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Λαμπροφόρεσε καὶ πάλι ἡ φύση μέσα στὴ 
λάμψη τῆς ἀνοιξιάτικης χαρᾶς. Τὰ λουλού-
δια σὰν τὸ κῦμα ξεχύθηκαν παντοῦ. Πλημ-

μύρισαν τοὺς κάμπους, στόλισαν τοὺς κήπους καὶ 
τὶς βραγιές, ἔντυσαν μὲ πολύχρωμη χλαμύδα τὰ 
χωράφια. κάλυψαν γύρω τριγύρω τὶς ἀσχήμιες, κι 
ὕστερα χαμογέλασαν στὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη μας.

Ἡ ζωὴ ξανανιώνει στὴν καλοσύνη τῆς ἀνοιξιά-
τικης ἀνθοβολῆς, καὶ ἡ μέρα λούζεται μέσα στὸ 
ἁπαλὸ φῶς, στὰ χρώματα καὶ τὰ ἀρώματα.

Εἶναι ἡ ὥρα τῆς ὀμορφιᾶς, τῆς χαρᾶς! Εἶναι ἡ 
στιγμὴ μιᾶς γαλήνιας –τῆς πιὸ γαλήνιας– χαραυγῆς, 
ἀπ᾽ ἐκεῖνες ποὺ σοῦ θυμίζουν ὅτι μέσα ἀπὸ τὸν 
ἁπαλόθαμπο ἀέρα μπορεῖς νὰ ἀφουγκράζεσαι, ἂν 
θές, τὸ πέταγμα τῶν ἀγγέλων.

Ὦ γλυκειά, κρινόπλαστη τῆς  Ἄνοιξης ἀνταύ-
γεια!

Ὅμως, τὴν ἴδια ὥρα, μὲ τὴ σκέψη πνιγμένη στὴ 

θλίψη, κάποιες γυναῖκες βαδίζουν σιωπηλὰ κάτω 
ἀπὸ τοὺς ἄσπρους παλμοὺς τῶν ἀστερισμῶν, καὶ 
προχωρώντας θαρρετὰ ζητοῦν νὰ συναντήσουν 
γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ  Ἐκεῖνον, ποὺ εἶχε σαγηνεύσει 
τὶς καρδιές τους.

Ὁ ἀνοιξιάτικος διάφανος ἀέρας ποὺ ἀλαφροχαϊ-
δεύει καὶ δροσίζει τὰ πρόσωπά τους παίρνει τώρα 
τὰ λόγια τους καὶ τὰ κάνει ἠχὼ καὶ ἀντήλαλο στὴν 
ἐρημιά. Θὰ τὰ ἀκούσει κανείς;

Μ᾽ αὐτὲς ἐπιμένουν:
«Τίς ἀποκυλήσει ἡμῖν τὸν λίθον;»
Μὰ νά. μέσα στὴν ἔγνοια καὶ τὴν ἀγωνία τους, 

ξαφνικὰ μένουν κατάπληκτες. Εἶναι δυνατόν; 
Κι ὅμως. μέσα στὸ σύθαμπο τὸ αὐγινό, ἀρχί-

ζουν καθαρὰ νὰ ξεχωρίζουν τὸ μνημεῖο ἀνοικτό.
Βουβὲς ἀπὸ τὸν τρόμο τώρα, ἀναζητοῦν κά-

ποιον ποὺ νὰ τὶς πληροφορήσει.  Ὅμως γύρω 
κανείς.

Τῆς  Ἀνάστασης... 
(Ἀφιέρωμα στὴ Μητέρα – στὴ Γυναῖκα  

ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τῶν ἐποχῶν)

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

M
A

ΪΟ
ς
 -

 Ι
Ο

Υ
Ν

Ιο
ς
  

 2
0

1
8

 -
 6

2
7

81



Κανείς; Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ λευκοντυμένος νε-
ανίας, ποὺ στὴν ἄκρη τοῦ μνήματος μοιάζει σὰν 
νὰ τὶς περιμένει;

– Γυναῖκες, μὴ φοβεῖσθε! « Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν 
ὧδε»! 

Δάκρυα ἀγωνίας μὰ καὶ ἐλπίδας, δάκρυα φό-
βου μὰ καὶ χαρᾶς κυλοῦν στὸ πρόσωπό τους καὶ 

πέφτουν πάνω στὸ νιόφυτρο χορτάρι, ἐνῷ φτερὰ 
λὲς τώρα παίρνουν τὰ πόδια τους καὶ τρέχουν, γιὰ 
νὰ προλάβουν νὰ ἀναγγείλουν στοὺς Μαθητὲς τὴν  
Ἀνάσταση. Σπεύδουν ὅσο πιὸ γρήγορα μποροῦν. 
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Μαρία τὴ Μαγδαληνή, ποὺ μένει 
πίσω. κοντοστέκεται, χωρὶς καὶ ἡ ἴδια νὰ ξέρει τὸ 
γιατί. Κι ἔτσι μόνη μὲ τὰ δάκρυά της, ποὺ γίνονται 
τώρα ρυάκια καυτὰ στὸ πρόσωπό της, καθὼς γύρω 
ἡ ματιά της ἀναζητᾷ, ψάχνει ἕνα ἄλλο Πρόσωπο,  
Ἐκεῖνο τὸ Πρόσωπο ποὺ θὰ τῆς χαρίσει καὶ πάλι, 
ὅπως τότε, τὴ χαρά, τὴν παρηγόρια, τὴ γαλήνη.

Καὶ ξαφνικά...
– «Γύναι, τί κλαίεις; Τίνα ζητεῖς;» 
Λυγμὸς ἀνεβαίνει στὰ χείλη της ἡ φωνή:
–  Ὅτι ἦραν τὸν Κύριόν μου καὶ οὐκ οἶδα ποῦ 

ἔθηκαν αὐτόν.
« Ἔχασα  Ἐκεῖνον. τὴ χαρὰ τὴν πραγματική. 

τὴν εὐτυχία τὴ μοναδική, τὴν ἀληθινή.  Ἔχασα 
τὸν Κύριό μου, καὶ μαζί Του τὴν πορεία μου, τὸν 
προσανατολισμό μου. Χωρὶς  Ἐκεῖνον, πυκνὰ τὰ 
σκοτάδια κι οἱ φόβοι μὲ πνίγουν, γιατὶ μακριά Του 
δὲν ὑπάρχει γαλήνη, δὲν ὑπάρχει ζωή».

– Μαρία...!
Ἀντήχησε στὸ δροσᾶτο κῆπο κι ἔκανε τὰ χρώ-

ματα τῆς αὐγῆς νὰ λάμψουν, νὰ χυθοῦν τὰ μῦρα 
ἀπ᾽ τὰ λούλουδα καὶ νὰ ἠχήσουν οἱ μελῳδίες τοῦ 
Οὐρανοῦ.

– Μαρία...!
Καὶ ξύπνησε μέσα της τὸ φῶς καὶ ἡ χαρά, ἀφοῦ 

μπροστά της ἔστεκε ἡ  Ἀνάσταση καὶ ἡ Ζωή.
– Διδάσκαλε...!

Κι ἔπεσε στὰ πόδια Του, ἐκεῖ, στὸ μουσκεμένο 
χορτάρι, γιὰ νὰ τ᾽ ἀγκαλιάσει. νὰ ἀγκαλιάσει τὰ 
πόδια Του τὰ ἀγαπημένα. τὰ πονεμένα. αὐτὰ τὰ 
πόδια, ποὺ εἶχαν ἀκόμη πάνω τους τὰ σημάδια 
τῶν καρφιῶν.

– Μαρία! Γυναίκα ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τῶν 
ἐποχῶν!

Μὴν κλαῖς καὶ μὴ χάνεσαι μέσα στὴ θλίψη καὶ 
τὴν ἐρημιά, ψάχνοντας μέσα στὸν ἀπέραντο κῆπο 
τῶν ἀμφιβολιῶν καὶ τοῦ πένθους. Μὴ φοβᾶσαι 
καὶ μὴν ἀγωνιᾷς. Δίπλα σου βρίσκεται  Ἐκεῖνος 
ὁλόφωτος,  Ἀναστημένος!

«Πορεύου πρὸς τοὺς ἀδελφούς Του», τοὺς 
θλιμμένους καὶ πληγωμένους, τοὺς φτωχοὺς καὶ 
διψασμένους, τοὺς ἄρρωστους καὶ ξεχασμένους, τὸ 
μήνυμα ποὺ  Ἐκεῖνος σοῦ ἐμπιστεύτηκε νὰ φέρεις.

Μίλησε στὸν ἦχο τῆς καρδιᾶς τους καὶ πές τους 
πὼς  Ἐκεῖνος ποὺ σταυρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε γιὰ 
ὅλους μας, γεμᾶτος ἀγάπη, εἶναι ἀνάμεσά μας, ἕτοι-
μος πάντα νὰ δείξει τὰ τρυπημένα ἄχραντα χέρια 
Του, τὴ λογχευμένη πλευρά Του, ποὺ ἀνάβλυσε 
τοὺς κρουνοὺς τῆς ζωῆς, τὸ πανάγιο αἷμά Του.

Κι ἂν ὁλόγυρά σου ἀστράφτουν τῶν πολέμων 
τὰ ὅπλα, κι ἂν τὰ θεριὰ τῆς ζωῆς καὶ τ᾽ ἀγρίμια 
«ἀγέλες» συνάζονται γύρω σου, ζητώντας μὲ λύσ-
σα τῆς ἐλπίδας τὸ φῶς νὰ σοῦ σβήσουν, μὴ δει-
λιάζεις. δές. τοῦ Χριστοῦ ἡ  Ἀνάσταση σοῦ ἀνοίγει 
τὸν δρόμο, γιὰ νὰ σκορπίσεις παντοῦ τῆς  Ἀγάπης 
τὸ τρισχαρούμενο μήνυμα:

Χριστὸς ἀνέστη!
Κι ἂν στῆς καρδιᾶς σου τὴν ἄκρη κάποιο δάκρυ 

φωλιάζει ἀπὸ θλίψη, ἀγωνία καὶ πόνο. κοίτα! Στοῦ 
θριάμβου τὸν τάφο, τοῦ ὀλέθρου ἡ σκιὰ ξεψυχᾷ. 
ἀφοῦ ζωοδότρα ἡ ἐλπίδα ἀντηχεῖ στὸ γλυκὸ τῆς 
ἐλπίδας ξημέρωμα!

Χριστὸς ἀνέστη!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

K

K
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Ἡ ἀφετηρία τοῦ προβληματισμοῦ μας εὐαγ-
γελική, ἡ περικοπὴ πασίγνωστη. Στὸ Εὐαγ-
γέλιο τοῦ Λουκᾶ, κεφ. ι΄, στ. 38-42, δια-

βάζουμε ὅτι ἡ Μάρθα, ἡ ἀδελφὴ τοῦ Λάζαρου, 
ὑποδέχεται στὸ σπίτι της τὸν  Ἰησοῦ. Στὸ σπίτι βρί-
σκεται καὶ ἡ ἀδελφή της Μαρία.  Ἡ Μάρθα, ἀεικί-
νητη, τρέχει νὰ φροντίσει ὅλες τὶς λεπτομέρειες τῆς 
φιλοξενίας. Στὸ ἐπίμαχο σημεῖο ποὺ περιγράφεται 
στὴν περικοπή, ἡ Μάρθα ἔχει ξεπεράσει τὰ ὅρια τῆς 
ἀντοχῆς της.  Ἡ Μαρία, ἀπὸ τὴν ἄλλη, καθηλωμένη 
στὰ πόδια τοῦ Κυρίου, ἀκούει τὸν λόγο Του, μὴ 
προσφέροντας καμμία βοήθεια στὴν ἀδελφή της.  
Ἡ Μάρθα, μὲ κάποια ἀγανάκτηση, ἢ τοὐλάχιστον 
μὲ παράπονο, ζητάει τὴ μεσολάβηση τοῦ Κυρίου, 
προκειμένου  Ἐκεῖνος νὰ ὑποδείξει στὴν ἀδελφή 
της νὰ τὴ βοηθήσει. Πρὸς μεγάλη ἔκπληξη δική 
της, φαντάζομαι, τῶν ὑπόλοιπων μαρτύρων τοῦ 
περιστατικοῦ καὶ τῶν συγχρόνων τοῦ Εὐαγγελίου 
ἀναγνωστῶν, ὁ Χριστὸς πράττει τὸ ἐντελῶς ἀντίθε-
το.  Ὄχι μόνο δὲν ἱκανοποιεῖ τὸ αἴτημα τῆς Μάρθας, 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιτιμᾷ κιόλας, καὶ ἐπαινεῖ τὴ Μαρία: 
«Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά. 
ἑνὸς δέ ἐστι χρεία. Μαρία δὲν τὴν ἀγαθὴν μερίδα 
ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς».

Κι ἐδῶ γεννιέται τὸ ἐρώτημα: Γιατί ἡ ἐνασχόλη-
ση μὲ τὶς ὑλικὲς ἀνάγκες τῶν ἄλλων, καὶ μάλιστα 
ἡ θυσιαστικὴ διακονία, νὰ κρίνεται ἀναγκαστικὰ 
ὑποδεέστερη ἀπὸ τὴ θεωρητική, τὴν πνευματικὴ 
ἐνασχόληση, ἡ ὁποία δὲν ἀποκλείεται νὰ ἔχει καὶ 
κάποια ἐγωιστικὴ ἀφετηρία; Μὲ μιὰ τέτοια ἀνάγνω-
ση, θὰ μποροῦσε κάποιος δικαιολογημένα νὰ πεῖ 
ὅτι ἡ Μάρθα ἔκανε τὸ δύσκολο καὶ σκληρὸ ἔργο, 
τή «λάντζα», ὅπως θὰ λέγαμε σήμερα, καὶ ἡ Μαρία 
τὸ εὔκολο καὶ ἀνώδυνο.

Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, εἶναι λάθος νὰ θε-
ωρήσει κάποιος ὅτι στὴν καταγραφὴ αὐτῶν τῶν 
γυναικείων τύπων τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς 
ὑπάρχει μιὰ ἁπλουστευτικὴ τυπολογία τῆς μορφῆς 
ἄσπρο-μαῦρο.  Ὅτι δηλαδὴ ἡ Μάρθα ἀντιπροσω-
πεύει τὸ μαῦρο, τὸ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν, 
καὶ ἡ Μαρία τὸ ἄσπρο, τὸ παράδειγμα πρὸς μί-
μησιν.

Τὸ πόσο λάθος ὑπάρχει σὲ μιὰ τέτοια τυπολογία 
ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς τῶν 
δύο ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, Μαρίας καὶ Μάρθας.  
Ἀμφότερες (καὶ ὄχι μόνον ἡ Μαρία) ἔγιναν φλο-
γερὲς ἱεραπόστολοι τοῦ Εὐαγγελίου στὴ Δύση, 
ὅπου ἐγκαταστάθηκαν μετὰ τὴν ἐκδίωξή τους ἀπὸ 

τὴ Γαλιλαία, ἀμφότερες μόνασαν, ἁγίασαν, καὶ ἡ  
Ἐκκλησία μας τὶς τιμᾷ μαζὶ στὶς 4  Ἰουνίου.

Δὲν ἔχουμε λοιπὸν ἐδῶ ἄσπρο καὶ μαῦρο. 
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλὲς φορὲς βολευόμαστε μὲ 
τὶς ἁπλουστεύσεις. Κι ἂν ἀνήκουμε στοὺς πιὸ θε-
ωρητικοὺς τύπους, μιὰ χαρὰ ἀνάγουμε τὴ Μαρία 
σὲ ἀπόλυτο πρότυπό μας, ὑποτιμώντας τὸ ἔργο 
τῆς Μάρθας, τὸ ὁποῖο κρίνουμε αὐστηρότερα καὶ 

ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο.  Ἡ Μάρθα ὅμως βρίσκε-
ται συχνὰ σὲ πολὺ ὑψηλότερο σημεῖο ἀπὸ ἀρκε-
τοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, ὅταν ἀναλωνόμαστε σὲ πολλὰ καὶ 
διάφορα, χωρὶς αὐτὰ νὰ εἶναι κἂν διακονία πρὸς 
τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ ἁπλῶς περιστροφὲς γύρω ἀπὸ 
τὸ αὐτάρεσκο ἐγώ μας.  Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, 
ἂν βιαζόμαστε νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴ Μάρθα, 
χρειάζεται προσοχή, γιατί, ἀκόμα καὶ ἂν πράγματι 
ἀναλωνόμαστε σὲ μιὰ διακονία, κινδυνεύουμε νὰ 
θεωρήσουμε ὅσους φαίνονται λιγώτερο δραστή-
ριοι ἀπὸ μᾶς ὡς λιγώτερο ἐνάρετους ἢ λιγώτερο 
πνευματικούς. Καὶ μόνη αὐτὴ ἡ κατάσταση μᾶς 
κατεβάζει, ἐνῷ ἐπὶ τῆς οὐσίας τοῦ πράγματος μπο-
ρεῖ νὰ συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο: αὐτοὶ τοὺς 
ὁποίους κατακρίνουμε ὡς ἄκαρπες συκιὲς νὰ εἶναι 
πολὺ πνευματικώτεροι ἀπὸ μᾶς. Στὴν περίπτωση 
αὐτὴ ὁ Πονηρὸς μᾶς ἔχει ἐξαπατήσει γιὰ τὰ καλά, 
κάνοντάς μας νὰ νομίζουμε ὅτι πράττουμε κάτι 
σπουδαῖο στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ (μιὰ δραστη-
ριότητα, μιὰ διακονία), ἐνῷ στὴν οὐσία  Ἐκεῖνος 
ἀπουσιάζει ἐντελῶς ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κάνουμε...

Μάρθα ἢ Μαρία, λοιπόν, δὲν εἶναι ἁπλῶς τύ-
ποι ἀνθρώπων. Αὐτὲς οἱ τυπολογίες ἀνήκουν σὲ 
κάποιους ψυχολόγους, ποὺ συνηθίζουν νὰ βάζουν 

Μάρθα ἢ Μαρία;
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τοὺς ἀνθρώπους σὲ καλούπια, μὲ ἀναμενόμενες 
καὶ προβλεπόμενες συμπεριφορὲς καὶ πράξεις. Σ᾽ 
ἕνα χριστιανικὸ πλαίσιο σκέψης, ὅμως, Μάρθα 
καὶ Μαρία δὲν εἶναι τύποι ἀνθρώπων μὲ προδια-
γεγραμμένη στάση καὶ συμπεριφορά, ἀλλὰ ἐλεύ-
θερες ἐπιλογὲς στάσης, καὶ μάλιστα στάσης ποὺ 
πρέπει νὰ προσδιορίζεται μέσα σὲ συγκεκριμένες 
περιστάσεις καὶ νὰ ἀξιολογεῖται ἀνάλογα μὲ αὐτὲς 
τὶς περιστάσεις. Καὶ ἀπὸ τὴ Μάρθα μποροῦμε νὰ 
πάρουμε κάτι τὸ εὐγενὲς καὶ ὑψηλό, καὶ τὴν ἐπι-
λογὴ τῆς Μαρίας μποροῦμε νὰ τὴν κάνουμε μὲ τρό-
πο εὐτελῆ καὶ ταπεινό. Χρειάζεται πολλὴ διάκριση.

Κάποιες, φυσικά, ἀπὸ τὴ φύση μας ἐνδέχεται νὰ 
μοιάζουμε περισσότερο μὲ τὴ Μάρθα, καὶ ἄλλες μὲ 
τὴ Μαρία. Τὸ ζήτημα, ὅμως, δὲν εἶναι ἂν μοιάζουμε 
περισσότερο μὲ τὴ Μάρθα, ἀλλὰ τὸ ἂν θὰ μεί-
νουμε, ἔστω μὲ ἀγαθὲς προθέσεις, στὸ ἐδῶ καὶ τὸ 
τώρα, ἢ θὰ φροντίσουμε καὶ γιὰ τὸ αἰώνιο στοιχεῖο 
τῆς ὕπαρξής μας, ποὺ εἶναι ἡ ψυχή μας.  Ἡ Μάρθα 
ἐπιτιμᾶται, ὄχι ἐπειδὴ ἁπλῶς ἀναλωνόταν στὴ δια-
κονία, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀπορροφήθηκε ἐντελῶς ἀπὸ 
τὶς ὑλικές της μέριμνες καὶ ἀποπροσανατολίστηκε 
πνευματικά. Τὸ ἔργο της ἦταν μὲν ἔργο θυσίας, 
ἀλλὰ ἀνθρώπινο, καὶ γι᾽ αὐτὸ ὄχι ἀπαλλαγμένο 
ἀπὸ πάθη, κάτι ποὺ φαίνεται ἀπὸ τὸ ἐμπαθὲς πα-
ράπονό της καὶ τὴν κάποια ἀναίδεια μὲ τὴν ὁποία 
τὸ διατύπωσε στὸν Χριστό.  Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, 
τὸ ζήτημα δὲν εἶναι οὔτε τὸ ἂν μοιάζουμε περισ-
σότερο μὲ τὴ Μαρία, ἀλλὰ τὸ νὰ μὴν ὑποτιμᾶμε 
τὴ διακονία πρὸς τὸν ἀδεφλὸ καὶ τὸν σωματικὸ 
μόχθο ποὺ αὐτὴ ἡ διακονία ἀπαιτεῖ, στὸ ὄνομα μιᾶς 
δῆθεν πνευματικῆς ἀνωτερότητας.  Ἡ Μαρία δὲν 
ἐπαινεῖται, ἐπειδὴ ἁπλῶς ἔμεινε κοντὰ στὸν Χριστό, 
ἀλλὰ ἐπειδὴ συγκλονίστηκε ἀπὸ τὴν παρουσία 

τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔβαλε στὴν ἄκρη ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ 
ὁποῖα θεώρησε δευτερεύοντα.  Ἡ στάση της εἶναι 
ἐπαινετή, ἐπειδὴ ἦταν στάση πνευματική, ἀπαλ-
λαγμένη ἀπὸ πάθη, καὶ γι᾽ αὐτὸ προσμετρᾶται στὴ 
σωτηρία της. Μάρθα καὶ Μαρία, καὶ οἱ δύο ἔχουν 
νὰ μᾶς διδάξουν μὲ θετικὸ καὶ ἀρνητικὸ τρόπο, 
ἀλλὰ μέσα στὸ συγκεκριμένο πλαίσιο ἀναφορᾶς 
τῆς περικοπῆς καὶ ὄχι ἔξω ἀπὸ αὐτό.  Ἀλλὰ καὶ 
ἐμεῖς καλούμαστε νὰ ἐπιλέξουμε καὶ νὰ προσδιο-
ρίσουμε τὴ στάση μας μέσα σὲ συγκεκριμένες κάθε 
φορὰ περιστάσεις.

Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο ποὺ πρέπει νὰ 
ποῦμε ἐδῶ, τὸ ὁποῖο κατ᾽ ἐξοχὴν ἀγγίζει ἐμᾶς, τὶς 
σύγχρονες γυναῖκες. Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ γυναίκα, 
καὶ μάλιστα ἡ σύγχρονη γυναίκα, ποὺ εἶναι ταὐτό-
χρονα μητέρα, σύζυγος, νοικοκυρὰ καὶ ἐργαζομένη, 
νὰ μὴν ἀσχολεῖται μὲ τὰ πολλά; Εἶναι ὁλοφάνερο 
ὅτι ἡ σημερινὴ γυναίκα καλεῖται νὰ ἐκπληρώνει 
πολλαπλοὺς ρόλους καὶ νὰ κάνει πολλὰ διαφο-
ρετικὰ πράγματα, συχνὰ ἑτερόκλιτα μεταξύ τους. 
Τὸ θέμα εἶναι μέσα στὰ πολλὰ νὰ μὴν χάσει τὸ ἕνα 
ἤ –καλύτερα– τὸν  Ἕνα, «οὗ ἐστι χρεία».

Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἐπιτιμᾶται ἡ Μάρθα εἶναι 
γιατί, μέσα στὶς πολλὲς ὑλικὲς μέριμνες, ἔχασε τὴν 
οὐσία, ποὺ ἦταν ἡ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἴδιο τὸν  Ἰησοῦ καὶ 
τὴ διδασκαλία Του.  Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἐπαι-
νεῖται ἡ Μαρία εἶναι γιατὶ ἑστίασε στὸ σημαντικό, 
τὸν Χριστὸ καὶ τὸν λόγο Του.

Ἑπομένως, ἀπὸ τὰ παραπάνω συμπεραίνουμε 
ὅτι δὲν εἶναι ἡ ἐνασχόληση μὲ τὰ πολλὰ ἢ μὲ τὰ 
ὑλικὰ ποὺ κατακρίνει ὁ Χριστὸς στὴ Μάρθα καὶ 
σὲ καθεμιὰ ἢ καθέναν ἀπὸ ἐμᾶς (γιατὶ ὑπάρχουν 
Μάρθες καὶ Μαρίες καὶ ἀρσενικοῦ γένους), ἀλλὰ 
ἡ ἀπώλεια τοῦ ἑνὸς καὶ ἀναγκαίου γιὰ τὴ ζωή μας, 

K

K
Εἶναι λάθος νὰ θεωρήσει κάποιος ὅτι στὴν καταγραφὴ αὐτῶν 
τῶν γυναικείων τύπων τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ὑπάρχει 

μιὰ ἁπλουστευτικὴ τυπολογία τῆς μορφῆς ἄσπρο-μαῦρο.  Ὅτι δηλαδὴ 
ἡ Μάρθα ἀντιπροσωπεύει τὸ μαῦρο, τὸ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν, 

καὶ ἡ Μαρία τὸ ἄσπρο, τὸ παράδειγμα πρὸς μίμησιν.
Τὸ πόσο λάθος ὑπάρχει σὲ μιὰ τέτοια τυπολογία ἀποδεικνύεται καὶ 
ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς τῶν δύο ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, Μαρίας 
καὶ Μάρθας.  Ἀμφότερες (καὶ ὄχι μόνον ἡ Μαρία) ἔγιναν φλογερὲς 

ἱεραπόστολοι τοῦ Εὐαγγελίου στὴ Δύση, ὅπου ἐγκαταστάθηκαν μετὰ τὴν 
ἐκδίωξή τους ἀπὸ τὴ Γαλιλαία, ἀμφότερες μόνασαν, ἁγίασαν, 

καὶ ἡ  Ἐκκλησία μας τὶς τιμᾷ μαζὶ στὶς 4  Ἰουνίου.
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ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Εἴμαστε ἄνθρωποι ποὺ 
ἀναγκαστικὰ καταγινόμαστε μὲ πολλὲς καὶ ἀνελα-
στικὲς ὑποχρεώσεις, τὶς ὁποῖες οὔτε μποροῦμε ἀλλὰ 
οὔτε καὶ πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουμε.  Ὅταν ὁ Κύριος 
ἀναφέρεται στὸ ἕνα καὶ ἀναγκαῖο, δὲν ἐννοεῖ νὰ 
γίνουμε ὅλοι ἀναχωρητὲς ἢ νὰ παραμελήσουμε τὰ 
δῆθεν κατώτερα ὑπὲρ τῶν δῆθεν ἀνωτέρων. Δὲν 
ἐννοεῖ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὶς καθημερινὲς ὑποχρε-
ώσεις μας, ἀφιερώνοντας ὅλο τὸν χρόνο μας στὴ 
μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου ἢ στὴν προσευχή.  Ἀκόμη 
καὶ οἱ μοναχοὶ ἔχουν τὰ διακονήματά τους...

Ὄχι, ἡ οὐσία τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου δὲν εἶναι ἡ 
ἐγκατάλειψη τῶν πολλῶν ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς καὶ ἀνα-
γκαίου.  Ἡ οὐσία τοῦ λόγου Του εἶναι ἡ σωστὴ 
ἱεράρχηση τῶν πραγμάτων. Συνεπῶς, αὐτὸ ποὺ 
πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι νὰ βάλουμε τὸν Χριστὸ 
κέντρο τῆς ζωῆς μας. Χριστοκεντρικότητα, λοιπόν, 
ἱεράρχηση καὶ διάκριση, καὶ ὄχι ἁπλουστεύσεις καὶ 
εὔκολες ἀλλὰ παραπλανητικὲς συνταγές...

Θὰ κλείσουμε μὲ κάποιες σκέ-
ψεις τοῦ  Ἁγίου Παϊσίου:

«Βλέπετε στὴν περίπτωση τῆς 
Μάρθας καὶ τῆς Μαρίας ποὺ ἀνα-
φέρει τὸ Έὐαγγέλιο, πῶς ἡ μέριμνα 
ἔκανε τὴ Μάρθα νὰ φερθεῖ κατὰ 
κάποιον τρόπο μὲ ἀναίδεια; Φαί-
νεται ὅτι στὴν ἀρχὴ καὶ ἡ Μαρία τὴ 
βοηθοῦσε, ἀλλά, ὅταν εἶδε νὰ μὴν 
τελειώνει τὶς ἑτοιμασίες της, τὴν 
ἄφησε καὶ ἔφυγε. “Τί, θὰ χάσω 
ἐγὼ τὸν Χριστό μου γιὰ τὶς σαλά-

τες καὶ τὰ γλυκά;” σκέφτηκε. Λὲς καὶ 
ὁ Χριστὸς εἶχε πάει νὰ φάει τὶς σαλάτες καὶ τὰ γλυκὰ 
τῆς Μάρθας. Καὶ τότε ἡ Μάρθα πειράχθηκε καὶ εἶπε: 
“Κύριε, οὐ μέλλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με 
κατέλιπε διακονεῖν;”.

Πρέπει νὰ ζητοῦμε πρῶτα τὴ Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν, καὶ αὐτὴ νὰ εἶναι ἡ μέριμνά μας, καὶ ὅλα 
τὰ ἄλλα θὰ μᾶς δοθοῦν.  Ἄμα ξεχνιέται ὁ ἄνθρωπος 
σ᾽ αὐτὴ τὴ ζωή, χάνει τὸν καιρό του καὶ χαραμίζεται.  
Ἄμα δὲν ξεχνιέται καὶ ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ἄλλη ζωή, 
τότε ἔχει νόημα αὐτὴ ἡ ζωή.  Ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
σκέφτεται πῶς θὰ βολευτεῖ ἐδῶ, βασανισμένος εἶναι, 
καὶ κουράζεται καὶ κολάζεται.

Νὰ μὴ σᾶς πιάνει ἡ ἀγωνία καὶ μανία: “Τώρα πρέ-
πει νὰ κάνουμε αὐτό, ὕστερα ἐκεῖνο” [...] Γυρίστε τὸ 
κουμπὶ στὸν Χριστό, γιατὶ διαφορετικὰ θὰ ζεῖτε δῆθεν 
κοντὰ στὸν Χριστό, ἀλλὰ ἐσωτερικὰ θὰ ὑπάρχει ὅλο 
τὸ κοσμικὸ φρόνημα, καὶ φοβᾶμαι μὴν τὸ πάθετε 
σὰν τὶς μωρὲς παρθένες». 

ΧΡΥΣΗ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥ

K

K
Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο ποὺ πρέπει νὰ ποῦμε ἐδῶ, τὸ ὁποῖο  

κατ᾽ ἐξοχὴν ἀγγίζει ἐμᾶς, τὶς σύγχρονες γυναῖκες. Πῶς εἶναι δυνατὸν  
ἡ γυναίκα, καὶ μάλιστα ἡ σύγχρονη γυναίκα, ποὺ εἶναι ταὐτόχρονα  

μητέρα, σύζυγος, νοικοκυρὰ καὶ ἐργαζομένη, νὰ μὴν ἀσχολεῖται  
μὲ τὰ πολλά; Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ σημερινὴ γυναίκα καλεῖται  

νὰ ἐκπληρώνει πολλαπλοὺς ρόλους καὶ νὰ κάνει πολλὰ διαφορετικὰ 
πράγματα, συχνὰ ἑτερόκλιτα μεταξύ τους. Τὸ θέμα εἶναι μέσα  

στὰ πολλὰ νὰ μὴν χάσει τὸ ἕνα ἤ –καλύτερα– τὸν  Ἕνα, «οὗ ἐστι χρεία».
Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἐπιτιμᾶται ἡ Μάρθα εἶναι γιατί, μέσα στὶς πολλὲς 

ὑλικὲς μέριμνες, ἔχασε τὴν οὐσία, ποὺ ἦταν ἡ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἴδιο τὸν   
Ἰησοῦ καὶ τὴ διδασκαλία Του.  Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἐπαινεῖται ἡ Μαρία 

εἶναι γιατὶ ἑστίασε στὸ σημαντικό, τὸν Χριστὸ καὶ στὸν λόγο Του.

