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Χαρᾶς ἀλαλαγμοὶ μέσα στὴ νύχτα
καὶ ἰαχές·
λαμπιόνια καὶ γιρλάντες, 
τραγούδια ξέφρενα, 
φωνὲς χιλιάδες 
γιὰ τὸ χρόνο ποὺ χάνεται,
γιὰ τὸ νέο ποὺ φτάνει...

Πῶς ξεχαστήκαμε, Θέ μου, 
στὸν τόπο τοῦτο τῆς ἐξορίας!
Σὰ νά ’ταν ἄληκτα δικός μας 
τὸν ἀγαπήσαμε...
κι εἶναι οἱ ὧρες μετρημένες, 
π’ ὁδηγοῦνε στὴν ἔξοδο...

Μέσα στὴ χλαλοή, πρᾶο μονάχα 
μιᾶς καντήλας τὸ φέγγος· 
μπρός της τὸ παρακαλετὸ 
καὶ ἡ εὐχή μου μία... ἄμποτε 
τῆς Βασιλείας Σου τῆς ἄχρονης, 
νὰ δρασκελίσω τὸ κατῶφλι...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Τῆς Βασιλείας Σου ὁ χρόνος
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Ἡ γιαγιὰ στὸ νησὶ ἔλεγε 
–τὸ θυμᾶμαι– πώς, ἂν 
κάνεις κάποια εὐχὴ καὶ 

προσευχὴ τὶς πρῶτες ὧρες τῆς 
καινούργιας χρονιᾶς, αὐτή «πιά-
νει». Ναί· «πιάνει», ὅταν μάλι-
στα γίνεται μὲ πίστη καὶ θερμὴ 
προσευχή.

Ἦταν λίγο μετὰ τὰ μεσάνυ-
χτα· ἡ νέα χρονιὰ εἶχε ἤδη φτά-
σει. Τὰ γέλια, οἱ χαρές, οἱ εὐχὲς 
γιὰ ὑγεία, χαρά, εὐτυχία ἀντη-
χοῦσαν ἀκόμη στ’ αὐτιά μου, 
τὴν ὥρα ποὺ ἀποτραβήχτηκα 
μόνη, γιὰ νὰ σκεφτῶ τί θὰ ἤθελα 
περισσότερο ἀπὸ τὴν καινούργια 
χρονιὰ νὰ φέρει.

Ἀλήθεια, πόσα πολλὰ πε-
ριμένουμε ἀπὸ τὴ νέα χρονιά!  
Ἀλλὰ καὶ πόσα πολλὰ ἀκόμη 
περιμένουμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους, 
γιὰ νὰ νιώσουμε χαρούμενοι κι 
εὐτυχισμένοι. Πόσες φορὲς δὲν 

μεμψιμοιροῦμε καὶ παραπονιό-
μαστε, ἐπειδὴ οἱ συνάνθρωποί 
μας δὲν μᾶς ἔδειξαν κατανόη-
ση. Πόσο πράγματι θέλουμε νὰ 
μᾶς ἀγαποῦν!  Ὅμως ἐμεῖς πόσο 
εὔκολα προσφέρουμε καὶ πόσο 
ἆραγε ἀγαπᾶμε;  Ἡ προσκόλλη-
σή μας στὴ φαυλότητα καὶ τὴ φι-

λαυτία πόσο τάχα μᾶς ἀφήνει 
νὰ κινηθοῦμε σὲ μιὰ ἀνιδιοτελῆ 
προσφορά;

Πῆρα στὰ χέρια μου τὴν  
Ἁγία Γραφή, γιὰ νὰ βοηθηθῶ, 
καί «ἔπεσα» τυχαῖα(;) στὸ ἐδά-
φιο Λουκ. στ΄ 31-35. Καὶ ἐκεῖ 
βλέπω ξεκάθαρη τὴν ἐντολὴ 
τοῦ Χριστοῦ νὰ μᾶς ζητᾷ νὰ 
προσπαθήσουμε νὰ δοῦμε τὴ 
ζωὴ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἄλλου. 
Καὶ καθὼς ἐπιχειροῦμε νὰ μᾶς 
φέρονται ἐκεῖνοι, ἔτσι ἀκριβῶς 
νὰ φερθοῦμε κι ἐμεῖς. Πρῶτοι 
ἐμεῖς. «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν 

ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε αὐτοῖς 
ὁμοίως». 

Μιὰ δυναμικὴ ἔξοδος ἀπὸ τό 
«ἐγώ» μας, σκέφτηκα, ἀσφαλῶς 
θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ἀκούσου-
με τὸ εἰδικώτερο ἐπιχείρημα 
τοῦ Κυρίου. «Εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς 
ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 
ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς 
ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν». 

Ἀκόμη, «ἐὰν ἀγαθοποιῆτε 
τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς» ἤ 
«ἐὰν δανείσητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε 
λαβεῖν», αὐτὸ δὲν εἶναι ἀρετὴ καὶ 
καλοσύνη. Εἶναι ψυχρὸς ὑπολο-
γισμὸς καὶ συναλλαγή.  Ἀνάξια 
λόγου ἡ πράξη σας. 

«Πλήν», ἐντελῶς ἀντίθετα 
ἀπὸ τὰ συνηθισμένα, σᾶς ζητῶ, 
«ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν». 
Δῶστε ἀγάπη σὲ ὅλους. Κυρίως 
ὅμως σὲ ἐκείνους ποὺ διάκεινται 
ἀπέναντί σας ἐχθρικά. Καὶ τότε 
ἐπάξια μεγάλη θα εἶναι ἡ ἀντα-
μοιβή σας. «Καὶ ἔσται ὁ μισθὸς 
ὑμῶν πολύς».

Ἐδῶ σταμάτησα γιὰ λίγο. 
Σκέφτηκα ξανὰ τὰ λόγια τῆς για-
γιᾶς. « Ἂν κάνεις μιὰ εὐχὴ καὶ 
προσευχὴ τὶς πρῶτες ὧρες τῆς 
καινούργιας χρονιᾶς, αὐτὴ θά 
“πιάσει”».

Νὰ ἡ εὐχὴ ἡ πραγματική, 
συμφώνησα, πού, ἂν πραγμα-
τοποιηθεῖ, θὰ ἀνοίξει δρόμους 
καὶ ὁρίζοντες καινούργιους, ἐκεῖ 
ἀκριβῶς ποὺ ἡ ἐλπίδα γλυκοχα-
ράζει γιὰ μιὰ καινούργια ζωή· γιὰ 
μιὰ καινούργια κοινωνία εἰρήνης 
καὶ ἀγάπης, μέσα στὴν καινούρ-
για χρονιά, σήμερα, στὴν πρώτη 
χαραυγή της. 

Ἂν κάναμε ὅλοι μιὰ προσπά-
θεια καὶ μιὰ καινούργια ἀρχή...

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Στὴν ἀρχὴ τῆς καινούργιας  
χρονιᾶς

K
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Ὁ  Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
καὶ ἡ ἰσότητα τῶν δύο φύλων

« Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς 
τῆς θεολογίας 
σου τὰς τῶν ῥη-

τόρων ἐνίκησε σάλπιγγας», ψάλ-
λουμε οἱ πιστοὶ μὲ κατάνυξη στὶς 
25  Ἰανουαρίου κάθε ἔτους, ὅταν 
ἡ  Ἐκκλησία μας τιμᾷ τὸν  Ἅγιο 
Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνό, «τῆς 
θεολογίας τὸν νοῦν τὸν ἀκρότα-
τον».  Ὁ  Ἅγιος Γρηγόριος εἶναι 
ἕνας ἀπὸ τοὺς εὐγενέστερους 
χαρακτῆρες τοῦ χριστιανικοῦ 
ἑλληνισμοῦ καὶ ἀπὸ τοὺς λα-
μπρότερους ἀθλητὲς τῆς ὀρθό-
δοξης πίστης.  Ἐξαγιασμένη 
προσωπικότητα, ἀνανεωνόταν 
συνεχῶς μὲ τὸν προσωπικό 
του ἀγῶνα μέσα στὴ Χάρη τοῦ  
Ἁγίου Πνεύματος καὶ ζοῦσε τὴ 
θέωση.

Δῶρο Θεοῦ, παιδὶ προ-
σευχῶν καὶ παρακλήσεων, τὸν 
ἀπέκτησαν οἱ γονεῖς του, ὁ ἐπί-
σκοπος Ναζιανζοῦ Γρηγόριος 
(τότε νυμφεύονταν οἱ ἀρχιε-
ρεῖς) καὶ ἡ εὐσεβὴς Νόννα, σὲ 
προχωρημένη ἡλικία, ὅπως καὶ 
τὰ ἀδέλφια του Καισάριο καὶ 
Γοργονία. Καὶ εἶναι ἄξιο θείας 
εὐνοίας ὅτι ἡ  Ἐκκλησία μας 
τιμᾷ σήμερα ὡς  Ἁγίους ὅλη τὴν 
οἰκογένεια, γονεῖς καὶ ἀδέλφια, 
καὶ ἑορτάζουν, ξεχωριστὰ ὁ κα-

θένας, τὴν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς 
του.

Ὁ Γρηγόριος λοιπὸν γεννή-
θηκε στὴν  Ἀριανζό, μικρὸ χω-
ριὸ τῆς Καππαδοκίας, τὸ 329 
μ.Χ. Μεγάλωσε μέσα στὴν ἁγι-
ότητα τῆς οἰκογενειακῆς ἀτμό-
σφαιρας στὴ Ναζιανζὸ καὶ πῆρε 
τὴν ἀνώτερη γιὰ τὴν ἐποχή του 
μόρφωση, κυρίως στὴ ρητορικὴ 
καὶ φιλολογία, στὶς σχολὲς τῆς 
Καισάρειας τῆς Καππαδοκίας καὶ 
τῆς Παλαιστίνης, στὴν  Ἀλεξάν-
δρεια καὶ στὴν  Ἀθήνα, ὅπου καὶ 
δίδαξε γιὰ ἕναν χρόνο ὡς κα-
θηγητής. «Διέπλευσεν ἅπαν τὸ 
πέλαγος τῆς ἑλληνικῆς φιλοσο-
φίας, πρὶν ἢ φθάσῃ εἰς τὸν σω-
τήριον τοῦ Εὐαγγελίου λιμένα» 
(Κ. Παπαρρηγόπουλος).

Ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Με-
γάλου Βασιλείου, ἀσπάσθηκε, 
ὅπως καὶ ἐκεῖνος, τὸν μοναχικὸ 
βίο. Χειροτονήθηκε πρεσβύτε-
ρος στὴ Ναζιανζό, καὶ σὲ ἡλικία 
43 ἐτῶν ἐπίσκοπος Σασίμων, 
ἀλλὰ ποτὲ δὲν ἀνέλαβε καθή-
κοντα, λόγῳ τῶν  Ἀρειανῶν 
κατοίκων τῆς περιοχῆς.  Ἀνή-
συχη καὶ τρυφερὴ ψυχή, μὲ 
πολὺ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἀκλό-
νητη πίστη, δὲν ἔβρισκε τὴν 
ἡρεμία ποὺ ἀποζητοῦσε, καί, 

ἐνῷ ἀναχωροῦσε στὴν ἐρημία 
καὶ ἡσυχία, γιὰ νὰ καταφύγει 
στήν «θεωρίαν», δηλαδὴ στὴν 
ἀνάταση καὶ συνομιλία μὲ τὸν 
Θεό, ἐπέστρεφε στὸν θορυβώ-
δη κόσμο, στήν «πρᾶξιν», γιὰ νὰ 
καλλιεργήσει τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ 
ἀσκήσει τὴ φιλανθρωπία.  Ἐκεῖ 
ἦταν ὁ στίβος τῶν ἀγώνων, στὴν 
κοινωνία, παραδομένη ἄοπλη 
ἐκείνη τὴν ἐποχὴ στὴ διάθεση 
τῆς ἀπόλυτης μοναρχίας καὶ τῶν 
ὀργάνων της. Τότε ἡ  Ἐκκλησία 
ὕψωνε τὴ φωνή της, καὶ οἱ πιὸ 
σώφρονες ἀπὸ τοὺς λειτουρ-
γούς της γίνονταν πρόμαχοι τῶν 
συμφερόντων τοῦ λαοῦ.  Ἐκεῖ 
ὁ Γρηγόριος, ποὺ εἶχε ἔμφυτο 
τὸ χάρισμα τῆς εὐγλωττίας, μὲ 
τὰ κηρύγματά του ἔκανε πράξη 
τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου, ὑπε-
ρασπιζόμενος τοὺς ἀσθενεῖς, 
τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς ἀδικου-
μένους.

Μὰ ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ 
τὸν ἔφερε τὸ 378 μ.Χ. στὴν 
Κωνσταντινούπολη. Οἱ ὀπαδοὶ 
τοῦ  Ἀρείου εἶχαν κατακλύσει τὴ 
Βασιλεύουσα, καὶ ἐπὶ σαράντα 
χρόνια οἱ ναοὶ τῶν  Ὀρθοδόξων 
ἦταν στὰ χέρια τους, μὲ τὴ στή-
ριξη καὶ ἀνοχὴ τῶν αὐτοκρατό-
ρων Κωνσταντίου καὶ Οὐάλη.  

K

K
« Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε  

σάλπιγγας», ψάλλουμε οἱ πιστοὶ μὲ κατάνυξη στὶς 25  Ἰανουαρίου κάθε 
ἔτους, ὅταν ἡ  Ἐκκλησία μας τιμᾷ τὸν  Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνό, 

«τῆς θεολογίας τὸν νοῦν τὸν ἀκρότατον».  Ὁ  Ἅγιος Γρηγόριος εἶναι ἕνας 
ἀπὸ τοὺς εὐγενέστερους χαρακτῆρες τοῦ χριστιανικοῦ ἑλληνισμοῦ  

καὶ ἀπὸ τοὺς λαμπρότερους ἀθλητὲς τῆς ὀρθόδοξης πίστης.
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Ὁ Γρηγόριος δὲν ἀπελπίζεται.  
Ἔνθερμος ζηλωτὴς τῆς  Ὀρθοδο-
ξίας, προσπαθεῖ νὰ προσελκύσει 
τοὺς  Ἀρειανοὺς μὲ τὴν πειθώ, 
καὶ ὄχι μὲ τὴ βία. Δοκιμάζεται 
πολύ, ὑβρίζεται καὶ λιθοβολεῖται 
ἀπὸ τοὺς φανατισμένους αἱρετι-
κούς.  Ἐκεῖνος ὅμως ἀγωνίζεται 
σθεναρά, καὶ γιὰ τὴν τέλεση τῆς 
λατρείας μετατρέπει ἕνα δωμάτιο 
σὲ ναό, μὲ τὸ συμβολικὸ ὄνο-
μα « Ἁγία  Ἀναστασία». Δεῖγμα 
ὅτι πίστευε στὴν ἀνάσταση τῆς 
ὀρθόδοξης πίστης.  Ἐκεῖ ἔλαμψε 
τὸ θεολογικό του χάρισμα καὶ 
τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς του, ὅταν 
ἐκφώνησε τοὺς περίφημους πέ-
ντε Θεολογικοὺς Λόγους, ποὺ 
ἀναπτέρωσαν τὸ ἠθικὸ τῶν  
Ὀρθοδόξων καὶ ἔφεραν σύγχυ-
ση στοὺς αἱρετικούς. Καὶ ὅταν 
ἔγινε αὐτοκράτορας ὁ Μέγας 
Θεοδόσιος, τὸ 379 μ.Χ., καὶ ἐνί-
σχυσε τὴν  Ὀρθοδοξία, ἀναγνω-
ρίζοντας τὸν ἀγῶνα τοῦ Γρηγορί-
ου ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, τὸν 
ἔκανε  Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντι-
νουπόλεως.  Ἀλλὰ ἡ εὐαίσθητη 
ψυχὴ τοῦ  Ἱεράρχη δὲν ἄντεξε 
τὴν ἀντιπολιτευτικὴ τακτικὴ με-
ρίδας ἐπισκόπων. Μετὰ ἀπὸ δύο 
χρόνια ἀρχιερατείας, παραιτήθη-
κε καὶ ἐπέστρεψε στὴν ἡσυχία 
τῆς  Ἀριανζοῦ, ὅπου τελείωσε 

εἰρηνικὰ τὴν ἐπὶ γῆς ζωή του σὲ 
ἡλικία 61 ἐτῶν.

Κλασικὸς τύπος λογίου, ὁ 
Γρηγόριος πέρασε τὴ ζωή του 
«διαλογιζόμενος, ὁμιλῶν καὶ 
γράφων». Τὰ συγγράμματά του, 
πλοῦτος ἀναφαίρετος τῆς Χρι-
στιανοσύνης, χαρακτηρίζονται 
γιὰ τὴ βαθύνοια, τὴν ποιητικὴ 
χάρη καὶ τὴ θέρμη τους.  Ἡ γο-
ητεία τοῦ λόγου του, καθὼς 
διανοίγει τὶς Γραφές, γίνεται 
θρησκευτικὴ μελῳδία. Σῴζο-
νται 45 λόγοι του, ποὺ ἐκφώ-
νησε κατὰ περίσταση.  Ὕμνοι στὰ 
ἀγαπημένα του πρόσωπα, πρὸς 
τὸν Μέγα Βασίλειο, τὸν πατέρα 
του καὶ τὰ ἀδέλφια του, εἶναι οἱ 
ἐπιτάφιοι λόγοι του, εἶδος ποὺ 
πρῶτος εἰσήγαγε στὴ χριστιανικὴ 
λογοτεχνία.  Ἰδιαίτερα ἐγκωμια-
στικὸς ὁ λόγος του γιὰ τὸν Μέ-
γα  Ἀθανάσιο. Καὶ στὴν ποίηση, 
ποὺ ἀνέβλυσε ἀπὸ τὴν τρυφερὴ 
καρδιά του, ἐξυμνεῖ τὴ μητέρα 
του καὶ περιγράφει τοὺς μύχιους 
στοχασμοὺς καὶ τοὺς ἀόριστους 
πόθους τοῦ ἀνθρώπου. 408 ποι-
ήματα (18.000 στίχοι) ὑψηλῆς 
πνοῆς τὸν ἀναδεικνύουν ποιητὴ 
τοῦ Χριστιανισμοῦ.  Ἀλλὰ καὶ 
στὶς 244 ἐπιστολές, ὅπου δίνει 
αὐτοβιογραφικὰ στοιχεῖα μὲ τὴν 
ἁπλότητα ἑνὸς παιδιοῦ καὶ τὴν 
ἐμπιστοσύνη ἑνὸς πιστοῦ, κα-
θρεφτίζεται τὸ κάλλος τῆς ψυχῆς 
του. 

*     *     *
Θὰ ἔχει ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς 

ἀναγνῶστες νὰ γνωρίσουν, σὲ 
νεοελληνικὴ ἀπόδοση, ἕνα πρω-
τοποριακὸ γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκεί-
νη κείμενο, δεῖγμα ρητορικοῦ 
ὕφους καὶ μαχητικότητας τοῦ 
ὁμιλητῆ. Εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ 
τὸν Λόγο Εἰς Ματθαῖον ιθ΄ 1-12, 
ποὺ ἐκφώνησε ὁ  Ἅγιος Γρηγό-
ριος στὴν Κωνσταντινούπολη, 
ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορα Με-
γάλου Θεοδοσίου καὶ πολλῶν 
ἀρχόντων, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἄνι-
ση ἀντιμετώπιση τῆς γυναίκας 
στὴν τότε νομοθεσία.  Ἀναφε-

ρόμενος στὴ σχετικὴ περικοπὴ 
τοῦ Ματθαίου, ὑπενθυμίζει πὼς 
οἱ Φαρισαῖοι «πειράζοντες» τὸν 
Κύριο τὸν ρώτησαν γιὰ τὸν γά-
μο. Συγκεκριμένα, ἂν ἐπιτρέπεται 
ἕνας ἄνδρας νὰ διώξει τὴ γυ-
ναῖκά του γιὰ κάθε αἰτία ποὺ θὰ 
ἔβρισκε ὁ ἴδιος. Καὶ ὁ Χριστός, 
ὁ «κτίστης τῆς συζυγίας», τοὺς 
ἀπάντησε: «Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ 
ποιήσας ἐξ ἀρχῆς, ἄρρεν καὶ θῆλυ 
ἐποίησεν αὐτούς;». Καὶ ἐμεῖς, 
«μιμούμενοι Χριστόν», πρέπει 
νὰ δίδουμε ἀπαντήσεις, συνεχί-
ζει ὁ ἐκκλησιαστικὸς ρήτορας, 
καὶ ἐξανίσταται καὶ διερωτᾶται: 
«Γιατί, τέλος πάντων, τιμώρησαν 
τὴ γυναῖκα, ἀλλὰ τὸν ἄνδρα τὸν 
ἀπάλλαξαν ἀπὸ κάθε ἐνοχή;  Ἡ 
μὲν γυναίκα ποὺ ἀτίμασε τὴ συ-
ζυγικὴ κλίνη διαπράττει μοιχεία, 
καὶ εἶναι σκληρὰ τὰ ἐπιτίμια τῶν 
νόμων γι’ αὐτὴ τὴν παράβαση, 
ἐνῷ ὁ ἄνδρας ποὺ καταπορνεύει 
τὴ σύζυγό του εἶναι ἀνεύθυνος; 
Δὲν ἀποδέχομαι αὐτὴ τὴ νομο-
θεσία καὶ δὲν ἐπαινῶ αὐτὸ τὸ 
κατεστημένο».

Θεωρεῖ ἄδικη τὴ νομοθεσία 
αὐτή, ποὺ θίγει τὰ δικαιώμα-
τα τῆς γυναίκας, καὶ ἑπομένως 
ἄκυρη, καὶ ἐκφράζει μὲ σθένος 
τὴν προσωπική του ἄποψη.  
« Ἄνδρες ἦταν αὐτοὶ ποὺ νο-
μοθέτησαν, γι’ αὐτὸν τὸν λόγο 
καὶ ἡ νομοθεσία τους στρέφεται 
κατὰ τῶν γυναικῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ 
τὰ παιδιὰ ἔθεσαν ὑπὸ τὴν ἐξουσία 
τῶν πατέρων, τὸ δὲ ἀσθενέστερο 
φύλο ἄφησαν χωρὶς καμμία ἐπι-
μέλεια καὶ μέριμνα.  Ὁ Θεὸς ὅμως 
δὲν νομοθέτησε κατ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπο, ἀλλά: “Τίμα τὸν πατέρα 
σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ 
σοι γένηται” – αὐτὴ εἶναι ἡ πρώ-
τη ἐντολὴ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 
Καί, “ὅποιος κακολογεῖ τὸν πατέ-
ρα του ἢ τὴ μητέρα του νὰ καταδι-
κάζεται σὲ θάνατο”.  Ὁ Θεὸς κατὰ 
τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὸ καλὸ τίμησε 
καὶ τὸ κακὸ στηλίτευσε. Καί, “ἡ 
εὐλογία τοῦ πατέρα στηρίζει τοὺς 
οἴκους τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ ἡ κα-
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τάρα τῆς μητέρας ξερριζώνει τὰ 
θεμέλια”.

Σταματᾷ γιὰ λίγο ὁ  Ἱεράρχης 
καὶ βλέποντας τὸ ἀκροατήριο 
ἐφιστᾷ τὴν προσοχή. «Προσέξτε 
τὴν ἰσότητα τῆς νομοθεσίας (τοῦ 
Θεοῦ).  Ἕνας εἶναι ὁ ποιητής, ὁ 
δημιουργὸς τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς 
γυναίκας, ἀπὸ ἕνα χῶμα (μία σάρ-
κα) εἶναι καὶ οἱ δύο, προέρχονται 
ἀπὸ μία εἰκόνα, καὶ ὑπάρχει ἕνας 
νόμος, ἕνας θάνατος, μία ἀνάστα-
ση καὶ γιὰ τοὺς δύο. Γεννηθήκαμε 
ἐξ ἴσου ἀπὸ ἄνδρα καὶ γυναῖκα. 
Κοινὸ χρέος ὀφείλουν τὰ παιδιὰ 
στοὺς γονεῖς. Πῶς λοιπὸν ἐσὺ 
μέν, ὁ ἄνδρας, ἀπαιτεῖς σωφρο-
σύνη, τὴν ὁποία ὅμως ὁ ἴδιος 
δὲν  προσφέρεις; Πῶς ἀπαιτεῖς 
ἐκεῖνο ποὺ δὲν δίνεις; Πῶς, ἐνῷ 
τὸ σῶμά σου εἶναι ἰσότιμο (μὲ 
τῆς γυναίκας), θεσπίζεις νόμο 
ἄνισο;».

Καὶ ἐπανερχόμενος στὴν  
Ἁγία Γραφή, συνεχίζει ὑπο-
βάλλοντας καυτὰ ἐρωτήματα: 
«Κι ἂν στοχάζεσαι τὰ χειρότερα· 
ἁμάρτησε ἡ γυναίκα, ἀλλὰ κατὰ 
τὸν ἴδιο τρόπο (ἁμάρτησε) καὶ ὁ  
Ἀδάμ. Καὶ τοὺς δύο τοὺς ἐξαπά-
τησε τὸ φίδι. Δὲν βρέθηκε τὸ ἕνα 
φῦλο ἀσθενέστερο, καὶ τὸ ἄλλο 
ἰσχυρότερο. Μήπως σκέφτεσαι 

τὰ καλύτερα; Καὶ τοὺς δύο ὁ 
Χριστὸς τοὺς σῴζει μὲ τὰ πάθη 
Του. Μήπως γιὰ τὸν ἄνδρα μόνο 
πέθανε; Μὰ μὲ τὸν ἴδιο τὸν θά-
νατό Του σῴζεται καὶ ἡ γυναίκα. 
Λέγεται ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὸ 
σπέρμα τοῦ Δαβίδ.  Ἴσως νομίζεις 

ὅτι ἔτσι ἡ τιμὴ ἀποδίδεται στὸν 
ἄνδρα.  Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς γεννᾶται 
καὶ ἀπὸ τὴν Παρθένο, καὶ αὐτὸ 
εἶναι ὑπὲρ τῶν γυναικῶν. Θὰ γί-
νουν λοιπὸν οἱ δύο μία σάρκα, 
λέει ὁ  Ἰησοῦς.  Ἡ μία σάρκα ἐπι-
βεβαιώνει τὴν ἰσότητα τῆς τιμῆς.  
Ὁ Παῦλος ἤδη μὲ τὸ παράδειγμα 
νομοθετεῖ τὴ σωφροσύνη. Πῶς 
καὶ μὲ ποιὸ τρόπο; “Τὸ μυστήριον 
τοῦτο μέγα ἐστίν· ἐγὼ δὲ λέγω εἰς 
Χριστὸν καὶ εἰς τὴν  Ἐκκλησίαν”... 
( Ὅπως συμβαίνει στὴν πίστη μας 
ἡ πνευματικὴ ἕνωση Χριστοῦ καὶ  
Ἐκκλησίας, τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ στὸν 
γάμο, στὴ σύζευξη τοῦ ἄνδρα καὶ 
τῆς γυναίκας).  Ἡ γυναίκα, λέει, νὰ 
φοβᾶται (νὰ σέβεται) τὸν ἄνδρα, 
ὅπως βέβαια φοβᾶται (σέβεται) 
τὸν Χριστό.  Ἀλλὰ καὶ ὁ ἄνδρας 
νὰ ἀγαπᾷ τὴ γυναῖκά του, ὅπως 
ὁ Χριστὸς ἀγαπᾷ τὴν  Ἐκκλησία 
Του».

Ὁ  Ἱεράρχης τονίζει πόσο θε-
οσύστατος εἶναι ὁ θεσμὸς τοῦ 
γάμου, καὶ ὄχι μιὰ ἁπλῆ κοι-
νοπραξία ἢ συμφωνία μεταξὺ 
δύο ἀνθρώπων, πὼς πρέπει 
νὰ μένει «τίμιος ὁ γάμος καὶ ἡ 
κοίτη ἀμίαντος». Καὶ ἐπειδὴ στὶς 
10 Φεβρουαρίου ἑορτάζεται ἡ 
Παγκόσμια  Ἡμέρα τοῦ Γάμου, 
ἂς ἀκούσουμε τί συμβουλεύει ὁ  

Ἅγιος ἐδῶ καὶ δεκαεπτὰ αἰῶνες: 
«Μᾶλλον δὲν καρτερεῖτε καὶ φι-
λοσοφεῖτε, ὅσοι τὸν τοῦ γάμου 
ζυγὸν ἐδέξασθε». Συνιστᾷ στὴ 
γυναῖκα: «Νὰ εἶσαι ἡ πηγὴ τοῦ 
νεροῦ γιὰ τὸν ἄνδρα σου». Καὶ 
στὸν ἄνδρα λέει: «Καὶ ἐσὺ νὰ 

μὴ γίνεσαι ξένο ποτάμι οὔτε νὰ 
νοιάζεσαι πόσο θὰ ἀρέσεις στὶς 
ἄλλες γυναῖκες, παρὰ μόνο στὴ 
δική σου γυναῖκα».

Καὶ ὅταν παντρεύτηκε ἡ  
Ὀλυμπιάδα, ἡ πνευματική του 
θυγατέρα, τῆς ἔγραψε μὲ γλυ-
κύτητα καὶ πατρικὴ στοργή, ὡς 

K
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Κλασικὸς τύπος λογίου, ὁ Γρηγόριος πέρασε τὴ ζωή του  

«διαλογιζόμενος, ὁμιλῶν καὶ γράφων». Τὰ συγγράμματά του,  
πλοῦτος ἀναφαίρετος τῆς Χριστιανοσύνης, χαρακτηρίζονται  

γιὰ τὴ βαθύνοια, τὴν ποιητικὴ χάρη καὶ τὴ θέρμη τους.  Ἡ γοητεία τοῦ 
λόγου του, καθὼς διανοίγει τὶς Γραφές, γίνεται θρησκευτικὴ μελῳδία. 
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γαμήλιο δῶρο, μιὰ ἐπιστολὴ 
ἐκτενέστατη, μὲ πολύτιμες συμ-
βουλὲς γιὰ ἕναν ἐπιτυχημένο 
γάμο. «Κειμήλιο σοῦ προσφέ-
ρω νὰ τὸ φυλάξεις στὰ βάθη τῆς 
ψυχῆς σου». Διαβάζουμε λίγες 
μόνο γραμμές: «Μιὰ πραγμα-
τικὴ χριστιανὴ πρέπει ὄχι μόνο 
νὰ εἶναι χριστιανή, ἀλλὰ καὶ νὰ 
φαίνεται. Νὰ μὴν εἶσαι φιλάρε-
σκη, ἀλλὰ ἡ ἀκτινοβολία σου νὰ 
εἶναι πνευματική... Μὲ τὸν γάμο ἡ 
στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη σου νὰ εἶναι 
φλογερὴ καὶ ἀμείωτη γιὰ κεῖνον 
ποὺ σοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. Κι ἂν 
καταλαβαίνεις ὅτι ὁ ἄνδρας σου 
σὲ ἀγαπάει περισσότερο ἀπ’ ὅσο 
ἐσὺ τὸν ἀγαπᾷς, μὴν κοιτάξεις νὰ 
τοῦ πάρεις τὸν ἀέρα. Κράτα πάντα 

τὴ θέση ποὺ σοῦ ὁρίζει τὸ Εὐαγ-
γέλιο.  Ἐσὺ νὰ ξέρεις πὼς εἶσαι 
γυναίκα καὶ ἔχεις μεγάλο προ-
ορισμό, ἀλλὰ διαφορετικὸ ἀπὸ 
τὸν ἄνδρα, ποὺ πρέπει νὰ εἶναι ἡ 
κεφαλή. Προσπάθησε νὰ κατα-
λάβεις τὰ καθήκοντα τοῦ γάμου. 
Στὴν ἐφαρμογή τους θὰ δεῖς πόση 
ἀντοχὴ χρειάζεται, ἀλλὰ καὶ πό-
ση δυνάμη κρύβεται στὸ ἀσθενὲς 
φῦλο. Θά ’χεις ἐχθρὸ τὸν ἄνδρα 
σου, ἂν ἔχεις γλῶσσα ἀχαλίνωτη, 
ἔστω κι ἂν ἔχεις χίλια χαρίσματα... 
Βασίλειό σου νὰ βλέπεις τὸ σπίτι 
σου...». 

Ἀπὸ τὸ σπίτι του εἶχε πρότυ-
πα ἀρετῆς ὁ  Ἅγιος Γρηγόριος. 
Στὸν ἐπιτάφιο λόγο ποὺ ἐκφώ-
νησε γιὰ τὸν πατέρα του, γρά-
φει: « Ὡραιότερο λάφυρο ἀπ’ 
τὴν καλὴ γυναῖκα δὲν παίρνει ὁ 
ἄνδρας. Ποιὸς ἦταν πιὸ εὐτυχι-
σμένος ἀπὸ τὸν πατέρα μου, ποὺ 
πῆρε τέτοια σύζυγο; Δὲν θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ὑπάρξει πιὸ ταιριαστὴ 
συζυγία, τέτοιος γάμος ὄχι σω-
μάτων, ἀλλὰ ἀρετῆς. Γιὰ τὸν πα-
τέρα μου, ἐκείνη ποὺ τοῦ δόθηκε 
ἀπὸ τὸν Θεὸ συνεργάτις γίνεται 
ὁδηγός του, καὶ μὲ τὰ λόγια της 
καὶ μὲ τὰ ἔργα της τὸν ὁδηγοῦσε 
πρὸς τὰ ἄριστα... Καὶ μεγάλωνε 
τὸ σπίτι της μὲ τὴν ἐπιμέλεια καὶ 
τὴ σύνεσή της...». 

Γλυκασμὸς ὁ λόγος τοῦ  
Ἁγίου Γρηγορίου καί «μεστὸς 
εὐφροσύνης καὶ φαιδρότητος», 
ἐνέπνευσε τοὺς ὑμνογράφους, 
καὶ ἀποσπάσματα τῶν ἑορτα-
στικῶν λόγων του πέρασαν στὴν 
ὑμνογραφία μας, ὅπως γιὰ πα-
ράδειγμα στὸν κανόνα τῶν Χρι-
στουγέννων «Χριστὸς γεννᾶται, 
δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, 
ἀπαντήσατε...» καὶ τοῦ Πάσχα: 
«Πάσχα Κυρίου, Πάσχα... Αὕτη 
ἑορτῶν ἑορτή...» ἢ τὸ δοξαστι-
κό « Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λα-
μπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει».  Ὡς 

ἄγγελος ἔλαμψε στὸν κόσμο ἡ 
«θεόφθογγος λύρα τῆς χάριτος», 
ὁ ἐκκλησιαστικὸς ρήτορας καὶ 
ποιητής, καί «ἐθεολόγησε τὸ 
ἀπόρρητον βάθος τῶν τοῦ Χρι-
στοῦ μυστηρίων, ἄθλους τε τῶν  
Ἁγίων καὶ βίους ἐρρητόρευσεν».

