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Δεκαπενταύγουστος

Μὲ τὴ γιαγιά μου τὴν καλή,
μὲ τὴν κυρὰ Βασίλω 
καὶ μὲ τὴ Λεμονιά,
συντροφιαστὰ πηγαίναμε
τ’ Αὐγούστου τ’ ἀπογέματα
στὴν ἐκκλησιά.

Ἐκεῖ στὴ χάρη Της μπροστὰ
γονατιστὲς ἐψάλλανε
γερόντισσες καὶ νιὲς
καὶ στὴν Παρθένα Παναγιὰ
μετάνοιες κάναν ὅλες τους
καὶ προσευχές.

Πορτοκαλιὰ χρυσόσκονη
πασπάλιζε τὰ σύννεφα
πέρα στὴ δύση.
Χελιδονάκι στὸ ἱερὸ
ἀνήσυχα καὶ φλύαρα
πετάγματα εἶχε ἀρχίσει.

Μὲ τὴ γιαγιά μου τὴν καλή,
μὲ τὴν κυρὰ Βασίλω 
καὶ μὲ τὴ Λεμονιά,
συντροφιαστὰ πηγαίναμε
τ’ Αὐγούστου τ’ ἀπογέματα
στὴν ἐκκλησιά.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
«Ο

 Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

 Τ
Η

Σ
 Ε

Λ
Λ

Η
Ν

ΙΔ
Ο

Σ
» 

- 
IO

ύ
λ

ιο
ς
 -

 Α
Y

γο
υ
σ
το

ς
  

 2
0

1
8

 -
 6

2
8

121



Ἡ πιὸ συχνὴ δικαιολογία 
ποὺ ἀκοῦμε, ὅταν κά-
ποιος καλεῖται νὰ ἐξη-

γήσει γιατί μένει μακριὰ ἀπὸ 
τὴν  Ἐκκλησία, μᾶς παραπέμπει 
στήν –πραγματικὴ ἢ ὄχι– φαυ-
λότητα πολλῶν ἀνθρώπων 
τῆς  Ἐκκλησίας.  Ἄνθρωποι 
ποὺ κατὰ τὰ λοιπὰ μοιάζουν 
νὰ μὴ γνωρίζουν τίποτα γιὰ 
τὴν  Ἐκκλησία, τὸν Χριστὸ καὶ 
τὴ διδασκαλία Του, ἔχουν ἐν 
τούτοις πάντα πρόχειρο ἕνα 
πλούσιο ἀπόθεμα παραδειγ-
μάτων φαυλότητας κληρικῶν 

ἢ ἄλλων ἀνθρώπων τῆς  Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο 
ἀντλοῦν γλαφυρὰ παραδείγματα, γιὰ νὰ ποῦν στὸ 
τέλος: «Νὰ γιατί μένω μακριὰ ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία!».

Μά, θὰ διαμαρτυρηθοῦμε ἐμεῖς, στὴν  Ἐκκλησία 
θὰ βροῦμε ἴσως κάποιους ἀνθρώπους ἀνάξιους 
(καὶ κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον, «τὸ κρῖμα στὸν 
λαιμό τους»), ἀλλὰ θὰ βροῦμε καὶ φωτισμένους 
κληρικούς, ἐμπνευσμένους ἀνθρώπους, γνήσιους 
πνευματικοὺς ὁδηγούς – τὸ μυαλό σχεδὸν ὅλων 
μας πηγαίνει εὔκολα σὲ τέτοιες ἁγιασμένες μορ-
φές, ποὺ σημάδεψαν τὴ ζωή μας. Πῶς συμβαίνει 
νὰ βλέπουν κάποιοι τοὺς πρώτους, ἐνῷ τὴν ἴδια 
στιγμὴ κλείνουν ἐπιδεικτικὰ τὰ μάτια τους μπροστὰ 
στοὺς δεύτερους;

Μεταξύ μας, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ: Οἱ πρῶτοι, 

οἱ φαῦλοι δηλαδὴ καὶ οἱ σκάρτοι, εἶναι προσφιλεῖς 
«προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις». Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν 
ἐπιλέξει νὰ μένουν μακριὰ ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία καὶ 
τὸν Χριστό, γιατὶ ἴσως προτιμοῦν τήν «πλατεῖαν 
πύλην καὶ τὴν εὐρύχωρον ὁδὸν τὴν ἀπάγουσαν 
εἰς τὴν ἀπώλειαν» ἀπὸ τήν «στενὴν πύλην καὶ τὴν 
τεθλιμμένην ὁδὸν τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὴν ζωήν»1, 
εἶναι φυσικὸ νὰ ψάχνουν «μὲ τὸ μικροσκόπιο» 
νὰ βροῦν τέτοιες «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις», ἐνῷ 
τὴν ἴδια στιγμὴ κλείνουν ἐπιδεικτικὰ τὰ μάτια τους 
μπροστὰ στὰ ἄφθονα ἀντιπαραδείγματα.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάτι ἄλλο ποὺ πρέπει νὰ 
ποῦμε ἐδῶ. Κάτι βαθύτερο καὶ οὐσιαστικώτερο. 
Καὶ σὲ αὐτὸ θὰ ἑστιάσουμε στὸ παρὸν κείμενο.

1. Ματθ., ζ΄ 13-14.

Ἡ ἀπαξίωση τοῦ κλήρου
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Ἡ πιὸ συχνὴ δικαιολογία ποὺ ἀκοῦμε, ὅταν κάποιος καλεῖται  

νὰ ἐξηγήσει γιατί μένει μακριὰ ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία, μᾶς παραπέμπει  
στήν –πραγματικὴ ἢ ὄχι– φαυλότητα πολλῶν ἀνθρώπων τῆς  Ἐκκλησίας.  

Ἄνθρωποι ποὺ κατὰ τὰ λοιπὰ μοιάζουν νὰ μὴ γνωρίζουν τίποτα  
γιὰ τὴν  Ἐκκλησία, τὸν Χριστὸ καὶ τὴ διδασκαλία Του, ἔχουν ἐν τούτοις 

πάντα πρόχειρο ἕνα πλούσιο ἀπόθεμα παραδειγμάτων φαυλότητας  
κληρικῶν ἢ ἄλλων ἀνθρώπων τῆς  Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀντλοῦν 

γλαφυρὰ παραδείγματα, γιὰ νὰ ποῦν στὸ τέλος:  
«Νὰ γιατί μένω μακριὰ ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία!».
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Ἂν τὸ καλοσκεφθοῦμε, ὅλη ἡ συζήτηση γύ-
ρω ἀπὸ φωτισμένους καί φαύλους κληρικοὺς 
καὶ ἱεράρχες μπορεῖ νὰ εἶναι στὴν πραγματικότητα 
κακῶς τεθειμένη.  Ἡ ἀτέρμονη ἐνασχόληση μὲ τὴν 
ποιότητα τῶν κληρικῶν πολλὲς φορὲς συμβαίνει 
ἁπλῶς νὰ λειτουργεῖ ὡς ὑπεκφυγὴ ἀπὸ τὴ δική 
μας εὐθύνη.

Γιὰ νὰ γίνει πλήρως κατανοητὸ αὐτὸ ποὺ 
ἐννοοῦμε ἐδῶ, ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε αὐτὸ ποὺ 
γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ ὁποῖος 
μᾶς προειδοποιεῖ νὰ μήν «πολυψειρίζουμε» τὴν 
ἀξιοπιστία τοῦ κηρύσσοντος ἢ τοῦ βαπτίζοντος, 
ἀρκεῖ βεβαίως νὰ μὴν πρόκειται γιὰ πρόσωπο ἔξω 
ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία. Τὸ πόσο δίκιο ἔχει φαίνεται 
στὸ εὐστοχώτατο παράδειγμα ποὺ χρησιμοποιεῖ:  
Ἂς ὑποθέσουμε, γράφει, ὅτι ἔχουμε δύο δακτυλί-
δια, τὸ ἕνα χρυσὸ καὶ τὸ ἄλλο σιδερένιο, μὲ τὴν 
ἴδια, βασιλικὴ σφραγῖδα. Πουθενὰ στὸ ἀποτύ-
πωμα τῆς σφραγίδας σὲ κερὶ δὲν θὰ μπορέσου-
με νὰ διακρίνουμε τὴ διαφορὰ τοῦ ὑλικοῦ τῶν 
δύο δακτυλιδιῶν. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ 
στὴν  Ἐκκλησία, ὅπου ὁ καθένας μας θὰ ἔπρεπε 
νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ ἀποτύπωμα τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ στὴ δική του ψυχή.  Ἄλλος εἶναι ὁ κριτὴς 
τῆς ψυχῆς τοῦ ἄλλου.  Ἀκόμη κι ἂν ὁ ἕνας ἱερέας 
ποὺ τελεῖ τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, γράφει 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ὑπερέχει κατὰ τὴν ἀρετὴ ἀπὸ 
τὸν ἄλλο, ὅμως ἡ δύναμη τοῦ βαπτίσματος εἶναι 
καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἡ ἴδια.2

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἔχει ἀπόλυτο δίκιο:  Ὅποιος 
πεῖ, γιὰ παράδειγμα, ὅτι δὲν προσέρχεται στὸ 
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐπειδὴ δὲν τὸν 
ἐμπνέει ὁ ἱερέας, πολὺ ἁπλᾶ δὲν ἔχει καταλάβει 
ἀπολύτως τίποτα ἀπὸ τὴ δύναμη τοῦ μυστηρίου.  
Ὁμοίως, κατὰ προέκτασιν, ὅποιος λέει ὅτι μένει 
μακριὰ ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία, ἐπειδὴ ὁ τάδε ἢ ὁ δεῖνα 

2. Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα (Λόγος Μ΄), 
ed. J.-P. Migne, PG 36, 396.23-45: «Μὴ ζήτει ἀξιοπιστίαν 
τοῦ κηρύσσοντος μηδὲ τοῦ βαπτίζοντος.  Ἄλλος ὁ τούτων 
κριτὴς καὶ τῶν ἀφανεστέρων δοκιμαστής. ἐπειδὴ ἄνθρωπος 
μὲν εἰς πρόσωπον, Θεὸς δὲ εἰς καρδίαν. Σοὶ δὲ πᾶς ἀξιόπιστος 
εἰς τὴν κάθαρσιν. μόνον ἔστω τις τῶν ἐγκρίτων καὶ μὴ τῶν 
προδήλως κατεγνωσμένων, μηδὲ τῆς  Ἐκκλησίας ἀλλότριος. 
Μὴ κρῖνε τοὺς κριτὰς ὁ χρῄζων τῆς ἰατρείας. μηδὲ φιλοκρίνει 
μοι τὰς αἰτίας τῶν σὲ καθαιρόντων, μηδὲ διακρίνου πρὸς τοὺς 
γεννήτορας.  Ἄλλος μὲν ἄλλου κρείττων, ἢ ταπεινότερος. 
σοῦ δὲ πᾶς ὑψηλότερος. Σκόπει δὲ οὕτως.  Ἔστω χρυσός, 
ἔστω σίδηρος, δακτύλιοι δὲ ἀμφότεροι, καὶ τὴν αὐτὴν 
ἐγκεχαράχθωσαν εἰκόνα βασιλικήν. εἶτα κηρὸν ἐντυπούτωσαν. 
τί διοίσει ἡ σφραγὶς αὕτη τῆς σφραγῖδος ἐκείνης; Οὐδέν.  
Ἐπίγνωθι τὴν ὕλην ἐν τῷ κηρῷ, κἂν ᾖς σοφώτατος. εἰπέ, τί 
μὲν τοῦ σιδήρου, τί δὲ τοῦ χρυσοῦ τὸ ἐπισφράγισμα καὶ πῶς 
ἕν ἐστι. τῆς γὰρ ὕλης τὸ διάφορον, οὐ τοῦ χαρακτῆρος. Οὕτως 
ἔστω σοι πᾶς βαπτιστής. Κἂν τῇ πολιτείᾳ προέχῃ, ἀλλ’ ἥ γε 
τοῦ βαπτίσματος δύναμις ἴση. καὶ τελειοποιός σοι πᾶς ὁμοίως, 
ὁ τῇ αὐτῇ πίστει μεμορφωμένος».

ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς  Ἐκκλησίας εἶναι σκάρτος, 
δὲν ἔχει καταλάβει τί ἐστὶ  Ἐκκλησία.

Ἔπειτα, τὸ νὰ λέμε ὅτι αὐτὸς ποὺ θὰ ἐμπιστευ-
θοῦμε ὡς πνευματικό μας ὁδηγὸ πρέπει νὰ ἔχει 
φθάσει σὲ δυσθεώρητα ὕψη ἁγιότητας εἶναι μιὰ 
πολὺ βολικὴ πρόφαση, γιὰ νὰ μὴν ἐμπιστευόμαστε 
ἀπολύτως κανέναν: Ψάχνουμε, λέμε, ἀλλὰ δὲν 
ἔχουμε βρεῖ τὸν κατάλληλο.  Ἀλλὰ φοβοῦμαι ὅτι 
ἔτσι χάνουμε τὴν οὐσία.

Ἐπιτρέψτε μου ἕνα παράδειγμα:  Ἡ μορφὲς τοῦ 
ἁγίου Παϊσίου, τοῦ ἁγίου Πορφυρίου καὶ ἄλλων 
ἁγίων γερόντων εἶναι γνωστὲς σὲ ὅλους. Τί λοι-
πόν; Ποιὸς εἶναι τόσο ἀφελής, ὥστε νὰ πιστεύει 
ὅτι ὅλοι αὐτοὶ ὑπῆρξαν πάντοτε «γέροντες», ὅπως 
τοὺς ἔχουμε στὸ μυαλό μας;  Ἀσφαλῶς, καὶ σὲ 
πνευματικὸ ὑπάκουσαν –καὶ χωρὶς νὰ δυσφοροῦν 
ὅτι δὲν ἔβρισκαν κάποιον ἀντάξιο τοῦ δικοῦ τους 
ἀναστήματος– καὶ διακόνησαν καὶ ἔκαναν ἀκόμη 
καὶ ἔργα θεωρούμενα ὡς εὐτελῆ, τὰ ὁποῖα μάλιστα 
ὄχι ἁπλῶς δὲν ἀπαξίωσαν, ἀλλὰ τὰ ἔκαναν ἔχοντας 
κατὰ νοῦν αὐτὸ ποὺ εἶναι φυσικὸ νὰ νιώθει ἕνας 
συνεπὴς χριστιανός, αὐτὸ ποὺ διαβάζουμε στὸν 
Μέγα Βασίλειο:  Ὅτι δηλαδή, ἂν πρέπει νὰ κάνουμε 
κάποιο ἀπὸ τὰ εὐτελέστερα ἔργα, πρέπει νὰ γνωρί-
ζουμε ὅτι καὶ ὁ Σωτήρας διακόνησε τοὺς μαθητὲς 
καὶ δὲν ἀπαξίωσε νὰ κάνει τὰ εὐτελῆ ἀπὸ τὰ ἔργα, 
καὶ εἶναι μεγάλο πρᾶγμα γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ γίνει 
μιμητὴς τοῦ Θεοῦ [...] Γιατὶ ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ 
λέει στὸ ἑξῆς ταπεινὸ καὶ εὐτελὲς αὐτὸ ποὺ ἔκανε 
ὁ Θεός;3  Ἔτσι λοιπὸν συνέβη στὴν περίπτωση ἑνὸς 

3. Βασιλείου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου,  Ἀσκητικαὶ διατάξεις, 
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Ὅποιος πεῖ ὅτι δὲν προσέρχεται 

στὸ μυστήριο τῆς Θείας  
Εὐχαριστίας, ἐπειδὴ δὲν τὸν  

ἐμπνέει ὁ ἱερέας, πολὺ ἁπλᾶ δὲν 
ἔχει καταλάβει ἀπολύτως τίποτα 
ἀπὸ τὴ δύναμη τοῦ μυστηρίου.  

Ὁμοίως, κατὰ προέκτασιν, ὅποιος 
λέει ὅτι μένει μακριὰ ἀπὸ τὴν  

Ἐκκλησία, ἐπειδὴ ὁ τάδε ἢ ὁ δεῖνα 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς   

Ἐκκλησίας εἶναι σκάρτος, δὲν  
ἔχει καταλάβει τί ἐστὶ  Ἐκκλησία.
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ἁγίου Παϊσίου, ἑνὸς ἁγίου Πορφυρίου: Καὶ διακό-
νησαν, καὶ σὲ πνευματικὸ ὑπάκουσαν. Καὶ ἂν ἔτσι 
συνέβη στὴν περίπτωση ἑνὸς ἁγίου Παϊσίου καὶ 
ἑνὸς ἁγίου Πορφυρίου, ἀξίζει νὰ διερωτηθοῦμε 
μήπως τελικὰ κάτι δὲν πάει καλά, ὅταν ἐμεῖς δυ-
σφοροῦμε καὶ παραπονούμαστε ὅτι δὲν βρίσκουμε 
τὸν ποιμένα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς ἐμπνεύσει.

Οἱ σκέψεις αὐτὲς μᾶς κάνουν νὰ ὑποψιασθοῦμε 
ὅτι, περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν ἀπουσία ποιμένα, θὰ 
ἔπρεπε νὰ μᾶς φοβίζει κάτι ἄλλο. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ 
ἀπαξίωση τοῦ ποιμένα. Τὸ αἴσθημα, ποὺ σαφῶς 
καλλιεργεῖ ἡ ἐποχή μας, ὅτι δὲν ἔχουμε ἀνάγκη 
κανέναν, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς  Ἐκκλησίας  
–ἄλλος πολὺ καὶ ἄλλος λίγο– εἶναι σκάρτοι, ὅτι μπο-
ροῦμε νὰ κτίσουμε τὴ δική μας σχέση μὲ τὸν Θεό, 
«ἑαυτοὺς ποιμένοντες», ὅπως διαβάζουμε στὴν ἐπι-
στολὴ τοῦ  Ἰούδα,4 ἀκόμη καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία.

Ἀκόμα καὶ ἡ θρησκευτικότητά μας εἶναι συχνὰ 
ἀκοινώνητη. Θυμᾶμαι πόσο μεγάλη ἐντύπωση μοῦ 
εἶχε κάνει, ὅταν πρὸ μερικῶν ἐτῶν εἶχα ἐπισκεφθεῖ 
μιὰ περιοχὴ καὶ εἶχα καταλάβει κάτι ποὺ κανονικὰ 
θὰ ἔμοιαζε ἀδιανόητο: Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους 
της εἶχαν οὐσιαστικὰ διαρρήξει τοὺς δεσμούς τους 
μὲ τὴν  Ἐκκλησία: δὲν πήγαιναν στὴν ἐκκλησία, δὲν 
μετεῖχαν στὴ Θεία Λειτουργία, δὲν ἐνδιαφέρονταν 
ποσῶς γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους, τοὺς ἔφταιγαν οἱ 
πάντες καὶ τὰ πάντα, ἔμεναν ὀχυρωμένοι στὸ αὐτά-
ρεσκο ἐγώ τους. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι, ὅμως, συνηθέστατα 

Κεφάλαιον ΚΓ΄, ed. J.-P. Migne, PG 31, 1412.18-25: « Ἃν δέ 
τι τῶν εὐτελεστέρων ἔργων δέῃ ἐργάζεσθαι, χρὴ εἰδέναι, ὅτι 
καὶ ὁ Σωτὴρ τοῖς μαθηταῖς διηκόνησε, καὶ τὰ εὐτελῆ τῶν ἔργων 
ποιῆσαι οὐκ ἀπηξίωσε, καὶ μέγα ἀνθρώπῳ Θεοῦ γενέσθαι 
μιμητήν, διὰ τῶν ταπεινῶν τούτων εἰς τὸ ὕψος τῆς μιμήσεως 
ἐκείνης ἀναγομένῳ.  Τίς δ’ ἂν καὶ λέγοι λοιπὸν ταπεινόν, ὧν 
Θεὸς τῆς ἐνεργείας ἐφήψατο;».

4. Ἰούδ., 12.

εἶχαν στοὺς ἀγρούς τους ἕνα ἰδι-
ωτικὸ ἐκκλησάκι, ἄναβαν τακτικὰ 
τὸ καντηλάκι του, προσκυνοῦσαν 
ἐκεῖ μιὰ εἰκόνα, ἔκαναν τὸν σταυ-
ρό τους. Τὸ ἐρώτημα εἶναι βεβαί-
ως εὔλογο: Τί κοινὸ ἔχει μιὰ τέ-
τοια ἀκοινώνητη θρησκευτικότητα 
μὲ τὴ συμμετοχὴ στὴν  Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ;

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἀντι-
ληφθοῦμε ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν ἀκοι-
νωνησία δὲν μᾶς ὁδηγεῖ οὔτε 
ἡ ἀριστοτελικὴ ἀναζήτηση τῆς 
αὐτάρκειας οὔτε τίποτε ἄλλο, 
ἀλλὰ ἡ ἐγωπαθὴς καὶ ἀκοινώ-
νητη ἐποχή μας. Σὲ μιὰ τέτοια 
ἐποχή, εἶναι ἐντελῶς «ντεμοντέ» 

νὰ ἀναζητοῦμε τὸν ποιμένα. Μαθαίνουμε νὰ νιώ-
θουμε ὅτι δὲν ἔχουμε ἀνάγκη κανέναν, ὄχι γιὰ τὴ 
σωτηρία μας, ἀλλὰ οὔτε κἂν γιὰ τὴν ἐν τῷ κόσμῳ 
εὐεξία μας. Τὸ τελευταῖο ποὺ θὰ νιώθαμε ἀνάγκη 
νὰ κάνουμε εἶναι νὰ ἀναζητήσουμε ἕναν πνευμα-
τικὸ ὁδηγό. Σὲ κάθε λόγο ἔχουμε πρόχειρη τὴν 
ἀντιλογία, κι ἂς προειδοποιεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
ὁ Θεολόγος ὅτι ἀπὸ τὸ νὰ πιστεύει κανεὶς ἀνεξέ-
ταστα τὰ πάντα εἶναι χειρότερο τὸ νὰ διαφωνεῖ 
ἐξίσου μὲ ὅλα. γιατὶ τὸ πρῶτο, γράφει, τὸ νὰ πι-
στεύει δηλαδὴ κανεὶς ἀνεξέταστα τὰ πάντα, εἶναι 
ἐλαφρότητα, ἐνῷ τὸ δεύτερο θρασύτητα.5 Σὲ μᾶς 

5. Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ,  Ἔπη ῾Ιστορικά, Μέρος Α΄.  Ἔπη εἰς 
ἑαυτὸν ΙΑ΄ Εἰς τὸν ἑαυτοῦ βίον, ed. C. Jungck, 1348-1350 (= 

K
Περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν ἀπουσία ποιμένα, 

θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς φοβίζει κάτι ἄλλο. Καὶ αὐτὸ 
εἶναι ἡ ἀπαξίωση τοῦ ποιμένα. Τὸ αἴσθημα, ποὺ 
σαφῶς καλλιεργεῖ ἡ ἐποχή μας, ὅτι δὲν ἔχου-
με ἀνάγκη κανέναν, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς  
Ἐκκλησίας –ἄλλος πολὺ καὶ ἄλλος λίγο– εἶναι 

σκάρτοι, ὅτι μποροῦμε νὰ κτίσουμε τὴ δική 
μας σχέση μὲ τὸν Θεό, «ἑαυτοὺς ποιμένοντες», 
ὅπως διαβάζουμε στὴν ἐπιστολὴ τοῦ  Ἰούδα, 

ἀκόμη καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία.

K

K

K
Σὲ αὐτὴ τὴν ἀκοινωνησία μᾶς 

ὁδηγεῖ ἡ ἐγωπαθὴς καὶ ἀκοινώνη-
τη ἐποχή μας. Σὲ μιὰ τέτοια ἐποχή, 
εἶναι ἐντελῶς «ντεμοντέ» νὰ ἀνα-

ζητοῦμε τὸν ποιμένα. Μαθαίνουμε 
νὰ νιώθουμε ὅτι δὲν ἔχουμε ἀνά-
γκη κανέναν, ὄχι γιὰ τὴ σωτηρία 
μας, ἀλλὰ οὔτε κἂν γιὰ τὴν ἐν τῷ 
κόσμῳ εὐεξία μας. Τὸ τελευταῖο 

ποὺ θὰ νιώθαμε ἀνάγκη νὰ  
κάνουμε εἶναι νὰ ἀναζητήσουμε 

ἕναν πνευματικὸ ὁδηγό. 
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ὅλοι φαίνονται σκάρτοι, καὶ σὲ 
τελικὴ ἀνάλυση περιττοί.

Τὸ θέμα δὲν εἶναι ὅτι γυρεύ-
ουμε τὴν αὐτάρκεια, ἀλλὰ ὅτι 
παγιδευόμαστε στὴν αὐταρέ-
σκεια. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι 
ὅτι λείπει ὁ ποιμένας. αὐτὸ 
ἴσως, ἂν συνέβαινε, θὰ ἦταν 
τὸ λιγώτερο. Τὸ πραγματικὸ 
πρόβλημα σήμερα εἶναι ὅτι 
δὲν νιώθουμε τὴν ἀνάγκη τοῦ 
ποιμένα, ὅτι δὲν ψάχνουμε νὰ 
τὸν βροῦμε, ὅτι, καὶ νὰ ὑπάρ-
χει, ἐμεῖς τὸν περιφρονοῦμε καὶ 
τὸν ἀπαξιώνουμε.

Ἂν τὸ καλοσκεφθοῦμε, ὁ 
ποιμένας καὶ ὁ πνευματικὸς 
ὁδηγὸς δὲν μᾶς βοηθοῦν στὴ 
σωτηρία τόσο οὔτε μὲ τὸν 
ὅποιο ἐμπνευσμένο λόγο οὔτε 
μὲ τὸ ὅποιο φωτεινό τους παράδειγμα, ὅσο μὲ αὐτὸ 
τοῦτο τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς τείνουν τὸ χέρι νὰ βγοῦμε 
ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς αὐταρέσκειας καὶ ἐγωπάθειάς 
μας.

Αὐτὸς ποὺ ἔχει καλλιεργήσει μέσα του τὸ 
αἴσθημα ὅτι δὲν ἔχει ἀνάγκη κανέναν ἀπολύτως 
γιὰ τὴ σωτηρία του κατ’ οὐσίαν ἔχει ὁδηγηθεῖ στὸ 
νὰ νιώθει ὅτι δὲν ἔχει κἂν ἀνάγκη τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι εἶναι 
δεινὴ ἀλαζονεία τὸ νὰ πιστεύεις ὅτι δὲν ἔχεις ἀνά-
γκη κανέναν, ἀλλὰ νὰ εἶσαι ἐπικεντρωμένος μόνο 
στὸν ἑαυτό σου, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι εἶσαι σὲ θέση 
νὰ λάβεις τὶς ὀρθότερες ἀποφάσεις6. Καὶ ἀκόμη πιὸ 
ἀπερίφραστα, ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος γράφει: «Μερικοὶ 
λένε, “ὁ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται στὴν πτώση γι’ αὐτὸν 
ἢ γιὰ ἐκεῖνον τὸν λόγο”.  Ἐγὼ ὅμως δὲν ξέρω νὰ 
γίνεται πτώση παρὰ ἀπὸ αὐτό: Εἶδες ὅτι κάποιος ὁδη-
γήθηκε στὴν πτώση; Μάθε ὅτι “ἑαυτῷ ἐστοίχησεν”. 
Δὲν ὑπάρχει τίποτα πιὸ βαρύ, τίποτα πιὸ ὀλέθριο 
ἀπὸ αὐτό»7.

PG 37, 1122): «Τοῦ γὰρ προχείρως πάντα πιστεύειν θέλειν 
χεῖρον, τὸ πᾶσιν ἀντιτείνειν ἐξίσης. Τὸ μὲν γάρ ἐστι κουφότης, 
τὸ δὲ θράσος».

6. Βασιλείου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου,  Ἑρμηνεία εἰς τὸν 
προφήτην ῾Ησαΐαν, ed. P. Trevisan, Α΄ 57.28-30 (= PG 30, 
221 B): «Ἀλαζονεία γὰρ δεινή, τὸ μηδενὸς οἴεσθαι χρῄζειν, 
ἀλλ’ ἑαυτῷ προσέχειν ὡς μόνῳ τὰ κράτιστα βουλεύσασθαι 
δυναμένῳ».

7. Δωροθέου ἀββᾶ, Διδασκαλίαι διάφοροι, «Περὶ τοῦ μὴ ὀφεί-
λειν τινὰ στοιχεῖν τῇ ἰδίᾳ συνέσει», Διδ. Ε΄, δ΄, ed. J.-P. Migne, 
PG 88, 1680 D: « Ἐγὼ ἄλλην πτῶσιν οὐκ οἶδα μοναχοῦ, ἀλλ’ 
ἢ ἐκ τοῦ πιστεύειν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ. Τινὲς λέγουσι, “διὰ τόδε 
πίπτει ὁ ἄνθρωπος ἢ διὰ τόδε”.  Ἐγὼ δέ, καθὼς εἶπον, ἄλλην 
πτῶσιν γινομένην τινὶ οὐκ οἶδα εἰ μὴ ἐκ τούτου. Εἶδές τινα 
πεσόντα; Μάθε ὅτι ἑαυτῷ ἐστοίχησεν. Οὐδὲν βαρύτερον τοῦ 

Ὅλα τὰ παραπάνω καθιστοῦν, νομίζουμε, σαφὲς 
αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ ποῦμε ἐδῶ: Δὲν θὰ ἔπρεπε 
νὰ μᾶς φοβίζει, ἂν νιώθουμε ἢ εἴμαστε λίγοι.  Ἂς 
θυμόμαστε τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: «Μὴ φοβοῦ, τὸ 
μικρὸν ποίμνιον»8.  Ἂν ὅμως δὲν εἴμαστε ποίμνιον, 
τὰ πράγματα ἀλλάζουν. Καὶ ἂν διαπιστώσουμε 
ὅτι ὄχι ἁπλῶς μᾶς λείπει ὁ ποιμένας, ἀλλὰ ὅτι δὲν 
νιώθουμε κἂν ὅτι τὸν ἔχουμε ἀνάγκη, ὅτι δὲν ψά-
χνουμε νὰ τὸν βροῦμε, ὅτι, καὶ νὰ ὑπάρχει, ἐμεῖς 
τὸν περιφρονοῦμε καὶ τὸν ἀπαξιώνουμε, τότε αὐτὸ 
θὰ ἔπρεπε πραγματικὰ νὰ μᾶς φοβίζει...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

στοιχεῖν ἑαυτῷ, οὐδὲν τούτου ὀλεθριώτερον».
8. Λουκ., ιβ΄ 32.

