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Γλυκές, γλυκά, γλυκόλαλα παντοῦ
ἠχοῦνε τῆς ἀγάπης οἱ καμπάνες·
καὶ τὴν καρδιὰ φωτίζουν καὶ τὸ νοῦ
λαμπροὶ Χριστουγεννιάτικοι παιᾶνες.

Γοργές, γοργά, γοργόφτερα πετοῦν
ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων ψαλμουδιές – τὰ ὡσαννά!
Χαρούμενα τὰ μάτια τῆς ψυχῆς κοιτοῦν
Αὐτόν, ποὺ ἀπ’ τὴ φάτνη κυβερνᾷ!
Χρυσές, χρυσά, χρυσόψαρα πηδοῦν
στὰ στήθη οἱ καρδιὲς νὰ ’ρθοῦν σιμά.
Νὰ Σ’ ἀπιθώσουν, Λυτρωτή, ποθοῦν
τὰ δῶρά τους τ’ ἁγνὰ καὶ φτωχικά.

Τί δῶρο ἡ καρδιά μου νὰ Σοῦ φέρει
στὴ φάτνη Σου; Τὸ θεϊκὸ ἀστέρι
στὴν ἅγια νύχτα μὲ καλεῖ
κι ὅπως τοὺς Μάγους μ’ ὁδηγεῖ
στὸ θεῖο σκήνωμά Σου·
–θεῖο τ’ ἀνάσασμά Σου!–
Πνοὴ ἀνθρώπινη καὶ θεϊκή, 
ἀγάπη εἶν’ τὸ δῶρό μου.  Ἀρκεῖ;

Δεχτὸ τὸ δῶρό μου κι ἀστέρι
–τὸ ἴδιο ποὺ τοὺς Μάγους εἶχε φέρει–
γινόταν καὶ ἀγκάλιαζε τὴ Γῆ.
Χριστούγεννα! Τὰ βήματά μας πρὸς τὰ κεῖ,
ὄψιμοι Μάγοι ταπεινοί, ἂς φέρουμε
καὶ δῶρο τὴν ἀγάπη ἂς προσφέρουμε!

ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. ΡΟΥΛΙΑΣ
(ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ Δευτέρα Παρουσία)

Χριστούγεννα
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«Ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνα-
τολῶν παρεγένοντο εἰς  
Ἱεροσόλυμα λέγοντες· 

ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν  
Ἰουδαίων; Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν 
ἀστέρα ἐν τῇ  Ἀνατολῇ καὶ ἤλθο-
μεν προσκυνῆσαι αὐτῷ» (Ματθ., 
β΄ 1, 2).

Ὁδοιποροῦντες, ἐρευνῶντες 
καὶ πληροφορούμενοι, βρῆκαν 
οἱ Μάγοι τὸν τόπο ὅπου ἐτέχθη 
ὁ Βασιλεὺς Χριστός, «ἐχάρησαν 
χαρὰν μεγάλην» καὶ προσέφεραν 
δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ 
σμύρνα.

Ἀπὸ τότε ὁ Σωτήρας Χριστὸς 
βρίσκεται δίπλα μας, κάθε μέ-
ρα, κάθε ὥρα, ὅλες τὶς νύχτες, 
βοηθός, παραστάτης, λυτρωτής. 
Δὲν ζητάει τίποτα ἀπὸ μᾶς. Πα-
ρέχει σὲ ὅλους μας ἀγαθά, ποὺ 

ἐμεῖς συνεχῶς τοῦ ζητᾶμε, γιὰ 
τὴν προσωπική μας εὐδαιμονία.

Ἀνταπόδοσή μας γιὰ τὴ χαρὰ 
τῆς ζωῆς καὶ τὰ ἐφόδια ποὺ μᾶς 
δίνει ὁ Θεός, ἂς εἶναι τὸ ἀντίστοι-
χο προσωπικὸ καὶ γενικώτερο 
ἐνδιαφέρον ὅλων μας γιὰ τὸν 
συνάνθρωπο, τὸν πολὺ λιγώτε-

ρο τυχερὸ ἀπὸ μᾶς. Μποροῦμε 
νὰ ἀφουγκραστοῦμε τὸ σιγανὸ 
κλάμα αὐτοῦ ποὺ πονάει, ποὺ 
πεινάει, ποὺ εἶναι ἄρρωστος, 
ποὺ ὑποφέρει, ποὺ εἶναι μόνος 
του, ποὺ τὸ αὔριό του εἶναι πιὸ 
δύσκολο καὶ ἀβέβαιο ἀπὸ τὸ 
χτές.

Ὑποχρέωσή μας καὶ καθῆκον 
νὰ τὸν πλησιάσουμε, νὰ τοῦ 
προσφέρουμε τὸ χέρι μας, νὰ 
σταθοῦμε δίπλα του, νὰ μὴν 
πέσει, νὰ μείνει ὄρθιος, νὰ μὴν 

τὸν καταπιοῦν τὰ θηρία τῆς ἀπό-
γνωσης καὶ τῆς ἀπελπισίας. Νὰ 
τοῦ δώσουμε λίγα, ἐλάχιστα, 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουμε – θὰ εἶναι 
πολλὰ γι’ αὐτόν.

Ἂς τὸν στηρίξουμε, μὲ τὴν 
ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο.  
Ἔτσι ἐκπληρώνουμε τὸν σκοπὸ 
τῆς παρουσίας μας, ἐφαρμό-
ζουμε ἔμπρακτα τὴ θεία ἐντολὴ 
τῆς ΑΓΑΠΗΣ, ἐμφανίζουμε τὴν 
ἀνθρώπινη εὐαισθησία μας καὶ 
δικαιολογοῦμε τὴν ὕπαρξή μας 
στὴ γῆ.

Σὰν τοὺς Μάγους, θὰ βροῦμε 
κι ἐμεῖς τὴ Φάτνη τοῦ γεννη-
θέντος γιὰ ὅλους Χριστοῦ, μὲ 
εὐλάβεια θὰ Τὸν προσκυνήσου-
με ὅπως Τοῦ πρέπει καί, ἀληθι-
νά, θὰ χαροῦμε κι ἐμεῖς «χαρὰν 
μεγάλην σφόδρα».

Ἡ εὐχή  
«ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»

νὰ μὴν εἶναι μόνο γιὰ μᾶς· νὰ 
εἶναι εὐχὴ ποὺ ὁλόψυχα ἀπευ-

θύνεται σὲ ὅλους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ

Χριστούγεννα γιὰ μᾶς   
 Χριστούγεννα γιὰ ὅλους

K

K

Ἀνταπόδοσή μας γιὰ τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς καὶ 
τὰ ἐφόδια ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεός, ἂς εἶναι τὸ 
ἀντίστοιχο προσωπικὸ καὶ γενικώτερο ἐνδι-
αφέρον ὅλων μας γιὰ τὸν συνάνθρωπο, τὸν 

πολὺ λιγώτερο τυχερὸ ἀπὸ μᾶς. Μποροῦμε νὰ 
ἀφουγκραστοῦμε τὸ σιγανὸ κλάμα αὐτοῦ ποὺ 
πονάει, ποὺ πεινάει, ποὺ εἶναι ἄρρωστος, ποὺ 
ὑποφέρει, ποὺ εἶναι μόνος του, ποὺ τὸ αὔριό 

του εἶναι πιὸ δύσκολο καὶ ἀβέβαιο ἀπὸ τὸ χτές.
 Ὑποχρέωσή μας καὶ καθῆκον νὰ τὸν πλη-

σιάσουμε, νὰ τοῦ προσφέρουμε τὸ χέρι μας, 
νὰ σταθοῦμε δίπλα του, νὰ μὴν πέσει, νὰ μεί-
νει ὄρθιος, νὰ μὴν τὸν καταπιοῦν τὰ θηρία τῆς 

ἀπόγνωσης καὶ τῆς ἀπελπισίας. 
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Τὰ πιὸ ὄμορφα Χριστούγεννα

Τρεῖς μέρες ἔβρεχε.  Ἡ  
Ἀθηνᾶ βιαζόταν νὰ χωθεῖ 
στὴν  Ὁμόνοια καὶ νὰ πά-

ρει τὸν  Ἠλεκτρικὸ γιὰ τὰ Πατή-
σια. Εὐτυχῶς ποὺ τὸ διαμέρισμά 
της ἦταν κοντὰ στὸν σταθμό.  
Ὁπωσδήποτε, μ’ αὐτὸ τὸν καιρὸ 
ἦταν ἀπελπισία νὰ κυκλοφορεῖς!

Βέβαια, δὲν ἦταν μόνον ὁ 
καιρός.  Ἔτσι γκρίζα καὶ βροχερὰ 
ποὺ ἦταν ὅλα γύρω, ἦταν καὶ 
μὲς στὴν ψυχή της.

Ἦταν τόσο πρόσφατο τὸ 
πένθος της! Καὶ τί πένθος!  Ὅ,τι 
ἀγαποῦσε περισσότερο στὴ ζωή, 
τὸ ἔχασε πρὶν ἀπὸ δυὸ μῆνες. 
Πενθοῦσε τὴ μητέρα της.

Τριάντα πέντε χρόνια, οὔτε 
μία μέρα δὲν ἔζησε μακριὰ ἀπὸ 
τὴ μητέρα της ἡ  Ἀθηνᾶ.

–  Ἔλα καημένη, τῆς ἔλεγαν 
οἱ συνάδελφοί της στὸ γραφεῖο, 
κάθε φορὰ ποὺ διοργάνωναν 
τριήμερη ἐκδρομή. Τί θὰ πάθει, 
κι ἂν τὴν ἀφήσεις μόνη της τρεῖς 
μέρες;

–  Ἀδύνατο, ἀπαντοῦσε ἡ  
Ἀθηνᾶ.

Καὶ νἆταν μόνο οἱ ἐκδρομὲς 
ποὺ εἶχε χάσει γιὰ χάρη της! Κά-
θε φορὰ ποὺ τύχαινε κάποιος 
νὰ τὴν προσέξει, ἢ νὰ τῆς κά-
νει μιὰ σοβαρώτερη πρόταση, 
ἡ  Ἀθηνᾶ προσπαθοῦσε νὰ τὸν 
δεῖ μὲ τῆς μητέρας της τὰ μάτια. 
Θὰ τῆς ἄρεσε; Κι αὐτός, θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἀγαπήσει τή «μαμά» 
ὅπως τῆς ἄξιζε;  Ὁ λόγος αὐτὸς 
τὴν ἔκανε πάντα νὰ διστάζει νὰ 
ἀποκτήσει δεσμό.

Νὰ ὅμως ποὺ ἡ μητέρα της 
ἔφυγε, ἀφήνοντάς την νὰ ὑπο-
φέρει δυὸ μῆνες τώρα τὸ ἴδιο 
ὅσο καὶ τὴν πρώτη μέρα.

Ὁ κόσμος στὸν ὑπόγειο πάει 
κι ἔρχεται φορτωμένος δῶρα. Σὲ 
τρεῖς μέρες εἶναι Χριστούγεννα. 
«Τὰ πιὸ παγωμένα Χριστούγεν-
να τῆς ζωῆς μου», συλλογιέται 
ἡ  Ἀθηνᾶ.

Θυμᾶται, καθισμένη τώρα 
σὲ μιὰ θέση τοῦ τραίνου, τὰ 
Χριστούγεννα τὰ περσινά. Πό-
σα δῶρα δὲν εἶχε ἀγοράσει γιὰ 
τὴ μαννούλα της! Κι ἐκείνη, τί 
χαρὲς ποὺ ἔκανε, σὰν ξετύλιγε 

ἕνα ἕνα τὰ πακέτα! Παιδὶ νἆταν, 
δὲν θά ’δειχνε τόσο τὴ χαρά της. 
Μὰ καὶ μήπως δὲν ἔμοιαζε μ’ ἕνα 
μικρό, ἀθῶο παιδί, μὲ τὸ αἰώνιο 
γλυκό της χαμόγελο καὶ τὸ τρυ-
φερό της βλέμμα;

Τρία τηλεφωνήματα εἶχε σή-
μερα στὸ γραφεῖο ἀπὸ συγγενεῖς 
καὶ φίλες ποὺ τὴν καλοῦσαν νὰ 
περάσει μαζί τους τὰ Χριστού-
γεννα.  Ἀρνήθηκε σ’ ὅλους. 

– Μὴ μένεις μόνη στὸ σπίτι 
τέτοια μέρα, τῆς εἶπε ἡ ξαδέλφη 
της. Νὰ ἔρθω νὰ σὲ πάρω;

– Μὴν ἐπιμένεις, Φούλα μου, 
δὲν θὰ μπορέσω νὰ ἔρθω.

– Πῶς νὰ χαρῶ τὰ Χριστού-
γεννα, ὅταν θὰ σὲ σκέφτομαι στὸ 
σπίτι μόνη σου, τῆς εἶπε ἡ  Ἄννα, 
ἡ στενώτερη φίλη της.

– Νὰ μὴ στενοχωριέσαι,  
Ἄννα μου.  Ἴσως... κάπου νὰ 
πάω.

Αὐτὸ τὸ κάπου γιὰ τὴ μέρα 
τῶν Χριστουγέννων τὸ σκεφτό-
ταν πολὺ καιρό.

Ἀπ’ τὸ μνημόσυνο κιόλας τῆς 
μητέρας της, νόμιζε πὼς πολὺ 

K

K
Εἶχε κι ἐκείνη ἑτοιμάσει ἕνα δῶρο γιὰ τὴν  Ἀθηνᾶ, ὅπως ἔκανε κάθε χρό-

νο. Κι ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ πέρυσι δίνοντάς της το τῆς εἶπε:
– Βέβαια, δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ θἄθελα νὰ σοῦ δώσω,  

ἀλλά... ἴσως τοῦ χρόνου.
Κάθε φορὰ ἔτσι τῆς ἔλεγε, δεκαπέντε χρόνια τώρα.

«Τί νἆταν αὐτὸ ποὺ θἄθελε ἡ μαμὰ νὰ μοῦ χαρίσει, καὶ ἔλπιζε πὼς ἴσως 
τοῦ χρόνου», σκεφτόταν ἡ  Ἀθηνᾶ, καθὼς προβάριζε τὸ πλεχτὸ ποὺ εἶχε 
φτιάξει ἐκείνη μὲ τὰ χέρια της, πλέκοντάς το πάντα κρυφὰ, τὶς ὧρες ποὺ 

ἔλειπε αὐτὴ στὸ γραφεῖο. Φέτος δὲν πῆρε δῶρο ἀπὸ τὴ μητέρα της ἡ  
Ἀθηνᾶ. Στὸ σπίτι δὲν ὑπῆρχε κανεὶς νὰ τῆς χαμογελάσει, 

νὰ τὴν ξεφορτώσει, νὰ τὴν εὐχηθεῖ.
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θὰ τὴν ἀνακούφιζε νὰ ἐπισκε-
φθεῖ τὸν Οἶκο Εὐγηρίας ποὺ 
ἦταν στὴ γειτονιά της.

Ἔβλεπε πότε πότε περνώντας 
ἀπὸ κεῖ κάτι ἄσπρα γεροντικὰ κε-
φάλια νὰ κοιτοῦν ἀπὸ τὸ παρά-
θυρο, καὶ πιανόταν ἡ ψυχή της 
στὴ σκέψη πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ γρι-
οῦλες, γιὰ νἆναι ἐκεῖ, ἢ ἔρημες 
θἆταν ἤ, γιὰ ἄλλους λόγους, δὲν 
μποροῦσαν νὰ ζοῦν κοντὰ στὰ 
παιδιά τους.

Ὅλα ἐκεῖνα τὰ δῶρα ποὺ θὰ 
τ’ ἀγόραζε ἄλλοτε γιὰ τὴ μητέρα 
της θὰ τὰ πήγαινε φέτος ἐκεῖ.

Τ’ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς 
βγῆκε νὰ ψωνίζει. Χωρὶς νὰ τὸ 
θέλει, τὰ βήματά της τὴν ὁδή-
γησαν στὸ ἴδιο κατάστημα ποὺ 
πέρυσι εἶχε ψωνίσει τὰ δῶρα τῆς 
μητέρας της. Ζεστὲς παντόφλες, 
μάλλινες κάλτσες, μιὰ γκρίζα 
πλεχτὴ ἐσάρπα, μερικὰ χριστου-
γεννιάτικα μπιμπελώ.  Ὕστερα 
πῆρε κι ἀπ’ τὸ ζαχαροπλαστεῖο 
γλυκὰ καὶ καραμέλες καὶ γύρι-
σε σπίτι.  Ἴδια, ὁλόιδια ὅπως καὶ 
πέρυσι.

Τότε ὅμως τὴν περίμενε τὸ 
χαμόγελο τῆς μητέρας της.  Ἕνα 
χαμόγελο πιὸ φωτεινὸ ἀπὸ τὶς 
ἄλλες ἡμέρες. Λίγο πονηρὸ καὶ 
λίγο ἀνυπόμονο. Εἶχε κι ἐκεί-
νη ἑτοιμάσει ἕνα δῶρο γιὰ τὴν  
Ἀθηνᾶ, ὅπως ἔκανε κάθε χρό-
νο. Κι ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ 
πέρυσι δίνοντάς της το τῆς εἶπε:

– Βέβαια, δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ 
θἄθελα νὰ σοῦ δώσω, ἀλλά... 
ἴσως τοῦ χρόνου.

Κάθε φορὰ ἔτσι τῆς ἔλεγε, 
δεκαπέντε χρόνια τώρα.

«Τί νἆταν αὐτὸ ποὺ θἄθελε ἡ 
μαμὰ νὰ μοῦ χαρίσει, καὶ ἔλπιζε 
πὼς ἴσως τοῦ χρόνου», σκεφτό-
ταν ἡ  Ἀθηνᾶ, καθὼς προβάριζε 
τὸ πλεχτὸ ποὺ εἶχε φτιάξει ἐκείνη 
μὲ τὰ χέρια της, πλέκοντάς το πά-
ντα κρυφὰ, τὶς ὧρες ποὺ ἔλειπε 
αὐτὴ στὸ γραφεῖο. Φέτος δὲν 
πῆρε δῶρο ἀπὸ τὴ μητέρα της 
ἡ  Ἀθηνᾶ. Στὸ σπίτι δὲν ὑπῆρχε 
κανεὶς νὰ τῆς χαμογελάσει, νὰ 

τὴν ξεφορτώσει, νὰ τὴν εὐχηθεῖ.
Κατὰ τὶς δέκα, ὅπως τὸ εἶχε 

προγραμματίσει, πῆρε τὰ πράγ-
ματα καὶ βγῆκε.  Ὁ Οἶκος Εὐγη-
ρίας δὲν ἦταν μακριά. Τρία στενὰ 
ἀπὸ τὸ σπίτι της.

Μπαίνοντας στὸ σπίτι τῶν γέ-
ρων αἰσθάνθηκε πολὺ ἄσχημα.  
Ἴσως γιατὶ εἶδε πολλοὺς ἐπισκέ-
πτες.

«Θἄπρεπε νὰ πάω στὸ Δη-
μόσιο Γηροκομεῖο», σκέφτη-
κε. « Ὑπάρχει ἐκεῖ μεγαλύτερη 
ἐγκατάλειψη». Σὰν τὴν ρώτησαν 
ποιὸν ζητοῦσε, πάλι δυσκολεύ-
τηκε. Δὲν τῆς ἐρχόταν νὰ πεῖ πὼς 
ἦρθε ἔτσι, ἀπὸ δική της μοναξιά. 
Γιὰ νὰ μὴν ἀπαντήσει, βιάστηκε 
νὰ χωθεῖ σ’ ἕνα δωμάτιο ποὺ 
εἶχε ἀνοιχτὴ πόρτα. Τρόμαξε. 
Μιὰ γριούλα καθισμένη στὴν 
πολυθρόνα της τὴν κοίταξε χα-
μογελώντας.  Ἦταν ἴδια.  Ὁλόιδια 
ἡ μητέρα της. Προσπαθώντας νὰ 
κρατήσει τὴ συγκίνησή της, πῆγε 
κοντά της ἡ  Ἀθηνᾶ, τῆς εὐχή-
θηκε, τὴ φίλησε, κι ἀνοίγοντας 
τὰ δῶρα ἄρχισε νὰ τῆς τὰ δίνει 
ἕνα ἕνα.

– Εὐχαριστῶ, κορούλα μου, 
εὐχαριστῶ, ἔλεγε ἡ γριούλα κα-

τασυγκινημένη. Σὲ λίγο ἡ  Ἀθηνᾶ 
ἔνιωθε σὰν νἆταν στὸ σπίτι της. 
Φόρεσε τῆς γριούλας τὶς και-
νούργιες παντόφλες, τῆς ἔριξε 
στὰ χέρια κολώνια κι ἄρχισε νὰ 
τῆς χτενίζει τὰ μαλλιά, μιλώντας 
της συνεχῶς τόσο τρυφερά, σὰν 
νἆχε μπροστά της ἕνα μωράκι.

Τόσο εἶχαν ἀπορροφηθεῖ ἡ 
μία ἀπὸ τὴν ἄλλη, ποὺ δὲν ἀντι-
λήφθηκαν τὸν ἄνδρα ποὺ γέμισε 
μὲ τὸ κορμί του τὸ ἄνοιγμα τῆς 
πόρτας.

Τρία χρόνια εἶχε τὴ μητέρα 
του στὸν Οἶκο Εὐγηρίας, τέτοια 
ὄμορφη εἰκόνα δὲν εἶχε ξαναδεῖ 
ἐκεῖ μέσα. Τούτη ἡ συμπαθητικὴ 
κοπέλα ἀδύνατο ν’ ἀνήκει στὸ 
προσωπικὸ τοῦ ἱδρύματος. Οὔτε 
καὶ συγγενής του ὅμως δὲν ἦταν. 
Τὴν ἔβλεπε γιὰ πρώτη πρώτη 
φορά.

Ἔμεινε ἄφωνος ἐκεῖ στὴν 
πόρτα νὰ χαίρεται τὴν τρυφε-
ρότητα μὲ τὴν ὁποία ἡ ἄγνωστη 
κοίταζε καὶ μιλοῦσε στὴ δική του 
μητέρα.

Ντράπηκε ἡ  Ἀθηνᾶ, σὰν 
κατάλαβε πὼς κάποιος τὴν πα-
ρακολουθοῦσε τόσο ἐπίμονα. 
Προσπάθησε νὰ δικαιολογηθεῖ:
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– Εἶναι ὁλόιδια ἡ μητέρα 
μου, ξέρετε. Καὶ δυστυχῶς, δὲν 
πάει καιρὸς ποὺ τὴν ἔχασα.

– Καταλαβαίνω, εἶπε ὁ νέος 
ἄνδρας, καὶ παίρνοντας τὸ κεφά-
λι τῆς γριούλας στὸ στῆθός του 
τὴ φίλησε τρυφερὰ στὰ μαλλιά.

Ὕστερα ἔδωσε τὸ χέρι του 
στὴν  Ἀθηνᾶ καὶ τῆς συστήθηκε.

– Μάνος Αὐγέρης.
Ἡ χειραψία του ἦταν ζεστὴ 

καὶ ἐγκάρδια. Τὸ βλέμμα του βα-
θύ, ζεστὸ καὶ κατακάθαρο. Πέ-
ρασαν λίγα λεπτά. Δὲν κοιτοῦσε 
παρὰ μόνο τὴ γριούλα μητέρα 
του. Εἶχε μιὰ τέτοια λατρεία τὸ 
βλέμμα του, ποὺ πρώτη φορὰ 
ἡ  Ἀθηνᾶ τὸ ἔβλεπε σὲ ἄνδρα.

Δὲν πρόλαβε νὰ σκεφτεῖ, μὰ 
ἀφοῦ τὴν ἀγαπᾷ τόσο πολύ, για-
τί δὲν τὴν κρατᾷ στὸ σπίτι του, 
κοντά του!  Ἐκεῖνος, σὰ νὰ μά-
ντεψε τὴ σκέψη της, βιάστηκε νὰ 
τῆς ἐξηγήσει:

– Εἶμαι περιοδεύων ἀντιπρό-
σωπος, ξέρετε.  Ἔμενε στὸ σπίτι 
μας διαρκῶς μόνη. Σκέφτηκα 
πὼς ἦταν μιὰ λύση νὰ ἔρθει 
ἐδῶ.

Τί ὄμορφη ποὺ ἦταν ἡ συ-
ζήτηση ποὺ ἀκολούθησε! Γιὰ 
πόσα πράγματα δὲν μίλησαν! 
Τὶ πλατιὲς γνώσεις καὶ πόση 
καλλιέργεια δὲν εἶχε αὐτὸς ὁ 
ἄνθρωπος!

Μὲ τὴν κουβέντα καὶ κάτω 
ἀπὸ τὸ εὐτυχισμένο χαμόγελο 
τῆς ἡλικιωμένης, ἔφτασε τὸ με-
σημέρι.  Ἔφεραν τῆς γριούλας 
φαγητὸ καὶ σκοτώθηκαν κι οἱ 
δυὸ ποιὸς νὰ τὴν πρωτοταΐσει.  
Ὕστερα κι οἱ δυὸ μαζὶ τὴ βοή-
θησαν νὰ ξαπλώσει, κι ἐκείνη, 
δίνοντάς τους συνέχεια εὐχές, 
τοὺς εἶπε νὰ μὴ μένουν ἄλλο, 
ἀλλὰ νὰ πᾶνε νὰ φᾶνε.

Ὁ Μάνος ζήτησε ἀπὸ τὴν  
Ἀθηνᾶ νὰ τὴν πάει στὸ σπίτι της 
μὲ τὸ αὐτοκίνητό του. Θεέ μου! 
Πόσο ὄμορφα ἔνιωσε! Τί κρῖμα 
ποὺ ἡ διαδρομὴ ἦταν τόσο ἀσή-
μαντη! Γιατί νὰ μὴν εἶναι τὸ σπίτι 
της κάπου πιὸ μακριά, Χαλάν-

δρι, Κηφισιά, Φιλοθέη!...
Στάθηκαν ἔξω ἀπὸ τὴν πολυ-

κατοικία, καὶ δὲν ἔλεγε νὰ κατε-
βεῖ. Αὐθόρμητα, ἀπορώντας κι ἡ 
ἴδια μὲ τὸν ἑαυτό της, ποὺ πάντα 
δυσκολευόταν νὰ καταργήσει 
τὸν πληθυντικό, εἶπε:

–  Ἀλήθεια, τώρα γιὰ ποῦ 
εἶσαι;

– Γιὰ πουθενά, ἀπάντησε 
ἐκεῖνος.

– Γιὰ πουθενά, ἐπανέλαβε 
ἐκείνη σὰν ἠχώ. Τότε σοῦ κάνω 
ἐγὼ τὸ τραπέζι.

Ἀμέσως τὸ μετάνιωσε. Ποῦ 
τὸν καλοῦσε; Αὐτὴ εἶχε τόσο 
βαρὺ πένθος! Δὲν εἶχε κάνει 
ἄλλωστε καμιὰ ἑτοιμασία γιὰ 
τραπέζι Χριστουγεννιάτικο.

Ὁ Μάνος τὴν ψυχολόγησε. 
Βγῆκε ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο καὶ 
βιάστηκε νὰ κλειδώσει τὴν πόρ-
τα, πρὶν πάρει τὴν πρόσκλησή 
της πίσω. 

– Θυμᾶσαι, σὰν ἤμασταν 
παιδιά, κάτι παραμύθια ποὺ μᾶς 
ἔλεγαν γιὰ τὸ Χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι ποὺ ἔκαναν τάχα σ’ ἕνα 
φτωχό, ὀρφανὸ παιδάκι; Σήμερα 
εἶμαι ἐγὼ τὸ φτωχὸ παιδάκι ποὺ 
ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὸ τραπέζι σου. 
Μὴ μετανιώσεις ποὺ μὲ κάλεσες. 
Θὰ σ’ εὐγνωμονῶ μιὰ ὁλόκληρη 
ζωή.

– Δὲν μετανιώνω, τοῦ ἀπά-
ντησε. Μὰ ἂν ἐσὺ νιώθεις σὰ 
φτωχὸ παιδὶ σήμερα, ἐγὼ νιώθω 
πεντάρφανο.

Πῆγαν κατευθεῖαν στὴν κου-
ζίνα. Τοῦ εἶπε πὼς ἦταν τόση ἡ 
ἐρημιά της ἡ χτεσινή, ποὺ δὲν 
εἶχε κάνει καμιὰ πρόβλεψη γιὰ 
φαγητό. Θὰ ἔτρωγαν ὅ,τι ὑπῆρχε 
στὸ ψυγεῖο.

Ὁ Μάνος ξεκρέμασε μιὰ πο-
διά. Τὴ φόρεσε κι ἄρχισε νὰ κα-
θαρίζει πατάτες.

– Θὰ σοῦ φτιάξω μιὰ ὀμε-
λέτα... χριστουγεννιάτικη, ποὺ 
σίγουρα δὲν τὴν ἔχεις ξαναφάει. 

Ὅσο περνοῦσε ἡ ὥρα, τόσο 
καὶ τὸ κέφι τους μεγάλωνε. Μετὰ 
τὸ φαγητὸ τοῦ ἔδειξε τὰ βιβλία 

της.  Ὅ,τι τοῦ ἔλεγε τοῦ ἄρεσε. 
Βέβαια, τριάντα ὀχτὼ χρονῶν 
ἄνδρας ἦταν, πολλὲς φορὲς 
ἔτυχε νὰ συνδεθεῖ μὲ γυναῖκες. 
Πάντα ὅμως ἡ σκέψη τῆς μάν-
νας του, ποὺ τὴ λάτρευε, τὸν 
ἔκανε νὰ μὴν προχωρεῖ σὲ δε-
σμοὺς μόνιμους. Στὸν νοῦ του 
ὁ γάμος ἦταν συνυφασμένος μὲ 
καυγάδες νύφης καὶ πεθερᾶς, κι 
αὐτὸ θὰ τοῦ ἦταν ἀδύνατο νὰ 
τὸ ἀντέξει.

Μὰ νά, ἐπιτέλους, μιὰ γυναί-
κα ὅπως ἀκριβῶς τὴν ὀνειρευ-
όταν.

Σὰν τὸν πῆγε στὸ δωμάτιο 
τῆς μητέρας της, συγκινήθηκε 
πολύ. Τοῦ ἔδειξε τὰ δωράκια 
ποὺ τῆς εἶχε κάνει πέρυσι τὰ Χρι-
στούγεννα, κι ὕστερα τοῦ μίλη-
σε καὶ γιὰ τὸ δικό της δῶρο, μὲ 
κείνη τὴν παράξενη φράση ποὺ 
τῆς ἔλεγε κάθε Χριστούγεννα.

– Δὲν εἶναι τὸ δῶρο ποὺ 
θἄθελα νὰ σοῦ κάνω, ἀλλά... 
ἴσως τοῦ χρόνου.

Ἔμεινε πολλὴ ὥρα ὁ Μάνος 
σκεφτικός.  Ὕστερα, καθὼς κά-
πνιζαν στὸ μικρό της σαλόνι, 
πῆρε τρυφερὰ τὸ χέρι της στὰ 
δικά του καὶ τῆς εἶπε:

– Φέτος,  Ἀθηνᾶ, ἡ μητέρα 
σου σοῦ ἔκανε τὸ δῶρο ποὺ 
ἤθελε.  Ἡ δική της σκέψη σὲ 
ὁδήγησε στὸ γηροκομεῖο, μόνο 
καὶ μόνο γιὰ νὰ γνωριστοῦμε.  
Ἄσε νὰ εἶμαι ἐγὼ τὸ δῶρο ποὺ 
θέλησε νὰ σοῦ κάνει ἡ μητέρα 
σου.

Ἡ καρδιὰ τῆς  Ἀθηνᾶς εἶχε τό-
σο συγκινηθεῖ, ποὺ ἀναλύθηκε 
σὲ δάκρυα. Τὄβλεπε πὼς αὐτὸ 
ἦταν ἀλήθεια.

Ποτέ της δὲν εἶχε νιώσει τέ-
τοια ἕλξη γιὰ κάποιον ἄνδρα. 
Ποτέ της δὲν εἶχε νιώσει τόση 
ζεστασιὰ νὰ τῆς γεμίζει τὴν ψυχή.

Ἔμειναν ὧρες πολλὲς κου-
βεντιάζοντας. Κι ὅσο μιλοῦσαν, 
ὅλο καὶ περισσότερο βεβαιώνο-
νταν πὼς ἦταν πλασμένοι ὁ ἕνας 
γιὰ τὸν ἄλλο.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Τὰ κάρβουνα  
τοῦ  Ἰωσήφ

Βοσκοὶ ἀγρυπνοῦνε στὸ λιβάδι,
τώρα π’ ἀπ’ ὄξω εἶναι μεσάνυχτα
καὶ τὰ ἐπουράνια, αὐτὸ τὸ βράδυ,
μένουν ὁλάνοιχτα.

