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Φθινόπωρο

Τὸ φθινόπωρο, δὲ θά’ρθει στὸ δάσος...

Δίχως κλαδιὰ φυλλωμένα,
ἀπὸ ποῦ νὰ περάσει ὁ ἀγέρας
σφυρίζοντας ἀνάκουστους σκοπούς;
Κι οὔτε φύλλα χαλκόχρωμα θά ’ναι
νὰ παλαίψει μαζί τους,
νὰ τὰ ρίξει κατάχαμα·

Τῆς βροχῆς οἱ σταγόνες
ποὺ στὸ φῶς μιᾶς ἀχτίδας 
στραφταλίζουν τὴν  Ἴριδα,
ποῦ θὰ βροῦν μῦτες φύλλων
νὰ κρεμαστοῦνε;

Τὸ φθινόπωρο, δὲ θά ’ρθει στὸ δάσος·
τόση σιωπὴ πῶς ν’ ἀντέξει, 
ἐρήμωση τόση...

Μὴ κι ἀπόμειναν πρῖνοι
γιὰ νὰ στείλει τ’ ἀργυρό του φεγγάρι
ν’ ἀσημώσει τὰ φύλλα τους,
ἢ ψηλή, μιὰ μονάχη κορφή,
νὰ στηρίξει ἀπάνω
τῆς ἐλπίδας τ’ ἀστέρι;

Ἴσως σπρώξει μονάχα
ἕνα σύννεφο γκρίζο
νὰ ξεπλύνει μὲ δάκρυα
τοὺς καμμένους κορμοὺς
καὶ μιᾶς ἀφροσύνης τὸ ὄνειδος...

Τὸ φθινόπωρο, κρίμα... δὲ θά ’ρθει στὸ δάσος...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Πόσο συχνὰ μοῦ ἔρχεται στὴ μνήμη ἡ μορφὴ 
καὶ τὰ λόγια της, κι ἂς ἔχουν περάσει τόσα 
χρόνια ἀπὸ τότε! Τότε, ποὺ μᾶς μάζευε γύ-

ρω της καὶ μᾶς μιλοῦσε. Μᾶς μιλοῦσε μὲ στοργή, 
μὲ ἀγάπη, μὲ τόση καλοσύνη! Κι εἴχαμε, θυμᾶμαι, 
τόση ἀνάγκη ἀπ’ ὅλα ὅσα ἐκείνη μᾶς δίδαξε!

Ἐκείνη τὴ μέρα, λοιπόν, ἡ σεβαστὴ γερόντισσα, 
καθισμένη ὅπως πάντα σ’ ἕνα σκαμνί, ἐκεῖ μέσα 
στὸ ταπεινό, ἀπέριττο κελλί της, μᾶς ἔκανε στὸν 
καθένα ξεχωριστὰ τὴν ἐρώτηση:

«Τί θὰ γίνεις, σὰν θὰ μεγαλώσεις;»

Ἦταν μιὰ ἐρώτηση ποὺ μέχρι τότε τὴν εἶχα ἀκού-
σει πολλὲς φορὲς κι ἀπὸ πολλούς, στὸ σπίτι, στὸ 
σχολεῖο, στὶς συντροφιές. Μιὰ ἐρώτηση τόσο ἁπλῆ, 
μὰ ποὺ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἔπαιρνε στ’ αὐτιὰ καὶ στὴ 
σκέψη μου ἄλλη μορφή, γιατὶ πίστευα ὅτι ἔπρεπε 
τώρα πιά, καὶ ἴσως καὶ γιὰ πρώτη φορά, νὰ δώσω 
μιὰ σοβαρή, μιὰ ὑπεύθυνη ἀπάντηση.

Γιὰ νὰ εἶμαι εἰλικρινής, ὅμως, δὲν ἤξερα τί νὰ 
ἀπαντήσω, ἀφοῦ ἄλλωστε τὸ θέμα δὲν μὲ εἶχε 
ἀπασχολήσει ποτὲ σοβαρά. Γι’ αὐτὸ καί, ὅταν ἦλθε 
ἡ σειρά μου νὰ ἀπαντήσω, σιωποῦσα, κοιτάζοντας 

Μέσα ἀπὸ τὰ ἀποκαΐδια

K

K
Ὁ Κόσμος μας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐργάτες.  Ἐργάτες τοῦ καλοῦ, ποὺ νὰ 

ἐργαστοῦν τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ.  Ἐργάτες γερούς, δυνατούς, ποὺ νὰ σκά-
ψουν βαθιά, νὰ γκρεμίσουν ὅ,τι κακὸ καὶ σάπιο ἔχει μαζευτεῖ στὴν κοινω-
νία μας. Νὰ βγάλουν, νὰ ξεριζώσουν ἀγκάθια φαρμακερά, καὶ στὴ θέση 

τους νὰ φυτέψουν λουλούδια εὐωδιαστά, καὶ νὰ χτίσουν στὴ γῆ μας 
ἕναν καλύτερο Κόσμο.
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ἐκείνη στὰ μάτια, περιμένοντας ἴσως νὰ μὲ βοηθή-
σει νὰ βροῦμε μαζὶ τὴν ἀπάντηση.

«Καταλαβαίνω», μοῦ λέει. «Δὲν ἔχεις ἀκόμη 
σκεφθεῖ τί θὰ γίνεις.  Ὅμως πρόσεξε, παιδί μου. 
Στὴ ζωή, ὅποιο δρόμο κι ἂν ἀκολουθήσεις, τῆς 
ἐπιστήμης ἢ τῆς τέχνης, νὰ θυμᾶσαι πάντα πὼς ὁ 
Κόσμος μας σήμερα, πιὸ πολὺ ἀπὸ κάθε ἄλλη φο-
ρά, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐργάτες.  Ἄκουσες;  Ἐργάτες!»

« Ἐργάτες;», ἔκανα μὲ ἀπορία. «Δηλαδὴ τί; νὰ 
γίνω ἐργάτης;», ρώτησα δειλά.

Κι ἐκείνη, σὰ νὰ μὴν ἄκουσε, σὰ νὰ μὴν κατά-
λαβε τὴν ἀπορία μου, συνέχισε:

«Ναί, παιδί μου· ὁ Κόσμος μας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ 
ἐργάτες.  Ἐργάτες τοῦ καλοῦ, ποὺ νὰ ἐργαστοῦν τὰ 
ἔργα τοῦ Θεοῦ.  Ἐργάτες γερούς, δυνατούς, ποὺ νὰ 
σκάψουν βαθιά, νὰ γκρεμίσουν ὅ,τι κακὸ καὶ σάπιο 
ἔχει μαζευτεῖ στὴν κοινωνία μας. Νὰ βγάλουν, νὰ 
ξεριζώσουν ἀγκάθια φαρμακερά, καὶ στὴ θέση 
τους νὰ φυτέψουν λουλούδια εὐωδιαστά, καὶ νὰ 
χτίσουν στὴ γῆ μας ἕναν καλύτερο Κόσμο».

Εἶπε καὶ ἄλλα πολλὰ σὲ ὅλους μας ἡ σοφὴ 
γερόντισσα ἐκείνη τὴ στιγμή, ποὺ ἂν τὰ κατάλαβα 
ἢ ὄχι δὲν ξέρω.  Ἕνα μόνο ξέρω, ὅτι κάπου κάπου 
τὰ ἔφερνα στὴ μνήμη μου καὶ τὰ μελετοῦσα.

« Ἐργάτες»...
Ἔχουν περάσει χρόνια πολλὰ ἀπὸ τότε, καὶ 

τώρα, τώρα ποὺ ὁ κόσμος πνίγεται καὶ χάνεται 
καθημερινὰ μέσα στὴν τρομοκρατία, τὸ ἔγκλημα, 
τὴ βία, τὴν ἐκμετάλλευση, τώρα ποὺ τὰ ναρκωτικὰ 
θερίζουν κυριολεκτικὰ τὰ παιδιά μας, κι ἐνῷ ἕνα 
μεγάλο πλῆθος ἄλλων ἀνοικτῶν πληγῶν πάνω 
στὸ σῶμα τῆς κοινωνίας μας ἔχει ἀρχίσει νὰ κα-
κοφορμίζει, ἀναρωτιέμαι: 

Μήπως ἐκεῖνα τά «ἀγκάθια» τὰ φαρμακερά, 
γιὰ τὰ ὁποῖα μιλοῦσε ἡ καλὴ γερόντισσα, μεγάλω-
σαν τόσο πολύ, ποὺ θέριεψαν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
πνίξουν ὅ,τι καλὸ καὶ ὡραῖο φυτρώνει γύρω μας; 

Μήπως, ἀκόμη, τὰ χέρια ἐκεῖνα ποὺ ἔπρεπε 
νὰ ἐργασθοῦν καὶ νὰ μοχθήσουν γιὰ τό «χτίσιμο 
τοῦ καλύτερου κόσμου» εἶναι τόσο λίγα, ποὺ δὲν 
ἐπαρκοῦν;

Δὲν ξέρω.  Ἢ μᾶλλον ξέρω.  Ὅλοι τὸ ξέρουμε. 
Τὸ βλέπουμε, τὸ διαισθανόμαστε, τὸ ζοῦμε.

Γι’ αὐτὸ ἕνα ἐρώτημα μόνο κάνω μέσα μου 
καὶ γύρω μου. Πόσο ἆραγε ἐμεῖς ἔχουμε σκύψει, 
ἐργαστεῖ καὶ κουραστεῖ γιὰ τὸ ξερίζωμα αὐτῶν τῶν 
«ἀγκαθιῶν», ποὺ δημιούργησαν τὰ βαθιὰ κοινω-
νικὰ τραύματα;

Κι ἀκόμη, μαζὶ μὲ τοὺς ὅποιους ὑλικοὺς στό-
χους καὶ τὰ ὅποια ἐφόδια δώσαμε στὴ νέα γενιά, 
τὰ παιδιά μας, πόσο ἆραγε φροντίσαμε νὰ τοὺς 
δώσουμε, πάνω ἀπ’ ὅλα, ἰδανικὰ γιὰ τὸ χτίσιμο 
ἐκείνου τοῦ καλύτερου κόσμου;

Ἐρωτήματα καυτά, ἐπίμονα, βασανιστικά, ποὺ 
ὅμως ἡ ἀπάντησή τους, ἂν δοθεῖ μὲ εἰλικρίνεια, θὰ 
μᾶς φέρει ἀντιμέτωπους μὲ τὶς εὐθύνες μας. Εὐθύ-

νες μεγάλες καὶ σοβαρές, ποὺ ἀγγίζουν ὅλους μας.
Τότε, ἴσως καὶ τώρα, δὲν εἶναι πολὺ ἀργά, ἴσως 

κάποια χέρια, περισσότερα χέρια, προστεθοῦν στὴ 
δουλειά, γιὰ τὸ ξεκίνημα ἐκεῖνο ποὺ ὅλοι ποθοῦμε.

Θὰ τὸ ἀποφασίσουμε; 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

K

K
Πόσο ἆραγε ἐμεῖς ἔχουμε σκύψει, 
ἐργαστεῖ καὶ κουραστεῖ γιὰ τὸ ξερί-
ζωμα αὐτῶν τῶν «ἀγκαθιῶν», ποὺ 

δημιούργησαν τὰ βαθιὰ  
κοινωνικὰ τραύματα;

Κι ἀκόμη, μαζὶ μὲ τοὺς ὅποιους 
ὑλικοὺς στόχους καὶ τὰ ὅποια ἐφό-
δια δώσαμε στὴ νέα γενιά, τὰ παι-
διά μας, πόσο ἆραγε φροντίσαμε 
νὰ τοὺς δώσουμε, πάνω ἀπ’ ὅλα, 
ἰδανικὰ γιὰ τὸ χτίσιμο ἐκείνου τοῦ 

καλύτερου κόσμου;
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Πῶς εἶναι νὰ ἔχεις μπροστά σου ἀγαπημένο 
ἄνθρωπο, ὁλόκληρο, νὰ σοῦ μιλάει καὶ νὰ 
τοῦ μιλᾷς, καὶ σὺ νὰ ψάχνεις νὰ τὸν βρεῖς; 

Πῶς εἶναι τὴ μάννα, ποὺ ἔζησες μαζί της μιὰ ζωή, 
αὐτὴ ποὺ δὲν εἶπε ποτὲ μιὰ λέξη ποὺ νὰ μὴ στέκει, 
αὐτὴ ποὺ διάβασες μαζί της ὅλα τὰ Μαθηματικὰ 
καὶ τὰ  Ἀρχαῖα τοῦ ἑξατάξιου Γυμνασίου, ποὺ μὲ 
τὸν ἀγῶνά της σπούδασες, ποὺ σὲ προίκισε, ποὺ 
γνοιάστηκε γιὰ ν’ ἀποκτήσεις τὸ σπίτι σου, ποὺ 
σὲ βοήθησε στὶς γέννες σου κι ἀνέθρεψες μαζί της 
τὰ παιδιά σου, αὐτὴ ποὺ πάντα μποροῦσε νὰ σὲ 
πείσει πώς «ἔχει ὁ Θεός», αὐτὴ τὴ μάννα τώρα 
νὰ τὴ βλέπεις σὲ μιὰ κατάσταση ἀνασφάλειας καὶ 
φόβου, μὲ μιὰ ἀπόλυτη ἀνάγκη παρουσίας δικῶν 
της ἀνθρώπων μπροστά της; Νὰ τὴ βλέπεις νὰ 
ἐκνευρίζεται καὶ νὰ τὰ χάνει μὲ τὸ τίποτε;  Ὅ,τι κι 
ἂν τῆς πεῖς νὰ τὸ ξεχνάει τὴν ἑπόμενη στιγμή; Κι 
αὐτή, ποὺ δὲν ἔχασε ποτὲ τὴν ψυχραιμία της, τώρα 
νὰ σκορπᾷ τὸν πανικὸ γύρω της; Νὰ κάθεσαι καὶ 
νὰ τὴν κοιτάζεις καὶ νὰ λές, «Ναί, αὐτὴ εἶναι», κι 
ὅμως «αὐτή» νὰ λείπει τόσο μακριά;...

Ἦταν 14 Σεπτεμβρίου.  Ἡ μέρα τοῦ Σταυροῦ. 
Τί μέρα ὄμορφη καὶ γλυκιὰ μέσα στὴ δεύτερη 
ἄνοιξη ποὺ εἶναι στὴν πατρίδα μας τὸ φθινόπωρο!

Πῶς νὰ ξεχάσω πὼς τοῦτο δῶ τὸ φοβισμέ-
νο πλάσμα, μιὰ ζωὴ κάθε χρόνο, μᾶς μάθαινε τὸ 

νόημα αὐτῆς τῆς ἡμέρας καὶ μᾶς βοηθοῦσε νὰ 
ζήσομε τὴ γλυκύτητα καὶ τὴν ὀμορφιά της; Πὼς 
μᾶς εἶχε ἀπὸ τὴν προηγούμενη μέρα ἑτοιμάσει, 
μᾶς εἶχε στείλει μὲ τὴ λειτουργιά (τὸ πρόσφορο) 
ἀποβραδὶς στὴν ἐκκλησία, καὶ μὲ χαρὰ τὴν ἄλλη 
μέρα νωρὶς νωρὶς τρέχαμε, γιὰ νὰ καμαρώσομε 
τὴν τελετὴ μὲ τοὺς βασιλικούς;  Ὅλη ἡ γειτονιὰ 
τοὺς εἶχε ἀναθρέψει σὲ γλάστρες καὶ γλαστράκια 
καὶ κουβαδάκια ὅλο τὸ καλοκαίρι, γιὰ νὰ ἀποτε-
θοῦν εὐλαβικὰ μπροστὰ στὸ ἱερὸ σύμβολο τοῦ 
μαρτυρίου καὶ τῆς δόξας!

Νηστεία τέλεια. Μὰ τί μᾶς ἔνοιαζε; Μᾶς εἶχε 
ἐμπνεύσει τόσο ὡραῖα συναισθήματα γιὰ τὴν ἡμέ-
ρα αὐτή, ποὺ θἄλεγε κανεὶς πὼς νιώθαμε ἀνεν-
δεεῖς καὶ διάφανοι κι ἁπλῶς μᾶς διαπερνοῦσε 
μιὰ παραδείσια εὐφροσύνη. Τί ξύπνημα γλυκό, 
καθὼς κάνοντας τὴν προσευχή της τὴν ἀκούγαμε 
νὰ ψάλλει ἥσυχα μὲ τὴν καθαρή της φωνὴ τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ τοὺς ὕμνους!  Ἐκείνη μᾶς ἄφησε 
τὴν παράδοση ὅτι ἡ μέρα αὐτὴ εἶναι «ἀμετάπια-
στη» μέρα. Δηλαδὴ μέρα τέλειας ἀργίας, γιατὶ 
ἔχει τὸ περιεχόμενο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς...

Τώρα δὲν ἤθελε νὰ μάθει, δὲν ἤθελε ν’ ἀκού-
σει, δὲν ἤθελε πρωινό, δὲν ἤθελε νὰ βάλομε 
ραδιόφωνο ἢ τηλεόραση, γιὰ ν’ ἀκούσομε τὴν 
ἀναμετάδοση τῆς θείας λειτουργίας, δὲν ἤξερε 

Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα
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τί ἤθελε... Κι ἐγώ, μακριὰ ἀπὸ τὸν σύζυγο καὶ 
τὰ παιδιά μου, γιὰ νὰ τῆς κάνω συντροφιά, νὰ 
σκέφτομαι τὸ κάθε τι γιὰ τὸν καθένα καὶ νὰ μὴ 
μπορῶ τέτοια μέρα οὔτε στὴν ἐκκλησία νὰ πάω... 
Καθὼς ὅλα τὴν ἐνοχλοῦσαν, δὲν μοῦ ἄφηνε δυ-
νατότητα οὔτε κἂν νὰ προσευχηθῶ. Τελικὰ εἶχε 
περάσει καὶ σὲ μένα ἡ γκρίνια καί, παρ’ ὅλη τὴν 
κατανόηση τῆς πραγματικότητας, αἰσθανόμουν 
κακοτοποθετημένη καὶ κάπως θυμωμένη γιὰ ὅ,τι 
μοῦ συνέβαινε, λίγο σὰν νὰ μὲ εἶχε ἐγκαταλείψει 
ὁ Θεὸς μέσα στὸν πειρασμό.

Ἡ ὥρα πέρασε σὲ αὐτὴ τὴν ἀτμόσφαιρα, καὶ 
ἀπὸ τὸ παράθυρο ἀντελήφθην τὶς γειτόνισσες, ποὺ 
ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μὲ τὰ μπουκέτα 
τοῦ βασιλικοῦ στὸ χέρι, κουβεντιάζοντας χαλα-
ρά, χωρὶς νὰ βιάζονται.  Ὁμολογῶ ὅτι μιὰ μικρὴ 
ζήλεια τὴν ἔνιωσα. Καὶ νά!  Ἴσα ἴσα τώρα, ποὺ 
ὅλα τέλειωσαν, βρῆκε τὴν ὥρα νὰ κοιμηθεῖ στὴν 
πολυθρόνα της ἡ μάννα. Δὲν ἦταν νὰ κοιμότανε 
λίγο πιὸ νωρίς;...

– Θεία... ἀκούστηκε ἀπὸ τὸν δρόμο ἡ φωνὴ 
τοῦ ἀνηψιοῦ μου καί, πρὶν προλάβω νὰ κατα-
λάβω, βρέθηκε μπροστά μου σὰν ἀρχάγγελος 
ὁ δεκαεξάχρονος γιὸς τοῦ ἀδερφοῦ μου, ποὺ 
ὑπηρέτησε ὡς παπαδάκι αὐτὴ τὴ μέρα στὸν ναὸ 
τῆς ἐνορίας.

Ἄφησε πάνω στὸ τραπέζι ἕνα ὁλόκληρο πανέρι 
βασιλικούς, λαχανιαστὰ μοῦ ἐξήγησε ὅτι στὴν 
ἐκκλησία ἦταν τόσο πολλοί, ποὺ περίσσεψαν, καὶ 
αὐτὸς τοὺς μάζεψε καὶ μοῦ τοὺς ἔφερε...  Ἐξαφα-
νίστηκε γιὰ τὸ σχολεῖό του, πετώντας πάνω στὰ 
ψηλά του πόδια.

Ἔμεινα νὰ κοιτάζω τὰ ἀγαπημένα κλωνάρια 
τοῦ βασιλικοῦ κι ἀνέπνεα τὸ ἄρωμά τους, ποὺ 
εἶχε διαχυθεῖ σ’ ὁλόκληρο τὸ δωμάτιο.

Ἔκλεισα τὰ μάτια κοντανασαίνοντας.  Ἀνέπλα-
σα τὴν εἰκόνα τοῦ  Ἐσταυρωμένου στὸ μέσον τοῦ 
ναοῦ καὶ τὴν τελετὴ καὶ αἰσθάνθηκα ξανὰ πὼς 
ἐγὼ σήμερα ἔλειπα (δυστυχῶς ἔλειπαν κι ἄλλοι)... 
Μὰ μέσα στὴ μελαγχολική μου διάθεση, δὲν ξέ-
ρω πῶς, γιὰ μιὰ στιγμὴ νόμισα πὼς αὐτὰ ἐδῶ τὰ 
κλωνάρια τοῦ βασιλικοῦ, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ 
στὴ ζωή μου ἔφτασαν μὲ τέτοιο τρόπο σὲ μένα, 
ἦταν σὰν νὰ μοῦ τὰ ἔστελνε ἀπὸ τὸν Σταυρό Του 
χαιρετίσματα σπλαγχνικὰ ὁ...  Ἐκεῖνος...

Ἐκεῖνος, ποὺ κυριαρχοῦσε ἐκείνη τὴν ὥρα, 
ἐκεῖνο τὸ δύσκολο πρωινό, μοναδικὸς καὶ ἀπό-
λυτος, σὲ μένα, μὰ καὶ στὸν κόσμο ὁλόκληρο...

Μὲ μιὰ ἐνστικτώδη κίνηση ἔσκυψα κι ἔκρυ-
ψα τὸ πρόσωπό μου μέσα στοὺς βασιλικοὺς κι 
ἔκλαψα μὲ λατρεία, μὲ μετάνοια, μὲ δέηση, σὰν 
νὰ ἀκουμποῦσα στὸν ἴδιο τὸν Σταυρὸ στὸν Γολ-
γοθᾶ...  Ἀφέθηκα στὸ ἄγγιγμα καὶ στὸ ἄρωμα τοῦ 

τιμημένου βασιλικοῦ φυτοῦ...
Τί ὄμορφα ποὺ πέρασε ἡ ὑπόλοιπη μέρα! Μό-

λις ἡ μάννα ξύπνησε, παραδόξως μπῆκε πολὺ 
ἄνετα στὸ κλίμα. Ζήτησε μόνη της νὰ τηρήσει τὴ 
νηστεία, μοῦ διηγήθηκε τὰ τῆς Σταυρώσεως, τὰ 
τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπὸ τὴν  Ἁγία  
Ἑλένη, ἔψαλε τό «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου», 
τό «Σταυρὸς φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης», τό 
«Χαῖρε, Σιὼν  Ἁγία, μήτηρ τῶν ἐκκλησιῶν», καὶ 
ὕστερα ἄρχισε νὰ θυμᾶται τὸ προσκύνημά της 
στοὺς  Ἁγίους Τόπους.  Ἀλήθεια, ἦταν τὸ μόνο 
ταξίδι ποὺ ἔκανε κατὰ τὴν ἐπιθυμία της, καὶ ὄχι 
ἀπὸ κάποια ἀνάγκη. Θυμᾶμαι ἀκόμη πῶς μοῦ 
ἐμπιστεύθηκε ὅτι, βαδίζοντας ἐκεῖ ὅπου οἱ ξενα-
γοὶ τοὺς πληροφοροῦσαν ὅτι πέρασε ὁ Κύριος, 
ἔχανε τὸ βῆμά της καὶ δὲν ἤξερε πῶς νὰ πατήσει 
στὸ ἔδαφος, φρίττοντας μήπως βάλει τὸ πόδι της 
ἐκεῖ ποὺ εἶχαν ἀκουμπήσει τὰ πόδια τοῦ Κυρίου. 
Μὲ πληροφόρησε πὼς ὁ βασιλικὸς καὶ μέσα στὸ 
σκέτο νερὸ βγάζει ρίζες καὶ συνεχίζει νὰ ζεῖ καὶ μὲ 
ἐνθάρρυνε νὰ κάνω τὸ πείραμα... Πῆγα κι ἔφερα 
τὰ βάζα τῶν ἄλλοτε γλυκῶν της. Τ’ ἀνοίξαμε καὶ 
μοσχοβολοῦσαν ἀκόμη τὸ βύσσινο καὶ τὸ νερά-
ντζι καὶ τὸ κυδώνι μὲ τὸ ἄρωμα τῆς ἀμπερόζας... 
Βάλαμε τὰ κλωνάρια τοῦ βασιλικοῦ, τὰ γεμίσαμε 
νερὸ καὶ τὰ τοποθετήσαμε σὲ σημεῖα ποὺ νὰ εἶναι 
σχεδὸν πάντοτε μπροστά μας. 

Τί συντροφιὰ ὡραία! Τὴν ἀπασχόλησαν πολύ.   
Ὅταν ἄρχισαν νὰ φαίνονται οἱ πρῶτες ρίζες, μοῦ 
τὶς ἔδειξε. Θυμήθηκε ποῦ εἶχε φυλάξει λίγο λίπα-
σμα καὶ μοῦ ἐξήγησε πῶς νὰ τὸ βάλω στὸ νερὸ μὲ 
προσοχὴ καὶ λίγο λίγο, γιὰ νὰ μὴν τὰ βλάψει. Καὶ 
τὰ βασιλικὰ μεγάλωσαν. Κι ὅποιος τὰ ἔβλεπε τὰ 
καμάρωνε, καὶ γίνονταν ἀφορμὴ γιὰ κουβέντα κι 
εὐχάριστη ἔγνοια. Καὶ ἔτσι μᾶς ἔκαναν συντροφιὰ 
ὅλο τὸ φθινόπωρο καὶ ὅλο τὸν χειμῶνα, μέχρι τὶς 
πρῶτες μέρες τοῦ Μαρτίου. Τότε πού...

...  Ἕνα μέρος ἀπὸ τὰ βασιλικὰ στόλισε τὸ σε-
μνό της λείψανο ντυμένο μὲ τὸ σάβανο ποὺ εἶχε 
φέρει ἀπὸ τὸ προσκύνημά της στοὺς  Ἁγίους Τό-
πους. Τὰ ὑπόλοιπα στολίσανε τὸν τάφο της στὸ 
σαρανταήμερο μνημόσυνό της, ὡραῖα, καταπρά-
σινα καὶ ζωηρά, σὰν τὸ μήνυμα τῆς  Ἀναστάσιμης 
χαρᾶς.

Ὁμολογῶ πὼς τὰ καλοκαίρια φροντίζω πά-
ντοτε νὰ ἔχω βασιλικὸ στὸ σπίτι, καὶ μάλιστα 
νὰ διατηρηθεῖ μέχρι τὸν Σεπτέμβριο.  Ὅμως δὲν 
ξανατόλμησα ποτὲ τὸ πείραμα. Τἄφησα ἔτσι νὰ 
κοιμοῦνται ὅλα μαζὶ στὴν πιὸ κρυφὴ κι ἀνέγγιχτη 
γωνία τῆς καρδιᾶς μου.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ-ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
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Δευτέρα, 27  Ὀκτωβρίου 1941. Τὸ πανεπιστήμιο  
Ἀθηνῶν ἀπαίτησε ἀπὸ τοὺς Καθηγητὲς νὰ κάνουν 
ἀνήμερα τὴν 28η μάθημα, καὶ ἂν οἱ μαθητές «προ-

βοῦν σὲ ἐκδηλώσεις», νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν αἴθουσα.  
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ φοιτητὲς ἤθελαν νὰ κάνουν ἀποχὴ καὶ 
νὰ ἑορτάσουν μὲ κάποιο τρόπο τὴν ἐπέτειο.  Ὁ Τσάτσος1 
ἔβγαλε ἀνακοίνωση ὅτι δὲν θὰ κάνει μάθημα, καὶ οἱ φοι-
τητὲς ἀποφάσισαν νὰ μαζευτοῦν ὅλοι στὴν ὥρα του.

Ἡ αἴθουσα εἶναι γεμάτη. Πάνω ἀπὸ 500 νέοι καὶ νέες 
τὸν περιμένουν. Περιμένουν αὐτὸν τὸν μικρόσωμο ἄνδρα, 
ποὺ μπαίνει τώρα μέσα καὶ στέκεται ὄρθιος μπροστά τους, 
καὶ αὐτοὶ ὄρθιοι τὸν χειροκροτοῦν γιὰ πολλὰ λεπτά.  Ἀρχί-
ζουν νὰ ψάλλουν τὸν ἐθνικὸ ὕμνο, ὅλοι μαζὶ φωνάζουν 
«Ζήτω ἡ  Ἑλλάς!» καὶ ὕστερα γίνεται ἡσυχία.

«Παιδιά, θὰ σᾶς μιλήσω πολὺ ἥσυχα καὶ θὰ μ’ ἀκούσετε 
κι ἐσεῖς πολὺ ἥσυχα». 

«Σὰν ἀληθινοὶ  Ἕλληνες!», φωνάζει μιὰ φοιτήτρια.
« Ἀπὸ μέρες τώρα διαλογίζομαι μὲ ἀγωνία πῶς θὰ σᾶς 

ἀντικρίσω σ’ αὐτὴ τὴ δύσκολη ὥρα. Σκέφτηκα πολύ. Σκέ-
φτηκα ἐσᾶς, σκέφτηκα τὴ μέρα τούτη, σκέφτηκα τὴ μοῖρα 
τοῦ τόπου αὐτοῦ μέσα στὰ χρόνια, καὶ τὸ πόρισμα ὅλης 
αὐτῆς τῆς σκέψης ἦταν ἡ ἀπόλυτη, ἡ ἀκλόνητη, ἡ ἀτρά-
νταχτη πίστη μου στὸ μεγαλεῖο τοῦ ἔθνους καὶ στὸ μέλλον 
τῆς φυλῆς μας...».