K

K
Ἂν τὸ καλοσκεφθοῦμε, ὁ ποιμένας 
καὶ ὁ πνευματικὸς ὁδηγὸς δὲν μᾶς 
βοηθοῦν στὴ σωτηρία τόσο οὔτε 
μὲ τὸν ὅποιο ἐμπνευσμένο λόγο 
οὔτε μὲ τὸ ὅποιο φωτεινό τους 

παράδειγμα, ὅσο μὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ 
γεγονὸς ὅτι μᾶς τείνουν τὸ χέρι νὰ 

βγοῦμε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς  
αὐταρέσκειας καὶ ἐγωπάθειάς μας.
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Δεκαπενταύγουστος στὴν Τῆνο, καὶ οἱ πιστοὶ 
προσκυνητές, κατὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες, 
ἀπ’ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς γῆς, κατακλύζουν τὸ 

νησί, καὶ μπρὸς στὴ Βασίλισσα τοῦ Οὐρανοῦ ἀκου-
μποῦν τὴν ἀγωνία, τὴ θλίψη καὶ τὸν πόνο τους.

Καὶ τότε μιὰ ἀπέραντα μεγάλη ἀγκαλιά, τῆς 
Μάννας τοῦ Θεοῦ, ἀνοίγει καὶ σφίγγει τοῦτο τὸ 
ἀμέτρητο, πονεμένο πλῆθος, καὶ βάλσαμο στὶς 
καρδιὲς τὶς λαβωμένες σταλάζει.

Δεκαπενταύγουστος στὴν Τῆνο, κι ἐνῷ κάποιες 
ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες μὲ βέλη φαρμακερὰ προσπα-
θοῦν νὰ κτυπήσουν τὸ ἔργο τῆς  Ἐκκλησίας, μέσα 
στήν «Κιβωτὸ τῆς Σωτηρίας», στὸν Ναὸ τῆς Μεγαλό-
χαρης, ὁ πονεμένος ὁδοιπόρος τῆς ζωῆς πλάι στὴν 
Πάναγνη Κυρὰ τὸ φορτίο του ἀφήνει, τὴ στιγμὴ ποὺ 
ἡ φωνὴ κάποιου ἐκπροσώπου τῆς  Ἐκκλησίας, κά-
ποιου σεμνοῦ ἱεροκήρυκα, ἀκούραστα, ἀσταμάτητα, 
καθημερινά, τὶς πληγὲς τῆς ψυχῆς ἀγγίζει.

Καὶ διερωτᾶται τότε κανείς: Ποῦ εἶναι ἆραγε οἱ 
συγγραφεῖς καὶ οἱ λογοτέχνες μας νὰ γράψουν, νὰ 
περιγράψουν, νὰ ἀπαθανατίσουν μὲ τὴν πέννα τους 
τοῦτες τὶς στιγμὲς τῆς μεγάλης, τῆς βαθιᾶς πίστης 
καὶ τῆς θερμῆς προσευχῆς;

Ποῦ εἶναι οἱ φτωχοὶ δημοσιογράφοι μας, ὅσοι 
τὸ ἔργο τῆς  Ἐκκλησίας πολεμοῦν, νὰ δοῦν μὲ τὰ 
ἴδια τους τὰ μάτια καὶ νὰ διαπιστώσουν πὼς μά-
τια τὰ ὅπλα καὶ τὰ ξίφη τους, μάταια τὰ βέλη ποὺ 

χρησιμοποιοῦν τὰ φαρμακερά.  Ὅλα ντροπιάζονται 
καὶ σβήνουν μπρὸς σὲ εἰκόνες τέτοιου ἀσύγκριτου 
μεγαλείου.

Εἶμαι ἀρθρογράφος. Μὰ πόσο θὰ ἤθελα νὰ 
ἤμουν ζωγράφος, μὲ χρώματα ζωηρὰ καὶ ἀνεξίτηλα 
νὰ ζωγραφίσω τὴν ἀγωνία, τὴ θλίψη, τὸ δάκρυ 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ εἶδα νὰ βγαίνει μέσα ἀπὸ 
πονεμένα μάτια καὶ καρδιές, τὴ στιγμὴ ποὺ ἕνας 
ἱεροκήρυκας, ἕνας σύγχρονος «καλὸς Σαμαρείτης» 
πάνω στὰ κάθε εἴδους τραύματα ἔσκυβε καὶ μὲ 
στοργὴ πολλὴ καὶ ἀγάπη στό «Πανδοχεῖο» τῆς 
σωτηρίας ἕνα ἀμέτρητο πλῆθος ὁδήγησε τοῦτο 
τὸν Δεκαπενταύγουστο στὴν Τῆνο!!!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Τοῦτο τὸν Δεκαπενταύγουστο στὴν Τῆνο...

K

K

Ποῦ εἶναι ἆραγε οἱ συγγραφεῖς  
καὶ οἱ λογοτέχνες μας νὰ γράψουν, 

νὰ περιγράψουν, νὰ ἀπαθανατί-
σουν μὲ τὴν πέννα τους τοῦτες τὶς 
στιγμὲς τῆς μεγάλης, τῆς βαθιᾶς 

πίστης καὶ τῆς θερμῆς προσευχῆς;
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Ξημέρωνε Κυριακὴ 23  Ἰουλίου 1822. Γαληνε-
μένο τὸ τοπίο ἐκεῖ ψηλὰ στὴν κορυφογραμ-
μή, στὸ Κεχροβούνι τῆς Τήνου.  Ἡ εἰρήνη 

τοῦ Θεοῦ βασίλευε στὸ Μοναστήρι «τῆς Κυρίας 
τῶν  Ἀγγέλων».  Ἐκεῖ καὶ τούτη τὴ νύχτα, προσδο-
κώντας τὴν καμπάνα νὰ κτυπήσει γιὰ τὸν ὄρθρο, 
ἀναπαύονταν στὰ κελλιά τους οἱ ὀγδόντα περίπου 
μοναχές, ταπεινὲς ὑπάρξεις, ἀφοσιωμένες στὸν 
Θεό, ποὺ ἁγίαζαν τὴ ζωή τους μὲ νηστεία, ἀγρυπνία 
καὶ προσευχή. Μὰ ἡ ἑβδομηντάχρονη γερόντισσα 
Πελαγία –κατὰ κόσμον Λουκία Νεγρεπόντη, κόρη 
τοῦ παπα-Νικηφόρου, ἀπὸ τὸν Τριπόταμο τῆς Τή-
νου– δὲν ἔχει ἥσυχο ὕπνο.  Ἕνας βαθὺς ἐσωτερικὸς 
ἀγώνας τὴν συνταράσσει μέρες τώρα.   Ἐδῶ καὶ 
δύο Κυριακές, στὶς 9 καὶ 16  Ἰουλίου 1822, τὴν ἴδια 
ὥρα, στὸν ὕπνο της, δέχεται τὴν ἐπίσκεψη μιᾶς γυ-
ναίκας ὁλόλαμπρης μέσα στὸ φῶς. Τὴν προστάζει 
μὲ τόνο νὰ σηκωθεῖ γρήγορα, γιὰ νὰ συναντήσει 
ἕναν πρόκριτο τῆς πόλεως, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ ἐπί-
τροπος τοῦ μοναστηριοῦ, ὀνομαστικά, στὸν Σταμα-
τέλλο Καγκάδη, καὶ νὰ τοῦ ζητήσει... νὰ ξεσκεπάσει 
τὸν οἶκόν Της χωσμένο στὸ χωράφι τοῦ  Ἀντωνίου 
Δοξαρᾶ κοντὰ στὴν πόλη. «Νὰ ἐπιστατήσῃ ὁ ἴδιος, 
διὰ νὰ ἀνεγερθῇ λαμπρῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς... καὶ 
ἐὰν παρακούσουν, θέλει ἔλθῃ ὀργὴ τοῦ υἱοῦ Της 
ἀπροσδόκητος... κατὰ τῆς νήσου...».  Ἐντολὲς καί 
«ἀπειλές» μὲ παιδαγωγικὴ σημασία.

Ἔκθαμβη ἡ μοναχὴ Πελαγία, δὲν μποροῦσε ἀπὸ 
βιωματικὴ πίστη καὶ ταπείνωση 
νὰ ἐξηγήσει τί διαδραματιζόταν 
στὸ ἀσκητικὸ κελλί της. Κι ἂν 
ἦταν τὰ ὄνειρα «ἀνάπλασμα» 
τῆς φαντασίας ἤ «ἐκ τῆς συ-
νεργείας τοῦ διαβόλου;». Εἶναι 
ἄξια νὰ δεῖ τὴ Βασίλισσα τῶν 
Οὐρανῶν; Κρατοῦσε λοιπὸν 
μυστικὰ τὰ ὄνειρά της, προ-
σευχόμενη νὰ τῆς ἀνακαλύ-
ψει ὁ Θεὸς τὴν ἀλήθεια. Καὶ ἡ 
ἀπάντηση τῆς δόθηκε τὴν τρίτη 
Κυριακή, 23  Ἰουλίου, τὴν ἴδια 
ὥρα!  Ἐμφανίζεται καὶ πάλι σὲ 
ὄνειρο καὶ ἐν συνεχείᾳ σὲ ὅρα-
μα ἡ γνωστὴ ὁλόλαμπρη Κυ-
ρία, αὐστηρὴ αὐτὴ τὴ φορά, καὶ 
τὴν ἐπιπλήττει γιὰ τὴν ἀπείθειά 

της. Λάμπει τὸ κελλὶ ἀπὸ ὑπέρκοσμο φῶς κι εὐω-
διάζει ἀπὸ εὐωδία ἄρρητη.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ μὲ δέος μεταφέρομε ἐδῶ, γιὰ 
τὸν εὐσεβῆ ἀναγνώστη, ἐκεῖνο τὸν διάλογο μεταξὺ 
Οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅπως τὸν διέσωσαν οἱ «θείῳ ζήλῳ 
κινούμενοι» Κτήτορες τοῦ  Ἱ. Ναοῦ τῆς Εὐαγγελι-

Τὸ ὅραμα τῆς  Ὁσίας Πελαγίας  
στὴν  Ἱ. Μονὴ Κεχροβουνίου Τήνου
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Ἡ εὕρεση τοῦ ἱεροῦ κειμηλίου 
ἔδωσε «χαρὰν μεγάλην»  

στὸν ἀγωνιζόμενο λαό μας, κα-
θαγιάζοντας τὸν ὑπὲρ ἐλευθερίας 

ἀγῶνα τοῦ ἔθνους μας.   
Ἡ θαυμαστὴ εἴδηση, ὡς  

πανευφρόσυνο ἄγγελμα,  
ἐμψύχωσε τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς  
Ἐπανάστασης. « Ὁ Θεὸς εἶχε  

ὑπογράψει», εἶχε ὑποσχεθεῖ τὴν 
παλιγγενεσία τοῦ  Ἑλληνικοῦ  

Ἔθνους στὴν  Ὑπέρμαχο Στρατηγό 
Του, τὴν Παναγία!
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στρίας: «“Καὶ πόθεν ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν ὁποῖον 
μὲ στέλλεις”, ἔλεγεν ἡ Μοναχή, “θέλει δυνηθῇ νὰ 
σοὶ κτίσῃ τόσον λαμπρὸν καὶ μεγαλοπρεπῆ οἶκον, 
ὁποῖον λέγεις;” “ Ἐγὼ θέλω οἰκονομήσει τὰ πά-
ντα”, ἀποκρίνεται πρὸς αὐτήν, “μόνον κάμε ὡς σὲ 
προστάζω, καὶ μὴ ἐρεύνα περαιτέρω”. “Καὶ τίς εἶσαι, 
Κυρία μου”, ἠρώτησεν ἡ Μοναχή, “ὅτι ὀργίζεσαι κατ’ 
ἐμοῦ οὕτω, καὶ μὲ προστάζεις τοιαῦτα;”.  Ἀπεκρίθη 
δὲ οὕτω. “Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην”. ταῦτα 
ἀκούσασα ἡ Μοναχή, ὅλη ἔντρομος καὶ ἐκστατική, 
ἐφώναξεν “Αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν”. καὶ 
τρέχουσα ἦλθε πρὸς τὴν  Ἡγουμένην, διηγουμένη 
μετὰ φόβου καὶ τρόμου εἰς αὐτὴν τὸ ὅραμα».

Ὁλοφάνερη τὴν παρουσία τῆς  Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου θεώρησε στὸ ὅραμα ἡ  Ἡγουμένη καὶ 
παρέπεμψε ἀμέσως τὴν Πελαγία, τῆς ὁποίας τὴν 
ὁσιακὴ βιοτὴ γνώριζε ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία, στὸν  
Ἐπίτροπο Σταματέλλο Καγκάδη καὶ στὸν Μητροπο-
λίτη Γαβριήλ.  Ὁ Τήνου Γαβριήλ, ἐπειδὴ εἶχε ἰδία 
ἀντίληψη τῆς ἀρετῆς καὶ θεοσέβειας τῆς Μοναχῆς, 
καὶ ἐπὶ πλέον εἶχε ὑπ’ ὄψη του 1) τὴ λαϊκὴ παράδο-
ση μὲ ἀφηγητὴ τὸν μπαρμπα-Γιάννη Γιουζέ, ἀπὸ τὸ 
χωριὸ Μουντάδος, ὅτι ὑπῆρχε παλιά «πριγκιπᾶτο» 
στὸ κτῆμα τοῦ Δοξαρᾶ καὶ ὅτι θὰ ξαναγίνει πάλι, 
γιὰ νὰ κατοικήσει μιὰ μεγάλη «πριγκιπέσσα», καὶ 
2) τὸ ὄνειρο τοῦ γέρου Μιχαὴλ Πολυζώη ἀπὸ τὴν  
Ἄνδρο ὅτι κάποια Κυρία σὲ ὄνειρο τοῦ ζήτησε νὰ 
σκάψει στὸ χωράφι τοῦ Δοξαρᾶ νὰ βρεῖ μιὰ εἰκόνα. 
Συσκέφθηκε λοιπὸν ὁ  Ἀρχιερέας μὲ τὸν Καγκά-
δη, καὶ ἐμφορούμενοι ἀπὸ φόβο Θεοῦ κατέληξαν 
ὅτι στὸ χωράφι τοῦ Δοξαρᾶ ἦταν χωσμένη εἰκόνα 
τῆς Παναγίας. Μὲ πυρακτωμένες τὶς ψυχὲς ἀπὸ 
πίστη, πρωτοστάτησαν σὲ σύντονες ἐνέργειες, γιὰ 
νὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ θεία ἐντολὴ τῆς Παρθένου!

Κι ὅταν μαράθηκε ὁ ζῆλος τοῦ κόσμου, ἐπειδὴ 

δὲν ἔβρισκαν τὴν εἰκόνα, τότε μὲ διάγγελμα ὁ Γα-
βριὴλ κάλεσε τὸν λαὸ τῆς Τήνου καὶ τοὺς παρε-
πιδημοῦντες στὸ νησί «εἴκοσι χιλιάδες πρόσφυγες 
ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Εὐρωπαϊκῆς καὶ  Ἀσιατικῆς 
Τουρκίας» νὰ συντρέξουν γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς 
θεομητορικῆς ἐντολῆς «ὅπως καθεὶς ἐδύνατο, χά-
ριν εὐλαβείας πρὸς τὴν Θεοτόκον».  Ἕνας ψυχικὸς 
συναγερμὸς ξεσήκωσε τὴν Τῆνο, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ 
οἱ  Ἕλληνες ἀγωνίζονταν ἀπὸ τὸ 1821 ἐναντίον τῶν 
Τούρκων γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους, καὶ ἡ  Ἐπα-
νάσταση βρισκόταν σὲ δύσκολη καμπή.  Ἐκεῖνο τὸ 
θαυμαστὸ  Ὅραμα τῆς  Ὁσίας Πελαγίας ὑπῆρξε ἡ 
ἀπαρχὴ τῶν θαυμάτων τοῦ Θεοῦ. Ποιὸς μποροῦσε 
νὰ διανοηθεῖ ὅτι ἦταν δυνατὸν νὰ ἀνεγερθεῖ τόσο 
λαμπρὸς καὶ μεγαλοπρεπὴς ναός, ὅπως φαίνε-
ται σήμερα ὁ  Ἱερὸς Ναὸς τῆς Εὐαγγελιστρίας, καὶ 
μὲ ποιὰ μέσα; « Ἀλλ’ ἐνταῦθα ἀρχίζει τὸ θαῦμα, 
ὅπου τελειώνει ἡ ἀνθρωπίνη ἐπίνοια καὶ δύναμις», 
ὁμολογοῦν οἱ Κτήτορες τοῦ  Ἱ. Ναοῦ. «Συνέτρεχον 
ἐξ ἀρχῆς τὰ πάντα παραδόξως, τῇ χάριτι τῆς  Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου, εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ ναοῦ καὶ 
τὸν ἀπαρτισμὸν τοῦ ἱεροῦ τούτου καταστήματος» 
(ἱδρύματος).

Τὰ πάντα «οἰκονομήθησαν» σύμφωνα μὲ τὸν 
λόγο τῆς «Κυρίας τῶν  Ἀγγέλων», ἡ  Ὁποία, μὲ τὶς 
συνεχεῖς καὶ ἐξαίσιες ἐμφανίσεις Της –πῶς νὰ τὸ 
πιστέψει ὀ σύγχρονος ἄνθρωπος– στὴν  Ὁσία Πελα-
γία, ἀναζωπύρωνε τὸν ζῆλο τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἱερὴ 
ἀποστολή του... Καὶ τὸ μεγαλύτερο θαῦμα, ὁρατὸ 
σημεῖο τῆς ἀόρατης παρουσίας τῆς Παναγίας, ἐπι-
σφράγισμα οὐράνιο τῶν προσευχῶν τοῦ κόσμου: ἡ  
Ἁγία Εἰκόνα. Βρέθηκε στὶς 30  Ἰανουαρίου 1823! 
Εἰκόνιζε τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου, ὅπως εἶχε 
δηλώσει στὸ  Ὅραμα ἡ Θεομήτωρ μὲ τὸ μήνυμα: 
«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην».  Ἡ εὕρεση τοῦ 
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Ἕνας ψυχικὸς συναγερμὸς ξεσήκωσε τὴν Τῆνο, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ  

Ἕλληνες ἀγωνίζονταν ἀπὸ τὸ 1821 ἐναντίον τῶν Τούρκων γιὰ τὴν ἀπε-
λευθέρωσή τους, καὶ ἡ  Ἐπανάσταση βρισκόταν σὲ δύσκολη καμπή.  

Ἐκεῖνο τὸ θαυμαστὸ  Ὅραμα τῆς  Ὁσίας Πελαγίας ὑπῆρξε ἡ ἀπαρχὴ τῶν 
θαυμάτων τοῦ Θεοῦ. Ποιὸς μποροῦσε νὰ διανοηθεῖ ὅτι ἦταν δυνατὸν νὰ 

ἀνεγερθεῖ τόσο λαμπρὸς καὶ μεγαλοπρεπὴς ναός, ὅπως φαίνεται  
σήμερα ὁ  Ἱερὸς Ναὸς τῆς Εὐαγγελιστρίας, καὶ μὲ ποιὰ μέσα; « Ἀλλ’ 
ἐνταῦθα ἀρχίζει τὸ θαῦμα, ὅπου τελειώνει ἡ ἀνθρωπίνη ἐπίνοια καὶ  

δύναμις», ὁμολογοῦν οἱ Κτήτορες τοῦ  Ἱ. Ναοῦ. «Συνέτρεχον ἐξ ἀρχῆς  
τὰ πάντα παραδόξως, τῇ χάριτι τῆς  Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τὴν οἰκοδομὴν  

τοῦ ναοῦ καὶ τὸν ἀπαρτισμὸν τοῦ ἱεροῦ τούτου καταστήματος».
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ἱεροῦ κειμηλίου ἔδωσε «χαρὰν μεγάλην» στὸν ἀγω-
νιζόμενο λαό μας, καθαγιάζοντας τὸν ὑπὲρ ἐλευθε-
ρίας ἀγῶνα τοῦ ἔθνους μας.  Ἡ θαυμαστὴ εἴδηση, ὡς 
πανευφρόσυνο ἄγγελμα, ἐμψύχωσε τοὺς ἀγωνιστὲς 
τῆς  Ἐπανάστασης. « Ὁ Θεὸς εἶχε ὑπογράψει», εἶχε 
ὑποσχεθεῖ τὴν παλιγγενεσία τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους 
στὴν  Ὑπέρμαχο Στρατηγό Του, τὴν Παναγία!

Μέσα σ’ ἕνα ἔτος ὑψώθηκε ἐκεῖνος ὁ καλλιμάρ-
μαρος ναός –«τὸ πριγκιπᾶτο»– «ὑπὸ τὴν κλαγγὴν 
τῶν ὅπλων», ἐνῷ σὲ ὀκτὼ ἔτη ἀποπερατώθηκε ὅλο 
τὸ κτηριακὸ συγκρότημα τοῦ  Ἱεροῦ  Ἱδρύματος 
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία. 
Εἶναι τὸ πρῶτο δημόσιο ἀρχιτεκτόνημα τῆς ἀνα-
γεννώμενης  Ἑλλάδας. Μάρτυρας τῆς ἀγωνίας τοῦ  
Ἔθνους.  Ἀπόδειξη τῆς πίστεως στὸν Θεὸ ὅλων τῶν  
Ἑλλήνων! Γιατὶ οἱ Κτήτορες διέθεσαν τὶς περιουσίες 
τους, οἱ Τήνιοι καὶ οἱ πάροικοι συνέβαλαν μὲ τὴν 
προσωπική τους ἐργασία, οἰκοδομικὰ ὑλικὰ καὶ 
μέσα ἐξασφαλίζονταν ἄφθονα ὡς ἐκ θαύματος, 
γενναῖες χορηγίες καὶ προσφορὲς ἔφθαναν ἀπὸ 
κάθε  Ἑλληνικὴ γῆ, καὶ πλούσιες κατ’ ἐπανάληψη 
δωρεὲς ἀπὸ τὸν ἔξω  Ἑλληνισμό.  Ὅλα γιὰ τὴν 
ὑπερευλογημένη Δέσποινα τοῦ κόσμου!

Προσκυνητὲς στὴ Χάρη Της ἀπὸ τότε πλῆθος 
ἀγωνιστῶν, πλήθη πιστῶν. Σφυρίζουν τὰ καρά-
βια κι ἀποβιβάζουν κόσμο ταλαιπωρημένο ἀπ’ τὶς 
φουρτοῦνες τῆς θάλασσας καὶ τὰ ἀγριοκαίρια τῆς 
ζωῆς.  Ἐδῶ καὶ 195 χρόνια δὲν σταματᾷ ἡ κοσμο-
συρροὴ τῶν πονεμένων μὲ τὴν καρδιά «καιομέ-
νην» ἀπὸ πίστη.  Ἀπελπισμένοι ἀπὸ τὴν ἀνθρώπι-
νη βοήθεια, ἀναθέτουν τὶς ἐλπίδες τους στὴ θεία 
παντοδυναμία. « Ὁ Ναός Σου, Θεοτόκε, ἀνεδείχθη 
Παράδεισος»!  Ἀγλάισμα τῆς  Ὀρθοδοξίας, κέντρο 
προσκυνηματικὸ καὶ λατρευτικὸ τῆς Χριστιανοσύ-
νης καὶ ἅγιο σκήνωμα τῆς θαυματουργῆς Εἰκόνας 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Στὸ κατάλευκο 
προσκυνητάρι Της ὁ πιστὸς ἀκουμπᾷ τὸν πόνο 
του. Κρουνοὶ τὰ δάκρυα, ἀλάλητοι οἱ στεναγμοί, 
ψίθυροι ἱκεσίας καὶ εὐχαριστιῶν ἢ γοερὲς κραυγὲς 
καὶ λυγμοὶ πόνου. Συγκλονιστικὰ τὰ βιώματα. 
Θαυμαστὲς οἱ ἀλλοιώσεις στὶς πολύπαθες ψυχὲς 
ἀνθρώπων ποὺ περιμένουν κάθε φορὰ ἢ βιώνουν 
τόσο συχνὰ τὸ θαῦμα! Μὰ πῶς νὰ τὸ περιγράψουν;

Ἕνας ἀξιόπιστος μάρτυρας, ὁ Τήνιος Καθη-
γητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου  
Ἀθηνῶν καὶ μετέπειτα  Ἀκαδημαϊκὸς Μᾶρκος Σιώ-
της, περιγράφει στὸ  Ἡμερολόγιο τῆς Μεγαλόχα-
ρης 1972 τί εἶδε καὶ ἔζησε μέσα στὸν Ναό Της μιὰ 
χρονιά, στὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεώς Της: 

« Ὁ  Ἑσπερινὸς εἶχε πιὰ τελειώσει. Δὲν εἶχε 
ὅμως τελειώσει καὶ τὸ προσκύνημα καὶ ἡ ὁλονύ-
κτιος ἀγρυπνία. Εἰς τὸ προσκυνητάρι, μπροστὰ στὴ 
θαυματουργὸ Εἰκόνα, ὁ ἱερὸς κλῆρος ἔψαλλε τὸν 

Παρακλητικὸν Κανόνα ἀδιακόπως καὶ κατ’ ἐπιθυμίαν 
τῶν προσκυνητῶν. Χωριστὰ πάλι ὁ κάθε προσκυ-
νητὴς ψέλλιζε ἐπίμονα τὶς θερμὲς δεήσεις του πρὸς 
τὴν Μητέρα τοῦ πόνου καὶ τοῦ ἐλέους.

»  Ἡ νύκτα εἶχε ἀρκετὰ προχωρήσει. Πλησίαζαν 
τὰ ξημερώματα. Κανεὶς δὲν εἶχε ἀποκοιμηθῆ. Κανεὶς 
δὲν εἶχε κουρασθῆ νὰ προσεύχεται.  Ἕνα αἴσθημα 
χαρᾶς, ἱκανοποιήσεως καὶ ἐλπίδος κατεῖχε τοὺς πά-
ντας, καὶ πιὸ πολὺ τοὺς ἀρρώστους καὶ τοὺς πονε-
μένους.  Ὅλοι τους ἦταν εὐτυχεῖς, μόνο καὶ μόνο 
γιατὶ ἀξιώθηκαν νὰ μείνουν μέσα στὸν Ναὸ καὶ νὰ 
δοκιμάσουν ὅ,τι εἶχαν ὁ καθένας αἰσθανθῆ μέχρι 
ἐκείνη τὴ στιγμή.

» Ξαφνικὰ χαμηλώνουν τὰ φῶτα, καὶ ἐνῷ νομίζεις 
ὅτι ὅλα τὰ καντήλια ἔχουν σβήσει, ἕνα μυστηριῶδες 
ἄπλετο φῶς, πολὺ γλυκὸ στὰ μάτια, καὶ τὸ ὁποῖο 
σὲ κάνει νὰ καταλάβεις πὼς ἔχεις μάτια ἀκόμη καὶ 
στὴν ψυχή, διαχέει ὅλο τὸν Ναὸ, καὶ μάλιστα κατὰ 
τέτοιο τρόπο, ὥστε πουθενὰ νὰ μὴν ἀφίνῃ οὔτε τὴν 
παραμικρὴ σκιά.  Ἕνα ρῖγος μᾶς διαπερνᾷ ὅλους καὶ 
μιὰ σιγὴ ἁπλώνεται σ’ ὅλο τὸν Ναό. Ξαφνικὰ ἀκού-
εται μιὰ φωνή. “Παναγία μου, σῶσέ με...”. Τὴ φωνὴ 
αὐτὴ τὴν διαδέχονται ἄλλες φωνές: “ Ἡ Παναγία...”. 
“ Ἡ Παναγία μας...”.

»  Ἐκείνη τὴ στιγμὴ καθόμουν καθισμένος πάνω 
εἰς ἕνα σεντούκι μέσα στὸ  Ἱερὸ πλάι ἀπὸ τὴν  Ὡραία 
Πύλη. Σηκώνομαι ἀπὸ τὸ κάθισμά μου καὶ μὲ δέος 
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πλησιάζω πρὸς τὴν  Ὡραία Πύλη.  Ἐπάνω ἀπὸ τὸ 
βημόθυρο προβάλλω τὸ βλέμμα μου πρὸς τὰ ἔξω, 
καὶ βλέπω “εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ 
σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν” θέαμα θεσπέσιον, 
θέαμα ἀσύλληπτον... τὴν Θεοτόκον!  Ὅ,τι κατορθώ-
θη νὰ συλληφθῇ ἦσαν τὰ τρία θαύματα ποὺ εἶχαν 
γίνει ἐκείνη τὴν στιγμήν.  Ἕνας ἄλαλος ὡμίλησε, μία 
παράλυτος κόρη ὠρθώθη καὶ ἕνας ἐπιληπτικὸς ἐθε-
ραπεύθη. Τὰ θαύματα αὐτὰ ἐπιβεβαίωσαν σ’ ὅλους 
τὴν πραγματικότητα τῆς παρουσίας τῆς Θεοτόκου, 
τῆς ὀπτασίας ἐκείνης, ἡ ὁποία ἦταν καὶ ἡ αἰτία τῶν 
θαυμάτων.

» [...] Κανεὶς δὲν γνωρίζει πότε ἀρχίζει καὶ πότε 
τελειώνει τὸ θαῦμα. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσῃ 
κανενὸς εἴδους περιέργειαν ἢ νὰ σκεφθῇ ἐκείνην 
τὴν στιγμὴν γιὰ τὸ θαῦμα ὅ,τι θὰ ἐσκέπτετο γι’ 
αὐτὸ σὲ κάθε ἄλλη κατάλληλη στιγμή.  Ἀσφαλῶς 
γιατὶ ὅλους τοὺς καταλαμβάνει τότε ἕνα δέος ποὺ 
τοὺς ἀναγκάζει σὲ προσευχήν. Εἶμαι βέβαιος πὼς 
καὶ ἐκεῖνοι οἱ τρεῖς χριστιανοί, ὁ ἄλαλος δηλαδή, ἡ 
παράλυτος καὶ ὁ ἐπιληπτικός, ποὺ ἔζησαν ἐκείνην 
τὴν νύκτα ὁ κάθε ἕνας τὸ θαῦμα στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό 
του, δὲν θὰ αἰσθάνθηκαν ποτὲ καμμιὰ ἔκπληξη γι’ 
αὐτό, γιατὶ σ’ αὐτοὺς εἶχε προηγηθῆ ἕνα ἄλλο, πιὸ 
μεγάλο θαῦμα, τὸ θαῦμα τῆς πίστεώς των.  Ἡ πί-
στις των αὐτὴ τοὺς δίνει τὴ δύναμι νὰ ἑρμηνεύσουν 
χωρὶς καμμιὰ ἔκπληξη τὴν ἴασή τους σὰν μιὰ φυσικὴ 
συνέπεια τῶν θερμῶν των παρακλήσεων πρὸς τὴν 
Μητέρα τοῦ κόσμου καὶ τοῦ  Ἐλέους, τὴν Παναγίαν. 
“Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν”». 

