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–  Φθινόπωρο καὶ τὰ φύλλα στοὺς δρόμους...  Ὁ ἀγέρας παίρ-
νει τὰ μαλλιά. Κάποιες σταγόνες σὲ βρίσκουν στὸ πρόσωπο. 
μιὰ μυρουδιὰ βρεγμένης γῆς σὲ χτυπᾷ.  Ὅλα ὑπογράφουν: 
Τὸ καλοκαίρι ἔφυγε...  Ἦρθε φθινόπωρο...

–  Καράβια κι αὐτοκίνητα –θέλαμε δὲ θέλαμε– μᾶς φέρανε 
πίσω. Στὸ θρανίο, στὸ γραφεῖο, στὰ τοῦ οἴκου.  Ὡστόσο, 
προλάβαμε νὰ διαπιστώσουμε: «Πατρίδα, σὰν τὸν ἥλιο σου, 
ἥλιος ἀλλοῦ δὲ λάμπει...».

–  Ἄνοιξαν καὶ τὰ σχολειά. Γιὰ ν᾽ ἀνοίξουν ὅμως καὶ τὰ βιβλία, 
πρέπει νὰ κλείσει ἡ TV, τὸ διαδίκτυο καὶ ἄλλα τινά... Τὰ παι-
διὰ μὲ τὶς τσάντες, στὶς γνωστὲς διαδρομές: σχολειό, φροντι-
στήριο, ξένες γλῶσσες, καράτε καὶ βάλε...  Ἂς σταυρώνει τὸ 
χέρι τῆς μάννας τὴν πλάτη τοῦ κάθε παιδιοῦ, καθὼς βγαίνει 
ἀπ᾽ τὴν πόρτα... Κι ἂς κρεμαστεῖ στὸν τρυφερό του λαιμό «ὁ 
φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης»...

–  Φθινόπωρο καί « Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι...». 
Καλότυχα τὰ παιδιὰ ποὺ μέσα ἀπ᾽ τὸ Κατηχητικό, μέσ᾽ ἀπ᾽ τὸ 
σπίτι τους, μέσ᾽ ἀπ᾽ τὸ σχολειό, θὰ δεχτοῦν τὸ θεῖο σπόρο, 
στὸ πρόσφορο χωραφάκι τους...

–  Ἡ πρώτη τ᾽  Ὀκτώβρη, ἀφιερωμένη στοὺς ἡλικιωμένους. Κά-
ποτε τὸ λεμόνι ἦταν γεμάτο χυμό. Καὶ στιβόταν ἄφθονο μέσα 
στὸ δικό μας πιάτο. Γιὰ νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας...  Ἂς τὸ 
ἀναγνωρίσουμε, καθὼς τοὺς βλέπουμε ἄδειους, στεγνούς, 
ἀδύναμους... Θέλει πολὺ κουράγιο, γιὰ νὰ συμφιλιωθεῖς μὲ 
τὴ σκέψη πώς... τώρα πιά, κανεὶς δὲ σ᾽ ἔχει ἀνάγκη...

–  Εἶναι βέβαια κι οἱ ἄλλοι. Κεῖνοι ποὺ δὲν περίμεναν νά ᾽ρθει 
τὸ τέλος τοῦ βίου.  Ἔτρεξαν μόνοι τους νὰ συναντήσουν 
τὸ θάνατο, μέσ᾽ στὴν καλύτερή τους ἄνοιξη. Γιὰ χάρη ἑνὸς 
ἰδανικοῦ. τῆς Πατρίδας!  Ὁ  Ὀκτώβρης εἶναι γεμάτος ἀπὸ 
τέτοιες μνῆμες... Εἶναι ὁ μήνας τοῦ ΟΧΙ, τῆς ὁμόψυχης ἐθνικῆς 
ἀντίστασης. Ποὺ μᾶς θυμίζει σὲ πόσες προκλήσεις, καθημε-
ρινά, πρέπει νὰ λέμε σταθερὰ ἕνα ΟΧΙ. Γιὰ νὰ νιώθουμε καὶ 
νὰ εἴμαστε ἀδούλωτοι...

–  Φθινόπωρο καὶ καλῶς μαζευτήκαμε. Νά ᾽μαστε καλά. Καλὸ 
χειμῶνα...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Φθινόπωρο...
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Εἶμαι ἐργοθεραπεύτρια μὲ 
10ετῆ ἐμπειρία ἐργασίας μὲ 
παιδιά, γονεῖς καὶ δασκά-

λους. Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὸ 
μήνυμα τοῦ δασκάλου ποὺ ἔλα-
βα πρόσφατα, ὅτι τὰ παιδιά μας 
χειροτερεύουν ὅλο καὶ περισσό-
τερο σὲ πολλὰ ζητήματα.  Ἀκούω 
σταθερὰ τὴν ἴδια ἄποψη ἀπὸ κά-
θε δάσκαλο ποὺ συναντῶ.  Ἀδι-
αμφισβήτητα, καθ᾽ ὅλη τὴ διάρ-
κεια τῆς δεκαετοῦς πορείας μου, 
ἔχω δεῖ καὶ ἐξακολουθῶ νὰ βλέ-
πω μιὰ πτώση στὴν κοινωνική, 
συναισθηματικὴ καὶ ἀκαδημαϊκὴ 
λειτουργικότητα τῶν μαθητῶν, 
καθὼς καὶ μιὰ ραγδαία αὔξηση 
τῶν μαθησιακῶν δυσκολιῶν καὶ 
ἄλλων διαγνώσεων.

Τὰ σημερινὰ παιδιὰ ἔρχονται 
στὸ σχολεῖο συναισθηματικὰ 
ἀνώριμα γιὰ μάθηση, καὶ ὑπάρ-
χουν πολλοὶ παράγοντες στὸν 

μοντέρνο τρόπο ζωῆς μας ποὺ 
συμβάλλουν σὲ αὐτό.  Ὅπως 
γνωρίζουμε, ὁ ἐγκέφαλός μας 
εἶναι εὔπλαστος. Μέσα ἀπὸ τὸ 
περιβάλλον μποροῦμε νὰ κά-
νουμε τὸν ἐγκέφαλο δυνατώ-
τερο ἢ πιὸ ἀδύναμο. Εἰλικρινὰ 
πιστεύω ὅτι, παρὰ τὶς καλύτερες 
προθέσεις μας, δυστυχῶς σχη-
ματίζουμε τὸν ἐγκέφαλο τῶν 
παιδιῶν μας πρὸς τὴ λάθος 
κατεύθυνση. Καὶ παρακάτω θὰ 

ἀναλύσω τὸ γιατί...

Τεχνολογία
Δωρεὰν ὑπηρεσία φύλα-

ξης παιδιῶν... ἡ πληρωμὴ σᾶς 
περιμένει στὴν ἑπόμενη γωνία. 
Παίζουμε μὲ τὸ νευρικὸ σύστημα 
τῶν παιδιῶν μας, μὲ τὴν προ-
σοχή τους καὶ μὲ τὴν ἱκανότητά 
τους νὰ λαμβάνουν ἱκανοποί-
ηση μετὰ ἀπὸ κάποιο χρόνο. 

Συγκρινόμενη μὲ τὴν εἰκονικὴ 
πραγματικότητα, ἡ καθημερινὴ 
ζωὴ εἶναι βαρετή.  Ὅταν τὰ παι-
διὰ ἔρχονται στὴν τάξη, ἐκτίθε-
νται σὲ ἀνθρώπινες φωνὲς καὶ 
ὀπτικὰ ἐρεθίσματα ποὺ ἔρχονται 
σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν βομβαρ-
δισμὸ ἀπὸ ἐκρήξεις γραφικῶν 
καὶ εἰδικὰ ἐφὲ τὰ ὁποῖα εἶναι 
συνηθισμένα νὰ βλέπουν στὶς 
ὀθόνες τους. Μετὰ ἀπὸ ὧρες 
εἰκονικῆς πραγματικότητας, τὸ 
νὰ ἐπεξεργαστεῖς πληροφορίες 
σὲ μιὰ τάξη γίνεται ὅλο καὶ μεγα-
λύτερη πρόκληση γιὰ τὰ παιδιά 
μας, ἐπειδὴ ὁ ἐγκέφαλός τους 
εἶναι συνηθισμένος στὰ ὑψηλὰ 

Γιατί τὰ παιδιά μας βαριοῦνται τόσο 
στὸ σχολεῖο, δὲν μποροῦν νὰ  

περιμένουν, ἀπογοητεύονται εὔκολα 
καὶ δὲν ἔχουν πραγματικοὺς φίλους;

K

K
Τὰ σημερινὰ παιδιὰ ἔρχονται στὸ σχολεῖο  
συναισθηματικὰ ἀνώριμα γιὰ μάθηση, καὶ 

ὑπάρχουν πολλοὶ παράγοντες στὸν μοντέρνο 
τρόπο ζωῆς μας ποὺ συμβάλλουν σὲ αὐτό. 
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ἐπίπεδα διέγερσης ποὺ προ-
καλοῦν τὰ βιντεοπαιχνίδια.  Ἡ 
ἀνικανότητα τῆς ἐπεξεργασίας 
χαμηλότερων ἐπιπέδων διέγερ-
σης καθιστᾷ τὰ παιδιὰ εὐάλωτα 

στὶς ἀκαδημαϊκὲς προκλήσεις.  
Ἐπιπλέον, ἡ τεχνολογία μᾶς ἀπο-
συνδέει συναισθηματικὰ ἀπὸ τὰ 
παιδιὰ καὶ τὶς οἰκογένειές μας.  Ἡ 
συναισθηματικὴ διαθεσιμότητα 
τῶν γονέων εἶναι ἡ κύρια τροφὴ 
γιὰ τὸν ἐγκέφαλο τῶν παιδιῶν 
μας. Δυστυχῶς, βαθμιαῖα στε-
ροῦμε ἀπὸ τὰ παιδιά μας αὐτὴ 
τὴν τροφή.

Τὰ παιδιὰ παίρνουν  
ὁτιδήποτε θέλουν, ἀκριβῶς 

τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ θέλουν
«Πεινάω!» – σὲ ἕνα δευτερό-

λεπτο θὰ σταματήσω στὴ μέση 
τοῦ δρόμου. «Διψάω!» – παίρ-
νω ἕνα μπουκαλάκι νερὸ ἀπὸ τὸ 
περίπτερο. «Βαριέμαι» – πάρε τὸ 
τηλέφωνο.  Ἡ ἱκανότητα νὰ λαμ-
βάνεις ἱκανοποίηση μὲ κάποια 
καθυστέρηση εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 
κλειδιὰ τῆς μελλοντικῆς ἐπιτυχί-
ας.  Ἔχουμε ὅλες τὶς καλὲς προ-
θέσεις νὰ κάνουμε τὰ παιδιά μας 

εὐτυχισμένα, ἀλλὰ δυστυχῶς 
τὰ κάνουμε χαρούμενα βρα-
χυπρόθεσμα καὶ δυστυχισμένα 
μακροπρόθεσμα. Τὸ νὰ εἶσαι 
ἱκανὸς νὰ ἀπολαμβάνεις αὐτὸ 

ποὺ θὲς μὲ κάποια καθυστέρηση 
σημαίνει ὅτι ἔχεις τὴν ἱκανότη-
τα νὰ λειτουργεῖς σὲ συνθῆκες 
στρές. Τὰ παιδιὰ μας βαθμιαῖα 
γίνονται λιγώτερο ἐξοπλισμένα 
νὰ τὰ βγάζουν πέρα ἀκόμα καὶ 
μὲ λίγο στρές, κάτι τὸ ὁποῖο μελ-
λοντικὰ γίνεται τεράστιο ἐμπόδιο 
στὸ νὰ ἐπιτύχουν στὴ ζωή.  Ἡ 
ἀνικανότητα γιὰ καθυστερημέ-
νη ἱκανοποίηση φαίνεται συχνὰ 
στὶς αἴθουσες διδασκαλίας, στὰ 
ἐμπορικὰ κέντρα, στὰ ἑστιατόρια 
καὶ στὰ καταστήματα παιχνιδιῶν, 
τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ παιδὶ ἀκούει 
ὄχι, ἐπειδὴ οἱ γονεῖς ἔχουν δι-
δάξει τὸν ἐγκέφαλο τῶν παιδιῶν 
τους νὰ παίρνει αὐτὸ ποὺ θέλει, 
τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ τὸ θέλει.

Τὰ παιδιὰ κυριαρχοῦν  
στὸν κόσμο

«Στὸν γιό μου δὲν ἀρέσουν 
τὰ λαχανικά», «Δὲν τῆς ἀρέσει 
νὰ πηγαίνει γιὰ ὕπνο νωρίς», 

«Δὲν τῆς ἀρέσει νὰ τρώει πρω-
ινό», «Δὲν τῆς ἀρέσουν τὰ παι-
χνίδια, ἀλλὰ εἶναι πολὺ καλὴ μὲ 
τὸ IPAD», «Δὲν τοῦ ἀρέσει νὰ 
ντύνεται μόνος του», «Βαριέται 

νὰ τρώει μόνη της». Αὐτὰ ἀκούω 
διαρκῶς ἀπὸ τοὺς γονεῖς.  Ἀπὸ 
πότε τὰ παιδιὰ μᾶς διδάσκουν 
πῶς νὰ εἴμαστε γονεῖς;  Ἂν ἀφή-
σουμε τὰ πάντα νὰ ἐξαρτῶνται 
ἀπὸ αὐτά, τὸ μόνο ποὺ θὰ κά-
νουν θὰ εἶναι νὰ τρῶνε μακα-
ρόνια μὲ τυρί, παγωτό, νὰ βλέ-
πουν τηλεόραση, νὰ παίζουν μὲ 
τὰ tablet τους καὶ ποτὲ νὰ μὴν 
πηγαίνουν γιὰ ὕπνο τὸ βράδυ. 
Τί καλὸ τοὺς κάνουμε μὲ τὸ νὰ 
τοὺς δίνουμε αὐτὸ ποὺ θέλουν, 
ὅταν γνωρίζουμε ὅτι δὲν εἶναι 
καλὸ γι᾽ αὐτά; Χωρὶς τὴν κα-
τάλληλη τροφὴ καὶ ἕνα καλὸ 
βραδινὸ ὕπνο, τὰ παιδιά μας 
ἔρχονται στὸ σχολεῖο εὐερέθι-
στα, ἀγχωμένα καὶ μὲ διάσπαση 
προσοχῆς.  Ἐπιπρόσθετα, τοὺς 
στέλνουμε τὸ λάθος μήνυμα: 
Μαθαίνουν ὅτι μποροῦν νὰ κά-
νουν ὅ,τι θέλουν καὶ νὰ μὴν κά-
νουν ὅ,τι δὲν θέλουν.  Ἡ λογικὴ 
τοῦ «πρέπει νὰ τὸ κάνεις» ἀπου-

K

K
Συγκρινόμενη μὲ τὴν εἰκονικὴ πραγματικότητα, ἡ καθημερινὴ ζωὴ εἶναι 
βαρετή.  Ὅταν τὰ παιδιὰ ἔρχονται στὴν τάξη, ἐκτίθενται σὲ ἀνθρώπινες 

φωνὲς καὶ ὀπτικὰ ἐρεθίσματα ποὺ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση  
μὲ τὸν βομβαρδισμὸ ἀπὸ ἐκρήξεις γραφικῶν καὶ εἰδικὰ ἐφὲ τὰ ὁποῖα 

εἶναι συνηθισμένα νὰ βλέπουν στὶς ὀθόνες τους.

K

K
Ἡ ἱκανότητα νὰ λαμβάνεις ἱκανοποίηση μὲ κάποια καθυστέρηση εἶναι 
ἕνα ἀπὸ τὰ κλειδιὰ τῆς μελλοντικῆς ἐπιτυχίας.  Ἔχουμε ὅλες τὶς καλὲς 

προθέσεις νὰ κάνουμε τὰ παιδιά μας εὐτυχισμένα, ἀλλὰ δυστυχῶς τὰ κά-
νουμε χαρούμενα βραχυπρόθεσμα καὶ δυστυχισμένα μακροπρόθεσμα.
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σιάζει. Δυστυχῶς, προκειμένου 
νὰ πετύχουμε τοὺς διάφορους 
στόχους στὴ ζωή μας, πρέπει νὰ 
κάνουμε ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο, 
καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ μὴ συμπίπτει 
πάντοτε μὲ αὐτὸ ποὺ θέλουμε. 
Γιὰ παράδειγμα, ἂν ἕνα παιδὶ 
θέλει νὰ εἶναι ἄριστος μαθητής, 
πρέπει νὰ μελετήσει σκληρά.  Ἂν 
θέλει νὰ γίνει ἕνας ἐπιτυχημένος 
ποδοσφαιριστής, πρέπει νὰ προ-
πονεῖται κάθε μέρα. Τὰ παιδιά 
μας γνωρίζουν πολὺ καλὰ τί 
θέλουν, ἀλλὰ δυσκολεύονται 
πάρα πολὺ νὰ κάνουν αὐτὸ 
ποὺ πρέπει, γιὰ νὰ πετύχουν 
τοὺς στόχους τους. Αὐτὸ ἔχει 
ὡς ἀποτέλεσμα ἀνεπίτευκτους 
στόχους, καὶ ἀφήνει τὰ παιδιὰ 
ἀπογοητευμένα.

Ἀτελείωτη διασκέδαση
Ἔχουμε δημιουργήσει ἕναν 

κόσμο τεχνητῆς διασκέδασης 
γιὰ τὰ παιδιά μας. Δὲν ὑπάρ-
χουν βαρετὲς στιγμές.  Ἀμέσως 
μόλις ἡσυχάσουν, τρέχουμε νὰ 

τὰ διασκεδάσουμε πάλι, γιατὶ 
διαφορετικὰ νιώθουμε ὅτι δὲν 
ἐκπληρώνουμε τὸ γονεϊκό μας 
καθῆκον. Ζοῦμε σὲ δύο διαφο-
ρετικοὺς κόσμους. Τὰ παιδιὰ 
ἔχουν τὸν κόσμο τῆς διασκέ-
δασης, κι ἐμεῖς τὸν κόσμο τῆς 
δουλειᾶς. Γιατί τὰ παιδιά μας δὲν 
μᾶς βοηθᾶνε στὴν κουζίνα ἢ στὴ 
μπουγάδα; Γιατί δὲν μαζεύουν 
τὰ παιχνίδια τους; Τὰ παραπά-

νω ἀποτελοῦν βασικὴ μονότο-
νη ἐργασία καὶ ἐκπαιδεύουν τὸν 
ἐγκέφαλο νὰ μπορεῖ νὰ ἐργά-

ζεται καὶ νὰ εἶναι λειτουργικὸς 
ὑπὸ συνθῆκες πλήξης. Εἶναι τὸ 
ἴδιο τμῆμα τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ 
χρησιμοποιεῖς, ὥστε νὰ εἶσαι 
τελικὰ ἐκπαιδεύσιμος στὸ σχο-

λεῖο.  Ὅταν τὰ παιδιὰ ἔρχονται 
στὸ σχολεῖο, καὶ εἶναι ὥρα γιὰ 
ἀντιγραφή, ἡ ἀπάντησή τους 
εἶναι «Δὲν μπορῶ». Εἶναι πολὺ 
δύσκολο, εἶναι βαρετό. Γιατί;  
Ἐπειδὴ τὸ ἀντίστοιχο τμῆμα τοῦ 
ἐγκεφάλου δὲν εἶναι ἐκπαιδευ-
μένο, γιὰ νὰ ἐκτελεῖ πληκτικὲς 
καὶ μονότονες ἐργασίες.  Ἐκπαι-
δεύεται ὅμως μέσα ἀπὸ δουλειά.

Περιορισμένη κοινωνικὴ 
ἀλληλεπίδραση

Εἴμαστε ὅλοι ἀπασχολημέ-

νοι, καὶ ἔτσι δίνουμε στὰ παιδιά 
μας ψηφιακὰ γκατζετάκια καὶ τὰ 
καθιστοῦμε ἐπίσης ἀπασχολη-
μένα. Τὰ παιδιὰ στὸ παρελθὸν 
συνήθιζαν νὰ παίζουν ἔξω, 
ὅπου στὰ μὴ δομημένα φυσικὰ 
περιβάλλοντα μάθαιναν καὶ 
ἐξασκοῦσαν τὶς κοινωνικές τους 
δεξιότητες. Δυστυχῶς, ἡ τεχνο-
λογία ἀντικατέστησε τὸ παιχνίδι 
ἔξω.  Ἐπίσης, ἡ τεχνολογία ἔκανε 
τοὺς γονεῖς λιγώτερο διαθέσι-
μους στὴν ἀλληλεπίδραση μὲ 
τὰ παιδιά τους. Προφανῶς, τὰ 
παιδιά μας ἔμειναν πίσω... Τὸ 
γκατζετάκι ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸ 
μπέιμπι σίτινγκ δὲν εἶναι ἐξο-
πλισμένο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη κοι-
νωνικῶν δεξιοτήτων. Οἱ πιὸ ἐπι-
τυχημένοι ἄνθρωποι εἶναι αὐτοὶ 
ποὺ ἔχουν ἐξαίρετες κοινωνικὲς 
δεξιότητες. Αὐτὴ εἶναι ἡ προτε-
ραιότητα!

VICTORIA PROODAY
(ἀπὸ κείμενο μεταφρασμένο  

ἀπὸ τὰ ἀγγλικά)

K

K
Tὰ παιδιὰ ἀλλάζουν, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ γονεῖς 
ἀλλάζουν τὴν ὀπτική τους γιὰ τὸν δικό τους  

ρόλο. 

K

K
Ἀπὸ πότε τὰ παιδιὰ μᾶς διδάσκουν πῶς νὰ 
εἴμαστε γονεῖς;  Ἂν ἀφήσουμε τὰ πάντα νὰ 

ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτά, τὸ μόνο ποὺ θὰ κάνουν 
θὰ εἶναι νὰ τρῶνε μακαρόνια μὲ τυρί, παγωτό, 
νὰ βλέπουν τηλεόραση, νὰ παίζουν μὲ τὰ tab-
let τους καὶ ποτὲ νὰ μὴν πηγαίνουν γιὰ ὕπνο 

τὸ βράδυ. Τί καλὸ τοὺς κάνουμε μὲ τὸ νὰ τοὺς 
δίνουμε αὐτὸ ποὺ θέλουν, ὅταν γνωρίζουμε ὅτι 

δὲν εἶναι καλὸ γι᾽ αὐτά;
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Ἄνοιξαν τὰ σχολεῖα. 
Ψηλὰ τὸ κεφάλι!

Ἦρθε πάλι ὁ Σεπτέμβρης, 
καὶ μαζί του ἡ σχολικὴ 
ζωὴ γιὰ μαθητὲς καὶ 

ἐκπαιδευτικούς. Γνωρίζω πὼς 
τὰ προβλήματα εἶναι πολλὰ καὶ 
συχνὰ μοιάζουν ἐμπόδια ἀνυ-
πέρβλητα. Κάποτε τὰ παιδιὰ εἶναι 
ἐκεῖνα ποὺ ἀπογοητεύονται πε-
ρισσότερο ἀπὸ τοὺς μεγάλους, 
μιᾶς καὶ τὰ συναισθήματα στὴν 
παιδικὴ καὶ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία 
εἶναι πολὺ ἔντονα καὶ κάποτε ἰδι-
αίτερα δύσκολο νὰ ἐλεγχθοῦν.

Χρειάζεται ἐλπίδα, ψυχραιμία, 
πίστη στὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς ἀξίες, 
γιὰ νὰ μὴ χαθοῦμε στὰ βάθη 
τῆς ἀπελπισίας.  Ἂς κρατήσουμε 
ὑψηλὸ τὸ ἠθικό μας, καὶ εἰδικὰ 
οἱ γονεῖς καὶ οἱ δάσκαλοι ἂς κρα-
τήσουν ψηλὰ τὴν ψυχολογία τῶν 
παιδιῶν μας.

Νὰ τοὺς θυμίσουμε καὶ νὰ θυ-
μηθοῦμε οἱ ἴδιοι πὼς ὑπῆρξαν 
πολὺ πιὸ δύσκολες μέρες στὴν 
πρόσφατη ἱστορία μας ἀπὸ μιὰ 
οἰκονομικὴ δυσκολία.  Ἦταν μή-
πως εὐκολώτερα, ὅταν μᾶς κυνη-
γοῦσαν οἱ Τοῦρκοι νὰ μᾶς σφά-
ξουν καὶ ἔφευγαν πανικόβλητοι 
οἱ ἄνθρωποι πάνω στὰ βουνά; 
Γυναῖκες μὲ μωρὰ στὴν ἀγκαλιὰ ἢ 
στὴν κοιλιά τους, μικρὰ παιδάκια 
ἢ ἡλικιωμένοι ἄνθρωποι νὰ τρέ-

χουν καὶ νὰ φοβοῦνται; 
Νὰ ζοῦν μὲ τὸν φόβο, 
τὴν ὑποδούλωση, τὴν 
ἀπαιδευσία, ἀφοῦ σχο-
λεῖα δὲν ὑπῆρχαν, ὅπως 
ὑπάρχουν σήμερα;

Ἢ μήπως ἦταν καλύ-
τερα, ὅταν γίνονταν οἱ 
δύο μεγάλοι παγκόσμιοι 
πόλεμοι;  Ἢ μήπως ὅταν 
στὴν Κατοχὴ μᾶς πυροβο-
λοῦσαν στὰ τρία μέτρα;  
Ἢ μήπως μετά, στὴ φτώχεια τοῦ 
᾽50 καὶ τοῦ ᾽60, ποὺ τὰ περισ-
σότερα παιδιὰ ἄφηναν τὸ ὄνειρο 
τῶν σπουδῶν, γιὰ νὰ βγοῦν στὸ 
μεροκάματο ἀπὸ ἀνήλικα;

Ἂς εἴμαστε εἰλικρινεῖς. Δυσκο-
λίες πάντα ὑπῆρχαν καὶ πάντοτε 
θὰ ὑπάρχουν. Διαφέρει μόνο ὁ 
τρόπος ποὺ τὶς ἀντιμετωπίζου-
με.  Ἂν μείνουμε ἑνωμένοι μὲ τὸν 
Χριστό, ἂν συνεχίσουμε νὰ ἔχου-
με τὴν ἐλπίδα μας στὸν οὐρανὸ 
καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ ζοῦμε τὴ 
ζωή μας μὲ ψυχραιμία, δουλειὰ 
καὶ ὑπευθυνότητα, σύνεση καὶ 
καλὴ διάθεση, θὰ μπορέσου-
με νὰ ἀντεπεξέλθουμε καὶ νὰ 
βγοῦμε νικητές.

Ἂς ὑπενθυμίσουμε στὰ παι-
διά μας ὅλα τὰ καλὰ ποὺ ἔχουν.  
Ἔχουν σχολεῖα, βιβλία δωρεάν, 

καθηγητές, σύγχρονες ἐγκατα-
στάσεις, τετράδια καὶ γραφικὴ 
ὕλη.  Ὅλα αὐτὰ σὲ ἄλλες ἐποχὲς 
δὲν ἦταν δεδομένα.

Ἂς ἐπικεντρωθοῦμε στὰ καλὰ 
καὶ στὰ χρήσιμα.  Ἂς θυμηθοῦμε 
τὸν Θεό, ποὺ μᾶς εἶπε: « Ἐμβλέ-
ψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, 
ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν 
οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθῆκας, καὶ 
ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει 
αὐτά... οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, 
ὀλιγόπιστοι;» (Ματθ., στ΄ 26-31).

Γι᾽ αὐτὸ λοιπόν, Νέοι καὶ Νέες, 
Μαθητὲς καὶ Μαθήτριες, Δάσκα-
λοι καὶ Καθηγητές, Φοιτητὲς καὶ 
Φοιτήτριες, ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ!

ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ᾽ ΗΜΩΝ,  
ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΘ᾽ ΗΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΝΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ

K

K
Ἂς εἴμαστε εἰλικρινεῖς. Δυσκολίες πάντα ὑπῆρχαν καὶ πάντοτε θὰ  
ὑπάρχουν. Διαφέρει μόνο ὁ τρόπος ποὺ τὶς ἀντιμετωπίζουμε.  Ἂν  

μείνουμε ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστό, ἂν συνεχίσουμε νὰ ἔχουμε τὴν ἐλπίδα 
μας στὸν οὐρανὸ καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ ζοῦμε τὴ ζωή μας μὲ ψυχραιμία, 
δουλειὰ καὶ ὑπευθυνότητα, σύνεση καὶ καλὴ διάθεση, θὰ μπορέσουμε  

νὰ ἀντεπεξέλθουμε καὶ νὰ βγοῦμε νικητές.
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Ὁ κόμπος τῆς ἀγάπης

Στὴ συνάντηση γονέων 
κάποιου σχολείου, ἡ Δι-
ευθύντρια ὑπογράμμισε 

τὴν ὑποστήριξη ποὺ πρέπει νὰ 
προσφέρουν οἱ γονεῖς στὰ παι-
διά τους. Παρ᾽ ὅλο ποὺ οἱ περισ-
σότεροι γονεῖς ἐργάζονταν, τοὺς 
ζήτησε ν᾽ ἀφιερώσουν περισσό-
τερο χρόνο ἀσχολούμενοι μὲ τὰ 
παιδιά τους.

Ὡστόσο ξαφνιάστηκε, ὅταν 
ἕνας πατέρας σηκώθηκε ἀθό-
ρυβα καὶ μὲ ἕνα ταπεινὸ τρόπο 
τῆς εἶπε ὅτι δὲν βρίσκει καθόλου 
χρόνο μέσα στὴν ἑβδομάδα νὰ 
ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν γιό του.

–  Ὅταν φεύγω χαράματα 
γιὰ τὴ δουλειά μου, ὁ γιός μου 

ἀκόμη κοιμᾶται, ἀλλὰ καὶ ὅταν 
ἐπιστρέφω ἀργὰ τὸ βράδυ στὸ 
σπίτι, ἐκεῖνος εἶναι στὸ πρω-
τοΰπνι του.

