πρὸς 
τὸν Πανάγαθο Θεὸ καὶ τὸν 
παρακαλοῦμε νὰ ἠρεμήσει τὴ 
φουρτούνα τῆς ψυχῆς μας. Κύ-
ριε ἐλέησον! Κύριε ἐλέησον! 
Τὸν παρακαλοῦμε, τὸν ἱκετεύ-
ουμε.

Ἡ εἰρήνη ξεκινᾷ μέσα ἀπὸ 
τὸν καθένα μας, καὶ σκορπίζε-
ται, διαχέεται τριγύρω μας, στὰ 
παιδιά μας, στὸ σπιτικό μας, 
στοὺς φίλους μας, στοὺς συγ-
γενεῖς μας.

Ὑπάρχουν πολὺ λίγες τα-
πεινὲς καὶ εἰρηνικὲς ψυχὲς πάνω 
στὴ γῆ, ψυχὲς ποὺ ἐκπέμπουν 
γαλήνη, ἠρεμία. Εἶναι τόσο ἀλη-
θινὰ εὐλογημένες! Δὲν πρόκει-
ται νὰ παρεξηγηθοῦν, ἀκόμη καὶ 
ἂν τὶς προσβάλλεις καθ᾽ οἱονδή-
ποτε τρόπο.

Ὁ  Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σά-

ρωφ μᾶς λέγει:  Ἂν θέλουμε νὰ 
ἔχουμε μέσα μας εἰρήνη καὶ νὰ 
σώσουμε τὴν ψυχή μας, πρέπει 
νὰ κοιτᾶμε συχνὰ τὸν ἑαυτό μας 
βαθιὰ καὶ νὰ ρωτᾶμε: Ποῦ βρί-
σκομαι;

Δωρεὲς τῆς Χάριτος τοῦ Θε-
οῦ δίνονται μονάχα σ᾽ ἐκείνους 
ποὺ ἐργάζονται γι᾽ αὐτὲς καὶ πε-
ριφρουροῦν τὴν ψυχή τους ἀπὸ 

θυμούς, ἐξάρσεις, ἐγωισμούς, 
ἀδικίες. Μιὰ εἰρηνικὴ ψυχὴ εἶναι 
αὐτὴ ποὺ θὰ ἐπισκεφθεῖ ἡ Χάρις 
τοῦ Θεοῦ.

Ἂν διαταραχθεῖ ἡ ἐσωτερι-
κή μας εἰρήνη, πρέπει ἀμέσως 
νὰ ζητήσουμε τὴ βοήθειά Του, 
ὅπως ἕνα μικρὸ παιδί, ποὺ ἀμέ-
σως μόλις ἀποχωρίζεται τὴ μη-
τέρα του, κλαίει καὶ ἀρχίζει νὰ 
τὴ ζητάει. φοβᾶται νὰ εἶναι μόνο 
του. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν 
ψυχή μας, ὅταν βρίσκεται μόνη 
της, ἀποχωρισμένη ἀπὸ τὸν 
Κύριο.  Ὑποφέρει πολύ, ἀλλά, 
ὅταν ἑνώνεται μαζί Του, ὅποια 
δυσκολία καὶ ἂν τύχει, τὴν προ-
σπερνάει ἤρεμα καὶ γαλήνια.

Πρέπει λοιπὸν νὰ στραφοῦμε 
στὸν Οὐράνιο Πατέρα μας, νὰ 
γίνουμε ἐνεργὰ μέλη τῆς  Ἐκκλη-

σίας Του, τῶν μυστηρίων Του. 
Ζητοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσει καὶ 
νὰ μᾶς δώσει κάτι ἀπὸ τὴ χάρη 
καὶ τὴ θεία δύναμή Του, γιὰ νὰ 
μείνουμε πάντοτε εἰρηνικοί.

Σὲ αὐτὸ μᾶς βοηθάει καὶ ἡ 
Θεία Λειτουργία, ὅπου ὁ ἱε-
ρεὺς ἐπαναλαμβάνει: « Ὑπὲρ 
τῆς ἄνωθεν εἰρήνης», «Εἰρήνη 
ὑμῖν», «Εἰρηνικὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς 

ἡμῶν», «τὴν ἡμέραν πᾶσαν τελεί-
αν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον», 
«Εἰρήνην τῷ κόσμῳ Σου δώρη-
σαι», «Εἰρήνη πᾶσι», « Ἄγγελον 
εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν», « Ἔτι 
καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν», « Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ 
ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας». 
Θεέ μου! πόσες φορὲς παρακα-
λεῖ ὁ ἱερεὺς γιὰ τὴν Εἰρήνη!

Ὁ  Ἅγιος  Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος λέ-
γει: Διατήρησε τὴν ἐσωτερική 
σου εἰρήνη μὲ κάθε τίμημα! 
Μὴν ἀνταλλάξεις τὴ γαλήνη τῆς 
ψυχῆς σου μὲ τίποτε ἄλλο στὸν 
κόσμο! «Εἰρήνευσε μὲ τὸν ἑαυτό 
σου, καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ θὰ 
εἰρηνεύσουν μαζί σου».

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Ἐσωτερικὴ εἰρήνη

Ἡ εἰρήνη ξεκινᾷ μέσα ἀπὸ τὸν καθένα μας, καὶ 
σκορπίζεται, διαχέεται τριγύρω μας, στὰ παιδιά 
μας, στὸ σπιτικό μας, στοὺς φίλους μας, στοὺς 

συγγενεῖς μας.
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Τὸ καλοκαίρι ἔφτασε.  Ὁ 
ὑδράργυρος σὲ λίγο θὰ ἀρχίσει 
νὰ ἀνεβαίνει ἐπικίνδυνα, καὶ τότε 
θ᾽ ἀναζητοῦμε λίγη δροσιὰ καὶ 
θὰ τὴν βρίσκουμε μὲ τὰ κλιμα-
τιστικά, τὰ ὁποῖα πλέον ἀποτε-
λοῦν «ἀναγκαῖο κακό».  Ἡ χρήση 
τους αὐξάνεται μὲ γεωμετρικὴ 
πρόοδο, καί «καταλαμβάνουν» 
κάθε δημόσιο κτήριο, αὐτοκί-
νητο καὶ λεωφορεῖο, ἀποκτώ-
ντας διαστάσεις... ἐπιδημίας.  Ἂς 
τὸ πάρουμε λοιπὸν ἀπόφαση, 
ὅπως τὸ εἴπαμε: τὰ κλιματιστικὰ 
εἶναι τό «ἀναγκαῖο κακό» τοῦ 
καλοκαιροῦ.

Εἶναι ὅμως τὰ κλιματιστικὰ 
τόσο ἀσφαλῆ, ὅσο ἰσχυρίζονται 
οἱ πωλητές; Μήπως προκαλοῦν 
ἀρρώστιες; Νὰ λοιπὸν ἡ «σκο-
τεινή» πλευρά τους. Καὶ πῶς θὰ 
τὴν ἀντιμετωπίσουμε;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ναί, κιν-
δυνεύουμε ἀπὸ διάφορες ἀρρώ-
στιες ἀπὸ τὰ κλιματιστικά.  Ἂς 
δοῦμε λοιπὸν ποιὲς εἶναι αὐτὲς 
καὶ τί πρέπει νὰ κάνουμε, γιὰ νὰ 
μὴν ὑποφέρουμε.

1) Παρουσιάζεται ἡ Νόσος 
τῶν Λεγεωναρίων. Αὐτὴ ὀνο-
μάσθηκε ἔτσι, γιατὶ παρουσιά-
σθηκε γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἄτομα 
ποὺ συμμετεῖχαν σὲ ἀμερικανικὴ 
συγκέντρωση τῆς Λεγεώνας σὲ 
ξενοδοχεῖο στὴ Φιλαδέλφεια 
τῶν Η.Π.Α. τὸ 1976. Προσε-
βλήθησαν 220 ἄτομα, ἐκ τῶν 
ὁποίων τὰ 34 κατέληξαν. Τότε οἱ 
ἐπιστήμονες ἀνεκάλυψαν ὅτι ἡ 
ἀσθένεια ὀφείλεται στὸ μικρόβιο 
legionella (λεγκιονέλα), ποὺ με-
ταδίδεται διὰ τῆς ἀναπνοῆς καὶ 
τῶν σταγονιδίων καὶ φωλιάζει 

στὶς μονάδες τῶν κλιματιστικῶν.  
Ὁ ἀσθενὴς παρουσιάζει ὑψηλὸ 
πυρετό, ρίγη, βήχα καὶ πονοκέ-
φαλο.  Ἡ μόλυνση μπορεῖ νὰ 
ἀποφευχθεῖ, ἂν γίνεται καλὴ 
συντήρηση καὶ καθαρισμὸς τῶν 
φίλτρων τῶν κλιματιστικῶν.

2)  Ἀλλεργικὴ Ρινῖτις. Προ-
σβάλλει πολλούς (28%) καὶ 
ὀφείλεται στὸν ἐλλιπῆ ἐξαερι-
σμό. Προκαλεῖ βλάβη στὸ ρινικὸ 
ἐπιθήλιο καὶ δυσχεραίνει τὴν 
ἀναπνοή. Μπορεῖ νὰ καταστρέ-
ψει τὸν φυσικὸ μηχανισμὸ τοῦ 
φίλτρου τῆς ρινικῆς ἀναπνοῆς. 
Προληπτικῶς νὰ καθαρίζονται 
τὰ φίλτρα στὰ κλιματιστικὰ ἢ νὰ 
ἀλλάζονται σὲ τακτὰ χρονικὰ δι-
αστήματα.

3) Μετάδοση ἰώσεων. Τὰ 
κλιματιστικὰ εἶναι ὁ Νο 1 «ἔνο-
χος», διότι, σύμφωνα μὲ τοὺς 
εἰδικούς, συσσωρεύουν παθο-
γόνους μικροοργανισμοὺς ἀπὸ 
τὴν ἀναπνοὴ καὶ τὸν ἱδρῶτα καὶ 

τοὺς διαχέουν στὴν ἀτμόσφαι-
ρα, «ἀνακυκλώνοντάς» τους, 
καὶ τότε κινδυνεύουν κυρίως 
ἄτομα μὲ προβλήματα ἀπὸ τὸ  
Ἀναπνευστικὸ Σύστημα. Κινδυ-
νεύουν ἐπίσης βρέφη, παιδιά, 
ἡλικιωμένοι καὶ ὅσοι πάσχουν 

ἀπὸ χρόνια νοσήματα ἢ ἔχουν 
μειωμένη ἄμυνα στὸ  Ἀναπνευ-
στικὸ Σύστημα, καὶ γενικῶς 
ἔχουν εὐαισθησία στὸν ὀργα-
νισμό τους.  Ἡ λύση βρίσκεται 
στὴν καλὴ συντήρηση καὶ στὴν 
τήρηση τῶν ὁδηγιῶν ποὺ ὁρί-
ζει ὁ κατασκευαστής. Τί πρέπει 
δηλαδὴ νὰ κάνετε;  Ἀλλάζετε 
φίλτρα συχνά, ἀνάλογα μὲ τὴ 
χρήση τους.  Ἂν ἡ κατασκευή 
τους τὸ ἐπιτρέπει, τὰ καθαρίζετε 
μὲ εἰδικὸ ἀντιμικροβιακὸ ὑγρό.  
Ἀπολυμαίνετε τὶς κυψέλες.  
Ἀφήνετε πάντα ἕνα παράθυρο 
μισάνοιχτο στὸν χῶρο ποὺ κλι-
ματίζεται, ὥστε νὰ ἀνανεώνεται ὁ 
ἀέρας καὶ τὰ κλιματιστικὰ νὰ μὴ 

K
K

Εἶναι τὰ κλιματιστικὰ τόσο ἀσφαλῆ, ὅσο  
ἰσχυρίζονται οἱ πωλητές; Μήπως προκαλοῦν 
ἀρρώστιες; Νὰ λοιπὸν ἡ «σκοτεινή» πλευρά 

τους. Καὶ πῶς θὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ναί, κινδυνεύουμε  

ἀπὸ διάφορες ἀρρώστιες ἀπὸ τὰ κλιματιστικά.   
Ἂς δοῦμε λοιπὸν ποιὲς εἶναι αὐτὲς καὶ τί πρέπει 

νὰ κάνουμε, γιὰ νὰ μὴν ὑποφέρουμε.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσοχὴ στὰ κλιματιστικά!
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γίνονται «ἐχθρικά» γιὰ τὴν ὑγεία 
σας. Στὴν εὐπάθεια μπορεῖ ἐπί-
σης νὰ συμβάλλει ἡ μόλυνση 
τοῦ περιβάλλοντος, τὸ ἄγχος 
μας καὶ ἡ κακὴ διατροφή μας. 
Σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις, ἂν 
τὸ κλιματιστικὸ χαλάσει, ὑπάρ-
χει περίπτωση νὰ ἐκλυθεῖ μο-
νοξείδιο τοῦ ἄνθρακα (CO), τὸ 
ὁποῖο εἶναι δηλητηριῶδες καὶ 

θανατηφόρο ἀέριο. Τότε, ἂν ὁ 
χῶρος δὲν ἀερίζεται καὶ οἱ πα-
ρευρισκόμενοι κοιμοῦνται, εἶναι 
πολὺ ἐπικίνδυνο!

4) Ψύξη. Συμβαίνει συχνὰ 
ἀπὸ τὴν κατάχρηση τοῦ κλιματι-
στικοῦ.  Ἑπομένως, πρέπει ἡ το-
ποθέτηση νὰ γίνει σὲ κατάλληλο 
σημεῖο, ὥστε τὸ κλιματιστικὸ νὰ 
δροσίζει τὸ δωμάτιο καὶ νὰ μή 
«χτυπᾷ» πάνω στὰ ἄτομα.