Ξεσποῦν χειροκροτήματα, συνεχίζει:
«Μὴ νομίσετε πὼς τὸ πόρισμα τοῦτο εἶναι γέννημα ἑνὸς 

τυφλοῦ ἐνθουσιασμοῦ. Στὴν ἡλικία μου ἄλλες δυνάμεις 
κυριαρχοῦν ἐντός μας. Τὸ πόρισμα τοῦτο βγαίνει ἀπὸ μιὰ 
ἥσυχη, ἀντικειμενικὴ παρατήρηση τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας. 
Τοποθετημένη στὸ σύνορο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, 
ἡ φυλή μας συχνὰ δέχθηκε τὶς ἐπιθέσεις τῶν βαρβάρων. 
Εἶναι νοητὸς εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς χωρὶς μιὰ ἐλεύθερη  
Ἀθήνα; Συχνὰ μέσα στοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς ἡ χώρα ὁλό-
κληρη κατακτιόταν, καὶ φαινόταν σὰν νὰ ἦταν νὰ σβήσει 
γιὰ πάντα πιὰ τὸ μεγάλο γένος. Καὶ ὅμως, μέσα ἀπὸ τὴν 
τέφρα ἀναζοῦσε πάντα ξανὰ ὁ φοίνικας τῆς ψυχῆς μας, μὲ τὶς 
ἴδιες ἀρετές, τὶς ἴδιες δυνάμεις καὶ τὶς ἴδιες κακίες, καὶ ἄρχιζε 
ξανὰ ἡ ἐθνικὴ ζωὴ πρὸς καινούργια πεπρωμένα.  Ὅ,τι τόσες 
φορὲς συνέβαινε στοὺς αἰῶνες, γιατί νὰ ἀμφιβάλομε πὼς 
θὰ συμβεῖ ξανὰ καὶ τώρα;» (ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ 
Κωνσταντίνου Τσάτσου στὸ Πανεπιστήμιο).

Μὲ τὴν ὁμιλία αὐτὴ πρὸς τοὺς φοιτητές του καὶ τὴν 

1 Κωνσταντῖνος Τσάτσος (1899-1987). Νομικός, φιλόσοφος 
καὶ πολιτικός, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας (1975-1980), 
Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου καὶ μέλος τῆς  Ἀκα-
δημίας  Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας χρημάτισε καὶ πρόεδρος.

προτροπή του νὰ καταθέσουν λουλούδια στὸ Μνημεῖο 
τοῦ  Ἄγνωστου Στρατιώτη, ὁ Τσάτσος κινδύνευσε νὰ συλ-
ληφθεῖ καὶ ἀπολύθηκε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο (Κ. Τσάτσος, 
Λογοδοσία μιᾶς ζωῆς,  Ἐκδόσεις τῶν Φίλων,  Ἀθήνα 2001).

Τίς μέρες τοῦ πολέμου γράφει ὁ Γεώργιος Βλάχος 
στὴν ἐφημερίδα Καθημερινή: 

«... δὲν ἤμεθα ὅλοι μέχρι τῆς παραμονῆς τῆς ἡμέρας 

αὐτῆς οὔτε ἥρωες οὔτε φανατικοὶ πατριῶται. Μέτριοι 
ἄνθρωποι, φρόνιμοι, τῆς φαμίλιας καὶ τῆς δουλειᾶς, ὄχι 
τὸ σπίτι, τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἑαυτούς μας, ἀλλ’ οὔτε τὸ περι-
εχόμενο τῆς τσέπης μας δὲν ἤμεθα πρόθυμοι νὰ πετάξωμεν 
εἰς τὸν ἔρανον τῆς Πατρίδος2. Καὶ ἐπαρουσιάσθη ὁ ἔρανος 
τοῦ αἵματος, τὸ ἀξέχαστο ἐκεῖνο πρωΐ. Καὶ ἡ  Ἑλλὰς ἀμέσως, 
χωρὶς λογαριασμούς, χωρὶς σκέψιν, ἄνοιξε ὅλες τὶς φλέβες 
της.  Ἦταν ἀγὼν ὑπὲρ τῆς Πατρίδος. Αὐτὴν ἠγάπησαν ἔξαφ-
να, μὲ ὀργὴν καὶ μὲ πάθος, ἀριστεροὶ καὶ δεξιοί, ἀστοὶ καὶ 
κομμουνισταί, ἐθνικόφρονες καὶ ἀναρχικοί, τὴν  Ἑλλάδα». 

Ἔρευνα -  Ἐπιλογή
ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

2 Ἀπὸ τὸ 1918 εἶχαν ξεκινήσει ἐνέργειες γιὰ τὴν ἀνέγερση 
Πανελληνίου  Ἡρώου στὸ Πεδίον τοῦ  Ἄρεως. Τὴ δαπάνη 
θὰ ἀναλάμβανε ἡ κυβέρνηση καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός, μὲ 
ἔρανο. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἔρανος στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται ἐδῶ ὁ 
Γεώργιος Βλάχος. Τελικὰ τὸ σχέδιο περιορίσθηκε στὴ δη-
μιουργία «Λεωφόρου» ἀπὸ ἥρωες.  Ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς 
ἀπευθύνθηκε στὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν, ὥστε νὰ ἀναθέσει 
σὲ γλύπτες τὴ φιλοτέχνηση μαρμάρινων προτομῶν.

Πανεπιστήμιο  Ἀθηνῶν,  
Δευτέρα 27  Ὀκτωβρίου 1941

K

K

«Συχνὰ μέσα στοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς ἡ 
χώρα ὁλόκληρη κατακτιόταν καὶ φαι-
νόταν σὰν νὰ ἦταν νὰ σβήσει γιὰ πά-
ντα πιὰ τὸ μεγάλο γένος. Καὶ ὅμως, 

μέσα ἀπὸ τὴν τέφρα ἀναζοῦσε πάντα 
ξανὰ ὁ φοίνικας τῆς ψυχῆς μας, μὲ τὶς 
ἴδιες ἀρετές, τὶς ἴδιες δυνάμεις καὶ τὶς 
ἴδιες κακίες, καὶ ἄρχιζε ξανὰ ἡ ἐθνικὴ 

ζωὴ πρὸς καινούργια πεπρωμένα.  
Ὅ,τι τόσες φορὲς συνέβαινε στοὺς 

αἰῶνες, γιατί νὰ ἀμφιβάλομε πὼς θὰ 
συμβεῖ ξανὰ καὶ τώρα;»
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Μέσα στὴ σοφία τῆς δημιουργίας ἔχουν δο-
θεῖ καὶ οἱ τέσσερις ἐποχές, ποὺ διαδέχονται 
ἡ μία τὴν ἄλλη, ἔτσι ἁπλᾶ καὶ αὐτονόητα.

Καὶ ἡ κάθε μία χαρίζει τὰ δῶρά της στὸν ἄνθρω-
πο, ποὺ πορεύεται ἀπολαμβάνοντας, στὰ χρόνια 
ποὺ περνοῦν. Καὶ ὁ περαστικὸς σκεπτόταν τὴν πα-
τρίδα του, ποὺ ἔχει πάρει τόσες εὐλογίες ἀπὸ τὸν 
Δημιουργό...

Σὲ καιρικὴ ἡπιότητα καὶ γλυκύτητα. Σὲ προϊόντα 
γῆς καὶ θαλάσσης. Σὲ ἱστορία ἀπὸ τὴν ἀρχαιότη-
τα. Σὲ φιλοσοφία καὶ σπουδὴ μὲ ἀθάνατα ἔργα. Σὲ 
γλῶσσα ποὺ σέβεται ΟΛΗ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ, σὲ 
καταξίωση τῶν ἀγωνιστῶν της. Στὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ποὺ ἀπολαμβάνει μετὰ ἀπὸ δουλεία τετρακοσίων 
περίπου ἐτῶν...

Ὅμως, ὅλα ἀλλάζουν καί, δυστυχῶς, ἐπὶ τὰ χεί-
ρω. Θυμήθηκε τὸ γεροντάκι σήμερα, τότε μόλις 
δώδεκα ἐτῶν, τὸν ἄδικο, μὰ ΝΙΚΗΦΟΡΟ καὶ ΔΙΚΑΙΟ 
πόλεμο τοῦ 1940.

ΤΟΤΕ, πού «οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν ΕΛΛΗΝΕΣ!» 
(Τσῶρτσιλ).

ΤΟΤΕ ποὺ ἡ μεγαλειώδης ἀντίστασις ἔγινε νικη-
φόρα ἀντεπίθεσις. Τότε ποὺ κατετροπώθη ὁ ἱταμὸς 
εἰσβολεὺς τοῦ φασισμοῦ. Τότε ποὺ προηγήθηκε ἡ 
ἄνανδρη ἐπίθεσις ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀνήμερα τῆς 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ στὶς 15 Αὐγούστου τοῦ 1940 καὶ ἐβυθί-
σθη ἡ ΕΛΛΗ μας στὴν Τῆνο.

Καὶ οἱ  Ἕλληνες ἑνωμένοι, ἀδελφωμένοι, χωρὶς 
πολιτικὰ μικρόβια καὶ ἴντριγκες καὶ τεχνάσματα ἐπι-
κοινωνιακά, πολέμησαν σκληρά. ΤΟΤΕ ὑπῆρχε ἡ 
ΑΓΝΟΤΗΣ συναισθημάτων καὶ αἰσθημάτων, προ-
σπαθείας καὶ ἀποφασιστικότητος.

ΤΟΤΕ, ποὺ ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ ΤΩΡΑ, οἱ ἐποχὲς 
ἦταν καρποφόρες.  Ἦταν χαρούμενες, ἑνωμένες ψυ-
χές, φωνές, συνειδήσεις καὶ ἀνθρώπινη ὀμορφιά...

ΤΟΤΕ ποὺ χαιρόσουν νὰ εἶσαι ΕΛΛΗΝΑΣ! Γιατὶ 
ὁ  Ἕλληνας ἔχει πάρα πολλὰ προτερήματα, ποὺ 
ἀπουσιάζουν στοὺς πολλοὺς ἐκ τῶν ΕΞΩ ταγῶν...

Κι ὅμως, καταφέραμε τὴν αἰώνια διάσταση καὶ 
ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὶς ἀρχές μας «γιὰ τοῦ Θεοῦ τὴν 
ΠΙΣΤΗ καὶ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», νὰ γίνουμε δοῦλοι 
ἐκείνων πού... μᾶς ἀγαποῦν ἰδιοτελῶς, ποὺ μᾶς 
κατευθύνουν σκόπιμα, ποὺ μᾶς κουρδίζουν ὅπως 
ἐπιθυμοῦν καὶ μᾶς ὁδηγοῦν κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ τὶς 
καιροσκοπικὲς συγκυρίες...

Ὁποία μεταβολὴ σκηνικοῦ!
Ὁποία διαφορὰ τῆς τότε χαρᾶς καὶ ἀγαλλίασης 

τῆς νίκης μας μὲ τὴ σημερινὴ κρίση καὶ εὐτέλεια.
Ὁ ἄνθρωπος τοῦ ΤΟΤΕ ἦταν ὑπερήφανος, χωρὶς 

νὰ κομπάζει. Μόνο καμάρωνε καὶ ἔκανε εὐχαριστή-
ριες ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ. Σὲ κάθε πόλη τῆς  Ἀλβανίας ποὺ 
ἔμπαινε ὁ  Ἑλληνικὸς στρατὸς γινόταν εὐχαριστήρια 
δοξολογία σὲ ὅλους τοὺς ναούς!

Καὶ ΤΩΡΑ ἐπιτρέπουν οἱ κυβερνῶντες στοὺς ἀθέ-
ους καὶ ἀναρχικοὺς νὰ ρίχνουν βόμβες μολότωφ 
μέσα στὶς ἐκκλησίες μας...

Θυμώνει ὁ Θεός;  Ἕνα ἐρώτημα ποὺ μᾶς γυρί-
ζει πίσω στὴν ἱστορία τῶν  Ἑβραίων, ὅταν προσκυ-
νοῦσαν τὰ εἴδωλα.

Ἂς βγάλει ὁ καθένας τὰ δικά του συμπεράσματα 
καὶ ἂς συμπλεύσει λίγο μὲ τὸ γεροντάκι ποὺ δακρύ-
ζει ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ, ποὺ πλησιάζει ἡ 28η  Ὀκτωβρί-
ου... Οἱ γονεῖς ποὺ δὲν τὰ ἔζησαν ἂς μελετήσουν 
λίγο τὴ σύγχρονη ἱστορία καὶ ἂς διδάξουν τὰ παιδιά 
τους τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ!

Αὐτὴ εἶναι ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ. Ποὺ δυστυχῶς συνο-
δεύεται... μὲ ΔΑΚΡΥΑ!  Ὅμως, τὸ γεροντάκι ἔκραξε:

 «ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ»!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΕΙΘΗΣ
(ἀπὸ τὸ βιβλίο Σκέψεις... γιὰ περίσκεψη... 

Βιώματα καὶ συλλογισμοί)

Ἐποχές
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Ὁποία μεταβολὴ σκηνικοῦ!

Ὁποία διαφορὰ τῆς τότε χαρᾶς  
καὶ ἀγαλλίασης τῆς νίκης μας  

μὲ τὴ σημερινὴ κρίση καὶ εὐτέλεια.
Ὁ ἄνθρωπος τοῦ ΤΟΤΕ ἦταν ὑπερήφα-

νος, χωρὶς νὰ κομπάζει. Μόνο καμάρωνε 
καὶ ἔκανε εὐχαριστήριες ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ. 

Σὲ κάθε πόλη τῆς  Ἀλβανίας ποὺ ἔμπαινε 
ὁ  Ἑλληνικὸς στρατὸς γινόταν εὐχαριστή-

ρια δοξολογία σὲ ὅλους τοὺς ναούς!
Καὶ ΤΩΡΑ ἐπιτρέπουν οἱ κυβερνῶντες 
στοὺς ἀθέους καὶ ἀναρχικοὺς νὰ ρί-
χνουν βόμβες μολότωφ μέσα στὶς 

ἐκκλησίες μας...
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«Τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν  
πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν»

Συχνὰ τὰ χείλη σου προφέρουν τὴ λέξη «γιατί» 
πρὸς τὸν Θεό. Μέσα στὴ δίνη τῆς τρικυμίας τῶν 
δυσκολιῶν καὶ τῶν προβλημάτων, ἄθελά σου 
στρέφεσαι πρὸς τὸν Οὐράνιο Πατέρα καὶ κραυγά-
ζεις: «Γιατί, Θεέ μου, ἐπιτρέπεις αὐτὲς τὶς δύσκολες 
καταστάσεις;».

Εἶναι ἀνθρώπινο νὰ λυγίζεις κάποια στιγμή, ὅμως 
αὐτὸ δὲν λύνει τὸ πρόβλημα καὶ δὲν βοηθᾷ στὴν 
ἀνακούφιση καὶ γαλήνη τῆς ψυχῆς.  Ἀντίθετα, ἂν 
σὲ κάθε πρόβλημα ταπεινὰ ἀναζητᾷς καὶ ἐξιχνιάσεις 
τὴν αἰτία, νὰ μιλήσεις ἁπλᾶ στὸν Θεὸ καὶ νὰ ζητή-
σεις νὰ σὲ βοηθήσει, νὰ καταλάβεις τὸν βαθύτερο 
σκοπὸ τῶν δυσκολιῶν σου, αὐτὸ σὲ βοηθεῖ. Εἶναι 
μιὰ εὐκαιρία νὰ δυναμώσει τὸ νεῦρο τῆς ψυχῆς 
σου, νὰ λαμπικάρει ἡ σκέψη σου, νὰ ὠφεληθεῖς 
πραγματικά.  Ἔτσι, αὐτὸ ποὺ ἐπιφανειακὰ νομίζεις 
ὅτι εἶναι ἡ καταστροφή σου γίνεται πηγὴ δυνάμεως 
γιὰ ἕναν ὡραῖο ἀγῶνα.

Στ’ ἀλήθεια, πόσο σοφὰ οἱ  Ἅγιοι Πατέρες μᾶς 
συμβουλεύουν νὰ μάθουμε νὰ φιλοσοφοῦμε τὴ 
ζωὴ καὶ νὰ ἔχουμε τὴ διάκριση νὰ ἀνακαλύπτουμε 
στὸ πικρὸ τὸ γλυκὺ ποὺ κρύβεται, ἀλλὰ τὸ θολω-
μένο μυαλό μας δὲν τὸ ξεχωρίζει.

Εἶναι εὐλογία νὰ ἔχεις ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη 
στὴν πρόνοια καὶ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Νὰ πιστεύ-
εις ἀκράδαντα πὼς ὁ καλὸς Θεὸς δὲν θέλει νὰ σὲ 
παιδεύει, ἀλλὰ ἐπιζητᾷ τρόπους καὶ μέσα, γιὰ νὰ 
σὲ παιδαγωγήσει καὶ νὰ γίνεις πιὸ δυνατή. «Οὐδὲν 
κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ».

Αὐτὸ τὸ νιώθεις καλύτερα, ὅταν κάνεις μιὰ ἀνα-
δρομὴ στὸ παρελθόν.  Ἐκεῖ βλέπεις καθαρὰ πὼς 
ἦταν μέσα στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ νὰ μὴν πραγματο-
ποιηθεῖ κάποια διακαής σου ἐπιθυμία ἢ κάτι ποὺ 

προγραμμάτιζες.  Ἐκ τῶν ὑστέρων ἀντιλαμβάνεσαι 
πὼς ἡ ματαίωση τοῦ σχεδίου σου σὲ προφύλαξε 
ἀπὸ κάτι ἐπικίνδυνο.

Ἀξίζει στὶς τρικυμίες τῆς ζωῆς νὰ στέκεσαι ἀγέρω-
χη στὴ γέφυρα τοῦ καραβιοῦ σου, ἀτενίζοντας τὸν 
οὐρανό, περιμένοντας νὰ σὲ ὁδηγήσει σὲ ἀσφαλὲς 

λιμάνι. Στὰ αὐτιά σου ἂς ἀντηχοῦν τὰ λόγια τοῦ  
Ἀποστόλου Παύλου: «Τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα 
συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν» ( Ῥωμ., η΄ 28).

« Ἀξίζει ἡ ζωὴ νὰ συνδυάζει πόνο καὶ γιορτή,
νὰ μὴ μοιάζει μὲ ὁδοιπορία χωρὶς πανδοχεῖο,

ἡ τρικυμία νὰ περνᾷ μὲ ἐλπίδα στὴν ψυχή,
πὼς θὰ ξανάρθει τῆς χαρᾶς τὸ λεωφορεῖο».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ
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Στ’ ἀλήθεια, πόσο σοφὰ οἱ  Ἅγιοι Πατέρες μᾶς συμβουλεύουν νὰ μάθουμε νὰ 
φιλοσοφοῦμε τὴ ζωὴ καὶ νὰ ἔχουμε τὴ διάκριση νὰ ἀνακαλύπτουμε στὸ πικρὸ 

τὸ γλυκὺ ποὺ κρύβεται, ἀλλὰ τὸ θολωμένο μυαλό μας δὲν τὸ ξεχωρίζει.
Εἶναι εὐλογία νὰ ἔχεις ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια καὶ δύναμη τοῦ Θε-
οῦ. Νὰ πιστεύεις ἀκράδαντα πὼς ὁ καλὸς Θεὸς δὲν θέλει νὰ σὲ παιδεύει, ἀλλὰ 

ἐπιζητᾷ τρόπους καὶ μέσα, γιὰ νὰ σὲ παιδαγωγήσει καὶ νὰ γίνεις πιὸ δυνατή.
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Εἶναι δύσκολο, πολὺ δύσκολο, γιὰ μᾶς τοὺς 
ἀνθρώπους, νὰ συλλάβουμε καὶ νὰ κατα-
νοήσουμε αὐτὸ ποὺ ὄχι ἁπλῶς μᾶς φαίνεται 

εὐχάριστο, ἀλλὰ καὶ μᾶς συμφέρει πραγματικά, 
ὥστε αὐτὸ νὰ ποθήσουμε καὶ αὐτὸ νὰ ζητήσου-
με ἀπὸ τὸν Θεό. Τὰ αἰτήματά μας πρὸς τὸν Θεὸ 
συμβαίνει συχνὰ νὰ εἶναι τόσο ἐπιπόλαια καὶ τόσο 
παιδαριώδη, ὥστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ τὰ σκεφτόμαστε 
ἀργότερα καὶ νὰ μειδιᾶμε... 

Καὶ ὅμως, σὲ μία τοὐλάχιστον περίπτωση, ποὺ 
μᾶς ἀφηγεῖται τὸ Κατὰ Λουκᾶν ἅγιο εὐαγγέλιο1, 
οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ἕνωσαν τὴ φωνή τους σὲ 
ἕνα αἴτημα τὸ ὁποῖο νιώθουμε ὅτι καὶ ἐμεῖς θὰ 
μπορούσαμε καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπευθύνουμε στὸν 
Κύριο.  Ὁ Χριστὸς εἶχε μαζέψει τοὺς μαθητές Του 
καὶ τοὺς μιλοῦσε γιὰ τὰ σκάνδαλα ποὺ ἀναπόφευ-
κτα θὰ ἔρχονταν, γιὰ τὴν προσοχὴ ποὺ θὰ ἔπρεπε 
νὰ ἐπιδείξουν, γιὰ τὴ διάκριση ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ 
ἔχουν. Καὶ τότε οἱ ἀπόστολοι, διαβάζουμε, μὲ ἕνα 
στόμα, εἶπαν στὸν Κύριο ἕναν λόγο ποὺ καὶ ἐμεῖς 
νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὰ 
χείλη μας: Κύριε, Τοῦ εἶπαν, «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν» 
– «Δῶσέ μας περισσότερη πίστη»2. Αὐτὸ εἶναι τὸ 

1 Λουκ., ιζ΄ 1 κ.ἑ.
2 Λουκ., ιζ΄ 5.

αἴτημα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ βρίσκεται στὰ χείλη μας 
κάθε μέρα καὶ ὥρα τῆς ζωῆς μας. Καὶ σήμερα ἴσως 
περισσότερο παρὰ ποτέ.

Τί σημαίνει ὅμως «περισσότερη πίστη»;  Ἂν 
προβληματισθοῦμε πάνω σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα, δὲν 

Ἡ «μικρή» καὶ ἡ «μεγάλη» πίστη

K
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Εἶναι χρήσιμο νὰ θυμηθοῦμε ἐδῶ 
τὴ διάκριση ποὺ ἔκανε ὁ  Ἀλέξαν-
δρος Τσιριντάνης, μιλώντας γιὰ τὴν 
προσευχή, ἀνάμεσα στή «μικρή» 

καὶ τή «μεγάλη» πίστη:  Ἡ «μικρή» 
πίστη, ὅπως ἐξηγοῦσε ὁ Τσιριντά-
νης, μᾶς λέει ὅτι ὁ Θεὸς θὰ φέρει 
τὰ πράγματα ὅπως τὰ θέλουμε.  Ἡ 

«μεγάλη» πίστη, ἀπὸ τὴν ἄλλη, μᾶς 
λέει ὅτι θὰ θέλουμε τὰ πράγματα 

ὅπως θὰ τὰ φέρει ὁ Θεός.

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Σ
επ

τε
μ

βρ
ιο

ς
 -

 Ο
κ

τω
βρ

ιο
ς
  

 2
0

1
8

 -
 6

2
9

169



θὰ δυσκολευθοῦμε νὰ διακρίνουμε ὅτι ἀνάμεσα 
στὴ λιγώτερη καὶ τὴν περισσότερη πίστη δὲν ὑπάρ-
χει ἁπλῶς καὶ μόνον ποσοτικὴ διαφορά· ὑπάρχει 
μιὰ διαφορὰ βαθύτατα ποιοτική.

Γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε αὐτό, εἶναι χρήσιμο νὰ 
θυμηθοῦμε ἐδῶ τὴ διάκριση ποὺ ἔκανε ὁ  Ἀλέ-
ξανδρος Τσιριντάνης, μιλώντας γιὰ τὴν προσευχή, 
ἀνάμεσα στή «μικρή» καὶ τή «μεγάλη» πίστη:  Ἡ 
«μικρή» πίστη, ὅπως ἐξηγοῦσε ὁ Τσιριντάνης, μᾶς 
λέει ὅτι ὁ Θεὸς θὰ φέρει τὰ πράγματα ὅπως τὰ 
θέλουμε.  Ἡ «μεγάλη» πίστη, ἀπὸ τὴν ἄλλη, μᾶς 
λέει ὅτι θὰ θέλουμε τὰ πράγματα ὅπως θὰ τὰ φέρει 
ὁ Θεός. Σίγουρα, καὶ ἡ «μικρή» πίστη βρίσκεται 
παραπάνω ἀπὸ τὴν ἀπιστία· ἀλλὰ οὔτε αὐτὴ ἀντέ-
χει.  Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη νὰ φθάσει στὴ μεγά-
λη πίστη. Καὶ εἶναι ἀληθινὰ μακάριος ὅποιος ἔχει 
φθάσει σὲ αὐτήν. Διότι πραγματικὴ πίστη δὲν εἶναι 
νὰ λὲς ὅτι ὁ Θεὸς θὰ κάνει ὅ,τι θέλω· πραγματικὴ 
πίστη εἶναι νὰ λὲς ὅτι θὰ θέλω ὅ,τι κάνει ὁ Θεός3.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ καταλάβουμε αὐτὴ τὴ δι-
αφορά, διότι σχεδὸν ὅλοι μας, τὶς περισσότερες 
τοὐλάχιστον φορές, μένουμε στή «μικρή» πίστη. 
Στὴν προσευχή μας μοιάζουμε νὰ ὑποβάλλουμε 
στὸν Θεὸ ἕναν κατάλογο αἰτημάτων, ζητώντας ἀπὸ 
Αὐτὸν ἁπλῶς νὰ βάλει τὴν ὑπογραφή του, ὥστε 
αὐτὰ νὰ γίνουν πράξη.  Ὅσο κι ἂν στὴν Κυριακὴ 
προσευχὴ διδασκόμαστε νὰ λέμε «Γενηθήτω τὸ 
θέλημά σου»4, ἐμεῖς στὴν πράξη, τὶς περισσότερες 
τοὐλάχιστον φορές, στεκόμαστε μπροστὰ στὸν Θεὸ 
μὲ ἕνα κατὰ βάσιν αἴτημα: «Γενηθήτω τὸ θέλημά 
μου».

Θὰ φέρω ἕνα παράδειγμα, γιὰ νὰ δοῦμε πόσο 
μεγάλη εἶναι ἡ διαφορά. Κάθε χρόνο τέτοιες μέ-
ρες, κάθε Σεπτέμβριο, πολλὰ εἶναι τὰ παιδιὰ ποὺ 
ἀρχίζουν νὰ ἀνεβαίνουν τὸν Γολγοθᾶ ἐκεῖνον ποὺ 

3 Ἀλεξάνδρου Ν. Τσιριντάνη,  Ἡ πίστις ὡς βίωμα, Γ΄ τόμος,  
Ἐκδόσεις Συζήτησις,  Ἀθῆναι 1982, σελ. 179.

4  Ματθ., στ΄ 10.

θὰ τοὺς φέρει στὴ δοκιμασία τῶν Πανελλαδικῶν 
ἐξετάσεων. Δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε πόσο μεγά-
λη ἀγωνία προκαλεῖ αὐτὸς ὁ Γολγοθᾶς, σὲ ὅλη 
ἀσφαλῶς τὴν οἰκογένεια, ἀλλὰ βέβαια κυρίως 
στὰ ἴδια τὰ παιδιὰ ποὺ διαγωνίζονται. Καὶ πῶς νὰ 
μὴν προκαλεῖ;  Ἐδῶ ἤδη ἀπὸ τὸ Δημοτικό, ὅταν 
οἱ δάσκαλοι θέλουν νά «φοβερίσουν» τὰ παιδιά, 
τοὺς λένε: «Τί θὰ γίνει, ὅταν θὰ πᾶτε στὶς Πανελλα-
δικές;». Καὶ τώρα νά, ἡ μέρα τῆς κρίσεως ἔφθασε. 
Πῶς νὰ μὴν τὰ συνέχει τὰ παιδιὰ ἡ πιὸ μεγάλη 
ἀγωνία; Θυμᾶμαι λοιπόν, πρὸ μερικῶν ἐτῶν, μιὰ 
μαθήτρια μου, ἡ ὁποία ἐπέτυχε στὶς ἐξετάσεις μιὰ 
πολὺ καλὴ ἐπίδοση καὶ πέρασε στὴν πρώτη σχολὴ 
τῆς ἐπιλογῆς της, τὴ Νομικὴ  Ἀθηνῶν.  Ἦταν ἱκανή, 
φιλότιμη, ἐργατική, συνεπής, μεθοδική, ἀλλά...  
Ἀλλὰ ὁ στόχος ἦταν ψηλός, καὶ ὅταν πλησίαζε ἡ 
στιγμὴ τῶν ἐξετάσεων, εἶχε πολὺ μεγάλη ἀγωνία.  
Ἡ μητέρα της τότε, θέλοντας προφανῶς νὰ τὴν 
ἀποφορτίσει, τῆς ἔλεγε: « Ὅταν ἤμουν ἐγὼ στὴν 
ἡλικία σου, ἐπιθυμοῦσα διακαῶς νὰ περάσω στὴν 
τάδε σχολή· αὐτὸ ἦταν τὸ ὄνειρό μου· ὁ Θεὸς μὲ 
φύλαξε καὶ δὲν πέρασα!». Προφανῶς, κάνοντας 
μιὰ ἀναδρομὴ στὴ ζωή της, ἦταν σὲ θέση νὰ ἐκτιμή-
σει ὅτι αὐτὸ ποὺ τελικὰ πέτυχε ἦταν πολὺ καλύτερο 
γιὰ τὴν ἴδια ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εὐχόταν. 

Σκεφθῆτε πόσο μεγάλη σοφία κρύβει αὐτὸς ὁ 
λόγος. Μᾶλλον δέ, σκεφθῆτε πόσο μεγάλη πίστη 
μπορεῖ νὰ στηρίξει. Σκεφθῆτε, ἐπίσης, πόσο μιὰ τέ-
τοια σκέψη θὰ μποροῦσε νὰ ἀποφορτίσει ἕνα παιδὶ 
ποὺ ζεῖ τὴ δοκιμασία τῶν ἐξετάσεων. Χώρια πού, 
ἀποφορτίζοντάς το, θὰ τοῦ ἐπέτρεπε, μὲ λιγώτερο 
ἄγχος, νὰ ἀξιοποιήσει στὸ ἔπακρο τὶς δυνατότητές 
του καὶ νὰ ἐπιτύχει τὸ καλύτερο ἀποτέλεσμα.

