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Ἡ ἐμπειρία τοῦ νὰ εἶσαι μητέρα

Ἡ μητρότητα δὲν εἶναι ἁπλῶς μιὰ δυνατὴ ἐμπει-
ρία καὶ μιὰ εὐλογημένη ἐπιλογὴ βίου. Εἶναι 
δρόμος σωτηρίας! Στὰ προαπαιτούμενα τοῦ 

ρόλου τῆς μητέρας βρίσκει κανεὶς ὅλα τὰ θεμελιώδη 
στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, καὶ μάλιστα στὸν 
ὑπέρτατο βαθμό! Τὴν ἀνιδιοτελῆ καὶ θυσιαστικὴ 
ἀγάπη, τὴν ἰώβεια ὑπομονή, τὴν ἐπιείκεια καὶ τὴ 
συγχωρητικότητα, τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα, τὴν 
ταπείνωση, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνδρεία.  Ἂν ζήσεις, λοι-
πόν, τὴ μητρότητα μὲ τὸν τρόπο ποὺ αὐτὴ ἀπαιτεῖ, 
αὐτὴ εἶναι ὄντως δρόμος σωτηρίας!

Ὅταν εἰσβάλουν τὰ παιδιὰ στὴ ζωή σου, χρειά-
ζεσαι πολὺ μεγάλες δόσεις ἀπ’ ὅλες αὐτὲς τὶς βα-
σικὲς χριστιανικὲς ἀρετὲς ποὺ ἀναφέραμε, γιὰ νὰ 
σταθεῖς στοιχειωδῶς. Οἱ ρηχὲς καὶ γλυκανάλατες 
συμβουλὲς τοῦ συρμοῦ ἀποδεικνύονται ἀνεπαρ-
κεῖς καὶ ἀπατηλές. Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλες τὶς μητέρες, 
χριστιανὲς καὶ μή.  Ἁπλῶς, οἱ χριστιανὲς ἔχουν ἤδη 
στὸν ἀξιακό τους προσανατολισμὸ αὐτὲς τὶς ἀρετές. 
Κάποιες γυναῖκες ὅμως τὶς ἀνακαλύπτουν στὴν πο-
ρεία τῆς μητρότητας, καὶ μπορεῖ νὰ τὶς φθάσουν καὶ 
πιὸ ψηλά ἀπὸ κάποιες ποὺ δηλώνουν «χριστιανές».  
Ἄλλες, πάλι, δὲν τὶς ἀνακαλύπτουν δυστυχῶς ποτέ, 
ἢ δοκιμάζουν κάποια στιγμὴ τὴν ἔλλειψή τους μέσα 
ἀπὸ σοβαρὲς ἀποτυχίες καὶ ματαιώσεις.

Ἡ ἐμπειρία τοῦ νὰ εἶσαι μητέρα ἀπαιτεῖ τὴ μερικὴ 
ἢ καὶ ὁλικὴ παραίτηση –τοὐλάχιστον κατὰ τὰ πρῶτα 
χρόνια τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν– ἀπὸ πολλὰ πράγματα 
ποὺ μέχρι πρὶν λίγο κατεῖχαν μιὰ σημαντικὴ θέση 
στὴ ζωή σου: τὴ φιλομάθεια καὶ τὴ μόρφωση, τὴν 
ἐπαγγελματικὴ φιλοδοξία, τὴ φροντίδα γιὰ τὴν ἐξω-
τερικὴ ἐμφάνιση, τὴν ψυχαγωγία καὶ τὴν κοινωνικὴ 
ζωή.  Ὅλα αὐτὰ καλεῖσαι σὲ μεγάλο βαθμὸ νὰ τὰ 
βάλεις στὴν ἄκρη. Στὴν οὐσία, καλεῖσαι νὰ βάλεις 

στὴν ἄκρη τὸν ἴδιο σου τὸν ἑαυτό. Ξαφνικὰ κάποιο 
πλάσμα ἐξαρτᾶται ἀπόλυτα ἀπὸ σένα, σὲ χρειάζεται 
συνεχῶς καὶ πιεστικὰ μὲ ποικίλους τρόπους, ἐξα-
ντλεῖ τὴν ἐνέργειά σου, δοκιμάζει τὰ ὅριά σου, σὲ 
καλεῖ νὰ εἶσαι δίπλα του, γιὰ νὰ γνωρίσει τὴ ζωή. 
Καὶ ποῦ χρόνος γιὰ ὅλα τ’ ἄλλα;  Ἂν δουλεύεις, 
γίνεσαι αὐτὸ ποὺ λέμε κομμάτια.  Ἀλλὰ κι ἂν δὲν 
δουλεύεις, πάλι τρέχεις καὶ δὲν φτάνεις.  Ἡ ἐπαγ-
γελματικὴ φιλοδοξία περιορίζεται, ἡ φροντίδα γιὰ 
τὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση ἐξαντλεῖται στὰ ἐντελῶς 
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στοιχειώδη, ἡ ψυχαγωγία καὶ ἡ κοινωνικὴ ζωὴ γί-
νεται μιὰ πολυτέλεια ποὺ ἀρχίζεις νὰ νοσταλγεῖς.

Κι ὅμως, παρὰ τὸ βίαιο αὐτὸ ἄδεισμα ἀπ’ ὅλα 
ὅσα σὲ ἱκανοποιοῦσαν παλαιότερα, αἰσθάνεσαι μιὰ 
ἀπίστευτη πληρότητα! Μυστήριο μέγα! Εἶναι μιὰ 
ἐκδοχὴ αὐτῆς τῆς παράδοξης ἀλήθειας ποὺ διδά-
σκει ὁ Χριστός: « Ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ αὐτήν, 
ζωογονήσει αὐτήν» (Λουκ., ιζ΄ 33).

Ὅποιος δὲν χάσει τὴ ζωή του, δὲν θὰ τὴ βρεῖ.  
Ὅταν λέμε νὰ χάσει τὴ ζωή του, βέβαια, δὲν ἐννο-
οῦμε νὰ τὴν περιφρονήσει, νὰ τὴν ὑποβαθμίσει, νὰ 
τὴ σπαταλήσει ἄσκοπα, ἀλλὰ νὰ τὴν ἐκδαπανήσει, 
προσφέροντάς την σὲ κάποιους καὶ σὲ Κάποιον.  
Ὑπάρχει ὁπωσδήποτε τίμημα, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ μιὰ 
βαθύτατη ἱκανοποίηση, ποὺ δὲν ἀνταλλάσσεται μὲ 
τίποτε ἄλλο στὸν κόσμο!

Θυμᾶμαι ἕνα ποίημα τῆς μητέρας μου, ποὺ ἴσως 
κάποιοι μεγαλύτεροι τὴν γνωρίζετε μὲ τὸ ψευδώ-
νυμο «Ρόδη  Ἑρμᾶ», ἀπὸ τὰ πρῶτα τεύχη τῆς Ζωῆς 
τοῦ Παιδιοῦ. Θὰ ἤθελα νὰ τὸ μοιραστῶ μαζί σας, 
ὡς φόρο τιμῆς στὴ μνήμη της. Τὸ θέμα τοῦ ποιήμα-
τος εἶναι ἀπόλυτα βιωμένο, γιατὶ ἡ μαννούλα μου 
ὑπῆρξε ἕνα πρόσωπο πολὺ μεγάλης ἀγάπης, ὄχι 
μόνο γιὰ μένα, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλοὺς ἄλλους, ποὺ 
δὲν ἦταν βιολογικά της παιδιά.

«Μιὰ μέρα θὰ γενεῖς καὶ σύ
Ἀννούλα καὶ Μιράντα καὶ Χρυσῆ
Μαννούλα...
Θἄχεις δυὸ χέρια νὰ σκορπᾷς
καὶ μιὰ καρδιὰ γιὰ ν’ ἀγαπᾷς
Γιὰ νὰ σκορπᾷς καὶ ν’ ἀγαπᾷς.

Θὰ σὲ μαδοῦν ρόγα μὲ ρόγα
ἐτοῦτοι οἱ φίλοι.
Ρόγα μὲ ρόγα σὰν τσαμπὶ
μ’ ἀτέλειωτο σταφύλι
θὰ σὲ μαδοῦνε 
οἱ μικροί σου Χερουβείμ.
Καὶ σὺ θὰ δίνεις καὶ θὰ δίνεις
καὶ θὰ δίνεις,
ἔστω κι ἂν τσάμπουρο ἀδειανὸ
στὸ τέλος μείνεις.

Κι ὅσο θὰ δίνεις κι ὅσο θὰ σκορπᾷς
τόσο θὰ ζῇς
Αἷμα θὰ γίνεις στὸ δικό τους αἷμα
καὶ θὰ κυλᾷς,
αἰώνια θὰ κυλᾷς,
στῶν Χερουβεὶμ τὸ αἷμα.
Κι ἔτσι θὰ μείνεις νέα κι ὄμορφη
κι ἀγέραστη.

Θἆσαι ἕνα πλάσμα ξέχωρο στὴ φύση
Μιὰ Παναγιὰ στὴ γῆ,
ζωὴ ποὺ θὰ κερνᾷς
στῆς μητρικῆς χαρᾶς σου τὸ μεθύσι.

Μιὰ μέρα ποὺ θὰ γίνεις, ναὶ καὶ σύ
Ἀννούλα καὶ Μιράντα καὶ Χρυσῆ
Μαννούλα
Καὶ δυὸ χεράκια, δυὸ χειλάκια παιδικὰ
θὰ σοῦ ζητοῦν κι ὅσα δὲν ἔχεις
κι ὅσα δανεικά».

Τί κι ἂν ζοῦμε, λοιπόν, σὲ μιά «ἀνοιχτὴ κοινω-
νία», ὅπου ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ἐξωφρενικὲς ἀπόψεις 
κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, καὶ μάλιστα προβάλλουν 
ὡς βούληση τῆς ἐπίσημης Πολιτείας; Τί κι ἂν κα-
λούμαστε ἢ προκαλούμαστε νὰ πάρουμε θέση ὡς 

ὑπεύθυνοι πολῖτες καὶ ὡς Χριστιανοί;  Ἂς μὴ φοβη-
θοῦμε! Αὐτὸ ποὺ ἔχει τελικὰ τὴ μεγαλύτερη ἀξία 
εἶναι νὰ ζήσουμε στὴν πράξη τὸ χριστιανικὸ βίωμα 
μέσα στὴν οἰκογένεια, γνήσια καὶ ἰσορροπημένα, μὲ 
ἀγάπη πρὸς ὅλους, χωρὶς μισαλλοδοξία καὶ φανα-
τισμό, ἀλλὰ ταὐτόχρονα χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ 
ἀποκλίσεις ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ αὐτὴ 
εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση σὲ κάθε διαστρέβλωση 
καὶ σὲ κάθε προπαγάνδα. 

Αὐτὸ καλοῦνται νὰ πράξουν καὶ οἱ σημερινὲς 
μητέρες, ποὺ κρατοῦν στὰ χέρια τους τὸ μέλλον τῆς 
πατρίδας. Αὐτὴ ἂς εἶναι καὶ ἡ εὐχή μας γιὰ τὴ Γιορτὴ 
τῆς Μητέρας. Κι ἡ Παναγιὰ ἀπὸ ψηλὰ ἂς εἶναι μαζί 
μας κάθε στιγμή!

ΧΡΥΣΗ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥ
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Φύτευες στὴν πέτρα τὸ κουκούτσι
καὶ ξαγρυπνοῦσες
μὲ τὴ χούφτα στὴν Πίστη,
νὰ ξεμυτίσει τὸ βλαστάρι·

κι ὕστερα ἔβανες φραγμὸ 
μὲ τὶς ὁρμήνιες σου, ὁλόγυρα
στὸ ντελικάτο βλάστημα.

Πάν’ ἀπ’ τὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ,
πλατιὰ φτερούγα, ἄσειστη,
καλὲ πατέρα...

Ἔμπαινες κι ἔκλεινε ἡ πόρτα
στὴν ταραχὴ καὶ στὸν ἄνεμο·
κι ὅλα ἀπαγκιάζανε...

Πῶς γύρευες, θυμᾶμαι,
μέσα στὰ μάτια μας νά ’βρεις 
κατὰ ποῦ θὰ τραβήξουμε·

κι ἦταν πάντα μιὰ ἔγνοια
ποὺ ταξίδευε πάνω στὸ μέτωπό σου,
ἀφήνοντας πίσω της μιὰ χαρακιά...

Πλατιὰ φτερούγα στάθηκες
πάν’ ἀπ’ τὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ,
καλὲ πατέρα...

* Ἀφιέρωμα στὸν Παγκόσμιο ἑορτασμό του  
(15  Ἰουνίου)

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Καλὲ πατέρα*
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Εἶπαν πὼς ὁ κόσμος μας 
ἄλλαξε, χάλασε.  Ἄλλα-
ξαν οἱ κοινωνίες μας, 

ἄλλαξαν οἱ ἄνθρωποι, ἄλλαξε 
ἡ οἰκογένεια.  Ἡ ἑλληνικὴ οἰκο-
γένεια εἶπαν πὼς περνᾷ κρίση, 
ἡ ὁποία μάλιστα ἀναμένεται νὰ 
ἐπιδεινωθεῖ. 

Ἀγωνία, ἀνησυχία παντοῦ. 
Θὰ φυλάξουμε ὅ,τι ἀκριβὸ καὶ 
πολύτιμο ἔχουμε, ἢ θὰ τὰ δώ-
σουμε, θὰ τὰ πουλήσουμε ὅλα; 
Τοὺς θησαυροὺς τῆς βαριᾶς 
κληρονομιᾶς μας ποιὰ χέρια 
δυνατὰ σφικτὰ θὰ κρατήσουν; 
Ποιὰ χέρια θὰ ἔχουν τὴ δύναμη 
ἀλώβητη τὴν ψυχὴ τῆς ἑλληνικῆς 
οἰκογένειας νὰ φυλάξουν; Ποιὰ 
χέρια ἱκανὰ τὶς αἰώνιες ἀξίες μας 
νὰ προστατεύσουν;

Μὰ ποιὰ ἄλλα; Τὰ χέρια της! 
Τὰ δυό της χέρια! Τὰ χέρια ποὺ 
τῆς τἄδωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ πλάθει 
τὴ ζωὴ ὅπως  Ἐκεῖνος ἔπλασε τὴ 
δική μας μέσα στὰ δικά Του τὰ 
θεϊκά.

Τὰ χέρια τῆς  Ἑλληνίδας γυ-
ναίκας, τῆς  Ἑλληνίδας Μάννας, 
ποὺ τὰ εὐλόγησε ὁ Θεός, γιὰ νὰ 
δημιουργεῖ μὲ τ’ ἀγαθὰ τῆς γῆς 

τὸ περιβάλλον τῆς εὐτυχίας. Τὰ 
χέρια τὰ δουλεμένα, ποὺ χτίζουν 
τὴν εὐτυχία τοῦ σπιτιοῦ καὶ τῆς 
οἰκογένειας.

Αὐτὰ τὰ χέρια της ὑπομονῆς· 
τὰ χέρια καὶ τὰ δάκτυλα ποὺ 
ξέρουν νὰ κεντοῦν καὶ νὰ πλέ-
κουν, νὰ ἀνάβουν φωτιὰ καὶ νὰ 
ζυμώνουν.

Τὰ χέρια τῆς λατρείας, ποὺ 
ξέρουν νὰ ἑτοιμάζουν τὴ λει-
τουργιὰ γιὰ τὴν Προσκομιδὴ τὴν 
ἅγια, νὰ ἀνάβουν τὸ καντήλι στὸ 
εἰκόνισμα, νὰ καῖνε τὸ λιβάνι στὸ 
λιβανιστήρι.

Τὰ χέρια τῆς ἀγάπης, ποὺ 
ξέρουν πάντα νὰ προσφέρονται 
καὶ νὰ προσφέρουν κομμάτια τῆς 
καρδιᾶς τους, ποὺ εὐωδιάζουν 
μὲ τὸ ἄρωμα τῆς καλοσύνης.

Τέλος, τὰ χέρια τῆς ἱκεσίας, 
ποὺ ξέρουν πὼς νὰ ὑψώνονται 
στὸν Οὐρανὸ καὶ νὰ παίρνουν 
ἀπὸ κεῖ τὴ δύναμή τους.

Τὰ χέρια, ὢ αὐτὰ τὰ χέρια 
εἶναι ποὺ τὰ θεμέλια τῆς οἰκο-
γένειας καὶ τοῦ σπιτιοῦ κρατᾶνε 
καὶ θὰ κρατήσουν αἰώνια.  Ἂς 
ἀλλάζουν οἱ καιροὶ καὶ οἱ ἐποχές.  
Ἂς ἀλλάζουν οἱ ἄνθρωποι καὶ 
οἱ καταστάσεις. Μὲ τέτοια χέρια 
δυνατά, στιβαρά, οἰκοδομήματα 
αἰώνων δὲν πέφτουν.

Ἑλληνίδα γυναίκα, Μάννα!

Στὰ δυό σου χέρια μέσα βρί-
σκεται τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν 
μας, τῆς οἰκογένειας, τῆς πατρί-
δας μας.

Γι’ αὐτό, δῶσε αὐτὰ τὰ χέρια 
σου στὴν εὐλογημένη δουλειά, 
ἂν θέλεις ἡ οἰκογένεια νὰ εὐτυ-
χήσει.

Ἅπλωσέ τα στὴν ὑπομονὴ 
καὶ κάνε τὴν κάθε πράξη σου μὲ 
ἱερότητα.

Δῶσε ἀκόμη τὰ χέρια σου 
στὴν ἀγάπη, γιὰ νὰ γεμίζει ὀμορ-
φιὰ καὶ ἄρωμα ὅ,τι πιάνεις καὶ 
ὅ,τι δίνεις γύρω σου.

Τέλος, κάνε τὰ χέρια σου 
φτερὰ καὶ μ’ αὐτὰ πέτα ψηλά, πά-
νω ἀπὸ τὰ σκοτάδια καὶ τὶς κακο-
τοπιές, κι ἐκεῖ, στὸ φῶς καὶ στὴν 
ἀπεραντοσύνη τοῦ Οὐρανοῦ, 

φέρε μαζί σου τὴν οἰκογένεια 
ποὺ σοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός.

Κι ἂν τὰ χρόνια περνοῦν καὶ 
φεύγουν, κι ἂν οἱ τάξεις πραγμά-
των καὶ καταστάσεων ἀλλάζουν, 
τί μ’ αὐτό;  Ἐμεῖς τίποτα ἀπ’ ὅ,τι 
πολύτιμο ἔχουμε δὲ θὰ χάσουμε, 
ἀφοῦ χέρια γερά, δυνατά, αἰώνια 
θὰ τὸ φυλάσσουν. Τὰ χέρια τῆς 
Μάννας...

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

K

K
Κι ἂν τὰ χρόνια περνοῦν καὶ φεύγουν, κι ἂν οἱ 

τάξεις πραγμάτων καὶ καταστάσεων ἀλλάζουν, τί 
μ’ αὐτό;  Ἐμεῖς τίποτα ἀπ’ ὅ,τι πολύτιμο ἔχουμε 
δὲ θὰ χάσουμε, ἀφοῦ χέρια γερά, δυνατά, αἰώ-
νια θὰ τὸ φυλάσσουν. Τὰ χέρια τῆς Μάννας...

Τὰ χέρια της
Ταπεινὸ ἀφιέρωμα στὴ γιορτὴ τῆς Μάννας
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Ὕμνος στὴ Μάννα
( Ἀφιέρωμα στὴν κάθε Μάννα, ποὺ ἔχει ὡς πρότυπο

τὴ Μάννα τοῦ Θεανθρώπου, τὴν ΠΑΝΑΓΙΑ)

« Ὅλα ἂν ἦταν μπορετὸ

νὰ χάνονταν στὸν Κόσμο·

κι ἕνα νὰ ἔμενε.  Ἡ Μάννα· Κι αὐτὸ

θ’ ἄξιζε πιότερο ἀπ’ τὸν Κόσμο...»

Ἅγιες μάννες,

ποτὲ μὲ ὑπολογισμό,

πάντα μὲ δέος ἱερὸ

τοῦ χρέους τὸ δρόμο

διαβήκατε.

Τ’ ἄρματα τῆς θυσίας

ζωστήκατε

σὲ Ζαλόγγου χορό·

καὶ τῆς σκληρῆς ἀπελπισίας

τὸ μαυρόχαρο πέπλο

σκορπίσατε,

διαλύσατε,

δίνοντας Φῶς Οὐράνιο

στὸ μάταιο κόσμο...

Ἅγιες μάννες,

ἀπ’ τὴν Πανάγια Μάννα

τῶν κατάλευκων κύκνων

καὶ τῶν πάναγνων κρίνων·

τῶν ἀστραπόασπρων ἀγγέλων

καὶ τῶν θλιμμένων ἀνθρώπων

τὴ Μητέρα, τὴν Παναγία,

πήρατε σεῖς προστάγματα.

Ἐνάντια στὶς κραυγὲς τῶν λύκων,

χαράξατε πορεία

στὰ ματωμένα χαλάσματα

τῶν γκρεμισμένων τόπων·

καὶ γράψατε ἱστορία

περίλαμπρη, μὲ θαύματα,

μέσα σὲ μιὰ ζωή,

ποὺ τρέμει ἀπὸ τὴν ὁρμὴ 

καὶ τὴ βοὴ καὶ τὴ βροχὴ

τῶν ὀργισμένων κύκλων...

Ἁπλὲς μάννες, 

Ἅγιες μάννες, 

σεῖς ποὺ σηκώσατε Σταυρό.

Πήρατε τῆς ζωῆς «πηλό»,

τ’ ἀνθρώπινο τὸ χῶμα,

νὰ τὸ ὑψώσετε στ’ ἀστέρια.

Ἁπλῆ δική μου μάννα!

Ἀπὸ τὰ κουρασμένα σου τὰ χέρια

κι ἀπὸ τὸ πονεμένο σου τὸ στόμα

κι ἀπὸ τὸ δάκρυ σου στὸ βλέμμα

γνώρισα τὴν Πανάγια Μάννα,

τοῦ Κόσμου τὴ Μητέρα,

μὲ τὴν Κορώνα καὶ τὸ Αἷμα,

τὴ Μάννα τοῦ  Ὕψιστου Πατέρα...

... Κι ἀκολουθεῖς κι ἐσύ, 

ὅπου κι οἱ ἄλλες μάννες,

οἱ ἅγιες οἱ Μάννες,

κεῖ ποὺ καλοῦνε οἱ καμπάνες

στῶν Παραδείσων τὸ Νησί.

Κι  Ἐσύ!

Μπροστὰ  Ἐσύ,

ὦ! Παναγία μου,

τοῦ Κόσμου ἡ Μητέρα,

τῶν οὐρανῶν ἡ Πλατυτέρα,

δείχνεις τὸ δρόμο τους, ΕΣΥ!....

ΛΟΥΚΑΣ Κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
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Ἡ κληρονομιὰ τοῦ Βυζαντίου

Ὅταν τὸ Γένος ἑτοιμαζό-
ταν νὰ ξανασταθεῖ στὰ 
πόδια του μετὰ τὰ 400 

χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, ὁ Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης, ὁ θρυλικὸς 
Γέρος τοῦ Μοριᾶ, ἔλεγε: «Τὸ Γέ-
νος ποτὲ δὲν ὑποτάχθηκε στὸν 
Σουλτᾶνο. Εἶχε πάντα τὸν Βασιλιά 
του, τὸν στρατό του, τὰ κάστρα 
του. Βασιλιάς του, ὁ Μαρμαρω-
μένος Βασιλιάς· στρατός του, οἱ  
Ἀρματωλοὶ καὶ οἱ Κλέφτες· κά-
στρα του, ἡ Μάνη καὶ τὸ Σοῦλι».

Σύμφωνα μὲ τὸν θρῦλο, ποὺ 
ἀπηχεῖ τοὺς μυστικοὺς πόθους 
τοῦ λαοῦ, «Μαρμαρωμένος Βα-
σιλιάς» εἶναι ὁ τελευταῖος αὐτο-
κράτορας τοῦ Βυζαντίου, Κων-
σταντῖνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος.  Ὁ 
θρῦλος λέει ὅτι, τὴ στιγμὴ ποὺ 
ὁ αὐτοκράτορας περικυκλώ-
θηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἕνας 
ἄγγελος τὸν ἅρπαξε καὶ τὸν με-
τέφερε σὲ μιὰ σπηλιά, ὅπου πε-
ριμένει μαρμαρωμένος νὰ ἔλθει 
τό «πλήρωμα τοῦ χρόνου» καὶ 
ὁ ἄγγελος νὰ τὸν ξαναφέρει στὴ 
ζωή, γιὰ νὰ διώξει ἀπὸ τὴν Πόλη 
τοὺς Τούρκους. Αὐτόν, κατὰ τὸν 
λόγο τοῦ Κολοκοτρώνη, ἔνιωθε 
βασιλιά του τὸ Γένος στὰ χρόνια 
τῆς σκλαβιᾶς.

Καὶ ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα 
τοῦ χρόνου καὶ τὸ Γένος διακή-

ρυξε τὴν πολιτική του ἀνεξαρτη-
σία, καὶ στὰ δύο πρῶτα ἑλληνικὰ 
συντάγματα ὑπάρχει μιὰ παράδο-
ξη πρόβλεψη: ὅτι, μέχρι τὴ θέσπι-
ση νέας νομοθεσίας, «αἱ πολιτι-
καὶ  καὶ  ἐγκληματικαὶ  διαδικασίαι  
βάσιν ἔχουσιν τοὺς Νόμους τῶν 
ἀειμνήστων Χριστιανῶν ἡμῶν 
Αὐτοκρατόρων» («Προσωρινὸν 
Πολίτευμα τῆς  Ἑλλάδος», ποὺ 
ψήφισε ἡ Α΄  Ἐθνοσυνέλευση τὴν 
1η  Ἰανουαρίου 1822, Τίτλος Ε΄, 
Τμῆμα θ΄ «Περὶ τοῦ Δικαστικοῦ», 
παράγραφος 98), ἤ, διαφορετι-
κά, ἐφαρμόζονται «οἱ Νόμοι τῶν 
ἡμετέρων ἀειμνήστων χριστιανῶν 

αὐτοκρατόρων τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως» (Σύνταγμα τοῦ  Ἄστρους 
ἤ «Νόμος τῆς  Ἐπιδαύρου», ποὺ 
ψήφισε ἡ Β΄  Ἐθνοσυνέλευση τὸν 
Μάρτιο τοῦ 1823, Τμῆμα Ζ΄, κεφ. 
θ΄ «Περὶ τοῦ Δικανικοῦ», παρά-
γραφος 80).

Ἂν κάτι δείχνουν τὰ παραπά-
νω, αὐτὸ εἶναι ὅτι, ὅταν τὸ Γένος 
ξεσηκώθηκε ἐνάντια στὸν τουρ-
κικὸ ζυγό, γιὰ νὰ ἀνακτήσει τὴν 
ἐλευθερία του, λαχταροῦσε νὰ 
κλείσει τὴν παρένθεση τῆς τουρ-
κικῆς σκλαβιᾶς, ξαναπιάνοντας 
τὸ νῆμα τῆς ἱστορικῆς του ζωῆς 
ἀπὸ τὸ σημεῖο στὸ ὁποῖο αὐτὸ 

εἶχε κοπεῖ βίαια τὴ μοιραία ἐκεί-
νη Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, μὲ τὴν  
Ἅλωση τῆς Πόλης.

*     *     *

Καὶ ξαφνικά... ὅλα ἄλλαξαν.  
Ἡ πρώτη γενιὰ μετὰ τὴν ἀπελευ-
θέρωση ἔπαυσε πολὺ γρήγορα 
νὰ νιώθει ἑαυτὴν κληρονόμο τοῦ 
Βυζαντίου.  Ἔμαθε νὰ ἀναζητεῖ 
τοὺς προγόνους της πολὺ πιὸ μα-
κριά: στὴν  Ἀθήνα τοῦ Περικλῆ 
καὶ στὴ Σπάρτη τοῦ Λεωνίδα.

Στὴν  Ἀθήνα, μάλιστα, ἡ 
ὁποία πέρα ἀπὸ κάθε ἄλλη 

λογικὴ ἐπελέγη τότε ὡς νέα 
πρωτεύουσα τοῦ νεοσύστα-
του Βασιλείου, ἀκριβῶς γιὰ νὰ 
τονισθεῖ ἡ συνέχεια πρὸς τὴν 
κλασικὴ ἀρχαιότητα, δεκάδες 
πανέμορφοι βυζαντινοὶ ναοὶ κα-
τεδαφίσθηκαν, εἴτε γιὰ νὰ ἀνα-
δειχθοῦν ἀρχαῖα μνημεῖα, εἴτε 
ἁπλῶς γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν 
τὰ σχέδια ρυμοτομικῆς ἀνάπτυ-
ξης τῆς νέας πρωτεύουσας. Εἶναι 
εὐτύχημα ποὺ σώθηκε τελικὰ ὁ 
περικαλλὴς ναὸς τῆς Καπνικαρέ-
ας, ποὺ χρονολογεῖται στὸν 11ο 
αἰῶνα· ἀρχικὰ εἶχε ἀποφασισθεῖ 
ἡ κατεδάφισή του κατὰ τὴ χάρα-

K

K
Ὅταν τὸ Γένος ξεσηκώθηκε ἐνάντια στὸν τουρ-
κικὸ ζυγό, γιὰ νὰ ἀνακτήσει τὴν ἐλευθερία του, 

λαχταροῦσε νὰ κλείσει τὴν παρένθεση  
τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ξαναπιάνοντας τὸ νῆμα 
τῆς ἱστορικῆς του ζωῆς ἀπὸ τὸ σημεῖο στὸ ὁποῖο 

αὐτὸ εἶχε κοπεῖ βίαια τὴ μοιραία ἐκείνη Τρίτη,  
29 Μαΐου 1453, μὲ τὴν  Ἅλωση τῆς Πόλης.
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ξη τῆς ὁδοῦ  Ἑρμοῦ τὸ 1834, καὶ 
τελικὰ δὲν κατεδαφίσθηκε χάρη 
στὴν παρέμβαση τοῦ πατέρα τοῦ  
Ὄθωνα, Λουδοβίκου Α΄ τῆς Βαυ-
αρίας, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ 
Γάλλου ἀρχαιολόγου Adolphe 
Napoléon Didron.

Γιὰ τὴν πρώτη αὐτὴ γενιὰ μετὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση, τὸ βυζαντινὸ 
παρελθὸν δὲν ἀντιπροσώπευε 
πλέον μιὰ περίοδο δόξας καὶ 
μεγαλείου, ποὺ ἡ ἴδια καλεῖτο 
νὰ συνεχίσει· ἀντιπροσώπευε 
μιὰ σκοτεινὴ περίοδο, μία ἀκό-
μα «παρένθεση», ἀπὸ τὴν ὁποία 
ἔπρεπε νὰ σβήσει κάθε ἴχνος, γιὰ 
νὰ ἀποκαταστασθεῖ ἡ συνέχεια 
πρὸς τὴν κλασικὴ ἀρχαιότητα.

*     *     *

Τὸ εὔλογο ἐρώτημα εἶναι: 
Πῶς καὶ γιατί φθάσαμε ἐκεῖ; 

Κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας, θὰ 
ἦταν ἐπιπόλαιο νὰ ἐνοχοποιή-
σουμε ἁπλῶς τὸν κλασικισμὸ τῆς 
ἐποχῆς ἢ τὴν ἀρχαιολατρία τῶν 

Βαυαρῶν. Διότι ὑπάρχει καὶ μία 
ἀκόμα παράμετρος, τὴν ὁποία 
συνήθως παραβλέπουμε. Καὶ γιὰ 
νὰ τὴν κατανοήσουμε πλήρως, 
πρέπει νὰ ἀνατρέξουμε στὶς γεω-
πολιτικὲς ἰσορροπίες τῆς ἐποχῆς.

Γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς Δυνάμεις 
τῆς ἐποχῆς, ἡ  Ἑλληνικὴ  Ἐπανά-

σταση ἀντιπροσώπευε εὐθὺς ἐξ 
ἀρχῆς μιὰ ἀπειλὴ γιὰ τὴν εὐρω-
παϊκή «τάξη».  Ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀπρο-
κάλυπτη καταδίκη της στὴν ἀρχὴ 
καὶ ἡ ἀνοικτὴ στήριξη πρὸς τὴν  
Ὀθωμανικὴ κυριαρχία.

Βεβαίως, στὴν πορεία, οἱ 
ἀγῶνες τῶν  Ἑλλήνων κατέστη-
σαν σαφὲς ὅτι ἀργὰ ἢ γρήγορα 
σὲ αὐτὴ τὴ γωνιὰ τῆς Εὐρώπης θὰ 

στηνόταν ἕνα νέο κράτος. Καὶ τό-
τε οἱ Μεγάλες Δυνάμεις βρῆκαν 
πιὸ λογικό, ἀντὶ νὰ ἀναλώνονται 
σὲ μιὰ ἀδιέξοδη καταδίκη τῶν  
Ἑλλήνων καὶ τοῦ ἀγῶνά τους, 
νὰ φανοῦν ὅτι τούς... «πατρονά-
ρουν» – μὲ ἀπώτερο, βεβαίως, 

σκοπὸ νὰ προσδέσουν στὸ ἅρμα 
τους τὸ κράτος ποὺ θὰ ἱδρυόταν, 
νὰ τὸ κάνουν «πιόνι» τους.

