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Ἡ οἰκογένεια σήμερα χτυπιέται καὶ δοκιμάζεται 
πάρα πολύ. Βέβαια, δὲν εἶναι καινούργιο τὸ 
φαινόμενο.  Ἡ ἀνθρώπινη φύση ἀπὸ κατα-

βολῆς κόσμου ἔχει ροπὴ πρὸς τὴ χαλάρωση, τὴν 
εὐκολία, τὴν ἀποφυγὴ εὐθυνῶν καὶ δεσμεύσεων, 
τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἀτομικῶν ἐπιθυμιῶν. Γιὰ τὸν 

λόγο αὐτό, ἀνέκαθεν ὑπῆρχαν δυσκολίες στὴ συγκα-
τάθεση τῶν ἀνθρώπων νὰ δεσμευθοῦν ὑπεύθυνα 
καὶ διὰ βίου ἀπέναντι σὲ ἕναν καὶ μόνο σύντροφο 
καὶ ἀπέναντι στὰ παιδιὰ ποὺ ἔρχονταν, ἐνῷ ὑπῆρχαν 

καὶ οἱ χαλαρὲς χωρὶς δέσμευση σχέσεις, ἢ σχέσεις 
περίεργες ποὺ ἱκανοποιοῦσαν μόνο τὶς σωματικὲς 
ἀνάγκες καὶ ἁπλῶς ἐξέφραζαν αὐτοὺς ποὺ δὲν εἶχαν 
σταθερότητα ἢ ὡριμότητα στὸν χαρακτῆρά τους. 
Αὐτὲς οἱ συμβιώσεις ἐπιζοῦσαν μὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ καὶ 
ὑπὸ τὴν κριτικὴ τῆς κοινωνίας. Θεωροῦνταν πάντως 

ἀτομικὲς καὶ λανθασμένες ἐπιλογὲς καὶ ἀποτελοῦσαν 
παράδειγμα πρὸς ἀποφυγή.

Τὸ ζήτημα στοὺς καιροὺς ποὺ ζοῦμε εἶναι ὅτι ὅλες 
αὐτὲς οἱ μορφὲς εὐκαιριακῆς συμβίωσης ἔχουν νομι-

Οἱ πνευματικὲς δυνάμεις 
στὴ λειτουργία τῆς οἰκογένειας
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Oἱ δοκιμασίες δὲν ἀφοροῦν μόνον αὐτοὺς πού, θὰ λέγαμε, τὶς προ-

καλοῦν μὲ τὴ στάση τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς φρόνιμους κατὰ Χριστόν. Τὸ 
ἀποτέλεσμά τους ὅμως διαφοροποιεῖται καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν πνευ-
ματικὸ ἀγῶνα τοῦ κτίζοντος.  Ἂν εἶναι φρόνιμος ὁ χτίστης καὶ χτίσει τὸ 

σπίτι του στὴν πέτρα, δηλαδὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τόσο τὸ καλύτερο 
γιὰ ἐκεῖνον καὶ γιὰ τὸ σπίτι του. Θὰ ἀντέξουν.  Ἂν ὑποτιμήσει τοὺς κιν-
δύνους, δηλαδὴ ἂν εἶναι ἀρνητὴς ἢ χλευαστὴς τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ἡ 

οἰκοδομή, δηλαδὴ ἡ οἰκογένειά του, θὰ γκρεμιστεῖ.
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μοποιηθεῖ καὶ ἐξισωθεῖ ἐπίσημα μὲ τὴ φυσιολογικὴ 
οἰκογένεια, καὶ δυστυχῶς, ἐπειδὴ ὁ νόμος καὶ ἡ συ-
νήθεια διαμορφώνουν συνειδήσεις, στὴ συνείδηση 
πολλῶν βαπτισμένων  Ὀρθοδόξων χριστιανῶν οἱ 
εὐκαιριακὲς αὐτὲς συμβιώσεις θεωροῦνται συνηθι-
σμένες, φυσικές, νόμιμες, καὶ ὡς ἐκ τούτου φυσιολο-
γικές.  Ἐπειδὴ μάλιστα καὶ στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ 
βάζουμε ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά, νομίζουμε ὅτι 
καὶ  Ἐκεῖνος συμφωνεῖ μὲ αὐτές, ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει 
τὶς ἀνέχεται.  Ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ἐμπλεκόμενοι, 
ὁ Θεὸς μᾶς κάλεσε ἐν ἐλευθερίᾳ καὶ ὄχι καταναγκα-
στικά, ὁπότε δὲν ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ κάνουμε τὸ 
θεμιτό, ἀφοῦ δὲν τὸ αἰσθανόμαστε, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ 
εἶναι τὸ θεάρεστο.

Πρέπει βέβαια νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς.  Ἡ μόδα 
καὶ ἡ ἐποχὴ προτείνουν διάφορα, ἀλλὰ δὲν μᾶς 
ἐξαναγκάζουν νὰ τὰ ἀκολουθήσουμε.  Ἐμεῖς διαλέ-
γουμε εἴτε νὰ συσχηματισθοῦμε μὲ τὸ περιβάλλον 

ἀπὸ ντροπὴ ἢ πεποίθηση, εἴτε νὰ κρατήσουμε τὸν 
θησαυρὸ ποὺ θὰ ἀσφαλίσει τὴν οἰκογένειά μας μέσα 
στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, διαφοροποιούμενοι ἀπὸ 
τὶς ροπὲς τῆς κοινωνίας μας.  Ἔχουμε ἐλευθερία, τὴν 
ὁποία μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός.  Ἔχουμε δικαίωμα καὶ 
ὑποχρέωση ἐπιλογῆς, καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ εἶναι ποὺ 

θὰ καθορίσει τὴν πορεία τῆς οἰκογένειάς μας.
Λέει ὁ Χριστός μας στὸ Κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέ-

λιο: «Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους 
καὶ ποιεῖ αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις 
ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν· καὶ κα-
τέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ 
ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε·  
τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων 
μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοι-
ωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον·  καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον 
οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ 
οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη» 
(Ματθ., ζ΄ 24-27).

Αὐτὴ ἡ παραβολὴ εἶναι συγκλονιστική. Θέτει τὰ 
θέματα τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς οἰκίας ποὺ οἰκοδομεῖ ὁ 
ἄνδρας, ὁ πατέρας κατὰ πρῶτο λόγο, σὲ πραγματική, 
ἀπολύτως ἀντικειμενικὴ βάση, λέγοντας ἐξ ἀρχῆς ὅτι 
θὰ ἔλθουν οὕτως ἢ ἄλλως ἡ βροχή, τὸ καταστρο-
φικὸ ποτάμι, οἱ δυνατοὶ ἄνεμοι. Αὐτὸ θὰ γίνει, εἴτε ὁ 
χτίστης τοῦ σπιτιοῦ εἶναι ἀγωνιστὴς καὶ πιστός, εἴτε 
εἶναι μωρός. Δηλαδή, οἱ δοκιμασίες δὲν ἀφοροῦν 
μόνον αὐτοὺς πού, θὰ λέγαμε, τὶς προκαλοῦν μὲ 
τὴ στάση τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς φρόνιμους κατὰ Χρι-
στόν. Τὸ ἀποτέλεσμά τους ὅμως διαφοροποιεῖται καὶ 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα τοῦ κτίζοντος.  
Ἂν εἶναι φρόνιμος ὁ χτίστης καὶ χτίσει τὸ σπίτι του 
στὴν πέτρα, δηλαδὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τόσο τὸ 
καλύτερο γιὰ ἐκεῖνον καὶ γιὰ τὸ σπίτι του. Θὰ ἀντέ-
ξουν.  Ἂν ὑποτιμήσει τοὺς κινδύνους, δηλαδὴ ἂν 
εἶναι ἀρνητὴς ἢ χλευαστὴς τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ἡ 
οἰκοδομή, δηλαδὴ ἡ οἰκογένειά του, θὰ γκρεμιστεῖ.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς, ὅλη αὐτὴ ἡ ἀπαγορευ-
τικὴ προνοητικότητα ἕως φοβία τῶν ἡμερῶν μας, ποὺ 
δὲν ἀφήνει τὰ παιδιά μας νὰ παντρευτοῦν, νὰ ὀνει-
ρευτοῦν καὶ νὰ δημιουργήσουν κι αὐτὰ κάτι ὄμορ-
φο γιὰ ἐκεῖνα, καθὼς προφασιζόμαστε τὴν ἔλλειψη 
ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ σταθερότητας, εἶναι στὴν πραγ-
ματικότητα ἔκφραση ὀλιγοπιστίας καὶ παρανόησης. 
Θεωροῦμε τὴν ἐπιτυχία τοῦ γάμου ἐξαρτημένη ἀπὸ 
τὴν οἰκονομικὴ συνιστῶσα, καὶ ὄχι ἀποτέλεσμα τῆς 
χάριτος τοῦ Θεοῦ.  Ἐφόσον ὁ γάμος δὲν εἶναι ἀντά-
ξιος τῶν προδιαγραφῶν μας, καὶ τὰ παιδιὰ δὲν θὰ 
ἔχουν τὴν προβλεπόμενη κατὰ κόσμον ἀνατροφή, 
δὲν ἀξίζει νὰ γίνει γάμος καὶ οἰκογένεια.

Οἱ νέοι διστάζουν καὶ φοβοῦνται νὰ προχωρή-
σουν ὑπεύθυνα. Τί γίνεται ὅμως τότε;  Ἡ ἀνθρώπινη 
βιολογικὴ φύση δὲν μπορεῖ νὰ χαλιναγωγηθεῖ εὔκο-
λα. Οἱ ὁρμὲς καὶ τὰ ἔνστικτα ὑπάρχουν καὶ ἐκτονώ-
νονται σὲ ἄλλες, μὴ δεσμευτικὲς ἢ περίεργες μορφὲς 
συμβίωσης, στὴν ἀτέλειωτη ἐναλλαγὴ συντρόφων, 
στὴν ἀποφυγὴ τεκνογονίας, στὶς διακοπὲς κύησης 
καὶ σὲ ποικίλα σοβαρὰ ψυχολογικὰ προβλήματα.  
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Πρέπει νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς.  Ἡ 

μόδα καὶ ἡ ἐποχὴ προτείνουν διά-
φορα, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἐξαναγκάζουν 
νὰ τὰ ἀκολουθήσουμε.  Ἐμεῖς δια-
λέγουμε εἴτε νὰ συσχηματισθοῦμε 
μὲ τὸ περιβάλλον ἀπὸ ντροπὴ ἢ 
πεποίθηση, εἴτε νὰ κρατήσουμε 
τὸν θησαυρὸ ποὺ θὰ ἀσφαλίσει 
τὴν οἰκογένειά μας μέσα στὴν 

ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, διαφοροποιού-
μενοι ἀπὸ τὶς ροπὲς τῆς κοινωνίας 
μας.  Ἔχουμε ἐλευθερία, τὴν ὁποία 
μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός.  Ἔχουμε δι-
καίωμα καὶ ὑποχρέωση ἐπιλογῆς, 

καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ εἶναι  
ποὺ θὰ καθορίσει τὴν πορεία  

τῆς οἰκογένειάς μας.
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Ἀφοῦ ὁ Θεὸς εἶναι τόσο ἀπαιτητικὸς καὶ δύσκαμπτος, 
ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ ὑπακούσω. Τὸν ἀποφεύγω τελεί-
ως, κάνω σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει, παίρνω τὸν δικό μου 
δρόμο καὶ ἔχω τὴν ἡσυχία μου. Βεβαίως, δὲν φταίει 
ὁ Θεός, ἀλλὰ ἐμεῖς –κι ἴσως θὰ πῶ ἐμεῖς οἱ γονεῖς–, 
ποὺ ἀνταλλάξαμε τὴν πέτρα τῆς πίστης μὲ τὴν ἄμμο 
τοῦ ὀρθολογισμοῦ μας.

Ἡ ἱστορία μὲ τὸ σπίτι ποὺ δέρνεται ἀπὸ τὸν ἄνεμο 
ἀποσκοπεῖ ἆραγε νὰ μᾶς φοβίσει ὁ Κύριός μας μὲ τὶς 
ἐπερχόμενες δυσκολίες;  Ὄχι βέβαια! Τὸ λέει, ἴσα ἴσα, 
γιὰ νὰ μὴν τρομάξουμε, ὅταν αὐτὲς ἐμφανισθοῦν, 
μόνο νὰ προσέξουμε ἐξ ἀρχῆς καὶ νὰ πιαστοῦμε ἀπ’ 
Αὐτόν, χωρὶς νὰ ἀγωνιοῦμε γιὰ τὴν τελικὴ ἔκβαση. 
Καὶ γιὰ τοὺς ἄπιστους προδιαγράφει ἀπ’ τὴν ἀρχὴ 
τὴν κακὴ ἐξέλιξη τῆς οἰκογένειάς τους, ἀποκαλώντας 
τὴ συμπεριφορά τους μωρία.

Ἂς δοῦμε ἕνα παράδειγμα γιὰ τὸ τί σημαίνει χρι-
στιανικὴ οἰκογένεια.  Ἡ μητέρα ἦταν ὀρφανὴ καὶ 
ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς. Οἱ γονεῖς της ἦταν πιστοὶ καὶ 
εὐκατάστασοι, ἀλλὰ συκοφαντήθηκαν.  Ἔφυγαν ὡς 
μάρτυρες ἀπὸ τὴ ζωή, καὶ τὴν περιουσία τους τὴν 
καρπώθηκαν οἱ διῶκτές τους. Μικρὴ ἀκόμα, πα-
ντρεύτηκε ἕναν νέο πιστὸ δικηγόρο καὶ ἔμεινε μαζὶ 
μὲ τὴ χριστιανὴ πεθερά της στὸ σπίτι της.  Ἔκανε δέκα 
παιδιά. Τὸ ἕνα της παιδὶ πέθανε. Τῆς ἔμειναν τέσσερα 
ἀγόρια καὶ πέντε κορίτσια, τὰ ὁποῖα ἀγωνίσθηκε νὰ 
τὰ μεγαλώσει ὄμορφα.  Ἡ οἰκογένεια δοκιμάσθηκε 
πάρα πολύ. Εἴπαμε ἤδη πὼς πέθανε ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγό-
ρια.  Ἐκτὸς αὐτοῦ, τὸ πρῶτο ἀγόρι ἀρρώστησε βαριὰ 
καὶ ἔφθασε λίγο πρὶν τὸν θάνατο.  Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός 
μας παρουσιάσθηκε στὸν πατέρα καὶ τοῦ εἶπε ὅτι τὸ 
παιδί του θὰ ζήσει. Τὸ παιδὶ πράγματι ἔζησε ὡς ἐκ 
θαύματος, μορφώθηκε, ἀφιερώθηκε στὸν Θεὸ μὲ 
συνοδὰ τὰ ὑπολείμματα τῆς ἀρρώστιας του, δίνοντας 
ὅλον του τὸν ἑαυτὸ στὴν  Ἐκκλησία.  Ἡ μεγάλη κόρη 
ἀρραβωνιάστηκε ἕναν ἐκλεκτὸ νέο, ποὺ ὅμως πέθανε 
πρὶν τὸν γάμο τους, καὶ τότε τὸ κορίτσι ἀποφάσισε 
νὰ μὴν παντρευτεῖ, λέγοντας ὅτι, ἐφ’ ὅσον ἔχασε 
αὐτὸν τὸν μοναδικὸ ποὺ προορίσθηκε γιὰ σύζυγός 
της, δὲν ὑπῆρχε θέση γιὰ ἄλλον.  Ἀφιερώθηκε στὴ 
διακονία τῆς οἰκογένειάς της, ἀργότερα δὲ ἔφυγε μὲ 
τὴ μητέρα σὲ μοναστήρι, στὸ ὁποῖο ἔγινε ἡγουμέ-
νη. Μόλις γεννήθηκε τὸ τελευταῖο παιδί, τὸ πέμπτο 
ἀγόρι, πέθανε ὁ πατέρας καὶ ἄφησε τὴ μητέρα χήρα 
μὲ ἐννιὰ παιδιά. Αὐτὴ πάλεψε ἡρωικὰ νὰ παντρέ-
ψει τὰ τέσσερα κορίτσια ποὺ τὸ ἐπιθυμοῦσαν καὶ 
μόρφωσε τὰ τέσσερα ἀγόρια ποὺ τῆς ἔμεναν. Αὐτὰ 
ἀφιερώθηκαν ὅλα στὴν  Ἐκκλησία. Τὰ δύο ἀπὸ αὐτὰ 
πέθαναν σὲ νεαρὴ ἡλικία. Εἴδατε δοκιμασίες; Βαριές.  
Ἡ οἰκογένεια ὅμως δὲν βαρυγκώμησε. Καὶ ποιὸ ἦταν 
τὸ ἀποτέλεσμα;  Ἁγίασαν!

Αὐτὴ ἦταν ἡ οἰκογένεια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.  
Ἡ μητέρα του  Ἐμμέλεια, κόρη μαρτύρων, ἡ ἀδελφή 

του Μακρίνα, ἡ ὁποία, ὅταν ἐκοιμήθη ὁ ἀρραβωνι-
αστικός της, δὲν ἐπεδίωξε ἄλλο γάμο καὶ ἔγινε ἄρι-
στη παιδαγωγὸς γιὰ τὰ ἀδέλφια της·  ὅταν μάλιστα 
κάποια, ἔχοντας λαμπρὲς σπουδές, ἐπεθύμησαν νὰ 

ἀσχοληθοῦν μὲ τὴ δικηγορικὴ τέχνη, τὰ ἀπέτρεψε καὶ 
τὰ ἔπεισε νὰ ἀσκηθοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ δουλέψουν 
γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ.  Ὁ Μέγας Βασίλειος ἦταν τὸ 
παιδὶ ποὺ ἔφθασε στὸν θάνατο, ἀλλὰ ὁ Κύριός μας 
τὸν ἔσωσε.  Ἕνας ἀδελφός του ἦταν ὁ  Ἅγιος Γρηγό-
ριος Νύσσης.  Ἀπὸ τὰ ἄλλα δύο ἀγόρια ἀδέλφια του, 
ὁ Ναυκράτιος, δικηγόρος ὁ ἴδιος, ἔγινε μοναχὸς καὶ 
πνίγηκε σὲ ἡλικία εἴκοσι ἑπτὰ ἐτῶν, καθὼς ψάρευε.  
Ὁ μικρότερος, ὁ Πέτρος, ἔγινε ἐπίσκοπος Σεβαστείας, 
κάνοντας τεράστιο φιλανθρωπικὸ ἔργο. Τὰ τέσσερα 
κορίτσια ποὺ δὲν ἔγιναν μοναχὲς ἔκαναν χριστιανικὲς 
οἰκογένειες.

Αὐτὸ εἶναι ἕνα παράδειγμα τοῦ τί σημαίνει νὰ εἶναι 
ζωντανὲς οἱ χριστιανικὲς πνευματικὲς δυνάμεις στὴν 
οἰκογένεια ποὺ πορεύεται ἐν μέσῳ θυελλωδῶν ἀνέ-
μων, ἀλλὰ δὲν καταποντίζεται – ἀντιθέτως, ἁγιάζεται.

Ἂς μὴ λιγοψυχοῦμε καὶ παραιτούμαστε ἀπελπι-
σμένοι ἀπὸ τὸ κλίμα ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα.  Ἂς μὴν 
ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Θεός, ποὺ βοήθησε αὐτὴ τὴν οἰκογέ-
νεια, ζεῖ καὶ εἶναι ὅλος ἀγάπη γιὰ μᾶς. Μένει μόνο νὰ 
κάνουμε μιὰ συνειδητὴ ἐπιλογὴ καὶ νὰ πάρουμε μιὰ 
ἀπόφαση: ὅτι Τὸν προτιμᾶμε ἀπὸ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα 
καὶ ὅτι θὰ Τὸν ζητήσουμε. Σὲ αὐτὸ θὰ βοηθήσει ὁ 
κοινὸς πνευματικὸς καὶ ἡ διάθεσή μας γιὰ ἀγῶνα. 
Χωρὶς αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις δὲν ὁδηγούμαστε που-
θενά, ἀφοῦ εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ καθένας θὰ θεωρεῖ τὴν 
οἰκογενειακὴ ζωὴ ἀπὸ τὴν πλευρά του καὶ δὲν θὰ 
ὑπάρχει συμπόρευση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

K
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Ἂς μὴ λιγοψυχοῦμε καὶ παραιτού-
μαστε ἀπελπισμένοι ἀπὸ τὸ κλίμα 

ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα.  Ἂς μὴν 
ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Θεὸς ζεῖ καὶ εἶναι 

ὅλος ἀγάπη γιὰ μᾶς. Μένει μόνο 
νὰ κάνουμε μιὰ συνειδητὴ ἐπιλογὴ 
καὶ νὰ πάρουμε μιὰ ἀπόφαση: ὅτι 

Τὸν προτιμᾶμε ἀπὸ τὸ κοσμικὸ 
πνεῦμα καὶ ὅτι θὰ Τὸν ζητήσουμε. 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ια
ν

ο
υα

ρι
ο

ς
 -

φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

ς
  

2
0

1
8

 -
 6

2
5

3



Ἔρχονται τὰ χρόνια μου καὶ πᾶνε...
κι ὅλο πληθαίνουν κεῖνα πού ’φυγαν 
μ’ ἄλυτες ἀπορίες φορτωμένα·

Ρωτάω τὴν καρδιά μ’ ὁλοχρονὶς
κι ἀπόκριση δὲν παίρνω...
Πῶς βρίσκουν τὰ πουλιὰ
τοῦ γυρισμοῦ τὸ δρόμο; 
Πῶς δυὸ νιφάδες
ὅμοιες δὲν ὑπάρχουν 
μέσα σὲ μιὰ χιονοστιβάδα; 
Καὶ πῶς κρύβετ’ ὁ πλάτανος
σ’ ἕνα μικρούλη σπόρο; 

Μὰ κεῖνο ποὺ σαστίζει τὸ μυαλό μου,
καὶ θάμβος μὲ γιομίζει, εἶναι τὸ πῶς
μπορῶ νὰ λέω τὸ Θεό, Πατέρα!...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Στὴ ροὴ τοῦ χρόνου

4
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Πικρὴ ἡ διαπίστωση: πολὺς πόνος ὑπάρχει 
στὸν κόσμο. Κανείς μας δὲν ζεῖ χωρὶς αὐτόν.  
Ὁ πόνος εἶναι ὁ δίδυμος ἀδελφός μας.  Ὁ 

κάθε ἄνθρωπος κουβαλᾷ, κρυμμένο ἢ ἔκδηλο, τὸν 
δικό του σταυρό, καὶ πάντα, ὅπως συνήθως λέμε, 
ὑπάρχει σταυρὸς βαρύτερος ἀπὸ τὸν δικό μας. 
«Σὰν νἆχαν τάχα τελειωμὸ τὰ πάθια καὶ οἱ καημοὶ 
τοῦ κόσμου», θὰ πεῖ ὁ κατεξοχὴν συγγραφέας τοῦ 
ἀνθρώπινου πόνου, ὁ Παπαδιαμάντης. Κι αὐτὸ δὲν 
συμβαίνει μόνο στὶς μέρες μας ἢ σὲ κάποια ἐπο-
χή, καὶ μολονότι κατὰ τὴ χριστιανικὴ ἀντίληψη ὁ 
ἄνθρωπος δὲν εἶναι προορισμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ 
νὰ πονᾷ, νὰ ὑποφέρει καὶ νὰ θλίβεται, ἐν τούτοις 
ὁ πόνος κατέληξε, ὡς κάτι ἐπείσακτο καὶ ξένο, νὰ 
γίνει ἡ δεύτερη φύση μας.

Ὡστόσο, εἶναι τόσο ὀδυνηρὴ καὶ δυσερμήνευτη 
αὐτὴ ἡ πραγματικότητα, ὥστε ὁ φιλοσοφῶν νοῦς, 
μπροστὰ στὸ μυστήριο τοῦ πόνου, τὰ ἔχει χάσει, 
ψάχνει ψηλαφώντας νὰ βρεῖ ἀπάντηση, νὰ δώσει 
ἐξηγήσεις. Οἱ ἀπαισιόδοξοι ἀπὸ τοὺς φιλοσόφους 
δὲν βλέπουν πουθενὰ φῶς καὶ λύση καὶ συνιστοῦν 
τὸν θάνατο ὡς μόνη διέξοδο, γιὰ νὰ βγεῖ κανεὶς 
ἀπὸ τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, διότι, ὅπως 
διαπιστώνει ὁ ποιητὴς Θέογνις, «ὄλβιος οὐδεὶς 
ἀνθρώπων ὁπόσους ἡέλιος καθορᾷ», καὶ κατὰ τὸν 
Εὐριπίδη «τὸ μὴ γενέσθαι κρεῖττον ἢ φύναι βρο-
τούς».  Ἐνδιαφέρουσα καὶ ἡ περίπτωση τοῦ Κυρη-
ναίου φιλοσόφου  Ἡγησία, ὁ ὁποῖος ὀνομάσθηκε 
«Πεισιθάνατος», γιατὶ ἔπειθε τοὺς ἀνθρώπους νὰ 
αὐτοκτονοῦν, ὥστε νὰ μὴν πονοῦν καὶ ὑποφέ-
ρουν.  Ἡ τοποθέτηση αὐτὴ μᾶς θυμίζει τὴν τάση 
ποὺ ὑπάρχει σήμερα νὰ καθιερωθεῖ ἡ εὐθανασία, 
ἐπειδὴ ὁ πόνος μιᾶς μακροχρόνιας ἀνίατης ἀσθέ-
νειας ἐξουθενώνει τὸν ἄνθρωπο, τὸν κουρελιάζει, 
τόν «ἐξευτελίζει», σύμφωνα μὲ μιὰ ἐσφαλμένη 
ἀντίληψη περὶ ἀξιοπρέπειας, ὥστε νὰ ἐπιτρέπεται 
ἠθικὰ ἡ ἐνεργητικὴ πρόκληση τοῦ θανάτου ἀπὸ 
γιατροὺς ἢ συγγενεῖς τοῦ ἀσθενοῦς. Τὰ ἰδεαλιστικὰ 
φιλοσοφικὰ συστήματα, μὲ κυρίαρχο τὸν Πλατω-
νισμό, πιστεύουν ὅτι τὸ κακὸ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει 
στὸν κόσμο, λόγῳ τοῦ ὅτι στὴν ὕλη καὶ στὸ σῶμα 
ὑπάρχει ἐγγενὴς φυσικὴ τάση στὴν ἀνωμαλία καὶ 
τὴν ἀταξία, καὶ μόνο ὁ θάνατος μᾶς ἀπαλλάσσει 
ἀπὸ τὸν πόνο. Στὰ διαρχικὰ φιλοσοφικὰ συστήματα 
τοῦ Γνωστικισμοῦ καὶ τοῦ Παρσισμοῦ (θρησκείας 
περσικῆς τοῦ Ζαρατούστρα) ἡ θέση αὐτὴ ἐκφρά-

ζεται πιὸ ἔντονα: ὁ κακὸς θεὸς δημιούργησε τὸν 
κακὸ κόσμο καὶ ἐνέπλεξε τὶς ψυχὲς μέσα στὰ κακὰ 
σώματα, γιὰ νὰ πάσχουν καὶ νὰ ὑποφέρουν.

Παράδοξες αὐτὲς οἱ ἀπόψεις, καὶ ὅμως ἐπι-
βιώνουν στὰ ποικίλα νεογνωστικὰ ἢ σατανιστικὰ 
συστήματα καὶ σὲ πάμπολλες παραθρησκευτικὲς 
αἱρέσεις, ποὺ δὲν διστάζουν νὰ ὁδηγήσουν τοὺς 
ὀπαδούς τους στὸν θάνατο, ὥστε αὐτοὶ νὰ γλιτώ-
σουν ἀπὸ μιὰ ἔμπονη ζωή.  Ὡστόσο, ἐπισημαίνουν 
μὲ ἔμφαση ὅτι ὁ πόνος εἶναι μιὰ πραγματικότητα 
στὴ ζωή μας, ἄσχετα ἂν ἡ λύση ποὺ προσφέρουν 
εἶναι τραγικὴ καὶ ἀντιανθρώπινη.

Ἀντίθετα, ἄλλες ὑπεραισιόδοξες φιλοσοφικὲς 
ἀπόψεις, ὅπως ὁ στωικισμός, βρίσκονται ἐκτὸς 
πραγματικότητας. Θεωροῦν ὅτι ὁ πόνος δὲν ὑπάρ-
χει, ὅτι εἶναι κάτι τὸ ὑποκειμενικό.  Ὅπου ὑπάρχει, 
συντελεῖ στὸ νὰ τονίζεται περισσότερο τὸ καλό, νὰ 
συνειδητοποιεῖ ὁ ἄνθρωπος, π.χ., μέσῳ τῆς ἀσθέ-
νειας τὸ ἀγαθὸ τῆς ὑγείας, ἑπομένως δὲν μιλᾶμε 
γιὰ κάτι κακό.  Ἡ κατάσταση στὸν κόσμο εἶναι πολὺ 
καλή, καὶ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ζεῖ «ὁμολογου-
μένως τῇ φύσει», νὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ πάθη, τὶς 
συμφορὲς καὶ τὸν πόνο καὶ νὰ ἀντιμετωπίζει τὰ 

«Παιδεία Κυρίου» 
Ὁ πόνος ὡς παιδαγωγός
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Πικρὴ ἡ διαπίστωση: πολὺς πόνος 
ὑπάρχει στὸν κόσμο. Κανείς μας 

δὲν ζεῖ χωρὶς αὐτόν.  Ὁ πόνος εἶναι 
ὁ δίδυμος ἀδελφός μας.  Ὁ κάθε 
ἄνθρωπος κουβαλᾷ, κρυμμένο 
ἢ ἔκδηλο, τὸν δικό του σταυρό, 
καὶ πάντα, ὅπως συνήθως λέμε, 
ὑπάρχει σταυρὸς βαρύτερος ἀπὸ 
τὸν δικό μας. «Σὰν νἆχαν τάχα τε-
λειωμὸ τὰ πάθια καὶ οἱ καημοὶ τοῦ 
κόσμου», θὰ πεῖ ὁ κατεξοχὴν συγ-
γραφέας τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, 

ὁ Παπαδιαμάντης.
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πάντα μὲ ἀπάθεια, μὲ στωικότητα, ὅπως λέμε, κάτι 
ἀντίστοιχο τῆς «νιρβάνα» τῶν βουδιστῶν.

Συναφὲς εἶναι καὶ τὸ φιλοσοφικὸ σύστημα τοῦ  
Ἡδονισμοῦ καὶ τοῦ Εὐδαιμονισμοῦ, ποὺ εἰσήγα-
γε ὁ  Ἀρίστιππος ὁ Κυρηναῖος, πρακτικὰ ὅμως τὸ 
ἀκολουθοῦν ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἐποχῶν στὴ ζωή 
τους, τὸ ὁποῖο συνιστᾷ τὴν ἡδονὴ καὶ τὴν ἀπόλαυ-
ση τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς σάρκας. Εἶναι ὁ σημε-
ρινὸς ὑλοκρατούμενος ἄκρατος εὐδαιμονισμὸς 
τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας, ποὺ ὑποστηρίζεται 
ἀπὸ μεγάλους κερδοσκοπικοὺς κολοσσοὺς καὶ 
παρασύρει τὸν ἄνθρωπο στὶς πλάνες καὶ τὶς πλε-
κτάνες τῆς διαφήμισης καὶ τῆς μόδας, καθιστώ-
ντας τον ἄβουλο, ἐμπαθῆ, ἀσθενῆ καὶ ὀδυνόμενο. 
Σχετικὰ ὁ  Ἅγιος Μάξιμος ὁ  Ὁμολογητὴς γράφει 
πὼς ἀνάμεσα στὴν ἡδονὴ καὶ τὴν ὀδύνη ὑπάρχει 
μιὰ συζυγία, ἕνα ζεῦγμα ἰσχυρό: θηρεύοντας τὴν 
ἡδονή, καταλήγουμε στὴν ὀδύνη· ἀποφεύγοντας 
τὴν ὀδύνη, προκαλοῦμε τὴ γένεση ἀναρίθμητων 
κακῶν καὶ παθῶν.

Ὁ Χριστιανισμὸς ἀναγνωρίζει τὸν πόνο ὡς με-
ταπτωτικὸ φαινόμενο, συνέπεια τῆς ἀσέβειας τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀπώλειας τοῦ παραδείσου. Τότε 
κληροδοτήθηκε στὸ ἀνθρώπινο γένος ὁ πόνος σὲ 
ὅλες του τὶς μορφές: εἶναι ὁ σωματικός, ὁ συναι-
σθηματικὸς καὶ ὁ ἠθικὸς πόνος. 