Τῆς ἐξήγησε ὅτι ἔπρεπε νὰ 
δουλεύει τόσο σκληρά, γιὰ νὰ 
μπορεῖ νὰ συντηρεῖ τὴν οἰκογέ-
νειά του.  Ἀγωνιοῦσε καὶ ὁ ἴδι-
ος ἀπὸ καιρὸ γιὰ τὴν κατάστα-
ση ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ καὶ 
ἔνιωθε ἐνοχές. Γιὰ νὰ ἐξιλεωθεῖ, 
ὅταν ἔφτανε ἀργὰ τὸ βράδυ στὸ 
σπίτι, φιλοῦσε τὸν γιό του, ἐνῷ 
ἐκεῖνος κοιμόταν, καὶ γιὰ νὰ νιώ-
σει τὴν παρουσία του, ἔδενε ἕνα 
κόμπο στὴν ἄκρη τοῦ σεντονιοῦ 
μὲ τὸ ὁποῖο σκεπαζόταν ὁ γιός 
του, καὶ τὸ ἔκανε αὐτὸ μὲ θρη-

σκευτικὴ εὐλάβεια.  Ὅταν ὁ γιός 
του ξυπνοῦσε, ἦταν σίγουρος 
ὅτι εἶχε δεχθεῖ τὸ φιλὶ τοῦ πα-
τέρα του καὶ ὅτι ἐκεῖνος ὅλη τὴ 
νύχτα ἦταν στὸ σπίτι, καὶ ἔτσι 
ἔνιωθε χαρούμενος καὶ ἀσφα-
λής.  Ὁ κόμπος τοῦ σεντονιοῦ 
ἦταν τὸ μέσο ἐπικοινωνίας με-
ταξύ τους.

Ἡ Διευθύντρια ἔμεινε ἔκπλη-
κτη στὸ ἄκουσμα τῆς εὑρημα-
τικῆς ἱστορίας.  Ἡ ἔκπληξή της, 
ὅμως, ἔγινε μεγαλύτερη, ὅταν 
πληροφορήθηκε ὅτι ὁ γιός του 
ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους 
μαθητὲς τοῦ σχολείου.

Ἡ ἱστορία αὐτὴ μᾶς παρακι-
νεῖ νὰ ἐφευρίσκουμε πολλοὺς 

K

K
Ἡ ἱστορία αὐτὴ μᾶς παρακινεῖ νὰ ἐφευρίσκουμε πολλοὺς τρόπους μὲ 

τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ εἴμαστε παρόντες στὴ ζωὴ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ 
καὶ τρόπους νὰ ἐπικοινωνοῦμε βαθιὰ καὶ οὐσιαστικὰ μαζί τους.  
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τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους μπο-
ροῦμε νὰ εἴμαστε παρόντες στὴ 
ζωὴ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τρό-
πους νὰ ἐπικοινωνοῦμε βαθιὰ 
καὶ οὐσιαστικὰ μαζί τους.  Ὁ 

πατέρας αὐτὸς βρῆκε τὸν δικό 
του ἁπλό, ἀλλὰ ἀποτελεσματικὸ 
τρόπο. Καὶ τὸ σημαντικώτερο 
εἶναι ὅτι ὁ γιός του ἀντιλαμβα-
νόταν, μέσα ἀπὸ τὸν κόμπο τῆς 

ἀγάπης, τί τοῦ ἔλεγε ὁ πατέρας 
του.

Μερικὲς φορὲς ἀνησυχοῦμε 
τόσο πολὺ πῶς νὰ ποῦμε πράγ-
ματα, καὶ ξεχνᾶμε τὸ σημαντι-
κώτερο. τὴν ἐπικοινωνία μέσα 
ἀπὸ τὸ συναίσθημα.  Ἁπλὲς 
κινήσεις, ὅπως ἕνα φιλὶ ἢ ἕνας 
κόμπος στὴν ἄκρη ἑνὸς σεντονι-
οῦ, σημαίνουν γιὰ τὸ παιδὶ πολὺ 
περισσότερα ἀπ᾽ ὅ,τι δῶρα καὶ 
κενὲς συγγνῶμες. Εἶναι σημα-
ντικὸ νὰ νοιαζόμαστε γιὰ τοὺς 
ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸ σημαντι-
κώτερο εἶναι αὐτοὶ νὰ τὸ γνω-
ρίζουν καὶ νὰ μποροῦν νὰ τὸ 
νιώθουν. Γιὰ νὰ ὑπάρχει ἡ ἐπι-
κοινωνία αὐτή, εἶναι ἀπαραίτητο 
νά «ἀκοῦνε τὴ γλῶσσα τῆς καρ-
διᾶς», γιατὶ στὸ θέμα τῆς ἀγάπης 
τὰ συναισθήματα πάντα μιλοῦν 
πιὸ δυνατὰ ἀπὸ τὰ λόγια.  Ἕνα 
φιλί, ὡς ἔκφραση τῆς πιὸ ἁγνῆς 
ἀγάπης, εἶναι τὸ γιατρικὸ στὸν 
πονοκέφαλο, στὸ γδάρσιμο τοῦ 
γόνατου, στὸν φόβο τοῦ σκο-
ταδιοῦ.

Οἱ ἄνθρωποι μερικὲς φορὲς 
ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν τὴ 
σημασία τῶν πολλῶν λόγων, 
ἀλλὰ ξέρουν νὰ καταγράφουν μιὰ 
χειρονομία ἀγάπης.  Ἀκόμη κι ἂν 
αὐτὴ ἡ χειρονομία ἀγάπης εἶναι 
ἁπλῶς ἕνας κόμπος.  Ἕνας κόμπος 
γεμάτος στοργὴ καὶ ἀγάπη...

PATRICIA MORGADO TAPIA
(ἀπόδοση ἀπὸ τὰ ἱσπανικὰ  

Ἀθαν.  Ἀστ. Γκάτζιος)

K
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Μερικὲς φορὲς ἀνησυχοῦμε τόσο πολὺ πῶς νὰ ποῦμε πράγματα, καὶ 
ξεχνᾶμε τὸ σημαντικώτερο. τὴν ἐπικοινωνία μέσα ἀπὸ τὸ συναίσθημα.  

Ἁπλὲς κινήσεις, ὅπως ἕνα φιλὶ ἢ ἕνας κόμπος στὴν ἄκρη ἑνὸς  
σεντονιοῦ, σημαίνουν γιὰ τὸ παιδὶ πολὺ περισσότερα ἀπ᾽ ὅ,τι δῶρα  

καὶ κενὲς συγγνῶμες. Εἶναι σημαντικὸ νὰ νοιαζόμαστε γιὰ τοὺς  
ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸ σημαντικώτερο εἶναι αὐτοὶ νὰ τὸ γνωρίζουν  

καὶ νὰ μποροῦν νὰ τὸ νιώθουν.

Τὸ πολυτιμώτερο δάκρυ

Εἶπ᾽ ὁ Θεὸς στὸν ἄγγελο: «Νὰ ψάξεις ἄκρη σ᾽ ἄκρη
χαρὲς καὶ χαροκλάματα καὶ κάθ᾽ ἀναφυλλίδι,
κι ὅποιο θὰ βρεῖς πολύτιμο, τὸ πιὸ βαρύ τους δάκρυ,
αὐτὸ νὰ φέρεις. Πρόσεξε, τὸ θέλω γιὰ στολίδι.

Πέταξε κι ἦρθε κάποτε σὲ πράξη καλοσύνης.
Ἐχθρὸς τὸ μελλοθάνατον ἀγκάλιαζεν ἐχθρό του,
κι ἔσμιξε δάκρυ σύμπονο καὶ δάκρυ εὐγνωμοσύνης.
Κι ὁ ἄγγελος τὸ πρόσφερε στὸν  Ἅγιο τὸ Θεό του.

Ἄστρα του λαμποκόπησαν στὰ χέρια δακτυλίδια.
Μὰ εἶδε πὼς ἀπόμενε ἀστόλιστο τὸ στῆθος.
Πέταξε πάλι ὁ ἄγγελος νὰ ψάξει γιὰ στολίδια,
καὶ χύθηκε στ᾽ ἀπόμερα, καὶ χύθηκε στὸ πλῆθος.

Πῆρε τῆς χήρας σύδακρο, τὸ δάκρυ τῆς ὀρφάνιας,
τὸ δάκρυ τοῦ παράλυτου ποὺ κλαίει τὰ βάσανά του.
Πῆρ᾽ ἀπὸ κάποιον ἄσωτο τὸ δάκρυ τῆς μετάνοιας,
τὴν ὥρα π᾽ ἀργοξέπλενε τὸ βοῦρκο τοῦ θανάτου...

Ἄστρα τῆς χήρας σύδακρα, παράλυτου κι ὀρφάνιας,
δέχτη ὁ Θεὸς καὶ πλούτισε τὸ στῆθος τὸ λαμπρό Του.
Καὶ τ᾽ ἄλλο, τὸ βαρύτερο, τὸ δάκρυ τῆς μετάνοιας,
σὰν ἥλιο τὸ προσκόλλησε, μεσάδι στὸ σταυρό Του.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
(ἀπὸ τὴ συλλογὴ ...Ἐπὶ τὴν θύραν)
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Ταλέντα ἤ... προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις;

Ἄρχισαν τὰ σχολεῖα. Καὶ 
ἡ σκέψη μου πηγαίνει 
σὲ ἐκείνους τοὺς ἀφε-

λεῖς γονεῖς ἢ παπποῦδες ποὺ 
τείνουν νὰ δικαιολογοῦν τὴ 
φυγοπονία τῶν παιδιῶν τους, 
γιατί, λένε, αὐτὰ ἔχουν κάποιο 
ταλέντο, σὲ κάτι ἄλλο, πέρα ἀπὸ 
τὰ μαθήματα τοῦ σχολείου. Δὲν 
τοῦ ἀρέσουν τοῦ παιδιοῦ μας, 
λένε, τὰ μαθηματικά, τὰ ἀρχαῖα, 
ἡ φυσική, ἀλλὰ εἶναι ἰδιοφυΐα 
στὶς νέες τεχνολογίες (ἄσχετα ἂν 
αὐτὸ τὶς περισσότερες φορὲς ση-
μαίνει στὴν πράξη ὅτι ὁ κανακά-
ρης τους ἁπλῶς ἀποχαυνώνεται 
μπροστὰ σὲ μιὰ ὀθόνη, τὴν ἴδια 
στιγμὴ ποὺ αὐτοὶ τὸν φαντάζο-
νται μελλοντικὸ ἐρευνητὴ στὸ 
Χάρβαρντ καὶ τὸ ΜΙΤ...), ἔχει 
ταλέντο στὸ ποδόσφαιρο (καὶ 
ἀσφαλῶς τὸν φαντάζονται κα-
λοπληρωμένο ποδοσφαιρικὸ 
ἀστέρι τοῦ μέλλοντος), ἀγαπάει 
τὴ μουσική (πρᾶγμα ποὺ τὶς πε-
ρισσότερες φορὲς δὲν σημαίνει 
ὅτι σπουδάζει μουσικὴ σὲ κά-
ποιο  Ὠδεῖο, ἀλλὰ ὅτι ὅλη τὴ 

μέρα ἔχει στὴ διὰ πασῶν τὴ μου-
σικὴ στὸ στερεοφωνικὸ καὶ στὰ 
ἀκουστικά) κτλ.  Ἔχει λοιπόν... 
ταλέντο τὸ παιδί, καὶ σὲ αὐτὸ 
νιώθει ἄνετα, ἐκεῖ ἀναπαύεται...

Ἀλλὰ προσέξτε! Κάπου ἐδῶ 
κρύβεται μιὰ σημαντικὴ παρα-
νόηση τοῦ τί ἐστὶ ταλέντο. Νομί-
ζω ὅτι ἡ παρακάτω ἱστορία ἔχει 
πολλὰ νὰ μᾶς διδάξει.

*     *     *

Ὁ Ρέμπραντ (1606-1669) 
μπορεῖ σήμερα νὰ συγκαταλέγε-
ται ἀνάμεσα στοὺς κορυφαίους 
καὶ γνωστότερους ζωγράφους 
ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλὰ ἡ παι-
δικὴ φιλοδοξία του νὰ ἀσχολη-
θεῖ μὲ τὴ ζωγραφικὴ συνάντησε 
τὴν κάθετη ἀντίδραση τῶν γο-
νιῶν του.  Ὁ πατέρας του Χάρ-
μεν, μυλωνᾶς καὶ συνιδιοκτήτης 
ἑνὸς μύλου ποὺ ἔφερε τὸ ὄνο-
μά του στὴν ὄχθη τοῦ Ρήνου, 
ὀνειρευόταν νὰ δεῖ τὸν γιό του 
νὰ γίνεται ἕνας διακεκριμένος 
δικηγόρος, ἕνας εὐυπόληπτος 

ἰατρός, ἕνας ἐπιτυχημένος ἔμπο-
ρος, ἀλλὰ ὄχι, σὲ καμμία περί-
πτωση, ἕνας ζωγράφος ποὺ θὰ 
ψωμοζητοῦσε. Βλέποντας τὸν 
γιό του νά «χάνει τὴν ὥρα του» 
ζωγραφίζοντας, ἔφθασε κάποια 
στιγμὴ νὰ τοῦ πάρει τὸ κουτὶ μὲ 
τὶς μπογιὲς καὶ νὰ τοῦ ἀπαγορεύ-
σει νὰ ξαναζωγραφίσει.

Κάποια στιγμή, τὸ 1620, ὁ 
δεκαπεντάχρονος τότε Ρέμπραντ 
καθόταν σκυμμένος στὰ βιβλία 
του σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ 
του, ὅταν ὁ πατέρας του παρα-
τήρησε μιά... ὕποπτη κίνηση.

– Τί ἔκρυψες ἐκεῖ, κάτω ἀπὸ 
τὰ βιβλία σου; ρώτησε ὀργισμέ-
νος.

Ὁ μικρὸς Ρέμπραντ κοκκίνι-
σε, καὶ μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι 
ἔβγαλε κάτω ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν 
Λατινικῶν του μιὰ ζωγραφιά, 
ποὺ παρίστανε ἕνα ἡλιοβασί-
λεμα καμωμένο μὲ κόκκινα καὶ 
μαῦρα χρώματα. 

Ἡ μητέρα του Κορνήλια τὸν 
πλησίασε καὶ τοῦ εἶπε ἀναστε-
νάζοντας:

–  Ἄχ, πότε θὰ πάψεις νὰ 
κάνεις αὐτὲς τὶς ἀνοησίες πάνω 
σὲ χαρτιά; Δὲν εἶσαι πιὰ ὀκτὼ 
χρονῶν!

Ὁ πατέρας ἅρπαξε τὴ ζω-
γραφιά, τὴν ἔσκισε στὰ δύο καὶ 
ρώτησε ἔξω φρενῶν:

– Σοῦ πῆρα τὸ κουτὶ μὲ τὶς 
μπογιές. Ποῦ βρῆκες τὰ χρώ-
ματα;

Ὁ μικρὸς ἀπάντησε πὼς γιὰ 
μαῦρο χρῶμα εἶχε χρησιμοποιή-
σει ἕνα κομμάτι κάρβουνο.

– Καὶ τὸ κόκκινο; ποῦ βρῆκες 
τὸ κόκκινο χρῶμα; ἐπέμεινε ὁ 
πατέρας.

Ὁ μικρὸς Ρέμπραντ, μὲ σκυμ-
μένο πάντα τὸ κεφάλι, σήκωσε 
τὸ μανίκι του καὶ ἔδειξε στὸν πα-
τέρα του μιὰ πληγὴ στὸ μπρά-
τσο του. Εἶχε χρησιμοποιήσει γιὰ 168
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κόκκινο χρῶμα... τὸ ἴδιο του τὸ 
αἷμα!!!

Δὲν εἶναι παράξενο πού, μ᾽ 
αὐτὰ καὶ μ᾽ ἐκεῖνα, τὸ μικρὸ 
ταλαντοῦχο παιδὶ κατάφερε 
νὰ ὑπερβεῖ τὶς ἀντιρρήσεις τῶν 
γονιῶν του, νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴ 
ζωγραφικὴ καὶ νὰ λογίζεται σή-
μερα ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους 
ζωγράφους ὅλων τῶν ἐποχῶν.

*     *     *

Κάθε ταλέντο εἶναι δῶρο τοῦ 
Θεοῦ. «Τί γὰρ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλα-
βες;», διερωτᾶται ὁ Παῦλος (Α΄ 
Κορινθ., δ΄ 7). Καὶ ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ εἶναι προικισμένος μὲ ἕνα 
ταλέντο εἶναι ὀφειλέτης ἔναντι 
τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ καλλιεργή-
σει τὸ ταλέντο, νὰ ἀξιοποιήσει 
τὸ θεῖο δῶρο. Καὶ ὅταν τὸ κάνει 
αὐτό (θυμηθῆτε τὴν παραβολὴ 
τῶν ταλάντων), θὰ ἀκούσει τό: 
«Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ 
ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε 
καταστήσω. εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν 
τοῦ Κυρίου σου» (Ματθ., κε΄ 21, 
23).

Ἀλλὰ προσοχή! Τὸ ταλέντο 
δὲν εἶναι πρόφαση ὀκνηρίας· 
εἶναι κίνητρο δημιουργίας. Τὸ 
ταλέντο δὲν ἀνθίζει στὴ φυγο-
πονία· ἀνθίζει στὴν ἐργασία, τὸν 

μόχθο, τὴ θυσία.  Ὁ πραγματικὰ 
ταλαντοῦχος δὲν ἀποφεύγει νὰ 
κοπιάσει· νιώθει μιὰ βαθιὰ ἐσω-
τερικὴ ὤθηση νὰ ἀγωνισθεῖ, νὰ 
τὰ δώσει ὅλα, νὰ ἱδρώσει, νά 
«ματώσει» ἀκόμα, γιατὶ νιώθει 
πὼς ἔτσι ὁλοκληρώνεται, ἔτσι 
μόνο πραγματικὰ ζεῖ, ἔτσι ἀπο-
δεικνύεται ἀντάξιος τοῦ θείου 
δώρου ποὺ ἔχει μέσα του. Τέ-
τοια εἶναι τὰ πραγματικὰ ταλέ-
ντα· ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι... προ-
φάσεις ἐν ἁμαρτίαις.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K

Τὸ ταλέντο δὲν εἶναι πρόφαση ὀκνηρίας· εἶναι 
κίνητρο δημιουργίας. Τὸ ταλέντο δὲν ἀνθίζει 

στὴ φυγοπονία· ἀνθίζει στὴν ἐργασία, τὸν  
μόχθο, τὴ θυσία.  Ὁ πραγματικὰ ταλαντοῦχος 
δὲν ἀποφεύγει νὰ κοπιάσει· νιώθει μιὰ βαθιὰ 
ἐσωτερικὴ ὤθηση νὰ ἀγωνισθεῖ, νὰ τὰ δώσει 
ὅλα, νὰ ἱδρώσει, νά «ματώσει» ἀκόμα, γιατὶ 
νιώθει πὼς ἔτσι ὁλοκληρώνεται, ἔτσι μόνο 
πραγματικὰ ζεῖ, ἔτσι ἀποδεικνύεται ἀντάξιος  

τοῦ θείου δώρου ποὺ ἔχει μέσα του. 

Αὐτοπροσωπογραφία τοῦ Ρέμπραντ
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Καθὼς τὰ σχολεῖα ἀνοίγουν...

Στὴ σκέψη ἔρχεται ξανὰ 
καὶ ξανὰ ἐκείνη ἡ τόσο 
ἀλλιώτικη μέρα. τότε. ἐκεῖ 

στὸ νησί, ποὺ φθινόπωρο ἦταν 
ὅπως καὶ τώρα...  Ἀσυνήθιστο 
τὸ μικρὸ χωριό μας ἀπὸ τέτοιου 

εἴδους ἐκδηλώσεις καὶ γιορτές. 
τελείως ἀσυνήθιστο.  Ἴσως μάλι-
στα νὰ ἦταν καὶ ἡ πρώτη φορὰ 
ποὺ γινόταν κάτι τέτοιο.

Ἀπὸ τὸ πρωΐ, πολὺ πρωΐ, 
ὅλοι στὸ πόδι. πηγαινοέρχονται, 

ἀνεβοκατεβαίνουν, συζητοῦν.  
Ἐκεῖ μάλιστα στὸ μεγάλο καφε-
νεῖο, ἔχει ζωηρέψει πολὺ ἡ κου-
βέντα γύρω ἀπὸ τοῦτο τὸ θέμα 
τὸ τόσο σπάνιο.  Ὁ καθένας λέει 
αὐτὸ ποὺ ἄκουσε, καὶ ὅλοι μαζὶ 
προσπαθοῦν νὰ συμπεράνουν τί 
ἀκριβῶς θὰ γίνει τούτη τὴν ἐπί-
σημη μέρα. Καὶ εἶναι πραγματικὰ 
ἐπίσημη, γιατὶ κάποιοι ἐπίσημοι 
θὰ ἔλθουν σήμερα στὸ χωριό. 
Τί νὰ εἶναι ἆραγε; βουλευτὲς Κυ-
κλαδῖτες, ἢ κάποιος ὑπουργὸς 
ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα; Ποιὸς 
ξέρει; 

Πάντως, κάποιος καλὰ πλη-
ροφορημένος ἐκεῖ στὴ γωνία, 
κοντὰ στὸ παράθυρο, λέει μὲ 
σιγουριά:

–  Ὑπουργὸς σᾶς λέω θἄρθει, 
καὶ θὰ τὸ δεῖτε.

–  Ὑπουργὸς τῆς χώρας στὸ 
χωριό μας; Μὰ γιὰ ποιὸ λόγο; τί 
θὰ ἔλθει νὰ κάνει; τί ζητᾷ νὰ δεῖ;

K

K

Φθινόπωρο 2016. τὰ σχολεῖα ἀνοίγουν  
ξανά. καὶ τοῦτες οἱ μακρινὲς ἀναμνήσεις ἂς 

ἀποτελέσουν ἕνα τιμητικὸ ἀφιέρωμα στὸν κά-
θε  Ἕλληνα δάσκαλο. Τὸν παλιό, ποὺ μὲ τοὺς 
ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες του κράτησε ἀξίες καὶ 

ἰδανικὰ στὸ πέρασμα τῶν χρόνων.  Ἀλλὰ καὶ 
τὸν καινούργιο, τὸν νέο δάσκαλο, ποὺ μέσα σὲ 
καιροὺς δύσκολους καὶ σκληροὺς καλεῖται νὰ 

πραγματώσει τὸ ἔργο τὸ ἱερὸ καὶ μοναδικό.

170
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– Κι ὅμως, θὰ ἔλθει, λέει, νὰ 
δεῖ καὶ νὰ τιμήσει κάποιον ποὺ 
βρίσκεται ἀνάμεσά μας.

Τὸ εἶπαν «τιμητικὴ διάκριση» 
αὐτὸ ποὺ θὰ γίνει σήμερα ἐδῶ, 
καὶ τὸ κάνει, λένε, ἡ Πολιτεία, 
γιὰ νὰ τιμήσει κάποιον ποὺ γιὰ 
τὸ καλό, τὸ ὅποιο καλό, πνευ-
ματικό, ἠθικὸ ἢ ὑλικό, ἀνάλωσε 
μιὰ ὁλόκληρη ζωή, ἀνεβοκατε-
βαίνοντας νύχτα καὶ μέρα τοῦτα 
τὰ δρομάκια.  Ἀλήθεια, ποιὸς 
μπορεῖ νὰ μετρήσει τὶς στράτες 
ποὺ ἔκανε τοῦτος ὁ ἀκούραστος 
δάσκαλος, κτυπώντας τὶς πόρ-
τες τῶν σπιτιῶν καὶ τῆς καρδιᾶς 
μας, ζητώντας νὰ συμβουλέψει, 
νὰ ὑποδείξει, νὰ παροτρύνει, 
νὰ καθοδηγήσει στὶς δύσκολες 
ὧρές μας!  Ἀπὸ τὶς γενιὲς ποὺ 
πέρασαν μέσα ἀπὸ τὰ χέρια του 
στὰ ὀγδόντα τόσα χρόνια τῆς 
πολύτιμης γιὰ μᾶς ζωῆς του, θὰ 
μποροῦσε κανεὶς νὰ μετρήσει, 
νὰ ζυγίσει, αὐτὸ ποὺ πρόσφερε 
στὸν τόπο τοῦτο;

Φθινόπωρο κάποιας μα-
κρινῆς χρονιᾶς...  Ὁ ἥλιος σιγὰ 
σιγὰ κατεβαίνει σκορπίζοντας 
πινελιὲς χρυσορόδινες... Μετὰ 
βουτᾷ καὶ πνίγεται κατάντικρυ 
στ᾽ ἀκροθαλάσσι... Εἶναι ἡ ὥρα 
ποὺ τὸ γλυκόφωνο λάλημα 
τοῦ σήμαντρου τῆς  Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς ἀνεβαίνει ἀπὸ τὴ γῆ 
στὸν Οὐρανό, κι ὕστερα χάνεται 
μαζὶ μὲ τὸ ροδόξανθο πέρασμα 
τοῦ ἥλιου.

Καὶ ἐκεῖ, στὴν πλατεῖα τοῦ 
χωριοῦ μας, ἀνάμεσα στοὺς 
ντόπιους καὶ τοὺς ξένους, ξένος 
σὰ νἄνιωθε κι αὐτὸς σὲ τοῦτα 
τὰ μεγαλεῖα, παρακολουθοῦσε 
ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὴ σεμνή, τὴν 
τόσο συγκινητικὴ τελετὴ ποὺ γιὰ 
χάρη του γινόταν. Καὶ νιώθαμε 
πὼς τούτη ἡ διάκριση, τούτη ἡ 
τιμὴ ποὺ δινόταν στὸν δάσκα-
λό μας, ἦταν σὰν νἄβγαινε πιὸ 
πολὺ ἀπὸ τὴν ψυχὴ τὴ δική μας, 
ποὺ τόσα εἶχε πάρει ἀπ᾽ αὐτόν.

Κι ἂν ἦταν βουλευτής, 
ὑπουργὸς ἢ ἁπλῶς μιὰ ἐπιτρο-

πή (αὐτὸ ἦταν) ἀπὸ τὸ  Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας ὁ ἐπίσημος ἐκεῖνος 
ποὺ τιμοῦσε τὸν δάσκαλό μας, 
δὲν μᾶς ἀπασχολοῦσε πιά. Γιὰ 
μᾶς, ἦταν ἡ  Ἑλλάδα ἡ ἴδια, ποὺ 
ἔσκυψε στὸ μικρὸ χωριό μας καὶ 
τίμησε τὸν ἄξιο δάσκαλο.

Φθινόπωρο 2016. τὰ σχο-
λεῖα ἀνοίγουν ξανά. καὶ τοῦτες 
οἱ μακρινὲς ἀναμνήσεις ἂς ἀπο-
τελέσουν ἕνα τιμητικὸ ἀφιέρω-
μα στὸν κάθε  Ἕλληνα δάσκαλο. 
Τὸν παλιό, ποὺ μὲ τοὺς ἀγῶνες 
καὶ τὶς θυσίες του κράτησε ἀξί-
ες καὶ ἰδανικὰ στὸ πέρασμα τῶν 

χρόνων.  Ἀλλὰ καὶ τὸν καινούρ-
γιο, τὸν νέο δάσκαλο, ποὺ μέ-
σα σὲ καιροὺς δύσκολους καὶ 
σκληροὺς καλεῖται νὰ πραγμα-
τώσει τὸ ἔργο τὸ ἱερὸ καὶ μο-
ναδικό.

Εὐχὴ καὶ προσευχὴ ὅλων 
μας γιὰ δύναμη πολλὴ καὶ πί-
στη στὸν ἀγῶνά του τούτη τὴν 
ὥρα, ποὺ τόση ἀνάγκη ἡ Πατρί-
δα μας ἔχει... Καθὼς τὰ σχολεῖα 
ἀνοίγουν...

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Μνῆμες ἡρωικές

Ξύπνησαν πάλι οἱ ἀναμνήσεις μας
γιὰ τῆς χαμένης μας γενιᾶς τὶς τραγῳδίες,
γιὰ ἱστορίες δραματικὲς ποὺ ζήσαμε,
γι᾽ ἀπίστευτες προσωπικές μας ἐμπειρίες,

Γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ πρόωρα μεγάλωσαν
καὶ γιὰ τοὺς νιοὺς ποὺ σὰν λιοντάρια πολεμῆσαν
στῆς  Ἀλβανίας τὰ κακοτράχαλα βουνὰ
γιὰ τῆς πατρίδας τὴν ἐλευθεριά.

Πῶς νὰ μὴ θυμηθῶ τὶς  Ἠπειρώτισσες,
τὶς ἡρωΐδες μάννες, τὶς κοπέλες,
τὰ παλληκάρια ποὺ Θερμοπύλες φύλαξαν
στὰ ὀχυρὰ τοῦ Ροῦπελ καὶ τοῦ Μπέλες.

Τῆς Κρήτης τοὺς λεβέντες, ποὺ ἀγωνίστηκαν
τὸ ἄγριο θεριὸ νὰ σταματήσουν,
γιὰ νὰ γλιτώσουν τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τοὺς βάρβαρους,
πρὶν νὰ προλάβουν νὰ τὴν ἀφανίσουν.

Ὦ, μνῆμες ἐσεῖς ἡρωϊκὲς κι ἀθάνατες,
παράδειγμα καὶ χρέος γιὰ τὰ παιδιά μας,
ὅσο θὰ ζοῦμε, ἐσεῖς μᾶς συντροφεύετε,
γιατὶ εἴσαστε γραμμένες στὴν καρδιά μας.

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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Ἀνάγκη παιδείας 
« Ὁ Χριστός ἐστι τὸ φῶς τοῦ κόσμου»

Παρακολουθώντας τὰ σχετικὰ 
μὲ τὴν παιδεία τοῦ τόπου 
μας, ἀνησυχοῦμε πολὺ γιὰ τὸ 

μέλλον τοῦ ἔθνους μας. Αὐτοῦ τοῦ 
ὑπέροχου ἔθνους, ποὺ ὑπῆρξε πηγὴ 
φωτὸς καὶ γνώσης καὶ παιδείας γιὰ 
ὅλα τὰ ἄλλα ἔθνη.

Γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, καὶ ὅταν 
βρισκόταν στὴν πλάνη τῶν εἰδώλων, 
ἀλλὰ καὶ ὅταν δέχθηκε τὸν χριστια-
νισμό, ἡ παιδεία ἦταν πάντα τὸ πρώ-
τιστο ἰδανικό. Θὰ ἀναφέρουμε μόνο 
τὸν ἀγῶνα τοῦ  Ἁγίου πατρο-Κοσμᾶ, 
ὁ ὁποῖος περιέτρεξε τὴ σκλαβωμένη 
καὶ θνῄσκουσα  Ἑλλάδα κηρύττοντας 
μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν ὀρθόδο-
ξη χριστιανικὴ πίστη, ἀλλὰ καὶ ἀγω-
νιζόμενος νὰ χτίσει σχολεῖα, τὰ ὁποῖα 
θὰ γίνονταν φυτώρια παιδείας. Δὲν 
δίσταζε νὰ προτείνει, ὅταν ὑπῆρχε δεύ-
τερη ἐκκλησία στὸ χωριό, νὰ χρησιμο-
ποιηθεῖ ὡς σχολεῖο, καὶ ὑποχρέωνε, 
κατὰ κάποιο τρόπο, τοὺς χωριανοὺς 
νὰ βροῦν δάσκαλο γιὰ τὰ παιδιά τους, 
λέγοντας ὅτι «χωρὶς σχολεῖα χάνεται 
τὸ ἔθνος, χάνεται κι ἡ πίστη μας».

Θὰ ἀναφέρουμε καὶ τήν «ἀνθοδέ-
σμη» τῶν ἐθνικῶν μας εὐεργετῶν, οἱ 
ὁποῖοι ἔκτισαν στὶς ἰδιαίτερες πατρίδες 
τους, ἀλλὰ καὶ στὴν Κωνσταντινού-
πολη καὶ στὴν  Ἀθήνα καὶ σὲ ἄλλες 
μεγάλες ἑλληνικὲς πόλεις, σχολεῖα 
μὲ εὐμεγέθη καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένα 
διδακτήρια, ποὺ μέχρι σήμερα εἶναι 
λειτουργικὰ καὶ μᾶς ἐντυπωσιάζουν, 
γιατὶ πίστευαν πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ σπου-
δαιότερη εὐεργεσία γιὰ τὸ ἀναγεν-

νώμενο ἑλληνικὸ ἔθνος. Καὶ βέβαια, 
πάντα δύο ἦταν οἱ βασικοὶ ἄξονες 
τῆς παιδείας μας: ὁ  Ἑλληνισμὸς καὶ ὁ 
Χριστιανισμός, ὅπως πολὺ καλὰ τοὺς 
συνεδύασαν οἱ μεγάλοι Καππαδόκες 
Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας μας.

Διερωτῶμαι συχνά:  Ἆραγε, δὲν 
ἔχουμε ὅλοι μας κάποιο μέρος εὐθύ-
νης γι᾽ αὐτὴ τὴν κατάντια τοῦ σήμε-
ρα; Νομίζω ἡ διαπίστωση αὐτή, καὶ 
παράλληλα ἡ ἀποδοχὴ τῆς εὐθύνης, 
μπορεῖ νὰ μᾶς κινητοποιήσει ὅλους 
γιὰ μιὰ κάποια ἐπαναφορὰ τῆς πνευ-
ματικῆς ὑγείας στὸν τόπο μας.

Εἶπε κάποιος ἐκπαιδευτικὸς μιὰ 
μεγάλη ἀλήθεια: « Ἂν ὅλα τὰ κράτη 
πρέπει νὰ προχωρήσουν μπροστά, 
ἐμεῖς πρέπει νὰ γυρίσουμε πίσω, στὶς 
μεγάλες ἀξίες πάνω στὶς ὁποῖες θεμε-
λιώθηκε ἡ  Ἑλλάδα μας στὸ παρελθὸν 
καὶ μεγαλούργησε». Πόσο ξεθώρια-
σαν, στ᾽ ἀλήθεια, μέσα μας οἱ ἔννοιες 
«Χριστός», «Πατρίδα», «Οἰκογένεια», 
καθὼς κολυμπᾶμε ἐπὶ τόσα χρόνια 
μέσα σὲ μιὰ ὑλιστικὴ εὐημερία, σὲ μιὰ 
ἐγωκεντρικὴ ἀντίληψη ζωῆς;

Καὶ τώρα, συγκεκριμένα, τί μπο-
ροῦμε νὰ κάνουμε; 

Πρῶτα, νὰ πυροδοτήσουμε τὴν 
πίστη μας στὸ γεγονὸς ὅτι κάθε κακό, 
κάθε ἁμαρτία, προέρχεται ἀπὸ τὸν 
Διάβολο, εἶναι γέννημα δικό του, καὶ 
ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
ὑποσκελίσει τὴν ἀλήθεια, τὴν ὀμορφιὰ 
τῆς ἀρετῆς, τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, 
τῆς αἰωνιότητας τὴ νοσταλγία. Δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ νικήσει τὸν Χριστό, 

τὴν  Ἐκκλησία μας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
τὸ μαρτυροῦν οἱ αἰῶνες, τὰ 2014 χρό-
νια τῶν σκληρῶν καὶ πρωτοφανῶν 
διωγμῶν κατὰ τῆς  Ὀρθοδοξίας μας. 
Γέμισε ὁ Οὐρανός, ὁ Παράδεισος, ἀπὸ 
φωτεινὰ ἀστέρια, ἀπὸ μύριους ἥλιους 
ποὺ λάμπουν, τοὺς μάρτυρες, καὶ μᾶς 
καλοῦν κοντά τους.

Κατὰ δεύτερο λόγο, νὰ μεταγγί-
σουμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι –μάννες, 
γιαγιάδες, ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ ὀρθο-
φρονοῦν– αὐτὴ τὴν πίστη μας στὰ παι-
διά μας, στὴ νέα γενιά, μὲ ποικίλους 
τρόπους. Νὰ βοηθήσουμε νὰ ἀποκτή-
σουν τὴ βεβαιότητα στὴν τελικὴ νίκη 
τοῦ Θεοῦ. Εἴμαστε θεόκτιστοι, μὴν τὸ 
ξεχνᾶμε, καὶ ὡς  Ὀρθόδοξοι ἔχουμε 
τὸ προνόμιο νὰ τρεφόμαστε μὲ τὸ 
Σῶμα καὶ τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου 
μας, γεγονὸς ποὺ ἑλκύει μέσα μας τὴ 
θεία ἄκτιση Χάρη καὶ μᾶς θεοποιεῖ. 
Γινόμαστε θεάνθρωποι, ἤ, ἂν θέλετε, 
ἀνθρωπόθεοι, καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ 
ἔχουμε ἐξασφαλισμένη καὶ τὴ νίκη 
ἑκατὸ τοῖς ἑκατό.

Τὴν κρίση ποὺ διερχόμαστε τὴ 
βλέπουμε μὲ τὰ μάτια τοῦ Μεγάλου  
Ἁγίου  Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος ἔλεγε σὲ 
παρόμοιες περιστάσεις: 

«Νεφύδριον ἐστὶ καὶ θᾶττον παρα-
λεύσεται» (= Μικρὸ συννεφάκι εἶναι, 
καὶ γρήγορα θὰ περάσει).

«Ὁ Κύριός μας ἐξῆλθε νικῶν καὶ 
ἵνα νικήσῃ».

Πρὸς τί λοιπὸν αὐτὴ ἡ ἡττοπάθεια, 
ἡ ἀπαισιοδοξία καὶ ἡ ἀπελπισία;

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ

K

K
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Μακριὲς οἱ κληματόβεργες, μακριὲς καὶ φορτωμένες,
ἄλλες ὁλόρθες στέκονται κι ἄλλες καμπυλογέρνουν, 
γέρνουν ἀπ᾽ τὸ βαρὺ καρπὸ κι ἀπ᾽ τὰ πολλὰ σταφύλια
καὶ τὰ σταφύλια εἶναι ξανθὰ καὶ τὰ σταφύλια εἶναι ἄσπρα,
κόκκινα, ὁλόχρυσα, μαβιά, μαυροκουρούνικ᾽ ἄλλα
κι ἄλλ᾽ αὐγουλάτα, στρυγγυλὰ κι ἄλλα γιομάτα πρέκνες.
Κρέμονται κι ἀπ᾽ τὶς περγολιὲς κι ἀπὸ τὶς κρεβατίνες
σταφύλια τετραπίθαμα καὶ ξέμακρα σταφύλια,
σὰν τὰ καντήλια κρέμονται μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι.
Σαλεύουν τ᾽ ἀμπελόφυλλα, τὰ φουντωτὰ τὰ φύλλα,
πόσες βολὲς δὲ φίλησαν, μέσα στὸ καλοκαίρι
καὶ μὲς στὴν ὄμορφη ἄνοιξη, τ᾽ ἀγίνωτα σταφύλια
καὶ τώρα, λὲς σὰν γνωστικὰ νὰ εἶναι, ἀνανογιοῦνται
πὼς ἦρθε πιὰ ἡ ὥρα τους, πὼς ἔφτασε ὁ καιρός τους
καὶ πρὶν νὰ τ᾽ ἀποχωριστοῦν καὶ πρὶν πιὰ νὰ τ᾽ ἀφήσουν,
ἁπλώνουνε τὸ σκιάδι τους καὶ τὰ χαϊδολογᾶνε
κι ἄλλη βολά, στερνὴ βολά, σὰν μ᾽ ἁπαλὸ ἴδιο χέρι.
Μέσα στ᾽ ἀμπέλι τ᾽ ἁπλωτὸ καὶ μὲς στ᾽ ἀμπελοφύτι,
σκορπολογᾶνε νιοὶ καὶ νιές, παιδιὰ καὶ γριὲς καὶ γέροι,
λάζους καμπουρομύτικους κρατᾶνε καὶ καλάθια
καὶ τὰ σταφύλια ἀνασπᾶν καὶ τὰ σταφύλια κόβουν.
Παρδαλοφέρνει ἐδῶ κι ἐκεῖ τὸ πράσινο τ᾽ ἀμπέλι
ἀπ᾽ τὰ κεφαλομάντιλα, τὰ ὁλόχρωμα τσεμπέρια,
ὅπου φορᾶνε οἱ κορασιές, νὰ μὴν τὶς κάψει ὁ ἥλιος.
Πᾶν τὰ καλάθια κι ἔρχονται γιομάτ᾽ ἀπὸ σταφύλια,

Ὁ τρύγος

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Σ
ΕΠ

Τ
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

 -
 Ο

Κ
Τ

Ω
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
 2

0
1

6
 -

 6
1

7

173



πᾶν τὰ σταφύλια στὸ σωρό, πάει ὁ καρπὸς στὴ στίβα
καὶ γύρα-γύρ᾽ ἀπ᾽ τὸ σωρὸ πετάει ξανθὸ μελίσσι,
νὰ πιεῖ ἀπ᾽ τὶς μελοστάλαχτες τὶς ράγες πλούσια γλύκα.
Πᾶν καὶ τοῦ τρύγου οἱ σκοποὶ ἕνας πίσω ἀπ᾽ τὸν ἄλλον,
ποὺ τραγουδᾶνε οἱ λυγερές, ποὺ λέν᾽ τὰ παλικάρια
κι ἀπὸ τὸν ἦχο τοῦ σκοποῦ κι ἀπ᾽ τὰ γλυκὰ τραγούδια,
ὅλο τ᾽ ἀμπέλι ἀχολογᾷ, βουΐζουν τὰ στρατόνια.
Φωνὲς ἐδῶ, χαρὲς ἐκεῖ, ζωῆς παντοῦ πλημμύρα.
Ἀπόμακρα κι ὁ ἀμπελουργός, πιὸ πέρα ὁ κρασοποῦλος,
τὸ λέει δασιά, τὸ λέει πυκνά, τὸ λέει γλυκὰ κι ἐκεῖνος,
λέει μὲς στ᾽ ἀμπέλι ἐτοῦτο ἐδῶ πὼς εἶχε τὴ φωλιά του,
κρατοῦσε πρῶτα συντροφιὰ στ᾽ ἀθῶά του τὰ πουλάκια
καὶ τώρα μὲ τὸ λάλημα, μὲ τὴ φωνή του τώρα,
τὸ γερο-ἀφέντη τ᾽ ἀμπελιοῦ, τὸ γνώριμον ἀφέντη,
τὸν συνοδεύει στὴ δουλειά, μὰ καὶ τοὺς τρυγητάδες.
Στὸν τρύγο, κἄνας τρυγητὴς διαλέει καὶ τρώγει ράγες,
ἄλλος, ποὺ οἱ ράγες τ᾽ ἄρεσαν,τσαμπὶ ἀκέριο κόβει
κι ἕνας κλωνάρι τσάκισε, διχαλωτὸ κλωνάρι,
καὶ τὸ σταφύλι κρέμασε, στολίδι λές, στ᾽ αὐτί του
καὶ πάει μ᾽ αὐτὸ κι ὅλο σφυρᾷ κι ὅλο τρυγολογάει
κι ἄλλος ρεκάζει ἄξαφνα καὶ σκούζει καὶ φωνάζει,
γιατὶ σφήκα τὸν βάρεσε, τὸν τσίμπησε κεντρίνα,
πού ᾽ρθε νὰ πιεῖ μοῦστο γλυκὸ στοῦ καλαθιοῦ τὸ χεῖλι.
Ἀπὸ τὶς ἄκρες τ᾽ ἀμπελιοῦ κι ἀπὸ τοὺς ὄχτους γύρα,
ἡ ἀγράμπελ᾽ ἡ ἀσπρολούλουδη καὶ τ᾽ ἀνθηρὸ σπαράγγι
χύνουν ὁλοῦθε ἀρώματα, μοσχοβολιὲς σκορπᾶνε.
Κοντὰ στοὺς μόσχους τῆς ὀχτιᾶς, πλάι στ᾽ ἀμπελιοῦ τὸ δέντρο,
βυζασταρούδ᾽ ἰσκιώνεται, σὲ νάκα κρεμασμένη
κι ἡ μάνα του ἡ νιὰ ἀργάτισσα, ὥρα τὴν ὥρα ἡ μαύρη,
μιὰ τὸ κοφίνι γνοιάζεται, μιὰ ἐκεῖνο πάει καὶ βλέπει,
νὰ μὴ χαλάσει ὁ ὕπνος του, μὴ λάχει καὶ τῆς κλάψει.
Μὰ κι ἡ κυρὰ τ᾽ ἀμπελουργοῦ στ᾽ ἀμπέλι τριγυρίζει
καὶ κρεμαστάρια ξεδιαλέει, σταφύλια μὲ τὶς βέργες,
νὰ τὰ κρεμάσει, νά ᾽χει τα στὸ σπίτι τὸ χειμῶνα.
Κι ἀνάμεσα στὰ κλήματα κι ἀνάμεσα στοὺς ὄργους
κι ὁ γερο-ἀφέντης περπατεῖ κι ὁ γερο-ἀφέντης πάγει
καὶ σ᾽ ὅποιο κλῆμα στέκεται, τσαμπιὰ ραγολογάει
καὶ μὲ τὸ ραγολόγημα κοιτάζει ἀπ᾽ τὸ πρωιμάδι,
ἀπ᾽ τὸ μοσχάσπρουδο πιὸ ἐδῶ, παρέκει ἀπ᾽ τὸ φιλέρι,
ἀλλοῦ ἀπ᾽ τὸ μαυροστάφυλο, ἀλλοῦ ἀπ᾽ τὸ βοϊδομάτι,
ἀπ᾽ τὴ ρομπόλλα, ἀπ᾽ τὸ μπλαζὸ κι ἀπὸ τὸ ἑφτακοίλι,
ποιὸ ᾽ναι γλυκό, ποιὸ ξιδερὸ καὶ ζουμερὸ ποιὸ νά ᾽ναι.
Κι ὅσο ἡ μέρα προχωρεῖ, τόσο πολὺ ψηλώνει
ἡ στιβανιὰ μὲ τὸν καρπό, μὲ τὰ σταφύλια ἡ ντούνα.
Κι ἐκεῖ ποὺ ἡ μέρα σώνεται καὶ σκάει ὁ ἀποσπερίτης,
κοντὰ στὴ στίβα κάθονται, φαγὶ ἁπλοϊκὸ δειπνᾶνε
κι ἀπόφαγα σηκώνονται καὶ στὸ χορὸ τὸ στρώνουν
καὶ τοὺς βαρεῖ τραχύλαλη τσαμπούνα στὸ χορό τους
κι ἕνας, ὁ πιὸ ὡριόφωνος,τραγούδι τραγουδάει,
τραγούδι γιὰ τοὺς τρυγητές, τραγούδι γιὰ τὸν τρύγο,
μεριὰ ἡ γκάιδ᾽ ἀκούγεται, μεριὰ γρικιέτ᾽ ἐκεῖνος
κι ἀπὸ μεριὰ λαλεῖ γλυκὰ τῆς ρεματιᾶς τ᾽ ἀηδόνι
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Γλωσσάρι

ἀγράμπελη, ἡ = φυτὸ ἀναρριχητικὸ μὲ ξυλῶδες στέλεχος,τὰ 
φύλλα του εἶναι μικρὰ καὶ ἁπλὰ στὴν ἀρχή, πολυσχιδῆ στὴν 
ὡρίμανσή τους, τὰ ἄνθη του εἶναι ἄσπρα καὶ ἀρωματικά, 
ποὺ ἔχουν ἄφθονους καὶ μακριοὺς στήμονες, ζεμπελίνα, 
γκορπένι, κληματίδα, κουρπενιά.

ἀμπελοφύτι, τό = νεοφυτευμένο ἀμπέλι, 2 ἕως 3 χρόνων, 
φυτειά.

ἀμπελουργός, ὁ = ὄμορφο πουλί, λίγο μεγαλύτερο ἀπ᾽ τὸ 
σπουργίτι, ἔχει κίτρινη κοιλιά, κιτρινόμαυρα φτερά, σταχτὴ 
ράχη καὶ μαῦρο κεφάλι, ζεῖ στ᾽ ἀμπέλια καὶ στὰ σιταροχώ-
ραφα, κελαηδεῖ ἰδιόρρυθμα καὶ μελῳδικά, κρασοποῦλος, 
κριθαράς, μεθύστρα, μπερβέλι, ἐμπέριζα, τιρολής, βομβυ-
κίλλη ἡ φλύαρη, χοντρομύτης ὁ μελανοκέφαλος, ἀμπελίδα.

ἀνανογῶ = καταλαβαίνω, νιώθω.
ἀποσπερίτης, ὁ = τὸ ἄστρο  Ἀφροδίτη, ποὺ προβάλλει πρῶτο 

μετὰ τὸ βασίλεμα τοῦ ἥλιου στὸ μέρος τῆς δύσης καὶ ὀνο-
μάζεται ἕσπερος ἢ ἀποσπερίτης, τὸ ἴδιο ἀστέρι ἀνατέλλει 
λαμπερὸ καὶ παραμένει τελευταῖο τὴν αὐγὴ καὶ λέγεται 
αὐγερινὸς ἢ ἑωσφόρος, ἄστρο τοῦ δράκου, ἄστρο τῆς 
μάγισσας.

βαγένι, τό = μεγάλο ξύλινο βαρέλι γιὰ κρασί.
βλάμης, ὁ = στενὸς φίλος, ἀδελφοποιτός, σταυραδελφός, 

μπράτιμος, μπουραζέρης, καρντάσης.
βοϊδομάτι, τό = εἶδος σταφυλιοῦ μὲ χρῶμα ὁλόμαυρο, ἔχει 

μεγάλες ρῶγες, σὰν μάτι βοδιοῦ, εἶναι χοντρόφλουδο, 
τραγανό, γλυκὸ καὶ γεμάτο χυμό, τὸ βάρος ἑνὸς σταφυλιοῦ 
φθάνει ὣς καὶ δυόμιση κιλά.

ἑφτακοίλι, τό = εἶδος σταφυλιοῦ μὲ ρῶγες μαῦρες, στρογγυ-
λές, χοντρές, πυκνὲς καὶ γλυκιές, τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ 
κλήματος αὐτοῦ εἶναι ὅτι, κυοφορώντας, σὰν γυναίκα λές, 
ἑπτὰ γεννήσεις, ἑπτὰ κοιλιές, βγάζει συνεχῶς ἄνθη ἀπ᾽ τὸ 
πρῶτο ἄνθισμά του μέχρι καὶ τὸ Σεπτέμβριο καὶ ὡριμάζει 
σταφύλια ὣς τὸ βαθὺ χειμῶνα, φταφίρι.

ζήβω = πίνω, ρουφῶ.
κεντρίνα, ἡ = μέλισσα, σφήκα.
κρεβατίνα, ἡ = κληματαριὰ ἁπλωμένη σὲ ξύλινο ἢ μεταλλικὸ 

κατασκεύασμα, ποὺ μοιάζει σὰν κρεβάτι, καβαλαριά, περ-
γολιά, φρεντζαντίνα, κληματσίνα.

λάζος, ὁ = μαχαίρι μὲ γυρισμένη μύτη.
ληνός, ὁ = κατασκεύασμα ξύλινο ἢ πλεκτὸ μὲ βέργες ἢ πέ-

τρινο, σὲ σχῆμα κυκλικὸ ἢ τετράγωνο, ὅπου πατιοῦνται 
τὰ σταφύλια ἀπὸ τὸν πατητή, γιὰ τὴν ἔκχυση μούστου, 
πατητήρι, πατητής, κοφίνι.

μαβί, τό = βαθὺ γαλανό.
μαυροκουρούνικο, τό = εἶδος σταφυλιοῦ, ἡ μαυροκουρούνα, 

οἱ ρῶγές του ἔχουν τὸ σχῆμα τοῦ αὐγοῦ, εἶναι κατάμαυρες, 
σὰν τὸ πουλὶ κουρούνα, προορίζεται τὸ σταφύλι αὐτὸ μόνο 
γιὰ φαγί, κουρούνα.

μοσχάσπρουδο, τό = εἶδος σταφυλιοῦ, ἄσπρο στὸ χρῶμά του, 
ἔχει λεπτὲς ρῶγες γεμάτες ἀπὸ φακίδες, εἶναι λεπτόφλουδο 

καὶ μοσχομυρωδάτο.
μπλαζό, τό = εἶδος σταφυλιοῦ μὲ γλυκιὲς ρῶγες.
νάκα, ἡ = ἐλαφριὰ βρεφικὴ κούνια, ὑφαντή, ἔχει πέτσινη βάση, 

μήκους ἑνὸς μέτρου καὶ πλάτους 80 ἑκατοστῶν, κατὰ μῆκος 
τῶν μεγαλύτερων πλευρῶν της εἶναι προσαρμοσμένοι 2 
ξύλινοι ἄξονες, ἰσομεγέθεις μ᾽ αὐτές, στὶς ἄκρες τῶν ὁποίων 
προσδένονται 2 μακριὰ σχοινιὰ ἢ λουριά, ποὺ χρησιμεύουν 
γιὰ φόρτωση ἢ κρέμασμα τῆς κούνιας στὴν πλάτη ἢ στὸ 
ζῷο, ἀνεμόκουνια.

ντούνα, ἡ = στίβα, σωρός.
ὄργος, ὁ = λωρίδα γῆς ποὺ παίρνει ὁ ἐργάτης στ᾽ ἀμπέλι ἢ στὸ 

σιταροχώραφο, γιὰ νὰ τὴ σκάψει ἢ νὰ τὴ θερίσει.
πρέκνα, ἡ = στίγμα στὴν ὄψη τοῦ ἀνθρώπου, φακίδα, πανάδα, 

ἐφηλίδα.
πρωιμάδι, τό = εἶδος σταφυλιοῦ, ποὺ ὡριμάζει πολὺ νωρίς, 

σὲ σχέση μὲ τὰ ἄλλα σταφύλια.
ράγα, ἡ = ἡ ρώγα τοῦ σταφυλιοῦ.
ραγολόγημα, τό = τὸ κόψιμο τῶν ὥριμων ρωγῶν ἀπ᾽ τὸ στα-

φύλι μὲ σκοπὸ τὸ φάγωμά τους.
ραγολογῶ = κόβω ἀπὸ τὸ σταφύλι ὥριμες ρῶγες καὶ τρώω.
ρεκάζω = βγάζω δυνατὴ καὶ διαπεραστικὴ φωνὴ ἀπὸ φόβο ἢ 

κίνδυνο, σκούζω μεγαλόφωνα.
ρομπόλλα, ἡ = εἶδος σταφυλιοῦ μὲ ρῶγες ἄσπρες, κάνει ἄρι-

στης ποιότητας κρασί.
σκάω = ἐμφανίζομαι, προβάλλω, πλαντάζω.
σπαράγγι, τό = φυτὸ τοῦ ἀγροῦ, ἔχει λεπτό, σχοινοτενὲς στέ-

λεχος, ποὺ σέρνεται ἢ ἀναρριχᾶται, μακριοὺς ἔχει ἐπίσης 
καὶ τοὺς μίσχους ἐναλλὰξ στοὺς κόμβους τῶν κονδύλων, 
οἱ ὁποῖοι μίσχοι περιβάλλονται ἀπὸ φύλλα, σὰν μικρὰ βε-
λονάκια, φυτρωμένα 10-15 μαζὶ ἀκτινωτά, τὰ ἄνθη του εἶναι 
λευκὰ ἢ κίντρινα καὶ μικρά.

στίβα, ἡ = σωρὸς ἀπὸ ἀντικείμενα, τοποθετημένα μὲ ἢ χωρὶς 
εὐταξία, τὸ ἕνα ἐπάνω στὸ ἄλλο, στιβανιά, ντούνα.

στρατόνι, τό = στενὸς δρόμος ἀνάμεσα στὰ κλήματα.
τσαμπούνα, ἡ = μουσικὸ πνευστὸ ὄργανο, ποὺ ἀποτελεῖται 

ἀπὸ κατεργασμένο δέρμα, συνήθως κατσικιοῦ, ἀπὸ τὸ 
ἐπιστόμιο (φυσάρι), φτιαγμένο ἀπὸ κέρατο ἢ κόκαλο ἢ 
ξύλο, προσαρμοσμένο στὸ λαιμὸ τοῦ ἀσκοῦ, καὶ ἀπὸ 2 
ξύλινους αὐλούς, τοποθετημένους στὰ μπροστινὰ πόδια 
τοῦ τομαριοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ δεξιός (μπουρί), ὣς 1,20 
ἑκατοστὰ μακρύς, εἶναι ἄτρυπος καὶ κρατεῖ τὸ μπάσο κι ὁ 
ἀριστερός (τσαμπούνα), μήκους 60-70 ἑκατοστῶν, ἔχει 7 
τρύπες καὶ παράγει τοὺς ἤχους, συνηχοῦν δὲ οἱ αὐλοὶ καὶ 
οἱ 2ο μαζί, γκάιδα, ἄσκαυλος.

τσίτσα, ἡ = δερμάτινος ἀσκὸς γιὰ τὴν τοποθέτηση ὑγρῶν, 
ξύλινο δοχεῖο, σχήματος κυκλικοῦ, μὲ ὁριζόντιες πλευρές, 
γιὰ νερὸ ἢ κρασί, τσότρα.

φιλέρι, τό = εἶδος σταφυλιοῦ μὲ ρώγα λεπτόφλουδη, γαλανή, 
γλυκιὰ καὶ γεμάτη χυμό, δίνει κρασὶ ξανθὸ καὶ εὔγευστο, 
γουρτσάνι ἢ γουρτσάνος.

καὶ πάει ὁ χορὸς πότε στρωτός, πότε γοργὸς παγαίνει.
Καὶ στὸ στερνό τους τὸ χορὸ καὶ στὸ στερνὸ τραγούδι,
οἱ τρυγητάδες εὔχονται καὶ στὸν ἀφέντη λένε
στὸ πάτημ᾽ ἀπὸ τὸ ληνὸ νὰ πάει ποτάμι ὁ μοῦστος
καὶ νὰ γιομίσει μὲ κρασὶ βαγένια καὶ βαγένια
καὶ νὰ τ᾽ ἀδειάσει, νὰ τὰ πιεῖ μὲ βλάμηδες καὶ φίλους
καὶ νὰ τὰ πιοῦνε σὲ χαρές, σὲ γλέντια νὰ τὰ ζήψουν
κι ὅσα ποτήρια θὲ νὰ πιοῦν, τόσα νὰ ποῦν τραγούδια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
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Ταξίδι μὲ κάρο

Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ ὅτι 
ξέρει τί εἶναι πόλεμος, ἂν 
δὲν ἔχει ζήσει τοὐλάχι-

στον ἕνα βομβαρδισμό...
Φυσικά, ἡ σειρήνα ἔκανε ὅ,τι 

μποροῦσε νὰ σὲ ἐνημερώσει, 
ἀδιαφορώντας ἂν σοῦ ἔκοβε τὸ 
αἷμα μὲ τὰ οὐρλιαχτά της, συ-
νήθως μέσ᾽ στὴν ἄγρια νύχτα. 
Γι᾽ αὐτὸ ὅλοι εἶχαν πρόχειρα 
τὰ παλτά τους, καὶ μὲ τὸ πρῶτο 
οὐουουου... τὰ φοροῦσαν πά-
νω ἀπ᾽ τὶς πιτζάμες καὶ δρόμο! 
Μερικοί –προνοητικοὶ νὰ τοὺς 
πῶ;– κοιμόντουσαν ντυμένοι, 
καὶ ἡ γιαγιὰ Εὐαγγελία φοροῦσε 
καὶ τὰ παπούτσια της(!), γι᾽ αὐτὸ 
πάντοτε ἔμπαινε πρώτη στὸ 
καταφύγιο! Οἱ μεγάλοι ἀφου-
γκραζόντουσαν τί γινόταν ἔξω, 
κι ἐμεῖς τὰ παιδιά, καθισμένα σ᾽ 
ἕνα πάγκο, ἤμασταν σὰ νυσταγ-
μένα κοτοπουλάκια.

–  Ἐσύ, μικρή, πάντα ἀγκαλιὰ 
μὲ τὴν κούκλα σου... μὲ πείραξε 
μιὰ κυρία.

Δὲν μίλησα, νὰ πῶ ὅτι αὐτὴ 
ἦταν ὅ,τι μᾶς εἶχε ἀπομείνει ἀπὸ 
ἕνα καλοστημένο νοικοκυριὸ 
ποὺ καταστράφηκε ἐντελῶς, 
κάπου στὴ Μακεδονία...