5) Σοβαρὸ 
π ρ ό β λ η μ α 
δημιουργεῖ 
ὁ καπνὸς τῶν 
τσιγάρων καὶ 
οἱ καρκινογό-
νες οὐσίες ποὺ 
περιέχει. Διότι 
μὲ τὰ κλιμα-
τιστικὰ ἀνα-
κυκλώνεται 
συνεχῶς στὸν 
χῶρο καί, ἂν 
δὲν ὑπάρχει 
ἐπαρκὴς ἐξα-
ερισμός, μπο-
ρεῖ νὰ βλάψει 
τὸ  Ἀναπνευ-
στικὸ Σύστημα 
τῶν παρευρι-
σ κ ο μ έ ν ω ν , 

ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸ παθητικὸ 
κάπνισμα.

Τί πρέπει ὅμως νὰ κάνουμε, 
ὥστε νὰ ἀποφύγουμε ὅλες αὐτὲς 
τὶς βλάβες;

1)  Ἀλλάζετε τὰ φίλτρα συχνὰ 
καὶ ἀνάλογα μὲ τὴ χρήση τους.

2) Ρυθμίζετε τὴ θερμοκρασία 
σὲ λογικὲς τιμές, ὄχι στοὺς 18ο, 
ὥστε νὰ μὴν κρυώνετε, ἀλλὰ 

οὔτε καὶ νὰ ζεσταίνεστε.  Ἐκτὸς 
αὐτοῦ, ἀποφεύγετε καὶ τὴ σπα-
τάλη τοῦ ρεύματος καὶ τῶν χρη-
μάτων, ἀλλὰ καὶ τό... black out 
τῆς ΔΕΗ, καὶ συμβάλλετε στὴν 
προστασία τοῦ περιβάλλοντος.

3) Κλείνετε τὸ κλιματιστικό, 
ὅταν δὲν εἴσαστε στὸ δωμάτιο.

4)  Ἀσχέτως μὲ τὸ τί «ἀκού-
γεται» γιὰ ἑρμητικὰ κλειστὰ 
παράθυρα καὶ πόρτες, ἀφήνετε 

πάντα ἕνα παράθυρο μισάνοιχτο 
στὸν χῶρο, ὥστε νὰ ἀνανεώνεται 
ὁ ἀέρας καὶ νὰ μὴν ξεραίνεται 
ἡ ἀτμόσφαιρα, ἰδιαίτερα ὅταν 
κοιμᾶστε μὲ ἀνοικτὸ τὸ κλιμα-
τιστικό.

5)  Ἀερίζετε συχνὰ τοὺς χώ-
ρους τοῦ σπιτιοῦ καὶ ξεσκονίζε-
τε τὰ ἔπιπλα καὶ ὑφάσματα ποὺ 
μποροῦν νὰ πιάσουν σκόνη, 
διότι τὸ κλιματιστικὸ ἀνακυκλώ-
νει τὴ σκόνη ποὺ ὑπάρχει στὴν 
ἀτμόσφαιρα, αὐξάνοντας τὸν 
κίνδυνο ἐκδηλώσεως ἀλλερ-
γιῶν.

6) Ποτὲ μὴν κάθεστε ἐκεῖ 
πού «χτυπᾷ» τὸ κλιματιστικὸ 
γιὰ πολλὴ ὥρα. Τὸ πιθανώτε-
ρο εἶναι τὴν ἑπόμενη μέρα νὰ 
ὑποφέρετε ἀπὸ κάποια ψύξη ἢ 
πονοκέφαλο.

7)  Ὅλα τὰ παραπάνω ἰσχύ-
ουν καὶ γιὰ τὸ κλιματιστικὸ τοῦ 
αὐτοκινήτου, ὅπου ὁ χῶρος 
εἶναι περιορισμένος.

Μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς προφυλά-
ξεις, εὔχομαι νὰ περάσετε ἕνα 
εὐχάριστο καὶ δροσερὸ καλο-
καίρι!

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

 Ἡ λύση βρίσκεται στὴν καλὴ συντήρηση  
καὶ στὴν τήρηση τῶν ὁδηγιῶν ποὺ ὁρίζει  

ὁ κατασκευαστής.
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Συνήθως ζηλεύουμε τοὺς 
ἄλλους γιὰ τὰ πλούτη 
τους, τὴ δόξα τους, τὴν 

ὀμορφιά τους καὶ ἄλλα πράγ-
ματα ποὺ νομίζουμε ὅτι θὰ γε-
μίσουν τὴ ζωή μας.  Ἂς δοῦμε 
ὅμως καὶ κάποιον ποὺ ζήλεψε 
ἕναν ἄνθρωπο... γιὰ τὸν θάνατο!

Δὲν πρόκειται γιὰ κάποιον 
ἀνόητο ἢ ἄρρωστο διανοητι-
κά. Πρόκειται γιὰ τὸν διαπρεπῆ 
Ἕλληνα ἰατρὸ καὶ καθηγητὴ τοῦ 
Πανεπιστημίου ἀοίδιμο Κων-
σταντῖνο Γαρδίκα, στὸ βιβλίο 
τοῦ ὁποίου γιὰ τὴν Παθολογία 
διαβάζουμε τὸ ἑξῆς περιστατικό:

Ἕνας κληρικὸς 62 ἐτῶν, πολὺ 
μορφωμένος καὶ σεβαστός, ἦλθε 
στὸ ἰατρεῖό μου.  Ἦταν φοβερὰ 
ἀδυνατισμένος, σχεδὸν σκε-
λετωμένος.  Ἡ διάγνωση ἦταν 
εὔκολη: Καρκίνωμα 
στομάχου μὲ πολλὲς 
μεταστάσεις  στὰ 
ὀστᾶ. Εἶχε φοβεροὺς 
πόνους. Τὸν ἔβαλα 
στὸ νοσοκομεῖο, στὴν 
οὐσία γιὰ ἀνακούφι-
ση μόνο. Δέκα μέρες 
μετὰ τὴν εἰσαγωγή 
του πέθανε.

Ὅλες αὐτὲς τὶς 
ἡμέρες ἦταν ἤρεμος, 
γαλήνιος, διαβάζο-
ντας τὰ ἐκκλησια-
στικὰ βιβλία, μὲ ὅση 
δύναμη τοῦ εἶχε μεί-
νει, γιὰ νὰ τὰ κρατᾷ 
στὰ χέρια του.  Ἂν 
καὶ ἦταν φανερὸ ὅτι 
πονοῦσε ἀφάνταστα, 

ποτὲ δὲν διαμαρτυρήθηκε. Κά-
θε φορὰ ποὺ τὸν βλέπαμε, ἡ 
ἀπάντησή του ἡ ἴδια: «Δόξα τῷ 
Θεῷ, εἶμαι καλύτερα». Ποτὲ δὲν 
παραπονέθηκε γιὰ κάτι.

Μιὰ μέρα εἶπε σὲ κάποιο 
βοηθό μου: «Στεναχωροῦμαι 
πολύ, ποὺ βλέπω τὸν Καθη-
γητὴ λυπημένο γιὰ μένα. Θέλω 
νὰ τοῦ δώσω κουράγιο, ἀλλὰ 
δυστυχῶς δὲν τὸ καταφέρνω».

Τελικὰ ἔσβησε ἤρεμος. 
Σὰν πιστὸς χριστιανός, ἤξε-
ρε ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ἁπλῶς  
«μετάβαση στὴν αἰώνιο ζωή». 
Γι᾽ αὐτὸ ὑπέφερε ἀγόγγυστα τὸν 
σωματικὸ πόνο.  Ἔμεινα κοντά 
του σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν προθανάτια 
ἀγωνία, ἐνῷ σ᾽ αὐτὸν κάθε ἄλλο 
παρὰ ἀγωνία θὰ μποροῦσε νὰ 
ὀνομαστεῖ.

Ἤμουν κοντά του τὴν ὥρα 
ποὺ ἐξέπνευσε, ἂν καὶ αἰσθά-
νομαι δέος μπροστὰ σὲ νεκρό. 
Παρέμεινα κοντά του γιὰ μερικὰ 
λεπτά. Φεύγοντας διακατεχό-
μουν ἀπὸ αἴσθημα ζήλειας γι᾽ 
αὐτὸν τὸν μακάριο λευΐτη, καὶ 
σκεπτόμουν πόσο δυστυχισμέ-
νοι εἶναι ὅσοι δὲν ἔχουν τὴ χρι-
στιανικὴ πίστη.

Υ.Γ.: Τὸ ἔγραφε ὁ Καθηγητὴς 
στὸ βιβλίο του στὸν ἐπίλογο, 
καὶ εὐχήθηκα:  Ἂς μποροῦσε ἡ 
κοινωνία μας νὰ ἔχει περισσό-
τερους τέτοιους γιατρούς, καὶ 
τέτοιους πιστοὺς ἱερεῖς.

Χ. ΔΑΟΥΚΟΥ

Ἡ ζήλεια τοῦ γιατροῦ
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Σὰν σήμερα, πρὶν ἀπὸ κοντὰ 
ἕξι αἰῶνες, ἡ οἰκουμένη 
συγκλονίσθηκε. Κεραυνὸς 

ἔπεσε ἡ εἴδηση: « Ἡ Πόλις ἑά-
λω».  Ἡ μέχρι τότε ἑλληνικὴ καὶ 
ὀρθόδοξη Πόλη ἔγινε μουσουλ-
μανικὴ καὶ τουρκική.  Ἀπὸ τότε 
μιὰ ἀπορία πλανᾶται στὸ πνεῦμα 
τῶν ἀνθρώπων, ποὺ σκέπτονται: 
Ποιὸς τὴν τούρκεψε, ἀλήθεια, τὴν 
Πόλη; Ποιὸς ἔφταιξε; Ποιὸς συ-
νετέλεσε τοῦτο τὸ δρᾶμα; Ποιὸς 
πραγματοποίησε τοῦτο τὸ ἔγκλη-
μα κατὰ τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, κατὰ 
τῆς  Ὀρθοδοξίας, κατὰ τοῦ πολι-
τισμοῦ, κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας 
ὅλης;

Δὲν θὰ σταθοῦμε στὶς θεωρί-
ες. Δὲν θὰ χαθοῦμε σὲ συλλογι-
σμούς. Θὰ ἀφήσουμε νὰ μιλή-
σουν τὰ πράγματα μόνα τους. Θὰ 
κάνουμε μερικές, ὀλίγον πικρές, 
σκέψεις. Καὶ θἄρθει τὸ συμπέρα-
σμα μόνο του.  Ὁ καθένας μπορεῖ 
νὰ σκεφτεῖ γιὰ τότε καὶ γιὰ σή-
μερα. 

Ὁ τελευταῖος ἡγέτης πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἅλωση καὶ ὁ πρῶτος 
ἐθνάρχης μετὰ τὴ συμφορὰ θὰ 
μᾶς δώσουν τὴ μαρτυρία τους.  
Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος 
Παλαιολόγος, στὸ στερνὸ τὸ ξε-
ψύχισμα τὸ δικό του καὶ τῆς Πό-
λης, μαρτυρᾷ: « Ἐὰν ὁ Θεὸς διὰ 
τὰ πλημμελήματα τὰ ἰδικά μου 
παραχωρήσει τὴν νίκην εἰς τοὺς 
ἐχθρούς, θὰ χάσωμεν τὴν ἁγία μας 
πίστη, ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Χριστὸς 
μὲ τὸ τίμιο Αἷμά του».  Ἀναλαμ-
βάνει προσωπικὰ τὴν εὐθύνη τῆς 
συμφορᾶς, ὁ μόνος ἀνεύθυνος. 
τὸ ἑκούσιο θῦμα τῆς μεγάλης 
ἀγάπης του στὴν  Ἑλλάδα καὶ τὸν 
Χριστό. Καὶ ὁ πρῶτος Πατριάρχης 
–  Ἐθνάρχης μετὰ τὴν ἅλωση Γε-
ώργιος Σχολάριος θὰ ὁμολογή-
σει ταπεινὰ ὅτι φτάσαμε δίκαια 
σὲ τοῦτο τὸ κατάντημα «διὰ τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν»...

Καὶ οἱ δύο ὁμολογίες συμπί-
πτουν. Πρῶτοι καὶ μεγάλοι ὑπεύ-
θυνοι, ἐμεῖς οἱ  Ὀρθόδοξοι  Ἕλλη-
νες.  Ἕνα ἑκατομμύριο  Ἕλληνες  
Ὀρθόδοξοι ζοῦσαν μέσα στὴν 
Πόλη πρὶν ἀπὸ τὴν πολιορκία 
καὶ ἀπολάμβαναν νωχελικὰ τὰ 
πλούτη καὶ τὴ δόξα της.  Ὅμως 
δὲν πλήρωναν φόρους. Καὶ ἐνῷ 
ἦταν πλούσιοι ἐκεῖνοι, κατάντη-
σαν τὴν Πόλη φτωχή.

Καὶ τὸ ἀκόμα ἐγκληματικώ-
τερο: Μόλις ὁ κίνδυνος σίμωσε, 
οἱ φοροφυγάδες ἔγιναν φυγά-

δες τοῦ καθήκοντος. Τὴν ἐγκα-
τέλειψαν ἀνυπεράσπιστη ὅσοι 
μποροῦσαν, οἱ πλούσιοι καὶ οἱ 
νέοι μαχητές. Καὶ ἔμειναν μέσα 
τὶς ὧρες τὶς κρίσιμες 50 μὲ 60 χι-
λιάδες γυναικόπαιδα-ἄμαχοι καὶ 
4.973 μονάχα παλληκάρια-πολε-
μιστές, γιὰ νὰ τὴν ὑπερασπιστοῦν. 
Νὰ ἀποκρούσουν –ἂν ἦταν δυ-
νατόν!– 160 ἢ 200 χιλιάδες ἀφη-
νιασμένους καὶ ἀφιονισμένους 
γενίτσαρους καὶ Τούρκους.

