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Ἂν μποροῦσα νὰ φύγω χωρὶς

αὐτὰ ποὺ κεντοῦν τὴν καρδιά μου·

δίχως ὅσα μοῦ κόβουνε τ’ ὄνειρο,

στὶς ἀνάστερες νύχτες.

Ἂν μποροῦσα νὰ φύγω...

Θὰ μὲ πάρουν ξωπίσω

τὰ χαμένα παιδιὰ

στοὺς ἀπάνθρωπους δρόμους·

τῶν μαννάδων οἱ θρῆνοι

θὰ μὲ πάρουν ξωπίσω...

Κι ἐγώ, στὴν παλιά μου βαρκούλα

θὰ τὰ βάνω ὅλ’ ἀπάνω.

θ’ ἀνοιχτῶ πελαγίσια μὲ πόθο

σὲ ξωκκλήσι νὰ φτάσω

Παναγιᾶς  Ἐλεούσας...

Κι ἐκεῖ ν’ ἀκουμπήσω τὸ βάρος,

ἐνῷ στ’ αὐγουστιάτικο δεῖλι

φωνὲς ταπεινὲς θ’ ἀργοψέλνουν

καὶ καμπάνες θὰ ἠχοῦνε

παρακλήσεις δεήσεων...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

«Τοῦ κόσμου καταφύγιον...»
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«Ὁ γλυκασμὸς τῶν 
ἀγγέλων, τῶν θλι-
βομένων ἡ χαρά, 

χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε 
Μήτηρ Κυρίου...», ψάλλουν τὰ 
χείλη τῶν πιστῶν κάθε Δεκαπε-
νταύγουστο στὴ Μεγαλόχαρη. 
Καὶ ὁ ἀπόηχος τῆς ψαλμῳδίας, 
τυλιγμένος μὲ θυμιάματα καὶ 
ἱκεσίες, ξεφεύγει ἀπὸ τὸν Ναό, 
σμίγει μὲ τὸν ἀγέρα καὶ τὶς κω-
δωνοκρουσίες καὶ ξεχύνεται ὣς 
τὴ γαλανόλευκη θάλασσα τοῦ 
Αἰγαίου.  Ἡ αἴσθηση τοῦ θείου 
κατακλύζει τὴν περιρρέουσα 
ἀτμόσφαιρα καὶ συγκλονίζει 
κάθε χριστιανικὴ ψυχή.

Γιορτάζουν τὴν Κοίμηση 
τῆς Θεοτόκου τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ 
ἐπουράνια. «Χαίρει πᾶσα ἡ κτί-
σις,  Ἀγγέλων τὸ σύστημα καὶ 
ἀνθρώπων τὸ γένος», διότι «ἡ 
Παρθένος μετέστη ἀπὸ τῆς γῆς 
εἰς τὰ ἄνω». Πανηγυρίζουν οἱ πι-
στοί –ὅπου γῆς– τὸ Πάσχα τοῦ 
καλοκαιριοῦ, καὶ συνωστίζονται 
οἱ προσκυνητὲς ἐκεῖ, μπροστὰ 
στὴν  Ἁγία Εἰκόνα, νὰ προσευχη-

θοῦν μὲ δάκρυα καὶ ἀναφιλητά, 
νὰ εὐχαριστήσουν ἀπὸ καρδιᾶς 
καὶ νὰ δεηθοῦν στὴ Θεομήτορα.

Ἀνάβουν τὰ κεριὰ μὲ τρεμά-

μενες φλόγες, σὰν τῆς ψυχῆς 
μας, τούτη τὴν ὥρα, στὰ μεγά-
λα μανουάλια.  Ἀνάβουν καὶ 
σβήνουν, γιὰ νὰ ἀνάψουν ὅλοι 
οἱ πιστοὶ τὸ ἁγιοκέρι τους. Μὰ 
ἕνα κερί, μιὰ καθαρὴ λαμπά-
δα, ἀνάβει μὲ σταθερὴ φλό-
γα συνεχῶς σ’ ἕνα ἀσημένιο 
κηροπήγιο ἀνάμεσα στὰ δύο 
μανουάλια μπροστὰ στὴ Χάρη 
Της. Εἶναι τό «ἀκοίμητο κερί», 
ποὺ μένει ἄσβεστο ἡμέρα καὶ 
νύχτα κάτω ἀπὸ τό «ἀκοίμητο 
καντήλι» τῆς Μεγαλόχαρης.  
Ἡ μία λαμπάδα διαδέχεται τὴν 
ἄλλη, καὶ τὸ φῶς της δὲν σβήνει, 
δέν «κοιμᾶται», μένει ἄγρυπνο 
ἐκεῖ, μπροστὰ στὴν  Ἁγία Εἰκόνα, 
ὅπως ἄγρυπνες πρέπει νὰ μέ-
νουν οἱ συνειδήσεις μας! Αὐτὴ 
ἡ λαμπάδα ἀνάβει ἱκετευτικὰ γιὰ 
τὸ  Ἔθνος μας καὶ τὸν λαό μας. 
Γιὰ τὸν πονεμένο καὶ ἀδικημένο, 
τὸν φτωχὸ ἢ τὸν ἄρχοντα, τὸν 
ἄρρωστο, τὸν χειρουργημένο, 
τὸν ἐμπερίστατο «ἐν κινδύνοις 
καὶ θλίψεσιν».  Ὅλοι μὲ πίστη κα-
ταφεύγομε στὴν κραταιὰ σκέπη 

τῆς Παρθένου καὶ ἐπικαλούμα-
στε τὴ μεσιτεία Της «πρὸς τὸν 
Φιλάνθρωπον Θεόν».

Ἀπὸ ποιὸ ὅμως ἀξιοθαύ-

μαστο γεγονὸς ἕλκει τὴν κατα-
γωγή της κατὰ τὴν παράδοση 
ἡ καθιέρωση τῆς «ἀκοίμητης 
λαμπάδας»; Γυρίζουμε πίσω, 
κάπου στὴ δεκαετία τοῦ 1930. 
Χειμώνας!  Ἔχει κοπάσει ἀπὸ τὸ 
ἀπόγευμα ὁ ἀέρας, καὶ ἐκεῖνο τὸ 
βράδυ τὸ χιόνι τό ’στρωσε γιὰ 
καλά.  Ἡ γερόντισσα Φιλοξενία, 
μοναχὴ ἀπ’ τὴν Κρήτη, μόνιμη 
πιὰ κάτοικος ἐδῶ, σ’ ἕνα κελλί 

(δωμάτιο) στὸν αὐλόγυρο τῆς 
Μεγαλόχαρης, ψιθυρίζοντας τὶς 
προσευχές της, προσπαθεῖ νὰ ζε-
σταθεῖ κάτω ἀπ’ τὶς κουβέρτες 

Ἡ «ἀκοίμητη λαμπάδα»  
στὴ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου

K

K
Γιορτάζουν τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ ἐπουράνια. «Χαί-

ρει πᾶσα ἡ κτίσις,  Ἀγγέλων τὸ σύστημα καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος», διότι «ἡ 
Παρθένος μετέστη ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω». Πανηγυρίζουν οἱ πιστοί –ὅπου 
γῆς– τὸ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, καὶ συνωστίζονται οἱ προσκυνητὲς ἐκεῖ, 
μπροστὰ στὴν  Ἁγία Εἰκόνα, νὰ προσευχηθοῦν μὲ δάκρυα καὶ ἀναφιλητά, 

νὰ εὐχαριστήσουν ἀπὸ καρδιᾶς καὶ νὰ δεηθοῦν στὴ Θεομήτορα.
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της. Κι ἐνῷ ἡ σιωπὴ τοῦ χιονιοῦ 
σκεπάζει τὰ πάντα κι ἔχει προ-
χωρήσει ἡ νύχτα, ἕνα ξαφνικὸ 
χτύπημα στὴν πόρτα της τὴν τα-
ράζει, καὶ μιὰ γυναικεία φωνὴ 
τὴν καλεῖ μὲ τὸ πρόσταγμα: «Δι’ 
εὐχῶν»! « Ἀμήν», ἀπαντᾷ συ-
γκλονισμένη ἡ γερόντισσα κι 
ἀνασηκώνεται νὰ ρίξει κάτι πά-
νω της καὶ ν’ ἀνοίξει τὴν πόρτα. 
Μὰ ἡ γλυκιὰ φωνὴ γίνεται τώρα 
πιὸ ἔντονη: «Δι’ εὐχῶν, εἶπα». 
«Ναί», ἀπαντᾷ ἡ γερόντισσα, 
«νὰ φορέσω τὴ ζώνη μου καὶ 
ἀνοίγω». «Πάρε κεριὰ κι ἔλα πά-
νω, γιατὶ εἶναι σκοτεινά», συνε-
χίζει ἡ ἄγνωστη φωνή.

Τρεμάμενη ἡ μοναχὴ ἀνοί-
γει τὴν πόρτα. Δὲν βλέπει κανέ-
ναν. Μαζεύει κεριὰ καὶ σπίρτα. 
Τυλίγεται σὲ μιὰ κουβέρτα καί, 
πατώντας μὲ προσοχὴ στὰ χιο-
νισμένα μάρμαρα, ἀνεβαίνει τὰ 
σκαλιά. Στέκεται μὲ καρδιοχτύ-
πι μπροστὰ στὴν κεντρικὴ θύ-
ρα τοῦ Ναοῦ καὶ βλέπει ἀπ’ τὰ 
τζάμια. Τὰ πάντα κατασκότεινα. 
Σβηστὸ καὶ τὸ καντήλι ποὺ καί-
ει πάντα, κρεμασμένο μπροστὰ 
στὸ μαρμάρινο προσκυνητάρι. 
Πουθενὰ ἀχτίδα φωτός. Τὴν πε-
ριλούει ρίγος, καὶ μὲ λυγμοὺς 
εὐχαριστεῖ τὴ Θεοτόκο, ποὺ τὴν 
κάλεσε. Γονατίζει ἐκεῖ, μπροστὰ 
στὴν πόρτα, πάνω στὸ χαλάκι, 
κουκουλώνεται καλά, ἀνάβει τὸ 
κερί, καὶ λιώνει ἡ ἴδια μέσα στὶς 
ἱκεσίες της. Μιὰ στοργικὴ θαλ-

πωρὴ νιώθει γύρω της, καὶ μένει 
ἐκεῖ σὰν κηροπήγιο.

Ἐκεῖ τὴ βρῆκαν ἔκπληκτοι 
τὸ πρωῒ ὁ κυρ-Γιάννης ὁ εἰκο-
νοφύλακας καὶ ὁ κυρ-Νίκος ὁ 
νεωκόρος, ὅταν πῆγαν ν’ ἀνοί-
ξουν τὸν Ναὸ γιὰ τὴν τέλεση τῆς 
Θείας Λειτουργίας. Κρατοῦσε τὸ 
ἀναμμένο κερί, καὶ δίπλα της 
στὸ χαλάκι ἦταν τὰ ἀπόκερα καὶ 
τὰ καμμένα σπίρτα. 

Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα, μὲ 

ἀπόφαση τῆς Διοικούσας, τὸ  
Ἱερὸ  Ἵδρυμα  Ἐπιτροπῆς ἀνά-
βει μπροστὰ στὴν Εἰκόνα τῆς 
Εὐαγγελίστριας λαμπάδα ἀπὸ 
καθαρὸ κερί, ἡ ὁποία ἀνανεώ-
νεται, μὲ τὸ φῶς της «ἀείζωο», 
«ἀκοίμητο».  Ἀπόκομμα αὐτῆς 

τῆς λαμπάδας ζητοῦν οἱ εὐλα-
βεῖς προσκυνητὲς γιὰ φυλακτό, 
ἢ γιὰ νὰ τὸ ἀνάβουν στὸ σπίτι 
τους ὡς εὐλογία τῆς Χάρης Της 
σὲ μιὰ δύσκολη στιγμή.

Πρέπει δὲ νὰ σημειώσουμε 
πώς, κάθε νύχτα, ὁ νυχτοφύλα-
κας ποὺ ἐλέγχει τὴν ἀσφάλεια 
τοῦ ἱεροῦ συγκροτήματος τῆς 
Παναγίας μεριμνᾷ ἰδιαιτέρως 
καὶ βλέπει ἂν μένει σταθερὴ ἡ 
φλόγα τῆς λαμπάδας. Κι ἔχει 

συμβεῖ νύχτα νὰ ἀνοίγει ὁ Να-
ός, ἂν τρεμοπαίζει ἀπὸ ρεύματα 
ἡ φλόγα τοῦ κεριοῦ, γιὰ νὰ μὴ 
σβήσει. « Ἑστιάδες» γίνονται οἱ 
ὑπηρετοῦντες στὸν  Ἱερὸ Ναὸ τῆς 
Θεομήτορος στὴν Τῆνο, γιὰ νὰ 
μὴ σβήσει ἡ «ἄσβεστη φωτιά», 
ὅπως στὸν ἀρχαῖο ναὸ τῆς Ρώ-
μης.  Ἐδῶ ὅμως ἡ Κυρία Θεο-
τόκος ὑπέδειξε αὐτὸ τὸ χρέος, 
καὶ ἐξακολουθεῖ καὶ στὶς μέρες 
μας τὶς κρίσιμες νὰ ἐπαναλαμ-
βάνει τὸν λόγο ποὺ εἶπε στὴ 
γερόντισσα Πελαγία, ὅταν τὸ 
1822 ἡ εὐσεβὴς Μοναχὴ ἀνα-
λογίστηκε πῶς θὰ κτιστεῖ ναὸς 
μεγαλοπρεπὴς στὸ νησὶ σὲ 
καιρὸ  Ἐπανάστασης. « Ἐγὼ θὰ 
οἰκονομήσω τὰ πάντα», εἶπε ἡ 
Θεομήτωρ!

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

K

K
Ἕνα κερί, μιὰ καθαρὴ λαμπάδα, ἀνάβει μὲ στα-
θερὴ φλόγα συνεχῶς σ’ ἕνα ἀσημένιο κηροπή-
γιο ἀνάμεσα στὰ δύο μανουάλια μπροστὰ στὴ 
Χάρη Της. Εἶναι τό «ἀκοίμητο κερί», ποὺ μένει 
ἄσβεστο ἡμέρα καὶ νύχτα κάτω ἀπὸ τό «ἀκοί-
μητο καντήλι» τῆς Μεγαλόχαρης.  Ἡ μία λα-

μπάδα διαδέχεται τὴν ἄλλη, καὶ τὸ φῶς της δὲν 
σβήνει, δέν «κοιμᾶται», μένει ἄγρυπνο ἐκεῖ, 
μπροστὰ στὴν  Ἁγία Εἰκόνα, ὅπως ἄγρυπνες 

πρέπει νὰ μένουν οἱ συνειδήσεις μας! 
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Ἡ Θεοτόκος
Ἄκου! προφητικὴ σάλπιγγ’ ἀκούγεται, 
προάγγελος,  Ἁγνή, ὁ  Ἡσαΐας
καὶ λέει πὼς ἀπὸ ἐσέ, θαῦμα πρωτάκουστο,
θὰ γεννηθεῖ τοῦ κόσμου ὁ Μεσσίας.

Στ’ ἀνθρώπινο τὸ γένος, ποὺ ἀπ’ τὰ κρίματα
τὸ ἔπνιγε χαμοῦ καταποτήρας,
τοῦ  Ἰεσσαὶ ἡ ρίζα ἡ πανίερη
εἶσαι, ποὺ θὰ βλαστήσει ὁ Σωτήρας.

Ἡ στάμνα ἡ ζωντανὴ καὶ ἡ ὁλόχρυση,
ποὺ φέρνει τὸ οὐράνιο ἐντός της μάννα, 
τὸν  Ἰησοῦ, τροφὴ τῆς ἀνθρωπότητας,
ποὺ θὰ Τὸν διαλαλεῖ πάντα ἡ καμπάνα.

Μὲ τοῦ  Ἀαρὼν τὴ ράβδο τὴν κατάξερη,
ποὺ φούντωσε σὰν δέντρο καρποφόρο,
προτύπωμα ἐσὺ καὶ προεικόνισμα,
καρπός σου ὁ Χριστός, πανάγιο Δῶρο.

Στὸν ἄβροχο τὸν τόπο καὶ τὸν ἄνυδρο,
τοῦ Γεδεὼν τὸ ἁπαλὸ ποκάρι,
ποκάρι καθαρὸ καὶ προβατόμαλλο,
ποὺ πότισε ἡ δροσιὰ κι ἡ θεία ἡ χάρη.

Τοῦ  Ἰακὼβ ἡ σκάλα, ποὺ ἡ μιὰ ἄκρη της 
ψηλά, στὴ γῆ ἡ ἄλλη ἀκουμποῦσε,
τοῦ  Ἰεζεκιὴλ ἡ πύλη ἡ θεόκλειστη,
ποὺ μόνον ὁ Χριστὸς θὰ τὴν περνοῦσε.

Ὁ Γαβριὴλ σὲ εἶπεν ὁ  Ἀρχάγγελος
εὐλογημένη καὶ χαριτωμένη,
μακάρια κι ἡ  Ἐλισάβετ σὲ ὀνόμασε,
ποὺ θὰ σὲ ὑμνεῖ αἰώνια ἡ οἰκουμένη.

Σοῦ δῶσαν οἱ σοφοὶ πλῆθος ὀνόματα
κι οἱ ἁπλοὶ πιστοὶ κι ἐκεῖνοι τὰ δικά τους,
μ’ αἰσθήματα γιὰ σέν’ ἁγνά, χιλιάκριβα,
μὲ λογισμοὺς εὐλάβεια ὁλογεμάτους.

Στῆς ζήσης τὶς χαρές, μὰ καὶ στὶς θλίψεις τους,
ἀπ’ τῆς καρδιᾶς σὲ μελετοῦν τὰ φύτρα,
σὲ λένε Θεομάννα, Γοργοεπήκοο, 
Γιάτρισσα, Αἰτία χαρᾶς, Παρηγορήτρα.

Πύργο χρυσοπλοκώτατο σὲ κράζουνε,
Ἁγνή, Θρόνο  Ἡλιοστάλαχτο,  Ἐλεοῦσα,
Ἀγγέλων  Ὑπερτέρα, Ρόδο  Ἀμάραντο,
Βρεφοκρατοῦσα καὶ Γλυκοφιλοῦσα.

Οἱ κλεφταρματολοὶ σὲ σένα δέονταν,
ἐσέν’ ἀποκαλούσανε Κλεφτίνα,
καὶ τετρακόσια χρόνια, χρόνια ἀτέλειωτα,
ἄκουγες τὰ πικρά τους δάκρυα ἐκεῖνα.

Τῶν οὐρανῶν ἐσὺ ᾽σαι ἡ Βασίλισσα,
ἀστράφτεις μπρὸς στὸ θεῖο τὸν  Ἥλιο ἀγνάντια,
τὶς ἀρετὲς ντυμένη τὶς ὁλόχρυσες,
ποὺ μοιάζουν λαμπερόχρωμα διαμάντια.

Σ’ έσένα οἱ πονεμένοι καὶ οἱ ἄρρωστοι
κρεμᾶνε τὴν ἐλπίδα τὴ γλυκιά τους,
καθάριο καίει ἐντός τους μοσχολίβανο,
χρυσὸ λιβανιστήρι ἡ καρδιά τους.

Ἐσένα θεία μεσίτρια ἱκετεύουμε
νὰ γίνεις στὸν Πατέρα τοῦ ἐλέους,
νὰ γίνεις ἀπ’ τὴ γῆ στὰ οὐράνια ἡ γέφυρα,
ποὺ θὰ μᾶς πᾷς στοὺς κόσμους τοὺς ὡραίους.

Στοὺς κόσμους θὰ μᾶς φέρεις τοὺς ὁλόφωτους
καὶ στ’ ἀγγελοκατοίκητα παλάτια,
νὰ κλείσουμε ποθοῦμ’ ἐδῶ τὰ βλέφαρα
κι αὐτοῦ πιὰ νὰ τ’ ἀνοίξουμε τὰ μάτια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Γλωσσάρι
καταποτήρας, ὁ = περιστροφὴ τοῦ νεροῦ σὲ θάλασσα ἢ 

ποτάμι, νεροστρόβιλος, δίνη νεροῦ, ρουφήχτρα.
Κλεφτίνα, ἡ = προσωνυμία τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς Κλε-

φταρματολούς. Σχετικὰ μὲ τὸ προσωνύμιο αὐτὸ τῆς Θεοτόκου, 
ὁ ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, πρώην ἡγούμε-
νος τῆς μονῆς Πετράκη, συγγραφέας πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν 
βιβλίων καὶ γενναῖος ἀγωνιστὴς τῆς  Ὀρθοδοξίας, σὲ παλιὰ 
ὁμιλία του, εἶπε –τὸ ἄκουσα μὲ τ’ αὐτιά μου– πώς «οἱ κλέφτες 
κι οἱ ἀρματολοί, στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, εἶχαν ὡς προ-
στάτισσα τὴν Παναγία τὴν Κλεφτίνα».

ποκάρι, τό = τὸ σύνολο τοῦ μαλλιοῦ, ποὺ μοιάζει σὰν ρολό, 
ὕστερ’ ἀπ’ τὸ κούρεμα τοῦ προβάτου, πόκος.
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Στὸ μοναστήρι τῆς Τίμοβας

Φεύγοντας ἀπὸ τὸ ὀρεινὸ 
χωριουδάκι ὅπου εἴχα-
με περάσει τὸ καλοκαίρι 

ἐκεῖνο, ἤμασταν ἀμίλητοι.  Ὅπως 
κάθε ἐπιστροφή, ἔτσι κι αὐτὴ 
κουβαλοῦσε μαζί της ὄχι μόνο 
τὶς ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν ξένοια-
στη ζωὴ στὸ βουνό, ἀλλὰ καὶ 
μιὰ ἀδιόρατη μελαγχολία, τί μᾶς 
περίμενε μετά. Γιατὶ ὁ πόλεμος 
δὲν εἶχε τελειώσει ἀκόμη, καὶ 
θά ’πρεπε νὰ προσαρμοστοῦμε 
ξανὰ στὶς νέες καταστάσεις ποὺ 
ζυγώνανε...

Κι ἔτσι ἤτανε, γιατὶ σὲ λίγη 
μόνον ὥρα, νά ’σου μπροστά 
μας ἕνα μπουλούκι ἀπὸ ἄντρες 
μὲ χακὶ στολές –ὄχι φαντάροι– 
μᾶς περικύκλωσαν κι ἄρχισαν 
τὴν ἀνάκριση στὴ μαμά, ἀπὸ 
ποῦ ἐρχόμαστε, ποῦ πηγαίνα-
με.  Ὅταν βεβαιώθηκαν ὅτι εἴμα-
στε οἰκογένεια ἀξιωματικοῦ, τὸ 
ὕφος τους ἄλλαξε: « Ἐμπρός, 
θὰ σᾶς πᾶμε στὸ μοναστήρι τῆς 
Τίμοβας!»

Ξεκινήσαμε θέλοντας καὶ 
μή, κι ὅταν κουρασμένοι φτά-
σαμε ἐκεῖ, μᾶς ἄδειασαν χωρὶς 
ἐξήγηση καμμία. Στὴν αὐλὴ τῆς 
μονῆς βρήκαμε δυό-τρεῖς οἰκο-
γένειες πολὺ γνωστές μας, ποὺ 
μιλοῦσαν χαμηλόφωνα, φοβι-
σμένα. Μόνο δύο λέξεις ἄκουσε 
ἡ μαμά: «Πολιτικοὶ κρατούμε-
νοι».

Ἕνας καλόγερος μὲ ξεβαμμέ-
να ράσα ἦρθε ἀπὸ τὸ πουθενά. 
« Ἐλᾶτε μαζί μου, ἀπ’ αὐτὴ τὴ 
μεριά». Μᾶς ἄνοιξε μιὰ πόρτα 
καὶ μπήκαμε σ’ ἕνα κελλὶ σκο-
τεινό, ποὺ μᾶλλον θὰ χρησίμευε 
γιὰ ἀποθήκη: βρώμικες σανίδες, 
γκρίζοι τοῖχοι, καὶ κάτω εἶχαν 
στοιβάξει ἀφάνες, ρίγανη, θυ-
μάρια, ὅλα ξερὰ κι ἀπόξερα. 

«Μπορεῖ νὰ μείνει ἄνθρωπος 
ἐδῶ;», τόλμησε νὰ πεῖ ἡ μαμά. 
Χαμήλωσε τὸ κεφάλι, ἀναστέ-
ναξε καὶ βγῆκε ἔξω.

Μέχρι κι ὁ γάτος μου, ποὺ 
εἴχαμε μαζί μας, ἀγρίεψε κι ἄρχι-
σε νὰ πηδάει ψηλά, δεξιὰ κι ἀρι-
στερά, σὰν ἐλατήριο. Πολιτικὸς 
κρατούμενος κι ὁ Κάγιας μου!

Μὲ πολὺ κόπο ἡ μάννα προ-

σπαθοῦσε νὰ βάλει κάποια τάξη 
σ’ αὐτὸ τὸ χάος.  Ὅ,τι κάναν τὰ 
στρωσίδια ποὺ εἴχαμε μαζί μας.  
Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀτμόσφαιρα, οἱ 
μυρωδιές – στ’ ἀλήθεια λέω ὅτι 
γιὰ πολλὰ χρόνια δὲν ἄντεχα τὴ 

μυρωδιὰ τῆς ρίγανης, μ’ ἔπιανε 
πανικός.

Τὸ ἀπόγευμα βγήκαμε ἀπὸ 
τὸ κελλί, γιὰ νὰ ἀναπνεύσουμε 
καθαρὸ ἀέρα. « Ὅλοι στὴ σει-
ρά!», ἀκούστηκε μιὰ στριγγὴ 
φωνή, κι ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς μᾶς 
μοίρασε ἀπὸ ἕνα τσίγγινο κύπελ-
λο, κι ὅταν ἔφτανε ἡ σειρά μας, 
μᾶς ἔβαζαν ἀπὸ μία κουταλιὰ 

μακαρόνι κοφτό.
«Μαμά, δὲν πεινάω!», φώ-

ναξα δυνατά... Μὲ λοξοκοίταξε ὁ 
μάγειρας, μὰ ἐγὼ εἶχα κάνει τὴν 
πρώτη ἀντίσταση στὴ ζωή μου.

Ὁ καημένος ὁ καλόγερος 

K

K

Μετὰ τὴν παράκληση, ὁ Δεσπότης μᾶς ἔνευσε 
νὰ τὸν πλησιάσουμε, κι εἶπε χαμηλόφωνα: «Ἂν 

τελικὰ γλιτώσουμε ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς κακούρ-
γους, θὰ τὸ χρωστᾶμε μόνο σ’ αὐτὰ τὰ παιδά-

κια, ποὺ ἔχουν ἁγνὴ ψυχή...».
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βρῆκε μιὰ λύση: μοίραζε κρυφὰ 
στὰ παιδιὰ χωριάτικα παξιμάδια, 
πού ’χε κρυμμένα κάτω ἀπ’ τὰ 
ράσα του.

Εἶχε πιὰ σουρουπώσει, ὅταν 
μπῆκε στὴν αὐλὴ μιὰ πανέμορ-
φη ξανθιὰ Καλαματιανή, πολὺ 
γνωστῆς οἰκογένειας, συνοδείᾳ 
πολλῶν... παλληκαράδων. Λίγο 
πιὸ πίσω της ἀκολουθοῦσε ἕνας  
Ἰταλὸς ἀξιωματικός, ἄψογα ντυ-
μένος, κι ἡ ὅλη του ἐμφάνιση 
θύμιζε κινηματογραφικὸ ἀστέρα. 
Μιὰ κυρία πίσω μας ψιθύρισε 
ὅτι οἱ δυό τους ἤτανε ζευγάρι κι 
ἐπρόκειτο νὰ παντρευτοῦνε στὴν  
Ἰταλία κι ὅτι τὸν λέγανε Garufo.  
Ἀκόμη τὸ θυμᾶμαι...

Ἡ καμπάνα τῆς ἐκκλησί-
ας ἄρχισε νὰ χτυπάει δυνατά. 
«Ἐλᾶτε», ἔλεγε ἕνα καλογερο-
παίδι, «ὁ Δεσπότης θὰ κάνει 
παράκληση».  Ἔπεσε σιγή. Κι 
ὁ Μελέτιος κρατούμενος; Θεὸς 
φυλάξοι...

« Ὅλα τὰ παιδιὰ στὰ γόνατα», 
ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ Δεσπό-
τη, «μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς 
Παναγίας μας, κι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι 
τὸ ἴδιο, θὰ ψέλνουμε ὅλοι μαζί».

Ἡ Παναγία τῆς Τίμοβας, ἡ 
θαυμάσια αὐτὴ εἰκόνα, λὲς καὶ 
μᾶς κοίταζε μὲ συμπόνοια. Γιατὶ 
εἶχε ἐμπειρία ἀπὸ τὴν κακία τῶν 
ἀνθρώπων. Τὴν ἐποχὴ τῆς Εἰκο-
νομαχίας, ὅπως λέει ἡ ἱστορία, 
ὁ Λέων ὁ  Ἴσαυρος λόγχισε τὴν 
εἰκόνα στὸ πρόσωπο –τρέμω μό-
νο ποὺ τὸ γράφω–, καὶ τὸ αἷμα 
ποὺ ἔτρεξε στὸ πρόσωπό της 
πάγωσε, καὶ μένει ἀναλλοίωτο 
ἀνὰ τοὺς αἰῶνες.

Μετὰ τὴν παράκληση, ὁ 
Δεσπότης μᾶς ἔνευσε νὰ τὸν 
πλησιάσουμε, κι εἶπε χαμηλό-
φωνα: « Ἂν τελικὰ γλιτώσουμε 
ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς κακούργους, 
θὰ τὸ χρωστᾶμε μόνο σ’ αὐτὰ 
τὰ παιδάκια, ποὺ ἔχουν ἁγνὴ 
ψυχή...».

Τὸ ἴδιο βράδυ ξαπλώσαμε 
ὅπως ὅπως, ὅταν κάποιος ἀπὸ 
τὸ ἰσόγειο πυροβόλησε, ὄχι 

μόνο μία φορά – κατὰ λάθος, 
ἐξεπίτηδες ποὺ λένε;  Ἔντρομη ἡ 
μαμὰ ψαχούλευε μὲ τὰ χέρια της 
τὰ κορμάκια μας, μήπως εἴχαμε 
τραυματισθεῖ, καὶ μετὰ ψαχνό-
ταν καὶ ἡ ἴδια (γιὰ τοῦ λόγου τὸ 
ἀληθές, δίπλα μας ἔχασκαν οἱ 
τρύπες ἀπὸ τὶς σφαῖρες!).  Ἐκφο-
βισμός; προειδοποίηση; Ποιὸς 
ξέρει...  Ἀργότερα κι ἄλλοι πυ-
ροβολισμοί, ὄχι ὅμως μέσα στὴ 
μονή.

Κι ὅταν τὸ πρωῒ βγήκαμε 
στὴν αὐλή, ὅπως στὸ προαύ-
λιο οἱ φυλακισμένοι, εἴδαμε 
τὴν ὄμορφη ξανθιὰ κοπέλα μὲ 
πρησμένα μάτια νὰ φεύγει μὲ 

ἀναφιλητά, στὴν ἀγκαλιὰ τῶν 
δικῶν της. Πάγωσαν ὅλοι...  Ἄχ, 
αὐτοὶ οἱ πυροβολισμοί, τὴ νύ-
χτα!  Ἦταν σίγουρο ὅτι ὁ ἀστέ-
ρας τοῦ σινεμὰ ἦταν πιὰ ἕνα 
λαμπρὸ ἀστεράκι στὸν οὐρανό... 
Τὸν κατευοδώσαμε ὅλοι, μεγά-
λοι καὶ μικροί, μὲ δάκρυα στὰ 
μάτια, ἔστω καὶ νοερά... Καὶ τὸ 
μεσημέρι δὲν πῆγε γιὰ συσσίτιο 
κανείς.

Οἱ μέρες κυλοῦσαν μονότο-
να: κελλί, συσσίτιο, ἐκκλησία... 
Λίγες; πολλές; Εἴχαμε χάσει τὸν 
λογαριασμό.

Κάποτε ἔκανε τὴν ἐμφάνι-
σή του ἕνας ἀξιωματικὸς τοῦ  
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ὁ  Ἠλίας 
Καρ____, ὁ ὁποῖος εἶχε προσχω-
ρήσει στὸ ἀντάρτικο, μὲ ἡγετικὸ 
ρόλο μάλιστα. Σὰν ὑπεύθυνος, 
ρωτοῦσε τὸν καθένα γιατί ἦταν 
ἐδῶ, στὴ μονή.

Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά μας, μᾶς 
κοίταξε σὰν χαμένος. «Δὲν τὸ 
πιστεύω, ἡ οἰκογένεια τοῦ συ-

νταγματάρχη μου ἐδῶ; Σ’ αὐτὸν 
τὸν ἄνθρωπο ἐγὼ χρωστάω τὴν 
ἴδια μου τὴ ζωή!». Καὶ εἶπε στὴ 
μάννα μας τὸ περιστατικὸ στὴν  
Ἀλβανία...

«Λοιπόν», λέει ἀποφασιστι-
κά: «Μόλις σουρουπώσει, θὰ 
βγεῖτε ἔξω, καὶ κάπου δεξιὰ θὰ 
σᾶς περιμένω μὲ ἕνα αὐτοκίνη-
το.  Ἐγὼ ὁ ἴδιος θὰ σᾶς πάω στὸ 
σπίτι σας στὴν Καλαμάτα. Εἶναι 
τὸ ἐλάχιστο ποὺ μπορῶ νὰ κάνω 
γιὰ τὴν οἰκογένεια τοῦ ἀξιωματι-
κοῦ μου!  Ἀλλά, σᾶς παρακαλῶ, 
ἀπόλυτη ἐχεμύθεια».

« Ὁ Θεὸς σᾶς ἔστειλε, τοῦ 
εἶπε συγκινημένη ἡ μάννα μας. 

Τὰ παιδιὰ εἶναι τρομοκρατημέ-
να...».

Φύγαμε ἆρον ἆρον, ἀφήνο-
ντας τὰ λιγοστὰ πράγματά μας 
ἐκεῖ. Δὲν θέλαμε τίποτα ποὺ νὰ 
μᾶς θυμίζει τὶς μέρες ἐκεῖνες. 

Ὁ ἀπὸ μηχανῆς θεὸς μᾶς 
ἄφησε κάτω ἀπ’ τὸ σπίτι, μὲ τὴ 
συμβουλὴ νὰ φύγουμε γρήγορα 
κι ἀπὸ κεῖ, γιὰ τὴν ἀσφάλειά μας.  
Ἡ μάννα μου τὸν εὐχαρίστησε 
συγκινημένη, κι ὁ ἀδερφούλης 
μου κι ἐγὼ κρεμαστήκαμε ἀπ’ 
τὸν λαιμό του, ὅπως κάναμε μὲ 
τὸν μπαμπά μας.

«Θέλω νὰ θυμόσαστε ὅτι 
ἐγὼ δὲν ὑπῆρξα ποτὲ στὴ ζωή 
μου ἀχάριστος οὔτε ἀγνώμων. 
Κι ἔτσι θὰ μείνω».

Ἀνεβήκαμε ἐπάνω τρέχο-
ντας, καὶ μετὰ ξαπλώσαμε σὰν 
ἄνθρωποι σὲ ΚΡΕΒΑΤΤΙ. Δίπλα 
μου ὁ Κάγια γουργούριζε...

ΒΙΝΑ ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΥ

K

K

Φύγαμε ἆρον ἆρον, ἀφήνοντας τὰ λιγοστὰ 
πράγματά μας ἐκεῖ. Δὲν θέλαμε τίποτα ποὺ νὰ 

μᾶς θυμίζει τὶς μέρες ἐκεῖνες. 
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Ζοῦμε σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ 
ἡ κουλτούρα της δίνει με-
γάλη ἀξία στὴν ἐξωστρέ-

φεια καὶ στοὺς ἐξωστρεφεῖς 
ἀνθρώπους. Σὲ ἕναν κόσμο 
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει 
νὰ μιλάει, εἶναι λίγο δύσκολο 
νὰ βρεῖ τὴ θέση του ἕνα ντρο-
παλὸ καὶ συνεσταλμένο παιδί, 
καθὼς αὐτὸ χαρακτηρίζεται καὶ 
ἀπὸ ἐκδηλώσεις ἐσωστρέφει-
ας.  Ὑπάρχουν παιδιὰ ποὺ χαί-
ρονται νὰ στέκονται μπροστὰ 
στοὺς συμμαθητές τους, γιὰ νὰ 
παρουσιάσουν μιὰ ἐργασία ἢ νὰ 
ποῦν τὸ μάθημά τους, ἀλλὰ γιὰ 
ἕνα ντροπαλὸ παιδὶ αὐτὸ εἶναι 
ὁ χειρότερος ἐφιάλτης.

Στὴ γλῶσσα τῆς ἐπιστήμης, 
ἡ συστολή (ντροπαλότητα) εἶναι 
γνωστὴ καὶ ὡς «συμπεριφορικὴ 
ἀναστολή», καὶ δὲν ταὐτίζεται μὲ 
τὴν ἐσωστρέφεια. Τὰ ἐσωστρεφῆ 
παιδιὰ νιώθουν πιὸ εὐτυχισμένα 
νὰ περνοῦν τὸν ἐλεύθερο χρό-
νο τους διαβάζοντας ἢ παίζοντας 
μόνα τους, παρὰ συμμετέχοντας 
σὲ παιχνίδια μὲ ἄλλα παιδιά. Τὰ 
ντροπαλὰ παιδιά, ἀντιθέτως, 
ἐπιθυμοῦν τὴν κοινωνικὴ ἀλλη-
λεπίδραση· ὅμως οἱ κοινωνικὲς 
ἀλληλεπιδράσεις καὶ σχέσεις 
εἶναι γι’ αὐτὰ συγχρόνως πηγὴ 
κοινωνικοῦ ἄγχους.

Διαχρονικὲς μελέτες ἔχουν 
δείξει ὅτι τὰ σημάδια τῆς συμπε-
ριφορικῆς ἀναστρολῆς, δηλαδὴ 
τῆς ντροπαλότητας, εἶναι ἐμφανῆ 
πολὺ πρὶν ἀπὸ τὰ πρῶτα γενέ-
θλια τοῦ παιδιοῦ.  Ἤδη ἀπὸ τὴν 
ἡλικία τῶν τεσσάρων μηνῶν, 
κάποια μωρὰ δείχνουν ἰσχυρὲς 
ἀντιδράσεις σὲ νέα ἐρεθίσματα. 
Αὐτὰ τὰ μωρὰ εἶναι πιὸ πιθανὸν 
νὰ γίνουν ντροπαλὰ παιδιὰ στὴ 
σχολικὴ τάξη, ἀλλὰ καὶ ἀργότε-

ρα στὴ ζωή.
Ἡ ἔρευνα σήμερα τείνει νὰ 

ἀποδεχθεῖ ὅτι οἱ σπόροι τῆς συ-
στολῆς εἶναι βιολογικοί. Αὐτοὶ 
ὅμως οἱ σπόροι θὰ καλλιεργη-
θοῦν ἀπὸ περιβαλλοντικοὺς πα-
ράγοντες καὶ θὰ ἀναπτυχθοῦν, ἢ 
θὰ παραμείνουν «ἐν ὑπνώσει», 
καθὼς τὸ παιδὶ ἔρχεται σ’ ἕνα 
κόσμο τόσο πολύπλοκο.

Πῶς ἐκδηλώνεται ἡ συ-
στολὴ τοῦ παιδιοῦ

Τὰ ντροπαλὰ παιδιά, ὅπως 
εἶναι ἀναμενόμενο, ἔχουν τὴν 
τάση νὰ διαθέτουν λιγώτερο 
χρόνο μὲ ἄλλα παιδιά. Οἱ σχέ-
σεις τους ὅμως μὲ συνομηλίκους 
εἶναι πολὺ σημαντικὲς γιὰ τὴν 
ἀνάπτυξη κοινωνικῶν καὶ ἐπι-

κοινωνιακῶν δεξιοτήτων.  Ἀπὸ 
τοὺς συνομηλίκους τους μαθαί-
νουν πράγματα μὲ ἕναν τρόπο 
μὲ τὸν ὁποῖο δὲν τὰ μαθαίνουν 
ἀπὸ κανέναν ἄλλο.  Ἔτσι, ἂν 

μείνουν μακριὰ ἀπὸ τὶς σχέσεις 
μὲ συνομηλίκους, μπορεῖ νὰ χά-
σουν πολλά.

Τὰ συνεσταλμένα παιδιά, 
ἀκόμη, εἶναι εὐάλωτα σὲ ἀρνη-

τικὲς ἐμπειρίες, ὅταν κάνουν πα-
ρέα μὲ ἄλλα παιδιά. Μπορεῖ νὰ 
παρεξηγηθοῦν ἀπὸ συνομήλικα 
παιδιά, τὰ ὁποῖα ἑρμηνεύουν τὴ 
συστολή τους ὡς ὑπεροπτικὴ 
καὶ ἐχθρικὴ στάση, καὶ μπορεῖ 

Μεγαλώνοντας ἕνα συνεσταλμένο 
(ντροπαλό) παιδί

K
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Στὴ γλῶσσα τῆς ἐπιστήμης, ἡ συστολή (ντροπα-
λότητα) εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς «συμπεριφορικὴ 

ἀναστολή», καὶ δὲν ταὐτίζεται μὲ τὴν ἐσω-
στρέφεια. Τὰ ἐσωστρεφῆ παιδιὰ νιώθουν πιὸ 
εὐτυχισμένα νὰ περνοῦν τὸν ἐλεύθερο χρόνο 
τους διαβάζοντας ἢ παίζοντας μόνα τους, παρὰ 

συμμετέχοντας σὲ παιχνίδια μὲ ἄλλα παιδιά. 
Τὰ ντροπαλὰ παιδιά, ἀντιθέτως, ἐπιθυμοῦν τὴν 
κοινωνικὴ ἀλληλεπίδραση· ὅμως οἱ κοινωνικὲς 
ἀλληλεπιδράσεις καὶ σχέσεις εἶναι γι’ αὐτὰ συγ-

χρόνως πηγὴ κοινωνικοῦ ἄγχους.
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νὰ γίνουν στόχος bulling.
Τὸ ἄγχος ποὺ βιώνει τὸ ντρο-

παλὸ παιδὶ εἶναι ὁ μεγαλύτερος 
κίνδυνος γι’ αὐτό.  Ἕνα ποσοστὸ 
30-40% δὲν θὰ προσαρμοσθεῖ 
στὴν ἐνήλικη ζωή, καὶ κινδυνεύ-
ει νὰ ἀναπτύξει κοινωνικὸ ἄγχος.  
Ὑψηλὸ κοινωνικὸ ἄγχος μπορεῖ 
νὰ ὁδηγήσει σὲ δυσεπίλυτα προ-
βλήματα: κατάθλιψη, ἀλκοόλ, 
ναρκωτικὰ κ.ἄ.

Διαχρονικὴ ἔρευνα ἔδειξε ὅτι 
ἡ συστολὴ ἐπηρεάζει τὶς γνω-
στικὲς ἱκανότητες τοῦ παιδιοῦ. 
Οἱ πρώιμες προγνωστικὲς ἱκα-
νότητες μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσουν 
τὴν ἰδιοσυγκρασία τοῦ παιδιοῦ, 
καὶ θέτουν τὶς βάσεις γιὰ ἀλλη-
λεπίδραση μὲ τὸ περιβάλλον.

Πῶς μποροῦμε νὰ διαχει-
στοῦμε τὸ θέμα

Βασικὸς κανόνας εἶναι νὰ μήν 
«κολλᾶμε» στὰ παιδιὰ τὴν τα-
μπέλα τοῦ «ντροπαλοῦ». Αὐτὸ 
εἶναι πολὺ ἀρνητικό. Τὰ παιδιὰ 
αἰσθάνονται ἄχημα, ἀλλὰ καὶ 
ὑπάρχει ἄμεσος κίνδυνος νὰ 
μᾶς τό... ἀποδείξουν, ὥστε νὰ 
μὴ μᾶς διαψεύσουν!

Ἀποφεύγουμε νὰ τὰ ἐμπλέ-
ξουμε σὲ καταστάσεις στὶς ὁποῖες 
αἰσθάνονται ἄβολα. Πολλὲς 
φορὲς κάνουμε ἀδέξιες προσπά-
θειες νὰ διορθώσουμε τὴ συ-
στολὴ τοῦ παιδιοῦ, ἐνῷ ἐκεῖνο 
ἀντιλαμβάνεται ὅτι τὸ ἴδιο δὲν 
εἶναι ἐντάξει.  Ἀντὶ νὰ ἐνεργοῦμε 
κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, θὰ πρέπει 
νὰ πείσουμε τὸ παιδὶ ὅτι εἶναι 
φυσιολογικό, ἔστω κι ἂν δὲν 
εἶναι ὅμοιο μὲ τὰ ἄλλα παιδιά·  
νὰ τοῦ τονίσουμε τὴ διαφορετι-
κότητα, ἀλλὰ καὶ τὴ μοναδικότη-
τά του, ὅπως καὶ κάθε παιδιοῦ.

Ὅταν ὡς γονεῖς εἴμαστε 
ὑπερπροστατευτικοί, τὰ παιδιὰ 
χάνουν τὴν εὐκαιρία νὰ ρυθμί-
σουν στὴν πράξη τὰ συναισθή-
ματα τῆς ντροπῆς, καὶ αὐξάνεται 
ὁ κίνδυνος τοῦ ἄγχους. «Πέ-
φτουμε» ἐπάνω τους, γιὰ νὰ 
τὰ προστατεύσουμε καὶ νὰ μὴν 

πληγωθοῦν!  Ὅμως μιὰ διακρι-
τικὴ ὑποστηρικτικὴ συμπεριφο-
ρά μας δίνει τὸ προβάδισμα στὸ 
παιδί μας, ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει 
μικρὰ βήματα καὶ νὰ χειριστεῖ 
τὴν κατάσταση μόνο του.

Οἱ πρώιμες κοινωνικὲς συ-
ναντήσεις εἶναι πάρα πολὺ ση-
μαντικές. Μελέτες ἔχουν δείξει 
ὅτι τὰ ντροπαλὰ παιδιὰ ποὺ 
πηγαίνουν νωρὶς σὲ Παιδικὸ 
Σταθμὸ ἔχουν λιγώτερο ἄγχος 

ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μένουν στὸ σπίτι 
μὲ τὸν γονιό, τοὺς παπποῦδές 
τους ἢ ἄλλα ἐνήλικα πρόσωπα 
ποὺ τὰ προσέχουν.

Βοηθοῦμε τὸ παιδί μας νὰ 
οἰκοδομήσει τὴν ἐμπιστοσύνη 
στὸν ἑαυτό του καὶ νὰ κάνει ἕνα 
βῆμα παραπέρα, ὅταν προσκα-
λοῦμε συμμαθητές του στὸ σπίτι, 
ὅπου τὸ περιβάλλον εἶναι οἰκεῖο 
καὶ ἄνετο, καὶ ἀξιοποιοῦμε τὴν 
ἐπιτυχία του μὲ τὴν εἰσαγωγὴ νέ-
ων κοινωνικῶν στοιχείων προο-
δευτικά. Συναντήσεις σὲ φιλικὰ 
σπίτια ὅπου ὑπάρχουν παιδιὰ 
τῆς ἴδιας ἡλικίας καὶ ἐπισκέψεις 
σὲ παιδικὲς χαρὲς εἶναι ἐπίσης 
βοηθητικές. 

Δίνουμε στὸ παιδί μας τὴ 
δυνατότητα νὰ ἀποκτήσει ποι-
κιλία κοινωνικῶν ἐμπειριῶν, 
ἐπισκεπτόμενο διάφορους δη-

μόσιους χώρους: βιβλιοπωλεῖα, 
ταχυδρομεῖο, τράπεζες ἢ σοῦπερ 
μάρκετ, ὅπου μπορεῖ νὰ συνερ-
γασθεῖ μὲ ἄλλους ἀνθρώπους 
καὶ νὰ ἐκπληρώσει διάφορες 
μικροϋποχρεώσεις μὲ τὴν ἐπί-
βλεψή μας.

Τὸ παράδειγμα τῶν γονιῶν 
του εἶναι πολὺ ὑποστηρικτικὸ 
γιὰ τὸ ἴδιο τὸ παιδί. Τὸ παιδὶ πα-
ρατηρεῖ τὴν κοινωνικότητά τους 
καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὴ 

ἐκδηλώνεται –χαιρετισμός, ὁμι-
λία, συμπεριφορά–, κυρίως ὅταν 
δέχονται φίλους καὶ συγγενεῖς 
στὸ σπίτι. Αὐτὸ τὸ βοηθάει καὶ 
τὸ ἐνθαρρύνει, γιὰ νὰ ξεπεράσει 
εὐκολώτερα τὶς δυσκολίες καὶ 
ἀναστολὲς ποὺ τοῦ δημιουρ-
γεῖ ἡ συστολή του.  Ὅλα ὅμως 
πρέπει νὰ γίνονται μὲ χαρούμενη 
διάθεση καὶ ὑπομονὴ ἀπὸ τοὺς 
γονεῖς του.

Ἂν τὸ παιδί μας δὲν ἐκδηλώ-
νει ἁπλῶς ἐσωστρέφεια, ἀλλὰ 
ἀδυνατεῖ νὰ ὑπερνικήσει συ-
γκεκριμένο φόβο, κλαίει χωρὶς 
λόγο ἢ ἀπομονώνεται συχνὰ 
καὶ ἔχει συναισθηματικὲς ἐκρή-
ξεις, τότε μᾶλλον βιώνει ἔντονη 
ἀγχώδη κοινωνικὴ διαταραχή, 
καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀπευθυνθοῦμε 
σὲ εἰδικό.

ΑΘΑΝ. ΑΣΤΕΡ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ
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Ὅταν ὡς γονεῖς εἴμαστε ὑπερπροστατευτικοί, 
τὰ παιδιὰ χάνουν τὴν εὐκαιρία νὰ ρυθμίσουν 
στὴν πράξη τὰ συναισθήματα τῆς ντροπῆς, καὶ 
αὐξάνεται ὁ κίνδυνος τοῦ ἄγχους. «Πέφτουμε» 
ἐπάνω τους, γιὰ νὰ τὰ προστατεύσουμε καὶ νὰ 

μὴν πληγωθοῦν!  Ὅμως μιὰ διακριτικὴ ὑποστη-
ρικτικὴ συμπεριφορά μας δίνει τὸ προβάδισμα 
στὸ παιδί μας, ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει μικρὰ βή-
ματα καὶ νὰ χειριστεῖ τὴν κατάσταση μόνο του.
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Ἐμπρός! Ποιὸς εἶναι;
Ὅταν τὸ σκοτάδι εἶχε ἁπλώ-

σει γιὰ καλὰ τὰ σκοτεινά του 
πέπλα γύρω στὴν παγωμένη γῆ 
μας, ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ τη-
λεφώνου μας, ντρίν, ντρίν.  Ἐγώ 
καταχαρούμενη ἔτρεξα γρήγορα 
ν’ ἀκούσω τὴ φωνὴ ποὺ μὲ κα-
λοῦσε γιὰ συνομιλία μέσῳ τοῦ 
τηλεφωνικοῦ σύρματος.

– Καλησπέρα, τί κάνεις; Πῶς 
εἶσαι; 

Ἐγὼ σάστισα. Γιατὶ αὐτὴ τὴ 
φωνὴ ποὺ μοῦ μιλοῦσε νόμιζα 
ὅτι πρώτη φορὰ τὴν ἄκουγα! 
Μοῦ φάνηκε ἄγνωστη, ἀπροσ-
διόριστη...

Στὰ γρήγορα γρήγορα κι-
νητοποίησα τὴν ἀκούραστη 
σκέψη μου καὶ προσπάθησα νὰ 
θυμηθῶ σὲ ποιὸν τέλος πάντων 
ἀνήκει αὐτὴ ἡ φωνὴ ἡ ἀσυνή-
θιστη σὲ μένα, ἀλλὰ πολὺ συ-
μπαθητική, γλυκύτατη, χαριτω-
μένη... Δὲν κατάφερα τίποτε! 
Καμμία ἀναγνώριση, καμμία 
προσέγγιση!

Τότε μὲ πολλὴ ἀπορία καὶ 
μεγάλη ἔκπληξη ρώτησα: 

– Ποιὸς εἶσαι ἐσύ, ποὺ μοῦ 
μιλᾷς γλυκὰ καὶ μὲ θυμήθηκες 
μὲ τόση ἀγάπη, οἰκειότητα, γνω-
ριμία καὶ λαχτάρα;

Τότε ἕνα παρατεταμένο, κρυ-

στάλλινο, χαριτωμένο γέλιο 
ἀκούστηκε ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη 
τῆς τηλεφωνικῆς γραμμῆς:

– Τί λές, γιαγιάκα μου; Δὲν μὲ 
γνωρίζεις; Εἶμαι τὸ ἐγγόνι σου, ὁ 

Τάσος, ὁ γιὸς τοῦ Κωνσταντίνου 
καὶ τῆς Βασιλικῆς Καρνέζη.

Ἐγὼ καταχαρούμενη, ἀλλὰ 
πλημμυρισμένη χαρὰ καὶ ἔκπλη-
ξη, ρώτησα κάπως θορυβημένη 

καὶ ἀναστατωμένη:
– Τί ἔπαθες; Τί ἔγινε καὶ 

ἄλλαξε τόσο ἡ φωνή σου καὶ 
διαφοροποιήθηκε; Μήπως κρύ-
ωσες; ἀρρώστησες; Σὲ πονάει ὁ 

λαιμός σου; Πόσο πυρετὸ ἔχεις;  
Ἔβαλες θερμόμετρο; Πῆγες στὸν 
γιατρό; 

Πάλι μοῦ ἀπάντησε μὲ τὴ 
χαριτωμένη φωνή του, τὴ δι-
ανθισμένη ἀπὸ τὸ ἴδιο ἐκεῖνο 
χαριτωμένο γέλιο:

– Μὴν ἀνησυχεῖς, γιαγιά μου, 
τόσο πολύ. Δὲν ἔχω τίποτε... 
Πηγαίνω κανονικὰ στὸ σχολεῖο 
μου, στὸ φροντιστήριο. Θὰ εἶναι 
ὁ λαιμός μου, θὰ περάσει κι 
αὐτό, κι ἐσὺ μὴ στενοχωριέσαι 
καθόλου. Μ’ ἀκοῦς; μ’ ἀκοῦς;

Ὅταν ἔβαλα τὸ ἀκουστικὸ 
τοῦ τηλεφώνου στὴ θέση του, 
κάθισα κάτω κι ἄρχισα μὲ πολλὴ 
προσοχὴ καὶ σκέψη νὰ βάλω τὰ 
πράγματα ποὺ συνέβησαν στὴ 
σειρά τους...  Ἡ ἀλλαγὴ τῆς 

K
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Οὐράνιε Πατέρα, κάνε αὐτὴ ἡ ἀλλαγή, ἡ τόσο 
λογικὴ ἡ σωματικὴ τοῦ ἐγγονοῦ μου, νὰ μὴ 

γίνει αἰτία ν’ ἀφήσει ὁλότελα ὅ,τι εἶχε μέσα του 
παιδιάστικο, ὡραῖο, καθαρό, ἁγνό, ἀλλὰ νὰ τὸ 
φυλάξει σὰν ἀτίμητο καὶ ἀκριβὸ θησαυρό. Καὶ 

γι’ αὐτὸ τὸ ξεκίνημά του στὸ νέο πιὰ στάδιο 
τῆς ζωῆς του, δός του τὴ δύναμη, τὴν ἀντοχή, 
νὰ διεξάγει αὐτὸν τὸν σκληρὸ ἀγῶνα ἐναντίον 

κάθε σάπιου, μικροῦ καὶ τιποτένιου μὲ τὴ δύνα-
μη καὶ τὴ βοήθεια τὴ δική Σου, ὥστε νὰ μπορεῖ 
νὰ στέκεται πάντα ὄρθιος καὶ νὰ καταφέρνει νὰ 
βαδίζει σταθερὰ τὸν δικό Σου, δύσβατο, ἀλλὰ 

τόσο φωτεινὸ καὶ τιμημένο δρόμο...
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φωνῆς τοῦ ἐγγονοῦ μου δὲν 
ἦταν αἰτία κακῶν, ποὺ τόσο 
γρήγορα γέννησε ἡ ἀκούραστη 
φαντασία μου καὶ ἡ ἀνείπωτη 
λαχτάρα ποὺ ἔχω γι’ αὐτόν.  Ὤ, 
ἦταν μιὰ φυσιολογικὴ κατάστα-
ση!  Ἄφησε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ  
Ἅγιου Θεοῦ μας, τὴν πολυτάρα-
χη ἐφηβεία, βρίσκεται στὸ με-
ταίχμιο αὐτῆς καὶ ἀρχίζει σιγὰ 
σιγὰ νὰ μπαίνει στὴ μετέπειτα 
ἡλικία, τὴ νεανική...

Ἀργότερα, ἄλλη φορὰ ποὺ 
μιλήσαμε τηλεφωνικῶς, τοῦ 
εἶπα, βάζοντας καὶ πάλι ὅλη τὴν 
ἀγάπη ποὺ τρέφω γι’ αὐτόν, πὼς 
ὅλη αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὴ φωνή 
του δὲν εἶναι τίποτε τὸ ἀνησυχη-

τικό, ἀλλὰ καὶ μὲ εὐχαρίστησε 
πολύ, γιατὶ ἀπὸ τώρα πιά, ἀπὸ 
αὐτὸ τὸ σπουδαῖο καὶ ὁριακὸ 
σημεῖο τῆς ζωῆς σου, ἀρχίζεις 
νὰ μοῦ γίνεσαι ἀντράκι... Τὸ κα-
τάλαβες;

– Ναί, ναί, γιαγιά, μοῦ ἀπά-
ντησε, ὅπως πάντα διανθίζοντας 
τὴ φωνή του μ’ ἐκεῖνο τὸ πα-
ρατεταμένο, κρυστάλλινο γέλιο 
του...

Οὐράνιε Πατέρα, κάνε αὐτὴ 
ἡ ἀλλαγή, ἡ τόσο λογικὴ ἡ σω-
ματικὴ τοῦ ἐγγονοῦ μου, νὰ μὴ 
γίνει αἰτία ν’ ἀφήσει ὁλότελα 
ὅ,τι εἶχε μέσα του παιδιάστικο, 
ὡραῖο, καθαρό, ἁγνό, ἀλλὰ 
νὰ τὸ φυλάξει σὰν ἀτίμητο καὶ 

ἀκριβὸ θησαυρό. Καὶ γι’ αὐτὸ 
τὸ ξεκίνημά του στὸ νέο πιὰ 
στάδιο τῆς ζωῆς του, δός του 
τὴ δύναμη, τὴν ἀντοχή, νὰ διε-
ξάγει αὐτὸν τὸν σκληρὸ ἀγῶνα 
ἐναντίον κάθε σάπιου, μικροῦ 
καὶ τιποτένιου μὲ τὴ δύναμη καὶ 
τὴ βοήθεια τὴ δική Σου, ὥστε 
νὰ μπορεῖ νὰ στέκεται πάντα 
ὄρθιος καὶ νὰ καταφέρνει νὰ 
βαδίζει σταθερὰ τὸν δικό Σου, 
δύσβατο, ἀλλὰ τόσο φωτεινὸ 
καὶ τιμημένο δρόμο...

Ἀμήν
Ἡ γιαγιά του

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝ. ΚΑΡΝΕΖΗ

Γιὰ νὰ μὴ διαλύσει ὁ γάμος

Ἕνα ἐπιτυχημένο ζευγά-
ρι, ποὺ βραβεύτηκε γιὰ 
τὰ πενῆντα χρόνια τῆς 

ἔγγαμης ζωῆς του, καὶ δὲν 
ἦλθαν στὴν παραμικρὴ σύ-
γκρουση μεταξύ τους, ἔδω-
σαν τὶς ἀκόλουθες συμβουλὲς 
σὲ κάθε σύζυγο, ἄνδρα ἢ γυ-
ναῖκα:

– Πάρε τὴν ἀπόφαση νὰ 
μὴν εἶσαι ποτὲ ἐσὺ ποὺ θὰ 
ἀρχίσεις μιὰ διένεξη.

– Μὴν ξεχνᾷς ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ παντρεύτηκες ἔχει τὶς 
ἀδυναμίες του, καὶ δὲν λεί-
πουν καὶ ἀπὸ σένα τὰ ἐλατ-
τώματα.

– Νὰ προτιμήσεις νὰ πε-
θάνεις καλύτερα, παρὰ νὰ 
ξεστομίσεις μιὰ λέξη ποὺ θὰ 
δείξεις ὅτι μετανόησες γιὰ τὸν 
γάμο σου.

– Μὴν ξεχνᾷς ὅτι ὁ γάμος 

εἶναι ἄμιλλα θυσιῶν μεταξὺ 
τῶν δύο σας.

– Μὲ τὴν ὑπομονὴ πάντα 
θὰ κερδίζεις.

Χρήσιμες συμβουλὲς γιὰ 
ὅσους συνταξιδεύουν στὸ κα-
ράβι τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς. 
Μόνο πού, γιὰ νὰ ἐφαρμο-

σθοῦν, πρέπει μέσα στὸ κα-
ράβι τῆς ζωῆς τους οἱ σύζυγοι 
νὰ μὴν ξεχάσουν νὰ βάλουν 
στὸ τιμόνι τὸν Χριστό, γιὰ νὰ 

τὸ κυβερνᾷ Αὐτὸς μέσα ἀπὸ 
ξέρες καὶ ὑφάλους στὸ λιμάνι 
τῆς οἰκογενειακῆς εὐτυχίας.

Χ. ΔΑΟΥΚΟΥ

Χρήσιμες συμβουλὲς γιὰ ὅσους συνταξιδεύ-
ουν στὸ καράβι τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς.  
Μόνο πού, γιὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν, πρέπει 

μέσα στὸ καράβι τῆς ζωῆς τους οἱ σύζυγοι νὰ 
μὴν ξεχάσουν νὰ βάλουν στὸ τιμόνι τὸν  

Χριστό, γιὰ νὰ τὸ κυβερνᾷ Αὐτὸς μέσα ἀπὸ 
ξέρες καὶ ὑφάλους στὸ λιμάνι τῆς  

οἰκογενειακῆς εὐτυχίας.
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«Μοιάζει μὲ θάλασσα...»

Μοῦ ἀρέσει πολύ, ἰδιαί-
τερα τοὺς καλοκαιρι-
νοὺς μῆνες, ποὺ μοῦ 

δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ παρακο-
λουθῶ ἀπὸ τὴ βεράντα τοῦ ἐξο-
χικοῦ μου τὴ θάλασσα. Πλατιά, 
φθάνει μέχρι τὴν ἄκρη τῆς μα-
τιᾶς μας, ἕτοιμη νὰ δροσίσει, νὰ 
διασκεδάσει, νὰ εὐχαριστήσει.

Τὴν παρατηρῶ τὶς πρωινὲς 
ὧρες, ἤρεμη, ἀτάραχη, γαλήνια. 
Σοῦ δημιουργεῖται ἡ ἐπιθυμία 
νὰ κολυμπήσεις, ὅσο πιὸ πολὺ 
γίνεται.

Τὸ μεσημέρι ἀρχίζουν λίγο 
νὰ δημιουργοῦνται μικροὶ κυ-
ματισμοί, ποὺ καὶ πάλι δὲν μᾶς 
ἐμποδίζουν νὰ εὐχαριστηθοῦμε 
καὶ νὰ ἀπολαύσουμε τὸ μπάνιο 
μας. 

Τὸ ἀπόγευμα ὅμως τὰ πράγ-
ματα ἀλλάζουν.  Ἀέρας πολὺς 
καὶ μεγάλα κύματα ξεσποῦν 
στὴν παραλία. Συνεχόμενα, 
κουραστικά, ἐπικίνδυνα. Τότε 
δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ κολυμπή-
σει, ἰδιαίτερα οἱ πιὸ μικροί.  Ἂν 
κάποιοι τὸ ἐπιχειροῦν, προσπα-
θοῦν πολύ.

Ὅλη αὐτὴ ἡ διαδοχὴ εἰκόνων 
μὲ συναρπάζει καὶ φέρνει στὸ 
μυαλό μου ἕνα ἀπόκομμα, ἀπὸ 
χριστιανικὸ ἔντυπο, ποὺ μοῦ 
εἶχε δώσει ὁ πατέρας μου, λίγο 
πρὶν φύγει ἀπὸ τὴ ζωή.

« Ἡ ζωή μας μοιάζει μὲ θάλασ-
σα».  Ἕνας λόγος τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου πολὺ ἀληθινός, πολὺ 
ρεαλιστικός, πάντα ἐπίκαιρος.

