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 Εἶναι ὧρες ποὺ προσμένω τ’  Ἅγιο Φῶς γι’ ἀναλαμπή.
Μὰ σὲ νοῦ συνεπαρμένο, φῶς π’ ἀστράφτει πῶς θὰ μπεῖ;
Πρέπει, ναί, νὰ μετανοιώσω. Ταπεινὸς νὰ κατεβῶ.
Πρέπει κάτι καὶ νὰ δώσω, ν’ ἀλαφρώσω, ν’ ἀνεβῶ.

Πρέπει, ναί. Μὰ κι ἄλλος νόμος τ’ ἄφωτά μου κυβερνᾷ·
καὶ τὸ πάθος τροχονόμος μὲ κρατεῖ στὰ σκοτεινά.
Ποιὸς θὲ νἄρθει γιὰ νὰ κάψει τόσ’ ἀγκάθια μου σκληρά; 
Ποιὸς θὲ νἄρθει γιὰ ν’ ἀνάψει ἅγια φῶτα λαμπερά;

Κι ὅμως, νά, ἡ προσδοκία καὶ φυλλώνεται κι ἀνθεῖ.
« Ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Φῶς κι ἀλήθεια στὴ Γραφή.
Μὲ ταπείνωση δεμένο, σὲ μιᾶς νύχτας τὴ σιγή,
σὲ μιὰ φάτνη στριμωγμένο, «Φῶς ἀπρόσιτο» στὴ Γῆ!

Ναί, Χριστέ μου, Σὲ γνωρίζω,  Ὁ Ποιμένας ὁ καλός.
Σὲ γνωρίζω καὶ δακρύζω, σὰν ζητεῖς τ’ «ἀπολωλός».
Ἦρθες, ἦρθες νὰ μᾶς φέρεις τῆς εἰρήνης τὴ χαρά,
Σὺ π’ ἀγάπησες καὶ ξέρεις καὶ κρυφὰ καὶ φανερά.

Μὰ σὰν ζῶ μὲ παραμύθια καὶ καυχιέμαι γιὰ σοφός, 
πῶς θὰ νιώσω τὴν ἀλήθεια; Πῶς θὰ ’ρθῶ νὰ πάρω φῶς;
Κι ἂν δὲ βγῶ κοντὰ στὴν Κρήνη, πῶς μπορῶ νὰ δρο-
σιστῶ;
Πῶς θὰ πάρω τὴν εἰρήνη, ἂν  Ἐσένα δὲ δεχτῶ;

Πρέπει, ναί, νὰ μετανοιώσω. Ταπεινὸς νὰ κατεβῶ.
Πρέπει κάτι καὶ νὰ δώσω, ν’ ἀλαφρώσω, ν’ ἀνεβῶ.
Σ’ ἅγια φάτνη, στὴ σπηλιά Σου, σὲ μιᾶς νύχτας τὴ σιγή,
νὰ δεχτῶ στὴν ἀγκαλιά Σου «Φῶς ἀπρόσιτο»... στὴ Γῆ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
(ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ Πρὸς  Ἐμμαούς)

Σὲ μιὰ φάτνη!
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Παραμονὲς Χριστουγέννων.  Ἡ δασκάλα τῆς 
Δευτέρας προετοιμάζει τὰ παιδιὰ γιὰ τὴ με-
γάλη γιορτή. Τοὺς μιλᾷ γιὰ Βηθλεέμ, γιὰ 

βοσκούς, γιὰ μάγους κι ἀγγέλους.
–  Ἐγὼ τὸν κθέρω τὸν ὕμνο τῶν ἀγγέλων, κυρία, 

πετάγεται θαρρετὰ ἕνα κοριτσάκι. Νὰ θᾶθ τὸν πῶ;
– Βεβαίως νὰ μᾶς τὸν πεῖς,  Ἀγγελικούλα.
– Δόκθα ἐν ὑπθίθτοιθ Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆθ εἰρήνη, 

ἐν ἀνθρώποιθ εὐδοκία.
Δυὸ δοντάκια λείπουνε ἀπὸ τὸ στόμα τῆς  

Ἀγγελικούλας. Πῶς νὰ προφέρει σωστὰ ὅλα τὰ 
σύμφωνα;

– Ποιὸ παιδὶ μπορεῖ νὰ μᾶς πεῖ τί σημαίνουν 
τοῦτα τὰ λόγια; ρωτᾷ ἡ δασκάλα.

Ὅλα τὰ χεράκια σηκώνονται.
–  Ἔλα, Δημήτρη. Πές μας ἐσύ.

– Θέλει νὰ πεῖ, κυρία, πὼς ἡ Γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ ἔφερε δύο πράγματα. Τὸ ἕνα εἶναι δόξα στὸν 
Θεό, ποὺ εἶναι ψηλά, καὶ τὸ ἄλλο εἰρήνη στὴ γῆ, 
πού...

– Ποὺ εἶναι χαμηλά, πετάει τ’ ἀστεῖό του ὁ Θα-
νασάκης.

–  Ὄχι δύο πράγματα, κυρία. Τρία! τρία! φω-
νάζουν ἀπὸ κάτω τὰ ἄλλα παιδιά.

– Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ τρίτο; κάνει τὴν ἀνήξερη ἡ 
δασκάλα.

– Στοὺς ἀνθρώπους εὐδοκία, λένε τώρα ὅλα 
μαζί.

– Καὶ τί θὰ πεῖ εὐδοκία, παιδιά; ξαναρωτᾷ ἡ 
δασκάλα.

Τὰ παιδιὰ σκέφτοναι. Μόνο ὁ Θανασάκης παί-
ζει μὲ τὸ πλαστικὸ ἁγιοβασιλάκι του.  Ἡ δασκάλα 

« Ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»
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ὅμως θέλει νὰ τὸν κάνει κι αὐτὸν καλὸ Χριστιανό.

– Ποιὰ εἶναι, Θανασάκη, αὐτὴ ἡ εὐδοκία ποὺ 
ἔφερε ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στοὺς ἀνθρώπους;

«Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ εὐδοκία...», συλλογιέται 
τώρα ὁ μικρός. « Ὄχι βέβαια ἡ ξαδέλφη ἡ Εὐδοκία, 
γιατὶ αὐτὴ εἶναι τόσο γκρινιάρα, ποὺ δὲν μπορεῖ 
νὰ ἔχει σχέση μὲ τὸν καλὸ Χριστό».

Ἕνα παιδὶ παίρνει θὰρρος νά ἐκφράσει τὸν συλ-
λογισμό του.

–  Ὅταν γίνεται στὴ γῆ εἰρήνη, κυρία, σταματᾶνε 
οἱ βομβαρδισμοί, καὶ τότε γίνεται ἡσυχία. Εὐδοκία 
λοιπὸν θὰ πεῖ ἡσυχία.

–  Ὄχι, κυρία, δὲν εἶναι ἡ ἡσυχία, λέει τώρα 
ἄλλο παιδί.  Ἀφοῦ ὅταν εἶναι πόλεμος στὴ γῆ, οἱ 
ἄνθρωποι σκοτώνονται ἢ πεινᾶνε, ἐνῷ ὅταν εἶναι 
εἰρήνη, δὲν γίνονται αὐτὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι 
εὐτυχισμένοι, γι’ αὐτὸ εὐδοκία θὰ πεῖ εὐτυχία.

Ἡ δασκάλα φάνηκε συλλογισμένη. Πῶς νὰ 
μπορέσει νὰ ἑρμηνεύσει στὰ παιδιὰ τὴν ἀληθινὴ 
ἔννοια τοῦ «Δόξα ἐν ὑψίστοις»; Πῶς νὰ τὰ κάνει 
νὰ νιώσουν πὼς μὲ τοῦ Χριστοῦ τὴ Γέννηση συν-
θηκολόγησε ὁ οὐρανὸς μὲ τὴ γῆ; Καὶ πὼς τὸ ἀπο-
τέλεσμα αὐτῆς τῆς συνθηκολόγησης, ἡ εὐδοκία, 
εἶναι ἕνα μῖγμα ἀπὸ χαρά, ὑπόσχεση κι ἐλπίδα;

Ἀπὸ τὸν συλλογισμό της τὴν ἔβγαλε ἡ φωνὴ 
τῆς  Ἀννούλας.

– Χτές, κυρία, ἄκουσα τὸν μπαμπά μου νὰ ρω-
τάει τὸν παπποῦ, ποὺ ἀγαπάει πολὺ τὸν Χριστό: 
«Ποῦ εἶναι ἡ εἰρήνη στὴ γῆ, ἀφοῦ ὁ πόλεμος μαί-
νεται στὴ Μέση  Ἀνατολή;». Κι ὁ παπποῦς...

– Τί τοῦ ἀπάντησε ὁ παπποῦς σου,  Ἀννούλα; 
ἔδειξε μεγάλο ἐνδιαφέρον ἡ δασκάλα.

–  Ἀπάντησε πὼς μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ 
ὑπογράφτηκε γιὰ πάντα εἰρήνη ἀνάμεσα στὸν 
οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ. Καὶ πὼς ὅλοι οἱ ἄλλοι μικροὶ 
πόλεμοι θὰ σταματήσουν, ἂν ὁ Χριστὸς γεννηθεῖ 
μέσα σὲ κάθε μία ἀνθρώπινη ψυχή.  Ὅταν δηλαδὴ 
ὅλοι ἀγαπήσουμε τόσο πολὺ τὸν Χριστό, ποὺ νά 
’ναι  σὰν νά ’χει γεννηθεῖ μέσα μας. Καὶ γιὰ τὴν 
εὐδοκία...

– Εἶπαν καὶ γιὰ τὴν εὐδοκία,  Ἀννούλα; Εἶπαν 
μήπως πὼς εἶναι ἡσυχία ἢ εὐτυχία, ὅπως μᾶς εἴπα-
νε τὰ παιδιά;

–  Ὄχι, κυρία, ὄχι, κάτι ἄλλο εἶπαν. 

Ἐδῶ κόμπιασε. Πῶς θὰ μποροῦσαν τὰ παιδικὰ 
χειλάκια της νὰ ἑρμηνεύσουν μιὰ τόσο μεγάλη 
ἔννοια!  Ἡ δασκάλα προσπάθησε νὰ διευκολύνει.

– Φαντάζομαι ὅτι θὰ εἶπε ὁ παπποῦς σου,  
Ἀννούλα, πώς, ἀφοῦ συμφιλιώθηκαν γιὰ πάντα 
μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ τὰ γήινα μὲ τὰ θεϊκά, 

μπορεῖ τώρα ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἂν ἀγαπήσει πολὺ 
τὸν Χριστό, νὰ νιώθει μέσα του μιὰ θεϊκὴ εὐτυχία.  
Ὄχι σὰν ἐκείνη ποὺ εἶπαν τὰ παιδιά, ποὺ νιώθει 
κανείς, ὅταν δὲν σκοτώνονται πιὰ ἄνθρωποι σὲ 
πολέμους ἢ δὲν πεινᾶνε.  Ὄχι, ὄχι. Μιὰ ἄλλη εὐτυ-
χία, βαθιά, ἀλλιώτικη. Σὰν αὐτὴν ποὺ θὰ ἔνιωθαν 
οἱ ἄγγελοι ποὺ ἔψαλλαν τὸ ὠσαννά.

Σὰν χτύπησε τὸ κουδούνι, ἡ δασκάλα τῆς Δευ-
τέρας ἔνιωθε ἕνα παράξενο συναίσθημα.  Ὄχι, δὲν 
ἦταν ἁπλῆ ἱκανοποίηση, ποὺ δὲν ἀρκέστηκε στὸ 
στόλισμα τοῦ δέντρου καὶ στὰ χρωματιστὰ λαμπά-
κια, ἀλλὰ μίλησε στὰ παιδιὰ γιὰ ὑψηλὲς ἔννοιες.

Τοῦτο τὸ συναίσθημα ἔμοιαζε μὲ εὐδοκία.  
Ἔκρυβε μέσα του καὶ χαρά, ἀλλὰ καὶ ἐλπίδα. Τῆς 
θύμιζε τὴ μεγάλη εὔνοια ἀλλὰ καὶ τὴ σημαντικὴ 
ὑπόσχεση ποὺ μὲ τὴ Γέννησή Του ἔδωσε ὁ Θεὸς 
στοὺς ἀνθρώπους.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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τοῦ Χριστοῦ τὰ γήινα μὲ τὰ θεϊκά, 
μπορεῖ τώρα ὁ κάθε ἄνθρωπος, 

ἂν ἀγαπήσει πολὺ τὸν Χριστό, νὰ 
νιώθει μέσα του μιὰ θεϊκὴ εὐτυ-
χία.  Ὄχι σὰν ἐκείνη ποὺ εἶπαν τὰ 
παιδιά, ποὺ νιώθει κανείς, ὅταν 

δὲν σκοτώνονται πιὰ ἄνθρωποι σὲ 
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Ἡ ψυχή μου πλανήθηκε στὶς ἐρημιὲς τῆς γῆς

Καὶ ρώτησε τὸν κόσμο γύρω γιατί ζοῦμε

Κι ἔνιωσε τὰ δένδρα τὰ πουλιὰ τὰ ἀστέρια

νὰ τῆς χαμογελοῦν

καὶ ἔνιωσε τὸν πόνο νὰ παίρνει τὸ σχῆμα τοῦ Σταυροῦ

καὶ νὰ δείχνει τὴν  Ἀνάσταση

Ἔνιωσε νὰ ξαναγεννᾶται μέσα στὸ δάκρυ

καὶ ἡ ψυχὴ νὰ χαμογελᾷ στὴν πίκρα καὶ τὸν θάνατο.

Ἔνιωσε δυνατὴ καὶ ἡ χαρμολύπη πλησίασε

ἔγινε σύντροφος γιὰ νὰ τὴν ὁδηγήσει πάλι στὴ νιότη.

Ἄρχισε ἡ ψυχὴ τὸ καινούργιο ὁδοιπορικὸ

μέχρι τὴ Βηθλεὲμ γιὰ νὰ ζήσει τὴ γέννηση τῆς  Ἀγάπης.

Ἔνιωσε πάλι τὸ θαῦμα, τὴν ἀλήθεια, τὴν οὐσία τοῦ σύμπαντος,

ποὺ εἶναι μία μόνη λέξη:  Ἀγάπη.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΑΨΑ

Ὁδοιπορικό
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« Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει...», 
ψάλλουν μὲ κατάνυξη οἱ χριστιανοὶ τὴ νύχτα τῶν 
Χριστουγέννων καὶ ζοῦν μέσα στὸ κλίμα τοῦ με-
γάλου καὶ σωτηρίου κοσμοϊστορικοῦ γεγονότος 
τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν  Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Μιὰ τέτοια νύχτα ὁ Ρωμανός, ποὺ ἦλθε 
ἀπὸ τὴν  Ἔμεσα τῆς Συρίας, κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 6ου 
μ.Χ. αἰῶνα, ὡς διάκονος στὴν Κωνσταντινούπολη 
καὶ ἀγρυπνοῦσε στὸν Ναὸ τῆς Θεοτόκου ἐν τοῖς 
Κύρου, κάποια στιγμὴ εἶδε ὄνειρο, κατὰ τὸν Συ-
ναξαριστή.  Ἡ  Ὑπεραγία Θεοτόκος τοῦ ἔδωσε ἕνα 
τυλιγμένο χαρτὶ καὶ τοῦ εἶπε: «Λάβε τὸν χάρτην 
καὶ κατάπιε αὐτόν». Νόμισε ὁ Ρωμανὸς ὅτι ἄνοιξε 
τὸ στόμα του καὶ κατάπιε τὸ χαρτί. «Καὶ εὐθέως 
ἐγερθεὶς ἐκ τοῦ ὕπνου ἐθαύμαζε καὶ ἐδόξαζε τὸν 
Θεόν».  Ἔπειτα ἀνέβηκε στὸν ἄμβωνα κι ἄρχισε 
νὰ ψάλλει: « Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον 
τίκτει». Τέτοιο χάρισμα λοιπὸν ἔλαβε ὁ μελῳδός 
μας ἀπὸ τὴ Θεοτόκο, καὶ ἀπὸ τότε ἔγραψε περὶ τὰ 
χίλια κοντάκια-ὕμνους (δὲν σῴζεται οὔτε τὸ ἕνα 
δέκατο), «ὑπηρέτησε τὰ θεῖα μυστήρια καὶ κήρυξε μὲ 
τοὺς ὕμνους του τὰ ἱερὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ διδάγμα-
τα», ὅπως ἀναφέρει ὁ ὑμνογράφος του Θεοφάνης.

Ὁ περίφημος ὅμως ὕμνος τῶν Χριστουγέννων, 
μὲ προοίμιον « Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσι-
ον τίκτει», εἶναι ὁ μακρότερον ζήσας εἰς τὴν βυζα-
ντινὴν  Ἐκκλησίαν καὶ Αὐλήν, γράφει ὁ καθηγητὴς 
Ν. Τωμαδάκης. « Ἡ Παρθένος σήμερα (ἐπέτειο τῆς 
Γεννήσεως, ἡ ὁποία ξαναζεῖ κάθε χρόνο) γεννᾷ τὸν 
ὑπερούσιο Θεό, καὶ ἡ γῆ προσφέρει στὸν ἀπρόσιτο 
τὸ σπήλαιο, ὡς κατοικία. Τὰ οὐράνια συναγάλλο-
νται μὲ τὰ ἐπίγεια, οἱ ἄγγελοι δοξολογοῦν μὲ τοὺς 
βοσκούς, καὶ οἱ μάγοι συνοδοιποροῦν μὲ τὸ ἀστέρι.  
Ὁ Θεὸς ποὺ γεννήθηκε εἶναι παιδίον νέον, ἀλλὰ 
προϋπάρχει αἰωνίως». Χῶρος καὶ τόπος ἐδῶ παίρ-
νουν νέα ἔκταση καὶ ἔννοια. Σὲ αὐτὸ τὸ σκηνικὸ 
τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὰ πρόσωπα ζῶντα, 
μᾶς καλεῖ ὁ Ρωμανὸς ν’ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας 
καὶ νὰ ζήσουμε ὁλόψυχα ἐκείνη τὴ νύχτα. Κι ἐμεῖς, 
σιγοψάλλοντας μὲ τὸ ἐνθουσιῶδες μέλος (τὴ μου-
σική), ὁδοιποροῦμε πρὸς τὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. 
Μετὰ τὸ προοίμιο αὐτό, τὴν εἰσαγωγὴ δηλαδὴ στὸν  
Ὕμνο, ἀκολουθοῦν 24 οἶκοι (στροφές). Κάθε οἶκος 
τελειώνει μὲ τὸ ἐφύμνιον «Παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώ-
νων Θεός», καὶ ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ  Ὕμνου, «ΤΟΥ 
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΥΜΝΟΣ», συνδέοντας τοὺς 

οἴκους μεταξύ τους, ἐπιβεβαιώνει τὴν πατρότητα 
τοῦ ποιήματος καὶ τῆς μουσικῆς συνάμα.

Κι ἄκουγαν οἱ χριστιανοὶ στὴν  Ἐκκλησία τὸν 
ὕμνο ὁλόκληρο. Μέχρι τὸν 12ο αἰῶνα τὸν ἔψαλλε 
κάθε χρόνο στὴ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων διπλὸς 
χορὸς τῆς  Ἁγίας Σοφίας καὶ τῆς ἐκκλησίας τῶν  
Ἁγίων  Ἀποστόλων (οἱ  Ἁγιοσοφίτες καὶ οἱ  Ἀπο-
στολίτες) κατὰ τὸ ἐπίσημο αὐτοκρατορικὸ γεῦμα.  
Ἰδίως στὴν αὐλὴ τοῦ  Ἰουστινιανοῦ, τὸ ἔργο τοῦ 
Ρωμανοῦ εἶχε τεράστια ἀπήχηση. Καλοῦσε λοιπὸν 
ὁ ὑμνογράφος τοὺς πιστοὺς μὲ τὴν πρώτη στροφή: 
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί».  Ἐλᾶτε νὰ δοῦμε: ἡ Βηθλεὲμ 

εἶναι ἡ  Ἐδέμ. Γιὰ μᾶς τὴν ἄνοιξε ὁ Χριστός. Μὴν 
περιμένετε παράδεισο καὶ κῆπο, ἀλλὰ θὰ βρεῖτε τὴν 
ἀπόλαυση στὸ σπήλαιο αὐτό, ὅπου πραγματώθη-
καν οἱ προφητεῖς καὶ οἱ βιβλικὲς ὑποσχέσεις.  Ἐκεῖ 
φάνηκε ἡ ἀπότιστη ρίζα, ποὺ βλαστάνει ἄφεση, ἐκεῖ 
βρήκαμε τὸ φρέαρ, ἀπ’ ὅπου ἐπιθυμοῦσε νὰ πιεῖ 
ὁ Δαβίδ, καὶ τώρα ἔσβησαν τὴν πνευματική τους 
δίψα καὶ ἐκεῖνος καὶ ὁ  Ἀδάμ (δηλαδὴ ὁ ἄνθρω-
πος). Παράδοξο μυστήριο, «ὁ πατὴρ τῆς μητρός», 
ὁ Δημιουργὸς τῆς μητέρας, νὰ γίνει μὲ τὴ θέλησή 
Του Υἱός Της, καὶ ὁ σωτήρας τῶν βρεφῶν νὰ κεῖται 
στὴ φάτνη Βρέφος. Καὶ ἀπορεῖ ἡ Θεοτόκος καὶ 
ρωτᾷ νοερὰ τὸ Βρέφος: «Πές μου, παιδί μου, πῶς 
βρέθηκες μέσα μου; Πῶς σὲ θηλάζω, ἐγὼ ἡ ἀνύμ-
φευτη, πῶς σὲ σπαργανώνω ἡ παρθένος;  Ὑψηλὲ 
βασιλιά, ποιὰ σχέση ἔχεις  Ἐσὺ μὲ ἐκείνους ποὺ 
πτώχευσαν ἀπ’ τὴν ἁμαρτία; Πῶς  Ἐσὺ ὁ Οὐράνιος 
ἦλθες στοὺς χοϊκούς (τοὺς γήινους); Τὸ σπήλαιο 

Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ 
Ὕμνος εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ

K

K
« Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερού-

σιον τίκτει...», ψάλλουν μὲ κατά-
νυξη οἱ χριστιανοὶ τὴ νύχτα τῶν 

Χριστουγέννων καὶ ζοῦν μέσα στὸ 
κλίμα τοῦ μεγάλου καὶ σωτηρίου 

κοσμοϊστορικοῦ γεγονότος τῆς 
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν  

Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
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ἀγάπησες ἢ ζήλεψες τὴ φάτνη; Δὲν εἶχα τίποτα νὰ 
Σοῦ προσφέρω ὡς κατάλυμα, οὔτε φωλιὰ δική 
μου, ὅπως τὰ πουλιά. Γι’ αὐτὸ βρῆκα τὸ σπήλαιο, 
κι  Ἐσὺ δέχθηκες νὰ κατοικήσεις».

« Ὁ  Ἰησοῦς Χριστὸς ὄντως καὶ Θεὸς ἡμῶν» 
ἀπαντᾷ νοερὰ στὴ σκέψη τῆς Μητέρας Του: « Ὑπο-
δέξου αὐτοὺς ποὺ μὲ δέχτηκαν.  Ἐγὼ τοὺς ἔφερα.  
Ὁ λόγος μου ἔλαμψε, γιατὶ μὲ ἔψαχναν μὲ λαχτά-
ρα. Φαινόταν πὼς ἦταν ἀστέρι, ἀλλὰ ἦταν κάποια 
ὑπερφυσικὴ δύναμη κι ἀκόμα στέκεται ἐκτελώντας 
τὴ διακονία του...». «Εἶμαι μαζὶ μὲ τοὺς Μάγους, 
Σεμνή, ὅπως ἀκριβῶς βρίσκομαι καὶ στὴν ἀγκαλιά 
Σου», «ὥσπερ ἐν ταῖς ἀγκάλαις Σου».  Ἐδῶ ὁ διά-
λογος ἀποκαλύπτει τὶς σκέψεις τοῦ θείου Βρέφους 
καὶ δίνει στοὺς πιστοὺς μηνύματα. Στὴ συνέχεια τῆς 
διήγησης ἡ  Ἀειπάρθενος –ἡ Πύλη (θύρα) Κυρί-
ου– ἀνοίγει τὴ θύρα, μπαίνουν οἱ Μάγοι, «Οὗτος 
υἱός ἐστιν ἀγενεαλόγητος» (ποὺ δὲν κατάγεται ἀπὸ 
ἀνθρώπους), φωνάζουν μὲ συστολή, καὶ βλέπο-
ντας κοντὰ στὴ Μητέρα τὸν  Ἰωσὴφ δυσανασχετοῦν 
καὶ ρωτοῦν πῶς τὸν κρατεῖ στὸ σπίτι Της. «Δὲν κα-
τηγόρησαν τὴν ἐγκυμοσύνη σου;». «Γιατὶ ὁ  Ἰωσὴφ 
θὰ εἶναι ὁ καλύτερος μάρτυρας τοῦ μυστηρίου», 
τοὺς ἀπαντᾷ ἡ Παρθένος, «καὶ θὰ ἑρμηνεύει τὰ 
πάντα, οὐράνια καὶ ἐπίγεια καὶ ὅσα ἔμαθε μὲ ὄνειρο 
ἀπὸ πυρόμορφο ἄγγελο».  Ἔπειτα μὲ ἁπλότητα 
ταιριαστὴ στὴν ἡλικία Της καὶ στὴν ἀθωότητα τῶν 
ἀκροατῶν τοῦ ὕμνου τοὺς ρωτᾷ πῶς, ἀπὸ ποῦ 
ἦλθαν καὶ πῶς ἐννόησαν τὰ γενόμενα. « Ἀπὸ τὴ 
χώρα τῶν Χαλδαίων, ὅπου δὲν παραδέχονται ὅτι 
ὁ Κύριος εἶναι ὁ Θεὸς τῶν θεῶν», ἀπαντοῦν.  Ἀπὸ 
τὴ Βαβυλωνία καὶ τὴν Περσία ἔφθασαν ἔχοντας γιὰ 
λυχνάρι τὸ ἀστέρι. Πέρασαν λαοὺς ἀλλόγλωσσους 
ἀναζητώντας μὲ πόθο τὸν τόπο ὅπου «ἐγεννήθη 
παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων Θεός».

Ἕνας διάλογος, ποὺ μεταπλάθει σὲ ζωντανὸ 
καὶ κινητικὸ τὸ κείμενο, ἐξελίσσεται μεταξὺ τῆς 
Μαριὰμ καὶ τῶν Μάγων, μέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀπο-
καλύπτεται ἡ περιπέτειά τους στήν «προφητοκτό-
νο  Ἰερουσαλήμ» μὲ τὸν  Ἡρώδη: «Παρθένε, οὐ 

διελάθομεν αὐτόν, ἀλλὰ ἐνεπαίξαμεν αὐτῷ» (τὸν 
ξεγελάσαμε). «Κι ὅταν οἱ ἄρχοντες τοῦ ἔθνους σου 
προσπάθησαν νὰ ἐξακριβώσουν ἀπὸ μᾶς πότε τὸ 
ἄστρο φάνηκε στὸ στερέωμα –γιατὶ δὲν κατάλα-
βαν τὸ θαῦμα–, μᾶς πέρασαν γιὰ ἄφρονες, καὶ 
τοὺς θυμίσαμε τὴν ἔξοδό τους ἀπ’ τὴν Αἴγυπτο. 
Πύρινος στύλος τότε τοὺς ἔδειχνε τὸν δρόμο μὲς 
στὴν ἀπέραντη ἔρημο, κι ὁ Μωυσῆς μπροστὰ μὲ τὸ 
ραβδὶ στὸ χέρι. Τώρα τὸ ἀστέρι σκορπίζει ὁλόγυρα 
τὸ φῶς τῆς θεογνωσίας. Κι ὅπως τὸ μάννα τοὺς 
χόρτασε καὶ τοὺς ξεδίψασε ἡ πέτρα, ἔτσι κι ἐμᾶς 
τοῦ ἄστρου ἡ ἐλπίδα μᾶς ἐμψύχωνε, χορταίναμε 
ἀπ’ τὴ χαρά του καὶ λαχταρούσαμε νὰ δοῦμε, νὰ 
προσκυνήσουμε καὶ νὰ δοξάσουμε Αὐτὸν ποὺ 
εἶναι “παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων Θεός”»... Καὶ τὸ 
Βρέφος μὲ νεύματα ἐπικύρωνε τὰ λεγόμενα ἀπὸ 
τὴ Μαριὰμ καὶ τοὺς Μάγους.

Τὰ πρόσωπα ἐρωτοῦν καὶ ἀπαντοῦν μὲ φυσικό-
τητα. Οἱ ὡραῖες εἰκόνες, οἱ μεταφορὲς καὶ τὰ ποι-
κίλα ἐκφραστικὰ μέσα σαγηνεύουν τὸν ἀκροατή, 
καὶ ὁ Μελῳδός, ἐπικαλούμενος τὴν αὐθεντία τῆς 
Γραφῆς, προσδίδει κῦρος στὴ διήγησή του διδά-
σκοντας τὰ πλήθη, τὰ ὁποῖα δὲν παρακολουθοῦν 
ἁπλῶς, ἀλλὰ συμμετέχουν στὰ δρώμενα. Βλέπουν 
τοὺς Μάγους, τοὺς βασιλεῖς τοῦ κόσμου, νὰ πέ-
φτουν, νὰ προσκυνοῦν μὲ συντριβὴ τὸν Χριστό, 
καὶ προσφέροντας τὰ δῶρα, «χρυσόν, σμύρναν 
καὶ λίβανον», τοὺς ἀκοῦν νὰ λένε: «Δέξου δώρημα 
τρίυλον ὡς τῶν Σεραφεὶμ ὕμνον τρισάγιον...». Καὶ ἡ 
ἀμώμητη Κόρη νὰ ἱκετεύει τὸν Κύριο, «Παιδί μου», 
λέγοντας, «Σύ, ποὺ δέχθηκες τριάδα δώρων, τρεῖς 
χάρες θέλω νὰ κάμεις σὲ μένα, ποὺ Σὲ γέννησα: 
“ὑπὲρ ἀέρων παρακαλῶ Σε καὶ ὑπὲρ τῶν καρπῶν τῆς 
γῆς καὶ τῶν οἰκούντων ἐν αὐτῇ”. Συμφιλιώσου μὲ 
ὅλους γιὰ χάρη μου, Σωτήρα μου εὔσπλαγχνε. Δὲν 
εἶμαι μόνο δική Σου Μητέρα κι οὔτε χωρὶς σκοπὸ 
θηλάζω  Ἐσένα, ποὺ τὸ γάλα χορηγεῖς, ἀλλά“ὑπὲρ 
πάντων ἐγὼ δυσωπῶ Σε” (Σὲ παρακαλῶ θερμά). 
Στόμα καὶ καύχημα ὅλου τοῦ γένους μου μὲ ἔκαμες 
μὲ τὴ Γέννησή Σου. Γιατὶ ἐμένα ἔχει ἡ οἰκουμένη 
Σου σκέπην κραταιάν, τεῖχος καὶ στήριγμα».

Ὁ Ρωμανὸς βλέπει τὴ Θεοτόκο μεσίτρια τῶν 
ἀνθρώπων πρὸς τὸν Θεό, μόλις ἔγινε Θεομήτωρ, 
μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου μέσα στὸ σπήλαιο. 
«Σῶσε κόσμον, σωτήρ», γι’ αὐτὸ ἦλθες στὴ γῆ. Κά-
με νὰ ἐπικρατήσουν ὅλα τὰ δικά Σου, ἀφοῦ γι’ αὐτὸ 
ἔλαμψες σὲ μένα καὶ στοὺς Μάγους καὶ στὴν κτίση 
ὁλόκληρη. Νά! Σὲ προσκυνοῦν οἱ Μάγοι, ποὺ τοὺς 
ἔδειξες τὸ φῶς τοῦ προσώπου Σου, καὶ δῶρα Σοῦ 
προσφέρουν χρήσιμα, ποὺ μοῦ χρειάζονται, ἀφοῦ 
θὰ ταξιδέψω στὴν Αἴγυπτο μὲ Σένα γιὰ Σένα.

« Ὁδηγέ μου, Υἱέ μου, ποιητά μου, πλουμιστά 
μου,206
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παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός». 
Τελειώνει ὁ ὕμνος, καὶ μέσα μας μένει ὁ ἀπόη-

χος τῶν λόγων τῆς  Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Δικαιο-
λογεῖ ἡ Παρθένος, ὡς μιὰ ἁπλῆ γυναίκα τοῦ λαοῦ, 
γιατί ἀποδέχεται τὰ πολύτιμα δῶρα τῶν Μάγων, 
καὶ μᾶς προετοιμάζει νὰ κατευοδώσουμε τὴν  Ἁγία 
Οἰκογένεια καὶ νὰ ἔχουμε τὴν ἔγνοια Της, καθὼς 
θὰ ταξιδεύει στὴν Αἴγυπτο.