K

K

Δὲν εἶναι ἡ ἐνασχόληση μὲ τὰ πολλὰ ἢ μὲ τὰ 
ὑλικὰ ποὺ κατακρίνει ὁ Χριστὸς στὴ Μάρθα καὶ 

σὲ καθεμιὰ ἢ καθέναν ἀπὸ ἐμᾶς (γιατὶ ὑπάρ-
χουν Μάρθες καὶ Μαρίες καὶ ἀρσενικοῦ γέ-

νους), ἀλλὰ ἡ ἀπώλεια τοῦ ἑνὸς καὶ ἀναγκαίου 
γιὰ τὴ ζωή μας, ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. 
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Στὴ συντροφιὰ ποὺ βρέθηκα προχτές, ὑπῆρχαν 
ἄτομα πολὺ διαφορετικὰ μεταξύ τους.

Ἦταν μερικοὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι, ἀπ᾽ 
αὐτοὺς ποὺ ἀγαποῦν πολὺ τὸ Χριστὸ καὶ ἔχουν 
πνευματικὴ ζωή, ἦταν κάποιοι πνευματώδεις, ἀπ᾽ 
αὐτοὺς τοὺς σπιρτόζους καὶ ἐξυπνούληδες, καὶ με-
ρικοὶ ἄλλοι, ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ λέμε ἀνθρώπους τοῦ 
πνεύματος. Τῶν γραμμάτων καὶ τῆς τέχνης δηλαδή.

Ἔ, λοιπόν, μ᾽ ὅλο ποὺ κι οἱ τρεῖς κατηγορίες 
φαινομενικὰ ἔχουν σχέση μὲ τὸ πνεῦμα, στὴ συ-
ζήτηση ποὺ ἔγινε φάνηκαν ἀμέσως οἱ διαφορές.

Ἀνάμεσα στοὺς πνευματικούς, ἄρχισε μιὰ συ-
ζήτηση σχετικὰ μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς ἡμέρας.  Ἀπὸ τὰ 
λόγια τους φάνηκε καθαρὰ ὁ σεβασμός τους, ἡ 
ἀγάπη τους καὶ ἡ πίστη τους στὸ  Ἅγιο Πνεῦμα 
ποὺ προχτὲς γιορτάζαμε.

Οἱ πνευματώδεις ἔκαναν σχόλια πάνω σ᾽ αὐτὸ 
μὲ μιὰ διάθεση σπιρτόζικη, λίγο αὐθάδικη, καὶ μὲ 
καθαρὴ πρόθεση νὰ κάνουν πνεῦμα.

Ὅσο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος, αὐτοὶ 
πῆραν τὸ θέμα κι ἄρχισαν νὰ τὸ ἐξετάζουν σὰν νὰ 
ἦταν ἕνα ἔργο τέχνης, λογοτεχνικό, εἰκαστικὸ ἢ 
φιλοσοφικό, ἂν θέλετε.

Τόσο κακοπάθησε τὸ θέμα τῆς συζήτησης ἀπὸ τὰ 

ὅσα εἰπώθηκαν, ποὺ σκέφτηκα ὅτι τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα, 
ποὺ βρισκόταν αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀνάμεσά μας, θὰ ἔνιω-
θε σίγουρα σὰν ἕνα φοβισμένο, μικρὸ περιστέρι.

Περιστέρι, κι ὄχι πύρινες γλῶσσες τῆς Πεντη-
κοστῆς... Γιατὶ οἱ πύρινες γλῶσσες τῆς Πεντηκοστῆς 
δὲν γίνεται οὔτε νὰ φοβηθοῦν, οὔτε νὰ κακοπά-
θουν. Αὐτὲς ξέρουν μόνο νὰ φωτίζουν καὶ νὰ καῖνε. 
Νὰ κατακαῖνε μάλιστα.

Λοιπόν, αὐτὸ τὸ κατακαῖνε μ᾽ ἀρέσει πολύ. Τὸ  
Ἅγιο Πνεῦμα δὲν καίει ἁπλᾶ. Κατακαίει. Κάνει τὴν 
ψυχὴ ποὺ θὰ ἐπισκεφθεῖ πυρανάλωμα.

Ἡ φωτιὰ τοῦ Πνεύματος δὲν στέκεται. Τρέχει. Μὲ 
τὸ νὰ τρέχει, μεταδόθηκε σ᾽ ὅλη τὴ γῆ ἡ πίστη τοῦ 
Χριστοῦ. Δὲ θὰ γινόταν αὐτό, ἂν δὲν ἦταν φωτιὰ 
νὰ μεταδίδεται ἀπὸ τὸν ἕνα στὸν ἄλλο.

Πολλὲς φορὲς ἔχω προβληματιστεῖ πάνω στό 
«Πνεύματι περιπατεῖτε» τοῦ  Ἀποστόλου Παύλου. 
Σὲ ποιὰ ἆραγε ἀπὸ τὶς δύο λέξεις, σκέφτομαι, ἔδινε 
ὁ Παῦλος τὴ μεγαλύτερη βαρύτητα; Στὴν πρώτη, 
δηλαδὴ στὸ πνεύματι, ἢ στὴ δεύτερη, δηλαδὴ στὸ 
περιπατεῖτε; 

Ἤθελε νὰ πεῖ ὅτι πρέπει νὰ εἴμαστε γεμᾶτοι ἀπὸ 
τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸ φῶς 
Του, καθὼς θὰ περπατᾶμε στὴ ζωή, δηλαδὴ καθὼς 

Τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα
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Μιὰ ζωγραφιά

Ζωγραφίζω μιὰ μάννα!

Φτιάχνω μάτια στρογγυλὰ καὶ μεγάλα.

(λένε πὼς οἱ μάννες τὰ βλέπουν ὅλα.)

Βάνω μιὰ κουκίδα γιὰ μύτη.

(δὲν ἔχουνε, σχεδόν, οἱ μάννες μύτη.)

Τὸ κούτελο πλατύ, περήφανο.

(ἔχουν σὰ στρατιῶτες τὸ μέτωπο ψηλά.)

Πῶς νὰ σχεδιάσω τὸ στόμα,
γιὰ νά ᾽ναι γελαστὸ καὶ σφραγισμένο μαζί;
(οἱ μάννες χαμογελοῦν καὶ σωπαίνουν.)

Τῆς γεμίζω τὸ στῆθος παράσημα.

(βγαίνουνε πάντα εἰς διπλοῦν...
δίνουνε ἕνα στὸ παιδὶ κι ἕνα στὴ μάννα.)

Ξέχασα τὴν καρδιά... ποὺ νὰ τὴ βάλω;
Κάτ᾽ ἀπ᾽ τὸ στῆθος δὲ χωρεῖ...

Τὴν περνῶ σὲ κορδέλα καὶ τὴν κρεμῶ ἀπ᾽ ἔξω.

(Μά, φίλοι, τοῦτο δὲ μοιάζει μὲ καρδιά,
εἶναι ὁλάκερη πλατεῖα!...)

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

θὰ ζοῦμε, ἢ ἤθελε νὰ πεῖ, ἔχοντας τὸ φορτίο τοῦ 
πνεύματος πάνω μας, νὰ μὴ στεκόμαστε, νὰ μὴ 
μένουμε ἄπραγοι, ἀλλὰ νὰ κινητοποιούμαστε, 
κάνοντας ἔτσι καὶ τὸ πνεῦμα ποὺ θὰ εἶναι μέσα 
μας νὰ περπατάει;  Ἔτσι ὥστε ἡ φωτιὰ καὶ τὸ φῶς 
συνεχῶς νὰ μεταδίδεται...

Λοιπόν, ἡ προχτεσινὴ συντροφιὰ μὲ τοὺς 
ἀνθρώπους τοὺς πνευματικούς, μὲ τοὺς πνευμα-
τώδεις καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος, μὲ 
ἔκανε νὰ σκεφτῶ καὶ νὰ ὀνειροπολήσω.

Νὰ γινόταν, λέει, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, 
δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καὶ τῆς τέ-
χνης, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν δυνατότητες περισσότερο 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους λόγῳ τῆς φύσης τῶν ἀσχολιῶν 
τους νὰ ἐπηρεάζουν, νὰ γινόταν, λοιπόν, οἱ ἄνθρω-
ποι τοῦ πνεύματος νὰ ἦταν καὶ ἄνθρωποι πνευμα-
τικοί. Νὰ εἶχαν τὴ σφραγῖδα τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος 
πάνω τους, νά ᾽χαν τὴ φλόγα τοῦ Χριστοῦ στὴν 
καρδιά τους. Πόσο γρήγορα θὰ ἔτρεχε τότε ἡ φωτιὰ 
καὶ πόσο γρήγορα θὰ ἅρπαζε ἀπὸ τὴ φλόγα τῆς 
πίστης ὅλος ὁ κόσμος!

Καὶ ὄχι ὅτι θὰ πείραζε νὰ ἦταν ταὐτόχρονα καὶ 
πνευματώδεις.  Ἀκόμα καλύτερα.  Ὅ,τι θὰ ἔλεγαν 
στοὺς ἀνθρώπους τότε θὰ τὸ ἔλεγαν μὲ νόστιμο καὶ 
χαριτωμένο τρόπο, ὥστε νὰ τὸ δέχονται εὐχάριστα.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

K

K
Νὰ γινόταν, λέει, οἱ ἄνθρωποι τοῦ 
πνεύματος, δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι 
τῶν γραμμάτων καὶ τῆς τέχνης, 

αὐτοὶ ποὺ ἔχουν δυνατότητες πε-
ρισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους λόγῳ 
τῆς φύσης τῶν ἀσχολιῶν τους νὰ 
ἐπηρεάζουν, νὰ γινόταν, λοιπόν, 
οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος νὰ 
ἦταν καὶ ἄνθρωποι πνευματικοί. 
Νὰ εἶχαν τὴ σφραγῖδα τοῦ  Ἁγίου 

Πνεύματος πάνω τους, 
νά ᾽χαν τὴ φλόγα τοῦ Χριστοῦ 

στὴν καρδιά τους. Πόσο γρήγορα 
θὰ ἔτρεχε τότε ἡ φωτιὰ καὶ πόσο 

γρήγορα θὰ ἅρπαζε ἀπὸ τὴ φλόγα 
τῆς πίστης ὅλος ὁ κόσμος!
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Στὶς οἰκογένειες σήμερα παρουσιάζεται ποικιλία 
συνθηκῶν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, στρατηγικὴ ποὺ 
πέτυχε σὲ μία περίπτωση μὲ συγκεκριμένα δεδο-

μένα δὲν ἔχει κατ᾽ ἀνάγκη γενικὴ ἰσχύ.  Ἐδῶ λοιπὸν 
μόνο γενικὲς κατευθύνσεις θὰ δώσουμε. Θὰ τὶς πά-
ρουμε ἀπὸ ἕναν πνευματικὸ ἀγωνιστή, τὸν ἀββᾶ Δω-
ρόθεο, καὶ μέσα ἀπὸ τὰ  Ἀσκητικά του ἔργα.  Ὅ,τι ἀνα-
φέρει ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος γιὰ τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα 
ἀπὸ τὴν ἐμπειρία του στὸ κοινόβιο ἐφαρμόζεται ἄριστα 
γιὰ τὴν οἰκογένεια.  Ἕνας εἶναι ὁ δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ 
τὸν πιστὸ στὴ σωτηρία του, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς οἰκογένειας, 
καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀξίζει ν᾽ ἀκολουθήσουμε τὴ σκέψη τοῦ 
ἁγιασμένου αὐτοῦ ἀσκητῆ.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὅπως ἀναφέρεται στὰ  
Ἀσκητικὰ ἔργα τοῦ ἀββᾶ Δωρόθεου, στὸ βιβλίο τῶν 
Παροιμιῶν, διδάσκεται ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν 
ἰσχυρὴ καὶ συνετὴ διακυβέρνηση πέφτουν σὰν τὰ 
μαραμένα φύλλα.  Ἡ δὲ σωτηρία ἐξασφαλίζεται μετὰ 
ἀπὸ φρόνιμη καὶ θεόπνευστη καθοδήγηση, «ἐν πολλῇ 
βουλῇ» (Παρ. ια΄ 14).

Καταλαβαίνετε τὴ δύναμη ποὺ κρύβουν τὰ λόγια 
αὐτά, ἀδελφοί μου. Μᾶς κάνουν προσεκτικούς, νὰ μὴν 
ἐμπιστευόμαστε κατ᾽ ἀρχὴν τοὺς ἑαυτούς μας καὶ νὰ 
τοὺς θεωροῦμε συνετούς, νὰ μὴν πιστεύουμε ὅτι μπο-
ροῦμε κατὰ τὴ δική μας μόνο κρίση νὰ κυβερνοῦμε 
ἐμᾶς τοὺς ἴδιους καὶ τοὺς οἰκείους μας. Μὲ βάση τὴν 
ἐμπειρία, ὁ ἄνθρωπος ποὺ θέλει νὰ ἀγωνισθεῖ στὴν 
ἀρχὴ θὰ δείξει ζῆλο γιὰ πολλὰ καὶ ἀξιέπαινα πράγ-
ματα. Μετὰ ὅμως, ὅταν περάσει ὁ ἀρχικὸς ζῆλος καὶ 
ἐμφανισθοῦν οἱ πρῶτες –ἀναμενόμενες– δυσκολίες, 
ἐπειδὴ δὲν ἔχει κάποιον νὰ τὸν στηρίξει καὶ νὰ τὸν 
κατευθύνει ἤ, τὸ χειρότερο, τὸν κατευθύνουν λάθος 
ἄτομα, ξηραίνεται πνευματικά. Σιγὰ σιγὰ πέφτει στὰ 
χέρια τῶν δαιμόνων, αἰχμαλωτίζεται ἀπ᾽ αὐτοὺς καὶ 
τὸν κάνουν ὅ,τι θέλουν, ζημιώνοντας τὸν ἴδιο καὶ τὴν 
οἰκογένειά του.

Γιὰ ἐκείνους ὅμως ποὺ ἀναφέρουν λεπτομερῶς τὰ 
τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ κάνουν κάθε τι μὲ πολλὴ σκέψη, 
μελέτη καὶ εὐλογία, γι᾽ αὐτοὺς λέγεται πὼς ἡ σωτηρία 
κατορθώνεται μὲ πολλὴ βουλή. δηλαδὴ συμβουλή.  
Ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θὰ δώσει συμβουλὴ 
εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος στὴν πνευματικὴ πορεία τῆς 
οἰκογένειας.

Εἶναι ἀνεκτίμητη ἡ ἀξία τοῦ πνευματικοῦ στὸν 

ὁποῖο ἐμπιστευόμαστε τὸν ἑαυτό μας. Τὸ νὰ ἐμπι-
στευθοῦμε τὸν ἑαυτό μας προϋποθέτει εἰλικρινῆ 
ἐξαγόρευση τῶν λογισμῶν μας καὶ προσήλωση στὸ 
πρόγραμμα πνευματικῆς πορείας ποὺ ὁ πνευματικὸς 
θὰ μᾶς ὑποδείξει. Μόνον ὁ πνευματικός, καὶ μάλιστα ὁ 
κοινός, μπορεῖ νὰ διακρίνει ἂν αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς παρου-
σιάζουμε ὡς μιὰ εὐγενῆ ἐπιθυμία ἢ ὡς αἰτιολογημένο 
αἴτημά μας εἶναι γνήσιο καὶ δὲν εἶναι προϊὸν φιλαυτίας 
ἢ ἐπέμβαση τρίτων ἢ πλεκτάνη τοῦ πειρασμοῦ ποὺ 
θέλει σὲ βάθος χρόνου νὰ γκρεμίσει τὰ σπίτια μας.

Προσερχόμαστε στὸν γάμο, φέρνοντας μαζί μας 
τὸν ἑαυτό μας καὶ ὅλο τὸ πνευματικὸ οἰκοδόμημα τοῦ 
πατρικοῦ μας σπιτιοῦ, τοῦ τόπου καταγωγῆς μας, τῆς 
ἀγωγῆς ποὺ λάβαμε.  Ἔχουμε ἀκόμη βάλει στὴ σκέψη 
μας καὶ προσωπικοὺς στόχους καὶ ἐπιθυμίες, ποὺ μὲ 
μιὰ ἀρχικὴ προσέγγιση δὲν φαίνονται ἁμαρτωλὲς καὶ 
τὶς ὁποῖες προσδοκοῦμε νὰ ἱκανοποιήσουμε μέσα στὸν 
γάμο. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα οἰκοδομοῦν, ἄλλα 
ὅμως φέρνουν τριβές. Αὐτὸ δὲν τὸ ἔχουμε συνειδητο-
ποιήσει, διότι ἔχουν γίνει ἕνα μὲ τὴ φυσική μας ὑπό-
σταση. Τὰ θεωροῦμε φυσιολογικά, ἀποτελοῦν ὅμως 
ἐμπόδια στὴν πνευματική μας πορεία καὶ προοδευτικὰ 
μᾶς ἀποξενώνουν.  Ὁ πνευματικός, μὲ τὴ χάρη τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν ἐμπειρία του, τὰ ἐντοπίζει, γιὰ νὰ μᾶς 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Ἡ ὑπέρβαση τοῦ ἰδίου θελήματος
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διορθώσει, γιὰ νὰ ἔλθουμε στὸν Χριστό, ὥστε κινού-
μενοι πρὸς Αὐτὸν νὰ πλησιάζουμε καὶ μεταξύ μας.

Λέει ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος ὅτι ὁ διάβολος βρίσκει 
μέσα μας, γιὰ νὰ μᾶς κατακτήσει, ἕνα θέλημά μας ἢ 
ἀκόμη ἕνα φυσιολογικὸ δικαίωμά μας, καὶ τὰ χρησι-
μοποιεῖ αὐτὰ σὰν ὅπλα ἐναντίον μας. Αὐτὴ εἶναι μιὰ 
συνηθισμένη τακτική του.  Ὅπως εἴπαμε, αὐτὰ τὰ θε-
λήματα μπορεῖ μὲ μιὰ πρώτη ματιὰ νὰ φαίνονται ὡραῖα 
καὶ πνευματικά. Διότι, ἂν ὁ διάβολος κάνει μιὰ φανερὰ 
ἁμαρτωλὴ ὑπόδειξη σὲ ἕνα μέλος τῆς οἰκογένειας, π.χ. 
πήγαινε κλέψε ἢ πάρε τὴ γυναῖκα τοῦ ἄλλου ἢ τὸν 
ἄνδρα τῆς ἄλλης ἢ κατάκρινε κτλ., τότε εἶναι βέβαιο 
ὅτι θὰ ντροπιασθεῖ, μιᾶς καὶ τὸ θῦμά του, ποὺ εἶναι, 
ὅπως εἴπαμε, χριστιανὸς ἀγωνιστής, θὰ ἀποκρούσει 
μιὰ τόσο χονδροειδῆ ἁμαρτωλὴ προτροπὴ καὶ δὲν 
θὰ πέσει ἔτσι εὔκολα. Μᾶς βρίσκει ὅμως ὁ διάβολος 
ἕνα θέλημα ποὺ τὸ νομίζουμε ἁπλό, ἀνθρώπινο, συ-
νηθισμένο ἢ καὶ πνευματικό, ἢ ἕνα δικαίωμα ποὺ τὸ 
χαρακτηρίζουμε ὡς αὐτονόητο καὶ συμβατὸ μὲ τὸν 
πνευματικὸ ἀγῶνα, καὶ χρησιμοποιώντας τα μὲ τρόπο 
ποὺ φαίνεται φυσικός, μᾶς πειράζει. Γι᾽ αὐτὸ πάλι ἡ 
Παλαιὰ Διαθήκη λέει ὅτι ὁ Πονηρὸς κάνει τὸ κακό, 
ὅταν προσεταιρισθεῖ κάποιο δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ κρυφτεῖ πίσω ἀπὸ αὐτό (Παρ. ια΄ 15). Τότε ἔχει 
περισσότερη δύναμη, τότε δραστηριοποιεῖται, ὅταν 
ἑνώσει τὴ δύναμή του μὲ κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχει τὴν 
αὐτονόητη συγκατάθεσή μας.

Ὅποιος στὴν οἰκογένειά του πορεύεται μὲ βάση τὰ 
θελήματά του καὶ διεκδικεῖ τὰ δικαιώματά του χωρὶς 
ἔγκριση καὶ εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ καὶ τοῦ/τῆς συ-
ζύγου –θὰ ἔλεγα καὶ τῶν παιδιῶν– δυναμιτίζει τὸ κλίμα 
τῆς οἰκογένειας. Δὲν ἀποζητεῖ τὸ καλό της, ἀλλὰ τὴν 
προσωπική του ἐπιβεβαίωση, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ 
πῶς αἰσθάνονται καὶ τί ἀντέχουν τὰ μέλη της.

Πόσα λογικὰ ἐπιχειρήματα ἐπιστρατεύονται, καὶ 
εἶναι μόνο ἱκανοποίηση τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ δι-
εκδίκηση δικαιώματος.  Ἂς ποῦμε μερικά:

– Δὲν εἶναι δικαίωμά μου νὰ διεκδικήσω στὰ δι-
καστήρια τὸ δίκαιο μερίδιο τῆς πατρικῆς περιουσίας, 
ἂν ὁ ἀδελφός μου μὲ ἀδικεῖ;

– Δὲν εἶναι δικαίωμά μου νὰ φτιάξω τὸ σπίτι ὅπως 
τὸ θέλω ἐγώ, ἀφοῦ ἀνήκει στὴν πατρική μου οἰκογέ-
νεια καὶ οἱ δικοί μου δίνουν λεφτά;

– Εἶμαι ἐπιστήμων, δικαιοῦμαι σεβασμοῦ καὶ ὑπα-

κοῆς καὶ δὲν δέχομαι ἀπὸ κανέναν κατώτερης μόρ-
φωσης ὑποδείξεις.

– Γιατί νὰ μὴ βοηθήσω σὲ κάποια ἱεραποστολικὴ 
προσπάθεια, φεύγοντας ἀπὸ τὸ σπίτι μου;

– Γιατί νὰ μὴν πάω στὴν ἀγρυπνία ποὺ μοῦ ἀρέσει, 
καὶ ἂς τοὺς ἀφήσω νὰ τὰ βγάλουν πέρα μόνοι τους.

– Γιατί νὰ μὴν ἀλλάξω δουλειά, ἀφοῦ θὰ παίρνω 
πιὸ πολλά, κι ἂς λείπω ἀπ᾽ τὰ παιδιά μου. Θὰ κατα-
λάβουν γιατί τὸ ἔκανα, ὅταν μεγαλώσουν.

– Κουράζομαι καὶ βγάζω τόσα χρήματα. Γιατί νὰ 
μὴν τὰ ξοδέψω ὅπως θέλω; Γιατί νὰ μὴν τὰ δώσω 
καὶ ὅλα ἐλεημοσύνη, π.χ., ἀφοῦ ἐγὼ κουράστηκα 
νὰ τὰ βγάλω.

– Γιατί νὰ μὴν τὸν ἢ τὴν χωρίσω, ἀφοῦ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ συνεννοηθοῦμε;  Ἐφ᾽ ὅσον μὲ κορόιδεψε 
καὶ ἔχει καὶ τέτοιο σόι, φεύγω μὲ τὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν 
καὶ αὐτὰ τὴν ἡσυχία τους. Εἶναι καλὸ νὰ μαλλώνουμε; 
Αὐτὸ θέλει ὁ Θεός;

Αὐτὲς εἶναι κάποιες ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ποὺ ὁ κα-
θένας μας, διεκδικώντας τὰ νομιζόμενα χριστιανικὰ καὶ 
δίκαια θελήματα καὶ δικαιώματά του, καταστρέφει τὴν 
οἰκογένεια.  Ἔχοντας τὴν ἐντύπωση ὅτι κάνουμε κάτι 
καλό, προετοιμάζουμε τὸ κακό μας καὶ χανόμαστε.  
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό 
μας καὶ ἐπιμένουμε, φεύγει ὁ Θεός, διότι  Ἐκεῖνος ἀνα-
παύεται στοὺς πράους καὶ ταπεινούς.  Ἐδῶ θὰ ἐπέμβει 
ὁ πνευματικός, ὁ ὁποῖος θὰ καταλάβει ἂν πίσω ἀπὸ τήν  
«πνευματική μας στάση» βρίσκεται ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ 
ἰσχυρογνωμοσύνη καὶ ἡ φιλαυτία.  Ἐξομολογώντας 
ὅλες τὶς πλευρὲς καὶ γιὰ νὰ κρατηθεῖ ταπεινὰ δεμένη ἡ 
οἰκογένεια, θὰ συμβουλεύσει πρὸς τὴν κοινὴ πορεία καὶ 
ὄχι πρὸς τὴ δικαίωση, τὴν αὐτονόμηση, τὴ διάσπαση.

Λέει ὁ ἀββᾶς Ποιμήν: Τὸ θέλημα εἶναι χάλκινο 
τεῖχος ποὺ χωρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό, εἶναι 
πέτρα ποὺ πετᾶμε ἐναντίον Του. Αὐτὸ γίνεται, διότι, 
ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔχω θέλημα καὶ διεκδικῶ δικαι-
ώματα –αὐτό, παρεμπιπτόντως, μπορεῖ νὰ λεχθεῖ καί 
«κυνηγῶ τὰ ὄνειρά μου»–, ἂν τὰ πράγματα ἔρχονται 
διαφορετικά, ὅπως συχνὰ γίνεται, θεωρῶ τὸν Θεὸ 
καὶ τοὺς ἀνθρώπους μου ἀντιπάλους. Τοὺς μάχομαι 
ἀρχικὰ ἐσωτερικὰ μὲ τοὺς λογισμούς, καὶ προοδευ-
τικὰ καὶ ἐξωτερικὰ μὲ τοὺς τρόπους μου. Δὲν τοὺς 
ἀποδέχομαι, τοὺς ἀποστρέφομαι, προσπαθῶ νὰ τοὺς 
ἀνατρέψω μὲ ἐπιχειρήματα καὶ δὲν ἀκούω καμμία 

K

K
Συχνὰ πορευόμαστε στὸν γάμο ὄχι ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄλλο,  

οὔτε γιατὶ ψάχνουμε συνοδοιπόρο καὶ παρηγοριὰ στὴν ἔρημο τῆς ζωῆς, 
ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἑαυτό μας.  Ἀπὸ φιλαυτία παντρευόμαστε,  

καὶ αὐτὴ ζητοῦμε νὰ ἱκανοποιήσουμε. Μέσα ἀπὸ τὴ συζυγικὴ ἢ γονεϊκὴ  
σχέση ἐπιδιώκουμε τὴν ἀναγνώριση, τὴν καταξίωση, τὴν ἄνετη ζωή. 
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συμβουλή. Οἱ οἰκεῖοι μου, ἀπὸ δικοί μου καὶ ἀγαπη-
τοί, γίνονται αὐτοὶ ποὺ μὲ τὴν ὕπαρξή τους ὀρθώνουν 
ἐμπόδια στὰ ὄνειρα καὶ τὴν πρόοδό μου.  Ἐὰν ὅμως 
μάθουμε νὰ παραχωροῦμε τὰ δίκαιά μας καὶ νὰ ἀπο-
δεχόμαστε αὐτὸ ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεός, τότε ὁ δρόμος 
τοῦ Θεοῦ φαίνεται εὐθὺς καὶ καθάριος, καὶ ἀποκαθί-
σταται ἡ σχέση μας μὲ τοὺς δικούς μας, ποὺ δὲν τοὺς 
θεωροῦμε πλέον ἀντιπάλους, ἀλλὰ ὄργανα τοῦ Θεοῦ 
γιὰ τὴ σωτηρία μας.  Ὁ Πονηρὸς κακοποιεῖ τὴν ψυχή, 
ὅταν ἀνακατέψει στοὺς λογισμοὺς τὰ δικαιώματα, μισεῖ 
δὲ τὴν ἐρώτηση στὸν πνευματικό, ποὺ ἀσφαλίζει τὴν 
ψυχὴ καὶ ἀποκαθιστᾷ τὴν οἰκογενειακὴ γαλήνη.

Συχνὰ πορευόμαστε στὸν γάμο ὄχι ἀπὸ ἀγάπη γιὰ 
τὸν ἄλλο, οὔτε γιατὶ ψάχνουμε συνοδοιπόρο καὶ παρη-
γοριὰ στὴν ἔρημο τῆς ζωῆς, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν 
ἑαυτό μας.  Ἀπὸ φιλαυτία παντρευόμαστε, καὶ αὐτὴ 
ζητοῦμε νὰ ἱκανοποιήσουμε. Μέσα ἀπὸ τὴ συζυγικὴ 
ἢ γονεϊκὴ σχέση ἐπιδιώκουμε τὴν ἀναγνώριση, τὴν 
καταξίωση, τὴν ἄνετη ζωή. Αὐτὸ καλλιεργεῖται καὶ ἀπὸ 
τὶς πατρικὲς οἰκογένειες, ποὺ ἐπιζητοῦμε μέσα ἀπὸ ἕναν 
γάμο νὰ ἐξασφαλίσουμε στὰ παιδιά μας καλοπέραση 
ὑψηλῶν προδιαγραφῶν. Μάλιστα, ἂν ὁ ἄλλος εἶναι 
ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο καὶ τὰ παιδιά μας πᾶνε 
κατηχητικό, ἔχουμε τὴν ἀπαίτηση νὰ εἶναι ἀπέναντί μας 
ὡς ἅγιοι, ἄγγελοι ἢ ὑποτακτικοὶ καὶ νὰ μᾶς ἱκανοποιοῦν 
ὅλα τὰ αἰτήματα, στὰ πλαίσια τῆς καλῆς ἀγωγῆς ποὺ 
ὑποτίθεται ὅτι ἔχουν.  Ὁραματιζόμαστε νὰ ἀπολαύσου-
με τιμὲς ποὺ πιστεύουμε ὅτι μᾶς ἀξίζουν δικαιωματικά. 
Μήπως καὶ οἱ ἄλλοι περιμένουν τὰ ἴδια ἀπὸ μᾶς;

Στὴ δυσκολία μας στὴν οἰκογενειακὴ παλαίστρα 
καὶ πάνω στὴ στενοχώρια μας, ξεχνοῦμε πὼς τὸ ἄθλη-
μα στὸ ὁποῖο καλούμαστε νὰ ἀγωνιστοῦμε δὲν εἶναι 
αὐτὸ ποὺ θὰ ἐπιθυμούσαμε ἢ νομίσαμε, ἀλλὰ αὐτὸ 
ποὺ ἰδιαιτέρως θὰ ἐπιλέξει ὁ Θεός, γιὰ νὰ μᾶς κόψει 

τὸν ἐγωισμό, τὸ θέλημα καὶ τὴ μεγάλη ἰδέα ποὺ ἔχου-
με γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Δηλαδὴ θὰ ἐπιτρέψει ἐνδεχομέ-
νως νὰ συμβεῖ αὐτὸ ποὺ περισσότερο θὰ μᾶς κοστίσει, 
θὰ μᾶς πονέσει καὶ θὰ μᾶς ταπεινώσει, γιὰ νὰ γίνουμε 
καλύτεροι ἐκεῖ ὅπου ἔχουμε πραγματικὴ ἔλλειψη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σὰ φάρο
Γιὰ σέ, Μαννούλα μου γλυκιά,
γιὰ κείνη τὴ στοργή σου,
ἀνοίγω διάπλατη καρδιὰ
στὴν ἄχραντη ψυχή σου.