Τὰ ἑκατοντάδες ἀμάχητα 
πλοῖα, ποὺ τὴν ὑπεράσπιζαν ὣς 

Ποιὸς τὴν τούρκεψε τὴν Πόλη;

Γι’ αὐτὸ λοιπὸν καταντήσαμε δοῦλοι.  
Γιατὶ πρῶτος μᾶς σκλάβωσε ὁ κακὸς ἑαυτός 

μας. Οἱ τότε πρόγονοί μας ἔγιναν σ’ ἕνα
βαθμὸ εἰδωλολάτρες. Γιατὶ λάτρεψαν γιὰ νέα 

εἴδωλα τὰ παλιά, δηλαδὴ τὰ παντοτινά:  
κατανάλωση, πολυτέλεια, ἀπόλαυση,

ἡδονή. Καὶ μέσα σὲ τούτη τὴ ζάλη ξέχασαν 
τὸν ἀληθινὸ Θεό.
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τότε, ἔγιναν καπνός. Καὶ μόνο 39 
ψυχωμένοι καπετάνιοι κράτησαν 
τὰ πλοῖά τους στὸν Κεράτιο κόλ-
πο καὶ ἔδωσαν τὴν τελευταία, 
ἀπέλπιδα μάχη.  Ἀνάμεσά τους 
ὁ ἡρωικὸς Φλαντανελᾶς, ποὺ 
μπῆκε ἡρωικὰ ναυμαχώντας τοὺς 
Τούρκους, καὶ ἀκόμα ἀνάμεσά 
τους τὰ πληρώματα τριῶν καρα-
βιῶν, ἐθελοντὲς ἀπὸ τὴν Κρήτη.  
Ἀξίζει νὰ ποῦμε πὼς μόνοι αὐτοί, 
οἱ Κρῆτες μαχητές, συνέχισαν νὰ 
πολεμοῦν μετὰ τὴν ἐπικράτηση 
τῶν Τούρκων. Καὶ δὲν παραδό-
θηκαν. δὲν συμβιβάστηκαν. ἀλλὰ 
μὲ διαταγὴ τοῦ Μωάμεθ ἔφυγαν 
μὲ τὰ ὅπλα τους καὶ μὲ τὰ τρία 
καράβια τους, ἐλεύθεροι καὶ ἀνί-
κητοι, γιὰ τὴν Κρήτη.

Καὶ πληρώσαμε πανάκριβα 
ὅλοι ἐτοῦτο τὸ ἔγκλημα, ποὺ συ-
ντελέστηκε τότε. Γιατὶ οἱ τότε πρό-
γονοί μας  Ἕλληνες συνδύασαν 
ὅλα αὐτὰ καὶ μὲ ἕνα ἄλλο ἀνο-
σιούργημα.  Ἐπειδὴ ἔβλεπαν τὴν 
ἀναξιότητά τους νὰ κρατήσουν 
τὴν Πόλη ἑλληνική, ἔμπασαν 
πλάγια, ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα, τοὺς 
ξένους. Καὶ τοὺς ἔκαναν σχεδὸν 
ἀφεντικὰ στὸν δικό τους τὸν τό-
πο. Τοὺς παρέδωσαν, σὲ δόσεις 
πολλές, ὅλο σχεδὸν τὸ ἐμπό-
ριο.  Ὅλον τὸν πλοῦτο σχεδὸν 
τὸν διαχειρίζονταν Βενετοὶ καὶ 
Γενουάτες. Αὐτοὺς τοὺς ξένους 
τοὺς ἐγκατέστησαν σὲ χωριστὲς 
συνοικίες στὴν Πόλη. Καὶ τέλος, 
ξένος ἀνέλαβε γενικὸς ἀρχηγὸς 
τῶν ὑπεραπιστῶν τῆς Πόλης, ὁ 
Λατῖνος  Ἰουστινιάνης.

Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν καταντήσαμε 
δοῦλοι. Γιατὶ πρῶτος μᾶς σκλά-
βωσε ὁ κακὸς ἑαυτός μας. Οἱ 
τότε πρόγονοί μας ἔγιναν σ᾽ ἕνα 
βαθμὸ εἰδωλολάτρες. Γιατὶ λά-
τρεψαν γιὰ νέα εἴδωλα τὰ παλιά, 
δηλαδὴ τὰ παντοτινά: κατανά-
λωση, πολυτέλεια, ἀπόλαυση, 
ἡδονή. Καὶ μέσα σὲ τούτη τὴ ζάλη 
ξέχασαν τὸν ἀληθινὸ Θεό.

Ἐκείνη ἡ ἀποφράδα Τρίτη 
ἦταν πραγματικὰ ἡ Μεγάλη 
Τρίτη τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, ποὺ οἱ  

Ὀρθόδοξοι  Ἕλλη-
νες ἄφησαν τὶς λα-
μπάδες τοῦ  Ἔθνους 
μας, σὰν τὶς μωρὲς 
παρθένες, χωρὶς 
λάδι. Καὶ ἔσβησε ἡ  
Ἑλλάδα ὡς ἐλεύθε-
ρο κράτος. Καὶ ἔμει-
ναν ἡ  Ἑλλάδα καὶ 
οἱ  Ἕλληνες «ἔξω 
τοῦ Νυμφῶνος», 
στὸ σκοτάδι τῆς 
σκλαβιᾶς τῶν βαρ-
βάρων.

Τούρκεψαν μή-
πως τὴν Πόλη οἱ 
Τοῦρκοι;  Ἀναμ-
φίβολα.  Ἀγωνί-
στηκαν γιὰ τοῦτο 
πολύ. Πολέμησαν μὲ σύστημα. 
μὲ λύσσα. Δεκαετίες πολλὲς τὴν 
ὑπέβλεπαν. Αἰῶνες τὴν παραμό-
νευαν.  Ἤθελαν ν᾽ ἀποκτήσουν 
τὰ πλούτη της. ποθοῦσαν ν᾽ 
ἀπολαύσουν τὴ δόξα της. λαχτα-
ροῦσαν τοὺς θησαυρούς της νὰ 
τοὺς κάνουν δικούς τους.  Ἤθε-
λαν νὰ φαίνονται καὶ νὰ γίνουν 
πολιτισμένοι. Καὶ συμμάχησαν 
παρὰ φύσιν μὲ τούς «πολιτισμέ-
νους» δυτικοὺς χριστιανούς, γιὰ 
νὰ καταστρέψουν, νὰ λῃστέψουν 
τὸν ἀληθινὸ πολιτισμό. Τοὺς 
ἔφτανε νὰ ἔχουν μονάχα ἕνα 
ἐπίχρισμα πολιτιστικό.

Τὸ πέτυχαν;  Ἐκεῖνο μονάχα 
ποὺ πέτυχαν ἦταν νὰ γίνουν 
«κατὰ φαντασίαν» πολιτισμένοι 
καί «ἀρχοντοχωριάτες» τοῦ πολι-
τισμοῦ. Γιατὶ μόνο ἂν ἡ ψυχὴ εἶναι 
πολιτισμένη, τότε μονάχα εἶναι ὁ 
πολιτισμὸς ζωντανός, ἀληθινός. 
«Αὐτό», εἶπαν, «εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ 
πολιτισμοῦ. ὁ πολιτισμὸς τῆς 
ψυχῆς». Καὶ αὐτὸ μέχρι τώρα δὲν 
τὸ κατάφεραν οἱ Τοῦρκοι.

Ὅταν, τὴν παραμονὴ τῆς ἁλώ-
σεως, ὁ σουλτάνος Μωάμεθ μὲ 
τὴν ἡμερήσια διαταγή του μι-
λοῦσε στὸ ἀμέτρητο πλῆθος 
τοῦ στρατοῦ του, δὲν τοὺς ἔκανε 
κανένα λόγο γιὰ ὑψηλὰ ἰδανι-
κά. Κηρύσσοντας τὴ γενικὴ ἐπί-

θεση, τοὺς ὑποσχέθηκε μόνο 
δύο «ἀγαθά», ὅπως τὰ νόμιζαν: 
πλούτη καὶ σαρκικὲς ἀπολαύσεις. 
Δικά σας, τοὺς εἶπε, ὅλα τὰ πλού-
τη τῶν γκιαούρηδων. Τριήμερη 
λεηλασία τῆς Πόλης ἐλεύθερη. 
Δικές σας ὅλες οἱ γυναῖκες, γιὰ νὰ 
τὶς ἀπολαύσετε. Καὶ ἄναψε ὅλα τὰ 
ἔνστικτά τους τὰ ζῳώδη.

Καὶ ὁ φανατισμός τους κα-
τάφερε ὅ,τι φαινόταν ἀκατόρ-
θωτο. Τὸ ἄπαρτο κάστρο τῆς 
Πόλης πατήθηκε. Οἱ ἐλάχιστοι 
ὑπερασπιστὲς ἐξουδετερώθη-
καν.  Ἡ Κερκόπορτα ἄνοιξε.  Ὁ 
Φράγκος στρατηγὸς  Ἰουστιανιά-
νης στὸν τραυματισμό του ὑπο-
χώρησε καὶ ἀποχώρησε ἀπὸ τὴ 
μάχη, δίνοντας ἔτσι τὸ σύνθημα 
τῆς φυγῆς. Δὲν ἦταν στρατηγός, 
ποιμένας ἀληθινός. ἦταν μονάχα 
μισθοφόρος. Οἱ Τοῦρκοι πέρα-
σαν πάνω ἀπὸ τὸ πτῶμα τοῦ ἀλη-
θινοῦ ποιμένα, τοῦ αὐτοκράτο-
ρα, καὶ πάτησαν τὴν Πόλη. Εἶχαν 
πετύχει τελικὰ τὸν σκοπό τους. 
Μὲ ἀγῶνες σκληρούς. μὲ θυσί-
ες πολλές.  Ἔκαναν δικό τους τὸ 
στολίδι τῆς οἰκουμένης, τὴν Κων-
σταντινούπολη.

Φάνηκε πὼς οἱ Τοῦρκοι ἔκα-
ναν μεγάλο κατόρθωμα.  Ἦταν 
ὅμως τῶν Τούρκων μονάχα κα-
τόρθωμα;  Ὄχι! Χωρὶς τὴν ἐνερ-
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γητικὴ βοήθεια ἢ τὴν ἐγκλημα-
τικὴ ἀδράνεια τῆς... χριστιανικῆς 
Δύσης, οἱ Τοῦρκοι δὲν θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ θριαμβολογοῦν.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ  Ἰσλὰμ 
ἔθεσε ἕνα σκοπό: Μάχεται, γιὰ 
νὰ προσκυνήσει ἡ οἰκουμένη τὸν  
Ἀλλάχ. Εἶναι ὅμως καὶ τοῦτο γνω-
στό:  Ἀπὸ αἰῶνες ὁ Πάπας ἐργά-
ζεται καὶ ἀπαιτεῖ νὰ τὸν προσκυ-
νήσει ὅλη ἡ  Ὀρθοδοξία. Εἶναι 
ὁ Πάπας κατὰ κόσμον δυνατός. 
Θὰ τὸ πετύχαινε. ὅμως σκοντά-
φτει σὲ δύο ἐμπόδια, σὲ τοῦτο 
τὸν ἄνομο πόθο του:  Ὑπάρχει 
μιὰ πολιτιστικὴ ὑπερδύναμη, ποὺ 
λέγεται  Ἑλλάδα. Καὶ ὑπάρχει καὶ 
μιὰ  Ὀρθοδοξία παντοδύναμη, μὲ 
τοῦ Χριστοῦ τὴ Χάρη.

Οἱ Τοῦρκοι κατάφεραν τὴ δεύ-
τερη καὶ τελικὴ ἅλωση. Τὴν πρώ-
τη ὅμως καὶ τὴ βασικὴ ἅλωση 
τὴν κατεργάστηκε ἡ χριστιανικὴ 
Δύση. Καὶ ἡ πρώτη κατάκτηση 
ἔφερε τόση φθορὰ στὸ κράτος, 
ποὺ προετοίμασε τελικὰ καὶ ἔκα-
νε ἀναπόφευκτη τὴν τελική.

Οἱ δῆθεν σταυροφόροι, 
ὄργανα τοῦ Πάπα, πήγαιναν τά-
χα νὰ ἐλευθερώσουν ἀπὸ τοὺς 
ἀπίστους τοὺς  Ἅγιους Τόπους. 
Πέτυχαν ὅμως νὰ σκλαβώσουν 
ἐλεύθερους, Χριστιανοὺς  Ὀρθο-
δόξους. Οἱ δῆθεν ἐλευθερωτὲς 
ἀποδείχθηκαν στυγνοὶ κατακτη-
τές. Καὶ δὲν κατέλυσαν μόνο 
τὸ κράτος. πολέμησαν νὰ δια-
λύσουν, νὰ ἀφομοιώσουν τὴν  
Ὀρθοδοξία, κάτω ἀπὸ μιὰ σκλα-
βιὰ καὶ κατάκτηση χειρότερη ἀπ᾽ 
τῶν Τούρκων. Τὸ βεβαιώνει τὸ 
πνεῦμα τοῦ Θεοῦ:  Ὁ κατ᾽ ὄνομα 
μόνο πιστός, ποὺ δὲν ἔχει πνεῦμα 
Θεοῦ, «τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ 
ἔστιν ἀπίστου χείρων» (Α΄ Τιμ., ε΄ 
8). Δηλαδή, ὁ χωρὶς Χριστὸς χρι-
στιανὸς ὄχι μόνο γίνεται ἀρνητής, 
ἀλλὰ καταντᾷ πολὺ χειρότερος 
ἀπὸ τὸν ἄπιστο.

Εἶναι φοβερό. εἶναι ὅμως ἀλη-
θινό. Μήπως, τελικά, εἶχε δίκιο 
ὁ πρωθυπουργὸς τῆς ἁλώσεως 
Λουκᾶς Νοταρᾶς νὰ διακηρύσ-

σει ὅτι προτιμᾷ τό «τουρκικὸν 
φακιόλιον», δηλαδὴ τὸ σαρίκι 
τοῦ Τούρκου, «ἀπὸ τὴν παπικὴ 
τιάρα»; Μιλοῦσε τότε μιὰ πεῖρα 
πικρὴ τοῦ παρελθόντος;  Ἂς 
δοῦμε γιὰ λιγο τὴν τότε πραγμα-
τικότητα, ποὺ δὲν εἶναι καὶ τόσο 
ἄσχετη μὲ τὴ σημερινή.