Γυρνώντας ἀπ᾽ τὸ καταφύ-
γιο, ὁ παπποῦς μᾶς ἀνήγγειλε 
ὅτι πρωῒ πρωῒ θὰ φεύγαμε γιὰ 
τὰ  Ἀρφορά, ὅπου ἔμενε μόνιμα 
ἡ ἀδελφή του, ἡ Κωνσταντίνα. 
Δὲν μᾶς κοιτοῦσε, φοβόταν μή-
πως μᾶς συγκινήσει ἢ μήπως ὁ 
ἴδιος...

Ὅταν τὸ ἄλλο πρωῒ κατεβή-
καμε, βρεθήκαμε μπροστὰ στὸ 
μεταφορικό μας μέσο: ἕνα κά-
ρο σὲ κακὸ χάλι... Καὶ τὸ ἄλο-
γο μπροστά, πετσὶ καὶ κόκκαλο, 
γύρισε τὸ κεφάλι του καὶ μᾶς 
κοίταξε βαριεστημένα... Σίγου-
ρα δὲν εἶχε διάθεση γι᾽ αὐτὴ τὴν 
ἀγγαρεία!

Τὰ χέρια του παπποῦ μου 
ἤτανε ζεστὰ καὶ τρέμανε, ὅταν μὲ 
ἀνέβαζε στὸ κάρο. Μᾶς βοήθησε 
ὅλους, χωρὶς νὰ μᾶς κοιτάζει.

–  Ἔλα κι ἐσύ, παππούκα 

μου, ἔλεγα παρακαλετά...
– Τὸ καθῆκον, παιδί μου, μὲ 

καλεῖ ἐδῶ... εἶπε κι ἔφυγε βια-
στικά...

Κάναμε τὸν σταυρό μας καὶ 
ξεκινήσαμε. Ποῦ τὸ περιμέναμε 
ὅτι θὰ τὸ ζούσαμε κι αὐτό, μουρ-
μούριζε ἡ γιαγιά.

Ἡ ταλαιπωρία μεγάλη. Κάτι 
τὸ παλιὸ κάρο, κάτι ὁ δρόμος ὁ 
χαλασμένος, ταρακουνιόμαστε 
πέρα δῶθε, καὶ εἴχαμε μπροστά 
μας εἴκοσι χιλιόμετρα!

Ὅταν κάποτε φτάσαμε, μᾶς 
ὑποδέχθηκε ἡ γιαγιά, κυρὰ Κω-
τσούλα τὴ φωνάζουν στὸ χωριό, 

ὄχι ὅμως μὲ φωνὲς καὶ γέλια, 
ὅπως ἔκανε παλιά.  Ὅλα αὐτὰ 
ὁ πόλεμος τὰ εἶχε κόψει μὲ τὸ 
μαχαίρι..

– Ποτὲ δὲ φανταζόμουνα, 

γιατρίνα μου, ὅτι θὰ ἐρχόσουνα 
μὲ τὴν οἰκογένειά σου μὲ κάρο 
στὸ σπίτι μου...

Κι ἡ σοφή γιαγιά μου:
– Πάλι καλὰ ποὺ ὑπῆρχε κι 

αὐτό, ὅλα τὰ ἔχουν ἐπιτάξει.
Μόνο, νά, κοψομεσιαστήκα-

με, Κωτσούλα μου, ἀπ᾽ τὸ ταρα-
κούνημα... Κοίτα καὶ τὰ παιδιά, 
κίτρινα σὰ φλουριά!

Ἡ γιαγιὰ Κωτσούλα, φιλόξε-
νη ὅπως πάντα, ἔτρεξε ν᾽ ἀνά-
ψει τὴν πυροστιὰ νὰ μᾶς ψήσει 
λουκάνικα. Τὰ τιμήσαμε... καὶ 
πέσαμε γιὰ ὕπνο, ξεροί...

Τὸ πρωῒ ξυπνήσαμε μὲ κακα-

K

K
Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ ὅτι ξέρει τί εἶναι  

πόλεμος, ἂν δὲν ἔχει ζήσει τοὐλάχιστον ἕνα 
βομβαρδισμό...
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ρίσματα ἀπ᾽ τὸ κοτέτσι. Τρέχω 
στὸ χαγιάτι καὶ βλέπω τὴ γιαγιὰ 
Κωτσούλα μὲ μιὰ φαρδιὰ φού-
στα νὰ κυνηγάει μιὰ κότα.

– Τὴ βλέπεις αὐτὴ τὴν τροφα-
ντή; Θὰ τὴν κάνω μὲ χυλοπίτες!

Ξαφνιάστηκα κι ἐξαφανίστη-
κα.  Ἐγώ; νὰ φάω τὴν τροφαντή; 
Ποτέ!

Γιὰ καλή μας τύχη, ἦρθε μιὰ 
θεία μου –ἐξαιρετικὸς ἄνθρω-
πος– μὲ τὰ τέσσερα παιδιά της.  
Ἔτσι ἐξασφαλίστηκε τὸ παιχνίδι. 
Αὐτὴ ἡ μέρα πέρασε μέσ᾽ στὴν 
καλὴ χαρά!

Τὴν ἄλλη μέρα ὅμως, ἡ 
ἔκπληξη ἦρθε οὐρανοκατέβα-
τη!  Ἕνα ἀεροπλάνο ἔριξε βόμβα 
κοντὰ στὸ χωριό! 

–  Ἄμ, αὐτοὶ δὲν τρώγονται! 
Τί τοὺς ἔκανε τὸ χωριό μας; 
φώναζε μὲ ὅλη της τὴ δύναμη 
ἡ γιαγιὰ Κωτσούλα.  Ἐμπρός, 
πᾶμε νὰ φύγουμε, στὸν λόφο 
τοῦ  Ἀι-Λιᾶ, ἔ, ἔ, κεῖ πάνω ποῦ 
νὰ μᾶς βροῦνε...

Ἔφυγε γιὰ λίγο, κι ἦρθε τρα-
βώντας ἀπ᾽ τὰ γκέμια τὸν γαϊδα-
ράκο της, λέγοντας:

–  Ἐσύ, τεμπέλη, θὰ σώσεις 
τὴν κατάσταση.

Τὸν φορτώνει μ᾽ ἕνα καλά-
θι μὲ τρόφιμα καὶ μ᾽ ἁρπάζει κι 
ἐμένα νὰ καθίσω ἐπάνω.

–  Ἄντε, νὰ κρατιέσαι καλά, 
γιατὶ δὲ θ᾽ ἀντέξεις τὸν δρόμο!

Νὰ καὶ τὸ δεύτερο μεταφο-
ρικὸ μέσο! σκέφτηκα.

Ὕστερα ἀπὸ λίγη ὥρα, φάνη-
κε στὰ δεξιά μας ἕνα κατάλευκο 
ἐκκλησάκι, ὁ  Ἁι-Λιᾶς, μὲ τὴν 
πόρτα του ὀρθάνοιχτη, λὲς καὶ 
μᾶς περίμενε.  Ἀκριβῶς ἀπέναντι 
ἕνας αἰωνόβιος πλάτανος σκίαζε 
σὰν τεράστια ὀμπρέλα τὸ πλά-
τωμα, κι ὁ κορμός του εἶχε μιὰ 
μεγάλη κουφάλα... Μᾶς περί-
μενε κι αὐτός; Κι ὅταν τὰ ἀερο-
πλάνα ἄρχισαν νὰ πετᾶνε πολὺ 
χαμηλά, ὁ γερο-πλάτανος μᾶς 

ἔκρυψε στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὰ 
ἑπτὰ παιδιά, σὺν τὴν  Ἡλέκτρα 
μας, 10 μηνῶν, ποὺ τυλιγμένη 
στὸ κουβερτάκι της κοιμόταν 
ἀμέριμνη στὸ ἀναποδογυρι-

σμένο σαμάρι τοῦ τεμπέλη μας!
Ἀπ᾽ τὸ ξωκλῆσι, ἀκούγαμε 

τὶς ψαλμῳδίες τῶν μεγάλων: 
«Διάσωσον ἀπὸ κινδύνου τοὺς 
δούλους σου, Θεοτόκε!».  Ἐμεῖς 
μασουλάγαμε ἀμήχανα ψωμο-
τύρι, κεφτεδάκι.  Ὁ ἥλιος εἶχε 
γείρει, ὅταν ἕνα τσοπανόπουλο 
κατέφθασε τρεχάτο ἀπ᾽ τὸν λό-
φο, ἱδρωμένο καὶ τρομαγμένο:

– Μπήκανε οἱ Γερμανοί! 
Κοιτᾶτε κάτω στὴν πεδιάδα τὰ 
τάνκς, τὸν στρατό!

Ἄρχισαν ὅλοι νὰ κλαῖνε... κι 
ἐμεῖς τὰ παιδιὰ τὸ ἴδιο.  Ἀκόμη 
καὶ ἡ θεία Κόρυ, ποὺ ἦταν Γερ-
μανίδα, κατέβασε τὸ κεφάλι καὶ 
κλαίγοντας ἔλεγε:

– Ντρέπομαι γι᾽ αὐτὸ ποὺ 
συμβαίνει...  Ἐγὼ σᾶς ἀγαπῶ καὶ 
θὰ μείνω ἐδῶ μὲ τὰ παιδιά μου, 
μέχρι αὐτοὶ νὰ φύγουν!

Τό ᾽πε καὶ τό ᾽κανε! Μεγάλη 
ψυχή, ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Κατεβήκαμε ἀπὸ τὸν λόφο 
ἀμίλητοι. Καὶ τὸ ἄλλο πρωῒ ξε-
κινήσαμε γιὰ τὴ βάση μας. Πάλι 
δάκρυα, πάλι κάρο!

Ἡ γιαγιά μου εἶχε τὸ γενικὸ 

πρόσταγμα:
–  Ἀκοῦστέ με:  Ὅταν συνα-

ντήσουμε τοὺς Γερμαναράδες 
στὸν δρόμο, τὰ μάτια σας κάτου 
κάτου, περιφρόνηση, ἀκούσατε; 

Κι ἐγώ, γιὰ νὰ τὴν εὐχαριστή-
σω, ὅταν ἦρθε ἐκείνη ἡ ὥρα, ὄχι 
μόνο τὰ χαμήλωσα, ἀλλὰ καὶ τά 
᾽σφιξα τόσο πολύ, ποὺ μὲ πο-
νέσανε!

Φτάνοντας στὸ σπίτι μας 
ὕστερα ἀπὸ ὧρες, ὁ παπποῦς 
μᾶς περίμενε στὸ κατῶφλι.  
Ἔμοιαζε σὰν νὰ εἶχε γεράσει 
ξαφνικά.  Ἀνεβήκαμε ἀμίλητοι.

Πέρασαν μέρες, ἀτέλειωτες, 
βασανιστικές, ὥσπου ἕνα ἀπό-
γευμα κατέφθασε, ἀγνώριστος, 
ὁ πατερούλης μου, κουρασμέ-
νος, ἀπογοητευμένος, σκονισμέ-
νος, ἀλλὰ ΟΧΙ ἡττημένος... Μὲ 
τὸ κεφάλι ψηλά, γιατὶ εἶχε κάνει 
τὸ καθῆκόν του, ὅπως ὅλοι οἱ  
Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ καὶ στρα-
τιῶτες!

Τὴ συνάντησή μας ἀδυνατῶ 
νὰ τὴν περιγράψω... Αὐτὸ μό-
νο που μπορῶ νὰ πῶ εἶναι ὅτι 
θυμᾶμαι τὴν ἔντονη μυρωδιὰ 
τῆς μπότας του, ὅπου ἤμουν 
γαντζωμένη σφιχτά, γιὰ νὰ μὴ 
μοῦ ξαναφύγει...

ΒΙΝΑ ΜΑΡΙΟΛΗ-ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΥ

K

K
Ἡ γιαγιά μου εἶχε τὸ γενικὸ πρόσταγμα:

–  Ἀκοῦστέ με:  Ὅταν συναντήσουμε τοὺς  
Γερμαναράδες στὸν δρόμο, τὰ μάτια σας κάτου 

κάτου, περιφρόνηση, ἀκούσατε; 
Κι ἐγώ, γιὰ νὰ τὴν εὐχαριστήσω, ὅταν ἦρθε 
ἐκείνη ἡ ὥρα, ὄχι μόνο τὰ χαμήλωσα, ἀλλὰ  
καὶ τά ᾽σφιξα τόσο πολύ, ποὺ μὲ πονέσανε!
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Ἂν ἔρθετε ἐδῶ, θὰ πεινά-
σετε. Θὰ σοῦ προκύψουν 
ὅλοι μακρινοὶ συγγενεῖς». 

Μὰ ὁ γιατρὸς δὲν στάθηκε στὰ 
λόγια τῆς κουνιάδας του. εἶχε 
ἤδη πάρει τὴν ἀπόφασή του: θὰ 
ἐπέστρεφε οἰκογενειακῶς στὴ 
γενέτειρά του, τὴν Πορταριά, τὸ 
ὄμορφο ἀρχοντοχώρι τοῦ Πη-
λίου, μὲ τὰ πολλὰ νερὰ καὶ τὰ 
ὀπωροφόρα δέντρα.

Εὐσεβὴς κι εὐκατάστατη ἦταν 
ἡ οἰκογένειά του, κι αὐτός, ὁ Χα-
ράλαμπος Πορλίγγης, ὁ μικρό-
τερος ἀπὸ τὰ ἀδέλφια του, ὁ πιὸ 
ἀγαπητός.  Ὅταν οἱ δικοί του 
εἶδαν τὴν ἔφεσή του στὰ γράμ-
ματα, τὸν ἔστειλαν στὴν  Ἀθήνα 
νὰ σπουδάσει  Ἰατρική. Παράλ-
ληλα, παρακολουθοῦσε μαθή-
ματα βυζαντινῆς μουσικῆς στὸ 
πλευρὸ τοῦ πρωτοψάλτη Κων/
νου Ψάχου (1869-1949), ἐνῷ 
τὶς Κυριακὲς ἔψελνε στὸν  Ἅγιο 
Σώστη τῆς Λεωφόρου Συγγροῦ.

Παραμονὲς τῶν Βαλκανικῶν 
πολέμων, πτυχιοῦχος πιὰ τῆς  Ἰα-
τρικῆς, ὑπηρέτησε τὴ στρατιωτική 
του θητεία ὡς ἔφεδρος ἀξιωμα-
τικὸς καὶ ἔλαβε μέρος στὸν Α΄ 
καὶ Β΄ Βαλκανικὸ πόλεμο, ὅπου 
διακρίθηκε στὶς μάχες Κιλκίς-Λα-
χανᾶ καὶ Κρέσνας (1913). Τιμή-
θηκε μάλιστα μὲ τὸ παράσημο 
τοῦ  Ἁγίου Γεωργίου.

Ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
τὸν βρίσκει γιατρὸ στὸ Ροδολί-
βος, ἀγροτικὴ κωμόπολη τῶν 
Σερρῶν.  Ἐδῶ μπῆκαν οἱ Βούλ-
γαροι τὸν  Ἰούνιο τοῦ 1917 καὶ 
συνέλαβαν ὅλους τοὺς ἄνδρες. 
Τελικὸς προορισμὸς τὸ Κίτσεβο 
τῶν Σκοπίων.  Ἐκεῖ, στὰ τάγμα-
τα ἐργασίας, ἔσπαζαν πέτρα γιὰ 
τὴν κατασκευὴ σιδηροδρομικῆς 
γραμμῆς. Οἱ συνθῆκες διαβίω-

σης ἀπάνθρωπες. 
Οἱ αἰχμάλωτοι βα-
σανίζονταν ἀπὸ 
τὴν πεῖνα, τὸ κρύο, 
τὴ βρωμιὰ καὶ τὶς 
ψεῖρες, καὶ πολλοὶ 
πέθαιναν ἀπὸ τύ-
φο.  Ἀνάμεσά τους, 
ὀ γιατρὸς ἔκανε ὅ,τι 
μποροῦσε, γιὰ νὰ 
τοὺς δώσει κου-
ράγιο καὶ νὰ τοὺς 
περιθάλψει. Τὸν 
ἑπόμενο χρόνο ἡ 
Βουλγαρία συνθηκολόγησε, 
καὶ οἱ ἐπιβιώσαντες Ροδολιβινοὶ 
ἐπέστρεψαν στὴν  Ἑλλάδα.

Ἐπιστρέφοντας καὶ ὁ γιατρὸς 
στὸ Ροδολίβος, συνέχισε τὸ ἔργο 
του, καὶ παράλληλα δίδασκε 
βυζαντινὴ μουσική. Τὰ βράδια 
περνοῦσε ἀπὸ τὸ καφενεῖο ὅπου 
σύχναζαν νέοι, τοὺς χτυποῦσε τὸ 
τζάμι καὶ τοὺς ἔφερνε στὸ σπίτι 
του γιὰ μάθημα. Καὶ συνέχισε τὰ 
μαθήματα, κι ὅταν σὲ λίγο ἔγινε 
οἰκογενειάρχης, μὲ τρία παιδιά. 

Ζώντας ὅμως ἀπὸ κοντὰ τὸ 
δρᾶμα τῶν ἀγροτῶν, ποὺ τοὺς 
ἐκμεταλλεύονταν οἱ καπνέμπο-
ροι καὶ ἦταν βυθισμένοι στὰ χρέη, 
τοὺς προέτρεψε νὰ ἱδρύσουν 
τὸν Γεωργικὸ Πιστωτικὸ Συνεται-
ρισμὸ Ροδολίβους, τοῦ ὁποίου 
καὶ διετέλεσε πρῶτος πρόεδρος. 
Λίγο ἀργότερα, τὸ 1920, σὲ συ-
νεννόηση μὲ τὸν φίλο του ἀπὸ 
τὸν στρατὸ  Ἀλέξανδρο Κορυζῆ, 
οἰκονομολόγο καὶ κατόπιν πρω-
θυπουργό (1941), πέτυχε τὴ δα-
νειοδότηση τοῦ Συνεταιρισμοῦ 
ἀπὸ τὴν  Ἐθνικὴ Τράπεζα.  Ἔτσι 
οἱ ἀγρότες ἐξόφλησαν τὰ χρέη 
τους, καὶ ἄρχισε ἡ ἀνάπτυξη μὲ 
τὴν ἀγορὰ μηχανημάτων, λιπα-
σμάτων, φυτοφαρμάκων κτλ.  

Ὁ Συνεταιρισμὸς ἦταν τώρα σὲ 
θέση νὰ προσλάβει δύο ἀκόμη 
γιατρούς, μαῖα καὶ νοσοκόμο.

Τί ἦταν λοιπὸν αὐτὸ ποὺ ἔκα-
νε τὸν γιατρὸ Χαράλαμπο Πορ-
λίγγη νὰ πάρει αὐτὴ τὴν ἀπόφα-
ση, νὰ ἀφήσει μιὰ ἐπιτυχημένη 
σταδιοδρομία στὴ μακεδονικὴ 
κωμόπολη καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὸ 
χωριό του;  Ἦταν ἡ περιρρέουσα 
ἀτμόσφαιρα, ὁ φόβος ἑνὸς νέου 
πολέμου καὶ μιᾶς νέας βουλγα-
ρικῆς κατοχῆς. Καὶ δὲν διαψεύ-
σθηκε.  Ἔτσι, τὸ 1939, ἡ οἰκογέ-
νεια μετακόμισε στὸ Πήλιο.

Δὲν πρόλαβαν καλὰ καλὰ νὰ 
ἐγκατασταθοῦν στὸ σπίτι τους, 
καὶ ἦρθε τὸ πρῶτο χτύπημα:  Ἡ 
σύζυγός του, ποὺ ἦταν καὶ συγ-
χωριανή του, πέθανε ξαφνικά.  Ὁ 
γιατρὸς κλήθηκε ἀπρόσμενα νὰ 
φορτωθεῖ στὶς πλάτες του τὸν ρό-
λο τῆς μητέρας, τοῦ προστάτη τῆς 
οἰκογένειας, καὶ παράλληλα νὰ 
διακονεῖ τοὺς συγχωριανούς του. 
Τὶς Κυριακὲς δὲν ἔλειπε ἀπὸ τὴν  
Ἐκκλησία, καὶ παράλληλα παρέδι-
δε δωρεὰν μαθήματα βυζαντινῆς 
μουσικῆς στοὺς νέους, οἱ ὁποῖοι 
κατόπιν δίδαξαν τὰ παιδιὰ καὶ τὰ 
ἐγγόνια του, ποὺ σήμερα εἶναι 
ψάλτες στὶς ἐνορίες τοῦ χωριοῦ.

Ἕνας ἀφανὴς ἥρωας: 
Χαράλαμπος Πορλίγγης
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Στὸ μεταξύ, δὲν ἄργησε νὰ 
ξεσπάσει ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος.  Ὁ γιατρός, ὁ πιστὸς χρι-
στιανός, ὁ πατριώτης, βρέθηκε 
ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀπέναντι στὸν 
εἰσβολέα, δίπλα στὴν  Ἐθνικὴ  
Ἀντίσταση.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1943 
οἱ Γερμανοί, σὲ ἀντίποινα γιὰ 
ἐπίθεση ἀνταρτῶν, ἄρχισαν νὰ 
βάλλουν κατὰ τοῦ χωριοῦ ἀπὸ 
τὸν Βόλο. Οἱ κάτοικοι ἔντρομοι 
κρύφτηκαν στὶς ρεματιές.  Ἐκεῖ 
μιὰ ὀβίδα βρῆκε τὴ Χαρίκλεια, 
τὴ μεγάλη κόρη τοῦ γιατροῦ, 
μαθήτρια Γυμνασίου, καὶ τὴν 
τραυμάτισε θανάσιμα. Κι ὅμως, ὁ 
τραγικὸς πατέρας δὲν κάμφθηκε.  
Ἡ βαθιὰ πίστη του στὸν Θεὸ τοῦ 
ἔδωσε τὸ κουράγιο νὰ συνεχίσει 
νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του 
σὲ ὅποιον εἶχε τὴν ἀνάγκη του, 
ὣς τὸν Μάιο τοῦ 1944, ὁπότε 
νέες δοκιμασίες χτύπησαν τὴν 
πόρτα τῆς οἰκογένειας.

Μετὰ ἀπὸ σαμποτὰζ τῶν 
ἀνταρτῶν, Γερμανοὶ καὶ  Ἕλλη-
νες συνεργάτες τους μπῆκαν στὸ 
χωριὸ καὶ ἄρχισαν νὰ συλλαμβά-
νουν τοὺς ἄνδρες, μαζὶ καὶ τὸν 
γιατρὸ καὶ τὸν δεκαοκτάχρονο 
γιό του. Τοὺς πῆγαν στὴν Κίτρι-
νη  Ἀποθήκη – τὴ φοβερὴ αὐτὴ 
καπναποθήκη τοῦ Βόλου. Κι ἐκεῖ 

ὁ γιατρὸς δὲν ἔπαυσε νὰ ἐλπί-
ζει στὸν Θεὸ καὶ νὰ ἐνθαρρύνει 
τοὺς συγκρατούμενούς του. Τότε 
ἦταν ποὺ δέχθηκαν τὴν ἐπίσκε-
ψη δωσίλογου κουκουλοφόρου, 
ποὺ ὑπέδειξε τοὺς ἐνόχους.  Ἡ 
φωνή του ἦταν βέβαια ἀναγνω-
ρίσιμη: ἐπρόκειτο γιὰ γείτονα τοῦ 
γιατροῦ, ἐπίτροπο στὴν ἐνορία 
ὅπου ἔψελνε.  Ἡ δεκαεξάχρο-
νη κόρη του, ἡ  Ἀφροδίτη, τὸ 
ἔμαθε καὶ ἔσπευσε στὸν Βόλο 
νὰ τὸν βρεῖ –συγκατοικοῦσε μὲ 
Γερμανὸ ἀξιωματικό– καὶ νὰ τὸν 
χιλιοπαρακαλέσει νὰ σώσει τὸν 
πατέρα καὶ τὸν ἀδελφό της. Εἰς 
μάτην ὅμως. Τί κι ἂν ὁ Μητρο-
πολίτης Δημητριάδος  Ἰωακεὶμ 
παρακάλεσε – ἔφθασε νὰ πεῖ: 
«Κρατῆστε ἐμένα, ἐλευθερῶστε 
τὸν γιατρό!». Οἱ Γερμανοὶ ἦταν 
ἀνυποχώρητοι.

Ἡ τελευταία πράξη τοῦ δρά-
ματος ἔλαβε χώρα στὶς 29 Μαΐου 
1944, μετὰ ἀπὸ ἐπίθεση τῶν 

ἀνταρτῶν στὸ τρένο Βόλου-Κα-
λαμπάκας, στὴ θέση Δασόλοφος 
( Ὀρμάν-Μαγούλα), τὸ ὁποῖο με-
τέφερε Γερμανοὺς σταρτιῶτες καὶ  
Ἕλληνες συνεργάτες τους τῶν 
ΕΑΣΑΔ.  Ὡς ἀντίποινα, 39 ἄνθρω-
ποι ἀπαγχονίσθηκαν, ἀνάμεσά 
τους μία γυναίκα καὶ ὁ γιατρός.

Σήμερα, στὸν  Ἅγιο Νικόλαο 

Πορταριᾶς, μιὰ μαρμάρινη πλάκα 
βρίσκεται ἐντοιχισμένη δεξιὰ τῆς 
εἰσόδου.  Ἀναφέρεται στὴ θυσία 
τοῦ εὐσεβοῦς γιατροῦ Χαραλά-
μπους Πορλίγγη, τὸν ὁποῖο ἡ  
Ἑκκλησία, ἔστω κι ἔτσι, ἔστω κι 
ἀργά (ἐπὶ Δημητριάδος Χριστο-
δούλου) τίμησε, σὲ καιροὺς ποὺ 
ἡ ἀμνησία, ἡ κακῶς ἐννοούμε-
νη λήθη καὶ ἡ ἀδιαφορία ἔχουν 
προσλάβει διαστάσεις ἐπιδημίας.

Ἀξίζει ἐδῶ νὰ ἀναφέρουμε 
τί ἀπέγινε ὁ γιὸς τοῦ γιατροῦ.  
Ἀπὸ τὸν Βόλο μεταφέρθηκε στὴ 
Θεσσαλονίκη, στὸ στρατόπεδο 
Παῦλος Μελᾶς, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὸ 
Νταχάου τῆς Γερμανίας. Τὰ γράμ-
ματα ποὺ ἔστελνε στὴ μικρή του 
ἀδελφὴ προδίδουν τὴ μεγάλη 
του πίστη κι ἐλπίδα πρὸς τὸν 
Θεό, ποὺ ὑπῆρξε τὸ στήριγμά 
του σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ δοκιμασία. 
Γύρισε σῶος, καὶ εἶχε τὸ κου-
ράγιο νὰ διαβάσει καὶ νὰ δώσει 
ἐξετάσεις στὴ Γεωπονικὴ τοῦ  
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης τὸν Δεκέμβριο 
τοῦ 1945, ὅπου πέρασε πρῶτος.  
Ἡ φυλάκισή του σὲ στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως τὸν στιγμάτισε 
καὶ ἔφερε ἐμπόδια στὴν καριέρα 
του. Τελείωσε ὡστόσο τὴ σχο-
λή του, ἐκπόνησε διδακτορικὴ 
διατριβὴ καὶ μὲ ὑποτροφία τοῦ  
Ἱδρύματος Φουλμπράιτ μετεκ-
παιδεύτηκε στὴν  Ἀμερική. Τὸ 
1956 ἐξελέγη μόνιμος Καθη-
γητὴς στὴν ἕδρα τῆς Βιολογίας  
Ὀπωροκηπευτικῶν τοῦ Α.Π.Θ., 
θέση στὴν ὁποία ὑπηρέτησε 
ὣς τὸ 1992. Πρόκειται γιὰ τὸν 
εὐσεβῆ χριστιανὸ καθηγητῆ  
Ἰωάννη Πορλίγγη (1925-2003), 
ποὺ συνδέθηκε ἀπὸ τὰ φοιτητι-
κά του χρόνια μὲ τὸν π. Λεωνίδα 
Παρασκευόπουλο καὶ τὸ κοινω-
νικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς  
Ἐκκλησίας.  Ὁ ἀγαπημένος του 
ψαλμὸς ἦταν ὁ 8ος: « Ὡς ἀγαθὸν 
τὸ ὄνομά Σου. ἐν πάσῃ τῇ γῇ 
ἐπῆλθεν ἡ βοήθειά Σου ὑπεράνω 
τῶν οὐρανῶν».

Α.Κ.Σ.
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Ὁ αὐτοκράτωρ Κων-
σταντῖνος, ὁ μετέπειτα 
γνωστὸς ὡς «Μέγας», 

ὅταν τὸ 312 μ.Χ. κατευθυνόταν 
πρὸς τὶς ὑπέρτερες δυνάμεις τοῦ 
ἀντιπάλου του Μαξεντίου, πρὶν 
ἀπὸ τὴ μάχη στὴ Μουλβία γέ-
φυρα τοῦ Τιβέρεως, εἶδε στὸν 
οὐρανό, μέσ᾽ στὸ καταμεσή-
μερο, τὸν τύπο τοῦ Σταυροῦ, 
σχηματισμένο μέ «φωτολαμπῆ» 
ἀστέρια, μὲ τοῦ Χριστοῦ τὸ μο-
νόγραμμα καὶ τὴν ἐπιγραφή «ΕΝ 
ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ».  Ὑπόσχεση νίκης 
θεώρησε τὸ ὅραμα ἢ ὄνειρο, 
ὅπως ἄλλοι ἀναφέρουν. Πά-
ντως, «ἐξ οὐρανοῦ τὴν κλῆσιν 
καὶ οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, 
ὡς ἄλλος Παῦλος», νίκησε τὸν 
Μαξέντιο.