Ὁ ὑμνῳδὸς ὡς Οἰκουμε-
νικὸ Διδάσκαλο τὸν ἀποκαλεῖ 
«Οἰκουμένης τὸ κλέος». Τὴ μνή-
μη τοῦ  Ἁγίου Γρηγορίου συνε-
ορτάζει ὁ εὐσεβὴς λαός μας μαζὶ 
μὲ τοὺς ἄλλους δύο «φωστῆρας 
τῆς τρισηλίου θεότητος», τὸν Μέ-
γα Βασίλειο καὶ τὸν χρυσορρή-
μονα  Ἰωάννη, στὶς 30  Ἰανουαρί-
ου.  Ἡ  Ἐκκλησία μας τὸν τίμησε 
ἐπὶ πλέον καὶ τὸν ὀνόμασε γιὰ 
τὸν ἰδιάζοντα χαρακτῆρα τῆς θε-

ολογίας του «Θεολόγον», τίτλο 
ποὺ ἀπένειμε σὲ τρεῖς  Ἁγίους, 
τὸν Εὐαγγελιστὴ  Ἰωάννη, τὸν 
Γρηγόριο Ναζιανζηνὸ καὶ τὸν 
Συμεὼν τὸν Νέο, ποὺ ἀγάπη-
σαν πολὺ καὶ θεολόγησαν πολὺ 
γιὰ τὴν  Ἀγάπη καὶ τὸ Φῶς! Καὶ 
ἐμεῖς, οἱ πιστοί, ἀναφωνοῦμε: 
«Θεοφάντορ Γρηγόριε, μὴ δια-
λίπῃς πρεσβεύων πρὸς Κύριον 
δωρηθῆναι ἡμῖν τὴν εἰρήνην καὶ 
τὸ μέγα ἔλεος!».

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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τὸν τίμησε ἐπὶ πλέον καὶ τὸν ὀνόμασε γιὰ τὸν ἰδιάζοντα χαρακτῆρα τῆς  
θεολογίας του «Θεολόγον», τίτλο ποὺ ἀπένειμε σὲ τρεῖς  Ἁγίους, τὸν 

Εὐαγγελιστὴ  Ἰωάννη, τὸν Γρηγόριο Ναζιανζηνὸ καὶ τὸν Συμεὼν τὸν Νέο, 
ποὺ ἀγάπησαν πολὺ καὶ θεολόγησαν πολὺ γιὰ τὴν  Ἀγάπη καὶ τὸ  

Φῶς! Καὶ ἐμεῖς, οἱ πιστοί, ἀναφωνοῦμε: «Θεοφάντορ Γρηγόριε, μὴ διαλίπῃς 
πρεσβεύων πρὸς Κύριον δωρηθῆναι ἡμῖν τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος!».
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 Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τὸ 
κλείσιμο ἑνὸς ἐξαιρετικὰ διεισδυ-
τικοῦ κειμένου προβληματισμοῦ 
πάνω στον τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο 
ἐπιδροῦν οἱ νέες τεχνολογίες στὴ 
νέα γενιά, τὴ γενιὰ τῶν σημερινῶν 
μαθητῶν.  Ὁ τίτλος τοῦ κειμένου 
εἶναι «Τὰ παιδιὰ σήμερα ἔχουν μι-
κρότερη διάρκεια συγκέντρωσης 
(ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὰ χρυσόψαρα)». 
Τὸ ὡραιότατο αὐτὸ κείμενο εἶναι 
γραμμένο ἀπὸ ἕναν ἐκπαιδευτικὸ 
ὀνόματι Δημήτρη Τσιριγώτη καὶ 
δημοσιεύθηκε στὴ γνωστὴ ἐκπαι-
δευτικὴ ἱστοσελίδα AlfaVita.

Προσωπικὰ ἀνησυχῶ μὲ 
τὴν εἰκόνα ἀνθρώπων 
νὰ εἶναι σκυμμένοι πά-

νω σὲ ἕνα smartphone ἢ tablet 
χαμένοι μέσα σὲ ἕνα δικό τους 
ψηφιακὸ κόσμο, ἀδιαφορώντας 
γιὰ τὸν πραγματικὸ ποὺ εἶναι γύ-
ρω τους.  Ὁ κόσμος εἶναι τόσο 
ἀπέραντος, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ 
χωρέσει μέσα σὲ λίγες ἴντσες. 
Νὰ προσέξουμε.  Ἡ σμίκρυνση 
τοῦ κόσμου στὸ τέλος θὰ μᾶς 
κάνει καὶ ἐμᾶς μικρούς, γιὰ νὰ 
χωρέσουμε μέσα του. Πράγματα 
μποροῦν νὰ συμβοῦν, καὶ χωρὶς 
νὰ κοινοποιηθοῦν. Μηνύματα 
μποροῦν νὰ δοθοῦν, καὶ χωρὶς 
νὰ ἀποσταλοῦν.  Ἐρωτήσεις 
μποροῦν νὰ ἀπαντηθοῦν, καὶ 
χωρὶς νὰ γκουγκλαριστοῦν. 
Δειλινὰ καὶ πανσέληνοι μπο-
ροῦν νὰ μαγέψουν, καὶ χωρὶς 
νὰ φωτογραφηθοῦν. Κοιτώντας 
μόνο μέσα σὲ αὐτὲς τὶς ὀθόνες, 
χάνουμε ὅλο τὸν σκληρὸ ἀλλὰ 
ὑπέροχο κόσμο.

Ἀνησυχῶ μὲ τὴ διαφαινόμε-
νη διάθεση τῶν ἀνθρώπων νὰ 
ἀναταλλάξουν ὅλα τὰ σπουδαῖα 
ἀνθρώπινα ἐπιτεύγματα τοῦ πα-
ρελθόντος, ὅπως τὶς τέχνες, τὴ 
λογοτεχνία, τὶς ἐπιστῆμες, τὴ 
φιλοσοφία, τὴν παιδεία, μὲ τὰ 
τεχνολογικὰ εὑρήματα τῶν δύο 

τελευταίων δεκαετιῶν.  Ἐπὶ πα-
ραδείγματι, πῶς μπορεῖ ἀλήθεια 
νὰ συνεχίσει νὰ ὑπάρχει ἡ λογο-
τεχνία, ἂν κανεὶς δὲν θὰ θέλει νὰ 
διαβάζει βιβλία;

Ἀνησυχῶ ἐπίσης γιὰ τὴν 
τυχὸν ἀπώλεια τῆς κινητήρι-
ας δύναμης τῆς ἕως σήμερα 
ἀνθρώπινης πολιτισμικῆς ἐξέ-
λιξης, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ 
τὴ φαντασία καὶ τὴν περιέργεια. 
Σὲ ἕναν κόσμο, δηλαδή, ποὺ ἡ 
εἰκονικὴ πραγματικότητα ξεπερ-
νάει τὴ φαντασία μας, γιὰ ποιὸ 
λόγο θὰ χρειάζεται νὰ ἐξακο-
λουθήσει νὰ ὑπάρχει ἡ φαντα-
σία;

Κυρίως ὅμως ἀνησυχῶ, γιατὶ 
βλέπτω τὶς ἐπιπτώσεις στὰ παι-
διά, δηλαδὴ σὲ ἀνθρώπους ποὺ 
δὲν ἔχουν ἀκόμη προλάβει νὰ 
δημιουργήσουν ἐξισορροπητι-
κοὺς μηχανισμούς, γιατὶ πολὺ 
ἁπλᾶ δὲν ἔχουν γνωρίσει κάτι 
διαφορετικό, ὅπως εἶχαν γνω-
ρίσει οἱ παλαιότερες γενιές. 
Παιδιὰ ποὺ δυσκολεύονται νὰ 
συγκεντρωθοῦν, νὰ διαβάσουν, 
νὰ γράψουν, νὰ ἐκφραστοῦν 
σωστὰ καὶ ἐν τέλει νὰ σκεφτοῦν 
καθαρά. Φυσικὰ καὶ δὲν πρέπει 
στὴ σύγχρονη ἐποχὴ τὰ παιδιὰ 
νὰ εἶναι «τεχνολογικὰ ἀναλφά-
βητα», ἀλλὰ μὴν φτάσουμε καὶ 

στὸ σημεῖο νὰ γίνονται «ἀναλ-
φάβητα» σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, 
ἀσχολούμενα ἀποκλειστικὰ μὲ 
τὴν τεχνολογία.

Ἀναρωτιέμαι μήπως τρέχο-
ντας μὲ τόσες μεγάλες ταχύτητες 
ξεχάσαμε ποῦ ἀρχικὰ θέλαμε νὰ 
πᾶμε.  Ὑπάρχει ἆραγε κάτι ποὺ 
μπορεῖ νὰ ἀνακόψει αὐτὴ τὴν ξέ-
φρενη πορεία; Φυσικά. Λέγεται 
ἀνθρώπινη ἐπαφή, ἀνθρώπινη 
σχέση, ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία 
καὶ ἀληθινὴ παιδεία.

Ὁ πολιτισμός μας δὲν ὑπάρ-
χει μόνο τὰ τελευταῖα εἴκοσι 
χρόνια. Τὸ παρελθόν μας κρύ-
βει ἀμέτρητο πλοῦτο, ποὺ μπο-

ρεῖ νὰ δράσει ἐξισορροπητικὰ 
στὴ χρήση τῶν νέων τεχνολο-
γιῶν.  Ἐδῶ εἶναι τὸ κλειδί, κατὰ 
τὴ γνώμη μου.  Ἀλλιῶς, πολὺ 
φοβᾶμαι, τὸ ἄμεσο μέλλον θὰ 
ἰσοπεδώσει ὅλο τὸ παρελθόν 
μας.

Ὅσο γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἐκπαιδευ-
τικούς, ὀφείλουμε νὰ μιλᾶμε στὰ 
παιδιά, νὰ τοὺς ἐξηγοῦμε. Καὶ 
κυρίως νὰ τὰ ἀκοῦμε.  Ἔχουν 
πολλὰ νὰ ποῦνε.  Ἔστω καὶ 
μπροστὰ ἀπὸ μιὰ ὀθόνη...

( Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο)

Οἱ νέες τεχνολογίες στὴ ζωή μας

K

K
Φυσικὰ καὶ δὲν πρέπει στὴ σύγχρονη ἐποχὴ  

τὰ παιδιὰ νὰ εἶναι «τεχνολογικὰ ἀναλφάβητα», 
ἀλλὰ μὴν φτάσουμε καὶ στὸ σημεῖο νὰ γίνονται 

«ἀναλφάβητα» σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα,  
ἀσχολούμενα ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν τεχνολογία.
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Οἱ παραδουλεύτρες τῆς διαφήμισης

Πολλὲς φορές, ὅταν θέ-
λουμε νὰ ποῦμε γιὰ ἕνα 
πρᾶγμα ὅτι εἶναι προ-

χειροφτιαγμένο, λέμε ὅτι εἶναι 
πανηγυριώτικο.  Ὅσοι εἶναι γέν-
νημα θρέμμα τῶν πόλεων δὲν 
ἔχουν βέβαια ἐμπειρίες ἀπὸ 
πανηγύρια. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς 
ἔρχεται στὸ νοῦ, ὅταν ἀκοῦνε 
τὴ λέξη πανηγύρι, εἶναι ἐκεῖνο 
τὸ μικρὸ παζάρι ποὺ πλανόδιοι 
μικροπωλητὲς στήνουν ἔξω ἀπὸ 
τὶς ἐκκλησίες ποὺ γιορτάζουν. 
Τὸ μαλλὶ τῆς γριᾶς ποιὸς δὲν τὸ 
ἔχει δοκιμάσει ἔξω ἀπὸ ἕναν ἁη 
Γιώργη, μιὰ Ζωοδόχο Πηγὴ ἢ 
ἕναν  Ἅγιο Κωνσταντῖνο.

Σὰν ἤμουν παιδί, ὅταν πρω-
τάκουσα τὴν Εὐαγγελικὴ περι-
κοπὴ γιὰ τὴν ἱερὴ ἀγανάκτηση 

τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον ἐκείνων 
ποὺ ἔκαναν τόπο ἐμπορίου τὸν 
Οἶκο τοῦ Πατρός του, δηλαδὴ 
τὸν Ναό, ἐμένα ἡ φαντασία μου 
παρομοίασε τοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ ἔδιωξε ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς 
συμπαθεῖς μικροπωλητὲς τῶν 
πανηγυριῶν, ποὺ πουλᾶνε δα-
χτυλιδάκια γιὰ παιδιὰ καὶ χάρτι-
νους μύλους.

Πέρασαν πολλὰ χρόνια, γιὰ 
νὰ συνειδητοποιήσω τί θὰ πεῖ 
καταπάτηση ἱεροῦ χώρου γιὰ 
λόγους κερδοσκοπικούς. Τοῦτο 
τὸν καιρό, τὸ ἔχω στὸ νοῦ μου 
συνέχεια, καὶ θὰ σᾶς πῶ τὸ γιατί.

Τελευταῖα ἔχω ἀρχίσει νὰ 
φοβᾶμαι τὴ διαφήμιση. Νιώθο-
ντας τὴν τεράστια δύναμη ποὺ 
κρύβει κάτω ἀπὸ τὴ φαινομενι-
κή της ἀθωότητα, ἔγινα ἀπέναντί 
της πολὺ ἐπιφυλακτική. Κι ὅταν 
μιλάω σὲ νέους ἢ παιδιά, ἀνα-
φέρομαι συχνὰ στοὺς ὕπουλους 
κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ.

Ἡ διαφήμιση ξεκίνησε ὡς 
ἐνημέρωση, ἀπὸ καιρὸ ὅμως 
ἔχει ξεπεράσει αὐτὰ τὰ ὅρια κι 
ἔχει μπεῖ γιὰ τὰ καλὰ στὸν χῶρο 
τῆς... παραβίασης.

Σήμερα ἡ διαφήμιση δὲν κά-
νει τὴν ἁπλὴ ἐργασία νὰ ἐνημε-
ρώνει γιὰ καινούργια προϊόντα. 
Δημιουργεῖ τρόπους ζωῆς.

Τώρα θὰ πεῖτε: Καὶ τί σχέση 
ἔχει αὐτὸ μὲ τὴν Εὐαγγελικὴ 
περικοπὴ καὶ τὴν ἀγανάκτηση 
τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον τῶν ἐμπό-
ρων ποὺ καταπάτησαν τὸν ἱερὸ 
χῶρο; Καὶ πῶς δὲν ἔχει!  Ἡ συ-

νείδηση τοῦ ἀνθρώπου ἱερὸς 
χῶρος δὲν εἶναι; Καὶ παραβίαση 
αὐτοῦ τοῦ χώρου δὲν γίνεται, 
ὅταν ἔρχεται κάποιος καὶ λέει 
στὸν ἄνθρωπο: 

–  Ἐσὺ δὲν ἔχεις οὔτε τὴ δυ-
νατότητα οὔτε τὸ δικαίωμα νὰ 
κρίνεις καὶ νὰ ἀποφασίζεις. Γι’ 
αὐτὸ κρίνουμε καὶ ἀποφασίζου-
με γιὰ σένα ἐμεῖς.

Καὶ βάζει στὴ δούλεψή της ἡ 
πανούργα κάθε τι ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ τὴ βοηθήσει νὰ ἐπιτύ-
χει τὸ σκοπό της. 

Πρῶτα πρῶτα, βάζει στὴ 
δούλεψή της τὴν τέχνη. Τὴν τέ-
χνη, τὴν πανώρια ἀρχόντισσα 
κυρά, ποὺ αἰῶνες τώρα εἶχε τὸ 
μεγάλο λειτούργημα νὰ ἀνεβάζει 
τὴν ἀνθρώπινη ψυχή, τώρα τὴν 
ἔκαναν τῆς διαφήμισης ὑποταγ-
μένη παραδουλεύτρα. Γιὰ νὰ δι-
αφημίσουν γιαούρτι, σερβιέτες, 
χαρτὶ καθαριότητας καὶ ἀπορρυ-
παντικά.

Γιατὶ μὴ μοῦ πεῖτε πὼς χωρὶς 
τὴ μαγεία τῆς τέχνης, τὴ γοητεία 
τῆς εἰκόνας καὶ τοῦ ἤχου, θὰ 
μποροῦσε ἡ διαφήμιση νὰ ἀπο-
κτήσει τὴ δύναμη καὶ τὸν μαγνη-
τισμό, ὥστε νὰ παίζει τόσο τέλεια 
τὸν ρόλο τῆς παγίδας.  Ὥστε νὰ 
ἀνοίγεις μάτια κι αὐτιά, γιὰ νὰ 
δεῖς καὶ ν’ ἀκούσεις, καὶ τότε στὸ 
ὑποσυνείδητό σου νὰ βρίσκει 
τὴν εὐκαιρία νὰ τρυπώσει τὸ 
διαφημιζόμενο, μὲ ὅλη ἐκείνη 
τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴ μαγεία ποὺ 
ἄκουσες καὶ εἶδες.

Ἡ δεύτερη παραδουλεύτρα 
τῆς διαφήμισης εἶναι ἡ ψυχολο-
γία. Γιὰ σκεφτεῖτε!  Ἡ σπουδαία 
αὐτὴ ἐπιστήμη, ποὺ σκοπὸ ἔχει 
νὰ ἀνοίγει τοῦ ἀνθρώπου τὰ 

K

K

 Ἐνῷ βρισκόμαστε σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὅλοι 
μιλᾶμε γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὸ δικαίωμά μας 

σ’ αὐτήν, στὰ ἐργαστήρια τῆς διαφήμισης 
δουλεύουν ἀσταμάτητα, γιὰ νὰ κατασκευάζουν 
χειροπέδες νὰ μᾶς ἁλυσσοδένουν. Χειροπέδες 

ἀπὸ ἐπιθυμίες.
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μάτια, ὥστε αὐτὸς νὰ βλέπει 
καθαρὰ τὶς ἐσωτερικές του 
λειτουργίες, γιὰ νὰ γνωρίσει 
τὸ μηχανισμὸ τῆς ψυχῆς του, 
νὰ μισθώνεται ἀπὸ τὴ διαφή-
μιση, γιὰ νὰ κάνει ἀκριβῶς τὸ 
ἀντίθετο. Νὰ διδάσκει τώρα τὴ 
διαφήμιση πῶς θὰ κάνει εὐκο-
λώτερα τὸν ἄνθρωπο πειθήνιο 
καὶ ἕρμαιο στὸν σκοπὸ τῆς δι-
αφήμισης. Τρελλὰ πράγματα 
δηλαδή...

Μοῦ ἔχουν πεῖ πὼς εἶμαι 
ὑπερβολικὴ ποὺ θυμώνω. Καὶ 
τί πειράζει, δηλαδή, ποὺ θὰ 
μᾶς πείσουν νὰ ἀγοράσουμε 
αὐτὴ μάρκα τὸ οὐίσκυ ἀντὶ γιὰ 
τὸ ἄλλο, ἢ τούτη τὴ μάρκα τῶν 
τσιγάρων ἀντὶ γιὰ τὴν ἄλλη; Μὰ 
ἐγὼ θυμώνω, ἀκριβῶς γιατὶ δὲν 
γίνεται αὐτό. Γιατὶ κάνουν κάτι 

πολὺ δια-
φορετικό. 
Μᾶς πεί-
θουν πὼς 
δὲν μπο-
ροῦμε νὰ 
ζήσουμε 
χωρὶς οὐί-
σκυ  κα ὶ 
χωρὶς τσι-
γάρο.

Κι ἐνῷ 
β ρ ι σ κ ό -
μαστε σὲ 
μιὰ ἐποχὴ 
ποὺ ὅλοι 
μιλᾶμε γιὰ 
τὴν ἐλευ-
θερία καὶ 
τὸ δικαίω-
μά μας σ’ 
αὐτήν, στὰ 
ἐργαστή-
ρια τῆς δι-
αφήμισης 
δουλεύ -
ουν ἀστα-

μάτητα, γιὰ νὰ κατασκευάζουν 
χειροπέδες νὰ μᾶς ἁλυσσοδέ-
νουν. Χειροπέδες ἀπὸ ἐπιθυμίες.

Δὲν εἶναι καταπάτηση ἱεροῦ 
χώρου τὸ ὅτι ἡ διαφήμιση κα-
θημερινὰ προγραμματίζει καὶ 
σχεδιάζει γιὰ τὸν ἄνθρωπο και-
νούργιες ἀνάγκες;  Ἡ  Ἐκκλησία, 
ὅταν εὔχεται νὰ μᾶς φυλάει ὁ 
Θεός «ἀπὸ θλίψεως, ὀργῆς, κιν-

δύνου», βάζει καὶ τὴν ἀνάγκη 
δίπλα τους. Πλάι στὴν ὀργή, 
τὸν κίνδυνο καὶ τὴ θλίψη.  Ἡ δι-
αφήμιση ὅμως ἔχει ἄλλη γνώμη. 
Πιστεύει ὅτι οἱ ἀνάγκες πρέπει νὰ 
πληθαίνουν. Καὶ γιὰ νὰ γίνεται 
αὐτό, βάζει κι αὐτὴ τὸ χεράκι 
της, ὥστε νὰ δημιουργοῦνται 
συνεχῶς καινούργιες.

Δὲν θὰ μὲ φόβιζε τόσο ἡ 
πανουργία τῆς διαφήμισης, ἂν 
δὲν ὑπῆρχαν τὰ παιδιά.  Ἐμεῖς, 
οἱ μεγάλοι, σὰν ἤμασταν παι-
διά, δὲν εἴχαμε αὐτὴ τὴν ἀτυ-
χία. Νὰ παραβιάζεται ἡ κρίση 
μας καὶ ἡ ἐλευθερία μας μὲ τὴν 
πλύση ἐγκεφάλου ποὺ γίνεται 
δυστυχῶς στὰ σημερινὰ παιδιά.

Φοβᾶμαι πολὺ τὶς συνέπειες 
αὐτῆς τῆς παραβίασης.

Νομίζω πώς, ἂν κυκλοφο-
ροῦσε σήμερα ὁ Χριστὸς ἀνά-
μεσά μας, τὴν ἴδια ἱερὴ ἀγανά-
κτηση ποὺ ἔνιωσε τότε μὲ τοὺς 
ἐμπόρους στὸ ναὸ θὰ ἔνιωθε καὶ 
σήμερα γιὰ τὴ διαφήμιση.

Κι ἀκόμα, νομίζω πώς, ἂν 

ξεκινοῦσε κάποια στιγμὴ ἀντι-
διαφημιστικὸς ἀγώνας, καλύτε-
ρο σύμβολο δὲν θὰ μποροῦσε 
νὰ βρεῖ ἀπὸ τὴν Εὐαγγελικὴ πε-
ρικοπὴ ποὺ δείχνει τὸ Χριστὸ 
νὰ διώχνει τοὺς καταπατητὲς 
τοῦ ἱεροῦ χώρου μὲ ἕνα μα-
στίγιο.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Νομίζω πώς, ἂν κυκλοφοροῦσε σήμερα ὁ 
Χριστὸς ἀνάμεσά μας, τὴν ἴδια ἱερὴ ἀγανάκτηση 
ποὺ ἔνιωσε τότε μὲ τοὺς ἐμπόρους στὸ ναὸ θὰ 

ἔνιωθε καὶ σήμερα γιὰ τὴ διαφήμιση.
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Οἱ γονεῖς δὲν θὰ εἶναι μαζί μας 
γιὰ πάντα

« Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ κάποιος
γίνεται γονιός, ζεῖ συνεχῶς
μὲ μιὰ μυστικὴ προσευχὴ μέσα 
του, γιὰ τὰ παιδιά του».

    
Ἀνώνυμος

Μὲ ἀφορμὴ ἕνα ἀπόσπα-
σμα ἀπὸ ἕνα κείμενο 
τοῦ Κωνσταντίνου 

Τσάτσου, θέλω ν’ ἀπευθυνθῶ 
σ’ ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὴν τύ-
χη, στὴν ὥριμη ἡλικία τους, νὰ 
ἔχουν κοντά τους καὶ τοὺς δύο 
ἤ, ἔστω, τὸν ἕναν ἀπὸ τοὺς γο-
νεῖς τους, καὶ νὰ χαίρονται τὴ ζω-
ντανὴ παρουσία τους. Γράφει ὁ 

Τσάτσος στὸ βιβλίο του  Ἡ ζωὴ 
σὲ ἀπόσταση: 

« Ὁ πιὸ ζωηρός μου πόθος, 
ἕνας ποὺ κάθε λίγο ξανάρχεται 
ἴδιος, εἶναι νὰ ἀνασταίνονταν ἡ 
μάννα καὶ ὁ πατέρας μου, νὰ ζή-
σω ἕναν καιρὸ μαζί τους, νὰ τοὺς 
διηγηθῶ τὴ ζωή μου. Κι ἐγὼ ποὺ 
τώρα τελείως ἀδιαφορῶ γιὰ τὴ 
γνώμη τοῦ κόσμου, θὰ ἤθε-
λα ἐκεῖνοι νὰ μὲ καμαρώσουν. 

Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η 
ἀγαλλίαση δὲν 
θὰ μποροῦσα 
νὰ νιώσω. Ξέρω 
πὼς τὰ λίγα ποὺ 
κατόρθωσε ὁ γι-
ός τους θὰ τοὺς 
φαίνονταν σπου-
δαῖα. Καὶ θὰ τοὺς 
ἔδιναν ἀπέραντη 
εὐχαρίστηση».

Πόσο καλὰ 
ἐκφράζουν τὰ 
λίγα αὐτὰ λόγια 
τὰ συναισθήματα ποὺ πολλοὶ 
ἀπὸ μᾶς ἔχουμε νιώσει, ὅταν οἱ 
γονεῖς μας ἔφυγαν ἀπὸ αὐτὴ τὴ 

ζωή, καὶ ἀρχίσαμε, σιγὰ σιγά, νὰ 
ἀναλογιζόμαστε τὸ πόσο φτωχὰ 
καὶ λίγα ἦταν, τελικῶς, αὐτὰ ποὺ 
τοὺς χαρίσαμε ὅσο ζοῦσαν, ἀπὸ 
τὰ συναισθήματα ποὺ πλημμύ-
ριζαν πάντα τὴν καρδιά μας γι’ 
αὐτούς, ἀλλὰ ἐμεῖς τὰ κρατού-
σαμε, μὲ τσιγκουνιά, βουβὰ καὶ 
διπλοκλειδωμένα.

Πόσα πολλὰ θὰ θέλαμε καὶ 
θὰ εἴχαμε τώρα νὰ τοὺς ποῦμε, 

ἂν μπορούσαμε... Μὲ πόση 
χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση θὰ καθό-
μασταν τώρα δίπλα τους, σὲ 
μιὰ ἤρεμη ὥρα, ἀφιερωμένη 
μόνο σ’ αὐτούς, καὶ κρατώντας 
τὸ τρεμάμενο ἴσως χέρι τους θὰ 
τοὺς κουβεντιάζαμε. Θὰ μοιρα-
ζόμασταν μαζί τους ὅσα κάποτε 
ζητοῦσε ἡ ἄηχη προσμονὴ στὸ 
βλέμμα τους, σιωπηλὰ καὶ δια-
κριτικά, ἀλλὰ πάντα μὲ λαχτά-
ρα καὶ ἀγάπη. Κι ἂν ἐκεῖνοι δὲν 
τολμοῦσαν πιὰ νὰ ρωτήσουν, 
μήπως καὶ ἀποκαλύψουν τὸ ὅτι 
γι’ αὐτοὺς ποτὲ δὲν παύουμε νὰ 
εἴμαστε παιδιά, ἐμεῖς, ἔχοντας 
τώρα δικά μας παιδιά, πόσο πιὸ 
κοντά τους θὰ νιώθαμε καὶ πό-
σο πιὸ εὔκολα θὰ τοὺς ἀνοίγαμε 
τώρα τὴν καρδιά μας.

Ὅμως, ἐμεῖς τότε, ποὺ ἐκεῖνοι 
περίμεναν, μέσα στὴ δίνη καὶ τὴ 
βουὴ τῆς καθημερινότητας ποὺ 
μᾶς ξεκούφαινε, μέσα ἴσως στὶς 
δυσκολίες καὶ τὶς δοκιμασίες ποὺ 
μᾶς ἐπιφύλαξε ἡ ζωή, ἢ ἀκόμα 
μέσα στὴ συνεχῆ δίψα γιὰ δρα-
στηριότητες, ἐπιτυχίες καὶ κατα-
κτήσεις στόχων, εἴχαμε πάψει 
νὰ ξεχωρίζουμε τὸ οὐσιαστικὸ 
τραγούδι τῆς ζωῆς, ποὺ περνᾷ 
καὶ φεύγει. Εἴχαμε ἀφήσει νὰ τὸ 
πνίξουν οἱ ἦχοι ἀπὸ τύμπανα καὶ 

K

K

Γράφει ὁ Τσάτσος στὸ βιβλίο του  Ἡ ζωὴ σὲ 
ἀπόσταση: « Ὁ πιὸ ζωηρός μου πόθος, ἕνας 

ποὺ κάθε λίγο ξανάρχεται ἴδιος, εἶναι νὰ ἀνα-
σταίνονταν ἡ μάννα καὶ ὁ πατέρας μου, νὰ 

ζήσω ἕναν καιρὸ μαζί τους, νὰ τοὺς διηγηθῶ τὴ 
ζωή μου. Κι ἐγὼ ποὺ τώρα τελείως ἀδιαφορῶ 
γιὰ τὴ γνώμη τοῦ κόσμου, θὰ ἤθελα ἐκεῖνοι νὰ 
μὲ καμαρώσουν. Μεγαλύτερη ἀγαλλίαση δὲν 

θὰ μποροῦσα νὰ νιώσω».
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σάλπιγγες ἐγωισμοῦ, ἐπαγγελ-
ματικῆς ἢ κοινωνικῆς καταξίωση 
καὶ ἐπιτυχίας, προσωπικῶν κα-
τακτήσεων καὶ ἱκανοποιήσεων.

Καὶ εἴχαμε τὴν ἀνόητη πε-
ποίθηση ὅτι, σίγουρα, ... «ἔχω 
καιρό». «Κάποτε», λέγαμε, «θὰ 
καταφέρω νὰ ἐξοικονομήσω λί-
γο περισσότερο χρόνο γιὰ τοὺς 
γονεῖς, ποὺ εὐτυχῶς εἶναι καλά. 
Κάποτε θὰ μπορέσω νὰ τοὺς 
κάνω λίγο περισσότερη συντρο-
φιά, θὰ βρῶ μιὰ εὐκαιρία γιὰ μιὰ 
ὡραία βόλτα. Κάποτε θὰ τοὺς πῶ 
μὲ ἠρεμία ὅλα ὅσα αἰσθάνομαι γι’ 
αὐτοὺς καὶ θὰ τοὺς δείξω πόσο 
συνειδητοποιῶ τὴν ἀγάπη ποὺ 
τόσο πλουσιοπάροχα αὐτοὶ μοῦ 
πρόσφεραν, χωρὶς ποτὲ νὰ περι-
μένουν ἀντάλλαγμα».

Κι αὐτὸ τό «κάποτε», ποὺ ὅλο 
ἀναβάλλεται καὶ τελικῶς ποτὲ 
δὲν ἔρχεται, ἴσως, ὅταν φτάσει, 
νὰ μᾶς εἶναι πιὰ ἄχρηστο, γιατὶ 
οἱ γονεῖς ἔχουν πιὰ στερηθεῖ τὴ 
χαρὰ τῆς ἐπικοινωνίας ἢ ἔφυγαν 
ξαφνικὰ γιὰ τὴν ἀπέναντι ὄχθη. 
Τότε εἶναι ποὺ αὐτὸ τό «κάποτε» 
στοιχειώνει, θαρρεῖς, κι ἀρχίζει νὰ 
μᾶς κυνηγᾷ καὶ νὰ μᾶς παιδεύει. 
Τότε εἶναι ποὺ μετανιώνουμε καὶ 
ἀναθεωροῦμε, ἐκ τῶν ὑστέρων 
δυστυχῶς, στάσεις καὶ πράξεις 
ζωῆς. Γι’ αὐτό, ὅταν κάποτε ἕνας 
γηραιὸς σοφὸς διδάσκαλος ρώ-
τησε ἕναν μαθητή του:

– Τί θὰ ἐπιθυμοῦσες νὰ κάνεις, 
ἂν ἤξερες ὅτι σοῦ μένουν μόνο 
λίγα λεπτὰ ζωῆς; 

Ἐκεῖνος αὐθόρ-
μητα ἀπάντησε:

– Θὰ πήγαινα ν’ 
ἀγκαλιάσω τοὺς γο-
νεῖς μου καὶ νὰ τοὺς 
πῶ πόσο πολὺ τοὺς 
ἀγαπῶ. 

Ὁ δάσκαλος τότε 
τοῦ εἶπε: 

– Φύγε, μὴν κα-
θυστερεῖς καθόλου. 
Πήγαινε τώρα ἀμέ-
σως κοντά τους, γιὰ 
νὰ πραγματοποιήσεις 
τὴν ἐπιθυμία σου. 

*     *     *

Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ 
ἔχω ἀκούσει ἀξιοσέβαστους 
ἀνθρώπους, ποὺ θεωροῦνται 
καὶ εἶναι πραγματικὰ ἐπιτυχημέ-
νοι στὴ ζωή τους καὶ οἱ ὁποῖοι 
καθόλου δὲν παραμέλησαν τοὺς 
γονεῖς τους, ὅσο αὐτοὶ ζοῦσαν, 
νὰ ὁμολογοῦν μὲ θλίψη πώς, 
ὧρες ὧρες, βασανίζονται ἀπὸ τὴ 
σκέψη ὅτι, τότε ποὺ ἔπρεπε, δὲν 
διέθεσαν ὅσα θὰ ἤθελαν ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό τους, γιὰ νὰ τοὺς δώσουν 
χαρὰ καὶ νὰ τοὺς ἐκδηλώσουν 
τὴν ἀγάπη τους.

Ἤ, ἄλλοτε, οἱ ἴδιοι αὐτοὶ 
ἄνθρωποι, μυστικὰ καὶ ἀνομο-
λόγητα, σὲ ὧρες ἐσωτερικοῦ 
διαλόγου μὲ τὸν ἑαυτό τους, 
διαπιστώνουν ὅτι ξαναγυρίζει 
ἐπίμονα στὸ μυαλό τους ἐκείνη ἡ 
ἄστοχη κουβέντα ἢ καὶ ἡ παρα-
τήρηση πού, κάποτε, αὐτοὶ εἶχαν 
ξεστομίσει, ἐκνευρισμένοι ἀπὸ 
μιὰ ὑπόδειξη τοῦ ἡλικιωμένου 
γονιοῦ. Καὶ τὸν εἶχαν πικράνει.  
Ἀλλὰ πῶς νὰ ζητήσουν τώρα πιὰ 
συγγνώμη;

Κι ἀκόμα, εἶναι καὶ κάποιες 
ἄλλες περιπτώσεις, πιὸ δύσκο-
λες, πιὸ σκληρές. Αὐτὲς ποὺ 
γίνονται ἀβάσταχτες, ὅταν ἡ πί-
κρα ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ ἑνὸς 
γονιοῦ ἔμεινε νὰ βασανίζει τὸ 
παιδὶ γιὰ ὅλη του τὴ ζωή. Δὲν θὰ 
μποροῦσε, ἴσως, ὅσο ὁ γονιὸς 

ἀκόμα ζοῦσε, νὰ εἶχε βρεθεῖ ἡ 
εὐλογημένη ἐκείνη στιγμὴ μιᾶς 
σωστῆς κουβέντας καὶ μιᾶς χωρὶς 
ὅρους καὶ ὑποκρισίες ἐξομολό-
γησης, ποὺ θὰ ἀποκάλυπτε τὴν 
πληγὴ καὶ θὰ ἔκανε τὸν γονιὸ 
νὰ συνειδητοποιήσει τὸ φταίξιμό 
του καὶ ν’ ἀλλάξει συμπεριφορά; 
Ποιὸς μπορεῖ νὰ τὸ πεῖ;

Εἶναι γι’ αὐτὸ κρῖμα ν’ ἀφή-
νουμε τὶς μέρες, τὶς ἑβδομάδες, 
τοὺς μῆνες καὶ τὰ χρόνια νὰ φεύ-
γουν –καὶ φεύγουν τόσο γρή-
γορα– ἄδεια ἀπὸ μικρές, ἀλλὰ 
μέγιστες σὲ σημασία ἐκδηλώσεις 
ἀγάπης καὶ στοργῆς πρὸς αὐτοὺς 
ποὺ μᾶς ἔδωσαν τὴ ζωὴ καὶ ὅλα 
ὅσα εἶχαν οἱ ἴδιοι νὰ μᾶς προ-
σφέρουν – μὲ τὰ ὅποια λάθη 
τους, ἀλλὰ πάντα μὲ μοναδικὸ 
γνώμονα τὴν ἔγνοια καὶ τὴ λα-
χτάρα γιὰ τὴ δική μας καλὴ ζωή. 
Πρὸς αὐτοὺς πού, ἀσυναίσθη-
τα, θεωροῦμε σχεδὸν δεδομένο 
ὅτι θὰ τοὺς ἔχουμε μαζί μας γιά 
«πολλά» ἀκόμα χρόνια, παρα-
βλέποντας, μὲ τραγικὴ ἀφέλεια, 
τὸ πόσο πρόσκαιροι εἴμαστε καὶ 
πόσο ἀμετάκλητα ἁπλῶς περα-
στικοὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή.