«Εἶναι τελείως ἀδύνατον ἡ θά-

λασσα νὰ μένει ἐπὶ πολὺ χρονικὸ 
διάστημα ἴδια...  Ἔτσι ἀκριβῶς 
καὶ οἱ καταστάσεις τῆς ζωῆς μας 
μεταβάλλονται εὔκολα καὶ πρὸς 
τὸ ἄγριο καὶ πρὸς τὸ ἤρεμο. Γι’ 
αὐτὸ χρειάζεται νὰ ὑπάρχει μέσα 
μας καλὸς κυβερνήτης... ὥστε, 
ὅταν ὅλα τὰ θέματα τῆς ζωῆς μας 
κυλοῦν ἤρεμα καὶ κανονικά, νὰ 

περιμένει τὶς μεταβολὲς πρὸς τὰ 
δυσάρεστα καὶ δύσκολα καὶ νὰ 
μὴν ἐπαναπαύεται...  Ἀλλὰ καὶ 
στὴν πιὸ θλιβερὴ κατάσταση τῆς 
ζωῆς του, νὰ μὴν ἀπελπίζεται... 
καὶ βυθιστεῖ τελικὰ στὸ πέλαγος 
τῆς ἀπελπισίας».

Τὸ ἔχω διαβάσει πολλὲς φο-
ρές... Τὸ ἔχω φυλαγμένο. Μὲ 
βοηθάει πολύ, καὶ ὅταν ἔρχο-

νται κάποια πράγματα καλά, 
ἀλλὰ καὶ ὅταν οἱ καταστάσεις 
ἀλλάζουν. Καὶ ἔχουμε ἀλλαγὲς 
μεγάλες στὴ ζωή μας, ἰδιαίτερα 
τὰ τελευταῖα χρόνια.  Ἀλλὰ με-
γάλες ἀλλαγὲς ἔχουμε καὶ μέσα 

στὴν οἰκογένειά μας.
Αὐτὴ λοιπὸν ἡ στάση ζωῆς, 

ποὺ προτείνει ὁ Μέγας Βασίλει-
ος, εἶναι ἰδανική. Μᾶς προσγει-
ώνει, μᾶς προστατεύει, μᾶς πα-
ρηγορεῖ.  Ἄνθρωποι ποὺ ξέρουν 
νὰ συμπεριφέρονται σὰν σωστοὶ 
καπεταναῖοι καὶ κυβερνῆτες τοῦ 
ἑαυτοῦ τους ἐπιβιώνουν, πατᾶνε 
γερὰ στὰ πόδια τους. Δὲν ἀπελ-
πίζονται, ὅταν ὅλα μοιάζουν νὰ 
πηγαίνουν στραβά, δὲν ἀπογο-
ητεύονται, ἤ, σὲ ἀντίθετη περί-
πτωση, δὲν ὑπερηφανεύονται 
γιὰ κάτι καλὸ στὴ ζωή τους. 

Αὐτὲς οἱ ἐναλλαγὲς εἶναι 
γεγονός, εἶναι ὅ,τι πιὸ σίγουρο 
μπορεῖ νὰ μᾶς συμβεῖ. Κι ὅταν 
μάλιστα ὑπάρχουν καὶ φωτισμέ-
νοι πνευματικοὶ καὶ ἄνθρωποι 
ποὺ μᾶς ἀγαποῦν καὶ μᾶς τὸ 
ὑπενθυμίζουν, ὅταν ἀντιμετω-
πίζουμε τή «φουρτούνα», αὐτὸ 
εἶναι ὅ,τι πιὸ καλὸ μποροῦν νὰ 
μᾶς κάνουν. Κι ὅταν πάλι ἔχουμε 
ἐπιτυχίες, καταφέρνουμε σημα-
ντικὰ πράγματα, ξεχωρίζουμε λί-
γο ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους, εἶναι 

πολὺ ὡραῖο νὰ βρίσκουμε τὸν 
τρόπο νὰ μὴν ὑπερηφανευόμα-
στε, νὰ μένουμε προσγειωμένοι 
καὶ συνετοί.

Ἐδῶ βρίσκεται ὁ ρόλος τοῦ 
σωστοῦ γονέα, τοῦ καλλιεργη-
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« Ἡ ζωή μας μοιάζει μὲ θάλασσα».  Ἕνας λόγος 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πολὺ ἀληθινός, πολὺ 

ρεαλιστικός, πάντα ἐπίκαιρος.
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Ἄνθρωποι ποὺ ξέρουν νὰ συμπεριφέρονται 
σὰν σωστοὶ καπεταναῖοι καὶ κυβερνῆτες τοῦ 

ἑαυτοῦ τους ἐπιβιώνουν, πατᾶνε γερὰ στὰ πό-
δια τους. Δὲν ἀπελπίζονται, ὅταν ὅλα μοιάζουν 
νὰ πηγαίνουν στραβά, δὲν ἀπογοητεύονται, ἤ, 
σὲ ἀντίθετη περίπτωση, δὲν ὑπερηφανεύονται 

γιὰ κάτι καλὸ στὴ ζωή τους. 
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μένου ἐκπαιδευτικοῦ. Μὲ τὸν λόγο του, ἀλλὰ 
κυρίως μὲ τὴν παρουσία του, νὰ δίνει πρό-
τυπο, κυρίως στὰ νέα παιδιά.  Ἡ ἀποτυχία σὲ 
κάποιο μάθημα, μὲ σωστὴ ἀντιμετώπιση, μὲ 
ὑπομονή, ἐπιμονή, μόχθο, μπορεῖ νὰ φέρει 
τὴν ἐπιτυχία. Καὶ ὅταν τὰ ἴδια μας τὰ παιδιὰ 
μᾶς ἐμπιστεύονται τὴ δική τους «φουρτού-
να», τή «μπόρα» ποὺ βιώνουν, καλὸ εἶναι 
νἄμαστε δίπλα τους νὰ τὸ καταλάβουμε καὶ 
νὰ τὰ καθησυχάσουμε ὅτι ὅλα θὰ ἀλλάξουν 
μὲ τὴ σωστὴ ἀντιμετώπιση καὶ τὴν πίστη στὸν 
Θεό, ποὺ τὰ φροντίζει ὅλα.

Στὰ γαλλικὰ ὑπάρχει μιὰ ὡραία παροι-
μία: “Après la pluie, le beau temps”: Μετὰ τὴ 
βροχὴ ἔρχεται ὁ καλὸς καιρός. Εἶναι τραγικὸ 
νὰ μένουμε στὴ δύσκολη φάση καὶ νὰ μὴ 
μποροῦμε νὰ σκεφτοῦμε ὅτι τὰ πράγματα θὰ 
ἀλλάξουν, τὸ κακὸ θὰ περάσει.

Μᾶς ἔχει διαβεβαιώσει  Ἐκεῖνος ὅτι θὰ εἶναι 
πάντα μαζί μας. Δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει ποτέ, φτά-
νει κι ἐμεῖς νὰ Τὸν ἀναζητοῦμε.  Ἰδιαίτερα σ’ 
αὐτὴ τὴ δύσκολη φάση ποὺ περνᾶμε τώρα, 
ὡς ἔθνος, ὡς κράτος, ὡς πολῖτες, ὡς οἰκογέ-
νεια, ὡς ἄτομα. Καλὸ θὰ εἶναι νὰ τὴν ἀντιμε-
τωπίσουμε μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι θὰ ἔρθει καὶ 
τὸ καλό, τὸ εὐχάριστο, τὸ διαφορετικό. 

Λένε ὅτι «ὅλοι μαζὶ μποροῦμε καλύτερα». 
Καὶ εἶναι ἀλήθεια.

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

Προσευχή
Χριστέ μου, ἀπόψε θά ’θελα καρδιὰ νὰ σοῦ ζητήσω,
Καρδιὰ μεγάλη ν’ ἀγαπάει καὶ νὰ μπορεῖ νὰ συγχωράει.

Θέλω ἡ ψυχὴ νὰ ἀγαπήσει καὶ τῆς χαρᾶς τὸ φῶς νὰ μὲ 
φωτίσει,
Σὰν ἄνοιξη ποὺ εὐωδιᾷ καὶ χαίρεται καὶ ἀγαλλιάζει ἡ 
φύση.
Νὰ νιώσω τὸν καημὸ τῶν πονεμένων, τῶν φτωχῶν, τῶν 
περιφρονημένων.
Τὰ βάσανα τῆς λύπης καὶ τοῦ πόνου ν’ ἀγκαλιάσω,
Στὰ δάκρυα ποὺ χύνονται κι ἐγὼ μαζὶ νὰ κλάψω,
Νὰ συμπονέσω, νὰ βοηθήσω, νὰ συμπάσχω...

Ἂς ἄνοιγ’ ἡ ψυχή μου νὰ δεχτεῖ κάθε καλόκαρδο καὶ 
κάθε ζηλευτή.
Μὰ καὶ τὸν μίζερο, καὶ τὸν ἐχθρὸ ἀκόμα,
Ἂς ἔβλεπε σὰν ἀδελφό, φτιαγμένο ἀπὸ πηλὸ καὶ χῶμα.

Ἀπόψε, Κύριε, πόσοι πονοῦν!
Πόσοι νὰ χάνουν τοὺς δικούς, τοὺς φίλους,
Πόσοι νὰ χάνουν τοῦ κορμιοῦ τὰ μέλη!
Πόσοι νὰ χάνουν τιμή, σπίτι, πατρίδα,
Πόσοι νὰ χάνουν τὴν ἐλπίδα!

Ἂς ἄνοιγ’ ἡ καρδιά μου γιὰ νὰ τοὺς δεχτεῖ
Καὶ ἡ ψυχή μου ἂς πλημμύριζε γαλήνη,
Ποὺ μόνο ἡ ἀγάπη γνωρίζει πῶς νὰ δίνει,
Κι ἂς μπόραγα κάποτε σὰν ἄλλη  Ἀντιγόνη νὰ τὸ πῶ:
«Εἶμαι πλασμένη ν’ ἀγαπῶ»!

ΑΘΗΝΑ ΝΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟY
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Ποιὸς δὲν περιμένει μὲ 
χαρὰ τὸ καλοκαίρι!  Ὅλα 
τότε γίνονται πιὸ εὔκολα. 

Τὸ φαγητὸ ἐλαφρύ, ἄφθονα 
νόστιμα φροῦτα.  Ἐλαφρύτερα 
ροῦχα. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, ἡ 
θάλασσα! Πόσα δὲν μᾶς χαρίζει! 
Τὸ ἀπέραντο γαλάζιο ξεκουράζει 
τὸ μάτι καὶ γαληνεύει τὴν ψυχή.  
Ἀλλὰ καὶ τὸ κολύμπι ξεκουρά-
ζει καὶ ἀσκεῖ τὸ σῶμα. Οἱ εἰδικοὶ 
θεωροῦν τὴν ἄσκηση στὸ νερὸ 
ἰδανικὴ γιὰ τὸν καθένα, εἴτε τὸ 
μπάνιο γίνεται στὴ θάλασσα, εἴτε 
στὴν πισίνα.  Ἐκτὸς βεβαίως ἂν 
ἔχει κανεὶς πυρετό, σημαντικὴ 
καρδιοπάθεια, ἀρρυθμία, ἢ πά-
σχει ἀπὸ κάποια μόλυνση.

Ἡ θάλασσα προσφέρει τὶς 
ὠφέλειες τῆς ἀσκήσεως, χωρὶς 
νὰ καταπονεῖ τὶς ἀρθρώσεις 
καὶ τοὺς μῦς.  Ἡ ἀντίσταση ποὺ 
ἀσκεῖ τὸ νερὸ σὲ κάθε κίνηση 
τοῦ σώματος εἶναι ἀκριβῶς 
αὐτὴ ποὺ χρειάζεται, χωρὶς καμ-
μία ὑπερβολή. Σὲ περιπτώσεις 
μάλιστα παθήσεων ἢ τραυμα-
τισμῶν, εἶναι ἰδανική. Μὲ τὴν 
εἴσοδο μάλιστα τοῦ σώματος 
στὸ νερό, αὐτομάτως δημιουρ-
γεῖται ἀντίσταση ἀπὸ τὴν ἄνωση 
ποὺ προκαλεῖ τὸ νερό, ποὺ εἶναι 

πλούσιο σὲ ἁλάτι.  Ὁποιαδήπο-
τε λοιπὸν κίνηση σὲ αὐτὲς τὶς 
συνθῆκες βρίσκει τὴν ἀνάλογη 
ἀντίσταση μὲ τὸ βάρος τοῦ σώ-
ματος, καὶ κατὰ συνέπειαν σύμ-
φωνα μὲ τὶς δυνατότητές του.

Ἂς φανταστεῖ ὁ καθένας ὅτι 
γυμνάζεται σὲ κάθε κίνηση, σὰν 
νὰ ἔχει βαράκια στὰ χέρια, στὰ 
πόδια, στὴν πλάτη (ἔτσι λειτουρ-
γεῖ ἡ ἀντίστασις ἀπὸ τὸ νερό), μὲ 
τὸ ἀκριβὲς βάρος ποὺ χρειάζε-
ται, χωρὶς καμμία ἀπόκλιση. Οἱ 
κινήσεις ποὺ γίνονται στὸ νερὸ 
θεωροῦνται ἀσκήσεις ἰδανικὲς 
γιὰ ἄτομα ποὺ δὲν ἔχουν ποτὲ 
γυμνασθεῖ ἢ ἔχουν καιρὸ νὰ γυ-
μνασθοῦν.  Ἔτσι ἀποφεύγονται 
τὰ διάφορα πιασίματα ἢ τρα-
βήγματα, ποὺ θὰ παρουσιάζο-
νταν, ἂν αὐτὲς τὶς ἀσκήσεις τὶς 
ἔκαναν οἱ ἀρχάριοι «ἀθλητές» 
ἐκτὸς νεροῦ.  Ἐπίσης, ἡ ὑδρο-
γυμναστικὴ εἶναι θεραπευτικὴ 
μέθοδος γιὰ πολλὲς παθήσεις, 
ὅπως ὀστεοαρθρίτιδα, ὀστεοπό-
ρωση, καταπονημένοι μῦς, ἀλλὰ 
ὠφελεῖ καὶ σὲ ἄλλες παθήσεις, 
ὅπως διαβήτης, ἀρτηριακὴ πίε-
ση, δηλαδή... ὁ καθένας βρίσκει 
τὸν γιατρό του στὸ νερό. Τὸ θα-
λασσινὸ νερὸ καθιστᾷ τὴν κατά-

σταση αὐτῶν πιὸ διαχειρίσιμη, 
διότι τοὺς εἶναι πολὺ δύσκολο 
νὰ γυμνασθοῦν στὸ ἔδαφος, 
ἐπειδὴ αἰσθάνονται δυσφορία, 
ἐνῷ τὸ ὑδάτινο περιβάλλον εἶναι 
ἰδιαίτερα φιλόξενο καὶ ἰδανικὸ γι’ 
αὐτὲς τὶς παθήσεις.  Ἴσως ὠφε-
λοῦν στὸν πόνο ποὺ αἰσθάνο-
νται καὶ οἱ χαλαρωτικοὶ ἦχοι τῆς 
θάλασσας, ἀλλὰ καὶ ἡ ζεστασιὰ 
ποὺ προσφέρει ἡ αἴσθηση τῆς 
θάλασσας.  Ἔτσι, ἡ γυμναστικὴ 
αὐτὴ στὸ νερὸ μετατρέπεται σὲ 
εὐχάριστη καὶ ἀναζωογονητικὴ 
ἐμπειρία.

Τὴν ἴδια στιγμή, ἡ ἄνωση δί-
νει τὴ δυνατότητα μεγαλύτερης 
εὐεξίας / εὐελιξίας στὶς κινήσεις, 
διότι περιορίζεται σημαντικὰ ἡ 
βαρύτητα, καὶ διευκολύνονται 
καὶ οἱ πιὸ δύσκολες ἀσκήσεις. 
Τὸ κολύμπι ἀπευθύνεται σὲ 
ὅλους, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, 
ὑπέρβαρα ἄτομα, ἄτομα μὲ 
εἰδικὲς ἀνάγκες, ἄτομα μὲ προ-
βλήματα στὰ κάτω ἄκρα, ἐγκύ-
ους, ἄτομα ποὺ παρουσιάζουν 
ἔντονη ἐφίδρωση, ἄτομα ὕστερα 
ἀπὸ τραυματισμοὺς ἢ ἄτομα μὲ 
δυσκολία νὰ περπατήσουν μετὰ 
ἀπὸ ἐγκεφαλικό. Τὰ τελευταῖα 
χρειάζονται ὅμως βοηθὸ νὰ τὰ 
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ἰδανική.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλοκαίρι, θάλασσα  
καὶ ἄσκηση
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βάλει μέσα στὴ θάλασσα καὶ νὰ 
τὰ βγάζει.  Ἀλλὰ δὲν φοβοῦνται, 
διότι ἡ ἀσκηση αὐτὴ θὰ ὠφελή-
σει πολύ.

Χρειάζεται ὅμως προσοχὴ 
στὰ ἄτομα ποὺ πάσχουν ἀπὸ 
ἆσθμα ἢ ὁρισμένα προβλήματα 
καρδιᾶς, γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει 
νὰ ὑπάρχει συμβουλὴ γιατροῦ. 
Πάντα ἐλέγχεται ἡ ἀναπνοή. 
Εἰσπνέουμε ἀπὸ τὴ μύτη καὶ 
ἐκπνέουμε ἀπὸ τὸ στόμα.

Γιὰ τοὺς νέους, ἡ ἄσκηση στὴ 
θάλασσα ἔχει καὶ ἄλλες πολλὲς 
εὐκαιρίες καὶ χαρές, ὅπως γιὰ 
παράδειγμα τὶς ρακέτες. Αὐτὲς 
εἶναι πολὺ δημοφιλὲς ἄθλημα, 
καὶ δὲν κουράζει ἰδιαιτέρως.  
Ἀλλὰ προσφέρει μονόπλευ-
ρη ἄσκηση στὰ ἄνω ἄκρα, καὶ 

ἐμφανίζει αὐξημένο κίνδυνο 
τραυματισμοῦ τῶν ἀρθρώσεων 
τῶν χεριῶν (καρπῶν, ἀγκώνων 
καὶ ὤμων).  Ἐπίσης, ὑπάρχει τὸ 
βόλλεϋ στὴν ἄμμο (beach vol-
ley), τὸ ὁποῖο ὅμως εἶναι ἐπίπο-
νο, καὶ χάνει κανεὶς πολλὲς θερ-
μίδες.  Ὑπάρχει καὶ τὸ τζόκινγκ 
στὴν ἄμμο, δηλαδὴ στὴν ἄκρη 
τῆς θάλασσας σὲ ἐπίπεδη ἄμμο. 
Καὶ βέβαια τὰ δυναμικὰ σπόρ, 
ὅπως τὸ θαλάσσιο σκὶ κ.ἄ.

Αὐτοὶ ποὺ ἀθλοῦνται στὴν 
ἀμμουδιὰ νὰ ἔχουν ὑπ’ ὄψιν 
τους καὶ τὰ ἑξῆς:

1) Νὰ φοροῦν καπέλο καὶ 
ἀντηλιακό.

2) Νὰ κάνουν κάποια προ-
θέρμανση.

3) Νὰ κάνουν συχνὰ διαλείμ-

ματα καὶ νὰ ἀναπληρώνουν τὸ 
νερὸ ποὺ χάνουν μὲ τὸν ἱδρῶτα.

4)  Ἡ ἄθληση νὰ γίνεται μὲ 
ἄδειο στομάχι, διότι μπορεῖ νὰ 
πέσουν τὰ ἐπίπεδα τῆς γλυκόζης 
στὸν ὀργανισμὸ καὶ νὰ παρου-
σιασθεῖ δυσφορία.

5) Νὰ ἀσκοῦνται ὅσο ἀντέ-
χουν καὶ νὰ γνωρίζουν τὰ ὅρια 
ἀντοχῆς των, καὶ ἀναλόγως νὰ 
διαλέγουν τὸ σπὸρ ποὺ εἶναι 
καλύτερο γι’ αὐτούς.

Ἔτσι νὰ ὠφελεῖται ὁ καθένας, 
μὲ τὴ σωστὴ κίνηση καὶ κατάλ-
ληλη διατροφή.

Καλὸ καλοκαίρι!

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

 Ἡ ἄνωση δίνει τὴ δυνατότητα μεγαλύτερης εὐεξίας / εὐελιξίας στὶς κινή-
σεις, διότι περιορίζεται σημαντικὰ ἡ βαρύτητα, καὶ διευκολύνονται καὶ οἱ 

πιὸ δύσκολες ἀσκήσεις. Τὸ κολύμπι ἀπευθύνεται σὲ ὅλους,  
ἀνεξαρτήτως ἡλικίας.
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Μιὰ μικρὴ χερσόνη-
σος, στὴν ἄκρη μιᾶς 
ἠπείρου, πλαισιω-

μένη ἀπὸ μιὰ πλειάδα νήσων, 
ποὺ συμπεριλαμβάνει καὶ τὴν 
ἀπέναντι ἀκτὴ τῆς  Ἰωνίας· αὐτὴ 
εἶναι ἡ  Ἑλλάδα. Κλίμα εὔκρα-
το, οὔτε ἀφόρητη ζέστη, ὅπως 
στὸν  Ἰσημερινό, οὔτε ἀβάσταχτο 
κρύο, ὅπως στὸν Βόρειο Πόλο.  
Ἡ θάλασσά της, ἡ Μεσόγειος, 
εἶναι ἀνάμεσα σὲ στεριές. Αὐτὴ 
ἡ μικρὴ χώρα γέννησε ἕνα μεγά-
λο πολιτισμό, τέτοιον ποὺ ἐπη-
ρέασε γιὰ χιλιάδες χρόνια τὸν 
κόσμο, καὶ εἶναι ἀκόμα ἡ βάση 
τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ.

Ἐπηρεάζει ἡ θάλασσα τὸν 
χαρακτῆρα τοῦ ἀνθρώπου; 
Σίγουρα ναί!  Ἡ περιέργεια νὰ 
τὴ γνωρίσεις εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 
συναισθήματα ποὺ γεννᾷ.  Ἡ 
Μεσόγειος, ἡ θάλασσα τῶν  
Ἑλλήνων, εἶναι φιλική, δὲν ἔχει 
παλίρροιες, τυφῶνες, τσουνά-
μια, εἶναι προσιτή, εἶναι ἡ συ-
ντροφιά τους, ἡ παρέα τους, ἡ 
ζωή τους καὶ τὸ ἄνοιγμά τους 
στὸν κόσμο.  Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς νη-
σιῶτες, ποὺ κατοικοῦν στὰ νησιά 
τους, οἱ στεριανοὶ τὰ ἐπισκέπτο-
νται, κυρίως τὸ καλοκαίρι, γιὰ 
νὰ κάνουν τὰ μπάνια τους, γιὰ 
τὶς θαυμάσεις παραλίες καὶ τὰ 
ἄφθονα ξωκλήσια. 

Δὲν εἶναι τωρινὴ ἡ σχέση 
τῶν  Ἑλλήνων μὲ τὴ θάλασσα. 
Χιλιάδες χρόνια πρὶν ὑπῆρχε. 
Νὰ θυμηθοῦμε τὸν Κυκλαδίτικο 
πολιτισμό (2.500 χρόνια π.Χ.), 
τὸν Μινωικὸ πολιτισμό (2.000 
π.Χ.), τὴ δημιουργία ἀποικιῶν 
(700-600 π.Χ.) ὅπως στὴ Σικελία, 
στὴ Βόρειο  Ἀφρική, στὴν Πα-
λαιστίνη, στὴν Κύπρο, στὰ πα-
ράλια τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας καὶ στὸ 
Βυζάντιο (600 π.Χ.), ἀργότερα 
Κωνσταντινούπολη, καὶ ἀλλοῦ. 

Νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἡ θάλασσα 
μὲ τά «ξύλινα τείχη», τὰ πλοῖα, 
ἔσωσε τὴν  Ἀθήνα στὴ ναυμαχία 
τῆς Σαλαμίνας.  Ἐπίσης, οἱ  Ἕλλη-
νες ἦταν ἀνέκαθεν ἔμποροι, ἄρα 
καὶ πλούσιοι. Οἱ καραβοκύρη-
δες βοήθησαν πολὺ τὸν ἀγῶνα 
κατὰ τὴν  Ἐπανάσταση τοῦ 1821. 
Σήμερα οἱ  Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς 
κατέχουν πρῶτες θέσεις στὸ πα-
γκόσμο νηολόγιο.

Ἡ θάλασσα εἶναι ἀπαραίτητη 
στὴ ζωὴ τῶν κατοίκων τῆς γῆς.  
Ὁ πλανήτης μας ἀποτελεῖται 
κατὰ 70% ἀπὸ νερό. Χωρὶς 
νερὸ δὲν ὑπάρχει ζωή. Τὸ νερὸ 
εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς. Στὴν  Ἁγία 
Γραφὴ διαβάζουμε: « Ἡ δὲ γῆ ἦν 
ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ 
σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ 
πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω 
τοῦ ὕδατος» (Γεν., α΄ 2).  Ἄρα, 
τὸ νερὸ ὑπάρχει στὴν ἀρχὴ τῆς 
Δημιουργίας. Πρόσφατα μάθαμε 
ὅτι στὸν πλανήτη  Ἄρη βρέθη-
καν ρυάκια μὲ νερό, ὑποθέτουν 
λοιπὸν ὅτι ἴσως ὑπάρχει ἐκεῖ 
ζωή.

Πῶς ἔχουμε νερό; Στοὺς 
ἀπέραντους ὠκεανοὺς γίνεται 
ἐξάτμιση. Τὰ σύννεφα γίνονται 
βροχή, ποὺ πέφτει στὴ γῆ, δη-
μιουργοῦνται πηγές, ποτάμια 
χρήσιμα στὸν ἄνθρωπο, καὶ ρέ-
ουν πρὸς τὴ θάλασσα.  Ὅμως 
ὁ ἄνθρωπος ἐπεμβαίνει, τὰ κα-
ράβια ρίχνουν κρυφὰ στὴ θά-
λασσα τὰ ἀπόβλητά τους, ποὺ 
εἶναι ἀπὸ πετρέλαιο, καὶ ἔχει 

δημιουργηθεῖ στρῶμα λαδιοῦ 
στὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας, 
τὸ ὁποῖο ἐμποδίζει τὴν ἐξάτμιση.  
Ἡ ἰσορροπία σπάζει, καὶ δημι-
ουργοῦνται τὰ ἀκραῖα καιρικὰ 
φαινόμενα, ὑπερθέρμανση κ.ἄ.  
Ἐπιπλέον, νὰ ἀναφέρουμε τὰ 
ἄφθονα πλαστικά, παράγωγα 
τοῦ πετρελαίου, ποὺ δὲν ἀπο-
συντίθενται, ρίχνονται στὴ θά-
λασσα καὶ τὰ καταπίνουν ζῷα, 
πουλιὰ καὶ ψάρια, ποὺ εἶναι ἡ 
τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου.  Ἡ ὑπερ-
παραγωγὴ καὶ ἡ ὑπερκατανά-
λωση καταστρέφουν καὶ τὴ θά-
λασσα.  Ἐπιπλέον, ἡ παράνομη 
ἁλιεία. Οἱ ἄνθρωποι σκοτώνουν 
καὶ φάλαινες, φώκιες, δελφίνια, 
ποὺ εἶναι χρήσιμα γιὰ τὴν ἰσορ-
ροπία τοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ θάλασσα προσφέρει 
πολλὰ στὴ διατροφὴ τοῦ 
ἀνθρώπου.  Ἡ  Ἁγία Γραφὴ μᾶς 
ἀναφέρει ὅτι ὁ  Ἰησοῦς ἔκανε πα-
ρέα μὲ ψαράδες ποὺ ψάρευαν.  
Ἔκανε θαῦμα μὲ ψωμὶ καὶ ψάρια, 
καὶ χόρτασε χιλιάδες λαό.

Πολλὲς ζημιὲς ἔχει κάνει ὁ 
ἄνθρωπος στὴ θάλασσα, ποὺ 
εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς.  Ἀλόγι-
στη ἁλιεία, μόλυνση τῶν ὑδά-
των, ἄφθονο μπετὸν στὶς ἀκτές. 
Μιὰ καινούργια ἐπιστήμη, ποὺ 
ὀνομάζεται Οἰκολογία, ἀγωνί-
ζεται νὰ μειώσει τὶς ζημιὲς σὲ 
στεριὰ καὶ θάλασσα.  Ἄνθρω-
ποι ἀξιόλογοι προσπαθοῦν νὰ 
ἀναχαιτίσουν τὶς ἤδη ἀξεπέρα-
στες καταστροφές.  Ὅλοι πρέπει 

Θάλασσα καὶ  Ἕλληνες

K

K
Ἡ θάλασσα εἶναι ἀπαραίτητη στὴ ζωὴ  

τῶν κατοίκων τῆς γῆς.  Ὁ πλανήτης μας  
ἀποτελεῖται κατὰ 70% ἀπὸ νερό. Χωρὶς νερὸ 

δὲν ὑπάρχει ζωή. 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ΙΟ
Υ

Λ
Ιο

Σ
 -

 α
υγ

ο
υ
σ
το

ς
  

2
0

1
6

 -
 6

1
6

135



νὰ συμβάλουν, στὸ μέτρο τῶν 
δυνατοτήτων τους, νὰ μειωθεῖ 
τὸ κακό.  Ἡ θάλασσα, ποὺ ἀγα-
ποῦν τόσο οἱ  Ἕλληνες, νὰ μὴν 
πεθάνει!

Ἂς ἀναφερθοῦμε ἐδῶ σὲ 
ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἀφιέρωσε 
τὴ ζωή του στὴ διάσωση τῶν 
ὠκεανῶν, καὶ μετέδωσε αὐτὸ 
τὸ πάθος στὰ παιδιά του, ποὺ 
συνεχίζουν τὸ ἔργο του. Πρὶν 
60 χρόνια περίπου, ὅταν ἄρχι-
σε τὸ κακό, ἡ σπατάλη τῶν 
πηγῶν τῆς γῆς καὶ ἡ μόλυνση 
τῶν ὠκεανῶν, προσπάθησε νὰ 
τὸ ἀναχαιτίσει. Εἶναι ὁ Jean Yves 
Cousteau, μὲ τὸ πλοῖό του, τήν 
«Καλυψώ», ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς 
νότιας Γαλλίας, ποὺ ἐξερεύνη-
σε τὸν βυθὸ τῆς θάλασσας.  Ὁ 
καημένος ὁ  Ἰούλιος Βέρν, ὁ 
Jules Verne, εἶχε κατέβει πρὶν 
χρόνια, ἀλλά... μὲ τὴ φαντασία 
του, Εἴκοσι χιλιάδες λεῦγες ὑπὸ 
τὴ θάλασσα – γνωστὸ τὸ βιβλίο 
του. 

Ὁ Cousteau εἶδε πράγματα 
καταπληκτικά, μιὰ ζωὴ παρά-
ξενη, μυστηριώδη, ἄγνωστη 
μέχρι τότε καὶ ὑπέροχη.  Ἔκανε 

μιὰ ταινία documentaire, ποὺ 
ἔμεινε μοναδικὴ στὰ χρονικά: 
« Ὁ κόσμος τῆς σιωπῆς» (“Le 
monde du silence”). Μετέδω-
σε τὸ πάθος του γιὰ τὸν βυθό 
στὰ δύο του ἀγόρια.  Ὁ ἕνας 
βρῆκε τὸν θάνατο σὲ συντριβὴ 
ἀεροπλάνου, ὁ ἄλλος ζεῖ, εἶναι 
77 ἐτῶν, καὶ αὐτὸς μὲ τὴ σειρά 

του μετέδωσε τὴν ἴδια λατρεία 
γιὰ τὸν βυθὸ στὰ δύο παιδιά 
του, ἐγγόνια τοῦ Jean Yves, τὴ 
Céline καὶ τὸν Fabien, γιὰ νὰ 
φανερωθεῖ ἡ ὀμορφιὰ τοῦ βυ-
θοῦ, τὰ ἀξιολάτρευτα ζῷα ποὺ 
τὸν κατοικοῦν. Αὐτὰ δίνουν 
μάχες ἐνάντια στὴν ὑπεραλί-
ευση, στὴ ρύπανση, στὰ πλα-
στικά, στὸ μπετὸν τῶν ἀκτῶν. 
Εἶναι μάχη ζωῆς καὶ ἐπιβίωσης 
τοῦ ἀνθρώπου.  Ὁ ἴδιος ὁ γιὸς 
τοῦ Jean Yves μᾶς λέει πῶς ζεῖ: 
« Ἀνακυκλώνω ὅ,τι μπορεῖ νὰ 
ἀνακυκλωθεῖ, δὲν χρησιμοποιῶ 
πλαστικά, ὅσο γίνεται, τρώω βι-
ολογικὰ καὶ δὲν καταναλώνω 
ψάρια ποὺ τείνουν νὰ ἐξαφανι-
στοῦν».

Ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες, ποὺ εἴμα-
στε παιδιὰ τῆς θάλασσας καὶ τό-
σο τὴ χαιρόμαστε, ἂς τὴν προ-
σέξουμε, ἂς τὴ διαφυλάξουμε, 

ἂς τὴν ξαναγαπήσουμε, νὰ γίνει 
ὅπως τότε, κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν 
προγόνων μας. Τῆς ὀφείλουμε 
τόσα πολλά!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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Καλοκαίρι, ζεστὲς μέρες, 
ἀνάγκη γιὰ ἀναζήτη-
ση δροσιᾶς. Στὴν ἄκρη 

τοῦ μεγάλου περιβόλου τοῦ 
μικροῦ ξενοδοχείου ὅπου ἔμε-
να, ξεχασμένη, μιὰ λευκὴ πλα-
στικὴ πολυθρόνα μὲ περίμενε. 
Τὴν πλησίασα, τὴν ἔπιασα, τὴν 
ἀνασήκωσα, τὴν ἔβαλα σὲ τόπο 
μὲ σκιὰ καὶ στρογγυλοκάθησα 
μέσα της, ὅσο μποροῦσα πιὸ 
χαλαρά.

Μπροστά μου μιὰ πισίνα δύο 
χώρων, μὲ πεντακάθαρο νερό, 
προκαλοῦσε καὶ προσκαλοῦσε. 
Γύρω γύρω στὴν πισίνα, πολλὲς 
νέες μητέρες, ἀγκαλιὰ μὲ τὰ μω-
ράκια τους, τὰ ἐνθάρρυναν καὶ 
τὰ παρότρυναν νὰ μποῦν μέσα, 
νὰ δοκιμάσουν τὴν τόλμη τους, 
νὰ ἀφεθοῦν στὴν ὀμορφιὰ καὶ 
στὸ χάδι τοῦ φυσικοῦ ζεστοῦ 
νεροῦ, νὰ κουνήσουν τὰ χέρια 
καὶ τὰ πόδια τους, νὰ γνωρί-
σουν καὶ μιὰ ἄλλη δυνατότητα 
του ἀνθρώπου: νά «περπατάει» 
μέσα στὸ νερό.

Φωνοῦλες χαρούμενες, ἀνέ-
μελες, καὶ φατσοῦλες ἀθῶες καὶ 
ὄμορφες. Μεταξένιες μπουκλί-
τσες, γαλανά, ἀπονήρευτα μα-
τάκια, ἁπαλές, βελούδινες ἐπι-
δερμίδες, συνέθεταν τὴ στιγμὴ 

ἐκείνη τὴν ἀνθοδέσμη τῆς ποι-
κιλίας σχημάτων, χρώματος καὶ 
ἀρωμάτων.

Καθὼς μηχανικὰ ἀλλὰ μὲ 
εὐχαρίστηση χάζευα αὐτὴ τὴν 
ὀμορφιά, σκεφτόμουν: Τὰ αὐρι-
ανά μας παλληκάρια, οἱ αὐρια-
νές μας κοπελιές.  Ἡ προέκταση 
καὶ ἡ συνέχιση τοῦ ἑαυτοῦ μας 
στὸν χρόνο, στὸ αὔριο ποὺ γρή-
γορα πλησιάζει.  Ἡ ἀναπλήρωση 

στὸν τόπο καὶ στὶς θέσεις ποὺ 
κατέχουμε σήμερα ἐμεῖς, γιὰ νὰ 
μὴν ὑπάρχει κενὸ στὴ φυσικὴ 
ροὴ τῆς ζωῆς καὶ στοὺς κανόνες 
τοῦ σύμπαντος τῆς συμμετρίας.

Πόσο ὄμορφη ἡ βεβαιότητα 

καὶ ἡ σιγουριὰ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς 
μάννας. Τολμοῦμε τό «περπάτη-
μα» στὸ νερὸ τῆς πισίνας, ὅσο 
καὶ ἂν γιὰ πρώτη φορὰ μαθαί-
νουμε κάτι τέτοιο, γιατὶ ἁπλᾶ 
ἔχουμε τὴ σιγουριὰ τῆς ἀγκα-
λιᾶς.  Ὁ φόβος τοῦ κινδύνου 
εἶναι μακριά, δὲν μᾶς πλησιά-
ζει. Τὴν εὐθύνη τοῦ φόβου τὴν 
ἔχει ἄλλος, ὄχι ἐμεῖς, γι’ αὐτὸ 
τολμᾶμε.

Μετὰ τὴ σιγουριὰ τῆς ἀγκα-
λιᾶς τῆς μάννας, τὸ Σχολεῖο. 
Δασκάλες καὶ δάσκαλοι φροντί-
ζουν, διδάσκουν, κατευθύνουν. 
Καὶ ἐδῶ σιγουριά.

Ὄμορφη λοιπὸν ἡ ζωή, 
εὐχάριστες, ἐναλλασσόμενες οἱ 
παραστάσεις, ξεκάθαρος ὁ ὁρί-
ζοντας στὴν κάθε κατεύθυνσή 
μας, χωρὶς ἐμπόδια ἡ πορεία 
μας, στοιχεῖα ποὺ βοηθοῦν καὶ 
ἐνθαρρύνουν τὰ βήματά μας σὲ 
σταθερότητα στόχων καὶ προσα-
νατολισμῶν.

Κάποια στιγμὴ ὅμως φτάνου-
με στὰ ὅρια τῆς γραμμῆς. Μετὰ 

 Τὸ πέρασμα τῆς θάλασσας
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Ἂν ἔχετε ἐφόδια καὶ ξέρετε νὰ τὰ χρησιμοποι-

εῖτε, μπορεῖτε.  Ἂν ἔχετε μόνο τόλμη, χωρὶς λο-
γισμό, δὲν μπορεῖτε. Στὴ ζωή, μόνο μὲ σεβασμὸ 

στὴν τόλμη μποροῦμε.
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ἀπὸ αὐτήν, τὸ φυσικὸ ζεστὸ κα-
θάριο νερὸ τῆς τεχνητῆς πισίνας 
μένει πίσω, ἀρχίζει νὰ μὴ φαίνε-
ται, καὶ προβάλλουν μπροστά 
μας ἡ θάλασσα καὶ τὰ κύματά 
της.

Τὰ κύματα εἶναι ὁ λόγος τῆς 
θάλασσας, δὲν χαρίζονται σὲ κα-
νέναν, μιλοῦν μὲ εἰλιρίνεια καὶ 
αὐστηρότητα:

Νέε μου καὶ κοπελιά μου, 
πλησιάστε. Σᾶς περιμένω, δὲν 
μπορεῖτε νὰ μὲ ἀποφύγετε, εἶμαι 
ὁ χῶρός σας, ἡ «κοινωνία» σας, 
μέσα στὴν ὁποία θὰ συνεχίσετε, 

μόνοι σας ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρός, 
νὰ ζεῖτε.

Συνήθως θὰ εἶμαι θυμωμέ-
νη, ἀφρισμένη, δύσκολη, ἐπι-
κίνδυνη.  Ἀπὸ ἐσᾶς ἐξαρτᾶται 
πῶς θὰ μὲ πλησιάσετε, πῶς θὰ 
μὲ διαβεῖτε, πῶς θὰ φθάσετε 

στὴν ἄλλη μου ἄκρη.  Ἂν ἔχετε 
ἐφόδια καὶ ξέρετε νὰ τὰ χρησι-
μοποιεῖτε, μπορεῖτε.  Ἂν ἔχετε 
μόνο τόλμη, χωρὶς λογισμό, 
δὲν μπορεῖτε. Στὴ ζωή, μόνο μὲ 
σεβασμὸ στὴν τόλμη μποροῦμε.

Ὅποιος ἀπὸ σᾶς διδάχθηκε 
νὰ στηρίζεται στὴ δύναμη τῆς 
ἀλαζονείας του καὶ νὰ προχωρεῖ 
χωρὶς κατευθυνητήρια σωφρο-
σύνη, ποὺ θέτει κανόνες στὴν 
πορεία, στὸ πρῶτο σταυροδρόμι 
θὰ χαθεῖ. 

Κι ὅποιος δηλώνει ὅτι οἱ 
γνώσεις του καὶ ἡ σοφία του 

εἶναι τόσες, ὥστε νὰ μὴν ἔχει 
ἀνάγκη νὰ κατευθύνεται ἀπὸ 
κρατοῦντες κανόνες συμπε-
ριφορᾶς, ποὺ κατὰ τὴ θεωρία 
του ὑποδουλώνουν τὴν ἐλευ-
θερία του, ὁ δρόμος του εἶναι 
μικρός, τὰ χιλιόμετρά του λίγα. 

Στὶς πρῶτες ἀνηφοριὲς καὶ στὰ 
πρῶτα κακοτράχαλα μονοπάτια 
θὰ σταματήσει, δὲν θὰ μπορέσει 
νὰ προχωρήσει, θὰ τσακισθεῖ.  Ἡ 
τόση «σοφία» του ἀδυνατεῖ νὰ 
τὸν κατευθύνει ἀκίνδυνα, ἐκεῖ 
ὅπου χωρὶς σοφία ἐπέλεξε νὰ 
πορευθεῖ.

Ἐμεῖς μπορέσαμε νὰ περά-
σουμε τὴ θυμωμένη θάλασσα, 
τὰ ἀφρισμένα καὶ ἀγριεμένα 
κύματά της, βρισκόμαστε τώρα 
στὴν ἄλλη της ἄκρη.  Ὄχι πὼς 
δὲν φοβηθήκαμε. Πολλὲς φορὲς 
τρομάξαμε, νύχτες χωρὶς ἀστέ-
ρια συναντήσαμε, δὲν ξέραμε 
ποῦ νὰ πᾶμε. Βροντές, κεραυ-
νοὶ καὶ ἀστραπὲς ἔδειχναν τὴν 
ἄγρια ὄψη ποὺ κάποτε παίρνουν 
οἱ οὐρανοί, καὶ γέμιζε ἡ ψυχή 
μας φόβο καὶ ἀγωνία.  Ἀνάμεσα 
ἀπὸ παγίδες προσπαθήσαμε νὰ 
βροῦμε δρόμο νὰ περάσουμε. 
Κραυγὲς θηρίων μᾶς ἀκολου-
θοῦσαν. Τὸ δηλητήριο τῆς ἔχιδ-
νας πολλὲς φορὲς μᾶς ἄγγιζε.  Ἡ 
ὑποκρισία καὶ ἡ δολιότητα τῶν 
συνανθρώπων ἦταν δίπλα μας. 
Πολλὲς φορὲς προδοθήκαμε καὶ 
γευθήκαμε τὴ σκληρὴ γεύση τῆς 
ἀπογοητεύσεως καὶ τὴν ἀπελ-
πισία τῆς προδοσίας.  Ἐκεῖ ποὺ 
περιμέναμε ἀγάπη, συναντήσα-
με κακότητα καὶ μῖσος.

Ἀλλὰ μπορέσαμε. Περά-
σαμε τὴ θάλασσα πάνω ἀπὸ 
τὰ κύματά της. Τώρα, ἀπὸ τὴν 
ἄλλη ἄκρη, γυρισμένοι πρὸς τὴν 
πλευρά σας, μποροῦμε νὰ σᾶς 
προσκαλέσουμε νὰ τολμήσετε 
κι ἐσεῖς τὸ πέρασμα.

Ἀπὸ τὴ σιγουριὰ τῆς ἀγκα-
λιᾶς τῆς μάννας, ἀπὸ τὸ ἀτάραχο 
καθαρὸ φυσικὸ νερὸ τῆς φρόνι-
μης πισίνας ποὺ μέσα της «περ-
πατήσατε» καὶ ἀπὸ τὶς φροντίδες 
τοῦ δασκάλου καὶ τῆς δασκά-
λας, πάρτε ὅ,τι θετικὸ σᾶς δόθη-

K
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κε καὶ ὑπάρχει.  Ἀναμεῖξτέ το 
μὲ τὴ δική σας ἰσχυρὴ θέληση 
καὶ βούληση γιὰ ἡρωισμὸ καὶ 
ἀγῶνες, καὶ ὅλα αὐτὰ συνδέστε 
τα μὲ δυνατὴ πίστη στὸν Θεό.

Προσέξτε ὅμως:  Ὅταν λέμε 
πίστη, ἐννοοῦμε πραγματική, 
ἀληθινή, σταθερὴ καὶ ἀκλόνητη 
πίστη, πίστη χωρὶς ἀμφιβολίες 
καὶ ἀμφισβήτηση, πίστη ἐξ ὅλης 
τῆς ψυχῆς ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας. Μόνο 
μὲ τέτοια πίστη προχωρῆστε. 
Διαφορετικά, ἂν στὴν πρώτη 
δυσκολία ἢ σὲ κάθε δυσκο-
λία σηκώνουμε τὰ χέρια ψηλά, 
ἕτοιμοι νὰ ὑποχωρήσουμε ἢ νὰ 
παραδοθοῦμε, καλύτερα νὰ μὴν 
ξεκινήσουμε· ἂς μείνουμε ἐκεῖ 
ποὺ εἴμαστε, στὰ γνωστὰ πρόχει-
ρα καὶ ἐφήμερα χαμηλὰ ἐπίπεδα 
τῶν ἐπιδόσεων.

Πρέπει νὰ σᾶς ποῦμε καὶ κά-

τι ἄλλο, γιατὶ τὸ περάσαμε καὶ 
ἐμεῖς. Εἶναι φοβερὸ συναίσθη-
μα ἡ ὀλιγοπιστία. Παραμένεις 
πάντα μετέωρος μεταξὺ τῆς γῆς 

καὶ τοῦ οὐρανοῦ, μεταξὺ τοῦ κα-
λοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, μεταξὺ τοῦ 
μπορῶ καὶ δὲν μπορῶ, ἀνάμεσα 
στὴ δύναμη καὶ στὴν ἀδυναμία, 
καὶ τελικὰ σὲ καταπίνει ἡ ἀδυ-

ναμία, γιατὶ δὲν ἔχεις τὴν ἀνα-
γκαία δύναμη, τὴ δύναμη ποὺ 
χρειάζεσαι, νὰ ὑπερνικήσεις τὶς 
ἀδυναμίες σου.

Εἶναι προτιμώτερο νὰ εἶσαι 
ἄπιστος, παρὰ ὀλιγόπιστος.  Ἡ 
ἀπιστία, ὅσο καὶ ἂν φαίνεται πε-
ρίεργο, εἶναι μιὰ θέση, μιὰ τοπο-
θέτηση, ἔστω καὶ σαφῶς ἀρνη-
τική.  Ἡ ὀλιγοπιστία δὲν εἶναι 
τίποτα, οὔτε θέση οὔτε ἄρνηση. 
Μοιάζει μὲ φυτὸ ποὺ ἔχει ρίζες, 
ἀλλὰ δὲν ἔχει χῶμα νὰ στηρι-
χθεῖ, νὰ ρουφήξει ὑγρασία, γιὰ 
νὰ ζήσει. Φυτὸ μὲ ρίζες χωρὶς 
χῶμα πεθαίνει, καὶ ἄνθρωπος 

μὲ λίγη πίστη, εὐμετάβλητη σὲ 
κάθε στιγμή, εἶναι φυτὸ μὲ ρίζες 
χωρὶς χῶμα, δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέ-
ξει, γρήγορα πεθαίνει.

Ἡ ζωὴ σᾶς περιμένει, καὶ ὅλοι 
ἐμεῖς σᾶς προσκαλοῦμε:  Ὅλοι 
στὸν στίβο, ἐλᾶτε, λάβετε θέσεις, 
καὶ ἕτοιμοι, σὰν ἐλατήρια, πετα-
χθεῖτε ὄρθιοι.  Ἀγωνισθεῖτε μὲ 
ἀποφασιστικότητα καὶ ἀκλόνη-
τη πίστη.  Ἡ ζωὴ εἶναι πλασμένη 
γιὰ ἡρωισμοὺς καὶ ἀγῶνες. Μὲ 
πίστη στὸν καλὸ ἀγῶνα, θὰ πε-
ράσετε τὴ θάλασσα, ὅπως καὶ 
ἐμεῖς.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ
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Εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ 
τὸν εὐνόησε πολὺ ἡ ζωή. 
Γεννήθηκα ἀρτιμελής, 

ἔξυπνος, ἀγωνιστής, μὲ ὅλες τὶς 
χάρες ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνας 
ἄνθρωπος. Χάρις στὴν ἐργατι-
κότητά μου, προόδευσα. Κα-
ταξιώθηκα σὲ πολλοὺς τομεῖς, 
καὶ πάντα ἔλεγα, γιατί οἱ ἄλλοι 
νὰ μποροῦν καὶ ὄχι ἐγώ.  Ὅμως 

ἐγώ - ἐγώ - ἐγώ, ἄρχισε τὸ ἐγὼ 
νὰ μιλάει μέσα μου περισσότερο 
ἀπὸ ὅ,τι ἐπιτρέπεται νὰ μιλάει. 
Καὶ μοῦ μιλοῦσε μὲ μιὰ μυστικὴ 
γλῶσσα, ποὺ δὲν τὴν ἔπαιρνα 
χαμπάρι.

– Μπράβο, ἐσὺ εἶσαι ἐξαιρε-
τικός, ἔχεις καταφέρει πολλά.  
Ἐσύ... ἐσὺ εἶσαι κάτι ἄλλο, ἐσὺ 
δὲν εἶσαι σὰν τοὺς ἄλλους. Οἱ 
ἄλλοι... καλοὶ βέβαια εἶναι, καὶ 
αὐτοὶ χρειάζονται, γιατί, ἂν δὲν 
ἦταν αὐτοί, πῶς θὰ ἤξερα ἐγὼ 
ὅτι εἶμαι καλύτερος.  Ὑπάρχουν 
βέβαια καὶ καλύτεροι, ἀλλὰ 
αὐτοὶ εἶναι μακριὰ ἀπὸ μένα, 
σὲ ἄλλα περιβάλλοντα, δὲν μὲ 
ἐνδιαφέρουνε.  Ἐμένα μὲ ἐνδια-
φέρουνε οἱ κοντινοί μου, αὐτοὶ 
ποὺ συναναστρέφομαι συχνά. 

Αὐτοὶ θέλω νὰ καταλάβουνε ὅτι 
ἐγὼ πρέπει νὰ ἔχω κάποια ἐξέ-
χουσα θέση στὴ ζωή τους, νὰ μὲ 
ὑπολογίζουνε, νὰ μὲ σέβονται, 
νὰ προσέχουν πῶς μοῦ μιλᾶνε, 
νὰ μὴ μὲ ἐλέγχουνε καὶ νὰ μὴ μὲ 
στενοχωροῦνε.  Ἐπίσης, πρέπει 
νὰ ἀκοῦνε μὲ σεβασμὸ τὴ γνώ-
μη μου καὶ νὰ τὴν ἀσπάζονται, 
γιατὶ ἡ γνώμη μου βαραίνει. Δὲν 

μποροῦν νὰ καταλάβουν πόσο 
τυχεροὶ εἶναι, ποὺ ἔχουν ἕναν 
τέτοιο τέλειο ἄνθρωπο κοντά 
τους.  Ἄχ, ὅταν μὲ χάσουν, τό-
τε θὰ τὸ καταλάβουν, ἀλλὰ θὰ 
εἶναι ἀργά.

Ὅμως δὲν μπορῶ νὰ κατα-
λάβω γιατί αἰσθάνομαι κάπως.  
Ἐνῷ ὅλα μοῦ πᾶνε καλά, ὅπως 
θέλω, ὅλοι μὲ ἀποδέχονται, 
δὲν μοῦ δημιουργοῦν ἰδιαί-
τερα προβλήματα –ἐκτὸς ἀπὸ 
ὁρισμένους, ποὺ δὲν εἶναι ὅπως 
θὰ τοὺς ἤθελα, ἀλλὰ τοὺς ἔχω 
ἀπομονώσει καὶ τοὺς ἀγνοῶ–, 
κάτι δὲν μοῦ πάει καλά.  Ἔχω 
κουραστεῖ νὰ προσπαθῶ νὰ 
κρατάω μιὰ ἀναρτημένη ταμπέ-
λα πολὺ βαριά, ποὺ ἔχει γραμ-
μένα ἕνα τεράστιο ΕΓΩ, καὶ νὰ 

τὴν προβάλλω παντοῦ. Τὴν κου-
βαλάω πάντα, στὴ δουλειά μου, 
στὸ σπίτι μου καὶ στὴν ἐν γένει 
ζωή μου, καὶ προσπαθῶ νὰ τὴν 
ἔχω πάντα στὸ προσκήνιο. Δὲν 
μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε πόσο 
ἐκνευρίζομαι, ὅταν ἐγὼ κουβα-
λάω ἕνα τέτοιο σημαντικὸ φορ-
τίο, καὶ οἱ ἄλλοι ἀδιαφοροῦνε, 
δὲν γυρίζουν οὔτε νὰ τὴν κοιτά-
ξουν... Δὲν πειράζει ὅμως, αὐτοὶ 
θὰ μετανοιώσουν...

Ὅμως δὲν μπορῶ! πνίγομαι... 
Εἶμαι μπερδεμένος, πρέπει νὰ 
ἀπεγκλωβιστῶ. Πῶς ὅμως; δὲν 
ξέρω τὸν τρόπο. Ποιὸν νὰ ρωτή-
σω; τί νὰ ρωτήσω; Καὶ ποιὸς ξέ-
ρει καλύτερα ἀπὸ μένα τί πρέπει 
νὰ κάνω;  Ὅλοι ἀνίκανοι εἶναι, 
γιατὶ μέχρι τώρα δὲν ἔχω δεῖ τί-
ποτα σ’ αὐτοὺς ποὺ μπορεῖ νὰ 
βοηθήσει. Οἱ περισσότεροι εἶναι 
ἀσήμαντοι.

Λένε ὅτι καμμιὰ φορά, ὅταν 
βρισκόμαστε σὲ ἀδιέξοδο, ἐπεμ-
βαίνει, λένε, ὁ Θεός (ποὺ δὲν τὸ 
πιστεύω) καὶ σὲ βγάζει. Θὰ πε-
ριμένω λίγο καιρὸ καὶ θὰ δῶ.

Ἄ! τὸ βρῆκα. Θὰ ρωτήσω τὸν 
ἑαυτό μου.

– Βρὲ ἑαυτέ, μπορεῖς νὰ μοῦ 
πεῖς γιατί τὰ ἔχω ὅλα ὅσα μὲ 
ἔβαλες νὰ ἀποκτήσω, καὶ δὲν 
εἶμαι εὐτυχισμένος;

– Καὶ τί μὲ ρωτᾷς ἐμένα, ἐγὼ 
ἔκανα ὅ,τι μοῦ εἶπες, γιὰ νὰ εἶσαι 
ἐσὺ εὐτυχισμένος· τώρα, ἂν ἐσὺ 
δὲν εἶσαι, ἐγὼ τί φταίω;

–  Ἄ, ἔτσι ἔ; τί φταῖς ἐσύ; Καὶ 
ποιὸς φταίει τότε; 

Πιάνω τὸ κεφάλι μου μὲ τὰ 
δυό μου χέρια καὶ αἰσθάνομαι 
μέσα στὸ μυαλό μου μιὰ ἀνα-
τροπή. Βλέπω τὸν ἑαυτό μου 
ἕνα κακόμοιρο ἀνθρωπάκι.  
Ὀργίστηκα ποὺ τὸν εἶδα ἔτσι.

– Ποῦ εἶναι βρὲ ἡ λεβεντιά 
σου, ποῦ εἶναι ὁ ἀέρας σου, ἡ 

Ὁ ἑαυτός μου στό «σκαμνί»
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ἀρχοντιά σου; 
Καὶ τότε δὲν ἄντεξα, καὶ τὸν 

κάθισα στὸ σκαμνί.
– Οὔφ, ἑαυτέ μου, σὲ βαρέ-

θηκα. Μὲ κρατᾷς τόσα χρόνια 
δέσμιο. Μοῦ ἔχεις κάνει πλύση 
ἐγκεφάλου μὲ μένα. Μοῦ μιλᾷς 
διαρκῶς μέσα μου γιὰ μένα.

–  Ἄ... γιὰ κάτσε, κακόμοιρο 
ἀνθρωπάκι...

– Καὶ γιατί κακόμοιρο 
ἀνθρωπάκι, παρακαλῶ;

– Τί εἶσαι ἐσὺ περισσότερο 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους; Κι ἐσὺ γεν-
νήθηκες ἀπὸ δυὸ γονεῖς, ἡ ζωὴ 
σοῦ παραχώρησε πολλὰ ἀγα-
θά, τὰ ἀπόλαυσες· δὲν ἦταν δι-
κά σου, διαχειριστής ἤσουν. Στὸ 
τέλος τῆς ζωῆς σου θὰ ἀφήσεις 
τὸ σῶμά σου στὸν 2 Χ 1 τάφο 
σου, θὰ πάρεις τὶς ἀποσκευὲς τῆς 
ψυχῆς σου καὶ θὰ ἀποδημήσεις 
ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο.

– Τὶς ἀποσκευές; γιὰ νὰ ἀνοί-
ξω νὰ δῶ τί ἔχουν μέσα, ἂν καὶ 
περίπου ξέρω...  Ἀνοίγω... πω-
πώ, γεμᾶτες συμβόλαια ἀπὸ 
ἀγορές, ἀκίνητα, κτήματα, αὐτο-
κίνητα, ὅλα γιὰ μένα.

– Τί κάνεις ἐκεῖ, βρὲ ἀνόη-
τε, ποῦ τὰ πᾷς ὅλα αὐτά, ποιὸν 
ἔχεις σκοπὸ νὰ ἐξαγοράσεις μὲ 
τέτοια ἀνταλλάγματα; Τὴν  Ἀχε-
ρουσία λίμνη θὰ περάσεις, καὶ 
πρέπει νὰ δωροδοκήσεις τὸν 
Χάρο. Γιὰ προσγειώσου λίγο, 
γιατὶ σὰν πολὺ ἀεροβατεῖς. Καὶ 
σὲ συμβουλεύω, ἑαυτέ, ἄρχισε 
νὰ κατεβαίνεις σιγὰ σιγά, γιατὶ 
κάποια στιγμὴ θὰ κατέβεις ἀπό-
τομα καὶ δὲν θὰ πιστεύεις στὰ 
μάτια σου ποῦ ἤσουνα καὶ ποῦ 
βρέθηκες.

Ἄ, γιὰ κάτσε, μήπως πρέ-
πει νὰ τὸν ἀκούσω αὐτὸν τόν 
«ἑαυτό» καὶ νὰ ἀρχίσω νὰ κα-
τεβαίνω σιγὰ σιγά. Αὐτὰ ποὺ 
μὲ κρατοῦσαν ψηλὰ ἦταν σὰν 
μεγάλα μπαλόνια γεμάτα ἀέρα, 
ποὺ τὸ καθένα εἶχε τὸ δικό του, 
ἰδιαίτερο περιεχόμενο. Τὸ ἕνα 
εἶχε ἀέρα – μεγαλομανία, τὸ 
ἔσκασα καὶ κατέβηκα λίγο, τὸ 

ἄλλο εἶχε ἀέρα – φιλαρέσκεια, 
τὸ ἔσκασα κι αὐτό, κατέβηκα 
λίγο, τὸ ἄλλο εἶχε ἀέρα – φι-
λαργυρία, τὸ ἔσκασα, τὸ ἄλλο 
μισαλλοδοξία, τὄσκασα κι αὐτό.  
Ἔ! φτάνει τόσο.

Ὅμως κάτι δὲν μοῦ πάει κα-
λά... Βέβαια, ἀπαλλάχτηκα ἀπὸ 

πολλὰ βάρη, ἀλλὰ ἔχω κάτι 
ἀκόμα πολὺ ἐνοχλητικό. Αὐτὸ 
νιώθω ὅτι μοῦ ἔχει γίνει τέτοια 
κολλιτσίδα, ποὺ δὲν μπορῶ 
εὔκολα νὰ τὸ σκάσω, λὲς καὶ ὁ 
ἀέρας ποὺ ἔχει μέσα τὸ μπαλόνι 
εἶναι συμπιεσμένος.

Τί νἄχει, τί νἄχει μέσα, κοίτα 
κάτι πράγματα, τὸ κουβαλάω καὶ 
δὲν ξέρω τί ἔχει μέσα.  Ἀκούω 
τότε ἕναν ψίθυρο στὸ αὐτί μου 
νὰ μοῦ λέει:  Ἐγωισμός...

–  Ἄ, πουλάκι μου, ἐσὺ 
ἤσουνα κρυμμένος ὕπουλα μέ-
σα μου, καὶ μοῦ ἐμφανιζόσουνα 
σὰν πρόοδος, δημιουργία, δόξα, 
ἀναγνώριση ἀπὸ τοὺς πάντες. 
Καὶ ἐγὼ σὲ ἄκουγα καὶ προσπα-
θοῦσα νὰ σὲ εὐχαριστήσω καὶ 
νὰ σὲ ἱκανοποιήσω, καὶ προ-

σπαθοῦσα καὶ προσπαθοῦσα, 
ἀλλὰ ἐσὺ ἤσουν ἀχόρταγος καὶ 
ἀδηφάγος. Τώρα ὅμως ποὺ σὲ 
ἀνακάλυψα, δὲν σὲ ἀφήνω.

Παίρνω μιὰ καρφίτσα καὶ 
τρυπάω τὸ μπαλόνι. Μπάμ! 
σκάει μὲ δυνατὸ κρότο, καὶ 
ἐγὼ ἀρχίζω νὰ κατεβαίνω, 
αἰωροῦμαι, πέφτω, πέφτω, καὶ 
φτάνω στὴ γῆ, ἀλλὰ δὲν πα-
τάω. Προσπαθῶ νὰ πατήσω, 
ἀλλὰ δὲν μπορῶ.  Ἐνῷ εἶμαι 

K
 Ἔχω κουραστεῖ νὰ προσπαθῶ νὰ κρατάω μιὰ 
ἀναρτημένη ταμπέλα πολὺ βαριά, ποὺ ἔχει 
γραμμένα ἕνα τεράστιο ΕΓΩ, καὶ νὰ τὴν προ-
βάλλω παντοῦ. Τὴν κουβαλάω πάντα, στὴ 

δουλειά μου, στὸ σπίτι μου καὶ στὴν ἐν γένει 
ζωή μου, καὶ προσπαθῶ νὰ τὴν ἔχω πάντα  

στὸ προσκήνιο.

K

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ΙΟ
Υ

Λ
Ιο

Σ
 -

 α
υγ

ο
υ
σ
το

ς
  

2
0

1
6

 -
 6

1
6

141



πολὺ ἀνάλαφρος, γιατὶ μοῦ 
ἔφυγε ἕνα μεγάλο βάρος ἀπὸ 
πάνω μου, νιώθω ὅτι καὶ κάτι 
ἄλλο ὑπάρχει σ’ αὐτὰ τὰ δυὸ 
μπαλόνια ποὺ μείνανε καὶ δὲν 
μ’ ἀφήνουν νὰ πατήσω στὴ γῆ. 
Θὰ τὰ σκάσω κι αὐτά, καὶ θὰ δῶ 
τί ἔχουνε μέσα. Παράξενο νὰ τὰ 
κουβαλάω, καὶ νὰ μὴν ξέρω τί 
ἔχουνε μέσα.  Ἂς τὰ σκάσω καὶ 
θὰ δῶ. Τὰ σκάω. Μπάμ! καὶ ὢ 
τοῦ θαύματος, πατάω στὴ γῆ!  
Ἀνακουφίστηκα, ξεκουράστηκα, 
νιώθω ἀνάλαφρος, πετάω, ἐνῷ 
πατάω  στὴ γῆ.  Ἂς δῶ τί εἶχαν 
αὐτὰ τὰ τελευταῖα μπαλόνια.

Ἄ! δὲν τὸ πιστεύω... Φοβί-
ες τὸ ἕνα,  Ἄγχος τὸ ἄλλο. Τὰ 
κουβαλοῦσα ὅλα αὐτά, καὶ 
δὲν τὰ ἀναγνώριζα. Αὐτὰ ἦταν 
οἱ πηδαλιοῦχοι τῆς ζωῆς μου, 
γιατὶ τοὺς εἶχα ἐπιτρέψει καὶ τοὺς 
εἶχα δώσει τόσες ἐξουσίες, ποὺ 
μὲ κατηύθυναν ὅπου ἤθελαν. 

Ἐγὼ ὅμως τώρα πατάω στὴ 

γῆ καὶ ξεκινάω ἀπὸ καινούργια 
ἀφετηρία, ἀπηλλαγμένος ἀπὸ 
περιττὰ βάρη, γιὰ μιὰ διαφορε-
τικὴ ζωή.

Βλέπω κάποιον ποὺ τρέχει, 
προσπαθῶ νὰ δῶ ποιὸς εἶναι.

– Ποιὸς εἶσαι ἐσὺ ποὺ τρέ-
χεις; 

Γυρίζει τὸ κεφάλι του καὶ μὲ 
κοιτάζει μὲ ἕνα βλέμμα ὅλο κα-
κία.