Μυστηριακὴ ἡ ἀτμόσφαιρα σ’ ἐκεῖνον τὸν  Ἱ. 
Ναό, τὸν πολύφωτο οὐρανό, μὲ τοὺς πολυελέους, 
τὰ ἀναρίθμητα ἀσημοκάνδηλα, τὰ πολυποίκιλα 
ἀφιερώματα καὶ τάματα θυσίας καὶ προσφορᾶς 
στὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἱερώτερο καὶ ἁγιώτερο 
πρόσωπο τῆς Δημιουργίας. Μέσα σ’ ἐκείνην τὴν 
κολυμβήθρα τοῦ Σιλωὰμ ἀναγεννιέται κι ἀνα-
καινίζεται ὁ ἄνθρωπος. Οὐράνια συναισθήματα 

πλημμυρίζουν τὶς ψυχές, παλλόμενες ἀπὸ τὴ θεία 
Χάρη. Μέσα στὸν ἱερὸ χῶρο θαυμαστὰ γεγονότα, 
Παναγιοφάνειες καὶ Θεομητορικὲς ἀποκαλύψεις 
κάνουν τὴν πίστη νὰ ριζώσει στὴν ἱστορία καὶ συν-
θέτουν τό «Θαῦμα τῆς Μεγαλόχαρης». Παντοῦ ἡ 
παρουσία Της σὲ συνέχει, καὶ τὶς νύχτες σπίθες καὶ 
λάμψεις φωτὸς ἀκτίστου μεταβάλλουν τὸν Ναὸ σὲ 
τοπίο ἀσυγκρίτου ὑπερβατικοῦ μεγαλείου!

Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν ἱστορικὸ Ναὸ τῆς Μεγαλόχα-
ρης καὶ τὸ  Ἵδρυμά Της, ποὺ ἔγινε μὲ τὴ χάρη τοῦ 
Θεοῦ πρὸς τὴ Θεομήτορα κέντρο φιλανθρωπίας, 
πνευματικῆς ἀναγέννησης καὶ κοινωνικῆς ἀντίλη-
ψης γιὰ ὁλόκληρο τὸν  Ἑλληνισμὸ καὶ στήριξε τὸ 
νεοσύστατο  Ἑλληνικὸ Κράτος μὲ προσφορές, π.χ. 
γιὰ τὸν  Ἐθνικὸ στόλο, τὴν ἀεροπορικὴ ἄμυνα καὶ 
τὴν ἵδρυση τοῦ Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν, συντε-
λεῖται διαχρονικὸς ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Παρθένου. 
Δικαίως λοιπὸν ὁ νομοθέτης τὸ ἔχει χαρακτηρί-
σει μὲ τὸν νόμο 349/76 («Περὶ Διοικήσεως τοῦ 
Πανελληνίου  Ἱεροῦ  Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας 
Τήνου») ὡς «πανορθόδοξη ἔπαλξη παγκόσμιας 
ἀκτινοβολίας καὶ πολύμορφο  Ὀργανισμὸ εὐαγοῦς 
ἐθνικοῦ Καθιδρύματος». 

Κάτω ἀπ’ τοὺς θόλους αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ στεγά-
στηκε ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ σὲ ὅλες τὶς κρίσιμες ὧρες 
τῆς ἱστορίας τοῦ  Ἔθνους μας ἀπὸ τὸ 1823 καὶ 
ἑξῆς. Καὶ ὅταν τὸν Δεκαπενταύγουστο τοῦ 1940 ἡ 
φασιστικὴ  Ἰταλία τοῦ Μουσσολίνι τορπίλισε ἔξω 
ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Τήνου τὸ εὔδρομο τοῦ στόλου 
μας « Ἕλλη», ποὺ θὰ ἀπέδιδε τιμὲς ἐκπροσωπώ-
ντας, ὅπως κάθε χρόνο, τὴν εὐγνωμοσύνη τῶν 
Πανελλήνων στὴ Θεοτόκο, τότε σφυρηλατήθηκε 
ἐθνικὸς συναγερμὸς γιὰ τήν «ὑβρισθεῖσα Μητέρα 
τοῦ Θεοῦ». Γι’ αὐτὸ στὸν πόλεμο τοῦ ’40 ὁ Ναός 
Της στάθηκε «ψυχικὸ Σρατηγεῖο τοῦ  Ἔθνους», καὶ 
ἡ Μεγαλόχαρη ἔγινε καὶ πάλι ἡ « Ὑπέρμαχος Στρα-
τηγός» του, ὁδηγώντας τὸν στρατό μας σὲ νίκες.

Ἡ Εὐαγγελίστρια δρᾷ συνεχῶς στὸ ἱστορικὸ 

K

K
Ἡ Εὐαγγελίστρια δρᾷ συνεχῶς στὸ ἱστορικὸ προσκήνιο τῆς πατρίδας μας 
ὡς Προστάτις τοῦ  Ἔθνους! Καὶ ἡ Μοναχὴ Πελαγία, ποὺ ἐκεῖ ψηλὰ στὸ 
Μοναστήρι τοῦ Κεχροβουνίου «τὴν Θεοτόκον ἐπαλλήλως κατεῖδεν μη-
νύουσαν αὐτῇ τῆς εἰκόνος τὴν ἀνεύρεσιν», ἀνακηρύχθηκε  Ἁγία ἀπὸ τὸ 

Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὸ ἔτος 1970, «σκεῦος ἐκλεκτὸν τῆς θείας βου-
λήσεως ἀναδειχθεῖσα». Εἶχε ζήσει ἀγῶνα ἁγιασμοῦ καὶ θεώσεως.   

Ἡ μνήμη τῆς  Ἁγίας Πελαγίας τῆς Τηνίας τιμᾶται  
τὴν ἐπέτειο τοῦ θαυμαστοῦ  Ὁράματος, στὶς 23  Ἰουλίου κάθε ἔτους.
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προσκήνιο τῆς πατρίδας μας ὡς Προστάτις τοῦ  
Ἔθνους! Καὶ ἡ Μοναχὴ Πελαγία, ποὺ ἐκεῖ ψηλὰ 
στὸ Μοναστήρι τοῦ Κεχροβουνίου «τὴν Θεοτό-
κον ἐπαλλήλως κατεῖδεν μηνύουσαν αὐτῇ τῆς εἰκό-
νος τὴν ἀνεύρεσιν», ἀνακηρύχθηκε  Ἁγία ἀπὸ τὸ 
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὸ ἔτος 1970, «σκεῦος 
ἐκλεκτὸν τῆς θείας βουλήσεως ἀναδειχθεῖσα». Εἶχε 
ζήσει ἀγῶνα ἁγιασμοῦ καὶ θεώσεως.  Ἡ μνήμη τῆς  
Ἁγίας Πελαγίας τῆς Τηνίας τιμᾶται τὴν ἐπέτειο τοῦ 
θαυμαστοῦ  Ὁράματος, στὶς 23  Ἰουλίου κάθε ἔτους.

Πανηγυρίζει τότε τὸ Μοναστήρι, καὶ μεταφέρε-
ται ἡ ἀνευρεθεῖσα τὸ 1823 Πάνσεπτος Εἰκόνα τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, μὲ αὐτοκινητοπομπή, ἐκεῖ, στὸν  Ἱ. 
Ναὸ τῆς  Ἁγίας Πελαγίας, ὅπου τελεῖται ἡ θεία λει-
τουργία. Προσκυνοῦν οἱ πιστοὶ καὶ δοξάζουν τὴν 
ἀειμακάριστον Μητέρα τοῦ Θεοῦ, καὶ δίπλα ἀπο-
τίουν φόρο εὐγνωμοσύνης στὴ μυροβλύζουσα σὲ 
εἰδικὴ λειψανοθήκη Χαριτόβλυτη Κάρα τῆς  Ἁγίας.  
Ἐξερχόμενοι ἀπὸ τὸν Ναό, ἀνεβαίνουν στὸ κελλὶ 
ὅπου ἔζησε ἡ Μοναχὴ Πελαγία.  Ἐκεῖ, στὸν ἁγιασμέ-
νο χῶρο, ἐπαναβιώνουμε ὅλοι μας μὲ κατάνυξη τὸ 
θεσπέσιο  Ὅραμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κυρίας τῶν  
Ἀγγέλων. Νιώθουμε τὴν εὐλογία νὰ γεμίζει τὴν ψυχή 
μας, καὶ ἀνεβαίνει ἀπὸ τὴν καρδιά μας ὁ ψαλμικὸς 
στίχος: «Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου, 
Κύριε, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου...».

Ὅλη τὴν ἡμέρα οἱ προσκυνητὲς προσερχόμενοι 
στὸ μοναστήρι ἀναπέμπουν εὐχαριστήρια στὴν  
Ἁγία Πελαγία, ποὺ προσέφερε στὴν Τῆνο, γιὰ 
τὴ Χριστιανοσύνη ὁλόκληρη, τὰ δῶρα τῆς θείας  
Ἐπαγγελίας: τὴ θαυματουργὴ Εἰκόνα καὶ τὸν καλλι-
μάρμαρο Ναὸ τῆς Παρθένου. Πλούσια καὶ ἐγκάρδια 
ἡ φιλοξενία τῶν εὐλαβῶν μοναχῶν στὸν κόσμο, 
καθὼς γιορτάζει τὸ καύχημα τοῦ Μοναστηριοῦ, 
ἡ Γερόντισσά τους, ὁ θεόσταλτος φρουρὸς τῆς 
Μονῆς τους! Καὶ μετὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ  Ἑσπε-
ρινοῦ –κατὰ τὸ ἡλιοβασίλεμα– ἀρχίζει ἡ κάθοδος 
πρὸς τὴν πόλη τῆς Τήνου. Λιτάνευση τῆς Θείας 
Εἰκόνας, πορεία ἁγιαστική, σὲ δρόμο μήκους 8 
χιλιομέτρων. Μιὰ συγκινητικὴ ἱεροτελεστία, συ-
γκλονιστικὴ ἔκφραση πίστεως! Κλῆρος καὶ λαός, 
πλῆθος κάθε ἡλικίας, ἀκολουθεῖ ψάλλοντας.  Ὁ 
ἀέρας σμίγει μὲ τὰ θυμιάματα καὶ τὶς ψαλμῳδίες. 
Εὐωδιάζει ἡ φύση. Οἱ κωδωνοκρουσίες ἀπὸ τὶς 
ἐκκλησίες τῶν χωριῶν ἠχοῦν στὶς καρδιές μας.  
Ἀντηχοῦν οἱ ραχοῦλες καὶ οἱ ρεματιὲς τοῦ νησιοῦ.  
Ἡ εὐλογία τῆς  Ἀειπαρθένου Θεοτόκου ἁπλώνεται 
ὁλόγυρα. Κατεβαίνει στὸ Αἰγαῖο καὶ κατακλύζει 
ὁλόκληρη τὴν κτίση τοῦ Θεοῦ « Ἐπὶ Σοὶ χαίρει, 
Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις,  Ἀγγέλων τὸ σύστημα 
καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος... δόξα Σοι!». 

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Εἰρήνη
Στοὺς παγεροὺς προθάλαμους τοῦ πολέμου
φτερούγισες μὲ λαχτάρα χωρὶς ἐλπίδα
κι ἔπεσες στὶς βαριὲς μυλόπετρες
ὅλων τῶν δυνατῶν τῆς γῆς, Εἰρήνη:
τὴν ὥρα ποὺ κλαίγοντας σὲ δόξαζαν παντοῦ,
δὲν ἤσουν, παρὰ μιὰ ἀναγκαία παύση
στὰ οὐρλιαχτὰ τοῦ πολέμου.
Γλύκαινες τῶν ἀδικημένων τὸ φαρμάκι
καὶ σὲ βάφτισαν ἀδελφὴ ὅλων τῶν νεκρῶν
τοῦ κόσμου.

Ἤσουν τ’ ἄπιαστο ὄνειρο τῶν ποιητῶν,
ποὺ τὸ δολοφόνησαν ὕπουλα
στῶν μαχῶν τὰ πεδία
κι ἀπὸ τότε οἱ τραγουδιστάδες σου
ἀπόμειναν χωρὶς ὄνειρα!

Σὲ συνάντησε ὁ κωμικὸς  Ἀριστοφάνης
στὶς γειτονιὲς τῆς  Ἀθήνας,
ὅταν οἱ  Ἀθηναῖοι σὲ θυσίαζαν
στὸν ἀπρόσωπο βωμὸ τῆς Δημοκρατίας.

Ἡ ἀνθρώπινη ἀπληστία 
–μιὰ ἀπέραντη ἄβυσσος τεράτων–,
ποὺ κάθε στιγμὴ σὲ σταυρώνει,
κι ὅταν ἀκόμα στὸ τρέμουλο τῆς φωτοσκίασης
φτερουγίζεις, σὰν πληγωμένο περιστέρι.
Σὲ ὕμνησαν τὰ  Ὠσαννὰ τῶν  Ἑβραίων,
σὰν πρόφαση γιὰ τὴ Σταύρωση τοῦ Κυρίου!

Ἀπὸ τότε,
περιπλανώμενη τσιγγάνα στὴ βροχή,
δίχως μόνιμη κατοικία καὶ διεύθυνση,
ταὐτίστηκες μὲ τὴ σιωπὴ τῆς ὁμίχλης.
Σὲ ὕψωσαν σὲ κάστρο ἐκδίκησης
μὲ τὴν ἀνυποψίαστη ἀποδημία
τοῦ Λοῦθερ Κὶνγκ καὶ τοῦ Βενιαμὶν Μολόιζε.

Ἀδελφή μου μονάκριβη, Εἰρήνη κι ὄνειρο,
μὴν ἐμπιστεύεσαι πλέον ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους!

Στὴ δόξα τοῦ σήμερα,
κρύβεται ἡ προδοσία τοῦ αὔριο.
Σφάλισε τὰ μάτια σου στὴ θέα τῶν Σειρήνων,
ἀγνόησε τοὺς μαγεμένους ἤχους τῶν αὐλῶν μας.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Ὁτορπιλισμὸς τοῦ καταδρομικοῦ « Ἕλλη» 
ἀπὸ ἰταλικὸ ὑποβρύχιο στὶς 15 Αὐγούστου 
1940, ἀνήμερα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Θεο-

τόκου, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα λαὸς καὶ πολιτικοὶ νὰ 
παραβλέψουν τὶς διαφορὲς καὶ νὰ ἑνωθοῦν κάτω 
ἀπὸ τὴν ἴδια σημαία.

Τὸ ἔγκλημα τῆς Τήνου δημιούργησε σὲ ὅλη τὴν  
Ἑλλάδα μιὰ ἑνότητα ψυχῶν. Οἱ  Ἕλληνες, ἑνωμένοι 
στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν  Ἑλλάδα, παρακαλοῦσαν τὴ 
θαυματουργὸ Παναγία τῆς Τήνου νὰ τοὺς βοηθήσει 
στὸν σκληρὸ ἀγῶνα.

Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε. Οἱ  Ἕλληνες πολεμιστές, 
ἔχοντας μαζί τους τὸ δίκαιο, τὸν Θεὸ καὶ τὴν Πα-
ναγία, πολέμησαν ὑπερήφανα, νιώθοντας ἔντονα 
τὴν παρουσία τῆς Μεγαλόχαρης. Αὐτὴ τοὺς ἔδινε 
τὴ δύναμη νὰ συντρίψουν τὸν ὕπουλο ἐχθρό. Τοὺς 
συντρόφευε, τοὺς παρηγοροῦσε, τοὺς ἐνέπνεε. 
Νιώθανε πὼς ἄνοιγε τὸν δρόμο γιὰ τὴ νίκη ἀκοί-
μητη.

Ὁ Τίμος Μωραϊτίνης ἔλεγε: «Δὲν εἶμαι ἐγὼ τὸ 
ἄδικο, τὸ δίκαιο εἶμαι ἐγώ, δὲν εἶμαι ἐγὼ ὁ κατακτη-
τής, ἐγὼ εἶμαι ἡ  Ἑλλάδα, κι ἔστησα ἐδῶ τὴ λόγχη 
μου ἀλύγιστη λαμπάδα, τῇ  Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ».

Ἡ Παναγία γιὰ τοὺς στρατιῶτές μας ἦταν ἡ μάν-
να, ἡ ἐλπίδα, ἡ νικηφόρος δύναμη. Τὴν ἔβλεπαν 
ὁλοζώντανη πάνω στὰ βουνά, κάτω στὰ ποτάμια, 
δίπλα στοὺς τραυματίες.  Ὅλα αὐτὰ τὰ βλέπουμε 
καὶ τὰ διαβάζουμε τὰ γράμματα τῶν πολεμιστῶν. 
Γράφανε: «Μὴν ἀνησυχεῖτε γιὰ μᾶς. Μᾶς φυλάει ἡ 
Μεγαλόχαρη Παναγία».

Μαρτυρίες πολεμιστῶν περιγράφουν πῶς 
τὶς νύχτες ἔβλεπαν μιὰ γυναικεία μορφὴ μὲ μιὰ 
καλύπτρα ἀπὸ τὸ κεφάλι ὣς τοὺς ὤμους. Τώρα 
πιὰ τὴν ἀναγνώριζαν.  Ἦταν ἡ ἀκοίμητη μάννα, ἡ  
Ὑπέρμαχος Στρατηγός, ποὺ ἔφερε τὴ δόξα στὴν  
Ἑλλάδα μας.

Ἡ προσφορὰ τῆς Παναγίας στὴν ἀνθρωπότητα 
καὶ ἰδιαίτερα στὴν πατρίδα μας ἦταν καὶ εἶναι πάντα 
μεγάλη. Δικαιολογημένα ὁ λαός μας μέσα ἀπὸ 
ἱστορικὰ καὶ θαυμαστὰ γεγονότα ἔχει δώσει διάφο-
ρες ὀνομασείς πρὸς δόξαν καὶ τιμὴν τῆς Παναγίας 
μας, ὅπως: Μεγαλόχαρη,  Ἑκατονταπυλιανή,Φανε-
ρωμένη, Γοργοεπήκοος, Γιάτρισσα, Γλυκοφιλοῦσα,  
Ἐλεοῦσα, Παντάνασσα, Μυρτιδιώτισσα, Πορταΐτισ-
σα,  Ἄξιον ἐστὶ καὶ πλῆθος ἄλλων ὀνομάτων (498 
συνολικά).

Ἡ μορφὴ τῆς Μεγαλόχαρης τῆς Τήνου θὰ μένει 
ἄσβηστη καὶ χαραγμένη στὴ μνήμη τῶν γενναίων  
Ἑλλήνων πολεμιστῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν 
Χριστιανῶν.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ἡ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου

K

K
Τὸ ἔγκλημα τῆς Τήνου δημιούργησε σὲ ὅλη τὴν  Ἑλλάδα μιὰ ἑνότητα 

ψυχῶν. Οἱ  Ἕλληνες, ἑνωμένοι στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν  Ἑλλάδα,  
παρακαλοῦσαν τὴ θαυματουργὸ Παναγία τῆς Τήνου νὰ τοὺς βοηθήσει 

στὸν σκληρὸ ἀγῶνα. Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε. Οἱ  Ἕλληνες πολεμιστές,  
ἔχοντας μαζί τους τὸ δίκαιο, τὸν Θεὸ καὶ τὴν Παναγία, πολέμησαν  
ὑπερήφανα, νιώθοντας ἔντονα τὴν παρουσία τῆς Μεγαλόχαρης.  
Αὐτὴ τοὺς ἔδινε τὴ δύναμη νὰ συντρίψουν τὸν ὕπουλο ἐχθρό.  

Τοὺς συντρόφευε, τοὺς παρηγοροῦσε, τοὺς ἐνέπνεε.  
Νιώθανε πὼς ἄνοιγε τὸν δρόμο γιὰ τὴ νίκη ἀκοίμητη.
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Ἂν ἦταν δυνατὸν νὰ γίνει ἕνα γκάλοπ στοὺς 
γύρω μας ἀνθρώπους, «Ποιὸς νιώθει ὅτι 
ἔχει ἀδικηθεῖ καὶ ἀπὸ ποιόν;», φαντάζεστε 

τὶς ἀπαντήσεις;  Ὑπάρχει ἆραγε ἄνθρωπος ποὺ δὲν 
ἔχει ἀδικηθεῖ;  Ἀπὸ τοὺς κοντινούς του, ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τοὺς μακρινούς του ἀκόμα ἀνθρώπους.  Ἀπὸ 
μέλη τῆς ἴδιας του τῆς οἰκογένειας, τὸν σύζυγο ἢ τὴ 
σύζυγο, τὰ ἴδια του τὰ παιδιά, τοὺς γονεῖς του, τοὺς 
συγγενεῖς του.  Ἀλλὰ καὶ στὸ εὐρύτερο περιβάλ-
λον, ἀπὸ ἕναν συνάδελφο ἢ ἀπὸ περισσότερους, 
ἢ ἀκόμα ἀπὸ τὸν προϊστάμενό του.

Βέβαια, δὲν ἀντιμετωπίζουμε τὴν ἀδικία μόνο 
τώρα.  Ὅπου ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ἡ ἀδικία συ-
μπορεύεται...

Μιὰ κακὴ συνεννόηση, μιὰ κακὴ πληροφόρη-
ση, ἡ ζηλοφθονία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, οἱ ἄδικοι 
νόμοι, τὰ ἀνθρώπινα πάθη, ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο 
σὲ ἄδικες πράξεις.  Ἡ δύναμη τῆς ἐξουσίας μπορεῖ 
νὰ γίνει αἰτία μιᾶς ἄδικης μεταχείρισης πρὸς τὸν 
ὑφιστάμενο.  Ὁ δυνατὸς οἰκονομικὰ ἢ κοινωνικὰ 
ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ συμπεριφερθεῖ ἄδικα καὶ 
νὰ προκαλέσει πόνο καὶ στενοχώρα στούς «ἀδύ-
ναμους».

Παραδείγματα χιλιάδες.  Ἐξάλλου, ὁ καθένας 
μας ἔχει πολλὲς περιπτώσεις στὸ μυαλό του.

Στὸν χῶρο τῆς δουλειᾶς, νεώτεροι συνάδελφοι 
μὲ λιγώτερα προσόντα καὶ χρόνια προϋπηρεσίας 
προωθοῦνται, ἑδραιώνονται καὶ ἀπολαμβάνουν 
προνόμια. Δημιουργεῖται ἕνα «κύκλωμα», ποὺ κρύ-
βει μυστικὲς συνεννοήσεις καὶ σχέσεις συμφέρο-
ντος. Τὰ βλέπουμε, τὰ ἀκοῦμε, τὰ καταλαβαίνουμε.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς ἐπηρεάσει πε-
ρισσότερο εἶναι ἡ ἀδικία ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς οἰκογέ-
νειας καὶ τῶν συγγενῶν. Χιλιάδες ἄνθρωποι ἔχουν 
βιώσει καταστάσεις ἀδικίας ποὺ ἔχουν ζήσει ἀπὸ 
δικούς τους ἀνθρώπους. Πόσα παιδιὰ δὲν ἀδικοῦν 
τοὺς γονεῖς τους καθημερινά. Μὲ τὰ λόγια τους, 
τὶς πράξεις τους, τὴν ἀπόρριψή τους.

Καὶ ὅμως, αὐτὴ τὴν κατάσταση πρέπει νὰ 
βροῦμε τρόπο νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε.  Ὄχι μόνο 
γιὰ νὰ συνεχίσουμε, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μὴ φθαροῦμε. 
Σίγουρα εἶναι ἕνας πειρασμὸς στὴ ζωή μας. Σίγουρα 
εἶναι κάτι παράλογο. Παρ’ ὅλα αὐτά, πρέπει νὰ 
φανοῦμε ψύχραιμοι καὶ δυνατοί.

Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι τὶς περισσότερες φορὲς οἱ 
καταστάσεις ἀλλάζουν καὶ τὰ πράγματα ἀποκα-
θίστανται. Χρειάζεται ὅμως πολλὴ ὑπομονὴ καὶ 

ἀντοχή, γιὰ νὰ περιμένουμε τὴ δικαίωση. Μπορεῖ ἡ 
προσευχή μας καὶ ἡ παράκλησή μας νὰ μὴν ἔχουν 
ἄμεσο ἀποτέλεσμα. Εἶναι δὲ πολὺ δύσκολο καὶ 
ἴσως πιὸ πάνω ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις νὰ 
ἀδικηθοῦμε καὶ αὐτὸ νὰ μὴ μᾶς ἐπηρεάσει.

Ἡ Καινὴ Διαθήκη μᾶς τονίζει ὅτι πρέπει νὰ ζοῦμε 
ὄχι μόνο «εὐσεβῶς», ἀλλὰ καί «δικαίως». Αὐτὸ 
εἶναι πολὺ σημαντικό. Μπορεῖ ἡ εὐσέβεια ὄντως 
νὰ εἶναι μιὰ ἀρετή, ἐξίσου ὅμως σημαντικὴ εἶναι 
καὶ ἡ δικαιοσύνη.

Πρέπει νὰ σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι τὸ βάρος τῆς 
ἀδικίας δὲν τὸ ἔχει μόνο αὐτὸς ποὺ τὴ διαπράττει, 
ἀλλὰ καὶ οἱ γύρω του, ποὺ δὲν ἀντιδροῦν ἀπέναντί 
του, ὑπεραπιζόμενοι τὸν ἀδικούμενο. Βέβαια, ἡ 
ἀντίδραση στοιχίζει. Στοιχίζει κοινωνικά, οἰκονομι-
κά, συναισθηματικά. Βολεμένοι στὸν τρόπο ζωῆς 
τους μὲ τὰ προνόμιά του, οἱ ἄνθρωποι δὲν θυσιά-
ζουν κάτι γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους ποὺ ἀδικεῖται.

Ναί, ἡ ἀδικία εἶναι πικρή, πολλὲς φορὲς σκλη-
ρή. Εἶναι ἕνας δυνατὸς πειρασμὸς στὴ ζωή μας. 
Βοηθάει ὅμως πολύ, νομίζω, νὰ ἔχουμε στὸ μυαλό 
μας  Ἐκείνη ποὺ εἶναι ἡ προστάτις τῶν ἀδικου-

«Ἀδικουμένων προστάτις...»
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μένων. Τοὺς συντρέχει, τοὺς ἁπαλύνει τὸν πόνο, 
τοὺς βοηθάει.

Ἂς Τὴν παρακαλοῦμε. Γνώρισε κι αὐτὴ στὴν 
ἐπίγεια ζωή Της τὴν ἀδικία, τὸν πόνο, τὴν ἀνθρώ-
πινη σκληρότητα.  Ἡ Παναγία μας εἶναι κοντά μας, 
καὶ ὅ,τι Τῆς ζητήσουμε εἰλικρινὰ θὰ τὸ ἀκούσει.

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

Ἡ προσευχὴ 
τῶν γραμμάτων

K

K
Ναί, ἡ ἀδικία εἶναι πικρή, πολλὲς 

φορὲς σκληρή. Εἶναι ἕνας δυνατὸς 
πειρασμὸς στὴ ζωή μας. Βοηθάει 
ὅμως πολύ, νομίζω, νὰ ἔχουμε 

στὸ μυαλό μας  Ἐκείνη ποὺ εἶναι  
ἡ προστάτις τῶν ἀδικουμένων. 
Τοὺς συντρέχει, τοὺς ἁπαλύνει  

τὸν πόνο, τοὺς βοηθάει.
Ἂς Τὴν παρακαλοῦμε. Γνώρισε 

κι αὐτὴ στὴν ἐπίγεια ζωή Της τὴν 
ἀδικία, τὸν πόνο, τὴν ἀνθρώπινη 
σκληρότητα.  Ἡ Παναγία μας εἶναι 
κοντά μας, καὶ ὅ,τι Τῆς ζητήσουμε 

εἰλικρινὰ θὰ τὸ ἀκούσει.

Ἄλφα γιὰ νὰ  Ἀγαπάω
Βῆτα γιὰ νὰ Βοηθῶ
Γάμα γιὰ νὰ Γαληνεύω
Δέλτα γιὰ νὰ Δεηθῶ
Ἔψιλον ὁ  Ἐξομολόγος
Ζῆτα ὅπως ἡ Ζωή
Ἦτα ὅπως ἡ  Ἠρεμία
Θῆτα ὅπως λέω Θεός
Ἰῶτα ὅπως  Ἰησοῦς
Κάπα γιὰ νὰ Κοινωνάω,
Λάμδα γιὰ νὰ Λυτρωθῶ
Μὶ γιὰ νὰ Μετανοῶ
Νὶ ὅπως ὁ Ναός
Ξὶ θὰ πεῖ πὼς δὲν Ξεχνάω
Ὄμικρον  Ὀρθοδοξία
Πὶ ὅπως ἡ Παναγία
Ρὸ ὅπως ἡ Ρωμιοσύνη
Σίγμα ὅπως ὁ Σταυρός
Ταῦ ὅπως ἡ Ταπεινότης
Ὕψιλον ἡ  Ὑπακοή
Φὶ ἔχει τὸ Φῶς τὸ  Ἅγιο
Χὶ ἔχει ὁ Χριστιανὸς
Ψὶ ὅπως τὸ Ψαλτήρι
καὶ  Ὠμέγα ἡ  Ὡραιότης.

ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
Μοναστήρι τῆς Παναγίας 

στοὺς  Ἀσπραγγέλους  Ἰωαννίνων
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Ἐνσυναίσθηση εἶναι ἡ ἱκανότητα κάποιου νὰ 
ἐντοπίζει καὶ νὰ κατανοεῖ τὴν προοπτική, τὶς 
ἐμπειρίες ἢ τὰ κίνητρα ἑνὸς ἄλλου προσώπου 

καὶ νὰ τοποθετεῖ τὸν ἑαυτό του στὴ θέση. πῶς θὰ 
ἔνιωθε καὶ θὰ ἐνεργοῦσε, ἂν βίωνε ὅ,τι βιώνει ὁ 
ἄλλος.

Ἡ ἐνσυναίσθηση εἶναι γενετικὰ καθορισμένη, 
ἀλλὰ μπορεῖ νὰ καλλιεργηθεῖ ἀπὸ τὸ περιβάλλον.  
Ἑπομένως, κυρίως οἱ γονεῖς, καὶ δευτερευόντως οἱ 
δάσκαλοι καὶ ὅλοι οἱ ἐνήλικες στὸν χῶρο ὅπου 

κινεῖται τὸ παιδί, εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἀνάπτυξή 
της στὴν ψυχή του. Γιατὶ ὅπως ὅλες οἱ δεξιότητες 
ποὺ δὲν ἀσκοῦνται ἀτονοῦν, καὶ ἔτσι οἱ ἱκανότητες 
χωρὶς καλλιέργεια μποροῦν νὰ χαθοῦν, τὸ ἴδιο 
μπορεῖ νὰ συμβεῖ καὶ μὲ τὴν ἐνσυναίσθηση.