Τὸν σωματικὸ πόνο τὸν προκαλοῦν οἱ ἀσθέ-
νειες, οἱ στερήσεις καὶ ἡ φτώχεια, ὁ πόλεμος, ἡ 
κακοποίηση καὶ τὰ βασανιστήρια, ποὺ δυστυχῶς 
δὲν λείπουν ἀπὸ τὶς σημερινές «προηγμένες» κοι-
νωνίες.  Ἂς ἐξετάσουμε ὅμως τὸν πόνο ποὺ προ-
έρχεται ἀπὸ τὶς ἀσθένειες.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἐπικρατεῖ ἡ ἀντίληψη ὅτι 
οἱ ἀσθένειες προέρχονται ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τῶν 
γονέων καὶ τῶν ἴδιων τῶν ἀσθενῶν.  Ἐπίσης, ἡ 

ἀσθένεια θεωρεῖται ἐγκατάλειψη Θεοῦ. Περίεργες 
ἀντιλήψεις, ποὺ φθάνουν ὣς τὶς μέρες μας.  Ὅμως 
ἂν ἀνοίξουμε τὸ Κατὰ  Ἰωάννην εὐαγγέλιο καὶ δια-
βάσουμε τὴ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ, θὰ δοῦμε πὼς 
ἐκεῖ οἱ μαθητὲς ρώτησαν τὸν Κύριο γιὰ τὸν λό-
γο τῆς τυφλώσεως.  Ἐκεῖνος δὲν ἀπάντησε, ἀλλὰ 
προχώρησε στὴν ἴαση τοῦ πάσχοντος.  Ὁ τυφλὸς 
θεραπεύεται, εὐχαριστεῖ καὶ δοξολογεῖ.  Ἀφήνει τὸ 
σκοτεινὸ παρελθὸν καὶ χαίρεται τὸ φῶς τοῦ παρό-
ντος. Καὶ τότε ὁ Χριστὸς εἶπε πὼς τυφλώθηκε, γιὰ 
νὰ φανερωθεῖ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ.

Δὲν εἶναι λοιπὸν ἡ ἀσθένεια ἀποτέλεσμα ἑνὸς 
ὀργισμένου, τιμωροῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἔχουμε καὶ  Ἁγί-
ους ἀσθενεῖς.  Ἕνας ἁγιορείτης μοναχός, ταλαιπω-
ρημένος ἀπὸ ἐγχειρήσεις καὶ ἀπὸ τὴ μεταμόσχευ-
ση ἥπατος, ἔγραψε σχετικά: «Ἃν ἔχω μιὰ τόση δὰ 
μικρὴ αἴσθηση περὶ Θεοῦ, τὴν ἀπέκτησα μέσα ἀπὸ 
τὴν ἀσθένεια.  Ὅταν πολὺ νεώτερος ἄκουσα τοὺς 
γιατροὺς νὰ μοῦ δίνουν λίγους μῆνες ζωῆς, ὅταν 
ἔσβηναν ὅλα τὰ ὄνειρά μου, ἀφέθηκα στὸν Θεό, Τοῦ 
παραδόθηκα, καὶ Αὐτὸς μὲ κέρδισε. Κέρδος λοιπὸν 
ἡ ἀσθένεια γιὰ μένα, μὰ καὶ γιὰ τὸν καθένα.  Ἀρκεῖ 
νὰ θελήσει νὰ τὴν ἐκμεταλλευθεῖ». 

Μέσα λοιπὸν στὸν ἀνθρώπινο πόνο γίνεται ἡ 
ὡραιότερη καὶ ἀληθινώτερη συνάντηση μὲ τὸν 
αὐτοθυσιασθένα Θεό, ποὺ ἔπαθε καὶ πόνεσε καὶ 
ὑπέφερε τὸ φρικτὸ μαρτύριο ὡς τέλειος ἄνθρωπος.  
Ὁ ἅγιος  Ἰσαὰκ ὁ Σύρος μὲ σοφία ἀναφέρει: «Αὐτὸς 
ποὺ θέλει νὰ εἶναι ἀμέριμνος σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ 
θέλει νὰ ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴν ἀρετή, αὐτὸς βρίσκεται 
πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ».

Ὡστόσο, σήμερα ὑπάρχει μιὰ λαθεμένη ἀντί-
ληψη περὶ Θεοῦ: ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς προσφέρει 
μόνο ὑγεία, δῶρα, πλούτη, μακροζωΐα καὶ ἀδια-
τάρακτη εὐτυχία.  Ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς 
ἀποτελεῖ σκάνδαλο ἡ ἀσθένεια καὶ ὁ πόνος: «Μὰ 
πῶς ἀρρώστησες ἐσύ, ποὺ νηστεύεις καὶ δὲν κά-
νεις καταχρήσεις; Μὰ νὰ σοῦ συμβεῖ ἐσένα!». «Καὶ 
γιατί ὄχι σ’ ἐμένα!», θὰ ἔλεγε κανείς.  Ὑπάρχει μιὰ 
κακὴ ἀγωγή, ποὺ λέει ὅτι ὡς χριστιανοὶ θὰ εἴμαστε 
πάντα πρῶτοι στὴ ζωή, δὲν θὰ δυσκολευθοῦμε, 
δὲν θὰ πονέσουμε, δὲν θὰ ἀσθενήσουμε καὶ κατὰ 
κάποιο τρόπο –τὸ λέμε χαμηλόφωνα αὐτό– δὲν 
θὰ πεθάνουμε!

Κι ὅμως, ρεαλιστικὰ βλέποντας τὰ πράγματα, 
διαπιστώνουμε πὼς οἱ ἀποτυχίες εἶναι πιὸ πολλὲς 
στὴ ζωή μας, ὅμως δὲν εἴμαστε διόλου προετοι-
μασμένοι, γιὰ νὰ ἀξιοποιήσουμε τὶς παιδαγωγικὲς 
αὐτὲς εὐκαιρίες, ὥστε νὰ ὡριμάσουμε πνευματικὰ 
καὶ ψυχικά.  Ἂν ἡ σημερινὴ χριστιανικὴ ζωὴ δὲν 
πείθει, δὲν ξαφνιάζει καὶ δὲν ἐμπνέει, εἶναι γιατὶ 
εἶναι ἀπονευρωμένη, ἀπουσιάζει τὸ πνεῦμα τῆς 
θυσίας καὶ ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ. Μιὰ ζωὴ ἀνέσεως 6
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ὁδηγεῖ σὲ ἐσωτερικὴ ἀταξία καὶ μᾶς ἀπομακρύνει 
ἀπὸ τὴν πράξη τῶν ἁγίων, ποὺ ἁγίασαν κάτω ἀπὸ 
ἀντίξοες συνθῆκες.

Ὁ 20ὸς αἰώνας χαρακτηρίσθηκε ὡς ὁ αἰώνας 
τῶν ψυχιάτρων, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν ψυχικῶν 

νοσημάτων, καὶ ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη, παρὰ τὶς προό-
δους της, δὲν κατάφερε νὰ διώξει τὸν πόνο ἀπὸ τὴ 
ζωή μας.  Ἡ πλεονεξία καὶ ἀσέβεια τοῦ ἀνθρώπου 
μόλυνε τὴ φύση, ποὺ μᾶς ἐκδικεῖται σκληρὰ μὲ τὴν 

ἐξάπλωση τοῦ καρκίνου. Σχεδὸν ὅλοι ὅσοι πληρο-
φοροῦνται ὅτι πάσχουν ἀπὸ καρκίνο νιώθουν τὸ 
ἔδαφος νὰ φεύγει κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους, ἀρκετοὶ 
ζητοῦν τὴ βοήθεια ψυχιάτρου, γιατὶ αἰσθάνονται 
φόβο, ἄγχος, ἐνοχές, κατάθλιψη καί, στὸ τελικὸ 
στάδιο, τάσεις αὐτοκτονίας. « Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι 
ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν 
ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη κάποιας ἀντιμετωπίσεως τοῦ θα-
νάτου καὶ τοῦ πένθους, ποὺ ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς 
ἔχει καλύψει μὲ μιὰ διακριτικὴ σιωπή» (π. Φιλόθεος 
Φάρος). Πράγματι, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὰ Γυμνάσια ἔχει 
ἐξοβελισθεῖ ὁ Πλάτων, ποὺ στοὺς διαλόγους του 
πραγματεύεται τὸ σπουδαῖο αὐτὸ θέμα. Κι ὅσο 
πιὸ πνευματικὰ νεκρὸς εἶναι ἕνας ἀσθενής, τόσο 
πιὸ πολὺ φοβᾶται τὸν θάνατο. Αἰσθάνεται ὅτι τὰ 
χάνει ὅλα, ἀφοῦ εἶναι τρομερὰ δεμένος μὲ τὰ ὑλικὰ 
ἀγαθά. Κατὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ὁ Θεὸς 
ἐπέτρεψε τὸν πόνο, γιὰ νὰ μὴ δενόμαστε ὑπερβο-
λικὰ μὲ τὸν κόσμο.

Ἄλλος πόνος εἶναι ὁ συναισθηματικός. Αὐτὸς 
προέρχεται ἀπὸ θανάτους, μὲ ὅλες τὶς τραγικὲς 
συνέπειες: χηρεία, ὀρφάνια.  Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀναπη-
ρία ἑνὸς μέλους τῆς οἰκογένειας, ἰδιαίτερα ἑνὸς 
παιδιοῦ, τί βαθὺς πόνος, ἰδιαίτερα γιὰ τὴ μάννα! 
Σήμερα βιώνουμε καὶ ἕνα ἄλλο εἶδος ἀπώλειας: 
χιλιάδες νέοι μεταναστεύουν, νέοι μὲ προσόντα, 
ἡ γενιὰ ποὺ εἶχε τὶς περισσότερες εὐκαιρίες γιὰ 
σπουδές, γιὰ μόρφωση. Εἶναι τὸ περίφημο “brain 
drain”. Καὶ τί καημὸς γιὰ τοὺς γονεῖς, ποὺ πάσχισαν 
τόσο νὰ δώσουν ἐφόδια στὰ παιδιά τους, συχνὰ 
στερούμενοι, νὰ τὰ ἀποχωρίζονται κι αὐτοὶ καὶ ἡ 
Πατρίδα, ποὺ πλήρωσε καὶ χάνει ὅ,τι πιὸ ἄξιο, 
δημιουργικὸ καὶ παραγωγικὸ ὑπάρχει στὴ χώρα, 

K

K
Μέσα στὸν ἀνθρώπινο πόνο γίνε-
ται ἡ ὡραιότερη καὶ ἀληθινώτερη 
συνάντηση μὲ τὸν αὐτοθυσιασθέ-

να Θεό, ποὺ ἔπαθε καὶ πόνεσε 
καὶ ὑπέφερε τὸ φρικτὸ μαρτύριο 
ὡς τέλειος ἄνθρωπος.  Ὁ ἅγιος  

Ἰσαὰκ ὁ Σύρος μὲ σοφία ἀναφέρει: 
«Αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ εἶναι ἀμέρι-

μνος σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ θέλει 
νὰ ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴν ἀρετή, 

αὐτὸς βρίσκεται πολὺ μακριὰ ἀπὸ 
τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ».
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πρὸς ὄφελος τῶν ἄλλων κρατῶν... Πολῖτες τοῦ 
Κόσμου ἔγιναν τὰ παιδιά μας, λένε, προσπαθώντας 
νὰ παρηγορηθοῦν.  Ἐπαῖτες τοῦ κόσμου, θὰ ἦταν 
πιὸ σωστό, ἀφοῦ καταφέραμε νὰ ζητιανεύουν μιὰ 
θέση ἐργασίας.

Ἀλλὰ καὶ τὸ παραστράτημα τοῦ παιδιοῦ, τὸ 
μπλέξιμό του μὲ τὰ ναρκωτικά, τὶς ποικίλες αἱρέ-
σεις, τὶς ἀναρχικὲς ὀργανώσεις, τὴν παρανομία... 
Τί πόνος γιὰ τοὺς γονεῖς! Κι ἔπειτα οἱ διάφορες 
ἀποτυχίες, ὅπως στὸν γάμο, φαινόμενο τόσο σύ-
νηθες στὶς μέρες μας, τί μεγάλη δοκιμασία! Καὶ 
τώρα μὲ τὴν κρίση, πόσες περιουσίες χάθηκαν!  
Ἐπιχειρηματίες μὲ καταστήματα βρέθηκαν ξαφνικὰ 
στὰ συσσίτια. « Ἀναγκαστήκαμε νὰ πουλήσουμε 
τὸ ἐξοχικό μας, γιὰ νὰ ἐξοφλήσουμε μέρος τῶν 
χρεῶν μας», ἐξομολογήθηκε κάποια. «Κι ἦταν ἕνας 
ἀγαπημένος τόπος, μὲ τὸν κῆπο, ὅπου φύτεψα 
μόνη μου τὰ δεντράκια, μὲ τὸ προσκυνητάρι, ὅπου 
προσευχόμουν τὰ καλοκαιρινὰ βράδια. Τί πόνος νὰ 
τὸ ἀποχωριστῶ!». Πόνος ὑπάρχει ὅμως καὶ ἀπὸ τὴ 
διάψευση τῶν ἐλπίδων, ὅταν στὶς κρίσιμες στιγμὲς 
τῆς ἀνέχειας, τῆς ἀρρώστιας, τῆς δυσκολίας σὲ 
ἐγκαταλείπουν 
συγγενεῖς καὶ 
φίλοι, καὶ μάλι-
στα οἱ εὐεργετη-
θέντες.

Τέλος, ὑπάρ-
χει ὁ ἠθικὸς πό-
νος. Αὐτός, μά-
λιστα, δὲν εἶναι 
ἕνας· εἶναι πολ-
λοί.  Ἂς δοῦμε 
κάποιες μορφές 
του: 

Εἶναι ὁ πό-
νος τοῦ ἀνικανοποίητου καὶ τοῦ κενοῦ, ποὺ καμιὰ 
μόδα δὲν μπορεῖ νὰ πληρώσει. Τίποτα δὲν ἐντυπω-
σιάζει τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο. Τὰ ἔχει ἀπολαύσει 
ὅλα ἀπὸ νωρίς, κι αὐτὴ ἡ αἴσθηση τῆς κοπώσεως 
καὶ τῆς μονοτονίας ἔχει περάσει στὰ νεανικὰ πρό-
σωπα. Τὰ ἔχουν ὅλα: νιάτα, ὀμορφιά, περιουσία, 
γνώσεις, κι ὅμως εἶναι βυθισμένα στὴ μελαγχολία, 
ταλαιπωροῦνται καὶ ταλαιπωροῦν τοὺς δικούς 
τους, παίρνουν χοῦφτες τὰ ψυχοφάρμακα, ἐπα-
ληθεύοντας τὴ ρήση τοῦ Ζὰν Πὼλ Σάρτρ, «ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος λύσει τὸ πρόβλημα τῆς ἐπιβίωσης, τότε 
θὰ ἀρχίσει τὸ δρᾶμά του».

Ἄλλος πόνος προέρχεται ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ 
πολιτισμοῦ. Μὲ ἀλαζονεία οἱ κοινωνιολόγοι μᾶς 
διασαλπίζουν πὼς τὰ τελευταῖα ἑκατὸ χρόνια ἔγι-
ναν τόσες ἐπιστημονικὲς καὶ τεχνικὲς κατακτήσεις, 
ὅσες δὲν μπόρεσε ἕως τότε νὰ ἐπιτύχει ὁ ἄνθρω-

πος, ἀφ’ ὅτου «κατέβηκε ἀπὸ τὰ δέντρα».  Ἒ καὶ 
λοιπόν; Βλέπει κανεὶς τὰ ἐγκλήματα στὴ Συρία, καὶ 
ἀδυνατεῖ νὰ πιστέψει ὅτι τὰ διαπράττουν ἄνθρωποι 
«πολιτισμένοι». Διαβάζουμε τὰ συνθήματα στοὺς 
τοίχους, κάποιες ἀνακοινώσεις στὸ διαδίκτυο. Τί 
μῖσος, τί θυμό, τί κακεντρέχεια ἐκπέμπουν! Καὶ τὸ 
νὰ ζεῖ κανεὶς μὲ τόσα ἀρνητικὰ συναισθήματα εἶναι 
μεγάλος πόνος...

Πόνος εἶναι καὶ ἡ ὑποδούλωση στὴ μετριότη-
τα, στοὺς ἀνεπαρκεῖς ἡγέτες, στὴν αὐτάρκεια τῆς 
ἥσσονος προσπαθείας, στὴν ἱκανοποίηση μιᾶς 
ἐλλειμματικῆς καὶ φθηνῆς ζωῆς. « Ἡ ἀριστεία εἶναι 
ρετσινιά».  Ὁ ἄνθρωπος ὅμως πλάστηκε γιὰ μιὰ 
δημιουργικὴ ζωή, ὄχι γιὰ μιὰ ζωὴ παρασιτικὴ καὶ 
στεῖρα.  Ὡστόσο, ἀκόμη καὶ συνειδητοὶ χριστιανοὶ 
ἀρκοῦνται σ’ αὐτὴ τὴ μέτρια ζωή, ἀποφεύγοντας 
ἀπὸ δειλία ἢ φόβο τὴ μαρτυρία τοῦ μαρτυρίου, 
τὴν ὁμολογία τῆς ἀσκήσεως. Σηκώνουν τὸν σταυρό 
τους ἀπόμερα καὶ κρυφά, φοβούμενοι τὴν κριτική, 
τὴν εἰρωνεία. Κι ὅμως, ἡ ἀξιοπρεπὴς ἄρση τοῦ 
σταυροῦ, χωρὶς ἔπαρση, εἶναι ἕνα ζωντανὸ κήρυγ-
μα, παρηγοριὰ κι ἐνίσχυση γιὰ ὅλους.

Πόνος εἶναι 
ἐπίσης  τὸ νὰ 
παριστάνεις τὸν 
χαρούμενο, τὸν 
ὑπερδραστήριο, 
τὸν κοινωνικὸ 
ἀπὸ ὑποχρέω-
ση, γιατὶ ἡ κοι-
νωνία μᾶς θέλει 
σώνει καὶ καλὰ 
εὐτυχισμένους.  
Ἔτσι, παίζουμε 
τὸ παιχνίδι τοῦ 
κομπάρσου στὸ 

θέατρό της.  Ὁ πόνος λοιπὸν πρέπει νὰ κρύβεται 
καὶ νὰ διώχνεται, καὶ αὐτὴ ἡ μὴ παραδοχὴ τοῦ 
πόνου εἶναι ὁ μεγαλύτερος πόνος.

Κάποιοι, ὡστόσο, ἀγαποῦν ἀρρωστημένα τὸν 
πόνο, ὅπως π.χ. ἕνας μελαγχολικὸς ἢ καταθλιπτικὸς 
τύπος, ποὺ καταντᾷ μαζοχιστής.  Ἕνας ἄθεος ἐπίσης 
εἶναι πιὸ πονεμένος ἀπὸ τοὺς πονεμένους, ἀφοῦ 
δίχως Θεὸ δὲν ὑπάρχει διέξοδος.  Ἠθελημένα μένει 
δέσμιος τοῦ πόνου· καὶ δὲν ἀφήνει, δὲν θέλει τὴ 
Χάρη νὰ τὸν ἐλευθερώσει. Τὰ διαζύγια, οἱ ἀπάτες 
καὶ ὅλες οἱ κακότητες ξεκινοῦν ἀπὸ τοὺς ἀπαρη-
γόρητους αὐτοὺς πονεμένους, ποὺ ἀπέρριψαν τὸν 
Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωή τους, καὶ δίχως ὑπομονὴ κι ἀντοχὴ 
στὴ στέρηση καὶ τὴ δυσκολία σηκώνουν τὸ μαχαίρι 
τῆς ἀνταρσίας καὶ διαλύουν κάθε δεσμὸ καὶ σχέση 
ποὺ νομίζουν ὅτι τοὺς σκλαβώνει καὶ δὲν τοὺς 
ἐπιτρέπει νὰ ζήσουν ἐλεύθερα. Μὰ τότε πέφτουν 8
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στὸν βαθύτερο πόνο μιᾶς ἀνελέητης μοναξιᾶς, ποὺ 
τοὺς ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη.

Πόνος καὶ λάθος εἶναι ἐπίσης ἡ τακτοποίηση 
σ’ ἕναν κύκλο, ἀκόμη καὶ χριστιανικό, ὅπου ἀνα-
πτύσσεται ἕνα κλίμα ψεύτικα ζεστὸ καὶ μιὰ τυπικὴ 
ἀλληλοπαραδοχή.  Ἕνα «βόλεμα» σὲ μιὰ θέση 
κατὰ τακτὲς ὧρες, ὥστε νὰ γεμίζει τὸ πρόγραμμα 
μὲ μιὰ ἐξασφαλισμένη παρέα. Σχετικὰ γράφει ἡ 
Τατιάνα Γκορίτσεβα: «τοὺς βολεύει, τοὺς συγκρατεῖ 
σὲ μιὰ μορφὴ συλλογικότητας ποὺ μετατρέπεται σὲ 
ὁμάδα, ποὺ ἐνῷ αὐτοεξυπηρετεῖται καὶ αὐτοπαρά-
γεται μεγαλώνοντας σὲ ὑβρίδιο, τελικὰ πεθαίνει, 
χωρὶς νὰ ἔχει ἀλλάξει τὸ περιβάλλον της, καὶ πολὺ 
λιγώτερο τὸν κόσμο».

Πόνος δυνατός, ὅταν βλέπεις τὴν  Ἐκκλησία σου 
μὲ λαθεμένους ἐκφραστές, ποὺ συναγωνίζονται 
κάποτε στὴ φρασεολογία τοὺς πολιτικούς, ὅταν 
θέλει νὰ ζήσει δίχως σταυρό, δίχως μαρτύριο.  Ἡ 
σημερινὴ  Ἐκκλησία ἔχασε τὴν παιδικότητά της. Τὴν 
κάναμε θεσμό, ὑποχρέωση, καὶ δὲν ἀναφερόμαστε 
στὴν οὐσία της, ποὺ εἶναι ἡ ἁγιότητα. Πονᾶμε ὅμως 
βλέποντας καὶ τὴν Πατρίδα μας νὰ παραπαίει χωρὶς 
ὁράματα καὶ στόχους, δίχως ἀξίες καὶ ἰδανικά.

Τέλος, πόνος μεγάλος εἶναι νὰ διδάσκεις χωρὶς 
νὰ ζεῖς, καὶ μάλιστα ὅταν λέγεσαι θεολόγος ἢ κυ-
κλάρχης.  Ἕνας δάσκαλος χωρὶς πνεῦμα μαθητείας, 
χωρὶς καθαρὰ βιώματα, ποὺ ἀγαπᾷ καὶ προβάλ-
λει τὸν ἑαυτό του, εἶναι ἕνας ἐπιφανειακός, ἕνας 
κακὸς δάσκαλος.  Ἕνας καλὸς δάσκαλος ἀγαπᾷ, 
προσφέρεται, διακονεῖ μὲ ὑπομονή, δὲν ἀπογοη-
τεύεται καὶ δὲν βιάζεται νὰ δρέψει τοὺς καρποὺς 
τῶν κόπων του.

Ποιὸς εἶναι ὅμως ὁ ρόλος τοῦ πόνου στὴ ζωή 
μας;  Ὁ πόνος εἶναι σύμμαχος, φρουρὸς ὑγείας, θὰ 
ποῦν οἱ γιατροί. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος ποὺ ἀπομένει 
στὸ σῶμά μας –ὅταν ἀγνοοῦμε τὰ προειδοποιη-
τικά του μηνύματα– νὰ μᾶς δώσει πληροφορία, 
νὰ μᾶς πιστοποιήσει ὅτι «κάτι ἐδῶ δὲν λειτουργεῖ 
σωστά, διόρθωσέ του». Τό «ἐδῶ» δὲν ἀφορᾷ μόνο 
στὴν κακὴ χρήση ἢ δυσλειτουργία στὸ φυσικό μας 
σῶμα, ἀλλὰ καὶ στὴ δουλειά, στὴν οἰκογένεια, στὶς 
σχέσεις, στὶς συνήθειές μας.  Ὁ πόνος εἶναι ὁ ἀγγε-
λιοφόρος ποὺ μᾶς ἐνημερώνει γιὰ κάθε κίνδυνο 
ποὺ διατρέχουμε.

Πέρα ἀπὸ αὐτά, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζητήσει νὰ 
δεῖ τὰ πράγματα διαφορετικά, θὰ διαπιστώσει ὅτι 
ὁ πόνος ὑπάρχει ὡς παιδαγωγὸς καὶ ξεναγὸς μιᾶς 
ἄλλης πραγματικότητας. Μπορεῖ νὰ γίνει τὸ ἐφαλ-
τήριο γιὰ τὴν ἐκτόξευσή μας ἀπὸ τὴ στεῖρα μετρι-
ότητα στὴ γνωριμία μὲ τὸν πραγματικὸ ἑαυτό μας. 
Νὰ γνωρίσουμε τὶς δυνάμεις μας, τὶς δυνατότητές 
μας, τὰ τάλαντα ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, τὴν κρυμ-

μένη καὶ ἄγνωστη διάστασή μας, ὥστε νὰ γίνουμε 
καλύτεροι ἄνθρωποι καὶ ἀληθινοὶ χριστιανοί. Νὰ 
θυμηθοῦμε τὴν παραβολὴ τοῦ  Ἀσώτου υἱοῦ, ὁ 
ὁποῖος πόνεσε καί «ἦλθε εἰς ἑαυτόν».  Ὁ Χριστὸς 
εἶπε: « Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε», ἀλλά «Μακάριοι 
οἱ πενθοῦντες», καὶ ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος σημειώνει: « Ἡ ζωὴ εἶναι στίβος, καὶ στὸν στίβο 
ὑπάρχουν ἀγῶνες καὶ βραβεῖα. Αὐτοὶ ποὺ βλασφη-
μοῦν τὴν ἀσθένεια, καὶ τὸν πόνο ὑφίστανται καὶ τὸ 
κέρδος χάνουν».  Ἐπιπροσθέτως, ὁ ἅγιος Μακάριος 
συμπληρώνει: «Δὲν ὑπάρχει δόξα χωρὶς παθήματα. 
Μὴ νομίζεις πὼς θὰ ἀποκτήσεις ἀρετὴ χωρὶς θλίψη. 

Τὸ ἄλυπο εἶναι ἀδόκιμο. Τὸν ἀνηφορικὸ δρόμο σου 
ἀνέβαινε μὲ ἐλπίδα». 

Ἡ παιδαγωγικὴ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ μὲ μιὰ θλίψη 
μᾶς ἀποδεσμεύει ἀπὸ τὴ ματαιότητα τῶν γήινων καὶ 
μᾶς σπρώχνει στὴν ἀναζήτηση τῆς θείας παρηγορί-
ας.  Ὁ Θεός, γιὰ νὰ μᾶς κερδίσει, δίνει στὸν καθένα 
μας ἕναν σταυρό, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀντοχή του, γιὰ 
νὰ μᾶς ταρακουνήσει καὶ νὰ μᾶς θυμίσει τὸν ἱερὸ 
σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς μας, ὥστε νὰ νοικοκυρέψου-
με τὴν ψυχή μας.  Ἡ παιδαγωγία διὰ τοῦ πόνου 
μᾶς κάνει πιὸ εὐπειθεῖς στὸ θεῖο θέλημα. «Παιδεία 
Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα» ( Ἠσαΐας, ν΄ 5), ὁμο-
λογεῖ ὁ προφήτης, ἐνῷ ὁ ἐστεμμένος ψαλμῳδὸς 
θὰ μᾶς πληροφορήσει πώς «Καὶ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς 
μου τὸν Θεὸν ἐξεζήτησα» (Ψαλμ. ΟΣΤ΄ 7).  Ἔτσι, 

K

K
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζητήσει νὰ δεῖ 

τὰ πράγματα διαφορετικά, θὰ 
διαπιστώσει ὅτι ὁ πόνος ὑπάρχει 
ὡς παιδαγωγὸς καὶ ξεναγὸς μιᾶς 
ἄλλης πραγματικότητας. Μπορεῖ 

νὰ γίνει τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἐκτό-
ξευσή μας ἀπὸ τὴ στεῖρα μετριότη-
τα στὴ γνωριμία μὲ τὸν πραγματικὸ 

ἑαυτό μας. Νὰ γνωρίσουμε τὶς 
δυνάμεις μας, τὶς δυνατότητές μας, 
τὰ τάλαντα ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, 

τὴν κρυμμένη καὶ ἄγνωστη  
διάστασή μας, ὥστε νὰ γίνουμε 

καλύτεροι ἄνθρωποι  
καὶ ἀληθινοὶ χριστιανοί. 
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ὁ πόνος γίνεται τὸ ἐργαλεῖο ποὺ μᾶς σφυρηλα-
τεῖ «εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ». Εἶναι 
ὅ,τι τὸ νυστέρι τοῦ χειρουργοῦ γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ 
ἀσθενοῦς, ὅ,τι τὸ κλαδευτήρι τοῦ ἀμπελουργοῦ, 
γιὰ νὰ καρποφορήσει τὸ κλῆμα, ὅ,τι ἡ σμίλη τοῦ 
γλύπτη, ποὺ κάτω ἀπὸ συνεχῆ σφυροκοπήματα 
δίνει μορφή –μορφώνει– τὸ μάρμαρο κι ἐλευθε-
ρώνει ἕνα θαυμάσιο γλυπτό!  Ἡ ἀσθένεια μπορεῖ 
νὰ μᾶς καθαρίσει χειρουργικὰ ἀπὸ τὸ προσωπεῖο 
μιᾶς νοθευμένης πίστης, μιᾶς νοσηρῆς εὐσέβειας, 
ἑνὸς τυπικοῦ καθωσπρεπισμοῦ, ἑνὸς ναρκισσι-
στικοῦ αὐτοθαυμασμοῦ, καὶ νὰ μᾶς ἀποκαλύψει 
τὸ ἀληθινό μας πρόσωπο.  Ἡ ἀσθένεια κάνει τοὺς 
ἁγίους ἁγιώτερους.

Ὁ πόνος ἀποτελεῖ «διδασκαλίαν διηνεκῆ, τοῦ 
μετριάζειν καὶ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐπιγιγνώσκειν», λέει 
ὁ Χρυσόστομος, ἐνῷ ὁ Μέγας Βασίλειος, ἱδρυτὴς 
μιᾶς πρότυπης νοσοκομειακῆς μονάδας καὶ γιατρὸς 
ὁ ἴδιος, στὰ πολύσοφα ἔργα του ἐπαινεῖ τὴν ἰατρικὴ 
καὶ τὴν ὀνομάζει διδάσκαλο τῆς ἐγκρατείας, γιατὶ 
θέτει ὅρια καὶ μέτρα, δίαιτες καὶ ἀποχὲς ἀπὸ κατα-
χρήσεις καὶ ὑπερβολές, καὶ θεωρεῖ τὴν ἔνδεια ὡς 
μητέρα τῆς ὑγείας.  Ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος, πρωτα-
θλητὴς στὰ ποικίλα ἀθλήματα τοῦ πόνου, γράφει 
μὲ ἁπλότητα: « Ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἵνα μὴ 
ὑπεραίρωμαι».  Ἐπιτρέπει λοιπὸν ὁ Θεὸς τὸν πόνο, 
τὴν ἀσθένεια, τὴν ὀρφάνια καὶ γενικὰ τὶς θλίψεις, 
γιὰ νὰ διδάσκεται ὁ πειραζόμενος ἄνθρωπος τὴ 
μικρότητά του καὶ νὰ μὴν ὑπερφρονεῖ, ὥστε νὰ 
τὸν ἐγκαταλείψει ἡ χάρις Του.

Ἐπίσης, ὁ πόνος μᾶς διδάσκει νὰ μὴ στεκόμαστε 
ἀδιάφοροι στὰ προβλήματα καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν 

συνανθρώπων μας. Οἱ προσωπικὲς δοκιμασίες 
ξυπνοῦν μέσα μας αἰσθήματα συμπόνιας, κατανόη-
σης, φιλαλληλίας. Μιὰ θλίψει σπάζει τὰ δεσμὰ τῆς 
ἀτομικότητας, μᾶς κάνει πιὸ εὐαίσθητους στὸν πόνο 
τοῦ πλησίον, καὶ αὐτὸ σημαίνει πὼς μᾶς φέρνει 
πιὸ κοντὰ στὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ νηπτικοὶ καὶ οἱ 

ἁγιορείτες Πατέρες θεωροῦν τὴν ἀρρώστια καὶ κάθε 
θλίψη ὡς ἐπίσκεψη Θεοῦ. Καὶ ὁ γέροντας Παΐσιος 
ἔλεγε μὲ τὴ σοφὴ καὶ χαριτωμένη ἐμπειρία του:  
« Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι τελείως καλὰ στὴν ὑγεία 
του, δὲν εἶναι καλά. Καλύτερα νὰ ἔχει κάτι.  Ἐγώ, ὅσο 
ὠφελήθηκα ἀπὸ τὴν ἀρρώστια, δὲν ὠφελήθηκα ἀπὸ 
ὅλη τὴν ἄσκηση ποὺ εἶχα κάνει μέχρι τότε!». Καὶ ὁ 
Μεσογαίας Νικόλαος: « Ὅ,τι ὄμορφο καὶ μεγάλο 
καὶ θαυμαστὸ στὸν πλανήτη εἶναι καρπὸς τοῦ πόνου 
καὶ τῆς ἀγάπης».

Ἐξάλλου, δοκιμαζόμαστε «ποικίλοις πειρασμοῖς, 
ἵνα τὸ δοκίμιον ἡμῶν τῆς πίστεως» ἀποδειχθεῖ «πο-
λυτιμώτερον χρυσίου» (Α΄ Πέτρ., α΄ 7). Μὲ ἄλλα 
λόγια, ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου εἶναι δείκτης τῆς 
πνευματικῆς μας καλλιέργειας, θερμόμετρο πίστεως, 
ἐλπίδας καὶ κάθε ἀρετῆς. Ποιὸς δὲν θυμᾶται τὸν πο-
λύπαθο  Ἰὼβ καὶ τὴν ἀπαράμιλλη ἐκείνη ἐμπιστο-
σύνη του στὸν Θεό; « Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξε, οὕτω καὶ 
ἐγένετο. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον» ( Ἰώβ, 
α΄ 21). Καὶ ὁ ἅγιος Διάδοχος, ἐπίσκοπος Φωτικῆς, 
γράφει: « Ὁ ὑπομείνας χρόνιον ἀσθένειαν ἀγογγύ-
στως ὡς μάρτυς παραληφθήσεται».  Ὁ κλινήρης, ὁ 
ἀνήμπορος, ὁ πονεμένος δὲν εἶναι καταδικασμένος.  
Ἡ ἀγόγγυστη ὑπομονή του μπορεῖ νὰ τὸν κάνει 
μέγα. Καὶ ὁ  Ἀλέξανδρος Σολζενίτσιν γράφει: «Σ’ 
ἕνα κελλὶ τῆς φυλακῆς γνώρισα τὴν ἐλευθερία!».