Οἱ Βυζαντινοί, μετὰ τὴν πρώ-
τη ἅλωση καὶ τὴν τραυματικὴ 
ἐμπειρία τῆς Φραγκοκρατίας, 
δὲν μπόρεσαν νὰ ξαναβροῦν τὸ 
παλιὸ μεγαλεῖό τους. Καὶ οἱ Δυ-
τικοί, κάθε φορὰ ποὺ κινδύνευε 
τὸ κράτος, ὑπόσχονταν βοήθεια, 
μὲ βαριὰ ἀνταλλάγματα. Εἶχαν 
ὑποσκάψει τὰ θεμέλια τοῦ Βυζα-
ντίου.  Ἀπειλοῦσαν συχνὰ νὰ τὸ 
ξανακατακτήσουν.  Ὑποκινοῦσαν 
ἐπιδρομὲς ἐναντίον του. Συμμα-
χοῦσαν μὲ ὅλους τοὺς ἐχθρούς 
του. Βοηθοῦσαν μὲ ὅλες τὶς δυνά-
μεις τους, ὕπουλα ἢ φανερά, τοὺς 
Τούρκους. Καὶ ὅταν οἱ Βυζαντινοὶ 
βρίσκονταν σὲ ἀδυναμία, ἔρχο-
νταν «σωτῆρες». Πουλοῦσαν 
ἀπὸ τότε προστασία πανάκρι-
βη καὶ ὀδυνηρή.  Ἀποσποῦσαν 
ἐκβιαστικὰ προνόμια οἰκονομι-
κά, ποὺ δὲν ἀνακούφιζαν, ἀλλὰ 
περισσότερο ἐξασθενοῦσαν καὶ 
βούλιαζαν τὸ Βυζάντιο.

Ὁ Πάπας ζητοῦσε ἐπίμονα  
Ἕνωση, δηλαδὴ ὑποταγὴ τῆς  
Ὀρθοδοξίας, γιὰ νὰ βοηθήσει. Οἱ 
βυζαντινοὶ πολιτικοὶ καὶ ἀρκετοὶ 

ἱεράρχες δέχονταν νὰ ὑποκύψουν 
στὸν ἐκβιασμό, γιὰ νὰ ἀποφύ-
γουν τὴν τουρκικὴ βαρβαρότη-
τα. Καὶ ἔστελναν πρεσβεῖες γιὰ 
βοήθεια στὸν Πάπα.  Ὁ λύκος 
εἶναι δυνατός. ἀλοίμονο ὅμως 
στὰ πρόβατα ποὺ θὰ ζητήσουν 
τὴν προστασία του. Τὸ Βατικανὸ 
ἀπαντοῦσε:  Ἑνωθεῖτε μὲ μᾶς. 
Δεχθεῖτε τοὺς ὅρους μας.  Ὑπο-
γράφτε ὅτι μὲ ἀναγνωρίζετε μο-
ναδικὸ τοῦ Θεοῦ ἀντιπρόσωπο.  
Ὑποχωρῆστε στό «πρωτεῖό» μου, 
καὶ σᾶς στέλνω βοήθεια μεγάλο 
στρατό.

Κάτω ἀπὸ πιέσεις ἀφόρητες 
συγκροτήθηκε ἡ ψευτοσύνο-
δος Φλωρεντίας-Φερράρας, σὰν 
Οἰκουμενική. Στρατιωτικὰ πίε-
ζαν οἱ Τοῦρκοι. διπλωματικὰ οἱ 
«χριστιανοί» ἡγεμόνες τῆς Δύ-
σης. ἐκκλησιαστικὰ καταπίεζε 
ὁ Πάπας. Λύγισαν στὶς πιέσεις, 
καὶ ὑπέγραψαν σχεδὸν ὅλοι τὴν 
ψευτοένωση. Καὶ ἐπειδὴ δὲν ὑπέ-
γραψε ὁ Μάρκος ὁ Εὐγενικός. 
καὶ ἐπειδὴ ὁ λαὸς ἐπευφήμησε 
ἐκεῖνον καὶ ἀποδοκίμασε ὅλους 
τοὺς ἄλλους, ὁ Πάπας ὀργίστη-
κε. ἔμεινε ἡ ἕνωση ὑποταγὴ στὰ 
χαρτιά. ἡ  Ὀρθοδοξία παρέμεινε 
ἄτρωτη. ἡ βοήθεια στὴν Πόλη 
δὲν ἔφτασε ποτέ.

Ἡ  Ἐκκλησία τῶν  Ὀρθοδόξων 
παρέμεινε πιστὴ στὸν Χριστὸ μέ-
χρι θανάτου. τὸ κράτος ξεψύχησε. 
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ἀμέτρητοι  Ὀρθόδοξοι ἐξαγνίστη-
καν στὸ λουτρὸ τοῦ αἵματός τους. 
Οἱ ἐκκλησίες βεβηλώθηκαν. Οἱ 
Τοῦρκοι καὶ ὁ Πάπας «θριάμβευ-
σαν».  Ὁ σουλτάνος ἀνέβηκε στὸν 
θρόνο τοῦ αὐτοκράτορα, καὶ οἱ 
Παπικοὶ τὰ κατάφεραν νὰ τουρκέ-
ψουν τὴν Πόλη καὶ τὸ κράτος ὁλό-
κληρο, ὅσο ἦταν στὸ χέρι τους.

Δὲν θὰ πρέπει νὰ μείνει ἀμνη-
μόνευτος ὁ τελευταῖος αὐτοκρά-
τορας.  Ὁ πρωταγωνιστὴς τοῦ 
δράματος, τῆς τραγῳδίας καλύ-

τερα, ποὺ λέγεται ἅλωση, ἦταν 
ἕνας ἀκρίτας. ἕνας ἄλλος Διγε-
νής. κονταροχτυπήθηκε μὲ τὸν 
ἴδιο τοῦ σκότους τὸν ἄρχοντα. 
μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ κακοῦ.  Ὄχι 
μονάχα φύλαξε τὶς Θερμοπύλες 
του. σήκωσε τὸν βαρὺ σταυρὸ 
στὸν ὦμό του. ἀνέβηκε τὸν Γολ-
γοθᾶ του. Γιὰ τὸ κατάντημα τῆς 
Πόλης καὶ τῶν πολιτῶν τὰ κρί-
ματα δὲν εἶχε εὐθύνη καμμία. 
ὅμως θεληματικὰ θυσιάστηκε 
σὰν ἁπλὸς στρατιώτης.

Οἱ φράσεις «ὑπὲρ πίστεως» 
καί «ὑπὲρ πατρίδος» εἶναι δι-
κές του. Αὐτολεξεὶ τὶς πρόφερε 
στὴν τελευταία ὁμιλία του. Καὶ 
ἀπὸ τότε ἔγιναν λάβαρο κάθε  
Ὀρθόδοξου  Ἕλληνα. Τί νὰ πεῖ 
κανεὶς γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη 
του καὶ τὴν πληθωρική του τα-
πεινοφροσύνη; Καὶ τὶς πενῆντα 
ἑπτὰ νύκτες τῆς πολιορκίας δὲν 
κοιμόταν στὰ ἀνάκτορα.  Ἦταν 
μονάχα στρατιώτης, καὶ ἔμενε σὲ 
σκηνή, πλάι στὰ τείχη. Χριστιανὰ 

ἦταν τὰ τέλη του.  Ἀνώδυνα γιὰ 
κεῖνον. ὀδυνηρὰ γιὰ μᾶς. «Ἀνε-
παίσχυντα». γιὰ τίποτα δὲν εἶχε 
νὰ ντραπεῖ. Καὶ ὅσο καὶ ἂν φαί-
νεται παράξενο, ἦταν εἰρηνικά. 
Μέσα στὴν παραζάλη τῆς ἄγριας 
μάχης, ὅταν θηριομαχοῦσε μόνος 
μὲ ἀμέτρητους βαρβάρους, δὲν 
φώναξε, δὲν ἔβρισε, δὲν ἐξορ-
γίστηκε.  Ἐξέφρασε ἕνα μονάχα 
παράπονο, μονολογώντας ἤρε-
μα: «Δὲν ὑπάρχει κανένας πιστὸς 
ἀδελφός, γιὰ νὰ μοῦ πάρει τὸ 

κεφάλι;». Λειτουργημένος στὴν 
τελευταία λειτουργία. ξομολογη-
μένος δημόσια καὶ ζητώντας ἀπ᾽ 
ὅλους κι ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴ συγχώ-
ρηση. χωρὶς βασιλικὲς πορφύρες 
καὶ στέμματα. μεταρσιωμένος σὲ 
ἔκσταση. συνεπαρμένος μὲ πίστη 
καὶ πόθο. μὲ ἀληθινὴ συντριβὴ 
καὶ ταπείνωση, κοινώνησε «Σῶμα 
καὶ Αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσίν 
του ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν 
αἰώνιον», ὁ ὑποψήφιος μάρτυς 
ἀληθινὸς τοῦ Χριστοῦ. ὁ ἥρωας 
ὁ ἁγνὸς καὶ σεμνὸς τῆς Πατρίδας. 
τὸ ἑκούσιο θῦμα τῆς ἀγάπης του 
στὸν Χριστὸ καὶ τὸ  Ἔθνος. Τὸ 
σύμβολο ὅλων μας, τὸ ἰδανικὸ 
τοῦ καθενός μας. Τὸ πρότυπο 
τὸ κλασικὸ καὶ τὸ μοντέρνο γιὰ 
σήμερα καὶ γιὰ πάντα.

Πρὶν κοντὰ ἕξι αἰῶνες, τὸ Βυ-
ζάντιο ξεψυχοῦσε. μὰ ξεψυχοῦσε 
μὲ ἀξιοπρέπεια, γιατὶ διατηροῦσε 
ἀνόθευτη τὴν  Ὀρθόδοξη πίστη 
του. Δὲν γονάτισε μπροστὰ στοὺς 
δυνατοὺς τοῦ κόσμου τούτου. 

Δὲν προσκύνησε οὔτε τὸν ἄπιστο 
Τοῦρκο, ποὺ ἐρχόταν κατακτη-
τής, οὔτε τὸν ὑψηλόφρονα Πά-
πα, ποὺ τὸ εἶχε κατακτήσει πιὸ 
πρῶτα, καὶ τώρα μὲ ψευτοσυνό-
δους καὶ ἐκβιασμοὺς ἀπαιτοῦσε 
ὑποταγή. Προσέπεσε ὅμως μετα-
νοιωμένο καὶ μὲ δάκρυα πολλὰ 
στὸν Παντοδύναμο. Καὶ ζήτησε 
μὲ τὰ δάκρυα τὰ πολλὰ τῆς μετα-
νοίας του νὰ ξεπλύνει τὸ πλῆθος 
τῶν πολλῶν ἁμαρτημάτων του.  
Ἔκλαψε πικρά, σὰν τὸν Πέτρο. 
Μὰ ὅπως τοῦ Πέτρου τὰ δάκρυα 
δὲν ἀποσόβησαν τὸν σταυρικὸ 
θάνατο τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καὶ τὰ 
πολλὰ δάκρυα τῶν Βυζαντινῶν 
δὲν ἀπέτρεψαν τὴν πτώση τῆς 
Πόλης.  Ἤτανε καὶ τὰ δύο βουλὴ 
τοῦ Θεοῦ προαιώνιος.

Ἔσβησε τότε τὸ κράτος μας.

ἔμεινε ὅμως ἀκμαῖο τὸ  Ἔθνος 
μας. Γι᾽ αὐτὸ ξαναγεννήθηκε 
ἀπ᾽ τὶς στάχτες του.  Ἔμεινε πά-
ντα ζωντανή, καθαρή, σημαία ἡ  
Ὀρθοδοξία μας, ἡ πίστη μας, τὸ 
στήριγμά μας.

Σήμερα, λίγα στρέμματα μέ-
νουν ἀκόμα δικά μας στὴν Πόλη, 
ἑλληνικὰ καὶ πιστὰ στὸν Χριστό. 
Οἱ Τοῦρκοι ἀνάβουν φωτιὲς κάθε 
τόσο, νὰ κάψουν τὰ ἅγιά μας.  Ὁ 
Πάπας καὶ πάλι μεθοδεύει ψευτο-
ένωση.  Ὁ Χριστὸς εἶναι μαζί μας.  
Ἐκεῖ παραμένει τὸ  Ὀρθόδοξο κέ-
ντρο τῆς οἰκουμένης. Πιστεύου-
με. ἐλπίζουμε. ὑπομένουμε.  Ἐκεῖ 
θρονιασμένη γιὰ πάντα θὰ μένει ἡ 
σκέψη μας.  Ἐκεῖ ἀναπαύονται τὰ 
τίμια λείψανα τῶν προγόνων μας.  
Ἐκεῖ τὰ προσκυνήματά μας.  Ἐκεῖ 
οἱ τάφοι τῶν  Ἁγίων μας.  Ἐκεῖ 
κρεμάσανε τὸν μαρτυρικὸ ἅγιο 
Πατριάρχη. Τὸ ματόβρεχτο σκοινί 
του πάντα νωπό, πάντα κόκκινο, 
παραμένει στὴ μνήμη μας. Φαί-
νεται νύχτα παντοῦ. χειροπιαστὸ 
σκοτάδι φοβερό. Μὴν τὸ ξεχνᾶμε 
ὅμως. Σὲ τέτοιες νύχτες φοβερές, 
ἔγινε ἡ  Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τῆς  Ἑλλάδας μας.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΙΑΜΝΙΑΔΑΚΗΣ

Οἱ Τοῦρκοι κατάφεραν τὴ δεύτερη καὶ τελικὴ 
ἅλωση. Τὴν πρώτη ὅμως καὶ τὴ βασικὴ ἅλωση 

τὴν κατεργάστηκε ἡ χριστιανικὴ
Δύση. Καὶ ἡ πρώτη κατάκτηση ἔφερε τόση 

φθορὰ στὸ κράτος, ποὺ προετοίμασε τελικὰ  
καὶ ἔκανε ἀναπόφευκτη τὴν τελική.
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Χτύπησε τὸ τηλέφωνο ἐπανειλημμένα, ὥρα 
πρωινή. Τὸ σήκωσα περίεργη νὰ δῶ ποιὸς εἶναι. Κι 
ἄκουσα τὴ φίλη μου τὴν  Ἑλένη νὰ μὲ προσκαλεῖ 
νὰ πάω σπίτι της γιὰ ἕνα πρωινό, ἐνῷ ἡ φωνή της 
ἔκρυβε ἀγωνία. Τῆς ὑποσχέθηκα ὅτι θὰ πάω.