Ὅταν ὅμως ἱδρύθηκε τὸ  
Ἑλληνικὸ Βασίλειο, ἡ «παρέν-
θεση» ἔπρεπε πλέον νὰ κλείσει, 
καὶ ἡ «τάξη» νὰ ἀποκατασταθεῖ.  
Ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα προτεραιότη-
τα ἔγινε τότε ἡ διατήρηση τῆς 
ἀκεραιότητας τῆς  Ὀθωμανικῆς 
αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία πρόβαλ-
λε ὡς τὸ μόνο ἐμπόδιο στὸ ἐφι-
αλτικὸ ἐνδεχόμενο τῆς καθόδου 
τῆς Ρωσίας στὴ Μεσόγειο. Καὶ ἡ 
διατήρηση τῆς ἀκεραιότητας τῆς  
Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας 
δὲν σήμαινε παρὰ ἕνα καὶ μόνο 
πρᾶγμα: ὅτι οἱ  Ἕλληνες ἔπρεπε 
νὰ ἀρκεσθοῦν στὸ ἰσχνὸ Βασί-
λειο ποὺ εἶχαν καὶ νὰ παραιτη-
θοῦν ἀπὸ ὁποιεσδήποτε περαιτέ-
ρω βλέψεις· κοινῶς, ἔπρεπε «νὰ 
κάτσουν στ’ ἀβγά τους».

Πῶς θὰ γινόταν ὅμως αὐτό, 
ἂν οἱ  Ἕλληνες ἔνιωθαν –ὅπως 
πράγματι ἔνιωθαν– κληρονόμοι 
καὶ συνεχιστὲς τῆς δόξας τοῦ 
Βυζαντίου; Φανερά, ἔπρεπε νὰ 
παύσουν νὰ νιώθουν ἔτσι.  Ἔπρε-
πε νά «μάθουν» νὰ βλέπουν ὡς 
προγόνους τους τὸν Περικλῆ καὶ 
τὸν Λεωνίδα – ὣς ἐκεῖ καὶ μὴ 
παρέκει. Γιατί, ἂν μάθαιναν νὰ 
βλέπουν ὡς προγόνους τους τὸν 

K

K
Γιὰ τὴν πρώτη γενιὰ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, 
τὸ βυζαντινὸ παρελθὸν δὲν ἀντιπροσώπευε 

πλέον μιὰ περίοδο δόξας καὶ μεγαλείου, ποὺ  
ἡ ἴδια καλεῖτο νὰ συνεχίσει· ἀντιπροσώπευε  

μιὰ σκοτεινὴ περίοδο, μία ἀκόμα «παρένθεση», 
ἀπὸ τὴν ὁποία ἔπρεπε νὰ σβήσει κάθε ἴχνος, 

γιὰ νὰ ἀποκαταστασθεῖ ἡ συνέχεια  
πρὸς τὴν κλασικὴ ἀρχαιότητα.
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Περικλῆ καὶ τὸν Λεωνίδα, τότε 
εἶχαν ἤδη ὅ,τι τοὺς ἀναλογοῦσε.

Καὶ οἱ  Ἕλληνες ἀποδείχθη-
καν, δυστυχῶς, πολὺ καλοί «μα-
θητές»... Μέσα σὲ μία καὶ μόνο 

γενιὰ ἀποκήρυξαν τὸ Βυζάντιο. 
Καὶ ὄχι ἁπλῶς τὸ ἀποκήρυξαν, 
ἀλλὰ ἔμαθαν καὶ νά... ντρέπονται 
γι’ αὐτό. Βεβαίως, ἡ ἀποκήρυξη 
τοῦ Βυζαντίου ἦταν ἕνα ἰσχυρὸ 
πλῆγμα στὴν ἱστορικὴ συνέχεια 

τοῦ ἑλληνισμοῦ. Διότι, ἂν ἦταν 
«παρένθεση» τὰ τετρακόσια 
χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, 
«παρένθεση» ἡ ὑπερχιλιετὴς 
Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, «πα-
ρένθεση», πρὶν ἀπ’ αὐτήν, ἡ 
ρωμαϊκὴ κατάκτηση, παρακμὴ 
καὶ ἐκφυλισμὸς ἡ  Ἑλληνιστικὴ 

ἐποχή, τότε... μήπως πᾶμε πολὺ 
μακριά; Τί λοιπόν; ὁ ἑλληνισμός 
«συνερχόταν» μετὰ ἀπὸ ἕνα 
«κῶμα» ποὺ ἄγγιζε τὶς δυόμιση 
χιλιετίες; Λίγοι ὅμως ἔδιναν τότε 

βάση σὲ τέτοιες «λεπτομέρειες». 
Τὸ ζητούμενο ἦταν οἱ  Ἕλληνες 
νὰ ἀποκηρύξουν τὸ Βυζάντιο, νὰ 
νιώσουν κληρονόμοι τῆς κλα-
σικῆς  Ἀθήνας καὶ Σπάρτης, καὶ 
ἔτσι «νὰ κάτσουν στ’ ἀβγά τους», 

παραιτούμενοι ἀπὸ περαιτέρω 
βλέψεις.

Ὅσοι λοιπὸν ἀρέσκονται νὰ 
καταγγέλλουν τὸν σκοτεινὸ ρόλο 
τῶν ποικιλώνυμων ξένων συμ-
φερόντων πρέπει νὰ ξέρουν ὅτι 
μία ἀπὸ τὶς πρῶτες καὶ περιφα-
νέστερες περιπτώσεις δουλικῆς 

ὑποταγῆς τῶν  Ἑλλήνων σὲ ξέ-
να συμφέροντα εἶναι ἀκριβῶς 
ἡ ἀπεμπόληση τῆς βυζαντινῆς 
κληρονομιᾶς.

*     *     *

Σήμερα, ἡ ἀποκατάσταση τοῦ 
Βυζαντίου ἀποτελεῖ χρέος – ὄχι 
ἁπλῶς πρὸς τὴν ἱστορική μας 
ταὐτότητα, ἀλλὰ πρῶτα καὶ κύ-
ρια πρὸς τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια.  
Ἡ κατασυκοφάντηση τοῦ Βυζα-
ντίου ἀποδεικνύεται κενὴ καὶ 
ἀνυπόστατη.

Δέστε ἕνα μόνο παράδειγμα:  
Ἀκοῦμε πολλοὺς γύρω μας, σὲ 
μιὰ κοινωνία ποὺ ἔχει ἐγκαταλεί-
ψει τὰ παραδοσιακὰ ἤθη καὶ ἔχει 
ἐνδώσει στὸν ἀμερικανικὸ τρόπο 
ζωῆς, νὰ ἐκδηλώνουν ἀνοικτὰ 

τὴν ἀποστροφή τους πρὸς τὴ 
Βυζαντινὴ ἱστορία, τὴν ὁποία 
βλέπουν ὡς μιὰ ἀτέλειωτη σειρὰ 
ἀπὸ αὐλικὲς συνωμοσίες καὶ 
δολοφονίες αὐτοκρατόρων.  Ἡ 
ἀπάντηση ποὺ συνήθως δίνεται 
εἶναι μᾶλλον ἀμήχανη: ὅτι τέτοια 
πράγματα «συνέβαιναν ἐκείνη 

K

K
Γιὰ περισσότερα ἀπὸ χίλια χρόνια, τὸ Βυζάντιο 

δὲν ἦταν ἁπλῶς μιὰ κραταιὰ αὐτοκρατορία, ἀλλὰ 
καὶ ἡ ἀσπίδα τῆς Εὐρώπης.  Ἂν ὑπάρχει σήμερα 

Εὐρώπη, αὐτὸ τὸ χρωστᾶμε στὸ Βυζάντιο. 
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τὴν ἐποχὴ καὶ ἀλλοῦ», ἢ ὅτι συ-
νέβαιναν «καὶ ἀκόμα χειρότερα». 
Μεταξύ μας, αὐτὴ ἡ ἀπάντηση 
δὲν πείθει· καὶ πρὸ πάντων δὲν 
πείθει ἐξ ὁρισμοῦ ὅποιον εἶναι ἐξ 
ἀρχῆς πρόθυμος νὰ ἀποκηρύξει 
συνολικά «ἐκείνη τὴν ἐποχή».

Ἀλλὰ ὑπάρχει πειστικὴ ἀπά-
ντηση: Καλέστε ὅσους ἐκδηλώ-
νουν μὲ τέτοιο τρόπο τὴν ἀπο-
στροφή τους πρὸς τὴ Βυζαντινὴ 
ἱστορία νὰ βροῦν δύο ὁποιουσ-
δήποτε αἰῶνες τῆς μακρᾶς ἱστο-
ρικῆς διαδρομῆς τοῦ Βυζαντίου 
μὲ τόσες συνωμοσίες καὶ δο-
λοφονίες αὐτοκρατόρων, ὅσες 
συνωμοσίες καὶ δολοφονίες 
Προέδρων ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν 
οἱ τελευταῖοι δύο αἰῶνες τῆς 
ἱστορίας τῶν  Ἡνωμένων Πολι-
τειῶν τῆς  Ἀμερικῆς – μιλᾶμε γιὰ 
τέσσερις δολοφονίες ἐν ἐνεργείᾳ 
Προέδρων (τοῦ Abraham Lincoln 
τὸ 1865, τοῦ James A. Garfield 
τὸ 1881, τοῦ William McKinley τὸ 
1901 καὶ τοῦ John F. Kennedy τὸ 
1963), δύο τραυματισμοὺς Προ-
έδρων σὲ ἐναντίον τους δολοφο-
νικὲς ἀπόπειρες (τοῦ Theodore 
Roosevelt τὸ 1912 καὶ τοῦ Ronald 
Reagan τὸ 1981) καὶ 27 συνολικὰ 
ἄλλες συνωμοσίες καὶ ἀπόπειρες 
δολοφονίας ποὺ ἀποκαλύφθη-
καν ἢ ἀπέτυχαν.  Ἔ, σᾶς βεβαιῶ 
ὅτι, ὅσο καὶ νὰ ψάξει κανείς, δύο 
τέτοιους αἰῶνες στὴν ἱστορία τοῦ 
Βυζαντίου δὲν θὰ βρεῖ!

Τὸ Βυζάντιο ἀποτελεῖ τὴν 
ἐπιτομὴ τῆς αὐτοκρατορικῆς 
ἰσχύος.  Ἂν στὴ σκέψη μας ἡ 
αὐτοκρατορικὴ ἰσχὺς ταὐτίζεται 
συνήθως μὲ τὴν αὐτοκρατορία 
τῆς ἀρχαίας Ρώμης τὴν ἐποχὴ 
τῆς Pax Romana, δὲν πρέπει νὰ 
ἀγνοοῦμε ὅτι ἡ αὐτοκρατορία τῆς 
ἀρχαίας Ρώμης μετὰ βίας ἔφθασε 
σὲ διάρκεια τὸ ἥμισυ τοῦ ἱστορι-
κοῦ βίου τῆς ὑπερχιλιετοῦς Βυ-
ζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Λίγες 
μόλις δεκαετίες μετὰ τὴν παράδο-
ση τῶν σκήπτρων στὴν Κωνστα-

ντινούπολη, ἡ Ρώμη ἔπεσε θῦμα 
τῶν βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν. Τὸ 
Βυζάντιο, ἀντίθετα, ἐπιβίωσε γιὰ 
περισσότερα ἀπὸ χίλια χρόνια, 
καὶ μάλιστα σὲ περιοχὴ καὶ σὲ 
ἐποχὲς ποὺ συνεχῶς νέοι λαοί 
–τὸ ὄνομα πολλῶν ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους ἔχει μείνει συνώνυμο 
τῆς βαρβαρότητας– ἔκαναν δυ-
ναμικὰ τὴν ἐμφάνισή τους στὸ 
προσκήνιο: Βησιγότθοι,  Ὀστρο-
γότθοι, Βάνδαλοι, Οὗννοι,  Ἄβα-
ροι,  Ἄραβες / Σαρακηνοί, Ρῶσοι, 
Βούλγαροι, Σέρβοι, Νορμανδοί, 
Πετσενέγοι, Σελτζοῦκοι, Μογγό-
λοι,  Ὀθωμανοί.

Γιὰ περισσότερα ἀπὸ χίλια 
χρόνια, τὸ Βυζάντιο δὲν ἦταν 
ἁπλῶς μιὰ κραταιὰ αὐτοκρα-
τορία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀσπίδα τῆς 
Εὐρώπης.  Ἂν ὑπάρχει σήμερα 
Εὐρώπη, αὐτὸ τὸ χρωστᾶμε στὸ 
Βυζάντιο. Τί θὰ ἦταν σήμερα ἡ 
Εὐρώπη, ἂν τὸ Βυζάντιο εἶχε 
ὑποκύψει στὶς ἀραβικὲς πολι-
ορκίες τῶν ἐτῶν 672-677, ἐπὶ 
Κωνσταντίνου Δ΄ Πωγωνάτου, 
τότε ποὺ ἡ Πόλη ἄντεξε χάρη 
στό «ὑγρὸν πῦρ» τοῦ Καλλίνι-
κου; Ποιὸς θὰ σταματοῦσε τὴν 
ὁρμὴ τῶν  Ἀράβων; οἱ ἀσθενεῖς 
σλαβικὲς φυλές; ἢ τὰ διαιρεμένα 
καὶ ἐξαντλημένα ἀπὸ τὸν μετα-
ξύ τους πόλεμο γερμανικὰ καὶ 
φραγκικὰ φῦλλα;  Ἀκόμη πε-
ρισσότερο, τί θὰ ἦταν σήμερα ἡ 
Εὐρώπη, ἂν τὸ Βυζάντιο δὲν εἶχε 
ἀντέξει καὶ στὴ δεύτερη, μεγά-
λη πολιορκία, ὅταν οἱ  Ἄραβες 

ἐπέπεσαν ἐναντίον του μὲ ὅλες 
τους τὶς δυνάμεις τὸ 717-718, ἐπὶ 
αὐτοκράτορος Λέοντος Γ΄, γιὰ νὰ 
ὑποστοῦν μιά «σχεδὸν ἀπίστευτη 
πανωλεθρία», κατὰ τὸν Gibbon; 
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀπὸ τὰ 
2.560 συνολικὰ ἀραβικὰ καρά-
βια ποὺ εἶχαν ἀποπλεύσει γιὰ τὴν 
ἐκστρατεία μόνο 5 ἐπέστρεψαν 
στὰ λιμάνια τῆς Συρίας καὶ τὴν  
Ἀλεξάνδρεια, γιὰ νὰ ἀναγγεί-
λουν τὴ μεγάλη καταστροφή.  
Ὁ George Finley θεωρεῖ τὴ νίκη 
αὐτὴ τῶν Βυζαντινῶν ὡς «ἕνα 
ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα πολεμικὰ 
κατορθώματα», ἐνῷ ὁ Vasiliev 
παρατηρεῖ: «Εἶναι δικαιολογη-
μένη ἡ ἄποψη ὅτι ὁ Λέων μὲ τὴν 
ἐπιτυχῆ του ἀντίσταση ἔσωσε ὄχι 
μόνο τὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία 
καὶ τὸν ἀνατολικὸ Χριστιανισμό, 
ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο τὸν δυτικο-
ευρωπαϊκὸ πολιτισμό». Αὐτὸ κά-
νει τὸν John Bury νὰ θεωρεῖ τὸ 
718 «οἰκουμενικὴ χρονολογία».

Ἡ πραγματικὰ ἀσύλληπτη 
ὅμως προσφορὰ τοῦ Βυζαντίου 
εἶναι ἡ προσφορά του στὸν πο-
λιτισμό. Τὸ Βυζάντιο συνένωσε 
ὅ,τι εὐγενέστερο καὶ ὑψηλότερο 
ἔχει ὑπάρξει ποτὲ στὴν παγκό-
σμια ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ: τὴν 
ἑλληνικὴ παιδεία καὶ τὴ χριστια-
νικὴ ἀλήθεια. 

Θυμηθῆτε τὴ συμβολικὴ κί-
νηση τοῦ Βασιλείου τοῦ Βουλ-
γαροκτόνου, ποὺ μνημονεύει ὁ 
ἱστορικὸς  Ἰωάννης Σκυλίτζης: 
Μετὰ τὴν περιφανῆ νίκη του 

Ἡ πραγματικὰ ἀσύλληπτη προσφορὰ  
τοῦ Βυζαντίου εἶναι ἡ προσφορά του  

στὸν πολιτισμό. Τὸ Βυζάντιο συνένωσε  
ὅ,τι εὐγενέστερο καὶ ὑψηλότερο ἔχει ὑπάρξει  
ποτὲ στὴν παγκόσμια ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ:  

τὴν ἑλληνικὴ παιδεία καὶ τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια. 
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κατὰ τῶν Βουλγάρων τὸ 1019, 
ὁ Βυζαντινὸς αὐτοκράτορας 
μετέβη στὴν  Ἀθήνα, ἀνέβηκε 
στὴν  Ἀκρόπολη, προσκύνησε 
στὸν Παρθενῶνα, ὁ ὁποῖος ἦταν 
πλέον χριστιανικὸς ναὸς ἀφιερω-
μένος στὴ Θεοτόκο, καὶ ἀφοῦ 
ἀπένειμε στὴν Παναγία τὰ εὐχα-
ριστήρια γιὰ τὴ μεγάλη νίκη καὶ 
κόσμησε τὸν ναὸ μὲ λαμπρὰ καὶ 
πολυτελῆ ἀναθήματα, ἐπέστρεψε 
στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου 
καὶ πανηγύρισε τὸν θρίαμβό του 
στὸν ναὸ τῆς  Ἁγίας Σοφίας (« Ἐν  
Ἀθήναις δὲ γενόμενος, καὶ τῇ Θε-
οτόκῳ τὰ τῆς νίκης εὐχαριστήρια 
δοὺς καὶ ἀναθήμασι λαμπροῖς καὶ 
πολυτελέσι κοσμήσας τὸν ναόν, 
ὑπέστρεψεν εἰς Κωνσταντινούπο-
λιν»). Πρόκειται σαφῶς γιὰ μιὰ 
συμβολικὴ κίνηση: Μετὰ τὴν 
περιφανῆ κατάδειξη τῆς στρα-
τιωτικῆς ἰσχύος τῆς αὐτοκρατο-
ρίας, ὁ αὐτοκράτορας θέλησε 
προφανῶς νὰ προβάλει πρὸς 
κάθε κατεύθυνση καὶ τὴν πολι-
τισμικὴ ἀνωτερότητα τοῦ Βυζα-
ντίου, τιμώντας τοὺς δύο πόλους 
τοῦ λαμπροῦ πολιτισμοῦ ποὺ 
ἐκπροσωποῦσε τὸ Βυζάντιο: τὸν 
ἑλληνισμὸ καὶ τὴν  Ὀρθοδοξία. 

Βεβαίως, ὑπῆρξαν στιγμὲς 
ποὺ τὸ Βυζάντιο ἐξέκλινε ἀπὸ 
τὸν ἑλληνισμό, ὅπως ἄλλωστε 

ὑπῆρξαν καὶ στιγμὲς ποὺ ἐξέκλινε 
ἀπὸ τὴν  Ὀρθοδοξία.  Ἀλλὰ ἔχει 
σημασία πρὸς τὰ ποῦ ἔδειχνε ἡ 
πυξίδα τοῦ πολιτισμοῦ του. Καὶ 
αὐτὸ εἴμαστε σὲ θέση νὰ τὸ κα-
ταλάβουμε κατ’ ἐξοχὴν σήμερα, 
ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουμε πολλά, 
ἀλλὰ συνήθως μᾶς λείπει ἡ πυ-
ξίδα.

Τὸ Βυζάντιο ἀκτινοβολεῖ ἕνα 
ἀσύλληπτο μεγαλεῖο. Διαβάζου-
με ὅτι ὁ Βλαδίμηρος Α΄ τοῦ Κιέ-
βου ὁ Μέγας, ὁ πρῶτος Ρῶσος 
ἡγεμόνας ποὺ βαπτίσθηκε χρι-
στιανός, μαζὶ μὲ ὅλο τὸν λαό του, 
εἶχε στείλει ἀπεσταλμένους του 
σὲ ὅλα τὰ γειτονικά του κράτη νὰ 
μελετήσουν τὴ θρησκεία καὶ τὸν 
πολιτισμό τους. Καὶ ἐνῷ οἱ ἀπε-
σταλμένοι αὐτοὶ ἀπέρριψαν γιὰ 
διάφορους λόγους ὅλους τοὺς 
ἄλλους πολιτισμοὺς καὶ τὶς ἄλλες 
θρησκεῖες, ἔμειναν πραγματικὰ 
ἐκστατικοί, ὅταν ἐπισκέφθηκαν 
τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ πα-
ρακολούθησαν τὴ Θεία Λειτουρ-
γία στὴν  Ἁγία Σοφία. Καὶ εἶπαν 
στὸν Βλαδίμηρο: «Δὲν ξέραμε 
πιὰ ἂν βρισκόμασταν στὴ γῆ ἢ 
στὸν οὐρανό».

Αὐτὸ ὅμως τὸ μεγαλεῖο μᾶς 
κάνει μερικὲς φορὲς νὰ παρεξη-
γοῦμε τὸ Βυζάντιο.  Ὅταν κάθε 
τόσο καὶ λιγάκι, μὲ τὴν εὐκαιρία 

τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης χριστιανικῆς 
ἑορτῆς, ἀκοῦμε στὴν τηλεόραση 
ἐκεῖνο τὸ ἀφόρητα στερεότυπο 
«κλισέ», ὅτι ἡ ἑορτὴ ἑορτάσθηκε 
«μὲ βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια», 
μπαίνουμε στὸν πειρασμὸ νὰ δι-
ερωτηθοῦμε μήπως θὰ ἦταν πιὸ 
σωστὸ νὰ βρισκόταν κάποιος καὶ 
νὰ ἔλεγε ὅτι ἡ ἑορτὴ ἑορτάσθηκε 
«μὲ βυζαντινὴ ταπείνωση».

Ἂς μὴν ἀφήσουμε ἔξω ἀπὸ τὴ 
συζήτησή μας καὶ τὴ σπουδαία 
τέχνη ποὺ παρήγαγε τὸ Βυζάντιο. 
Καὶ ἂς σταθοῦμε, εἰδικώτερα, στὴ 
ζωγραφική.  Ἡ βυζαντινὴ ζω-
γραφικὴ παρέμεινε ἐπὶ μακρὸν 
ἀπαξιωμένη καὶ περιφρονημέ-
νη, συκοφαντούμενη ὡς «ἄτε-
χνη» καί «ἀναχρονιστική». Σὲ 
μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ ἰδεῶδες τῆς 
δυτικῆς ζωγραφικῆς ἦταν ἡ ἐπί-
τευξη τῆς φωτογραφικῆς πιστό-
τητας στὴν ἀπεικόνιση καὶ ποὺ 
ἡ ἀνάδειξη τῆς τρίτης διάστασης 
φάνταζε μέγα κατόρθωμα, ἦταν 
φυσικὸ ἡ βυζαντινὴ ζωγραφικὴ 
νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς «ἄτεχνη» 
καί «ἀναχρονιστική».  Ὅταν ὅμως 
τὸν 19ο αἰῶνα μπῆκε στὴ ζωή 
μας ἡ φωτογραφία, τότε εὐλόγως 
οἱ ζωγράφοι ἔνιωσαν τὴν ἀνάγκη 
νὰ πείσουν ὅτι ἡ τέχνη τους ἦταν 
κάτι περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ 
μποροῦσε πιὰ νὰ κάνει ὁ καθέ-
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νας μὲ τὸ ἁπλὸ πάτημα ἑνὸς κου-
μπιοῦ. Καὶ ψάχνοντας τὸν τρόπο 
νὰ δώσουν μὲ τὴν τέχνη τους κάτι 
παραπάνω ἀπὸ τὴ φωτογραφικὴ 
ἀπεικόνιση, διεπίστωσαν ὅτι αὐτὸ 
ποὺ ἔκαναν δὲν ἦταν καθόλου 
διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶχε 
κάνει αἰῶνες πρὶν ἀπὸ αὐτοὺς ἡ 
βυζαντινὴ ζωγραφική, ἡ κάποτε 
συκοφαντούμενη ὡς «ἄτεχνη» 
καί «ἀναχρονιστική», ἀλλὰ ἐξυ-
μνούμενη πλέον ὡς «περίτεχνη» 
καί «ρηξικέλευθη»!

Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμα παρα-
βλέπαμε κάθε ἄλλη προσφορὰ 
τοῦ Βυζαντίου στὸν πολιτισμό, 
καὶ πάλι, δὲν θὰ ἦταν ὑπερ-
βολὴ νὰ ποῦμε ὅτι καὶ μόνη ἡ 
διάσωση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 
γραμματείας ἀποτελεῖ μοναδικὴ 
καὶ ἀνεπανάληπτη συνεισφορὰ 
τοῦ Βυζαντίου στὸν παγκόσμιο 
πολιτισμό. Στὴ μακρὰ ἱστορική 
του πορεία, τὸ Βυζάντιο ἦταν καὶ 
ἔνιωθε κιβωτὸς σωτηρίας τοῦ 
πολιτισμοῦ. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, 
ἀνέλαβε τὸ τιτάνιο ἐγχείρημα 
τῆς διάσωσης τῆς κληρονομιᾶς 
τῆς ἀρχαιότητας μέσα ἀπὸ τὴ 
μεθοδικὴ ἀντιγραφὴ τῶν ἔργων 
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμμα-
τείας, εἴτε στὰ μοναστήρια ἀπὸ 
ἀνώνυμους μοναχούς-ἀντιγρα-
φεῖς, εἴτε σὲ ὀργανωμένα ἀντι-
γραφικὰ κέντρα. Εἴμαστε σὲ θέση 
νὰ γνωρίζουμε ἀπὸ τὶς πηγὲς ὅτι 
ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη σὲ ὅλη τὴν 
αὐτοκρατορία εἶχε στηθεῖ ἕνα 
τεράστιο ἐργαστήρι γιὰ τὴ διάσω-
ση τῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀρχαιό-
τητας.  Ἔχουμε καὶ ἄλλη φορὰ 
βρεῖ τὴν εὐκαιρία νὰ τονίσουμε 
ἀπὸ τὶς στῆλες αὐτοῦ τοῦ περιο-
δικοῦ ὅτι, ἂν ἔχουμε σήμερα στὰ 
χέρια μας ἕνα σημαντικὸ μέρος 
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμμα-
τείας, ἂν ἔχουμε τὴν εὐκαιρία καὶ 
τὸ προνόμιο νὰ διδασκόμαστε 
καὶ νὰ μελετᾶμε στὰ σχολεῖα καὶ 
στὰ Πανεπιστήμια τὰ ἔργα τῶν 
ἀρχαίων ποιητῶν, ἱστορικῶν καὶ 

φιλοσόφων, αὐτὸ τὸ ὀφείλουμε 
στὴ γόνιμη σύνθεση χριστιανικῆς 
πίστεως καὶ ἑλληνικῆς παιδείας 
στὸ Βυζάντιο.  Ἂν ἡ ἀνθρωπότη-
τα εἶχε συνειδητοποιήσει τὸ χρέ-
ος της ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς τοὺς 
ἀνώνυμους ἀνθρώπους ποὺ 
ἐργάσθηκαν στὸ Βυζάντιο γιὰ τὴ 
διάσωση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 
γραμματείας, τότε κάθε Πανεπι-
στήμιο θὰ ὤφειλε νὰ ἔχει στὸν 
περίβολό του ἕνα ἄγαλμα ἢ μνη-

μεῖο ἀφιερωμένο σὲ αὐτούς.
Αὐτὴ τὴν προσεκτικὰ διαφυ-

λαγμένη κληρονομιὰ τὸ Βυζά-
ντιο φρόντισε νὰ τὴν παραδώ-
σει στοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης. 
Γνωρίζουμε πολὺ καλὰ ὅτι ἡ  
Ἀναγέννηση στὴν Εὐρώπη στη-
ρίχθηκε στὴ στροφὴ στὴν ἀρχαία 
ἑλληνικὴ γραμματεία, ποὺ ἐπέ-
τρεψε στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς 
νὰ γνωρίσουν τὸ φῶς τῆς ἑλλη-
νικῆς παιδείας καὶ νὰ βγοῦν ἀπὸ 
τὸ σκοτάδι τοῦ μεσαίωνα. Καὶ 
δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς  
Ἀναγέννησης τοποθετεῖται στὸ 
δεύτερο ἥμισυ τοῦ 15ου αἰῶνα. 
Διότι τότε, μετὰ τὴν ἀποφράδα 

ἡμέρα τῆς  Ἅλωσης, πολλοὶ  
Ἕλληνες λόγιοι τοῦ Βυζαντίου 
κατέφυγαν στὴ δυτικὴ Εὐρώπη, 
μεταλαμπαδεύοντας στὴ Δύση τὸ 
φῶς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, 
ποὺ ἐπὶ περισσότερο ἀπὸ μία χι-
λιετία εἶχε διατηρήσει ἄσβεστο 
τὸ Βυζάντιο. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ κληρονομιὰ τοῦ 
Βυζαντίου, ποὺ τόσο ἀστόχαστα 
πολλοὶ ἔχουν σπεύσει ὄχι μόνο 
νὰ ἀποποιηθοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ 

καταγγείλουν. Γιατί;  Ὣς πότε θὰ 
ἀγόμαστε καὶ θὰ φερόμαστε ἀπὸ 
ξένα συμφέροντα ἢ ἀπὸ τὶς δικές 
μας ἰδεοληψίες;  Ἂς τολμήσουμε 
νὰ κάνουμε τὴ σωστὴ ἐπιλογή. 
Γιατί νὰ ἀποποιηθοῦμε τὴν κλη-
ρονομιὰ τοῦ Βυζαντίου; Μήπως 
μᾶς ζητοῦν νὰ πληρώσουμε φό-
ρο γι’ αὐτήν;  Ὄχι, ἀλλὰ φόρο 
πληρώνουμε γιὰ τὴν ἀποποίησή 
της! Καὶ εἶναι αὐτὸς ὁ φόρος ὁ 
πιὸ βαρὺς καὶ δυσβάσταχτος: 
ἡ ἐγκατάλειψη καὶ νόθευση τῆς 
ταὐτότητάς μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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«Τοσοῦτον ἔχοντες περικεί-
μενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων [...] 
δι’ ὑπομονῆς τρέχομεν τὸν προ-
κείμενον ἡμῖν ἀγῶνα».  Ἔχουμε 
ὁλόγυρά μας τόσο μεγάλο νέφος 
ἀναρίθμητων ἁγίων, ποὺ μαρτύ-
ρησαν γιὰ τὴν πίστη τους, ἔγρα-
φε ὁ  Ἀπόστολος τῶν  Ἐθνῶν 
στὴν Πρὸς  Ἑβραίους ἐπιστολή 
του περὶ τὸ 65 μ.Χ. περίπου. Κι 
ἀκολούθησαν οἱ τρομεροὶ δι-
ωγμοὶ καὶ τόσο αἷμα μαρτύρων 
χύθηκε μέχρι τὴν ἀναγνώριση 

τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς ἐπίσημης 
κρατικῆς θρησκείας στὸ Βυζάντιο. 
Καὶ πύκνωσε τὸ νέφος τῶν μαρ-
τύρων, ὅταν ἀπὸ τὸ 1071 μ.Χ. 
οἱ Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι, μὲ τὴ 
νίκη τους ἐπὶ τοῦ αὐτοκρατορι-

κοῦ στρατοῦ στὸ Μαντζικὲρτ τῆς  
Ἀρμενίας, εἰσέβαλαν στὴ Μικρὰ  
Ἀσία καὶ τὸν 13ο τελικὰ αἰῶνα οἱ  
Ὀθωμανοὶ κυριάρχησαν σταδι-
ακὰ πάνω σ’ ἕναν προηγμένο μι-
κρασιατικὸ ἑλληνικὸ πολιτισμό, 
ποὺ ἀνθοῦσε ἐπὶ χιλιάδες χρόνια. 

Πῶς ὅμως μεταλλάχθηκε 
ἐκεῖνος ὁ χριστιανικὸς κόσμος σὲ 
μουσουλμανικό; Μὲ τοὺς μαζι-
κοὺς καὶ βίαιους ἐξισλαμισμούς, 
μὲ τοὺς ὁποίους οἱ  Ὀθωμανοὶ 
ἀπὸ 50.000 αὐξήθηκαν σὲ 9 μὲ 

10 ἑκατομμύρια μέχρι τὸν 19ο μὲ 
20ὸ αἰῶνα ( Ἄμαντος).

Πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἅλωση 
τῆς Βασιλεύουσας, οἱ κατακτητές, 
ἀπὸ θρησκευτικὸ φανατισμὸ ἢ 
καὶ γιὰ τὴ σταθερὴ ἐπικράτησή 

τους, ἐφάρμοσαν τὸ μέτρο τοῦ 
ἐξισλαμισμοῦ τῶν ὑποδούλων.  
Ἡ τρομερώτερη ἀπειλὴ ἐναντίον 
τοῦ  Ἑλληνισμοῦ ἦταν ὁ ἐξισλα-
μισμός, γιατὶ συνιστοῦσε μόνιμη 
ἀφαίμαξη τῶν ἔμψυχων δυνά-
μεων τοῦ Γένους.  Ἐξισλαμισμὸς 
σήμαινε νὰ ἀρνηθεῖς πὼς εἶσαι  
Ὀρθόδοξος καὶ  Ἕλληνας, γιὰ 
νὰ προσχωρήσεις στοὺς  Ὀθω-
μανούς. Πόση ὀδύνη τῶν χρι-
στιανῶν μπροστὰ στὸ φάσμα νὰ 
ἀπαρνηθοῦν τὴν πίστη τους! Τί 
τρομερὸ τὸ δίλημμα, νὰ σώσουν 
τὴ ζωή τους, τὰ παιδιά τους, τὴν 
τιμή τους, τὴν περιουσία τους, 
ἢ νὰ προτιμήσουν τὴ σωτηρία 
τῆς ψυχῆς τους! Καὶ ἡ  Ὀρθο-
δοξία δὲν ἦταν γι’ αὐτοὺς μόνο 
τὸ θρησκευτικὸ δόγμα.  Ἦταν τὸ 
πνευματικὸ πλαίσιο μέσα στὸ 
ὁποῖο ἐκφραζόταν ἡ ἐθνική τους 
συνείδηση, ὁ κόσμος τους, τὸ 
ἔνδοξο παρελθὸν καὶ οἱ ἐλπίδες 
τους γιὰ τὴν ἀπολύτρωση.  Ὅσοι 
ἄντεξαν λοιπὸν στὸν πειρασμὸ 
καὶ στηρίχθηκαν στὴν πίστη τους 
ἀναδείχθηκαν «καρτερόψυχοι» 
καὶ νέοι «ἀθλοφόροι» μάρτυρες.  
Ἄλλοι βρῆκαν ἄσυλο σὲ κάποια 
μητρόπολη ἢ συσπειρώθηκαν 
κοντὰ στὰ μεγάλα μοναστήρια.  
Ἄλλοι ὑπέκυψαν στὴν ἁρπακτι-
κότητα καὶ βαρβαρότητα τοῦ 
κατακτητῆ καὶ ἀλλαξοπίστησαν. 
Κάποιοι ἄλλοι ὅμως, καθὼς δὲν 
μποροῦσαν νὰ ὑποφέρουν τὰ 
δεινὰ τῆς κτηνώδους δουλείας, 
ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν πίστη τῶν 
προγόνων τους νὰ ἀρνηθοῦν, 
προσπάθησαν νὰ συμβιβάσουν 
τὰ δύο ἀντίθετα ἄκρα. Γιὰ νὰ 
ἐπιβιώσουν, κατέφυγαν στὸν 
κρυπτοχριστιανισμό, πληγὴ ὄχι 
λιγώτερο ὀδυνηρὴ γιὰ τὸ Γένος.

Κρυπτοχριστιανοὶ δηλαδὴ 
ὀνομάζονταν οἱ Ρωμηοὶ ἐκεῖνοι 
ποὺ φανερὰ καὶ ἐπίσημα ἐμφα-

Οἱ Κρυπτοχριστιανοί
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νίζονταν ὡς μουσουλμάνοι, ἐνῷ 
κρυφὰ ζοῦσαν καὶ πίστευαν ὡς 
ὀρθόδοξοι χριστιανοί.  «Μέσ’ 
στ’  Ἅγιο βῆμα τῆς ψυχῆς» θρό-
νιασαν τὸν Χριστὸ καὶ μὲ τὴν 
παθητική τους ἀντίσταση ἔγιναν 
τραγικοί «μάρτυρες τῆς πίστεως» 
γιὰ ὁλόκληρη τὴ ζωή τους. Τὸ 
φαινόμενο τοῦ κρυπτοχριστια-
νισμοῦ, μοναδικὸ στὴν παγκό-
σμια ἱστορία τῶν θρησκευμάτων, 
παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ 

στοὺς χριστιανοὺς τῆς Νίκαι-
ας τῆς Βιθυνίας. Πολλοὶ κάτοι-
κοί της ποὺ τρομοκρατημένοι 
προσῆλθαν στὸν ἐξισλαμισμὸ 
μετὰ τὴν ἅλωσή της τὸ 1331, ἐνῷ 
κρυφὰ τελοῦσαν τὰ χριστιανικά 
τους καθήκοντα, μετάνιωσαν. Ζή-
τησαν ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία πλη-
ροφορίες γιὰ τὴ σωτηρία τους. 
Τότε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης  
Ἰωάννης ΙΔ΄ Καλέκας, ἂν καὶ τοὺς 
συμβούλευσε τὸ 1338 νὰ προτι-
μήσουν νὰ πάθουν γιὰ τὴν πίστη 
τους στὸν Θεό, δέχθηκε –ἀπὸ φι-
λανθρωπία– τὴ νέα κατάσταση 
ὡς λύση ἀνάγκης. Μὲ ἐπιστολές 
του (1339 καὶ 1340) τοὺς ἐγκαρ-
δίωσε ὅτι θὰ τύχουν σωτηρίας, 
ἂν ἀκολουθήσουν τὸν δρόμο τῆς 
ἀποκρυφίας, ἀλλὰ τηροῦν πιστὰ 
τῆς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἐξισλαμισμοὶ ὅμως δὲν 
σταμάτησαν οὔτε μὲ τὴν ἅλω-
ση τῆς Κωνσταντινούπολης (29 
Μαΐου 1453), ὅταν ὁ Μωάμεθ 
ὁ Πορθητὴς ἔδωσε στὸν πρῶτο 

Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τὰ προ-
νόμια γιὰ τοὺς χριστιανούς, 
δηλαδὴ ἐλευθερία θρησκείας, 
παιδείας, γλώσσας καὶ τοπικῆς 
αὐτοδιοίκησης. Μακριὰ ἀπὸ τὰ 
κέντρα ἐξουσίας, οἱ ἐπιτόπιοι 
πασάδες, ὅπως οἱ ντερεμπέη-
δες στὸν Πόντο, κυβερνοῦσαν 
αὐθαίρετα, καὶ οἱ χριστιανοὶ 
δεινοπαθοῦσαν.  Ἰδίως ὁ 17ος 
αἰώνας ἦταν ὁ πιὸ μαῦρος τοῦ 
Γένους, πιὸ ἄγριος κι ἀπ’ αὐτὸν 

τὸν 15ο αἰῶνα τῆς  Ἅλωσης.  Ἂς 
θυμηθοῦμε πὼς τό «παιδομάζω-
μα» ἦταν ἀπὸ τὶς τραγικώτερες 
μορφὲς ἐξισλαμισμοῦ.

Ἀπὸ τὸ 1623 ἕως τὸ 1687 
κυριάρχησαν οἱ πιὸ φανατικοὶ 
ἐθνοκτόνοι καὶ χριστιανομάχοι 
σουλτᾶνοι, ὁ Μουρὰτ Δ΄ καὶ ὁ 
Μωάμεθ Δ΄. Τότε ἔγιναν ἀφόρη-
τες οἱ καταπιέσεις καὶ τὰ βασανι-
στήρια γιὰ τοὺς χριστιανούς, οἱ 
ἀναστατώσεις, οἱ ἁρπαγὲς καὶ τὰ 
ἐγκλήματα, οἱ μαζικοί, τρομεροὶ 
καὶ βίαιοι ἐξισλαμισμοί, ἀκούσι-

οι, ἀλλὰ καὶ ἑκούσιοι.  Ἦταν με-
γάλη ἡ πρόκληση, ἀφοῦ ὅποιος 
ἀλλαξοπιστοῦσε γινόταν αὐτόμα-
τα ἀπὸ δοῦλος κύριος, μὲ τιμὲς 
καὶ ἀξιώματα.  Ὅσοι πρόλαβαν 
κατέφυγαν στὴν ὁμόδοξη Ρω-
σία ἢ στὶς παρευξείνιες περιο-
χές.  Ὅσοι ἔμειναν τότε πότισαν 
ὡς νεομάρτυρες μὲ τὸ αἷμά τους 
τὸ δέντρο τῆς πίστεώς μας καὶ 
στήριξαν τὴν  Ὀρθοδοξία.  Ἀλλὰ 
τότε διογκώθηκε καὶ τὸ ρεῦμα 
τῶν κρυπτοχριστιανῶν, στὸν 
μαρτυρικὸ Πόντο περισσότερο, 
ἀλλὰ καὶ στὴν Καππαδοκία, τὴν 
Κιλικία, τὴν  Ἑλλάδα, τὰ Βαλκά-
νια καὶ τὴν Κύπρο.

Πόσοι ἦταν αὐτοὶ οἱ κρυπτο-
χριστιανοί, ποὺ προσποιήθηκαν 
ὅτι ἦταν μουσουλμάνοι, ἀλλὰ 
κράτησαν κρυφὰ τὴ θρησκεία 
καὶ τὴ γλῶσσά τους; Ποτὲ δὲν θὰ 
μάθουμε.  Ἀδύνατη κάθε ἔρευ-
να. Ξέρουμε ὅμως ὅτι ζοῦσαν. 
Δυσβάστακτο τὸ δρᾶμά τους ἐπὶ 
τόσους αἰῶνες! Δὲν ἦταν οὔτε 
χριστιανοὶ οὔτε μουσουλμάνοι, 
ἀλλὰ διχασμένες προσωπικότη-
τες, χωρὶς ταὐτότητα, ἀλλὰ μὲ 
δύο ὀνόματα, τὸ μουσουλμα-
νικὸ καὶ τὸ χριστιανικό. Τὴ μέρα  
Ἀγᾶς, τὸ βράδυ Νικόλας. Τὴ μέ-
ρα  Ἐμινέ, τὸ βράδυ  Ἑλένη. Τὴ 
μέρα μὲ σαρίκι λευκό, τὸ βράδυ 
ἀσκεπής. Τὴ μέρα μολλάς, τὸ 
βράδυ παπάς. Τὸ πρωὶ στὸ τζαμὶ 
τί προσευχὲς ψιθύριζαν; Τὸ βρά-
δυ ὅμως ἔκλαιγαν σπαρακτικὰ 
μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Χρι-
στοῦ, κρυμμένη στά «ἀμπάρια» 
τοῦ σπιτιοῦ τους.  Ἐκεῖ εἶχαν τὶς K

K
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εἰκόνες τους, θυμιάτιζαν κι ἄνα-
βαν τὰ κεριά τους κρυφὰ κάτω 
ἀπ’ τὴ γῆ.  Ἐκκλησίες ὑπόγειες! 
Ξαναγύρισαν στὶς κατακόμβες, 
γιὰ νὰ κρατήσουν τὴν πίστη 
τους.  Ἔβρισκαν τόπους καὶ 
τρόπους νὰ τελοῦν τὰ μυστήρια 
τῆς  Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἀσκοῦν τὰ 
θρησκευτικά τους καθήκοντα.  
Ἔντυναν γιὰ παράδειγμα τοὺς 
μοναχοὺς δερβίσηδες καὶ τοὺς 
ἔστελναν σὲ ἀπομακρυσμένα 
χωριὰ ὅπου ζοῦσαν μόνο χρι-
στιανοί, γιὰ νὰ τοὺς ἐξυπηρε-
τήσουν. Οἱ χριστιανικοὶ γάμοι 
καὶ οἱ βαπτίσεις γίνονταν στὰ 
μοναστήρια ἢ στὴν Πόλη, στὸ 
Πατριαρχεῖο.  Ἡ κηδεία στὸ 
τζαμί, κι ἐνῷ ἡ σορὸς μετα-
φερόταν στὸ τουρκικὸ νε-
κροταφεῖο, ψαλλόταν στὸ 
σπίτι ἢ σὲ ναὸ ἡ νεκρώσι-
μη ἀκολουθία κι ἔριχναν 
τὸ βράδυ στὸν τάφο χῶμα 
ποὺ εἶχε εὐλογηθεῖ σὲ μο-
ναστήρι. Διπλῆ ζωή, διπλῆ 
πίστη, διπλὸ ξόδι!

Πονοῦσε ἡ ψυχή τους, 
ὅταν ἔφερναν στὴ σκέψη 
τους τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: 
«Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν 
ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ-
πων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν 
αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πα-
τρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».  
Ἡ  Ἐκκλησία συνιστοῦσε 
ὁμολογία πίστεως, ἀλλὰ 
παράλληλα βρισκόταν 
στὸ πλευρό τους μὲ νυκτερινὲς 
ἀκολουθίες, κρυφὲς ἐκκλησίες 
κτλ., φροντίζοντας καὶ γιὰ τὴν 
ὀρθόδοξη κατήχησή τους. Μὰ 
οἱ κρυπτοχριστιανοί «δι’ ὑπο-
μονῆς» –κατὰ τὴν προτροπὴ 
τοῦ Παύλου– ἀντιμετώπιζαν τὸν 
καθημερινὸ ἀγῶνα, γιατὶ ἔτρεμε 
τὸ φυλλοκάρδι τους. Μαρτυρικὴ 
ἦταν ἡ κάθε ὥρα τῆς ζωῆς τους κι 
ἀδυσώπητος ὁ φόβος μὴν ἀπο-
καλυφθεῖ ἡ πραγματική τους 
ταὐτότητα, καὶ τότε τοὺς περίμενε 
κόλαση βασανιστηρίων.  Ἦταν 
παρηγοριά τους νὰ ζοῦν σὲ τό-

πους ὅπου ὑπῆρχαν χριστιανοί.  
Ἀλλὰ καὶ πολλοὶ κρυπτοχριστια-
νοὶ προσέφεραν ὑπηρεσίες στὸ 
Γένος, γιατὶ ἀρκετοὶ ἦταν ἀξιωμα-
τοῦχοι μουσουλμάνοι καὶ λόγῳ 
ἰσχύος ἔσῳζαν ἀπὸ αἱματοχυσίες 
τοὺς χριστιανοὺς ἀδελφούς τους 
στὶς τουρκοκρατούμενες περιο-
χές.  Ἀγώνας καὶ ἀγωνία!

Μὰ ὁ φιλεύσπλαγχνος Θεὸς 
ἄκουσε κάποτε τοὺς στεναγμοὺς 
τῆς ψυχῆς τῶν κρυπτοχριστιανῶν 
σὲ ὅλο τὸ εὖρος τῆς  Ὀθωμα-
νικῆς κυριαρχίας κι ἔστειλε τὴν 
ἄνοιξη στὶς καρδιές τους. Μὲ τὴν 
ἔκδοση τοῦ Χάττι Χουμαγιούν 
(σουλτανικοῦ διατάγματος) τοῦ 

1856, ποὺ ἔδωσε θρησκευτικὴ 
ἐλευθερία στὶς διάφορες μειονό-
τητες τῆς Τουρκίας, χιλιάδες στὸν 
Πόντο ἀποκάλυψαν τὴ χριστιανι-
κή τους πίστη. Τὸ ἴδιο φαινόμενο 
παρατηρήθηκε καὶ στὴν Κρήτη.  
Ἐκεῖ πρωτοστάτησαν τὸ 1821 οἱ 
Κουρμούληδες, ἐπιφανὴς κρυ-
πτοχριστιανικὴ οἰκογένεια τῆς 
Μεσσαρᾶς, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν 
Χουσεΐν-Μιχαὴλ Κουρμούλη, 
καὶ πέρασαν ὡς ἐπαναστάτες 
στὴν  Ἑλλάδα. Στὴν Κύπρο οἱ 
κρυπτοχριστιανοὶ ἀποκαλύφθη-
καν, ὅταν τὸ 1878 ἡ Κύπρος πα-

ραχωρήθηκε στὴν  Ἀγγλία.
Ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ἕνα 

περιστατικό. Στὴν Τραπεζοῦντα, 
ποὺ συγκροτήθηκε Διεθνὴς  Ἐπι-
τροπὴ γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν 
«κρυφῶν», ἐμφανίζονταν ὅσοι 
κρυπτοχριστιανοὶ ἐπιθυμοῦσαν 
νὰ φανερωθοῦν. Τὸ 1869, λοι-
πόν, στὴν ἐπαρχία Τσεβισλίκ, 27 
χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὴν Τραπε-
ζοῦντα, ἐγκαταστάθηκε ἡ  Ἐπι-
τροπή, τῆς ὁποίας μέλη ἦταν ὁ  
Ἔπαρχος, ὁ στρατιωτικὸς διοι-
κητὴς καὶ ὁ Μολλάς, ποὺ ὀνο-
μαζόταν Μολλὰ Βαΐζογλου.  Ἐκεῖ 
προσέρχονταν γιὰ ἕνα ὁρισμένο 
διάστημα οἱ κρυπτοχριστιανοὶ 

τῶν γύρω χωριῶν ἀπὸ τὴν 
ἀνατολὴ μέχρι τὴ δύση τοῦ 
ἡλίου, καὶ γράφονταν μὲ τὰ 
χριστιανικά τους ὀνόματα. 
Τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς 
προθεσμίας τῶν δηλώσε-
ων, ὅταν διαπιστώθηκε ὅτι 
κανένας ἄλλος δὲν περίμενε 
νὰ ἐγγραφεῖ, μὲ τὴ δύση τοῦ 
ἡλίου, ὁ  Ἔπαρχος ἑτοιμά-
στηκε νὰ ὑπογράψει καὶ νὰ 
σφραγίσει τὸ ἔγγραφο. Τό-
τε ὁ Μολλὰ Βαΐζογλου εἶπε: 
«Μὴ βιάζεστε. Περιμένετε.  
Ἔμεινε ἕνας ἀκόμη. Κι αὐτὸς 
εἶμαι ἐγώ».  Ἔκπληκτοι οἱ 
περευρισκόμενοι εἶδαν τὸν 
ἀντιπρόσωπο τοῦ Μωάμεθ 
νὰ βγάζει τὸ ἔμβλημα τῆς 
μουσουλμανικῆς ἱεροσύνης 
καὶ νὰ τὸ τοποθετεῖ μὲ εὐλά-

βεια στὸ γραφεῖο τοῦ  Ἐπάρχου.  
Ἀπευθυνόμενος στὸν γραμματέα, 
εἶπε: «Γράφε: Γεώργιος Κηρυτ-
τόπουλος.  Ἐπάγγελμα: ἱερέας» 
(Καθηγητὴς Κ. Φωτιάδης).

Μπροστὰ στὸ μεγάλο καὶ 
ἀπροσδόκητο πλῆθος τῶν 
ἀποκαλυφθέντων κρυπτοχρι-
στιανῶν, κατάπληκτοι οἱ Τοῦρκοι 
προσπάθησαν νὰ ἀντιδράσουν, 
πρῶτα μὲ τὴν πειθὼ καὶ στὴ συ-
νέχεια μὲ ἀπειλές, διώξεις καὶ φυ-
λακίσεις. Τοὺς χαρακτήρισαν καὶ 
τοὺς κατέγραψαν ὡς «Τενεσούρ» 
(= ἀρνησίθρησκους καὶ ἐκχρι-
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στιανισθέντες μωαμεθανούς), 
τοὺς ὑποχρέωσαν σὲ στρατιωτικὴ 
θητεία (σὰν νὰ ἦταν μουσουλ-
μάνοι) καὶ τοὺς δήμευσαν τὴν 
περιουσία, γιατὶ προέρχονταν 
ἀπὸ μουσουλμάνους. Γιὰ νὰ 
κρατήσουν μόνο τὸ χριστιανικό 
τους ὄνομα, οἱ ἀποκαλυφθέντες 

κρυπτοχριστιανοὶ ἀγωνίστηκαν 
μὲ ποικίλες ἐνέργειες καὶ πα-
ραστάσεις στὶς ξένες πρεσβεῖες, 
μέχρι τὴν ἐπίσημη ἀναγνώρισή 
τους τὸ 1910 μὲ τὸ Σύνταγμα τῶν 
Νεοτούρκων. 

Οἱ πρώην κρυπτοχριστιανοὶ 
ποὺ εἶχαν ἐπίσημα μεταστραφεῖ 
στὸν Χριστιανισμὸ μποροῦσαν 
–καὶ ὑποχρεοῦνταν– μὲ τὴ Συν-
θήκη τῆς Λωζάνης (24  Ἰουλίου 
1923) νὰ μεταναστεύσουν στὴν  
Ἑλλάδα. Γιατὶ ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν 
πληθυσμῶν ἔγινε μὲ βάση τὸ 
θρήσκευμα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε 
ὡς ἀποτέλεσμα νὰ παραμείνουν 
στὴν Τουρκία καὶ μετὰ τὸ 1923 
ὅσοι κρυπτοχριστιανοὶ δὲν εἶχαν 
ὁμολογήσει τὴν ἀληθινή τους 
πίστη, ἐπειδὴ δὲν τόλμησαν, δὲν 
τὸ ἔμαθαν στὰ ἀπομακρυσμένα 
χωριά, δὲν πρόλαβαν ἢ φοβήθη-
καν. «Πόσοι εἶναι; Ποῦ εἶναι; Σὲ 
ποιὸ βαθμὸ κρατοῦν μέσα τους 
ἀναμμένη τὴ δᾷδα τῆς πίστης; Σή-

μερα πολιτογραφοῦνται Τοῦρκοι, 
ἀλλὰ εἶναι ζωντανοὶ πρεσβευτὲς 
τοῦ  Ἑλληνισμοῦ. Μένουν ἐκεῖ καὶ 
φυλάγουν Θερμοπύλες. Εἶναι ἡ 
στοιχειωμένη ψυχὴ τοῦ Γένους!» 
(Καθηγητὴς Στ. Πελαγίδης).

Σὲ λίγα χρόνια συμπληρώ-
νεται ἕνας αἰώνας ἀπὸ τὸ 1923, 

καὶ ὅσοι  Ἕλληνες πηγαίνουν στὴ 
σημερινὴ Τουρκία νὰ προσκυνή-
σουν τὶς προγονικές τους ἑστίες 
συναντοῦν ἀπογόνους κρυπτο-
χριστιανῶν ποὺ διατηροῦν τὴν 
κρυπτοχριστιανική τους ταὐτό-
τητα. Αὐτοὶ πλησιάζουν τοὺς 
ὁμόθρησκους καὶ ὁμοεθνεῖς 
ἀδελφούς τους καὶ μὲ κάθε προ-
φύλαξη ψιθυρίζουν τὸ χριστια-
νικό τους ὄνομα (Γιῶργος, Γιάν-
νης) ἢ ὁμολογοῦν μὲ συστολή 
«εἴμαστε δικοί σας» ἢ δείχνουν 
τὸ σταυρουδάκι ποὺ κρύβουν. 

Ἀμέτρητες οἱ μαρτυρίες καὶ 
συγκλονιστικὲς οἱ διηγήσεις, 
ὅπως: « Ἡ γιαγιά, πρὶν ἀφήσει 
τὴν τελευταία της πνοή, ἔκανε 
τὸν σταυρό της καὶ ψιθύρισε 
“Δι’ εὐχῶν τῶν  Ἁγίων Πατέ-
ρων ἡμῶν...”»! Κρυφὰ τελοῦν 
τὰ σωστικὰ μυστήρια τῆς  Ἐκκλη-
σίας μας.  Ἀποτελοῦν τό «κρυ-
φό» ποίμνιο τοῦ Πατριαρχείου.  
Ἐξακολουθοῦν νὰ κρατοῦν τὸν 

Χριστὸ μέσα τους –τόση πίστη!– 
καὶ περιμένουν καρτερικά. Τί 
περιμένουν; Νὰ ξημερώσει ἐκεί-
νη ἡ εὐλογημένη μέρα ποὺ θὰ 
χαίρονται ἄφοβα τὴν πίστη τους, 
ἂν δοθοῦν δημοκρατικὲς ἐλευ-
θερίες.  Ὣς τότε τοὺς ἐνισχύει 
μόνο ὁ «Καρδιογνώστης» Κύ-

ριος, κι ἐμεῖς ἂς τοὺς νιώθουμε 
ἀδελφούς μας καὶ ἂς μὴν τοὺς 
ξεχνοῦμε στὴν προσευχή μας.

« Ὁ Πόντος ζεῖ», ἔλεγε ὁ Κα-
θηγητὴς Bryer ἀπευθυνόμενος 
στοὺς Πόντιους τῆς Μελβούρ-
νης τὸ 1989: « Ἕνα μεγάλο μέ-
ρος τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Πόντου 
παρέμεινε πίσω καὶ συνεχίζει μιὰ 
παράδοση τριῶν χιλιάδων χρό-
νων. Πρόκειται γιὰ τοὺς Πόντιους 
ποὺ σήμερα πολιτογραφοῦνται 
Τοῦρκοι, ἐνῷ τόσο ἡ καταβο-
λή τους ὅσο καὶ τὰ ἔθιμα καὶ ὁ 
πολιτισμός τους προδίδουν τὴν 
ἐλληνικὴ καταγωγή.  Ἀκούω 
ἀκόμα νὰ παίζεται λύρα στὰ 
χωριὰ καὶ στοὺς συνοικισμοὺς 
ποὺ ἐγκατέλειψαν οἱ γονεῖς σας. 
Στὶς ἐκκλησιὲς τὶς λιγοστές, ποὺ 
ἄφησαν ἀπείραχτες, βλέπω τὰ 
πρόσωπά σας.  Ὁ Πόντος ζεῖ!». 

 
Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

K

K
Οἱ πρώην κρυπτοχριστιανοὶ ποὺ εἶχαν ἐπίσημα μεταστραφεῖ στὸν Χριστια-
νισμὸ μποροῦσαν –καὶ ὑποχρεοῦνταν– μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης (24  
Ἰουλίου 1923) νὰ μεταναστεύσουν στὴν  Ἑλλάδα. Γιατὶ ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν 

πληθυσμῶν ἔγινε μὲ βάση τὸ θρήσκευμα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλε-
σμα νὰ παραμείνουν στὴν Τουρκία καὶ μετὰ τὸ 1923 ὅσοι κρυπτοχριστιανοὶ 
δὲν εἶχαν ὁμολογήσει τὴν ἀληθινή τους πίστη, ἐπειδὴ δὲν τόλμησαν, δὲν τὸ 
ἔμαθαν στὰ ἀπομακρυσμένα χωριά, δὲν πρόλαβαν ἢ φοβήθηκαν. «Πόσοι 
εἶναι; Ποῦ εἶναι; Σὲ ποιὸ βαθμὸ κρατοῦν μέσα τους ἀναμμένη τὴ δᾷδα τῆς 

πίστης; Σήμερα πολιτογραφοῦνται Τοῦρκοι, ἀλλὰ εἶναι ζωντανοὶ πρεσβευτὲς 
τοῦ  Ἑλληνισμοῦ. Μένουν ἐκεῖ καὶ φυλάγουν Θερμοπύλες.  

Εἶναι ἡ στοιχειωμένη ψυχὴ τοῦ Γένους!» (Καθηγητὴς Στ. Πελαγίδης).
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Κάθε φορὰ ποὺ βλέπω ἀνθρώπους χτυπημέ-
νους ἀπὸ τὰ ἀστροπελέκια τῆς ζωῆς, στὸ νοῦ 
μου ἔρχονται τὰ κλαδεμένα δέντρα.  Ὅταν 

πάλι βλέπω δέντρα ὕστερα ἀπὸ κλάδεμα, θυμᾶμαι 
τότε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τοὺς περιποιήθηκε τὸ 
χέρι τῆς δοκιμασίας.

Δὲ λυπήθηκα ποτὲ τὰ κλαδεμένα δέντρα. Ξέρω 
πόσο καλὸ τοὺς κάνει τὸ κλάδεμα, ἔτσι καθὼς και-
νούργιους χυμοὺς θὰ ἀνεβάσει στὰ κλαδιά τους. 
Καὶ παρ’ ὅλη τὴ συμπόνια ποὺ νιώθω γιὰ τοὺς 
ἀνθρώπους τοὺς πονεμένους, τὶς ἴδιες σκέψεις 
κάνω καὶ γι’ αὐτούς.  Ὅτι δηλαδὴ τὸ ἄγγιγμα τοῦ 
πόνου ἐπάνω τους θὰ ἔχει τὴν εὐεργετικότητα τοῦ 
κλαδέματος.

Ἔχω μιὰ φίλη ποιήτρια.  Ὕστερα ἀπὸ μιὰ δοκι-
μασία ποὺ πέρασε τελευταῖα, σταμάτησε τελείως 
νὰ γράφει.

– Γιατί τὸ κάνεις αὐτό; τὴ ρώτησα μιὰ μέρα. 
Γιὰ σένα τὸ γράψιμο ἦταν ἡ ἱεραποστολή σου. Τὸ 
δόσιμο τοῦ ἑαυτοῦ σου στοὺς ἄλλους.  Ἡ καρπο-
φορία σου.

– Πάει πιά, μοῦ απάντησε θλιμμένα. Κάποτε στε-
ρεύει καὶ τὸ ταλέντο. Νιώθω πὼς ἕνα χέρι ἅρπαξε 
τὸ ταλέντο μου καὶ τὸ ξερρίζωσε!

«Χέρι; συλλογίστηκα. Ποιὸ χέρι θὰ μποροῦσε 
νὰ τὸ κάνει αὐτό; Νὰ ποῦμε πὼς εἶναι τὸ χέρι τοῦ 
Θεοῦ; Πότε ἀλήθεια ξερριζώνει τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ;».

Θυμήθηκα τὴν εὐαγγελικὴ περικοπή: «Πᾶν 
κλῆμα μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό».

– Λοιπόν, κάνεις λάθος, εἶπα στὴ φίλη τὴν ποι-
ήτρια.  Ἀδύνατο νὰ ξερρίζωσε κάποιο χέρι τὸ ταλέ-
ντο σου, γιατὶ τὸ μόνο χέρι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ 
τὸ κάνει αὐτὸ εἶναι τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ὅμως 
ξερριζώνει μόνο ὅ,τι δὲν φέρει καρπό. Γιατί νὰ ξερ-
ριζώσει τὸ δικό σου ταλέντο;

– Μὰ σοῦ λέω, νιώθω σὰν κουτσουρεμένη. Σὰν 
νὰ μὴν ἔχω πιὰ χυμοὺς μέσα μου.

– Στάσου, στάσου, τῆς εἶπα τότε.  Ἄλλο τὸ ἕνα κι 
ἄλλο τὸ ἄλλο. Νομίζω πὼς ἔχεις ὑποστεῖ ἕνα γερὸ 
κλάδεμα. Κλάδεμα ὅμως.  Ὄχι ξερρίζωμα.  Ἄλλω-
στε, ὁ Χριστὸς δὲν τὸ εἶπε; Πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, 
καθαίρει αὐτό.  Ἄλλο τὸ αἴρει κι ἄλλο τὸ καθαίρει. 
Ξερρίζωμα τὸ πρῶτο, κλάδεμα ὅμως τὸ δεύτερο.

– Λὲς νὰ εἶναι κλάδεμα; μουρμούρισε ἡ πονε-
μένη φίλη μου. Λὲς νὰ εἶναι κλάδεμα; 

Δὲν συνεχίσαμε ἄλλο ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Χτὲς 
ὁ ταχυδρόμος μοῦ ἔφερε τὸ γυναικεῖο περιοδικὸ 
ὅπου ἔγραφε παλιὰ ἡ φίλη μου. Στὴν πρώτη σελί-
δα, κάτω ἀπὸ ἕνα ὄμορφο ποίημα, εἶδα τὸ ὄνομά 
της.  Ὁ τίτλος του ἦταν: «Καθαίρει αὐτό».

Ἦταν πολὺ ὄμορφο ποίημα. Πάνω κάτω ἔλεγε 
τὰ ἑξῆς:

Ἀφήνομαι στὰ χέρια σου, Κύριε. Κλάδεψέ με. 
Ξέρεις τόσο καλὰ  Ἐσὺ τὴν τέχνη τοῦ ἀμπελουρ-

Τὸ κλάδεμα
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γοῦ! Δὲν φοβᾶμαι μὴ μοῦ κάνεις κακό. Εἶμαι κλῆμα 
στὸ ἀμπέλι Σου. Καὶ θέλω τόσο πολὺ νὰ Σὲ ἱκανο-
ποιεῖ τὸ κάρπισμά μου!...

Αὐτὸ τὸ ποίημα ἦταν ἀπόδειξη πὼς τὸ κλάδεμά 
της εἶχε ἀρχίσει κιόλας νὰ ἀποδίδει. Καινούργιοι 

χυμοί, δυνατώτεροι ἀπὸ πρίν, κυλοῦσαν τώρα στὶς 
φλέβες της.  