Ὡστόσο, δὲν εἶναι εὔκολο θέμα γιὰ ἐξετάσεις 
ὁ πόνος. Δὲν ἐξορκίζεται μὲ πρόχειρες συνταγές.  
Ἀκόμη καὶ ὁ Κύριός μας ὡς ἄνθρωπος δὲν δίστασε 
νὰ πεῖ: «Πάτερ, εἰ δυνατόν, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ 
τὸ ποτήριον τοῦτο...».  Ἡ κάθε περίπτωση εἶναι 
προσωπική, ἰδιαίτερη, σημαντικὴ γιὰ τὸν ἴδιο τὸν 
ἄνθρωπο. Εἶναι ὁ δικός μου σταυρός, τὸ δικό μου 
φορτίο, ὁ δυνατὸς πειρασμός. Κάποτε μᾶς προ-
καλεῖ ἔκπληξη ἡ συσσώρευση πολλῶν θλίψεων 
σ’ ἕνα μόνο ἄτομο. « Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται», 
ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι, οἱ ὁποῖοι –καὶ μάλιστα οἱ φιλό-
σοφοι καὶ οἱ ρήτορες– εἶχαν ἀναπτύξει ἕνα ἰδιαίτερο 
γραμματειακὸ εἶδος, τὴν Τέχνη  Ἀλυπίας, γιὰ νὰ 
παρηγοροῦν ὅσους δοκιμάζονταν ἀπὸ θανάτους 
καὶ ἄλλες συμφορές. Τὴν τέχνη αὐτὴ τὴν κατεῖχαν 
καὶ οἱ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας. Ποιὸς ὅμως εἶναι σὲ 
θέση νὰ γνωρίζει τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ; Σ’ αὐτὲς τὶς 
πικρὲς ὧρες, ἂς στρέφουμε τὸ βλέμμα μας στὸν 
Οὐράνιο Πατέρα μας, ποὺ ὑπάρχει, ἀκούει καὶ 
προστρέχει, ὅταν τὸν ἐπικαλεστοῦμε, παρηγοριά, 
στήριγμα καὶ βοήθεια γιὰ μᾶς προσωπικά, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὰ ἀγαπημένα μας πρόσωπα. Καὶ τότε θὰ 
διαπιστώσουμε πὼς ὁ πόνος-δάσκαλος μᾶς μα-
θαίνει πῶς νὰ προσευχόμαστε ἀληθινά. Αὐτὸ ὅμως 
προϋποθέτει πίστη καὶ βεβαιότητα στὴν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. « Ἀγάπα καὶ κάνε ὅ,τι θέλεις», ἔλεγε ὁ ἅγιος 
Αὐγουστῖνος. Αὐτὴ ἡ παιδαγωγικὴ ρήση δὲν ἰσχύ-10
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ει πολὺ περισσότερο γιὰ τὸν Θεό-Πατέρα, ποὺ ἡ 
ἀγάπη Του δὲν ἔχει ὅρια;  Ὁ πιστὸς θὰ μποροῦσε 
νὰ πεῖ: « Ἀφοῦ μὲ ἀγαπᾷς, στεῖλέ μου ὅ,τι θέλεις!».

Βαριὰ ἀσθενής, ὁ μοναχὸς Μωυσῆς ὁ  Ἁγιο-
ρείτης ἐπισκέφθηκε τὸν Γέροντα Σωφρόνιο στὸ  
Ἔσσεξ τῆς  Ἀγγλίας καὶ τοῦ ζήτησε νὰ προσευχηθεῖ 
γιὰ τὴν ἴασή του.  Ὁ Γέροντας, κατόπιν, τοῦ εἶπε τὰ 
ἑξῆς καταπληκτικά: «Πάτερ μου, τὸ πρόβλημά σας 
τὸ ἐναποθέσαμε στὰ χέρια τοῦ Κυρίου. Εἴτε γίνετε 
καλὰ εἴτε ὄχι, τοῦ Κυρίου ἐσμέν, δόξα τῷ Θεῷ!».  
Ἀγαπᾶμε λοιπὸν τὸν Θεό, εἴτε μᾶς δίνει εἴτε δὲν μᾶς 
δίνει.  Ἐξάλλου, τὴν ὑγεία δὲν Τοῦ τὴν προσφέρου-
με, παρὰ μόνο τὴν ἀρρώστια μας, καὶ κάποτε Τὸν 
παρακαλοῦμε καὶ ὑψηλόφρονα λέμε: « Ἐμένα θὰ 
μὲ κάνει καλὰ ὁ Θεός, δὲν χρειάζομαι γιατρούς!».  
Ὅμως ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι κατηγορηματικός: 
«Οὔτε νὰ ἀποφεύγουμε τοὺς γιατρούς, οὔτε νὰ ρί-
χνουμε ὅλες τὶς ἐλπίδες μας πάνω τους». Δὲν ἀπο-
κλείουμε τὰ θαύματα, ἀλλὰ καὶ δὲν τὰ ἀπαιτοῦμε. 
Σχετικὰ ἡ ποιήτρια Λένα Παππᾶ γράφει: «Τὸ θαῦμα 
/ μισεῖ τὶς γκρίνιες, τὶς συναλλαγὲς / καὶ χαριτωμένα 
ἐπισυμβαίνει / σ’ ὅσους ἔχουν τὴ δύναμη νὰ τὸ ἀντέ-
ξουν / προσθέτοντας Θεὸ καὶ παρηγόρια στὴ ζωή 
μας» («Τὰ θαύματα», περ. Εὐθύνη, Μάρτιος 2008).

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν προσευχή, 
ἰσχυρὸ ἀντίδοτο στὸν πόνο εἶναι καὶ ἡ ὑπομονή.  
« Ὑπομονῆς χρείαν ἔχομεν» ( Ἑβρ., ι΄ 36), καὶ πράγ-
ματι «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος σωθήσεται», θὰ πεῖ ὁ 
Κύριος.  Ἡ ὑπομονὴ εἶναι στάση ἀνδρείας ψυχῆς, 
ποὺ διευκολύνει τὴ θεραπεία τοῦ ἀσθενοῦς καὶ 
ὁδηγεῖ ὁμαλότερα στὴ λύση ἑνὸς προβλήματος 
ποὺ μᾶς θλίβει.  Ὁ Θεὸς ἀπαντᾷ πάντα στὶς προσευ-
χές μας μὲ ἕνα «ναί», ἕνα «ὄχι» ἢ ἕνα «περίμενε». 
Πόσοι ἀπὸ μᾶς ὅμως εἶναι προετοιμασμένοι νὰ 
ἀκούσουν τὴν ἀπάντησή Του, καὶ ἰδίως αὐτὸ τό 
«περίμενε»; Οἱ περισσότεροι αὐτόχειρες στὶς μέρες 
μας καταλήγουν στὴν αὐτοκτονία, γιατί –πέρα ἀπὸ 
τὴν ἔλλειψη ἀντοχῆς στὸν πόνο– μέσα στὴ σύγχυση 
ποὺ τοὺς προκαλεῖ ἡ ὀδύνη δὲν ἔχουν τὴν ὑπο-
μονὴ νὰ σκεφθοῦν πῶς νὰ λύσουν τὸ πρόβλημά 
τους ἢ πῶς νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀσθένειά τους. 
Κι ἐδῶ εἶναι σαφὴς ἡ θέση τῆς  Ἐκκλησίας, ὅπως 
τὴν ἐκφράζει ὁ Μεσογαίας Νικόλαος: « Ἡ  Ἐκκλησία 
εἶναι ὑπὲρ τῆς ἀνιδιοτελοῦς αὐτοθυσίας καὶ κατὰ τῆς 
ἰδιοτελοῦς αὐτοκτονίας. Εἶναι ὑπὲρ τοῦ εἰρηνικοῦ, 
ἀνεπαίσχυντου καὶ ἀνώδυνου θανάτου καὶ κατὰ τῆς 
ἐγωιστικῆς εὐθανασίας.  Ἐπιβίωση χωρὶς προοπτικὴ 
ζωῆς εἶναι προσκόλληση στὰ γήινα.  Ὅπως δὲν δι-
καιούμεθα νὰ ἐπισπεύσουμε τὸν θάνατο, ἔτσι δὲν 
δικαιούμεθα καὶ νὰ τὸν παρατείνουμε.  Ὀφείλουμε 
νὰ τὸν ἀποδεχθοῦμε καὶ νὰ τὸν σεβαστοῦμε».

Ὁ σωματικός, ὁ ψυχικὸς καὶ ὁ συναισθημα-
τικὸς πόνος παρουσιάζονται καὶ ἀντιμετωπίζονται 

σὲ ὅλη τὴν  Ἁγία Γραφὴ ὡς ἀφορμὴ ἀναγεννήσεως, 
ἀνανεώσως καὶ μεταμορφώσεως.  Ἔτσι καλεῖται 
νὰ κινεῖται, νὰ σκέφτεται καὶ νὰ ἐργάζεται κάθε 
συνειδητὸς χριστιανός. Κι ἂν ὁ πόνος τὸν λυγίσει 
καὶ τὸν ἀποκαρδιώσει, πάλι δὲν πρέπει νὰ ἀπελ-
πιστεῖ.  Ὁ προφήτης Μωυσῆς δὲν εἰσῆλθε στὴ γῆ 
Χαναάν, ὅμως εἰσῆλθε στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.  

Ὁ πόνος εἶναι τὸ κανάλι ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸν Πα-
ράδεισο, ἀρκεῖ νὰ παρακαλοῦμε τὴ θεία ἐνίσχυση 
αὐτὲς τὶς δύσκολες ὧρες. Βέβαια, δὲν κατανοεῖται 
εὔκολα ὁ πόνος ὡς παιδαγωγία Θεοῦ, εἶναι ὅμως 
ἡ ἀσφαλὴς ὁδὸς ποὺ βάδισαν οἱ ἅγιοι, ἑκούσια ἢ 
ἀκούσια πάσχοντες γιὰ τὴ σωτηρία καὶ τὴ θέωση. 
Στὴ ζωὴ αὐτὴ μόνον «ἐκ μέρους» ἀποκαλύπτε-
ται τὸ μυστήριο τοῦ πόνου, τῆς ἀσθένειας. Στὴν 
ἄλλη καὶ πιὸ βέβαιη αὐτῆς ζωή, ἔκπαγλοι, ἄφωνοι, 
θαυμάζοντες καὶ εὐφραινόμενοι μὲ ὀρθάνοικτα 
καὶ πεντακάθαρα μάτια θὰ βλέπουμε ὅλο τὸ βά-
θος τοῦ μυστηρίου τοῦ ἐξαγιαστικοῦ πόνου καὶ 
τῆς λυτρωτικῆς ἀσθένειας, μέσα στὸ ἀναστάσιμο 
ὑπέρλαμπρο φῶς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, 
καὶ θὰ εὐχαριστοῦμε πολὺ ποὺ δυσκολευτήκαμε, 
ἀποτύχαμε, φτωχύναμε, πενθήσαμε, ἀσθενήσαμε 
καὶ πονέσαμε πολύ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΩΝΗ-ΣΙΔΗΡΑ

K

K
Στὴ ζωὴ αὐτὴ μόνον «ἐκ μέρους» 
ἀποκαλύπτεται τὸ μυστήριο τοῦ 
πόνου, τῆς ἀσθένειας. Στὴν ἄλλη 
καὶ πιὸ βέβαιη αὐτῆς ζωή, ἔκπα-
γλοι, ἄφωνοι, θαυμάζοντες καὶ 

εὐφραινόμενοι μὲ ὀρθάνοικτα καὶ 
πεντακάθαρα μάτια θὰ βλέπου-
με ὅλο τὸ βάθος τοῦ μυστηρίου 
τοῦ ἐξαγιαστικοῦ πόνου καὶ τῆς 
λυτρωτικῆς ἀσθένειας, μέσα στὸ 

ἀναστάσιμο ὑπέρλαμπρο φῶς τῆς 
Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, καὶ θὰ 
εὐχαριστοῦμε πολὺ ποὺ δυσκο-

λευτήκαμε, ἀποτύχαμε, φτωχύνα-
με, πενθήσαμε, ἀσθενήσαμε  

καὶ πονέσαμε πολύ.
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Τὴν εἶδα ἀπὸ μακριὰ στὸ δρόμο πρὸς τὴν ἐκκλησία.  
Ἔτρεξα καὶ τὴν ἔφτασα νὰ πᾶμε μαζί. Μὰ αὐτὴ πε-
τοῦσε, δὲν περπάταγε.

– Γιατί βιάζεσαι; τῆς εἶπα. Νωρὶς εἶναι ἀκόμα.
– Βιάζομαι, εἶπε καὶ χαμογέλασε. Καὶ πῶς νὰ μὴ βιά-

ζομαι! Δὲν βλέπω τὴν ὥρα νὰ βρεθῶ στὴν ἐκκλησία καὶ 
νὰ πῶ τὰ τρία μου Κυριακάτικα εὐχαριστῶ.

Ἄλλο καὶ τοῦτο, σκέφτηκα. Τὰ τρία Κυριακάτικα 
εὐχαριστῶ. Τί ἐννοοῦσε ἆραγε; Βέβαια, μαθημένη μὲ 
εἶχε μὲ τὴ συνήθειά της νὰ χρησιμοποιεῖ τόσο συχνὰ 
τὰ νούμερα. Μποροῦσε, γιὰ παράδειγμα, νὰ σοῦ πεῖ 
στὰ καλὰ καθούμενα:  Ἀπὸ τὶς ἑφτὰ προστακτικὲς τοῦ 
Πιστεύω, ἐννοώντας τὸ ἁγιασθήτω, τὸ ἐλθέτω, τὸ γεν-
νηθήτω, τὸ δός, τὸ μὴ εἰσενέγκῃς, τὸ ῥῦσαι. 

Ἢ νὰ σοῦ πεῖ: Οἱ ὀχτὼ ἀμοιβὲς τῶν Μακαρισμῶν, κι 
ἐσὺ νὰ ἐπιμένεις ὅτι δὲν εἶναι ὀχτὼ οἱ ἀμοιβές, ἀφοῦ οἱ 
Μακαρισμοὶ εἶναι ἐννέα, καὶ τότε νὰ σοῦ τὴ φέρει, θυ-
μίζοντάς σου πὼς μία ἀμοιβή, τό «αὐτῶν ἐστι ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν», ἐπαναλαμβάνεται δύο φορές.

Ἤξερα λοιπὸν τὴ μανία της μὲ τὰ νούμερα, ἀλλὰ γιατί 
ἦταν τρία τὰ Κυριακάτικά της εὐχαριστῶ πολὺ ἤθελα 
νὰ τὸ μάθω.

Τὴν ἔπιασα ἀπὸ τὸ μανίκι.
– Λέγε, τῆς εἶπα προστακτικά.  Ὥσπου νὰ φτάσουμε 

στὴν ἐκκλησία, θέλω νὰ μοῦ ἐξηγήσεις.
Χαμογέλασε εὐτυχισμένα. 
– Σκέψου, μοῦ εἶπε, τὸ μεγάλο Κυριακάτικο δῶρό 

μας, νὰ ἔχουμε ἐδῶ κοντά μας, στὴ γειτονιά μας, μιὰν 
ἐκκλησία.

–  Ἒ καλά, τῆς ἀπάντησα. Μήπως σ’ ὅλες τὶς γειτονιὲς 
δὲν ὑπάρχει μιὰ ἐκκλησία; 

– Ναί, εἶπε. Συνειδητοποιεῖς ὅμως πόσο σπουδαῖο 
δῶρο εἶναι αὐτό; Νὰ ἔρχεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς κάθε 
Κυριακὴ ἐδῶ, στὴ γειτονιά σου. Πλάι στὸ σπίτι σου. Σὰ 
νὰ λέμε, νὰ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ ἥλιος καὶ ν’ 
ἀρχίζει νὰ μοιράζει κομματάκια ἀπὸ τὶς ἡλιαχτίδες του. 
Καὶ κάθε κομματάκι τους νὰ ἀξίζει, ὄχι δισεκατομμύρια, 
ἀλλὰ δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων. Καὶ νὰ μπο-
ροῦμε νὰ τὰ παίρνουμε αὐτὰ τὰ κομματάκια ἐμεῖς. Καὶ 
νὰ ἔχουνε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀξία τους τὴν ἀμύθητη, καὶ 
ἰδιότητες θεραπευτικές. Νὰ γιατρεύουν τὰ πάντα. Κι ἀκό-
μα, νὰ μπποροῦν νὰ γλυκαίνουν ὅλους τοὺς πόνους τῆς 
ψυχῆς. Νὰ παρηγοροῦν, νὰ φωτίζουν, νὰ ἐνθαρρύνουν.

Καὶ νὰ εἶναι ἐδῶ! Πλάι μας! Στὴ γειτονιά μας!  Ὄχι 
σ’ ἄλλον πλανήτη!  Ὄχι σ’ ἄλλην ἤπειρο.  Ὄχι σ’ ἄλλην 
πόλη.  Ἐδῶ! Πλάι στὰ σπίτια μας!

Μὴ μοῦ πεῖς πὼς ἐσὺ μπορεῖς νὰ παίρνεις κάθε Κυ-
ριακὴ τὸ δρόμο πρὸς τὴν ἐκκλησιά, χωρὶς νὰ κλαῖς ἀπὸ 
συγκίνηση γιὰ τοῦτο τὸ ἀνεκτίμητο δῶρο.

Εἶχε δίκιο! Τῆς τὸ εἶπα ἀληθινὰ συγκινημένη.  Ὅμως 
βιαζόμουν νὰ ἀκούσω καὶ τὸ δεύτερό της εὐχαριστῶ.

Ἀναστέναξε γλυκά.
– Τὸ δεύτερό μου εὐχαριστῶ εἶναι γιὰ τὸ δεύτερό 

μου δῶρο. Τὸ ὅτι Μπορῶ νὰ πηγαίνω στὴν ἐκκλησία. 
Ξέρεις πόσοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν μποροῦν; Σκέψου 
ὅσους εἶναι σὲ νοσοκομεῖα, σὲ γηροκομεῖα, ἢ κάτω ἀπὸ 
καταστάσεις ποὺ δὲν τοὺς ἐπιτρέπουν αὐτὴ τὴ χαρά!

Ἐγὼ ὅμως μπορῶ! Μπορῶ, μπορῶ!... Καὶ λέγοντάς 

τα αὐτὰ ἔλαμπε ὁλόκληρη.
–  Ἀνυπομονῶ νὰ ἀκούσω καὶ τὸ τρίτο σου εὐχα-

ριστῶ. Ποιὸ εἶναι λοιπὸν τὸ τρίτο σου δῶρο; 
– Τὸ σημαντικώτερο. Τὸ ὅτι Θέλω νὰ πάω. Ξέρεις, 

θὰ μποροῦσα καὶ νὰ μὴν ἤθελα.
–  Ἂν εἶναι δυνατό! τῆς εἶπα.
– Εἶναι, πῶς δὲν εἶναι.  Ἂν ἤθελαν ὅλοι ὅσοι κατοι-

κοῦν ἐδῶ γύρω, ξέρεις πόσες ἐκκλησιὲς θὰ ἔπρεπε νὰ 
γεμίσουν σήμερα; Δέκα, εἴκοσι, ὄχι μιά. 

Ἐγὼ ὅμως θέλω. Αὐτὸ τὸ θέλω δὲν εἶναι ὅ,τι σπου-
δαιότερο μποροῦσε νὰ μοῦ συμβαίνει στὴ ζωή;

Ἀνεβαίναμε τὰ σκαλιὰ τῆς ἐκκλησίας, κι ἡ φίλη μου 
συγκινημένη ψιθύριζε:

– Καὶ μπορῶ καὶ θέλω. Καὶ μπορῶ καὶ θέλω...
Φαίνεται πὼς ἄρχισα νὰ τὰ λέω κι ἐγὼ ἀπὸ μέσα μου, 

γιατί, σὰν κάποιος ἐκεῖ στὴν εἴσοδο, ποὺ ἀνακάλυψε 
ὅτι δὲν εἶχε ψιλὰ γιὰ κερί, μὲ ρώτησε ἂν μποροῦσα νὰ 
τοῦ χαλάσω πενηντάρικο, τοῦ εἶπα ὅλο ἐνθουσιασμό:

– Καὶ μπορῶ καὶ θέλω.
Ἐλπίζω νὰ μὴν παρεξήγησε τὸν στόμφο μου.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τὰ Κυριακάτικα εὐχαριστῶ

K
– Σκέψου, μοῦ εἶπε, τὸ μεγάλο Κυ-

ριακάτικο δῶρό μας, νὰ ἔχουμε ἐδῶ 
κοντά μας, στὴ γειτονιά μας, μιὰν 

ἐκκλησία.
–  Ἒ καλά, τῆς ἀπάντησα. Μήπως σ’ 
ὅλες τὶς γειτονιὲς δὲν ὑπάρχει μιὰ 

ἐκκλησία; 
– Ναί, εἶπε. Συνειδητοποιεῖς ὅμως 

πόσο σπουδαῖο δῶρο εἶναι αὐτό; Νὰ 
ἔρχεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς κάθε Κυ-

ριακὴ ἐδῶ, στὴ γειτονιά σου.K
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Ἦταν παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς, ὅταν κοιμή-
θηκα ἀργὰ καὶ ὀνειρεύτηκα πὼς ἡ ζωὴ ἦταν χα-
ρά. Ξύπνησα νωρὶς καὶ εἶδα πὼς ἡ ζωὴ δὲν ἦταν 
παρὰ ἀγώνας. Ρίχτηκα στὸν ἀγῶνα, καὶ στὸ τέλος 
τῆς χρονιᾶς διαπίστωσα πὼς μὲ τὸν ἀγῶνα ἡ ζωὴ 
γίνεται ὄντως χαρὰ καὶ εὐτυχία!

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὅλοι μας εὐχόμαστε «Εὐτυχία». 
«Εὐτυχισμένος ὁ καινούργιος χρόνος», λέμε.  Ἀλλὰ 
ἡ σοφία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ πεῖρα λέει ὅτι δὲν 
ὑπάρχει ζωὴ εὐτυχισμένη πουθενά. Ὑπάρχουν μό-
νο στιγμὲς εὐτυχισμένες.  Ἡ εὐτυχία δὲν εἶναι ἕνας 

σταθμὸς στὸν ὁποῖο φθάνουμε· εἶναι ὁ τρόπος μὲ 
τὸν ὁποῖο ταξιδεύουμε.

Δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ δίνει τὴν εὐτυχία, ἀλλὰ 
Κάποιος. Αὐτὸς ὁ Κάποιος εἶναι ὁ Χριστός. Γίνονται 
εὐτυχισμένοι ὅσοι μπορέσουν νὰ Τὸν βροῦν καὶ 
νὰ ταξιδέψουν μαζί Του.

Συγχρόνως νὰ σκέφτονται καὶ τὸν ἀργαλειὸ τοῦ 
χρόνου. Οἱ ἡμέρες εἶναι τὰ στημόνια τοῦ χρόνου, τὰ 
δευτερόλεπτα οἱ ἀσταμάτητες σαΐτες καὶ τὰ ὑφάδια 
του. Σὲ αὐτὸν ὑφαίνεται ἡ ζωή μας.  Ὅταν κάποτε ὁ 
ἀργαλειὸς αὐτὸς σταματήσει νὰ δουλεύει, θὰ ἔχει 
τελειώσει τὸ ἔργο τῆς ζωῆς μας.

Σκέψου τὸν ἀργαλειὸ τοῦ χρόνου καὶ ὕφανε τὶς 
σαΐτες του, τὸ ἐργόχειρο τῆς ζωῆς σου. Δούλευε 
καθημερινά, ὅσο μπορεῖς, νὰ παρουσιάσεις στὸν 
Χριστὸ ἕνα ἀριστούργημα, ποὺ ἀξίζει νὰ μείνει στὴν 
αἰωνιότητα.

Ἂς κλείσουμε μὲ τὴν παρακάτω προσευχή:
Κύριε, κάνε με φέτος νὰ ὑπομένω ὅ,τι δὲν 

μπορῶ νὰ ἀλλάξω,
χάρισέ μου σοφία νὰ ξεχωρίζω τὸ κακὸ ἀπὸ 

τὸ καλό.
Δός μου τὴ χάρη Σου νὰ συγχωρῶ ὅσους μὲ 

προσβάλλουν ἢ μὲ πληγώνουν.
Γέμισε τὴν ψυχή μου μὲ ἀγάπη γιὰ ὅλο τὸν κό-

σμο.

Καλὴ χρονιὰ καὶ εὐλογημένη!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ἀντικρύζοντας τὴ νέα χρονιά

K
Κύριε, κάνε με φέτος νὰ ὑπομένω 

ὅ,τι δὲν μπορῶ νὰ ἀλλάξω,
χάρισέ μου σοφία νὰ ξεχωρίζω τὸ 

κακὸ ἀπὸ τὸ καλό.
Δός μου τὴ χάρη Σου νὰ συγχωρῶ 
ὅσους μὲ προσβάλλουν ἢ μὲ πλη-

γώνουν.
Γέμισε τὴν ψυχή μου μὲ ἀγάπη γιὰ 

ὅλο τὸν κόσμο.
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Ὥρα 7:30 τὸ πρωΐ. Βρίσκομαι σὲ συρμὸ 
τοῦ μετρό, κατευθυνόμενος στὴ δουλειά 
μου. Μαζὶ καὶ πολλοὶ ἄλλοι, μὲ τὸν ἴδιο 

ἀσφαλῶς προορισμό – τόσο νωρὶς τὸ πρωΐ, δύ-
σκολα μπορεῖς νὰ φαντασθεῖς κάποιον ἄλλο λόγο 
νὰ βρίσκεται κανεὶς στὸν δρόμο.

Κοιτάω τοὺς συνεπιβάτες μου. Κάποιοι, πολλοί, 
ἔχουν κλειστὰ τὰ μάτια καὶ γερμένο τὸ κεφάλι, 
σὰν σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ συμπληρώσουν λίγο 
ὕπνο, ποὺ πάντα μᾶς λείπει, ἔτσι ὅπως τρέχουμε 
καὶ δὲν φτάνουμε, γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὶς 
ποικίλες ὑποχρεώσεις μας.  Ἄλλοι ἔχουν βλέμμα 
ἀπλανὲς καὶ κουρασμένο, καρφωμένο κάπου στὸ 
κενό.  Ἄλλοι προσπαθοῦν νὰ κάνουν ὅτι διαβά-
ζουν ἕνα βιβλίο.  Ὅλοι τους, ὅταν θὰ πλησιάζουν 
στὸν σταθμὸ τοῦ 
προορισμοῦ τους, 
σχεδὸν μηχανικὰ 
θὰ ἀνοίξουν τὰ μά-
τια, θὰ σηκωθοῦν 
καί, ὅταν ὁ συρμὸς 
σταματήσει καὶ 
ἀνοίξουν οἱ πόρτες, 
θὰ πεταχθοῦν σὰν 
σὲ ἀγῶνα δρόμου 
καὶ θὰ τρέξουν σὰν 
κουρδισμένοι πρὸς 
τὶς κυλιόμενες.

Ἀπ’ ὅλους τοὺς 
συνεπιβάτες μου, 
ξεχωρίζω ἕναν με-
σήλικα ἄνδρα, γύ-
ρω στὰ πενῆντα. 
Αὐτὸς δὲν μοιάζει 
καθόλου μὲ τοὺς ἄλλους, ποὺ σχεδὸν κοιμισμένοι 
πᾶνε στὴ δουλειά τους. Αὐτὸς μοιάζει νὰ βιώνει μιὰ 
ἀπίστευτη, βασανιστικὴ ἔνταση. Κρατάει στὰ χέρια 
του τὸ κινητό του τηλέφωνο καί, ὅπως ἀντιλαμβά-
νομαι, ἀνταλλάσσει μηνύματα μὲ κάποιον, πότε μὲ 
μιὰ ἔντονη προσδοκία, καὶ πότε βυθιζόμενος στὴν 
ἀπελπισία καὶ τὴν ἀπόγνωση.

Τὴ μιὰ στιγμή, ὅταν πληκτρολογεῖ τὸ μήνυμα, τὰ 
δάκτυλά του κινοῦνται μὲ φρενήρεις ρυθμοὺς στὴν 
ὀθόνη τοῦ κινητοῦ του, ποὺ μοιάζει νὰ παίρνει φω-
τιά. Στὸ πρόσωπό του ζωγραφίζεται μιὰ ἄγρια χαρά, 
ἕνας ἔξαλλος ἐνθουσιασμός, μιὰ τρελὴ προσδοκία.

Καὶ ξαφνικά... παγώνει... Εἶναι προφανῶς ἡ 
στιγμὴ ποὺ παίρνει τὸ ἀπαντητικὸ μήνυμα. Στὸ 
πρόσωπό του ζωγραφίζεται ἕνας ἀνείπωτος πόνος. 

Μοιάζει ἕτοιμος νὰ ἀναλυθεῖ σὲ λυγμούς.
Τὰ μηνύματα ποὺ ἀνταλλάσει εἶναι προφανῶς 

τέτοια, ποὺ νιώθει πὼς ὅλη του ἡ ζωὴ κρέμεται ἀπ’ 
αὐτά. Δίχως ἄλλο, σκέφτομαι, θὰ εἶναι κάτι ποὺ 
ἀφορᾷ τὴν οἰκογένεια ἢ τὴ δουλειά του. Κι ἀρχίζω 
νὰ φτιάχνω σενάρια...

Ἴσως κάποιος πολὺ δικός του ἄνθρωπος βρίσκε-
ται στὸ νοσοκομεῖο. Κι ἐκεῖ ἀσφαλῶς σπεύδει καὶ 
ὁ ἴδιος.  Ἀνταλλάσσει μηνύματα μὲ κάποιον ποὺ 
βρίσκεται ἤδη ἐκεῖ. Ρωτάει κάτι, ψάχνει τὴν ἐλπίδα, 
νὰ γαντζωθεῖ ἀπ’ αὐτήν.  Ἀλλὰ ἡ ἀπάντηση ἀπὸ τὸ 
νοσοκομεῖο τοῦ κόβει τὰ φτερά, τὸν βυθίζει στὸν 
πόνο καὶ τὴν ἀπόγνωση...

Ἴσως, πάλι, τὸ θέμα εἶναι ἡ δουλειά του. Χρόνια 
ἐργάζεται σὲ μιὰ ἐπιχείρηση.  Ἐκεῖ πήγαινε καὶ σή-

μερα, ὅταν μήνυμα 
ἑνὸς συναδέλφου 
του τὸν ἐνημέρω-
σε ὅτι, ἐντελῶς 
ξαφνικά,  ὅσοι 
πῆγαν σήμερα 
βρῆκαν τὶς πόρτες 
κλειστὲς καὶ ἕνα 
χαρτὶ θυροκολ-
λημένο ποὺ τοὺς 
πληροφοροῦσε 
γιὰ τὴν πτώχευση 
τῆς ἑταιρείας. Καὶ 
τώρα, σὲ διαρκῆ 
ἐπικοινωνία μὲ 
τοὺς συναδέλφους 
του ποὺ βρέθη-
καν μπροστὰ στὶς 
κλειστὲς πόρτες 

τῆς ἐπιχείρησης πρὶν ἀπ’ αὐτόν, νιώθει τὴν ἀνά-
γκη νὰ ρωτήσει, νὰ προτείνει κάτι, πῶς θὰ διεκ-
δικήσουν τὰ δικαιώματά τους, πῶς θὰ σωθοῦν. 
Καὶ τὸ πρόσωπό του φωτίζει ἡ προσδοκία.  Ἀλλὰ 
κάθε ἀπάντηση ποὺ παίρνει εἶναι μιὰ μαχαιριὰ στὴν 
καρδιά του. Καὶ φαντάζεται τὸν ἑαυτό του ἄνεργο, 
τὴν οἰκογένειά του ἀβοήθητη. Καὶ δάκρυα πόνου 
ἔρχονται στὰ μάτια του.

Κάπου κάπου νιώθω τὴν ἀνάγκη νὰ τοῦ μιλή-
σω, νὰ ρωτήσω ἂν θὰ μποροῦσα νὰ βοηθήσω σὲ 
κάτι. Κακὴ ἰδέα! Μένω νὰ τὸν κοιτῶ. Ποιὸς ξέρει 
τί εἶναι ἆραγε αὐτὸ ποὺ τὸν βασανίζει. Τὸ μόνο 
βέβαιο εἶναι πὼς ὅλη του ἡ ζωὴ κρέμεται ἀπ’ αὐτό.

Ἔχοντας φθάσει πιὰ στὸν σταθμὸ τοῦ προο-
ρισμοῦ μου, κινοῦμαι πρὸς τὴν πόρτα τοῦ συρ-

Ἔγνοιες καὶ ἐνθουσιασμοί
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μοῦ καὶ περνῶ δίπλα του.  Ἀσυναίσθητα ρίχνω 
τὸ βλέμμα μου στὴν ὀθόνη τοῦ κινητοῦ του. Καὶ 
μένω ἄφωνος, ὅταν συνειδητοποιῶ ὅτι ὅλη αὐτὴ 
τὴν ὥρα ὁ συνεπιβάτης μου... ἔπαιζε ἕνα παιχνίδι 
μὲ φρουτάκια!!!