Μᾶς γέμισε μὲ θεῖα βιώματα ὁ Ρωμανὸς μὲ τὴν 
ἀριστουργηματικὴ τεχνική του.  Ἡ ὑπέροχη ἀνθρω-
ποποιΐα, ἡ χαρισματική του διήγηση, διανθισμένη 
μὲ τοὺς μακροὺς καὶ πειστικοὺς διαλόγους, μᾶς 
ἔκανε κοινωνοὺς τῆς δράσης τῶν ἱερῶν προσώ-
πων, τὰ ὁποῖα προβάλλονται μὲ ἀνθρώπινη λαϊκὴ 
ψυχολογία σὰν τὴν ψυχολογία τοῦ ἐκκλησιάσμα-

τος, ποὺ ἄκουγε στοὺς ναοὺς τοὺς ὕμνους. Καὶ πῶς 
νὰ νιώσει κανεὶς τὴν ὀμορφιὰ τοῦ λόγου του –στὴν 
κοινὴ  Ἑλληνικὴ γλῶσσα– καὶ τὴν ἔξαρση τῆς μου-
σικῆς του μόνο ἀπὸ ἕναν  Ὕμνο, ποὺ παραθέσαμε 
ἐν συντομίᾳ τὸ περιεχόμενό του;  Ἀλλὰ ὁ ἀναγνώ-
στης ἔχει τὴν εὐκαιρία σήμερα νὰ ἀπολαμβάνει 
δείγματα τῆς δημιουργίας τοῦ μεγάλου μελῳδοῦ. 
Γιατὶ σπαράγματα τῶν ὕμνων του, προοίμια ἢ οἶκοι, 
ὑπάρχουν στὰ λειτουργικὰ βιβλία καί, ἐνῷ ἀκοῦμε 
νὰ ψάλλονται στὴν  Ἐκκλησία μας καὶ σκιρτοῦμε 
ἀπὸ πνευματικὴ χαρά, ἀγνοοῦμε πὼς εἶναι μελῳδί-
ες τοῦ Ρωμανοῦ.  Ὅπως, π.χ., τὰ αὐτόμελα: «Τὴν 
ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου...», « Ὁ εὐσχήμων  
Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελών...», «Ταῖς μυροφό-

ραις γυναιξὶ παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς....», «Ψυχή μου, 
ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις...» κ.ἄ.

Θελκτικὸς καὶ ἐνθουσιώδης πάντα, ὁ Ρωμανὸς 
ὁ Μελῳδός, «πυρπολούμενος ἀπὸ θεῖο πόθο», 
χαρακτηρίσθηκε ὡς «Νέος Πίνδαρος» γιὰ τὴν 
ὑψηλή του ποίηση καὶ τὴ μουσική του δύναμη.  
« Ἑλληνοσῦρο μάγο» τὸν ἀποκαλεῖ ὁ ποιητής μας  
Ὀδυσσέας  Ἐλύτης γιὰ τὴ θαυμαστὴ ἑλληνομάθειά 
του, ἐνῷ ὁ Γερμανὸς βυζαντινολόγος Κάρολος 
Κρουμπάχερ γράφει: « Ὁ Ρωμανὸς ὡς πρὸς τὴν 
ποιητικὴν εὐφυΐαν, τὸ πῦρ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ, τὸ 
βάθος τοῦ αἰσθήματος καὶ τὴν μεγαλοπρέπειαν 
τῆς γλώσσης ὑπερτερεῖ κατὰ πολὺ πάντας τοὺς 
λοιποὺς μελῳδούς». Καὶ κατὰ τὸν ποιητὴ Ν. Β. 
Τωμαδάκη, «ὁ Ρωμανὸς θεωρεῖται ὁ μεγαλύτερος 
ποιητὴς τοῦ Βυζαντίου καὶ ὁ μέγιστος τῶν ἐκκλησι-
αστικῶν χριστιανῶν ὑμνογράφων». Μὲ τὶς μελῳδί-
ες του «κατευφραίνει τοὺς θεόφρονας».

Ἡ  Ἐκκλησία μας γιὰ τὴ μεγάλη του προσφορὰ 
τὸν κατέταξε μεταξὺ τῶν  Ἁγίων.  Ἡ μνήμη του 
τιμᾶται τὴν 1η  Ὀκτωβρίου, καὶ οἱ πιστοὶ εὐχαρι-
στοῦντες ψάλλουμε: «Παρίστασαι τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ 
ἡμῶν ἱκετεύων, τῶν σὲ ὑμνούντων, Ρωμανὲ θαυ-
μάσιε...».

«Συγχορευτὴς τῶν  Ἀγγέλων», λοιπόν, ὁ  Ἅγιος 
Ρωμανὸς ψάλλει μὲ τὶς στρατιὲς τῶν  Ἀγγέλων κά-
θε χριστουγεννιάτικη νύχτα ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τοῦ 
Οὐρανοῦ: « Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον 
τίκτει καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσά-
γει...». Κι ἐνῷ ἁπλώνεται στὴν οἰκουμένη τὸ πα-
νευφρόσυνο μήνυμα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, 
ὁ ἀντίλαλός του δονεῖ τὶς καρδιὲς τῶν χριστιανῶν 
ἀπὸ οὐράνια ἀγαλλίαση!

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

K

K
«Συγχορευτὴς τῶν  Ἀγγέλων», 

λοιπόν, ὁ  Ἅγιος Ρωμανὸς ψάλλει 
μὲ τὶς στρατιὲς τῶν  Ἀγγέλων κάθε 
χριστουγεννιάτικη νύχτα ἀπὸ τὸν 

ἄμβωνα τοῦ Οὐρανοῦ: « Ἡ Παρθέ-
νος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει 
καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ 

προσάγει...». Κι ἐνῷ ἁπλώνεται 
στὴν οἰκουμένη τὸ πανευφρόσυνο 
μήνυμα τῆς θείας ἐνανθρωπήσε-

ως, ὁ ἀντίλαλός του δονεῖ τὶς καρ-
διὲς τῶν χριστιανῶν ἀπὸ οὐράνια 

ἀγαλλίαση!
«Ο

 Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

 Τ
Η

Σ
 Ε

Λ
Λ

Η
Ν

ΙΔ
Ο

Σ
» 

- 
Ν

Ο
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

 -
 Δ

ΕΚ
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

  
2

0
1

7
 -

 6
2

4

207



Πλησιάζουμε στὴν καρδιὰ τοῦ Δεκεμβρίου.  
Ἑνὸς μῆνα τοῦ χρόνου ὅλου, κύρια ὅμως 
ἑνὸς μῆνα τοῦ χειμῶνα.

 Τὸν θυμήθηκα, γιὰ νὰ τὸν θυμίσω καὶ σὲ 
σᾶς. Τί ἔχει; Τί ξεχωριστὸ μέσα του ὑπάρχει; Γιατί 
νὰ τὸν θυμηθῶ, ὥστε νὰ προκύψει ἡ ἀνάγκη νὰ 
τὸν ὑπενθυμίσω καὶ σὲ σᾶς; 

Τὰ τέσσερα ἀδέλφια, ὁ Κώστας ὁ πρῶτος, ὁ 
Νίκος ὁ δεύτερος, ἡ Καίτη ἡ τρίτη καὶ ἡ  Ἀγάπη ἡ τέ-
ταρτη, ξέραμε.  Ὁ μήνας Δεκέμβριος ἔχει μέσα του 
τὰ Χριστούγεννα, μιὰ γιορτὴ διαφορετική, ὅπως 
μᾶς ἔλεγαν καὶ συνεχῶς ἀκούγαμε, ἀλλιώτικη, 
ξεχωριστή, σὲ ἄλλα μεγέθη καὶ διαστάσεις. Γιορτὴ 
δεδομένη, σὲ ἄλλη θέση ἀπὸ κάθε παρόμοιά της, 
ποὺ σὲ ἀναγκάζει νὰ ἀπορεῖς, νὰ δυσκολεύεσαι 
στὴν κατανόηση συγκεκριμένων ἐννοιῶν καὶ συ-
νεχῶς νὰ ρωτᾷς, γιὰ νὰ μάθεις λεπτομέρειες.

Ἡ ἀπορία μας, τῶν τεσσάρων ἀδελφιῶν, ἦταν: 
Γιατί αὐτὴ εἰδικὰ ἡ γιορτὴ εἶναι μοναδική; γιατί 
ἄλλη παρόμοιά της δὲν ὑπάρχει, γιατί οὔτε κἂν 
παρεμφερὴς ἢ παραπλήσιά της δὲν συναντᾶται; τί 
ἆραγε συνέβη, ὅταν συνέβη, καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
καταγράφηκε ὡς ἀποκλειστικὰ μοναδικό;

Τὴν ἡμέρα αὐτή, τέτοιον καιρό, μᾶς μάζευε ἡ 
γιαγιὰ Κατερίνα, ἡ ἀγαπημένη μας, τραυματισμένη 
ἀπὸ τὸν πικρὸ πόνο τοῦ ξερριζωμοῦ καὶ ταὐτόχρο-
να περήφανη γιὰ τὴν καταγωγή της, ἀπὸ τὸ  Ἀιβαλὶ 
τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας, νὰ μᾶς μιλάει χωρὶς σταματημὸ 
γι’ αὐτὸ ποὺ ξέραμε καὶ ὅμως τὸ ξανακούγαμε μὲ 

τὴν ἴδια ἔξαψη, τὴν ἀνάλογη πνευματικὴ διέγερση 
καὶ τὸν ἀντίστοιχο παιδικὸ ἐρεθισμό. Οἱ ἀφηγήσεις 
δὲν ἦταν ποτὲ στατικές. Περιεῖχαν, θαρρεῖς κάθε 
φορά, κάτι καινούργιο, ποὺ δὲν τὸ εἴχαμε ἀκούσει 
μέχρι χθές. Σημάδι ποὺ ἔκρυβε τὸ ἀληθινὸ ἐνδι-
αφέρον μέσα της ἡ διήγηση, ὅπως καὶ ἂν αὐτὴ 
ἔγινε, γύρω ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔχει ἤδη συμβεῖ. Σημάδι 
γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸ ποὺ συνέβη «γέγονε», ὅτι 
ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητο δεδομένο πού «ἔγινε», 
καὶ δὲν μπορεῖ καμμία ἄλλη δυνατότητα, τὸ πα-
ράπαν, νὰ τὸ ἀλλάξει.

Κάποια χρονιά, ποὺ ἤμασταν ἀκόμα μικροί, 
μᾶς μάζεψε ὁ μεγάλος ἀδελφός, ὁ Κώστας, ποὺ 
δὲν τοῦ ἄρεσε νὰ τὸν φωνάζουμε «Κώστα», ἀλλὰ 
«Κωνσταντῖνο», καὶ ἐμεῖς τὸ κάναμε, γιατὶ μᾶς ἄρε-
σε. Μᾶς εἶπε ὅτι ἔχει μιὰ ἰδέα:

– Παιδιά, κάθε χρόνο, αὐτὸν τὸν μῆνα, τὸν 
Δεκέμβριο, μόνο ἀκοῦμε.  Ἀκοῦμε τὴ θαυμαστὴ 
ἱστορία, τὸ μοναδικὸ γεγονός, τὸ ὑπέροχο ὄνει-
ρο τοῦ θαυμασμοῦ, ποὺ ποτὲ οὔτε ἐκφράστηκε 
οὔτε καὶ μὲ λόγο μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ.  Ἀκοῦμε 
γιὰ τὴ Γέννηση τοῦ «Βρέφους Χριστοῦ», ποὺ σὰν 
μοναδικὴ πάντοτε πραγματικότητα ἀκέραιη καὶ 
ἀναλλοίωτη στοὺς χρόνους θὰ ὑπάρχει, προκαλώ-
ντας δέος, συναισθήματα κρυφοῦ φόβου, ἔντονη 
συγκινησιακὴ φόρτιση, χαρὰ ἀνείπωτη καὶ ἔννοιες 
δυνατές, νὰ διατρέχουν τὴ σκέψη, τὴν κάθε ὥρα, 
τὴν κάθε στιγμή. Τὴ φετεινὴ χρονιά, νὰ κάνουμε 
κάτι διαφορετικό.  Ὄχι πάντα τὸ ἴδιο· ὄχι πὼς τὸ ἴδιο 
κουράζει· νὰ φύγουμε ἁπλᾶ ἀπὸ τὸ συνηθισμένο.  
Ἡ φετεινὴ στάση μας νὰ ἔχει μέσα της τό «ἄλλο», 
τὸ ἀλλιώτικο, αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ δυναμώσει τὸ 
ἐνδιαφέρον, νὰ τονώσει τὴν ἐπιθυμία γιὰ τὸ και-
νούργιο, νὰ δώσει τὴν εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀπάντηση 
στὴν περιέργεια, γιὰ τό «ἄλλο» τῆς ἄλλης σελίδας.

Ἕνα αὐτόματο, δυνατό, παρατεταμμένο «Ναί...» 
ἀκούστηκε ἀπὸ ἐμᾶς, τὰ ἄλλα ἀδέλφια.  Ἕνα «Ναί» 
πραγματικό, ἀληθινό.  Ὁ ἀδελφὸς εἶχε τὴν τέχνη 
καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ παραγωγικό, 
δημιουργικό «Ναί», σὰν ἐφόδιο εὐλογίας μέσα 
του, ἀπὸ τότε ποὺ ἔμαθε τὴν ὑποχρέωσή του, σὰν 
ἐφόδιο γιὰ κάθε ἐνέργειά του θετική.

Καὶ ἦρθε τὸ ὄμορφο βράδυ.  Ἡ εὐκαιρία γιὰ τό 
«ἄλλο» τῆς ἄλλης σελίδας. Συνάχτηκε ἡ οἰκογέ-
νεια, ὅλα ὄμορφα, τὸ καθένα στὴ θέση του, ἐκεῖ 

Τὰ Χριστούγεννα  
μιᾶς «ἄλλης» νύχτας
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ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι.  Ὅλα μὲ τάξη καὶ ἀκρίβεια, 
νὰ ἐκπροσωποῦν τὸν σκοπό τους, θαρρεῖς καὶ ὅλα 
αὐτὰ συμμετεῖχαν στὴν καινούργια ἰδέα.

– Πατέρα, μητέρα καὶ γιαγιά, ἄρχισε ὁ Κων-
σταντῖνος, συγκινημένος, ἀλλὰ θαρρετά. Σήμερα ἡ 
βραδιά μας θὰ εἶναι διαφορετική. Θὰ σᾶς ρωτᾶμε 
καὶ θὰ μᾶς ἀπαντᾶτε. Νὰ μάθουμε καὶ ἄλλα, αὐτὰ 
ποὺ δὲν ξέρουμε.  Ἀπορίες ἀνάμεσά μας νὰ μὴν 
ὑπάρχουν.  Ὅλα φωτεινά, ξεκάθαρα καὶ μὲ πλη-
ρότητα.

Προτοῦ προλάβει νὰ τελειώσει τὶς λέξεις του, 
ἕνα δεύτερο δυνατό, παρατεταμμένο «Ναί!» ἀκού-
στηκε, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τώρα τοῦ πατέρα, τῆς μη-
τέρας καὶ τῆς χαρούμενης γιαγιᾶς.

Ἀρχίσαμε καὶ δὲν τελειώναμε.  Ἡ μία ἐρώτηση 
ἔφερνε τὴν ἄλλη, γέμισε ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ δω-
ματίου μὲ ἕνα εὐχάριστο «τέστ» ἐρωτήσεων-ἀπο-
κρίσεων. Πρωτότυπη ἰδέα, πρωτότυπη ἐφαρμογή, 
πρωτότυπος τρόπος ἀφομοίωσης τῶν στοιχείων 
τῆς γνώσης ἀπὸ ἐμᾶς, τοὺς αὐριανοὺς μεταδότες, 
στὸ περιβάλλον ποὺ θὰ μᾶς περιμένει.

Τό «Βρέφος-Χριστός» ἦρθε στὸν κόσμο νομο-
τελειακὰ προγραμματισμένα, γιὰ νὰ πάψει ὁ φόβος 
νὰ ἀποτελεῖ συνοδὸ τοῦ ἀνθρώπου.

Στὴ φύση, πρέπει νὰ συνηθίσουμε τὴν ἰδέα καὶ 
νὰ ἐξοικειωθοῦμε μὲ αὐτήν, δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ 
ἀδύναμους καὶ φοβισμένους. Μὲ δυνατὴ θέληση 
προχωροῦμε ἐνάντια στὴν ἀνησυχία τῆς ἀμφισβή-
τησης καὶ τῆς ἀπορίας, διαφορετικά, χωρὶς αὐτὴ 
τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀντίστοιχη πληρότητα τῆς γνώ-
σης ποὺ μᾶς εἶναι ἀναγκαία, μᾶς καταπίνουν οἱ 
ρουφῆχτρες καὶ πνιγόμαστε στὰ κύματα. Τὸ ξέ-
ρουμε, ἂς μὴν τὸ ξεχνᾶμε.  Ἡ φύση δὲν χαρίζεται.  
Ὅποιος δὲν γνωρίζει νὰ κολυμπάει, κάπου κάποια 
στιγμὴ χάνεται μέσα στὰ ὁρμητικὰ νερά.

Δῶστε στὰ παιδιὰ τὴν εὐκαιρία τῶν Χριστου-
γέννων. Δῶστέ τους νὰ αἰσθανθοῦν τὴν ὄμορφη 
φαντασία τοῦ ἀνεπανάληπτου ὀνείρου, νὰ δε-
θοῦν μὲ τὸ πραγματικό, μὲ τὸ ἀληθινό. Μάθετε 
στὰ παιδιά σας τὸν τρόπο νὰ αὐτοσχεδιάζουν. Τὰ 
Χριστούγεννα εἶναι δικά τους. Μέσα στὰ παιδιὰ 
νὰ ὑπάρχει τὸ ὑλικὸ ποὺ χρειάζονται, ἡ δημιουρ-
γικὴ σκέψη καὶ ἡ ἐπιθυμία γιὰ τὸ περισσότερο, τὸ 
καλύτερο, τὸ ὀμορφότερο, τὸ πιὸ παραγωγικό. 
Μὴν ἀφήνετε νὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ εὐδοκιμοῦν 
ἀπορίες. Τὸ δηλητήριό τους εἶναι ἕτοιμο, φορτί-
ζουν ἀρνητικά, ἀποτελοῦν κίνδυνο, ποὺ θολώνει 
τὴν καθαρότητα καὶ ἀφανίζει τὸ ὅραμα.  Ἔχουμε 
ὑποχρέωση, οἱ μεγαλύτεροι, νὰ καθοδηγοῦμε, 
διαφορετικὰ εἴμαστε καὶ παραμένουμε οἱ γυμνὲς 
ψυχές, ποὺ ἁπλῶς περιμένουμε τὸν ἥλιο νὰ βγεῖ 

τὰ μεσάνυχτα καὶ τὴν ἀστροφεγγιὰ τὸ μεσημέρι.
Ρωτούσαμε καὶ δὲν τελειώναμε. Βροχὴ οἱ ἐρω-

τήσεις, βροχὴ οἱ ἀπαντήσεις. Δὲν περίμεναν οἱ γο-
νεῖς, οὔτε κι ἐμεῖς, μέσα μας νὰ ὑπάρχουν ὣς τότε 
τόσα ἀναπάντητα κενά.

Ἐκεῖνο τὸ ξεχωριστὸ βράδυ μάθαμε, ἀλλὰ κυ-
ρίως συνειδητοποιήσαμε ὅτι τὸ νὰ μὴ διψᾶμε εἶναι 
καλύτερο ἀπὸ τὸ νὰ πίνουμε, τὸ νὰ μὴν πεινᾶμε 
καλύτερο ἀπὸ τὸ νὰ τρῶμε καὶ τὸ νὰ μὴν κρυώ-
νουμε καλύτερο ἀπὸ τὸ νὰ διαθέτουμε πλῆθος 
ροῦχα νὰ ζεσταινόμαστε.

Ὅλα αὐτὰ σημαίνουν φροντίδα καὶ προσπάθεια 
προετοιμασίας στὸν τομέα δημιουργίας προσω-
πικότητας, σωστοῦ πεδίου πνευματικῆς γνώσης, 
συνέχεια τοῦ ἀγῶνα ὅδευσης πρὸς τὴν κατεύθυνση 
τοῦ ὡραίου, τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ὑπεύθυνου.

Μὲ τὴν ἔγκαιρη αὐτὴ προετοιμασία καὶ τὴν πρό-
σκτηση τῆς πολύτιμης γνώσης, εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ 
ἀντιμετωπίσουμε τὸν αἰφνιδιασμὸ τοῦ κενοῦ καὶ 
ἄδειου χώρου, μέσα στὸν ὁποῖο εὔκολα κινεῖται 
ὁ πειρασμός.

Χαρήκαμε τὰ τέσσερα ἀδέλφια τὰ Χριστούγεννα 
ἐκείνης τῆς βραδιᾶς, γιὰ τὴ νέα μορφὴ σύνδεσης 
γιορτῆς, θαυμασμοῦ, ὡραιότητας, εὐκαιρίας καὶ 
θέλησης γιὰ συνέχιση καὶ τοῦ «ὑπόλοιπου» ποὺ 
μᾶς περιμένει.

Ἡ εὐκαιρία γιὰ τὸ διαφορετικὸ εἶναι ὄμορφη. 
Δῶστέ την πρὸς τὰ ἔξω, προσφέρτε την, διδάξ-
τε, μὲ ἕναν ἄλλο τρόπο, σὲ κάποιον ἄλλο, ὅτι τὸ 
βράδυ ἐκεῖνο γεννήθηκε ἕνα «Βρέφος» ποὺ δὲν 
ἦταν μόνο «βρέφος».  Ἦταν ταὐτόχρονα «ὁ Θεὸς 
καὶ ὁ  Ἄνθρωπος – Βρέφος».  Ἦταν καὶ παραμένει 
ὁ Χριστὸς ὅλων μας.  Ὁ Χριστὸς τοῦ καθενὸς ξε-
χωριστὰ ἀπὸ μᾶς.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ

K

K
Δῶστε στὰ παιδιὰ τὴν εὐκαιρία τῶν 

Χριστουγέννων. Δῶστέ τους νὰ 
αἰσθανθοῦν τὴν ὄμορφη φαντασία 
τοῦ ἀνεπανάληπτου ὀνείρου, νὰ 
δεθοῦν μὲ τὸ πραγματικό, μὲ τὸ 
ἀληθινό. Μάθετε στὰ παιδιά σας 
τὸν τρόπο νὰ αὐτοσχεδιάζουν. Τὰ 

Χριστούγεννα εἶναι δικά τους.

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
Ο

ΕΜ
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
 -

 Δ
ΕΚ

ΕΜ
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
7

 -
 6

2
4

209



Στὶς 10 Δεκεμβρίου 1948, στὸν ἀπόηχο 
τῶν φρικαλεοτήτων ποὺ συγκλόνισαν τὴν 
ἀνθρωπότητα στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, ἡ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ  Ὀργανισμοῦ  
Ἡνωμένων  Ἐθνῶν υἱοθέτησε τὴν Οἰκουμενικὴ 
Διακήρυξη τῶν  Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (Glob-
al Declaration of Human Rights). Δύο χρόνια 
ἀργότερα, στὶς 4 Δεκεμβρίου 1950, πάλι ἀπὸ 
τὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ  Ὀργανισμοῦ  Ἡνωμέ-
νων  Ἐθνῶν, ἡ 10η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε νὰ 
τιμᾶται ὡς Παγκόσμια  Ἡμέρα τῶν  Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Σήμερα, σχεδὸν ὀγδόντα χρόνια 
μετά, ὁ σεβασμὸς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
θεωρεῖται ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν 
πολιτισμὸ καὶ τὴ βαρβαρότητα.

Τί εἶναι ὅμως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα; Κα-
τανοοῦμε, ἀσφαλῶς, πὼς κάθε ἄνθρωπος ἔχει 
κάποια δικαιώματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ κάποια 
συγκεκριμένη ἰδιότητά του. Γιὰ παράδειγμα, ἕνας 
φοιτητὴς δικαιοῦται μειωμένο εἰσιτήριο στὰ μέσα 
μαζικῆς μεταφορᾶς· ἕνας ἀσφαλισμένος δικαι-
οῦται δωρεὰν πρόσβαση στὶς ὑπηρεσίες ὑγείας 
στὰ δημόσια νοσοκομεῖα· ἕνας ἐργαζόμενος δι-
καιοῦται μία ἡμέρα ρεπὸ τὴν ἑβδομάδα.  Ὅλα 

αὐτὰ τὰ δικαιώματα ἀπορρέουν ἀπὸ κάποια συ-
γκεκριμένη ἰδιότητα. Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, 
τώρα, εἶναι τὰ δικαιώματα ποὺ δὲν ἀπορρέουν 
ἀπὸ καμμία ἄλλη ἰδιότητα ἑνὸς ἀνθρώπου, παρὰ 

ἀπὸ τὸ γεγονὸς καὶ μόνον ὅτι αὐτὸς εἶναι ἄνθρω-
πος.  Ὡς ἐκ τούτου, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ 
ἀπολαμβάνουν στὸν ἴδιο βαθμὸ τὰ ἀνθρώπινα 
δικαιώματα, γιὰ μόνο τὸν λόγο ὅτι εἶναι ἄνθρω-
ποι.

Παρότι τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα θεωροῦνται 
ἀπὸ τοὺς περισσότερους σήμερα ὡς δεδομένα 
καὶ αὐτονόητα, στὴν πραγματικότητα ὑπῆρξαν 
καρπὸς μακραίωνων καὶ ἐπίπονων ἀγώνων καὶ 
θυσιῶν.  Ἄλλωστε, δὲν εἶναι καθόλου δεδομένο 
καὶ αὐτονόητο τὸ τί ἀντιλαμβάνεται μιὰ ἐποχὴ ὡς 
θεμελιῶδες καὶ φυσικὸ δικαίωμα. Εἶναι χαρακτη-
ριστικὸ ὅτι τὸ 1698 στὴν  Ἀγγλία τὸ δουλεμπόριο 
κηρύχθηκε... «δικαίωμα θεμελιῶδες καὶ φυσικὸ 
ὅλων τῶν  Ἄγγλων»...

Στὴν ἐποχή μας, ὁ πολιτισμένος κόσμος ἔχει 
κάνει σημαία του τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. 
Καὶ πράγματι, τίποτε τὸ ὑψηλὸ καὶ εὐγενὲς δὲν 
μπορεῖ νὰ σταθεῖ χωρὶς αὐτά. Γιὰ παράδειγμα, 

10 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια  Ἡμέρα  
τῶν  Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Ἀνθρώπινα δικαιώματα

K

K
Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι τὰ 
δικαιώματα ποὺ δὲν ἀπορρέουν 
ἀπὸ καμμία ἄλλη ἰδιότητα ἑνὸς 

ἀνθρώπου, παρὰ ἀπὸ τὸ γεγονὸς 
καὶ μόνον ὅτι αὐτὸς εἶναι ἄνθρω-

πος.  Ὡς ἐκ τούτου, ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι πρέπει νὰ ἀπολαμβάνουν στὸν 
ἴδιο βαθμὸ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα, γιὰ μόνο τὸν λόγο ὅτι εἶναι 

ἄνθρωποι.
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ἡ Δημοκρατία εἶναι ἀσφαλῶς κάτι τὸ ὑψηλὸ καὶ 
εὐγενές, ἀλλὰ δὲν θὰ εἶχε ἀξία ἀφ’ ἑαυτῆς, ἂν 
ἡ ἑκάστοτε μειοψηφία παραδιδόταν στὶς ἄγριες 
ὀρέξεις τῆς ὅποιας –ἀκόμη καὶ συγκυριακῆς– 
πλειοψηφίας.  Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, ἡ Δημο-
κρατία προϋποθέτει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.  
Ὅπως ἔχει λεχθεῖ χαρακτηριστικά, δὲν μπορεῖς 
νὰ βάλεις πέντε λύκους καὶ ἕνα πρόβατο νὰ ψη-
φίσουν τί θὰ φᾶνε γιὰ βράδυ...

Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις
Ἡ πολλὴ συζήτηση ποὺ γίνεται σήμερα γιὰ 

τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα δὲν πρέπει νὰ μᾶς κά-
νει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὅπου ὑπάρχουν δικαιώματα 
ὑπάρχουν καὶ ὑποχρεώσεις. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, 
δὲν εἶναι κἂν νοητὸ νὰ μιλᾶμε γιὰ δικαιώμα-
τα, χωρὶς νὰ προϋποθέτουμε καὶ τὶς ἀντίστοιχες 
ὑποχρεώσεις.  Ὅταν, γιὰ παράδειγμα, μιλᾶμε γιὰ 
δικαιώματα τῶν παιδιῶν στὴν οἰκογένεια, προϋ-
ποθέτουμε ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις τῶν γονέων 
τους· ὅταν μιλᾶμε γιὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομέ-
νων, προϋποθέτουμε ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις 
τῶν ἐργοδοτῶν· ὅταν μιλᾶμε γιὰ δικαιώματα τῶν 
κατοικιδίων ζῴων, προϋποθέτουμε ἀντίστοιχες 
ὑποχρεώσεις τῶν ἰδιοκτητῶν τους. Καὶ γενικά, 
ὅταν μιλᾶμε γιὰ δικαιώματα, προϋποθέτουμε 
πάντα καὶ τὶς ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις.

Εὔλογα λοιπὸν θὰ διερωτηθεῖ κανείς:  Ὅταν 
μιλᾶμε γιὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, τίνος 
ὑποχρεώσεις προϋποθέτουμε; Προφανῶς προ-
ϋποθέτουμε ὑποχρεώσεις τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώ-
που· ὑποχρεώσεις τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν ἄλλο 
ἄνθρωπο.  Ἔτσι, δικαιώματα καὶ καθήκοντα τοῦ 
ἀνθρώπου πᾶνε μαζί, χέρι χέρι, ἀκατάλυτα συν-
δεδεμένα μεταξύ τους. Καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄπο-
ψη ἔχει πολὺ δίκιο ὁ  Ὄσκαρ Λουῒ Φορέλ: « Ἡ 
Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ  Ἀνθρώπου θὰ 
ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖ ὑποσημείωση στὴ διακήρυξη 
τῶν καθηκόντων του».

Αὐτὴν τὴν ἀκατάλυτη ἀλληλεξάρτηση δικαι-
ωμάτων καὶ ὑποχρεώσεων ἢ καθηκόντων δὲν 
πρέπει νὰ τὴν ξεχνᾶμε. Καὶ κατεξοχὴν δὲν πρέπει 
νὰ τὴν ξεχνᾶμε στὴν ἐποχή μας, πού, ὅπως σχο-
λιάζει δηκτικὰ ὁ μεγάλος ἐπικριτὴς τοῦ μοντερνι-
σμοῦ Κολομβιανὸς συγγραφέας Νικολὰ Γκομὲζ 
Ντάβιλα, «ἔχει γίνει συνήθεια νὰ διακηρύσσουμε 
τὰ δικαιώματά μας, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ ἀμελή-
σουμε τὰ καθήκοντά μας»...

Ἡ στυγνὴ πραγματικότητα
Ἂν καὶ ἡ ἐποχή μας δοξάζει τὰ ἀνθρώπινα 

δικαιώματα καὶ τὰ κάνει σημαία της, δὲν πρέπει 
νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ κόσμος μας δὲν εἶναι... «ὄμορ-
φος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος», κατὰ 
τὸν λόγο τοῦ ποιητῆ...  Ὑπάρχουν καὶ σήμερα 

χῶρες ποὺ στενάζουν κάτω ἀπὸ ὁλοκληρωτικὰ 
καθεστῶτα, τὰ ὁποῖα παραβιάζουν ἀνενδοίαστα 
ἀκόμα καὶ τὰ πιὸ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαι-
ώματα. Σὲ πολλὲς μουσουλμανικὲς χῶρες καὶ 
σὲ χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου τὰ δικαιώματα τῆς 
γυναίκας καταστρατηγοῦνται συστηματικά, καὶ δὴ 
μὲ τὸν πιὸ βάρβαρο τρόπο.  Ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς 
ἀπὸ τὶς ὑποτίθεται πολιτισμένες χῶρες τῆς Δύσης 
ἡ αὔξηση τῶν κρουσμάτων βίας καὶ ἐγκληματι-
κότητας, ἐσχάτως δὲ καὶ ἡ τρομοκρατικὴ ἀπειλή, 
γεμίζουν τὸν ἄνθρωπο μὲ ἀνασφάλεια καὶ τὸν 
κάνουν νὰ φοβᾶται ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ἴδια του 
τὴ ζωή.  Ἡ ἁλματώδης πρόοδος τῆς ἐπιστήμης 
γεννᾷ προβλήματα ποὺ θέτουν ἐν ἀμφιβόλῳ 
πολλὰ ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Οἱ νέες 
τεχνολογίες ἀπειλοῦν τὴν προσωπικὴ ἐλευθερία 
καὶ τὸ ἀπόρρητο τῶν ἐπικοινωνιῶν, κάνουν δὲ 
τὴν παρακολούθηση πιὸ εὔκολη παρὰ ποτέ. Καὶ 
στὰ μάτια τόσων καὶ τόσων ἀνθρώπων ποὺ τοὺς 
ἔχει γονατίσει ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀνέχεια, κάθε συ-
ζήτηση γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα μοιάζει ἕνα 
κακόγουστο ἀστεῖο...

Ὑπάρχει μιὰ ἀνώνυμη ἀποφθεγματικὴ ρήση 
ποὺ περισσότερο ἴσως ἀπὸ κάθε τι ἄλλο περιγρά-
φει τὴ στυγνὴ πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας, 
ποὺ στὰ λόγια μὲν δοξάζει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώ-

K

K
Ἡ πολλὴ συζήτηση ποὺ γίνεται 
σήμερα γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαι-
ώματα δὲν πρέπει νὰ μᾶς κάνει 
νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὅπου ὑπάρχουν 

δικαιώματα ὑπάρχουν καὶ ὑποχρε-
ώσεις. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δὲν εἶναι 

κἂν νοητὸ νὰ μιλᾶμε γιὰ δικαιώμα-
τα, χωρὶς νὰ προϋποθέτουμε καὶ 

τὶς ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις.  
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ματα, στὴν πράξη ὅμως κλείνει τὰ μάτια μπροστὰ 
σὲ περιπτώσεις ἐξώφθαλμης παραβίασής τους.  
Ἡ ἀποφθεγματικὴ αὐτὴ ρήση εἶναι ἡ ἑξῆς: « Ἃν 
ἔχεις χρήματα, ἔχεις ἀνθρώπινα δικαιώματα»...