Ἀσυναίσθητα καὶ μὲ κρυφὴ 
ἐλπίδα, δίνουμε στὶς λέξεις 
«πολλὰ χρόνια» μιὰ ἀπροσδι-
όριστη διάσταση αἰωνιότητας, 
καὶ παραβλέπουμε, δυστυχῶς ἢ 
εὐτυχῶς, τὸ ὅτι κανεὶς δὲν μπο-
ρεῖ νὰ γνωρίζει τὴν πεπερασμένη 
διάρκεια πού, νομοτελειακά, ἐνυ-
πάρχει σ’ αὐτὲς τὶς λέξεις.  Ὅπως 
ἐπίσης, δὲν θέλουμε ποτέ, δυ-
στυχῶς, νὰ συνειδητοποιήσου-
με καὶ τὸ ὅτι κανεὶς δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀποκλείσει τὴν πιθανότητα νὰ 
εἶναι ἡ σημερινή –μικρὴ ἢ μεγά-
λη– χαρὰ αὐτὴ ποὺ θὰ ἔμελλε, 
ἴσως, νὰ πάρει μαζί του ὁ ἀγαπη-
μένος μας γονιός, φεύγοντας γιὰ 
τὸ τελευταῖό του ταξίδι.

ΜΕΡΟΠΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου  

Ἀθηνῶν
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« Ἀδύνατον»!!!

Πρῶτες μέρες τῆς σχο-
λικῆς χρονιᾶς, ὕστερα 
ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀλλαγὲς 

ποὺ ἀποφάσισε ὁ κ. ὑπουργός, 
προσπαθοῦμε νὰ μάθουμε, νὰ 
προσαρμόσουμε, νὰ ὀργανώ-
σουμε τὸ σχολικὸ πρόγραμμα.

Ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἀπα-
σχόλησαν ἦταν ἡ συνέχιση κά-
ποιων ἐπιπλέον τμημάτων, ποὺ 
μέχρι τώρα λειτουργοῦσαν στὸ 
σχολεῖο. Οἱ ἀπαντήσεις πολλές. 
Τὴ μιὰ μέρα καταφατική, τὴν 
ἄλλη ἀρνητική. Γύρω στοὺς 
δεκαπέντε καθηγητὲς περίμεναν 
ὅλοι μαζὶ μιὰ θετικὴ ἀπάντηση, 
γιὰ νὰ ξεκινήσουν, μὲ τὴ γνωστὴ 
καλὴ διάθεση, πολὺ κουράγιο 
καὶ ἀγάπη γι’ αὐτὸ ποὺ κάνουν.

Στὴν ὅλη διαδικασία, μιὰ 
μέρα ἦρθε ἀπὸ ἕναν ὑπεύθυνο 
στὸ σχολεῖο μιὰ ἀπάντηση μο-
νολεκτική: «Α-Δ-Υ-Ν-Α-Τ-Ο-Ν». 
Τὸ πρόσωπό του ἀνέκφραστο, 
πολὺ σοβαρό, χωρὶς ἴχνος συ-
μπόνοιας καὶ κατανόησης. Κοιτά-
χτηκαν μεταξύ τους οἱ καθηγητὲς 

καὶ προσπαθοῦσαν ἀμήχανα νὰ 
καταλάβουν τὸ γιατί.

Τὴν ἴδια ὅμως μέρα ἔρχεται 
μήνυμα στὰ κινητὰ ἀπὸ τὸν κατ’ 
ἐξοχὴν ὑπεύθυνο αὐτῶν τῶν 
ὡρῶν, ποὺ ἔγραφε: «Μᾶλλον 
εἶναι δύσκολο νὰ γίνουν αὐτὲς 
οἱ ὧρες, γίνονται πολλὲς συζη-
τήσεις, προσπαθῶ πολὺ γιὰ τὸ 
καλύτερο, ἂς τὸ κάνουμε θέμα 
προσευχῆς!».

Γιὰ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς πρόβλη-
μα, δύο τελείως διαφορετικὲς 
στάσεις.  Ἡ μία σκληρή, ἀπὸ τὴ 
θέση τοῦ ἤδη τακτοποιημένου 
ὡς πρὸς τὴν ἐργασία του καὶ 
τὴν ἀμοιβή του ὑπευθύνου, ἀπὸ 
τὴν ἄλλη μιὰ ζεστή, ἀνθρώπινη 
ἀντιμετώπιση. Τελικά, αὐτὲς οἱ 
ὧρες δὲν γίνονται, λόγῳ τῶν 
ἀλλαγῶν, στὸ μυαλὸ ὅμως τῶν 
καθηγητῶν ἔμειναν αὐτὲς οἱ δύο 
συμπεριφορές.

Σκέφτομαι λοιπὸν ὅτι, ναί, 
ἡ κατάσταση ἔχει ἀλλάξει τὸν 
τελευταῖο καιρό, τὰ ἐργασιακὰ 
δικαιώματα σχεδὸν ἔχουν κα-

ταργηθεῖ.  Ὅ,τι δεδομένο ἀμφι-
σβητεῖται.  Ὅ,τι κατοχυρωμένο 
ἀλλάζει.  Ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν 
ξεκινήσει καριέρες, οἰκογενει-
ακὴ ζωὴ σὲ ἕνα συγκεκριμένο 
ἐπίπεδο, ζοῦνε μιὰ ἀνατροπή. 
Κλονίζεται ἡ οἰκογενειακὴ γα-
λήνη καὶ ἡ προσωπικὴ ἠρεμία.  
Ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια κα-
ταρρακώνεται.  Ἐπιχειρήσεις 
ἀναγκάζονται νὰ περιορίσουν τὸ 
προσωπικό τους, γιὰ νὰ ἐπιβιώ-
σουν. Καταστήματα ἀντιμετωπί-
ζουν πολλὲς δυσκολίες.  Ἀλλὰ 
καὶ πολλὲς οἰκογένειες δυσκο-
λεύονται νὰ τὰ βγάλουν πέρα.  
Ὅλοι τὰ γνωρίζουμε αὐτά. Εἶναι 
γνωστά, καθημερινὰ καὶ πολὺ 
στενάχωρα.

Σὲ ὅλη αὐτὴ ὅμως τὴν κα-
τάσταση, βλέπουμε ἀνθρώπι-
νες στάσεις καὶ συμπεριφορές. 
Πῶς ὁ καθένας ἀντιμετωπίζει τὰ 
προβλήματα ποὺ ἔχουν δημι-
ουργηθεῖ. Κάποιοι μὲ ὑπομονή, 
πολλὴ πίστη, αἰσιοδοξία, πολὺ 
καλὰ ὑπολογισμένες πράξεις, 

K

K
Σκέφτομαι λοιπὸν ὅτι, ναί, ἡ κατάσταση ἔχει ἀλλάξει τὸν τελευταῖο  

καιρό, τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα σχεδὸν ἔχουν καταργηθεῖ.   
Ὅ,τι δεδομένο ἀμφισβητεῖται.  Ὅ,τι κατοχυρωμένο ἀλλάζει.   
Ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν ξεκινήσει καριέρες, οἰκογενειακὴ ζωὴ  

σὲ ἕνα συγκεκριμένο ἐπίπεδο, ζοῦνε μιὰ ἀνατροπή. Κλονίζεται  
ἡ οἰκογενειακὴ γαλήνη καὶ ἡ προσωπικὴ ἠρεμία.  Ἡ ἀνθρώπινη  

ἀξιοπρέπεια καταρρακώνεται.  Ἐπιχειρήσεις ἀναγκάζονται  
νὰ περιορίσουν τὸ προσωπικό τους, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν. Καταστήματα 

ἀντιμετωπίζουν πολλὲς δυσκολίες.  Ἀλλὰ καὶ πολλὲς οἰκογένειες  
δυσκολεύονται νὰ τὰ βγάλουν πέρα.  Ὅλοι τὰ γνωρίζουμε αὐτά.  

Εἶναι γνωστά, καθημερινὰ καὶ πολὺ στενάχωρα. Σὲ ὅλη αὐτὴ ὅμως  
τὴν κατάσταση, βλέπουμε ἀνθρώπινες στάσεις καὶ συμπεριφορές.
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προχωρᾶνε καὶ δὲν ἔχουν χά-
σει τὴν καλή τους διάθεση. Εἶναι 
σὲ θέση μάλιστα νὰ στηρίξουν, 
νὰ ἐμψυχώσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ 
βοηθήσουν, ὅπως μποροῦν, 
τοὺς ἄλλους. Καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια, καὶ ἂν μάλι-
στα βρίσκονται καὶ σὲ ὑπεύθυνη 
θέση, μὲ πολλὴ ἀνθρωπιὰ καὶ 
διάκριση, προσπαθοῦν νὰ ἐξυ-
πηρετήσουν, νὰ διευκολύνουν.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι αὐτὴ ἡ δύ-
σκολη κατάσταση ποὺ ἀντιμετω-
πίζουμε ἄλλους ἔχει ἐπηρεάσει 
λιγώτερο καὶ ἄλλους περισσό-
τερο. Εἶναι πολὺ καλὸ ὅμως, 
ἀνθρώπινο καὶ σύμφωνο μὲ τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ οἱ δυνατοὶ νὰ 
βοηθᾶνε τοὺς ἀδύνατους.

Μιὰ καλὴ θέση ἐξασφαλί-
ζει πολλά: Κῦρος, οἰκονομικὴ 
τακτοποίηση, δυνατότητα προ-
γραμματισμοῦ στὴ ζωή, καὶ 
ὁπωσδήποτε μιὰ σιγουριά. Εἶναι 
ὅμως δύσκολο οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
θεωροῦνται «τακτοποιημένοι», 
σύμφωνα μὲ τὰ ἀνθρώπινα μέ-
τρα, νὰ καταλάβουν αὐτοὺς ποὺ 
οἱ δυσκολίες ἄλλαξαν τὴ ζωή 
τους πραγματικὰ καὶ νὰ τοὺς 
συμπαρασταθοῦν. Προϋπόθε-
ση ἡ πραγματικὴ καλλιέργεια, 
ὁ σεβασμὸς ἀκόμα καὶ στὸν κα-
τώτερο, ἡ ἀνθρωπιά, καὶ τὸ πιὸ 
σημαντικό, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ.

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν πολλοὶ 
τέτοιοι ἄνθρωποι γύρω μας.  
Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας, μορφω-
μένοι ἢ πιὸ ἁπλοί, μὲ ἀξιώματα 
ἢ καθημερινοὶ πολῖτες, διάσημοι 
ἢ ἄγνωστοι μέσα στὸ πλῆθος. 
Εἶναι ἡ παρηγοριά, τὸ στήριγμα, 
τὸ χαμόγελο ποὺ λείπει, ἡ φι-
λικὴ κουβέντα. Καὶ ὅλοι αὐτοί, 
προσφέροντας στὸν συνάνθρω-
πο, εἶναι σὰν νὰ προσφέρουν σὲ  
Ἐκεῖνον.

Νἆναι ὅλοι τους καλά!

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

Οὐράνια Βασιλεία
Πιασμένους χέρι-χέρι
μεσάνυχτα μᾶς βρῆκε ὁ χρόνος·
μακριά μας κάθε πίκρα, κάθε πόνος
– κι ἡ χαρὰ παντοτεινό μας ταῖρι...

Τ’ ἀστέρια τώρα πιὰ κοιτάζει
ἡ ψυχή μου καὶ στέλνει μιὰ εὐχή,
ποὺ σὰν βυζαντινὸ τροπάρι-προσευχὴ 
κι ὕμνος θαρρῶ πὼς μοιάζει.

Ἀγάπη καὶ Εἰρήνη κι Εὐτυχία 
στὸν κόσμο τοῦτο νὰ ριζώσει· 
τοῦ Ναζωραίου ἡ Οὐράνια Βασιλεία 
στὴν πρόσκαιρη ζωή μας νὰ φουντώσει.

Τοῦ πολέμου τὰ τύμπανα νὰ σβήσουν 
καὶ νὰ γενοῦν χαρμόσυνες καμπάνες· 
« Ἔτος χαρούμενο» ἀγγελικὰ νὰ τραγουδήσουν 
οἱ φτερωτοὶ Χριστουγεννιάτικοι παιᾶνες...

ΛΟΥΚΑΣ Κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
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Ἡ ἰδιοφυΐα

Κάποια μέρα ὁ Θωμᾶς  
Ἔντισον1 ἐπέστρεψε 
στὸ σπίτι του μὲ ἕνα 

σημείωμα ποὺ τοῦ εἶχε δώ-
σει ὁ δάσκαλός του γιὰ τὴ 
μητέρα του. Τῆς τὸ ἔδωσε 
λέγοντας: 

– “Νὰ τὸ δώσεις στὴ μητέ-
ρα σου”, μοῦ εἶπε ὁ δάσκα-
λός μου.

Ἡ μητέρα, ἀφοῦ τὸ διάβα-
σε, βούρκωσε, καὶ δάκρυα 
κύλησαν στὸ πρόσωπό της. 
Ξαφνιασμένος, ὁ μικρὸς 
Θωμᾶς ρώτησε τὴ μητέρα του 
τί ἔγραφε τὸ σημείωμα.  Ἐκείνη 
τοῦ τὸ διάβασε δυνατά:

« Ὁ γιός σας εἶναι ἰδιοφυΐα. 
Τὸ σχολεῖο εἶναι πολὺ λίγο γι’ 
αὐτόν. Δὲν διαθέτουμε ἀρκετοὺς 
πόρους καὶ καλοὺς δασκάλους, 
γιὰ νὰ τὸν ἐκπαιδεύσουμε. Πα-
ρακαλοῦμε, διδάξτε τον ἐσεῖς».

Μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ἡ 
μητέρα τοῦ  Ἔντισον πέθανε.  
Ἐκεῖνος εἶχε γίνει ἕνας ἀπὸ τοὺς 
μεγαλύτερους ἐφευρέτες. Κά-
ποια μέρα, καθὼς ἔψαχνε ἀνά-
μεσα στὰ παλιὰ κειμήλια τῆς 
οἰκογένειας, εἶδε ἕνα διπλωμένο 
χαρτὶ σὲ μιὰ γωνιὰ ἑνὸς συρτα-
ριοῦ τοῦ παλιοῦ γραφείου. Τὸ 
πῆρε, τὸ ξεδίπλωσε καὶ τὸ διά-
βασε:

1   Ὁ Θωμᾶς  Ἔντισον (Thomas Alva 
Edison, 1847-1931), ἂν καὶ αὐτοδί-
δακτος, λογίζεται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς 
μεγαλύτερους ἐφευρέτες τῆς σύγχρο-
νης ἐποχῆς.  Ἀνάμεσα στὶς γνωστότε-
ρες ἐφευρέσεις του συγκαταλέγονται 
τὸ μικρόφωνο, ὁ φωνόγραφος καὶ ὁ 
ἠλεκτρικὸς λαμπτήρας.  Ὁ  Ἔντισον 
ἐπιδόθηκε μὲ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία καὶ 
σὲ ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες. 
Δημιούργησε, μεταξὺ ἄλλων, τὸ 
πρῶτο ἐργοστάσιο παραγωγῆς ἠλε-
κτρικῆς ἐνέργειας, ποὺ τοφοδότησε 
μὲ ἠλεκτριμὸ ρεῦμα τὴ Νέα  Ὑόρκη 
καὶ ἐξελίχθηκε στὴν κολοσσιαία ἐπι-
χείρηση General Electric.

« Ὁ γιός σας εἶναι ψυχικὰ 
ἄρρωστος, καὶ δὲν θὰ τοῦ ἐπι-
τρέψουμε νὰ ξανάρθει πλέον στὸ 
σχολεῖο», ἔγραφε τὸ χαρτί.

Ἦταν τὸ ἴδιο ἐκεῖνο σημεί-
ωμα ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ὁ 
δάσκαλος στὸ σχολεῖο, γιὰ 
νὰ τὸ δώσει στὴ μητέρα του.

Ὅταν τὸ διάβασε, ὁ  Ἔντι-
σον ἔκλαψε γιὰ ὧρες καὶ 
ἔγραψε στὸ ἡμερολόγιό 
του: « Ὁ Θωμᾶς  Ἔντισον τοῦ  
Ἄλβαρου ἦταν ἕνα ψυχικὰ 
ἄρρωστο παιδί, τὸ ὁποῖο, μὲ 
τὴ βοήθεια τῆς ἡρωίδας μητέ-
ρας του, ἔγινε ἡ ἰδιοφυΐα τοῦ 
αἰῶνα». 

Α.Α.Γ.

Μιὰ φλόγα
Μιὰ φλόγα βλέπω ἱερὴ τὴ Γῆ μας νὰ διαβαίνει.
Μιὰ λάμψη ἄγρια κι ἱλαρή. Μιὰ λάμψη ποὺ δὲ σβένει.
Αὐτὴ σὰν φῶς πλατωνικό. Τὸ φῶς τ’  Ἀριστοτέλη.
Αὐτὴ σὰ φέγγος τεχνικό, σὰ λάμψη Πραξιτέλη.

Θεός,  Ἑλλάδα, σ’ εὐλογεῖ. Κι ἂν κάπου δοκιμάζει
σταυρός, ἀνάσταση θὰ βγεῖ. Κι ὁ κόσμος θὰ θαυμάζει.

Περάσαν, ναί, κατακτητές. Σὲ βρῆκαν διχασμένη.
Μὰ δὲν ἐβγῆκαν νικητές.  Ἐφύγαν ντροπιασμένοι.
Καὶ σὰν σοῦ κρύψαν οἱ σκληροὶ τὰ φῶτα τὰ παλιά σου,
καὶ τότε  Ἐσύ, πιὸ λαμπερή, στ’ ἀπόκρυφα Σχολειά σου.

Αὐτὸ στὸ Κούγκι, στὰ Ψαρά, στ’  Ἀρκάδι, Μεσολόγγι.
Αὐτὸ στ’ Αὐξέντη τὴ χαρά. Μ’ αὐτὸ λαμπροὶ κι οἱ λόγγοι.

Τὸ φῶς ποὺ πῆρα, τὸ λαμπρό, τὸ πῆρα ἀπὸ γενναῖο.
Πυρσὸ βαρύ, μὰ κι ἀλαφρό, παράδωσα στὸν νέο.
Πυρσὸς εἰρήνης ἡ εὐχή, «ὁ κλῶνος τῆς  Ἐλαίας».
Σὲ μάχης ὅμως ἰαχή, κι ὁ γέρος...  Ἀχιλλέας.

ΧΡ. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
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Τὸ βγάλσιμο τοῦ ράσου
–  Ἄνοιξε,  Ἄνθιμε, ἄνοιξε τὴν πόρτα τοῦ κελιοῦ σου
κι ἂν δὲν ἀνοίξεις τὸ κελί, ἄνοιξε τὴ φανέστρα
κι ἄκου τουφέκια κλέφτικα, τῆς λευτεριᾶς χαμπέρια,
ἄκου χελιδονίσματα, χαρᾶς τραγούδια ἄκου,
ἄναψε ἀκέριος ὁ Μοριᾶς, καίγεται ἡ Ρούμελη ὅλη
καὶ μπαρουτοκαπνίζεται ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη ὁ τόπος,
πάψε τὰ γονατίσματα, τὰ λιβανίσματα ἄσε.
Τέτοιες ὧρες, ἡ προσευχὴ στὸ στόμα πῶς σοῦ πάει;
Κάτου ἀπὸ τὰ εἰκονίσματα κι ἀπ’ τ’ ἅγιο εἰκονοστάσι, 
γονατιστὸς προσεύχεται στὸ ἡσυχαστήρι ὁ Διάκος.
–  Ἔφτασε, Κύριε, ἡ Πασχαλιὰ κι ἡ ἀναστάσιμη ὥρα
γιὰ τὴ γλυκιὰ πατρίδα μου, θεῖο εἶναι θέλημά Σου,
τὰ δάκρυα καὶ τὰ κλάματα, τόσα καὶ τόσα χρόνια,
τῶν σκλαβωμένων ἄκουσες, στὰ δάκρυα ἐτοῦτα μέσα,
καὶ τὸ δικό μου ἀγρίκησες τὸ δάκρυ, ποὺ κυλοῦσε,
μέρα καὶ νύχτα, ταπεινό, σὰν πυρωμένο ἀνθράκι.
Τὸν ἄνθρωπο μὲ τ’ ἄχραντα καὶ πλαστουργά Σου χέρια,
ἐλεύτερο τὸν ἔπλασες κι ἐλεύτερο τὸν θέλεις,
χωρὶς ξένο κι ἀβάσταχτο ζυγὸ στὸν τράχηλό του,
μόν’ ὁ δικός Σου ὁ ζυγὸς εἶναι ἀλαφρὸς καὶ πρᾶος,
γλυκὸς καὶ χιλιοζήλευτος κι ἀγγελοκαμωμένος.
Χαρά ’ς τονε τέτοιο ζυγὸ τρισάγιο ποὺ σηκώνει!
Ἀντάμα μὲ τ’ ἀρώματα ποὺ φέρνει ὁ ἀγέρας
ἀπ’ τὰ λουλούδια τοῦ Μαρτιοῦ, καπνὸ ἀπὸ τουφέκια
κι ἀπὸ μπαρούτι μυρωδιὰ καὶ βρόντους κουβαλάει,
μέσ’ ἀπὸ κάμπους καὶ βουνά, φωνάζει ὄξ’ ὁ ἀδερφός μου,
χαμπέρι φέρνει μου κι αὐτός, ἄδραξαν, λέει, στὸ χέρι
οἱ σκλαβωμένοι τ’ ἄρματα, σπαθιά, ἀρμούτια, τσεκούρια,
δικριάνια, κυκλογύριστα δρεπάνια ἀκονισμένα

Ἀθανάσιος Διάκος
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κι ἀγκλίτσες σιδερόφτερνες καὶ χαλκοποδεμένες
καὶ χερολίθαρα τραχιὰ καὶ στροφολίθια ἄγρια,
σὰν τὰ λιθάρια τοῦ Δαυΐδ, τὰ εὐλογητὰ λιθάρια,
γιὰ νὰ συντρίψουν τὰ δεσμά, ζύγωσε ἡ ἀνάστασή μας,
θὰ ξαναβγοῦμε ἀπ’ τὸ βαθὺ καὶ σκοτεινό μας λάκκο.
Παρακαλῶ Σε, Πλάστη μου, πολὺ συχώρεσέ με,
τὸ σχῆμα τὸ ἀγγελικὸ θὰ ξεντυθῶ, σὲ λίγο,
τὴ φουστανέλα θὰ ντυθῶ, τὸ ράσο θὰ κρεμάσω,
θὰ πάρω κι ἐγὼ τ’ ἄρματα, μὲ τὴ θεϊκὴν εὐχή Σου.
Τὰ δάκρυα ὣς τώρα πού ’σταξα, τὸ αἷμα ποὺ θὰ χύσω,
ἂς γίνουν θρέμμα καὶ τροφή, τῆς λευτεριᾶς νὰ θρέψουν
καὶ νὰ ποτίσουν τὸ ναὸ κι αὐτὰ τὰ κόκαλά μου
πέτρες στὰ θέμελ’ ἂς στρωθοῦν καὶ ταπεινὰ λιθάρια.
Κι ὅπως τὴν πόρτα τοῦ κελιοῦ ἀφήνω ἐγὼ ἀνοιγμένη,
ἔτσι τὴ θύρα τ’ οὐρανοῦ κι  Ἐσὺ γιὰ ἐμὲ ἄνοιξέ την.
Ἀλλ’ ἄμα δὲ θανατωθῶ κι ἂν θέλει αὐτὸ ἡ βουλή Σου,
πάλι τὸ ράσο θὰ ντυθῶ, πάλι  Ἄγγελός Σου θά ’μαι.
– Τί κάνεις μέσ’, ἀδέρφι μου, δὲν ἀγρικᾷς ποὺ σκούζω;
– Τὴν προσευχή μου ἔκανα στὸν Πλάστη καὶ Θεό μας,
ξέρεις, Κώτσιο, ἡ προσευχὴ πρᾶμα ἱερὸ πὼς εἶναι
κι οὔτε στὴ μέση κόβεται, οὔτε καὶ στὴν ἀρχή της.
–  Ἀκόμα δὲν ξεντύθηκες, δὲν ἔβγανες τὸ ράσο,
τὴ φουστανέλα νὰ ντυθεῖς, ν’ ἁρπάξεις τὸ τουφέκι;
Ἀσπρίζ' ἡ  Ἑλλάδα ὁλόβολη ἀπὸ τὴ φουστανέλα,
ἀσπρίζει ἀπ’ τοὺς ἀρματολούς, ἀσπρίζει ἀπὸ τοὺς κλέφτες,
σὲ κάμπους καὶ βουνά, σὰν φῶς ποὺ διώχνει τὸ σκοτάδι,
παπάδες ξεσηκώθηκαν, διάκοι καὶ δεσποτάδες,
τὸ μοναστήρι ἀφήνοντας, μπρὸς πάει ὁ Παπαφλέσσας
καὶ πίσω του οἱ καλόγεροι, ἀπὸ τὴν   Ἅγια Λαύρα
κι ἀπὸ τὸ Μέγα Σπήλαιο ρασόντυτοι χυθῆκαν,
κλείδωσαν τὴν  Ἀγάθηνη, ψηλὰ στὴν Καταβόθρα,
τ’ ἀσκηταριά τους τὰ ἱερὰ περίσσιοι ἀσκητάδες
καὶ σκόρπισαν, μ’ ἀνέκφραστη χαρὰ στὸ πρόσωπό τους,
λεφούσι κι ἄλλοι ἀπ’ τὸν Προυσὸ κι ἀπ’ τὴν Τατάρνα κι ἄλλοι.
–  Ἐσύ, ἀδερφέ μου, ἂν κρατεῖς τὴ φουστανέλ’ ἀπ’ ὄξω
καὶ ζώστηκες καὶ τ’ ἄρματα, τήρα μέσ’ ἀπ’ τὸ ράσο,
τὴ φορεσιά μου ἔχω κι ἐγώ, τὴν κλέφτική μου ἀρμάτα!
Ἡ χρεία της γῆς μας κάνει με τὸ ράσο νὰ κρεμάσω,
τὴ φουστανέλα νὰ ντυθῶ, νὰ πιάσω τὸ τουφέκι,
νὰ διώξω πιὰ τὸν τύραννο καὶ τὸν ἐχθρὸ τοῦ Γένους
κι ὅταν πιὰ θὰ λευτερωθεῖ ὁ τόπος μας μιὰ μέρα,
πάλι θὰ πάω στὴ σκήτη μου, θὰ πάω στὸ μοναστήρι,
τὸ ταπεινὸ τὸ ράσο μου πάλι θὰ ξεκρεμάσω,
θὰ τὸ φορέσω, ὁλοζωῆς θὰ τό ’χω γιὰ ἔντυμά μου,
κι ἂς μοῦ σκιστεῖ κι ἂς μοῦ τριφτεῖ, αὐτὸ μονάχα θά ’χω,
τὴν ὄμορφή μου φορεσιὰ θὰ βάνω στὸ φορτσέρι
καὶ στὸ τσαρπόλι, κρεμαστὸ ποὺ πρὶν εἶχα τὸ ράσο,
θὲ νὰ κρεμάσω τ’ ἄρματα, ἡ φορεσιὰ κι ἐτοῦτα,
νὰ μοῦ θυμᾶν τὸν πόλεμο καὶ τὸ ξεσκλάβωμά μας. 
Θὰ πιάσω καὶ τὸ θυμιατό, καθὼς ἔκανα πρῶτα,
θὰ θυμιατίζ’ ὁλόψυχα δυό, τρεῖς βολὲς τὴ μέρα,
τὴ μιὰ μέσα στὸ χάραμα, τὴν ἄλλη μὲς στὸ γιόμα,
τὴν τρίτη τὸ κοντόβραδο, ποὺ κελαηδάει τ’ ἀηδόνι,
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ἐκεῖνο τὰ λαλήματα στὸν κόσμο νὰ σκορπάει
κι ἐγὼ τὰ λιβανίσματα στὸν Πλάστη μου νὰ στέλνω,
εὐχαριστίας θυμιάματα γιὰ τὴν ξελευτεριά μας.
Ὁ ἕνας τὸ σπαθὶ φιλᾷ, ὁ ἄλλος τὸ τουφέκι,
τραβάει μπροστὰ ὁ Κωσταντής, κοντοκρατάει ὁ Διάκος,
κοντοκρατάει καὶ στέκεται, γυρνάει πίσω καὶ βλέπει,
βλέπει τ’ ἀντρομονάστηρο καὶ τ’ ἀποχαιρετάει
μ’ ἕνα δάκρυ κατάζεστο, ποὺ ρίχνει ἀπὸ τὸ μάτι.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Γλωσσάρι
Ἀγάθηνη, ἡ = ἡ Μονὴ τοῦ  Ἁγίου  Ἀγάθωνα στὴν Οἴτη τῆς Φθιώτιδας, κτίσθηκε τὸ 1400, πυρπολήθηκε ἀπ’ τοὺς Τούρκους τὸ Μάιο 

τοῦ 1822, κατὰ τὴν  Ἐπανάσταση 35 καλόγεροί της ζώσθηκαν τ’ ἄρματα, κι ὅταν τελείωσε ὁ  Ἀγώνας, μόνο 3 ξαναγύρισαν σ’ 
αὐτήν.  Ἔγινε ὁρμητήριο πολλῶν κλεφταρματολῶν.

ἀκονισμένο, τό = τροχισμένο μὲ τὸ ἀκόνι κοφτερὸ ἢ μυτερὸ ὄργανο.
Ἄνθιμος, ὁ = τὸ ὄνομα τοῦ Θανάση Διάκου, ποὺ τοῦ δόθηκε στὸ μοναστήρι τοῦ  Ἁγίου  Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου, ποὺ εἶναι κοντὰ 

στὴν  Ἀρτοτίνα, ὑπάρχει δὲ στὸ τέμπλο τῆς ἐκκλησίας τοῦ  Ἁγίου Γεωργίου τῆς  Ἀρτοτίνας εἰκόνα τοῦ ὁμώνυμου  Ἁγίου, ποὺ 
λέγεται ὅτι εἶναι τοῦ Διάκου, μὲ τὴν ἀφιέρωση «Δέησις τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ  Ἀνθίμου, ἱεροδιακόνου, ἐγένετο τὸ 1818».

ἀρμάτα, ἡ = τὸ σύνολο τῆς ἐνδυμασίας ἢ ὁ πλήρης ἐξοπλισμὸς τοῦ πολεμιστῆ.
ἀρμούτι, τό = τουφέκι.
γιόμα, τό = μεσημέρι, γεῦμα.
δικριάνι, τό = γεωργικὸ ἐργαλεῖο μὲ μακριὰ χερολαβή, ἔχει 4-5 μεταλλικὰ μεγάλα δόντια ἐμπρός, ποὺ χρησιμεύει γιὰ τὴν περι-

συλλογὴ κομμένων χόρτων ἢ θάμνων, δικούλι, διχάλι.
ζυγός, ὁ = ξύλο, χοντρὸ καὶ τετράγωνο, μήκους 2 μέτρων, ποὺ ἀκουμπᾷ στὸν αὐχένα τῶν βοδιῶν καὶ σέρνεται μ’ αὐτὸ τὸ ἀλέτρι, 

κατὰ τὸ ὄργωμα τῆς γῆς.
Καταβόθρα, ἡ = τὸ βουνὸ Οἴτη, προσωνυμία ποὺ πῆρε ἀπ’ τὶς καταβόθρες, ἀπὸ τὰ φυσικὰ ἀνοίγματα στὸ ἔδαφος, ὅπου χύνονται 

τὰ νερά.
Κώτσιος (Γραμματικός) = ὁ τέταρτος κατὰ σειρὰ ἡλικίας καὶ δεύτερος ἀπ’ τὰ ἀγόρια ἀδερφὸς τοῦ Διάκου, ποὺ σκοτώθηκε στὴν  

Ἀλαμάνα, πλάγι στὸν ἀδερφό του, τὰ ἀδέρφια ἦταν 5, ἡ Σοφία, ἡ Καλομοίρα, ὁ  Ἀποστόλης, ὁ Κώστας κι ὁ Θανάσης (ὁ ἥρωας).
Προυσός, ὁ = ἱστορικὸ μοναστήρι τῆς Εὐρυτανίας, τοῦ 12ου ἢ 13ου αἰῶνα, μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισας, μεταφερ-

μένη ἀπ’ τὴ μικρασιατικὴ Προύσα, ἦταν τόπος πολλῶν κλεφταρματολῶν καὶ τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη. κοντὰ στὸ μοναστήρι 
ὑπάρχει ὁ πύργος τοῦ πιὸ πάνω στρατηγοῦ.

στροφολίθι, τό = πέτρα μικρή, σὰν σβόλος ἢ μεγαλύτερη, νὰ πιάνεται στὴ χούφτα ἢ σὲ διάφορα μεγέθη, λειαμένη στὸν περιφε-
ρειακό της χῶρο ἀπ’ τὴν τριβὴ μ’ ἄλλες πέτρες, κατὰ τὸ περιστροφικό της κύλισμα σὲ θάλασσες, ποτάμια καὶ λίμνες, χοχλάκα, 
χοχλάδι, κροκάλα, βότσαλο, τρόχαλο.

Τατάρνα, ἡ = ἱστορικὸ μοναστήρι στ’  Ἄγραφα τῆς Εὐρυτανίας, κτισμένο τὸν 10ο ἢ 11ο αἰῶνα, σὲ στρατηγικὴ γεωγραφικὴ θέση, 
κάηκε πολλὲς φορὲς ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ὑπῆρξε ὁρμητήριο ὁπλαρχηγῶν στὰ χρόνια τοῦ ξεσηκωμοῦ καὶ διέθεσε μεγάλα 
χρηματικὰ ποσὰ γιὰ τὰ στρατεύματα τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ  Ἀγῶνα.

τσαρπόλι, τό = μικρὸ ξύλο ἀπὸ τὴ διακλάδωση χοντροῦ κλαδιοῦ, ποὺ χρησιμεύει ὡς κρεμάστρα.
φανέστρα, ἡ = μικρὸ παράθυρο, στὸ ἐπάνω μέρος τοῦ σπιτιοῦ, γιὰ νὰ φωτίζει τὸν ἐσωτερικὸ χῶρό του, φεγγίτης.
φορτσέρι, τό = ξύλινο ἐπίμηκες κιβώτιο, γιὰ τὴν τοποθέτηση ρούχων ἢ ἄλλων σπιτικῶν εἰδῶν, σεντούκι, κασέλα, σεπέτι, μπαοῦλο.