Ἐσὺ τροφὴ καὶ συμβουλή,
ἐσὺ τὸ ντύσιμό μου.
Ἐσὺ καὶ σκέπη μου καλή,
σὲ κάθε πέσιμό μου.

Δουλειὲς πολύπλευρες, σκληρές,
νὰ ἰδεῖς νὰ μεγαλώσω.
Μὰ ᾽γὼ σὲ τέτοιες προσφορές,
τί πρέπει ν᾽ ἀποδώσω;

Σὰ φάρο, Μάννα, σὲ κρατῶ,
σὰν ἅγιο σὲ λατρεύω,
στὰ φῶτά σου θὰ περπατῶ
κι ἐκεῖνα θὰ πιστεύω.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

K

K
Λέει ὁ ἀββᾶς Ποιμήν: Τὸ θέλημα εἶναι χάλκινο τεῖχος ποὺ χωρίζει τὸν 
ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό, εἶναι πέτρα ποὺ πετᾶμε ἐναντίον Του. Αὐτὸ γί-
νεται, διότι, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔχω θέλημα καὶ διεκδικῶ δικαιώματα –

αὐτό, παρεμπιπτόντως, μπορεῖ νὰ λεχθεῖ καί «κυνηγῶ τὰ ὄνειρά μου»–, 
ἂν τὰ πράγματα ἔρχονται διαφορετικά, ὅπως συχνὰ γίνεται, θεωρῶ τὸν 
Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους μου ἀντιπάλους. Τοὺς μάχομαι ἀρχικὰ ἐσωτε-

ρικὰ μὲ τοὺς λογισμούς, καὶ προοδευτικὰ καὶ ἐξωτερικὰ μὲ τοὺς τρόπους 
μου. Δὲν τοὺς ἀποδέχομαι, τοὺς ἀποστρέφομαι, προσπαθῶ νὰ τοὺς 

ἀνατρέψω μὲ ἐπιχειρήματα καὶ δὲν ἀκούω καμμία συμβουλή. Οἱ οἰκεῖοί 
μου, ἀπὸ δικοί μου καὶ ἀγαπητοί, γίνονται αὐτοὶ ποὺ μὲ τὴν ὕπαρξή τους 

ὀρθώνουν ἐμπόδια στὰ ὄνειρα καὶ τὴν πρόοδό μου.
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Τὸ ἀδούλωτο προπύργιο 
τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους, 
ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ 

ἀκρόπολη τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, ἡ 
ἱερὴ πόλη τῶν Χριστιανῶν μὲ 800 
ναοὺς καὶ μοναστήρια κάποτε, 
κυριεύθηκε ἀπὸ ἀλλόθρησκο 
καὶ ἀσιατικὸ ἐπιδρομέα. Ράγισε 
ἡ καρδιὰ τοῦ Γένους μὲ τὴν  Ἅλω-
ση τῆς Βασιλεύουσας ἐκείνη τὴν 
Τρίτη, 29 Μαΐου 1453.  Ἡ Κων-
σταντινούπολη ἦταν γιὰ χίλιους 
ἑκατὸν εἴκοσι χρόνους ἡ ἀπόρθη-
τη πρωτεύουσα τῆς Οἰκουμένης.  
Ἀκτινοβολοῦσε μὲ τὸν πολιτισμό 
της, καὶ μέ «Φῶς Χριστοῦ» διέ-
λυε τὰ σκότη τῆς βαρβαρότητας 
καὶ ἐξημέρωνε τὰ ἤθη τῶν ξένων 
λαῶν ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, 
ποὺ καταλύθηκε μὲ τὴν  Ἅλωση 
τῆς Πόλης.

Θρήνησε ὁ  Ἑλληνισμὸς τὴν 
ἀνήκουστη συμφορά.  Ἡ τρα-
γικὴ κραυγὴ τῶν λογίων «ἑάλω 
ἡ Πόλις» ξεσήκωσε κύματα ὀδύ-
νης. Οἱ ἱστορικοὶ θρήνησαν μὲ 
τὸν δικό τους τρόπο, «ὦ πόλις, 
πόλις χριστιανῶν καύχημα... ὦ 
πόλις, πόλις ἄλλη παράδεισος 
φυτευθεῖσα πρὸς δυσμάς», καὶ 
ὁ πονεμένος ἑλληνικὸς λαὸς 
ἀποδέχθηκε στὰ θρηνητικά του 
τραγούδια τὴν ἐθνικὴ συμφορὰ 
ὡς «θέλημα Θεοῦ», ἀφοῦ καί «ἡ 
Δέσποινα ταράχτηκε κι ἐδάκρυ-
σαν οἱ εἰκόνες», σὰν ἄκουσε πώς «... εἶναι θέλημα 
Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψῃ».

Προέκταση ἐκείνων τῶν θρήνων εἶναι οἱ θρῦλοι 
ἢ παραδόσεις γιὰ τὴν  Ἅλωση.  Ὅσοι ἐπέζησαν ἀπὸ 
τὶς τρομερὲς σφαγές, τοὺς ἐξανδραποδισμοὺς καὶ 
τὶς διώξεις κράτησαν τοὺς ἀλαλαγμοὺς μέσα τους, 
τὰ ξέφρενα σαλπίσματα, τὶς δαιμονισμένες τυμπα-
νοκρουσίες τῶν κατακτητῶν.  Ἄκουσαν τὶς γοερὲς 
κραυγές, τὸν κλαυθμὸ καὶ ὀδυρμὸ τῶν ἀδελφῶν 
τους ἀπὸ τοὺς βιασμοὺς καὶ τὴν αἰχμαλωσία. Εἶδαν 
τὸ αἷμα, τὶς δῃώσεις καὶ τὶς λεηλασίες. Τὴν ἐρή-

μωση τῶν πάντων.  Ἀλλὰ ἀναπήδησε φῶς μέσα 
ἀπὸ τὴ φουρτουνιασμένη ψυχή τους, κι ἡ ἐλπίδα 
τοὺς κράτησε ὄρθιους. Βρῆκαν τότε διέξοδο στὴ 
μυθοπλαστικὴ φαντασία τους κι εἶχαν δύναμη νὰ 
πλάσουν διηγήσεις γύρω ἀπὸ τὴν  Ἅλωση, δί-
νοντας στὴν πραγματικότητα ποὺ ἔζησαν τὴ δική 
τους ποθητὴ ἑρμηνεία καὶ ἔκβαση. Στὶς παραδόσεις 
αὐτές, στὰ θαυμαστὰ ἐπεισόδια ποὺ δημιούργησαν 
μὲ ποιητικὴ ἔμπνευση καὶ τραγικὴ διάσταση, στή-
ριξαν οἱ  Ἕλληνες τὸ θάρρος καὶ θεμελίωσαν τὴν 
ἐλπίδα πὼς τίποτε δὲν τελείωσε.  Ἁπλῶς σταμάτησε 
ὁ χρόνος, «μαρμάρωσε», κι ἡ τάξη τῶν πραγμάτων, 

Παραδόσεις γύρω ἀπὸ τὴν  
Ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

M
A

ΪΟ
ς
 -

 Ι
Ο

Υ
Ν

Ιο
ς
  

 2
0

1
8

 -
 6

2
7

91



ποὺ διασαλεύθηκε, θὰ ἀποκατασταθεῖ, «ὅταν ἔρθει 
ἡ ὥρα», «ὅταν θὰ πάρωμε πίσω τὴν Πόλη», «ὅταν 
θὰ πάρωμε πάλι τὴν Πόλη».

Οἱ κυνηγημένοι, ἐξάλλου, καὶ οἱ πρόσφυγες  
Ἕλληνες ἀπ᾽ τὴ ματωμένη Κωνσταντινούπολη 
σκορπίστηκαν στὶς τουρκοκρατούμενες περιοχὲς 
ἢ σ᾽ ἐκεῖνες ποὺ εἶχαν μιὰ φράγκικη ἢ βενετσιάνικη 
«ἐλευθερία» (στὴν Κρήτη, στὴν Κύπρο καὶ ἀλλοῦ) 
καὶ μετέδωσαν τὶς παραδόσεις.  Ἔτσι συντελέστηκε 
ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ ἡ ἀνάπτυξη, ἡ παραλλαγὴ ἢ ὁ 
πολλαπλασιασμός τους σὲ ὅλο τὸν  Ἑλληνισμό, 
καὶ μένουν σήμερα ὁ παραδόσεις ἐκεῖνες πολύτιμα 
ἐθνικὰ μνημεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ἀπεικο-
νίζουν τὴν ψυχή του.

Μεταφέρουμε ἐδῶ πέντε παραδόσεις γύρω 
ἀπὸ τὴν  Ἅλωση ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ μὲ σεβασμὸ κα-
τέγραψε ὁ πατέρας τῆς  Ἑλληνικῆς Λαογραφίας 
Νικόλαος Γ. Πολίτης, καὶ γιὰ λόγους ἑρμηνείας τὶς 
ἐντάσσουμε στὸ ἱστορικό τους πλαίσιο1.

*     *     *

Ἐπὶ 57 λοιπὸν ἡμέρες καὶ νύχτες ὁ Μωάμεθ 
Β΄ πολιορκεῖ τὴν Πόλη ἀπὸ στεριὰ καὶ θάλασσα. 
Οἱ πολιορκημένοι ἀμύνονται γενναῖα. Ψυχὴ τῆς 
ἄμυνας ὁ Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος. Τρέχει 
ἔφιππος στὰ τείχη, στὴν Πόλη, χωρὶς ἐλπίδα ξένης 
βοήθειας, ἀκούραστος ἐμψυχώνει τοὺς στρατιῶτες, 
ἐνθαρρύνει τοὺς ἄρχοντες. «Δακρυχέων ἐπαρακάλει 
τὸν Θεόν», καὶ ὅταν εἶδε τὰ πλήθη τῶν ἀλλοφύλων 

1 Στὰ κείμενα τῶν Παραδόσεων τοῦ Ν. Πολίτη διατήρησα κατὰ 
τὸ δυνατὸν τὴν ὀρθογραφία.

νὰ ὁρμοῦν στὰ τείχη, ἔπεφτε πάνω τους «βρυχώ-
μενος ὡς λέων καὶ τὴν ρομφαίαν ἐσπασμένην ἔχων 
ἐν τῇ δεξιᾷ πολλοὺς τῶν πολεμίων ἀπέσφαξε. καὶ 
τὸ αἷμα ποταμηδὸν ἐκ τῶν ποδῶν καὶ τῶν χειρῶν 
αὐτοῦ ἔρρεε» (Σφραντζῆς). Γιὰ τὸν θάνατό του ὅμως 
ἐπικρατοῦσε ἀμφιβολία. «Καὶ τινὲς ἔλεγον ὅτι ἔφυ-
γεν, ἄλλοι δὲ ἐν τῇ πόλει εἶναι ἔλεγον κεκρυμμένον, 
ἄλλοι δὲ τεθνάναι μαχόμενον».  Ὁ ἱστορικὸς Δού-
κας γράφει ὅτι ὁ βασιλεὺς ἔμεινε μόνος ἀνάμεσα 
στοὺς ἐχθρούς βαστάζων σπάθην καὶ ἀσπίδα, καὶ 
λέγοντας «Οὐκ ἔστι τις τῶν χριστιανῶν τοῦ λαβεῖν 
τὴν κεφαλήν μου ἀπ᾽ ἐμοῦ» χτυπήθηκε καί «ὡς 
κοινὸν στρατιώτην θανατώσαντες ἀφῆκαν». Τὸν ἀνα-
γνώρισαν μόνο ἀπὸ τὶς βασιλικὲς περικνημίδες ἢ 
τὰ πέδιλα «ἔνθα χρυσοὶ ἀετοὶ ἦσαν γεγραμμένοι». 

Νὰ ὅμως πῶς ἔπλασε ὁ λαὸς τὸ τέλος τοῦ ἡρωι-
κοῦ βασιλιᾶ του: « Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα νὰ τουρκέψῃ ἡ 
Πόλη καὶ μπῆκαν μέσα οἱ Τοῦρκοι, ἔτρεξε ὁ βασιλιάς 
μας (ὁ τελευταῖος  Ἕλληνας βασιλιάς) καβάλα στ᾽ 
ἄλογό του νὰ τοὺς ἐμποδίσῃ.  Ἦταν πλῆθος ἀρίφ-
νητο (ἀναρίθμητο) ἡ Τουρκιά, κι ἐκεῖνος χτυποῦσε 
κι ἔκοβε ἀδιάκοπα μὲ τὸ σπαθί του. Τότε σκοτώθη τ᾽ 
ἄλογό του κι ἔπεσε κι αὐτός. Κι ἐκεῖ ποὺ ἕνας ἀράπης 
σήκωσε τὸ σπαθί του νὰ χτυπήσῃ τὸν βασιλιά, ἦρθε 
ἄγγελος Κυρίου καὶ τὸν ἅρπαξε καὶ τὸν πῆγε σὲ μιὰ 
σπηλιά, βαθιὰ στὴ γῆ κάτω, κοντὰ στὴ Χρυσόπορτα.

Ἐκεῖ μένει μαρμαρωμένος ὁ βασιλιὰς καὶ καρτερεῖ 
τὴν ὥρα νά ᾽ρθῃ πάλι ὁ ἄγγελος νὰ τὸν σηκώσῃ. 
Οἱ Τοῦρκοι τὸ ξεύρουν αὐτό, μὰ δὲν μποροῦν νὰ 
βροῦν τὴ σπηλιὰ ποὺ εἶναι ὁ βασιλιάς. γι᾽ αὐτὸ ἔχτι-
σαν τὴν πόρτα ποὺ ξεύρουν πὼς ἀπ᾽ αὐτὴ θὰ ἔμπῃ 
ὁ βασιλιάς, γιὰ νὰ τοὺς πάρῃ πίσω τὴν Πόλη. Μὰ 
ὅταν εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, θὰ κατεβῇ ὁ ἄγγελος 
στὴ σπηλιὰ καὶ θὰ τὸν ξεμαρμαρώσῃ, καὶ θὰ τοῦ 
δώσῃ στὸ χέρι πάλι τὸ σπαθὶ ποὺ εἶχε στὴ μάχη. Καὶ 
θὰ σηκωθῇ ὁ βασιλιὰς καὶ θὰ μπῇ στὴν Πόλη ἀπ᾽ 
τὴ Χρυσόπορτα, καὶ κυνηγώντας μὲ τὰ φουσσάτα 
του τοὺς Τούρκους θὰ τοὺς διώξῃ ὣς τὴν Κόκκινη 
Μηλιά. Καὶ θὰ γίνῃ μεγάλος σκοτωμός, ποὺ θὰ κο-
λυμπήσῃ τὸ μουσκάρι στὸ αἷμα».

Πῶς νὰ πιστέψει ὁ λαός μας πὼς σκοτώθηκε ὁ 
βασιλιάς του;  Ἀδύνατον! «Μαρμάρωσε» ἤ «κοι-
μήθηκε», κατ᾽ ἄλλη παραλλαγή. Καὶ θὰ ζωντα-
νέψει καὶ θὰ ἀνακτήσει καὶ πάλι μὲ τὸ σπαθὶ τὴν 
κληρονομιὰ ποὺ μὲ τὸ σπαθὶ τοῦ τὴν ἅρπαξε ὁ 
ἐχθρός.  Ἔτσι ἔκλεισε ὁ λαὸς στὴν παράδοση –σὲ 
μυθικὸ τύπο– τοὺς πόθους καὶ τὶς ἐλπίδες του γιὰ 
τὴ μέλλουσα τύχη τοῦ  Ἔθνους!

*     *     *

Ἡ Πόλη κατακτήθηκε, ἀλλὰ δὲν χάθηκε ἡ Ρω-
μανία, ἡ Χριστιανικὴ οἰκουμένη, γιατὶ ἡ  Ἑκκλησία 

K

K
Πῶς νὰ πιστέψει ὁ λαός μας πὼς 
σκοτώθηκε ὁ βασιλιάς του;  Ἀδύ-
νατον! «Μαρμάρωσε» ἤ «κοιμήθη-
κε», κατ᾽ ἄλλη παραλλαγή. Καὶ θὰ 
ζωντανέψει καὶ θὰ ἀνακτήσει καὶ 
πάλι μὲ τὸ σπαθὶ τὴν κληρονομιὰ 
ποὺ μὲ τὸ σπαθὶ τοῦ τὴν ἅρπαξε ὁ 
ἐχθρός.  Ἔτσι ἔκλεισε ὁ λαὸς στὴν 
παράδοση –σὲ μυθικὸ τύπο– τοὺς 
πόθους καὶ τὶς ἐλπίδες του γιὰ τὴ 

μέλλουσα τύχη τοῦ  Ἔθνους!
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ἦταν ὁ μόνος θεσμὸς τῆς βυζαντινῆς παράδοσης 
ποὺ ἔμεινε ἄθικτος. Μὲ διαταγὴ τοῦ Μωάμεθ, στὶς 
6  Ἰανουαρίου 1454 συγκροτήθηκε σύνοδος ἀπὸ 
τὶς ἀσιατικὲς καὶ εὐρωπαϊκὲς ἐπαρχίες καὶ ἐξέλεξε 
Πατριάρχη τὸν μοναχὸ Γεννάδιο (Γεώργιο) Σχο-
λάριο, κάτοχο μεγάλης παιδείας.  Ὁ νέος Πατρι-
άρχης ἀνακηρύχθηκε  Ἐθνάρχης τῶν Ρωμηῶν καὶ 
ἀναγνωρίστηκε ὡς ἀνώτατη ἐκκλησιαστικὴ καὶ 
πολιτικὴ ἀρχή.  Ἦταν ὁ «ἀκούσιος ἐγγυητὴς τῆς 
μόνιμης ὑποταγῆς τῶν ραγιάδων στὸν κατακτητή».  
Ἡ  Ἐθναρχία ἕνωσε στερεὰ τὴν ὑπόδουλη Ρωμηο-

σύνη.  Ἔτσι, καὶ μετὰ τὴν πτώση της ἡ Πόλη 
παραμένει στὴν καρδιὰ τοῦ Γένους ὡς τὸ 
κέντρο τῆς ὀρθόδοξης οἰκουμένης. 

Αὐτὸ φαίνεται ἰδιαίτερα σ᾽ ἐκείνη τὴ λα-
ϊκὴ παράδοση γιὰ τήν «ἀτέλειωτη λειτουρ-
γία» στὴν  Ἁγιὰ Σοφιά. Νὰ τί λέει ἡ παρά-
δοση:

«Τὴν ὥρα ποὺ μπῆκαν οἱ Τοῦρκοι στὴν  
Ἁγιὰ Σοφιά, δὲν εἶχε τελειώσει ἀκόμη ἡ λει-
τουργία.  Ὁ παπὰς ποὺ ἔκανε τὴ λειτουργία 
πῆρε ἀμέσως τὸ ἅγιο δισκοπότηρο καὶ χά-
θηκε πίσω ἀπὸ μιὰ θύρα. Οἱ Τοῦρκοι, ποὺ 
τὸν ἐκυνήγησαν, εἶδαν νὰ γίνῃ ἄφαντος κι 
ηὗραν ἐμπρός των τοῖχο. πολέμησαν νὰ τὸν 
χαλάσουν μὲ τὰ ὅπλα τους καὶ δὲν μπόρεσαν.  
Ἔφεραν ὕστερα χτίσταις, ὅλους τοὺς χτίσταις 
τῆς Πόλης, ἔβαλαν τὰ πάντα εἰς ἐνέργεια νὰ 
γκρεμίσουν ἐκεῖνο τὸν τοῖχο, ἀλλὰ οἱ κόποι 
πῆγαν χαμένοι. Οὔτε μὲ λωστοὺς οὔτε μὲ 
ὅλα τὰ σύνεργα δὲν μπόρεσαν νὰ χαλάσουν 

τὸν τοῖχο. Γιατὶ εἶναι θέλημα Θεοῦ ν᾽ ἀνοίξῃ ἡ θύρα 
μόνη της, ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα, καὶ νὰ βγῇ ἀπὸ κεῖ ὁ 
παπὰς νὰ τελειώσῃ τὴ λειτουργία στὴν  Ἁγιὰ Σοφιά, 
ὅταν θὰ πάρωμε πίσω τὴν Πόλη». 

Καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ περιμένει σὲ ὅλη τὴ 
διάρκεια τῆς δουλείας τὴν ὁλοκλήρωση τῆς λει-
τουργίας, δηλαδὴ τὴν ἀνάσταση τῆς Ρωμανίας, 
καὶ θὰ μένει κοντὰ στὴν  Ἐκκλησία, στὸ καταφύγιο 
«ψυχῶν τε καὶ σωμάτων», κρατώντας ἔτσι μαζὶ μὲ 
τὴν πίστη καὶ τὴ γλῶσσά του τὴν ἑλληνική, τὸ ἔνδο-
ξο παρελθόν, τὴν ἱστορία του καὶ τὶς ἀκατάλυτες 
ἀξίες τοῦ  Ἔθνους.

*     *     *

Ἄλλη παράδοση, ποὺ πλάστηκε σὲ πολλὰ μέρη 
τῆς  Ἑλλάδας, ἐπιγράφεται: «Τὰ τηγανισμένα ψάρια». 
Μόνο μὲ θαῦμα θὰ πιστέψει ὁ λαὸς τὴν ἀγγελία 
τῆς ἅλωσης:

«Τὸν καιρὸ ποὺ εἶχαν ζώσει τὴν Πόλη οἱ Τοῦρκοι, 
ἕνας καλόγερος ἐτηγάνιζε ἑφτὰ ψάρια στὸ τηγάνι. Τὰ 
εἶχε τηγανίσει ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά, κι ὅταν ἦταν νὰ τὰ 
γυρίσῃ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔρχετ᾽ ἕνας καὶ τοῦ λέει πὼς 
πῆραν οἱ Τοῦρκοι τὴν Πόλη.

– Ποτὲ δὲν θὰ πατήσουν τὴν Πόλη οἱ Τοῦρκοι, 
λέει ὁ καλόγερος. Τότε θὰ τὸ πιστέψω αὐτό, ἂν αὐτὰ 
τὰ ψάρια τὰ τηγανισμένα ζωντανέψουν.

Δὲν ἀπόσωσε τὸν λόγο, καὶ τὰ ψάρια πήδησαν 
ἀπ᾽ τὸ τηγάνι ζωντανὰ κι ἔπεσαν σ᾽ ἕνα νερὸ ἐκεῖ 
κοντά. Καὶ εἶναι ὣς τὰ σήμερα τὰ ζωντανεμένα ἐκεῖνα K

K
Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ περιμένει σὲ 
ὅλη τὴ διάρκεια τῆς δουλείας τὴν 
ὁλοκλήρωση τῆς λειτουργίας, δη-
λαδὴ τὴν ἀνάσταση τῆς Ρωμανίας, 
καὶ θὰ μένει κοντὰ στὴν  Ἐκκλη-

σία, στὸ καταφύγιο «ψυχῶν τε καὶ 
σωμάτων», κρατώντας ἔτσι μαζὶ μὲ 
τὴν πίστη καὶ τὴ γλῶσσά του τὴν 
ἑλληνική, τὸ ἔνδοξο παρελθόν, 

τὴν ἱστορία του καὶ τὶς ἀκατάλυτες 
ἀξίες τοῦ  Ἔθνους.
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ψάρια στὸ Μπαλουκλὺ καὶ θὰ βρίσκωνται ἐκεῖ μι-
σοτηγανισμένα καὶ ζωντανά, ὣς νὰ ἔρθῃ ἡ ὥρα νὰ 
πάρωμε τὴν Πόλη. Τότε λὲν πὼς θά ᾽ρθῃ ἕνας ἄλλος 
καλόγερος νὰ τ᾽ ἀποτηγανίσῃ...».

Προσκυνητὲς σήμερα στὴν Πόλη μας, σ᾽ 
ἐκεῖνον τὸν  Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὸ 
Μπαλουκλῆ, μὲ τὶς θαυμάσιες εἰκόνες καὶ τὰ πα-
νύψηλα μανουάλια, ψιθυρίζουμε τὶς προσευχές 
μας. Κι ὅταν κατεβοῦμε τὰ σκαλιὰ καὶ βρεθοῦμε 
μπροστὰ στὸ  Ἁγίασμα, στὴν καλλιμάρμαρη δεξα-
μενὴ μὲ τὰ τρεχούμενα νερά, νιώθουμε ἕνα βαθὺ 
κι ἀπροσδιόριστο σκίρτημα καὶ σπαρταρᾷ ἡ ψυχή 
μας, σὰν δοῦμε τὰ χρυσόψαρα. Κι ὅσο ἐκεῖνα κά-
νουν ἀτέλειωτες διαδρομὲς μὲς στὸ νερό, τόσο ἡ 
ἱστορική μας συνείδηση βαθαίνει στὶς διαδρομὲς 
τῶν αἰώνων καὶ σταματᾷ στὶς ὧρες τῆς  Ἅλωσης. 
Νά ᾽ναι τοῦτα τὰ ζωντανὰ χρυσόψαρα ἐκεῖνα τά 
«μισοτηγανισμένα ψάρια» τοῦ θρύλου, ποὺ καρ-
τεροῦν τὴν ὥρα;

*     *     *

Ἄλλη παράδοση, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν Κων-
σταντινούπολη, μᾶς μεταφέρει μέσα στὸν Ναὸ τῆς  
Ἁγιὰ Σοφιᾶς, ἐκεῖ στὸ δεξιὸ κλίτος.  Ἀριστερά μας, 
ψηλὰ σὲ μιὰ μαρμαρένια κολόνα, λίγο πιὸ κάτω ἀπ᾽ 
τὸ κιονόκρανο, βλέπουμε τὸ ματωμένο ἀποτύπωμα 
μιᾶς παλάμης.  Ὁ θρῦλος λέει: «Σὲ μιὰ κολόννα 
τῆς  Ἁγιὰ Σοφιᾶς, ψηλά, πολὺ ψηλά, φαίνεται ὣς 
τὰ τώρα αἷμα. Έἶναι σημάδι ποὺ ἔβαλε ὁ  Ἀμιρᾶς 
ὁ Μουχαμέτης μὲ τὴν παλάμη του βουτημένη στὸ 

αἷμα, ὅταν μπῆκε στὴν  Ἁγιὰ Σοφιὰ καὶ τὴν ἔκανε 
τζαμί. Κ᾽ ἔφτασε τόσο ψηλά, γιατὶ πατοῦσε ἀπάνου 
σὲ σωροὺς κορμιὰ τῶν χριστιανῶν, ποὺ σκότωσαν 
μέσα στὴν ἐκκλησιὰ οἱ Τοῦρκοι».

Πῶς βρέθηκε 
ὅμως τόσο πλῆθος 
χριστιανῶν μέσα σ᾽ 
ἐκεῖνον «τὸν θειό-
τατον ναὸν τῆς τοῦ 
Θεοῦ Σοφίας»; Κά-
ποιοι ψευδομάντεις, 
πρὶν ἀπὸ πολλὰ 
χρόνια, μᾶς ἀναφέ-
ρει ὁ ἱστορικὸς Δού-
κας, διέδιδαν πὼς οἱ 
Τοῦρκοι κάποτε μὲ 
πολλὲς δυνάμεις θὰ 
πατήσουν τὴν Πό-
λη καὶ θὰ σφάζουν 
τοὺς Ρωμιούς (τοὺς  
Ἕλληνες), μὰ σὰν θὰ 
φτάσουν στὸν κίονα 
τοῦ Κωνσταντίνου, 
ἐκεῖ θὰ κατεβεῖ ἄγγε-
λος Κυρίου μὲ ρομ-
φαία. Σ᾽ ἕναν ἄνδρα 

ποὺ θὰ στέκεται ἐκεῖ θὰ δώσει τὴ ρομφαία καὶ θὰ 
τοῦ πεῖ: «Λάβε τὴν ρομφαίαν ταύτην καὶ ἐκδίκησον 
τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου». Τότε οἱ Τοῦρκοι θὰ τραποῦν 
σὲ φυγὴ διωκόμενοι ἀπ᾽ τοὺς Ρωμιοὺς ὣς τὰ ὅρια 
τῆς Περσίας, στὸ Μονοδένδρι.

Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν ἔτρεχαν ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ 
τὰ παιδιὰ στὶς ἀγκαλιὲς ἢ στὰ χέρια τους, μοναχοὶ 
καὶ μονάζουσες, νέοι καὶ γέροντες, μὲ τὴ σκέψη: 
« Ἂν ἀφήσουμε πίσω μας τὸν κίονα τοῦ Σταυροῦ, 
θὰ γλιτώσουμε». Καὶ βρῆκαν καταφύγιο στὴ Με-
γάλη  Ἐκκλησία. Μέσα σὲ μία ὥρα ἐκεῖνος ὁ «παμ-
μέγιστος ναός» γέμισε καὶ κάτω καὶ στοὺς γυναικω-
νίτες καὶ στά «περιαύλια» καί «ἐν παντὶ τόπῳ» ἀπὸ 
ὄχλο ἀναρίθμητο.  Ἔκλεισαν τὶς βαριὲς πόρτες καὶ 
περίμεναν, ἐλπίζοντες τὴ σωτηρία τους.  Ἀλλὰ οἱ 
Τοῦρκοι, λεηλατώντας, σφάζοντας καὶ αἰχμαλω-
τίζοντας ὅσους ἔβρισκαν μπροστά τους, ἔφτασαν 
στὸν Ναὸ καὶ μὲ τσεκούρια ἔσπασαν μαινόμενοι τὶς 
πόρτες, μπῆκαν μέσα μὲ τὰ ξίφη τους καὶ θέριζαν 
τὰ πλήθη. «Τίς ἐστὶν ὃς διηγήσεται τὴν συμφοράν;», 
ἀναφωνεῖ μὲ σπαραγμὸ ὁ ἱστορικός. Καὶ ὁ λαὸς 
στὸν θρῦλο δείχνει πόσο ψηλὰ ἔφτασε ὁ Μωάμεθ, 
πατώντας στοὺς σωροὺς ἀπὸ κορμιὰ χριστιανῶν, 
γιὰ νὰ ἀφήσει στοὺς αἰῶνες πάνω στὴν κολόνα τὴ 
μαρτυρία τῆς βίας καὶ τῆς βαρβαρότητας!

*     *     *94
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Μὰ πῶς ν᾽ ἀντέξει ὁ εὐσεβὴς λαὸς νὰ δεῖ νὰ 
βεβηλώνουν οἱ ἀλλόπιστοι τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ 
Γένους μας;  Ἀδύνατον.  Ἐκείνη ἡ  Ἁγία Τράπεζα 
τῆς  Ἁγιὰ Σοφιᾶς ἦταν κόσμημα, ἀφοῦ ἐκεῖ σφα-
γιαζόταν ὁ  Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ.  Ἔλαμπε ἀπὸ πάνω 
της τὸ ἀσημένιο κιβώριο, σὰν θεοφόρος οὐρανός. 
Χρυσοὶ κίονες κρατοῦσαν τὴν ὁλόχρυση πλάκα 
τῆς  Ἁγίας Τράπεζας καὶ τὴν κάλυπτε ἡ «ἐνδυτή», 
περίφημο μεταξωτὸ κάλυμμα, κεντημένο μὲ χρυσὸ 

καὶ ἄργυρο, καὶ ἀπὸ κάτω τὰ καθαγιασμένα ἅγια 
λείψανα. Πίστεψε λοιπὸν ὁ λαὸς πώς, πρὶν πέσει ἡ 
Πόλη, ἔδωσε ἐντολὴ ὁ Κωνσταντῖνος νὰ μεταφερ-
θεῖ ἡ  Ἁγία Τράπεζα μὲ ὅλα τὰ κειμήλια τῆς  Ἁγιὰ 
Σοφιᾶς στὴ Φραγκιά. Καὶ σ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο βέβαια 
λειτουργοῦν συνειρμικὰ στὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ οἱ 
μνῆμες ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης τὸ 1204 καὶ τὶς 
λεηλασίες τῶν Σταυροφόρων. Τότε μεταφέρθηκε 
ἐκείνη ἡ πολύτιμη  Ἁγία Τράπεζα...  Ἀλλὰ ἡ πα-
ράδοση στὴν παροῦσα στιγμὴ πλάστηκε ἀπ᾽ τὸν 
φόβο «μὴ μᾶς τὴν πάρουν οἱ ἄπιστοι καὶ μᾶς τὴ 
μαγαρίσουν». 