Βέβαια ἡ πίστη δὲν ἀποφορτίζει μόνο· ἡ πίστη 
κατορθώνει καὶ τὸ θαυμαστὸ ἐκεῖνο ποὺ περιγρά-
φει ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος.  Ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος, ἕνας 
ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἀσκητικοὺς Πατέρες, ἔζησε 
τὸν 6ο αἰῶνα καὶ στὴ διδασκαλία του ἐπέμεινε ἰδι-

K

K
Σχεδὸν ὅλοι μας, τὶς περισσότερες τοὐλάχιστον φορές, μένουμε στή 

«μικρή» πίστη. Στὴν προσευχή μας μοιάζουμε νὰ ὑποβάλλουμε στὸν 
Θεὸ ἕναν κατάλογο αἰτημάτων, ζητώντας ἀπὸ Αὐτὸν ἁπλῶς νὰ βάλει τὴν 

ὑπογραφή του, ὥστε αὐτὰ νὰ γίνουν πράξη.  Ὅσο κι ἂν στὴν Κυριακὴ 
προσευχὴ διδασκόμαστε νὰ λέμε «Γενηθήτω τὸ θέλημά σου», ἐμεῖς στὴν 
πράξη, τὶς περισσότερες τοὐλάχιστον φορές, στεκόμαστε μπροστὰ στὸν 

Θεὸ μὲ ἕνα κατὰ βάσιν αἴτημα: «Γενηθήτω τὸ θέλημά μου».
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αίτερα στὴ σημασία τῆς περικοπῆς τοῦ ἰδίου θελή-
ματος. Καὶ τὸ θαυμαστὸ ποὺ περιγράφει ὁ ἀββᾶς 
Δωρόθεος εἶναι ὅτι, ὅσο ὁ ἄνθρωπος περικόπτει 
τὸ ἴδιον θέλημα, τόσο περισσότερο ἀναπαύεται σὲ 
ὅ,τι γίνεται. «Οὐ γὰρ θέλει τὰ πράγματα γίνεσθαι ὡς 
θέλει, ἀλλὰ θέλει ὡς γίνεται» (δὲν θέλει νὰ γίνονται 
τὰ πράγματα ὅπως θέλει, ἀλλὰ τὰ θέλει ὅπως γίνο-
νται). Καὶ ἔτσι, «ὁ μὴ ἔχων ἴδιον θέλημα, πάντοτε τὸ 
ἴδιον ποιεῖ»5.  Ἂν προσέξει κανείς, θὰ διαπιστώσει 
ὅτι αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ «μεγάλη» πίστη, γιὰ τὴν 
ὁποία μιλᾶμε ἐδῶ.

Μὲ τὴν ἴδια λογική, ὁ ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε: 
«Πίστις δὲν σημαίνει, πάντοτε, βεβαιότητα γιὰ τὴ 
θεραπεία, ἀλλὰ σημαίνει πρωτίστως ἐμπιστοσύνη 
στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ». Συναφὲς εἶναι καὶ αὐτὸ τὸ 
ἄλλο ποὺ ἔλεγε ὁ Τσιριντάνης: ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν 
εἶναι οὔτε αἰσιόδοξος οὔτε ἀπαισιόδοξος· εἶναι πι-
στός. Δὲν ξεκινάει δηλαδὴ πεπεισμένος ὅτι θὰ γίνει 
ὁπωσδήποτε αὐτὸ ποὺ θέλει· οὔτε ὅμως νιώθει ὅτι 

5 Δωροθέου ἀββᾶ, Διδασκαλίαι διάφοροι, «Περὶ ἀποταγῆς» 
28, ΕΠΕ, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ  Ἀσκητικῶν 12, 290· 
Διδ. Α΄, ιδ΄, PG 88, 1636 CD: «Καὶ οὕτω κόπτων κόπτων [ἐνν. 
τὸ ἴδιον θέλημα] εἰς συνήθειαν ἔρχεται τοῦ κόπτειν, καὶ ἐκ 
τῶν μικρῶν ἄρχεται καὶ τὰ μεγάλα μετὰ ἀναπαύσεως κόπτειν, 
καὶ οὕτω λοιπὸν ἔρχεται μήτε ὅλως ἔχειν θέλημα, ἀλλ’ εἴ τι 
δ’ ἂν γένηται ἀναπαύει αὐτόν, ὡς ὅτι αὐτοῦ ἐστι. Καὶ αὐτοῦ 
μὴ θέλοντος ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εὑρίσκεται πάντοτε 
ποιῶν αὐτό.  Ὃς γὰρ ἴδιον θέλημα οὐκ ἔχει, ἕκαστον γινόμενον 
ἴδιον αὐτοῦ ἐστι. Καὶ οὕτως εὑρίσκεται, ὡς εἴπομεν, μὴ ἔχων 
προσπάθειαν, καὶ ἐκ τῆς ἀπροσπαθείας, ὡς εἶπον, ἔρχεται 
εἰς τὴν ἀπάθειαν»· Δωροθέου ἀββᾶ, ῾Ρήματα διάφορα ἐν 
συντόμῳ 12, ΕΠΕ, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ  Ἀσκητικῶν 
12, 648· Διδασκαλίαι ψυχωφελεῖς διάφοροι, Διδ. ΙΘ΄, PG 88, 
1809 BC: «Ὁ μὴ ἔχων ἴδιον θέλημα, πάντοτε τὸ ἴδιον ποιεῖ· 
ἐξότου γὰρ ἴδιον οὐκ ἔχει, εἴτι δ’ ἂν καὶ γένηται, ἀναπαύει 
αὐτόν, καὶ εὑρίσκεται πάντοτε τὸ ἴδιον ποιῶν. Οὐ γὰρ θέλει 
τὰ πράγματα γίνεσθαι ὡς θέλει, ἀλλὰ θέλει ὡς γίνεται».

οἱ πάντες καὶ τὰ πάντα συνωμοτοῦν ἐναντίον του· 
ὄχι· ἀλλὰ ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, στὸν ὁποῖο 
ἔχει ἀναθέσει ἑαυτόν. 

Ἀξίζει μάλιστα νὰ σημειώσετε τὸ ἑξῆς:  Ἂν δια-
βάσετε τοὺς μεγάλους  Ἁγιορεῖτες Πατέρες ποὺ τὰ 
τελευταῖα χρόνια προσελκύουν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ 
κοινοῦ μὲ τὸν ἁπλὸ καὶ μεστὸ πίστης λόγο τους, 
θὰ διαπιστώσετε ὅτι ὅλο καὶ περισσότερο, ὅταν 
γίνεται λόγος γιὰ τὴν πίστη στὸν Θεό, ἀντὶ γιὰ τὸν 
ὅρο «πίστη», χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο «ἐμπιστοσύ-
νη». Καὶ διόλου τυχαῖα· διότι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι 
ἡ «μεγάλη» πίστη: ἐμπιστοσύνη.

«Πρόσθες ἡμῖν πίστιν», λοιπόν, Θεέ μου, ὥστε 
νὰ περάσουμε ἀπὸ τή «μικρή» πίστη στή «μεγά-
λη»· μᾶλλον δέ, στὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸ 
θέλημά Σου, ὥστε αὐτὸ νὰ ἀναζητοῦμε καὶ αὐτὸ 
νὰ μᾶς ἀναπαύει.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K

«Πρόσθες ἡμῖν πίστιν», λοιπόν, 
Θεέ μου, ὥστε νὰ περάσουμε ἀπὸ 
τή «μικρή» πίστη στή «μεγάλη»· 

μᾶλλον δέ, στὴν ἀπόλυτη  
ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημά Σου,  

ὥστε αὐτὸ νὰ ἀναζητοῦμε  
καὶ αὐτὸ νὰ μᾶς ἀναπαύει.
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Ἦρθε προχτὲς νὰ μοῦ κάνει ἐπίσκεψη. Μὲ τὸ ποὺ 
τῆς ἄνοιξα τὴν πόρτα, ἀμέσως τὸ ἔνιωσα.  Ἦταν 
ὣς τὸ λαιμό.  Ὄχι μόνο τὴν εἶχαν ἀδικήσει, μὰ 

καὶ τὴ συκοφάντησαν.  Ἡ ἀγανάκτηση τὴν ἔπνιγε, ἦρθε, 
λέει, νὰ μοῦ τὰ πεῖ νὰ ξεσκάσει.

Ἂν ἦταν δυνατὸ νὰ ξεσκάσει μὲ τὸ ποὺ θὰ τὰ ἔλεγε!  
Ὅταν ἡ ἀγανάκτηση ἔχει τρυπώσει τόσο βαθιὰ μέσα 
σου, ὥστε νὰ καταφέρει νὰ σοῦ ἀλλοιώσει τὰ αἰσθή-
ματα, δυστυχῶς, μὲ τίποτα δὲν ἐκτονώνεσαι.  Ὅσο τὰ 
λές, μάλιστα, τόσο χειρότερα νιώθεις.

Ἐγὼ ὅμως ἔπρεπε μὲ κάθε τρόπο νὰ τὴ βοηθήσω. 
Τὸ πόσο ὑπέφερε τὸ ἔβλεπα καθαρά.

Ἀσφαλῶς, δὲν ἔπρεπε νὰ μεταχειριστῶ οὔτε πα-

ρηγοριὲς οὔτε νουθεσίες. Δίνουμε τόσες συμβουλὲς 
ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, ποὺ ἂν ἔπιαναν ἔστω καὶ οἱ μισές, 
κανένα πρόβλημα δὲν θὰ ὑπῆρχε στὴ γῆ μας. Δὲν 
πιάνουν ὅμως.

Καὶ νὰ τί μοῦ ἦρθε ἀστραπιαῖα στὸ νοῦ νὰ τῆς πῶ.
– Λοιπόν, τὸ ἔχει ἡ μέρα σήμερα νὰ μοῦ μιλᾶνε 

γιὰ ἀδικίες. Τὸ πρωῒ μὲ πῆρε στὸ τηλέφωνο μιὰ φίλη 
μου ποὺ ἔχει ἕνα πρόβλημα ὁλόιδιο μὲ τὸ δικό σου. 
Δηλαδή, τί ὁλόιδιο!  Ἐκείνης εἶναι ἀκόμα χειρότερο.

– Καὶ τὴν ἀδίκησαν καὶ τὴ συκοφάντησαν; 
–  Ἀκριβῶς ὅπως κι ἐσένα. Μὲ κείνη ὅμως τὰ πράγ-

ματα εἶναι χειρότερα, γιατί...
Γύρισε καὶ μὲ κοίταξε μὲ περιέργεια.
– Γιατί;
– Γιατὶ δὲν τῆς ἔφταναν τὰ δύο κακὰ ποὺ τῆς κά-

νανε, πρόσθεσε κι αὐτὴ ἕνα ἀκόμα στὸν ἑαυτό της. 
Μίσησε τὸν ἄνθρωπο ποὺ τὴν ἔβλαψε. Κι ἔτσι τώρα 
τῆς συμβαίνουν τρία κακά.

– Μὰ εἶναι δυνατὸ νὰ μὴ μισήσει κανείς, ὅταν τὸν 
βλάψουν τόσο πολύ; Τί ἤθελες; Νὰ ἀγαπάει ὅπως καὶ 
πρῶτα; 

– Τὸ ξέρω πὼς εἶναι δύσκολο. Γι’ αὐτὸν ὅμως ποὺ 
νιώθει τὸ μῖσος, εἶναι μιὰ ἐπιπλέον συμφορά. Μία ἀκό-
μα δυστυχία.

Πολὺ τὴ λυπήθηκα τὴ φίλη μου, ποὺ λές, τὸ πρωΐ. 
Δὲν ξέρεις πόσο τὴ λυπήθηκα! Τῆς ἔδωσα βέβαια τὴ 
συνταγὴ τοῦ  Ἁγίου, ἀλλὰ δὲν ξέρω ἂν θὰ μπόρεσε 

Ἡ συνταγὴ τοῦ  Ἁγίου

K

K

Ἂν κάποιος σᾶς κάνει κακό, ἔλεγε, 
πρέπει νὰ ἀναλάβετε τὴν ὑπεράσπι-
σή του στὸ δικαστήριο τοῦ Θεοῦ. 
Νὰ γίνετε συνήγοροί του. Νὰ ψά-
χνετε ἀπὸ δῶ, νὰ ψάχνετε ἀπὸ κεῖ, 

ὥστε νὰ τοῦ βρεῖτε ἐλαφρυντικά. Τὸ 
ἴδιο ὅπως κάνουν καὶ οἱ δικηγόροι. 
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Μὲ πίστη
Τὴ βλέπω τὴν πανύψηλη, τὴν πρώτη τὴν κορφούλα,
μὲ δρόμους λίγους, δύσβατους, μὲ βράχους, μὲ φαράγγια.
Μ’ ἀητοὺς πολλοὺς κι ἀητόπουλα, μὲ κάστρα κάποιας δόξας.
Μὲ ὄψη, ἁγνὴ κι ἀγέραστη, μὲ δύναμη καὶ δέος.

Σ’ αὐτή, ναί, τὴν πανύψηλη, τὴν πρώτη τὴν κορφούλα,
σ’ αὐτὴ κι ἐγὼ πορεύομαι, μὲ χάρη τ’ ἀνηφόρι.
Μὲ χάρη, ναί, τοὺς βράχους της, μὲ χάρη τὰ φαράγγια,
γιὰ ἥλιο, γνήσιες κρυόβρυσες, κι ἀμόλυντον ἀέρα.

Ἀργὸ πολὺ τ’ ἀνέβασμα.  Ἱδρώτας, μὰ καὶ αἷμα.
Θὰ φτάσουν κι ἀστραπόβροντα, θὰ ’ρθοῦν κι ἀστροπελέκια.
Κι ὁμίχλες κάνουν ἄφωτα τὰ λίγα στενοδρόμια.
Μὰ ’γὼ κι αὐτὰ τὰ μάχομαι, μὲ πίστη πὼς θὰ φτάσω.

Ἂν ὅμως στ’ ἀστροπέλεκα, στὴν ἄνιση τὴ μάχη,
λυθοῦν τὰ δυὸ τὰ γόνατα καὶ γείρει τὸ κορμί μου,
θὰ πέσω πιὰ στ’ ἀνέβασμα, πιστὸς πιστὸς στὸ χρέος,
στὸν ἴσκιο κάποιου  Ἔλατου, στὴ ρίζα κάποιου βράχου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

νὰ τὴ χρησιμοποιήσει.
Ἡ φράση «συνταγὴ τοῦ  Ἁγίου» κατάλαβα πὼς 

τὴν ἠλέκτρισε. Τὰ μάτια της ἔδειχναν περιέργεια καὶ 
ἀνυπομονησία.

– Θὲς νὰ στὴν πῶ κι ἐσένα; Εἶναι ὅμως δύσκολη.  
Ἀλλὰ ἂν θέλεις νὰ τὴ μάθεις, ἔτσι ἀκαδημαϊκά, ἄκου τη.

Κάποτε ζοῦσε ἕνας ἅγιος γέροντας. Τόσο τὰ λόγια 
του ξεκούραζαν καὶ γλύκαιναν τὶς πονεμένες ψυχὲς τῶν 
ἀνθρώπων, ποὺ ἔτρεχαν σ’ αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι.

Ξέρεις μὲ ποιὸν τρόπο κατόρθωνε νὰ μαλακώνει τὶς 
θυμωμένες ψυχὲς καὶ νὰ συμφιλιώνει τοὺς ἐχθρούς; 

Τοὺς ἔλεγε αὐτὴ τὴ συνταγή, ποὺ μὲ τὰ χρόνια 
ἔμεινε μὲ τὸ ὄνομα «ἡ συνταγὴ τοῦ  Ἁγίου».

Ἂν κάποιος σᾶς κάνει κακό, ἔλεγε, πρέπει νὰ ἀνα-
λάβετε τὴν ὑπεράσπισή του στὸ δικαστήριο τοῦ Θε-
οῦ. Νὰ γίνετε συνήγοροί του. Νὰ ψάχνετε ἀπὸ δῶ, νὰ 
ψάχνετε ἀπὸ κεῖ, ὥστε νὰ τοῦ βρεῖτε ἐλαφρυντικά. Τὸ 
ἴδιο ὅπως κάνουν καὶ οἱ δικηγόροι. Μήπως οἱ δικη-
γόροι νομίζουν ὅτι ὅλοι οἱ πελάτες τους εἶναι ἀθῶοι;  
Ὅχι βέβαια. Κι ὅμως ψάχνουν ἐλαφρυντικά.  Ὅσο πιὸ 
πολλὲς δικαιολογίες βρεῖτε καὶ μὲ ὅσο περισσότερη 
θέρμη ὑπερασπιστεῖτε τὸν ἔχθρό σας, τόσο μεγαλύτερη 
δικηγορικὴ ἀμοιβὴ θὰ πάρετε. Καὶ αὐτὴ τὴν ἀμοιβὴ 
θὰ σᾶς τὴ δώσει ὁ ἴδιος ὁ δικαστής. Δηλαδὴ ὁ Θεός.

–  Ὅσες ἀμοιβὲς κι ἂν μοῦ δώσουν, τὸ κακὸ ποὺ 
μοῦ ἔκαναν δὲ μικραίνει, μὲ διέκοψε ἡ ἀγανακτισμένη 
φίλη. Ξέρεις τί εἶναι καὶ νὰ σὲ ἀδικήσουν καὶ νὰ σὲ 
συκοφαντοῦν ἀπὸ πάνω;

– Τὰ λὲς αὐτά, γιατὶ δὲν ἄκουσες ἀκόμα τί σόι 
ἀμοιβὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ σοῦ λέω. Λοιπόν, ἡ δικηγο-
ρικὴ ἀμοιβὴ ποὺ παίρνει ὁ συνήγορος τοῦ ἐχθροῦ 
του εἶναι...

– Δὲν θέλω ἀμοιβές, φώναξε θυμωμένη. Τί νὰ τὶς 
κάνω;  Ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μοῦ κάνανε, μπορῶ ἐγὼ 
νὰ νιώθω ἤρεμη σὰν πρίν; Δὲν μπορῶ.

– Μὰ αὐτὸ ποὺ εἶπες εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀμοιβὴ γιὰ 
τὴν ὁποία σοῦ μιλάω. Τὸ κακὸ ποὺ σοῦ ἔκαναν νὰ μὴν 
ἔχει πιὰ γιὰ σένα καμμία σημασία. Σὰν νὰ μὴν ἔγινε.

Ἔφυγε συλλογισμένη.
Σήμερα τὸ πρωῒ μοῦ τηλεφώνησε.
– Ξέρεις, μοῦ εἶπε. Δὲν εἶχα καὶ τόσο δίκιο νὰ νο-

μίζω πὼς προχτὲς μὲ συκοφάντησαν. Μᾶλλον ἔκανα 
λάθος.

Ἀκουγόταν πολὺ ἤρεμη.
Ἡ συνταγὴ τοῦ  Ἁγίου, σκέφτηκα, πάλι ἔκανε τὸ 

θαῦμά της.
ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Ἕνα ἀπὸ τὰ δυσκολώτερα προβλήματα ποὺ 
ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν οἱ γονεῖς τῶν 
μικρῶν παιδιῶν, καθὼς αὐτὰ μεγαλώνουν, 

εἶναι ὅταν αὐτὰ ἀρχίζουν νὰ δαγκώνουν τὰ ἀδέλφια 
τους, τοὺς ἴδιους, ἄλλα παιδιά, ἀκόμη καὶ αὐτοὺς 
ποὺ τὰ φροντίζουν.  Ὅλα τὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι 
ἕνα στὰ τέσσερα παιδιὰ θὰ ἐκδηλώσει αὐτὴ τὴ συ-
μπεριφορὰ σὲ κάποιο στάδιο τῆς ἀνάπτυξής του.

Ἡ συμπεριφορὰ αὐτὴ ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ δη-
μιουργεῖ ἄγχος στοὺς γονεῖς του, καὶ οἱ ἀντιδράσεις 
τους εἶναι δυσανάλογες. Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ 
παραμείνουν ἤρεμοι καὶ νὰ διαχειριστοῦν σωστὰ 
καὶ ἀποτελεσματικὰ τὸ πρόβλημα.

Γιατί ὅμως τὰ παιδιὰ δαγκώνουν σὲ κάποια φά-
ση τῆς ζωῆς τους; 

Ὁ ἐντοπισμὸς τῆς αἰτίας τοῦ φαινομένου εἶναι 
τὸ κλειδί, γιὰ νὰ ξεπεραστεῖ τὸ πρόβλημα. Οἱ λό-

γοι εἶναι πολλοί, καὶ οἱ εἰδικοὶ συμβουλεύουν 
τοὺς γονεῖς νὰ παρατηροῦν μὲ προσοχὴ τὸ παιδί 
τους, ποιὸν δαγκώνει, πότε, σὲ ποιὰ περίπτωση 
δαγκώνει, γιὰ νὰ δράσουν ἔγκαιρα, κατάλληλα 
καὶ ἀποτελεσματικά.

Τὰ παιδιὰ δαγκώνουν:
1) Γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὰ συναισθήματά τους.  Ἴσως 

νὰ ἀκούγεται περίεργο, ἀλλὰ τὰ νήπια δαγκώνουν, 

γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀγάπη τους. «Τὰ μικρὰ παιδιὰ 
πράγματι ἔχουν ἔντονα συναισθήματα, ἀλλὰ δὲν 
ξέρουν πῶς νὰ τὰ δείξουν», λέει ὁ κλινικὸς ψυχο-
λόγος Dirk Flower. Τὸ δάγκωμα μπορεῖ νὰ εἶναι 
ἕνας ἔντονος τρόπος ἔκφρασης τοῦ θυμοῦ τους 
σὲ πρόσωπα ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ ἐκπληρώσουν 
κάποια ἐπιθυμία τους. Μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ θυμός 
τους ἀπέναντι σὲ παιχνίδια τους ποὺ δὲν καταφέρ-
νουν νὰ τὰ χειριστοῦν ὅπως θέλουν.

2) Πειραματίζονται. Τὰ μικρὰ παιδιὰ μαθαίνουν 
πῶς λειτουργεῖ τὸ σῶμά τους, βάζοντας πράγματα 
στὸ στόμα τους, καὶ μερικὲς φορὲς τὰ δαγκώνουν. 
Συχνότερα τὸ κάνουν, ὅταν εἶναι ἡ περίοδος τῆς 
ὀδοντοφυΐας, καὶ μερικὲς φορὲς ἐντονώτερα πάνω 
στὸν ἐνθουσιασμό τους.

3) Γιὰ νὰ ἀμυνθοῦν. Τὰ μικρὰ παιδιὰ χρησιμο-
ποιοῦν τὸ δάγκωμα ὡς ἄμυνα, ὅταν νιώθουν ὅτι 
ἀπειλοῦνται καὶ ἀδυνατοῦν νὰ χρησιμοποιήσουν 
τὸν λόγο, γιατὶ δὲν μιλᾶνε ἢ δὲν ἔχουν κατακτή-
σει ἀκόμη ἐπαρκῶς τὸ στάδιο τῆς ὁμιλίας. Μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ δημιουργοῦν γύρω τους μιὰ ζώνη 
ἀσφάλειας καὶ προστασίας.

4) Γιὰ ἔλεγχο. Μερικὰ παιδιὰ ξέρουν ὅτι τὸ δά-
γκωμα εἶναι ἕνας ἀποτελεσματικὸς τρόπος, γιὰ νὰ 
ἐξαναγκάσουν τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἄλλους νὰ κά-
νουν τὸ δικό τους θέλημα. Αὐτὸ δὲν γίνεται πάντα 
ἐνσυνείδητα.  Ὑπάρχουν μερικὲς φορὲς ποὺ τὸ 
μικρότερο παιδὶ στὴν οἰκογένεια δαγκώνει, γιατὶ 
ἔτσι ἀποκτᾷ δύναμη· ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τραβήξει 
τὴν προσοχὴ τῶν ἄλλων, ἔστω καὶ μὲ ἀρνητικὴ 
συμπεριφορά.

5) Στὴν ἀπογοήτευση ἢ στὴν ἀναστάτωση.  Ὅταν 
τὸ μικρὸ παιδὶ θέλει νὰ πάρει πίσω τὸ παιχνίδι ἢ 
τὸ μπισκότο ποὺ τοῦ πῆραν καὶ δὲν μπορεῖ νὰ 
ἀντιμετωπίσει μιὰ κατάσταση, καταφεύγει στὸ δά-
γκωμα.  Ἢ ἀκόμη, ἂν τὸ παιδὶ νιώθει πιεσμένο καὶ 
δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ τὶς κατάλληλες λέξεις, γιὰ νὰ 
ἐκφράσει τὸν συναισθηματικό του κόσμο.

Πῶς μποροῦμε νὰ σταματήσουμε τὸ δάγκωμα;
Σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις ἀντιδροῦμε ἄμεσα, ἀλλὰ 

διατηροῦμε τὴν ψυχραιμία. Ποτὲ δὲν ἀνταποδίδου-
με τὸ δάγκωμα, γιὰ νὰ δείξουμε στὸ μικρὸ παιδὶ τὸν 
πόνο ποὺ προκαλεῖ ἡ πράξη του, οὔτε ἀντιδροῦμε 
μὲ τὸ ξύλο, χτυπώντας το. Τὰ ἀντίποινα εἶναι πολὺ 
ἐπικίνδυνος τρόπος παιδαγωγίας. «Ἁπλῶς διδά-
σκονται ὅτι ἡ βία προκαλεῖ βία», λέει ὁ ψυχολόγος 
Mallory Henson. Δὲν ἀγνοοῦμε, ὅμως, τὸ πρόβλη-

Ὅταν τὰ παιδιὰ δαγκώνουν
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Ἕνα ἀπὸ τὰ δυσκολώτερα προ-
βλήματα ποὺ ἔχουν νὰ ἀντιμε-
τωπίσουν οἱ γονεῖς τῶν μικρῶν 
παιδιῶν, καθὼς αὐτὰ μεγαλώ-
νουν, εἶναι ὅταν αὐτὰ ἀρχίζουν 
νὰ δαγκώνουν τὰ ἀδέλφια τους, 
τοὺς ἴδιους, ἄλλα παιδιά, ἀκόμη 
καὶ αὐτοὺς ποὺ τὰ φροντίζουν.  

Ὅλα τὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ἕνα 
στὰ τέσσερα παιδιὰ θὰ ἐκδηλώσει 
αὐτὴ τὴ συμπεριφορὰ σὲ κάποιο 

στάδιο τῆς ἀνάπτυξής του.
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μα. Τὰ παιδιὰ ἀμέσως πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι 
αὐτὸ ποὺ ἔκαναν ἦταν λάθος.  Ἔτσι:

α. Παρεμβαίνουμε ἄμεσα.  Ἔχουμε τὰ μάτια μας 
ὀρθάνοιχτα, γιὰ νὰ παρέμβουμε ἄμεσα. Παρατη-
ροῦμε τὸ παιδί μας καὶ τὸ ἀπομακρύνομε ἀπὸ τὸ 
πρόσωπο-θῦμα. Δὲν τὸ ἐντάσσουμε σὲ μεγάλες 

ὁμάδες, ἂν αὐτὸ εἶναι αἰτία νὰ ἐκδηλώσει τέτοια 
συμπεριφορά. Παρακολουθοῦμε τὴ συμπεριφορά 
του.  Ἕνα ἀλάνθαστο σημάδι εἶναι ὅτι τὸ παιδί, πρὶν 
δαγκώσει, σφίγγει τὰ δόντια του.

β. Διδάσκουμε ὅτι αὐτὸ εἶναι λάθος. Χρησιμο-
ποιοῦμε ἁπλὸ καὶ σταθερὸ λεξιλόγιο. «Τὸ δάγκω-

μα εἶναι λάθος συμπεριφορά», ἢ ἕνα ἁπλό « Ὄχι».
γ. Μαθαίνουμε τὸ παιδὶ πῶς νὰ ἐκφράζεται.  Ὅταν 

ἔχουν ἠρεμήσει τὰ πράγματα, προσπαθοῦμε νὰ 
μάθουμε στὸ παιδί μας νὰ ἐκφράζει τὰ συναισθή-
ματά του μὲ ἕναν λιγώτερο ὀδυνηρὸ τρόπο.  Ἂν 
θέλει νὰ ἐκφράσει τὴν ἀγάπη του, τοῦ δείχνουμε 

πῶς νὰ ἀγκαλιάζει τοὺς ἀνθρώπους, ἀντὶ νὰ τοὺς 
δαγκώνει.  Ἂν θέλει νὰ ἀμυνθεῖ, τοῦ μαθαίνουμε 
νὰ σηκώνει τὸ χέρι του, γιὰ νὰ ἀπωθήσει μαλακὰ 
κάποιον ποὺ τὸ πλησιάζει.

δ.  Ἐπαινοῦμε καλὲς συμπεριφορές.  Ὅταν δοῦμε 
ὅτι τὸ παιδί μας συμπεριφέρεται καλά, δὲν δαγκώ-
νει τὰ ἀδέλφια του, παίζει χωρὶς προβλήματα μὲ 
τὴν ὁμάδα του καὶ προχωρᾷ σωστά, εἴμαστε γεν-
ναιόδωροι στὸν ἔπαινο.

Πολλὲς φορὲς ὅμως οἱ προσπάθειες ποὺ κα-
ταβάλλουμε, γιὰ νὰ ἀποτρέψουμε ἀρνητικὲς συ-
μπεριφορὲς τῶν παιδιῶν μας, πέφτουν στὸ κενό. 
Χρειάζεται ἀπὸ τὴν πλευρά μας ὑπομονή.  Ἕνα 
σχέδιο δράσης εἶναι πιὸ δύκολο ἀπ’ ὅ,τι φαίνε-
ται.  Ὁ οἰκογενειακὸς θεραπευτὴς David Spellman 
τονίζει: «Αὐτὲς οἱ μέθοδοι ποὺ χρησιμοποιοῦμε δὲν 
εἶναι ἐπιστήμη πυραύλων, ἀλλὰ χρειάζονται προ-
γραμματισμὸ καὶ ἀποφασιστικότητα». Γιὰ νὰ ἔχου-
με ἀποτελέσματα, χρειάζεται συνεργασία.  Ὅλη ἡ 
οἰκογένεια, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἐμπλέκονται στὴν ἀγωγὴ 
τοῦ παιδιοῦ, παπποῦδες, νηπιαγωγοί, ἐνήλικοι 
ποὺ τὰ φροντίζουν κτλ., ὀφείλουν νὰ βρίσκονται 
στὴν ἴδια πλευρά. Μικτὰ ἢ ἀντιφατικὰ μηνύματα 
ποὺ προσλαμβάνουν τὰ παιδιὰ τὰ μπερδεύουν 
καὶ τὰ δυσκολεύουν.  Ἀντίθετα, σαφεῖς καὶ θετικὲς 
ἐντολὲς τὰ βοηθοῦν μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου νὰ 
υἱοθετήσουν σωστὲς συμπεριφορές.

ΑΘΑΝ. ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ
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ἴδια πλευρά. Μικτὰ ἢ ἀντιφατικὰ μηνύματα  
ποὺ προσλαμβάνουν τὰ παιδιὰ τὰ μπερδεύουν καὶ τὰ δυσκολεύουν.  