Ἡ ἐνσυναίσθηση εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς 
ἀγάπης.  Ἡ ἀνάπτυξή της ξεκινάει πολὺ νωρὶς στὴ 
ζωὴ τοῦ παιδιοῦ. Οἱ σπόροι της φυτεύονται ἀπὸ 
τοὺς γονεῖς τοῦ παιδιοῦ, καὶ αὐτὴ ἀρχίζει νὰ αὐξάνει 
κατὰ τὴν προσχολικὴ ἡλικία. Εἶναι ὅμως μὴ ρεαλι-
στικὸ νὰ περιμένουμε ἀπὸ ἕνα τετράχρονο παιδὶ 
νὰ δείξει ἐνσυναίσθηση πρὸς τοὺς ἄλλους.  Ὡστό-

σο, στὴ διάρκεια τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης 
ἡ ἐνσυναίσθηση εἴτε ριζώνει καὶ ἀναπτύσσεται, γιὰ 
νὰ ἀνθίσει καὶ νὰ καρποφορήσει κατὰ τὴν ἐφηβεία, 
εἴτε ἀτροφεῖ, καὶ τὸ παιδὶ γίνεται σκληρό, ὁπότε 
στὴν ἐφηβεία γίνεται ἕνας ἀκανθώδης θάμνος –μιὰ 
παλιουριά– καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ πλησιάσει κανείς.

Ὑπάρχουν παιδιὰ σχολικῆς ἡλικίας ποὺ ἔχουν 
ἀδυναμία ἐκδήλωσης τῆς ἐνσυναίσθησης. Εἶναι 
παιδιὰ μὲ δυσκολίες διαταραχῆς προσωπικότητας 
ἢ μὲ διαταραχὴ ἐλειμματικῆς προσοχῆς καὶ ὑπερ-

κινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).  Ἡ κατάρτιση στὴν ἐνσυναί-
σθηση εἶναι πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὰ παιδιὰ αὐτά, 
καὶ θὰ χρειασθεῖ ὑπομονὴ ἀπὸ πλευρᾶς γονιῶν καὶ 
δασκάλων καὶ θὰ ἀπαιτηθεῖ χρόνος καὶ κόπος, προ-
κειμένου νὰ ἀναπτυχθεῖ ἡ ἐνσυναίσθηση.  Ἀκόμη, 
παιδιὰ ποὺ βρίσκονται κάτω ἀπὸ διαρκὲς ἄγχος ἢ 
κάτω ἀπὸ δύσκολες συνθῆκες ζωῆς ἀδυνατοῦν νὰ 
δείξουν ἐνσυναίσθηση, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ παιδιὰ 
ποὺ ἐπικεντρώνονται στὸν ἀνταγωνισμό.  Ὁμοίως 
καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν ναρκισσιστικὲς τάσεις δι-
ατρέχουν τὸν ἴδιο κίνδυνο.

Χωρὶς τὴν ἱκανότητα τῆς ἐνσυναίσθησης, ἕνα 

Καλλιεργώντας στὰ παιδιὰ  
τὴν ἐνσυναίσθηση

K

K
Ἡ ἐνσυναίσθηση εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς ἀγάπης.  Ἡ ἀνάπτυξή 

της ξεκινάει πολὺ νωρὶς στὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ. Οἱ σπόροι της  
φυτεύονται ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ παιδιοῦ, καὶ αὐτὴ ἀρχίζει νὰ αὐξάνει 

κατὰ τὴν προσχολικὴ ἡλικία. Εἶναι ὅμως μὴ ρεαλιστικὸ νὰ περιμένουμε 
ἀπὸ ἕνα τετράχρονο παιδὶ νὰ δείξει ἐνσυναίσθηση πρὸς τοὺς ἄλλους.  

Ὡστόσο, στὴ διάρκεια τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης ἡ ἐνσυναίσθηση 
εἴτε ριζώνει καὶ ἀναπτύσσεται, γιὰ νὰ ἀνθίσει καὶ νὰ καρποφορήσει  
κατὰ τὴν ἐφηβεία, εἴτε ἀτροφεῖ, καὶ τὸ παιδὶ γίνεται σκληρό, ὁπότε  

στὴν ἐφηβεία γίνεται ἕνας ἀκανθώδης θάμνος –μιὰ παλιουριά–  
καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ πλησιάσει κανείς.

« Ἡ ἐνσυναίσθηση βρίσκει τὴν ἠχὼ
ἑνὸς ἄλλου ἀτόμου μέσα σου»

(Mohsin Hamid)
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ἀγόρι δὲν μπορεῖ νὰ μεγαλώσει σωστά, ὥστε νὰ γί-
νει ἕνας στοργικὸς πατέρας καὶ τρυφερὸς σύζυγος. 
Δυστυχῶς, στὴν ἐποχή μας τὰ ἀγόρια ἐνθαρρύνο-
νται νὰ εἶναι ἀνταγωνιστικὰ καὶ ἐπιθετικά. ὁ ἀντα-
γωνισμὸς ὅμως εἶναι ὑγιής, μόνο ὅταν στρέφεται 
ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ καὶ ὠθεῖ τὸ παιδὶ νὰ γίνεται κα-
θημερινὰ καλύτερο.  Ἐπίσης, οἱ ἐκμπομὲς βίας ποὺ 
παρακολουθεῖ ἕνα ἀγόρι στὴν τηλεόραση, καθὼς 
καὶ τὰ βίαια ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια ποὺ παίζει, εἶναι 
ἀρνητικὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐνσυναίσθησης. 
Πολλοὶ μπαμπάδες ἔχουν τὴν ἐσφαλμένη ἄποψη 
ὅτι, ἂν ἕνα ἀγόρι ἀναπτύξει τὴν ἐνσυναίσθηση, 
θὰ γίνει ἄχρωμο, δειλὸ καὶ ἀναποφάσιστο, γιατί 
ὄχι καὶ θηλυπρεπές.  Ἂν ὅμως δὲν διδάξουμε στὰ 
ἀγόρια τὴν ἐνσυναίσθηση, τοὺς κλέβουμε τὴ δυ-
νατότητα νὰ ἀγαποῦν, καὶ αὐτὰ θὰ καταντήσουν 
συναισθηματικὰ ἀνάπηρα.  Ἡ ἐνσυναίσθηση εἶναι 
κύριο συστατικὸ τῆς συναισθηματικῆς νοημοσύ-
νης, οὐσιαστικὸς παράγοντας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη 
ὁλοκληρωμένης προσωπικότητας.

Ὁ Σεφέρης θὰ πεῖ: «Τὰ ἰδανικὰ τῆς εἰρήνης καὶ 
τῆς δικαιοσύνης, ὅσο νωρίτερτα μπαίνουν στὶς καρ-
διές, τόσο βαθύτερα ριζώνουν καὶ τόσο περισσότε-
ρο θὰ διατηρηθοῦν». Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν 
ἐνσυναίσθηση. 

Τὰ μικρὰ παιδιὰ ὅμως δὲν ἔχουν κατακτήσει 
ἀκόμη τὴν ἀφῃρημένη σκέψη, κατὰ τὸν Πιαζέ, καὶ 
ἔχουν τὴν ἀνάγκη νὰ δοῦν συγκεκριμένες πράξεις 
καὶ ἐκδηλώσεις ἐνσυναίσθησης ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ 
τοὺς δασκάλους, οἱ ὁποῖοι γίνονται πρότυπα γιὰ τὸ 
παιδὶ ποὺ τοὺς παρακολουθεῖ σὲ κάθε ἐκδήλωση 
ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς ἄλλους. Αὐτὸ καταγράφεται 
ἀνεξίτηλα στόν «σκληρὸ δίσκο» τοῦ νοῦ καὶ τῆς 
καρδιᾶς τοῦ παιδιοῦ γιὰ ὅλη του τὴ ζωή.

Ὅταν οἱ γονεῖς δείχνουν ἐνσυναίσθηση στὰ 
παιδιά, ἀναπτύσσουν ἐμπιστοσύνη καὶ σταθερὲς 
σχέσεις μαζί τους. Αὐτὸ εἶναι τὸ μαγικὸ κλειδί, γιὰ 
νὰ υἱοθετήσουν τὰ παιδιὰ τὶς ἀξίες τους, νὰ διαμορ-
φώσουν τὴ συμπεριφορά τους καὶ νὰ οἰκοδομή-
σουν τὶς δικές τους ἀξίες καὶ τὴν ἐκδήλωση ἐνσυ-
ναίσθησης πρὸς τοὺς ἄλλους. Γιὰ νὰ ἐκτιμήσουν 
τὴν προοπτικὴ τῶν ἄλλων καὶ νὰ δείξουν ἐνσυναί-
σθηση, εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀκούσουν ἀπὸ 
τοὺς γονεῖς τους ὅτι ἡ φροντίδα γιὰ τοὺς ἄλλους 
εἶναι κορυφαία προτεραιότητα γιὰ τοὺς ἴδιους, καὶ 
ἡ εὐτυχία τους εἶναι ἐξίσου σημαντικὴ μὲ τὴ δική 
τους. Οἱ γονεῖς ὀφείλουν νὰ παρέχουν στὰ παιδιά 
τους εὐκαιρίες νὰ ἀσκοῦν ἐνσυναίσθηση.

Βοηθοῦμε τὰ παιδιὰ νὰ ἀναπτύξουν αὐτοέλεγχο 
καὶ νὰ διαχειρίζονται τὰ συναισθήματά τους ἀπο-
τελεσματικά. Συχνὰ τὰ παιδιὰ δὲν ἐκδηλώνουν 
ἐνσυναίσθηση, ὄχι γιατὶ δὲν τὴν ἔχουν, ἀλλὰ γιατὶ 
κάποιο συναίσθημα ἢ εἰκόνα τοὺς τὴν ἐμποδίζει.  

Ὅταν τὰ διακατέχει ὁ 
θυμός, ἡ ντροπή, ἡ 
ζήλεια ἢ ἄλλα ἀρνη-
τικὰ συναισθήματα, 
ἀδυνατοῦν νὰ δεί-
ξουν ἐνσυναίσθηση.  
Ἂν συζητήσουμε μαζί 
τους, τοὺς δίνεται ἡ 
δυνατότητα νὰ ἀπε-
λευθερωθοῦν καὶ 
νὰ τὴν ἐκφράσουν.  
Ἐπίσης, τὰ βοηθοῦμε 
νὰ κατονομάσουν τὰ 
ἀρνητικὰ συναισθή-
ματα, ὅπως θυμό, 
ἀπογοήτευση, πικρία, 
θλίψη, καὶ τὰ προτρέ-
πουμε νὰ ἐκφράσουν 
γιατί αἰσθάνονται ἔτσι. 

K

K
Ἡ καλλιέργεια τῆς ἐνσυναίσθη-

σης γιὰ τὰ μέλη μιᾶς χριστιανικῆς 
οἰκογένειας εἶναι κεφαλαιώδους 
σημασίας γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή.  

Ἂς θυμηθοῦμε μόνο τὴ γνωστὴ σὲ 
ὅλους μας παραβολὴ τοῦ καλοῦ 

Σαμαρείτη. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει 
καταλληλότερο κείμενο. 
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Θὰ μᾶς βοηθήσει σημαντικὰ 
ἡ ἀνάγνωση μαζί τους κα-
τάλληλων βιβλίων καὶ ἡ 
σχετικὴ συζήτηση γιὰ τοὺς 
χαρακτῆρες τῶν ἡρώων 
καὶ τὰ συναισθήματά τους, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ συναισθή-
ματα αὐτῶν τῶν ἴδιων: μὲ 
ποιοὺς ἥρωες ταὐτίζονται, 
ποιοὺς ἀπορρίπτουν καὶ γιὰ 
ποιοὺς λόγους τὸ κάνουν 
αὐτό.

Οἱ γονεῖς ὀφείλουν νὰ 
ἀναπτύσσουν στὸ παιδὶ 
κύκλο ἐνδιαφερόντων καὶ 
ἀνησυχιῶν. Εἶναι πολὺ φυ-
σικὸ νὰ δείχνουν ἐνσυναί-
σθηση στὸν στενὸ κύκλο 
τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν 
φίλων. Τὸ σημαντικώτερο 

ὅμως εἶναι ἂν τὰ παιδιὰ καὶ ἐμεῖς οἱ ἐνήλικες δεί-
χνουμε ἐνσυναίσθηση καὶ πέρα ἀπὸ τὸν κύκλο 
αὐτόν. Σὲ αὐτὸ θὰ βοηθήσει τὰ μέγιστα ἡ μελέτη 
σχετικῶν ἱστοριῶν καὶ γεγονότων ποὺ ἀφειδώλευ-
τα μᾶς προσφέρει ἡ  Ἁγία Γραφή. 

Ἐξάλλου, ἡ καλλιέργεια τῆς ἐνσυναίσθησης 
γιὰ τὰ μέλη μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογένειας εἶναι 
κεφαλαιώδους σημασίας γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή.  
Ἂς θυμηθοῦμε μόνο τὴ γνωστὴ σὲ ὅλους μας 
παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη. Δὲν μπορεῖ νὰ 
ὑπάρξει καταλληλότερο κείμενο.  Ἡ πολυδιάστατη 
παρουσία τῆς ἐνσυναίσθησης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπουσία 
της, ὅπως ἐνσαρκώνεται στὰ τέσσερα πρόσωπα τῆς 
παραβολῆς, στὸν κακοποιημένο, στὸν ἱερέα, στὸν 
λευίτη καὶ στὸν καλὸ Σαμαρείτη –ξένο– θὰ δώσει 
στοὺς γονεῖς θαυμάσια εὐκαιρία γιὰ συζήτηση μὲ 
τὰ παιδιὰ πάνω στὸ θέμα τῆς ἐνσυναίσθησης.

Ποιὸς μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ πληγωμένος στὶς 
μέρες μας; ὁ ἄρρωστος, ὁ πεινασμένος; ὁ ἄστεγος; 

αὐτὸς ποὺ ψάχνει στὰ σκουπίδια, ὁ ἀνήμπορος; 
ὁ ἀνυπεράσπιστος; ὁ ἀδικημένος; ὁ πρόσφυγας 
ὁποιασδήποτε χώρας, φυλῆς, χρώματος, θρησκεύ-
ματος καὶ γλώσσας; ὁ μετανάστης; τὸ παιδὶ ποὺ 
ὑφίσταται “bullying”; κάθε μορφῆς ἀναγκεμένος; 
Τὴν ἀπάντηση θὰ τὴ δώσουν τὰ παιδιὰ αἰτιολο-
γώντας την, ἀλλὰ συγχρόνως μποροῦν νὰ ἀνα-
λύσουν καὶ τὰ συναισθήματα ποὺ νιώθουν. Μὲ 
ποιοὺς ταὐτίζουν τὰ δύο πρότυπα τῆς ἀρνητικῆς 
συμπεριφορᾶς καὶ τὴν ἔλλειψη ἐνσυναίσθησης;

Ἑστιάζουμε τὴν προσοχή μας καὶ ἀφιερώνου-
με χρόνο, ὥστε νὰ ἀσχοληθοῦμε περισσότερο μὲ 
τὸν καλὸ Σαμαρείτη, ἐρευνώντας τὰ κίνητρα καὶ 
ἀξιολογώντας τὴν πράξη του. Τί ὄνομα μπορεῖ νὰ 
πάρει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ καλοῦ 
Σαμαρείτη; Μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας ἀλλοδαπός, ἕνας 
πρόσφυγας, μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ εἶναι ὁπωσδήπο-
τε ἕνας χριστιανὸς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἡλικία καὶ τὸ 
φύλο του, μικρὸ παιδί, ἔφηβος/η, ἐνήλικας, ἄντρας 
ἢ γυναίκα. Τὰ παιδιὰ θὰ κατανοήσουν πλήρως 
τὸ νόημα καὶ τὴ σημασία τῆς ἐνσυναίσθησης στὴ 
δική τους ζωή. Τὰ μεγαλύτερα ἴσως διατυπώσουν 
τὸ κομβικὸ ἐρώτημα: «Πόσοι καὶ ποιοὶ τελικὰ βρί-
σκονται ἔξω ἀπὸ τὸ πεδίο ἐκείνων ποὺ πρέπει νὰ 
ἀγαπῶ σὰν τὸν ἑαυτό μου;». Τὴν ἀπάντηση ὀφεί-
λουμε νὰ δώσουμε οἱ ἐνήλικες μὲ τὴν καθημερινή 
μας στάση, ἡ ὁποία θὰ ταὐτίζεται μὲ τὴ θέση τοῦ 
θείου θελήματος.

ΑΘΑΝ. ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ

K

K
Ἐνσυναίσθηση εἶναι κύριο 

συστατικὸ τῆς συναισθηματικῆς 
νοημοσύνης, οὐσιαστικὸς  

παράγοντας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη  
ὁλοκληρωμένης προσωπικότητας.
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Κάθε καλοκαίρι τὶς τελευ-
ταῖες δεκαετίες γινόμαστε 
μάρτυρες καταστροφικῶν 

πυρκαγιῶν. Καίγονται αἰωνόβια 
δένδρα καὶ ἐξαφανίζονται πανέ-
μορφα δάση, μοναδικῆς ὀμορ-
φιᾶς καὶ σημασίας, τῆς Πατρίδας 
μας, ποὺ δὲν ἔχει καὶ πολλά.

Εἴτε παρακολουθοῦμε αὐτὲς 
τὶς πυρκαγιὲς ἀπὸ τὴν τηλεόρα-
ση εἴτε βρισκόμαστε κοντά, ὁ 
πόνος μας εἶναι μεγάλος, καὶ 
δυστυχῶς τὸ ἴδιο φαινόμενο 
ἐπαναλαμβάνεται κάθε καλο-
καίρι, καὶ μᾶς πνίγει τὸ τσιμέντο.

Ἡ σημασία τῶν δασῶν γιὰ 
τὴν ὑγεία μας εἶναι γνωστή, 
ἀφοῦ καὶ ὁ  Ἱπποκράτης στὸ 
Περὶ ἀνέμων, ὑδάτων καὶ τόπων 
ἔργο του συσχετίζει τὴν ὑγεία 
τῶν κατοίκων μιᾶς πόλεως μὲ 
τοὺς περιβαλλοντικοὺς παρά-
γοντες.  Ὁ  Ἱπποκράτης ἦταν 
πεπεισμένος ὅτι ἡ ὑγρασία, ὁ 
προσανατολισμὸς καὶ τὸ φυ-
σικὸ περιβάλλον ἐπηρεάζουν 
τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, σὲ 

σημεῖο ποὺ αὐτὸς μπορεῖ νὰ 
νοσήσει. Γι’ αὐτὸ ἔδινε σημασία 
στὶς κλιματικὲς συνθῆκες καὶ τὶς 
ἐπιπτώσεις τους σὲ ὁρισμένες 
ἀσθένειες.

Τὰ τελευταῖα χρόνια, οἱ ἐπι-
πτώσεις στὴν ὑγεία ἀπὸ τὴν καύ-
ση τῶν δασῶν ἀπασχολοῦν τοὺς 
ἐπιστήμονες, ἰδιαίτερα μάλιστα 
προκειμένου γιὰ τοὺς κατοίκους 
τοῦ Λεκανοπεδίου, γύρω ἀπὸ τὸ 
ὁποῖο οἱ πνεύμονες πρασίνου 
συνεχῶς λιγοστεύουν. Αὐτὸς ὁ 
περιορισμὸς τοῦ πρασίνου, σὲ 
συνδυασμὸ μὲ τὴ μεταβολὴ τοῦ 
μικροκλίματος καὶ τὴν ἄναρχη 
δόμηση, τὶς ὑψηλὲς θερμοκρα-

σίες, τοὺς ἀτμοσφαιρικοὺς ρύ-
πους, τὴ διάβρωση τοῦ ἐδάφους 
καὶ τὶς κατολισθήσεις, σχετίζεται 
μὲ πολλὲς ἐκδηλώσεις ἀλλερ-
γιῶν, λοιμώξεων τοῦ  Ἀναπνευ-
στικοῦ Συστήματος, προβλήματα 
τοῦ Κυκλοφορικοῦ Συστήματος 
καὶ αὔξηση τοῦ στρές.

Ἡ πυρκαγιὰ καὶ τὸ σύννε-
φο καπνοῦ δημιουργοῦν ἕνα 
φωτοχημικὸ νέφος στὶς πυκνο-
κατοικημένες πόλεις, ποὺ ἤδη 
ἀντιμετωπίζουν προβλήματα 
ἀτμοσφαιρικῆς ρυπάνσεως.  
Ἔτσι, πολλὲς τιμὲς φθάνουν σὲ 
ἐπικίνδυνα ὅρια γιὰ τὴν ὑγεία 
τῶν κατοίκων.

Ἐπιπλέον, ἡ καύση 
τῶν δασῶν στερεῖ ἀπὸ τὸ 
μικροπεριβάλλον πνεύ-
μονες ὀξυγόνου, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ αὐξάνεται τὸ 
διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος 
(CO2) στὴν ἀτμόσφαιρα, 
συμβάλλοντας στὸ φαι-
νόμενο τοῦ θερμοκηπίου 
καὶ στὴν ὑπερθέρμανση 
τοῦ πλανήτη.

Ἀπὸ τὶς πυρκαγιὲς 
αὐξάνονται προσωρινὰ 
τὰ αἰωρούμενα σωματίδια, 
ποὺ περιέχουν καὶ ἄλλες 
ἐπικίνδυνες οὐσίες, ποὺ 
ἐναποτίθενται στὸ ἔδα-

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οἱ πυρκαγιὲς βλάπτουν 
σοβαρὰ τὴν ὑγεία

K

K
Ἡ ἀπώλεια ἑνὸς τμήματος τοῦ περιαστικοῦ 

δάσους ἔχει ἄμεση ἐπίπτωση στὴν αὔξηση τῶν 
αἰωρουμένων σωματιδίων καὶ στὴ διατάραξη 
τῆς ποιότητας τῆς ἀτμόσφαιρας τῆς πόλεως. 
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φος καὶ τὶς ὑδάτινες ἐπιφάνεις 
(ποτάμια, λίμνες) μὲ σημαντικὲς 
ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν ὑγεία.

Ἀναλόγως τῆς διαμέτρου τῶν 
σωματιδίων καὶ τῆς χημικῆς τους 
συστάσεως, αὐτά, ἀπὸ κοινοῦ 
μὲ ἄλλους ρύπους, προκαλοῦν 
πνευμονικὰ νοσήματα, ὅπως 
ἆσθμα, βρογχίτιδες κ.ἄ. Λόγῳ 
τοῦ μικροῦ τους μεγέθους, τὰ 
σωματίδια αὐτὰ δὲν φιλτράρο-
νται ἀπὸ τὴ μύτη, μὲ ἀποτέλεσμα 
νὰ φθάνουν βαθιὰ στοὺς πνεύ-
μονες καὶ ὁρισμένες φορὲς νὰ 
μένουν γιὰ χρόνια, ἐπιτείνοντας 
τὶς πνευμονικὲς παθήσεις. 

Ἀλλὰ καὶ τὰ μὴ τοξικὰ αἰω-
ρούμενα σωματίδια φυσικῆς 
προελεύσεως, ὅπως ἡ σκόνη, 
μπορεῖ νὰ εἰσέλθουν στοὺς 
πνεύμονες, νὰ παρασύρουν καὶ 
ἄλλες οὐσίες καὶ νὰ δημιουρ-
γήσουν σοβαρὰ ἀναπνευστικὰ 
προβλήματα. Τὸ καμμένο δάσος 
καὶ τὸ ἀπογυμνωμένος λόγῳ τῆς 
φωτιᾶς ἔδαφος συνεχίζουν νὰ 
παράγουν σκόνη, ἐνῷ ἡ ἀναμε-
νόμενη διάβρωση θὰ ἐπιτείνει τὸ 
φαινόμενο.

Λόγῳ τῆς μεταφορᾶς καὶ τῆς 
ἐναποθέσεως τῆς τέφρας καὶ τῆς 
σκόνης, οἱ κάτοικοι τῶν πυρό-
πληκτων περιοχῶν πρέπει γιὰ 
μακρὸ διάστημα νὰ καθαρίζουν 
συχνὰ τὰ σπίτια τους, μὲ ὑγρὸ 
πανὶ τὰ ἔπιπλα καὶ μὲ νερὸ τὶς 
αὐλές, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ 

ἐπαναιώρηση τῆς σκόνης καὶ νὰ 
μειωθοῦν τὰ ἀναπνευστικὰ προ-
βλήματα.  Ἐπίσης, συνιστᾶται νὰ 
πλένουν συχνὰ τὰ χέρια τους, 
πρὶν πιάσουν ὁποιοδήποτε τρό-
φιμο.

Δυστυχῶς τὸ νέφος αὐτὸ 
αἰωρεῖται στὴν ἀτμόσφαιρα, 
δημιουργώντας ἕνα τοξικὸ κο-
κταίηλ μὲ τὰ μικροσωματίδια 
πετρελαϊκῆς προελεύσεως καὶ 
ἄλλα ἀέρια ἀπὸ τὴν πετρελαι-
οκίνηση, ἐπιβαρύνοντας σημα-
ντικὰ τὴν ὑγεία καὶ μειώνοντας 
τὸ προσδόκιμο τῆς ζωῆς μέχρι 
ἕνα ἔτος.

Ὅπως ὑποστηρίζει ὁ κ. 
Χρῆστος Ζερεφός, Πρόεδρος 
τοῦ  Ἀστεροσκοπείου  Ἀθηνῶν, 
ἡ ἀπώλεια ἑνὸς τμήματος τοῦ 

περιαστικοῦ δάσους ἔχει ἄμε-
ση ἐπίπτωση στὴν αὔξηση τῶν 
αἰωρουμένων σωματιδίων καὶ 
στὴ διατάραξη τῆς ποιότητας 
τῆς ἀτμόσφαιρας τῆς πόλεως.  
Ἡ τσιμεντοποίηση ἐνισχύει τὴ 
θερμότητα στὶς πόλεις, εὐνοεῖ 
τὴν κατακράτηση τῶν ρύπων καὶ 
ἐμποδίζει τὴν ἀνακύκλωση τοῦ 
ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα.

Σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις 
εἰδικῶν, ἡ θερμοκρασία στὴν  
Ἀττικὴ θὰ αὐξηθεῖ, διότι τὰ δάση 
ποὺ κάηκαν προσέφεραν δρο-
σιά, καὶ τώρα δὲν ὑπάρχουν, 
ὥστε νὰ λειτουργήσουν ὡς φυ-
σικὸς θερμοστάτης.  Ἀντιθέτως, 
τὸν χειμῶνα τὸ γυμνὸ ἔδαφος 
χάνει πιὸ εὔκολα τὴ θερμότητα 
ποὺ ἔχει ἀπορροφήσει ἀπὸ τὸν 
ἥλιο κατὰ τὴν ἡμέρα, μὲ ἀποτέ-
λεσμα οἱ ἐλάχιστες θερμοκρασίες 
νὰ πέφτουν σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα.

Ἔτσι ἐπιδροῦν οἱ πυρκαγιὲς 
στὸ μικροκλίμα, ποὺ γίνεται 
δυσμενέστερο γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἔμβια 
ὄντα. Εἶναι σίγουρο ὅτι οἱ μετε-
ωρολογικὲς συνθῆκες στὶς καμ-
μένες περιοχὲς θὰ σημειώνουν 
ἀκραῖες καταστάσεις ψύχους 
(τὸν χειμῶνα) καὶ ζέστης (τὸ 
καλοκαίρι). Καὶ ἡ ἄνοδος τῆς 
θερμοκρασίας καὶ τῆς ὑγρασίας, 
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν αὔξηση 
τῆς ἀτμοσφαιρικῆς ρυπάνσεως, K

K
Ὁ περιορισμὸς τοῦ πρασίνου, σὲ συνδυασμὸ 

μὲ τὴ μεταβολὴ τοῦ μικροκλίματος καὶ τὴν 
ἄναρχη δόμηση, τὶς ὑψηλὲς θερμοκρασίες, 
τοὺς ἀτμοσφαιρικοὺς ρύπους, τὴ διάβρωση 

τοῦ ἐδάφους καὶ τὶς κατολισθήσεις, σχετίζεται 
μὲ πολλὲς ἐκδηλώσεις ἀλλεργιῶν, λοιμώξεων 
τοῦ  Ἀναπνευστικοῦ Συστήματος, προβλήματα 

τοῦ Κυκλοφορικοῦ Συστήματος καὶ αὔξηση 
τοῦ στρές.
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εὐνοοῦν τὴν ἐμφάνιση ἀτμο-
σφαιρικῶν παθήσεων. 

Οἱ ἀλλεργιολόγοι, ἐπίσης, 
ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ ἀλλεργικὰ 
νοσήματα εἶναι μὲν πολυπαρα-
γοντικά, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ἡ 
ἀπουσία πρασίνου καὶ ἡ ἀπο-
μάκρυνση ἀπὸ τὴ φύση εὐνοεῖ 
τὴν ἐκδήλωση τῶν ἀλλεργικῶν 
συμπτωμάτων. Κι αὐτό, γιατὶ τέ-
τοια συμπτώματα ἐμφανίζονται 
πιὸ συχνὰ στοὺς κατοίκους τῶν 
ἀστικῶν περιοχῶν καὶ στὶς ὑψη-
λότερες κοινωνικοοικονομικὲς 
ὁμάδες, συγκριτικὰ μὲ τοὺς 
ἀγρότες.

Ἀκόμη, εἶναι γνωστὸ ὅτι τὰ 
δάση εἶναι πολύτιμα καὶ γιὰ τὴν 
ψυχικὴ ὑγεία, ἀφοῦ ἐπιδροῦν 
θετικὰ στὴ διάθεση τοῦ ἀτόμου, 
ὅπως καταδεικνύουν ἔρευνες 
ποὺ ἔγιναν ἀπὸ ψυχολόγους. 
Εἰδικώτερα στὸν ἀστικὸ χῶρο, 
τὸ πράσινο εὐνοεῖ τὴ μάθηση 
καὶ τὴν παραγωγικότητα, ξεκου-
ράζει καὶ μειώνει τὰ προβλήματα 
ὑγείας.  Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι, ἂν 
ἕνας ἀσθενὴς βρίσκεται σὲ δω-
μάτιο μὲ θέα δένδρα, μειώνεται 
ἡ διάρκεια νοσηλείας! Συνεπῶς, 
εὔκολα καταλαβαίνει κανεὶς ὅτι 
ἡ ἀπουσία πρασίνου δὲν ἐπιβα-
ρύνει μόνο τὸ μικροκλίμα, ἀλλὰ 

φέρει καὶ μιὰ ἀλλοίωση στὴν 
ποιότητα ζωῆς, προκαλώντας 
ἀναστάτωση καὶ ἄλλες ψυχο-
λογικὲς ἀντιδράσεις, καὶ μάλι-
στα σὲ ἄτομα ποὺ ἀνήκουν σὲ 
εὐαίσθητες ὁμάδες (ἀσθενεῖς, 
ἔγκυες κ.ἄ.).

Ἐκτὸς αὐτῶν, διαταράσσεται 
καὶ γεωλογικῶς τὸ ἔδαφος, μὲ 
ἀποτέλεσμα τὶς κατολισθήσεις 
καὶ τὶς πλημμύρες, μὲ τὰ γνωστὰ 
σὲ ὅλους ἀποτελέσματα.