«Τὴν ἡμέρα ποὺ πάρθηκεν ἡ Πόλη ἔβαλαν σ᾽ 

ἕνα καράβι τὴν ἅγια Τράπεζα τῆς  Ἁγιὰ Σοφιᾶς νὰ 
τὴν πάῃ στὴ Φραγκιά, γιὰ νὰ μὴν πέσῃ στὰ χέρια 
τῶν Τούρκων.  Ἐκεῖ ὅμως στὴ θάλασσα τοῦ Μαρ-
μαρᾶ ἄνοιξε τὸ καράβι, κι ἡ ἅγια Τράπεζα ἐβούλιαξε 
στὸν πάτο.  Ἀπὸ τότε στὸ μέρος ἐκεῖνο ἡ θάλασσα 
εἶναι λάδι, ὅση θαλασσοταραχὴ καὶ κύματα κι ἂν 
εἶναι γύρω. Καὶ τὸ γνωρίζουν τὸ μέρος αὐτὸ ἀπὸ 
τὴ γαλήνη ποὺ εἶναι πάντα ἐκεῖ κι ἀπὸ τὴν εὐωδία 
ποὺ βγαίνει. Πολλοὶ μάλιστα ἀξιώθηκαν καὶ νὰ τὴν 
ἰδοῦν εἰς τὰ βάθη τῆς θάλασσας.  Ὅταν θὰ πάρωμε 
πάλι τὴν Πόλη, θὰ βρεθῇ κι ἡ ἅγια Τράπεζα καὶ θὰ 
τὴν στήσουν στὴν  Ἁγιὰ Σοφιά, νὰ γίνουν σ᾽ αὐτὴ 
τὰ ἐγκαίνια».

Δὲν βαστᾷ ἡ ψυχή μας νὰ μεταφέρουμε ἐδῶ 
τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια γιὰ τὶς βεβηλώσεις ποὺ εἶδε 
ἐκεῖνο τό «πάσης τῆς γῆς ἀγαλλίαμα», ὁ Ναὸς 
τῆς  Ἁγίας Σοφίας, στὶς ὧρες τῆς  Ἅλωσης. «Τίς 
μὴ θρηνήσει σε, ἅγιε Ναέ», φωνάζει ὁ ἱστορικὸς 
Σφραντζῆς.  Ἀλλὰ καὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ ξερριζώσει 
ἀπ᾽ τὰ σωθικὰ τῆς λαϊκῆς ψυχῆς τὴν πίστη πὼς ἡ  
Ἅγια Τράπεζα, ἄθικτη καὶ ἀμόλυντη, εὐωδιάζει 
ἀπ᾽ τ᾽ ἅγια λείψανα στὴ θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ 
καὶ περιμένει τὴν ὥρα νὰ ξαναστηθεῖ σ᾽ ἐκεῖνο τόν 
«ἐπίγειο οὐρανό», στὴν  Ἁγιὰ Σοφιά;

*     *     *

Πλάθει ὁ λαός μας στὶς παραδόσεις του τὴ δική 
του ἀλήθεια μὲ στοιχεῖα πραγματικὰ καὶ πλαστὰ ἢ 
ὑπερφυσικά, μὰ ὅ,τι λέει τὸ πιστεύει ὡς ἀληθινὸ 
καὶ τὸ διατυπώνει μὲ βαθιὰ πεποίθηση, τόσο ποὺ 
καὶ ἡ λογική μας κάπου κλονίζεται. Σὲ μιὰ χρο-
νικὴ στιγμὴ συνέβη τὸ παράδοξο, τὸ ἀνήκουστο: 
ἄγγελος Κυρίου μαρμάρωσε τὸν βασιλιά, ἡ  Ἅγια 
Τράπεζα ἔμεινε ἐκεῖ, στὴ θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ, 
ὁ ἱερέας μὲ τὸ ἅγιο δισκοπότηρο ἔγινε ἄφαντος...  
Ἀπὸ ἐκεῖ ἀρχίζει ἡ μεγάλη προσδοκία τῆς λύ-
τρωσης καὶ ἀναγέννησης, «ὅταν θὰ ἔρθῃ ἡ ὥρα»!  
Ἔτσι κρατήθηκε στὰ τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς 
ὁ  Ἑλληνικὸς λαός. Αὐτὴ ἦταν ἡ «Μεγάλη  Ἰδέα», 
ποὺ ἀποτελοῦσε τὸ ἐθνικὸ ἰδεῶδες τῶν  Ἑλλήνων 
ἀπὸ τὴν κατάλυση τῆς  Ἑλληνικῆς αὐτοκρατορίας 
μέχρι τὸν περασμένο αἰῶνα. Συγκεφαλαίωνε τοὺς 
ἐθνικοὺς πόθους. Καί «ὅπου ἐλλείπουν οἱ ἐθνικοὶ 
πόθοι, ἐλλείπει καὶ ἡ ἱστορικὴ συνείδηση, καὶ ὁ λαὸς 
ποὺ βλέπει μόνο στὸ παρόν, χωρὶς συνάφεια πρὸς 
τὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον, βρίσκεται σὲ νάρκη 
πολιτικὴ καὶ ἠθικὴ καὶ κινδυνεύει νὰ ἐξαφανιστεῖ» 
(Ν. Πολίτης). Μόνο ὅταν μᾶς διακατέχει ἡ πνοὴ 
γενναίων ἰδεῶν, τότε ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα γιὰ ἀνόρ-
θωση. Αὐτὸ διδάσκουν οἱ ἐθνικές μας παραδόσεις!

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

K

K
Πλάθει ὁ λαός μας στὶς παραδό-
σεις του τὴ δική του ἀλήθεια μὲ 

στοιχεῖα πραγματικὰ καὶ πλαστὰ ἢ 
ὑπερφυσικά, μὰ ὅ,τι λέει τὸ πι-

στεύει ὡς ἀληθινὸ καὶ τὸ διατυπώ-
νει μὲ βαθιὰ πεποίθηση, τόσο ποὺ 
καὶ ἡ λογική μας κάπου κλονίζε-
ται. Σὲ μιὰ χρονικὴ στιγμὴ συνέ-
βη τὸ παράδοξο, τὸ ἀνήκουστο: 
ἄγγελος Κυρίου μαρμάρωσε τὸν 
βασιλιά, ἡ  Ἅγια Τράπεζα ἔμεινε 

ἐκεῖ, στὴ θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ, 
ὁ ἱερέας μὲ τὸ ἅγιο δισκοπότηρο 
ἔγινε ἄφαντος...  Ἀπὸ ἐκεῖ ἀρχίζει  

ἡ μεγάλη προσδοκία  
τῆς λύτρωσης καὶ ἀναγέννησης, 

«ὅταν θὰ ἔρθῃ ἡ ὥρα»! 
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Στὴν Τουρκία, λένε, εἶναι τεράστια τηλεοπτικὴ 
ἐπιτυχία. Μιλᾶμε γιὰ τὴ νέα ἱστορικὴ σειρὰ ποὺ 
προβάλλεται στὴν Τουρκία ἀπὸ τὸ κρατικὸ κα-

νάλι TRT 1 ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ τρέχοντος ἔτους, 
σὲ ἑβδομαδιαῖα τρίωρα (!) ἐπεισόδια, καθηλώνοντας 
μπροστὰ στοὺς τηλεοπτικούς τους δέκτες ἑκατομμύ-
ρια Τούρκους. Τίτλος της « Ὁ τελευταῖος Αὐτοκρά-
τορας  Ἀβδοὺλ Χαμίτ» (“Payitaht Abdulhamid”).  
Ὁ πρωταγωνιστὴς τῆς σειρᾶς ἐμφανίζεται ὡς ἕνας 
ἀγαθὸς Σουλτᾶνος, ποὺ ἀγωνίζεται νὰ διαφυλάξει 
τὸ ὀθωμανικὸ μεγαλεῖο ἀπέναντι σὲ ἐξωτερικοὺς 
καὶ ἐσωτερικοὺς ἐχθρούς. Μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐμβλημα-
τικὲς σκηνὲς τῆς σειρᾶς ἐμφανίζει τὸν πρωταγωνιστὴ 
Σουλτᾶνο νὰ χαστουκίζει τὸν Βρετανὸ πρέσβη.

Ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ  
Ἐρντογάν, μιλώντας σὲ μεγάλα ἀκροατήρια, προ-
τρέπει ὅλους τοὺς Τούρκους νὰ βλέπουν αὐτὴ τὴ 
σειρά.  Ἄλλωστε, ὅπως λέει ὁ  Ἐρντογάν: «Οἱ ἴδιες 
σκευωρίες λαμβάνουν χώρα καὶ σήμερα ἀκριβῶς μὲ 
τὸν ἴδιο τρόπο.  Ἡ Δύση κάνει τὰ ἴδια καὶ σὲ ἐμᾶς. Μό-
νο ἡ ἐποχὴ καὶ οἱ πρωταγωνιστὲς εἶναι διαφορετικοί». 

Μιά «λεπτομέρεια» μὲ ἐνδιαφέρον εἶναι ἡ 
σχέση ποὺ διατηρεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας μὲ 
τοὺς παραγωγοὺς τῆς σειρᾶς, τοὺς ὁποίους μάλι-
στα στὸ παρελθὸν εἶχε συγχαρεῖ ἀνοικτὰ γιὰ τήν 
«ἐξαιρετικὴ δουλειά τους». Αὐτοί, ἀπὸ τὴν πλευρά 
τους, φροντίζουν νὰ βάζουν στὸ στόμα τοῦ ἡρω-
ικοῦ Σουλτάνου φράσεις ποὺ συνηθίζει νὰ λέει ὁ  
Ἐρντογάν, ὥστε τὸ κοινὸ νὰ κάνει τοὺς κατάλλη-
λους «συνειρμούς»...  Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ 
τὸ στόμα τοῦ τηλεοπτικοῦ Σουλτάνου ἀκούγεται ἡ 
φράση ποὺ συνηθίζει νὰ λέει ὁ  Ἐρντογὰν γιὰ τοὺς 
ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς: « Ἐὰν αὐτοὶ ἔχουν σχέδιο, 
ἔχει καὶ ὁ  Ἀλλὰχ σχέδιο». 

Καὶ ἔτσι ἡ τουρκικὴ κοινὴ γνώμη, ἐπιδέξια 
καθοδηγημένη ἀπὸ μιὰ ἀδίστακτη προπαγάνδα, 
μαθαίνει νὰ βλέπει δυτικὸ δάκτυλο πίσω ἀπὸ κάθε 
κακό.  Ὅπως δείχνει πρόσφατη σφυγμομέτρηση 
τοῦ Πανεπιστημίου Μπιλγκὶ τῆς Κωνσταντινούπο-
λης, σεβαστὸ κομμάτι τῆς τουρκικῆς κοινῆς γνώ-
μης φοβᾶται ὅτι «τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη θέλουν νὰ 
διαιρέσουν καὶ νὰ κατακτήσουν τὴν Τουρκία»(!). 
Καὶ βεβαίως, ἡ τουρκικὴ κοινὴ γνώμη μαθαίνει 
ἐπίσης νὰ εὐγνωμονεῖ τὸν σύγχρονο «Σουλτᾶνο», 
ποὺ ἀντιστέκεται ἀνυποχώρητος ἀπέναντι στοὺς 
μοχθηροὺς ἐχθροὺς τοῦ τουρκικοῦ μεγαλείου.

*     *     *

Μιὰ τόσο ἀπροκάλυπτη προπαγάνδα εἶναι φυ-
σικὸ νὰ ἐκπλήσσει ὅλους ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν 
δεῖ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ παρὰ στὶς σελίδες τῶν ἱστο-
ρικῶν βιβλίων.  Ἀκόμη μεγαλύτερη ἔκπληξη μᾶς 
περιμένει, ὅμως, ἂν ἀναζητήσουμε ποιὸς ἦταν στὴν 
πραγματικότητα αὐτὸς ὁ «τελευταῖος Αὐτοκράτο-
ρας», ποὺ ἀνάγεται σήμερα σὲ νέο σύμβολο τῆς 
τουρκικῆς ὑπερηφάνειας καὶ τῆς ἄκαμπτης ἀντί-
στασης ἀπέναντι στοὺς δόλιους ἐξωτερικοὺς καὶ 
ἐσωτερικοὺς ἐχθρούς.

Πρόκειται γιὰ τὸν  Ἀβδοὺλ Χαμὶτ Β΄ (1842-
1918), τὸν Σουλτᾶνο ποὺ ἀνατράπηκε ἀπὸ τὴν  
Ἐπανάσταση τῶν Νεοτούρκων τὸ 1908, καὶ συ-
νεπῶς τὸν τελευταῖο Σουλτᾶνο ποὺ κυβέρνησε ὡς 
ἀπόλυτος ἄρχοντας τὴν καταρρέουσα  Ὀθωμανικὴ 

Αὐτοκρατορία (ἐξ οὗ καὶ ὁ τίτλος «τελευταῖος Αὐτο-
κράτορας»). Δὲν θὰ δώσουμε ἐδῶ βιογραφικὰ 
στοιχεῖα τέτοια ποὺ θὰ κουράσουν, τὰ ὁποῖα ἄλλω-
στε εὔκολα μπορεῖ νὰ βρεῖ κανείς.  Ἀλλὰ ὑπάρχουν 
κάποια πράγματα ποὺ καλὸ εἶναι νὰ μὴν ξεχνᾶμε.

Ὁ  Ἀβδοὺλ Χαμὶτ Β΄ ἦταν γνωστὸς στὸ ἐξω-

Ὁ τελευταῖος Σουλτᾶνος

K

K
Ὡς ἀποκορύφωμα τῆς παράνοιας 
τοῦ  Ἀβδοὺλ Χαμὶτ ἀναφέρεται ἡ 
ἐντολὴ τοῦ Σουλτάνου νὰ ἀπα-
λειφθεῖ τὸ χημικὸ σύμβολο τοῦ 

νεροῦ (H2O) ἀπὸ τὰ ἐγχειρίδια τῆς 
Χημείας.  Ὁ λόγος;  Ἁπλούστατα, 
ὁ παρανοϊκὸς Σουλτᾶνος διέκρινε 
σὲ αὐτὸ μιὰ συνωμοσία εἰς βάρος 
του, ἀφοῦ, ἀσφαλῶς, τό «H» πα-

ρέπεμπε στὸ ὄνομά του, Χαμίτ, καὶ 
ἔτσι, μέσα ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο 

σύμβολο οἱ συνωμότες θὰ ἔβαζαν 
τοὺς μαθητὲς σὲ ὅλη τὴν αὐτοκρα-
τορία νὰ μαθαίνουν ὅτι ὁ Χαμὶτ ὁ 
Δεύτερος εἶναι ἕνα μηδενικό!!!
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τερικὸ ὡς ὁ Κόκκινος Σουλτᾶνος ἤ, ἀκόμα, ὡς ὁ 
Καταραμένος  Ἀβδούλ.  Ὁ λόγος αὐτῶν τῶν ἐλά-
χιστα κολακευτικῶν προσωνυμίων ἦταν οἱ σφαγὲς 
ποὺ εἶχε διατάξει κατὰ τὴ βασιλεία του εἰς βάρος 
μειονοτήτων, καὶ μάλιστα εἰς βάρος τῶν  Ἀρμενίων.

Ἀκόμα πιὸ γνωστὸς ὅμως εἶναι ὁ  Ἀβδοὺλ Χαμὶτ 
Β΄ γιὰ τὸν παράλογο φόβο ποὺ τὸν διακατεῖχε γιὰ 
τὴν προσωπική του ἀσφάλεια, ἕναν φόβο –ἀλλοί-
μονο– πολὺ συχνὸ σὲ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα. 
Παντοῦ στὴν αὐτοκρατορία, καὶ κυρίως στὴν Κων-
σταντινούπολη, ὁ Σουλτᾶνος εἶχε 
ἁπλώσει ἕνα δίκτυο κατασκόπων 
ποὺ παρακολουθοῦσε καὶ ἀνέφε-
ρε τὰ πάντα. Οἱ κατάσκοποι αὐτοὶ 
παρέλυαν τὴ λειτουργία τοῦ κρά-
τους καὶ κάθε σκέψη γιὰ ἀλλαγή. 
Κανένας σὲ ὁλόκληρη τὴν αὐτο-
κρατορία δὲν ἔνιωθε ἀσφαλής. 

Παράλληλα, ἕνας καλοστη-
μένος μηχανισμὸς λογοκρισίας 
λογόκρινε τὰ πάντα. Λέξεις ὅπως 
«ἐλευθερία», «δημοκρατία», 
«τυραννία», «ἔθνος», «ἐλπίδα», 
«ἀγώνας» καὶ πολλὲς ἄλλες ἀπα-
γορευόταν νὰ ἐκστομισθοῦν, 
πολὺ δὲ περισσότερο νὰ γρα-
φοῦν.  Ἀπαγορευμένη ἦταν καὶ 
ἡ λέξη « Ἀρμενία», μέχρι τοῦ 
σημείου μιὰ ὁμάδα  Ἀμερικανῶν 
ἱεραποστόλων, ποὺ ἵδρυσε στὴν  
Ἀρμενία ἕνα ἵδρυμα μὲ τὴν ἐπω-
νυμία « Ἀρμενικὸ Κολλέγιο», νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ 
ἀλλάξει τὴν ἐπωνυμία τοῦ ἱδρύματος σέ «Κολλέγιο 
τοῦ Εὐφράτη».  Ἡ λογοκρισία ἔφθασε μέχρι τοῦ 
σημείου νὰ λογοκρίνει τὴν Α΄ Πρὸς Θεσσαλονικεῖς 
ἐπιστολὴ τοῦ Παύλου, ζητώντας νὰ ἀντικατασταθεῖ 
ἡ λέξη «Μακεδονία» (α΄ 7, 8) μὲ τό: «βιλαέτια τῆς 
Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Μοναστηρίου»! 

Μετὰ ἀπὸ μιὰ ἀποτυχημένη δολοφονικὴ ἀπό-
πειρα εἰς βάρος του τὸ 1905, ἡ ἀνασφάλεια τοῦ 
ψυχικὰ ἄρρωστου Σουλτάνου ἔγινε πραγματικὴ 
παράνοια. Καὶ βεβαίως, οἱ πρῶτοι ποὺ ὑπέφεραν 
ἀπὸ αὐτὴ τὴν παράνοια ἦταν οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι.

Ὡς ἀποκορύφωμα τῆς παράνοιας τοῦ  Ἀβδοὺλ 
Χαμὶτ ἀναφέρεται ἡ ἐντολὴ τοῦ Σουλτάνου νὰ ἀπα-
λειφθεῖ τὸ χημικὸ σύμβολο τοῦ νεροῦ (H2O) ἀπὸ 
τὰ ἐγχειρίδια τῆς Χημείας.  Ὁ λόγος;  Ἁπλούστατα, 
ὁ παρανοϊκὸς Σουλτᾶνος διέκρινε σὲ αὐτὸ μιὰ συ-
νωμοσία εἰς βάρος του, ἀφοῦ, ἀσφαλῶς, τό «H» 
παρέπεμπε στὸ ὄνομά του, Χαμίτ, καὶ ἔτσι, μέσα ἀπὸ 
τὸ συγκεκριμένο σύμβολο οἱ συνωμότες θὰ ἔβαζαν 
τοὺς μαθητὲς σὲ ὅλη τὴν αὐτοκρατορία νὰ μαθαί-
νουν ὅτι ὁ Χαμὶτ ὁ Δεύτερος εἶναι ἕνα μηδενικό!!!

Λεγόταν δὲ εὐρύτατα ὅτι δὲν ἦταν τυχαῖο καὶ 
τὸ γεγονὸς πώς, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὅλες οἱ μεγάλες 
πόλεις ἠλεκτροδοτοῦνταν, ἡ Κωνσταντινούπο-
λη φωτιζόταν ἀκόμα μὲ ὑγραέριο.  Ἁπλούστατα, 
ἔλεγαν, ὁ  Ἀβδοὺλ Χαμὶτ φοβόταν παθολογικὰ 
τὴν ἐκδήλωση ἐπίθεσης ἐναντίον του μὲ τὴ χρήση 
δυναμίτιδας, καὶ ἀπέκλειε κατηγορηματικὰ κάθε 
σκέψη γιὰ ἠλεκτροδότηση, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ κά-
ποιος τὸν ἐνημέρωσε ὅτι γιὰ τὴν ἠλεκτροδότηση 
θὰ χρειάζονταν... δυναμό... Βεβαίως, τὸ δυναμὸ 

εἶναι συσκευὴ ποὺ παράγει ἠλε-
κτρικὸ ρεῦμα συνεχοῦς τάσεως 
μέσῳ τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς 
ἐπαγωγῆς καὶ τροφοδοτεῖ μπα-
ταρίες καὶ ἠλεκτρικὰ συστήματα, 
ἀλλά, στὸ ἄρρωστο μυαλὸ τοῦ 
παρανοϊκοῦ Σουλτάνου, προ-
φανῶς θὰ εἶχε κάποια σχέση μὲ 
τὴ δυναμίτιδα... 

Ὡς τέτοιος λοιπὸν ἔχει μείνει 
στὴν ἱστορία ὁ  Ἀβδοὺλ Χαμὶτ 
Β΄: ὡς ἕνας Σουλτᾶνος αἱμοδιψὴς 
καὶ παρανοϊκός.

Ὄχι ὅτι ἔλειπαν ἀπὸ τὴ μακρὰ 
ὀθωμανικὴ ἱστορία οἱ φρενοβλα-
βεῖς Σουλτᾶνοι. Ποιὸν νὰ προω-
τοθυμηθεῖ κανείς!

Ὁ ἴδιος ὁ Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορ-
θητὴς ἦταν ἐκρηκτικὸς καὶ ἀπρό-
βλεπτος, μὲ ξεσπάσματα ἀσύλ-
ληπτης βιαιότητας. Κι ἂς εἶχε, 

ὅπως λένε, καὶ κάποιες «εὐαισθησίες». 
Γιὰ παράδειγμα, ὁ Μωάμεθ ἦταν λάτρης τῆς 

κηπουρικῆς καὶ ἀρεσκόταν νὰ περιποιεῖται ὁ ἴδιος 
τὰ φυτὰ τῶν ἀπέραντων κήπων τοῦ σεραγιοῦ του, 
μὲ τὴ βοήθεια βεβαίως μεγάλου ἀριθμοῦ μποστα-
ντζήδων (κηπουρῶν).  Ἀλλὰ ἡ εὐαισθησία του... 
σταματοῦσε ἐκεῖ.  Ὅταν κάποτε εἶδε νὰ λείπουν ἀπὸ 
τὸν κῆπο τὰ ἀγαπημένα του ἀγγουράκια, ἔβαλε 
νὰ ξεκοιλιάσουν ὅλους τοὺς κηπουρούς, γιὰ νὰ 
ἀνακαλύψει ποιὸς τὰ εἶχε φάει... 

Ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς ἀγαποῦσε καὶ τὶς τέχνες. 
Εἶχε μάλιστα καλέσει στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν 
διάσημο  Ἰταλὸ ζωγράφο Τζεντίλε Μπελλίνι, στὸν 
ὁποῖο ἀποδίδεται καὶ τὸ γνωστότερο πορτραῖτο 
τοῦ Μωάμεθ, αὐτὸ ποὺ φυλάσσεται σήμερα στὴν  
Ἐθνικὴ Πινακοθήκη στὸ Λονδῖνο.  Ὁ Μπελλίνι ἐπέ-
στρεψε στὴν  Ἰταλία μετὰ ἀπὸ περισσότερο ἀπὸ ἕναν 
χρόνο, μὲ τὸν τίτλο τοῦ μπέη, πλούσια δῶρα, ἀλλὰ 
καὶ ἕνα ἰσχυρὸ σὸκ ἀπὸ τὰ ὅσα εἶχε δεῖ.  Ἀνάμεσα 
στὰ ἄλλα φρικτά, δὲν μποροῦσε νὰ ξεχάσει κάποια 
φορὰ ποὺ εἶχε μιὰ διαφωνία μὲ τὸν Μωάμεθ γιὰ τὸν 
τρόπο ἀπεικόνισης τοῦ ἀνθρώπινου λαιμοῦ, καὶ ὁ 
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Σουλτᾶνος εἶχε διατάξει νὰ φέρουν μπροστά του 
ἕναν δυστυχῆ  Ἕλληνα καὶ νὰ τόν... ἀποκεφαλίσουν 
ἐπὶ τόπου, γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα...

Πολλοὶ Σουλτᾶνοι συνδύαζαν τὴ φρενοβλάβεια 
μὲ ἕναν αἱμοχαρῆ καὶ αἱμοδιψῆ χαρακτῆρα.  Ὁ Σελὶμ 
Α΄ (σουλτ. 1512-1520), στὰ ὀκτὼ χρόνια τῆς βασιλεί-
ας του, διέταξε τὴ θανάτωση 7 Μεγάλων Βεζύρηδων 
καὶ 62 συγγενῶν του, ἀνάμεσά τους δύο ἀδελφῶν 
του καὶ πέντε ἀνεψιῶν του, κερδίζοντας ἐπάξια τὸ 
προσωνύμιο «Γιαβούζ», ποὺ σημαίνει  Ὁ Σκληρός.  
Ἀργότερα, ὁ Σουλτᾶνος Μωάμεθ Γ΄ (σουλτ. 1595-

1603) δὲν δίστασε νὰ ξεκάνει καὶ τοὺς 19 ἀδελφούς 
του, πνίγοντας συγχρόνως στὸν Βόσπορο ἄλλες 
ἑπτὰ ἔγκυες ἀπὸ τὸν πατέρα του παλλακίδες. 

Ἦταν ἄλλωστε συνήθεια νὰ στραγγαλίζονται τὰ 
ἀδέλφια τοῦ Σουλτάνου, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει νόμι-
μος διεκδικητὴς τοῦ θρόνου.  Ἕνα τέτοιο νοσηρὸ 
περιβάλλον, ἀσφαλῶς, εὐνοοῦσε τὴν παράνοια.

Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸν Σουλτᾶνο ἐκεῖνο ποὺ 
ἔμεινε στὴν ἱστορία ὡς  Ἰμπραὴμ ὁ Τρελός (σουλτ. 
1640-1648)!  Ὅταν οἱ ὑπηρέτες πῆγαν νὰ τοῦ ἀναγ-
γείλουν τὸν θάνατο τοῦ Σουλτάνου, ἔκλεισε τὶς 
πόρτες καὶ κρύφτηκε, φοβούμενος ὅτι εἶχαν πά-
ει νὰ τὸν στραγγαλίσουν... Καὶ ὅταν τελικὰ ἔγινε 
Σουλτᾶνος, ἐπιδόθηκε σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀπίστευτα 
ὄργια:  Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα του παιχνίδια ἦταν 
νὰ ζητάει νὰ τοῦ φέρουν ὅλες τὶς παλλακίδες του, 
νὰ τὶς ξεγυμνώνει καὶ νὰ τὶς βάζει νὰ τρέχουν χλιμι-
ντρίζοντας σὰν φοράδες, ἐνῷ ὁ ἴδιος ἔτρεχε γύρω 
τους σὰν ἄλογο, μέχρι ποὺ ἔπεφτε κάτω ἀπὸ τὴν 
ἐξάντληση... Σὲ κάποια στιγμὴ ἀνίας, διέταξε νὰ 
ράψουν ὅλες τὶς παλλακίδες σὲ τσουβάλια καὶ νὰ 

τὶς πετάξουν στὸν Βόσπορο, ὥστε νὰ μπορέσει 
νὰ ἀνανεώσει τὸ χαρέμι του... Διόλου παράξενο 
ποὺ στὸ τέλος τὸν ἔκλεισαν στὸ Κλουβί, ὅπου τὸν 
στραγγάλισαν οἱ κωφάλαλοι ὑπηρέτες του.

Ἂν μή τι ἄλλο, λοιπόν, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμε-
νον, ὁ  Ἀβδοὺλ Χαμίτ... εἶχε νὰ μοιάσει...

*     *     *

Παράφρονες ἡγεμόνες ὑπῆρχαν ἀσφαλῶς καὶ 
στήν «πολιτισμένη» Δύση. Νὰ θυμηθοῦμε τὸν Κά-
ρολο ΣΤ΄ τῆς Γαλλίας (βασ. 1380-1422), ποὺ μέσα 
στὴν τρέλα του νόμιζε ὅτι ἦταν φτιαγμένος ἀπὸ 
γυαλὶ καὶ φοβόταν... μὴ σπάσει; τὸν ἰνφάντη τῆς  
Ἱσπανίας Δὸν Κάρλος (1545-1568), ποὺ ὁ ἴδιος ὁ πα-
τέρας του Φίλιππος Β΄ ἀναγκάσθηκε νὰ κλείσει στὸ  
Ἐσκοριάλ; τὴ βασίλισσα Μαργκό (1553-1615), ποὺ 
λέγεται ὅτι ἔφερε πάντα πάνω της σὲ ἕνα κρινολῖνο 
τὶς βαλσαμωμένες καρδιὲς τῶν πολλῶν νεκρῶν 
ἐραστῶν της; τὸν διανοητικὰ καθυστερημένο καὶ 
ἐπιληπτικὸ Φερδινάνδο Α΄ τῆς Αὐστρίας (αὐτ. 1835-
1848); ἢ τὸν ἀδελφό του Φραγκῖσκο Κάρολο, ποὺ 
κάθε πρωὶ συγκέντρωνε μπροστά του σὲ ἡμικύκλιο 
τὰ ἕξι καλύτερα ἄλογα καὶ συζητοῦσε μαζί τους ἐπὶ 
διαφόρων... φιλοσοφικῶν θεμάτων; Καὶ βέβαια 
ὑπῆρξαν καὶ ἄλλοι πολλοί, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. 
Καὶ γιατί νὰ πᾶμε τόσο μακριά; Φαντάζομαι ὅτι, ἀκό-
μα καὶ ἂν καλεῖτο κάποιος νὰ σκεφθεῖ παρανοϊκοὺς 
ἡγεμόνες στὴ δική μας, τὴ σημερινὴ ἐποχή, δὲν θὰ 
τοῦ ἔλειπαν τὰ παραδείγματα.

 Ἀλλὰ αὐτὸ ἀξίζει ἴσως νὰ μᾶς ἀπασχολήσει σὲ 
ἄλλη εὐκαιρία.  Ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἂς προβληματι-
σθοῦμε γιὰ τὸ ἑξῆς: Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ἱστορία νὰ 
διαστρέφεται σὲ τέτοιο βαθμό, νά «ξαναγράφεται» 
τόσο ἀνενδοίαστα, ὥστε ἡ σκοτεινὴ μορφὴ ἑνὸς 
Σουλτάνου τὸν ὁποῖο ἡ ἱστορία θυμᾶται ὡς αἱμα-
τοβαμμένο καὶ παρανοϊκὸ νὰ ἀνάγεται σὲ πρότυπο 
εὐγενοῦς καὶ ἀγαθοῦ ἡγεμόνα ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ 
τὰ δίκαια τοῦ τόπου καὶ τοῦ λαοῦ του; Θὰ μοῦ 
πεῖτε, ὅλα εἶναι δυνατά.  Ἐδῶ μόλις πρόσφατα 
φθάσαμε νὰ ἀκούσουμε διὰ στόματος τοῦ ἰδίου 
τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκίας ὅτι... «οἱ  Ἕλληνες 
στρατιῶτες ἔκαψαν τὴ Σμύρνη» (sic!!!). Τί δὲν μπορεῖ 
νὰ λεχθεῖ, ἂν μπορεῖ νὰ λεχθεῖ αὐτό;

Θλιβερὴ διαπίστωση, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὴν κά-
νουμε: Καθὼς φαίνεται, ὅταν δὲν εἶναι πρωτεύουσα 
ὑποχρέωση ὁ σεβασμὸς τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, 
ὅταν νιώθει κανεὶς ἐλεύθερος νὰ κόψει καὶ νὰ ράψει 
τὴν ἱστορία στὰ μέτρα του, ὥστε αὐτὴ νὰ ὑπηρετεῖ 
τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη σκοπιμότητα, τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο 
«ἀφήγημα», τότε μποροῦν νὰ λεχθοῦν ΤΑ ΠΑΝΤΑ! 