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, γιὰ παράδειγμα, ἔχουν τὸ 
δικαίωμα στὴν ὑγεία· ἀλλὰ μήπως αὐτὸ τὸ δι-
καίωμα τὸ ἀπολαμβάνουν σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ 
ὅσοι μποροῦν νὰ σηκώσουν τὸ δυσβάστακτο 
κόστος τῶν πανάκριβων ἰδιωτικῶν ὑπηρεσιῶν 
ὑγείας;  Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τὸ δικαίωμα 
στὴν παιδεία· ἀλλὰ μήπως αὐτὸ τὸ δικαίωμα 
τὸ ἀπολαμβάνουν σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ὅσοι 
μποροῦν νὰ σπουδάσουν σὲ κάποιο ἀκριβὸ πα-
νεπιστήμιο τῆς ἀλλοδαπῆς;

Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι –ὑποτίθε-
ται– καθολικά, ἴσα γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους 
καὶ ἀναπαλλοτρίωτα.  Ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ στυγνὴ 
πραγματικότητα φέρνει στὴ σκέψη μας τὴν 
ἐμβληματικὴ δηκτικὴ ρήση τοῦ Τζὼρτζ  Ὄργου-
ελ ἀπὸ τὸ ἔργο του  Ἡ Φάρμα τῶν ζῴων: « Ὅλα 
τὰ ζῷα εἶναι ἴσα· ἀλλὰ μερικὰ ζῷα εἶναι πιὸ ἴσα 
ἀπὸ τὰ ἄλλα»...

Τὸ θεμέλιο
Ποῦ θὰ μπορούσαμε ἆραγε νὰ θεμελιώσουμε 

στέρεα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα; Σὲ ποιὲς πολι-
τικές, σὲ ποιὲς ἰδεολογίες, σὲ ποιὲς νομοθετικὲς 
πρακτικές;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι εὔκολη, ἀρκεῖ νὰ ἀνακα-
λέσουμε στὴ μνήμη μας τί εἶναι τὰ ἀνθρώπινα 
δικαιώματα:  Ὅπως εἴδαμε, τὰ ἀνθρώπινα δι-
καιώματα εἶναι τὰ δικαιώματα ποὺ δὲν ἀπορρέ-
ουν ἀπὸ καμμία ἄλλη ἰδιότητα ἑνὸς ἀνθρώπου, 
παρὰ ἀπὸ τὸ γεγονὸς καὶ μόνον ὅτι αὐτὸς εἶναι 
ἄνθρωπος. Μὲ αὐτὸ τὸ δεδομένο, δὲν εἶναι δύ-
σκολο νὰ ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημά μας, ποῦ 
θὰ μπορούσαμε νὰ θεμελιώσουμε στέρεα τὰ 
ἀνθρώπινα δικαιώματα: Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα θεμελιώνονται πάνω στὴν ἀξία ποὺ δίνουμε 
στὸν ἄνθρωπο.  Ὅσο μεγαλύτερη ἀξία δίνουμε 
στὸν ἄνθρωπο, τόσο πιὸ στέρεα θεμελιώνουμε 
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Ποῦ λοιπὸν θὰ μπορούσαμε νὰ δοῦμε νὰ δί-
νεται ἡ πιὸ μεγάλη ἀξία στὸν ἄνθρωπο; σὲ κά-
ποια ἰδεολογία, σὲ κάποια πολιτική;  Ὄχι!  Ἀλλὰ 
στὸν λόγο ἐκεῖνο ποὺ θέλει τὸν ἄνθρωπο, τὸν 
κάθε ἄνθρωπο, νὰ εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ! Καὶ 
ἴσως ἀκόμα περισσότερο στὸ θαυμαστὸ ἐκεῖνο 
γεγονὸς ποὺ ἑορτάζουμε λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν 

Παγκόσμια  Ἡμέρα τῶν  Ἀνθρωπίνων Δικαιωμά-
των στὶς 10 Δεκεμβρίου, στὸ θαυμαστὸ γεγονὸς 
τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ἀνθρώπινη 
φύση νὰ ἑνώνεται μὲ τὴ θεία στὸ πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ. Γνωρίζετε, ἆραγε, κάποια ἄλλη διδα-
σκαλία, κάποια πολιτική, κάποια ἰδεολογία ποὺ 
νὰ δίνει μεγαλύτερη ἀξία στὸν ἄνθρωπο;  Ἰδοὺ 
λοιπὸν ἡ ἀπάντησή μας στὸ ἐρώτημα ποῦ πρέπει 
νὰ στραφοῦμε, γιὰ νὰ θεμελιώσουμε στέρεα τὰ 
ἀνθρώπινα δικαιώματα!

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K
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Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα θεμε-
λιώνονται πάνω στὴν ἀξία ποὺ 
δίνουμε στὸν ἄνθρωπο.  Ὅσο 
μεγαλύτερη ἀξία δίνουμε στὸν 

ἄνθρωπο, τόσο πιὸ στέρεα θεμελι-
ώνουμε τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Ποῦ λοιπὸν θὰ μπορούσαμε νὰ 
δοῦμε νὰ δίνεται ἡ πιὸ μεγάλη 

ἀξία στὸν ἄνθρωπο; σὲ κάποια ἰδε-
ολογία, σὲ κάποια πολιτική;  Ὄχι!  
Ἀλλὰ στὸν λόγο ἐκεῖνο ποὺ θέλει 
τὸν ἄνθρωπο, τὸν κάθε ἄνθρωπο, 
νὰ εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ! Καὶ ἴσως 
ἀκόμα περισσότερο στὸ θαυμαστὸ 

ἐκεῖνο γεγονὸς ποὺ ἑορτάζουμε 
λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν Παγκόσμια  
Ἡμέρα τῶν  Ἀνθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων στὶς 10 Δεκεμβρίου, στὸ 
θαυμαστὸ γεγονὸς τῆς ἐνανθρώ-
πησης τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ἀνθρώ-

πινη φύση νὰ ἑνώνεται μὲ τὴ θεία 
στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
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Μιὰ χάρτινη σπηλιά, σὲ μιὰ βιτρίνα
εἶδα, μ’ ἕνα μικρὸ Χριστό, πλαγιασμένο
κατάχαμα, σ’ ἕνα παχνὶ βοδιῶν!

Κι εἶπα... μπορεῖς νὰ γεννηθεῖς,
στ’ ἀλήθεια, Κύριέ μου,
μέσα σὲ χάρτινη σπηλιά;

Τότε... ἴσως νὰ γεννηθεῖς
καὶ στὴν καρδιά μου... μοιάζει
βαμμένο χαρτόνι κι ἔχει μέσα της
μπόλικα ἄχυρα...

Τί κρίμα, ποὺ δὲ μπόρεσα
χρόνια καὶ χρόνια,
πιότερο κάτι νὰ σιγουρέψω
γι’ αὐτὴ τὴν ξακουσμένη Γέννα...

Φυλάγω μόνο ἕνα μελισσοκέρι
ποὺ μπορῶ νὰ τ’ ἀνάψω καὶ θαρρῶ
μέσ’ ἀπ’ τὸ θάμπος τῶν δακρύων μου,
νὰ στραφταλίσει σὰν ἄστρο...

ἂς ἤτανε νὰ γεννηθεῖς
καὶ σὲ μιὰ χάρτινη σπηλιά, Χριστέ μου...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ἡ χάρτινη σπηλιά μου
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Ψηλὰ σηκώθηκε ὁ οὐρανὸς καὶ ἀσπρογάλιασε ὅλος
καὶ μέσ’ ἀπ’ τ’ ἀσπρογάλιασμα καὶ μέσ’ ἀπ’ τὴν ἀσπρίλα,
τὸ κοκοσέλι ἀνάλαφρο πέφτει κι ἀναπετιέται
στὰ κεραμιδοσκέπαστα τὰ σπίτια καὶ γλιστράει 
στὶς χωματόστρωτες αὐλές, χορεύει στὰ μπαλκόνια,
κυλάει στὶς γοῦρνες, στὶς λεσιές, στὶς στράτες, στὶς πλατέες
κι ἔρχεται ὁλοξοπίσω του κι ἀκολουθάει κοντά του,
θαρρεῖς σὰν νά ’ναι πάσπαλη, κι ἡ ἀχνὴ ἡ πιτουρίδα
καὶ γιὰ τὸ χιόνι νὰ στρωθεῖ, νὰ κάτσει, στρώνει στρώση.
Στρωσίδι στρών’, ἡ ἀβάσκαγη, τὸ χιόνι μὴ λεριάσει!
Ἀπανεμιὰ ὄξω ἁπλώνεται καὶ βούβαση ἄκρη σ’ ἄκρη,
τραβιέται τὸ ροβόχιονο, κάπου κάπου γλιστράει
καμιὰ ἀνεμίζα μοναχή, καμιὰ μικρὴ πραχνάδα
καὶ παίζει λιανοτρέμουλη καὶ διαμηνάει κι ἐτούτη
τὸ χιόνι ποὺ κοντολογᾶ, τὸ χιόνι ὅπου φτάνει.
Ὄξω ἡ βερβέρ’ ἀπὸ δεντρὶ σ’ ἄλλο δεντρὶ πηδάει,
κοιτάζει ὁλοῦθε ἀνήσυχη καὶ σκούζει καὶ φωνάζει,
σκούζει στοῦ λόγγου τὰ πουλιά, στοῦ ρουμανιοῦ τ’ ἀγρίμια,
νὰ πιάσουν τὶς λουφάχτρες τους, γιατὶ ἔρχεται χιονούρα.
Ἔστησε ἀργαλειὸ ὁ οὐρανὸς ἀγέρινο τ’ ἀψήλου
κι ὥριο ἑτοιμάζει ὑφαντό, στὴ γῆ χιτῶνα ὑφαίνει, 
κρουστὸ χιτῶνα, ἄρραφτο καὶ χιονοκαμωμένο,
βάνει σαΐτα τὸ βοριά, ποὺ κουβαλάει καὶ φέρνει,
ποὺ κουβαλάει τ’ ἀσπρόγνεμα, ποὺ φέρνει τὸ διασίδι,

Τὸ χιόνι
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χτένι ἔχει χιονοβέλονες, ποὺ στρώνουνε τὸ ὑφάδι,
ἔχει καὶ σχοινομίταρα φκιαγμέν’ ἀπὸ μπρισίμι.
Πᾶν’ τ’ ἀνεμόχαλα μπροστά, ἀνοίγοντας τὴ στράτα,
καὶ πίσω οἱ χιονότουφες, παχιὲς παχιὲς κι ἀφράτες,
παχιὲς σὰν ἀρνοξάσματα, ἀφράτες σὰν ἀπάλες,
καὶ παραπίσω τὰ χοντρὰ πλακώνουν τὰ σκαπίνια.
Τί παπλαμίδα εἶναι αὐτή! Τί σκαμαγγέλες φέρνει
καὶ τί βάντες τετράπλατες, ἀμέτρητες, χιλιάδες.
Κι ὅπως οἱ τοῦφες ροβολᾶν κι ἀγάλια κατεβαίνουν,
λικνίζονται ἀνάγερα, χορεύουν μὲς στὰ οὐράνια,
χορεύουν σὰν βασίλισσες, σὰν πλουμιστὲς νυφάδες
καὶ στὸν τρελό τους τὸ χορὸ ἡ μιὰ τὴν ἄλλη κρούει,
κροῦν τ’ ἄσπρα τους φορέματα τὰ χιονοϋφασμένα.
Καὶ ποιὸς γνωρίζει τάχατε τί λέει ἡ μιὰ στὴν ἄλλη
κι ἀκούγεται στὴ σιγαλιὰ ἀνάλαφρο ἀχολόι...
Ἀποσταμένες κάποτε ἀπ’ τ’ ἀερογύρισμά τους,
πέφτουν ἐδῶ, πέφτουν ἐκεῖ, κάθονται παραπέρα,
στ’ ἁλώνια οἱ τοῦφες κάθονται, στὶς βρύσες, στὰ λιβάδια,
κουρνιάζουνε στοὺς ὀβορούς, στὶς σκάλες, στὰ χαγιάτια.
Κάθε νιφάδα ὁλόθρεφτη, μιὰ μπλάν’ ἀποσκεπάζει
καὶ δυὸ καὶ τρεῖς χιονότουφες, κοτρόνα κουκουλώνουν!
Κι ὅσο νὰ στρίψεις καὶ νὰ ἰδεῖς καὶ γύρα νὰ τηράξεις,
τό ’στρωσε κιόλας καταγῆ, ἄσπρισε ὅλο τὸν τόπο,
στὰ δέντρα πούπουλ’ ἅπλωσε, στὰ θάμν’ ἀραχνοπάνια,
ἀλλοῦ τό ’φτασε πιθαμές, ἀλλοῦ ὀργιὲς τὸ πῆγε
κι ὅπου γούπατα καὶ ριζὰ κι ὅπου ἁπλωσιὲς καὶ λάκκες,
φκιάνει τ’ ἄγριο δριμόχολο, τουλοῦπες φορτωμένο,
ἀράδα τὰ χιονόνευρα, τὰ χιονοσούρια ἀράδα.
Οἱ κάμποι ἀποσκεπάστηκαν καὶ τὰ βουνὰ κι οἱ ράχες,
οἱ ποταμιές, οἱ λαγγαδιές, τὰ βοσκοτόπια, οἱ χάβοι,
τὰ κυπαρίσσια γείρανε ἀπ’ τὸ πολὺ τὸ χιόνι,
τὰ ρέντζια εἶναι στὰ ἔλατα περιχυμένα κρίνα
κι ἕνα παλούκι, τῆς φραγῆς παλιὸ ἀπομεινάρι,
μοιάζει σὰν λαμπαδόκερο στὸ χιόνι τυλιγμένο.
Ἕνα πουλί, μικρὸ πουλί, ἡ ὄμορφη χιονάδα,
λαλεῖ συχνὰ κι ὅλο λαλεῖ καὶ μὲ τὸ λάλημά της
μηνάει πὼς ἔφτασε χιονιάς, τὸ χιόνι διαλαλάει.

– Χιόν, χιόν, χιόν, χιὸν ἀκούγεται, χιόν, χιὸν λέει ἡ φωνή της.
Ρίξε, οὐρανέ, τὰ χιόνια σου, ρίξε τα ἀβέρτα, ρίξ’ τα
κι ἐσύ, κρυερὲ καράγυαλα, πῆξε τὰ κρούσταλλά σου
καὶ κρέμασ’ τα στ’ ἀκρόκλαρα σὰν πολυκάντηλα ἴδια.
Ἔρμα τὰ δέντρα κι ἄφυλλα, ἔρμες ἀπ’ τ’ ἀγριοπούλια
στὰ κλώνια μένουν κι οἱ φωλιὲς κι ἀντὶ αὐτὲς νὰ λαλοῦνε,
τῆς ρεματιᾶς ἀκούγεται πολύβουη ἡ γαργάρα.
Διαβάτης ὄξω δὲν περνᾷ, μόνο κἄνας τσοπάνης
γυρίζει ἀπὸ τὴ στρούγκα του μὲ κάπα χιονισμένη.
Χιόνι βαρεῖ ἀλλοῦ καὶ τὴ νιά, πού ’ρχεται ἀπὸ τὴ βρύση
καὶ μιὰ νιφάδα κροσσωτὴ στέκεται στὰ μαλλιά της,
στὰ ὁλόξανθά της τὰ μαλλιά, γιὰ κεφαλοκαρφίτσα!
Κάποιο σκυλί, τὴν ὥρ’ αὐτή, μακριὰ μακριὰ γαυγίζει
κι ὁ ἀπόφωνός του στὸ χιονιὰ βαθὺς βαθὺς γρικιέται.
Πότε πότε στὸν οὐρανὸ πετούμενο διαβαίνει
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κι ἀπ’ τὴ χιονούρ’ ἀκούγεται πνιχτὸ τὸ λάλημά του
καὶ σὰν θεότρελο πετᾷ, νὰ φυλαχτεῖ ἀπ’ τὸ χιόνι.
Περνᾶν κουρῆλες διάψηλα καὶ στὸ βορρὰ τραβᾶνε
κι ἀκούγεται κι ἀπὸ καμιὰ βραχνὰ βραχνὰ νὰ σκούζει.
Ἡ κυριαρίνα σκιάχτηκε τὴ χιονερὴ θολούρα
καὶ κατεβαίνει χαμηλὰ στὰ χειμαδιά, στὶς στάνες,
στῆς στίβας τὰ ξερόξυλα τρύπωσε ἡ τρυποφράχτης,
ἡ γκαλλιμάνα ἡ πλουμιστὴ στὸ ξέχιονο ἡσυχάζει,
μὲς στὸ βαρκὸ ἡ μπάλιζα, στὴ λούζα ἡ τουρλίδα,
τὸ μπεκατσόνι στὰ ξερὰ τὰ φύλλα κι ἡ μπεκάτσα,
ἡ καλογρίτσα ἐκεῖ κι αὐτὴ τὰ φρύγανα διαλέει,
νὰ τὰ ντυθεῖ λὲς ράσο της, νὰ σκεπαστεῖ μ’ ἐκεῖνα,
φώλιασε ὁ νεροκότσυφας, κούρνιασε ἡ βουλιαχτήρα,
δὲ βγαίν’ ἡ φάσσα γιὰ βοσκή, δὲ ράζ’ ἡ τσικλιτάρα,
ἡ τρεμουλιάρα δὲν πετᾷ, δὲν τρέμει τὴν οὐρά της
κι ἀπάγκιασε στ’ ἀπόστεγνο, ἀπάνεμο ηὗρε σιάχο,
τὸ ἀλάφι μένει στὴν καθιά, στὴν κρύφτρα τὸ ζαρκάδι,
λάγιασε ὁ σκυλοπόταμος στ’ ἀνήλιαγο θαλάμι,
στὴν ἄβρεχη ὁ γραντσέολας κρυψῶνα μήτε σειέται,
μὲς στὴ φωλιά της κρύφτηκε τὴν τρίσβαθ’ ἡ βερβέρα
καὶ τὸ κουνάβι χώθηκε στοῦ πουρναριοῦ τὴν τρύπα.
Χιονοντορὸς δὲ φαίνεται ἀπὸ λαγό, ἀπ’ ἀσβούδι,
μονάχα ὁ μοναχόλυκος πίσω του δρόμο ἀφήνει,
ποὺ περπατάει μὲς στὸ χιονιά, ποὺ βγῆκε γιὰ παγάνα.
Τ’ ἀρνιὰ ἡσυχάζουνε κι αὐτὰ μὲς στὶς ζεστὲς καλύβες,
τρῶνε τὰ βόιδια στὸ παχνὶ καὶ χορτασμένα γέρνουν
στ’ ἀχύρινο τὸ στρῶμά τους καὶ στὴν παχιὰ στρωμνή τους.
Μὲ μούσκλια οἱ πέτρες ντύθηκαν, τὰ δέντρα μὲ λειχῆνες,
ξύλα στὸ στόμα κουβαλᾷ τὸ σπιτικὸ γουρούνι
στὸ λότσο του γιὰ τὸ χιονιά, ξύλα κι ἡ γριὰ μεριάζει
στ’ ἀνάχιονο, νά ’ναι στεγνά, τὸ βράδυ γιὰ τὸ τζάκι,
στὸν κοῖτό τους παράωρα μαζώχτηκαν τὰ ὀρνίθια
κι ὁ καλογιάννος μάργωσε κι ἄλλοτε στὴν ἀστρέχα
κι ἄλλοτε πάει καὶ κάθεται στ’ ἀπάνεμο χαγιάτι.
Ἀπορριγμένη στὴ γωνιά, κοιμᾶται πιὰ ἡ βουκέντρα
μὲ τὸ ζυγὸ καὶ τὶς τριχιὲς καὶ μὲ τ’ ἀλέτρι ἀντάμα,
τοῦ ζευγολάτη τὰ παιδιὰ πότε στὸ σπίτι μπαίνουν
καὶ πότε βγαίνουνε δειλὰ καὶ παίζουν κι ἀπ’ τὴν πάγρα
τὰ μάγουλά τους βάφονται σὰν ροδοκόκκινο αἷμα.
Ἀσπρολογάει ἡ ἐκκλησιὰ μὲ τὸ καμπαναριό της,
λιαρίζουνε τὰ σπιτικά, μ’ ὁλόμορφο ζουνάρι
οἱ μπουχαρῆδες ζώστηκαν κι ὁλόψηλη κατσούλα
φορέσανε κατάκορφα, στρώθηκε στ’ αὐλογύρια
ἀμάλαγο κι ἀμόλευτο σεντόνι καὶ στοὺς φράχτες
χοντρὰ βαμπάκια κρέμονται, τὸ χιόνι στὰ παρμάκια
τῶν μπαλκονιῶν ὁλόγυρα γαϊτάνι ἔχει κεντήσει,
γαϊτάνι καταξόμπλιαστο, κρουστὸ κρουστὸ γαϊτάνι,
καὶ στὰ παράθυρ’ ἅπλωσε ἀραχνωτὲς κουρτίνες.
Καπνολογάει ὁ μπουχαρής, νὰ πεῖ ἡ ματιὰ δὲν ξέρει
ποιὸς νά ’ναι τάχατε ὁ καπνὸς καὶ ποιὸ τὸ χιόνι νά ’ναι.

– Καλῶς το, καλῶς ὅρισες τὸ πρῶτο πρῶτο χιόνι,
νὰ σὲ ψηλώσει ὁ χιονιάς, νὰ σὲ τετραψηλώσει,216
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νὰ σ’ ἀνεβάσει γόνατα καὶ μπόγια νὰ σὲ πάει,
νά ’χουν νερὸ οἱ ποταμιές, νά ’χουν ἀφίρ’ οἱ βρύσες
κι αὐτὰ τὰ πετροπήγαδα τὸ δροσερό σου πλοῦτο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

ἀβάσκαγη, ἡ = αὐτὴ ποὺ δὲν τὴν πιάνει ἡ βασκανία, ἀμάτιαστη.

ἀμάλαγο, τό = ἀνέγγιχτο.

ἀνεμίζα, ἡ = λεπτὴ τούφα μαλλιοῦ ἢ χιονιοῦ, ψιλὸ ἄχυρο.

ἀνεμόχαλο, τό = μικρὴ καὶ ἀραιὴ νιφάδα χιονιοῦ.

ἀπαγκιάζω = εἶμαι σὲ μέρος προφυλαγμένο ἀπὸ τὸν ἄνεμο.

ἀπάγκιο, τό = τὸ μέρος ποὺ εἶναι προφυλαγμένο ἀπὸ τὸν 
ἄνεμο, προσήλι.

ἀπάλα, ἡ = χεριὰ μαλλιοῦ, ποὺ βγάζει ἡ ξάστρα κατὰ τὸ 
λανάρισμα, μικρὴ τουλούπα, σκαμαγγέλα, τούφα, ξασιά.

ἀρνόξασμα, τό = τούφα λαναρισμένου ἀρνίσιου μαλλιοῦ.

ἀσβούδι, τό = ἀγροδίαιτο ζῷο, καθαρότατο, τὸ σῶμά του εἶναι 
πολὺ παχὺ καὶ τὸ δέρμα του χοντρὸ μὲ μακριὲς τρίχες, ἔχει 
πόδια κοντὰ καὶ δάκτυλα ὁπλισμένα μὲ δυνατὰ νύχια, τὸ 
χρῶμά του εἶναι λευκόφαιο ὣς φαιοκίτρινο, στὴ ράχη του 
φέρνει μαύρη ταινία.

ἀσπρογαλιάζω = εἶμαι κάτασπρος, σὰν γάλα.

ἀσπρογάλιασμα, τό = ἄσπρισμα, σὰν γάλα.

ἀσπρόγνεμα, τό = ἄσπρο νῆμα.

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

ἀφίρι, τό = παγωμένο καὶ ἐξαιρετικῆς ποιότητας νερό.

βάντα, ἡ = φούντα κλαδιοῦ, τούφα βαμπακιοῦ, σωρός.

βαρκό, τό = ὑγρότοπος, τόπος μὲ στεκάμενα νερά, βαρηκό.

βερβέρα, ἡ = τρωκτικὸ ζῷο, τὸ ὡραιότερο ἀπ’ ὅλα τὰ 
τρωκτικά, ἀποτελεῖ στολίδι τῶν λόγγων, ἔχει μῆκος 20 
ἑκατοστά, ἰσόμετρη εἶναι καὶ ἡ θαυμάσια θυσανωτὴ οὐρά 
του, ποὺ τὴν κρατᾷ πάντοτε ἀνασηκωμένη, ἡ ράχη του 
εἶναι κοκκινόφαιη καὶ ἡ κοιλιά του ἄσπρη, μὲ εὐκινησία 
ἀναρριχιέται καὶ πηδᾷ ἀπὸ τὸ ἕνα δένδρο στὸ ἄλλο μὲ 
πηδήματα 3-4 μέτρα μήκους, βερβερίτσα, σκίουρος.  Ἡ 
βερβέρα διαισθάνεται τὴ βροχή, τὸ χαλάζι καὶ τὸ χιόνι, 
ὅταν προμηνύονται, καὶ τρέχει στὰ δένδρα τοῦ δάσους 
καὶ εἰδοποιεῖ, μὲ ἀνάστατες φωνές, πουλιὰ καὶ ζῷα νὰ 
προφυλαχθοῦν.

βουκέντρα, ἡ = ξύλο, ὣς 2 μέτρα μακρύ, ἐλαφρό, μὲ σιδερένια 
μύτη ἐμπρός (κεντρὶ ἢ κέντης), ποὺ κεντίζονται τὰ βόδια 
νὰ προχωροῦν, καὶ μὲ μεταλλικὴ ξύστρα (ἀξάλη) πίσω, μὲ 
τὴν ὁποία καθαρίζεται τὸ ὑνὶ τοῦ ἀλετριοῦ ἀπ’ τὶς λάσπες, 
καματόβεργα, πλαστρουγκοράβδι, ζευγαρόραβδο, 
βουκεντρόξυστρα, βούκεντρο.

βουλιαχτήρα, ἡ = μικρὸ πουλὶ ποὺ βουτᾷ κάθε τόσο στὴ 
θάλασσα γιὰ τὴν τροφή του, μικρὴ ἀγριόπαπια, βοταλίδι.

γαϊτάνι, τό = μεταξωτὸ κορδόνι γιὰ διακόσμηση ἐνδυμάτων.

γκαλλιμάννα, ἡ = πανέμορφο χειμωνιάτικο πουλί, λίγο 
μεγαλύτερο ἀπ’ τὸ τρυγόνι, ἔχει βαθυκύανο γυαλιστερὸ 

φτέρωμα, σκοτεινὸ χρῶμα στὸ στῆθος, ἡ κοιλιά του εἶναι 
λευκὴ καὶ τὸ ὁμοιόχρωμο λοφίο του ὀρθώνεται ἀπ’ τὸ 
πίσω μέρος τοῦ κεφαλιοῦ μὲ καμπυλωτὴ κάμψη πρὸς τὰ 
μπρός, πετᾷ μὲ καμπυλωτὰ φτερά, ἡ φωνή του μοιάζει μὲ 
νιαούρισμα γάτας.

γούπατο, τό = κοίλωμα γῆς, βαθούλωμα.

γραντσέολας, ὁ = μεγάλος κάβουρας μὲ ἄγριο πρασινωπὸ 
χνούδι.

διασίδι, τό = τὸ σύνολο τῶν νημάτων ποὺ εἶναι διευθετημένα 
κατὰ ἰδιάζοντα τρόπο καὶ προορίζονται νὰ τοποθετηθοῦν 
στὸν ἀργαλειὸ σὰν στημόνι.

δριμόχολο, τό = ξαφνικὸς καὶ ὁρμητικὸς βόρειος ἀγέρας.

ζυγός, ὁ = χοντρὸ τετράγωνο κοντόξυλο, ὣς 2 μέτρα μακρύ, 
μὲ 2 ζυγοφωλιές (καμάρες) στὶς ἄκρες του, ἐπενδυμένες 
μὲ ἀρνοτόμαρο, μὲ τὸ μαλλὶ ἔξω (ζυγομάχι ἢ ζυγολαίμι), 
γιὰ ν’ ἀκουμποῦν στὸ σβέρκο τῶν ζεμένων βοδιῶν, μὲ 2 
ἀκόμα τρύπες (ζυγότρυπες) δεξιὰ κι ἀριστερὰ στὴν κάθε 
ζυγοφωλιὰ καὶ μὲ μιὰ μεγάλη τρύπα (κλειδαρότρυπα) 
καταμεσίς του.

καθιά, ἡ = φωλιά ζῴου, γιατάκι, στρῶμα, κρεβάτι.

καλογιάννος, ὁ = μικρὸ πουλί, μικρότερο ἀπ’ τὸ σπουργίτι, ἡ 
κοιλιά του εἶναι λευκή, ἐνῷ τὸ μέτωπο καὶ ὁ λαιμός του 
κιτρινοκόκκινα, τὸ ἀρχαῖο ὄνομά του εἶναι πυραλίδα, τὸ 
ἐπιστημονικό του ἐρύθακας ὁ πυρρόχρους ἢ πυρούλας 
καὶ τὸ λαϊκό του κοκκινολαίμης, κοκκινοστήθης, 
κοκκινοτραχηλίτσα, κοκκινογούης, κομπογιάννος, 
τσιπουρογιάννης, τσικογιάννης, τσιρογιάννης, γυφτούλα.

καλογρίτσα, 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, στὰ 
κλαδιά τους κοντὰ στὴ ρίζα, καλόγρια, καλογριίτσα.

καράγυαλας, ὁ = παγωμένος βορειοδυτικὸς ἄνεμος, 
μαϊστροτραμουντάνα, ποὺ καθαρίζει μὲ τὸ φύσημά του 
τὸν οὐρανὸ ἀπὸ τὰ σύννεφα καὶ τὸν κάνει σὰν γυαλί, 
καράγυαλης.

κατσούλα, ἡ = κουκούλα.

κεφαλοκαρφίτσα, ἡ = συγκρότημα μεταλλικό, χρυσὸ ἢ 
ἀσημένιο, σὲ σχῆμα τουρλωτό, φτιαγμένο μὲ μικρὰ 
συνδεδεμένα ἀντικείμενα σὲ μορφὴ πουλιοῦ, πεταλούδας, 
φιδιοῦ, ἔχει μυτερὴ βελόνα, 10-12 ἑκατοστῶν, μὲ τὴν ὁποία 
πιάνει ἡ γυναίκα ἐπάνω ἀπὸ τὸ μέτωπο καὶ λίγο λοξὰ τὰ 
μαλλιὰ καὶ τὸ κεφαλομάντιλο μαζί, γιὰ συγκράτηση καὶ 
γιὰ κόσμημα, καρφοβελόνα, καρφοδέλα, καρφοβέλονο.

κοῖτος, ὁ = τὸ κοτέτσι τῶν ὀρνιθιῶν, κάτοικας.

κοκοσέλι, τό = σφαιρίδιο χιονιοῦ, ὄχι κρυσταλλῶδες, ἀλλὰ 
ἀδιαφανὲς καὶ ἐλαφρό, σὰν κομφετί, ποὺ προαναγγέλλει 
τὴ χιονόπτωση, κοκορόβι, ροβόχιονο.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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κουνάβι, τό = ὀρεσίβιο τρωκτικό, μεγαλύτερο ἀπ’ τὴ γάτα, 
ἔχει σχῆμα ἐπίμηκες, κυλινδρικὸ κι ἐλαστικό, ἡ οὐρά του 
εἶναι μακριὰ καὶ θυσανωτή, τὸ σῶμά του καλύπτεται ἀπὸ 
μακριὲς τρίχες, φέρνει ἄσπρη κοιλιὰ καὶ οὐρά, λευκὸ εἶναι 
καὶ τὸ τρίγωνο ποὺ ἔχει στὸ λαιμό, τὸ χρῶμά του εἶναι 
καστανόμαυρο, διακρίνεται γιὰ τὴ σκληρότητα καὶ τὰ 
αἱμοβόρα ἔνστικτά του, μαυροκούναβο, δεντροκούναβο, 
ἰκτίδα ἡ δεντρόβια.

κουρήλα, ἡ = τὸ πουλὶ ὁ γερανός (ἀγριόγαλος), ὁ λαιμός 
του εἶναι μακρύς, ἔχει ὄμορφη, θυσανωτὴ οὐρὰ ἀπὸ 
θαυμάσια μελανὰ φτερά, τὰ μακριὰ πόδια τοῦ δίνουν 
ὕψος 1,50 μέτρο περίπου, εἶναι πουλὶ κοπαδιάρικο, μὲ 
τὴν ἔναρξη τοῦ χειμῶνα, κατευθύνονται πολλὰ μαζὶ τέτοια 
πουλιὰ πρὸς τὸ βορρᾶ, πετώντας ψηλά, συντάσσοντας 
μιὰ ἀξιοθαύμαστη διάταξη σὲ σχήμα μικροῦ ν, μὲ τὴ μύτη 
μπροστά, κουρέλα· μὲ τὸν ἴδιο σχηματισμὸ γράμματος 
μικροῦ ν, μὲ τὴ μύτη μπροστά, πετοῦν βόρεια κι οἱ ἄγριες 
χῆνες.