Καὶ σὰν ἔμεινε ὁ Κων-
σταντῖνος μονοκράτορας, πί-
στεψε πώς «τὸ μέλλον ἀνήκει 
στοὺς Χριστιανούς», ὄχι μόνο 
ἀπὸ λόγους πολιτικῆς σκοπιμό-
τητας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν προσω-
πική του πεποίθηση στὴν ἀξία 
τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. 
Συντελεστὴ ἑνότητας καὶ ἀνα-
καίνισης τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους 
θεωροῦσε τὴ νέα θρησκεία. Καὶ 
ἐπειδὴ ἔβλεπε στὴν  Ἀνατολὴ νὰ 
ροδίζει ἐλπιδοφόρο τὸ μέλλον 
τῆς αὐτοκρατορίας, μετέθεσε 
ἐκεῖ τὸ βάρος τῆς παγκόσμιας 
κυριαρχίας, μεταφέροντας τὴν 
πρωτεύουσα τοῦ ρωμαϊκοῦ κρά-
τους ἀπὸ τὴ Ρώμη στὶς ἀκτὲς τοῦ 
Βοσπόρου, στὴν ἀρχαία ἀποικία 
τῶν Μεγαρέων, τὸ Βυζάντιο.

Ἐκεῖ ἔκτισε τὴν Κωνσταντίνου 
Πόλιν καὶ τὴν ἀφιέρωσε στὴ Θε-
οτόκο: «... ἀναγράφω Σοι ἡ Πό-
λις Σου, Θεοτόκε...». Καὶ πρὶν 
ἐγκαινιάσει τὴ Νέα Ρώμη, τὴν 
Κωνσταντινούπολη, ἔστειλε 
τὸ 326 μ.Χ. τὴ βασιλομήτορα  
Ἑλένη στοὺς  Ἁγίους Τόπους νὰ 

ἀναδείξει τὰ μέρη ὅπου ἔζησε ὁ 
Χριστός, καὶ κυρίως νὰ ἀναζητή-
σει καὶ νὰ βρεῖ τὸν Τίμιο Σταυρὸ 
τοῦ μαρτυρίου τοῦ Κυρίου. Τὸ 
ἱερὸ κειμήλιο ἀνευρέθη μὲ ἀνα-
σκαφὲς στὸν λόφο τοῦ Γολγοθᾶ.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ χριστιανικὴ 
πίστη κέρδιζε διαρκῶς τὶς καρ-

διὲς τῶν ἀνθρώπων. Μὲ τὴν Α΄ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὴ Νίκαια 
τὸ 325 μ.Χ. ἐπιδιώχθηκε ἡ δογ-
ματικὴ κατοχύρωση τῆς νέας 
θρησκείας, καὶ μὲ σειρὰ μέτρων 
ὁ Κωνσταντῖνος παρασκεύασε τὶς 
προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀνάδειξη 
τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς θρησκείας 

Ἡ νίκη τοῦ Σταυροῦ

K

K
Στὶς μέρες μας ἡ Παγκόσμια  Ὕψωση τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, ποὺ ἑορτάζουμε στὶς 14 Σεπτεμβρίου 
κάθε ἔτους, εἶναι ἐλπιδοφόρο μήνυμα χαρᾶς. 
« Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ –καὶ ἔρχεται– 
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Καὶ εἶναι –μέσα στὴ 

σύγχρονη καταιγίδα τῆς πλάνης– προανάκρου-
σμα νίκης σὲ κάθε χριστιανικὴ ψυχὴ γιὰ τὴν 

κατάκτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
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κρατικῆς. Τὸ κράτος θεωρήθηκε 
θεοστήρικτο, καὶ ὁ βασιλεύς του 
θεοπρόβλητος καὶ θεόστεπτος.  
Ὁ Σταυρὸς καθιερώθηκε ὡς 
ἔμβλημα κράτους καὶ στρατοῦ. 
Οἱ αὐτοκρατορικὲς δυνάμεις –
μὲ χαραγμένο τοῦ Χριστοῦ τὸ 
μονόγραμμα στὶς ἀσπίδες τους 
καὶ ὑψώνοντας τὰ λάβαρα τοῦ 
Σταυροῦ– ρίχνονταν στὴ μάχη 
μὲ τὴν κραυγή «Σταυρὸς νικᾷ», 
γιὰ νὰ σώσουν τοὺς ὁμοδόξους 
καὶ νὰ ὑπερασπίσουν τὸν ἴδιο 
τὸν Χριστό, ὅπως ἀναφέρουν 
οἱ πηγές.

Ἡ ἀληθινὴ κληρονομιὰ τοῦ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ Βυ-
ζαντινὴ αὐτοκρατορία, μὲ τὶς 
ἐνέργειες ἐμπνευσμένων δια-
δόχων, μετουσιώθηκε γρήγο-
ρα μὲ τὴν ἀναγεννητικὴ πνοὴ 
τοῦ  Ἑλληνισμοῦ σὲ  Ἑλληνικὴ 
αὐτοκρατορία τῆς Χριστιανικῆς  
Ἀνατολῆς. Τὸ νέο κράτος ζεῖ τὸ 
μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ 
καὶ ἀκτινοβολεῖ τὸν πολιτι-
σμό του στὶς τρεῖς ἠπείρους. 
Μιὰ νέα ἐποχὴ ἀνατέλλει, καὶ 
ἡ Κωνσταντινούπολη εἶναι ἡ 
πρωτεύουσα τοῦ πολιτισμένου 
κόσμου, ἰσχυρὸ προπύργιο 
τῆς χριστιανοσύνης ἐπὶ μία καὶ 
πλέον χιλιετία.  Ἡ θρησκεία τοῦ 
Σταυροῦ διαλύει τὰ σκοτάδια 
τῆς βαρβαρότητας, ἐξημερώνει 

τὰ ἤθη καὶ ἐκχριστιανίζει τοὺς 
λαούς, διαδίδοντας νέες ἀξίες 
τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ βίου. Καὶ 
ὅπως στὸν Μέγα Κωνσταντῖνο, 
κατὰ τὸ Συναξάριο, « Ὑπέδειξεν 
οὐρανὸς τοῦ Σταυροῦ τὸ τρόπαι-
ον – ἐν τούτῳ νίκα», ἡ νίκη τοῦ 
Σταυροῦ ἁπλώθηκε ὥς «τὶς τέσ-
σερις ἐσχατιὲς τοῦ σύμπαντος» 
καὶ καταυγάζει τὴν οἰκουμένη.

Στὶς μέρες μας ἡ Παγκό-
σμια  Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ, ποὺ ἑορτάζουμε στὶς 14 
Σεπτεμβρίου κάθε ἔτους, εἶναι 
ἐλπιδοφόρο μήνυμα χαρᾶς. 
« Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυ-
ροῦ –καὶ ἔρχεται– χαρὰ ἐν ὅλῳ 
τῷ κόσμῳ». Καὶ εἶναι –μέσα στὴ 
σύγχρονη καταιγίδα τῆς πλά-
νης– προανάκρουσμα νίκης σὲ 
κάθε χριστιανικὴ ψυχὴ γιὰ τὴν 
κατάκτηση τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ. «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ 
Σου τὸν θάνατον...», «ὁ  Ὑψω-
θεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως», 
μὲ τὴν παντοκρατορικὴ  Ἀγάπη 
Σου. «Καὶ τὸ Σὸν φυλάσσων διὰ 
τοῦ Σταυροῦ Σου πολίτευμα». Γι᾽ 
αὐτὸ κι ἐμεῖς «τὸν Σταυρόν Σου 
προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καὶ τὴν 
ἁγίαν Σου  Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν 
καὶ δοξάζομεν».

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

K

K
Ἡ ἀληθινὴ κληρονομιὰ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ Βυζαντινὴ  

αὐτοκρατορία, μὲ τὶς ἐνέργειες ἐμπνευσμένων διαδόχων, μετουσιώθηκε 
γρήγορα μὲ τὴν ἀναγεννητικὴ πνοὴ τοῦ  Ἑλληνισμοῦ σὲ  Ἑλληνικὴ  

αὐτοκρατορία τῆς Χριστιανικῆς  Ἀνατολῆς. Τὸ νέο κράτος ζεῖ τὸ μεγαλεῖο 
τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἀκτινοβολεῖ τὸν πολιτισμό του στὶς τρεῖς ἠπείρους. 
Μιὰ νέα ἐποχὴ ἀνατέλλει, καὶ ἡ Κωνσταντινούπολη εἶναι ἡ πρωτεύουσα 

τοῦ πολιτισμένου κόσμου, ἰσχυρὸ προπύργιο τῆς χριστιανοσύνης ἐπὶ  
μία καὶ πλέον χιλιετία.  Ἡ θρησκεία τοῦ Σταυροῦ διαλύει τὰ σκοτάδια  
τῆς βαρβαρότητας, ἐξημερώνει τὰ ἤθη καὶ ἐκχριστιανίζει τοὺς λαούς,  

διαδίδοντας νέες ἀξίες τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ βίου.
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Εἶναι νεαρὲς κοπέλες, Γαλλί-
δες, ὀνειρεύονται νὰ σκο-
τώσουν γιὰ τὸν  Ἀλλάχ», 

ἦταν ὁ τίτλος, μὲ μεγάλα γράμ-
ματα, στὴν πρώτη σελίδα τῆς 
ἔγκριτης γαλλικῆς ἐφημερίδας 
“Le Monde” πρὶν λίγο καιρό. 
«Γνωρίστηκαν στὸ Internet, 
εἶναι μεταξὺ 14 καὶ 19 χρονῶν 
καὶ θέλουν νὰ φύγουν γιὰ τὴ 
Συρία». Μεταξὺ 84 ἀνηλίκων 
ποὺ βρίσκονται στὴ Συρία γιὰ 
ἐκπαίδευση, 59 εἶναι κορίτσια. 
Καὶ βέβαια ἀνήλικα, γιατὶ αὐτὰ 
πείθονται εὔκολα.  Ἐπιθυμία 
ὅλων εἶναι νὰ ζωστοῦν πυρο-
μαχικά, νὰ πᾶνε σὲ μέρη ὅπου 
συγκεντρώνεται πολὺς κόσμος 
καὶ νὰ σκοτώσουν πολλούς! Δὲν 
τοὺς σταματοῦν τὰ νιάτα τους, 
τὸ μέλλον τους, οἱ γονεῖς, οἱ φί-
λοι, ἡ χώρα ὅπου μεγάλωσαν 
καὶ μορφώθηκαν, γενικὰ ἡ ζωή. 
Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ζητοῦν θυσι-
άζοντας τὸν ἑαυτό τους –αὐτὸ 
ἔστω εἶναι κατανοητό– ἀλλὰ καὶ 
τόσους ἄλλους ἀγνώστους καὶ 
ἀνωνύμους;

Πολλοὶ ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς νέ-
ους γεννήθηκαν στὴ Γαλλία ἀπὸ 
γονεῖς ἀλλοδαπούς, ἄλλοι ὅμως 
εἶναι γνήσιοι Γάλλοι.  Ἡ ζωὴ στὴ 
Γαλλία δὲν εἶναι καθόλου δυ-
σάρεστη. μπορεῖ κανεὶς νὰ ζήσει 

ἄνετα. Τί ἆραγε ζητοῦν ποὺ τοὺς 
λείπει, γιὰ νὰ καταλήγουν νὰ 
θυσιάζονται καὶ νὰ σκοτώνουν 
ἄλλους, ἀγνώστους;

Πρὶν λίγα χρόνια, δυὸ τρεῖς 
νέοι ἄνθρωποι ἐκπαιδεύθη-
καν γιὰ ἀρκετὸ καιρό, νὰ εἶναι 
ἕτοιμοι νὰ πᾶνε μὲ ἀεροπλάνα 

νὰ κτυπήσουν τοὺς δίδυμους 
πύργους στὴ Νέα  Ὑόρκη καὶ 
νὰ σκοτώσουν φρικτὰ χιλιάδες 
ἀνθρώπους! Καὶ τὸ κακὸ συνε-
χίζεται μὲ δεκάδες, ἑκατοντάδες 
θύματα, ποὺ συγκεντρώνονται 
γιὰ μιὰ χαρούμενη ἐκδήλωση ἢ 
βρίσκονται σὲ μέσα μεταφορᾶς 
ἢ ἁπλῶς σὲ διάφορους χώρους. 
Ποιὰ θρησκεία ὁδηγεῖ σὲ αὐτὸν 
τὸν παραλογισμό, ποιὸς θεὸς 
ἀπαιτεῖ τόσα θύματα γιὰ τὴ λα-

τρεία του;
Τρεῖς κυρίως μονοθεϊστικὲς 

θρησκεῖες κυριάρχησαν στὸν 
κόσμο: ἡ  Ἑβραϊκή, ὁ Χριστια-
νισμὸς καὶ τὸ  Ἰσλάμ. Πάντα 
ὅμως οἱ λαοὶ βρίσκονταν σὲ 
πόλεμο μεταξύ τους.  Ἡ ἐξουσία 
δὲν εἶναι ἡ ἀφορμὴ γι᾽ αὐτοὺς 

τοὺς πολέμους;  Ὁ Χριστια-
νισμὸς ἄλλαξε τὴ ροὴ τοῦ πα-
λιοῦ κόσμου, ἔχοντας ὡς ἀξίω-
μα τὴν ἀγάπη: «Ὁ Θεὸς ἀγάπη 
ἐστί». Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη τῶν  
Ἑβραίων ὑπῆρχαν οἱ βάσεις γι᾽ 
αὐτό.  Ὅλος ὁ Δεκάλογος εἶναι 
ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴν πρώτη ἐντολή, ποὺ 
ἀναφέρεται στὴν ἀγάπη γιὰ τὸν 
Θεό. Οἱ Προφῆτες ἀγάπη κήρυτ-
ταν.  Ὅσο γιὰ τὸν Χριστό, ὅλη 
ἡ ἐπίγεια ζωή του ἦταν ἀγάπη.

Τὸ  Ἰσλάμ, ποὺ ἦλθε στὴν 
ἀρχὴ τοῦ ἕβδομου αἰῶνα, εἶναι 
ἕνα μεῖγμα ἀπὸ τὶς δύο προη-
γούμενες θρησκεῖες, ὅπου ἔχουν 
προστεθεῖ τὰ ἔθιμα τῆς ζωῆς τῆς 
ἐρήμου. Στὴν ἀρχὴ τὸ Κοράνι 
φανερώθηκε ἤπιο. Μετὰ βλέ-
πουμε διατάξεις γιὰ τὴν ἐξόντω-
ση τῶν «ἀπίστων». Φυσικά, ὁ 
Χριστιανισμὸς ἀντέδρασε ἀπὸ 
νωρίς. Διασῴζονται μάλιστα πα-
λιὲς συζητήσεις.  Ὁ Μανουὴλ Β΄ 
Παλαιολόγος (γύρω στὸ 1400 
μ.Χ.) συζητᾷ μ᾽ ἕνα λόγιο Πέρ-

Δύσκολοι καιροί

K

K

«Εἶναι νεαρὲς κοπέλες, Γαλλίδες, ὀνειρεύονται 
νὰ σκοτώσουν γιὰ τὸν  Ἀλλάχ», ἦταν ὁ τίτλος, 
μὲ μεγάλα γράμματα, στὴν πρώτη σελίδα τῆς 
ἔγκριτης γαλλικῆς ἐφημερίδας “Le Monde” 
πρὶν λίγο καιρό. «Γνωρίστηκαν στὸ Internet, 
εἶναι μεταξὺ 14 καὶ 19 χρονῶν καὶ θέλουν  

νὰ φύγουν γιὰ τὴ Συρία».
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ση τὸ θέμα τοῦ  Ἱεροῦ Πολέμου 
(Τζιχάντ) καὶ τοῦ λέει: «Δεῖξέ 
μου τί νέο ἔφερε ὁ Μωάμεθ... 
Πράγματα κακὰ καὶ ἀπάνθρωπα, 
ὅπως ἡ ἐντολὴ νὰ διαδοθεῖ μὲ 
τὸ ξίφος ἡ πίστη ποὺ κηρύττει».

Ἡ βία δὲν ταιριάζει μὲ τὸν 
θεῖο λόγο, σύμφωνα μὲ τὴ 
λογική. Θρησκεία καὶ βία δὲν 
μποροῦν νὰ συνυπάρχουν.  Ἡ 
δὲ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ βα-
σίζεται στὴν ἀγάπη.

Θὰ πεῖ κανείς: Κάι οἱ Χριστια-
νοὶ πολέμησαν μεταξύ τους! Τὸν 
11ο αἰῶνα εἶναι οἱ Σταυροφορίες, 
μετὰ ἡ Νύχτα τοῦ  Ἁγίου Βαρ-
θλομαίου,  ὁ Τριακονταετὴς 
Πόλεμος. Συνέχεια σὲ πόλεμο 
ἦταν οἱ Καθολικοὶ μὲ τοὺς Προ-
τεστάντες (καὶ πρόσφατα, πρὶν 
λίγα χρόνια).  Ὅμως ὑπάρχει μία 
διαφορά: ἡ διδασκαλία τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι «ἀγάπη», καὶ ὅποιος 
δὲν τὴν ἐφαρμόζει δὲν μπορεῖ νὰ 
ὀνομάζεται «Χριστιανός».

Ἕνα μεγάλο «γιατί» πλανᾶται 
σήμερα στὸν κόσμο. Ποιὰ νά 
᾽ναι τὰ αἴτια αὐτοῦ τοῦ ἀόρα-
του φόβου; Οἱ Χριστιανοὶ δι-
ώκονται ἀπὸ καιρὸ στὶς χῶρες 
τῆς  Ἀφρικῆς καὶ τῆς  Ἀσίας. Πρὶν 
μερικὸ καιρὸ ἔγινε ἀπαγωγὴ 
δύο ἀρχιερέων. Κανεὶς πιὰ δὲν 
ἄκουσε γι᾽ αὐτούς.  Ἔξω ἀπὸ 
τοὺς χριστιανικοὺς ναοὺς φα-
νατικοὶ ἰσλαμιστὲς σκοτώνουν 
χριστιανούς.

Ὁ φανατισμός, ἡ ἀθεΐα, ἡ 
φτώχεια, ὁ ἀναλφαβητισμός, ἡ 

ἀνηθικότητα, ἡ μεγάλη οἰκονο-
μικὴ ἀνισότητα, ὁ παραλογισμὸς 
εἶναι ἆραγε τὰ αἴτια αὐτῶν τῶν 
δολοφονιῶν;

Ἂς σταθοῦμε στὸν παραλογι-
σμό.  Ὁ Εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης, 
ποὺ συμβολίζεται μὲ ἀετὸ γιὰ τὰ 
ὑψηλὰ νοήματά του, ἀρχίζει τὸ 
Εὐαγγέλιό του γράφοντας « Ἐν 
ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος... καὶ Θεὸς 
ἦν ὁ Λόγος». Χρειάστηκε μιὰ 
ἑλληνικὴ λέξη, γιὰ νὰ ἀποδώ-
σει τὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
ἡ λέξη αὐτὴ δὲν εἶναι τυχαία. 
Πάρα πολλὰ ἔχουν γραφεῖ γιὰ 
τὸν «Λόγο», γιὰ τὸ περιεχόμενό 

του: εἶναι σκέψη, νοῦς, μυαλό, 
ὁμιλία, λογι-
κή; Εἶναι τόσο 
δύσκολο νὰ 
μεταφραστεῖ, 
ποὺ οἱ ξένοι 
ἄφησαν  τὴ 
λέξη “Logos”.  
Ὁ  «Λόγος» 
ἀφορᾷ  τὸν 
ἄνθρωπο, γιατὶ 
αὐτὸς εἶναι τὸ 
μόνο ὂν ποὺ 
ἔχει λογική. 
Εἶναι «λογικό» 

νὰ σκοτώνει κανείς; Σίγουρα 
εἶναι παράλογο, καὶ καλὰ ἔκα-
ναν πολλοὶ λαοὶ καὶ κατήργη-
σαν τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου. Μὲ 
τὸ νὰ σκοτώνει κανεὶς κάποιον, 
παίρνει τὴ θέση τοῦ Θεοῦ, καὶ 
οἱ ἀρχαῖοι αὐτὸ τὸ ὀνόμαζαν 
«ὕβριν». Καὶ ἡ «ὕβρις» ἐτιμω-
ρεῖτο.

Καὶ πάλι ἔρχεται τό «γιατί»: 
Γιατί τόσο μῖσος, τόσος παραλο-
γισμός; Μήπως οἱ ἀνεπτυγμένοι 
λαοὶ ἀδιαφόρησαν ἐγκληματικὰ 
γιὰ τοὺς φτωχοὺς ἀδελφούς 
τους; Μήπως οἱ ἄνθρωποι χρειά-
ζονται ἕναν «θεό», κάποια ὑπερ-

βατικὴ δύναμη, ἐπειδὴ εἶναι οἱ 
ἴδιοι ἀδύναμοι; Μήπως καὶ σή-
μερα στὴ Δύση δὲν βασιλεύει 
ἡ ἀθεΐα; Δὲν βασιλεύει μεγά-
λη ἀνηθικότητα καὶ ἀπέραντη 
ἀνοχὴ σ᾽ αὐτήν;  Ἆραγε, εἴμαστε 
ὅλοι συνυπεύθυνοι;

Ἴσως θά ᾽πρεπε νὰ γνωρί-
σουμε καλύτερα τὸν νόμο τῆς 
ἀγάπης.  Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι θὰ 
γίνει κάποιο θαῦμα καὶ θὰ χα-
μογελάσουμε ξανά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

K

K

Γιατί τόσο μῖσος, τόσος παραλογισμός;  
Μήπως οἱ ἀνεπτυγμένοι λαοὶ ἀδιαφόρησαν 

ἐγκληματικὰ γιὰ τοὺς φτωχοὺς ἀδελφούς τους; 
Μήπως οἱ ἄνθρωποι χρειάζονται ἕναν «θεό», 

κάποια ὑπερβατικὴ δύναμη, ἐπειδὴ εἶναι οἱ ἴδι-
οι ἀδύναμοι; Μήπως καὶ σήμερα στὴ Δύση  

δὲν βασιλεύει ἡ ἀθεΐα; Δὲν βασιλεύει μεγάλη 
ἀνηθικότητα καὶ ἀπέραντη ἀνοχὴ σ᾽ αὐτήν;  

Ἆραγε, εἴμαστε ὅλοι συνυπεύθυνοι;
Ἴσως θά ᾽πρεπε νὰ γνωρίσουμε καλύτερα  

τὸν νόμο τῆς ἀγάπης.
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Ἀνοίγουν τὰ σχολεῖα, καὶ με-
ρικὰ παιδιά, τὰ μικρότερα κυρί-
ως, δυσανασχετοῦν, δὲν θέλουν 
νὰ πᾶνε στὸ σχολεῖο, καὶ βρί-
σκουν ὁρισμένες δικαιολογίες. 
Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι: «Πονάει ἡ 
κοιλιά μου». Τί μπορεῖ νὰ κάνει 
ἡ μητέρα; νὰ πιστέψει τὸ παιδί; 
νὰ ἀμφιβάλει; εἶναι σοβαρό; 

Ἡ συχνότητα τῶν κοιλιακῶν 
ἀλγῶν ἐμφανίζεται 1-19% στὴν 
παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ ἡλικία καὶ 
ἀφορᾷ παιδιὰ 5-7 ἐτῶν, ἀλλὰ 
καὶ λίγο μεγαλύτερα, 8-16 ἐτῶν.

Μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ὀργα-
νικὲς διαταραχὲς τοῦ πεπτικοῦ 
συστήματος, φλεγμονώδους 
αἰτιολογίας ἢ καὶ μεταβολικῆς, 
ἀλλὰ καὶ λειτουργικὲς διαταραχὲς 
στρεσογόνου αἰτιολογίας ἢ καὶ 

ψυχολογικῆς. Οἱ παιδίατροι λέ-
γουν: « Ἃν δὲν μεταβάλλεται ἡ 
διάρκεια ἢ ἡ ἐντόπιση, τὰ χρό-
νια κοιλιακὰ ἄλγη ὀφείλονται 
σὲ ὀργανικὰ αἴτια». Σὲ παιδιὰ 
κάτω τῶν δύο ἐτῶν, τὰ αἴτια 
συνήθως εἶναι ὀργανικά.  Ἀντι-
θέτως, «ὅταν τὰ χρόνια κοιλιακὰ 
ἄλγη μεταβάλλονται, τότε εἶναι 
λειτουργικά». 

Ὁ μηχανισμὸς μὲ τὸν ὁποῖο 
προκαλοῦνται τὰ ἄλγη αὐτὰ 

δὲν εἶναι διευκρινισμένος.  Ἐπι-
κρατέστερη εἶναι ἡ ἄποψη ὅτι 
ὀφείλονται σὲ διαταραχὴ ἀλλη-
λεπίδρασης νευρώνων ἐγκεφά-
λου-ἐντέρου.

Τὰ συμπτώματα, ὅταν εἶναι 
ὀργανικῆς αἰτιολογίας, εἶναι:

1) ἀπώλεια βάρους ἢ ἐπιβρά-
δυνση τῆς ἀνάπτυξης

2) ἐξωεντερικὲς ἐκδηλώσεις 
(πυρετός, ἀρθρίτιδα)

3) διάρροιες
4) ἔμετοι καὶ δυσφαγία
5) πόνος στὸ δεξιὸ τεταρτη-

μόριο τῆς κοιλιᾶς, καὶ νὰ ξυπνᾷ 
τὸ παιδὶ τὸ βράδυ

6) θετικὸ οἰκογενειακὸ ἱστο-
ρικό

7) παθολογικὴ φυσικὴ κα-
τάσταση.

Ὅταν τὰ κοιλιακὰ ἄλγη εἶναι 
λειτουργικῆς αἰτιολογίας, τὰ 
συμπτώματα εἶναι: δυσπεψία, 
ἔμετοι, καῦσος, ἀναγωγὲς καὶ 
ἐφιδρώσεις, ὠχρότητα – συ-
μπτώματα ποὺ ὀφείλονται στὸ 
αὐτόνομο νευρικὸ σύστημα.

Ἡ διαφορικὴ διάγνωση θὰ γί-
νει ἀπό: τὴ γαστροοισοφαγικὴ 
παλινδρόμηση, πεπτικὸ ἕλκος, 
γαστρίτιδα ἀπὸ ἑλικοβακτηρίδιο 
τοῦ πυλωροῦ, παγκρεατίτιδα καὶ 
χωλολιθίαση, δυσανεξία στὴ λα-
κτόζη, φλεγμονώδεις παθήσεις 
τοῦ ἐντέρου, μερικὴ ἀπόφραξη 
τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου. Τὸ σύν-
δρομο τοῦ εὐερέθιστου ἐντέρου 
ὑπάρχει καὶ στὴν παιδικὴ ἡλικία.

Ἔλεγχος θὰ γίνει ἂν τὰ συ-
μπτώματα ἐπιδεινώνονται μὲ τὸν 
καιρὸ ἢ ὑπάρχει ἔνδειξη ὀργα-
νικῆς νόσου.

Ἡ διάγνωση τῶν χρονίων 
κοιλιακῶν ἀλγῶν θὰ στηριχθεῖ 
στὸν συνδυασμὸ τοῦ ἱστορικοῦ, 
τῆς κλινικῆς ἐξέτασης ἀκτινολο-
γικοῦ καὶ ἐργαστηριακοῦ ἐλέγ-
χου καὶ τῆς ἐνδοσκόπησης.

Στὴ φυσικὴ ἐξέταση ἀναζη-
τεῖται ἡ ἐντόπιση τοῦ πόνου ἢ 

K

K
«Πονάει ἡ κοιλιά μου». Τί μπορεῖ νὰ κάνει  

ἡ μητέρα; νὰ πιστέψει τὸ παιδί; νὰ ἀμφιβάλει; 
εἶναι σοβαρό;

K

K
Ὅταν ἀποκλεισθεῖ τὸ ὀργανικὸ νόσημα καὶ τὰ 
συμπτώματα ἀποδοθοῦν σὲ λειτουργικὰ αἴτια, 
χρειάζεται ἐνημέρωση καὶ ἐκπαίδευση τῆς οἰκο-
γένειας, δηλαδὴ νὰ μὴ ρωτοῦν «ἂν πονᾷ», νὰ 

ἀποφεύγουν τὰ ἀντισπασμωδικά, διότι ὑπάρχει 
ὁ φόβος ἐθισμοῦ, καὶ νὰ γίνει ἄμεση  

ἀντιμετώπιση τῶν ψυχολογικῶν παραγόντων.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κοιλιακὰ ἄλγη 
λειτουργικῆς αἰτιολογίας

184
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τῆς εὐαισθησίας, τὸ μέγεθος τοῦ 
σπληνὸς καὶ ἐξέταση τῆς περι-
πρωκτικῆς περιοχῆς.

Στὸν ἐργαστηριακὸ ἔλεγχο 
γίνεται ἐξέταση γενικῆς αἵματος, 
ΤΚΕ, παρασιτολογικὴ καλλιέρ-
γεια κοπράνων, δοκιμασία λα-
κτόζης κ.ἄ.

Καὶ στὶς ἀκτινολογικὲς ἐξετά-
σεις γίνονται ὑπερηχογράφημα 
κοιλίας, διάβαση οἰσοφάγου  
–στομάχου– δωδεκαδακτύλου, 
καὶ βοηθοῦν στὸν ἐντοπισμὸ 
ἀνωμαλιῶν καὶ προβλημάτων 
κινητικότητας τοῦ ἐντέρου.

Ὅταν ἀποκλεισθεῖ τὸ ὀργα-
νικὸ νόσημα καὶ τὰ συμπτώμα-
τα ἀποδοθοῦν σὲ λειτουργικὰ 
αἴτια, χρειάζεται ἐνημέρωση καὶ 
ἐκπαίδευση τῆς οἰκογένειας, δη-

λαδὴ νὰ μὴ ρωτοῦν «ἂν πονᾷ», 
νὰ ἀποφεύγουν τὰ ἀντισπα-
σμωδικά, διότι ὑπάρχει ὁ φό-

βος ἐθισμοῦ, καὶ νὰ γίνει ἄμεση 
ἀντιμετώπιση τῶν ψυχολογικῶν 
παραγόντων. 

Προσοχή! Στόχος τῆς θε-
ραπείας εἶναι νὰ ἐπιστρέψει τὸ 
παιδὶ γρήγορα στὶς κοινωνικὲς 
δραστηριότητες. Βεβαίως, δὲν 
θὰ ἐξαφανισθεῖ τελείως ὁ πόνος. 
Δὲν θὰ δίδονται ὅμως τὰ φάρμα-
κα ποὺ δίδονται στοὺς ἐνήλικες.