Μόλις χτύπησα τὸ κουδούνι τοῦ σπιτιοῦ της, 
μοῦ ἄνοιξε καὶ μὲ πῆγε στὸ μπαλκόνι, ὅπου εἶχε 
ἑτοιμάσει κιόλας τὸ πρωινό. Κάθησα δίπλα της 
καὶ τὴ ρώτησα τί τῆς συμβαίνει. «Τί νὰ σοῦ πῶ. 
Χωρὶς νὰ τὸ θέλω, ἔκανα 
κάτι κακό», μοῦ εἶπε. Γιὰ νὰ 
ἐλαφρύνω κάπως τὴν ἀτμόσ-
σφαιρα, τῆς εἶπα μισοαστεῖα: 
«Τότε γιατί δὲν πῆγες στὸν 
ἐξομολόγο σου;».  Ἐκείνη 
μοῦ ἀπάντησε: «Μὴ μὲ εἰρω-
νεύεσαι. Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι 
ἐσὺ τοὐλάχιστον θὰ μὲ κατα-
λάβεις». Τὴν καθησύχασα καὶ 
τῆς ζήτησα νὰ μοῦ πεῖ μὲ τὴ 
σειρὰ τί εἶχε γίνει κι ἦταν τόσο 
ταραγμένη.

« Ἄκουσέ με, χωρὶς σχό-
λια, μέχρι νὰ σοῦ διηγηθῶ 
τί συνέβη.  Ὅπως ξέρεις, τὸν 
χειμῶνα ἀνεβάζω τὶς τέντες 
μέχρις ἐπάνω, γιὰ νὰ ἔχει περισσότερο φῶς τὸ σπίτι. 
Τώρα ποὺ ὁ καιρός, μολονότι εἶναι ἀκόμα ἄνοιξη, 
ζέστανε, εἶπα νὰ τὶς κατεβάσω, γιὰ νὰ μὴ χαλάσουν 
τὰ λουλούδια ποὺ ἔχω στὸ μπαλκόνι.  Ὅταν ἄρχισα 
λοιπὸν νὰ τὶς κατεβάζω, εἶδα στὴν κορυφή τους 
κάτι ξερόκλαδα. Χωρὶς νὰ καταλάβω ὅτι ἦταν μιὰ 
φωλιά, σκέφτηκα ὅτι τὰ ξυλαράκια καὶ τὰ φύλλα 
θὰ εἶχαν μαζευτεῖ ἐκεῖ, ὅταν φυσοῦσε ἀέρας τὸν 
χειμῶνα.  Ἀνέβηκα στὴ σκάλα καὶ φτάνοντάς τα 
προσπάθησα νὰ τὰ ξεκολλήσω ἀπὸ τὸ κοντάρι τῆς 
τέντας, ἔτσι ποὺ ἦταν σφηνωμένα. Κατεβαίνοντας 
ἀπὸ τὴ σκάλα στὸ μπαλκόνι, τί νὰ δῶ! Μέσα στὰ 
ξυλαράκια, ποὺ ὅπως διαπίστωσα ἦταν μιὰ φωλιά, 
ἦταν ἕνα «πραγματάκι μαλλιαρό» τόσο δὰ μικρό, 
σὰν τὸ δαχτυλάκι μου, νὰ κουνιέται. Πάγωσα! Κα-
τάλαβα ὅτι ἦταν ἕνα πουλάκι, ποὺ μόλις εἶχε βγεῖ 
ἀπὸ τὸ ἀβγό, καὶ κουνιόταν λιγάκι. Τί νὰ κάνω; 
Τὸ ἔπιασα σιγὰ καὶ τὸ ἀκούμπησα στὸ χῶμα μιᾶς 
γλάστρας ἐκεῖ κοντά. Τὰ χέρια μου τρέμανε. Τὸ 
κεφαλάκι του μόλις εἶχε περίπου σχηματιστεῖ, ὅπως 

καὶ λίγο τὰ ποδαράκια του. Δὲν ἤξερα τί νὰ κάνω. 
Πῆγα γρήγορα στὴν κουζίνα, πῆρα λίγα ψίχουλα 
ψωμιοῦ κι ἔβαλα λίγο νερὸ σ᾽ ἕνα καπάκι καὶ τὰ 
πῆγα κοντὰ στὸ πουλάκι. Τὸ κοίταζα καὶ περίμενα 
μήπως τὸ δῶ νὰ κινεῖται πρὸς τὰ ἐκεῖ. Στὴν ἀρχὴ 
νόμισα πὼς κινήθηκε.  Ἀλλὰ ἦταν μᾶλλον εὐσεβὴς 
πόθος. Δὲν κινήθηκε καθόλου.  Ἔτσι, σὲ περίμενα 
νὰ ᾽ρθεῖς, γιὰ νὰ μοῦ πεῖς τί νὰ κάνω».

Κατάλαβα ἀκούγοντας τήν «ἱστορία» πῶς θὰ 
ἔνιωσε ἡ φίλη μου, γιατὶ ξέρω 
τί ψυχούλα εἶναι. Πρὶν μιλή-
σω, ἐκείνη συνέχισε: «Φα-
ντάσου τώρα τί θὰ γίνει, ὅταν 
ἔρθει ἡ μαννούλα του καὶ δὲν 
βρεῖ τὴ φωλιὰ καὶ τὸ παιδά-
κι της». Προσπάθησα νὰ τὴν 
παρηγορήσω, λέγοντάς της 
ὅτι αὐτὰ συμβαίνουν συχνὰ 
στὰ πουλιά, γιατὶ οἱ ἄνθρω-
ποι δὲν θέλουν φωλιὲς στὰ 
σπίτια τους, γιὰ νὰ μὴ λερώ-
νονται ἀπὸ κουτσουλιές. Καὶ 
χαλᾶνε τὶ φωλιές, χωρὶς νὰ 
ἐνδιαφέρονται ἂν ὑπάρχουν 
μέσα πουλάκια, καὶ τὶς πετοῦν 
μαζὶ μὲ αὐτά. «Θὰ παρηγορη-

θεῖς ὅμως, ἂν θυμηθεῖς πόσα παιδάκια πνίγονται 
στὴ θάλασσα, χάνοντας τοὺς γονεῖς τους, στὴν πε-
ρίπτωση τῶν προσφύγων. Ξέρω βέβαια ὅτι ἐσὺ τὰ 
σκέφτεσαι, καὶ πολὺ μάλιστα.  Ἀλλὰ ἐσὺ ἔκανες 
κάτι, χωρὶς νὰ τὸ ξέρεις, καὶ στέρησες τὴ ζωὴ ἑνὸς 
πουλιοῦ ἄθελά σου. Πάψε λοιπὸν νὰ στενοχωριέ-
σαι τόσο πολύ».

Μὲ κοίταξε καὶ μοῦ ἔδειξε τὴ γλάστρα, ὅπου 
ἦταν τὸ κορμάκι τοῦ μικροῦ πουλιοῦ. Χωρὶς νὰ πῶ 
τίποτα, πῆρα ἕνα ξυλαράκι καὶ τὸ σκέπασα μὲ λίγο 
χῶμα.  Ἔκοψα ἕνα λουλουδάκι ἀπὸ μιὰ γλάστρα 
καὶ τὸ ἔβαλα πάνω στόν «τάφο» του.

Ἡ  Ἑλένη μὲ κοίταξε μ᾽ ἕνα γεμάτο εὐγνωμοσύ-
νη βλέμμα γιὰ τὴν κατανόηση ποὺ τῆς ἔδειξα, κι 
ἔβαλε λίγο καφὲ στὰ φλιτζανάκια, σὰν νὰ ἦταν «τῆς 
παρηγοριᾶς».  Ἀγαπημένη μου φίλη, πόσο λίγοι 
ἄνθρωποι θἄχουν τὴν ψυχή σου, γιὰ νὰ νιώσουν 
ὅπως ἔνιωσες ἐσύ!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Ἡ ἐξομολόγηση
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Μάννα

Ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι, 
ἡ Μάννα ἦταν πηγὴ ἔμπνευσης 
γιὰ ὅλους τοὺς καλλιτέχνες καὶ 
δημιουργούς, ποὺ τῆς ἔχουν 
ἀφιερώσει τὰ τρυφερώτερα ἀπὸ 
τὰ ἔργα τους.

Μάννα, μύρια ὅσα ἀστέρια 
λάμπουν οἱ εὐεργεσίες σου σὲ 
μένα, κι ἐγὼ ἀνάβω ἕνα μικρὸ 
κεράκι εὐγνωμοσύνης μὲ αὐτὲς 
τὶς λίγες σκέψεις μου γιὰ σένα. 
Δὲν θέλω μόνο μὲ λουλούδια 
νὰ ἐκπληρώσω τυπικὰ ἕνα ἐπε-
τειακὸ ἔθιμο. Θέλω νὰ ξέρεις 
πὼς σ᾽ ἀγαπῶ «ἐξ ὅλης καρδί-
ας». Βαθιά, ἀληθινά. Σ᾽ ἔχω στὶς 
προσευχές μου καὶ στὴ σκέψη 
μου. Τὸ παράδειγμά σου εἶναι 
ὁδηγός μου.

Ὁ Μηνιάτης μᾶς λέει κατηγο-
ρηματικὰ ὅτι «ὅποιος δὲν τιμᾷ 
καὶ δὲν εὐλαβεῖται τὴ μητέρα 
του δὲν εἶναι ἄξιος νὰ λέγεται 
ἄνθρωπος».

Πρότυπο ἡ Μητέρα τοῦ Χρι-
στοῦ, ποὺ ἁγίασε μὲ τὰ χέρια 
της τὶς ταπεινὲς δουλειὲς τοῦ 
νοικοκυριοῦ, μεγάλωσε μὲ σύ-
νεση τὸν Κύριο, ἄντεξε ἡ καρδιά 
της τὸν σταυρικό Του θάνατο, μὰ 
ἀξιώθηκε νὰ δεῖ καὶ τὴ θριαμ-
βευτική Του  Ἀνάσταση.

Ἂν εἶναι ἀλήθεια ὅτι βάλλεται 
ἀπὸ παντοῦ ὁ θεσμὸς τῆς οἰκο-
γένειας καὶ προβάλλεται σὰν 
ὑποκατάστατο τὸ κακέκτυπό 
της, ἐκεῖνο τῆς ἐλεύθερης συμ-
βίωσης, τὸ μεγαλύτερο μέρος ὄχι 
μόνο γιὰ τὴ διατήρηση ἀλλὰ καὶ 
γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τοῦ ρόλου 
της πέφτει στὴ σύγχρονη καλὴ 
μητέρα.

Πόλος ἕλξης καὶ συνοχῆς, 
ἀκένωτη πηγὴ κατανόησης καὶ 
στοργῆς. Αὐτὸς ἦταν ὁ ρόλος 
της, ἀπὸ πάντα. Καὶ γιὰ πάντα...

*     *     *

Ἀνάσταση!

Ἀνάσταση εἶναι 
νὰ ξαναβρεῖ τὸν δρόμο του
ὁ ἀποστάτης.

Ἀνάσταση εἶναι 
νὰ ξαναβρεῖ ἐλπίδα 
ὁ πικραμένος.

Ἀνάσταση εἶναι 
ἐχθροὶ ποὺ 
φίλιωσαν ξανά.

Ἀνάσταση εἶναι 
ἡ νίκη σὲ 
ὀλέθριο πάθος.

Καὶ πιὸ πολύ,  Ἀνάσταση εἶναι, 
καθὼς μᾶς ἔσωσε  Ἐκεῖνος, 
νὰ σώσουμε κι ἐμεῖς ψυχὲς
ἀπ᾽ τὸ βυθὸ τῆς ἀποθάρρυνσης, 
ὀρφανεμένες ἀπὸ πίστη.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Σὰν τὰ καράβια, Σὰν τὰ καράβια, 
σὰν τὰ πουλιά, σὰν τὰ πουλιά, 
σὰν τὰ φύλλα σὰν τὰ φύλλα   
τῶν δέντρωντῶν δέντρων

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Εἶναι ἕνα παραμύθι ποὺ τὸ 
ἀγάπησα. Πιστεύω πὼς ἡ συγ-
γραφέας, σὲ μιὰ εὐλογημένη 
στιγμὴ τῆς ζωῆς της, φωτισμέ-
νη πραγματικά, σκέφτηκε νὰ 
μιλήσει στὰ παιδιὰ γι᾽ αὐτὸ τὸ 
ἱερὸ γεγονὸς τῆς ζωῆς τοῦ κά-
θε ἀνθρώπου, τὸ μυστήριο τοῦ 
θανάτου.