Καθὼς κινοῦμαι πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸν σταθ-
μό, δὲν μπορῶ νὰ τὸν βγάλω ἀπὸ τὸ μυαλό μου. 
Τὸν οἰκτείρω. Σκέφτομαι τὴν ἄγρια χαρά του, τὴν 
τρελὴ προσδοκία του, τὴν ἀλλόκοτη ἔνταση, τὰ 
δάκτυλά του νὰ κινοῦνται μὲ ἰλιγγιώδεις ρυθμοὺς 
στὴν ὀθόνη τοῦ κινητοῦ του· κι ἔπειτα τὸν ἀνείπωτο 
πόνο καὶ τὴν ἀπόγνωση, τὸ βλέμμα του θολωμένο, 
μὲ δάκρυα ἕτοιμα νὰ ξεπηδήσουν ἀπ’ τὰ μάτια του.  

Ὅλα αὐτά... γιὰ ἕνα παιχνίδι μὲ φρουτάκια...
Τί ζημιὰ ἔχει κάνει ἡ εἰκονικὴ πραγματικότητα 

τοῦ ψηφιακοῦ κόσμου! Πόσοι, ἀλήθεια, εἶναι οἱ 
ἄνθρωποι ποὺ ὁ πλασματικὸς κόσμος τοὺς ἔχει 
κάνει νὰ ξεχάσουν τὸν πραγματικό! Μάθανε νὰ 
παίζουν παιχνίδια, καὶ ξέχασαν νὰ ζοῦνε.  Ἀπὸ πρω-
ταγωνιστὲς τῆς ζωῆς τους, ἔγιναν πιόνια στὰ χέρια 
ἄλλων. Κυνηγώντας τὰ ψεύτικα, ἔχασαν τὰ ἀληθινά.  
Ἀναλωνόμενοι στὰ ἀνούσια, ἔχασαν τὰ οὐσιαστικά!

Σκέφτομαι γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ πρὶν λίγα λεπτὰ 
καθόταν ἀπέναντί μου: Πόσο λειτουργικὸς μπορεῖ 
νὰ εἶναι στὴ δουλειά του, ἂν ἔχει; Πόσο καλὸς στὴν 
οἰκογένειά του, ἂν ἔχει; Μά, αὐτὸς ζεῖ στὸν κόσμο 
του, ἀπαντῶ. Δίχως ἄλλο, δὲν θὰ μπορεῖ νὰ σταθεῖ 
πουθενά, ἔτσι ὅπως ὅλη του ἡ προσοχὴ καὶ ἡ ἐνέρ-
γεια ξοδεύονται ἀλόγιστα σὲ ἕνα ἀνούσιο παιχνίδι. 
Στὸ μυαλό μου ἔρχεται μιὰ σοφὴ συμβουλὴ ποὺ 
ἀκούω συχνὰ ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ποὺ σέβομαι καὶ 
ἀγαπῶ πολύ: «Δαπανώμενος ἐφ’ ἃ μὴ δεῖ, ὀλίγος 
ἔσει ἐφ’ ἃ δεῖ». Ποὺ σημαίνει: « Ἂν ἀναλώνεσαι σὲ 
αὐτὰ ποὺ δὲν πρέπει, θὰ εἶσαι ἀνεπαρκὴς σὲ αὐτὰ 
ποὺ πρέπει». Σοφὸς ἀποφθεγματικὸς λόγος, ποὺ 
ἀποδίδεται στὸν Χίλωνα τὸν Λακεδαιμόνιο.

Ξαφνικά, ὅμως, ἔρχεται στὸ μυαλό μου κι ἕνας 
ἄλλος λόγος, ποὺ συχνὰ δὲν προσέχουμε τὴ σο-

φία του: «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε» (Ματθ., ζ΄ 1· 
Λουκ., στ΄ 37). Καὶ μιὰ φρικτὴ σκέψη μὲ κυριεύει: 
ὅτι, ἴσως, κι ἐγὼ καὶ ὅλοι μας δὲν διαφέρουμε τόσο 
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ πρὶν λίγα λεπτὰ καθόταν 
ἀπέναντί μου.

Κι ἐμεῖς, ὅπως καὶ αὐτός, ζοῦμε στὸν πλασματικὸ 
κόσμο μας, καὶ ἔχουμε ξεχάσει τὸν πραγματικό. 
Χαιρόμαστε μὲ τὰ ἀνούσια.  Ἀγχωνόμαστε μὲ τὰ 
ἀνάξια.  Ἔγνοιες καὶ φροντίδες μᾶς πλημμυρίζουν: 
φόροι, κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις, δῶρα, λόγοι ποὺ 
ἀνταλλάξαμε μὲ ἄλλους, ἐγωισμοί, πείσματα, κενὲς 
ἐπιθυμίες, ὑποχρεώσεις τῆς δουλειᾶς μας. Τρέχουμε 
καὶ δὲν φτάνουμε.  Ἐνθουσιαζόμαστε, συνθλιβό-

μαστε. Καὶ ξαφνικά, μᾶς χτυπάει ἡ ἀρρώστια καί... 
“Game over”! Ποῦ νὰ χωρέσει ὁ Θεὸς σὲ ὅλα αὐτά; 
Ποῦ νὰ χωρέσει ἡ ἀλήθεια; 

Ξεχάσαμε ὅτι κάποτε, ἴσως, τάξαμε στὸν ἑαυτό 
μας νὰ ἔχουμε τὸν Χριστὸ ὁδηγὸ στὴ ζωή μας·  νὰ 
ἀκολουθοῦμε τὴν  Ἀλήθεια, μακριὰ ἀπ’ τὴν ψευτιὰ 
τοῦ κόσμου·  νὰ φροντίζουμε τὰ ὑψηλά, χωρὶς νὰ 
ἀναλωνόμαστε στὰ ταπεινά.

Καὶ τώρα;  Ὁ πλασματικὸς κόσμος μᾶς ἔχει 
κάνει νὰ ξεχάσουμε τὸν πραγματικό! Μάθαμε νὰ 
παίζουμε παιχνίδια, καὶ ξεχάσαμε νὰ ζοῦμε.  Ἀπὸ 
πρωταγωνιστὲς τῆς ζωῆς μας, γίναμε πιόνια στὰ 
χέρια ἄλλων. Κυνηγώντας τὰ ψεύτικα, χάσαμε τὴν 
ἀλήθεια.  Ἀναλωνόμενοι στὰ ἀνούσια, χάσαμε τὰ 
οὐσιαστικά! Καὶ βεβαίως, «δαπανώμενοι» σὲ αὐτὰ 
ποὺ δὲν πρέπει, ἀποδειχθήκαμε «ὀλίγοι» σὲ αὐτὰ 
ποὺ πρέπει.

Πόσο μοιάζουμε μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ λίγα μόλις 
λεπτὰ πρὶν καθόταν ἀπέναντί μου!  Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς 
λυπηθεῖ!  Ἀλλά, ἀσφαλῶς, θὰ βοηθοῦσε πολύ, 
ἂν προλαβαίναμε νὰ λυπηθοῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὸν 
ἑαυτό μας...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K
Καὶ τώρα;  Ὁ πλασματικὸς κόσμος μᾶς ἔχει κάνει νὰ ξεχάσουμε τὸν 

πραγματικό! Μάθαμε νὰ παίζουμε παιχνίδια, καὶ ξεχάσαμε νὰ ζοῦμε.  
Ἀπὸ πρωταγωνιστὲς τῆς ζωῆς μας, γίναμε πιόνια στὰ χέρια ἄλλων. Κυ-
νηγώντας τὰ ψεύτικα, χάσαμε τὴν ἀλήθεια.  Ἀναλωνόμενοι στὰ ἀνού-
σια, χάσαμε τὰ οὐσιαστικά! Καὶ βεβαίως, «δαπανώμενοι» σὲ αὐτὰ ποὺ 

δὲν πρέπει, ἀποδειχθήκαμε «ὀλίγοι» σὲ αὐτὰ ποὺ πρέπει.
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«Τὸ μεγαλύτερο δῶρο  
ποὺ μπορεῖτε νὰ δώσετε στὰ παιδιά σας

εἶναι οἱ ρίζες τῆς ὑπευθυνότητας (εὐθύνης)
καὶ τὰ φτερὰ τῆς ἀνεξαρτησίας»

Denis Waitley

Ὡς γονεῖς ὀνειρευόμαστε νὰ μεγαλώσουμε ὑπεύ-
θυνα παιδιά, σὲ μιὰ κοινωνία τῆς ὁποίας ἡ πλει-
ονότητα τῶν μελῶν δὲν ἔχει καλὴ σχέση μὲ τὴν 
ἔννοια τῆς εὐθύνης. Τὸ πρόβλημα ὀξύνεται στὶς 
διαπροσωπικὲς σχέσεις, μὲ τάση ἐπικυριαρχίας τοῦ 
ἄλλου καὶ συγχρόνως μετακύλισης τῆς εὐθύνης. 
Μᾶλλον λειτουργεῖ ἡ ρήση τοῦ Σάρτρ, « Ὁ ἄλλος 
εἶναι ἡ κόλασή μου», καὶ ὄχι ἡ ἀγαπητικὴ σοφία τοῦ 
Γεροντικοῦ, «Εἶδες τὸν ἀδελφό σου, εἶδες τὸν Θεό 
Σου». Τὸ ἀρχέτυπο τῶν Πρωτοπλάστων, « Ἡ γυναί-
κα ποὺ  Ἐσὺ μοῦ ἔδωσες μὲ ξεγέλασε», « Ὁ ὄφις μὲ 
ἀπάτησε», ὁδηγεῖ ἀβίαστα στὸ συμπέρασμα ὅτι... ὁ 
Δημιουργὸς εὐθύνεται γιὰ τὶς ὀλέθριες συνέπειες τοῦ 
πρώτου ἀνθρώπου!  Ὁ Πρωτόπλαστος ἀνενδοίαστα 
ἀποποιεῖται τὴν εὐθύνη του, δὲν τὴν ἀποδέχεται.  Ἡ 
κοινωνία μας ἀντιγράφει πιστὰ τὸ παραπάνω μοτίβο. 

Ὡς χριστιανοὶ γονεῖς ὅμως ὀφείλουμε νὰ προ-
βληματισθοῦμε γιὰ τὴν εὐθύνη ποὺ ἔχουμε ἀπέναντι 
στὰ παιδιά μας.  Ἔχει λεχθεῖ ὅτι μποροῦμε νὰ μὴν 
ἀποδεχθοῦμε τὴν εὐθύνη μας, ἀλλὰ τὶς συνέπειες 
τῆς ἀποφυγῆς τῆς εὐθύνης δὲν μποροῦμε νὰ τὶς 
ἀποφύγουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας, τὰ παιδιά μας καὶ 
τὸ κοινωνικὸ σύνολο. Θέλοντας καὶ μή, οἱ συνέπειες 
αὐτὲς θὰ φράξουν τὸν δρόμο μας. Δυστυχῶς, πολλὰ 
σύγχρονα ζευγάρια κρατοῦν μιὰ ὑπερπροστατευτικὴ 
στάση ἀπέναντι στὰ παιδιά τους· λειτουργοῦν ὡς 
«γονεῖς ἑλικόπτερα». Προσπαθοῦν νὰ ἀπομακρύ-
νουν τὶς δυσκολίες ποὺ θὰ συναντήσουν τὰ παιδιά 

τους, μὲ τὴ λαθεμένη ἀντίληψη καὶ δικαιολογία ὅτι 
μπορεῖ νὰ πληγωθοῦν, καὶ ἴσως τοὺς δημιουργη-
θοῦν ψυχολογικὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα ἀργότερα 
θὰ δυσκολέψουν τὴ ζωή τους καὶ τὴ σχέση τους μέσα 
στὴν οἰκογένεια, στὸν ἐπαγγελματικὸ στίβο καὶ στὸν 
κοινωνικό τους βίο.

Μιὰ σωστὴ ἀγωγὴ γιὰ τὰ παιδιά, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ 
τὴν προσχολικὴ ἡλικία, ἀποτελεῖ ἐχέγγυο γιὰ τὴν 
ἀνάπτυξη ὁλοκληρωμένης, χαρούμενης καὶ δημι-

ουργικῆς προσωπικότητας· μιᾶς προσωπικότητας 
ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ συνεισφέρει στὴν προαγωγὴ κα-
λύτερης κοινωνίας, καὶ ὄχι στὴν ὀπισθοδρόμησή της, 
ὅπως παρατηρεῖται σήμερα σὲ πολλοὺς τομεῖς, καὶ 
προοιωνίζεται χειρότερη γιὰ τὸ μέλλον.

Κάποιες πρακτικὲς ὁδηγίες γιὰ τοὺς νέους γονεῖς 
ἴσως τοὺς βοηθήσουν νὰ μορφώσουν ὑπεύθυνα 
παιδιά. Οἱ γονεῖς εἶναι τὸ μοντέλο ποὺ ἀντιγράφουν 
τὰ παιδιά, καὶ οἱ τυχὸν ἐξαιρέσεις ἐπιβεβαιώνουν 
τὸν κανόνα.

Πρὶν ὅμως προχωρήσουμε στὴν ἀγωγὴ εὐθύνης 
τῶν παιδιῶν μας, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ αὐτογνωσία μας 
πάνω στὸ θέμα μας.  Ὀφείλουμε νὰ ἀπαντήσουμε 
εἰλικρινῶς στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας σὲ μερικὰ ἁπλᾶ 
ἀλλὰ βασικὰ ἐρωτήματα:

– Μήπως χρονοτριβῶ, ἀντὶ νὰ ἐνεργήσω ἀμέσως; 
– Εἶμαι ἔγκαιρα στὶς συναντήσεις μου ἢ συνήθως 

καθυστερῶ;
– Κρατῶ τὸν λόγο μου ἢ ὑπόσχομαι πράγματα 

ποὺ δὲν θὰ τὰ πραγματοποιήσω;
–  Ὅταν ἔχω νὰ κάνω ἕνα ἔργο ἢ μιὰ δουλειά, 

τὰ δίνω ὅλα ἢ εἶμαι ἱκανοποιημένος μὲ μιὰ μέτρια 
προσπάθεια;

Μεγαλώνοντας παιδιὰ ὑπεύθυνα

K
Ὡς χριστιανοὶ γονεῖς ὀφείλουμε νὰ 
προβληματισθοῦμε γιὰ τὴν εὐθύ-

νη ποὺ ἔχουμε ἀπέναντι στὰ παιδιά 
μας.  Ἔχει λεχθεῖ ὅτι μποροῦμε νὰ 

μὴν ἀποδεχθοῦμε τὴν εὐθύνη μας, 
ἀλλὰ τὶς συνέπειες τῆς ἀποφυγῆς τῆς 
εὐθύνης δὲν μποροῦμε νὰ τὶς ἀπο-
φύγουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας, τὰ παι-
διά μας καὶ τὸ κοινωνικὸ σύνολο. 
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Ἂν εἶμαι ὑπεύθυνος γονέας, ἡ μισὴ μάχη ἔχει 
κερδηθεῖ. Τὸ ἄλλο μισὸ θὰ βοηθήσει τὰ παιδιά μας 
νὰ μᾶς μιμηθοῦν καὶ νὰ μᾶς ἀκολουθήσουν. Πῶς 
ὅμως μπορεῖ νὰ συμβεῖ αὐτό;

1. Δίνουμε στὰ παιδιά μας καθήκοντα κατάλ-
ληλα γιὰ τὴν ἡλικία τους καὶ τὰ καθιστοῦμε ὑπεύ-
θυνα γιὰ τὴν ἐκτέλεσή τους. Γιὰ παράδειγμα, μόλις 
τὸ παιδί μας εἶναι σὲ θέση νὰ πλυθεῖ μόνο του, νὰ 
ντυθεῖ καὶ νὰ φάει, τὸ ἐνθαρρύνουμε νὰ συνεχίσει, 
καὶ δὲν τὰ κάνουμε αὐτὰ ἐμεῖς, μὲ τὴν πρόφαση νὰ 
τὰ κάνουμε καλύτερα καὶ νὰ κερδίσουμε χρόνο.  
Ὁ καθένας μας σηκώνει τὸ δικό του βάρος γιὰ τὴν 
εὔρυθμη λειτουργία τῆς οἰκογένειας.  Ὡς γονεῖς δὲν 
τσιγκουνευόμαστε τοὺς ἐπαίνους, ὅταν βλέπουμε 
τὰ παιδιά μας νὰ προσπαθοῦν. Τὰ ἐνθαρρύνομε νὰ 
συνεχίσουν τὴν προσπάθεια.

2.  Ὁ ἀββᾶς  Ἰσαὰκ στὰ  Ἀσκητικά του μᾶς δί-
νει μιὰ σωτήρια συμβουλὴ γιὰ τὴν πνευματική μας 
πρόοδο. Μᾶς προτρέπει νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ ὁρι-
σμένο χρονικὸ διάστημα μόνο γιὰ ἕνα πάθος.  Ἂν 
θελήσουμε νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ δύο ἢ καὶ περισσό-
τερα συγχρόνως, δὲν θὰ καταφέρουμε τίποτα καὶ 
θὰ ἀπογοητευθοῦμε. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὴν 
περίπτωση τῶν παιδιῶν.  Ἂν κατακλύζουμε τὰ παιδιὰ 
μὲ πολλὰ καθήκοντα συγχρόνως, τὸ ἀποτέλεσμα 
θὰ εἶναι ἀρνητικό.  Ἀκινητοποιοῦνται, ἀδρανοῦν 
καὶ ἀπογοητεύονται.  Ἡ αὐτοπεποίθησή τους πλη-
γώνεται ἀνεπανόρθωτα, καὶ οἱ συνέπειες θὰ εἶναι 
καταστροφικές.

3. Δὲν βάζουμε ποτὲ ἀρνητικὲς ταμπέλες καὶ ἐτι-
κέτες στὸ παιδί, χαρακτηρίζοντάς το ἀνεύθυνο, ἀνώ-
ριμο ἢ ἀποτυχημένο. Νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι αὐτὸ 
θὰ λειτουργήσει ὡς αὐτοεκπληρούμενη προφητεία. 

4. Δίνουμε στὸ παιδί μας ἐπαρκῆ χρόνο γιὰ τὴν 
ἐκτέλεση ἑνὸς ἔργου καὶ δὲν διορθώνουμε τὶς ἀτέλει-
ες ποὺ παρατηρήθηκαν. Γιὰ παράδειγμα, δὲν στρώ-
νουμε ξανὰ τὸ κρεβάτι του οὔτε διορθώνουμε τὸ 
στρώσιμό του.  Ἂν δράσουμε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, 
τὸ μήνυμα ποὺ περνᾶμε στὸ παιδὶ εἶναι ὅτι δὲν τὰ 
κατάφερε καλὰ καὶ δὲν εἴμαστε εὐχαριστημένοι μὲ 
τὴν προσπάθεια ποὺ κατέβαλε.

5.  Ἀποφεύγουμε νὰ ἐκτελέσουμε κάποια σχο-
λικὴ ἢ ἄλλη ἐργασία, ὅταν τὸ παιδὶ εἶναι ἱκανὸ νὰ 
τὸ κάνει μόνο του. Μποροῦμε ὅμως νὰ τὸ ὑποβο-
ηθήσουμε διακριτικά. Εἶναι εὐθύνη δική του καὶ ὄχι 
δική μας, ὥστε νὰ τοῦ προσφέρουμε ἕτοιμη λύση.

6.  Ἀφήνουμε τὸ παιδὶ νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη 
τῶν λαθῶν του. Αὐτὰ εἶναι οἱ καλύτεροι δάσκαλοι. 
Θὰ μάθει ἀπὸ αὐτὰ καὶ θὰ προοδεύσει. Δὲν βιαζό-
μαστε νὰ τό «σώσουμε».  Ἡ «εὐαισθησία» μας δὲν 
τὸ βοηθάει νὰ ἀνδρωθεῖ καὶ νὰ σταθεῖ στὰ πόδια 
του.  Ἀναλαμβάνοντας τὴν εὐθύνη γιὰ τὰ λάθη του, 
μαθαίνει μόνο του τὴν ὁδὸ γιὰ τὴν κορυφὴ τῆς κα-

τάκτησης τῆς εὐθύνης.
7. Διδάσκουμε στὰ παιδιά μας νὰ διαχειρίζονται 

σωστὰ τό «χαρτζιλίκι» τους, ποὺ προέρχεται ἀπὸ 
διάφορες πηγές.  Ὑπενθυμίζουμε ὅτι εἶναι καθῆκον 
ὅλων μας ἕνα μέρος του νὰ τὸ διαθέτουμε στοὺς 
ἀναγκεμένους, στὴν ἱεραποστολὴ ἢ γιὰ κοινωνι-
κοὺς σκοπούς. Τὰ παιδιὰ θὰ νιώσουν ἔτσι τὴ χαρὰ 
τῆς προσφορᾶς.  Ἐξάλλου, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς 
προτρέπει νὰ δίνουμε τὸ δέκατο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ βρίσκονται σὲ ἀνάγκη.

Ὅλα τὰ παιδιὰ ὀφείλουν νὰ εἶναι ὑπεύθυνα στὴ 
ζωή τους.  Ἰδιαιτέρως ὅμως τὰ παιδιὰ τῶν οἰκογε-
νειῶν μὲ συνειδητὴ θρησκευτικὴ ζωὴ ἔχουν αὐξημέ-
νη εὐθύνη, γιατὶ λειτουργοῦν ὡς πρότυπα γιὰ τοὺς 
συνομηλίκους τους.  Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι διακήρυξη 
δικαιωμάτων, ἀλλὰ εὐθυνῶν.  Ἂν τὰ παιδιὰ μεγαλώ-
σουν χωρὶς αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὸν ἑαυτό 
τους, στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν κοινωνία, μπορεῖ νὰ 

ὁδηγηθοῦν στὴν ἀπόσυρση ἢ νὰ γίνουν ἀδιάφορα.  
Ἀντιθέτως, ἂν τὰ παιδιὰ διδάσκονται νὰ χαίρονται 
καὶ νὰ καλωσορίζουν τὴν εὐθύνη καὶ ὄχι νὰ τὴ φο-
βοῦνται, μποροῦν νὰ προσεγγίσουν τὴ ζωὴ σὲ ὅλες 
τὶς ἐκφάνσεις της μὲ μιὰ ἐνεργητικὴ προθυμία, νὰ 
ἀναπτυχθοῦν καὶ νὰ πετύχουν.

Σχετικὲς μελέτες δείχνουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνη σὲ ὁποιαδήποτε δεδο-
μένη κατάσταση εἶναι ἄνθρωποι ποὺ διακρίνονται 
στὸν κοινωνικὸ στίβο γιὰ τὴν προσφορά τους.  Ὡς 
γονεῖς, θὰ θέλαμε τὰ παιδιά μας νὰ ἀνήκουν σὲ αὐτὴ 
τὴν κατηγορία.

ΑΘ. ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ

K
Δίνουμε στὸ παιδί μας ἐπαρκῆ χρό-
νο γιὰ τὴν ἐκτέλεση ἑνὸς ἔργου καὶ 
δὲν διορθώνουμε τὶς ἀτέλειες ποὺ 
παρατηρήθηκαν. Γιὰ παράδειγμα, 

δὲν στρώνουμε ξανὰ τὸ κρεβάτι του 
οὔτε διορθώνουμε τὸ στρώσιμό 
του.  Ἂν δράσουμε μὲ αὐτὸν τὸν 

τρόπο, τὸ μήνυμα ποὺ περνᾶμε στὸ 
παιδὶ εἶναι ὅτι δὲν τὰ κατάφερε καλὰ 
καὶ δὲν εἴμαστε εὐχαριστημένοι μὲ 

τὴν προσπάθεια ποὺ κατέβαλε.

K
«Ο

 Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

 Τ
Η

Σ
 Ε

Λ
Λ

Η
Ν

ΙΔ
Ο

Σ
» 

- 
ια

ν
ο

υα
ρι

ο
ς
 -

φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

ς
  

2
0

1
8

 -
 6

2
5

17



Ἡ λέξη «εὐθύνη» προέρχεται ἀπὸ τὸ οὐσιαστι-
κό «εὔθυνα», ποὺ σημαίνει λογοδοσία.  Ἡ 
λέξη «εὔθυνα», μὲ τὴ σειρά της, προέρχεται 

ἀπὸ τὸ ρῆμα «εὐθύνω», ποὺ σημαίνε κάνω κάτι 
εὐθὺ ἢ ἰσιώνω, διασῴζω, διευθύνω, κυβερνῶ, 
ὁδηγῶ κατ’ εὐθεῖαν, διορθώνω, ἐλέγχω, δικάζω.

Ἀπὸ τὶς πιὸ συχνὲς ἐκφράσεις ποὺ ἀκοῦμε κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς μας εἶναι: «Πρέπει νὰ εἶσαι 
ὑπεύθυνος».  Ὑπεύθυνος ἀπέναντι στοὺς ἄλλους, 
στὶς ὑποχρεώσεις σου, γιὰ τὶς πράξεις σου, τὶς συ-
μπεριφορές σου. 

Τί γίνεται ὅμως μὲ τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό; Εἴμα-

στε τὸ ἴδιο ὑπεύθυνοι ἀπέναντι σ’ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους; 
Καὶ τί σημαίνει νὰ ἔχω τὴν εὐθύνη τοῦ ἑαυτοῦ 
μου; Σημαίνει, λοιπόν, νὰ μπορῶ νὰ ἀναγνωρί-
σω τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὰ συναισθήματά μου, ὥστε 
οἱ ἀποφάσεις μου καὶ οἱ συμπεριφορές μου νὰ 
ἀποτελοῦν ἐπιλογή μου, δηλαδὴ νὰ εἶναι δική 
μου εὐθύνη, ὥστε σ’ ἕνα πρῶτο ἄκουσμα, ὁ ὅρος 
«εὐθύνη» συνοδεύεται ἀπὸ συναισθήματα φόβου 
καὶ ἄγχους. Εἶναι ἕνα βάρος ποὺ πρέπει νὰ κρατή-
σουμε στοὺς ὤμους μας. Σίγουρα, αὐτὸ δὲν εἶναι 
εὔκολη ὑπόθεση, ἀφοῦ μᾶς φέρνει μπροστὰ σὲ 

ἄλλα, δύσκολα συναισθήματα.
Ἡ εὐθύνη, ὅμως, εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς ἐλευ-

θερίας καὶ τῆς ὑγιοῦς προσωπικότητας, ἀφοῦ ὁ 
ἄνθρωπος, κάνοντας τὶς συγκεκριμένες ἐπιλογές 
του, ἀναλαμβάνει καὶ τὶς συνέπειες τῶν πράξε-
ών του, ἀφοῦ εἶναι ἕτοιμος νὰ λογοδοτήσει κάθε 
στιγμὴ γι’ αὐτές. Δὲν μεταθέτει τὰ δικά του προ-
βλήματα ἢ λάθη στοὺς ἄλλους, ὅταν εἶναι ὑπεύ-
θυνος. Μόνος του προσπαθεῖ νὰ ὑπολογίσει ποῦ 
εἶναι τὸ μέγεθος τῆς εὐθύνης του.  Ἡ εὐθύνη εἶναι 
πηγὴ δικαιοσύνης, ἀφοῦ ὁ καθένας γνωρίζει τὶς 
ὑποχρεώσεις του.

Ὁ ὑπεύθυνος ἄνθρωπος, ἔτσι, βοηθάει στὴ βελ-
τίωση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνθρω-
πότητας, ἀνάλογα βέβαια μὲ τὶς δυνατότητές του.  
Ὅπως γράφει καὶ ὁ Ν. Καζαντζάκης: 

«Ν’ ἀγαπᾷς τὴν εὐθύνη. Νὰ λές:  Ἐγώ, ἐγὼ μονά-
χος μου, ἔχω χρέος νὰ σώσω τὴ γῆ. Ἃν δὲν σωθεῖ, 
ἐγὼ φταίω...».

Μὲ τὴν εὐθύνη τηροῦνται οἱ νόμοι καὶ οἱ κα-
νόνες πάνω στοὺς ὁποίους εἶναι θεμελιωμένη ἡ 
διαφύλαξη τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ ἁρμονίας. 

Εὐθύνη σημαίνει, ἀκόμα, νὰ γνωρίζεις ὅτι πρέ-

Ξέρεις τί σημαίνει  
«ἀναλαμβάνω τὶς εὐθῦνές μου»;
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πει νὰ ὑπάρχει συνέπεια λόγων καὶ πράξεων. Δὲν 
ἀναιρεῖς τὰ λόγια σου μὲ τὰ ἔργα σου.

Ἡ ἄρνηση τῆς εὐθύνης ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώ-
που ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀνελευθερίας, 
τῆς παθητικότητας, τῆς ἔλλειψης πρωτοβουλιῶν.  
Ὅπως γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ Ε. Π. Παπανοῦτσος:

« Ἐλευθερία καὶ εὐθύνη εἶναι ἔννοιες ἀλληλέν-
δετες.  Ὅπως μόνο ὁ ἐλεύθερος εἶναι καὶ ὑπεύθυ-
νος, ἔτσι καὶ ὅποιος ἀποφεύγει καὶ δὲν ἀποδέχεται 
τὶς εὐθῦνες τῶν πράξεών του, ὁ εὐθυνόφυγος καὶ 
εὐθυνοφυγάς, εἶναι ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν προαίρεσή του 
δοῦλος...».

Εὐθύνη, ἀκόμα, σημαίνει εἰλικρίνεια, ψυχικὴ 
καὶ πνευματικὴ γενναιότητα καὶ ἦθος.

Οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι, ἀπὸ τὴ φύση ἀλλὰ 
καὶ τὴν κοινωνικὴ θέση τοῦ ἔργου ποὺ ἐπιτελοῦν, 
ὀφείλουν νὰ ἔχουν μιὰ ἰδιαίτερη στάση σὲ ὅ,τι 
ἀφορᾷ τὴν εὐθύνη. Χρέος τους εἶναι νὰ ὀρθώ-
νουν τὸ πνευματικὸ καὶ ἠθικό τους ἀνάστημα σὲ 
ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ 
κόσμου.

Πολλὲς φορὲς μπορεῖ νὰ μὴν εἶστε ὑπεύθυνοι 
γιὰ ὅσα ζεῖτε, ἀλλὰ εἶστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ πῶς θὰ 
τὰ ζήσετε. Μπορεῖ νὰ μὴν εὐθύνεστε γιὰ τὰ συ-
ναισθήματά σας, ἀλλὰ εὐθύνεστε γιὰ τὸν τρόπο 
μὲ τὸν ὁποῖο θὰ τὰ διαχειριστεῖτε. Δὲν ἔχετε τὴν 
εὐθύνη τῶν ἄλλων, ἀλλὰ ἔχετε τὴν εὐθύνη τῆς 
δικῆς σας ζωῆς.

Εὐθύνη σημαίνει ὅτι ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ ἐπι-
λέξετε πῶς θὰ ζήσετε.  Ἀναλάβετέ την, καὶ προ-
σπαθῆστε νὰ διαμορφώσετε τὶς καταστάσεις ὅπως 
θὰ ἐπιθυμούσατε. Προσπαθῆστε... Νὰ εἶστε καλά.

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

K
Πολλὲς φορὲς μπορεῖ νὰ μὴν εἶστε 

ὑπεύθυνοι γιὰ ὅσα ζεῖτε, ἀλλὰ 
εἶστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ πῶς θὰ τὰ 
ζήσετε. Μπορεῖ νὰ μὴν εὐθύνεστε 
γιὰ τὰ συναισθήματά σας, ἀλλὰ 
εὐθύνεστε γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο θὰ τὰ διαχειριστεῖτε. Δὲν 
ἔχετε τὴν εὐθύνη τῶν ἄλλων, 

ἀλλὰ ἔχετε τὴν εὐθύνη  
τῆς δικῆς σας ζωῆς.

K

Ἡ τελευταία 
τῆς νύχτας 

ὥρα...
Ἀφοῦ ἡ τελευταία τῆς νύχτας ὥρα...
εἶν’ ἡ πιὸ μαύρη, σκοτεινή,
κι εἶναι τὸ πᾶν καταστροφὴ τριγύρω τώρα,
... ἂς κάνουμε, ψυχή μου, ὑπομονή!...

Δὲν ἔταξε, σὰν ἀποχαιρετοῦσε...
εἰρήνη..., καλοπέραση..., χαρά...
– «Θά ’χετε θλίψη», εἶπε· «Θάρρος δεῖξτε!»
Ἡ Νίκη μου ἔχει τώρα τὴ σειρά!...

Ἡ νύχτα ὀρθώθηκε σὰν νἆταν ὁ ἐχθρός μας!...
Μά, δυὸ χιλιάδες τόσα χρόνια πρίν:
«ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΗ, ΕΓΩ ΝΙΚΗΣΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!»
... Πᾶνε, χαθῆκαν κι οἱ φοβέρες κι οἱ λυγμοί!

ΦΑΙΔΡΑ Γ. ΤΣΕΛΙΚΑ
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Τὸ τελευταῖο ποὺ χρειαζόμουν ἦταν μιὰ συνά-
ντηση μὲ παλιοὺς συμμαθητές!  Ἐδῶ ἔχουν 
ἔρθει τὰ πάνω κάτω στὴ ζωή μας, νὰ ἔχω καὶ 

τὴν ἔννοια τοῦ πῶς θὰ φανῶ σὲ κάποιους μετὰ ἀπὸ 
εἴκοσι καὶ πλέον χρόνια, πάει πολύ!