*  Ἀπ’ τὴν ἀνέκδοτη ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Γιάννη  Ἀν. Σαντάρμη: «Θανάσης Διάκος, ὁ Μάρτυρας τῆς Λευτεριᾶς», σελίδες 160.
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Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῆς κυκλάρχου 
καὶ ἡ ἱεραποστολικὴ δράση

«Τὸ οὐσιαστικὸ σὲ κάθε 
ἱεραποστολικὸ ἔργο 
δὲν εἶναι ἐκεῖνο ποὺ 

κάποιος ἀναγγέλλει, ἀλλὰ αὐτὸ 
ποὺ ὁ ἴδιος εἶναι... Τὸ ἐν Χριστῷ 
εἶναι ἀποτελεῖ τὴν καρδιὰ τῆς  Ἱε-
ραποστολῆς» ( Ἀρχ.  Ἀλβανίας  
Ἀναστάσιος).

Εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι βα-
σικὴ προϋπόθεση καρποφορί-
ας κάθε ἱεραποστολικοῦ ἔργου 
εἶναι ἡ προσωπικὴ πνευματικὴ 
ζωὴ τῶν ἱεραποστόλων, ἀφοῦ 
σκοπὸς τῆς  Ἱεραποστολῆς εἶναι 

ὁ εὐαγγελισμὸς τῶν ψυχῶν γιὰ 
τὴ συμμετοχή τους, τὴν κοινω-
νία τους μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ.  
Ἄλλωστε, ὅλη ἡ ἱστορία τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς δὲν εἶναι ἁπλᾶ 
κηρύγματα καὶ θεωρίες· εἶναι ἡ 
προσωπική μας συνάντηση μὲ 
τὸν Χριστό.  Ἄν, λοιπόν, ὁ ἱερα-
πόστολος δὲν ἔχει αὐτὴ τὴ ζωή, 
τί νὰ μεταδώσει; «Οὐκ ἂν λάβοις 
παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος», ἔλεγαν οἱ 
πρόγονοί μας. 

Ἔτσι διαγράφονται ἀμέσως 

οἱ κίνδυνοι ποὺ προέρχονται 
ἀπὸ μιὰ τέτοια «ἱεραποστολή», 
ἄψυχη, χωρὶς καρδιὰ καὶ πνεῦμα 
Θεοῦ. Πρὶν ὅμως δοῦμε αὐτοὺς 
τοὺς κινδύνους, ἂς ἐξετάσουμε 
πρῶτα τί ἐννοοῦμε μὲ τὸν ὅρο 
ἐσωτερικὴ πνευματικὴ ζωὴ καὶ 
τί χρειάζεται νὰ προσέξουμε 
ἰδιαίτερα, γιὰ νὰ εἶναι ἀσφαλὴς 
ἡ πνευματική μας πορεία μέσα 
στὴν  Ἐκκλησία.

Κατὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο Κα-
βάσιλα (θεολόγο, 14ος αἰ.), 
ἐσωτερικὴ ζωὴ εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ 

Χριστοῦ μέσα μας. «Ζῶ δὲ οὐκέτι 
ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» ( Ἀπ. 
Παῦλος). Εἶναι πνευματικὴ αὐτὴ 
ἡ ζωή, γιατὶ τὴ μεταδίδει καὶ τὴν 
τρέφει μέσα μας τὸ Πνεῦμα τὸ  
Ἅγιον.  Ὁ  Ἰουστῖνος Πόποβιτς 
(Σέρβος θεολόγος, Καθηγ. Πανε-
πιστημίου) ὁρίζει τὴν ἐσωτερικὴ 
ζωὴ ὡς Χριστοβίωμα = βίωση τοῦ 
Χριστοῦ, ἐσώτατη συμμόρφωση 
πρὸς τὸν Χριστό.  Ὁ ἄνθρωπος 
δηλαδή, μὲ ὅλη του τὴν ὕπαρξη, 
«ζεῖ ἐν Χριστῷ», ἐνσωματοῦται 

εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ὅλος ζεῖ «διὰ 
τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ Χριστῷ». Δὲν 
πρόκειται λοιπὸν περὶ ἐξωτερι-
κοῦ συσχηματισμοῦ, ἀλλὰ περὶ 
ἐσωτερικῆς οἰκοδομῆς. 

Συνεπῶς, ὁ  Ἰησοῦς Χριστὸς 
εἶναι τὸ Φῶς, τὸ  Ὕδωρ καὶ ὁ  
Ἄρτος τῆς ζωῆς, ἡ θύρα καὶ ἡ  
Ὁδός, ἡ  Ἀνάσταση καὶ ἡ Ζωή, 
ἡ σταυρωθεῖσα  Ἀλήθεια καὶ ἡ  
Ἀγάπη καὶ ἡ «ἐν Χριστῷ ἀπο-
κάλυψις», ποὺ φωτίζει τὸ σκο-
τεινὸ μυστήριο τῆς ὑπάρξεως τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου διὰ 
τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς Χάριτός 
Του.  Ἂς μὴ λησμονοῦμε πὼς ὁ 
Κύριός μας εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω 
κάθε θεωρίας καὶ ζωῆς, τὸ κέντρο 
καὶ τὸ θεμέλιο κάθε ἀληθινῆς 
δημιουργίας, εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ 
τὴ λύση τῶν μεγαλύτερων προ-
βλημάτων.  Ἐν Αὐτῷ ἑνώνεται ἡ 
ἀνθρωπότητα μὲ τὴ θεότητα, ἡ 
ἀσθένεια μὲ τὴ δύναμη, ἡ ὑπο-
ταγὴ μὲ τὴν ἐλευθερία, ἡ γνώση 
μὲ τὴν πίστη, ἡ δικαιοσύνη μὲ 
τὴν εὐσπλαχνία, ὁ Χριστὸς εἶναι 
τὸ  Ἀρνίον καὶ συγχρόνως «ὁ Λέ-
ων ἐκ τῆς φυλῆς  Ἰούδα» ( Ἀποκ. 
ε΄ 5).  Ὁ λόγος Του εἶναι πιὸ πα-
ρηγορητικὸς ἀπ’ ὅ,τι στὸν Νόμο 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐπειδὴ 
εἶναι λόγος ζωῆς, λόγος χάριτος, 
λόγος δημιουργικῆς ἐνέργειας, 
ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρωπος τὸν δεχθεῖ 
καὶ τοῦ ἐπιτρέψει νὰ φωλιάσει 
μέσα του.

Κέντρο τῆς ζωῆς μας, λοι-
πόν, ὁ  Ἰησοῦς Χριστός. Κατὰ 
μίαν ἄποψη, θὰ μπορούσαμε 
νὰ θεωρήσουμε κάθε συνει-
δητὸ χριστιανὸ ὡς ἐκ-κεντρικό 
(= ἐκτὸς τοῦ κέντρου), ἐφ’ ὅσον 
ἀπέχει ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς τρέ-
χουσας σκέψης – δὲν εἶναι κἂν 
στὸ κέντρο τῆς δικῆς του σκέ-

K
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Bασικὴ προϋπόθεση καρποφορίας κάθε ἱερα-
ποστολικοῦ ἔργου εἶναι ἡ προσωπικὴ πνευμα-
τικὴ ζωὴ τῶν ἱεραποστόλων, ἀφοῦ σκοπὸς τῆς  
Ἱεραποστολῆς εἶναι ὁ εὐαγγελισμὸς τῶν ψυχῶν 
γιὰ τὴ συμμετοχή τους, τὴν κοινωνία τους μὲ τὴ 
ζωὴ τοῦ Χριστοῦ.  Ἄλλωστε, ὅλη ἡ ἱστορία τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς δὲν εἶναι ἁπλᾶ κηρύγματα 

καὶ θεωρίες· εἶναι ἡ προσωπική μας συνάντηση 
μὲ τὸν Χριστό.  Ἄν, λοιπόν, ὁ ἱεραπόστολος  

δὲν ἔχει αὐτὴ τὴ ζωή, τί νὰ μεταδώσει;
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ψης, ἀλλὰ ἔχει τὸν Θεὸ γιὰ κέ-
ντρο του!  Ὁ χριστιανὸς ἐκ τῶν 
πραγμάτων εἶναι στὴν περιφέρεια 
τοῦ κόσμου, καθὼς περιστρέφε-
ται γύρω ἀπὸ τὸν Χριστό.  Ὅσοι 
τοποθετοῦν τὸν ἑαυτό τους στὸ 
κέντρο τοῦ κόσμου τους θεω-
ροῦν ὅτι οἱ πάντες ὀφείλουν 
νὰ περιστρέφονται γύρω ἀπὸ 
αὐτοὺς καὶ γύρω ἀπὸ τὶς ἰδέες 
τους.

«Χωρὶς ἐμοῦ, οὐ δύνασθε 
ποιεῖν οὐδέν» ( Ἰω., ιε΄ 5).  Ἡ ἀλή-
θεια αὐτὴ ὅμως δὲν ἔχει νόημα, 
ἐὰν παραμένει γιὰ τὸν ἄνθρωπο 
μόνο θεωρητικὴ διδασκαλία καὶ 
δὲν γίνεται ὀρθοπραξία.  Ὁ χρι-
στιανὸς δὲν εἶναι μόνον ἀκρο-
ατὴς τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεώς 
μας, ἀλλὰ ζεῖ μέσα στὴ Χάρη τοῦ  
Ἁγίου Πνεύματος, βιώνει τοὺς 
πνευματικοὺς καρποὺς μέσα στὸ 
σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν  Ἐκκλη-
σία, καὶ ἡ ἐμπειρία του εἶναι λυ-
τρωτική.

Ἡ ὀρθοπραξία πῶς ἐπιτυγχά-
νεται ἆραγε; Μᾶς ἐξηγεῖ ὁ  Ἀπό-
στολος Παῦλος: «Γρηγορεῖτε, 
στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, 
κραταιοῦσθε» (Α΄ Κορ., ιστ΄ 13).

«Γρηγορεῖτε»: Δὲν εἶναι 
ἀρκετὸ νὰ ξεκινήσει κάποιος τὴν 
πνευματική του πορεία. Χρειάζε-
ται νὰ προσέχει μὴν ξεστρατίσει, 
καὶ λόγῳ τῆς ἀτέλειας καὶ τῆς 
ἀδυναμίας τῆς ἀνθρώπινης φύ-
σης, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ὁ διάβολος 
καραδοκεῖ. Πολλὲς φορὲς στὸ 
Εὐαγγέλιο καλοῦνται οἱ πιστοὶ 
νὰ γρηγοροῦν. «Γρηγορεῖτε καὶ 
προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε 
εἰς πειρασμόν» (Ματθ., κστ΄ 21), 
παραγγέλλει ὁ Χριστὸς στοὺς μα-
θητές Του στὸν Κῆπο τῆς Γεθση-
μανῆ, μιὰ παραγγελία ὅμως ποὺ 
ἔχει ἀξία γιὰ ὅλους μας, κάθε 
στιγμή. «Τῇ προσευχῇ προσκαρ-
τερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν 
εὐχαριστίᾳ», γράφει ὁ  Ἀπόστο-
λος Παῦλος στοὺς Κολοσσαεῖς 
(δ΄ 2). Τί εἶναι ὅμως αὐτὴ ἡ ἐγρή-
γορση καὶ πῶς ἐπιτυγχάνεται; 
Εἶναι ἡ συνεχὴς ἑτοιμότητα τοῦ 

πιστοῦ, ποὺ ἀγωνίζεται νὰ ζήσει 
τὴν ἐν Χριστῷ ζωή.  Ἡ ἑτοιμότητα 
ἀπέναντι στοὺς πειρασμούς, στὶς 
ἄτακτες κινήσεις τῆς ψυχῆς, στοὺς 
λογισμούς, αὐτὴ ἡ καθημερινὴ 
προσπάθεια νὰ ζεῖ κατενώπιον 

Θεοῦ. Τὸ βασικώτερο ὅπλο γιὰ 
τὴν ἐπιτυχία της εἶναι ἡ προσευχή, 
ἡ διαρκὴς μνήμη τοῦ ὀνόματος 
τοῦ Χριστοῦ, ἡ συμμετοχὴ στὴ 
ζωὴ τῆς  Ἐκκλησίας. Κάποτε κά-
ποιος ρώτησε ἕναν μοναχό: « Ἐφ’ 
ὅσον ὁ Θεὸς γνωρίζει τὰ πάντα, 
ἑπομένως καὶ τοὺς πειρασμοὺς 
ποὺ δέχομαι καὶ τοὺς κακοὺς λο-
γισμοὺς ποὺ μὲ προσβάλλουν, 
γιατί θὰ πρέπει ἐγὼ νὰ προσεύ-
χομαι καὶ νὰ τὸν παρακαλῶ γιὰ 
κάτι;». Καὶ ὁ μοναχὸς ἀπάντησε: 
« Ὁ Θεὸς δὲν τὸ χρειάζεται, ἀλλὰ 
τὶς περισσότερες φορὲς ἡ προ-
σευχὴ αὐτὴ εἶναι ὁ μοναδικὸς 
τρόπος νὰ συνεργαστοῦμε μαζί 
Του. “Κύριε, θέλω αὐτό”, λέμε, 
κι ἀρχίζουμε μιὰ συνεργασία. 
Λέω: “Κύριε, δῶσέ μου ὑπομο-
νή”, καὶ συνεργάζομαι μαζί Του 
γιὰ τὴ σωτηρία μου. Κάνω κι ἐγὼ 
ὅ,τι μπορῶ».  Ἐγρήγορση ἐπίσης 
ἀπαιτεῖται, γιατὶ γύρω μας ὑπάρ-
χουν καὶ πολλοὶ αἱρετικοί.  Ἐπὶ 
πλέον, ἡ ἐγρήγορση διατηρεῖται, 
ὅταν ὁ πιστὸς βρίσκεται κάτω 
ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγη-
ση τοῦ πνευματικοῦ του καὶ μὲ τὴ 
βοήθειά του ἐλέγχει τὶς κινήσεις 
τῆς ψυχῆς.

«Στήκετε ἐν τῇ πίστει»: Μιὰ 
προτροπὴ ποὺ φαίνεται αὐτονό-
ητη, ἴσως, ἀλλὰ ποὺ ὁ  Ἀπόστο-

λος Παῦλος ἐπιμένει σὲ αὐτήν, 
ὄχι βέβαια τυχαίως. Πόσοι ἀπὸ 
μᾶς δὲν λέμε πολλὲς φορές:  
« Ἐγὼ πιστεύω μὲ τὸν δικό μου 
τρόπο».  Ὁ ἱερὸς  Ἀπόστολος 
μᾶς καλεῖ νὰ μείνουμε σταθερὲς 

στὴν πίστη τῆς  Ἐκκλησίας μας, 
καὶ ὄχι στὶς δικές μας ἀπόψεις 
καὶ γνῶμες. Καὶ εἶναι ἡ πίστη 
τῆς  Ἐκκλησίας ἡ «δι’ ἀγάπης 
ἐνεργουμένη» (Γαλ., ε΄ 6). Πίστη 
χωρὶς ἀγάπη ἔχουν καὶ τὰ δαι-
μόνια, τὰ ὁποῖα «πιστεύουσιν 
καὶ φρίττουσιν» ( Ἰακ., β΄ 19). 
Πιστεύω στὸν Χριστὸ σημαίνει 
πὼς παραδέχομαι τὴν ὕπαρξή 
Του, Τὸν ἐμπιστεύομαι, μετέχω 
στὴ ζωή Του, ζῶ τὴ μυστηριακὴ 
ζωὴ μέσα στὴν  Ἐκκλησία.

« Ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε»:  
Ἀνδρεία καὶ γενναιότητα εἶναι 
οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις 
γιὰ τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα.  Ὁ 
κόσμος καὶ ὁ διάβολος χρησιμο-
ποιοῦν πολλὰ τεχνάσματα, στὴν 
προσπάθειά τους νὰ πλανήσουν 
τὸν ἄνθρωπο.  Ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων 
καὶ τῶν μαρτύρων εἶναι ἀποκα-
λυπτικὴ σχετικὰ μὲ τὶς μεθοδίες 
τοῦ διαβόλου.  Ἀλλά: «Πάντα 
ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με 
Χριστῷ» (Φιλ., δ΄ 13).  Ἐκεῖνος 
εἶναι ἡ πηγὴ τῆς δύναμής μας, 
ὅταν Τοῦ ἐπιτρέπουμε νὰ κατοι-
κεῖ μέσα μας, ὅταν τοῦ ἀφήνου-
με ζωτικὸ χῶρο. Κι αὐτὸ γίνεται 
μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἐκκοπὴ 
τοῦ δικοῦ μας θελήματος. Τότε 
ἀναπτύσσονται ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ 
γενναιότητα ἡ πνευματική.
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 Ὁ χριστιανὸς δὲν εἶναι μόνον ἀκροατὴς τῶν 
ἀληθειῶν τῆς πίστεώς μας, ἀλλὰ ζεῖ μέσα στὴ 

Χάρη τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, βιώνει τοὺς πνευμα-
τικοὺς καρποὺς μέσα στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν  

Ἐκκλησία, καὶ ἡ ἐμπειρία του εἶναι λυτρωτική.
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«Πάντα ἐν ἀγάπῃ γινέσθω»: 
Δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ ἁπλῆ 
ἀνθρώπινη συμπάθεια, ποὺ γιὰ 
νὰ τὴν ἀποκτήσει κανείς, ἀρκεῖ 
νὰ ἔχει μόνο καλὴ διάθεση.  Ἡ 
ἀγάπη εἶναι καρπὸς πνευματικοῦ 
ἀγῶνα. Στόχος τοῦ ἀγῶνα αὐτοῦ 
εἶναι νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος κατοι-
κητήριο τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος.  
Ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὰ 
πάθη, ἡ συντριβὴ τοῦ ἐγωισμοῦ, 
ἡ ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θε-
οῦ, ἡ μετοχή μας στὰ μυστήρια, 
εἶναι οἱ βασικὲς προϋποθέσεις, 
γιὰ νὰ ἔλθει τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα καὶ 
νὰ σκηνώσει μέσα μας. Αὐτὸ τὸ 
βλέπουμε στὴ ζωὴ τῶν  Ἁγίων, 
ποὺ ἡ ἀγάπη τους ἀγκάλιαζε καὶ 
αὐτοὺς τοὺς διῶχτες καὶ βασα-
νιστές τους.  Ἀπουσία ἀγάπης 
σημαίνει ἀπουσία τοῦ  Ἁγίου 
Πνεύματος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. 
Σημαίνει πὼς ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς 
δὲν ἔχει συγγένεια μὲ τὸν Θεό, 
εἶναι νεκρὸς πνευματικά. Γι’ 
αὐτό, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία 
πὼς ὁ ἀγώνας γιὰ τὸν θάνατο 
τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τὸν θρίαμβο 
τῆς ἀγάπης εἶναι ὁ πιὸ δύσκολος, 
ἀλλὰ καὶ ὁ πιὸ ὡραῖος πνευμα-
τικὸς ἀγώνας. 

Ἂς ἐξετάσουμε τώρα μερι-
κοὺς ἀπὸ τοὺς κινδύνους ποὺ 
ὑπονομεύουν τὸ ἱεραποστο-

λικὸ ἔργο, ὅταν τὰ μέλη του δὲν 
ἔχουν τὴν ἐν Χριστῷ ζωή.

1)  Ὁ ἀποπροσανατολισμὸς 
ἀπὸ τὸν προορισμό μας, ποὺ 
εἶναι τό « Ἅγιοι γίνεσθε» (Πέτρ., 
α΄ 16).  Ὁ Γρηγόριος Νύσσης 
πολὺ παραστατικὰ ἐπισημαίνει 
τὸν κίνδυνο αὐτό: « Ἐὰν κανεὶς 
παρουσιάζεται νὰ φορᾷ σὰν προ-
σωπεῖο τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλὰ δὲν δείχνει στὴ ζωή του 
ὅσα συνᾴδουν μὲ τὸ ὄνομα αὐτό, 
δημιουργεῖ ψευδῆ ἐντύπωση γιὰ 
τὸ ὄνομα αὐτό. Γιατὶ δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ μὴν εἶναι ὁ Χριστὸς 
δικαιοσύνη καὶ ἠθικὴ καθαρότη-
τα καὶ ἀποξένωση ἀπὸ κάθε κα-
κία». Καὶ ἕνας σύγχρονός μας, 
ὁ π. Βαρνάβου Γιάγκου, τονίζει: 
« Ἄνθρωπος εὔθικτος, ποὺ δυ-
σκολεύεται νὰ συνυπάρχει μὲ 
ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ τὸν 
τρῶνε οἱ λογισμοί: πῶς μὲ κοίτα-
ξε, τί ὑπονοοῦσε, πῶς μοῦ φέρ-
θηκε, δὲν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ 
Χριστοῦ». Κριτήριο τῆς πνευμα-
τικῆς μας προκοπῆς ἀποτελεῖ ἡ 
δυνατότητα νὰ συγχωροῦμε μὲ 
ἄνεση, νὰ εἴμαστε ἐπιεικεῖς, νὰ 
λησμονοῦμε τὰ παράπονά μας 
καὶ τὰ λάθη ποὺ ἔκαναν ἀπέναντί 
μας οἱ ἄλλοι.

Σ’ ἕναν κόσμο, λοιπόν, 
γεμᾶτο ἠθικοὺς προβλημα-

τισμοὺς καὶ ἠθικὴ σύγχυση, 
ὅπως ὁ σημερινός, ὁ χριστιανὸς 
καλεῖται νὰ ἀγωνιστεῖ νὰ διαφυ-
λάξει τὴν πνευματική του καθα-
ρότητα καὶ τὴν ἠθική του ἀκεραι-
ότητα. Αὐτὸ εἶναι πολὺ δύσκολο 
ἔργο γιὰ κάθε ἱεραπόστολο. Καὶ 
εἶναι σαφὲς τὸ γιατί.  Ἐπειδὴ οἱ 
ἀσχολίες του εἶναι ἱερές (π.χ. ἡ 
μελέτη καὶ ἡ διάδοση τοῦ θείου 
λόγου, τοῦ χριστιανικοῦ ἐντύ-
που, ἡ συμμετοχὴ στὰ μυστή-
ρια τῆς  Ἐκκλησίας), κινδυνεύει 
νὰ θεωρήσει τὰ διάφορα ἁγια-
στικὰ μέσα (νηστεία, ἑτοιμασία 
προσφόρων, φιλανθρωπία) ὡς 
αὐτοσκοπό.  Ἱεραπόστολος ποὺ 
δὲν ζεῖ συνεχῶς τὴ μετάνοια 
εἶναι ἐκτεθειμένος σὲ χίλιους 
κινδύνους πνευματικούς: στὸν 
ἐσωτερικὸ ἐγωισμό, στὴν ἀπο-
λυτοποίηση τῆς γνώμης του, σὲ 
φανατισμοὺς καὶ ἀκρότητες, στὸ 
εὔκολο ἀλλὰ ἀντιπνευματικὸ 
ἔργο τοῦ κρίνειν καὶ ἐπικρίνειν 
καὶ ἐλέγχειν τοὺς πάντες, στὴ 
δημιουργία φανταστικῆς ἁγιό-
τητος γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, 
στὴν αὐταπάτη ὅτι αὐτὸς εἶναι ἡ 
μοναδικὴ ὀρθόδοξη αὐθεντία, 
στὴν ἐπικίνδυνη πνευματικὴ 
αὐτάρκεια, στὴν ἀποξένωση 
ἀπὸ τὴ θεία Χάρη, ποὺ δίνεται 
στοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ.  Ἔτσι, 
χωρὶς ἐπαγρύπνηση, ἄσκηση 
καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση, 
καθησυχάζει τὴ συνείδησή του, 
ζώντας μὲ τὴν ψευδαίσθηση πὼς 
εἶναι ἄνθρωπος... πνευματικός, 
ἀφοῦ ἀσχολεῖται μὲ ἱεραποστο-
λικὰ ἔργα!  Ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ 
Κυρίου εἶναι κατηγορηματικός: 
«Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε, Κύ-
ριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ 
θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς» (Ματθ., ζ΄ 21).

2)  Ἡ ὑποκρισία καὶ ὁ ψυχικὸς 
διχασμός: Φοβερὸ νὰ παρουσιά-
ζεται ἡ κυκλάρχης διαφορετικὴ 
στὶς ἑορτὲς καὶ τὶς ὧρες τοῦ κύ-
κλου κι ἀλλιώτικη στὴν καθη-
μερινή της ζωή.  Ἐν προκειμένῳ 
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ἰσχύουν τά «οὐαί» τοῦ Κυρίου 
γι’ αὐτοὺς πού «λέγουσι καὶ οὐ 
ποιοῦσι».  Ὁ Μέγας Βασίλειος 
τονίζει: « Ὁ γὰρ μὴ ποιῶν καὶ 
διδάσκων ἀναξιόπιστός ἐστιν εἰς 
ὠφέλειαν». Κι ἀκόμα, ὁ  Ἀρχιε-
πίσκοπος  Ἀλβανίας  Ἀναστάσιος 
γράφει: « Ἡ ἀσυνέπεια σταλάζει 
τὸ δηλητήριο τῆς ἀμφιβολίας 
γιὰ τὴν αὐθεντικότητα τῆς χρι-
στιανικῆς  Ἀλήθειας, ἀφοῦ δίνει 
τὴν ἐντύπωση πὼς αὐτὴ δὲν ἔχει 
τὴ δύναμη νὰ ἐπηρεάσει τὴ ζωή 
μας».

3)  Ὁ σκανδαλισμὸς τῶν 
ψυχῶν: Γράφει ὁ Βενιαμὶν 
Φραγκλῖνος: «Χρειάζονται 
πολλὲς καλὲς πράξεις, γιὰ νὰ κτί-
σεις μιὰ καλὴ φήμη, ὅμως μόνο 
μία, γιὰ νὰ τὴν κατακρημνίσεις». 
Γι’ αὐτό, ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος 
τονίζει: «Οὐ μὴ φάγω κρέας εἰς 
τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν 
μου σκανδαλίσω» (Α΄ Κορ., η΄ 
13). Πράγματι, ὅταν ὁ ἀδελφὸς 
σκανδαλισθεῖ, ἡ ζημιὰ εἶναι 
ἀφάνταστα μεγάλη: καταρρέει 
ψυχικά, κλονίζεται πνευματικά, 
γίνεται εὔκολη λεία τῶν αἱρε-
τικῶν καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ 
χάσει ἐντελῶς τὴν πίστη του. Γι’ 
αὐτό, μεγάλη ἡ εὐθύνη μας! 

4) Κίνδυνοι νοθείας τῆς Πίστης 
μας:  Ὅταν ὁ ἱεραπόστολος δὲν 
ἔχει ἐσωτερικὴ ζωή, εἶναι φυσικὸ 
νὰ παρερμηνεύει πολλὲς ἀλήθει-
ες τῆς Πίστεώς μας ἢ καὶ νὰ αὐτο-
σχεδιάζει. Φτιάχνει λοιπὸν ἕναν 
χριστιανισμό... κομμένο καὶ ραμ-
μένο στὰ μέτρα του. Αὐτὸ δὲν 
εἶναι κάτι καινούργιο, γι’ αὐτὸ ὁ 
ψαλμῳδὸς ἀναφωνεῖ: «Σῶσόν 
με, Κύριε, ... ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ 
ἀλήθειαι» (Ψαλμ. ΙΑ΄ 2).

Στὰ στοιχεῖα τῆς νοθείας τοῦ 
ἔργου μας συγκαταλέγονται 
μεταξὺ ἄλλων ἡ ἔλλειψη ἱεράρ-
χησης τῶν ἀξιῶν, ἡ ἐκκοσμίκευ-
ση, ἡ φιλαυτία, ἡ ὀλιγοπιστία. 
Ταὐτίσαμε τὸν χριστιανισμὸ μὲ τὴ 
χαρὰ καὶ τὴ βεβαιότητα πώς «ὅλα 
μοῦ ἔρχονται βολικά, ὅλα μοῦ 
εἶναι εὐχάριστα». Τρομάζουμε 

στὴ σκέψη τῆς ἀνατροπῆς τῶν 
σχεδίων μας, μισοῦμε κι ἀπο-
φεύγουμε τὸν ὅποιο «σταυρό» 
μᾶς ἔχει ὁρίσει ἡ ζωή. Πάσχουμε, 
γιατὶ δὲν ἀφήνουμε τὸν Θεὸ νὰ 
κάνει τὴ δουλειά του.  Ὁ Θεὸς 
μᾶς ἐπισκέπτεται. Τί εἶναι τελικὰ 
οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Θεοῦ; Εἶναι ἡ 
βεβαιότητα ὅτι  Ἐκεῖνος εἶναι κο-
ντά μας καὶ στὰ δύσκολα καὶ μᾶς 
ἀγαπᾷ. Εἶναι ἡ βεβαιότητα ὅτι ὁ 

Θεὸς μέσα ἀπὸ τὸν πόνο μᾶς ὁδη-
γεῖ στὴν ὡριμότητα. 

Γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς κλί-
μακας τῶν ἀξιῶν, ὁ π. Νική-
τας Βουτυρᾶς ἔγραφε μεταξὺ 
ἄλλων: «Δίνουμε προτεραιότητα 
πρῶτα στὰ ὑλικὰ καὶ ἔπειτα στὰ 
πνευματικά. Δίνουμε πιὸ πολλὴ 
σημασία ἐνίοτε στὸ τί θὰ πεῖ ὁ 
κόσμος καὶ λιγώτερο στὸ τί ζη-
τάει ὁ Θεός.  Ὑπολογίζουμε τὸ 
ὑλικὸ κόστος καὶ ὄχι τὴν ὠφέ-
λεια τῆς ψυχῆς. Κρίνουμε ἐγω-
κεντρικὰ καὶ ὄχι θεοκεντρικά». 
Καὶ γιὰ τὴ φιλαυτία: «Φιλαυτία 
εἶναι ἡ ἄλογος φιλία πρὸς τὸν 
ἑαυτό μας.  Ἡ διάστροφη ἀγάπη 
γιὰ τὸ ἄτομό μας. Τὸ φιλόζωο 
καὶ φιλήδονο καὶ φιλάρεσκο 
θέλημά μας.  Ὅταν ἡ φιλαυτία 
καλοκαθίσει μέσα μας, γεννάει 
τότε ἄλλα τρία πάθη: τὴ φιλη-
δονία, τὴ φιλαργυρία καὶ τὴν 
κενοδοξία».  Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 
ἐκκοσμίκευση νοθεύεται τὸ γνή-
σιο χριστιανικὸ φρόνημα, διότι 
οἱ χριστιανοὶ ἀποχρωματίζονται 

θρησκευτικὰ καὶ συμμορφώ-
νονται πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ κό-
σμου. Αἰῶνες πρίν, ὁ προφήτης  
Ἠσαΐας (720 π.Χ.) κατενόησε 
τὸ ὀλισθηρὸ τῆς ἀνθρώπινης 
διάνοιας καὶ προειδοποίησε:  
« Ἀλοίμονο σ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι 
λέγουν τὸ κακὸ ὡς καλὸ καὶ οἱ 
ὁποῖοι μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴν πράξη 
τους παρουσιάζουν τὸ σκότος ὡς 
φῶς.  Ἀλοίμονο σ’ ἐκείνους ποὺ 

φρονοῦν ὅτι εἶναι σοφοὶ καὶ συνε-
τοί, ποὺ αὐτοπαρουσιάζονται στὰ 
μάτια μας ὡς σοφοὶ καὶ ἐπιστήμο-
νες, γνωρίζοντες τάχα ἀκριβῶς τὰ 
πάντα» ( Ἠσ., 5 20-21).

Ὡς μέσα γιὰ τὴν καταπολέ-
μηση τῆς νοθείας προτείνονται 
ἡ ἐπαγρύπνηση, ὡς ἀντίδοτο 
τῆς πνευματικῆς χαλάρωσης, 
ὁ ἀναβαπτισμὸς στὸ πνεῦμα τῆς 
ταπεινώσεως καὶ ἡ βαθύτερη βί-
ωση τῆς μετάνοιας. Ὁ π.  Ἠλίας 
Μαστρογιαννόπουλος προτείνει 
τὴν ἀνανέωση: « Ἀνανέωση εἶναι 
ἡ βαθύτερη γνώση τῆς ψυχῆς 
μας, ἡ ἀνακάλυψη τοῦ ἐσωτε-
ρικοῦ μας κόσμου, ἀλλὰ καὶ ἡ 
συνεχὴς ἀνακάλυψη τοῦ Θεοῦ. 
Πιὸ συγκεκριμένα, εἶναι ἀνα-
γκαία πάντοτε ἡ ἀνανέωση τριῶν 
βασικῶν ἀρετῶν: τῆς πίστεως, 
τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης. Τῆς 
πραγματικῆς πίστεως, ἡ ὁποία 
δύναται «ὅρη μεθιστάνειν», τῆς 
ἐλπίδος, ἡ ὁποία δὲν εἶναι μιὰ 
ἁπλῆ αἰσιοδοξία, ἀλλὰ μιὰ ἀντι-
μετώπιση τοῦ αὔριον ἐν Χριστῷ, 
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τῆς ἀγάπης, ποὺ δὲν εἶναι ἕνα 
φτηνὸ συναίσθημα, ἀλλὰ μιὰ 
κινητοποίηση τῆς ψυχῆς μας, μιὰ 
ἐγρήγορση γιὰ τὶς ἀνάγκες καὶ τὰ 
προβλήματα τοῦ πλησίον».

Οἱ προαναφερθέντες κίνδυ-
νοι δὲν ἐλέχθησαν, γιὰ νὰ κινδυ-
νολογήσουμε. Ἀντίθετα, εἰπώθη-
καν μὲ τὴν πίστη ὅτι «κίνδυνος 
ποὺ ἔχει προβλεφθεῖ ἔχει ἤδη 
ὑπερνικηθεῖ».  Ἐξετάσαμε αὐτοὺς 
τοὺς κινδύνους, σκεπτόμενοι τὴν 
προτροπὴ τοῦ  Ἀποστόλου Παύ-
λου: «Μὴ ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς 
ἀδόκιμος γένωμαι» (Α΄ Κορ., θ΄ 
27).  Ἑπομένως, δὲν χρειάζεται 
ἀπογοήτευση. Τὸ ξέρουμε:  Ἡ 
ἀπογοήτευση εἶναι τὸ ἰσχυρότε-
ρο ὅπλο τοῦ Σατανᾶ. Μᾶς χρει-
άζεται ἡ «αἰσιόδοξη ἀπόγνωση»: 
Νὰ ἀπελπιστοῦμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό 
μας καὶ νὰ ἐλπίσουμε στὸν Θεό. 
« Ἔχε τὸν νοῦ σου στὸν  Ἅδη καὶ 
μὴν ἀπελπίζεσαι» (Σιλουανός). 
Οἱ ἄνθρωποι τοῦ χριστιανικοῦ 
ἔργου εἶναι ἐν πολλοῖς ἄτομα 
πονεμένα καὶ δοκιμασμένα, 
ὅμως γνωρίζουμε πὼς ὁ Θεός 
«δυνατὸς πᾶσαν χάριν περισ-
σεῦσαι εἰς ὑμᾶς» (Β΄ Κορ., θ΄ 
5). Θέλει ὅμως τὴ συνεργασία 
μας. «Ζητεῖ ὁ Θεὸς τὸν πόνον (= 
τὸν κόπο) καὶ τὴν ἐργασίαν τοῦ 
ἀνθρώπου.  Ἀλλ’ ἐὰν μὴ ἄνωθεν 
ἐπιφανῇ οὐράνια νέφη καὶ ὑετοὶ 
χάριτος, οὐδὲν ὠφέλησεν ὁ γε-
ωργὸς καμών (μὲ τὸν κάματό 
του)» (Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος). 
Καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος γράφει 
σχετικά: « Ὁ Κύριος διάλεξε τοὺς 
ἀγράμματους, γιὰ νὰ μὴν περη-
φανεύονται ὅτι εἶχαν κάτι δικό 
τους νὰ δώσουν, ἀλλὰ ὅτι ὅλα 
ἦταν τῆς χάριτος. Τί θὰ ὑπερηφα-
νευόταν ὁ ψαρᾶς;  Ἀγράμματος 
ἦταν. Πῶς ἔκανε θαύματα; Πῶς 
μιλοῦσε ξένες γλῶσσες; Πῶς 
φώτιζε ἀνθρώπους;  Ἔτσι, ἔλεγε 
ὁ ψαρᾶς: “Τίποτε δὲν εἶναι δικό 
μου.  Ὅλα εἶναι τοῦ Θεοῦ”.  Ἄν, 
λοιπόν, ὁ Θεὸς θέλει νὰ κάνει κά-
ποιον ποιμένα, πρῶτα τὸν ταπει-
νώνει. Πρῶτα τὸν κάνει νὰ γευτεῖ 

τὴν προσωπική του ἀποτυχία, νὰ 
δεῖ τὰ χάλια του».  Ἄρα, ὁ σωστὸς 
παιδαγωγὸς εἶναι ὁ συντετριμμέ-
νος, ὁ βασανισμένος, ὁ πονεμέ-
νος. Αὐτὸς ἑλκύει τὴ Χάρη τοῦ  
Ἁγίου Πνεύματος.

Μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, λοι-
πόν, θὰ ἔχουμε στὴν ψυχή μας 
πλούσιους τοὺς καρποὺς τοῦ  
Ἁγίου Πνεύματος καὶ θὰ κα-

λοῦμε καὶ ἄλλους νὰ τοὺς γεύ-
ονται.  Ἄλλωστε, ἡ ἀνάθεση σὲ 
μᾶς τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου 
τῆς κυκλάρχου γίνεται ἀπὸ τὸν 
ἴδιο τὸν Κύριο, ὡς ἀνταπόκρι-
ση τῆς ἀγάπης πρὸς Αὐτόν.  Ἂς 
θυμηθοῦμε τὴ στιχομυθία τοῦ 
Κυρίου μὲ τὸν Πέτρο, μετὰ τὴν  
Ἀνάστασή Του: «Σίμων,  Ἰωνᾶ, 
ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων; Λέγει 
αὐτῷ· ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι 
φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ· Βόσκε τὰ 
ἀρνία μου» ( Ἰω., κα΄ 15).

Καὶ εἶναι ὁ κύκλος μας τὸ 
μικρὸν ποίμνιον, ἕνα ζωντανὸ 
καὶ ἀνανεωτικὸ κύτταρο μέσα 
στὴν  Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Εἶναι οἱ νέες μητέρες ποὺ χρει-
άζονται βοήθεια, συμπαράστα-
ση στὰ προβλήματα τοῦ γάμου, 
τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν, στὴν 
προσωπική τους ὁλοκλήρωση. 
Καὶ βρίκουν στὸν κύκλο ἀντα-
πόκριση κι ἀγάπη ἀληθινή, ἀνι-
διοτελῆ, εἰλικρινῆ. Μοιράζονται 
τὶς ἀνησυχίες, ὁδηγοῦνται στὴν 
αὐτογνωσία καὶ διαπιστώνουν 
πὼς τὸ κλειδὶ τῆς ἐπίλυσης τῶν 
προβλημάτων τους εἶναι στὸ χέρι 
τους. Εἶναι καὶ οἱ μεγάλες κυρίες, 
τὰ παλαιὰ μέλη μας, ποὺ ὁμο-
λογοῦν πὼς μέσα στὴν ὁμάδα 
ἔμαθαν νὰ μελετοῦν τὴν  Ἁγία 
Γραφή, νὰ συμπροσεύχονται καὶ 

νὰ ἀναπαύονται ψυχικά, ἀκού-
γοντας καὶ συζητώντας τὸ θέμα. 
Καὶ κάτι βαθύτερο: ἔμαθαν νὰ 
ἐνδιαφέρονται σωστὰ γιὰ τοὺς 
ἄλλους, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν συ-
νανθρώπων τους, τὶς ὑλικὲς καὶ 
τὶς πνευματικές.  Ἐπῆραν τὸ μέγα 
δίδαγμα πώς  «ὁ δρόμος γιὰ τὴν 
ἁγιότητα περνάει ἀναγκαστικὰ 
διὰ μέσου τῆς δράσεως».

Ἂς παρακαλέσουμε θερμὰ 
τὸν Κύριο νὰ ἀνταποκριθοῦμε 
ἄξια στὸ θεῖό Του κάλεσμα.  
Ἄλλωστε, «ἡ  Ἱεραποστολὴ δὲν 
ἀποτελεῖ συμπλήρωμα ἢ παράρ-
τημα τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας 
δραστηριοτήτων, ἀλλὰ βασικὴ 
ἔκφραση τῆς πίστεώς μας.  Ὅλοι 
μας καλούμαστε νὰ μετάσχου-
με στὴ ζωὴ ἀγάπης τῶν τριῶν 
προσώπων τῆς  Ἁγίας Τριάδος.  
Ὁμολογώντας ὅτι πιστεύουμε 
«εἰς μίαν,  Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ  
Ἀποστολικὴν  Ἐκκλησίαν», δη-
λώνουμε ταὐτόχρονα τὸ χρέος 
μας καὶ ὑποσχόμαστε συμμετοχὴ 
στὴν ἀποστολή της» ( Ἀρχιεπί-
σκοπος  Ἀλβανίας  Ἀναστάσιος). 
Καὶ ὁ ποιητὴς Γ. Βερίτης θὰ μᾶς 
ὑπενθυμίζει τὸ χρέος μας, λέγο-
ντας στὴν καθεμιά μας χωριστά, 
προσωπικά: 

Ὁ θερισμὸς εἶναι πολὺς
κι εἶναι λευκὲς οἱ χῶρες
ἀπ’ τὶς ψυχὲς ποὺ ὡρίμασαν
στὶς ἀγωνίας τὶς ὧρες.

Ὁ θερισμὸς εἶναι πολὺς
κι ἐμεῖς εἴμαστε λίγοι
κι ἀλοίμονο στὸ θεριστὴ
ποὺ ἀπ’ τὴ δουλειὰ θὰ φύγει!

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΑ

K
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Εἶναι ὁ κύκλος μας τὸ μικρὸν ποίμνιον,  
ἕνα ζωντανὸ καὶ ἀνανεωτικὸ κύτταρο  

μέσα στὴν  Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
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«Οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν,  
ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι» 

Ἡ σπουδὴ γιὰ τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας

Γνωρίζουμε, ἀσφαλῶς, τὰ 
λόγια τοῦ  Ἀποστόλου 
Παύλου ἀπὸ τὴν Α΄ Πρὸς 

Κορινθίους ἐπιστολή του: « Ἐὰν 
γὰρ καὶ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστι 
μοι καύχημα· ἀνάγκη γάρ μοι 
ἐπίκειται· οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν, 
ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι» (θ΄ 16). 
Αὐτὰ ὅμως τὰ πολὺ γνωστὰ λό-
για τοῦ  Ἀποστόλου δὲν ἔχουν 
ἴσως μόνο τὴ σημασία ποὺ συ-
νήθως ὑποθέτουμε, ὅτι δηλαδὴ 
τό «εὐαγγελίζεσθαι», ἡ σπουδὴ 
γιὰ τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς 
ἀλήθειας, ἦταν γιὰ τὸν Παῦλο 
θεϊκὴ προσταγή, καὶ ἀλοίμονο 
ἂν τὴν παραμελοῦσε.  Ἴσως θὰ 
μπορούσαμε νὰ διαβάσουμε καὶ 
διαφορετικὰ τὰ λόγια τοῦ Παύ-
λου. Διότι γιὰ ἕναν χριστιανό, ἡ 
σπουδὴ γιὰ τὴ διάδοση τῆς χρι-
στιανικῆς ἀλήθειας, πέρα ἀπὸ 
θεϊκὴ προσταγή, εἶναι κυρίως 
βαθιὰ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη.  Ὅπως 
δηλαδὴ ἕνας ἄνθρωπος βαριὰ 
ἄρρωστος ποὺ βρῆκε ἐπιτέλους 

ἕναν γιατρὸ νὰ τὸν θεραπεύσει, 
ἐκεῖ ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀποτύγ-
χαναν, νιώθει τὴν ἀνάγκη –ἀλοί-
μονο ἂν δὲν τὴν ἔνιωθε– νὰ κά-
νει σὲ ὅλους γνωστὸ τὸ ὄνομα 
τοῦ γιατροῦ ποὺ τὸν ἔσωσε, 
ὥστε νὰ σωθοῦν καὶ ἄλλοι ὅπως 
σώθηκε κι αὐτός, ἔτσι συμβαί-
νει καὶ ἐδῶ:  Ὁ ἄνθρωπος ποὺ 
βρίσκει στὸν Χριστὸ τόν «ἰατρὸν 
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων 
ἡμῶν» εἶναι φυσικὸ καὶ ἑπόμε-
νο νὰ νιώθει τὴ βαθιὰ ἐσωτερικὴ 
ἀνάγκη –ἀλοίμονο ἂν δὲν τὴν 
ἔνιωθε– νὰ διαλαλήσει παντοῦ 
τὸ ὄνομά Του, ὥστε καὶ ἄλλοι 
νὰ ὠφεληθοῦν ὅπως καὶ ὁ ἴδι-
ος ὠφελήθηκε. Καὶ δὲν θὰ ἦταν 
ἴσως ἄστοχο νὰ ἐννοήσουμε καὶ 
κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τό «ἀνάγκη 
γάρ μοι ἐπίκειται» τοῦ Παύλου 
καὶ τό «οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν, ἐὰν 
μὴ εὐαγγελίζωμαι».

Ἀλλὰ ἐδῶ ἔρχονται κάποιοι 
–σὲ πολλὲς περιπτώσεις, νὰ τὸ 
δεχθοῦμε, ἐντελῶς καλοπρο-

αίρετα– μὲ μιὰ πολὺ σοβαρὴ 
ἔνσταση: Κακῶς ἀναλωνόμαστε, 
λένε, νὰ μιλᾶμε γιὰ τὸν Χριστό.  
Ἡ κοινωνία μας δὲν χρῄζει λό-
γων· ἡ κοινωνία μας διψάει γιὰ 
τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης.  Ὅλη αὐτὴ 
ἡ σπουδὴ γιὰ τή «διάδοση τῆς 
χριστιανικῆς ἀλήθειας», μὲ συλ-
λόγους, σωματεῖα, ἐκδηλώσεις, 
ὁμιλίες, κύκλους κτλ., περιττεύ-
ει. Κι ἀκόμη χειρότερα, θὰ μᾶς 
ποῦν, ἴσως νὰ μὴν περιττεύει 
ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς ἀπο-
προσανατολίζει ἀπὸ αὐτὸ ποὺ 
θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ πραγμα-
τικὸς στόχος μας.  Ὅλη αὐτὴ ἡ 
σπουδὴ περὶ τήν «ἐσωτερικὴ 
ἱεραποστολή» μπορεῖ νὰ εἶχε 
νόημα σὲ ἄλλες συνθῆκες καὶ σὲ 
ἄλλες ἐποχές, ἀλλὰ σήμερα, τὴν 
ἐποχὴ τῆς κρίσης ποὺ δοκιμάζει 
σκληρὰ τὸν μέσο  Ἕλληνα, αὐτὸ 
ποὺ χρειάζεται εἶναι τὰ ἔργα τῆς 
εὐποιΐας, ὄχι οἱ λόγοι τῆς πίστης. 
Τέτοιες φωνὲς ἀκούγονται ὅλο 
καὶ περισσότερο. Κι ἐμεῖς μένου-

K
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 Ὅπως ἕνας ἄνθρωπος βαριὰ ἄρρωστος ποὺ βρῆκε ἐπιτέλους ἕναν 

γιατρὸ νὰ τὸν θεραπεύσει, ἐκεῖ ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀποτύγχαναν, νιώθει 
τὴν ἀνάγκη –ἀλοίμονο ἂν δὲν τὴν ἔνιωθε– νὰ κάνει σὲ ὅλους γνωστὸ 

τὸ ὄνομα τοῦ γιατροῦ ποὺ τὸν ἔσωσε, ὥστε νὰ σωθοῦν καὶ ἄλλοι ὅπως 
σώθηκε κι αὐτός, ἔτσι συμβαίνει καὶ ἐδῶ:  Ὁ ἄνθρωπος ποὺ βρίσκει στὸν 

Χριστὸ τόν «ἰατρὸν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν» εἶναι φυσικὸ 
καὶ ἑπόμενο νὰ νιώθει τὴ βαθιὰ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη –ἀλοίμονο ἂν δὲν τὴν 
ἔνιωθε– νὰ διαλαλήσει παντοῦ τὸ ὄνομά Του, ὥστε καὶ ἄλλοι νὰ ὠφελη-

θοῦν ὅπως καὶ ὁ ἴδιος ὠφελήθηκε.
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με κάπου στὴ μέση νὰ προβλη-
ματιζόμαστε, νὰ ἀποροῦμε. Τί θὰ 
μπορούσαμε, ἆραγε, νὰ ἀπαντή-
σουμε σὲ αὐτὲς τὶς φωνές;

*     *     *
Κατὰ πρῶτον, ὅσο καὶ ἂν 

προβληματιζόμαστε, ἕνα τοὐλά-
χιστον μοιάζει σαφές: ὅτι δὲν 
ὑπάρχει λογικὴ στὸ σκεπτικὸ 
πὼς ἡ σπουδὴ γιὰ τὴ διάδοση 
τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας εἶχε 
νόημα σὲ ἄλλες ἐποχές, ἀλλὰ 
ὄχι στὴ δική μας. Καὶ δὲν ὑπάρ-
χει λογικὴ σὲ αὐτὸ τὸ σκεπτι-
κό, διότι στὴ δική μας ἐποχὴ 
εἶναι ποὺ ἡ ἀποξένωση ἀπὸ τὴ 
χριστιανικὴ ἀλήθεια εἶναι πρό-
βλημα, περισσότερο παρὰ πο-
τέ, μὲ διαστάσεις μάλιστα ποὺ 
δυσκολευόμαστε ἀκόμη καὶ νὰ 
συλλάβουμε. 

Ἐπιτρέψτε μου ἐδῶ ἕνα πα-
ράδειγμα, ποὺ δείχνει ἀνάγλυ-
φα τὸν βαθμὸ στὸν ὁποῖο ἔχει 
προχωρήσει ὁ ἀποχριστιανισμὸς 
τῆς κοινωνίας μας: Πρὸ μερικοῦ 
καιροῦ βρισκόμασταν μὲ τὴ 
σύζυγό μου κάπου στὴν  Ἄνω 
Γλυφάδα, ὅταν σταμάτησε δίπλα 
μας ἕνα μηχανάκι, καὶ ὁ νεαρὸς 
ποὺ ἐπέβαινε σὲ αὐτό, ἕνα νέο 
παιδί,  Ἕλληνας, ποὺ ἔβγαζε τὸ 
μεροκάματό του προσφέροντας 
ὑπηρεσίες delivery, βγάζοντας 
ἕνα χαρτάκι ἀπὸ ἕνα τσαντάκι 
ποὺ εἶχε στὴ μέση του καὶ ρί-
χνοντας μιὰ κλεφτὴ ματιὰ σὲ 
αὐτό, μᾶς ρώτησε ἂν γνωρίζα-
με κάπου στὴν περιοχὴ ἕνα Γρα-
φεῖο Τελετῶν μὲ τὴν ὀνομασία...  
« Ἡ Θεότοκος»(!!!)... «ἢ κάπως 
ἔτσι»... – σᾶς βεβαιῶ ὅτι αὐτὰ 
ἦταν τὰ ἀκριβῆ λόγια του. 

Προσέξτε! Δὲν μιλᾶμε ἐδῶ 
ἁπλῶς γιὰ δυσκολία κατανόησης 
τῆς γλώσσας τῆς  Ἐκκλησίας ἢ γιὰ 
ἀποξένωση ἀπὸ τὴ λατρευτικὴ 
ζωὴ τῆς  Ἐκκλησίας μας. Μιλᾶμε 
γιὰ κάτι ἀπείρως χειρότερο. Στὴν  
Ἑλλάδα σήμερα, ὅσο τραγικὸ καὶ 
ἂν ἀκούγεται αὐτό, ὅσο καὶ ἂν 
μᾶς σοκάρει, μπορεῖ κάποιος νὰ 
γεννηθεῖ, νὰ ζήσει καὶ νὰ φύ-

γει ἀπὸ τὴ ζωή, χωρὶς οὔτε μία 
φορὰ νὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ 
ἔλθει πραγματικὰ σὲ ἐπαφὴ μὲ 
τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια. Θὰ ἦταν 
λοιπὸν παράλογο νὰ ποῦμε ὅτι ἡ 
σπουδὴ γιὰ τὴ διάδοση τῆς χρι-
στιανικῆς ἀλήθειας εἶχε νόημα σὲ 
ἄλλες ἐποχές, ὅταν τὸ πρόβλημα 
τῆς ἀποξένωσης ἀπὸ τὴ χριστια-
νικὴ ἀλήθεια δὲν ἦταν τόσο με-
γάλο, καὶ δὲν ἔχει νόημα σήμερα, 
ποὺ τὸ πρόβλημα ἔχει γιγαντω-
θεῖ. Προφανῶς, ἂν στὶς ἀρχὲς τοῦ 
20οῦ αἰῶνα καὶ στὶς δεκαετίες τοῦ 

1940 καὶ τοῦ 1950 εἶχε μία φορὰ 
νόημα ἡ σπουδὴ γιὰ τὴ διάδοση 
τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας, σήμε-
ρα ἔχει χίλιες φορὲς νόημα. Αὐτὸ 
εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ μπορού-
σαμε καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ποῦμε.

*     *     *
Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὅμως δὲν 

εἶναι αὐτό. Τὸ πιὸ σημαντικὸ 
εἶναι κάτι ἄλλο. Δέστε αὐτὰ τὰ 
δύο γιὰ τὰ ὁποῖα οὐσιαστικὰ 
μιλᾶμε ἐδῶ: τὴ βίωση τῆς χρι-
στιανικῆς ἀλήθειας ἀφ’ ἑνός, τὰ 
ἔργα τῆς εὐποιΐας ἀφ’ ἑτέρου.  
Ἂν προσέξουμε, δὲν θὰ δυσκο-
λευθοῦμε νὰ διακρίνουμε τὴ 
στενὴ σχέση ἀλληλεξάρτησης 
ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ 
τὰ δύο.  Ἡ βίωση τῆς χριστια-
νικῆς ἀλήθειας εἶναι, θὰ λέγαμε, 
ἡ φλόγα· τὰ ἔργα τῆς εὐποιΐας 
εἶναι ἡ ζεστασιὰ ποὺ αὐτὴ ἡ φλό-
γα σκορπάει γύρω της.

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, ἀπὸ τὶς 
στῆλες τοῦ περιοδικοῦ μας  Ὁ 
Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος1, εἶχα 

1  «Οἱ “Παναγίτσες” τῶν ἐπαιτῶν»,  Ὁ 
Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος 600 (Νοέμβρι-
ος-Δεκέμβριος 2013), σελ. 215-218.

νιώσει τὴν ἀνάγκη νὰ τονίσω 
αὐτὴ τὴ στενὴ σχέση μὲ μιὰ 
ἁπλῆ, ἐμπειρικὴ παρατήρηση: 
Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι βλέπουμε 
τοὺς ἐπαῖτες νὰ κάθονται ἔξω 
ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες, καὶ ὄχι ἔξω 
ἀπὸ τὰ ὑπουργεῖα, τὰ κομμα-
τικὰ γραφεῖα ἢ τὶς Μὴ Κυβερ-
νητικὲς  Ὀργανώσεις.  Ὁ λόγος 
δὲν εἶναι βεβαίως ὅτι οἱ ἐπαῖτες 
εἶναι μιὰ κατηγορία ἀνθρώπων 
στὴν ὁποία ἡ πίστη εὐδοκιμεῖ 
περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι σὲ ὅλους 
τοὺς ὑπολοίπους.  Ἁπλούστα-

τα, γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι οἱ 
χριστιανοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους μποροῦν κατ’ ἐξοχὴν 
νὰ περιμένουν νὰ τοὺς σπλαγ-
χνισθοῦν καὶ νὰ νὰ τοὺς βοηθή-
σουν. Γιατί; Γιατὶ αὐτοί, οἱ χρι-
στιανοί, ἔχουν μεγαλώσει μὲ τὸν 
εὐαγγελικὸ λόγο «Μακάριοι οἱ 
ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσο-
νται» (Ματθ., ε΄ 7). Γιατὶ αὐτοί, οἱ 
χριστιανοί, διαβάζουν στὸν ἱερὸ 
Χρυσόστομο ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη 
εἶναι ἡ «βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, 
ἡ ὁποία ὑψώνει τοὺς ἀνθρώπους 
στὶς ἁψῖδες τῶν οὐρανῶν»2.  Ἤ, 
γιὰ νὰ τὸ ποῦμε καὶ ἀλλιῶς, γιατὶ 
αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴ φλόγα τῆς 
πίστης στὴν καρδιά τους εἶναι 
φυσικὸ νὰ σκορπίζουν καὶ τὴ 
ζεστασιὰ τῆς ἀγάπης γύρω τους. 

Βεβαίως, ἀπὸ τὴν ἄλλη, καὶ 
ἡ φλόγα τῆς πίστης δὲν εἶναι 
ἁπλῶς μιὰ ψυχρὴ θεωρητικὴ 
παραδοχὴ περὶ τῆς ὑπάρξεως 
τοῦ Θεοῦ· εἶναι, ὅπως γράφει 
ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος, «πίστις 
δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη» (Γαλ., 

2   Ἰω. Χρυσ., Περὶ ἐλεημοσύνης,  Ὁμιλία 
Γ΄, ed. J.-P. Migne, PG 49, 293.9-11.
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 Ἡ βίωση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας εἶναι, θὰ 
λέγαμε, ἡ φλόγα· τὰ ἔργα τῆς εὐποιΐας εἶναι ἡ 

ζεστασιὰ ποὺ αὐτὴ ἡ φλόγα σκορπάει γύρω της.
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ε΄ 6). Εἶναι, ὅπως εἴπαμε, φλόγα 
ποὺ σκορπίζει γύρω της ζεστασιά. 
Καὶ ἔχει ἀσφαλῶς δίκιο ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὅταν το-
νίζει ὅτι τοὺς περισσότερους δὲν 
τοὺς πείθει τόσο ὁ λόγος, ὅσο ἡ 
πράξη, «ἡ σιωπῶσα παραίνεσις», 
ὅπως γράφει χαρακτηριστικά3. 
Καὶ πολὺ σωστὰ σχολιάζει ὁ 
ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ὅτι ἔτσι 
μόνο θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀξιό-
πιστη ἡ διδασκαλία τῶν ἀγαθῶν, 
ἂν ὁ βίος μιλοῦσε μαζὶ μὲ τὰ λό-
για – «οὕτω γὰρ ἂν ἀξιόπιστος 
ἦν τῶν ἀγαθῶν ἡ ὑφήγησις, τοῦ 
βίου τοῖς λόγοις συμφθεγγομέ-
νου»4.  Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ πρῶτος 
καρπὸς τοῦ Πνεύματος (Γαλ., ε΄ 
22). Δὲν εἶναι τυχαῖος ὁ λόγος 
τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς μαθητές 
του: « Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες 
ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην 
ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» ( Ἰω., ιγ΄ 35). 
Δὲν νοεῖται, πραγματικά, ἡ φλό-
γα τῆς πίστης, χωρὶς τὴ ζεστασιὰ 
τῆς ἀγάπης.

3  Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Θεοδώρῳ 
(Ἐπιστολὴ ΟΖ΄), ed. P. Gallay, 4.3.-4 
(= ed. J.-P. Migne, PG 37, 141 A): 
«Οὐ γὰρ οὕτως ὁ λόγος πείθει τοὺς 
πολλούς, ὡς ἡ πρᾶξις, ἡ σιωπῶσα 
παραίνεσις».

4  Γρηγορίου Νύσσης, Πρὸς  Ὀλύμπιον, 
Περὶ τελειότητος, ed. W. Jaeger, τόμ. 
VIII,I, 172.7-8 (= ed. J.-P. Migne, PG 
46, 252 A): «Οὕτω γὰρ ἂν ἀξιόπιστος 
ἦν τῶν ἀγαθῶν ἡ ὑφήγησις, τοῦ βίου 
τοῖς λόγοις συμφθεγγομένου».

Ἀλλά, καὶ ἂν ἀκόμα ἑστιά-
σουμε στὴν πανθομολογούμενη 
ἀνάγκη συμπαράστασης πρὸς 
τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο, τὸ 
νὰ ἐπαινεῖ μὲν κανεὶς τὰ ἔργα τῆς 
εὐποιΐας, ἀλλὰ νὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ 
τὴ συντήρηση τῆς φλόγας τῆς 
πίστης, μοιάζει μὲ αὐτὸ ποὺ τό-
σο παραστατικὰ γράφει ὁ ἅγιος  
Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: μὲ τὸ νὰ 
ρίχνει κάποιος στὸ πονεμένο 
μάτι του τὴ μιὰ κολλύριο... καὶ 
τὴν ἄλλη ἀσβέστη5! Γιατί, ὅταν 
ἀντὶ γιὰ τὴ φλόγα τῆς πίστης 
ἁλώσει τὴν καρδιὰ ἡ παγωνιὰ 
τῆς φιλαυτίας καὶ τοῦ ὑλικοῦ 
εὐδαιμονισμοῦ, μοιραῖα θὰ κυ-
ριαρχήσει καὶ ἡ ἀδιαφορία γιὰ 
τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο.

Ἀναλογισθεῖτε λοιπὸν πό-
σο παράλογο εἶναι νὰ λέμε ὅτι 
θέλουμε τὴ ζεστασιά, ἀλλὰ ὄχι 
τὴ φλόγα. Δὲν ὑπάρχει λογικὴ 
στὸ νὰ καθόμαστε μπροστὰ στὸ 
τζάκι καὶ νὰ λέμε: «Σήμερα, ποὺ 
κάνει πολὺ κρύο, αὐτὸ ποὺ κατ’ 
ἐξοχὴν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὸ 
τζάκι εἶναι ἡ ζεστασιά, καὶ ὅλη 
ἡ σπουδὴ νὰ κρατᾶμε ἀναμμένη 
τὴ φλόγα περιττεύει».  Ἀλοίμο-

5   Ἰωάννου Κλίμακος, Κλῖμαξ, Λόγος 
Δ΄, «Περὶ τῆς μακαρίας καὶ ἀ ειμν-
ήστου ὑπακοῆς», κεφ. νδ΄, ed. J.-P. 
Migne, PG 88, 708 D: «Ὁ ποτὲ μὲν 
ὑπακούων, ποτὲ δὲ πα ρα κού ων τοῦ 
πα τρός, ὅμοιός ἐστιν ἀνδρί, τῷ ποτὲ 
μὲν κολ λού ριον, πο τὲ δὲ ἄσβεστον 
τοῖς ἑαυτοῦ ἐπιτιθέντι ὀ φθαλ μοῖς».

νο!  Ὅταν σβήσει ἡ φλόγα, θὰ 
χάσουμε καὶ τὴ ζεστασιά!  Ἔτσι 
πρέπει νὰ ἐννοήσουμε καὶ τὴ 
σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴ 
φλόγα τῆς πίστης καὶ τὴ ζεστασιὰ 
τῆς ἀγάπης.

Γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω 
λόγους, εἶναι λάθος νὰ θέλου-
με τὴν  Ἐκκλησία κάτι σὰν μιὰ 
ΜΚΟ φιλανθρωπικῶν δράσεων, 
παραιτημένη ἀπὸ τὴν ἐργασία 
γιὰ τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς 
ἀλήθειας.  Ὅπως συνηθέστατα 
λέγεται, « Ἐκκλησία χωρὶς ἱερα-
ποστολὴ εἶναι  Ἐκκλησία χωρὶς 
ἀποστολή». Καὶ γιὰ ἄλλους 
ἀσφαλῶς λόγους, ἀλλὰ καὶ γιατὶ 
ἡ φλόγα τῆς πίστης εἶναι αὐτὴ 
ποὺ συντηρεῖ τὴ ζεστασιὰ τῆς 
φιλανθρωπίας, ὅπως ἄλλωστε 
καὶ ἡ ζεστασιὰ τῆς φιλανθρω-
πίας εἶναι αὐτὴ ποὺ κατ’ ἐξοχὴν 
μεταδίδει τὴ φλόγα τῆς πίστης. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ σπουδὴ στὸ χρι-
στιανικὸ ἔργο ἦταν ὀρθότατα 
ἐξ ἀρχῆς διττή: σπουδὴ γιὰ τὴ 
διάδοση τῆς χριστιανικῆς ἀλή-
θειας ἀφ’ ἑνός, σπουδὴ γιὰ τὴν 
ἔμπρακτη συμπαράσταση στὸν 
πάσχοντα συνάνθρωπο ἀφ’ ἑτέ-
ρου. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ τὰ ἔχου-
με σήμερα μεγάλη ἀνάγκη. Καὶ 
εἶναι σημαντικὸ νὰ καταλάβουμε 
ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε τὸ 
ἕνα, χωρὶς τὸ ἄλλο...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K
Kαὶ ἂν ἀκόμα ἑστιάσουμε στὴν πανθομολογούμενη ἀνάγκη συμπαράστα-
σης πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο, τὸ νὰ ἐπαινεῖ μὲν κανεὶς τὰ ἔργα τῆς 

εὐποιΐας, ἀλλὰ νὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴ συντήρηση τῆς φλόγας τῆς πίστης, 
μοιάζει μὲ αὐτὸ ποὺ τόσο παραστατικὰ γράφει ὁ ἅγιος  Ἰωάννης τῆς Κλί-
μακος: μὲ τὸ νὰ ρίχνει κάποιος στὸ πονεμένο μάτι του τὴ μιὰ κολλύριο... 

καὶ τὴν ἄλλη ἀσβέστη! Γιατί, ὅταν ἀντὶ γιὰ τὴ φλόγα τῆς πίστης ἁλώσει τὴν 
καρδιὰ ἡ παγωνιὰ τῆς φιλαυτίας καὶ τοῦ ὑλικοῦ εὐδαιμονισμοῦ, μοιραῖα 

θὰ κυριαρχήσει καὶ ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο.
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Ἡ γλῶσσα δημιουργεῖται 
καὶ ἐξελίσσεται στὴν 
ἱστορικὴ πορεία τοῦ κάθε 

λαοῦ, ἐκφράζει τὴν ψυχή του καὶ 
διαμορφώνεται ἀπὸ τὸ φυσικὸ 
περιβάλλον ὅπου ζεῖ αὐτὸς ὁ 
λαός.

Ὁ ἐκθαμβωτικὸς  Ἑλληνικὸς 
οὐρανός, ἡ ἡλιακὴ θαλπωρή, ἡ 
ποικιλία τοῦ φυσικοῦ περιγύρου 
(βουνά, πεδιάδες καὶ κοιλάδες, 
ποταμοὶ καὶ ρυάκια, πελάγη, 
παραλίες καὶ δαντελωτὰ ἀκρο-
γιάλια), ἤπιο κλίμα, παρ’ ὅλες 
τὶς ἐναλλαγές του, ὅλα αὐτὰ δι-
αμόρφωσαν τὴν εὔκαμπτη, πλα-
στική, πολύμορφη, μελῳδική, 
γεμάτη φωνήεντα καὶ ποικιλία 
ἐκφράσεων  Ἑλληνικὴ γλῶσσα. 
Ζωηρή, εὔηχη μὲ τὴν κίνηση 

τοῦ τρισυλλαβικοῦ τόνου (ἡ 
γνῶσις, τῆς γνώσεως, τῇ γνώ-
σει, ἡ θάλασσα, τῆς θαλάσσης, 
τῶν θαλασσῶν), ποὺ τὴν κάνει 
νὰ μοιάζει μὲ μουσικὸ κομμά-
τι, ἀνάλαφρη, ἱκανὴ νὰ μιμηθεῖ 
ἤχους. Αὐτὸ δὲν συμβαίνει μὲ 
ὅλες τὶς γλῶσσες.

Ἡ  Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἡ 
ἀρχαιοτέρα γλῶσσα ἀπὸ ὅσες 

μιλιοῦνται σήμερα. Οἱ σύγχρο-
νες ἐπιστημονικὲς ἔρευνες ἀπέ-
δειξαν ὄχι μόνον ὅτι ἡ  Ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα εἶναι ἀρχαιοτέρα 
τῆς σανσκριτικῆς, ἀλλὰ καὶ ὅτι 
οἱ συντακτικοὶ καὶ γραμματικοὶ 
τύποι της εἶναι ἀνώτεροι καὶ με-
γαλύτερης ἀξίας. « Ἀναζητώντας 
τὶς ἀρχὲς τῆς  Ἑλληνικῆς γλώσ-
σας, ὁδηγούμεθα σὲ ἀνεξιχνία-
στα καὶ ἀνεξερεύνητα πρωτομο-
νοπάτια».

Ἡ ἀρχαία  Ἑλληνικὴ γλῶσσα, 
σεμνή, σταθερὴ καὶ ἀνοδική, 
σημάδεψε μὲ πολλὴ ψυχὴ καὶ 
φῶς ἀνεξίτηλα καὶ καθοριστικὰ 
τὴν πορεία τοῦ πνεύματος. Τὴν 
διακρίνει συνέπεια, δομή, σαφή-
νεια, συντομία, γλαφυρότητα, 
περιεκτικότητα στὴν ἔκφραση, 

ἀκρίβεια.  Ἡ  Ἑλληνικὴ γλῶσσα 
εἶναι δυναμική. Δὲν εἶναι μόνο 
ἕνα μέσο ἐπικοινωνίας, ἀλλὰ 
αὐτὴ καθεαυτὴ δίνει πολιτι-
σμό, καὶ ὄχι μόνο ἀναπτύσσει 
στὸν ἐγκέφαλο ξεχωριστοὺς 
νευρῶνες καὶ κάνει τοὺς ἀνθρώ-
πους ἔξυπνους, βοηθάει ἀκόμα 
καὶ στὴ σωματικὴ ὑγεία μὲ τοὺς 
ἤχους τῶν φωνηέντων.  Ἐπίσης, 

τὸ καταληκτικὸ γράμμα -ν τῆς 
ἀρχαίας γλώσσας, ποὺ στὴ δη-
μοτικὴ τὸ ἔχουμε σχεδὸν καταρ-
γήσει, βοηθάει στὴν ὀξυγόνωση 
τοῦ ἐγκεφάλου. 

Ἡ  Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι 
ἱκανὴ νὰ ἐκφράσει θεϊκὲς ἰδέες 
καὶ νὰ εἶναι ὄργανο ἐπικοινω-
νίας θεῶν: «ἀξία ὑπὸ τῶν θεῶν 
λαλεῖσθαι». Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ 
γεγονὸς ὅτι τὰ Εὐαγγέλια γρά-
φτηκαν στὴν  Ἑλληνικὴ γλῶσσα.  
Ἡ γλῶσσα αὐτὴ ἐπὶ σειρὰ αἰώ-
νων ὑπῆρξε διεθνής.

Ὅλες οἱ εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες 
ἔχουν ἐμπλουτιστεῖ ἀπὸ τὴ δρο-
σερὴ πηγὴ τῆς  Ἑλληνικῆς γλώσ-
σας.