Ἀντίθετα, σαφεῖς καὶ θετικὲς ἐντολὲς τὰ βοηθοῦν μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου  
νὰ υἱοθετήσουν σωστὲς συμπεριφορές.
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Τὰ ἐμβόλια ἀποτελοῦν τὸ 
σημαντικώτερο ἐπίτευγμα στὴ 
Δημόσια  Ὑγεία, μαζὶ μὲ τὴν 
ἐξασφάλιση καθαροῦ πόσιμου 
νεροῦ. Οἱ δύο αὐτοὶ παράγο-
ντες ἔχουν σώσει ἑκατομμύρια 
παιδιά.

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ χρησιμο-
ποιήθηκαν τὰ ἐμβόλια γιὰ τὴν 
πρόληψη νόσων, ἡ ἀνθρωπό-
της κατάφερε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ 
πολλὲς θανατηφόρες ἀσθένειες, 
ὅπως εἶναι ἡ διφθερίτιδα, ὁ τέ-
τανος κ.ἄ.

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες 
προστέθηκαν στὸ πρόγραμμα 
τῶν ἐμβολιασμῶν τῶν παιδιῶν 
καὶ πολλὰ ἄλλα ἐμβόλια, π.χ.  
Ἱλαρᾶς κ.ἄ.

Στὴν παρασκευὴ τῶν ἐμβο-
λίων συνέβαλαν ὁρισμένοι ἐπι-

στήμονες, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν 
καὶ ἔδωσαν ὅλο τὸν χρόνο τους, 
ἀλλὰ καὶ τὴ ζωή τους ἀκόμη.  Ὁ 
πρῶτος ἀπ’ αὐτοὺς εἶναι ὁ Γάλ-
λος χημικὸς Λουῒ Παστέρ.

Ὁ Παστὲρ ἦταν ὀκτὼ ἐτῶν, 
ὅταν στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ του 
εἶδε νὰ πεθαίνει κάποιος ἀπὸ 
λύσσα. Τότε ὁρκίσθηκε, ὅταν 

μεγαλώσει, νὰ βοηθήσει τοὺς 
συνανθρώπους του νὰ μὴν πε-
θαίνουν ἀπ’ αὐτὲς τὶς ἀσθένειες. 

Ζοῦσε στὴν κωμόπολη  
Ἀρμπουὰ τῆς Γαλλίας, σπούδα-
σε χημικὸς καὶ ἀφιέρωσε τὴ ζωή 
του στὴν ἔρευνα. Θεωρεῖται ὁ 
Πατέρας τῆς Μικροβιολογίας καὶ 
τῆς  Ἀνοσολογίας. Τὰ πειράματά 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περὶ ἐμβολίων
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Τὰ ἐμβόλια ἀποτελοῦν τὸ σημαντικώτερο ἐπί-

τευγμα στὴ Δημόσια  Ὑγεία, μαζὶ μὲ τὴν ἐξασφά-
λιση καθαροῦ πόσιμου νεροῦ. Οἱ δύο αὐτοὶ 

παράγοντες ἔχουν σώσει ἑκατομμύρια παιδιά.
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του ἀπέδειξαν ὅτι οἱ ἀσθένειες 
προκαλοῦνται ἀπὸ μικροοργα-
νισμούς. 

Τότε ἐφηῦρε τὸν τρόπο νὰ 
μὴν ξυνίζει τὸ γάλα.  Ἡ ὅλη δι-
αδικασία πῆρε τὸ ὄνομά του: 
«παστερίωση».

Κάνοντας πειράματα πάνω 
στή «χολέρα τῶν πουλερικῶν», 
μὲ τὴν εὐφυΐα του καὶ τὴν προ-
σοχὴ εἶδε ὅτι μερικὰ κοτόπουλα 
δὲν ἀρρώστησαν, ἂν καὶ εἶχαν 
κάνει ἔνεση μὲ μικρόβια, ἀλλὰ 
αὐτὰ ἦσαν ἀπὸ μιὰ παλιὰ καλλι-
έργεια, ἄρα ἦσαν ἐξασθενημένα 
τὰ βακτήρια, καὶ κατέστησαν 

τὰ κοτόπουλα ἄνοσα.  Ἔτσι ὁ 
Παστὲρ ἀνακάλυψε τὴν ἀνοσία. 
Αὐτὸ ἔφερε ἐπανάσταση γιὰ τὶς 
μολυσματικὲς ἀσθένειες.

 Τότε ὁ Παστὲρ ἄρχισε νὰ 
πειραματίζεται καὶ γιὰ ἀσθένει-
ες, μὲ πρώτη βέβαια τὴ λύσσα, 
σὲ κουνέλια.   Ἦταν ἀκόμη στὸ 
πειραματικὸ στάδιο, ὅταν, ἂν 
καὶ δὲν ἦταν γιατρός, ἔκανε τὸ 
ἐμβόλιο ποὺ εἶχε παρασκευάσει 
σὲ ἕνα ἑνδεκάχρονο παιδὶ ποὺ 
τὸ εἶχε δαγκώσει λυσσασμένο 
σκυλὶ καὶ θὰ πέθαινε.  Ἦταν τὸ 
1888. Τὸ παιδὶ σώθηκε καὶ δὲν 
ἀρρώστησε.  Ἔτσι γεννήθηκε τὸ 
πρῶτο ἐμβόλιο. 

Ὁ Παστὲρ γίνεται παγκοσμί-
ως γνωστός. Τιμᾶται μὲ διάφο-
ρες τιμές. Τότε ἱδρύεται καὶ τὸ  
Ἰνστιτοῦτο Παστέρ, ποὺ ὑπάρχει 
καὶ σήμερα. Πεθαίνει τὸ 1895, 
κρατώντας στὸ ἀριστερό του 

χέρι τὸν  Ἐσταυρωμένο καὶ στὸ 
δεξὶ τὸ χέρι τῆς γυναίκας του. 

Τὸ θεμέλιο γιὰ τὸν ἐμβο-
λιασμὸ εἶχε πλέον τεθεῖ. Τὸ ὀξυ-
γόνο τοῦ ἀέρα ἐξασθενοῦσε τὴ 
λιμογόνο δύναμη τοῦ μικροβί-
ου, καὶ αὐτὸ ἀπὸ αἰτία θανάτου 
μποροῦσε νὰ μεταβληθεῖ σὲ 
στοιχεῖο σωτηρίας. Διότι μὲ τὸν 
ἐμβολιασμὸ ὁ ὀργανισμὸς ἀνα-
πτύσσει ἀνοσία καὶ εἶναι πλέον 
ἕτοιμος νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ διά-
φορα μικρόβια καὶ τοὺς ἰοὺς γιὰ 
τοὺς ὁποίους ἔχει ἐμβολιασθεῖ.

Ἀλλὰ τί εἶναι ἀκριβῶς ἡ  Ἀνοσία; 

Ἀνοσία εἶναι ἡ ἱκανότητα τοῦ 
ὀργανισμοῦ νὰ ἀμύνεται σὲ κά-
ποιον ἐξωτερικὸ βλαπτικὸ παρά-
γοντα. Αὐτὴ τὴν ἱκανότητα τὴν 
ἀποκτᾷ ὁ κάθε ὀργανισμὸς μὲ 
τὴ βοήθεια ἑνὸς πολύπλοκου 
καὶ πολὺ σημαντικοῦ συστήμα-
τος, ποὺ λέγεται  Ἀνοσοποιητικὸ 
Σύστημα. 

Στὸν ἄνθρωπο ἡ ἀνοσία δια-
κρίνεται στὴν ἐνεργητικὴ καὶ τὴν 
παθητική. 

Παθητικὴ λέγεται ἡ ἀνοσία 
ποὺ ἀποκτᾷ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ 
τὴ γέννησή του καὶ ὀφείλεται 
στὰ ἀντισώματα ποὺ παίρνει μὲ 
διάφορους ἀμυντικοὺς μηχανι-
σμοὺς στὴν ἐνδομήτριο ζωή (μὲ 
τὸν πλακοῦντα) καὶ μὲ τὸ μητρικὸ 
γάλα κατὰ τὸν θηλασμὸ ἢ ὅταν 
πάρει κάποιος ἕτοιμα ἀντισώματα 
(π.χ. ἀντιτετανικὸς ὁρός).

Ἐνεργητικὴ ἢ ἐπίκτητη εἶναι ἡ 

ἀνοσία ποὺ ἀναπτύσσεται κατὰ 
τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς, κάθε φορὰ 
ποὺ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ κάποιο 
βλαπτικὸ παράγοντα, «ἐντυπώ-
νει» στὴν ἀνοσοποιητικὴ μνήμη 
του καὶ ἀναπτύσσει μηχανισμοὺς 
αὐτοπροστασίας, ὥστε σὲ ἐνδε-
χόμενη ἑπόμενη ἐπαφὴ νὰ ἀντι-
δράσει καταλλήλως. Αὐτὸ γίνε-
ται μὲ τὰ ἐμβόλια.

Οἱ μηχανισμοὶ ἄμυνας τοῦ 
ὀργανισμοῦ ἀποτελοῦν ἀντικεί-
μενο ξεχωριστῆς βιοεπιστήμης, 
της  Ἀνοσολογίας. 

Τί εἶναι τὰ ἐμβόλια; 
Τὰ ἐμβόλια εἶναι ἕνα βιολο-

γικὸ παρασκεύασμα ποὺ περιέχει 
ἕνα νεκρὸ ἢ ἀδρανοποιημένο 
μικρόβιο μιᾶς νόσου ἢ τοξίνες 
αὐτοῦ. Σκοπὸ ἔχει νὰ εὐαισθη-
τοποιήσει τὸ ἀνοσοποιητικὸ 
σύστημα τοῦ ὀργανισμοῦ, ὥστε 
νὰ ἀναγνωρίσει τὸ μικρόβιο ὡς 
«ξένο σῶμα» καὶ νὰ τὸ καταστρέ-
ψει καὶ νὰ ἀποκτήσει «μνήμη» γι’ 
αὐτό, ὥστε, ἐὰν ξαναμολυνθεῖ 
ὁ ὀργανισμὸς ἀπὸ αὐτό, νὰ τὸ 
καταστρέψει.

Ἔτσι τὰ ἐμβόλια ἀναπτύσ-
σουν ἀνοσία στὸν ἄνθρωπο. Τὸ 
ἀνοσοποιητικὸ σύστημα κρατᾷ 
«ἀρχεῖο» μὲ ποιὸ τρόπο κατέ-
στρεψε ἕνα μικρόβιο, καὶ ὅταν ὁ 
ὀργανισμὸς τὸ συναντήσει πάλι, 
τὸ ἀναγνωρίζει καὶ εἶναι προε-
τοιμασμένος νὰ ἀντιδράσει καὶ 
νὰ τὸ ἐξουδετερώσει, πρὶν αὐτὸ 
προλάβει νὰ πολλαπλασιασθεῖ 
καὶ νὰ προκαλέσει τὴ νόσο.

K
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Γιατί πρέπει νὰ ἐμβολιάζεται 
τὸ παιδί; 

Τὰ ἐμβόλια εἶναι ἀποτελε-
σματικά. Μὲ τὴν ἐφαρμογή τους 
βελτιώθηκε ἡ ὑγεία τῶν παιδιῶν 
καὶ τῶν ἐνηλίκων. Τὰ ἐμβόλια 
προστατεύουν τὸν ἀνθρώπινο 
ὀργανισμὸ ἀπὸ διάφορες μο-
λυσματικὲς νόσους, ποὺ προ-
καλοῦν σοβαρὲς ἐπιπλοκές, ἢ 
καὶ τὸν θάνατο ἀκόμα.

Τελευταίως ὅμως ὑπάρχουν 
μερικοὶ γονεῖς ποὺ ἰσχυρίζονται 
ὅτι τὰ ἐμβόλια μπορεῖ νὰ προκα-
λέσουν αὐτισμὸ καὶ αὐτοάνοσα 
νοσήματα.  Ὑποστηρίζουν ὅτι θὰ 
προφυλάξουν τὰ παιδιά τους 
ἀπὸ τὶς μολυσματικὲς ἀσθένειες 
μὲ τὴν καθαριότητα τοῦ σπιτιοῦ 
καὶ τὴ σωστὴ ἐπιλογὴ φαγητῶν.

Συγκεκριμένα, λένε, τὸ ἐμβό-
λιο MMR ( Ἰλαρᾶς -  Ἐρυθρᾶς 
- Παρωτίτιδος) προκαλεῖ τὸν 
αὐτισμό.  Ὁ ἰσχυρισμὸς ὅμως 
αὐτὸς εἶναι ἀνυπόστατος, διότι 
ὁ αὐτισμὸς περιγράφηκε πρώτη 
φορὰ τὸ 1943, δηλαδὴ εἴκοσι 
χρόνια πρὶν παρασκευασθεῖ 
αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο.

Πότε γίνονται οἱ ἐμβολιασμοί;
Μόλις γεννηθεῖ, τὸ βρέφος 

ἔχει τὴ δική του ἀνοσία ἀπὸ 

τὴ μητέρα του μέσῳ τοῦ πλα-
κοῦντος καὶ τοῦ θηλασμοῦ.  
Ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ ἀναπτύσσεται 
καὶ τὸ δικό του ἀνοσοποιητικὸ 
σύστημα, καὶ μετὰ τοὺς τρεῖς 
μῆνες ἀρχίζει τὸ πρόγραμμα 
τῶν ἐμβολιασμῶν. Τὰ ἐμβόλια 
γίνονται σὲ δόσεις. Μερικὰ χρει-
άζονται ἀναμνηστικὴ δόση.  Ἂν 
παρουσιασθοῦν ἀνεπιθύμητες 
ἐνέργειες, αὐτὲς ὀφείλονται στὶς 
οὐσίες ποὺ περιέχει τὸ ἐμβόλιο. 
Συνήθως εἶναι τοπικές (ἐρυθρό-
τητα, οἴδημα, πόνος) καὶ γενικές 
(πυρετός, ἀνησυχία, κλάμα) καὶ 
διαρκοῦν μέχρι 48-72 ὧρες.

Ἕνα ἐμβόλιο πρέπει: 
1) Νὰ μὴν προκαλεῖ νόσο ἢ 

σοβαρὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες.
2) Νὰ προκαλεῖ μεγάλης δι-

άρκειας ἀνοσία.
3) Τὸ ἐμβολιασμένο ἄτομο 

νὰ μὴ μεταδίδει τὴ νόσο σὲ ἄτο-
μα μὴ ἐμβολιασμένα.

Ἀντενδείξεις ἐμβολιασμοῦ:
1) Σὲ ἐμπύρετο νόσημα.  Ὁ 

ἐμβολιασμὸς ἀναβάλλεται μέχρι 
τελείας ἀναρρώσεως.

2) Σὲ ἄτομα μὲ ἀνοσολογικὴ 
ἀνεπάρκεια.

3) Σὲ κακοήθεις νόσους, ποὺ 

παίρνουν φάρμακα ἀνοσοκα-
τασταλτικὰ ἢ κάνουν ἀκτινοθε-
ραπεία.

Ἐμβολιασμὸς σὲ ταξίδι.
Ὅταν ἕνα παιδὶ ταξιδεύει 

ἀπὸ τὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες 
στὶς ἀναπτυσσόμενες, πρέπει νὰ 
ἐμβολιασθεῖ, διότι ἐλλοχεύει ὁ 
κίνδυνος λοιμώξεων. Τὰ παιδιὰ 
εἶναι εὐάλωτα, καὶ ἡ πρόληψη 
εἶναι βασικὴ προϋπόθεση γιὰ 
τὴν ὑγεία τους.

Ἕνα παιδὶ μπορεῖ σὲ ταξίδι νὰ 
μολυνθεῖ: 

1)  Ἀπὸ νερὸ ἢ τρόφιμα (χο-
λέρα, τυφοειδὴς πυρετὸς καὶ 
πολυομυελίτιδα).

2)  Ἀπὸ τσιμπήματα ἐντόμων 
(ἐλονοσία, κίτρινος πυρετός).

3)  Ἀπὸ ζῷα (λύσσα).
4)  Ἀπὸ ἄλλο ἄνθρωπο 

(γρίππη).  Ἡ γρίππη ὀφείλεται 
σὲ ἰό. Συγχέεται μὲ τὸ ἁπλὸ κρυ-
ολόγημα.

Τὰ ἐμβόλια ποὺ θὰ γίνουν 
εἶναι ἀνάλογα τῆς χώρας στὴν 
ὁποία θὰ ταξιδέψει τὸ παιδί.

Ποιοὶ ἐμβολιάζονται; 
1) Παιδιὰ ἡλικίας 6 μηνῶν 

ἕως 18 ἐτῶν.
2)  Ἄτομα μεγαλύτερα τῶν 

50 χρόνων.
3)  Ὅλα τὰ ἄτομα ποὺ κιν-

δυνεύουν ἀπὸ τὶς ἐπιπλοκὲς τῆς 
γρίππης (καρδιοπαθεῖς, πνευμο-
νοπαθεῖς, νεφροπαθεῖς κ.ἄ.).

4) Προσωπικὸ ἰατρείων (ἰα-
τροί, νοσηλεύτριες).

Ἡ ἐπιστήμη συνεχῶς προ-
οδεύει, καὶ οἱ ἐπιστήμονες δὲν 
σταματοῦν νὰ πειραματίζονται 
καὶ νὰ προσπαθοῦν, δίδοντας 
καὶ τὴ ζωή τους ἀκόμη, νὰ παρα-
σκευάσουν νέα ἐμβόλια, π.χ. γιὰ 
τὸν καρκῖνο καὶ τὴν ἄνοια. Εἴθε 
νὰ ἐπιτύχουν, ὥστε νὰ σῴζονται 
οἱ ἄνθρωποι.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός
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Ἔβγα στὴ ραχούλα,
τώρα τὴ βραδούλα,
ἄστρο τοῦ σπερνοῦ,
ἄστρο τ’ οὐρανοῦ.

Σὺ κεντᾷς, αἰῶνες,
μὲ φωτοβελόνες
κάθε μιὰ γωνιά,
ψιλοβελονιά.

Ρίχνεις ἀκροστόλια
στὰ γυμνὰ περβόλια,
βάζεις πλουμισμοὺς
ὣς καὶ στοὺς γκρεμούς.

Στ’ οὐρανοῦ τὸ θόλο
κρέμεσ’ ἐσὺ κι ὅλο
τὸν ντουνιὰ θωρεῖς,
κρέμεσαι νωρίς.

Καὶ τὸν ἄσωτο εἶδες,
πού ’ρθε πρίν, ἀχτίδες
ρίξε του ξανθές,
τὴ χαρά του θές.

Κλῶσε φῶτα, κλῶσε
καί, παρακαλῶ σε,
σκόρπα τα στὴ γῆ,
σὰν μαρμαρυγή.

– Τούτη ἀπόψε ἡ ὥρα,
ἱερή, τὰ δῶρα
χύνω περισσά,
σὰν μαλλιὰ χρυσά.

Ὕμνος πρέπει κι αἶνος,
γύρισε ὁ χαμένος,
χαίρομαι κι ἐγὼ
καὶ δοξολογῶ.

– Χαίρεσαι, ἔχεις λάμπος,
Ἀγγελούδι σάμπως
ν’ ἀκτινοβολεῖ,
λάμψη ἐδῶ πολλή.

Τὸ  Ἑφτάφωνο Τραγούδι  
τοῦ  Ἀσώτου

Ὁ δεῖπνος 
( Ὠδὴ ἕκτη)

«Καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε,
καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν»

(Λουκ., ιε΄ 23)
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Οἶστρος ἅρπαξέ σε
κι ἄλλες τοῦφες γνέσε
δαχτυλίδια ἀχνά, 
στρῶσ’ τα μ’ ὡσαννά.

Διάβαινε στὰ αἰθέρια,
πὲς καὶ στ’ ἄλλ’ ἀστέρια,
πές τους νὰ κοιτοῦν,
φῶτα ὅπου φωτοῦν.

Φέξε, ἀποσπερίτη,
στρώνει, ἐδῶ στὸ σπίτι,
δεῖπνον ὁ γονιός,
πού ’ρθε ὁ ἄσωτος γιός.

Ἄγγελοι Κυρίου,
φέρνουν, γιὰ τοῦ θείου
δείπνου τὴ στιγμή,
καλεστοὺς γραμμή.

Κι ἂν σοῦ σβήσ’ ἡ χάρη,
τ’ ὄμορφο φεγγάρι
θ’ ἀεροπερπατᾷ,
στράτες θὰ φωτᾷ.

Ἄκου βούκιν’, ἄκου,
δὲν ἠχοῦν τοῦ κάκου,
μὰ καλοῦν βουερὰ
πλῆθος στὴ χαρά.

       Πατέρας
Στ’ ἀκροβούνι ἑσπέρα,
κι ἐκεῖ ὁ ἥλιος πέρα,
γιέ μου, σὲ θαμπὰ
χρώματ’ ἀκουμπᾷ.

Νά, ἡ νυχτιά, μαζί της
σκάει ὁ ἀποσπερίτης,
λένε τὰ πουλιὰ
τὴ στερνὴ λαλιά.

Πάει τοῦ κήπου ὁ θρῆνος,
χαίρεται κι ἐκεῖνος
μὲ τὰ πετεινά,
πού ’σ’ ἐδῶ ξανά.

Λαλητὲς μαζί μας
εἶναι στὴν αὐλή μας
ἕν’ ἀθῶο πουλὶ 
καὶ γιὰ σὲ λαλεῖ.

Λέει καὶ ξαναλέει 
κι οἱ ὕμνοι του εἶναι ὡραῖοι,
πόσους θὲ νὰ πεῖ,
στὴ νυχτοσιωπή.

        Ἄσωτος 
Γνώριμο εἶναι στόμα.
Ζεῖ τ’ ἀηδόνι ἀκόμα
καὶ νυχτολαλεῖ,
γύρω στὴν αὐλή;

       Πατέρας 
Ἔλειπες κι ἐθρήνα,
μοιρολόγια ἐκεῖνα
ἦταν κι ὄχι ᾠδές,
πού’ λεε τὶς βραδιές.

Μὲ δροσιά, μὲ κάψα,
ἔπιανε τὴν κλάψα
κι ἔκλαιε ὣς τὸ πρωί,
μὲ δακρυορροή.

Τί κρυφὸ εἶχε δρᾶμα,
ὅλη νύχτα κλάμα
κι ἔπαυε, πρὶν βγεῖ
πέρα ἡ χαραυγή.

Σήμερα ἔξω βγαίνω
κι ἀναστάσιμο αἶνο
κι ἄλλη ἀκούω ᾠδὴ
γιὰ νὰ τραγουδεῖ.

Κι ὅλη, ὅλη τὴ μέρα,
ὕμνο στὸν αἰθέρα
καὶ δοξαστικὸ
στέλνει ὁλογλυκό.

Μὰ φωνὴ ἔχει ἄλλη,
γι’ ἄλλονε δὲν ψάλλει,
μόν’ γιὰ σένα ἠχεῖ,
ὄμορφη ψυχή!

Καὶ ἡ κατσουλιέρα
χύνει στὸν αἰθέρα
καὶ στὸν οὐρανὸ
ψάλμα ἑσπερινό.

Μ’ ἤχους διθυράμβου,
σέρνει τοῦ θριάμβου
τὸν φαιδρὸ σκοπό,
ὕμνο χαρωπό.

Λέν’ καὶ τ’  Ἀγγελούδια
μυστικὰ τραγούδια
στ’ ἄπειρο τ’ ἁγνοῦ
ἕβδομ’ οὐρανοῦ.

Δροσοφυσημένος
εἶναι κι ἀνθισμένος
ὁ μπαξὲς γιὰ ἐσέ,
κρίνε μου χρυσέ.

Κι ἡ ψυχή μου ὅλη, 
μοιάζει περιβόλι,
κι ἀπὸ τὰ ξανθὰ
τ’ ἄνθη ὁ νοῦς μεθᾷ.

Μέσα μου εἶναι Μάης,
τὸ χρυσὸ ἐντελβάις
πρόσμενα καιρὸ
νὰ τὸ δῶ ἀνθηρό.

Δές, κυκλάμινο ἕνα,
τρέμει στὰ σχισμένα
βράχια κι οἱ ἀνθοὶ
παίζουν, δὲν πενθεῖ.

Νόμο ἐτοῦτο τό ’χει,
μόν’ τὸ πρωτοβρόχι
νὰ ροδίζει, ἀλλὰ
τώρ’ ἀνθοβολᾷ!

Ἀνθισαν ἐντός μου
κι ὅλ’ οἱ ἀνθοὶ τοῦ κόσμου,
κρίνα, γιασεμιά,
ὡς κι ἡ κυκλαμιά.

Τῆς λατρείας τὸ σπάρτο,
πάρ’ το, γιέ μου, πάρ’ το,
πάρε τὸν ἀνθό,
πιὰ ἐγὼ δὲν πενθῶ.

Πάει ἡ φωνή μου ἡ στεῖρα,
τοῦ σπιτιοῦ μου πῆρα
τὴ χαρὰ ξανά,
θεῖα λέω ὡσαννά.

        Ἄσωτος 
Κι ἐγὼ γλυκοψάλλω,
σὰν ἀηδόνι ἄλλο,
ὅπου ἀναγαλλιᾷ,
στὴν παλιὰ φωλιά.
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Οἱ σκοποί μου ὡραῖοι,
τὸ πουλὶ δὲ λέει,
οὔτε κελαδεῖ
τόσα στὸ κλαδί.

Ὅσα λέει, ὦ, πόσα,
μὲ κρυφὴ ἄλλη γλῶσσα,
μέσα μου ἡ ψυχή, 
τί ἁρμονία ἠχεῖ.

Ἄλλη δὲν εὑρέθη
τέτοια νά ’χω μέθη,
μέθ’ εἶναι οὐρανοῦ,
κόσμου ἄλλου, καινοῦ.

       Πατέρας 
Σήμερα, χαρά μου,
μέρα ’ναι τοῦ γάμου,
μέρα ’ναι χρυσὴ
κι ὁ νυμφίος ἐσύ.

Μέρα ’ναι τοῦ γάμου,
κάλεσα κοντά μου
νά ’ρθουν στοὺς χορούς
φίλους, μὰ κι ἐχθρούς.

Τώρα γάμου ἡ ὥρα,
πάλι παίρνεις τώρα
τὴν παλιὰ ὀμορφιά,
φεύγ’ ἡ συννεφιά.

Δὲν τὸ συλλογιέσαι;
Ὦ, παντρεύεταί σε,
ἡ λαμπρὴ ἀρετή,
νύμφη σου αὐτή.

Μ’ ἄναψαν τὰ φῶτα,
φῶτα σὰν καὶ πρῶτα,
φῶτα, φῶς μου, ἐδῶ,
γιὰ νὰ δεῖς, νὰ δῶ.

Καὶ ὁ κόσμος βλέπει,
τούτη ἀπόψε ἡ σκέπη,
πού ’ναι κι ὁ λαός,
μοιάζει σὰν ναός.

Νά ’τοι, οἱ καλεσμένοι,
δοῦλοι πηγαιμένοι
τοὺς καλέσαν καὶ
ἦρθαν, γιὲ γλυκιέ.

Οἱ συνδαιτυμόνες
ἦρθαν μὲ χιτῶνες
ὄχι δουλικούς,
μὰ μ’ ἀρχοντικούς.

Στὸ δικό σου σῶμα,
ἀπ’ τὸν ἥλιο ἀκόμα
λάμπει πιὸ πολὺ 
ἡ χρυσὴ στολή.

Λάμπει κι ἡ θωριά σου,
σὰν τὴ φορεσιά σου,
και σκορπᾷ κι αὐτὴ
τί λαμπράδες, τί.

Σὰν φοίνικας εἶσαι,
ἔτσι ὅπως βαρεῖ σε,
ἔτσι ὡς σὲ φιλᾷ
φῶς ἀπὸ ψηλά.

Πῆρες τὸ ἀρχαῖο
κάλλος, τόσ’ ὡραῖο,
τόσο εἶναι γλυκό,
σὰν ἀγγελικό.
      
  Ἄσωτος 
Μοῦ ’δωσες χιτῶνα,
ποὺ σὰν λαμπηδόνα,
πάν’ ὣς χαμηλά,
ἀστραποβολᾷ.

Φέγγει καὶ στὸ χέρι,
πολικὸ ἀστέρι
κυκλογυριστό,
δαχτυλίδι αὐτό.

       Πατέρας 
Φόρεσες μανδύα,
πού ’χει χάρη θεία,
χάρη μυστικὴ
καὶ χιονολευκή.

Καὶ τὸ δαχτυλίδι,
δὲν εἶναι στολίδι,
ποὺ νὰ προκαλεῖ
μιὰ ματιὰ καλή.

Δὲ σ’ ἀρέσει, πές μου,
εἶναι τοῦ συνδέσμου
κρίκος ἱερός,
τέκνου καὶ πατρός!

Τρισευλογημένη
μιὰ ἀγάπη μᾶς δένει,
σ’ ὅλη τὴ ζωή,
μιά ’χουμε πνοή.

Πάει ἡ ὥρα τοῦ ὕπνου,
ὥρα εἶναι τοῦ δείπνου,
ὥρα τ’ οὐρανοῦ,
ὥρα τοῦ Θεοῦ.

Πλούσια ἡ τράπεζά μου,
κάτσε πλαγινά μου,
σένα στὸ πλευρὸ
ἔχω θησαυρό.

Μύρο ἐδῶ καὶ μόσχος,
εἶναι, γιέ μου, ὁ μόσχος
μπρός σου ὁ σιτευτός,
εἶναι ὁ εὐλογητός.

Τὸν ἀγαπημένο
μόσχο ἔχω σφαγμένο,
πού ’ναι ἀθῶος κι ἁγνός,
ἀπὸ νεογνός.

Μὲ τὰ κέρατά του,
δὲν ἔδωσε κάτου
χτύπημα ὀργῆς
σὲ ἀνθὸ τῆς γῆς!

Τάιζ’ αὐτὸν στὸ χέρι,
οὔτε ἀλέτρι ξέρει,
οὔτε καὶ ζυγό,
πήγαινε, ὅπου ἐγώ.

Ὦ, στὸ δῶμα ἐπάνω,
γιὰ ἐσὲ δεῖπνο κάνω,
χρόνους εἶχα μιὰ
τέτοια ἐπιθυμιά.

Κι ἄκου πολυβούια
κι ἄκου ἀλληλούια
κι ἱερὰ ὡσαννά,
σὰν καὶ πρίν, ξανά.

Ἀκριβό μου σπλάχνο,
γιὰ ἐσὲ ὄνειρα φτιάχνω,
ὄνειρα χρυσὰ
κι εἶναι περισσά.