Δὲν εἶναι ὅτι δὲν θέλω νὰ συναντήσω κάποιους 
ἀνθρώπους, ἁπλῶς μὲ ἐνοχλοῦν τὰ στημένα σκη-
νικὰ καὶ τὰ χιλιοπαιγμένα ἔργα. Κακὰ τὰ ψέμματα, 
ἀλλὰ στὶς συναντήσεις παλιῶν συμμαθητῶν, στά 
“reunion”, ὅπως τὰ λέμε σὲ ἄπταιστα ἑλληνικά, 
λίγο μετράει ἡ λαχτάρα γιὰ ἀληθινὴ ἐπικοινωνία. 
Πάντα ἐλλοχεύει ἕνας ἀνεξήγητος ἀνταγωνισμού-
λης καὶ μιὰ ἄκρως ἐξηγήσιμη περιέργεια. Πρέπει νὰ 

δείξεις ἐπαγγελματικὴ καὶ προσωπικὴ καταξίωση, 
γιὰ νὰ θεωρηθεῖς πετυχημένη. Οἱ δυσκολίες ποὺ σὲ 
σημάδεψαν, ἀλλὰ ταὐτόχρονα σὲ ὠφέλησαν στὸν 
χαρακτῆρά σου, καθὼς καὶ οἱ ἀληθινὲς ἔγνοιες 

ποὺ σὲ ὡρίμασαν, πρέπει νὰ κρυφτοῦν καλὰ καὶ 
οὔτε κατὰ διάνοια νὰ συζητηθοῦν! Κατὰ τὰ ἄλλα, 
θὰ περάσει κανεὶς καλὰ σὲ αὐτὴ τὴ δῆθεν ἀνέμελη 
βραδιά...

Κάτι ὅμως καὶ ἡ δική μου περιέργεια, κάτι τὸ 
ὅτι εἶχα καιρὸ νὰ βγῶ μόνη μου, μὲ ὁδήγησαν 
τελικὰ στὴ συνάντηση.  Ἀνάμεσα στοὺς πιὸ ἐπι-
φανεῖς ἐπαγγελματικὰ ἦταν μιὰ συμμαθήτριά μου, 
ψυχίατρος σήμερα μὲ πολὺ σπάνιες περγαμηνές.  
Ὅλοι τὴ θαυμάσαμε γιὰ τὸ βιογραφικό της καὶ τὴ 
λαμπρὴ καριέρα της στὸ ἐξωτερικό. 

Κάποια στιγμὴ μίλησα μὲ μιὰ συμμαθήτριά μου, 
τὴν ὁποία δὲν θὰ χαρακτήριζα φίλη μου, σίγου-
ρα ὅμως ἦταν κολλητὴ μὲ τὴ διαπρεπῆ ψυχίατρο.  
Ἀρχικὰ εἴπαμε τὰ τρία τυπικά, τουτέστιν: 1)  Ἐργά-
ζεσαι; 2) Παντρεύτηκες; 3) Πόσα παιδιὰ ἔχεις; Τὸ 
τρίπτυχο τῆς ἑλληνικῆς καταξίωσης...

Σιγὰ σιγὰ ἄρχισε νὰ γίνεται πιὸ φιλικὴ ἡ ἀτμό-
σφαιρα. Θυμήθηκε τὴ μαθητική μου ἀπογοήτευ-
ση γιὰ τὴν  Ἱππολύτη. Τέτοια γυναίκα, ἀμαζόνα, 
ἔξυπνη, πολεμίστρια, ὄμορφη, καὶ νὰ δώσει ἔτσι, 
ἀμαχητί, τὴ ζώνη της στὸν  Ἡρακλῆ, πολὺ μοῦ εἶχε 
κακοφανεῖ, ὅταν ἤμουν μαθήτρια.  Ἐντάξει, ὡραῖος 
ὁ ἔρωτας, ἀλλὰ νὰ ἔχει καὶ ἀνταπόκριση, ὄχι ἐσὺ 
νὰ δίνεις τὴ δύναμή σου καὶ ὁ ἄλλος ἁπλῶς νὰ 
ἐπιβεβαιώνεται. Τοὐλάχιστον ἄχαρο καὶ ἐπιφανει-
ακό! Εἶχα «στραβώσει» γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ μὲ τὴν 
ἱστορία τῆς  Ἱππολύτης στὸ σχολεῖο.

Μὲ τοῦτα καὶ μὲ κεῖνα, ἡ βραδιὰ πέρναγε.  
Ἀνάμεσα στὰ πολλά, μοῦ εἶπε γιὰ τὰ ταξίδια ποὺ 
εἶχε κάνει, τὸν ἔρωτα ποὺ παντρεύτηκε, τὴ γεμάτη 
εὐθῦνες καριέρα της καὶ διάφορα ἄλλα... διηγή-
ματα. Κάποια στιγμὴ βρεθήκαμε οἱ δυό μας μόνες 
στὴν ἐξωτερικὴ σκάλα τοῦ χώρου ὅπου ἔγινε ἡ 
συγκέντρωση, γιὰ νὰ καπνίσει. Οἱ γόβες μου στὸ 
μεταξὺ μὲ εἶχαν πεθάνει! Τῆς ζήτησα συγγνώμη, 
ἀλλά, μιᾶς καὶ ἤθελε καὶ αὐτὴ νὰ ξεχαρμανιάσει, 
ἄλλο τόσο ἤθελα κι ἐγὼ νὰ μείνω ξυπόλυτη, ἔστω 
γιὰ λίγα δευτερόλεπτα! 

Καὶ τότε ἔγινε κάτι παράξενο.  Ἡ δικιά μου ξυ-
πολισιὰ τὴ χαλάρωσε καὶ ἐνεργοποίησε τὸ ξεδί-
πλωμα τοῦ προσωπείου της. Κάθισε δίπλα μου 
στὸ πλατύσκαλο καὶ ἄρχισε νὰ ξετυλίγει τὸν μίτο 
τῆς ἀληθινῆς ζωῆς της.

– Ξέρεις, μοῦ λέει, τὰ πράγματα στὴ ζωή μου 
δὲν εἶναι καὶ τόσο λαμπερὰ ὅσο φαίνονται. Πολλὲς 
φορὲς ἔχουν μπεῖ τρίτα πρόσωπα στὸν γάμο μου. 
Τὰ ἐπαγγελματικὰ ταξίδια ἄλλοτε μὲ κάνουν καὶ 
ξεχνιέμαι καὶ ἄλλοτε μὲ μελαγχολοῦν.  Ὡραῖο τὸ 

Καλὴ χρονιά... ξυπολύτ(τ)η!

K
Κακὰ τὰ ψέμματα, ἀλλὰ στὶς συ-
ναντήσεις παλιῶν συμμαθητῶν, 
στά “reunion”, ὅπως τὰ λέμε σὲ 

ἄπταιστα ἑλληνικά, λίγο μετράει ἡ 
λαχτάρα γιὰ ἀληθινὴ ἐπικοινωνία. 
Πάντα ἐλλοχεύει ἕνας ἀνεξήγητος 
ἀνταγωνισμούλης καὶ μιὰ ἄκρως 
ἐξηγήσιμη περιέργεια. Πρέπει νὰ 

δείξεις ἐπαγγελματικὴ καὶ προσω-
πικὴ καταξίωση, γιὰ νὰ θεωρηθεῖς 
πετυχημένη. Οἱ δυσκολίες ποὺ σὲ 
σημάδεψαν, ἀλλὰ ταὐτόχρονα σὲ 
ὠφέλησαν στὸν χαρακτῆρά σου, 

καθὼς καὶ οἱ ἀληθινὲς ἔγνοιες ποὺ 
σὲ ὡρίμασαν, πρέπει νὰ κρυφτοῦν 
καλὰ καὶ οὔτε κατὰ διάνοια νὰ συ-
ζητηθοῦν! Κατὰ τὰ ἄλλα, θὰ περά-
σει κανεὶς καλὰ σὲ αὐτὴ τὴ δῆθεν 

ἀνέμελη βραδιά...

K
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ἐξωτερικό, δὲν λέω, ἀλλὰ ἂν δὲν εἶσαι μέσα σου 
καλά, οὔτε ἐκεῖ θὰ βρεῖς τὴν εὐτυχία. Αὐτὸ εἶναι 
τὸ μόνο σίγουρο. Δὲν σοῦ κρύβω ὅτι ἀρκετὲς 
φορὲς σκέφτηκα ἂν ἔχει νόημα ἡ ζωή μου.   Ὅταν 
τὸ κενὸ μέσα μου μεγαλώνει, βρίσκω διέξοδο σὲ 
κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις: πολιτιστικὲς συναθροίσεις, 
ὁμιλίες, συναυλίες, παρουσιάσεις βιβλίων...

– Δὲν εἶναι ἄσχημα αὐτά, τῆς λέω, ἀλλά, ἂν δὲν 
δώσεις μέσα σου ἀπαντήσεις σὲ βασικὰ θέματα 
ζωῆς, πάντα θὰ βασανίζεσαι. Καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα 
σκέψου τί δὲν πάει καλὰ στὸν γάμο σου καὶ πῶς 
μπορεῖς νὰ τὸ διορθώσεις. Στὴν τελική, γιατί δὲν 
μιλᾷς στὴν [...], ποὺ εἶναι ψυχίατρος καὶ εἶστε καὶ 
κολλητές;

–  Ἄλλο πρᾶγμα, μοῦ λέει, οἱ τίτλοι, καὶ ἄλλο 
τὸ ἀληθινὸ ἀνθρώπινο δέσιμο.  Ἐξάλλου, θὰ ὑπο-
βιβαστῶ στὰ μάτια της!!! 

Στὴ συνέχεια μοῦ ἐξιστόρησε καὶ ἄλλα προ-
σωπικά της κομμάτια, λίγο τρυφερά, πολὺ λα-
μπερά, μὰ τὰ περισσότερα πονεμένα. Τὴν ἄκουγα 
μὲ προσοχή, καὶ ἀρκετὲς φορὲς συγκινήθηκα ἀπὸ 
τὰ βιώματά της, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὸν πόνο ποὺ 
ἔκρυβε πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτά. Συζητήσαμε ἀρκετά, καὶ 
ἄρχισε νὰ νιώθει καλύτερα. Σίγουρα τῆς ἔλειπε τὸ 
νοιάξιμο καὶ ἡ ἀποδοχὴ γι’ αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ 
εἶναι. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ αὐτὸ 
ποὺ νιώθουμε, αὐτὸ ποὺ σκεφτόμαστε καὶ αὐτὸ 
ποὺ πράττουμε.  Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἕνα περι-

τύλιγμα, καὶ πολλὲς φορὲς μὲ πολλὴ χρυσόσκονη.
Τελικά, σὲ αὐτὸ τὸ πλατύσκαλο εἶχε ἀρκετὸ 

ἐνδιαφέρον. Λίγο βουρκώσαμε, πολὺ συγκινηθή-
καμε καί, στὴν κάθαρση, ἀρκετὰ γελάσαμε. Κάποιες 
φορὲς αὐτὰ ποὺ δὲν καταφέρνει ἕνας ψυχίατρος 

τὰ καταφέρνει ἡ ἄδολη ἀγάπη καὶ ἡ ἀληθινὴ ἐπι-
κοινωνία ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Σπάνια καὶ 
τὰ δύο, ἀλλὰ ἀξίζει νὰ τὰ ἀναζητήσει κανείς.  Ὅταν 
ἀποχαιρετηθήκαμε, μοῦ εἶπε:

– Καληνύχτα, ξυπολύτ(τ)η, καὶ καλὴ χρονιά!

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

K
Κάποιες φορὲς αὐτὰ ποὺ δὲν κα-
ταφέρνει ἕνας ψυχίατρος τὰ κατα-
φέρνει ἡ ἄδολη ἀγάπη καὶ ἡ ἀλη-
θινὴ ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στοὺς 

ἀνθρώπους. Σπάνια  
καὶ τὰ δύο, ἀλλὰ ἀξίζει  

νὰ τὰ ἀναζητήσει κανείς.  

K
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Προσπαθῶ νὰ καταλάβω τὰ σημεῖα τῶν 
καιρῶν. Προσπαθῶ νὰ καταλάβω τὸν ση-
μερινὸ ἄνθρωπο καὶ τὸ πῶς σκέπτεται· μόνο 

πού, γιὰ νὰ τὸ καταλάβω αὐτό, πρέπει νὰ θυμηθῶ 
ἀπὸ ποῦ προέρχεται αὐτὸς ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, 
ὁ σημερινὸς Εὐρωπαῖος, αὐτὸ τὸ δημιούργημα τοῦ 
Δυτικοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ Εὐρωπαῖος λοιπὸν αὐτός, ἀφήνοντας πίσω του 
τὸν Μεσαίωνα, ἤδη ἀπὸ τὸν 15ο  αἰῶνα, ἐμπνευσμέ-
νος ἀπὸ τὰ διδάγματα τοῦ Εὐαγγελίου –ἡ Εὐρώπη 
ἦταν ἀπὸ αἰῶνες Χριστιανική–, θὰ περίμενε κανεὶς 

νὰ διαμορφώσει κοινωνίες πιὸ δίκαιες καὶ προσω-
πικότητες μὲ ὑψηλὰ ἰδανικά.

Σίγουρα, ὁ Χριστιανισμὸς ἐπηρέασε καὶ ἄλλαξε 
πολλὰ πράγματα, μὰ καὶ οἱ στρεβλώσεις ἦταν πολ-
λές.  Ὑπῆρχαν πολλὰ Μοναστήρια, ἀλλὰ συχνὰ 
ἔλειπε ὁ Χριστός. Κτίζονταν τεράστιοι καθεδρικοὶ 
ναοί, ἀλλὰ ὁ κλῆρος ξέφευγε, καὶ σιγὰ σιγὰ τὸ κρά-
τος ἔγινε κάθε ἄλλο παρὰ δίκαιο καὶ εἰρηνικό. Τὸ 
πρωτεῦον τῆς ἀγάπης ξεχάστηκε, καὶ κάτω ἀπὸ τὸ 
ράσο κρύφτηκαν πολὺ εὔκολα γόνοι μεγάλων οἰκο-
γενειῶν μὲ τεράστια δύναμη καὶ συμφέροντα, ποὺ 
ἔκαναν σιγὰ σιγὰ τὸν Πάπα μονάρχη μὲ πολιτικὲς 
ἐξουσίες. Τέτοιων καταστάσεων καρποὶ ἦταν καὶ οἱ 
Σταυροφορίες καὶ τὰ συγχωροχάρτια καὶ ὅλων τῶν 
εἰδῶν οἱ παρανομίες. Βέβαια, οἱ ἐξαιρέσεις ὑπῆρχαν 
πάντα, ἀλλὰ δὲν ἦταν ἀρκετές, γιὰ νὰ διαμορφώ-
σουν ἰσχυροὺς πυρῆνες καὶ νὰ χαρακτηρίσουν μιὰ 
ἐποχή. 

Ὡς ἀντίδραση σὲ ὅλα αὐτά, κατὰ τὸν 18ο  αἰῶνα 
ἐμφανίσθηκε τὸ κίνημα τοῦ Διαφωτισμοῦ. Μορφω-
μένοι ἄνθρωποι, σκεπτόμενοι καὶ ἀγανακτισμένοι 
διεκήρυξαν τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ προλήψεις, ἀπὸ 
αὐθεντίες καὶ θεοκρατικὲς ἀντιλήψεις ποὺ ὁδη-
γοῦσαν στὸν σκοταδισμό.  Ὁ νέος ἄνθρωπος ἔπρεπε 
νὰ στηρίζεται στὸν ὀρθὸ λόγο καὶ τὴν  Ἐπιστήμη, 
ποὺ παρουσίαζε λαμπρὲς ἐπιτυχίες.

Ὁ κόσμος ἦταν ἕτοιμος νὰ δεχθεῖ αὐτὲς τὶς και-
νούργιες ἰδέες, καὶ ὁ Διαφωτισμὸς ἔγινε ἕνα πολὺ 
ἰσχυρὸ ρεῦμα, ποὺ κυριάρχησε στὴ Δύση.  Ἔφθασε 

καὶ στὴν  Ἑλλάδα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση βέβαια. 
Σίγουρα ἦταν ἕνα βῆμα προόδου, ἀλλά, ὅπως γίνε-
ται πολλὲς φορές, ἔφθασε στὸ ἄλλο ἄκρο. Μαζὶ μὲ 
τὰ ξερὰ κάηκαν καὶ τὰ χλωρά. Αὐτὸς ὁ καινούργιος 
ἄνθρωπος τοῦ Διαφωτισμοῦ ἄφησε πίσω του τὰ 
σκοτάδια καὶ στάθηκε στὰ πόδια του στηριγμένος 
στὴ γνώση, τὴ λογική, τὸν ὀρθὸ λόγο. Δυνατός, 
ἐλεύθερος, προοδευτικὸς καὶ προπαντὸς λογικὸς 
καὶ ὀρθολογιστής, πού, θέλοντας νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ 
τὶς ἀλλοπρόσαλλες ἀξιώσεις τῶν ἐκπροσώπων τοῦ 
Θεοῦ, ἀπέρριψε καὶ τὸν ἴδιο τὸν Θεό.

Ὁ ἀθεϊσμὸς ἔγινε τῆς μόδας, καὶ κυρίως ταὐτί-
σθηκε μὲ τὴν  Ἐπιστήμη καὶ τὴν πρόοδο. Οἱ μὴ ἄθεοι 
ἐπιστήμονες ἦταν ἐλάχιστοι, καὶ ὁπωσδήποτε δὲν 
περνοῦσαν καλά.

Ἔτσι, ὁ 20ὸς αἰώνας ξεκίνησε πολὺ θριαμβευτικά, 
ἀλλὰ δυστυχῶς σκόνταψε σὲ δύο παγκόσμιους 
πολέμους μὲ ἑκατομμύρια θύματα, γέννησε δύο 

Σημεῖα τῶν καιρῶν 
Καύση νεκρῶν – Εὐθανασία
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κοσμοθεωρίες, τὸν Ναζισμὸ καὶ τὸν Κομμουνισμό, 
ποὺ μὲ τὶς πρακτικές τους ντρόπιασαν τὸ ἀνθρώπινο 
εἶδος, καὶ ἔδειξε στὸν κόσμο τὴ φρίκη τῆς  Ἀτομικῆς 
Βόμβας.

Ἦταν φυσικὸ μέσα ἀπὸ τόσο πόνο καὶ φόβο νὰ 
νιώσουμε ὅλοι πιὸ κοντὰ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο καὶ νὰ 
ξαναθυμηθοῦμε τὸν Θεό.  Ἦταν πραγματικὰ ἡ ὥρα, 
ἦταν ἡ σπουδαία εὐκαιρία γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ νὰ 
ἀναλάβει ἕναν ἡγετικὸ ρόλο.  Ἀλλά... δὲν ἦταν ἕτοι-
μος. «Χάσαμε τὸ λεωφορεῖο», ἦταν ἡ φράση ἑνὸς 
Καθηγητῆ ποὺ ἀφιέρωσε τὴ ζωή του δουλεύοντας 
ἀπὸ τὸ πρωῒ ὣς τὸ βράδυ, καὶ στὴν  Ἀθήνα καὶ ἐκτὸς  
Ἀθηνῶν καὶ ἐκτὸς  Ἑλλάδος, μήπως καὶ προλάβου-
με κάτι. Μιλάω βέβαια γιὰ τὸν Καθηγητὴ  Ἀλέξαν-
δρο Τσιριντάνη, ποὺ ἔκαμε σκοπὸ τῆς ζωῆς του ἕνα 
τέτοιο ξύπνημα τῆς κοινωνίας.  Ὑπῆρξε τότε πολὺς 

ἐνθουσιασμὸς καὶ μεγάλη ἀφιέρωση, ἔγιναν πολλὰ 
πράγματα, ποὺ ἔπαιξαν τὸν ρόλο τους, ἀλλά...

Ὁ μεταπολεμικὸς ἄνθρωπος δὲν εἶχε χρόνο γιὰ 
φιλοσοφικὰ συμπεράσματα. Τριγυρισμένος ἀπὸ 
τὰ ἐρείπια, ρίχθηκε μὲ πάθος στὴν ἀνοικοδόμηση.  
Ἤθελε νὰ ζήσει, νὰ δουλέψει, νὰ κερδίσει καὶ νὰ 
ἀπολαύσει τὰ ἀγαθὰ τῆς εἰρήνης.

Ἔτσι, πλάι στὸν ἀκαταμάχητο ὀρθολογισμό 
του, ἦλθε σιγὰ σιγὰ καὶ ἡ εὐημερία νὰ ἐνισχύσει 
τὸν ἐφησυχασμό του.  Ἦρθαν καὶ τὰ ἐπιστημονικὰ 
ἐπιτεύγματα, ποὺ ὄχι μόνο διευκόλυναν τὴ ζωή 
του, ἀλλὰ τὸν ἔκαναν καὶ ὑπερήφανο. Πάτησε στὸ 
φεγγάρι, διερευνᾷ τὸ Διάστημα, ταξιδεύει σ’ ὅλο 
τὸν κόσμο, ἔχει γεμίσει τὴ ζωὴ καὶ τὸ σπίτι του μὲ 
μικρὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα ποὺ τοῦ δίνουν 
χρόνο, πληροφορία, διασκέδαση. Καταναλώνει 

καὶ προχωρεῖ, προχωρεῖ καὶ καταναλώνει.  Ὁ Θεὸς 
δὲν ἔχει καμμία δουλειὰ μὲ ὅλα αὐτά.  Ἡ λογική, 
αὐτὴ εἶναι τὸ πᾶν.

Μὰ ποιὰ λογική, ἐπιτέλους; Μπήκαμε στὸν 21ο 
αἰῶνα, κι ἀκόμα δὲν θέλουμε νὰ καταλάβουμε πὼς 
ἀσφαλῶς ἡ λογικὴ εἶναι ἕνα πολύτιμο καὶ ἀπαραί-
τητο ἐργαλεῖο, ἀλλὰ δὲν λύνει τὰ πάντα.  Ἡ λογι-
κή, ὅπως ἔλεγε καὶ ἕνας Καθηγητὴς στοὺς φοιτητές 
του στὸ ΜΙΤ, εἶναι σὰν τὸ ἑλβετικὸ τυρί, ποὺ εἶναι 
γεμᾶτο τρύπες. Δὲν μᾶς ἔμαθε ἡ ζωὴ πώς, ὅ,τι μεγά-
λο ἔκαμε ὁ ἄνθρωπος, ἦταν πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὴ 
λογική;  Ἀλοίμονο ἂν ὁ ἔρωτας ἢ ὁ ἡρωισμὸς εἶχαν 
λογική.  Ἡ ὀμορφιά τους βρίσκεται ἀκριβῶς στὸ 
ὅτι ξεπερνοῦν τὴ λογική, ὅπως ἄλλωστε καὶ κάθε 
ρίσκο ἀπὸ κεῖνα τὰ ἐπικίνδυνα ποὺ ἐπιβεβαιώνουν 
τὸ ἀνθρώπινο μεγαλεῖο.

Μ’ αὐτὰ καὶ μ’ αὐτά, φθάσαμε νὰ ἔχουμε ἕναν 
σημερινὸ ἄνθρωπο τοῦ Δυτικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πο-
λιτισμοῦ ἐπιτυχημένο, πλούσιο, μορφωμένο καὶ 
ἀπόλυτα ἱκανοποιημένο μὲ τὸν ἑαυτό του. Τί δου-
λειὰ ἔχει ὁ Θεός, ποὺ κανεὶς δὲν Τὸν εἶδε; Αὐτὸς 
ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνας μικρὸς θεὸς γιὰ τὸν 
ἑαυτό του.  Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνήκει, τὴ ζεῖ ὅπως θέλει καὶ 
δὲν ἔχει νὰ λογοδοτήσει σὲ κανέναν.

Δὲν τὰ ἰσοπεδώνω ὅλα. Δὲν εἶναι ὅλοι ἔτσι, καὶ 
ὅσο καὶ ἂν δὲν θέλουμε νὰ τὸ παραδεχθοῦμε, ἡ 
σφραγίδα τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν ἔσβησε.  Ὑπάρ-
χει, ὄχι μόνο σὲ ἄτομα, ἀλλὰ καὶ σὲ μικρὲς ὁμά-
δες.  Ὑπάρχει καὶ ξυπνᾷ εὐρύτερα στὴν κοινωνία, 
ὅταν θίγονται θέματα ἀγάπης καὶ κοινωνικῆς συνει-
σφορᾶς.  Ὡστόσο, ὁ ἀντιπροσωπευτικὸς τύπος τοῦ 
Εὐρωπαίου εἶναι αὐτός, καὶ αὐτὸς μᾶς ὁδήγησε στὴ 
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συνεχῆ διεκδίκηση δικαιωμάτων, μὲ παράλληλη 
ἀποσιώπηση τῶν ὑποχρεώσεων. Αὐτὸς μᾶς λέει 
πὼς δὲν χρειάζεται ἔξω καὶ πάνω ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο 
κάποιο «δέον» ποὺ νὰ καθορίζει τὰ φῶτα πορείας. 
Τὰ φῶτα πορείας τὰ καθορίζω ἐγὼ καὶ ἡ λογική μου.

Μέσα σ’ αὐτὴ τὴν κυριαρχία τῆς λογικῆς, ὁ θά-
νατος φαντάζει σὰν παραφωνία. Δὲν μποροῦμε νὰ 
τὸν καταργήσουμε· μποροῦμε ὅμως νὰ μὴν τὸν σκε-
φτόμαστε, νὰ μὴν τὸν συζητᾶμε καὶ νὰ περιορίσουμε 

κάθε τι ποὺ μᾶς τὸν θυμίζει. Κηδεῖες, τάφους, μνη-
μόσυνα κτλ.  Ὅπως εἶπε καὶ κάποιος, παλιὰ ἡ ἰδέα 
τοῦ θανάτου κυκλοφοροῦσε καὶ στὶς σκέψεις καὶ στὶς 
κουβέντες τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ ποὺ οἱ ἄνθρωποι 
δὲν ἔθιγαν καθόλου ἦταν τὸ θέμα τοῦ σέξ.  Ἀπὸ 
τὸν 20ὸ αἰῶνα, ἔγινε μιὰ ἀνατροπή: ὁ θάνατος ἔγινε 
ταμπού, ἐνῷ ἀπὸ τὸ πρωῒ ὣς τὸ βράδυ μιλᾶμε γιὰ 
τὸ σέξ, μὲ ὅλες του τὶς γαργαλιστικὲς λεπτομέρειες, 
μᾶς ἐνδιαφέρει κάθε σχετικὴ ἀνωμαλία, τὴν ὁποία 
μετατρέψαμε σὲ δικαίωμα, καὶ τὸ θέμα συνοδεύεται 
ἀπὸ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό, ὥστε νὰ βάλουμε 
καὶ τὰ παιδιὰ νωρὶς στὸ παιχνίδι. Πολὺ νωρὶς ὅμως.

*     *     *
Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα, ἔγιναν τῆς μόδας δύο 

θέματα: τὸ ἕνα εἶναι ἡ καύση τῶν νεκρῶν, καὶ τὸ 
ἄλλο ἡ εὐθανασία.

Παρακολούθησα στὴν τηλεόραση δύο συζη-
τήσεις μὲ ἐκλεκτοὺς συζητητὲς πάνω στὰ δύο αὐτὰ 
θέματα, ὅπως καὶ μιὰ συνέντευξη μὲ ἕναν κληρικό, 
ὄχι ἀκριβῶς γι’ αὐτὰ τὰ θέματα, ἀλλὰ γιὰ τὴν πο-
ρεία τοῦ Πολιτισμοῦ.  Ὅσα ἄκουσα ἀπετέλεσαν ἕνα 

ἰσχυρὸ ἐρέθισμα, ὥστε νὰ ἀρχίσουν μέσα μου νὰ 
χοροπηδοῦν καὶ νὰ γρονθοκοποῦνται διάφορες 
σκέψεις. Σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, μία εἶναι ἡ λύση: 
τὸ χαρτὶ καὶ τὸ μολύβι. Θέλω νὰ δῶ τὶς σκέψεις μου 
τακτοποιημένες καὶ γραμμένες, γιὰ νὰ ἡσυχάσω.

Τί νὰ κάνω, λοιπόν, εἶμαι παλαιᾶς κοπῆς καὶ δια-
φωνῶ. Αὐτὰ ποὺ σκέπτομαι μπορεῖ νὰ εἶναι ἐντελῶς 
ὑποκειμενικά, ἀλλά... αὐτὸ εἶμαι.  Ἀσφαλῶς εἶναι 
δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου νὰ ἐπιλέξει, ἐφόσον τοῦ 

δίνεται ἡ δυνατότητα.  Ἀλλὰ καὶ δικό μου δικαίωμα 
εἶναι νὰ διαφωνῶ.

Ὁ θάνατος ἔχει κάτι τὸ ἐπιβλητικό, τὸ ἐπίσημο, 
κι αὐτὸ τὸ αἰσθανόταν ὁ ἄνθρωπος ἀνέκαθεν, καὶ 
γι’ αὐτὸ σὲ ὅλους τοὺς πολιτισμοὺς ὑπῆρχε πάντα 
κάποιο τελετουργικὸ γύρω ἀπὸ τὸν θάνατο, ὑπῆρχε 
ἕνας τάφος. Στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο ἦταν ὁλόκληρη 
πυραμίδα, καὶ οἱ  Ἀρχαῖοι  Ἕλληνες δὲν εἶχαν μόνο 
κομψοὺς καὶ ἐκλεπτυσμένους τάφους, ἀλλὰ καὶ 
θεωροῦσαν τὸν ἄταφο νεκρὸ τὸ χειρότερο ποὺ 
μποροῦσε νὰ συμβεῖ.  Ὅρα καὶ  Ἀντιγόνη.

Μὲ τὸν Χριστιανισμὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου 
ἱεροποιήθηκε, ἀφοῦ θεωρήθηκε «ναὸς τοῦ  Ἁγίου 
Πνεύματος» καὶ προορίζεται μιὰ μέρα νὰ ἀναστη-
θεῖ: «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ 
μέλλοντος αἰῶνος». Αὐτὸ λοιπὸν τὸ σῶμα, ἀκόμα 
καὶ νεκρό, δὲν τὸ ἀντιμετωπίζεις σὰν ἕνα ἐνοχλη-
τικὸ ἀπόβλητο. Τὸ σέβεσαι.  Ὅπως σέβεσαι καὶ τὸν 
πόνο ποὺ προκαλεῖ ὁ θάνατος.  Ὅλη ἡ νεκρώσιμη 
ἀκολουθία, ποὺ ὁ Τσαρούχης τὴν διάβαζε κάθε 
βράδυ στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, δὲν δεί-
χνει μόνο τὸν σεβασμὸ πρὸς τὸν νεκρό, ἀλλὰ δείχνει 
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καὶ τὸν σεβασμὸ πρὸς τὴ 
θλίψη τῶν ἐπιζώντων, γιατὶ 
μπροστὰ στὴ φοβερότητα 
τοῦ θανάτου ἡ ἀνθρώπινη 
ἀδυναμία σηκώνει ψηλὰ τὰ 
χέρια.  Ὁ χρόνος βέβαια θὰ 
ἐπουλώσει τὶς πληγές, ἀλλὰ 
σιγὰ σιγά.  Ἡ  Ἐκκλησία θὰ 
ἐπανέλθει στὰ τριήμερα, τὰ 
ἐννιαήμερα, τὰ σαράντα, 
τὸν χρόνο, τὰ τρία χρόνια, 
τὴν ἐκταφή, κι ὅλο αὐτὸ 
τὸ διάστημα θὰ ἔχεις ἕναν 
τάφο, γιὰ νὰ ἀκουμπήσεις 
ἕνα λουλούδι, νὰ πεῖς μιὰ 
κουβέντα, νὰ προσευχηθεῖς.

«Οἱ τάφοι, καὶ μᾶς κυβερνοῦν ἐκεῖνοι», γράφει 
ὁ Παλαμᾶς, σὰν ἀπόηχο τῆς ἀρχαίας προτροπῆς:  
« Ἴτε παῖδες  Ἑλλήνων, ἐλευθεροῦτε πατρίδα, θήκας 
τε προγόνων, νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών».

Χωρὶς αὐτοὺς τοὺς τάφους, πόσα λιγώτερα 
πράγματα θὰ γνωρίζαμε ἀπὸ τὴν ἱστορία μας; Καὶ 
ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ἀπόηχοι.  Ὅταν πρωτοδιορί-
σθηκα, γνώρισα ἕναν πολὺ ἡλικιωμένο συνάδελφο.  
Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία, 
ὅπου ζοῦσε μόνος μετὰ τὸν θάνατο τῆς μητέρας του.  
Ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ διωγμοῦ τὸ 1922, πῆγε στὸ 

κοιμητήριο, πῆρε τὰ κόκκαλα τῆς μάννας του καὶ 
μ’ αὐτὰ ἦλθε στὴν  Ἑλλάδα. «Δὲν εἶχα τίποτα πιὸ 
πολύτιμο», μᾶς ἔλεγε.