– Ποιὸς εἶμαι, ἔ... Κάνεις ὅτι 
δὲν μὲ γνωρίζεις. Τόσα χρόνια 
σοῦ ἄρεσα, καὶ τώρα μὲ διώ-
χνεις.

Πὼ πώ, εἶναι ὁ παλιός μου 
ἑαυτός! Πῶς εἶναι ἔτσι; Τὸν ἀφή-
νω νὰ φύγει καὶ νὰ μὴν ξαναγυ-
ρίσει. Δὲν τὸν θέλω πιά.

Γυρίζω καὶ κοιτάζω τὸν και-
νούργιο μου ἑαυτό. Μοῦ χαμο-
γελάει.

–  Ἄχ, ἑαυτέ μου, τοῦ λέω, 
συγγνώμη, τόσα χρόνια σὲ τα-
λαιπώρησα, πειραματίστηκα μα-

ζί σου, σὲ χρησιμοποίησα, γιὰ 
νὰ μάθω γιὰ τὴ ζωὴ μέσα ἀπὸ 
σένα, ἔκαναν τόσα λάθη, ἔζησα 
μὲ σένα καλὲς καὶ κακὲς στιγ-
μές. Τώρα ὅμως καταστάλαξα, 
γνώρισα  Ἀλήθειες, πνευματικὲς  
Ἀλήθειες, καὶ ψέματα ποὺ φαί-
νονται ἀλήθειες. Ξέρω τώρα τί 
σὲ ἀναπαύει καὶ τί σὲ ἐνοχλεῖ, 
καὶ θὰ προσπαθήσω νὰ μὴ σὲ 
ἐπιβαρύνω ἄλλο μὲ ἄχρηστα 
βάρη. Θὰ ἀγαπάω πρῶτα ἐσένα, 
ἑαυτέ μου, τοὺς ἀνθρώπους μου 
μὲ τοὺς ὁποίους συζῶ καὶ συνα-
ναστρέφομαι, τὰ ζῷα, τὴ φύση, 
τὶς χαρὲς τῆς ζωῆς, τὶς λύπες ποὺ 
γιὰ κάποιο λόγο ἔρχονται, καὶ 
θὰ ζῶ ἁπλᾶ καὶ λιτά. Καὶ θὰ χαί-
ρομαι, θὰ χαίρομαι, θὰ χαίρομαι 
τὶς χαρὲς ποὺ ὑπῆρχαν καὶ δὲν 
τὶς ἔβλεπα καὶ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα 
δὲν μπορῶ νὰ σοῦ τὶς στερήσω.

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ-ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ

Ἀκούγοντας τὶς εἰδήσεις
Πότε θὰ γλιτώσει ἡ ἀνθρω-

πότητα ἀπ’ αὐτὸ τὸ τέρας ποὺ 
καταπίνει τὶς χῶρες, ἐξαγορά-
ζει συνειδήσεις, ἀποκοιμίζει μὲ 
τηλεόραση, ποδόσφαιρο καὶ 
σέξ; Τὰ βιβλία ἀλλοιώνονται, 
οἱ παραδόσεις ποδοπατιοῦνται, 
ἡ ἱστορία παραχαράσσεται. Οἱ 
ἐλλιπεῖς ἔχουν λόγο. Γουρλώ-
νουν τὰ μάτια, παίρνουν ἀπο-
φάσεις, ξεγελοῦν.

Ποῦ εἶναι ὁ Θεός; Τόση ἐλευ-
θερία βούλησης πιὰ εἰς βάρος 
ἀθώων; Πόσες φορὲς θὰ σταυ-
ρωθεῖ ὁ Χριστός; Πόσες φορὲς 
θὰ λαλήσει τρὶς ὁ πετεινός;

Μὲ λύγισε πιά, Χριστέ μου, 
ὁ τόσος ἀνθρώπινος πόνος. Δὲν 
θέλω ἄλλη ἀδικία. Δὲν θέλω 
ἄλλους  Ἑωσφόρους ὑπερκυ-
βερνῆτες ψυχῶν.  Ἡ γῆ σπαρά-
ζει.  Ὁ οὐρανὸς σκοτεινιάζει. 
Πότε θ’ ἀνοίξουν τὰ ἔγκατα τῆς 

γῆς νὰ καταπιοῦν τὸ μῖσος ποὺ 
ξερνᾶνε τὰ μάτια τους;  Πότε ὁ  

Ἰούδας θὰ κρεμαστεῖ καὶ θὰ ξε-
χειλίσουν τὰ σπλάχνα του, θὰ 
χαθεῖ ἀπὸ προσώπου γῆς;

Ἐγὼ εἶμαι ἡ χριστιανή, ποὺ 
τὰ λέω αὐτά;  Ἐγὼ εἶμαι ποὺ 
προσεύχομαι κάθε βράδυ γιὰ 
ὅλους; Καὶ γι’ αὐτοὺς ἀκόμα; 
Τό « Ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι 

τί ποιοῦσι» μὲ στοιχειώνει. Δὲν 
θέλω κανέναν στὴν κόλαση, 

στὴν πύρινη λήθη τῆς ἀπουσίας 
τοῦ Θεοῦ.  Ὅμως, Χριστέ μου, 
φτάνει πιά. Δὲν θέλω κι ἄλλη 
κόλαση ἐδῶ, ἄλλα θύματα, σ’ 
αὐτὴ τὴ ζωή.

ΜΑΡΙΑ Θ. ΑΛΕΞΕΛΛΗ

Τό « Ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» 
μὲ στοιχειώνει. Δὲν θέλω κανέναν στὴν κόλα-
ση, στὴν πύρινη λήθη τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ.  

Ὅμως, Χριστέ μου, φτάνει πιά. Δὲν θέλω κι ἄλλη 
κόλαση ἐδῶ, ἄλλα θύματα, σ’ αὐτὴ τὴ ζωή.

K

K

142

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ΙΟ
Υ

Λ
Ιο

Σ
 -

 α
υγ

ο
υ
σ
το

ς
  

2
0

1
6

 -
 6

1
6



Τὸ 2016 ἔχει ἀνακηρυχθεῖ 
ἀπὸ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ « Ἔτος  Ἀρι-
στοτέλη», μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 
συμπλήρωσης 2.400 ἐτῶν ἀπὸ 
τὴ γέννηση τοῦ κορυφαίου φι-
λοσόφου. Καὶ αὐτό, μὲ τὴ σειρά 
του, ἔχει δώσει τὴν ἀφορμὴ γιὰ 
τὴ διοργάνωση σειρᾶς σημα-
ντικῶν ἐκδηλώσεων ἀφιερω-
μένων στὸν  Ἀριστοτέλη στὴν  
Ἑλλάδα καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο1.

Μοιάζει τόλμημα τὸ νὰ γρά-
ψουμε γιὰ τὸν  Ἀριστοτέλη σὲ 
περιοδικὸ ποὺ ἀπευθύνεται 
σὲ ἕνα εὐρύτερο ἀναγνωστικὸ 
κοινό, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ἀριστο-
τελικὴ φιλοσοφία εἶναι «βαθιὰ 
νερά» ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ἐξοι-
κειωμένους μὲ τὰ ἄδυτα τοῦ 
φιλοσοφικοῦ λόγου.  Ἀλλὰ 
δὲν θὰ ἦταν καὶ πρέπον νὰ μὴ 
γράψουμε τίποτα σχετικά, κι ἂς 
εἶναι ὁ λόγος μας κατ’ ἀνάγκην 
ἀποσπασματικὸς καὶ ἀνεκδο-
τολογικός, μὲ παρενθέσεις ἐπὶ 
παρενθέσεων.

Ἐνδεικτικὸ τοῦ πνευματικοῦ 
μεγέθους τοῦ  Ἀριστοτέλη εἶναι 
τὸ ἀκόλουθο στοιχεῖο: Σὲ μιὰ 
κατάταξη τῶν διασημότερων 
προσωπικοτήτων τῶν τελευταί-
ων 6.000 ἐτῶν, τὴν ὁποία ἔκανε 
τὸ περίφημο MIT (Τεχνολογικὸ  

1  Σὲ μιὰ τέτοια ἐκδήλωση, πρὶν ἀπὸ 
λίγο μόλις καιρό, καὶ συγκεκριμένα 
στὰ τέλη Μαΐου τοῦ 2016, ὁ ἀρχαιο-
λόγος Κωνσταντῖνος Σισμανίδης ἀνα-
κοίνωσε στὴ Θεσσαλονίκη ὅτι οἰκο-
δόμημα ποὺ ἀνασκάφηκε στὰ ἀρχαῖα 
Στάγειρα τῆς Χαλκιδικῆς (πατρίδα τοῦ  
Ἀριστοτέλη, ὅπου γνωρίζουμε ὅτι με-
ταφέρθηκε καὶ τάφηκε ἡ σορὸς τοῦ 
μεγάλου φιλοσόφου μετὰ τὸν θά-
νατό του) εἶναι πιθανώτατα ὁ τάφος 
τοῦ μεγάλου φιλοσόφου. Κι ἂν ἴσως 
δὲν ὑπάρχουν ἀκλόνητες ἀποδείξεις 
γι’ αὐτό, πάντως κατὰ τὸν Σισμανίδη 
ὑπάρχουν ἰσχυρότατες ἐνδείξεις.

Ἰνστιτοῦτο τῆς Μασσαχουσέττης) 
μὲ τὸ πρόγραμμά του «Πάνθε-
ον», συλλέγοντας καὶ ἀναλύο-
ντας στοιχεῖα ἀπὸ τὸ 4.000 π.Χ. 
μέχρι τὸ 2010, τὴν πρώτη θέση 
καταλαμβάνει ὁ  Ἀριστοτέλης 

(εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ σημειώ-
σουμε ὅτι στὴ δεύτερη βρίσκεται 
ὁ Πλάτων, ἐνῷ μέσα στὴν πρώτη 
δεκάδα βρίσκονται ἀκόμη ὁ Σω-
κράτης, ὁ Μέγας  Ἀλέξανδρος, ὁ 
Πυθαγόρας καὶ ὁ  Ὅμηρος – δη-
λαδή, ἀπὸ τοὺς δέκα πρώτους, 

οἱ ἕξι εἶναι  Ἕλληνες!).
Σύμφωνα μὲ τὴν ἐγκυκλο-

παίδεια Μπριτάννικα, «ὁ  Ἀριστο-
τέλης ὑπῆρξε ὁ πρῶτος γνήσιος 
ἐπιστήμονας στὴν ἱστορία. [...] 
Χιλιετίες ἀργότερα, ὁ Πλάτων 

καὶ ὁ  Ἀριστοτέλης διεκδικοῦν 
μὲ ἀξιώσεις τὸν τίτλο τῶν μεγα-
λύτερων φιλοσόφων ποὺ ἔζη-
σαν ποτέ.  Ἀλλά, ἂν ἡ συνεισφο-
ρά τους στὴ φιλοσοφία εἶναι ἴση, 
ὁ  Ἀριστοτέλης εἶναι ἐκεῖνος ποὺ 
εἶχε τὴ μεγαλύτερη συνεισφορὰ 

στὴν πνευματικὴ 
κληρονομιὰ τοῦ 
κόσμου.  Ὄχι μόνο 
κάθε φιλόσοφος, 
ἀλλὰ καὶ κάθε 
ἐπιστήμονας τοῦ 
ὀφείλει κάτι».

Πράγματι, δὲν 
ὑπάρχει σχεδὸν 
ἐπ ιστημον ικὸς 
κλάδος ποὺ νὰ 
μὴν ἔχει θεμελι-
ωτή του τὸν  Ἀρι-
στοτέλη: Λογική,  
Ἐπιστημολογία,  
Ἠθική, Πολιτική, 
Ψυχολογία, Φυσι-
κή, Μεταφυσική,  
Ἀστρονομία, Βιο-
λογία, Ζωολογία, 
Ρητορική, Αἰσθη-
τική, Θεωρία τῆς 

2016:  Ἔτος  Ἀριστοτέλη
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Λογοτεχνίας καὶ πολλὲς ἄλλες 
ἐπιστῆμες θεμελιώθηκαν οὐσι-
αστικὰ ἀπὸ αὐτὸν τὸν κολοσσὸ 
τῆς σκέψης.  Ὁ Βρετανὸς φι-
λόσοφος Μπράιαν Μαγκὶ ἔχει 
γράψει χαρακτηριστικὰ γιὰ τὸν  
Ἀριστοτέλη ὅτι «εἶναι πολὺ 
ἀμφίβολο ἂν κάποιος ὁποιοσδή-
ποτε ἄνθρωπος εἶχε ποτὲ τόσες 
γνώσεις ὅσες εἶχε αὐτός».

Εἴκοσι χρόνια μαθήτευσε ὁ  
Ἀριστοτέλης στὴν  Ἀκαδημία τοῦ 
Πλάτωνα, κοντὰ στὸν σπουδαῖο 
διδάσκαλο: ἀπὸ τὰ δεκαοκτώ 
του χρόνια, μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 
τριάντα ἑπτὰ ἐτῶν. Συνήθως θε-
ωροῦμε ὅτι ὁ μὲν Πλάτων εἶναι 
ὁ μεγάλος θεωρητικός, ἐνῷ ὁ  
Ἀριστοτέλης ὁ πρακτικὸς νοῦς. 
Αὐτὴ ἄλλωστε ἡ ἀντίληψη ἀπο-
τυπώνεται στὴν περίφημη ἀπει-
κόνιση τῶν δύο φιλοσόφων 
στὴν τοιχογραφία τοῦ Ραφαήλ 
« Ἡ Σχολὴ τῶν  Ἀθηνῶν» στὸ 
Βατικανό, ὅπου ὁ μὲν Πλάτων 
ἐμφανίζεται νὰ δείχνει μὲ τὸ δά-
χτυλο πρὸς τὰ ἄνω, πρὸς τὸν 
οὐρανό, ἐνῷ ὁ  Ἀριστοτέλης μὲ 
μιὰ χαρακτηριστικὴ κίνηση τοῦ 
χεριοῦ του «προσγειώνει» τὴ 
συζήτηση στὰ ἁπτὰ καὶ συγκε-
κριμένα (βλ. εἰκόνα ποὺ συνο-
δεύει τὸ κείμενο).

Εἶναι πολὺ γνωστὸ ὅτι ὁ  Ἀρι-
στοτέλης διετέλεσε διδάσκαλος 

τοῦ Μεγάλου  Ἀλεξάνδρου. 
Σπάνια στὴν παγκόσμια ἱστορία 
δύο κορυφὲς ἔχουν ἔλθει τόσο 
κοντά.  Ὁ ἴδιος ὁ πατέρας τοῦ 
Μεγάλου  Ἀλεξάνδρου Φίλιπ-
πος προσκάλεσε μὲ ἐπιστολή 
του τὸν  Ἀριστοτέλη στὴ Μα-
κεδονία, γιὰ νὰ ἀναλάβει τὴ 

διαπαιδαγώγηση τοῦ γιοῦ του, 
γράφοντας μάλιστα καὶ τὸ ἑξῆς 
περίφημο: ὅτι χαιρόταν ἀφάντα-
στα, ὄχι τόσο γιὰ τὴ γέννηση τοῦ 
γιοῦ καὶ διαδόχου του, ὅσο γιὰ 
τὸ ὅτι αὐτὴ εἶχε συμπέσει στὰ 
χρόνια τοῦ μεγάλου διδασκά-
λου («Πολλὴν οὖν τοῖς θεοῖς χά-
ριν ἔχω, οὐχ οὕτως ἐπὶ τῇ γενέσει 
τοῦ παιδός, ὡς ἐπὶ τῷ κατὰ τὴν 

σὴν ἡλικίαν αὐτὸν γεγονέναι»).
Ἐπιτρέψτε μου σὲ αὐτὸ τὸ 

σημεῖο μιὰ μικρὴ παρένθεση.  
Ὅλα αὐτὰ ποὺ γράφουμε ἐδῶ 
μοῦ φέρνουν στὸ μυαλὸ μία ἀπὸ 
τὶς πιό «πικάντικες» ἀναμνήσεις 
τῶν μαθητικῶν μου χρόνων. 
Τότε, ποὺ λέτε, στὸ Γυμνάσιο, 

εἴχαμε μιὰ καθηγήτρια φιλόλο-
γο, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔβλεπαν τὴ 
θητεία τους στὴν  Ἐκπαίδευση 
ὡς εὐκαιρία γιὰ τὴν ἄσκηση 
ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας.  Ὅπως 
καταλαβαίνετε, κατὰ τὸ κοινῶς 
λεγόμενον, «μοῦ ἄναβε τὰ λα-
μπάκια», καὶ δεδομένου ὅτι δὲν 
κρατοῦσα τὸ στόμα μου κλειστό, 
φαίνεται ὅτι τὰ αἰσθήματα ἦταν 
ἀμοιβαῖα. Κάποια στιγμὴ λοιπόν, 
ἡ συγκεκριμένη φιλόλογος μᾶς 
εἶχε «καθίσει κάτω», ὅλη τὴν τά-
ξη, μὲ ἕνα ἄνευ πρηγουμένου 
«κήρυγμά» της, ἀπαιτώντας μά-
λιστα τὸν αὐτοδίκαιο σεβασμό 
μας πρὸς αὐτήν, τὴν καθηγήτριά 
μας, καὶ τὰ ὅσα ἔλεγε. Θέλοντας 
μάλιστα νὰ περιβάλει μὲ κῦρος 
τὰ λεγόμενά της, μᾶς κάλεσε 
νὰ θυμηθοῦμε τὸ Μέγα  Ἀλέ-
ξανδρο, ποὺ ἔλεγε: «Εἰς μὲν τὸν 
πατέρα μου ὀφείλω τὸ ζῆν, εἰς 
δὲ τὸν διδάσκαλόν μου τὸ εὖ 
ζῆν». Δὲν ἀντιστάθηκα στὸν 
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Ἐνδεικτικὸ τοῦ πνευματικοῦ μεγέθους τοῦ  
Ἀριστοτέλη εἶναι τὸ ἀκόλουθο στοιχεῖο: Σὲ μιὰ 
κατάταξη τῶν διασημότερων προσωπικοτήτων 
τῶν τελευταίων 6.000 ἐτῶν, τὴν ὁποία ἔκανε 

τὸ περίφημο MIT (Τεχνολογικὸ  Ἰνστιτοῦτο τῆς 
Μασαχουσέτης) μὲ τὸ πρόγραμμά του «Πάνθε-
ον», συλλέγοντας καὶ ἀναλύοντας στοιχεῖα ἀπὸ 

τὸ 4.000 π.Χ. μέχρι τὸ 2010, τὴν πρώτη θέση 
καταλαμβάνει ὁ  Ἀριστοτέλης.
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πειρασμό, σήκωσα τὸ χέρι καὶ 
εἶπα μὲ παρρησία: «Ναί, κυρία, 
ὁ Μέγας  Ἀλέξανδρος τὸ ἔλεγε 
αὐτό· ἀλλὰ ὁ Μέγας  Ἀλέξαν-
δρος εἶχε δάσκαλό του τὸν  Ἀρι-
στοτέλη...». Δὲν δυσκολεύεστε 
ἀσφαλῶς νὰ φανταστεῖτε τί ἔγινε 
στὴν τάξη.  Ἦταν ἡ μία καὶ μόνη 
φορὰ στὰ μαθητικά μου χρόνια 
ποὺ καθηγητὴς μὲ εἶχε «πετά-
ξει» ἀπὸ τὴν αἴθουσα μὲ ὡριαία 
ἀποβολή.  Ἀλλὰ δὲν τὸ κρύβω 
ὅτι ἀκόμη καὶ σήμερα θυμᾶμαι 
μὲ κάποια κρυφὴ περηφάνεια 
αὐτὴν τήν «αὐθάδη» παρέμβα-
ση – ἀντίστασή μου. Κλείνω τὴν 
παρένθεση.

Κάτι ποὺ ἐντυπωσιάζει στὸν  
Ἀριστοτέλη εἶναι ἡ ἀπίστευτη 
σὲ ὄγκο συγγραφική του παρα-
γωγή, ποὺ δὲν ἔχει τὸ ἀνάλογό 
της στὴν παγκόσμια ἱστορία. Θὰ 
φέρουμε ἐδῶ ἕνα παράδειγμα, 
γιὰ νὰ γίνει αἰσθητὸ τὸ μέγεθος 
αὐτῆς τῆς συγγραφικῆς παρα-
γωγῆς: Στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα 
(τὸ 1879) ἀνακαλύφθηκε στὴν  
Ἑρμούπολη τῆς Αἰγύπτου ἕνας 
μοναδικὸς πάπυρος ποὺ περι-
εῖχε τὸ μεγαλύτερο μέρος ἀπὸ 
τὸ χαμένο ἔργο τοῦ  Ἀριστοτέλη  
Ἀθηναίων Πολιτεία.  Ἡ ἀνακάλυ-
ψη αὐτὴ προκάλεσε παγκόσμια 
αἴσθηση, ὅταν ἀνακοινώθηκε τὸ 
1881 στὸ Βερολῖνο, μὲ τὴν πρώ-
τη ἔκδοση νὰ ἀκολουθεῖ δέκα 
χρόνια ἀργότερα. Τὸ ὀγκῶδες 
αὐτὸ ἀριστοτελικὸ σύγγραμμα 
εἶναι ἕνα μόνο ἀπὸ μιὰ σειρὰ 
πραγματειῶν ποὺ εἶχε συγγρά-
ψει ὁ  Ἀριστοτέλης μὲ θέμα τὸ 
πολίτευμα καὶ τὴν ἱστορία δια-
φόρων περιοχῶν.  Ἐπρόκειτο 
γιά... 158 πραγματεῖες, ἀπὸ τίς 
ὁποῖες ἡ  Ἀθηναίων Πολιτεία 
εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἔχει φθάσει στὰ 
χέρια μας.  Ἐπαναλαμβάνω, 158 
πραγματεῖες πάνω στὸ συγκεκρι-
μένο θέμα, ἀπὸ τὶς ὁποῖες δὲν 
σῴζεται παρὰ μία καὶ μόνο, καὶ 

αὐτὴ ἐν μέρει. Χώρια τὰ ἄλλα 
ἔργα του...

Τόσο πολυγραφώτατος ἦταν 
ὁ  Ἀριστοτέλης, ὥστε ἡ συγγρα-
φική του παραγωγὴ μοιάζει νὰ 
ὑπερβαίνει τὰ ἀνθρώπινα μέτρα. 
Τόσο, μάλιστα, ποὺ ἕνας εὐφά-
νταστος Βορειοευρωπαῖος τοῦ 

περασμένου αἰῶνα εἶχε μιά... λο-
γικὴ ἐξήγηση:  Ὁ  Ἀριστοτέλης, 
δίχως ἄλλο, ἦταν... ἐξωγήινος... 
Καὶ ἡ ἀπόδειξη: Δὲν ξέρουμε ὅτι 
ὁ  Ἀριστοτέλης καταγόταν ἀπὸ 
τὰ Στάγειρα τῆς Χαλκιδικῆς;  Ἒ 
λοιπόν, προφανῶς, τὰ Στάγειρα 
εἶχαν ὀνομαστεῖ ἔτσι, ἐπειδὴ οἱ 
κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἔβλεπαν 
ἱπτάμενους δίσκους νά «ἵστανται 
γύρω»...

Ἐτυμολογία τῆς πλάκας, θὰ 
πεῖτε.  Ἀλλὰ ἂς θυμηθοῦμε 
καὶ τὸν Τουργκοὺτ  Ὀζάλ, δια-
τελέσαντα πρόεδρο τῆς γείτο-
νος. Θυμίζουμε ὅτι ὁ  Ὀζάλ, σὲ 
ἐμβριθές «ἱστορικό» του σύγ-
γραμμα τὸ 1986, δὲν δίσταζε 
νὰ ἐμφανίζει ὡς Τοῦρκο ἀκόμη 
καὶ τὸν  Ὅμηρο, ὡς... Σμυρνιό, 
ἄρα καταγόμενο ἀπὸ τὴν Τουρ-
κία, μὲ ἀρχικὸ ὄνομα...  Ὁμέρ – 
ὅπως λέμε,  Ὀμὲρ Βρυώνης...  Ὁ  
Ὀζάλ, λοιπόν, ἔκανε Τοῦρκο καὶ 
τὸν  Ἀριστοτέλη, τοῦ ὁποίου τὸ 
ὄνομα, κατὰ τὴν περισπούδαστη 

ἐτυμολογικὴ προσέγγιση τοῦ 
Τούρκου πολιτικοῦ, παράγεται 
ἀπὸ τό...  Ἀρσλὰν  Ἐφέντη...

Καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ πᾶμε 
ἀκόμη πιὸ πίσω.  Ὁ μεγάλος 
Πέρσης ποιητὴς Φιρδουσί (περ. 
940-1020), ποὺ θεωρεῖται ὁ κο-
ρυφαῖος ποιητὴς ποὺ ἔχει γράψει 

στὴν περσικὴ γλῶσσα καὶ ἕνας 
ἀπὸ τοὺς μεγάλους τῆς παγκό-
σμιας λογοτεχνίας, στὸ ἔπος του 
Σαχναμέ, ποὺ σημαίνει «Βιβλίο 
τῶν Βασιλέων» (ὅπου ἐμφανίζει 
τὸν Μέγα  Ἀλέξανδρο-Σικαντὲρ 
ὄχι ὡς γιό τοῦ Φιλίππου, ἀλλὰ 
ὡς γιὸ τῆς κόρης τοῦ... χριστια-
νοῦ αὐτοκράτορα Φιλίππου, μὲ 
ἕδρα τὸ  Ἀμόριον τῆς Φρυγίας, 
καὶ τοῦ βασιλιᾶ τῆς Περσίας Δα-
ρείου), μνημονεύει καὶ τὸν  Ἀρι-
στοτέλη. Κατὰ τὸν Φιρδουσί, ὁ  
Ἀριστοτέλης ἦταν ἕνας σοφὸς 
βεζύρης, σύμβουλος τοῦ Μεγά-
λου  Ἀλεξάνδρου...

Καὶ ἂς κλείσουμε τὴν ἀναφο-
ρά μας σὲ αὐτὲς τὶς προσπάθειες 
«σφετερισμοῦ» τοῦ  Ἀριστοτέ-
λη μὲ κάτι πολὺ πιὸ πρόσφα-
το. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1993 
εἶχε ὀργανωθεῖ στὸ Κολλέγιο 
Οὐέλλσλεϋ τῆς Μασσαχου-
σέττης διάλεξη μὲ εἰσηγητὴ τὸν 
Γιόζεφ μπὲν Γιοκάνναν, ὁ ὁποῖος 
ἐμφανιζόταν ἀπὸ τοὺς ὑπευθύ-
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Δὲν ὑπάρχει σχεδὸν ἐπιστημονικὸς κλάδος 
ποὺ νὰ μὴν ἔχει θεμελιωτή του τὸν  Ἀριστοτέ-
λη: Λογική,  Ἐπιστημολογία,  Ἠθική, Πολιτική, 
Ψυχολογία, Φυσική, Μεταφυσική,  Ἀστρονο-
μία, Βιολογία, Ζωολογία, Ρητορική, Αἰσθητι-

κή, Θεωρία τῆς Λογοτεχνίας καὶ πολλὲς ἄλλες 
ἐπιστῆμες θεμελιώθηκαν οὐσιαστικὰ ἀπὸ αὐτὸν 

τὸν κολοσσὸ τῆς σκέψης.  
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νους τῆς ἐκδήλωσης ὡς «διακε-
κριμένος αἰγυπτιολόγος».  Ὁ ἐν 
λόγῳ εἰσηγητὴς ἦταν ὑποστη-
ρικτὴς τῆς θεωρίας τοῦ ἀφρο-
κεντρισμοῦ, ποὺ διατυπώθηκε 
στὸ ἔργο τοῦ Μάρτιν Μπερνὰλ 
Μαύρη  Ἀθηνᾶ, σύμφωνα μὲ 
τὴν ὁποία... οἱ ἀρχαῖοι  Ἕλληνες 
εἶχαν πάρει τὸν πολιτισμό τους 
ἀπὸ τὴν  Ἀφρική. Στὴν ὁμιλία 
του, λοιπόν, ὁ Γιοκάνναν ὑπο-
στήριξε ὅτι οἱ ἀρχαῖοι  Ἕλληνες... 
ἔκλεψαν τὸν πολιτισμό τους 
ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, ὅτι ὁ  Ἀριστο-
τέλης μετέβη μαζὶ μὲ τὸν Μέγα  
Ἀλέξανδρο στὴν  Ἀλεξάνδρεια 
καὶ στὴν περίφημη Βιβλιοθήκη 
της, τὴν ὁποία καὶ λεηλάτησε, 

ἐμφανίζοντας τὰ ὅσα ἔκλεψε 
ἀπὸ αὐτὴν ὡς δικά του ἔργα. 
Βεβαίως, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 
ἐρωτήσεων ποὺ ἀκολούθη-
σαν, ἡ Καθηγήτρια Κλασικῶν 
Σπουδῶν στὸ ἐν λόγῳ Κολλέγιο 
Μαίρυ Λέφκοβιτς ἀμφισβήτησε 
ἀνοικτὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ 
Γιοκάνναν, παρατηρώντας ὅτι ὁ  
Ἀριστοτέλης οὐδέποτε ταξίδε-
ψε στὴν Αἴγυπτο, ἀλλά, καὶ νὰ 
εἶχε ταξιδέψει, ἡ Βιβλιοθήκη τῆς  
Ἀλεξάνδρειας ἱδρύθηκε πολὺ 
μετὰ τὸν θάνατο τοῦ  Ἀριστοτέλη 
(ὁ  Ἀριστοτέλης πέθανε τὸ 322 
π.Χ.), καὶ συγκεκριμένα τὸ 300-
290 π.Χ. ἀπὸ τὸν Πτολεμαῖο Α΄ 
τὸν Λάγου τὸν ἐπονομαζόμενο 
Σωτῆρα (ἱδρυτὴ τῆς δυναστεί-
ας τῶν Λαγιδῶν ἢ Πτολεμαίων, 
ποὺ κυριάρχησε στὴν Αἴγυπτο 

γιὰ 300 περίπου χρόνια, μὲ 
τελευταία ἐκπρόσωπό της τὴν  
Ἑλληνίδα βασίλισσα τῆς Αἰγύ-

πτου Κλεοπάτρα). Λεπτομέρει-
ες...  Ὁ Γιοκάνναν ἀρνήθηκε νὰ 
ἀπαντήσει, ἐγκαλώντας τὴ Λέφ-
κοβιτς γιὰ ἐμπάθεια, ρατσισμὸ 
καὶ ἀρνητικὴ στάση ἀπέναντι 
στὶς ἀπόψεις τοῦ μαύρου πλη-
θυσμοῦ...

Ὅλα τὰ παραπάνω δὲν θὰ 
ἔπρεπε ἴσως νὰ προκαλοῦν 
ἐντύπωση.  Ὁ  Ἀριστοτέλης 
εἶναι ἕνα πνευματικὸ μέγεθος 
μὲ παγκόσμια ἀκτινοβολία. Καὶ 
ἂν τὸν ξεχνοῦμε ἐμεῖς, δὲν θὰ 
ἔπρεπε νὰ μᾶς παραξενεύει ὅτι 
βρίσκονται ἄλλοι νὰ τὸν διεκ-
δικήσουν...

Ἂς ἐπανέλθουμε ὅμως στὴν 
ὀγκωδέστατη συγγραφικὴ πα-
ραγωγὴ τοῦ  Ἀριστοτέλη.  Ἤδη 
ἀπὸ τὴν  Ἀρχαιότητα, τὰ ἔργα 
τοῦ  Ἀριστοτέλη διακρίνονταν 

σὲ δύο κατηγορίες: Στὴν πρώ-
τη κατηγορία, τά «ἐξωτερικά», 
ἀνῆκαν τὰ ἔργα ποὺ ὁ  Ἀριστο-
τέλης προόριζε γιὰ ἕνα εὐρύτερο 
ἀναγνωστικὸ κοινό, αὐτὰ δηλα-
δή, θὰ λέγαμε, ποὺ προόριζε γιὰ 
δημοσίευση. Αὐτὰ τὰ ἔργα εἶχαν 
διαλογικὴ μορφή. Στὴ δεύτερη 
κατηγορία, τά «ἐσωτερικά» ἤ 
«ἀκροαματικά», ἀνῆκαν τὰ χει-
ρόγραφα τοῦ ἴδιου τοῦ  Ἀριστο-
τέλη, οἱ σημειώσεις ποὺ εἶχε μα-
ζί του κατὰ τὶς παραδόσεις του. 
Καθὼς τὰ ἔργα αὐτὰ δὲν προο-
ρίζονταν γιὰ ἕνα εὐρύτερο κοι-
νό, ἀλλὰ γιὰ ἀποκλειστικὰ προ-
σωπικὴ χρήση, εἶχαν τὴ μορφὴ 
ἐξαιρετικὰ συμπυκνωμένων 
σημειώσεων, ἀλλὰ καὶ στοιχεῖα 
ἑνὸς πιὸ αὐθόρμητου καὶ ἀφρό-
ντιστου λόγου.  Ἡ εἰρωνεία εἶναι 
ὅτι ὅλα τὰ ἔργα τοῦ  Ἀριστοτέλη 
ποὺ ἔχουμε σήμερα στὴ διάθεσή 
μας ἀνήκουν στὴ δεύτερη κα-
τηγορία!