Εἶναι ἀλήθεια πὼς αὐτὸ 
τὸ θέμα λίγοι τολμοῦν νὰ τὸ 
θίξουν, καὶ δὲν ξέρω ἂν ἔχει 
ξαναγράψει κανεὶς γι᾽ αὐτὸ 
ἀπευθυνόμενος σὲ παιδιά. Στὰ 
παραμύθια ὁ θάνατος ἁπλῶς 

ἀναφέρεται ὡς ἕνα ἀμετάκλητο 
κακό, ποὺ ἔχει τραγικὲς συνέ-
πειες στὴ ζωὴ αὐτῶν ποὺ μέ-
νουν πίσω, π.χ. τῆς ὀρφανῆς 
Σταχτοπούτας, ἢ ἀναφέρεται 
ὡς μιὰ τιμωρία τῶν κακῶν, 
π.χ. τοῦ κακοῦ λύκου, ποὺ μᾶς 
ἀνακουφίζει. Κανεὶς δὲν ἑστιάζει 
στὸ γεγονὸς αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τοῦ 
θανάτου, κανένα παραμύθι δὲν 
τὸν προσεγγίζει ρεαλιστικά, μ᾽ 
ὅλη τὴ θλίψη ποὺ αὐτὸς προκα-
λεῖ, μὰ καὶ αἰσιόδοξα, χαρωπὰ 
κι ἐλπιδοφόρα, μετὰ τὴν προο-
πτικὴ μιᾶς νέας ζωῆς κοντὰ στὸν 
Θεὸ Πατέρα.

Ἡ συγγραφέας πρώτη, νομί-
ζω, μιλᾷ στὰ παιδιὰ γι᾽ αὐτὸ τὸ 
θέμα. Τὰ βοηθᾷ νὰ τὸ ἀγγίξουν, 
νὰ τὸ καταλάβουν, ὅσο εἶναι δυ-
νατόν, νὰ τὸ δοῦν ὡς μιὰ ἀρχὴ 
μιᾶς ὀνειρεμένης ζωῆς χωρὶς 
τέλος. Μιλᾷ μὲ μιὰ γλυκύτητα 
μοναδική, μὲ μιὰ τρυφεράδα 
ποὺ συνεπαίρνει, παρηγορεῖ 
καὶ γαληνεύει τὴν παιδικὴ ψυ-
χή, καὶ ὄχι μόνο. Μιλᾷ ὅπως 
μπορεῖ νὰ κάνει μόνο μιὰ πιστὴ 
χριστιανὴ μάννα καὶ γιαγιά, ποὺ 
ἔχει βιώσει τὸν πόνο αὐτὸ καὶ 
τὸν ἔχει κατανοήσει, ὅσο μπορεῖ 
ἕνας ἄνθρωπος πολὺ πιστὸς καὶ 
πνευματικὰ καλλιεργημένος νὰ 
τὸν κατανοήσει. 

Δὲν κρύβει ἀπὸ τὰ παιδιὰ 
τὸν πόνο ποὺ προκαλεῖ ἡ ἀπώ-
λεια ἑνὸς ἀγαπημένου. Τὰ πα-
ρηγορεῖ, ὅμως, λέγοντάς τους 
πὼς θὰ εἶναι προσωρινή, πὼς 
κάποτε ὅλοι θὰ συναντηθοῦμε 
σ᾽ ἕναν οὐράνιο τόπο εὐτυχι-
σμένοι, κοντὰ στὸν πρίγκιπα 
τοῦ παραμυθιοῦ, τὸν βασιλιᾶ 
τοῦ κόσμου, τὸν Χριστό, καὶ θὰ 
ζήσουμε αἰώνια.

Δὲν ἀγνοεῖ τὰ δάκρυα ποὺ 
θὰ χύσει κάποιος πάνω ἀπὸ 

τὸν ἀγαπημένο ποὺ ἔχει φύγει.  
Ὅμως καθησυχάζει, τονίζοντας 
πὼς αὐτὰ εἶναι ἀνακουφιστικά, 
λυτρωτικά, δῶρο Θεοῦ.

Δὲν ἀποσιωπᾷ τὴν ἀλήθεια 
τῆς ἀνθρώπινης φύσης μας: ὅτι 
εἴμαστε φθαρτοί, ὅτι ὅλοι θὰ 
φύγουμε μιὰ μέρα, κάποια στιγ-
μή, ποὺ ὁ Χριστός μας ξέρει. Τί 
ἐμπνευσμένη αὐτὴ ἡ παρομοίω-
ση τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ φθαρτοῦ 
σώματος στὴ γῆ μὲ τὰ φύλλα 
τῶν δέντρων, μὲ τοὺς σπόρους 
τοῦ σιταριοῦ.  Ὅλα γίνονται 
σοφά, γιὰ τὴν ἀφομοίωση καὶ 
μετάλλαξη τοῦ γήινου σώμα-
τος. Τίποτα δὲν χάνεται. Καὶ τὸ 
ταξίδι μας αὐτὸ μέσα στὴν ξύ-
λινη βαρκούλα μὲ τὸν σταυρό, 
τὴ στολισμένη μὲ λουλούδια, 
τὸ παρουσιάζει λαμπρό, γιατὶ ἡ 
ψυχή μας δὲν χάνεται. συνεχίζει 
τὴν πορεία της πρὸς τὸν Οὐρά-
νιο Πατέρα, ποὺ μᾶς δέχεται μὲ 
ἀγάπη. Τί αἰσιόδοξο, παρήγορο, 
ἀληθινὸ μήνυμα!

Καὶ δὲν σταματᾷ ἐκεῖ. Βάζει 
καὶ τὶς προϋποθέσεις: Πίστη 
κι  Ἀγάπη στὸν Θεὸ καὶ στοὺς 
ἀνθρώπους. Προσπάθεια, λα-
χτάρα θὰ ἔλεγα, βελτίωσης, ἀνύ-
ψωσης δικῆς μας πνευματικῆς, 
ἔμπρακτη ἀγάπη, καλὰ ἔργα, γιὰ 
νὰ ἀπολαύσουμε ἀπὸ τούτη τὴ 
ζωὴ γαλήνη, καὶ κυρίως γιὰ νὰ 
κερδίσουμε τὸ δῶρο τῆς αἰώνιας 
ζωῆς κοντὰ στὸν Θεό.

Πολλὰ θὰ μποροῦσαν νὰ λε-
χθοῦν γιὰ τὶς ἀρετὲς αὐτοῦ τοῦ 
παραμυθιοῦ. Τονίζεται ἡ εὐτυχία 
τῆς ἀγαπημένης οἰκογένειας, μὲ 
τὴ γιαγιὰ στὸ πλάι νὰ λέει παρα-
μύθια στὰ ἐγγόνια, νὰ τὰ νου-
θετεῖ, νὰ τὰ παρηγορεῖ, νὰ τοὺς 
λύνει τὶς ἀπορίες. Τονίζεται ἡ 
ἀγάπη γιὰ τὴ φύση καὶ ἡ ἀξία τῆς 
ἀγροτικῆς ζωῆς.  Ὅλες οἱ ἐργα-

ΒιβλιοπαρουσιάσειςΒιβλιοπαρουσιάσεις
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σίες κρύβουν μιὰ σοφία, καὶ ἡ 
κούραση καὶ ἡ δημιουργικότητα 
ἐπιστρέφει σὲ μᾶς σωτήρια, γιατὶ 
μᾶς τρέφει. Τονίζεται ἀκόμα καὶ 
ἡ σοφία τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ὕμνων, ποὺ παρηγοροῦν καὶ 
ἐξυψώνουν, πρᾶγμα ποὺ προ-
ϋποθέτει τὴ συμμετοχή μας στὶς 
ἱερὲς ἀκολουθίες.

Μετὰ λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄγνοια, 
τὸν φόβο καὶ τὴ θλίψη, ὅπως 
στὶς τραγῳδίες, ἔρχεται ἡ λύτρω-
ση, ἡ κάθαρση. Τὰ παιδιὰ μπο-
ρεῖ νὰ δακρύσουν, ὅμως ἀπο-

χωρίζονται στὸ παραμύθι αὐτὸ 
μὲ ἀνακούφιση κι ἐλπίδα γιὰ τὸ 
ἐπέκεινα.  Ἴσως συνειδητοποιή-
σουν περισσότερο πόσο ἀξίζουν 
τὰ καλὰ ἔργα καὶ ἡ ἀγάπη.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπέροχα νοή-
ματα τὰ ὑπογραμμίζει ἡ κατα-
πληκτικὴ εἰκονογράφηση τοῦ 
βιβλίου ἀπὸ μιὰ μοναχή.  Ἔντο-
να χρώματα, ὄμορφα λιβάδια, 
ὑπέροχος οὐρανός, ἤρεμη ἡ 
φιγούρα τῆς γιαγιᾶς, προστα-
τευτική, γλυκὸς ὁ Χριστός, πα-
νέμορφοι οἱ ἄγγελοι, λουλούδια 

παντοῦ.  Ἡ πανδαισία αὐτὴ τῶν 
χρωμάτων εἶναι τὸ ταιριαστὸ 
πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ πικρόγλυ-
κου παραμυθιοῦ τῆς ζωῆς, ποὺ 
μᾶς ἀφήνει στὸ τέλος μιὰ γεύση 
γλυκιᾶς προσμονῆς, χαρᾶς καὶ 
ἐλπίδας. Πιστεύω πὼς μᾶς κάνει 
καλύτερους.

Διαβάστε το, χαρεῖτέ το καὶ 
μόνες σας καὶ μὲ τὰ παιδιὰ ἢ τὰ 
ἐγγόνια σας.

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΕΛΛΗ  

Ἀπὸ τὴν 25η ὥρα Ἀπὸ τὴν 25η ὥρα 
στὴν αἰώνια ὥραστὴν αἰώνια ὥρα
Τὸ αἴνιγμα τῆς σχέσης Τὸ αἴνιγμα τῆς σχέσης 
μὲ τὸν πατέραμὲ τὸν πατέρα

ΒΙΡΓΚΙΛ ΓΚΕΟΡΓΚΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΡΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ 
2014, 14Χ21, 224 σελ.

Σ᾽ ἕνα ξεχασμένο χωριουδά-
κι στὴ Μολδαβία, μετὰ τὸν Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, μεγαλώνει 
ἕνα ἀγόρι –ἕνα ἀπὸ τὰ ἕξι παι-
διά– τοῦ  Ὀρθόδοξου ἱερέα Κον-
σταντὶν Γκεοργκίου, ὁ Βίργκιλ.

Στὰ μάτια τοῦ Βίργκιλ, ὁ πα-
τέρας του εἶναι ἕνας ἅγιος! Τὸν 
βλέπει, παρ᾽ ὅλη τὴ φτώχεια 
του καὶ τὸ χιλιομπαλωμένο ρά-
σο του, νὰ τρέχει, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 
καθήκοντά του στὴν ἐκκλησία, 
νὰ τρέχει πρωῒ βράδυ ὅπου τὸν 
καλοῦν οἱ συγχωριανοί του, νὰ 
τοὺς συμπαραστέκεται σὲ κάθε 
τους ἀνάγκη, σωματική, ψυχικὴ 
ἢ πνευματική... Καὶ αὐτὰ σὲ μιὰ 
ἐποχὴ ὅπου ἡ χώρα κατακλύ-
ζεται ἀπὸ τοὺς Μπολσεβίκους, 
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ποὺ κάνουν τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώ-
πων ἀφάνταστα δύσκολη.

Ὁ σχέση τοῦ Βίργκιλ μὲ τὸν 
πατέρα του, ὅμως, δὲν εἶναι 
χωρὶς σκαμπανεβάσματα. Τώρα 
τὸν θαυμάζει, ὕστερα ἀγανακτεῖ, 
ὕστερα προβληματίζεται, κατό-
πιν ὀργίζεται... Καθὼς μεγαλώ-
νει, ὅμως, καταλαβαίνει τό «για-
τί» ὁ πατέρας του ἔκανε αὐτὸ ἢ 
ἐκεῖνο ἢ τὸ ἄλλο... Καὶ ἔτσι ἐμπε-
δώνεται μέσα του ἡ εἰκόνα ἑνός 
«ἁγίου», ποὺ ἀποτελεῖ γι᾽ αὐτὸν 
ἕνα πρότυπο ἀγάπης, τόλμης καὶ 
θυσίας.

Αὐτὴ τὴν πραγματικὴ ἱστο-
ρία, ποὺ ὁ συγγραφέας ἔγραψε 
πολὺ ἀργότερα, ὅταν, μεγάλος 
πιά, ἐγκαταστάθηκε στὸ Παρί-
σι καὶ ἔγινε πασίγνωστος ἀπὸ 
τὰ βιβλία του, αὐτὴν τὴν ἱστο-
ρία ἀφηγεῖται αὐτὸ τὸ βιβλίο, 
μὲ πάθος, λυρισμὸ καὶ πόνο. 
Προξενώντας καὶ σὲ ἐμᾶς τοὺς 
ἀναγνῶστες μιὰ βαθιὰ συγκίνη-
ση καὶ ἐμπνέοντάς μας νὰ ἀκο-

λουθήσουμε, κατὰ τὸ δυνατόν, 
τὸν δρόμο τῆς  Ἀλήθειας, τῆς  
Ἀγάπης καὶ τῆς Δικαιοσύνης, 
τὸν ὁποῖο ἔζησε ὁ Κονσταντὶν 
Γκεοργκίου.

Τὸ βιβλίο εἶχε κυκλοφορήσει 
στὴν  Ἑλλάδα τὸ 1977 καὶ ἦταν 
ἀπὸ πολὺ καιρὸ ἐξαντλημένο. 
Σὲ αὐτὴ τὴν ἔκδοση τὸ κείμενο 
ἀποδόθηκε ἀριστουργηματικὰ 
ἀπὸ τὴ Μάρω Βαμβουνάκη, μὲ 
ἀποτέλεσμα τὸ βιβλίο, ποὺ εἶναι 
οὕτως ἢ ἄλλως ἐξαιρετικὸ σὲ πε-
ριεχόμενο, νὰ καθίσταται ἐξαιρε-
τικὸ καὶ στὴν τέχνη τοῦ λόγου.

«Τὸ νὰ εἶσαι χριστιανὸς σημαί-
νει πρωτίστως νὰ εἶσαι σοβαρὸς 
ἄνθρωπος. Νὰ μὴν παίρνεις τὰ 
πράγματα ἐπιπόλαια. Κάθε ἐνέρ-
γεια τοῦ χριστιανοῦ, ἀκόμα καὶ 
μιὰ ἀπάντηση σὲ ἕνα κλαμένο 
ἀγοράκι, πρέπει νὰ εἶναι ἀπά-
ντηση σοβαρή. Γιατὶ γιὰ τὸν χρι-
στιανὸ ἡ κάθε ἐνέργειά του δὲν 
ἔχει συνέπειες μονάχα στὴ γῆ, 

ἀλλὰ ταὐτόχρονα, καὶ κυρίως, 
ἐκεῖ πάνω, στὸ ψηλὰ καὶ στὸ πά-
ντοτε. Μέχρι τὴ συντέλεια τῶν 
αἰώνων» (σελ. 70).