Ἄκουσα τελευταῖα πὼς ὑπάρχει ἕνας γιατρός, 
πολὺ πιστός, ποὺ πρὶν ἀνακοινώσει τὴ διάγνω-
σή του στοὺς ἀρρώστους, ὅταν πρόκειται γιὰ κάτι 
πολὺ σοβαρό, τοὺς κάνει τέτοια προετοιμασία, 
ποὺ μοιάζει μὲ μάθημα βοτανολογίας. Τὸ κάνει 
αὐτό, γιὰ νὰ τοὺς προετοιμάσει νὰ δεχτοῦν τὴ δυ-
σάρεστη διάγνωση μὲ κουράγιο καὶ ἠρεμία. Τοὺς 

λέει, γι’ αὐτό, ἕνα σωρὸ λεπτομέρειες γύρω ἀπὸ 
τὴν καλλιέργεια τῶν δένδρων, γιὰ νὰ φτάσει στὴ 
μεγάλη ἀξία τοῦ κλαδέματος.

Ὁ γνωστὸς ποὺ μοῦ μίλησε γι’ αὐτὸν τὸν γιατρὸ 
χθές, ἐπειδὴ εἶναι πολλὰ χρόνια πελάτης του καὶ 

ξέρει καλὰ τούτη του τὴν ἰδιομορφία, ὅταν ἔχει 
κάτι καὶ πάει νὰ ἐξετασθεῖ, λέει χαριτολογώντας 
στὸν γιατρό.

–  Ἦρθα γιατὶ μὲ κλαδεύει πάλι τὸ χέρι τοῦ Θε-
οῦ. Πές μου μόνο ἐσὺ πῶς τὸ λένε τὸ καινούργιο 
ἐτοῦτο κλαδευτῆρι.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

K

K
Κάθε φορὰ ποὺ βλέπω ἀνθρώπους χτυπημένους ἀπὸ τὰ ἀστροπελέκια 

τῆς ζωῆς, στὸ νοῦ μου ἔρχονται τὰ κλαδεμένα δέντρα.  Ὅταν πάλι βλέπω 
δέντρα ὕστερα ἀπὸ κλάδεμα, θυμᾶμαι τότε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τοὺς περι-

ποιήθηκε τὸ χέρι τῆς δοκιμασίας.
Δὲ λυπήθηκα ποτὲ τὰ κλαδεμένα δέντρα. Ξέρω πόσο καλὸ τοὺς κάνει τὸ 
κλάδεμα, ἔτσι καθὼς καινούργιους χυμοὺς θὰ ἀνεβάσει στὰ κλαδιά τους. 
Καὶ παρ’ ὅλη τὴ συμπόνια ποὺ νιώθω γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πονεμέ-
νους, τὶς ἴδιες σκέψεις κάνω καὶ γι’ αὐτούς.  Ὅτι δηλαδὴ τὸ ἄγγιγμα τοῦ 

πόνου ἐπάνω τους θὰ ἔχει τὴν εὐεργετικότητα τοῦ κλαδέματος.
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Μεγάλη Παρασκευὴ πρωΐ.  Ἔφυγα νωρὶς ἀπὸ 
τὸ σπίτι μου καὶ κατευθύνθηκα, ποῦ ἀλλοῦ, 
στὴν  Ἐκκλησία. Μπῆκα μὲ δέος μέσα καὶ στα-

μάτησα μπροστὰ στὸν ὄρθιο Σταυρό. Κρεμασμένος ὁ  
Ἀναμάρτητος, ὁ Λυτρωτής μου καὶ Θεός μου, μὲ τὰ 
σιδερένια καρφιὰ ἐπάνω του. Καταματωμένος, ξεψυχι-
σμένος, νεκρός, μὲ γερμένη τὴν κεφαλή του, ὁ  Ἀθῶος. 
Πῆρε τὴ θέση μου, σκέφτηκα, καὶ τὴ θέση ὅλων τῶν 
συναμαρτωλῶν συνανθρώπων μου.  Ἐγὼ ἔπρεπε νὰ 
πληρώσω μὲ σταύρωση τὶς ἀμέτρητες ἁμαρτίες μου.  Ὁ  
Ἀναμάρτητος πληρώνει τὶς ἁμαρτίες ὅλων μας.

Καὶ ἄρχισε νὰ περνᾷ ἀπὸ τὸν νοῦ μου μιὰ φαντα-
στικὴ ταινία μεγάλου μήκους. Τόσο πολλοὶ σταυρωμένοι 
ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν στὸν κόσμο μας!  Ἐπικεφαλῆς τῆς 
μεγάλης πομπῆς ὁ  Ἀθῶος, ἡ  Ἀναμάρτητος, ἡ ΑΓΑΠΗ. Καὶ 
ξωπίσω του πλῆθος ἀμέτρητο, ἀρίφνητοι σταυρωμένοι, 
σταυροφόροι, πρώην ἁμαρτωλοί, μετανοημένοι.  Ὅλοι 

οἱ  Ἅγιοι τῆς  Ἐκκλησίας μας. Στὰ ἴχνη Του, πρῶτοι μετὰ 
τὸν  Ἕνα, οἱ  Ἀπόστολοί του, οἱ δώδεκα καὶ οἱ ἑβδομῆντα, 
καὶ οἱ γυναῖκες, μυροφόρες καὶ μή, ἀκολουθούσανε χα-
ρούμενες.  Ἔρχονταν ξωπίσω οἱ  Ἀποστολικοὶ Πατέρες, 
οἱ ἀπολογητές, οἱ μάρτυρες, ἄνδρες, γυναῖκες, νέοι καὶ 
παιδομάρτυρες. Οἱ ὅσιοι, οἱ ἐρημίτες, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ 
μοναχὲς ἀποτελοῦσαν μεγάλη παράταξη. Ποιὸς νὰ μετρή-
σει τοὺς ὁμολογητὲς καὶ τοὺς ἀφιερωμένους στὴν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ μας;  Ἄνθρωποι ἁπλοί, ἄνθρωποι ἀφανεῖς, 
ἀγράμματοι, μεροκαματιάρηδες, ἐπαῖτες, κηπουροί, γε-
ωργοί, ἐπαγγελματίες, ἀνώνυμοι, ἄσημοι καὶ ἄπειροι 

ἄλλοι σταυροφόροι, σταυρωμένοι, ἑκούσια θύματα τῆς 
ἀγάπης τους πρὸς τὸν Λυτρωτὴ καὶ Σωτῆρά τους. Τέτοια 
μεγάλη πομπή, τόσο μεγάλη παράταξη, δὲν ξαναφάνηκε, 
οὔτε θὰ ξαναπαρουσιαστεῖ ποτὲ στὸν κόσμο, ἐπὶ τῆς γῆς.  
Ὑπάρχει ἀνάλογο βιβλίο «Γκίνες», ποὺ νὰ γραφτεῖ καὶ 
νὰ παρουσιαστεῖ τέτοια συγκέντρωση, τέτοια παράταξη 
εὐλογημένων, ἁγίων, ἀγωνιστῶν, νικητῶν, πρωταθλητῶν 
ἀγάπης, εἰρήνης καὶ μακαριότητας;

Πῆρα γιὰ λίγο τὴ ματιά μου ἀπὸ τὴ νοητὴ ταινία 
καὶ τὴν ἔστρεψα σὲ τοῦτο τὸν κόσμο καὶ στὸν ἑαυτό 
μου. Αἰσθάνθηκα τότε μιὰ ἀνακούφιση, μιὰ ἀναψυχὴ 
μέσα στὸν καύσωνα τῆς σημερινῆς κοινωνίας μας, τῆς 
σημερινῆς ἀνθρωπότητας. Γιατὶ κάθε φορὰ ποὺ βλέπω 
ἢ ἀκούω εἰδήσεις, μαυρίζει ἡ ψυχή μου καὶ σκοτει-
νιάζει τὸ πνεῦμά μου ἀπὸ τὴν ἀθλιότητά μας. Φόνοι, 
ἐγκλήματα, κλεψιές, θηριωδίες καὶ ἀκατονόμαστα ὄργια 
«ἀνθρωποειδῶν» προσώπων, ποὺ γινόμαστε ὄργανα 
τοῦ ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρώπινου γένους καὶ τῆς ψυχῆς μας.

Αἰσθάνθηκα ὅμως ἀνακούφιση, γιατὶ εἶδα ὅτι καὶ 
σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι πολλοὶ σταυροφόροι 
καὶ σταυρωμένοι γιὰ τὴν  Ἀγάπη τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ 
μας. Γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, διαπρεπεῖς καὶ ἀφανεῖς, 
σηκώνουν ψηλὰ τὸν Σταυρό τους καὶ ἀκολουθοῦν τὸν  
Ἀρχηγό μας.  Ἀρκετοὺς τοὺς εἶδα, τοὺς γνώρισα στὴ 
ζωή μου· γιὰ ἄλλους ἄκουσα καὶ ἔμαθα ὅτι νίκησαν καὶ 
θριάμβευσαν στὸν ἀγῶνά τους κατὰ τοῦ πονηροῦ καὶ 
κατὰ τῶν παθῶν τους. Συνομίλησα μὲ ἀρκετοὺς ἀπὸ 
αὐτούς. Λυπᾶμαι, ποὺ δὲν διδάχθηκα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ 
τὸ παράδειγμά τους. Τὸ μόνο ποὺ μὲ παρηγορεῖ εἶναι 
ὅτι ὁ Κύριος μοῦ δίνει ἀναβολὴ στὴν ἀναχώρησή μου, 
μήπως φιλοτιμηθῶ καὶ συνέλθω πρὶν τὸ τέλος μου, 
καὶ μεταμεληθῶ καὶ μετανοήσω εἰλικρινά.

Καὶ συλλογοῦμαι. Εἶμαι ἁπλὸς θεατὴς σ’ αὐτὴ τὴ 
μεγάλη παρέλαση; Παραμένω μονάχα θαυμαστὴς καὶ 
χειροκροτητὴς τῶν ἡρώων τοῦ Πνεύματος;  Γιατί νὰ πα-
ραμένω ἐκτὸς καὶ μακριὰ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη παράταξη 
καὶ παρεμβολὴ τῶν μακαρίων καὶ εὐλογημένων ἁγίων 
τῆς πίστεώς μας; Δὲν ἀντέχω τὴν ἀπουσία μου. Φο-
βοῦμαι τὴν καταστροφὴ καὶ τιμωρία τῆς ἀμέλειάς μου.

Κύριε, Σὲ θερμοπαρακαλῶ. Κάλεσέ με νὰ ἔρθω 
κοντά Σου καὶ πίσω Σου, νὰ Σὲ ἀκολουθῶ γιὰ πάντα. 
Τὸ ξέρω, δὲν τὸ ἀξίζω, δὲν ἔχω δικαίωμα νὰ ζητῶ μιὰ 
θέση κοντά Σου. Μόνος μου λιποτάχτησα. Μόνος μου 
ἀπομακρύνθηκα.  Ἐλεύθερος τὸ ἀποφάσισα.  Ὅμως 
Σοῦ ζητῶ μιὰ τελευταία χάρη.  Ἐσὺ ξέρεις καὶ ἔχεις τὸν 
τρόπο Σου νὰ μὲ ἀναγκάσεις νὰ πλησιάσω, γιὰ νὰ μὲ 
σπρώξεις, νὰ μπῶ στὴν παράταξή Σου, νὰ χαρῶ, ἔστω 
καὶ ἀνάξιος, τὴ μεγάλη χαρὰ ποὺ χαρίζεις σ’ ὅλους ποὺ 
Σὲ ἀγάπησαν καὶ Σὲ ἀγαπᾶνε. 

Ἀξίωσέ με νὰ γιορτάζω τὴν  Ἀνάστασή Σου λου-
σμένος στὸ Φῶς τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς  Ἀναστάσεώς Σου.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΙΑΜΝΙΑΔΑΚΗΣ

Ἡ παράταξη

K

K

Αἰσθάνθηκα ἀνακούφιση, γιατὶ εἶδα ὅτι 
καὶ σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι πολλοὶ 
σταυροφόροι καὶ σταυρωμένοι γιὰ τὴν  

Ἀγάπη τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ μας. Γνωστοὶ 
καὶ ἄγνωστοι, διαπρεπεῖς καὶ ἀφανεῖς, 
σηκώνουν ψηλὰ τὸν Σταυρό τους καὶ 
ἀκολουθοῦν τὸν  Ἀρχηγό μας.  Ἀρκε-
τοὺς τοὺς εἶδα, τοὺς γνώρισα στὴ ζωή 
μου γιὰ ἄλλους ἄκουσα καὶ ἔμαθα ὅτι 
νίκησαν καὶ θριάμβευσαν στὸν ἀγῶνά 
τους κατὰ τοῦ πονηροῦ καὶ κατὰ τῶν 

παθῶν τους. Συνομίλησα μὲ ἀρκετοὺς 
ἀπὸ αὐτούς. Λυπᾶμαι, ποὺ δὲν διδάχθη-
κα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά τους.
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Ὁ αἰώνιος
Μὲ πλῆθος «Νεφελώματα» μιλοῦν οἱ Γαλαξίες.

Καὶ κάθε Γαλαξίας τους μιλάει μὲ τόσους  Ἥλιους.

Οἱ  Ἥλιοι κάνουν διάλογο μὲ λάμψεις τῶν ἀκτίνων.
Τ’ ἀστέρια μὲ τοὺς  Ἥλιους τους, μὲ φῶτα τῶν  Ἡλίων.

Κι ἡ Γῆ, σ’ αὐτὸ τὸ διάλογο, μιλάει μὲ συναστέρια.
Κι ἐκεῖ, μὲ φῶς ἀστρόφεγγου, καλεῖ καὶ Γαλαξίες.

Πηγὲς καλοῦν τὶς θάλασσες μὲ πλῆθος ποταμούς τους.
Καὶ βράχος, βράχο γείτονα, μὲ ἤχους κι ἀντιλάλιες.

Αἰώνια, εἶπα, Σύνθεση. Αἰώνια  Ἁρμονία.
Τό «Σύμπαν» ὅμως, μ’ ἔνδειξη, μοῦ μίλησε γιὰ τέλος.

Ποιὸς εἶναι τότ’ αἰώνιος; Σ’ ἀμφίβολα τῆς Γνώσης,
«ὁ ὤν, ὁ ἦν κι ἐρχόμενος, μ’ ἀπάντησεν ἡ Πίστη.

» Καὶ ὅποιος πῆρε φύσημα, “ψυχὴ νὰ γίνῃ ζῶσα”,
μὲ μιὰ πνοὴ αἰώνια, αἰώνια θὲ νὰ ζήσει».

Τῶν ἄστρων φίλος, φίλος μου, μοῦ ἔδειξε κι ἀστράκι.
Αὐτὸ θὰ σβήσει, δήλωσε.  Ἐσὺ δὲν θὰ πεθάνεις.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
(ἀπὸ τὴ συλλογὴ  Ὁ πολύχρωμος  Ἥλιος)

Ὅταν τῆς ἐλπίδας τὰ ρόδα μαραίνονται

καὶ στὰ ἄγρια κύματα τῆς ὀλιγοπιστίας

ἡ ψυχή μου βουλιάζει.

Ὅταν πικρόπιοτες θλίψεις 

βυθίζουν στὸ χάος τὸ εἶναί μου.

«Κύριος καταφυγή μου καὶ ρύστης μου...».

Ὅταν προβληματισμοί, ἀμφισβητήσεις,

ἀδιέξοδα καὶ σκληρὲς σκέψεις

θολώνουν τὴν ψυχή μου.

Ὅταν στὶς ἀντάρες τῆς ζωῆς

χάνομαι...

«Κύριος καταφυγή μου καὶ ρύστης μου...».

Ὅταν ἰαχὲς πολέμου ἀκούγονται παντοῦ

καὶ τσακίζονται

τὰ περιστέρια τῆς εἰρήνης μου.

Ὅταν στοιβαγμένοι ἀναστεναγμοὶ

θανατώνουν τὴ χαρά μου

καὶ βουλιάζω στὴν ἀπογοήτευση.

«Κύριος καταφυγή μου καὶ ρύστης μου...». 

ΒΑΣ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΥ

«Κύριος καταφυγή...»
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Πέρασε καὶ φέτος ἄλλη μία Πασχαλιά, παρό-
μοια ἢ ἴδια μὲ τὶς περισσότερες ποὺ ἔχουν 
συσσωρευθεῖ στὸ πέρασμα τῶν χρόνων καὶ 

σχεδὸν ἔχουν ξεχαστεῖ.
Μία ὅμως ξεχωριστὴ  Ἀνάσταση, ἂν καὶ σαρά-

ντα καὶ πλέον χρόνια πρίν, δὲν ἔχει λησμονηθεῖ, 
ἀφοῦ ἔκτοτε κάθε Λαμπρὴ ἕνα δροσερὸ ἀεράκι 
ἀπελευθερώνεται ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν ἀναμνήσε-
ων καὶ σκορπίζοντας τὴ γκρίζα καταχνιὰ τῆς λήθης 
ἀποκαλύπτει ἀναλλοίωτη τὴν  Ἀνάσταση ἐκείνη.

Σὲ ἕνα περιφερειακὸ στρατιωτικὸ νοσοκομεῖο, 
στὸν εὐρὺ προαύλιο χῶρο τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε ἕνα 
μικρὸ ἐκκλησάκι πλαισιωμένο ἀπὸ ἕνα ὄμορφο 
ἄλσος μὲ ὑψηλὰ δέντρα, εἶχαν γίνει σχετικὲς προε-
τοιμασίες, γιὰ νὰ ἑορτασθεῖ ἡ  Ἀνάσταση τοῦ Κυρί-
ου.  Ἐδίδετο ἔτσι ἡ εὐκαιρία στοὺς νοσηλευόμενους 
στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικοὺς καθὼς καὶ στὸ προσω-
πικὸ ποὺ ὑπηρετοῦσε ἐκεῖ νὰ παρακολουθήσουν 
τὴ Θεία Λειτουργία τῆς  Ἀναστάσεως.

Ἡ  Ἱερὴ ἀκολουθία ἄρχισε μέσα σὲ ἀπόλυτη τάξη 
καὶ ἠρεμία, ἀφοῦ τὸ ἐκκλησίασμα δὲν ἦταν πολυ-
πληθές, μεγάφωνα καὶ προβολεῖς δὲν ὑπῆρχαν, 
κροτίδες καὶ βεγγαλικὰ ἀπουσίαζαν, ὁ φωτισμὸς 
ἦταν ἐν γένει χαμηλός, ἡ ψαλμῳδία γλυκόλαλη καὶ 
κατανυκτική.  Ὅλα αὐτὰ εἶχαν ὡς ἐπακόλουθο ἡ ὅλη 
ἀτμόσφαιρα νὰ πάρει ἕνα ξεχωριστὸ χρῶμα καὶ νὰ 
πλημμυρίσει τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν μὲ εὐλάβεια 
καὶ ἀγαλλίαση.

Ἡ συσκότιση πρὶν τό «Δεῦτε λάβετε φῶς...» 
ἅπλωσε ἕνα πέπλο ἀπόλυτης σιγῆς καὶ ἠρεμίας, 
ποὺ πολλαπλασίασε τὴν προσοχὴ καὶ αὐτοσυγκέ-
ντρωση τῶν παρευρισκομένων. Μὲ τό «Δεῦτε λάβετε 
φῶς...», ποὺ ἀκολούθησε, μιὰ πρωτόγνωρη εἰκόνα 
τοῦ περιβάλλοντος παρουσιάστηκε. Οἱ ἀναμμένες 

λαμπάδες μὲ τὶς φλογίτσες τους χάριζαν τὸ πραό-
τατο, γλυκὸ καὶ εἰρηνικό τους φῶς καὶ χρωμάτιζαν 
ἀλλιώτικα μὲ τὰ παιχνιδίσματά τους τὴν ἀτμόσφαι-
ρα.  Ὁ καθένας κοιτάζοντας γύρω του ἔβλεπε καὶ 
τοὺς νοσηλευομένους μὲ τὴ σχετικὴ ἐνδυμασία τους 
καὶ μιὰ λύπη στὸ πρόσωπό τους, καὶ ἔνιωθε ἀμέσως 
μιὰ συμπόνια καὶ ἀδελφικότητα, ποὺ καθὼς ἀόριστα 
διεχέετο, προσέδιδε μιὰ ζεστασιά, μιὰ θαλπωρὴ σὲ 
ὅλη τὴν ὁμήγυρη.

Σὲ λίγο ὁ ἱερέας ἄρχισε τὴν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγ-
γελίου μὲ μελῳδικὴ χροιὰ στὴ φωνή του, ὁπότε ἡ 
προσοχὴ ὅλων ἐπικεντρώθηκε ἐκεῖ. Προτοῦ ὅμως 
περάσει ἕνα λεπτό, ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας, μέσα 
ἀπὸ τὸ φύλλωμα τῶν δέντρων, στὸ μισοσκόταδο, 
ἀκούστηκε σὰ μουσικὴ ὑπόκρουση στὴ φωνὴ τοῦ 
ἱερέως τὸ ὑπέροχο κελάηδισμα ἑνὸς ἀηδονιοῦ, ποὺ 
συνεχίστηκε μέχρι τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ἠχηρό «Χριστὸς 
ἀνέστη» καὶ ἡ κωδωνοκρουσία ἐτάραξαν τὴ σιγαλιὰ 
καὶ τὴν εὐλάβεια τῆς ὥρας ἐκείνης.

Οἱ στιγμὲς μοναδικές, ἡ ἔκπληξη μεγάλη, τὸ 
γεγονὸς πρωτοφανές!  Ὅλοι ὕψωσαν τὸ βλέμμα 
τους στὸν οὐρανό, μήπως καὶ διακρίνουν τὸ λιλι-
πούτειο αὐτὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ, ποὺ μελῳδικώτατα 
ὑμνοῦσε τὸ κοσμοϊστορικὸ γεγονὸς τῆς  Ἀναστάσε-
ως τοῦ Θεανθρώπου.  Ὁ ἱερέας γιὰ μερικὰ δευτε-
ρόλεπτα διέκοψε τὴν ἀνάγνωσή του, γιὰ νὰ ὑψώσει 
καὶ αὐτὸς τὸ βλέμμα του πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς 
ἀπρόσμενης μελῳδίας, ποὺ ὤθησε τὸ ἐκκλησίασμα 
νὰ αἰσθανθεῖ μιὰ ὁμαδικὴ ἀνύψωση, μιὰ ἀνάταση 
πρὸς τὰ οὐράνια.  Ἀλλὰ καὶ σὲ πολλοὺς μιὰ ἄλλη 
λαμπαδίτσα ἄναψε μέσα τους καὶ φώτισε διάφορες 
πτυχὲς τῆς σκέψης τους, ὥστε νὰ σφυρηλατίσουν 
λίγο περισσότερο τὴν πίστη τους.

Τί ἦταν ἐκεῖνο, ἀλήθεια, ποὺ ὑπέδειξε, παρώ-
τρυνε, ὑποχρέωσε ἢ ἐμφύσησε τὴν ἰδέα στὸ μικρὸ 
αὐτὸ πουλάκι νὰ σκορπίσει τὴ μελῳδικὴ φωνή του 
τὴν ἱερὴ στιγμὴ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Εὐαγγελίου; 
Γιὰ ποιὸ λόγο ἐνήργησε ἔτσι; Μήπως ἐγνώριζε ὅτι 
ἡ γλυκύτατη ψαλμῳδία του θὰ μποροῦσε νὰ ἐπι-
δράσει θετικὰ στὴν πίστη τῶν νοσηλευομένων καὶ 
νὰ πολλαπλασιάσει τὶς ἐλπίδες γιὰ τὴν ἴασή τους; 

Μετὰ τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅλοι 
εἶχαν νὰ κάνουν ἕνα εὐμενέστατο σχόλιο γιὰ τό 
«τυχαῖο»(;) αὐτὸ γεγονός. Γιὰ ἀρκετὲς ἡμέρες με-
τά, πολλὲς φορὲς ὑπῆρξε θέμα συζητήσεως, ὁπότε 
μπορῶ νὰ δικαιολογηθῶ γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ 
« Ἡ πιὸ ἀναστάσιμη  Ἀνάσταση».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ

Ἡ πιὸ ἀναστάσιμη  Ἀνάσταση
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Ὁ κοῦκος ὁ διαλαλητὴς λαλεῖ στὸ καταράχι,
λαλεῖ πρωί, λαλεῖ βραδύ, λαλεῖ καὶ μεσημέρι
καὶ παίρνει γιὰ τὸ λάλημα γοργοὺς κουβαλητάδες,

τ’ ἀγέρι παίρνει μηνυτή, τὸ μύρο μιτζηλιάρη,
παίρνει καὶ χαμπεριάρη του τὸ πρῶτο χελιδόνι
καὶ στέλνει κατὰ τὰ βουνά, στέλνει κατὰ τοὺς κάμπους
χαμπέρι στὰ πετούμενα, καβούλι στ’ ἀγριοπούλια,
νὰ ποῦν μὲ τὸ τραγούδι του, νὰ ποῦν μὲ τὸν ἀχό του
πὼς πλάκωσεν ἡ ἄνοιξη καὶ πὼς ξυπνάει ἡ φύση
ἀπ’ τὸ βαθὺ τὸν ὕπνο της, τὸ χειμωνιάτικο ὕπνο.
Λιώνουν τὰ χιόνια στὶς κορφές, τὰ κρούσταλλα στοὺς χάβους,
οἱ κάμποι πρασινίζουνε, ρίχνουνε τὰ λογγάρια
ροδάμι κατατρύφερο, κατάξανθο ροδάρι,
βγαίνουν τ’ ἀρκούδια ἀπ’ τὶς μονιές, τὰ φίδια ξετρυπώνουν,
σκαρίζουν ἀπ’ τὶς τρίσβαθες φωλιές τους τὰ μυρμήγκια,
οἱ ταρταροῦγες φαίνονται, προβάλλουν οἱ γουστέρες,
ἀπὸ τὰ κουφαλόδεντρα πετιοῦνται ἄγρια μελίσσια,
καβούρια καὶ γραντσέολες ἀφήνουν τὰ θαλάμια
κι ἀπ’ τὸ βαρὺ τὸν ὕπνο τους ξυπνᾶνε οἱ βερβέρες.
Πᾶν κι ἔρχονται καὶ τὰ πουλιὰ καὶ κουβαλᾶν καὶ φέρνουν,
στὴ μύτη ἔχουν τὰ φρύγανα καὶ τὸ νερὸ στὸ στόμα
κι ὁπού ’ναι τρίχαλο κλαρὶ κι ἀπόκρυφη φουρκάλα,

Οἱ φωλιές* 

* Συμπεριλαμβάνονται μόνο τὰ καλοκαιρινὰ πουλιά – τὰ περισσότερα ἀπ’ αὐτά.
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χτίζουν κούρνιες, χτίζουν φωλιές, χτίζουν τὴν κατοικιά τους.
Ὄξω πλέκουν ξερόχορτα, πιὸ μέσα πολυτρίχια
κι ἀκόμα πιὸ παράμεσα, ὅπου ἡ φωλιὰ βαθαίνει
καὶ κάνει γούρνα στρογγυλή, κούπα καὶ τάσι κάνει,
τὴ στρώνουνε μ’ ἀρνόμαλλα, μὲ πούπουλα κι ἀχνούδια,
μὲ ξέμακρη ἀλογότριχα τὴ ζώνουν γύρα-γύρα
κι ὅπως τὴ φκιάνουν, στέκονται κι ὅλο τὴν περιβλέπουν
κι ὅλο τὴ γλυκοτραγουδᾶν, τῆς λέν’ χίλια τραγούδια
καὶ χίλια δυὸ λαλήματα καὶ σὰν τὴν ἀποχτίζουν,
στὸ βάθεμά της κάθονται, τὴ στρώνουν, τὴν ἰσιώνουν
καὶ μὲ κανάκια τρυφερὰ τὴν ἀλαφροτσιμπᾶνε
στὰ χείλη καὶ στὸ γύρο της καὶ δὲν τήνε χορταίνουν.
Ἁπλὴ φωλιὰ καὶ ταπεινή, τ’ ἄγριου πουλιού, ἐσύ ’σαι
πανέμορφο καὶ χόρτινο καὶ τρίχινο παλάτι,
περίλαμπρο στὸ χτίσιμο, περίκαλλο στὴν ὄψη.
Ἀπάνω στὸ καμπαναριὸ ὁ λέλεκας ὀρθώνει
πύργο μὲ ξύλα καὶ ρουτιά, πύργο ψηλὸ καὶ μέγα,
τὴ χωματένια του φωλιὰ τὸ χελιδόνι φκιάνει
στὸ μπαλκονάκι τοῦ σπιτιοῦ, στὴ στέγη τὸ σπουργίτι,
στὸν μπουχαρὴ ὁ κόρακας, στὰ ρέπια ἡ κουκουβάγια
κι ὁ γκιώνης στὰ χαλάσματα, στὰ κούφια δέντρα μέσα.
Τ’ ἀηδόνι στὶς βαθιὲς δροσιὲς τὴ σταίν’, ἡ τουρκοπούλα
στὴν ἀγκαθιὰ τὴ φουντωτή, ὁ ἀσπρόκωλος στὶς πέτρες,
ὁ κατσουλιέρης στ’ ὄργωμα καὶ στὸ ξανθὸ χωράφι,
κοντὰ σὲ μπλάνα καταγῆ, ὁ γρίβας μὲς στὴ χλόη
ὁ λιβαδοπερπατητής, ἡ σιταρήθρα χάμου
στέκει στὸ σταροχώραφο, χάμου καὶ ἡ λαγιάστρα
στοῦ μπαϊριοῦ τ’ ἀγριόχορτα, στοῦ τσαϊριοῦ τὴν ἅπλα,
σὲ κοντοκρίθαρο στρωτὸ κι ἡ κυκλοφτερουγίστρα
γαλιάντρα ἡ γλυκοκέλαδη, στὴν τρύπα ἡ παπαδούλα
τῆς γέρικης ἀποκοριᾶς, στοῦ πεύκου ὁ βασιλάκης
τ’ ἀκρόκλωνο τήνε κρεμᾷ, λὲς νὰ τήνε λικνίζει,
τὰ φύλλα, τ’ ἀμπελόφυλλα, διαλέει ὁ κρασοποῦλος
καὶ ρίχνει τὴν ἀστρέχα του, στὴν ἀγκορτσιὰ ὁ ἀιτομάχος,
αὐτοῦ καὶ ὁ καρακαξὰς μαζί του βρίσκει στέκι,
στῆς λεύκας τὰ ψηλώματα ἀράζ’ ἡ καρακάξα,
ὁ σπίνος πότε στὶς λογγιὲς καὶ πότε στὰ καβάκια
καὶ μὲς σὲ πύκνες τουφωτὲς μεριάζει ὁ συκοφάγος.
Πάει τὸ μυγούλι στὴ βραγιά, στὰ θάμνα ἡ τσικτσίδα,
ἡ τσιροβάκα στὶς ξερὲς ἀπὸ κλαδούρια στίβες,
στὸ καλαμπόκι ἔχει στασιὸ τ’ ὀρτύκι, στὸ τριφύλλι,
ψάχνει ἀπὸ δῶ, ψάχνει ἀπὸ κεῖ στὸν κάμπο ἡ σουσουλήθρα
γιὰ σπίτι, νὰ γεννήσει αὐγὰ κι ἀπ’ τὴν πολλὴ χαρά της,
μὲ τὶς λιανότρεμες φωνές, τὸν κόσμ’ ὅλο χαλάει.
Τὸ σήμαντρο ἡ καλόγρια χτυπᾷ μὲ τὴ λαλιά της, 
μὴν τῆς ἁρπάξουν τὴ φραγή, τὸ φράχτη μὴν τῆς πάρουν,
ἀπ’ τὸ περβόλι τὴ φραγή, τὸ φράχτη ἀπὸ τὸν κῆπο
καὶ δυὸ πουλιά, μικρὰ πουλιά, γιὰ σύνορα μαλώνουν,
νὰ πιάσουν τόπο πιὸ τρανὸ καὶ τόπο πιὸ μεγάλο,
ὁ τρυποφράχτης ἀπὸ δῶ, ἐκεῖθε ὁ γυφτάκος,
ἕνας τὶς πουρναρόριζες, τ’ ἀκρόπουρνα θέλει ἄλλος
κι ἀπ’ τὰ πολλὰ τσιμπήματα κι ἀπ’ τὰ χτυπήματά τους,
ὁ λόγγος καὶ ὁ κόρφος του δὲ λέει γιὰ νὰ ἡσυχάσει.
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ἀγκορτσιά, ἡ = ἄγρια ἀχλαδιά.

ἀγριοκόκοτας, ὁ = ἀποδημητικὸ πουλί, ὁ ἔποψ, μικρότερο 
ἀπ’ τὸ τρυγόνι, στὸ φτέρωμά του ἐναλλάσσονται 
τὸ ἄσπρο, τὸ μαῦρο καὶ τὸ ἐρυθρόφαιο χρῶμα, σὲ 
ἁρμονικὴ τάξη, τὸ κεφάλι του κοσμεῖται ἀπὸ παρδαλὸ 
φτερολοφίο, πού, ἀνάλογα μὲ τὴ διάθεσή του, 
ἀνοίγει, σὰν βεντάλια, ἡ μύτη του εἶναι πολὺ μακριὰ 
καὶ ἐλαφρὰ καμπυλωτή, περπατᾷ καμαρωτὰ μὲ τὸ 
κεφάλι ψηλά, ἀρέσκεται σὲ ἀνοιχτὰ καὶ προσηλιακὰ 
ἐδάφη, ἀγριοκόκορας, ποῦπος, παρδαλέκτορας, 
τσαλαπετεινός.