Ἡ πρόγνωση, ἡ χρονιότητα 
καὶ ἡ ἐμμονὴ τῶν συμπτωμάτων 
σχετίζεται μὲ τὴ συμπεριφορὰ 
τοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλο-
ντος στὸ πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ, 
καὶ ὑπάρχει αὐξημένος κίνδυνος 
γιὰ εὐερέθιστο ἔντερο ἢ διατα-
ραχὲς ψυχισμοῦ στὴν ἐνήλικη 
ζωή.

Ἑπομένως, μᾶλλον τὰ χαρα-
κτηριστικὰ τῆς οἰκογενείας παρὰ 
τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ παιδιοῦ 
ἐπηρεάζουν τὴ χρονιότητα τοῦ 
προβλήματος.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Ἡ πρόγνωση, ἡ χρονιότητα καὶ ἡ ἐμμονὴ τῶν 
συμπτωμάτων σχετίζεται μὲ τὴ συμπεριφορὰ 

τοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος στὸ  
πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ, καὶ ὑπάρχει αὐξημένος 

κίνδυνος γιὰ εὐερέθιστο ἔντερο ἢ διαταραχὲς 
ψυχισμοῦ στὴν ἐνήλικη ζωή.

Ἑπομένως, μᾶλλον τὰ χαρακτηριστικὰ  
τῆς οἰκογενείας παρὰ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 

παιδιοῦ ἐπηρεάζουν τὴ χρονιότητα  
τοῦ προβλήματος.
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Α.  Ἡ ἄδεια τοκετοῦ  
καὶ λοχείας

• 1.  Ἡ συνολικὴ διάρκεια 
τῆς ἀδείας μητρότητος τῶν γυ-
ναικῶν ποὺ ἀπασχολοῦνται σὲ 
ὁποιονδήποτε ἐργοδότη ὅλης 
τῆς Χώρας, μὲ σχέση ἐργασίας 
ἰδιωτικοῦ δικαίου, εἶναι ἀπὸ 
1-1-2000 δεκαεπτὰ ἑβδομάδες, 
σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 7 τῆς ἀπὸ 
23-5-2000  Ἐθνικῆς Γενικῆς Συλ-
λογικῆς Συμβάσεως  Ἐργασίας 
(ΔΕΝ 2000 σελ. 662), τὸ ὁποῖο 
ἐκυρώθη μὲ τὸ ἄρθρο 11 τοῦ 
Ν. 2874/2000 (ΔΕΝ 2001 σελ. 
122).  Ὅπως ἀναφέρεται στὴν 
διάταξη αὐτή, ἀπὸ τὸ διάστημα 
αὐτό, ὀκτώ (8) ἑβδομάδες θὰ χο-
ρηγοῦνται ὑποχρεωτικῶς πρὶν 
ἀπὸ τὴν πιθανὴ ἡμερομηνία τοῦ 
τοκετοῦ (ἄδεια τοκετοῦ) καὶ οἱ 
ὑπόλοιπες ἐννέα (9), μετὰ τὸν 
τοκετό (ἄδεια λοχείας). 

Μὲ τὴν παραπάνω διάτα-
ξη δημιουργεῖται ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν 
ὑποχρέωση τοῦ ἐργοδότου νὰ 
χορηγήσῃ ἄδεια πρὸ καὶ μετὰ 
τὸν τοκετό, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ δι-
καίωμα τῆς μισθωτοῦ νὰ ζητήσῃ 
καὶ νὰ λάβῃ τὴν ἄδεια αὐτὴ πρὸ 
καὶ μετὰ τὸν τοκετό.

Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ τοκετὸς 
πραγματοποιηθῆ σὲ χρόνο 
προγενέστερο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ 
εἶχε ἀρχικὰ πιθανολογηθῆ, τὸ 
ὑπόλοιπο τῆς ἀδείας θὰ χο-
ρηγῆται ὑποχρεωτικὰ μετὰ ἀπὸ 
τὸν τοκετό, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζε-

ται χρόνος συνολικῆς ἀδείας 
δέκα ἑπτά (17) ἑβδομάδων.

Σὲ περίπτωση πραγματο-
ποιήσεως τοῦ τοκετοῦ σὲ χρόνο 
μεταγενέστερο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ 
εἶχε ἀρχικὰ πιθανολογηθῆ (καὶ 
βάσει τοῦ ὁποίου εἶχε χορη-
γηθῆ ἡ πρὸ τοῦ τοκετοῦ ἄδεια), 
ἡ ἄδεια παρατείνεται μέχρι τὴν 
πραγματικὴ ἡμερομηνία τοῦ το-
κετοῦ, χωρὶς ἡ παράταση αὐτὴ 
νὰ συνεπάγεται τὴν ἀντίστοιχη 
μείωση τῆς ἀδείας ποὺ ἡ μι-
σθωτὸς δικαιοῦται νὰ λάβῃ μετὰ 
τὸν τοκετό. 

Στὴν τελευταία αὐτὴ περίπτω-
ση, δηλαδή, ἡ συνολικὴ ἄδεια 
τοκετοῦ ὑπερβαίνει τὶς 17 
ἑβδομάδες. 

Τὴν ἄδεια λοχείας δικαιοῦται 
καὶ ἡ γυναίκα τῆς ὁποίας τὸ 
τέκνο ἐγεννήθη νεκρὸ ἢ πέθανε 
μετὰ ἀπὸ τὸν τοκετό.

• 2. Παροχὲς ἀπὸ τὸν 
ἐργοδότη, τὸ ΙΚΑ καὶ τὸν ΟΑ-
ΕΔ. Κατὰ τὸ διάστημα τῆς 
ἀπουσίας της λόγῳ τοκετοῦ, 
ἡ γυναίκα δικαιοῦται νὰ λάβῃ 
ἀπὸ τὸν ἐργοδότη της τὶς ἀπο-
δοχὲς 15 μὲν ἡμερῶν, ἐὰν δὲν 
εἶχε συμπληρώσει ἔτος ὑπη-
ρεσίας, ἑνὸς δὲ μηνός, ἐὰν εἶχε 
συμπληρώσει ἔτος ὑπηρεσίας, 
σύμφωνα μὲ τὰ ἄρθρα 657 καὶ 
658 ΑΚ.  Ἐννοεῖται ὅτι τὶς ἀπο-
δοχὲς αὐτὲς δικαιοῦται νὰ λάβῃ, 
ἐφ᾽ ὅσον δὲν εἶχε ἐξαντλήσῃ, γιὰ 
ἄλλο ἀνυπαίτιο κώλυμα (ἐμπό-
διο), τὸ δικαίωμα λήψεως τῶν 
ἀποδοχῶν αὐτῶν γιὰ τὸ συγκε-

κριμένο ἐργασιακὸ ἔτος. Εἶναι 
διαφορετικὸ τὸ κώλυμα τοῦ 
τοκετοῦ-λοχείας (ποὺ ἀποτελεῖ 
ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ κώλυμα – ἄδεια 
μητρότητος) ἀπὸ τὸ κώλυμα τῆς 
ἀσθενείας. 

Ἀπὸ τὶς ἀποδοχὲς αὐτὲς 
ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται νὰ 
ἀφαιρέσῃ («ἐκπέσῃ») ὅ,τι ἡ μι-
σθωτὸς ἔλαβε ἐξ αἰτίας τοῦ το-
κετοῦ, δυνάμει ὑποχρεωτικῆς ἐκ 
τοῦ νόμου ἀσφαλίσεως. 

Ἐὰν ἡ μισθωτὸς δὲν δικαι-
οῦται νὰ λάβῃ παροχὲς ἀπὸ τὸν 
φορέα ὑποχρεωτικῆς ἀσφαλίσε-
ως, τότε ὁ ἐργοδότης ὑποχρε-
οῦται νὰ τῆς καταβάλῃ ὁλόκλη-
ρες τὶς ἀποδοχὲς τῶν 15 ἡμερῶν 
ἢ τοῦ ἑνὸς μηνός.

Γιὰ τὸ διάστημα τῶν 15 
ἡμερῶν ἢ τοῦ 1 μηνός (κατὰ 
τὶς ἀνωτέρω διακρίσεις) ὁ 
ἐργοδότης ὀφείλει νὰ κα-
ταβάλῃ πρὸς τὸ ΙΚΑ ἢ ἄλλο 
φορέα κυρίας ἀσφαλίσεως, 
καθὼς καὶ πρὸς τὸ ΕΤEA ἢ ἄλλο 
φορέα ἐπικουρικῆς ἀσφαλίσε-
ως, τὶς ἀντίστοιχες ἀσφαλιστικὲς 
εἰσφορές, ὑπολογιζόμενες στὸ 
σύνολο τῶν ἀποδοχῶν ποὺ 
συνήθως καταβάλλει στὴν μι-
σθωτό, καὶ ὄχι μόνον ἐπὶ τοῦ 
ποσοῦ ποὺ ἀπομένει μετὰ τὴν 
ἀφαίρεση τῶν ποσῶν ποὺ κα-
τεβλήθησαν ἀπὸ τὸν ἀσφαλι-
στικὸ  Ὀργανισμὸ κατ᾽ ἀρθρ. 
657-658 ΑΚ.

Μὲ τὸ ἄρθρο 141 παρ. 2 
τοῦ Ν. 3655/08 - ΔΕΝ 2008 σ. 
435 θεσπίζεται ἡ μείωση κατὰ 

Δικαιώματα ἐγκύων 
καὶ τεκουσῶν γυναικῶν1

ΜΕΡΟΣ Α΄

1 

1. Βλ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΕΝ), τεῦχος 1605 (16-30  Ἰουνίου 2012), σελ. 864 κ.ἑ.186
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50% τῶν εἰσφορῶν κλάδου 
συντάξεως ποὺ βαρύνουν τὶς 
μητέρες ἀσφαλισμένες ὅλων 
τῶν φορέων ἀσφαλίσεως 
ἁρμοδιότητος  Ὑπ.  Ἀπασχολ. 
καὶ Κοιν. Προστασίας, γιὰ τοὺς 
πρώτους 12 μῆνες ποὺ ἕπονται 
τῆς γεννήσεως κάθε παιδιοῦ.

•  Ἀπὸ τὸ ΙΚΑ ἡ γυναίκα δι-
καιοῦται ἐπιδόματος μητρότη-
τος (ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα 
ἀπουσίας της) ἴσου μὲ τὸ 50% 
τοῦ τεκμαρτοῦ ἡμερομισθίου 
τῆς ἀσφαλιστικῆς κλάσεως 
στὴν ὁποία ἐμπίπτει ὁ μέσος 
ὅρος ἀποδοχῶν της τῶν τε-
λευταίων 30 ἡμερῶν ἐργασίας 
τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους πρὶν 
ἀπὸ τὴν πιθανὴ ἡμέρα τοκετοῦ. 
Τὸ βασικὸ αὐτὸ ἐπίδομα προ-
σαυξάνεται κατὰ 10% γιὰ κάθε 
συντηρούμενο μέλος οἰκογε-
νείας. Προϋπόθεση καταβολῆς 
εἶναι νὰ ἀπέχῃ ἡ γυναίκα ἀπὸ 
τὴν ἐργασία της.  Ἡ καταβολὴ 
τοῦ ἐπιδόματος μητρότητος 
δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν χρονικὴ 
διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης, οὔτε 
ἀπὸ τὴν γέννηση ζωντανοῦ ἢ μὴ 
ἐμβρύου ἢ τὴν ἐπιβίωση τοῦ 
γεννηθέντος. 

•  Ἐπίσης ἡ γυναίκα ἀσφα-
λισμένη στὸ ΙΚΑ δικαιοῦται νὰ 
λάβῃ ἀπὸ τὸν ΟΑΕΔ τὴ δια-
φορά μεταξὺ τῶν τακτικῶν της 
ἀποδοχῶν καὶ τῶν ἐπιδομάτων 
μητρότητος ποὺ ἔλαβε ἢ δικαι-
οῦται νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸ ΙΚΑ, γιὰ 
τὸ διάστημα ποὺ δὲν λαμβάνει 
ἀποδοχὲς ἀπὸ τὸν ἐργοδότη της.  
Ὁ χρόνος ἐπιδοτήσεως ἀπὸ τὸν 
ΟΑΕΔ λογίζεται ὅτι διανύθηκε 
στὴν ἀσφάλιση τοῦ κλάδου 
συντάξεως ΙΚΑ. Τὶς ἀναλογοῦσες 
εἰσφορὲς καταβάλλει στὸ ΙΚΑ ὁ 
ΟΑΕΔ. 

Β.  Ἡ ἄδεια φροντίδος  
παιδιοῦ

• 1. Μείωση ὡραρίου. 
Βάσει τοῦ ἄρθρου 6 τῆς ἀπὸ 

15-4-2002 ΕΓΣΣΕ (ΔΕΝ 2002 
σελ. 600), ὅπως ἑρμηνεύθηκε 
(ΔΕΝ 2002 σελ. 824) καὶ ὅπως 
τελικῶς τροποποιήθηκε μὲ τὴν 
ΕΓΣΣΕ 24-5-2004 (ΔΕΝ 2004 σελ. 
821), οἱ ἐργαζόμενες μητέρες 
δικαιοῦνται γιὰ τὸν θηλασμό 
καὶ τὶς ηὐξημένες φροντίδες 
γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ, 
εἴτε νὰ διακόπτουν τὴν ἐργασία 
τους γιὰ μία ὥρα κάθε ἡμέρα, 
εἴτε νὰ προσέρχωνται ἀργότε-
ρα, εἴτε νὰ ἀποχωροῦν νωρίτε-
ρα κατὰ μία ὥρα κάθε ἡμέρα, 
γιὰ χρονικό διάστημα 2,5 ἐτῶν 
ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἀδείας λο-
χείας. Κατόπιν συμφωνίας τῶν 
μερῶν, ἡ μείωση τοῦ χρόνου 
ἐργασίας μπορεῖ νὰ ὁρίζεται σὲ 
δύο ὧρες ἡμερησίως, ἐπὶ ἕνα 
ἔτος μετὰ τὴν λήξη τῆς ἀδείας 
λοχείας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπὶ 1 
ὥρα γιὰ 6 ἐπὶ πλέον μῆνες.  Ἡ 
ἄδεια φροντίδος παιδιοῦ ἀρχίζει, 
ὅπως ἤδη ἐλέχθη, ἀπὸ τὴν λήξη 
τῆς ἀδείας λοχείας.

• Τὴν μείωση τοῦ ὡραρίου 
δικαιοῦται καὶ ἡ ἀπασχολουμένη 
μὲ ἐκ περιτροπῆς ἐργασία, δη-
λαδὴ ἐπὶ ὀλιγώτερες ἡμέρες 
τὴν ἑβδομάδα, ἀλλὰ μὲ πλῆρες 
ὡράριο ἡμερησίως (βλ. Μελ. 
ΔΕΝ 2003 σελ. 328). Τὸ  Ὑπ.  
Ἐργασίας δέχεται ὅτι δικαίωμα 
ἀναλόγως μειωμένου ὡραρίου 
ἔχει καὶ ἡ ἀπασχολουμένη μὲ 
μειωμένο ἡμερήσιο ὡράριο.

• Τὴν ἄδεια ἀπουσίας γιὰ 
τὴ φροντίδα τοῦ παιδιοῦ μπο-
ρεῖ νὰ ζητήσῃ ἐναλλακτικὰ ὁ 
ἐργαζόμενος πατέρας, ἐὰν δὲν 
κάνῃ χρήση αὐτῆς ἡ ἐργαζόμενη 
μητέρα (ἄρθρ. 9 παράγρ. 2 τῆς 
ἀπὸ 9-6-93 ΕΓΣΣΕ καὶ ἄρθρ. 38 
τοῦ Ν. 4342/15 - ΔΕΝ  2015, σ. 
1394). 

•  Ἡ ἄδεια χορηγεῖται γιὰ τὴν 
φροντίδα τοῦ παιδιοῦ καὶ εἶναι 
ἀκριβῶς ἡ ἴδια, ἀπὸ ἀπόψεως 
χρονικῆς διαρκείας, καὶ ὅταν ἡ 
μητέρα ἔχῃ ἀποκτήσει δίδυμα ἢ 
καὶ τρίδυμα, ἀφοῦ στὴ διάταξη 
δὲν γίνεται σχετικὴ διάκριση. 

•  Ἀπὸ 1-1-2000 τὸ δικαίω-
μα διακοπῆς τῆς ἐργασίας ἢ 
καθυστερημένης προσελεύσε-
ως ἢ προώρου ἀποχωρήσεως 
τῆς μητέρας (ἢ ἐναλλακτικὰ τοῦ 
πατέρα) ἔχουν καὶ οἱ θετοὶ γο-
νεῖς παιδιῶν ἡλικίας ἕως ἕξι ἐτῶν 
(ἀρθρ. 8 τῆς ἀπὸ 23-5-2000 ΕΓ-
ΣΣΕ).  Ἐπίσης, οἱ ἄγαμοι γονεῖς. 

Παρὰ τὴν ἀπουσία τους 
λόγῳ ἀδείας «θηλασμοῦ», οἱ 
ἐργαζόμενες μητέρες δικαιοῦνται 
πλήρεις τὶς ἀποδοχές τους.

• 2. Ἰσόχρονη ἄδεια. Μὲ τὸ 
ἄρθρο 9 τῆς ἰσχυούσης ἀπὸ 
24-5-2004 ΕΓΣΣΕ ἐδόθη ἡ δυ-
νατότης, ἐφ᾽ ὅσον συμφωνεῖ ὁ 
ἐργοδότης, νὰ ληφθῇ τὸ μει-
ωμένο ὡράριο ὡς ἴσου χρόνου 
συνεχόμενη ἄδεια μὲ ἀποδοχές. 

Εἶναι δυνατή, κατόπιν συμ-
φωνίας μὲ τὸν ἐργοδότη, ἡ 
χρήση τοῦ μειωμένου ὡραρίου 
κατὰ ἕνα μέρος ὡς συνεχοῦς 
ἀδείας καὶ κατὰ τὸ ὑπόλοιπο σὲ 
ὧρες, γιὰ τὸ ἀπομένον διάστη-
μα.

• Ἡ ἄδεια φροντίδος παι-
διοῦ, συνισταμένη σὲ μείωση 
τοῦ ὡραρίου ἐργασίας, χορη-
γεῖται γιὰ συγκεκριμένο σκοπὸ 
καὶ προϋποθέτει τὴν παροχὴ 
ἐργασίας ἀπὸ τὴν μητέρα. Συ-
νεπῶς παύει νὰ ὀφείλεται, καὶ 
δὲν μετατρέπεται σὲ χρημα-
τικὴ ἀξίωση, ὅταν ἡ σύμβαση 
ἐργασίας λυθῇ καθ᾽ οἱονδήποτε 
τρόπον.  Ἐξυπακούεται ὅτι ἐὰν 
ἐν συνεχείᾳ ἡ μητέρα ἀναλάβῃ 
ἐργασία σὲ ἄλλον ἐργοδότη, 
δικαιοῦται νὰ κάνη χρήση τῆς 
ἀδείας αὐτῆς γιὰ τὸ ἀπομένον, 
μέχρι τὴ συμπλήρωση τῶν 30 ἢ 
τῶν 18 μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως 
τῆς λοχείας, διάστημα.  Ἂν ἡ γυ-
ναίκα ἔχῃ ζητήσει καὶ ἔχῃ λάβει 
ἀπὸ τὸν πρῶτο της ἐργοδότη τὴν 
ἄδεια ἀνατροφῆς σὲ συνεχὲς 
χρονικὸ διάστημα, λαμβάνοντας 
ἀμοιβὴ γιὰ τὸ διάστημα αὐτό, 
δὲν δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ ἀπὸ 
τόν (τυχόν) δεύτερο ἐργοδότη 
νὰ ἀπασχολῆται ἐπὶ λιγώτερο 
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χρόνο ἡμερησίως, ἀφοῦ ἔχει 
ἤδη ἐξαντλήσει τὸ σχετικὸ δι-
καίωμά της.  Ἂν ἀντιθέτως ἔχῃ 
λάβει μέρος μόνο τοῦ συνε-
χοῦς χρονικοῦ διαστήματος, 
τότε μπορεῖ νὰ κάνῃ χρήση τοῦ 
ὑπολοίπου διαστήματος στόν 
(τυχόν) δεύτερο ἐργοδότη, 
εἴτε σὲ συνεχεῖς ἡμέρες, ἐὰν 
συμφωνῇ ὁ νέος ἐργοδότης, 
εἴτε γιὰ 1 ὥρα ἐπὶ ὅσες ἡμέρες 
ἀπομένουν, μέχρι νὰ συμπλη-
ρωθοῦν τὰ διαστήματα ποὺ προ-
αναφέραμε. Γιὰ τὸν σκοπό αὐτό, 
στὰ πλαίσια τῆς καλῆς πίστεως, 
ἡ ἐργαζομένη δικαιοῦται νὰ 
ζητήσῃ καὶ ὁ παλαιός ἐργοδότης 
ὑποχρεοῦται νὰ χορηγήσῃ σχε-
τικὴ βεβαίωση. 

Γ.  Ἡ εἰδικὴ  
ἑξάμηνη ἄδεια

Μὲ τὸ ἄρθρο 142 τοῦ ἀσφα-
λιστικοῦ Ν. 3655/08, ὅπως ἔχει 
ἑρμηνευθῆ μὲ τὸ ἄρθρο 36 παρ. 
2 τοῦ Ν. 3996/11, καθιερώθηκε 

ὡς «εἰδικὴ παροχὴ προστασίας 
μητρότητος» τὸ δικαίωμα τῆς τε-
κούσης γυναίκας, ἀσφαλισμένης 
τοῦ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καὶ ἐργαζομένης 
μὲ σχέση ἐργασίας ὡρισμένου 
ἢ ἀορίστου χρόνου, νὰ ζητήσῃ 
καὶ νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸν ἐργοδότη 
της «εἰδικὴ ἄδεια προστασίας 
μητρότητας ἕξι μηνῶν».  Ὁ 
νόμος καθορίζει ἐπακριβῶς τὸ 
χρονικὸ σημεῖο λήψεως τῆς 
ἀδείας αὐτῆς. Πρόκειται γιὰ τὴν 
λήξη τῆς ἀδείας λοχείας καὶ τῆς 
τυχὸν χορηγηθείσης ἰσόχρονης 
πρὸς τὸ μειωμένο ὡράριο ἀδείας.

Ἂν δὲν κάνῃ χρήση τῆς 
ἰσόχρονης πρὸς τὴν διάρκεια 
τοῦ μειωμένου ὡραρίου ἀδείας 
ἡ μητέρα, τότε δικαιοῦται νὰ 
λάβῃ τὴν ἑξάμηνη ἄδεια ἀμέσως 
μετὰ ἀπὸ τὴν λήξη τῆς ἀδείας 
λοχείας, στὴν συνέχεια δὲ νὰ 
λάβῃ καὶ τὸ μειωμένο ὡράριο 
γιὰ τὸν ὑπόλοιπο μέχρι τοὺς 30 
μῆνες ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς λο-
χείας χρόνο.

Βάσει ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ 
Νόμου ἐξεδόθη ἡ ὑπ᾽ ἀριθμ. 

33891/606/7-5-08 ἀπόφαση 
(ΦΕΚ 833, τεῦχος Β΄ τῆς 9-5-08, 
βλ. ΔΕΝ 2008 σελ. 683). Στὴν 
ἀπόφαση ὁρίζεται ὡς ἔναρξη 
τῆς ἑξαμήνου εἰδικῆς ἀδείας ἡ 
ἑπομένη τῆς λήξεως τῆς ἀδείας 
μητρότητος (τοκετοῦ καὶ λο-
χείας) ἢ τῆς λήξεως τῆς ἰσόχρο-
νης πρὸς τὸ μειωμένο ὡράριο 
ἀδείας (χορηγηθείσης ἀμέσως 
μετὰ ἀπὸ τὴν ἄδεια λοχείας) ἢ 
ἡ ἑπομένη τῆς λήξεως τῆς κανο-
νικῆς ἐτησίας ἀδείας ποὺ τυχὸν 
ἔλαβε ἡ μητέρα (ἐφ᾽ ὅσον βάσει 
τοῦ νόμου ὑπῆρχε ὑποχρέωση 
τοῦ ἐργοδότου), μετὰ ἀπὸ τὴν 
ἄδεια μητρότητος ἢ καὶ τὴν 
ἰσόχρονη ἄδεια.

Ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω διατάξεις 
προκύπτει ὅτι ἡ ἄδεια τοῦ 
6μήνου, συνιστῶσα «εἰδικὴ πα-
ροχὴ προστασίας τῆς μητρότη-
τος», ἀποτελεῖ τρόπον τινα 
συνέχεια τῆς ἀδείας μητρότη-
τος, ἔχει δηλαδὴ ὡς σκοπὸ τὴν 
παραμονὴ τῆς μητέρας ἐπὶ πε-
ρισσότερο χρόνο στὴν διάθε-
ση τοῦ νεογέννητου βρέφους 
της.  Ἡ ἄδεια προβλέπεται γιὰ 
τὴν τεκοῦσα καὶ ὄχι καὶ γιὰ τὴν 
περίπτωση υἱοθεσίας. ῎Εχει θε-
σπισθῇ μόνον γιὰ τὴν μητέρα καὶ 
ὄχι καὶ γιὰ τὸν πατέρα. Προϋ-
ποθέτει δὲ τὴν ὕπαρξη «τέκνου», 
δὲν χορηγεῖται δηλαδὴ ὅταν τὸ 
τεχθὲν ἀπεβίωσε κατὰ τὸν το-
κετό ἢ μετὰ ἀπὸ αὐτόν. 

Δ. Γονική ἄδεια

• Τὴν γονικὴ ἄδεια ἀνα-
τροφῆς δικαιοῦνται ὅλοι οἱ γο-
νεῖς στὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 
τὴν λήξη τῆς ἀδείας μητρότητος, 
μέχρι τὸ παιδὶ νὰ συμπληρώσῃ 
τὰ 6 ἔτη, διαρκεῖ δὲ 4 τοὐλάχι-
στον μῆνες γιὰ κάθε γονέα καὶ 
εἶναι ἄδεια ἄνευ ἀποδοχῶν. 

(συνεχίζεται)

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΙΝΗ-ΠΗΝΙΩΤΗ
Δικηγόρος188
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Ὑπάρχουν πολλοὶ συγγρα-
φεῖς στὸν κόσμο, κι ὑπάρ-
χουν χιλιάδες βιβλία μὲ 

ὄμορφες ἱστορίες καὶ διηγήματα. 
Δύσκολα ὅμως θὰ βρεῖ κανεὶς 
βιβλία ποὺ διαβάζοντάς τα νὰ 
νιώθει ὅτι μοσχοβολοῦν θαλασ-
σινὸ νησιώτικο ἀεράκι, λιβάνι 
ἀπὸ ἐκκλησάκια τοῦ βουνοῦ, 
λουλούδια ἀπὸ ἀνθισμένα πε-
ριβόλια. Αὐτὰ εἶναι μόνο τὰ 
βιβλία τοῦ  Ἀλέξανδρου Παπα-
διαμάντη.

Γιὰ νὰ μοσχοβολοῦν ὅμως τὰ 
βιβλία ἑνὸς συγγραφέα, πρέπει 
πρῶτα νὰ μοσχοβολᾷ ἡ ψυχή 
του. Καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μεγάλου 
μας Παπαδιαμάντη μοσχοβο-
λοῦσε ταπείνωση κι εὐλάβεια.

Κι αὐτὸ δὲν ἔγινε βέβαια ἀπὸ 
τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη.  Ἀπὸ 
μικρὸς ὁ  Ἀλέξανδρος, τὸ τρί-
το ἀπὸ τὰ ἕξι παιδιὰ τοῦ παπα  
Ἀδαμάντιου ἀπὸ τὴ Σκιάθο, εἶχε 
δείξει τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν τα-
πείνωσή του.

Μιὰ μέρα ὁ δάσκαλός του 
Λογοθέτης, στὸ  Ἀλληλοδιδα-
κτικὸ Σχολεῖο, ὅπως τὸ ἔλεγαν, 
εἶπε στοὺς μικρούς του μαθητὲς 
νὰ γράψουν μιὰ ἔκθεση μὲ θέ-
μα: « Ἡ ἰδιαίτερή μου πατρίδα». 
Τὰ παιδιὰ ἔγραψαν τὴν ἔκθεση, 
ἔσκισαν τὸ χαρτὶ ἀπὸ τὸ τετρά-
διό τους καὶ τὸ ἔδωσαν στὸν δά-
σκαλο.  Ὁ γερο Λογοθέτης, ποὺ 
ἦταν μάλιστα καὶ συγγενὴς τοῦ 
Παπαδιαμάντη, πῆρε τὰ χαρτιὰ 
μὲ τὶς ἐκθέσεις νὰ τὰ διορθώσει 
στὸ σπίτι του. 

Διαβάζοντας τὴν ἔκθεση τοῦ  
Ἀλέξανδρου, ἔμεινε μὲ τὸ στόμα 
ἀνοιχτό. Τί ἔκθεση ἦταν ἐκείνη! 
Τί ὀμορφιὰ στὶς περιγραφές! Τί 
πλοῦτος στὰ νοήματα!

Γεμάτος θαυμασμὸ καὶ περι-
έργεια, γύρισε ἀμέσως τὴ σελίδα 
νὰ δεῖ ποιὸ ἦταν τὸ ὄνομα τοῦ 

παιδιοῦ ποὺ εἶχε πετύχει νὰ γρά-
ψει μιὰ τόσο ὡραία ἔκθεση. Μὲ 
ἔκπληξή του ὅμως βλέπει ὅτι ἡ 
ἔκθεση αὐτὴ δὲν εἶχε ἀπὸ κάτω 
ὄνομα.

Μπαίνει στὴν τάξη τὴν ἄλλη 
μέρα, κι ἡ πρώτη του δουλειὰ 
ἦταν ν᾽ ἀρχίσει νὰ ἐπαινεῖ τὴν 
ὡραία ἔκθεση.  Ὁ  Ἀλέξανδρος 
ἀμέσως κατάλαβε ὅτι μιλοῦσε 
γιὰ τὴ δική του.