Κάπα ὁ καθένας τους φοράει,
γιὰ τῆς νυχτιᾶς τ’ ἀνεμοτάραμα
καὶ σὲ φωτιὲς κάθονται πλάι,
μέχρι τὸ χάραμα.

Μ’ ἄξαφν’, ἀστέρι, ποὺ δὲ σβηέται,
βλέπουν ψηλὰ νὰ λάμπει ὁλόβολο,
μὲς στὴ σπηλιὰ ὁ Χριστὸς γεννιέται,
Παιδὶ φεγγόβολο.

Καὶ μὲ τὶς κάπες τους στὴν πλάτη
κινοῦνε, ἀφήνοντας τὰ πρόβατα,
πᾶν’ στὴ σπηλιὰ ἀπ’ τὸ μονοπάτι
μὲ τ’ ἀγκαθόβατα.

Φῶς μὲς στὴ φάτνη, φῶς ἀπ’ ὄξω,
φῶς σκορπισμένο καὶ στ’ αὐλόγυρα,
καὶ τὸ Χριστὸ λαμπρὸ ἕνα τόξο
κυκλώνει ὁλόγυρα.

Ἄγγελ’ ἀνεβοκατεβαίνουν,
οὐράνια τραγουδώντας ἄσματα,
τὸν  Ἰησοῦ τὰ ζῷα ζεσταίνουν
μ’ ἀχνὰ ἀνασάσματα.

Κρύα ἡ σπηλιά, τῆς ἀγκαλιᾶς της
ὑγρὸς ὁ τόπος κι ὄχι ἀπάνεμος.

– Βοσκοί, ὁ μικρὸς κρυών’ ὁ Πλάστης,
σκούζει ὄξω ὁ ἄνεμος.

– Ἐκεῖ ποὺ βόσκουν τὰ κοπάδια,
γερο-Ἰωσήφ, τὸν τόπο ξέρουμε,
θὰ πᾶμ’ ἐμεῖς κι ἀπ’ τὰ λιβάδια
φωτιὰ θὰ φέρουμε.

– Καθίστ’ ἐσεῖς, ἐγὼ θὰ δράμω.
– Φωτιὲς θὰ δεῖς καὶ σπιθοβόλημα.

Πλούσιο οἱ φωτιὲς ἔχουνε χάμω
ἀνθρακοβόλημα.

Πάει στὰ λιβάδια καὶ στὶς λάκκες
κι ἀνοῖ ὁ  Ἰωσὴφ τὰ χεροπάλαμα
καὶ παίρνει ἀπ’ τὶς πυρὲς τὶς θράκες
κόκκινο μάλαμα.

Θράκια τὰ χέρια ἔχει γεμάτα,
μάταια ὁ ἄνεμος τὰ ἐχθρεύεται,
καὶ μήτε καίγεται, στὴ στράτα
καθὼς πορεύεται!

– Σ’  Ἐσέ, π’ ἁπλώνεις μὲ τὸν ἥλιο
στὴν πλάση ὁλόζεστο γεφύρωμα,
κάρβουνα φέρνω ἐδῶ στὸ σπήλιο,
γιὰ νά ’χεις πύρωμα.

Μιὰ ζέστη χύνεται τριγύρα,
γλυκὰ στὴ φάτνη ὅλα ζεσταίνονται,
ὡς καὶ τ’ ἀρνάκια ἦρθαν στὴν πύρα
κοντὰ καὶ σταίνονται.

Ὥρα ἱερή, ὥρα τρισάγια,
βαθὺ μὲς στὴ σπηλιὰ μυστήριο,
κι αὐτὰ τὰ βόδια ἀπὸ τὰ πλάγια
γέρνουν στὸν Κύριο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
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Γλωσσάρι
λάκκα, ἡ = ἀνοικτὸς καὶ ἴσιος τόπος.

Ὑπομνηματισμός
Ἡ λαϊκὴ παράδοση στὴ Ρούμελη λέει πὼς ὁ  Ἰω-

σήφ, τὴν κρύα βραδιὰ τῆς γέννησης τοῦ Θεανθρώ-
που, βλέποντας ὅτι τὸ θεῖο Βρέφος κρύωνε στὴν πα-
γερὴ φάτνη, βγῆκε ἔξω στὰ λιβάδια, ποὺ βοσκοῦσαν 
τὰ κοπάδια τῶν ζῴων, κι ἀπ’ τὶς ἀναμμένες φωτιὲς 
τῶν «ἀγραυλούντων ποιμένων» πῆρε κάρβουνα στὴ 
χούφτα του καί, χωρὶς νὰ καεῖ, τὰ πῆγε στὸ Χριστό, 
νὰ ζεσταθεῖ!

Τὴ λαϊκὴ παράδοση μὲ τὰ κάρβουνα τοῦ  Ἰωσὴφ 
τὴν ἄκουσα τὴ δεκαετία τοῦ 1960 (1954 ἢ 1955), 
ὅταν ἤμουν στὴν ἕκτη ἢ στὴν πέμπτη δημοτικοῦ, 
στὸ χωριό μου  Ἀρχάνι τῆς Φθιώτιδας. Τὴν ἄκουσα 
ἀπ’ τὸ στόμα τοῦ δασκάλου καὶ συγχωριανοῦ μου 
Παναγιώτη  Ἀλκούση. Μᾶς τὴν εἶπε, θυμᾶμαι, παρα-
μονὲς Χριστουγέννων, μὲς στὸ σχολεῖο.

Μὲ τέτοιες χρηστὲς καὶ καλὲς παραδόσεις, ποὺ 
τὶς ἄκουσαν ἀπ’ τοὺς παπποῦδές τους, ἀνέτρεφαν 
πνευματικὰ καὶ διαπότιζαν τὶς ψυχὲς καὶ τὶς μνῆμες 
τῶν μαθητῶν οἱ τότε εὐσυνείδητοι δάσκαλοι.  Ἔριχναν 
τὸν καλὸ σπόρο νὰ μένει καὶ νὰ βγεῖ στὴν ἐπιφάνεια, 
ὅταν θὰ ἔρθει ἡ ὥρα.

Σημειωτέον πὼς στὸν εὐρὺ ἀγροτικὸ χῶρο τῆς 
Βηθλεέμ*, οἱ βοσκοί, τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, ἔκα-
ναν βαθιὲς καὶ πλατιὲς τρύπες στὴ γῆ, λαγούμια 
δηλαδή, κι ἔμπαιναν μέσα, γιὰ νὰ προφυλάγονται 
τὰ βράδια ἀπ’ τὰ καιρικὰ στοιχεῖα. Οἱ βοσκοί, ποὺ 
νυχτοσκάριζαν τὰ κοπάδια τους, ἄναβαν φωτιὲς 
ἐδῶ κι ἐκεῖ, γιὰ νὰ ζεσταίνονται, ἐπειδὴ ἔκανε πα-
γωνιά.

Τὸ ἴδιο κάνουν, αἰῶνες τώρα, μὲ τὶς φωτιὲς κι 
οἱ  Ἕλληνες τσοπάνηδες, ποὺ βόσκουν τὶς νύχτες 
τὰ πρόβατά τους. Αὐτὸ λέει κι ὁ ποιητὴς Κώστας 
Κρυστάλλης στὸ ποίημά του « Ὁ σκάρος».

–  Τί νά’ναι ἡ λαμπερὴ φωτιὰ μὲς στὸ βουνὸ τὸ μέγα, 
 ποὺ πότε-πότε ἀνάβεται καὶ πότε-πότε σβηέται;

–  Αὐτὴ τὴν ὥρα οἱ μπιστικοὶ τὰ πρόβατα σκαρίζουν.

*    Τοὺς βοσκοτόπους τῆς Βηθλεὲμ ἔδειξε πρὶν 10 χρό-
νια ἡ τηλεόραση στὴν  Ἑλλάδα, κατὰ τὴ διάρκεια 
τῶν Χριστουγέννων. Ξεναγὸς ἦταν ἕνας ἡλικιωμένος  
Ἕλληνας ἱερέας, ποὺ λειτουργοῦσε στοὺς  Ἁγίους 
Τόπους. Αὐτὸς εἶπε γιὰ τὰ λαγούμια καὶ τὶς φωτιὲς 
τῶν βοσκῶν, τὴ νύχτα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ, 
δείχνοντας τὶς ἴδιες λιβαδικὲς ἐκτάσεις, βῆμα-βῆμα. 
Ἔδειξε, ἐδῶ κι ἐκεῖ, καὶ τὶς βαθιὲς χοάνες.
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Χριστουγεννιάτικη ἀπορία

Πῶς ἦρθες, Κύριε, στὴ γῆ μας; 
Πῶς ἔντυσες τὴ δόξα Σου
μὲ τὸ δικό μας σαρκίο;
Πῶς, πῆρες τὰ χέρια μας, τὰ μάτια,
μέχρι καὶ τοὺς προγόνους μας,  Ἐσύ,
ὁ ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθεὶς
πρὸ πάντων τῶν αἰώνων!...

Πῶς, ὀνομάστηκες γιὸς τοῦ Δαβίδ, 
ὁ προαιώνιος Λόγος!...
καὶ δέχτηκες προπάτορές Σου
τὸν  Ἀβραάμ, τὸν  Ἰσαάκ,
τὸν Σολομῶντα, τὸν  Ὀζία...

Πῶς, ἔρχεσαι πάλι, ψάχνοντας
ἕν’ ἀχούρι νὰ βρεῖς, νὰ καταλύσεις·
Φῶς νὰ τὸ πλημμυρίσεις
μ’ ἕνα χιλιάχτιδο ἀστέρι...

Ἀναρωτιέμαι, μὴ καὶ 
πάψεις νὰ χτυπᾷς
τὰ ρυπαρὰ κατώφλια μας 
–πεισματικὰ κλειστά–
δὲ μπορεῖ, λέω, θ’ ἀποκάμεις...

Μὰ μένω ἄφωνη, καθὼς
βοοῦν ξανὰ οἱ καμπάνες...
« Ἡ Παρθένος σήμερον
τὸν  Ὑπερούσιον τίκτει...».

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

208

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

εμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

εμ
βρ

ιο
ς
 2

0
1

6
 -

 6
1

8



Τὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ

Ὁ  Ἰησοῦς δέχεται στὸ φτω-
χικό του σπίτι (στὸ σπή-
λαιο τῆς Βηθλεέμ) τοὺς 

πρώτους ἐπίσημους ἐπισκέπτες.
Οἱ ποιμένες ἦταν οἱ ἐπισκέ-

πτες τῆς καρδιᾶς, τῆς λαχτάρας. 
Οἱ Μάγοι ἦταν οἱ ἐπισκέπτες τῆς 
διανόησης.

Ὁ  Ἰησοῦς φανερώθηκε 
στοὺς ποιμένες μὲ ἀγγελικὴ 
ἀποκάλυψη. Στοὺς Μάγους μὲ 
τὸ ἄστρο τοῦ οὐρανοῦ.

Καὶ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ δεύτεροι 
βρῆκαν τὸν  Ἰησοῦ καὶ τὸν προ-
σκύνησαν.  Ὁ  Ἰησοῦς τοὺς δέ-
χθηκε.  Ἡ ἀναζήτησή τους ἦταν 
χωρὶς κάποιο ἀπώτερο σκοπό, 
ἄδολη.

Ὁ  Ἰησοῦς δὲν κρύβεται, 
ὅπου κι ἂν βρίσκεται. Μπορεῖ 
κανεὶς νὰ Τὸν ἀνακαλύψει, νὰ 
Τὸν ἰδεῖ.  Ἀρκεῖ μόνο νὰ τὸν 
ἀναζητεῖ ὅπως οἱ ποιμένες καὶ 
οἱ Μάγοι. 

Ὁ  Ἰησοῦς θὰ φανερώνεται 
σὲ ὅσους Τὸν ἀναζητοῦν, καὶ θὰ 
παραμένει κρυμμένος γιὰ ὅσους 
δὲν Τὸν ποθοῦν.  Ἐκεῖνοι ποὺ 
τὸν ἀναζητοῦν θὰ ἀπολαύσουν 
τὴ χαρὰ τῶν ποιμένων καὶ τῶν 
Μάγων. Θὰ δοῦν τὸ παιδὶ  Ἰη-
σοῦ, τὸν Σωτῆρά τους.

Κύριε, κάνε με κι ἐγὼ νὰ Σὲ 
ἀναζητήσω ὅπως οἱ ποιμένες καὶ 
οἱ Μάγοι. Λυπᾶμαι ποὺ τὸ ὁμο-
λογῶ, μὰ δὲν κατάφερα χρόνια 
καὶ χρόνια νὰ Σ’ ἀναζητήσω...  
Ἔλα, Κύριε, νὰ γεννηθεῖς καὶ στὴ 
δική μου καρδιά, νὰ νιώσω κι 
ἐγὼ τὴ χαρὰ τῶν Ποιμένων καὶ 
τῶν Μάγων.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

K

K

Ὁ  Ἰησοῦς δὲν κρύβεται, ὅπου κι ἂν βρίσκεται. 
Μπορεῖ κανεὶς νὰ Τὸν ἀνακαλύψει, νὰ Τὸν ἰδεῖ.  

Ἀρκεῖ μόνο νὰ τὸν ἀναζητεῖ
 ὅπως οἱ ποιμένες καὶ οἱ Μάγοι. 

Ὁ  Ἰησοῦς θὰ φανερώνεται σὲ ὅσους Τὸν ἀνα-
ζητοῦν, καὶ θὰ παραμένει κρυμμένος

 γιὰ ὅσους δὲν Τὸν ποθοῦν.

ᾨδὴ Χριστουγεννιάτικη

Ἀπόψε,
τὴν  Ἅγια Νύχτα τὴ Χριστουγεννιάτικη,
τὸ ὁλόλαμπρο  Ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ θ’ ἀκολουθήσω.
Στὰ  Ἅγια Βουνὰ νὰ φτάσω. 
Στὸ Σπήλαιο.
Στὴν  Ἄχραντη Φάτνη Σου Θεῖο Βρέφος νὰ προσκυνήσω.
Μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ ποιμένες ἀγραυλοῦντες
χαρμόσυνα κι ἐγὼ τὸν Θεὸ νὰ ὑμνήσω,
κι ἀκόμη μιὰ φορὰ
τὴν ἐπὶ γῆς Εἰρήνη, Χριστέ μου, νὰ διαλαλήσω,
ποὺ ὅλο κινάει γιὰ νὰ ’ρθεῖ,
μὰ χάνεται, 
στὸ γύρισμα τῶν κύκλων.

ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Δὲν ἀπελπίζομαι 
 γιὰ τὰ σημερινὰ παιδιά

Μερικὲς φορές, ὅταν τα-
ξιδεύω ἀπὸ μιὰ πόλη 
ὅπου ἔχω προγραμμα-

τισμένη ὁμιλία σὲ κάποια ἄλλη, 
θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου τυχερό, 
ὅταν κάθομαι δίπλα σὲ κάποιον 
ποὺ εἶναι ἀρκετὰ ὁμιλητικός.

Αὐτὸ συχνὰ εἶναι μιὰ εὐχά-
ριστη ἐμπειρία, καθὼς εἶμαι 
ἄνθρωπος ἔντονα παρατη-
ρητικός.  Ἔχω ἀκούσει ἱστο-
ρίες πόνου, χαρᾶς, φόβου, 
ἀντιπαλότητας καὶ πολλὲς 
ἄλλες ἐνδιαφέρουσες ἱστο-
ρίες σχετικὲς μὲ τὴν κατάστα-
ση τοῦ κόσμου. 

«Ξέρετε, τὰ παιδιὰ σή-
μερα εἶναι...». Συνεχίζει ὁ 
συνομιλητὴς νὰ μιλάει ἀό-
ριστα γιὰ τὴν ἄθλια κατά-
σταση τῶν ἐφήβων καὶ τῶν 
νεαρῶν ἐνηλίκων μὲ βάση 
τὶς εἰδήσεις τῶν ὀκτὼ ποὺ 
ἐπιλεκτικὰ βλέπει.

Ἀνακουφισμένος ἀποβι-
βάστηκα ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνο 
καὶ ἀγόρασα μιὰ τοπικὴ ἐφη-
μερίδα στὸν δρόμο μου γιὰ 
τὸ ξενοδοχεῖο. Σὲ μιὰ ἐσω-
τερική της σελίδα ἦταν ἕνα 
ἄρθρο, ποὺ πιστεύω ὅτι θὰ 
ἔπρεπε νὰ εἶναι εἴδηση τῆς 
πρώτης σελίδας.

Τὸ ἄρθρο ἔγραφε γιὰ ἕνα 
15χρονο ἀγόρι μὲ ὄγκο στὸν 
ἐγκέφαλο. Ὑποβαλλόταν σὲ 
ἀκτινοθεραπεῖες καὶ χημειο-
θεραπεῖες.  Ὡς ἀποτέλεσμα 
αὐτῶν τῶν θεραπειῶν, εἶχε 
χάσει ὅλα τὰ μαλλιά του. 
Θυμᾶμαι πῶς θὰ ἔνιωθα 
στὴν ἡλικία του – θὰ ἤμουν 
ταπεινωμένος!

Οἱ συμμαθητές του, ὅλα 

τὰ ἀγόρια τῆς τάξης, αὐθόρμη-
τα ζήτησαν ἀπὸ τὴν οἰκογένειά 
τους, ἂν μποροῦσαν, νὰ ξυρί-
σουν τὰ κεφάλια τους, ἔτσι ὥστε 
ὁ Brian νὰ μὴν εἶναι τὸ μόνο φα-
λακρὸ παιδὶ στὸ Γυμνάσιο. Στὴ 
σελίδα ἦταν ἡ φωτογραφία μιᾶς 
μητέρας ποὺ ξύριζε τὰ μαλλιὰ 

τοῦ γιοῦ της, μὲ τὴν οἰκογένεια 
νὰ τὴν ἐπιδοκιμάζει.

Ὄχι, δὲν ἀπελπίζομαι γιὰ τὰ 
σημερινὰ παιδιά!

HANOCH McMARTY
Ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο

Οἱ ρίζες

Σὰν βλέπεις δέντρο θαλερό, μὲ μιᾶς ἀναγαλλιάζεις
καὶ κάνεις πρόσωπο φαιδρὸ καὶ τρέχεις κι ἀγκαλιάζεις.
Ἁρπάζει ἡ σκέψη τὸν παλμό, πετοῦν στ’ ἀνθόφυλλά του,
κι ἐκεῖ τριγύρω στὸν κορμό, τοῦ ψέλνεις τὰ καλά του.

Κι ἀμέσως τρέχεις χαρωπός, τὶς ρίζες νὰ ποτίσεις,
νὰ γίνει ὁλόγλυκος καρπός, νὰ φᾷς καὶ νὰ πλουτίσεις.
Γιατὶ τὸ ξέρεις καὶ τὸ λές, πὼς ὅλα τους τὰ χρόνια,
γερτὲς οἱ ρίζες καὶ λερές, δουλεύουν γιὰ τὰ κλώνια.

Ἔ! δέντρο εἶν’ ἡ ἀνθρωπιά, ὁλόκληρη σὰν ἕνα.
Κι ἔχει τὶς ρίζες, τὰ κορμιά, τὰ κλώνια τ’ ἀνθισμένα.
Τὶς ρίζες μόνο θὰ σοῦ εἰπῶ. Τὰ ἄλλα τὰ γνωρίζεις.
Γιατὶ τριγύρω στὸν καρπό, στ’ ἀνθόφυλλα γυρίζεις.

Δικές μας ρίζες, ὁ σκαφτιᾶς, τσοπάνης, δασοκόμος,
ὁ κάθε νιὸς τῆς ἐργατιᾶς, γραφέας, νοσοκόμος, 
γερτὸς ὁδοκαθαριστής, μουντὸς θαλασσοπόρος, 
λασπιᾶς, μουτσάκος, στιλβωτής, ντελάλης, ἀχθοφόρος...

Ἂν θὲς λοιπὸν τὴν ἀνθρωπιά, σὰ δέντρο νὰ καρπίζει,
ν’ ἀνοίγεις διάπλατη καρδιά, νὰ βλέπει, νὰ δροσίζει.
Ν’ ἀσπρίζεις βέβαια τὰ κορμά, τὰ φύλλα νὰ ραντίζεις.
Μὰ πρῶτα πρῶτα καὶ συχνά, τὶς ρίζες νὰ ποτίζεις.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
(ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ Πρὸς  Ἐμμαούς)
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Στὴ σκιά, κάτω 
 ἀπὸ τ’ ἁρμυρίκια

Σκέφθηκα ὅτι ἀξίζει νὰ δια-
βάσετε ὅσα μοῦ διηγήθηκε 
συνάδελφος καὶ πνευμα-

τικὸς ἀδελφός μου, μὲ πολλὴ 
ταπείνωση καὶ ἁπλότητα, γιὰ τὸ 
πῶς πέρασε τὶς διακοπές του.

Ἀρχίζω: Πηγαίνουμε μὲ τὴ 
σύζυγό μου, κάθε χρόνο, στὸ 
ἴδιο μέρος, γιατὶ μᾶς ἀρέσει ἡ 
ἠρεμία καὶ ἡ γαλήνη, ποὺ τόσο 
ἔχουμε ἀνάγκη, ὥστε νὰ ἀπο-
τοξινωθοῦμε ἀπὸ τὶς ἔγνοιες, 
τὶς ἐντάσεις καὶ τὸ ἄγχος ποὺ 
ζοῦμε καθημερινῶς στὴν  Ἀθή-
να. Πήγαμε λοιπὸν κι ἐφέτος μὲ 
λαχτάρα στὴν ἴδια θάλασσα, στὰ 
ἴδια ἁρμυρίκια, ποὺ ἡ σκιά τους 
μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὶς ἀκτῖνες 
τοῦ ἥλιου.

Φαίνεται ὅτι γρήγορα μα-
θεύτηκε ὁ ἐρχομός μας, καὶ τὴν 
ἐπόμενη μέρα εἴδαμε μὲ χαρὰ 
ὅτι μᾶς περίμεναν οἱ δύο οἰκο-
γένειες μὲ τὶς ὁποῖες εἴχαμε γνω-
ριστεῖ τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια.  
Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μᾶς ὑπο-
δέχθηκαν ἦταν τόσο ἐγκάρδιος, 
ποὺ τὰ λόγια εἶναι πολὺ φτωχά, 
γιὰ νὰ τὸν ἀποδώσουν.

Ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο τῆς 
γωριμίας μας, ὅπως καὶ κάθε 
χρόνο, κάτω ἀπὸ τὴ σκιὰ ποὺ 
μᾶς πρόσφεραν τὰ ἁρμυρίκια, 
καθὼς ἤμασταν καθισμένοι 
στὶς ξαπλῶστρες, ἀλλὰ καὶ στὸ 
χῶμα, ἡ σύζυγός μου βρῆκε 
τὴν ἀφορμὴ καὶ τὴν εὐκαιρία 
νὰ τοὺς μιλήσει γιὰ πολλὴ ὥρα, 
ἁπλᾶ, παραστατικά, μὲ παρα-
δείγματα, εἰκόνες καὶ φράσεις 
ἀπὸ τὴν  Ἁγία Γραφή, γιὰ πολλὰ 
θέματα, διότι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ 
εἶχαν τελεία ἄγνοια σὲ βασικὰ 
θέματα τῆς πίστεώς μας (καθη-

μερινά, ἐκκλησιαστικά, ὑποχρε-
ώσεις κτλ.).

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μᾶς ἔκανε 
φοβερὴ ἐντύπωση ἦταν ἡ ἁγνό-
τητα, τὸ τελείως ἀπονήρευτο, 
ἡ ἀγαθοσύνη καὶ ἡ ἁπλότητα 
μὲ τὴν ὁποία μᾶς ἔλεγαν ὅλες 
τὶς ἀπορίες τους, χωρὶς ἴχνος 
ντροπῆς, γι’ αὐτὰ τὰ στοιχειώ-
δη ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζει 
ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὄχι μόνον ὁ 
κάθε πιστός.

Ἡ σύζυγός μου ἄφησε κατὰ 
μέρος τὶς βουτιὲς στὴ θάλασ-
σα καὶ μὲ πολλὴ κατανόηση, 
ἐνθαρρύνοντας καὶ ὄχι ἐπικρί-
νοντάς τους γιὰ τὴν ἄγνοιά τους, 
ἄρχισε νὰ τοὺς ἐξηγεῖ ἀργὰ καὶ 
ὑπομονετικὰ καὶ νὰ τοὺς λύνει 
κάθε τους ἀπορία.

Βλέποντας ἐκεῖνοι τὴν ἠρεμία 
καὶ τὴν ἁπλότητα μὲ τὴν ὁποία 
τοὺς ἀπαντοῦσε, ἔβγαζαν ὅλο 
τὸν ψυχικό τους κόσμο, ἀβίαστα, 
χωρὶς φόβο, ὅλες τὶς ἀπορίες 
τους. Καὶ ἄκουγαν μὲ μεγάλη 
προσοχή, σχεδὸν μὲ εὐλάβεια, 
τί πρέπει καὶ πῶς νὰ τὸ κάνουν, 
στὸ κάθε πρόβλημά τους.  Ἀπὸ 
τὴν ἔκφρασή τους ἔβλεπες ὅτι 
ρουφοῦσαν κυριολεκτικὰ τὰ 
λόγια, τὶς συμβουλές, τὶς ἐπεξη-
γήσεις, τὶς πρακτικὲς ἐφραμογὲς 
ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουν, 
καὶ κάθε τόσο ἔλεγαν:

– Πολὺ σ’ εὐχαριστοῦμε, 
κυρία Χ, γιὰ ὅλα ὅσα μᾶς λές, 
γιὰ τὴν ὑπομονή σου, ἀκόμη 
καὶ στὶς κουταμάρες ποὺ λέμε, 
ἀλλὰ τὸ θέλουμε καὶ μᾶς εὐχα-
ριστεῖ πάρα πολύ, γιατὶ αὐτὰ δὲν 
τὰ ἔχουμε ξανακούσει, καὶ βλέ-
πουμε πόσο ἀνάγκη τὰ ἔχουμε 
καὶ πόσο χρήσιμα εἶναι. Εὐχαρι-

στοῦμε πολὺ καὶ γιὰ τὸν χρόνο 
σας, πού, ἀντὶ νὰ δροσίζεστε στὴ 
θάλασσα, μᾶς δροσίζετε ἐμᾶς μὲ 
τὰ λόγια σας, ποὺ θὰ γίνουν πυ-
ξίδα καὶ ὁδηγός μας γιὰ ὅλη μας 
τὴ ζωὴ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα. Θὰ σὲ 
παρακαλέσουμε ἐπίσης, τώρα 
ποὺ ἀνέβηκε ἡ θερμοκρασία, νὰ 
δροσιστοῦμε ὅλοι μαζὶ γιὰ λίγο 
στὴ θάλασσα, καὶ μετά, δροσε-
ροὶ δροσεροί, συνεχίζουμε.

Μετὰ τὴ δροσιὰ τῆς θάλασ-
σας, παρακάλεσαν νὰ τοὺς 
συμβουλεύσει ἡ σύζυγός μου 
εἰδικὰ γιὰ τὰ παιδιά τους, ποὺ 
θὰ πήγαιναν στὴν Α΄ Γυμνασί-
ου.  Ἀφοῦ τοὺς μίλησε γιὰ λίγο, 
βλέποντάς με νὰ βγαίνω ἀπὸ τὴ 
θάλασσα, τοὺς εἶπε ὅτι αὐτὰ τὰ 
θέματα θὰ σᾶς τὰ ἐξηγήσει πιὸ 
καλὰ ὁ σύζυγός μου, ποὺ εἶναι 
ἐκπαιδευτικὸς καὶ τὰ ξέρει κα-
λύτερα.

Μὲ τὴ σειρά μου, κάθισα 
γιὰ ἕνα ἡμίωρο, νὰ τοὺς ἐξηγῶ 
μὲ λεπτομέρειες τὰ πλεονε-
κτήματα καὶ τὰ μειονεκτήματα 
τῆς ἰδιωτικῆς καὶ τῆς δημόσιας 
ἐκπαίδευσης, τὶς δυσκολίες, 
τὴν προσαρμογή, τὶς εἰρωνεῖες, 
τὶς κοροϊδίες καὶ τὴ βία, ποὺ 
δυστυχῶς ἐξαπλώνεται στὰ 
σχολεῖά μας.  Ἔδωσα καὶ στοὺς 
γονεῖς, χωριστά, συγκεκριμένες 
ὁδηγίες καὶ συμβουλὲς καὶ γιὰ 
τὸ σπίτι, καὶ γιὰ τὶς πρῶτες, εἰδι-
κά, μέρες τοῦ σχολείου.

Ἐπὶ πέντε χρόνια ἀνελλιπῶς 
καὶ μὲ τὸν ἴδιο ἀρχικὸ ζῆλο, ἔτσι 
καὶ φέτος, ἤθελαν νὰ τὰ ξανα-
κούσουν ὅλα, γιὰ τὸν ἐκκλησια-
σμό, τὸ πρόσφορο, τὰ κόλλυβα, 
τὰ μνημόσυνα καὶ τὴ χρησιμότη-
τά τους, τὶς διάφορες εὐχὲς στὴ 
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Θεία Λειτουργία (τοὺς εἴχαμε 
προσφέρει τὸ βιβλιαράκι μὲ τὴ 
Θεία Λειτουργία καὶ τὴν ἑρμη-
νεία), καὶ μᾶς εἶπαν ὅτι μὲ τὴν 
ἑρμηνεία καταλάβαιναν πλέον 
τὰ λόγια καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ ἱερέα.

Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια λοιπόν, 
κάθε καλοκαίρι, γινόταν ἀπὸ τὴ 
σύζυγό μου μιὰ ἱεραποστολὴ 
στὴ σκιὰ ἀπὸ τὰ ἁρμυρίκια, καὶ 
θὰ τονίσω καὶ πάλι τὴ λαχτάρα, 
τὴν ἀνάγκη, τὴν εὐχαρίστη-
ση ποὺ ἔβλεπες στὰ πρόσωπα 
τῶν φίλων μας, καὶ στὸ τέλος 
τὶς εὐχαριστίες τους, πού, ὅπως 
μᾶς ἔλεγαν, «μᾶς καταδέχεστε, 
ἐσεῖς οἱ μορφωμένοι, νὰ χάνε-
τε τὸν χρόνο σας καὶ τὴ δροσιὰ 
τῆς θάλασσας καὶ νὰ ἀκοῦτε τὶς 
δικές μας ἀπορίες, καὶ μερικὲς 
φορὲς τὶς βλακεῖές μας». Μᾶς 
τόνισαν δὲ ὅτι ὅλα τὰ τηρήσα-
νε, καὶ εἶδαν μεγάλη βελτίωση 
στὶς σχέσεις μεταξύ τους καὶ γε-
νικώτερα.

Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ ἀφή-
νουμε καμμία εὐκαιρία ποὺ μᾶς 
παρουσιάζεται, σὲ κάθε περίπτω-
ση, στὴν ἐργασία μας, στὴ θά-
λασσα, στὸ μετρό, στὶς ἐκδρομὲς 
στὸ πούλμαν, στὸ προαύλιο τῆς 
ἐκκλησίας, παντοῦ. Πρέπει νὰ 
ἀξιοποιοῦμε τὶς γνώσεις μας, 
τὸ χάρισμά μας, τὸν χρόνο μας, 
διότι γύρω μας ὑπάρχουν τόσοι 
συνάνθρωποί μας ποὺ ἔχουν με-
γάλη ἄγνοια σὲ βασικὰ θέματα 

τῆς πίστεώς μας, ἀλλὰ καὶ τῆς 
ζωῆς γενικώτερα.

Ὁ σπόρος πρέπει νὰ σπείρε-
ται παντοῦ, ἀκόμη κι ἐκεῖ ὅπου 
νομίζουμε ὅτι δὲν γίνεται τίπο-
τα. Δὲν ξέρουμε πῶς καὶ πότε 
ἀκριβῶς ὁ σπόρος θὰ ἀνθίσει. 
Δὲν θὰ ἀνθίσει σίγουρα, μόνο 
ἂν δὲν τὸν ἔχουμε σπείρει. Καὶ 
ἐδῶ ἡ εὐθύνη μας εἶναι μεγάλη.