Ἐξ ὅλων αὐτῶν συμπεραί-
νουμε ὅτι ἡ ἀπουσία τῶν δασῶν 
συμβάλλει:

1) Στὴν αὔξηση τῆς θερμοκρα-
σίας, προκαλώντας διαταραχὲς 
στὴ θερμορρύθμιση, ἀκόμα καὶ 
θερμοπληξία.

2) Σὲ πολὺ χαμηλὲς θερμο-
κρασίες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν 
αὔξηση τῶν πνευμονικῶν παθή-
σεων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβάρυνση 

τῆς καταστάσεως τῶν καρδιο-
παθῶν.

3) Στὴν αὔξηση τῆς ὑγρασί-
ας, καὶ ἐκ τούτου στὴν ἀνάπτυ-
ξη μυκήτων, μὲ συνέπεια τὴν 
ἐμφάνιση βρογχικοῦ ἄσθματος 
καὶ ἀλλεργιῶν. 

4) Στὴν πρόκληση πλημ-
μυρῶν, κατολισθήσεων καὶ 
ἰσχυρῶν ἀνέμων, μὲ ἀποτέλε-
σμα νὰ πολλαπλασιάζονται τὰ 
ἀτυχήματα, νὰ αὐξάνεται ἡ θνη-
σιμότητα καὶ οἱ κάτοικοι νὰ ζοῦν 
μὲ ἄγχος καὶ φοβίες.

Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω ἀπο-
δεικνύεται ἡ εὐεργετικὴ σημασία 
τοῦ δάσους.  Ἂς τὸ προσέχου-
με καὶ ἂς τὸ συντηροῦμε, ὅσο 
μποροῦμε.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Τὰ δάση εἶναι πολύτιμα καὶ γιὰ τὴν ψυχικὴ 
ὑγεία, ἀφοῦ ἐπιδροῦν θετικὰ στὴ διάθεση 
τοῦ ἀτόμου, ὅπως καταδεικνύουν ἔρευνες  

ποὺ ἔγιναν ἀπὸ ψυχολόγους. 

Θεέ μου, τὰ δάση μας!...
Τῆς Πατρίδας μας δάση ἀρχαῖα,
τῆς Ροδόπης, τ’  Ὀλύμπου, τῆς Πίνδου, πῶς
μὲ ἄρρητο κάλλος κοσμεῖτε τὰ βουνά, τὰ ἱερά μας!
Σὲ πλαγιές, σὲ φαράγγια, ρουμάνια μ’ ὀξιές,
καστανιὲς κι ἐλάτια, βοτάνια καὶ λούλουδα
π’ ἀλλοῦ ὅμοια δὲν εἶναι...

Κυνηγιοῦνται οἱ θρύλοι στὶς φυλλωσιὲς
μὲ τὶς Δρυάδες... Κρώζουνε στὶς κορφὲς
τὰ ὄρνια πού ’τρωγαν τοῦ Προμηθέα τὴ σάρκα
κι ἀμάραντες δάφνες στὸ χῶμα φυτρώνουν
γιὰ τῶν παλληκαριῶν τὰ μέτωπα...

Πανέμορφα μέσ’ στὴ νεροποντή.

μέσα στὴ σκοτεινιὰ τῆς καταχνιᾶς καὶ
κάτ’ ἀπὸ τὸ φεγγοβόλημα τῶν ἄστρων...

Ὅταν ἀνόσια σᾶς πυρπολοῦν, μαζί σας
καίγομαι... ὀδύρομαι πάν’ ἀπ’ τὶς στάχτες
τῶν κορμῶν σας...

Θεέ μου, τὰ δάση τῆς Πατρίδας μας
–πανάρχαια κληρονομιά– προστάτεψέ τα...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς γράψω ὅσα συνταρακτικὰ 
ἀλλὰ καὶ ἀπρόσμενα συνέβησαν στὴν οἰκο-
γένειά μου ἀπὸ τὸν περασμένο  Ὀκτώβριο 

καὶ μετά. Εἶμαι ἡ γιαγιὰ μιᾶς πολυμελοῦς οἰκογέ-
νειας. Δυστυχῶς δὲν εἶμαι γραμματιζούμενη (μόλις 
τῆς Β΄ Γυμνασίου), ὥστε νὰ μπορέσω νὰ περιγρά-
ψω καλύτερα ὅλα αὐτὰ ποὺ ἄλλαξαν ἐντελῶς τὶς 
συνήθειες, ἀλλὰ καὶ τὴ συμπεριφορὰ τῶν μελῶν 
τῆς οἰκογενείας μου.

Καὶ ἀρχίζω:  Ἡ νύφη μου, μαζὶ μὲ τὰ παιδιά της, 
ἐνῷ πρῶτα δὲν σηκωνόταν ἀπὸ τὸ κρεβάτι σχεδὸν 
μὲ τίποτα, ἄρχισαν νὰ πηγαίνουν κάθε Κυριακὴ 
στὴν ἐκκλησία, καὶ μάλιστα νὰ κοινωνοῦν ὅλοι 
μαζί!  Ἄλλο γεγονός:  Ὁ γιός μου, ἐπαγγελματίας 
ταξιτζῆς, πρὶν χτυπήσουν οἱ καμπάνες, πηγαίνει 
στὴν ἐκκλησία, γιατὶ τοῦ ἀρέσουν ἰδιαίτερα τὰ τρο-
πάρια τοῦ  Ὄρθρου! Αὐτὸς ποὺ ξύπναγε, λόγῳ 
βάρδιας, ἀργὰ τὸ μεσημέρι! Βλέποντας τὴν ἀλλαγὴ 
αὐτή, ὁ ἄλλος γιός μου καὶ ἡ νύφη μου ρώτησαν 
τί συμβαίνει.

Τοὺς ἐξήγησα σὲ ἕνα Σαββατοκύριακο μὲ λε-
πτομέρειες καὶ ἄλλα βοηθητικὰ πράγματα (ποὺ θὰ 
ἐξηγήσω στὸ τέλος), καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε (ἐγὼ δὲν 
μπορῶ νὰ τὸ ἐξηγήσω). Τὴν ἑπόμενη Κυριακή, 
ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας μου (μένουμε στὴν 
ἴδια διπλοκατοικία) πήγαμε ἐν σώματι, ποὺ λένε, 
στὴν ἐκκλησία!

Θὰ μείνω λίγο στὴ συμπεριφορὰ ὅλων τῶν 
μελῶν τῆς οἰκογενείας μου. Σταμάτησαν, μαχαίρι, 
ὅλες οἱ παρεξηγήσεις, οἱ τσακωμοί, οἱ ἐγωισμοί, 
ποὺ ἦταν καθημερινὸ φαινόμενο, λὲς καὶ μᾶς ἄγγι-
ξε ἕνα μαγικὸ ραβδί, ὅπως στὰ παραμύθια, καὶ μᾶς 
ἡμέρεψε, μᾶς γαλήνεψε, καὶ βλέπουμε πλέον ὅλοι 
οἱ συγγενεῖς νὰ συμπεριφέρονται ὁ ἕνας πρὸς τὸν 
ἅλλο κόσμια, εἰρηνικά, ἀνυπόκριτα, καὶ θαυμά-
ζουμε τὸ γεγονός.

Ἀρκετὲς φορὲς εἶχα ἀκούσει τὴ φράση, «τίποτα 
δὲν εἶναι τυχαῖο στὴ ζωή μας», ἀλλὰ δὲν τῆς εἶχα 
δώσει τὴν πρέπουσα σημασία – ἄλλωστε, πῆγα 
μέχρι Β΄ Γυμνασίου.  Ἔπειτα ὅμως ἀπὸ τὴ μετάλ-
λαξη, νὰ τὴν πῶ ἔτσι, τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας 
μου, ἄρχισα νὰ τὸ συνειδητοποιῶ καὶ νὰ βρίσκω 
τὴν αἰτία της. Καὶ ἐξηγῶ:

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2017, καὶ οἱ τρεῖς συγγενικὲς 
οἰκογένειές μας πήγαμε γιὰ διακοπές, ὀλιγοήμερες, 

σὲ κάποιο παραθαλάσσιο μέρος. Γιὰ οἰκονομία, δὲν 
νοικιάσαμε ξαπλῶστρες καὶ ὀμπρέλες, ἀλλὰ πήγα-
με στὴν πλούσια σκιὰ ποὺ ἔκαναν τὰ ἁρμυρίκια.

Ἐπειδὴ ἤμασταν πολλὰ ἄτομα, δὲν μᾶς ἔφτανε 
ἡ σκιά, καὶ ἀμέσως προσφέρθηκε ἕνα ἡλικιωμένο 
ζευγάρι νὰ μᾶς παραχωρήσει τὴ δική του, πηγαί-
νοντας σὲ μιὰ μικρότερη σκιά. Εὐχαριστήσαμε καὶ 
ἁπλωθήκαμε, κάνοντας καὶ τὴ σχετικὴ φασαρία μὲ 
παιχνίδια, μπάλες κτλ. Ξαφνικὰ ἡ μπάλα τοῦ βό-
λεϋ ξέφυγε καὶ χτύπησε τὴν κυρία δίπλα μας, ποὺ 
διάβαζε, καὶ τῆς ἔριξε τὰ γιαλιά της. Πρὸς στιγμὴν 
παγώσαμε ὅλοι.  Ἀμέσως σηκώθηκα ἐγώ, ἡ γιαγιά, 
καὶ ζήτησα συγγνώμη, καὶ ἡ κυρία, ἐντελῶς ἁπλᾶ, 
καλοσυνάτα καὶ μὲ χαμόγελο μοῦ εἶπε: «Δὲν πει-
ράζει, συμβαίνουν αὐτά, μὴν μαλώσεις τὸν ἐγγονό 
σου».

Εὔκολα πιάσαμε τὴν κουβέντα, τὴ ρώτησα τί 
διάβαζε, διότι εἶδα ὅτι δὲν διάβαζε αὐτὰ τὰ σαχλὰ 
περιοδικὰ τοῦ καλοκαιριοῦ. Πράγματι, ἦταν τὸ δικό 
σας περιοδικό, μὲ θέμα τὸν ἐκκλησιασμό.

Τὴν ἑπομένη βρῆκα τὸ θάρρος καὶ τὴ ρώτησα 
γιὰ τὸ θέμα αὐτό, καὶ μοῦ ἐξήγησε μὲ λεπτομέρειες 
τὴν ἀνάγκη τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, καὶ πρὸ παντὸς 
ΠΩΣ νὰ παρακολουθοῦμε τὴ Θεία Λειτουργία καὶ 
νὰ συμμετέχουμε σὲ αὐτήν.

Παρακάλεσα τὴν κυρία αὐτὴ νὰ ἐπαναλάβει ὅλα 
ὅσα μοῦ εἶχε πεῖ καὶ στὶς νύφες μου. Πράγματι, τὴν 
ἄλλη μέρα καθίσαμε στὴ σκιὰ ὅλες μαζί, καὶ ἄρχισε 
νὰ μᾶς ἐξηγεῖ μὲ παραδείγματα, σχετικὰ κείμενα 
τῆς  Ἁγίας Γραφῆς καὶ πολλὰ ἄλλα, ποὺ πρώτη 
φορὰ τὰ ἀκούγαμε καὶ ντρεπόμασταν, ποὺ εἴχαμε 
πλήρη ἄγνοια.  Ἡ χαμογελαστὴ κυρία τὸ κατάλαβε 
καὶ μᾶς δικαιολόγησε, ἀλλά, μᾶς εἶπε, τώρα ποὺ τὰ 
μάθατε, πρέπει νὰ προσπαθήσετε νὰ τὰ τηρήσετε 
καὶ νὰ τὰ κάνετε γνωστὰ καὶ στὰ ὑπόλοιπα μέλη 
τῶν οἰκογενειῶν σας.

Ἐπειδὴ βλέπαμε τὴ διάθεση καὶ τὴν καλοσύ-
νη της, εἴχαμε τὴν εὐκαιρία γιὰ δεκαπέντε ἡμέρες, 
δίπλα στὴ θάλασσα, στὴ σκιὰ ἀπὸ τὰ ἁρμυρίκια, 
γιὰ μία τοὐλάχιστον ὥρα τὴν ἡμέρα, νὰ ποῦμε 
ὅλες τὶς ἀπορίες μας (καὶ τὶς κουταμάρες μας), καὶ 
ἡ κυρία, ὑπομονετικὰ καὶ ἀργά, μᾶς ἐνημέρωνε 
μὲ κάθε λεπτομέρεια γιὰ περιστατικὰ καὶ μᾶς ἔλυ-
νε κάθε ἀπορία σὲ ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα. 
Γιὰ παράδειγμα, μᾶς τόνισε ὅτι ὁ γάμος εἶναι μέγα 

Τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖο 
στὴ ζωή μας
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μυστήριο, καὶ ὄχι κοσμικὸ γεγονός, μᾶς μίλησε γιὰ 
τὴ σημασία καὶ τὸν συμβολισμὸ τῆς βάπτισης, τοῦ 
χρίσματος κτλ.  Ἔμεινε ὅμως ἰδιαίτερα στὸ θέμα τοῦ 
ἐκκλησιασμοῦ, ποὺ εἶναι πολὺ βασικὸ γιὰ τοὺς 
Χριστιανούς. 

Φεύγοντας τὴν εὐχαριστήσαμε, γιὰ τὴν ὑπο-
μονή της κυρίως, καὶ μᾶς ἔδωσε δύο τεύχη ἀπὸ 
τὸ περιοδικό σας καὶ δύο ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Ζωή, 
καθὼς καὶ ἕνα (τὸ δικό της) βιβλιαράκι, γιὰ νὰ πα-
ρακολουθοῦμε τὶς εὐχὲς καὶ τὰ ὑπόλοιπα τῆς Θείας 
Λειτουργίας, μαζὶ μὲ τὴ μετάφρασή τους.

Πέρασε τὸ καλοκαίρι, καὶ τὸν Σεπτέμβριο δια-
βάσαμε μὲ προσοχὴ τὰ τεύχη αὐτὰ καὶ ἀγοράσαμε 
πέντε βιβλιαράκια γιὰ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς οἰκο-
γένειάς μας, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ παρακολου-
θοῦμε (στὴν κυριολεξία) ὅλα τὰ συμβαίνοντα στὴ 
Θεία Λειτουργία, χωρὶς νὰ σηκώνουμε τὸ κεφάλι 
μας, χωρὶς νὰ χαζεύουμε καὶ νὰ παρατηροῦμε, 
κριτικάροντας τοὺς ἄλλους καὶ σχολιάζοντας, ὅπως 
πρῶτα, χωρὶς νὰ βαριόμαστε καὶ νὰ χασμουριόμα-
στε! Καὶ στὸ τέλος νὰ φεύγουμε ἀπὸ τὸν ναὸ μὲ μιὰ 
πρωτόγνωρη ἠρεμία, μιὰ ἀνείπωτη εὐχαρίστηση 
καὶ διάθεση.

Καταφέραμε ὅλοι μας νὰ ἐξομολογηθοῦμε καὶ 

νὰ κοινωνήσουμε, τελείως διαφορετικὰ ἀπὸ παλιά, 
ποὺ πηγαίναμε τρεῖς-τέσσερις φορὲς τὸν χρόνο.  Ἡ 
κοσμογονικὴ αὐτὴ ἀλλαγὴ μᾶς ἔφερε πιὸ κοντὰ 
καὶ βελτίωσε πολὺ τὶς μεταξύ μας σχέσεις, ὅλης 
τῆς μεγάλης οἰκογένειάς μας.

Κάθισα λοιπὸν καὶ σκέφτηκα ὅτι ἦταν τὸ χέρι 
τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς ὁδήγησε στὸ παραθαλάσσιο 
αὐτὸ μέρος, ὥστε νὰ γνωρίσουμε τὴ σεβαστὴ αὐτὴ 
κυρία, ποὺ μᾶς ἄνοιξε κυριολεκτικὰ τὰ μάτια τῆς 
ψυχῆς μας καὶ μᾶς ἔδειξε τὸ πραγματικὸ νόημα 
τῆς ζωῆς.

Περιμένουμε λοιπὸν μὲ ἀνυπομονησία νὰ τὴν 
ἀνταμώσουμε κι ἐφέτος στὶς διακοπές μας, στὸ ἴδιο 
μέρος, γιὰ νὰ γεμίσει τὶς μπαταρίες μας, σὲ τόσα 
θέματα ζωῆς ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζουμε 
γιὰ τὴ βελτίωση τῆς πνευματικῆς μας κυρίως ζωῆς.

Σᾶς ρωτάω, λοιπόν, ἐγώ, τῆς Β΄ Γυμνασίου, δὲν 
ἔχω δίκιο ποὺ λέω καὶ ξαναλέω ὅτι ὄντως τίποτε 
δὲν εἶναι τυχαῖο στὴ ζωή μας;

Σᾶς εὔχομαι καλὸ καλοκαίρι. Καὶ ὅσο μπορεῖτε, 
ἀξιοποιῆστέ το.
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Στὰ χρόνια τοῦ  Ὁμήρου, τῶν ἡρώων καὶ τῶν 
πολεμιστῶν, ἀρετὴ ἦταν ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ 
ὑπεροχή. Στὰ ἑπόμενα χρόνια ὅμως ἡ ἀρετὴ 

ἀπέκτησε μιὰ πιὸ σύνθετη σημασία. Καθὼς οἱ 
ἄνθρωποι εἶχαν νέα θέματα νὰ ἀντιμετωπίσουν, 
ἡ σκέψη ἐξελίχθηκε, οἱ ἐπιστῆμες ἄνθισαν, οἱ σχέ-
σεις μεταξύ τους ἔγιναν πολύπλοκες. Τώρα πιά, 
ἐνάρετος θεωρεῖται ἐκεῖνος ποὺ βρίσκει τὸ μέτρο 
σὲ κάθε συναίσθημα καὶ κάθε ἐνέργεια.  Ἡ μέση 
ὁδός, ἔλεγε ὁ  Ἀριστοτέλης, εἶναι πάντα ἡ καλύτε-
ρη, καὶ δὲν πρέπει νὰ λοξοδρομοῦμε ἀπὸ αὐτήν, ἂν 
θέλουμε νὰ εἴμαστε εὐτυχισμένοι.  Ὅλες οἱ ἀρετὲς 
εἶναι ἀπαραίτητες, καὶ ἡ εὐτυχία μας ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὸν βαθμὸ στὸν ὁποῖο ἔχουμε προοδεύσει σὲ κα-
θεμία ἀπὸ αὐτές.

Ὁ  Ἀριστοτέλης περιέγραψε τὶς ἀρετές, ὅπως 
αὐτὲς ἀνταποκρίνονται στὰ τρία μέρη τῆς ψυχῆς. 
Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Πλάτωνα, τοῦ 
ὁποίου μαθητὴς ὑπῆρξε ὁ  Ἀριστοτέλης, ἡ ψυχὴ 
ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μέρη. 

Τὸ κατώτερο μέρος τῆς ψυχῆς εἶναι τὸ ἐπιθυμη-
τικό, ἐκεῖνο ποὺ ρυθμίζει τὶς ταπεινότερες λειτουρ-
γίες, δηλαδὴ τὶς σωματικές. Στὸ κατώτερο μέρος 
τῆς ψυχῆς ἀντιστοιχοῦν δύο ἀρετές.

Ἡ μία εἶναι ἡ σωφροσύνη, δηλαδὴ ἡ ἰσορρο-
πημένη κατάσταση τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου, 
ἡ ὁποία ἐκφράζεται μὲ τὴν εὐπρέπεια.  Ὁ σώφρων 

ἄνθρωπος δὲν δελεάζεται ἀπὸ ἀσήμαντες καὶ ἀνω-
φελεῖς σωματικὲς ἡδονές. Δὲν ἀποφεύγει κάθε 
ἡδονή. ἁπλῶς, δὲν ἀναλώνεται σὲ ὑπερβολὲς ποὺ 
δὲν ὠφελοῦν, καὶ ἀπολαμβάνει άξιοπρεπῶς τὸ 
φαγητό, τὸ ποτὸ ἢ τὴ διασκέδαση, διατηρώντας 
τὴ ζωή του σὲ τάξη.

Ἄλλη ἀρετὴ ποὺ ἀφορᾷ τὶς ἐπιθυμίες εἶναι ἡ 
ἐγκράτεια. Πρόκειται γιὰ τὸ φίλτρο μέσα στὸ ὁποῖο 
ἐπιτρέπουμε στὴ λογικὴ νὰ ἐξετάζει κάθε σωματικὴ 
ἐπιθυμία.  Ὁ ἐγκρατὴς ἐλέγχει τὶς ἐπιθυμίες του 

καὶ δὲν καταρρέει, 
ὅταν ἡ φτώχεια ἢ 
κάποια ἄλλη δυ-
σκολία τὸν ἐμπο-
δίζουν νὰ τὶς ἱκα-
νοποιήσει.

Τὸ μεσαῖο μέ-
ρος τῆς ψυχῆς 
εἶναι τὸ θυμοει-
δές, ποὺ ρυθμίζει 
τὰ συναισθήματα.  
Ἀρετὴ τοῦ συναι-
σθήματος εἶναι ἡ 
πραότητα, ἡ ὁποία 
μᾶς ἐπιτρέπει νὰ 
ὑπομένουμε μὲ 
ψυχραιμία τὶς δυ-
σκολίες καὶ νὰ 
μὴν παραδινόμα-
στε στὶς παρορμή-
σεις τῆς ὀργῆς.  Ὁ 

Θὰ εἶσαι εὐτυχισμένος, ἄν...

K

K
Ἂν χρειάζονται τόσα πολλά, γιὰ 
νὰ γίνουμε εὐτυχισμένοι, μήπως 
ἡ εὐτυχία εἶναι ἀκατόρθωτη;  Ὁ  

Ἀριστοτέλης πάντως εἶναι βέβαιος 
πὼς εἶναι στὸ χέρι μας.  Ἡ εὐτυχία 
δὲν εἶναι μιὰ κατάσταση ποὺ ὀφεί-
λεται στὴν τύχη, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλε-

σμα τῶν δικῶν μας ἱκανοτήτων.
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πρᾶος ἄνθρωπος ἐλέγχει τὴν ἔμφυτη τάση πρὸς τὴ 
φιλονικία καὶ ἐκφράζεται ἥπια.  Ἡ ὀργὴ μᾶς κάνει 
ἀνόητους καὶ εὐμετάβλητους.

Ἀρετὴ τοῦ συναισθήματος εἶναι καὶ ἡ ἀνδρεία, 
ἡ ὁποία εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ κάθε 
φόβο. Μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ ἀντιμετωπίζουμε 
γενναῖα τὶς δυσκολίες καὶ νὰ εἴμαστε τολμηροὶ σὲ 
καταστάσεις κινδύνου.  Ὁ  Ἀριστοτέλης ἔγραφε 
χαρακτηριστικά: «Κατὰ τὴ γνώμη μου, ἀνδρειότερος 
εἶναι ἐκεῖνος ποὺ νικᾷ τὶς ἐπιθυμίες του ἀπὸ ἐκεῖνον 
ποὺ νικᾷ τοὺς ἐχθρούς του. Γιατὶ εἶναι πάρα πολὺ 
δύσκολο νὰ νικήσει κανεὶς τὸν ἑαυτό του». Μὲ τὴν 
ἀνδρεία, ὁ ἄνθρωπος δὲν καταβάλλεται ἀκόμα 
καὶ στὶς δυσκολώτερες στιγμὲς τῆς ζωῆς του.  Ἔχει 
αὐτοπεποίθηση καὶ θάρρος.  Ἔχει ἦθος καὶ συνέ-
πεια. Βελτιώνει τὶς κοινωνικὲς σχέσεις.  Ἡ ἀνδρεία 
εἶναι φύλακας τῆς ἀξιοπρέπειάς μας.

Τὸ ἀνώτερο μέρος τῆς ψυχῆς εἶναι τὸ λογιστικό, 
ποὺ ἀφορᾷ τὴ νόηση, τὸ λογικό μας.  Ἡ ἀρετὴ τῆς 
νόησης εἶναι ἡ φρόνηση, ὁ συνετὸς λογισμός, ἡ ψύ-
χραιμη ἐξέταση ὅλων τῶν δεδομένων.  Ἡ φρόνηση 
μᾶς ἐπιτρέπει νὰ παίρνουμε σωστὲς ἀποφάσεις, νὰ 
ἀναγνωρίζουμε καὶ νὰ ἀξιοποιοῦμε τὶς εὐκαιρίες 
ποὺ μᾶς παρουσιάζονται, ἀλλὰ καὶ νὰ διαχειριζό-
μαστε μὲ σύνεση τὰ ἀγαθά μας.

Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀρετές, ποὺ ἐξασφαλίζουν τὴν 

ἐσωτερική μας τάξη καὶ γαλήνη καὶ μᾶς κάνουν 
εὐτυχισμένους, δὲν μποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν, ἂν 
δὲν θεμελιωθοῦν ἐπάνω στὶς τρεῖς μεγάλες ἀρε-
τές, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες καὶ γιὰ τὰ τρία μέρη τῆς 
ψυχῆς μας.

Ἡ πρώτη μεγάλη ἀρετὴ εἶναι ἡ δικαιοσύνη. 
Δίκαιος ἄνθρωπος, κατὰ τὸν  Ἀριστοτέλη, εἶναι 
ἐκεῖνος ποὺ ἀποδίδει στὸν καθένα (ἀκόμα καὶ στὸν 
ἑαυτό του) αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ ἀξίζει. Οὔτε πα-
ραπάνω, οὔτε λιγώτερο. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ τηρεῖ 
τὶς συμφωνίες του, σέβεται τοὺς γραπτοὺς καὶ 
ἄγραφους νόμους τῆς κοινωνίας μέσα στὴν ὁποία 

ζεῖ καὶ προοδεύει. Εἶναι εὐσεβής, φιλαλήθης, δὲν 
καταδέχεται νὰ ἐξαπατᾷ τὸν συνάνθρωπό του καὶ 
παραμένει ἀφοσιωμένος στὶς ἀρχές του.

Ἡ δεύτερη μεγάλη ἀρετὴ εἶναι ἡ ἐλευθεριότητα, 
ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ γενναιοδωρία.  Ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ ἔχει αὐτὴ τὴν ἀρετὴ ξοδεύει τὰ ἀγαθά του 
σὲ ἔργα ἀξιέπαινα. Προσφέρει ἐκεῖ ποὺ πρέπει καὶ 
δὲν παίρνει ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει. Δὲν συσ-
σωρεύει ἄδικα κέρδη, γιατὶ δὲν ἀνέχεται νὰ εἶναι 
δοῦλος τοῦ χρήματος. Φροντίζει τὴν ἐμφάνισή 
του, ἔχει τὸ σῶμά του καὶ τὸ σπιτικό του καθαρὸ 
καὶ τακτοποιημένο, εἶναι εὐγενὴς στοὺς τρόπους 
καὶ ἀγαπᾷ τὸ ὡραῖο.

Τρίτη θεμελιώδης ἀρετὴ εἶναι ἡ μεγαλοψυχία. 
Μεγαλόψυχοι γινόμαστε, ὅταν παραμένουμε νηφά-
λιοι σὲ κάθε περίσταση. Δὲν ἀφήνουμε τὴν ξαφνικὴ 
ἐπιτυχία νὰ μᾶς ἐνθουσιάσει οὔτε λιώνουμε ἀπὸ 
θλίψη, ὅταν ἀποτύχουμε. Δὲν γκρινιάζουμε καὶ δὲν 
γινόμαστε μίζεροι, ὅ,τι κι ἂν συμβεῖ.

Ἂν χρειάζονται τόσα πολλά, γιὰ νὰ γίνουμε 
εὐτυχισμένοι, μήπως ἡ εὐτυχία εἶναι ἀκατόρθω-
τη;  Ὁ  Ἀριστοτέλης πάντως εἶναι βέβαιος πὼς εἶναι 
στὸ χέρι μας.  Ἡ εὐτυχία δὲν εἶναι μιὰ κατάσταση 
ποὺ ὀφείλεται στὴν τύχη, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν 
δικῶν μας ἱκανοτήτων.

Πῶς ὅμως κατακτῶνται οἱ ἀρετές;

Ἡ καθεμία ἀπὸ τὶς ἀρετὲς ποὺ περιγράφει ὁ  
Ἀριστοτέλης κατακτᾶται μὲ καθημερινὴ προσπά-
θεια, ἡ ὁποία γίνεται συνήθεια.  Ὅπως ἀκριβῶς 
ἐκπαιδευθήκαμε ἀπὸ τὴ βρεφικὴ ἡλικία καὶ μά-
θαμε νὰ μιλᾶμε, νὰ περπατᾶμε, νὰ γράφουμε, νὰ 
φροντίζουμε τὸν ἑαυτό μας, ἔτσι, υἱοθετώντας τὶς 
καλὲς συνήθειες ποὺ ὑποδεικνύουν οἱ ἀρετές, 
ἐκπαιδεύεται ὁ χαρακτήρας μας.

Ἐκπαιδευτὲς τοῦ ἑαυτοῦ μας εἴμαστε ἐμεῖς...

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

K

K
Ἡ καθεμία ἀπὸ τὶς ἀρετὲς ποὺ περιγράφει ὁ  Ἀριστοτέλης κατακτᾶται 

μὲ καθημερινὴ προσπάθεια, ἡ ὁποία γίνεται συνήθεια.  Ὅπως ἀκριβῶς 
ἐκπαιδευθήκαμε ἀπὸ τὴ βρεφικὴ ἡλικία καὶ μάθαμε νὰ μιλᾶμε,  

νὰ περπατᾶμε, νὰ γράφουμε, νὰ φροντίζουμε τὸν ἑαυτό μας, ἔτσι, υἱοθε-
τώντας τὶς καλὲς συνήθειες ποὺ ὑποδεικνύουν οἱ ἀρετές, ἐκπαιδεύεται ὁ 

χαρακτήρας μας. Ἐκπαιδευτὲς τοῦ ἑαυτοῦ μας εἴμαστε ἐμεῖς...
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  Ἄσωτος 
 Πάει τοῦ δρόμου ὁ σίκλος,
 φεγγαριοῦ ἕνας κύκλος
 μένει πιά, φτερὰ
 δίνει μου ἡ χαρά.

 Μένει ἕνα ὅσο πιάνει
 φεγγαροστεφάνι,
 βῆμα ἔχω στερνό,
 στὴν αὐλὴ ὡς περνῶ.

 Δόλιε πόθε, πᾶψε,
 στὶς σπηλιές σου θᾶψε
 τὶς πολλὲς βουλές,
 ὅπου ἐντός μου λές.

 Μπρὸς στὴν πόρτα μου εἶμαι,
 κι ὅλο αὐτὸς βαρεῖ με
 μὲ βαρὺ σφυρί, 
 ἄσπλαχνα βαρεῖ.