– Μόνο ποὺ αὐτὸς ποὺ ἔγρα-
ψε τὴν καλὴ αὐτὴ ἔκθεση ξέχασε 
νὰ βάλει ἀπὸ κάτω τὸ ὄνομά του, 
εἶπε ὁ δάσκαλος. Θὰ τὴν διαβά-
σω λοιπόν, γιὰ νὰ δεῖτε πόσο 
ὄμορφη εἶναι.

Διαβάζει λοιπὸν ὅλη τὴν 
ἔκθεση κα ὶ 
μετὰ ρωτᾷ.

– Λοιπόν, 
ποιὸς τὴν ἔγρα-
ψε;

Κανένα χέρι 
δὲν σηκώθηκε.  
Ὁ  Ἀλέξανδρος 
ἔκανε τὸν ἀδιά-
φορο.

– Καλά, δὲν 
τὴν ἔγραψε κα-
νείς; 

Καὶ πάλι ὁ  
Ἀλέξανδρος 
σώπασε.  Ἦταν 
τόσο ταπεινός, 
ποὺ δὲν ἤθελε 
ἐπαίνους.

Ὁ δάσκα-
λος κατάλαβε 
πὼς τὸ παιδὶ 
μὲ τὴν ὄμορ-
φη ἔκθεση δὲν 
ἤθελε νὰ φα-
νερωθεῖ μόνο 
του.  Ἄρχισε 
τότε νὰ μοιρά-
ζει τὶς ἐκθέσεις, 
φωνάζοντας 

ἕναν ἕναν μὲ τὸ ὄνομα ποὺ ἦταν 
γραμμένο πάνω στὴν ἔκθεση. 
Στὸ τέλος ἔμεινε ὁ  Ἀλέξανδρος 
μὲ ἄδεια χέρια.

– Συγχαρητήρια, γύρισε τότε 
καὶ εἶπε στὸν Παπαδιαμάντη ὁ 
δάσκαλος. Συγχαρητήρια καὶ 
γιὰ τὰ δύο.

Κανένα ἀπὸ τὰ παιδιὰ δὲν 
κατάλαβε ποιὰ ἦταν ἐκεῖνα τά 
«δύο». Μόνο ὁ μικρὸς  Ἀλέξαν-
δρος τό ᾽νιωσε μέσα του πὼς ὁ 
δάσκαλος τοῦ ἔλεγε συγχαρη-
τήρια ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἔκθεση, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ταπεινή του 
καρδιά.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τὸν φωνάζαν  Ἀλέξανδρο
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Ἦταν 24 Σεπτεμβρίου 1977, 
ὅταν ἔφευγε ἀπὸ τὴ ζωὴ 
αὐτὴ ἕνας ἀληθινὰ μεγά-

λος, ἕνας σπουδαῖος πνευμα-
τικὸς ἄνθρωπος, ὁ  Ἀλέξανδρος 
Ν. Τσιριντάνης, διακεκριμένος 
Καθηγητὴς τῆς Νομικῆς καὶ ἕνας 
ἀπὸ τοὺς κορυφαίους χριστια-
νοὺς διανοητὲς τοῦ αἰῶνα ποὺ 
πέρασε.  Ἂν καὶ ἔχουν περάσει 
κοντὰ σαράντα χρόνια ἀπὸ τότε, 
ὁ Τσιριντάνης μοιάζει νὰ γράφει 
στὴν ἐποχή μας καὶ γιὰ τὴν ἐπο-
χή μας, καὶ ὁ λόγος του «μιλάει» 
ὅσο σχεδὸν τίποτα ἄλλο στὸν 
σημερινὸ ἄνθρωπο ποὺ θὰ σκύ-
ψει νὰ τὸν διαβάσει.  Ἡ συνεργά-
τις τοῦ περιοδικοῦ μας Φαίδρα 
Τσελίκα μᾶς ἔστειλε τὸ ἀκόλου-
θο σημείωμα, συνοδευόμενο 
ἀπὸ ἕνα ὡραῖο ποίημα ποὺ εἶχε 
γράψει ἡ ἴδια τὸν Νοέμβριο τοῦ 
1977, λίγο μετὰ τὴν ἐκδημία τοῦ  
Ἀλέξανδρου Τσιριντάνη, ἀφιε-
ρωμένο στὴ μνήμη τοῦ μεγάλου 
Διδασκάλου.

Ἀγαπημένο μου περιοδικό,
Ἂν συμφωνεῖτε, κάθε χρόνο 

στὴν ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ  
Ἀλέξανδρου Τσιριντάνη νὰ δημο-
σιεύετε κάτι εἰς ἀνάμνησή του, ἔτσι 
ὅπως ἔγινε τόσο ὄμορφα γιὰ τὸν 
Γ. Βερίτη. Πόσο ὡραῖο καὶ ἐνισχυ-
τικὸ θὰ ἦταν! Γι᾽ αὐτὸν ποὺ ἔγι-
νε ἐμπνευστὴς καὶ ὁδηγός μας... 
Ποὺ εἶπε ἀπὸ τότε περίπου ὅτι: 
« Ἡ κατεύθυνσή μας μὲ ἀνησυ-
χεῖ (ὁ Βερίτης θὰ συμφωνοῦσε)...
Θἄχουμε καλύτερα ὡς πρὸς τὶς 
ἐγκαταστάσεις κτήρια καὶ ὡς πρὸς 
τοὺς ἐξοπλισμούς, ἀλλὰ τὰ σχο-
λεῖα δὲν θὰ προσφέρουν παιδεία, 
τὰ νοσοκομεῖα δὲν θὰ προσφέ-
ρουν νοσηλεία, τὰ δικαστήρια δι-
καιοσύνη, τὰ πανεπιστήμια ἐπιστή-
μη» κ.ο.κ.  Ἐπίσης, εἶχε πεῖ περίπου 
ὅτι: «Καλά, τὸν χωροφύλακα θὰ 
τὸν ἐλέγχει ὁ ἀνώτερός του, τὸν 
δημόσιο ὑπάλληλο θὰ τὸν ἐλέγχει 
ὁ ὑπουργός του, ἀλλά... αὐτοὺς 
τοὺς ἀνώτερους... ποιὸς θὰ τοὺς 
ἐλέγχει;».

Τὰ πρόβλεψες, σεβαστέ μας 
Δάσκαλε, ὅλα. καὶ δυστυχῶς 
ἐπαληθεύτηκες... ἐν μέρει... διότι 
ἐξελίχθηκαν ὅλα πολὺ χειρότερα! 
Κι ἐσύ, γιατί δὲν ἀναφέρεσαι που-
θενά;  Ἡ ἀλήθεια... πληγώνει;...

Ἀλέξανδρος Ν. Τσιριντάνης (1903-1977)

Τὸ ρόδι μου
Τὸ ρόδι μου, τὸ ρόδι, τὸ καμάρι μου,
μὲ τὰ πιὸ ὄμορφα τὰ χρώματα τῆς πλάσης,
τὸ ρόδι μου τὸ ἔχασα, τὸ πέταξαν
μέσα στὸν κῆπο καὶ μοῦ τὄχουν σπάσει.

Καὶ τό ᾽χασα καὶ τό ᾽κλαψα τὸ ρόδι μου,
γιὰ τὰ ὄμορφα τὰ χρώματα τῆς πλάσης,
ποὺ ὅταν τὰ εἶδες, τἆχες καὶ τ᾽ ἀγάπησες,
καὶ πῶς νὰ ὑποφέρεις νὰ τὰ χάσεις;

... Καὶ τὸ φθινόπωρο καὶ τὸ χειμῶνα πέρασα
κλειστὰ μέσα στὸ σπίτι καὶ θλιμμένα
καὶ τό ᾽κλαιγα τὸ ρόδι μου, τὸ ρόδι μου,
μές στὰ δωμάτια τὰ σκοτεινιασμένα.

Κι εἶπα τὴν ἄνοιξη ν᾽ ἀνοίξω ἕνα παράθυρο,
νὰ δῶ κι ὁ κῆπος σὰν τί νἄχει μοιάσει,
κι ἀντίκρισα περβόλι ἀπὸ ροδιές,
νέες ροδιὲς ὅπου τὸ βλέμμα φτάσει.

Ροδιὲς μὲ κόκκινα λουλούδια τῆς φωτιᾶς
ποὺ χαρᾶς ρόδια θὰ γενοῦν μὲ νέα λαμπράδα,
ροδιές, χιλιάδες φύλλα θαλερά,
πουλιὰ ποὺ παίζουν μὲ τὴ νέα πρασινάδα.

Καὶ μοὖπε ἕνας μικρούλης φτερωτός,
πουλάκι ποὺ στὸ φῶς μ᾽ εἶχε κοιτάξει:
Ἂν δὲ θαφτεῖ ὁ σπόρος μὲς στὴ γῆ,
βλαστοὺς δὲν θὰ μπορέσει νὰ πετάξει.

Τὸ ρόδι μου, τὸ ρόδι, τὸ καμάρι μου
θἄμενε μόνο, ἂν δὲν εἶχε σπάσει.

ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ190
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Στὶς 15  Ὀκτωβρίου 1948, σὲ 
περίοπτη θέση σὲ γαλλικὴ 
ἐφημερίδα, ὁ διακεκριμέ-

νος Γάλλος λογοτέχνης Daniel 
Rops, ἀπὸ τὶς πλέον γνωστὲς με-
ταπολεμικὲς προσωπικότητες τῆς 
γαλλικῆς διανόησης, ἔγραψε: Γιὰ 
μία ἀκόμη φορά, ἡ αἰωνία  Ἑλλὰς 
ἔδωσε « Ἕνα μάθημα στον Κό-
σμο!» (“Une leçon au Monde”).

Καὶ ποιὸ ἦταν τὸ μάθημα;  Ἡ 
κυκλοφορία τῆς Διακήρυξης τῆς 
Χριστιανικῆς  Ἑνώσεως  Ἐπιστη-
μόνων, ποὺ περιελάμβανε καὶ 
τὴ Δήλωση, μὲ τὶς ὑπογραφὲς 
διακοσίων περίπου  Ἑλλήνων 
Καθηγητῶν Πανεπιστημίου,  
Ἀκαδημαϊκῶν,  Ἰατρῶν καὶ Συγ-
γραφέων, ἡ ὁποία διεπίστωνε 
ὅτι: «Τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπό-
τητος ἐξαρτᾶται κατὰ πρῶτον 
λόγον ἀπὸ τὴν ὀρθὴν καὶ 
ἀκλόνητον πνευματικὴν θεμε-
λίωσιν τῆς ζωῆς τοῦ συγχρόνου 
ἀνθρώπου, μὲ τὴν ὁποίαν καὶ 
μόνον εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ 
ἀληθινὸς πολιτισμός».  Ἡ δια-
πίστωση αὐτὴ συμπληρώνεται 
μὲ τὴν προσθήκη ὅτι: «Αὐτὴ ἡ 
θεμελίωσις δὲν εἶναι δυνατή, ἂν 
ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος δὲν χρη-
σιμοποιήσῃ τὸν θησαυρὸν τῶν 
ἀξιῶν τὰς ὁποίας τοῦ προσφέρει 
ὁ Χριστιανισμός, ἡ χριστιανικὴ 
πίστις καὶ ἡ ἠθική.  Ἀπομάκρυν-
σις ἀπὸ τὰς ἀξίας αὐτὰς εἶναι 
ἀπομάκρυνσις ἀπὸ κάθε βάσι-
μον ἐλπίδα ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα 
θὰ δυνηθῇ νὰ οἰκοδομήσῃ μέλ-
λον καλύτερον ἀπὸ τὸ παρόν».  
Ἡ ἀπομάκρυνση δὲ αὐτὴ ἀντι-
τίθεται στὰ συμπεράσματα τῆς 
ἀντικειμενικῆς κριτικῆς ἔρευνας 
τῶν μεγάλων προβλημάτων τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ ἀντιβαίνει στὰ 
συμπεράσματα τῆς σύγχρονης 
ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, ἡ ὁποία 
διεξάγεται μὲ αὐστηρὴ ἐπιστη-

μονικὴ μέθοδο καὶ πνεῦμα συ-
νεπείας.

Εἶναι ὥρα νὰ θυμηθοῦμε τὴν 
αἰώνια διαλεκτικὴ τοῦ Πνεύμα-
τος, ὅτι ἡ κατὰ τὸν Πλάτωνα 
«βασικὴ προδοσία τῶν πνευμα-
τικῶν ἀξιῶν» εἶναι ἡ αἰτία τοῦ 
θανάτου ἑνὸς πολιτισμοῦ, ὅπως 
ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων κατέληξε στὴ 
μελέτη του, γεγονὸς τὸ ὁποῖο 

ἐπαληθεύεται 
πολλὲς φορὲς 
στὴν ἱστορία, 
ὅπως π.χ. συ-
νέβη μὲ τὴν 
παρακμὴ τοῦ 
ρωμαϊκοῦ πο-
λιτισμοῦ.

Πρέπει δὲ 
νὰ ἐπισημά-
νουμε ὅτι καὶ ἡ 
σημερινὴ κοι-
νωνικὴ κρίση 
στὴν πατρίδα 
μας δὲν εἶναι 
τόσο κρίση 
οἰκονομική, 
ἀλλὰ ε ἶνα ι 
κυρίως κρίση 
πνευματικῶν 
ἀξιῶν, καὶ μό-
νο μιὰ καθο-
λικὴ πνευμα-

τικὴ ἐπιστράτευση τοῦ  Ἔθνους 
θὰ καταστήσει δυνατὴ τὴν ὑπέρ-
βασή της καὶ τὴ μετατροπὴ τῆς 
ἐπερχόμενης καταστροφῆς σὲ 
πηγὴ νέας ζωῆς, ἄξια νὰ ζήσει 
ὁ τόπος.

ΚΟΣΜΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Καθηγητὴς Πανεπιστημίου

Ἡ πνευματικὴ  Ἑλλὰς διδάσκει τὴν Οἰκουμένη

Ἡ σημερινὴ κοινωνικὴ κρίση στὴν πατρίδα μας 
δὲν εἶναι τόσο κρίση οἰκονομική, ἀλλὰ εἶναι 

κυρίως κρίση πνευματικῶν ἀξιῶν, καὶ μόνο μιὰ 
καθολικὴ πνευματικὴ ἐπιστράτευση τοῦ  Ἔθνους 

θὰ καταστήσει δυνατὴ τὴν ὑπέρβασή της καὶ 
τὴ μετατροπὴ τῆς ἐπερχόμενης καταστροφῆς σὲ 

πηγὴ νέας ζωῆς, ἄξια νὰ ζήσει ὁ τόπος.
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Καθόταν στὴ μπροστινὴ 
θέση στὴν ἐκκλησία. Τὴ 
γνώριζα.  Ἦταν μιὰ ἀξιο-

πρεπής, συμπαθής κυρία, πάνω 
ἀπὸ 80 χρονῶν, μὲ ὁλόλευκα 
μαλλιά. Δίπλα της καθόταν μιὰ 
πολὺ νεώτερη γυναῖκα, γύρω 
στὰ 55.  Ἦταν ἡ κόρη της. Μὲ 
ἀπότομο τρόπο ἔκανε παρατή-
ρηση στὴ μητέρα της γιὰ τὴ θέ-
ση ποὺ εἶχε ἀφήσει τὴν τσάντα 
της. Τὰ λόγια της προσβλητικά, 
σκληρά, ἀπαράδεκτα. Μιὰ δί-
λεπτη σκηνή, ποὺ ἄθελά μου 
παρακολούθησα καὶ στενοχω-
ρήθηκα.

Τελείωσε ἡ λειτουργία, καὶ 
ἐπιστρέφοντας στὸ σπίτι πολλὲς 
σκέψεις πλημμύρισαν τὸ μυαλό 
μου.

Γυναῖκες ποὺ κάποτε κρά-
ταγαν ὁλόκληρο νοικοκυριό, 
μεγάλωναν τὰ παιδιά τους, μὲ 
ὄχι πολλὲς ἀνέσεις, προσπα-
θοῦσαν στὴ σχέση τους μὲ τὸν 
σύζυγο νὰ βροῦνε μιὰ κοινὴ πο-
ρεία, προσπάθεια γιὰ ὅλα... Καὶ 
τώρα ἀνήμπορες, ἐξαρτημένες, 
ἄλλες λίγο ἄλλες πολύ, ἀπὸ τὴ 
βοήθεια ἄλλων, προσπαθοῦν νὰ 
συνεχίσουν τὴ ζωή τους...

Θυμήθηκα τὴν ἐντολὴ τοῦ 
Θεοῦ: «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένη-
ται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ 
τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ 
Θεός σου δίδωσίν σοι». Αὐτὴ τὴν 
ἐντολὴ τὴν ἔχει ἰσάξια μὲ ἄλλες, 
τὶς ὁποῖες θεωροῦμε πολὺ ση-
μαντικὲς καὶ προσπαθοῦμε πολὺ 
γι᾽ αὐτές.

Οἱ γονεῖς μας ἔρχονται πλέον 
σὲ μιὰ φάση τῆς ζωῆς τους, ποὺ 
θέλουν μιὰ συμπαράσταση, μιὰ 
ζεστὴ ἐπαφὴ μὲ ὅ,τι πολυτιμώ-
τερο ἀπέκτησαν στὴ ζωή τους: 
τὰ παιδιά τους.  Ἔχοντας κάνει 
μιὰ πορεία ζωῆς γιὰ ἄλλους πιὸ 

εὔκολη, γιὰ ἄλλους πιὸ δύσκο-
λη, κάθονται καὶ ἀναπολοῦν τὸ 
παρελθόν, χωρὶς τὸ μέλλον νὰ 
τοὺς ὑπόσχεται πολλά.

Τοὺς φέρνω στὸ μυαλό μου 
στὸ πατρικό μας σπίτι, νὰ εἶναι 
δίπλα μας σὲ ὅ,τι τοὺς εἴχαμε 
ἀνάγκη.  Ἡ ἀγωνία μας στὴν Α΄ 
Δημοτικοῦ μετριαζόταν μὲ ἕνα 
ὡραῖο δῶρο.  Ἡ παιδικὴ ἀρρώ-
στια ἀντιμετωπιζόταν καλύτερα 
ἀγκαλιὰ μὲ μιὰ καινούργια κού-
κλα. Τὰ μαθήματα τοῦ Δημοτι-
κοῦ γίνονταν πιὸ κατανοητὰ καὶ 
εὔκολα μὲ τὴ δική τους βοήθεια.  
Ἡ προπαίδεια καὶ οἱ δασυνόμε-
νες λέξεις, τί προσπάθεια! Καὶ 
αὐτοὶ ἐκεῖ, δίπλα μας.

Οἱ οἰκογενειακὲς διακοπές 

μας μὲ τὸ αὐτοκίνητο ἀξέχαστες.  
Ὄχι, ἡ αἰτία δὲν ἦταν κάποιο φο-
βερὸ ξενοδοχεῖο σὲ κοσμοπο-
λίτικο μέρος.  Ἦταν οἱ ἴδιοι οἱ 
γονεῖς μας, ποὺ τὰ εἶχαν ὀργα-
νώσει ὅλα πολὺ ὡραῖα.

Οἱ ὑποσχέσεις τους γιὰ κά-
ποια ἔξοδο, ὕστερα ἀπὸ τὴν 
κουραστικὴ μελέτη μας. Τὸ 
ἐνδιαφέρον τους καὶ ἡ παρουσία 
τους σὲ ἐπίσημες ἐξετάσεις ποὺ 
δίναμε.  Ἦταν ἐκεῖ, ψύχραιμοι, 
αἰσιόδοξοι καὶ μὲ πολλὴ κατα-
νόηση.

Τοὺς θυμᾶμαι... Οἱ ἀτέλειω-
τες συζητήσεις μαζί τους γιὰ 
πολλὰ θέματα μᾶς ἔδωσαν τὴ 
δυνατότητα ἀργότερα νὰ συζη-
τήσουμε καὶ θέματα πιὸ σοβαρά. 

Ὅταν ἀσπρίσουν τὰ μαλλιά τους...
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Πάντα διακριτικοὶ καὶ ὑπομονε-
τητικοί, μᾶς ἔλεγαν τὴ γνώμη 
τους, χωρὶς νὰ τὴν ἐπιβάλλουν.

Καὶ ὁ καιρὸς πέρασε, καὶ 

φέραμε στὸν κόσμο τὰ δικά 
μας παιδιά. Μὲ πολλὴ ἀγάπη, 
φροντίδα καὶ ἐφευρετικότητα, 
ἦταν συμπαραστάτες μας, ὅταν 
τοὺς εἴχαμε ἀνάγκη.

Σὰν κινηματογρα-
φικὴ ταινία πέρασαν ἀπὸ 
μπροστά μου ὅλα αὐτά, 
ἐπιστρέφοντας στὸ σπί-
τι.  Ἤθελα νὰ μιλήσω σ᾽ 
αὐτὴν τὴν κυρία, ποὺ μί-
λησε ἔτσι στὴ μητέρα της. 
Νὰ τῆς πῶ, ὅσο ἀκόμα 
τὴν ἔχει κοντά της, νὰ τῆς 
δείχνει ἀγάπη, νὰ μὴν τὴν 
προσβάλλει, νὰ εἶναι ὑπο-
μονετικὴ μαζί της, ὅπως 
ἦταν καὶ ἡ μητέρα της.

Μιὰ ἤρεμη βόλτα μὲ 
τοὺς γονεῖς μας, ἕνα κέ-
ρασμα, μιὰ συνήθεια ποὺ 
εἴχαμε μαζί τους στὴν παι-
δική μας ἡλικία, νομίζω 
θὰ τοὺς ἄρεσε πολύ. Νὰ 
βρίσκαμε λίγο χρόνο τὶς 
καθημερινές, νὰ εἴμα-
στε μαζί τους. Τώρα δὲν 
εἶναι πολυάσχολοι, τώ-
ρα ἔχουν πολὺ ἐλεύθε-
ρο χρόνο.  Ἂς βροῦμε κι 
ἐμεῖς λίγο χρόνο, ὅπως κι 
αὐτοὶ βρίσκαν τότε.  Ἕνας 
ἐκκλησιασμὸς λίγο πιὸ 
μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι μας, 

μιὰ ὄμορφη θεατρικὴ παράστα-
ση, μιὰ ἐπίσκεψη σὲ ἐμπορικὸ 
κέντρο, ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ 
φτιάξουν πολὺ τὴ διάθεσή τους. 

Μὴν τοὺς φορτώνουμε τόσο μὲ 
τὰ προβλήματά μας. Πολλὲς 
φορὲς εἶναι ἀνήμποροι ψυχο-
λογικὰ νὰ τὰ ἀντέξουν.

Βέβαια, ὑπάρχει καὶ κάποια 

ἄλλη περίπτωση.  Ὅταν οἱ γονεῖς 
δὲν ἔχουν σταθεῖ σωστὰ στὰ παι-
διά τους, ἢ ἐγκατέλειψαν τὸ σπί-
τι ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο, ἤ, κι ἂν 
ἦταν στὸ σπίτι, δημιουργοῦσαν 
πολλὰ προβλήματα.  Ἂς τοὺς 
δείξουμε ἐμεῖς μὲ τὴν ὡριμότητά 
μας ὅτι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
πρῶτα, μπορέσαμε νὰ προχωρή-
σουμε στὴ ζωή μας. Τὸ σίγουρο 
εἶναι ὅτι καὶ αὐτοὶ θὰ νιώσουν μέ-
σα τους ὅτι δὲν κράτησαν τὴ θέ-
ση τους ὡς γονεῖς ὅπως ἔπρεπε.

Εἶναι ὡραῖο, ἀνθρώπινο, ξε-
χωριστὸ νὰ δείχνουμε τὴ φρο-
ντίδα μας, τὸ ἐνδιαφέρον μας 
σ᾽ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἔφεραν στὴ 
ζωή, σ᾽ αὐτοὺς ποὺ μᾶς πρόσφε-
ραν ὅ,τι καλύτερο. Κι ἂς ἔχουν 
γίνει ὁλόλευκα τὰ μαλλιά τους, 
ἡ ψυχή τους ἀναζητᾷ ζεστασιά, 
ἀγάπη, φροντίδα. Τοὺς ἀξίζει...

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

Εἶναι ὡραῖο, ἀνθρώπινο, ξεχωριστὸ νὰ  
δείχνουμε τὴ φροντίδα μας, τὸ ἐνδιαφέρον μας 
σ᾽ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἔφεραν στὴ ζωή, σ᾽ αὐτοὺς 

ποὺ μᾶς πρόσφεραν ὅ,τι καλύτερο. Κι ἂς ἔχουν 
γίνει ὁλόλευκα τὰ μαλλιά τους, ἡ ψυχή τους 

ἀναζητᾷ ζεστασιά, ἀγάπη, φροντίδα.  
Τοὺς ἀξίζει...

K

K

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Σ
ΕΠ

Τ
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

 -
 Ο

Κ
Τ

Ω
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
 2

0
1

6
 -

 6
1

7

193



Ἀπόσπασμα 1ο

Τὸ τρεμούλιασμα τῶν χειλιῶν
στὸ πονεμένο πρόσωπο τῶν γερόντων,
τὸ παρακλητικὸ βλέμμα τους,
τὸ δάκρυ ποὺ κρυφοπαίζει,
ποὺ τέλος κυλάει στ᾽ ἀξύριστο μάγουλο
καὶ πέφτει –σταγόνα φωτιᾶς–
στὸ παλιὸ τὸ τραπέζι.
Τὸ σερνάμενο βῆμά τους,
ἡ κομμένη ἀνάσα τους,
τὸ παράπονο στὸ τραγούδι τους,
τὸ χαμόγελο π᾽ ὅλο πηγαίνει
ν᾽ ἀνθίσει καὶ μένει δειλό,
ζωγραφίζοντας ἔκφραση 
σὲ μορφὴ ἁγιωσύνης!

Σ᾽ αὐτὸ τὸ χορὸ τῶν γερόντων,
ποὺ μετροῦνε τὸ χρόνο τους
ὧρες τὶς ὧρες, μέρες τὶς μέρες,
στέκεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ
βουρκωμένη ἡ ψυχή μου.

Πόσα χαμένα ὄνειρα!
Πόσα πλοῖα περήφανα,
ποὺ βουλιάξανε στῆς ζωῆς τὰ πελάγη...
Ἀητοὶ ποὺ σκίζαν αἰθέρες
κάθονται πάνω στὶς ξέρες,
ἀνήμποροι ν᾽ ἀνοίξουν φτερά.
Ποῦ τὰ φτερούγια
στ᾽ ἀνηφόρια τοῦ  Ἥλιου;
Ποῦ τὰ ἀμούστακα νιάτα
στὶς πανέμορφες χρυσοπηγές;
Ποῦ οἱ λαμπρὲς
τῆς ἀγάπης ματιές,
καρφωμένες ἐπίμονα
στῶν νεράιδων τὰ μάτια;

*     *     *

Ἀπόσπασμα 2ο

Δὲν γυρίζουνε τὰ ρολόγια πίσω.
Δὲν σταματοῦν τοῦ χρόνου τὰ βήματα.
Προχωροῦν... προχωροῦν...
καὶ στὸ διάβα μετροῦν 
τοὺς ρυθμοὺς ἀναμνήσεων,
ποὺ συνθέτουν χορό.
Σ᾽ αὐτὸ τὸ χορό,
αὐτὴ τὴ στιγμή, 
στέκομαι δίπλα ἐγὼ
μὲ καρδιὰ ὀρφανή!

Ποῦ εἶναι καὶ ποῦ κρύβονται
τῆς νιότης τὰ χρυσόνειρα
–κρυφῆς χαρᾶς λαχτάρα–
στὰ παιδικὰ σκιρτήματα;
Καὶ τῆς καρδιᾶς τ᾽ ἀνοίγματα
σ᾽ ἐρωτοκόσμους μυστικούς; 
Τ᾽ ἀνέβασμα στοὺς οὐρανοὺς
τῶν πόθων καὶ τῶν κρίνων,
σ᾽ ἀγάπης παιχνιδίσματα
μέσ᾽ στῶν ματιῶν τὴ λάμψη; 

Ποῦ σὲ νυχτιὰ τραγούδια
μὲ γλυκολόγια τρυφερὰ
σὲ χαμηλὰ παράθυρα,
καφασωτὰ μπαλκόνια,
ἡ προσμονή, ἡ ἀναμονή,
τὸ χτυποκάρδι, ἡ ταραχὴ 
στὸ ροδοξύπνι τοῦ Μαγιοῦ,
παρέα μὲ τὴν Πούλια
τῶν ἄστρων τοῦ ἀνασασμοῦ;

Καὶ ὅλα αὐτὰ σμιγμένα
στὴν πιόστερνη μυριοπνοὴ
τῶν ἅγιων νυχτολούλουδων,
ποὺ ξεψυχοῦνε τὸ πρωῒ
μέσ᾽ στ᾽ ἄρωμα τοῦ γιασεμιοῦ!...
Ποῦ εἶναι καὶ ποῦ κρύβονται; 

*     *     *

Μεγάλες  Ὧρες
( Ἀφιέρωμα στοὺς ἀπομάχους τῆς ζωῆς, ποὺ πάλεψαν καὶ πολλὲς φορὲς 

ἐγκαταλείφθηκαν κι ἀνήμποροι τώρα καὶ γερασμένοι κάθονται  
στὴ γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ. Κι ἡ Πολιτεία γιατί τοὺς ξεχνᾶ;)
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Ἀπόσπασμα 3ο

Εἶπαν: Νὰ μαζευτοῦμε στὴ γωνιά,
στὴ ρούγα πλάι πλάι
νὰ λέμε καὶ νὰ λέμε...
Ποιὸς ἤμουνα; Τί ἤμουνα; 
Ποιὸς εἶμαι καὶ ποῦ πάω; 
Βουνὰ οἱ περιπέτειες,
θαλασσοπούλια οἱ μνῆμες
καὶ κυνηγιοῦνται παίζοντας
στῆς θάλασσας τ᾽ ἀλώνια.
Εἶπαν: Ν᾽ ἀνάψουμε τὸ τζάκι
τῆς περασμένης μας ζωῆς,
στὴ φλόγα του νὰ ζεσταθοῦμε. 
Τριγύρω ἀπὸ τὴ φωτιὰ
νὰ παίζουνε τ᾽ ἀγγόνια...
καὶ τί νὰ πρωτοθυμηθεῖς,
τί νά βρεις, τί νὰ πρωτοπεῖς;
Μιὰ ἱστορία, μιὰ ζωή, 
μιὰ κόλαση, μία  Ἐδέμ,
ἕνας Σταυρός, μιὰ  Ἀνάσταση!