Λ.Δ.
Μαθηματικός
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Ὁ σπόρος πρέπει νὰ σπείρεται παντοῦ, ἀκόμη 
κι ἐκεῖ ὅπου νομίζουμε ὅτι δὲν γίνεται τίποτα. 
Δὲν ξέρουμε πῶς καὶ πότε ἀκριβῶς ὁ σπόρος 

θὰ ἀνθίσει. Δὲν θὰ ἀνθίσει σίγουρα, 
μόνο ἂν δὲν τὸν ἔχουμε σπείρει. 

Καὶ ἐδῶ ἡ εὐθύνη μας εἶναι μεγάλη.
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Περὶ Θρησκευτικῶν

Μεγάλη ἀναστάτωση 
ἔχει προκληθεῖ τὸ τε-
λευταῖο χρονικὸ διά-

στημα μὲ τὴν ἀναμόρφωση τοῦ 
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 
ποὺ προώθησε τὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας.  Ὁ ἴδιος ὁ Μακαριώτα-
τος  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης  Ἑλλάδος κ.  Ἱερώνυμος, 
σὲ δημόσιες δηλώσεις του στὶς 
20 Σεπτεμβρίου 2016, εἶπε ἀνοι-
κτά: «Τὰ καινούργια προγράμ-
ματα, τὰ ὁποῖα διάβασα, εἶναι 
ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα. Δὲν 
θὰ ἀποδώσουν καρπούς, ἀλλὰ 
μεγάλη ζημία στὴν Παιδεία καὶ 
στὴν Κοινωνία, καθὼς καὶ ρή-
ξη στὴ σχέση τῆς  Ἐκκλησίας μὲ 
τὴν Πολιτεία». Μ’ ὅλες τὶς προ-
σπάθειες ἀποκλιμάκωσης ποὺ 
ἔχουν καταβληθεῖ, μοιραῖα μένει 
μέσα μας ἕνα κλῖμα ἔντασης καὶ 
ἀγωνίας, καθὼς βεβαίως καὶ μιὰ 
εὔλογη ἐπιθυμία νὰ πληροφο-
ρηθοῦμε καὶ νὰ διαφωτισθοῦμε 
σχετικά.

Ἡ ἐκδήλωση  
τῆς 6ης Νοεμβρίου
Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἡ Χρι-

στιανικὴ  Ἕνωση  Ἐπιστημόνων 
καὶ ἡ Χριστιανικὴ  Ἕνωση  Ἐκπαι-
δευτικῶν Λειτουργῶν διοργά-
νωσαν στὶς 6 Νοεμβρίου 2016 
μείζονα ἐκδήλωση στὴ μεγάλη 
αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ κε-
ντρικοῦ κτηρίου τοῦ Συλλό-
γου  Ὀρθοδόξου  Ἐσωτερικῆς  
Ἱεραποστολῆς « Ὁ  Ἀπόστολος 
Παῦλος», μὲ κεντρικοὺς εἰση-
γητὲς τοῦ ἔγκριτους νομικοὺς  
Ἀπόστολο Βλάχο καὶ Γεώργιο 
Κρίππα, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀκριβῶς 
οἱ νομικοὶ ποὺ μὲ δύο πολυσυ-
ζητημένες Γνωμοδοτήσεις τους 
(μὲ ἡμερομηνίες 26 Σεπτεμβρίου 
2016 καὶ 12  Ὀκτωβρίου 2016 

ἀντίστοιχα) ἔθεσαν ὑπεύθυνα 
τὸ θέμα τῆς ἀντισυνταγματικό-
τητας των προωθούμενων με-
ταρρυθμίσεων καὶ τῆς δυνατό-
τητας –ἢ καὶ ὑποχρέωσης– τῶν 
ἐκπαιδευτικῶν νὰ ἀρνηθοῦν νὰ 
τὶς ἐφαρμόσουν. Τὴν ἐκδήλω-
ση προλόγισε καὶ συντόνισε ὁ 
θεολόγος κ.  Ἰωάννης  Ἀγγελό-
πουλος καὶ ἔκλεισε ὁ θεολόγος 
κ.  Ἰωάννης Μαρκότσης.  Ἐκ μέ-
ρους τῆς Πανελλήνιας  Ἕνωσης 
Θεολόγων χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε 
ὁ θεολόγος κ. Λέων Μπράνγκ.  
Ἀνταποκρινόμενοι στὴν ἐπιθυ-
μία πολλῶν νὰ ἐνημερωθοῦν 
σχετικά, παραθέτουμε ἀκολού-
θως μερικὰ ἀπὸ τὰ κύρια σημεῖα 
τῶν εἰσηγήσεων. 

Εἰσήγηση κ. Βλάχου 

Ὁ  Ἐπίτιμος Πρόεδρος  
Ἐφετῶν κ.  Ἀπόστολος Βλάχος, 
στὴν εἰσήγησή του μὲ τίτλο  
« Ἡ νομικὴ κατοχύρωση τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν», 
ἐξήγησε ὅτι μὲ τὰ νέα Προγράμ-
ματα Σπουδῶν καταργεῖται στὴν 
πράξη ὁ χριστοκεντρικὸς χα-
ρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν, καὶ προωθεῖται 
ἀντ’ αὐτοῦ ἕνα πολυθρησκειακὸ 
μεῖγμα, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἐπιπόλαια 
ἐπιστημονικὰ καὶ θεολογικὰ συ-
μπεράσματα, προκαλεῖ σύγχυ-
ση στοὺς μαθητές, καὶ τελικὰ 
ὁδηγεῖ στὸν συγκρητισμὸ τῶν 
θρησκειῶν.

Κατὰ τὸν ἔγκριτο νομικό, ἡ 
νέα ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν, ποὺ εἰσάγεται 
στὶς σχολικὲς μονάδες μὲ τὶς 
Ὑπουργικὲς  Ἀποφάσεις ὑπ’ ἀρ. 
143575/Δ2/2016 καί 143579/
Δ2/2016, εἶναι ἀντισυνταγ-
ματικὴ καὶ παράνομη, καθὼς 
προσκρούει στὶς διατάξεις τοῦ 
ἄρθρου 16 § 2 (σύμφωνα μὲ 
τὸ ὁποῖο ἡ παιδεία ἀποτελεῖ 
βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους 
καὶ ἔχει σκοπό, μεταξὺ ἄλλων, 
«τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ 
θρησκευτικῆς συνείδησης» τῶν  
Ἑλλήνων) σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ 
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Μὲ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καταργεῖται 
στὴν πράξη ὁ χριστοκεντρικὸς χαρακτήρας τοῦ 
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, καὶ προωθεῖται 
ἀντ’ αὐτοῦ ἕνα πολυθρησκειακὸ μεῖγμα, ποὺ 
ὁδηγεῖ σὲ ἐπιπόλαια ἐπιστημονικὰ καὶ θεολο-
γικὰ συμπεράσματα, προκαλεῖ σύγχυση στοὺς 
μαθητές, καὶ τελικὰ ὁδηγεῖ στὸν συγκρητισμὸ 

τῶν θρησκειῶν.
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ἄρθρο 3 § 1 (ποὺ ὁρίζει ὡς ἐπι-
κρατοῦσα θρησκεία στὴν  Ἑλλά-
δα τὴ θρησκεία τῆς  Ἀνατολικῆς  
Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ) τοῦ Συντάγματος, καθὼς 
ἐπίσης ἀντίκειται καὶ στὰ ἄρθρα 
1 καὶ 1α τοῦ νόμου 1566/85. 
Εἰδικὰ γιὰ τὶς τελευταῖες αὐτὲς 
διατάξεις ὁ κ. Βλάχος ὑποστήρι-
ξε ὅτι δὲν μποροῦν νὰ καταργη-
θοῦν, ὅπως δέχεται καὶ ἡ θεωρία 
καὶ ἡ ad hoc νομολογία.

Ἐπιπλέον, μὲ τὸ ἄρθρο 
 4 § 1 τοῦ Συντάγματος ὁρίζεται 
ὅτι οἱ  Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον 
τοῦ νόμου. Θὰ μποροῦσε δὲ νὰ 
ὑποστηρίξει κανεὶς βάσιμα ὅτι 
καὶ τὸ συγκεκριμένο ἄρθρο τοῦ 
Συντάγματος καταστρατηγεῖται 
στὴν πράξη, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ 
ἡ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν σὲ μάθημα θρη-
σκειολογικὸ προωθεῖται μόνον 
εἰς βάρος τῶν  Ὀρθοδόξων μα-
θητῶν, ἐνῷ στὶς σχετικὲς Ὑπουρ-
γικὲς  Ἀποφάσεις δὲν προβλέ-
πεται ἀνάλογη μετατροπὴ γιὰ 
τὰ ἑτερόθρησκα καὶ ἑτερόδοξα 

μαθήματα τῶν Θρησκευτικῶν 
ποὺ διδάσκονται στὴν  Ἑλλάδα 
(μουσουλμανικά, ἰσραηλιτικά, 
ρωμαιοκαθολικά).

Εἰσήγηση κ. Κρίππα
Ὁ κ. Γεώργιος Κρίππας, Δι-

δάκτωρ Πολιτικῶν  Ἐπιστημῶν 
καὶ Συνταγματολόγος, στὴν 

εἰσήγησή του μὲ τίτλο «Τὰ νέα 
Θρησκευτικὰ ὁδηγοῦν σὲ δρό-
μους προσηλυτισμοῦ», ἐπέμεινε 
ἰδιαίτερα στὴν ἐπισήμανση ὅτι 
μὲ τὴ νέα ὕλη τοῦ μαθήματος 
τῶν Θρησκευτικῶν κατ’ οὐσίαν 
διενεργεῖται προσηλυτισμός, 
ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύεται καὶ τι-
μωρεῖται ποινικῶς ἀπὸ τὸν νό-
μο 1363/38 (ἄρθρ. 4 καὶ 5 ὡς 
τροποιήθηκαν μεταγενεστέρως) 
καὶ ἐπίσης ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὸ 
Σύνταγμα (ἄρθρο 13 § 2). 

Ὡς προσηλυτισμός, ὅπως 
ἐξήγησε, νοεῖται ἡ ἄμεση ἢ ἔμμε-

ση προσπάθεια ἢ προσέγγιση 
κάποιου, μὲ σκοπὸ νὰ πεισθεῖ 
νὰ μεταβάλει θρησκεία, μὲ τὴ 
χρησιμοποίηση ὁποιασδήποτε 
μεθόδου.  Ὡς ἰδιαιτέρως δὲ ἐπι-
βαρυντικὴ περίπτωση προσηλυ-
τισμοῦ θεωρεῖται ἀπὸ τὸν νόμο 
αὐτὴ ποὺ γίνεται στὰ σχολεῖα. 
Πρακτικά, ὅπως ἐξήγησε ὁ κ. 
Κρίππας, τὸ ἴδιο τὸ σκεπτικὸ τῆς 

εἰσαγωγῆς τοῦ νέου μαθήματος, 
ποὺ καταρτίσθηκε ἀπὸ τὸ  Ἰνστι-
τοῦτο  Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, 
ἀποτελεῖ ὁμολογία προσηλυτι-
σμοῦ. Συγκεκριμένα, σὲ αὐτὸ 
διαβάζουμε μεταξὺ ἄλλων: 

«Τὸ νέο μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν ἔχει σκοπὸ νὰ ἀφυ-
πνίσει τὴν ἀντίληψη τοῦ μαθητῆ, 
ὥστε νὰ συνειδητοποιήσει τὶς 
θρησκευτικὲς πρανοήσεις του, 
δηλαδὴ τὴ λανθάνουσα μερικῶς 
ἀρθρωμένη θρησκευτική του 
παράδοση. Νὰ τὸν βοηθήσει νὰ 
μετακινηθεῖ ἀπὸ τὶς προκατανο-
ήσεις του καὶ νὰ διαλεχθεῖ μὲ τὶς 
ἀφηγήσεις καὶ τὸν λόγο βασικῶν 
θρησκευτικῶν ἀλλὰ καὶ κοσμικῶν 
παραδόσεων ποὺ ἀρνοῦνται τὴ 
θρησκευτικὴ ἀλήθεια».

«Οἱ μαθητὲς εἶναι ἀνάγκη νὰ 
μὴ διαποτίζονται ἀπὸ μία θρη-
σκευτικὴ ἄποψη, ὁπότε τὸ προ-
τεινόμενο πρόγραμμα σπουδῶν 
τοὺς προσφέρει εὐκαιρίες νὰ με-
λετήσουν καὶ νὰ στοχαστοῦν ἐπά-
νω σὲ διαφορετικὲς θρησκευτικὲς 
καὶ φιλοσοφικὲς θεωρήσεις».

Ἐντελῶς δὲ ἀπροκάλυπτα 
σημειώνεται ὅτι οἱ μαθητὲς πρέ-
πει «νὰ προβληματιστοῦν καὶ 
νὰ ἀρχίσουν νὰ ἀμφισβητοῦν 
τὸ κῦρος τῆς θρησκείας εἰς τὴν 
ὁποία ἀνήκουν καὶ ἐπίσης νὰ 
ἀρχίσουν νὰ προσβλέπουν πρὸς 
ἄλλη θρησκεία ὑπολογίζοντες ὅτι 
εἶναι ἐγκυρότερη τῆς ἰδικῆς τους».

Τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν 
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Ἐντελῶς δὲ ἀπροκάλυπτα σημειώνεται ὅτι οἱ μαθητὲς πρέπει «νὰ προ-

βληματιστοῦν καὶ νὰ ἀρχίσουν νὰ ἀμφισβητοῦν τὸ κῦρος τῆς θρησκείας 
εἰς τὴν ὁποία ἀνήκουν καὶ ἐπίσης νὰ ἀρχίσουν νὰ προσβλέπουν πρὸς 
ἄλλη θρησκεία ὑπολογίζοντες ὅτι εἶναι ἐγκυρότερη τῆς ἰδικῆς τους».

Τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν προφανῶς ρητὴ ὁμολογία ἔμμεσης προσπά-
θειας προσηλυτισμοῦ.
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προφανῶς ρητὴ 
ὁμολογία ἔμμεσης 
προσπάθειας προ-
σηλυτισμοῦ.

Ὁ κ. Κρίππας 
στάθηκε καὶ σὲ 
πολλὰ ἄλλα σημεῖα, 
τὰ ὁποῖα προκάλε-
σαν εὔλογο προ-
βληματισμό.

Καὶ μερικὲς 
σκέψεις...
Θὰ ἦταν ἴσως 

κοινὸς τόπος νὰ μι-
λήσουμε γιὰ συστη-
ματικὴ προσπάθεια 
ἀποχριστιανισμοῦ 
τῆς κοινωνίας μας. 
Δὲν πρόκειται ἐδῶ 
γιὰ κάποια νεφελώ-
δη «θεωρία συνωμοσίας», ἀλλὰ 
γιὰ μιὰ ἁπτὴ πραγματικότητα, 
ποὺ εἶναι, σὺν τοῖς ἄλλοις, καὶ 
ἀπολύτως λογικὴ καὶ ἀναμε-
νόμενη. Καὶ προσέξτε τὸ γιατί: 
Ὑπάρχουν πολλοὶ γύρω μας καὶ 
δίπλα μας –καὶ ὅλοι τὸ ξέρουμε 
ὅτι ὑπάρχουν– ποὺ γιὰ τὸν α ἢ 
β λόγο θεωροῦν τὴν πίστη καὶ 
τὴν  Ἐκκλησία ὡς μεσαιωνικὸ 
κατάλοιπο καὶ βαρίδι γιὰ τὴν 
κοινωνία μας.  Ἂς μὴ μιλήσου-
με γιὰ «δυνάμεις τοῦ σκότους». 
Πολὺ συχνὰ οἱ λόγοι ποὺ τοὺς 
ὁδηγοῦν σὲ τέτοιες ἀντιλήψεις 
εἶναι ἡ ἄγνοια καὶ ἡ πλάνη τους 
ἢ κάποιες –Κύριος οἶδε ποιές– 

δικές τους τραυματικὲς ἐμπει-
ρίες, καὶ ἐν ὀλίγοις πράγματα 
ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς κάνουν 
μᾶλλον νὰ τοὺς συμπονοῦμε καὶ 
νὰ προσευχόμαστε γι’ αὐτούς, 
παρὰ νὰ τοὺς καταδικάζουμε 
καὶ νὰ τοὺς κατακεραυνώνου-
με.  Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅμως, 
ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπάρχουν 
τόσο πολλοὶ γύρω μας καὶ δί-
πλα μας ποὺ γιὰ τὸν α ἢ β λό-
γο θεωροῦν τὴν πίστη καὶ τὴν  
Ἐκκλησία ὡς μεσαιωνικὸ κατά-
λοιπο καὶ βαρίδι γιὰ τὴν κοινω-
νία μας, εἶναι ἀπολύτως λογικὸ 
καὶ ἀναμενόμενο αὐτοὶ νὰ ἀπο-
δύονται σὲ κάθε δυνατὴ προ-
σπάθεια, ὥστε νὰ ἀποτινάξουν 

αὐτὸ τὸ μεσαιωνικὸ κατάλοιπο 
καὶ βαρίδι, καὶ ἡ κοινωνία μας 
«νὰ πάει ἐπιτέλους μπροστά», 
ὅπως λένε καὶ πιστεύουν. Δὲν 
βλέπουμε λοιπὸν γιατί θὰ ἔπρε-
πε νὰ μᾶς ἐκπλήσσει ὅλη αὐτὴ 
ἡ συστηματικὴ προσπάθεια ποὺ 
καταβάλλουν.

Αὐτὸ ποὺ μᾶλλον ἐκπλήσσει 
εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ προ-
σπάθεια αὐτὴ γίνεται μὲ τέτοια 
σπουδή, ὥστε συχνὰ ξεφεύγει 
ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς συ-
νταγματικῆς νομιμότητας, ὅπως 
φαίνεται ὅτι πράγματι συμβαί-
νει στὴν προκειμένη περίπτωση.  
Ἐδῶ πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ πλήρη 
ἐγρήγορση καὶ ἐτοιμότητα, ὥστε 
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Πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ πλήρη ἐγρήγορση καὶ ἐτοιμότητα,

 ὥστε τέτοιες συνταγματικὲς καὶ νομικὲς ἐκτροπὲς νὰ τὶς ἐπισημαίνουμε 
καὶ νὰ τὶς καταγγέλλουμε. Καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ συνειδητοποιήσουμε

ὅτι σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ συστηματικὴ προσπάθεια ἀποχριστιανοποίησης  
τῆς κοινωνίας μας μποροῦμε νὰ ἀντιτάξουμε ἕναν λόγο ὁ ὁποῖος  

δὲν θὰ εἶναι ἁπλῶς συναισθηματικός, ἀλλὰ καὶ στέρεα ἐπιστημονικός.
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τέτοιες συνταγματικὲς καὶ νο-
μικὲς ἐκτροπὲς νὰ τὶς ἐπισημαί-
νουμε καὶ νὰ τὶς καταγγέλλουμε. 
Καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ συνειδη-
τοποιήσουμε ὅτι σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ 
συστηματικὴ προσπάθεια ἀπο-
χριστιανοποίησης τῆς κοινωνίας 
μας μποροῦμε νὰ ἀντιτάξουμε 
ἕναν λόγο ὁ ὁποῖος δὲν θὰ εἶναι 
ἁπλῶς συναισθηματικός, ἀλλὰ 
καὶ στέρεα ἐπιστημονικός.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάτι ἄλλο, 
ποὺ εἶναι, τολμῶ νὰ πῶ, πέρα 
καὶ πάνω ἀπὸ αὐτό:  Ἡ ὑπ’ 
ἀριθμὸν ἕνα προτεραιότητά 
μας δὲν πρέπει νὰ εἶναι τίποτε 
ἄλλο, παρὰ ἡ δική μας κατὰ 
Χριστὸν συγκρότηση.  Ὅλα τὰ 
ἄλλα μπορεῖ μὲν νὰ εἶναι συγκυ-
ριακὰ ἀπαραίτητα, ἀλλὰ τελικὰ 
ἕπονται.

Πράγματι, εἶναι καθῆκον 
καὶ ὑποχρέωσή μας νὰ ἐπιση-
μαίνουμε καὶ νὰ καταγγέλλου-
με κάθε τυχὸν συνταγματικὴ 
ἐκτροπὴ στὴν ὁποία ἐκτροχιά-
ζεται ἡ σπουδὴ πολλῶν γιὰ τὴν 
ἀποχριστιανοποίηση τῆς κοι-
νωνίας μας. Μποροῦμε ὅμως 
κάλλιστα νὰ φανταστοῦμε ὅτι 
ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐπείγονται νὰ 
ἀποτινάξουν τό «μεσαιωνικὸ κα-
τάλοιπο καὶ βαρίδι» τῆς πίστης 
καὶ τῆς  Ἐκκλησίας θὰ μεθοδεύ-
σουν αὔριο ἔτσι τὰ πράγματα, 
ὥστε νὰ ἀλλάξουν τὸ Σύνταγμα, 
προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν 
τοὺς σκοπούς τους. Αὐτὸ δὲν 
εἶναι ἴσως τόσο εὔκολο.  Ἀλλὰ 
δὲν εἴμαστε καὶ τυφλοί, ὥστε νὰ 
μὴ βλέπουμε ὅτι τὰ πράγματα 
κινοῦνται πρὸς αὐτὴν ἀκριβῶς 
τὴν κατεύθυνση. Δὲν ἔχει πε-
ράσει πολὺς καιρός, ἀπὸ τότε 
ποὺ κυκλοφόρησε εὐρύτατα 
ἕνα κείμενο μὲ τὸν τίτλο « Ἕνα 
καινοτόμο Σύνταγμα γιὰ τὴν  

Ἑλλάδα», στὸ ὁποῖο καταργεῖτο 
ἡ ἐπίκληση τῆς  Ἁγίας,  Ὁμοου-
σίου καὶ  Ἀδιαιρέτου Τριάδος, 
ἀπαλειφόταν τὸ ἄρθρο 3 (περὶ 
ἐπικρατούσας θρησκείας) καὶ 
διακηρυσσόταν ἡ θρησκευτικὴ 
οὐδετερότητα τοῦ κράτους.  Ἂν 
ἔλθει ἡ στιγμὴ ποὺ ὅλα αὐτὰ καὶ 
ἄλλα παρόμοια ὑλοποιηθοῦν, 
τότε αὐτὸ ποὺ τώρα εἶναι ἀντι-
συνταγματικὸ καὶ παράνομο θὰ 
εἶναι πιὰ καθ’ ὅλα συνταγματικὸ 
καὶ σύννομο.

Ὑπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια λέμε ὅτι 
ἡ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα προτεραιότη-
τά μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ δική μας 
κατὰ Χριστὸν συγκρότηση.  Ἂν 
ἐμεῖς εἴμαστε στέρεοι στὴν πίστη 
τοῦ Χριστοῦ, τότε δὲν ἔχουμε νὰ 
φοβηθοῦμε τίποτα, ἀκόμη κι ἂν 
ἔλθουν μπόρες καὶ καταιγίδες.  
Ἂν δὲν εἴμαστε στέρεοι στὴν πί-
στη τοῦ Χριστοῦ, τότε μᾶς πε-
ριμένει τὸ ναυάγιο, ἀκόμη καὶ 
στὴν πιὸ ἀκύμαντη θάλασσα.

Ἐν κατακλεῖδι, νομίζω ὅτι καὶ 
ἐν προκειμένῳ ἀξίζει νὰ ἔχουμε 
ὁδηγό μας κάτι ποὺ καὶ ἄλλη 
φορὰ ἔχουμε μνημονεύσει ἀπὸ 
τὶς σελίδες αὐτοῦ τοῦ περιοδι-
κοῦ· τὸν λόγο τοῦ φωτισμένου 

θεολόγου  Ἀλέξανδρου Γκιάλα, 
μέλους τῆς  Ἀδελφότητας Θεο-
λόγων « Ἡ Ζωή», ποὺ δὲν εἶναι 
ἄλλος ἀπὸ τὸν ἐμπνευσμένο 
ποιητὴ τοῦ Χριστοῦ Γ. Βερίτη:

«Θὰ δουλέψουμε, θὰ φωνά-
ξουμε, θὰ παλέψουμε. Θὰ τοὺς 
κάνουμε νὰ μᾶς ἀ κού σουν. Αὐτὸ 
πρέπει νὰ γίνει», ἔγραφε ὁ Γκιά-
λας.  Ἀλλὰ προσέθετε: «Καὶ θὰ 
γίνει ὄχι μὲ τὰ μέσα τῆς πολιτείας 
οὔτε μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀρχῶν. 
Πρέπει νὰ εἴμαστε ἀποφασισμέ-
νοι νὰ ἀγω νι ζό μα στε μέσα στὴν 
ἀτμόσφαιρα ὄχι τῆς ἐλεύθερης   
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τῆς   Ἐκ κλη σί-
ας ποὺ διετέλεσε ὑπὸ Νέρωνας 
καὶ Δεκίους καὶ Διοκλητιανούς.  
Ἃν δὲν ἀνα στή σουμε μέσα στὴν 
ψυχή μας τὸ πνεῦμα τῶν κα-
τακομβῶν καὶ τοῦ μαρ τυ ρί ου, 
εἴμαστε ἄχρηστοι γιὰ τὴ σημερινὴ 
ἐποχή.  Ὅταν μᾶς λείψει αὐτὸ τὸ 
πνεῦ μα, θὰ ζοῦμε ἴσως ἀνετώτε-
ρα τὴ ζωή μας, θὰ παριστάνουμε 
ἴσως εὐ κο λώ τε ρα τὸν ἱεραπό-
στολο, ἀλλὰ δὲν θὰ εἴμαστε ἕνα 
πρᾶγμα: δὲν θὰ εἴμαστε μα θη τὲς  
Ἐκείνου».

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K
Ἡ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα προτεραιότητά μας πρέπει 
νὰ εἶναι ἡ δική μας κατὰ Χριστὸν συγκρότηση.  
Ἂν ἐμεῖς εἴμαστε στέρεοι στὴν πίστη τοῦ Χρι-
στοῦ, τότε δὲν ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε τίποτα, 

ἀκόμη κι ἂν ἔλθουν μπόρες καὶ καταιγίδες.  Ἂν 
δὲν εἴμαστε στέρεοι στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, 

τότε μᾶς περιμένει τὸ ναυάγιο,  
ἀκόμη καὶ στὴν πιὸ ἀκύμαντη θάλασσα.
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Κραυγὴ ἀγωνίας ἀντηχεῖ 
ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον σὲ 
βουνὰ καὶ λαγκάδια, σὲ 

θάλασσα καὶ στεριά. Εἶναι ἡ 
φωνὴ τῆς παιδικῆς καὶ νεανικῆς 
ψυχῆς γιὰ τὴν κατάργηση τῆς 
προσευχῆς στὰ σχολεῖα καὶ τοῦ 
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἀφῆστέ μας νὰ ὑμνήσουμε 
τὸν Θεό μας, ποὺ μᾶς χάρισε μιὰ 
καινούργια χρονιά, μιὰ καινούρ-
για μέρα!

Ἀπὸ νήπια, ἡ εὐσεβὴς μάν-
να καὶ γιαγιὰ μᾶς ἔμαθε νὰ προ-
σευχόμαστε. Δὲν θέλουμε νὰ 
καταργηθεῖ ἡ προσευχή. Εἶναι 

ἡ δύναμή μας, τὸ ὅπλο μας, ἡ 
ὡραιότερη στιγμὴ τῶν μαθη-
τικῶν μας χρόνων.

Εἶναι κάτι ποὺ ἔθρεψε ὁλό-
κληρες γενιὲς τῆς πατρίδας μας 
μέσα στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, 
τῶν πολέμων, τῶν δύσκολων 
στιγμῶν τοῦ γένους μας.

Εἴπατε νὰ γίνεται προαιρετι-
κά. Ξεχνᾶτε τὴν ψυχοσύνθεση 
τῶν παιδιῶν, ποὺ ἂν τὰ ὁδηγή-
σεις στὴ χαλάρωση, τὰ ὠθεῖς 
κατ’ εὐθεῖαν στὴν κατάργηση 
τῶν ὡραίων συνηθειῶν.

Ἐπίσης, δὲν θέλουμε νὰ κα-
ταργηθεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ 
μὲ τὸ μάθημα τῆς Θρησκειολο-
γίας.  Ἡ χριστιανικὴ κατήχηση 
εἶναι «παιδαγωγία», καὶ ὄχι 
«ἐπηρεασμός» ξένος πρὸς τὴν 
πίστη τῆς οἰκογένειας στὴν ὁποία 
ἀνήκει τὸ παιδί, ποὺ ἔχει βαπτι-
σθεῖ  Ὀρθόδοξος Χριστιανός.

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν καλλιεργεῖ τὴν ὀρθόδο-
ξη χριστιανικὴ συνείδηση καὶ 
ἁπαλαίνει τὴν παιδικὴ ψυχή, 
βοηθάει τὸ παιδὶ νὰ ἀγαπήσει 
τὸν συνάνθρωπό του.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Κραυγὴ ἀγωνίας

K

K
Δὲν θέλουμε νὰ καταργηθεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ νὰ ἀντικα-
τασταθεῖ μὲ τὸ μάθημα τῆς Θρησκειολογίας.  Ἡ χριστιανικὴ κατήχηση εἶναι 
«παιδαγωγία», καὶ ὄχι «ἐπηρεασμός» ξένος πρὸς τὴν πίστη τῆς οἰκογένει-
ας στὴν ὁποία ἀνήκει τὸ παιδί, ποὺ ἔχει βαπτισθεῖ  Ὀρθόδοξος Χριστιανός.
Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καλλιεργεῖ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ συ-
νείδηση καὶ ἁπαλαίνει τὴν παιδικὴ ψυχή, βοηθάει τὸ παιδὶ νὰ ἀγαπήσει 

τὸν συνάνθρωπό του.
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Βρισκόμαστε σὲ ἑορταστικὴ 
περίοδο, καὶ συνηθίζεται 
νὰ δίδονται δῶρα.  Ἡ 

ἀνταλλαγὴ δώρων εἶναι μιὰ 
ἱεροτελεστία γεμάτη συμβο-
λισμούς, καὶ τὸ πνεῦμα τῶν 
ἡμερῶν ἐπιτρέπει νὰ τὰ προσφέ-
ρουμε χωρὶς πολλοὺς ὅρους.  
Ἡ προσφορὰ δώρων εἶναι μιὰ 
κίνηση ποὺ δηλώνει ἀγάπη, 
εὐγνωμοσύνη καὶ ἀναγνώριση, 
ἰσχυροποιεῖ τοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν 
οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους καὶ 
εἶναι κάτι ποὺ δὲν γίνεται κάθε 
ἡμέρα.

Ἀπὸ παλιά, τὸ χάρισμα τῶν 
δώρων ἦταν θέμα ἔρευνας τῆς 
ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς. Ψυ-
χολόγοι, ἀνθρωπολόγοι, οἰκο-
νομολόγοι καὶ πωληταὶ δώρων 
ἀσχολοῦνται μὲ αὐτά.

Οἱ ψυχολόγοι δηλώνουν ὅτι 
συχνὰ αὐτὸς ποὺ δίνει μᾶλλον, 
παρὰ αὐτὸς ποὺ παίρνει τὸ δῶρο, 
ἔχει τὴ μεγαλύτερη χαρὰ καὶ τὸ 
μεγαλύτερο ψυχικὸ ὄφελος.

Λόγῳ τῆς κρίσεως, ὅμως, 
πολλοὶ σκέπτονται νὰ περιορί-
σουν τὰ ἔξοδα τώρα στὶς γιορτές.  

Ἀλλὰ οἱ ψυχολόγοι δηλώνουν 
ὅτι ἡ κατάργηση τῆς ἀνταλλαγῆς 
δώρων μὲ τοὺς ἀγαπημένους 
δὲν θὰ εἶναι ἡ καλύτερη ἐπι-
λογή, διότι οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
ἀρνοῦνται νὰ λάβουν ἢ νὰ κά-

νουν δῶρα στὶς γιορτὲς χάνουν 
ἕνα σημαντικὸ σύνδεσμο μὲ τὴν 
οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους τους.

Τὸ δῶρο δείχνει ὅτι αὐτὸς 
ποὺ τὸ κάνει σκέφτεται τὸν φί-

λο του, τί τοῦ ἀρέσει, τί θὰ τὸν 
εὐχαριστήσει, καὶ διαθέτει χρόνο 
καὶ χρήματα νὰ τοῦ τὸ πάρει.

Ἡ κοινωνικὴ ἀξία τοῦ «δοσί-
ματος» ἔχει ἀναγνωρισθεῖ στὴν 
ἀνθρώπινη ἱστορία.  Ἡ ἑρμηνεία 

ποικίλλει, ἀνάλογα μὲ τὴν κουλ-
τούρα τοῦ ἀνθρώπου.