 Γιατί φέγγει τάχα,
 μὴν γιὰ ἐμὲ μονάχα
 τόσο φῶς πολὺ
 πέφτει στὴν αὐλή;

  Πατέρας 
 Ἔρχεται!  Ὦ, χαρά μου,
 ἔρχεται ἡ καρδιά μου,
 φθάνει, τό ’χω δεῖ,
 ἀκριβὸ παιδί.

 Δῶσ’τε ὅλα τὰ κάστρα
 σκίρτημα, βγεῖτε, ἄστρα,
 φέξε κι ἐσύ, ναί,
 λύχνε ἀποσπερνέ.

 Φέξε, ἀποσπερίτη, 
 ἔρχεται στὸ σπίτι
 τ’ ὄνειρό μου τὸ
 χιλιοποθητό.

 Κι ἐσεῖς, αὖρες, ’λᾶτε,
 μὴ χασομερᾶτε,
 νὰ χαϊδέψ’τε νιό, 
 ἂστρο αὐγερινό.

 Τῆς αὐλῆς κηπάρι,
 πὲς νὰ στείλει χάρη
 ἡ τριανταφυλλιά,
 τὴ μοσχοβολιά.

 Νά τος, ποὺ ζυγώνει,
 τώρα ποὺ νυχτώνει,
 νά τος, εἶναι αὐτός,
 γιὸς ἀγαπητός!

 Τρέξ’τε, τρέξ’τε, δοῦλοι,
 πιὰ τὸ μεροδούλι
 ἄσ’τε, ἔξω γρικῶ
 πρόσωπο γλυκό.

Τὸ  Ἑφτάφωνο Τραγούδι  
τοῦ  Ἀσώτου

Ἡ ὑποδοχή 
(Ὠδὴ πέμπτη)

«Εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ εὐσπλαγχνίσθη
καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ

καὶ κατεφίλησεν αὐτόν»
(Λουκ., ιε΄ 20)
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 Φοίνικες μεγάλους,
 κόψ’τε, κλάδους κι ἄλλους,
 γιὰ νὰ ὑποδεχτῶ
 τέκνο διαλεχτό.

 Ἕνας δοῦλος
 Νά, κλαδιὰ μεγάλα,
 πάρε, ἀφέντη, κι ἄλλα,
 δέξου τὸ παιδί,
 πού ’ρθε μὲ σπουδή.

  Πατέρας 
 Λογικὸ ἀρνί μου,
 ἦρθες στὴν αὐλή μου,
 ἦρθες στὴ γλυκιὰ
 ποίμνη σου ξανά.

 Ψάλματα ψελλίζω
 καὶ βαγιοκλαδίζω
 καὶ τὶς δάφνες σειῶ,
 μ’ αἴσθημα χρυσό.

 Μὲ χλωρὰ φοινίκια,
 λέγω σου ἐπινίκια,
 καθ’ ἕνα κλαδί,
 εἶναι καὶ μιὰ ᾠδή.

  Ἄσωτος 
 Ὦ, αὐλή, σὰν ἄλλη
 μοιάζεις λὲς ἀγκάλη
 τ’ οὐρανοῦ ζεστή,
 ἔχε με ἐραστή.

 Χώρεσε κι ἐμένα,
 πού ’ρχομαι ἀπ’ τὰ ξένα
 κι ἀπ’ τ’ ἀλαργινά,
 πού ’ρθα ἐδῶ ξανά.

 Νὰ σοῦ τραγουδάω,
 μὲ ἀγέρα πρᾶο,
 μὰ καὶ μὲ βοριά,
 σ’ ὅποια σου μεριά.

  Πατέρας 
 Σὲ χωράει νὰ μπαίνεις,
 σὲ χωράει νὰ βγαίνεις,
 τέτοια ἔχει ἀγκαλιά,
 ὅπως καὶ παλιά.

 Τ’ οὐρανοῦ ἐκείνη
 ἡ ἀγκάλη, κλείνει
 κάθε της παιδί,
 πὲς σ’ αὐτὴν ᾠδή.

 Ἄγγελέ μου, θύμου,
 εἶν’ ἐτούτ’ ἡ αὐλή μου
 τόπος ἐλαιῶν,
 εἶν’ ἐδῶ ὁ  Ἐλεών!

  Ἄσωτος 
 Ὦ, γονιὲ τοῦ ἐλέους,
 ἦρθα στοὺς ὡραίους
 κόσμους σου, ἦρθα στοὺς
 κόρφους τοὺς γνωστούς.

 Ὦ, ἑστία μου θεία,
 πατρική μου ἑστία,
 σπίτι μου παλιό,
 πόσο ἀναγαλλιῶ.

 Ἐδῶ φεγγοβόλα
 καὶ πανέμνοστα ὅλα,
 ἀπὸ ἐσὲ μακριά,
 ὅλα εἶναι πικρά.

 Ταραχή, στοχάσου,
 εἶχ’ ἀλαργινά σου,
 τώρα πού ’χω ’ρθεῖ,
 ἔχω ἀναπαυθεῖ.

 Ἐδῶ, σπίτι ὡραῖο,
 νὰ μὲ βρίσκει, λέω,
 κάθε ποὺ θὰ βγεῖ,
 ἡ μιὰ κι ἡ ἄλλη αὐγή.

 Εἶπα νὰ γυρίσω,
 ἦρθα πάλι πίσω,
 ἦρθα πάλι ἐδῶ, 
 ἀπ’ τὴν ἴδια ὁδό.

 Ἀπ’ τὴν πλάνη πέρα,
 ἔρχομαι, ὦ, πατέρα,
 κι, ὦ, γονιὲ χρυσέ,
 ἔρχομαι σ’ ἐσέ.

 Μ’ ἔδειρε δρολάπι,
 μὰ ἡ δική σου ἀγάπη
 μ’ ἔφερεν ἐδῶ,
 εἶχ’ αὐτὴ ὁδηγό!

 Πατρικέ μου πόθε,
 κι ἡ σπλαχνιά σου ἐδῶθε
 μ’ ἔσπρωξε πολύ,
 ἡ σπλαχνιὰ ἡ καλή.

  Πατέρας 
 Καλῶς ἦρθες, φῶς μου,
 φῶς τοῦ ὡραίου μου κόσμου,
 τῶν ματιῶν μου φῶς,
 πόθος ’σὺ κρυφός...

 Δὲ ρωτάω ἂν κάποια
 σ’ ἔδειραν δρολάπια,
 πιά ’σαι στοῦ πατρὸς
 τὴν ἀγκάλη ἐμπρός.

 Τέκνο μου χαμένο, 
 ἀνεμοδαρμένο
 κι ἂν εἶσαι πουλί,
 ἦρθες στὴν αὐλή.

 Στὴ μονομαχία,
 παίρνουν τὰ βραβεῖα
 μόνον οἱ ψυχὲς
 ποὺ νικοῦνε ὀχιές.

 Κρίκους, ἀπ’ τὶς πρῶτες
 ὧρες, οἱ δεσμῶτες
 σοῦ ’ριξαν πολλούς,
 μὰ ἔσπασες μοχλούς.

 Σύντριψες χαλκάδες,
 ποὺ παλικαράδες
 μπρός τους εἶναι ἰσχνοί,
 φλούστρια σὲ παχνί.

 Ἔσφιξες τὰ δόντια
 κι ἔριξες ἀκόντια
 στοὺς νοητοὺς ἐχθρούς,
 ποὺ σαστίζει ὁ νοῦς.

 Σοῦ ἅρπαξαν τὴ χάρη,
 μὰ σὰν παλικάρι
 χίμηξες μὲς στὸν
 κόσμο τῶν λῃστῶν!

 Οἱ ἀρετές σου οἱ στεῖρες
 μάδησαν, τὶς πῆρες
 πάλι ἀπ’ τοὺς λῃστές,
 πάλ’ εἶναι ἀνθιστές.

 Πλάσμα μου, ὦ, πλάσμα,
 θεῖο σοῦ πρέπεται ᾆσμα,
 ᾆσμ’ ἀγγελικό,
 ᾆσμα μυστικό.
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 Τὰ οὐρανοπαλάτια,
 σ’ ὅλα ἠχοῦν τὰ πλάτια
 κι  Ἄγγελοι χρυσοὶ
 πού ’ρθες, λέν’, ἐσύ.
 Ἄλλα τ’  Ἀγγελούδια
 δὲ λένε τραγούδια, 
 ἕναν χαρωπὸ
 τραγουδοῦν σκοπό.

 Ποιὸ ἔχει ἐδῶ κιθάρα,
 ἕν’ αὐλὸ καὶ παρα-
 πέρ’ ἄλλο κρατεῖ
 λύρα μαγική.

 Ἂς χαρεῖ ἡ ψυχή σου,
 τὴν ἐπιστροφή σου
 σήμερα ὑμνοῦν,
 πάει πιά, δὲ θρηνοῦν.

 Ἄγγελος στεφάνι,
 ποὺ κρατεῖ καὶ φθάνει
 ἀπ’ τὸν οὐρανό,
 σοῦ φορεῖ ἀστρινό!

  Ἄσωτος 
 Πρόσμενα τὴ μέρα,
 νὰ σὲ πῶ πατέρα
 πάλι, ὅπως παλιά,
 μὲ γλυκιὰ λαλιά.

 Κεῖθε πῆγα, πέρα,
 μόνο ἐσὲ πατέρα
 ξέρω καὶ γονιό,
 ναί, παντοτινό.

  Πατέρας 
 Προσμονή μου! Μάθε,
 σ’ εἶδ’ ἀπὸ μακριάθε
 νά ’ρχεσαι ἴσια ἐδῶ,
 ἀπ’ τὴν ἅγια ὁδό.

 Νόμισα πὼς εἶδα
 ἡλιοσταλαχτίδα,
 π’ ἀπὸ νέφη ἀχνὰ
 πρόβαλε ξανά.

 Κι ἄλλη λάμψη κι ἄλλη
 στ’ ὥριο σου κεφάλι
 στάθηκε κι αὐτὴ
 φωτοκυκλωτή.

 Τὴ δική σου ἀγάπη,
 λογισμοί μου κάποιοι,
 χρόνου μακρινοῦ, 
 φέρνουν μου στὸ νοῦ.

 Σὲ θωρεῖ τὸ φῶς μου
 μ’ ἴδια ἀγάπη ἐντός μου,
 ὅταν σὰν παιδὶ
 σ’ εἶχε πρωτοδεῖ!

 Πρώτη μου εἶσαι ἄχνα
 καὶ στερνὴ στὰ σπλάχνα,
 χτύπος καρδιακός, 
 πού ’ναι ὁ πιὸ γλυκός.

  Ἄσωτος 
 Στὴν κακὴ τὴ ζήση,
 ἔχω σπαταλήσει
 ὅλο μου τὸ βιός,
 πλοῦτός μου ἀκριβός.

 Τ’ οὐρανοῦ τὰ τόξα,
 ζώνει πλούσια δόξα,
 σὰν ζωνάρι λές,
 μ’ ὀμορφιὲς πολλές.

 Ἄλλο ἐμὲ ζωνάρι
 ζώνει, δίχως χάρη
 κι ἔχει, ἀντὶ πλουμιά,
 ἄσχημη βρωμιά.

 Οἱ κακὲς ἐκεῖνες,
 μαγικὲς σειρῆνες,
 μιὰ ἐκείνη, μιὰ αὐτή,
 μοῦ ’λεγαν στ’ αὐτί.

– Πάρ’το, ἔλεγαν, πάρ’το,
 τό ’παιρνα ἐγὼ γι’ ἄρτο
 κι ἔβγαινε πικρὸ
 δηλητήριο αὐτό.

 Εἶχα, τρισαλί μου,
 ἀρετὲς μαζί μου,
 πρὶν ἀπ’ τὴ φυγή,
 πρὶν πάω σ’ ἄλλη γῆ.

 Σὰν μὲ βρῆκαν δίνες,
 μ’ ἄφησαν ἐκεῖνες,
 μ’ ἄφησαν γυμνό,
 μαδημένο ἀμνό.

 Ἔφυγα ντυμένος,
 τώρα γυμνωμένος
 στὴ σπιτοσκεπὴ
 μπαίνω, τί ντροπή.

 Τὸ κορμί μου δές μου,
 πόσες οἱ πληγές μου,
 πόσες κουβαλῶ
 στὸ φθαρτὸ πηλό.

 Ἀλλὰ τὸ μεγάλο
 τὸ κακὸ εἶναι ἄλλο,
 μόνο μιά, σὰν σκιά,
 ἔννοια μὲ βοσκᾷ.

 Ἀπ’ τὰ κρίματά μου,
 χάσκουν στὴν καρδιά μου
 καὶ κρυφὲς πληγὲς
 καὶ πόνου πηγές.

  Πατέρας 
 Μὲ τὸ πλακολίθι,
 νὰ σκεπάζ’ ἡ λήθη
 κάθε σου πληγή,
 ἂν αἱμορραγεῖ.

 Σὰν σβησμένος λύχνος
 καὶ σὰν ἄθωρο ἴχνος
 νά ’ναι στὴν καρδιὰ
 ὅλα τὰ παλιά.

  Ἄσωτος 
 Κι ἔμεινα μ’ οὔτ’ ἕνα
 κόσμημα στὰ ξένα,
 τοῦ Θεοῦ, καιρό,
 δόξα δὲ φορῶ.

 Δὲ φορῶ ἀρραβῶνα
 κι ἔχω στὸ χιτῶνα
 πού ’δωσές μου ἐσύ,
 λάσπη περισσή.

 Ἁμαρτίας πολίτης,
 μ’ ἔγδυσε ἡ βουλή της,
 στὸν ντουνιὰ σκυφτὸ
 μέτωπο κρατῶ.

 Ἄχ, τοὺς πατρικούς μου
 σκόρπισεν ὁ νοῦς μου
 θησαυρούς, μὰ δὲν 
 ἦρθα στὸ μηδέν.
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 Ἔκαιε ἐντός μου σπίθα
 κι ἔλεα, αὐτοῦ ἂν ἐβύθα
 τοῦ γονιοῦ ἡ ματιά,
 θ’ ἄναβε φωτιά...

  Πατέρας 
 Δὲν εἶναι ὁλάδεια,
 τραύματα, σημάδια
 ἔχει σου ἡ θωριά,
 πάλεψες θεριά.

 Μοιάζουν σὰν στολίδα,
 λὲς μπριλάντια ἴδια,
 ἀστραφτοκοποῦν, 
 πόσα ἔχουν νὰ ποῦν...

  Ἄσωτος 
 Ἔλεος! Κοίταξέ με
 καὶ συχώρεσέ με,
 ἔφταιξα, γι’ αὐτὸ
 ἔλεος σοῦ ζητῶ.

 Πῶς νὰ γείρω γόνα
 μπρός σου, ἔχω χιτῶνα
 πού ’ναι ρυπαρὸς
 καὶ μ’ ἐλέγχει αὐτός.

 Πέφτω ἐδῶ μπροστά σου
 καὶ τὰ γόνατά σου
 σκύβω καὶ φιλῶ,
 νά ’βρω ἦρθα καλό.

 Στῶν ματιῶν τὴν ἄκρη,
 τὸ καυτό μου δάκρυ,
 μ’ ἄλλη, ὅπως κυλᾷ,
 γλῶσσα σοῦ μιλᾷ.

 Κι ἄλλους, μὲς στὸ στέρνο
 πού ’χω, ἱκέτες φέρνω,
 φέρνω στεναγμούς,
 φέρνω ὀδυρμούς.

 Ἀπ’ τὰ θεῖά σου δῶρα,
 μοῦ ’χει μείνει τώρα
 τὸ μαντίλι αὐτό,
 πού ’χω καὶ κρατῶ.

 Δάκρυα ἐδῶ, ἕνα-ἕνα,
 ἔχω μαζεμένα
 κι εἶναι τώρα ὑγρό,
 σὰν τὸν δροσαγρό.

  Πατέρας 
 Ἄσ’το νὰ ὑπνώνει
 τὸ πανὶ στὴ ζώνη,
 μὴν ξυπνᾷς το, νὰ
 βρεῖς δάκρυα ξανά.

 Μ’ ἂν στάξ’ ἡ ματιά σου
 δάκρυα ἀπ’ τὴν καρδιά σου,
 νά ’ναι ἀπὸ χαρά,
 δάκρυα ὄχι πικρά.

  Ἄσωτος 
 Τῶν ματιῶν μου ἡ στάμνα
 στάλαξε στὰ θάμνα,
 στοὺς ξεροὺς ἀγρούς,
 σταλαγμοὺς ὑγρούς.

 Τόσο δάκρυ ἐπήδα,
 πού ’λεγα ρανίδα
 ἄλλη δὲ θὰ βγεῖ
 μέσ’ ἀπ’ τὴν πηγή.

 Δὲ θά’χω κανένα
 δάκρυ, ἔστω ἕνα,
 νὰ τὸ στάξω ἐδῶ
 μπρός σου, γιὰ σπονδό.

 Ὅλ’ ἄκουσέ μού τα
 κι ὅλα δές τα ἐτοῦτα,
 ἔχω καταχνιά,
 δεῖξέ μου σπλαχνιά.

 Τὸν μανδύα σου κάτου
 καὶ τὰ κράσπεδά του
 τὰ μουσκεύω μὲ
 μαῦρα δάκρυα, ὀιμέ.

  Πατέρας 
 Σὲ μετάνοιας κρήνη,
 κρίματα ἔχεις πλύνει,
 βλέπω καὶ μετρῶ
 δάκρυα στὸ λουτρό.

 Σκύβεις ἀπ’ τὰ ρεῖθρα
 σ’ ἅγια κολυμπήθρα,
 νά ’βρεις καθαρὸ
 μέσα της νερό.

 Στάζεις δάκρυ θεῖο,
 θά ’χεις στὸ ταμεῖο
 τ’ οὐρανοῦ χρυσό,
 ἄφθαρτο μισθό.

 Κάθ’ ἕνα σου δάκρυ,
 δὲ θὰ σβεῖ στὴν ἄκρη,
 θὰ φεγγοβολεῖ
 σ’ ἄδυτην αὐγή.

 Τῶν δακρύων σου ἡ ἄχνα,
 πού ’ρθαν ἀπ’ τὰ σπλάχνα,
 σὰν λιβάνι, ὦ,
 πάει πρὸς τὸ Θεό.

 Λέει ὁ Θεὸς καὶ γνέφει,
 σκόρπισαν σὰ νέφη
 καλοκαιρινά,
 ἔργα μελανά.

 Σ’ εἶδεν ὁ Θεός σου
 καὶ σὰν στάλα δρόσου
 χάρ’ ἦρθε σ’ ἐσέ,
 σὲ χαρίτωσε.

 Τοῦ Θεοῦ ἡ χάρη,
 ἄυλο ’ναι λογάρι,
 πρόσβαρο πολύ,
 δίχως κἂν τιμή.

 Θεῖος ἔμπορος ἄλλος,
 τὸ ἀρχαῖο τὸ κάλλος
 πῆρές το ξανά,
 δάκρυν’ ἡ ἀγορά.

 Δακρυοκυματοῦσες
 κι ἐμέ, ὅσο ἀργοῦσες,
 ἦταν μου οἱ ματιὲς
 βρύσες μου αὐτές.

 Τῆς νυχτιᾶς τὸ δίχτυ,
 ἔλεγα, ἐτραβήχτη
 καὶ στ’ ἀγνάντιο ἐδῶ
 ἔβγαινα νὰ δῶ.

 Τὰ πλατιὰ ἀπ’ τὰ μάτια
 καμπομονοπάτια
 μοῦ ’φαγαν καιρό,
 ὧρες νὰ θωρῶ.

 Μαύρη, μολυβένια,
 ἡ δική σου ἔννοια,
 μ’ ἔτρωγε, χωρὶς
 παύση, ὁλημερίς.

 Παρακαταθήκη
 σ’ ἔχει ὁ Θεὸς ἀφήκει
 νὰ σὲ τρέφω ἐγώ,
 νά ’χεις με ὁδηγό.
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 Ἀπ’ τὰ θεῖά Του χέρια
 κι ἀπ’ τὰ οὐράνια αἰθέρια,
 πῆρά σε παιδί,
 ὅμοια Του εἶσαι εἰδή.

 Σὰ φύγω ἀπ’ τὴ ζήση,
 θὲ νὰ σὲ ζητήσει
 ἀπ’ τὰ χέρια Αὐτὸς
 πάλι τοῦ πατρός.

 Σ’ ἔδωσε σ’ ἐμένα
 ὁ Θεός. Γιὰ σένα
 τί λογαριασμό, 
 ἔλεα, θὰ Τοῦ πῶ;

 Κι ἔβλεπα, ὅλη μέρα,
 πρὸς τὸ δρόμο πέρα,
 μὴν περνᾷ κανείς,
 μὴν ἐσὺ φανεῖς.

 Γύριζαν τὸ βράδυ
 παλικάρια ὁμάδι,
 φίλοι περισσοί,
 ἔλειπες ἐσύ.

 Στὸ στρατὶ τριγύρα,
 ξάνοιγα πορφύρα
 κάποιος νὰ φορᾷ,
 μ’ ἔπιανε χαρά.

 Πάει, ἔλεγα, ὁ θρῆνος,
 εἶναι ὁ γιός μου ἐκεῖνος,
 φέρ’τε ἄτι γοργό,
 ’κεῖ νὰ πάω, ἀργῶ.

 ’Κεῖ νὰ πάω τρεχάλα,
 νὰ τὸν δῶ μιὰ στάλα,
 τόσο ἔχω καιρό,
 νὰ γλυκοχαρῶ.

 Ἔβλεπα στὴ στράτα
 ὄνειρα φευγάτα,
 ἀλλὰ στὴν ψυχὴ
 εἶχ’ ἀπαντοχή.

 Τάχα ποὺ κοιμᾶται,
 τάχα μὲ θυμᾶται
 ἢ νὰ μὲ ξεχνᾷ, 
 μαῦρο εἶχα βραχνά.

 Πικραμένος μήπως
 δὲν ἦταν κι ὁ κῆπος; 
 Θρόιζε τὰ χλοερὰ
 φύλλα λυπηρά.

 Ὡς καὶ τὸ σπουργίτι
 σκόρπαγε στὸ σπίτι,
 μέσ’ ἀπ’ τὴ φωλιά,
 πρόσβαρη λαλιά.

 Σήκω, στὴν ἀγκάλη
 νὰ σὲ βάλω πάλι,
 πού ’ταν ἀδειανή,
 τώρα δὲν πονεῖ.

 Σ’ ἔχω μέσαθέ μου
 καὶ φιλῶ σε, γιέ μου,
 σὲ καταφιλῶ,
 μὲ φιλὶ ἁπαλό.

 Κι ἔρχετ’ ἕνα μύρο
 κι ὅλο φέρνει γύρω,
 μύρο μυστικὸ
 καὶ μυριστικό.

 Μιὰ πάει στὴν ἀγκάλη
 τοῦ γονιοῦ, τὴν ἄλλη
 στὸ γιὸ σταματᾷ,
 τὸν ἀρωματᾷ.

  Πατέρας 
 Ροῦχα ἔχεις τριμμένα, 
 τὰ κοιτῶ ἕνα-ἕνα,
 ροῦχα ἔχεις παλιά,
 δίνω τους φιλιά.

 Ἀπὸ τὰ δάκρυά σου,
 μὲς στὰ μάγουλά σου
 ρυάκι ρυακεῖ,
 σκόνη ἀκόμα ἐκεῖ.

 Σίμου, φῶς μου, σίμου,
 σίμου τὸ παιδί μου,
 πάει ἡ αὐλακιά,
 ὄψη ἔχεις γλυκιά.

 Νά, ἕν’ ἀγκάθι, κι ἄλλο,
 στάσου, νὰ τὸ βγάλω
 ἀπ’ τὴν κεφαλή,
 σκάλωσαν πολύ.

 Πιάσθηκαν στὸ δρόμο
 κι ἄλλα ἔχεις στὸν ὦμο
 κι ἄλλα ἔχεις καὶ στὸ
 ροῦχο τὸ σχιστό.

 Ὦ, ἄφησέ μού το,
 νὰ τὸ βρῶ κι ἐτοῦτο,
 στάσου μιὰ στιγμή,
 μὴ σαλεύεις, μή.

 Μ’ ἂν ἀπὸ ἀγκάθι
 ἔχεις κακοπάθει, 
 σὲ χαϊδολογῶ,
 σὲ γιατρεύω ἐγώ.

 Πάνω σου, στὰ ράκη,
 ἕνα μυρμηγκάκι
 ἔφερες μαζί,
 ἄσ’το ἐδῶ νὰ ζεῖ.

 Ἀφοῦ ἐδῶ τὸ πῆρες,
 τοῦ ἀνοῖς τὶς θύρες
 γιὰ ζωὴ καλή,
 μέσα στὴν αὐλή.

 Θά ’χεις το συντρόφι,
 τ’ ἅγιο σου πιστρόφι
 νὰ σοῦ ἐνθυμεῖ,
 κάθε σου στιγμή.

  Ἄσωτος 
 Εἶναι ἡ αὐλή σου,
 τόπος Παραδείσου
 κι εἶναι στὴν αὐλή
 δοῦλοί σου πολλοί.

 Λάμπει αὐτὸ τὸ σπίτι,
 σὰν τὸν μαργαρίτη,
 κι εἶναι τοῦ φωτὸς
 κι ὄχι τῆς νυχτός.

 Ζῆλο εἶχα περίσσο,
 ζῆλο νὰ πατήσω
 τὰ κατώφλια αὐτά,
 τὰ τρισποθητά.

 Σπίτι, ποὺ ἔχασά το,
 εἶναι ὁλογεμᾶτο
 ἀπὸ ἀγγελικὲς
 χάρες καὶ γλυκιές.
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 Ὦ, στὰ κεραμίδια,
 Ἀγγελούδια ἴδια,
 ψάλλουν τὰ ξανθὰ 
 κι ἄδολα στρουθιά.

 Σὰν μαργαριτάρια,
 φέγγουν τὰ λιθάρια,
 ὣς τὰ πιὸ μικρά,
 τῆς αὐλῆς λαμπρά.

 Στὰ ἐπουράνια πλάτια
 καὶ τὰ σκαλοπάτια,
 πού ’χει τὰ πολλά,
 λὲς σὲ πᾶν’ ψηλά.

 Σπίτι, οὐράνιο ἔαρ! 
 Δὲ ρωτῶ τὸ φρέαρ
 ποιὸ ’ν’ ἐτοῦτο, ποιό,
 ἦρθα ἐδῶ νὰ πιῶ.

 Ὁ ποιμένας ἕνας,
 εἶσ’ ἐσὺ ὁ ποιμένας,
 βρίσκουν ’δῶ γωνιὰ
 πρόβατα κι ἀρνιά.

 Ὦ, καλὲ ποιμένα,
 κράτα με κι ἐμένα,
 δοῦλό σου στερνό,
 κι ἂς κακοπερνῶ.

 Δοῦλο βάσταξέ με 
 καὶ λογάριασέ με
 κι ἡ ἀφεντιά σου ἂς μὴ
 γιό σου μ’ ἀριθμεῖ.

 Θά ’ναι ἡ προσταγή σου
 νόμος Παραδείσου,
 θά ’ναι κι ὅ,τι λές,
 τοῦ Θεοῦ ἐντολές.

 Κάλλιο πεταμένος
 καὶ λησμονημένος
 στ’ αὐλογύρι αὐτὸ
 νά ’μαι, ποὺ ζητῶ.

 Παρὰ σὲ παλάτι,
 σὲ χρυσό, σ’ ἀχάτη
 κι ἀγαθὰ πολλά,
 νὰ περνῶ καλά.

 Πλούσια ἡ τράπεζά σου, 
 σπλαχνικὴ ἡ δεξιά σου,
 τρῶν’ καθημερνὰ
 δοῦλοι, πετεινά.

 Πέτα καὶ σ’ ἐμένα
 ψίχουλο κανένα,
 ὅπως στὴν αὐλὴ
 ρίχνεις στὸ σκυλί.

 Νὰ θωρῶ ὅλη μέρα
 σένα τὸν πατέρα,
 τὸν πολὺ καλό,
 καὶ ν’ ἀναγαλλιῶ.

 Μὰ καὶ τὴ λαλιά σου
 ν’ ἀγρικῶ, στοχάσου,
 καὶ νὰ λέω αὐτὴ πὼς
 εἶναι ᾠδῆς σκοπός.

 Καὶ τὰ βλέφαρά μου,
 σὰ ’ρθοῦν τὰ στερνά μου,
 νὰ κλεισθοῦν στὴ γῆ
 μέσ’ ἀπ’ τὴ φραγή.

 Μέσ’ ἀπ’ τὴ φραγή σου,
 τόπος Παραδείσου,
 ἔξωθε ἀπ’ αὐτή,
 κόλαση φριχτή.

  Πατέρας 
 Ἄχ, βασανισμένε,
 σὰν δαυλιά, μὲ καῖνε
 τὰ δεινὰ ποὺ λές,
 ποὺ γι’ αὐτὰ ὅλο κλαῖς.

 Κάβ’ εἶναι καὶ κάβοι,
 κάποιου τὸ καράβι
 πάει κι ἀράζει ἀλλοῦ, 
 σ’ ἄκρη ἄλλου γιαλοῦ.

 Μὰ ἐσὲ στ’ ἀκρογιάλι
 τὸ καλὸ ἦρθε πάλι
 τὸ σκαρί σου τὸ
 θαλασσοδαρτό.

 Διψασμένο ἐλάφι,
 ἦρθες στὸ χωράφι,
 στὴν τρισάγια γῆ
 καὶ στὴ θεία πηγή.

 Μὲ τὸν ξανθομάλλη
 Μάη γύρισες πάλι,
 τώρα ποὺ θροεῖ
 αὔρ’ ἀπ’ τὸ πρωί.

 Τὸ καμίνι σου ὅλο
 πάει, στὴ δροσοβόλο
 εἶσαι πιὰ ἀγκαλιά,
 στὴ Μαγιαπριλιά.

 Τί ὡραῖος ποὺ εἶσαι! 
 Ἕνα φῶς βαρεῖ σε,
 φῶς χρυσὸ Μαγιοῦ,
 φῶς φρονίμου γιοῦ.

 Μὲ τὸ φῶς φορέσου,
 φέγγεις γύρωθέ σου,
 σὰν τὴν ἀστραπή,
 π’ ἀστραφτοκοπεῖ.

 Πλάσματα τοῦ σκότους,
 μένουν στὸ δικό τους
 ἄντρο, τώρα ἐσὺ
 σκέπη ἔχεις χρυσή.

 Ὦ, μειδιᾷ, στὴ σκέπη,
 ποὺ παιδιὰ θὰ βλέπει
 ἡ ματιά μου δυό,
 ὦ, πόσο μειδιῶ!

 Πάει ἡ ζωή σου ἡ στέρφη,
 μὲ γονιὸ κι ἀδέρφι,
 ἄλλη σου ἡ ζωή,
 ἄλλη κι ἡ πνοή.

 Μεῖνε, γιέ μου, μεῖνε,
 ἡ αὐλή μου εἶναι
 τόπος τοῦ Θεοῦ,
 γῆ ἅγιου ναοῦ.