Ἡ ἱστορία τῶν σημειώσεων 
αὐτῶν τοῦ  Ἀριστοτέλη εἶναι μυ-
θιστορηματική. Καὶ τὸ λέμε αὐτὸ 
χωρὶς καμμία ἀπολύτως ὑπερ-
βολή. Θυμᾶστε τὸ πασίγνω-
στο μυθιστόρημα τοῦ ἐσχάτως 
ἐκδημήσαντος Οὐμπέρτο  Ἔκο 
(1932-2016) μὲ τίτλο Τὸ  Ὄνο-
μα τοῦ Ρόδου (1980), τὸ ὁποῖο, 
παρεμπιπτόντως, ἔχει ὡς θέμα 
του τὴν ἀναζήτηση ἑνὸς χαμένου 
χειρογράφου τοῦ  Ἀριστοτέλη 
σὲ ἕνα μεσαιωνικὸ μοναστήρι 
τῶν Βενεδικτίνων ἐν ἔτει 1327;  
Ὅσοι δὲν ἔχουν διαβάσει τὸ μυ-
θιστόρημα, θὰ ἔχουν πιθανώτα-
τα δεῖ τὴν κινηματογραφική του 
μεταφορὰ τὸ 1986 μὲ σκηνοθέτη 
τὸν Ζάν-Ζὰκ  Ἀνὸ καὶ πρωταγω-
νιστὴ τὸν μεγάλο Σὸν Κόνερι.  Ἒ 
λοιπόν, ἡ πραγματικὴ ἱστορία 
τῶν χειρόγραφων σημειώσεων 
τοῦ  Ἀριστοτέλη ὑπερβαίνει τὴ 
δημιουργικὴ φαντασία ἀκόμη 
καὶ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου  Ἰτα-
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Κάτι ποὺ ἐντυπωσιάζει στὸν  Ἀριστοτέλη εἶναι ἡ 
ἀπίστευτη σὲ ὄγκο συγγραφική του παραγωγή, 
ποὺ δὲν ἔχει τὸ ἀνάλογό της στὴν παγκόσμια 

ἱστορία.
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λοῦ διανοητῆ καὶ συγγραφέα 
Οὐμπέρτο  Ἔκο.

Πόσες ἀλήθεια περιπέτειες 
δὲν πέρασαν τὰ χειρόγραφα 
αὐτὰ τοῦ  Ἀριστοτέλη!  Ὕστερα 
ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ μεγάλου 
φιλοσόφου, πέρασαν στὰ χέρια 
τοῦ Θεόφραστου, μαθητῆ του 
καὶ διαδόχου του στὴν ἡγεσία 
τοῦ Λυκείου. Αὐτός, μὲ τὴ σει-
ρά του, τὰ ἄφησε πεθαίνοντας 
στὸν Νηλέα ἀπὸ τὴ Σκήψη τῆς 
Τρωάδας, τὸν τελευταῖο ἀπὸ 
τοὺς ἐν ζωῇ φίλους τοῦ  Ἀρι-
στοτέλη.  Ὁ Νηλέας ἔφυγε ἀπὸ 
τὴν  Ἀθήνα καὶ ἐγκαταστάθηκε 
στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του στὴν 
Τρωάδα, ὅπου καὶ μετέφερε τὰ 
προσωπικὰ χειρόγραφα τοῦ  
Ἀριστοτέλη. Μετὰ τὸν θάνατο 
καὶ τοῦ Νηλέα, οἱ ἀπόγονοί του 
(οἱ ὁποῖοι δὲν ἦταν ἄνθρωποι μὲ 
παιδεία, ἀλλὰ πάντως φοβόνταν 
μήπως ὁ βασιλιὰς τῆς Περγάμου 
Εὐμένης Β΄ ἔπαιρνε τήν «κληρο-
νομιά» τους γιὰ τὴ βιβλιοθήκη 
ποὺ εἶχε κτίσει, θέλοντας νὰ 
κάνει τὴν Πέργαμο κέντρο τῶν 
γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν)  
ἔκρυψαν τὰ χειρόγραφα τοῦ  
Ἀριστοτέλη σὲ κάποια σπηλιά, 
ὅπου αὐτὰ σχεδὸν καταστρά-
φηκαν ἀπὸ τὴν ὑγρασία.  Ὅταν 
ἀργότερα ἡ Πέργαμος ἔγινε ρω-
μαϊκὴ ἐπαρχία, οἱ ἀπόγονοι τοῦ 
Νηλέα ξέθαψαν ὅσα χειρόγραφα 
εἶχαν ἐπιβιώσει καὶ περὶ τὶς ἀρχὲς 
τοῦ 1ου αἰῶνα π.Χ. τὰ πούλησαν 
σὲ κάποιο  Ἀπελλικῶνα ἀπὸ τὴν 
πόλη Τέω τῆς  Ἰωνίας, ὁ ὁποῖος 
τὰ μετέφερε στὴν  Ἀθήνα καὶ 
ἔκανε τὶς πρῶτες κινήσεις γιὰ τὴ 
διάδοσή τους.  Ὅταν ὅμως τὸ 86 
π.Χ. ὁ Ρωμαῖος Σύλλας κυρίευσε 
τὴν  Ἀθήνα, ἄρχισε γιὰ τὰ πολύ-
παθα χειρόγραφα μιὰ νέα περι-
πέτεια.  Ὁ  Ἀπελλικὼν βρῆκε τὸν 
θάνατο, καὶ ὁ Σύλλας ἔστειλε τὰ 
χειρόγραφα στὴ Ρώμη, ὡς μέρος 
τῆς πλούσιας λείας ἀπὸ τὴν κα-

τάληψη τῆς  Ἀθήνας. Εὐτυχῶς, 
στὴ Ρώμη τὰ χειρόγραφα τοῦ  
Ἀριστοτέλη βρέθηκαν στὰ χέρια 
ἑνὸς μορφωμένου  Ἕλληνα, τοῦ 
Τυραννίωνα (ποὺ εἶχε συλλη-
φθεῖ αἰχμάλωτος, ἀλλὰ ἀπελευ-
θερώθηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ 
φιλέλληνα Λούκουλλου), γιὰ νὰ 
ἐκδοθοῦν τελικὰ ἀπὸ τὸν  Ἕλλη-
να  Ἀνδρόνικο Ρόδιο στὰ τέλη 

τοῦ 1ου αἰῶνα π.Χ.
Ἡ εὐρύτερη κυκλοφορία 

τῶν χειρόγραφων σημειώσεων 
τοῦ  Ἀριστοτέλη ἀντιπροσώπευε 
μιὰ μεγάλη ἀνακάλυψη, ἡ ὁποία 
ὅμως ὁδήγησε καὶ σὲ μιὰ μεγά-
λη... εἰρωνεία. Πράγματι, μέσα 
ἀπὸ αὐτὲς τίς –ἀφρόντιστες σὲ 
κάποια σημεῖα καὶ στριφνές– ση-
μειώσεις, οἱ ἀρχαῖοι μελετητὲς 
τοῦ  Ἀριστοτέλη ἔνιωσαν ὅτι 
μποροῦσαν νά «μποῦν στὸ μυα-
λό» τοῦ μεγάλου φιλοσόφου. 
Τέτοιος ἦταν ὁ ἐνθουσιασμὸς 
ποὺ προκλήθηκε, ποὺ τὰ ἄλλα 
ἔργα τοῦ  Ἀριστοτέλη, αὐτὰ ποὺ 
προορίζονταν γιὰ δημοσίευση 
καὶ γιὰ ἕνα εὐρύτερο ἀναγνω-

στικὸ κοινό, παραμελήθηκαν, 
ἔπαψαν νὰ ἀντιγράφονται καὶ 
πολὺ γρήγορα, πρὶν τὴν αὐγὴ 
τῆς χριστιανικῆς ἐποχῆς, χάθη-
καν ὁριστικά. Καὶ ὅ,τι ἔμεινε καὶ 
ἔχει φθάσει στὰ χέρια μας δὲν 
εἶναι τὰ βιβλία ποὺ ὁ  Ἀριστοτέ-
λης προόριζε γιὰ δημοσίευση, 
ἀλλὰ οἱ... χειρόγραφες σημει-
ώσεις του!

Καὶ ἡ συνέχεια; Δόξα τῷ 
Θεῷ, τὸ τιτάνιο ἐγχείρημα γιὰ τὴ 
διά σωση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 
γραμματείας στὸ Βυζάντιο, ἕνα 
ἀληθινὸ ἔπος, ποὺ δὲν θὰ ἦ ταν 
ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι ἀποτελεῖ 
τὴν κορυφαία ἴσως συνεισφορὰ 
τοῦ Βυ ζα ντί ου στὸν παγκόσμιο 
πολιτισμό, ἐξασφάλισε καὶ τὴν 
ἐπιβίωση τοῦ  Ἀριστοτέλη.

Ὑπάρχει μάλιστα μιὰ λεπτο-
μέρεια ἐν προκειμένῳ ποὺ εἶναι 
ἐντυπωσιακὴ πέρα ἀπὸ κάθε φα-
ντασία:  Ὁ  Ἀριστοτέλης εἶναι ὁ 
τέταρτος σὲ ἀριθμὸ πα ρα δε δο-
μένων ἀπὸ τὸ Βυζάντιο ἑλλη-
νικῶν χει ρογράφων συγγραφέ-
ας, μετὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη, τὸν  

Ὁ  Ἀριστοτέλης εἶναι ὁ τέταρτος σὲ ἀριθμὸ 
πα ρα δε δο μένων ἀπὸ τὸ Βυζάντιο ἑλληνικῶν 
χει ρογράφων συγγραφέας, μετὰ τὴν Καινὴ 

Διαθήκη, τὸν  Ἰω άν νη τὸν Χρυ σό στο μο καὶ τὸν  
Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό. Μετὰ δηλαδὴ τὴν Και-
νὴ Διαθήκη, τὸν  Ἰω άν νη τὸν Χρυσόστομο καὶ 
τὸν  Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό, στὰ μοναστήρια 
τοῦ Βυ ζαν τίου προτιμοῦσαν νὰ ἀντιγράφουν 
ἔργα τοῦ  Ἀρι στο τέ λη! Τέτοια ἦταν ἡ σπουδὴ 

τῶν ἀνώνυμων μοναχῶν καὶ λογίων ποὺ ἐργά-
στηκαν στὰ μοναστήρια τοῦ Βυζαντίου γιὰ τὴ 

διαφύλαξη τῆς κληρονομιᾶς τῆς  Ἀρχαιότητας. 
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Ἰω άν νη τὸν Χρυ σό στο μο καὶ τὸν  
Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό. Μετὰ 
δηλαδὴ τὴν Και νὴ Διαθήκη, τὸν  
Ἰω άν νη τὸν Χρυσόστομο καὶ 
τὸν  Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό, 
στὰ μοναστήρια τοῦ Βυ ζαν τίου 
προτιμοῦσαν νὰ ἀντιγράφουν 
ἔργα τοῦ  Ἀρι στο τέ λη! Τέτοια 
ἦταν ἡ σπουδὴ τῶν ἀνώνυμων 
μοναχῶν καὶ λογίων ποὺ ἐργά-
στηκαν στὰ μοναστήρια τοῦ 
Βυζαντίου γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς 
κληρονομιᾶς τῆς  Ἀρχαιότητας. 

Καὶ αὐτό, μάλιστα, ἐνῷ ὁ 
ἐπικεφαλῆς τῆς παγανιστικῆς 
κοινότητας στὴν  Ἀθήνα τὸν 5ο 
αἰῶνα μ.Χ. καὶ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα 
πρότυπο τῶν νεοπαγανιστῶν 
τῆς ἐποχῆς μας φιλόσοφος 
Πρόκλος, σύμφωνα μὲ τὴ μαρ-
τυρία τοῦ μαθητῆ, βιογράφου 
καὶ θαυμαστῆ του Μαρίνου τοῦ 
Νεαπολίτη, συνήθιζε νὰ λέει ὅτι, 
ἂν εἶχε τὴν ἐξουσία, ἀπὸ ὅλα τὰ 
βιβλία ποὺ ὑπῆρχαν θὰ ἄφηνε 
νὰ κυκλοφοροῦν μόνον οἱ Χαλ-
δαϊκοὶ χρησμοὶ καὶ ὁ πλατωνικὸς 
Τίμαιος, καὶ θὰ ἀφάνιζε ὅλα τὰ 
ἄλλα («Εἰώθει δὲ πολλάκις καὶ 
τοῦτο λέγειν ὅτι “κύριος εἰ ἦν, 
μόνα ἂν τῶν ἀρχαίων ἁπάντων βι-
βλίων ἐποίουν φέρεσθαι τὰ λόγια 
καὶ τὸν Τίμαιον, τὰ δὲ ἄλλα ἠφά-
νιζον ἐκ τῶν νῦν ἀνθρώπων”»).  
Ἔ, δὲν νομίζουμε νὰ ὑπάρχει 
ἐχέφρων ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος 
νὰ μὴν αἰ σθά νε ται ἀνακουφι-
σμένος, ποὺ ὁ Πρόκλος δὲν εἶχε 
τελικὰ αὐτὴ τὴν ἐξουσία.

Ὁ γνήσιος ἐραστὴς τῆς ἑλλη-
νικῆς παιδείας σήμερα ὀ φεί λει 
νὰ νιώθει πρῶτον μὲν εὐγνώ-
μων πρὸς τοὺς χριστιανοὺς γιὰ 
τὸ ἀσύλληπτο ἔρ γο τῆς διάσω-
σης τῆς ἀρχαίας γραμματείας 
ποὺ ἐπετέλεσαν, δεύτερον δὲ 
εὐ τυ χής, ποὺ αὐτὸ τὸ ἔργο ἔπε-
σε στὰ χέρια τῶν χριστιανῶν καὶ 
ὄχι κάποιων σὰν τὸν Πρόκλο ἢ 
τὸν  Ἰουλιανό... Καὶ ὅταν ἀργό-

τερα, μετὰ τὴν ἅλωση, οἱ  Ἕλλη-
νες λόγιοι κατέφυγαν στὴ δυτικὴ 
Εὐρώπη, με τα λαμ πά δευ σαν στὴ 
Δύση τὸ φῶς τοῦ ἑλληνικοῦ πο-
λιτισμοῦ, ποὺ ἐπὶ περισσότερο 
ἀπὸ μία χι λιετία εἶχε διατηρήσει 
ἄσβεστο τὸ Βυζάντιο. Καὶ χάρη 
σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ φῶς τοῦ 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ Δύση 
μπόρεσε νὰ ἀποτινάξει τὸ σκο-
τάδι τοῦ με σαίωνα.

Καὶ γενικά, εἶναι σημαντικὸ 
νὰ καταλάβουμε ὅτι, ἂν ἔχουμε 
σή μερα στὰ χέρια μας ἕνα μεγά-
λο μέρος τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 
γραμ μα τεί ας, ἂν ἔχουμε τὴν 
εὐκαιρία καὶ τὸ προνόμιο νὰ δι-
δασκόμαστε καὶ νὰ μελετᾶμε στὰ 
σχολεῖα καὶ στὰ Πανεπιστήμια 
τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων ποιητῶν, 
ἱστορικῶν καὶ φιλοσόφων, αὐτὸ 
τὸ ὀφείλουμε στὴ γόνιμη σύν-
θεση χριστιανικῆς πίστεως καὶ 
ἑλληνικῆς παιδείας στὸ Βυζά-
ντιο.  Ἂν ἡ ἀνθρωπότητα εἶχε 
συ νει δη το ποι ή σει τὸ χρέος της 
ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνώνυ-
μους ἀνθρώπους ποὺ ἐρ γά στη-
καν στὸ Βυζάντιο γιὰ τὴ διάσωση 
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμμα-
τείας, τότε κά θε Πανεπιστήμιο θὰ 
ὤφειλε νὰ ἔχει στὸν περίβολό 
του ἕνα ἄγαλμα ἢ μνημεῖο ἀφι-
ερωμένο σὲ αὐτούς. 

Ἂς ἐπανέλθουμε ὅμως στὸν  
Ἀριστοτέλη, μὲ ἕνα ἀκόμα ἀνεκ-
δοτολογικὸ στοιχεῖο: Σχετικὰ 
μὲ τὸν θάνατο τοῦ  Ἀριστοτέλη 
ὑπάρχει μιὰ παράδοση. Γνωρί-
ζουμε ὅτι ὁ  Ἀριστοτέλης ἐγκα-
τέλειψε τὴν  Ἀθήνα τὸ 323 π.Χ., 
μὴν ἐπιθυμώντας, ὅπως δήλω-
σε, νὰ ἀφήσει τοὺς  Ἀθηναίους 
νὰ ἐγκληματίσουν γιὰ δεύτερη 
φορὰ εἰς βάρος τῆς φιλοσοφίας, 
ὅπως παλαιότερα μὲ τὸν Σωκρά-
τη (μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μεγά-
λου  Ἀλεξάνδρου, οἱ ὀπαδοὶ τῆς 
ἀντιμακεδονικῆς μερίδας εἶχαν 
ἀποθρασυνθεῖ, καὶ ὁ  Ἀριστοτέ-

λης κινδύνευε νὰ καταδικασθεῖ 
ὡς φιλομακεδόνας). Φεύγοντας 
ἀπὸ τὴν  Ἀθήνα, ὁ φιλόσοφος 
κατέφυγε στὴ Χαλκίδα, στὸ σπίτι 
ποὺ εἶχε ἐκεῖ ἀπὸ τὴ μητέρα του.  
Ἐκεῖ, στὴ Χαλκίδα, ἡ παράδοση 
ἀναφέρει ὅτι ὁ μεγάλος φιλό-
σοφος βρῆκε τὸν θάνατο τὸ 322 
π.Χ. ἀπὸ ἀπελπισία καὶ μελαγχο-
λία. Γιατί ἀπελπισία, γιατί μελαγ-
χολία; Διότι δὲν μποροῦσε νὰ 
βρεῖ τὴν αἰτία τοῦ παλιρροϊκοῦ 
φαινομένου στὸν πορθμὸ τοῦ 
Εὐρίπου...

Βεβαίως, ἡ παράδοση αὐτὴ 
ἐλέγχεται ὡς ἀνακριβής, ἀλλὰ 
ἀποτυπώνει τὴν ἐντύπωση ποὺ 
εἶχε προκαλέσει ἤδη στοὺς 
ἀρχαίους τὸ ἐρευνητικὸ καὶ φι-
λόσοφο (μὲ ὅλη τὴ σημασία τῆς 
λέξεως) πνεῦμα τοῦ  Ἀριστοτέλη. 
Εἶναι τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἐρευνητικὸ 
καὶ φιλόσοφο πνεῦμα ποὺ εἶχε 
κάνει παλαιότερα τὸν Δημόκριτο 
νὰ λέει ὅτι προτιμοῦσε νὰ βρεῖ 
τὴν ἐξήγηση ἑνὸς φυσικοῦ φαι-
νομένου, παρὰ νὰ ἀποκτήσει τὴ 
βασιλεία τῶν Περσῶν («βούλε-
σθαι μᾶλλον μίαν εὑρεῖν αἰτιολο-
γίαν ἢ τὴν Περσῶν οἱ βασιλείαν 
γενέσθαι»).  Ἄν, τώρα, ἐμεῖς σή-
μερα δὲν ἔχουμε τὶς ἴδιες ἀνησυ-
χίες καὶ τὶς ἴδιες προτεραιότητες, 
πολλὰ μπορεῖ ἴσως νὰ φταῖνε 
γι’ αὐτό, ἀλλὰ ἂς γνωρίζουμε 
τοὐλάχιστον τί εἶναι αὐτὸ ποὺ 
ἔκανε τοὺς ἀρχαίους  Ἕλληνες 
νὰ μεγαλουργήσουν, καθὼς καὶ 
τί εἶναι αὐτὸ στὸ ὁποῖο ἐμεῖς δι-
αφέρουμε ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους 
ἡμῶν προγόνους – ὄχι κατὰ τὴν 
καταγωγὴ καὶ τὰ γονίδια, ἀλλὰ 
κατὰ τὶς ἱεραρχήσεις καὶ προτε-
ραιότητές μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Τώρα ποὺ ἔφτασε τὸ καλο-
καίρι, ὅλα ἐμεῖς τὰ δέντρα 
μαζί, ποὺ ἀποτελοῦμε τὸ 

ΔΑΣΟΣ, ἀλλὰ καὶ τὸ καθένα 
ξεχωριστά, ἀποφασίσαμε νὰ σὲ 
θυμηθοῦμε καὶ νὰ σὲ παρακαλέ-
σουμε ἐσένα, ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, 
γιὰ τὰ παρακάτω, ποὺ τυχὸν 
ξέχασες:

Κάθε φορὰ ποὺ ἕνα ἀπὸ ἐμᾶς 
τὰ δέντρα χάνεται, ἐσὺ χάνεις:

–  Ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα δη-
μιουργήματα τοῦ Θεοῦ.

–  Ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα στο-
λίδια τῆς φύσης.

–  Ἕνα σφουγγάρι, ποὺ μὲ 
τὰ φύλλα καὶ τὶς ρίζες του σοῦ 
ἐξασφαλίζει τὸ νερὸ ποὺ σοῦ 
χρειάζεται.

–  Ἕναν ἀπὸ τοὺς καλύτερους 
φίλους σου.

Καὶ ὅμως, κάθε χρόνο, ἑκα-
τομμύρια ἀπὸ μᾶς τὰ δέντρα 
πεθαίνουμε ὄρθια ἀπό:

– Τὴν ἐγκληματικὴ ἀδιαφο-
ρία τὴ δική σου, τοῦ καθενὸς 
ὁμοίου σου, ποὺ πετάει πάνω 
ἢ δίπλα μας τὸ ἀναμμένο του 
τσιγάρο.

– Τὶς φωτιὲς ποὺ ἀνάβουν με-
ρικοὶ τουρίστες, ἀνάμεσά μας ἢ 
κοντά μας, γιὰ νὰ ψήσουν τὸν 
καφέ τους, τὸ φαγητό τους, 
χωρὶς νὰ παίρνουν οὔτε τὰ στοι-
χειώδη προστατευτικὰ μέτρα.

– Τὴ φωτιὰ ποὺ βάζουν ὁρι-
σμένοι ἐμπρηστὲς σκόπιμα, ἀπὸ 
ἐκδίκηση, ἀπὸ συμφέρον.

– Τὰ δηλητήρια ποὺ χύνουν 
ὅλα τὰ ἐργοστάσια, τὰ αὐτοκίνη-
τα κι ὅλες οἱ μηχανὲς ποὺ ἀνα-
κάλυψες ἐσύ, ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, 
γιὰ νὰ κάνεις τὴ ζωή σου πιὸ 
ἄνετη, πιὸ εὐχάριστη.

– Τὸ τσεκούρι τοῦ λαθροϋ-

λοτόμου, τοῦ λαθροβοσκοῦ.
– Τὸ χέρι τοῦ ἀχόρταγου 

ἐκχερσωτῆ.
– Τὴ μπουλντόζα τοῦ ἀδίστα-

κτου οἰκοπεδοφάγου.
Κι ὅλα αὐτά, μὲ μία λέξη, 

αὐτὸς ὁ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ, γίνε-
ται, ὅπως ἰσχυρίζεστε ἐσεῖς οἱ 
ἄνθρωποι, ἀπὸ ἀπροσεξία, ἀπὸ 
ἄγνοια –οἱ ἀφελεῖς–, ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ σκοπιμότητα, ἀπὸ ἀτομικὸ 

συμφέρον, ἀπὸ κακία –οἱ εἰλι-
κρινεῖς–.

Ἀλλὰ μὲ ὁποιονδήποτε τρό-

πο κι ἂν πεθαίνουμε ἐμεῖς τὰ 
δέντρα, καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε 
σκοπό, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἕνα: 
ὅτι ἐμεῖς τὰ δάση, τὰ ἑλληνικὰ 
δάση, οἱ συμπατριῶτές σας, κα-
ταστρεφόμαστε, καὶ ἀφήνουμε 
ὀρφανὰ καὶ χωρὶς παρέα τοὺς 
φίλους μας τὰ βουνά, μὲ τὰ 
ὁποῖα χιλιάδες χρόνια τώρα 
ζοῦμε μαζί, ζοῦμε σφιχταγκα-
λιασμένα.

Ἀφήνουμε ἔρημο τὸ χῶμα, 
τὸ ἑλληνικὸ χῶμα, ποὺ μᾶς 
στηρίζει, ποὺ μᾶς τρέφει καὶ μᾶς 

Ἂν τὸ δάσος μιλοῦσε,  
αὐτὰ θὰ μᾶς ἔλεγε

–  Ἐγὼ εἶμαι ἡ κούνια ποὺ σὲ φιλοξενῶ, ὅταν 
εἶσαι μωρό.

–  Ἐγὼ εἶμαι ἡ στέγη τοῦ σπιτιοῦ σου.
–  Ἐγὼ εἶμαι ἡ καρέκλα ὅπου κάθεσαι.

–  Ἐγὼ εἶμαι τοῦ τραπεζιοῦ σου τὸ σανίδι.
–  Ἐγὼ εἶμαι τὸ κρεβάτι ὅπου ἀναπαύεσαι.

–  Ἐγὼ εἶμαι τὸ χέρι τοῦ ἀλετριοῦ σου.
–  Ἐγὼ σοῦ προσφέρω τὴ ζεστασιὰ τὶς χειμωνιά-

τικες μέρες.
–  Ἐγὼ σοῦ προσφέρω τὴ σκιά μου στὴν κάψα 

τοῦ καλοκαιριοῦ.
–  Ἐγὼ σοῦ προσφέρω τὴν ἐξαιρετικὴ ὀμορφιά 

μου.
–  Ἐγὼ σοῦ προσφέρω τὸ ὀξυγόνο ποὺ ἀναπνέ-

εις καὶ ζεῖς.
–  Ἐγώ, τέλος, θὰ σὲ δεχθῶ καὶ θὰ ἀναπαύσω τὸ 

κορμί σου, ὅταν ἔρθει τὸ τέλος σου.
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φιλοξενεῖ, κι ἔτσι αὐτό, ἀπὸ τὴν 
ἀπογοήτευσή του, τρέχει γρήγο-
ρα πρὸς τὴ θάλασσα νὰ πνιγεῖ, 
νὰ αὐτοκτονήσει.

Μὴν ξεχνᾷς ὅμως, ΑΝΘΡΩ-
ΠΕ ΜΟΥ, ὅτι, ἂν φύγει τὸ χῶμα 
ἀπὸ τὸ βουνό, θὰ ἀναγκαστεῖς 
καὶ ἐσὺ γρήγορα νὰ τὸ ἀκολου-
θήσεις.

Μὲ λίγα λόγια, γιὰ νὰ μὴ γί-
νω καὶ φλύαρο, μὲ τὸν ἕνα ἢ 
τὸν ἄλλο τρόπο, θετικὰ ἢ καὶ 
ἀρνητικὰ ἢ ἀκόμη καὶ μὲ τὴν 
ἀδιαφορία σας, ὅλοι ἐσεῖς οἱ 
ἄνθρωποι εἶστε ὑπεύθυνοι γιὰ 
τὸν ἀφανισμό μας, εἶστε τελικὰ 
ἐγκληματίες ἀπέναντι στὸν ἑαυτό 
σας καὶ στὴν κοινή μας πατρίδα, 
τὴν ΕΛΛΑΔΑ.

Γιὰ νὰ καταλάβεις πόσο χρή-
σιμα καὶ πολύτιμα εἴμαστε ἐμεῖς 
τὰ δέντρα σὲ σένα, ΑΝΘΡΩΠΕ 
ΜΟΥ, ποὺ μὲ τόση ἀσπλαχνία 
καὶ μεγάλη ἐπιπολαιότητα μᾶς 
καταστρέφεις, φτάνει νὰ σοῦ θυ-
μίσουμε ὅτι ἕνας ἀδελφός μας 
πλάτανος 30 χρόνων μέσα σὲ 
μιὰ πόλη, ὅπου ἐσὺ κάθεσαι καὶ 
ἔχεις ὅλα τὰ καλά σου, καθαρίζει 
ἀπὸ τὴ σκόνη καὶ τὰ δηλητήρια 
τόσο ἀέρα, ὅσος χρειάζεται γιὰ 
νὰ ζήσουν τρεῖς συνάνθρωποί 
σου.

Στὴ βιομηχανικὴ ἐποχὴ στὴν 
ὁποία ζοῦμε ὅλοι μας, περισ-
σότερο ὅμως ἐσύ, ΑΝΘΡΩΠΕ 

ΜΟΥ, ποὺ οἱ καμινάδες τῶν 
ἐργοστασίων σκορπίζουν μὲ 
ἀφθονία στὴν ἀτμόσφαιρα κα-
πνοὺς καὶ κάθε εἴδους δηλητή-
ρια, ὄχι ἁπλῶς ἐπιβλαβῆ, ἀλλὰ 
πολὺ ἐπικίνδυνα γιὰ τὴ ζωή σου 
πρῶτα, ὁ καθένας ἀπὸ ἐσᾶς τούς 
«Λογικούς» καί «Μορφωμέ-
νους» πρέπει νὰ καταλάβει τὸν 
ρόλο ποὺ παίζουμε, ἀλλὰ καὶ 
ποὺ μελλοντικὰ θὰ παίξουμε, 
ἐμεῖς τὰ δέντρα, σὰν πνεύμονες 
καὶ σὰν φίλτρα τῆς ἀτμόσφαι-
ρας, στὶς πόλεις καὶ στὰ χωριὰ 
ὅπου ζεῖτε.

Πρέπει νὰ τὸ βάλεις καλὰ 
στὸ μυαλό σου ἐσύ, ΑΝΘΡΩΠΕ 
ΜΟΥ, ὅτι ἐγὼ τὸ ΔΑΣΟΣ χωρὶς 
ἐσένα θὰ μπορέσω νὰ ἐπιζήσω, 
ὅσο καὶ νὰ μὲ πολεμήσεις, ἐσὺ 
ὅμως χωρὶς ἐμένα δὲν θὰ μπο-
ρέσεις νὰ ζήσεις. Θὰ ἀφανιστεῖς, 
γιατί:

–  Ἐγὼ εἶμαι ἡ κούνια ποὺ 
σὲ φιλοξενῶ, ὅταν εἶσαι μωρό.

–  Ἐγὼ εἶμαι ἡ στέγη τοῦ σπι-
τιοῦ σου.

–  Ἐγὼ εἶμαι ἡ καρέκλα ὅπου 
κάθεσαι.

–  Ἐγὼ εἶμαι τοῦ τραπεζιοῦ 
σου τὸ σανίδι.

–  Ἐγὼ εἶμαι τὸ κρεβάτι ὅπου 
ἀναπαύεσαι.

–  Ἐγὼ εἶμαι τὸ χέρι τοῦ ἀλε-
τριοῦ σου.

–  Ἐγὼ σοῦ προσφέρω τὴ ζε-

στασιὰ τὶς χειμωνιάτικες μέρες.
–  Ἐγὼ σοῦ προσφέρω τὴ 

σκιά μου στὴν κάψα τοῦ καλο-
καιριοῦ.

–  Ἐγὼ σοῦ προσφέρω τὴν 
ἐξαιρετικὴ ὀμορφιά μου.

–  Ἐγὼ σοῦ προσφέρω τὸ 
ὀξυγόνο ποὺ ἀναπνέεις καὶ ζεῖς.

–  Ἐγώ, τέλος, θὰ σὲ δεχθῶ 
καὶ θὰ ἀναπαύσω τὸ κορμί σου, 
ὅταν ἔρθει τὸ τέλος σου.

Γι’ αὐτό, ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, σὲ 
παρακαλῶ ὁλόθερμα:

– Μὴν πετᾷς τὸ τσιγάρο σου 
ἀναμμένο, ὅταν βρίσκεσαι κοντὰ 
ἢ ἀνάμεσά μας.

– Μὴν ἀνάβεις φωτιὰ ἀνάμε-
σα ἢ κοντά μας, χωρὶς νὰ πάρεις 
τὰ κατάλληλα μέτρα.

Γιατὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐχθρούς 
μου, αὐτὸς ποὺ φοβᾶμαι περισ-
σότερο εἶναι ἡ ΦΩΤΙΑ.

Δὲν νομίζω ὅτι σοῦ ζητάω 
πολλά.