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K
Θλιβερὴ διαπίστωση, ἀλλὰ πρέπει 
νὰ τὴν κάνουμε: Καθὼς φαίνεται, 
ὅταν δὲν εἶναι πρωτεύουσα ὑπο-
χρέωση ὁ σεβασμὸς τῆς ἱστορικῆς 
ἀλήθειας, ὅταν νιώθει κανεὶς ἐλεύ-

θερος νὰ κόψει καὶ νὰ ράψει τὴν 
ἱστορία στὰ μέτρα του, ὥστε αὐτὴ 

νὰ ὑπηρετεῖ τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη σκο-
πιμότητα, τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο «ἀφή-
γημα», τότε μποροῦν νὰ λεχθοῦν 

ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
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Ἦταν  Ἄνοιξη τοῦ 1964. Συμπληρώνονταν 
περίπου τέσσερα χρόνια ποὺ περίμενε τὸν 
διορισμό της, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τέλους εἶχε ἔρθει. 

Χαρὰ καὶ συγκίνηση, ἀλλὰ μαζὶ προβληματισμὸς 
καὶ δυσκολία. 

Πῶς τὰ εἶχε φέρει ἡ ζωή!... Λίγους μῆνες πρίν, 
ὁ πατέρας εἶχε σχεδὸν ξαφνικὰ ξεκινήσει γιὰ τὸ 
ταξίδι πρὸς τὴν αἰωνιότητα.  Ἡ οἰκογένεια ἔπρεπε 
νὰ στηριχθεῖ στὴ δική της ἐργασία.  Ὅμως ἡ τοπο-
θέτησή της μακριὰ δυσχέραινε πάρα πολὺ αὐτὴ τὴ 
δυνατότητα. Μάζεψε ὅπως ὅπως λίγα μετρημένα 
χρηματάκια καὶ ἦρθε στὴν  Ἀθήνα, γιὰ νὰ πάει στὸ  
Ὑπουργεῖο νὰ παρακαλέσει γιὰ κάποια μεταβολὴ 
τῆς τοποθετήσεώς της, ὥστε νὰ μὴν ἔχει τὸ ἐνοίκιο 
καὶ τὰ χωριστὰ ἔξοδα διαβίωσης.  Ἀνέβηκε καὶ 
κατέβηκε πολλὲς φορὲς τὶς σκάλες τοῦ παλιοῦ 
οἰκήματος στὴν ὁδὸ Εὐαγγελιστρίας, ὅπου στεγα-
ζόταν τότε τὸ  Ὑπουργεῖο Παιδείας, παρακάλεσε, 
ἐξήγησε τὴν περίπτωσή της, ὑπέβαλε αἰτήσεις, 
ἄκουσε ἀόριστες κουβέντες, ποὺ δὲν καταλάβαινε 
τὸ νόημά τους, εἶδε διάφορους ἀνθρώπους, ποὺ 
ἀνεβοκατέβαιναν μὲ ἀέρα βεβαιότητος καὶ ἰσχύος 
κοντὰ σὲ σοβαροφανεῖς κυρίους, καὶ κατάλαβε ὅτι 
αὐτοὶ ἔνιωθαν κάπως πιό... ἴσοι ἀπὸ κάτι ἄλλους 
σὰν κι αὐτήν, καὶ τότε ἀγάπησε τὰ μισητά της μαῦρα 
ροῦχα.  Ἀλήθεια, αὐτὸ τὸ χρῶμα τὸ πυκνό, τὸ 
μαῦρο, ἔνιωθε νὰ τῆς μειώνει τὸ αἴσθημα τῆς γύ-
μνιας καὶ τῆς ἀνυπεράσπιστης ἀδυναμίας ποὺ τῆς 
εἶχε ἀφήσει τὸ κενὸ τοῦ πατέρα.

Μέσα στὶς λίγες μέρες ποὺ ἔμεινε στὴν  Ἀθήνα 
ἦταν καὶ μιὰ Κυριακή. Μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι, 
κακόκεφη, ἀνηφόρισε ἀπὸ τὸν ξενῶνα κοριτσιῶν 
τῆς ΧΕΝ στὴν ὁδὸ  Ἀμερικῆς, ὅπου ἔμενε, μέχρι 
τὸν ναὸ τοῦ  Ἁγίου Διονυσίου στὸ Κολωνάκι. Προ-
σπάθησε νὰ παρακολουθήσει τὴ Θεία Λειτουργία.

Κατὰ ἕναν παράξενο τρόπο, μέσα στὴν ἐκκλη-
σία, ὅλα τῆς φαίνονταν κρύα καὶ ἐπιδεικτικά, ἀκόμη 
καὶ ἡ ὑποδειγματικὴ τάξη καὶ ἡσυχία ποὺ ἐπικρα-
τοῦσε.  Ὑπῆρχε μάλιστα καὶ στολισμὸς γιὰ μνημό-
συνο.  Ἀληθινὰ μεγαλοπρεπής. Κάποιες στιγμὲς 
ξεχάστηκε νὰ χαζεύει τὰ ὑπέροχα ἄνθη, ἂν καὶ 
εἰδικὰ γιὰ τὶς γλαδιόλες ἔτρεφε μιὰ ἀποστροφή. 
Αὐτὰ τὰ λουλούδια –τότε περίπου εἶχαν παρουσι-
ασθεῖ στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά– τῆς φαίνονταν τόσο 
ἐπιδεικτικά, σὰν νὰ ἤθελαν νὰ μονοπωλήσουν 
τὸ ἐνδιαφέρον καὶ νὰ ἐπισκιάσουν κάθε τι γύρω 
τους. Παράξενα καὶ προκλητικά, σὰν κάτι λαϊκὲς 
κοπέλες, ποὺ θέλοντας νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν τάξη 

τους καὶ νὰ φανοῦν ἀριστοκράτισσες ντύνονται καὶ 
στολίζονται πολὺ ἐπιδεικτικά, χωρὶς νὰ ξεγελοῦν 
κανέναν. Αὐτὴ ἀπὸ νήπιο ἀγαποῦσε μέχρι λατρείας 
τὰ ἀγριολούλουδα, τοὺς κρόκους καὶ τὶς ἀνεμῶνες, 
τὶς παπαροῦνες καὶ τὶς μυοσωτίδες, τὰ ἄγρια κρῖνα 
καὶ τὶς ἄγριες γαρυφαλλιές, τὶς κοπελιές (εἶδος μι-
κροσκοπικῆς ὀρχιδέας), τὶς ὀξινίνες τῶν ἀμπελιῶν 
καὶ τὶς μαχαιρίδες τῶν σπαρτῶν, μὲ τὸ ἀμίμητο ρὸζ 
χρῶμά τους καὶ τὸ εὐγενικό τους ἀνεντράνισμα. 
Αὐτὰ τὰ εὐγενικὰ πλάσματα δὲν ἐπιδιώκουν νά 
«σοῦ μποῦν στὸ μάτι», δὲν προσπαθοῦν νὰ σὲ 
ἐντυπωσιάσουν, δὲν ἐπιχειροῦν νὰ ἐπισκιάσουν 
τίποτα στὸ περιβάλλον τους. Τὸ στολίζουν ἁπλῶς 
καὶ τὸ γλυκαίνουν μὲ τὴν ὀμορφιά τους ταπεινὰ 
καὶ ἀνεπίγνωστα καὶ μὲ τὸ διακριτικό τους ἄρωμα 
χαρίζουν στὴν ἐξοχὴ τὴν ἀπερίγραπτη πρωινή της 
ἀνάσα.  Ἡ ἴδια, μολονότι τῆς ἄρεσε νὰ ζωγραφίζει, 
ποτέ της δὲν εἶχε ἐπιχειρήσει νὰ εἰκονίσει οὔτε ἕνα 
ἀπὸ αὐτὰ τὰ λουλούδια, γιατὶ πίστευε πὼς ὁποια-
δήποτε πινελιὰ ἢ μολυβιά, ὅσο λεπτὴ καὶ προσε-
κτική, θὰ πρόδιδε βάναυσα τὸ θεϊκό τους πλάσιμο.

Τὸ στρογγυλὸ τραπέζι τοῦ πόνου
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Χαμένη στὴ μεμψίμοιρη συμμετοχή της, εἶδε 
κάποια στιγμὴ πρὸς τὸ τέλος τῆς Λειτουργίας νὰ 
καταφθάνουν καὶ οἱ τεθλιμμένοι συγγενεῖς. Ντυ-
μένοι μὲ πένθιμα ροῦχα, ἀλλὰ πολὺ ἀκριβά. Θὰ 
στοιχημάτιζες πὼς ἄνδρες καὶ γυναῖκες εἶχαν ἔρθει 
κατευθεῖαν ἀπὸ τὸ κομμωτήριο. Πλησίαζαν τὸ κε-
ντρικὸ πρόσωπο –προφανῶς ἦταν ἡ χήρα–, τῆς 
ἔσφιγγαν τὸ χέρι μὲ χαρακτηριστικὸ τρόπο, χωρὶς 
λέξη, καὶ ἔπαιρναν τὶς θέσεις τους στὰ κρατημένα 
καθίσματα, μὲ τὸ ὕφος ἀνθρώπων ποὺ ξέρουν 
πῶς νὰ φερθοῦν σὲ κάθε περίσταση. Εἶναι ἀλήθεια 
ὅτι πρόσφατα εἶχε δολοφονηθεῖ ὁ Τζὼν Κέννεντυ, 
καὶ ὅλοι εἶχαν θαυμάσει τὴ στάση τῆς συζύγου 
του, καὶ κάπως εἶχε γίνει κάτι σὰν μόδα τὸ πολὺ 
κομψὸ ντύσιμο καὶ ἡ συγκρατημένη ἔκφραση 
τοῦ πένθους. Τοὺς ἔβλεπε ὅλους καὶ σχεδὸν τῆς 
φαίνονταν γελοῖοι. Χωρὶς νὰ τὸ θέλει, σκεφτόταν 

ὅτι, ἂν ἤξερε τὰ ὀνόματά τους, τὴν ἄλλη καὶ τὴν 
παράλλη μέρα θὰ τὰ ἔβρισκε στὶς κοσμικὲς στῆλες 
τῶν ἐφημερίδων μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο: « Ἡ κυρία 
Α συνοδευομένη ὑπὸ τοῦ κυρίου Π, γνωστοῦ βι-
ομηχάνου, λάμπουσα μέσα εἰς τὴν ρὸζ βραδυνὴν 
δημιουργίαν τοῦ οἴκου Ντεσέ.  Ἐκπληκτικὴ καὶ ἡ 
ἐμφάνισις τῆς δεσποινίδος Ζ μὲ ἔξωμον δημιουρ-
γίαν τοῦ οἴκου Σανέλ», κλπ. κλπ. Τὸ πρωὶ στὸ 
μνημόσυνο, τὸ βράδυ στὸν χορό. 

Ξεχώριζε μάλιστα ἀνάμεσά τους ἡ χήρα. Μιὰ 
καλοζωισμένη γυναίκα μέσης ἡλικίας. Καθισμένη 
στὴν κεντρικὴ καρέκλα στητή, ἀδάκρυτη, μὲ περι-
ποιημένο πρόσωπο, πολὺ ἀκριβὰ ντυμένη, μὲ μιὰ 
μεταξωτὴ πλερέζα, ποὺ ξεκινοῦσε ἀπὸ ἕνα κομψὸ 
καπελάκι καὶ ἀκουμποῦσε κοκέτικα σὲ μιὰ θαυμά-
σια γόβα. Μιὰ τούφα μαλλιῶν χρυσῆ γλιστροῦσε 
μὲ πολλὴ χάρη ἔξω ἀπὸ τὸ καπελάκι λοξὰ στὸ 
μέτωπο καὶ ἀναδείκνυε τὸ σχῆμα τοῦ προσώπου. 
Τὴν κοίταζε καὶ μέσα της ἔκανε πλῆθος συγκρί-
σεις. Θυμόταν τὸ μνημόσυνο τοῦ πατέρα της. Τοὺς 
κρουνοὺς τῶν δακρύων τῆς μητέρας της, τὸ πένθι-
μο κάλυμμα τῆς κεφαλῆς δεμένο αὐστηρὰ γύρω 
ἀπὸ τὸ ὠχρὸ καὶ παραμελημένο πρόσωπό της, 

τὰ δικά της ἀστείρευτα δάκρυα, τὶς ἔντονες ἐκδη-
λώσεις λύπης τῶν συγγενῶν της, καὶ πίστευε πὼς 
οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶχε ἐδῶ μπροστά της μᾶλλον 
εἶχαν βρεῖ τὴν εὐκαιρία νὰ δείξουν τὰ πλούτη καὶ 
τὸ γοῦστό τους μὲ τὴν ἀφορμὴ τοῦ μνημοσύνου, 
παρὰ πενθοῦσαν γιὰ τὸν νεκρό.

Τέλος πάντων, τὸ μνημόσυνο ἄρχισε καὶ προ-
χωροῦσε μὲ ὅλους τοὺς τύπους, μὲ μιὰ τετράφωνη 
εὐρωπαϊκὴ χορῳδία, ποὺ τὴ θεώρησε κι αὐτὴν ὡς 
μία ἀκόμη ἐπίδειξη...  Ἐν τούτοις, κάποια στιγμή, 
τό «Αἰωνία ἡ μνήμη», καθὼς ἡ χορῳδία τὸ τρα-
γούδησε μὲ πολλὴ τέχνη καὶ πολὺ ἀργά, ἅπλωσε 
μιὰ ἀπέραντη σιωπὴ καὶ κατάνυξη στὸν ναό... Καὶ 
τότε, μ᾽ ἕναν στεναγμὸ βαθὺ καὶ ἀλάλητο ξέσπασε 
ἀσυγκράτητος ἕνας ποταμὸς δακρύων ἀπὸ τὰ μέχρι 
τότε ἀκίνητα καὶ ἀνέκφραστα μάτια τῆς πενθούσης 
γυναίκας. Δὲν ἔκανε καμμία κίνηση, οὔτε νὰ τὰ 
συγκρατήσει οὔτε νὰ τὰ σκουπίσει.  Ἁπλῶς μόνο 
ἔδινε τὴν ἐντύπωση πὼς βρισκόταν... ἀλλοῦ...

Ἐκείνη ἔνιωσε νὰ ἀνατριχιάζει ἀπὸ τὸ κεφάλι 
μέχρι τὰ πόδια... Καταλήφθηκε ἀπὸ κάτι σὰν πανι-
κό.  Ἔκαμε τὸν σταυρό της, προσκύνησε ἀδέξια μιὰ 
εἰκόνα καὶ βιάστηκε καὶ βγεῖ ἀπὸ τὸν ναό. Κατέβηκε 
σὰν ὑπνωτισμένη τὰ πολλὰ σκαλοπάτια. Πῆρε τὸν 
δρόμο τοῦ γυρισμοῦ... Κάποια στιγμὴ πρόσεξε 
πὼς τὰ χέρια της ἦταν δεμένα, σὰν νὰ κρατοῦσε 
ἀντίδωρο... Κάθισε σὲ μιὰ ἄκρη στὸ ἄδειο χὼλ τοῦ 
ξενῶνα, χωρὶς νὰ σκέπτεται τίποτε.  Ὅμως μὲ τὸν 
ἀλλαγμένο σφυγμό της ἡ καρδιά της τὸ παραδέ-
χθηκε καὶ τῆς τὸ εἶπε:

Ὑπάρχει πάντα γιὰ ὅλους,
ὑπάρχει πάντα γιὰ τὸν καθένα,
μιὰ θέση
στὸ στρογγυλὸ τραπέζι 
τοῦ πόνου.

Ἀνεβαίνοντας μὲ τὸ ἀσανσὲρ στὸ δωμάτιό της, 
ψιθύρισε μὲ τύψη τὸ παλιὸ τραγουδάκι τοῦ Κατη-
χητικοῦ σχολείου:

Σὲ καλύβι φτωχικὸ
ἢ σὲ παλάτι ἀρχοντικὸ
σ᾽ ὅποιον κλαίει καὶ πονεῖ
στεῖλε, Χριστέ μου, ὑπομονή...

Ἂς θυμηθοῦμε ἐδῶ καὶ τὴ φιλάδελφη προ-
τροπὴ τοῦ  Ἁγίου  Ἀποστόλου  Ἰακώβου τοῦ  Ἀδελ-
φοθέου στὴν ἐπιστολή του:

«Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει 
αὐτοῦ, ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι 
ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται...» ( Ἰακ., α΄ 9-10).

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ-ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

K

K
Ὑπάρχει πάντα γιὰ ὅλους,

ὑπάρχει πάντα γιὰ τὸν καθένα,
μιὰ θέση

στὸ στρογγυλὸ τραπέζι 
τοῦ πόνου.
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  Ἄσωτος 
 Ἐδῶ πού ᾽μαι πέρα,
 μοιάζω ἀπ᾽ τοῦ πατέρα
 τ᾽ ἄλλ᾽ ἀθῶα τ᾽ ἀρνιὰ
 ἄλαρπη ὀρνιά.

 Μὲ θερίζ᾽ ἡ πεῖνα
 καὶ τὰ χρόνια ἐκεῖνα
 σκέφτομ᾽ ἐδῶ τοῦ
 ὥριου μου σπιτιοῦ.

 Κῆπος ἡ αὐλή μου,
 μέλισσα ἡ ψυχή μου
 κι ἀπ᾽ ἀνθὸ σ᾽ ἀνθὸ
 μέλ᾽ εἶχε ξανθό.

 Τώρα, οὔτε κυψέλη,
 τώρα, οὔτε μέλι,
 τώρα, ἡ ξένη αὐλή, 
 ἄνανθη πολύ.

 Τὰ πολλά του ἐλέη,
 θησαυροί ᾽ναι ὡραῖοι,
 θησαυροὶ λαοῦ, 
 δῶρα τοῦ Θεοῦ.

 Πόσους, πόσους πλάνους,
 πόσους καὶ ζητιάνους
 τρέφ᾽ ἡ στοργικὴ
 στέγ᾽ ἡ πατρική.

 Στάχυα!  Ὦ, πόσα τά ᾽χει,
 τὸ δικό μου στάχυ
 πάω ν᾽ ἀνθοβολεῖ,
 πάω στὴν ἴδια αὐλή.

 Πιὰ δὲ λέω τραγούδι,
 εἶμαι σὲ λουλούδι
 ξένο, π᾽ ἀργοσβεῖ,
 μέλισσα βουβή.

 Πόσ᾽ ἀρνιά, πόσ᾽ ὕμνοι,
 πάω κι ἐγὼ στὴν ποίμνη,
 τρέχω στὴν ὁδό,
 πάω ἐκεῖ νὰ ᾠδῶ.

 Τὰ καλὰ ὅλα εἶχα,
 τώρα οὔτε μιὰ ψίχα
 δὲ βαστῶ ψωμιοῦ,
 χρόνια ζῶ λιμοῦ.

 Χρόνια ἐδῶ μένω,
 μὰ στ᾽ ἀγαπημένο
 σπίτι μου ποθῶ
 νὰ ξαναβρεθῶ.

– Σβηοῦν τὰ γόνατά μου
 καὶ τὰ κόκαλά μου,
 Κύριε, κι ἡ ψυχή,
 ἔχουν ταραχή.

 Ποιὸ ἀπὸ τὰ παιδιά Σου,
 νὰ σταθεῖ μπροστά Σου
 καθαρὸ μπορεῖ
 καὶ νὰ Σὲ θωρεῖ;

 Ἅπλωσε τὸ χέρι
 κι ἀπ᾽ τὸ λασπονέρι
 πάρε με, μπορεῖς,
 μὴν καθυστερεῖς.

 Πέλαγος μεγάλο,
 π᾽ ὅμοιο δὲν εἶν᾽ ἄλλο,
 τὸ ἔλεός Σου, αὐτὸ
 τώρ᾽ ἀποζητῶ.

Τὸ  Ἑφτάφωνο Τραγούδι  
τοῦ  Ἀσώτου

Ὁ γυρισμός 
(Ὠδὴ τέταρτη)

«Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ»
(Λουκ., ιε΄ 20)
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 Μπρὸς στὸ ἔλεός Σου,
 μπρὸς στὸ πέλαγός Σου,
 σπίθα εἶναι μικρὴ
 ὅ,τι μ᾽ ἔχει βρεῖ.

 Μὲ μιὰ δακρυοστάλα,
 κρίματα μεγάλα,
 τέτοια ἐγὼ περνῶ,
 σβεῖς, ὣς τὸ στερνό.

 Δακρυοκαταρράχτης,
 δὲν τὸν φράζει ὁ φράχτης
 τῶν ματοκλαδιῶν,
 τρέχει κρουνηδόν.

 Πρὶν μοῦ φέρει τέλος,
 τῆς θανῆς τὸ βέλος,
 σῶσέ με, θερμὸ
 δεῖξέ μου οἰκτιρμό.

 Ἀνομίες μου μέτρα,
 στέριωσε στὴν πέτρα
 τούς, Κύριε, μ᾽ ἀκοῦς, 
 νόμους τοὺς θεϊκούς.

 Στρέψε, κοίταξέ με
 καὶ βοήθησέ με,
 πάω στὴν πατρικὴ
 πίσω γῆ μου ἐκεῖ.

 Θέλω τὸν πατέρα!
 Φεύγω ἀπὸ δῶ πέρα,
 δὲν μπορῶ ἄλλο πιὰ
 στὴν κακοτοπιά.

 Μὲς στὸ σπιτικό μου,
 θέλω τὸ γονιό μου
 νὰ μὲ κυβερνᾷ,
 μέχρι τὰ στερνά.

 Εἶμαι του τὸ φύτρο,
 στὴν καρδιὰ τὸ φίλτρο,
 ποὺ ᾽χει τὸ πολύ,
 βράχους καταλεῖ.

 Δάκρυ μου ἕν᾽ ἂν στάξει,
 θὲ νὰ τοῦ μαλάξει
 τὴν καλὴ ψυχή, 
 ἔχω ἀπαντοχή.

 Δὲ θὰ δεῖ ἐμπρός του
 τέκνο κάποιου ἀγνώστου,
 ἀλλὰ θὲ νὰ δεῖ
 ἕνα του παιδί.

 Λογισμοί μου σκλάβοι,
 ὁ καιρὸς πιὰ ἐδιάβη,
 τῆς ψυχῆς ἡ βιά, 
 φεύγω ἀπ᾽ τὴ σκλαβιά.

 Φεύγω, φεύγω τώρα
 ἀπ᾽ τὴν ξένη χώρα
 καὶ δὲ μὲ κρατεῖ
 πλέον κάτι τί.

 Φεύγω ἀπὸ τοὺς χοίρους,
 στοὺς καιροὺς τοὺς στείρους
 πού ᾽χω καὶ κρατῶ,
 τὸ ραβδὶ πετῶ.

 Κι ἂν βαστάω ἀκόμα
 ξένο ἄλλο στὸ σῶμα,
 τὸ τινάζω αὐτό,
 καὶ τὸν κουρνιαχτό.

 Καὶ κρατῶ μονάχο
 τὸ μαντίλι νά ᾽χω,
 κάθε ποὺ βογγῶ,
 δάκρυα νὰ σφουγγῶ.

 Δυὸ στὴ χούφτα ἐτούτη,
 ἀκριβά μου πλούτη,
 κλείνω τοῦ χεριοῦ
 δάκρυα τοῦ γονιοῦ.

 Μπρὸς στοῦ ἡλιοῦ τὸ δίσκο,
 μοῦ ᾽πε, νὰ τὰ βρίσκω,
 τά ᾽χω καὶ τὰ δυὸ
 στὸ μαντίλι ἐδῶ.

 Τό ᾽να τὸν πατέρα
 μοῦ ἐνθυμᾷ, ἐδῶ πέρα,
 τ᾽ ἄλλο δάκρυ, ἄχ, τὸ
 σπίτι τ᾽ ἀνοιχτό!

 Ἄνοιξα τὸ βῆμα,
 πάω γιὰ νά ᾽βρω ντῦμα,
 ροῦχο καθαρό,
 ζάρκος δὲν μπορῶ.

– Πάει ἡ παλιὰ στολή μου,
 θάμπος στὸ κορμί μου,
 θάμπος στὴν ψυχή,
 κάμε, Κύριε, ἀρχή.

 Ροῦχο,  Ὕψιστε, βάν᾽ της,
 γίνε ἱεροφάντης
 τῆς ψυχῆς μου, ἐδῶ
 φῶς πάλι νὰ δῶ.

 Τὸ βραβεῖο τῆς νίκης
 θέλω, μὴ μ᾽ ἀφήκεις,
 δὲ ζητῶ ἄλλο τί,
 θεῖέ μου Δωρητή.

 Πίσω ἔχω τὴν ἄρνα,
 μπρός μου παίρνω σβάρνα,
 εἶμαι ἀλαργινά,
 κάμπους καὶ βουνά.

 Δρόμοι κι ἄλλοι, νά τοι,
 μὰ τὸ μονοπάτι
 πιάνω, κατηφής,
 τῆς ἐπιστροφῆς.

 Εἶσαι, στράτα, ἐμπρός μου
 ἡ πιὸ ὡραία τοῦ κόσμου,
 πιὸ γλυκιὰ τῆς γῆς,
 σπίτι μ᾽ ὁδηγεῖς!

 Μέσα μου διψάω
 σπίτι μου νὰ πάω,
 σπίτι μου ἀγαθό, 
 πόσο σὲ ποθῶ.

 Φέρε με ἐκεῖ, δρόμε,
 τοῦ Θεοῦ ἐγώ ᾽μαι,
 δὲ ζητῶ ἄλλο, τὸ
 σπίτι μου ζητῶ.

 Ἡ μετάνοια δείχνει
 σὰν τὸ φωτολύχνι,
 σωτηρίας ὁδό, 
 σωτηρία ἂς δῶ.

 Δάκρυα στάω στὰ φύτρα,
 τῶν κριμάτων λύτρα,
 καὶ μὲ στεναγμοὺς
 διαπερνῶ γκρεμούς.

 Νύχτα, ἔχω τὸν γκιώνη,
 μέρα, τὸ τρυγόνι
 τῆς ἐρμιᾶς, πού, ὀιμέ,
 βαριοκλαίει μ᾽ ἐμέ.

 Προσπερνῶ καὶ βάτους
 καὶ μὲ τὰ κλαδιά τους
 μοῦ τρυποῦν μ᾽ ὁρμὴ
 τ᾽ ἄθλιο τὸ κορμί.

 Τρίβολ᾽ εἶναι χάμου
 καὶ τὰ πέλματά μου
 μάτωσαν βαθιά,
 σὰν ἀπὸ σπαθιά.102
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 Βάτοι, ἀγκάθια, πίσω
 λένε νὰ γυρίσω,
 σπίτι δὲ θὰ βρῶ
 ἕνα λόγο ἁβρό.

 Γύρνα, λένε, γύρνα,
 δὲ θὰ βρῶ οὔτε σμύρνα,
 οὔτε ἀλόη θὰ βρῶ,
 νέο θὰ βρῶ σταυρό.

 Πὼς θὰ πιῶ, λέν᾽, ξίδι,
 πὼς τὸ σπιτοκλείδι
 πάρθη ἀπ᾽ τὸ γονιό,
 λένε, κι ἀγωνιῶ.

 Στρόβιλος κι ἀγέρας
 ἔρχεται, σὰν τέρας,
 φθάνει ἄσχημος θρός,
 φέρνει τα ὁ ἐχθρός.

 Ἡ ἀνυφάντρ᾽ ἀράχνη,
 δίχτυ ἐμπρός μου φτιάχνει,
 φράζει τὸ στρατί,
 μ᾽ ἐμποδᾷ κι αὐτή.

– Πλάστη, ἐδῶ στὸ λόγγο,
 ἄκου, ἄκου τὸ βόγγο,
 πού ᾽χω στὴν ψυχή,
 ἄκου πῶς ἠχεῖ.

 Κάθομαι λιγάκι
 κι ἕνα μυρμηγκάκι
 πάνω μου κολλᾷ,
 νά ᾽χει συντροφιά.

 Ἔχθρητα δὲν τοῦ ᾽χω,
 ἄσ᾽ το, λέω, στὸ ροῦχο.
 ἄσ᾽ το τ᾽ ὀρφανό,
 τὸ φιλοξενῶ.

 Μὲς στὰ βάσανά μου,
 ἡ παρηγοριά μου
 εἶναι αὐτὸ ἡ καλή,
 κι ἂς μὴ μοῦ μιλεῖ.

 Καὶ νυχτιὰ πηγαίνω
 καὶ τὸ κρεμασμένο
 τὸ φεγγάρι μὲ
 φῶς φέγγει σ᾽ ἐμέ.

 Ἴσα ὁδεύω, ἴσα,
 βγάζει ὁ δράκος λύσσα
 καὶ κακοπαθεῖ,
 πού ᾽χω στράτα ὀρθή.

 Κάθε μιὰ παγίδα,
 θέλει τὴν ἐλπίδα,
 θέλει ἀπ᾽ τὴν ψυχὴ
 τὴν ἀπαντοχή.

 Μέγα χάσκει ἐμπρός μου
 βάραθρο τοῦ κόσμου,
 ἔξω νὰ βρεθῶ,
 ὄχι στὸ βυθό.

 Κουβαλᾷ ἡ ψυχή μου
 ξέρα τῆς ἐρήμου
 καὶ ζητᾷ πηγή,
 γιὰ νὰ ξεφρυγεῖ.

 Μὲ πυρών᾽ ἡ λάκκα
 τόσο, ὅσο ἡ θράκα,
 ποὺ φλογοσπιθᾷ
 στὴν καρδιὰ βαθιά.

 Τῆς ἐρμιᾶς τὴν ξέρα,
 σβεῖ δροσάτη μέρα,
 οὔτ᾽ ἐγὼ δροσιά,
 οὔτ᾽ ἔχω σβησιά.

 Κύπελλο εὐωδάτο
 ἔχει ὁ ἀνθός, ρουφᾷ το
 τὸ πουλὶ τὸ ὑγρό,
 στὸ χλωρὸν ἀγρό.

 Στὸ νερὸ τῆς πέτρας,
 ξεδιψάει κι ὁ φλέτρας,
 καίγομαι, ἄχ, ἐγὼ
 καὶ φρυγολογῶ.

 Λαφοδίψασμα ἔχω,
 στῶν ὑδάτων τρέχω
 τὶς πηγές, νὰ βρῶ
 καθαρὸ νερό.

 Κάλλιο ἐδῶ ἀπ᾽ τοὺς βάτους
 τὰ βατόμουρά τους,
 παρὰ τὸ φαγί,
 πού ᾽χ᾽ ἡ πλάνα γῆ.

 Ἀπ᾽ τὰ ξένα μέρη, 
 τοῦ Θεοῦ τὸ χέρι
 πίσω μ᾽ ὁδηγεῖ
 στοῦ γονιοῦ τὴ γῆ.

 Δὲ γυρίζω πίσω,
 σπίτι πάω, ἂς σβήσω
 στὸ στρατί, ἀρκεῖ
 νὰ τραβῶ γιὰ ἐκεῖ!

 Πάω τὴ ρούγα-ρούγα,
 μὲ σπαστὴ φτερούγα,
 λέγοντάς της, νὰ
 τρέχει κι ἂς πονᾷ.

 Τοῦ πατέρα ἡ χάρη,
 κάθε μου ποδάρι
 κάνει μου ἐλαφρό,
 φεύγει, σὰν φτερό.

 Ὡς καὶ τὴν ἀνάσα,
 πᾶσα μου ἄχνα, πᾶσα,
 τὴν ἀκούω διπλή,
 σὰν ἀλόγου ὁπλή.

 Τοῦ πατρὸς τὴ θώρα,
 θὰ τὴ δέρνει μπόρα,
 στὴν ἀνησυχιά, 
 θὲ ν᾽ ἀνατριχιᾷ.