Ἡ  Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει 
διαμορφώσει παγκοσμίως τὸ 
ἐπιστημονικὸ λεξιλόγιο, γιατὶ 
ἡ  Ἑλληνικὴ γλῶσσα περιέχει 
λέξεις πολλαπλῶν ὑψηλῶν δι-
ανοημάτων καὶ ἐνδύει λεκτικὰ 
τὶς ἀφῃρημένες ἔννοιες.  Ὅλες 
γενικὰ οἱ τέχνες καὶ οἱ ἐπιστῆμες 
γεννήθηκαν, ἀναπτύχθηκαν καὶ 
κινοῦνται μὲ ἕνα λεξιλόγιο κα-
θαρὰ ἑλληνικό.  Ἀκόμα καὶ σή-
μερα, οἱ ἐπιστήμονες ἀντλοῦν 
ἀπὸ τὴν  Ἑλληνικὴ γλῶσσα λέ-
ξεις καὶ ὅρους γιὰ τὶς νεώτερες 
ἐφευρέσεις τους.

Αὐτὴ τὴ μοναδική, θεϊκὴ 
γλῶσσα μιλᾶμε ἐμεῖς οἱ Νεο-
έλληνες. Κρατᾶμε ἕνα μεγάλο 
ὅπλο, τὴ γλῶσσά μας, αὐτὴν 
ἔχουμε ὡς κληρονομιά, ποὺ 
ἔφτασε ὣς ἐμᾶς ἴδια καὶ ἀπα-
ράλλακτη. Αὐτὴ ἡ γλῶσσα, 
ὅπως ἐξελίχθηκε στὸ Βυζάντιο, 
ἀποτελεῖ ὀργανικὴ συνέχεια τῆς 
ἀρχαίας ἀττικῆς γλώσσας καὶ τῆς 
γλώσσας τῶν κλασικῶν μας 
συγγραφέων τῆς ἀρχαιότητας. 
Τὸ 95% τῶν λέξεων ποὺ χρη-
σιμοποιοῦμε στὴν ὁμιλουμένη 
γλῶσσά μας προέρχονται ἀπὸ 
τὰ ὁμηρικὰ ἔπη. 2.500 περίπου 

Ἡ ἀθάνατη  Ἑλληνικὴ γλῶσσα

Ὁ Καθηγητὴς Τζὼν Τσάντγουικ (J. Chadwick), 
ποὺ μὲ τὸν  Ἄγγλο ἀρχιτέκτονα Μ. Βέντρις 

(M. Ventris) ἀποκρυπτογράφησαν τὴν ἀρχαία 
Γραμμικὴ Γραφὴ Β΄ στὴν Κρήτη καὶ στὴν Πύλο, 
εἶπε: « Ἡ γλῶσσα ποὺ μιλοῦσε κάποιος βοσκὸς 
σὲ μιὰ ἀπόκεντρη περιοχὴ τῆς Πελοποννήσου 

1200 χρόνια πρὶν γεννηθεῖ ὀ Χριστὸς εἶναι, 
παρ’ ὅλες τὶς διαφορές της, ἡ ἴδια γλῶσσα μὲ 

τὴν ἑλληνικὴ ποὺ μιλέται σήμερα...».K

K
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λέξεις ὁμηρικὲς χρησιμοποιοῦμε 
ἀναλλοίωτες σήμερα στὴν κα-
θημερινή μας ὁμιλία.  Ἄλλες 
βρίσκονται σὲ σύνθετες λέξεις 
τῆς ὁμιλουμένης γλώσσας μας 
(νεωκόρος ἀπὸ τὸ ρῆμα κορέω 
= φροντίζω, ἄναυδος ἢ ἀπηύδη-
σα ἀπὸ τὴ λέξη αὐδή = φωνή, 
λωποδύτης ἀπὸ τὴ λέξη λώπη 
= ἱμάτιο, ἀρουραῖος ἀπὸ τὴ λέξη 
ἄρουρα = γῆ κ.ἄ.).

Πορευόμαστε χιλιάδες χρό-
νια, καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ λέμε 
τὸν οὐρανὸ οὐρανό, τὸν ἄνεμο 
ἄνεμο, τὸν ἥλιο ἥλιο, τὴ θά-
λασσα θάλασσα, τὸν ἄνθρωπο 
ἄνθρωπο.  Ἡ βασικὴ δομὴ τοῦ 
ἑλληνικοῦ λόγου παραμένει ἡ 
ἴδια.

Ἡ γλῶσσα εἶναι τὸ ὑπόγειο 
ποτάμι ποὺ συνεχίζει τὴν πορεία 
του 22 αἰῶνες τώρα. Μέσῳ τοῦ 
Δημοτικοῦ Τραγουδιοῦ ἔφτασε 
σὲ μικρὰ ρυάκια ἡ ἀρχαιότητα 
στὰ πόδια μας. Τὸ Δημοτικὸ τρα-
γούδι καὶ ἡ γλῶσσα μᾶς ἑνώ-
νουν ὣς σήμερα μὲ τὸν ἀρχαῖο 
ἑλληνικὸ βίο.

Ὁ Καθηγητὴς Τζὼν Τσά-

ντγουικ (J. Chadwick), ποὺ μὲ 
τὸν  Ἄγγλο ἀρχιτέκτονα Μ. Βέ-
ντρις (M. Ventris) ἀποκρυπτο-
γράφησαν τὴν ἀρχαία Γραμμικὴ 
Γραφὴ Β΄ στὴν Κρήτη καὶ στὴν 
Πύλο, εἶπε: « Ἡ γλῶσσα ποὺ 
μιλοῦσε κάποιος βοσκὸς σὲ 
μιὰ ἀπόκεντρη περιοχὴ τῆς Πε-
λοποννήσου 1200 χρόνια πρὶν 
γεννηθεῖ ὀ Χριστὸς εἶναι, παρ’ 
ὅλες τὶς διαφορές της, ἡ ἴδια 
γλῶσσα μὲ τὴν ἑλληνικὴ ποὺ 
μιλέται σήμερα...».

Ὁ Γάλλος σκηνοθέτης 
Γκοντὰρ εἶπε πρόσφατα: «Τί 
κρῖμα οἱ Γάλλοι καὶ οἱ Εὐρω-
παῖοι νὰ μὴ μιλᾶνε  Ἑλληνικά! 
Αὐτὴ ἡ γλῶσσα ἔχει καθαρότητα 
καὶ ἄρθρωση».

Στὸ μυθιστόρημα τῆς Mar-
guerite Yourcenar  Ἁδριανοῦ  
Ἀπομνημονεύματα, σ’ ἕναν συ-
γκινητικὸ στοχασμὸ ἀφιερω-
μένο στὸ μεγαλεῖο τοῦ  Ἑλλη-
νικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ Ρωμαῖος 
αὐτοκράτορας πλέκει τὸ ἐγκώ-
μιο τῆς  Ἑλληνικῆς γλώσσας:  
« Ἀγάπησα αὐτὴ τὴ γλῶσσα γιὰ 
τὴν εὔρωστη πλαστικότητά της, 

γιὰ τὸ πλούσιο λεξιλόγιό της 
καὶ γιατὶ ὅ,τι ἔχει λεχθεῖ καλὸ 
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἔχει ὡς ἐπὶ 
τὸ πλεῖστον λεχθεῖ σ’ αὐτὴ τὴ 
γλῶσσα. Μὲ τὰ Λατινικὰ κυβέρ-
νησα τὴν αὐτοκρατορία μου.  Ὁ  
Ἐπιτάφιός μου θὰ χαραχθεῖ στὰ 
Λατινικὰ στὸν τοῖχο τοῦ Μαυσω-
λείου μου στὶς ὄχθες τοῦ Τίβερη, 
ἀλλὰ ἑλληνικὰ ἔχω σκεφθεῖ καὶ 
ἔχω ζήσει».

Ἕλληνας διαπρεπὴς ἐπιστή-
μονας καὶ συγγραφέας, ὅταν 
ρωτήθηκε γιατί γύρισε στὴν  
Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ Λονδῖνο, ὅπου 
εἶχε καλὴ καριέρα, εἶπε: «Γιὰ νὰ 
ἀκούω καὶ νὰ μιλάω  Ἑλληνι-
κά...».

Τὸ ἁλάτι τοῦ κόσμου εἶναι 
ἡ  Ἑλληνικὴ σκέψη, καὶ αὐτὴ 
ἐκφράζεται μὲ τὴν  Ἑλληνικὴ 
γλῶσσα.  Ἔχει ὑποχρέωση ἡ 
παγκόσμια διανόηση, καὶ ἰδιαί-
τερα ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες, νὰ κρατή-
σουμε ἄφθαρτη καὶ ἀλώβητη τὴ 
γλῶσσα αὐτή, γιατί, «ἐὰν τὸ ἅλας 
μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;».

ΓΑΡ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
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Τώρα μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ νέου 
ἔτους, ἂς σκεφθοῦμε μία φορὰ 
ἀκόμη τί πρέπει νὰ τρώει ὁ παπ-
ποῦς καὶ ἡ γιαγιά, ἀλλὰ καὶ ὅλοι 
στὴν οἰκογένεια ἂς ἀποκτήσουν 
σωστὲς διατροφικὲς συνήθειες. 
Διότι στὸ χέρι μας εἶναι νὰ γερά-
σουμε παραμένοντας ὑγιεῖς. 

Αὐτὸ θὰ τὸ ἐπιτύχουμε, προ-
σέχοντας τί βάζουμε στὸ πιάτο 
μας.  Ὥστε νὰ προσφέρουμε 
στὸν ὀργανισμό μας τὰ συστα-
τικὰ ποὺ χρειάζεται, γιὰ νὰ δι-
ατηρήσει τὴν ἰσορροπία καὶ νὰ 
ἔχει ἀποθέματα ἐνέργειας, χωρὶς 
νὰ στερεῖται τὰ ἀγαπημένα του 
ἐδέσματα, οὔτε νὰ κινδυνεύει νὰ 
παχύνει, δημιουργώντας ἄλλα 
σοβαρὰ προβλήματα. 

Βεβαίως, ὁ καθένας ἔχει 
τὶς δικές του συνήθειες, ποὺ 
ἔχουν παγιωθεῖ μὲ τὴν πάρο-
δο τοῦ χρόνου, καὶ δύσκολα 
τὶς ἀλλάζει. Μπορεῖ μερικὲς νὰ 

εἶναι καλὲς καὶ νὰ ὠφελοῦν, καὶ 
ἄλλες νὰ εἶναι βλαβερὲς καὶ νὰ 
ἔχουν ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν 
ὑγεία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρου-
σιάζονται διάφορες ἀσθένειες 
φθορᾶς (σακχαρώδης διαβήτης, 
καρδιοπάθειες) καὶ νὰ ἀκουστεῖ 
τό «καμπανάκι τοῦ κινδύνου».  

Ἔχει σημασία, ὅσο εἶναι καιρός, 
νὰ διαμορφώσουμε ἕναν τρόπο 
διατροφῆς ποὺ δὲν θὰ χρειαστεῖ 
νὰ τὸν ἀλλάξουμε.

Ἡ ἰσορροπία καὶ ἡ ποικιλία 
πρέπει νὰ χαρακτηρίζουν τὸ δι-
αιτολόγιο. Χρειάζονται τροφὲς 
ποὺ παρέχουν ὅλα τὰ θρεπτικὰ 
συστατικά, βιταμίνες, ἰχνοστοι-
χεῖα κ.ἄ. Οἱ διαιτολόγοι ὁρίζουν 
τὴν ἐνδεδειγμένη ἀναλογία τῶν 
θεπτικῶν συστατικῶν στὸ καθη-
μερινὸ διαιτολόγιο περίπου ὡς 
ἑξῆς: 50% ὑδατάνθρακες (ζυμα-
ρικά, πατάτες, ψωμὶ κ.ἄ.), 30% 
λιπίδια (λίπη φυτικῆς προελεύ-

εσεως, κυρίως ἐλαιόλαδο), 20% 
πρωτεΐνες (ἀβγά, ψάρι, κοτόπου-
λο, κρέας, ὄσπρια).

Οἱ ἀναλογίες ἐπιτυγχάνονται 
μὲ μεγάλη ποικιλία φαγητῶν 
καὶ μπορεῖ νὰ ἱκανοποιοῦν ὅλα 
τὰ γοῦστα. Καλὸ εἶναι νὰ ἀπο-
φεύγονται τὰ ἴδια φαγητά, διότι 
κουράζουν.

Τὸ διαιτολόγιο ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὶς δραστηριότητες ποὺ ἔχει 
ὁ καθένας:

Ἀποφεύγονται τυρόπιττες καὶ 
πίτσες ἀπ’ ἔξω, γιατὶ ἔχουν λίπη 
καὶ ἄλλα παχυντικά.

Ὁ καθένας ἐπιβάλλεται νὰ 
πίνει ὅλη τὴν ἡμέρα 6-8 ποτή-
ρια νερὸ γιὰ τὴν ἐνυδάτωση τοῦ 
ὀργανισμοῦ ἀφ’ ἑνὸς καὶ γιὰ τὴν 
ἀποβολὴ τοξινῶν ἀφ’ ἑτέρου.

Ἡ ζάχαρη νὰ περιορίζεται, γιατὶ 
δὲν προσφέρει κανένα θρεπτικὸ 
συστατικό, παρὰ μόνο θερμίδες.

Στοὺς ἡλικιωμένους εἶναι 
συχνὲς οἱ στομαχικὲς διαταραχές, 
διότι παρουσιάζεται δυσκολία 
στὴν κατάποση ἢ ἄλλες δυσκολί-
ες λόγῳ τῶν πολλῶν φαρμάκων.  
Ἑπόμενο εἶναι νὰ δημιουργεῖται 
ἐκνευρισμὸς καὶ ἀρνητικὴ ψυχο-
λογία. Τότε ὁ ἡλικιωμένος ἀρχίζει 
νὰ χάνει βάρος, καὶ ἐμφανίζεται 
ἀδυναμία. Αὐτὴ ὀφείλεται στὴν 
ἀναιμία, ἀλλὰ καὶ στὴ μείωση 
τῆς μυικῆς μάζας.  Ἑπομένως, 
ἐπιβάλλεται νὰ παίρνει πρωτεΐνες 
ὑψηλῆς βιολογικῆς ἀξίας, π.χ. 
ἀβγά, διότι αὐτὰ περιέχουν τὰ 
ἀπαραίτητα ἀμινοξέα (αὐτὰ εἶναι 
μικρὲς ψηφίδες, ποὺ συνθέτουν 
μιὰ πρωτεΐνη·  ὑπάρχουν σὲ κρέ-
ας, κοτόπουλο, ψάρι, καὶ δὲν τὰ 
συνθέτει ὁ ὀργανισμός), γάλα καὶ 
κρέας.  Ἂν δυσκολεύονται νὰ τὰ 

Βεβαίως, ὁ καθένας ἔχει τὶς δικές του συνήθειες, 
ποὺ ἔχουν παγιωθεῖ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, 

καὶ δύσκολα τὶς ἀλλάζει. Μπορεῖ μερικὲς νὰ 
εἶναι καλὲς καὶ νὰ ὠφελοῦν, καὶ ἄλλες νὰ εἶναι 
βλαβερὲς καὶ νὰ ἔχουν ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις 

στὴν ὑγεία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρουσιάζονται 
διάφορες ἀσθένειες φθορᾶς (σακχαρώδης δια-
βήτης, καρδιοπάθειες) καὶ νὰ ἀκουστεῖ τό «κα-

μπανάκι τοῦ κινδύνου».  Ἔχει σημασία, ὅσο εἶναι 
καιρός, νὰ διαμορφώσουμε ἕναν τρόπο δια-

τροφῆς ποὺ δὲν θὰ χρειαστεῖ νὰ τὸν ἀλλάξουμε.K
K

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἡ διατροφὴ τοῦ παπποῦ 
καὶ τῆς γιαγιᾶς
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μασήσουν, τὰ κάνουν εὔληπτα 
(τὰ ἀλέθουν στὸ μπλέντερ).  Ἐπί-
σης, φυτικὲς πρωτεΐνες (ὄσπρια 
καὶ δημητριακά).

Συχνὰ παρουσιάζεται δυσκοι-
λιότητα, λόγῳ τῆς ἀκινησίας καὶ 
τῶν φαρμάκων. Αὐτὴ ἀντιμετω-
πίζεται μὲ φυτικὲς ἴνες, δηλαδὴ 
λαχανικά, ἄφθονα φροῦτα καὶ 
ψωμὶ ὁλικῆς ἀλέσεως καὶ ἀρκετὸ 
νερό.  Ἀποφεύγονται τὸ κρέας 
μὲ λίπος, ὡς καὶ τὸ ἁλάτι στὸ φα-
γητό. Νοστιμίζουν τὸ φαγητό, 
προσθέτοντας λεμόνι, μπαχαρικὰ 
ἢ ρίγανη.

Περιττὸ νὰ τονισθεῖ ὅτι ἀπο-
φεύγονται τὰ τηγανητὰ καὶ προ-
τιμᾶται τὸ μαγείρεμα στὸν ἀτμό, 
στὸν φοῦρνο καὶ στὸ γκρίλ. 

Τὸ γιαούρτι συνιστᾶται καθη-
μερινά, ὅπως καὶ ἄλλα γαλακτο-
κομικὰ μὲ λίγα λιπαρά, ὥστε νὰ 
λαμβάνεται ἀρκετὸ ἀσβέστιο καὶ 
βιταμίνη D, ἀπαραίτητα γιὰ ὑγιῆ 
ὀστᾶ.

Γενικῶς, συνιστῶνται λαχα-
νικά, ἄφθονα φροῦτα ἐποχῆς, 
ξηροὶ καρποί (ὠμοί, χωρὶς ἁλά-
τι), ψάρια δύο ἕως τρεῖς φορὲς 
τὴν ἑβδομάδα. Προτιμῶνται 
σολομός, τόνος καὶ σαρδέλες, 
τὰ ὁποῖα ὠφελοῦν, ἐπειδὴ περι-
έχουν τὰ Ω3 λιπαρὰ ὀξέα, στὴν 
ἐγκεφαλικὴ λειτουργία καὶ στὶς 
κοινωνικὲς δραστηριότητες καὶ 
ἐπαφές.

Σημαντικὸ ρόλο παίζουν οἱ 
βιταμίνες, καὶ μάλιστα τὸ σύ-
μπλεγμα τῶν βιταμινῶν Β, καὶ 
κυρίως ἡ Β12, ποὺ εἶναι ὑπεύ-
θυνη γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐγρή-
γορση καὶ τὸν σχηματισμὸ τῶν 

ἐρυθρῶν αἱμοσφαιρίων 
καὶ βοηθάει καὶ στὴν 
ἀναγέννηση τοῦ DNA.  
Ὁ ἄνθρωπος τὴν παίρ-
νει ἀπὸ τὸ βοδινὸ κρέ-
ας καὶ συκῶτι, τὰ ἀβγά, 
τὰ ψάρια, ὀστρακοειδῆ 
καὶ γαλακτοκομικά. Τὰ 
δημητριακὰ ἐμπλουτί-
ζονται μὲ βιταμίνη Β12. 
Γιὰ τὴν ἀπορρόφησή της 
συμβάλλει τὸ γαστρικὸ 

ὑγρό.  Ἂν εἶναι χαμηλὰ τὰ ἐπί-
πεδά της στὸ αἷμα, μετὰ ἀπὸ ἐξέ-
ταση αἵματος, δίνεται ἐξωτερικά.

Ἐπίσης, προτιμῶνται δίαιτες 
πλούσιες σὲ λουτεΐνη, οὐσία κα-
ριτονοειδῆ, ποὺ περιέχεται στὸ 
πεπόνι, τὰ καρότα, τὶς πράσινες 

καὶ κίτρινες πιπεριές, καὶ προ-
στατεύει ἀπὸ παθήσεις τοῦ μα-
τιοῦ (ἐκφύλιση ὠχρᾶς κηλίδος 
καὶ ἀπώλεια ὁράσεως).

Καταναλώνετε ἀλκοὸλ μὲ μέ-
τρο. Προτιμᾶτε τὸ κόκκινο κρασί, 
ποὺ εἶναι πλούσιο σὲ ἀντιοξει-
δωτικὰ καὶ ἔχει καρδιοπροστα-
τευτικὴ δράση.

Καλὸ εἶναι, ἐπίσης, οἱ ἡλικιω-
μένοι νὰ τρῶνε ἀργά, νὰ μασᾶνε 
καλὰ τὶς τροφές, ὥστε νὰ δίνεται 
τὸ μήνυμα στὸν ἐγκέφαλο ὅτι 
ἔχει χορτάσει.

Ὅταν ψωνίζουμε στὸ Super 
Market, διαβάζουμε σχολαστικὰ 
τὶς ἐτικέτες, τί περιέχουν.

Νὰ ἐπικρατεῖ πάντα τό «μέ-
τρον ἄριστον», δηλαδὴ νὰ μὴν 
καταναλώνονται ὑπερβολικὲς 
ποσότητες, καὶ νὰ ἐνημερωνό-
μαστε γιὰ τὴ διατροφική τους 
ἀξία, ποιὲς οἱ πηγές τους καὶ τί 
ἀποτέλεσμα ἔχουν στὸ σῶμα.

Προτιμᾶμε τὰ φροῦτα ἀντὶ 
τῶν γλυκῶν. Αὐτὰ τρώγονται 
καὶ σὲ φρουτοσαλάτα ἢ ὡς γρα-
νίτα. 

Πολλὲς φορὲς ὑπάρχει 
ἄγνοια ἢ καὶ ἀνέχεια, ὅπως στὶς 
μέρες μας, καὶ οἱ ἡλικιωμένοι 
ἀπομονώνονται καὶ ἀδιαφοροῦν 
γιὰ τὸ φαγητό τους καὶ τρῶνε 
κάτι πρόχειρο.

Οἱ ἡλικιωμένοι προτιμοῦν 
μαλακὲς τροφές, λόγῳ κακῆς 
καταστάσεως τῶν δοντιῶν, τὰ 
ὁποῖα πρέπει νὰ φροντίζονται.

Πολλὲς φορὲς παρουσιάζεται 
δυσαπορρόφηση τῶν τροφῶν 
ἀπὸ τὸ ἔντερο, λόγῳ ἰσχαιμίας 
τοπικῶς ἢ μειωμένης ὕπαρξης 
φυλλικοῦ ὀξέος καὶ βιταμίνης 

Β12, μὲ ἐπακόλουθο τὴν  Ἀναι-
μία.

Πολλοὶ ἀδυνατοῦν νὰ βγοῦν 
νὰ ψωνίσουν, λόγῳ κινητικῶν 
προβλημάτων, καὶ χρειάζονται 
βοήθεια.  Ἂν μποροῦμε, νὰ τὴν 
προσφέρουμε.

Γενικά, ὅλα ἔχουν σημασία 
καὶ παίζουν τὸν ρόλο τους στὸ 
τραπέζι τοῦ ἡλικιωμένου, τὸ 
φαγητό, τὸ εἶδός του, ὁ τρόπος 
σερβιρίσματος καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα.  
Ἄρα, εἶναι δύσκολο κάθε μέρα 
νὰ ὑπάρχουν ἰδανικὲς συνθῆκες 
σὲ ὅλα τὰ γεύματα.

Μποροῦμε ὅμως νὰ προ-
σπαθήσουμε, ὅσο μποροῦμε, 
νὰ ἀποφεύγουμε τὸν λάθος 
τρόπο, γιὰ νὰ μὴ γίνει αὐτὸς 
μιὰ αὐτόματη συνήθεια, ποὺ 
δὲν προσφέρει καμμία ἀπόλαυ-
ση καὶ χαρά. 

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K

Γενικά, ὅλα ἔχουν σημασία καὶ παίζουν  
τὸν ρόλο τους στὸ τραπέζι τοῦ ἡλικιωμένου,  

τὸ φαγητό, τὸ εἶδός του, ὁ τρόπος  
σερβιρίσματος καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα.  
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Τὰ παιδιά μας εἶναι ἡ συνέχεια, 
τὸ μέλλον, ἡ ζωὴ ὅλων. Δὲν 
μᾶς ἀνήκουν· ἁπλῶς τὰ ἑτοι-

μάζουμε, γιὰ νὰ γίνουν ἀνεξάρτητοι 
ἄνθρωποι, γιὰ νὰ συνεχίσουν τὴν 
ἁλυσίδα ποὺ ὁδηγεῖ στὴν τελει-
ότητα.  Ἂν σπάσει ἡ ἁλυσίδα, ἂν 
κοπεῖ, ἔρχεται τὸ χάος, ἡ ἀ-νομία, 
τὸ μηδέν.  Ὁ Θεὸς δὲν ἔπλασε τὸν 
ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὸν ἐκμηδενίσει. 

Ἀφορμὴ γι’ αὐτὸ τὸ κείμενο 
ἔδωσε ὁ φόνος ἑνὸς δεκατετράχρο-
νου παιδιοῦ ἀπὸ ἕνα ἄλλο, ἐπίσης 
δεκατετράχρονο. Δὲν ἦταν ἕνα τυ-
χαῖο γεγονός· δὲν μάλωσαν ἁπλῶς 
δύο ἔφηβοι, ἔσπρωξε ὁ ἕνας, ἔπεσε 
ὁ ἄλλος καὶ κτύπησε ἄσχημα.  Ὄχι!  
Ἀλλὰ τὸν κατακρεούργησε μὲ μα-
χαίρι, ποὺ θὰ πεῖ ὅτι τὸ δολοφόνο 
χέρι εἶχε μῖσος καὶ πρωτοφανῆ 
ἀγριότητα, σπάνια συναισθήματα 
γιὰ μικρὰ παιδιά. 

Εἶναι δυνατὸν οἱ γονεῖς νὰ μὴν 
εἶχαν κάποια δείγματα τῆς παρά-
ξενης συμπεριφορᾶς τοῦ παιδιοῦ 
τους;  Ἀσφαλῶς, κανεὶς δὲν γεν-
νιέται “tabula rasa”, χωρὶς κάποια 
κληρονομικότητα, οἱ δὲ πρόγονοί 
μας ἔλεγαν: «Φύσιν πονηρὰν με-
ταβαλεῖν οὐ ῥᾴδιον»· δηλαδή, δὲν 
εἶναι εὔκολο νὰ ἀλλάξεις ἕναν 
κακὸ χαρακτῆρα.  Ἀλλὰ ἔρχεται ἡ 
οἰκογένεια, τὸ ἀξιόλογο αὐτὸ κοι-
νωνικὸ κύτταρο, καὶ διαμορφώνει 
τὸν χαρακτῆρα, μὲ τὸ παράδειγμα, 
τὴ σωστὴ ἀγωγή, τὴ χριστιανικὴ 
ἠθικὴ διδασκαλία, καὶ τὸ μὲν χά-
ρισμα τὸ αὐξάνει, τὸ δὲ κακὸ ἔνστι-
κτο τὸ ἁπαλύνει. Γιὰ παράδειγμα, 
τὰ ἀγόρια, ὡς γνωστόν, ἔχουν τὴν 
τάση νὰ παλεύουν, νὰ μαλώνουν, 
νὰ πολεμοῦν μεταξύ τους. Οἱ πρό-
γονοί μας εἶχαν ἀνακαλύψει ἕνα 
σπουδαῖο ἀντίδοτο: τὸν ἀθλητισμό, 
μὲ τὸν ὁποῖο μετέβαλλαν τὸ ἄγριο 
ἔνστικτο σὲ φιλικὸ ἀνταγωνισμό.

Ἂς ἐπανέλθουμε στὸ θέμα μας: 
Οἱ γονεῖς δὲν εἶχαν κάποια δείγματα 
κακῆς συμπεριφορᾶς τοῦ παιδιοῦ 

τους (ἂν μάλωνε μὲ παιδιά, ἂν τὰ 
ἔδερνε, ἂν βασάνιζε ζῷα), γιὰ νὰ 
ἐπέμβουν;  Δυστυχῶς, ἑκατομ-
μύρια ἄνθρωποι γίνονται τυχαῖα 
γονεῖς. Φέρνουν παιδιὰ στὸν κό-
σμο ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ, χωρὶς νὰ 
γνωρίζουν τὸν ρόλο τοῦ γονέα. 
Πολλοὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ παι-
διά τους, ἄλλοι τὰ ἐγκαταλείπουν, 
ἄλλοι τὰ κακοποιοῦν.  Ἄλλοι, πάλι, 
θεωροῦν τὸ παιδὶ κόσμημα, ἢ πρί-
γκιπα, ἢ αὐτοκράτορα. Τοῦ κάνουν 
ὅλα τὰ χατίρια, δικαιολογοῦν τὴν 
ὅποια συμπεριφορά, λένε: «Παιδὶ 
εἶναι!».  Ἄλλοι, πάλι, θεωροῦν τὸ 
παιδὶ ἀποκούμπι σὲ μιὰ ἀποτυχη-
μένη ζωή.

Τὸ παιδί, ἀπὸ τὴ γέννησή του, 
εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, εἰκόνα τοῦ 
Θεοῦ, καὶ δικαιοῦται σεβασμὸ καὶ 
καλὴ ἔνταξη στὴν κοινωνία.

Ὅσο μεγαλώνει, τὸ παιδὶ ὑφί-
σταται διάφορες ἀλλαγὲς ὡς πρὸς 
τὸν χαρακτῆρά του. Οἱ γονεῖς πρέ-
πει νὰ τοῦ συμπαρασταθοῦν.  Ἕνας 
τρόπος εἶναι ὁ διάλογος. Δύσκολος 
ὁ διάλογος, ἀλλὰ σῴζει σὲ δύσκο-
λες στιγμές, καὶ μία ἀπ’ αὐτὲς εἶναι 
ἡ τάση τοῦ ἐφήβου γιὰ ἐπανάστα-
ση, φυγή.  Ἡ φυγὴ μπορεῖ νὰ φτά-
σει καὶ στὴν αὐτοκτονία.

Πολὺ λεπτὲς οἱ σχέσεις γονέων 
καὶ ἐφήβων! Μὲ τὴν ἀγάπη, ὅμως, 
πολλὰ προβλήματα λύνονται.

Ἂν οἱ γονεῖς δὲν μποροῦν νὰ 
ἀνταποκριθοῦν στὸν ρόλο τους, 
ἀκολουθεῖ τὸ σχολεῖο.  Ὁ δά-
σκαλος δὲν εἶδε κάποια κακὴ συ-
μπεριφορὰ τοῦ παιδιοῦ, ὥστε νὰ 
εἰδοποιήσει ἐγκαίρως;  Ὁ δάσκαλος 

παίζει τεράστιο ρόλο στοὺς μαθη-
τές. «Τὸ εἶπε ἡ δασκάλα», λέει τὸ 
κοριτσάκι, καὶ εἶναι... νόμος!  Ὁ 
δάσκαλος μπορεῖ νὰ διορθώσει 
ἀρκετὰ τὰ κακῶς κείμενα μιᾶς 
οἰκογένειας.  Ἐπίσης, καὶ τὰ καλὰ 
βιβλία παίζουν σπουδαῖο ρόλο.  Ἂς 
μάθουν τὰ παιδιὰ νὰ διαβάζουν!

Τὸ σχολεῖο, λοιπόν, ἔχει σπου-
δαία θέση στὴν ἀνατροφὴ τῶν 
παιδιῶν.  Ἀρκεῖ νὰ κάνει σωστὰ 
τὴ δουλειά του.  Ἆραγε, στὴ Γαλα-
κτοκομικὴ Σχολὴ τῶν  Ἰωαννίνων 
δὲν ἔβλεπαν οἱ δάσκαλοι τὴν κακὴ 
συμπεριφορὰ ὁρισμένων σπου-
δαστῶν ἀπέναντι στὸν συμφοιτη-
τή τους;  Ὅμως ἀδιαφόρησαν. Δυ-

στυχῶς, τὸ παιδὶ αὐτοκτόνησε. Τὸ 
σχολεῖο καὶ οἱ δάσκαλοι ἀπέτυχαν!

Ὁ τρίτος παράγων εἶναι ἡ κοι-
νωνία, τὸ περιβάλλον. Πολλὲς 
φορές, μερικοὶ ἄνθρωποι βλέπουν 
ἀδικίες, ἀλλὰ δὲν μιλοῦν, δὲν ἀνα-
φέρουν τίποτα, ἢ γιατὶ ἀδιαφοροῦν 
ἢ γιατὶ δὲν θέλουν νά «μπλέξουν», 
κι ἀπὸ μικρὸ τὸ κακὸ γίνεται συχνὰ 
φρικτὴ δολοφονία.

Ἕνα παιδὶ ἔφυγε ἄδικα ἀπὸ 
φρικτὸ θάνατο, καὶ δυὸ σπίτια 
πενθοῦν.  Ἂν ὅμως ἕνας παράγων 
εἶχε λειτουργήσει σωστά, δὲν θὰ 
θρηνούσαμε αὐτὸν τὸν ἀνήκουστο, 
φρικτὸ φόνο ἀπὸ ἕνα παιδί.

Ἂς προσθέσουμε κάτι: Γιατί δὲν 
βάζουν στὰ σχολεῖα γιὰ τὴν ἑτοιμα-
σία τῶν παιδιῶν γιὰ τὴν κοινωνία 
τὸ μάθημα γονέων;  Ἀλλὰ νὰ τὸ 
ἑτοιμάζουν εἰδικοὶ ψυχολόγοι, κα-
ταξιωμένοι. Μακάρι νὰ γίνει!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Τὰ παιδιά μας

K

K

Τὸ παιδί, ἀπὸ τὴ γέννησή του, εἶναι ἕνας 
ἄνθρωπος, εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, καὶ δικαιοῦται 
σεβασμὸ καὶ καλὴ ἔνταξη στὴν κοινωνία.  
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Ἀξιοπρέπεια, αὐτοεκτίμηση, φιλότιμο 
Οἱ τρίδυμες ἀρετές

Ἀξιοπρέπεια εἶναι οἱ αἴσθη-
ση ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος, 
ὅταν οἱ ἄλλοι τὸν σέβο-

νται καὶ ὅταν ὁ ἴδιος νιώθει πὼς 
ἔχει κάποια ἀξία.  Ἔτσι, εἶναι 
φανερό, γιὰ παράδειγμα, ὅτι 
τὰ βασανιστήρια προσβάλλουν 
βάναυσα τὴν ἀνθρώπινη ἀξιο-
πρέπεια.

Τὸ Σύνταγμα ὁρίζει στὸ 
ἄρθρο 2:1 ὅτι «ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ 
προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώ-
που ἀποτελοῦν τὴν πρωταρχικὴ 
ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας». Σὲ 
αὐτὴ τὴν κρατικὴ ὑποχρέωση 
δὲν ἀντιστοιχοῦν, ἆραγε, καὶ 
δικαιώματα;

Ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται στὴ ζωὴ 
γεμᾶτος ἀπὸ ἀνάγκες. Νὰ ἔχει 
τὴν τροφή του, νὰ ντυθεῖ, νὰ 
ἔχει τὸ σπίτι του. Αὐτὲς εἶναι οἱ 
φυσικὲς ἀνάγκες. Μετά, θέλει νὰ 
μορφωθεῖ. Νὰ ἀποκτήσει φιλίες, 
νὰ ἀναπτύξει αἰσθήματα. Αὐτὲς 
εἶναι οἱ ψυχικές του ἀνάγκες. 
Θέλει, ἀκόμα, νὰ ἐργασθεῖ, νὰ 
δημιουργήσει ἔργο, νὰ προο-
δεύσει. Αὐτὲς εἶναι οἱ πρακτικές 
του ἀνάγκες.  Ὅμως ὅλα θέλει 
καὶ πρέπει νὰ γίνονται μὲ ἀξιο-

πρέπεια, χωρὶς νὰ ἀναγκάζεται 
νὰ ὑποχωρεῖ στὶς ἀξίες του, 
ὅπως εἶναι ἡ τιμή του, ἡ προ-
σωπικότητά του.