Λοιπόν, ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ, 
ἄκουσε τὴ θερμή μου παρά-
κληση καί

ΑΓΑΠΗΣΕ ΜΕ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ 
ΜΕ, ΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΣ, καὶ 
ἐγὼ θὰ σὲ εὐγνωμονῶ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣ. ΚΟΥΡΤΗΣ
Διάκονος τοῦ Βουνοῦ 

καὶ τοῦ Δάσους
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Μιὰ νέα μελέτη μᾶς δίνει 
καθαρὴ μαρτυρία ὅτι ἡ 
τηλεόραση εἶναι κακὴ 

γιὰ παιδιὰ ἡλικίας 2 μηνῶν ἕως 
4 χρονῶν.  Ἡ ἔρευνα ἔδειξε ὅτι 
οἱ γονεῖς δὲν μιλοῦν τόσο πολὺ 
στὰ νήπια παιδιά τους, ὅταν ἡ τη-
λεόραση εἶναι ἀναμμένη. Αὐτὸ 
ἐμποδίζει τὴν ἱκανότητα τοῦ παι-
διοῦ νὰ μάθει τὴ γλῶσσα.

«Κάθε λέξη ποὺ προφέρεται 
σ’ ἕνα μωρὸ εἶναι σημαντική», 
λέει ὁ Dr Dimitri Christakis, δι-
ευθύνων ἐρευνητὴς τοῦ Insti-
tute Seattle Children’s Research 
( Ἰνστιτοῦτο Παιδικῆς  Ἔρευνας 
τοῦ Σηὰτλ στὴν  Ἀμερική).

Ἡ ἀπόκτηση τῆς γλώσσας 
ἀρχίζει ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα τῆς 
ζωῆς τοῦ παιδιοῦ. Τὸ νὰ ἀκούει 
τὸ παιδὶ λέξεις ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ 
τὸ φροντίζουν θέτει τὰ θεμέλια 
τῆς ἀνάπτυξης τῆς γλώσσας.

Ἡ μελέτη ἔγινε σὲ 329 παι-
διὰ ἡλικίας ἀπὸ 2 μηνῶν ἕως 
4 χρονῶν. Σὲ μὴ καθορισμένες 
ἡμέρες, τὰ παιδιὰ φοροῦσαν 
μιὰ συσκευὴ audio-recording, 
ἡ ὁποία κατέγραφε κάθε τι ποὺ 
ἄκουγαν ἢ τοὺς ἔλεγαν. Μιὰ 
ἀνάλυση αὐτῶν ποὺ κατεγρά-
φοντο ἀπεκάλυψε ὅτι κάθε ἐπι-
πλέον ὥρα ἔκθεσης στὴν τηλεό-
ραση ὁδηγοῦσε στὴν ἐλάττωση 
περίπου 770 λέξεων ποὺ τὸ 

παιδὶ ἄκουγε ἀπὸ ἕναν ἐνήλικα 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πορείας 
τῆς καταγραφῆς.  Ἡ παρουσία 
μιᾶς τηλεόρασης σὲ λειτουργία 
ἐπενεργοῦσε περιοριστικὰ στὰ 
παιδιά, τὰ ὁποῖα ἐπρόφεραν λι-
γώτερες λέξεις ἢ ἤχους, ὅπως 
ga-ga ἢ goo-goo.

Οἱ ἐρευνητὲς γράφουν στὴν 
ἐφημερίδα Archives of Pediatric 
and Adolescent Medicine (Ἀρχεῖα 
Παιδιατρικῆς καὶ Νεανικῆς  Ἰα-

τρικῆς): «Μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς 
τὶς ἐλαττώσεις ὠφείλοντο στὸ 
ὅτι τὰ παιδιὰ ἀφήνονταν μόνα 
τους μπροστὰ στὴν τηλεόραση, 
ἢ ἀντανακλοῦσαν καταστάσεις 

στὶς ὁποῖες οἱ μεγάλοι, ἂν καὶ 
παρόντες, ἀφαιροῦντο ἀπὸ τὴν 
ὀθόνη καὶ δὲν πρόσεχαν τὸ παι-
δί τους».

Ὁ Dr Christakis ὑποστηρίζει 
ὅτι «πολλοὶ γονεῖς κάνουν λά-
θος νὰ πιστεύουν ὅτι τὸ νὰ πα-
ρακολουθοῦν τὰ παιδιά τους 
τηλεόραση τὰ βοηθάει». Τὰ ἀπο-
τελέσματα τῆς μελέτης δείχνουν 
καθαρὰ ὅτι «ὅταν ἡ τηλεόραση 
εἶναι ἀναμμένη, γονεῖς καὶ παι-

διὰ ἀλληλεπιδροῦν λιγώτερο, 
ὄχι περισσότερο, καὶ τὰ παιδιὰ 
μαθαίνουν περισσότερα μὲ τὴ 
ζωντανὴ παρουσία τῶν γονέων 
ἢ αὐτῶν ποὺ τὰ φροντίζουν, 
παρὰ ἀπὸ τὴν τηλεόραση».

Συμπερασματικά, «ὁ πλοῦτος 
τῆς γλώσσας τοῦ παιδιοῦ ἐλατ-
τώνεται μὲ τὴν παρουσία μιᾶς 
τηλεόρασης σὲ λειτουργία, δι-
ότι αὐτὴ ἐμποδίζει τὴν ὁμιλία, τὰ 
παιδιὰ μιλοῦν λιγώτερο, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς μιλοῦν λιγώτερο» 
(Globe Life, June 4, 2009).

(ἀπόδοση  
ἀπὸ ἀγγλικὸ κείμενο)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Μιὰ ἐνδιαφέρουσα μελέτη

«Πολλοὶ γονεῖς κάνουν λάθος νὰ πιστεύουν ὅτι 
τὸ νὰ παρακολουθοῦν τὰ παιδιά τους τηλεόρα-
ση τὰ βοηθάει». Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης 
δείχνουν καθαρὰ ὅτι «ὅταν ἡ τηλεόραση εἶναι 
ἀναμμένη, γονεῖς καὶ παιδιὰ ἀλληλεπιδροῦν 
λιγώτερο, ὄχι περισσότερο, καὶ τὰ παιδιὰ μα-

θαίνουν περισσότερα μὲ τὴ ζωντανὴ παρουσία 
τῶν γονέων ἢ αὐτῶν ποὺ τὰ φροντίζουν, παρὰ 

ἀπὸ τὴν τηλεόραση».
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Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἡ  
Ἑλλάδα ὑπῆρξε τὸ λίκνο 
τοῦ πολιτισμοῦ. Γι’ αὐτὸ 

πρέπει νὰ εἴμαστε περήφανοι.  
Ἀρκεῖ κανεὶς νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ 
Μουσεῖο Μπενάκη (ἀρχαιο-
λογικὰ εὑρήματα, ἀντικείμενα 
ἀξίας, ἀργυρὰ καὶ χρυσὰ σκεύη, 
κοσμήματα, πίνακες ζωγραφικῆς 
κ.ἄ.).

Ὅπως δείχνουν  ὅμως τὰ 
πράγματα, στὶς μέρες μας αὐτὴ 

ἡ ἐξέλιξη τῆς τέχνης ἀναστέλ-
λεται.  Ἀλλὰ καὶ τὰ γράμματα 
παρουσιάζουν μιὰ κάμψη, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ κινδυνεύου-
με νὰ χάσουμε ἀκόμα καὶ τὴν 
ταὐτότητά μας, ἰδίως στὸ θέμα 
τῆς γλώσσας· γιατὶ αὐτὴ εἶναι 
ποὺ καθορίζει τὴν ταὐτότητα 
ἑνὸς λαοῦ.

Μὲ τὸν ξενόγλωσσο μι-
μητισμὸ καταφέραμε νὰ λη-
σμονήσουμε βασικὰ στοιχεῖα 
τῆς γλώσσας μας. Σπουδάσα-
με μὲ ἐπιμέλεια δύο καὶ τρεῖς 
γλῶσσες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ 
μάθουμε σωστὰ οὔτε τὴ δική 
μας. Φτάσαμε νὰ φορτώσουμε 

τὴν καθομιλουμένη μὲ στοιχεῖα 
ξενόγλωσσα.  Ἀκόμα καὶ ἡ ἁπλῆ 
καθαρεύουσα σχεδὸν λησμο-
νήθηκε.

Καὶ εὐτυχῶς, πρὸς τὸ πα-
ρόν, καταλαβαίνουμε ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο. Δὲν ξέρουμε ὅμως ἂν 
σὲ λίγα χρόνια θὰ χρειαζόμαστε 
διερμηνέα, ὥστε νὰ καταλαβαί-
νουμε τοὺς νεωτέρους.

Ἂς ἔρθουμε τώρα νὰ δοῦμε 
καὶ σὲ τί ἄλλο εἴμαστε πρῶτοι 

ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες. Στὴν  Ἰατρι-
κή, τὴ Φιλοσοφία, τὰ Μαθη-
ματικά, ἐμεῖς δώσαμε τὰ φῶτα 
καὶ στοὺς ἄλλους λαούς.  Ἐξ 
ἄλλου, πολλὰ ἐπιτεύγματα τῆς 
σύγχρονης  Ἰατρικῆς ἔρχονται 
νὰ ἐπαληθεύσουν τὰ ὅσα εἶχε 
προείπει ὁ  Ἱπποκράτης ἐδῶ καὶ 
2.500 χρόνια περίπου (460-377 
π.Χ.).  Ἕλληνας λοιπὸν ἔβαλε καὶ 
τὰ θεμέλια τῆς  Ἰατρικῆς.

Ἀλλὰ καὶ στὴν ποίηση ὁ  
Ὅμηρος, ὁ Πίνδαρος, ὁ  Ἡσιό-
δος, στὸ θέατρο ὁ Αἰσχύλος, ὁ 
Σοφοκλῆς, εἴμαστε πρῶτοι. Στὰ 
γράμματα ὁ Πλάτων, ὁ  Ἀρι-
στοτέλης, ὁ Θουκυδίδης καὶ 

τόσοι ἄλλοι ὑπῆρξαν οἱ ἀκρο-
γωνιαῖοι λίθοι τοῦ οἰκοδομι-
κοῦ συμπλέγματος ποὺ λέγεται 
ἑλληνικὴ γνώση καὶ ἑλληνικὸς 
πολιτισμός.

Στὴ θέση ὅμως τοῦ ὡραίου 
–γιατὶ ὁ  Ἕλληνας ὑπῆρξε λεπτὸς 
ἐκτιμητὴς τοῦ ὡραίου– ἔχουμε 
σήμερα –ἐκτὸς μερικῶν περι-
πτώσεων– κάποια ἐξαμβλώματα 
τῆς τέχνης, ποὺ ἐμεῖς τὰ ἔχουμε 
ἀναγάγει σὲ τέχνη.

Ἕνας σύγχρονος ἐπιστήμων, 
καθηγητὴς τῆς  Ἰατρικῆς, ὁ  
Ἀθανάσιος  Ἀβδραμίδης, ἔγρα-
φε στὸν Κόσμο τῆς  Ἑλληνίδος, 
περιοδικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ 
ὅπου ὑπάρχει πολιτισμὸς ἀνὰ 
τὴν ὑφήλιο: « Ὁ καλλιτέχνης 
δημιουργεῖ, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει 
διάρκεια στὸ στιγμιαῖο, γιὰ νὰ 
καταστήσει αἰώνιο τὸ παρόν. Τὸ 
καλὸν κἀγαθὸν εἶναι καὶ γιὰ 
τὸν καλλιτέχνη.  Ὅταν ἡ τέχνη 
ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸ κοινὸ ἢ τὸ 
προσβάλλει, δὲν δικαιοῦται νὰ 
λέγεται τέχνη».

Ἐμεῖς λοιπὸν οἱ  Ἕλληνες, ὡς 
πρῶτοι διδάξαντες, δὲν θὰ πρέ-
πει νὰ στραφοῦμε σὲ ἐκεῖνα ποὺ 
μᾶς ἔδωσαν κάποιοι πρωτοπό-
ροι, ὥστε νὰ φέρουμε ἐπάξια τὸν 
τίτλο τοῦ λεπτοῦ ἐκτιμητῆ τοῦ 
ὡραίου;  Ἐξ ἄλλου, θὰ κριθοῦμε 
ἀνάλογα μὲ τὸ κατὰ πόσον θὰ 
ἀξιοποιήσουμε τὸ τάλαντο ποὺ 
μᾶς ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τὸν Δημιουρ-
γό μας.

Τὸν πρῶτο βέβαια λόγο τὸν 
ἔχουν τὰ γράμματα, γιατὶ πρῶτ’ 
ἀπ’ ὅλα σ’ ἕνα λαὸ ἐκεῖνο ποὺ 
μετράει εἶναι ὁ πολιτισμός.  Ἕνας 
σύγχρονος ἀκαδημαϊκός, ὁ Νι-
κόλαος  Ἀρτεμιάδης, σὲ ὁμιλία 
του ἰσχυρίζεται ὅτι στὴν πρό-
οδο ἑνὸς λαοῦ μετράει πρῶτ’ 

Ἡ πολιτισμική μας κληρονομιά

Μὲ τὸν ξενόγλωσσο μιμητισμὸ καταφέραμε 
νὰ λησμονήσουμε βασικὰ στοιχεῖα τῆς γλώσ-
σας μας. Σπουδάσαμε μὲ ἐπιμέλεια δύο καὶ 

τρεῖς γλῶσσες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ μάθουμε 
σωστὰ οὔτε τὴ δική μας. Φτάσαμε νὰ φορτώ-
σουμε τὴν καθομιλουμένη μὲ στοιχεῖα ξενό-
γλωσσα.  Ἀκόμα καὶ ἡ ἁπλῆ καθαρεύουσα 

σχεδὸν λησμονήθηκε.
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ἀπ’ ὅλα ὁ πολιτισμός, καὶ μετὰ 
ἡ οἰκονομία.  Ἡ παιδεία εἶναι ἡ 
ὑποδομὴ στὴν ὁποία θὰ στη-
ρίξουμε τὴν οἰκονομία.  Ἕνας 
ἀγράμματος λαὸς πῶς ν’ ἀνέβει 
οἰκονομικά;

Οἱ ἀξίες περνοῦν σήμερα 
ἀπαρατήρητες καὶ θεωρεῖται 
ὅτι ξεχάστηκαν, ὅμως δὲν ξεπε-
ράστηκαν. Οἱ ἀξίες ἦταν καὶ θὰ 
παραμείνουν ἀναλλοίωτες στὸν 
χρόνο.

Ἂς κάνουμε λοιπὸν μιὰ ἀνα-
δρομὴ στὴν ἀρχαιότητα, γιὰ 
ν’ ἀναφερθοῦμε σ’ ἐκεῖνα τὰ 
ὑψηλὰ ἀναστήματα ποὺ δόξα-
σαν τὴν  Ἑλλάδα.

Ὁ  Ὅμηρος (8ος αἰ.), ὅπως 
γνωρίζουμε, ἔγραψε τὴν  Ἰλιάδα 
καὶ τὴν  Ὀδύσσεια. Τὰ ὁμηρικὰ 
ἔπη ἔχουν μεταφραστεῖ σὲ ὅλες 
σχεδὸν τὶς γλῶσσες, καθὼς καὶ 
στὴν ἑλληνικὴ δημοτικὴ ἀπὸ 
τοὺς Πολυλᾶ,  Ἐφταλιώτη, Καζα-
ντζάκη, Κακριδῆ κ.ἄ.  Ἡ παράδο-
ση ποὺ λέει ὅτι ὁ  Ὅμηρος ἦταν 
ἐκ γενετῆς τυφλὸς δὲν πρέπει 
νὰ εὐσταθεῖ, γιατὶ στὸ ἔργο του 
ὑπάρχει λεπτομερὴς παρατήρη-
ση τῆς φύσης.  Ὑπῆρξε βαθὺς 
γνώστης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς 
καὶ ἀσύγκριτος παρατηρητὴς τῆς 
φύσης καὶ τοῦ κόσμου.  Ὁ θαυ-
μασμὸς γιὰ τὰ ἔπη τοῦ  Ὁμήρου 
διατηρήθηκε ἀναλλοίωτος ἀπὸ 
τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὶς μέρες 
μας, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ  Ὅμηρος δι-
δάσκεται σ’ ὅλα σχεδὸν τὰ σχο-
λεῖα τῆς Εὐρώπης. Θεωρεῖται ὁ 
μεγαλύτερος ποιητὴς τῶν αἰώ-
νων. 

Ὁ  Ἡσίοδος (730-680 π.Χ.) 
θεωρεῖται ὁ πατέρας τῆς διδα-
κτικῆς ποίησης. Τὰ κυριώτερα 
ἀπὸ τὰ ἔργα του εἶναι ἡ Θεογο-
νία καὶ τὸ  Ἔργα καὶ  Ἡμέραι. 

Ὁ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος (με-
ταξὺ 580/570-496 π.Χ.), θεολό-
γος, φυσικὸς καὶ μαθηματικός, 
ταξίδεψε στὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν 
Περσία, ὅπου διεύρυνε τοὺς 
ὁρίζοντες τῶν γνώσεών του. 
Στὸν Κρότωνα ἐπιβλήθηκε ὡς 

ἐπιστημονικὴ αὐθεντία. Χαρα-
κτηριστικὴ εἶναι ἡ πρόταση μὲ 
τὴν ὁποία μιλοῦσαν γι’ αὐτὸν 
οἱ μαθητές του: «Αὐτὸς ἔφα» 
(Αὐτὸς εἶπε). Πίστευε ὅτι ἡ ψυχὴ 
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀθάνατη, 
καὶ μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή της ἀπὸ 
τὸν Θεὸ ξέπεσε σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ 
διαδοχικὲς γεννήσεις καὶ θανά-
τους γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐπιστροφή 
της στὸν Θεό. Θεωροῦσε ὅτι τὰ 
πάντα μποροῦν νὰ νοηθοῦν μὲ 
ἀριθμούς, καὶ σὲ πολλοὺς ἀπ’ 
αὐτοὺς ἀπέδιδε μιὰ μυστικιστικὴ 
σημασία. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐπι-
νόησε τὴ μουσικὴ κλίμακα.  Ὁ 

Πυθαγόρας ἄσκησε σημαντικὲς 
ἐπιδράσεις καὶ μετὰ τὴν ἀρχαιό-
τητα. Εἰδικώτερα κατὰ τὴν περί-
οδο τοῦ Μεσαίωνα, οἱ ἰδέες του 
ἐπηρέασαν τὴ δυτικοευρωπαϊκὴ 
σκέψη, καὶ μάλιστα ὁ Κοπέρνι-
κος τὸν θεωροῦσε πρόδρομό 
του.

Ὁ  Ἐμπεδοκλῆς ὁ  Ἀκρα-
γαντῖνος (495-435 π.Χ.), προ-
σωκρατικὸς φιλόσοφος, εἶναι 
ὁ τελευταῖος προσωκρατικός. 
Διατύπωσε τὴ διδασκαλία του 
ἔμμετρα.  Ἔμμεσα ἐπηρέασε τὸν 
Πλάτωνα καὶ τὸν  Ἀριστοτέλη.  
Ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἐπιδράσεις 
του στοὺς Βιργίλιο καὶ  Ὁράτιο.

Ὁ  Ἡράκλειτος ὁ  Ἐφέσιος 
(περ. 540-480 π.Χ.) ἦταν κορυ-
φαῖος φιλόσοφος τοῦ ἀρχαίου 
κόσμου καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγα-
λοφυέστερους στοχαστὲς ὅλων 
τῶν ἐποχῶν. Φέρεται γόνος βα-
σιλικῆς οἰκογένειας, ἐξ οὗ καὶ ἡ 

παράδοση ὅτι ἦταν αὐτοδίδα-
κτος δὲν εὐσταθεῖ.  Ὑπάρχουν 
πολλὲς ἱστορίες ἀνεκδοτολο-
γικοῦ χαρακτῆρα γύρω ἀπὸ τὸ 
ὄνομά του. Οἱ σύγχρονοί του 
τὸν θεωροῦν γλωσσικὴ μεγα-
λοφυΐα.  Ἔγραψε ἕνα βιβλίο 
Περὶ φύσεως.  Ἡ ὑπόθεση ὅτι ὁ  
Ἡράκλειτος διετύπωνε τὶς σκέ-
ψεις του μὲ ἀσάφεια, ἀπὸ φόβο 
μήπως διωχθεῖ γιὰ τὶς θρησκευ-
τικές, κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς 
ἰδέες του, δὲν ἰσχύει, γιατὶ οἱ 
ἰδέες του εἶναι διατυπωμένες 
ἀπροκάλυπτα. Τὸ ρητό του 
«τὰ πάντα ῥεῖ» εἶναι γνωστό.  Ὁ  

Ἡράκλειτος ἐπηρέασε τὸν Δημό-
κριτο, τόν «ἀπὸ σκηνῆς φιλόσο-
φο» Εὐριπίδη, ἀκόμα καὶ τοὺς 
θεωρητικοὺς ἰατρούς, ἰδιαίτερα 
τὸν  Ἱπποκράτη.

Ὁ Σωκράτης (470-399 π.Χ.) 
εἶναι ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους 
φιλοσόφους τῆς  Ἀρχαίας  
Ἑλλάδας. Δὲν θέλησε ποτὲ νὰ 
συμμετάσχει στὴν πολιτικὴ ζωή, 
γιατί, ὅπως ἔλεγε, αὐτὸ τοῦ ὑπα-
γόρευε τὸ δαιμόνιό του.  Ἀπὸ 
τὴν πολιτεία κατηγορήθηκε ὅτι 
δὲν πίστευε στοὺς θεοὺς τῆς πό-
λης καὶ διέφθειρε τοὺς νέους.  Ὁ 
Σωκράτης ἰσχυριζόταν ὅτι δὲν 
μποροῦμε νὰ εἴμαστε βέβαιοι 
γιὰ τὴ δική μας ἀλήθεια, πρὶν τὴ 
φέρουμε ἀντιμέτωπη μὲ τὶς ἀλή-
θειες τῶν ἄλλων· γιατὶ ἡ ἀλήθεια 
εἶναι μία γιὰ ὅλους.  Ἔδινε μά-
λιστα βαρύτητα στὴ γνώμη τῶν 
ὀλίγων, καὶ ὄχι τῶν πολλῶν· 
γιατὶ λίγοι εἶναι αὐτοὶ τῶν ὁποί-

Ἐμεῖς λοιπὸν οἱ  Ἕλληνες, ὡς πρῶτοι διδάξα-
ντες, δὲν θὰ πρέπει νὰ στραφοῦμε σὲ ἐκεῖνα 

ποὺ μᾶς ἔδωσαν κάποιοι πρωτοπόροι, ὥστε νὰ 
φέρουμε ἐπάξια τὸν τίτλο τοῦ λεπτοῦ ἐκτιμητῆ 

τοῦ ὡραίου;
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ων βαρύνει ἡ γνώμη. Πίστευε 
μάλιστα ὅτι καλύτερο εἶναι νὰ 
ὑφίστασαι ἀδικία, παρὰ νὰ δια-
πράττεις ἀδικία. Αὐτὸ δικαιολο-
γεῖ τὴν ἐπίμονη ἄρνησή του νὰ 
ἀποφύγει τὴν καταδίκη. Τὸ ὅτι 
πίστευε σὲ ἕνα Θεὸ φανερώνεται 
ἀπ’ τὰ λόγια του: «Θὰ συνεχίσε-
τε νὰ κοιμᾶστε τὸν πνευματικὸ 
θάνατο, μέχρις ὅτου ὁ Θεὸς σᾶς 
στείλει κάποιον ποὺ θὰ σᾶς λυ-
τρώσει». Θεωρήθηκε γι’ αὐτὸ 
πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Πλάτων (427-347 π.Χ.), 
ἱδρυτὴς τῆς ὁμωνύμου  Ἀκα-

δημίας, φιλόσοφος, παιδαγω-
γός, πολιτικὸς καὶ μαθηματικός. 
Κατὰ τὸν Πλάτωνα, ἡ ψυχὴ εἶναι 
ἀθάνατη. Τὸ σῶμα γι’ αὐτὴν 
εἶναι σὰν φυλακή, στὴν ὁποία 
πέφτει ἐξ αἰτίας παλαιῶν σφαλ-
μάτων καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία πρέ-
πει νὰ ἀπελευθερωθεῖ, γιὰ νὰ 
ζήσει στὸν καθαρό, ἐπουράνιο 
κόσμο.  Ὁ Πλάτων πίστευε στὶς 
θεραπευτικὲς ἰδιότητες τῆς μου-
σικῆς. Αὐτὸ φανερώνεται ἀπὸ 
μία πρόταση: «Μουσικὴν ποίει 
καὶ ἐργάζου». Στὸ ἔργο του Πο-
λιτεία ἀναλύει τὴ σωστὴ μορφὴ 
πολιτεύματος ποὺ πρέπει νὰ 
ἔχει μιὰ πόλη.  Ἀσχολήθηκε μὲ 
ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς φιλοσο-
φίας.  Ἔλεγε ὅτι ὁ κόσμος ποὺ 
βλέπουμε γύρω μας δὲν εἶναι 

ὁ πραγματικός, ἀλλὰ προέρχε-
ται ἀπὸ κάποιες μορφὲς χωρὶς 
σῶμα καὶ ὕλη, αἰώνιες.

Ὁ Δημόκριτος (5ος – 4ος αἰ. 
π.Χ.) ἦταν σύγχρονος τοῦ Σω-
κράτη.  Ὑπῆρξε μακροβιώτατος 
καὶ πολυταξιδεμένος.  Ὁ Δημό-
κριτος στηρίζει τὶς θέσεις του 
στὴ λογικὴ γνώση τοῦ καλοῦ, 
ποὺ εἶναι ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς. 
Οἱ θέσεις του αὐτὲς ἐνέπνευσαν 
ἀργότερα τὴ φιλοσοφία τοῦ  
Ἐπίκουρου.  Ὁ Νίτσε θεώρησε 
τὸν Δημόκριτο ὡς τὸν πρῶτο 
χειραφετημένο ἄνθρωπο ἀπὸ 

τὸν φόβο τῶν θεῶν καὶ ὡς τὸ 
πρότυπο τῆς μακαριότητας.

Ὁ  Ἀριστοτέλης ὁ Σταγειρί-
της (384-322 π.Χ.) γιὰ πολλοὺς 
ἦταν τὸ μεγαλύτερο πνεῦμα 
ὅλων τῶν ἐποχῶν. Σπούδασε 
φιλοσοφία στὴν  Ἀκαδημία Πλά-
τωνος, ποὺ βρισκόταν τότε σὲ 
ἀκμή.  Ἦταν ἱδρυτὴς τῆς Περιπα-
τητικῆς σχολῆς. Πίστευε σὲ ἕνα 
τέλειο ὄν, τὸν Θεό.  Ὁ Πλάτωνας 
τὸν ἀποκαλοῦσε «τὸ μυαλό». 
Τὰ ἔργα τοῦ  Ἀριστοτέλη καλύ-
πτουν ὅλες τὶς ἐπιστῆμες, ἀπὸ τὴ 
Ζωολογία καὶ τὴ Φυσικὴ μέχρι 
τὴν Πολιτικὴ καὶ τὴν  Ἠθική.

Ὁ  Ἡρόδοτος (484-425 π.Χ.) 
ἦταν ἱστορικός, ὁ «πατέρας τῆς  
Ἱστορίας». Τὸ ἔργο του διακρί-
νεται γιὰ μιὰ πλαστικὴ χάρη καὶ 

φρεσκάδα.  Ἀναφερόταν στὰ 
ἐνδοξότερα γεγονότα τῆς ἱστο-
ρίας μας.

Ὁ  Ἱπποκράτης (460-377 
π.Χ.), ὁ θεμελιωτὴς τῆς  Ἰατρικῆς, 
εἶχε δάσκαλο τὸν πατέρα του. 
Τὸ μεγάλο του ἐπίτευγμα ἦταν 
ἡ χειρουργική, στὴν ὁποία χρη-
σιμοποιοῦσε ἐργαλεῖα δικῆς του 
ἐπινόησης. Στὸν ὅρκο του περι-
λαμβάνεται ἡ πρόταση: «Δὲν θὰ 
ἐμποδίσω τὶς γυναῖκες νὰ συλ-
λάβουν καὶ δὲν θὰ τὶς βοηθήσω 
νὰ κάνουν ἔκτρωση».

Ἔχουμε ἀκόμα καὶ πολλὰ με-
γάλα ὀνόματα στὸν χῶρο τῶν 
γραμμάτων, ὅπως ὁ Αἰσχύλος 
(525-456 π.Χ.), ποὺ θεωρεῖται ὁ 
μέγιστος τῶν τραγικῶν, καὶ ὁ Σο-
φοκλῆς (496-406 πΧ.), τραγικὸς 
καὶ αὐτός.  Ἀνάμεσα στὰ ἔργα 
του ξεχωρίζουν ἡ  Ἀντιγόνη, ὁ 
Οἰδίπους τύραννος, ὁ Οἰδίπους 
ἐπὶ Κολωνῷ καὶ ἡ  Ἠλέκτρα. 
Στὴν  Ἀντιγόνη μάλιστα ἀφή-
νει ἕνα βαθὺ νόημα νὰ βγαίνει 
ἀπὸ τὴ φράση: «γεννήθηκα γιὰ 
ν’ ἀγαπῶ, ὄχι γιὰ νὰ μισῶ».

Ἄλλος σπουδαῖος τραγικὸς 
ποιητής, ὁ Εὐριπίδης (485-406 
π.Χ.), εἶχε δεχθεῖ ἐπιρροὲς ἀπὸ 
τὸν Σωκράτη.  Ἀπὸ τὰ καλύτερα 
ἔργα του εἶναι ἡ Μήδεια καὶ ἡ  
Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι. Τὰ θρησκευ-
τικὰ πιστεύω του ἦταν ἀντίθετα 
πρὸς τὸ δωδεκάθεο. Πίστευε ὅτι 
τὸ θεῖο πρέπει νὰ χαρακτηρίζεται 
ἀπὸ ἠθικότητα, κάτι ποὺ ἔλειπε 
ἐντελῶς ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς 
ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς.

Ὁ Θουκιδίδης (περ. 455-399 
π.Χ.) εἶναι ὁ κορυφαῖος ἱστορι-
κός. Τὸ ἔργο του χαρακτηρίζεται 
ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ διδάγματά του, 
χρήσιμα στοὺς πολιτικούς. 