 Ὄνειρα θὰ ὑφαίνει,
 μὲ ἀγάπης χτένι,
 μόνος στὸν παλιὸ
 πατρικὸ ἀργαλειό.

 Ὅλο θὰ τὰ ὑφαίνει
 κι ὅλο θὰ προσμένει,
 θὰ μὲ καρτερεῖ,
 μὲ ματιὰν ὑγρή.

– Ὦ, ψυχή μου, δράμε,
 κάμε, Κύριε, κάμε
 τέτοιοι πλάνοι ἂς μὴ
 φθάνουν λογισμοί.

 Πτῶμα τὰ κοράκια
 βλέπουν καὶ μὲ κάκια
 ὅλο στέλνουν κρά,
 κράσματα πικρά.

 Μόνο σὲ λουλούδι,
 ἕνα πεταλούδι
 στάθη νὰ μὲ δεῖ,
 σὰν ἀθῶο παιδί.

 Καὶ πιὸ ἐκεῖ ἄλλο ἄνθι,
 ποιὸς ξέρει τί αἰσθάνθη
 καὶ λυγᾷ, σὰ νὰ
 λὲς μὲ προσκυνᾷ.

 Κι ὅλα τ᾽ ἄνθη, ὅλα,
 θέλουν, μυροβόλα
 μύρα ὅπως σκορποῦν,
 κάτι νὰ μοῦ ποῦν.
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 Ἀηδονάκι ἕνα,
 ἀπ᾽ τὰ φουντωμένα
 τὰ κλαδιά, λαλεῖ,
 μὲ φωνὴ καλή.

 Ὦ, γιὰ ἐμὲ δὲν κλαίει,
 τὸ τραγούδι λέει, 
 ὄχι τοῦ χαμοῦ,
 ἀλλὰ τοῦ σωσμοῦ!

 Κι ἡ οὐρανοδρόμα
 ἡ ἀχτίδ᾽ ἀκόμα,
 μοῦ ᾽στειλε ἀντηλιὰ 
 στ᾽ ἄπλυτα μαλλιά!

 Νά την, κι ἡ χελώνα,
 γιὰ τὸν ἅγιο ἀγῶνα
 πού ᾽χω, σταματᾷ,
 νὰ διαβεῖ μετά.

 Τί νὰ συλλογιέται,
 οὔτε κἂν ποὺ σειέται,
 καὶ περνάω ἐγώ, 
 τὴν ὑμνολογῶ.

 Στὸ βαρὺ χειμῶνα,
 μυστικὴ ἀλκυόνα
 ἄνοιξη μηνᾷ
 πὼς θὰ ᾽ρθεῖ ξανά.

 Φώλιασε στὸ βράχο,
 λέει κι ἐγὼ πὼς θά ᾽χω,
 κούρνια πὼς θὰ βρῶ
 σὲ γονιοῦ πλευρό.

 Σύννεφο παρέκει
 πάνωθέ του στέκει
 καὶ δροσιὰ γλυκιὰ
 ρίχνει του ἡ σκιά.

– Κύριε, ἄφησέ μού το,
 τὸ σημάδι ἐτοῦτο
 γιὰ νὰ πορευτῶ,
 φῶς στὸ δρόμο αὐτό.

 Φῶς θεῖο ἀπ᾽ τὰ ὕψη,
 λέει, δὲ θὰ μοῦ λείψει,
 φῶς πίσω ἀδερφὸς
 καὶ μπροστά μου φῶς.

 Μόνο ἡ ἀναγελάστρα,
 ποὺ γελᾷ καὶ τ᾽ ἄστρα,
 ἡ ὀχιὰ σφυρᾷ,
 ὄχι ἀπὸ χαρά.

 Τῆς  Ἐδὲμ τὸ φίδι,
 δείχνει μου γλωσσίδι
 καὶ γιὰ ἐμὲ ποθεῖ
 δάγκωμα βαθύ.

 Δάγκωμα ἰοβόλο,
 τ᾽ ὄνειρό της ὅλο,
 σὰν σύννεφο ἀχνό,
 τῆ χαλῶ, ὡς περνῶ.

– Σφύρα, φίδι πλάνο,
 νά ᾽μαι, σπίτι φθάνω,
 πάγω θησαυρὸ 
 πατρικὸ νὰ βρῶ.

 Δύναμη ἔχω τόση,
 μοῦ ᾽χει ὁ Κύριος δώσει,
 μάταια, ἐχθρέ, ὁρμᾷς,
 στέκω σὰν κορμάς.

 Τῆς κακίας ἀλύχτα,
 ρῆσσε, μέρα-νύχτα,
 μόνον ἡ πικρὴ
 ἔχθρα σου θὰ βγεῖ.

 Ἔχω, ἄκου, τὴ θεία
 χάρη συμμαχία,
 ποὺ ὣς τὴν ὥρια γῆ
 μὲ χειραγωγεῖ.

 Ὦ, πάω στὸ λιμένα,
 ὅπου τέκνο οὔτ᾽ ἕνα
 δὲ μνησικακεῖ,
 μά ᾽ναι ἡ ἀγάπη ἐκεῖ.

 Τῶν ματιῶν μου ἀνάβρες,
 πάω νὰ κλάψω μαῦρες
 μέρες καὶ στιγμὴ
 μὴ στερέψ᾽τε, μή.

 Σκιάζομαι... Τῆς βρύσης
 μὴ μοῦ σταματήσεις
 τὴ δακρυορροή,
 Κύριε, ἕνα πρωί.

 Χθὲς παρακαλοῦσα
 νά ᾽χω δάκρυα πλούσια,
 σήμερα ξανὰ
 μάτια ὄχι στεγνά.

 Μέχρι στὸν πατέρα
 ποὺ θὰ πάω τὴ μέρα,
 νά ᾽ναι μου οὐρανοὶ
 οἱ ὑγροὶ οἱ κρουνοί.

 Φθάνω, δακρυολούστης....
 Σπάζει τοὺς ἀφρούς της
 θάλασσα μιαρή,
 π᾽ ἄγρια μὲ βαρεῖ.

 Πρωτοδρόμισσ᾽ αὔρα,
 σβεῖς μαντάτα μαῦρα,
 σῦρε τὴ χρυσὴ
 εἴδησή μου ἐσύ.

 Ἡ φωνή σου ξέρει,
 τὸ καλὸ χαμπέρι
 ἂς τὸ πάει γοργό,
 πίσω ἔρχομ᾽ ἐγώ!

 Νά, τὸ σπιτικό μου!
 Τοῦ θωρῶ ἀπ᾽ τοῦ δρόμου
 τ᾽ ἄνοιγμα, μακριά,
 τὴ γλυκιὰ θωριά.

 Μὰ κι ὁ δρόμος, νά τος,
 στοῦ σπιτιοῦ τὸ κράτος,
 ὅλο μὲ καλεῖ
 ἡ γλυκιά μου αὐλή.

– Πολικό ᾽σαι ἀστέρι,
 πλάι σου μ᾽ ἔχεις φέρει,
 σπίτι τοῦ πατρός,
 ποὺ μὲ κατατρῷς!

 Ὦ, σὲ βλέπω πάλι,
 βλέπω σου τὰ κάλλη,
 μπρός μου σὲ θωρῶ,
 πόσο εἶχα καιρό.

 Κεῖ στὸ ξένο μέρος,
 νά ᾽ξερες τί ἔρως
 μὲ βοσκοῦσε, νὰ
 ᾽ρθῶ σ᾽ ἐσὲ ξανά...
 
Ἱλαροί μου πόθοι,
 πῶς μοῦ ἐστεριώθη
 ἡ καρδιά μου, πῶς,
 στὴν οἰκιά μου ἐμπρός.

 Πᾶμε, πόθοι ὡραῖοι!
 Σπίτι μου, ἔχεις κλέη,
 λάμψην οὐρανοῦ,
 φῶς αὐγερινοῦ.

 Τὸ κοιτῶ, δακρύζω,
 στὸ σκυλὶ σφυρίζω,
 σέρνω αὐτοῦ λαλιά, 
 ὅπως καὶ παλιά.104
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– Ἔλ᾽ ἀπ᾽ τὴν αὐλή μου,
 γνώριμο σκυλί μου,
 καρτερῶ νὰ ᾽ρθεῖς
 στὸ στρατί μου εὐθύς.

 Τὸ σκυλί μου, νά το,
 πλάκωσε τρεχάτο,
 ἔρχεται κοντά,
 μὲ προϋπαντᾷ.

– Σοῦ ᾽χει, σκύλε, φέρει
 μήνυμα τ᾽ ἀγέρι,
 σοῦ ᾽φερε στ᾽ αὐτιὰ
 τὴ σφυριγματιά.

 Πάντα καλὰ νά ᾽σαι,
 δὲ λησμόνησά σε,
 βλέπω, ἔχει κι ἐσὺ
 θύμηση χρυσή.

 Γλείφεις με ὁλοένα,
 ροῦχα ἔχω σχισμένα,
 δὲ φοράω ἐκειὰ
 πιὰ τ᾽ ἀρχοντικά.

 Τὰ σαντάλια, δές τα,
 δὲ μοῦ τά ᾽φαε ἡ ζέστα,
 τά ᾽φθειραν πολὺ
 δρόμοι ἁμαρτωλοί.

 Γιὰ θυμήσου λίγο,
 σ᾽ ἔσυρε, πρὶν φύγω
 τότε, μοναχό,
 τῶν ποδιῶν μου ἡ ἠχώ.

 Γι᾽ ἄλλη ἔφευγα χώρα
 κι ἐσὺ πόσην ὥρα 
 ἤσουν μου ἡ γλυκιὰ
 τοῦ συντρόφου σκιά.

 Σὲ κάθε μου βῆμα,
 ἔλεγες τί κρῖμα
 ποὺ σ᾽ ἀπαρατῶ
 καὶ γι᾽ ἀλοῦ πετῶ.

 Χάθηκα στὴ στράτα,
 μάτια εἶχες γεμάτα
 ἀπὸ δάκρυα ἐσύ,
 πίκρα περισσή.

 Πό, πό, πὸ κανάκια,
 πό, πὸ παιχνιδάκια,
 γύρωθέ μου πᾷς,
 πόσ᾽, ὦ μ᾽ ἀγαπᾷς.

 Τοῦτά σου τὰ γέλια,
 πρόσχαρα εὐαγγέλια
 μὴ μηνοῦνε τοῦ,
 πού ᾽χω μπρός, σπιτιοῦ;

 Τώρ᾽ ἄσ᾽ τὰ παιχνίδια,
 τ᾽ ἄθλια μου ξεσκλίδια
 δὲ βαστοῦνε, μή,
 σπίτι σου γραμμή.

 Γύρνα πίσω τώρα,
 τῆς χαρᾶς μου ἡ ὥρα
 νά ᾽βρ᾽ ἴδιες κρυφὲς
 χίλιες δυὸ ἀδελφές.

 Γύρνα μοναχό σου,
 θά ᾽ρθω ἀκόλουθός σου,
 πές τους νὰ χαροῦν,
 ἂν μὲ καρτεροῦν...

 Πὼς τὸ στηθοστέρνι
 ἡ καρδιά μου δέρνει
 καὶ πὼς τὸ χτυπᾷ 
 τώρα χαρωπά.

 Τρέμ᾽ ἡ δόλια, τρέμει,
 σὰν φύλλο στ᾽ ἀνέμι,
 ὅπως μὲ θαμπὸ
 μάτι πάω νὰ μπῶ.

– Ὦ, καρδιά μου, σώπα,
 στὴν ἐρμιὰ σοῦ τό ᾽πα,
 βάστα νά ᾽μπω στὸ
 σπίτι κι ἂς σβηστῶ...

 Ἂς σβηστῶ, ἂς γείρω
 στῆς αὐλῆς τὸ γύρο,
 μέσ᾽ ἀπ᾽ τὴν αὐλή, 
 τέτοια ἔχω βουλή.

 Στοῦ ἱματίου τὴν ἄκρη
 νὰ σταλάξω δάκρυ,
 νά ᾽ναι δάκρυ αὐτὸ
 μετανοίας καυτό.

 Μόνο ν᾽ ἀκουμπήσω,
 καὶ ἂς ξεψυχήσω,
 τὸν χιτῶνα τοῦ 
 ἅγιου μου γονιοῦ.

ἀλκυόνα, ἡ = θαλάσσιο πουλί, ἔχει μεγάλο κεφάλι, ράμφος 
δυνατὸ καὶ μακρύ, ἡ ράχη του εἶναι γαλαζοπράσινη καὶ 
γυαλιστερή, τὸ στῆθος καὶ ἡ κοιλιά του καστανά, ζεῖ συ-
νήθως σὲ ἀπόκρημνες ἀκτές, ἀπ᾽ ὅπου βουτᾷ ἀστραπιαῖα 
καὶ συλλαμβάνει τὴ λεία του, κλωσᾷ τ᾽ αὐγά του, κατὰ τὴ 
μυθολογία, τὶς 14 μέρες τοῦ  Ἰανουαρίου, ποὺ ἐπικρατεῖ 
καλοκαιρία, ψαροπούλι, βασιλοπούλι, μπιρμπίλι.

ἀλόη, ἡ = ἄρωμα πολύτιμο, ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἰνδικὸ 
δένδρο.

ἀλυχτῶ = γαυγίζω, φωνάζω.
ἄρνα, ἡ = ἀρνησιά, λήθη, λησμονιά, ἀπόρριψη.
γκιώνης, ὁ = νυκτόβιο μικρὸ πουλί, μεγαλύτερο ἀπ᾽ τὴ σιτα-

ρήθρα, σταχτόφτερο, στὸ κεφάλι ἐπάνω 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.

ζάρκος, ὁ = γυμνός.
θρός, ὁ = ὁ ἐλαφρὸς ἦχος ποὺ δημιουργεῖται ἀπ᾽ τὴν τριβὴ 

τῶν φύλλων τῶν φυτῶν καὶ τῶν δένδρων, θρόισμα, 
φουρφούρι, θόρυβος.

θώρα, ἡ = θωριά, ὄψη.

κανάκια, τά = ἀγάπες, θωπεῖες, τρυφερὲς περιποιήσεις.
καταλῶ = διαλύω, καταστρέφω, καταργῶ.
κορμάς, ὁ = τὸ δένδρο ὁ φοίνικας, χουρμαδιά.
λάκκα, ἡ = ἴσιος καὶ ἀνοικτὸς τόπος, μαδάρα, ξέθρα.
μαλάζω = κάνω κάτι μαλακό, ἀγγίζω, κάμπτω τὴ σκληρό-

τητα κάποιου.
ὀρνιά, ἡ = ἡ ἄγρια συκιὰ ποὺ δὲν καρποφορεῖ.
ρῆσσος, ὁ = αἰλουροειδὲς δασόβιο ζῷο, μεταξὺ ἀγριόγατας 

καὶ τίγρεως, καφεκόκκινο καὶ ἄσπρο γύρω στὰ μάτια, 
στὶς ἄκρες τῶν μυτερῶν αὐτιῶν του ὀρθώνονται τρίχινες 
φοῦντες, ἔχει φοβερὰ νύχια κι ἡ φωνή του πανικοβάλλει 
τὰ ἀγρίμια τοῦ λόγγου, καπλάνι, λύγκας.

ρούγα, ἡ = γειτονιά, δρόμος.
σβάρνα, ἐπίρρ. = παίρνω μὲ τὴ σειρά, παρασέρνω, ἀνα-

τρέπω.
τρίβολος, ὁ = χαμόσυρτο ζιζάνιο τῶν ἀγρῶν, ἔχει στρογ-

γυλούς, μικροὺς καρπούς, σὰν στραγάλι, ποὺ εἶναι 
γεμάτοι ἀπὸ ἀγκάθια.

φλέτρας, ὁ = ἡ πεταλούδα, φλέτουρας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
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Tὸ νερὸ εἶναι συνυφασμέ-
νο μὲ τὴν ὕπαρξη τῆς ζωῆς. 
Εἶναι «ἀρχὴ τῶν πάντων», 

σύμφωνα μὲ τὸν ἀρχαῖο φιλό-
σοφο Θαλῆ τὸν Μιλήσιο.

Τὸ νερὸ εἶναι τὸ πιὸ πολύτι-
μο ἀγαθὸ τῆς φύσεως. Καὶ αὐτὸ 
εἶναι ἀλήθεια, ἀφοῦ βρίσκεται 
παντοῦ. Μέσα μας καὶ γύρω 
μας.  Ἀποτελεῖ τὸ 60-75% τοῦ 
συνολικοῦ βάρους μας καὶ κα-
λύπτει τὰ 2/3 τῆς ἔκτασης τοῦ 
πλανήτη στὸν ὁποῖο ζοῦμε.

Τὸ νερὸ εἶναι ἄχρωμο, ἄγευ-
στο καὶ ἄοσμο. Διαλύει πολλὲς 
οὐσίες (ἐκτὸς λίπους καὶ ἐλαίου), 
ὀνομάζεται «παγκόσμιος διαλύ-
της» καὶ εἶναι καλὸς ἀγωγὸς τοῦ 
ἠλεκτρισμοῦ.  Ὁ χημικός του τύ-
πος εἶναι H2O (H = ὑδρογόνο, O 
= ὀξυγόνο) καὶ εἶναι ἀπαραίτητο 
γιὰ τὶς καύσεις τοῦ ὀργανισμοῦ. 
Στὴ φύση βρίσκεται καὶ μὲ τὶς 

τρεῖς μορφές: ὡς ὑγρό, ὡς στερεὸ 
ὡς πάγος μὲ χρῶμα λευκό, καὶ 
μὲ τὴ μορφὴ ὑδρατμῶν. 

Τὸ 1992 καθιερώθηκε ἡ 22α 
Μαρτίου ὡς Παγκόσμια  Ἡμέρα 
τοῦ Νεροῦ. Τὸ νερὸ εἶναι ἡ ζω-
οδότρα δύναμη. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ 
Γῆ, ποὺ ἔχει νερό, εἶναι τὸ μονα-
δικὸ ἀπ᾽ ὅλα τὰ οὐράνια σώματα 
ὅπου ὑπάρχει ζωή.  Ὅταν βλέπει 
κανεὶς τὴ Γῆ ἀπὸ τὸ Διάστημα, 
κυριαρχοῦν δύο χρώματα: τὸ 
γαλάζιο τοῦ νεροῦ (θάλασσες) 
καὶ τὸ λευκὸ τῶν συννέφων ποὺ 
τὴν περιβάλλουν.

Στὴν ἀρχαιότητα ἐλέγετο 
ὕδωρ. Στὸ Βυζάντιο ὅμως τὸ 
τρεχούμενο νερὸ τὸ ἔλεγαν νε-
αρὸν ὕδωρ, καὶ αὐτὸ μὲ τὴν πα-
ραφθορὰ καὶ τὴν παράλειψη τῆς 
λέξης ὕδωρ ἔγινε νερό. Σχεδὸν 
ὅλες ὅμως οἱ παράγωγες καὶ 
σύνθετες λέξεις ἔχουν ὡς ρίζα 

τὴ λέξη ὕδωρ, π.χ. ὑδρόλυση, 
ὑδατοθεραπεία κ.ἄ.

Οἱ μελέτες ἀπέδειξαν ὅτι ἡ 
ζωὴ ξεκινάει ἀπὸ τὸ νερό. Κι ὁ 
ἄνθρωπος, μέχρι νὰ γεννηθεῖ, 
δὲν κολυμπάει στὸ νερὸ τοῦ 
ἀμνιακοῦ σάκου τῆς μήτρας;

Ἡ Παγκόσμιος  Ὀργάνω-
σις  Ὑγείας ἀναφέρει τὸ νερὸ 
ὡς «πηγὴ ζωῆς», ἀπαραίτητο 
γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐεξία.  Ὁ 
ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς 
τροφὴ περίπου 50 ἡμέρες, χωρὶς 
νερὸ ὅμως μόνο 4-5 ἡμέρες.  
Ὅταν φθάσει τὸ 20% τοῦ νεροῦ, 
ἐπέρχεται ὁ θάνατος.

Τὸ νερὸ ἀποτελεῖ τὸν θεμέλιο 
λίθο τῆς καθημερινότητάς μας, 
διότι:

1)  Ἀποτελεῖ τὸν θεμέλιο λί-
θο τῶν κυτταρικῶν μεμβρανῶν. 

2) Βοηθάει τὸ σῶμα στὴν πέ-
ψη, τὴν ἀπορρόφηση καὶ τὴ με-

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τὸ νερό, πηγὴ ζωῆς
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ταφορὰ τῶν θρεπτικῶν οὐσιῶν 
στοὺς ἱστούς.

3) Βοηθάει τὸ σῶμα νὰ ἀπο-
βάλει τὶς τοξίνες ἀπὸ τὰ νεφρά.

4)  Ἐλαττώνει τὴν τριβὴ με-
ταξὺ τῶν διαφόρων ὀργάνων 
καὶ ἐξασφαλίζει τὴν προστασία 
τους (ἐγκέφαλος, νωτιαῖος μυε-
λός), γιατὶ εἶναι ἀσυμπίεστο.

5) Εἶναι ὁ σημαντικὸς ρυθ-
μιστὴς τῆς θερμοκρασίας τοῦ 
σώματος.

6) Εὐθύνεται γιὰ τὴν καλὴ 
κατάσταση τοῦ δέρματος (δέρμα 
ἐλαστικό, φωτεινὸ καὶ νεανικό).

7)  Ἡ ἔλλειψή του ὁδηγεῖ στὴ 
δυσκοιλιότητα.

8) Φυγαδεύει ἐκτὸς οὐρο-
δόχου κύστεως καρκινογόνους 
παράγοντες.

9) Βοηθάει κατὰ 60% στὴν 
πρόληψη τῶν καρδιοπαθειῶν.

Οἱ ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου σὲ 
νερὸ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ἡλικία, τὸ 
φῦλο, τὴ φυλή, τὸ κλίμα, τὴν τρο-
φή, τὶς δραστηριότητες, τὴν κατά-
σταση τῆς ὑγείας, τὴ θερμοκρασία 
τοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ.

Ἡ ἀποβολὴ τοῦ νεροῦ γίνεται 
ἀπὸ τὰ νεφρά, τὸ δέρμα καὶ τοὺς 
πνεύμονες. 

Ἐπίσης, οἱ γαστρεντερικὲς 
διαταραχές (ἐμετός, διάρροια), 
ὁ πυρετὸς καὶ ἡ χρήση διαφό-
ρων φαρμάκων αὐξάνουν τὴν 
ἀπώλεια τοῦ νεροῦ.

Τὸ αἴσθημα τῆς δίψης ἀνα-
πτύσσεται ἀπὸ τὴν ἀπώλεια 
ὑγρῶν τοῦ σώματος.  Ἂν τὸ βά-
ρος τοῦ σώματος μειωθεῖ κατὰ 
5% λόγῳ ἀφυδατώσεως, τότε 
παρατηροῦνται τὰ ἑξῆς συμπτώ-
ματα: πονοκέφαλος, αὔξηση 
ἀρτηριακῆς πιέσεως, ἐξάντλη-
ση, μειωμένη συγκέντρωση γιὰ 
μελέτη καὶ ὁδήγηση, ἀδυναμία 
μνήμης, θαμπὸ δέρμα κ.ἄ. Γι᾽ 
αὐτό, προλάβετε! Πίνετε νερό, 
πρὶν χτυπήσει τό «καμπανάκι» 
τῆς δίψας!

Ἡ κατάσταση αὐτὴ ὀφείλεται 
στὴν ἀφυδάτωση τῶν ἐγκεφα-
λικῶν κυττάρων, διότι δὲν με-

ταφέρονται πολύτιμα συστατικὰ 
γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ 
Νευρικοῦ Συστήματος.

Ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες, 
ἡ συνολικὴ ἡμερήσια πρόσληψη 
νεροῦ ἀπὸ ὅλες τὶς πηγές, τρο-
φίμων καὶ ροφημάτων, εἶναι 
περίπου 2,5 lt γιὰ τοὺς ἐνήλικες 
ἄνδρες καὶ 2 lt γιὰ τὶς ἐνήλικες 
γυναῖκες. Οἱ ἔγκυες, οἱ θηλάζου-
σες, τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἡλικιωμένοι 
εἶναι πολὺ εὐπαθεῖς στὴν ἀφυ-
δάτωση. 

Τὸ 80% τῶν ἀναγκῶν κατα-
λύπτεται ἀπὸ τὸ νερό, τὰ ἀναψυ-
κτικά (τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἀπο-
φεύγονται λόγῳ τῆς πολλῆς 
ζάχαρης), τοὺς φυσικοὺς χυ-
μούς, τὸ τσάι κ.ἄ., καὶ τὸ 20% 
ἀπὸ τὰ τρόφιμα. Ποτὰ μὲ ἀλκοὸλ 
σὲ συγκέντρωση 10%, ὅπως τὰ 
περισσότερα κρασιά, ὁδηγοῦν 
σὲ ἀπώλεια ὑγρῶν. 

Ἑπομένως, γίνεται κατανοητὸ 
ὅτι ἡ ἐνυδάτωση εἶναι σημαντικὴ 
ὑπόθεση. Βοηθᾷ στὴ σωστὴ λει-
τουργία τοῦ ὀργανισμοῦ, τόσο 
σὲ πνευματικὸ καὶ νοητικό, ὅσο 
καὶ σὲ σωματικὸ ἐπίπεδο, καὶ 
εἶναι σωστὸ νὰ γίνεται ὅπως πρέ-
πει, καὶ μάλιστα τὸ καλοκαίρι.

Τρόποι νὰ ἐνυδατωθοῦμε 
ἐπαρκῶς εἶναι:

1) Ξεκινᾶμε τὸ πρωὶ μὲ ἕνα 
ποτήρι νερὸ καὶ λίγες σταγόνες 
λεμόνι. Αὐτὸ βοηθᾷ σημαντικὰ 

στὸ ξύπνημα τοῦ ὀργανισμοῦ, 
διώχνει μακριὰ τὶς ἄχρηστες 

οὐσίες, τὰ νεκρὰ κύτταρα, 
«προῖκα» τῆς νύχτας, καὶ ἡ βι-
ταμίνη C ἰσχυροποιεῖ τὸν ὀργα-
νισμὸ κατὰ τῶν μικροβίων τοῦ 
σώματος.

2)  Ἔχουμε πάντα μαζί μας 
ἕνα μπουκαλάκι νερό.

3) Φροντίζουμε νὰ πίνουμε 
ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα.

4) Χρησιμοποιοῦμε λίγο λε-
μόνι ἢ μέντα ἢ ὅ,τι θέλουμε γιὰ 
καλύτερη γεύση.

5) Τὸ καλοκαίρι ἀποφεύγου-
με τὰ ἀλκοολοῦχα ποτά, διότι τὸ 
νερὸ εἶναι ἐλεύθερο θερμίδων 
καὶ γι᾽ αὐτὸ τὸ καλύτερο.

6)  Ἐπιλέγουμε τὸ πράσινο 
τσάι, διότι βοηθάει καὶ στὸν με-
ταβολισμό.

7)  Ἀκολουθοῦμε πρό-
γραμμα διατροφῆς πλούσιο σὲ 
φροῦτα, λαχανικὰ καὶ γαλακτο-
κομικά, ποὺ θὰ χορτάσουν καὶ 
θὰ δροσίσουν.

8)  Ἐξοικονομοῦμε χρόνο καὶ 
χρῆμα, χρησιμοποιώντας φίλτρο 
νεροῦ γιὰ τὴ βρύση τοῦ σπιτιοῦ.

Τὸ νερὸ εἶναι τὸ ἀγαθὸ ποὺ 
δὲν δίνει θερμίδες στὸν ὀργανι-
σμό, ἀλλὰ μόνο πολύτιμα στοι-
χεῖα, ὅπως ἀσβέστιο, μαγνήσιο, 
κάλιο κ.ἄ.

Οἱ κατηγορίες τοῦ νεροῦ 
εἶναι: 1) τὸ κοινὸ τῆς φύσης καὶ 
2) τὸ ἐμφιαλωμένο. Προσοχὴ 
στὸ νάτριο, ποὺ μπορεῖ νὰ πε-

ριέχει αὐτό. Οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς 
ὅμως μεριμνοῦν γι᾽ αὐτό.

K

K
Ἡ ἐνυδάτωση εἶναι σημαντικὴ ὑπόθεση. Βοηθᾷ 
στὴ σωστὴ λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ, τόσο 

σὲ πνευματικὸ καὶ νοητικό, ὅσο καὶ σὲ  
σωματικὸ ἐπίπεδο, καὶ εἶναι σωστὸ νὰ γίνεται 

ὅπως πρέπει, καὶ μάλιστα τὸ καλοκαίρι.
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Τὸ πολύτιμο ὅμως αὐτὸ ἀγαθὸ 
τοῦ Θεοῦ, λόγῳ τῆς ἄλογης χρή-
σης καὶ σπατάλης, εἶναι ἀνεπαρ-
κές. Σὲ ὁρισμένες χῶρες ὑπάρχει 
λειψυδρία, καὶ γειτονικὲς χῶρες 

διεκδικοῦν τὸ νερὸ ποταμῶν, 
ὅπως ἡ Αἰθιοπία, τὸ Σουδὰν καὶ 
ἡ Αἴγυπτος τοῦ Νείλου.

Στὴ χώρα μας καταναλώ-

νουμε 8 δις κυβικὰ μέτρα, καὶ 
ὑπολογίζουν ὅτι τὸ 2020 θὰ 
φθάσουμε τὰ 9 δις κυβικὰ μέ-
τρα. Οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν ἀρχί-
σει νὰ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ 

κινδύνου.  Ἐξαιτίας τῆς ραγδαίας 
αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς 
καὶ τῆς καταχρήσεως τῶν φυ-
σικῶν πόρων καὶ τῆς μολύνσε-

ως τοῦ νεροῦ, πολὺ σύντομα τὸ 
νερὸ δὲν θὰ ἐπαρκεῖ. Γι᾽ αὐτὸ 
ἀποτελεῖ ἀγαθό «στρατηγικῆς 
σημασίας» σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο.

Ἂς ἀρχίσουμε λοιπὸν νὰ 
παίρνουμε μέτρα ἐξοικονομή-
σεως. Γι᾽ αὐτό:

1) Κλείνουμε τὴ βρύση, ὅταν 
βουρτσίζουμε τὰ δόντια μας.

2) Κάνουμε ντοὺς καὶ ὄχι 
μπάνιο.

3) Προσέχουμε τὸ πλυντή-
ριο, νὰ μὴν μπαίνει μὲ λίγα 
ροῦχα.

4) Ποτίζουμε τὰ λουλούδια 
μὲ αὐτόματο πότισμα γιὰ οἰκο-
νομία.

Ἐλπίζουμε μὲ τὰ κατάληλλα 
καὶ ἀπαραίτητα μέτρα νὰ συμ-
βάλουμε στὴν ἐξοικονόμηση 
τοῦ πολύτιμου καὶ ἀπαραίτητου 
αὐτοῦ ἀγαθοῦ.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν ἀρχίσει νὰ κρούουν τὸν 
κώδωνα τοῦ κινδύνου.  Ἐξαιτίας τῆς ραγδαίας 
αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς καὶ τῆς κατα-
χρήσεως τῶν φυσικῶν πόρων καὶ τῆς μολύν-

σεως τοῦ νεροῦ, πολὺ σύντομα τὸ νερὸ δὲν θὰ 
ἐπαρκεῖ. Γι᾽ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀγαθό «στρατηγικῆς 

σημασίας» σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο.

Μὲ θήραμα τὴν ὀμορφιά
Ὀμορφιά, παντοῦ σὲ γύρευα...
Στὰ μακρινά... στὰ κοντινά...
Στὴ φύση!... στὰ ὄνειρα!...
Στὰ ἐδῶ καὶ στὰ ἐκεῖ...
στὰ μέσα καὶ στὰ ἔξω μου
κι ἀκόμα σὲ ζητοῦσα...
Ὁλάκερη σὲ ἤθελα... ἀδιαίρετη...
καὶ σὲ πηγὲς γυρνοῦσα, μά,
νὰ σὲ βρῶ ἀργοῦσα...
Τὰ πόδια μου ματώσανε
σὲ κακοτραχαλιές... κουράστηκα...
Στοῦ «τίποτα» καὶ στοῦ «πουθενά»
κούρνιασα τὴ γωνιὰ
κι ἀφῃρημένα κοίταξα ψηλὰ
καὶ μ᾽ ἔλουσε τὸ φῶς!... Καί,
μέσα ἀπὸ αὐτό, σὰν ψίθυρος
ἀκούστηκε: «Μὲ βρῆκες...».

