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Παρακαλοῦμε, ἀποστέλλετε τίς συνεργασίες σας στή διεύ-
θυνση Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα.
Διατηροῦμε τό δικαίωμα νά μή δημοσιεύουμε ἤ νά συντέ-
μνουμε κατά τήν κρίση μας ὁποιοδήποτε χειρόγραφο. Χειρό-
γραφα δημοσιευμένα ἤ μή δέν ἐπιστρέφονται.

 Ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας (ελεονώρα Μήτσου)  �������������������������������������������������

  Καλὴ χρονιὰ καί... περαστικά μας! (Γιαννα ΚαραΜανου)  ����������������������������������������

 Παράδοση καὶ παραδόσεις.  Ἀναζητώντας τὶς πηγὲς τῆς πίστης μας (ΜαΚρινα ραΓΚα) ����������������

 Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀρετή. τὸ θεμέλιο (Γιαννήσ Κ. τσεντοσ)  ��������������������������������������

 Πλάι μας στέκει ὁ Θεός... (Μαρινα ΦραΓΚαΚή)  �������������������������������������������������

 Ὑπάρχει σωτηρία (Κατερινα ΔοΓανή)  ���������������������������������������������������������

 στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ (Γιαννήσ σανταρΜήσ)  ����������������������������������������������

 Ἡ γλάστρα καὶ ὁ σκουπιδοτενεκές (Μαρια ΓουΜενοΠουλου)  �����������������������������������

 Παιδικὸς ναρκισσισμός (αΘανασιοσ αστ. ΓΚατζιοσ)  �������������������������������������������

 «Δὲν ξενύχτησες μαζί μου...» (αννα ΨώΜα)  ���������������������������������������������������

 τί γνωρίζουμε γιὰ τὸ μικροβίωμα; (ζώή ριζοΚώστα αΓΓελή)  �������������������������������������

 Ἡ εὐτυχία τῆς προσπάθειας (Κλειώ-σταυρουλα Κουρασή)  ��������������������������������������

 1η  Ἰανουαρίου 1822. Κήρυξη τῆς  Ἀνεξαρτησίας τῆς  Ἑλλάδας.  Ἡ α΄  Ἐθνοσυνέλευση στὴν Πιάδα  

τῆς  Ἐπιδαύρου ψηφίζει τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ σύνταγμα (α. Κ. Κορναρου-ΚαλαΜαρα)  ���������������

 Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἢ μοὖπαν...  Ὑποσχέσεις (λιτσα αΠαλαΚή)  ���������������������������������

 Βιβλιοπαρουσίαση. ζιλμπὲρ σινουέ,  Ἰρένα σέντλερ (ήΒή σταυροΠουλου) �������������������������

 εἰς μνημόσυνον. Κωνσταντῖνος  Ἀθανασόπουλος (Χρυσουλα ζαΓΚοτή,  

αριστειΔήσ ΚαλαΜΠαλιΚήσ) ����������������������������������������������������������������

 εἰς μνημόσυνον. Πόπη Πολλάτου (ευαΓΓελια ΜανΔήλαρα, αιΚατερινή σιΔήρα)  �����������������

 εἰς μνημόσυνον. Μαρία-Ἴρις Χριστοφορίδου-Καϊναδᾶ  

(Μια συντροΦια τών Χ.Μ.ο. ΘεσσαλονιΚήσ)  ������������������������������������������������

 Καθὼς φεύγει ὁ καιρός... (ναυσιΚα ιεσσαι ΚασιΜατή)  ������������������������������������������



Ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας

Πολὺς λόγος γίνεται σήμερα γιὰ τὴν κρίση 
ποὺ βιώνει ὄχι μόνο ἡ  Ἑλλάδα, μὰ ὅλος ὁ 
πλανήτης.  Ἡ κρίση αὐτὴ εἶναι πολυποίκιλη 

(πολιτική, οἰκονομική, κοινωνική), ἀλλὰ κυρίως 
πνευματική.  Ὁ 21ος αἰώνας, μαζὶ μὲ τὴ ραγδαία 

ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἔχει 
φέρει καὶ κρίση σὲ ἀξίες, θεσμοὺς καὶ ἰδανικά, ποὺ 
μὲ μεγάλους ἀγῶνες καὶ πολλὲς θυσίες ἀποκτή-
θηκαν κατὰ τοὺς προηγούμενους αἰῶνες. Αὐτὸ 
ἀποτελεῖ δυστυχῶς μιὰ ἁπτὴ πραγματικότητα.  Ἡ 
χρεοκοπία δὲν εἶναι μόνο στὴν οἰκονομία. εἶναι 
καὶ στὴν οἰκογένεια, στὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, 
στὴν παιδεία καὶ στὴν πολιτική.

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ ποὺ τό «ἔχω» ὑπερτερεῖ 
τοῦ «εἶμαι».  Ὑπάρχει μόνο τὸ ὅραμα τοῦ ὑλικοῦ 
εὐδαιμονισμοῦ καὶ τοῦ καταναλωτισμοῦ.  Ὑπερά-
νω ὅλων τίθεται σήμερα τὸ προσωπικὸ καὶ οἰκο-
νομικὸ συμφέρον, ἡ δίψα γιὰ χρῆμα καὶ ἐξουσία.  
Ἀξίες ὅπως ἡ ἀνθρώπινη ζωή, ἡ ἐλευθερία, τὸ 
ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἡ συναδέλφωση, ἡ ἀλλη-
λεγγύη, ὁ σεβασμὸς στὸ περιβάλλον, θεωροῦνται 
παρῳχημένες ἀντιλήψεις καὶ ἔρχονται σὲ δεύ-
τερη μοῖρα. Οἱ πόλεμοι, ἡ βία, ἡ ἐκμετάλλευση 
τοῦ ἄλλου μὲ κάθε μορφή (γυναικῶν, παιδιῶν, 
ἐργατῶν, ὑπανάπτυκτων χωρῶν κ.ἄ.) καὶ μὲ κά-

θε τρόπο (ἐμπόριο σαρκός, ὀργάνων, ὅπλων, 
ναρκωτικῶν κ.ἄ.) χαρακώνουν καὶ πληγώνουν 
τὸ πρόσωπο τοῦ πλανήτη.

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ ποὺ τὸ κακὸ γίνεται πλέ-
ον χωρὶς τύψεις.  Ἄλλοτε ὁ ἄνθρωπος ἔκανε τὸ 
κακό, καὶ τὸν βασάνιζε τὸ αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς. 
Σήμερα ἔχει ἀτροφήσει τὸ συναίσθημα τῆς εὐθύνης 
μέσα του καὶ δὲν νιώθει. Ζεῖ γιὰ νὰ παίρνει αὐτὸ 
ποὺ θέλει, μὲ ὅποιο κόστος καὶ μὲ ὁποιονδήπο-
τε τρόπο. Κριτήριο γιὰ τὶς πράξεις του ἀποτελεῖ ἡ 
σκοπιμότητα καὶ ὁ στόχος, χωρὶς νὰ ἐλέγχονται ἡ 
ποιότητα τῆς πράξης καὶ οἱ συνέπειες στοὺς γύρω.  
Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀναγνωρίζουν τὸ καλὸ καὶ τὸ 
ξεχωρίζουν ἀπὸ τὸ κακὸ ἐπηρεάζονται καὶ συχνὰ 
μὲ περισσὴ εὐκολία προτιμοῦν τὸ κακό («Γιατὶ ἔτσι 
κάνουν ὅλοι», «γιατὶ μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸν σταυρὸ 
δὲν πᾷς μπροστά» κ.ἄ.).

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς ἥσσονος προσπάθει-
ας. Εἶναι κατόρθωμα νὰ πετύχεις τὰ μέγιστα –εἰ 
δυνατὸν τὸν κόσμο ὅλο– μὲ τὴ μικρότερη δυ-
νατὴ προσπάθεια. Καὶ αὐτὴ ἡ νοοτροπία καλλι-
εργεῖται, ὥστε νὰ διαστρωματωθεῖ συνολικά. Στὸ 
τέλος ὅμως παραπονιόμαστε πὼς φταῖνε πάντα 
οἱ ἄλλοι γιὰ τὰ ὅποια προβλήματα, καθώς «δὲν 
κάνουν σωστὰ τὴ δουλειά τους» ἤ «κοιτοῦν μόνο 
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Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ ἁμαρτία 
ἔγινε μόδα.  Ὅποιος δὲν ἀκολουθεῖ 

τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς θεωρεῖται καθυ-
στερημένος, ὀπισθοδρομικός, ρατσι-
στής, ὁμοφοβικός. Καὶ ὅλα αὐτὰ στὸ 
ὄνομα τῆς ἐλευθερίας, ποὺ δὲν εἶναι 
τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα σφιχταγκάλια-
σμα τῶν ἀνθρώπων μὲ τὰ πάθη τους.  
Ὁ  Ἅγιος  Ἀντώνιος ἔλεγε πὼς θἄρθει 

κάποτε ἐποχὴ ποὺ οἱ ἄνθρωποι  
θὰ ἐπιλέγουν τόσο εὔκολα τὸ κακό, 

ὥστε ὅποιον δὲν ἀκολουθεῖ  
θὰ τὸν χαρακτηρίζουν τρελό.
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τὸ συμφέρον τους», τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ πάντες «ἐπὶ 
τῷ αὐτῷ κρίματι ἐσμέν».

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ δικαιοσύνη μοιά-
ζει μὲ ἀράχνη. Στὸν ἱστό της –στοὺς νόμους της 
δηλαδή– μπορεῖ νὰ πιάνει τὰ μικρὰ ζωΰφια, τὰ 
κουνουπάκια καὶ τὶς μυγοῦλες, ἀλλὰ ἀδυνατεῖ νὰ 
συλλάβει τὰ μεγάλα θηρία τοῦ δάσους (λιοντάρια, 
τίγρεις), ποὺ τὴν ἀγνοοῦν, τὴν περιφρονοῦν καὶ 
τὴν ξεσκίζουν!... Καὶ συνεχίζουν ἔτσι ἀνενόχλητα 
τὰ φοβερὰ ἐγκλήματά τους, τὸν παράνομο πλοῦτό 
τους, τὰ καμουφλαρισμένα συμφέροντά τους, σὰν 
νὰ πρόκειται νὰ μὴν πεθάνουν ποτέ!

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ ἁμαρτία ἔγινε μό-
δα.  Ὅποιος δὲν ἀκολουθεῖ τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς 
θεωρεῖται καθυστερημένος, ὀπισθοδρομικός, ρα-
τσιστής, ὁμοφοβικός. Καὶ ὅλα αὐτὰ στὸ ὄνομα τῆς 
ἐλευθερίας, ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα 
σφιχταγκάλιασμα τῶν ἀνθρώπων μὲ τὰ πάθη τους.  

Ὁ  Ἅγιος  Ἀντώνιος ἔλεγε πὼς θἄρθει κάποτε ἐποχὴ 
ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ ἐπιλέγουν τόσο εὔκολα τὸ 
κακό, ὥστε ὅποιον δὲν ἀκολουθεῖ θὰ τὸν χαρα-
κτηρίζουν τρελό.

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ ποὺ χάθηκε ἡ αἰδώς. Τὸν 
ἄνθρωπο, λέει ὁ  Ἀριστοτέλης, τὸν ξεχωρίζουν 
ἀπὸ τὸ ζῷο δύο πράγματα, «ὁ γέλως καὶ ἡ αἰδώς», 
δηλαδὴ τὸ γέλιο καὶ ἡ ντροπή. Τὸ ζῷο δὲν γελάει 
ποτὲ καὶ δὲν ντρέπεται γιὰ τίποτε.  Ἐκεῖνος ποὺ δὲν 
ντρέπεται γιὰ τίποτε ρέπει πρὸς τὴν ἀποκτήνωση. 
Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν πιὰ ντροπή. Παλιά, ἂν ἦταν 
παραστρατημένοι σὲ κάποια πάθη, δὲν εἶχαν τὴν 
τόλμη νὰ βγοῦν εὔκολα ἔξω, γιατὶ φοβοῦνταν τὴν 
κρίση τοῦ κόσμου. Αὐτὸ λειτουργοῦσε σὰν φρένο, 
κατὰ κάποιον τρόπο. Σήμερα δὲν νοιάζονται, δὲν 
ντρέπονται γιὰ τίποτα.  Ἀντίθετα, δηλώνουν μο-
ντέρνοι, ὑπερήφανοι καὶ κάνουν καὶ παρελάσεις!

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ ποὺ ἔχει κατὰ κάποιον τρό-
πο πάρει ἕναν γλυκὸ κατήφορο. Γιὰ νὰ ἀνέβει ὁ 
ἄνθρωπος ψηλὰ καὶ νὰ μοιάσει στὸν Θεό, ἀπαιτεῖται 
ἇλμα ἀγωνιστικό (ὅπως ἔκαναν οἱ  Ἅγιοί μας). Γιὰ 
νὰ κατέβει κάτω στὸ κτῆνος καὶ τὴν ἀθλιότητα, 

ἀπαιτεῖται πήδημα θανάτου.  Ἡ ἐπιλογὴ μεταξὺ 
ἀθλιότητας καὶ Μεγαλείου ἀνήκει στὸν ἴδιο τὸν 
ἄνθρωπο. Δυστυχῶς, πολλοὶ σήμερα ἔχουν ἐπιλέ-
ξει τὴν ἀθλιότητα. Καὶ ἔτσι κάθε μέρα συμβαίνουν 
γεγονότα γύρω μας ποὺ μᾶς φέρνουν ἀπὸ τὴ μιὰ 
τὸν φόβο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν ἀηδία.

Ἀκόμη καὶ ἐδῶ στὴ χώρα μας (οἱ στατιστικὲς 
διαρκῶς ἀναδεικνύουν τὴν ὀρθόδοξη χώρα μας 
πρωταθλήτρια τῆς διαφθορᾶς), τὸ πατροπαράδοτο 
φιλότιμο ἔχει δώσει τὴ θέση του στὴν ἀδιαφορία 
πρὸς τὸν συνάνθρωπο, τὸ συλλογικὸ πνεῦμα καὶ 
ἡ διάθεση ἀλληλεγγύης ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ 
ἀτομιστικὸ πνεῦμα. Τό «κύτταρο» τῆς κοινωνίας μας, 
ἡ οἰκογένεια, ὑπολειτουργεῖ ἐλέῳ τῆς χαλάρωσης 
τῶν συνεκτικῶν δεσμῶν μεταξὺ τῶν μελῶν της. Τὸ 
σχολεῖο δὲν ἀναπτύσσει τοὺς μαθητές του ἠθικο-
πνευματικά, τὰ ΜΜΕ δὲν προωθοῦν πνευματικοὺς 
ἀνθρώπους, ἐνῷ καλλιεργοῦν τὸ ὑλιστικὸ φρόνημα 
μέσα ἀπὸ τὰ πρότυπα τοῦ ὑπερκαταναλωτισμοῦ.  
Ἐπιπροσθέτως, τὸ θράσος ἔχει κατοχυρωθεῖ στὶς 
συνειδήσεις ὡς δικαίωμα, ποὺ διεκδικεῖται ἀδιακρί-
τως, χωρὶς νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὸ ἀπαραίτητο πλέγ-
μα τῶν ὑποχρεώσεων ποὺ ἔχει τὸ κάθε πρόσωπο, 
ὄντας πολίτης μιᾶς δημοκρατικῆς πολιτείας.  Ὅλα τὰ 
παραπάνω συνθέτουν τὸ μωσαϊκὸ τῆς ἀξιακῆς μας 
κατάπτωσης: κατορθώσαμε νὰ ἀποκτήσουμε ἕναν 
πολιτισμὸ χωρὶς πολιτισμένη ψυχή.

Ἔλεγε γι᾽ αὐτὴ τὴν κατάπτωση ὁ ἅγιος Παΐσιος: 
«τὰ χρόνια ποὺ ζοῦμε εἶναι δύσκολα, γιατὶ ἔχουν 
ἀδιαφορία, σαβούρα καὶ μούχλα.  Ὁ κόσμος ἔχει γε-
μίσει μὲ ἕνα σωρὸ ἀρρώστιες ποὺ ἔρχονται ἀπὸ ἔξω, 
οἱ ὁποῖες ἔχουν πιάσει τόπο, γιατὶ εἶναι ὕπουλες καὶ 
εὔκολες. οἱ ἄνθρωποι εἶναι συγχυσμένοι καὶ ζαλι-
σμένοι μέσα σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση καὶ βασανίζονται 
μὲ στενοχώριες, ἄγχος, ἀγωνία καὶ ἀνασφάλεια. Καὶ 
ἐνῷ ἡ ἐποχὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀσφάλεια σὲ κάθε 
εἴδους πράγματα, δηλαδὴ πιὸ ἀσφαλῆ σπίτια, μέσα 
μεταφορᾶς, ὑγεία, ἐν τούτοις ἡ ἀνασφάλεια κυριαρχεῖ 
στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. αὐτὸ γίνεται, γιατὶ λείπει 
ἡ ἀσφάλεια τοῦ Θεοῦ...».

Ἀναφερόμενος δὲ στὴν πνευματικὴ πενία τῆς 
ἐποχῆς μας, ἔλεγε ὅτι, ἐνῷ σήμερα οἱ ἄνθρωποι μα-
θαίνουν μία-δύο ξένες γλῶσσες, ἐπειδὴ οἱ γλῶσσες 
αὐτὲς δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὶς γλῶσσες τῆς  
Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ζοῦμε τὴ μεγαλύτερη Βαβυ-
λωνία, τὴ μεγαλύτερη σύγχυση καὶ ἀσυνεννοησία. 
Μικροί, μεγάλοι καὶ οἰκογένειες, μιὰ γενικὴ ἀπο-
σύνθεση. Τὸ πιὸ πολλὰ σπίτια ἔχουν προβλήμα-
τα ἀπὸ διαζύγια, ἀρρώστια, χρεοκοπία, ἀνεργία, 
ψυχοφάρμακα καὶ ναρκωτικά.

Καὶ ὁ Ε. Παπανοῦτσος σημειώνει: «τὸ συμπέ-
ρασμά μας εἶναι ὅτι δὲν παραβαίνουμε τοὺς ἠθικοὺς 
νόμους περισσότερο ἀπὸ ἄλλοτε, ἀλλὰ ὅτι τοὺς περι-
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Βασικὴ καὶ πρωταρχικὴ αἰτία τῆς 
κατάστασης ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα σ᾽ 
ὅλο τὸν πλανήτη εἶναι ἡ ἀπομάκρυν-
ση ἀπὸ τὸν Θεό.  Ἡ ἀποξένωση ἀπὸ 
τὸν Θεὸ ἔφερε καὶ τὴν ἀποξένωση 

ἀπὸ τὸν συνάνθρωπό μας.
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φρονοῦμε ὅσο ἴσως ποτὲ δὲν ἐτόλμησαν ἄνθρωποι 
ἄλλης ἐποχῆς νὰ τὸ κάμουν. αὐτὴ τὴ νέα ποιότητα 
ἔχει ἡ ἠθικὴ διαφθορὰ τοῦ καιροῦ μας».

*     *     *

Βασικὴ καὶ πρωταρχικὴ αἰτία τῆς κατάστασης ποὺ 
ἐπικρατεῖ σήμερα σ᾽ ὅλο τὸν πλανήτη εἶναι ἡ ἀπομά-
κρυνση ἀπὸ τὸν Θεό.  Ἡ ἀποξένωση ἀπὸ τὸν Θεὸ 
ἔφερε καὶ τὴν ἀποξένωση ἀπὸ τὸν συνάνθρωπό 
μας.  Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν 
Θεό, θέτει ὑπεράνω ὅλων τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν 
ἱκανοποίηση τοῦ συμφέροντος καὶ τῶν παθῶν του, 
καὶ ἔτσι εἶναι φυσικὸ νὰ παραμερίζει καὶ νὰ παρα-
γκωνίζει ἀξίες χριστιανικὲς καὶ ὄχι μόνο.  Ὁ διάβο-
λος κατόρθωσε νὰ ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ 
τὸν Θεό, ἀλλά, ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται 
ἀπὸ τὸν Θεό, τόσο βασανίζεται, δυσκολεύεται καὶ 
ἀχρηστεύεται! Αὐτὸ μπορεῖ νὰ διορθωθεῖ, μόνο 
ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐνταχθεῖ μέσα στὴν  Ἐκκλησία, ἡ 
ὁποία μπορεῖ νὰ τὸν μεταποιήσει, νὰ τὸν μεταμορ-

φώσει, νὰ τὸν ἀνακαινίσει πνευματικά, ἠθικὰ καὶ 
ὀντολογικά, ὡς πρὸς τὴ στάση ζωῆς του ἀπέναντι 
στὸν Θεό, στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸν κόσμο μέσα 
στὸν ὁποῖο ζεῖ καὶ ὑπάρχει.  Ἡ κάθε λογῆς κρίση θὰ 
σταματήσει, ὅταν ὁ ἄνθρωπος τοποθετηθεῖ σωστὰ 
ἀπέναντι στὸν Θεό –καὶ ἄρα καὶ στὸν συνάνθρωπό 
του– συναισθανόμενος τὰ λάθη του. 

Ἡ χριστιανικὴ πίστη εἶναι ἡ ἀξία ποὺ μπορεῖ νὰ 
βγάλει τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὸ τέλμα μέσα στὸ 
ὁποῖο βρίσκεται.  Ἡ πίστη ὅμως ποὺ ἐφαρμόζεται 
στὴν πράξη καὶ ἐκδηλώνεται σὰν βίωμα μέσα στὸν 
πολιτισμό.  Ἡ πίστη εἶναι ἡ ἀθέατη ρίζα.  Ἂν αὐξάνει 
ἡ ρίζα, αὐξάνει καὶ τὸ δέντρο.  Ἂν ἡ ρίζα κοπεῖ, θὰ 
μαραθεῖ τὸ δέντρο καὶ θὰ πέσει.  Ἂν ἡ πίστη μα-
ραθεῖ, μαραίνεται καὶ ἡ ἀνθρωπότητα. Καὶ ἐπειδὴ 
ἐγκαταλείφθηκε ἡ πίστη, ἐπειδὴ ζοῦμε σὲ καιρὸ 
ἀποστασίας, συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε 
πρίν. Σκοπὸς εἶναι νὰ καταλάβει ὁ ἄνθρωπος ὅτι 
ὁ Θεὸς εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα. Νὰ μετανιώσει καὶ νὰ 
ἐπιστρέψει σ᾽ Αὐτόν.

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΗΤΣΟΥ

K

K
Ἡ χριστιανικὴ πίστη εἶναι ἡ ἀξία ποὺ μπορεῖ νὰ βγάλει τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ 

τὸ τέλμα μέσα στὸ ὁποῖο βρίσκεται.  Ἡ πίστη ὅμως ποὺ ἐφαρμόζεται στὴν πρά-
ξη καὶ ἐκδηλώνεται σὰν βίωμα μέσα στὸν πολιτισμό.  Ἡ πίστη εἶναι ἡ ἀθέατη 
ρίζα.  Ἂν αὐξάνει ἡ ρίζα, αὐξάνει καὶ τὸ δέντρο.  Ἂν ἡ ρίζα κοπεῖ, θὰ μαραθεῖ 
τὸ δέντρο καὶ θὰ πέσει.  Ἂν ἡ πίστη μαραθεῖ, μαραίνεται καὶ ἡ ἀνθρωπότητα. 

Καὶ ἐπειδὴ ἐγκαταλείφθηκε ἡ πίστη, ἐπειδὴ ζοῦμε σὲ καιρὸ ἀποστασίας,  
συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε πρίν. 
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Οἱ φετινὲς γιορτὲς ἦταν τελείως ἰδιαίτερες γιὰ 
μένα. Μετὰ ἀπὸ μιὰ ζωὴ στὴν  Ἀθήνα, ἀπο-
φασίσαμε νὰ μετακομίσουμε στὴν ἐπαρχία. 

Εὐτυχῶς, ὄχι λόγῳ κρίσης, ἀλλὰ ἀναζητώντας τὴν πε-
ριβόητη ποιότητα ζωῆς.

Πολὺ σύντομα διαπίστωσα δύο πράγματα:
(1)  Ὅτι ἡ περιβόητη ποιότητα ζωῆς ὄχι ἁπλῶς ὑπάρ-

χει στὴν περιφέρεια, ἀλλά, ἂν ὀργανώσει κανεὶς καλὰ 
τὸν μικρόκοσμό του, μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπίστευτα δραστή-
ριος!  Ἡ μέρα εἶναι οὐσιαστικὰ γεμάτη, καὶ δὲν ὑπάρχει 
ἀπώλεια χρόνου σὲ μετακινήσεις.

(2)  Ἂν ἀφαιρέσει κανεὶς τό «περιτύλιγμα», οἱ ἄνθρω-
ποι δὲν διαφέρουν.  Ὅπως στὴν  Ἀθήνα, ἔτσι καὶ στὴν 
ἐπαρχία, ἡ ποιότητα βρίσκεται στή «μικρὰ ζύμη».  Ἂν τὴν 
ἀναζητήσει κανείς, σίγουρα θὰ τὴ βρεῖ.  Ἡ πλειοψηφία 
ὅμως εἶναι βυθισμένη σὲ μιά –πνευματικὴ πρωτίστως– 
κρίση.

Ἡ εὔρωστη ἀκόμα οἰκονομικὰ κοινωνικὴ τάξη ἀσχο-
λεῖται μὲ τὰ ταξίδια στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἀποκλειστικὰ μὲ 
τὰ παιδιά της.

Ἀλλοίμονο σὲ ὅποιον μαθητὴ δὲν ἔχει ἠλεκτρονικὰ 
παιχνίδια καὶ δὲν εἶναι φίλος μὲ τὴ μπάλα! Φυσικά, αὐτὸ 
δὲν εἶναι ἕνα θλιβερὸ προνόμιο τὸ ὁποῖο ἀνήκει μόνο 
στὴν ἐπαρχία. καὶ στὴν  Ἀθήνα κάτι ἀνάλογο συμβαίνει.

Μικρὰ παιδιά, θὰ πεῖ κάποιος, τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦν 

ν᾽ ἀντισταθοῦν στὴ 
μόδα τοῦ κινητοῦ 
καὶ τοῦ playstation. 
Ναί, μικρὰ παιδιά, 
μὲ μεγάλους γο-
νεῖς ὅμως, καὶ δυ-
στυχῶς καὶ ὄχι σπά-
νια μορφωμένους. 

Καλὴ ἡ τεχνο-
λογία, καλὰ καὶ 
τὰ ταξίδια. Δὲν 
μπορεῖς ὅμως νὰ 
γαλουχεῖς μόνο μὲ 
αὐτὰ τὰ παιδιά σου, καὶ μάλιστα σήμερα. Σήμερα ποὺ τὰ 
συσσίτια πολλαπλασιάζονται. Τὰ ἱδρύματα ἀσφυκτιοῦν. 
Οἱ ἄνεργοι πληθαίνουν. Χρεοφειλέτες φυλακίζονται, καὶ 
δυστυχῶς οὐκ ὀλίγοι αὐτοκτονοῦν.

Ἐπιτέλους, τί ἄλλο πρέπει νὰ συμβεῖ, γιὰ νὰ εὐαι-
σθητοποιηθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ τὰ παιδιά τους!  Ἡ ἐποχὴ τῆς 
ἐπίδειξης πλούτου πέρασε, καὶ δυστυχῶς μᾶς ἐγκλωβίζει 
ἀκόμα στὶς ὀλέθριες συνέπειές της.