Ὁ  Ἐπίκουρος (341-270 π.Χ.) 
ἦταν φιλόσοφος, ποὺ ἡ μελέτη 
τοῦ ἔργου του ἄρχισε ἀμέσως 
μετὰ τὸν θάνατό του καὶ ἐπηρέ-
ασε τοὺς Βιργίλιο,  Ὁράτιο, Κικέ-
ρωνα, Σενέκα, Μᾶρκο Αὐρήλιο, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς μεταγενέστερους 
Σπινόζα, Νεύτωνα, Λάιμπνιτς, 

Τὸν πρῶτο βέβαια λόγο τὸν ἔχουν τὰ γράμμα-
τα, γιατὶ πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα σ’ ἕνα λαὸ ἐκεῖνο ποὺ 
μετράει εἶναι ὁ πολιτισμός.  Ἕνας σύγχρονος 
ἀκαδημαϊκός, ὁ Νικόλαος  Ἀρτεμιάδης, σὲ 

ὁμιλία του ἰσχυρίζεται ὅτι στὴν πρόοδο ἑνὸς 
λαοῦ μετράει πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα ὁ πολιτισμός, καὶ 
μετὰ ἡ οἰκονομία.  Ἡ παιδεία εἶναι ἡ ὑποδομὴ 

στὴν ὁποία θὰ στηρίξουμε τὴν οἰκονομία.  Ἕνας 
ἀγράμματος λαὸς πῶς ν’ ἀνέβει οἰκονομικά;
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Βολταῖρο, Ντιντερό.
Ὁ Μέγας  Ἀλέξανδρος 

(356-323 π.Χ.) ἦταν ὁ βασικὸς 
συντελεστὴς τῆς διάδοσης τοῦ 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας στὰ βάθη 
τῆς  Ἀνατολῆς καὶ σὲ βάρβα-
ρους λαούς. Δάσκαλο εἶχε τὸν  
Ἀριστοτέλη, ποὺ τοῦ δίδαξε 
λογοτεχνία, φιλοσοφία, ἰατρι-
κή.  Ὅταν πέθανε, ἄφησε τὴν 
αὐτοκρατορία του, ὅπως εἶπε, 
«τῷ κρατίστῳ», κάτι ποὺ εἶχε 
ὡς ἀποτέλεσμα σκληρὲς καὶ 
μακρόχρονες διαμάχες ἀνάμε-
σα στοὺς ἐπιγόνους του.  Ἀπό-
σπασμα ὅρκου τοῦ Μεγάλου  
Ἀλεξάνδρου, ποὺ δόθηκε σὲ 
συμπόσιο ἀξιωματούχων κάθε 
φυλῆς,  Ἑλλήνων, Περσῶν, Μή-
δων κ.ἄ.  Ὁ ὅρκος ἀρχίζει: «Σᾶς 
εὔχομαι, τώρα ποὺ τελειώνουν 
οἱ πόλεμοι, νὰ εὐτυχήσετε μὲ τὴν 
εἰρήνη.  Ὅλοι οἱ θνητοὶ ἀπὸ δῶ 
καὶ πέρα θὰ ζήσουν σὰν ἕνας 
λαός. Νὰ θεωρεῖτε τὴν οἰκου-
μένη πατρίδα σας, μὲ κοινοὺς 
νόμους, ὅπου θὰ κυβερνοῦν οἱ 
ἄριστοι, ἀνεξαρτήτως φυλῆς. 
Δὲν μ’ ἐνδιαφέρει ἡ καταγωγὴ 
τῶν πολιτῶν. Τοὺς καταμερίζω 
μὲ ἕνα μόνο κριτήριο: τὴν ἀρε-
τή.  Ἂν ποτὲ παρουσιαστοῦν 
διαφορές, δὲν θὰ καταφύγετε 
στὰ ὅπλα, παρὰ θὰ τὶς λύσετε 
εἰρηνικά. Τὸν Θεὸ δὲν πρέπει 
νὰ τὸν νομίζετε ὡς αὐταρχικὸ 
κυβερνήτη, ἀλλὰ κοινὸ Πατέρα 
ὅλων.  Ἀπὸ μέρους μου, θε-
ωρῶ ὅλους ἴσους· λευκοὺς καὶ 
μελαμψούς». Μὲ τὸν ὅρκο αὐτὸ 
ὁ Μέγας  Ἀλέξανδρος θεωρή-
θηκε ἀπὸ τὸν Φώτη Κόντογλου 
πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Πλούταρχος (45-120 μ.Χ.) 
εἶναι συγγραφέας τοῦ ὁποίου τὰ 
συγγράμματα εἶναι σχετικὰ μὲ 
τὴ μεταφυσική, ἱστορία, πολιτι-
κή, ἀστρονομία, φυσική, ἰατρι-
κή, μουσική, κι ἀποτελοῦν ἕνα 
θησαυρὸ πληροφοριῶν.  Ἀπὸ 
τὰ ἔργα του ἔχει ἐμπνευσθεῖ ὁ 
Σαίξπηρ. Οἱ βιογραφίες του (Βί-

οι Παράλληλοι) εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 
ξεχωριστὰ ἔργα τῆς παγκόσμιας 
λογοτεχνίας.  Ἐπηρέασαν μάλι-
στα ἕνα εὐρὺ κοινὸ στὰ χρόνια 
τοῦ Μεσαίωνα, τῆς  Ἀναγέννη-
σης, ἀλλὰ καὶ μεταγενέστερα.  
Ἀνάμεσα στοὺς θαυμαστές του 
ἦταν ὁ Ναπολέων, ὁ Σίλλερ καὶ 
ὁ Ρουσσώ.

Ὁ  Ἐπίκτητος (55-135 μ.Χ.) 
ἔδωσε τὸ βάρος τῆς σκέψης του 
στὴν προσπάθεια γιὰ λύτρωση 
ἀπὸ τὴν καταδυνάστευση τῶν 
παθῶν καὶ γιὰ τὴν ἐπιδίωξη τῆς 
εὐτυχίας. Χαρακτηρίστηκε ὡς ὁ 
ἀπόστολος τῆς ἐσωτερικῆς ἐλευ-
θερίας.  Ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς του 
καὶ θαυμαστές του σπουδαιότε-
ρος ἦταν ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτο-
ρας Μᾶρκος Αὐρήλιος.

Ἕνα δεῖγμα τοῦ πῶς σκέπτο-
νται οἱ ἄλλοι λαοὶ γιὰ μᾶς δί-
νει τὸ ἀκόλουθο ποίημα, ποὺ 
ἀποδίδεται στὸν Γερμανὸ ποιητὴ 
Σίλλερ (1759-1805):

«Καταραμένε  Ἕλληνα, 
ὅπου καὶ νὰ γυρίσω τὴ σκέ-

ψη μου, ὅπου καὶ νὰ στρέψω τὴν 
ψυχή μου, ἐσένα βλέπω, ἐσένα 
βρίσκω...

Λαχταρῶ Τέχνη, Ποίηση, Θέ-
ατρο,  Ἀρχιτεκτονική, ἐσὺ εἶσαι 
μπροστά, πρῶτος, ἀξεπέραστος!

Ἀναζητῶ  Ἐπιστήμη, Μαθη-
ματικά, Φιλοσοφία,  Ἰατρική, ἐσὺ 
εἶσαι ὁδηγὸς καὶ ἀνυπέρβλητος!

Διψῶ γιὰ Δημοκρατία,  Ἐντι-
μότητα καὶ  Ἰσότητα, ἐσὺ εἶσαι 
μπροστά μου ἀμίμητος καὶ ἀσυ-
ναγώνιστος!

Καταραμένε  Ἕλληνα, καταρα-
μένη γνώση.

Γιατί νὰ σὲ ἀγγίξω;
Γιὰ νὰ αἰσθανθῶ πόσο μικρὸς 

εἶμαι, ἄσημος, ἀσήμαντος;
Γιατί δὲν μὲ ἀφήνεις στὴ δυ-

στυχία μου καὶ στὴν ἀνεμελιά 
μου;».

ΑΝΝΑ ΚΑΤΙΚΑ

Στὸν  Ἅγιο 
Φανούριο

Τώρα ποὺ σὲ εἶδα,  Ἅγιε,
φοβᾶμαι μὴ σὲ χάσω.
Σὲ συνάντησα μέσα
στὴν ἔρημο μπερδεμένο
μὲ τὶς πιὸ καυτερὲς 
ἀχτίδες τοῦ κόσμου.
Ἐσένα, τὴν πιὸ τρυφερὴ
ἀχτίδα τοῦ κόσμου,
μὲ τὸν κόκκινο μανδύα σου
βουτηγμένο στὴ
σκόνη τῆς ἐρήμου,
κι ἐμᾶς ὅλους γύρω σου
νὰ σοῦ ζητᾶμε!
Νὰ σοῦ ζητᾶμε!
Νὰ σοῦ ζητᾶμε!
Εἶσαι παιδί, καθὼς
οἱ  Ἅγιοι. Πιὸ παιδὶ
ἀπὸ τὰ παιδιά.
Γι’ αὐτὸ μᾶς δίνεις!
Μᾶς δίνεις! Μᾶς δίνεις,
καὶ χαμογελᾷς.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Ὁ  Ἰησοῦς προσκαλεῖ, καὶ ἡ 
πρόσκλησίς του πέφτει 
στὸ κενό: οἱ ἄνθρω-

ποι εἶναι ἀπασχολημένοι.  Ὁ 
Οὐρανὸς καλεῖ τὴ γῆ, καὶ στὸ 
οὐράνιο τηλέφωνο φθάνει τὸ 
σῆμα τοῦ κατειλημμένου. Οἱ 
ἄνθρωποι μιλοῦν, ἐμπορεύο-
νται, παντρεύονται, καὶ ὅλες οἱ 
γραμμὲς εἶναι ὑπερφορτωμένες. 
Τὸ σῆμα τοῦ  Ἰησοῦ δὲν μπορεῖ 
νὰ φθάσει στὰ αὐτιὰ τῶν ἀνθρώ-
πων.

Τὸ μήνυμα τοῦ  Ἰησοῦ θἄχει 
πάντα νὰ παλέψει μὲ τὴν ἀδι-
αφορία τοῦ ἀνθρώπου. Σήμε-
ρα τὸ ἕνα, αὔριο τὸ ἄλλο, καὶ 
μεθαύριο τὸ κάθε τι θὰ γίνεται 
ἀφορμὴ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ 
νὰ μὴν ἀποδέχονται τὴν κλήση 
τοῦ  Ἰησοῦ.  Ὁ Χριστὸς θὰ μένει 
χρόνια, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρες 
γενεὲς καὶ ἐποχὲς ἔξω ἀπὸ τὴν 
πόρτα, χτυπώντας καὶ περιμέ-
νοντας μάταια κάποιος νὰ τοῦ 
ἀνοίξει. Κανένας ἐπισκέπτης 
δὲν περιφρονεῖται τόσο ὅσο ὁ  
Ἰησοῦς.

Στὰ θέματα αὐτὰ ὁ  Ἰησοῦς 
καταλήγει, διαγράφοντας ἕνα 
τραγικὸ τέλος: «Οὐδεὶς τῶν 
ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημέ-
νων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου» 
(Λουκ., ιδ΄ 24). Καὶ παρ’ ὅλα 
αὐτά, καὶ οἱ σημερινοί «χριστια-
νοί» κεκλημένοι συνεχίζουν ν’ 
ἀπαντοῦν μὲ ἀδιαφορία στὴν 
κλήση τοῦ Οὐρανοῦ.

Τί σημαίνει αὐτό; Φανερώνει 
τὴ βαθιὰ διαφθορὰ τῆς ἀνθρώ-
πινης φύσεως, ποὺ μόνο ὁ 
θάνατος καὶ ἡ  Ἀνάστασις τοῦ 
Χριστοῦ θὰ μπορέσει τελικὰ νὰ 
ἀνορθώσει καὶ νὰ ἀποκαταστή-
σει.

«Σὰν παιδὶ θέλω νὰ μπῶ στὴ 

συνοδεία ποὺ πορεύεται πρὸς τὸ 
δεῖπνό Σου. Δὲν θέλω ἐκεῖ παρὰ 
μιὰ ταπεινή, φτωχή, πολὺ μικρὴ 
θεσούλα. Κύριε, ἄσε νὰ μπῶ, 
ἐμένα τὸν ἀνάξιο, ἐμένα, ποὺ 

τόσες φορὲς δὲν ἀπάντησα στὸ 
κάλεσμά Σου».

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Ἀνύποπτά μου μπῆκες στὸν κῆπο τῆς παιδικότητάς μου
καὶ ἔγινες ὁ Κηπουρός του...
Καὶ ὄχι μόνο... σὲ μιὰ ἄκρη του ἔγινες καὶ Περιβολάρης!!!
Δὲν ἄφησες τίποτα νὰ μὴ φυτρώσει... νὰ μαραθεῖ... 
νὰ μὴν ἀνθίσει... καί,
Εἶναι φορὲς στά “τώρα”, στὸ μεγάλωμά μου,
ποὺ κτυπᾷς τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς μου,
γιὰ ν’ ἀκουμπήσεις σ’ αὐτὴ μικροὺς εὐωδιαστοὺς καρπούς...
Ἀνέλπιστα Δῶρα στὴ φτασμένη ὡριμότητά μου
ἀπὸ τὸ κάρπισμα τῶν σπόρων ποὺ δώρισες στὸ γέννημά μου...
Ἀνάρια καὶ πού, μοῦ στέλνεις εὐωδιασμένη μιὰ πνοή Σου
ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ πνεύματός Σου... μὰ τό “εἶναί” μου
ταξιδεύει σὲ δικούς Σου ὁρίζοντες.

Ε.Μ.

Ὁ Κηπουρός!

Ἡ πρόσκλησις τοῦ  Ἰησοῦ

Τὸ μήνυμα τοῦ  Ἰησοῦ θἄχει πάντα νὰ παλέψει 
μὲ τὴν ἀδιαφορία τοῦ ἀνθρώπου. Σήμερα τὸ 

ἕνα, αὔριο τὸ ἄλλο, καὶ μεθαύριο τὸ κάθε τι θὰ 
γίνεται ἀφορμὴ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μὴν 
ἀποδέχονται τὴν κλήση τοῦ  Ἰησοῦ.  Ὁ Χριστὸς 
θὰ μένει χρόνια, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρες γενεὲς 
καὶ ἐποχὲς ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα, χτυπώντας καὶ 
περιμένοντας μάταια κάποιος νὰ τοῦ ἀνοίξει. 
Κανένας ἐπισκέπτης δὲν περιφρονεῖται τόσο 

ὅσο ὁ  Ἰησοῦς.
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Οἱ καλοκαιρινὲς διακοπὲς εἶναι πιὰ πρὸ τῶν 
πυλῶν, ὅρος ἀπαράβατος καὶ καθιερωμένος. Τὰ 
πράγματα ἦταν καλά, ὅταν δὲν ὑπῆρχε «κρίση».  
Ἀλλὰ τώρα τί γίνεται; Τέλειωσαν τὰ σχολεῖα, καὶ 
τὰ παιδιὰ τὸ θεωροῦν αὐτονόητο, καὶ δὲν σηκώ-
νουν κουβέντα ἐπ’ αὐτοῦ – στὸ θέμα δηλαδὴ τῶν 
διακοπῶν. 

Πῶς νὰ τὸ 
λύσει ὁ καημέ-
νος ὁ γονιός, 
ποὺ βλέπει τὴν 
ἀναγκαιότητα νὰ 
πάει κάπου νὰ 
ξεκουραστεῖ ὅλη 
ἡ οἰκογένεια, 
καὶ ὄχι μόνον 
τὰ παιδιά; Παίρ-
νει λοιπὸν χαρτὶ 
καὶ μολύβι καὶ 
γράφει «ἔσοδα», 
πρᾶγμα περίπου 
στάνταρ ,  κα ί 
«ἔξοδα», ὑπερυ-
ψωμένα λόγῳ δι-
ακοπῶν. Τί γίνε-
ται τότε; Εὐτυχῶς 
ποὺ ὑπάρχει τὸ 
κομπιοῦτερ καὶ 
τὸ ἴντερνετ. Καὶ 
δῶσ’ του ψάξιμο. 
Γιὰ ξενοδοχεῖα 
δὲν γίνεται λόγος – φωτιὰ καὶ λαύρα. Μήπως εἶναι 
πιὸ προσιτὰ τὰ ἐνοικιαζόμενα δωμάτια; σκέφτεται.  
Ἄστα, κι αὐτὰ δὲν εἶναι καλύτερα. Λέει ὁ πατέρας:  
Ἂν δὲν φτάνουν τὰ λεφτὰ γιὰ θάλασσα, μήπως νὰ 
σκεφτοῦμε νὰ πᾶμε σὲ βουνό, ποὺ ἔχει καὶ καθαρὸ 
ἀέρα; Φωνὲς καὶ κακὸ τὰ παιδιά. Καὶ δὲν ἔχουν 
καὶ ἄδικο!  Ἄ, εὐτυχῶς ὑπάρχει κάποια συγγενής, 
ποὺ μένει κοντὰ σὲ θάλασσα. Ξεχασμένη λίγο, 
ἀλλὰ στὴν ἀνάγκη τὰ πικρὰ γλυκά, ποὺ λένε. Κι 
ἀρχίζουν τὰ τηλεφωνήματα. Καὶ δὲν συμπίπτουν οἱ 
ἡμερομηνίες τῆς ἀδείας μὲ αὐτὲς τὶς ὁποῖες μπορεῖ 
ἡ συγγενής.  Ἔ, ἔτσι τοὐλάχιστον λέει, γιατὶ τότε θὰ 

πᾶνε τὰ παιδιά της.
Κι ἀρχίζει ἡ μείωση τῶν ἡμερῶν, ἀπὸ δέκα σὲ 

βδομάδα. Καὶ πάλι γκρίνια. Και συζητιέται τὸ μέ-
ρος στὸ ὁποῖο θὰ πᾶνε. Νὰ εἶναι ἥσυχο καὶ ὄχι 
κοσμικό.  Ἀλλὰ ἄλλο θέλουν τὰ παιδιά. Κι ὁ ταλαί-
πωρος πατέρας ξανασκύβει στοὺς λογαριασμούς, 
μήπως ἔχει γίνει κανένα λάθος μὲ τά «σύν» καὶ τά 

«πλήν».  Ἀκό-
μη, φοβᾶται 
μήπως, μέχρι 
νἄρθει ἡ ὥρα 
τῶν διακοπῶν, 
θὰ ἔχει μειωθεῖ 
ἀκόμη περισσό-
τερο ὁ μισθός.

Ἀλλὰ τί λέω 
τώρα; Μὰ ἔτσι, 
δυστυχῶς, δὲν 
βλέπουν  ο ἱ 
ἄνθρωποι τὰ 
πράγματα; Για-
τί ὅμως νἄμα-
στε ἀπαισιό-
δοξοι, καμιὰ 
φορὰ γίνονται 
καὶ θαύματα! 
Καὶ καθὼς σκε-
φτόταν ἔτσι ὁ 
ἄνθρωπος, μέ-
σα ἀπὸ τὰ χαρ-
τιὰ ποὺ κοίταζε 

ἔπεσε μιὰ κιτρινισμένη κάρτ-ποστὰλ μὲ δυὸ βαρ-
κοῦλες δίπλα στὴ θάλασσα. Χαμογέλασε, ἔκλει-
σε τὰ μάτια του καὶ φαντάστηκε τριγύρω νἆναι ἡ 
οἰκογένειά του καὶ τὰ παιδιά του νὰ παίζουν στὴ 
θάλασσα καὶ στὴν ἄμμο, κι ἀναγάλλιασε ἡ ψυχή 
του...

 Πάντως ἐγώ, παρ’ ὅλα αὐτά, εὔχομαι σ’ 
ὅλους μας νὰ τὰ καταφέρουμε καὶ νὰ πᾶμε κά-
που, νὰ ξεκουραστοῦμε, γιὰ νἄχουμε κουράγιο 
ν’ ἀντιμετωπίσουμε ὅ,τι δύσκολα φέρει ἡ ζωὴ στὸ 
μέλλον – καὶ μακάρι νὰ μὴν ὑπάρξουν τέτοια...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Ὁ προϋπολογισμὸς  
τῶν διακοπῶν
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Διακοπές

Εἶμαι φανατικὰ κατὰ τοῦ χα-
μένου χρόνου.

Μᾶς τὸ λέει τόσο σοφὰ ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος: «ἐξαγορα-
ζόμενοι τὸν καιρόν» ( Ἐφεσ., ε΄ 
16· Κολ., δ΄ 5).

Καὶ βέβαια πρέπει νὰ ἀλλά-
ξουν οἱ ρυθμοὶ καὶ οἱ ἀσχολίες 
αὐτὸν τὸν περιπόθητο μῆνα τῶν 
διακοπῶν.  Ἀλλιῶς, πῶς θὰ ξε-
κουραζόμαστε;  Ὄχι νὰ τρέχουμε 
ἀπ’ τὸ πρωῒ ὣς τὸ βράδυ ὅπως 
τὸν ὑπόλοιπο χρόνο, ἀλλὰ ὄχι 
καὶ ἀπόλυτη ἀπραξία. 

Μὰ εὐλογημένη, θὰ μοῦ 
πεῖτε, καλοκαιριάτικα θυμή-
θηκες τό «χρόνου φείδου»; Κι 
ὅμως, ὅλα συνδυάζονται. 

Ἀνάμεσα σὲ δύο θαλασσι-
νοὺς περιπάτους, ἂς διαβάσω 
λίγο. Τί ἀνεξάντλητος θησαυρὸς 
αὐτὰ τὰ βιβλία! Ποικιλία θεμά-
των.  Ὁπωσδήποτε, κάτι θὰ βρεῖ 
ὁ καθένας ποὺ νὰ τὸν ἐνδιαφέ-
ρει. 

Ἂς ἀφιερώσω, ἐπίσης, λίγη 
ὥρα νὰ γράψω αὐτὲς τὶς ἐπι-
στολές, ποὺ ξέρω ὅτι τὶς περι-

μένουν, καὶ ὅλο τὶς ἀναβάλλω. 
Ἴσως στὸν τόπο ὅπου πα-

ραθερίζω ὑπάρχει λαογρα-
φικὸ μουσεῖο ἢ ἀρχαιολογικὸς 
χῶρος.

Καὶ γιατί τάχα δὲν θὰ ἔπρεπε, 
μετὰ ἀπὸ τόσες ὧρες ἀνάπαυσης 
στὴν ἀμμμουδιά, νὰ καθίσω νὰ 
καταστρώσω τὸ πρόγραμμα τοῦ 
χειμῶνα;  Ἴσως, μὲ τόση ἠρεμία, 
νὰ κάνω καὶ κάποια θετικὴ σκέ-
ψη γιὰ κάποιες ἀλλαγές, μὲ ὅ,τι 
σημαίνει αὐτό.  Ἀπὸ τὸ νὰ ἀλλά-
ξω κουρτίνες, ἀπὸ τὸ νὰ φυτέψω 
ἄλλο εἶδος φυτῶν στὴ ζαρντι-
νιέρα, μήπως εὐδοκιμήσουν 
καλύτερα, ὣς τὸ νὰ δοκιμάσω 
νὰ ἀντιμετωπίσω κάτω ἀπὸ νέο 
πρῖσμα ἕναν δύστροπο, ποὺ γιὰ 
εἰδικοὺς λόγους δὲν μπορῶ νὰ 
ἀποφύγω.

Διακοπὲς γιὰ τὴ χαρά μας, 
καὶ πῶς ἀλλιῶς, ἀλλὰ ὄχι «σκο-
τώνοντας τὸν καιρό», ὅπως τό-
σο παραστατικὰ συνηθίζουμε 
νὰ χαρακτηρίζουμε τὸ ἄσκοπο 
ξόδεμα τῶν ὡρῶν.

Ξεκούραση ναί, ἀνάπαυση 
ναί, σπατάλη χρόνου ὄχι!

Καλὲς διακοπές!

Θαλασσινό

Κάθε φορὰ ποὺ κύματα
φιλοῦν τὴν ἀμμουδιὰ καὶ φεύ-
γουν,
τὴ λύπη μου ἐλαφρώνουν.

Κάθε φορὰ ποὺ ὁ ἥλιος 
στραφταλίζει στὰ νερά,
λάμπουν κι οἱ ἐλπίδες μου,
ὁράματα καὶ ὄνειρα...

Κάθε φορὰ ποὺ τὸ φεγγάρι
σκορπίζει ἀσήμια ἁπλόχερα
στὸν μαῦρό σου καθρέφτη,
ἀκούω φωνὴ μέσα μου:
Ξέχνα ὅσα σὲ πίκραναν,
προχώρα κι ἔχεις δρόμο...

Θάλασσά μου,
κάθε φορὰ ποὺ σ’ ἀντικρίζω,
δοξάζω τὸν Θεό,
τὶ ποὺ σὲ χάρισε σὲ μᾶς,
δροσιᾶς ἀνάσα στὴ ζωή μας.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Σὲ γνωρίσαμε τότε· πρὶν ἀπὸ 
χρόνια, ἐκεῖνο τὸ φθινόπωρο 
στὴ Σύρα. Τότε πού, πληγωμένοι 
καὶ κυνηγημένοι ἀπὸ σκληρὴ 
δοκιμασία τῆς ζωῆς, εἴπαμε νὰ 
ξαποστάσουμε γιὰ λίγο ἐδῶ· νὰ 
πάρουμε ἀνάσα παρηγοριᾶς· νὰ 
μπαλώσουμε τὰ ξεσκισμένα τῆς 
ψυχῆς μας ποδήματα. 

Καὶ βρέθηκες μπροστά μας 
ἐσύ, ποὺ ἅπλωσες χέρι καρδιᾶς 
στοργικό· ποὺ μᾶς πρόσφερες 
ψωμὶ καὶ νερὸ γιὰ τὴν πεῖνα καὶ 
τὴ δίψα τῆς ψυχῆς μας· ποὺ μᾶς 
ἔδωσες ἐλπίδα, κουράγιο καὶ 
δύναμη.

Καὶ σὲ πιστέψαμε· ἤσουν 
τόσο ἀληθινός. Καὶ πήραμε δύ-
ναμη ἀπὸ τὰ λόγια σου· ἤσουν 
τόσο δυνατός.  Ἀλήθεια, ποιὸς 
νὰ μᾶς τὄλεγε τότε πὼς σὲ σένα, 
ποὺ ὁ Θεὸς ἔστειλε στὸν δρόμο 
μας, ἔμελλε νὰ ἀκουμπήσουμε 
ὅλο τὸ φορτίο τῆς ψυχῆς μας· 
ὅλο τὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη μας... 
ἐκεῖνες τὶς δύσκολες ὧρες.

Καὶ τὄκανες μὲ τόση χαρά· μὲ 
τόση ὑπομονὴ καὶ θέληση, σὰν 
νἄμασταν δικά σου παιδιά.  Ἔτσι 
νιώθαμε· ἔτσι μᾶς ἔκανες ἐσὺ νὰ 
νιώθουμε.

Καὶ ἔγινες ὁ πατέρας μας· ὁ 
πραγματικός μας πατέρας· ποὺ 
μοιραζόμασταν μαζὶ χαρὲς καὶ 
λύπες· ποὺ εἶχε πάντοτε μιὰ 
λύση ἕτοιμη νὰ δώσει στὸ κάθε 
πρόβλημά μας.

Καὶ ἤσουν ἐσὺ ἀργότερα ποὺ 
πρῶτος εὐχήθηκες καὶ εὐλόγη-
σες τὰ ἄλλα παιδιὰ ποὺ μᾶς χά-
ρισε ὁ Θεός· ποὺ γέλασες καὶ 
ἔπαιξες μαζί τους· ποὺ τὰ κρά-
τησες μὲ πατρικὴ στοργὴ στὴν 
εὐλογημένη ἀγκαλιά σου. Καὶ 
ἤσουν ἐσὺ ποὺ τοὺς χάρισες, 
μαζὶ μὲ τὰ πρῶτα παιχνίδια τους, 

τὰ πρῶτα ζεστὰ χαμόγελά σου.
Πατέρα Γρηγόριε, λένε συνή-

θως γιὰ ἐκείνους ποὺ φεύγουν 
λόγους ὅπως «γίναμε φτωχό-
τεροι» ἤ «ὁ θάνατός σου μᾶς 
ἄφησε δυσαναπλήρωτο κενό».  
Ὅμως ἐμεῖς, τὰ παιδιά σου, τὰ 
πνευματικά σου παιδιά, ὅσοι 
εἴχαμε τὴν τύχη νὰ σὲ γνωρίσου-
με καλὰ καὶ νὰ σὲ ἀγαπήσουμε, 
δὲν θὰ τὸ ποῦμε αὐτό. Δὲν θὰ 
ποῦμε ποτὲ ὅτι γίναμε φτωχοὶ 
ἢ φτωχότεροι, γιατὶ τὸν πλοῦτο 
τῆς καρδιᾶς σου, ποὺ ἁπλόχερα 
σκόρπιζες σὲ ὅσους σὲ πλησία-
ζαν, δὲν μπορεῖ καμμία ἐκδημία 
νὰ μᾶς τὸν ἀφαιρέσει· νὰ μᾶς τὸν 
πάρει πίσω. Εἶναι δικός μας, καὶ 
δικός μας πάντα θὰ μείνει. Εἶναι 
δικός μας, καὶ πλούσιοι θὰ νιώ-
θουμε, κάθε φορὰ ποὺ τὰ λό-
για καὶ τὶς συμβουλές σου μέσα 
ἀπὸ τὴν καρδιά μας –ἐκεῖ ποὺ τὶς 
ἔχουμε φυλάξει– θὰ ἀντλοῦμε.

Τί κι ἂν δὲν σὲ βλέπουμε 
μετὰ τὴν κοίμησή σου; Τὰ μάτια 
τῆς ψυχῆς μας μπροστά μας θὰ 
σὲ φέρνουν, κάθε φορὰ ποὺ ἡ 
θύμησή μας θὰ σὲ ἀναζητᾷ.

Δυὸ λόγια μόνο· λόγια 
φτωχὰ καὶ λίγα, ὅσα τούτη 
τὴ στιγμὴ μπορεῖ ἡ καρδιὰ νὰ 
ψελλίσει γιὰ κεῖνον τὸν μικρό-
σωμο, τὸν ταπεινό, τὸ ἀθόρυβο, 
τὸν σιωπηλὸ πνευματικὸ πατέ-
ρα, ποὺ τὴ ζωή του ὁλόκληρη 
ἀνάλωσε στὸ ἱερὸ θυσιαστήριο, 
ἀλλὰ καὶ στὸ θυσιαστήριο τῆς 
ζωῆς τοῦ κάθε πονεμένου καὶ 
κουρασμένου ποὺ ζητοῦσε τὴν 
πατρική του βοήθεια. Καὶ εἴμα-
στε σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε τού-
τη τὴ θυσία, ποὺ κράτησε τόσο 
πολύ, ὅσο καὶ οἱ μέρες τῆς ζωῆς 
του πάνω στὴ γῆ.

Κάποιοι τὸν εἶπαν «ἀδαμάντι-

νο χαρακτῆρα», κι ἄλλοι «χρυ-
σό».  Ὅμως ἐμεῖς μὲ ὅλη μας τὴν 
ψυχὴ θὰ τὸν ποῦμε ἕνα «μικρὸ 
Χριστό», ποὺ σιωπηλὰ καὶ ἀθό-
ρυβα πέρασε ἀπὸ τὴν πρόσκαι-
ρη ζωὴ στὴν αἰωνιότητα.  Ἕνα 
«μικρὸ Χριστό» ἀκτήμονα, τα-
πεινὸ καὶ φτωχό, ποὺ δὲν ἄφησε 
γραπτὰ καὶ συγγράμματα· ποὺ 
δὲν σαγήνευσε μὲ λόγους ρητο-
ρικούς· ἀλλὰ ποὺ ὅλη του ἡ ζωὴ 
ἦταν μιὰ ρητορεία ποὺ βοοῦσε 
στὰ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς μας. Μιὰ 
ρητορεία καὶ ἕνα σύγγραμμα 
ποὺ ἔχει ἀνεξίτηλα καταγραφεῖ 
στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ 
ἔζησαν κοντά του ἐδῶ στὴ γῆ, 
γιὰ νὰ μεταφερθεῖ ἀργότερα 
στοὺς τόμους τοῦ Οὐρανοῦ καὶ 
μπρὸς στὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ 
καὶ τῶν ἀγγέλων καὶ ἐκείνη τὴν 
ὡρισμένη ὥρα νὰ διαβαστεῖ.

Πατέρα Γρηγόριε, σὲ εὐχα-
ριστοῦμε γι’ αὐτὸ ποὺ ἤσουν 
πάνω στὴ γῆ! Σὲ εὐχαριστοῦμε 
γι’ αὐτὰ ποὺ δὲν κήρυξες μὲ 
λόγια, ἀλλὰ στήριξες μὲ ἔργα. 
Σὲ εὐχαριστοῦμε γι’ αὐτὰ ποὺ 
δὲν ἔγραψες μὲ μελάνι πάνω στὸ 
χαρτί, ἀλλὰ ἔπραξες μὲ ἀγάπη 
πάνω στὶς πονεμένες ψυχὲς τῶν 
ἀνθρώπων.

Ὅλη σου ἡ ζωὴ ἦταν ἕνα 
κήρυγμα σιωπηλὸ καὶ ἕνα πα-
ράδειγμα ὁλοφώτεινο. Γι’ αὐτὸ 
τούτη τὴν ὥρα ἄκουσε τὰ λόγια 
τὰ φτωχὰ τῆς καρδιᾶς μας καὶ 
δέξου τα, σὲ παρακαλοῦμε, σὰν 
ἕνα κεράκι μικρὸ στὴ μνήμη σου 
τὴν αἰώνια...

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Εἰς μνημόσυνον
Ταπεινὸ ἀφιέρωμα στὸν πατέρα Γρηγόριο
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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

Ἔφυγε γιὰ τὸν Οὐρανὸ ἡ ἀγα-
πητὴ  Ἑλένη  Ἀντωνέλλου, ἕνας 
ἄνθρωπος πιστός, ποὺ βίωσε 
τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν  
Ἄνθρωπο σὲ ὅλη της τὴ ζωή. 
Χωρὶς διακρίσεις, ἀγαποῦσε 
ὅλους καὶ ὅλα.

Λένε πὼς κανεὶς δὲν πεθαί-

νει, ὅσο ζοῦν ἄνθρωποι ποὺ τὸν 
θυμοῦνται. Γι’ αὐτὸ καὶ πιστεύω 
ὅτι ἡ  Ἑλένη θὰ εἶναι πάντα στὶς 
καρδιὲς ὅλων τῶν ἀπογόνων, 
ἀφοῦ κάθε γενιὰ θὰ μαθαίνει 
ἀπὸ τὴν προηγούμενη πόσο 
ἀφοσιωμένη σύζυγος, μάννα καὶ 
γιαγιὰ τῆς αὐτοθυσίας καὶ ἄξια 

νοικοκυρὰ ἦταν.
Ἑλένη μου, ἔφυγες μακριά, 

ἀλλὰ θὰ εἶσαι πάντα μέσα στὶς 
καρδιές μας. Πρέσβευε γιὰ μᾶς 
ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύεσαι μετὰ 
δικαίων, ἐν εἰρήνῃ.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Εἰς μνημόσυνον
Ἑλένη Ἀντωνέλλου
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