Πολλοὶ χαρακτηρίζονται ὄχι 
ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἔχουν, ἀλλὰ ἀπ’ 
αὐτὰ ποὺ δίνουν.

Στὴν ἐκλογὴ τοῦ δώρου, ἔχει 
παρατηρηθεῖ ἀπὸ ψυχολόγους 
ὅτι ὁ ἄνδρας συνήθως ἀνησυχεῖ 
γιὰ τὴν πρακτικότητα καὶ γιὰ τὴν 
τιμὴ τοῦ δώρου ποὺ λαμβάνει ἢ 
δίνει.  Ἐνῷ ἡ γυναίκα ἀσχολεῖται 
περισσότερο μὲ τὴ συναισθημα-
τικὴ σημασία του.

Ἐπειδὴ τώρα, τὰ Χριστούγεν-
να, τὰ παιδιὰ περιμένουν δῶρα 
ἀπὸ τοὺς γονεῖς, τὸν  Ἅη-Βασίλη 
καὶ τοὺς φίλους, ἂς δοῦμε πῶς 
τὰ περιμένουν.

Στὸ παιδὶ ἔχει μεγάλη ἀξία ἡ 

Ἕνα παιδὶ εἶναι λογικὸ νὰ ζητᾷ ὅ,τι τοῦ ἀρέσει, 
ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ τὸ 

ἀποκτήσει. Εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ ἐκπαιδεύουμε 
νὰ μάθει νὰ ἐκτιμᾷ ὅ,τι τοῦ προσφέρεται.

 Ἕνα παιδὶ ποὺ κατακλύζεται ἀπὸ πολλὰ 
δῶρα χάνει τὸ ἐνδιαφέρον του γι’ αὐτά, ἀφοῦ 
δὲν προλαβαίνει νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτὰ ποὺ 
ἔχει, καὶ τὰ βαριέται. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ 

μὴν τὰ ἐκτιμᾷ, καὶ ὁ γονιὸς τότε ἀπογοητεύεται. K
K

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἡ σημασία  
τῶν δώρων

218

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

εμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

εμ
βρ

ιο
ς
 2

0
1

6
 -

 6
1

8



γοητεία τῆς ἀθωότητας, πρᾶγμα 
ποὺ κάνει τὴν ἀξία τοῦ δώρου 
συμβολικὴ καὶ ὄχι οἰκονομική. 
Τὸ παιδὶ χαίρεται κάθε δῶρο 
χωρὶς μέτρο, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ 
τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἀξία του.  Ἡ 
χαρὰ δὲν περιορίζεται μόνο στὴ 
στιγμὴ ποὺ τὸ παίρνει, ἀλλὰ καὶ 
στὸν χρόνο ποὺ τὸ περιμένει.  
Ἡ σημασία τοῦ δώρου σ’ ἕνα 
παιδὶ παίζει σημαντικὸ ρόλο 
στὴν ὑγιῆ νοητική, ψυχικὴ καὶ 
συναισθηματική του ἀνάπτυξη. 
Τὸ δῶρο γιὰ ἕνα παιδὶ εἶναι τὶς 
περισσότερες φορὲς μιὰ κίνηση 
προσφορᾶς γιὰ μιὰ ἐπιτυχία του 
ἢ κάποια καλὴ συμπεριφορὰ ἢ 
πράξη του.

Τὸ δῶρο γιὰ τὸ παιδὶ μπο-
ρεῖ νὰ ἑστιάζει στὴ διασκέδαση 
ἢ στὴ γνώση ἢ καὶ στὴν τέχνη.  
Ἡ ἐπιλογὴ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς 
προτεραιότητες τῆς οἰκογένειας, 
καὶ ὅ,τι ἐπιλέξουμε ἔχει σχέση 
μὲ τὴν ἡλικία του, τὴ νοητική 
του ἀνάπτυξη καὶ τὶς ἰδιαίτερες 
ἱκανότητές του. Τὰ δῶρα ποὺ 
προβάλλουν τὴν ἐπιθετικότητα 
καλύτερα νὰ ἀποφεύγονται.

Ἕνα παιδὶ εἶναι λογικὸ νὰ 
ζητᾷ ὅ,τι τοῦ ἀρέσει, ἀλλὰ αὐτὸ 
δὲν σημαίνει ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ 
τὸ ἀποκτήσει. Εἶναι σημαντικὸ 
νὰ τὸ ἐκπαιδεύουμε νὰ μάθει 
νὰ ἐκτιμᾷ ὅ,τι τοῦ προσφέρεται.

Ἕνα παιδὶ ποὺ κατακλύζεται 
ἀπὸ πολλὰ δῶρα χάνει τὸ ἐνδι-
αφέρον του γι’ αὐτά, ἀφοῦ δὲν 
προλαβαίνει νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ 
αὐτὰ ποὺ ἔχει, καὶ τὰ βαριέται. 
Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ μὴν τὰ 
ἐκτιμᾷ, καὶ ὁ γονιὸς τότε ἀπο-
γοητεύεται. Καλὸ εἶναι τὸ παιδὶ 
νὰ μάθει νὰ δίνει ὅσα ἔχει βαρε-
θεῖ καὶ σὲ ἄλλα παιδιά, ποὺ δὲν 

ἔχουν καὶ πολὺ τὰ λαχταροῦν.  
Ἡ ὡρίμανση γιὰ τὸ παιδὶ ἔρχεται, 
ὅταν νιώσει ὅτι δὲν μπορεῖ τὰ 
πάντα νὰ περιστρέφονται γύρω 
ἀπὸ αὐτό.

Τὸ παιδὶ ποὺ παίρνει πολλὰ 

δῶρα μαθαίνει νὰ ἀδιαφορεῖ καὶ 
νὰ ἀγνοεῖ τὶς ἀνάγκες τῶν ἄλλων 
καὶ νὰ ἔχει ἐγωιστικὲς συμπερι-
φορές.  Ὅσο πιστεύει ὅτι μπο-
ρεῖ νὰ ἔχει ὅ,τι ζητήσει, τόσο τὸ 
χειρότερο, διότι αὐτὸ δὲν θὰ τὸ 
βοηθήσει στὴν ἐξέλιξή του.

Μιὰ κατηγορία γονιῶν ἐπιλέ-
γει τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα δῶρα, 
ὡς ἀπόδειξη μεγάλης ἀγάπης.  
Ἴσως μὲ αὐτὴ τὴν ἐκλογὴ νὰ 
βγαίνουν αἰσθήματα ἐνοχῆς, 
διότι ὁ χρόνος παρουσίας τοῦ 
πατέρα στὸ σπίτι ἔχει μειωθεῖ 
στὶς μέρες μας.  Ἴσως πάλι ὁ γο-
νιὸς νὰ θέλει νὰ νιώσει τὸ παιδί 
του ἰσότιμο μὲ τὰ ἄλλα παιδιά, 
καὶ νὰ πέσει στὴν παγίδα τῶν 

προτύπων ποὺ ἡ καταναλωτικὴ 
κοινωνία προβάλλει. Μπορεῖ, 
ἀκόμα, ἡ ἐπιλογή του νὰ ἀπαντᾷ 
στὶς δικές του ἀνάγκες, μέσα ἀπὸ 
τὰ παιδικά του βιώματα.

Εἶναι σημαντικὸ ὅμως νὰ θυ-

μόμαστε ὅτι τὸ δῶρο εἶναι τὸ μέ-
σον καὶ ὄχι ὁ σκοπός, εἶναι προ-
σφορὰ καὶ ὄχι δικαίωμα, εἶναι 
ἡ σχέση καὶ ὄχι τὸ ἀντικείμενο, 
εἶναι ποιότητα καὶ ὄχι ποσότητα, 
καὶ ἀφορᾷ δύο καὶ ὄχι ἕναν.

Τὸ δῶρο ποὺ προσφέρει ὁ 
γονιὸς τὸ χαρίζει στὸ παιδί του, 
καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀρέσει σ’ 
αὐτό!

Γενικῶς, ἡ προσφορὰ τῶν 
δώρων στοὺς ἄλλους ἐνισχύει 
τὰ αἰσθήματά μας γι’ αὐτοὺς καὶ 
μᾶς κάνει νὰ αἰσθανόμαστε δοτι-
κοὶ καὶ ἀποτελεσματικοί.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Μιὰ κατηγορία γονιῶν ἐπιλέγει τὰ πολλὰ καὶ 
μεγάλα δῶρα, ὡς ἀπόδειξη μεγάλης ἀγάπης.  

Ἴσως μὲ αὐτὴ τὴν ἐκλογὴ νὰ βγαίνουν αἰσθήμα-
τα ἐνοχῆς, διότι ὁ χρόνος παρουσίας τοῦ πατέ-
ρα στὸ σπίτι ἔχει μειωθεῖ στὶς μέρες μας.  Ἴσως 
πάλι ὁ γονιὸς νὰ θέλει νὰ νιώσει τὸ παιδί του 
ἰσότιμο μὲ τὰ ἄλλα παιδιά, καὶ νὰ πέσει στὴν 
παγίδα τῶν προτύπων ποὺ ἡ καταναλωτικὴ 

κοινωνία προβάλλει. Μπορεῖ, ἀκόμα, ἡ ἐπιλο-
γή του νὰ ἀπαντᾷ στὶς δικές του ἀνάγκες, μέσα 

ἀπὸ τὰ παιδικά του βιώματα.
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Τὸ φαινόμενο τοῦ πόνου  
στὴ ζωή μας

Εἰσαγωγή
Ὁ πόνος: Φαινόμενο βιοψυ-

χοκοινωνικὸ καὶ πνευματικό. 
Μυστήριο ἀκατανόητο καὶ ἀνε-
ξήγητο. Ὑπαρξιακό.

Ὁ πόνος εἶναι συνυφασμένος 
μὲ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε 
πόνος εἶναι μοναδικός, ἐξατομι-
κευμένος. Κάθε ἄνθρωπος πονᾷ 
μόνος του, ὁλομόναχος, ἀνά-
μεσα σὲ πλῆθος ἄλλων ἀνθρώ-
πων1.  Ὁ πόνος δημιουργεῖ δυ-
σαρμονία στὸν ὅλο ἄνθρωπο 
καὶ ἐγείρει καίρια ἐρωτήματα γιὰ 
τὴ σημασία του: Γιατί ὁ πόνος σὲ 
μένα; Γιατί ὑποφέρω; Γιατί γεν-
νήθηκα; Οἱ ἄλλοι τρέχουν, βα-
δίζουν, ἐργάζονται, συντηροῦν 
μιὰ οἰκογένεια. Τί συνέβη σὲ 
μένα καὶ βγῆκα στὸ περιθώριο; 
Τί ἔκανα καὶ τώρα ὑποφέρω2;

Γιατί, ἆραγε; Διότι ἁπλού-
στατα ὁ πόνος δὲν κατανοεῖται 
μόνο μὲ τὴ λογικὴ καὶ τὴ γνώ-
ση. Δὲν εἶναι πρόβλημα σὰν τὰ 
ἄλλα.  Ἀνήκει στὴ σφαῖρα τοῦ 
μυστηρίου. Πρέπει νὰ μελετη-
θεῖ μὲ εὐρύτερη προοπτική, μὲ 
θεώρηση τοῦ ἀνώτερου προο-
ρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου3. 

Τὸ νόημα τοῦ πόνου
Στὴν ἀρχαία  Ἑλληνικὴ φι-

λοσοφία, ὁ πόνος ἐθεωρεῖτο 
τιμωρία ἐκ μέρους τῶν θεῶν, 
ὅταν αὐτοὶ ὀργίζονταν. Στὴ χρι-
στιανικὴ ὅμως θρησκεία, σύμ-
φωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὰ 
Πατερικὰ κείμενα, ὁ πόνος καὶ 
ἡ θλίψη ἐπιτρέπονται καὶ παρα-
χωροῦνται ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς παι-
δαγωγικὰ μέσα γιὰ πνευματικὴ 
ἀναστοιχείωση, ἄσκηση ὑπο-
μονῆς, καλλιέργεια τῆς ψυχῆς 
καὶ τελειοποίηση τοῦ ἀνθρώπου 

«εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος 
αὐτοῦ» ( Ἑβρ. ιβ΄ 10) τοῦ Θεοῦ.  
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει 
πρὸς τοὺς Ρωμαίους: « Ἡ θλῖψις 
ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ 
ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ 
ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καται-
σχύνει» (῾Ρωμ., ε΄ 3).  Ὁ Μέγας  
Ἀθανάσιος γράφει: «Αὕτη ἐστὶν 
ἡ μεγάλη ἄσκησις, τὸ ἐν ταῖς νό-
σοις καὶ πόνοις ἐγκαρτερεῖν καὶ 
ὑπομένειν καὶ εὐχαριστηρίους 
ὕμνους ἀναπέμπειν τῷ Θεῷ»4. 
Καὶ ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος παρατηρεῖ: «Καὶ πρὸ τῶν 
μελλόντων, ἐν τῷ παρόντι μέγα 
καρπώσῃ καλὸν ἀπὸ τῆς θλίψε-
ως, τὸ καρτερικὸς καὶ δόκιμος 
γίνεσθαι»5.

Ἔχει γραφεῖ ὅτι ὁ πόνος 
εἶναι σχολὴ ποὺ μορφώνει τὸν 
ἄνθρωπο γιὰ τὴν αἰωνιότητα. 
Δύσκολη ὅμως ἡ μαθητεία 
στὸ σχολεῖο τοῦ πόνου.  Ἀπὸ 
πνευματικὴ ἄποψη, ὁ πόνος 
παρομοιάζεται μὲ ἄροτρο ποὺ 
ὀργώνει τὴ σκληρεμένη γῆ τῆς 
εὔκολης καὶ ἀμέριμνης ζωῆς· 
σμίλη ποὺ φιλοτεχνεῖ τὸ μάρ-
μαρο τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ τὴν κάνει 
ἀριστοτέχνημα· εὐαισθητοποιὸ 
μέσο ποὺ κάνει τὴν ψυχὴ λε-

πτή, ἐπιεικῆ καὶ συμπαθῆ πρὸς 
τὸν πόνο τῶν ἄλλων6.  Ὁ πόνος 
στὴ ζωή μας δίνει εὐκαιρίες γιὰ 
ἡρωισμό7, καταρτίζει ἥρωες τῆς 
ὑπομονῆς καὶ τῆς αὐτοϋπέρβα-
σης8.  Ὁ πόνος ὑπάρχει, γιὰ νὰ 
λειαίνει τὶς λίθινες καρδιές, νὰ 
ταπεινώνει, νὰ φρονηματίζει, νὰ 
δίνει τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς9.  Ἡ 
Γεωργία Κουνάβη γράφει: « Ὁ 
πόνος... ὀργώνει τὰ κατάρριζα 
τῆς καρδιᾶς μας... γιὰ νὰ σω-
θεῖ μέσα ἀπὸ τὸ πυρακτωμένο 
καμίνι του καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴ 
θέωση, στὸν Θεὸ Πατέρα, στὴν 
ὄντως ζωή»10.

Σὲ καμμία, πράγματι, θεολο-
γικὴ καὶ φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ 
κόσμου δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος 
νὰ ἀντλήσει τὰ ὕψιστα διδάγμα-
τα τὰ ὁποῖα ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν κλίνη 
τοῦ πόνου καὶ τῆς ὀδύνης. Οἱ 
μεγαλύτερες ἐπιστροφὲς πρὸς 
τὸν Θεὸ συνδέονται μὲ τὴ θεία 
παιδαγωγία ποὺ ἐκδηλώνεται 
μὲ τὶς ποικίλες θλίψεις καὶ δοκι-
μασίες τῆς ζωῆς11.

Ὁ λαός μας λέγει: Τὸ λιβάνι 
πρέπει νὰ ριχτεῖ στὴ φωτιά, γιὰ 
νὰ ἐλευθερωθεῖ ἡ εὐωδία του. 
Καὶ τὸ σιτάρι πρέπει νὰ συνθλι-
βεῖ, νὰ ἀλεσθεῖ, πρὶν γίνει ψωμί.  

220
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Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
συμβουλεύει: «Καθάρσιον τὴν 
θλῖψιν ἴσθι»12.  Ὁ δὲ Διάδοχος 
Φωτικῆς γράφει: « Ὅν τρόπον 
μὴ θερμανθεὶς ἢ μὴ μαλαχθεὶς ὁ 
κηρὸς ἐπὶ πολὺ οὐ δύναται τὴν 
ἐπιθεμένην αὐτῶ σφραγῖδα δέ-
ξασθαι, οὕτως οὐδὲ ἄνθρωπος, 
ἐὰν  μὴ διὰ πόνων καὶ ἀσθε-
νειῶν δοκιμασθῇ, οὐ δύναται 
χωρῆσαι τῆς τοῦ Θεοῦ ἀρετῆς 
τὴν σφραγῖδα»13.

Αἴτια καὶ ἐπιδράσεις 
τοῦ πόνου  

στὸν ἄνθρωπο
Ὁ πόνος ἀποτελεῖ σημεῖο ὅτι 

κάτι δὲν πηγαίνει καλά. Εἶναι 
ἕνας προστατευτικὸς μηχανι-
σμός, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι παρακι-
νεῖ τὸ ἄτομο νὰ ζητήσει βοήθεια 
γιὰ προβλήματα ὑγείας.  Κινη-
τοποιεῖ καὶ τὴ σωματικὴ καὶ τὴν 
ψυχικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώ-
που. Εἶναι σωματικὸ αἴσθημα 
καὶ ψυχολογικὴ ἀντίδραση πρὸς 
αὐτό.  Ὁ πόνος εἶναι ὑποκειμε-
νικὴ ἐμπειρία14.  Ἡ προσωπικό-
τητα, ἡ πολιτιστικὴ ὑποδομὴ 
τοῦ ἀτόμου καὶ οἱ πεποιθήσεις 
του, ἡ σωματικὴ καὶ ψυχολογι-
κή του προσαρμογή, ἡ ἐντόπιση 
τοῦ πόνου καὶ ἡ ἀντίδραση τῶν 
γύρω ἀνθρώπων, ὅλα ἐπηρεά-
ζουν τὴν προσωπικὴ ἀντίληψη 
καὶ ἀντοχὴ τοῦ πόνου15.

Ὑπάρχει μιὰ ποικιλία πόνων, 
γενικῶν καὶ εἰδικῶν, μικρῶν 
καὶ μεγάλων, δυνατῶν καὶ ἐπί-
πονων. Ὑπάρχει ὁ πόνος τῆς 
μονοτονίας ἢ τῆς ρουτίνας, ἡ 
κοπιαστικὴ ἐπανάληψη ἰδίων 
γεγονότων, ὁ πόνος ὁ προ-
ερχόμενος ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ 
πολιτισμοῦ. Κι ἀκόμη ὁ πόνος 
τοῦ πολέμου, τῆς καταστροφῆς, 
τῆς ἀποτυχίας, τῆς ἀρρώστιας, 
τῆς ὀρφάνειας, τῆς χηρείας, τῆς 
μονώσεως, τῆς ἀνέχειας, τῆς 
κάθε δυστυχίας. Πόνος εἶναι 
καὶ ἡ ἁμαρτία16. Πραγματικό-
τητα ἀποτελεῖ καὶ ὁ πόνος τῆς 
ἀγάπης, ὅπως εἶναι ὁ πόνος τῆς 

μάννας γιὰ τὴν ἀρρώστια ἢ τὴν 
ἀναπηρία ἢ τὸ παραστράτημα ἢ 
τὸν θάνατο τοῦ παιδιοῦ της, τὸ 
πένθος γιὰ τὸν θάνατο ἀγαπη-
μένου προσώπου κ.ἄ.

Πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι τὸ 
αἴσθημα τῆς ψυχικῆς μονώσε-
ως καὶ ἡ κατάθλιψη αὐξάνουν 
τὴν ἔνταση τοῦ πόνου17.  Ἐξάλ-
λου, ὁ ὕπνος, ἡ ἀνάπαυση, ἡ 
ἀπασχόληση, τὰ ἀναλγητικὰ καὶ 
ἀγχολυτικὰ φάρμακα, καθὼς καὶ 
ἡ θεραπεία τῶν παθολογικῶν 
καταστάσεων ποὺ προκαλοῦν 
πόνο, αὐξάνουν τὴν ἀνοχή του.  
Ἐπίσης, τὸ ὅριο ἀνοχῆς τοῦ πό-
νου μπορεῖ νὰ ἀνυψωθεῖ σὲ πε-
ρίπτωση τραυματισμοῦ κατὰ τὴν 
ὑπερένταση ἀθλητικῶν ἀγωνι-
σμάτων ἢ τοῦ πολέμου.  Ἀκόμη, 
ὅταν τὸ ἄτομο διαθέτει ὑψηλὸ 
ἠθικό, ζωντανὴ πίστη καὶ ἐλπίδα 
στὸν Θεό, ἂν προσεύχεται καὶ 
ὑπομένει.  Ὁ πόνος ὑποφέρεται 
μόνο ἐν Χριστῷ.

Ἀντιμετώπιση  
τοῦ πόνου 

 τοῦ ἀρρώστου
Οἱ σκοποὶ τῆς φροντίδας τοῦ 

ἀτόμου μὲ πόνο εἶναι:
–  Ἐλάττωση, ἀνακούφιση καὶ 

ἐξάλειψη τοῦ πόνου.
– Προαγωγὴ τοῦ αἰσθήματος 

ἄνεσης καὶ εὐεξίας.
– Βοήθεια τοῦ ἀρρώστου νὰ 

κατανοήσει τὴν ἐμπειρία τοῦ 
πόνου18.

Γενικὲς ἀρχές:
–  Ἡ ἀνακούφιση τοῦ πόνου 

πρέπει νὰ ἔχει προτεραιότητα 
στὴ φροντίδα τοῦ ἀρρώστου.

– Κάθε σωματικὸς πόνος 
δὲν ἔχει ὀργανικὴ προέλευση. 
Μπορεῖ νὰ προέρχεται καὶ ἀπὸ 
ἄγχος ἢ νὰ ἀποτελεῖ συμβολικὴ 
ἔκφραση ἑνὸς διαπροσωπικοῦ 
προβλήματος. Πάντως, ἡ αἴσθη-
ση τοῦ πόνου εἶναι πραγματικὴ 
καὶ ὡς τέτοια πρέπει νὰ ἀντιμε-
τωπίζεται19.

– Μὴ ἐξωτερίκευση τοῦ πό-

νου δὲν σημαίνει ὅτι αὐτὸς δὲν 
ὑπάρχει20.

–  Ὄχι μόνο τὰ φάρμακα καὶ 
οἱ θεραπεῖες, ἀλλὰ καὶ ἡ προ-
σέγγιση τῶν νοσηλευτῶν, τῶν 
γιατρῶν καὶ τῶν συγγενῶν παίζει 
καθοριστικὸ ρόλο στὴν πρόλη-
ψη καὶ ἐλάττωση τοῦ πόνου21,22.

–  Ἄτομα μὲ τὸ ἴδιο ἐρέθι-
σμα πόνου, π.χ. καρκῖνο ἢ μιὰ 
χειρουργικὴ τομή, μπορεῖ νὰ 
αἰσθάνονται διαφορετικοὺς βαθ-
μοὺς πόνου.

Παρεμβάσεις ἀνακούφισης 
τοῦ πόνου:

–  Ἐκτίμηση τῆς φύσεως τοῦ 
πόνου (ἔνταση, ποιότητα, ἐντό-
πιση, διάρκεια, περιοδικότητα).

– Συμπτώματα ποὺ τὸν συ-
νοδεύουν (ἔμετοι, ζάλη).

–  Ἔχουν ἐπηρεασθεῖ ἡ θερ-
μοκρασία, ἡ ἀναπνοή, ἡ ἀρτη-
ριακὴ πίεση;

– Μέτρα, ὥστε νὰ προλαμ-
βάνεται ἢ νὰ μὴ χειροτερεύει ὁ 
πόνος: συχνὴ ἀλλαγὴ θέσεως 
στὸ κρεβάτι, πρόληψη κατακλί-
σεων, ρυθμιζόμενη ἀναλγησία.

– Ἀπασχόληση τοῦ ἀρρώ-
στου μὲ ὅ,τι τὸν ἐνδιαφέρει.

–  Ἄνετη θερμοκρασία, χα-
μηλὸς φωτισμὸς καὶ καλὸς ἀε-
ρισμὸς στὸ περιβάλλον.

Ἰσχυρὸ μέσο ἀνακούφισης 
τοῦ πόνου εἶναι καὶ ἡ διατήρη-
ση ὑποστηρικτικοῦ διαλόγου 
μὲ τὸν ἄρρωστο καὶ διὰ μέσου 
αὐτοῦ ἡ ἔκφραση ἀποδοχῆς καὶ 
ἀγάπης, ἡ κατανοοῦσα ἀκρόαση 
καὶ ἡ ἑτοιμότητα γιὰ προσφορὰ 
βοήθειας.  Ὁ Παροιμιαστὴς το-
νίζει: «Γλῶσσαι σοφῶν ἰῶνται» 
(ιβ΄ 18). Καὶ μόνο ἡ παρουσία 
τῆς ἀγάπης μας λειτουργεῖ θε-
ραπευτικά.  Ὁ ἅγιος  Ἰωάννης 
ὁ Δαμασκηνὸς τονίζει ὅτι καὶ 
μόνον ἡ ἐπίσκεψη ἀνακουφίζει 
τὸν ἀσθενῆ: «Οὐκ ἔχεις χρήματα, 
ἀλλὰ πόδας ἔχεις, καὶ στόμα, καὶ 
ῥήματα. Εἴσελθε, παρακάλεσον, 
διόρθωσον τὴν ἀθυμίαν, εὐθυ-
μώτερον ποίησον καὶ καρτερικώ-
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τερον... τὸ συναλγεῖν ἱκανὸν πρὸς 
παραμυθίαν»23.

Ἂς προσευχόμεθα, ὅταν πο-
νοῦν οἱ ἀδελφοί μας καὶ ὅταν 
πονᾶμε ἐμεῖς, μὲ πίστη καὶ ἐλπί-
δα νὰ συγκαταβεῖ ὁ Κύριος καὶ 
νὰ μᾶς δώσει ὑπομονή, χάρη 
καὶ θεραπεία.  Ὁ σοφὸς Σειρὰχ 
συμβουλεύει: «Τέκνον, ἐν ἀρρω-
στήματί σου... εὔξαι Κυρίῳ καὶ 
Αὐτὸς ἰάσεταί σε» (38, 9).

Στὴν Καινὴ Διαθήκη διαβά-
ζουμε ἀμέτρητα θαύματα θερα-
πείας ἀσθενῶν. Οἱ Πατέρες τῆς  
Ἐκκλησίας εἶδαν τὸν πόνο καὶ 
τὴν ἀρρώστια μὲ τὸ θεολογικό 
τους βλέμμα ὡς παιδαγωγικὸ 
μέσο καὶ θεία ἐπίσκεψη, ὡς μέ-
σο ἁγιασμοῦ καὶ πνευματικῆς 
ἀρτίωσης τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-
λόγος παρατηρεῖ: « Ἡμῖν καὶ τὸ 
πάσχειν ἔμμισθον, ὅταν διὰ τὸν 
Θεὸν καρτερῶμεν... Καλὸν οὖν 
φάρμακον ἡμῖν, ὅταν ἀδυνατώ-
μεθα, τότε μεμνῆσθαι Θεοῦ καὶ 
τῶν ἐκεῖθεν ἐλπίδων...»24.

Ὁ ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς 
ὑπογραμμίζει: «Δεῖ εὐχαρι-
στοῦντας ὑπομένειν τὴν βουλὴν 
τοῦ Κυρίου· τότε γὰρ ἡμῖν εἰς 
λόγον δευτέρου μαρτυρίου τὸ 
συνεχὲς τῶν νόσων... λογισθή-
σεται»13.

Ἀντὶ ἐπιλόγου
Μελετήσαμε ἤδη πῶς ὁ πό-

νος καὶ ἡ θλίψη μὲ τὶς ποικίλες 
μορφές τους ἀποτελοῦν ζω-
ντανὴ πραγματικότητα τῆς ζωῆς 

μας μὲ ὕψιστον 
σκοπὸ τὴ σωτηρία 
μας.  Ἀναφέραμε 
καὶ μερικὲς ἀρχὲς 
καὶ μεθόδους γιὰ 
τὴν ἀντιμετώπισή 
τους. Θὰ τελειώ-
σουμε μὲ ἁγιοπα-
τερικοὺς καὶ εὐαγ-
γελικοὺς λόγους 
παρηγορίας.

Ὁ ἅγιος  Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσόστο-
μος μᾶς ὑπενθυμί-

ζει: «Οὐδὲ γὰρ ἀεὶ χειμών, οὐδὲ 
ἀεὶ θέρος, οὐκ ἀεὶ κύματα, οὐδὲ 
ἀεὶ γαλήνη, οὐκ ἀεὶ νύξ, οὐδὲ 
ἀεὶ ἐν τῇ θλίψει διὰ παντὸς εὐχα-
ριστῶμεν τῷ Θεῷ»25.

Τὸ ἴδιο τονίζει καὶ ὁ Γ. Βερί-
της μὲ τοὺς ἀκόλουθους στίχους 
ἀπὸ τόν « Ἀναστάσιμό» του:
«Σ’ εὐχαριστῶ, Χριστέ, πολύ, 

ποὺ βάζεις μιὰν ἀνατολὴ
μετὰ ἀπὸ κάθε δύση».

Ὁ Εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης 
στὴν  Ἀποκάλυψη μᾶς βεβαιώ-
νει ὅτι θὰ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν 
δάκρυον ἐκεῖ, στὴν οὐράνια 
πατρίδα (ζ΄ 17) «καὶ ὁ θάνατος 
οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος·  οὔτε 
κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι» 
(κα΄ 4). Καὶ τότε θὰ γευθοῦμε «ἃ 
ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ 
ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώ-
που οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ 
Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν» (Α΄ 
Κορ., β΄ 9).
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Τὸ χαμόγελο-γέλιο στὴ ζωή μας
Τὸ καλοκαίρι ποὺ μᾶς πέ-

ρασε ἐπισκέφθηκα γιὰ πρώτη 
φορὰ τὰ δυτικὰ Ζαγοροχώρια.

Ἡ ἐπίσκεψή μου αὐτὴ ἔγινε 
γιὰ δύο κυρίως λόγους:

Ὁ πρῶτος εἶχε κοινωνικὸ χα-
ρακτῆρα: βαφτίσαμε τὸ τελευ-
ταῖό μου ἐγγονάκι στὸ Πάπιγκο.

Ὁ δεύτερος ἦταν ἀπὸ του-
ριστικὸ ἐνδιαφέρον. Συγκεκρι-
μένα, ἤθελα νὰ γνωρίσω ἀπὸ 
κοντὰ τὰ ὄμορφα καὶ ξακουστὰ 

Ζαγοροχώρια, καὶ εἰδικώτερα νὰ 
περπατήσω καὶ νὰ ἀπολαύσω 
τὶς ὀμορφιὲς τοῦ φαραγγιοῦ τοῦ 
Βίκου.

Τὸ φαράγγι τοῦ Βίκου εἶναι 
μορφολογικὸ δημιούργημα ποὺ 
ἄρχισε νὰ γίνεται πρὶν ἀπὸ 180 
ἑκατομμύρια χρόνια, ὅπως λένε 
οἱ εἰδικοί, καὶ εἶναι ἴσως τὸ μονα-
δικὸ ἐπάνω στὴ γῆ δημιούργημα 
τοῦ εἴδους του. 

Ἡ πρώτη μου στάση ἦταν στὸ 

Μεγάλο Πάπιγκο.  Ὁ πρῶτος 
Ζαγοροχωριανὸς μὲ τὸν ὁποῖο 
συναντήθηκα ἦταν ὁ Γιῶργος Π., 
μόνιμος κάτοικος τοῦ Πάπιγκου 
καὶ ἐπιτυχημένος ἐπαγγελματί-
ας στὸν τουριστικὸ τομέα, ὅπως 
ἔμαθα ἀργότερα.  Ὅταν ἔγινε ἡ 
ἐθιμοτυπικὴ γνωριμία μας, αὐτὴ 
συνοδεύθηκε ἀπὸ μέρους του 
μὲ ἕνα ἐγκάρδιο, εὐγενικό, ἁγνό, 
ἄδολο, φιλικό, ἐντυπωσιακὸ ΧΑ-
ΜΟΓΕΛΟ. Μὰ τί πλατύ, χαρούμε-

νο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ἦταν ἐκεῖνο! Τὸ 
πρόσωπό του ἔμοιαζε σὰν ὁλό-
γιομο, ὁλόφωτο Αὐγουστιάτικο 
φεγγάρι, ἂν καὶ ἦταν καταμεσή-
μερο. Αὐτό του λοιπὸν τὸ πηγαῖο 
χαμόγελο, ὅπως διαπίστωσα στὴ 
συνέχεια, ὁ Γιῶργος Π. τὸ προ-
σφέρει σὲ κάθε ἄνθρωπο, γνω-
στό του ἢ ἄγνωστο, καὶ σὲ κάθε 
συνάντησή του.