E.M.
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Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μιὰ παγκόσμια 
ἔρευνα σὲ δεῖγμα 7009 πατεράδων σχετικὴ 
μὲ τὴ στάση τους ἀπέναντι στὰ κινούμενα 

σχέδια (Cartoons). Σύμφωνα μὲ αὐτήν, τὸ 85% τῶν 
πατεράδων συνιστοῦν στὰ παιδιά τους ἢ σκοπεύ-
ουν νὰ τὸ κάνουν νὰ παρακολουθοῦν ἐκπομπὲς ἢ 
βίντεο κινουμένων σχεδίων ποὺ ἀγάπησαν ἐκεῖνοι 
ὡς παιδιά. Τὸ 75% βλέπει μαζὶ μὲ τὸ παιδί του τὶς 
ἐκπομπὲς αὐτὲς καὶ νιώθει σὰν παιδί... 

Ἡ ἔρευνα, ἀκόμη, ἀποκάλυψε διάφορες πο-
λιτισμικὲς διαφορές. Οἱ μπαμπάδες τῶν Η.Π.Α. 
προτιμοῦν τὰ κινούμενα σχέδια  Ἀστυνόμος Σαΐνης, 
τῆς Βρετανία τὸν  Ἐπικίνδυνο Ποντικό, τῆς Βραζιλί-
ας Τὸμ καὶ Τζέρρυ, τοῦ Καναδᾶ τὰ Στρουμφάκια, 
τῆς Γαλλίας τὸν  Ἀστερίξ, τῆς Γερμανίας τὴν Πίπη 
Φακιδομύτη καὶ τοῦ Μεξικοῦ τὸν Ρὸζ Πάνθηρα.

Σὲ ὅλους μας ἀρέσει νὰ κάνουμε ὁρισμένα 
πράγματα, καὶ τὰ κάνουμε.  Ὡστόσο, αὐτὸ δὲν 
σημαίνει ὅτι αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι πάντα κάτι 
καλὸ γιὰ μᾶς. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὶς ἐκπομπὲς 
τῶν κινουμένων σχεδίων, τὶς τόσο ἀγαπητὲς καὶ 
δημοφιλεῖς στὰ παιδιά. Δεν θὰ σταθοῦμε ὅμως 
στὰ θετικά τους, ὅποια ὑπάρχουν καὶ στὸν βαθμὸ 
ποὺ ὑπάρχουν, οὔτε εἶναι πρόθεσή μας νὰ τὰ μει-
ώσουμε.  Ὀφείλουμε ὅμως νὰ ἐπισημάνουμε τοὺς 
κινδύνους ποὺ διατρέχει ἕνα παιδὶ ἀπὸ τὴν ἄκρι-
τη καὶ ἀνεξέλεγκτη παρακολούθησή τους, γιὰ νὰ 
τοποθετηθοῦν σωστὰ οἱ γονεῖς ἀπέναντι στὸ μέγα 
θέμα τῆς παιδικῆς ψυχαγωγίας.

Προβλήματα ὑγείας
Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1997 στὴν  Ἰαπωνία, ἀμέ-

σως μετὰ τὴν προβολὴ ἐπεισοδίου τοῦ Pokemon, 
ξέσπασε «κόλαση».  Ἑξακόσια ὀγδόντα πέντε παι-
διὰ μεταφέρθηκαν μὲ ἀσθενοφόρα σὲ νοσοκομεῖα 
λόγῳ προβλημάτων ὑγείας. θολὴ ὅραση, ζαλάδες, 
ναυτία, προσωρινὴ τύφλωση, καὶ σὲ ἕναν μικρὸ 
ἀριθμὸ παιδιῶν διαγνώσθηκε ἐπιληψία. Τὸ περι-
στατικὸ ἔγινε γνωστὸ ὡς “Pokemon Shock” καὶ 
εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἀπαγορευθεῖ παντοῦ τὸ 
συγκεκριμένο ἐπεισόδιο.

Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἐπιπτώσεις, λιγώτερο θεα-
ματικές, ὄχι ὅμως ἀκίνδυνες σὲ βάθος χρόνου, ἀπὸ 
τὴν παρακολούθηση τῶν κινουμένων σχεδίων: 

Τὰ παιδικὰ κινούμενα σχέδια 
(Cartoons) καὶ τὸ παιδί

K

K
Στὰ κινούμενα σχέδια ὑπάρχουν χαρακτῆρες καὶ ρόλοι ἀνδρικοί, γυναι-
κεῖοι, ζῴων καὶ ἄψυχων ἀντικειμένων. Οἱ ζῳικοὶ καὶ ἄψυχοι χαρακτῆρες 
ἄλλοτε εἶναι σχεδιασμένοι καὶ λειτουργοῦν κατὰ τὰ ἀνδρικὰ ἢ γυναικεῖα 
πρότυπα, ἄλλοτε ὅμως εἶναι χωρὶς φύλο ἢ ὁμοφυλόφιλοι. Μπορεῖ ἀκό-
μη ἕνας χαρακτήρας, μὲ ἕνα μαγικὸ ραβδὶ π.χ., νὰ μετατραπεῖ ἀπὸ θη-
λυκὸς σὲ ἀρσενικὸ ἢ ἀντίστροφα. Αὐτὸ ἀφορᾷ καὶ στοὺς ἀνθρώπινους 

ρόλους. Τέτοιοι μετασχηματισμοὶ προκαλοῦν ἄγχος στὰ παιδιὰ  
κατὰ τὴν ἀνάπτυξή τους, καθὼς αὐτὰ δὲν γνωρίζουν τὴ διαφορὰ  

μεταξὺ πραγματικότητας καὶ φαντασίας.
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ἀποδυνάμωση ὅρασης, προβλήματα σπονδυλικῆς 
στήλης καὶ παχυσαρκίας λόγῳ ἔλλειψης φυσικῆς 
δραστηριότητας καὶ υἱοθέτηση λανθασμένων δι-
ατροφικῶν συνηθειῶν, ποὺ θὰ ἀκολουθοῦν τὸ 
παιδὶ σὲ ὅλη του τὴ ζωή.

Σωματικοὶ τραυματισμοί
Ὁ Δρ Ruebert Saturnine III, καθηγητὴς τοῦ 

Παν. New Jersey, σὲ ἐκτενῆ μελέτη του, ἀναφέρε-
ται στοὺς συχνοὺς τραυματισμοὺς παιδιῶν, ἀπὸ 
τοὺς πιὸ μικροὺς ὣς τοὺς πιὸ ἐπικίνδυνους, στὴν 
προσπάθειά τους νὰ μιμηθοῦν πράξεις ἡρώων 
ποὺ θαυμάζουν. Τὰ παιδιὰ ἀδυνατοῦν νὰ κάνουν 
διάκριση μεταξὺ φαντασίας καὶ πραγματικότητας. 
Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ μικροῦ 
Dickie Johnson ποὺ ἔδωσε στὴ δίκη ἐναντίον τῆς 
Walt Disney γιὰ τὴ ζημιὰ ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ 
τὴν πρόσκρουση τῆς οἰκογενειακῆς βάρκας στὴν 

ἀποβάθρα τῆς λίμνης κατὰ τὴν ὁποία καὶ ὁ ἴδιος 
κινδύνευσε: «Σκέφτηκα ὅτι, ἂν ἕνα μικρό, συνηθι-
σμένο ποντίκι μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει μιὰ βάρκα, 
σίγουρα θὰ μποροῦσα νὰ τὸ κάνω κι ἐγώ».

Γλωσσικὴ ἀνάπτυξη
Οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν διαπιστώσει ὅτι ἡ παρα-

κολούθηση κινουμένων σχεδίων ἐπιβραδύνει τὴ 
γλωσσικὴ ἀνάπτυξη τῶν βρεφῶν ἀπὸ 8 ἕως 18 
μῆνες. Γιὰ κάθε ὥρα παρακολούθησης, μειώνεται 
ὁ ἀριθμὸς ἐκμάθησης νέων λέξεων κατὰ ἕξι ἕως 
ὀκτὼ σὲ σύγκριση μὲ τὰ βρέφη ποὺ δὲν παρακο-
λουθοῦν.  Ἀλλὰ παρατηρεῖται καὶ κακὴ γλωσσικὴ 
ἀνάπτυξη, καθὼς τὰ περισσότερα κινούμενα σχέδια 
δὲν χρησιμοποιοῦν σωστὸ λεξιλόγιο.

Ἀκόμη, ἔχουμε ἀπομείωση τῶν ἐκτελεστικῶν 
λειτουργιῶν βραχυχρόνια, ἴσως καὶ μακροχρόνια, 
λόγῳ ὑπερβολικῆς ὑπερδιέγερσης ἐξαιτίας τοῦ 
γρήγορου ρυθμοῦ διαδοχῆς τῶν εἰκόνων.  Ἐκτε-

λεστικὲς λειτουργίες ὀνομάζουμε τὶς ἀνώτερες 
γνωστικὲς λειτουργίες οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς κύριο 
ρόλο νὰ ἐποπτεύουν, νὰ ἐλέγχουν καὶ νὰ ρυθμί-
ζουν τὴ συμπεριφορὰ καὶ τὰ συναισθήματά μας. 
Γιὰ παράδειγμα, ἕνας μαθητὴς τὶς χρησιμοποιεῖ, 
γιὰ νὰ ἑστιάσει τὴν προσοχή του σὲ ὅσα λέει ὁ 
δάσκαλός του καὶ νὰ σταματήσει τὴν παρόρμησή 
του νὰ σηκωθεῖ, γιὰ νὰ πεῖ ἕνα ἀνέκδοτο.

Βία
Ἔρευνα δείχνει ὅτι κανεὶς δὲν εἶναι ἀπρόσβλητος 

ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς βίας τῶν μέσων ἐνημέρωσης, 
καὶ πολὺ περισσότερο τὰ παιδιά. Παρακολούθηση 
προγραμμάτων μὲ βία αὐξάνει τὴν πιθανότητα νὰ 
ἐκδηλώσουν καὶ τὰ ἴδια ἐπιθετικὴ σωματικὴ καὶ 
λεκτικὴ συμπεριφορά. Προηγοῦνται ὅμως διερ-
γασίες ἐπιθετικῶν σκέψεων καὶ συναισθημάτων.

Μελέτη διαπιστώνει ὅτι παιδικὰ κινούμενα 

σχέδια, ὅπως τὸ μεταγλωττισμένο Σκούμπι Ντού 
(Scooby Doo), περιέχουν μεγαλύτερη βιαιότητα 
ἀπὸ προγράμματα ποὺ προορίζονται γιὰ τὸ εὐρὺ 
κοινό.  Ἡ μελέτη κατέγραψε 26 πράξεις βίας σὲ μία 
ὥρα σὲ παιδικὰ προγράμματα, καὶ μόλις 5 γιὰ τὸ 
κοινὸ ἀκροατήριο.

Κατὰ τοὺς εἰδικούς, τὰ παιδιὰ ποὺ παρακολου-
θοῦν παιδικὰ προγράμματα (Cartoons) στὰ ὁποῖα 
κυριαρχεῖ ἡ βία τείνουν νὰ εἶναι νευρικά, ἐπιθετικὰ 
καὶ πολεμοχαρῆ.  Ἐπίσης, εἶναι ἀνυπόμονα καὶ 
ἀνυπάκουα. 

Οἱ ἐπιδράσεις τῆς βίας μποροῦν νὰ ἐκδηλωθοῦν 
μὲ διάφορους τρόπους:

– Νὰ γίνουν εὐαίσθητα στὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη 
τῶν ἄλλων.

– Νὰ μὴν αἰσθάνονται καμμία δυσφορία γιὰ 
ὁποιαδήποτε βία ἐκδηλώνεται στὴν πραγματικὴ 
ζωή, νὰ νιώθουν ἀπάθεια, δηλαδὴ νὰ ὑποστοῦν 
ἀπευαισθητοποίηση.

– Νὰ εἶναι ἐπιρρεπῆ σὲ ἐπιθετικὲς ἀντιδράσεις 

K
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Οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν διαπιστώσει ὅτι ἡ παρακολούθηση κινουμένων 

σχεδίων ἐπιβραδύνει τὴ γλωσσικὴ ἀνάπτυξη τῶν βρεφῶν ἀπὸ 8 ἕως 18 
μῆνες. Γιὰ κάθε ὥρα παρακολούθησης, μειώνεται ὁ ἀριθμὸς ἐκμάθησης 
νέων λέξεων κατὰ ἕξι ἕως ὀκτὼ σὲ σύγκριση μὲ τὰ βρέφη ποὺ δὲν παρα-
κολουθοῦν.  Ἀλλὰ παρατηρεῖται καὶ κακὴ γλωσσικὴ ἀνάπτυξη, καθὼς 
τὰ περισσότερα κινούμενα σχέδια δὲν χρησιμοποιοῦν σωστὸ λεξιλόγιο.
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καὶ βίαιες συμπεριφορὲς καὶ στὴν ἄσκηση ἔμμεσης 
ἐπιθετικότητας (διάδοση φημῶν, κουτσομπολιοῦ, 
ἀγνόηση καὶ κοινωνικὸς ἀποκλεισμὸς τοῦ ἄλλου, 
ἔκφραση δυσπιστίας μὲ μορφασμό).

– Νὰ ἀντιλαμβάνονται τὸν κόσμο ὡς ἐπικίνδυνο 
καὶ ἀνασφαλῆ, μὲ ὅλες τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες γιὰ 
τὴν ψυχική τους ἰσορροπία.

Ἐνῷ ἡ ἔκθεση τῶν ἐνηλίκων στὴ βία τῶν μέσων 
μαζικῆς ἐνημέρωσης μπορεῖ νὰ ἔχει βραχυπρό-
θεσμες συνέπειες, γιὰ τὰ παιδιὰ ἡ πρώιμη ἔκθεση 
στὴν τηλεοπτικὴ βία εἶναι διαρκής, καὶ διατρέχουν 
τὸν κίνδυνο νὰ ἀναπτύξουν βίαιη συμπεριφορὰ 
στὴν ἐνήλικη ζωή τους στὴν κοινωνία, καὶ κυρίως 
στὴ μελλοντική τους οἰκογένεια.

Ἡ ἀγωγὴ τῶν φύλων
Στοὺς δεκαοκτὼ πρώτους μῆνες τὰ παιδιὰ ἀρχί-

ζουν νὰ μαθαίνουν τὶς διαφορὲς τῶν δύο φύλων 
ἀπὸ μόνα τους. Μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 3-4 ἔχουν 
ἐπίγνωση τοῦ φύλου τους, ἀλλὰ ἀγνοοῦν ὅτι αὐτὸ 
εἶναι μόνιμο χαρακτηριστικό. Τὰ παιδιὰ ἔρχονται 
ἀντιμέτωπα μὲ περίπλοκα μοντέλα καὶ ρόλους ποὺ 
θὰ τὰ ἐπηρεάσουν ἀρνητικὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια 
τῆς ζωῆς τους.

Στὰ κινούμενα σχέδια ὑπάρχουν χαρακτῆρες 
καὶ ρόλοι ἀνδρικοί, γυναικεῖοι, ζῴων καὶ ἄψυχων 

ἀντικειμένων. Οἱ ζῳικοὶ καὶ ἄψυχοι χαρακτῆρες 
ἄλλοτε εἶναι σχεδιασμένοι καὶ λειτουργοῦν κατὰ 
τὰ ἀνδρικὰ ἢ γυναικεῖα πρότυπα, ἄλλοτε ὅμως εἶναι 
χωρὶς φύλο ἢ ὁμοφυλόφιλοι. Μπορεῖ ἀκόμη ἕνας 
χαρακτήρας, μὲ ἕνα μαγικὸ ραβδὶ π.χ., νὰ μετατρα-
πεῖ ἀπὸ θηλυκὸς σὲ ἀρσενικὸ ἢ ἀντίστροφα. Αὐτὸ 
ἀφορᾷ καὶ στοὺς ἀνθρώπινους ρόλους. Τέτοιοι με-
τασχηματισμοὶ προκαλοῦν ἄγχος στὰ παιδιὰ κατὰ 
τὴν ἀνάπτυξή τους, καθὼς αὐτὰ δὲν γνωρίζουν τὴ 
διαφορὰ μεταξὺ πραγματικότητας καὶ φαντασίας.

Τὰ τελευταῖα χρόνια γίνεται μιὰ συντονισμέ-
νη προσπάθεια νὰ ἐμπλουτισθοῦν τὰ κινούμενα 
σχέδια μὲ ἀνθρώπινους χαρακτῆρες ἄφυλους ἢ 
ὁμοφυλόφιλους, γιὰ νὰ προσγειωθοῦν τὰ παιδιὰ 
ὁμαλά, ὅπως διατείνονται οἱ θιασῶτες τῆς ἰδέας, 
στὴν πραγματικότητα. Αὐτὸ τὸ ἐκφράζει πολὺ ξε-
κάθαρα σὲ συνέντευξή του ὁ πρώην ὑπουργὸς  
Ὑγείας τῆς Μεγάλης Βρετανίας καὶ διεκδικητὴς τὸ 
2015 τῆς προεδρίας τοῦ κόμματος τῶν  Ἐλευθέ-
ρων Δημοκρατῶν Norman Lamb: «Δὲν ὑπάρχουν 
πολλοὶ ὁμοφυλόφιλοι ρόλοι στὰ κινούμενα σχέδια. 
Πρέπει νὰ αὐξηθοῦν. Χρειάζονται περισσότεροι γκέι, 

λεσβίες, τρανσέξουαλ καὶ ἀμφισέξουαλ 
χαρακτῆρες στὶς παιδικὲς ἐκπομπὲς στὴν 
τηλεόραση. Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ συμβεῖ 
καὶ στὴν Πέππα τὸ Γουρουνάκι. Θὰ 
ἦταν πολὺ εὐχάριστο γιὰ τὴν Πέππα τὸ 
Γουρουνάκι νὰ συναντήσει ἕναν φίλο 
μὲ δύο μαμάδες ἢ δύο μπαμπάδες. Τὰ 
παιδιὰ θὰ τὰ συναντήσουν στὴ ζωή. Καὶ 
αὐτὸ τὰ ὁμαλοποιεῖ». Καὶ συμπληρώνει 
ἡ βρετανικὸς τύπος: « Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ 
μιὰ λεσβία Πέππα τὸ Γουρουνάκι». 

Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ 
ἀμφιβολία, στὶς 5  Ἀπριλίου 2016 δια-
βάσαμε σὲ ἑλληνικὴ ἱστοσελίδα γιὰ 
τήν «ἀγαπημένη οἰκογένεια» τῶν κι-

νουμένων σχεδίων The Simpsons: « Ὁ γραμματέας 
τοῦ κυρίου Μπέρνς, ὁ ἀφοσιωμένος μέχρι θανάτου 
–γιὰ τὸν λόγο πού... ὅλοι ὑποψιάζονταν– κύριος 
Σμίδερς, βγῆκε ἀπὸ τὴν ντουλάπα μετὰ ἀπὸ σχεδὸν 
τρεῖς δεκαετίες καὶ ἔγινε ὁ πρῶτος ἀνοικτὰ γκέι χα-
ρακτήρας τῆς γνωστὴς σειρᾶς The Simpsons».

Τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ εἰπωθεῖ, παρὰ τό «Κύ-
ριε, ἐλέησον!».

ΑΘΑΝ. ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ
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Κατὰ τοὺς εἰδικούς, τὰ παιδιὰ ποὺ 

παρακολουθοῦν παιδικὰ προ-
γράμματα (Cartoons) στὰ ὁποῖα 
κυριαρχεῖ ἡ βία τείνουν νὰ εἶναι 
νευρικά, ἐπιθετικὰ καὶ πολεμο-
χαρῆ.  Ἐπίσης, εἶναι ἀνυπόμονα 

καὶ ἀνυπάκουα.
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«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί» 
(Ματθ., κγ΄)

Ἡὑποκρισία εἶναι ἡ προσποίηση στὴν κα-
θημερινή μας ζωή. Εἶναι ἡ ἀπόκρυψη τῶν 
ἀληθινῶν αἰσθημάτων καὶ σκέψεων. Τὸ 

τελείως διαφορετικὸ τῆς εἰλικρίνειας.  Ἡ ὑποκρι-
σία δηλητηριάζει τὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, γιατὶ 
καλλιεργεῖ τὸ ψέμα, τὴν παραπλάνηση, τὸν ἀπο-

προσανατολισμό. Παραβιάζει βασικὲς ἀρχὲς τῆς 
ἠθικῆς συνείδησης καὶ προκαλεῖ ἀναστάτωση στὶς 
ἀνθρώπινες σχέσεις. 

Ὁ ὑποκριτὴς φυλακίζει τὸν ἑαυτό του μέσα στὴ 
φοβία ποὺ ἔχει γιὰ τὴν ἀλήθεια. Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς, 
ἡ ὑποκρισία εἶναι σημαντικὸ ἀνθρώπινο ἐλάττωμα.  
Ἡ ὑποκρισία καὶ τὸ ψέμα δὲν εἶναι καλοὶ ὁδηγοὶ 
γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.  Ἐξ ἄλλου, ὁ χρόνος, 
ἀργὰ ἢ γρήγορα, ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια.

Ἡ ὑποκρισία

K

K
Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ ζωή μας, ἡ ἀξία τῆς ζωῆς μας, κρίνεται ὄχι 
ἀπὸ τὶς παροδικὲς γνῶμες ἄλλων ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ 
μαρτυρία τῆς συνείδησής μας.  Ἂς ρίξουμε, λοιπόν, ὅλο μας τὸ βάρος 

στὴν ἐσωτερική μας καλλιέργεια, χωρὶς νὰ χάνουμε τὸν χρόνο μας  
γιὰ τὸ χτίσιμο μάταιων προσωπείων.
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Σύμφωνα μὲ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία, ἡ ὑπο-
κρισία εἶναι μέγιστο ἁμάρτημα. Μήπως ὁ Χριστὸς 
δὲν στιγμάτιζε ἀνελέητα τὴν ὑποκριτικὴ συμπερι-
φορὰ τῶν Φαρισαίων;

«Νὰ ἔχετε τὰ μάτια σας ἀνοικτά» (« Ὁρᾶτε καὶ προ-
σέχετε», «Προσέχετε ἑαυτοῖς») ἦταν ἡ συμβουλὴ 
τοῦ  Ἰησοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τῶν ἡμερῶν του, 
οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπιζαν τὴ θρησκευτικὴ ὑποκρισία 
(Ματθ., ιστ΄ 6. Λουκ., ιβ΄ 1). Ναί, πρέπει νὰ εἴμαστε 
προσεκτικοί. Νὰ μὴ δεχόμαστε ἀμέσως τὸν καθένα 
σύμφωνα μὲ αὐτὸ ποὺ δείχνει ὅτι εἶναι. Δὲν θὰ 
ἐλέγχαμε προσεκτικὰ ἕνα χαρτονόμισμα, ἂν ξέραμε 
ὅτι κυκλοφοροῦν πλαστὰ χρήματα;

Θὰ τολμούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ὑποκριτὴς εἶναι 
χειρότερος ἀπὸ τὰ ἄλογα ζῷα, τὰ ὁποῖα δὲν γνω-
ρίζουν τὴν ὑποκρισία, γιατὶ τὸ ζῷο δὲν φέρεται 
φιλικὰ στὰ θύματά του.  Ἀντίθετα, ὁ ὑποκριτὴς 
παρουσιάζεται ἀρχικὰ φιλικὸς πρὸς αὐτοὺς ποὺ 
ἔχει κατὰ νοῦν νὰ ἐκμεταλλευθεῖ καὶ νὰ ἀδικήσει.

Ὁ ὑποκριτὴς βγάζει πύρινους λόγους ὑπὲρ 
τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων, καὶ ταὐτόχρονα 
τὰ ἀποστερεῖ ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους.  Ἀγωνίζεται 
δῆθεν γιὰ τὴ δημοκρατία, καὶ ταὐτόχρονα νομοθε-
τεῖ, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τὸν λαό.  Ἀγωνίζεται δῆθεν 
ὑπὲρ τῆς εἰρήνης, καὶ ταὐτόχρονα εἶναι ἕτοιμος νὰ 

ἀναλάβει πολεμικὴ δράση σὲ ὁποιαδήποτε γωνιὰ 
τοῦ πλανήτη.  Ἀγωνίζεται δῆθεν γιὰ τὴν ἰσότητα, 
ἐνῷ ταὐτόχρονα ἀνέχεται τὴν ἐκμετάλλευση. Κάνει 
φιλανθρωπίες, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὸν ἔπαινο καὶ 
τὴν κολακεία τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὄχι γιὰ νὰ ἐκφρά-
σει τὰ πραγματικὰ αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς του.

Ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει χαρακτηριστικά:  Ὁ 
ὑποκριτὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ στὸ θέατρο ὑποδύεται 
διαφορετικὸ πρόσωπο.  Ἔτσι καὶ σὲ τούτη τὴ ζωή, 
πολλοὶ ἐνεργοῦν σὰν θεατρίνοι.  Ἄλλα ἔχουν μέσα 
στὴν καρδιά τους, καὶ ἄλλα δείχνουν ἐξωτερικὰ 
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους.

«Έἶναι αὐτές οἱ “προσωπίδες συμπεριφορᾶς” 
ἀνθρώπων ποὺ θέλουν νὰ σὲ πείσουν ὅτι σὲ 

ἀγαπᾶνε πολύ, μόνο μὲ μιὰ ἁπλῆ γνωριμία καὶ χωρὶς 
προφανῆ λόγο, ποὺ κλαῖνε διαβάζοντας τὰ φαντασι-
ολογήματα τῶν ποιητῶν, ἀλλὰ τὰ ἀληθινὰ βάσανα 
τῶν ἀνθρώπων τὰ παρακολουθοῦν μὲ ἀδιαφορία», 
ὅπως ἐπισημαίνει ὁ  Ἀθηναῖος ρήτορας  Ἰσοκράτης.

«Το ψέμα καὶ ἡ ὑποκρισία ὑψώθηκαν καὶ ἔγιναν 
εὐγένεια στὰ χέρια τῆς πολιτικῆς», ἔλεγε ὁ  Ἀινστάιν.

Βέβαια, συχνὰ χρειάζεται νὰ κάνουμε κάποιες 
τυπικὲς ἐνέργειες, ὅπως νὰ καλημερίσουμε, νὰ 
χαμογελάσουμε ἢ νὰ καλέσουμε κάποιον σπίτι 
μας, χωρὶς κατὰ βάθος νὰ τὸ ἐπιθυμοῦμε. Αὐτὰ 
ὅμως, κατὰ τοὺς κοινωνιολόγους-ψυχολόγους, 
μπορεῖ νὰ μὴν συνιστοῦν ὑποκρισία, ἂν τὸ κίνητρό 
μας εἶναι νὰ ξυπνήσουμε τὴν ἐσωτερική μας καλὴ 
διάθεση καὶ νὰ καταφέρουμε πράγματι νὰ εἴμαστε 
καλοὶ καὶ εὐγενεῖς καὶ νὰ ἔχουμε καλὴ πρόθεση 
πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας.  Ἔτσι, τὸ βασικὸ 
κριτήριο, γιὰ νὰ ὁρίσουμε μιὰ συμπεριφορὰ ὡς 
ὑποκριτικὴ ἢ ἁπλῶς εὐγενική, εἶναι τί εἴδους εἶναι 
τὰ κίνητρα, ἰδιοτελῆ ἢ ἀνιδιοτελῆ.

Ἂς ἀποφασίσουμε νὰ μάθουμε τὴν ἀλήθεια 
γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Τὸ ἐλάττωμα τῆς ὑποκρισίας 
θεραπεύεται μόνο μὲ τὴν αὐτογνωσία. Νὰ ἀντιμε-
τωπίζεις τὰ λάθη σου χωρὶς δικαιολογίες. Μάθε 
νὰ φροντίζεις, ὥστε ἡ καλοσύνη, ἡ ἁπλότητα καὶ 

ἡ εὐγένεια νὰ γίνουν ἐσωτερικές σου καταστάσεις, 
καὶ ὄχι πράξεις γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσουν τοὺς γύρω 
σου.

Γιὰ νὰ τὸ κατορθώσουμε αὐτό, πρέπει πρῶτα 
νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ ζωή μας, ἡ ἀξία τῆς ζωῆς 
μας, κρίνεται ὄχι ἀπὸ τὶς παροδικὲς γνῶμες ἄλλων 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ μαρτυρία τῆς 
συνείδησής μας.  Ἂς ρίξουμε, λοιπόν, ὅλο μας τὸ 
βάρος στὴν ἐσωτερική μας καλλιέργεια, χωρὶς νὰ 
χάνουμε τὸν χρόνο μας γιὰ τὸ χτίσιμο μάταιων 
προσωπείων.

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

K

K
Ἂς ἀποφασίσουμε νὰ μάθουμε τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν ἑαυτό μας. 

Τὸ ἐλάττωμα τῆς ὑποκρισίας θεραπεύεται μόνο μὲ τὴν αὐτογνωσία. 
Νὰ ἀντιμετωπίζεις τὰ λάθη σου χωρὶς δικαιολογίες. Μάθε νὰ φροντίζεις, 
ὥστε ἡ καλοσύνη, ἡ ἁπλότητα καὶ ἡ εὐγένεια νὰ γίνουν ἐσωτερικές σου 

καταστάσεις, καὶ ὄχι πράξεις γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσουν τοὺς γύρω σου.
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Στὴν ἐποχή μας ὁ ἄνθρωπος ἐνδιαφέρεται πε-
ρισσότερο γιὰ πράγματα εὐτελῆ καὶ παροδι-
κά.  Ἀγωνίζεται γιὰ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον, 

παλεύει γιὰ προσωπικὲς καὶ οἰκογενειακὲς ὑποχρε-
ώσεις, γενικὰ ὅλο του τὸ ἐνδιαφέρον στρέφεται σὲ 
πράγματα ὑλικά. Κανεὶς βέβαια δὲν ἀμφισβητεῖ ὅτι 
ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπαραίτητα, μέσα ὅμως σὲ λογικὰ 
πλαίσια. Πρωτίστως ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ 
ξεχνᾷ τὸν πνευματικό του καταρτισμό.

Ὁ  Ἅγιος Παΐσιος συμβουλεύει: « Ὁ Χριστιανὸς 
πρέπει νὰ εἶναι ἀγωνιστής, νὰ προσεύχεται, νὰ ἐμπι-
στεύεται τὸν Θεόν, νὰ μὴ δειλιᾷ, νὰ ζεῖ μὲ ἁπλότητα». 

Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀκολουθήσει αὐτὸ τὸ μήνυμα, 
ἐξαφανίζονται ἡ ἀγωνία καὶ ἡ ὑπερβολικὴ μέριμνα 
γιὰ τὰ ὑλικὰ πράγματα, ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν 
ἄπιστο καὶ μικρόψυχο ἄνθρωπο.

Ὁ Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ὑποστηρίζει: «Γιὰ 
νὰ ἀγαπήσει κάποιος τὸν Θεὸ καὶ νὰ ζήσει σύμφωνα 
μὲ τὸ θέλημά Του, πρέπει νὰ βιάσει τὸν ἑαυτό του, 
γιατὶ κάθε καλὸ καὶ οὐράνιο ἀπαιτεῖ κόπο καὶ πόνο».

Χρειάζεται νὰ ἔχει θάρρος, νὰ μὴν ἀπελπίζεται, 
ὅταν συναντᾷ δυσκολίες. Διότι καμμία σπορὰ τοῦ 
διαβόλου δὲν μπορεῖ νὰ πνίξει τὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ.  
Ὅπου ὁ διάβολος ὀργώνει, πίσω του σπέρνει ὁ Θεός.  
Ἄλλωστε, ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου κτίστηκε ἀπὸ τὸν 
Θεό, γιὰ νὰ ἀγαπᾶται καὶ νὰ κατοικεῖται ἀπὸ Αὐτόν.