Ἤσουν πεθαμένος,
τώρ’ ἀναστημένος,
παίρνεις θεία πνοή,
γιὰ μιὰ νέα ζωή.
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        Ἄσωτος 
Φλόγα ἐντός μου καίει,
στὴν ψυχή μου πνέει
αὔρα μυστική,
δεῖπνο προσδοκεῖ.

Νά ’ξερες, πατέρα,
τούτη ἐδῶ τὴ μέρα,
εἶχα την στὸ νοῦ,
μέρα ’ναι οὐρανοῦ.

Στὴν κακὴ τὴ ζήση,
εἶχα τρισποθήσει,
τόσον πιὰ καιρό,
δεῖπνον ἱερό.

Τί τιμὴ μεγάλη,
ποὺ μ’ ἐσένα πάλι,
μ’ ἔνδυμα στιλπνό,
σήμερα δειπνῶ.

Συνοδὸ ἔχω ἀρότρη,
γεύομαι τὸν βότρυ,
τρώω τὸν ἄρτο ἐδῶ,
μὲ τὸν συνοδό.
Ὦ, καλὲ πατέρα,
χρόνια τούτ’ ἡ μέρα
εἶχε νὰ προβεῖ,
μέρα ’ναι ἀκριβή.

       Πατέρας
Ναί, ἡ χαρὰ τρανή μου,
ποὺ ξανά, παιδί μου,
στὸ τραπέζι ἐδῶ,
εἴμαστε κι οἱ δυό.

        Ἄσωτος 
Ὦ, ἐσὺ μ’ ἐμένα,
μὰ κι ἐγὼ μ’ ἐσένα,
σήμερα δειπνῶ
καὶ πόσο πεινῶ...

Ἡ καρδιά μου παίζει,
στ’ ἅγιο ἐμπρὸς τραπέζι,
παίζει ἀπὸ χαρά
κι ὅλο ἀναφτερᾷ.

Καρδιοχτύπια σπάνια
ἔχω, πάω στὰ οὐράνια,
μ’ ἀνεβάζει ἐκεῖ 
σκάλ’ ἀγγελική.

Μ’ ὄργωσε ἅγιο ἀλέτρι
κι ἀπ’ τ’ ἀγκαθοπέτρι
βγαίνουν τῆς καρδιᾶς
λούλουδα ὀμορφιᾶς.

Ρόδα βγαίνουν, κρίνα,
τ’ ἄνθη ἀνθοῦν κι ἐκεῖνα,
πού ’χαν σὲ βαθὺ
ὕπνο κοιμηθεῖ.

Λούλουδ’ ἄλλα φέρνω,
ἄλλα ἔχω στὸ στέρνο,
ἄλλα κουβαλῶ,
κῆπο ἔχω ἁπαλό.

Ἀπ’ τοῦ ὡραίου μου κόσμου,
κόβω ἀνθοὺς ἐντός μου,
γιὰ τὴ σημερνὴ
τοῦ σπιτιοῦ γιορτή.

Τὸ ἐκλεκτό μου μύρο
ἂς σκορπίσει γύρω
αὔρα καθαρή,
ποὺ φτερὰ φορεῖ.

Ἂς τὸ πάει ἀκόμα
καὶ στὸ αἰθέριο δῶμα,
εἶναι οἱ οὐρανοὶ
σήμερ’ ἀνοιχτοί.

Κι ὅλη νὰ εὐωδιάσει,
ὅλ’ ἡ οὐράνια πλάση,
πού ’χουμ’ ἐδῶ ἐμεῖς
τράπεζα τιμῆς.

Τὰ παλιά μου κλέη
βρῆκα καὶ δὲν κλαίει
ἡ ψυχή μου, μὰ
χαίρεται θερμά.

Αὔρα δὲ θροΐζει,
ἡ ψυχή μου ἁρπίζει,
ἅρπα μυστική,
ἅρπ’ ἀγγελική.

Τοῦ ἐπουράνιου κόσμου
ἡ χαρά, ἐντός μου,
τῶν  Ἀγγέλων ἡ
χάρη, νέα πνοή.

        Ἄγγελος 
Νιός, γονιὸς δειπνοῦνε
κι ἔσκυψαν νὰ δοῦνε,
ἀπ’ τὸν οὐρανό,
Ἄγγελοι σωρό.

Πάλι ρίχνουν, πάλι
ροδοπέταλ’ ἄλλοι
μυστικὰ στὴ γῆ,
γῆ, οὐρανὸς ριγεῖ.

        Ἄσωτος 
Σὰν τὴν πεταλούδα
εἶμαι σ’ ἄνθος, πού ’δα
τῆς ζωῆς τὸ φῶς,
πού ’δε κι ὁ ἀδερφός.

Τὴν πλατιὰ χαρά μου,
τὸ στενὸ βαθιά μου
στῆθος πῶς μπορεῖ
τάχα καὶ χωρεῖ;

Μὲ τὴ θεία σου χάρη,
μοιάζει δυναμάρι
ἡ ψυχή μου, ὦ, ναί,
κάστρο εἶναι, οὐρανέ.

Μὰ ἔχω κάποια λύπη,
ποὺ ὁ ἀδελφός μου λείπει.
       Πατέρας 
Τούτη τὴ στιγμή,
δὲ χωροῦν λυγμοί.

        Ἄσωτος 
Κι ἐσὺ θὰ ἐπιθύμας
ὁ ἀδερφὸς μαζί μας,
ὦ, τὴν ὥρ’ αὐτή,
νά ’ταν στὴ γιορτή.

Ἔφθασεν ἡ δύση
κι ἔχει πιὰ γυρίσει 
ἀπὸ τοὺς σκληροὺς 
πέρα τοὺς ἀγρούς.

Καὶ θωρεῖ κι ἀκούει
κόσμο, πολυβούι,
θέλω νά ’ρθει ἐδῶ,
θέλω νὰ τὸν δῶ.
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Εἶναι ἀδερφός μου,
σπλάχνο τοῦ πατρός μου,
τοῦ ’χω ἀγκαλιά,
τοῦ ’χω καὶ φιλιά.

Ποῦ, πατέρα, εἶναι;    
 Πατέρας 
Μεῖνε λίγο, μεῖνε,
ἔξω εἶναι –ἀκοῦς;–
μὲ τοὺς αὐλικούς.

Ἄγγελος προστάτης 
Δουλευτὴ τοῦ χρέους,
ἄκου τοὺς ὡραίους
πανηγυρισμούς,
ἄκου θείους ψαλμούς.

Ἦρθαν δῶ ὅλ’ οἱ τόποι,
ἔχει χαροκόπι
ὁ ἀγαθὸς γονιός,
γύρισέ του ὁ νιός.

Ἔχεις κυβερνήτη
τὸ γονιὸ στὸ σπίτι
καὶ στὸν οὐρανὸ
ἔχεις τὸ Θεό.

Μὴ γυρνᾷς τὰ νῶτα
στοῦ ἡλιοῦ τὰ φῶτα,
ἥλιος, ἄλλο φῶς,
εἶναι κι ὁ ἀδερφός.

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

ἀρότρης, ὁ = γεωργός, ἀροτριέας.
δυναμάρι, τό = κάστρο.
ζυγός, ὁ = χοντρό, τετράγωνο ξύλο, ὣς 2 μέτρα μακρύ, ποὺ 

ἀκουμπᾷ στὸν αὐχένα τῶν ζεμένων βοδιῶν, μὲ σκοπὸ 
νὰ σέρνουν μὲ τὸ ζυγὸ τὸ προσδεμένο ἀλέτρι, κατὰ τὸ 
ὄργωμα. Ζυγὸ ἁμαρτίας δὲν δέχθηκε ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι 
ὁ μόσχος ὁ σιτευτός, γιατὶ εἶναι ὁ ἄμωμος καὶ χωρὶς βάρος 
σπιλώματος.

κατσουλιέρα, ἡ = τὸ θηλυκὸ πουλὶ ὁ κορυδαλλός, τὸ ὁποῖο 
στὸ κεφάλι του ἔχει σηκωμένη μιὰ φτεροδεσμίδα, ποὺ 
μοιάζει μὲ κουκούλα (κατσούλα), ἀπ’ ὅπου πῆρε τ’ ὄνομά 
του, τὸ πουλὶ αὐτὸ ἀρέσκεται, μὲ τὸ πρῶτο φῶς τῆς μέρας, 
ν’ ἀνεβαίνει ψηλὰ στὸν οὐρανὸ καὶ νὰ κελαδεῖ.

κλώθω = περιστρέφω τὸ μαλλὶ τῆς ρόκας στὸ ἀδράχτι μὲ τὸ 
χέρι, γιὰ νὰ γίνει νῆμα, γνέθω, νηματοποιῶ.

μαρμαρυγή, ἡ = παλμικὴ λάμψη φωτός.
μόσχος, ὁ = ὡς μόσχος σιτευτὸς συμβολίζεται ὁ Χριστός, ποὺ 

σφαγιάζεται θεληματικὰ στὴν ἅγια Τράπεζα καὶ τρέφει τοὺς 
πιστούς, ποὺ μετέχουν στὴ θεία Κοινωνία.

σκάω = ἀνατέλλω, προβάλλω, πλαντάζω.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Γλωσσάρι

Ἀγαπᾷ ἡ ψυχή σου,
φῶς κλεῖ Παραδείσου,
ἀδερφὸ ἂν ξεχνᾷς,
σὲ βοσκᾷ βραχνάς.
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Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς κάνω κοινωνοὺς μιᾶς ἐπι-
στολῆς ποὺ ἔλαβα ἀπὸ φίλο καὶ συνάδελφό μου: 

«Ἀγαπητέ μου Λάμπρο, σίγουρα θὰ εὐχαριστη-
θεῖς μὲ τὰ ὅσα μοῦ συνέβησαν κατὰ τὶς δίμηνες 
διακοπές μου σὲ παραθαλάσσιο χωριό. 

Θυμᾶμαι τὶς συζητήσεις ποὺ κάναμε, ὅταν σοῦ 
προέβαλλα τὴν κούρασή μου ὡς δικαιολογία, 
γιὰ νὰ μὴν ἐκκλησιάζομαι κάθε Κυριακή. Τοὐλά-
χιστον μοῦ ἐπεσήμανες νὰ πηγαίνω τὴν πρώτη 
Κυριακὴ ἑκάστου μηνός. Αὐτὸ λοιπὸν τήρησα, 
καὶ τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ  Ἰουλίου, μὲ λίγη 
προσπάθεια, σηκώθηκα καὶ πῆγα πρωῒ πρωῒ στὴν  
Ἐκκλησία. Λιγοστοὶ οἱ χωρικοί, ἀλλὰ κατανυκτικὴ 
ἡ ἀτμόσφαιρα! 

Στὸ ψαλτήρι ἦταν μόνο ἕνας γέροντας ἱερέας, 
ποὺ ἔψελνε μὲ εὐλάβεια, ἀλλὰ μὲ χαμηλὴ καὶ 
σβηστὴ φωνή.  Ὅταν πῆγα πρὸς τὸ μέρος του, μὲ 
καλωσόρισε καὶ μοῦ ζήτησε, ἂν μπορῶ καὶ θέλω, 
νὰ τὸν βοηθήσω. Εὐτυχῶς ξέρω νὰ ψέλνω, καὶ 
ἐναλλὰξ συνεχίσαμε τὴν ψαλμῳδία. Μοῦ παρα-
χώρησε τὴ μεσαία θέση στὸ ψαλτήρι, πηγαίνοντας 
δεξιά μου. Μὲ παρότρυνε νὰ πῶ τὸν  Ἀπόστολο 
καὶ μὲ ἐνθάρρυνε νὰ ψάλω τὸ Χερουβικό!

Ὕψωσα τὰ μάτια μου στὴν Παναγία καὶ στὸν  
Ἅγιο τοῦ ναοῦ, νὰ μοῦ δώσουν δύναμη, νὰ ἀπο-
δώσω σωστά, μὲ τὴν προσήκουσα εὐλάβεια καὶ 
κατάνυξη, τὴν ψαλμῳδία αὐτή. Παραδόξως (διότι 
ἦταν ἡ πρώτη μου φορά) τὰ κατάφερα ἀρκετὰ κα-
λά, ὅπως μοῦ ἔδειξε ὁ γέροντας δίπλα μου. Καθ’ 
ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, δὲν μπορῶ 
μὲ λόγια νὰ σοῦ περιγράψω τὰ συναισθήματά 
μου, τὴν ἠρεμία καὶ τὴ γαλήνη ποὺ ξεχείλιζαν 
μέσα μου καὶ ἐξαφάνισαν ἐντελῶς τὸ ἄγχος καὶ 
τὸ τράκ μου.

Τελειώνοντας, καὶ στὸ καφεδάκι ἐπάνω, μοῦ 
εἶπε ὁ γέροντας, ἂν καὶ ὅποτε μποροῦσα, νὰ τὸν 
βοηθῶ στὸ ψαλτήρι, διότι οἱ δυνάμεις του τὸν 
ἐγκατέλειπαν. Τοῦ ἀπάντησα καταφατικά. Καὶ νάτο 
τὸ θαῦμα!  Ἐνῷ μέχρι πρό τινος δὲν σηκωνόμουν 
μὲ τίποτα τὶς Κυριακές, ἄρχισα νὰ πηγαίνω ἀπὸ 
τὸν  Ὄρθρο, μὲ τόση εὐχαρίστηση καὶ λαχτάρα, 
ὄχι μόνο τὶς Κυριακές, ἀλλὰ καὶ τὶς καθημερινὲς 
ἑορτές, ποὺ τὸ καλοκαίρι εἶναι πολλές. Παρατη-
ροῦσα τὴ συμπεριφορὰ τῶν πιστῶν ἀπέναντί μου, 
τὸν σεβασμό, τὴν ἐκτίμηση καὶ τὴν ἀγάπη τους, 
ποὺ ἐκδηλωνόταν ποικιλοτρόπως, ἀκόμη καὶ μὲ 

Ἕνα ἀπρόσμενο καλοκαίρι
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ὑλικὰ ἀγαθὰ τῆς ἐποχῆς.
Ὅσο περνοῦσαν οἱ μέρες, τόσο πιὸ πολὺ 

ἠρεμοῦσα καὶ γαλήνευα μέσα μου. Μιὰ μέρα 
παρακάλεσα τὸν γέροντα καὶ ἐξομολογήθηκα 
(εἶχα δυστυχῶς μερικὰ χρόνια νὰ τὸ πράξω). Στὴν 
πρώτη μου Θεία Κοινωνία, ψέλνοντας τό «Τοῦ 
δείπνου Σου τοῦ μυστικοῦ...», στὸ τέλος τῆς οὐρᾶς 
τῶν πιστῶν, κοινώνησα, πράγματι μετὰ φόβου 
Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης! Καὶ ἄλλες φορὲς ἔχω 
κοινωνήσει, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ ἡ χαρά μου ἦταν 
ἀνείπωτη καὶ ἀδύνατον νὰ ἐκφραστεῖ μὲ λόγια!

Ἀγαπητέ μου φίλε, ἦταν ἕνα καλοκαίρι ἀπρό-
σμενο, ΓΕΜΑΤΟ στὴν κυριολεξία καὶ ὄχι κούφιο 
καὶ χωρὶς ἀξία καὶ περιεχόμενο, ὅπως τὰ προη-
γούμενα καλοκαίρια. Ξέρω ὅτι δὲν θὰ σοῦ ἀρέσει 
ποὺ θὰ τὸ γράψω, ἀλλὰ τὴ συμβουλή σου γιὰ 
ἐκκλησιασμὸ τὴν πρώτη Κυριακὴ ἑκάστου μηνὸς 
ὄχι μόνο τὴν πραγματοποίησα, ἀλλὰ κυριολεκτικὰ 
αὐτὴ ἄλλαξε ἄρδην τὴ ζωή μου καὶ μὲ μεταμόρ-
φωσε σὲ σωστὸ καὶ πιστὸ Χριστιανό, καὶ ὄχι μόνο 
τύποις, ὅπως παλαιότερα ἤμουνα.

Τὴν τελευταία ἡμέρα, φεύγοντας, μοῦ εἶπε ὁ 
γέροντας νὰ περάσω ἀπὸ τὸν ναὸ γιὰ ἀποχαι-
ρετισμό. Φαντάζεσαι τὴν ἔκπληξή μου, ὅταν μὲ 
περίμεναν δέκα τοὐλάχιστον χωρικοί, ποὺ γέμι-
σαν τὸ αὐτοκίνητό μου, μπρὸς καὶ πίσω, μὲ ὅλα 
τὰ ζαρζαβατικὰ τῆς ἐποχῆς, τραχανά, ζυμαρικά, 
γλυκὰ τοῦ κουταλιοῦ καὶ πολλὰ ἄλλα, καὶ ἕνας 
ἕνας μὲ εὐχαρίστησαν καὶ μοῦ εὐχήθηκαν ὑγεία 
καὶ τοῦ χρόνου νὰ μὴν τοὺς ξεχάσω, ἀλλὰ νὰ 
ξανανταμώσουμε».

Δὲν ξέρω ἐσᾶς, ἀλλὰ ἐμένα μὲ συνεκίνησε καὶ 
μὲ συνεκλόνισε ἡ ἀλλαγὴ ἡ μεγάλη τοῦ φίλου 
μου, καὶ μάλιστα μὲ θαυμαστὸ τρόπο, μέσα σὲ 
ἕνα μόνο καλοκαίρι. Τὸ σκεφτόμαστε, τὸ λέμε καὶ 
τὸ γράφουμε συνεχῶς, ὅτι τὸ παντοδύναμο καὶ 
πολυέλεο χέρι τοῦ Θεοῦ μας θὰ μᾶς δείξει ἀρκετὲς 
φορὲς τὸν δρόμο καὶ τὶς εὐκαιρίες νὰ ἀλλάξουμε 
καὶ νὰ πλεύσουμε στὴ σωστὴ ρότα, ἀρκεῖ ὅμως 
νὰ ἀδράξουμε κάποια ἀπὸ τὶς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς 
προσφέρονται καὶ νὰ ἔχουμε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς 
μας ἀνοιχτά, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ τὶς ἀξιολο-
γήσουμε σωστὰ καὶ νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε δυό-
τρεῖς ἀπὸ αὐτές, ἀκόμη ἔστω καὶ μόνο μία!

Ἐρχόμαστε τώρα καὶ στὰ δικά μας.  Ἐκμεταλ-
λευτήκαμε ὅσο μπορούσαμε τὶς διακοπές μας; 
δώσαμε τοὐλάχιστον τὸ καλὸ παράδειγμα σὲ κάθε 
ἐκδήλωσή μας; κάναμε μερικὲς καλὲς πράξεις; Δι-
ότι οἱ μὴ πιστεύοντες μᾶς ἔχουν στὸ στόχαστρο καὶ 
σὲ κάθε μας λανθασμένη κίνηση βρίσκουν ἔδαφος 
καὶ δυσφημίζουν τὴ θρησκεία μας καὶ ὅλους τοὺς 
Χριστιανούς, λέγοντας ὅτι δὲν τηροῦμε σωστὰ 
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅτι εἴμαστε Φαρισαῖοι καὶ 

ἄλλα πολλά.  Ἔχουμε λοιπὸν χρέος, εἰδικὰ στὶς 
διακοπές μας, ἡ συμπεριφορά μας ὄχι ἁπλῶς νὰ 
εἶναι κόσμια, ἀλλὰ νὰ εἶναι καὶ χριστιανική, μὲ 
προσφορὰ πρὸς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη, ποὺ δυ-
στυχῶς εἶναι τόσο πολλοί.  Ἐπίσης, μᾶς δίνεται 
ἡ εὐκαιρία νὰ διαδώσουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, 

ἔχοντας μεριμνήσει νὰ ἔχουμε μαζί μας τὸ χρι-
στιανικὸ ἔντυπο καὶ νὰ τὸ μοιράσουμε ἐκεῖ ποὺ 
νομίζουμε ὅτι θὰ πιάσει τόπο καὶ θὰ δώσει τὴν 
εὐκαιρία σὲ ἀρκετοὺς νὰ διαβάσουν κάτι σοβα-
ρό, ἐποικοδομητικό, ἐνημερωτικό, καὶ ὄχι ἔντυπα 
τοῦ σωροῦ, βλαβερὰ καὶ χωρὶς περιεχόμενο, ποὺ 
δυστυχῶς βρίσκονται παντοῦ. 

Ἂς τὸ ἔχουμε λοιπὸν ὑπ’ ὄψιν μας αὐτὸ καὶ 
στὶς ἑπόμενες διακοπές μας, νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ 
σπείρουμε τὸν μικρό μας σπόρο καὶ νὰ εἴμαστε 
βέβαιοι ὅτι αὐτὸς θὰ καρποφορήσει μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ Γεωργοῦ μας.

Εὔχομαι καλὸ καὶ δημιουργικὸ χειμῶνα, μὲ 
ζεστὴ καρδιὰ στὸ ξεροβόρι τῆς ἁμαρτίας, ποὺ πα-
γώνει τὶς καρδιὲς ὅσων δὲν ἔχουν γνωρίσει τὸν 
λόγο τοῦ Θεοῦ, κάνοντάς τον πράξη στὴ ζωή τους.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
Μαθηματικός

K

K

Τὸ σκεφτόμαστε, τὸ λέμε καὶ τὸ 
γράφουμε συνεχῶς, ὅτι τὸ παντο-

δύναμο καὶ πολυέλεο χέρι τοῦ 
Θεοῦ μας θὰ μᾶς δείξει ἀρκετὲς 

φορὲς τὸν δρόμο καὶ τὶς εὐκαιρίες 
νὰ ἀλλάξουμε καὶ νὰ πλεύσουμε 
στὴ σωστὴ ρότα, ἀρκεῖ ὅμως νὰ 

ἀδράξουμε κάποια ἀπὸ τὶς εὐκαι-
ρίες ποὺ μᾶς προσφέρονται καὶ 

νὰ ἔχουμε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας 
ἀνοιχτά, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ 
τὶς ἀξιολογήσουμε σωστὰ καὶ νὰ 
ἐκμεταλλευτοῦμε δυό-τρεῖς ἀπὸ 
αὐτές, ἀκόμη ἔστω καὶ μόνο μία!
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[Μέσα τοῦ περασμένου αἰῶνα] Οἱ γέροντες ἦταν 
σημαντικὰ πρόσωπα στὴν οἰκογένεια. Αὐτοὶ ποὺ διά-
βηκαν τὸ δρόμο τῆς ζωῆς, ποὺ πόνεσαν, ποὺ ἔδωσαν 
πολλὰ καὶ πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις τους καὶ δημιούρ-
γησαν στὸ πέρασμά τους εἶχαν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν 

ἐκτίμηση ὅλης τῆς οἰκογένειας. Στὴν κυρτή τους πλάτη 
κουβαλοῦσαν ἐμπειρίες ἀπὸ τὸ ταξίδι τῆς ζωῆς καὶ μοί-
ραζαν συμβουλὲς στοὺς νεώτερους.  Ἀγκομαχώντας οἱ 
γέροι, στηριγμένοι στὰ μπαστούνια, ὥσπου νὰ πάρουν 
καὶ τὴν τελευταία στροφὴ τῆς ζωῆς, ἀπολάμβαναν 
τὴν ἀνταπόδοση ποὺ τὴν ἐμπνέει ἡ πιὸ λεπτὴ ἀρετή, 
ἡ εὐγνωμοσύνη.

Ἔχοντας ξοφλήσει τοὺς λογαριασμοὺς μὲ τὴ ζωή, 
βάδιζαν διακριτικὰ πρὸς τὸ τέλος, ὅπως ἐπέβαλλε ἡ 
φύση, ἀφοῦ ὁλοκλήρωναν τὸν κύκλο. Δὲν ἔψαχναν 
γιὰ ἑλιξήρια ζωῆς – τὰ γηρατειὰ γιατριὰ δὲν ἔχουν. Στὸ 
πρόσωπό τους ἔβλεπες σκαμμένη ὅλη τους τὴ ζωή. 
Γερμένοι πρὸς τὰ κάτω σὰν ὥριμα στάχυα γιὰ θερισμό, 
τὰ γεροντάκια ἀντίκριζαν καρτερικὰ τὸ πέρασμα τοῦ 
χρόνου. Συμφιλιωμένα μαζί του, κρατοῦσαν μιὰ στάση 
γεμάτη ἀξιοπρέπεια ἀκόμα καὶ μπροστὰ στὴ μυρουδιὰ 
τοῦ θανάτου.

Ἂν καὶ ἀνήμποροι στὸ παραγώνι τῆς ζωῆς, δὲν στα-
ματοῦσαν νὰ προσφέρουν, οὔτε κι ὅταν ὁ θάνατος τοὺς 
ἔκανε σῆμα. Φτιαγμένοι μὲ γερὰ ὑλικὰ τοῦ κάμπου καὶ 
μαθημένοι ἀπὸ τὰ μικράτα τους νὰ παλεύουν μὲ τὴ 
ζωή, ἀπασχολοῦνταν τώρα βοηθητικά. Μεγάλωναν 
ἐγγόνια μὲ στοργὴ κι ἀγάπη καὶ στὰ πρόσωπά τους 
χάιδευαν μὲ τὰ γεμᾶτα ρυτίδες καὶ πεταμένες φλέβες 
τὴν ἐλπίδα. Κι ἦταν μεγάλη χαρὰ ν’ ἀπολαμβάνουν τὶς 
τελευταῖες ἀναλαμπὲς τῆς ζωῆς μέσα ἀπὸ τὶς χαρού-
μενες φωνὲς τῶν ἐγγονῶν.

Ἡ ζωὴ περνάει γρήγορα μέσα ἀπὸ τὰ χέρια τῶν 
ἀνθρώπων σὰν νερό.  Ἡ μία στιγμὴ διώχνει τὴν ἄλλη, 

καὶ οἱ μέρες κυλοῦν ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη. Τὸ καινούρ-
γιο ποὺ ἔρχεται κάθε μέρα, τὴν ἑπόμενη γίνεται παλιό. 
Κι ὁ χρόνος ἀμείλικτος μᾶς ροκανίζει, φθείρει τὰ πάντα, 
ἀνθρώπους καὶ πράγματα, καὶ τὰ ὠθεῖ πρὸς τὸ τέλος. 
Ρυτιδιάζει τὰ νεανικὰ πρόσωπα καὶ τὰ στεγνώνει. Τὰ 

στητὰ κορμιὰ καμπουριάζουν καὶ τὰ μαλλιὰ γίνονται 
ἄσπρα. Τὸ χθεσινὸ παιδὶ εἶναι σήμερα ἀσπρομάλλης 
ἄντρας, κι ἡ χθεσινὴ ὥριμη γυναίκα γριὰ διπλωμένη 
στὰ δύο.

Αὐτοὶ ποὺ κάποτε ὄργωναν ὅλο τὸν κάμπο τώρα 
δὲν μποροῦσαν οὔτε βῆμα νὰ ρίξουν. Κι ἄκουγες τὸ 
παράπονο νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ γερασμένο στόμα.

«Τάχατες δὲν ἤμουνα κι ἐγὼ νιός,
δὲν ἤμουν παλληκάρι,
τάχατες δὲν ἐπερπάτησα
τὶς νύχτες μὲ φεγγάρι».

ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΚΗ-ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑ
(ἀπὸ τὸ βιβλίο  Ὁ κύκλος τῶν χαμένων γυναικῶν)

Οἱ γέροντες
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Κάθε χρόνο, τὴν 28η  Ὀκτωβρίου, συγκινοῦμαι 
ἰδιαιτέρως, ὅταν ἀνακαλύπτω νέες ἱστορίες γιὰ τὸν 
τότε ἡρωικὸ ρόλο τῆς  Ἑλληνίδος. Τὸν νιώθω ὡς 
ἀντίβαρο στὸν ἐξευτελισμὸ ποὺ ὑφιστάμεθα σή-
μερα. Σὰν ἕνα ἄλλου εἴδους «ΟΧΙ» στὸ στὺλ τὸ 
ὁποῖο μᾶς ἐπιβάλλουν.

Ὄχι, δὲν εἶναι ἡ σύγχρονη  Ἑλληνίδα ἐπιφα-
νειακή, ἐπειδὴ ἔχει τὰ ἐνδιαφέροντά της. Δὲν ἔχει 
χάσει τὸ θάρρος της σὲ δύσκολες καταστάσεις, 
ἐπειδὴ ἔχει τὶς ἀνασφάλειές της. Δὲν νοιάζεται μό-
νο γιὰ τὰ ὑλικά, ἐπειδὴ φροντίζει τὴν ἐμφάνισή 
της. Οὔτε εἶναι λιγώτερο ἱκανὴ στὴ ζωή, ἐπειδὴ 
δὲν ἔχει τὴν ἄνεση στὰ οἰκιακὰ τὴν ὁποία εἶχαν οἱ 
παλαιότερες γενιές.  Ἀπόδειξη ἡ ἱστορία τὴν ὁποία 
θὰ σᾶς ἀναφέρω.

Πρόσφατα εἶχα συναντηθεῖ μὲ μιὰ φίλη μου. 
Φιλόλογος ἐκπαιδευτικὸς αὐτή, νομικὸς ἐγώ.  Ἕνα 
ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ μᾶς ἑνώνουν εἶναι ἡ ἀγάπη 
μας γιὰ τὸ διάβασμα καὶ τὸ γράψιμο.  Ἕνα ἀπὸ τὰ 
λίγα ποὺ μᾶς χωρίζουν εἶναι ἡ ἐνασχόληση μὲ τὸ 
νοικοκυριό. « Ὀλίγον» ὑποχόνδρια ἐγώ, «ὀλίγον» 
ἄσχετη αὐτή.

Πάνω στὴν κουβέντα μας, λοιπόν, τῆς ἀνέφερα 
τὸν ἐπικείμενο θάνατο ἑνὸς δικοῦ μου προσώπου 
καὶ τὴν ἀγωνία μου γιὰ τὰ μελλοντικὰ μνημόσυνα.  
Ἀγωνία, μιᾶς καὶ πρώτη φορὰ θὰ διεκπεραιώσω 
μόνη μου τέτοιου εἴδους ἀποστολή. Μεταξὺ ἀστεί-
ου καὶ σοβαροῦ, ἡ ἀπάντησή της ἦταν ἀπρόσμενη: 
«Γιὰ τὰ κόλλυβα, ὑπάρχουν τὰ ζαχαροπλαστεῖα. 
Εἰδικότητά μου, ὅμως, οἱ ἐκταφές!».  Ἀρχικὰ νόμιζα 
ὅτι ἀστειευόταν, ἐπειδὴ ὅμως τὰ πιὸ σημαντικὰ τὰ 
λέμε ἀστειευόμενες, κατάλαβα ὅτι κάτι σημαντικὸ 
εἶχε βιώσει.