Φυσικά, οἱ ἐποχὲς ἀλλάζουν, καὶ μαζί τους ἀλλά-
ζει καὶ ἡ νοοτροπία μας, ἀλλὰ πάντα ὑπάρχουν κά-
ποια ὅρια, ποὺ δὲν τὰ ξεπερνᾶνε ὅλοι μὲ τὴν ἴδια 

εὐκολία. Αὐτό, τὸ νὰ ἀκουμπᾶνε τὸ φέρετρο στὸ 
τραπέζι μιᾶς αἴθουσας, νὰ λένε δυὸ λόγια οἱ φίλοι, 
γιὰ νὰ ἀποχαιρετήσουν, καὶ μετὰ τὸ φέρετρο νὰ 
ἐξαφανίζεται πίσω ἀπὸ μιὰ κουρτίνα, νὰ ἀκούγεται 
ἐκεῖνος ὁ φοβερὸς καὶ σύντομος θόρυβος, τόσο 
σκληρός, τόσο... βιομηχανικός, καὶ τελειώσαμε, μὲ 
ξεπερνᾷ... Σὲ λίγα λεπτὰ ἔρχεται ἕνας ὑπάλληλος 
καὶ σοῦ παραδίδει μιὰ τεφροδόχο μὲ κάποια στάχτη, 
μῖγμα ἀπὸ καμένη σάρκα, ξύλο, ροῦχα, λουλούδια, 
ἐσὺ τὸ παίρνεις καὶ τὸ κάνεις ὅ,τι θές.  Ὑπάρχει συ-
ντομία, καθαριότητα, ἐξοικονόμηση χώρου, ὑπάρχει 
ἄρα... πολιτισμός...  Ὑπάρχει;

Στὴν  Ἑλλάδα, ποὺ τώρα θὰ γίνουν τὰ πρῶτα 
ἀποτεφρωτήρια, γίνονται ὅλο καὶ περισσότερες 
συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὸ θέμα καὶ ἀκούγονται δι-
άφορες ἀπόψεις. Πολλοὶ θέλουν νὰ συνδυάσουν 
τὸ παλιὸ μὲ τὸ καινούργιο, προτείνοντας νὰ ὑπάρ-
χει ἡ θρησκευτικὴ ἀκολουθία, καὶ νὰ ἀκολουθεῖ 
ἡ ἀποτέφρωση.  Ἡ  Ἐκκλησία δὲν συμφωνεῖ. Καὶ 
νομίζω ὅτι ἔχει δίκιο.  Ἡ χριστιανικὴ λατρεία δὲν 
εἶναι μπουφές, ὅπου σερβίρεται κανεὶς μόνος του 
καὶ ἐπιλέγει κατὰ τὰ γοῦστά του.

*     *     *
Ἔτσι ἀρνητικὰ νιώθω καὶ γιὰ τὴν εὐθανασία. Κα-

ταλαβαίνω τόσο καλὰ αὐτὸν ποὺ ὑποφέρει χωρὶς 
ἐλπίδα, ποὺ περιμένει τὸ χειρότερο ἀπὸ μέρα σὲ 
μέρα, ποὺ χάνει τὸ κουράγιο του, καὶ δὲν ἀντέχει τὸ 
βάρος ποὺ δίνει στοὺς δικούς του. Ποιὸς δὲν θέλει 
νὰ φθάσει γρήγορα ὁ θάνατος καὶ νὰ μπεῖ ἕνα τέλος 
σὲ ὅλα αὐτά;  Ὡστόσο, ἀπ’ αὐτὸ μέχρι τὴν ἀπόφαση 
τῆς εὐθανασίας μεσολαβεῖ ὁλόκληρη τάφρος, ποὺ 
δύσκολα τὴν περνᾷς.

Στὴν πραγματικότητα, αὐτὸ ποὺ καταλαβαίνω 
ἐγὼ εἶναι πὼς εὐθανασία σημαίνει νὰ αὐτοκτονήσω 
ἢ νὰ μέ «αὐτοκτονήσουν» μὲ κριτήριο τὴν προσω-
πική μου ἀντοχὴ καὶ τὴ δική μου λογική.

Γύρω ἀπὸ τὸ θέμα αὐτὸ ἔγινε ἀρκετὴ φασαρία 
στὰ Μ.Μ.Ε. ἐξαιτίας δημοσιογράφου ὁ ὁποῖος ἔπα-
σχε ἀπὸ ἀνίατη ἀσθένεια καὶ ἀποφάσισε τὴν εὐθα-

K
Ὅλο τὸ θέμα τῆς εὐθανασίας στη-
ρίζεται στὸ δικαίωμα νὰ περισώ-

σουμε τήν «ἀξιοπρέπειά» μας. Δη-
λαδή, ὁ ἄνθρωπος ποὺ δέχεται μὲ 
ὑποταγὴ τὸν σταυρό του καὶ ση-
κώνει μὲ ὑπομονὴ αὐτὸ τὸ βάρος 
καθημερινὰ δὲν ἔχει ἀξιοπρέπεια;  

Ἐγὼ πιστεύω πὼς κάποια  
πολὺ δύσκολα «ναί» κρύβουν  

τὴ δική τους ἀξιοπρέπεια,  
μαζὶ μὲ μεγάλη ταπεινότητα.

K

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ια
ν

ο
υα

ρι
ο

ς
 -

φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

ς
  

2
0

1
8

 -
 6

2
5

25



νασία του, πρὶν καλὰ καλὰ φθάσει σὲ ἀπελπιστικὴ 
κατάσταση.  Ἐπειδὴ στὴν  Ἑλλάδα δὲν ἐπιτρέπεται 
ἡ εὐθανασία, ἡ πρώτη σκέψη ἦταν νὰ πάει στὴν  
Ἑλβετία, ὅπου λειτουργοῦν εἰδικὰ κέντρα (ἀλήθεια, 
πῶς εἶναι φτιαγμένα αὐτὰ τὰ κέντρα καὶ πῶς λει-
τουργοῦν, δὲν τολμῶ νὰ τὸ σκεφθῶ), ἀλλὰ τελικὰ 
ἔμεινε στὴν  Ἑλλάδα καὶ ἀφιέρωσε τὴ δραστηριότητά 
του στὴν ἐνημέρωση τοῦ κόσμου καὶ στὸν ἀγῶνα 
κατὰ τῆς «σκοταδιστικῆς» κατάστασης ποὺ ἐπικρατεῖ.  
Ἔγραψε βιβλίο, ἔκαμε διαλέξεις, καὶ τελικά, σὲ ἕνα 

ἄλλο σπίτι καὶ ὄχι στὸ δικό του, ἔδωσε τέλος στὴ 
ζωή του μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς φίλου του, ποὺ τοῦ 
ἔκαμε τὴν κατάλληλη ἔνεση. Πάλι δὲν κατάλαβα 
γιατί δὲν τὴν ἔκαμε μόνος του καὶ πῶς θὰ νιώθει 
ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα αὐτὸς ὁ φίλος, ἀλλὰ αὐτὲς εἶναι 
προσωπικές μου ἀπορίες. Αὐτὴ ἡ ἱστορία στάθηκε 
ἀφορμὴ γιὰ πολλὲς συζητήσεις. 

Ἡ  Ἐκκλησία βλέπει τὰ πράγματα διαφορετικά.  
Ἡ ζωὴ εἶναι δῶρο, ὁ Θεὸς τὴν δίνει, ὁ Θεὸς τὴν 
παίρνει, καὶ κανεὶς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ τὴν δια-
κόψει.  Ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπ’ αὐτό, ἡ ζωὴ εἶναι ἕνα 

ἀφήγημα μὲ ἀρχή, μέση καὶ τέλος, καὶ τὸ τέλος εἶναι 
ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἱστορίας.  Ἀξίζει 
νὰ τὸ ζήσεις.  Ἀκόμα καὶ αὐτὸς ὁ δημοσιογράφος 
ποὺ λέγαμε εἶπε κάποια στιγμή: «Λυποῦμαι ποὺ θὰ 
στερήσω ἀπὸ τὴν οἰκογένειά μου τὴ δυνατότητα νὰ 
μοῦ κλείσουν τὰ μάτια».

Ὅλο τὸ θέμα τῆς εὐθανασίας στηρίζεται στὸ δι-
καίωμα νὰ περισώσουμε τήν «ἀξιοπρέπειά» μας. 
Δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος ποὺ δέχεται μὲ ὑποταγὴ τὸν 
σταυρό του καὶ σηκώνει μὲ ὑπομονὴ αὐτὸ τὸ βάρος 
καθημερινὰ δὲν ἔχει ἀξιοπρέπεια;  Ἐγὼ πιστεύω πὼς 
κάποια πολὺ δύσκολα «ναί» κρύβουν τὴ δική τους 
ἀξιοπρέπεια, μαζὶ μὲ μεγάλη ταπεινότητα.

Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ περιπτώσεις ποὺ ἐγκρίνει 
ἀκόμα καὶ ἡ  Ἐκκλησία. Εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ ἀσθε-
νοῦς ποὺ συντηρεῖται στὴ ζωὴ διασωληνωμένος μὲ 
ἐντελῶς μηχανικὸ τρόπο.  Ὅλα αὐτὰ τὰ τεχνολογικὰ 
συστήματα δὲν ἀφήνουν τὸν θάνατο νὰ ἐκδηλωθεῖ, 
ἐνῷ ὑπάρχει. Στὴν εὐθανασία συμβαίνει ἀκριβῶς 
τὸ ἀντίθετο.

Ἡ  Ἐκκλησία φοβᾶται καὶ κάτι ἄλλο:  Ἂν ὑπάρξει 
κάποιος νόμος ποὺ νὰ ὁρίζει τοὺς ὅρους ποὺ θὰ 
ἐπιτρέπουν τὴν εὐθανασία, ὁ νόμος αὐτὸς θὰ ἀνοίξει 
τὸ κουτὶ τῆς Πανδώρας. Αὐτὸ συνέβη καὶ σὲ ἄλλες 
χῶρες, ὅπως στὴν  Ὁλλανδία. Δὲν εἶναι δύσκολο 
νὰ φέρεις αὐτοὺς τοὺς ὅρους στὰ μέτρα σου, καὶ 
ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα κάθε πικραμένος νὰ αὐθαιρετεῖ 
κατὰ τὸ δοκοῦν.

*     *     *
Στὰ 89 μου χρόνια ἴσως εἶναι πολὺ φυσικὸ νὰ 

νιώθω ξεκομμένη ἀπὸ τὸ σήμερα.  Ἔχω ὅμως καὶ 
τὸ πλεονέκτημα τῆς μεγάλης ἐμπειρίας ποὺ μοῦ 
προσφέρει ἡ μακρὰ πορεία μου στὴ ζωή.  Ἔζησα 
καὶ μεγάλωσα σὲ μιὰ ἄλλη ἀτμόσφαιρα.  Ἐμεῖς δὲν 
φοβόμασταν τοὺς τάφους, δὲν προσπαθούσαμε νὰ 
ξεφύγουμε ἀπὸ τὸ πένθος καὶ τὸ κλάμα (τὸ κλάμα τὸ 
προκαλοῦσαν ἀκόμα καὶ τεχνητὰ οἱ μοιρολογίστρες, 
γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐκτονωθοῦν), 
ἀλλὰ δὲν εἴχαμε καὶ τόσους ψυχιάτρους νὰ μᾶς ντα-
ντεύουν.  Ἐμᾶς μᾶς μιλοῦσαν πρῶτα γιὰ ὑποχρε-
ώσεις καὶ μετὰ γιὰ δικαιώματα, μᾶς δίδασκαν πὼς 
ἡ ἐλευθερία εἶναι εὐθύνη καὶ ὄχι ἀσυδοσία, ὁ σε-
βασμὸς εἶναι πολιτισμὸς καὶ ὄχι δουλοπρέπεια, καὶ 
πὼς ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ δὲν βλάπτει· προστατεύει.

Γι’ αὐτὰ καὶ γιὰ τόσα ἄλλα μπορῶ νὰ κάνω κάτι;  
Ἔστω καὶ μὲ κάποιους ἄλλους, λίγους μέν, ὑπαρ-
κτοὺς δέ; Νομίζω ὄχι. Μᾶς μένει ἡ ἰδέα τῆς ΚΙΒΩ-
ΤΟΥ. Μὲ κάποιο τρόπο νὰ διαφυλάξουμε αὐτὲς τὶς 
αἰώνιες ἀξίες, ποὺ σήμερα περιφρονοῦνται, μέχρι 
νά ’ρθει ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ κόσμος θὰ τὶς ξαναεκτιμήσει 
καὶ θὰ τὶς ἀναζητήσει.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ

K
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ἄλλη ἀτμόσφαιρα.  Ἐμεῖς δὲν 

φοβόμασταν τοὺς τάφους, δὲν 
προσπαθούσαμε νὰ ξεφύγουμε 
ἀπὸ τὸ πένθος καὶ τὸ κλάμα (τὸ 
κλάμα τὸ προκαλοῦσαν ἀκόμα 
καὶ τεχνητὰ οἱ μοιρολογίστρες, 
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γιὰ δικαιώματα, μᾶς δίδασκαν πὼς 
ἡ ἐλευθερία εἶναι εὐθύνη καὶ ὄχι 
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δὲν βλάπτει· προστατεύει.
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« Ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν»

(Λουκ., ιε΄ 13)

      Πειρασμός
– Ὦ, χαρὲς δὲν εἶδες

ἄσε τὶς φροντίδες, 
ἄσε, δουλευτή,
ἄλλο κάθε τι.

Τὶς φωνές τους ἄκου,
ἂς μὴν πᾶν τοῦ κάκου,
πές τους, μὴ σιωπᾷς,
ἄργησες νὰ πᾷς.

Στάμνα ἔχουν, γιὰ σένα,
στὰ κρινοπλασμένα
χέρια καὶ κρασὶ
στάει, νὰ πιεῖς ἐσύ.

Πιάσε τὸ ποτήρι
καὶ στὸ πανηγύρι
τρέξε τῆς χαρᾶς,
σὰν τρελὸς βοριάς.

Τρέξε, σὰν ἀγέρας,
ἄλλα λέει ὁ πατέρας,
λόγια λέει σπουδῆς,
ἄλλα ἐσὺ θὰ δεῖς.
     
  Ἄσωτος

– Ὦ, γονιέ μου, θύμου,
βλάστησε ἡ ζωή μου,
θέλει τὸ κλαδὶ
ἥλιο γιὰ νὰ δεῖ.

Ἔχει ὁ ἀνθὸς ἀνθίσει,
πάω, προτοῦ μαδήσει,
πόθο ἔχω μεστό,
νὰ τὸν μυριστῶ.

Ἡ χαρὰ ἔξω παίζει,
πλούσιο τὸ τραπέζι
ἔστρωσε ἡ χαρὰ
κι ἄνοιξα φτερά.

Τ’ ἄνοιξα, πατέρα,
ἡ ζωὴ ἄλλη πέρα,
χιλιοζηλευτή,
τ’ ἄνοιξα γι’ αὐτή.

Ξενικὸ σταφύλι,
μοῦ καλεῖ τὰ χείλη,
νὰ μεθύσω ἀπ’ τὸ
ὄμορφο ποτό.

Κεῖνο ἄλλο τὸ μέρος,
σέρνει με ἐκεῖ ἔρως
καὶ μ’ ἀνοῖ ἀγκαλιά,
ποὺ μ’ ἀναγαλλιᾷ.

Τὸ  Ἑφτάφωνο Τραγούδι  
τοῦ  Ἀσώτου 

Ἡ φυγή
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Ἄλλο ἔχει ὁ ἀδελφός μου,
τὸ μεράδι δῶσ’ μου,
δὲν τὸν ἀδικῶ,
τὸ περιουσιακό.

Πατέρας
– Οὔτε, γιέ μου, ἀγκάλη

γονικὴ καμι’ ἄλλη
δὲ θὰ βρεῖς γλυκιά,
οὔτε κι ἄλλ’ οἰκιά.

Μεῖνε σπίτι, μεῖνε,
νερομάνα εἶναι,
δίχως διακοπή,
τοῦ σπιτιοῦ ἡ σκεπή.

Ὥρια τὰ νερά της,
κι ἂν μεσημεριάτης
ἥλιος θὰ σὲ βρεῖ,
δρόσο ἀναβρεῖ.

Λάμπει ἡ αὐλή της
σὰν ἀποσπερίτης,
μοιάζει οὐρανὸς
χρυσογαλανός.

Ὁ δικός της κόσμος,
εὐωδιᾷ σὰν δυόσμος, 
τοῦ γονιοῦ ἡ μιλιά,
ἀηδονιοῦ λαλιά.

Πέρ’ ἀπ’ τὴν αὐλή της,
σβήν’ ὁ ἀποσπερίτης,
ὅλα εἶναι θαμπά,
σκότος τ’ ἀκουμπᾷ.

Εἶναι, σ’ ἄλλη χώρα,
σκοτεινὴ ἡ κάθ’ ὥρα,
δὲ χαράζει αὐγή,
φῶς δὲ λέει νὰ βγεῖ.

Ἄσωτος
– Φεύγω, φεύγω τώρα,

πάω σὲ ξένη χώρα,
γι’ ἄλλον πιὰ τραβῶ
τόπον ἀκριβό.

Πατέρας
– Πρίγκηπας λογιέσαι,

γιός μου μελετιέσαι,
τὸν ντουνιὰ ἀκοῦς,
λόγους λέει γλυκούς.

Ἡ ζωὴ ποτέ της
δὲ γελᾷ, ὑπηρέτης,
ἀπὸ ρήγας, πᾷς.
Δὲν καρδιοχτυπᾷς;

Γιὰ ’σὲ ὄνειρα φτιάχνω,
ποῦ, καλό μου σπλάχνο,
πᾷς μὲ τέτοια ἐσὺ
ἄνοιξη χρυσή;

Δῶ εἶσαι στὰ λουλούδια
καὶ μὲς στὰ τραγούδια,
μαῦρ’ ἀγκάθια ἐκεῖ,
γῆ ἐρημική.

Πῶς θὰ ζεῖς, στοχάσου,
μόνος στὴν ἐρμιά σου,
πατρικὴ χωρὶς
ὄψη νὰ θωρεῖς; 

Δῶ γρικᾷς τ’ ἀηδόνι,
κεῖ θά ’χεις τὸν γκιώνη,
δῶ λαλιὰ ἱλαρή,
κεῖ κλάψα πικρή.

Νιέ, τοῦ τίμιου κόπου,
ἡ ψυχὴ τ’ ἀνθρώπου,
ζύγι ἔχει βαρύ,
ζύγι δὲ θὰ βρεῖ.

Σὲ πονῶ, εἶσαι γιός μου,
ὁ χρυσὸς τοῦ κόσμου
κι ὅλ’ οἱ θησαυροί,
μπρός της ἐλαφροί.

Γιὸς τοῦ Παραδείσου,
στ’ ἄγρια τὴν ψυχή σου,
τὰ σκυλιὰ τὴν πᾷς.
Δὲν τὴν ἀγαπᾷς; 

Ὤ! τὸ φῶς βαρεῖ σε,
θεοδιάλεχτο εἶσαι,
γιὰ ζωή, ἀρνὶ 
κι ὄχι γιὰ θανή.

Σ΄ ἔχει ὁ Πλάστης πλάσει
γιὰ τὴ θεία τὴν πλάση,
μὰ τραβᾷς ἐσὺ
γιὰ τὴν κόλαση.

Τοῦτο ἐδῶ ἂν τὸ κάνεις,
θέλεις νὰ πεθάνεις,
λύκοι τὸ κορμὶ
θὰ σοῦ φᾶν’ μ’ ὁρμή.

Φεύγει ὁ λογισμός μου,
στὰ φθαρτὰ τοῦ κόσμου,
στὴν κακὴν ὁδό,
ὅταν θὰ σὲ δῶ.

Δὲν ἀκοῦς ἐμένα,
ἄκου ὅμως κανένα
ἀπ’ τοὺς φίλους τοὺς
σταχτοφτερωτούς.

Ἄκου! Τὸ σπουργίτι
κελαηδεῖ στὸ σπίτι
καὶ σ’ ἐσὲ κοιτᾷ,
κάτι τὶ ζητᾷ.

Σήμερα ὁ σπίνος
τραγουδάει κι ἐκεῖνος,
ὄχι, ὡς πρίν, γλυκά,
μὰ ἱκετευτικά.

Κουβαλᾷ κι ὁ ἀγέρας
λάλημα φλογέρας
καὶ φωνὴ καλή,
μεῖν’ ἐδῶ, λαλεῖ.

Ἂν καμιὰ φορά σου
στέναξες, στοχάσου,
ἔτρεχα σ’ ἐσέ,
γιόκα μου χρυσέ.

Γρίκαα τὴν καρδιά σου
καὶ τὰ δάκρυά σου
σφούγγιζα, οὔτε μιὰ
νὰ μὴ ρέει ρονιά.

Κλαίω γιὰ σένα, κλαίω,
στὰ στερνά, σοῦ λέω,
θλίψη μὲ κεντᾷ,
μὰ ἔλα ἐδῶ κοντά.

Ἔλα νὰ σὲ σφίξω,
δάκρυα δυὸ νὰ ρίξω
μὲς στὴν ἀντρικὴ
χούφτα σου ἐκεῖ.
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Ὅ,τι ἄσχημο λάχεις
κι ὅπου ἂν πᾷς, νὰ τά ’χεις
τοῦ πατέρα τὰ
δάκρυα τὰ καυτά.

Θυμητάρια νά ’ναι
δυό, νὰ σοῦ θυμᾶνε,
ἄστρα δυὸ οὐρανοῦ,
στὰ βαθιὰ τοῦ νοῦ.

Τό ’να θυμητάρι,
νὰ σοῦ λέει, ἡ χάρη
τοῦ σπιτιοῦ θὰ ζεῖ,
θά ’ναι σου μαζί.

Νά ’ναι ἡ μνήμη ἡ ἄλλη,
ἡ δική μου ἀγκάλη,
νὰ σοῦ μαρτυρᾷ
πὼς σὲ καρτερᾷ.

Μὴν τὴ λησμονήσεις,
πίσω νὰ γυρίσεις,
θά ’ναι αὐτὴ ἀνοιχτή,
ὣς νὰ σὲ δεχτεῖ!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

ἀποσπερίτης, ὁ = ὁ ἀστερισμὸς τῆς ἀφροδίτης, τὸ ἐντυπω-
σιακότερο καὶ λαμπρότερο οὐράνιο σῶμα, μετὰ τὸν 
ἥλιο καὶ τὴ σελήνη, ποὺ προβάλλει πρῶτο, ὕστερ’ ἀπ’ 
τὸ βασίλεμα τοῦ ἥλιου, στὸ μέρος τῆς δύσης καὶ τότε 
ὀνομάζεται ἕσπερος, τὸ ἴδιο ἀστέρι ἀνατέλλει λαμπρὸ 
καὶ παραμένει τὴν αὐγὴ τελευταῖο καὶ τότε λέγεται αὐγε-
ρινός.

γκιώνης, ὁ = νυκτόβιο μικρὸ πουλί, μεγαλύτερο ἀπ’ τὴ 
σιταρήθρα, σταχτόφτερο, ἐπάνω στὸ κεφάλι του ἔχει 
ὁλόρθα 2 λοφία ἀπὸ φτερά, ἕνα δεξιὰ κι ἕνα ἀριστερά, 
τὸ ὄνομά του τὸ πῆρε ἀπὸ τὴ μονοσύλλαβη, λυπητερὴ 
φωνή του, ποὺ λέει: γκιών-γκιών.

ζύγι, τό = ζύγισμα βάρους, ἕνα ἀπὸ τὰ σταθμὰ τῆς πλά-
στιγγας.

ρονιά, ἡ = σταγόνα νεροῦ, δάκρυ.

Τὸ πολύστιχο αὐτὸ ποίημα ἀπαρτίζεται, ὅπως τὸ 
δηλώνει ὁ τίτλος του, ἀπὸ 7 φωνές, 7 ᾠδές, 7 ἑνό-
τητες. Θὰ δημοσιευθεῖ στὸ περιοδικό  Ὁ Κόσμος τῆς  
Ἑλληνίδος. Εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπ’ τὴν παραβολὴ τοῦ 
ἀσώτου τῆς  Ἁγίας Γραφῆς.  Ἐντάσσεται στὶς μπαλάντες 
ἢ παραλογές, ἔχει δηλαδὴ δραματικὰ λυρικὰ στοιχεῖα.

Ὁ στίχος τοῦ ποιήματος εἶναι τροχαϊκὸς ἑξασύλλα-
βος, ἔχει δηλαδὴ μιὰ συλλαβὴ τονισμένη καὶ μιὰ ἄτο-
νη. Σὲ κάθε τετράστιχη στροφή, οἱ 2 πρῶτοι στίχοι εἶναι 
ζευγαρωτοὶ ἑξασύλλαβοι, οἱ ἑπόμενοι 2, ζευγαρωτοὶ 
κι αὐτοί, εἶναι πεντασύλλαβοι. Οἱ 2 πρῶτοι ἔχουν τὴν 
ὁμοιοκαταληξία ἀπ’ τὸν τόνο καὶ μετά, εἶναι στίχοι 
μὲ οὐρά, παραξύτονοι, οἱ ἀκόλουθοι 2, οἱ κολοβοί, 
ὁμοιοκαταλητκοῦν στὴ συλλαβὴ τοῦ τόνου, ὀξύτονοι.

Τὸ ποίημα ὁ δημιουργὸς τὸ σύνθεσε ἐπίτηδες νὰ 
εἶναι ὁ 3ος καὶ ὁ 4ος στίχος κοφτός, κολοβός, γιὰ νὰ 
δημιουργηθεῖ μεταξύ τους πλούσια ὁμοηχία. Αὐτὸ 
ἀποτελεῖ τεχνητὸ προτέρημα, στολίδι τοῦ ποιήματος, 
σὲ σχέση μὲ τὴ μουσικότητά του.  Ἂν προσέξει ὁ ἀνα-
γνώστης, θὰ διαπιστώσει, σ’ ὅλο σχεδὸν τὸ ποίημα, 
ἐκτὸς ἀπὸ μερικὲς περιπτώσεις, τὴ μουσικότητα τῶν 
ὁμόηχων γραμμάτων πρὶν ἀπ’ τὸ τονισμένο ὁμοιο-
κατάληκτο φωνῆεν. Θὰ δεῖ πὼς ὁμοηχοῦν ἀπ’ τὸν 
τόνο καὶ πίσω, ποὺ ἀρχίζει ἡ λέξη ἢ οἱ προηγούμενες 
λέξεις, ἄλλοτε ἕνα, ὁπωσδήποτε ὅμως ἕνα, ἄλλοτε 2 
καὶ κάποτε 3 γράμματα. Λογαριάζεται πιὸ πλούσια 
ἡ ὁμοιοκαταληξία, ὅσο διαφορετικὲς εἶναι οἱ λέξεις 
μεταξύ τους, διαφορετικὲς ἐτυμολογικά, σημασιολο-
γικά, μορφολογικά.

Χωρὶς νὰ χαλάσει τὸ νόημα καὶ νὰ βλάψει τὴν 
ἔκφραση, ἐπιτυχὴς ὁμοιοκαταληξία εἶναι ὅταν ὁμοι-

οκαταληκτεῖ ρῆμα μὲ ἐπίθετο, ρῆμα μὲ σύνδεσμο, 
ρῆμα μὲ μόριο, σύνδεσμος μὲ οὐσιαστικό, σύνδεσμος 
μὲ ἐπίρρημα, οὐσιαστικὸ μὲ ἀντωνυμία, ἐπίρρημα μὲ 
ἐπίθετο.  Ἐπίσης, νὰ εἶναι ἡ μιὰ λέξη τῆς ὁμοιοκατα-
ληξίας μονομερής, ἐνῷ ἡ ἄλλη ν’ ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 
μέρη. Παράδειγμα:

Δὲ λὲς λόγια ἐνάρετα
κι ἀπὸ τὴ γλῶσσα πάρε τα

Ἡ μοίρα χτυπᾷ τους, 
τοὺς δίνει θανάτους. 

Ἀλλιῶς, ἂν ὁμοιοκαταληκτεῖ ρῆμα μὲ ρῆμα, ἐπίθε-
το μὲ ἐπίθετο, οὐσιαστικὸ μὲ οὐσιαστικό, ἡ ρίμα εἶναι 
ἠχητικὰ φτωχή.  Ἀναξιόλογο καὶ ἀνεπίτρεπτο εἶναι καὶ 
τὸ ριμάρισμα μὲ ὑποκοριστικὲς λέξεις ἢ μὲ κλητικὲς 
προσφωνήσεις.

Τὸ νὰ συνθέτει κανεὶς στίχους εἶναι τέχνη, ἀλλὰ 
ἡ συστηματικὴ μελέτη τους εἶναι ἔργο ἐπιστημονικό.

Τὰ ποιήματα, λοιπόν, μὲ τὴν πλούσια ὁμοηχία, 
εἶναι ποιήματα μὲ πραγματικὴ ἐσωτερικὴ ἀξία. Με-
λοποιημένο τοῦ τέτοιου εἴδους ποίημα, ποὺ εἶναι 
στιχουργημένο καὶ προικισμένο μὲ τὴν ἁρμονικὴ 
ἀλληλουχία τῶν φθόγγων, ἀκούγεται εὐφωνικό.

Παρατίθενται κάποιες στροφὲς μὲ πλούσια ὁμοι-
οκαταληξία, παρμένες στὴν τύχη ἀπ’ τὸ  Ἑφτάφωνο 
Τραγούδι τοῦ  Ἀσώτου: 

Εἶναι καταλύτης
ἡ φυγή, μαζί της
πιὰ δὲν εἶσ’ ἐσύ,
τώρα σὲ μισεῖ.

Τί τιμὴ μεγάλη,
ποὺ μ’ ἐσένα πάλι,
μ’ ἔνδυμα στιλπνό,

σήμερα δειπνῶ.

Εἶναι, σ’ ἄλλη χώρα,
σκοτεινὴ ἡ κάθ’ ὥρα,

δὲ χαράζει αὐγή,
φῶς δὲ λέει νὰ βγεῖ.*

*  Ὁ στίχος γίνεται γιὰ τ’ αὐτί, ὄχι γιὰ τὸ μάτι, γίνεται 
δηλαδὴ γιὰ τὸν ἦχο.

Γλωσσάρι

Λίγα ἐνημερωτικὰ λόγια τοῦ συγγραφέως 
γιὰ τὴν τεχνικὴ τοῦ ποιήματος
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Μὲ τὸν πρῶτο ἦχο τῆς καμπάνας, πρωινὸ 
Κυριακῆς, ὁ Γιῶργος, ὑποβασταζόμε-
νος ἀπὸ τὸν ἀδελφό του, ξεκινᾷ γιὰ τὴν 

ἐκκλησία.  Ὁ Γιῶργος, μετὰ ἀπὸ ἕνα ἀτύχημα σὲ 
ἡλικία 40 ἐτῶν, ἔχασε σχεδὸν πλήρως τὴν ὅρασή 
του. Εἶναι πλέον τυφλός. Μὲ κατάνυξη παρακο-
λουθεῖ καὶ σιγοψέλνει τὰ τροπάρια τοῦ  Ὄρθρου 
καὶ τὴ συνέχεια τῆς Θείας Λειτουργίας. 

Ὁ ἱερέας ἀρχίζει νὰ διαβάζει τὸ Εὐαγγέλιο, τῆς 
θεραπείας τοῦ τυφλοῦ στὴν  Ἰεριχώ.  Ὅταν φθάνει 
στὴ φράση τῆς ἱκεσίας τοῦ τυφλοῦ πρὸς τὸν  Ἰη-

σοῦ, «Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με», ἔνιωσε ἕνα σκίρτημα 
στὴν καρδιὰ καὶ συσπάσθηκε τὸ πρόσωπό του, 
καὶ ἀκόμα περισσότερο, ὅταν ἄκουσε τό «πολλῷ 
μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με».

Ἂν καὶ πολλὲς φορὲς εἶχε ἀκούσει τὴν περικοπὴ 
αὐτή, ἐκείνη τὴ στιγμὴ αἰσθάνθηκε ἔντονα μέσα του 
τὴν ἀνάγκη τοῦ τυφλοῦ, ποὺ ζητοῦσε κράζοντας νὰ 
τὸν θεραπεύσει ὁ  Ἰησοῦς καὶ νὰ ἀναβλέψει. Τώρα 
γνώριζε πολὺ καλὰ καὶ ὁ ἴδιος προσωπικὰ πόσο 
δύσκολο εἶναι νὰ εἶσαι τυλφός, καὶ καταλάβαινε 
πλήρως τὴν ἀγωνία καὶ τὴν προσμονὴ τοῦ τυφλοῦ 

«ἵνα ἀναβλέψῃ».
Τὸ ἀνάγνωσμα τελείωσε, καὶ ὁ Γιῶργος, μὲ 

ἀρκετὴ προσπάθεια, ἐπανῆλθε καὶ συγκεντρώθηκε 
στὴν προσευχὴ καὶ στὰ αἰτήματά του, ὄχι μόνο γιὰ 
τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη 
συγγενεῖς καὶ συνανθρώπους του. Βγαίνοντας ἀπὸ 
τὸν ναό, τὸ πρόσωπό του ἦταν πιὰ πολὺ πιὸ ἤρε-
μο, καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὴ δοκιμασία καὶ τὴν κραυγὴ 
τοῦ τυφλοῦ.

Ἀργὰ τὸ ἴδιο βράδυ ἀποσύρθηκε στὸ δωμάτιό 
του, καὶ κατὰ τὴν προσφιλῆ του συνήθεια (διάβαζε 

πάντα, πρὶν κοιμηθεῖ, ἕνα κείμενο, κατὰ προτίμηση 
ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου) ἄνοιξε τὴν Καινὴ 
Διαθήκη, ὄχι τυχαῖα ὅμως τώρα, στὸ Κατὰ Λουκᾶν, 
ιη΄ 35-43, καὶ διάβασε δύο φορές, μὲ τὸ σύστημα 
Μπράιγ γιὰ τοὺς τυφλοὺς πλέον, τὴν περικοπὴ γιὰ 
τὸν τυφλό.  Ἀμέσως μετά, ἔνιωσε ἔντονα τὴν ἀνά-
γκη τῆς περισυλλογῆς καὶ βυθίσθηκε στὶς σκέψεις 
του, κάνοντας μιὰ ἀναδρομὴ στὸ παρελθόν του.