Εὐκατάστατες οἰκογένειες προερχόμενες ἀπὸ πόλεις 
μὲ μεγάλη ἀνεργία ἀκτινοβολοῦν μιὰ ἀπίστευτη συναι-
σθηματικὴ ἀναλγησία. Στὴν τάξη τοῦ γιοῦ μου, σὲ παιδὶ 
ποὺ γιόρταζε, ἀντὶ νὰ τοῦ εὐχηθοῦν «Χρόνια πολλά», 
τὸ κορόιδευαν, γιατὶ τὰ κεράσματα δὲν προέρχονταν 
ἀπὸ πολυτελὲς ζαχαροπλαστεῖο!!! Καὶ ὅλα αὐτὰ σὲ μιὰ  
Ἑλλάδα ὅπου παιδιὰ λιποθυμοῦν ἀπὸ τὴν πεῖνα!

Μὲ τέτοια μυαλά, δὲν ἀπορῶ ποὺ δὲν ἔχουμε ἀγγίξει 
ἀκόμα τὸν πολυθρύλητο «πάτο».  Ὅσο ὅμως δὲν φτά-
νουμε στὸν πάτο, τόσο ἀργεῖ καὶ ἡ ἄνωση. Φαίνεται ὅτι 
πρέπει νὰ συμβοῦν πολλὰ ἀκόμα, μέχρι νὰ δώσουμε στὰ 
παιδιά μας πνευματικὴ τροφὴ καὶ στοιχειώδη εὐγένεια.

Κατὰ τὰ ἄλλα, περιμέναμε καὶ φέτος νὰ γιορτάσουμε 
ὄμορφα τὰ Χριστούγεννα. Μέσα σ᾽ ἕνα ἄκρως ἀντιχρι-
στιανικὸ πνεῦμα, ὑλιστικὸ καὶ ἐγωπαθές!

Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι δεῖγμα νοσηρῆς ψυχικῆς κατά-
στασης, τότε τί εἶναι; Δυστυχῶς εἶναι ὕβρις! Καὶ ἡ ὕβρις 
ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὴ Νέμεση...

Εὔχομαι, ἔστω καὶ τώρα, ν᾽ ἀλλάξουμε ἀντίληψη 
ζωῆς καὶ νὰ δείξουμε ἐμπράκτως τὸ ἐνδιαφέρον μας 
γιὰ τοὺς γύρω μας.  Ἡ ἀδιαφορία –καὶ ἀκόμα χειρότερα 
ἡ περιφρόνηση– σπέρνει θυμὸ καὶ θερίζει διχόνοια.  
Ἀλλοίμονο, ἂν δὲν ἑνώσουμε τὶς δυνάμεις μας σὲ αὐτοὺς 
τοὺς δίσεκτους καιρούς.

Μέχρι τότε, καλὴ χρονιὰ καί... περαστικά μας...

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

Καλὴ χρονιὰ καί... περαστικά μας!

K

K

Μικρὰ παιδιά, θὰ πεῖ κάποιος, τὰ 
ὁποῖα δὲν μποροῦν ν᾽ ἀντιστα-

θοῦν στὴ μόδα τοῦ κινητοῦ καὶ τοῦ 
playstation. Ναί, μικρὰ παιδιά, μὲ 

μεγάλους γονεῖς ὅμως, καὶ δυστυχῶς 
καὶ ὄχι σπάνια μορφωμένους. 

Καλὴ ἡ τεχνολογία, καλὰ καὶ τὰ ταξί-
δια. Δὲν μπορεῖς ὅμως νὰ γαλουχεῖς 

μόνο μὲ αὐτὰ τὰ παιδιά σου, καὶ μάλι-
στα σήμερα. Σήμερα ποὺ τὰ συσσίτια 

πολλαπλασιάζονται. Τὰ ἱδρύματα 
ἀσφυκτιοῦν. Οἱ ἄνεργοι πληθαίνουν. 
Χρεοφειλέτες φυλακίζονται, καὶ δυ-

στυχῶς οὐκ ὀλίγοι αὐτοκτονοῦν.
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«στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις», μᾶς 
συμβουλεύει ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος. Τὸ ἔχουμε 
ἀκούσει δεκάδες φορὲς ἀπὸ κήρυκες, ἱερωμένους, 
δασκάλους καὶ ἄλλους.

Ὅσοι χρησιμοποιοῦν αὐτὸ τὸ ἀπόφθεγμα θεω-
ροῦν τὴ λέξη «παράδοση» ὡς κάτι καλό, ποὺ ἀξίζει 
νὰ τὸ τηροῦμε. Δεκάδες ἐθνοτοπικοὶ σύλλογοι 
στηρίζουν καὶ διαφυλάττουν τὶς παραδόσεις τοῦ 
τόπου τους, μαθαίνουν στὰ παιδιά τους μέσα ἀπὸ 
τὶς δράσεις τους γιὰ τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα μιᾶς ἄλλης 
ἐποχῆς, προβάλλουν τὴν τοπική τους μουσικὴ καὶ 
τὰ δημοτικά τους τραγούδια καὶ μὲ κάθε εὐκαιρία 
φροντίζουν νὰ συνδέονται μὲ τίς «ρίζες» τους.

Καὶ δόξα τῷ Θεῷ, ὁ  Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς λα-
μπρύνεται μὲ τὶς ὑπέροχες τοπικὲς παραδόσεις, 
ποὺ θαυμάζονται ἀπὸ ὅλους ὅσοι τὶς γνωρίζουν, 
καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν πολυποίκιλη μορφὴ 
τῆς λαϊκῆς παράδοσης.

Ταὐτόχρονα, στὴν κοινωνία μας ἐπιβιώνουν 
πολλὲς ἐθιμικὲς παραδόσεις, ποὺ τὶς ἀκολουθοῦμε 
ὅσο πιὸ πιστὰ μποροῦμε, χωρὶς νὰ γνωρίζουμε 
ἀπὸ ποῦ ξεκίνησαν, οὔτε τί περιεχόμενο εἶχαν 
στὴν ἀρχή τους.  Ἔτσι, μπαίνουμε στὸ καινούργιο 
σπίτι «μὲ τὸ δεξί», βάζουμε τὴ νύφη νά «πατήσει 
σίδερο» τὴν πρώτη φορὰ ποὺ ἐπισκέπτεται τὴν 
πεθερὰ ἢ νὰ δοκιμάσει μέλι μὲ καρύδια, γιὰ νὰ 
κάνει πολλὰ παιδιά...

Ἴσως ἔχουμε γίνει καὶ μάρτυρες «ὡραίων 

σκηνῶν», ὅταν ἕνα ζευγάρι δὲν ἀκολουθεῖ τὴν 
παράδοση ποὺ θέλει νὰ παίρνουν τὰ ἐγγόνια τὰ 
ὀνόματα τῶν παππούδων.

Ἐξ ἄλλου, ὅλοι γνωρίζουμε καὶ κάποιες νέες 
παραδόσεις, οἱ ὁποῖες, ἐρχόμενες ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, 
δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση, παρ᾽ 
ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἐπηρεάσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸν 
σύγχρονο τρόπο ζωῆς μας. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ 
ἐμᾶς στολίζουμε χριστουγεννιάτικο δένδρο, παρ᾽ ὅτι 
γνωρίζουμε ὅτι δὲν εἶναι ἑλληνικὸ ἔθιμο, βγάζουμε 
φωτογραφίες τὰ παιδιά μας μέ « Ἅγιους Βασίληδες», 
αὐτοὺς τοὺς στρουμπουλοὺς τύπους μὲ τὴν κόκκινη 
φορεσιά, ποὺ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν Πατέρα τῆς  
Ἐκκλησίας  Ἅγιο Βασίλειο τῆς Καισαρείας, πολλοὶ 
ἀπὸ ἐμᾶς μπορεῖ καὶ νὰ ἀνταλλάσσουμε καρδοῦλες 
ἢ ἄλλα δῶρα στὶς 14 Φεβρουαρίου, ἡμέρα τῶν 
ἐρωτευμένων, δηλαδὴ τοῦ  Ἁγίου Βαλεντίνου, 
ἐνῷ εἶναι πασίγνωστο ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ τεχνητὴ 
ἑορτὴ ρωμαιοκαθολικῆς ἔμπνευσης καὶ καθαρὰ 
ἐμπορικοῦ σκοποῦ σήμερα, καὶ πολλὲς ἄλλες πε-
ριπτώσεις ποὺ μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε ὅτι μᾶς 
ἔχουν ἐπηρεάσει καὶ τὶς ἔχουμε υἱοθετήσει. Καμμιὰ 
φορὰ δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε ἀλλιῶς, ἀφοῦ 
ὑφιστάμεθα πλύση ἐγκεφάλου ἀπὸ τὰ διάφορα 
συμφέροντα, ἐμπορικά, διαφημιστικά, ἰδεολογι-
κά, τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν συντεταγμένα μὲ σκοπὸ 
τὸν ἐπηρεασμὸ τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων. 
Πρόσφατο παράδειγμα εἶναι τὸ ξενόφερτο «χα-

Παράδοση καὶ παραδόσεις 
Ἀναζητώντας τὶς πηγὲς τῆς πίστης μας

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ια
ν

ο
υα

ρι
ο

σ
 -

 φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

σ
  

 2
0

1
9

 -
 6

3
1

5



λοουΐν», ποὺ ἑορτάζεται στὶς 31  Ὀκτωβρίου. Δὲν 
νομίζω ὅτι ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ νὰ νομίζει ὅτι 
αὐτὸ εἶναι ἑλληνικὴ παράδοση. Ξεκίνησε ἀπὸ τὶς 
μυστικιστικὲς ἑορτὲς τῶν Κελτῶν, γιὰ νὰ τιμήσουν 
τὸν θεὸ τοῦ κάτω κόσμου, τῆς μαγείας καὶ τῶν φα-
ντασμάτων, συνδέθηκε μὲ τὴ χριστιανικὴ παράδοση 
τῶν  Ἁγίων Πάντων καὶ διαφύλαξε τὸ παγανιστικό 
της ὑπόβαθρο στὶς χῶρες μὲ κελτικὸ καὶ σαξωνικὸ 
πολιτισμό. Τί σχέση ἔχει αὐτὸ μὲ τὴν ἑλληνικὴ πα-
ράδοση; Σήμερα ὅλοι θὰ ἀπαντούσαμε καμμία, δὲν 
εἶμαι σίγουρη ὅμως σὲ 50 χρόνια τί θὰ ἀπαντήσουν 
τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας.

Ἡ ἔννοια λοιπὸν τῆς παράδοσης ἔχει πολλὲς 
ἐκφάνσεις.  Ἂν καὶ στὸ λεξικὸ διαβάζουμε ὅτι «πα-
ράδοση σημαίνει τὴ μετάδοση στοὺς μεταγενε-
στέρους τῶν στοιχείων τοῦ πολιτισμοῦ, δηλαδὴ 
γνώση, ἔργα, ἀξίες, πρότυπα, τρόπο ζωῆς, ἔθιμα, 
ἤθη...», καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ παράδοση εἶναι 
κάτι πολὺ πιὸ διευρυμένο. Μπορεῖ νὰ περιλαμ-
βάνει ἀκόμη καὶ τὰ κληρονομικὰ στοιχεῖα ποὺ 
μεταδίδονται ἀπὸ γονεῖς σὲ παιδιά, στὶς πολιτικὲς 
προτιμήσεις σὲ μιὰ οἰκογένεια, ποὺ διατηροῦνται 
ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, καὶ γενικώτερα κάθε στοιχεῖο 
τοῦ παρελθόντος ποὺ διατηρεῖται στὸ παρὸν καὶ 
μεταδίδεται στὸ μέλλον.

Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε, βεβαίως, ὅτι γιὰ κά-
ποιους ἡ ἔννοια τῆς παράδοσης μπορεῖ νὰ ἔχει K

K
Ὅταν φοιτοῦσα στὸ Γυμνάσιο καὶ 
διδασκόμουν Θρησκευτικά, μᾶς 
μάθαιναν οἱ σεβαστοί μας καθη-
γητὲς ὅτι οἱ πηγὲς τῆς πίστης τῆς  
Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ  Ἁγία Γραφὴ 
καὶ ἡ Παράδοση τῆς  Ἐκκλησίας. 
Μάλιστα, μᾶς τόνιζαν ὅτι διαφέ-
ρουμε ἀπὸ τοὺς Προτεστάντες 

στὸ θέμα τῆς Παράδοσης, μιὰ καὶ 
ἐκεῖνοι δέχονται Sola Scriptura, 
δηλαδὴ μόνο ὅ,τι γράφεται στὴ 
Γραφή.  Ἡ κοινότυπη θεώρηση, 

λοιπόν, ποὺ δημιουργήθηκε στὴν 
ἀντίληψη τῶν τότε μαθητῶν, ὅπως 
νομίζω καὶ τῶν περισσοτέρων, ἦταν 
ὅτι Γραφὴ καὶ Παράδοση διακρίνο-
νται. Εἶναι δύο διαφορετικὲς πηγές. 

Εἶναι, ὅμως, ἔτσι; 
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καὶ ἀρνητικὴ σημασία, καθὼς τὴν ταὐτίζουν μὲ τή 
«συντήρηση». Αὐτοὶ ἐπιδιώκουν νὰ σπάσουν τήν 
«παράδοση», μὲ σκοπὸ νὰ ἐπέλθει πρόοδος, κατὰ 
τὴ δική τους ἄποψη.

Εὐτυχῶς, τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἡ ἄρνηση τῆς 
παράδοσης στὴν  Ἑλλάδα ἔχει μετριαστεῖ κατὰ πο-
λύ. Σ᾽ αὐτὸ συνέβαλαν μεγάλες προσωπικότητες 
τῶν τεχνῶν καὶ τῶν γραμμάτων, ποὺ ἀξιοποίησαν 
τὰ πατήματα ποὺ τοὺς κληροδότησε ἡ παράδοση 
στὴ μουσική, τὴ ζωγραφική, τὴ λογοτεχνία, καὶ 
διαμόρφωσαν τὶς δικές τους φόρμες, δικαιώνοντας 
ἔτσι τὴν παράδοση (Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, 
Κόντογλου, Παπαδιαμάντης κ.ἄ.).

*     *     *

Ἂς δοῦμε, ὅμως, τί γίνεται στὴν περίπτωση τῆς 
Παράδοσης τῆς  Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τῆς  Ἱερᾶς μας 
Παράδοσης.  Ἀκόμη καὶ ἡ λέξη « Ἱερά» τὴν κάνει 
νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τὴν κοινὴ παράδοση, ἀλλὰ καὶ 
τὶς λαϊκὲς παραδόσεις. Εἶναι στοιχεῖο ποὺ ἅπτεται 
τῆς πίστης τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς του 
μέσα στὴν  Ἐκκλησία.  Ἔχει, βεβαίως, διαποτίσει τὸ 
σύνολο τῆς  Ἑλληνικῆς παράδοσης, ἀλλὰ ἀποτελεῖ 
διακριτὸ στοιχεῖο τῆς  Ὀρθοδοξίας.

Ὅταν φοιτοῦσα στὸ Γυμνάσιο καὶ διδασκόμουν 
Θρησκευτικά, μᾶς μάθαιναν οἱ σεβαστοί μας κα-
θηγητὲς ὅτι οἱ πηγὲς τῆς πίστης τῆς  Ὀρθοδοξίας 
εἶναι ἡ  Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Παράδοση τῆς  Ἐκκλη-
σίας. Μάλιστα, μᾶς τόνιζαν ὅτι διαφέρουμε ἀπὸ 
τοὺς Προτεστάντες στὸ θέμα τῆς Παράδοσης, μιὰ 
καὶ ἐκεῖνοι δέχονται Sola Scriptura, δηλαδὴ μόνο 
ὅ,τι γράφεται στὴ Γραφή.  Ἡ κοινότυπη θεώρηση, 
λοιπόν, ποὺ δημιουργήθηκε στὴν ἀντίληψη τῶν 
τότε μαθητῶν, ὅπως νομίζω καὶ τῶν περισσοτέρων, 
ἦταν ὅτι Γραφὴ καὶ Παράδοση διακρίνονται. Εἶναι 
δύο διαφορετικὲς πηγές. Εἶναι, ὅμως, ἔτσι;

Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Εἶναι 
σὲ ὅλους γνωστὸ ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἔγραψε τίποτε.  
Ὅ,τι δίδαξε τὸ εἶπε προφορικά, καὶ ἀργότερα τὸ κα-
τέγραψαν οἱ μαθητές του ἢ οἱ μαθητὲς τῶν μαθητῶν 
του. Στὸ Κατὰ  Ἰωάννην γράφεται πώς «ἔστι καὶ ἄλλα 
πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ  Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται 
καθ᾽ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμο χωρῆσαι τὰ 
γραφόμενα βιβλία» ( Ἰω. κα΄ 25).  Ἐπίσης, ὁ Παῦλος 
γράφει: «στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς 
ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν» 
(Β΄ Θεσ. β΄ 15), δηλαδή, «σταθεῖτε σταθεροὶ καὶ 
διατηρεῖτε τὶς διδασκαλίες μας, ποὺ σᾶς παραδό-
θηκαν εἴτε προφορικά –διὰ τοῦ λόγου– εἴτε γραπτά 
–δι᾽ ἐπιστολῆς.  Ἄρα, ἀπὸ αὐτὸ συνάγεται ὅτι τὴν 
ἐποχὴ τοῦ Παύλου δὲν εἶχαν καταγραφεῖ ἀκόμη 
ὅλες οἱ διδασκαλίες τῶν  Ἀποστόλων, δηλαδὴ ὅσα 
ἀφοροῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὸ ἔργο Του.

Αὐτὸ ἄρχισε νὰ γίνεται, ὅταν ἡ  Ἐκκλησία ἐξα-
πλώθηκε καὶ δὲν ἦταν δυνατὸν πλέον νὰ παρευ-
ρίσκονται σὲ κάθε τόπο οἱ  Ἀπόστολοι, ὥστε νὰ 
πιστοποιεῖται ἡ ἀλήθεια τῆς διδασκαλίας.  Ἡ δυ-
σκολία, λοιπόν, τεκμηρίωσης τῆς πίστης ὁδήγησε 
στὴ συγγραφὴ τῶν Εὐαγγελίων. Σήμερα δεχόμα-
στε ὅτι πρῶτος ὁ Μάρκος μετὰ τὸ 60 μ.Χ. ἔγραψε 
Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ διδάξει τὴν πίστη σὲ χριστιανοὺς 
ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ποὺ ζοῦσαν ὅμως ἐκτὸς Πα-
λαιστίνης. Τὸ Κατὰ Μάρκον ἀποτέλεσε πηγὴ γιὰ τὴ 
συγγραφὴ τῶν δύο ἀκόμη συνοπτικῶν Εὐαγγελί-
ων, ποὺ γράφτηκαν σχεδὸν παράλληλα γύρω στὸ 
70-80 μ.Χ., τοῦ Κατὰ λουκᾶν, γιὰ ἑλληνιστὲς χρι-
στιανούς, καὶ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον, γιὰ πρώην  Ἰσρα-
ηλίτες χριστιανούς. Τελευταῖος ἔγραψε Εὐαγγέλιο ὁ  
Ἰωάννης, γύρω στὸ 90 μ.Χ., καὶ δὲν ἀκολούθησε 
τὴν πεπατημένη τῶν ἄλλων τριῶν Εὐαγγελίων, τὰ 
ὁποῖα μᾶλλον θεώρησε ὡς γνωστά, ἀλλὰ ἀνέπτυξε 
θεολογικὰ τὰ γεγονότα, προσλαμβάνοντας ἀπὸ τὴν  
Ἐκκλησία τὸν τίτλο «Θεολόγος».

Παράλληλα, τὴν ἴδια ἐποχὴ γράφονταν καὶ τὰ 
ἄλλα βιβλία, οἱ  Ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου, μὲ πρώ-
τη τὴν Πρὸς Θεσσαλονικεῖς γύρω στὸ 50 μ.Χ., καὶ 
ἀργότερα οἱ Καθολικὲς  Ἐπιστολὲς καὶ ἡ  Ἀποκάλυ-
ψη τοῦ  Ἰωάννου.  Ὡς τελευταῖο βιβλίο τῆς Καινῆς 
Διαθήκης γράφτηκε περίπου τὸ 110 μ.Χ. ἡ Β΄  Ἐπι-
στολὴ Πέτρου.  Ἀπὸ τὰ παραπάνω συνάγεται ὅτι ἡ 
Καινὴ Διαθήκη εἶναι τὸ πρῶτο μέρος τῆς Παράδο-
σης τῆς  Ἐκκλησίας, καὶ ὅτι Γραφὴ καὶ Παράδοση 
ταὐτίζονται!  Ὅσο κι ἂν αὐτὸ μπορεῖ νὰ σκανδαλίσει 
κάποιους, ὀφείλουμε νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἡ Καινὴ 
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 Ἡ Καινὴ Διαθήκη εἶναι τὸ πρῶτο 
μέρος τῆς Παράδοσης τῆς  Ἐκκλη-

σίας, καὶ Γραφὴ καὶ Παράδοση 
ταὐτίζονται!  Ὅσο κι ἂν αὐτὸ μπο-

ρεῖ νὰ σκανδαλίσει κάποιους, ὀφεί-
λουμε νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἡ Καινὴ 

Διαθήκη ἔλαβε τὸ κῦρός της ὄχι 
ἀπὸ κάποια θεϊκὴ ἐντολή, οὔτε ἀπὸ 

κάποια δῆθεν οὐρανοκατέβατη 
ἔμπνευση, ὅπως συνέβη γιὰ παρά-
δειγμα στὸ Κοράνι. Τὰ βιβλία της 
γράφτηκαν, γιὰ νὰ ἀποτυπωθεῖ ἡ 

ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία, δηλαδὴ ἡ 
Παράδοση τῆς  Ἐκκλησίας!
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Διαθήκη ἔλαβε τὸ κῦρός της ὄχι ἀπὸ κάποια θεϊκὴ 
ἐντολή, οὔτε ἀπὸ κάποια δῆθεν οὐρανοκατέβατη 
ἔμπνευση, ὅπως συνέβη γιὰ παράδειγμα στὸ Κο-
ράνι. Τὰ βιβλία της γράφτηκαν, γιὰ νὰ ἀποτυπωθεῖ 
ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία, δηλαδὴ ἡ Παράδοση 
τῆς  Ἐκκλησίας!

Ἀπὸ τὴν πρώτη παράγραφο τοῦ Κατὰ λουκᾶν 
εὐαγγελίου μαθαίνουμε ὅτι, ἐπειδὴ πολλοὶ ἐπιχεί-
ρησαν νὰ γράψουν μιὰ διήγηση γιὰ τὴ διδασκαλία 
τῶν  Ἀποστόλων, ὁ Λουκᾶς κατέγραψε κι αὐτὸς 
μὲ ἀκρίβεια ὅ,τι συνέβη, ὥστε ὁ μαθητής του Θε-
όφιλος νὰ κατέχει μὲ ἀσφάλεια ὅσα εἶχε διδαχθεῖ 
κατὰ τὴν κατήχησή του.  Ὁ Θεόφιλος πρῶτα κα-
τηχήθηκε καὶ ἔπειτα ἔλαβε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὸν 
Λουκᾶ.  Ἄρα ὑπῆρχε ἕνα σύνολο διδασκαλιῶν 
ποὺ ἀποτελοῦσε τὸ πριεχόμενο τῆς κατήχησης, 
πολὺ πρὶν αὐτὸ καταγραφεῖ ἀπὸ τὸν Λουκᾶ. Αὐτὸ 
τὸ Σῶμα τῶν Διδασκαλιῶν εἶχε παραδοθεῖ στὴν  
Ἐκκλησία ἀπὸ τούς «ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένους αὐτόπτες 
καὶ ὑπηρέτες τοῦ λόγου», δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς  Ἀπο-
στόλους, τοὺς Διακόνους, τοὺς μαθητές τους καὶ 
ὅλους ὅσοι εἶχαν ζήσει ἀπὸ κοντὰ τὰ γεγονότα τῆς 
ζωῆς τοῦ Κυρίου ἀλλὰ καὶ τῆς Πρώτης  Ἐκκλησίας.  
Ἔτσι σχηματίσθηκε ὁ Κανόνας τῆς πίστης μας ἤδη 
ἀπὸ τὸν πρῶτο αἰῶνα.  Ἡ ἀνάγκη τῆς συγκρότησης 
τοῦ κανόνα, τῶν βιβλίων δηλαδὴ ποὺ θεωροῦνται 
ὡς ἀξιόπιστα καὶ θεόπνευστα, προῆλθε ἀπὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὑπῆρχε παράλληλη συγγραφὴ πολλῶν 
ἄλλων κειμένων, ποὺ δὲν περιεῖχαν τὴν ἀλήθεια. 
Αὐτὰ εἶναι τὰ  Ἀπόκρυφα βιβλία, στὰ ὁποῖα τέθη-
καν βαρύγδουποι τίτλοι, ὅπως εὐαγγλέλια,  Ἀπο-
κάλυψη,  Ὁράσεις,  Ἐπιστολὲς κτλ. 

Τὰ βιβλία αὐτὰ ἔγραψαν διάφοροι τύποι ἀνθρώ-
πων. Κάποιοι ἦταν εὐσεβεῖς χριστιανοί, ποὺ εἶχαν 
σκοπὸ νὰ ἐνισχύσουν τὴν πίστη, πλὴν ὅμως δὲν 
εἶχαν πρωτογενῆ γνώση τῶν πραγμάτων ἢ μπέρδε-

ψαν ἀνάμεσα στὶς χριστιανικὲς διδασκαλίες στοιχεῖα 
ἀπὸ τὴν προηγούμενη πίστη τους. Τέτοιος ἦταν 
ὁ συγγραφέας τοῦ λεγόμενου Πρωτοευαγγελίου 
τοῦ  Ἰακώβου. 

Οἱ περισσότεροι ὅμως ἦταν αἱρετικοὶ ἢ γνωστι-
κοὶ συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔδιναν στὰ ἔργα τους τί- 
τλους παρόμοιους μὲ τὰ γνήσια βιβλία, προκειμέ-
νου νὰ ἀποκτήσουν κῦρος οἱ διδασκαλίες τους ἢ νὰ 
παρασύρουν στὴν αἵρεσή τους κάποιους χριστια-
νούς. Τέτοιος ἦταν ὁ συγγραφέας τοῦ λεγόμενου 
εὐαγγελίου τοῦ Φιλίππου γύρω στὸν τρίτο αἰῶνα, 
τὸ ὁποῖο, ὡς γνωστόν, ἀποτέλεσε πηγὴ ἔμπνευ-
σης γιὰ τὸν Κώδικα ντὰ Βίντσι, ἐπειδὴ ἀναφέρει ὅτι 
δῆθεν ὁ Χριστὸς εἶχε συζυγικὴ σχέση μὲ τὴ Μαρία 
Μαγδαληνή.