κροσσωτή, ἡ = αὐτὴ ποὺ ἔχει διακοσμητικὰ κρόσσια, 
θυσανωτή.

κρούω = ἀγγίζω, πιάνω, πλησιάζω.

κυριαρίνα, ἡ = βουνίσια τσίχλα, διπλάσια στὸ μέγεθος ἀπ’ 
τὴ συνηθισμένη τσίχλα, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ἔχει στὸ 
στῆθος ζωηρότερα καὶ μεγαλύτερα στίγματα, συχνάζει 
στὰ δένδρα (δενδρότσιχλα) καὶ ἰδίως στὰ ἔλατα 
(ἐλατότσιχλα), ποὺ ἔχουν τὸ παρασιτικὸ φυτὸ μελά 
(ἰξό), τοὺς καρποὺς τοῦ ὁποίου ἀγαπᾷ πολύ, λέγεται 
καὶ γερακότσιχλα, ἐπειδὴ μοιάζει στὸ χρῶμα μὲ γεράκι, 
ἀκόμα καὶ βλαχοκυριαρίνα, ζώντας κοντὰ στοὺς βλάχους, 
ἀρέσκεται δὲ νὰ κάθεται στὶς κορυφὲς τῶν δένδρων, 
τσαρτσάρα.

λαγιάζω = ἡσυχάζω, ἠρεμῶ, στρώνομαι χάμω.

λάκκα, ἡ = ξέφωτος ἴσιος τόπος, ξέθρα, μαδάρα.

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

λεριάζω = λερώνω, ρυπαίνω.

λεσιά, ἡ = πόρτα βλάχικης καλύβας, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 
παλούκια (δοκούς), ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα εἶναι πλεγμένες 
βέργες, ἔχει δὲ τὴν ἐσωτερικὴ πλευρά της σχέτη, τὸ πλέγμα 
μόνο, καὶ τὴν ἐξωτερική της μὲ δεμένη καλαμωτὴ ὕλη, 
πρόχειρη πλεκτὴ γέφυρα γιὰ τὸ πέρασμα τοῦ ποταμοῦ, 
λιάσα, λισιά, πλάτη.

λιαρίζω = ἀσπρίζω, παρδαλοφέρνω.

λότσος, ὁ = ἡ κατοικία τοῦ γουρουνιοῦ, κουμάσι.

λούζα, ἡ = μικρὴ κοιλάδα, βαθιὰ καὶ στενή, ποὺ ἔχει ὑγρασία, 
βαθὺ χωράφι ποὺ κρατᾷ βρόχινα νερά, ὑγρὸ κοίλωμα στὸ 
ἔδαφος.

μαργώνω = παγώνω, κρυώνω.

μοναχόλυκος, ὁ = ὁ λύκος ποὺ ζεῖ μόνος του κι ὄχι σὲ 
κοπάδι κι εἶναι πιὸ ψηλὸς καὶ πιὸ χοντρὸς ἀπ’ τοὺς 
ἄλλους λύκους, τρέφεται δὲ μὲ χοντρὰ ζῷα, μὲ ἄλογα 
δηλαδή, μουλάρια, γαϊδούρια, βόδια.

μπάλιζα, ἡ = ὡραῖο νεροπούλι, στὸ μέγεθος τῆς κότας, 
μαυρόχρωμο, μὲ ἄσπρο σάρκωμα στὴ βάση τοῦ 
ράμφους του καὶ πρὸς τὰ ἐπάνω, γι’ αὐτὸ λέγεται μπάλιζα, 
μαυρόκοτα, φαλαρίδα, ὑδρόρνις ἡ μέλαινα.

μπεκατσόνι, τό = ψυχρόβιο πουλί, μοιάζει μὲ τὴ μπεκάτσα, 
μικρότερή της, ἔχει μεγάλη κι ἴσια σὰν παλούκι (σκόλωψ) 
μύτη, εἶναι σταχτόξανθο στὸ φτέρωμά του, ἀνοιχτόχρωμο 
στὴ ράχη κι ἄσπρο στὴν κοιλιά.

μπλάνα, ἡ = μεγάλο κομμάτι ἀπὸ στέρεο σῶμα, σύμπλεγμα 
ἀπὸ ἀγριάδες καὶ χώματα, ποὺ βγάζει τὸ ἀλέτρι ἢ ἡ τσάπα, 
κατὰ τὸ ὄργωμα ἢ τὸ σκάψιμο τῆς γῆς.

μπουχαρής, ὁ = καπνοδόχος, φουγάρο.

μπρισίμι, τό = μεταξωτὴ κλωστή.

νεροκότσυφας, ὁ = εἶδος κοτσυφιοῦ (κίγκλος ὁ φίλυδρος), στὸ 
μέγεθος τοῦ μαύρου κότσυφα, ἔχει χρῶμα καστανόφαιο, 
ἡ τραχηλιά του εἶναι ξανθή, ἀρέσκεται νὰ ζεῖ σὲ ὑδροχαρῆ 
μέρη μὲ θαμνώδη βλάστηση, κρύβεται στοὺς βάτους καί, 
ξαφνικά, ἐπαναλαμβάνει μὲ τὸ λάλημά του: τσίπι, τσίπι, 
τσίπι, τσίπι, ἀπ’ ὅπου τοῦ προσδόθηκε τὸ ὄνομα τσιπλίδι 
ἢ τσιπογίδι.

ὀβορός, ὁ = περιφραγμένος χῶρος στὸ ματρὶ γιὰ τὸ σταύλισμα 
ζῴων, αὐλὴ σπιτιοῦ, βορός.

ὀργιά, ἡ = μονάδα μήκους ἴση μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν χεριῶν στὰ 
πλάγια, ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ 2,5 πήχεις.

παγάνα, ἡ = ὁμαδικὸ κυνήγι ἀπὸ πολλὰ ταὐτόχρονα σημεῖα, 
ἔξοδος ἀγριμιοῦ πρὸς ἀναζήτηση τροφῆς.

πάγρα, ἡ = παγωνιά, πολὺ κρύο.

παπλαμίδα, ἡ = πυκνὴ χιονόπτωση μὲ χοντρὲς νιφάδες.

παράωρα, ἐπίρρ. = πέρα ἀπὸ τὴν κανονικὴ ὥρα, νωρὶς ἢ 
καθυστερημένα, πάρωρα.

παρμάκι, τό = τὸ κάγκελο τοῦ μπαλκονιοῦ.

πάσπαλη, ἡ = ἡ λεπτὴ σκόνη τοῦ ἀλευριοῦ ποὺ αἰωρεῖται καὶ 
ἐπικάθεται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μύλου, κατὰ τὸ ἄλεσμα τοῦ 
καρποῦ, πασπάλι.

πάχνα, ἡ = ἡ πρωινὴ δροσιὰ ποὺ κάθεται στὰ φύλλα τῶν 
φυτῶν καὶ τῶν δένδρων, ἀσπρόπαχνα, τσάφι.

πιτουρίδα, ἡ = τὸ ψιλὸ χιόνι, ποὺ μοιάζει σὰν πίτουρο καὶ πέφτει 
μετὰ ἀπ’ τὸ κοκοσέλι (ἀδιαφανὲς σφαιρίδιο χιονιοῦ) καὶ 
προαναγγέλλει τὴ χιονόπτωση.

πλατέα, ἡ = πλατεῖα.

πραχνάδα, ἡ = τὸ ψιλὸ ψιλὸ ἄχυρο τοῦ σιταριοῦ μαζὶ μὲ τὴ 
σκόνη στ’ ἁλώνι, λεπτὴ νιφάδα χιονιοῦ, προύχνη, πράχνα, 
πραχνούδι, πραχνός.

ράζω = ἐμφανίζομαι ξαφνικά, ξεμυτίζω.

ρέντζι, τό = τὸ κουκουνάρι τοῦ ἐλατιοῦ, ρόμπολο.

ροβόχιονο, τό = βλέπε λέξη: κοκοσέλι.

ρουμάνι, τό = πυκνὸ δάσος, ὀρμάνι.

σαΐτα, ἡ = λειαμένο ξύλο τοῦ ἀργαλειοῦ, σὰν μικρὴ βάρκα, 
στενὸ στὶς ἄκρες, μὲ πάτο ἢ χωρὶς πάτο καὶ μὲ ἀτσάλινο 
ἄξονα (μασουρίστρα) στὴ σκαμμένη κοιλιά του, ὅπου 
τοποθετεῖται τὸ μασούρι μὲ τὸ ὑφάδι καὶ διευκολύνει 
τὸ πέρασμά του μέσ’ ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ στημονιοῦ, 
ἐπιταχύνοντας τὴν ὕφανση.

σιάχος, ὁ = βλέπε λέξη: ἀστρέχα.

σκαμαγγέλα, ἡ = ἡ τούφα τοῦ βαμπακιοῦ στὴ βαμπακιά, 
τουλούπα μαλλιοῦ, σκαμάγγι.

σκαπίνι, τό = μεγάλη νιφάδα χιονιοῦ.

σκυλοπόταμος, ὁ = ὑδρόβιο ζῷο, ἔχει σῶμα κυλινδρικό, 218
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χοντρὴ οὐρά, ποὺ χρησιμεύει στὸ νερὸ σὰν πηδάλιο, τὰ 
κοντὰ πόδια του φέρνουν κινητὲς μεμβράνες ἀνάμεσα 
στὰ δάκτυλα, τ’ αὐτιά του εἶναι μικρά, τὸ θαυμάσιο δέρμα 
του ἔχει κοντὸ τρίχωμα, γυαλιστερὸ καὶ πυκνό, ποτισμένο 
μὲ λίπος, πλαισιώνουν δὲ τὴ μύτη του δεξιὰ κι ἀριστερὰ 
πρὸς τὸ σαγόνι ἀκτινωτὲς τρίχες, ποταμόσκυλο, ἐνυδρίδα, 
ἰκτίδα ἡ παραποτάμια, βίδρα.

στίβα, ἡ = ὁμοειδῆ ἢ ἀνομοιοειδῆ ἀντικείμενα, τοποθετημένα 
μὲ ἢ χωρὶς εὐταξία, στιβανιά, ντούνα, σωρός.

σχοινολίταρο, τό = ἡ καθεμιὰ κλωστὴ στὸ μιτάρι τοῦ ἀργαλειοῦ.

τουλούπα, ἡ = μεγάλη τούφα ἀπὸ μαλλὶ ἢ βαμπάκι.

τουρλίδα, ἡ = χειμωνιάτικο κοπαδιάρικο πουλί, ἔχει ψηλὰ 
πόδια καὶ μακρὺ ράμφος, τὸ ἀνάστημά του εἶναι ψηλό, τὸ 
φτέρωμά του φαιόλευκο, πῆρε τ’ ὄνομά του ἀπ’ τὴ φωνή 
του, ποὺ λέει: τούρλι, τούρλι.

τρεμουλιάρα, ἡ = χειμωνιάτικο πουλί, ἔχει καστανόχρωμη 
ράχη καὶ φτερὰ σκοτεινά, ἡ οὐρά του εἶναι κόκκινη καὶ 
διαρκῶς τρεμουλιάζει, ἀπ’ ὅπου πῆρε τὸ ὄνομά του, 
κάνει συχνὰ καὶ μικρὰ πετάγματα, ἐνεδρεύοντας τὴ λεία 
του σὲ πασσάλους ἀνοικτῶν μερῶν καὶ σὲ πετρώδη 
ἐδάφη, ἡ ὀλιγοσύλλαβη, μελῳδικὴ λαλιά του ἀρχίζει μὲ 
θόρυβο, ποὺ μοιάζει μὲ σχίσιμο χαρτιοῦ, κοκκινόκωλος, 
κοκκινονούρα.

τρυποφράκτης, ὁ = μικροσκοπικὸ χειμωνιάτικο πουλί, 
ἔχει φτέρωμα καστανὸ μὲ κυματοειδεῖς ὠχρόφαιες 
βουλίτσες στὸ στῆθος καὶ στὴν κοιλιά, ἡ οὐρά του 
εἶναι πολὺ μικρὴ καὶ πάντοτε τὴν κρατᾷ ἀνασηκωμένη, 
τὸ πέταγμά του γρήγορο καὶ χαμηλό, ζεῖ κατὰ ζεύγη 
καὶ τρυπώνει σὲ φράχτες, βατιῶνες καὶ πετροσωρούς, 
ἐπειδὴ εἶναι τὸ μικρότερο πουλὶ στὰ πτερωτά, 
θεωρεῖται, κατ’ εὐφημισμό, ὁ βασιλιὰς τῶν πουλιῶν, 
τὸ λάλημά του ἀκούγεται ἠχηρὸ καὶ γλυκό, κάνοντας 
τρρ... τρρ..., γι’ αὐτὸ λέγεται καὶ τρίτσικας, ὀνομάζεται 
καὶ κάρζιακας, οἱ πτηνολόγοι τὸ ἀποκαλοῦν 
τρωγλοδύτη, ἐπειδὴ ζεῖ σὲ τρῶγλες καὶ σπηλιές, 
γνωστὸ εἶναι ἀκόμα καὶ ὡς τρυποκάρυδο.

τσικλιτάρα, ἡ = τσικλιτάρα ἢ ξυλοφαγάς, ὀνομάζεται 
ὁ δρυοκολάπτης, μικρότερο ἀπ’ τὸ σπουργίτι, 
ὡραιότατο πτηνό, ἔχει πολύχρωμο φτέρωμα, τὸ 
στῆθός του εἶναι ἄσπρο ὣς τὰ πόδια, πίσω ἀπ’ 
τὰ πόδια εἶναι κεραμιδί, τὰ φτερά του στὰ πλάγια 
παρουσιάζουν μαῦρο συνεχὲς χρῶμα κι ἀπ’ τὴ μέση 

τους καὶ πίσω εἶναι διάστικα ἀπὸ ἄσπρες κουκίδες, στὸ 
κέντρο ἡ ράχη του ἔχει μεγάλο ἄσπρο κομμάτι, καθὼς 
καὶ στὸν αὐχένα, τὸ κρανίο του ἐπάνω εἶναι μαῦρο, 
ἀσπράδι ἁπλώνεται ἀπ’ τὸ μάτι μέχρι πίσω στὸ κρανίο, 
μιὰ ταινία μαύρη ξεκινᾷ ἀπ’ τὸ αὐτί, κάνει ἡμικύκλιο, 
κατευθύνεται ὣς τὴ ρίζα τοῦ ράμφους τὸ ἕνα σκέλος 
καὶ τὸ ἄλλο σκέλος περνᾷ ἀπ’ τὸν λαιμὸ πίσω καὶ 
κατεβαίνει στὸ στῆθος. Τὸ ράμφος του εἶναι ἰσχυρό, ἡ 
γλῶσσα του κολλώδης καὶ σκωληκόμορφη, μὲ ἄκρη 
κερατινοποιημένη, ἔχει 2 δάκτυλα γυρισμένα πίσω καὶ 
τ’ ἄλλα πρὸς τὰ μπρός, ἐξοπλισμένα μὲ δυνατὰ νύχια.  
Ἀναρριχιέται μ’ εὐκολία στοὺς κορμοὺς τῶν δένδρων, 
τῶν ὁποίων τρυπᾷ τὴ φλούδα καὶ βρίσκει ἔντομα καὶ 
σκουλήκια. Κατασκευάζει τὴ φωλιά του σκαλίζοντας 
τὸ ξύλο τῶν δένδρων.

ὑφάδι, τό = τὸ τυλιγμένο στὴ μασουρίστρα νῆμα, ποὺ 
τοποθετεῖται στὴ σαΐτα καὶ πλέκεται λοξὰ στὸ στημόνι 
καὶ σχηματίζει τὸ ὕφασμα, κρόκη.

φάσσα, ἡ = χειμωνιάτικο πουλί, κοπαδιάρικο, μεγαλύτερο 
ἀπ’ τὸ ἀγριοπερίστερο, ἔχει πόδια κοντά, εἶναι 
σταχτιὰ σκοῦρα, μὲ χρύσωμα στὸ φτέρωμά του καὶ 
μὲ κύκλο στὸ λαιμὸ ἀπὸ λευκά, μαῦρα καὶ χρυσᾶ 
στίγματα (περιστερὰ ἡ λευκαύχην), εἶναι καχύποπτη, 
δειλή, τρέφεται μὲ βελανίδια κι ἔχει τρυφερὸ κρέας, 
περιστερὰ ἡ πέλεια, φλάξ.

χάβος, ὁ = μεγάλος γκρεμός.

χαγιάτι, τό = μπαλκόνι, ἐξωτερικὸ ὑπόστεγο, ἰσόγειο 
σπιτιοῦ.

χιονάδα, ἡ = τὸ πουλὶ ὁ σπίνος, ποὺ συγγενεύει μὲ τὸ 
σπουργίτι, τὸ χρῶμά του εἶναι κοκκινοπράσινο μὲ 
ἄσπρες ταινίες στὰ φτερά, ἔχει ράμφος κοντὸ καὶ 
δυνατό, ζεῖ στὰ δάση καὶ στοὺς κατοικημένους 
χώρους, ὁ ἐρχομός του τὸ φθινόπωρο καὶ ἡ σύντομη 
λαλιά του: τσιόν, τσιόν, προαναγγέλλει τὸν χειμῶνα, 
ἔχει κι ἄλλη φωνή, μακρόσυρτη καὶ μελῳδική, τσιόνι, 
βλαχότσιονο, χιονιστάρι, χειμωνιάτης, δροσίτης.

χιονόνευρο, τό = μεγάλη κόχη χιονιοῦ σὲ πλαγιὰ βουνοῦ, 
ποὺ σχηματίζεται μὲ τὸ φύσημα τοῦ ἀγέρα.

χιονοντορός, ὁ = ἴχνη ἀνθρώπου ἢ ζῴου στὸ χωματόδρομο 
ἢ στὸ χιόνι, τορός, συρμή.
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Ἦταν ἡ ὥρα ποὺ μὲ ζωηρὸ τὸ ἐνδιαφέρον, 
ἀλλὰ καὶ φανερὴ τὴν ἀγωνία στὴν παρέα 
τοῦ Φιλικοῦ μας Κύκλου, συζητούσαμε γιὰ 

τὰ δυσάρεστα ποὺ ταλανίζουν τὸν τόπο, ἀλλὰ καὶ 
ὅλους μας.  Ἐρωτήματα ὅπως: «Θὰ μπορέσουμε νὰ 
φυλάξουμε ὅ,τι ἀκριβὸ καὶ πολύτιμο ἔχουμε, ἢ θὰ 
τὰ χάσουμε ὅλα;», «Τοὺς θησαυροὺς τῆς βαριᾶς 
κληρονομιᾶς μας ποιὰ χέρια θὰ μπορέσουν νὰ 
τοὺς προστατέψουν;», «Ποιὰ χέρια εἶναι ἱκανὰ νὰ 
διαφυλάξουν τὶς αἰώνιες ἀξίες;», ἔπεφταν καυτὰ καὶ 
βαριὰ τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἀνάμεσά μας, κάνοντας 
τὸν προβληματισμό μας ὅλο καὶ μεγαλύτερο.

Σιγὰ καὶ ἀθόρυβα κάποια στιγμή, ἄνοιξε ἡ πόρτα 
τοῦ χώρου μας, καὶ μιὰ σκιὰ ἤρεμη γλίστρησε καὶ 
πέρασε ἀνάμεσά μας, ἡ κυρία Τασία, καὶ κάθισε στὴ 
θέση της.  Ἄνοιξε τὴ μικρὴ σακουλίτσα ποὺ κρα-
τοῦσε στὰ χέρια της καὶ ἔβγαλε ἕνα κομμάτι ἄρτου.  
Ἦταν ἡ μέρα τοῦ  Ἁγίου Νικολάου, καὶ ἐκείνη, ἀφοῦ  
λειτουργήθηκε στὸν  Ἅγιο Νικόλαο, ἐπέστρεφε στὴ 
συνάντησή μας.

Μικρὰ μικρὰ κομμάτια, σὰν ἀντίδωρο, ἄρχισε 
μὲ τὰ χέρια της νὰ κόβει τὸν ἄρτο, γιὰ νὰ φτάσει γιὰ 
ὅλες, καὶ νὰ μᾶς τὸν μοιράζει.  Ὅμως μαζὶ μ’ αὐτὸν 
φαίνεται πὼς ἡ κυρία Τασία μοίραζε καὶ κάτι ἄλλο· 
κάτι ἀκόμη ποὺ ἀόρατα ἐκείνη τὴ στιγμὴ νιώσαμε νὰ 
μᾶς ἀγγίζει τὴν ψυχὴ καὶ νὰ τὴν παρηγορεῖ. Νἆταν 
ἆραγε ἡ χάρη τοῦ ἑορτάζοντος  Ἁγίου ποὺ κουβα-
λοῦσε μαζί της;

Μιὰ μικρὴ διακοπὴ καὶ μιὰ ἀνάσα λές, ἀπ’ ὅσα 
ἀσφυκτικὰ μᾶς ἀπασχολοῦσαν, κι ὕστερα, ναί· τὸ 
προσέξαμε ὅλες· μιὰ ἀλλαγή· μιὰ μικρὴ ἀλλαγή· 
μιὰ ἐλαφρὰ πνοὴ αἰσιοδοξίας καὶ ἐλπίδας φύσηξε 
ἀνάμεσά μας.  Ἔτσι ἁπλᾶ, καθὼς τὰ χέρια τῆς κυρίας 
Τασίας μοίραζαν γύρω γύρω τὰ μικρὰ κομματάκια 
τοῦ ἄρτου καὶ τῆς ἐλπίδας.

Ἡ σκέψη ξαφνικὰ καὶ γρήγορα πέταξε στὸ πα-
ρελθόν· πῆγε παντοῦ· γιὰ νὰ σταματήσει στὸ χθὲς 
καὶ στοὺς ἀγῶνες τοὺς μεγάλους καὶ τὶς δοκιμασίες 
τῆς πατρίδας μας. Τότε ποὺ ἡ μεγάλη πίστη μας στὸν 
Θεὸ ἔφερνε τὴ μία μετὰ τὴν ἄλλη τὶς μεγάλες νίκες 
μετὰ ἀπὸ κάθε κρίση.

Σὲ λίγο, στὸ ἐρώτημα ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ἀπα-
ντηθεῖ, «Ποιὰ χέρια θὰ φυλάξουν ὅ,τι ἀκριβὸ καὶ 
πολύτιμο ἔχουμε;», αὐθόρμητα λές, κάποια ἐλπι-
δοφόρα μηνύματα ἄρχισαν νὰ φτάνουν στὴ σκέψη.

Μὰ ποιὰ ἄλλα; τὰ χέρια τῆς  Ἑλληνίδας γυναίκας· 
τῆς  Ἑλληνίδας Μάννας. Τὰ δυό της χέρια· τὰ χέρια 
ποὺ τῆς τά ’δωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ πλάθει τὴ ζωὴ ὅπως  
Ἐκεῖνος ἔπλασε τὴ δική μας μέσα στὰ δικά Του χέρια. 

Τὰ χέρια ποὺ τὰ εὐλόγησε ὁ Θεός, γιὰ νὰ δημιουρ-
γοῦν.  Ἐκεῖνα τὰ χέρια ποὺ μόνο γνωρίζουν πῶς νὰ 
κτίσουν τὴν εὐτυχία τοῦ σπιτιοῦ, τῆς οἰκογένειας, 
τῆς κοινωνίας.

Αὐτὰ τὰ χέρια τῆς ὑπομονῆς· τὰ χέρια καὶ τὰ δά-
κτυλα ποὺ ξέρουν νὰ κεντοῦν καὶ νὰ πλέκουν· νὰ 
ἀνάβουν φωτιὰ καὶ νὰ ζυμώνουν.

Τὰ χέρια τῆς λατρείας, ποὺ ξέρουν νὰ ἑτοιμάζουν 
τὴ λειτουργιὰ γιὰ τὴν προσκομιδὴ τὴν ἅγια· νὰ ἀνά-
βουν τὸ καντῆλι στὸ εἰκόνισμα· νὰ καῖνε τὸ λιβάνι 
στὸ λιβανιστῆρι.

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

Τέλος, τὰ χέρια τῆς ἱκεσίας, ποὺ ξέρουν νὰ ὑψώ-
νονται στὸν Οὐρανὸ καὶ νὰ παίρνουν ἀπὸ κεῖ τὴ 
δύναμή τους.

Τὰ χέρια αὐτά, τὰ χέρια τῆς  Ἑλληνίδας γυναί-
κας, τῆς  Ἑλληνίδας Μάννας, εἶναι ποὺ μποροῦν νὰ 
κρατήσουν καὶ νὰ συγκρατήσουν γερὰ τὰ θεμέλια 
τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς πατρίδας.  Ἂς ἀλλάζουν οἱ 
καιροὶ καὶ οἱ ἐποχές· ἂς ἀλλάζουν οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ 
καταστάσεις. Μὲ τέτοια χέρια δυνατά, οἰκοδομήματα 
αἰώνων δὲν πέφτουν.

Ἀλήθεια,  Ἑλληνίδα Μάννα,  Ἑλληνίδα γυναίκα, 
στὰ δυό σου χέρια μέσα βρίσκεται τὸ μέλλον τῶν 
παιδιῶν, τῆς οἰκογένειας, τῆς πατρίδας μας. Τὸ ἔχεις 
συνειδητοποιήσει;

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Καὶ τώρα τί; 
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Τὸ συναρπαστικὸ ταξίδι  
τῆς ζωῆς

Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρὸ ἦταν δυὸ ἀδελφά-
κια, ἡ Μαρουλιὼ κι ὁ Νικόλας. Ζοῦσαν 
σ’ ἕνα μικρὸ χωριὸ στὴν πλαγιὰ ἑνὸς λό-

φου.  Ἀπέναντί τους εἶχαν τὴ θάλασσα, ἀπέραντο 
γαλάζιο ἀτλάζι ποὺ ἕνωνε μὲ τὸ μπλὲ τοῦ οὐρανοῦ.

Τὸ βράδυ οἱ βαρκοῦλες ἄναβαν τὰ πυροφάνια 
τους καὶ ἦταν σὰν νὰ κολυμποῦσαν πολλὰ μικρὰ 
καντηλάκια.

Στὴν ἀκρογιαλιὰ ἔσκαγε τὸ κυματάκι ἀνάμε-
σα στὰ χρωματιστὰ βότσαλα καὶ ἔμοιαζε σὰν τὶς 
δαντέλες ποὺ ἔπλεκαν μὲ τὰ βελονάκια τους οἱ 
γιαγιάδες τοῦ χωριοῦ μπροστὰ στὶς ἀσβεστωμένες 
αὐλὲς τῶν σπιτιῶν οτυς.

Πίσω τους εἶχαν τὸν λόφο μὲ τὰ δέντρα, κισ-
σούς, θάμνους καὶ ἄλλα πολλά.

Στὴ μέση τὸ χωριὸ μὲ τὰ ἄσπρα σπιτάκια καὶ τὶς 
αὐλὲς μὲ τὰ λουλούδια.

Μιὰ μέρα οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν ἔλειπαν στὰ 
κτήματά τους, καὶ τὰ παιδιὰ ἦταν μόνα τους.  Ἔτσι, 
ἀποφάσισαν νὰ ἀνεβοῦν στὴν πλαγιὰ τοῦ λόφου, 
γιὰ νὰ δοῦν τὴ θάλασσα ἀπὸ ψηλά.

Πραγματικά, ἀνέβηκαν ἀρκετὰ ψηλά, κάθισαν σ’ 
ἕνα βραχάκι καὶ κοίταζαν τὴν ἀπέραντη θάλασσα, 
τὴν ἀκρογιαλιὰ καὶ μετὰ τὸ χωριὸ καὶ τοὺς κάμπους 
δίπλα στὸ χωριό.

Μαγεύτηκαν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ 
τοπίου.

– Κοίτα, Νικόλα, εἶπε ἡ Μαρουλιώ, τί ὀμορφιὰ 
ἁπλώνεται μπροστά μας.

–  Ἔχεις δίκιο, Μαρουλιώ, εἶναι μιὰ σπάνια 
εἰκόνα, ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὸ χέρι ἑνὸς μοναδικοῦ 
ζωγράφου.

–  Ἐγὼ λέω, Νικόλα, νὰ ζωγραφίσουμε κι ἐμεῖς 
αὐτὲς τὶς ὑπέροχες εἰκόνες τοῦ τόπου μας καὶ νὰ τὶς 
ἔχουμε γιὰ ἀργότερα, ὅταν περάσουν τὰ χρόνια.

– Γιατί, Μαρουλιώ, ὅταν περάσουν τὰ χρόνια, 
θὰ εἶναι ἀλλιῶς ὁ τόπος μας;

– Νομίζω ναί, Νικόλα, γιατὶ μπορεῖ νἄρθει 
καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι νὰ θέλουν νὰ τὰ ἀλλά-
ξουν καὶ νὰ τὰ κάνουν διαφορετικά.

– Ναί, Μαρουλιώ, συμφωνῶ μαζί σου, νὰ ζω-
γραφίσουμε ὅλες τὶς ὡραῖες εἰκόνες τοῦ χωριοῦ 
μας, νὰ τὶς βάλουμε σ’ ἕνα μεγάλο κουτὶ καὶ νὰ τὶς 
φυλάξουμε στὴν ἀποθήκη.

– Καλὰ τὰ λές, ἀλλὰ ἐδῶ στὸ χωριὸ δὲν ἔχουμε 
κατάλληλα χρώματα, πινέλα καὶ καμβάδες, γιὰ νὰ 
ζωγραφίσουμε, καὶ τὰ τοπία εἶναι πολλά.

–  Ἔχεις δίκιο, εἶπε στενοχωρημένος ὁ Νικόλας, 
κι ὕστερα, γιὰ νὰ τὰ πάρουμε ὅλα αὐτά, χρειαζό-
μαστε πολλὰ χρήματα, κι ἐμεῖς δὲν ἔχουμε.

Σκέφτηκαν, σκέφτηκαν τὰ παιδιὰ νὰ βροῦν ἕναν 
τρόπο νὰ ζωγραφίσουν τὰ τοπία τοῦ χωριοῦ τους.

Ξαφνικά, πετάγεται ἡ Μαρουλιὼ καὶ λέει.
– Τὸ βρῆκα! μποροῦμε ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ ζωγρα-

φίσουμε χωρὶς καθόλου χρήματα, χωρὶς χρώματα, 
χωρὶς πινέλα καὶ καμβάδες.

–  Ἀνόητη εἶσαι; λέει ὁ Νικόλας. Πῶς γίνεται 
αὐτό;

– Λοιπόν, μέσα στὸ μυαλό μας ἔχουμε ἕνα ὁλό-
κληρο ἐργαστήριο μὲ πολλοὺς ἄγραφους, λευκοὺς 
καμβάδες, ποὺ περιμένουν νὰ τυπώσουν εἰκόνες 
καὶ νὰ τὶς ἀποθηκεύσουν στὶς τεράστιες ἀποθῆκες 
τοῦ μυαλοῦ μας.

– Τρελάθηκες, Μαρουλιώ, μ’ αὐτὰ ποὺ λές; 
– Κοίταξε, Νικόλα, εἶναι ἁπλό. Τὰ μάτια μας θὰ 

κοιτάζουν τὴν εἰκόνα ἀπέναντί μας πολὺ προσε-
κτικὰ καὶ θὰ τὴν τυπώνουν στὸν καμβά. Αὐτὸ θὰ 
μπαίνει στὴν ἀποθήκη τοῦ μυαλοῦ. Καὶ νὰ ξέρεις 
ὅτι τὸ μυαλὸ φυλάει πολὺ καλὰ ὅ,τι τοῦ βάζεις 
μέσα.

– Καλά, Μαρουλιώ, ἂς δοκιμάσουμε.
Πραγματικά, τὰ παιδιά, καὶ μὲ τὴν καθοδήγηση 

κυρίως τῆς Μαρουλιῶς, ἄρχισαν νὰ τυπώνουν 
εἰκόνες καὶ νὰ γεμίζουν τοὺς ἄγραφους καμβάδες 
τοῦ μυαλοῦ τους.

Εἰκόνες τῆς γαλάζιας θάλασσας καὶ τοῦ οὐρα-
νοῦ, καραβάκια μὲ ἄσπρα πανιὰ μὲ γλάρους καὶ 
θαλασσοπούλια.

Εἰκόνες τῆς ἀκρογιαλιᾶς, μὲ τὸ κυματάκι νὰ γλεί-
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φει τὴν ἀμμουδιὰ μὲ τὰ βότσαλα καὶ τὰ κοχύλια, 
ποὺ ἔμοιαζαν σὰν μικρὲς βεντάλιες, γιαλιστερὲς 
ἀχιβάδες, σαλιγκαράκια καὶ στρουμπίλια, ξύλα 
μὲ παράξενα σχήματα ἀσπρισμένα ἀπὸ τὸ ἁλμυρὸ 
νερό.

Ἄμμος, ἄμμος ψιλή, ποὺ μ’ αὐτὴν ἔχτιζαν πύρ-
γους, ἄνοιγαν πηγαδάκια, ἔφτιαχναν παγίδες, ποὺ 
ἔπεφταν μέσα σ’ αὐτὲς καὶ γελοῦσαν καὶ χαίρονταν 
κάτω ἀπ’ τὸν καυτὸ ἥλιο.

Νά! τὸ χωριὸ μὲ τὰ δρομάκια, τὰ ἄσπρα σπίτια 
μὲ τὶς αὐλές, τὶς γλάστρες καὶ τὶς περικοκλάδες νὰ 
σκαρφαλώνουν στοὺς φράχτες καὶ στὶς πέργκολες.