ἀιτομάχος, ὁ = καλοκαιρινὸ πουλί, ἔχει μεσαῖο μέγεθος 
μεταξὺ τῶν 3 εἰδῶν τῶν ἀιτομάχων, λέγεται ἀιτομάχος 
ὁ ἐρυθρόνωτος, ἐπειδὴ εἶναι ἐρυθροκόκκινη πρὸς 
τὸ κεραμιδὶ ἡ ράχη του, στὸ ἴδιο χρῶμα εἶναι καὶ τὸ 
μεγάλο κεφάλι του, εἶναι ἄσπρος στὸ στῆθος καὶ στὴν 

κοιλιά του κι ἔχει μικρὲς λωρίδες στὰ μάτια, ἡ γλῶσσά 
του εἶναι ἐκτατὴ καὶ κωνική, ἡ μύτη του ἔχει μεγάλη 
δύναμη, κατασκευάζει τὴ φωλιά του στὶς γκορτσιές, 
ἐνεδρεύει τὴ λεία του σὲ γυμνὸ κλαδί, κεφαλάς.

ἀποκοριά, ἡ = τὸ κούτσουρο ποὺ ἀπομένει ὄρθιο στὴ γῆ, 
μετὰ τὸ κάψιμο τοῦ δένδρου.

ἀσπρόκωλος, ὁ = ὡραῖο μικρὸ πουλί, μικρότερο ἀπ’ τὸ 
σπουργίτι, ἡ οἰνάνθη, ἔχει μαῦρα φτερά, μαυράδι 
ὑπάρχει γύρω καὶ ἀπὸ τὰ μάτια του, ἡ ράχη του εἶναι 
σταχτὴ μὲ μιὰ μαύρη λωρίδα πρὸς τὴ βάση τῆς οὐρᾶς, 
πῆρε τ’ ὄνομά του ἀπ’ τὸ λευκὸ χρῶμα ποὺ ἔχει ἡ 
κοιλιά του καὶ κυρίως ἀπ’ τὴν κάτασπρη οὐρά του, 
ποὺ ὅταν ἀνοίγει, δείχνει τὴ χιονάτη μεγαλοπρέπειά 
της, ὀνομάζεται καὶ παρδάλα, ἀπ’ τὰ διάφορα 
χρώματα, καὶ πετρουλής, ἐπειδὴ συχνάζει στὶς πέτρες.

ἀσπροπάρι, τό = μεγαλόσωμο ὄρνιο, γυμνόλαιμο, μὲ ἕνα 

Νερὰ ὁ νεροκότσυφας τρεχάμενα χαλεύει,
τὴ ρεματιὰ ἡ περίπλουμη βουργάρα καὶ τοὺς ὄχτους
ἀναζητάει καὶ χώνεται, στὰ πετρωτὰ τὰ πλάγια
γεννάει ἡ πετροπέρδικα ἡ καταγιορντανάτη,
στάθηκε ὁ ἀγριοκόκοτας σ’ ἀνέφαντη κρυψῶνα,
σουράει στὸ βραχοστήθωμα τραχιὰ τὸ σφυριχτάρι
καὶ διώχνει κάθε ἄλλο πουλί τὸ σάλιο καὶ τὴ λάσπη
μὴν τοῦ χαλάσει ἀπ’ τὴ φωλιά, ὅσο ποὺ αὐτὴ νὰ πήξει.
Στὴν ἐρημιὰ τὴν ἥσυχη τραβιέται τὸ τρυγόνι,
ἡ βαρβακίνα στοῦ γκρεμοῦ τὶς ἄφταστες χαρπάλες,
κοντὰ ὁ τσιχλογέρακας, σιμὰ κι ἡ τσιρλογκάνα
κι ὁ κοκαλιὰς κι ὁ φιδαϊτὸς κι ὁ τσίφτης κι ὁ πετρίτης
καὶ τ’ ἄσπρο τὸ κουκάλογο καὶ τὸ σταχτὶ λυκόρνι
καὶ τὸ δαχτυλιδόλαιμο περίμορφο ἀσπροπάρι,
μὰ ὁ σταυραϊτός, ὁ βασιλιὰς καὶ φτερωμένος ρήγας,
μὲς στοῦ βουνοῦ κατάκορφα τὰ κράκουρα κουρνιάζει.
– Φωλίτσες χορταρόπλεχτες, περίτεχνες φωλίτσες,
χτιστὲς ἀπ’ τὰ πετούμενα μὲς σὲ βουνὰ καὶ κάμπους,
γιὰ σᾶς κρατῶ στὸ στῆθός μου βασιλικὸ ἕνα θρόνο
καὶ μιὰ θύμηση ὁλάκριβη κατάβαθα στὸ νοῦ μου,
γιὰ σᾶς χιλιοπαρακαλῶ τὸ διαβατάρη ἀγέρα.
– Ἀγέρι ἀνοιξιάτικο, μαρτιάτικο ἀγέρι,
ἀγάλια-ἀγάλια νὰ περνᾷς, ἀγάλια νὰ διαβαίνεις,
νὰ μὴ χαλάσεις τὶς φωλιές, τὶς κούρνιες μὴ σκορπίσεις,
τ’ ἄγρια πουλιὰ νὰ τραγουδᾷ χαρούμενα ἡ φωνή σου,
ἔτσι ὅπως μὲ χαρὰ κι αὐτὰ στεριώνουν τὶς φωλιές τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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πουπουλένιο ἄσπρο περιλαίμιο στὴ βάση τοῦ λαιμοῦ, 
μὲ μαῦρα καὶ πηδαλιοῦχα ἐρετικὰ φτερὰ καὶ λευκὸ 
χρῶμα στὸ φτέρωμα τοῦ κορμιοῦ, τὸ ἄνοιγμα τῶν 
φτερῶν του ὑπερβαίνει τὰ 2 μέτρα, χηνόμορφος.

ἀστρέχα, ἡ = τὸ γεῖσο τῆς στέγης τοῦ σπιτιοῦ, ἀπ’ ὅπου 
στάζουν τὰ βροχόνερα, σιάχος, ξεστόχι, στέγη.

βαρβακίνα, ἡ = εἶδος γερακιοῦ, τὸ μέγεθός του εἶναι 
μέτριο, ἔχει πολὺ ὡραῖα καστανόμαυρα μεγάλα φτερὰ 
μὲ μικρὰ κυματοειδῆ ποικίλματα στὸ στῆθος καὶ στὴν 
οὐρά, πολὺ μεγάλα καὶ καστανὰ εἶναι καὶ τὰ μάτια 
του, ἡ οὐρά του εἶναι κοντή, ποὺ τὴν κρατᾷ πάντοτε 
ἀνοιχτή, κοντὸς κι ὁ λαιμός του, λέγεται καὶ ἱέραξ ὁ 
ἑσπέριος, ἐπειδὴ βγαίνει γιὰ κυνήγι τὸ σούρουπο, 
ποντικοβαρβακίνα, λαγουδογέρακο.

βασιλάκης, ὁ = μικροσκοπικὸ πουλί, τὸ μικρότερο πουλὶ 
τῆς χώρας μας, ἔχει μῆκος 8-9 ἑκατοστά, ζυγίζει μόλις 
5,5 γραμμάρια, ἡ ράχη του εἶναι ἀνοιχτοπράσινη, 
ἡ κοιλιά του ὑπόλευκη καὶ τὸ κεφάλι του κίτρινο, 
μιὰ μαύρη λωρίδα περνᾷ ἀπὸ τὸ μάτι καὶ τὸ ἔντονα 
ἄσπρο φρύδι, τὸ ἀρσενικὸ φέρνει στὸ κεφάλι 
μικρό, πορτοκαλὶ λοφίο, ποὺ μοιάζει σὰν βασιλικὴ 
κορώνα καὶ σχηματίζει σταυρό, γι’ αὐτὸ ὀνομάσθηκε 
βασιλίσκος ἢ σταυρούγι, τὸ σκουφάκι στὸ θηλυκὸ 
εἶναι κίτρινο, βιότοπός του εἶναι τὰ κωνοφόρα δάση, 
ἡ μονότονη φωνή του ἀπὸ χαμηλὴ ἠχητικὴ κλίμακα 
ἀνεβαίνει, λέγοντας: σισί-σισί-σισιά.

βερβέρα, ἡ = τρωκτικὸ ζῷο, τὸ ὡραιότερο ἀπ’ ὅλα τὰ 
τρωκτικά, ἀποτελεῖ στολίδι τῶν λόγγων, ἔχει μῆκος 20 
ἑκατοστὰ καὶ ἰσόμετρη εἶναι καὶ ἡ θαυμάσια θυσανωτὴ 
οὐρά του, ποὺ τὴν κρατᾷ πάντοτε ἀνασηκωμένη, 
ἡ ράχη του κοκκινόφαιη καὶ ἡ κοιλιά του ἄσπρη, 
μὲ εὐκινησία ἀναρριχιέται καὶ πηδᾷ ἀπὸ τὸ ἕνα 
δένδρο στὸ ἄλλο μὲ πηδήματα μήκους 3-4 μέτρων, 
βερβερίτσα, σκίουρος.

βουργάρα, ἡ = πουλὶ ἀποδημητικό, ὁ μέροψ, στὸ μέγεθος 
τῆς τσίχλας, ἔχει σῶμα σπαθάτο, ράμφος μακρύ, 
μυτερὸ καὶ κάπως γυρισμένο, τὰ πόδια του εἶναι 
κοντά, εἶναι ἀπὸ τὰ ὡραιότερα πουλιά, συνδυάζονται 
στὸ σῶμά του θαυμάσια τὸ κίτρινο, τὸ θαλασσί, τὸ 
πράσινο, τὸ ἄσπρο καὶ τὸ μαῦρο, πετᾷ ψηλὰ στὸν 
οὐρανὸ πρὶν ἀπὸ τὴ βροχόπτωση, ἡ φωνή του εἶναι: 
βούρου-βούρου, ἀπ’ ὅπου ὀνομάσθηκε βουργάρα, 
ζεῖ στὶς ἀπότομες ὄχθες τῶν ποταμῶν, τρέφεται ἰδίως 
μὲ μέλισσες, ἔχει τὸ αἴσθημα τῆς ἀλληλοβοήθειας, 
μελλισουργός, μελισσοφάγος, μελισσολόγος, 
ἀγριοχελίδονο, κούρνουπας.

βραγιά, ἡ = χῶρος κήπου μὲ χορτάρι ἢ λουλούδια, 
πρασιά.

γαλιάντρα, ἡ = ἀγροδίαιτο πουλί, στὸ μέγεθος τῆς 
σιταρήθρας, ἔχει χρῶμα γαιῶδες μὲ ἐπίξανθες βοῦλες 

στὸ σῶμα καὶ ἐπίξανθη στενὴ λωρίδα στὶς ἄκρες τῶν 
πηδαλιούχων φτερῶν του, στὸ μπροστινὸ μέρος τοῦ 
λαιμοῦ ὑπάρχει ἕνα μαῦρο περιλαίμιο, ἀπὸ τὸ πλάτος 
τοῦ ὁποίου γνωρίζεται ἂν εἶναι ἀρσενικὴ ἢ θηλυκὴ 
ἡ γαλιάντρα, ἡ θηλυκή, μὲ στενὸ περιλαίμιο, δὲν 
τραγουδᾷ, εἶναι κάτοικος τῶν σιταροχώραφων καὶ 
γεμίζει μὲ τὸ γλυκὸ λάλημά της τὶς ἐκτάσεις, κάνοντας 
ἀτέλειωτους κύκλους στὸν ἀγέρα.

γκιώνης, ὁ = μικρὸ πουλί, νυχτόβιο, ἁρπακτικό, ποὺ 
ἀνήκει στὴν οἰκογένεια τῆς κουκουβάγιας, πιὸ μεγάλο 
ἀπὸ τὴ σιταρήθρα, στὸ κεφάλι του ἔχει 2 λοφία, ἕνα 
δεξιὰ κι ἕνα ἀριστερά, τ’ ὄνομά του τὸ πῆρε ἀπὸ τὴ 
μονοσύλλαβη λυπημένη φωνή του: γκιών-γκιών.

γουστέρα, ἡ = σαύρα.

γραντσέολας, ὁ = μεγάλος κάβουρας, ποὺ τὸ καύκαλό του 
σκεπάζεται μ’ ἄγριο πράσινο χνούδι.

γρίβας, ὁ = πουλὶ σποροφάγο, ποὺ ἀνήκει στὶς 
κορυδαλλίδες, μικρότερο ἀπ’ τὸν κορυδαλλό, πιὸ 
ξανθὸ ἀπ’ αὐτὸν καὶ μὲ πιὸ μικρὸ λοφίο καὶ πιὸ γλυκὸ 
κελάδημα, εἶναι ἀγροδίαιτο καὶ κοπαδιάρικο, τὸ 
λάλημά του εἶναι: ντουρή-ντουρή-ντουρή, γυρεύοντας 
τὸ χαμένο γριβάλογό του, γι’ αὐτὸ λέγεται καὶ 
βλαχούλα, γριβίτσα.

γυφτάκος, ὁ = πουλὶ μικρό, σκοτεινόχρωμο, μὲ ἄσπρες 
βοῦλες στὸ φτέρωμά του, ἔχει πέταγμα γρήγορο καὶ 
χαμηλὸ καὶ εἶναι ζηλιάρικο, συχνάζει σὲ ρίζες βράχων 
καὶ σὲ κοντὰ πουρνάρια, ἀπὸ τὴν κορυφὴ τῶν ὁποίων 
ἐπισκοπεῖ τὸ ζωτικό του χῶρο καὶ δὲν ἀφήνει νὰ 
πλησιάσουν ἄλλα πουλιά.

καβάκι, τό = εἶδος λεύκας, ποὺ μοιάζει σὰν κυπαρίσσι, 
ἔχει συγκεντρωμένη πυκνὴ διακλάδωση καὶ φύλλα 
πρασινόμαυρα, οἱ ἀρχαῖοι  Ἕλληνες τὴν ἔλεγαν αἴγειρο.

καβούλι, τό = συνθηματικὸ σημάδι συνεννοήσης μὲ 
τουφέκι, μὲ σφύριγμα, μὲ χουγιατό, μὲ φωτιά, 
ἀκουστικὴ δηλαδὴ καὶ ὀπτικὴ τηλεγραφία, σύνθημα, 
συμφωνία, φρυκτωρία.

καλόγρια, ἡ = μικρὸ πουλί, μικρότερο ἀπ’ τὸ σπουργίτι, 
μὲ κάπως μακριὰ οὐρά, μαῦρο σ’ ὅλο τὸ σῶμά του, 
συχνάζει στοὺς θάμνους καὶ στοὺς φράχτες τῶν 
περιβολιῶν.

κανάκια, τά = περιποιήσεις ὑπερβολικές, ἀγάπες, τρυφερὲς 
ἐκδηλώσεις.

καρακαξάς, ὁ = πουλὶ ἀποδημητικό, ἔρχεται τὴν ἄνοιξη καὶ 
φεύγει τὸ φθινόπωρο, μεγαλύτερο ἀπ’ τὸν κότσυφα, 
εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀπ’ τὰ 3 εἴδη τῶν ἀιτομάχων, 
ἀιτομάχος ὁ μέγας, ἔχει σταχτὴ ράχη καὶ ἄσπρο 
τὸ ἄλλο σῶμά του, τὰ φτερά του παρουσιάζουν 
ἀσπρόμαυρες ραβδώσεις, ποὺ φαίνονται κατὰ τὸ 
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πέταγμά του, μιὰ πλατιὰ καὶ μαύρη λωρίδα ἀρχίζει 
ἀπὸ τὰ μάτια καὶ καταλήγει στὸ λαιμό, τὸ χοντρὸ 
ράμφος του εἶναι δυνατό, ἡ φωνή του μοιάζει σὰν 
τῆς καρακάξας, εἶναι ἐριστικὸ πουλὶ καὶ φιλονικεῖ μὲ 
τοὺς συντρόφους του, διακρίνεται γιὰ τὴν ὀξεία ὅρασή 
του, καιροφυλακτεῖ τὴ λεία του ἀπὸ κορφινὸ κλαδί, 
διπλοκεφαλάς, παρδαλός, λιάρος, λιάριζας.

καταγιορντανάτη, ἡ = αὐτὴ ποὺ κοσμεῖται στὸ λαιμό της μὲ 
περιδέραιο.

κατσουλιέρης, ὁ = τὸ πουλὶ ὁ κορυδαλλός, μικρότερο 
ἀπ’ τὴ γαλιάντρα, ἔχει φτέρωμα ὁμοιόχρωμο μὲ τὸ 
ἔδαφος, ξανθό, ποὺ δύσκολα τὸν διακρίνει κανεὶς σ’ 
αὐτό, τὸ χαρακτηριστικὸ σημάδι του εἶναι μιὰ μικρὴ 
φτεροδεσμίδα, σὰν λοφίο (κατσούλα), ποὺ φέρνει 
ἐπάνω στὸ κεφάλι, τρέφεται μὲ σπόρους, νωρὶς τὸ 
πρωῒ κελαδεῖ χαρούμενα στὸν οὐρανό, κατσουλέτρας, 
κατσουλάνι, σκορδιαλλός.

κίσσα, ἡ = συγγενὴς τῆς καρακάξας, στὸ μέγεθος τοῦ 
τρυγονιοῦ, ἔχει χρῶμα κοκκινόφαιο καὶ ἀσπρογάλαζα 
φτερά, ἡ οὐρά της εἶναι μακριά, μιμητικὸ πουλὶ 
στὶς φωνές, πονηρό, τῆς ἀρέσουν τὰ βελάνια καὶ τὰ 
τρυφερὰ καλαμπόκια.

κοκαλιάς, ὁ = μεγαλόσωμο ὄρνιο, γύπας ὁ ἐρυθρόφαιος, 
γυμνόλαιμο, μὲ ἕνα πουπουλένιο ἄσπρο περιλαίμιο 
στὴ βάση τοῦ λαιμοῦ, ἔχει μαῦρα ἐρετικὰ καὶ 
πηδαλιοῦχα φτερὰ καὶ ξανθὸ ἐρυθρόφαιο χρῶμα 
στὸ κορμὶ καὶ μ’ ἄνοιγμα φτερῶν ποὺ ξεπερνοῦν τὰ 2 
μέτρα, καλιαντζάρης.

κουκάλογο, τό = εἶδος ὄρνιου ἢ ἀιτοῦ, ποὺ λέγεται 
γυπάετος, γνωστὸς μὲ τὰ ὀνόματα καλόγερος, 
κουκλόγερος, τοῦ κούκου τὸ ἄλογο ἢ τυροκόμος, 
ἔχει τὸ μέγεθος σχεδὸν τοῦ ἀιτοῦ, τὸ χρῶμά του εἶναι 
καφὲ μὲ ξανθὲς καὶ μαῦρες διαποικίλσεις σ’ ὅλα τὰ 
καλυπτικὰ καὶ ἐρετικὰ φτερὰ καὶ ὠχρὲς στὴν κοιλιά, 
μιὰ φούντα ἀπὸ μαῦρες καὶ μακριὲς τρίχες, σὰν γένι, 
κρέμεται κάτω ἀπὸ τὸ σαγόνι του, ἡ κύρια τροφή του 
εἶναι τὰ ψοφίμια, λέγεται ὅτι κουβαλᾷ τὴν ἄνοιξη τὸν 
κοῦκο στὸν προορισμό του.

κοῦκος, ὁ = πουλὶ ἀποδημητικό, μικρότερο ἀπὸ τὸ 
τρυγόνι, ἔχει ράχη σταχτοκύανη καὶ ἄλλοτε γκρίζα 
σταχτὴ βαθιά, ἡ κοιλιά του εἶναι ὑπόλευκη μὲ μαῦρα 
χρώματα σὰν κύματα, ὁ λαιμός του σταχτής, τὰ φτερά 
του ἔχουν μαῦρο σκοτεινὸ μολυβὶ χρῶμα, τὸ ράμφος 
του μαῦρο πάνω, κάτω στὴ βάση εἶναι κίτρινο, ἡ οὐρά 
του μακριά, ζεῖ στὰ βουνὰ μὲ δρῦς, μὲ ὀξιὲς καὶ ἔλατα, 
ὅπου ἀπαντᾶται δροσιά, ξενογεννᾷ τ’ αὐγά του, ἀγαπᾷ 
ὡς τροφὴ τὶς χνουδωτὲς κάμπιες.

κράκουρο, τό = ἄγριος πετρότοπος βουνοκορφῆς.

κρασοποῦλος, ὁ = ἀγροδίαιτο πουλί, λίγο μεγαλύτερο 

ἀπ’ τὸ σπουργίτι, εἶναι πανέμορφο στὸ φτέρωμά 
του, ἔχει κίτρινη κοιλιά, σταχτὴ ράχη, μαῦρο κεφάλι 
καὶ κιτρινόμαυρα φτερά, κατοικεῖ καὶ φωλιάζει στ’ 
ἀμπέλια, τρέφεται μὲ σιτάρι καὶ κριθάρι ἀπ’ τὰ στάχυα 
τῶν ἀγρῶν, ἡ λαλιά του δηλώνει σὰν νὰ πουλᾷ 
κρασὶ 3 παράδες τὴν ὀκᾶ: τρί-τρί-τρί-τίρι-ρίρι-τιριρί, 
λέγεται καὶ ἀμπελουργός, ἀμπελίδα, κριθαράς, 
μεθύστρα, μπερβέλι, ἐμπέριζα, τιρολής, χοντρομύτης ὁ 
μελανοκέφαλος, βομβυκίλλη ἡ φλύαρη.

λαγιάστρα, ἡ = πουλὶ ἀγροδίαιτο, ποὺ μοιάζει μὲ τὸν 
κορυδαλλό, χωρὶς λοφίο, ὅπως αὐτός, καὶ πιὸ 
στενόμακρο, τὸ φτέρωμά του εἶναι ἀνοιχτὸ ξανθό, 
ζεῖ κοπαδιαστὰ καὶ ἀρέσκεται νὰ χαμοκάθεται καὶ νὰ 
ἡσυχάζει (λαγιάζει) στοὺς ἀγρούς, τὸ λάλημά του εἶναι 
μονοσύλλαβο: τσί-τσί.

λέλεκας, ὁ = ὁ πελαργός.

λυκόρνι, τό = ἁρπακτικὸ ὄρνιο, γύπας ὁ μοναχός, ζεῖ μόνο 
του, τὸ δὲ χρῶμα τῶν φτερῶν του μοιάζει σὰν τὴν 
τρίχα τοῦ λύκου, λέγεται καὶ γυπάετος ἢ ὑπάετος ἢ 
ὀρειπελαργός, κοινῶς κλάρα.

μιτζηλιάρης, ὁ = ταχυδρόμος, τάταρης.

μονιά, ἡ = φωλιὰ ἀγριμιοῦ, εἴσβα.

μπαΐρι, τό = ἀκαλλιέργητο χωράφι μὲ κοντὸ χορτάρι.

μπλάνα, ἡ = μεγάλο κομμάτι ἀπὸ στέρεο χῶμα, 
σύμπλεγμα ἀπὸ χῶμα καὶ ἀγριάδες, ποὺ βγάζει τὸ 
ἀλέτρι κατὰ τὸ ὄργωμα ἢ ἡ τσάπα στὸ σκάψιμο.

μπουχαρής, ὁ = ἡ καπνοδόχος τοῦ τζακιοῦ τοῦ σπιτιοῦ, 
καμινάδα, φουγάρο, καπνολόγος.

μυγούλι, τό = μικρὸ πουλὶ ἐκτοπιστικό, ἐντομοφάγο, 
μὲ χρῶμα στὴ ράχη ἀνοιχτὸ λαδί, στὸ στῆθος καὶ 
στὴν κοιλιὰ ἀνοιχτὸ σταχτὶ καὶ κίτρινο, ἔχει λεπτὸ 
μονόφωνο λάλημα, ζεῖ κατὰ ζεύγη, ὅπου πετᾷ τὸ ἕνα, 
ἐκεῖ κοντὰ βρίσκεται καὶ τὸ ταῖρί του, δὲ φοβᾶται τὸν 
ἄνθρωπο καὶ γι’ αὐτὸ τὸ βλέπει κανεὶς στοὺς κήπους, 
στὰ μπαλκόνια, στὶς γλάστρες, νὰ ψάχνει γιὰ ἔντομα 
καὶ γι’ αὐγὰ ἐντόμων, κιτρινάκι.

νεροκότσυφας, ὁ = εἶδος κοτσυφιοῦ, κίγκλος ὁ φίλυδρος, 
στὸ μέγεθος τοῦ μαύρου κότσυφα, ἔχει χρῶμα 
σταχτόφαιο, σὰν τοῦ ἀηδονιοῦ, ἡ τραχηλιά του εἶναι 
ξανθή, ζεῖ δὲ ὑδροχαρῆ μέρη μὲ θαμνώδη βλάστηση, 
ἐπειδὴ τὸ λάλημά του εἶναι: τσίπι-τσίπι-τσίπι, τοῦ 
προσδόθηκε τὸ ὄνομα τσιπλίδι ἢ τσιπογίδι.

ὀρτύκι, τό = πουλὶ μὲ αὐγουλόμορφο σῶμα, ἔχει μικρὸ 
κεφάλι, τὸ φτέρωμά του εἶναι κιτρινοκάστανο μὲ 
πολλὲς κηλίδες, ἔχει γερὰ πόδια γιὰ τὸ περπάτημα, 
γιατὶ προτιμᾷ νὰ τρέχει, παρὰ νὰ πετᾷ, ἐπειδὴ τὸ 
πέταγμά του εἶναι μὲν γρήγορο, ἀλλὰ δύσκολο, ἡ 
φωνή του εἶναι μονοσύλλαβη καὶ γλυκιά.
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παπαδούλα, ἡ = μικρὸ πουλί, ὁ αἰγίθαλος, μικρότερο ἀπ’ 
τὸ σπουργίτι, 2 εἴδη εἶναι μὲ τὸ ὄνομα αὐτό, στὸ ἕνα τὸ 
χρῶμα εἶναι γκριζογάλανο πάνω καὶ σταχτὶ κάτω, μὲ 
μαῦρο περιλαίμιο ποὺ ἐκτείνεται πρὸς τὴν κοιλιά, σὰν 
γραβάτα, τὸ ἄλλο εἶδος εἶναι λίγο μικρότερο καὶ γύρω 
ἀπὸ τὰ μάτια ἔχει ἕνα ἄσπρο καὶ ἕνα μαῦρο ἡμικύκλιο, 
ζοῦν στὰ δάση ἀπὸ πεῦκα καὶ ἔλατα καὶ φυλλοβόλα 
δένδρα, τὸ κελάδημά τους λέει ἐπαναληπτικά: τετετζί-
τετετζί, γι’ αὐτὸ ὀνομάσθηκε τὸ πουλὶ καὶ τετετζιά, 
μελλίσαρχος, παπαδίτσα.

πετρίτης, ὁ = εἶδος γερακιοῦ, τετραπλάσιο στὸ μέγεθος 
ἀπ’ τὸ γεράκι, μὲ βαθὺ σκοῦρο χρῶμα στὴ ράχη, ἔχει 
διάστικτο ἄσπρο στῆθος καὶ κοιλιά, τὸ ράμφος του 
εἶναι γαμψό, τὰ πόδια του κοντὰ καὶ οἱ φτεροῦγές του 
μεγάλες.

πετροπέρδικα, ἡ = ἡ πετροπέρδικα ἔχει τὸ μέγεθος τοῦ 
κοτόπουλου, τὸ μῆκός της εἶναι 33 ἑκατοστὰ περίπου, 
διακρίνεται γιὰ τὶς ποικλόχρωμες λεπτὲς ἀποχρώσεις, 
τὸ κεφάλι της, ἡ ράχη της καὶ τὸ μισὸ ἀπ’ τὴν κοιλιὰ 
πρὸς τὰ πάνω στῆθός της εἶναι σταχτόξανθα, ἡ μύτη 
της καὶ τὰ πόδια της κόκκινα, τὰ μάτια της σχεδὸν 
μαῦρα, τὸ κάθε μάτι της περιβάλλεται μὲ πορφυρὸ 
κρεάτινο δαχτυλίδι, τὰ μάτια της στὸν περίγυρό τους 
στολίζονται μὲ φωτοσκιάσεις χρωματικές, μιὰ ταινία 
μαύρη ἀρχίζει πάνω ἀπ’ τὸ κεφάλι καὶ κατεβαίνοντας 
πίσω ἀπ’ τ’ αὐτιὰ κάνει κύκλο ὣς βαθιὰ στὸ στέρνο, 
μοιάζοντας σὲν ἐπιστήθιο διακοσμητικὸ περιδέραιο, 
ὁ στηθαῖος χῶρος ἀνάμεσα στὸ περιδέραιο εἶναι 
ἄσπρος, μετὰ ἀπ’ τὸ περιδέραιο κατέρχονται στὸ 
στῆθος δεξιὰ κι ἀριστερὰ πλάγιες μεγάλες γραμμώσεις, 
12-15, μιὰ μαύρη, μιὰ ἀσπρόξανθη, ἀνάμεσα στὰ 2 
πλευρικὰ γραμμωτὰ κομμάτια, ποὺ εἶναι στῆθος καὶ 
κοιλιά, τὸ πάνω μέρος, ὅπως προαναφέρθηκε, εἶναι 
σταχτόξανθο, καὶ τὸ κάτω, ὣς τὴν οὐρά, ἔχει χρῶμα 
ἀνοιχτὸ κεραμιδί, ἡ πετροπέρδικα ζεῖ σὲ πετρωτὰ καὶ 
δύσβατα ὀρεινὰ μέρη, γεννᾷ 20 αὐγά, ὑπεραγαπᾷ 
τὰ παιδιά της, τὰ ὁποῖα καμουφλάρονται, μὲ τὴν 
ἐμφάνιση κινδύνου, τὸ βάδισμά της εἶναι καμαρωτὸ 
καὶ τὸ λάλημά της χαρακτηριστικό: τσικιρικί.

πολυτρίχι, τό = βρύο ποὺ φυτρώνει σὲ ὑγρὰ καὶ σκιερὰ 
μέρη, μούσκλι, λειχήνα, σμάχι.

ρέπι, τό = ἐρείπιο, χάλασμα.

ροδάμι, τό = ὁ τρυφερὸς πυρόξανθος βλαστὸς τοῦ 
πουρναριοῦ τὴν ἄνοιξη, ξεφύλλι.

ρουτί, τό = πουκάμισο παλαιό, ροῦχο.

σιταρήθρα, ἡ = πουλὶ ποὺ μοιάζει μὲ τὸν κορυδαλλό, 
χωρὶς λοφίο, ἔχει ξανθὸ φτέρωμα, ἀρέσκεται νὰ πετᾷ 
καὶ νὰ φωλιάζει στὰ σιταροχώραφα καὶ στὰ λιβάδια, 
χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ τρεμουλιαστὸ φτερούγισμά 
του πάνω ἀπ’ τὶς χλοερὲς ἐκτάσεις, ἔχει μελῳδικὴ καὶ 

μακρόσυρτη φωνή.

σκαρίζω = βγάζω τὸ κοπάδι τῶν ζῴων στὴ βοσκή.

σουσουλήθρα, ἡ = ἡ σουσουράδα, εἶναι 2 εἴδη, ἡ 
λευκόφαιη καὶ ἡ κίτρινη, οἱ μακριὲς οὐρές τους 
εἶναι ἀεικίνητες, κι ἀπ’ αὐτὸ πῆραν τ’ ὄνομά τους, 
ταχυκίνητες, εὐδιάθετες, ἔχουν ἠχηρὸ κελάδημα, 
συναντοῦνται στὰ τρεχούμενα νερὰ τῶν αὐλακιῶν 
καὶ στὶς στέγες τῶν κεραμιδοσκέπαστων σπιτιῶν νὰ 
ἀλληλοκυνηγιοῦνται, τσιλιβήθρα, ταραξόκωλος, 
σεισούρα, κωλοσοῦσα, σεισοπυγίδα.

σπίνος, ὁ = πουλὶ ἐνδημικό, στὸ μέγεθος τοῦ σπουργιτιοῦ, 
τὸ χρῶμά του εἶναι κοκκινοπράσινο μὲ ἄσπρες ταινίες 
στὰ φτερά, τὸ ράμφος του εἶναι κοντὸ καὶ δυνατό, 
ζεῖ στὰ δάση καὶ σὲ κατοικημένους χώρους, ἔχει 
μελῳδικὸ κελάδημα, χιονάδα, χειμωνιάς, τσόνι, 
βλαχότσονο, χιονιστάρι, χειμωνιάτης, δροσίτης.