Ἔτσι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος δίνει τὴν καρδιά του 
στὸν Δημιουργὸ τοῦ παντός, ὅλες οἱ καθημερινὲς 
φροντίδες καὶ ὑποθέσεις ἀντιμετωπίζονται μὲ ἕναν 
ὡραῖο τρόπο.  Βλέπει τὴ ζωὴ μὲ ἄλλο μάτι, ὅτι δὲν 
εἶναι μόνο ἐπάγγελμα καὶ ὑποχρεώσεις, ἀλλὰ κυ-
ρίως πνευματικὴ καλλιέργεια, ἐσωτερικὴ γαλήνη, 
ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν συνάνθρωπο.

Ἀκολουθώντας αὐτὴ τὴν πορεία, ὁ ἄνθρωπος 
θὰ νιώθει μιὰ ἐσωτερικὴ πληρότητα, κατανοώντας 
τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς καὶ ἐφαρμόζοντας 
τό: «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

«Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν»

Παραλλαγές 
«Ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις...»
Ἅπλωνε ἡδονόπλαστ᾽ ἀτσάλινα χέρια,
 μεθυστικοὺς μεταξένιους πλοκάμους,
 ὑγρὲς παθιασμένες ματιές,
 προκαλώντας ἔρωτα σάρκας.

Ἅπλωνα κράσπεδα ἱματίων νηστείας,
 ἐγώπαθους λόγους δεκάτης,
 ταπείνωσης λέξεις κενές,
 χοϊκὴ ποθώντας δικαίωση.

Ἅπλωσε ἱκεσίας ἀλαβάστρινα χέρια,
 λυτοὺς μετανοίας βοστρύχους,
 πόνου πύρινα δάκρυα,
 διψώντας ἔρωτα Πνεύματος.

Ἅπλωσα καθάρια ἀνάλγητα χέρια,
 μίσους ἁρπάγες καυτές,
 αἱμάτινες ὀργισμένες ματιές,
 λαχταρώντας «πῦρ τὸ ἐξώτερον». 

Ἄκουσε... ὅτι πολὺ ἠγάπησε.
Ἄκουσα, οὐαὶ ὑμῖν.
Ἔνιωσε... αὔρας πνοή.
Ἔνιωσα, φλόγα πυρός.

Ἔζησε.

Δ. Γκ.
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Ἕνα πρωινὸ ποὺ ὁδηγοῦσα, ἄνοιξα λίγο τὸ 
ραδιόφωνο τοῦ αὐτοκινήτου.  Ὡραία συντρο-
φιά, ἰδιαίτερα ὅταν δὲν ἔχει κανεὶς συνοδηγό.

Συντονισμένη λοιπὸν σὲ ἕναν ἐκκλησιαστικὸ 
σταθμό, ἄκουσα τυχαῖα μιὰ συνομιλία ἑνὸς μονα-
χοῦ ἁγιορείτη μὲ μιὰ δημοσιογράφο. Δὲν ἄκουσα 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴ συνομιλία τους.  Ἀλλὰ σὲ κάποιο 
σημεῖο, ρωτᾷ ἡ δημοσιογράφος μὲ ἔντονη ἀπορία:

– Μὰ καλά, πάτερ, κάθε μέρα πρόγραμμα στὴ 
ζωή σας, δὲν εἶναι ρουτίνα;

Μοῦ κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὴ ἡ ἀπορία. 
Περίμενα ν᾽ ἀκούσω τὴν ἀπάντηση τοῦ ἁγιορείτη. 
Ναί, εἶχε δίκιο ἡ δημοσιογράφος.  Ἀκουγόταν λο-
γικό.  Ὁ μοναχὸς ὅμως, χωρὶς νὰ αἰφνιδιαστεῖ καὶ 
νὰ καθυστερήσει, τῆς ἀπάντησε μὲ ἕνα ἤρεμο καὶ 
ξεκάθαρο ὕφος:

– Μὰ γίνεται χωρὶς πρόγραμμα; Μποροῦμε νὰ 
φανταστοῦμε τὴ ζωή μας ἀπρο-
γραμμάτιστη;

Δὲν εἶπε τίποτα ἄλλο.  Ἦταν 
γαλήνιος, ἤρεμος καὶ εὐχάρι-
στος.

Μὲ προβλημάτισε... Σκε-
φτόμουν αὐτὸ ποὺ ἄκουσα. 
Πόσο δίκιο εἶχε! Πόσο ἦταν 
ἀληθινός!

Ἄρχισα λοιπὸν ν᾽ ἀναρω-
τιέμαι πῶς θὰ εἶναι ἡ ζωὴ ἑνὸς 
ἀνθρώπου ἀπρογραμμάτιστου. 
Περίεργη, κουραστική, κενή. 
Περνάει τὸ 24ωρο, καὶ αὐτὸς 
δὲν καταφέρνει νὰ κάνει οὔτε 
τὰ ἀπαραίτητα.

Ἔχετε συναντήσει ποτὲ τέτοιον ἄνθρωπο; τέτοιον 
οἰκογενειάρχη, τέτοιον ὑπάλληλο σὲ γραφεῖο ἢ 
διευθυντὴ τμήματος ἢ σχολείου;

Περνᾶνε οἱ μέρες, οἱ μῆνες, τὰ χρόνια, καὶ αὐτὸς 
τὰ ἀφήνει νὰ φεύγουν ἀνεκμετάλλευτα. Δὲν ἐκμε-
ταλλεύεται καθόλου τὸν διαθέσιμο χρόνο καὶ τὶς 
εὐκαιρίες. Κανονίζει τὴν τελευταία ὥρα ἢ τὴν τε-
λευταία μέρα, κουράζοντας ἔτσι τοὺς γύρω του, 
εἴτε αὐτοὶ εἶναι ἄνθρωποι τῆς οἰκογένειάς του, εἴτε 
εἶναι συνάδελφοι, εἴτε εἶναι ὑφιστάμενοι.

Ὁ ἄνθρωπος χωρὶς πρόγραμμα ἀγχώνεται, 
ἐκνευρίζεται, σίγουρα δὲν προλαβαίνει πράγματα. 
Καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο... ἀναζητᾷ τὸν ὑποτιθέμενο 
αἴτιο. Καὶ ἐκεῖ δείχνει ὅλη του τήν «πυγμή».

Εἶναι ἕνας ἄνθρωπος κουραστικός, ποὺ κινεῖται 
στὴ δική του σφαῖρα. Ξοδεύει χωρὶς πρόγραμμα, 

κάνει κινήσεις μεγαλύτερες ἀπὸ τὶς ἱκανότητές του, 
χωρὶς νὰ ὁρίσει συγκεκριμένο χρόνο. Πάντα δὲν 
προλαβαίνει, καὶ πάντα ἔχει... «πάρα πολλὰ νὰ 
κάνει».

Ἔχω ζήσει ἀνθρώπους, ὄχι ἀπαραίτητα εὔπο-
ρους, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ λέγαμε παλιά «νοικοκύρη-
δες» (τώρα αὐτὴ ἡ λέξη εἶναι λίγο «παραδοσιακή» 
καὶ προκαλεῖ μειδίαμα).  Ἦταν ἄνθρωποι ποὺ ξε-
κινοῦσαν καὶ προχωροῦσαν τὴ ζωή τους μὲ πρό-
γραμμα, τάξη καὶ σύνεση. Δημιουργοῦσαν ἀπὸ τὸ 
λίγο, ἀποκτοῦσαν ἀπὸ τὸ μηδέν! Τακτοποιοῦσαν 
τὰ οἰκονομικά τους, σὲ ὁποιαδήποτε οἰκονομικὴ 
κατάσταση καὶ ἂν ἐπικρατοῦσε.  Ἦταν ἕτοιμοι πάντα 
καὶ γιὰ τὸ ἀπρόοπτο. Ψύχραιμοι, ὑπομονετικοί, 
συνετοί, ἀντιμετώπιζαν τὴ ζωή τους.  Ἄνθρωποι 
ποὺ γνώριζαν κάθε μέρα τί πρέπει νὰ κάνουν, καὶ 
τὸ ἔκαναν.

Θεωρητικά, τὸ πρόγραμμα 
σήμερα γιὰ τοὺς περισσότε-
ρους εἶναι κουραστικό, κα-
ταπιεστικό, ἀναχρονιστικό... 
Φυσικά, δὲν ἀναφέρομαι σὲ 
περιπτώσεις ὑπερβολῆς.

Μαθητὲς ποὺ ἀρίστευσαν 
στὶς Πανελλήνιες ἐξετάσεις μι-
λοῦν γιὰ συστηματικὴ μελέτη 
καὶ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ 
τοῦ Λυκείου.  Ἄνθρωποι ποὺ 
δημιούργησαν στὴ ζωή τους 
μιλοῦν γιὰ προγραμματισμένη 
ζωή, ἔχοντας θέσει τοὺς στό-
χους τους καὶ ἔχοντας σεβαστεῖ 
ἠθικὲς ἀξίες.

Τίποτα δὲν γίνεται μαγικὰ ἀπὸ τὴ μιὰ μέρα στὴν 
ἄλλη. Εἶναι εὐλογία, εἶναι εὐτυχία, εἶναι ἐπιτυχία 
γιὰ τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο νὰ πορεύεται βάσει 
προγράμματος.

Καὶ σὲ αὐτὴ τὴν παράλογη ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, 
ποὺ κεκτημένα μας δικαιώματα καταπατῶνται, 
ἀξίες ἀμφισβητοῦνται, ἀνεξέλεγκτες οἰκονομικὲς 
ὑποχρεώσεις παρουσιάζονται, ἐμεῖς νὰ εἴμαστε 
προσεκτικοί.

Ἡ λέξη πρόγραμμα περικλείει πολλά: σύνεση, 
μέτρο, ὅριο, ἐπιβολή...

Αὐτὲς οἱ σκέψεις πλημμύρισαν τὸ μυαλό μου, 
ὅταν ἄκουσα αὐτὸν τὸν γαλήνιο μοναχό, γιατὶ εἶπε 
μιὰ μεγάλη ἀλήθεια, μὲ τὸν γλυκύτερο τρόπο!

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

Χωρὶς πρόγραμμα;
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Συμμαθήτριες ἦταν τότε στὴ μικρὴ ἐπαρχιακὴ 
πόλη.  Ἡ ζωὴ ὅμως τὶς χώρισε, καὶ βρέθηκαν 
ὕστερα ἀπὸ χρόνια στὴν  Ἀθήνα.  Ἀλλὰ ἡ 

φιλία τους διατηρήθηκε, παρ’ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. 
Εἶχαν ἀποκτήσει οἰκογένεια, ἐνῷ χιόνια εἶχαν σκε-
πάσει τὰ μαλλιά τους.  Ἔτυχε μάλιστα νὰ κάθονται 
καὶ σχετικὰ κοντά, κι ἀποφάσισαν νὰ συναντηθοῦν, 
τώρα ποὺ εἶχε φθάσει ἡ ἄνοιξη καὶ ὁ καιρὸς εὐνο-
οῦσε περισσότερο τὴν ἔξοδο.

Δόθηκε τὸ ραντεβοὺ κάποιο πρωινό, ποὺ ἔτυχε 
νἆναι καὶ ἡλιόλουστο.  Ὅταν συναντήθηκαν, ἦταν 
καὶ οἱ δυό τους ταλαιπωρημένες.  Ὅταν συνῆλθαν, 
ἀγκαλιάστηκαν καὶ φιλήθηκαν, ὅπως τότε ποὺ 
ἦταν μικρές. 
Π ι ά σ τ η κ α ν 
ἀγκαζὲ καὶ κα-
τευθύνθηκαν 
πρὸς τὸ κα-
φενεδάκι ποὺ 
ἦταν κοντὰ 
στὸν τόπο τῆς 
συναντήσεως.

Ὅταν κά-
θισαν καὶ πα-
ρήγγειλαν τὰ 
κ α φ ε δ ά κ ι α 
τους, «ἡ μία 
ἔκοβε καὶ ἡ 
ἄλλη ἔραβε», 
ὅπως λέγεται, 
καὶ ἐξιστο-
ροῦσαν τὰ τῆς 
οἰκογένειάς 
τους. Κι εἶχαν 
τόση ποικιλία 
ἀπὸ νέα, ὕστε-
ρα ἀπὸ τόσα χρόνια ποὺ εἶχαν νὰ συναντηθοῦν.

Σὰν γύρισαν στὸ σήμερα, εἶπε ἡ μία φίλη στὴν 
ἄλλη, κουνώντας τὸ κεφάλι: «Εἶδες πόσο λαχά-
νιασα, ὥσπου νὰ φτάσω κοντά σου, στὸν λίγο 
ἀνήφορο ποὺ συνάντησα;». « Ἂμ ἐγὼ ξέρεις τί 
προσπάθεια κατέβαλα, προσέχοντας μὴ καὶ γλι-
στρήσω στὸν κατήφορο ποὺ πέρασα ὣς ἐδῶ, γιατὶ 
σκεφτόμουνα μὴν πέσω – καὶ ξέρεις πόσο δύσκολα 
εἶναι τὰ κατάγματα, καὶ κυρίως σὲ κάποια ἡλικία». 

Ψευτογέλασαν κι οἱ δυό τους, σὰν θυμήθηκαν τὸν 
μῦθο: Ρωτήθηκε κάποτε μιὰ καμήλα τί προτιμοῦσε, 
τὸν ἀνήφορο ἢ τὸν κατήφορο, καὶ ἀπάντησε: «Χά-
θηκε τὸ ἴσωμα;».

Σοβαρεύτηκαν κι οἱ δυὸ φίλες, ἀναλογιζόμε-
νες ὅτι ἡ ζωὴ δὲν βρίσκεται συχνὰ στό «ἴσωμα». 
Συνήθως, ὅταν θέλεις νὰ ἐπιτύχεις κάτι στὴ ζωή 
σου, πρέπει νὰ πάρεις τόν «ἀνήφορο». Κι ἂν ἀπε-
ρίσκεπτα κοιτάξεις τά «εὔκολα», σὲ παίρνει ὁ κα-
τήφορος καὶ τὸ πληρώνεις ἀκριβά, σὲ ὅποια ἡλικία 
κι ἂν εἶσαι.

Κι ὅπως γνωρίζουμε καλά, εἶπαν κι οἱ δυὸ 
φίλες μαζί, ἡ ζωὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνηφόρες καὶ 

κατηφόρες, 
ἀπὸ χαρὲς καὶ 
λύπες.  Ἡ πιό 
«φιλοσοφη-
μένη» φίλη 
εἶπε: « Ὅταν 
μεγαλώνει ὁ 
ἄνθρωπος , 
καλὸ εἶναι νὰ 
μὴ βαζει ψη-
λοὺς στόχους, 
γιατὶ δὲν θὰ 
μπορέσει νὰ 
τοὺς καταφέ-
ρει». «Οὔτε», 
εἶπε ἡ ἄλλη, 
«νὰ τὸ ρίχνει 
συχνὰ πολὺ 
ἔ ξ ω ,  γ ι α τ ὶ 
αὐτὸ θὰ τοῦ 
βγεῖ σὲ κακό».

Εἶπαν κι 
ἄλλα κι ἄλλα, 

μπλέκοντας τὸ χθὲς μὲ τὸ σήμερα.  Ὥσπου σὲ κά-
ποια στιγμὴ διαπίστωσαν ὅτι εἶχε ἤδη μεσημεριάσει 
καὶ ὅτι ὁ καιρὸς εἶχε ἀλλάξει.  Ὑποσχέθηκαν ὅτι θὰ 
ξανασυναντηθοῦν σύντομα, δηλαδὴ ὅταν τὸ ἐπι-
τρέψουν οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς τους, καὶ χώρισαν.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Τί νἆναι καλύτερο, ὁ κατήφορος ἢ ὁ ἀνήφορος;
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Λάθος
Τί γενναιότητα, ἀλήθεια, χρειάζεται, γιὰ νὰ ὁμο-

λογήσουμε, ἀκόμα καὶ στὸν ἑαυτό μας, ὅτι κάναμε 
λάθος!

Πληθώρα οἱ δικαιολογίες: ἀρνητικές, μὴ προ-
βλέψιμες ἐξελίξεις, παρορμητικὲς ἀντιδράσεις μας, 
ἀπώλεια ψυχραιμίας κάτω ἀπὸ συναισθηματικὴ 
φόρτιση καὶ πλεῖστα ἄλλα. Ναὶ μέν, ἀλλά...

Σὲ τί ὠφελεῖ αὐτὴ ἡ μετὰ μανίας ὑπεράσπιση 
τῶν λαθῶν μας;  Ἀδιέξοδη τακτική. Δὲν προάγει 
τίποτε.

Καλύτερα νὰ παραδεχθοῦμε εὐθέως, σὰν παλ-
ληκάρια: Ναί, πῆρα λάθος δρόμο στὸ συγκεκριμέ-
νο ζήτημα, ποὺ ἀφορᾷ ἐμένα προσωπικὰ ἢ τρίτους. 
Θὰ προσεγγίσω ἀλλιῶς τὸ θέμα. Θὰ προσπαθήσω 
ξανὰ καὶ ξανά. Δικαιοῦμαι μιὰ δεύτερη εὐκαιρία, 

καθὼς εἶναι ἀνθρώπινο τὸ σφάλλειν. Θὰ ἐπανορ-
θώσω. Θὰ ἀγωνιστῶ.

Χάθηκε μία μάχη, δὲν χάθηκε ὁ πόλεμος.
Αὐτὸ ἂς εἶναι τὸ σύνθημά μας.

*     *     *

Λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν...
Μὲ τὴν πίστη του φωτίζει καὶ τὴ δική μας ζωή. 

Μὲ τὴ σύνεσή του μᾶς παραδειγματίζει. Μὲ τὴν 
ὑπομονή του μᾶς διδάσκει. Μὲ τὴν ἐργατικότητά 
του μᾶς παρακινεῖ νὰ μὴ ραθυμοῦμε. Μὲ τὴ συμπε-
ριφορά του μᾶς θυμίζει συνέχεια τὶς ὑποχρεώσεις 
μας σὲ Θεὸ καὶ ἀνθρώπους.

Ὁ «χαριτωμένος ἄνθρωπος»!
Τοῦ ὀφείλεται εὐγνωμοσύνη, γιατὶ μὲ τὴν ὑπο-

δειγματικὴ ζωή του γίνεται αἰτία νὰ ἀναβαθμί-
ζεται, νὰ ἀνεβαίνει ποιοτικὰ ἡ ζωὴ τῶν ἄλλων. 
Τὸν στολίζουν ἀρετὲς τόσο, πού, καὶ νὰ ψάξει 
κανείς, ψεγάδι δὲν τοῦ βρίσκει.  Ἡ εὐσέβεια 
εἶναι ὁ κεντρικὸς ἄξονας ὅλης τῆς πολιτείας 
του, σύμφωνης πάντα μὲ τὰ πιστεύω του.

Δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι ἔτσι εἶναι ἡ πλειο-
νότητα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἂς ὁμολογήσου-
με ὅτι ὀφείλουμε χάρη στὸν Κύριο, ὅταν ἀνάμε-
σά μας στέλνει τέτοια καθοδηγητικὰ πρότυπα.

Ὁ «χαριτωμένος» ἄνθρωπος, ὁ στολισμένος 
μὲ τὶς χάρες τοῦ Θεοῦ. Προπορευόμενο φῶς!

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

K

K
Σὲ τί ὠφελεῖ αὐτὴ ἡ μετὰ μανίας ὑπεράσπιση τῶν λαθῶν μας;  Ἀδιέξοδη 
τακτική. Δὲν προάγει τίποτε. Καλύτερα νὰ παραδεχθοῦμε εὐθέως, σὰν 
παλληκάρια: Ναί, πῆρα λάθος δρόμο στὸ συγκεκριμένο ζήτημα, ποὺ 

ἀφορᾷ ἐμένα προσωπικὰ ἢ τρίτους. Θὰ προσεγγίσω ἀλλιῶς τὸ θέμα. Θὰ 
προσπαθήσω ξανὰ καὶ ξανά. Δικαιοῦμαι μιὰ δεύτερη εὐκαιρία, καθὼς 

εἶναι ἀνθρώπινο τὸ σφάλλειν. Θὰ ἐπανορθώσω. Θὰ ἀγωνιστῶ. Χάθηκε 
μία μάχη, δὲν χάθηκε ὁ πόλεμος. Αὐτὸ ἂς εἶναι τὸ σύνθημά μας.
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ΓΛΥΚῸ ΤΣΑΜΠῚ ΣΤΑΦΥΛΙ
ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: 
ΕΦΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗΣ, 2018, 
29Χ23, 40 σελ.

Ἡ συγγραφέας τοῦ βιβλίου 
αὐτοῦ, Μαρία Γουμενοπούλου, 
συγγραφέας πολυβραβευμένη 
καὶ πολυγραφώτατη, τῆς ὁποίας 
κείμενα βρίσκουμε καὶ στὰ σχο-
λικὰ  Ἀναγνωστικὰ καὶ  Ἀνθο-
λόγια, δὲν χρειάζεται ἀσφαλῶς 
συστάσεις. Πολὺ περισσότερο, 
δὲν χρειάζεται συστάσεις γιὰ τὸ 
ἀναγνωστικὸ κοινὸ τοῦ περιο-
δικοῦ μας, τοῦ ὁποίου εἶναι τα-
κτικὴ καὶ ἀγαπημένη συνεργάτις. 

Τὸ παραμύθι «Γλυκὸ τσαμπὶ 
σταφύλι» εἶναι μιὰ ὑπέροχη 
ἱστορία, βραβευμένη τὸ 1980 
ἀπὸ τὴ Γυναικεία Λογοτεχνικὴ 
Συντροφιά, ἐκδεδομένη ἀρκετὲς 
φορὲς ἔκτοτε, ἀγαπημένη ἀπὸ 
γενιὲς παιδιῶν:  Ὁ μικρὸς Πε-
τρής, «μπουχτισμένος» μὲ τὶς 
ἔγνοιες τῶν μεγάλων γιὰ τὴν 

πολιτικὴ καὶ τοὺς πολέμους, 
πιάνει τὸ χέρι τῆς Φαντασίας 
του καὶ ταξιδεύει στὴ χώρα τῶν 
τριῶν Γιγάντων, ἕναν κόσμο 
ὀνειρικό, ὅπου ὅλα μοιάζουν 
δυνατά. Σὲ αὐτὸν τὸν ὀνειρικὸ 
κόσμο συναντῶνται παιδιὰ ἀπὸ 
ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἀποφασίζουν 
νὰ συνεργασθοῦν, γιὰ νὰ ἐπιτύ-
χουν τὴν παγκόσμια εἰρήνη καὶ 
συναδέλφωση, θέτοντας τέρμα 
στοὺς πολέμους, τὸν πόνο καὶ 
τὴ δυστυχία.

Τὸ παραμύθι βασίζεται στὸ 
πασίγνωστο ὁμώνυμο παι-
δικὸ ποίημα τῆς συγγραφέως, 
ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ 10ο ἄρθρο 
τῆς Διακήρυξης τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ 
δικαιώματα τῶν παιδιῶν. Τὸ 
ποίημα αὐτό, μελοποιημένο 
ἀπὸ τὸν Στέφανο Βασιλειάδη, 
βραβεύθηκε ἀπὸ τὴ UNICEF σὲ 
διαγωνισμὸ στὸν ὁποῖο συμμε-
τεῖχαν 150 χῶρες καὶ κυκλοφο-
ρεῖ παγκοσμίως γιὰ τὴν ἐνίσχυ-
ση τῶν σκοπῶν τῆς UNICEF.

Τὸ ἀγαπημένο παραμύθι 
«Γλυκὸ τσαμπὶ σταφύλι» κυκλο-
φορεῖ ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2018 
ἐκ νέου ἀπὸ τὶς  Ἐκδόσεις Σαΐτη 
στὴ σειρά «Πα-
ραμύθια τοῦ 
παπποῦ καὶ 
τῆς γιαγιᾶς», 
σὲ μιὰ πραγ-
ματικὰ καλαί-
σθητη ἔκδοση 
μὲ σκληρόδε-
το ἐξώφυλλο, 
μὲ ἐκπληκτικὴ 
εἰκονογράφη-
ση τῆς  Ἔφης 
Κ ο κ κ ι ν ά κ η , 

ὥστε τὸ ἀγαπημένο παραμύθι 
τῆς Μαρίας Γουμενοπούλου 
να συντροφεύει γενιὲς παιδιῶν 
ἀκόμα καὶ νὰ τὶς ταξιδεύει στὸν 
κόσμο τῆς παγκόσμιας εἰρήνης 
καὶ ἀλληλεγγύης. Θὰ ἄξιζε νὰ 
σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι φέτος, 
τὸ 2018, τὸ παραμύθι αὐτὸ κυ-
κλοφορεῖ καὶ στὴ Ρουμανία, σὲ 
ρουμανικὴ μετάφραση, ἀπὸ τὸν 
ἐκδοτικὸ οἶκο PAISIOS.

Γιὰ τὸν λόγο τῆς Μαρίας Γου-
μενοπούλου, νιώθουμε πὼς ὅ,τι 
καὶ νὰ γράψουμε θὰ εἶναι φτω-
χό. Διαβάζεις, καὶ ἀναρωτιέσαι... 
πῶς τὰ καταφέρνει. Πῶς τὰ κα-
ταφέρνει νὰ μᾶς «ταξιδεύει» μὲ 
τὶς λέξεις, νὰ μᾶς μεταφέρει μὲ 
τὴ δροσιὰ τοῦ λόγου της σὲ ἕναν 
κόσμο ὀνειρικό, ποὺ ὅμως μοιά-
ζει τόσο ἁπτὸς καὶ ἀληθινός. Τό 
«Μικρὸ τσαμπὶ σταφύλι» εἶναι 
σίγουρο ὅτι θὰ κάνει τὰ παιδιὰ 
νὰ τὸ λατρέψουν. καὶ τοὺς μεγά-
λους... νὰ ξανανιώσουν παιδιά!

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση

K
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Εἰς Μνημόσυνον 
Στὴ μνήμη τοῦ πατέρα

Τ
ούτη τὴν ἄνοιξη, τὴν ὥρα 
ποὺ τὸ κάτασπρο, φρε-
σκανθισμένο χαμομήλι τὴ 

μοσχομύριστη ἀνασεμιά του 
τριγύρω θὰ σκορπᾷ, κι ὅταν τὸ 
νιόφυτρο χορτάρι ἀπέραντο στὴ 
γῆ χαλὶ θὰ ἁπλώνει στῶν χωρα-
φιῶν τὴν ἅπλα, ἐσὺ δὲν θὰ εἶσαι 
κοντά μας!  Ἐφέτος τὴν ἄνοιξη, 
τὴν ὥρα ποὺ τ’  Ἀπριλιοῦ ὁ ἥλι-
ος μὲ χρώματα καὶ ἀρώματα τὶς 
ἀκροκορφὲς θὰ βάφει, σὺ δὲν 
θἆσαι πιὰ μαζί μας.

Τὴ Μεγάλη  Ἑβδομάδα, ὅταν 
πένθιμα οἱ καμπάνες γκριζόμαυ-
ρο τὸν ἀνοιξιάτικο καιρὸ θὰ 
βάφουν, κι ὅταν οἱ φλόγες τῶν 
κεριῶν καὶ τῆς προσευχῆς μας 
στὰ πόδια τοῦ  Ἐσταυρωμένου 
θὰ καῖνε, τότε ἐσὺ θὰ βρίσκεσαι 
μακριά μας. 

Μὰ σὰν τὸ βράδυ τῆς  Ἀνά-
στασης φτάσει καὶ τὸ εὐφρόσυ-
νο μήνυμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς 
ζωῆς κάτασπρες θ’ ἀνάψει τὶς 
λαμπάδες καὶ τὶς ἐλπίδες μας, 
κι ὅταν τὰ σήμαντρα ἀνάμεσα 
σὲ οὐρανὸ καὶ γῆ τό «Χριστὸς 
ἀνέστη, θανάτῳ θάνατον πατή-
σας» ἠχήσουν, τὴ στιγμὴ ποὺ 
οἱ ἐρημιὲς θ’ ἀντιβοοῦν «Ναί, 
πέθανε ὁ θάνατος, ζεῖ ἡ ζωή», 
τότε, ὦ τότε, στὰ θλιμμένα τῆς 
ψυχῆς μας τὰ μάτια θὰ σὲ δοῦμε 
μὲ τὴν ἀναμμένη λαμπάδα σου 
δίπλα μας, ὅπως τότε, τὴν ὥρα 
πού «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως 
καὶ ἀγάπης» στὸ ποτήρι τῆς Ζωῆς 
θὰ προσέρχεσαι, γιὰ νὰ μείνεις 
ἀθάνατος.

Θὰ σὲ δοῦμε ξανὰ στῆς 
Λαμπρῆς τὸ γιορτινό μας τραπέ-

ζι, ὅπως τότε, τῆς χαρᾶς τὶς εὐχὲς 
νὰ μᾶς δίνεις, καὶ στὴν ἄδεια κα-
ρέκλα σου τὴ γλυκιὰ προσμονὴ 
καὶ ἐλπίδα μας θὰ θρονιάσουμε. 

Καλὴ ἀνάπαυση, καλέ μας, 
καὶ στὸ μεγάλο κενὸ ποὺ ὁ χω-
ρισμός σου μᾶς ἄφησε ἐμεῖς τὰ 
λουλούδια τῆς πίστης καὶ τῆς 
προσευχῆς μας θὰ φυτέψουμε 
καὶ μὲ τὰ δάκρυα τῆς ψυχῆς μας 
θὰ τὰ κρυφοποτίζουμε, μέχρι 
τὴν ὥρα ἐκείνη ποὺ τὸ οὐράνιο 
σήμαντρο θὰ σημάνει τὴ μεγά-
λη  Ἀνάσταση γιὰ ὅλους, γιὰ νὰ 
βρεθοῦμε ξανά...

Καλὴ ἀνάπαυση καὶ καλὴ  
Ἀνάσταση, ἀγαπημένε μας!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
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Δυὸ χελιδόνια 
(Σὰν λιτὸ μνημόσυνο γιὰ τὸν πατέρα)

... Καὶ διάβηκαν δυὸ χρόνια
ποὺ πέρασες ἀπ’ τὴν αἰώνια
τὴν πόρτα τῆς Ζωῆς.
Στὸ παραθύρι μου δυὸ χελιδόνια,
μὲ τὰ φτερά τους τὰ γοργάτα,
ἦλθαν καὶ μοὔφεραν μαντάτα
γιὰ σένανε, θαρρεῖς...

Μοῦ ψιθυρίσανε πὼς ζῇς,
ὄχι μονάχα στὴν καρδιά μας,
εἴτε στὰ πλάνα ὄνειρά μας!
Ἐκεῖ ποὺ σταματάει ὁ χρόνος,
τὸ μέτρημα τοῦ ρολογιοῦ, ὁ πόνος,
καὶ τὴ θλιμμένη τὴ βραδιά μας
Οὐράνιο Φῶς τὴν πλημμυρίζει
ὁ  Ἥλιος τῶν ἡλιόλαστρων
καὶ τῆς παντοτεινῆς Αὐγῆς.

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

... Κι ἦλθαν καὶ μοὔφεραν μαντάτα,
σὰν σήμερα, πὼς ἔφυγες γιὰ κεῖ,
εὐγενικὴ κι ἀγαπητὴ μορφή,
καθὼς ἐδῶ ψυχορραγοῦσε
ἡ ἄνοιξη κι ἔμπαινε καλοκαίρι.
Πρώτη  Ἰουνίου. Τῆς  Ἀναλήψεως ἡ καμπάνα
χτυποῦσε, σοῦ μηνοῦσε,
σὲ πρόσμενε καὶ σὲ καλοῦσε
στῆς ἄλλης  Ἄνοιξης τὰ μέρη!...

ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΟΥΛΙΑΣ
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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
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