Πράγματι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκταφὴ τῶν γονιῶν 
της, εἶχε ζήσει καὶ τὴν πραγματικὰ ἐπεισοδιακὴ 
ἐκταφὴ τοῦ πεθεροῦ της. Μὲ τὸν δικό της ὅμως, 
μοναδικὸ τρόπο! Τὴ δύσκολη ἐκείνη στιγμὴ ὁ 
ἄνδρας της, συγκινημένος, καθόταν λίγο παρά-
μερα σὲ σχέση μὲ τὸν τάφο. Αὐτὴ μόνη, μὲ τὸν 
ἐργάτη τοῦ νεκροταφείου ἀπάνω καταπάνω. Δυ-
στυχῶς, χρειαζόταν λίγος χρόνος ἀκόμα, γιὰ νὰ 
γίνει ἡ ἐκταφή, καὶ φυσικὰ ἦταν ἄθικτα τὰ διακρι-
τικὰ τῆς στολῆς του, μιᾶς καὶ ἦταν ταξίαρχος.  Ὁ 
ἀλλοδαπὸς ἐργάτης, μὲ τὰ σπαστὰ ἑλληνικά του, 
τῆς εἶπε ὅτι θὰ ἔφερνε τά «ἐργαλεῖα», γιὰ νὰ τὸν 
μεταφέρουν σὲ ἕνα ἄλλο σημεῖο τοῦ νεκροταφεί-
ου. Καὶ ὅταν λέμε «ἐργαλεῖα», ἐννοοῦμε κάτι σὰν 
σκουπιδοτενεκὲ πολυτελείας. Στὸ ἀντίκρισμα καὶ 

μόνο τῶν «ἐργαλείων», ἡ φίλη μου ἔγινε ἔξαλλη. 
Καὶ ἀκολούθησε ὁ παρακάτω διάλογος:

–  Ἄκουσε νὰ σοῦ πῶ, ἐμεῖς στὴν  Ἑλλάδα τοὺς 
νεκροὺς τοὺς τιμᾶμε! Καὶ τὰ στρατιωτικὰ σύμβο-
λα ἐπίσης! Καὶ δὲν τά ’χουμε γιὰ πέταμα! Θὰ τὸν 
μεταφέρω ἐγὼ ὅπως τοῦ πρέπει.

– Ντιλαντί;
– Θὰ τὸν ἀποθέσεις στὴν ἀγκαλιά μου, πάνω 

στὸ ἄσπρο δαντελένιο σεντόνι ποὺ κρατῶ, καὶ θὰ 
τὸν μεταφέρω ἐγὼ στὸ σημεῖο ποὺ θὰ μοῦ ὑπο-
δείξεις.  Ὅσο γιὰ τὰ διακριτικά, θὰ τὰ ἀπολυμάνω 

καὶ θὰ τὰ παραδώσω στὸν γιό του.
Περιττὸ νὰ σᾶς πῶς ὅτι ὁ καβγᾶς ποὺ ἀκολού-

θησε ἦταν ὁμηρικός! Τελικά, ὄχι μόνο τὸν μετέφερε 
ἀγκαλιά, ἀλλὰ τοῦ ἔψελνε καὶ ἀναστάσιμα τροπά-
ρια καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς μακάβριας διαδικα-
σίας.  Ὁ ἐργάτης, ἐμβρόντητος μὲ τὴν ψυχραιμία 
της, τῆς εἶπε:

– Αὐτὰ ντὲν εἶναι κριστιανικὰ πράγματα!
Ὅπως καλὰ ὑποθέτετε, ἀκολούθησε δεύτερο 

ἡμίχρονο, μὲ ἐπίλογο:
– Κάνε τὴ δουλίτσα σου καὶ ἄσε τὰ χριστιανικὰ 

σὲ μένα!
Στὸ ἄκουσμα ὅλης αὐτῆς τῆς ἱστορίας, ὄχι 

ἁπλῶς ἤμουν ἄφωνη, ἀλλὰ καί, ἐπιτρέψτε μου 
τὴ φράση, «εἶχα φρικάρει», ὅπως φαντάζομαι καὶ 

Ὅσο ὑπάρχουν « Ἀντιγόνες»...
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Ὄχι, δὲν εἶναι ἡ σύγχρονη  Ἑλληνίδα 
ἐπιφανειακή, ἐπειδὴ ἔχει τὰ ἐνδιαφέ-
ροντά της. Δὲν ἔχει χάσει τὸ θάρρος 
της σὲ δύσκολες καταστάσεις, ἐπειδὴ 

ἔχει τὶς ἀνασφάλειές της. Δὲν νοιάζεται 
μόνο γιὰ τὰ ὑλικά, ἐπειδὴ φροντίζει 
τὴν ἐμφάνισή της. Οὔτε εἶναι λιγώτε-
ρο ἱκανὴ στὴ ζωή, ἐπειδὴ δὲν ἔχει τὴν 
ἄνεση στὰ οἰκιακὰ τὴν ὁποία εἶχαν οἱ 
παλαιότερες γενιές.  Ἀπόδειξη ἡ ἱστο-

ρία τὴν ὁποία θὰ σᾶς ἀναφέρω.
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ἐσεῖς τώρα. Καὶ τότε ἡ φίλη μου, ἀφουγκραζόμενη 
τὶς σκέψεις μου, μοῦ εἶπε:

– Τί; Φοβήθηκες;  Ἄκουσε, ἀγαπητή μου, ἢ τὸ 
πιστεύουμε ὅτι ὑπάρχει ψυχὴ ἐκτὸς σώματος καὶ 
αὐτὸ μιὰ μέρα θὰ ἀναστηθεῖ μαζί της, ἢ παραμυ-
θιαζόμαστε!

Ἀφοπλίστηκα κυριολεκτικὰ καὶ δὲν εἶχα τί νὰ 
πῶ. Τὸ σίγουρο εἶναι, τῆς εἶπα γιὰ νὰ διασκεδάσω 
τὴν ἀμηχανία μου, ὅτι τέτοιο μακάβριο θέαμα οὔτε 
ὁ μακαρίτης ὁ ταξίαρχος θὰ τὸ εἶχε δεῖ! Τέτοιες 
σκηνὲς μόνο ἐσὺ καὶ ἡ  Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλῆ 
τὶς κάνετε...

Χαμογέλασε, καὶ τὸ θέμα ἔκλεισε ἐκεῖ.
Γιὰ μένα, ὅμως, δὲν ἔκλεισε. Μὲ σημάδεψε καὶ 

μὲ ἀκολουθεῖ. Γιατὶ ὄχι μόνο ἦταν πρωτόγνωρη 
αὐτὴ ἡ ἱστορία, ἀλλὰ καὶ ἀπρόσμενη γιὰ μιὰ γυ-
ναῖκα τῆς δικῆς μου ἡλικίας τῶν 40 φεύγα... Κάθε 
φορὰ ποὺ φοβᾶμαι, σκέφτομαι ὅτι, ὅσο ὑπάρχουν 
σύγχρονες « Ἀντιγόνες», μπορῶ καὶ ἐγὼ νὰ ἀντι-
μετωπίσω τὶς δικές μου, διαφορετικὲς δυσκολίες. 
Παίρνω κουράγιο, δύναμη, καὶ σταματάω νὰ πι-
σοπατῶ...

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

Το βάθος των πραγμάτων

– Ὅταν εἶσαι ἐλεύθερος νὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ σὲ 
ἐκφράζει, χωρὶς νὰ σὲ ἀγγίζει ἡ ἀποδοκιμασία 
κάποιων ἄλλων, κατέχεις τὴ μισὴ εὐτυχία.

– Ἡ πολυπραγμοσύνη μᾶς ὁδηγεῖ σὲ λάθος δρόμο 
καὶ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπ’ τὴν ποιότητα.

– Ἡ θλίψη εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴ ζωή μας, ὅμως 
δὲν πρέπει νὰ μᾶς συνθλίβει, ἀλλὰ νὰ σηκώνου-
με τὸ βάρος της, χωρὶς νὰ ὑποκύπτουμε.

– Ἡ κολακεία ἐνισχύει τὴ ματαιοδοξία.
– Ἡ εὐτυχία εἶναι τὸ πιὸ ἀκριβὸ πρᾶγμα· ἴσως ὅμως 

καὶ τὸ πιὸ εὔθραυστο, ὅταν δὲν ἔχεις στέρεες 
βάσεις.

– Ναὶ στὴ σιωπὴ τῆς ταπείνωσης.  Ὄχι στὴ σιωπὴ 
τῆς ἐκδίκησης· στὴν ἑρμητικὴ σιωπή.

– Ἡ ἀληθινὴ χαρὰ τῆς ζωῆς βρίσκεται στὰ μικρὰ 
καὶ ταπεινά· αὐτὰ ποὺ θεωροῦμε ἄνευ σημασίας· 
αὐτὰ ποὺ γιὰ τοὺς πολλοὺς εἶναι δεδομένα.

– Ἡ μουσικὴ καὶ τὰ λουλούδια δίνουν ἄλλη διά-
σταση στὰ πράγματα.

– Ἡ δειλία εἶναι ἔνδειξη ἔλλειψης ἐμπιστοσύνης 
στὸν Θεὸ καὶ στὴν πρόνοιά Του.

– Μόνον ἐὰν θὰ συγχωρήσεις, θὰ δεῖς Θεοῦ πρό-
σωπο, καὶ μόνον τότε θὰ κοιμηθεῖς μακάριος τὸν 
τελευταῖο ὕπνο.

– Ὅταν προσφέρεις, νιώθεις πλούσιος
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Ὅταν τὸ ἀκούσαμε, κυριολεκτικὰ παγώσα-
με. Μαννούλα δέκα παιδιῶν σκοτώθηκε σὲ 
αὐτοκινητιστικὸ δυστύχημα.  Ἀκατανόητο, 

σκληρό, τραγικό. Καὶ μὲ τὰ παιδιὰ τώρα;  Ὅταν τὴν 
ἀναζητοῦν, ὅταν τὴν περιμένουν νὰ γυρίσει; Καὶ 
αὐτὸ ποὺ μᾶς συγκλόνισε πιὸ πολὺ εἶναι ὅτι τὸ τε-
λευταῖο παιδάκι εἶναι μόνο δύο ἐτῶν καὶ τὸ θήλαζε!

Σ’ αὐτὴ λοιπὸν τὴν περίπτωση συνέβη κάτι μοναδικό.  
Ἀπὸ τὸ συγγενικὸ καὶ τὸ φιλικό της περιβάλλον, προ-
σφέρθηκαν ἄλλες μαμάδες ποὺ καὶ αὐτὲς θηλάζουν νὰ 

στέλνουν στὸ μικρὸ ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ δικό τους γάλα!
Πόσο συγκινητικό, πόσο ἀνθρώπινο, πόσο μεγα-

λειῶδες! Μιὰ πράξη ζεστή, ποὺ γίνεται ἀθόρυβα, εὐγε-
νικά, πρόθυμα.

Τί ὄμορφη κίνηση! Χωρὶς διαφημίσεις, δημοσιο-
ποιήσεις, χωρὶς κανένα συμφέρον, οὔτε τὸ παραμικρὸ 
κέρδος. Τὸ μόνο ὄφελος, ἡ συμβολὴ στὸ νὰ μεγαλώσει 
τὸ μωρὸ ποὺ ἔχασε τὴ μαμά του, ἀλλὰ καὶ τὸ γέμισμα 
τῆς καρδιᾶς αὐτῶν τῶν μαμάδων, ἡ γλυκιὰ αἴσθηση 
τῆς προσφορᾶς.

Κι ὅλα αὐτὰ σὲ μιὰ ἐποχή, σκεφτόμουνα, ποὺ στὴν  
Ἑλλάδα, μὲ τὸ πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας, 
300.000 τοὐλάχιστον γυναῖκες κάθε χρόνο, στὴ γόνιμη 
φάση τῆς ζωῆς τους, ἀποφασίζουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ 

τὸ ἔμβρυο ποὺ μεγαλώνει στὰ σπλάγχνα τους. Καὶ τὸ 
χειρότερο, ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικασία εἶναι νόμιμη...

Ἀκόμα, ὑπάρχουν ἄλλες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες, ἐνῷ 
γίνονται μαννοῦλες, ἀρνοῦνται νὰ θηλάσουν καὶ κάνουν 
ὅ,τι μποροῦν νὰ διακόψουν τὸν θηλασμό. Σπάνια ὑπάρ-
χει λόγος ὑγείας.  Ὁ λόγος, κυρίως, νὰ μὴ χαλάσουν 
τὸ σῶμά τους...  Ἔτσι ὅμως στεροῦν τὸ μωρό τους ἀπὸ 
ὅ,τι πιὸ πολύτιμο μποροῦν νὰ τοῦ προσφέρουν, μετὰ 
τὴ γέννα.

Φαντάζεστε λοιπὸν τις μαννοῦλες ποὺ προσφέρουν 
τὸ γάλα τους στὸ μωράκι τῆς οἰκογένειας ποὺ ἀναφέρα-
με, πόσο πολὺ θέλουν νὰ ἔχουν γάλα, καὶ γιὰ τὸ μωρό 
τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἄλλο μωρό.

Ἔτσι εἶναι ἡ ζωή, τελικά! Εὐλογίες ἀπὸ τὸν Θεὸ ἔρχο-
νται σὲ ὅλους.  Ἄλλοι τὶς ἐκτιμοῦν τὶς σέβονται, αἰσθά-
νονται εὐτυχεῖς, ἐνῷ ἄλλοι τὶς ἀπορρίπτουν καί κάνουν 
πάντα τὸ δικό τους θέλημα.

Μέσα σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη κατάσταση ποὺ ζοῦμε, 
ἀκούγοντας δελτία εἰδήσεων ἀπογοητευτικά, δυσάρε-
στα, ἀνησυχητικά, ὑπάρχει κάπου μιὰ νότα αἰσιοδοξίας.  
Ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι εὐλογημένοι, ποὺ μᾶς 
κάνουν νὰ νιώθουμε ἐλπίδα ὅτι ὅλοι δὲν ἀλλοιώθηκαν, 
νὰ αἰσθανόμαστε χαρὰ ἀπὸ τὴ δική τους προσφορά, 
συγκίνηση ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιά τους.  Ὅλα αὐτὰ ὅμως 
δὲν δημοσιεύονται στὸν Τύπο, δὲν παρουσιάζονται στὴν 
τηλεόραση, δὲν ἀνεβαίνουν στὸ διαδίκτυο.

Ἀπὸ τὴ μιά, συγκλονιστήκαμε ἀπὸ τὴν ἀπώλεια αὐτῆς 
τῆς μαννούλας, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως, νιώσαμε τὸ με-
γαλεῖο κάποιων γυναικῶν ποὺ μὲ τὴν ἀγάπη τους, τὴν 
ἐφευρετικότητά τους, τὴν ἀνθρωπιά τους, μποροῦν νὰ 
προσφέρουν τὸ πιὸ πολύτιμο γάλα σὲ μιὰ ζωούλα ποὺ 
ἔχει ἀνάγκη τὴν ἀγάπη πιὸ πολὺ ἀπὸ τὰ ἄλλα μωρά!

Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ τὶς δυναμώνει καὶ νὰ τὶς χαριτώνει!

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

Τὸ πιὸ πολύτιμο γάλα!

K

K

Μέσα σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη κατάστα-
ση ποὺ ζοῦμε, ἀκούγοντας δελτία 
εἰδήσεων ἀπογοητευτικά, δυσάρε-
στα, ἀνησυχητικά, ὑπάρχει κάπου 
μιὰ νότα αἰσιοδοξίας.  Ὑπάρχουν 
κάποιοι ἄνθρωποι εὐλογημένοι, 

ποὺ μᾶς κάνουν νὰ νιώθουμε ἐλπί-
δα ὅτι ὅλοι δὲν ἀλλοιώθηκαν, νὰ 
αἰσθανόμαστε χαρὰ ἀπὸ τὴ δική 

τους προσφορά, συγκίνηση ἀπὸ τὴν 
ἀνθρωπιά τους.  Ὅλα αὐτὰ ὅμως δὲν 
δημοσιεύονται στὸν Τύπο, δὲν πα-
ρουσιάζονται στὴν τηλεόραση, δὲν 

ἀνεβαίνουν στὸ διαδίκτυο..
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Ἡ ἀπώλεια τοῦ παιδιοῦ
Ἀφοῦ ὑποβλήθηκε στὴν πρώτη ἐπέμβαση 

καρκίνου τοῦ λάρυγγα τὸ 1920, ὁ Φρόυντ ἔχασε 
σὲ μιὰ ἐπιδημία τὴν κόρη του, Σοφία.  Ὅλοι ὅσοι 
βρέθηκαν κοντά του ἐκείνη τὴ στιγμὴ βεβαιώνουν 
ὅτι ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸν εἶδαν νὰ δακρύζει.

Ὁ θάνατος ἑνὸς ἀγαπημένου προσώπου εἶναι 
τὸ πιὸ στρεσογόνο συμβὰν ποὺ μπορῶ νὰ σκεφτῶ, 
καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς θανάτους ποὺ μπορῶ νὰ φα-
νταστῶ, ἡ ἀπώλεια τοῦ παιδιοῦ θεωρῶ ὅτι εἶναι 
ἡ χειρότερη.

Ἕνα 20% περίπου τῶν γονέων ποὺ ἔχουν ζή-
σει ἕνα τέτοιο γεγονὸς μᾶς διαβεβαιώνουν, δέκα 
χρόνια μετά, ὅτι δὲν θὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ τὸ 
ξεπεράσουν τελείως.

Αὐτὸ συμβαίνει, γιατὶ στὸν θάνατο τοῦ παιδι-
οῦ, στὸν πόνο, στὴ βαθιὰ θλίψη καὶ στὴν αἴσθηση 
συναισθηματικῆς συντριβῆς, ἔρχεται νὰ προστεθεῖ 
τὸ βίωμα τοῦ ἀκρωτηριασμοῦ.

Ὁ θάνατος τοῦ παιδιοῦ θεωρεῖται σὲ ὅλους 
τοὺς πολιτισμοὺς ἕνα γεγονὸς μὴ φυσιολογικό, 
μιὰ ἀντιστροφὴ τοῦ φυσιολογικοῦ βιολογικοῦ κύ-
κλου, καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι λογικὰ καὶ συναισθηματικὰ 
ἀπαράδεκτος. Εἶναι κλασικὴ ἡ ἐπισήμανση ὅτι δὲν 
ὑπάρχει λέξη ἀνάλογη μὲ τὴ λέξη ὀρφανὸς ἢ χῆρος, 
γιὰ νὰ κατονομάσει ὅσους πενθοῦν τὸν θάνατο 
τοῦ παιδιοῦ τους.  Ἡ ἀνυπαρξία λέξης ἴσως εἶναι 
ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ὁ πόνος αὐτὸς εἶναι 
ἀβάσταχτος, εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε φαντασία, εἶναι 
ἐντελῶς ἔξω ἀπὸ κάθε ἔλεγχο.

Τὸ νὰ χάσεις τὸ παιδί σου 
εἶναι μιὰ φοβερὴ τραγῳδία, 
καὶ θὰ τὴ ζήσεις, ὅποτε κι ἂν 
συμβεῖ, μέρα μὲ τὴ μέρα.  
Ἕνα γεγονὸς τόσο ὀδυνηρό, 
ὥστε οἱ περισσότεροι ἀπ’ 
ὅσους τὴν ἔζησαν λένε ὅτι 
ὁ πόνος δὲν περνάει ποτὲ 
ἐντελῶς.  Ἂν αὐτὸ εἶναι ἀλή-
θεια, καταλαβαίνουμε πόσο 
ἐνοχλητικὸ εἶναι νὰ ἀνέχεσαι 
αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται καὶ σοῦ 
λένε ὅτι ἔπρεπε ἤδη νὰ εἶσαι 
καλύτερα.

Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι 
κανεὶς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ 
καταλάβει τί ἀκριβῶς περνάει 
ὁ πατέρας (ἢ ἡ μητέρα) ποὺ 
θρηνεῖ τὸν θάνατο τοῦ γιοῦ 

ἢ τῆς κόρης του...  Ἴσως οὔτε κι ἐγὼ ὁ ἴδιος εἶμαι 
σὲ θέση νὰ σᾶς δώσω τὴν πραγματικὴ διάσταση 
τοῦ θέματος.

Γι’ αὐτὸ θεωρῶ ὅτι ἡ ἐπεξεργασία τοῦ πένθους 
γιὰ τὸ παιδὶ εἶναι τὸ πιὸ μοναχικὸ γεγονὸς στὴ ζωὴ 
ἑνὸς ἀνθρώπου.  Ἕνα γεγονὸς ποὺ σὲ διαχωρίζει 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Πῶς νὰ καταλάβει κάποιος ποὺ 
δὲν ἔχει περάσει τὰ ἴδια πόσο βαθὺς εἶναι αὐτὸς 
ὁ πόνος; Πολλοὶ γονεῖς λένε ὅτι οἱ φίλοι γίνονται 
ξένοι καὶ οἱ ξένοι γίνονται φίλοι.

Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δεχθεῖ κανεὶς ὅτι αὐτὸς ὁ 
βαθὺς πόνος δὲν εἶναι ἀρρώστια, εἶναι ἡ φυσιο-
λογικὴ ἀντίδραση ἑνὸς εὐαίσθητου ἀνθρώπινου 
πλάσματος μπροστὰ στὴ δυσκολότερη ἐμπειρία 
ποὺ μπορεῖ νὰ ζήσει ἕνας ἄνθρωπος.

– Μὴ δίνεις ὁδηγίες καὶ μὴ λὲς ὅτι πρέπει νὰ 
τὸ ξεπεράσει. Θὰ τὸ κάνει μὲ τὸν καιρό· θέλει τὸν 
χρόνο του.

– Μὴν ἐπιμένεις νὰ τοῦ ἀλλάξεις τὴ διάθεση, 
οὔτε νὰ τὸν παρηγορήσεις.

– Μὴ θεωρεῖς ὅτι αὐτὸς ποὺ βρίσκεται σὲ πέν-
θος χρειάζεται τὶς σοφές μας συμβουλές.

– Μὴν τοῦ λὲς ὅτι καταλαβαίνεις, ἂν δὲν ἔχεις 
βρεθεῖ σὲ παρόμοια κατάσταση.

Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἄρθρο τοῦ Κ. Γκάτζιου 
γιὰ τὴν ἐνσυναίθηση

στὸ καλοκαιρινὸ τεῦχος τοῦ 2018,
ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Χόρχε Μπουκάι, 

 Ὁ δρόμος τῶν δακρύων (Μ.)
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Ὁ ἱερομόναχος  
Ἀ μ φ ι λ ό χ ι ο ς 
Μακρῆς γεννή-

θηκε τὸ 1889 στὴν ἱερὰ 
νῆσο Πάτμο. Κατὰ τὸ 
βάπτισμα, ποὺ ἐτέλεσε 
ὁ μητροπολίτης πρώην 
Πηλουσίου  Ἀμφιλόχιος, 
ἔλαβε τὸ ὄνομα  Ἀθα-
νάσιος.  Ἐφοίτησε στὴν 
Πατμιάδα Σχολὴ καὶ τὸ 
1906 εἰσῆλθε, 17 ἐτῶν, 
στὴ μονὴ  Ἁγίου  Ἰωάν-
νου Θεολόγου, ὅπου τὸ 

ἴδιο ἔτος ἐκάρη μοναχός.  Ὁ πνευματικός του πατέρας, 
ἐρημίτης ἱερομόναχος Μακάριος  Ἀντωνιάδης, τὸν ἔκειρε 
(1913) μεγαλόσχημο μοναχὸ καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ ὄνομα  
Ἀμφιλόχιος.  Ὁ ἴδιος τὸν ἐμύησε στὴ νοερὰ προσευχή. 
Τὸ 1919 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ τὸ ἴδιο ἔτος πρε-
σβύτερος. Τὸ ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου ἔλαβε, παρὰ 
τὴ θέλησή του, τὸ 1961 ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Θυατείρων  
Ἀθηναγόρα.

Ὁ π.  Ἀμφιλόχιος ἐπιθυμοῦσε τὴν ἀνανέωση τοῦ 
ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ, δηλαδὴ νὰ ἐπανέλθει αὐτὸς 
στὴν καθαρότητα τῶν πηγῶν του. Σὲ αὐτὸ τὸν ἐπηρέ-
ασε ἡ φιλία του μὲ τὸν ἅγιο Νεκτάριο.  Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τὸν π. Εὐσέβιο Ματθόπουλο ἔλαβε ἱεραποστολικὲς 
κατευθύνσεις.  Ἑπομένως, ὁ π.  Ἀμφιλόχιος Μακρῆς 
ἐκπροσωποῦσε καὶ ἐδίδασκε ἐμπράκτως μιὰ μοναχι-
κοϊεραποστολικὴ ἰδεολογία.

Τὸ 1935 ἐξελέγη πανηγυρικῶς ἡγούμενος τῆς μονῆς 
Θεολόγου καὶ  Ἔξαρχος Πάτμου, καὶ ἀνέπτυξε μεγάλη 
δράση: κρυφό σχολεῖο –λόγῳ  Ἰταλοκρατίας– γιὰ τὴν 
ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, κατηχητικὰ σχολεῖα, 
κύκλοι κοινωνικῆς πρόνοιας.  Ἐξορισθεὶς τότε ὑπὸ τῶν  
Ἰταλῶν, κατέφυγε στὴν  Ἀθήνα καὶ φιλοξενήθηκε ἐπ’ 
ὀλίγον στὴν  Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ζωή».  Ἀπὸ ἐκεῖ 
μετέβη σὲ πολλὲς πόλεις, ὅπου διηκόνησεν ὡς περιο-
δεύων πνευματικός. Δικαίως λοιπὸν ὁ μητροπολίτης 
Διοκλείας Κάλλιστος εἶπεν ὅτι «ὁ π.  Ἀμφιλόχιος ἦταν 
ὁ μεγαλύτερος πνευματικὸς τῆς  Ἑλλάδος κατὰ τὸν 20ὸ 
αἰῶνα».

Τὸ 1937 ἵδρυσε στὴ θέση Κῆποι τῆς Χώρας Πάτμου 
τὴ γνωστὴ μέχρι καὶ σήμερα γυναικεία μονή «Εὐαγγε-
λισμὸς τῆς Μητρὸς τοῦ  Ἠγαπημένου», μὲ πολυμελῆ 
δραστήρια ἀδελφότητα, καθὼς καὶ τὶς μονὲς  Ἁγίου 
Μηνᾶ Αἰγίνης καὶ Παναγίας  Ἐλεούσης Ρότσο Καλύμνου.

Ἀπὸ τὸ 1947 καὶ ἑξῆς, μὲ τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Δω-

δεκανήσου στὴν  Ἑλλάδα, ἐργάστηκε ἱεραποστολικῶς 
ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Δωδεκανήσου.  Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε 
ὅτι μερίμνῃ του ἀπεστάλησαν δύο μοναχὲς στὴ Ρόδο, οἱ 
ὁποῖες ἐλειτούργησαν τὸ  Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων, καὶ 
ὅτι ἐνήργησε γιὰ τὴν ἀνάγερση ἱεροῦ ναοῦ τοῦ  Ἁγίου 
Νεκταρίου στὰ Χανιά, ὅπου τὸ πνευματικό του τέκνο 
Μαρίκα Κουφάκη ἀνήγειρε τὸ ἵδρυμα «Στέγη τοῦ Κο-
ριτσιοῦ», ποὺ λειτουργεῖ ἕως σήμερα.

Ἵδρυσεν, ἐπίσης, τὸ 1940 στὴ θέση Κουβάρι Πάτμου 
ἀνδρικὸ ἐρημητήριο ἐπ’ ὀνόματι τοῦ  Ἁγίου  Ἰωσὴφ 
τοῦ Μνήστορος.  Ἐκεῖ συγκεντρώθηκαν πνευματικά του 
τέκνα, τὰ ὁποῖα ἔστειλε γιὰ σπουδὲς στὴν  Ἑλλάδα καὶ 
τὸ ἐξωτερικό.

Μεταξὺ ἄλλων, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὡς νεαρὸς μαθητής, ὁ μη-
τροπολίτης-καθηγητὴς Διοκλείας Κάλλιστος Ware ὡς 
διάκονος, ὁ μητροπολίτης Μαυροβουνίου  Ἀμφιλόχιος 
Radovic, ὁ ἀείμνηστος π. Χρυσόστομος Παπασαραντό-
πουλος καὶ ὁ ἱεραπόστολος μητροπολίτης πρώην Νέας 
Ζηλανδίας  Ἀμφιλόχιος Τσοῦκος ἐδέχθησαν τὶς πατρικὲς 
νουθεσίες τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος.

Ὁ Γέρων τῆς Πάτμου ἀσχολήθηκε μὲ τὴ φύτευση καὶ 
περιποίηση δένδρων στὴν ἄγονη ἱερὰ νῆσο.  Ἡ ἐντολή 
του ἦταν, « Ἀγαπᾶτε τὰ δένδρα», κι ἔδινε ὡς ἐπιτίμιο 
στὰ πνευματικά του τέκνα νὰ φυτεύουν ἕνα δένδρο.  
Ἀναφέρονται ἀπὸ πνευματικά του παιδιὰ περιστατικὰ 
θαυμαστῆς ἁλιείας δι’ εὐχῶν του, καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν κοί-
μησή του θεραπεῖες ἀσθενῶν.

Ὀλίγον πρὸς τῆς κοιμήσεώς του, κατόπιν ἐπιμόνου 
ἐρωτήσεως τοῦ πνευματικοῦ του τέκνου π. Παύλου 
Νικηταρᾶ, τοῦ ἀπεκάλυψεν ὅτι τὸν ἐπισκέφθηκαν ἡ 
Παναγία καὶ ὁ Θεολόγος καὶ τοῦ εἶπαν ὅτι θὰ τὸν πά-
ρουν ἀμέσως, γιὰ νὰ συνεορτάσουν τὸ Πάσχα στοὺς 
οὐρανούς.

Στὶς 16  Ἀπριλίου 1970 τὸ μεσημέρι, ὁ εἰρηνοποιός, 
πρᾶος καὶ ἐλεήμων π.  Ἀμφιλόχιος μετέστη πρὸς Κύριον.  
Ὁ Γέρων  Ἀμφιλόχιος, ὅπως κι ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Θε-
ολόγος, ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆς  Ἀγάπης, ἀπαιτοῦσε μόνον 
ἀγάπη: «Τεκνία μου, ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Γι’ αὐτό, στὴν 
πλάκα τοῦ τάφου του χαράχθηκε τὸ ἰωάννειο χωρίο: 
« Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς» (Α΄  Ἰω., γ΄ 14).