Κατ’ ἀρχάς, εὐχαρίστησε τὸν Κύριο γιὰ τὰ 39 
χρόνια ποὺ εἶχε τὸ φῶς του καὶ ἔβλεπε τὰ δημι-
ουργήματά Του, τὰ θαυμάσια ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ 

Ἰησοῦ, Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με
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οὐρανῷ.  Ἐδῶ ὅμως εἶναι τὸ ἄξιον θαυμασμοῦ γιὰ 
τὸν Γιῶργο. Προσέξτε: Δοξάζει ξανὰ τὸν Παντοδύ-
ναμο, τώρα ποὺ εἶναι πιὰ τυφλός, διότι βρίσκεται σὲ 
μιὰ χριστιανικὴ οἰκογένεια, ποὺ τοῦ συμπαραστά-
θηκε καὶ ἁπάλυνε τὸ ἀτύχημά του, ὅπως ἄλλωστε 
πρέπει νὰ γίνεται σὲ κάθε οἰκογένεια.

Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅπως πιστεύει ὁ ἴδιος ὁ 
Γιῶργος καὶ τίποτα δὲν θεωρεῖ ὅτι εἶναι τυχαῖο, ἐπε-
νέβη, καὶ βρῆκε δουλειὰ στὸ τηλεφωνικὸ κέντρο 
μεγάλης ἐπιχείρησης. Αὐτὸ τὸν βοήθησε ποικιλο-
τρόπως, καὶ ἦταν πάλι μιὰ ἀφορμὴ νὰ δοξάζει τὸν 
Μεγαλοδύναμο, ποὺ ὅλα τὰ φροντίζει, ἀκόμη καὶ 
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.

Ὅλα τὰ προηγούμενα χρόνια του, λοιπόν, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴν εὐλογία νὰ βρίσκεται σὲ μιὰ χριστιανικὴ 
οἰκογένεια, ὁ Γιῶργος ἔμαθε ἀπὸ τοὺς γονεῖς του 
ἀπὸ μικρὸς νὰ διαβάζει πολύ, ὅλα τὰ χριστιανικὰ 
ἔντυπα καὶ τὰ κείμενα τῶν  Ἁγίων μας. 

Ξαφνικὰ στὴ σκέψη του, γιὰ πρώτη φορά, 
ἄστραψε κάτι πρωτόγνωρο, καὶ ἄρχισε νὰ κατα-
μετρᾷ τὶς δωρεὲς ποὺ τοῦ εἶχε χαρίσει ὁ Θεός, 
παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὸν τυφλὸ τῆς περικοπῆς.  
Ὅλα καλὰ γιὰ τὰ 39 χρόνια ποὺ εἶχε τὸ φῶς του, 
ἀλλὰ τώρα κάτι διαφορετικὸ ἄρχισε ν’ ἀνατέλλει 
στὸ μυαλό του. Πολλὲς σκέψεις μαζεμένες, ποὺ 
ζητοῦσαν διέξοδο. Τὶς ἔβαλε σὲ μιὰ τάξη καὶ ἄρχι-
σε, σχεδὸν φωναχτά, νὰ τὶς ἐκφωνεῖ, βλέποντας 
καθαρὰ πλέον ὅτι οἱ δωρεὲς τοῦ Θεοῦ δὲν σταμά-
τησαν μὲ τὸ ἀτύχημά του.

Πρῶτον, μποροῦσε νὰ δουλεύει.  Ἔπειτα, ὡς 
τυφλὸς πλέον, οἱ ἄλλες αἰσθήσεις του εἶχαν αὐξη-
θεῖ.  Ἔνιωθε πιὸ ἔντονα τώρα τὴ θαλπωρὴ καὶ τὴ 
ζεστασιὰ τοῦ ἥλιου, τὶς εὐωδιὲς τῆς φύσης καὶ 
πολλὰ ἄλλα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔνιωθε τόσο ἔντονα, 
ὅταν ἔβλεπε. Εὐχαριστιόταν περισσότερο τὸ οἰκο-
γενειακὸ τραπέζι, ποὺ τὸ τηροῦσαν εὐλαβικὰ οἱ 
γονεῖς του, καὶ ἔνιωθε σὰν ἰσότιμο μέλος, ποὺ δὲν 
ὑστεροῦσε σὲ τίποτα.

Μετὰ τὴν ἐργασία του, ἄκουγε στὸ ραδιόφωνο 
τὴν Πειραϊκὴ  Ἐκκλησία (ἐκπέμπει ὅλο τὸ 24ωρο), 
διάφορες κασέτες μὲ ὁμιλίες ἢ λόγια τῶν  Ἁγίων 
Πατέρων τῆς  Ἐκκλησίας μας.  Ἄκουγε ἀπὸ τὴν 
τηλεόραση ὁτιδήποτε ἐπίκαιρο, χριστιανικὸ ἢ πο-
λιτιστικό, ἀκόμη καὶ τὰ παιχνίδια τῆς ἀγαπημένης 
του ὁμάδας.

Τὰ καλοκαίρια τίποτα δὲν τὸν ἐμπόδιζε νὰ χαρεῖ 
τὴ δροσιὰ τῆς θάλασσας, μὲ τὴ συντροφιὰ πάντα τοῦ 
ἀδελφοῦ του, μὲ τὴν ἠρεμία, τὴν αὐτοσυγκέντρωση, 
τὸν παφλασμὸ τῶν κυμάτων στὰ γυμνά του πόδια, 
μὲ τὴ συντροφιὰ τοῦ ἀδελφοῦ του, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ἐπιδίωξη τῆς μοναξιᾶς, γιὰ νὰ δώσει δόξα τῷ Θεῷ.

Ἔνιωσε ξαφνικὰ τόση ἀνακούφιση, τόση εὐχα-
ρίστηση γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔβγαλε ἀπὸ μέσα του, 

καὶ ἡ ἀφορμὴ ἦταν ἡ δυνατὴ φωνὴ τοῦ τυφλοῦ, 
ποὺ ἔκραζε: «Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με».

Δὲν χρειαζόταν πλέον νὰ δεῖ, γιατὶ ἔβλεπε μὲ 
τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του ὅλα ὅσα κάποτε ἔβλεπε 
μὲ τὰ μάτια του, δηλαδὴ ὅλη τὴ Δημιουργία τοῦ  
Ὑψίστου.

Ἐμεῖς ὅμως βλέπουμε ἆραγε τὸ ἴδιο;  Ἐμεῖς ποὺ 
ἔχουμε ἀνοιχτὰ τὰ φυσικά μας μάτια, μήπως πα-
ραπονιόμαστε συνεχῶς γιὰ ἀσήμαντα πράγματα, 

μήπως μεμψιμοιροῦμε, μήπως μένουμε ἀνικανο-
ποίητοι καὶ ἀχόρταγοι, θέλοντας καὶ ἄλλα εὐεργε-
τήματα ἀκόμη, μήπως τελικὰ εἴμαστε ἀχάριστοι μὲ 
αὐτὰ ποὺ μᾶς χάρισε καὶ μᾶς χαρίζει ὁ Πανάγαθος; 

Ἂς παραδειγματισθοῦμε ἀπὸ τὶς σκέψεις τοῦ 
τυφλοῦ Γιώργου, κοιτάζοντας τὴ ζωή μας καὶ τὴ 
συμπεριφορά μας, ὄχι μόνο ἔναντι τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλὰ καὶ ἔναντι τῶν συνανθρώπων μας, ὥστε ν’ 
ἀνοίξουν καὶ τὰ δικά μας μάτια τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ 
βλέπουμε σωστὰ καὶ καθαρὰ καὶ νὰ εἴμαστε βέ-
βαιοι ὅτι θὰ ἔχουμε συμπαραστάτη καὶ ὁδηγὸ τὸν 
Παντοδύναμο.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ

K

K
Δὲν χρειαζόταν πλέον νὰ δεῖ, 
γιατὶ ἔβλεπε μὲ τὰ μάτια τῆς 

ψυχῆς του ὅλα ὅσα κάποτε ἔβλε-
πε μὲ τὰ μάτια του, δηλαδὴ ὅλη 

τὴ Δημιουργία τοῦ  Ὑψίστου.
Ἐμεῖς ὅμως βλέπουμε ἆραγε τὸ 
ἴδιο;  Ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε ἀνοιχτὰ 

τὰ φυσικά μας μάτια, μήπως 
παραπονιόμαστε συνεχῶς γιὰ 
ἀσήμαντα πράγματα, μήπως 

μεμψιμοιροῦμε, μήπως μένουμε 
ἀνικανοποίητοι καὶ ἀχόρταγοι, 

θέλοντας καὶ ἄλλα εὐεργετήμα-
τα ἀκόμη, μήπως τελικὰ εἴμαστε 
ἀχάριστοι μὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς χάρι-
σε καὶ μᾶς χαρίζει ὁ Πανάγαθος; 
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Ὁ Νέος Χρόνος ἀνέτειλε, 
ἀλλὰ μὲ σύννεφα καὶ 
δυσκολίες.  Ἐμεῖς ἂς 

ἀντιδράσουμε σ’ αὐτὲς τὶς ἀντι-
ξοότητες. Σ’ αὐτὸ θὰ μᾶς βοη-
θήσει ὁ ἴδιος ὁ ὀργανισμός μας, 
διότι διαθέτει ἕναν μηχανισμὸ 
ποὺ ἀντιδρᾷ καὶ ὠφελεῖται, εἶναι 
ὁ ἐσωτερικὸς γιατρὸς, καὶ εἶναι τὸ 
Γέλιο. Αὐτὸ εἶναι προνόμιο καὶ 
ἱκανότητα μόνον τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπ’ ὅλα τὰ θηλαστικά, ὅπως καὶ 
ὁ λόγος. Τὸ μωρὸ γελάει, πρὶν 
μάθει νὰ μιλάει!

Ὁ Καθηγητὴς Ψυχολογίας 
καὶ Νευροεπιστήμης στὸ Πα-
νεπιστήμιο τοῦ Μέριλαντ στὴ 
Βαλτιμόρη Ρόμπερτ Προβάιν 
ἀναφέρει ὅτι τὸ γέλιο συμβαίνει 
ἀσυνείδητα, δὲν ἀποφασίζουμε 
δηλαδὴ νὰ τὸ κάνουμε. Μπο-
ροῦμε ὅμως συνειδητὰ νὰ τὸ 
σταματήσουμε. Πολὺ λίγα εἶναι 
γνωστὰ γιὰ τοὺς εἰδικοὺς μηχα-
νισμοῦ τοῦ ἐγκεφάλου ποὺ εἶναι 
ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ γέλιο. Γνωρί-
ζουμε ὅμως ὅτι τὸ γέλιο προκα-
λεῖται ἀπὸ καλὲς αἰσθήσεις καὶ 
σκέψεις.  Ἐνεργοποιεῖ πολλὰ μέ-
ρη τοῦ σώματος.  Ὅταν γελᾶμε, 
ἀλλάζουμε τὴν ἔκφραση τοῦ 
προσώπου μας καὶ ἐμπλέκονται 
οἱ μῦες τῶν χεριῶν, τῶν ποδιῶν 
καὶ τοῦ κορμοῦ, ἐρεθίζονται δὲ 
καὶ οἱ δακρυϊκοὶ ἀδένες καὶ δα-
κρύζουν καὶ τὰ μάτια. Τροπο-
ποιεῖται ἡ ἀναπνοή, ἐρεθίζονται 
400 ἑκατομμύρια πνευμονικὲς 
κυψελίδες καὶ ἡ καρδιὰ χτυπᾷ 
πιὸ γρήγορα.

Τὸ γέλιο θεωρεῖται δῶρο θε-
ϊκὸ καί «φυσικὸ φάρμακο».   
Ἀπελευθερώνει τὸν γιατρὸ ποὺ 
ἔχουμε μέσα μας καὶ μᾶς δίνει 

νὰ καταλάβουμε ὅτι ὁ ὀργανι-
σμός μας διαθέτει τὰ δικά του 
παυσίπονα καὶ ἠρεμιστικὰ καὶ 
διαθέτει ἕνα πολύ «σοφό» σύ-
στημα πού, ἂν ἐνεργοποιθεῖ, 
θὰ ἔχουμε καταπληκτικὰ ἀπο-
τελέσματα γιὰ τὴν πρόκληση 
πολλῶν καταστάσεων.

Τὸ γέλιο μπορεῖ νὰ μᾶς χα-
λαρώσει, νὰ μᾶς ἁπαλύνει τὸ 
βάρος τῶν προβλημάτων μας. 
Συγκεκριμένα:

1) Τὸ γέλιο ἔχει παυσίπονη 
δράση, διότι αὐξάνει τὰ ἐπίπεδα 
τῶν ἐνδορφινῶν, ὁρμονῶν φυ-
σικῶν ἀναλγητικῶν τοῦ ὀργανι-
σμοῦ μας. Τὸ στιγμαῖο μάλιστα 
γέλιο μπορεῖ νὰ δράσει κατευνα-
στικὰ στὸν πόνο, διότι χρησιμο-
ποιεῖ τὰ ἴδια νευρωνικὰ κυκλώ-
ματα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ 
τὴ μεταφορὰ τοῦ ἐρεθίσματος 
τοῦ πόνου στὸν ἐγκέφαλο. Κι 
αὐτὴ ἡ στιγμιαία «παρεμβολή» 
λειτουργεῖ ὡς «ἀναλγητικό».

2) Τονώνει τὸ  Ἀναπνευστικὸ 
Σύστημα, διότι «βαθαίνει» τὴν 
ἀναπνοή, φέρνει περισσότερο 
ὀξυγόνο στοὺς μῦς, καὶ ὁ ἀέ-
ρας κινεῖται μὲ μεγάλη ταχύτητα 
στοὺς πνεύμονες.

3) Κινεῖ τὸ διάφραγμα, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ γίνεται ἕνα 
μασὰζ σὲ ὅλα τὰ σπλάγχνα τῆς 
κοιλίας, νὰ λειτουργεῖ καλύτε-
ρα τὸ Πεπτικὸ Σύστημα καὶ νὰ 
μειώνονται τὰ συμπτώματα τῆς 
δυσπεψίας κ.ἄ.

4) Βοηθάει πολὺ στὴν κυ-
κλοφορία τοῦ αἵματος, καὶ ἡ 
καρδιακὴ λειτουργία εἶναι κα-
λύτερη.

5) Καταπολεμᾷ τὸ στρές, 
ἐκκρίνοντας ἐνδορφίνες (ὁρμό-
νες τῆς χαρᾶς) καὶ μειώνοντας 
τὴν ἔκκριση τῆς ἀδρεναλίνης καὶ 
κορτιζόνης (ὁρμόνες τοῦ στρές).

6) Βοηθάει στὴ γρήγορη 
ἀνάρρωση καὶ ἐπούλωση τῶν 
πληγῶν. Γι’ αὐτὸ σὲ πολλὰ Νο-
σοκομεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ δια-
θέτουν «αἴθουσες γέλιου», γιὰ 
νὰ βοηθοῦνται οἱ ἀσθενεῖς.  Ἐπὶ 
πλέον, ὑπάρχουν σὲ πολλὲς 
χῶρες καὶ λέσχες γέλιου (Club 
de Rire), πάνω ἀπὸ 1.800 ἀπὸ 
τὴ Φινλανδία ὣς τὶς Φιλιππίνες, 
ὅπου οἱ ἄνθρωποι πηγαίνουν 
καὶ κάνουν γελωτοθεραπεία.

7)  Ἐπιτυγχάνει καλύτερη 
ὀξυγόνωση τῶν μυῶν τοῦ προ-
σώπου, γι’ αὐτὸ λένε: «Καρδίας 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τὸ γέλιο, ὁ γιατρὸς τοῦ 
ἑαυτοῦ μας

K

K
Ὁ Νέος Χρόνος ἀνέτειλε, ἀλλὰ μὲ σύννεφα 
καὶ δυσκολίες.  Ἐμεῖς ἂς ἀντιδράσουμε σ’ 

αὐτὲς τὶς ἀντιξοότητες. Σ’ αὐτὸ θὰ μᾶς βοηθή-
σει ὁ ἴδιος ὁ ὀργανισμός μας, διότι διαθέτει 
ἕναν μηχανισμὸ ποὺ ἀντιδρᾷ καὶ ὠφελεῖται, 

εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς γιατρὸς, καὶ εἶναι τὸ Γέλιο.
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εὐφραινομένης τὸ πρόσωπον 
θάλλει». 

8)  Ἐνισχύει τὴ μάθηση.  
Ἐρευνητὲς παρετήρησαν ὅτι τὸ 
χιοῦμορ βοηθάει τὰ μικρὰ παι-
διὰ νὰ μαθαίνουν πιὸ εὔκολα 
νέα πράγματα.  Ὁ λόγος γιὰ τὸν 
ὁποῖο τὸ γέλιο ἐνισχύει τὴ μά-
θηση δὲν εἶναι γνωστός.

9) Καίει θερμίδες, λένε οἱ 
εἰδικοὶ καὶ ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ 
δυνατὸ καὶ ἀνεξέλεγκτο γέλιο 
μπορεῖ νά «κάψει» καὶ 120 θερ-
μίδες τὴν ὥρα, διότι ἐνεργοποιεῖ 
μιὰ ὁμάδα ὁρισμένων μυῶν.

10) Κάνει τοὺς ἀνθρώπους 
πιὸ ἀνοιχτούς, πιὸ εὐχάριστους. 
Βρετανοὶ ἐρευνητὲς κατέληξαν 
ὕστερα ἀπὸ σχετικὰ πειράματα 
ὅτι, ἂν θέλετε κάποιος ν’ ἀνοιχτεῖ 
ἀπέναντί σας, καλὸ εἶναι νὰ τὸν 
κάνετε νὰ γελάσει.

Ἀλλὰ ὁ σύγχρονος ἄνθρω-
πος δὲν γελάει περισσότερο 
ἀπὸ πέντε λεπτὰ τὴν ἡμέρα, καὶ 
μερικὲς φορὲς καὶ καθόλου.  
Ἀντιθέτως, τὰ παιδιὰ γελοῦν πε-
ρισσότερο, ἴσως ἐπειδὴ τὸ γέλιο 
συνδέεται μὲ τὸ παιχνίδι.

Μέρα ποὺ δὲν γελάσαμε θε-
ωρεῖται χαμένη ἡμέρα, κι ὅμως 
«τὸ γέλιο μακραίνει τὴ ζωή».

Πῶς θὰ διατηρήσουμε ἑπο-

μένως τὴ χαρὰ στὴ ζωή μας, 
ἀφοῦ αὐτὴ ἔχει τόσες εὐεργε-
τικὲς ἐπιδράσεις στὸν ὀργανισμό 
μας; 

Ἡ χαρὰ εἶναι καρπὸς τοῦ  
Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἐμεῖς 
εἴμαστε εὐεργετημένοι, διότι 
εἴμαστε συνδεδεμένοι μὲ τὸν 
Θεὸ Πατέρα καὶ ζοῦμε τὴν πα-
ρουσία Του καὶ ἔχουμε τὴ χαρὰ 

καὶ τὴν ἐλπίδα «ὡς ἄγκυραν τῆς 
ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν», 
καὶ ἂν τὸ κατορθώσουμε, ὥστε 
καμμία δύσκολη περίσταση νὰ 
μὴ μπορεῖ νὰ μᾶς τὴν ἀφαιρέσει, 
τότε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θὰ εἶναι ὁ 
μόνος ποὺ μπορεῖ νά «πληρώσῃ 
ἡμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης...» 
(Ρωμ., ιε΄ 13).  Ἐλπίζουμε στὸν 
Θεό, καὶ Αὐτὸς μᾶς χορηγεῖ τὴν 
ἐλπίδα καὶ ἐμπνέει στὴν καρδιά 
μας τὴ σιγουριὰ καὶ μᾶς στηρί-
ζει. Κι ὅποιος στηρίζει τὶς ἐλπίδες 
του στὸν Θεὸ δέν «καταισχύνε-
ται» καὶ δὲν διαψεύδεται.

Ἔχοντας τὴν ἐλπίδα μας στὸν 
ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸν καὶ Λό-
γον τοῦ Θεοῦ, ποὺ γεννήθηκε 
γιὰ μᾶς στὴ Βηθλεὲμ καὶ εἶναι ἡ 
ἐλπίδα τοῦ κόσμου καὶ ἡ χαρά, 
θὰ μποροῦμε νὰ διατηροῦμε κι 
ἐμεῖς τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἐλπίδα. Καὶ 
τότε θὰ μποροῦμε «νὰ γελᾶμε μὲ 
τὴν καρδιά μας, γιὰ τὴν καρδιά 
μας», ὅπως λέει ἕνας σύγχρονος 
στοχαστής.

Εἴθε τὸ Νέον  Ἔτος νὰ εἶναι 
πιὸ χαρούμενο!

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Πῶς θὰ διατηρήσουμε ἑπομένως τὴ χαρὰ στὴ 

ζωή μας, ἀφοῦ αὐτὴ ἔχει τόσες εὐεργετικὲς 
ἐπιδράσεις στὸν ὀργανισμό μας; 

Ἡ χαρὰ εἶναι καρπὸς τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, 
καὶ ἐμεῖς εἴμαστε εὐεργετημένοι, διότι εἴμαστε 
συνδεδεμένοι μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ ζοῦμε 

τὴν παρουσία Του καὶ ἔχουμε τὴ χαρὰ καὶ τὴν 
ἐλπίδα «ὡς ἄγκυραν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ 
βεβαίαν», καὶ ἂν τὸ κατορθώσουμε, ὥστε καμ-
μία δύσκολη περίσταση νὰ μὴ μπορεῖ νὰ μᾶς 
τὴν ἀφαιρέσει, τότε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θὰ εἶναι 
ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νά «πληρώσῃ ἡμᾶς πάσης 

χαρᾶς καὶ εἰρήνης...» 
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Στὶς 6  Ἰανουαρίου 1828, ὁ πρῶτος Κυβερνή-
της τῆς  Ἑλλάδας, ὁ  Ἰωάννης Καποδίστρι-
ας, ἀποβιβάζεται στὸ Ναύπλιο.  Ἕνας λαὸς 

βασανισμένος, ἕνα ὁλόκληρο ἔθνος, ὁμόψυχα 
σκιρτώντας πάνω σὲ ἔδαφος ποτισμένο μὲ αἵματα 
καὶ δάκρυα, τὸν ὑποδέχεται τούτη τὴν ὥρα ὡς 
λυτρωτή. Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα τῶν  Ἑλλήνων νὰ 
τοὺς σώσει ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ δεινὰ καὶ νὰ τοὺς 
ἀπελευθερώσει ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ ἐχθρό.

Ἡ  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση, ἀπὸ τὸ 1821 καὶ με-

τά, μετὰ ἀπὸ ἀγῶνες ἑπτὰ χρόνων ἐναντίον Τούρ-
κων, Αἰγυπτίων καὶ Βερβέρων, κι ἀφοῦ ἀντιμετώ-
πισε, ἰδίως τὰ πρῶτα χρόνια, τὴν ἐχθρότητα τῶν 
Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων, φαίνεται κατὰ τὰ μέσα 
τοῦ 1827 νὰ ψυχορραγεῖ. Τὸ Μεσολόγγι ἔπεσε. 
Μετὰ τὴν καταστροφὴ στὸ Φάληρο διαλύθηκε 
τὸ στρατόπεδο τῶν  Ἀθηνῶν, ἡ  Ἀκρόπολη παρα-
δόθηκε, καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἔφεραν νέες ἐνισχύσεις.  

Ἀλλὰ καὶ ἡ χώρα εἶναι νεκρωμένη οἰκονομικά. 
Κατεστραμμένες οἱ πόλεις, ἐρημωμένη ἡ ὕπαιθρος. 
Τὸ ἕνα τρίτο τοῦ πληθυσμοῦ ἔχει ἐξοντωθεῖ. Χιλιά-
δες οἱ πρόσφυγες συρρέουν ἐξουθενωμένοι στὸ 
Ναύπλιο, τὴν Αἴγινα, τὸν Πόρο καὶ τὶς ἄλλες ἐλεύ-
θερες περιοχές. Στρατὸς καὶ στόλος σὲ διάλυση. 
Λῃστεία στὴν ὕπαιθρο, πειρατεία στὶς ἑλληνικὲς 
θάλασσες. Κινδυνεύουν νὰ διαλυθοῦν τὰ στρα-
τόπεδα καὶ τὰ φρούρια νὰ ἐγκαταλειφθοῦν ἀπὸ 
τὴν ἔλλειψη ἐφοδίων. Δικαστήρια δὲν ὑπάρχουν. 
Σχολεῖα δὲν λειτουργοῦν... «Πλοῖον ἐγκαταλε-
λειμμένον εἰς τὴν διάκρισιν τῶν ἀνέμων ἐφαίνετο 
ἡ  Ἑλλάς» (Σπ. Τρικούπης).  Ἀλλὰ καὶ μέσα στὶς 
ἐμφύλιες διαμάχες καὶ τὶς πολιτικὲς ἀντιθέσεις, 
ποιὸς ἦταν ἄξιος στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ 
τοῦ ἐμπιστευθεῖ τὴ σωτηρία του;

Δὲν ὑπῆρχε σωτηρία. Μία μόνο ἦταν ἡ λύση.  
Ὁ κόμης  Ἰωάννης Καποδίστριας. Αὐτὸν ἐξέλεξε ἡ  
Ἐθνικὴ Συνέλευση τῆς Τροιζήνας στὶς 2  Ἀπριλίου 
1827 ὡς Κυβερνήτη τῆς  Ἑλλάδας γιὰ μία ἑπταετία.  
Ἦταν «ὁ κατὰ πρᾶξιν καὶ θεωρίαν πολιτικὸς  Ἕλλην», 
ποὺ κατεῖχε «τὴν ὑψηλὴν ἐπιστήμην τοῦ κυβερνᾶν 
τὴν πολιτείαν καὶ φέρειν πρὸς εὐδαιμονίαν τὰ ἔθνη». 
Καὶ διέθετε «πολλὴν πεῖραν καὶ πολλὰ φῶτα, τὰ 
ὁποῖα ὁ βάρβαρος  Ὀθωμανὸς δὲν ἐπέτρεψε ποτὲ 
εἰς τοὺς  Ἕλληνας», σύμφωνα μὲ τὴ διατύπωση τοῦ 
κειμένου τῆς ἱστορικῆς  Ἀπόφασης γιὰ τὴν ἐκλογή 
του.  Ἦταν ὅμως ὁ Καποδίστριας καὶ ὁ κορυφαῖος 
Εὐρωπαῖος πολιτικός, ποὺ μόνο μὲ τὸ ὄνομά του 
καὶ τὸ κῦρός του ἐνέπνεε στὰ Εὐρωπαϊκὰ κράτη 
ἐμπιστοσύνη, ὥστε νὰ στρέψουν τὸ ἐνδιαφέρον 
τους γιὰ τὴ διάσωση τῆς ἑλληνικῆς ὑπόθεσης.

Ἕλληνας, ὁ  Ἰωάννης Καποδίστριας, εὐγενὴς 
στὴν καταγωγή, γεννήθηκε στὴν Κέρκυρα τὸ 1776. 
Μεγάλωσε στὴν πατρίδα του, ἔμαθε τὰ πρῶτα 
γράμματα μὲ ἐπιμελημένη χριστιανικὴ ἀγωγή, 
καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πάδοβας στὴν  Ἰταλία 
σπούδασε φιλοσοφία, φιλολογία καὶ ἰατρική.  Ἐκεῖ 
γνώρισε τὴ ζωὴ καὶ τὰ προβλήματα τῆς Εὐρώπης, 
ἀλλὰ ἄσκησε στὴν Κέρκυρα τὸ λειτούργημα τοῦ 
χειρουργοῦ ἰατροῦ μὲ φιλανθρωπία καὶ ἀφιλο-
κέρδεια.  Ἡ κλίση του ὅμως, ὁ πατριωτισμός του, 
ἡ οἰκογενειακή του παράδοση καὶ τὰ ἱστορικὰ 
γεγονότα τὸν ὠθοῦσαν στὴν πολιτική.  Ἔτσι, μὲ 

Ἄφιξη τοῦ  Ἰωάννη Καποδίστρια,  
πρώτου Κυβερνήτη, στὴν  Ἑλλάδα 

(6  Ἰανουαρίου 1828)

34

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ια
ν

ο
υα

ρι
ο

ς
 -

φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

ς
  

2
0

1
8

 -
 6

2
5



K

K
Στὶς 6  Ἰανουαρίου 1828, ὁ πρῶτος 
Κυβερνήτης τῆς  Ἑλλάδας, ὁ  Ἰω-

άννης Καποδίστριας, ἀποβιβάζεται 
στὸ Ναύπλιο.  Ἕνας λαὸς βασανι-

σμένος, ἕνα ὁλόκληρο ἔθνος, ὁμό-
ψυχα σκιρτώντας πάνω σὲ ἔδαφος 
ποτισμένο μὲ αἵματα καὶ δάκρυα, 
τὸν ὑποδέχεται τούτη τὴν ὥρα ὡς 
λυτρωτή. Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα τῶν  

Ἑλλήνων νὰ τοὺς σώσει ἀπὸ τὰ 
ἐσωτερικὰ δεινὰ καὶ νὰ τοὺς ἀπελευ-
θερώσει ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ ἐχθρό.

νεανικὸ παλμὸ καὶ ἀνδρικὴ σύνεση διέπρεψε 
στὴν κυβέρνηση τῆς  Ἑπτανησιακῆς Δημοκρατίας 
(ὑπὸ ρωσο-οθωμανικὴ παρουσία, 1801-1807) ὡς 
ὑπουργὸς καί, ἀναπτύσσοντας τὶς σπάνιες πολιτι-
κές του ἱκανότητες, τὶς πνευματικὲς καὶ ἠθικές του 
ἀρετές, ἀπέκτησε σπάνια φήμη.

Κι ὅταν ἔπαυσε νὰ ὑπάρχει ἡ  Ἑπτανησιακὴ 
Δημοκρατία, ὁ Αὐτοκράτορας τῆς Ρωσίας  Ἀλέ-
ξανδρος, ἔχοντας ὑπόψη τὰ ἐξαιρετικὰ προσόντα 
του, τὸν προσκάλεσε στὴν Πετρούπολη (1809) 
νὰ ἀναλάβει ὑπηρεσία στὸ  Ὑπουργεῖο τῶν  Ἐξω-
τερικῶν τῆς Ρωσίας ὡς ἰδιαίτερος βοηθός του καὶ 
σύμβουλος. Οἱ συνεχεῖς ὅμως ἐπιτυχίες του σὲ 
διπλωματικὲς ἀποστολὲς στὴν Εὐρώπη γιὰ τὴν 
ἐπίλυση πολιτικῶν προβλημάτων, κοινωνικῶν, 
στρατιωτικῶν κτλ. ἔπεισαν τὸν Αὐτοκράτορα νὰ 
διορίσει τὸν  Ἕλληνα Καποδίστρια, ἡλικίας τότε 
39 ἐτῶν,  Ὑπουργὸ  Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας.  Ἀπὸ 
τὴν κορυφαία αὐτὴ θέση, ἐπὶ μία ἑπταετία, ὡς ἰδι-
οφυὴς διπλωμάτης μὲ σπάνια διορατικότητα, ὁ 
Καποδίστριας ἦταν ἐμπνευστὴς καὶ χειριστὴς τῆς 
ρωσικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Καὶ ἀγωνίσθηκε γιὰ 
τὴν προστασία τῶν καταπιεζόμενων λαῶν, παλεύ-
οντας πρὸς τὴν ἀκραία πολιτικὴ τοῦ Μέττερνιχ καὶ 
τῆς « Ἱερᾶς Συμμαχίας», ποὺ κατέπνιγαν κάθε ἐπα-
ναστατικὴ κίνηση. Δὲν ἔπαυσε ὅμως οὔτε στιγμὴ 
νὰ εἶναι  Ἕλληνας.  Ἦταν ἡ ἄγρυπνη συνείδηση 
τοῦ  Ἔθνους, «μὲ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν» πρὸς 
τὸν  Ἀγῶνα καὶ τὴν  Ἑλλάδα.  Ἡ φωνή του ἔφερνε 
διαρκῶς τό « Ἑλληνικὸ ζήτημα» στὴν ἐπικαιρότητα 
καὶ στὴν ἀντίληψη τῶν Μεγάλων Δυνάμεων.

Κατὰ τὰ ἔτη 1814-1822, περίοδο προπαρα-
σκευῆς τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπανάστασης, εἶχε συμβά-
λει μὲ ἄκρα μυστικότητα στὴν ἵδρυση, εὐδοκίμηση 
καὶ στερέωση τῆς Φιλικῆς  Ἑταιρείας.  Ἐπικοινω-
νοῦσε μὲ τοὺς Σουλιῶτες, τοὺς ἀρματολοὺς καὶ 
τοὺς ὁπλαρχηγούς.  Ἡ παρουσία του στὸ  Ὑπουρ-
γεῖο  Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας γέμιζε μὲ αὐτοπεποί-
θηση τὶς καρδιὲς τῶν  Ἑλλήνων, δίνοντας ἐλπίδες 
πὼς μιά «κραταιὰ δύναμις» στηρίζει τὸν  Ἀγῶνά 
τους.  Ὡς ὑπεύθυνος πολιτικός, ποὺ γνώριζε τὶς 
δυσμενεῖς διεθνεῖς συνθῆκες καὶ τὶς λιγοστὲς δυνά-
μεις τοῦ  Ἔθνους γιὰ ἐξέγερση, συνιστοῦσε στοὺς  
Ἕλληνες ἀγωνιστὲς σύνεση καὶ ἀναμονή, μέχρι 
νὰ φθάσει ἡ ὥρα τῆς  Ἱστορίας γιὰ τὴν πολιτικὴ  
Ἀνάσταση τῆς  Ἑλλάδας. Καὶ ἀρνήθηκε, παρὰ τὶς 
ἐκκλήσεις, νὰ κατεβεῖ στὶς ἐπαναστατημένες περι-
οχές, γιατὶ ἔκρινε πὼς ἔπρεπε νὰ παραμείνει κοντὰ 
στὸν Ρῶσο Αὐτοκράτορα, γιὰ νὰ βοηθήσει ἢ νὰ 
σώσει τὸ  Ἔθνος ἐν ὥρᾳ κινδύνου.