Στὴν πίσω αὐλὴ τὰ περιβολάκια μὲ τὰ παντὸς 
εἴδους λαχανικά, φασολάκια πάνω στὰ καλάμια, 
ντομάτες κόκκινες, πράσινες πιπεριές, κολοκυθά-
κια. Δέντρα φορτωμένα μὲ διάφορα φροῦτα ὥριμα 
καὶ γλυκά.

Δίπλα κελαριστὰ μικρὰ ποταμάκια καὶ ρυάκια 
φέρνουν κρύσταλλο τὸ νερὸ ἀπὸ τὴν πηγὴ στὰ 
περιβόλια καὶ στοὺς ἀνθισμένους κήπους.

Καὶ πιὸ ψηλὰ ὁ λόφος μὲ πεῦκα, βελανιδιές, 
ἀγριελιές, κουμαριὲς καὶ ἀγριολούλουδα. Μὲ 
παντὸς εἴδους πουλιά, νὰ τιτιβίζουνε, νὰ πετᾶνε 
ξαφνικὰ μέσα ἀπὸ τὶς φυλλωσιὲς καὶ νὰ τρομάζουν 
τὰ παιδιά.

Εἰκόνες, εἰκόνες πολλὲς καὶ ὄμορφες γέμισε ἡ 
πινακοθήκη τοῦ μυαλοῦ τῶν παιδιῶν.  Ὅλα αὐτὰ 
ἦταν ἡ καθημερινή τους ζωή.

Πέρασαν τὰ χρόνια, τὰ παιδιὰ μεγάλωσαν, πα-
ντρεύτηκαν, ἀπέκτησαν δικά τους παιδιά, ἡ ζωὴ 
ἄλλαξε. Οἱ ἄνθρωποι ζητοῦσαν ὅλο καὶ κάτι δι-
αφορετικό. 

Ἄρχισαν νὰ μὴν τοὺς ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ εἶχαν 
καὶ νὰ θέλουν κάτι πιὸ σύγχρονο κι ἐμπορικό. Κι 
ἔτσι χάλασαν τὶς ἀκρογιαλιὲς κι ἔχτισαν μεγάλα κτή-
ρια, ἔκοψαν δέντρα κι ἄνοιξαν μεγάλους δρόμους.

Κόσμος πολὺς ἐρχόταν στὶς ἀμμουδιές. Τὰ θα-
λασσοπούλια φοβήθηκαν κι ἔφυγαν. 

Τὰ σπίτια τώρα ἦταν μεγάλα καὶ δὲν εἶχαν πε-
ριβολάκια μὲ ζαρζαβατικὰ καὶ πολλὰ λουλούδια.

Ἄλλαξε ὁ τόπος, ἔγινε ἀγνώριστος.
Ἡ Μαρουλιὼ καὶ ὁ Νικόλας, τώρα μεγάλοι 

ἄνθρωποι μὲ παιδιὰ καὶ ἐγγόνια, ἦταν ὁ παπποῦς 
ὁ Νικόλας καὶ ἡ γιαγιὰ ἡ Μαρουλιώ.

Μιὰ μέρα συναντήθηκαν στὸ κτῆμα ποὺ εἶχαν 
πάει νὰ μαζέψουν ἐλιές. Τὸ μεσημέρι τὰ δύο 
ἀδέλφια κάθισαν κάτω ἀπὸ μιὰ ἐλιὰ νὰ φᾶνε τὸ 
προσφάγι τους. Συζητώντας γιὰ τὴ σημερινὴ κα-
τάσταση, δὲν ἦταν καθόλου εὐχαριστημένοι μὲ 
τὴν ἐξέλιξη ποὺ εἶχαν τὰ πράγματα στὸ χωριό. Οἱ 
μεγάλες ἀλλαγὲς ποὺ ἔγιναν τοὺς ἔκαναν νὰ νιώ-
θουν ὅτι εἶναι ξένοι στὸν τόπο τους.

– Μαρουλιώ, εἶπε ὁ Νικόλας, θυμᾶσαι τότε 

ποὺ ἤμασταν μικροὶ καὶ γεμίσαμε τὴν ἀποθήκη 
τοῦ μυαλοῦ μας μὲ τὶς ὡραῖες εἰκόνες τοῦ χωριοῦ, 
ὅπως ἤτανε τότε;  Ἐγώ, κάθε φορὰ ποὺ εἶμαι στε-
νοχωρημένος γιὰ τὶς μεγάλες ἀλλαγὲς ποὺ ἔχουν 
γίνει, γυρίζω τὸν νοῦ μου πίσω, πάω στὴν ἀποθήκη 
τοῦ μυαλοῦ μου –θυμᾶσαι, Μαρουλιώ;–καὶ βγάζω 
εἰκόνες, εἰκόνες παλιές, ἀγαπημένες, εἰκόνες ποὺ 
δὲν θαμπώνουν ποτέ, γιατὶ τὰ μάτια μας, τότε ποὺ 
τὶς φωτογράφισαν, ἦταν καθαρά, νεανικά, ἀθῶα. 
Τώρα, Μαρουλιώ, αὐτὰ ποὺ ἔγιναν δὲν μᾶς ἀρέ-
σουν, ἀλλὰ εὐτυχῶς μαζὶ μὲ μᾶς γέρασαν καὶ τὰ 
μάτια μας, λίγο θάμπωσαν καὶ δὲν βλέπουν πολὺ 
καλὰ αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσουν.

–  Ἔχεις ἀπόλυτο δίκιο, Νικόλα, ἐμᾶς ὅμως δὲν 
μᾶς νοιάζει.  Ἔχουμε τὶς ἀποθῆκές μας γεμᾶτες μὲ 
πολὺ ὑλικό, μὲ πολλὰ ἀποθέματα, ποὺ θὰ μᾶς 
τροφοδοτοῦνε μὲ δύναμη καὶ ἀγάπη γιὰ τὴ ζωή.

– Πὼ πώ, Μαρουλιώ, πόσα πράγματα μᾶς δίδα-
ξε ἡ ζωή! Τότε ποὺ ἐμεῖς ἤμασταν μικροί, ὁ κόσμος 
ἦταν ἀλλιῶς, ζητούσαμε λίγα κι εἴχαμε πολλά. 
Τώρα ὁ κόσμος ἀπέκτησε πολλὰ ἀγαθά –διάλεξε 
καὶ πάρε– κι ὁ κόσμος ἔγινε ἄπληστος. Θυμᾶσαι, 
Μαρουλιώ, ποὺ ὁ δάσκαλός μας, ὁ κύριος Κοσμᾶς, 
μᾶς ἔλεγε πολὺ συχνά «Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ»;  
Ἤξερε τί ἔλεγε...

– Τώρα γιὰ μᾶς πέρασαν τὰ χρόνια, Νικόλα, 
εἶπε ἡ Μαρουλιὼ κρατώντας τὸ χέρι τοῦ ἀδελφοῦ 
της.  Ἐγὼ εἶμαι πολὺ εὐχαριστημένη ἀπὸ τὴ ζωὴ 
ποὺ ἔζησα, μὲ λίγα καὶ πολλά, μὲ χαρὲς καὶ λύπες. 
Τώρα στὴ δύση τῆς ζωῆς μου, ὅταν θὰ ἔλθει τὸ 
πλήρωμα τοῦ χρόνου, θ’ ἀνοίξει ἡ γῆ τὴν ἀγκαλιά 
της καὶ θὰ μὲ δεχθεῖ σὰν καλὴ μαννούλα. Θὰ μὲ 
σκεπάσει στοργικὰ μὲ τὸ χωμάτινο πάπλωμά της 
καὶ θὰ μοῦ πεῖ: «Κοιμήσου, κόρη μου, κοιμήσου, 
μέχρι νἄρθει ὁ  Ἥλιος ὁ  Ἡλιάτορας, ὁ  Ἥλιος τῆς Δι-
καιοσύνης, νὰ σὲ ξυπνήσει καὶ νὰ σὲ βγάλει σ’ ἕναν 
ἄλλο κόσμο, σ’ ἕναν κόσμο ποὺ δὲν περιγράφεται, 
ποὺ μάτι ἀνθρώπου δὲν εἶδε, αὐτὶ ἀνθρώπου δὲν 
ἄκουσε.  Ἐκεῖ ποὺ τὸ Φῶς δὲν βασιλεύει ποτέ, ποὺ 
τὸ Φῶς εἶναι ἀνέσπερο, λαμπερό, αἰώνιο».

–  Ἄχ, ἀδελφούλα μου, τί ὡραῖα εἶναι ὅλα αὐτὰ 
ποὺ μοῦ εἶπες. Τί παρήγορα κι ἀληθινά. 

Μαρουλιώ, εἶναι συναρπαστικὸ τὸ ταξίδι τῆς 
ζωῆς, δρόμος μακρύς, πότε ἴσιος καὶ πότε κακο-
τράχαλος, ἀνήφορος, κατήφορος, ἀγῶνες, νίκες 
καὶ ἧττες, γέλιο καὶ κλάμα.

Τὰ δύο ἀδέλφια, μὲ τὶς καρδιές τους γεμᾶτες 
ἐλπίδα ὅτι θὰ συναντηθοῦν σ’ αὐτὸν τὸν ὑπέροχο 
τόπο πῆραν τὰ καλάθια τους γεμᾶτα ἐλιὲς καὶ γύρι-
σαν στὰ σπίτια τους νὰ συνεχίσουν τὴν ὑπόλοιπη 
ζωή τους.

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑ-ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ
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Τὸ κουδούνι στὸ σχο-
λεῖο χτύπησε γιὰ διά-
λειμμα, καὶ οἱ μαθητὲς 

βγῆκαν ἀνακουφισμένοι 
ἀπὸ τὴν πόρτα τῆς αἴθου-
σας, τρέχοντας πρὸς τὸ προ-
αύλιο. Παρὰ τὶς συστάσεις 
τοῦ καθηγητῆ τους γιὰ προ-
σοχή, πρὸς ἀποφυγὴ ἀτυ-
χημάτων στὶς σκάλες, αὐτοὶ 
ὁρμοῦν, γιὰ νὰ προλάβουν 
τή... μπασκέτα ποὺ θέλουν, 
τὸ φιλὲ τοῦ βόλεϊ, νὰ προ-
λάβουν νὰ βροῦν μπάλες, 
ἢ ἄλλοι γιὰ ν’ ἀπολαύσουν 
τὸ κολατσιό τους. Οἱ καθηγητὲς ὅμως συνεχίζουν νὰ προσφέρουν 

καὶ στὸ διάλειμμα, παίρνοντας τὴ θέση τους γιὰ 
ἐφημερία.  Ἄλλος ἐπιβλέπει τὴν αὐλή, ἄλλος τοὺς 
ὀρόφους, ἄλλος τὴν εἴσοδο τοῦ σχολείου. Μιὰ 
συνεχὴς παρουσία.

Ἡ θέση μου στὴν ἐφημερία εἶναι στὸ μπαλκόνι 
τοῦ β΄ ὀρόφου.  Ἀφοῦ οἱ αἴθουσες ἀδειάσουν ἀπὸ 
μαθητές, κλειδώνονται, καὶ μετὰ ἡ ματιά μου κατευ-
θύνεται πρὸς τὸ προαύλιο. Φωνές, ζωή, κίνηση... 
Κάποια παιδιὰ ὅμως προτιμοῦν νὰ ἐπαναλάβουν 
ἕνα δύσκολο μάθημα ἢ νὰ κάθονται νὰ συζητοῦν 
μὲ τὴν παρέα τους στὰ παγκάκια.

Μοῦ ἀρέσει ἡ ζωὴ τοῦ σχολείου.  Ἡ ἐπαφὴ 
μὲ τὰ παιδιὰ εἶναι πολὺ ὄμορφη. Μᾶς κάνει νὰ 
ξεχνᾶμε προβλήματα, δυσκολίες, καὶ ἔτσι ζοῦμε 
μαζὶ μὲ τοὺς μαθητές μας τὴ δική τους ζωή.

Μιὰ Δευτέρα πρωῒ λοιπόν, κάνοντας τὴν ἐφη-
μερία μου, μιὰ 13χρονη μαθήτρια δὲν εἶχε κατέβει 
ἀκόμα στὸ προαύλιο. Προβληματισμένη, σκεπτική, 
ἔδειχνε ὅτι ἤθελε λίγο νὰ μιλήσει σὲ κάποιον.

Τὴν κοίταξα, τῆς χαμογέλασα.  Ἦταν ἕνα ὄμορ-
φο καὶ συμπαθητικὸ κορίτσι καὶ πολὺ καλὴ μα-
θήτρια.

«Τί ἔγινε, Σιμέλα; Δὲν θὰ παίξεις στὸ προαύλιο; 
τώρα ἰδιαίτερα, ποὺ ὁ καιρὸς εἶναι καλός;».

Μὲ κοίταξε καὶ δὲν ἀπάντησε...  Ἄλλο τὴν ἀπα-
σχολοῦσε...

«Μεγαλώνει τὸ παιδὶ  
κάποιας ἄλλης...»

K

K
«Ξέρετε, κυρία», συνέχισε, «δὲν μὲ 
ἐνοχλεῖ τόσο ποὺ χώρισαν οἱ γονεῖς 
μου, ἀλλὰ τὸ ὅτι ὁ πατέρας μου με-
γαλώνει τὸ παιδὶ κάποιας ἄλλης...».

Ἦταν εἰλικρινής, ἀληθινὴ  
καὶ αὐθόρμητη.

Παίρνοντας λίγο τὴ ματιά μου ἀπὸ 
τὴν κίνηση στὸ προαύλιο τοῦ σχο-

λείου, τὴν κοίταξα. Προσπάθησα νὰ 
τὴν καταλάβω. Γιὰ δευτερόλεπτα 

ἔβαλα τὸν ἑαυτό μου στὴ θέση της. 
Δὲν θὰ μποροῦσα νὰ τὸ ἀντέξω. 

Εἶχε δίκιο, ἀπόλυτο δίκιο.  Ἀποχαι-
ρετοῦσε αὐτὴ τὸν μπαμπά της, καὶ 

αὐτὸς πήγαινε σ’ ἕνα ἄλλο σπίτι, γιὰ 
νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ἕνα ἄλλο παιδί, νὰ 

τὸ φροντίσει, νὰ τὸ προστατέψει.
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«Πῶς τὰ πέρασες τὸ Σαββατοκύριακο; Ξεκου-
ράστηκες;».

Πολὺ συχνὰ στοὺς μαθητὲς ἀρέσει νὰ διη-
γοῦνται ποῦ πῆγαν τὸ Σαββατοκύριακο, τί ἀγό-
ρασαν, ποιὸς ἦρθε στὸ σπίτι, τί τοὺς ὑποσχέθη-
καν οἱ γονεῖς τους, ποιὸς ἀρρώστησε... Διάφορα 
πράγματα, ποὺ εἶναι γι’ αὐτοὺς πολὺ σημαντικά.

«Ναί, πέρασα πολὺ ὡραῖα τὸ Σαββατοκύριακο. 

Πῆγα μὲ τὸν πατέρα μου στὸ  Ἀττικὸ πάρκο.  Ἦταν 
καταπληκτικά».

« Ἄ! πραγματικὰ εἶναι πολὺ ἐντυπωσιακὸς 
χῶρος».

« Ἀλλὰ μετά, ἀφοῦ τελείωσε ἡ ἐπίσκεψή μας, 
ὁ μπαμπάς μου μὲ ἄφησε στὸ σπίτι μου καὶ πῆγε 
στὸ δικό του...».

Εἶχα πληροφορηθεῖ ὅτι ἡ συγκεκριμένη μαθή-
τρια προσπαθοῦσε νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πρόβλημα 
τοῦ χωρισμοῦ τῶν γονιῶν της. Μοῦ εἶχε πεῖ μι-
σόλογα καὶ ἡ ἴδια. Στὴν παράδοση τῶν ἐλέγχων 
ἔρχονταν μόνο ἡ μαμὰ ἢ μόνο ὁ μπαμπάς της.

«Ξέρετε, κυρία», συνέχισε, «δὲν μὲ ἐνοχλεῖ τόσο 
ποὺ χώρισαν οἱ γονεῖς μου, ἀλλὰ τὸ ὅτι ὁ πατέρας 
μου μεγαλώνει τὸ παιδὶ κάποιας ἄλλης...».

Ἦταν εἰλικρινής, ἀληθινὴ καὶ αὐθόρμητη.
Παίρνοντας λίγο τὴ ματιά μου ἀπὸ τὴν κίνηση 

στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου, τὴν κοίταξα. Προσπά-
θησα νὰ τὴν καταλάβω. Γιὰ δευτερόλεπτα ἔβαλα 
τὸν ἑαυτό μου στὴ θέση της. Δὲν θὰ μποροῦσα 
νὰ τὸ ἀντέξω. 

Εἶχε δίκιο, ἀπόλυτο δίκιο.  Ἀποχαιρετοῦσε αὐτὴ 
τὸν μπαμπά της, καὶ αὐτὸς πήγαινε σ’ ἕνα ἄλλο 
σπίτι, γιὰ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ἕνα ἄλλο παιδί, νὰ τὸ 
φροντίσει, νὰ τὸ προστατέψει.

Ναί, αὐτὸ συμβαίνει ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ τὰ τε-
λευταῖα χρόνια. Τὸ βλέπουμε καὶ σὲ σήριαλ στὴν 
TV.  Ὅλα παρουσιάζονται μὲ ἕναν τρόπο καταπλη-
κτικό. 

Ἔτσι τὸ σκέφτοναι κάποια ζευγάρια, καὶ δὲν ὑπο-
λογίζουν καθόλου πῶς σκέφτεται τὸ παιδί τους.  Ἡ 
φράση κλειδί, «Εἶναι καλύτερα ἔτσι», εἶναι ἡ ἀπά-
ντηση ποὺ βιάζονται νὰ δώσουν. Μὲ μιὰ σιγουριὰ 
ὅτι αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ εἶναι ἡ καλύτερη. Καλύτερη 
ἴσως γι’ αὐτούς. Αὐτὸ τὸ νέο κορίτσι ὅμως ἢ τὸ 
ἀγόρι πῶς θὰ αἰσθάνονται;

Ἡ ἄποψη ποὺ κυκλοφορεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια 
εἶναι: « Ἐφ’ ὅσον δὲν τὰ βρίσκουμε, τσακωνόμαστε, 
λογομαχοῦμε, καλύτερα νὰ χωρίσουμε.  Ὁ κύκλος 
ἔκλεισε...». Πουθενὰ ἡ σκέψη γιὰ προσπάθεια, 
ταπείνωση, καινούργιους τρόπους ἀντιμετώπισης 
τοῦ προβλήματος, ἐπίκληση τῆς βοήθειας τοῦ Θε-
οῦ.  Ὅλα αὐτὰ ἀκούγονται πολὺ παλαιῶν ἐτῶν, 
συντηρητικά, ἀναχρονιστικά.

Ἐρχόμαστε λοιπὸν νὰ ἀντιμετωπίσουμε μικρὰ 
παιδιὰ ἢ ἐφήβους ποὺ ζοῦν σὲ παρόμοια κατά-
σταση. Κατάσταση δύσκολη, τραγική, ἀφύσικη.  Ὁ 
μπαμπάς σου νὰ ζεῖ μαζὶ μὲ ἕνα ἄλλο παιδί.

Ἔβλεπα τὴ Σιμέλα ποὺ ἀπομακρυνόταν, καὶ 
σκέψεις πλημμύρισαν τὸ μυαλό μου. Πόσο πιὸ 
δύσκολη εἶναι ἡ ζωὴ γι’ αὐτὸ τὸ κορίτσι, τί συναι-
σθήματα κρύβει ἡ ψυχή του; Εἶναι ἡ μόνη ποὺ δὲν 
φταίει γιὰ τὸ διαζύγιο τῶν γονιῶν της, ἀλλὰ καὶ ἡ 
μόνη ποὺ πληρώνει.

Πόσο θὰ μπορούσαμε νὰ βοηθήσουμε σ’ αὐτὲς 
τὶς καταστάσεις; Οἱ ἐκπαιδευτικοί, ὁ παπποῦς καὶ 
ἡ γιαγιά, ἕνας θεῖος, μιὰ θεία. Νὰ μιλήσουμε, νὰ 
ἀποτρέψουμε, νὰ βοηθήσουμε.

Βέβαια, σημαντικὸ ρόλο θὰ μποροῦσε νὰ παί-
ξει καὶ ἡ ἐνορία. Μὲ ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες πρὸς 
τοὺς γονεῖς, σὲ ἕνα ζεστὸ περιβάλλον, ἀπὸ εἰδικοὺς 
φυσικὰ ἀνθρώπους.

Χρειάζεται δουλειά, ὀργάνωση, ἐνημέρωση. 
Πρέπει ὅμως τὰ νέα κυρίως ζευγάρια νὰ ἐνημε-
ρωθοῦν τί πραγματικὰ σημαίνει «παντρεύομαι καὶ 
φέρνω στὸν κόσμο παιδιά».

Σίγουρα, δὲν εἶναι κάτι ἁπλό...

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

K

K
Ἡ ἄποψη ποὺ κυκλοφορεῖ τὰ τε-
λευταῖα χρόνια εἶναι: « Ἐφ’ ὅσον 

δὲν τὰ βρίσκουμε, τσακωνόμαστε, 
λογομαχοῦμε, καλύτερα νὰ χω-
ρίσουμε.  Ὁ κύκλος ἔκλεισε...». 

Πουθενὰ ἡ σκέψη γιὰ προσπάθεια, 
ταπείνωση, καινούργιους τρόπους 
ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος, 
ἐπίκληση τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ.  
Ὅλα αὐτὰ ἀκούγονται πολὺ πα-

λαιῶν ἐτῶν, συντηρητικά,  
ἀναχρονιστικά.
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Νομίζω ὅτι ὁ καθένας ἀπὸ 
ἐμᾶς συμφωνεῖ μὲ τὸ ἀξί-
ωμα ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρω-

ποι ἔχουν δικαίωμα στὴ ζωή.  
Ὅλοι, ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς, 
φύλου ἢ ἡλικίας. Τί ἰσχύει ὅμως 
κατὰ τὴν ἐνδομήτρια ζωή μας; 
Τὸ ἔμβρυο εἶναι ζωντανό; Εἶναι 
ἄνθρωπος; Εἶναι ξεχωριστὸς 
ὀργανισμὸς ἢ ἀνήκει στὸν ὀργα-
νισμὸ τῆς μητέρας του;  Ἔχει δι-
καίωμα νὰ ζήσει τὸ ἔμβρυο; Τί 
ὁρίζουν οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι καὶ 
ὑπὸ ποιὲς προϋποθέσεις;

Σύμφωνα μὲ τὴ Βιολογία, ἡ 
ἀνθρώπινη ζωὴ ἀρχίζει ἀμέσως 
μετὰ τὴ γονιμοποίηση, μὲ τὸν 
σχηματισμὸ τοῦ πρώτου κυττά-
ρου, ποὺ ὀνομάζεται ζυγωτό. 
Το ζυγωτὸ διαιρεῖται συνεχῶς, 
περνώντας ἀπὸ διαδοχικὰ στά-
δια ἐξέλιξης.  Ὅταν γίνει βλα-
στοκύστη, τὴν 5η ἡμέρα, φτάνει 
ἀπὸ τὴ σάλπιγγα στὸ ἐσωτερικὸ 
τῆς μήτρας καὶ ἀρχίζει ἡ ἐμφύ-
τευση, ποὺ θὰ ὁλοκληρωθεῖ 
τὴ 12η ἡμέρα.  Ἡ καρδιὰ τοῦ 
ἐμβρύου ἀρχίζει νὰ χτυπᾷ στὶς 
3 ἑβδομάδες καὶ 1 μέρα μετὰ τὴ 
γονιμοποίηση, καὶ τὸ ἐμβρυικὸ 
αἷμα κυκλοφορεῖ σὲ ὅλο του 
τὸ σῶμα. Μποροῦμε νὰ δοῦμε 
τὸ ἔμβρυο στὸν ὑπέρηχο, νὰ 
ἀκούσουμε τὴν καρδιά του καὶ 
νὰ διαπιστώσουμε ἰδίοις ὄμμασι 
ὅτι εἶναι ζωντανό.

Τὸ ἔμβρυο, ἤδη ἀπὸ τὴ φάση 
τοῦ ζυγωτοῦ, ἔχει πανομοιότυπο 
γενετικὸ ὑλικὸ μὲ ἕναν ἐνήλικα 
ἄνθρωπο, ποὺ περικλείεται σὲ 
23 ζεύγη χρωμοσωμάτων.  Ἔχει 
ἐπίσης τὴ δυνατότητα ἀναπτυσ-
σόμενο καὶ διαφοροποιούμενο 
νὰ δώσει ἕναν πλήρη ἀνθρώπι-
νο ὀργανισμό, καὶ αὐτὸ τὸ δια-

κρίνει ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο 
κύτταρο τοῦ σώματός μας, ποὺ 
ἐπίσης ἔχει 46 χρωμοσώματα.  Ἡ 
ταὐτοποίηση τοῦ DNA κατατάσ-
σει τὸ ἔμβρυο στὸ εἶδος Homo 
Sapiens, δηλαδὴ στὸ γένος τῶν 
σύγχρονων ἀνθρώπων. Καὶ ἂν 

στὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐξέλιξής 
του μοιάζει μέ «φασολάκι» καὶ 

μᾶς μπερδεύει, τὸ ἔμβρυο σύ-
ντομα ἀναδεικνύει τὶς δυνατό-
τητες τοῦ γένους του καὶ ἀπὸ τὴ 
10η ἑβδομάδα τῆς ζωῆς του ἔχει 
τελειοποιήσει τὸ σῶμά του, λαμ-
βάνοντας τὴ μορφὴ καλοσχημα-
τισμένου ἀνθρώπινου μωροῦ.

Κατὰ τὴν ἐνδομήτρια ζωή 
του, ὁ ἄνθρωπος ἐξαρτᾶται 

Ἔχει τὸ ἔμβρυο δικαίωμα  
στὴ ζωή;

K

K

Νομίζω ὅτι ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς συμφωνεῖ μὲ 
τὸ ἀξίωμα ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δικαί-

ωμα στὴ ζωή.  Ὅλοι, ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς, 
φύλου ἢ ἡλικίας. Τί ἰσχύει ὅμως κατὰ τὴν 

ἐνδομήτρια ζωή μας; Τὸ ἔμβρυο εἶναι ζωντανό; 
Εἶναι ἄνθρωπος; Εἶναι ξεχωριστὸς ὀργανισμὸς 

ἢ ἀνήκει στὸν ὀργανισμὸ τῆς μητέρας του;  Ἔχει 
δικαίωμα νὰ ζήσει τὸ ἔμβρυο; Τί ὁρίζουν οἱ 

ἀνθρώπινοι νόμοι καὶ ὑπὸ ποιὲς προϋποθέσεις;
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πλήρως ἀπὸ τὴ μητέρα του. 
Μέσῳ τοῦ πλακοῦντα λαμβά-
νει ὀξυγόνο, θρεπτικὲς οὐσίες 
καὶ ὁρμόνες ἀπὸ τὸν μητρικὸ 
ὀργανισμό.  Ὅμως ἀνήκει στὸν 
ὀργανισμὸ τῆς μητέρας του;  Ἡ 
καρδιὰ τοῦ ἐμβρύου χτυπάει μὲ 
τὸν δικό της ρυθμό. Κοιμᾶται, 
ξυπνάει, κινεῖται, χασμουριέται 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πρόγραμμα 
ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ μητέρα του.  
Ἔχει μοναδικὸ DNA, διαφορε-
τικὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους 
στὴ γῆ. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι τὸ 
ἔμβρυο εἶναι ἕνας ἄνθρωπος 
ξεχωριστὸς ἀπὸ τὴ μητέρα του, 
ποὺ φιλοξενεῖται στὸ σῶμά της, 
μέχρις ὅτου γεννηθεῖ.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω εὔκολα 
ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι 
τὸ ἔμβρυο εἶναι ἄνθρωπος ζω-
ντανὸς καὶ ξεχωριστός, καὶ ὡς ἐκ 
τούτου ἔχει δικαίωμα στὴ ζωή, 
ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Συμφω-
νοῦν ὅμως μὲ αὐτὸ οἱ ἀνθρώπι-
νοι νόμοι; Μήπως βάσει νόμου 
δικαίωμα στὴ ζωὴ ἔχουν μόνο 
κάποια ἔμβρυα, ἐνῷ κάποια 
ἄλλα καταδικάζονται σὲ θάνα-
το, πρὶν ἀκόμα δοῦν τὸ φῶς τοῦ 
ἥλιου;

Οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι διαφέ-
ρουν ἀπὸ χώρα σὲ χώρα καὶ ἀπὸ 
ἐποχὴ σὲ ἐποχή. Γιὰ παράδειγ-
μα, ἕνα ἔμβρυο στὴ Μάλτα προ-
στατεύεται ἀπὸ τὸν νόμο σὲ κάθε 
περίπτωση.  Ἂν ὅμως ἡ μητέρα 
του μεταβεῖ στὴν  Ἑλλάδα, μπο-
ρεῖ νὰ διακόψει τὴν κύησή της 

μέχρι τὴ 12η ἑβδομάδα, χωρὶς 
εἰδικὲς διατυπώσεις. Παρατη-
ροῦμε, δηλαδή, ὅτι ἕνα ἔμβρυο 
στὴ Μάλτα, στὴν Πολωνία ἢ στὴ 
Χιλὴ ἔχει δικαίωμα στὴ ζωή, ἐνῷ 
ἕνα ἔμβρυο στὴν  Ἑλλάδα, στὴ 
Γερμανία ἢ στὴν  Ἀμερικὴ δὲν 
ἔχει κανένα δικαίωμα.  Ἀλλὰ καὶ 
στὴν  Ἑλλάδα τὰ κυοφορούμενα 
μωρὰ προστατεύονταν ἀπὸ τὸν 
νόμο μέχρι τὸ 1986, ἐνῷ ἀμέ-
σως μετά, χάνοντας τὸ δικαίωμα 
στὴ ζωή, θὰ λέγαμε σὲ ἐλεύθερη 
μετάφραση ὅτι ὑποβαθμίστηκε 

βάσει νόμου ἡ ἀξία τους. Βεβαί-
ως, τὸ τελευταῖο ἰσχύει, μόνο ἂν 
ἡ μητέρα τους δὲν τὰ ἐπιθυμεῖ.  
Ἔτσι, ἕνα «ἐπιθυμητὸ ἔμβρυο» 
φαίνεται νὰ ἔχει μεγαλύτερη 
ἀξία ἀπὸ ἕνα «μὴ ἐπιθυμητὸ 
καὶ ἐκτὸς οἰκογενειακοῦ προ-
γραμματισμοῦ ἔμβρυο», ἴδιας 
καταγωγῆς, φύλου καὶ ἡλικίας. 
Καὶ ἂν ἡ μητέρα τοῦ τελευταίου 

ἀλλάξει γνώμη καὶ ἀποφασίσει 
νὰ τὸ γεννήσει, τότε σὲ κλά-
σματα τοῦ δευτερολέπτου, ὅσο 
κάνει μιὰ σκέψη νὰ ἀναδυθεῖ, 
τὸ ἔμβρυο ξαναποκτᾷ τὰ δικαι-
ώματα καὶ τὴν ἀξία του, ὡς ἕνας 
δυνάμει ἐνήλικας ἄνθρωπος.

Τὰ παραπάνω ἔρχονται σὲ 
ἀντίθεση μὲ τὴ διαχρονικὴ καὶ 
πανανθρώπινη ἀξία τοῦ δικαιώ-
ματος στὴ ζωή. Διότι, σύμφωνα 
μὲ τὴν κοινὴ λογική, τὸ δικαί-
ωμα ἑνὸς ἀνθρώπου νὰ ζήσει 
δὲν γίνεται νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
γεωγραφικὲς ἢ χρονικὲς παρα-
μέτρους, πόσο μᾶλλον ἀπὸ τὴν 
ἐπιθυμία καὶ τὸν προγραμμα-
τισμὸ ἄλλων ἀνθρώπων. Μία 
τέτοια παραδοχὴ θέτει σὲ κίν-
δυνο τὸ οἰκοδόμημα τοῦ σύγ-
χρονου πολιτισμοῦ καὶ ἀπειλεῖ 
νὰ μᾶς γυρίσει πολλὰ χρόνια 
πίσω, σὲ ἐποχὲς ποὺ ἴσχυε ὁ 
νόμος τοῦ δυνατωτέρου – ἐκτὸς 
καὶ ἂν αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενο.  
Ὡς σκεπτόμενοι καὶ πολιτισμέ-
νοι σύγχρονοι ἄνθρωποι ὀφεί-
λουμε νὰ προστατεύσουμε τὴν 

κοινωνία ἀπὸ τὴν παγίδα στὴν 
ὁποία ἔχει πέσει καὶ νὰ ὑπερα-
σπιστοῦμε τὸ δικαίωμα γιὰ ζωὴ 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τὸ 
πρῶτο κιόλας κύτταρο τῆς ἐνδο-
μήτριας παρουσίας τους.