Στὶς 29 Αὐγούστου 2018, τῇ εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς  
Ἐπιτροπῆς του, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο προέβη στὴν 
ἁγιοκατάταξη τοῦ ἐν ὁσίοις  Ἀμφιλοχίου τῆς Πάτμου.

Ὅσιε πάτερ  Ἀμφιλόχιε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ

M.Th.

Ὁ ὅσιος  Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου
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Ἡ ὁδὸς Ζὼρζ Μπιζὲ εἶναι ἕνας ἥσυχος δρόμος 
στὴν περιοχὴ  Ἲλ ντὲ Φρὰνς τοῦ Παρισιοῦ.  
Ἐκεῖ συναντᾷς τὴν εἴσοδο τοῦ  Ἁγίου Στε-

φάνου, τῆς ὀρθόδοξης ἑλληνικῆς ἐκκλησίας τοῦ 
Παρισιοῦ. 

Τὸ Παρίσι, βέβαια, παρουσιάζει πολλαπλὸ ἐνδι-
αφέρον, καὶ τουριστικὸ καὶ πολιτιστικό (ἐπιστη-
μονικό, καλλιτεχνικό).  Ἀπὸ ἀπόψεως ναοδομίας, 
θὰ συναντήσει κανεὶς ἐκεῖ τρεῖς ρυθμοὺς ναοῦ: 
Γοτθικὸς ναὸς ἡ Νὸτρ Ντάμ (ἡ Κυρά μας ἡ Παναγία, 
θὰ λέγαμε ἐμεῖς). Μεγαλοπρεπὴς ναός, ἱστορικός, 
ἐνέπνευσε στὸν Βικτὸρ Οὑγκὼ τὸ ὁμώνυμο μυ-
θιστόρημα τὸ 1831. Δὲν ἀνήκει στὴν  Ὀρθόδοξη  
Ἐκκλησία.  Ἐκεῖ ὅμως, ὅταν μπαίνουμε, δὲν σκε-
πτόμαστε τὸν καθολικισμό, ἀλλὰ τὸ ὄνομα τοῦ 
ναοῦ, δηλαδὴ τὴν Παναγία μας.  Ὑπάρχει καὶ ἡ 
Σακρὲ Κέρ ( Ἱερὰ Καρδία), ρωμανικοῦ ρυθμοῦ, 
καθὼς καὶ ἡ Μαντλέν (Μαγδαληνή), ἑλληνικοῦ 
ρυθμοῦ, μὲ κολῶνες ποὺ θυμίζουν Παρθενῶνα.

Ὅμως ὁ ὀρθόδοξος ἐπισκέπτης τοῦ Παρισιοῦ, 
καθὼς ξημερώνει Κυριακή, θὰ ἀναζητήσει μιὰ 

ὀρθόδοξη ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἐκκλησιασθεῖ, καὶ ὁ  
Ἕλληνας εἰδικώτερα τὸν ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ ναό 
(γιατὶ ὑπάρχει καὶ ρωσικὸς κ.ἄ.). Αὐτὸς δὲν ἔχει 
βέβαια τὸ μέγεθος τῶν ναῶν ποὺ ἀναφέραμε πα-
ραπάνω, ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ μικρός· ἔχει ἀξιόλογο 
μέγεθος. Καὶ ἔχει καὶ κάτι ἄλλο, ποὺ δὲν τὸ ἔχουν 
οἱ ἑτερόδοξοι ναοί: τὴ βυζαντινὴ εἰκονογράφηση. 
Στὴν Παναγία τῶν Παρισίων δὲν θὰ δεῖς στοὺς 
τοίχους εἰκόνες. Οἱ τοῖχοι εἶναι γυμνοί.  Ὀμορφιὰ 
ἔχουν οἱ κίονες, ποὺ παριστάνουν μεγάλα δένδρα 

μὲ κλάδους. Εἰκόνες ὅμως θὰ δεῖς μόνο στὰ πο-
λύχρωμα τζάμια τῶν παραθύρων, τὰ βιτρώ. Στὸν  
Ἅγιο Στέφανο, ἀντίθετα, θὰ δεῖς ὡραῖο τέμπλο μὲ 
ὡραῖες εἰκόνες, καὶ ἄλλες στοὺς τοίχους.

Θὰ παρακολουθήσεις, ἀκόμα, μιὰ ὡραία λει-
τουργία μὲ σωστὴ βυζαντινὴ μουσικὴ ἀπὸ νεαροὺς 
παπάδες καὶ ψάλτες. Καὶ αὐτοί, καθὼς καὶ τὸ με-
γαλύτερο μέρος τοῦ ἐκκλησιάσματος, εἶναι ΝΕΟΙ 
(καὶ νέες).  Ὑπάρχουν βέβαια καὶ ὅλων τῶν ἡλικιῶν 
πιστοί.  Ὅλοι συναντῶνται μετὰ τὴν ἀπόλυση καὶ 
κουβεντιάζουν εὐχάριστα στὸν πρόναο.

Χαίρεται κανείς, διαπιστώνοντας ὅτι ἡ  Ὀρθο-
δοξία ὡς τρόπος ζωῆς δὲν εἶναι ὑπόθεση οὔτε τοῦ 
παρελθόντος οὔτε τῶν ἡλικιωμένων. 

Δὲν εὐκαίρησα νὰ ἐπισκεφθῶ καὶ ἄλλων ἐθνο-
τήτων ὀρθόδοξες ἐκκλησίες στὸ Παρίσι.  Ἀλλὰ 
εἶμαι βέβαιος ὅτι τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ σ’ ἐκεῖνες. 
« Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας».

Θ. Β. ΚΕΤΣΕΑΣ

Μιὰ ἐπίσκεψη  
στὸ  Ἑλληνορθόδοξο Παρίσι

K

K

Ἡ ὁδὸς Ζὼρζ Μπιζὲ εἶναι ἕνας 
ἥσυχος δρόμος στὴν περιοχὴ  Ἲλ 

ντὲ Φρὰνς τοῦ Παρισιοῦ.  Ἐκεῖ 
συναντᾷς τὴν εἴσοδο τοῦ  Ἁγίου 
Στεφάνου, τῆς ὀρθόδοξης ἑλλη-
νικῆς ἐκκλησίας τοῦ Παρισιοῦ. 
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Ὁ κορυφαῖος γλύπης Γιαννούλης Χαλεπᾶς κα-
τέχει «θέση μοναδική» στὴν ἱστορία τῆς Νεοελ-
ληνικῆς τέχνης. Πονεμένος καὶ ἰδιαίτερα τραγικὸς 
ἄνθρωπος, ἔζησε ὀγδόντα ἑπτά (87) χρόνια. Τὰ 
σαράντα (40), τὰ καλύτερα τῆς ὡριμότητάς του, 
ὡς ψυχοπαθής, «πνευματικὰ νεκρός», κατὰ τὴν 
ἔκφραση τῶν ἰατρῶν.  Ἀναστήθηκε ὅμως!  Ἔζησε 
δυὸ φορές. Τὰ ἔργα του προκαλοῦν θαυμασμὸ 
καὶ κατάπληξη. Τὰ πρῶτα, ὅταν ἦταν στὴν ἡλικία 
τῶν 20-26 ἐτῶν, καὶ τὰ μεταγενέστερα στὴν ἡλικία 
τῶν 67-87 ἐτῶν.

Γεννήθηκε τὸ 1851 στὸν Πύργο τῆς Τήνου, πε-
ριοχὴ Πανόρμου, μὲ τὴ μακραίωνη καλλιτεχνικὴ 
παράδοση στὴ μαρμαρογλυπτική.  Ὁ πατέρας 
του  Ἰωάννης Χαλεπᾶς ἦταν φημισμένος πρωτο-
μάστορας, μαρμαρογλύπτης καὶ ἀρχιτέκτων, μὲ 
μαρμαρογλυφεῖα στὸν Πύργο, στὴν  Ἀθήνα, στὴ 
Σύρο, στὴ Σμύρνη, στὸ Βουκουρέστι. Στόλιζε πλα-
τεῖες καὶ ναοὺς μὲ τέμπλα καὶ ἄμβωνες, στὰ νησιά 
μας, στὸ  Ἅγιον  Ὄρος, στὰ  Ἀλάτσατα τῆς Μικρᾶς  
Ἀσίας, κι ἀκόμη στὴ Βηρυττό, τὴν  Ἰερουσαλὴμ καὶ 
τὴν Κωνσταντινούπολη.  Ἡ μητέρα τοῦ Χαλεπᾶ 
Εἰρήνη Λαμπαδίτη, ἀπὸ γενιὰ μαρμαρογλυπτῶν.  
Ὁ μικρὸς Γιαννούλης, πρωτότοκος ἀνάμεσα σὲ 
πέντε ἀδέλφια, εἶχε στὸ αἷμά του τὴ γλυπτική. 
Μεγάλωσε μέσα στὴ μαρμαρόσκονη, ἀκούγοντας 
ἀπὸ τὰ τρυφερά του χρόνια σὰ μουσικὴ τὸ πελέ-
κημα τοῦ μαρμάρου ὣς τὰ σωθικά του.  Ἔβλεπε 
τοὺς τεχνίτες νὰ πελεκοῦν τὴν ἄμορφη πέτρα καὶ 
ν’ ἀναπηδοῦν ἀπὸ μέσα ρόδακες, ἄκανθες, κιο-
νόκρανα, ἐπιστύλια καὶ κάθε λογῆς μαρμάρινα 
λεπτουργήματα. Τὸν γοήτευε ἡ τέχνη καί, παρὰ 
τὴν ἐπιμονὴ τοῦ πατέρα του νὰ τὸν κάνει ἔμπορο, 
ἐκεῖνος ἤθελε διακαῶς νὰ σπουδάσει.

Σὲ ἡλικία 18 ἐτῶν ἐγκαταστάθηκε οἰκογενει-
ακῶς στὴν  Ἀθήνα. Εἶχε ἤδη τελειώσει στὴ Σύρο 
τὸ Σχολαρχεῖο καὶ τὴν πρώτη τάξη τοῦ Γυμνασί-
ου.  Ἔκαμε τὴν ἐγγραφή του στὸ Σχολεῖο Καλῶν 
Τεχνῶν (Πολυτεχνεῖο). Δάσκαλός του ὁ νεοκλα-
σικὸς γλύπτης Λεωνίδας Δρόσης, ὁ δημιουργὸς 
τῶν γλυπτῶν τῆς  Ἀκαδημίας  Ἀθηνῶν. Σὲ δύο 
χρόνια τελείωσε τὶς σπουδές του.  Ἐκρηκτικὸ τὸ 
ταλέντο του. Διακρίθηκε μὲ βραβεῖα καὶ ἀριστεῖα 
καὶ τὸ 1873 πῆρε ὑποτροφία τοῦ  Ἱεροῦ  Ἱδρύ-
ματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου γιὰ τὴν  Ἀκαδημία 
Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Μονάχου.  Ἐκεῖ ἀπ’ ὅπου πέ-

ρασαν καὶ οἱ ἄλλοι Τήνιοι καλλιτέχνες Γύζης καὶ 
Λύτρας.  Ὁ Χαλεπᾶς βραβεύτηκε ἀπὸ τὴν πρώτη 
χρονιὰ τῶν σπουδῶν του γιὰ τὸ πρῶτο ἔργο μὲ 
θέμα «Τὸ παραμύθι τῆς πεντάμορφης». Τὸν ἄλλο 
χρόνο χρυσὸ μετάλλιο γιὰ τὸ ἔργο του «Σάτυρος 
ποὺ παίζει μὲ τὸν  Ἔρωτα». Τὸ 1875 τὸ ἐξαιρετικὸ 
ἀνάγλυφο «Φιλοστοργία» τὸ ἔστειλε στὴν ἔκθεση 
τοῦ Ζαππείου.  Ὁ καθηγητὴς Βίντμαν, κλασικιστὴς 
γλύπτης, φλογερὸς θαυμαστὴς τῆς ἀρχαίας ἑλλη-
νικῆς τέχνης, ἀναφέρει προφητικὰ γιὰ τὸν  Ἕλληνα 
μαθητή του: « Ἀπὸ τὴν αἴθουσα τῆς  Ἀκαδημίας θὰ 
προέλθει μεγάλο καλὸ γιὰ τὴν  Ἑλλάδα».

Ἀποφοιτᾷ ἀπὸ τὸ Μόναχο τὸ 1876 καὶ διαπρέ-
πει καλλιτεχνικὰ στὴν  Ἀθήνα. Εἶναι ὁ μαγικὸς 
πλάστης τῆς σμίλης.  Ὀνομαστὸς γλύπτης.  Ἐργάζε-
ται ἐπὶ δύο χρόνια μὲ ἐξαντλητικοὺς ρυθμούς –20  
ὧρες τὸ 24ωρο–, γιὰ νὰ προλάβει τὶς παραγγελίες, 
καὶ δημιουργεῖ ἔργα ἐκπληκτικῆς ὡριμότητας, ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα ξεχωρίζουν « Ὁ Σάτυρος μὲ τὸν  Ἔρωτα» 
( Ἐθνικὴ Πινακοθήκη), « Ἡ Μήδεια ποὺ φονεύει 
τὰ παιδιά της» καὶ ἡ «Κοιμωμένη» (Α΄ Νεκροτα-
φεῖο  Ἀθηνῶν). Τότε παρουσιάζονται τὰ πρῶτα 

Γιαννούλης Χαλεπᾶς 
Ὀγδόντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του
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συμπτώματα τῆς ἀρρώστιας του καὶ βασανίζεται 
ἐπὶ δέκα χρόνια.  Ἐξαντλοῦνται τὰ μέσα θεραπείας 
μὲ γιατρούς, λουτρὰ καὶ κυρίως μὲ ἐπισκέψεις στὰ 
Μουσεῖα τῆς  Ἰταλίας. Στοὺς ναοὺς τῆς Τέχνης, 
μπροστὰ στὰ ἀγάλματα, βρίσκει προσωρινὰ ἰσορ-
ροπία ἡ ψυχή του. Τελικά, σὲ ἡλικία 37 ἐτῶν ὁ 
πατέρας του ἀποφασίζει ὡς λύση ἀπελπισίας τὸν 
ἐγκλεισμό του στὸ Ψυχιατρεῖο τῆς Κέρκυρας ἐπὶ 
δεκατέσσερα περίπου χρόνια.  Ἡ διάγνωση, «ὡς 
πάσχων ἀπὸ ἄνοιαν». Ψυχικὰ θεραπευμένο, μετὰ 
τὸν θάνατο τοῦ πατέρα του, τὸν πῆρε ἡ μητέρα 
του ἀπὸ τὸ Ψυχιατρεῖο «ὡς ἥσυχον». Ζεῖ μαζί της 
στὴν Τῆνο ἄλλα δεκατέσσερα χρόνια ἀπραξίας 
καὶ σιωπῆς μέσα σὲ φτώχεια καὶ ἐξαθλίωση, πι-
κραμένος ἀπὸ θανάτους ἀδελφῶν του.

Ὁ πασίγνωστος ἄλλοτε καλλιτέχνης, τώρα λη-
σμονημένος καὶ περιφρονημένος. Γυρίζει τοὺς 
μαρμαρόστρωτους δρόμους τοῦ χωριοῦ σὰν 
ἄβουλο πλάσμα. Τὰ μάρμαρα παντοῦ τοῦ φωνά-
ζουν τὴν παλιὰ δόξα. Οἱ μαρμαρένιοι παραστάδες 
στὰ πορτοπαράθυρα τῶν σπιτιῶν, τὰ ὑπέρθυρα, 
τὰ ἀνάγλυφα, τὰ καμπαναριά, ἡ καλλιμάρμαρη 
κρήνη στὴν πλατεῖα μὲ τὰ γάργαρα νερὰ ἐκεῖ στὸν 
πλάτανο...  Ἀλλὰ τὸ μάρμαρο γιὰ κεῖνον εἶναι 
ἀπαγορευμένο. Παιδάκι στὸ ἐργαστήρι τοῦ πατέρα 
του ἔφτιαχνε ἀπὸ ξεφτίδια μαρμάρου καραβάκια 
καὶ πουλιά. Τώρα; Μὲ τὸ κάρβουνο στὸ χέρι κάνει 
σκίτσα στοὺς τοίχους τοῦ σπιτιοῦ του, στὰ πεζού-
λια, στοὺς δρόμους, στὰ τραπεζάκια τοῦ καφενεί-

ου, ὅπου βρεῖ, ἀλλὰ τοῦ τὰ σβήνουν ὅλα. Γιατί 
τέτοια ἄρνηση; « Ἡ τέχνη του τὸν τρέλανε», εἶπαν 
οἱ γιατροὶ στὴ μητέρα του. Κι ἐκείνη στοργική, μὴν 
πάθει πάλι ὁ πρωτότοκός της, γίνεται σκληρὴ καὶ 
δεσποτική, γιὰ νὰ τὸν ὑπερπροστατεύσει. «Σύρε 
νὰ βοσκήσεις τὰ πρόβατά μας.  Ἀπ’ αὐτὰ ζοῦμε». 
Κι ὁ Γιαννούλης, ὑπάκουος σὰν παιδί, σέρνεται 
βοσκὸς μὲ τὰ προβατάκια του στὶς ἐρημιές, ἐρημί-
της καὶ ἀσκητὴς ὁ ἴδιος, ἀποζητώντας τὴν εἰρήνη 
τοῦ Θεοῦ στὴ γαλήνη καὶ τὴν ἁρμονία τῆς φύσης.

Μὰ τὸν ξεσηκώνει ἡ ψυχή του. Τὰ ὁράματα 
μέσα του ἀποζητοῦν μορφὴ καὶ πνοή. Μὲ τὰ ὁλό-
φωτα γαλανὰ μάτια του σμιλεύει τὰ βράχια, τὶς 
ξερολιθιὲς καὶ τὸ φῶς τοῦ Αἰγαίου. Κι ἐκεῖνα τὰ 
λατομεῖα τοῦ μαρμάρου ἀπέναντι τὸν θλίβουν. 
Ψάχνει καὶ μαζεύει στὶς σχισμὲς τῶν βράχων τὸ 
κοκκινόχωμα. Γεμίζει τὶς τσέπες του καὶ γυρίζο-
ντας στὸ σπίτι του κατεβαίνει στὸ ὑπόγειο, τὸ κα-
ταφύγιό του, γιὰ νὰ φτιάξει πηλό.  Ἐκεῖ κρυφὰ 
ἀνασταίνει τὶς ἐσώτερες ἀναζητήσεις του. Πλάθει 
προπλάσματα. Τὰ σκεπάζει μὲ βρεγμένα κουρέλια, 
μὰ τὴν ἄλλη μέρα ἡ μάννα του τὰ βρίσκει, τὰ κατα-
στρέφει καὶ τὰ πετᾷ στὶς πρασιὲς τοῦ κήπου τους. 
Σὰν τὴ Μήδεια τοῦ σκότωνε τὰ πνευματικά του 
παιδιά, τὰ προπλάσματα!  Ἕνα μαρτύριο ἀνελέητο 
νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ κέλευσμα τῆς 
ψυχῆς του. « Ἄστον νὰ κάμει αὐτὸ ποὺ θέλει», τῆς 
φωνάζουν οἱ γειτόνισσες. «Τὴ δουλειά σας ἐσεῖς.  
Ἐγὼ ἔχω τὸν καημό». Κι ἦρθε ἡ λύτρωση μὲ τὸν 
θάνατο τῆς μητέρας του!  Ἔκλαιγαν τὴ θεία τους 
οἱ ξαδέλφες του, κι ἐκεῖνος μὲ ἀνακούφιση τοὺς 
ἔλεγε: «Σωπᾶστε, κι ἐγὼ θὰ πιάσω τὴν τέχνη νὰ 
δουλεύω».

Ἀνάσανε ὁ Γιαννούλης, καὶ χωρὶς φόβο πιά, 
ἐλεύθερος, ἐργάζεται πυρετωδῶς.  Ὁ πηλὸς τυ-
ραννιέται ἀνάμεσα στὰ μακριά του δάκτυλα. Πλά-
θει μορφὲς τὴ μία μετὰ τὴν ἄλλη. Πολλὰ ἔργα 
παράλληλα καὶ διώχνει τὴ μοναξιά του. Φτιάχνει, 
χαλάει, ξανὰ προσπάθειες νὰ πετύχει τὸ τέλειο, 
νὰ φέρει στὸ φῶς τὴν ὀμορφιά! Δουλεύει, ὅπως 
τότε στὰ νιάτα του, μὲ μιὰ ὁρμὴ καὶ ἐλευθερία 
συναρπαστική. Πλάθει μὲ πρωτόγονα ἐργαλεῖα 
ἀπὸ καλάμι. Τοῦ λείπουν τὰ ὑλικά.  Ἀλλὰ ἐκεῖνος 
σχεδιάζει σκίτσα –μελέτες τῶν προπλασμάτων 
του– πάνω σὲ στρατσόχαρτα, μπακαλόχαρτα, 
παλιὰ κατάστιχα τῆς ἐπιχείρησης τοῦ πατέρα του.

Τὰ μηνύματα γιὰ τὴν ἀνάνηψη τοῦ Χαλεπᾶ 
φτάνουν στὴν  Ἀθήνα. Κι ἔρχονται στὸν Πύργο 
τῆς Τήνου νὰ τὸν συναντήσουν καθηγητὲς Πολυ-
τεχνείου, δημοσιογράφοι καὶ λόγιοι. Τοῦ προσφέ-
ρουν βοήθημα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του, ὑλικὰ γιὰ 
τὴν ἐργασία του. Τὸ Πανελλήνιο  Ἱερὸ  Ἵδρυμα 
τῆς Εὐαγγελιστρίας προσφέρει στέγη, σὲ δωμάτιο 

K

K

Ὁ πασίγνωστος ἄλλοτε καλλι-
τέχνης, τώρα λησμονημένος καὶ 
περιφρονημένος. Γυρίζει τοὺς 

μαρμαρόστρωτους δρόμους τοῦ 
χωριοῦ σὰν ἄβουλο πλάσμα. Τὰ 
μάρμαρα παντοῦ τοῦ φωνάζουν 
τὴν παλιὰ δόξα. Οἱ μαρμαρένιοι 
παραστάδες στὰ πορτοπαράθυ-

ρα τῶν σπιτιῶν, τὰ ὑπέρθυρα, τὰ 
ἀνάγλυφα, τὰ καμπαναριά, ἡ καλ-
λιμάρμαρη κρήνη στὴν πλατεῖα μὲ 
τὰ γάργαρα νερὰ ἐκεῖ στὸν πλάτα-
νο...  Ἀλλὰ τὸ μάρμαρο γιὰ κεῖνον 

εἶναι ἀπαγορευμένο.
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στὸ προαύλιο τοῦ συγκροτήματος, ἀλλὰ ἐκεῖνος 
προτιμᾷ τὸ ὑπόγειό του.  Ἡ νεοσύστατη  Ἀκαδημία  
Ἀθηνῶν τὸ 1927 τοῦ ἀπονέμει τὸ  Ἀριστεῖο τῶν 
Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν. Δὲν τὸν συγκινοῦν 
οἱ ἔπαινοι. Τὸν κατευθύνει ἡ ἀλήθεια τῆς ψυχῆς 
του στὸ ἀπόλυτο κάλλος.

Νιώθει ἐκρηκτικὴ ἐσωτερικὴ παρόρμηση, ὣς τὸ 
1930 στὴν Τῆνο κι ὕστερα κοντὰ στ’ ἀνήψια του, 
τὸν Βασίλη Χαλεπᾶ καὶ τὴ γυναῖκά του, στὴν  Ἀθή-
να. Μόλις ἀντίκρισε τὸν Παρθενῶνα, περνώντας 
ἀπὸ τὴ λεωφόρο Συγγροῦ, «τινάχτηκε ἀπὸ τὴ θέση 
του, στήλωσε τὰ μάτια του στὸν ἱερὸ βράχο, ἔβγαλε 
τὸ καπέλο του, στάθηκε προσοχὴ καὶ ἔτσι ἀσκεπὴς 
ἔμεινε σ’ ὅλη τὴ διαδρομή, ὥσπου χάθηκαν ἀπ’ 
τὰ μάτια του τὰ ἀθάνατα μνημεῖα». Στὴν  Ἀθήνα 
λοιπόν, στὴν ὁδὸ Δαφνομήλη 35, κάτω ἀπ’ τὸν 
Λυκαβηττό, βρῆκε τὴν οἰκογενειακὴ θαλπωρὴ 
καὶ ἀγάπη, γιὰ νὰ γίνει αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ Χαλεπᾶς 
δημιουργὸς γλυπτικῶν ἀριστουργημάτων μὲ τὸν 
ταπεινὸ πηλό του.  Ἕνας γλύπτης ὁλοκαίνουργιος, 
ὁλόφρεσκος καὶ ἀναγεννημένος καλλιτέχνης – 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ κατὰ τοὺς εἰδικοὺς τῆς Τέχνης.

Τὰ τρία μνημειακὰ ἔργα του ποὺ ἔχουν σωθεῖ 
ἀπὸ τὴν πρώιμη περίοδο τῆς καλλιτεχνικῆς του 
δημιουργίας εἶναι τέλεια ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως.  
Ἀριστουργήματα μὲ ἀσύλληπτη πνοή, ὅπως « Ὁ 

Σάτυρος ποὺ παίζει μὲ τὸν  Ἔρωτα». Τέτοια συ-
μπλοκὴ μορφῶν! Τόση ἀποτύπωση συναισθη-
μάτων! Πόσο βαθιὰ διαίσθηση τῆς ἀνθρώπινης 
ψυχολογίας διαθέτει ὁ καλλιτέχνης!  Ἡ «Φιλο-
στοργία» ἀποπνέει ἄρωμα ἀρχαιότητας. Θυμίζει 
πρότυπα τοῦ Παρθενῶνα καὶ ἐπιτύμβια ἀνάγλυφα 

τοῦ Κεραμεικοῦ.  Ἐκεῖνο τὸ γλυκὸ βλέμμα καὶ τὸ 
ἁπαλὸ ἄγγιγμα τῆς μάννας ἀποδίδει τόσο ἐκφρα-
στικὰ τὴ στοργὴ στὰ δύο παιδιά της!

Ἀλλὰ καὶ ἡ «Κοιμωμένη» εἶναι τὸ ἐπιτύμβιο 
ἄγαλμα ποὺ λάτρεψε ὁ λαός μας. Θεϊκὴ γαλήνη 
ἔχει τυλίξει τὸ μνῆμα τῆς νέας Σοφίας  Ἀφεντά-
κη, ποὺ πέθανε πρόωρα. Θαρρεῖς πὼς ζεῖ ἀκόμη. 
«Τὸ χριστιανικὸν ἐκεῖνο ἔργον του εἶχε πολλὴν 
πίστιν μέσα στὸν ὕπνον του, πολλὴ μακαριότητα καὶ 
ἐλπίδα τοῦ ἄλλου κόσμου. [...]  Ἀλαφροκοιμᾶται 
γλυκύτατα καὶ περιμένει ν’ ἀνοίξει τὰ μάτια της στὸ 
φῶς τοῦ χριστιανικοῦ παραδείσου», ἔγραψε ὁ Ζα-
χαρίας Παπαντωνίου. Κι ὅμως, ὅταν μετὰ ἀπὸ 52 
χρόνια ἐπισκέφθηκε ὁ Χαλεπᾶς τὸ Α΄ Νεκροταφεῖο 
καὶ μπροστὰ στήν «Κοιμωμένη» οἱ παριστάμενοι 
ἐξέφρασαν τὸν θαυμασμό τους, ἐκεῖνος εἶπε πώς 
«τὰ ἔργα ποὺ φιλοτεχνεῖ τώρα εἶναι ἀνώτερα». 
Τότε ὁ μεγάλος γλύπτης ἦταν κλασικιστὴς μὲ τὶς 
συμβολικές του ἀναφορές. Τώρα εἶναι μοντέρνος 
κι ἐγγίζει τὰ ὅρια τῆς πρωτοπορίας.

Τεχνίτης ἐξαιρετικὸς στὴν πρώτη περίοδο τῆς 
ζωῆς του, καλλιτέχνης δημιουργὸς μοναδικῆς 
ποιότητας στὰ τελευταῖα χρόνια του.  Ἐλεύθερος 
καὶ ἀσυμβίβαστος, ἀδέσμευτος ἀπὸ καθηγητὲς 
καὶ σχολές, χωρὶς ἐνημέρωση ἐπὶ 40 χρόνια γιὰ 
τὶς ἐξελίξεις τῆς Τέχνης, πέρα ἀπὸ ρεύματα καὶ 

τάσεις, χωρὶς νὰ χρησιμοποιεῖ μοντέλο, αὐθεντικὸς 
καὶ πηγαῖος, δημιουργεῖ ἀπὸ τὸ ἐργαστήρι τῆς 
ψυχῆς του μὲ διαύγεια καὶ μοναδικὴ ἐπιμέλεια. 
Δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν παραγγελίες ἢ προσδοκίες 
τοῦ κοινοῦ. Δὲν ἔχει φιλοδοξίες γιὰ ἀναγνώριση. 
Δὲν ἐπιδιώκει τὸ ὑλικὸ κέρδος. Εἶναι ὀ ἑαυτός του 

K

K
Ὅταν μετὰ ἀπὸ 52 χρόνια ἐπισκέφθηκε ὁ Χαλεπᾶς τὸ Α΄ Νεκροταφεῖο καὶ 
μπροστὰ στήν «Κοιμωμένη» οἱ παριστάμενοι ἐξέφρασαν τὸν θαυμασμό 
τους, ἐκεῖνος εἶπε πώς «τὰ ἔργα ποὺ φιλοτεχνεῖ τώρα εἶναι ἀνώτερα». 

Τότε ὁ μεγάλος γλύπτης ἦταν κλασικιστὴς μὲ τὶς συμβολικές του ἀναφο-
ρές. Τώρα εἶναι μοντέρνος κι ἐγγίζει τὰ ὅρια τῆς πρωτοπορίας.

Τεχνίτης ἐξαιρετικὸς στὴν πρώτη περίοδο τῆς ζωῆς του, καλλιτέχνης δη-
μιουργὸς μοναδικῆς ποιότητας στὰ τελευταῖα χρόνια του.  Ἐλεύθερος καὶ 
ἀσυμβίβαστος, ἀδέσμευτος ἀπὸ καθηγητὲς καὶ σχολές, χωρὶς ἐνημέρωση 
ἐπὶ 40 χρόνια γιὰ τὶς ἐξελίξεις τῆς Τέχνης, πέρα ἀπὸ ρεύματα καὶ τάσεις, 

χωρὶς νὰ χρησιμοποιεῖ μοντέλο, αὐθεντικὸς καὶ πηγαῖος, δημιουργεῖ ἀπὸ 
τὸ ἐργαστήρι τῆς ψυχῆς του μὲ διαύγεια καὶ μοναδικὴ ἐπιμέλεια. 
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καὶ ἐργάζεται γιὰ τὴν Τέχνη «ἐνώπιος ἐνωπίῳ»! 
Εἶναι ὁ  Ἅγιος τῆς γλυπτικῆς, ὁ κοσμοκαλόγερος 
καλλιτέχνης!