Μορφὲς τρισάγιες, 
γεροντικὰ Χερουβείμ,
βαθουλωμένα μάτια
μὲ τὸ δάκρυ στὶς κόχες.
Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἐξαϋλωθήκατε.
Αὐτὴ τὴ στιγμή, 
περασμένα μεσάνυχτα,
σταυρωθήκατε.
Αὐτὴ τὴ στιγμή
–περασμένα μεσάνυχτα–
τὴ βουβὴ κι ἱερή,
σᾶς φιλῶ τὰ λιπόσαρκα χέρια,
σᾶς θωρῶ στ᾽ οὐρανοῦ τὰ αἰθέρια,
στὰ χρυσόφτερ᾽ ἀστέρια...

Αὔριο στὸν ἑσπερινὸ
ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ»
–τῆς καρδιᾶς μου τὸ αἷμα,
τῆς ψυχῆς μου τὸ πνεῦμα–
σᾶς προσφέρω τίμιο δῶρο,
γεροντικὰ Χερουβείμ,
στῆς χαρμολύπης τὸν παλμό,
στῆς προσευχῆς μου τὸν σταυρό!...

ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. ΡΟΥΛΙΑΣ
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Πολλὲς φορὲς δὲν εἴμα-
στε εὐχαριστημένοι μὲ ὅ,τι 
ἔχουμε καὶ μὲ ὅ,τι κάνουμε.  

Ὁπότε, παίρνουμε μιὰ ἀπόφαση νὰ 
δώσουμε μιὰ νέα κατεύθυνση στὴ 
ζωή μας.

Ὡστόσο, λέμε, δὲν μπορῶ σήμε-
ρα, ἔχω ἄλλα πράγματα νὰ κάνω, καὶ 
ἀποφασίζω νὰ τὸ ἀφήσω γιὰ αὔριο. 
Ναί, ὅταν ἔρθει τὸ αὔριο, θὰ ἀλλάξει 
ἡ ζωή μου, σκέφτομαι. Τὴν ἐπόμενη 
μέρα, μὲ τὸ ποὺ σηκώνομαι, ἀντιλαμ-
βάνομαι ὅτι ξαναέγινε σήμερα καὶ ὅτι 
ἔχω μὲ ἄλλα πράγματα ν᾽ ἀσχοληθῶ, 
κι ἀποφασίζω ν᾽ ἀλλάξει ἡ ζωή μου 
αὔριο. Καὶ πάει λέγοντας... Τελικά, 
τίποτα δὲν ἀλλάζει. Τὸ αὔριο εἶναι 
σὰν τὸ σήμερα, καὶ ἡ ζωὴ συνεχίζει 
ὅπως πρῶτα.

Βέβαια, πρέπει νὰ προχωροῦμε 
μὲ γνώμονα τὴ σύνεση.  Ὅταν οἱ 
συνθῆκες γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἑνὸς 
σχεδίου δὲν εἶναι κατάλληλες, ἡ 
ἀναβολὴ εἶναι ἡ μόνη συνετὴ καὶ 
ὀρθὴ στάση ποὺ μπορεῖ νὰ κρατήσει 
κάποιος.  Ἄλλωστε, ἡ ἀναβολὴ τῆς 
ἐκτέλεσης ἑνὸς σχεδίου δὲν σημαί-
νει ἀπαραίτητα καὶ ματαίωση.  Ἀρκεῖ 
μόνο νὰ μὴν εἶναι καὶ αὐτὴ ἡ περί-
πτωση μιὰ δικαιολογία ποὺ χρησιμο-
ποιοῦμε, γιὰ νὰ μὴν κινούμαστε καὶ 
νὰ μένουμε στὴν ἴδια θέση.

Ἡ δικαιολογία «θὰ τὸ κάνω 
αὔριο», γνωστὴ ὡς ἀβουλία ἢ ἀνα-
βλητικότητα, εἶναι μιὰ παγίδα, γιὰ νὰ 
μὴν τελειώνουν οἱ ὑποχρεώσεις ποὺ 
ἔχουμε ἀναλάβει καὶ ποὺ πρέπει νὰ 
πάρουν τέλος κάποτε.

Γιατί νὰ μεταθέτουμε μιὰ ἀπό-
φαση, ἂν πιστεύουμε ὅτι αὐτὴ εἶναι 
σωστή;  Ἀπὸ φόβο γιὰ τὶς συνέπει-
ες; Γιὰ ποιὸ λόγο ἡ ἰδέα τῆς ἔντονης 
προσπάθειας μᾶς προκαλεῖ ὀκνηρία; 
Μήπως δὲν ἔχουμε ἰσχυρὴ θέληση; 
ἢ μήπως ἔχουμε δισταγμὸ καὶ φόβο 
πάνω ἀπὸ τὸ μέτρο; 

Μὲ τὴν ἀναβλητικότητα ἡ ζωὴ πε-
ριπλέκεται, καὶ οἱ ἀρνητικὲς συνέπειες 

μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ μικρὲς ἕως πολὺ 
μεγάλες.  Ἡ ἀναβλητικότητα μπορεῖ 
νὰ ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ ὄχι μόνο 
τὴν καθημερινότητά μας, ἀλλὰ καὶ 
τὴν προσωπική, ἐπαγγελματικὴ καὶ 

κοινωνικὴ ζωή μας. Συγγενεῖς, φίλοι 
καὶ συνεργάτες ἀπογοητευμένοι καὶ 
θυμωμένοι ἀπὸ τὴν ἀναβλητικότητά 
μας, χαμένες εὐκαιρίες, δυσάρεστα 
συναισθήματα, ἄγχος, ἀπογοήτευ-
ση, ἐνοχές. Πολλὲς φορὲς ἡ ἀβουλία 
ἔχει σημαντικὲς ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις 
στὴν ψυχικὴ καὶ σωματική μας ὑγεία.  
Ἀγχώνεσαι περισσότερο καὶ μειώνεις 
τὶς πιθανότητες νὰ ἔχεις ἐπιτυχία στὴν 
ὑποχρέωση ποὺ ἔχεις ἀναλάβει.

Εἶναι γνωστὴ ἡ φράση: «Αὐτὸ 
ποὺ μπορεῖς νὰ κάνεις σήμερα μὴν τὸ 
ἀφήνεις γιὰ αὔριο».  Ἂν ἀποφασίσεις 
νὰ κάνεις τὴν ὑπέρβαση καὶ τελειώ-
σεις μὲ κάτι ποὺ σοῦ εἶναι βαρετὸ 
καὶ δύσκολο, στὸ τέλος θὰ νιώσεις 
μεγάλη ἀνακούφιση καὶ εὐχαρίστη-
ση.  Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι καὶ στὴν  Ἁγία 
Γραφή, στὸν  Ἐκκλησιαστή (ια΄ 4), 
ἀναφέρεται ὅτι «τηρῶν ἄνεμον οὐ 
σπερεῖ, καὶ βλέπων ἐν ταῖς νεφέλαις 
οὐ θερίσει», δηλαδή, σὲ μετάφραση:  
«Ὅποιος κοιτάζει τὸν ἄνεμο ποὺ θὰ 
φέρει βροχὴ δὲν θὰ σπείρει ποτέ, καὶ 
ὅποιος κοιτάζει τὰ σύννεφα δὲν θὰ 
θερίσει ποτέ».

Χρειάζεται λοιπὸν τόλμη καὶ δρα-
στηριότητα.  Ὅλοι μας ἔχουμε μέσα 
μας ἕνα διακόπτη δράσης.  Ἕνα δι-
ακόπτη τοῦ «κάνε το τώρα».  Ἐνερ-
γοποιῆστέ τον! Γιατὶ δὲν ὑπάρχει πιὸ 

παταγώδης ἀποτυχία ἀπὸ τὸ νὰ μὴν 
ἔχουμε προσπαθήσει καθόλου.

Χρειάζεται νὰ προσπαθήσουμε 
ξανὰ καὶ ξανά, μὲ πίστη καὶ ἀποφα-
σιστικότητα.  Ἔτσι ξεπερνιοῦνται οἱ 

ἀδυναμίες, καὶ τὸ ἀνέφικτο γίνεται 
ἐφικτό.

Ἕνα μόνο πρᾶγμα εἶναι βέβαιο:  
Ἂν δὲν ρισκάρουμε, γιὰ νὰ ἐπιτύχου-
με κάτι καινούργιο ἢ διαφορετικό, 
αὐτὸ τὸ κάτι δὲν θὰ γίνει ποτέ. Μὴν 
ἐπιτρέψεις σὲ κανέναν νὰ πεῖ ὅτι εἶσαι 
ἄβουλος, ὀκνηρός, ἀναποφάσιστος.

Τὸ νὰ ἀπογοητευθοῦμε μπροστὰ 
στὴν ἀναποδιὰ εἶναι ὑποταγὴ σ᾽ 
αὐτήν.  Ἂν ἔχεις κάποιο ὄνειρο, 
πρέπει νὰ τὸ κρατήσεις ζωντανό.  
Ἂν θέλεις κάτι, πήγαινε νὰ τὸ βρεῖς 
καὶ τέρμα.

Ἂν ἀντιδράσουμε στὴν ἀβουλία, 
θὰ ἀνακαλύψουμε ὅτι τὰ ἐμπόδια μᾶς 
δίνουν δύναμη νὰ πετάξουμε ψηλό-
τερα. Ποτὲ δὲν μαθαίνουμε τὸν ἑαυτό 
μας τόσο καλά, ὅσο ὅταν ἀντιμετω-
πίζουμε κάποιο πρόβλημα.

Κανένας δὲν γεννιέται γιὰ νὰ ἀπο-
τύχει.  Ἁπλῶς, δὲν ἔχει βρεῖ ἀκόμα 
τὸ κίνητρο ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν 
ἐπιτυχία.

Μὲ θάρρος, λοιπόν, προσπάθη-
σε νὰ ξεπεράσεις τὶς δυσκολίες σου, 
νίκησε τὶς ἀναστολές σου καὶ προ-
χώρα, γιὰ νὰ ἠρεμήσεις. Τὰ ὀφείλεις 
στὸν ἑαυτό σου, στὴ ζωή σου. Ξέρεις;  
Ἡ ζωὴ εἶναι τὸ πᾶν. Τόλμα λοιπόν!

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Θὰ τὸ κάνω... αὔριο

Χρειάζεται νὰ προσπαθήσουμε ξανὰ καὶ ξανά, 
μὲ πίστη καὶ ἀποφασιστικότητα.  

 Ἔτσι ξεπερνιοῦνται οἱ ἀδυναμίες,  
καὶ τὸ ἀνέφικτο γίνεται ἐφικτό.
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Συχνὰ ἀκοῦμε γιὰ θαύματα 
ποὺ συμβαίνουν σὲ γνω-
στοὺς ἢ ἄγνωστους πι-

στούς. Εὐλογημένοι εἶναι ἐκεῖνοι 
ποὺ τὰ ἀποδέχονται μὲ πίστη καὶ 
εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό.

Τὸ θαῦμα εἶναι ἕνα ἀνεξήγη-
το συμβάν, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ 
συλλάβει ἡ ἀνθρώπινη λογική. 
μόνο ἡ παραδοχὴ ὅτι ὑπάρχει 
Θεὸς καὶ ὅτι οἱ  Ἅγιοι ἀκόμα 
καὶ μετὰ θάνατον ὑπάρχουν 
καὶ θαυματουργοῦν. Εἶναι ἕνα 
γεγονὸς ποὺ ἐνισχύει τὴν πίστη 
μας καὶ τὴν πεποίθησή μας ὅτι 
αὐτὴ εἶναι ἀληθινή, ἀλλὰ καὶ 
εὐκαιρία τῆς παρουσίας τοῦ 
Θεοῦ στὴ ζωή μας.

Ὅμως ἐδῶ χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή, νὰ μὴ χρησιμοποιοῦμε 
τὴν πίστη μας, γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε 
ἕνα θαῦμα.  Ἀσφαλῶς τὸ θαῦμα 
εἶναι καρπὸς πίστεως, ἀλλὰ ὁ 
πιστὸς χριστιανὸς θὰ πρέπει νὰ 
ἀποδέχεται τὸ μὲν θαῦμα ὡς μιὰ 
ἰδιαίτερη εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό, 
τὴ δὲ μὴ πραγματοποίηση τῶν 
προσδοκιῶν του, τῶν ἐπιθυ-
μιῶν του, τῶν ὀνείρων του, ὡς 
μιὰ δοκιμασία. Συγχρόνως, νὰ 
ζητᾷ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ 
δύναμη νὰ δεχθεῖ τὴ μὴ ἐπίτευξη 

τῶν πόθων του ὡς κάτι ποὺ εἶναι 
μέσα στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Νὰ 
μὴν ἀπογοητεύεται καὶ νὰ μὴν 
ἀπελπίζεται, ἀλλὰ νὰ μάθει νὰ 
περιμένει. Εἶναι ὑπέροχο νὰ δέ-
χεται ταπεινὰ ἕνα μὴ ἐπιθυμητὸ 
ἀποτέλεσμα, χωρὶς νὰ κλονίζεται 
ἡ πίστη του, ἀλλὰ μὲ ἐμπιστο-
σύνη πὼς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 

γνωρίζει τί εἶναι ὠφελιμώτερο γι᾽ 
αὐτόν. Νὰ θυμᾶται τὴ Γ΄  Ὠδὴ τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης: «Ἐστερεώθη 
ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ».

Ὁ ἀληθινὰ πιστὸς χριστιανὸς 
ἀξιολογεῖ τὰ πράγματα καὶ δο-
ξάζει τὸν Θεό, ἀκόμη καὶ ὅταν 

πονᾷ καὶ ὑποφέρει ἀπὸ διάφορα 
προβλήματα.

Ἕνας ἐξομολόγος συμβού-
λευε: «Μάθε, παιδί μου, νὰ δο-
ξάζεις τὸν Θεό γιὰ ὅ,τι σοῦ δίνει, 
καὶ νὰ εἶσαι ἕτοιμη νὰ σηκώνεις 
τὸν σταυρό σου. Πίστευε πὼς 
δὲν τὸν σηκώνεις μόνη σου. Δί-
πλα σου εἶναι ὁ Παντογνώστης 

Θεός, ποὺ συμβαδίζει μαζί σου 
στὶς δύκολες στιγμές. Μάθε νὰ 
περιμένεις, καὶ θὰ γίνει τὸ θαῦμα 
στὴ ζωή σου, ὅταν  Ἐκεῖνος κρί-
νει».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Τὸ θαῦμα εἶναι καρπὸς πίστεως

«Μάθε, παιδί μου, νὰ δοξάζεις τὸν Θεό γιὰ ὅ,τι 
σοῦ δίνει, καὶ νὰ εἶσαι ἕτοιμη νὰ σηκώνεις τὸν 

σταυρό σου. Πίστευε πὼς δὲν τὸν σηκώνεις μό-
νη σου. Δίπλα σου εἶναι ὁ Παντογνώστης Θεός, 
ποὺ συμβαδίζει μαζί σου στὶς δύκολες στιγμές. 
Μάθε νὰ περιμένεις, καὶ θὰ γίνει τὸ θαῦμα στὴ 

ζωή σου, ὅταν  Ἐκεῖνος κρίνει».
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Στὰ μέσα περίπου τοῦ Σεπτέμβρη, θεωρητικά, 
τελειώνουν οἱ διακοπές. Τότε ἀρχίζουν τὰ σχολεῖα, 
κι οἱ διακοπές, συνήθως, γίνονται γιὰ τὰ παιδιά, γιὰ 
νὰ ξεκουραστοῦν αὐτὰ ὕστερα ἀπὸ τὶς ἐξετάσεις 
τοῦ σχολείου.  Ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι πη-
γαίνουν ἀκόμη διακοπές – ὅταν μποροῦν βέβαια.

Ὅλοι μας ἕναν ὁλόκληρο χρόνο περιμένουμε τὶς 
διακοπὲς 
κάνοντας 
ὄ ν ε ι ρ α , 
π ι σ τ ε ύ -
ουμε ὅτι 
θ᾽ ἀλλά-
ξει, ὅσο 
γίνεται, ἡ 
καθημε-
ρινότητά 
μας .  Τὸ 
ζητούμενο 
εἶναι μό-
νο, ὅταν 
γυρίζουμε 
ἀπ᾽ αὐτές, 
ἂν εἴμαστε 
ἱκανοποι-
η μ έ ν ο ι . 
Καὶ πολὺ 
σ π ά ν ι α 
ε ἴμαστε , 
γιατὶ οἱ προσδοκίες δὲν εἶναι, συνήθως, ὅπως ἡ 
πραγματικότητα.

Μιὰ παρέα ποὺ πῆγε μαζὶ διακοπές, ὅταν ἐπέ-
στρεψε, συναντήθηκε, γιὰ νὰ ποῦν τὶς ἐντυπώ-
σεις τους. Κι ἀκοῦστε τί εἰπώθηκε ἀπὸ μερικοὺς 
δύσκολους τῆς παρέας, οἱ ὁποῖοι, συνήθως, δὲν 
εἶναι ἱκανοποιημένοι μὲ τίποτα: «Ξενοδοξεῖο ἦταν 
αὐτὸ ὅπου μείναμε, παρ᾽ ὅλες τὶς προδιαγραφὲς 
ποὺ διαβάσαμε;  Ὅσο γιὰ τοὺς συγκάτοικους ποὺ 
ὑπῆρχαν, αὐτοὶ δὲν σέβονταν κανέναν.  Ἄσε ποὺ 
ἡ θάλασσα ἦταν βρώμικη καὶ συνήθως τρικυμι-
σμένη, καὶ δὲν μποροῦσες νὰ κάνεις μπάνιο, ἂν 
δὲν ἤξερες καλό.  Ὅσο γιὰ κεῖνα τὰ φαγητὰ ποὺ 
μᾶς ταΐζανε, δὲν τρώγονταν. Σοῦ λένε ὅτι θὰ πᾷς 
κάπου, γιὰ ν᾽ ἀλλάξεις λίγο τὴν καθημερινότητα, 
καὶ τὰ βρίσκεις χειρότερα...».

Ἀλλὰ οἱ αἰσιόδοξοι τῆς παρέας, χαμογελώντας 

καὶ μὲ ἤπιο τρόπο, διατύπωσαν τὶς ἀντιρρήσεις 
τους: «Καλὰ ἦταν τώρα, κι ἂς μὴ γκρινιάζουμε. Τί 
θὰ θέλαμε δηλαδή, μὲ τὰ λίγα χρήματα ποὺ διαθέ-
ταμε;  Νὰ λέμε ὅτι καλὰ ἦταν ποὺ ἀλλάξαμε λίγο. 
Κάναμε λίγα μπάνια. Κάποιος μαγείρευε γιὰ μᾶς, κι 
ἔτσι γλιτώσαμε ἀπὸ τὴν κουζίνα. Περπατήσαμε, καὶ 
ἡ φύση ἦταν ὡραία. Διαβάσαμε κάποιο βιβλίο, καὶ 

νομίζω ὅτι 
γυρίσαμε 
ξεκούρα-
στοι καὶ 
κ ά π ω ς 
ἀ ν α ν ε -
ω μ έ ν ο ι . 
Νὰ  μὴν 
ξ εχνᾶμε 
νὰ λέμε 
καὶ Δόξα 
τῷ Θεῷ, 
ποὺ μπο-
ρ έ σ α μ ε 
κι αὐτὸν 
τὸν χρό-
νο, ποὺ 
ε ἴ μ α σ τ ε 
καλὰ καὶ 
κατορθώ-
σαμε νὰ 
πᾶμε κά-

που, παρ᾽ ὅλες τὶς δυσκολίες ποὺ ὑπῆρχαν, οἰκο-
νομικὲς καὶ ὄχι μόνο. Μακάρι νὰ πᾶμε καὶ τοῦ 
χρόνου, ἂν εἴμαστε καλά, καὶ κατὰ κάποιο τρόπο 
νὰ ξεπερνᾶμε τὰ δύσκολα τῆς ζωῆς».

Καὶ αὐτὰ μὲν γιὰ τὶς διακοπὲς ποὺ τέλειωσαν.  
Ἀλλὰ μήπως καὶ τὸ σχολεῖο, ποὺ τώρα ἀρχίζει, 
δὲν θὰ τὸ ἔβλεπαν κι αὐτὸ μὲ τελείως διαφορετικὸ 
τρόπο ὁ «ἀπαισιόδοξος» καὶ ὁ «αἰσιόδοξος» τῆς 
παρέας;  Ὁ ἀπαισιόδοξος θὰ τὸ ἔβλεπε, ἀσφαλῶς, 
σὰν φορτίο βαρύ, ἄγχος.  Ὁ αἰσιόδοξος σὰν και-
νούργιο ξεκίνημα, ἀντάμωμα τῶν παιδιῶν, νέες 
εὐκαιρίες.

Γιατί ἆραγε νὰ μὴν εἴμαστε ἱκανοποιημένοι μὲ 
ὅ,τι ἔχουμε, κι ἔτσι, ὡς ἀποτέλεσμα, νὰ χάνουμε 
καὶ τὰ λίγα ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ ζωή;

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Ὁ ἀπολογισμὸς τῶν διακοπῶν
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Βαρύς σταυρός

Διάβασα ἕνα βιβλίο μὲ θέμα 
πῶς μιὰ οἰκογένεια ἀποδέχθηκε 
τὸ διανοητικὰ καθυστερημένο 
παιδί της. Δὲν τὸ ἔκρυψε, δὲν τὸ 
θεώρησε «ντροπή», ἀπεναντίας 
τὸ θεώρησε τιμή, ποὺ ὁ Θεὸς τῆς 
ἀνέθεσε τὴν ἀποστολὴ νὰ τὸ με-
γαλώσει μὲ ἄμετρη ἀγάπη, ὑπο-
μονὴ καὶ κατανόηση, μὲ ἀνεξά-
ντλητο ἀγῶνα, γιὰ νὰ ἀποσπάσει 
τὸ μυαλό του ἀπὸ τὸν σκοτεινὸ 
λαβύρινθο τῆς καθυστέρησης.

Διαβάζοντας –ὄχι δυστυχῶς 
πολὺ σπάνια– γιὰ περιπτώσεις 
ὑπανθρώπων, ποὺ ἔχουν φυλα-
κίσει σὲ ὑπόγεια τὰ καθυστερη-
μένα παιδιά τους, θεωρώντας τα 
περίπου οἰκογενειακὸ μίασμα, 
μακριὰ ἀπὸ κάθε ἥλιο καλοσύ-
νης καὶ τρυφερῆς κατανόησης, 
τὸ βιβλίο διηγεῖται τὸν ἆθλο τῆς 
διανοητικῆς καὶ ψυχικῆς προό-
δου –ὅσο εἶναι ἀνθρωπίνως δυ-
νατόν– ἑνὸς τέτοιου πλάσματος, 
ποὺ ἐπιτεύχθηκε ὄχι μόνο μὲ τὴν 
ἀκάματη οἰκογενειακὴ αὐτοθυ-
σία καὶ αὐταπάρνηση, ἀλλὰ καὶ 
μὲ τὴ συμβολὴ ἑνὸς ἱδρύματος 
γιὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρίες, ποὺ καὶ 
ὠφελοῦνται ἀπὸ τὸ εἰδικὸ πρό-
γραμμα καὶ κυρίως ἀποκτοῦν 
κάποια αὐτοπεποίθηση. Αὐτὸ 
γίνεται, γιατὶ ζοῦν ἀνάμεσα σὲ 
ὁμοίους τους, δὲν ζοῦν ἀνάμε-
σα σὲ ἄτομα κανονικῆς νοημο-
σύνης, μὲ τὰ ὁποῖα ἡ σύγκριση 
εἶναι κάθετα ἀπογοητευτική.

Σήμερα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς πα-
ρακαλέσω νὰ ἀφιερώσετε μιὰ 
προσευχή σας γιὰ τὶς ἄγνωστες 
οἰκογένειες ποὺ δοκιμάζονται, 
σηκώνοντας μὲ ἀξιοθαύμαστη 
ὑπομονὴ καὶ ἀγόγγυστα τὸν 
βαρὺ σταυρὸ ἑνὸς παιδιοῦ μὲ 
ἀναπηρία.

Καὶ βέβαια, ἀκόμα μία προ-
σευχὴ γιὰ τὶς δυνατότητες ποὺ 
χαρίστηκαν ἀπὸ τὸν Κύριο σὲ 
μᾶς καὶ τὶς θεωροῦμε αὐτονόητα 

δεδομένες, σὰν νὰ μᾶς ὀφείλο-
νταν, καὶ ἴσως δὲν θυμόμαστε 
συχνὰ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν 
Θεὸ γι᾽ αὐτές.  Ἐνῷ θὰ ἔπρεπε...

Σήμερα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ ἀφι-
ερώσετε μιὰ προσευχή σας γιὰ τὶς ἄγνωστες 

οἰκογένειες ποὺ δοκιμάζονται, σηκώνοντας μὲ 
ἀξιοθαύμαστη ὑπομονὴ καὶ ἀγόγγυστα τὸν 

βαρὺ σταυρὸ ἑνὸς παιδιοῦ μὲ ἀναπηρία.

K

K

Στὸ ὅριο

Στὸ ὅριο τῆς ἀπελπισίας.
Στὸ ὅριο τῆς ἀνάγκης.

Στὸ ὅριο τῆς ὑπομονῆς.
Στὸ ὅριο τοῦ φόβου.

Στὸ ὅριο τῆς ἀρρώστιας.

Ἔλλειμμα πίστης 
μᾶς βυθίζει ὁλοένα.
Παρακοὴ μᾶς κάνει
νὰ παραπαίουμε,
τόσο θλιμμένοι...

Δὲν εἶναι ἔργο πιὰ
υἱῶν ἀνθρώπων ἡ σωτηρία.

Ἐκεῖ, αὐτὴ τὴν ὥρα,
βάλσαμο στὴν ψυχὴ
μόνο ἡ χάρη Σου.

Ἅπλωσε Κύριε τὸ χέρι
καὶ στήριξέ μας.
Κύριε, σταθερὸ

σημεῖο ἀναφορᾶς,
γιὰ ὅλους καὶ ὅλα.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Σ
ΕΠ

Τ
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

 -
 Ο

Κ
Τ

Ω
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
 2

0
1

6
 -

 6
1

7

199



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

Σταθερὴ ἀξία

Σταθερὴ καὶ αἰώνια ἀπαρά-
γραπτη ἀξία ἡ  Ἀγάπη. Μία μορ-
φή της εἶναι καὶ ἡ ἀλληλεγγύη, 
περισσότερο ἀπαραίτητη στοὺς 
σημερινούς, χαλεποὺς καιρούς.  
Ἀνοίγει ὁ πιστὸς τὴν καρδιά του, 
τὸ σπίτι του, μοιράζεται ἀκόμη 
καὶ τὰ ἀναγκαῖα ποὺ διαθέτει μὲ 
τὸν ἀδελφό του ποὺ στερεῖται.  
Ἔστω καὶ ἕνα κομμάτι ψωμὶ νὰ 
ἔχει, ἀκόμα καὶ αὐτὸ θὰ τὸ μοι-
ραστεῖ. Μακριὰ ἡ ἐγωκεντρικὴ 
ἀδιαφορία, ἡ ἐγκατάλειψη ὅσων 
διψᾶνε γιὰ νερὸ καὶ γιὰ ἀγάπη 
– γιατὶ οἱ ἀνάγκες δὲν εἶναι ἀπα-
ραίτητα καὶ πάντα μόνο ὑλικές. 
Καὶ μποροῦμε καὶ θέλουμε νὰ 
εἴμαστε ἀρωγοὶ τῶν παντὸς 
εἴδους στερημένων.

Ὑπέρμαχος ὄντας τῆς φιλαν-
θρωπίας, ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ 
σημειώσω ὅτι καὶ ἐκεῖ ἀκόμα 
πρέπει νὰ ὑπάρχουν κάποια 
ὅρια.  Ἄκουσα ἀπὸ τὴν τηλεόρα-
ση ἐκπρόσωπο μεταναστῶν νὰ 
λέει ὅτι θέλουν ἀπὸ τὸ κράτος 
νὰ τοὺς ἐξασφαλίσει στέγη καὶ 
ἐργασία.  Ὅμως τὸ κράτος δὲν 
εἶναι σὲ θέση νὰ ἐξασφαλίσει 
στέγη καὶ ἐργασία σὲ χιλιάδες 

χιλιάδων  Ἕλληνες πολίτες. Σε-
βαστὴ ἡ προσπάθειά τους γιὰ 
καλύτερη ζωή, ὅμως ξεχνοῦν 
ὅτι δὲν τοὺς κάλεσε κανεὶς νὰ 
ἔλθουν, μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ 
ζήσουν καλά.  Ἄλλη περίπτωση: 
Κύριος ποὺ γιὰ λόγους ὑγείας 

δὲν μποροῦσε νὰ ἐργασθεῖ, μαζὶ 
μὲ τὴν ἡλικιωμένη μητέρα του, 
ζοῦσε ἀπὸ τὴ φιλανθρωπία ἑνὸς 
κύκλου γνωστῶν.  Ὅταν ὅμως 
ἀποκαταστάθηκε ἡ ὑγεία του, 
τοῦ πρότειναν διάφορες δου-

λειές, ποὺ τὶς ἀπέρριπτε ὅλες, 
γιατὶ ἁπλούστατα δὲν ἤθελε νὰ 
δουλέψει. ἤθελε νὰ συνεχίσει 
νὰ ἐπωφελεῖται, νὰ ἐξακολου-
θοῦν οἱ φιλάνθρωποι νὰ τὸν 
συντηροῦν.

Ἀντιμέτωποι μὲ τὴν ἀληθινὴ 

χρεία, μὴ διστάζουμε νὰ μοιρα-
στοῦμε καὶ ὅ,τι ἔχουμε καὶ τὴν 
ἀγάπη μας.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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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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Tό Ὁδοιπορικό τῆς Πρόνοιας
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