Αὐτοὶ οἱ εὐφάνταστοι χριστιανοὶ ἢ αἱρετικοὶ 
συγγραφεῖς δὲν μποροῦσαν νὰ ὑποστηρίξουν ὅτι 
ἦταν αὐτόπτες μάρτυρες ἢ ὑπηρέτες τοῦ Λόγου 
ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἀφοῦ ἔζησαν κάποιους αἰῶνες ἀργό-
τερα ἀπὸ τὸν Χριστό (μέχρι καὶ τὸν τέταρτο αἰῶνα 
ἔχουμε τέτοιο εὐαγγέλιο). Γι᾽ αὐτὸ καὶ συνήθως 
ὑποστήριζαν ὅτι κατέχουν «ἀπόκρυφη γνώση» ποὺ 
τοὺς χορηγήθηκε μυστικὰ ἀπὸ τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα ἢ 
ἀπὸ κάποιον ἄγγελο ἢ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν 
Χριστό, ἐξ οὗ καὶ τὰ ἔργα τους χαρακτηρίσθηκαν 
ὡς «ἀπόκρυφα». Αὐτὰ ἦταν γνωστὰ στοὺς χριστια-
νοὺς ἤδη ἀπὸ τὸν δεύτερο αἰῶνα, καὶ οἱ χριστιανοὶ 
ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν 
ἀναίρεση τῶν διδασκαλιῶν τους.  Ἔτσι διασώθηκαν 
μέχρι σήμερα, ἀπὸ τὶς πληροφορίες ποὺ ἀντλοῦμε 
μέσα ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα κατα-
γράφουν ὁλόκληρα τμήματα τῶν  Ἀποκρύφων, μὲ 
σκοπὸ νὰ τὰ ἀναιρέσουν.  Ἄρα, δὲν ἦταν κάπου 
κρυμμένα οὔτε καὶ ἀπαγορεύθηκαν ἀπὸ κανέναν, 
ὅπως γράφει ὁ Ντὰν Μπράουν στὸν Κώδικα καὶ 
ἔχει ἐπηρεάσει τόσον κόσμο. Πῶς ἐξάλλου νὰ 
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Κατὰ τὸν Εἰρηναῖο, ἐπίσκοπο Λουγδούνου (2ος αἰ.), Γραφὴ καὶ Παράδοση δὲν 
μποροῦν νὰ χωριστοῦν, καὶ μόνο οἱ γνήσιοι χριστιανοί, ποὺ κατέχουν τὸ  Ἅγιο 

Πνεῦμα, μποροῦν νὰ καταγράψουν τὴν Παράδοση.  Ὄχι οἱ αὐτοπροβαλλόμενοι 
ὡς κατέχοντες ἀπόκρυφη γνώση αἱρετικοὶ ἢ ἄλλοι εὐφάνταστοι μεταγενέστεροι 
συγγραφεῖς. Γιὰ τὸν Εἰρηναῖο, ὅπως καὶ γιὰ τὴν κοινὴ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση, 
μόνο ἡ  Ἐκκλησία, ὡς κάτοχος τῆς ἐνέργειας τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τοῦ Λό-
γου καὶ τῶν Μυστηρίων, ἀποτελεῖ τὸν αὐθεντικὸ κριτὴ τῆς Παραδόσεως. Μόνο 
μέσα στὴν  Ἐκκλησία, τὸ Σῶμα δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ γῆς κατὰ τὸν Παῦλο, 
λειτουργεῖ ἡ θεοπνευστία καὶ τελικὰ ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Γι᾽ αὐτὸ καὶ 

μόνη ἡ  Ἐκκλησία εἶναι ἐγγυητὴς τῆς γνήσιας Παράδοσης.
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ἀπαγορεύονταν τέτοια βιβλία, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ  
Ἐκκλησία διωκόταν καὶ κρυβόταν στὶς κατακόμβες;

Κατὰ τὸν Εἰρηναῖο, ἐπίσκοπο Λουγδούνου (2ος 
αἰ.), Γραφὴ καὶ Παράδοση δὲν μποροῦν νὰ χωρι-
στοῦν, καὶ μόνο οἱ γνήσιοι χριστιανοί, ποὺ κατέ-
χουν τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα, μποροῦν νὰ καταγράψουν 
τὴν Παράδοση.  Ὄχι οἱ αὐτοπροβαλλόμενοι ὡς 
κατέχοντες ἀπόκρυφη γνώση αἱρετικοὶ ἢ ἄλλοι 
εὐφάνταστοι μεταγενέστεροι συγγραφεῖς. Γιὰ τὸν 
Εἰρηναῖο, ὅπως καὶ γιὰ τὴν κοινὴ ἐκκλησιαστικὴ 
συνείδηση, μόνο ἡ  Ἐκκλησία, ὡς κάτοχος τῆς 
ἐνέργειας τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τοῦ Λόγου 
καὶ τῶν Μυστηρίων, ἀποτελεῖ τὸν αὐθεντικὸ κριτὴ 
τῆς Παραδόσεως. Μόνο μέσα στὴν  Ἐκκλησία, τὸ 
Σῶμα δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ γῆς κατὰ τὸν Παῦλο, 
λειτουργεῖ ἡ θεοπνευστία καὶ τελικὰ ἡ σωτηρία τῶν 
ἀνθρώπων. Γι᾽ αὐτὸ καὶ μόνη ἡ  Ἐκκλησία εἶναι 
ἐγγυητὴς τῆς γνήσιας Παράδοσης.

Ἤδη ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ εἶχε συγκροτηθεῖ ὁ 
λεγόμενος «Κανόνας τῆς Καινῆς Διαθήκης», εἶχαν 
δηλαδὴ ἀποτυπωθεῖ τὰ βιβλία ποὺ θεωροῦνταν 
ὡς γνήσια καὶ θεόπνευστα. Οἱ πρῶτοι κανόνες 
τοῦ δεύτερου αἰῶνα ἔχουν λίγες διαφορὲς μὲ τὸν 
ἐπικρατήσαντα ἀργότερα Κανόνα, ὅπως ἐπικυρώ-
θηκε ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Λαοδικείας (365 μ.Χ.) καὶ 
ἀργότερα ἀπὸ τὴν Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο 
(690 μ.Χ.).  Ὁ πιὸ γνωστὸς κανόνας ἀπὸ τὴν πρώ-

ιμη μεταποστολικὴ ἐποχὴ εἶναι ὁ λεγόμενος τοῦ 
Muratori, ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἐρευνητῆ ποὺ τὸν 
ἀνακάλυψε σὲ κείμενο τοῦ δεύτερου αἰῶνα (150-
170 μ.Χ.).  Ἄλλοι κανόνες ἦταν τοῦ  Ἱππολύτου ἢ 
ὁ συριακός, μὲ λιγώτερα βιβλία. Αὐτό, πάντως, 
ποὺ πρέπει νὰ θυμόμαστε εἶναι ὅτι τὰ κείμενα τῶν 
βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης ἦταν γνωστὰ ἤδη 
στὸν Κλήμεντα Ρώμης (100 μ.Χ.), στὸν  Ἰγνάτιο τὸν 
Θεοφόρο (115 μ.Χ.), τὸν Πολύκαρπο Σμύρνης (130 
μ.Χ.).  Ἀκόμη, ἦταν γνωστὰ καὶ σὲ μὴ παραδοσι-
ακοὺς χριστιανούς, ὅπως ὁ Τατιανός (150 μ.Χ.).

Ἄρα, τὰ βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης δὲν εἶναι 
ἀποτέλεσμα μεταγενέστερης παρέμβασης κάποιου 
ἐκκλησιαστικοῦ ὀργάνου, ὅπως θέλουν πάλι ὁ 
Κώδικας ντὰ Βίντσι καὶ οἱ νεόκοποι γνωστικοί. 
Στὰ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης καταγράφηκε ἡ 
ἀποστολικὴ Παράδοση, ἐπειδὴ αὐτὴ ἦταν γνή-
σια, μόνο ἐπειδὴ προερχόταν ἀπὸ τοὺς αὐτόπτες 
καὶ ὑπηρέτες τοῦ Λόγου! Κάθε τι ἄλλο, ποὺ δὲν 
ἦταν Παράδοση, δηλαδὴ δὲν προερχόταν ἀπὸ τὴν 
ἐμπειρία τῆς  Ἐκκλησίας, ἔμεινε στὸ περιθώριο καὶ 
δὲν θεωρήθηκε «κανόνας ἀσφαλὴς καὶ βέβαιος» 
γιὰ τὴν πίστη, κατὰ τὸν Εἰρηναῖο.

Δὲν εἶναι βεβαίως Παράδοση μόνο ὅσα κατα-
γράφηκαν στὴν Καινὴ Διαθήκη. Γιατί, ὅπως ἀνα-
φέρθηκε, μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν  Ἰωάννη ὅτι δὲν 
καταγράφηκαν ὅλα ὅσα εἶπε καὶ ἔκανε ὁ  Ἰησοῦς, 
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ἀλλὰ κυκλοφοροῦσαν ἀπὸ στόμα σὲ στόμα ἀνά-
μεσα στοὺς αὐτόπτες ὑπηρέτες τοῦ Λόγου, μέχρι 
νὰ καταγραφοῦν ἢ καὶ νὰ μὴν καταγραφοῦν. Πῶς 
ὅμως θὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι κάτι ποὺ προβαλλό-
ταν ὡς παράδοση στὴ μεταποστολικὴ ἐποχὴ εἶναι 
ὄντως ἀποτέλεσμα ἀποστολικοῦ κηρύγματος;  Ὁ 
Εἰρηναῖος πάλι δίνει τὴν ἀπάντηση: αὐτὸ δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀντιβαίνει στὴν καταγεγραμμένη παράδοση! Δὲν 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἀντίθετο ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς  Ἐκκλη-
σίας, ὅπως τὴ βίωσε καὶ τὴ δίδαξε ἡ ἐκκλησιαστικὴ 
κοινότητα γιὰ τόσους αἰῶνες! 

Ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει: «τῶν ἐν τῇ  Ἐκκλη-
σίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων καὶ κηρυγμάτων, τὰ 
μὲν ἐκ τῆς ἐγγράφου διδασκαλίας ἔχομεν, τὰ δὲ 
ἐκ τῆς τῶν  Ἀποστόλων Παραδόσεως διαδοθέντα 

ἡμῖν ἐν μυστηρίῳ παραδεχόμεθα, ἅπερ ἀμφότερα 
τὴν αὐτὴν ἰσχὺν ἔχει πρὸς τὴν εὐσέβειαν» (κανὼν 
21ος). Δηλαδή, ἀκόμα καὶ στὴν ἐποχή του ὑπῆρχαν 
ἄγραφα στοιχεῖα τῆς πίστεως, κυρίως διδασκόμενα 
ἐντὸς τῶν μυστηρίων, ποὺ ἀποτέλεσαν τὴν πηγὴ 
τῆς πίστης τῆς  Ἐκκλησίας. Αὐτά, ὅμως, καὶ πάλι δὲν 
ἦταν δυνατὸν νὰ ἀντιβαίνουν στὴν καταγεγραμμένη 
πίστη ἢ τὴν καθολικὴ ἐμπειρία τῆς  Ἐκκλησίας.

Μὲ τὸν καιρὸ ἄρχισαν νὰ καταγράφονται ὅλο 
καὶ περισσότερα στοιχεῖα τῆς πίστεως. Αὐτὸ συ-
νέβη κυρίως κατὰ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπι-
ση τῶν αἱρέσεων.  Ἀρκετοὶ συγγραφεῖς ἄρχισαν 
νὰ ἀποτυπώνουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία σὲ 
συγγραφές τους, προκειμένου νὰ ἀναιρέσουν τὴ 
διαστρέβλωση καὶ νὰ προστατεύσουν τοὺς πι-
στούς.  Ἀκολούθησαν, δηλαδή, τὴ γραμμὴ τοῦ 
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ τῶν ἄλλων συγγραφέων 
τῆς Καινῆς Διαθήκης. 

Ἐκεῖ, ὅμως, ποὺ ἀποτυπώθηκαν τὰ Δόγματα 
καὶ ἡ  Ἀλήθεια τῆς πίστης αὐθεντικὰ εἶναι στὶς ἀπο-
φάσεις καὶ στοὺς κανόνες τῶν Συνόδων, πρωτί-
στως τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ δευτερευόντως τῶν 
Τοπικῶν, ποὺ ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὶς Οἰκουμενικές. 
Οἱ Σύνοδοι ἔδωσαν ἀπάντηση καὶ στὸ ζήτημα τοῦ 
Κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν 
πρακτικὴ τῆς  Ἐκκλησίας νὰ ἀναγνωρίζει μόνο τὰ 27 
βιβλία ὡς γνήσια καὶ θεόπνευστα. Οἱ Σύνοδοι εἶχαν 
τὴ δυνατότητα νὰ τὸ κάνουν αὐτό, μὲ δεδομένο 
ὅτι ἡ  Ἐκκλησία μόνο συνοδικὰ μπορεῖ νὰ ἐκφρά-
σει τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα. Στὴν  Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει 
ἕνας ἄνθρωπος, ἀκόμη κι ἂν ὀνομάζεται Πάπας ἢ 
Πατριάρχης ἢ καὶ Πατέρας της, ὁ ὁποῖος μόνος του 
νὰ κατέχει ἀλάθητη γνώση.  Ἀντίθετα, ἡ Σύνοδος, 
ὄχι λόγῳ δημοκρατικῶν διαδικασιῶν, παρὰ ἐπειδὴ 
συνοψίζει ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου 
(καὶ μόνον τότε!) ἐκφράζει αὐθεντικὰ τὴν πίστη ποὺ 
παραδόθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ καὶ ἀπὸ τὸ  
Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ φώτισε τοὺς χριστιανοὺς στὴν 
Πεντηκοστὴ καὶ συνεχίζει νὰ φωτίζει κατὰ τὴν ὥρα 
τοῦ Χρίσματος τοὺς μεταγενεστέρους.

Μετὰ ἀπὸ εἴκοσι αἰῶνες χριστιανικῆς παρουσίας,  
μποροῦμε πλέον νὰ πιστοποιήσουμε ὅτι πολὺ λίγα 
στοιχεῖα παραμένουν ἄγραφα καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ 
γιὰ τὴ χριστιανικὴ πίστη. Οἱ  Ὅροι τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων ἑρμήνευσαν αὐθεντικὰ τὴ διδα-
σκαλία τῆς  Ἐκκλησίας καὶ μὲ σαφήνεια ἐξέφρασαν 
τὴν κοινὴ πίστη.  Ἄλλα θέματα, ποὺ προκύπτουν 
συνεχῶς, μποροῦν νὰ ἰδωθοῦν μὲ βάση αὐτὴ τὴν 
παραδεδομένη πίστη καὶ νὰ κριθοῦν μὲ βάση τὴν 
ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία, ποὺ ἀποτελεῖ ὁδοδείκτη 
γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή.

Εἶναι κοινῶς ἀποδεκτό, βεβαίως, ὅτι οἱ εἴκοσι 
αὐτοὶ αἰῶνες δὲν ἄφησαν ἀνεπηρέαστη τὴν πορεία 

K

K
Οἱ Σύνοδοι ἔδωσαν ἀπάντηση  

καὶ στὸ ζήτημα τοῦ Κανόνα τῆς Καινῆς 
Διαθήκης, ἐπιβεβαιώνοντας  
τὴν πρακτικὴ τῆς  Ἐκκλησίας  

νὰ ἀναγνωρίζει μόνο τὰ 27 βιβλία  
ὡς γνήσια καὶ θεόπνευστα.  

Οἱ Σύνοδοι εἶχαν τὴ δυνατότητα  
νὰ τὸ κάνουν αὐτό, μὲ δεδομένο  
ὅτι ἡ  Ἐκκλησία μόνο συνοδικὰ  

μπορεῖ νὰ ἐκφράσει τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα.  
Στὴν  Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει ἕνας 

ἄνθρωπος, ἀκόμη κι ἂν ὀνομάζεται 
Πάπας ἢ Πατριάρχης ἢ καὶ Πατέρας της, 
ὁ ὁποῖος μόνος του νὰ κατέχει ἀλάθητη 
γνώση.  Ἀντίθετα, ἡ Σύνοδος, ὄχι λόγῳ 

δημοκρατικῶν διαδικασιῶν,  
παρὰ ἐπειδὴ συνοψίζει ἐν τόπῳ  

καὶ χρόνῳ τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου (καὶ 
μόνον τότε!) ἐκφράζει αὐθεντικὰ  

τὴν πίστη ποὺ παραδόθηκε ἀπὸ τὸν 
ἴδιο τὸν Χριστὸ καὶ ἀπὸ τὸ  Ἅγιο 

Πνεῦμα ποὺ φώτισε τοὺς χριστιανοὺς 
στὴν Πεντηκοστὴ καὶ συνεχίζει  

νὰ φωτίζει κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Χρίσματος 
τοὺς μεταγενεστέρους.
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τῆς  Ἐκκλησίας.  Ἡ συνάντησή της μὲ τὸν κόσμο 
ἐπέτρεψε τὴν εἴσοδο στὶς ἀνθρώπινες ἀντιλήψεις 
πολλῶν ἐξωχριστιανικῶν στοιχείων, ποὺ μὲ τὸν 
καιρὸ ἄρχισαν νὰ ὑποκαθιστοῦν σὲ κάποια σημεῖα 
τὴν αὐθεντικὴ Παράδοση. Οἱ αἱρέσεις, ποὺ ἐμφα-
νίσθηκαν ἤδη ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ πρώτου αἰῶνα 
μ.Χ., ἀποτελοῦν τὸ πιὸ ἁπτὸ παράδειγμα εἰσβολῆς 
δοξασιῶν καὶ ἰδεοληψιῶν ἀπὸ ἄλλες θρησκεῖες 
στὸν χριστιανικὸ χῶρο. Γιὰ παράδειγμα, ὁ  Ἀρεια-
νισμός, ἡ πρώτη αἵρεση ποὺ ἀντιμετωπίσθηκε ἀπὸ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἐπεδίωκε νὰ διατηρήσει τὴ 
μοναδικότητα τοῦ Θεοῦ, ἀρνούμενος τὴν Τριαδι-
κότητα.  Ἀποτελοῦσε σαφῆ ἐπίδραση ἰουδαϊκῶν 
προτύπων, σὲ μιὰ προσπάθεια ἀντιμετώπισης τῆς 
πολυθεΐας, ἀλλὰ καὶ ἑλληνιστικῶν θεωριῶν, μὲ 
τὴν ἄρνηση ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὸν  
Ἄρειο καὶ τοὺς ἀκολούθους του, ὁ Χριστὸς δὲν 
ἦταν ἰσάξιος μὲ τὸν Πατέρα. ἦταν τὸ πρῶτο κτίσμα 
τοῦ Θεοῦ καὶ ὑπολειπόταν στὰ θεϊκὰ ἰδιώματα (δὲν 
ἦταν ἀίδιος, ἄναρχος κτλ.). Δημιουργεῖτο, δηλαδή, 
μιὰ ἱεραρχία στὰ τρία πρόσωπα τῆς  Ἁγίας Τριάδος, 
μὲ ἀνώτερο τὸν Πατέρα καὶ κατώτερα πρόσωπα 
τὸν Υἱὸ καὶ τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα.

Παρ᾽ ὅλο ποὺ ἡ αἵρεση αὐτὴ ἀντιμετωπίσθηκε 
ἀπὸ δύο Οἰκουμενικὲς Συνόδους (τὴν Α΄ τὸ 325 καὶ 
τὴ Β΄ τὸ 381), ἡ διαστρέβλωση τῆς παραδοσιακῆς 
πίστης περὶ τῆς Τριάδος ἐπέδρασε καθοριστικὰ 
στὴ διαμόρφωση νέων νόθων παραδόσεων. Τὸ 
βασικὸ δογματικὸ αἴτιο τοῦ Σχίσματος τὸ 1054 

ἀνάμεσα σὲ  Ἀνατολὴ καὶ Δύση, τὸ Filioque, εἶναι 
ἀποτέλεσμα τῆς αἱρετικῆς ἀρειανικῆς δοξασίας ποὺ 
θέλει ἱεραρχία ἐντὸς τῆς  Ἁγίας Τριάδος.  Ἔτσι, ὁ 
Υἱός, ὡς πρόσωπο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐκπορεύεται τὸ  
Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ αὐτό, καὶ κατὰ 
συνέπειαν ὁ Πάπας, ποὺ θεωρεῖται ἐκπρόσωπος 
τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ, ὑπερισχύει τῆς  Ἐκκλησίας, 
ποὺ εἶναι ὁ φορέας τοῦ Πνεύματος.

Αὐτὴ ἡ θεωρία τῆς ἱεραρχίας ἐπέδρασε καὶ στὴν 
κοινωνία, μὲ τὴ διαμόρφωση τῆς φεουδαρχίας 
καὶ τῆς πυραμιδοειδοῦς κοινωνικῆς ὀργάνωσης, 
ποὺ διαχώριζε τοὺς φορεῖς ἐξουσίας (βασιλεῖς, 
εὐγενεῖς καὶ κληρικούς) ἀπὸ τὰ ὑποκείμενά τους 
(λαό, δούλους).  Ἀντίθετα, ἡ αὐθεντικὴ Παράδοση, 
ποὺ πρεσβεύει τὴν ἰσοτιμία τῶν τριῶν Προσώπων, 
ἀντανακλᾷ ἄλλου εἴδους κοινωνικὲς σχέσεις, σχέ-
σεις συνεργασίας, ἰσοτιμίας, δημοκρατικότητας. 
Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὴν  Ἀνατολὴ δὲν ἐπικράτησε Φε-
ουδαρχία καὶ Μεσαίωνας, ἀφοῦ στὴν Παράδοσή 
μας ὁ τελευταῖος πιστὸς εἶναι ἰσοκύρως φορέας 
τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὸν πιὸ ὑψηλόβαθμο 
Πατριάρχη. Τὸ ἀποδεικνύει αὐτὸ τὸ κοινὸ Ποτήριο, 
ἀπὸ τὸ ὁποῖο μεταλαμβάνουμε ὅλοι, βασιλιάδες 
καὶ ζητιάνοι, πλούσιοι καὶ φτωχοί, ἄνδρες καὶ γυ-
ναῖκες, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί.

Αὐτὸ δὲν σημαίνει, βεβαίως, ὅτι ἡ ἀνατολικὴ 
Παράδοση ἔμεινε ἀνεπηρέαστη ἀπὸ τὶς ἀλλότρι-
ες θρησκευτικὲς καὶ ἰδεοληπτικὲς παραδόσεις.  
Ἁπλῶς, στὴν  Ἀνατολή, ἐπειδὴ δὲν ἀλλοιώθηκε 
στὸν τύπο ἡ καταγεγραμμένη Παράδοση, ἦταν 
πολὺ δύσκολο νὰ ἐπιβληθοῦν ἀλλοιωμένες ἰδέες, 
ἀφοῦ πάντοτε ὑπῆρχε ἡ «κρισάρα» μὲ τὴν ὁποία 
διαχωριζόταν ὁ χρυσὸς τῆς πίστης ἀπὸ τὰ σαθρὰ 
ὑλικὰ τῶν αἱρετικῶν παρεμβολῶν. Οἱ Πατέρες τῆς  
Ἐκκλησίας ἔδωσαν σπουδαῖες πνευματικὲς μάχες, 
γιὰ νὰ ἐλέγξουν αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις.  Ἔγραψαν, 
κήρυξαν, δίδαξαν καὶ πρωτίστως ἔζησαν στὸν προ-
σωπικὸ καὶ ἐκκλησιαστικό τους βίο τὴν Παράδοση. 
Γιατὶ ἡ Παράδοση δὲν εἶναι μιὰ νεκρὴ πίστη, ἀλλὰ 
ζωντανὴ ἐμπειρία τῆς  Ἐκκλησίας, ποὺ βιώνεται σὲ 
κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ.

Ποιά, ὅμως, ἀπὸ τὰ γραπτὰ καὶ τὰ διδάγματα 
τῶν Πατέρων μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἀποτύ-
πωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας;  Ὅ,τι ἔχει γρά-
ψει ὁ κάθε Πατέρας εἶναι καὶ αὐθεντικὴ ἔκφραση 
τῆς πίστης; Τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι ρητορικό. ἔχει 
πολύ «ζουμί»! Γιατὶ ἔχουμε γίνει μάρτυρες πολλὲς 
φορὲς νὰ γίνονται τὰ λόγια ἑνὸς Πατρὸς σημαία 
καὶ λάβαρο στὴν προσπάθεια κάποιων ἀνθρώπων 
νὰ ἐπιβάλουν τὴ μονομέρειά τους στὴν  Ἐκκλησία.  
Ἀπομονώνονται κάποτε φράσεις καὶ ἔννοιες, ποὺ 
εἰπώθηκαν μιὰ συγκεκριμένη ἐποχὴ καὶ γιὰ συγκε-
κριμένο λόγο, κυρίως ποιμαντικό, καὶ ἀνάγονται K

K
Ἀπομονώνονται κάποτε φράσεις καὶ 

ἔννοιες, ποὺ εἰπώθηκαν μιὰ συγκεκρι-
μένη ἐποχὴ καὶ γιὰ συγκεκριμένο λόγο, 

κυρίως ποιμαντικό, καὶ ἀνάγονται σὲ 
θέσφατα μὲ ἀπαίτηση οἰκουμενικῆς 

ἐφαρμογῆς. Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἀντιβαίνει 
στὸ κοινῶς παραδεδεγμένο ἐκκλη-

σιαστικὸ ἀξίωμα περὶ τῆς Συμφωνίας 
τῶν Πατέρων (Consensus Patrum), τὴν 
ἀκολουθία δηλαδὴ στὴν πίστη ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, τῶν  Ἀποστόλων, 

τῶν  Ἀποστολικῶν Πατέρων, τῶν  Ἀπο-
λογητῶν, τῶν μεγάλων Πατέρων τοῦ 
4ου αἰῶνα, τῶν Βυζαντινῶν Πατέρων, 

τῶν νεωτέρων καὶ μέχρι τὶς ἡμέρες μας.
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σὲ θέσφατα μὲ ἀπαίτηση οἰκουμενικῆς ἐφαρμογῆς. 
Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἀντιβαίνει στὸ κοινῶς παραδεδεγ-
μένο ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωμα περὶ τῆς Συμφωνίας 
τῶν Πατέρων (Consensus Patrum), τὴν ἀκολουθία 
δηλαδὴ στὴν πίστη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, 
τῶν  Ἀποστόλων, τῶν  Ἀποστολικῶν Πατέρων, 
τῶν  Ἀπολογητῶν, τῶν μεγάλων Πατέρων τοῦ 4ου 
αἰῶνα, τῶν Βυζαντινῶν Πατέρων, τῶν νεωτέρων 
καὶ μέχρι τὶς ἡμέρες μας.  Ἡ αἴσθηση τῆς συμφω-
νίας καταγράφεται στὸ Συνοδικὸ τῆς Κυριακῆς τῆς  
Ὀρθοδοξίας ὡς ἑξῆς:

«οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ  Ἀπόστολοι ὡς ἐδί-
δαξαν, ἡ  Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι 
ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, 
ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ 
ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, 
ὁ Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν... αὕτη ἡ πίστις τῶν  Ἀπο-
στόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις 

τῶν  Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην 
ἐστήριξεν».  Ἄρα, ἂν κάποια διδασκαλία δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν ἀλληλοδιαδοχικὴ σειρὰ τῆς 
παραδεδομένης πίστης ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, 
τότε δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ καὶ ὅτι ἀνήκει στὴν 
Παράδοση. ἁπλῶς, ἀποτελεῖ ἑτεροδιδασκαλία.