 Θά ’χεις στὴν αὐλή σου
 φῶς τοῦ Παραδείσου
 καὶ δροσιὰ οὐρανοῦ,
 σὲ ψυχὴ καὶ νοῦ.

 Μεῖνε, τέκνο, μεῖνε,
 γλυκοφάγωτ’ εἶναι
 τοῦ σπιτιοῦ ἡ τροφή,
 εἶναι θεία τρυφή.
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  Ἕνας δοῦλος
 Δικαστήριου ὥρα.

 ποιὸς λέει, ὅπως τώρα,
 τέτοια δικαστὴς
 σ’ ἄνθρωπο ἐνοχῆς;

  Ἄλλος δοῦλος
 Γιὸ γονιὸς δικάζει,
 μὰ τὸν ἀγκαλιάζει
 καὶ χωρὶς ν’ ἀργεῖ
 τὸν χαϊδολογεῖ.

  Ἄλλος δοῦλος
 Γιὰ τὰ τόσα πάθη,
 δὲν τὸν ἐσιχάθη,
 γέρνει, τὸν φιλᾷ,
 λόγια λέει καλά.

  Ἄλλος δοῦλος
 Εἶναι εὐεργέτις, 
 δὲ μισεῖ ποτέ της,
 οὔτε καὶ φθονεῖ,
 ἡ ἀγάπ’ ἡ ἁγνή.

  Ἄλλος δοῦλος
 Τοῦ κουνᾷ, σὰν φίλος,
 τὴν οὐρὰ κι ὁ σκύλος,
 γύρω του, ἐκειδά,
 παίζει καὶ γελᾷ.

 Ξέχωρ’ εἶχε κι ἄλλη
 μιὰ χαρά, μεγάλη,
 ζώντας σὲ γιορτή,
 κοίταε τὸ πορτί.

 Καὶ χοροπηδοῦσε,
 κάποιον καρτεροῦσε,
 κάποιον, σὰν παιδί,
 ἤθελε νὰ δεῖ.

  Ἄσωτος 
 Τὸ σκυλί ’ναι φράφτης,
 καὶ σπιτοφυλάχτης,
 μ’ ὄσφρηση κι ὀσμή,
 τὴν αὐλὴ κοσμεῖ.

  Ἄλλος δοῦλος
 Ὅλοι τέτοιο λέμε.
  Ἄσωτος 
 Καλωσόρισέ με,
 πρὶν νὰ ἔρθω ἐδῶ,
 ἔξω στὴν ὁδό.
 

 Ἄλλος δοῦλος
 Καὶ φτερὰ  Ἀγγέλου
 καὶ φτερὰ  Ἀρχαγγέλου
 πὼς φυσᾶνε λὲς
 αὖρες ἁπαλές.

 Γύρω στὸ νιὸ πᾶνε,
 τὸν δροσολογᾶνε,
 ποὺ στὴν πλάνα γῆ
 τόσο εἶχε φρυγεῖ.

  Ἄσωτος 
 Ὅλοι μ’ ἀγαπᾶτε,
 ὅλοι μὲ κοιτᾶτε,
 μὲ μιὰ θεία στοργή,
 ἄμοιαστη στὴ γῆ.

 Σύ, καρδιά, μοῦ τά ’πες,
 ἱερὲς ἀγάπες
 σπίτι πὼς θὰ βρῶ,
 νά ’ρθω, νὰ χαρῶ.

 Πάει ἡ ζωὴ ἡ κακίστρα,
 κύμβαλα καὶ σεῖστρα
 παίζω καὶ χτυπῶ,
 γι’ ὅλους π’ ἀγαπῶ.

  Πατέρας 
 Ξαναῆρθες πάλι
 στὴ δική μου ἀγκάλη,
 τέκνο εἶσαι φωτός,
 γιός μου ἐκλεκτός.

 Τὴν ψυχὴν ὁ Πλάστης,
 χάρη δίνοντάς της,
 ἀπ’ τὰ χαμηλά,
 τὴν τραβᾷ ψηλά.

 Γιέ μου, ἀπὸ τὸν Πλάστη
 ἡ ψυχή σου ἐπλάστη
 γιὰ τὸν οὐρανό,
 γι’ ἄλλον κόσμο ἁγνό.

 Φορεσιὰ ποὺ σοῦ ’χα!
 Δὲ σοῦ πρέπουν ροῦχα
 τρύπια νὰ φορᾷς,
 μὰ στολὴ χαρᾶς.

 Ροῦχο ἔχω σὰν σμάλτο,
 τὸ φθαρτὸ αὐτὸ βγάλ’το,
 σὲ παρακαλῶ,
 βάλε τὸ καλό.

 Ντῦμα παραδεῖσο
 φέρνω νὰ σὲ ντύσω,
 ντῦμ’ ἀγγελικὸ 
 καὶ πριγκηπικό.

 Θὰ σοῦ βάλω ἐτοῦτο,
 τὸν παλιὸ τὸν πλοῦτο
 νὰ σοῦ ἐνθυμεῖ,
 πρὶν σὲ βροῦν λιμοί.

 Πάλι θὰ σοῦ βάλω
 δαχτυλίδι ἄλλο,
 γιὰ νὰ μαρτυρᾷ
 ποιοῦ γιὸς τὸ φορᾷ.

 Καὶ σαντάλια ὡραῖα,
 νά ’χεις τὴν ἀρχαία
 ὀμορφιά, καθὼς
 Ἄγγελος ξανθός.

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

 Σὲ μισεῖ ἐκείνη
 κι ἔχει μαύρη ὀδύνη,
 μά ’χω ἐγὼ χαρά,
 τούτη τὴ φορά.

 Μέρα σήμερ’ ἄλλη,
 μέρα τρισμεγάλη,
 μέρα οὐράνια αὐτή,
 θεία εἶναι γιορτή.

 Γιὰ δική σου χάρη,
 ἔχω τὸ μοσχάρι,
 ξέρεις το αὐτό,
 σφάξει τὸ θεφτό.

 Κόσμο θὰ καλέσω
 καὶ θὰ παραθέσω
 μέγα δεῖπνο, νὰ
 φᾶμε οἱ δυὸ ξανά.

 Στ’ ἅγιο τὸ τραπέζι,
 ἅρπα ἐδῶ θὰ παίζει,
 φόρμιγγα πιὸ ἐκεῖ,
 ὥρια μουσική.

 Νὰ εὐφρανθοῦμε ὅλοι
 κι οἱ ἐπουράνοι θόλοι
 κι αὐτοὶ νὰ χαροῦν,
 ὡς θὰ μᾶς θωροῦν.
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  Ἄσωτος 
 Ὁ βαρὺς ὁ λίθος
 μοῦ ’φυγε ἀπ’ τὸ στῆθος,
 μέσα μου ἐλαφρὰ
 νιώθω πιὰ φτερά.

 Πόσο ἤρεμα ὅλα,
 πόσο φεγγοβόλα,
 τί γαλήνη, τί,
 σήμερα εἶναι αὐτή.

 Δέχθης με, πατέρα,
 τὴ χρυσὴ αὐτὴ μέρα,
 λέω σ’ ἐσὲ ζεστὸ 
 ἕνα εὐχαριστῶ.

 Δόξα στ’ ὄνομά σου,
 τ’ ἅγιο θέλημά σου
 πιὰ θὰ κάνω ἐγώ,
 θὰ σὲ ὑμνολογῶ.

 Θεία χαρά, ἡ χαρά μου,
 κόλλησε ἡ καρδιά μου
 πιὰ στὸν οὐρανό,
 στὸν καλὸ Θεό.

  Ἄγγελος προστάτης
 Χτύπα τὶς φτεροῦγες,
 στὶς οὐράνιες ροῦγες
 πέταξε, ψυχή,
 σάλπιγγ’, ἄκου, ἠχεῖ.

 Ἄγγελοι, χαρεῖτε,
 σκῦψ’τε, γιὰ νὰ δεῖτε
 στὴν ἀγκάλη ὁ υἱὸς
 πού ’ναι τοῦ πατρός.

 Γιὸς θείου Βασιλέα,
 φορεσιὰ ἔχει ὡραία
 καὶ πριγκηπική,
 σὰν χιόνι, λευκή.

 Ἡ στολὴ ποὺ ἐντύθη
 δὲ χειροποιήθη,
 ἀλλὰ εἶναι αὐτὴ
 θεοϋφαντή.

 Ὄχι ροῦχο ὕπνου,
 εἶναι ροῦχο δείπνου,
 δείπνου θεϊκοῦ,
 δείπνου οὐρανοῦ.

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

ἄντρο, τό = καταφύγιο κακόφημο.
ἀχάτης, ὁ = ἡμιπολύτιμη πέτρα, πολὺ σκληρή, μὲ κίτρινο 

χρῶμα.
δρολάπι, τό = βροχὴ καὶ ἀγέρας μαζί, ὑδρολαίλαπας.
εἰδή, ἡ = ὄψη, θωριά.
λογάρι, τό = θησαυρός, χρυσάφι.
πανέμνοστο, τό = πολὺ νόστιμο.
παρακαταθήκη, ἡ = ὅ,τι διατηρεῖται καὶ φυλάγεται ὡς πολύ-

τιμη κληρονομιὰ τῶν προγόνων, ἀπόθεμα.
παχνί, τό = κατασκεύασμα στὸ σταῦλο, πλεγμένο μὲ μα-

κριὲς βέργες λυγαριᾶς ἢ κατασκευασμένο μὲ σανίδες, 

ἔχει πλευρικὲς διαστάσεις ἑνὸς μέτρου περίπου, εἶναι 
ἀνοικτὸ στὸ ἐπάνω μέρος, χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν το-
ποθέτηση τοῦ σανοῦ καὶ τοῦ καρποῦ, ὅπου τρῶνε τὰ 
ζῷα, ταγίστρα.

ρούγα, ἡ = γειτονιά, δρόμος.
σίκλος, ὁ = ἀσκὸς γιὰ ὑγρά, κουβάς.
σκαλώνω = ἀναρριχιέμαι, ἀνεβαίνω, κρεμῶ, φθάνω, ἐμπο-

δίζω.
σκάω = προβάλλω, στενοχωριέμαι ὑπερβολικά.
στέρφη, ἡ = στείρα, ἄγονη.
στρουθί, τό = τὸ σπουργίτι, τζαρτζάνι.
φλούστρι, τό = τὸ καθένα ἀπὸ τὰ φύλλα ποὺ περιτυλί-

γουν τὸν κῶνο τοῦ καλαμποκιοῦ, φλέσουρο, ξεφλούδι, 
μποῦλτσο, φλόκι, φλούσι.

φόρμιγγα, ἡ = ἀρχαῖο μουσικὸ ὄργανο, ὅμοιο σὰν τὴν ἅρπα.
φραγή, ἡ = φράκτης..

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Γλωσσάρι
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Ξεκινώντας νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ἀρχαία 
τραγῳδία, πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ 
ἑλληνικὸς λαὸς ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα καὶ ὣς 

τώρα ἦταν καὶ εἶναι εὐσεβὴς λαός.  Ἡ τραγῳδία 
(θέατρο καὶ ποίηση) ἦταν καὶ παιδεία θρησκευτικὴ 
καὶ σχολεῖο τῶν πολιτῶν, διαμόρφωνε ἐλεύθερους 
πολίτες.

Οἱ ἀρχαῖοι  Ἕλληνες δὲν εἶχαν θρησκευτικὸ ἡγέ-
τη οὔτε ἱερὸ βιβλίο. Τὴ θρησκεία τὴν εἶχαν μέσα 
τους καὶ τὴ μάθαιναν ἀπὸ τὴν τέχνη, ποίηση, θέα-
τρο – τραγῳδίες, ἀρχιτεκτονική – ναοὺς καὶ γλυ-
πτική – ἀγάλματα θεῶν. Γι’ αὐτὸ οἱ  Ἕλληνες εἶχαν 
ἀναπτύξει περισσότερο τὴν ἔννοια τοῦ χώρου.  Ἡ 
πολιτεία καὶ ἡ θρησκεία ἦταν ἕνα.

Ἐμεῖς οἱ Νεοέλληνες, ποὺ εἴμαστε συνέχεια 
τῶν ἀρχαίων  Ἑλλήνων, συνεχίζουμε νὰ εἴμαστε 
ἐκ φύσεως εὐσεβὴς καὶ πιστὸς λαός. Δεχθήκαμε 
τὸν χριστιανισμό, ὅπως τὸν δίδαξε ὁ  Ἀπόστολος 
Παῦλος, τὸν ἕνα 
τριαδικὸ Θεό, καὶ 
τὴν  Ὀρθοδοξία, 
ὅπως τὴ διαμόρ-
φωσαν οἱ μεγά-
λοι Πατέρες τῆς  
Ἐκκλησίας μας καὶ 
οἱ Οἰκουμενικὲς Σύ-
νοδοι. Στὸ ἔργο τῶν 
Πατέρων ἡ  Ὀρθο-
δοξία συναντιέται 
μὲ τὴν ἑλληνικὴ 
παιδεία καὶ ἀξιοποι-
εῖ πολλὰ στοιχεῖα 
ἀπὸ αὐτήν.

Ἡ ἀρχαία ἑλλη-
νικὴ διανόηση στη-
ρίζεται στὴ νοητικὴ 

λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀρετές της εἶναι ἡ 
γνώση καὶ ἡ μάθηση.  Ἡ θρησκεία στηρίζεται στὴν 
πίστη, καὶ ἀρετές της εἶναι ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ 
ἀγάπη, ποὺ ἀναπτύσσουν τὸ συναίσθημα.  Ἑπο-
μένως, οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἔχουμε 
λογική (μυαλό) καὶ συναίσθημα (καρδιά), στοιχεῖα 
ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σωστὴ ἀντιμετώπιση τῶν προ-
βλημάτων τῆς ζωῆς. 

Στὴ Θεία Λειτουργία ἔχουμε τὸ τραγικὸ καὶ τὸ 
δραματικὸ στοιχεῖο, ποὺ κορυφώνεται στὴ Θεία 
Εὐχαριστία. Τὸ σκηνοθετικὸ ἔργο περιέχεται στὸ 
ἴδιο τὸ κείμενο, καὶ τὸ ἴδιο τὸ κείμενο δίνει τὴ σκη-
νοθετικὴ ὁδηγία (Μετὰ φόβου... Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν 
τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν... Πάτερ ἅγιε εὐλόγησον...) καὶ 
περιέχει τὸν φόβον καὶ τὸ ἔλεος, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 
δεχόμαστε στὴ συνέχεια τὴ λύτρωση μὲ τὴ Θεία 
Κοινωνία, ἑνούμενοι μὲ τὸν Θεό. Πρόκειται γιὰ 
στοιχεῖα τῆς ἀρχαίας τραγῳδίας, στὰ ὁποῖα στηρί-

Νεοέλληνες 
καὶ ἀρχαία τραγῳδία
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Τὸ τραγικὸ στοιχεῖο τῆς τραγῳδίας εἶναι ἡ σύγκρουση, ἡ πάλη καὶ ἡ  

συντριβή. Σύγκρουση μὲ τὴ μοῖρα καὶ τὸν θάνατο, τὴν ἀναγκαιότητα τῶν 
πραγμάτων καὶ τῆς ζωῆς.  Ἐπίσης, ἀγώνας κατὰ τοῦ κακοῦ ποὺ ὑπάρχει 

μέσα στὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ κακοῦ ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο.
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χθηκαν οἱ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας Μέγας Βασίλει-
ος καὶ  Ἰωάννης Χρυσόστομος καὶ δημιούργησαν 
αὐτὸ τὸ πνευματικὸ ἔργο ποὺ εἶναι μοναδικὸ καὶ 
ἀνεπανάληπτο: τὴ Θεία Λειτουργία.

Ἡ τραγῳδία εἶναι τὸ ἀριστούργημα καὶ τὸ ὑψη-
λότερο δημιούργημα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύ-
ματος.  Ἔχει ἁρμονία καὶ ἀποδίδει ὑψηλὲς ἔννοιες 
καὶ μορφωτικὲς ἀξίες. Γεννήθηκε ἀπὸ τὴ λατρεία 
τοῦ θεοῦ Διονύσου, ποὺ ἦταν διαδεδομένη στὴν 
ἀρχαία  Ἑλλάδα καὶ συνδεόταν μὲ τὴν καλλιέργεια 
τῆς ἀμπέλου.  Ὁ μῦθος τοῦ Διονύσου ἐκφράζει 
τὰ διαδοχικὰ φαινόμενα τῆς βλαστήσεως καὶ τῆς 
καλλιέργειας τῆς ἀμπέλου.

Οἱ πιστοὶ τοῦ θεοῦ, λατρεύοντας τὸν Διόνυσο, 
χόρευαν γύρω ἀπὸ τὸ ξόανο ἢ τὸν βωμὸ τοῦ θεοῦ 
ἕναν ἄτακτο χορὸ καὶ ἔβγαζαν ἄναρθρες κραυγὲς 
καὶ ἐνθουσιώδεις ἐπιφωνήσεις. Αὐτὲς οἱ ἄναρθρες 
κραυγὲς ἔδωσαν τὴ θέση τους σὲ ἕνα ἄρρυθμο καὶ 
αὐτοσχέδιο ᾆσμα, καὶ ἐκεῖνο πάλι παραχώρησε τὴ 
θέση του σὲ ᾆσμα ποὺ εἶχε σχέση μὲ τὸν θεὸ Διόνυ-
σο καὶ τὰ παθήματά του, συνοδευόταν ἀπὸ αὐλό, 
ὀνομάσθηκε διθύραμβος καὶ περιεῖχε σκηνὲς ἀπὸ 
τὴ ζωὴ τοῦ Διονύσου, μὲ μιμικὸ χορευτικὸ ᾆσμα. 
Οἱ σκηνὲς αὐτὲς εἶχαν ἄλλοτε εὔθυμο χαρακτῆρα 
καὶ ἄλλοτε χαρακτῆρα πονεμένο καὶ τραγικό.  Ἀπὸ 
τὶς πρῶτες βγῆκε τὸ σατυρικὸ δρᾶμα, ἀπὸ τὶς δεύ-
τερες ἡ τραγῳδία.

Οἱ σατυρικοὶ αὐτοὶ χοροὶ ὑπῆρξαν τὰ πρῶτα 
σπέρματα τῆς τραγῳδίας, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε ἐξέλι-
ξη τοῦ διθύραμβου. Οἱ χορευτὲς ἦταν περιβεβλημέ-
νοι μὲ δέρματα τράγων (τραγῳδία < τράγων ᾠδή). 

Παράλληλα μὲ τὴ λατρεία τοῦ θεοῦ Διονύ-
σου, οἱ ἀρχαῖοι  Ἕλληνες λάτρευαν καὶ τοὺς ἥρω-
ες.  Ἄρα, ἡ τραγῳδία προῆλθε ἀπὸ τὴ διονυσιακὴ 
λατρεία καὶ τὴ λατρεία τῶν ἡρώων, γεννήθηκε 
στὴν  Ἀθήνα καὶ ὑπῆρξε ὕμνος καὶ ὑπερασπιστὴς 
τῆς  Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας. Εἶναι συνδυασμὸς 
τῆς  Ἐπικῆς καὶ τῆς Λυρικῆς ποίησης: τὸ διαλογικὸ 
μέρος ἀντιστοιχεῖ στὴν  Ἐπικὴ ποίηση, καὶ τὰ χορικὰ 
στὴ Λυρική.

Ἡ τραγῳδία «δὲν εἶναι ἕνα ἤρεμο κομμάτι ζωῆς, 
ἀλλὰ μιὰ ἔντονη καὶ τραγικὴ περιπέτεια. Εἶναι μιὰ 

ἀντίθεση, μιὰ ἀντιθετικὴ σύγκρουση καὶ πάλη: 
παθῶν, ἰδεῶν, ἀρχῶν, συναισθημάτων, χαρακτήρων, 
ποὺ ἐκδηλώνονται μὲ τὸν ἰσχυρὸ ἀντιθετικὸ λόγο.  
Ὁ διάλογος τῆς τραγῳδίας ἀποτελεῖ τὸ ὡραιότερο 
μέσο γιὰ τὸ ξεδιάλυμα τῶν τραγικῶν χαρακτήρων 
καὶ γιὰ τὴ δραματικὴ δράση».

Τὸ τραγικὸ στοιχεῖο τῆς τραγῳδίας εἶναι ἡ σύ-
γκρουση, ἡ πάλη καὶ ἡ συντριβή. Σύγκρουση μὲ 
τὴ μοῖρα καὶ τὸν θάνατο, τὴν ἀναγκαιότητα τῶν 
πραγμάτων καὶ τῆς ζωῆς.  Ἐπίσης, ἀγώνας κατὰ 
τοῦ κακοῦ ποὺ ὑπάρχει μέσα στὸν ἄνθρωπο καὶ 
τοῦ κακοῦ ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο. Τὸ τραγικὸ 
εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὠθεῖται στὴν καταστροφὴ 
ἀπὸ τὴν  Ἄτη (μοῖρα) ποὺ τυφλώνει τὸν νοῦ του 
καὶ τὸν σπρώχνει σὲ μεγάλη καὶ ὀλέθρια ἁμαρτία.  
Ἐπίσης, ὠθεῖται στὴν καταστροφὴ ἀπὸ τὴν  Ὕβριν (= 
ἀλαζονεία σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἀσέβεια 
σὲ σχέση μὲ τοὺς θεούς) ἢ καὶ ἁμαρτίες γονέων ἢ 
τῶν προγόνων του ( Ὀρέστης, Οἰδίπους).  Ἔτσι, ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι ἕνα παιχνίδι τῆς Μοίρας, τῆς  Ἀνά-
γκης, τῆς  Ἄτης καὶ τῶν θεῶν, καὶ ἀνυποψίαστος 
ὠθεῖται στὴν ἀκούσια ἁμαρτία καὶ τὴν καταστροφή 
του, ἀγωνίζεται μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις του, ἀλλὰ 
τελικὰ συντρίβεται ( Ἀντιγόνη, Οἰδίπους, Αἴας).

Ἡ τραγῳδία παιδαγωγεῖ.  Ἡ ἰδιαίτερη αἰσθητικὴ 
ἡδονὴ ποὺ χαρίζει ὡς ἔργον τέχνης ἀναπτύσσει τὸ 
συναίσθημα. Μὲ τὴν πορεία τοῦ ἔργου, ἡ τραγῳδία 
ἀναπτύσσει τὶς νοητικὲς καὶ πνευματικὲς δυνάμεις, 
τὴν ἠθικὴ πράξη, τὴν ἐσωτερικὴ ἐλευθερία, τὴν 
πίστη στὸν ἄγραφο θεϊκὸ νόμο καὶ κατ’ ἐπέκταση 
στὸν Θεό, τὴν κατανόηση τῆς τυφλῆς μοίρας, τὴν 
τιμωρία τοῦ κακοῦ καὶ τὴν ἠθικὴ ἐξύψωση τοῦ 
καλοῦ. Δημιουργεῖ ὁλοκληρωμένους, ὑπεύθυνους 
καὶ σωστοὺς ἀνθρώπους, ἐλεύθερους ἀπὸ πάθη καὶ 
ἐσωτερικὲς συγκρούσεις, θαρραλέους νὰ ἐκφρά-
σουν τὸν ἠθικὸ νόμο.  Ἀναπτύσσει ἐσωτερικὰ τὸν 
ἄνθρωπο, ὥστε αὐτὸς νὰ ἐξελιχθεῖ ὡς ἀνώτερο ὄν. 
Ταὐτιζόμενος ὁ θεατὴς μὲ τὰ πρόσωπα τοῦ ἔργου, 
ἐξιλεώνεται, ἀναπτύσσεται, ἐξελίσσεται. 

Ἐμεῖς σήμερα εἴμαστε ἕνας τραγικὸς λαός.  Ὑπο-
φέρουμε ἀπὸ λάθη ἄλλων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ δικά 
μας. Αὐτὸ ποὺ μᾶς χρειάζεται τώρα, γιὰ νὰ ξανα-
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Ἐμεῖς σήμερα εἴμαστε ἕνας τραγικὸς λαός.  Ὑποφέρουμε ἀπὸ λάθη 

ἄλλων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ δικά μας. Αὐτὸ ποὺ μᾶς χρειάζεται τώρα, γιὰ νὰ 
ξαναβροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὴν ταὐτότητά μας, δὲν εἶναι τόσο τὰ χρή-
ματα, ὅσο ἡ πνευματικὴ καλλιέργεια ποὺ δίνουν οἱ τραγῳδίες, ποὺ εἶναι 
στὴν ἐποχή μας ἐπίκαιρες καὶ παιδαγωγοῦν.  Ἀκόμη, νὰ γυρίσουμε θε-

τικὰ καὶ ἐποικοδομητικὰ στὶς παραδόσεις μας, ἑλληνικὲς καὶ χριστιανικές.
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βροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὴν ταὐτότητά μας, 
δὲν εἶναι τόσο τὰ χρήματα, ὅσο ἡ πνευματικὴ 
καλλιέργεια ποὺ δίνουν οἱ τραγῳδίες, ποὺ 
εἶναι στὴν ἐποχή μας ἐπίκαιρες καὶ παιδαγω-
γοῦν.  Ἀκόμη, νὰ γυρίσουμε θετικὰ καὶ ἐποι-
κοδομητικὰ στὶς παραδόσεις μας, ἑλληνικὲς 
καὶ χριστιανικές.

Ἡ Θεία Λειτουργία, τώρα, ἀναπτύσσει τὸν 
ἄνθρωπο ψυχοσωματικά. Σὲ αὐτήν, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὸ δραματικό-τραγικὸ στοιχεῖο, ὑπάρχει καὶ 
τὸ μέλος-μουσική, ποὺ μὲ τὴν εὐχαρίστηση 
ποὺ δίνει ἀναπτύσσει τὸ συναίσθημα, καὶ τὰ 
κείμενα, ποὺ διαβάζονται καὶ ἐνισχύουν τὸν 
νοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ γλῶσσα, ποὺ συμβάλλει στὴ 
σωματικὴ ὑγεία μὲ τὰ φωνήεντα καὶ τὴν ἐναλ-
λαγή τους στὸν λόγο.

Μὲ τὴ Θεία Λειτουργία δὲν μᾶς δίνεται ἁπλῶς 
μιὰ πρωτάκουστη λύση τῆς ἀνθρώπινης τραγῳδίας, 
μὲ βάση τὴν ἐπανασύνδεση Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου 
καὶ τὴν προοπτικὴ γιὰ θέωση τοῦ τελευταίου, ἀλλὰ 
καί, γιὰ πρώτη φορά, ὁ λαὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς θεα-
τής. συμμετέχει στὰ δρώμενα. Στὴ Θεία Λειτουργία 
ὁλόκληρο τὸ ἐκκλησίασμα (ἱερέας, διάκονος, λαὸς 
καὶ ψάλτες) ἀποτελεῖ ἕναν ἱερὸ θίασο.

Ἡ πίστη μας νὰ εἶναι δυνατὴ καὶ ἀδιαμφισβήτητη 
σὰν τοῦ Κολοκοτρώνη. Αὐτὸς εἶπε: « Ὁ Θεὸς ἔβαλε 
τὴν ὑπογραφή του γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς  Ἑλλάδος...». 
Αὐτὴ ἡ ὑπογραφὴ ἰσχύει καὶ τώρα. Δὲν θὰ χαθοῦμε.  
Ἔχουμε τὶς δύο πνευματικὲς δυνάμεις, τὶς τραγῳδίες, 
ἐν προκειμένῳ, καὶ τὴ Θεία Λειτουργία, ποὺ εἶναι ἡ 
συνέχειά τους. Αὐτὲς νὰ ἀξιοποιήσουμε.

ΓΑΡ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
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καὶ ψάλτες) ἀποτελεῖ ἕναν ἱερὸ θίασο.

Ὁ διαβάτης
Στὸ κατῶφλι τοῦ σπιτιοῦ μου, τὸν ἀντικρούω: 
– Τράβα στὸ δρόμο σου, διαβάτη...
Δὲν ἔχω τίποτα νὰ σοῦ δώσω.

«Οὔτε καὶ σὺ σὲ μένα» σκέφτομαι συρτώνο-
ντας
τὴν πόρτα μου. καὶ διαπιστώνω:
– Δὲν ἔχεις φύγει, διαβάτη. εἶσαι ἀκόμα ἐδῶ...
Εἶναι γιατὶ σὲ σκέπτομαι...

«Δὲν ἔχω τίποτα νὰ σοῦ δώσω...
Δὲν ἔχεις ἕνα-κάτι γιὰ μένα...».
Πότε ξεχάσαμε πὼς εἴμαστε ἀδέλφια;...
Πότε πῆρε τὴς συναθρωπιᾶς τὴ θέση ὁ φόβος;

Δὲν ἔχεις φύγει, διαβάτη...
Δὲν ἔχω τίποτα νὰ σοῦ δώσω...
καί, κλαίω...

E.M.
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Καλοκαίρι, κι ἡ ζέστη πολλή. Κατόπιν προ-
σκλήσεως μιᾶς ἀγαπητῆς φίλης, βρέθηκα 
στὴ μονοκατοικία της, ποὺ βρίσκεται σ’ ἕνα 

προάστιο καὶ περιβάλλεται ἀπὸ κῆπο. Γιὰ μένα, 
ποὺ ζῶ σὲ πολυκατοικία, καὶ μάλιστα στὸ κέντρο 
τῆς  Ἀθήνας, ἦταν θεῖο δῶρο, γι’ αὐτὸ καὶ τὴν εὐχα-
ρίστησα πάρα πολύ.

Ἔφθασα λοιπὸν ἐκεῖ πρωΐ, γιὰ νὰ γλιτώσω λίγη 
ζέστη, κι ἀμέσως ἐγκαταστάθηκα στὸν κῆπο καὶ 
κάτω ἀπὸ ἕνα ψηλὸ δέντρο, ποὺ βρισκόταν στὸ 
μέσο του, ὅπου 
ἔκανε  πολλὴ 
δροσιά.  Ἡ φίλη 
μου μὲ δέχθηκε 
μὲ χαρὰ καὶ μοῦ 
πρόσφερε παγω-
μένο ἀναψυκτικὸ 
καὶ κολουράκια. 
Κάθισε δίπλα 
μου κι ἀρχίσαμε 
νὰ λέμε τὰ νέα 
μας.  Ὕστερα ἀπὸ 
κάμποση ὥρα, ἡ 
φίλη μου ζήτησε 
συγγνώμη καὶ μ’ 
ἄφησε, νὰ πάει νὰ 
ἑτοιμάσει τὸ μεση-
μεριανὸ φαγητό. 
Τῆς εἶπα νὰ μὴ μ’ 
ἔχει ἔννοια, γιατὶ 
μὲ τὴ δροσιὰ ἤμουνα πολὺ καλά.