« Ὁ χριστιανὸς ἄνθρωπος 
ὀφείλει νὰ περιφρονεῖ ἐντελῶς 
τὴν ὑποκρισία.  Ὑποκρινόμενοι, 
ἢ διαστρέφοντας τὸ πνεῦμα τῶν 
καταστάσεων, μποροῦμε νὰ ξε-
γελάσουμε τοὺς γείτονες ἢ τοὺς 
δικαστὲς τῶν δικαστηρίων, νὰ 
ἐλπίζουμε νὰ καλύψει τὶς πρά-
ξεις μας ὕστερα ἡ λησμονιὰ τοῦ 
καιροῦ. Γιὰ τὸν χριστιανὸ τὰ πράγ-
ματα λειτουργοῦν ἀντιθέτως.  Ἡ 
ἔννοια τῆς ὑποκρισίας τοῦ εἶναι 
ἀδιανόητη, γνωρίζει πὼς τίποτα 
δὲν ξεγελᾷ τὸ μάτι τοῦ Θεοῦ καὶ 
πὼς ἡ λησμοσύνη δὲν ὑπάρχει 
στὴ μνήμη του. Τίποτα καὶ ποτὲ 
δὲν γίνεται νὰ μείνει κρυφὸ ἐνώ-
πιόν του» (σελ. 71).

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

116

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

ΪΟ
Σ

 -
 Ι

Ο
Υ

Ν
Ιο

Σ
  

2
0

1
6

 -
 6

1
5



«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...».

Ἔφυγε γιὰ τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
ἀναπαύεται, πλέον, ὅπως ἀκρά-
δαντα πιστεύουμε, στὴν ἀγκα-
λιὰ τοῦ Θεοῦ, ὁ σεβαστὸς καὶ 
ἀγαπημένος μας πνευματικός, ὁ 
πατὴρ Νικήτας Βουτυρᾶς.

Τί νὰ πρωτοπεῖ κανεὶς γι᾽ 
αὐτὴ τὴν ἅγια μορφή; Γιὰ τὴν 
ἀγάπη ποὺ εἶχε γιὰ τὸν Κύριό 
μας  Ἰησοῦ Χριστό, στὸν ὁποῖο 
ἀφιέρωσε ὅλη του τὴ ζωή, ἀλλὰ 
καὶ στὴν Παναγία;  Ἔλεγε χαρα-
κτηριστικά: «Κοιτάζω μιὰ εἰκόνα 
τῆς Παναγίας ἀπέναντι ἀπὸ τὸ 
γραφεῖό μου, στὸ Κέντρο Νεό-
τητος τῆς  Ἀλεξανδρούπολης, 
καὶ σκέφτομαι: Παναγιά μου, τί 
θέλεις νὰ κάνω γιὰ Σένα;».

Τί νὰ πρωτοπεῖ κανεὶς γιὰ 
τὴ μεγάλη του ἀγάπη πρὸς τὴν  
Ἀδελφότητα Θεολόγων « Ἡ 
Ζωή», τῆς ὁποίας ἄλλωστε διε-
τέλεσε Προϊστάμενος ἐπὶ πολλὰ 
ἔτη; Προσευχόταν ἀδιαλείπτως 
γιὰ τὴν εὐόδωση τοῦ ἔργου της, 
καὶ ζητοῦσε καὶ ἀπὸ τὰ πνευματι-
κά του παιδιὰ νὰ κάνουν τὸ ἴδιο.

Τί νὰ πρωτοπεῖ κανεὶς γιὰ τὸ 
ἐνδιαφέρον του γιὰ τὶς Χριστια-
νικὲς Μαθητικὲς  Ὁμάδες καὶ τὶς 
Κατασκηνώσεις; Τί συμβουλὲς 
μᾶς ἔδινε! Πῶς νὰ προϊδεάζου-
με τὰ ὁμαδόπουλα, ὅταν τοὺς 
μιλοῦμε γιὰ τὸν Χριστὸ ἢ γιὰ 
ἄλλα θέματα: «Νὰ ἀρχίζετε μὲ 
κάτι πολὺ ζωντανὸ καὶ παρα-
στατικό, εἴτε παράδειγμα εἴτε 
γεγονός, γιὰ νὰ κεντρίζετε τὸ 
ἐνδιαφέρον» (τὸ ἴδιο δὲν λέει 
καὶ ἡ σύγχρονη Παιδαγωγικὴ 
γιὰ τὴν ἀφόρμηση;).

Τί νὰ πρωτοπεῖ κανεὶς γιὰ τὸ 

συγγραφικό του ἔργο, γιὰ τὰ 
ὑπέροχα καὶ παραστατικὰ κη-
ρύγματά του, γιὰ τὴν ἁπλότητά 
του (ἂς θυμηθοῦμε τὴν ταπεινὴ 
καὶ λιτὴ ἱερατική του στολή), γιὰ 
τὸ χιοῦμόρ του, γιὰ τὴ θεολο-
γικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιστημονική 
του κατάρτιση;

Γνωρίζοντας ὅλα αὐτά, ὁ 
ἅγιος Παΐσιος συμβούλευσε 
κάποιο γνωστό του παλληκάρι 
νὰ πάει νὰ ἐξομολογηθεῖ στὸν 
πατέρα Νικήτα, ἐπειδὴ τὸν θεω-
ροῦσε ἅγιο, ὁ δὲ πατὴρ  Ἀντώνι-
ος Ρωμαῖος, ὅταν προέκυψε ἕνα 
πρόβλημα σὲ μιὰ οἰκογένεια, 
εἶπε ὅτι, ἐφ᾽ ὅσον εἶναι πνευ-
ματικός τους ὁ πατὴρ Νικήτας, 
θὰ τὸ ἐπιλύσει μὲ τὸν καλύτερο 
τρόπο. πρᾶγμα ποὺ ἔγινε.

Νὰ συνεχίσουμε μὲ τὴ θυσία 
γιὰ τὸ ποίμνιό του. Πόσες φορὲς 
δὲν προσπαθοῦσαν τὰ πνευμα-
τικά του παιδιὰ νὰ τὸν πείσουν 
νὰ ξεκουραστεῖ, γιὰ τὸ καλὸ τῆς 
ὑγείας του, καὶ ἐκεῖνος ἀρνεῖτο, 
γιὰ νὰ μὴν τὰ ἀφήσει χωρὶς βο-
ήθεια καὶ στήριξη;

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὑπεραγα-
ποῦσε τὰ πνευματικά του τέκνα. 
Τὰ σκεφτόταν, τοὺς τηλεφω-
νοῦσε, προσπαθοῦσε νὰ ἐπιλύ-
σει τὰ πολλά τους προβλήματα, 
καί, ἀσφαλῶς, προσευχόταν γι᾽ 
αὐτά, μὲ ὅλη τὴ δύναμή του.

Θυμᾶμαι μιὰ φορὰ ποὺ εἶχε 
ἀκινητοποιηθεῖ τὸ αὐτοκίνητό μου 
ἀκριβῶς στὴν εἴσοδο τοῦ κτήμα-
τος τῆς  Ἀδελφότητας. Παρὰ τὴν 
ἀσθένειά του, τὴν ἀδυναμία του 
καὶ τὸν κρύο καιρό, καθόταν ἐκεῖ 
καὶ ἀγωνιοῦσε καὶ προσευχόταν, 
μέχρι νὰ ἔρθει ὁ εἰδικός.

Νὰ ἀναφερθῶ καὶ στὸ προ-

ορατικό του –πιστεύω– χάρισμα 
καὶ στὴν πίστη του στὸν Θεό.  
Ὅταν τὸν ἐπισκεφθήκαμε μὲ τὸν 
σύζυγό μου γιὰ ἕνα πολὺ σοβαρὸ 
θέμα, μᾶς καθησύχασε λέγοντας: 
«Μὴ φοβᾶστε!». Καὶ ὑψώνοντας 
τὰ χέρια καὶ τὰ μάτια του στὸν 
οὐρανό, συνέχισε: « Ἔχω μιὰ 
πληροφορία ὅτι τὸ παιδὶ θὰ γεν-
νηθεῖ ὑγιές!». Καί, δόξα τῷ Θεῷ, 
ὅλα ἐξελίχθηκαν ὁμαλά.

Ὡς ἐξομολόγος, βέβαια, ἦταν 
πολὺ φωτισμένος, εἰδικὰ μὲ τὴν 
πάροδο τῶν χρόνων. Οἱ δὲ πνευ-
ματικές του συμβουλὲς ἦταν καί-
ριες καὶ πολύτιμες, ἀκόμα καὶ στὰ 
τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, 
παρὰ τὰ τόσα προβλήματα ὑγεί-
ας ποὺ ἀντιμετώπιζε.  Ἀλλὰ τότε 
ἦταν ποὺ ἔνιωθες πὼς ἄκουγες 
τὰ λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ!

Τὸ πιὸ συγκινητικό, ὅμως, 
γνώρισμα τοῦ γέροντά μας ἦταν 
ἡ μεγάλη του ἀγάπη γιὰ τὴν 
ὄμορφη  Ἀλεξανδρούπολη. Στ᾽ 
ἀλήθεια, φτώχυνε καὶ ὀρφάνεψε 
ἡ πόλη του, ἀλλὰ καὶ τὸ Κέντρο 
Νεότητος ποὺ ἑδρεύει ἐκεῖ.

Ὡστόσο, ὁ σπόρος ποὺ ἔσπει-
ρε, μὲ τὸν ζῆλό του καὶ τὴν κατά-
θεση ψυχῆς, δὲν πῆγε χαμένος, 
καὶ ἔδωσε «καρπὸν πολύν». Τόσα 
πνευματικὰ παιδιά, τόσες οἰκογέ-
νειες πιστές, τόσο ἔργο, ἀλλὰ καὶ 
εὐλογημένη συνέχεια τοῦ ἔργου!

Ἂς εἶναι ἀναπαυμένη ἡ ἁγια-
σμένη του ψυχούλα καὶ ἂς πρε-
σβεύει καὶ γιὰ μᾶς τοὺς ἐναπο-
μείναντες ἐδῶ στὴ γῆ.

Καλὴ ἀντάμωση, σεβαστέ 
μας πάτερ Νικήτα, καὶ σ᾽ εὐγνω-
μονοῦμε ποὺ μᾶς ἔφερες πιὸ 
κοντὰ στὸν Χριστό!

Χ.Σ.

Εἰς μνημόσυνον
π. Νικήτας Βουτυρᾶς
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Μὲ μιὰ παράξενη χαρμολύπη 
ἀποχαιρετοῦμε τὴν ἀγαπημένη 
μας  Ἀθηνᾶ Τουμπακάρη. Χαρά, 
γιατὶ ταξιδεύει στὸν Οὐρανὸ μὲ 
τὴν προοπτικὴ νὰ συναντήσει 
τὸν Κύριό μας, καὶ λύπη, γιατὶ 
ἡ ἀνθρώπινη παρουσία της θὰ 
μᾶς λείπει ἀπὸ τὶς πνευματικές 
μας συναντήσεις.

Ἡ  Ἀθηνᾶ Τουμπακάρη ἔφυ-
γε, ἀφήνοντας ἕναν πνευματικὸ 
πλοῦτο ποὺ ἐπιβάλλεται στὸν 
καθένα μας νὰ τὸν ἀξιοποιήσει 
καὶ νὰ τὸν πολλαπλασιάσει.  Ἡ 
πίστη της στὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ 
στὸ  Ἔργο ἦταν γνωστή.  Ὁ σε-
βασμὸς στὸ  Ἔργο τῆς «Ζωῆς» 
καὶ ὁ ζῆλός της ἦταν μεγάλος.  
Ἦταν ἕνα  Ἔργο ποὺ ὑπηρετοῦσε 
σὰν ὑποτακτικὸς στρατιώτης, μὲ 
ἀγάπη, γνώση, ἀλλὰ καὶ πολλὲς 
ἀνησυχίες γιὰ τὴν ἔκβασή του.

Ὑπηρετώντας πολλὰ χρόνια 
στὴν Πρόνοια, γνώριζε πολὺ 
καλὰ ὅτι τὰ μικρὰ ἢ μεγάλα 
προβλήματα τῶν ἀνθρώπων 
συντελοῦν ὥστε νὰ χάνεται 
ὁ ζῆλος καὶ ἡ πίστη τους στὸν 
Θεό, στὴν οἰκογένεια, καὶ αὐτὸ 
τὴν πονοῦσε.  Ἡ παρουσία της, 
ἡ φροντίδα της ἦταν καθημερι-
νή.  Ἔτρεχε πάντα σὲ ὅσους εἶχαν 
ἀνάγκη στήριξης καὶ βοήθειας. 
Μέσα ἀπὸ τὸ παράδειγμά της, 
παραδειγματιζόμαστε καὶ ἐμεῖς, 
γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὸν ζῆλό της.