Πολλὲς φορές, βεβαίως, ὅπως συνέβη καὶ στὴν 
περίπτωση τῶν  Ἀποκρύφων, ἡ  Ἐκκλησία ἀνέχεται 
κάποια ἰδέα, κυρίως ὅταν δὲν προκαλεῖ ἀλλοίωση 
τοῦ δόγματος ἢ ὅταν δὲν ὑπάρχει κίνδυνος πα-
ραπλάνησης τῶν πιστῶν. Τέτοιες περιπτώσεις θὰ 
μποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν τὸ θέμα ξεχωριστοῦ 
κειμένου.  Ἀξίζει ὅμως νὰ ἀναφέρουμε ὅτι πηγὴ 
νόθευσης μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ οἱ λαϊκότροπες δοξα-
σίες καὶ προκαταλήψεις, ποὺ ἐπιδροῦν στὴν πίστη 
τῶν πιστῶν. Σὲ παλαιότερες ἐποχές, μάλιστα, ὅταν 
οἱ περισσότεροι ἦταν ἀμόρφωτοι καὶ ἀκαλλιέργητοι 
πνευματικά, οἱ δεισιδαιμονίες εἶχαν εἰσχωρήσει στὸ 
σῶμα τῆς  Ἐκκλησίας καὶ ἐπηρέαζαν μεγάλο μέρος 
του. Σήμερα, ποὺ οἱ κληρικοί μας εἶναι μορφωμέ-
νοι θεολογικὰ καὶ μποροῦν νὰ διδάξουν τὸν λαό, 
αὐτὲς οἱ δοξασίες τείνουν νὰ ἐκλείψουν.

Τὸ χειρότερο σὲ αὐτὲς τὶς προκαταλήψεις εἶναι 
ὅτι συνήθως ὅσοι τις ἀκολουθοῦν θεωροῦν ὅτι 
τὰ ἔχουν καλὰ μὲ τὴν Παράδοση τῆς  Ἐκκλησίας.  
Ἡ λαϊκὴ δεισιδαιμονία ἔχει τόσο ταὐτισθεῖ μὲ τὴν 
ἔννοια αὐτή, ποὺ πολὺ δύσκολα ἀποκόβεται ἀπὸ 
τὴν ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων. Πολλοὶ δύσκολα θὰ 
παύσουν οἱ νεωκόροι, γιὰ παράδειγμα, νὰ κόβουν 
τὰ φυτίλια ἀπὸ τὶς λαμπάδες τῶν νεόνυμφων, γιὰ 
νὰ τὰ δώσουν στὰ χέρια τῆς νύφης ἢ τῆς μητέρας 
της, ὥστε νὰ τὰ φυλάξουν, ὄχι γιὰ νὰ ἔχουν ἕνα 
ἐνθύμιο ἀπὸ τὸ Μυστήριο, ἀλλὰ γιὰ νὰ διατηροῦν 

K

K
Σ᾽ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἰσχύει τὸ ρηθὲν ὑπὸ Παύλου τοῦ  Ἀποστόλου, ὁ ὁποῖος 
γράφει γιὰ τὸν ἑαυτό του, προτοῦ νὰ γίνει χριστιανός, «περισσοτέρως ζηλωτὴς 

ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων» (Γαλ. α΄ 14), γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν 
προηγούμενη ἀντιεκκλησιαστική του δράση.  Ἀκολουθοῦσε τὶς πατρικές του πα-
ραδόσεις, ἀλλὰ αὐτὲς τὸν ἔσπρωχναν σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν  Ἐκκλησία. 
Αὐτὲς οἱ παραδόσεις ἦταν καὶ αἰτία γιὰ τὴ σύγκρουση τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς Φαρι-
σαίους, τοὺς ὁποίους κατακεραύνωσε μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἀκύρωναν τὶς ἐντολὲς 
τοῦ Θεοῦ «διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν» (Ματθ., ιε΄ 6). Καὶ τὸν Στέφανο λιθοβόλησαν 
μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἤθελε νὰ ἀλλάξει τὰ ἔθη «ἃ παρέδωκεν Μωυσῆς» (Πράξ. στ΄ 
15).  Ὁ Παῦλος, πάλι, γράφει γιὰ τὶς παραδόσεις τῶν ἀνθρώπων ὅτι ἀντιτίθενται 
στὴν ἀληθινὴ Παράδοση καὶ ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο στὴν κενὴ ἀπάτη «κατὰ τὰ 

στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν» (Κολ. β΄ 8).

K

K
Τὸ χειρότερο μὲ τὶς προκαταλήψεις 
εἶναι ὅτι συνήθως ὅσοι τις ἀκολου-

θοῦν θεωροῦν ὅτι τὰ ἔχουν καλὰ μὲ 
τὴν Παράδοση τῆς  Ἐκκλησίας.  Ἡ 

λαϊκὴ δεισιδαιμονία ἔχει τόσο ταὐτι-
σθεῖ μὲ τὴν ἔννοια αὐτή, ποὺ πολὺ 
δύσκολα ἀποκόβεται ἀπὸ τὴν ψυχὴ 

τῶν ἀνθρώπων.
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δεμένους τοὺς γαμπρούς!  Ἢ νὰ μαζεύουν τὰ κου-
φέτα τοῦ δίσκου τοῦ γάμου, γιὰ νὰ τὰ δώσουν στὶς 
ἀδελφὲς τῆς νύφης, γιὰ νὰ δοῦν αὐτὲς ποιὸν θὰ 
πάρουν... Καὶ μάλιστα, σὲ κάποιες περιπτώσεις, νὰ 
παίρνουν καὶ φιλοδώρημα γι᾽ αὐτό.

Σ᾽ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἰσχύει τὸ ρηθὲν ὑπὸ 
Παύλου τοῦ  Ἀποστόλου, ὁ ὁποῖος γράφει γιὰ 
τὸν ἑαυτό του, προτοῦ νὰ γίνει χριστιανός, «πε-
ρισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου 
παραδόσεων» (Γαλ. α΄ 14), γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν 
προηγούμενη ἀντιεκκλησιαστική του δράση.  Ἀκο-
λουθοῦσε τὶς πατρικές του παραδόσεις, ἀλλὰ αὐτὲς 
τὸν ἔσπρωχναν σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν  
Ἐκκλησία. Αὐτὲς οἱ παραδόσεις ἦταν καὶ αἰτία γιὰ 
τὴ σύγκρουση τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς Φαρισαίους, 
τοὺς ὁποίους κατακεραύνωσε μὲ τὴν κατηγορία ὅτι 
ἀκύρωναν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ «διὰ τὴν παράδοσιν 
ὑμῶν» (Ματθ., ιε΄ 6). Καὶ τὸν Στέφανο λιθοβόλησαν 
μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἤθελε νὰ ἀλλάξει τὰ ἔθη «ἃ 
παρέδωκεν Μωυσῆς» (Πράξ. στ΄ 15).  Ὁ Παῦλος, 
πάλι, γράφει γιὰ τὶς παραδόσεις τῶν ἀνθρώπων ὅτι 
ἀντιτίθενται στὴν ἀληθινὴ Παράδοση καὶ ὁδηγοῦν 
τὸν ἄνθρωπο στὴν κενὴ ἀπάτη «κατὰ τὰ στοιχεῖα 
τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν» (Κολ. β΄ 8).

Αὐτὲς οἱ παραδόσεις δὲν ἀποτελοῦν μέτρο τῆς 
Παράδοσης.  Ὁ ἀλάνθαστος κριτὴς εἶναι πάντοτε 
ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία, ἡ συμφωνία δηλαδὴ 
ὅσων πιστεύουμε καὶ βιώνουμε μὲ τὴ διδασκαλία 
τοῦ Χριστοῦ, τῶν  Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων, τῶν 
ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ γενικὰ 
τοῦ δρόμου ποὺ ἀκολούθησε τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Γι᾽ αὐτὸ σὲ κάθε Λειτουργία μνη-
μονεύουμε ὅλους ὅσοι πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς βίωσαν τὴν 
ἀλήθεια τῆς πίστης καὶ τοὺς θεωροῦμε παρόντες 
κατὰ τὴν τέλεσή της.: « Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν 
λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῶν ἐν πίοστει ἀνα-
παυσαμένων προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν, 
προφητῶν, ἀποστόλων, κηρύκων, εὐαγγελιστῶν, 
μαρτύρων, ὁμολογητῶν, ἐγκρατευτῶν καὶ παντὸς 
πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου.  Ἐξαι-
ρέτως τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, 
ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθέ-
νου Μαρίας».

Ἡ μνημόνευση αὐτή, ὅπως καὶ ἡ προαναφερ-
θεῖσα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς  Ὀρθοδοξί-
ας, ἔχει ἕναν σκοπό: τὴν ταὔτιση τῆς πίστης μας μὲ 
τὴν Παράδοση τῆς  Ἐκκλησίας.  Ἂν κάτι ξεχωρίζει 
ἀπὸ αὐτήν, δὲν μπορεῖ νὰ εὐσταθήσει. Δὲν ὑπάρ-
χει ἡ ἔννοια τῆς ἀποκαλύψεως νέων δογμάτων, 
ὅπως γιὰ παράδειγμα διατείνονται ὅτι συνέβη τὸν 
19ο αἰῶνα οἱ ἀκραῖοι Προτεστάντες καὶ οἱ  Ἰεχω-
βίτες στὴν  Ἀμερική. Δὲν ἀποκαλύπτεται ἡ πίστη, 
ἂν πρῶτα δὲν ἀποτελεῖ βίωμα τῆς  Ἐκκλησίας, 

ἂν δὲν ἀνήκει στήν «ἅπαξ παραδοθεῖσαν πίστιν» 
( Ἰουδ. 3). Καὶ ἡ  Ἐκκλησία, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, 
ποὺ ἀποτελοῦν μαζὶ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στέκε-
ται ὡς ἀληθινὸς φύλακας τῆς Παράδοσης, ὅπως 
καταγράφηκε στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ στὶς ἀποφά-
σεις τῶν Συνόδων τῆς  Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ μένουμε 
πιστοὶ στὸν Χριστό, ὀφείλουμε νὰ ἀκολουθοῦμε 
τὸν δρόμο ποὺ περπάτησαν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς τόσα 
ἑκατομμύρια χριστιανοί, Πατέρες καὶ Μάρτυρες, 
Εὐαγγελιστὲς καὶ  Ὁμολογητές, ἐγκρατευτὲς καὶ 
ἐγκόσμιοι ἅγιοι, διάκονοι καὶ σαλοί, ἁπλοϊκοὶ πι-
στοὶ ποὺ παρουσιάζονται στὰ γραπτὰ τοῦ Παπαδια-
μάντη καὶ σπουδαῖοι θεολόγοι καὶ διδάσκαλοι.  Ἂς 
φυλάττουμε, λοιπόν, τὴν Παράδοση ποὺ λάβαμε 
ἀπὸ τοὺς  Ἁγίους καὶ ἂς τὴ διαφυλάττουμε ἀπὸ τὴ 
νόθευση ἄλλων, ἐξωχριστιανικῶν δοξασιῶν καὶ 
ἄλλων δῆθεν «παραδόσεων». Καὶ θὰ τελειώσουμε 
μὲ τὸ ρητὸ τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς Γεωργίου Φλο-
ρόφσκυ: «Πίστη στὴν Παράδοση δὲν σημαίνει πίστη 
στὸ παρελθὸν ἢ σὲ μιὰ ἐξωτερικὴ αὐθεντία, ἀλλὰ 
μετοχὴ στὴ ζωὴ καὶ στὴν ἐμπειρία τῆς  Ἐκκλησίας... 
Γιατὶ ἡ  Ἐκκλησία εἶναι ἡ ζωντανὴ μαρτυρία τῆς Πα-
ράδοσης... Γιὰ τὰ μέλη τῆς  Ἐκκλησίας, ἡ Παράδοση 
δὲν εἶναι ἡ φωνὴ τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ ἡ συνεχὴς 
παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν  Ἐκκλησία του, ἡ φωνὴ τῆς 
αἰωνιότητας» (Γεώργιος Φλορόφσκυ,  Ἁγία Γραφή,  
Ἐκκλησία, Παράδοσις, μτφρ. Δ. Τσάμη, Θεσσαλονί-
κη 1976, σελ. 63-64 – ἐλεύθερη ἀπόδοση).

ΜΑΚΡΙΝΑ ΡΑΓΚΑ
Ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ Κύκλου Νέων Μητέρων

τοῦ « Ἀποστόλου Παύλου»

K

K
Πατρὸς Γεωργίου Φλορόφσκυ:  

«Πίστη στὴν Παράδοση δὲν σημαίνει 
πίστη στὸ παρελθὸν ἢ σὲ μιὰ  

ἐξωτερικὴ αὐθεντία, ἀλλὰ μετοχὴ  
στὴ ζωὴ καὶ στὴν ἐμπειρία  

τῆς  Ἐκκλησίας... Γιατὶ ἡ  Ἐκκλησία εἶναι 
ἡ ζωντανὴ μαρτυρία τῆς Παράδοσης... 

Γιὰ τὰ μέλη τῆς  Ἐκκλησίας,  
ἡ Παράδοση δὲν εἶναι ἡ φωνὴ  

τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ ἡ συνεχὴς  
παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν  Ἐκκλησία 

του, ἡ φωνὴ τῆς αἰωνιότητας».
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Δύσκολος, στ᾽ ἀλήθεια, ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀρε-
τή.  Ἡ ἀνθρώπινη φύση ἔχει τό «εὐ όλισθον» 
πρὸς τὴν ἁμαρτία.  Ἀκόμα κι ὅταν ἀποφύ-

γουμε τὴν πτώση, ἀκόμα κι ὅταν κατορθώσουμε 
τὴν ἄνοδο, ἡ χαρὰ ποὺ νιώθουμε κινδυνεύει νὰ 
γίνει ἔπαρση, καὶ ἡ ἔπαρση σημαίνει νέα πτώση, 
ἴσως χειρότερη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀποφύγαμε.

Καὶ τὸ χειρότερο, στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀρετὴ δὲν εἶναι 
εὔκολο νὰ μιλᾶμε γιὰ μικρὰ καὶ μεγάλα ἁμαρτήματα. 
Ξέρετε τί ἀπάντησε ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅ ταν ἐρωτήθηκε 
κάποτε πῶς πρέπει νὰ φερόμαστε σὲ αὐτοὺς ποὺ μένουν 
μακριὰ ἀπὸ τὰ μεγάλα ἁμαρτήματα, ἀλλὰ πράττουν 
συνεχῶς καὶ ἀδιακρίτως τὰ μικρά; Πρῶ τον, ἀπάντησε, 
στὴν Καινὴ Διαθήκη δὲν θὰ βροῦμε τέτοια διάκριση μι-
κρῶν καὶ μεγάλων ἁμαρτημάτων. καί, δεύτερον, ἂν 
ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ δια κρί νουμε ἀνάμεσα σὲ μικρὰ 
καὶ μεγάλα ἁμαρτήματα, ἐντελῶς αὐταπόδεικτα γιὰ τὸν 
καθένα μεγάλο εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος δὲν μπορεῖ νὰ 
ξεπεράσει, καὶ μι κρὸ αὐτὸ ποὺ νικᾷ1. 

Καὶ τὸ ἀκόμα χειρότερο, τὸ νὰ κάνει κάποιος τὴ μιὰ 
τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς, καὶ τὴν ἄλλη νὰ ὀλισθαίνει στὰ ἔργα 
τῆς κακίας, μοιάζει, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἔξο χη εἰκόνα 
τοῦ ἁγίου  Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, μὲ τὸ νὰ βάζει κάποιος 
στὸ πο νε μένο μάτι του τὴ μιὰ κολλύριο... καὶ τὴν ἄλλη 
ἀσβέστη!2 Σύμφωνα μὲ τὸν λό γο τῆς σοφίας σειράχ, «εἷς 
οἰκοδομῶν, καὶ εἷς καθαιρῶν. τί ὠφέλησαν πλεῖον ἢ κό-
πους;» (ὅταν τὴ μιὰ ἕνας οἰκοδομεῖ, καὶ τὴν ἄλλη ἕνας 
γκρεμίζει, τί ἄλλο ὄ φελος ὑπάρχει πέρα ἀπὸ κόπους;)3.

Σίγουρα, ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι καθόλου, μὰ καθόλου 
εὔκολα.  Ἀλλά, ἐρωτᾷ ὁ Μέγας Βασίλειος, τί ἀπὸ τὰ καλὰ 
εἶναι εὔκολο («τί τῶν ἀγαθῶν εὔκολον»); Ποιὸς ἔστη-

1. Μεγ. Βασ.,  Ὅροι κατ᾽ ἐπιτομήν, ed. J.-P. Migne, PG 31, 1288 
BC: «ερώτήσισ: Πῶς δεῖ προσφέρεσθαι τοῖς τὰ μεί ζονα τῶν 
ἁμαρτημάτων παραιτουμένοις, τὰ δὲ μικρὰ ἀ διαφόρως ποιοῦσι. 
αΠοΚρισισ: Πρῶτον μὲν εἰ δέ ναι χρή, ὅτι ἐν τῇ Καινῇ Δια θήκῃ 
ταύτην τὴν διαφορὰν οὐκ ἔστι μαθεῖν...  Ὅλως δέ, εἰ ἐπιτρεπόμεθα 
λέγειν μι κρὸν καὶ μέγα ἁμάρτημα, ἀ ναντίῤῥητον ἔδει τὴν ἀπό-
δειξιν ἑκάστῳ μέγα εἶ ναι τὸ ἑκάστου κρατοῦν, καὶ μι κρὸν τοῦτο, 
οὗ ἕ κα στος κρατεῖ . ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀθλητῶν ὁ μὲν νικήσας ἐ στὶν 
ἰσχυρότερος, ὁ δὲ ἡττηθεὶς ἀ σθε νέ στερος τοῦ ἐ πι κρα τεστέρου, 
ὅστις ἂν ᾖ».

2. Ἰω. Κλίμ., Κλῖμαξ, Λόγος Δ΄, «Περὶ τῆς μακαρίας καὶ ἀ ειμνήστου 
ὑπακοῆς», κεφ. νδ΄, ed. J.-P. Migne, PG 88, 708 D: « Ὁ ποτὲ 
μὲν ὑπακούων, ποτὲ δὲ πα ρα κού ων τοῦ πα τρός, ὅμοιός ἐστιν 
ἀνδρί, τῷ ποτὲ μὲν κολ λού ριον, πο τὲ δὲ ἄσβεστον τοῖς ἑαυτοῦ 
ἐπιτιθέντι ὀ φθαλ μοῖς».

3. σοφ. σειρ., λδ΄ 23.

σε τρόπαιο νίκης κοιμώμενος («τίς καθεύδων τρόπαιον 
ἔστησε»); Κανένας ποὺ δὲν ἔτρεξε δὲν κέρδισε ποτὲ τὸ 
βραβεῖο («οὐδεὶς μὴ δραμὼν ἀνεί λετο τὸ βραβεῖον»). Οἱ 
κόποι γεννοῦν τὴ δόξα, οἱ κάματοι φέρνουν τὰ στε φά νια 
τῆς νίκης («πόνοι γεννῶσι δόξαν, κάματοι προξενοῦσι 
στεφάνους»)4. «Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν», ὅπως δια βάζουμε στὶς 
Πράξεις τῶν  Ἀποστόλων5.

Δύο πράγματα πρέπει νὰ προσέχουμε, ὅταν ριχνό-
μαστε στὸν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς.

4. Μεγ. Βασ.,  Ὁμιλία προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, ed. J.-
P. Migne, PG 31, 440.22-27: « Ἀλλὰ χαλεπὰ ταῦ τα. τί δὲ τῶν 
ἀγαθῶν εὔκολον; τίς καθεύδων τρόπαιον ἔ στησε; τίς τρυφῶν 
καὶ καταυλούμενος, τοῖς τῆς καρ τε ρί ας στεφάνοις κατεκοσμήθη; 
οὐδεὶς μὴ δραμὼν ἀ νεί λε το τὸ βραβεῖον. Πόνοι γεννῶσι δόξαν, 
κάματοι προ ξε νοῦσι στεφάνους».

5. Πραξ., ιδ΄ 2.

Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀρετή 
Τὸ θεμέλιο

K

K

Στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀρετὴ δὲν εἶναι 
εὔκολο νὰ μιλᾶμε γιὰ μικρὰ καὶ μεγάλα 

ἁμαρτήματα. Ξέρετε τί ἀπάντησε  
ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅ ταν ἐρωτήθηκε 
κάποτε πῶς πρέπει νὰ φερόμαστε σὲ 

αὐτοὺς ποὺ μένουν μακριὰ  
ἀπὸ τὰ μεγάλα ἁμαρτήματα, ἀλλὰ 
πράττουν συνεχῶς καὶ ἀδιακρίτως  

τὰ μικρά; Πρῶ τον, ἀπάντησε,  
στὴν Καινὴ Διαθήκη δὲν θὰ βροῦμε 
τέτοια διάκριση μι κρῶν καὶ μεγάλων 

ἁμαρτημάτων. καί, δεύτερον,  
ἂν ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ δια κρί νουμε 

ἀνάμεσα σὲ μικρὰ καὶ μεγάλα  
ἁμαρτήματα, ἐντελῶς αὐταπόδεικτα  
γιὰ τὸν καθένα μεγάλο εἶναι αὐτὸ  

ποὺ ὁ ἴδιος δὲν μπορεῖ νὰ ξεπεράσει, 
καὶ μι κρὸ αὐτὸ ποὺ νικᾷ.

14
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–Α–

Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ προσέχουμε εἶναι ἡ δυ-
σκολία τοῦ ἀγῶνα νὰ μὴν ἀποτελέσει γιὰ μᾶς ἀφορμὴ 
πα ραί τη σης. Διότι ἀκοῦμε συχνὰ πολλοὺς νὰ λένε: Καλὰ 
ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπιτάσσει τὸ εὐ αγ γέλιο, ἀλλὰ μόνον ἅγιοι 
μποροῦν νὰ τὰ κατορθώσουν. Καὶ ἐμεῖς ἅγιοι δὲν εἴ μα-
στε, οὔτε μποροῦμε νὰ γίνουμε.

Τὴν ὑποκρισία μας ἐδῶ ἐλέγχει ἕνας λόγος ὄχι χρι-
στιανοῦ διανοητῆ, ἀλ λὰ ἀρχαίου  Ἕλληνα φιλοσόφου 
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διὰ τοῦ σπερματικοῦ λόγου ἀξι ώθηκαν 

νὰ ἀγγίξουν τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια: τοῦ στωικοῦ φι-
λοσόφου  Ἐπι κτή του. Συχνὰ λέμε, γράφει ὁ  Ἐπίκτητος, 
ὅτι τό «μέγα καὶ ἐξαίρετον» περὶ τὴν ἀρε τὴ ἁρμόζει σὲ 
ἄλλους, τὸν Σωκράτη καὶ τοὺς ὅμοιους μὲ αὐτόν, ποὺ 
ἐμεῖς εἴ μαστε πολὺ ἀδύναμοι, γιὰ νὰ μιμηθοῦμε.  Ἐμεῖς, 
λένε, δὲν θὰ γίνουμε ποτὲ σὰν τὸ Σωκράτη. Καὶ ἔτσι 
ἀμελοῦμε τὸν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς καὶ παραιτούμαστε ἀπὸ 
αὐ τόν.  Ἒ λοιπόν, αὐτὸ εἶναι ὑποκρισία. Γιατί, γράφει, καὶ 
σὰν τὸν Μίλωνα τὸν Κρο τωνιάτη, τὸν περίφημο ἀθλητὴ 
τῆς  Ἀρχαιότητας, δὲν θὰ γίνουμε ἴσως ποτέ, ἀλλὰ δὲν 
ἀμε λοῦ με ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου τὴ φροντίδα καὶ τὴν ἄσκη-

ση τοῦ σώματος. Καὶ σὰν τὸν Κροῖσο πλούσιοι δὲν θὰ 
γίνουμε ποτέ, ἀλλὰ δὲν παύουμε νὰ μεριμνᾶμε γιὰ τὰ 
χρήματα καὶ νὰ προσπαθοῦμε, εἰ δυνατόν, νὰ βάλουμε 
καὶ κάτι στὴν ἄκρη.  Ἂν λοιπὸν πουθενὰ ἀλλοῦ ἡ δυ-
σκολία κατάκτησης τῆς κορυφῆς δὲν ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς 
λόγο ἐγκατάλειψης τῆς προσπάθειας, δὲν εἶναι ὑποκρισία 
νὰ προ βά λλου με τέτοιες προφάσεις εἰδικὰ στὸν ἀγῶνα 
γιὰ τὴν ἀρετή;6

–Β–

Τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν βασικὸ ποὺ πρέπει νὰ προσέχουμε, 
ὅμως, ὅταν παλεύουμε νὰ κτίσουμε τὴν κατ᾽ ἀρετὴν 
οἰκοδομή μας, εἶναι τὸ ΘΕΜΕΛΙΟ. Καὶ τὸ θεμέλιο δὲν 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό.  Ὅπως 
διαβάζουμε, «θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι 
παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν  Ἰησοῦς Χριστός»7.

Μποροῦμε βεβαίως νὰ παραγορηθοῦμε στὶς δυσκο-
λίες τοῦ ἀγῶνα, σκεπτόμενοι ὅτι ἡ ἀρετὴ ἔχει πολλὲς 
ὁ δούς.  Ὁ  Ἀπόστολος, γράφει ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος, κάνει λόγο γιὰ χρυ σὸ καὶ ἄργυρο καὶ τιμί-
ους λίθους, «τὸ ποικίλον τῆς ἀρετῆς ἐμφαίνων»8. «Δὲν 
μπορεῖς νὰ εἶσαι τίμιος λίθος; Γίνε χρυσός. Δὲν μπορεῖς 
νὰ εἶσαι χρυσός; Γί νε ἄργυρος».  Ἕνα μόνο πρᾶγμα νὰ 
προσέχεις, γράφει μὲ ἔμφαση: «Μόνο νὰ πατᾷς πάνω 
στὸ θεμέλιον»9.

6.  Ἐπικτήτου, Πρὸς  Ἀρριανὸν διατριβαί, ed. H. Schenkl, Α΄ 2, 3.2-
37.4: «τὸ δὲ μέγα καὶ ἐξαίρετον ἄλλοις τά χα προσήκει, σωκράτει 
καὶ τοῖς τοιούτοις. [...] οὐδὲ γὰρ Μίλων ἔσομαι καὶ ὅμως οὐκ 
ἀμελῶ τοῦ σώματος. οὐ δὲ Κροῖσος καὶ ὅμως οὐκ ἀμελῶ τῆς 
κτήσεως. οὐδ᾽ ἁπλῶς ἄλλου τινὸς τῆς ἐπιμελείας διὰ τὴν ἀπό-
γνωσιν τῶν ἄ κρων ἀφιστάμεθα».

7. α΄ Κορ., γ΄ 11.
8. Ἰω. Χρυσ., εἰς τὰ ὑπόλοιπα κατὰ αἱρετικῶν, καὶ περὶ κρίσεως καὶ 

ἐλεημοσύνης, καὶ εἰς τὴν αἴτησιν τῆς μη τρὸς τῶν υἱῶν ζεβεδαίου, 
ed. J.-P. Migne, PG 48, 775.53-54.