Πράγματι, κατόρθωσε μὲ τὴ διπλωματική του 
εὐστροφία τὴν κρίσιμη στιγμή, στὸ Συνέδριο τοῦ 
Λάυμπαχ (1821), νὰ ἐξουδετερώσει τοὺς ἑλιγ-

μοὺς τοῦ Μέττερνιχ.  Ἔτσι, ὁ Τσάρος καὶ οἱ ἄλλες 
Εὐρωπαϊκὲς Δυνάμεις υἱοθέτησαν οὐδέτερη θέση 
ἀπέναντι στὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση καὶ δὲν χρη-
σιμοποιήθηκε ἐναντίον της στρατιωτικὴ ἐπέμβαση, 
ὅταν ἄλλα κινήματα εἶχαν καταδικασθεῖ.  Ἔργο 
τοῦ Καποδίστρια ἦταν τὰ ἔντονα διαβήματα τῆς 
Ρωσίας πρὸς τὸν Σουλτᾶνο ὑπὲρ τῶν διωκομένων  

Ἑλλήνων, ὅταν ἀκούστηκε ἡ συγκλονιστικὴ εἴδηση 
τοῦ ἀπαγχονισμοῦ τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ 
Ε΄. Κι ὅσο οἱ Τοῦρκοι εἶχαν δώσει στὶς βεβηλώσεις 
καὶ σφαγὲς μορφὴ πολέμου τοῦ  Ἰσλὰμ ἐναντίον 
τῶν Χριστιανῶν, τόσο ὁ Καποδίστριας ὑποκινοῦσε 
τὸν Τσάρο γιὰ ἀνάληψη πιὸ δυναμικῆς πολιτικῆς 
ἔναντι τῆς Τουρκίας.  Ἐπίτευγμα τοῦ Καποδίστρια 
ἦταν καὶ τὸ τελεσίγραφο τοῦ Τσάρου τῆς 6ης  Ἰου-
λίου 1821 πρὸς τὴν Τουρκία, μὲ τὸ ὁποῖο ἐμπο-
δίστηκε ὁ Σουλτᾶνος νὰ στείλει στρατιὲς ποὺ εἶχε 
στὰ Βαλκάνια, γιὰ νὰ καταπνίξει τὸ ἐπαναστατικὸ 
κίνημα στὴν Πελοπόννησο. Καὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ 
παρακολουθήσει τὴν ἀφανῆ του δράση –μέσα 
στὴ μυστικότητα τῆς διπλωματίας– ἀπὸ τότε πού, 
διαφωνώντας μὲ τὸν Τσάρο ἀκριβῶς γιὰ τό « 
Ἑλληνικὸ ζήτημα», ἔφυγε γιὰ τὴν  Ἑλβετία, ὣς τὴν 
ὥρα ποὺ τὸν κάλεσε ἡ πατρίδα, γιὰ νὰ ἀναλάβει 
Κυβερνήτης; 

Τὸ  Ἔγγραφο τῆς  Ἐθνοσυνέλευσης, ὑπογεγραμ-
μένο ἀπὸ ὅλους τοὺς πληρεξουσίους τοῦ  Ἔθνους, 
τὸ ἔλαβε στὴν Πετρούπολη, ὅταν πῆγε στὸν νέο 
Αὐτοκράτορα Νικόλαο καὶ ἔνθερμα τοῦ ζητοῦσε 
νὰ συνηγορήσει γιὰ τὴν  Ἑλλάδα. Καὶ ἀποδέχθηκε 
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ὡς προσταγὴ τῆς  Ἑλλάδας τὴν κλήση τοῦ  Ἔθνους 
του. Γνώριζε πόσο δυσχερὲς ἔργο ἀναλάμβανε. 
Εἶχε συνείδηση ὅτι ἀνέβαινε Γολγοθᾶ, ἀλλά «καὶ 
περιουσίαν καὶ ἀνάπαυσιν καὶ ζωὴν ἐθυσίαζεν μὲ 
μόνην ἀντιμισθίαν τὴν σωτηρίαν τῆς πατρίδος του». 

Ποιὸς τὸ ἤξερε ὅτι ἐκεῖνος ὀργάνωσε τόσα χρόνια 
τὸν Φιλελληνισμὸ στὴν Εὐρώπη, μέσῳ τοῦ φίλου 
του  Ἑλβετοῦ  Ἐυνάρδου, καὶ τώρα ἐργαζόταν πυ-
ρετωδῶς γιὰ τὴν ἀναθέρμανσή του; Συντόνισε 
πολλαπλὲς ἐνέργειες συμπαράστασης τῶν ξένων 
ὑπὲρ τῆς  Ἑλλάδας, ἐξασφάλισε μὲ ἐράνους τὴ 
φοίτηση  Ἑλληνοπαίδων τοῦ ἐξωτερικοῦ στὰ σχο-
λεῖα, πέτυχε ἀποστολὲς χρημάτων στὴν  Ἑλλάδα 
γιὰ τοὺς ἀπόρους καὶ ἐφοδίων γιὰ τὰ στρατεύ-
ματα. Κινητοποίησε τοὺς ὁμοεθνεῖς, κάλεσε σὲ 
συναγερμὸ τοὺς πλούσιους ἐμπόρους τῶν ἑλλη-
νικῶν παροικιῶν, ἐξασφάλισε, ταξιδεύοντας στὶς 
εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, τὴ συγκατάθεση τῶν 
Μεγάλων Δυνάμεων γιὰ οἰκονομικὴ βοήθεια καὶ 
πολιτικὴ στήριξη, καὶ ἔρχεται μὲ ἐμπιστοσύνη στὴ 
Θεία Πρόνοια: « Ἔχω τὴν συνείδησιν τῶν χρεῶν 
μου, καὶ κραταιὰν θέλησιν νὰ τὰ ἐκπληρώσω, καὶ 
ἐλπίδα ὅτι ὁ Κύριος, κατὰ τὴν δικαιοσύνην Του καὶ 
τὸ ἔλεός Του, καὶ οἱ μεγάλοι τῆς γῆς διὰ τῆς χρι-

στιανικῆς αὐτῶν φιλανθρωπίας, δὲν θέλουσι μὲ 
ἐγκαταλείψῃ», γράφει σὲ ἐπιστολὴ στὸν φίλο του 
βαρῶνο Στάιν.

Ἔρχεται λοιπὸν ὁ Καποδίστριας στὴν  Ἑλλά-
δα μὲ τὶς εὐχὲς τῆς φιλελληνικῆς Εὐρώπης. Στὶς 
6  Ἰανουαρίου 1828 καταφθάνει στὸ Ναύπλιο μὲ 
τὸ ἀγγλικὸ δίκροτο «Οὐώρσπάιτ». Δύο φρεγάτες 
τὸ συνοδεύουν, ἡ γαλλική « Ἥρα» καὶ ἡ ρωσική  
« Ἑλένη». Μὲ παραλήρημα χαρᾶς τὸν ὑποδέχεται 
ὁ λαὸς ὡς λυτρωτή. Οἱ φρούραρχοι Παλαμηδίου 
καὶ  Ἀκροναυπλίας σταματοῦν τὶς μεταξύ τους δια-
μάχες, δηλώνουν ὑποταγὴ στὸν μεγάλο  Ἕλληνα, 
καὶ οἱ καρδιὲς εἰρηνεύουν. Λαὸς καί «ἱεροφορῶν» 
κλῆρος τὸν συνοδεύουν μὲ δοξολογίες ὣς τὴ 
μητρόπολη. Τὸν περιμένουν ὅμως στὴν Αἴγινα 
ἡ Βουλή, ἡ  Ἀντικυβερνητικὴ  Ἐπιτροπὴ καὶ οἱ 
λοιπὲς ἀρχές.  Ἐκεῖ καταπλέει τό «Οὐώρσπάιτ» μὲ 
τὴ συνοδεία τῶν πολεμικῶν στὶς 11  Ἰανουαρίου 
1828.  Ἀποθεωτικὴ ἡ ὑποδοχή!

Γιὰ πρώτη φορὰ στὰ πολεμικὰ τῶν Εὐρωπα-
ϊκῶν Δυνάμεων ἀνυψώνεται ἡ  Ἑλληνικὴ Σημαία 
καὶ χαιρετίζεται μὲ κανονιοβολισμούς. Οἱ  Ἕλληνες 
ὑποδέχονται τὸν Κυβερνήτη τους! «Σὰν θέαμα, 
ὅταν ἔφθασα ἐδῶ εἰς τὴν Αἴγινα, δὲν εἶδά τι παρό-
μοιο ποτέ...», ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ Καποδίστριας καὶ μᾶς 
τὰ διέσωσε ὁ Τερτσέτης. «Ζήτω ὁ Κυβερνήτης, ὁ 
σωτήρας μας, ὁ ἐλευθερωτής μας! ἐφώναζαν γυ-
ναῖκες ἀναμαλλιάρες, ἄνδρες μὲ λαβωματιὲς πολέ-
μου, ὀρφανὰ γδυτά.  Ἡ γῆ ἐβρέχετο ἀπὸ δάκρυα· 
ἐβρέχετο ἡ μυρτιὰ καὶ ἡ δάφνη τοῦ στολισμένου 
δρόμου ἀπὸ τὸ γιαλὸ εἰς τὴν  Ἐκκλησία· ἀνατρίχιαζα, 
μοῦ ἔτρεμαν τὰ γόνατα, ἡ φωνὴ τοῦ λαοῦ ἔσχισε 
τὴν καρδιά μου...». «Ψάλλοντες καὶ ἀγαλλόμενοι», 
γράφει ὁ Σπ. Τρικούπης, «τὸν ἔφερον εἰς τὸ δαφ-
νοστεφανωθὲν προαύλιον τῆς μητροπόλεως, ὅπου 
προσήκουσαι εὐχαὶ πρὸς τὸν Θεὸν ἀνεγνώσθησαν».

Τὴν ἴδια στιγμή, ὁ Κυβερνήτης ἀναλαμβάνει 
τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν του καὶ ἀναλώνεται κάθε 
λεπτὸ γιὰ τὴν ὑλικὴ καὶ ἠθικὴ ἀνασυγκρότηση 
τῆς ἐθνικῆς ζωῆς.  Ἡ δημιουργία Κράτους καὶ ἡ 
συνέχιση τοῦ  Ἀγῶνα εἶναι οἱ κύριοι σκοποί, στοὺς 
ὁποίους περιέχονται ὅλα τὰ ἐπιμέρους προβλή-
ματα. Εἶναι δεινὴ ἡ κατάσταση, ἀλλὰ ἐξαιρετικὰ 
τὰ προσωπικὰ ἐφόδια τοῦ Κυβερνήτη. Τὸ ἠθικὸ 
ἀνάστημα, τὸ γενναῖο ἦθος, τὸ τεράστιο κῦρος στὸ 
ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, ἡ μεγάλη πεῖρα, οἱ 
ὑπέροχες ἱκανότητες, ἡ αὐταπάρνηση, ἡ καταπλη-
κτικὴ ἐργατικότητα καὶ ἡ βαθιὰ πίστη του στὸ ἔργο 
ποὺ ἀναλάμβανε.  Ἀλλὰ καὶ οἱ ἠθικὲς δυνάμεις τοῦ 
λαοῦ, παρὰ τὶς δυστυχίες, παραμένουν ἄφθαρτες.  
Ἔτσι, ἐπιβάλλοντας Κυβέρνηση ἰσχυρὴ καὶ ἐξα-
σφαλίζοντας εὐταξία καὶ ἀσφάλεια στὴν ὕπαιθρο 
καὶ στὴ θάλασσα, «... εἰς ὀλίγας ἡμέρας ἀπέδει-

K

K
Μία μόνο ἦταν ἡ λύση.  Ὁ κό-

μης  Ἰωάννης Καποδίστριας. Αὐτὸν 
ἐξέλεξε ἡ  Ἐθνικὴ Συνέλευση τῆς 
Τροιζήνας στὶς 2  Ἀπριλίου 1827 

ὡς Κυβερνήτη τῆς  Ἑλλάδας γιὰ μία 
ἑπταετία.  Ἦταν «ὁ κατὰ πρᾶξιν καὶ 
θεωρίαν πολιτικὸς  Ἕλλην», ποὺ 

κατεῖχε «τὴν ὑψηλὴν ἐπιστήμην τοῦ 
κυβερνᾶν τὴν πολιτείαν καὶ φέρειν 

πρὸς εὐδαιμονίαν τὰ ἔθνη». Καὶ 
διέθετε «πολλὴν πεῖραν καὶ πολλὰ 
φῶτα, τὰ ὁποῖα ὁ βάρβαρος  Ὀθω-
μανὸς δὲν ἐπέτρεψε ποτὲ εἰς τοὺς  
Ἕλληνας», σύμφωνα μὲ τὴ διατύ-
πωση τοῦ κειμένου τῆς ἱστορικῆς  
Ἀπόφασης γιὰ τὴν ἐκλογή του. 

36
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ξε εἰς τὸν σύμπαντα κόσμον ὅτι ὑπάρχει  Ἔθνος 
ἑλληνικὸν καὶ ἔθνος ἀγαθόν, τίμιον, ἐνάρετον, καὶ 
μάλιστα δεκτικώτατον νὰ κυβερνηθῇ ὡς ὅλα τὰ πο-
λιτισμένα ἔθνη· καὶ εἰσήχθη παντοῦ ἡ εὐνομία...» 
(Σπηλιάδης). Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀνέτρεψε καὶ τὸ 
ἰσχυρὸ ἐπιχείρημα τῆς ἐχθρικῆς πρὸς τὴν  Ἑλλάδα 
Διπλωματίας, ὅτι οἱ  Ἕλληνες ἦταν ἀνώριμοι γιὰ 
πολιτικὴ αὐθυπαρξία.

Ἀκολούθως διευθετεῖ μὲ σύνεση τὸ οἰκονομικὸ 
πρόβλημα, ὑποθηκεύοντας ἀκόμη καὶ τὰ κτήματά 
του στὴν Κέρκυρα ὡς ἐγγύηση γιὰ τὴ λήψη δα-
νείου.  Ἀνασυντάσσει τὶς  Ἔνοπλες Δυνάμεις, καὶ 
μὲ σειρὰ λαμπρῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ 
ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ στόλου διώχνει μέχρι τὸν 
Σεπτέμβρη τοῦ 1829 τὸν ἐχθρὸ ἀπὸ τὴν Πελοπόν-
νησο καὶ ἀπ’ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Στερεᾶς  
Ἑλλάδας. Τέλος, μὲ ἐπιδέξιες διπλωματικὲς ἐνέρ-
γειές του, παρεμβαίνοντας στὸ παρασκήνιο τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς μὲ ὑπομνήματα καὶ θαρρα-
λέες διαμαρτυρίες, κατέστη δυνατὸν νὰ ἀξιοποιη-
θοῦν ὄχι μόνο τὰ πολεμικὰ κατορθώματα καὶ οἱ 
μεγάλες θυσίες τῶν  Ἑλλήνων κατὰ τὴν  Ἐπανάστα-
ση, ἀλλὰ καὶ οἱ τελευταῖες πολιτικοστρατιωτικὲς 
ἐξελίξεις.  Ἀκόμη καὶ ὁ Ρωσοτουρκικὸς πόλεμος 
(1828-1829) εἶχε προετοιμαστεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ 
ἀπὸ τὸν Καποδίστρια μὲ ἐπίμονες παρεμβάσεις του 
στοὺς Τσάρους. Κατὰ τὸν πόλεμο αὐτὸ ταπεινώ-
θηκε ἀπὸ τὶς ἧττες ἡ Τουρκία καὶ ἔκανε πίσω στὶς 
ἀπαιτήσεις της.  Ἔτσι, μὲ τὸ Πρωτόκολλο τοῦ Φε-
βρουαρίου τοῦ 1830 ἀναγνωρίσθηκε τὸ  Ἑλληνικὸ 
Κράτος ἀνεξάρτητο καὶ παραχωρήθηκε τελικὰ σὲ 
αὐτὸ καὶ ὁλόκληρη ἡ Στερεὰ  Ἑλλάδα.

Ἀπελευθερώθηκε ἡ  Ἑλλάδα, χαράχθηκαν τὰ 
σύνορα τοῦ  Ἑλληνικοῦ Κράτους, τέθηκαν σὲ λει-
τουργία οἱ ὑπηρεσίες του, σκιρτᾷ ὁ ἁπλὸς λαὸς 
ἀπὸ χαρά.  Ἀγαποῦσε τὸν Κυβερνήτη σὰν πατέρα 
καὶ θεῖο. «Μπαρμπαγιάννη» τὸν ὀνόμαζε.  Ἀλλά 
«οὔτε καὶ ὁ Καποδίστριας δὲν μπόρεσε νὰ ἀποτε-
λέσῃ ἐξαίρεση στὴν πικρὴν ἱστορίαν τῆς πολιτικῆς 
μας ζωῆς ὅλων τῶν ἐποχῶν, παρ’ ὅλον ὅτι ἐκρινό-
ταν ἀκόμη τότε ἡ τύχη τῆς μόλις ἐλευθερωμένης 
Πατρίδας. [...]  Ἴσως κάποιοι ἤθελαν τὸν Κυβερνήτη 
ὄργανο δικῶν τους ἐπιδιώξεων.  Ὅλοι ζητοῦσαν 
ἐλευθερίες, ζητοῦσαν Σύνταγμα, διεκδικοῦσαν 
δικαιώματα, ἀλλὰ δὲν ἤθελαν νόμο καὶ τάξη καὶ 
δικαιοσύνη» (Κ. Τσάτσος). «Καὶ ἡ ἀναρχία, ἐκτινάσ-
σουσα τοὺς δαυλούς, ἡτοίμαζεν ὁλικὴν πυρπόλησιν 
τῆς  Ἑλλάδος».

Καὶ ἔφθασε ἡ δεινὴ στιγμή. Στὶς 27 Σεπτεμ-
βρίου 1831, ἐνῷ ὁ Κυβερνήτης εἰσερχόταν στὸν 
ναὸ τοῦ  Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Ναύπλιο, «διὰ 
νὰ προσφέρῃ τὴν πνευματικὴν λατρείαν εἰς τὸν  
Ὕψιστον ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ», ὅπως συνήθιζε κά-

θε Κυριακή, δολοφονεῖται, ὥρα 6.35΄.  Ἦταν 55 
ἐτῶν!  Ὁ  Ἑλληνικὸς λαὸς θρήνησε. Νὰ πῶς ὁ 
Κολοκοτρώνης, σὲ μιὰ φράση στὴ Διήγησή του, 
κλείνει τὸν ἐθνικὸ συγκλονισμό: «Τὴν αὐγή, ὁποὺ 
τὸ ἔμαθαν οἱ πολῖτες τῆς Τριπολιτσᾶς, ἔμειναν νε-
κροί.  Ἄφησαν τὰ ἐργαστήριά τους, τὶς δουλειές 
τους, καὶ ἐπερπατοῦσαν στοὺς δρόμους σὰν τρελ-
λοί...». Καὶ ὁ μεγάλος εὐεργέτης τῆς  Ἑλλάδας  
Ἐϋνάρδος ἔγραψε ἐπιγραμματικά: « Ὁ ἐνάρετος 
ἀνήρ, ... ὅστις ἐθυσίασεν τὸ πᾶν διὰ τὴν πατρίδα του, 
ἀπέθανε θῦμα ἰδιαιτέρας ἐκδικήσεως. Οἱ  Ἕλληνες 

πάσης φατρίας, ὅταν ἐξετάσουν ὅλα ὅσα ἔπραξε διὰ 
τὴν πατρίδα του, θέλουν τὸν ἀναγνωρίσει ὡς τὸν 
ἀγαθώτερον ἄνθρωπον.  Ὁ θάνατος τοῦ Κυβερνήτου 
εἶναι συμφορὰ διὰ τὴν  Ἑλλάδα. Εἶναι δυστύχημα 
Εὐρωπαϊκόν...». 

Σήμερα τιμᾷ ἐπαξίως τὴ μνήμη τοῦ πρώτου 
Κυβερνήτη τῆς  Ἑλλάδας καὶ μόνο μὲ τὴν ἐπωνυμία 
του τό « Ἀθήνησι  Ἐθνικὸν καὶ Καποδιστριακὸν 
Πανεπιστήμιον». Στὰ Προπύλαια ὁ ἀνδριάντας 
του κινεῖ τὴν ψυχή μας σὲ ἔκφραση εὐγνωμοσύ-
νης, γιατὶ ἔθεσε στερεὰ τὰ θεμέλια τῆς παιδείας 
μας. Καὶ ἂς μένει πάντα δροσερὴ ἡ ἀνάμνηση τῶν 
ἀγώνων καὶ τῆς ἀγωνίας του γιὰ τοὺς νέους, ὅπως 
μαρτυρεῖ ἡ κραυγή του μέσα ἀπὸ τὶς  Ἐπιστολές 
του, ὅπως: «Ἃν ὑπάρχῃ τρόπος, ἐπὶ τῆς παρούσης 
κρισίμου καὶ ἀκαταστάτου ὥρας νὰ σώσωμεν τοὺς 
νέους, ἐνδυναμώνοντες αὐτοὺς εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς 
ἁγίας ἡμῶν πίστεως, εἰς τὴν σπουδὴν καὶ τὴν ἄσκη-
σιν τῆς ἐθνικῆς γλώσσης, εἰς τὴν διατήρησιν ἠθῶν 
ἁπλῶν καὶ χριστιανικῶν...».

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Καθισμένη κάπου ζεστὰ στὸ σπίτι μου, μισο-
κοιμήθηκα, περιμένοντας τὸν ἐρχομὸ τοῦ 
καινούργιου χρόνου. Μόλις ἄκουσα στὴν 

τηλεόραση τὴν ἀντίστροφη μέτρηση καὶ τὶς φωνές, 
κατάλαβα πὼς ἔφτασε ὁ νέος χρόνος. Σηκώθηκα 
κι ἄνοιξα τὴν πόρτα νὰ τὸν καλωσορίσω, ἀλλὰ τὴν 
ἔκλεισα ἀμέσως, γιατὶ μαζὶ μπῆκε κι ἕνας ψυχρὸς 
ἀγέρας.  Ἀκούστηκαν εὐχὲς γιὰ ὑγεία καὶ χαρά, κι ὁ 
καινούργιος χρόνος νὰ φέρει στὸν ἄνθρωπο κάτι τὸ 
διαφορετικὸ καὶ ἀλλιώτικο 
ἀπ’ ὅ,τι μέχρι χτὲς ζοῦσε. 
Καὶ χάρηκα, ἀλλὰ ἀμέσως 
προσγειώθηκα ἀνώμαλα, 
ξέροντας ὅτι αὐτὰ εἶναι 
ἀπραγματοποίητα. Τοὐλά-
χιστον, σκέφτηκα, ἂς εἶναι 
λίγο καλύτερα!

Στὴ συνέχεια ἀνακοι-
νώθηκε κι ὁ ἐρχομὸς τοῦ 
παιδιοῦ ποὺ γεννήθηκε 
τὶς πρῶτες στιγμὲς τοῦ 
χρόνου. Ζαλίστηκα ἀπ’ 
τὶς γιορτινὲς ἐκδηλώσεις 
ποὺ ἔδειχνε τὸ κανάλι ποὺ 
ἔβλεπα. Καὶ φαντάστηκα 
ὅτι ἄκουσα τὸ κλάμα τοῦ 
μωροῦ κι εἶδα νὰ τρέχουν 
δάκρυα, εἴτε γιατὶ ἔβγαινε 
σ’ ἕναν ἄγνωστο κόσμο, 
εἴτε γιατὶ προσπαθοῦσε 
ν’ ἀναπνεύσει γιὰ πρώ-
τη φορά.  Ἐπίσης καὶ τὰ 
καυτὰ δάκρυα τῆς μάν-
νας ἀπὸ τοὺς ἀφόρητους 
πόνους ποὺ εἶχε, γιὰ νὰ 
φέρει στὸν κόσμο τὴ ζωή. 
Μάζεψα λοιπὸν τὰ δάκρυα 
τοῦ μωροῦ καὶ τῆς μάννας, 
ποὺ μόλις πάρει ἀγκαλιὰ τὸ παιδί της γίνονται δά-
κρυα χαρᾶς, κι ἀποφάσισα νὰ δημιουργήσω ἕνα 
ποταμάκι, ποὺ ἡ κοίτη του νὰ βρίσκεται μέσα στὴν 
καρδιὰ τῆς μάννας. Κι αὐτὸ νὰ εἶναι ἡ μετέπειτα 
ζωὴ τοῦ μωροῦ!

Ἀπὸ κείνη τὴ στιγμή, ἡ κύρια ἔγνοια της εἶναι 
νὰ κρατάει αὐτὴ τὴν κοίτη, ὅσο γίνεται, καθαρή. 
Γιατὶ σ’ αὐτὴ τὴν κοίτη προστίθενται δάκρυα ἀπὸ 
τὸ μωρό της, ἀπὸ μικρὲς ἢ μεγάλες ἀδιαθεσίες του, 
καὶ τὰ δικά της δάκρυα ἀγωνίας.

Τὰ χρόνια περνοῦν, καὶ τὸ ποτάμι, ἡ ἴδια ἡ ζωὴ 
τοῦ παιδιοῦ, ὅλο καὶ μεγαλώνει, καὶ δὲν τοῦ φτάνει 
πιὰ ἡ κοίτη τῆς καρδιᾶς τῆς μάννας του. Προστίθε-
νται σ’ αὐτὸ δάκρυα χαρᾶς ἢ λύπης, ποὺ ἡ μητέρα 
δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ἐλέγξει, παρ’ ὅλη τὴν προσπάθειά 
της.  Ἀνοίγει τὰ φτερά του ὁ νέος ἄνθρωπος κι 
ἀρχίζει τὸν ἀγῶνα τῆς ἐπιβίωσης. Κι οἱ δυσκολίες 
τῆς ζωῆς φέρνουν τὰ πρώτα βρύα, παρ’ ὅλες τὶς 
βοήθειες ποὺ μπορεῖ νὰ βρίσκει στὴ ζωή του ἀπὸ 

τοὺς ἀνθρώπους.
Στὴ συνέχεια συναντᾷ 

καθαρὰ ποτάμια, ποὺ κά-
νουν τὸν ροῦ πιὸ ἀνεκτὸ κι 
εὐχάριστο. Τέτοια ποτάμια 
μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ ἐπιτυχίες 
στὴν καριέρα, οἱ φιλίες, ἡ 
δημιουργία οἰκογένει-
ας κι ἄλλα. Παράλληλα, 
δὲν λείπουν οἱ δύσκολες 
στιγμές, οἱ ἀρρώστιες ἢ 
ἡ ἀπώλεια ἀγαπημένων 
προσώπων, ποὺ ἀλλοιώ-
νουν τὴν καθαρότητα τοῦ 
νεροῦ. Καὶ τὸ νερὸ ὅλο καὶ 
προχωράει.

Αὐτὴ εἶναι λοιπὸν ἡ 
ζωή, ποὺ ξέρουμε πότε 
ξεκινᾷ, μὰ δὲν γνωρίζου-
με πότε καὶ πῶς τελειώνει. 
Μακάρι τὸ ποτάμι νὰ μὴν 
εἶναι μόνο γεμᾶτο στε-
νοχώριες καὶ δυσκολίες, 
ἀλλὰ καὶ ὡραῖες στιγμές. 
Θὰ εἶναι πολὺ ὡραῖο, πά-
ντως, τὸ πέρασμά του νὰ 
ἀφήνει στοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ συνάντησε καλὲς 
ἀναμνήσεις, καὶ νὰ τὸ θυ-

μοῦνται μὲ ἀγάπη. Καλὸ ταξίδι, ποὺ ξεκίνησες σή-
μερα μὲ τὸν ἐρχομό σου στὴ ζωή, μικρούλι μου.

Τὸ τηλέφωνο χτυποῦσε δαιμονισμένα, ὥσπου 
μ’ ἔβγαλε ἀπ’ τὴν ὀνειροφαντασία μου.  Ἦταν τὸ 
πρῶτο τηλεφώνημα ποὺ πῆρα μὲ τὸν καινούργιο 
χρόνο, ἀπὸ μιὰ ἀγαπημένη μου ἐξαδέλφη, ποὺ 
ἤθελε νὰ μοῦ εὐχηθεῖ «Καλὴ χρονιά».

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Τὸ ποτάμι τῆς ζωῆς
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Χειμώνιασε

Οἱ  Ἄνοιξες μᾶς ξέχασαν,
τὰ Καλοκαίρια ἔφυγαν
κι ἦρθε βαρὺς χειμώνας.

Φυσάει χιονιάς, φυσάει βοριὰς
κι ἀργοκυλᾶνε ἀντίξοες
οἱ λυπημένες ὧρες.

Μὰ σημασία ἔχει
ποὺ οἱ οὐρανοὶ μᾶς χάρισαν
κομμάτι ὑπομονῆς, 
ποὺ ἡ καρδιὰ δὲ λύγισε,
δὲν ἐγονάτισε ἡ ψυχή.

Βαθιὰ στὰ φυλλοκάρδια
νὰ τρεμοπαίζει ἡ ἐλπίδα,
μικρὴ φλογίτσα ἀκοίμητη,
καὶ νὰ μὴ λείπει ἡ ἀπαντοχή.

Θεὲ Πατέρα, στεῖλέ μας
ἕνα γλυκὸ ξημέρωμα
δροσοσταλιὲς γαλήνης
κι ἕνα μικρὸ σμάρι πουλιὰ
νὰ ψάλλει Σου τὸν ὄρθρο.

Χειμώνιασε

Μοῦ τὸ εἶπε ὁ κῆπός μου. Μοῦ τὸ εἶπαν τὰ 
σπουργίτια ποὺ περιμένουν τὰ ψίχουλα στὸ πρε-
βάζι, ἀφοῦ μὲ τόσο κρύο δύσκολα βρίσκουν 
σπόρους. Μοῦ τὸ εἶπαν καὶ οἱ δροσοσταλιὲς τῆς 
βροχῆς, ποὺ σὰν ἀκριβὰ διαμαντάκια στόλισαν τὶς 
ἄκρες στὶς πευκοβελόνες.

Κατόπιν τόσης ἐπιμονῆς, εἶπα κι ἐγώ, ἀλλιῶς 
δὲν γίνεται, ἂς τὸ πάρω ἀπόφαση. Καὶ μιὰ καὶ δυὸ 

συνάζω τὰ ἐφόδιά μου, παλτό, γάντια καὶ σκοῦφο, 
μαζεύω τὴν ὑπομονή μου, μέχρι νὰ ξανάρθουν τὰ 
χελιδόνια –ἄχ, ἀκριβή μου  Ἄνοιξη, μὴν ἀργήσεις–, 
παίρνω ξηροὺς καρποὺς γιὰ τὶς συζητήσεις τὰ κρύα 
χειμωνιάτικα βράδια, ὅλα ἕτοιμα! 

Κάπου ἐκεῖ, μοῦ ἦρθε μιὰ σκέψη: Ποιὰ εἶναι ἡ 
πιὸ μεγάλη παγωνιά;  Ἡ ἀδιαφορία μιᾶς παγωμένης 
ψυχῆς.  Ὄχι ὅτι δὲ βλέπει γύρω της τὶς ἀνάγκες, ποὺ 
δὲν εἶναι πάντα καὶ ἀπαραίτητα μόνο ὑλικές. Καὶ 
βλέπει καὶ καταλαβαίνει –κι αὐτὸ μὲ μέτρο– μόνο 
γιὰ τοὺς οἰκείους.

Ἂς εὐχηθοῦμε αὐτὸν τὸν χειμῶνα, καὶ κάθε 
χειμῶνα, νὰ καίει μέσα μας θερμὸ ἐνδιαφέρον γιὰ 
ὅλους, γιὰ νὰ ζεσταίνουμε καὶ καμιὰ ἄλλη ψυχού-
λα ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτούλη μας.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

K

K
Κάπου ἐκεῖ, μοῦ ἦρθε μιὰ σκέ-

ψη: Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη 
παγωνιά;  Ἡ ἀδιαφορία μιᾶς 

παγωμένης ψυχῆς.
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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 (ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081).
    Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνετε ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας στὴν Αἰτιολογία.
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

Νέο ξεκίνημα
Πέφτουν μὲς στῆς ψυχῆς σου τὴ γῆ
τοῦ κάθε σήμερα οἱ σπόροι.
Νοτισμένοι μὲ δάκρυ μερικοί,
κι ἄλλοι μὲ τὴ χαρὰ περιχυμένοι.

Τῆς καρδιᾶς οἱ δέκτες πρόθυμοι
νὰ τοὺς δεχτοῦν, νὰ τοὺς κυοφορήσουν,
γιὰ νὰ καρπίσουν.
Ἀδιάφορο ἂν εἶναι ἀγκαθιὲς ἢ μαργαρίτες.

Ἐσὺ τὴν κάθε μέρα ποὺ ροδίζει
ξεκίνα ἀπ’ ἀρχῆς μὲ τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς πίστης τὴν ἀρματωσιά.
Κι ὅταν μὲ καρτερία ξεπεράσεις τὴ δύσκολη καμπή,
ἡ κάθε ὥρα σὲ μεστώνει κι ἔναστρη γίνεται ἡ νυχτιά.

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ
Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ Προσδοκία  Ἀνάστασης
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