Μὲ ἐντυπωσίασε δὲ καὶ ἐμέ-
να τόσο αὐτό του τὸ χαμόγελο, 

ποὺ σκέφτηκα ἀμέσως νὰ ψάξω, 
νὰ βρῶ, νὰ διαβάσω καὶ νὰ κα-
ταγράψω ὅσα περισσότερα μπο-
ρέσω γιὰ τό «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΜΑΣ» ποὺ εἶπαν, ἔγραψαν 
ἢ ἀποφάνθηκαν οἱ ψυχολόγοι 
καὶ οἱ φιλόσοφοι.  Ὅσα μπόρε-
σα καὶ συγκέντρωσα σχετικὰ τὰ 
καταθέτω στὴ συνέχεια:

Τὸ ΧΑΜΟΓΕΛΟ εἶναι ἐξωτερί-
κευση συναισθήματος, ἐνθουσι-
ασμοῦ καὶ χαρᾶς σὲ δεδομένες 
στιγμές.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ, τὸ ΧΑΜΟΓΕ-
ΛΟ εἶναι σύνθετη λέξη, ἀπὸ τὸ 
ἐπίρρημα ΧΑΜΩ καὶ ἀπὸ τὸ ρῆμα 
ΓΕΛΩ. Τὸ ΓΕΛΙΟ, μάλιστα, εἶναι 
προέκταση τοῦ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ.

Λένε μάλιστα οἱ εἰδικοὶ ὅτι 
τὸ ΧΑΜΟΓΕΛΟ καὶ τὸ ΔΑΚΡΥ, 
ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι ἀχώριστο καὶ 
σφιχταγκαλιασμένο ζευγάρι, 
εἶναι καὶ ἐκδηλώσεις μοναδικὲς 
καὶ ἀποκλειστικὲς καὶ προνόμιο 
τοῦ ἰσορροπημένου ἀνθρώπου. 
Βέβαια, στὴ Δημοτικὴ ποίηση 
ἀναφέρεται ὅτι εἰδικὰ τὸ δά-
κρυ εἶναι ἐκδήλωση, ἐκτὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, καὶ τοῦ ἐλαφιοῦ.

Οἱ εἰδικοὶ λοιπὸν λένε ὅτι τὸ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ εἶναι:

1. Μιὰ στροφὴ ποὺ σὲ βγάζει 
σὲ ἴσιο δρόμο.

2. Μιὰ καμπύλη τοῦ στόμα-
τος, ποὺ μπορεῖ νὰ ἰσιώσει ἕνα 
σωρὸ στραβὰ πράγματα.

3. Τὸ κλειδὶ ποὺ ἀνοίγει ὅλες 
τὶς κλειδαριές.

4.  Ἡ λάμψη ποὺ φωτίζει τὰ 
ἑνωμένα χέρια.

5. Γέφυρα ποὺ ρίχνουμε στὴ 
ζωή, γιὰ νὰ ἑνώνει τὰ διεστῶτα.

6. Δὲν κοστίζει τίποτα, ἀξί-
ζει ὅμως πολλὰ καὶ ἀγοράζεται 
πολὺ ἀκριβά.

7.  Ἀπὸ τὰ ὡραιότερα προ-
σόντα ἑνὸς ἀνθρώπου – χρη-

Τὸ ΧΑΜΟΓΕΛΟ εἶναι:
 Μιὰ καμπύλη τοῦ στόματος, ποὺ μπορεῖ νὰ 

ἰσιώσει ἕνα σωρὸ στραβὰ πράγματα. 
Γέφυρα ποὺ ρίχνουμε στὴ ζωή, 

 γιὰ νὰ ἑνώνει τὰ διεστῶτα.
Μιὰ λιακάδα μέσα στὸ σπίτι τὸ καταχείμωνο.
Κανένας δὲν ἔχει τόση ἀνάγκη ἀπὸ αὐτό, ὅση 

ἐκεῖνος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ δώσει  
στοὺς ἄλλους.

Δὲν στοιχίζει τίποτα, πλουτίζει ὅμως αὐτὸς ποὺ 
τὸ παίρνει, χωρὶς νὰ φτωχαίνει  

αὐτὸς ποὺ τὸ δίνει.K

K
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σιμοποιῆστέ το ὅσο γίνεται συ-
χνότερα.

8. Εἶναι μιὰ λιακάδα μέσα 
στὸ σπίτι τὸ καταχείμωνο.

9. Τὸ δειλό, μάλιστα, ποὺ 
στέλνεται στὸν ἀπέναντί σου, 
γυρίζει ξανὰ σ’ ἐσένα πλατὺ κι 
ἐγκάρδιο.

10.  Ἡ πηγὴ τοῦ νεροῦ, τὸ 
δροσερό, χαρωπό, ζωογόνο καὶ 
εὐλογημένο χαμόγελο τῆς γῆς 
στοὺς ἀνθρώπους.

11. Κανένας δὲν ἔχει τόση 
ἀνάγκη ἀπὸ αὐτό, ὅση ἐκεῖνος 
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ δώσει 
στοὺς ἄλλους.

12. Εἶναι ἡ μελῳδία τῆς 
ψυχῆς.

13. Τῶν παιδιῶν, μάλιστα, 
εἶναι ὁ καθημερινὸς ἥλιος μέσα 
στὸ σπίτι.

14.  Ἡ πιὸ χαμένη μέρα τῆς 
ζωῆς μας εἶναι ἐκείνη ποὺ δὲν 
γελάσαμε.

15. Τὸ χαμόγελο εἶναι τὸ 
φθηνότερο καὶ ἀποτελεσματι-
κώτερο φάρμακο γιὰ ὅλες τὶς 
ἀρρώστιες.

16. Εἶναι θεῖο δῶρο.
17. Εἶναι τὸ ἑλιξίριο καὶ 

κλειδὶ γιὰ ὅλες τὶς ἐπιτυχίες.
18. Δὲν στοιχίζει τίποτα, 

πλουτίζει ὅμως αὐτὸς ποὺ τὸ 
παίρνει, χωρὶς νὰ φτωχαίνει 
αὐτὸς ποὺ τὸ δίνει.

19. Στὴ ζωή μας γενικὰ ἰσχύει 
αὐτὸ ποὺ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ πο-

ζάρισμα στὴ φωτογραφικὴ μη-
χανή: πετυχαίνουμε καλύτερα 
ἀποτελέσματα, ἂν χαμογελᾶμε.

Ὅλα τὰ παραπάνω ἀναφέρο-
νται βέβαια στὸ ἁγνὸ καὶ ἄδολο 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ, καὶ ὄχι στὸ εἰρωνι-
κό, τὸ ἐχθρικὸ καὶ φαρμακερό.

Ψάχνοντας λοιπὸν σὲ σημει-
ώσεις μου, ἀποκόμματα περι-
οδικῶν καὶ ἐφημερίδων, σὲ βι-
βλία καὶ ἰδίως στὴ Μυθολογία, 
βρῆκα καὶ μερικὰ ἀπίστευτα καὶ 
ὅμως ἀληθινά:

1. ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ: Εἶναι 
ἀρχαία παροιμιακὴ φράση, ποὺ 
προῆλθε ἀπὸ μιὰ πέτρα κοντὰ 
στὴν  Ἐλευσίνα, πάνω στὴν 
ὁποία ἡ θεὰ Δήμητρα θρηνοῦσε 
τὴν ἁρπαγὴ τῆς κόρης της Περ-
σεφόνης ἀπὸ τὸν θεὸ τοῦ  Ἅδη 
Πλούτωνα.  Ἡ φράση λέγεται, 
ὅταν προκαλεῖται λύπη γιὰ τὸν 
χαμὸ προσώπων ἢ πραγμάτων.

2.  Ὁ Πρωτέας, θεότητα τῆς 
θάλασσας, ποτὲ δὲν γέλασε, 
ἀλλὰ οὔτε καὶ ἔκλαψε μετὰ τὸν 
χαμὸ τῶν παιδιῶν του.

3.  Ὁ  Ἰησοῦς Χριστὸς ποτὲ 
δὲν γέλασε, ὅμως ἔκλαψε.

4.  Ὁ Λάζαρος μετὰ τὴν ἀνά-
στασή του ποτὲ δὲν γέλασε, 
παρὰ μόνο μία φορά, καὶ εἰρω-
νικὰ μάλιστα, ὅταν εἶδε κάποιον 
νὰ κλέβει μιὰ πήλινη στάμνα.

5. Κατὰ τοὺς ἱστορικούς, ἐπί-
σης, οἱ δικτάτορες ποτὲ δὲν γε-
λοῦσαν οὔτε ἔκλαιγαν. Μάλιστα 

ὁ Στάλιν εἶχε τὸ παρατσούκλι  
« Ἀγέλαστος», ὅπως σημειώνει 
στὰ ἀπομνημονεύματά του ὁ 
Στρατάρχης Ζούκωφ.

Ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ μεγάλοι 
δημοκρατικοὶ κυβερνῆτες ἦταν 
ἀγέλαστοι. Μία ἀπὸ αὐτοὺς 
λέγεται ὅτι ἦταν καὶ ἡ πρωθυ-
πουργὸς τῆς  Ἀγγλίας Θάτσερ.

Τέλος, ὁ θυμόσοφος λαός 
μας παραγγέλλει: Μὴν ἐμπιστεύ-
εσαι κάποιον ποὺ δὲν ξέρει νὰ 
χαμογελᾷ, ἀλλὰ καὶ κανέναν 
ποὺ χαμογελᾷ ὅλη τὴν ὥρα.

Αὐτό μου τὸ μικροδοκίμιο τὸ ἀφιερώνω:
α) Στὸν Γιῶργο Π., ποὺ μοῦ ἔδωσε τὴν 

ἔμπνευση, γιὰ νὰ τὸ γράψω. Φίλε 
μου Γιῶργο, τὸ τονίζω γιὰ μία ἀκό-
μη φορά, τὸ ΧΑΜΟΓΕΛΟ σου εἶναι 
τὸ πιὸ σπουδαῖο, τὸ πιὸ ὡραῖο καὶ 
τὸ πιὸ πολύτιμο στολίδι ἀπὸ κάθε τι 
ἄλλο ποὺ φορᾷς. Πρόσεχε ποτὲ νὰ 
μὴν τὸ βγάλεις ἀπὸ πάνω σου.

β) Στὴν ἐξαιρετική, δυναμικὴ καὶ ὑπέ-
ροχη τριάδα Νίκη, Γιάννη καὶ Σύνη, 
μὲ τὴν ὁποία συνοδοιπορήσαμε γιὰ 
ἕξι ὧρες καὶ ἀπολαύσαμε τὶς ὀμορ-
φιὲς τοῦ φαραγγιοῦ τοῦ Βίκου, καὶ 
τοὺς εὔχομαι νὰ κάνουν καὶ ἄλλες 
δυναμικὲς πορεῖες στὰ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ὑπέροχα βιουνὰ καὶ τοπία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣ. ΚΟΥΡΤΗΣ
Διάκονος τοῦ Δάσους 

καὶ τοῦ Βουνοῦ

224

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

εμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

εμ
βρ

ιο
ς
 2

0
1

6
 -

 6
1

8



Ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι τὸ θέ-
μα μας, καὶ τὸ περιοδικό 
μας ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ 

σὲ αὐτὸ σὲ προηγούμενο φετινό 
του τεῦχος [Γιάννης Κ. Τσέντος, 
«2016:  Ἔτος  Ἀριστοτέλη»,  Ὁ 
Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος 616  
( Ἰούλιος-Αὔγουστος 2016), 
σελ. 143-148].  Ἀλλὰ εἶναι ἀτέ-
λειωτα αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ 
γραφοῦν γι’ αὐτὸν τὸν μονα-
δικὸ φιλόσοφο.

Τὸ 2016 ὁρίστηκε ἀπὸ τὴν 
UNESCO νὰ εἶναι « Ἔτος  Ἀρι-
στοτέλη», γιὰ νὰ τιμηθεῖ ὁ  
Ἕλληνας φιλόσοφος.  Ὁ παγκό-
σμιος πολιτιστικὸς ὀργανισμὸς 
ποὺ προστατεύει τὴν παγκόσμια 
κληρονομιὰ πῆρε αὐτὴ τὴν ἀπό-
φαση, καὶ ἤδη ἔγιναν ἐκδηλώ-
σεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Γιατὶ ὁ  
Ἀριστοτέλης ἀνήκει σὲ ὅλους, 
εἶναι ἡ βάση τοῦ σημερινοῦ δυ-
τικοῦ πολιτισμοῦ, καὶ ὄχι μάνο 
ἡ βάση, ἀλλὰ καὶ εἶναι, ἐδῶ καὶ 
2400 χρόνια, καὶ παραμένει τό-
σο σύγχρονος!

Ὁ  Ἀριστοτέλης (384-322 
π.Χ.) κατάγεται ἀπὸ τὰ Στάγει-

ρα τῆς Μακεδονίας, γι’ αὐτὸ καὶ 
εἶναι γνωστὸς ὡς  Ἀριστοτέλης 
ὁ Σταγειρίτης. Εἶναι φυσικὸ νὰ 
τὸν τιμήσουν στὴ Θεσσαλονίκη. 
Στὸ  Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
ἔγιναν οἱ μεγαλύτερες ἐκδηλώ-
σεις, ποὺ συγκέντρωσαν 250 
ἐπιστήμονες ἀπὸ 40 χῶρες 
(Καθημερινή, 5  Ἰουνίου 2016).

Ὁ  Ἀριστοτέλης ἦταν μα-
θητὴς τοῦ Πλάτωνα, τὸν ὁποῖο 
ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα, ἀλλὰ αὐτὸ 
δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ διαφορο-
ποιηθεῖ ἀπὸ αὐτὸν σὲ ὁρισμέ-
να θέματα.  Ἔλεγε: «Φίλος μὲν 
Πλάτων, φιλτάτη δ’ ἀλήθεια».  
Ἔτσι, ὁ  Ἀριστοτέλης ἵδρυσε 
τὴ δική του σχολή, τὸ Λύκειο. 
Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ λέξη χρησι-
μοποιοῦμε καὶ σήμερα, γιὰ νὰ 
δηλώσουμε μέρος τῆς Δευτερο-
βάθμιας  Ἐκπαίδευσης, βαθμί-
δα τοῦ σχολείου ἀνάμεσα στὴν 
Κατωτέρα καὶ τὴν  Ἀνωτέρα  
Ἐκπαίδευση. Σὲ αὐτὸ διδάσκο-
νται ὅλες οἱ ἐπιστῆμες: μαθημα-
τικά, φυσική, χημεία, ζῳολογία, 
ἀστρονομία κ.ἄ. Τὴν ἴδια λέξη 
χρησιμοποιοῦν καὶ οἱ ξένοι.

Ὁ Φίλιππος, βασιλιὰς τῆς 
Μακεδονίας, διάλεξε γιὰ παι-
δαγωγὸ τοῦ γιοῦ του  Ἀλέξαν-
δρου τὸν  Ἀριστοτέλη.  Ἔλεγε 
ὁ  Ἀλέξανδρος: « Ἀπὸ τὸν πα-
τέρα μου πῆρα τὸ ζῆν, καὶ ἀπὸ 
τὸν δάσκαλό μου τὸ εὖ ζῆν».  
Ὁ  Ἀριστοτέλης τοῦ δίδαξε τὸν  
Ὅμηρο, τὸν μεγαλύτερο ποιητή, 
καὶ ἡ σοφία τοῦ  Ὁμήρου ἐπέ-
δρασε στὸν  Ἀλέξανδρο.

Μετὰ τὸν χρησμὸ ποὺ πῆρε 
ἀπὸ τὴν Πυθία, « Ἀνίκητος εἶ, ὦ 
παῖ», ὁ  Ἀλέξανδρος ποτέ του 
δὲν ἡττήθηκε.  Ἀφοῦ ἵδρυσε 
τὴν  Ἀλεξάνδρεια στὴν Αἴγυ-
πτο, προχώρησε τὴν ἐκστρατεία 
του στὴν Περσία. Προχωροῦσε 
ἀκάθεκτος, μόνο μὲ νίκες.  Ἦταν 
ἀγαπητὸς στοὺς συμπολεμιστές 
του, γιατὶ ἦταν δίκαιος ἀπέναντί 
τους. Τὸν ἀγάπησαν ἐπίσης καὶ 
οἱ λαοὶ ποὺ κατάκτησε, καὶ μέ-
χρι σήμερα ἐκεῖνοι οἱ λαοὶ τὸν 
θυμοῦνται εὐχάριστα, γιατὶ δὲν 
ἦταν ρατσιστής. Δὲν ἐκδικήθη-
κε τοὺς λαοὺς ποὺ κατέκτησε. 
Παρακινοῦσε τοὺς στρατηγούς 
του νὰ νυμφευθοῦν Περσίδες, 

Ἀριστοτέλης
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πρᾶγμα ποὺ ἔκανε καὶ ὁ ἴδιος.  
Ὁ «ὅρκος» του εἶναι ἕνας ἀντι-
ρατσιστικὸς ὕμνος γιὰ τὴ φιλία 
τῶν λαῶν.

Πλῆθος ἐπιστημόνων ἀκο-
λουθοῦσε τοὺς μαχητές, καὶ 
ὁ  Ἀριστοτέλης ἐλάμβανε ἀπὸ 

τοὺς ἀπεσταλμένους του διά-
φορα εὑρήματα, ποὺ αὐτοὶ 
συνέλεγαν. Οἱ φιλόσοφοι 
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἦταν πανε-
πιστήμονες, μελετοῦσαν φυσι-
κή, χημεία, γεωλογία, ἰατρική, 
ἀστρονομία κ.ἄ. Οἱ θετικὲς 
ἐπιστῆμες δὲν ἦταν χωρισμένες 
ἀπὸ τὴ φιλοσοφία.  Ἡ ρήξη ἔγι-
νε πολὺ ἀργότερα, περίπου τὸν 
18ο αἰῶνα μ.Χ.  Ἡ φιλοσοφία 
γεννήθηκε ἀπὸ τὴν περιέργεια, 
τὸν θαυμασμό, τὴ διάθεση τοῦ 
ἀνθρώπου νὰ γνωρίσει.  Ἡ λέ-
ξη ἐπίσταμαι σημαίνει γνωρίζω, 
ἄρα ἐπιστήμη σημαίνει γνώση. 
Καὶ πέρα ἀπὸ τὴ φυσικὴ γνώση 
εἶναι ἡ μεταφυσική. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἡ Χριστιανικὴ  Ἐκκλησία, ἀργό-
τερα, ἀναγνώρισε αὐτοὺς τοὺς 
φιλοσόφους.

Στὸν  Ἀριστοτέλη ὀφείλουμε 
τὴ δομὴ τοῦ λόγου.  Ὁ  Ἀρι-
στοτέλης ἀσχολήθηκε μὲ τὸ 
συντακτικό, τὴ γραμματική, 
ἔβαλε κανόνες ποὺ ἐκφράζουν 
τὴ σκέψη, τὸν νοῦ, τὸν λόγο.  Ὁ 

Εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης ἀρχίζει 
τὸ Εὐαγγέλιό του γράφοντας:  
« Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος... καὶ Θεὸς 
ἦν ὁ Λόγος». Εἶναι ἡ ἐπικοινω-
νία τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἄνθρωπο.  
Ἕτοιμη βρῆκαν οἱ Εὐαγγελιστὲς 
τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιὰ νὰ 

ἐκφράσουν τά «ἀνεκλάλητα ρή-
ματα». Καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ 
ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὁ Γρηγό-
ριος ὁ Ναζιανζηνός, οἱ μεγάλοι 
αὐτοὶ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας, 
πῆγαν στὴν  Ἀθήνα νὰ σπουδά-
σουν (4ος αἰ. μ.Χ.).  Ἤθελαν νὰ 
στερεώσουν, μὲ καθαρότητα, 
τὸ δόγμα.

Κατὰ τὸν Μεσαίωνα, στὴ Δύ-
ση, κυρίως, γιὰ περίπου χίλια 
χρόνια, ὁ  Ἀριστοτέλης θεωρεῖτο 
ὁ ἕνας, ὁ μοναδικός, ὁ τέλειος 
φιλόσοφος καὶ ἐπιστήμων. Σή-
μερα εἶναι τόσο σύγχρονος, 
ὥστε θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς 
ὁ κορυφαῖος στοχαστὴς τοῦ 
κόσμου (Σχολὴ Μ.Ι.Τ.). Εἶναι ὁ 
πατέρας τῆς σύγχρονης σκέψης, 
τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης.  Ὅλο 
καὶ περισσότεροι μελετοῦν τὸ 
τεράστιο ἔργο του.

Τὸ καταπληκτικὸ εἶναι ὅτι 
ὁ  Ἀριστοτέλης θεμελίωσε τὴ 
βιολογία, λέγει ὁ Παλεγκρέν, 
Καθηγητὴς στὸ C.N.R.S. (Centre 
National de Recherches Scien-

tifiques) τῆς Γαλλίας. Τὸ 25% 
τοῦ διασωθέντος ἀριστοτελικοῦ 
ἔργου ἀναφέρεται στὴ βιολο-
γία, μὲ 22 πραγματεῖες: ζῷα, 
ἔμβρυα, ὅλα ἀναλύονται!

Οἱ σύγχρονοι βιολόγοι, γε-
νετιστές, φυσικοί, μηχανικοί, 
ἀστρονόμοι, ὑποκλίνονται στὸ 
ἀριστοτελικὸ ἔργο, ποὺ εἶναι 
τόσο πολύτιμο στὸν σύγχρονο 
ἐπιστημονικὸ κόσμο.

«Πολιτικὸν ζῷον ὁ ἄνθρω-
πος», εἶπε ὁ  Ἀριστοτέλης. Αὐτὸ 
ἀφορᾷ τὴ δημοκρατία. Δηλαδή, 
ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπὸ τὴ φύση 
του προορισμένος νὰ ζεῖ στήν 
«πόλη», μὲ ἄλλους ἀνθρώ-
πους, καὶ νὰ ὑπακούει στοὺς 
νόμους, ποὺ ἀφοροῦν τὴ ζωὴ 
ὅλων. Οἱ νόμοι ἀφοροῦν τό «εὖ 
ζῆν» τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὅλοι 
πρέπει νὰ συμβάλλουν σ’ αὐτὸ 
τὸν σκοπό.  Ἄρα, «δημοκρατία» 
εἶναι οἱ ἀποφάσεις ἀπὸ ὅλους 
γιὰ τὸ καλὸ ὅλων.  Αὐτὸ ἦταν 
ἡ «ἄμεση δημοκρατία» (σήμερα 
ἔχουμε «δημοκρατία δι’ ἀντι-
προσώπων», γιατὶ οἱ συνθῆκες 
ἄλλαξαν).  Ὅλοι ἔπρεπε νὰ 
λαμβάνουν μέρος στὰ κοινά, εἰ 
δ’ ἄλλως ἦταν «ἰδιῶτες», δη-
λαδὴ ἀδιάφοροι, δηλαδὴ κακοὶ 
πολῖτες.

Οἱ ἄνθρωποι διψοῦν γιὰ 
γνώση, ἀλλὰ δὲν κάνουν 
τὸν κόπο νὰ τὴ ζητήσουν.  
Ἀρκοῦνται σὲ ἐπιφανειακή, 
ἀτομικὴ μάθηση, γιὰ ἴδιο ὄφε-
λος.  Ἡ ἐκλογὴ ἀνθρώπων μὲ 
ἀρετὴ θέλει γνώση, κρίση καὶ 
προσφορά, γιὰ νὰ λειτουργήσει 
ἡ «πολιτεία» σωστὰ γιὰ ὅλους. 
Οἱ περισσότεροι εἶναι «ἰδιῶτες», 
δηλαδὴ ἀδιάφοροι ὡς πρὸς τὰ 
κοινά.  Ἔτσι δικαιώνεται ὁ  Ἀπό-
στολος Παῦλος, ποὺ λέει: « Ὅς 
μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει».

Ποῦ ὅμως νὰ βρεῖ κανεὶς τὴ 
Γνώση; Μά, φυσικά, στὸν νό-
μο τοῦ Θεοῦ, ποὺ διδάσκει γιὰ 
ὅλους τὴν ἀγάπη.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Κατὰ τὸν Μεσαίωνα, στὴ Δύση, κυρίως, γιὰ 
περίπου χίλια χρόνια, ὁ  Ἀριστοτέλης θεωρεῖτο 
ὁ ἕνας, ὁ μοναδικός, ὁ τέλειος φιλόσοφος καὶ 

ἐπιστήμων. Σήμερα εἶναι τόσο σύγχρονος, ὥστε 
θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς ὁ κορυφαῖος στοχαστὴς 
τοῦ κόσμου (Σχολὴ Μ.Ι.Τ.). Εἶναι ὁ πατέρας τῆς 
σύγχρονης σκέψης, τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης.  
Ὅλο καὶ περισσότεροι μελετοῦν τὸ τεράστιο 

ἔργο του.K
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Ἡ ἀμφιβολία εἶναι κυρίως 
ἐσωτερικὴ ὑπόθεση, ποὺ ἴσως 
νὰ μὴν ἐκφραστεῖ ποτέ. Εἶναι 
κυρίως ἐσωτερικὸ βάσανο, ποὺ 
μπορεῖ νὰ βρίσκεται μέσα μας 
γιὰ πολλὰ χρόνια.  Ὅμως προ-
ϋποθέτει ἄνθρωπο μὲ κρίση, μὲ 
προβληματισμό, ψυχὴ ἄγρυπνη 
καὶ φύση ἀνήσυχη.

Τὴν ἀμφιβολία ὡς δύναμη 
τοῦ πνεύματος πρῶτος κατανό-
ησε ὁ Σωκράτης, ποὺ δὲν ἔκανε 
τίποτε ἄλλο, κατὰ τὴν ἔκφραση 
ἑνὸς μαθητῆ του, παρὰ νὰ ἀπο-
ρεῖ συνεχῶς καὶ νὰ κάνει τοὺς 

ἄλλους νὰ ἀποροῦν, διεγείρο-
ντας τὸ πνεῦμά τους νὰ στρέφε-
ται σὲ νέες ἀναζητήσεις.

Ἡ ἀμφιβολία εἶναι γιὰ τὸ 
ἀνθρώπινο πνεῦμα ὅ,τι οἱ 
πνεύμονες γιὰ τὸ αἷμα. Εἶναι τὸ 
φίλτρο μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο περ-

νοῦν οἱ γνώσεις καὶ καθαρίζουν. 
Χάρη σ’ αὐτὴν ἀπορρίπτεται ἡ 
σκουριὰ τῶν παλαιωμένων γνώ-
σεων, αὐτὴ καθαρίζει τὸν νοῦ, 
φρεσκάρει τὸν νοῦ. Καταπολεμᾷ 
τὴν πνευματικὴ αὐτάρκεια, ποὺ 
δίνει στοὺς ἡμιμαθεῖς τὴ βεβαι-
ότητα ὅτι τὰ ξέρουν ὅλα, καὶ 
ὅ,τι δὲν ξέρουν τοὺς φαίνεται 
περιττὸ ἢ λανθασμένο, καὶ στὴ 
μεγάλη μᾶζα μιὰ εὐκολοχώνευ-
τη πνευματικὴ τροφή.

Ἡ ἀμφιβολία δὲν ἀφήνει τὸ 
πνεῦμα νὰ ναρκωθεῖ μέσα σὲ 
μιὰ ἀποπνικτικὴ περιρρέουσα 

ἀτμόσφαιρα, ὅπως συνέβη στὸν 
Μεσαίωνα, ὅπου τὸ πνεῦμα 
ἦταν ὑπόδουλο σὲ πνευματικὲς 
αὐθεντίες.

Ἡ ἀμφιβολία λυτρώνει τὴ 
σκέψη ἀπὸ πνευματικὰ ταμπού. 
Εἶναι ἔκφραση ἐλεύθερου καὶ 

ἀδέσμευτου συλλογισμοῦ. Καί 
«ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται, 
συλλογᾶται καλά», λέει ὁ με-
γάλος Βελεστινλῆς.  Ἡ ἀμφι-
βολία δὲν ἀφήνει τὸ πνεῦμα 
νὰ ἀρκεστεῖ μέσα στὰ γνωστὰ 
στενὰ πλαίσια, νὰ λιμνάσει καὶ 
νὰ ἀποχαυνωθεῖ· ὅσο ἡ ζωὴ 
προχωρεῖ, ὁ προβληματισμὸς 
βαδίζει μὲ νέα δεδομένα.

Ὅπου λοιπὸν ὑπάρχει ἀμφι-
βολία, ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ ἔρευνα, 
καὶ ὅπου ὑπάρχει ἔρευνα, ἐκεῖ 
θὰ ὑπάρχει καὶ συνεχὴς ἐξέλιξη.

Ὁ σπουδαῖος Γάλλος φι-
λόσοφος Καρτέσιος ἔγραψε:  
« Ἀμφιβάλλω, ἄρα σκέπτομαι· 
σκέπτομαι, ἄρα ὑπάρχω». Πράγ-
ματι, ἡ ἀμφιβολία εἶναι ὑπαρ-
ξιακὴ ἀνάγκη γιὰ τοὺς ἀνθρώ-
πους τοῦ πνεύματος.  Ἐφ’ ὅσον 
ἀμφιβάλλουν, σκέπτονται, καὶ 
ἐφ’ ὅσον σκέπτονται, ὑπάρχουν 
ὡς πραγματικὲς ὀντότητες.

Ὁ Μπρὲχτ μᾶς λέει: «Εὐλογη-
μένη νὰ εἶναι ἡ ἀμφιβολία. Μὰ 
ἀπ’ ὅλες τὶς ἀμφιβολίες ἡ ὀμορ-
φότερη εἶναι, σὰν οἱ φοβισμέ-
νοι κι ἀδύναμοι σηκώνουν τὸ 
κεφάλι καὶ παύουν νὰ πιστεύουν 
στῶν τυράννων τὴ δύναμη».

Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως καὶ τὸν 
Φραγκλῖνο Ροῦσβελτ: « Ὁ μό-
νος περιορισμός, γιὰ νὰ πραγ-
ματώσουμε τὸ μέλλον μας, εἶναι 
οἱ ἀμφιβολίες τοῦ σήμερα.  Ἂς 
βαδίσουμε μπροστά, μὲ πίστη 
δυνατὴ καὶ ζωντανή».

ΜΠΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

« Ἡ ἀμφιβολία εἶναι 
 ἡ ἀρχὴ τῆς σοφίας»  

(Ἀριστοτέλης)

Ὅπου λοιπὸν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ἐκεῖ ὑπάρχει 
καὶ ἔρευνα, καὶ ὅπου ὑπάρχει ἔρευνα, ἐκεῖ θὰ 

ὑπάρχει καὶ συνεχὴς ἐξέλιξη.
Ὁ σπουδαῖος Γάλλος φιλόσοφος Καρτέσιος 
ἔγραψε: « Ἀμφιβάλλω, ἄρα σκέπτομαι·  σκέ-

πτομαι, ἄρα ὑπάρχω». Πράγματι, ἡ ἀμφιβολία 
εἶναι ὑπαρξιακὴ ἀνάγκη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους 
τοῦ πνεύματος.  Ἐφ’ ὅσον ἀμφιβάλλουν, σκέ-

πτονται, καὶ ἐφ’ ὅσον σκέπτονται, ὑπάρχουν ὡς 
πραγματικὲς ὀντότητες.K
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Δικαιώματα ἐγκύων 
καὶ τεκουσῶν γυναικῶν1

ΜΕΡΟΣ Β΄

Ε. Προστασία κατὰ 
τῆς καταγγελίας

Κατὰ τὸ ἄρθρο 36 παρ. 1 
τοῦ Ν. 3996/11 (ΔΕΝ 2011 
σελ. 1090), μὲ τὸ ὁποῖο ἀντι-
κατεστάθη τὸ ἄρθρο 15 Ν. 
1483/84, «1.  Ἀπαγορεύεται καὶ 
εἶναι ἀπόλυτα ἄκυρη ἡ καταγ-
γελία τῆς σύμβασης ἢ σχέσης 
ἐργασίας ἐργαζομένης ἀπὸ τὸν 
ἐργοδότη της, τόσο κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης της, 
ὅσο καὶ γιὰ τὸ χρονικὸ διάστη-
μα δεκαοκτώ (18) μηνῶν μετὰ 
τὸν τοκετὸ ἢ κατὰ τὴν ἀπουσία 
της γιὰ μεγαλύτερο χρόνο, λόγῳ 
ἀσθένειας ποὺ ὀφείλεται στὴν 
κύηση ἢ τὸν τοκετό, ἐκτὸς ἐὰν 
ὑπάρχῃ σπουδαῖος λόγος γιὰ 
καταγγελία.  Ἡ προστασία ἀπὸ 
τὴν καταγγελία τῆς σύμβασης 
ἢ σχέσης ἐργασίας ἰσχύει τόσο 
ἔναντι τοῦ ἐργοδότη, στὸν ὁποῖο 
ἡ τεκοῦσα προσλαμβάνεται, 
χωρὶς νὰ ἔχει προηγουμένως 
ἀπασχοληθεῖ ἀλλοῦ, πρὶν συ-
μπληρώσει δεκαοκτώ (18) μῆνες 
ἀπὸ τὸν τοκετὸ ἢ τὸν μεγαλύτε-
ρο χρόνο ποὺ προβλέπεται στὴν 
παροῦσα, ὅσο καὶ ἔναντι τοῦ 
νέου ἐργοδότη, στὸν ὁποῖο ἡ τε-
κοῦσα προσλαμβάνεται καὶ μέχρι 
τὴ συμπλήρωση τῶν ἀνωτέρω 
χρόνων.  Ὡς σπουδαῖος λόγος 
δὲν μπορεῖ σὲ καμία περίπτωση 
νὰ θεωρηθεῖ ἐνδεχόμενη μείω-

ση τῆς ἀπόδοσης στὴν ἐργασία 
τῆς ἐγκύου ποὺ ὀφείλεται στὴν 
ἐγκυμοσύνη».