9. Ἰω. Χρυσ.,  Ὅτε τῆς ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθεὶς εὐτρόπιος ἀπεσπά-
σθη, καὶ περὶ παραδείσου καὶ Γραφῶν, καὶ εἰς τό «Παρέστη ἡ 
βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου», ed. J.-P. Migne, PG 52, 410.22-25: 
«οὐ δύνασαι εἶναι ὁ λίθος τί μι ος; Γενοῦ χρυσός. οὐ δύνασαι 
εἶναι χρυσός; Γενοῦ ἄργυρος, μόνον ἐν θεμελίῳ».

K

K

Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ προσέχουμε 
εἶναι ἡ δυσκολία τοῦ ἀγῶνα νὰ μὴν 

ἀποτελέσει γιὰ μᾶς ἀφορμὴ πα ραί τη-
σης. Διότι ἀκοῦμε συχνὰ πολλοὺς νὰ 
λένε: Καλὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπιτάσσει τὸ 
εὐ αγ γέλιο, ἀλλὰ μόνον ἅγιοι μποροῦν 
νὰ τὰ κατορθώσουν. Καὶ ἐμεῖς ἅγιοι δὲν 

εἴ μα στε, οὔτε μποροῦμε νὰ γίνουμε.
Ἀλλὰ καὶ σὰν τὸν Κροῖσο πλούσιοι δὲν 

θὰ γίνουμε ποτέ, ἀλλὰ δὲν παύουμε 
νὰ μεριμνᾶμε γιὰ τὰ χρήματα καὶ νὰ 

προσπαθοῦμε, εἰ δυνατόν, νὰ βάλουμε 
καὶ κάτι στὴν ἄκρη.  Ἂν λοιπὸν που-
θενὰ ἀλλοῦ ἡ δυσκολία κατάκτησης 
τῆς κορυφῆς δὲν ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς 

λόγο ἐγκατάλειψης τῆς προσπάθειας, 
δὲν εἶναι ὑποκρισία νὰ προ βά λλου με 

τέτοιες προφάσεις εἰδικὰ 
στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀρετή;

K

K

Τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν βασικὸ ποὺ πρέπει νὰ 
προσέχουμε, ὅμως, ὅταν παλεύουμε νὰ 
κτίσουμε τὴν κατ᾽ ἀρετὴν οἰκοδομή μας, 
εἶναι τὸ ΘΕΜΕΛΙΟ. Καὶ τὸ θεμέλιο δὲν 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν 
Χριστό.  Ὅπως διαβάζουμε, «θεμέλιον 
γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ 
τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν  Ἰησοῦς Χριστός»
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Πρῶτ᾽ ἀπ᾽ ὅλα, λοιπόν, κτίζοντας τὴ ζωή μας, πρέ-
πει νὰ φροντίζουμε νὰ πατᾶμε γε ρὰ πάνω στὸ θεμέλιο.  
Ὅπως τονίζει ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυ σό στομος, τίποτε δὲν 
πρέπει νὰ παρεμβάλλεται ἀνάμεσα σὲ μᾶς καὶ τὸν Χρι-
στό, γιατί, ἂν παρεμβληθεῖ κάτι, ἀκόμα καὶ τὸ ἐλάχιστο, 
ὁδηγούμαστε στὴν ἀπώ λεια: «Μηδὲν ἔστω μέσον ἡμῶν 
καὶ Χριστοῦ. ἂν γὰρ γένηταί τι μέσον, εὐ θέ ως ἀπολλύμε-
θα»10.  Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, Αὐτὸς εἶναι 
ἡ κεφαλή, καὶ ἐμεῖς τὸ σῶμα. Αὐτὸς εἶναι τὸ θεμέλιο, 
ἐμεῖς ἡ οἰκοδομή. Αὐτὸς ἡ ἄμπελος, ἐ μεῖς τὰ κλήματα. 
ὁδὸς  Ἐκεῖνος, ἐμεῖς οἱ βαδίζοντες. Αὐτὸς ἡ ζωή, ἐμεῖς οἱ 
ζῶ ντες. Αὐτὸς ἡ ἀνάσταση, ἐμεῖς οἱ ἀνιστάμενοι. Αὐτὸς τὸ 
φῶς, ἐμεῖς οἱ φω τι ζό με νοι.  Ὅλα αὐτὰ δείχνουν ἕνωση, 
καὶ δὲν ἀφήνουν περιθώριο νὰ ὑπάρξει ἀνά με σα κενό, 
οὔτε τὸ ἐλάχιστο. Γιατὶ καὶ τὸ κλῆμα, ἂν ἀποκοπεῖ ἀπὸ 
τὴν ἄμπελο, ἀκό μη καὶ λίγο, μαραίνεται καὶ πεθαίνει. 
« Ὥστε», συμπεραίνει, «τὸ μικρὸν τοῦ το οὐκ ἔστι μικρόν, 
ἀλλὰ καὶ σχεδὸν τὸ ὅλον ἐστίν»11.

10. Ἰω. Χρυσ., εἰς τὴν Πρὸς Κορινθίου πρώτην ἐπιστολήν,  Ὁμιλία 
Η΄, ed. J.-P. Migne, PG 61, 72.44-45.

11.  Ἰω. Χρυσ., ὅ.π., PG 61, 72.54-73.9: «Καὶ γὰρ διὰ πολλῶν 
ἡμᾶς ὑποδειγμάτων ἑνοῖ. σκόπει δέ. αὐτὸς ἡ κε φα λή, ἡμεῖς τὸ 
σῶμα. μὴ δύναται μέσον τι εἶναι κεφαλῆς καὶ σώματος διάστημα 
κενόν; αὐτὸς θεμέλιος, ἡμεῖς οἰ κο δομή. αὐτὸς ἄμπελος, ἡμεῖς 
κλήματα. αὐτὸς ὁ νυμφίος, ἡμεῖς ἡ νύμφη. αὐτὸς ὁ ποιμήν, 
ἡμεῖς τὰ πρόβατα. ὁδὸς ἐκεῖνος, ἡμεῖς οἱ βαδίζοντες. ναὸς πάλιν 
ἡμεῖς, αὐτὸς ἔνοικος. αὐτὸς ὁ πρωτότοκος, ἡμεῖς οἱ ἀδελφοί. 
αὐ τὸς ὁ κληρονόμος, ἡμεῖς οἱ συγκληρονόμοι. αὐτὸς ἡ ζωή, 
ἡμεῖς οἱ ζῶντες. αὐτὸς ἡ ἀνάστασις, ἡμεῖς οἱ ἀνι στά με νοι. αὐτὸς 
τὸ φῶς, ἡμεῖς οἱ φωτιζόμενοι. ταῦτα πάντα ἕνωσιν ἐμφαίνει, 
καὶ οὐδὲν μέσον κενὸν ἀφίησιν εἶ ναι, οὐδὲ τὸ μικρότατον.  Ὁ 
γὰρ μικρὸν ἀποστάς, καὶ πολὺ προϊὼν ἀποστήσεται. Καὶ γὰρ τὸ 
σῶμα, ἂν μικρὰν ἀπὸ ξίφους διάστασιν δέξηται, διαφθείρεται. 
καὶ ἡ οἰκοδομή, κἂν μικρὸν διαχάνῃ, καταλύεται. καὶ τῆς ῥίζης 
τὸ κλῆμα, κἂν μικρὸν ἀποκοπῇ, γέγονεν ἄχρηστον.  Ὥστε τὸ 
μικρὸν τοῦτο οὐκ ἔστι μικρόν, ἀλλὰ καὶ σχεδὸν τὸ ὅλον ἐστίν».

Ὅταν πατᾶμε στέρεα πάνω στὸ ΘΕΜΕΛΙΟΝ, δὲν ἔχου-
με νὰ φοβηθοῦμε τίποτα. Θυμηθῆτε αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ 
ποὺ γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ποὺ γίνονται ἀκόμα 
πιὸ θαυμαστά, γιατὶ τὰ γράφει, λίγο μόλις πρὶν πάρει 
τὸν δρόμο τῆς ἐξορίας, στην ὁποία τὸν ὁδήγησαν οἱ 
μικρότητες τῶν ἀνθρώπων.  Ἀλλὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος 
μποροῦσε νὰ ἀντιτάσσει στὶς μικρότητες τὸ μεγαλεῖο 
τῆς πίστης:

«Πολλὰ τὰ κύματα καὶ φοβερὴ ἡ θαλασσοταραχή.  
Ἀλλὰ δὲν φοβόμαστε μήπως καταποντισθοῦμε. Γιατὶ 
πατᾶμε γερὰ πάνω στὴν πέτρα.  Ἃς μαίνεται ἡ θάλασσα, 
δὲν μπορεῖ νὰ διαλύσει τὴν πέτρα.  Ἃς ὑψώνονται τὰ κύ-

ματα, δὲν ἔχουν ἔχουν τὴ δύναμη νὰ καταποντίσουν τὸ 
πλοῖο τοῦ  Ἰησοῦ. τί φοβόμαστε; Πές μου. τὸν θάνατο; 
“ Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος”.  Ἀλλὰ 
πές μου τί. τὴν ἐξορία; “τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα 
αὐτῆς”.  Ἀλλὰ τὴ δήμευση τῶν χρημάτων; τίποτα δὲν 
φέραμε μαζί μας στὸν κόσμο, καὶ εἶναι φανερὸ ὅτι τίποτα 
δὲν μποροῦμε καὶ νὰ πάρουμε μαζί μας. Καὶ αὐτὰ ποὺ ὁ 
κόσμος θεωρεῖ φοβερὰ εἶναι γιὰ μένα εὐκαταφρόνητα, 
καὶ αὐτὰ ποὺ ὁ κόσμος ἔχει περὶ πολλοῦ καταγέλαστα»12.

Πόσο μεγαλεῖο πίστης κρύβεται, ἀλήθεια, σὲ αὐτὰ 
τὰ λόγια! Καὶ αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο δὲν ἔχει παρά μία καὶ 
μόνο προϋπόθεση: νὰ πατᾶμε γερὰ πάνω στὸ ΘΕΜΕΛΙΟ!

Δύσκολος, ἀσφαλῶς, ὁ ἀγώνας τῆς ἀρετῆς! Καὶ θὰ 
ἔχει καὶ τὶς πτώσεις του! Τοὐλάχιστον, ὅπως ἔλεγε ὁ  
Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης, ἂς εἶναι τὰ λάθη μας λάθη ἐπὶ 
τῆς ὁδοῦ, ὄχι λάθη... ὡς πρὸς τὴν ὁδόν...
 

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

12. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,  Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορίας, ed. J.-P. 
Migne, PG 52, 427.11-22: «Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ 
κλυδώνιον. ἀλλ᾽ οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν. ἐπὶ γὰρ 
τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι 
οὐ δύναται. ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ  Ἰησοῦ τὸ πλοῖον κατα-
ποντίσαι οὐκ ἰσχύει. τί δεδοίκαμεν, εἰπέ μοι; τὸν θάνατον;  Ἐμοὶ 
τὸ ζῆν Χριστός, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος.  Ἀλλ᾽ ἐξορίαν, εἰπέ 
μοι; τοῦ Κυρίου ἡ γῆ, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.  Ἀλλὰ χρημά-
των δήμευσιν; οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι 
οὐδὲν ἐξενεγκεῖν δυνάμεθα. καὶ τὰ φοβερὰ τοῦ κόσμου ἐμοὶ 
εὐκαταφρόνητα, καὶ τὰ χρηστὰ καταγέλαστα».

K

K

Δύσκολος, ἀσφαλῶς, ὁ ἀγώνας τῆς 
ἀρετῆς! Καὶ θὰ ἔχει καὶ τὶς πτώσεις του! 

Τοὐλάχιστον, ὅπως ἔλεγε  
ὁ  Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης, ἂς εἶναι  

τὰ λάθη μας λάθη ἐπὶ τῆς ὁδοῦ,  
ὄχι λάθη... ὡς πρὸς τὴν ὁδόν...
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Δὲν εἶναι σύμπτωση. οὔτε ὑπερβολή.  Ἕνα 
πέρα γιὰ πέρα ἀληθινὸ γεγονὸς εἶναι, ποὺ 
συνέβη τότε. κάποια χρόνια (ἀρκετά) πρίν, 

ἐδῶ, στὴν  Ἀθήνα. Τότε πού, ὅπως καὶ σήμερα, ἡ 
ἀνεργία ἦταν ἁπλωμένη παντοῦ, σὲ ὅλη τὴ χώρα. 
Θυμᾶμαι κατὰ ἑκατοντάδες τοὺς νέους μας να φεύ-
γουν στὸ ἐξωτερικό. κάποιοι στὴν Εὐρώπη ἢ στὴν  
Ἀμερικὴ καὶ ἄλλοι στὴν Αὐστραλία, ἀναζητώντας 
κάτι καλύτερο.

Ἔχω πολλὲς φορὲς κάνει τὴν ἐρώτηση στοὺς φί-
λους καὶ στὶς φίλες μου. Θὰ τὴν κάνω μία φορὰ καὶ 
τώρα. ἔτσι. γιὰ νὰ πάρω τὴν ἀπάντηση ποὺ πρῶτα 
ἐγὼ ἔχω ἀνάγκη νὰ ἀκούσω τοῦτες τὶς ὧρες, κι ἔπειτα 
νὰ τὴ μεταδώσω στοὺς νέους μας, τὰ νέα παιδιά μας, 
ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ μέλλον τους.

Ἀλήθεια, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὡς ἔθνος συ-
ναντᾶμε τόσες δοκιμασίες καὶ συμφορές; Καὶ πῶς 
τὶς ξεπερνοῦμε;

Ἡ μνήμη τρέχει στὸ παρελθὸν καὶ θυμᾶται ξανά...
Ἦταν τὰ χρόνια τὰ δύσκολα καὶ παγωμένα.  Ἦταν 

ἡ ἐποχὴ τῆς κάθε εἴδους κρίσεως, μετὰ ἀπὸ περιό-
δους ταραχῶν καὶ πολέμων.

Φτώχεια παντοῦ, καὶ ἡ ἀνεργία κάλπαζε.  Ἦταν 
ἡ ἐποχὴ ποὺ ἐμεῖς, ἡ τότε νέα γενιά, τρέχαμε πα-
ντοῦ. κτυπούσαμε πόρτες κλειστές, ποὺ δυστυχῶς 
δὲν ἄνοιγαν σὲ κανέναν γιὰ δουλειὰ ἢ γιὰ κάποια 
ἀπασχόληση.

Οἱ συμβουλὲς τῆς μητέρας στὶς ὧρες τῆς ἀγω-
νίας μου ἠχοῦν ἀκόμη στὰ αὐτιά μου τόσα χρόνια 
μετά. ὅπως: «Κάνε ὑπομονή», «περίμενε», «μὴν 
ἀπελπίζεσαι».

Φαίνεται ὅμως πὼς τὰ λόγια της αὐτὰ δὲν ἦταν 
ἱκανὰ νὰ μὲ πείσουν.

«Μὰ ποιὸς θὰ βοηθήσει ἐμένα, ἢ θὰ μὲ προτιμή-
σει, ἀφοῦ μιὰ ἄγνωστη ἐγὼ ἀνάμεσα σὲ ἀγνώστους 
ζητῶ διορισμό;».

Τὸ ὅποιο χαρτὶ ἢ πτυχίο στὴ φαρέτρα μου δὲν 
ἦταν ἱκανὸ νὰ ἀνοίξει οὔτε μιὰ χαραμάδα ἀπὸ τὶς 
ἑρμητικὰ κλεισμένες πόρτες ἐργασίας ποὺ κτυποῦσα.

«Μὰ κάνε ὑπομονή», ἐπέμενε ἡ μητέρα, «καὶ δὲν 
εἶσαι οὔτε μόνη οὔτε ἄγνωστη». Καὶ φαίνεται πὼς 
τὸ ἐννοοῦσε αὐτὸ ἡ μητέρα. «Σὲ γνωρίζει  Ἐκεῖνος 
ποὺ τὰ πάντα βλέπει καὶ παρακολουθεῖ».

Τελικά, πόσο πείστηκα ἀπὸ τὰ λόγια τῆς μητέρας 
δὲν τὸ γνωρίζω. Γνωρίζω μόνο καὶ θυμᾶμαι καλά, 
σὰν νἆταν χθές, πὼς ἀπὸ κείνη τὴ μέρα καὶ κάθε 
μέρα ἡ ἐπικοινωνία μου μὲ  Ἐκεῖνον πού «τὰ πάνθ᾽ 
ὁρᾷ» ἔγινε πιὸ στενή, τόσο συχνή, ποὺ καμμία ἄλλη 

φορὰ στὴ ζωή μου δὲν θυμᾶμαι νὰ Τοῦ εἶχα μιλήσει 
πιὸ θερμά, πιὸ ἐπίμονα, πιὸ δυνατά.

Λόγια ἁπλᾶ, ποὺ ὅμως μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή μου 
ἔνιωθα καὶ πίστευα ὅτι βοοῦν μπροστά Του. ὅτι κτυ-
ποῦν μὲ ἐπιμονὴ τὴν πόρτα Του.

– Δὲν μπορεῖ, θὰ ἀνοίξει, ἔλεγα. Εἶναι Πατέρας 
μου καὶ εἶμαι τὸ παιδί Του.  Ἕνα παιδὶ ποὺ ἐπίμονα 
ζητᾷ κάτι καὶ περιμένει. Καὶ δὲν ὑποχωρεῖ, ἂν δὲν 
τὸ πάρει.

Βραδάκι ἦταν, ὅταν στὸ τμῆμα τοῦ Φροντιστηρίου 
Ξένων Γλωσσῶν ποὺ παρακολουθοῦσα εἶχαν διά-
λειμμα. Μὲ τὸ βιβλίο στὸ χέρι ἔριχνα μιὰ τελευταία 
ματιὰ στὶς ἀσκήσεις, μιὰ καὶ ἤμουν μόνη στὴν τάξη.

Σὲ λίγο ὅμως, δὲν ξέρω πῶς, δὲν τὸ κατάλαβα, 
δύο συσπουδάστριές μου –θυμᾶμαι ἀκόμα τὰ ὀνό-
ματά τους– μὲ διέκοψαν ἀπὸ τὴ μελέτη μου μὲ τὴν 
ἔντονη συζήτησή τους. Στὴ συνέχεια ἀπευθύνθηκαν 
σὲ μένα.

Ἔτσι, χωρὶς νὰ τὸ θέλω, ἄκουσα τὴ συζήτησή 
τους, ποὺ ἀφοροῦσε, λέει, τὴν προκήρυξη διαγωνι-
σμοῦ προσλήψεως ὑπαλλήλων ἀπὸ μεγάλο Κρατικὸ  
Ὀργανισμό.

Πλάι μας στέκει ὁ Θεός...

K

K

«Μὰ κάνε ὑπομονή», ἐπέμενε ἡ μη-
τέρα, «καὶ δὲν εἶσαι οὔτε μόνη οὔτε 

ἄγνωστη». Καὶ φαίνεται πὼς τὸ ἐννο-
οῦσε αὐτὸ ἡ μητέρα. «Σὲ γνωρίζει  

Ἐκεῖνος ποὺ τὰ πάντα βλέπει  
καὶ παρακολουθεῖ».
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Γιατί σήμερα εἶσαι θλιμμένη καὶ σιωπηλή; Πές 
μου μὲ ἐμπιστοσύνη τὴν ἀλήθεια.  Ἀγαπητή 
μου, κατάλαβα, ἄφησες τὸν σωστὸ δρόμο καὶ 

πῆρες τὸν στραβό. Σοῦ εἶχα ἐπισημάνει τὸν κίνδυ-
νο: Εἶναι ἀμφίβολο ἂν θὰ ἐπιστρέψεις.  Ἀλλὰ καὶ 
ἂν κάνεις τὴ στροφή, εἶναι ἀμφίβολο ἂν θὰ προ-
λάβεις νὰ φτάσεις πάλι στὸν ἴσιο δρόμο.  Ἔπρεπε 
νὰ προσέξεις, σ᾽ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις δὲν πρέπει 
νά «παίζουμε μὲ τὴν φωτιά», ὅπως λέει ὁ λαός 
μας. Καλὸ καὶ ἀσφαλὲς εἶναι νὰ μὴν κάνουμε πει-
ράματα.  Ἡ ἁμαρτία δὲν ἀστειεύεται.  Ὅμως μὴν 
ἀπελπίζεσαι. «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ 
παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (λουκ., ιη΄ 27). 

Καὶ ὁ Θεὸς μᾶς χαρίζει τὸ μέσον τῆς λύτρωσης. 
Εἶναι ἡ εὐλογημένη μετάνοια, μὲ τὴν ὁποία μπορεῖ 
νὰ σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Σὲ νιώθω, αὐτὴ τὴ στιγμὴ 
σὲ κατηγορεῖ ὄχι ὁ ἔξω κόσμος, ἀλλὰ ἡ συνείδησή 
σου ἀπὸ μέσα. Τώρα μόνο μὲ τὴν ἁγία ταπείνωση 
μπορεῖς νὰ ἐπανέλθεις. Αὐτὴ εἶναι τὸ πιὸ πολύτιμο 
δῶρο τοῦ Θεοῦ στὴν ψυχή, καὶ τὸ δίνει ὁ Θεός, 
ὅταν βρεῖ καθαρὴ προετοιμασία. Καλή μου, ὁ Θεὸς 
δὲν τιμωρεῖ, ὁ ἄνθρωπος αὐτοτιμωρεῖται, ἀπομα-
κρυνόμενος ἀπὸ τὸν Θεό. Τὸ λάθος σου εἶναι ὅτι 
δὲν πρόσεξες ἀρχικὰ τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα, καὶ 
αὐτὰ ἔφεραν καὶ τὰ μεγαλύτερα.  Ὅπως τονίζει ὁ  
Ἅγιος Πορφύριος: « Ὅποιος πιστεύει ὅτι τὰ μικρὰ 
ἁμαρτήματα εἶναι ἀθῶα, πέφτει καὶ στὰ μεγαλύτερα».

Τώρα καλεῖσαι νὰ ἠρεμήσεις, διότι μόνον ὅταν 
ἡ ψυχὴ εἶναι ἤρεμη, φωτίζει τὸ λογικὸ καὶ μπορεῖ 
νὰ βλέπει καθαρὰ τὴν αἰτία τῶν πραγμάτων.

Ὑπάρχει σωτηρία.  Ἐμπιστεύσου τὸν ἑαυτό σου 
στὴ Θεία Πρόνοια. Γιατὶ τότε μόνο γλιτώνουμε ἀπὸ 
τὸ ἄγχος, ἀπὸ τὴ στενοχώρια κι ἀπ᾽ ὅλα τὰ κα-

κά.  Ἐφ᾽ ὅσον ἔχεις τὸν Θεὸ νὰ φροντίζει γιὰ σένα, 
γιὰ ποιὸ λόγο νὰ θλίβεσαι καὶ νὰ ἀπογοητεύεσαι;  
Ἐμπιστεύσου λοιπὸν τὸν ἑαυτό σου στὴ Θεία Πρό-

νοιοα, καθάρισέ τον ἀπὸ κάθε μέριμνα κοσμικὴ 
καὶ περίμενε ὑπομονετικά.  Ἡ θεία χάρη δὲν θὰ 
ἀργήσει νὰ ἐνεργήσει. Πίστεψέ με.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ὑπάρχει σωτηρία

K

K

Καλή μου, ὁ Θεὸς δὲν τιμωρεῖ,  
ὁ ἄνθρωπος αὐτοτιμωρεῖται, ἀπομα-
κρυνόμενος ἀπὸ τὸν Θεό. Τὸ λάθος 
σου εἶναι ὅτι δὲν πρόσεξες ἀρχικὰ τὰ 
μικρὰ ἁμαρτήματα, καὶ αὐτὰ ἔφεραν 

καὶ τὰ μεγαλύτερα. 

Εἶπαν, εἶπαν, καὶ τί δὲν εἶπαν. ὅλες τὶς λεπτο-
μέρειες τοῦ διαγωνισμοῦ, μέχρι καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ 
βιαστοῦν, νὰ καταθέσουν τὰ δικαιολογητικά τους, 
πρὶν ἐκπνεύσει ἡ προθεσμία ὑποβολῆς. Πρότειναν 
μάλιστα καὶ σὲ μένα νὰ κάνω τὸ ἴδιο.

Μὰ ποιὸς ἆραγε τὶς ἔστειλε νὰ μοῦ «κοινοποιή-
σουν», χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν, καὶ νὰ μὲ ἐνημερώσουν, 
ἄθελά τους, γιὰ τοῦτο τὸ τόσο σημαντικὸ γιὰ μένα 
νέο, ποὺ ἀπὸ κείνη τὴ στιγμὴ ἔμελλε νὰ ἀποτελέσει 
τὴν ἀρχὴ τῆς μετέπειτα ἐπαγγελματικῆς μου ζωῆς!

Ἡ ἑπόμενη μέρα μὲ βρῆκε καὶ μένα ἀνάμεσα στὸ 
πλῆθος τῶν ὑποψηφίων νὰ ζητῶ πληροφορίες, νὰ 
μαζεύω δικαιολογητικά, νὰ τρέχω γιὰ νὰ προλάβω.

Ἡ προετοιμασία ἔγινε μὲ μελέτη πολλὴ καὶ προ-

σευχὴ περισσότερη, ἐνῷ ταὐτόχρονα ἡ πίστη μοῦ 
ἔδινε τὴν ἐλπίδα ὅτι τὸ θαῦμα θὰ γίνει.

Καὶ ἔγινε!
Πέρασαν ἀπὸ τότε χρόνια πολλά.  Ὅμως τὸ γε-

γονὸς ἐκεῖνο –ἕνα ἀκόμα θαῦμα στὴ ζωή μου– συχνὰ 
τριγυρνᾷ στὴ σκέψη καὶ στὴν καρδιά, ἰδιαίτερα τοῦτες 
τὶς κρίσιμες μέρες, καὶ ὅπως φαίνεται ἔχει ἀνεξίτηλα 
χαραχθεῖ, γιὰ νὰ θυμίζει ξανὰ καὶ ξανὰ τό «Κάνε 
ὑπομονή... Δὲν εἶσαι μόνη οὔτε ἄγνωστη... Πλάι 
σου στέκει ὁ Θεός...».

Ἀλήθεια, στὶς ὧρες τῆς ἀγωνίας μας, πόσο συχνὰ 
τὸ θυμόμαστε αὐτό;

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ 
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Στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ

Νά ᾽μουν κι ἐγώ, Χριστέ μου, ἕνα παιδί, 
ἕνα παιδὶ ἀπὸ κεῖνα πού ᾽χες δεῖ 
καὶ τά ᾽κραξες νὰ ἔρθουνε κοντά Σου 
καὶ τά ᾽κλεισες γλυκὰ στὴν ἀγκαλιά Σου.

Στὰ χέρια Σου νὰ τύλιγες κι ἐμὲ 
καὶ μὲ χαρὰ στὰ στήθη μου καὶ μὲ 
τὴ χάρη γεμισμένος τὴ δική Σου, 
σὰν  Ἄγγελος νὰ νιώσω Παραδείσου.