Τὸ νέο του ἰδανικό: ἐπιστροφὴ στὴν καθα-
ρότητα καὶ τὴ δύναμη τῆς ἀρχαϊκῆς ἔκφρασης. 
Τὴν ἀρχαϊκή, τήν «πρὸ Φειδίου γλυπτική», ὅπως 
ἔλεγε, θαύμαζε ἀπεριόριστα. Δημιουργεῖ λοιπὸν 
ἔργα πνοῆς, ἐφαρμόζοντας τὴ λιτότητα καὶ τό 
«μέτρο».  Ἀντλεῖ θέματα ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ 
θεματολογία. Τὸν ἐμπνέουν ἀρχαῖοι μῦθοι, ἀλλη-
γορίες, θρῦλοι καὶ παραδόσεις, ἀλλὰ καὶ σκηνὲς 
τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Γιὰ νὰ ἑρμηνεύσει ὅμως 
τὰ θέματά του, διεκδικεῖ τὶς δικές του ἐλευθερίες. 
Φιλοτεχνεῖ μορφὲς στιβαρὲς καὶ ἐπιβλητικὲς χωρὶς 
κενά. Μὲ λίγες γραμμὲς στὸ πρόσωπο δίνει τὸν 
χαρακτῆρα.  Ἁπλὲς χαράξεις σὰν τὶς χαρακιὲς τοῦ 
βασανισμένου προσώπου του δημιουργοῦν τὸ 
ἐσωτερικὸ μέγεθος. Τὰ ἔργα του φέρουν μέσα 
τους πηγαῖο βάθος, ζωντανὴ δράση καὶ πλούσια 
ἐκφραστικότητα. Χαρά, ζωή, θλίψη, ταραχή, πό-
νο, τραγικότητα καὶ πάθος, ὅλα ἀνάμικτα, ἀλλὰ 
χωρὶς σκηνὴ βίας.

Πρωτοτυπία τοῦ Χαλεπᾶ εἶναι τὸ περίοπτο 
ἔργο. Τὸ δουλεύει δηλαδὴ ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές, 
ὥστε τὸ γλυπτὸ νὰ ὁλοκληρώνει τὴ φωνή του μὲ 
ὅλες του τὶς ὄψεις.  Ἄλλη ἰδιοτυπία τοῦ καλλιτέ-
χνη τὰ ἀμφίπλευρα ἔργα, πλάτη μὲ πλάτη.  Ὅπως 
ὁ  Ἀλέξανδρος ζωνταντὸς καὶ νεκρός. Τὸ ἕνα 
πρόσωπο δίνει τὴν ἐντύπωση μιᾶς ἀνάτασης καὶ 
αἰσιοδοξίας, τὸ ἄλλο μὲ ὕφος θλιμμένο.  Ἀλλὰ 

καὶ μεμονωμένες μορφές (ἀρχαῖοι θεοὶ καὶ ἥρω-
ες, μυθολογικὰ καὶ ἱστορικὰ πρόσωπα, τύποι τῆς 
καθημερινότητας). Καὶ συμπλέγματα μὲ δύο πρό-
σωπα ἢ καὶ πολυπρόσωπες συνθέσεις, ὅπως «Τὸ 
παραμύθι τῆς Πεντάμορφης» (ἑπτὰ πρόσωπα).  
Ἐπίσης φιλοτεχνεῖ πορτραῖτα, ἀποτυπώνοντας τὴν 
ἐσωτερικότητα.  Ἐπιτύμβια μὲ  Ἀγγέλους. Γενικά, 
ἐπιβάλλει στὴ γλυπτική του ἕνα ἔντονο προσω-
πικὸ στὺλ καὶ δίνει λύσεις στὴν πλαστική του ποὺ 
δὲν ἐντάσσονται σὲ κανένα ἀπὸ τὰ γνωστὰ ρεύ-
ματα τῆς ἐποχῆς του.

Ἐξάλλου, στὰ ἔργα τοῦ Χαλεπᾶ συνυπάρχει 
ὁ κόσμος τῆς ἀρχαιότητας μὲ τὸν χριστιανικό, ὁ 
μῦθος μὲ τὴν ἱστορία, τὸ παρελθὸν μὲ τὸ παρόν, 
τὸ σήμερα μὲ τὸ αὔριο. « Ὄνειρο, φαντασία καὶ 
πραγματικότητα δὲν ἔχουν ὅρια», γράφει ἡ Μα-
ρίνα Πλάκα. Σ’ ἕνα γλυπτὸ ἑνώνει τὴν ἀρχαία μὲ 
τὴ χριστιανικὴ θρησκεία. Τὴν  Ἁγία Βαρβάρα μὲ 
τὸν Μεγαλέξανδρο. Δείχνοντας αὐτὸ τὸ ἔργο του 
ὁ καλλιτέχνης σὲ ἕναν ἐπισκέπτη τὸ 1929 εἶπε: 
«Εἶναι ἡ δύναμη ποὺ ὑποστηρίζει τὸ μαρτύριο»! 
Καὶ τοποθετεῖ τοὺς  Ἁγίους μὲ τοὺς κοινοὺς θνη-
τούς, ὅπως τὸν προστάτη τῶν μαρμαράδων  Ἅγιο 
Χαράλαμπο μὲ τὸν Μαρμαρᾶ, ποὺ γιορτάζει μὲ 
λειτουργίες καὶ ἀρτοκλασίες τὸ ἅγιο ὄνομά του. 
Φιλοτεχνεῖ ἐπίσης τὸν Εὐαγγελισμό,  Ἀγγέλους 
καὶ  Ἀρχαγγέλους... Γιὰ τὰ γλυπτὰ τῶν  Ἁγίων 
τοῦ Χαλεπᾶ γράφει ὁ Μαρῖνος Καλλιγᾶς: «Εἶναι 
τὰ μόνα γλυπτὰ τῆς νεοελληνικῆς τέχνης ποὺ κρά-

τησαν, νομίζω, τὸν θρησκευτικὸ χαρακτῆρα τῆς  
Ὀρθοδοξίας, χωρὶς κανένα εἰδωλολατρικὸ ἢ δυτικὸ 
ὕφος. Προβάλλουν σὰ σεβάσμια εἰκονίσματα. [...]  
Ἔτσι καθρεφτίζεται ἡ ἁγνή του πίστη, ἀφήνοντας 
μιὰν ἐντύπωση ἀνάλογη μὲ ἐκείνη ποὺ προκαλεῖ 
τὸ διάβασμα τοῦ Παπαδιαμάντη».

Ἡ ἀκμὴ τῆς γλυπτικῆς του κορυφώνεται κατὰ 
τὴν περίοδο τῆς παραμονῆς του στὴν  Ἀθήνα 
(1930-1938). Τὰ σχέδιά του δείχνουν τὶς ἀναζη-
τήσεις του καὶ τὰ πενῆντα γλυπτὰ τῆς περιόδου 
αὐτῆς ἀποκαλύπτουν ἕναν ὁλόκληρο κόσμο. 
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Ἐπιβάλλει στὴ γλυπτική του ἕνα 
ἔντονο προσωπικὸ στὺλ καὶ δίνει 

λύσεις στὴν πλαστική του ποὺ 
δὲν ἐντάσσονται σὲ κανένα ἀπὸ τὰ 
γνωστὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς του.

196

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Σ
επ

τε
μ

βρ
ιο

ς
 -

 Ο
κ

τω
βρ

ιο
ς
  

 2
0

1
8

 -
 6

2
9



Μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ ἔργα του: ὁ 
Χρόνος, ἡ Προτομὴ τοῦ Καλλιτέχνη, ἡ Μεγάλη  
Ἀναπαυομένη, ἡ  Ἀφροδίτη, ὁ  Ἀρχάγγελος, ἡ  
Ἁμφιτρίτη, ἡ Γοργόνα, ὁ Πήγασος, ἡ Βιοπάλη, 
Θαλάσσιος  Ἵππος καὶ Νηρηίδες, ἡ  Ἄνοιξη, ἡ  
Ἀθηνᾶ... Τὸ πρῶτο ἔργο ποὺ φιλοτέχνησε μετὰ 
τὴν ἐγκατάστασή του στὴν  Ἀθήνα εἶναι « Ὁ Οἰδί-

ποδας καὶ ἡ  Ἀντιγόνη». Γιὰ τὸ ἔργο αὐτὸ ἔγραψε 
ὁ ἴδιος ὁ γλύπτης σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μικρὰ τετράδιά 
του: « Ἐρωτηθεὶς σήμερον τὴν 20  Ὀκτωβρίου ἀπὸ 
τὴν ἀγαπημένην ἀνεψιὰν Εἰρήνη Β. Χαλεπᾶ διατί 
ἐπροτίμησα νὰ κάμω πρῶτον τὸν Οἰδίποδα, τῆς 
ἀπάντησα ὅτι ὁ Οἰδίπους εἶμαι ἐγώ, κι ἐκείνη ἡ  
Ἀντιγόνη, ὅπου μὲ ἔφερε εἰς  Ἀθήνας. Γιαννούλης 
Χαλεπᾶς 1930».  Ἔτσι ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη 
του στὴν ἀνεψιά του!

Γεννημένος γλύπτης ὁ Χαλεπᾶς, παρὰ τὴν τρα-
γικὴ πορεία τῆς ζωῆς του, δὲν ἔχασε τὸ δυνατὸ 
ταλέντο του. « Ἀμεταμέλητα τὰ χαρίσματα καὶ ἡ 
κλῆσις τοῦ Θεοῦ» ( Ῥωμ., ια΄ 29)!  Ὁ καλλιτεχνικὸς 
κόσμος τῆς ἐποχῆς του τὸν χαρακτήριζε «φωτεινὸ 
σύμβολο κάθε καλλιτεχνικῆς δημιουργίας». «Μέσα 
σὲ Πανελλήνια δόξα», στὶς 15 Σεπτεμβρίου 1938 
πέθανε ὁ Τήνιος γλύπτης, ποὺ δόξασε τὴν  Ἑλλά-
δα. Σήμερα, ὀγδόντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του, 
συγκλονίζουν τὰ γλυπτά του μὲ τὴ σφραγῖδα τῆς 
σύγχρονης καλλιτεχνικῆς ἔκφρασης. Μεγάλος 
δημιουργὸς ὁ Χαλεπᾶς, ἰσάξιος τῶν Εὐρωπαίων 
ὁμοτέχνων του, ἔχει ἐξασφαλίσει περίοπτη θέση 
στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ μοντερνισμοῦ καὶ 
«ἐν χώρᾳ ζώντων» ἀπολαμβάνει τὴ γαλήνη «τῆς 
θείας μακαριότητος»! 

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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«Μέσα σὲ Πανελλήνια δόξα», στὶς 
15 Σεπτεμβρίου 1938 πέθανε ὁ 

Τήνιος γλύπτης, ποὺ δόξασε τὴν  
Ἑλλάδα. Σήμερα, ὀγδόντα χρόνια 

ἀπὸ τὸν θάνατό του, συγκλονίζουν 
τὰ γλυπτά του μὲ τὴ σφραγῖδα τῆς 
σύγχρονης καλλιτεχνικῆς ἔκφρα-
σης. Μεγάλος δημιουργὸς ὁ Χα-
λεπᾶς, ἰσάξιος τῶν Εὐρωπαίων 

ὁμοτέχνων του, ἔχει ἐξασφαλίσει 
περίοπτη θέση στὴν ἱστορία τοῦ 

ἑλληνικοῦ μοντερνισμοῦ. 
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Γράφουν οἱ ἐφημερίδες γιὰ τὰ χιλιάδες παιδιὰ ποὺ 
ἐγκατέλειψαν τὸ Λύκειο, ἐπειδὴ ἔμειναν στὴν ἴδια τάξη.  
Ἀναμφίβολα τὰ πράγματα ἔχουν πολὺ δυσκολέψει, 
ἡ ζωὴ ἔχει γίνει πολὺ ἀνταγωνιστική. Τραπεζικὸς μοῦ 
ἔλεγε ὅτι πρὶν τριάντα χρόνια σὲ ὑποκατάστημα ποὺ 

ἀπασχολοῦσε περίπου ἑκατὸ ὑπαλλήλους ὑπῆρχαν 
μόνο 4 πτυχιοῦχοι. Σκεφτεῖτε σήμερα, ποὺ ἀφθονοῦν 
οἱ ἄνεργοι πτυχιοῦχοι.  Ἀλλὰ στὶς προκλήσεις, στὶς 
δυσκολίες, ἀτσαλώνουμε τὸν χαρακτῆρά μας, ἀντι-
παλεύουμε καὶ δὲν ὑποχωροῦμε. Μεθοδεύουμε καὶ 
ὀργανώνουμε τὴν ἀντίστασή μας. Δὲν σπαταλᾶμε τὸν 
χρόνο, ἀξιοποιοῦμε καὶ τὴν τελευταία στιγμή.

Αὐτὰ τὰ λίγα χρόνια ποὺ εἶναι καθοριστικὰ γιὰ 
τὴν ὑπόλοιπη ζωή, ἀξίζει νὰ βάλει κανεὶς παρωπίδες. 
Μιὰ μητέρα μοῦ ἔλεγε ὅτι μάλωσε μὲ τὸν γιό της, 
γιατὶ σὲ περίοδο διαγωνισμῶν ἤθελε νὰ δεῖ ζωντανὰ 
ποδοσφαιρικὸ ἀγῶνα στὴν τηλεόραση, μόλις δύο 
ἡμέρες πρὶν τελειώσουν οἱ διαγωνισμοί. «Γράψ’ το 
στὸ βίντεο», τὸν παρακάλεσε, «νὰ τὸ δεῖς τότε». Τίποτε 
αὐτός.  Ἤθελε ἐκείνη τὴ στιγμὴ νὰ τὸν παρακολου-
θήσει!  Ἡ μητέρα του εἶχε σπουδάσει ἐργαζόμενη. Τὸ 
ἀπόγευμα πήγαινε στὴ Δημόσια Βιβλιοθήκη, γιατὶ τότε 
ἀγόραζαν, ἀκριβὰ μάλιστα, τὰ συγγράμματα· δὲν ἦταν 
δωρεάν, ὅπως τώρα. Εἶχε ἀγοράσει καὶ ἕνα ζευγάρι 
μαῦρα γυαλιά, ποὺ τὰ φοροῦσε στὸ λεωφορεῖο, γιὰ 
νὰ μὴ βλέπει ὁ κόσμος ὅτι ἔκλεινε τὰ μάτια της, καὶ 
μέχρι τὸ τέλος τῆς διαδρομῆς ἐπαναλάμβανε νοερὰ 
ὅ,τι εἶχε διαβάσει.  Ἔτσι, οὔτε λεπτὸ δὲν πήγαινε χα-
μένο.  Ἀκόμα καὶ ὅταν ἔτρωγε, ἔβαζε τὸ βιβλίο δίπλα 
στὸ πιάτο. Ὁ γιός της, καὶ νομίζω ἀρκετὰ παιδιά, σπα-
ταλᾷ κάμποση ὥρα, γιὰ νὰ συναντᾷ φίλους καὶ φίλες 
στὸ καφὲ μπὰρ τῆς πλατείας.  Ἀφῆστε πιὰ αὐτὰ τὰ 
ἐξ ὁλοκλήρου ἀνεκμετάλλευτα καλοκαίρια. Καμμία 
προσπάθεια, καμμία προετοιμασία γιὰ τὸν πολὺ βαρύ 

–ἀπὸ ἀπόψεως μαθημάτων– χειμῶνα ποὺ ἔρχεται. Σὰν 
τὸ ἀνέμελο τζιτζίκι.

Ὄχι, ἀγαπητὰ παιδιά! Οἱ μεγάλες δυσκολίες θέ-
λουν ἀκόμα μεγαλύτερο ἀγῶνα.  Ἔτσι ποὺ ἔγινε ἡ ζωή, 
ἔτσι κι ἐμεῖς θὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε. Κι ἂν νομίζετε 
ὅτι δὲν σᾶς ἀγαπῶ, συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο.  
Ὅποιος πονᾷ γιὰ σᾶς λέει τὸ δυσάρεστο ἀλλὰ ἀλη-
θινό.  Ὅποιος δὲν ἐνδιαφέρεται σφυρίζει ἀδιάφορα, 
ὅταν δὲν κάνει τὸ ἀκόμα χειρότερο καὶ πιὸ βλαπτικό, 
νὰ σᾶς χαϊδεύει τ’ αὐτιὰ μὲ ὅ,τι θέλετε ν’ ἀκούσετε: 
φταίει ἡ κοινωνία, φταίει τὸ κατεστημένο, φταίει τὸ  
Ὑπουργεῖο, τὸ σχολεῖο, οἱ καθηγητές, ἡ διδακτέα, ἡ 
ἐξεταστέα ὕλη κτλ. Κι ἂν δεχτοῦμε ὅτι φταῖνε ὅλα αὐτὰ 
ἀθροιστικά, ἢ ἔστω καὶ ἄλλα πολλὰ ἀκόμα, δὲν σᾶς 
εἶπαν ὅμως ποτὲ ὅτι πρέπει κι ἐσεῖς νὰ ἐντατικοποιή-
σετε τὶς προσπάθειές σας.

Καθηγήτρια μοῦ ἔλεγε ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς χρο-
νιᾶς ἤξερε ποιὰ παιδιὰ θὰ περάσουν στὸ Πανεπιστή-
μιο, καὶ δὲν λάθεψε ποτὲ στὶς προβλέψεις της.  Ἦταν 
ἐκεῖνα ποὺ τίποτε δὲν ἦταν ἱκανὸ νὰ τὰ ἀποσπάσει 
ἀπὸ τὴ μελέτη τους. « Ὅπου εἶναι ὁ θησαυρὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, ἐκεῖ εἶναι καὶ ἡ καρδιά του».

Μά, θὰ μοῦ πεῖτε, δὲν εἶναι ζωὴ αὐτή! Σύμφωνοι, 

ἂν ἐπρόκειτο αὐτὴ ἡ κατάσταση νὰ διαρκέσει.  Ὅταν 
ὅμως μιλᾶμε μόνο γιὰ τὰ δύο τελευταῖα χρόνια τοῦ 
Λυκείου, ἀξίζουν τὸν κόπο ὅλες οἱ θυσίες. Τελειώ-
νοντας τὸ σχολεῖο, μπροστά σας εἶναι ἡ ζωή, νὰ τὴ 
ζήσετε ὅπως θέλετε καὶ μπορεῖτε, νὰ τὴν ὀργανώσετε 
ὅπως σᾶς ἐνδιαφέρει.

Ἀγαπητὰ παιδιά, σᾶς ἀγαπῶ πολύ, γι’ αὐτὸ καὶ 
τόλμησα νὰ γράψω ὅλα τοῦτα.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Ἀγαπητὰ παιδιά
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 Στὶς προκλήσεις, στὶς δυσκολί-
ες, ἀτσαλώνουμε τὸν χαρακτῆρά 
μας, ἀντιπαλεύουμε καὶ δὲν ὑπο-

χωροῦμε. Μεθοδεύουμε καὶ 
ὀργανώνουμε τὴν ἀντίστασή μας. 
Δὲν σπαταλᾶμε τὸν χρόνο, ἀξιο-

ποιοῦμε καὶ τὴν τελευταία στιγμή.
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Καθηγήτρια μοῦ ἔλεγε ὅτι ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ τῆς χρονιᾶς ἤξερε ποιὰ παιδιὰ 
θὰ περάσουν στὸ Πανεπιστήμιο, καὶ 

δὲν λάθεψε ποτὲ στὶς προβλέψεις της.  
Ἦταν ἐκεῖνα ποὺ τίποτε δὲν ἦταν ἱκανὸ 
νὰ τὰ ἀποσπάσει ἀπὸ τὴ μελέτη τους. 
« Ὅπου εἶναι ὁ θησαυρὸς τοῦ ἀνθρώ-

που, ἐκεῖ εἶναι καὶ ἡ καρδιά του».
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν
«Μαῦρο» ἦταν μερικὲς φορὲς τὸ καλοκαίρι ποὺ 

πέρασε. Θὲς οἱ ἀέρηδες, ἡ ζέστη, ἡ ἀπροσεξία ἢ ἡ 
ἀπονιὰ μερικῶν ἀνθρώπων, ἔγινε αἰτία νὰ ξεσπά-
σουν πυρκαγιές. Κι αὐτὲς στοίχισαν τὴ ζωὴ πολλῶν 
ἀνθρώπων καὶ τὴν ἀπώλεια περιουσιῶν.  Ὅσο κι 
ἂν πιστεύουμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδιάφοροι 
γιὰ τὸν πόνο τῶν ἄλλων, αὐτὴ ἡ τραγῳδία ξύπνη-
σε τὰ συναισθήματά τους κι ἔδειξαν ἀνθρωπιά.  
Ἴσως πάλι αὐτὴ ἡ συμφορὰ νὰ τοὺς προβλημάτισε 
καὶ νὰ τοὺς ἔκανε νὰ 
σκεφτοῦν ὅτι κάτι τέ-
τοιο ἢ ἀνάλογο κακὸ 
μπορεῖ νὰ συμβεῖ, 
ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγ-
μή, καὶ στοὺς ἴδιους.

Παρ’ ὅλα αὐτά, 
ἡ ζωὴ συνεχίζεται, 
κι ἐμεῖς τὴν ἀκο-
λουθοῦμε, ἀφοῦ 
δὲν μποροῦμε νὰ 
κάνουμε κι ἀλλιῶς. 
Πρὶν ἀπὸ αὐτὴ τὴ 
συμφορὰ εἶχαν προ-
γραμματιστεῖ διακο-
πές. Κυρίως τὰ παιδιὰ 
ποὺ ἤθελαν νὰ ξε-
κουραστοῦν ὕστερα 
ἀπ’ τὶς ἐξετάσεις τὶς 
περίμεναν πῶς καὶ 
πῶς.  Ἄλλωστε, τὰ 
νιᾶτα τὶς ξένες συμ-
φορὲς δὲν μποροῦν 
νὰ τὶς βιώσουν ὅσο οἱ μεγάλοι.  Ἀκόμη, συχνὰ 
δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τήν «κρίση» ἢ νὰ 
ἐπηρεαστοῦν ἀπὸ αὐτήν. Αὐτὴν οἱ γονεῖς εἶναι 
ἐκεῖνοι ποὺ τὴ νιώθουν γιὰ τὰ καλά, καὶ προσπα-
θοῦν νὰ κάνουν τὰ πάντα, γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν 
τὰ παιδιά τους.

Οἱ μοναχικοὶ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν ἔχουν ὑπο-
χρεώσεις, προσπαθοῦν νὰ βροῦν τρόπο νὰ πᾶνε 
σὲ γνωστοὺς ἢ συγγενεῖς, ὅταν τοὺς γίνεται κάποια 
πρόσκληση, φυσικὰ πολεμώντας, μὲ κάθε τρόπο, 
νὰ ξεπεράσουν τὴ μοναξιά τους. Κι ὅταν γυρίζουν 
σπίτι τους, κουβαλᾶνε τὴν ὅποια ἀνάμνηση ἀπο-
κόμισαν.

Ἐκεῖνοι, πάλι, ποὺ ἔμειναν στὴν  Ἀθήνα, γιατὶ 
εἶχαν ὑποχρεώσεις καὶ τὰ οἰκονομικά τους δὲν τοὺς 
ἐπέτρεπαν νὰ σκεφτοῦν τίς «διακοπές», δὲν μπό-
ρεσαν ν’ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν καθημερινότητά 
τους. Διασκέδασαν μόνο, ἀπολαμβάνοντας τὴν 
ἠρεμία ποὺ ὑπάρχει αὐτὸν τὸν καιρὸ στὴν  Ἀθήνα, 
ὅπως συμβαίνει καὶ σ’ ὅλες τὶς μεγάλες γιορτές.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ οἱ ἀνήμποροι, ποὺ δὲν 
μποροῦν νὰ βγοῦν 
οὔτε ἀπὸ τὸ σπίτι 
τους.  Ὑποφέρουν, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μοναξιά 
τους καὶ τὴ ζέστη, καὶ 
ἀπὸ τὰ δυσοίωνα γε-
γονότα ποὺ ἀκοῦνε 
συνέχεια στὴν τηλε-
όραση, ἀφοῦ αὐτὴ 
εἶναι καὶ ἡ μόνη τους 
συντροφιά. Παρακα-
λοῦν νὰ φύγει ἐπιτέ-
λους τὸ καλοκαίρι 
καὶ νἄρθει τὸ φθι-
νόπωρο, φέρνοντας 
μαζί του λίγη δροσιὰ 
καὶ κάποια ἀνθρώπι-
νη συντροφιά.

... Κι ἦρθε τελικὰ 
καὶ τὸ φθινόπωρο, 
ποὺ ἔκανε «τὸν κά-
θε κατεργάρη νὰ πάει 

στὸν πάγκο του», ὅπως ἔλεγαν παλιά, ἴσως γιατὶ 
τότε, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἐπέστρεφαν, τοὺς περίμενε 
ἡ δουλειά τους.

Ἔχω ἀκούσει ὅτι σπανίως ἀκόμη καὶ οἱ ἄνθρω-
ποι ποὺ ἔχουν πάει διακοπὲς εἶναι εὐχαριστημένοι, 
ὅπως καὶ νὰ πέρασαν, καὶ λένε γυρίζοντας: «Σπίτι 
μου σπιτάκι μου»...

Μακάρι τὸ φθινόπωρο ποὺ ἔρχεται, ἀγαπητές 
μου φίλες, νὰ μᾶς βρεῖ ὅλες σχετικὰ καλά. Εὐχή, 
Θεέ μου, κάνω, κανένα τέτοιο ἢ ἄλλο κακὸ νὰ μὴ 
μᾶς ξανασυμβεῖ στὸ μέλλον.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Σκέψεις πάνω στὸ καλοκαίρι ποὺ πέρασε
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Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:

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

0026-0201-94-0100366081 (ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081).
    Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνετε ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας στὴν Αἰτιολογία.
β)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα). Προβλέπεται ἐπιβά-

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

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

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ  
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΑΓΙΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟ, 2018 (Β΄ 
ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ),  
16,5 Χ 11,5, 224 σελ.

«Τὶς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων 
μπορεῖ νὰ τὶς ἐπικαλεῖται κάθε 
χριστιανὸς μὲ πίστη, εἴτε μὲ λίγα 
θερμὰ λόγια, εἴτε ἀκόμα καί “μὲ 
στεναγμοὺς ἀλαλήτους” ( Ῥωμ., 
8, 26). Μεγάλη ὅμως γλυκύτητα 
καὶ ἐσωτερικὴ παρηγορία ἀντλεῖ, 
ὅταν παρακολουθεῖ στὸν ἱερὸ ναὸ 
ἢ ψάλλει ὁ ἴδιος στὸ σπίτι του, τήν 
“κατ’ οἶκον ἐκκλησία”, τὸν Παρα-

κλητικὸ Κανόνα τοῦ  Ἁγίου.  Ἔτσι 
ὄχι μόνο τιμᾶται ὁ  Ἅγιος, ἀλλὰ 
παρακινεῖται καὶ ὁ χριστιανὸς σὲ 
μίμησή του, ἀφοῦ «τιμὴ μάρτυρος, 
μίμησις μάρτυρος» καὶ  Ἁγίου...

[...]  Ἐπιθυμώντας καὶ οἱ ἐκδό-
σεις Κάστρο νὰ συμβάλουν θε-
τικὰ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, 
συγκέντρωσαν στὸ παρὸν βιβλίο 
τὶς Παρακλήσεις 13  Ἁγίων τοὺς 
ὁποίους ἰδιαίτερα εὐλαβοῦνται οἱ  
Ὀρθόδοξοι, [...] προκειμένου νὰ 
τὸ χρησιμοποιοῦν στὴν κατ’ οἶκον 
προσευχή τους.

Ὀφείλονται θερμότατες εὐχα-
ριστίες στοὺς σεβαστοὺς ποιη-
τές-ὑμνογράφους τῶν Κανόνων 
ἢ τοὺς ἔχοντες τὸ δικαίωμα τῆς 
πνευματικῆς ἰδιοκτησίας, οἱ ὁποῖοι 
μὲ εὐγένεια καὶ προθυμία ἔδωσαν 
τὴν ἔγκρισή τους γιὰ δημοσίευση 
τοῦ ἔργου τους στὴν παροῦσα 
συλλογή...» ( Ἀπὸ τὸν πρόλογο 
τοῦ βιβλίου).

Οἱ 13 Παρακλήσεις ποὺ πε-
ριλαμβάνει ἡ Β΄, ἐπαυξημένη 
ἔκδοση τοῦ βιβλίου Παρακλήσεις 
Νεοτέρων  Ὀρθοδόξων  Ἁγίων, 
ποὺ κυκλοφορεῖ σὲ ὅλα τὰ χρι-
στιανικὰ βιβλιοπωλεῖα ἀπὸ τὶς 
ἐκδόσεις Κάστρο, εἶναι οἱ ἑξῆς 
(παρατίθενται ἀλφαβητικά):

Ἁγ. Γρηγορίου Ε΄ Πατριάρχου 
Κων/πόλεως, ὁσίου Ἰακώβου 
Τσαλίκη, ὁσίου  Ἰωάννου τοῦ Ρώ-
σου, ἁγ. Λουκᾶ ἀρχ. Συμφερου-
πόλεως τοῦ ἰατροῦ, ἁγ. Νεκτα-
ρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως, 
ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, 
ὁσίου Νικοδήμου ἁγιορείτου, ἁγ. 
Νικολάου Πλανᾶ, ὁσίου Παϊσί-
ου ἁγιορείτου, ἁγ. Προφυρίου 
Καυσοκαλυβίτου, ἁγίων Ραφα-
ήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, ὁσί-
ου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, ἁγίου 
Χρυσοστόμου Μητροπολίτου 
Σμύρνης.

ΑΘΗΝΑ ΝΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ

Βιβλ ιοπαρουσιάσε ιςΒιβλ ιοπαρουσιάσε ις

K

200

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Σ
επ

τε
μ

βρ
ιο

ς
 -

 Ο
κ

τω
βρ

ιο
ς
  

 2
0

1
8

 -
 6

2
9



Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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