Δρ. ΖΩΗ Δ. ΣΙΑΣΟΥ
Μαιευτήρας-Χειρουργὸς 

Γυναικολόγος

K
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Τὸ ἔμβρυο εἶναι ἄνθρωπος ζωντανὸς καὶ ξε-
χωριστός, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει δικαίωμα στὴ 

ζωή, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Συμφωνοῦν 
ὅμως μὲ αὐτὸ οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι; Μήπως 

βάσει νόμου δικαίωμα στὴ ζωὴ ἔχουν μόνο κά-
ποια ἔμβρυα, ἐνῷ κάποια ἄλλα καταδικάζονται 
σὲ θάνατο, πρὶν ἀκόμα δοῦν τὸ φῶς τοῦ ἥλιου;

K

K

Ὡς σκεπτόμενοι καὶ πολιτισμένοι σύγχρονοι 
ἄνθρωποι ὀφείλουμε νὰ προστατεύσουμε τὴν 
κοινωνία ἀπὸ τὴν παγίδα στὴν ὁποία ἔχει πέσει 

καὶ νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὸ δικαίωμα γιὰ ζωὴ 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τὸ πρῶτο κιόλας 
κύτταρο τῆς ἐνδομήτριας παρουσίας τους.
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Στὴν ἐποχή μας ζοῦμε πλέ-
ον μὲ τὴν ἀξιοσημείωτη 
τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη καὶ 

τὴν προφανῆ ὑλικὴ εὐημερία. Κι 
ἐνῷ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι τὸ 
ἴδιο ὅπως ἦταν πρὶν ἀπὸ χιλιάδες 
χρόνια, οἱ συνθῆκες ὅμως ποὺ 
ἐπικρατοῦν σήμερα, δηλαδὴ ἡ 
αὔξησις τῆς ἀτμοσφαιρικῆς ρυ-
πάνσεως, τὸ ἄγχος, ἡ κακὴ δια-
τροφή, μᾶς ἔχουν ἀπομακρύνει 
ἀπὸ τὸν φυσικὸ τρόπο ζωῆς.  Ὡς 
ἀποτέλεσμα, σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώ-
σεις τὸ  Ἀνοσοποιητικὸ Σύστημα 
μπερδεύει συχνὰ τὶς ἀκίνδυνες 
οὐσίες τοῦ ὀργανισμοῦ μὲ τοὺς 
μολυσματικοὺς παράγοντες.

Ἔτσι, τὸ  Ἀνοσοποιητικὸ Σύ-
στημα, ἀμυνόμενο σὲ ὅλα τὰ ξέ-
να σωματίδια ποὺ μπαίνουν διὰ 
τῆς ἀναπνοῆς στὸν ὀργανισμό, 
βρίσκεται σὲ διαρκῆ ἐπιφυλακὴ 
καὶ ἐξαντλεῖται. Αὐτὴ ἡ ἔλλειψις 
προσαρμοστικότητος προκαλεῖ τὶς 
ἀσθένειες τοῦ σύγχρονου τρόπου 
ζωῆς, ὄπως ἆσθμα,ἀλλεργίες κ.ἄ. 
Καὶ αὐτὸ εἶναι μιὰ ἔνδειξις ὅτι ὁ 
τρόπος ζωῆς, ἡ διατροφή, ὁ ἀέ-
ρας, τὸ περιβάλλον δὲν εἶναι τὰ 
κατάλληλα. Τὸ  Ἀνοσοποιητικὸ 
Σύστημα ὀσμίζεται τὸν κίνδυνο 
καὶ γίνεται ὑπερευαίσθητο σὲ ὅ,τι 
τὸ ἐνοχλεῖ.

Ἂς δοῦμε πῶς εἶναι καὶ πῶς 
λειτουργεῖ τὸ  Ἀναπνευστικὸ Σύ-
στημα καὶ τί τὸ ἐνοχλεῖ.

Ἡ ἀναπνευστικὴ ὁδὸς ξεκινᾷ 
ἀπὸ τὴ ρινικὴ καὶ στοματικὴ κοι-
λότητα, συνεχίζεται μὲ τὸν λάρυγ-
γα καὶ τὴν τραχεῖα, ποὺ καταλήγει 
σὲ δύο βρόγχους, καὶ μπαίνοντας 
στοὺς δύο πνεύμονες (τὸν δεξιὸ 
καὶ τὸν ἀριστερό, ποὺ εἶναι μικρό-
τερος, γιὰ νὰ χωράει καὶ ἡ καρδιά) 

διακλαδίζεται στὸ βρογχικὸ δέν-
δρο, ποὺ καταλήγει στὶς μικρο-
σκοπικὲς κυψελίδες, ὅπου γίνε-
ται καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν ἀερίων, 
δηλαδὴ περνᾷ τὸ ὀξυγόνο (Ο2) 
στὸ αἷμα τὸ ἀρτηριακὸ καὶ ἀπο-
βάλλεται τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρα-
κος (CO2) μὲ τὸ φλεβικὸ αἷμα. Οἱ 
πνεύμονες εἶναι πολὺ εὐαίσθητοι 
στὴ ρύπανση τῆς ἀτμόσφαιρας 
(καυσαέρια, κάπνισμα κ.ἄ.) καὶ 
προκαλοῦνται σοβαρὲς βλάβες.

Γιὰ νὰ διατηρηθεῖ σὲ καλὴ 
ὑγεία τὸ  Ἀναπνευστικὸ Σύστη-
μα, πρέπει ἡ εἰσπνοὴ νὰ γίνεται 
ἀπὸ τὴ μύτη μὲ κλειστὸ στόμα, 
ὁ ἄνθρωπος νὰ παραμένει σὲ 
χώρους μὲ καθαρὸ ἀέρα, ὅσο τὸ 
δυνατόν, ὄχι κάπνισμα – καὶ τὸ 
παθητικὸ κάπνισμα βλάπτει πολύ, 
καὶ μάλιστα πιὸ πολὺ τὰ παιδιά.

Ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ζήσει, 
ἔχει ἀνάγκη  Ὀξυγόνου (O2), καὶ 
τὸ παίρνει ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸ 
ἀέρα μὲ τὸ αἷμα. Μὲ τὸ  Ἀγγειακὸ 
Σύστημα τὸ ὀξυγόνο μεταφέρεται 
σὲ ὅλα τὰ κύττατα, ποὺ τὸ χρησι-
μοποιοῦν γιὰ ὅλες τὶς καύσεις τῶν 
θρεπτικῶν οὐσιῶν, καὶ ἀπελευθε-

ρώνεται ἐνέργεια ἀπαραίτητη γιὰ 
τὴ λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ.

Κατὰ τὶς καύσεις παράγεται τὸ 
διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος (CO2), 
πολὺ βλεβρὸ ἀέριο, καὶ μὲ τὸ 
αἷμα μεταφέρεται στοὺς πνεύμο-
νες, ποὺ ἀναφέραμε, καὶ ἀποβάλ-
λεται μὲ τὴν ἐκπνοή, δηλαδὴ γί-
νεται ἡ «ἀνταλλαγὴ τῶν ἀερίων». 
Αὐτὴ εἶναι ἡ ΑΝΑΠΝΟΗ. 

Οἱ ρύποι ὅμως ποὺ ὑπάρ-
χουν στὴν ἀτμόσφαιρα, μαζὶ καὶ 
ὁ καπνὸς τοῦ τσιγάρου, δημι-
ουργοῦν σοβαρὰ προβλήματα 
στὴν ἀναπνευστικὴ λειτουργία. 
Οἱ βλαβερὲς οὐσίες εἶναι τὸ μονο-
ξείδιο τοῦ ἄνθρακος, ὀξείδια τοῦ 
θείου καὶ τοῦ ἀζώτου καὶ βαρέα 
μέταλλα, ὅπως μόλυβδος, νικέλι-
ον, σίδηρος, κάδμιον κ.ἄ.  Ἐπίσης, 
βενζόλιο, ἀρσενικὸ καὶ ἄλλα αἰω-
ρούμενα σωματίδια, προερχόμε-
να ἀπὸ διάφορες καύσεις.  Ἀλλὰ 
μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν καὶ μικρόβια 
καὶ ἄλλοι μικροοργανισμοί, καὶ 
ἐπιπλέον ἡ οἰκιακὴ σκόνη, ποὺ 
ὑπάρχει σὲ ὅλους τοὺς χώρους 
καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τρίχες, πιτυ-
ρίδα ἀνθρώπων καὶ ζῴων, τεμα-

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εἴμαστε ὅ,τι ἀναπνέουμε
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χίδια φτερῶν, ἰνῶν ὑφάσματος, 
μύκητες, ἀκάρεα, μόρια ποὺ 
δραπετεύουν ἀπὸ ἐφημερίδες, 
βιβλία καὶ περιοδικά, καὶ τά «μα-
γικὰ μπαλάκια» ποὺ μαζεύονται 
στὶς γωνίες τῶν δωματίων καὶ 
κάτω ἀπὸ τοὺς καναπέδες καὶ 
περιέχουν χῶμα ἀπὸ τὰ παπού-
τσια, τρίχες κατοικιδίων ζῴων κ.ἄ.  
Ὅλα αὐτὰ προκαλοῦν ἀλλεργί-
ες.  Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ προχωροῦν 
μέχρι τὴν τραχεῖα ἢ φθάνουν καὶ 
στὶς κυψελίδες, καὶ τὰ πολὺ μικρὰ 
περνοῦν τὸ τρίχωμα αὐτῶν καὶ 
φθάνουν στὸ αἷμα, ὁπότε μπαί-
νουν καὶ σὲ ἄλλους ἱστοὺς καὶ 
προκαλοῦν καρδιαγγειακὰ νο-
σήματα καὶ πολλὰ ἄλλα, καὶ μά-
λιστα, σύμφωνα μὲ μελέτες ξένων 
ἐπιστημόνων, ἐπηρεάζουν ὣς καὶ 
τὸ DNA.

Γι’ αὐτὸ ἐπιβάλλεται ὁ συχνὸς 
ἀερισμὸς τῶν χώρων, νὰ διατη-
ρεῖται ὁρισμένου βαθμοῦ ὑγρα-
σία καὶ θερμοκρασία, νὰ γίνονται 
συχνὲς ἐκδρομὲς στὴν ἐξοχή, καὶ 
καλὸ εἶναι νὰ μὴν ἀναπνέουμε 
ἀπὸ τὸ στόμα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ μύτη, 
διότι ἡ ρινικὴ κοιλότητα καλύπτε-
ται ἀπὸ τὸν βλενογόνο, πλούσιο 
σὲ ἀγγεῖα, καὶ ὁ εἰσπνεόμενος 
ἀέρας θερμαίνεται καὶ ὑγραίνεται, 
ἀλλὰ καὶ καθαρίζεται ἀπὸ τοὺς 
ρύπους ἀπὸ τὰ τριχίδια ποὺ ἔχει 
ὁ βλενογόνος.

Ἡ Παγκόσμιος  Ὀργάνωσις  
Ὑγείας (ΠΟΥ) ἔχει ὑπολογίσει ὅτι 
τὸ 30% τῶν ἀσθενειῶν ὀφείλο-
νται στὴ ρύπανση τῆς ἀτμόσφαι-
ρας. Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι τὸ πρό-
βλημα εἶναι σοβαρὸ καὶ ἐπηρεάζει 
τὴ ζωὴ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, 
καὶ κυρίως αὐτῶν ποὺ ζοῦν στὶς 
πόλεις. Εἶναι ἕνα πρόβλημα ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο δὲν μποροῦμε νὰ προ-
στατευθοῦμε.  Ἀλλὰ δὲν κάνει καὶ 
διακρίσεις.  Ἐπηρεάζει ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους, βρέφη καὶ ἐνήλικες, 
ἀσθενεῖς καὶ ὑγιεῖς.

Ἡ ρύπανσις διακρίνεται: α) 
σὲ αὐτὴ τῶν ἐξωτερικῶν χώρων, 
ποὺ περιλαμβάνει τὰ καυσαέρια 
τῶν αὐτοκινήτων, τῶν ἐργοστασί-

ων, τῶν κεντρικῶν θερμάνσεων 
κ.ἄ., καὶ β) τῶν ἐσωτερικῶν χώ-
ρων, στὶς κατοικίες, τὰ γραφεῖα, 
τοὺς ἐπαγγελματικοὺς χώρους 
καὶ τὸν ἐσωτερικκὸ χῶρο τῶν 
αὐτοκινήτων. Αὐτὴ προκαλεῖται 
ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ ρύπανση, 
ὅταν ἀνοίγουμε τὰ παράθυρα, 
ἀπὸ ἐξάτμιση πτητικῶν ὑλικῶν 
(π.χ. βερνίκια), ἀπὸ τσιγάρα καὶ 
ἄλλα καύσιμα (κάρβουνα, βεν-
ζίνη κ.ἄ.).  Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ρύποι 
προκαλοῦν διάφορες βρογχίτι-
δες, ἆσθμα ἀλλὰ καὶ καρκῖνο τῶν 
πνευμόνων, ποὺ εἶναι ἕνας ὕπου-
λος ἐχθρός, δὲν γίνεται εὔκολα 
γνωστὸς καὶ καταστρέφει τὴν 
ὑγεία καὶ τελικὰ ἀφαιρεῖ τὴ ζωὴ 
τοῦ ἀνθρώπου, ἔχει δὲ πληθώρα 
συμπτωμάτων, βήχα, δύσπνοια, 
ἀπώλεια βάρους κ.ἄ., καὶ πρέπει 
νὰ τὸν νικήσουμε. Τὰ συμπτώμα-
τα ὀφείλονται στὴν ἐργασία τοῦ 
καθενός, στὴ διατροφὴ καὶ σὲ 
ἄλλες συνήθειες.

Ἀπὸ τοὺς ρύπους μπορεῖ νὰ 
παρατηρηθοῦν καὶ ἀνωμαλίες 
ἀναπτύξεως τῶν ἐμβρύων, καὶ 
ἐπηρεάζεται καὶ ἡ γονιμότης.  Ἂν 
ἐμφανισθοῦν ἀναπνευστικὰ καὶ 
καρδιαγγειακὰ νοσήματα, δίδεται 
σὲ αὐτὰ ἡ κατάλληλος φαρμακευ-
τικὴ ἀγωγή.

Σὲ ὅλη αὐτὴ ὅμως τὴν ἐπίθε-
ση τῶν ρύπων ὁ ὀργανισμὸς ἔχει 
προνοήσει καὶ ἀμύνεται μέ «ἀμυ-
ντικὴ στρατιά», δηλαδὴ διαθέτει 
εἰδικοὺς μηχανισμούς, γιὰ νὰ 
προστατευθεῖ.  Ὑπάρχουν εἰδικὰ 
κύτταρα, τά «μακροφάγα», τὰ 

ὁποῖα «περιπολοῦν» μέσα στοὺς 
πνεύμονες καί, ὅταν συναντήσουν 
τοὺς ρύπους, τοὺς ἐξουδετερώ-
νουν.  Ἂν ὅμως αὐτοὶ ἐπιμείνουν, 
τότε παρουσιάζεται φλεγμονὴ καὶ 
ἐμφάνιση διαφόρων νοσημάτων.  
Ὅσον ἀφορᾷ τὸν καρκῖνο, δὲν 
εἶναι πλήρως γνωστὸ ποιοὶ ρύποι 
προκαλοῦν τὴν καρκινογένεση.

Ἐξ ὅλων αὐτῶν συμπεραί-
νουμε ὅτι ἡ ζωὴ στὴ σύγχρονη 
τεχνολογικὴ κοινωνία ἐκθέτει τὸν 
ἄνθρωπο σὲ ἐπικίνδυνες οὐσίες 
τοῦ περιβάλλοντος, οἱ ὁποῖες σὲ 
ὁρισμένες περιπτώσεις δὲν μπο-
ροῦν νὰ μηδενιστοῦν.  Ἡ μείω-
σις τῆς ἐκθέσεως τῶν πολιτῶν 
στοὺς παράγοντες αὐτοὺς ἀπο-
τελεῖ εὐθύνη τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ 
ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν προσωπικὴ 
συμπεριφορὰ καὶ εὐθύνη τοῦ 
ἀτόμου.

Οἱ ἐξελίξεις στὴ σύγχρονη 
βιολογία καὶ τοξικολογία δίδουν 
ἐλπίδες ὅτι τὰ ἑπόμενα χρόνια θὰ 
ἀναπτυχθοῦν τεχνικὲς μέθοδοι 
ποὺ θὰ παίξουν σημαντικὸ ρόλο 
ὄχι μόνο στὴν ἔρευνα, ἀλλὰ καὶ 
στὴ ζωὴ πολλῶν ἀνθρώπων, διότι 
θὰ ἐπιτρέπουν τὸν ἐντοπισμὸ τῶν 
ἀτόμων ποὺ θὰ ἔχουν αὐξημένη 
εὐαισθησία στοὺς ὁποιουσδήποτε 
περιβαλλοντικοὺς τοξικοὺς παρά-
γοντες, καὶ ἔτσι θὰ λανβάνονται 
τὰ κατάλληλα μέτρα γιὰ τὴν προ-
στασία τους.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K

Ἡ ζωὴ στὴ σύγχρονη τεχνολογικὴ κοινωνία ἐκθέ-
τει τὸν ἄνθρωπο σὲ ἐπικίνδυνες οὐσίες τοῦ περι-
βάλλοντος, Ἡ μείωσις τῆς ἐκθέσεως τῶν πολιτῶν 
στοὺς παράγοντες αὐτοὺς ἀποτελεῖ εὐθύνη τῆς 
Πολιτείας, ἀλλὰ ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν προσω-

πικὴ συμπεριφορὰ καὶ εὐθύνη τοῦ ἀτόμου.
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Σ’ αὐτοὺς τοὺς ἄνυδρους 
καιρούς, ἔχει ἰδιαίτερο 
ἐνδιαφέρον νὰ ἀνατρέ-

ξουμε στὴ ζωὴ καὶ τὸ ὁδοιπο-
ρικὸ ἑνὸς μεγάλου εὐεργέτη, 
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔβαλε τὴν 
πόλη τῆς Ναυπάκτου σὲ τροχιὰ 
ἀνάπτυξης τὴ μεταπολεμικὴ πε-
ρίοδο. Πρόκειται γιὰ τὸν Δημή-
τριο Παπαχαραλάμπους.

Ὁ Δημήτριος Παπαχαραλά-
μπους γεννήθηκε στὴ Χόμορη 
Ναυπακτίας τὸ 1885.  Ὁ παπ-
ποῦς του, Χαράλαμπος Κεφά-
λας, ἔλαβε μέρος στὴ μάχη στὸ 
Βασιλάδι κι ἐπέζησε κατὰ τὴν  
Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου.  Ἐπι-
στρέφοντας στὸ χωριὸ χειροτο-
νήθηκε ἱερέας, καὶ καθότι παπᾶς 
καὶ Χαράλαμπος... ἡ οἰκογένεια 
πολιτογραφήθηκε μὲ τὸ ὄνομα 
Παπαχαραλάμπους.

Στὰ πολὺ νεανικά του χρό-
νια, ὁ Δημήτρης Παπαχαραλά-
μπους ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα 
τοῦ «γυρολόγου», πουλώντας 
εἰκόνες  Ἁγίων.  Ὕστερα ἐγκατα-
στάθηκε στὸ χωριό του, ὅπου 
ἄνοιξε καφεπαντοπωλεῖο.  Ἡ 
ἀπόδοση τῆς ἐπαγγελματικῆς 
του ἀπασχόλησης ἄρχισε νὰ 
μειώνεται, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ 
ἕνας συγχωριανός του ἄνοιξε 
ἴδιο μαγαζί.  Ἔτσι ἀκολούθησε 
τὴ μόνη διέξοδο: τὴν ἀποδημία.

Ἦταν τὸ 1907, ὅταν, μετὰ ἀπὸ 
ταξίδι εἴκοσι πέντε ἡμερῶν, ὁ νε-
αρὸς Δημήτρης ἔφτασε στὴ Νέα  
Ὑόρκη. Ναυπάκτιοι μετανάστες 
τὸν φιλοξένησαν στὰ δωμάτιά 
τους, ὅπου κοιμοῦνταν τρεῖς 
καὶ πέντε μαζί, γιὰ νὰ γλιτώνουν 
μερικὰ δολάρια ἀπὸ τὸ ἐνοίκιο. 
Τοῦ ἀγόρασαν ἕνα πανέρι, τὸ 
γέμισαν τριαντάφυλλα καὶ τὸν 
ἔστελναν στοὺς κεντρικοὺς 

δρόμους νὰ τὰ πουλήσει. Αὐτὸ 
γινόταν, μέχρι ποὺ ἄρχισαν τὰ 
κρύα καὶ τὰ χιόνια. Τὸν χειμῶνα 
ἔπιασε δουλειὰ ὡς «πιατᾶς» σὲ 
ξενοδοχεῖο, μὲ μισθὸ ἕνα δο-
λάριο τὴν ἡμέρα καὶ τὸ φαγητὸ 
γιὰ τοὺς ἐργάτες πέμπτης κατη-
γορίας. Τὴν ἄνοιξη ξαναπῆρε 
τοὺς δρόμους μὲ τὸ πανέρι καὶ 
τὰ λουλούδια. Τότε οἱ  Ἀμερι-
κανοὶ συνήθιζαν νὰ ἀγοράζουν 
ἕνα μπουκέτο λουλούδια, ἐπι-
στρέφοντας ἀπὸ τὴν ἐργασία 
τους, γιὰ νὰ τὸ προσφέρουν 
στὴ γυναῖκά τους.  Ἔτσι ὁ νεαρὸς 
μετανάστης ἔβγαζε ἕνα καλὸ με-
ροκάματο. Γιὰ πέντε ὁλόκληρα 
χρόνια γυρνοῦσε στοὺς δρό-
μους, πουλώντας ἐκτὸς ἀπὸ 
λουλούδια καὶ φροῦτα ἐποχῆς.

Ὁ Δημήτριος Παπαχαρα-
λάμπους δὲν ὑστέρησε σὲ πα-
τριωτισμό. Τὸ 1912 ἐπέστρεψε 
ἐθελοντικὰ στὴν πατρίδα του 
καὶ ἔλαβε μέρος στοὺς Βαλ-
κανικοὺς Πολέμους. Μετὰ τὴν 
ἀποστράτευσή του νυμφεύθη-
κε τὴ συγχωριανή του Βασιλικὴ  
Ἀνδρεοπούλου κι ἐπέστρεψε 
στὴν  Ἀμερική.

Ὅταν ἔφθασε στὴ Νέα  Ὑόρ-
κη, προσπάθησε νὰ ἀνοίξει δι-
κό του ἀνθοπωλεῖο. Στὴν ἀρχὴ 
ἐνοικίασε ἕνα μικρὸ μαγαζάκι 
κι ἔπειτα ἀπὸ λίγα χρόνια μετα-
κινήθηκε στὸ μεγάλο ὑπόγειο, 
γωνία, στὴν 6η Λεωφόρο. Σὲ 
λίγο καιρὸ αὐτὸ τὸ ὑπόγειο μα-
γαζὶ ἔγινε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτε-
ρα ἀνθοπωλεῖα τῆς  Ἀμερικῆς, 
χάρις στὸ ἐμπορικὸ δαιμόνιο 
τοῦ πανέξυπνου Κραβαρίτη: 
Στὴν ἀγορὰ χονδρικῆς πώλη-
σης λουλουδιῶν δὲν ἀγόραζε 
λουλούδια τὶς πρῶτες πρωινὲς 
ὧρες, ἀλλὰ περίμενε νὰ περά-

σουν οἱ ἄλλοι ἀνθοπῶλες καὶ 
κατὰ τὸ μεσημέρι ἐμφανιζόταν 
καὶ ἀγόραζε φθηνότερα, γι’ αὐτὸ 
εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ πουλά-
ει φθηνότερα.  Ἦταν καὶ πολὺ 
ἐπικοινωνιακός, ἤξερε νὰ ὑπο-
χρεώνει τοὺς πελάτες του, χαρί-
ζοντας ἕνα λουλούδι στὰ παιδιὰ 
ἢ στὶς γυναῖκές τους.  Ἔτσι ἔγινε 
γνωστὸς καὶ πλούσιος.

Μετὰ τὸν Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο, ὁ ἰδεαλιστὴς 
Παπαχαραλάμπους, γεμᾶτος 
ἀνθρωπιὰ καὶ ἐμπνεόμενος ἀπὸ 
τὴν εὐγενῆ φιλοδοξία νὰ συμβά-
λει στὴν ἀνόρθωση τῆς πατρίδας 
του, ποὺ ἦταν κατεστραμμένη 
ἀπὸ τὴ γερμανοϊταλικὴ κατοχὴ 
καὶ τὸν ἐμφύλιο, πῆρε τὴ μεγά-
λη ἀπόφαση.  Ἔγραψε γράμματα 
στὸν τότε Μητροπολίτη Χριστό-
φορο  Ἀλεξανδρόπουλο καὶ τὸν 
Δήμαρχο Κώστα Μακρυγιάννη, 
μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἀρχισυντάκτη 
τῆς ἐφημερίδας  Ἐθνικὸς Κῆρυξ 
τῆς Νέας  Ὑόρκης, ποὺ ἦταν φί-
λος του.

Οἱ ἄρχοντες τῆς πόλης τῆς 

Δημήτριος Παπαχαραλάμπους 
Ὁ μεγάλος εὐεργέτης
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Ναυπάκτου δέχθηκαν μὲ πολὺ 
ἐνθουσιασμὸ τὴν ἀπόφασή 
του νὰ διαθέσει ἑκατοντάδες 
χιλιάδες δολάρια γιὰ τὸ προ-
γραμματισμένο ἔργο του.  Ἐκεῖ 
ποὺ βρῆκε δυσκολία ἦταν μὲ 
τοὺς ἐργολάβους, ποὺ τοῦ 
ζητοῦσαν περισσότερα ἀπὸ τὰ 
συμφωνηθέντα, καὶ τὰ ἔργα 
καθυστεροῦσαν. Χρειάστηκε ἡ 
ἐπέμβαση τῆς βασίλισσας Φρει-
δερίκης, γιὰ νὰ προχωρήσουν 
καὶ νὰ ὁλοκληρωθοῦν. Πα-
ράλληλα, τὸ 1958 ἀγόρασε μιὰ 
πολυκατοικία στὴν  Ἀθήνα, γιὰ 
νὰ συντηροῦνται ἀπὸ τὰ ἐνοίκια 
τὰ κοινωφελῆ ἔργα ποὺ ἔφτιαξε 
στὴ Ναύπακτο.

Τὸ 1959 ὁ Δημήτριος Παπα-
χαραλάμπους ἀνακηρύχθηκε 
ἐθνικὸς εὐεργέτης καὶ τιμήθηκε 
μὲ παράσημα. Τὸν ἑπόμενο χρό-
νο δώρισε τὸ ἀνθοπωλεῖο στοὺς 
ὑπαλλήλους του καὶ ἐπέστρεψε 
στὴν ἀγαπημένη του Ναύπακτο, 
ὅπου πέθανε τὸ 1961.

Εἶναι ἀξιοθαύμαστο τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ Παπαχαραλάμπους 

πέτυχε, παράλληλα μὲ τὴν ἐπαγ-
γελματική του πρόοδο, καὶ τὴν 
πνευματικὴ καὶ ἠθική του καλ-
λιέργεια. Συναναστρεφόταν μὲ 

πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ποὺ 
τὸν βοήθησαν στὴν πνευματική 
του ἀνέλιξη. Γι’ αὐτό, ἐνῷ πέ-
ρασε ἀπὸ σκληρὴ δοκιμασία, 
κατόρθωσε νὰ ὑπερνικήσει τὴ 
ζωντανὴ ἔφεση ποὺ ὑπάρχει 
σὲ κάθε ἄνθρωπο γιὰ ἀτομικὴ 
καλοπέραση καὶ συσσώρευ-

ση πλούτου. Διέθεσε ἁπλόχε-
ρα αὐτὰ ποὺ δημιούργησε μὲ 
πολὺ μόχθο σὲ ἔργα εὐποΐας σὲ  
Ἑλλάδα καὶ  Ἀμερική.

Τὰ σημαντικώτερα ἔργα 
του εἶναι ἡ Παπαχαραλάμπει-
ος Βιβλιοθήκη τῆς Ναυπάκτου 
–ἀπὸ τὶς καλύτερες λαϊκὲς βι-
βλιοθῆκες τῆς χώρας μας–, ἡ 
Παπαχαραλάμπειος αἴθουσα, 
ποὺ στεγάζει τὴ Φιλαρμονικὴ 
τῆς Ναυπάκτου, τὸ Παπαχαρα-
λάμπειο στάδιο τῆς Ναυπάκτου. 
Τὸ ἵδρυμα Δημητρίου καὶ Βασι-
λικῆς Παπαχαραλάμπους, ποὺ 
συνέστησε, ἔχει ὡς σκοπὸ τὴ συ-
ντήρηση τῆς Φιλαρμονικῆς καὶ 
τὴν ἐνίσχυση ἀπόρων, καθὼς 
καὶ τὴν παροχὴ ὑποτροφιῶν σὲ 
πρωτεύσαντες μαθητές.

Ὁ Δῆμος ἔδωσε τὸ ὄνομά 
του σὲ πλατεῖα κοντὰ στὴν κα-
τοικία του.  Ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ ἡ 
προτομή του, μὲ τὰ ἀκόλουθα 
ἐπιγράμματα:

«ΕΚΑΝΑ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΣΑ»

«Γιὰ σὲ Πατρίδα μόχθησα
σκληρὰ μακριὰ στὰ ξένα,
Κι ὅσα μὲ ἱδρῶτα ἀπόκτησα,
τὰ χάρισα σὲ σένα».

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΩΝΗ-ΣΙΔΗΡΑ

K

K

Ὁ Παπαχαραλάμπους πέτυχε, παράλληλα μὲ 
τὴν ἐπαγγελματική του πρόοδο, καὶ τὴν πνευ-

ματικὴ καὶ ἠθική του καλλιέργεια. Συνανα-
στρεφόταν μὲ πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ποὺ 
τὸν βοήθησαν στὴν πνευματική του ἀνέλιξη. 
Γι’ αὐτό, ἐνῷ πέρασε ἀπὸ σκληρὴ δοκιμασία, 
κατόρθωσε νὰ ὑπερνικήσει τὴ ζωντανὴ ἔφεση 

ποὺ ὑπάρχει σὲ κάθε ἄνθρωπο γιὰ ἀτομικὴ κα-
λοπέραση καὶ συσσώρευση πλούτου. Διέθεσε 
ἁπλόχερα αὐτὰ ποὺ δημιούργησε μὲ πολὺ μό-
χθο σὲ ἔργα εὐποΐας σὲ  Ἑλλάδα καὶ  Ἀμερική.
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Ὁ ὅρος «γονιὸς  Ἑλικόπτερο» γιὰ πρώτη 
φορὰ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Dr Haim 
Ginnot  τὸ 1969. Δόθηκε ἀπὸ τοὺς ἐφή-

βους καὶ τοὺς φοιτητὲς ὡς χαρακτηρισμὸς ἐκείνων 
τῶν γονιῶν πού, σὰν τὰ ἑλικόπτερα, στριφογυρί-
ζουν πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τους ὅλο τὸ 24ωρο.  
Ὁ ὅρος ἔγινε ἀρκετὰ δημοφιλής, ὥστε νὰ καταχω-
ρισθεῖ στὸ ἀγγλικὸ λεξικὸ ὡς Helicopter parent” 
τὸ 2011.

Ὁ ὅρος «γονιὸς  Ἑλικόπτερο» χαρακτηρίζει τὸ 
στὺλ τῶν γονιῶν ποὺ ἐπικεντρώνονται μὲ φορτι-
κότητα στὰ παιδιά τους, τὰ ὁποῖα εἶναι ἔφηβοι ἢ 
φοιτητές.  Ἀναλαμβάνουν μεγάλες εὐθῦνες γιὰ τὶς 
ἐμπειρίες τῶν παιδιῶν τους, κυρίως γιὰ τὶς ἐπιτυχίες 
ἢ ἀποτυχίες στὶς σπουδές τους. Συμμετέχουν στὴ 
ζωή τους μὲ τρόπο ποὺ εἶναι ὑπερβολικός, ὑπερ-
προστατευτικός, τελειομανής· μὲ τρόπο ποὺ ξε-
περνᾷ τὴν ὑπεύθυνη γονικὴ μέριμνα καὶ φροντίδα.

Σήμερα χρησιμοποιεῖται καὶ γιὰ τοὺς γονεῖς ποὺ 
τὰ παιδιά τους φοιτοῦν στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο. 
Σίγουρο εἶναι ὅτι αὔριο θὰ περιλαμβάνει καὶ τὰ 
παιδιὰ ποὺ φοιτοῦν στὸ Νηπιαγωγεῖο.  Ἀφοῦ θὰ 
ἐπιδιωχθεῖ πάσῃ θυσίᾳ τὰ παιδιὰ νὰ ἐξασκηθοῦν 
στὴ γραφή, στὴν ἀριθμητική, γιατί ὄχι καὶ στὴν 
ἀνάγνωση, γιὰ νὰ εἶναι ἕτοιμα γιὰ τὸ Δημοτικό!

Οἱ ἐπιπτώσεις ὅμως γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ εἶναι 
ἐπικίνδυνα ἀρνητικὲς καὶ θὰ τὰ συνοδεύουν τό-
σο στὴν ἐφηβεία, ὅσο καὶ στὴν ἐνήλικη ζωή τους. 
Πολλοὶ γονεῖς ἀσκοῦν συμπεριφορὰ ἑλικοπτέρου, 
γιατὶ πιστεύουν ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ βοηθοῦν τὰ 
παιδιὰ γιὰ τό «καλό» τους, χωρὶς νὰ μποῦν στὸν 
κόπο νὰ ἐξετάσουν ἂν κάνουν περισσότερο κακὸ 
παρὰ καλό.