Νά ᾽κουγα τὴν καρδιά Σου νὰ χτυπᾷ 
γιὰ μένανε, ποὺ τόσο ἀγαπᾷ, 
τὰ λόγια Σου νὰ τά ᾽χα γιὰ πυξίδα, 
νὰ λέω, ἀπ᾽ τὸν Πλάστη τ᾽ ἄκουσα, ποὺ εἶδα!

Νὰ μ᾽ ἄγγιζες, ὦ μ᾽ ἄγιγμ᾽ ἁπαλό, 
νὰ σκύβω στὴ ζωή μου νὰ φιλῶ, 
τὸ εὐλογημένο,  Ἰησοῦ μου, τ᾽ ἄγγιγμά Σου, 
χαρὰ φαιδρὴ νὰ παίρνω ἀπ᾽ τὴ χαρά Σου.

Σὰν μαγεμένο νά ᾽μουνα πουλί, 
ὅπου στὸ φουντωτὸ κλαδὶ λαλεῖ 
καὶ μὲς στὰ φύλλα καὶ μὲς στὴ δροσιά του, 
τὴν πιὸ χιλιάκριβη ἔστησε φωλιά του!

Κι ἂν τότε, δὲ μ᾽ ἀκούμπησες  Ἐσὺ 
κι ἂν μὲς στὴν ἀγκαλιά Σου τὴ χρυσὴ 
δὲ βρέθηκα, παιδί ᾽μαι ὅμως δικό Σου 
καὶ μ᾽ ἀγκαλιάζεις ἀπ᾽ τὸν οὐρανό Σου.

Καὶ τώρα, ὣς τὰ βαθιά μου γηρατειά, 
σ᾽ ἐμὲ στραμμένη νά ᾽χεις τὴ ματιά, 
νὰ αἰσθάνομαι πὼς Σ᾽ ἔχω στὸ πλευρό μου, 
πὼς σὲ κρατεῖ τὸ χέρι τὸ δικό μου!

Κι ἂς ἔρθει καὶ χαλάζι καὶ βροχή, 
τὸ χέρι Σου γιὰ μὲ ν᾽ ἀντιμαχεῖ, 
τὴ δύναμιν  Ἐσὺ νὰ μοῦ τὴ δίνεις, 
νὰ βγαίνω στὸ λιμάνι τῆς γαλήνης.

Νὰ μὴν τολμᾷ ν᾽ ἀγγίξει με ὁ ἐχθρός, 
μακριὰ ἀπὸ τὸ λιμάνι ὁ ἄγριος θρός*, 
λιμάν᾽ ἡ ἀγκαλιά Σου εὐλογημένο, 
τῆς νίκης νὰ Σοῦ ψέλνω,  Ἰησοῦ, τὸν αἶνο.

Κι ὅταν πιὰ ἡ στερνή μου φθάσει αὐγὴ 
καὶ σφαλιστοῦν τὰ μάτια μου στὴ γῆ, 
νὰ κλείσεις με, ψηλὰ ποὺ θά ᾽ρθω, πάλι, 
Πατέρα μου, στὴν πατρική Σου ἀγκάλη.

«Καὶ ἐναγκαλιζόμενος αὐτά, κατηυλόγει,
τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά».

(Μάρκ., κεφ. 10, στ. 16)

* θρός, ὁ = τὸ θρόισμα τῶν φύλλων στὰ φυτὰ καὶ τὰ δένδρα, θόρυβος.

Γιὰ πάντα νὰ μὲ κλείσεις!  Ἱερὴ
μιὰ φόρμιγγα ἡ ψυχή μου θὰ βαρεῖ
καὶ τὸ γλυκὸ καὶ μυστικό της μέλος
θὰ ἔχει ἀρχή, δὲ θά ᾽χει ὅμως τέλος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
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Ἡ γλάστρα καὶ ὁ σκουπιδοτενεκές

Ἡ οἰκογένεια Καλοφα-
μελίτη εἶναι ἑνδεκα-
μελής.  Ἐκτὸς ἀπὸ 

τοὺς δύο γονεῖς, ὑπάρχουν 
πέντε παιδιά, δύο γιαγιάδες 
καὶ δύο δίδυμα ἐγγονάκια, 
παιδιὰ τῆς παντρεμένης 
κόρης, ποὺ ἐπέλεξε νὰ 
πάρει... ἄνδρα καπετάνιο.

Ἔξω ἀπὸ τὴ μπαλκονό-
πορτα τῆς κουζίνας τους, 
στέκουν σὰν δύο, θἄλεγες, 
σωματοφύλακες – ἀλλὰ 
ἐκεῖνοι ἦταν τρεῖς, σὰν se-
curity λοιπόν, μιὰ μεγάλη 

γλάστρα μὲ κόκκινα τριαντάφυλλα καὶ ἕνας μεγάλος 
ἀλουμινένιος σκουπιδοτενεκές, καθαρότατος ἀπ᾽ ἔξω, 
ποὺ λάμπει, ὅταν τὸν λούζει ὁ ἥλιος, ἀλλὰ μέσα του, 
ἂν δὲν ἀδειάσει κάθε βράδυ στὸν κάδο τῆς γωνιᾶς τοῦ 
δρόμου, χαθήκαμε!

Ἕνα βράδυ, ὁ Καλοφαμελίτης κάτι σκεφτόταν, κοι-
τώντας τὴ γυναῖκά του.

– Τί σκέφτεσαι; τὸν ρώτησε ἐκείνη.
– Μετράω, τῆς ἀπάντησε.
– Τί μετρᾷς;
– Τοὺς λόγους ποὺ σὲ κάνουν νὰ μοιάζεις ταὐτό-

χρονα καὶ μὲ τὴν τριανταφυλλιὰ ἔξω ἀπὸ τὴν κουζίνα, 
καὶ μὲ τὸν σκουπιδοτενεκέ μας.

Ἂν καὶ δὲν εἶναι τόσο κολακευτικὸ γιὰ μιὰ γυναῖκα 
ν᾽ ἀκούσει πὼς μοιάζει μὲ σκουπιδοτενεκέ, ἐκείνη δὲν 
προσβλήθηκε.  Ἦταν ἀσφαλῶς κι αὐτό, τὸ νὰ μὴν προ-
σβάλλεται, ἕνα ἀπὸ τὰ τριαντάφυλλά της.

– Δὲν θὰ μοῦ πεῖς τὰ ἀποτελέσματα τῶν καταμε-
τρήσεών σου; Μοιάζω γιὰ τριανταφυλλιά;

– Λοιπόν, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἡ μιὰ γιαγιά, ἡ πεθερά 
σου, ἔλεγε γιὰ τοὺς πόνους τῶν ἀρθριτικῶν της, ἄκου-
σα κάτι λόγια ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὸ στόμα σου, γιὰ νὰ τὴν 
παρηγορήσεις. Τριαντάφυλλα ἦταν ὅλα. Οἱ συμβουλὲς 
ποὺ ἔδινες ἀργότερα στὸν γιό μας τὸν τεμπελάκο, ποὺ 
συνεχῶς μόνο ἕνα μάθημα χρωστάει γιὰ τὸ δίπλωμά 
του, τριαντάφυλλα ἦταν κι αὐτές.

Καὶ τὴ γλύκα ποὺ μὲ τὰ λόγια σου προσπάθησες 
νὰ στάξεις στὴν ψυχὴ τῆς κόρης μας τῆς καπετάνισσας, 
ποὺ στενοχωριέται γιατὶ ὁ καπετάνιος της τῆς λείπει – 
ἐσὺ τῆς θύμισες πόσο γρήγορα περνάει ὁ καιρὸς καὶ 
πόση χαρὰ φέρνουν οἱ ἐπιστροφὲς τῶν ἀγαπημένων.

Φυσικὰ καὶ ἡ δεύτερη γιαγιά, ἡ μητέρα σου, ἀλή-
θεια, τί θυμήθηκε σήμερα κι ἄρχισε νὰ γκρινιάζει; 
Σὲ ἄκουσα μὲ τί ὄμορφα λόγια, δικαιολογώντας τὰ 
ἀδέρφια σου, τῆς θύμισες τὶς δουλειὲς καὶ τὶς ὑποχρε-
ώσεις τους, ποὺ γι᾽ αὐτὸ δὲν βρίσκουν χρόνο νὰ τὴν 
ἐπισκέπτονται συχνά. Τριαντάφυλλο δὲν ἦταν ἡ κατα-

νόηση ποὺ τὴν ἔκανες νὰ νιώσει, καὶ νὰ σταματήσει 
τὰ παράπονα;

Νὰ πῶ γιὰ τὸν μεσαῖό μας τὸν γιό, τόν «κομπλεξι-
κό», ποὺ χρειάζεται καθημερινὰ μιὰ μεγάλη κουταλιὰ 
τῆς σούπας ἀπὸ τὴν ἐνθάρρυνση τὴ δική σου, νὰ πῶ 
πὼς παρέλειψες καὶ δὲν πῆρε κι αὐτὸς τὴ δόση του 
σήμερα;

Τὸν προτελευταῖο, τόν «ριψοκινδυνάκια» μας, τὸν 
ἀνέμελο, τόν «μέσα σ᾽ ὅλα», μὲ μιὰ ματιά, δείχνοντας 
τὸ χέρι τῆς ἀδελφούλας του, ποὺ εἶναι πρωτάκι, τὴν 
ὥρα ποὺ φεύγανε γιὰ τὸ σχολεῖο, τί ἄλλο ἔλεγε αὐτὴ 
ἡ ματιά, παρὰ τὴ λέξη εὐθύνη;

Καὶ στὴ μικρὴ δὲν χάρισες τίποτα λές; Τὸ καλύτερο. 
Τὸ χέρι τοῦ ἀδελφοῦ νὰ τὴν προστατεύει.

Μὴν πῶ γιὰ τὰ μωρά μας, τὰ διδυμάκια μας.  Ἐκεῖ τὰ 
τριανταφυλλάκια σου πέφτουν βροχή. Μέρα καὶ νύχτα. 
Μὲ συνεχὲς δηλαδὴ ὡράριο καὶ δίχως ἑβδομαδιαῖο 
ρεπό. Καὶ γίνονται χάδια, φιλάκια, ἀγκαλίτσες καὶ χαρές.

Ὅσο μιλοῦσε ὁ Καλοφαμελίτης στὴ γυναῖκά του, 
τὸ δεξί του χέρι μετροῦσε:  Ἕνα, δύο τρία... τὰ ἔφτασε 
στὰ ἐννιά.

– Εἶναι ἐννέα, εἶπε.  Ἄ! εἶμαι κι ἐγώ!
Ἡ γυναίκα του χαμογέλασε:
– Σὲ σένα ὅμως δὲν προσέφερα τίποτα...
– Τὸ σπουδαιότερο, τῆς ἀπάντησε. Τὸ σπουδαιότε-

ρο. Τὸ διαχρονικό. Τὴν ἀνεκτικότητά σου. Τὸ ὡραιότερό 
σου τριαντάφυλλο.

Ἐκείνη χαμογέλασε. Δὲν μίλησε, ὅμως θυμήθηκε 
τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ γάμου τους, ποὺ συμφωνοῦσε, 
ὅταν οἱ ἄλλοι συγγνεῖς καὶ φίλοι της ἔλεγαν, «Πῆρες 
δύσκολο ἄνθρωπο».  Ἂν εἶναι δυνατόν!

–  Ὁ σκουπιδοτενεκὲς ὅμως ἐδῶ τί ρόλο παίζει; Γιατί 
εἶπες ὅτι μοιάζω καὶ μ᾽ αὐτόν;

– Μά, ἂν ἐσὺ δὲν ἤσουν ὁ σκουπιδοτενεκές μας, 
ποῦ θὰ ρίχναμε καθημερινὰ τὰ ψυχικά μας σκουπίδια, 
ὅλοι μας ἀνεξαιρέτως; ποῦ; στὸ πάτωμα; στὰ ντουλά-
πια; στοὺς νεροχύτες;

Ὅλο τὸ ἐσωτερικὸ σκουπιδαριὸ τῆς οἰκογένειας 
ποῦ πάει κάθε μέρα καὶ ἐξαφανίζεται;  Ὄχι φυσικὰ στὸν 
σκουπιδοτενεκὲ ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τῆς κουζίνας. Σὲ 
σένα, καλή μου, σὲ σένα. Κι ἐσὺ τὸ λιώνεις αὐτὸ τὸ 
ὑλικό, τὸ κάνεις λίπασμα καὶ τὸ χρησιμοποιεῖς στὰ εὐω-
διαστὰ τριαντάφυλλά σου.

Ἐκείνη τότε σκέφθηκε:
Λένε πὼς ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο ἕνα ὄργανο 

μόνο, γιὰ νὰ μιλάει: τὸ στόμα. Γιὰ νὰ παρακολουθεῖ, 
ὅμως, τοῦ ἔδωσε τέσσερα: δύο αὐτιὰ καὶ ἄλλα δύο μά-
τια. Τελευταῖα, κοιτάζοντας καὶ μόνο τοὺς ἀνθρώπους, 
κι ἂν τὸ καταλάβαινε!!!

Ὅσο γιὰ τὸ ψυχικό μας σκουπιδαριό, ἀλλοίμονο 
σὲ κεῖνον ποὺ δὲν ἔχει ἕναν πρόθυμο σκουπιδοτενεκὲ 
νὰ τὸ ρίχνει μέσα!
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Κάποια μέρα, κατὰ τὴ Μυθολογία, καθήμενος 
ὁ νεαρὸς καὶ ὡραῖος Νάρκισσος κοντὰ σὲ μιὰ 
πηγή, εἶδε τὸ πρόσωπό του νὰ καθρεφτίζεται 

στὰ νερά της. Στὴ θέα αὐτὴ τόσο θέλχθηκε, ποὺ βύ-
θισε τὸν βραχίονά του στὸ νερὸ καὶ θέλησε νὰ τὸν 
συλλάβει, ἀλλὰ τοῦ ἦταν ἀδύνατον. Παρέμεινε στὴ 
θέση αὐτὴ αὐτοθαυμαζόμενος, μέχρι ποὺ ὑπέστη 
μαρασμὸ καὶ πέθανε. Στὴ θέση ἐκείνη φύτρωσε ὁ 
περίφημος ἀνθὸς νάρκισσος.

Ὁ μῦθος γνώρισε παγκόσμια ἐπιτυχία.  Ἡ δημοτι-
κότητά μάλιστα γνωρίζει καὶ σήμερα, κατὰ παράδοξο 
τρόπο, ἀκόμη μεγαλύτερη ἄνθιση στὸν δυτικὸ κό-
σμο, καὶ ὄχι μόνο. Καὶ ἀντὶ νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπόρ-
ριψη τοῦ ναρκισσισμοῦ, ἀντίθετα, μέσῳ τῆς γοητείας 
ποὺ ἀσκεῖ καὶ τῆς ἀποδοχῆς του, συντελεῖ στὴν ἐνί-
σχυση τοῦ ναρκισσισμοῦ παγκοσμίως.

Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, παραθέτω αὐτολεξεὶ 
τὸν διάλογο δύο μικρῶν κοριτσιῶν ἕξι χρονῶν τῆς 
ὀρθόδοξης κοινότητας στὴν πόλη Μενταγὶν τῆς 
Κολομβίας.  Ἦταν ἡ ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς  
Ἀνεξαρτησίας ἀπὸ τοὺς  Ἱσπανοὺς κατακτητές. Τὰ 
μικρὰ κοριτσάκια ἔπρεπε νὰ ντυθοῦν μὲ παραδο-
σιακὲς στολές, γιὰ νὰ πᾶνε στὴ σχολικὴ γιορτή.  Ὁ 
διάλογος ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι αὐθεντικός, ὅπως τὸν 
κατέγραψα στὸ ἡμερολόγιό μου:

Χ κοριτσάκι: Ντρέπομαι νὰ φορέσω τὴ στολή. Θὰ 
μὲ κοροϊδεύουν ὅλοι στὸν ἠλεκτρικό.

Ψ κοριτσάκι: Τί λές, μὴν εἶσαι χαζή. Θὰ εἴμαστε 
πολὺ ὄμορφες καὶ θὰ μᾶς κοιτᾶνε ὅλοι. Καὶ ἔσπρωξε 
δυνατὰ τὴ φίλη της.

Ἡ μητέρα της, ποὺ παρατηροῦσε τὴ σκηνή, εἶπε 
στὴν κόρη της ὅτι δὲν τῆς ἄρεσε ἡ συμπεριφορά της 
καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ζητήσει συγγνώμη.

Ἡ ἀπάντηση τῆς μικρῆς μὲ ἄφησε σύξυλο:
Ψ κοριτσάκι:  Ἡ λέξη, εἶπε, εἶναι τόσο μεγάλη, ποὺ 

δὲ χωράει στὸ στόμα μου! 
Μελέτες στὶς Η.Π.Α. δείχνουν ὅτι ὁ ναρκισσισμός, 

ποὺ τελικὰ ὁδηγεῖ σὲ αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἡ ψυχιατρικὴ 
χαρακτηρίζει ὡς Ναρκισσιστικὴ Διαταραχὴ τῆς Προ-
σωπικότητας, ἀνέρχεται στὸ 6% τοῦ πληθυσμοῦ, 
ὅπου τὸ 50% ἕως 75% ἀφορᾷ τοὺς ἄνδρες.  Ἡ θε-
ραπεία τῆς διαταραχῆς αὐτῆς εἶναι ἀρκετὰ δύσκολη, 
γιατὶ τὰ ἄτομα ποὺ χαρακτηρίζονται ἔτσι ἀνθίστανται 
σθεναρὰ λόγῳ τοῦ ἄκρατου ἐγωισμοῦ.

Τὰ μικρὰ παιδιὰ εἶναι ἐγωιστικά. αὐτὸ εἶναι φυ-
σιολογικὸ μέρος τῆς ἀνάπτυξής τους. Δὲν ἔχουν 
ἀναπτύξει ἀκόμα τὴν ἐνσυναίσθηση.  Ἀδυνατοῦν 
νὰ ἀντιληφθοῦν τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς ἐπιθυμίες τῶν 
ἄλλων καὶ νὰ πάρουν τὴ θέση τους.

Οἱ ἔφηβοι ἐξακολουθοῦν συνήθως νὰ εἶναι ἐγω-
κεντρικοί, καθὼς ἀγωνίζονται νὰ ἀποκτήσουν τὴν 
ἀνεξαρτησία τους.  Ἐν τούτοις, σταδιακὰ ὑποχωρεῖ 
ὁ ἐγωκεντρισμός, γιὰ νὰ ἀναπτύξουν ὑγιῆ αὐτοε-
κτίμηση, νὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τοὺς ἄλλους, νὰ 
ἀντισταθοῦν στὶς ἀρνητικὲς ἐπιρροές, νὰ βρεθοῦν 
στὴ θετικὴ πλευρὰ τῆς ζωῆς καὶ νὰ παραμείνουν 
συνδεδεμένοι μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν κοινωνία, 
νὰ καταστοῦν ἐνεργὰ μέλη καὶ ὄχι παθητικά, ἤ, τὸ 
χειρότερο, «ἄχθος ἀρούρης».  Ἡ ὑγιὴς αὐτοεκτίμηση 
δὲν εἶναι ἐγωκεντρικὴ κατάσταση. δὲν ὁδηγεῖ τὸ παιδὶ 
ἢ τὸν ἔφηβο σὲ ἐνέργειες σὲ βάρος τῶν ἄλλων. Γιὰ νὰ 

Παιδικὸς Ναρκισσισμός

K
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Μελέτες στὶς Η.Π.Α. δείχνουν ὅτι ὁ ναρ-
κισσισμός, ποὺ τελικὰ ὁδηγεῖ σὲ αὐτὸ 
τὸ ὁποῖο ἡ ψυχιατρικὴ χαρακτηρίζει 

ὡς ναρκισσιστικὴ διαταραχὴ τῆς προ-
σωπικότητας, ἀνέρχεται στὸ 6% τοῦ 
πληθυσμοῦ, ὅπου τὸ 50% ἕως 75% 
ἀφορᾷ τοὺς ἄνδρες.  Ἡ θεραπεία τῆς 

διαταραχῆς αὐτῆς εἶναι ἀρκετὰ δύσκο-
λη, γιατὶ τὰ ἄτομα ποὺ χαρακτηρίζονται 

ἔτσι ἀνθίστανται σθεναρὰ λόγῳ τοῦ 
ἄκρατου ἐγωισμοῦ.
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φθάσουν ὅμως στὴν ὑγιῆ αὐτοεκτίμηση, θὰ πρέπει 
τὰ παιδιὰ νὰ μεγαλώνουν σὲ ὑγιῆ περιβάλλοντα.

Ἡ ἐνσυναίσθηση θὰ γίνει ἡ προστατευτικὴ ἀσπίδα 
ποὺ θὰ ἀποτρέψει τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ νὰ ἀναπτύξουν 
μιὰ ναρκισσιστικὴ προσωπικότητα, ἡ ὁποία θὰ τὰ 
ὁδηγήσει σὲ ἀτραποὺς ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ψυχική, 
πνευματικὴ καὶ διανοητικὴ ἰσορροπία, ἀλλὰ καὶ θὰ 
γίνει αἰτία πολλῶν δυσεπίλυτων προβλημάτων, 
καθὼς ἡ σχέση τους μὲ τὸ οἰκογενειακὸ ἀλλὰ καὶ 
τὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ περιβάλλον θὰ ἐπιδεινώνεται 
συνεχῶς.

Ἕνα παιδὶ μὲ ναρκισσιστικὲς τάσεις φιλτράρει τὶς 
πληροφορίες ποὺ δέχεται ἀπὸ συνομηλίκους, γο-
νεῖς καὶ δασκάλους, μὲ βάση τὴν ἐπίδραση ποὺ θὰ 
ἔχουν στὸν ὑπερτροφικό του ἐγωισμό. Πασχίζει μὲ 
κάθε μέσο νὰ εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τῆς ὁμάδας, νὰ τὴν 
κατευθύνει σύμφωνα μὲ τὶς ὀρέξεις του, τὶς ἐπιθυμίες 
του καὶ τὴ συλλογὴ ἐπαίνων ἀπὸ τοὺς ἐνήλικες.  Ἂν 
ἀντιληφθεῖ ὅτι θὰ χάσει ἢ θὰ ὑποσκελισθεῖ ἢ θὰ ἔχει 
ἰσχυρὴ ἀντίδραση στὰ σχέδιά του ἢ στὶς ἐπιθυμίες 
του, ἀποσύρεται, κλείνεται στὸν ἑαυτό του καὶ μοι-
ραῖα ὁδηγεῖται στὴ μελαγχολία καὶ στὴν παραίτηση 
ἀπὸ τὴ ζωή. Τὰ ἀρνητικὰ συναισθήματα, ὁ φόβος καὶ 

ὁ θυμός, τὰ ψέμματα, οἱ ἀπειλὲς καὶ ἡ ἐπιθετικότητα 
κατακλύζουν τὴ ζωή του καὶ τὸν καθιστοῦν δυστυ-
χισμένη ὕπαρξη.  Ὁδηγεῖται ἔτσι σὲ ψυχικὸ θάνατο 
ἢ ἐκδηλώνει μιὰ ἀπίστευτη ἐπιθετικότητα, ἀφοῦ οἱ 
ἄλλοι δὲν εἶναι πρόθυμοι νὰ ἀναγνωρίσουν τίς «ἱκα-
νότητές» του, τά «χαρίσματα», τήν «ἐξυπνάδα» καὶ 
τήν «ἀνωτερότητά» του. Καταντᾷ ἀληθινὴ μάστιγα 

γιὰ τὸ περιβάλλον του, καὶ τέλος υἱοθετεῖ δικτατορικὴ 
συμπεριφορά. Καταλήγει ἕνας τυραννίσκος. 

Ὅπως ὅλες οἱ ψυχικὲς διαταραχές, ἔτσι καὶ ὁ ναρ-
κισσισμὸς εἶναι δυσκολοθεράπευτος ἕως ἀνίατος. 
Οἱ κλινικοὶ ψυχολόγοι μποροῦν νὰ διαγνώσουν 
χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῆς Ναρκισσιστικῆς Δι-
αταραχῆς Προσωπικότητας πρὶν τὴν ἡλικία τῶν 18 
χρόνων.

Πῶς ὅμως ὡς γονεῖς θὰ μπορέσουμε νὰ ἀποτρέ-
ψουμε τέτοιες δυσίατες καταστάσεις;  Ὀφείλουμε νὰ 
διδάξουμε στὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴ νηπιακὴ ἡλικία τὴν 
ἐνσυναίσθηση, τὴν ὁποία θὰ γνωρίσουν ἀνάγλυφη 
στὴ στάση καὶ συμπεριφορά μας στὶς διαπροσω-
πικές μας σχέσεις. Νὰ προβάλλουμε τὴν ἀξία τοῦ 
σεβασμοῦ τοῦ πλησίον μας, ὁποιοσδήποτε καὶ ἂν 
εἶναι αὐτός, καθὼς καὶ τὴν καλλιέργεια ὑγιοῦς αὐτο-
εκτίμησης, γιατὶ ὁ κίνδυνος χαμηλῆς αὐτοεκτίμησης 
παραμονεύει καὶ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ὑπερδικαιώ-
ματα καὶ χρησιμοποίηση τῶν ἄλλων γιὰ τὴν ἐπίτευ-
ξη ἰδιοτελῶν σκοπῶν.  Ἀποφυγὴ ἐπαίνων ἀπὸ τὴν 
πλευρὰ γονιῶν καὶ ἐνηλίκων γιὰ φυσικὰ καὶ πνευμα-
τικὰ χαρίσματα, παγίδα στὴν ὁποία συχνὰ πέφτουν 
οἱ γονεῖς.  Ἐνθάρρυνση, ὅμως, γιὰ τὴν προσπάθεια 
ποὺ καταβάλλουν τὰ παιδιά, γιὰ νὰ ἀνελίσσονται 
καθημερινῶς καὶ νὰ πραγματώνουν ὑγιεῖς στόχους. 
Κυρίως ὅμως νὰ τοὺς προσφέρονται ἀφειδῶς εὐκαι-
ρίες, γιὰ νὰ δείξουν ἐνσυναίσθηση, συμπάθεια καὶ 
ἐνδιαφέρον γιὰ συνομηλίκους κυρίως, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
κάθε ἀναγκεμένο.

Ὡς χριστιανοὶ γονεῖς ἔχουμε χρέος νὰ διδάξουμε 
στὰ παιδιά μας ὅτι ὁ ναρκισσιστὴς εἶναι ἡ ἀκρότατη 
μορφὴ τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς ὑπερηφάνειας, καὶ οἱ 
συνέπειες πολὺ ὀδυνηρές.  Ἂς τοὺς ὑπενθυμίσουμε 
τὸν οἰκτρὸ θάνατο τοῦ βασιλιᾶ  Ἡρώδη, ὅπως περι-
γράφεται στὶς Πράξεις, ιβ΄ 13, μὲ τὴν ἐπισήμανση τοῦ 
ἱεροῦ συγγραφέως «παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν 
ἄγγελος Κυρίου ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ 
Θεῷ», καθὼς καὶ τό «ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσε-
ται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν» ( Ἰακ., δ΄ 6).