Κατά τὴν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 
15, ὁ Ν. 1302/82, ὅπως καὶ 
κάθε διάταξη ποὺ ἀναφέρεται 
στὴν προστασία τῆς μητρότη-
τος ἐφαρμόζεται καὶ στοὺς δι-
κηγόρους μὲ σχέση ἔμμισθης 
ἐντολῆς.

Ἀφετηρία τῆς προστασίας 
τῶν τεκουσῶν κατὰ τῆς 
ἀπολύσεως εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ 
τοκετοῦ.  Ἡ προθεσμία ἀρχίζει 
ἀπὸ τῆς ἑπομένης ἡμέρας τοῦ 
τοκετοῦ.

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ 
διάταξη, ἡ προστασία κατὰ 
τῆς ἀπολύσεως ἰσχύει γιὰ τὶς 
συμβάσεις ἀορίστου χρόνου. 
Στὶς συμβάσεις ὡρισμένου 
χρόνου ἡ προστασία ἰσχύει 
μόνον μέχρι τοῦ χρόνου συμ-
βατικῆς λήξεως τῆς ὡρισμένου 
χρόνου σχέσεως.  Ἡ προστασία 
δὲν ἰσχύει μετὰ ἀπὸ τὴν νόμιμη 
λήξη τῆς συμβάσεως ὡρισμένου 
χρόνου, ἔστω καὶ ἂν παρέχε-
ται ἐργασία βάσει ἀποφάσεως 
ἀσφαλιστικῶν μέτρων.

Ἡ προστασία κατὰ τῆς 
ἀπολύσεως ἔχει ἐφαρμογὴ 
καὶ ἐπὶ ἀκύρου συμβάσεως.  
Ὀφείλονται καὶ μισθοὶ ὑπερη-
μερίας παρὰ τὴν ἀκυρότητα. 

Προστατεύεται κατὰ τῆς 
ἀπολύσεως καὶ ἡ γυναίκα τῆς 
ὁποίας τὸ τέκνο ἐγεννήθη νεκρὸ 

ἢ ἀπεβίωσε μετὰ τὸν τοκετό. 
Ἡ προστασία κατὰ τῆς καταγ-

γελίας δὲν ἰσχύει ἐπὶ υἱοθεσίας 
τέκνου, οὔτε ἐπὶ ἀποβολῆς τοῦ 
ἐμβρύου, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει 
«τοκετός».

Ἡ ἀπαγόρευση τῆς καταγ-
γελίας ἰσχύει ἀνεξαρτήτως 
τῆς γνώσεως τοῦ ἐργοδότου 
περὶ τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ ἀνε-
ξαρτήτως τῆς γνώσεως ἀκόμη 
καὶ τῆς ἰδίας τῆς ἐγκύου. 

Ἔχει κριθῆ ὅτι ἀντίκειται στὴν 
ἀρχὴ τῆς ἰσότητος τῶν φύλων 
ἡ ἀπομάκρυνση ἐργαζομένης 
ἀπὸ θέση προϊσταμένης, ἀπο-
κλειστικῶς καὶ μόνον λόγῳ 
ἐγκυμοσύνης καὶ τοκετοῦ.

Ἡ κατὰ παράβασιν τοῦ νόμου 
ἐπιχειρηθεῖσα καταγγελία εἶναι 
ἄκυρη καὶ θεωρεῖται ὡς μὴ γε-
νομένη κατὰ τὰ ἄρθρα 3, 174 
καὶ 180 τοῦ  Ἀστικοῦ Κώδικος 
καὶ ὁ ἐργοδότης περιέρχεται 
σὲ ὑπερημερία. Σημειώνου-
με ὅτι ἡ καταβολὴ ἐκ μέρους 
τοῦ ἐργοδότου τῶν ἀποδοχῶν 
τῶν 18 μηνῶν (διάστημα προ-
στασίας) στὴν ἀπολυομένη δὲν 
καθιστᾷ ἔγκυρη τὴν καταγγελία 
οὔτε αἴρει τὴν ὑπερημερία τοῦ 
ἐργοδότου. 

Δεδομένου ὅτι οἱ διατάξεις 
περὶ προστασίας τῆς ἐγκύου 
καὶ τεκούσης εἶναι δημοσίας 
τάξεως, δὲν δύναται νὰ ἀπο-
κλεισθῆ ἡ ἐφαρμογή τους μὲ 
ὁποιαδήποτε συμφωνία. Εἶναι 

1 

1.  Βλ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΕΝ), τεῦχος 1605 (16-30   Ἰουνίου 2012), σελ. 864 κ.ἑ. Τὸ Α΄ μέρος δημοσιεύθηκε στὸ 
προηγούμενο τεῦχος τοῦ Κόσμου τῆς  Ἑλληνίδος, τοῦ τεύχους 617 (Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2016), σελ. 186-188.228
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ἀπολύτως ἄκυρη κάθε συμ-
φωνία μεταξὺ ἐργοδότου καὶ 
μισθωτοῦ περὶ μὴ ἐφαρμογῆς 
τῶν προστατευτικῶν αὐτῶν δι-
ατάξεων, καθὼς καὶ κάθε συμ-
φωνία μὲ ἄλλο ἀντικείμενο, ἡ 
ὁποία ὅμως τείνει ἢ ἄγει στὸ 
ἴδιο ἀποτέλεσμα (σύμβαση πρὸς 
καταστρατήγησιν τοῦ νόμου).  
Ἐπίσης, εἶναι ἀπολύτως ἄκυρη 
ἡ παραίτηση τῆς γυναίκας ἀπὸ 
τὴν προστασία αὐτή, καθὼς 
καὶ ἡ ἀνάληψη ὑποχρεώσεως 
οἰκειοθελοῦς ἀποχωρήσεώς της 
ἀπὸ τὴν ἐργασία ἢ ἡ ἐκ μέρους 
της ἀνάληψη ὑποχρεώσεως 
καταβολῆς ἀποζημιώσεως ἢ 
ὡρισμένου ποσοῦ ὡς ποινῆς, 
ἂν μελλοντικῶς περιέλθη σὲ 
κατάσταση ἐγκυμοσύνης.

Κατά τὸ ἄρθρο 20 παρ. 2 τοῦ 
Ν. 3896/10, ὁ ἐργοδότης δὲν 
μπορεῖ νὰ ἀρνηθῆ τὴν πρόσλη-
ψη γυναίκας λόγῳ ἐγκυμοσύνης 
ἢ μητρότητος.

Ὡς σπουδαῖος λόγος γιὰ τὴν 
καταγγελία θεωροῦνται ἕνα ἢ 
περισσότερα περιστατικὰ τὰ 
ὁποῖα κατ' ἀντικειμενικὴ κρίση 
καθιστοῦν, κατὰ τὴν συναλ-

λακτικὴ καλὴ 
πίστη, μὴ ἀνεκτὴ 
γιὰ τὸν ἐργοδότη 
τὴν ἐξακολούθη-
ση τῆς ἐργασι-
ακῆς σχέσεως, 
ἀ ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς 
ἀπὸ τὴν ὕπαρ-
ξη ἢ ἀνυπαρξία 
πταίσματος τοῦ 
ἀπολυομένου.  
Ἡ καλὴ πίστη 
δὲν ἀπαιτεῖ τὴν 
μὲ κάθε τίμημα 
καὶ θυσία ἀνοχὴ 
τῆς ἐργαζομένης 
ἐγκύου ἢ τε-
κούσης, ἀλλὰ 
θέτει ὡρισμένα 
ὅρια ἀνοχῆς, ἡ 
ὑπέρβαση τῶν 
ὁποίων δικαιο-
λογεῖ τὴν ἀπαλ-
λαγὴ ἀπὸ τὴν 

συμβατική δέσμευση. Σπου-
δαῖο λόγο ἀποτελεῖ ἡ οὐσιώδης 
παράβαση τῶν ὑποχρεώσεων, 
χωρὶς νὰ ἀπαιτῆται ἀναγκαίως 
καὶ ὑπαιτιότητα.

Κατὰ τὴν νομολογία σπου-
δαῖο λόγο ἀποτελεῖ καὶ ἡ μὴ 
συμμόρφωση τῆς μισθωτοῦ 
πρὸς τὶς ὁδηγίες τοῦ ἐργοδότου, 
ἡ ἀμελὴς ἢ πλημμελὴς καὶ μὴ 
προσήκουσα ἐκτέλεση τῆς 
ἐργασίας, καὶ ἡ ἐπανειλημμένη 
ἀπουσία ἀπὸ τὴν ἐργασία.  Ἐπί-
σης ἡ διακοπὴ τῆς λειτουργίας 
τῆς ἐπιχ/σεως. 

Σπουδαῖο λόγο ἀποτελεῖ 
καὶ ἡ ὕπαρξη ψυχικῶν προ-
βλημάτων ποὺ καθιστοῦν 
ἀδύνατη τὴν ἄσκηση τῶν κα-
θηκόντων τῆς ἐγκύου ἢ τῆς τε-
κούσης. Καὶ ἡ ἄσκηση ἐπιχειρη-
ματικῆς δραστηριότητος ὁμοίας 
καὶ ἀνταγωνιστικῆς πρὸς ἐκείνην 
τοῦ ἐργοδότου ἀπὸ τὸν σύζυγο 
τῆς ἐγκύου.

Δεδομένου ὅτι ἐν περιπτώσει 
τακτικῆς καταγγελίας (μετὰ 
προειδοποίησιν), χρονικὸ ση-
μεῖο τῆς καταγγελίας ἀποτελεῖ 

ὁ χρόνος τῆς προειδοποιήσε-
ως, δὲν προστατεύεται ἡ περι-
ελθοῦσα σὲ κατάσταση ἐγκυ-
μοσύνης μετὰ ἀπὸ τὸ χρονικὸ 
σημεῖο τῆς προειδοποιήσεως.  
Ἐπίσης, ἐπειδὴ ἐπὶ τακτικῆς κα-
ταγγελίας, «καταγγελία» ἀπο-
τελεῖ ἡ προειδοποίηση, δὲν 
ἐπιτρέπεται κατὰ τὴν διάρκεια 
τῆς προστασίας τῆς ἐγκύου ἢ 
τεκούσης οὔτε ἡ προειδοποίηση 
καταγγελίας.

Ὁ ἐργοδότης  ποὺ κα-
ταγγέλλει τὴ σύμβαση ἐγκύου, 
λεχοῦς ἢ γαλουχούσης γιὰ 
σπουδαῖο λόγο, ὑποχρεοῦται 
νὰ αἰτιολογήση τὴν καταγ-
γελία γραπτῶς καὶ νὰ προβῆ 
σὲ κοινοποίηση στὴν  Ἐπι-
θεώρηση  Ἐργασίας κατὰ τὸ 
ΠΔ 176/97. Στὴν πράξη, ἡ αἰτι-
ολογία ἀναφέρεται στὸ  Ἔγγρα-
φο τῆς καταγγελίας τὸ ὁποῖο 
κοινοποιεῖται στὴν  Ἐπιθεώρηση  
Ἐργασίας ἠλεκτρονικά.

Καὶ ἡ ἔγκυος μπορεῖ, ὑπὸ 
προϋποθέσεις, νὰ τεθῆ σὲ δια-
θεσιμότητα. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ 
τεθῆ σὲ ἐκ περιτροπῆς ἐργασία, 
ὑπὸ τὶς προϋποθέσεις τοῦ 
νόμου καὶ ἐφ’ ὅσον τὸ δικαίω-
μα ἀσκεῖται ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ 
ἄρθρου 281 ΑΚ. 

ΣΤ. Χρόνος ὑπηρεσίας

Ὁ χρόνος τῆς ὑποχρεωτικῆς 
ἀποχῆς ἀπὸ τὴν ἐργασία πρὸ καὶ 
μετὰ τὸν τοκετὸ θεωρεῖται ὡς 
χρόνος ὑπηρεσίας καὶ συνυπο-
λογίζεται γιὰ τὴ χορήγηση τῶν 
ἐπιδομάτων (δώρων) ἑορτῶν 
Χριστουγέννων καὶ Πάσχα. 

Δὲν συνυπολογίζονται ὅμως 
καὶ τὰ διαστήματα ἀδείας ἄνευ 
ἀποδοχῶν, ὅπως εἶναι ἡ γονικὴ 
ἄδεια καὶ τὸ ἑξάμηνο τῆς εἰδικῆς 
ἀδείας μητρότητος.

Μὲ τὸ ἄρθρο 4 παράγρ. 7 του 
Ν. 3029/02 (ΔΕΝ 2002 σελ. 973) 
καὶ τὴν ΥΑ Φ. 11321/ 9584/2004 
- ΔΕΝ 2004 σελ. 926, καθὼς 
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καὶ μὲ τὸ ἄρθρο 141 παρ. 1 τοῦ 
Ν. 3655/08 - ΔΕΝ 2008 σ. 435 
ποὺ ἐτροποποίησε τὸ ἀνωτέρω, 
προβλέπεται ἡ ἀναγνώριση πλα-
σματικοῦ χρόνου ἀσφαλίσεως 
ἑνὸς ἔτους γιὰ τὸ πρῶτο παιδί, 
2 ετῶν γιὰ τὸ δεύτερο καὶ 2 ἐτῶν 
γιὰ τὸ τρίτο, γιὰ τὶς γυναῖκες 
ποὺ ἀσφαλίζονται στὸ ΙΚΑ καὶ 
ἀποκτοῦν ἀπὸ 1-1-2000 παιδιά. 
Τὰ ἀνωτέρω ἀφοροῦν τὸ θέμα 
τῆς συνταξιοδοτήσεως τῆς γυ-
ναίκας ἢ τοῦ συζύγου της, καὶ 
δὲν ἐπιφέρουν καμμία μεταβολὴ 
στὶς ἄδειες φροντίδος παιδιοῦ 
κλπ. ποὺ αὐτὴ δικαιοῦται. 

Ζ. Ὑπάλληλοι  
Δημοσίου  

-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ

Ἡ ἄδεια τοκετοῦ τῶν Δη-
μοσίων ὑπαλλήλων (2 μῆνες 
πρὸ καὶ 3 μῆνες μετὰ τὸν τοκετό, 
στοὺς ὁποίους προστίθενται 2 
μῆνες γιὰ κάθε τέκνο πέραν 
τοῦ 3ου) θεσπίζεται μὲ τὸν Ν. 
3528/07. Στὸ ἄρθρο 53 τοῦ 
Νόμου αὐτοῦ ὁρίζεται ἐπίσης 
ὅτι ὁ χρόνος ἐργασίας τῶν 
γονέων ὑπαλλήλων μειώνεται 
κατὰ 2 ὧρες ἡμερησίως ἐπὶ δύο 
ἔτη (τέκνα ἕως 2 ἐτῶν) καὶ κατὰ 
μία ὥρα κατὰ τὰ ἑπόμενα δύο 
ἔτη (τέκνα ἀπὸ 2 ἕως 4 ἐτῶν) 
καὶ ὅτι ὁ γονεὺς ποὺ δὲν κάνει 
χρήση τοῦ ἀνωτέρω μειωμένου 
ὡραρίου δικαιοῦται νὰ λάβῃ 
ἄδεια ἐννέα μηνῶν μὲ ἀποδοχὲς 
γιὰ ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ. Οἱ 
ἀνωτέρω διατάξεις περὶ ἀδείας, 
κατὰ Ν. 2839/2000, ἔχουν 
ἐφαρμογὴ καὶ στὸ ἐπὶ σχέσει 
ἰδ. δικαίου ἀορίστου χρόνου 
προσωπικὸ τοῦ Δημοσίου. Πα-
ρομοία ρύθμιση γιὰ τὸ μόνιμο 
προσωπικὸ περιέχει ὁ Κώδικας 
Καταστάσεως Δημοτικῶν καὶ 
Κοινοτικῶν Ὑπαλλήλων (Ν. 
3584/07 - ΔΕΝ 2008 σ. 235).  
Ὁ Νόμος αὐτός, στὸ Μέρος 
Δεύτερο, περιέχει διατάξεις γιὰ 

τὸ προσωπικὸ μὲ σύμβαση ἰδι-
ωτικοῦ δικαίου.  Ἡ ρύθμιση γιὰ 
τὶς ἄδειες τοκετοῦ κλπ. ἰσχύει καὶ 
ἐδῶ μόνον γιὰ τὸ προσωπικὸ ἰδ. 
δικαίου ἀορίστου χρόνου. 

Η. Μέτρα ὑγιεινῆς 
καὶ ἀσφαλείας

Κατὰ τὴν ἐργασία τῶν 
ἐγκύων, λεχῶν καὶ γαλου-
χουσῶν προβλέπονται μέτρα 
ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας στὸ 
ΠΔ 176/97 ποὺ ἐξεδόθη σὲ 
συμμόρφωση πρὸς τὴν  Ὁδηγία 
92/85/ΕΟΚ (βλ. ΔΕΝ 1997 σελ. 
936), ὅπως ἔχει τροποποιηθῆ 
μὲ τὸ ΠΔ 41/2003 (ΔΕΝ 2003, 
τεῦχος 1400 σελ. 400 - βλ. καὶ  
Ἐγκ. ΙΚΑ στὸ ΔΕΝ 2004 σ. 743). 

Στὰ ἀνωτέρω ΠΔ προβλέπε-
ται ἡ μετακίνηση τῆς ἐργα-
ζομένης κατὰ νύκτα σὲ θέση 
ἡμέρας ἐφ' ὅσον ὑπάρχει 
ἀνάγκη, καὶ ἡ ἄδεια γιὰ τὴ 
διενέργεια προγεννητικῶν 
ἐξετάσεων κ.ἄ. 

Θ. ῎Ιση  
μεταχείριση κλπ.

Τέλος, μὲ τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Ν. 
3896/10, « Ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς 
τῶν ἴσων εὐκαιριῶν καὶ τῆς ἴσης 
μεταχείρισης ἀνδρῶν καὶ γυ-
ναικῶν κλπ.» ὁρίζεται (παρ. 1) 
ὅτι ἀπαγορεύεται κάθε μορφῆς 
ἄμεση ἢ ἔμμεση διάκριση λόγῳ 
φύλου, σὲ συσχετισμὸ ἰδίως μὲ 
τὴν οἰκογενειακὴ κατάσταση (...).

Στὴν παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 20 
ὁρίζονται τὰ ἑξῆς:

«1. Δέν θίγονται μὲ τὸν 
παρόντα νόμο εἰδικὲς διατάξεις 
νόμων, διαταγμάτων ἢ κανο-
νισμῶν ποὺ ρυθμίζουν θέματα 
προστασίας τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ 
τῆς μητρότητας ἢ τὴν προστασία 
τῆς πατρότητας ἢ τὴν προστασία 
τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς».

Ἐπίσης, στὴν παρ. 2 τοῦ ἰδίου 

ἄρθρου ὁρίζονται τὰ ἑξῆς:
«2.  Ὁ ἐργοδότης δὲν μπο-

ρεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πρόσληψη 
γυναίκας λόγῳ ἐγκυμοσύνης ἢ 
μητρότητας.

Σὲ ἐργασίες  ὅπου γ ιὰ 
τὴν πρόσληψη ἀπαιτεῖται ἡ 
προσκόμιση ἰατρικῆς βεβαίω-
σης, ἡ ἔγκυος προσλαμβάνεται 
χωρὶς τὴν ἰατρικὴ αὐτὴ βεβαίω-
ση, ἐφόσον οἱ ἰατρικὲς ἐξετάσεις 
ποὺ ἀπαιτοῦνται εἶναι ἐπικίνδυ-
νες γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ἴδιας ἢ τοῦ 
ἐμβρύου. Στὴν περίπτωση αὐτή, 
ἡ προσκόμιση τῆς ἰατρικῆς βε-
βαίωσης γίνεται μετὰ τὴ λήξη 
τῆς ἄδειας μητρότητας, μὲ τὴν 
ἐπιφύλαξη τῶν διατάξεων τοῦ 
ΠΔ 176/97 (ΦΕΚ 150 Α΄) καὶ τοῦ 
ΠΔ 41/03 (ΦΕΚ 44 Α΄)».

Στὸ ἄρθρο 16 τοῦ νόμου 
αὐτοῦ ὁρίζονται τὰ ἑξῆς:

« Ἡ ἐργαζόμενη ποὺ ἔχει 
λάβει τὴν ἑκάστοτε ἰσχύουσα 
ἄδεια μητρότητος ἢ τὴν εἰδικὴ 
ἄδεια τοῦ ἄρθρου 142 τοῦ Ν. 
3655/08 δικαιοῦται, μετὰ τὸ 
πέρας τῶν ἀδειῶν αὐτῶν, νὰ 
ἐπιστρέψει στὴ θέση ἐργασίας 
της ἢ σὲ ἰσοδύναμη θέση, μὲ ὄχι 
λιγότερο εὐνοϊκοὺς ἐπαγγελμα-
τικοὺς ὅρους καὶ συνθῆκες, καὶ 
νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ ὁποιαδήπο-
τε βελτίωση τῶν συνθηκῶν 
ἐργασίας τὴν ὁποία θὰ ἐδικαιοῦτο 
κατὰ τὴν ἀπουσία της».

Κατὰ τὴν παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 
20 «ἡ προστασία τοῦ ἄρθρου 16 
ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους 
ποὺ κάνουν χρήση ὁποιασδήπο-
τε ἀδείας ἡ ὁποία προβλέπεται 
γιὰ τὴν γέννηση, ἀνατροφὴ ἢ 
υἱοθεσία παιδιοῦ». Τέλος, στὸ 
ἄρθρο 18 τοῦ Ν. 3896/10 ὁρίζε-
ται ὅτι «... συνιστᾷ διάκριση καὶ 
ἡ λιγότερο εὐνοϊκὴ μεταχείρι-
ση γονέων λόγῳ ἀδείας ἀνα-
τροφῆς, φροντίδος, υἱοθεσίας, 
ἀναδοχῆς παιδιοῦ».

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΠΕΤΙΝΗ-ΠΗΝΙΩΤΗ

Δικηγόρος
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– Σὲ βάθρο τοῦ Βρετανικοῦ Μουσείου, 
χρόνια τώρα, σ’ ἔχουνε στημένη, καὶ ἀπ’ τῆς 
πατρίδας σου τὸ χῶμα σ’ ἔχουν στερημένη.

– Τὸ ἀττικὸ φῶς δὲν σὲ φωτίζει, οὔτε τὸ 
γλαυκὸ τῆς θάλασσας καὶ τ’ οὐρανοῦ τὸ φῶς 
στὸ βλέμμα σου ἀντιφεγγίζει.

– Τὰ χρυσαφένια σου μαλλιὰ ἀπὸ καιρὸ 
ἔχουν θαμπώσει, γιατὶ ἐκεῖ ὁ ἥλιος εἶναι ἀμυ-
δρός, καὶ τὸ ἀγέρι τὸ ὑγρὸ τὰ πάντα ἔχει 
χαλκώσει.

– Τώρα εἶσαι μόνη καὶ ξένη ἀνάμεσα σὲ 
ξένους.

– Στὰ χείλη σου ἡ πίκρα ξεχειλίζει, καὶ 
ἡ καρδιὰ θλιμμένη τὴν ὥρα τοῦ γυρισμοῦ 
προσμένει.

– Καὶ ὅμως, στέκεσαι ἐκεῖ περήφανη καὶ 
ὡραία, γιὰ νὰ θυμίζεις τὴν καταγωγή σου 
τὴ σπουδαία.

– Γέννημα καὶ θρέμμα τῆς  Ἑλληνικῆς 
ψυχῆς, τοῦ ἀνθρώπου δημιουργία, κειμήλιο 
κάποιας μεγάλης ζωῆς, ὅσο θὰ ὑπάρχει τὴν 
τέχνη θὰ ὁδηγεῖς.

– Κάποιος διαβάτης τρυφερός, μὲ ἦθος 
προικισμένος, προσκυνητὴς εὐλαβικός, ποὺ 
τὴ θωριὰ θαυμάζει, ὅμως γιὰ τὰ κλεμμένα 
ἀγανακτεῖ καὶ μὲ πίκρα ἀναφωνεῖ:

– Τί ἔχεις, κόρη ὄμορφη, ποὺ σὲ κακο-
καρδίζει, καθὼς ἡ θλίψη ἡ πολλὴ τὴν ὄψη 
σου ξεφτίζει;

– Στάσου, διαβάτη μου καλέ, καὶ ἄκου 
τὴν τραγικὴ ζωή μου.  Ἐγὼ στῆς  Ἀττικῆς τὴ 
γῆ εἶμαι γεννημένη, ἀπ’ τοῦ Φειδία τὸ ἄξιο 
χέρι μὲ περίσσεια ἀγάπη εἶμαι σμιλεμένη.  
Ὅμως ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τὴν ἀγάπη τῆς Παλλά-
δας εἶμαι στερημένη. Στὴ μακρινὴ Πατρίδα 
μου, ποὺ ὁ ἥλιος τὴ φωτίζει, καὶ ὅπου ἡ 
δάφνη θάλλει κι ἡ ἐλιά, τὸ κάλλος καὶ τὸ 
ἦθος τὴν στολίζει. Τί κι ἂν ἡ θλίψη τώρα μὲ 
πληγώνει; Ὑπάρχει ἡ  Ἐλπίδα ἡ χρυσῆ τοῦ 
γυρισμοῦ, ποὺ τὴν καρδιά μου τὴν πυρώνει!

ΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ

Ἡ ἀπαχθεῖσα Καρυάτιδα
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Παρορμητισμὸς  
καὶ ἀνυπομονησία
Πόσες φορὲς δὲν μετανιώ-

σαμε γιὰ ἀπρόσεκτες ἀποφά-
σεις, ἀπαντήσεις, ὑποσχέσεις, 
ποὺ δώσαμε βιαστικά, χωρὶς 
νὰ πολυσκεφτοῦμε, καὶ μάλι-
στα –τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο– χωρὶς 
συγκράτηση τῆς ἐκρηκτικότητάς 
μας, ὑπὸ τὴν ἐπήρεια ὀργῆς ἢ 
ἐνθουσιασμοῦ. Κάποιος σωστὰ 
συμβούλευε: «Βάλε τὶς ἀποφά-
σεις σου στὸ ψυγεῖο».

Εἶναι φυσικὸ σὲ τρικυμι-
σμένες ὧρες νὰ μὴν εἴμαστε 
ἀπόλυτα νηφάλιοι.  Ἀποδοχὴ 
ἢ ἀπόρριψη ποὺ ἔγινε σὲ ὥρα 
ἀνυπομονησίας ἴσως μᾶς στοιχί-
σει ἀργότερα πικρὴ μεταμέλεια. 
Σκέφτομαι τὸ γνωστὸ σλόγκαν 
τῶν διαφημιστικῶν ἐκπομπῶν 
«Τηλεφώνησε τώρα».  Ὄχι, φίλε 
μου, δὲν θὰ βιαστῶ. Θὰ σκεφτῶ 
μὲ ἠρεμία, καὶ μετὰ θὰ σοῦ ἀπα-
ντήσω.  Ἡ ὀρθοκρισία θέλει τὸν 
χρόνο της. Θὰ ἐξετάσω, θὰ κρί-
νω καὶ θὰ ἀποφασίσω.

Ὅσοι ἔχουμε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴ 

χάρη καὶ τὸ προνόμιο νὰ ἀσχο-
λούμεθα μὲ παιδιά, ἂς προσπα-
θήσουμε νὰ ἐμπεδώσουν τὴν 
ἀξία τῆς ὥριμης ἀπόφασης, 
γιατὶ τὰ νιάτα τὰ χαρακτηρίζει 
ἡ ἐπικοινωνία μὲ πολὺ ἐνθου-
σιασμό, καὶ καμιὰ φορὰ οἱ πα-
ράτολμες, βιαστικὲς ἀποφάσεις.

Ἡ βιασύνη δὲν δίνει πάντα 
καλὲς συμβουλές, τὸ ἀντίθετο, 
πολλοὶ πιστεύουν ὅτι «γελάει 
καλύτερα ὅποιος γελάει τελευ-
ταῖος».

Ὄχι, δὲν θὰ τηλεφωνήσω 
τώρα ἀμέσως. Θὰ μετρήσω, θὰ 
ζυγίσω τὰ δεδομένα μὲ διορατι-
κότητα καί, ἂν οἱ προϋποθέσεις 
εἶναι θετικές, θὰ τηλεφωνήσω 
μετά.

Ὅλα πρέπει νὰ γίνονται μὲ 
τὸν σωστὸ ρυθμὸ καὶ στὸν 
σωστὸ χρόνο.

*     *     *

Ἄκρα
Ὑπερβολικὴ ψυχραιμία ἢ 

καθόλου ψυχραιμία;  Ἀγχωτικὴ 
ἐπιμέλεια ἢ ἀδιάφορη ἀμέλεια; 

Εὐερεθιστότης ἢ ἰώβειος ὑπο-
μονή;  Ἀστραπιαία ἀντίδραση ἢ 
ἀπάθεια; Καὶ πλεῖστα ὅσα ἄλλα 
ἄκρα, ποὺ δὲν τὰ θέλουμε, οὔτε 
τὰ χρειαζόμαστε. Δὲν ἐξωθοῦμε 
τὶς καταστάσεις στὰ ἄκρα. Προ-
τιμᾶμε τὴ μέση λύση.

Κάποτε, λέει τὸ παραμύθι, 
ρώτησαν τὴν καμήλα γιατί δὲν 
πάει ποτὲ ἄκρη-ἄκρη. Κι ἐκείνη 
ἀπάντησε: Μά, χάθηκε ἡ μέση 
τοῦ δρόμου;

Εἶπαν ὅτι ὁ μέσος δρόμος 
φοράει χειροπέδες στὴν πρό-
οδο. Γιατὶ μὴ φτάνοντας κα-
νεὶς στὰ ἄκρα, δὲν ἀποφασίζει 
ρήξεις, δὲν ἐπιχειρεῖ ριζικὲς 
τομές, δὲν κατορθώνει λύσεις 
ἐντυπωσιακές, δὲν ὑπερβαίνει 
τὰ ἐσκαμμένα. Δέχομαι τὶς σκέ-
ψεις αὐτὲς γιὰ τὴν ἰατρικὴ ἔρευ-
να καὶ τὴν τεχνολογικὴ πρόοδο. 
Γιὰ ὅλες ὅμως τὶς ἄλλες περι-
πτώσεις, ἐπιτρέψτε μου νὰ δι-
ατηρῶ τὶς ἐπιφυλάξεις μου καὶ 
νὰ συμφωνῶ μὲ τὴν ἄποψη τῆς 
καμήλας.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Πόσες φορὲς δὲν μετανιώσαμε γιὰ ἀπρόσεκτες ἀποφάσεις, ἀπαντήσεις, 
ὑποσχέσεις, ποὺ δώσαμε βιαστικά, χωρὶς νὰ πολυσκεφτοῦμε, καὶ μάλι-
στα –τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο– χωρὶς συγκράτηση τῆς ἐκρηκτικότητάς μας, ὑπὸ 

τὴν ἐπήρεια ὀργῆς ἢ ἐνθουσιασμοῦ. Κάποιος σωστὰ συμβούλευε: 
«Βάλε τὶς ἀποφάσεις σου στὸ ψυγεῖο».