σταυραϊτός, ὁ = μεγαλοπρεπὴς ἰσχυρὸς ἀιτὸς μὲ ὀξύτατη 
ὅραση, ποὺ πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ ἕναν ἐπίξανθο 
σταυρὸ στὴ ράχη του, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ βάση 
τοῦ κρανίου ὣς τὴ βάση τῆς οὐρᾶς καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα 
μετακάρπιο μέχρι τὸ ἄλλο, τὸ ὑπόλοιπο χρῶμά του 
εἶναι καστανόμαυρο μὲ ὠχρὲς κηλίδες, τὸ ἄνοιγμα τῶν 
φτερῶν του ὑπερβαίνει τὰ 2 μέτρα.

συκοφάγος, ὁ = ἐνδημικὸ πουλί, ὁ ὀρίολος, μεγαλύτερο 
ἀπ’ τὸν κότσυφα, τὸ ἀρσενικὸ ἔχει ὡραῖο χρυσοκίτρινο 
χρῶμα, οἱ φτεροῦγές του εἶναι μαῦρες, μαύρη εἶναι 
καὶ ἡ οὐρά του, ἐνῶ τὸ θηλυκὸ εἶναι πρασινοκίτρινο, 
τρέφεται μὲ κάμπιες καὶ κυρίως μὲ σῦκα, ἀπ’ ὅπου 
πῆρε τὸ ὄνομά του, κιτρινοπούλι.

σφυριχτάρι, τό = δασόβιο μικρὸ κι ὡραῖο πουλί, 
μεγαλύτερο λίγο ἀπ’ τὸ σπουργίτι, ἔχει ἀνοιχτὴ 
σταχτοκύανη ράχη, πορτοκαλὴ κοιλιὰ καὶ στῆθος, 
2 μαῦρες ταινίες ἀρχίζουν ἀπ’ τὸ μυτερὸ ράμφος 
του, περνοῦν ἀπὸ τὰ μάτια του καὶ καταλήγουν 
στὸν λαιμό του, ἔχει τὸ τρίτο δάχτυλο τῶν ποδιῶν 
του στραμμένο πρὸς τὰ πίσω, εἶναι κάτοικος τῶν 
πετρότοπων καὶ χτίζει τὴ φωλιά του ψηλὰ στὸ στῆθος 
τοῦ βράχου μὲ λάσπη καὶ σάλιο κι ἐπιμηκύνει τὴν 
εἴσοδό της μὲ μιὰ κυλινδρικὴ προέκταση, στέκεται 
μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω, τὸ λάλημά του, ποὺ 
τὸ ἐκφωνεῖ στοὺς βράχους, μοιάζει μὲ σφύριγμα 
τσοπάνη, τσοπανάκος, μπιστικός.

ταρταρούγα, ἡ = χελώνα.

τάσι, τό = μεταλλικὸ ἢ ξύλινο κύπελλο μὲ πλατὺ στόμα γιὰ 
νερὸ ἢ κρασί.

τουρκοπούλα, ἡ = τὸ πουλὶ ἡ καρδερίνα, ποὺ ὀνομάσθηκε 
ἔτσι ἀπ’ τὸ κόκκινο χρῶμα ποὺ ἔχει στὸ κεφάλι, ποὺ 
μοιάζει σὰν τὸ ἄλικο φέσι τῶν Τούρκων, ἀγκαθοπούλι, 
γαρδέλι, σπίζα ἡ ἀκανθοφάγος.106
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τρυποφράχτης, ὁ = πουλὶ στὸ μέγεθος τοῦ καρυδιοῦ, μὲ 
κοντὴ καὶ πάντα ὄρθα οὐρά, ποὺ μόλις φαίνεται, ἔχει 
καστανὸ χρῶμα στὸ φτέρωμά του, τρυπώνει ἀπὸ 
θάμνο σὲ θάμνο, σὲ φράχτες καὶ σὲ στίβες ἀπὸ ξερὰ 
ξύλα, μὲ τὸ λάλημά του ἐπαναλαμβάνει σύντομες καὶ 
ἴδιες νότες.

τσαΐρι, τό = καλλιεργημένο χωράφι μὲ ἄφθονο χορτάρι.

τσικτσίδα, ἡ = ἀποδημητικὸ πουλί, λίγο πιὸ μικρὸ ἀπ’ 
τὸ σπουργίτι, ἔχει σταχτόξανθο χρῶμα στὸ φτέρωμά 
του, ἐμφανίζεται τὸ φθινόπωρο, ἀκόμα καὶ σὲ 
κατοικημένες περιοχές, στέκεται σὲ ἀκρινὸ κλαδὶ ἢ 
στὰ τηλεγραφικὰ σύρματα, ἀπ’ ὅπου ἐνεδρεύει γιὰ 
τὰ περαστικὰ ἔντομα, ποὺ ἁρπάζοντάς τα ἐπιστρέφει 
γρήγορα στὴ θέση του, χτυπώντας ἐκεῖ μιά, δυὸ 
φορὲς τὰ φτερά του καὶ ἐκφωνώντας ἕνα δισύλλαβο 
λάλημα: τσί-τσί, ἀπ’ ὅπου πῆρε τὸ ὄνομά του, λέγεται 
καὶ μίχος.

τσιρλογκάνα, ἡ = εἶδος γερακιοῦ, γι’ ἄλλους εἶδος ἀιτοῦ, 
μὲ μεγάλο μέγεθος, πιὸ μεγάλο ἀπ’ τὸν σταυραϊτό, 
ποὺ ὁ βιότοπός του εἶναι οἱ προσβάσεις τῶν βουνῶν 
καὶ οἱ κοιλάδες, ὅπου τρέφεται μὲ φάσσες, μικροὺς 
λαγούς, δεντρογαλιές, χελῶνες, σαῦρες, ἀρουραίους 
καὶ κορυδαλλούς, κυνηγώντας τὰ θηράματά του, μὲ 
ἁπλωμένες, σχεδὸν ἀκίνητες, τὶς φτεροῦγες πάνω ἀπὸ 
τὰ σπαρτὰ καὶ τοὺς θάμνους, ὀξιά.

τσιροβάκα, ἡ = ἀποδημητικὸ πουλί, μικρότερο ἀπ’ τὸ 
σπουργίτι, ἔρχεται νωρὶς τὴν ἄνοιξη, ἔχει σταχτὶ 
σῶμα καὶ μαῦρο κεφάλι, εἶναι ἐντομοφάγο, ζεῖ 
στὰ φυλλοβόλα δένδρα τῶν πλαγιῶν καὶ στοὺς 
θάμνους, τὸ κελάδημά του μοιάζει πολλὲς φορὲς μὲ 

τοῦ ἀηδονιοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται ψευτάηδονο, 
θαμνοτσιροβάκα.

τσίφτης, ὁ = ἁρπακτικὸ πουλί, μεγαλύτερο ἀπ’ τὴν 
ποντικογερακίνα, τὸ χρῶμα στὴ ράχη του εἶναι 
καστανόφαιο καὶ στὴν κοιλιὰ ὑπόλευκο μὲ καστανὲς 
γραμμώσεις, ἔχει πόδια κίτρινα, ζεῖ μόνο του στὰ 
δάση, εἶναι ἄγριο, τολμηρὸ καὶ ἐπιθετικό, πετᾷ πολὺ 
γρήγορα καὶ τὴ λεία του τὴ συλλαμβάνει μὲ ἐξαιρετικὴ 
δεξιοτεχνία, σαΐνι, λιμοξίφτερο, κεγχρίδα.

τσιχλογέρακας, ὁ = εἶδος γερακιοῦ, ἀπὸ τὰ ταχύτερα 
τοῦ κόσμου, μὲ σκουρόγκριζο τὸ πάνω μέρος τοῦ 
κορμιοῦ, ἐνῷ τὸ κάτω εἶναι ἄσπρο μὲ πιτσιλιές, οἱ 
μηροὶ καὶ τὰ κάτω μέρη τῆς κοιλιᾶς εἶναι καφεκόκκινα, 
ἔχει πόδια κίτρινα, συχνάζει σὲ χαμηλὰ ὑψόμετρα, 
σὲ μεγάλα μεμονωμένα δένδρα, τρέφεται μὲ τσίχλες 
καὶ περιστέρια, ἀστούριος ὁ περιστεροθήρας, 
δεντρογέρακας.

φιδαϊτός, ὁ = εἶδος ἀιτοῦ, ἔχει στῆθος καὶ κεφάλι καφὲ σὲ 
ἀποχρώσεις, τὸ πάνω μέρος τῶν μακριῶν φτερῶν του 
εἶναι σκοῦρο, ἡ κοιλιά του ἄσπρη μὲ καφὲ κηλίδες, 
τὰ πόδια του γκριζόμαυρα καὶ κοντά, καλυμμένα μὲ 
σκληρὰ λέπια, τρέφεται μὲ φίδια, σαῦρες, χτίζει τὴ 
φωλιά του στὶς κορφὲς τῶν δασικῶν δένδρων, γεννᾷ 
μόνο ἕνα αὐγό.

φουρκάλα, ἡ = διχαλωτὸ κλαδί, φουρκάδα, φούρκα.

φραγή, ἡ = ὁ φράχτης.

χάβος, ὁ = μεγάλος γκρεμός.

χαλεύω = ψάχνω νὰ βρῶ, ζητῶ, γυρεύω.

χαρπάλα, ἡ = χαραμάδα, ἄνοιγμα.
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Κρίση μεγάλη ἔχει ἁπλω-
θεῖ σήμερα σχεδὸν σ’ 
ὅλο τὸν κόσμο. Φυσικά, 

αὐτὴ ἔχει ἐπηρεάσει ἰδιαίτερα 
τὴν πατρίδα μας.  Ἀπὸ πολλοὺς 
λείπουν τὰ τελείως ἀπαραίτητα 
γιὰ νὰ ζήσουν, ὅπως ἡ τροφή, ἡ 
στέγη καὶ ἄλλα.  Ἀπεγνωσμένα 
ἐπιζητοῦν ἔστω καὶ ἴχνος ἐργα-
σίας μέ... ἴχνος ἀμοιβῆς! Τὸ 
κακὸ ἔχει πλήξει κυρίως νέους 
μὲ πολλὰ προσόντα. Μάλιστα, 
λέγουν ὅτι ἴσως χειροτερεύσει 
ἡ κατάσταση. Ποιὰ ἡ κατάληξη; 
Μόνον ὁ Θεὸς ξέρει.

Ὅμως ὑπῆρχε ἐποχή, πρὶν 
λίγα χρόνια, ποὺ οἱ βαριεστημέ-
νοι ἄνθρωποι ἤθελαν ζωὴ χωρὶς 
ἐργασία, οἱ τότε «καλοπερασά-
κηδες» ἤθελαν μισθὸ χωρὶς νὰ 
δουλεύουν, χρήματα χωρὶς νὰ 
προσφέρουν, συντάξεις ἀπὸ πολὺ 
νέοι. Οἱ ἑταῖροί μας στὴν Εὐρω-

παϊκὴ  Ἕνωση μᾶς παρομοίαζαν 
μὲ τὰ τζιτζίκια, ποὺ τραγουδᾶνε, 
γλεντᾶνε, χορεύουν καί... σπᾶνε 
ἀτέλειωτα πιάτα. « Ἴθι πρὸς τὸν 
μύρμηκα, ὦ ὀκνηρέ, καὶ ζήλωσον 
ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ [...] ἑτοιμάζε-
ται θέρους τὴν τροφὴν πολλήν [...] 
ἢ πορεύθητι πρὸς τὴν μέλισσαν καὶ 
μάθε ὡς ἐργάτις ἐστὶν τήν τε ἐργασί-
αν ὡς σεμνὴν ποιεῖται» (Παρ. Σολ., 
στ΄ 6-8). Ποιὸς δὲν θυμᾶται καὶ τὸν 
μῦθο τοῦ Αἰσώπου « Ὁ τζίτζικας 
καὶ ὁ μέρμυγκας», στὸ ἴδιο «μοτί-
βο»;  Ὁ τζίτζικας τραγουδοῦσε καὶ 

δὲν δούλευε, ἀλλὰ ὁ μέρμυγκας 
ἐπέζησε, γιατὶ ἦταν ἐργατικὸς καὶ 
προνοητικός.

Ὅταν ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν 
κόσμο καὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο, 
τοῦ ἔδωσε μιὰ ἐντολή: «Καὶ ἔλα-
βε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, 
ὃν ἔπλασεν, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ 
παραδείσῳ τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι 
αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γεν., β΄ 15).  
Ἐργασία καὶ διαφύλαξη, λοιπόν, 
εἶναι οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.  Ἐπίσης, 
στὸ γ΄ κεφάλαιο τοῦ ἴδιου βιβλί-
ου, τῆς Γενέσεως, διαβάζουμε: «Ἐν 
ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ 
τὸν ἄρτον σου» (γ΄ 19).  Ἡ ἐργασία, 
δηλαδή, θέλει κόπο καὶ μόχθο. 
Δυστυχῶς, ὁ σημερινὸς ἄνθρω-
πος δὲν τηρεῖ αὐτὲς τὶς ἐντολές, 
καὶ πληρώνει τὴν ἀνυπακοή του.

Ποιὰ ὅμως ἡ ἐτυμολογία τῆς 
λέξης «ἐργασία»;  Ἡ λέξη προέρ-
χεται ἀπὸ τὴ λέξη «ἔργον», ποὺ 

σημαίνει δημιουργία.  Ἡ ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα ὑπάρχει καὶ εἶναι 
ζωντανὴ χιλιάδες χρόνια. Σήμερα 
ἡ λέξη «δουλειά» ἔχει τὴν ἴδια 
σημασία μὲ τὴ λέξη «ἐργασία», 
ἂν καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴ λέξη 
«δοῦλος» = ὁ μὴ ἐλεύθερος (ὁ 
δοῦλος δὲν εἶχε ἐλευθερία, ἀνῆκε 
σὲ κάποιον). Ποιὸς δὲν θυμᾶται 
τὸ ἔργο « Ἡ καλύβα τοῦ μπάρ-
μπα Θωμᾶ»; Πόσο σκληρὴ εἶναι 
ἡ δουλεία, καὶ πόσο διαδεδομένη 
ἦταν ἄλλοτε! Σήμερα ἡ δουλεία 
ἔχει ἐπίσημα καταργηθεῖ, ἂν καὶ 

στὴν πράξη δὲν ἔχει ἐξαλειφθεῖ 
τελείως.

Ἄλλοτε καὶ τὰ παιδιὰ δού-
λευαν σκληρὰ ἀπὸ μικρά. Σήμε-
ρα, ὡστόσο, ἡ παιδικὴ ἐργασία 
ἀπαγορεύεται, τοὐλάχιστον στὰ 
ἀνεπτυγμένα κράτη. Στὰ ὑπὸ ἀνά-
πτυξη, δυστυχῶς, μικρὰ παιδιὰ 
δουλεύουν κάτω ἀπὸ ἀπάνθρω-
πες συνθῆκες.  Ὑπάρχει, βεβαίως, 
ἡ «Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων 
τοῦ Παιδιοῦ» τοῦ Ο.Η.Ε. (ὅπως 
ὑπάρχει ἡ «Διακήρυξη τῶν Δικαι-
ωμάτων τοῦ  Ἀνθρώπου»), ποὺ τὰ 
προστατεύει.

Ὁ καλὸς Θεός, ποὺ εὐλόγησε 
τὴν ἐργασία, καὶ μάλιστα αὐτὴ μέ 
«κόπο καὶ μόχθο», φρόντισε καὶ 
γιὰ τὴν ἀνάπαυση τοῦ ἀνθρώ-
που.  Ὑπάρχει μία ἀπὸ τὶς δέκα 
ἐντολὲς ποὺ τὴν ὑπαγορεύει: 
« Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πά-
ντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ 
ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ 
σου» (Δευτ., ε΄ 13-14). Τὴν ἡμέ-
ρα αὐτή, συνεχίζει, δὲν θὰ κάνεις 
καμμία ἐργασία οὔτε ἐσὺ οὔτε ἡ 
γυναίκα σου οὔτε ὁ δοῦλός σου 
οὔτε τὸ κτῆνός σου!

Ἄλλο ὅμως ἀνάπαυση, ἄλλο 
ραθυμία.  Ἕνα μεγάλο ἐλάττωμα 
ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος ποὺ πολεμᾷ 
τὴν ἐργασία εἶναι ἡ ραθυμία, ἡ τε-
μπελιά, ἡ ἀργία. Οἱ ἀρχαῖοί μας 
πρόγονοι ἔλεγαν, καὶ σωστά: 
«Ἀργία μήτηρ πάσης κακίας». Οἱ 
Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας τὴν πο-
λεμοῦσαν.  Ὑπάρχει μάλιστα μιὰ 
γνωστὴ περικοπὴ ἀπὸ τὴν προ-
σευχὴ τοῦ  Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου: 
«Πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας μή 
μοι δῷς». Καὶ μιὰ ὡραία παροιμία: 
«Τὰ καλὰ κόποις κτῶνται». 

Ἀπὸ τὰ ἄπειρα παραδείγμα-
τα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν ἐργασία, 
ἀξίζει νὰ σταθοῦμε στοὺς ἐθνι-
κοὺς εὐεργέτες. Αὐτοί, μὲ πολλὴ 
ἐργασία, τιμιότητα καὶ φόβο 
Θεοῦ, ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ τίπο-

Ἡ ἐργασία

K

K

Ὅταν ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν κόσμο καὶ ἔπλασε 
τὸν ἄνθρωπο, τοῦ ἔδωσε μιὰ ἐντολή: «Καὶ ἔλαβε 

Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν, καὶ ἔθετο 
αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι αὐτὸν 
καὶ φυλάσσειν» (Γεν., β΄ 15).  Ἐργασία καὶ διαφύλα-

ξη, λοιπόν, εἶναι οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.
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τα, πρόκοψαν καὶ πρόσφεραν 
πολλὰ στὸν τόπο τους.

Στοὺς ἡλικιωμένους, ἆρα-
γε, ταιριάζει ἡ ἐργασία;  Ἂν ὁ 
ἄνθρωπος δὲν ἔχει δυνάμεις, 
πῶς θὰ ἐργασθεῖ;  Ἀλλὰ κυρίως 
ὁ ἄνδρας ἂς φροντίσει, ὅσο ἀντέ-
χει, νὰ ἀσχοληθεῖ ἔστω καὶ λίγο, 
γιατί, ὡς γνωστόν, ἡ ἐργασία ἔχει 
δύο ὄψεις: ἡ μία εἶναι αὐτὴ ποὺ 
ἀφορᾷ τὸν ἴδιο τὸν ἐργαζόμενο, 
καὶ ἡ ἄλλη αὐτὴ ποὺ ἀφορᾷ τοὺς 
συνανθρώπους του.  Ὠφελοῦμαι 
καὶ ὠφελῶ, δοῦναι καὶ λαβεῖν. 
Συχνὰ βλέπουμε ἄνδρες νὰ φεύ-
γουν ἀπὸ τὴ ζωὴ λίγο μόλις μετὰ 
τὴ συνταξιοδότησή τους, ἂν δὲν 
βρῆκαν νὰ κάνουν κάτι. Οἱ γυ-
ναῖκες ὅλο καὶ κάτι προσφέρουν: 
καθιστὲς καθαρίζουν... φασολά-
κια, φυλᾶνε τὰ ἐγγόνια, πλέκουν, 
συζητοῦν γιά... ὁτιδήποτε, καὶ ἔτσι 
ζοῦν περισσότερο. Δὲν ὑπάρχει 
χειρότερο πρᾶγμα στὴ ζωὴ ἀπὸ 
τὸ νὰ μὴν ἐργάζεσαι, νὰ μὴν ἔχεις 
καμμία ἀσχολία.

Ἡ ἐργασία εἶναι ἡ ζωή.  Ἀπὸ 
ἕνα ὑλικὸ ἀδρανές, π.χ. τὴν πέ-
τρα, ἂν τὴν ἐπεξεργαστῶ, θὰ κά-
νω ἕνα σπίτι καὶ θὰ στεγαστῶ, ἀπὸ 
τὸ δέρμα κάποιου ζῴου θὰ κάνω 
ὑποδήματα, ἀπὸ τὸ μαλλὶ ἄλλου 
ζῴου θὰ γίνουν ἐνδύματα κ.ο.κ. 
Καὶ ἐφόσον ζοῦμε μὲ ἄλλους, θὰ 
κάνουμε ἀνταλλαγές. «Πολιτικὸν 
ζῷον» ὁ ἄνθρωπος, ὅπως εἶπε 
ὁ  Ἀριστοτέλης. Καὶ γιὰ νὰ εἶναι 
ἡ ζωὴ ὅλων ὁμαλή, χρειάζονται 
νόμοι ποὺ ὠφελοῦν ὅλους καὶ 
στοὺς ὁποίους ὅλοι θὰ ὑπακού-
ουν.  Ἄρα, κανονικά, ἐργασία καὶ 
πολιτικὴ εἶναι ἁρμονικὰ καὶ ἄρρη-
κτα συνδεδεμένες.

Δὲν συμβαίνει ὅμως συνήθως 
αὐτό. Οἱ σκληροὶ ὑπέταξαν τοὺς 
πιὸ ἀδύνατους καὶ ἔγιναν δυνά-
στες τους: βασιλεῖς, τύραννοι, 
ἀφεντάδες, φεουδάρχες, δικτά-
τορες ἀσκοῦσαν καὶ ἀσκοῦν βία.  
Ὅταν ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της ἡ 
βιομηχανία, πάλι δὲν ἄλλαξε ἡ 
κατάσταση. Πολλοὶ δύσμοιροι 
ἀγρότες ἔγιναν ἐργάτες. Καὶ γιὰ 

περισσότερη παραγωγή, ἄρα πε-
ρισσότερο κέρδος στοὺς κεφα-
λαιούχους, ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ 
ἐργατικοῦ δυναμικοῦ μὲ σκληρὴ 
καὶ ἀπάνθρωπη δουλειὰ φθάνει 
συχνὰ μέχρι τὸ ὅριο τῆς λιμο-
κτονίας. Θυμόμαστε νὰ μιλᾷ γι’ 
αὐτὸ ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς 
Τσιριντάνης. Πολλοὶ σκεπτόμενοι 
ἄνθρωποι ἔγραψαν διαμαρτυρί-
ες, π.χ. ὁ Ζολά.  Ὁ Μὰρξ ἔγραψε 
τὸ Κεφάλαιο καὶ καλοῦσε τοὺς 
προλετάριους ὅλων τῶν λαῶν 
νὰ συντρίψουν τὶς ἁλυσίδες τους. 
Γεννήθηκαν ἔτσι οἱ ἐπαναστάσεις 
καὶ οἱ διάφοροι «-ισμοί», ποὺ 
ὅμως δὲν ἔδωσαν λύσεις, γιατί, 
μόλις πῆραν ἐξουσία, ἔγιναν πιὸ 
ἄδικοι ἀπὸ τοὺς πρώτους.

Ὡς γνωστόν, ἡ ἐργασία γε-
νικὰ διακρίνεται σὲ τρεῖς τομεῖς: 
α) εἶναι ὁ πρωτογενὴς τομέας, 
δηλαδὴ ὅ,τι παράγει ἡ γῆ, β) ὁ 
δευτερογενής, ἡ βιομηχανία, 
δηλαδὴ ἡ βελτίωση τῆς παρα-
γωγῆς μὲ μηχανήματα καὶ γ) ὁ 
τριτογενὴς τομέας, οἱ ὑπηρεσίες. 
Φυσικά, ὅλοι θέλουν νὰ βάλουν 
τὰ παιδιά τους σὲ ἕνα «γραφεῖο», 
ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι τόσο ἁπλό.  
Ὁ τριτογενὴς τομέας κατευθύνει 
τὰ πάντα, ἄρα οἱ ἄνθρωποι πρέ-
πει νὰ ἔχουν πολλὲς γνώσεις, 
πολὺ μυαλό, νὰ καταβάλλουν 
πολλὴ προσπάθεια καὶ κυρίως... 
νὰ ἔχουν ἐνδιαφέρον καὶ ἀγάπη 
γιὰ ὅσους ἐργάζονται κάτω ἀπὸ 
αὐτούς. Τὴν ἐποχὴ τῆς Τέταρτης 
Βιομηχανικῆς  Ἐπανάστασης, ἔχει 
γίνει κατανοητὸ ὅτι ὅλα πρέπει νὰ 
ἀλλάζουν, ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν 
εἶναι μηχανές, γιὰ νὰ δουλεύουν 
«ἁλυσιδωτά» (ὅταν ὁ ἐργάτης 
πρέπει νὰ κάνει τὴν ἴδια, μονότονη 
κίνηση συνεχῶς, στὸ τέλος τρελαί-
νεται). Γιὰ νὰ ἔχει ἡ ἐργασία καλὴ 
ἀπόδοση, πρέπει αὐτὸς ποὺ τὴν 
κάνει νὰ αἰσθάνεται εὐτυχία καὶ 
ἀγάπη γι’ αὐτὸ ποὺ κάνει.  Ἀκόμη 
καὶ ἡ πιὸ εὐτελής, κατὰ τὴ γνώμη 
μας, ἐργασία εἶναι σπουδαία, γιατὶ 
ἀλλάζει πρὸς τὸ καλύτερο τὴ ζωὴ 
τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ τεχνικὴ πρόοδος, πολὺ 
αἰσθητὴ μὲ τὸ πέρασμα τῶν αἰώ-
νων, ἀλάφρωσε τὸν ἄνθρωπο 
ἀπὸ τὴ σκληρὴ χειρωνακτικὴ δου-
λεία.  Ἂς μὴν βροῦν ἄλλο τρόπο 
νὰ τὸν ἐκμεταλλευτοῦν.  Ἂν καί, 
ὅπως λέγει καὶ ὁ μεγάλος μας ποι-
ητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς, «πάντα οἱ 
σκληροὶ κι οἱ μαλακοί, οἱ ποιμένες 
καὶ τὸ κοπάδι».

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ σημερινὴ 
κρίση ποὺ μαστίζει τὸν κόσμο 
δὲν εἶναι μόνο οἰκονομική· εἶναι 
κυρίως κρίση ἀξιῶν.  Ἡ ἀρχὴ τῆς 
ἥσσονος προσπαθείας εἶχε γίνει 
ὁ κανόνας.  Ἡ ἀδικία, «ὃς μὲν 
πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει» (Α΄ Κορ., ια΄ 
21), ὅπως ἔλεγε ὁ Παῦλος, πάντα 
ὑπάρχει.  Ὁ Παῦλος, μάλιστα, 
κατέκρινε σκληρὰ τὸν τεμπέλη: 
«Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ 
ἐσθιέτω» (Β΄ Θεσ., γ΄ 10).  Ἂς τὸ 
τονίσουμε αὐτό:  Ὅποιος δὲν θέ-
λει νὰ ἐργαστεῖ, ἐνῷ μπορεῖ, νὰ 
μὴν τρώει, γιατὶ τρώει τὸ ψωμὶ τῶν 
ἄλλων!

Ἂς τελειώσουμε μὲ ἕναν τόνο 
χαρούμενο, μὲ ἕνα τραγουδάκι:

«Δουλειὰ χαρά, δουλειὰ χαρά, 
ὅλοι μαζὶ στὴ δουλειά! 

Ἡ δούλεψη κάνει γερὰ τὰ κορμιά, 
δίδει ὑγεία, χαρά!».

Τὸ τραγουδάκι αὐτὸ τὰ λέει 
ὅλα: γιὰ τὴ χαρά, γιὰ τὴν ὑγεία 
ποὺ δίνει ἡ δουλειά, καὶ γιὰ τὴν 
παρέα, ἀπαραίτητη στὴ δουλειά.

Ἡ ἐργασία εἶναι ἐντολὴ τοῦ Θε-
οῦ.  Ἂς προσπαθήσουμε νὰ περι-
έχει τὴν ἔννοια τῆς προσφορᾶς. 
Διότι τότε δίνει χαρά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

K

K

Ἡ ἐργασία εἶναι ἐντολὴ 
τοῦ Θεοῦ.  Ἂς προσπα-
θήσουμε νὰ περιέχει τὴν 
ἔννοια τῆς προσφορᾶς. 
Διότι τότε δίνει χαρά.
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Πλησιάζει τὸ καλοκαίρι.  
Ἀσφαλῶς θ’ ἀναζητήσουμε ἕνα 
περιβάλλον γιὰ ξεκούραση, ἀλλὰ 
καὶ ἀναζωογόνηση τοῦ ὀργανι-
σμοῦ. Αὐτὲς τὶς εὐεργετικὲς ἰδι-
ότητες διαθέτουν οἱ  Ἰαματικὲς 
πηγές, οἱ ὁποῖες καὶ εἶναι ἕνας 

πλοῦτος ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους 
μὲ τοὺς ὁποίους πλούτισε ὁ Θεὸς 
τὴν πατρίδα μας.

Διάσπαρτες σὲ κάθε γωνιά, 
οἱ  Ἰαματικὲς πηγὲς ἀποτελοῦν 
ἀναμφισβήτητα μεγάλο κομμάτι 
τοῦ πλούτου τῆς χώρας μας. Δι-
ότι συμβάλλουν στὴ διατήρηση 
τῆς καλῆς ὑγείας καὶ στὴν ἴαση 
πολλῶν παθήσεων, καὶ αὐτὸ εἶναι 
γνωστὸ ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια καὶ 
ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένο.

Ἂς ἀφήσουμε τὶς στενοχώριες 
καὶ τὰ πολλὰ προβλήματα σπίτι 
καὶ ἂς ξεκινήσουμε ἕνα ταξίδι σὲ 
μιὰ λουτρόπολη γιὰ ἀναζωο-
γόνηση καὶ ἀπελευθέρωση τοῦ 
σώματός μας ἀπὸ τὴν ἔνταση καὶ 
τοὺς πόνους, γιὰ ν’ ἀναβαπτι-
σθοῦμε στὰ ἰαματικὰ νερὰ τῶν 
λουτροπόλεων.

Ἂν παλαιότερα πήγαιναν στὶς 
λουτροπηγὲς κυρίως ἄτομα τῆς 
τρίτης ἡλικίας, τώρα οἱ καιροὶ 

ἔχουν ἀλλάξει. Σήμερα τὰ Spa 
ἀποτελοῦν τόπο ἐπισκέψεως 
πολλῶν νέων, ποὺ ὅλο καὶ πιὸ 
συχνὰ πηγαίνουν ἐκεῖ, γιὰ νὰ χα-
λαρώσουν ἀφ’ ἑνὸς καὶ νὰ φρο-
ντίσουν ἀφ’ ἑτέρου τὴν ὑγεία τους 
καὶ τὴν ἐξωτερική τους ἐμφάνιση.

Ἀλήθεια, πόσες λουτροπηγὲς 
ὑπάρχουν;  Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἰδιωτικὰ 
Spa ποὺ λειτουργοῦν στὴ χώρα 
μας, ὑπάρχουν 822  Ἰαματικὲς πη-
γές, χρησιμοποιοῦνται ὅμως οἱ 
348 καὶ ἐπισήμως λειτουργοῦν 
77. Αὐτὲς οἱ συγκεκριμένες πηγὲς 
μὲ τό «θαυματουργό» νερό, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴ χαλάρωση καὶ τὴν εὐεξία 
ποὺ προσφέρουν, θεραπεύουν 
καὶ πολλὲς παθήσεις.

Γιατί ὅμως ὀνομάζονται  Ἰαμα-
τικὲς πηγές; Διότι ἔχουν θεραπευ-
τικὲς ἰδιότητες. Διαφέρουν ἀπὸ τὰ 
συνηθισμένα νερά.  Ἄλλα ἐπειδὴ 
ἔχουν ὑψηλὴ θερμοκρασία καὶ 
ἄλλα λόγῳ τῆς παρουσίας σπά-
νιων δραστικῶν οὐσιῶν ἢ καὶ τὰ 
δύο, θεραπεύουν πολλὲς ἀσθέ-
νειες. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημι-
ουργηθεῖ στὴν  Ἰατρικὴ ὁ κλάδος 
τῆς  Ὑδροθεραπείας, μὲ ἕδρα στὸ 
Πανεπιστήμιο.

Ἡ  Ὑδροθεραπεία διακρίνεται 

σὲ δύο εἴδη: ἐσωτερικὴ καὶ ἐξω-
τερική.  Ἡ ἐσωτερικὴ περιλαμ-
βάνει τὴν ποσιθεραπεία (πόση 
ἰαματικῶν νερῶν, π.χ. Λουτράκι 
– Πλατύστομο) ἢ τὴν εἰσπνεοθε-
ραπεία (εἰσπνοὴ ἀερίων ἢ σωμα-
τιδίων μεταλλικῶν νερῶν, π.χ. 
Κυλλήνη – Σμόκοβο) ἢ πλύσεις 
(στοματικές, ρινικὲς καὶ γυναικο-
λογικές).