Στὸ ἔργο τῶν Φιλικῶν Κύ-
κλων, μετέδωσε ὅλα αὐτὰ τὰ 
χρόνια τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ πί-
στη, ἀφοσίωση καὶ μὲ τὸν πνευ-
ματικό της ἀγῶνα, μὲ ἀποτέλε-
σμα μιὰ πλούσια πνευματικὴ 
καρποφορία. Μὲ τὴν ἁπλότητα 
ποὺ τὴ διέκρινε καὶ τὴ γνήσια 

χριστιανική της ἀγάπη, ἀγκά-
λιαζε μὲ ἐνδιαφέρον τόσο τὰ 
μέλη τῶν Κύκλων της, ὅσο καὶ 
ὅλους τοὺς ἄλλους συνεργάτες.  
Ὅλους τοὺς θεωροῦσε πνευμα-
τικοὺς ἀδελφούς, καὶ μὲ ὅλους 
συνεργαζόταν ἁπλᾶ καὶ ταπεινά.  
Ἡ ἴδια ρουφοῦσε τὴν πίστη καὶ 
τὸ ἔργο τῶν  Ἁγίων Πατέρων τῆς  
Ἐκκλησίας μας.  Ἂν δὲν γνώρι-
ζε κάτι, πάντα ρωτοῦσε, χωρὶς 
ἐγωισμό, γνωρίζοντας πολὺ 
καλὰ ὅτι ἡ πόρτα τῆς Βασιλείας 
τῶν Οὐρανῶν δὲν ἀνοίγει μὲ τὸ  
Ἐγώ, ἀλλὰ πάντα μὲ τὸ  Ἐσύ.

Ὡς φίλη ἦταν ἁπλῆ, χαρού-
μενη, δοτική, ὑπομονετική, καρ-
τερική, ἀλλὰ καὶ πολλὲς φορὲς 
αὐστηρή. Τὸ καρνέ της ἦταν πά-
ντα γεμάτο ἀπὸ φιλικὰ ὀνόματα.

Γιὰ τὴν  Ἀθηνᾶ Τουμπακά-
ρη ὡς μητέρα δὲν χρειάζεται 
νὰ ποῦμε πολλά. Μὲ πολὺ σε-
βασμὸ βλέπουμε τὰ παιδιά της, 
τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα ἦταν 
γραμμένα μὲ χρυσάφι στὴν καρ-
διά της, τὸ ἕνα δίπλα στὸ ἄλλο. 
Γιὰ τὴν ἀγάπη της γιὰ τὸν σύζυ-
γό της θὰ ἄξιζε νὰ διαβάσουμε 
κάτι δικό της, ποὺ ἀντιπροσώ-
πευε τὴ συζυγική της ὑπόσταση: 
«Μιὰ νύχτα πέρασες σὲ τοῦνελ 
σκοτεινὸ καὶ ξημερώθηκες στὴν  
Ἄνω Πολιτεία. Ζῆσε στὸ φῶς, στ᾽ 
ἄδυτο φῶς. Σὲ μένα καὶ στὰ παι-
διὰ μεῖναν οἱ πόνοι. Τοὺς ἔλεγες 
νὰ μ᾽ ἀγαποῦν, καὶ μ᾽ ἀγαποῦν. 
Μοῦ λείπεις, καλέ μου. Γύρω 
μου ὅλοι, μὰ εἶμαι πιὰ Μόνη. Τὸ 
φῶς ἔσβησε.  Ἡ ζωὴ ἐδῶ στὴ γῆ 
ἐτελείωσε. Μιὰ πόρτα ἔκλεισε, 
ἀλλὰ μιὰ καινούργια ἄνοιξε, μὲ 
φῶς ἠρεμία, χαρά, χωρὶς μονα-
ξιὰ πιά».

Γλυκιά μας κυρία  Ἀθηνᾶ, 
ἀφήνετε ἕνα μεγάλο κενό. Τὴ 
σκυτάλη τοῦ ἔργου σου, ποὺ 
κράτησες μὲ πολλὴ πνευματικὴ 
ἀρχοντιά, καλούμεθα ὅλοι ἐμεῖς 
νὰ κρατήσουμε. Δὲν ξέρω ἂν 
μποροῦμε, ἀλλὰ τὸ ἐλπίζουμε 
ὅμως. Τώρα ἐσὺ ξεκουράσου. 
Δὲν πονᾷς πιά.  Ἐσὺ εἶσαι στὴ 
χώρα ποὺ δὲν ἔχει στεναγμούς, 
δὲν ἔχει βάσανα καὶ ἀγωνίες, 
εἶναι ἐλεύθερη ἡ ψυχή σου, 
ὅπως ἐλεύθερη ἤσουν πάντα 
καὶ ἐδῶ στὴ γῆ.

Μᾶς λείπεις, ἀλλὰ καὶ θὰ 
μᾶς λείπεις.  Ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ εἶσαι, 
ὅμως, μαζὶ μὲ ὅλες τὶς ἀδελφὲς 
ψυχὲς τῆς  Ἀδελφότητας, ποὺ 
ἀγωνιστήκατε σκληρὰ καὶ μὲ 
αὐταπάρνηση γιὰ τὴ διατήρηση 
αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ  Ἔργου, νὰ προ-
σεύχεστε γιὰ ὅλες ἐμᾶς, νὰ συνε-
χίσουμε αὐτὸ τὸ δύσκολο, ἀλλὰ 
καὶ πολὺ ὄμορφο  Ἔργο.  Ἕνα  
Ἔργο ζωῆς, εὐσέβειας, συλλογι-
κότητας, πρόνοιας, ἀλλὰ πάνω 
ἀπ᾽ ὅλα ἕνα  Ἔργο ΑΓΑΠΗΣ!

Καλὸ Παράδεισο!

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΚΟΥΣ  
ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εἰς μνημόσυνον
Ἀθηνᾶ Τουμπακάρη
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Σὰν σήμερα. τρία χρόνια 
κιόλας. πῶς νὰ τὸ πιστέψουμε, 
ἀφοῦ μιὰ ὁλόκληρη ζωὴ ἤμα-
σταν πάντα μαζί!

Στὶς ὧρες τῆς ἀδυναμίας μας, 
τὶς ἀνθρώπινες, δακρύζουμε. μὰ 
πιότερο πονοῦμε στὶς ὧρες τῆς 
μοναξιᾶς μας καὶ τῆς περισυλ-
λογῆς. Τότε ποὺ στὴν ἀνυπόφο-
ρα ἄδεια καρέκλα σου μάταια 
τὸ βλέμμα μας προσπαθεῖ τὴ 
μορφή σου νὰ διακρίνει.

Κι ὅμως. τὸ ξέρουμε. τὸ πι-
στεύουμε. Δὲν ἔφυγες. εἶσαι 
ἐδῶ. μόνο ποὺ τὰ σαρκικά μας 
μάτια δὲν μποροῦν νὰ σὲ δια-
κρίνουν.

Παρηγοριά μας γλυκιά, τὰ 
λόγια σου τὰ σεμνά, τὰ σοβα-
ρά, ποὺ ἐπίμονα ἀντηχοῦν στ᾽ 
αὐτιά μας. Καὶ εἶναι τότε ποὺ ἡ 
καρδιά, ξαλαφρωμένη, φυγα-
δεύει ὅση πίκρα ὁ χωρισμός σου 
μᾶς ἄφησε.

Σὰν σήμερα, καὶ τὰ λόγια 
σου τὰ σοφὰ πλημμυρίζουν 
βασανιστικὰ τὴ μνήμη μου. 
Γιατὶ εἶναι αὐτὰ ποὺ μὲ παρακι-
νοῦσαν καὶ μοῦ ἔδιναν θέματα 
νὰ γράφω. Καὶ εἶναι αὐτὰ τελικὰ 
ποὺ μὲ ἔμαθαν ἀπὸ μικρὸ παιδὶ 
μέχρι σήμερα νὰ χαράζω πάνω 
στὸ χαρτί –ὅπως μποροῦσα– 
ὅλα ὅσα μοῦ περνοῦσες ἐσὺ 
μέσα στὴν ψυχή. Χαρές, λύπες, 
ἀγωνίες, καημοί.

Οἱ ἀτέλειωτες ἀφηγήσεις 
σου, οἱ γεμάτες συγκίνηση καὶ 
ζωντάνια, γιὰ γεγονότα ποὺ ἔζη-
σες ἐσὺ ἡ ἴδια στὸ χωριὸ ποὺ 
τόσο ἀγάπησες, στριμώχνονται 
τώρα ἐπίμονα στὴ σκέψη μου, 
ζητώντας διέξοδο.

Θυμᾶμαι ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ 
πάλι θὰ ξαναθυμηθῶ καὶ θὰ 
χαράξω πάνω στὸ χαρτί –στὸ 
ὑπόσχομαι–, ἔτσι ὅπως ἐσὺ μὲ 
ἔμαθες νὰ κάνω καὶ νὰ μεταφέ-
ρω ζωντανὰ καὶ ἀληθινά, ἀξίες 
ἀμετακίνητες, ποὺ δὲν ἔφυγαν. 
ποὺ δὲν φεύγουν καὶ δὲν ἀλλά-
ζουν, ὅσο κι ἂν τὰ χρόνια περ-
νοῦν.

Κι εἶναι τοῦτο τὸ μήνυμα 
ποὺ ἤθελες καὶ ποθοῦσες νὰ 
στέλνεις, ἔστω καὶ μὲ τὴ δική 
μου φτωχὴ γραφίδα, σὲ ὅλους 
ἐκείνους ποὺ εἶπαν καὶ λένε πὼς 
οἱ μεγάλες ἀξίες ἄφυγαν ἀνεπι-
στρεπτί.

Σὰν σήμερα... Καί, ἀλήθεια, 
πόση συγκίνηση ἐκεῖνο τὸ δεῖλι, 
ὅταν ἐσύ, σιωπηλὴ καὶ γαλήνια, 
πέρασες ἀπὸ μπροστά μας. μᾶς 
κοίταξες ἕναν ἕναν μὲ ἀγάπη στὰ 
μάτια –μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς 
σου τώρα πιά– κι ὕστερα, μέσα 
στὴν  Ἁγία Παρασκευὴ τοῦ χω-
ριοῦ σου, τί μεγαλεῖο ἦταν αὐτό!

Τὸ κατάλαβες; Αὐτὸ δὲν ἦταν 
ἐξόδιος, θλιμμένη ἀκολουθία. 
εἰσόδιος ἦταν. ναί. εἰσόδιος 
ἀκολουθία, ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς 
θλίψης καὶ τοῦ πόνου στὸν κό-
σμο τῆς Αἰώνιας Χαρᾶς. Εἰσόδι-
ος ἀκολουθία, ἀπὸ τὸν θάνατο 
στὴ ζωή! Καὶ βλέπαμε τότε, ναί, 
τὸ διακρίναμε καθαρά, πὼς τὰ 
κουρασμένα χέρια σου κου-
βαλοῦσαν μαζί τους ὅλο τὸν 
ἀγῶνα μιᾶς ζωῆς.

Ὁ πόνος, ἡ θλίψη, οἱ ἀγωνί-
ες σου εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ σοῦ 
πλέξουν τὸ στεφάνι σου στὸν 
Οὐρανό. Καὶ εἶναι αὐτὰ τὰ ἴδια 
στολίδια ἀκριβὰ καὶ παράσημα, 

ποὺ θὰ σὲ στολίζουν στὴν αἰω-
νιότητα!

Δὲν θὰ σοῦ πῶ ἄλλα. Γιὰ 
μᾶς, τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια 
σου, δὲν ἔφυγες. συνεχίζεις νὰ 
ζεῖς καὶ νὰ ὑπάρχεις ἀνάμεσά 
μας, γιατὶ ἐμεῖς εἴμαστε ἐσύ!

Μᾶς ἔδωσες τόσα πολλά. θὰ 
τὰ φυλάξουμε ὅλα. μεῖνε ἥσυχη. 
τίποτε δὲν θὰ χαθεῖ. Μὰ πάνω 
καὶ πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα θὰ φυλάξου-
με στὴν ψυχή μας βαθιὰ τὴν πί-
στη καὶ τὴν ἀγάπη στὸν Θεό, ἔτσι 
ὅπως ἐσὺ ἁπλᾶ μὲ τὴ ζωὴ καὶ 
τὸ παράδειγμά σου μᾶς δίδαξες.

Τὰ τελευταῖά σου λόγια θὰ 
μᾶς θυμίζουν –μεγαλεῖο ψυχῆς– 
ὅλο τὸ νόημα τῆς ζωῆς ποὺ ἔζη-
σες καὶ ποὺ μέχρι τὴν τελευταία 
σου πνοὴ προσπαθοῦσες νὰ 
τὸ περάσεις καὶ στὶς δικές μας 
ψυχές.

Τὰ τελευταῖά σου λόγια 
ἔχουν τώρα σμιλευτεῖ σὲ μιὰ 
πλάκα τῆς ψυχῆς μας. ἐκείνης 
ποὺ προσεκτικὰ σκεπάζει ἡ τε-
λευταία παρακαταθήκη ποὺ μᾶς 
ἄφησες:

«Χριστὸς  Ἀνέστη! Σᾶς ἀγα-
πῶ. Σᾶς ἀγαπῶ ὅλους...», ψιθύ-
ριζες, καθὼς ἀργόσβηνε ἡ φωνή 
σου.

Ναί, Μάννα. Χριστὸς  Ἀνέ-
στη, γι᾽ αὐτὸ καὶ περιμένουμε.

Ξεκουράσου, Μαννούλα, 
στὴ χώρα τῆς ζωῆς. κι ἐμεῖς τὰ 
παιδιά σου, μέχρις ὅτου ἀντα-
μώσουμε ξανά, γιὰ μία ἀκόμη 
φορὰ θὰ σοῦ ποῦμε:

«Σὲ εὐχαριστοῦμε, ποὺ ἤσουν  
ἐσὺ ἡ Μάννα μας...».

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Εἰς μνημόσυνον
Σὰν σήμερα...
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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

Διόρθωση: Στὸ προηγούμενο τεῦχος, Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος 614 (Μάρτιος - Ἀπρίλιος), σελ. 77, τὸ ποίημα «Ὠδὴ στὴν ποίηση» 
εἶναι τῆς συνεργάτιδός μας Πόπης  Ἐλευθερίου (ὅπως ἄλλωστε σωστὰ ἀναγράφεται στὸν Πίνακα Περιεχομένων τοῦ τεύχους), 
καὶ ἐκ παραδρομῆς ἔχουν γραφεῖ κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὰ ἀρχικά «Ε.Μ.».
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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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ΑΘΗΝΑ
ΚΕΜΠ.ΑΘ

Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