K

K

232

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

εμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

εμ
βρ

ιο
ς
 2

0
1

6
 -

 6
1

8



Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Κάποιο ἀπόγευμα περίμενα στὸ σπίτι 
νἄρθουν μερικὲς φίλες μου.  Ἡ ὥρα ὅμως 
περνοῦσε, κι αὐτὲς δὲν ἔρχονταν. Εὐτυχῶς 

ποὺ δὲν βάζω τὸ κακὸ στὸ νοῦ μου, ἀλλὰ σκέφτο-
μαι ὅτι κάτι ἁπλὸ θὰ τοὺς ἔτυχε. Κι ὅπως ἐγὼ δὲν 
ἀπογοητεύομαι εὔκολα, παίρνω χαρτὶ καὶ μολύβι, 
χωρὶς ἀκριβῶς νὰ ξέρω τί θὰ γράψω.

Κι ἀναρωτήθηκα λοιπὸν πότε λέμε «περιμένω» 
καὶ πότε «προσμένω». Καὶ διαπίστωσα ὅτι πιὸ 
συχνὰ λέμε 
τό «περιμέ-
νω» παρὰ τό 
«προσμένω». 
Τὸ δεύτερο 
νομ ί ζω ὅτ ι 
μποροῦμε νὰ 
τὸ ποῦμε ὄχι 
γιὰ κάτι τὸ 
συγκεκριμέ-
νο καὶ μᾶλλον 
γιὰ κάτι τὸ 
κ α λ ύ τ ε ρ ο .  
Ὅπως δηλαδὴ 
βρισκόμαστε 
στὸ σπίτι κι 
ἐπικρατεῖ σι-
ωπὴ καὶ τότε 
προσμένουμε 
νὰ μποροῦσε 
ν’ ἀκουστεῖ 
ἔνα χτύπημα 
τοῦ τηλεφώ-
νου, ἔστω κι 
ἂν ἐπρόκειτο 
γιὰ λάθος.  Ἐπίσης, τώρα ποὺ χειμωνιάζει, ἂν ἔξω 
εἶναι κακοκαιρία κι ἐμεῖς πρέπει νὰ πᾶμε κάπου 
ἐπειγόντως, προσμένουμε νὰ ξεθυμάνει ὁ καιρὸς 
κι ὁ ἥλιος νὰ φανεῖ στὸ ἄνοιγμα κάποιου σύννε-
φου, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ πᾶμε ἐκεῖ ποὺ πρέπει.

Ἴσως κι ἐγὼ αὐτὴ τὴ στιγμὴ νὰ προσμένω μιὰ 
ἰδέα, γιὰ νὰ γράψω κάτι ποὺ νά ’ναι κάπως ἐπί-
καιρο καί, ἂν εἶναι δυνατόν, εὐχάριστο. Τὸ μυαλό 
μου σταμάτησε στό «εὐχάριστο». Σήμερα, μ’ αὐτὴ 
τὴν κρίση, τί εὐχάριστο μπορῶ νὰ βρῶ! Κι ὁ νοῦς 
μου πῆγε στὶς γιορτὲς τῶν Χριστουγέννων.  Ὅσο 
καὶ νά ’ναι, κι ἡ λέξη «γιορτές» μόνο ὅλο καὶ 

κάπως βοηθάει, ὥστε οἱ ἄνθρωποι, καὶ κυρίως τὰ 
παιδιά, νὰ προσμένουν κάτι. Τὸν Δεκέμβριο ὑπάρ-
χουν πολλὲς γιορτὲς καὶ πολλοὶ γιορτάζουν. Αὐτοὶ 
λοιπὸν προσμένουν νὰ πάρουν κάποιο δῶρο, 
ἔστω κι ἂν αὐτὸ εἶναι μιὰ κάρτα, ἀκόμα κι ἕνα 
τηλεφώνημα ἢ ἕνα μήνυμα στὸ κινητό.

Θὰ μοῦ πεῖτε, μ’ αὐτὴ τὴν κρίση, τὰ δῶρα 
μᾶς μάραναν. Κι ὅμως, ὅταν ἡ καρδιὰ εἶναι ζε-
στή, ὅλο καὶ κάτι θὰ βροῦν οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ 

πάρουν καὶ νὰ 
δώσουν χα-
ρά. Καὶ μόνο 
μὲ τὴ σκέψη 
τῆς γέννησης 
τοῦ Χριστοῦ, 
ἐμψυχωνό-
μαστε.  Ἀκό-
μη καὶ μὲ τὸν 
ἐρχομὸ τοῦ 
Νέου  Ἔτους, 
ἡ ψυχή μας 
προσμένει ὅτι 
κάτι καλύτερο 
θὰ συμβεῖ...

Κ α ὶ  κ ε ῖ 
ποὺ πήγαινα 
νὰ συνεχίσω 
τ ὶς  σκέψεις 
μου ,  περ ι -
μένοντας μὲ 
ὑπομονὴ τὸν 
ἐρχομὸ τῶν 
φ ιλενάδων 
μου, χτύπησε 

ἡ πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μου.  Ἄφησα στὴν ἄκρη τὸ 
χαρτὶ καὶ τὸ μολύβι καὶ πῆγα ν’ ἀνοίξω τὴν πόρτα.  
Ὅλες μαζὶ οἱ φίλες ἄρχισαν τὶς δικαιολογίες γιὰ τὴν 
καθυστέρησή τους.  Ἐγώ, χωρὶς ν’ ἀναφερθῶ σ’ 
αὐτήν, τὶς καλωσόρισα καὶ τὶς φίλησα. Περάσαμε 
μέσα στὸ σπίτι μου, ποὺ ἦταν ζεστὸ ὅπως κι ἡ 
καρδιά μου, κι εἴχαμε ἕνα ὡραῖο καὶ εὐχάριστο 
ἀπόγευμα.

Καλὸ θά ’ναι λοιπὸν πάντα, φίλες μου, νὰ 
προσμένουμε στὴ ζωή μας κάτι, κι ἴσως ν’ ἀντα-
μειβόμαστε γι’ αὐτό!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Περιμένοντας... ἢ προσμένοντας
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Ἀνθούσα 
Ἡ μητέρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου

Ὁ ἅγιος  Ἰωάννης –Χρυσό-
στομο τὸν ἀποκάλεσαν τὰ 
πλήθη τῶν Χριστιανῶν γιὰ 

τὴν ἐκπληκτικὴ εὐγλωττία του–, ὁ 
μέγιστος ἐκκλησιαστικὸς συγγρα-
φέας, «ὁ μέγιστος τῶν ρητόρων 
τῆς Χριστιανοσύνης, ὁ ἀήττητος 
ὑπέρμαχος τῆς Τριάδος», γεννή-
θηκε στὴν  Ἀντιόχεια τῆς Συρίας 
μεταξὺ τῶν ἐτῶν 344 καὶ 354. Γιὸς 
εὐσεβῶν καὶ πιστῶν χριστιανῶν, 
τοῦ ἐπιφανοῦς στρατηλάτη Σε-
κούνδου καὶ τῆς ἐνάρετης  Ἀνθού-
σας, δὲν χάρηκε τὴν οἰκογενειακὴ 
εὐτυχία καὶ γαλήνη, γιατὶ ὀρφά-
νεψε ἀπὸ τὸν πατέρα του, βρέφος 
μόλις λίγων μηνῶν.

Μόνη λοιπὸν ἡ  Ἀνθούσα, χή-
ρα, στὴν πολυάνθρωπη  Ἀντιόχεια, 

μὲ τὸ μονάκριβο βλαστάρι στὴν 
ἀγκαλιά της, ὄμορφη, πλούσια καὶ 
μὲ πλῆθος χαρισμάτων, κινδύνευε 
καθημερινὰ ἀπὸ πολλοὺς πειρα-
σμούς. Οἱ χῆρες ἦταν ἐκτεθειμέ-
νες σὲ πολλοὺς κινδύνους, ὥστε 
ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος νὰ γράφει 
ἀργότερα σὲ ἐπιστολή του Εἰς νε-
ωτέραν χηρεύσασαν: « Ὅπως μιὰ 
ἀτείχιστη πόλη βρίσκεται στὴ διά-
θεση ὅλων ἐκείνων ποὺ ἐπιθυμοῦν 
νὰ τὴ διαρπάσουν, ἔτσι καὶ ἡ κόρη 
ποὺ χηρεύει ἔχει πολλοὺς ὁλόγυ-
ρα ποὺ ἐποφθαλμιοῦν ὄχι μόνο τὰ 
χρήματά της, ἀλλὰ ἐπιδιώκουν νὰ 
παραβιάσουν καὶ τὴ σωφροσύνη 

της».  Ἡ  Ἀνθούσα ὅμως δὲν ἐνέ-
δωσε στὶς προτάσεις γάμου, ἀλλὰ 
στήριξε στὸν Θεὸ τὶς ἐλπίδες της 
καὶ σκοπὸ τῆς ζωῆς της ἔθεσε τὴν 
ἀνατροφὴ τοῦ γιοῦ της. «Οὐ τὸ τε-
κεῖν ποιεῖ μητέρα, ἀλλὰ τὸ θρέψαι 
καλῶς» – Μητέρα δὲν γίνεται ἡ 
γυναίκα, ἐπειδὴ γέννησε ἕνα παι-
δί, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ ἀναθρέψει 
καλά, ὁμολογεῖ ὁ Χρυσόστομος, 
μιλώντας γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς μη-
τέρας του.

Ἄνθιζε κι εὐωδιάζε ἡ  Ἀνθού-
σα ἀπὸ ἀρετές, καὶ στὴν εὐαίσθη-
τη ψυχή της ἠχοῦσε ὁ λόγος τοῦ 
Δαβίδ «(Κύριος) ὀρφανὸν καὶ χή-
ραν ἀναλήψεται» – Θὰ ἀναλάβει 
ὁ Κύριος ὑπὸ τὴν προστασία του 
τὸ ὀρφανὸ καὶ τὴ χήρα. Μὲ βα-

θύτατη λοιπὸν πίστη γαλούχησε 
τὸ παιδί της μὲ τὸν θεῖο λόγο τοῦ 
Εὐαγγελίου καὶ τὸ καθοδήγησε ἡ 
ἴδια στὴ μελέτη τῆς  Ἁγίας Γραφῆς, 
ὥστε, ὅταν μεγάλωσε ὁ  Ἰωάννης, 
προέτρεπε τοὺς γονεῖς νὰ κάνουν 
τὸ ἴδιο στὰ παιδιά τους. Βίωνε κα-
θημερινὰ τὴ θυσιαστικὴ ἀγάπη τῆς 
μητέρας του καὶ μάθαινε ὁ  Ἰωάν-
νης κοντά της τὴν ψυχογραφία 
τῆς ἀληθινῆς χριστιανῆς μάννας. 
Αὐτὴ τὸν δίδαξε, τὸν ἐνέπνευσε, 
κι ἐκεῖνος τὴν εἶχε πρότυπο, ὅταν 
ἀπευθυνόταν στὶς γυναῖκες. Διαι-
σθανόμαστε πὼς στὰ κείμενά του 
περνᾷ ἡ γλυκύτητα τῆς μορφῆς της 

καὶ ὁ ἀγώνας της γιὰ τὴν ἀνατροφή 
του! Νὰ τί γράφει σὲ ἐπιστολή: «Τὸ 
γυναικεῖο φῦλο ἔχει κάποια κλί-
ση πρὸς τὴν εὐσυγκινησία.  Ὅταν 
ὅμως προστεθεῖ καὶ ἡ νεότητα καὶ 
ἡ πρόωρη χηρεία καὶ ἡ ἀπειρία τῆς 
ζωῆς καὶ πλῆθος φροντίδων καὶ ἡ 
διαβίωση σὲ ὅλη τὴν προηγούμενη 
ζωὴ μέσα στὴ χαρὰ καὶ τὸν πλοῦτο, 
τότε τὰ δεινὰ πολλαπλασιάζονται. 
Καὶ ἐὰν ὅποια δέχθηκε τὸ κτύπημα 
δὲν λάβει βοήθεια ἀπὸ τὸν οὐρανό, 
ἡ πρώτη σκέψη θὰ μπορέσει νὰ τὴ 
συντρίψει». 

Φύλακας ἄγγελος στάθηκε ἡ 
σεμνὴ  Ἀνθούσα γιὰ τὴ μόρφωσή 
του, κι ὅταν τελείωσε τὰ ἐγκύκλια 
μαθήματα, τὸν ἔστειλε νὰ λάβει 
ἐπιμελημένη παιδεία στὴν  Ἀθή-
να καὶ στὶς σχολὲς τῆς  Ἀντιόχειας.  
Ἔχει δάσκαλο τὸν περιώνυμο σο-
φιστὴ Λιβάνιο, γιὰ νὰ τοῦ διδάξει 
τὴν κλασικὴ παιδεία καὶ ρητορική. 
« Ἐξεπαιδεύθη περὶ τὴν ἑλληνικὴ 
σοφίαν καὶ ἐγνώρισε ἅπαντα τὰ μυ-
στήρια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης» 
(Κ. Παπαρρηγόπουλος). Καὶ ἐκτι-
μοῦσε τόσο πολὺ τὸν μαθητή του 
ὁ Λιβάνιος, ὥστε, ὅταν τὸν ρώτη-
σαν στὸ τέλος τῆς ζωῆς του ποιὸν 
θὰ ἄφηνε διάδοχό του, εἶπε: «Τὸν  
Ἰωάννη, ἂν δὲν τὸν εἶχαν ἀρπάξει σὰ 
λάφυρο οἱ Χριστιανοί».

Ἀλλὰ ἡ  Ἀνθούσα ἔμενε 
φρουρὸς τῆς ψυχῆς τοῦ παιδιοῦ 
της, γιατὶ ἡ ἴδια μὲ τὴν κρυστάλ-
λινη πίστη της δὲν ἐπηρεάστηκε 
ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου τῆς 
πολύβουης ζωῆς στὴν  Ἀντιόχεια.  
Ἀκόμη κι ὁ Λιβάνιος τὴ θαύμασε, 
ὅταν πληροφορήθηκε ποιὰ ἦταν. 
Τὸ περιστατικὸ μᾶς τὸ διασῴζει ὁ 
Χρυσόστομος στὴν ἐπιστολὴ ποὺ 
ἔστειλε Εἰς νεωτέραν χηρεύουσαν: 
« Ἐγώ», γράφει, «ὅταν ἤμουν νέος, 
ξέρω ὅτι ὁ δάσκαλός μου –κι ἦταν 

«Οὐ τὸ τεκεῖν ποιεῖ μητέρα, ἀλλὰ τὸ θρέψαι 
καλῶς» – Μητέρα δὲν γίνεται ἡ γυναίκα, ἐπειδὴ 
γέννησε ἕνα παιδί, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ ἀναθρέψει 
καλά, ὁμολογεῖ ὁ Χρυσόστομος, μιλώντας γιὰ τὸ 

μεγαλεῖο τῆς μητέρας του.K
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φανατικὸς εἰδωλολάτρης– ἐξέφρα-
ζε ἐνώπιον πολλῶν τὸν θαυμασμό 
του γιὰ τὴ μητέρα μου. Ρωτώντας, 
ὅπως συνήθιζε, ὅσους κάθονταν 
κοντά του τίνος παιδὶ ἤμουν ἐγώ, 
ὅταν ἕνας τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἤμουν 
παιδὶ κάποιας χήρας, ζητοῦσε νὰ 
μάθει ἀπὸ μένα τὴν ἡλικία τῆς 
μητέρας μου καὶ τὸ διάστημα τῆς 
χηρείας. Κι ὅταν τοῦ ἀπάντησα ὅτι 
εἶναι 40 χρόνων κι ἔχει 20 χρόνια, 
ἀφ’ ὅτου ἔχασε τὸν πατέρα μου, ἐξε-
πλάγη καὶ ἀπευθυνόμενος στοὺς 
παρόντες φώναξε δυνατά: “Βαβαί, 
οἷαι παρὰ χριστιανοὶ γυναῖκές εἰσιν” 
(Πώ, πώ, ποιὲς γυναῖκες ὑπάρχουν 
μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν). Τόσο πολὺ 
σπουδαῖο πρᾶγμα εἶναι ἡ ἀφοσίωση 
τῆς μητέρας μου στὸν νεκρὸ πατέρα 
μου καὶ στὸν γιό της, ποὺ ὄχι μόνο 
ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἐγκωμιάζεται, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες 
θαυμάζεται καὶ ἐπαινεῖται». Αὐτὸς 
ἀκριβῶς ὁ θαυμασμὸς τοῦ Λιβα-
νίου ἀντανακλᾷ τὸν θαυμασμὸ καὶ 
τὴν περηφάνεια τοῦ γιοῦ γιὰ τὴν 
ἐξαίρετη μητέρα του.

Κι ἦταν ἡ  Ἀντιόχεια «ἡ  Ἀθή-
να τῆς  Ἀνατολῆς, ἀκμάζουσα διὰ 
τὰς σχολὰς καὶ τὴν ἐμπορίαν καὶ 
τὴν τέχνην», ἀλλὰ καὶ μία ἀπὸ 
τὶς πρῶτες μεγάλες χριστιανικὲς 
πόλεις.  Ἐκεῖ γιὰ πρώτη φορὰ οἱ 
μαθητὲς τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ ὀνο-
μάστηκαν ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, μαθαίνουμε 
ἀπὸ τὶς Πράξεις τῶν  Ἀποστόλων. 
Μέρος κοσμοπολίτικο, πλούσιο σὲ 
ἀγαθὰ καὶ θησαυρούς. Πλοῦτος, 
ἀλλὰ καὶ ἔκλυση ἠθῶν. Πειρα-
σμοὶ καὶ κίνδυνοι ἠθικοὶ γιὰ τοὺς 
νέους. Προστάτις καὶ δυναμικὸς 
πατέρας ὀρθώθηκε ἡ  Ἀνθούσα, 
γιὰ νὰ διαφυλάξει ἄσπιλη καὶ 
ἀμόλυντη τὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ 
της. Κίνδυνοι ἀπὸ μαθητὲς κι ἀπὸ 
δασκάλους εἰδωλολάτρες. « Ὁ 
Λιβάνιος ἤλπισεν ὅτι ἴσως θέλει 
παρασύρει αὐτὸν εἰς τὸ ἀρχαῖον 
θρήσκευμα διὰ τοῦ δελεάσματος 
τῶν ὁμηρικῶν μύθων», γράφει ὀ 
ἱστορικὸς Κων. Παπαρρηγόπου-
λος.  Ἡρωίδα ὅμως ἡ  Ἀνθούσα, 
τεῖχος ἀκαταμάχητο μὲ τὴ βοήθεια 

τοῦ Θεοῦ.
Ἤδη στὰ 18 του χρόνια ξεχώ-

ριζε ὁ  Ἰωάννης ἀνάμεσα στοὺς 
ρήτορες τῆς  Ἀντιόχειας, κι ἄρχισε 
νὰ παρασύρεται ἀπὸ τὴ μέθη τῆς 
ἐπιτυχίας. « Ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖνος ποὺ 
ἀσχολούμουν μὲ δικηγορικὲς ὑπο-
θέσεις καὶ μὲ αἰχμαλώτιζαν οἱ χαρὲς 
τῶν θεάτρων κι οἱ κοσμικὲς ἐπιθυ-
μίες», γράφει ὁ ἴδιος. Κι ἀλλοῦ 
ἀναφέρει: «Εἶναι φωτιὰ ἡ νεότητα, 

εἶναι πέλαγος φουρτουνιασμένο... 
κι ἔχει πολλὲς ἐπαναστάσεις... (κα-
θάπερ τις ἵππος ἀδάμαστος)... Εὔκο-
λα παρασύρεται ἀπ’ τοὺς ἀνέμους 
κι ἐξαπατᾶται καὶ χρειάζεται πιὸ γερὸ 
χαλινάρι».  Ἡ  Ἀνθούσα ὅμως, 
«σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ» γιὰ 
τὴν ἀνατροφὴ τοῦ γιοῦ της, ἐπα-
γρυπνοῦσε...  Ἔνιωσε τὸν κίνδυ-
νο τοῦ παιδιοῦ της καὶ μὲ λόγια 
στοργικὰ καὶ συνετὰ συγκίνησε 
τὴν ψυχή του. Τὴν εἶχε ἐξάλλου 
λαξεύσει μὲ περισσὴ ἐπιμέλεια ἀπ’ 
τὴν τρυφερὴ ἡλικία. Καὶ ὁ  Ἰωάννης 
ἀνένηψε καὶ σώθηκε...

Τότε τὸν προέτρεψε νὰ φοι-
τήσει στὴ σπουδαία Θεολογικὴ 
Σχολὴ τῆς  Ἀντιόχειας.  Ἐκεῖ ἀπο-
θησαύρισε μέσα του τὴ γνώση 
τῆς  Ὀρθοδοξίας, εἰσέδυσε βαθύ-
τατα στὸ πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς 
πίστεως καὶ ἕτοιμος πιὰ δέχθηκε 
στὴν ἡλικία τῶν 23 ἐτῶν τὸ βά-
πτισμα, γιὰ νὰ ἐξαγιασθεῖ ἀπὸ τὴ 
Χάρη τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος. Με-
λετᾷ συνεχῶς τὴν  Ἁγία Γραφή 

–«γλυκυτέρα τοῦ παραδείσου» 
τὴν ἀποκαλεῖ–, ἀλλὰ ἡ ψυχή του 
τὸν κινεῖ στὸν μοναχισμό, νὰ φύγει 
στὴν ἔρημο. Τότε ἔρχεται ἡ μεγάλη 
δοκιμασία γιὰ τὴν  Ἀνθούσα. Πά-
λι θὰ μείνει μόνη; Μὲ τὴν ἀγάπη 
της προσπαθεῖ νὰ τὸν ἀποτρέψει. 
Παραστατικὰ μᾶς περιγράφει ὁ  
Ἰωάννης στὸν Α΄ Λόγο του Περὶ ἱε-
ρωσύνης τὴν ἀγωνία τῆς μητέρας 
του, γιὰ νὰ τὸν μεταπείσει.

Ἡ σκηνὴ εἶναι ἰδιαίτερα δρα-
ματική, ἀπὸ τὰ πιὸ συναρπαστικὰ 
κείμενά του. Γράφει: «Μόλις κα-
τάλαβε αὐτὴ τὴν ἐπιθυμία ἡ μητέ-
ρα μου, μὲ πῆρε ἀπ’ τὸ δεξὶ χέρι. 
Μὲ πέρασε στὸ ἰδιαίτερο δωμάτιό 
της, μὲ ἔβαλε νὰ καθίσω δίπλα στὸ 
κρεβάτι ὅπου μὲ γέννησε κι ἄρχισε 
νὰ κλαίει ἀπαρηγόρητα καὶ νὰ μοῦ 
λέει λόγια πιὸ συγκινητικὰ κι ἀπὸ 
τὰ δάκρυα.  Ἐγώ, παιδί μου, δὲν χά-
ρηκα πολὺ καιρὸ τὸν πατέρα σου. 
Αὐτὸ ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
Ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὴ γέννησή σου 
ἀκολούθησε ἡ θάνατός του, ποὺ 
ἄφησε ἐσένα ὀρφανὸ κι ἐμένα χήρα 
καὶ μοῦ ἔφερε ὅλες τὶς δυστυχίες 
τῆς χηρείας, ποὺ ξέρουν καλὰ μόνο 
ὅσες γυναῖκες βρέθηκαν σ’ αὐτὴ τὴν 
κατάσταση. Εἶναι ἀδύνατον νὰ πα-
ρασταθεῖ μὲ λόγια ἡ βαρυχειμωνιὰ 
καὶ ἡ φουρτούνα στὴν ὁποία ρίχνε-
ται μιὰ κόρη ποὺ μόλις βγῆκε ἀπὸ 
τὸ πατρικό της σπίτι καί, χωρὶς νὰ 
γνωρίζει τὸν κόσμο, προσβάλλεται 
ἔξαφνα ἀπὸ πένθος ἀνυπόφορο καὶ 

K

K

Τὴ λαμπρὴ διαδρομή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου 
δὲν χάρηκε ἡ σεβαστὴ μητέρα του  Ἀνθούσα, 

ἀλλὰ καὶ δὲν πόνεσε μὲ τὸ τραγικό του τέλος.  Ἡ 
ἁγιασμένη ὅμως ψυχή της τὸν συνάντησε στὴν 

αἰωνία μακαριότητα, καὶ ἐμεῖς «οἱ ζῶντες οἱ περι-
λειπόμενοι» τοὺς τιμᾶμε, μητέρα καὶ υἱό, ὡς  Ἁγί-

ους στὶς 13 Νοεμβρίου κάθε ἔτους καὶ ἀναφω-
νοῦμε μὲ πίστη: «Πάτερ  Ἰωάννη Χρυσόστομε, μὴ 
ἀποκάμῃς δεόμενος ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον...». «Ο
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ἀναγκάζεται νὰ ἀναλάβει φροντίδες 
ἀνώτερες ἀπὸ τὴν ἡλικία της καὶ ἀπὸ 
τὴ γυναικεία της φύση».

Ἔπειτα ἐξήγησε ποιὲς φορντί-
δες ξεπερνοῦσαν τὶς δυνάμεις της: 
«πονηροὶ ὑπηρέτες, κακόβουλοι 
συγγενεῖς, ἐνοχλήσεις ἐφόρων, 
εἴσπραξη φόρων μὲ σκληρότη-
τα...». « Ὅταν δὲ τύχει νὰ ἀφήσει 
καὶ παιδὶ ὁ μακαρίτης, ἡ κατάσταση 
γίνεται χειρότερη. Καὶ κορίτσι νὰ 
εἶναι, μύριες φροντίδες.  Ἃν ὅμως 
εἶναι ἀγόρι, χίλιοι μύριοι φόβοι καὶ 
πολλὲς φροντίδες σὲ πνίγουν καθη-
μερινῶς καὶ ἔξοδα γιὰ τὴν ἀνατροφὴ 
καὶ μόρφωσή του, ὅπως ἁρμόζει σὲ 
ἐλεύθερο πολίτη». « Ἐμένα ὅμως», 
συνεχίζει, «δὲν μὲ ἔπεισε αὐτὴ ἡ 
δυστυχία νὰ συνάψω δεύτερο γά-
μο καὶ νὰ φέρω ἄλλον ἄνδρα στὸ 
σπίτι τοῦ πατέρα σου. Προτίμησα 
νὰ ζῶ στὸ καμίνι τῆς χηρείας. Καὶ 
τὸ κατόρθωσα, πρῶτον μὲν μὲ τὴ 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ.  Ἔπειτα, ὅμως, 
ἔβρισκα ἐξαιρετικὴ ἀνακούφιση στὴ 
δυστυχία μου, καθὼς ἔβλεπα συ-
νεχῶς τὴ μορφή σου, ποὺ ἔφερνε 
στὰ μάτια μου ὁλοζώντανη τὴν εἰκό-
να τοῦ πατέρα σου. Γι’ αὐτὸ ἤσουν 
ἡ παρηγοριά μου. Κι ὕστερα, δὲν 
μπορεῖς νὰ μὲ κατηγορήσεις ὅτι γιὰ 
τὶς ἀνάγκες τῆς χηρείας σοῦ στέρησα 
τὴν περιουσία σου.  Ἐγὼ διαφύλαξα 
καὶ τὴν πατρική σου περιουσία, καὶ 
γιὰ τὰ ἔξοδά σου χρησιμοποιοῦσα 
τὴν περιουσία ποὺ ἔφερα ὡς προῖκα 
ἀπὸ τὸ πατρικό μου σπίτι». 

Πράγματι, ἡ  Ἀνθούσα ἀπὸ 
ἀγάπη καὶ τὴ ζωή της θὰ ἔδινε, γιὰ 
νὰ σπουδάζει τὸ παιδί της ἀπερί-
σπαστο ἀπὸ μέριμνες. Γιατί «ρίζα 
καὶ πηγὴ καὶ μήτηρ τῶν ἀγαθῶν» 
εἶναι ἡ ἀγάπη, καί «πάντα ἡ ἀγάπη 
κατορθῶσαι δύναται», ὅπως δίδα-
σκε ὁ  Ἰωάννης. Καὶ τώρα εἶχε τὸν 
σκοπό της, γιὰ νὰ τὰ πεῖ ὅλα αὐτὰ 
καὶ νὰ ἀνακινήσει στὴν ψυχὴ τοῦ 
γιοῦ της φλογερὰ συναισθήματα. 
«Γιὰ ὅλα ὅσα ἔκαμα, παιδί μου, μία 
χάρη θέλω νὰ σοῦ ζητήσω. Μὴ μὲ 
ἀφήσεις χήρα γιὰ δεύτερη φορά. 
Περίμενε πρῶτα τὸν θάνατό μου.  
Ἴσως ἔπειτα ἀπὸ λίγο καιρὸ νὰ πε-

θάνω.  Ὅταν λοιπὸν μὲ παραδώσεις 
στὴ γῆ καὶ τὰ ὀστᾶ μου τὰ τοποθετή-
σεις μαζὶ μὲ τὰ ὀστᾶ τοῦ πατέρα σου, 
τότε πήγαινε ὅπου θέλεις. Τότε δὲν 
θὰ σὲ ἐμποδίσει κανείς.  Ὅσο ὅμως 
ἀναπνέω, κάμε ὑπομονὴ νὰ μείνεις 
κοντά μου».

Ἡ  Ἀνθούσα δὲν ἤθελε τὸν  
Ἰωάννη κοντά της, γιὰ νὰ τοῦ ἀνα-
θέσει κοσμικὲς φροντίδες ἢ νὰ 
τὸν ἀποτρέψει ἀπὸ τὴν κλίση του.  
Ἀπεναντίας, ἔκαμε τὸ πᾶν νὰ τοῦ 
ἐξασφαλίσει τὶς συνθῆκες νὰ ζεῖ 
στὸ σπίτι, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυ-
μία του, μὲ ἄσκηση καὶ ἐγκράτεια, 
ἀφιερωμένος ἐξ ὁλοκλήρου στὸν 
Θεό. Μιὰ μικρὴ ἀναβολὴ ζητοῦσε 
ἡ χριστιανὴ μάννα. Κι ὅταν μετὰ 
ἀπὸ δύο χρόνια ἐκοιμήθη ἐν Κυ-
ρίῳ κι ἀναπαύθηκε ἀπὸ τὶς θλί-
ψεις τῆς πολύμοχθης ζωῆς, τότε ὁ  
Ἰωάννης ἔθαψε τὴν πολυσέβαστη 
μητέρα του μὲ τὶς καθιερωμένες 
τιμές, μοίρασε τὴν περιουσία του 
σὲ φτωχοὺς καὶ ἀναχώρησε, γιὰ 
νὰ μονάσει στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ 
ἕξι χρόνια ἄσκησης, πέρασε τοὺς 
βαθμοὺς τῆς ἱερωσύνης καί, ὡς 
ἄξιος ἱεράρχης καὶ ὀνομαστὸς στὴν  
Ἀνατολὴ ἱεροκήρυκας, ἐνθρονί-
στηκε  Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντι-
νουπόλεως.

Πολύπλευρη ἡ δράση του, ἱε-
ραποστολικὴ καὶ φιλανθρωπική. 
Τρεῖς χιλιάδες χῆρες καὶ γυναῖκες 
ἀπροστάτευτες τρέφονταν καθη-
μερινῶς στὴν  Ἀντιόχεια μὲ δική 
του φροντίδα, καὶ στὴν Κωνστα-
ντινούπολη ἑπτὰ χιλιάδες φτωχοὶ 
συντηροῦνταν μὲ ἐνέργειές του. 
Συγκλόνιζε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος 
καὶ εὔφραινε τὶς καρδιὲς τοῦ λαοῦ 
μὲ τὸ πάθος καὶ τῆς ψυχῆς του τὴ 
φλόγα νὰ κηρύττει μὲ τὰ θεόπνευ-
στα λόγια του τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ.  
Ἦταν «ὁ πραότατος καὶ ἐπιεικέστε-
ρος τῶν ἀνθρώπων», ἀνυποχώρη-
τος στὴν ἀδικία, συγκαταβατικὸς 
πρὸς τοὺς ἀδύναμους, σωφρο-
νιστὴς τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ 
ἀδυσώπητος πρὸς τὴν κακία καὶ 
τὴν ἁμαρτία. Δὲν συνθηκολογοῦσε 
ποτέ. Καὶ ἐπειδὴ ὡς ἄλλος Πρό-

δρομος ἔγινε δριμὺς ἐλεγκτὴς τῆς 
πολιτικῆς ἀρχῆς μέ «ἀταπείνωτον 
τὸ φρόνημα πρὸς τοὺς βασιλεῖς», 
ἀντιμετώπισε τὴν ἀντίδραση τῆς 
βασίλισσας Εὐδοξίας. Μετὰ ἀπὸ 
δύο ἐκθρονίσεις, παρὰ τὴν ἐπί-
μονη καὶ συγκινητικὴ ἀντίδραση 
τοῦ πλήθους, ἐξορίστηκε στὴ 
μακρινὴ  Ἀρμενία, ὅπου μέσα σὲ 
δεινὲς κακουχίες «ἔτυχε τοῦ μακα-
ρίου τέλους» σὲ ἡλικία 73 ἐτῶν. Οἱ 
τελευταῖοι λόγοι του ἦταν: «Δόξα 
τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!».