Μελέτες καὶ ἔρευνες σχετικὲς ἔχουν δείξει ὅτι 
οἱ ὑπερπροστατευτικοὶ γονεῖς, μὲ τὴ συμπεριφορά 
τους αὐτή, προκαλοῦν διάφορες ἀρνητικὲς ψυχο-
λογικὲς ἐπιπτώσεις στὰ παιδιά τους.

1)  Ἡ ὕπαρξη ὑπερπροστατευτικοῦ γονιοῦ μπο-
ρεῖ νὰ δημιουργήσει ἀρνητικὴ συμπεριφορὰ στὸ 
παιδί του.  Ἡ ἔρευνα ἀναφέρει ὅτι ἡ ὑπερπροστα-
τευτικὴ συμπεριφορὰ σχετίζεται σὲ ἀρκετὰ ὑψηλὸ 
βαθμὸ μὲ τὴν παιδικὴ ἐγκληματικότητα.  Ἀντιθέ-
τως, ἕνας μέτριος τρόπος παρακολούθησης καὶ 

τὰ λογικὰ πειθαρχικὰ ὅρια σχετίζονται μὲ χαμηλὰ 
ἐπίπεδα παιδικῆς παραβατικότητας.

2) Τὰ παιδιὰ γονιῶν τύπου « Ἑλικοπτέρου» δι-
ατρέχουν ἄμεσο κίνδυνο νὰ γίνουν πολὺ ἐξαρτη-
μένα ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους σχετικὰ μὲ τὴ σχολικὴ 
πρόοδο καὶ ἐπιτυχία τους. Πολλοὶ ὑπερπροστα-
τευτικοὶ γονεῖς παίρνουν ὅλες τὶς ἀποφάσεις καὶ 
διεκπεραιώνουν ὅλες τὶς ἐργασίες τους. Αὐτὸ δὲν 
βοηθᾷ στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς 

δύναμης τοῦ παιδιοῦ νὰ σταθεῖ στὰ δικά του πόδια, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χρειάζεται διαρκῶς τά «δεκανί-

Γονεῖς « Ἑλικόπτερα»

K

K
Ὁ ὅρος «γονιὸς  Ἑλικόπτερο» 
χαρακτηρίζει τὸ στὺλ τῶν γο-
νιῶν ποὺ ἐπικεντρώνονται μὲ 
φορτικότητα στὰ παιδιά τους, 

τὰ ὁποῖα εἶναι ἔφηβοι ἢ φοιτη-
τές.  Ἀναλαμβάνουν μεγάλες 
εὐθῦνες γιὰ τὶς ἐμπειρίες τῶν 
παιδιῶν τους, κυρίως γιὰ τὶς 

ἐπιτυχίες ἢ ἀποτυχίες στὶς σπου-
δές τους. Συμμετέχουν στὴ ζωή 
τους μὲ τρόπο ποὺ εἶναι ὑπερ-
βολικός, ὑπερπροστατευτικός, 

τελειομανής· μὲ τρόπο ποὺ 
ξεπερνᾷ τὴν ὑπεύθυνη γονικὴ 

μέριμνα καὶ φροντίδα.
 Σήμερα χρησιμοποιεῖται 
καὶ γιά τοὺς γονεῖς ποὺ τὰ παι-
διά τους φοιτοῦν στὸ Δημοτικὸ 
Σχολεῖο. Σίγουρο εἶναι ὅτι αὔριο 
θὰ περιλαμβάνει καὶ τὰ παιδιὰ 
ποὺ φοιτοῦν στὸ Νηπιαγωγεῖο. 
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κια» τῶν γονιῶν του.
3) Τὰ παιδιὰ τῶν ὑπερπροστατευτικῶν γονιῶν 

δὲν ἔχουν ἀποκτήσει ἀρκετὲς ἐμπειρίες καὶ δεξι-
ότητες οἱ ὁποῖες θὰ τὰ βοηθήσουν στὰ διάφορα 
καθήκοντά τους.  Ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ νιώθουν χα-
μηλὴ αὐτοπεποίθηση καὶ αὐτοεκτίμηση, οἱ ὁποῖες 
γίνονται ἐμπόδιο στὴν ἀνέλιξη καὶ ἐπιτυχία στὴ 
ζωή τους.

4)  Ἡ προσκόλληση στοὺς γονεῖς, καθὼς καὶ ἡ 
ἔλλειψη ἀνεξαρτησίας, ἐμποδίζουν τὴν ἀνάπτυξη 
ἁρμονικῶν σχέσεων μὲ τοὺς συνομηλίκους καὶ 
ὄχι μόνο. Μερικὰ ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτὰ ἀδυνατοῦν 
ἀργότερα στὴ ζωή τους νὰ δημιουργήσουν ὑγιεῖς 

σχέσεις καὶ νὰ κάνουν σωστὲς ἐπιλογὲς στὸν γάμο 
τους.  Ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες, τά «θέλω» καὶ 
τὶς ἀποφάσεις τῶν γονιῶν τους.

5) Τὰ ἀποτελέσματα τῶν «γονιῶν ἑλικόπτερο» 
μποροῦν νὰ εἶναι παιδιὰ μὲ ἄγχος, φόβο, σύνδρο-
μο πανικοῦ, τάσεις κατάθλιψης καὶ ἀπομόνωσης, 
καθὼς καὶ μὲ ἔντονη ἐπικριτικότητα, σύμφωνα μὲ 
μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σιγκαπούρης.

Τὰ παραπάνω εἶναι ἀπότοκος ἔλλειψης βασικῶν 
ἐμπειριῶν, βασικῶν δεξιοτήτων καὶ ἀνεξαρτησίας 
στὴ λήψη ἀποφάσεων λόγῳ τοῦ ὑπερπροστατευ-
τικοῦ τύπου γονικῆς μέριμνας ποὺ παρέχουν οἱ 
γονεῖς ἑλικόπτερο.

Πῶς ὅμως μπορεῖ ἕνας γονιὸς νὰ ἀγαπᾷ καὶ νὰ 
φροντίζει τὸ παιδί του, χωρὶς νὰ τὸ ἐμποδίζει νὰ 
μάθει καὶ νὰ ἀποκτήσει ἐμπειρίες καὶ δεξιότητες, 
ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὸν ἐλλοχεύοντα κίνδυνο νὰ πέσει 
στὴν παγίδα νὰ γίνει ἕνας γονιὸς ἑλικόπτερο; Οἱ 
ἰσορροπίες εἶναι πολὺ λεπτές.

Ἡ Dr Debora Gilboa, ἀναπληρώτρια Καθη-

γήτρια στὴν  Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου 
τοῦ Πίτσμπουργκ, κορυφαία ἐμπειρογνώμων γιὰ 
γονεῖς, τονίζει: « Ὡς γονεῖς ἔχουμε ἕνα πολὺ δύ-
σκολο “ἐπάγγελμα”. Πρέπει νὰ προσέξουμε τὰ 
παιδιά μας, τοὺς στρεσογόνους παράγοντες, τὶς 
δυνατότητές τους, τὰ συναισθήματά τους, καὶ ἀφ’ 
ἑτέρου τοὺς ἐνήλικες ποὺ προσπαθοῦμε νὰ ἐκπαι-
δεύσουμε. Αὐτὸ συνεπάγεται ταλαιπωρία τόσο 
γιὰ τὰ παιδιὰ ὅσο καὶ γιὰ μᾶς. Στὴν πράξη αὐτὸ 
σημαίνει νὰ ἀφήσουμε τὰ παιδιὰ νὰ ἀγωνίζονται, 
νὰ τοὺς ἐπιτρέπουμε νὰ ἀπογοητεύονται, καὶ ὅταν 
αὐτὸ συμβαίνει, νὰ τὰ βοηθοῦμε νὰ ἐργαστοῦν 
μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀποτυχίας. Δηλαδὴ νὰ ἀφήνουμε 
τὰ παιδιά μας νὰ κάνουν μόνο τὰ πράγματα ποὺ 
εἶναι ἱκανά, σωματικὰ καὶ πνευματικά, νὰ τὰ κάνουν 
μόνα τους.  Ἕνα τρίχρονο δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ 
στρώσει τὸ κρεβάτι του, ἐνῷ ἕνα δεκατριάχρονο 
μπορεῖ νὰ τὸ κάνει». Καὶ προσθέτει: «Σημαίνει νὰ 
φροντίζουμε γιὰ εὐκαιρίες ὅπου θὰ κάνουμε ἕνα 
βῆμα πίσω ἀπὸ τὴ λύση τοῦ προβλήματος τοῦ 
παιδιοῦ. Αὐτὸ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ οἰκοδομήσουμε 
παιδιὰ μὲ σταθερὴ αὐτοπεποίθηση· τέτοια παιδιὰ 
χρειαζόμαστε».

ΑΘΑΝ. ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ

K

K
Πολλοὶ γονεῖς ἀσκοῦν συμπε-
ριφορὰ ἑλικοπτέρου, γιατὶ πι-
στεύουν ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
βοηθοῦν τὰ παιδιὰ γιὰ τό «κα-
λό» τους, χωρὶς νὰ μποῦν στὸν 
κόπο νὰ ἐξετάσουν ἂν κάνουν 
περισσότερο κακὶ παρὰ καλό.
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Ὑπάρχουν φορὲς ποὺ ἕνα πρόσωπο δὲν ἔχει 
σοβαρὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ πάλι αἰσθάνε-
ται βαθιὰ κατάθλιψη. Τέτοιοι ἄνθρωποι μπο-

ροῦν νὰ αἰσθάνονται ἔτσι, διότι δὲν βλέπουν τίποτε 
θετικὸ στὶς ζωές τους, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν 
καθόλου σοβαρὰ προβλήματα, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι 
γίνονται μελαγχολικοὶ ἁπλῶς ἐξαιτίας τοῦ τρόπου 
μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιλαμβάνονται τὰ πράγματα.

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ αἰσθάνονται διαρκῶς μελαγ-
χολικοὶ θὰ πρέπει βεβαίως νὰ ψάξουν κάποιο εἶδος 
ἐπαγγελματικῆς βοήθειας. Γιὰ παράδειγμα, δὲν 
ὑπάρχει ἀπολύτως τίποτα λάθος στὸ νὰ πηγαί-
νει κανεὶς σὲ ἕναν ψυχολόγο γιὰ βοήθεια. Πολὺ 
συχνὰ ἕνας πεπειραμένος ἐπαγγελματίας μπορεῖ νὰ 

βρεῖ τὶς αἰτίες γιὰ τὴν κατάθλιψη, καὶ ἔτσι νὰ δώσει 
κατάλληλες λύσεις. Μιὰ ἄλλη πηγὴ βοήθειας θὰ 
μποροῦσε νὰ προέλθει ἀπὸ ἕναν κληρικὸ ἢ πνευ-
ματικό, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ δώσει ἕναν βαθύτερο 
τρόπο καθοδήγησης.

Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ ἄλλοι τρόποι νὰ ἀντι-
εμτωπίσει κανεὶς τὴν κατάθλιψη, ποὺ δὲν ἐμπλέ-
κουν ἐξωτερικὴ βοήθεια.  Ἡ παλιὰ συνήθεια τοῦ νὰ 
μετρᾶμε τὶς εὐλογίες στὴ ζωή μας εἶναι μιὰ ἐκπλη-
κτικὰ ἀποτελεσματικὴ πηγὴ ἀνακούφισης. Μὲ ἄλλα 
λόγια, νὰ ξεχνᾶμε τὰ ἀρνητικὰ πράγματα γιὰ τὴ ζωὴ 
καὶ νὰ ἐπικεντρωνόμαστε ὁλοκληρωτικὰ σὲ ὅ,τι 

εἶναι θετικό. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα πρὸς τὴν 
ἱκανοποίηση. Πολὺ συχνὰ οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνο-
νται μελαγχολικοί, ἐπειδὴ ἀγνοοῦν τὶς πολὺ χειρο-
πιαστὲς πηγὲς εὐτυχίας στὴ ζωή τους. Τὸ νὰ εἶσαι 
ὑγιής, νὰ ἔχεις ἀγαπημένους κοντά, αὐτὰ θά ’πρεπε 
νὰ εἶναι ἀρκετά, γιὰ νὰ ἐμποδίσουν ὁποιαδήποτε 
ἀρνητικὰ συναισθήματα.  Ἐπιπλέον, ἡ ἐνατένιση 
τοῦ οὐρανοῦ, ἡ ἀνάγνωση ἑνὸς ἐνδιαφέροντος 
βιβλίου, ἡ ἔναρξη ἑνὸς δημιουργικοῦ «χόμπυ», 
τὸ περπάτημα μέσα σὲ ἕνα γεμᾶτο εὐωδιὲς δάσος, 
ὁποιαδήποτε ἀπ’ αὐτὲς τὶς δραστηριότητες θά ’πρε-
πε νὰ ξερριζώσει τὴ μελαγχολία ἑνὸς ἀνθρώπου.  
Τελικά, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ χάνουμε τὴν εἰκόνα τῶν 
μικρῶν πηγῶν εὐτυχίας στὴ ζωή μας· τῶν μικρῶν 

πηγῶν εὐτυχίας, ποὺ καταλήγουν σὲ μιὰ μεγάλη 
αἰτία, γιὰ νὰ μὴν αἰσθανόμαστε μελαγχολικοί.

Γιὰ νὰ συμπεράνουμε, ἕνα πρόσωπο ποὺ 
αἰσθάνεται διαρκῶς μελαγχολικὸ θὰ ἔπρεπε νὰ 
ἐπανεκτιμήσει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπει τὸν 
κόσμο. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ποὺ εἶναι δυστυ-
χισμένοι δὲν μποροῦν τελικὰ νὰ δικαιολογήσουν 
τὴ δυστυχία. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, τὰ περισσότερα 
προβλήματα εἶναι μόνο τόσο σοβαρά, ὅσο νομί-
ζουμε ὅτι εἶναι.

Μετάφραση ἀπὸ ἀγγλικὸ κείμενο
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

K
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ἡ ἀνάγνωση ἑνὸς ἐνδιαφέροντος βιβλίου, ἡ ἔναρξη ἑνὸς δημιουργικοῦ 
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Ἡ κατάθλιψη νικιέται.  
Βρὲς πηγὲς εὐτυχίας!
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Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρὸ ἦταν ἕνας τεμπέ-
λης ἄνθρωπος. Πάντα ἀναζητοῦσε τὸν 
εύκολώτερο τρόπο, γιὰ νὰ χορτάσει τὴν 

πεῖνά του. Μιὰ μέρα, ἐνῶ ἔψαχνε κάτι νὰ φάει, 
εἶδε ἕνα περιβόλι μὲ κατάφορτα τὰ δέντρα ἀπὸ 
τοὺς καρπούς τους. Κοίταξε τριγύρω του καὶ δὲν 
εἶδε κανέναν νὰ τὸ φυλάει, ὁπότε ἀποφάσισε νὰ 
μπεῖ καὶ νὰ κλέψει μερικὰ φροῦτα.  Ἀλλὰ μόλις 
μπῆκε μέσα κι ἄρχισε νὰ σκαρφαλώνει σὲ μιὰ 
μηλιά, τὸν εἶδε ὁ ἰδιοκτήτης καὶ ἔτρεξε νὰ τὸν 
συλλάβει.  Ὁ τεμπέλης, ὅταν εἶδε τὸν ἀγρότη νὰ 
ἔρχεται μὲ μιὰ μαγκούρα στὸ χέρι, φοβήθηκε 
καὶ τό ’βαλε στὰ πόδια κι ἔτρεξε νὰ κρυφτεῖ στὸ 
κοντινὸ δάσος.

Ἀφοῦ ξεθάρρεψε καὶ ἔνιωσε ἀσφαλής, ἄρχισε 
νὰ ἐξερευνᾷ τὸ δάσος. Κάποια στιγμὴ εἶδε μιὰ 
ἀλεποὺ κουλή. Εἶχε μόνο δυὸ πόδια, ἀλλὰ φαι-
νόταν χαρούμενη κι εὐτυχισμένη.  Ὁ τεμπέλης 
σκέφτηκε: Πῶς μπορεῖ αὐτὴ ἡ ἀλεποὺ νὰ παρα-
μένει ζωντανὴ σὲ τέτοια κατάσταση, καὶ μάλιστα 

νὰ εἶναι χαρούμενη, ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ τρέξει 
καὶ νὰ κυνηγήσει γιὰ τὴν τροφή της; ἀλλὰ καὶ 
πῶς μπορεῖ νὰ προστατευθεῖ ἀπὸ τὰ ἰσχυρότερα 
σαρκοβόρα ζῷα τοῦ δάσους;

Ξαφνικά, εἶδε ἕνα λιοντάρι νὰ ἔρχεται πρὸς 
τὴν ἀλεποὺ μὲ ἕνα κομμάτι κρέας στὸ στόμα του.  
Ὅλα τὰ ζῷα κρύφτηκαν ἀπὸ τὸν φόβο τους, γιὰ 
νὰ σωσθοῦν, καὶ ἐκεῖνος σὰν αἴλουρος ἀναρρι-
χήθηκε στὸ πιὸ ψηλὸ δέντρο καὶ ἀπὸ ’κεῖ ψηλὰ 
παρατηροῦσε.  Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ συνέβη τὸν ἄφη-
σε ἄναυδο: Τὸ λιοντάρι πλησίασε τὴν ἀλεπού, 
ἄφησε τὸ κρέας στὰ πόδια της κι ἔφυγε.

Ὁ τεμπέλης ἔνιωσε ἀνακούφιση, ἀντικρίζοντας 
τὸ θεϊκὸ παιχνίδι. Θεώρησε ὅτι ὁ Θεός, ὁ  Ὁποῖος 
εἶναι ὁ Δημιουργὸς τῶν πάντων, ἔχει ἕνα σχέδιο 
γιὰ κάθε πλάσμα Του, καὶ ὅτι θὰ φρόντιζε καὶ γιὰ 
τὸν ἴδιο.  Ἔτσι, ἄφησε τὸ δάσος, βγῆκε στὸ ξέφω-
το, κάθισε σὲ μιὰ πέτρα καὶ περίμενε κάποιος νὰ 
τοῦ φέρει φαγητό.  Ἡ ὥρα περνοῦσε, μὰ κανένας 
δὲν φαινόταν στὴ στροφὴ τοῦ δρόμου. Περίμενε 
δύο μέρες γιὰ φαγητό. Τέλος, μὴ μπορώντας νὰ 
ἀντέξει τὴν πεῖνά του, σηκώθηκε κι ἔφυγε.

Στὸν δρόμο συνάντησε ἕναν ἐρημίτη, ξα-
κουστὸ γιὰ τὴ σοφία του. Τοῦ διηγήθηκε ὅλα 
ὅσα συνέβησαν.  Ὁ ἐρημίτης ἔβγαλε ψωμὶ καὶ 
νερὸ ἀπὸ τὸν τορβά του καὶ τοῦ τὰ πρόσφερε.  
Ἀφοῦ ἔφαγε, ὁ τεμπέλης εἶπε στὸν ἐρημίτη:

– Γέροντα, γιατί ὁ Θεός, ἐνῷ ἔδειξε τὸ ἔλεός 
Του σὲ μιὰ κουλὴ ἀλεπού, ἦταν τόσο σκληρὸς 
μαζί μου;.

Ὁ ἐρημίτης μειδιώντας τοῦ εἶπε:
– Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει ἕνα σχέδιο γιὰ 

ὅλους μας. Εἶσαι προφανῶς κι ἐσὺ μέρος τοῦ 
σχεδίου Του.  Ἀλλά, παιδί μου, ἑρμήνευσες τὴν 
πρόνοια καὶ τὸ σχέδιό Του μὲ λαθεμένο τρόπο.  Ὁ 
Θεὸς δὲν ἤθελε νὰ εἶσαι σὰν τὴν ἀλεπού.  Ἤθελε 
νὰ εἶσαι σὰν τὸ λιοντάρι!

Διασκευὴ ἀπὸ τὰ ἀγγλικά, Α.Γ.

Ὁ τεμπέλης ἄνθρωπος  
καὶ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ

K

K
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ἕνας τεμπέλης ἄνθρωπος. Πά-
ντα ἀναζητοῦσε τὸν εύκολώτε-
ρο τρόπο, γιὰ νὰ χορτάσει τὴν 

πεῖνά του. 
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Τὸ ἴδιο συνέβη χτές, τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ συμβεῖ 
σήμερα, ἴσως τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ καὶ αὔριο, 
ποὺ ποιὸς ξέρει πῶς θὰ εἶναι. Οἱ ἄνθρωποι 

παραπονιόνταν ποὺ δὲν ἔβρεχε κι εἶχε ξεραθεῖ ἡ 
γῆ.  Ἔτσι λὲς ἐσύ;  Ἐκεῖ ποὺ κοιμόνταν οἱ ἄνθρω-
ποι στὴ Μάνδρα τῆς Δυτικῆς  Ἀττικῆς, ἄνοιξαν οἱ 
κρουνοὶ τοῦ οὐρανοῦ καὶ παρέσυραν ἀνθρώπινες 
ζωὲς καὶ μιὰ ὁλόκληρη περιοχή. Κι ἂς μὴν εἶχε 
ἔρθει ὁ χειμώνας. Κι αὐτὸ συνέβη λίγο πιὸ μα-
κριὰ ἀπὸ τὴν  Ἀθήνα. Κι ὅλη μέρα οἱ τηλεοράσεις 
ἐπαναλάμβαναν τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια. Κι ὁ κόσμος 
ἀλλοπαρμένος κοίταζε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο κι ἔκανε 
τὸν σταυρό του, παρακαλώντας τὸν 
Θεὸ νὰ βροῦν οἱ ἄνθρωποι τὴ δύνα-
μη νὰ ξεπεράσουν τὸ κακὸ ποὺ τοὺς 
βρῆκε. Κι ἴσως νὰ ἔβλεπες κιόλας στὸ 
βλέμμα τους κάποια εὐγνωμοσύνη 
γιὰ τὴν τύχη τους, ποὺ αὐτὸ τὸ κακὸ 
δὲν συνέβη σ’ αὐτούς!

Γιὰ λίγο ξεχάστηκε τὸ θέμα τῶν 
ἀστέγων, τῶν ἀνθρώπων ποὺ ψά-
χνουν γιὰ δουλειὰ καὶ δὲν βρίσκουνε, 
κι ἀκόμη κάποια φωνὴ ποὺ ἀκούγε-
ται τελευταῖα στοὺς δρόμους: «Πει-
νάω...». Κι ὅλα αὐτὰ σὲ λίγο θἄρθουν 
πάλι στὴν καθημερινότητα.  Ὅταν τὸ 
περιοδικό μας θὰ κυκλοφορήσει, 
θἄχουν φτάσει οἱ γιορτινὲς μέρες 
τῶν Χριστουγέννων καὶ μαζί τους κι 
ὁ χειμώνας.  Ἡ  Ἀθήνα καὶ πάλι θὰ 
φωτιστεῖ, θὰ στολιστοῦν τὰ μαγαζιὰ 
κι οἱ ἄνθρωποι, παρ’ ὅλη τὴν οἰκο-
νομικὴ δυσχέρεια ποὺ ἐπικρατεῖ, κάτι θὰ κρατοῦν 
στὰ χέρια τους, γιὰ νὰ προσφέρουν στὰ ἀγαπημένα 
πρόσωπα. Γιατὶ ἡ ζωὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ συνεχι-
στεῖ, ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔκανε κάτι τὸ διαφορετικὸ 
στὶς γιορτινὲς μέρες!

Θἄθελα νὰ σᾶς μεταφέρω κάτι ποὺ ἔζησα αὐτὸ 
τὸν καιρὸ ποὺ πέρασε, ἔτσι, γιὰ ν’ ἀλλάξει λίγο 
τὴ διάθεση.  Ὁ Νοέμβριος δὲν εἶχε περάσει ἀκό-
μη, κι ἕνα ὁλόφωτο πρωινὸ εἶπα νὰ βγῶ ἀπὸ τὸ 
σπίτι, ξεχνώντας νὰ πάρω μαζί μου τὴν ὀμπρέλα 
μου. Περπατοῦσα ἀμέριμνα, σκεφτόμενη ποῦ θὰ 
πήγαινα καὶ τί θὰ ἔκανα. Δὲν ξέρω πόση ὥρα θὰ 
πέρασε, ἀλλὰ δὲν κατάλαβα ὅτι ὁ ἥλιος χάθηκε 
κι ἡ ψύχρα ἔγινε αἰσθητή. Συνῆλθα κι ἔνιωσα λί-
γες στάλες βροχῆς νὰ πέφτουν, ποὺ ὅσο πήγαινε 
γίνονταν καὶ πιὸ δυνατές. Τάχυνα τὸ βῆμά μου κι 

ἔψαχνα νὰ βρῶ ἕνα μέρος νὰ προφυλαχτῶ. Πρὶν 
μουσκέψω ἐντελῶς, εἶδα ἕνα τσίγκινο στέγαστρο, 
ποὺ στηριζόταν στὸν τοῖχο κάποιας ἐρειπωμένης 
μονοκατοικίας, στὴν ἄκρη τῆς ὁποίας βρισκόταν 
ἕνα ἡμιυπόγειο, ἂς τὸ ποῦμε σπιτάκι. Τὸ μόνο ποὺ 
ἔδειχνε τὴν ὕπαρξη τοῦ μικροῦ αὐτοῦ σπιτιοῦ ἦταν 
ἕνα παραθυράκι, ποὺ ἔφτανε λίγο πιὸ πάνω ἀπ’ 
τὸ πεζοδρόμιο.  Ἦταν προφυλαγμένο ἀπὸ μιὰ σι-
δεριά, ποὺ ἐμπόδιζε κάπως τὴν εἴσοδο κάποιου 
ἀνεπιθύμητου ἀνθρώπου. Στάθηκα κάτω ἀπ’ αὐτὸ 
τὸ στέγαστρο καὶ γλίτωσα λίγη βροχή. Κοιτάζοντας 
τὸ παράθυρο, εἶδα ὅτι ὑπῆρχε ἕνα μαρμαράκι μέσα 

ἀπὸ τὴ σιδεριά, πάνω στὸ ὁποῖο ἦταν 
μιὰ γλαστρούλα ἀνθισμένη.

Σὲ μιὰ στιγμὴ ἦρθε παρέα μου ἕνα 
γατάκι, ποὺ ἔτρεμε ἀπὸ τὴ βροχή, καὶ 
πέρασε μέσα ἀπὸ τὴ σιδεριὰ νιαου-
ρίζοντας καὶ στάθηκε στὸ μαρμαρά-
κι κοιτάζοντας πρὸς τὸ παράθυρο. 
Τὸ παράθυρο, ποὺ ἦταν κλειστὸ κι 
ἦταν σκεπασμένο μὲ ἕνα κιτρινισμένο 
δαντελένιο κουρτινάκι, ἄνοιξε σιγὰ 
σιγά, καὶ παρουσιάστηκε μιὰ γριού-
λα, ποὺ ἀπευθύνθηκε στὸ γατάκι, 
μαλώνοντάς το, ποὺ ἦταν ἔξω μὲ 
τέτοιο καιρό. Τὸ πῆρε ἀγκαλιὰ καὶ 
τὸ σκούπισε μὲ μιὰ πετσετούλα ποὺ 
κρατοῦσε. Αὐτὸ γουργούρισε εὐχα-
ριστημένο, ποὺ κάποιος τὸ σκέφτηκε. 
Πρὶν κλείσει τὸ παράθυρο, ἔσκυψα 
λίγο, γιὰ νὰ μὴ μὲ δοῦνε, κι εἶδα μέ-
σα στὸ δωματιάκι. Τὸ περιεχόμενό 

του ἦταν ἕνα κρεβατάκι, ἕνα μικρὸ τραπέζι καὶ μιὰ 
ἀσορτὶ καρεκλίτσα. Κάπου κρεμασμένο ἦταν ἕνα 
ἀναμμένο καντῆλι. Τὸ δωμάτιο τὸ ζέσταινε μιὰ ἠλε-
κτρικὴ σόμπα. Ὅ,τι πρόλαβα νὰ δῶ, κι ἡ γιαγιούλα 
ἔκλεισε τὸ παράθυρο. Στὸ ἡμίφως ποὺ ὑπῆρχε, τὸ 
σύμπλεγμα αὐτῶν τῶν δύο «ὑπάρξεων» ἔμοιαζε 
μὲ ὀπτασία βγαλμένη ἀπὸ κάποιο παραμύθι...

Ὁ παράξενος καιρὸς τῆς  Ἀθήνας σὲ λίγο στα-
μάτησε τὴ βροχή, κι ἔλαμψε πάλι ὁ ἥλιος, ὅμως 
ἐγὼ γύρισα στὸ σπίτι βρεγμένη, ἀλλὰ γεμάτη συ-
ναισθήματα ἀπὸ ὅ,τι εἶδα καὶ ἔζησα αὐτὴ τὴ λίγη 
ὥρα, σκεφτόμενη ὅτι ἡ ζωὴ ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν 
ἄλλη μπορεῖ νὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο ἄλλοτε νὰ γελᾷ 
κι ἄλλοτε νὰ κλαίει!

Καλὲς γιορτές, καλές μου φίλες!
ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμή
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Χριστούγεννα
Αὐτὲς τὶς ἡμέρες 
τῆς οἰκογενειακῆς εὐωχίας.
Αὐτὲς τὶς ἡμέρες 
ποὺ πασχίζουμε νὰ ζήσουμε
ὅσο γίνεται πιὸ γλυκά, 
ὅσο γίνεται πιὸ χαρούμενα,
διώχνοντας ἔγνοιες
καὶ μεμψιμοιρίες.

Αὐτὲς τὶς μέρες
ἀξίζει νὰ νοιαστοῦμε,
ἀξίζει νὰ εἴμαστε κοντὰ
σ’ ὅσους Χριστούγεννα 
δὲν κάνουν.

Θλιμμένοι, 
κατατρεγμένοι ἀπὸ κάθε αἰτία,
πονεμένοι ἀπὸ κάθε αἰτία,
κλειστὴ ἡ καρδιὰ καὶ μαραμένη.
Χῶρος δὲν ὑπάρχει γι’  Ἀστέρι,
χῶρος δὲν ὑπάρχει γιὰ Χριστό.

Χρέος,
τὸ ποτάμι τῆς ἀγάπης μας
νὰ ξεπλύνει τὴν πίκρα τους,
τὸ τραγούδι τῆς ἀγάπης μας
νὰ τοὺς πεῖ γιὰ  Ἐκεῖνον.

Νὰ ξημερώσει καὶ γι’ αὐτοὺς
μιὰ νύχτα μαγικὴ ξανά,
τὰ πικραμένα χείλη τους
νὰ θυμηθοῦν νὰ ψάλουν «ὠσαννά».

«Οὐ γὰρ ὁ λέγων Κύριε, Κύριε»
Ἄκουσα στὴν τηλεόραση γιὰ τὴ μεταγραφὴ 

διάσημου ποδοσφαιριστῆ τὸ καλοκαίρι.  Ἡ μὲν 
ὁμάδα ποὺ ἀπέκτησε τὸν παίκτη κατέβαλε τὸ μυ-
θικὸ ποσὸ τῶν 222.000.000 € στὴν προηγούμε-
νη ὁμάδα του, αὐτὸς δὲ προσελήφθη μὲ μισθὸ 
45.000.000 € τὸν χρόνο! Στὴ συνένταυξή του 
τόνισε ὅτι δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν τὰ χρήματα, ἀλλὰ 
τὸ νὰ εἶναι εὐτυχισμένος. Καὶ κατέληξε: « Ὁ Θεὸς 
νὰ μᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ μᾶς προστατεύει».

Ἐπειγόντως κάποιος νὰ τὸν πληροφορήσει γιὰ 
τὰ ἑκατομμύρια παιδιὰ στὸν Τρίτο Κόσμο ποὺ 
πεθαίνουν ἀπὸ ἔλλειψη ἐμβολίων καὶ φαρμάκων. 
Καὶ τὸ σπουδαιότερο, ὅτι στὴ Γραφὴ λέγεται: «Οὐ 
πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα 
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ., ζ΄ 
21).

Ἀξίζει λοιπόν, ἀφοῦ κιόλας δὲν τὸν ἐνδιαφέ-
ρουν τὰ χρήματα, νὰ διαθέσει κάποια ἀπὸ τὰ ἑκα-
τομμύριά του, γιὰ νὰ σωθοῦν ἄμοιρα παιδάκια, 
ποὺ περιμένουν τὸ ἔλεός μας, πρὶν ξεψυχήσουν...

Τότε θὰ εἶναι σίγουρος γιὰ τὴν εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ, ὄχι λόγῳ τῆς ἐπικλήσεως, ἀλλὰ ἐκ τῶν 
ἔργων του.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣH

Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

K

K
Ἐπειγόντως κάποιος νὰ τὸν 

πληροφορήσει γιὰ τὰ ἑκατομ-
μύρια παιδιὰ στὸν Τρίτο Κόσμο 

ποὺ πεθαίνουν ἀπὸ ἔλλειψη 
ἐμβολίων καὶ φαρμάκων. Καὶ τὸ 

σπουδαιότερο, ὅτι στὴ Γραφὴ 
λέγεται: «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, 

Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ 
ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός 

μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς»
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Γλυκιά μας κατασκήνωση, φέτος μ’ ἄπλετη 
χαρὰ γιορτάσαμε τὰ 30 χρόνια σου, τὰ ὄμορ-
φα καὶ δημιουργικά. Λίγες μέρες κάθε χρό-

νο, ζοῦμε στὴ ζεστή σου ἀγκαλιὰ ὧρες χαρᾶς κι 
εὐλογίας, ποὺ πλημμυρίζουν τὴν καρδιά. Μέσα 
στὴν καταπράσινη φύση καὶ κάτω ἀπὸ τὸν γαλάζιο 
οὐρανό, νιώθουμε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ μας 
κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο Του τὸν λαμπερό.