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ
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Ὡς χριστιανοὶ γονεῖς ἔχουμε χρέος  
νὰ διδάξουμε στὰ παιδιά μας ὅτι ὁ  

ναρκισσιστὴς εἶναι ἡ ἀκρότατη μορφὴ  
τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς ὑπερηφάνειας,  

καὶ οἱ συνέπειες πολὺ ὀδυνηρές.
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Ἡ ἐνσυναίσθηση θὰ γίνει ἡ προστατευτικὴ ἀσπίδα ποὺ θὰ ἀποτρέψει τὰ 

παιδιὰ ἀπὸ τὸ νὰ ἀναπτύξουν μιὰ ναρκισσιστικὴ προσωπικότητα, ἡ ὁποία 
θὰ τὰ ὁδηγήσει σὲ ἀτραποὺς ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ψυχική, πνευματικὴ  

καὶ διανοητικὴ ἰσορροπία, ἀλλὰ καὶ θὰ γίνει αἰτία πολλῶν δυσεπίλυτων  
προβλημάτων, καθὼς ἡ σχέση τους μὲ τὸ οἰκογενειακὸ  

ἀλλὰ καὶ τὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ περιβάλλον θὰ ἐπιδεινώνεται συνεχῶς.
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Ἡ Χριστίνα,  ἕνα νέο κορίτσι δραστήριο, δυνα-
μικὸ καὶ ὥριμο, εἶχε τελειώσει τὶς σπουδὲς 
στὸ Πανεπιστήμιο, στὴ σχολὴ ἀκριβῶς ποὺ 

ἤθελε.  Ἔχοντας καὶ ἄλλα ἐφόδια στὴ ζωή της, πτυ-
χία ξένων γλωσσῶν, πτυχίο Πληροφορικῆς, εἶχε 
ξεκινήσει νὰ ἐργάζεται ἀπὸ τὰ εἴκοσί της χρόνια.

Ὅμως ἡ Χριστίνα εἶχε μεγαλώσει σὲ μιὰ οἰκο-
γένεια ὅπου, ἀπὸ τότε ποὺ ἡ ἴδια ἦταν μικρούλα, 
ὁ πατέρας δημιουργοῦσε ἀρκετὰ προβλήματα στὸ 
σπίτι, μέχρι ποὺ ζήτησε νὰ μετατεθεῖ σὲ ἐπαρχιακὴ 
πόλη, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἐργασίας του.  Ἔφυγε 
λοιπὸν ἀπὸ τὸ σπίτι, ὅταν ἡ Χριστίνα ἦταν μόλις 
στὸ Νηπιαγωγεῖο.  Ἡ ἀπουσία του στοίχισε ἀρκετὰ 
στὴν ἴδια, ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ οἰκογένειά της ταλαιπω-
ρήθηκε, γιατὶ πάντα γινόταν ἡ προσπάθεια, ἀπὸ 
μέρους τῆς μητέρας της, νὰ ξαναβρίσκεται ὅλη ἡ 
οἰκογένεια.

Τὰ χρόνια πέρασαν, ὁ πατέρας ἐπέστρεψε κά-
ποια στιγμὴ στὸ σπίτι, ἀφοῦ ἔζησε «ἐμπειρίες» 
πολλὲς στὴ ζωή του.  Ἡ Χριστίνα ἦταν ἤδη στὴν 
προεφηβεία, καὶ μετὰ ἦρθε ἡ ἐφηβεία. Δύσκολη 
φάση γιὰ ὅλους τοὺς νέους, πόσο μᾶλλον ὅταν οἱ 
συνθῆκες στὸ σπίτι δὲν εἶναι φυσιολογικές.

Ἡ κοπέλα αὐτὴ ἀπέκτησε ἕναν ἀρκετὰ δυναμικὸ 
χαρακτῆρα, ὁ ὁποῖος ἀλλοῦ τὴν ὠφέλησε, ἀλλοῦ 
τὴν ἔφερε ἀντιμέτωπη μὲ κινδύνους.  Ἐργάσθηκε 
ἀπὸ νωρίς, ταξίδεψε πολύ, ἦταν πολὺ κοινωνική. 
Τὸ πρόγραμμά της ἔντονο, οἱ ἐπιθυμίες της πολλές.  
Ἡ ἀγάπη της γιὰ διασκέδαση μεγάλη.

Βέβαια, ὁ πατέρας της πίστευε ὅτι, γυρίζοντας 
πίσω στὸ σπίτι, θὰ ἐξακολουθήσει νὰ ἐπιβάλλεται 

ὡς πατέρας, τοὐλάχιστον στὰ παιδιά του. Προσπα-
θοῦσε νὰ δείξει ὅτι εἶναι ἕνας πατέρας ποὺ ἐνδια-
φέρεται καὶ ξαγρυπνᾷ γι᾽ αὐτά.

Ἕνα πρωινὸ λοιπὸν ἀπὸ τὰ πολλά, μετὰ ἀπὸ 
ξενύχτι τῆς κόρης του, τῆς εἶπε ἐπικριτικὰ ὅτι εἶχε 
ἀργήσει πολὺ καὶ αὐτὸς εἶχε ξαγρυπνήσει νὰ τὴν 
περιμένει.  Ἡ Χριστίνα, μὲ πολλὴ ἠρεμία, τοῦ ἀπά-
ντησε:

– Δὲν πειράζει, ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν ξαγρύπνησες, 
ὅταν ἤμουνα μικρὴ καὶ ἤμουνα ἄρρωστη...

Μιὰ ἀπάντηση σκληρὴ μέν, ἀλλὰ ἀληθινή, 
πικρή.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοὶ γονεῖς ὑποτιμοῦν τὴν 
παιδικὴ ἡλικία. θεωροῦν ὅτι τὰ παιδιὰ εἶναι μικρά, 
δὲν καταλαβαίνουν. Παράδειγμα ἡ «φοβερή» φι-
λοσοφία τους, σὲ περίπτωση χωρισμοῦ: «Καλύ-
τερα νὰ γίνει τώρα, ποὺ τὰ παιδιὰ εἶναι μικρὰ καὶ 
δὲν πολυκαταλαβαίνουν»!!!

Δὲν ὑπάρχει χειρότερη, πιὸ ἄστοχη σκέψη! Βέ-
βαια, τὸ λένε αὐτό, γιατὶ σ᾽ αὐτὴ τὴν ἡλικία, ποὺ 
εἶναι μικρὰ τὰ παιδιά, δὲν τοὺς μιλᾶνε ὅπως ἀργό-
τερα, στὴν ἐφηβεία.

Ἔρχονται λοιπὸν πολλοὶ γονεῖς καὶ ἀρχίζουν 
νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ παιδιά τους καὶ τὴ σχολική 
τους ἐπίδοση στὶς τελευταῖες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ 
καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ Γυμνασίου. Τότε πού, κατὰ τὴ 
γνώμη τους, εἶναι πιὸ δύσκολα.

Αὐτὸ εἶναι τὸ λάθος τους!  Ἡ συνεργασία, ἡ 
διαμόρφωση καλῶν σχέσεων μὲ τὸ παιδί τους, 
τὸ ἐνδιαφέρον, θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν ἀρχίσει ἀπὸ 
πολὺ πολὺ μικρὴ ἡλικία.

«Δὲν ξενύχτησες μαζί μου»...

K

K
Εἶναι ὄμορφο ποὺ οἱ σύγχρονοι γονεῖς ἔχουν μιὰ πολύπλευρη μόρφωση 

καὶ εἶναι γεμᾶτοι ἐμπειρίες καὶ ὄρεξη καὶ σχέδια γιὰ τὴ ζωή. Καλὸ εἶναι 
ὅμως νὰ προσπαθοῦν πιὸ πολὺ μὲ τὰ παιδιά τους, νὰ ἔχουν μιὰ οὐσια-
στικὴ σχέση, δομημένη ἀπὸ πολὺ πολὺ νωρίς. Μὴν εἶναι τόσο σίγουροι 

ὅτι τὰ ξέρουν ὅλα, γιατὶ γίνονται δυστυχῶς ἀκόμα πολλὰ λάθη.
Ἂς μελετήσουν, ἂς συμβουλευθοῦν, ἂς προσπαθήσουν, ἂς θυσιάσουν 

προσωπικὸ χρόνο καὶ κόπο, γιὰ νὰ ἔχουν δημιουργικὸ χρόνο  
μαζὶ μὲ τὸ παιδί τους. Μὲ πολλὴ ἀγάπη, πολὺ σεβασμό, ἐπικαλούμενοι 

κυρίως τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
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Ὅσο δύσκολο φαίνεται γιὰ ἕνα μικρὸ παιδάκι 
νὰ σχηματίσει ἕνα πὰζλ 20 κομματιῶν, ὅση ἀγωνία 
περνάει ἕνα μικρὸ παιδάκι γιὰ κάτι καινούργιο, 
ἄγνωστο, τὴν ἴδια ἀναλογικὰ ἀγωνία περνάει καὶ 
ἕνα παιδὶ στὴν προεφηβεία καὶ τὴν ἐφηβεία γιὰ κάτι 
ἄγνωστο καὶ καινούργιο γι᾽ αὐτό.  Ἡ ἀγωνία ποὺ 
νιώθει ἕνα παιδάκι τοῦ Δημοτικοῦ, γιὰ νὰ πεῖ ὡραῖα 
τὸ ποίημά του σὲ μιὰ σχολικὴ ἑορτή, ἀντιστοιχεῖ 
στὴν ἀγωνία γιὰ μιὰ ἄλλη παρουσία τοῦ ἐφήβου 
ποὺ τὸν δυσκολεύει.

Οἱ σχέσεις, ἡ ἐμπιστοσύνη μεταξὺ γονέων καὶ 
παιδιοῦ «χτίζονται».  Ἕνα ἐφιαλτικὸ ὄνειρο ἑνὸς 
μικροῦ παιδιοῦ μπορεῖ νὰ ἐξαφανιστεῖ στὴ ζεστὴ 
ἀγκαλιὰ τῶν γονιῶν του.  Ἡ ἀγωνία γιὰ τὸ ἐπανα-
ληπτικὸ διαγώνισμα στὸ Δημοτικὸ μειώνεται ὕστερα 
ἀπὸ τὴ συμπαράσταση στὴ μελέτη τῶν γονιῶν του.

Θυμᾶμαι ἀκόμα πόσο μοῦ ἄρεσε μερικὲς φορὲς 
ποὺ μελετοῦσα κοντὰ στὸ γραφεῖο τοῦ πατέρα 
μου, ποὺ εἶχε κι αὐτὸς νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ δική 
του γραφικὴ δουλειά. Μὲ τὴ συμφωνία ὅτι θὰ τὸν 
διέκοπτα μόνο γιὰ τὶς ἀπορίες μου!

Θυμᾶμαι μιὰ πολὺ ὡραία κούκλα ἀγορασμένη 
ἀπὸ τὴ μητέρα μου, πόσο μετρίασε τὴν ἀγωνία μου 
γιὰ μιὰ ἐπέμβαση ἀμυγδαλῶν τὴν ἑπόμενη μέρα.

Κι ὅταν ἀργότερα διαφοροποιοῦνται οἱ δυσκο-
λίες, οἱ ἀγωνίες, τὰ προβλήματα ποὺ ἔχει νὰ ἀντι-
μετωπίσει ὁ ἔφηβος, καὶ ὁ ἴδιος ξέρει σὲ ποιοὺς νὰ 
ἀπευθυνθεῖ, ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς ἔχουν καὶ λόγο καὶ 
τὸν τρόπο νὰ μιλήσουν μαζί του.

Οἱ ὑποδείξεις καὶ οἱ παρατηρήσεις δὲν μποροῦν 
νὰ γίνονται ξαφνικά, ὅταν πιὰ ὁ ἔφηβος μπορεῖ νὰ 
κάνει αὐτὸ ποὺ θέλει, γιατὶ δὲν εἶναι πιὰ μικρὸ παι-
δί. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὸ θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, 
τὴ συμμετοχή του σὲ μυστήρια τῆς  Ἐκκλησίας, τὴ 
γνωριμία μὲ τὶς νηστεῖες. Δὲν μποροῦν ὅλα αὐτὰ 
νὰ γίνουν ἀπὸ τὴ μιὰ μέρα στὴν ἄλλη.

Συχνὰ ἀκοῦμε: «Μὰ εἶναι μικρό, δὲν καταλα-
βαίνει...».  Ἀλλὰ ἀργότερα, ποὺ θὰ μεγαλώσει 
καὶ θὰ ἔχει λόγο, θὰ τοῦ φαίνονται τόσο ξένα καὶ 
παράξενα ὅλα αὐτά, ἂν δὲν τὰ ἔχει συνηθίσει ἀπὸ 
μικρὸ παιδί.

Εἶναι ὄμορφο ποὺ οἱ σύγχρονοι γονεῖς ἔχουν 
μιὰ πολύπλευρη μόρφωση καὶ εἶναι γεμᾶτοι ἐμπει-
ρίες καὶ ὄρεξη καὶ σχέδια γιὰ τὴ ζωή. Καλὸ εἶναι 
ὅμως νὰ προσπαθοῦν πιὸ πολὺ μὲ τὰ παιδιά τους, 
νὰ ἔχουν μιὰ οὐσιαστικὴ σχέση, δομημένη ἀπὸ 
πολὺ πολὺ νωρίς. Μὴν εἶναι τόσο σίγουροι ὅτι 
τὰ ξέρουν ὅλα, γιατὶ γίνονται δυστυχῶς ἀκόμα 
πολλὰ λάθη.

Ἂς μελετήσουν, ἂς συμβουλευθοῦν, ἂς προ-
σπαθήσουν, ἂς θυσιάσουν προσωπικὸ χρόνο καὶ 
κόπο, γιὰ νὰ ἔχουν δημιουργικὸ χρόνο μαζὶ μὲ 
τὸ παιδί τους. Μὲ πολλὴ ἀγάπη, πολὺ σεβασμό, 
ἐπικαλούμενοι κυρίως τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Γιατί, δυστυχῶς, πολλοὶ ἔφηβοι ἔχουν ζήσει 
ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ Χριστίνα...

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ24
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Γνωρίζουμε, ἆραγε, ὅτι, ἀπὸ 
τὴ στιγμὴ ποὺ ἐρχόμαστε στὴ 
ζωὴ μέχρι τὴν ὥρα ποὺ φεύγου-
με, δὲν μένουμε καθόλου μόνοι 

μας;  Ἀκολουθούμαστε ἀπὸ ἕνα 
πλῆθος μικροοργανισμῶν. Μόνο 
στὸ γαστρεντερικὸ σύστημα φι-
λοξενοῦνται δέκα τρισεκατομμύ-
ρια βακτήρια καὶ μύκητες, ἐνῷ τὰ 
κύτταρα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος 
εἶναι μόνον ἕνα τρισεκατομμύριο. 
Κι αὐτοὶ οἱ ἀόρατοι σύντροφοί μας 
φιλοξενοῦνται παντοῦ, στὸ δέρ-
μα, στὰ μάτια, στοὺς πνεύμονες 
καὶ σὲ ὅλα τὰ ὄργανά μας.  Ὅ,τι 
μᾶς συμβαίνει ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὰ 
τὰ ἀόρατα «πλασματάκια».

Οἱ ἐπιστήμονες διεπίστωσαν 
τὴν ὕπαρξή τους περίπου πρὶν 
ἀπὸ δύο δεκαετίες καὶ τὰ βάπτισαν 
μικροβίωμα (κατ᾽ ἀναλογία μὲ τὸ 
γονιδίωμα).

Πρόκειται γιὰ ἕνα νεοανακα-
λυφθὲν ὄργανο, μὲ μεγάλο εὖρος 
μεταβολικῶν δραστηριοτήτων. 

Εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ, ἐὰν μελετη-
θεῖ διεξοδικά, νὰ ἀνατρέψει ὅλη τὴν  
Ἰατρικὴ ποὺ γνωρίζουμε σήμερα.

Αὐτοὶ οἱ μικροοργανισμοὶ ζοῦν 

μαζί μας, καὶ τὸ ἀμυντικό μας σύ-
στημα δὲν τοὺς ἀναγνωρίζει ὡς 
ἐχθροὺς καὶ ἀντιπάλους, ἀλλὰ ὡς 
φίλους καὶ συνεργάτες. Φαίνεται 
ὅτι ἔχουν σημαντικὸ ρόλο στὴν  

Ὑγεία μας, θετικὸ ἢ ἀρνητικό, καὶ 
κάποτε μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι 
ἡ διαταραχὴ τῆς ἰσορροπίας τους 
μπορεῖ νὰ ἀνάψει τὸν σπινθῆρα γιὰ 
τὴν πρόκληση καρκίνου ἢ αὐτο-
άνοσου νοσήματος, καὶ ὄχι ὅπως 
γνωρίζουμε μέχρι τώρα.

Οἱ γνώσεις τῶν ἐρευνητῶν περὶ 
αὐτοῦ τοῦ συστήματος εἶναι περι-
ορισμένες ἀκόμη, ἀλλὰ κανεὶς δὲν 
ἀμφισβητεῖ τὴ σημασία του γιὰ τὴ 
φυσιολογικὴ ἀλλὰ καὶ παθολο-
γικὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου 
ὀργανισμοῦ.

Γνωρίζουν βεβαίως ὅτι τὸ μι-
κροβίωμα τὸ ἀποκτοῦμε κατὰ τὴ 
στιγμὴ ποὺ ἐρχόμαστε στὸ φῶς 
τοῦ κόσμου.  Ὅταν ἀφήνουμε τὸ 
ἀποστειρωμένο περιβάλλον τῆς 
μήτρας, κληρονομοῦμε τὴ μικρο-
βιακὴ χλωρίδα τοῦ κόλπου τῆς 
μητέρας, καὶ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες 
δεχόμαστε πλῆθος μικροβίων. 
Οἱ ἐπιστήμονες ὑπολογίζουν ὅτι 
τὸ μικροβίωμα ὁλοκληρώνεται 
κατὰ τὰ πρῶτα δύο χρόνια μας.  
Ὁ καθένας μας ἔχει τὸ δικό του 
μικροβίωμα, τὸ ὁποῖο ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὶς συνθῆκες στὶς ὁποῖες ζεῖ 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τί γνωρίζουμε  
γιὰ τὸ μικροβίωμα;

K

K
Γνωρίζουμε, ἆραγε, ὅτι, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ 

ἐρχόμαστε στὴ ζωὴ μέχρι τὴν ὥρα ποὺ φεύ-
γουμε, δὲν μένουμε καθόλου μόνοι μας;  

Ἀκολουθούμαστε ἀπὸ ἕνα πλῆθος μικροορ-
γανισμῶν. Μόνο στὸ γαστρεντερικὸ σύστημα 

φιλοξενοῦνται δέκα τρισεκατομμύρια βακτήρια 
καὶ μύκητες, ἐνῷ τὰ κύτταρα τοῦ ἀνθρώπινου 
σώματος εἶναι μόνον ἕνα τρισεκατομμύριο. Κι 

αὐτοὶ οἱ ἀόρατοι σύντροφοί μας φιλοξενοῦνται 
παντοῦ, στὸ δέρμα, στὰ μάτια, στοὺς πνεύμονες 

καὶ σὲ ὅλα τὰ ὄργανά μας.
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καὶ μεγαλώνει.  Ἐπηρεάζεται ὅμως 
κάθε στιγμὴ ἀπὸ τὴ διατροφή, τὸ 
περιβάλλον στὸ ὁποῖο ζεῖ καὶ τὸν 
τρόπο ζωῆς. 

Τὸ εἶδος αὐτῶν τῶν μικροβί-
ων, οἱ ὁμάδες, τους, οἱ συσχετίσεις 
τους εἶναι αὐτὲς ποὺ καθοδηγοῦν 
τὴ φυσιολογικὴ πορεία ἢ τὴν πα-
θολογικὴ ἐκτροπή.

Ἐπιστήμονες ἐξέτασαν τὸ μι-
κροβίωμα δύο διδύμων, ἐκ τῶν 
ὁποίων τὸ ἕνα μεγάλωνε μὲ μη-
τρικὸ θηλασμὸ καὶ τὸ ἄλλο μὲ 
γάλα σκόνη. ἦταν τελείως διαφο-
ρετικό. 

Ἡ ἰσορροπία ὑγείας καὶ νόσου 
φαίνεται ὅτι ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπὸ 
τὸ μικροβίωμα. Μεγάλος ἀριθμὸς 
διαφορετικῶν εἰδῶν καὶ ὁμάδων, 
ποὺ συμπληρώνουν ἡ μία τὴν 
ἄλλη, ἀλληλεπιδροῦν μεταξύ τους 
καὶ μὲ τὰ κύτταρα τοῦ ἀνθρώπου, 
συμβάλλοντας σὲ κάθε φυσιολο-
γικὴ ἢ παθολογικὴ διεργασία τοῦ 
καθημερινοῦ βίου.

Πολλὲς μελέτες συγκλίνουν 
στὴν ἄποψη ὅτι τὴν κατάσταση 
ὑγείας ἢ νοσήσεως ἑνὸς ἀτόμου 
καθορίζουν τὰ ἑκατομμύρια μικρο-
βίων ποὺ ὑπάρχουν στὸν ὀργανι-
σμό του.

Τί μποροῦν, λοιπόν, νὰ κάνουν 
αὐτά;

Στὴν πλειονότητά τους, εἶναι 
σύμμαχοί μας, διότι βοηθοῦν νὰ 

διασπασθοῦν οἱ τροφὲς ποὺ κα-
ταναλώνουμε, ἀλλὰ καὶ μᾶς προ-
στατεύουν ἀπὸ βλαβεροὺς μικρο-
οργανισμούς, διότι τοὺς κρατοῦν 
ὑπὸ ἔλεγχο. Σχέση μὲ τὴ διατροφὴ 
ἔχει τὸ γαστρεντερικὸ μικροβίωμα. 

Ἀλλὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε 
ὅτι, ἂν θέλουμε νὰ διατηρήσουμε 
καλὴ τὴν ὑγεία μας, θὰ πρέπει νὰ 
φροντίζουμε τὸ μικροβίωμά μας. 
Καὶ ὁ χειρότερος ἐχθρός του, πρέ-
πει νὰ τὸ ξέρουμε, εἶναι τὰ ἀντιβιο-
τικά. Γι᾽ αὐτό, νὰ μὴν τὰ παίρνουμε 
χωρὶς σοβαρὸ λόγο. 

Ἀλλὰ κανένας γιατρὸς δὲν θὰ 
ἄφηνε μιὰ σοβαρὴ λοίμωξη τοῦ  
Ἀναπνευστικοῦ Συστήματος νὰ γί-
νει πνευμονία, γιὰ νὰ μὴ διαταρά-
ξει τὸ μικροβίωμα τοῦ ἀσθενοῦς!  
Ὅμως τὰ ἀντιβιοτικὰ ποὺ χορη-
γοῦν οἱ ἰατροὶ δὲν σκοτώνουν 
μόνον τὸν παθογόνο μικροοργα-
νισμὸ ποὺ μᾶς ἀρρώστησε, ἀλλὰ 

καὶ ὁλόκληρες ὁμάδες μικροορ-
γανισμῶν μὲ κοινὰ χαρακτηρι-
στικὰ ποὺ εἶναι ὠφέλιμα γιὰ τὸν 
ὀργανισμό μας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
διαταράσσεται ἡ ἰσορροπία τοῦ μι-
κροβιώματός μας. Κι ἔτσι, τὰ ἀντι-
βιοτικὰ δίνουν τὴν εὐκαιρία στὰ 
μικρόβια, ποὺ εἶναι ἀνθεκτικά, νὰ 
πολλαπλασιασθοῦν.  Ἑπομένως, 
ἀντιβιοτικὰ θὰ παίρνουμε, μόνον 
ἂν ὑπάρχει σοβαρὸς λόγος. 

Πολλὰ πειράματα γίνονται γιὰ 
θεραπευτικοὺς λόγους.  Ἐρευνητὲς 
τοῦ Πανεπιστημίου Ροκφέλερ χρη-
σιμοποίησαν μιὰ κατηγορία μικρο-

οργανισμῶν τοῦ γαστρεντερικοῦ 
συστήματος, γιὰ νὰ παραγάγουν 
θεραπευτικὲς οὐσίες, οἱ ὁποῖες 
ἐπηρεάζουν τὴν ὄρεξη καὶ τὸν με-
ταβολισμὸ τῆς γλυκόζης. Πιστεύ-
ουν δὲ καὶ ἐλπίζουν μὲ τὴ βοήθεια 
τῆς μικροβιακῆς χλωρίδας ὅτι θὰ 
θεραπεύσουν ἀσθένειες ὅπως ὁ 
διαβήτης καὶ ἡ παχυσαρκία. 

Ἐπίσης, ἐρευνητὲς τοῦ Πανε-
πιστημίου τοῦ Χάρβαρντ ἀνακοί-
νωσαν μελέτη γιὰ τὴν ἐπίδραση 
τῆς ἐντερικῆς χλωρίδας στὶς ἀθλη-
τικὲς ἐπιδόσεις. Πιστεύουν δὲ ὅτι 
μελλοντικὰ θὰ μπορέσουν νὰ 
ἀπομονώσουν τὰ βακτήρια ποὺ 
εὐθύνονται γιὰ τὶς μεγάλες ἀθλη-
τικὲς ἐπιδόσεις.

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι οἱ ἐρευ-
νητὲς ἐξαπλώνουν τὶς δραστηριό-
τητές τους σὲ πολλοὺς τομεῖς, καὶ 
ἐκκρεμοῦν πολλὲς μελέτες.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Ἡ ἰσορροπία ὑγείας καὶ νόσου φαίνεται ὅτι 

ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπὸ τὸ μικροβίωμα. Μεγάλος 
ἀριθμὸς διαφορετικῶν εἰδῶν καὶ ὁμάδων, ποὺ 

συμπληρώνουν ἡ μία τὴν ἄλλη, ἀλληλεπιδροῦν 
μεταξύ τους καὶ μὲ τὰ κύτταρα τοῦ ἀνθρώπου, 

συμβάλλοντας σὲ κάθε φυσιολογικὴ  
ἢ παθολογικὴ διεργασία τοῦ καθημερινοῦ βίου.

K
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Οἱ γνώσεις τῶν ἐρευ-
νητῶν περὶ αὐτοῦ 

τοῦ συστήματος εἶναι 
περιορισμένες ἀκόμη, 
ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἀμφι-
σβητεῖ τὴ σημασία του 

γιὰ τὴ φυσιολογικὴ 
ἀλλὰ καὶ παθολογικὴ 

λειτουργία τοῦ ἀνθρώ-
πινου ὀργανισμοῦ.
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Ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ὑπάρχει 
καὶ ἡ ἀναζήτησή της. Πολλοὶ οἱ προσδιο-
ρισμοί της, δοσμένοι ἀπὸ πολλούς, καθὼς 

τὸ θέμα ἐπιδέχεται ὑποκειμενικὴ ἐκτίμηση. Τόσο 
μάλιστα ὑποκειμενική, ποὺ δὲν θὰ ἦταν μεγάλη 
ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι καθένας βιώνει ἢ ἐπιδιώκει 
τὴ δική του μορφὴ εὐτυχίας:

Ἐπαγγελματική, οἰκογενειακή, οἰκονομική, 
πνευματική, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδας, τῆς ὑγείας, 
τῆς διασημότητας, τῆς ὑπομονῆς, τῶν ὀλιγαρκῶν, 
ποὺ τοὺς φτάνει καὶ μόνο ὅτι ξαναβλέπουν κάθε 
πρωῒ τὸν ἥλιο, γιὰ νὰ εἶναι εὐτυχισμένοι.