Ἡ ἐξωτερικὴ  Ὑδροθεραπεία 
περιλαμβάνει τὰ λουτρά, ποὺ 
μπορεῖ νὰ περιλαμβάνουν καται-
ονίσεις (τὸ σῶμα δέχεται νερὸ μὲ 
ὑψηλὴ ἢ χαμηλὴ πίεση) ἢ ὑδρο-
μαλάξεις (τὸ σῶμα δέχεται νερὸ 
μὲ πίεση) καὶ τὴν ὑδροκινησιο-
θεραπεία (συνδυασμὸς λουτροῦ 
καὶ κινησιοθεραπείας), καὶ τέλος 
τὴν πηλοθεραπεία (ἐφαρμογὴ 
πηλοῦ σὲ ὁρισμένα σημεῖα τοῦ 
σώματος).

Οἱ  Ἰαματικὲς πηγὲς ἐπιδροῦν 
θεραπευτικὰ στὶς ἀρθροπάθειες.  
Ἡ θεραπεία ἀποφεύγεται, ὅταν 
ἡ πάθηση βρίσκεται σὲ ἐνεργὸ 
μορφή, δηλαδὴ σὲ ἔξαρση. Στὶς 
ἀρθροπάθειες περιλαμβάνονται 
ἡ οὐρικὴ ἀρθρῖτις, ἡ σπονδυ-
λαρθρῖτις, ἡ δισκοπάθεια, ἡ ἐκφυ-
λιστικὴ ἀρθροπάθεια ἰσχύου καὶ 
γόνατος.

Ἐνδείκνυνται οἱ πηγὲς τῶν 
Θερμοπυλῶν, οἱ ὁποῖες βρίσκο-
νται στὴν  Ἐθνικὴ  Ὁδὸ  Ἀθηνῶν-
Λαμίας λίγο μετὰ τὸν ἀνδριάντα 
τοῦ Λεωνίδα.  Ἡ Μυθολογία ἀνα-
φέρει ὅτι τὶς πηγὲς αὐτὲς δημιούρ-
γησε ὁ  Ἥφαιστος, παρακαλώντας 
τὴν  Ἀθηνᾶ, γιὰ νὰ πλένεται ὁ  
Ἡρακλῆς καὶ ν’ ἀνακτᾷ δυνάμεις 
μετὰ ἀπὸ κάθε ἆθλο. Εἶναι θερμο-
μεταλλικές, δηλαδὴ ἔχουν ὑψηλὴ 
θερμοκρασία, περίπου 40ο, καὶ 

Διάσπαρτες σὲ κάθε γωνιά, οἱ  Ἰαματικὲς πηγὲς 
ἀποτελοῦν ἀναμφισβήτητα μεγάλο κομμάτι τοῦ 

πλούτου τῆς χώρας μας. Διότι συμβάλλουν 
στὴ διατήρηση τῆς καλῆς ὑγείας καὶ στὴν ἴαση 

πολλῶν παθήσεων, καὶ αὐτὸ εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὰ 
ἀρχαῖα χρόνια καὶ ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένο.K

K

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἰαματικὲς πηγές
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ἔχουν διάφορα μέταλλα, ποὺ πα-
ρασύρονται ἀπὸ τὰ νερὰ ἀπὸ τὰ 
πετρώματα ποὺ συναντοῦν, μέχρι 
νὰ βγοῦν στὴν ἐπιφάνεια.  Ἐνδεί-
κνυνται καὶ σὲ γυναικολογικὲς 
παθήσεις (σαλπιγγίτιδες κ.ἄ.).

Ἐπίσης, τῶν Καμμένων Βούρ-
λων. Περιέχουν Ραδόνιον καὶ 
ἔχουν θερμοκρασία 38ο στὸ  
Ὑδροθεραπευτήριο, καὶ ἔχει καὶ 

πισίνα μὲ θερμοκρασία 33ο. Γίνε-
ται καὶ ὑδροκινησιοθεραπεία. 

Ἐπίσης, καὶ τὰ λουτρὰ τῆς 
Αἰδηψοῦ ὠφελοῦν στὶς ἀρθρο-
πάθειες. Βρίσκονται στὴν Εὔβοια.  
Ἔχουν ἱστορία 20 χιλιάδων χρό-
νων.  Ὑπάρχουν  Ὑδροθεραπευ-
τήριο καὶ λουτῆρες σὲ ὁρισμένα 
ξενοδοχεῖα καὶ τὶς θέρμες Σύλλα.

Ὁμοίως, τὰ λουτρὰ τῆς Θέρ-
μης Λέσβου,  Ἰκαρίας, μὲ ὑψηλὴ 
περιεκτικότητα σὲ Ραδόνιον. Λει-
τουργοῦν ἀπὸ τὸ 400 π.Χ..  Ἔχουν 
θερμοκρασία 35ο. Εἶναι παγκοσμί-
ως γνωστά.

Ὁμοίως, τῆς Κύθνου – Λα-
γκαδᾶ, Ν.  Ἀπολλωνίας. Τῆς  
Ὑπάτης εἶναι θειοῦχα λουτρὰ καὶ 
ὀξυανθρακοῦχα, σπάνιας θερα-
πευτικῆς ἀξίας.  Ἀνάβλυσαν μετὰ 
μεγάλο σεισμὸ τὸ 427 π.Χ.  Ἦταν 
ἀφιερωμένα στὴ θεὰ  Ἀφροδίτη, 
ὅπως συνάγεται ἀπὸ εὑρήματα.  
Ὑπάρχει  Ὑδροθεραπευτήριο μὲ 
θερμοκρασία 33ο.  Ἐπιτρέπονται 
καὶ σὲ καρδιοπαθεῖς.  Ἐνδείκνυ-
νται σὲ ἡμικρανίες καὶ ἄλλες νευ-
ρολογικὲς παθήσεις, δερματοπά-

θειες καὶ γυναικολογικὲς ἐπίσης.
Γιὰ τὴν Ποσιθεραπεία καὶ 

Λουτροθεραπεία συνιστῶνται τὸ 
Λουτράκι Κορινθίας καὶ τὸ Πλα-
τύστομο καὶ ἡ Σουρωτὴ Μακεδο-
νίας, γιὰ τὴν ὁποία λένε ὅτι εὐχα-
ριστεῖτο ὁ Μέγας  Ἀλέξανδρος νὰ 
πίνει τὸ νερό της.  Ἡ ποσιθεραπεία 
συνιστᾶται γιὰ παθήσεις τοῦ Πε-
πτικοῦ Συστήματος (ἥπατος κτλ.).  

Ἡ Λουτροπηγὴ τῶν Μεθάνων 
εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὴν  Ἀρχαιότητα 
γιὰ τὴν ἐπίδραση στὶς ἀρθροπά-
θειες καὶ τὴν ὀμορφιά.

Ἐπίσης, τὰ Λουτρὰ Σμοκόβου 
προσφέρονται γιὰ ἀρθρίτιδες 
καὶ εἰσπνοές, Καϊάφα – Κυλλή-
νης – Ζακύνθου – Καστοριᾶς ἢ  
Ἀμμουδάρας γιὰ δερματοπάθει-
ες. Τῆς Κῶ μὲ πολυθειάφι γιὰ 
δερματοπάθειες, καὶ ἐπίσης τῆς  
Ἡραίας μὲ σύγχρονο  Ὑδροθερα-
πευτήριο μὲ 20 ὑπερπολυτελεῖς 

λουτῆρες, οἱ τρεῖς μὲ λουτρο-
μασάζ. Εἶναι θειοῦχα καὶ σιδη-
ροῦχα. Συνιστῶνται γιὰ ἀρθρι-
τικές, γυναικολογικὲς παθήσεις 
καὶ παθήσεις ἥπατος καὶ χολῆς. 
Βρίσκονται στὸν δρόμο Τριπόλε-
ως – Πύργου.

Ὅλη ἡ  Ἑλλάδα εἶναι μιὰ 
λουτροπηγή.  Ὑπάρχουν πηγὲς 
σὲ στεριὰ καὶ θάλασσα. Πολλὰ 
νησιὰ ἔχουν λουτροπηγές: Σαμο-
θράκη, Λέσβος, Λῆμνος, Νίσυρος, 
Μῆλος κ.ἄ.

Οἱ  Ἰαματικὲς πηγὲς ἐνδείκνυ-
νται καὶ γιὰ τὶς ρυτίδες καὶ τὴν 
ὀμορφιά, ἀφοῦ τὸ ἰαματικὸ νερὸ 
διώχνει τὶς ρυτίδες φυσικὰ καὶ 
ἀνέξοδα.  Ἐπίσης, θεραπεύει τὴν 
ἀντιαισθητικὴ ἀκμή, τὰ ἐκζέματα 
κ.ἄ.

Δὲν πρέπει ὅμως ν’ ἀφήσουμε 
ἔξω τὴ θαλασσοθεραπεία, καθὼς 
ἡ θάλασσα εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν 
«ὑγρῶν».  Ὠφελεῖ στὴν παχυσαρ-
κία, σὲ ψυχοσωματικὲς ἀσθένειες, 
ἄγχος, ἀυπνία, ἡμικρανίες, κατά-
θλιψη καὶ σύνδρομο ὑπερκοπώ-
σεως, ἀνάρρωση καὶ κυτταρίτιδα.  
Ἀντενδείκνυται ὅμως σὲ βαριὲς 
καρδιοπάθειες, ὑπερθυρεοει-
δισμό, ἀλλεργία στὸ  Ἰώδιο καὶ 
ὑγρὲς δερματοπάθειες.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἂς εἴμαστε χα-
ρούμενοι γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ 
νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν δωρεοδότη 
Θεό. 

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

Ἂν παλαιότερα πήγαιναν στὶς λουτροπηγὲς κυρί-
ως ἄτομα τῆς τρίτης ἡλικίας, τώρα οἱ καιροὶ ἔχουν 

ἀλλάξει. Σήμερα τὰ Spa ἀποτελοῦν τόπο ἐπι-
σκέψεως πολλῶν νέων, ποὺ ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ 

πηγαίνουν ἐκεῖ, γιὰ νὰ χαλαρώσουν ἀφ’ ἑνὸς καὶ 
νὰ φροντίσουν ἀφ’ ἑτέρου τὴν ὑγεία τους καὶ τὴν 

ἐξωτερική τους ἐμφάνιση.K
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Ἡ σχέση τῶν  Ἑλληνόπου-
λων –ὅπως καὶ ὅλων 
τῶν παιδιῶν στὸν δυτικὸ 

κόσμο– μὲ τὴν ὀθόνη ἀρχίζει 
σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν τεσ-
σάρων μηνῶν. Νέα ἑλληνικὴ με-
λέτη δείχνει ὅτι τὰ δύο τρίτα τῶν 
ἐφήβων περνοῦν τοὐλάχιστον 
δύο ὧρες τὴν ἡμέρα ἀγκαλιὰ 
μὲ μιὰ ἠλεκτρονικὴ συσκευή. 
Οἱ παντὸς εἴδους συσκευὲς 
κρατοῦν τὰ παιδιὰ καθηλωμένα 
μπροστά τους, ἀποτελοῦν μέρος 
τῆς ζωῆς μικρῶν καὶ μεγάλων.

Τὰ ἀγόρια εἶναι πρωταθλητὲς 
τῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῶν ἠλε-
κτρονικῶν παιχνιδιῶν. Τὸ 45 % 
τῶν ἐφήβων ἀφιερώνουν 2-4 
ὧρες τὴν ἡμέρα στὴν παρακο-
λούθηση μιᾶς ὀθόνης.

Βέβαια, μεγάλο ρόλο παίζει 
τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον. 
Κεντρικὸ ρόλο παίζει ἡ συμπε-

ριφορὰ τῶν γονέων.  Ὅταν οἱ ἴδι-
οι οἱ γονεῖς κάνουν ὑπερβολικὴ 
χρήση τῆς ὀθόνης, εἶναι ἐπακό-

λουθο τὰ παιδιά 
τους νὰ υἱοθε-
τήσουν τὴν ἴδια 
συμπεριφορά. 
Γιὰ νὰ ὑπάρξει 
μείωση τῆς χρή-
σης τῆς ὀθόνης, 
οἱ γονεῖς χρειά-
ζεται νὰ θέσουν 
κανόνες καὶ στὸν 
ἑαυτό τους καὶ 
στὰ παιδιά τους.

Ὁ Καθηγητὴς 
τῆς Παιδαγω-
γικῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου τῆς 
Οὐάσ ινγκτον 
Δημήτρης Χρη-
στάκης ὑποστη-
ρίζει πώς «ἀπα-
γορεύεται σὲ 
παιδιάκια κάτω 
τῶν δύο ἐτῶν νὰ 
παρακολουθοῦν 

τὴν ὀθόνη».  Ἐπίσης, τονίζει ὅτι 
«ἡ τηλεθέαση σὲ πολὺ μικρὲς 
ἡλικίες μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει 

σὲ προβλήματα προσοχῆς καὶ 
γνωστικῆς ἀνάπτυξης στὴ σχο-
λικὴ ἡλικία, διότι δημιουργεῖται 
ὑπερδιέγερση τοῦ ἐγκεφάλου 
λόγῳ τοῦ βομβαρδισμοῦ τῶν 
εἰκόνων, καὶ αὐτὸ συντελεῖ στὴ 
διάσπαση τῆς προσοχῆς».

Οἱ γονεῖς καλοῦνται νὰ δι-
αθέτουν χρόνο γιὰ τὰ παιδιά 
τους, εἴτε παίζοντας μαζί τους 
εἴτε διαβάζοντας ἕνα ὡραῖο 
βιβλίο εἴτε πηγαίνοντας ἕναν 
περίπατο, καὶ γενικὰ καλοῦνται 
νὰ δημιουργοῦν ἕνα ὡραῖο πε-
ριβάλλον. Πολὺ σημαντικὸ εἶναι 
νὰ βοηθήσουν τὰ παιδιά τους 
νὰ μάθουν νὰ κάνουν σωστὴ 
ἐπιλογή, διότι τὸ διαδίκτυο προ-
σφέρει ἕναν θησαυρὸ γνώσεων, 
ὡραῖα μορφωτικὰ ντοκυμαντὲρ 
καὶ πολλὰ καλὰ στοιχεῖα.  Ἀλλὰ 
τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ μάθουν νὰ 
θέτουν ὅρια στὸν ἑαυτό τους, 
γιὰ νὰ μὴν καταλήξουν σὲ ὀλέ-
θρια ἀποτελέσματα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ἡ σχέση τῶν  Ἑλληνόπουλων  
μὲ τὴν ὀθόνη

Κεντρικὸ ρόλο παίζει ἡ συμπεριφορὰ τῶν γονέ-
ων.  Ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς κάνουν ὑπερβολικὴ 
χρήση τῆς ὀθόνης, εἶναι ἐπακόλουθο τὰ παιδιά 
τους νὰ υἱοθετήσουν τὴν ἴδια συμπεριφορά. Γιὰ 

νὰ ὑπάρξει μείωση τῆς χρήσης τῆς ὀθόνης, οἱ γο-
νεῖς χρειάζεται νὰ θέσουν κανόνες καὶ στὸν ἑαυτό 

τους καὶ στὰ παιδιά τους.K

K
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Ὁ θυμὸς εἶναι ἀπὸ τὰ πλέ-
ον βασικὰ καὶ ἰσχυρὰ 
πρωτογενῆ συναισθή-

ματα, ἐμφανίζεται - ἐκδηλώνεται 
πολὺ νωρὶς καὶ μᾶς ἐγκαταλείπει 
μόνο μὲ τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὴ 
ζωή, δημιουργώντας ἀναρίθμη-
τα καὶ δυσεπίλυτα προβλήματα 
λόγῳ τῆς λανθασμένης ἀγωγῆς 
γιὰ τὴ διαχείρισή του.

Κατ’ ἀρχήν, ὅσο κι ἂν αὐτὸ 
ἠχεῖ παράξενα, θὰ πρέπει νὰ τὸν 
ἀποδεχθοῦμε, ὅπως ἄλλωστε 
καὶ ὅλα τὰ συναισθήματα, θε-
τικὰ ἢ ἀρνητικά. Εἶναι στοιχεῖο 
τῆς προσωπικότητάς μας καὶ θὰ 
πρέπει νὰ ἐρευνήσουμε τοὺς 
λόγους καὶ τὶς αἰτίες ποὺ τὸν 
γεννοῦν.

Τὰ παιδιὰ ἀνταποκρίνονται 
μὲ θυμό, ἐπειδὴ αἰσθάνονται 
ἀβοήθητα, ἀπογοητευμένα. 
Μπορεῖ ἀκόμη ὁ θυμὸς νὰ προ-
κληθεῖ ἀπὸ ἀμηχανία, μοναξιά, 
ἀπομόνωση, ἄγχος, πόνο, μα-
ταίωση ὀνείρων, ἀποτυχία σὲ 
προσπάθεια.  Ὁ θυμὸς μπορεῖ νὰ 
ἀποτελεῖ ἔκφραση ἀντίδρασης 
τοῦ παιδιοῦ πρὸς τὸν ἐνήλικα, 
ὥστε νὰ τὸν ὑποχρεώσει εἴτε νὰ 
τοῦ θέσει κανόνες μὲ μεγαλύ-
τερη σαφήνεια εἴτε νὰ ἐξηγήσει 
τὰ θέματα διεξοδικώτερα εἴτε νὰ 
ἔχει λιγώτερες ἀπαιτήσεις.

Θὰ πρέπει νὰ κάνουμε διά-
κριση ἀνάμεσα στὸν θυμό, ποὺ 
εἶναι συναίσθημα καὶ ὀφείλου-
με νὰ δοῦμε τὶς βαθύτερες αἰτίες 
του, καὶ στὴν ἐπιθετικότητα, ποὺ 
εἶναι συμπεριφορὰ καὶ πολλὲς 
φορὲς συνοδεύει τὸν θυμὸ ὡς 
ἔκφρασή του.  Ὁ θυμὸς εἶναι 
προσωπικὴ συναισθηματικὴ 
κατάσταση.

Ἡ διαχείριση τοῦ θυμοῦ γιὰ 
ἕνα παιδὶ δὲν εἶναι εὔκολη, καὶ 
ἐπειδὴ εἶναι δυσκολοδίδακτη 
καὶ ἐπειδὴ ἡ φύση τοῦ συναι-
σθήματος εἶναι πολὺ ἔντονη, 
ἀλλὰ κυρίως ἐπειδὴ τὰ πρότυπα 
ποὺ ἔχει τὸ παιδὶ στὴν καθημε-
ρινή του ζωή, τὰ ὁποῖα εἴτε εἶναι 
οἱ γονεῖς του εἴτε εἶναι κάποιοι 
δάσκαλοι εἴτε ἄλλοι ἐνήλικες, 
διαχειρίζονται τὸν θυμό τους 
μᾶλλον μὲ πολὺ λαθεμένους 
τρόπους, τοὺς ὁποίους καὶ 
ἀντιγράφει. Κι αὐτοὶ οἱ λαθεμέ-
νοι τρόποι συγκεφαλαιώνονται 
κυρίως στὴ λεκτικὴ ἢ σωματικὴ 
κακοποίηση.

Κάποια παιδαγωγικὰ ἢ ψυ-
χολογικὰ ἐγχειρίδια συνιστοῦν 
διάφορες πρακτικὲς διαχείρισης 
τοῦ θυμοῦ: βαθιὰ ἀναπνοή, μέ-
τρημα ἀπὸ τὸ ἕνα ἕως τὸ δέκα, 
σωματικὲς δραστηριότητες, ἀπό-
συρση στὸ δωμάτιο, περίπατο 
στὴν ἐξοχή, διάφορες μορφὲς 
διαλογισμοῦ.

Ὁ «διαλογισμὸς μὴ χριστιανι-
κοῦ τύπου», ὅπως τὸν χαρακτη-
ρίζει ὁ Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ  
Ἔσσεξ, θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς 
ἐπιφανεῖς σύγχρονους πανεπι-
στημιακούς, παιδαγωγοὺς καὶ 

ψυχολόγους τῶν Η.Π.Α. ὡς τὸ 
οὐσιαστικώτερο καὶ ἀποδοτικώ-
τερο ἐργαλεῖο διαχείρισης τοῦ 
θυμοῦ γιὰ τὸ παιδὶ καὶ τὸν ἔφη-
βο.  Ἔχει εἰσαχθεῖ ὡς πανεπιστη-
μιακὸ μάθημα στὶς παιδαγωγικὲς 
καὶ ψυχολογικὲς σχολὲς καὶ γί-
νεται πρακτικὴ ἐφαρμογή του 
στὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου 
ἕως καὶ τοῦ λυκείου. Μιὰ ἁπλῆ 
περιήγηση στὸν κυβερνοχῶρο 
μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνει.

Τὰ ἐπιστημονικὰ συνέδρια 
ἀμερικανικῶν πανεπιστημίων 
καὶ Δαλάι Λάμα μὲ θέμα τὸν 
διαλογισμὸ σὲ ἐπίπεδο νεότη-
τας πληθαίνουν συνεχῶς. Τὸ 

λυπηρὸ εἶναι ὅτι οἱ δυτικοὶ ἐπι-
στήμονες ἔχουν παντελῆ ἄγνοια 
τῆς ὀρθόδοξης νηπτικῆς ἀσκη-
τικῆς παράδοσης μὲ τὴ μονολό-
γιστη εὐχὴ τοῦ  Ἰησοῦ «Κύριε  
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» καὶ 
ἐκστασιάζονται ἐνώπιον τοῦ 
βουδιστικοῦ διαλογισμοῦ καὶ 
τῆς «σοφίας» ἑνὸς Λάμα.  Ὁ 
διαλογισμὸς γι’ αὐτοὺς εἶναι τὸ 
πλέον ἀποτελεσματικὸ ἐργαλεῖο 
γιὰ τὴ διαχείριση τοῦ θυμοῦ ἀπὸ 
τὴν πλευρὰ τοῦ παιδιοῦ καὶ τοῦ 
ἐφήβου!

Ὡς χριστιανοὶ γονεῖς, ποιὰ 

Χειρισμὸς τοῦ παιδικοῦ θυμοῦ
« Ὁ θυμὸς εἶναι ἕνα ὀξὺ ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει περισσότερο κακὸ

στὸ σκεῦος στὸ ὁποῖο ἀποθηκεύεται παρὰ σ’ αὐτὸ στὸ ὁποῖο χύνεται».
Mark Twain

Θὰ πρέπει νὰ κάνουμε διάκριση ἀνάμεσα στὸν 
θυμό, ποὺ εἶναι συναίσθημα καὶ ὀφείλουμε νὰ 
δοῦμε τὶς βαθύτερες αἰτίες του, καὶ στὴν ἐπιθε-
τικότητα, ποὺ εἶναι συμπεριφορὰ καὶ πολλὲς 
φορὲς συνοδεύει τὸν θυμὸ ὡς ἔκφρασή του. K

K
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στάση ὀφείλουμε νὰ κρατή-
σουμε, γιὰ νὰ βοηθήσουμε 
οὐσιαστικὰ τὰ παιδιά μας, ὥστε 
νὰ μποροῦν νὰ διαχειρίζονται 
οὐσιαστικὰ τὸν θυμό τους;

Πρωτίστως, νὰ μάθουμε 

ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ διαχειριζόμα-
στε σωστὰ τὸν θυμό μας. Τὸ 
παράδειγμά μας εἶναι τὸ ἰσχυ-
ρότερο ὅπλο ποὺ διαθέτουμε. 
Νὰ ἔχουμε ὑπόψη μας ὅτι, πρὶν 
ξεσπάσει ὁ θυμὸς καὶ καταστεῖ 
ἀνεξέλεγκτος, τὸ σῶμά μας μᾶς 
προειδοποιεῖ μὲ κάποια σημά-
δια.  Ἔνταση μυῶν, ἀλλοίωση 
φωνῆς, αὔξηση παλμῶν κ.ἄ.  Ἂς 
μὴν τὰ ἀγνοοῦμε. 

Τὶς πρακτικὲς ποὺ ἀναφέρα-
με μποροῦμε νὰ τὶς χρησιμο-
ποιοῦμε. Εἶναι βοηθητικές. Δὲν 
λύνουν ὅμως τὸ πρόβλημα. Τὴν 

οὐσιαστικώτερη βοήθεια μᾶς τὴν 
προσφέρει ἡ  Ἐκκλησία μὲ τὴ 
συνειδητή μας συμμετοχὴ στὰ 
μυστήριά της, καὶ κυρίως στὸ 
μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης, 
στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ μυήσουμε 

ἀπὸ πολὺ νωρὶς τὸ παιδί, καθὼς 
καὶ στὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοι-
νωνίας.  Ἀκόμη, θὰ πρέπει νὰ 
μάθουμε στὰ παιδιά μας τὴ μο-
νολόγιστη εὐχὴ τοῦ  Ἰησοῦ, «Κύ-
ριε  Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», 
μὲ τὴ χρήση τοῦ κομποσχοινιοῦ.

«Χθὲς τὸ βράδυ, περνώντας 
ἀπὸ τὰ κρεβάτια τῶν παιδιῶν, 
γιὰ νὰ δῶ ἂν κοιμήθηκαν, βλέ-
πω τὴν Ε... (μαθήτρια Α΄ Δημη-
τικοῦ) νὰ κρατάει τὸ κομποσχοι-
νάκι της καὶ νὰ μοῦ λέει: “Ἀπόψε 
κάνω ἕνα κομποσχοίνι γιὰ τὸν 
νονό μου, ποὺ χειρουργήθηκε, 

ἕνα γιὰ τὴ δ..., ποὺ θὰ εἶναι στὴν 
κατασκήνωση, καὶ ἕνα γιὰ τὸν 
κ..., ποὺ μᾶς ἀγαπάει καὶ μᾶς 
κάνει ὡραῖα δῶρα!”. Προσευχὴ 
ἑνὸς παιδιοῦ –χωρὶς νὰ τῆς πῶ 
τίποτε ἐγώ– γιὰ τὸν πόνο, τὴ 

διακονία, τὴν ἐν Χριστῷ φιλία. 
Μακάρι ἔτσι νὰ ζεῖ πάντοτε...».

Τὸ ὡς ἄνω email, μικρομάν-
νας, ἰατροῦ ἐπιστήμονος, μὲ πέ-
ντε παιδιά, ἐπιβεβαιώνει μὲ τὸν 
πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο τὴ 
θέση τοῦ Στάρετς Σεργίου ὅτι ἡ 
προσευχὴ τοῦ  Ἰησοῦ «μπορεῖ 
a priori νὰ ἀσκηθεῖ ἀπὸ ὅλους» 
καὶ εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος δρό-
μος διαχείρισης τοῦ θυμοῦ τόσο 
γιὰ τὰ παιδιὰ ὅσο καὶ γιὰ τοὺς 
ἐνήλικες.

ΑΘΑΝ. ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ
K

K
Ὡς χριστιανοὶ γονεῖς, ποιὰ στάση ὀφείλουμε νὰ κρατήσουμε,  

γιὰ νὰ βοηθήσουμε οὐσιαστικὰ τὰ παιδιά μας, ὥστε νὰ μποροῦν  
νὰ διαχειρίζονται οὐσιαστικὰ τὸν θυμό τους;

 Πρωτίστως, νὰ μάθουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ διαχειριζόμαστε σωστὰ τὸν 
θυμό μας. Τὸ παράδειγμά μας εἶναι τὸ ἰσχυρότερο ὅπλο ποὺ διαθέτουμε. 
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Τί εἶναι πλεονεξία;  
Τί σημαίνει ἀπληστία;

Συνώνυμες λέξεις, ἀλλὰ μὲ κάποια διαφορά.  
Ὁ πλεονέκτης ἔχει τὴν ἀδικία στὴν ψυχή του. Τὸν 
ἄπληστο ὅσα ἔχει καὶ ἀπολαμβάνει δὲν τὸν ἱκα-
νοποιοῦν.  Ὁ ἄπληστος μπορεῖ καὶ νὰ μὴν εἶναι 
ἄδικος.  Ὅμως ὅταν αὐτὰ τὰ δύο συνυπάρχουν, 
τότε ὁ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται στὴν καταστροφή.

Εἶναι ἐλάττωμα ἡ πλεονεξία, γιατὶ σὲ ὑποδου-
λώνει στὴν παθιασμένη ἐπιθυμία ἀπόκτησης καὶ 
κατοχῆς ἀγαθῶν μὲ κάθε τρόπο. 

Ὁ ἄπληστος δὲν πασχίζει μὲ τὰ ἀγαθὰ ποὺ 
ἀποκτᾷ νὰ καλύψει τὶς βασικές του ἀνάγκες, ἀλλὰ 
ἀποβλέπει στὴ συσσώρευση πλούτου. Μοιάζει μὲ 
τὸν μεταξοσκώληκα.  Ὅσο περισσότερο τυλίγεται 
στὸ κουκούλι τῆς πλεονεξίας, τόσο ἀδυνατεῖ νὰ 
ξεφύγει καὶ ὁδηγεῖται στὸν πανικό.

Ὅταν δὲν εἶσαι συμφιλιωμένος μὲ αὐτὸ ποὺ 
εἶσαι καὶ μὲ αὐτὸ ποὺ ἔχεις, ἡ ἱκανότητα στὴν 
αὐτογνωσία εἶναι μειωμένη, καὶ ἀναζητᾷς νὰ βρεῖς 
τὸν ἑαυτό σου στοὺς ἄλλους.  Ὅμως αὐτὸ εἶναι 
ἀδύνατο, γιατὶ καθένας εἶναι ξεχωριστός.

«Τρεῖς δυνάμεις κινοῦν τὸν κόσμο», εἶπε κά-
ποτε ὁ  Ἀινστάιν: «ἡ ἀνοησία, ὁ φόβος καὶ ἡ πλε-
ονεξία».

Οἱ ὑλικὰ ἰσχυροὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ λαοί, δὲν 
ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνη οὔτε προκαλοῦν σεβασμό, 
ἀλλὰ τὸν φόβο, καὶ ἐπιβάλλονται συνήθως μὲ τὴ 
βία. Τέτοιες περιπτώσεις εἶναι γνωστὲς ἀπὸ τὴν 
ἀρχαιότητα, ἀκόμα καὶ σήμερα.

Ἔτσι, π.χ., στὴν περίπτωση τῶν Περσῶν, οἱ 
ἀπειράριθμοι στρατιῶτες ἀκολουθοῦν τὸν Πέρση 
ἡγεμόνα, ὄχι γιατὶ πιστεύουν σὲ κάτι οὔτε γιατὶ τὸν 
σέβονται, ἀλλὰ γιατὶ τὸν φοβοῦνται καὶ ἐλπίζουν 
στὴ λεία καὶ τὴν ἀποκόμιση ἄνομων κερδῶν.  Ἐνῷ 
οἱ  Ἕλληνες ἀγωνίζονται γιὰ ἰδανικά: γιὰ τὴν ἐλευ-
θερία, δικαισύνη, ἀξιοπρέπεια, τὶς πνευματικὲς καὶ 
πολιτιστικὲς ἀξίες.

«Τὸ ἑλληνικὸ γένος, ἂν σώθηκε ὣς τὰ σήμερα, 
ἂν ἐπέζησε ὕστερα ἀπὸ τόσους ἐχτρούς, ὕστερα ἀπὸ 
τόσους αἰῶνες κακομοιριά, σκλαβιὰ καὶ πεῖνα, τὸ 
χρωστάει ὄχι στὴ λογική. Τὸ χρωστάει στὸ θᾶμα. 
Στὴν ἀκοίμητη σπίθα ποὺ καίει μέσα στὰ σωθικὰ 
τῆς  Ἑλλάδας» (Νῖκος Καζαντζάκης,  Ὁ Καπετὰν 
Μιχάλης).

Ἔτσι λειτουργοῦσε τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Καὶ σήμερα;

Πάει τὸ ψῆλός σου, τὸ χτίσμα σου συντρίμμι.
Θἄρθει κι ἡ ὥρα· ἐσένα ἦταν ὁ δρόμος
σὲ βοριὰ κι ἀνατολή, νοτιὰ καὶ δύση,
σὰν τὸ δρόμο τοῦ ἥλιου· γέρνεις· ὅμως
τὸ πρωῒ γιὰ σὲ δὲ θὰ γυρίσει.
[...]
Ὅσο νὰ σὲ λυπηθεῖ
τῆς ἀγάπης ὁ Θεός,
καὶ νὰ ξημερώσει μιὰν αὐγή,
καὶ νὰ σὲ καλέσει ὁ λυτρωμός,
ὦ ψυχὴ παραδαρμένη ἀπὸ τὸ κρῖμα!
Καὶ θ’ ἀκούσεις τὴ φωνὴ τοῦ λυτρωτῆ,
θὰ γδυθεῖς τῆς ἁμαρτίας τὸ ντύμα,
καὶ ξανὰ κυβερνημένη κι ἀλαφρή,
θὰ σαλέψεις σὰν τὴ χλόη, σὰν τὸ πουλί,
σὰν τὸν κόρφο τὸ γυναίκειο, σὰν τὸ κῦμα,
καὶ μὴν ἔχοντας πιὸ κάτου ἄλλο σκαλὶ
νὰ κατρακυλήσεις πιὸ βαθιὰ 
στοῦ Κακοῦ τὴ σκάλα, –
γιὰ τ’ ἀνέβασμα ξανὰ ποὺ σὲ καλεῖ
θὰ αἰστανθεῖς νὰ σοῦ φυτρώνουν, ὦ χαρά!
τὰ φτερά,
τὰ φτερὰ τὰ πρωτινά σου τὰ μεγάλα!
(Κωστῆς Παλαμᾶς,  Ὁ Δωδεκάλογος τοῦ Γύ-

φτου, ἀπόσπασμα ἀπὸ τόν «Προφητικό»)

Τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ παρασύρουν στὸν ἐγωισμό, 
τὰ πάθη, τὴ βία καὶ τὴ διαφθορά. 

Ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰ ἔθνη, βέβαια, ὅταν χάσουν 
τὶς ἠθικές τους δυνάμεις, πεθαίνουν, διδάσκει ἡ 
πεῖρα τῆς ἱστορίας.  Ἡ ἀπληστία, εἴτε σὲ ἄτομα εἴτε 
σὲ κράτη, εἶναι ἐφευρέτης τῆς ἀδικίας καὶ εἶναι 
πάντα καταστροφική, ὅπως καὶ ὁ φθόνος. 

Ὁ ἄπληστος δὲν ἐπιδιώκει μόνο τὴν ἐξουσία, 
ἀλλὰ καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν ἄλλων. Συνηθισμένη 
τακτική του εἶναι νὰ κατασκευάζει ἐχθρούς, καλ-
λιεργώντας τὸν φθόνο στὸν κοινωνικὸ περίγυρο, 
καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δημιουργοῦνται συνήθως 
ἔριδες.  Ἔτσι, ὁ ἄπληστος ἀξιοποιεῖ τὶς ἄσχημες 
καταστάσεις πρὸς ὄφελός του: «Διαίρει καὶ βα-
σίλευε».

Ἀντὶ νὰ ἐπικεντρώνεσαι στὸ νὰ ξεπεράσεις κά-
ποιον ἄλλο ἢ νὰ τοῦ ἐπιβληθεῖς, θὰ ἦταν πιὸ ὠφέ-
λιμο νὰ ἀποκτήσεις καλύτερη σχέση μὲ τὸν ἑαυτό 
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σου. Οὔτε ἡ ἀπληστία οὔτε ἡ πλεονεξία ὁδηγοῦν 
στὴν εὐτυχία, γιατὶ ἡ σύγκριση, ἡ δυσαρέσκεια 
καὶ ἡ ἐχθρότητα ἐνισχύουν τὸ αἴσθημα τοῦ ἀνι-
κανοποίητου, αὐξάνουν τὸ ἄγχος καὶ ἐξαντλοῦν 
τὰ φυσικὰ ἀποθέματα.  Ὅσο χρῆμα καὶ δόξα κι ἂν 
ἀποκτήσει ὁ ἄδικος ἄνθρωπος, δὲν θὰ μπορέσει 
νὰ ἱκανοποιήσει τὴ συναισθηματικὴ στέρηση ποὺ 
νιώθει.  Ἡ ἀγάπη, ὁ σεβασμός, ἡ ἐκτίμηση δὲν 
κερδίζονται μὲ τὸ χρῆμα.

« Ἡ Γῆ εἶναι ἀρκετὰ μεγάλη, γιὰ νὰ ἱκανοποιή-
σει τὶς ἀνάγκες τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἀλλὰ πολὺ 
μικρή, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὴν ἀνθρώπινη ἀπλη-
στία», εἶπε ὁ Γκάντι.

Ὅταν καταλάβουμε ὅτι ἤρθαμε στὸν κόσμο, 
ὄχι γιὰ νὰ πάρουμε μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό μας τὰ 
ἀγαθὰ τῆς Γῆς, ἀλλὰ γιὰ νὰ φροντίζουμε καὶ τοὺς 
ἄλλους, γιὰ γνώση, ἀξιοπρέπεια, δικαιοσύνη μὲ 
εἰλικρίνεια, δηλαδὴ τὴν ἴδια τὴ ζωή, γιὰ νὰ μπορεῖ 
ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ εὐχαρι-
στημένος, τότε μόνο θὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι 
εἴμαστε πολιτισμένοι.

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

 Ὅταν καταλάβουμε ὅτι ἤρθαμε 
στὸν κόσμο, ὄχι γιὰ νὰ πάρουμε 
μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό μας τὰ ἀγαθὰ 
τῆς Γῆς, ἀλλὰ γιὰ νὰ φροντίζουμε 
καὶ τοὺς ἄλλους, γιὰ γνώση, ἀξιο-
πρέπεια, δικαιοσύνη μὲ εἰλικρίνεια, 

δηλαδὴ τὴν ἴδια τὴ ζωή, γιὰ νὰ 
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι ὅσο τὸ 
δυνατὸν πιὸ εὐχαριστημένος, τότε 
μόνο θὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι 

εἴμαστε πολιτισμένοι.K

K

Μητρικὴ ἀπορία
Στὸ τόσο φῶς ποὺ ντύνεις τὸ παιδί μου,
Θέ μου, πῶς νὰ τὸ φτάσω!...
Μπροστὰ στὸ τέτοιο φῶς, πῶς νὰ τοῦ λέω «ΝΑΙ» ἤ «ΟΧΙ»!...
Στὰ χέρια Σου τ’ ἀφήνω, κακὸ νὰ μὴ τ’ ἀγγίξει...
παρακαλῶ Σε, Κύριε...
Στὸ μεγάλωμά του, δίνε του γνώση ἀπὸ τὰ δικά Σου.
Τὰ «ΝΑΙ» καὶ τά «ΟΧΙ» του σωστὰ νὰ δίνει...
Ἀκόμα καὶ μέσα στὴν τρέλα καὶ στὴν ἄγνοια τῆς νιότης...
καί, πιότερο κι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του...
λεύτερο νὰ παραμένει... καί,
Κάνε το ἄξιο, τὸ κόστος νὰ πληρώνει...
Παρακαλῶ Σε, Κύριε, τὸ φῶς του νὰ μὴ χάνει...

Ἡ Μάννα

Υ.Γ.
Ἄλλα λόγια, Κύριε, δὲν βρίσκω νὰ πῶ...
Ἄδειος ὁ νοῦς... μὰ ἡ καρδιὰ ἀπὸ τὴ χάρη Σου γεμάτη!
κι ὁ λόγος ἔρχεται... ἀπὸ ποῦ!...
Ἀδύναμος κι αὐτός... καί, ταπεινά,
κουρνιάζει σὲ μιὰ ἄκρη... Σιγή!...
Μέσα σ’ αὐτή, ἡ καρδιὰ σωπαίνει
καὶ μεστώνει... ἀπὸ ἀγάπη!...

Ε.Μ.116
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Ὁ Μάιος μᾶς ἔφτασε,
ἐμπρὸς βῆμα –ὅσο γίνεται– ταχύ

νὰ τὸν προϋπαντήσουμε
–ὅσοι μποροῦμε– στὴν ἐξοχή.

Αὐτὸ τὸ τραγουδάκι θυμήθηκα, μὲ κάποια πα-
ραλλαγή, κι εἶπα νὰ τὸ μοιραστῶ μαζί σας.  Ὅλες 
οἱ ἐποχὲς τοῦ χρόνου ἔχουν τὴ χάρη τους.  Ἀλλά, 
πῶς νὰ τὸ κάνουμε;  Ἡ ἄνοιξη ἔχει ἄλλη χάρη. Εἶναι 
ἡ ἀναγέννηση τῆς φύσης. Εἶναι μιὰ ἀνάσα ὕστερα 
ἀπ’ τὴ δυσκολία τοῦ χειμῶνα. Μὲ τὰ λουλούδια 
της, τ’ ἀνθισμένα 
δέντρα, ἀκόμη καὶ 
μὲ τὸ χορταράκι 
ποὺ φυτρώνει στὴ 
σχισμὴ ἑνὸς τοί-
χου. Κι ὁ ἄνθρω-
πος ξανανιώνει 
– ὅσο δηλαδὴ τὸ 
ἐπιτρέπει ἡ ἡλικία 
του.

Ὅταν κανεὶς 
εἶναι νέος, κοιτά-
ζει μπροστά του, 
περπατάει γρήγο-
ρα, γιὰ νὰ προφτά-
σει τὰ ὄνειρα ποὺ 
κάνει.  Ἔχει κου-
ράγιο κι ἀτενίζει 
τὸ μέλλον ψηλά. 
Τὸ πόσα ὄνειρα 
ὅμως πραγματο-
ποιοῦνται τελικά, 
μὲ τὸ πέρασμα 
τοῦ χρόνου, εἶναι 
ἄλλο θέμα...

Σὰν περνοῦν τὰ χρόνια καὶ μεγαλώνει, ὁ  
ἄνθρωπος ὅλο καὶ σκύβει καὶ περπατᾷ σιγὰ σιγὰ 
καὶ μὲ προσοχή, γιὰ ν’ ἀποφεύγει τὶς κακοτοπιὲς 
ποὺ τυχὸν συναντάει στὸ διάβα του. Καὶ μιὰ καὶ 
μιλάω γιὰ τὸ τί μπορεῖ νὰ πάθει κάποιος, ἂν δὲν 
προσέχει, ὅταν περπατάει στὸν δρόμο, ἐπιτρέψτε 
μου νὰ σᾶς διηγηθῶ κάτι ποὺ μοῦ συνέβηκε καὶ 
παραλίγο νὰ πάθω μεγάλη ζημιά.

Λοιπόν, μιὰ ἡλιόλουστη ἀνοιξιάτικη μέρα περ-
πατοῦσα μακριὰ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς  Ἀθήνας, ἐκεῖ 

ὅπου ὑπάρχουν ἀκόμα κάποιες ξεχασμένες μονο-
κατοικίες μὲ ὡραίους κήπους. Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ βλέ-
πεις σ’ αὐτοὺς νὰ ὀργιάζει ἡ φύση ἀπὸ τὰ χρώματα 
καὶ τ’ ἀρώματα τῶν λουλουδιῶν. Καθὼς περνοῦσα 
ἀπὸ ἕναν τέτοιο κῆπο, δὲν σταμάτησα ἡ καλή σου, 
γιὰ ν’ ἀπολαύσω τὸ θέαμα, ἀλλὰ συνέχισα νὰ περ-
πατῶ, κοιτάζοντας καὶ στρέφοντας τὸ κεφάλι μου 
ψηλά. Ξέχασα ὅτι, ὅταν μεγαλώνει ὁ ἄνθρωπος κι 
ἔχει καὶ λογική, κοιτάζει ψηλὰ μόνο σὰν τὸ ἐπιτρέ-
πουν οἱ συνθῆκες.

Ὁπότε, μιὰ στιγμὴ νιώθω ἕνα χέρι νὰ μ’ ἁρπά-
ζει ἀπ’ τὸ μπράτσο 
μὲ δύναμη καὶ νὰ 
μὲ καθηλώνει ἐπὶ 
τόπου, λέγοντάς 
μου: «Ποῦ πᾷς, 
χριστιανή μου, δὲν 
βλέπεις τὸν λάκο 
ποὺ χάσκει μπρο-
στά σου; Θέλεις 
νὰ σκοτωθεῖς;». 
Συνῆλθα ἀπότομα, 
ἐνῷ ἡ καρδιὰ πή-
γαινε νὰ σπάσει ἀπ’ 
τὴν τρομάρα μου, 
καθὼς ἀντιλήφθη-
κα τί μποροῦσα νὰ 
εἶχα πάθει. Κοκκί-
νησα, ψάχνοντας νὰ 
βρῶ τὰ λόγια μου, 
ποὺ εἶχαν μπερδευ-
τεῖ στὸ στόμα μου. 
Τελικά, κατόρθωσα 
νὰ εὐχαριστήσω 
τὴν ἄγνωστη, ποὺ 
ἂν δὲν βρισκόταν 

ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἐκεῖ, τί θὰ πάθαινα δὲν θέλω νὰ 
σκέφτομαι.  Ἐκείνη χωρὶς ἄλλη κουβέντα ἀπομα-
κρύνθηκε κουνώντας τὸ κεφάλι καὶ κάτι μουρμού-
ριζε.  Ἔκανα τὸν σταυρό μου, συνέχισα τὸν δρόμο, 
ἐπειδὴ εἶχα ἤδη συνέλθει, χωρὶς νὰ πάψω ὅμως ν’ 
ἀπολαμβάνω τὴν ὀμορφιὰ τῆς φύσης. Νἆσαι καλά,  
Ἄνοιξή μου, ποὺ δίνεις ὅποια χαρὰ μπορεῖ νὰ νιώ-
σει ὁ ἄνθρωπος, σὲ ὅποια ἡλικία κι ἂν βρίσκεται.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Ἡ  Ἄνοιξη στὸ φόρτε της
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Εἰς Μνημόσυνον 
Βασιλικὴ Οἰκονομάκου

Ἡ οἰκογένεια τοῦ Κόσμου 
τῆς  Ἑλληνίδος νιώθει τὴν 
ὑποχρέωση καὶ τὴν ἀνάγκη 

νὰ ἀπευθύνει ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ 
περιοδικοῦ μας τὸν ὕστατο χαιρε-
τισμὸ στὴν ἐκλεκτὴ συνεργάτρια 
καὶ ἀγαπημένη φίλη καὶ ἐν Χριστῷ 
ἀδελφὴ Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, ἡ 
ὁποία ἔφυγε ξαφνικὰ ἀπὸ τὴ ζωὴ 
στὶς 28  Ἀπριλίου.

Ἡ Βασιλικὴ Οἰκονομάκου γεν-
νήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη.  
Ἡ μητέρα της καταγόταν ἀπὸ τὴν 
Τρίγλια τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας, ἐνῷ 
ἡ πατέρας της ἀπὸ τὴ Μεσσηνία. 
Πέρασε τὰ παιδικά της χρόνια στὴ 
Valenciennes τῆς ΒΑ Γαλλίας, ὅπου 
ἐγκαταστάθηκε ἡ οἰκογένειά της, 
μέχρι τὶς παραμονὲς τοῦ πολέμου, 
ὁπότε καὶ ἐπέστρεψαν στὴν  Ἑλλά-
δα.

Σπούδασε στὴ Θεολογικὴ 
Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν, 
ἐνῷ παράλληλα ἀκολούθησε 
σπουδὲς γιὰ τὴ γαλλικὴ γλῶσσα 
καὶ φιλολογία στὴν  Ἀθήνα καὶ στὸ 
Παρίσι.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς, σὲ 
νεαρότατη ἡλικία, διορίσθηκε ἀπὸ 
τὸν  Ὀκτάβιο Μερλιὲ Καθηγήτρια 
στὸ Γαλλικὸ  Ἰνστιτοῦτο, μὲ ἀπο-
στολὴ νὰ ξεκινήσει τὸ παράρτημα 
τῆς Λειβαδιᾶς, ὅπου καὶ παρέμεινε 
μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση. Στὸ Γαλ-
λικὸ  Ἰνστιτοῦτο ἐργάσθηκε μέχρι τὶς 

ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, στὸν 
Πειραιᾶ, στὰ Πατήσια καὶ μετὰ στὸ 
κεντρικὸ τῆς ὁδοῦ Σίνα.

Μετὰ τὴ συνταξιοδότησή της 
συνέχισε τὴ δράση της μέσα ἀπὸ 
τοὺς χριστιανικοὺς κύκλους τοῦ  
« Ἑλληνικοῦ Φωτός», στοὺς ὁποί-
ους ἦταν ἐνταγμένη ἀπὸ καιρό. 
Γιὰ πάνω ἀπὸ μία δεκαετία εἶχε 
τακτικὴ ἐκπομπὴ στὸ ραδιόφωνο 
τῆς Πειραϊκῆς  Ἐκκλησίας ὑπὸ τὴ 
διεύθυνση τοῦ μετέπειτα μητρο-
πολίτη Δημητριάδος π.  Ἰγνατίου 
Γεωργακόπουλου, ἐνῷ παράλλη-
λα ἀνέπτυξε πολιτιστικὴ δραστη-
ριότητα μὲ διαλέξεις, ἐκδηλώσεις 
καὶ ἀρθρογραφία σὲ θεματολογία 
κοινωνική/φιλολογική. Μέχρι τέ-
λους τῆς ζωῆς της παρέμεινε ἐνεργὸ 
μέλος τοῦ εὐρύτερου Χριστιανικοῦ  
Ἔργου ποὺ τελεῖ ὑπὸ τὴν πνευμα-
τικὴ αἰγίδα τῆς  Ἀδελφότητας Θεο-
λόγων « Ἡ Ζωή», παρακολουθοῦσε 
μὲ ἐνδιαφέρον τὶς ἐκδηλώσεις τῆς 
Χριστιανικῆς  Ἑνώσεως  Ἐπιστημό-
νων καὶ συμμετεῖχε ἐνεργὰ στοὺς 
κύκλους τοῦ « Ἑλληνικοῦ Φωτός».

Τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς 
της ζοῦσε μόνιμα στὸν Νέο Βουτζᾶ  
Ἀττικῆς, ἀνάμεσα σὲ ἀγαπημένους 
φίλους, φίλες καὶ παλαιὲς συναδέλ-
φους. Πρὶν φύγει ξαφνικὰ ἀπὸ τὴ 
ζωή, εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ χαρεῖ τὴν 
ἐνηλικίωση καὶ τῶν δύο ἐγγονιῶν 
της.

Γιὰ ὅλους ἐμᾶς, βέβαια, ἡ Βασι-
λικὴ Οἰκονομάκου ἦταν ἐπιπλέον 
μιὰ τακτικὴ καὶ ἀγαπημένη παρου-
σία στὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ 
μας, τοῦ Κόσμου τῆς  Ἑλληνίδος, 
τὸ ὁποῖο ὑπεραγαποῦσε. Κείμενό 
της δὲν ἔλειπε ἀπὸ κανένα ἀπὸ τὰ 
τεύχη τοῦ περιοδικοῦ τὰ τελευταῖα 
χρόνια. Κείμενό της, ἐξάλλου, φι-
λοξενεῖται καὶ στὸ παρὸν τεῦχος.

Θὰ θυμόμαστε πάντα τὸν ἱερα-
ποστολικό της ζῆλο, τὴ σπουδή 
της γιὰ τὴ διάδοση τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ.  Ἔνιωθε τὴ βαθιὰ ἐσωτερικὴ 

ἀνάγκη νὰ δημιουργήσει, ἀλλὰ καὶ 
νὰ μοιραστεῖ. Δὲν περνοῦσε ἑβδο-
μάδα, ποὺ νὰ μὴν ἐπικοινωνοῦμε 
μαζί της. Τελευταῖα σχεδίαζε νὰ 
γράψει γιὰ τὸν ἀφελληνισμό.

Ὁ Θεὸς τὴν ἀξίωσε νὰ φύγει ἀπὸ 
τὴ ζωὴ νέα, σὲ προχωρημένη ἡλικία. 
Φεύγοντας, μᾶς ἀφήνει ἀσφαλῶς 
πιὸ φτωχούς – γιατὶ θὰ μᾶς λείψει 
ἡ φυσική της παρουσία.  Ἂς μὴν 
ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι μᾶς ἀφήνει καὶ 
πιὸ πλούσιους, χάρη στὰ ὅσα μοι-
ράστηκε τόσα χρόνια μαζί μας ἀπὸ 
τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ μας. 

Ἔζησε μιὰ ζωὴ γεμάτη – ὄχι 
ἁπλῶς ἀπὸ ἐμπειρίες, ἀλλὰ γεμά-
τη ἀπὸ νόημα. Σὲ ὅλη τὴ μακρὰ 
πορεία της στὴ ζωή, ἡ πυξίδα της 
ἔδειχνε σταθερὰ τὸν Χριστό. Καὶ 
τώρα, ἀσφαλῶς, ἔφθασε στὸν προ-
ορισμό της.

Ἀπὸ τὴ Συντακτικὴ  Ὁμάδα 
 τοῦ περιοδικοῦ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

*     *     *
Ἀγαπημένη μας μητέρα καὶ γιαγιά,
Ἀγαπημένη μας Βασιλική,

Ὅταν σὲ πρωτογνώρισα, ἦταν 
στὶς σκάλες τοῦ θεάτρου «Παλλάς» 
στὴν ὁδὸ Βουκουρεστίου, καὶ τότε, 
ὡς μελλοντικὴ νύφη, εἶπα ἀπὸ μέ-
σα μου: «Πὼ πώ, πολὺ δυναμικὴ 
γυναίκα!»...

Καὶ ἔτσι ξεκίνησε ἡ σχέση μας:  
Ἐσὺ μιὰ γυναίκα μὲ ἔντονη προ-
σωπικότητα, καὶ ἐγὼ στὴν ἀρχὴ 
ἐπιφυλακτικὴ ἀπέναντί σου νύφη, 
σύζυγος καὶ μητέρα. Καὶ ὅσο περ-
νοῦσαν τὰ χρόνια, ἄρχισα νὰ σὲ 
θαυμάζω γιὰ τὴ δύναμή σου αὐτή, 
τὸ πεῖσμα, τὴν ἀνεξαρτησία, τὴν ψυ-
χικὴ ἀντοχή, τὴ διάθεση γιὰ μάθη-
ση, τὶς λογοτεχνικές σου γνώσεις, 
τὴ σοφία τῶν ἐτῶν καὶ τὴν πίστη 
σου μπροστὰ σὲ ὅλες τὶς δυσκολίες.

Ἤσουν πάντα δίπλα μας, γιὰ τὸν 
γιό σου, τὰ παιδιά μας (τὴν  Ἀλεξία-
Βασιλικὴ καὶ τὸν Ρωμανό-Γεώργιο), 
γιὰ τοὺς φίλους σου, καὶ δίπλα σ’ 118
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ἐμένα, στὶς χαρὲς καὶ στὶς στενο-
χώριες μου. Πάντα μὲ ψυχραιμία, 
νηφαλιότητα στὶς συμβουλὲς καὶ 
μ’ ἕνα πνεῦμα ἀνοχῆς καὶ συγχώ-
ρεσης γιὰ τὶς συμπεριφορὲς καὶ τὶς 
πράξεις τῶν γύρω μας.

«Μάρθα, κάνε μιὰ προσευχή, 
καὶ αὔριο τὰ πράγματα θὰ εἶναι κα-
λύτερα», μοῦ ἔλεγες στὶς δυσκολί-
ες. « Ἔχε πίστη καὶ θὰ δεῖς, ὅλα θὰ 
φτιάξουν». « Ἄ, καὶ μὴν ξεχάσεις νὰ 
διαβάσεις τὸ βιβλίο τῆς Françoise 
Dolto, θὰ σοῦ εἶναι χρήσιμο γιὰ τὰ 
παιδιά». «... Πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ 
πᾷς νὰ δεῖς τὴν ἔκθεση στὸ Λοῦβρο 
γιὰ τὸν Μέγα  Ἀλέξανδρο» καί « 
Ἔφτιαξα καὶ ψωμὶ ζυμωτό, θὰ τὸ 
δώσω στὸν Σπῦρο νὰ στὸ φέρει»...

Σοῦ ὀφείλω λοιπὸν ἕνα μεγάλο 
εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἁρμονικὴ δια-
δρομὴ ποὺ διανύσαμε μαζὶ ὅλα 
αὐτὰ τὰ χρόνια, καὶ εἶμαι σίγουρη 
ὅτι οἱ ἄγγελοι ἐκεῖ ποὺ πῆγες θὰ σὲ 
προσέχουν. 

Ὅλοι ἐμεῖς, τὰ παιδιὰ καὶ τὰ 
ἐγγόνια σου, θὰ σὲ θυμόμαστε 
πάντα σὰν τὴν ἄξια ραλίστρια για-
γιά μας. Θὰ εἶσαι γιὰ ἐμᾶς φάρος 
δύναμης, πίστης καὶ πνευματικῆς 
ἀνάτασης.

Στὸ καλὸ νὰ πᾷς. Καλὸ ταξίδι. 
Σὲ ἀγαπᾶμε.

Ἡ νύφη σου
ΜΑΡΘΑ

 ΜΥΛΩΝΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

*     *     *

Ἀποχαιρετοῦμε τὴν ἀγαπημένη 
φίλη μας Βασιλική.

Ὁ κύκλος μας ἦταν ἕνα μικρὸ 
Πανεπιστήμιο.  Ἂν πλησιάσαμε τὶς 
ἀξίες, ἦταν τὸ δικό σου χάρισμα, ἡ 
δική σου προσφορά.

Ὁ θάνατός σου γεμίζει τὶς καρ-
διές μας θλίψη, ὄχι μόνο γιατὶ χά-
σαμε μιὰ φίλη, μιὰ ἀδελφή, ἀλλὰ 
γιατὶ χάσαμε καὶ τὴν πηγὴ τῆς γνώ-
σης.  Ὁ γλαφυρὸς λόγος σου ἄφη-
σε ἀνεξίτηλα σημάδια στὴ ζωή μας.

Γιὰ ὅσο θὰ ζήσω, θὰ σὲ ἔχω 
φωτεινὸ παράδειγμα, γιὰ τὴν πίστη 
σου, τὴν αἰσιοδοξία σου, τὴν τόλ-
μη, τὴν ἀποφασιστικότητά σου καὶ 
τὴ μεγάλη, ἀνοικτὴ ἀγκαλιά σου.

Σὲ εὐχαριστῶ, ποὺ μὲ εἶχες φί-
λη. Θὰ μᾶς λείψεις.

ΜΠΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ
ΣΜΥΡΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1922
ΛΟΥ ΓΙΟΥΡΕΝΕΚ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΨΥΧΟΓΙΟΣ», 2016, 
24Χ16, 544 σελ

« Ἡ μικρὴ Θεοδώρα ἄνοιξε 
τὴν πόρτα τοῦ παταριοῦ μέσα 
στὸ ὁποῖο κούρνιαζε μὲ τὶς ἀδελ-
φοῦλές της. Βρίσκονταν μέσα σὲ 
ἐκεῖνο τὸ πατάρι ἐδῶ καὶ μέρες, 
προσπαθώντας νὰ κρυφτοῦν ἀπὸ 
τοὺς στρατιῶτες ποὺ εἶχαν σκο-
τώσει τοὺς γονεῖς καὶ τὰ ἄλλα μέ-
λη τῆς οἰκογένειάς της... Κάποια 
στιγμὴ βγῆκε καὶ ἀκολούθησε 
τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, ποὺ 
κατευθυνόταν στὴν προκυμαία. 
Κουβαλοῦσε τὴ μία της ἀδελφὴ 
στὴν πλάτη καὶ τὴν ἄλλη στὰ 
χέρια. Μόλις ὅμως ἀντίκρισε τὶς 
πελώριες φλόγες ποὺ ἔρχονταν 
καταπάνω στὸ πλῆθος, ἄρχισε νὰ 
τρέχει μαζὶ μὲ τοὺς ὑπόλοιπους. 
Πολλὲς φορὲς νόμισε πὼς σίγου-
ρα θὰ πέθαινε, ὅμως μὲ κάποιο 

τρόπο ὁ Θεὸς τὶς ἔσωσε.
Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.
Συνέχεια κρατοῦσε σφιχτὰ τὶς 

ἀδερφές της ἀπὸ τὸ χέρι. Συνέ-
χεια προσευχόταν καὶ θυμόταν 
συνέχεια τὴ μητέρα της.  Ἔκανε 
τὸν σταυρό της.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέη-
σον». (σ. 129)

Ἡ Θεοδώρα, μαζὶ μὲ ἑκατοντά-
δες χιλιάδες κατατρεγμένους, κα-
ταταλαιπωρημένους, πανικοβλη-
μένους πρόσφυγες, περίμεναν μὲ 
ἀπόγνωση τὴ στιγμὴ ποὺ κάποιο 
πλοῖο ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἀγκυροβο-
λημένα στὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης 
θὰ ἔπαιρνε ὅσους μποροῦσε καὶ 
θὰ τοὺς μετέφερε πρὸς τὴν ἐλευ-
θερία...

Σμύρνη, Σεπτέμβριος 1922. 
Μία σελίδα τῆς ἱστορίας ποὺ δὲ 
θὰ σβήσει.  Ὅπως δὲ θὰ σβήσει 
καὶ ἡ συμβολὴ ἑνὸς ἀνθρώπου 
στὴ σωτηρία τόσων πολλῶν. 
Ποιὸς θὰ τολμοῦσε τώρα νὰ ρω-
τήσει: «Τί μπορῶ νὰ κάνω ἐγώ, 
ἕνας ἄνθρωπος;»;

Ἕνας ἄνθρωπος:  Ὁ  Ἔισα Τζέ-
νιγκς,  Ἀμερικανὸς Μεθοδιστὴς 
πάστορας, ποὺ εἶχε τοποθετηθεῖ 
τελευταῖα στὴ ΧΑΝ Σμύρνης καὶ 
δὲν μπόρεσε νὰ ἀντισταθεῖ στὴν 
κλήση γιὰ τὴν ὁποία τὸν προ-
όριζε ὁ Θεός: νὰ σώσει ἀπὸ τὸν 
βέβαιο θάνατο ἀναρίθμητους συ-
νανθρώπους του. Μικρόσωμος, 
ἀσθενικός, ἀλλὰ ἀφιερωμένος 
στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ συνερ-
γασία ἀκόμη κάποιων λίγων καὶ 
σὲ πεῖσμα ὅλων τῶν δυσκολιῶν 
καὶ τῶν ἀκατανόητων ἀντιδρά-
σεων ἄλλων πολλῶν, κατάφερε 
τὸ θαῦμα!  Ἑκατοντάδες χιλιάδες 

Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση
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Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:

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

0026-0201-94-0100366081.
    Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας.
β)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα). Προβλέπεται ἐπιβά-

ρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
γ)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή.
    Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀποδείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ νὰ κατατεθεῖ μὲ 
τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

Ὅ,τι «ἔδει» νὰ γίνει,
ἔγινε!
Ἀπὸ τὴ Δόξα τοῦ θανάτου
κάτι ἄλλο περιμέναμε,
φιλονικώντας γιὰ τὰ πρωτεῖα.
Τώρα φόβος καὶ ἔκσταση
κι ἀπ’ τὸν ἄδειο τάφο!
Τί θὰ κάνουμε; 
Πρὸς ὥρας,
ὅπως μᾶς εἶπε καὶ ἡ Μαρία,
ὁδεύουμε πρὸς Γαλιλαία, πρὸς  Ἐκεῖνον.
Ἐκεῖ θὰ δοῦμε καὶ
τί θὰ κάνουμε.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΪΝΑΣ

μεταφέρθηκαν πρὸς τὴν ἀσφάλεια 
χάρις στὸν ἐπίμονο καὶ πολλὲς 
φορὲς ριψοκίνδυνο ἀγῶνά του.

Τὸ βιβλίο τοῦ Λοὺ Γιούρενεκ 
εἶναι καθαρὰ ἱστορικό, μὲ πά-
μπολλες λεπτομέρειες καὶ βασι-
σμένο σὲ γραπτὲς καὶ προφορικὲς 
μαρτυρίες καὶ ἔγγραφα ποὺ τεκμη-
ριώνουν τὴν ἀλήθεια τῆς τρομα-
κτικῆς περιπέτειας ποὺ ὑπέστησαν 

οἱ Χριστιανοὶ μετὰ τὴν ἀποχώρηση 
τῶν  Ἑλληνικῶν στρατευμάτων 
ἀπὸ τὴν Τουρκία τὸ 1922.

Ἀνάμεσα ὅμως ἀπὸ τὶς σελίδες 
ξεπηδάει, ποὺ καὶ πού, ἕνα ἰσχυρὸ 
πνευματικὸ μήνυμα:  Ἡ ἀπόδειξη 
τῆς ὕπαρξης τοῦ Χεριοῦ τοῦ Θε-
οῦ, ποὺ ἐπεμβαίνει στὴν  Ἱστορία.

« Ἔχω ἀναρωτηθεῖ πολλὲς φο-
ρές», λέει ἀργότερα ὁ Τζένινγκς, 

«πῶς κατάφερα νὰ ἐπιβιώσω στὴ 
διάρκεια ἐκείνων τῶν ἡμερῶν. 
Φαντάζομαι ὅτι αὐτὸ συνέβη, 
ἐπειδὴ ὁ Θεὸς γνώριζε πόσο πολὺ 
χρειαζόμουν δύναμη καὶ μοῦ τὴν 
πρόσφερε. Δὲν μπορῶ νὰ τὸ ἐξη-
γήσω μὲ ἄλλο τρόπο».

(σ. 444)

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ἐωθινὸ  Ἀνάστασης
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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. 
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Επισκόπου Ναζιανζού, π. Θεοδώρητου: 
«Οι τρεις προκλήσεις της ζωής μας»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον Αρχιμ. π. Αμβρόσιο Γκουρβέλο: 
«Τι να τα κάνουμε τα ωραία λόγια, 

αν ο τάφος είναι το τέρμα, η κατάληξη όλων;»

Οι επτά φράσεις του Κυρίου επάνω στο Σταυρό
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«Τὸ πραγματικὸ κόστος μιᾶς ἔκτρωσης»
«Ἡ ἐληά, τὸ εὐλογημένο δένδρο»

«Τὰ διαστημικὰ λεωφορεῖα»
«Δίωξις τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας»
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