Τὰ χρυσᾶ του χείλη ἐσίγησαν, 
ἀλλά, κατὰ τὸν Συναξαριστή, 
«ἀφῆκεν ἡμῖν ἄλλο στόμα, τὰς βί-
βλους». Μέσα σὲ 1440  Ὁμιλίες, 
ὅπου ἐξηγεῖ μὲ σαφήνεια τὰ νοή-
ματα τῶν θείων Γραφῶν, καὶ 240  
Ἐπιστολές, θησαύρισε τὰ νάματα 
τῆς  Ὀρθοδοξίας. Τὰ κείμενά του 
δροσίζουν κάθε χριστιανικὴ ψυχὴ 
καὶ ἀποτελοῦν πνευματικὸ πλοῦτο 
τῆς οἰκουμένης!  Ἡ λειτουργία του 
τελεῖται καθημερινῶς –ἐκτὸς τῶν 
ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς– στὴν  Ἐκκλησία μας. Οἱ 
εὐχές του μᾶς μεταρσιώνουν. Τὰ 
τίμια λείψανά του προσκυνοῦμε  
στὸν  Ἱερὸ Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ  
Ἁγ. Γεωργίου στὴν Κωνσταντι-
νούπολη. « Ἐγκαλλώπισμα τῶν 
θεουργῶν ἀρετῶν» τὸν ἀποκαλεῖ 
ὁ ὑμνῳδός, «κήρυκα τῆς θείας 
Βασιλείας», «στήριγμα καὶ σκεῦος 
ἔνθεον τῆς  Ἐκκλησίας», «Θεοῦ κα-
τοικητήριον», «σάλπιγγα χρυσοειδῆ 
λαμπρῶς ἀναβοῶσαν τὰ θεῖα μεγα-
λεῖα εἰς τὰ τοῦ κόσμου πέρατα»... 

Τὴ λαμπρὴ διαδρομὴ τοῦ ἱε-
ροῦ Χρυσοστόμου δὲν χάρηκε ἡ 
σεβαστὴ μητέρα του  Ἀνθούσα, 
ἀλλὰ καὶ δὲν πόνεσε μὲ τὸ τραγικό 
του τέλος.  Ἡ ἁγιασμένη ὅμως ψυ-
χή της τὸν συνάντησε στὴν αἰωνία 
μακαριότητα, καὶ ἐμεῖς «οἱ ζῶντες 
οἱ περιλειπόμενοι» τοὺς τιμᾶμε, 
μητέρα καὶ υἱό, ὡς  Ἁγίους στὶς 13 
Νοεμβρίου κάθε ἔτους καὶ ἀναφω-
νοῦμε μὲ πίστη: «Πάτερ  Ἰωάννη 
Χρυσόστομε, μὴ ἀποκάμῃς δεό-
μενος ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον...».

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Ὁ ποιητὴς Ὁ ποιητὴς 
τῶν βράχων. τῶν βράχων. 
ΠοιήματαΠοιήματα
π. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, 
ΑΘΗΝΑ 2016, 17 Χ 24, 
126 σελ.

Στὴ θαυμάσια αὐτὴ συλλογὴ 
ἀπὸ 65 ποιήματα, ὁ αἰδεσιμολο-
γιώτατος π. Σταῦρος Τρικαλιώ-
της,  Ἐφημέριος τοῦ Ι. Ν.  Ἁγίας 
Παρασκευῆς, ἀφήνει τὸν πλού-
σιο πνευματικό του κόσμο νὰ 
ἐκφραστεῖ μὲ ἐξαίρετη ποιητικὴ 
τέχνη. Νὰ μιλήσει «ἐκ βαθέων» 
γιὰ τὴ χαρὰ καὶ τὸν πόνο τῆς 
ζωῆς, γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ 
στὸν κόσμο, ἀναζητώντας συγ-
χρόνως στὴν κραυγὴ ἱκεσίας καὶ 
δοξολογίας τὴ θεραπεία καὶ τὴ 
δύναμη.

Ὡς πολύτεκνος καὶ πατέρας 
δέκα παιδιῶν, μαζὶ μὲ τὴν πρε-
σβυτέρα του φιλόλογο καθη-
γήτρια, ἀποτελοῦν μιὰ εὐλογη-
μένη παρουσία στὴν  Ἐκκλησία, 
στὴν οἰκογένεια, στὴν παιδεία 
καὶ στὰ γράμματα. Τὰ περισσό-
τερα ποιήματά του, ἀφιερωμένα 
ὀνομαστικὰ σὲ ἕνα - ἕνα ἀπὸ τὰ 
παιδιά του, στὴν πρεσβυτέρα καὶ 
σὲ συγγενικά του πρόσωπα, δη-
λώνουν τὴ βαθιὰ ἀφοσίωσή του 
στὴν οἰκογένεια, ἐκφράζοντας 
στιγμὲς εὐτυχίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
σκληροῦ ἀγῶνα μιᾶς μεγάλης 
«κατ’ οἶκον ἐκκλησίας». Μερικὰ 
ἀφιερώνονται μὲ εὐγνωμοσύνη 
στοὺς πνευματικούς του πατέρες 
ποὺ τὸν στήριξαν στὴ νεότητά 
του καὶ τὸν ὁδήγησαν στὴν ἱε-
ροσύνη. Καὶ μερικὰ ἀκόμη σὲ 
πρόσωπα ποὺ ὑπῆρξαν σημα-
ντικὰ στὴ ζωή του.

Ἡ ποίησή του στρέφεται καὶ 
στὴ δοκιμασία τῆς σημερινῆς 
κρίσης, περιγράφοντας τὶς 
πληγὲς ποὺ αὐτὴ ἀφήνει στὶς 
ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν 
παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐλπίδα 
τῆς πίστης, τῆς προσευχῆς καὶ 
τῆς ἀθωότητας.

«Λιγοστὲς οἱ δυνάμεις
ποὺ μοῦ ἀπόμειναν
Σ’ ἕναν κόσμο ἀφιλόξενο
Κι ἄδειο
Κι ἂν ἔμεινα ἀκόμη
Νὰ κοιτάζω τὸν ὁρίζοντα
Εἶναι γιατὶ τὸ ὑποσχέθηκα
Σὲ κάτι ἀθῶα παιδικὰ μάτια».

Μαζὶ μὲ τὴν ποίηση, ἡ καλαί-
σθητη ἔκδοση κάνει τὴ συλλογὴ 
ἰδιαίτερα ἑλκυστική.
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ

Καθηγητὴς Πανεπιστημίου

Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση

K

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

εμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

εμ
βρ

ιο
ς
 2

0
1

6
 -

 6
1

8

237



Εἰς Μνημόσυνον
Σουζάνα Δανάλη-Κωτσάκη

Στὶς 8 Σεπτεμβρίου 2016 
ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ἡ Δρ 
Σουζάνα Δα  νάλη-Κω τσάκη, 
Πυρηνικὴ Φυσικός, Περιβαλλο-
ντολόγος καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα 
ἐπι στημονικὰ στε λέχη τοῦ   Ἐθνι-
κοῦ Κέντρου   Ἔρευνας Φυσικῶν   
Ἐπιστημῶν «Δημόκριτος»1.

Μὲ πολὺ σεβασμὸ στὴ μνήμη 
τῆς ἀγαπημένης μας Σουζάνας 
Δανάλη-Κωτσάκη, θὰ γράψω 
δυὸ λόγια, ἐκπροσωπώντας τὴν  
Ὁμοσπονδία Γυναικείων Σωμα-
τείων (Ο.ΓΥ.ΣΩ.) καὶ τὴν  Ἕνω-
ση  Ἐπιστημόνων Γυναικῶν. Καὶ 
στὰ δύο Σωματεῖα ἡ θανοῦσα 
ὑπῆρξε δραστήριο καὶ ἐνεργὸ 

μέλος τῶν Διοικητικῶν Σωμα-
τείων τους.

Ὑπῆρξε ἐπίσης μέλος τῆς Χρι-
στιανικῆς  Ἑνώσεως  Ἐπιστημό-
νων, ὅπου ἀνέπτυξε δράση μὲ 
ὁμιλίες καὶ διαλέξεις σχετικὲς μὲ 
τὸ ἀντικείμενό της καὶ παρακο-
λουθοῦσε μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον 
τὶς ἐκδηλώσεις της. 

Στὶς 20 Δεκεμβρίου 2013 
ἡ Σουζάνα Δανάλη-Κωτσάκη 
βραβεύθηκε ἀπὸ τὴν  Ἀκαδημία  
Ἀθηνῶν ὡς «ἡ πρώτη ἐπιστή-
μων ποὺ εἰσήγαγε στὴν  Ἑλλάδα 
τὴ μεθοδολογία ὀργάνωσης τῆς 
προστασίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ 
τὴ ραδιενέργεια περιβάλλοντος 
καὶ θεμελίωσε τὴ σχετικὴ διαδι-
κασία μετρήσεων καὶ ἐλέγχου».

Ὑπῆρξε πολὺ καλὴ συνερ-
γάτρια καὶ διακρινόταν γιὰ τὸ 
θάρρος τῆς γνώμης της. Μὲ τὴν 
παρουσία της καὶ τὴν προσωπι-
κότητά της μετέδιδε αἰσιοδοξία 
καὶ ὄρεξη γιὰ προσφορά.

Καημὸς καὶ μεγάλη ἀγάπη 
της ἦταν ἡ πορεία τῆς Πατρίδας 
μας, γι’ αὐτὸ καὶ ἀνέπτυξε ἐθνικὴ 
καὶ κοινωνικὴ δράση στὰ πλαί-
σια τῶν δραστηριοτήτων τῶν  
Ἑνώσεων μὲ τὶς ὁποῖες συνερ-
γάσθηκε.

Ἔδινε παντοῦ τὸ στῖγμα τῆς 
πραγματικῆς  Ἑλληνίδας καὶ τῆς 

Χριστιανῆς  Ἐπιστήμονος.
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἰδιαίτερα 

ἀνέδειξε τὴν ψυχή της ἦταν ὁ 
τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμε-
τώπισε τὸν θάνατο.  Ἤξερε τὴν 
πορεία τῆς ἀσθένειάς της, τὴν 
ὁποία ἀντιμετώπισε μὲ πολλὴ 
ἀξιοπρέπεια, καρτερία, πίστη καὶ 
ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Σὲ κάποιες ἀπὸ τὶς συνεργά-
τριες καὶ φίλες, ποὺ μὲ πολλὴ 
διάκριση ἐπικοινωνούσαμε, 
σεβόμενες τὸν πόνο της, μετέ-
διδε θάρρος, μὲ λόγια ποὺ μᾶς 
ἀφύπνιζαν. «Δὲν ζητῶ ἀπὸ τὸν 
Θεὸ νὰ μοῦ πάρει τὴν ἀρρώστια, 
ζητῶ νὰ μοῦ δώσει τὴ δύναμη 
ν’ ἀντέξω μέχρι τὸ τέλος καὶ νὰ 
βρεθῶ κοντά Του».  Ἐπίσης, καθ’ 
ὅλο τὸ διάστημα τῆς δοκιμασίας 
της, μιλοῦσε στὴν οἰκογένειά της 
καὶ στοὺς γύρω της γιὰ ἀγάπη 
καὶ συγχωρητικότητα.

Ἀγαπημένη μας συνεργάτρια 
καὶ φίλη, ἀγαποῦσες πολὺ τὴν 
Παναγία μας, κι ἔφυγες τὴν ἡμέ-
ρα τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Γενεσίου 
της.  Ἔφυγες ἤρεμη, γαλήνια, 
ἕτοιμη γιὰ τὴν  Ἄνω  Ἰερουσαλήμ.

 
Καλό σου Παράδεισο!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

1 

1.  Τὸ περιοδικό μας εἶχε δημοσιεύσει πρὸ διετίας κείμενο ἀφιερωμένο στὴ σπουδαία αὐτὴ γυναῖκα καὶ διακεκριμένη χριστιανὴ 
ἐπιστήμονα, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς  Ἡμέρας τῆς Γυναίκας. Βλ. Χρυσῆς Δ. Μανωλοπούλου-Τσέντου, «Μιὰ βράβευση, 
ἕνα παράδειγμα, ἕνα μήνυμα...»,  Ὁ Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος 602 (Ἀπρίλιος-Μάρτιος 2014), σελ. 65-66.238
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΘΝΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Φαίδρα Τσελίκα, «... Ἔχουμε καταλάβει καλὰ τί 

συμβαίνει;...», σελ. 34-35 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Αἰκα-
τερίνη-Ρόζα Μπότσαρη», σελ. 54-56 –  Ἄννα Κ. Κορνά-
ρου-Καλαμαρᾶ, « Ὁ  Ἐθνομάρτυρας Πατριάρχης Γρηγό-
ριος Ε΄», σελ. 57-61 – Σοφοκλῆς Γιαμνιαδάκης, «Ποιὸς 
τὴν τούρκεψε τὴν Πόλη;», σελ. 108-111 –  Ἄννα Κατίκα,  
« Ἡ πολιτισμική μας κληρονομιά», σελ. 152-155 – Πόπη  
Ἐλευθερίου, «Μνῆμες ἡρωικές», σελ. 171.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Μαρία Γουμενοπούλου, «Κιβωτός», σελ. 1 – «Γυναῖκες 

τῆς πίστης», σελ. 96 – Ναυσικᾶ  Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, « Ὁ Και-
νούργιος μου Χρόνος», σελ. 2 – « Ἡ Σταύρωσή Σου», σελ. 
41 – «Τῆς προσφυγιᾶς... (Στὴ γιορτὴ τῆς μάννας)», σελ. 81 – 
«Τοῦ κόσμου καταφύγιον...», σελ. 121 – «Χριστουγεννιάτικη 
ἀπορία», σελ. 208 – Λουκᾶς Κων. Ρούλιας, « Ἡ ἐλπίδα», 
σελ. 6 – «Στὸ δεῖπνό Σου», σελ. 63 – «Μεγάλες  Ὧρες», σελ. 
194-195 – «Χριστούγεννα», σελ. 201 – Μοναχὴ Θέκλα, 
«Πρόσκληση», σελ. 17 – « Ἡ ἀναζήτηση», σελ. 95 – Ε.Μ., 
«Τὸ στήριγμα», σελ. 35 – « Ὁ Κηπουρός!», σελ. 156 – Κατε-
ρίνα Μπακάλη, « Ὁ Νυμφίος», σελ. 51 – Πόπη  Ἐλευθερίου,  
« ᾨδὴ στὴν Ποίηση», σελ. 77 – «Μνῆμες ἡρωικές», 
σελ. 171 – Μαρίνα Φραγκάκη, «Χριστὸς ἀνέστη!», σελ. 
102 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση, « Ἀνάσταση!», σελ. 
113 – «Θαλασσινό», σελ. 158 – «Στὸ ὅριο», σελ. 199 – 
Γιάννης  Ἀν. Σαντάρμης, « Ἡ Θεοτόκος», σελ. 124 –  
« Ὁ τρύγος», σελ. 173-175 – «Τὰ κάρβουνα τοῦ  Ἰωσήφ», 
σελ. 206-207 –  Ἀθηνᾶ Ντάσιου Γιάννου, «Προσευχή», 
σελ. 132 – Αἰκατερίνη Θεοδωρακοπούλου, «Στὸ  Ἅγιο 
Φανούριο», σελ. 155 – Χρῆστος Μπασκόζος, «Τὸ πολυτι-
μώτερο δάκρυ», σελ. 167 – «Οἱ ρίζες», σελ. 210 – Φαίδρα 
Τσελίκα, «Τὸ ρόδι μου», σελ. 190 – Θεοδώρα Κουφοπού-
λου- Ἠλιοπούλου, « ᾨδὴ Χριστουγεννιάτικη», σελ. 209.

ΜΟΡΦΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, «Διονύσιος Σολωμός.  

Ὁ Ποιητὴς τῆς  Ἐλευθερίας», σελ. 25-28 –  Ἀνωνύμου,  
« Ὁ Μαυραηδὴς πασᾶς», σελ. 52-53 – Γιάννης Κ. Τσέντος, 
«Αἰκατερίνη-Ρόζα Μπότσαρη», σελ. 54-56 – «2016.  Ἔτος  Ἀρι-
στοτέλη», σελ. 143-148 –  Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ,  
« Ὁ  Ἐθνομάρτυρας Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄», σελ. 57-61 –  
 « Ἀνθούσα.  Ἡ μητέρα τοῦ ἁγίου  Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου», 
σελ. 234-236 – Νικόλαος Γ. Χαλβατζάκης, « Ἕνα περιοδικό 
–  Ἕνας ποιητής.  Ἀκτῖνες – Γ. Βερίτης», σελ. 64-66 – Α.Κ.Σ., 
« Ἕνας ἀφανὴς ἥρωας. Χαράλαμπος Πορλίγγης», σελ. 178-
179 – Μαρία Γουμενοπούλου, «Τὸν φώναζαν  Ἀλέξανδρο», 
σελ. 189 – Κ.Τ.Ε., Φαίδρα Τσελίκα, « Ἀλέξανδρος Ν. Τσιρι-
ντάνης (1903-1977)», σελ. 190 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου,  
« Ἀριστοτέλης», σελ. 225-226.

ΙΑΤΡΙΚΑ
Ζωὴ Ριζοκώστα- Ἀγγέλη, « Ὑπάρχει διαβατήριο γιὰ τὴ 

μακροζωΐα;», σελ. 18-19 – « Ὀξεῖα παγκρεατίτιδα», σελ. 70-
71 – «Προσοχὴ στὰ κλιματιστικά!», σελ. 105-106 – «Καλο-
καίρι, θάλασσα καὶ ἄσκηση», σελ. 133-134 – «Κοιλιακὰ ἄλγη 
λειτουργικῆς αἰτιολογίας», σελ. 184-185 – Κατερίνα Δογάνη, 
«Ψηφιακὴ ναυτία. Μιὰ σύγχρονη ἀσθένεια», σελ. 69.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Μαρία Καρατσάλου-Γεωργούλα, « Ἀπὸ τὸν πόλεμο 

στὴν προσφυγιά...  Ἀπὸ τὴ φτώχεια στὴ μετανάστευση. Φτά-
νει μόνο ἡ ἀλληλεγγύη;», σελ. 3-6 –  Ἄννα Ψωμᾶ, «Μιὰ 
κουβέρτα», σελ. 12 – « Ὅταν ἀσπρίσουν τὰ μαλλιά τους...», 
σελ. 192-193 –  Ἀθανάσιος  Ἀστ. Γκάτζιος, «Οἱ νέοι “βάρβα-
ροι”», σελ. 13-14 – « Ἕνας ἐπικίνδυνος “βομβαρδισμός”... 
ἀγάπης!», σελ. 89-90 – «Μεγαλώνοντας ἕνα συνεσταλμέ-
νο (ντροπαλό) παιδί», σελ. 127-128 – Γιάννης Κ. Τσέντος,  
« Ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια διδάσκαλοι τῆς βίας», σελ. 15-17 
–  Ἀφροδίτη Χρ. Ραγιᾶ, «Συμβολὴ στά “ὑγιῆ” γηρατειά. 
Χρέος καὶ πρόκληση», σελ. 20-24 – Μαρία Θ.  Ἀλεξέλλη,  
« Ἀκούγοντας τὶς εἰδήσεις», σελ. 103 – Χ. Δαούκου, «Γιὰ νὰ 
μὴ διαλύσει ὁ γάμος», σελ. 130 – Κατερίνα Δογάνη (ἀπό-
δοση ἀπὸ ἀγγλικὸ κείμενο), «Μιὰ ἐνδιαφέρουσα μελέτη», 
σελ. 151 – Victoria Prooday, «Γιατί τὰ παιδιά μας βαριοῦνται 
τόσο στὸ σχολεῖο, δὲν μποροῦν νὰ περιμένουν, ἀπογοητεύ-
ονται εὔκολα καὶ δὲν ἔχουν πραγματικοὺς φίλους;», σελ. 
162-164 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, «Δύσκολοι καιροί», 
σελ. 182-183 – Hanoch McMarty, «Δὲν ἀπελπίζομαι γιὰ 
τὰ σημερινὰ παιδιά», σελ. 210.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
Κατερίνα Δογάνη, «Καλὴ χρονιά, 2016», σελ. 2 – «Πά-

σχα, πηγὴ πνευματικοῦ ἀναβαπτισμοῦ», σελ. 102 – «Τὸ 
θαῦμα εἶναι καρπὸς πίστεως», σελ. 197 –  Ἀγγελικὴ Γ. Σα-
κελλαρίου, « Ἀγάπη.  Ἡ μεγάλη καὶ γοητευτικὴ περιπέτεια», 
σελ. 76-77 – Μαρία Δήμα-Τζιβιλόγλου, « Ὁ ἀγαπημένος 
μας κύκλος», σελ. 97 – « Ὁ ἑαυτός μου στό “σκαμνί”», σελ. 
140-142 –  Ἀντωνία Γραμμένου, « Ἐσωτερικὴ εἰρήνη», σελ. 
104 – « Ἡ πρόσκλησις τοῦ  Ἰησοῦ», σελ. 156 – «Τὸ σπήλαιο 
τῆς Βηθλεέμ», σελ. 209 –  Ἄννα Ψωμᾶ, «Μοιάζει μὲ θά-
λασσα...», σελ. 131-132 – Νικόλαος Γ. Χαλβατζάκης, «Τὸ 
πέρασμα τῆς θάλασσας», σελ. 137-139 – «Χριστούγεννα γιὰ 
μᾶς – Χριστούγεννα γιὰ ὅλους», σελ. 202 – Μοναχὴ Θέκλα,  
« Ἀνάγκη παιδείας. “ Ὁ Χριστός ἐστι τὸ φῶς τοῦ κόσμου”», 
σελ. 172.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ἐλίνα Μαστέλλου-Γιανάκενα, «Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ 

Γιορτὴ τῆς Γυναίκας», σελ. 42-51 – Ναυσικᾶ  Ἰεσσαὶ Κασι-
μάτη, «Τῆς προσφυγιᾶς... (Στὴ γιορτὴ τῆς μάννας)», σελ. 81 
– Νικόλαος Χρυσ. Κούρτης, « Ἡ γιορτὴ τῆς μάννας», σελ. 
82-83 – Μαρία Γουμενοπούλου, «Γυναῖκες τῆς πίστης», 
σελ. 96 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση, «Μάννα», σελ. 113 
– Χρυσούλα Πετίνη-Πηνιώτη, «Δικαιώματα ἐγκύων καὶ τε-
κουσῶν γυναικῶν», Μέρος Α΄, σελ. 186-188 – «Δικαιώματα 
ἐγκύων καὶ τεκουσῶν γυναικῶν», Μέρος Β΄, σελ. 228-230.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
Νικόλαος Γ. Χαλβατζάκης, « Ἡ καινούργια  Ἄννα (τῆς 

Πίστης, τῆς Αἰσιοδοξίας, τοῦ  Ὀνείρου), σελ. 8-11 – « Ἕνα 
παιδὶ ποὺ μιλοῦσε μὲ τὰ μάτια», σελ. 84-88 – Σοφία Κ., 
«Παραμύθι χωρὶς τέλος», σελ. 29-30 – Α.Α.Γ. (διασκευὴ 
ἀπὸ τὸ διαδίκτυο), «Μπορεῖς νά... πετάξεις», σελ. 80 – Paulo 
Coelho (μετάφραση ἀπὸ τὰ πορτογαλικὰ Α.Γ.), «Τὸ σύννεφο 
καὶ ὁ ἀμμόλοφος», σελ. 100 – Χ. Δαούκου, « Ἡ ζήλεια τοῦ 
γιατροῦ», σελ. 107 – Βίνα Μαριόλη-Χιωτακάκου, «Στὸ 
μοναστήρι τῆς Τίμοβας», σελ. 125-126 – «Ταξίδι μὲ κάρο», 
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Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:

Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ

α)  Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ  Ἕνωσις  Ἀκτίνων ὑπ᾽ ἀριθμ.: 

0026-0201-94-0100366081.

    Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας.

β)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα). Προβλέπεται ἐπιβά-

ρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

γ)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή.

    Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.

ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀποδείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ

Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ νὰ κατατεθεῖ μὲ 

τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:

– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081

– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

σελ. 176-177 – Μαρία Γουμενοπούλου, «Τὰ πιὸ ὄμορφα 
Χριστούγεννα», σελ. 203-205.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Λ.Δ., «Ποτήριον ὕδατος», σελ. 7 – «Στὴ σκιά, κάτω ἀπὸ 

τ’ ἁρμυρίκια», σελ. 211-212 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου,  
« Ὁ πλανήτης Γῆ κινδυνεύει», σελ. 31-32 – «Ταλέντα καί... 
τάλαντα», σελ. 73 – « Ἡ πιὸ μαγευτικὴ μέρα τοῦ χρόνου», 
σελ. 101 – «Θάλασσα καὶ  Ἕλληνες», σελ. 135-136 – Μπέλλα 
Παρασκευοπούλου, « Ἡ εἰρήνη ἔχει τὸν προορισμό της», 
σελ. 33 – « Ἡ αὐτοπεποίθηση», σελ. 74-75 – «Θὰ τὸ κάνω... 
αὔριο», σελ. 196 – «“ Ἡ ἀμφιβολία εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς σοφίας” 
( Ἀριστοτέλης)», σελ. 227 – Λίτσα  Ἁπαλάκη, Κἄτι εἶδα... 
ἄκουσα... ἢ μοὖπαν..., « Ἀρχιμηνιὰ κι ἀρχιχρονιά», σελ. 36 –  
« Ἡ ξεροκεφαλιὰ καὶ τὸ πεῖσμα», σελ. 78 – « Ἡ ἐξομολόγη-
ση», σελ. 112 – « Ὁ προϋπολογισμὸς τῶν διακοπῶν», σελ. 
157 – « Ὁ ἀπολογισμὸς τῶν διακοπῶν», σελ. 198 – «Περι-
μένοντας... ἢ προσμένοντας», σελ. 233 – Κλειώ-Σταυρούλα 
Κουράση, Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας, «Ἀπαράδεκτο φαινόμενο», 
σελ. 37 – «Φρίκη», σελ. 37 – « Ἐμπόριο ἐλπίδας», σελ. 79 – 
«Ἀπὸ τὴν TV», σελ. 79 – «Μάννα», σελ. 113 – «Διακοπές», 
σελ. 158 – «Βαρὺς σταυρός», σελ. 199 – «Σταθερὴ ἀξία», 
σελ. 200 – «Παρορμητισμὸς καὶ αὐθορμησία», σελ. 232 
– « Ἄκρα», σελ. 232 – Σοφοκλῆς Γιαμνιαδάκης, «Οἱ δυὸ 
μάννες», σελ. 62-63 –  Ἀθανάσιος Γκάτζιος, « Ἕνας μῦθος», 
σελ. 67-68 – Μαρία Γουμενοπούλου, « Ἡ ὀμορφιά», σελ. 
72 –  Ἄννα Ψωμᾶ, «Τριπλὴ προσφορὰ ἀγάπης.  Ἀληθινὴ 
ἱστορία», σελ. 91 –  Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, « Ἡ 
σπαρακτικὴ ἱκεσία μιᾶς χριστιανῆς μάννας», σελ. 92-95 –  
« Ἡ “ἀκοίμητη λαμπάδα” στὴ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου», σελ. 
122-123 – « Ἡ νίκη τοῦ Σταυροῦ», σελ. 180-181 – Φαίδρα 
Τσελίκα, «Ποῦ;... Ποιοί;... Πόσοι;...», σελ. 98-99 –Αἰκατερίνη  
Ἀν. Καρνέζη, « Ἐμπρός! Ποιὸς εἶναι;», σελ. 129-130 – Μαρία 
Θ.  Ἀλεξέλλη, « Ἀκούγοντας τὶς εἰδήσεις», σελ. 142 – Νικό-
λαος Χρυσ. Κούρτης, « Ἂν τὸ δάσος μιλοῦσε, αὐτὰ θὰ μᾶς 
ἔλεγε», σελ. 149-150 – Ναυσικᾶ  Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, «Φθινό-

πωρο», σελ. 161 –  Ἀθηνᾶ Ντάσιου Γιάννου, « Ἄνοιξαν τὰ 
σχολεῖα. Ψηλὰ τὸ κεφάλι!», σελ. 165 – Patricia Morgado 
Tapia (ἀπόδοση ἀπὸ τὰ ἱσπανικὰ  Ἀθαν.  Ἀστ. Γκάτζιος), « Ὁ 
κόμπος τῆς ἀγάπης», σελ. 166-167 – Γιάννης Κ. Τσέντος, 
«Ταλέντα ἤ...προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις;», σελ. 168-169 – «Περὶ 
Θρησκευτικῶν», σελ. 213-216 – Μαρίνα Φραγκάκη, «Καθὼς 
τὰ σχολεῖα ἀνοίγουν», σελ. 170-171 – Κοσμᾶς  Ἰορδανίδης, 
« Ἡ πνευματικὴ  Ἑλλὰς διδάσκει τὴν Οἰκουμένη», σελ. 191 
– Κατερίνα Δογάνη, «Κραυγὴ ἀγωνίας», σελ. 217 – Ζωὴ 
Ριζοκώστα- Ἀγγέλη, « Ἡ σημασία τῶν δώρων», σελ. 218-219 
–  Ἀφροδίτη Ραγιᾶ, «Τὸ φαινόμενο τοῦ πόνου στὴ ζωή μας», 
σελ. 220-222 – Νικόλαος Χρυσ. Κούρτης, «Τὸ χαμόγελο-
γέλιο στὴ ζωή μας», σελ. 223-224 –  Ἀνθὴ Χατζητρύφωνος, 
« Ἡ ἀπαχθεῖσα Καρυάτιδα», σελ. 231.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Κατερίνα Καραμολέγκου-Γκίκα, «Οὐρανίας Πάντζιου 

καὶ Σουζάννας Λουκᾶ, Εἰσάγετε κωδικό», σελ. 38 – Μαρία  
Ἀλεξέλλη, «Εὐαγγελίας Μορφοπούλου Γεωργουλέα, Σὰν 
τὰ καράβια, σὰν τὰ πουλιά, σὰν τὰ φύλλα τῶν δέντρων», σελ. 
114-115 –  Ἥβη Σταυροπούλου, «Βίργκιλ Γκεοργκίου,  Ἀπὸ 
τὴν 25η ὥρα στὴν αἰώνια ὥρα. Τὸ αἴνιγμα τῆς σχέσης μὲ τὸν 
πατέρα», σελ. 115-116 –  Ἀλέξανδρος Κακαβούλης, «π. 
Σταύρου Τρικαλιώτη,  Ὁ ποιητὴς τῶν βράχων. Ποίηματα», 
σελ. 237.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Κατερίνα Μποτονάκη, « Ἕνας χρόνος», σελ. 39 – Κλειώ-

Σταυρούλα Κουράση, «Στέφανος Χρυσάλλης», σελ. 40 
– « Ἑλένη  Ἀντωνέλλου», σελ. 160 – Χ.Σ., «π. Νικήτας 
Βουτυρᾶς», σελ. 117 – Φιλικοὶ Κύκλοι καὶ Πρόνοια τοῦ 
Συλλόγου  Ὀρθοδόξου  Ἐσωτερικῆς  Ἱεραποστολῆς « Ὁ  
Ἀπόστολος Παῦλος», « Ἀθηνᾶ Τουμπακάρη», σελ. 118 – 
Μαρίνα Φραγκάκη, «Σὰν σήμερα...», σελ. 119 – «Ταπεινὸ 
ἀφιέρωμα στὸν πατέρα Γρηγόριο», σελ. 159 – Κατερίνα 
Παπαλιβερίου, «Σουζάνα Δανάλη-Κωτσάκη», σελ. 238.
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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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«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΜΠ.ΑΘ

Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