Τριγύρω πετοῦσαν σπουργιτάκια, πηγαινοέρ-
χονταν ἐδῶ διστακτικά, γιὰ νὰ τσιμπήσουν ψιχου-
λάκια ποὺ εἶχαν πέσει ἀπὸ τὰ κουλουράκια ποὺ 
μασούλαγα, κι ἔφευγαν πάλι γρήγορα μακριά. Κι 
ἐγὼ μὲ ἀπόλαυση μισόκλεινα τὰ μάτια μου, κι ἴσως 
λαγοκοιμόμουνα κιόλας.

Καὶ τί νομίζετε ὅτι συνέβηκε;  Ἦρθε κοντά μου 
δισταχτικὰ ἕνα σπουργιτάκι καὶ κάθισε στὴν πο-
διά μου κι ἄρχισε νὰ μοῦ μιλάει καὶ νὰ μοῦ λέ-
ει τὸ παράπονό του: «Ξέρετε τί περνᾶμε ἐμεῖς οἱ 
“αὐτόχθονες”, ποὺ ὅλο τὸν χρόνο καὶ μὲ ὅλες τὶς 
καιρικὲς συνθῆκες ζοῦμε πάντα ἐδῶ στὴν πατρίδα;  
Ἔρχονται, σὰν καλυτερέψει ὁ καιρός, τὰ χελιδόνια, 
καὶ δὲν μᾶς δίνουν σημασία. Βλέπετε, αὐτὰ εἶναι 

πιὸ μεγάλα ἀπὸ μᾶς, ὅταν ὑπάρχει τροφή, ὁρμᾶνε 
καὶ τὴν παίρνουν, κι ἐμεῖς δὲν προλαβαίνουμε νὰ 
πάρουμε τίποτα. Κι ἀκόμη, ἀντιμετωπίζουμε καὶ 
πρόβλημα κατοικίας, γιατὶ πιάνουν τὰ πιὸ δροσερὰ 
μέρη, γιὰ νὰ κάνουν τὶς φωλιές τους. Διότι εἶχαν 
παλιές, ποὺ βρίσκονταν σὲ μονοκατοικίες, ἀλλὰ 
τώρα αὐτὲς γκρεμίζονται καὶ ἀντικαθίστανται ἀπὸ 
πολυκατοικίες».

Δὲν κουνήθηκα, γιὰ νὰ μὴν τὸ τρομάξω καὶ φύ-
γει, ἀλλὰ τὸ ρώτησα: «Τόσος χῶρος ὑπάρχει, δὲν 

φτάνει γιὰ ὅλα τὰ 
πουλιά;» – «Ναί, 
μοῦ ἀπάντησε, 
ἀλλὰ τὰ μεγάλα 
πουλιὰ μᾶς προ-
λαβαίνουν, ἐνῷ 
ἐμεῖς, παρότι εἴμα-
στε μικρά, εἴμαστε 
ἀδικημένα, τελι-
κά». Σκέφτηκα 
νὰ τοῦ πῶ ὅτι ἔτσι 
συμβαίνει καὶ μὲ 
τοὺς ἀνθρώπους, 
ἀλλὰ τὸ σπουρ-
γιτάκι συνέχισε: 
«Ξέρεις καὶ κά-
τι ἄλλο ἀκόμη; 
μοῦ εἶπε μὲ πα-
ράπονο.  Ὅταν 
τραγουδᾶμε, τὸ 

δικό μας τραγούδι δὲν ἀκούγεται καθόλου». Γιὰ 
νὰ τὸ παρηγορήσω, τοῦ εἶπα: « Ὅταν τὸ πρωῒ ἢ 
τὸ βράδυ ἀκούω τή “συναυλία” σας, ξεχωρίζω 
τοῦ καθενὸς πουλιοῦ τὸ τραγουδάκι, ποὺ εἶναι 
τόσο ὡραῖο, ἀκόμη χαίρομαι εἰδικὰ τὴ δική σας 
τρίλλια!». Γύρισε τὸ σπουργιτάκι μου καὶ εἶδα στὸ 
βλέμμα του, μέσα ἀπὸ τὰ μισόκλειστα μάτια του, 
μιὰ εὐχαρίστηση.

Κείνη τὴν ὥρα ἦρθε ἡ φίλη μου νὰ μοῦ πεῖ ὅτι 
τὸ τραπέζι ἦταν ἕτοιμο, καὶ τὸ σπουργιτάκι μου 
τρόμαξε καὶ πέταξε μακριά, εὐχαριστημένο, ὅπως 
φαντάζομαι, κι ἔτσι ἡ κουβέντα μας τέλειωσε ἀπό-
τομα...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Τὸ παράπονο ἑνὸς σπουργίτη
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Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ KEIMENOY, 
ΕΡΕΥΝΑ, ΕΙΣΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΘΕΑΝΩ ΖΑΜΠΕΛΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «CaptainBook.gr», 
2017, 24Χ14, 160 σελ.

Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι 
σ’ ὅλο τὸν κόσμο ἀνταποκρί-
θηκαν στὸ μήνυμα τοῦ Χαλὶλ 
Γκιμπρὰν ποὺ περιέχεται στὸ 
ἀριστούργημά του  Ὁ προφήτης, 
γιατὶ βρῆκαν σ’ αὐτὸ τὴν ἔκφρα-
ση τῶν πιὸ βαθιῶν πόθων τῆς 
ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ Γκιμπρὰν ἤξερε νὰ γράφει 
αἰώνιες ἀλήθειες μὲ τρόπο ποὺ 
κάνει τὸν ἀναγνώστη νὰ νιώθει 
ὅτι περιδιαβάζει σ’ ἕνα ἥσυχο 
δάσος ἢ λούζεται σ’ ἕνα δρο-
σερὸ ποταμάκι, μὲ τρόπο ποὺ 
ἠρεμεῖ τὴν ψυχή.  Ἀλλὰ ἤξερε 
νὰ γράφει καὶ μὲ τὸν πυρσὸ καὶ 
νὰ καίει σὰν τὴ φωτιά.

Ὁ κοσμαγάπητος αὐτὸς ποι-
ητὴς γεννήθηκε στὸ Μπεχάρι τοῦ 

Λιβάνου τὸ 1883. Μετὰ τὶς σπου-
δές του στὸ Παρίσι, ἐγκαταστά-
θηκε στὴ Νέα  Ὑόρκη, ὅπου καὶ 
πέθανε τὸ 1931, σὲ ἡλικία μόλις 
48 ἐτῶν.  Ἀπὸ μικρὸς εἶχε ἰδιαίτε-
ρη ἐπίδοση στὴ ζωγραφική, τὴν 
πλαστικὴ καὶ τὸ γράψιμο. Στὸ Πα-
ρίσι σπούδασε στὴ Σχολὴ Καλῶν 
Τεχνῶν, μὲ δάσκαλο τὸν μεγά-
λο γλύπτη Αὔγουστο Ροντέν, ὁ 
ὁποῖος τελικὰ ἐκτίμησε τόσο τὴ 
ζωγραφική του, ὥστε τὸν ἐπέλε-
ξε, γιὰ νὰ τοῦ δημιουργήσει τὴν 
προσωπογραφία του.  Ὁ Κλὼντ 
Μπάρντον, ποὺ τὸν γνώρισε 
προσωπικά, τὸν περιγράφει ἔτσι: 
«μελαχροινός, κορμὶ μικροκαμω-
μένο, ἀλλὰ σταθερὸ καὶ δυνατό, 
πρόσωπο γεμᾶτο εὐαισθησία, 
αὐστηρός, ἀλλὰ χωρὶς τίποτα τὸ 
ἀσκητικό, σεμνός, μετριόφρονας, 
χωρὶς φιλοδοξία».

Ὁ Προφήτης ἀποτελεῖ μιὰ 
ὑπέροχη σύνθεση ἀπὸ ποιητικὲς 
παραβολές, ποὺ ἐξετάζουν ὅλες 
τὶς πτυχὲς τῶν σχέσεων ἀνάμεσα 
στοὺς ἀνθρώπους.   Ὁ ποιητὴς 
ἀναζητᾷ τὴν ὀρθὴ ἐκδήλωση τοῦ 
συναισθήματος, τῆς σκέψης καὶ 
τῆς δράσης στὸν ἄνθρωπο, ποὺ 
θὰ τοῦ ἐπιτρέψει νὰ ζήσει εὐτυ-
χισμένα τὴ γήινη ζωή του, χωρὶς 
ν’ ἀδικεῖ καὶ ν’ ἀδικεῖται, νὰ κα-
ταστρέφει καὶ νὰ καταστρέφεται.  
Ἀναζητᾷ τὴν ἑνότητα ἀνάμεσα σ’ 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς 
καὶ τὴν ἑνότητα ἀνάμεσα στὸν 
ἄνθρωπο, τὴ φύση καί «τὰ πάντα 
τῆς ζωῆς». Πρόκειται γιὰ μιὰ ποι-
ητικὴ Κοσμοθεωρία ἢ φιλοσοφία 
ζωῆς, δοσμένη μὲ λυρισμὸ καὶ 
διακοσμημένη μὲ τὴν ἰδεαλιστικὴ 
ζωγραφικὴ τοῦ ἴδιου.

Ἡ νέα αὐτὴ ἔκδοση μᾶς δί-

νει τὴν εὐκαιρία νὰ χαροῦμε κι 
ἐμεῖς στὸν Προφήτη μιὰ ζωντα-
νή, δημιουργικὴ καὶ καρποφόρα 
πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα, μὲ τὸν 
ἄφραστα λυρικὸ αὐτὸν ποιητή...  
Ὅπως καὶ ἡ Θεανὼ Ζαμπέλα, 
ποὺ τὸν ἀγάπησε τόσο πολὺ 
καὶ μᾶς τὸν ξαναέδωσε μὲ τόση 
εὐαισθησία καὶ λυρισμό.

Ἡ καθημερινή σας ζωὴ εἶναι ὁ 
ναός σας καὶ ἡ θρησκεία σας.  
Ὅταν μπαίνετε σ’ αὐτήν, πάρετε 
μαζί σας ὅλο τὸν ἑαυτό σας.

σελ. 124

Κι ἂν θὰ ξέρατε γιὰ τὸ Θεό, δὲν θὰ 
λύνατε πιὰ γρίφους. Καλύτερα νὰ 
κοιτάξετε γύρω σας, καὶ θὰ δεῖτε 
τὸ Θεὸ νὰ παίζει μὲ τὰ παιδιά σας.

σελ. 125

Ὁ σωστὸς δὲν εἶναι πάντα ἀθῶος 
γιὰ τὶς πράξεις τοῦ κακοῦ, κι ὁ 
ἄνθρωπος μὲ τὰ καθαρὰ χέρια δὲν 
εἶναι χωρὶς εὐθύνη γιὰ τὰ καμώ-
ματα τοῦ ἐγκληματία...
Κι ἐσεῖς, δικαστές, ποὺ θά ’σα-
σταν δίκαιοι, 
Τί κρίση βγάζετε γιὰ κεῖνον πού 
’ναι εἰλικρινὴς στὴ σάρκα κι ὅμως 
κλέφτης στὸ πνεῦμα;
Τί τιμωρία ἐπιβάλλετε σὲ κεῖνον 
ποὺ σκοτώνει τὴ σάρκα κι ὅμως 
εἶναι σκοτωμένη ἡ ἴδια του ἡ ψυχή;

σελ. 79

Ὅταν προσεύχεστε, ὑψώνεστε 
καὶ συναντᾶτε στὸν ἀέρα ἐκεί-
νους ποὺ προσεύχονται τὴν ἴδια 
ἐκείνη ὥρα, καὶ τοὺς ὁποίους δὲν 
μπορεῖτε νὰ συναντήσετε παρὰ 
μόνο στὴν προσευχή.

σελ. 112

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Βιβλ ιοπαρουσιάσε ιςΒιβλ ιοπαρουσιάσε ις
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«ΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ: «ΤΥΧΑΙΑ» 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ «ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ» 
ΣΤΗ ΖΩΗ.  ΥΠΑΡΧΕΙ Η «ΑΙΤΙΑ»,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ «ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ»!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΣΠΑΡΤΗ 2017, 
19,5Χ12, 120 σελ.

Τὸ ταχυδρομεῖο κάνει καὶ 
θαύματα κάποτε.  Ὅπως φέτος. 
Μοῦ ἔφερε στὶς διακοπὲς τῶν 
Χριστουγέννων τοῦ 2017 ἕνα 
δῶρο ἀπὸ τὸν γιατρό μας καὶ 
φίλο  Ἀθανάσιο  Ἀβραμίδη, ποὺ 
ἀποδείχθηκε πολύτιμο:  Ἕνα μι-
κρό, ἁπλὸ βιβλίο, λευκόγκριζο.

Ἡ διακόσμηση τοῦ ἐξωφύλ-
λου εἶναι τόσο διακριτική, σὰν 
ἀνύπαρκτη: Στὴν κάτω δεξιὰ 
γωνία παλαιὰ βιβλία.  Ἀριστερὰ 
μόλις διακρίνονται δύο λευκὰ 
τριαντάφυλλα. Τὸ βάζο κρύβεται 
ἀπὸ μιὰ παλιὰ φωτογραφικὴ μη-
χανή, ἕτοιμη νὰ ἀποτυπώσει ὅ,τι 
βρεθεῖ στὴν ἐμβέλειά της. Αὐτὴ 
πατάει πάνω σὲ ἕνα ἀνοικτὸ τε-
τράδιο μὲ ἕνα μολύβι. Πρόκειται 
γιὰ μιὰ τέλεια ὑποδήλωση τοῦ 
περιεχομένου τοῦ βιβλίου, ποὺ 
εἶναι αὐτοβιογραφικό, κρύβοντας 
ὅμως στὶς σελίδες του καὶ πολλὴ 
γνώση, μεγάλο σεβασμὸ στὶς 

παραδόσεις, πολλὴ μελέτη καὶ 
ὀξεῖα ἀντίληψη τῶν προβλημά-
των γύρω μας. Τὰ παραμερισμέ-
να λουλούδια τοῦ ἐξωφύλλου 
ὑποδηλώνουν ἴσως τὸν παρα-
μερισμένο ρομαντισμὸ καὶ τὴν 
παραμερισμένη καλοπέραση.

Τὸ βιβλίο ἀφιερώνεται στὸν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μο-
νεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστά-
θιο, ὁ ὁποῖος καὶ τὸ προλογίζει.

Ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται 
ἀρχικὰ σὲ κομβικούς «σταθμούς» 
τῆς ζωῆς του, ποὺ τὸν ἔκαναν νὰ 
προβληματισθεῖ πάνω στὸ θέ-
μα τῆς «τύχης»: Ξεκινώντας ἀπὸ 
τὰ γυμνασιακά του χρόνια στὴ 
Θεσσαλονίκη καὶ τὴ Νιγίτα, ἀνα-
θυμᾶται τὴ γνωριμία του μὲ τὸ 
Χριστιανικὸ  Ἔργο στὰ πρῶτα με-
ταπολεμικὰ χρόνια, μὲ τὴν ὁποία 
ἄλλαξε, ἢ μᾶλλον ἄραξε σὲ λιμάνι 
ἡ ζωή του, τὴ συμμετοχή του στὶς 
δραστηριότητες τῆς Χριστιανικῆς 
Φοιτητικῆς  Ἕνωσης, τὴ μετεκπαί-
δευσή του στὴν  Ἀμερική, τὴ διδα-
κτορική του διατριβὴ μὲ θέμα τὴν 
ἀναζωογόνηση ἐκ καρδιακῆς ἀνα-
κοπῆς, τὴ διατριβή του ἐπὶ  Ὑφηγε-
σίᾳ στὸ Πανεπιστήμιο  Ἀθηνῶν τὸ 
1964 μὲ θέμα τὴν ἐπιμήκυνση τῶν 
ὁρίων τοῦ «κλινικοῦ θανάτου» 
κατὰ τὴν καρδιακὴ ἀνακοπή.

Ἀκολουθεῖ μιὰ ἁδρομερὴς 
παρουσίαση τοῦ πολυσχιδοῦς 
συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ συγ-
γραφέως, μὲ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ 
στὸ ἔναυσμα γιὰ τὴ συγγραφὴ 
κάθε βιβλίου. Πρόκειται γιὰ βι-
βλία ποὺ κατὰ τὸ πλεῖστον ἀνα-
φέρονται σὲ μείζονα κοινωνικὰ 
καὶ ἄλλα προβλήματα ποὺ ἀνε-
φάνησαν, ὅταν ὁ ὑλισμὸς μὲ τὴν 
ἐπικράτησή του ἄρχισε νὰ φέρει 
τοὺς καρπούς του.  Ἀκόμη καὶ ἡ 
ἁπλῶς ἐπιγραμματικὴ ἀναφορὰ 
στὰ προβλήματα στὰ ὁποῖα ἀνα-
φέρονται τὰ βιβλία αὐτὰ ἀρκεῖ, γιὰ 
νὰ δείξει τὸν βαθμὸ στὸν ὁποῖο ὁ 
συγγραφέας «ἔπιανε τὸν παλμό» 
τῆς ἐποχῆς του, μὴ διστάζοντας νὰ 
θέτει τὸν δάκτυλο «ἐπὶ τὸν τύπον 
τῶν ἥλων»: Ναρκωτικά (τὸ σχετικὸ 
βιβλίο γνώρισε πολλὲς ἐπανεκδό-
σεις), Κάπνισμα (μὲ τὸν ὑπότιτλο: 

Τὸ ἄλλο νέφος μέσα μας), A.I.D.S. 
( Ἔηντζ), Εὐθανασία,  Ἀνορθόδο-
ξες Θεραπευτικὲς Μέθοδοι τῆς 
«Νέας  Ἐποχῆς»,  Ἐπιθανάτιες 
ἐμπειρίες, Μεταμοσχεύσεις...

Ἀπὸ τὸ βιβλίο του ὑπ’ ἀρ. 15 
(ἀπὸ τὰ 22) ὁ συγγραφέας μᾶς 
ὁδηγεῖ σταθερά, ὑποβοηθώντας 
μας στὴν κατανόηση, στὴ φιλο-
σοφικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἀναμέ-
τρηση μὲ τὸν ὑλισμό, ἀλλὰ καὶ 
στὴ σύγχρονη ἐπιστήμη, ἡ ὁποία, 
μὲ τὰ λόγια τοῦ F. Collins, ποὺ 
παραθέτει (σελ. 84), «δὲν ἀπει-
λεῖται ἀπὸ τὸν Θεό, ἐνθαρρύνε-
ται...  Ὁ Θεὸς μὲ κάθε βεβαιότητα 
δὲν ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. 
Αὐτός, ἄλλωστε, τὴν ἔκανε δυνα-
τή». Βεβαίως, ὁ συγγραφέας δὲν 
παραλείπει νὰ ἀναφερθεῖ καὶ στὰ 
ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως.

Μετὰ ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν ἀνα-
δρομή, ἔρχεται τὸ συμπέρασμα 
τοῦ συγγραφέα γιὰ τὸ κεντρικὸ 
θέμα ποὺ θέτει ἤδη στὸν τίτλο τοῦ 
βιβλίου σχετικὰ μὲ τήν «τύχη», 
τήν «αἰτία» καὶ τό «κάτι ἄλλο» τὸ 
πέρα ἀπὸ αὐτά: « Ἀπὸ τὴν πεῖρα 
τῆς ζωῆς πιστεύω ὅτι, πράγματι, 
λειτουργεῖ γιὰ τὸν καθένα μας ἡ 
“Πρόνοια ἐξ  Ὕψους”.  Ὄχι ὅμως 
μὲ τὴ δική μας λογικὴ ἢ κατὰ τὶς 
ἐπιθυμίες μας. Μᾶς παραστέκεται 
πάντοτε, διότι μᾶς ἀγαπᾷ πιὸ πολὺ 
ἀπὸ ὅσο νομίζουμε. [...] Οἱ ἐμπει-
ρίες ἀπὸ τίς “συμπτώσεις”, μὲ ὅλα 
τά “σύν” καὶ τά “πλήν”, διδάσκουν 
ὅτι τίποτα στὴ ζωὴ δὲν εἶναι “τυ-
χαῖο”. Τὸ κάθε τὶ ἔχει κάποια αἰτία.  
Ἀλλὰ καὶ ὅταν αὐτὴ δὲν ἀνευρίσκε-
ται... “οὐ πρὸς θάνατον” γιὰ τοὺς 
τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Καί “τρέ-
χομεν δι’ ὑπομονῆς τὸν προκείμε-
νον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν 
τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν  
Ἰησοῦν” ( Ἑβρ. ιβ΄ 1-2)».

Εὔχομαι στοὺς ἀναγνῶστες 
τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, ποὺ δὲν μοιά-
ζει μὲ κανένα ἄλλο, νὰ ἐπιμείνουν 
διαβάζοντας, μέχρι νὰ ἐννοήσουν 
τό «κάτι ἄλλο» τοῦ τίτλου – καὶ 
γιατὶ τὰ τριαντάφυλλα ὑπάρχουν, 
ἀλλὰ καλὰ κρυμμένα...

ΦΑΙΔΡΑ ΤΣΕΛΙΚΑ158
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Τὸ εἶχα ἀνέκαθεν αὐτό, δηλαδὴ 
τὸ νὰ μὴ σβήνω τὰ ὀνόματα καὶ 
τοὺς τηλεφωνικοὺς ἀριθμοὺς 

αὐτῶν ποὺ πεθαίνουν.
Θὲς ἀπὸ ἐλπίδα πώς «μπορεῖ 

νἆναι ψεύτρα ἡ συμφορά», ὅπως 
θἄλεγε καὶ ὁ ποιητής, θὲς ἀπὸ ντροπὴ 
νὰ τοὺς διαγράψω, θὲς ἀπὸ σεβασμό, 
ἔχω στὶς δέλτους μου καὶ στὸ κινητό 
μου ὀνόματα ποὺ διάβηκαν τό «ὑπὲρ 
ὑγείας», πέρασαν στό «ὑπὲρ ἀναπαύ-
σεως» καὶ ἴσως ἀπὸ κεῖ νὰ κοιτοῦν 
χαμογελαστὰ τὴ συστολή μου νὰ τοὺς 
μηδενίσω ὡς ζῶντες.

Ἀλλὰ καὶ γιατί νὰ τὸ κάνω; Μή-
πως πιάνουν τὸν χῶρο τῶν ἄλλων ἢ 
μήπως ἐνοχλοῦν κάποιον; Αὐτοὶ οἱ 
μακαρισμένοι κάθονται ἥσυχα ἥσυ-
χα ἐκεῖ ὅπου πάντα εἶχαν θέση, μὲ 
μόνη τὴ διαφορὰ πὼς τὸ τηλέφωνό 
τους δὲν ἀπαντάει καὶ πὼς ὅταν τοὺς 
ἀναφέρεις (στὸν ἑαυτό σου πάντα) σὲ 
ἀλλουνοῦ τὴ μνεία σοῦ μυρίζει ζου-
μπούλι, σὲ ἄλλου πάλι σὲ μεθάει τῆς 
ἴριδος ἡ μυρωδιὰ καὶ σὲ ἄλλων (ἀνα-
λόγως τῆς... πετριᾶς ποὺ εἶχε καθείς) 
γυρνᾶνε σελίδες βιβλίων, ἀκούγονται 
μουσικὲς ἢ ψέλνουν ψαλτάδες, ἀγγε-
λάκια ξεφεύγουν ἀπὸ παιδικὰ συρ-
τάρια, φωτογραφίες ἀρχαίων γάμων 
στήνονται ἐμπρός σου ἢ φιγοῦρες βια-
στικὲς σοῦ χαμογελοῦν πηγαίνοντας 
στὸν μπακάλη.

Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔτσι 
ἀναθυμιέσαι αὐτοὺς ποὺ ποτὲ δὲν ξέ-
χασες, καὶ σοῦ χαμογελάει ὁ Τσίγκρας 
(στὸ μπλόγκ του giannistsigkras2012.
blogspot.gr σταμάτησε νὰ γράφει στὶς 
7  Ἰουνίου 2016, καὶ τὸ εἰς  Ἐδὲμ τα-
ξίδι του ἐπισυνέβη τὸν Νοέμβριο τοῦ 

ἴδιου ἔτους.  Ὅλο τὸ 
καλοκαίρι ἑτοιμαζό-
ταν ὁ Γιάννης...). Σοῦ 
χαμογελάει λοιπόν, 
ἐπειδὴ δὲν ἔσβησες 
τὸ μπλόγκ του ἀπὸ 
τὰ ἀγαπημένα σου, 
τὸ τηλέφωνό του ἀπὸ 
τὸν κατάλογό σου καὶ 
ἐπειδὴ δὲν ξεχνᾷς πιὰ 
νὰ τὸν μνημονεύεις –αὐτὸν καὶ τὴν 
οἰκογένειά του– μὲ τὴν ἁρμόζουσα 
νοσταλγία καὶ τὴν ἐλπίδα τῶν Χρι-
στιανῶν, γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ὁποί-
ας σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ πάλεψε. Καὶ 
σὺ δὲν τὸν φοβᾶσαι, ὅπως εἴθισται 
τοὺς πεθαμένους, ἀλλὰ τὸν ἀγαπᾷς 
καὶ σοῦ λείπει. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ κενὰ 
ποὺ δὲν θέλεις νὰ γεμίσεις, γιατὶ ἁπλᾶ 
καθένας δικαιοῦται τὸν χῶρό του καὶ 
ἐντός σου.

Τῆς θείας σου τῆς Εὐαγγελίας, 
π.χ., ὁ χῶρος εἶναι αὐτὸς ποὺ εὐω-
διάζει ἴριδες ἀπὸ τὸ παρτέρι τῆς ἔρη-
μης αὐλῆς της, καὶ ἰδοὺ ὁ λόγος ποὺ 
δὲν ἀφήνεις νὰ χαλάσουν τὰ ἄνθη 
στὸ ἀκατοίκητο σπίτι.  Ἄλλωστε, δὲν 
ξεχνᾷς πὼς ἐτούτη ἡ ὀσμὴ συνόδε-
ψε βράδια καὶ νύχτες τῆς νιότης σου, 
τόσο ποὺ καὶ στὸν γάμο σου ἀνθοὺς 
ἰρίδων διάλεξες, γιὰ νὰ στολίσεις τὰ 
μαλλιά σου ὡς νύφη...

Ζουμπούλι μυρίζει τῆς Εἰρήνης 
ἡ μνήμη καὶ τά «μνήσθητι τῶν δού-
λων σου, Κύριε» ἄλλων ἀγαπημένων 
περιδιαβαίνουν στὰ βιβλία ποὺ ἀγα-
ποῦσαν νὰ μελετοῦν ἢ στὶς γωνιὲς 
ποὺ ἦταν δικές τους, καταφύγια, λι-
μάνια, ἀγάπες, περάσματα.

Ὅπως καὶ νἄχει, τοὺς χρειάζεσαι 

ὅλους αὐτοὺς σὰν ἥρωες ποὺ δικαι-
ολογοῦν ξεχασμένες λέξεις, ὅπως λέ-
γαμε κάποιες «καλολογικὰ στοιχεῖα», 
λέξεις ποὺ σοῦ εἶναι ἀπαραίτητες, γιὰ 
νὰ χαρακτηρίσεις τὶς ὑψηλὲς γνωριμίες 
ποὺ ἀξιώθηκες. Λές, δηλαδή, «αὐτὸς 
ὑπῆρξε ἀξιοπρεπής, ἐκεῖνος εὐγενής, 
εὐπατρίδης ὁ ἄλλος, ὑπομονετικὴ ἡ 
φίλη, ἔντιμη, ἀρχόντισσα, ἄνθρωπος 
παλιᾶς κοπῆς, μὲ μπέσα, μὲ καρδιά, 
μὲ Χριστό, μὲ  Ἑλλάδα, μὲ οὐρανὸ καὶ 
μὲ θάλασσα στὰ μάτια, μὲ μονοπάτια 
ἁγιορείτικα στὶς στροφὲς τοῦ νοὸς καὶ 
μοναστήρια νὰ χτίζονται, νὰ γκρεμί-
ζονται καὶ νὰ ἀναστηλώνονται μέσα 
τους...».

Εἰδικὰ τώρα, στοὺς καιροὺς τῆς 
ἔσχατης ἀλητείας καὶ τῆς ἄρνησης, 
μὴ σβήνεις τὰ τηλέφωνα τῶν... φευ-
γάτων. Γιατὶ ἀπὸ ἕναν ἀριθμό, ἀπὸ 
ἕνα σπυρὶ σταριοῦ Ψυχοσάββατου, 
ἀπὸ τὸ ὄνομα ποὺ διάβασε ὁ παπᾶς, 
ἀπὸ τὴ μορφὴ ποὺ ἀποτυπώνεται 
στὸ μαξιλάρι σου, ὅταν ὀνειρεύεσαι 
ἐπανάσταση, θὰ ξεκινήσει ὁ ἄλλος 
καιρός, ἡ ἄλλη ἐποχή...  Ὅπως τότε 
ποὺ ἀγαπούσαμε.

Ἕλενα
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(γιὰ τὴ μεταγραφή: 
Σουζάννα Λουκᾶ)

Ἀπό τὸ διαδίκτυο
Γι’ αὐτὸ σοῦ λέω, μὴ σβήνεις τὰ τηλέφωνά τους!

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

IO
ύ

λ
ιο

ς
 -

 Α
Y

γο
υ
σ
το

ς
  

 2
0

1
8

 -
 6

2
8

159



Μυσταγωγίες

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

Τὴν εἶδα ποὺ γονάτισε, τὴν εἶδα τὴ Μαννούλα,

μ’ ἀβάσταχτο κι ἀγγέλινο παιδὶ στὴν ἀγκαλιά της.

Τὴν εἶδα ποὺ γονάτισε, σ’ ἐπίκαιρη γιορτούλα,

μπροστὰ στὴ Μεγαλόχαρη, στὰ δυὸ τὰ γόνατά της.

Κι ἐνῶ παντοῦ θυμίαμα καὶ γύρω λαμπεράδα, 

«δικό σου τὸ παιδάκι μου –τῆς εἶπε– Παναγιά μου».

Κι  Ἐκείνη τῆς ἀπάντησε μ’ οὐράνια τρυφεράδα. 

«Δικό σου γλυκοκράτησα κι ἐγὼ στὴν ἀγκαλιά μου».

Μετά, σὰν ἐκοινώνησαν καὶ πῆραν κι ἄλλη χάρη,

σὰν ἄυλη ξανάπεσε στὰ γόνατα καὶ πάλι,

τὴν ὥρα ποὺ στὰ ψάλματα τονίζαν τὸ τροπάρι

γιὰ ὕμνο κι εὐχαρίστηση στὴ Δόξα τὴ μεγάλη.

Κι ἡ  Ἅγια Μάννα σύδακρη, σὰν εἶδε κι ἄλλο δάκρυ,

–τῆς Μάννας ποὺ τῆς πρόσφερε κι ἐκείνη τὸ παιδί της–,

ἐπλάτυνε τὸ θρόνο Της, τραβήχτηκε στὴν ἄκρη,

καί, μ’ ἕνα Της γλυκόλογο, τὴν κάθισε μαζί Της!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
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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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Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