Ἡ ἀξιοπρέπεια εἶναι τρόπος 
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὴν 
κοινωνία.  Ἀποτελεῖ χρέος ὁ σε-
βασμὸς τοῦ ἑνὸς ἀπέναντι στὸν 
ἄλλο, γιὰ νὰ ἀπολαμβάνει ὁ 
ἄνθρωπος κοινωνικὴ ὑπόληψη.

Ἀξιοπρέπεια δείχνει κάποιος 
καὶ μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο 
ἐκδηλώνεται, εἴτε εἶναι νικητὴς 
εἴτε ἡττημένος.  Ὁ πόνος, ἡ λύ-
πη καὶ ὅλες οἱ ἀντιξοότητες τῆς 
ζωῆς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται 
ἀξιοπρεπῶς. Μικρὰ καὶ ἀσήμα-
ντα πολλὲς φορὲς γεγονότα, 
εἰκόνες, ὁμιλίες, παραστάσεις, μὲ 
τὰ ἀποτελέσματα ποὺ δημιουρ-
γοῦν, ἐκφράζουν τὴν ἀτομικὴ 
ἀξιοπρέπεια τοῦ καθενός.

Ἡ ἀξιοπρέπεια προσδιορίζει 
τὴ στάση ζωῆς καὶ θέτει τὰ ὅρια 
τῆς ἐλευθερίας, ποὺ εἶναι τὸ 
ἀγαθὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ποθήσει 
νὰ διεκδικήσει καὶ νὰ ἀποκτήσει 
ὁ ἄνθρωπος. Μέχρι ἐκεῖ, ὅμως, 
ποὺ δὲν καταπατᾷ τὴν ἐλευθερία 
τοῦ ἄλλου.

Συγγενὴς ἔννοια εἶναι καὶ ἡ 
αὐτοεκτίμηση.  Ἡ αὐτοεκτίμηση 
εἶναι πηγὴ ἐνέργειας, τὸ κλειδὶ 
γιὰ τὴν ἐπιτυχία σὲ ὅλους τοὺς 
τομεῖς τῆς ζωῆς μας. Εἶναι τὸ 
αἴσθημα τῆς βαθιᾶς ἐκτίμησης 
στὸν ἑαυτό μας. Μιὰ ἔμφυτη 
κινητήρια ἐσωτερικὴ δύναμη, 
ποὺ βοηθάει τὴν ἀτομικὴ λει-
τουργία τοῦ ἀνθρώπου.  Ἐκτι-
μοῦμε τὴ δική μας ἀξία, εἴμαστε 
ὑπερήφανοι γιὰ τὶς δεξιότητές 
μας, τὶς ἱκανότητες καὶ τὰ ἐπι-
τεύγματά μας. 

Ἡ αὐτοεκτίμηση ἐμφανίζε-
ται, ἔστω καὶ ἐλλιπής, ἀπὸ τὰ 
πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς μας, καὶ 
στεριώνει σταδιακά. Τὸ οἰκογε-
νειακὸ περιβάλλον εἶναι ὁ πιὸ 
σπουδαῖος παράγοντας, ἀλλὰ 
καὶ τὸ σχολεῖο καὶ ἡ κοινω-
νικὴ νοοτροπία ἀσκοῦν τερά-
στια ἐπιρροή.  Ἡ ἀπόκτηση τῆς 
αὐτοεκτίμησης ἐπιτυγχάνεται 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἡλικία μας, 
ἀρκεῖ νὰ καλλιεργήσουμε τὴν 
αὐτογνωσία μας, τὸν αὐτοέλεγ-
χο, τὴν αὐτοπειθαρχία μας, μὲ 
τὴν ἐνδοσκόπησή μας.  Ἡ γνώ-
ση δίνει ἀξία στὶς πράξεις μας 

K

K
Οἱ τρεῖς αὐτὲς ἔννοιες –ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ αὐτοεκτίμηση καὶ τὸ φιλότιμο– 
ἀποτελοῦν ἡ καθεμιά τους μιὰ ξεχωριστὴ ἀρετή. Στὴν ἀξιοπρέπεια κυρι-
αρχεῖ ἡ ἀντικειμενικότητα, στὴν αὐτοεκτίμηση ἡ ἐσωτερικὴ ἁρμονία, στὸ 

φιλότιμο ἡ ἠθικὴ στάση.
Ἀπὸ τὴ συνύπαρξη καὶ τὴν ἁρμονικὴ ἑνότητα αὐτῶν τῶν τριῶν ἀρετῶν 
ξεπετάγεται τὸ εὐγενὲς πεῖσμα.  Ἀρετὴ ποὺ μᾶς κληροδότησαν οἱ πρό-

γονοί μας, μαζὶ μὲ τὴν ἱερὴ παράδοσή μας. Μὲ αὐτὸ τὸ πεῖσμα, ποὺ 
ἀκουμπᾷ στὰ στέρεα καὶ ὑγιῆ θεμέλια τῶν τρίδυμων ἀρετῶν, παλέψαμε 

σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνές μας.
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καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἀρετή, ἀφοῦ ἡ 
ἀρετὴ εἶναι γνώση.

Ὅσο πιὸ πολὺ ἐλέγχεις τὸν 
ἑαυτό σου, τόσο πιὸ λίγα ἀπαι-
τεῖς ἀπὸ τοὺς ἄλλους.  Ὅσο πιὸ 
λίγα ἀπαιτεῖς, τόσο περισσότερο 
τοὺς ἐμπιστεύεσαι καὶ τόσο λι-
γώτερο τοὺς φοβᾶσαι. Συνεργά-
ζεσαι μαζί τους, τοὺς γνωρίζεις. 
Δημιουργοῦνται πιὸ στέρεοι δε-
σμοὶ καὶ γέφυρες μεταξύ σας, καὶ 
κτίζεται μιὰ ὑγιὴς κοινωνία.

Φιλότιμο, τώρα, εἶναι ἡ ἔντο-
νη συναίσθηση τῆς προσωπικῆς 
τιμῆς καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας. Πρό-
κειται γιὰ μιὰ ἑλληνικὴ λέξη, ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ τῶν ἀρχαίων φιλοσό-
φων. Παραμένει ἀμετάφραστη 
σὲ ἄλλες γλῶσσες. Αὐτὸ δὲν 
σημαίνει ὅτι ἡ λέξη δὲν μπορεῖ 
νὰ ἐξηγηθεῖ, ἀλλὰ ὅτι τὸ συναί-
σθημα αὐτό, ἡ οὐσία της, δὲν 
μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ. Συσχετί-
ζεται μὲ τὴ γενναιότητα, τὴν τιμι-
ότητα, τὴν εὐθύτητα, τὴν εὐθιξία, 
τὴ μεγαλοψυχία, τὴν ἄμιλλα καὶ 
τὴν ἑλληνικὴ λεβεντιά.

Μιλᾶμε γιά «ἑλληνικὸ φι-

λότιμο», γιατὶ πρόκειται γιὰ μιὰ 
ἰδιαίτερη ἔννοια τοῦ ἑλληνικοῦ 
τρόπου σκέψης καὶ ἀντίδρασης. 
Στὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο ἀποδί-
δονται ὅλα τὰ κατορθώματα τῆς 
φυλῆς μας καὶ ἡ διαρκὴς παρου-
σία καὶ προσφορά της στὴν ἱστο-
ρία τῆς ἀνθρωπότητας.

Οἱ τρεῖς αὐτὲς ἔννοιες –ἡ ἀξι-
οπρέπεια, ἡ αὐτοεκτίμηση καὶ τὸ 
φιλότιμο– ἀποτελοῦν ἡ καθεμιά 
τους μιὰ ξεχωριστὴ ἀρετή. Στὴν 
ἀξιοπρέπεια κυριαρχεῖ ἡ ἀντικει-
μενικότητα, στὴν αὐτοεκτίμηση 
ἡ ἐσωτερικὴ ἁρμονία, στὸ φιλό-
τιμο ἡ ἠθικὴ στάση.

Ἀπὸ τὴ συνύπαρξη καὶ τὴν 
ἁρμονικὴ ἑνότητα αὐτῶν τῶν 
τριῶν ἀρετῶν ξεπετάγεται τὸ 
εὐγενὲς πεῖσμα.  Ἀρετὴ ποὺ μᾶς 
κληροδότησαν οἱ πρόγονοί 
μας, μαζὶ μὲ τὴν ἱερὴ παράδοσή 
μας. Μὲ αὐτὸ τὸ πεῖσμα, ποὺ 
ἀκουμπᾷ στὰ στέρεα καὶ ὑγιῆ 
θεμέλια τῶν τρίδυμων ἀρετῶν, 
παλέψαμε σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνές 
μας.

Μὲ τὸ εὐγενὲς πεῖσμα γίνε-

σαι ἄλλος ἄνθρωπος. Τὸ μυα-
λό σου καθαρίζει καὶ βλέπει 
τὴν πραγματικότητα ὅπως αὐτὴ 
εἶναι, καὶ ὄχι ὅπως θὰ ἤθελες νὰ 
εἶναι.  Ἡ καρδιὰ πλημμυρίζει μὲ 
ἁγνὸ παλμό.  Ἀναγνωρίζεις τὰ 
λάθη σου καὶ διδάσκεσαι ἀπὸ 
αὐτά.  Ἀποδέχεσαι τὶς εὐθύνες 
σου καὶ τὶς συνέπειές τους καὶ 
δὲν τὶς ἀποδίδεις στοὺς ἄλλους. 
Πνίγεις τὴ μεμψιμοιρία σου καὶ 
βρίσκεις τὸ χαμόγελό σου. Τότε 
θεωρεῖς τὸν ἑαυτό σου ἄξιο νὰ 
ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του.

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες, κά-
τω ἀπὸ ἕναν ἀνεξέλεγκτο βομ-
βαρδισμὸ πληροφοριῶν, μὲ 
εὔθραυστους οἰκογενειακοὺς 
δεσμούς, οἱ παραπάνω ἔννοιες 
ἀμβλύνθηκαν.

Γι’ αὐτό: 
«Κι ἂν δὲν μπορεῖς νὰ κάμεις τὴ 
ζωή σου ὅπως τὴν θέλεις,
τοῦτο προσπάθησε τοὐλάχιστον
ὅσο μπορεῖς: μὴ τὴν ἐξευτελίζεις».

Κ. Π. Καφάβης

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Λίγες μέρες πρὶν τὴν Πρωτοχρονιά, ἕνα ἀπο-
μεσήμερο, ποὺ οἱ παραξενιὲς τῶν καιρικῶν 
συνθηκῶν τὄκαναν νὰ μοιάζει περισσότερο 

μὲ φθινοπωρινό, πῆγα στὸ καθιστικὸ τοῦ σπιτιοῦ 
μου, ποὺ εἶναι δυτικό. Ξάπλωσα στὸν καναπέ, 
φορώντας μιὰ μακριά, ζεστὴ ρόμπα, καὶ κοίτα-
ζα τὸν ἥλιο, ποὺ κείνη τὴν ὥρα πυρπολοῦσε μὲ 
τὰ πανώρια χρώματά του τὸν οὐρανό. Εἶχα τὴν 
αἴσθηση τῆς θαλ-
πωρῆς τοῦ ἥλιου, 
ποὺ ἔβλεπα ἀπὸ τὴ 
μπαλκονόπορτα, ὁ 
ὁποῖος ἔκανε ὑπο-
φερτὴ τὴν ἔλλειψη 
θέρμανσης.

Μ ι ὰ  σ τ ι γ μ ὴ 
εἶδα ἕνα σύννεφο 
νὰ προσπερνᾷ τὸν 
ἥλιο, πού, καθὼς 
τὸν κοίταζα, μισό-
κλεισα τὰ μάτια 
μου. Αὐτὸ μοῦ 
φάνηκε ὅτι ἔμοιαζε 
μὲ τὸν  Ἅη Βασίλη, 
καὶ ἦρθε καὶ στάθη-
κε δίπλα στὴ μπαλ-
κονόπορτα. «Τί στὸ 
καλό, εἶπα, μόνο τὰ 
παιδιὰ λένε τώρα 
πιὰ ὅτι πιστεύουνε στὴν ὕπαρξη τοῦ  Ἁη Βασίλη. 
Κι αὐτό, ἐπειδὴ ξέρουν ὅτι πίσω ἀπ’ αὐτὸν κρύ-
βονται οἱ γονεῖς τους, κι ἔτσι τοῦ ζητᾶνε κάτι ποὺ 
θὰ ἤθελαν.  Ἐγὼ ὅμως, ποὺ δὲν ἔχω κάποιον ἀπ’ 
τὸν ὁποῖο νὰ περιμένω κάτι, ἀναρωτιόμουνα, τί 
θὰ μποροῦσα ἆραγε νὰ τοῦ ζητοῦσα;». Κι ἔμεινα 
διστακτική, τί νὰ κάνω.

Ἀλλὰ ἐκεῖνος στεκόταν ἐκεῖ καὶ περίμενε ὑπο-
μονετικὰ νὰ δεῖ τί θὰ τοῦ ζητοῦσα. Τότε σκέφτηκα 
νὰ τοῦ ζητήσω κάτι ποὺ δὲν θά ’πιανε χῶρο στὸ 
σακούλι του. Κι ἀποφάσισα νὰ τοῦ ζητήσω νἄχω 
καλύτερη ὑγεία τὴ χρονιὰ ποὺ ἔρχεται. Δὲν εἶπα 
ὅμως τίποτα, γιατὶ θυμήθηκα τὴν ἡλικία μου. Καὶ 
σκέφτηκα ὅτι, ὅσο ὁ ἄνθρωπος μεγαλώνει, τόσο 
τὰ προβλήματα ὑγείας αὐξάνονται, καὶ μάλιστα 
ὅταν κάνει ἀπερισκεψίες ποὺ εἶναι εἰς βάρος της. 
Τότε, ἴσως νὰ τοῦ ζητοῦσα νὰ μὴ λιγόστευαν τὰ 

οἰκονομικά μου, γιὰ νὰ μπορῶ ν’ ἀντιμετωπίζω τὶς 
δυσκολίες τῆς ἡλικίας, ὅπως εἶναι οἱ ἀρρώστιες 
κτλ. Κι ὄχι γιὰ τίποτε ἄλλο, ἀφοῦ ὁ ἡλικιωμένος 
ἄνθρωπος δὲν ἔχει συνήθως ἀνάγκη ἀπὸ πολλὰ 
πράγματα...

Ὕστερα ἀναρωτήθηκα τί θὰ ἔλεγε, ἂν τοῦ ζη-
τοῦσα νὰ συναντήσω λίγη περισσότερη ἀγάπη καὶ 
κατανόηση ἀπ’ τοὺς ἀνθρώπους. Τὸν κοίταξα νὰ 

δῶ τί θἄλεγε. Καὶ 
μοῦ φάνηκε σὰν 
νὰ μὲ ρωτοῦσε 
ἂν ἐγὼ δείχνω 
ὅτι ζητῶ ἀπ’ τοὺς 
ἄλλους. Καὶ πάλι, 
δὲν τόλμησα νὰ 
τὸ ζητήσω. Τελι-
κά, σκέφτηκα νὰ 
μὴν τοῦ ζητήσω 
τίποτε, καὶ νὰ τὸν 
ἀφήσω νὰ μοῦ 
στείλει ἐκεῖνος ὅ,τι 
νομίζει ὅτι θἆναι 
καλὸ γιὰ μένα τὸν 
καινούργιο χρόνο. 
Καὶ τὸν κοίταξα καὶ 
μοῦ φάνηκε ὅτι χα-
μογέλασε, κι ἦταν 
σὰν νὰ μοὔλεγε νὰ 
μὴ στενοχωριέμαι, 

γιατὶ ἐκεῖνος ξέρει τὶς ἀνάγκες μου καὶ δὲν θὰ τὶς 
ξεχάσει.

Σὲ λίγο τὸν εἶδα νὰ ἑτοιμάζεται νὰ φύγει. Τότε 
τοῦ εἶπα: « Ἅη Βασίλη μου, σὲ παρακαλῶ, ἀπ’ 
ὅπου περνᾷς, δῶσε σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους 
ἀκόμη: ὑγεία, ἀγάπη, πίστη, εἰρήνη, χαρὰ καὶ 
ὑπομονή, γιὰ ν’ ἀντέχουν τὶς δυσκολίες ποὺ θὰ 
συναντοῦνε στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου». Κίνησε 
νὰ φύγει, κουνώντας τὸ κεφάλι του καταφατικά. 
Εἶχε ἀρχίσει νὰ σκοτεινιάζει, ὅταν ἄνοιξα τὰ μάτια 
μου, ἀφοῦ χάθηκε ἡ ὀνειροφαντασία κι εἶχα ἤδη 
ἀρχίσει νὰ κρυώνω, πρᾶγμα ποὺ μ’ ἔφερε στὴν 
πραγματικότητα. 

Καλές μου φίλες, γιὰ τὴν καινούργια χρονιὰ 
ποὺ ἔρχεται, σᾶς εὔχομαι ὅσα παρήγγειλα στὸν  
Ἅη Βασίλη!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Τί θὰ ζητοῦσα ἆραγε ἀπ’ τὸν  Ἅη Βασίλη;
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Μιὰ καλὴ ἀρχή
Ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ ἀλλά-

ξουμε τὴ ροὴ τῶν γεγονότων, 
ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ ἐπηρεά-
σουμε συνθῆκες καὶ προϋποθέ-
σεις στὸ οἰκογενειακὸ ἢ ἐργασι-
ακὸ περιβάλλον, μὲ δυὸ λόγια 
ὅταν δὲν ἀλλάζουν οἱ ἄλλοι, ἂς 
προσπαθήσουμε νὰ ἀλλάξουμε 
ἐμεῖς. Πάντα εἶναι ἡ κατάλληλη 
στιγμή, γιὰ νὰ ἀρχίσουμε.  Ἀλλὰ 

ἡ αὐτοβελτίωση δὲν εἶναι τὸ πιὸ 
εὔκολο πρᾶγμα, σὲ ἡλικίες ποὺ 
ἔχουν παγιωθεῖ συνήθειες καὶ 
ἀντιλήψεις ἐτῶν.  Ὡστόσο, μὴν 
καθυστεροῦμε καὶ μὴν ἀναβάλ-
λουμε. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ μέ-
νουμε ἐπίμονα προσκολλημένοι 
στὰ παλιά.  Ἂς δοκιμάσουμε, μὲ 
περίσκεψη, νὰ προσαρμοστοῦμε 
καὶ στὰ καινούργια.

Σιγὰ σιγά, μεθοδικά, μὲ ὑπο-
μονή, ἂς ἐξετάσουμε τί κάνου-
με ἢ τί δὲν κάνουμε καθημερινὰ 
καὶ ἂς δοῦμε τί ἀπ’ αὐτὰ μπορεῖ 
νὰ ἀλλάξει πρὸς τὸ καλύτερο, 
ἔστω καὶ λίγο. Γιατί τάχα δὲν 
μπορῶ νὰ πῶ μιὰ πιὸ ἐγκάρδια 
καλημέρα στὸν γείτονα, γιατί 
δὲν μπορῶ νὰ ἐξηγήσω στοὺς 
οἰκείους τὴν ἀξία ποὺ ἔχει γιὰ 
τὴν ὑγεία μας ἡ σωστὴ διατρο-
φή, δίνοντας φυσικὰ πρῶτα 

ἐγὼ τὸ καλὸ παράδειγμα; Καὶ 
τόσα πολλὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα 
θὰ μπορούσαμε νὰ ἀλλάξουμε, 
ὅπως τὴ σπατάλη, τὸν ὑπερκα-
ταναλωτισμό, τὴν ἰσοπεδωτικὴ 
κριτική –γιατὶ ἀκόμα καὶ ἡ ἀλή-
θεια, ὅταν σερβίρεται ὠμή, δὲν 
εἶναι εὐπρόσδεκτη–, τὴν  κακε-
ντρέχεια, στὸν κομπασμὸ γιὰ τὶς 
ἱκανότητές μας, ἡ ὑπερεκτίμη-
ση τῶν ὁποίων τίποτε καλὸ δὲν 
προοιωνίζεται.

Ἀλλὰ ἂς ἑστιάσουμε καὶ στὶς 
καθημερινὲς παραλείψεις. Μή-
πως παρέλειψα νὰ δείξω ἐνδια-
φέρον καὶ ἀγάπη, ἔστω καὶ τηλε-
φωνικῶς, στὸν μοναχικὸ φίλο;  
Ἂν διατηρῶ δυνάμεις, μήπως 
δὲν πρόσφερα ὑπηρεσίες ἐκεῖ 
ποὺ χρειάζονται; Μήπως ἦταν 
ἀνύπαρκτη ἡ ὑπομονή μου; 
Μήπως, ἀπορροφημένος ἀπὸ 
τὴν ἐγωκεντρική μου τάση, δὲν 
ἤμουν σήμερα πρόθυμος, εὐγε-
νικὸς ἀκροατής;

*     *     *

Ὑποσχέσεις
Μὲ φειδώ, καὶ ὄχι χωρὶς 

μέτρο, καὶ κυρίως χωρὶς οὐσι-
αστικὴ πρόθεση, νὰ πραγματο-
ποιοῦμε τὶς ὑποσχέσεις μας.  Ὄχι 

ὑποσχέσεις ποὺ δίνονται καὶ δὲν 
θὰ ἀντέξουν στὸν χρόνο.  Ἰδιαί-
τερα προσεκτικοὶ πρέπει νὰ εἴμα-
στε, ὅταν ὑποσχόμαστε κάτι σὲ 
παιδιά, γιατὶ ἡ μὴ ἐκπλήρωση 
δημιουργεῖ ἀναξιοπιστία, πλη-
γώνει ἀνεπανόρθωτα τὴν ἐμπι-
στοσύνη τους σὲ μᾶς.

Ἐργαζόμενος σὲ πολιτικὸ 
γραφεῖο, ὅπου καθημερινὰ 
ἔφθαναν κάθε εἴδους καὶ πά-
σης φύσεως αἰτήσεις γιὰ ρου-

σφέτια, μοῦ ἔλεγε ὅτι ἡ τακτικὴ 
τοῦ πολιτικοῦ ἦταν στερεότυπη: 
Ναί, βέβαια, ἔλεγε στὸν πολίτη, 
μεῖνε ἥσυχος. Θὰ κάνω κάθε 
ἐνέργεια, μὲ κάθε τρόπο, νὰ σὲ 
ἐξυπηρετήσω!  Ἔπειτα, ἔριχνε 
κατ’ εὐθεῖαν τὸ χαρτὶ στὸ καλάθι 
τῶν ἀχρήστων, ἀφοῦ εἶχε τρο-
φοδοτήσει μὲ ἀβάσιμες ἐλπίδες 
τοὺς πολῖτες.

Ἔστω ὁ λόγος ἡμῶν, ναὶ ναί, 
οὒ οὔ. Κατηγορηματικά, καὶ ὄχι 
ἀδιευκρίνιστες ἀοριστολογίες 
γιὰ νεφελώδεις προοπτικές. Καὶ 
ποτὲ καμμία ὑπόσχεση, ἂν δὲν 
εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ προ-
σπαθήσουμε μὲ κάθε τρόπο γιὰ 
τὴν πραγματοποίησή της.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴ ροὴ τῶν γεγονότων,  
ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ ἐπηρεάσουμε συνθῆκες καὶ προϋποθέσεις  

στὸ οἰκογενειακὸ ἢ ἐργασιακὸ περιβάλλον, μὲ δυὸ λόγια ὅταν  
δὲν ἀλλάζουν οἱ ἄλλοι, ἂς προσπαθήσουμε νὰ ἀλλάξουμε ἐμεῖς.  

Πάντα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή, γιὰ νὰ ἀρχίσουμε.K
K
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Λένε πὼς 
ἡ μονα-
ξιὰ εἶναι 

ἐ χ θ ρ ὸ ς  τ ο ῦ 
ἀνθρώπου καὶ 
πὼς τώρα τε-
λευταῖα ἔχε ι 
πολλές «κατα-
κτήσεις» στὸν 
κόσμο. Δὲν ἐπη-
ρεάζει μονάχα 
τὴ φυσικὴ ζωὴ 
τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀλλὰ τραυματί-
ζει περισσότερο 
τὴ μέσα ζωή 
μας, τὴν πνευ-
ματικὴ ζωή, τὴν 
ἴδια τὴν ψυχή μας.  Ὁδηγεῖ 
στὴν κατάθλιψη, ποὺ κάνει τὸν 
ἄνθρωπο νὰ μὴν αἰσθάνεται 
φυσιολογικὸς καὶ νὰ μὴν εἶναι 
«κανονικὸς ἄνθρωπος».

Ἡ μοναξιὰ ὅμως παρουσιά-
ζεται μὲ δύο μορφές.  Ὅταν ὁ 

ἄνθρωπος διαλέξει μόνος του νὰ 
ζήσει μόνος, ἔχουμε τὴν ἑκούσια 
μοναξιά. Καὶ ἔχουμε παράδειγμα 
τοὺς ἀσκητὲς στὴν ἔρημο.  Ἀφοῦ 
διάλεξαν ἀβίαστα τὴ μοναξιὰ ὡς 
τρόπο ζωῆς, τὴ χαίρονται καὶ τὴν 
ἀπολαμβάνουν σχεδὸν ἡδονικά. 
Γεμίζει τὴν ψυχή τους ἀγαλλία-

ση καὶ αἰσθάνονται εὐτυχισμέ-
νοι. Μπορεῖ γιὰ κάποιες στιγμὲς 
νὰ νιώθουν ὁλομόναχοι, καὶ 
αὐτὸ νὰ τοὺς θλίβει. Γρήγορα 
ὅμως συνέρχονται καὶ ἠρεμοῦν. 
Γιατὶ γι’ αὐτοὺς μοναξιὰ σημαί-
νει γαλήνη, ἠρεμία, χαρὰ καὶ 
εὐφροσύνη. Οἱ ἴδιοι, βέβαια, 

ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν νιώθουν 
ξεκομμένοι καὶ ὁλομόναχοι. 
Μονάχα ἀνθρώπους σαρκικοὺς 
δὲν ἔχουν παρέα. Τὸ πνεῦμά 
τους ὅμως συγκοινωνεῖ καὶ ἐπι-
κοινωνεῖ μὲ ἀδελφὰ πνεύματα.  
Ἔχουν τὸν  Ἄγγελό τους, ἔχουν 
τοὺς  Ἁγίους, τοὺς πρώην καὶ 

νῦν συνασκητές 
τους, ἔχουν τὴν 
Παναγία μητέρα 
τους καὶ πιὸ πολὺ 
τὰ πρόσωπα τῆς  
Ἁγίας Τριάδας. 
Πολλοὶ κοσμικοὶ 
θαυμάζουν καὶ 
ζηλεύουν τοὺς 
ἀσκητὲς ἐκεί-
νους, τοὺς θε-
ωροῦν καὶ τοὺς 
χαρακτηρίζουν 
ἐπίγειους ἀγγέ-
λους καὶ οὐράνι-
ους ἀνθρώπους.  
Ἀλλὰ καὶ κάποιοι 
ποὺ δὲν ἔγιναν 

ἀσκητὲς στὶς ἐρήμους ζοῦν 
ἀσκητικὰ μέσα στὸν κόσμο, καὶ 
αὐτοὺς τοὺς ὀνομάζουν κοσμο-
καλόγερους.

Ἡ ἄλλη μορφὴ τῆς μονα-
ξιᾶς, ἡ ἀκούσια, εἶναι ἀνυπό-
φορη, σωστὴ κόλαση.  Ἐδῶ οἱ 

ἄνθρωποι, χωρὶς νὰ τὸ θέλουν, 
ἀναγκαστικὰ ἔμειναν μόνοι. Γιὰ 
διάφορους λόγους, δὲν ἔφτια-
ξαν οἰκογένεια.  Ἤ, ἂν ἔφτιαξαν 
οἰκογένεια, ἔμειναν μόνοι, γιατὶ 
ὁ ἢ ἡ σύντροφος ἔφυγε γιὰ πά-
ντα, ἀπὸ ἀρρώστια, δυστύχημα 
ἢ διαζύγιο, ἢ καὶ χωρὶς ἐπίσημο 

Μοναξιές

Γιὰ νὰ μᾶς προφυλάξει ὅλους ἀπὸ τὸν φόβο, τὸ ἄγχος καὶ τὸ σύνδρομο 
τῆς μοναξιᾶς καὶ τῆς ἐγκατάλειψης, ὁ Κύριος μᾶς ὑποχέθηκε αὐθεντικά, 

λίγο πρὶν φύγει γιὰ τὰ οὐράνια: «Μεθ’ ὑμῶν εἰμι ἕως τῆς συντελείας  
τῶν αἰώνων». Θὰ βρίσκομαι πάντα κοντά σας. Δὲν θὰ σᾶς ἐγκαταλείψω 

ποτέ. Μόνο νὰ προσέξουμε ὅλοι μας.  
Ποτὲ ἐμεῖς νὰ μὴν Τὸν ἐγκαταλείψουμε μόνον.K
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χωρισμό. Τὸ βάρος τῆς μοναξιᾶς 
εἶναι μεγάλο καὶ δυσβάσταχτο, 
μὲ ὅποιο τρόπο καὶ ἂν ἐπιβλή-
θηκε.  Ὁ γεροντοκορισμὸς ἢ ἡ 
χηρεία ἢ ἡ ζωντοχηρεία ὁδηγοῦν 
στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα.  Ὅσοι δὲν 
ἀντέχουν μαραζώνουν, ἀρρω-
σταίνουν ἢ καταντοῦν σὲ ψυχια-
τρεῖα ἢ ἄσυλα. Κάποιοι, εὐτυχῶς 
λίγοι, δίνουν τέλος στὴν ἄχαρη 
ζωή τους μὲ δηλητήριο, φάρμα-
κο ἢ ὅπλο.  Ἔτσι, ὄχι μόνο κα-
ταστρέφουν τὴ ζωή τους, ἀλλὰ 
χάνουν καὶ τὴν ψυχή τους. Γιατὶ 
ἡ ζωὴ δὲν εἶναι δική μας. εἶναι 
δῶρο Θεοῦ. Καὶ δὲν ἔχουμε δι-
καίωμα νὰ τὴν καταστρέφουμε, 
μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο.

Εὐλογία, λοιπόν, ἢ κατάρα ἡ 
μοναξιά. Στὸ χέρι μας εἶναι νὰ τὸ 
ἀποφασίσουμε. Γιατὶ ὁ ἄνθρω-
πος ἔχει πολλοὺς τρόπους νὰ 
ἀντιμετωπίσει τὴν ἀκούσια μο-
ναξιά. Δὲν εἶναι ἄβουλο ἀντι-
κείμενο τῆς τύχης, ἀλλὰ ἕνας 
ζωντανὸς ὀργανισμός. Καὶ ἡ 
δοκιμασία τοῦ νὰ μείνει ἕνας 
ἄνθρωπος μόνος, χωρὶς νὰ τὸ 
ἐπιλέξει, ἀντιμετωπίζεται μὲ πολ-
λοὺς καὶ διάφορους τρόπους. 
Σημαντικὸ εἶναι νὰ προλάβουμε 
τὸν ἐρχομό της.

Μοῦ ἔρχεται στὸν νοῦ ἕνα 
περιστατικὸ ποὺ μοιάζει μὲ πα-
ραμύθι. Κάποτε, λέει, δυὸ βάτρα-
χοι μπῆκαν σ’ ἕνα ἀγροτόσπιτο 
νὰ βροῦνε κάτι νὰ φᾶνε.  Ἤτανε 
πολὺ πεινασμένοι, καὶ ἄρχισαν 
νὰ ψάχνουνε βιαστικοί, νὰ μυρί-
ζουν παντοῦ μέσα στὰ δωμάτια. 
Κάποια στιγμή, μιὰ εὐχάριστη 
μυρωδιὰ τοὺς τρύπησε τὴ μύ-
τη. Βρέθηκαν μπροστὰ σὲ μιὰ 
τεράστια καρδάρα γάλα. Πήδη-
σαν μέσα καὶ ἄρχισαν νὰ κολυ-
μποῦν. Στὴν ἀρχὴ ἔπιναν, ἔπιναν 
μὲ βουλιμία. Γέμισαν τὴν κοιλιά 
τους καὶ βάρυναν. Τότε ἄρχισαν 
νὰ βυθίζονται, καὶ κατάλαβαν 
ὅτι κινδύνευαν νὰ πνιγοῦν.  Ὁ 
ἕνας, ποὺ τρόμαξε κι ἦταν φοβι-
τσιάρης, ἔκανε τὴν ἁπλούστερη 
σκέψη: «Εἶναι πολὺ τὸ γάλα καὶ 

βαθὺ τὸ δοχεῖο. Δὲν ὑπάρχει 
περίπτωση νὰ γλιτώσω». Σταύ-
ρωσε τὰ πόδια του κι ἀφέθηκε 
νὰ βυθίζεται, χωρὶς καμμία προ-
σπάθεια. Πνίγηκε καὶ ἄραξε στὸν 
πάτο.  Ὅμως ὁ ἄλλος εἶχε ἄλλη 
φιλοσοφία: «Θὰ παλέψω, εἶπε. 
Θὰ ἀγωνιστῶ. Κι ἂν στὸ τέλος 
χάσω τὴ ζωή μου, θέλω νὰ πέ-
σω ἡρωικὰ μαχόμενος».  Ἄρχισε 
λοιπὸν νὰ χτυπᾷ χέρια καὶ πό-
δια, ἤ, σωστότερα, τὰ τέσσερα 
πόδια του, μὲ ὅση δύναμη εἶχε, 
προσπαθώντας νὰ πηδήξει ἔξω 
καὶ νὰ σωθεῖ. Σὲ λίγο εἶχε σχεδὸν 
ἀποκάμει.  Ἄρχισαν νὰ τὸν ἐγκα-
ταλείπουν οἱ δυνάμεις του, ὅταν 
συνέβη κάτι ἀπροσδόκητο, μὰ 
σωτήριο. Πάτησαν τὰ πίσω του 
πόδια σὲ κάτι στερεό. Τί εἶχε συμ-
βεῖ; Εἶχε πήξει τὸ γάλα ἀπὸ τὸ 
πολὺ κτύπημα;  Ἔβαλε τὰ δυνατά 
του καὶ πήδηξε ἔξω.  Ἔψαξε γύρω 
νὰ δεῖ τὸν σύντροφό του.  Ἀλλὰ 
μάταια. Τὸν πῆραν τὰ δάκρυα, 
γιατὶ εἶχε πνιγεῖ ὁ φίλος του.  
Ἔκλαψε, ἔκλαψε ὥρα πολλή, 
χωρὶς βεβαίως κανένα ἀποτέλε-
σμα.  Ἔπειτα σκέφτηκε:  Ἀνώφελα 
τὰ δάκρυα καὶ οἱ θρῆνοι.  Ἡ ζωὴ 
συνεχίζεται. Στὴ ζωὴ ἐπιβιώνουν 
οἱ ἀγωνιστές.

Ὁ ἀγωνιστὴς βάτραχος μπο-
ρεῖ νὰ γίνει ἕνα σύμβολο γιὰ 
ὅλους μας. Κανένας ἀγώνας δὲν 
πάει χαμένος. Οὔτε γιὰ κεῖνον 
ποὺ πάλεψε, οὔτε γιὰ κείνους 
ποὺ τὸν θαυμάζουν καὶ προσπα-
θοῦν νὰ τὸν μιμηθοῦν. Τό «εὖ 
ἀγωνίζεσθαι» κάνει μεγάλο καλὸ 
σὲ ὅλους μας.

Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ ἔχου-
με ἕνα τρανὸ ὑπόδειγμα.  Ὁ 
ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς μας δὲν 
ἦταν μόνο Θεός.  Ἦταν καὶ 
ἄνθρωπος ἀληθινός. Πολλοὶ συ-
νάνθρωποί του τὸν πολέμησαν. 
Εἶχαν τοὺς λόγους τους.  Ὅμως  
Ἐκεῖνος ἀγωνίστηκε, πάλεψε, κι 
ἂν στὸ τέλος Τὸν βασάνισαν, 
Τὸν σταύρωσαν καὶ Τὸν ἔθα-
ψαν νεκρό,  Ἐκεῖνος τοὺς νίκησε 
ὅλους καὶ θριάμβευσε.

Κάποτε οἱ μαθητές του κου-
ράστηκαν.  Ἔβλεπαν ὅλους νὰ 
Τὸν ἐγκαταλείπουν, κι ἔμειναν 
μόνοι μαζί Του. Τοῦ ἐξέφρασαν 
τὴν ἀπογοήτευσή τους καὶ Τὸν 
ρώτησαν τί νὰ κάνουν.  Ἐκεῖνος 
τοὺς μίλησε μὲ ἀποφασιστικό-
τητα: Μήπως θέλετε κι ἐσεῖς νὰ 
ἀποχωρήσετε; Εἶστε ἐλεύθεροι 
νὰ φύγετε κι ἐσεῖς.  Ἐγὼ καὶ μό-
νος, ὁλομόναχος, θὰ ἀγωνιστῶ. 
Τότε συνῆλθαν οἱ μαθητές. Δὲν 
πᾶμε πουθενά.  Ἔχεις μονάχα  
Ἐσὺ λόγο ποὺ δίνει ζωή. Ποῦ 
ἀλλοῦ νὰ πᾶμε; Τότε ἔμειναν μα-
ζί Του καὶ οἱ δώδεκα.  Ἀργότερα 
ἔφυγαν μακριά Του ὅλοι.  Ὄχι 
μονάχα ὁ  Ἰούδας, καὶ παρὰ λίγο 
ὁ Πέτρος.  Ἂν καὶ τὸ προέβλε-
ψε καὶ τοὺς εἶπε πρὶν τὴ φυγή:  
Ἐγώ, τοὺς εἶπε, πάω νὰ πεθάνω 
ἀγωνιζόμενος.  Ὅλοι ἐσεῖς θὰ μὲ 
ἐγκαταλείψετε, θὰ πᾶτε στὰ σπί-
τια σας καὶ θὰ μὲ ἀφήσετε ὅλοι 
μόνο.  Ἀλλὰ ἐγὼ καὶ τότε δὲν θὰ 
μείνω μόνος, «ὅτι ὁ Πατὴρ μετ’ 
ἐμοῦ ἐστιν».

Ὡς ἀληθινὸς ἄνθρωπος, ὁ 
Κύριός μας λύγισε μόνο γιὰ μιὰ 
στιγμὴ ἐπάνω στὸν Σταυρό. Κρε-
μασμένος πάνω στὸ ξύλο τοῦ 
Σταυροῦ, λύγισε γιὰ μιὰ στιγμὴ 
μονάχα καὶ εἶπε τὸ περίφημο πα-
ράπονό Του: « Ἠλί,  Ἠλί, λαμὰ 
σαβαχθανί» = Θεέ μου, Θεέ μου, 
γιατί μὲ ἐγκατέλειψες;  Ὅμως 
ἀμέσως βροντοφώναξε: «Πατέ-
ρα μου, νὰ γίνει τὸ δικό Σου ἅγιο 
θέλημα, ὄχι τὸ δικό μου».

Τέλος, γιὰ νὰ μᾶς προφυλάξει 
ὅλους ἀπὸ τὸν φόβο, τὸ ἄγχος 
καὶ τὸ σύνδρομο τῆς μοναξιᾶς 
καὶ τῆς ἐγκατάλειψης, ὁ Κύριος 
μᾶς ὑποχέθηκε αὐθεντικά, λίγο 
πρὶν φύγει γιὰ τὰ οὐράνια: «Μεθ’ 
ὑμῶν εἰμι ἕως τῆς συντελείας τῶν 
αἰώνων». Θὰ βρίσκομαι πάντα 
κοντά σας. Δὲν θὰ σᾶς ἐγκαταλεί-
ψω ποτέ. Μόνο νὰ προσέξουμε 
ὅλοι μας. Ποτὲ ἐμεῖς νὰ μὴν Τὸν 
ἐγκαταλείψουμε μόνον.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΙΑΜΝΙΑΔΑΚΗΣ
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Εἰς Μνημόσυνον
Γερόντισσα Ἄννα Τσεκούρα

 Ἡ Γερόντισσα  Ἄννα Τσεκούρα 
ἐκοιμήθη στὶς 22-11-2016. Αὐτὴ 
ἦταν ἡ φυσικὴ κατάληξη μιᾶς ἀσυ-
νήθιστης ἀσκητικῆς ζωῆς καὶ μιᾶς 
ἔντονης πνευματικῆς παρουσίας 
καὶ δράσης, στὸν χῶρο τῆς  Ἐκκλη-
σίας καὶ τῆς κοινωνίας μας. 

 Στὴ Λειβαδιά, τὴν πατρίδα της, 
ἡ μακαριστὴ  Ἄννα γνώρισε τὸν 
πνευματικὸ ἀγῶνα, ἀλλὰ ἡ ὤθη-
ση πρὸς τὰ ὑψηλὰ προέκυψε καὶ 
ἀπὸ ἄλλους χώρους. Στὴν Κατα-
σκήνωση τῆς  Ἁγίας Παρασκευῆς, 
στὰ νεανικά της χρόνια, γνώρισε 
ἀνθρώπους ποὺ τῆς ἔδειξαν καὶ 
μιὰ ἄλλη ὀμορφιά, αὐτὴ τῆς θυσι-
αστικῆς προσφορᾶς. Στὴ δεκαετία 
τοῦ πενῆντα, ἡ μακαριστὴ  Ἄννα 
θωρακίστηκε μὲ τὰ πιὸ μεγάλα 
ἰδανικά. Λαχταροῦσε νὰ ἀφιερώ-
σει τὴ ζωή της στὸν Χριστὸ καὶ τὴν  
Ἐκκλησία Του, καὶ πραγματοποί-
ησε τὸ ἰδανικό της, τελικά, στὰ 
πρόσωπα τῶν παιδιῶν. Δέχθηκε 
κοντά της παιδιὰ ἀναγκεμένα καὶ 
μὲ τὴ συνδρομὴ καὶ δύο-τριῶν 
συνεργάτιδων ἄρχισαν τὸν ἀγῶνα 
ποὺ συνεχίζεται μέχρι σήμερα, μὲ 
πολλὲς συνεργάτιδες. 

Ἡ λειτουργία τοῦ Συλλόγου 
ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ προέκυψε ἀπὸ τὴν 
ἀνάγκη φροντίδας τῶν παιδιῶν, 
στὴ δεκαετία τοῦ ἑξῆντα.  Ἡ μακα-
ριστὴ  Ἄννα πρόσφερε τὴν πατρική 
της κατοικία στὴ Λειβαδιὰ γιὰ τὴ 
στέγαση τῶν παιδιῶν, ἐκεῖ ὅπου 
εἶχε καὶ τὸ  Ἐργαστήριο ραπτικῆς.  
Ἡ μεγάλη, πλέον, οἰκογένεια στε-
γάζεται σὲ ὡραιότατο οἴκημα, ποὺ 
ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ πρώτου. 
Εἶναι εὐλογημένο τὸ σπίτι αὐτό. Τὰ 
παιδιὰ διαπαιδαγωγοῦνται μὲ τὶς 
πνευματικὲς ἀξίες τῆς ἑλληνορθο-
δοξίας μας καὶ μὲ τὰ θετικὰ μέσα 

τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ. Στὸν 
ἀγῶνα αὐτὸν βοήθησε πολὺ ἡ 
Λειβαδιά, ἀλλὰ προσέτρεξαν καὶ 
χιλιάδες ἄλλοι. 

Ἦταν ἁγία γυναίκα ἡ μακαριστὴ  
Ἄννα, καὶ ἡ μορφή της προκα-
λοῦσε τὸν σεβασμό.  Ὑπῆρξε 
πρότυπο ἀγωνίστριας, καὶ ἡ 
μορφὴ της δεσπόζει στὶς καρδιὲς 
ὅσων τὴ γνωρίσαμε.  Ἄνθρωπος 
προσευχῆς καὶ μελέτης, ξεπέρασε 
τὰ ὅρια μιᾶς ὕπαρξης συνηθισμέ-
νης.  Ἡ ἐπιρροὴ  τοῦ Πατερικοῦ 
λόγου ἦταν ἐμφανὴς στὴν κα-
θημερινή της ζωή, καὶ ἡ βιβλικὴ 
προτροπή «εὐχάριστοι γίνεσθε» 
ἦταν τὸ αὐθεντικὸ χαρακτηριστικό 
της.  Ὅλα ἦταν ὡραῖα κοντά της.  
Ἦταν ἡ Μαννούλα τῶν παιδιῶν, 
ἀλλὰ ἐνδόμυχα καὶ τῶν μεγάλων.  
Ὅλοι νιώθαμε ὅτι μπορούσαμε νὰ 
ἀκουμπᾶμε σὲ οἰκεῖο πρόσωπο, σὲ 
ἀγαπητό,  ἔμπειρο καὶ ἁγιασμένο 
ἀπὸ τὴν προσευχὴ καὶ τὸν πνευ-
ματικὸ ἀγῶνα. Τὴ γνωρίσαμε, οἱ 
περισσότεροι, στὴν Κατασκήνωση 
τῆς  Ἀράχωβας, ὅπου το ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ συνεχίζεται μὲ σύγχρονες 
μορφὲς δράσης.

Ἡ ἀπόφαση λειτουργίας αὐτῆς 
τῆς Κατασκήνωσης ἦταν ἡ εὐλογία 
τοῦ Θεοῦ. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ 
ὑπάρξει πιὸ εὐλογημένη καὶ πιὸ 
πετυχημένη μορφὴ ἐπικοινωνίας 
πνευματικῆς ἀπὸ αὐτὴ ποὺ συ-
ναντοῦμε στὴν κατασκήνωση.  Ἡ 
ἀγάπη εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος 
στὸν χῶρο αὐτόν.  Ἡ Γερόντισ-
σα  Ἄννα δίδασκε τὴ θυσιαστικὴ 
ἀγάπη μὲ τὴ δική της ἀγάπη, καὶ 
αὐτὸ συνέβαλλε στὴν πνευματικὴ 
ἀνάπτυξη ὅλων, καὶ κυρίως τῶν 
παιδιῶν.  Ἐπισημαίνουμε ὅτι τὸ 
χρησιμοθηρικὸ πνεῦμα καὶ ὁ ὑλι-

στικὸς χαρακτήρας τῆς ἐποχῆς μας 
ἀμβλύνει τὴν εὐαισθησία τῶν νέ-
ων καὶ περιορίζει τὸν ἐνθουσιασμό 
τους.  Ἀλλά, καθὼς καὶ τὸ παιχνί-
δι ἐκτοπίζεται ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς 
χώρους, ἡ ἀδράνεια γίνεται μόνι-
μη κατάσταση. Τὰ μέσα μαζικῆς 
ἐνημερώσεως, ἀπὸ τὴν πλευρά 
τους, τροφοδοτοῦν μὲ προϊόντα, 
συχνά, ἀμφιβόλου ποιότητας, 
συμβάλλοντας στὴν ἀποδυνά-
μωση τῆς φαντασίας καὶ τῆς δημι-
ουργικότητας καὶ συντελώντας στὴ 
συναισθηματικὴ καὶ πνευματικὴ 
ἀποξήρανση καὶ ἀδιαφορία.  Ἑπο-
μένως, ὁ στόχος τῆς ὁλόπλευρης 
ἀνάπτυξης τῶν παιδιῶν καὶ τῶν 
ἐφήβων παραμένει συχνὰ ἀνεκ-
πλήρωτος. Τὰ παιδιὰ τὸ γνωρίζουν 
καλά, γι’ αὐτὸ καὶ τὰ καλοκαίρια 
ἀνηφορίζουν μὲ λαχτάρα πρὸς τὶς 
ὀμορφιὲς τοῦ Παρνασσοῦ, στὴν 
Κατασκήνωση τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ.  
Ἐκεῖ γνώριζε ἡ  Ἄννα πῶς νὰ καλ-
λιεργεῖ τὴ δημιουργικότητα, ἀπὸ 
τοὺς Πατέρες ποὺ μελετοῦσε καὶ 
τοὺς σύγχρονους Πατέρες ποὺ 
συμβουλευόταν. 

Ἡ διακονία τῶν ἀδελφῶν μας 
καλλιεργεῖ τὴν ἀγάπη, ἔλεγε συχνὰ 
ἡ Μαννούλα, ἡ Γερόντισσα  Ἄννα 
Τσεκούρα.  Ἐμεῖς θυμόμαστε τὸν 
λόγο της καὶ προσανατολιζόμαστε 
πρὸς τὸν λόγο τοῦ Μεγάλου Βα-
σιλείου: « Ὅτι μὲν γὰρ χρὴ ἀγαπᾶν 
ἀκηκόαμεν, πῶς δ’ ἂν τοῦτο κατορ-
θωθείη μαθεῖν ἐπιζητοῦμεν» ( Ὅροι 
κατὰ πλάτος, 2, PG 31, 908B). Γι’ 
αὐτὸ ἐκφράζουμε τὴν εὐγνωμο-
σύνη μας σ’ ἐκείνην, ποὺ τόλμησε 
τὰ δύσκολα, σ’ ἐκείνη ποὺ μᾶς δι-
ακόνησε. Αἰωνία σου ἡ μνήμη Γε-
ρόντισσα  Ἄννα. Πρέσβευε γιὰ μᾶς.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
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Εἰς Μνημόσυνον
Ἄρτεμις Παπαμιχαήλ

Ὁ τραγικὸς θάνατος τῆς νεαρῆς δασκάλας  Ἄρτεμης Παπαμιχαὴλ συγκλόνισε τὸ Πανελλήνιο τὸ καλοκαίρι ποὺ πέρασε.  Ἡ 29χρονη  
Ἄρτεμις καταγόταν ἀπὸ τὴ Λάρνακα τῆς Κύπρου, καὶ εἶχε ἐγκατασταθεῖ τὸ 2015 μὲ τὴν οἰκογένειά της στὰ Χανιά, ὅπου κατὰ τὸ 
παρελθὸν σχολικὸ ἔτος ὑπηρέτησε ὡς δασκάλα στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Πλατάνου στὴν Κίσσαμο. Βρῆκε τραγικὸ θάνατο τὸ μεση-
μέρι τῆς Δευτέρας, 25  Ἰουλίου 2016, κοντὰ στὸ γνωστὸ θέρετρο Σαμονὶ στὶς Γαλλικὲς  Ἄλπεις, ὅπου εἶχε μεταβεῖ γιὰ διακοπὲς μὲ 
στενή της φίλη μετὰ τὸ τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς. Κατὰ τὴ διάρκεια ἀναρρίχησης (ἡ νεαρὴ  Ἄρτεμις ἦταν ἔμπειρη ὀρειβάτης καὶ 
λάτρης τῆς ὀρειβασίας), λύθηκε τὸ σχοινὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἦταν δεμένη, καὶ γκρεμίσθηκε στὸ κενὸ ἀπὸ ὕψος 400 μέτρων, βρίσκοντας 
ἀκαριαῖο θάνατο.

Θὰ μποροῦσα νὰ μιλάω 
πολλὲς ὧρες γιὰ τὴν  Ἄρτεμη.

Ἀπρίλιος 2008. Σχολὴ  Ἀναρ-
ρίχησης, ἀρχαρίων.  Ἐκεῖ γνω-
ριστήκαμε.  Ἡ  Ἄρτεμις εἶχε ἤδη 
ξεκινήσει νὰ σκαρφαλώνει.

Ἰούνιος 2016, στὴν  Ἀθήνα. 
Περάσαμε τόσο ὡραῖα... Πρώ-
τη φορὰ ἔκατσε τόσο πολὺ στὴν  
Ἀθήνα.  Ἤθελε νὰ δεῖ ὅσο πε-

ρισσότερους φίλους μποροῦσε. 
Σὰν νὰ ἤθελε νὰ μᾶς χαιρετήσει. 

Ἀρτεμάκι μου, εἶμαι πολὺ 
τυχερὴ ποὺ ἤμουν φίλη σου...

Ἡ  Ἄρτεμις ἦταν τὸ καλύτερό 
μας παιδί. Μεγάλωσε μὲ ἀρχὲς 
καὶ δὲν στενοχωροῦσε ποτὲ κα-
νέναν. Γλυκιά, εὐγενική, καλό-
καρδη, πρόθυμη νὰ βοηθήσει, 
σεβόταν ὅλο τὸν κόσμο, πάντα 

χαρούμενη, καὶ πάντα φόραγε 
πολύχρωμα ροῦχα.

Στὸν Παράδεισο ἔλειπε ἕνας 
ἄγγελος, κι ἔτσι ὁ Θεὸς ἀποφά-
σισε νὰ τὴν πάρει. Τώρα θὰ εἶναι 
στὶς πιὸ ψηλὲς καὶ ὄμορφες κο-
ρυφές, ποὺ τόσο ἀγάπησε.

Σ’ εὐχαριστῶ, φίλη μου, γιὰ 
ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια.

ΑΓΑΘΗ ΧΧΧ

Ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τῆς  
Ἄρτεμης Παπαμιχαήλ:

2008 «Διάλεξα τὸ ἐπάγγελμα 
τῆς δασκάλας, γιατὶ μοῦ ἀρέσει νὰ 
εἶμαι κοντὰ στὰ παιδάκια, παρὰ 
νὰ κάθομαι σὲ ἕνα γραφεῖο ὅλη 
μέρα. Σοῦ δίνεται ἡ δυνατότητα 
νὰ βοηθήσεις στὴ διαμόρφωση 
τοῦ καλύτερου ἑαυτοῦ τῶν παι-
διῶν, στὴ δημιουργία κριτικῆς 
σκέψης, στὸ νὰ διευρύνουν τὴ 
φαντασία τους καὶ τὴ δημιουρ-
γικότητά τους καὶ νὰ λύνουν τὰ 
καθημερινά τους προβλήματα. 
Καὶ ὅλ’ αὐτὰ σὲ ἕνα πνεῦμα συ-
νεργασίας καὶ ὁμαδικότητας. Μὲ 
αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ μάθουν βα-
σικὲς κοινωνικὲς δεξιότητες καὶ 
πῶς νὰ συνεργάζονται μὲ ἄλλους, 
γιὰ νὰ ἐκτελέσουν μιὰ ἐργασία.  
Ἕνας δάσκαλος πρέπει νὰ ἀγαπᾷ 
τὰ παιδιά, νὰ ἔχει φαντασία, δη-
μιουργικότητα, φαντασία, νὰ εἶναι 
φιλικός, καλὸς ἀκροατής, νὰ εἶναι 

ὀργανωμένος, ὑπομονετικὸς καὶ 
νὰ ἔχει γενικὲς γνώσεις».

2009 «Θεούλη μου, εὐχα-
ριστῶ γιὰ ὅλα. Βοήθα με νὰ εἶμαι 
χαρούμενη. Συγχώρα με, Θεούλη 
μου».

2012 «Στὸν κόσμο ὑπάρ-
χουν τόσα παιδιὰ ποὺ πεινᾶνε 
καὶ πονᾶνε· αὐτὰ πρέπει νὰ μᾶς 
προβληματίζουν.  Ἃς γίνει λοιπὸν 
στόχος μου τὸ χαμόγελο τοῦ παι-
διοῦ». 

« Ἡ ἐκδίκηση εἶναι ἡ εὐτυχία 
τῆς στιγμῆς.  Ἡ παντοτινὴ εὐτυχία 
εἶναι στὴ συγνώμη».

« Ἃν οἱ μέρες σᾶς φαίνονται 
φτωχές, μὴν τὶς κατηγορεῖτε... 
Κατηγορῆστε τὸν ἑαυτό σας, ποὺ 
δὲν εἶστε ἀρκετὰ καλὸς ποιητής, 
γιὰ νὰ ἀνακαλύψετε τὰ πλούτη 
τους».

2013 «Θεούλη μου, βοήθη-

σέ με νὰ εἶμαι δυνατή, ταπεινή. 
Δίνε μου δύναμη. Σ’ εὐχαριστῶ 
γιὰ ὅλα».

«Εἶναι γιὰ ὅλους πολύτιμο! 
Χωρὶς αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει 
οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε ζῷο, οὔτε 
φυτό. Τί εἶναι;  Ἡ Βοήθεια. Πή-
γαινε ἐκεῖ ποὺ τὴ βρίσκεις, καὶ θὰ 
βρεῖς θησαυρό».

«Τὸ μονοπάτι τοῦ  Ἀμπε-
λοφύλακα, Μετέωρα. Πέφτανε 
πέτρες δεξιὰ κι ἀριστερά, κι ἡ 
ἀναπνοή μου κόπηκε, μὰ ἔπρε-
πε τὶς σκέψεις ἔξω νὰ κλείσω καὶ 
νὰ ἐπικεντρωθῶ σ’ ἕνα καὶ μόνο 
στόχο: Πιὸ πάνω νὰ καταφέρω νὰ 
πάω καὶ νὰ ἐπιβιώσω...».

« Ἄχ, τὰ μικρούλια μου, τὰ 
ἀγαπῶ τόσο πολύ· κάθε ἀπό-
γευμα, ὅταν τὰ σκέφτομαι, θέλω 
νὰ τοὺς ἑτοιμάσω πολλὰ ὡραῖα 
πράγματα, ἂν καὶ μερικὲς φορὲς 
δὲν μοῦ φτάνει ὁ χρόνος».38
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Εἰς Μνημόσυνον
Ἠσαΐας Γιαβρόγλου

Πέρασαν τρία χρόνια ποὺ ἔφυ-
γες. Λὲς καὶ ἦταν χθές. Στὸ τελευταῖο 
ταξίδι σὲ συνόδευσαν ὅλοι ὅσοι σὲ 
ἀγαποῦσαν.  Ἐπικήδειο εἶπαν λίγοι. 
Οἱ ἄλλοι εὐεργετηθέντες, συνάδελ-
φοι, συνεργάτες, φίλοι, σιωπήσα-
με.  Ἴσως σκέφτηκα, δὲν ἔπαιρνε ὁ 
χρόνος. Ξεφύλλιζα κάθε μῆνα τὰ 
περιοδικά, μήπως κάτι γραφεῖ γιὰ 
σένα. Πάλι σιωπή. Τὸ εἶχα σὰν φόρο 
τιμῆς στὴ μνήμη σου νὰ γράψω λίγα 
λόγια γιὰ τὸν  Ἠσαΐα Γιαβρόγλου. 

Γεννήθηκες πρὶν 65 χρόνια 
στὴ Νέα  Ἰωνία  Ἀττικῆς ἀπὸ γονεῖς 
εὐσεβεῖς, Καππαδόκες, σωστοὺς 
ἄρχοντες. Σᾶς πλούτισαν μαζὶ μὲ 
τὴν ἀδελφή σου μὲ ἀξίες πνευμα-
τικές, ἠθικές. Καμάρωναν γιὰ τὴν 
πρόοδό σας σὲ κάθε ὁρκωμοσία 
τῶν πτυχίων σας.  Ἡ μητέρα σου ἡ  
Ἀθηνᾶ εἶχε ἔννοια.

– Διάβασε,  Ἠσαΐα, ἀσχολεῖσαι 
πολὺ μὲ τὶς  Ὁμάδες, τὰ Κατηχητικά, 
ὁμιλίες, κατασκηνώσεις.

Κι ἐσὺ ἀπαντοῦσες χαμογελώ-
ντας:

– Μητέρα, ἤδη παίρνω καὶ τὸ 
πτυχίο τοῦ Παντείου Πανεπιστημί-
ου, ἀφοῦ εἶχα πάρει τὸ πτυχίο τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστη-
μίου  Ἀθηνῶν.

Καμάρωνε αὐτὴ καὶ γελοῦσε 
ἱκανοποιημένη.

Ἀγαποῦσες τὴν οἰκογένεια τῆς 
ἀδελφῆς σου, αἰσθανόσουν πολὺ 
ὑπερήφανος γιὰ τὰ ἀνήψια σου. 
Δικηγόροι, σὰν τὸν πατέρα τους, 
ἔλεγες. Σπούδασαν σὲ καταξιωμένα 
Πανεπιστήμια στὸ  Ἐξωτερικό, καὶ ἡ 
ἀνεψιά σου (ἰδιαίτερη ἀδυναμία γιὰ 
σένα) πτυχιοῦχος Πληροφορικῆς 
στὴν  Ἀθήνα. Τοὺς ἀγαποῦσες μὲ ξε-
χωριστὸ τρόπο, ὅπως ἐσὺ ἔνιωθες.  
Ἡ ἀδελφή σου ἐνδιαφερόταν καὶ 

φρόντιζε πάντα γιὰ τὶς καθημερινές 
σου ἀνάγκες, καὶ ἰδιαίτερα τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς σου, 
μέχρι καὶ γιὰ τὴν ἐπιμέλεια στοὺς 
καλύτερους ἰατροὺς γιὰ τὴν πορεία 
τῆς ἀσθένειάς σου.

Ἐργάσθηκες σχεδὸν πενῆντα 
χρόνια στὸ ἐργοστάσιο τῆς «Ζωῆς».  
Ἀκούραστος ἐργάτης. « Ὅλα γιὰ τὴ 
δόξα τοῦ Θεοῦ», μᾶς ἔλεγες. Γιὰ σέ-
να, ἡ  Ἀδελφότης Θεολόγων « Ἡ 
Ζωή» ἦταν ἡ ζωή σου. Συνεργάσθη-
κες, ἐργάσθηκες μὲ πολλοὺς ἀδελ-
φούς, ὅπως τοὺς ἀποκαλοῦσες. Μὲ 
πόσο καμάρι μᾶς ἔδειξες στὸ ἐργο-
στάσιο ὅλους τοὺς ὀρόφους, ὅλα 
τὰ μηχανήματα. Δὲν μπορῶ, ἔλε-
γες, κάθε μέρα ἔρχομαι, γιατὶ εἶναι 
τὸ δεύτερο σπίτι μου.  Ἱπποκράτους 
189. Στὸ μηχάνημα αὐτὸ τυπώναμε 
τὰ περιοδικὰ Ζωή, Ζωὴ τοῦ Παιδιοῦ,  
Ὁ Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος, βιβλία, 
καὶ στὸ μηχάνημα αὐτὸ τὴν  Ἁγία 
Γραφή, τὸ Βιβλίο τῶν βιβλίων. Μιὰ 
μελαγχολία ζωγραφιζόταν στὸ πρό-
σωπό σου γιὰ παλιὲς θύμησες.

Εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ σὲ γνωρίσου-
με στὸν στρατό, ὁ σύζυγός μου κι 
ἐγώ. Φιλία, ἀδελφικὴ ἀγάπη μᾶς 
ἔνωσε.  Ἔγινες νουνός –πνευματικὸς 
πατέρας– τοῦ γιοῦ μας.  Ἀπὸ μικρὸ 
τὸν εἶχες ὑπὸ τὴν προστασία σου.  
Ἤσουν γιὰ μᾶς φίλος, συγγενὴς ἀγα-
πημένος στὶς χαρὲς καὶ στὶς λύπες 
τῆς οἰκογενειακῆς μας ζωῆς. Δὲν 
ξεχνῶ τὴ στιγμὴ ποὺ μοῦ πρωτο-
μίλησες γιὰ τοὺς Κύκλους Μητέρων 
(καὶ μὲ ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ ἔχω δύο 
κύκλους στὰ Μεσόγεια  Ἀττικῆς), 
γιὰ Κατηχητικά,  Ὁμάδες νέων, Κα-
τασκηνώσεις Παρνασσοῦ, Βραώνας, 
ὅπου πῆγαν τὰ παιδιά μου καὶ θὰ 
συνεχίσουν, εὐελπιστῶ, τὰ πέντε 
ἐγγόνια μου.

Τὰ χέρια σου γεμάτα, νὰ δίνεις, 
μόνο νὰ δίνεις, σὲ ὅσους εἶχαν καὶ 
δὲν εἶχαν ἀνάγκη.  Ἔδινες χωρὶς 
ἐπιστροφή.  Ἱεραπόστολος ἀγάπης.  
Ὄργωνες ὅλη τὴν  Ἑλλάδα, Πελο-
πόννησο,  Ἤπειρο, Θράκη. Πλημ-
μύριζαν οἱ αἴθουσες ἀπὸ κόσμο 
σὲ κάθε ὁμιλία σου, καὶ μὲ ἀγωνία 
περίμεναν τὸν ἑπόμενο ἐρχομό σου.

Τὰ τελευταῖα χρόνια λίγοι κα-
τάλαβαν ὅτι ἡ ὑγεία σου ἄρχισε νὰ 
κλονίζεται.  Ὕπουλη ἀσθένεια τό  
« Ἀλτσχάιμερ». Δὲν φαίνεται. Λίγοι 
τὸ νιώθουν, κοντινοί σου ἄνθρωποι. 
Γι’ αὐτὸ πολλοὶ ἔβλεπαν περίεργα 
τὴν ἀλλαγὴ τῆς συμπεριφορᾶς σου, 
δὲν ἀφουγκράσθηκαν τίποτα.  Ἂν 
ἤσουν σήμερα στὴ γῆ, θὰ ἀπα-
ντοῦσες μὲ τὸ χαμόγελό σου.

Ὁ Θεὸς βλέπει. Τὸν λάτρευες 
τὸν Θεό. Πόσες φορὲς στὸν Λουτρό-
πυργο (τὸ ἐξοχικὸ σπιτάκι) σ’ ἔβλε-
πα σὲ μιὰ γωνιὰ νὰ προσεύχεσαι. 
Κάτω ἀπὸ τὴν ἐλιά, στὸ τσιμεντένιο 
πεζούλι, νὰ μᾶς λύνεις πνευματικὲς 
καὶ θεολογικὲς ἀπορίες.  Ἀγαπημέ-
νος σου τόπος ὁ Λουτρόπυργος.  
Ἔκανες ὄνειρα –  Ἐδῶ θὰ ἔρχονται 
τὰ ὁμαδόπουλα, θὰ κάνουμε σκη-
νές, θὰ ἔρχονται οἱ «Κυρίες τοῦ 
Παρνασσοῦ», οἱ «Κυρίες τῆς Βραώ-
νας», οἱ  Ἀδελφοὶ τῆς  Ἀδελφότητας.  
Ἀνεκπλήρωτα ὄνειρα, γιατὶ ἔφυγες 
νωρίς.  Ἴσως ὁ Κύριος ἔκρινε τὴν πα-
ρουσία σου κοντά του ἀπαραίτητη.

Εἶμαι σίγουρη ὅμως ὅτι ὁ  Ἄγγε-
λος ποὺ παρέδωσε τὴν ψυχή σου 
στὸν Κύριο παρέδωσε καὶ τὰ γεμάτα 
χέρια σου σὲ ὅσους εὐεργέτησες. 
Θὰ σὲ θυμόμαστε πάντα.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀγαπητέ 
μας  Ἠσαΐα.

ΑΝΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΛΤΗ
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«Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου» 
ἢ τῷ ἑαυτῷ μου;
Ἡ ψαλτικὴ τέχνη 
ὡς διακονία καὶ 
χάρισμα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», 2015, 
14Χ21, 314 σελ.

Ὁ συγγραφέας θίγει τὸ θέ-
μα τῆς ἱεροψαλτικῆς τέχνης στὶς 
μέρες μας καὶ προσπαθεῖ νὰ 
ὑποδείξει διορθώσεις στὰ ἀτο-
πήματα καὶ τὶς ὑπερβολὲς ποὺ 
γίνονται. Τὸ βιβλίο διαβάζεται 
εὔκολα, καὶ ὁ ἀναγνώστης μα-
θαίνει ἀρκετά, χωρὶς νὰ κουρά-
ζεται, δεδομένου ὅτι τὸ προσω-
πικὸ στοιχεῖο εἶναι ἔντονο.  Ἡ 
ἀγανάκτηση τοῦ συγγραφέα 
γιὰ τὰ ὅσα ὑπερβολικὰ συμβαί-
νουν στὶς ἐκκλησίες μας σήμερα 
προσδίδει στὸ βιβλίο ἕναν ἀέρα 
εἰλικρίνειας, ποὺ καθιστᾷ τὸ βι-
βλίο ἰδιαίτερα ἐποικοδομητικό. 
Μὲ λίγα λόγια, ὁ συγγραφέας 
κατορθώνει –παραθέτοντας καὶ 
τὶς γνῶμες καὶ ἄλλων ἐκκλησι-
αστικῶν πατέρων– νὰ ἐκφράσει 
αὐτὸ ποὺ ὁ μέσος ἄνθρωπος 
τῶν ἡμερῶν μας αἰσθάνεται ὅτι 
εἶναι ἀληθινό.

«Φοβᾶμαι ὅτι κάποτε οἱ 
ἐκκλησίες μας θὰ μείνουν ἄδει-
ες.  Ὄχι βέβαια γιατὶ φταίει ἡ λα-
τρεία, ἀλλὰ ἡ ἀδιακρισία μας καὶ 
ὁ αὐτισμός μας. Ψάλλουμε γιὰ 
τὸν ἑαυτό μας...

... Θὰ τὸ τονίσω γιὰ μία ἀκόμη 

φορά: Οἱ καιροὶ ἔχουν ἀλλάξει. 
Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μπεῖ στὸ 
κυνηγητὸ τοῦ χρόνου. Παλιά, 
οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦσαν στὴν 
ἀγροτικὴ κοινωνία κινοῦνταν 
σὲ ἀργοὺς ρυθμούς, δὲν κρα-
τοῦσαν ρολόι στὸ χέρι. Δὲν εἶχαν 
τὸ ἄγχος τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώ-
που. Σήμερα ἀκόμη καὶ τὰ μικρὰ 
παιδιὰ ἔχουν πλῆρες ὡράριο: 
σχολεῖο, φροντιστήριο, μουσι-
κή, ἀθλητισμό, ξένες γλῶσσες... 
Δὲν ὑπάρχει κενὸς χρόνος. Δὲν 
ὑποστηρίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι καλὸ ἢ 
κακό, οὔτε ἔχω τὴν ψευδαίσθηση 
ὅτι παλιὰ ἦταν καλύτερα.  Ἁπλῶς 
περιγράφω τὴν πραγματικότητα 
τοῦ σήμερα.  Ἃν δὲν γνωρίζουμε 
τὴν κατάσταση, δὲν μποροῦμε νὰ 
ἀσκήσουμε σοβαρὴ ποιμαντική. 
Χρειάζεται λοιπὸν νὰ κάνουμε 
μιὰ χαρτογράφηση, μιὰ ἀναγνώ-
ριση ἐδάφους. Δὲν μποροῦμε νὰ 
μιλᾶμε στὸν ἄνθρωπο τοῦ σήμε-
ρα μὲ ὅρους ἀγροτικῆς κοινωνίας. 
Τελικά, δὲν μποροῦμε νὰ ζοῦμε 
στὸν κόσμο μας καὶ νὰ μιλᾶμε σὲ 
ἄλλη συχνότητα» (σελ. 136).

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση

K

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: ERBKGRAA40
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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. 

868

KΛEIΣTO ENTYΠO - AP. A∆EIAΣ 868 - KΩ∆IKOΣ 015475
Xριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016, Τεύχος 118

Tεύχος 118 • Tιµή τεύχους: 3,5€

868

KΛEIΣTO ENTYΠO - AP. A∆EIAΣ 868 - KΩ∆IKOΣ 015475
Xριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016, Τεύχος 118

Ἀξίζει νά διαβάζετε



K

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7

1754

«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»