Ὅλες μαζί, μέσα στὴ σιγαλιὰ τῆς βραδιᾶς, νιώ-
θουμε τὴν ἀνάγκη νὰ στείλουμε θερμά «εὐχα-
ριστῶ» στὸν Πανάγαθο Θεό μας, γιὰ ὅλα ὅσα 
ζοῦμε στὸν ὄμορφο τόπο αὐτόν.

Σ’ εὐχαριστοῦμε, ποὺ 30 χρόνια τώρα ἔκαμες 
νὰ λειτουργεῖ καὶ νὰ βρισκόμαστε στὴν ἀπέραντη 
αὐτὴ ὀμορφιὰ τοῦ πράσινου καὶ τοῦ γαλάζιου.

Σ’ εὐχαριστοῦμε, ποὺ μᾶς ἀξιώνεις ν’ ἀφήσουμε 
γιὰ λίγο τὴν πόλη, τὰ σπίτια μας, τὸν θόρυβο τῶν 
δρόμων, τὸν θόρυβο τῶν ἀνθρώπων, τὴ βιασύ-
νη, τὶς στενοχώριες, τὴν κούραση... καὶ νὰ ζοῦμε 
ξένοιαστα μέσα στὴ δροσερὴ ἀγκαλιά της.

Σ’ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν κάθε μέρα της, ποὺ 
ἦταν μιὰ θαυμάσια διδασκαλία, καὶ ἤσουν Σὺ ὁ 
δάσκαλος ποὺ ἔδινε τὸ μάθημά Του.  Ἕνα μάθημα 
ἁπλό, εὐχάριστο, κατανοητό.  Ἕνα μάθημα ποὺ γέ-
μιζε τὶς ψυχές μας καλοσύνη κι ἁγνότητα, ὑπομονὴ 
κι ἐμπιστοσύνη.  Ἀκούσαμε λόγια θεόπνευστα ἀπὸ 
ἀνθρώπους γλυκούς, καλοσυνάτους, ἀνθρώπους 
εὐλογημένους, ποὺ μὲ πολλὴ ἁπλότητα καὶ πίστη 
φύτεψαν στὶς διψασμέενς ψυχές μας τὸν θεῖο λόγο. 
Προσευχηθήκαμε μέσα στὰ ρόδινα πρωινὰ καὶ τὰ 
σιωπηλὰ δειλινὰ κι εὐχαριστήσαμε, δοξάσαμε καὶ 
παρακαλέσαμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς χαρίζει μιὰ ψυχὴ 
ἁγνή, νὰ βλέπει καθαρὰ καὶ μακριά. Μιὰ χαρού-
μενη καὶ θερμὴ ψυχή, νὰ δίνει καὶ νὰ δίνεται σὲ 
αἰώνια προσφορά, δίχως νὰ περιμένει ἀντάλλαγ-
μα. Μιὰ ψυχὴ γεμάτη ἀγάπη!  Ἀγάπη γιὰ τὸν Θεό, 
ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους!...

Κάθε φορά, τὴν πρώτη μέρα, μέσα στὴ σιγαλιά, 
ἀκούγεται τὸ σύνθημά μας, ποὺ τὸ παίρνει ὁ ἀέρας 
ἁπαλὰ καὶ τὸ γράφει ἀμέσως ἀνεξίτηλα  στὴ κάθε 
μιὰ καρδιά.  Ὅλες μαζὶ μᾶς συνεπαίρνει μιὰ θεϊκὴ 
εὐωδιά, καὶ προσευχὴ ὁλόθερμη ὑψώνουμε ψηλά. 

Ἕνα θερμό «εὐχαριστῶ» βγαλμένο ἀπ’ τὴν 
ψυχή μας, ποὺ 30 χρόνια ζοῦμε τόσο ὑπέροχα 

ἐδῶ, στὴν κατασκήνωσή μας. Μὲς στὸν ὁλόδροσο 
αὐτὸν κῆπο τὸν γεμᾶτο εὐωδιὲς μᾶς καλωσορίζει 
30 χρόνια τώρα, μὲ χίλιες μύριες ἀρετές. Μακροθυ-
μία, συγγνώμη, πραότητα κι ἀντοχή, πίστη, ἀγάπη, 
εἰλικρίνεια κι ἐλπίδα χρυσή, ἀνεξικακία, ταπείνωση 
καὶ διάκριση πολλή, εἶναι οἱ ἀρετὲς μὲ τὶς ὁποῖες 
μᾶς ἐφοδιάζεις μ’ ἀγάπη περισσή. Μᾶς κάνεις ν’ 
ἀντλοῦμε ἀπ’ αὐτὲς δύναμη καὶ ὑπομονή, καὶ ν’ 
ἀνηφορίζουμε ἀγόγγυστα τὸ μονοπάτι ποὺ στὸν 
Κύριο ὁδηγεῖ.

Γλυκιά μας κατασκήνωση, 
νὰ ζεῖς χρόνια πολλά!
Νὰ σὲ χαιρόμαστε ὅλες μας 
μ’ ἀγάπη καὶ χαρά.
Νὰ δώσει ὁ Θεὸς νὰ σὲ γνωρίσουνε
κι ἄλλες πολλὲς ψυχές, 
κι ὅλες μαζὶ νὰ ζοῦμε
ἀξέχαστες στιγμές!

ΚΥΚΛΟΙ ΜΗΤΕΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

30 χρόνια Κατασκήνωση 
Ἐλαφίνα  Ἠμαθίας -  Ἡρακλείτσα Καβάλας 

Καλοκαίρι 2017
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Ἀφροδίτη Χρ. Ραγιᾶ (1928-2017)

Τὸ Σάββατο, 11 Νοεμβρίου, πέ-
ταξε γιὰ τὴν πολιτεία τ’ Οὐρανοῦ 
ἕνας πολὺ ξεχωριστὸς ἄνθρωπος, 
ἡ σεβαστὴ σὲ ὅλους μας καὶ ἀξια-
γάπητη  Ἀφροδίτη Ραγιᾶ,  Ὁμότιμη 
Καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου  Ἀθηνῶν.  Ἐκ μέρους τῆς 
Χριστιανικῆς  Ἕνωσης  Ἐπιστημόνων, 
ἂς μᾶς ἐπιτραποῦν δυὸ φτωχὰ ἀλλὰ 
ἀναγκαῖα λόγια γιὰ τὴν ἐκλιποῦσα, ἡ 
ὁποία ὑπῆρξε ἐνεργὸ μέλος τῆς  Ἕνω-
σής μας ὅσο ἐλάχιστοι, καὶ μέχρι τὴν 
τελευταία στιγμὴ μᾶς τιμοῦσε μὲ τὴ 
σοβαρή, ὑπεύθυνη, ἀλλὰ ταὐτόχρο-
να ταπεινὴ καὶ ζεστὴ παρουσία της. 
Τὸ πνεῦμά της ζωηρὸ καὶ ἐρευνητικό, 
καὶ ἡ φιλομάθειά της ἀνεξάντλητη. 
Τὸ βλέμμα της ἀπέπνεε μιὰ νεανικὴ 
φρεσκάδα, παρὰ τὸ προχωρημένο 
τῆς ἡλικίας της. Πραγματικά, αὐτὰ τὰ 
χαρακτηριστικά της δικαιολογοῦν καὶ 
τὴν ὄχι τυχαία ἐπιστημονικὴ πορεία 
της.

Πολλοὶ ἀπὸ μᾶς, ὡστόσο, εἰδικὰ 
ὅσοι τὴ συναναστραφήκαμε σὲ με-
γαλύτερη ἡλικία, μπορεῖ νὰ μὴ γνω-
ρίζουμε σὲ ὅλο τὸ πλάτος τὴν ἐπι-
στημονικὴ πορεία τῆς ἐκλιπούσας 
ἀδελφῆς μας.

Γεννημένη τὸ 1928 στὸν Πολύ-
γυρο Χαλκιδικῆς, ἡ  Ἀφροδίτη Ρα-
γιᾶ ἀποφοιτᾷ ἀπὸ τὸ Α΄ Γυμνάσιο 
Θηλέων Θεσσαλονίκης μὲ βαθμό  
« Ἄριστα», καὶ κατόπιν, τὸ 1949, λαμ-
βάνει φιλολογικὸ δίπλωμα ἀπὸ τὴν  
Ἑλληνογαλλικὴ Σχολή «Καλαμάρι» 
στὴ Θεσσαλονίκη.

Τὸ 1957 ἀποφοιτᾷ ἀπὸ τὴν  Ἀνω-
τέρα Σχολὴ  Ἀδελφῶν Νοσοκόμων 
τοῦ Θεραπευτηρίου «Εὐαγγελισμός» 
μὲ βαθμό « Ἄριστα» καὶ Βραβεῖο 

Μετάλλιο τῆς Σχολῆς.  Ἀπὸ κεῖ καὶ 
πέρα, ἀκολουθεῖ μιὰ σταθερὰ ἀνο-
δικὴ πορεία μὲ πολλοὺς σημαντικοὺς 
σταθμούς:

Τὸ 1961 ἀρχίζει νὰ διδάσκει 
συστηματικὰ στὴν  Ἀνωτέρα Σχολὴ  
Ἀδελφῶν Νοσοκόμων τοῦ «Εὐαγ-
γελισμοῦ», καὶ τὸ 1968 ἀναλαμβάνει 
τὴ θέση τῆς Διευθύντριας Σπουδῶν 
τῆς Σχολῆς. Καὶ ἴσως οἱ περισσότε-
ροι ξέρουν γιὰ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο 
τῆς Σχολῆς  Ἀδελφῶν Νοσοκόμων 
τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ», ποὺ ἔκανε τὶς 
ἀπόφοιτές της νὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ 
τὶς ἀπόφοιτες ἄλλων Νοσηλευτικῶν 
Σχολῶν τόσο στὴν ἐκπαίδευση ὅσο 
καὶ στὸ ἦθος.

Στὸ μεταξύ, ἔχει ξεκινήσει καὶ ἡ 
πορεία τῆς  Ἀφροδίτης Ραγιᾶ στὴν  
Ἀνώτατη  Ἐκπαίδευση, μὲ σπουδὲς 
στὶς Η.Π.Α.:

Ἀπὸ τὸ 1963 μέχρι τὸ 1965 
ἐκπαιδεύεται στὸ Boston University 
School of Nursing, ἀπ’ ὅπου λαμβά-
νει τὸ πτυχπιο Bachelor of Science in 
Nursing μὲ τὴ διάκριση “Magna cum 
Laude”.

Τὸ 1966 λαμβάνει τὸ πρῶτο με-
ταπτυχιακὸ δίπλωμα (Master of Arts 
Degree Teachers College, Columbia 
University, Department of Nursing 
Education, Ν.  Ὑόρκη).

Τὸ 1975 ἀκολουθεῖ δεύτερο μετα-
πτυχιακὸ δίπλωμα (Master of Educa-
tion Degree in Nursing and Nursing 
Supervision in Psychiatric Nursing, 
Columbia University, Department of 
Nursing Education, Ν. Ὑόρκη).

Τὸ 1976 λαμβάνει τὸ διδακτορικό 
της δίπλωμα (Doctorate of Education 
Degree in Nursing, Teaching College, 
Columbia University).

Τὸ 1990 ἀναγορεύεται Τακτικὴ 
Καθηγήτρια τοῦ Τμήματος Νοσηλευ-
τικῆς τοῦ Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν, 
καὶ  Ὁμότιμος Καθηγήτρια μετὰ τὴ 
συνταξιοδότησή της τὸ 1997.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐπιστημονικὰ συγ-
γράμματά της, Βασικὴ Νοσηλευτική 
(1991), Νοσηλευτικὴ Ψυχικῆς  Ὑγεί-
ας (2001) ἢ Ψυχιατρικὴ Νοσηλευτι-
κή (1978) καὶ Βασικὴ Νοσηλευτική. 
Θεωρητικὲς καὶ Δεοντολογικὲς  Ἀρχές 
(1995), καθὼς καὶ τὶς πανεπιστημιακὲς 
Σημειώσεις  Ἱστορία καὶ Θεωρίες τῆς 

Νοσηλευτικῆς (1990), Παθολογικὴ 
Νοσηλευτική (1994) καὶ Παιδιατρικὴ 
Νοσηλευτική (1995), ἡ  Ἀφροδίτη Ρα-
γιᾶ εἶχε στὸ ἐνεργητικό της μεγάλο 
ἀριθμὸ ἐπιστημονικῶν δημοσιεύσε-
ων σὲ ἑλληνικὰ καὶ ξένα περιοδικὰ 
καὶ σὲ τόμους Πρακτικῶν Διεθνῶν 
Συνεδρίων.  Ὑπῆρξε δὲ τακτικὴ συ-
νεργάτις τοῦ περιοδικοῦ μας.

Ἐπίσης, στὸ πλαίσιο τῶν ἐρευνη-
τικῶν της δραστηριοτήτων εἶχε συμ-
μετάσχει σὲ  Ὁμάδες  Ἐργασίας γιὰ 
τὴν ἐπεξεργασία Εἰδικῶν Θεμάτων, 
καθὼς καὶ σὲ διάφορες  Ἐπιστημο-
νικὲς  Ἐπιτροπές.

Ἐδῶ τελειώνει ἡ ἀναφορά μας 
στὰ κατὰ κόσμον ἐπιτεύγματα, τὰ 
ὁποῖα θαυμάζουμε, ἐπικροτοῦμε καὶ 
ἀναφέρουμε ὄχι μόνον ὡς ἀπόδοση 
τιμῆς στὴν ἐκλιποῦσα, ἀλλὰ πρωτί-
στως ὡς εὐκαιρία γιὰ παραδειγμα-
τισμὸ δικό μας.

Ὅσοι ὅμως εἴχαμε τὴν εὐκαιρία 
νὰ γνωρίσουμε τὴν ἀείμνηστη ἀδελ-
φή μας ὡς ἄνθρωπο, ὁ καθένας ἀπὸ 
τὴ δική του σκοπιὰ καὶ στὸ δικό του 
μέτρο, θὰ καταλήγαμε ὅλοι, νομίζω, 
στὴν κοινὴ διαπίστωση ὅτι ἡ  Ἀφροδί-
τη Ραγιᾶ ἦταν μιὰ ἐκλεκτὴ ψυχή, ἕνας 
φωτεινὸς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
προσέγγιζε τὸν διπλανό της, ἀκόμη 
καὶ τὸν μικρότερο, μὲ σεβασμό, γλυ-
κύτητα καὶ σπάνια εὐγένεια.

Τέλος, στὸ πρόσωπο τῆς ἀείμνη-
στης πλέον  Ἀφροδίτης Ραγιᾶ θὰ 
θέλαμε νὰ ποῦμε ἕνα μεγάλο εὐχα-
ριστῶ σὲ ὅλα τὰ μέλη τῆς  Ἀδελφό-
τητας « Ἡ  Ἁγία Εὐνίκη», ζῶντα καὶ 
κεκοιμημένα.  Ἐπὶ δεκαετίες ἔδειξαν 
ἔμπρακτα στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία τί 
θαυμαστὸ συμβαίνει, ὅταν ἡ βαθιὰ 
σφραγίδα τοῦ χριστιανικοῦ ἀνθρω-
πισμοῦ χρωματίζει τὴν προσφορὰ 
στὴν ἐπιστήμη τῆς Νοσηλευτικῆς, τὴν 
ποιότητα στὴν ἄσκηση τοῦ λειτουρ-
γήματος τῆς νοσηλεύτριας, τὸ ἦθος 
καὶ τὴ συμπαράσταση στὸν πάσχο-
ντα ἄνθρωπο! Αὐτὸ τὸ πνεῦμα, κατ’ 
ἐξοχήν, βλέπαμε στὸ πρόσωπο τῆς  
Ἀφροδίτης Ραγιᾶ.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῆς!

ΧΡΥΣΗ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΤΣΕΝΤΟΥ

Εἰς Μνημόσυνον
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΘΝΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, « Ἀναθεματισμός... τῆς παιδεί-

ας!», σελ. 42-45 – « Ἡ κληρονομιὰ τοῦ Βυζαντίου», σελ. 
86-91 –  Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, « Ὁ πυρπο-
λητὴς Κωνσταντῖνος Κανάρης», σελ. 52-56 – «Οἱ Κρυ-
πτοχριστιανοί», σελ. 92-95 – «1940-41.  Ὁ  Ἑλληνικὸς 
Στρατὸς στὴ Βόρειο  Ἤπειρο», σελ. 170-174 –  Ἀνδρέας 
Κολιάκος, « Ἀστέρι ποὺ δὲν ἔλαμψε», σελ. 57-58 – Βα-
σιλικὴ Οἰκονομάκου, «Μακρυγιάννης.  Ἕνας ἥρωας τοῦ 
1821», σελ. 59-60 – Γιῶργος Κούβελας, « Ἡ νίκη στὰ 
1821 ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὴν  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία 
μας», σελ. 61-64.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Ναυσικᾶ  Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, «Τῆς Βασιλείας Σου ὁ 

χρόνος...», σελ. 1 – « Ἀναστάσεως ἡμέρα», σελ. 80 – 
«Καλὲ πατέρα», σελ. 83 – «Κάτω ἀπ’ τὸν ἥλιο», σελ. 
121 – «Πέτρα καὶ βότσαλο», σελ. 167 – « Ἡ χάρτινη 
σπηλιά μου», σελ. 213 – Λουκᾶς Κ. Ρούλιας, «Οὐρά-
νια Βασιλεία», σελ. 13 – « Ὕμνος στὴ Μάννα», σελ. 85 
– «Εἰς τὴν Παντάνασσα ( Ἀφιέρωμα – Ὑμνῳδία), σελ. 
127 – Χρῆστος Μπασκόζος, «Μιὰ φλόγα» – « Ἔδει 
παθεῖν», σελ. 77 – « Ὁ αἰώνιος», σελ. 99 – « Ἑλλάδα», 
σελ. 142 – « Ἀπόδειπνο», σελ. 182 – «Σὲ μιὰ φάτνη», 
σελ. 201 – Γιάννης  Ἀν. Σαντάρμης, «Τὸ βγάλσιμο τοῦ 
ράσου», σελ. 15-17 – « Ἡ θυσία», σελ. 46-51 – «Τὸ 
στεφάνι τῆς Μάνας», σελ. 58 – «Οἱ φωλιές», σελ. 101-
107 – « Ἡ δέηση», σελ. 146-151 – «Τὸ κατέβασμα τῶν 
κοπαδιῶν», σελ. 183-186 – «Τὸ χιόνι», σελ. 214-219 – 
Μοναχὴ Θέκλα, « Ἑλλάδα μου», σελ. 41 – «Αἰσθήσεων 
φώτισον ἁπλῆν πεντάδα», σελ. 155 – «Τὰ δυὸ κουπιά 
– Σύμπραξη», σελ. 180 – Σπυριδούλα Κυριακοπούλου, 
« Ἡ σιωπὴ τοῦ ἥρωα», σελ. 64 – Πόπη  Ἐλευθερίου, 
«Εἶμαι τὸ εὖ», σελ. 70 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση,  
« Ἀνάσταση», σελ. 78 – «Φθινοπωρινό», σελ. 198 – 
«Χριστούγεννα», σελ. 236 – Βασ. Φωτοπούλου-Παλαι-
οῦ, «Κύριος καταφυγή...», σελ. 99 – «Φθινοπώριασε...», 
σελ. 161 – Ε.Μ., «Μητρικὴ ἀπορία», σελ. 116 –  
« Ὁ κηπουρός!», σελ. 192 – Πέτρος Μάινας, « Ἐωθινὸ  
Ἀνάστασης», σελ. 120 – Μαρία Γουμενοπούλου, «Δε-
καπενταύγουστος», σελ. 125 – Φαίδρα Τσελίκα, «Δός 
μας  Ἀγάπη...», σελ. 140 – Εἰρήνη Γράψα, « Ὁδοιπο-
ρικό», σελ. 204.

ΜΟΡΦΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Α.Α.Γ., « Ἡ ἰδιοφυΐα. Θωμᾶς  Ἔντισον», σελ. 14 

–  Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, « Ὁ πυρπολητὴς 
Κωνσταντῖνος Κανάρης», σελ. 52-56 – Βασιλικὴ Οἰκο-
νομάκου, «Μακρυγιάννης.  Ἕνας ἥρωας τοῦ 1821», 
σελ. 59-60 – Μπέλλα Παρασκευοπούλου, «Παλαμᾶς.  
Ἐθνικὸ σύμβολο, ὁ ποιητὴς τῆς καρδιᾶς μας», σελ. 
177-178 – Μαίρη Σαράφη, « Ἕνας ξεχασμένος ἥρωας.  
Ἔιζα Τζένινγκς», σελ. 193-195 – Αἰκατερίνη Κατσώνη-
Σιδηρᾶ, «Δημήτριος Παπαχαραλάμπους.  Ὁ μεγάλος 
εὐεργέτης», σελ. 229-230.

ΙΑΤΡΙΚΑ
Ζωὴ Ριζοκώστα- Ἀγγέλη, « Ἡ διατροφὴ τοῦ παπποῦ 

καὶ τῆς γιαγιᾶς», σελ. 28-29 – «Αὐτοάνοσα νοσήματα», 
σελ. 71-72 – « Ἰαματικὲς πηγές», σελ. 110-111 – «Οἱ 
κίνδυνοι ἀπὸ τὴ ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ», σελ. 152-153 
– «Τὸ τσιγάρο:  Ἕνας σίγουρος ἐχθρός», σελ. 187-189 
– «Εἴμαστε ὅ,τι ἀναπνέουμε», σελ. 227-228 – Ζωὴ Δ. 
Σιάσου, « Ἔχει τὸ ἔμβρυο δικαίωμα στὴ ζωή;», σελ. 
225-226.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Δημήτρης Τσιργώτης, «Οἱ νέες τεχνολογίες στὴ 

ζωή μας», σελ. 7 – Μαρία Γουμενοπούλου, «Οἱ πα-
ραδουλεύτρες τῆς διαφήμισης», σελ. 8-9 – Βασιλικὴ 
Οἰκονομάκου, «Τὰ παιδιά μας», σελ. 30 – Κατερίνα 
Δογάνη, «Πῶς φέρεσαι σ’ ἕνα ἀτίθασο παιδί», σελ. 
70 – « Ἡ σχέση τῶν Ἑλληνόπουλων μὲ τὴν ὀθόνη», 
σελ. 112 – «Κουβεντοῦλες μὲ μιὰ μάννα», σελ. 131 
–  Ἀθαν.  Ἀστ. Γκάτζιος, «Διαπλάθοντας ἕνα σωστὸ 
ἀγόρι», σελ. 128-130 – «Γονεῖς “ Ἑλικόπτερα”», σελ. 
231-232 –  Ἄννα Ψωμᾶ, «Μεγαλώνει τὸ παιδὶ κάποιας 
ἄλλης...», 223-224.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
Μαρίνα Φραγκάκη, «Στὴν ἀρχὴ τῆς καινούργιας 

χρονιᾶς», σελ. 2 – «Κάποιες ὧρες...», σελ. 76 – « Ἄξι-
ον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς... Ψίθυροι μυστικοὶ ἀπὸ τὸ νησί 
της», σελ. 126 – Αἰκατερίνη Σιδηρᾶ, « Ἡ πνευματικὴ 
ζωὴ τῆς κυκλάρχου καὶ ἡ ἱεραποστολικὴ δράση», σελ. 
18-22 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «“Οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν, ἐὰν 
μὴ εὐαγγελίζωμαι”.  Ἡ σπουδὴ γιὰ τὴ διάδοση τῆς χρι-
στιανικῆς ἀλήθειας», σελ. 23-25 – « Ὁ Σταυρὸς στὴ ζωή 
μας καὶ ἡ πλάνη τῆς εὐκολίας», σελ. 162-166 – Μαρία 
Γουμενοπούλου, «Τὸ κλάδεμα», σελ. 96-97 – « Ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία», σελ. 202-203 –  Ἄννα Κ. Κορνά-
ρου-Καλαμαρᾶ, «Δέσποινα καὶ Μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ», 
σελ. 122-124 – «Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ,  Ὕμνος εἰς 
τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ», σελ. 205-207 – Εὐδοκία 
Μαυρικάκη-Σταυριανοῦ, « Ἡ διασάλευση τῶν δια-
προσωπικῶν σχέσεων καὶ ἡ τέχνη τῆς ἐπικοινωνίας», 
σελ. 132-138 – Μαρία Δήμα-Τζιβίλογλου, «Ταξίδι στὰ 
βάθη τοῦ ἑαυτοῦ μου», σελ. 154-155.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, « Ὁ  Ἅγιος Γρηγό-

ριος ὁ Θεολόγος καὶ ἡ ἰσότητα τῶν δύο φύλων», σελ. 
3-6 – Μαρία Γουμενοπούλου, «Τὸ πορτραῖτο», σελ. 
65-66 – Νικόλαος Γ. Χαλβατζάκης, «Οἱ γυναῖκες τῶν 
χορῳδῶν», σελ. 67-69 – Χρυσῆ Δ. Μανωλοπούλου-
Τσέντου, « Ἡ ἐμπειρία τοῦ νὰ εἶσαι μητέρα», σελ. 81-82 
– Μαρίνα Φραγκάκη, «Τὰ χέρια της», σελ. 84 – «Καὶ 
τώρα τί;», σελ. 220 – Ζωὴ Δ. Σιάσου, « Ἔχει τὸ ἔμβρυο 
δικαίωμα στὴ ζωή;», σελ. 225-226.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
Ἀνδρέας Κολιάκος, « Ἡ πιὸ ἀναστάσιμη  Ἀνάστα-

ση», σελ. 100 –  Ἄννα Ψωμᾶ, «Μακάρι νὰ ζοῦσε ἀκόμα 
( Ἀληθινὴ ἱστορία)», σελ. 139-140 – Νικόλαος Γ. Χαλ-
βατζάκης, «Σταθερὸς βηματισμός», σελ. 143-145 – «Τὰ 
Χριστούγεννα μιᾶς “ἄλλης” νύχτας», σελ. 208-209 – 
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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

Μαρία Γουμενοπούλου, « Ἂχ αὐτὴ ἡ προκατάληψη», 
σελ. 169 – Βίνα Χιωτακάκου, « Ἡ ὀμπρέλα ποὺ περπα-
τοῦσε!...», σελ. 175-176 – Μαρία Δήμα-Τζιβίλογλου, 
«Τὸ συναρπαστικὸ ταξίδι τῆς ζωῆς», σελ. 221-222.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Μερόπη Σπυροπούλου, «Οἱ γονεῖς δὲν θὰ εἶναι 

μαζί μας γιὰ πάντα», σελ. 10-11 –  Ἄννα Ψωμᾶ, « Ἀδύ-
νατον!», σελ. 12-13 – Γαρ. Καλαμπόκη, « Ἡ ἀθάνατη 
ἑλληνικὴ γλῶσσα», σελ. 26-27 – Μπέλλα Παρασκευ-
οπούλου, « Ἀξιοπρέπεια, αὐτοεκτίμηση, φιλότιμο. Οἱ 
τρίδυμες ἀρετές», σελ. 31-32 – «Τί εἶναι πλεονεξία; Τί 
σημαίνει ἀπληστία;», σελ. 115-116 – «Φιλία», σελ. 141-
142 – Λίτσα  Ἁπαλάκη, Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἢ μοὖπαν..., 
«Τί θὰ ζητοῦσα ἆραγε ἀπ’ τὸν  Ἅη Βασίλη;», σελ. 33 
– «Κι ἡ ζωὴ συνεχίζεται...», σελ. 75 – « Ἡ  Ἄνοιξη στὸ 
φόρτε της», σελ. 117 – « Ἡ  Ὀδύσσεια μιᾶς ἐπίσκεψης», 
σελ. 156 – « Ἔφεξε – νύχτωσε», σελ. 197 – « Ἀπὸ στιγμὴ 
σὲ στιγμή», σελ. 235 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση, 
Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας, «Μιὰ καλὴ ἀρχή», σελ. 34 –  
« Ὑποσχέσεις», σελ. 34 – « Ἀνάσταση», σελ. 78 – «Εἰς 
ἀναζήτηση ἐλπίδας», σελ. 157 – « Ὅλοι γιὰ ὅλους», 
σελ. 157 – «Φθινόπωρο», σελ. 198 – «Οὐ γὰρ ὁ λέγων 
μοι, Κύριε, Κύριε», σελ. 236 – Σοφοκλῆς Γιαμνιαδά-
κης, «Μοναξιές», σελ. 35-36 – « Ἡ παράταξη», σελ. 
98 –  Ἰωάννης Μενοῦνος, «Πῶς σώθηκαν τὰ Φιλιατρὰ 
Μεσσηνίας ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν Γερμανῶν Ναζὶ χάρη στὸν  
Ἅγιο Χαραλάμπη», σελ. 73 – Μ.Μ., «Μιὰ ἄτυχη στιγ-
μή», σελ. 74 – Βασιλικὴ Οἰκονομάκου, « Ἡ ἐργασία», 
σελ. 108-109 –  Ἀθαν.  Ἀστ. Γκάτσιος, «Χειρισμὸς τοῦ 
παιδικοῦ θυμοῦ», σελ. 113-114 – «Σιωπὴ καὶ ἐγκέφα-
λος», σελ. 179-180 – Κατερίνα Δογάνη, « Ὁ Σταυρὸς 
στὴ ζωή μας», σελ. 168 – « Ἡ κατάθλιψη νικιέται. Βρὲς 
πηγὲς εὐτυχίας!» (μτφρ. ἀπὸ ἀγγλικὸ κείμενο), σελ. 
233 – Μαρίνα Φραγκάκη, «Μνῆμες καὶ μηνύματα ποὺ 
δὲ σβήνουν... σὲ καιροὺς χαλεπούς...», σελ. 181-182 – 
Γιάννα Καραμάνου, «Λίγη τρέλα, παρακαλῶ!», σελ. 
190 – Λάμπρος Δῆμος, « Ἔχουμε εὐθύνη!», σελ. 191-

192 – Φαίδρα Τσελίκα, « Ἐπιστήμη χωρὶς ἠθική», σελ. 
196 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «10 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια  
Ἡμέρα τῶν  Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τὰ ἀνθρώπι-
να δικαιώματα», σελ. 210-212 – Α.Γ., «Ὁ τεμπέλης 
ἄνθρωπος καὶ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ», σελ. 234 – Κύκλοι 
Μητέρων Θεσσαλονίκης, «30 χρόνια Κατασκήνωση.  
Ἐλαφίνα  Ἠμαθίας –  Ἡρακλείτσα Καβάλας. Καλοκαίρι 
2017», σελ. 237.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Ἥβη Σταυροπούλου, «Μητροπολίτου  Ἀργολίδος 

Νεκταρίου ( Ἀντωνοπούλου), Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἢ τῷ 
ἑαυτῷ μου;  Ἡ ψαλτικὴ τέχνη ὡς διακονία καὶ χάρισμα», 
σελ. 40 – «Λοὺ Γιούρενεκ,  Ἡ μεγάλη φωτιά. Σμύρνη, 
Σεπτέμβριος 1922», σελ. 119-120 – Χρυσῆ Δ. Μανω-
λοπούλου-Τσέντου, « Ἀθηνᾶς Ντάσιου-Γιάννου, 10 
μικροὶ θησαυροὶ  Ὀρθοδοξίας», σελ. 158 – Σοφοκλῆς 
Γιαμνιαδάκης, « Ἀθανασίου  Ἰ.  Ἀναστοπούλου,  Ἀνθο-
λόγιο γνωμικῶν γιὰ τὴ γλῶσσα», σελ. 158-159.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Εὐαγγελία Διαμάντη, «Γερόντισσα  Ἄννα Τσεκού-

ρα», σελ. 37 –  Ἀγάθη ΧΧΧ, « Ἄρτεμις Παπαμιχαήλ», 
σελ. 38 –  Ἄννα καὶ  Ἀθανάσιος Ψάλτη, « Ἠσαΐας Για-
βρόγλου», σελ. 39 – Συνεργάτιδες τοῦ Φροντιστηρίου 
«Κύκλοι Μητέρων “ Ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος”», «Τάτα 
Σωτηροπούλου», σελ. 79 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Βα-
σιλικὴ Οἰκονομάκου», σελ. 118 – Μάρθα Μυλωνᾶ-
Οἰκονομάκου, «Βασιλικὴ Οἰκονομάκου», σελ. 118-119 
– Μπέλλα Παρασκευοπούλου, «Βασιλικὴ Οἰκονομά-
κου», σελ. 119 – Χαρὰ Δρίτσα, «Ρίκα  Ἀνδρεοπούλου», 
σελ. 159 – Σοφία Λουκοπούλου, «Μαίρη Τσίχλη», 
σελ. 160 – Οἱ ἀδελφὲς τοῦ Φιλικοῦ Κύκλου μελέτης  
Ἁγίας Γραφῆς  Ἁγίας Παρασκευῆς  Ἀττικῆς, « Ἀργυρὴ 
Παπαρίζου-Μπουλούτα», σελ. 199 – Μαρία Σφήκα- Ἰα-
κώβου, «Πατὴρ Νικόλαος Σιδερᾶς», σελ. 200 – Χρυσῆ 
Δ. Μανωλοπούλου-Τσέντου, « Ἀφροδίτη Χρ. Ραγιᾶ 
(1928-2017)», σελ. 238.
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΜΠ.ΑΘ

Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