Ἀδιάλειπτη –αὐτὸ ἀσφαλῶς μοιάζει οὐτοπικό–, 
ἀφειδώλευτη, λιγοστή, διακριτική, ἐκρηκτική, ἀθό-
ρυβη, καὶ τόσα ἄλλα εἴδη μὲ ποικίλες ἀποχρώσεις.

Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς περιγράψω μιὰ μορφὴ 
εὐτυχίας, ποὺ ἀσφαλῶς δὲν ἀναφέρεται στοὺς τυ-
χεροὺς τῆς ζωῆς, αὐτοὺς ποὺ τὰ ἔχουν ὅλα. Εἶναι 
ἡ εὐτυχία τῆς προσπάθειας. Αὐτὸς ποὺ πιστεύει 

στὴν ἀξία τῆς προσπάθειας εἶναι εὐτυχισμένος μὲ 
τὸν τρόπο του. Καμμιὰ φορὰ καὶ μὲ μικρὸ ἢ καὶ 
καθόλου ἀντίκρυσμα, κάνοντας τὸ ἀπόβραδο τὸν 
ἀπολογισμό του, λέει ὅτι ἄξιζε ἡ ἡμέρα ποὺ ἔζησε, 
ἐπειδὴ προσπάθησε. Μὲ ἕνα ἔστω μικρὸ βῆμα, 
μὲ ἐκεῖνα τὰ συνηθισμένα, τὰ καθημερινά, ὅταν 
λείπουν οἱ δυνατότητες καὶ συνθῆκες γιὰ μεγαλε-
πήβολους στόχους καὶ συγκλονιστικὰ γεγονότα. 
Πέφτει καὶ ξανασηκώνεται, δὲν ἀποκάμνει, δὲν 
ἀπελπίζεται, κρατᾷ τὸ χέρι τοῦ Κυρίου, προχωρεῖ 
λίγο, ξαναπροσπαθεῖ. Εἰρηνεύει, δὲν παραπονεῖται 
γιὰ τὰ λίγα ποὺ ἔχει ἡ ζωή του, γιὰ τὰ μικρὰ ποὺ 
κατορθώνει, ἀδύναμος ἄνθρωπος αὐτός, ἀντίπο-
δας τῶν τρανῶν καὶ σπουδαίων. Χτίζει ὁλημερίς, 
λαξεύοντας μὲ ὑπομονὴ τὴν κάθε πέτρα, μὰ καμ-
μιὰ φορὰ ἕνας ὀργισμένος ἄνεμος ἀντιξοοτήτων 
ἔρχεται καὶ τὰ γκρεμίζει ὅλα ἄσπλαχνα. Κι ἐκεῖνος; 
Ταξινομεῖ τὰ αἴτια, ἀναθεωρεῖ μεθοδικὰ τὸν σχεδι-
ασμό του, ἐνεργοποιεῖ ὅση ὑπομονὴ τοῦ ἔμεινε. 
Κανένα μυρμήγκι δὲν παράτησε ποτὲ τὴ δουλειά 
του, ἐπειδὴ εἶναι ἕνα τόσο μικρὸ καὶ ἀσήμαντο 
ζουζουνάκι μέσα στὴ φύση. Τί λοιπόν, ἐκεῖνος, 
ἄνθρωπος, δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει νὰ δείξει 
λιγώτερη ψυχικὴ ἀντοχή, λιγώτερο κουράγιο ἀπὸ 
ἕνα μυρμήγκι;  Ὄχι βέβαια.

Ἐμπρὸς λοιπόν! Καινούργια μέρα αὔριο, και-
νούργια ἀρχή! Καινούργια προσπάθεια. Ποτὲ πα-
ραίτηση.

Αὐτὴ τὴ μικρή, τὴν ἁπλῆ, τὴν ταπεινὴ εὐτυχία 
τῆς διαρκοῦς προσπάθειας τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ 
ζεῖ... Δόξα νά ᾽χει!

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Ἡ εὐτυχία τῆς προσπάθειας
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Ἐμπρὸς λοιπόν! Καινούργια μέρα 
αὔριο, καινούργια ἀρχή! Καινούργια 

προσπάθεια. Ποτὲ παραίτηση.
Αὐτὴ τὴ μικρή, τὴν ἁπλῆ, τὴν ταπεινὴ 

εὐτυχία τῆς διαρκοῦς προσπάθειας τὸν 
ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ ζεῖ... Δόξα νά ᾽χει!
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Ἡ πρώτη  Ἐθνικὴ Συνέλευση τῶν  Ἑλλήνων 
ἄρχιζε τὶς ἐργασίες της στὶς 20 Δεκεμβρίου 
1821 στὸ χωριὸ Πιάδα, κοντὰ στὴν ἀρχαία  

Ἐπίδαυρο.  Ἦταν μεγάλο τὸ γεγονός!  Ἑξῆντα ἀντι-
πρόσωποι τοῦ  Ἔθνους ὡς «νόμιμοι Παραστάται» θὰ 
ἀποφάσιζαν γιὰ τὸ πρῶτο Πολίτευμα τῆς  Ἑλλάδας.  
Ἦταν ἐπιτακτικὴ πλέον ἡ ἀνάγκη ἑνιαίας διοικητικῆς 
ἀρχῆς, ἰδίως μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Τριπολιτσᾶς 
(23/9/1821) καὶ τὴν ἐπακόλουθη ἑδραίωση τῆς  
Ἐπανάστασης. Θὰ παγιωνόταν ἐπὶ τέλους ἡ ἐσωτε-
ρικὴ γαλήνη καὶ θὰ ἀποκτοῦσε πολιτικὴ παράστα-
ση ἡ  Ἑλλάδα ἀπέναντι στὰ κράτη τοῦ  Ἐξωτερικοῦ.

Ἡ  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση, ποὺ ἐξερράγη τὸν 
Μάρτιο τοῦ 1821 στὴν Πελοπόννησο, πυρπόλησε 

μὲ τὸ πάθος γιὰ ἐλευθερία τὶς καρδιὲς τῶν  Ἑλλήνων 
κι ἁπλώθηκε στὴ Στερεά, Εὔβοια, Θεσσαλία, στὴ Χαλ-
κιδική, τὴ Δυτικὴ Μακεδονία καὶ τὰ Νησιά.  Ὣς τὸν 
Δεκέμβριο ὅμως ἑδραιώθηκε μὲ αἱματηροὺς ἀγῶνες 
μόνο στὴν Πελοπόννησο, τὴν  Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ 
Στερεὰ  Ἑλλάδα καὶ τὰ νησιὰ Σπέτσες,  Ὕδρα, Ψαρὰ 
καὶ Κάσο.  Ἔτσι, μετὰ ἀπὸ πολλὲς διεξοδικὲς συζη-
τήσεις, μόνο οἱ περιοχὲς αὐτὲς ἀντιπροσωπεύθηκαν 

στὴν  Ἐθνοσυνέλευση, γιὰ νὰ μεταμορφωθοῦν σὲ 
ἑνιαῖο κυρίαρχο κράτος.  Ἡ Κρήτη, οἱ Κυκλάδες, τὰ 
Δωδεκάνησα καὶ ἄλλα νησιὰ δὲν συμμετεῖχαν στὴν  
Ἐθνοσυνέλευση.

Οἱ ἀντιπρόσωποι ἦταν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πρό-
κριτοι, λόγιοι καὶ κληρικοί.  Ἐλάχιστοι οἱ στρατιωτι-
κοί.  Ἀκόμη καὶ ὁ  Ὑψηλάντης, ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ  
Ἀνδροῦτσος καὶ ὁ Νικηταρᾶς δὲν προσκλήθηκαν...  
Ἀλλὰ παραμερίστηκαν οἱ πικρίες καὶ οἱ δυσαρέσκειες.  
Ἔσφιξαν ὅλοι τὶς καρδιὲς μπροστὰ στὴ σωτηρία τῆς 
πατρίδας.  Ἦταν ἡ στιγμὴ τοῦ  Ἔθνους!  Ἡ Συνέλευση 
«ἐθεωρήθη νόμιμος καθ᾽ ὅλην τὴν  Ἑλλάδα καθ᾽ ὅλους 
τοὺς καιροὺς καὶ παρ᾽ ὅλων τῶν τάξεων τῶν πολιτῶν», 
γράφει ὁ ἱστορικὸς τῆς  Ἐπαναστάσεως Σπυρίδων Τρι-

κούπης.  Ἡ Συνέλευση συμβόλιζε τὴν ἑνότητα τοῦ 
ἀγωνιζόμενου  Ἑλληνισμοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ἐπικρατοῦσε 
ἐνθουσιασμὸς καὶ βαθιὰ συγκίνηση. Στὶς  Ἱστορικὲς  
Ἀναμνήσεις του ὁ Νικόλαος Δραγούμης ἀναφέρει: «οἱ 
νεώτεροι οἱ εὐτυχήσαντες [...] νὰ πατήσωσι γῆν ἐλευθέ-
ραν, ν᾽ ἀναπνεύσωσιν ἀέρα ἐλεύθερον [...] ἀδυνατοῦσι 
νὰ φαντασθῶσι τὸν ἔξαλλον ἐνθουσιασμὸν τοῦ ἔθνους, 
ὅτε μετὰ τυραννίαν τετρακοσίων σχεδὸν ἐτῶν συνήρχετο 

1η  Ἰανουαρίου 1822. Κήρυξη  
τῆς  Ἀνεξαρτησίας τῆς  Ἑλλάδας. 
Ἡ Α΄ Εθνοσυνέλευση στὴν Πιάδα τῆς  Ἐπι-

δαύρου ψηφίζει τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ Σύνταγμα
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 Ἡ Συνέλευση συμβόλιζε τὴν ἑνότητα τοῦ ἀγωνιζόμενου  Ἑλληνισμοῦ. 
Γι᾽ αὐτὸ ἐπικρατοῦσε ἐνθουσιασμὸς καὶ βαθιὰ συγκίνηση. Στὶς  Ἱστο-

ρικὲς  Ἀναμνήσεις του ὁ Νικόλαος Δραγούμης ἀναφέρει: «οἱ νεώτεροι 
οἱ εὐτυχήσαντες [...] νὰ πατήσωσι γῆν ἐλευθέραν, ν᾽ ἀναπνεύσωσιν ἀέρα 

ἐλεύθερον [...] ἀδυνατοῦσι νὰ φαντασθῶσι τὸν ἔξαλλον ἐνθουσιασμὸν τοῦ 
ἔθνους, ὅτε μετὰ τυραννίαν τετρακοσίων σχεδὸν ἐτῶν συνήρχετο δι᾽ ἀντι-

προσώπων, ἵνα βουλευθῇ κυριαρχικῶς περὶ τῶν ἰδίων συμφερόντων.  
οἱ δ᾽ ἐπιζήσαντες διηγοῦνται ὅτι δάκρυα ἔρρεον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν  

καὶ ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ  Ἀναστάσεως ἀνταπεδίδοντο ἀσπασμοί». 
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δι᾽ ἀντιπροσώπων, ἵνα βουλευθῇ κυριαρχικῶς περὶ τῶν 
ἰδίων συμφερόντων. οἱ δ᾽ ἐπιζήσαντες διηγοῦνται ὅτι 
δάκρυα ἔρρεον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ  
Ἀναστάσεως ἀνταπεδίδοντο ἀσπασμοί».

Ἡ Συνέλευση, μὲ πρόεδρο τὸν  Ἀλέξανδρο Μαυ-
ροκορδᾶτο, ἐξέλεξε 12μελῆ  Ἐπιτροπή. Τρεῖς δηλαδὴ 
πληρεξουσίους ἀπὸ κάθε «κλάση» (Πελοπόννησο,  
Ἀνατολικὴ Στερεά, Δυτικὴ Στερεά, Νησιά).  Ἔπρεπε νὰ 
διεξαγάγει τὶς ἐργασίες της ἐπὶ τῇ βάσει Κανονισμοῦ, 
«μὲ κεκλεισμένην τὴν θύραν», καὶ ἐντὸς δέκα ἡμερῶν 
νὰ συντάξει τὸν «διοργανισμὸν τῆς  Ἐθνικῆς Βουλῆς». 

Οἱ σύνεδροι δεσμεύθηκαν μὲ τὸν ἑξῆς  Ὅρκο: « Ὁρκι-
ζόμεθα εἰς τὸ ὄνομα τῆς τρισυποστάτου Θεότητος καὶ 
εἰς τὸ σεβαστὸν ὄνομα τῆς Πατρίδος νὰ συσκεπτώμε-
θα ἐν εἰλικρινείᾳ καθαρᾷ καὶ ἀδελφικῇ ἀγάπῃ, ἀδια-
φοροῦντες περὶ τῶν προσωπικῶν συμφερόντων μας 
καὶ φροντίζοντες περὶ μόνου τοῦ κοινοῦ τῆς  Ἑλλάδος 
συμφέροντος».  Ἡ διατύπωση τοῦ ὅρκου ἀποπνέει τὸν 
παλμὸ καὶ τὸ πνεῦμα τῆς ἱστο-
ρικῆς ἐκείνης συγκυρίας. Μό-
νο Τριαδικὸς Θεὸς καὶ  Ἑλλάδα 
κινοῦσε τὴ σκέψη τους καὶ τὴν 
ψυχή τους!

Οἱ ἐργασίες ὁλοκληρώθη-
καν ἐπιτυχῶς, καὶ τὴν πρωτο-
χρονιά, 1η  Ἰανουαρίου 1822, 
πρὶν ἀπὸ 197 χρόνια, ὑποβλή-
θηκε στὴ Συνέλευση γιὰ συζή-
τηση καὶ ψήφιση τὸ Προσωρινὸν 
Πολίτευμα τῆς  Ἑλλάδος, στὸ 
ὁποῖο προτασσόταν ἡ ἀκόλου-
θη Διακήρυξη τῆς  Ἀνεξαρτη-
σίας:

«εν ονοΜατι τήσ αΓιασ  
Και αΔιαιρετου τριαΔοσ
τὸ  Ἑλληνικὸν  Ἔθνος, τὸ ὑπὸ 

φρικώδη  Ὀθωμανικὴν δυναστείαν, μὴ δυνάμενον νὰ 
φέρῃ τὸν βαρύτατον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆς 
τυραννίας, καὶ ἀποσεῖσαν αὐτὸν μὲ μεγάλας θυσίας, 
κηρύττει σήμερον διὰ τῶν νομίμων Παραστατῶν του, 
εἰς  Ἐθνικὴν συνηγμένων συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ 
καὶ  Ἀνθρώπων τὴν Πολιτικὴν αὐτοῦ  Ὕπαρξιν καὶ  Ἀνε-
ξαρτησίαν.

Ἐν  Ἐπιδαύρῳ τὴν α΄.  Ἰανουαρίου, ἔτει αωκβ. καὶ α΄. 
τῆς  Ἀνεξαρτησίας». 

Αὐτὸ τὸ λιτὸ καὶ λακωνικὸ στὴ διατύπωσή του 
κείμενο, ποὺ καθιερώνει τὸ 1822 ὡς πρῶτο ἔτος τῆς  

Ἀνεξαρτησίας μας μετὰ ἀπὸ δουλεία τεσσάρων αἰώ-
νων, ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο ἐπίσημο  Ἔγγραφο, τὴν πρώτη 
ἐπίσημη πράξη τῆς ἐπαναστατημένης  Ἑλλάδας. Κάθε 
ἀληθινὸς  Ἕλληνας θὰ ἔπρεπε αὐτὸ τὸ μικρὸ κείμενο 
νὰ τὸ ἀποστηθίσει καὶ νὰ τὸ κρατᾷ ἱερὸ κειμήλιο στὴν 
ψυχή του! Γιατὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Πατρίδα μας ἑνώ-
νεται καὶ συγκροτεῖται σὲ Κράτος, ὕστερα ἀπό «ζυγὸν 
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τυραννίας» τετρακοσίων χρόνων κάτω ἀπό «τὴν φρι-
κώδη  Ὀθωμανικὴν δυναστείαν». Καὶ ἔχει μεγάλη ση-
μασία στὶς μέρες μας πὼς τότε, στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐθνικοῦ 
μας  Ἀγῶνα, ἡ  Ἐθνοσυνέλευση τῶν  Ἑλλήνων κήρυξε 
τὴν Πολιτική μας  Ὕπαρξη καὶ  Ἀνεξαρτησία « Ἐν ὀνό-
ματι τῆς  Ἁγίας καὶ  Ἀδιαιρέτου τριάδος»! (τὸ ἐπίθετο 
«Ὁμοουσίου» προστέθηκε στὰ ἑπόμενα συντάγματα). 
Τὸ ἀγωνιζόμενο  Ἔθνος μας στήριζε τὶς ἐλπίδες του καὶ 
ἔθετε τὴν ἀπαρχὴ τοῦ ἐλεύθερου πολιτικοῦ μας βίου 
ὑπὸ τὴν  Ὑψηλὴ Προστασία τῆς Τριαδικῆς Θεότητος, 
χαράζοντας γραμμὴ πλεύσεως στὶς ἐπερχόμενες γενεὲς 
τῶν  Ἑλλήνων.

Μετὰ τὴ Διακήρυξη ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο τοῦ 
Πολιτεύματος τῆς  Ἐπιδαύρου, ποὺ περιλαμβάνει 
110 ἄρθρα, κατανεμημένα σὲ πέντε ἑνότητες - «τίτ-
λους» καὶ σὲ ἕνα Παράρτημα.  Ἡ ἐπικεφαλίδα του 
«Προσώρινον ΠολιτευΜα τήσ ελλαΔοσ» δείχνει 
τὴν πρόθεση τῶν συντακτῶν του νὰ ἀποφύγουν τὴν 
ἀντίδραση τῆς παντοδύναμης  Ἱερᾶς Συμμαχίας καὶ τῶν 
ἀπολυταρχικῶν κύκλων τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ ἡ  Ἐπανά-
σταση βρισκόταν στὴν ἀρχή της καὶ ἐλεύθερο κράτος 
δὲν εἶχε ἀναγνωρισθεῖ.  Ἐκείνη τὴν ἐποχή, μοναρχί-
ες κυβερνοῦσαν τὰ κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου. 
Πῶς μιὰ μικρὴ χώρα τολμοῦσε νὰ ἔχει ἀβασίλευτο 
πολίτευμα;  Ἕνα πολίτευμα ὅμως μὲ τὴ σφραγῖδα τῆς 
προσωρινότητας μποροῦσε νὰ ἔχει λόγο ὕπαρξης.

Καὶ γιὰ νὰ δώσουμε στὸν ἀναγνώστη μιὰ ἁμυδρὴ 
εἰκόνα τοῦ πρώτου Συντάγματος τῆς Πατρίδας μας, 

παραθέτουμε ἐλάχιστα στοιχεῖα τῶν διατάξεών του 
σὲ γενικὲς γραμμές. Στὴν πρώτη ἑνότητα (τίτλο) τοῦ 
Πολιτεύματος, «Περι ΘρήσΚειασ», ὁρίζεται ὅτι « Ἡ 
ἐπικρατοῦσα θρησκεία» εἶναι «ἡ τῆς  Ἀνατολικῆς  Ὀρθο-
δόξου τοῦ Χριστοῦ  Ἐκκλησίας», ἐνῷ κάθε ἄλλη θρη-
σκεία εἶναι ἀνεκτή, καὶ στὴ συνέχεια γίνεται λόγος 
«περὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν κατοίκων τῆς  Ἐπικρατείας 
τῆς  Ἑλλάδος».  Ἀξιοπρόσεκτο γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη 
τὸ ἄρθρο: « Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς  Ἐπικρατείας 
τῆς  Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστὸν εἰσὶν  Ἕλληνες 
καὶ ἀπολαμβάνουσιν ἄνευ τινὸς διαφορᾶς ὅλων τῶν 
πολιτικῶν δικαιωμάτων».

Ἀξιοσημείωτο εἶναι καὶ τὸ ἕκτο ἄρθρο, σύμφωνα 
μὲ τὸ ὁποῖο «ὅλοι οἱ  Ἕλληνες εἰς ὅλα τὰ ἀξιώματα καὶ 
τὰς τιμὰς ἔχουσι τὸ αὐτὸ δικαίωμα, δοτὴρ δὲ τούτων μό-
νη ἡ ἀξιότης ἑκάστου».  Ὁ κάθε ἀγωνιζόμενος δηλαδὴ 
γιὰ τὴν ἐλευθερία του  Ἕλληνας, σὲ ὅποια τάξη καὶ ἂν 
ἀνῆκε, μποροῦσε νὰ καταλάβει ἀξιώματα ἀνάλογα 
μὲ τὴν ἀξιοσύνη του. Δὲν θὰ μονοπωλοῦσε στὸ ἑξῆς 
τὰ ἀξιώματα ἡ ἡγετικὴ τάξη τῶν προκρίτων, ποὺ εἶχε 
ἀποκτήσει τὰ προνόμια στὴ διαδρομὴ τῶν αἰώνων. 
Στὰ Γενικὰ ἐπίσης Δικαιώματα περιλαμβάνονται: ἡ 
ἐξασφάλιση τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ 
κάθε πολίτη, ἡ κατάργηση τῆς δουλείας, τῶν βασανι-
στηρίων, τῆς δήμευσης τῆς περιουσίας, καὶ ὁρίζονται 
οἱ ὅροι δίωξης καὶ φυλάκισης τῶν πολιτῶν.

Τὸν τρόπο ὀργανώσεως ἐξάλλου τῆς Πολιτείας 
καθορίζει σειρὰ δεκαπέντε ἄρθρων.  Ἡ «Διοίκησις» 
ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο σώματα: τὸ Βουλευτικὸ καὶ τὸ  
Ἐκτελεστικό (Κυβέρνηση), τὰ ὁποῖα συνεργάζονται 
στὴ σύνταξη τῶν νόμων. Τὸ Βουλευτικὸ ἀποτελεῖται 
ἀπὸ πληρεξούσιους Παραστάτες,  Ἕλληνες ἡλικίας 
ἀπὸ 30 ἐτῶν, ἐκλεγμένους ἀπὸ περιοχὲς τῆς ἐλεύθε-
ρης  Ἑλλάδας. Περὶ τῆς ἐκλογῆς θὰ ἐκδοθεῖ νόμος. 
Καθορίζεται, λοιπόν, ἀντιπροσωπευτικὸ σύστημα. 
Τὸ  Ἐκτελεστικό, πού «σύγκειται ἐκ πέντε μελῶν, ἐκλε-
γομένων ἐκτὸς τῶν μελῶν τοῦ Βουλευτικοῦ ὑπὸ τῆς 
συνελεύσεως...», ἀσκεῖ τὴ διοίκηση, φροντίζει γιὰ τὴ 
γενικὴ ἀσφάλεια καὶ διορίζει ὀκτὼ ὑπουργούς: τῶν  
Ἐξωτερικῶν, τῶν  Ἐσωτερικῶν, τῆς Οἰκονομίας, τοῦ 
Δικαίου, τῶν Πολεμικῶν, τῶν Ναυτικῶν, τῆς Θρησκεί-
ας καὶ τῆς  Ἀστυνομίας. Καθορίζονται τὰ καθήκοντα 
τῶν δύο σωμάτων, οἱ σχέσεις μεταξύ τους, καὶ διευ-
θετοῦνται τὰ τοῦ δικαστικοῦ κλάδου, ὁ ὁποῖος εἶναι 
ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὴν ἐκτελεστικὴ καὶ τὴ βουλευτικὴ 
ἐξουσία.  Ὁρίζεται  Ἀνώτατο Δικαστήριο, ὅπου ἑδρεύει 
ἡ Κυβέρνηση,  Ἐφετεῖα στὶς ἕδρες τῶν Κεντρικῶν Διοι-
κήσεων, Πρωτοδικεῖο σὲ κάθε ἐπαρχία, Εἰρηνοδικεῖο 
σὲ κάθε κοινότητα ἢ χωριό.

Τὸ  Ἐκτελεστικὸ συντάσσει καὶ ὑποβάλλει τὰ νο-
μοσχέδια καὶ τὸν προϋπολογισμὸ τοῦ Κράτους στὸ 
Βουλευτικὸ πρὸς ψήφιση. Οἱ ὑπάλληλοι τῶν διοικη-
τικῶν ὑπηρεσιῶν διορίζονται ἀπὸ τὸ  Ἐκτελεστικό.  
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Ἔχει μεγάλη σημασία στὶς μέρες μας 
πὼς τότε, στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐθνικοῦ 
μας  Ἀγῶνα, ἡ  Ἐθνοσυνέλευση 

τῶν  Ἑλλήνων κήρυξε τὴν Πολιτική 
μας  Ὕπαρξη καὶ  Ἀνεξαρτησία « Ἐν 
ὀνόματι τῆς  Ἁγίας καὶ  Ἀδιαιρέτου 
τριάδος»! (τὸ ἐπίθετο « Ὁμοουσί-
ου» προστέθηκε στὰ ἑπόμενα συ-
ντάγματα). τὸ ἀγωνιζόμενο  Ἔθνος 

μας στήριζε τὶς ἐλπίδες του καὶ 
ἔθετε τὴν ἀπαρχὴ τοῦ ἐλεύθερου 

πολιτικοῦ μας βίου ὑπὸ τὴν  Ὑψηλὴ 
Προστασία τῆς τριαδικῆς Θεότητος, 
χαράζοντας γραμμὴ πλεύσεως στὶς 
ἐπερχόμενες γενεὲς τῶν  Ἑλλήνων.
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Ὅλες οἱ δυνάμεις ξηρᾶς καὶ θαλάσσης διευθύνονται 
ἐπίσης ἀπὸ τὸ  Ἐκτελεστικό, ἀλλὰ οὔτε κήρυξη πολέ-
μου οὔτε συνομολόγηση εἰρήνης ἀποφασίζεται χωρὶς 
τὴ συγκατάθεση τοῦ Βουλευτικοῦ.  Ἀπαγορεύεται καὶ 
στὰ δύο σώματα ὁποιαδήποτε πράξη ποὺ ἔχει σκοπὸ 
τὴν κατάργηση τῆς πολιτικῆς ὕπαρξης τοῦ  Ἔθνους.

Τέλος, στὸ Παράρτημα τοῦ Πολιτικοῦ Συντάγματος 
ὁρίζεται ἡ Κόρινθος ὡς «προσωρινὴ κατοικία (ἕδρα) 
τῆς Διοικήσεως».  Ἡ σφραγίδα τῆς Διοικήσεως φέρει 
τὴν  Ἀθηνᾶ μὲ τὰ σύμβολα τῆς φρονήσεως, καθιε-
ρώνεται ὡς ἐθνόσημο ἡ γλαύκα καὶ ὡς  Ἑλληνικὴ 
Σημαία ἡ Γαλανόλευκη.  Ἐπίσης, «ἡ Διοίκησις χρεωστεῖ 
παντοιοτρόπως νὰ περιθάλψῃ τὰς χήρας καὶ ὀρφανὰ  
τῶν φονευομένων εἰς τὸν ὑπὲρ Πατρίδος πόλεμον», 
καὶ χορηγοῦνται βραβεῖα καὶ ἀμοιβές «πρὸς τὰ ἀπο-
δεδειγμένα ὑπὲρ Πατρίδος ἀνδραγαθήματα». 

Συνταγματολόγοι καὶ ἱστορικοὶ ἔχουν ἀσχοληθεῖ 
μὲ τὴ λεπτομερῆ ἀνάλυση τῶν ἄρθρων ἐκείνου τοῦ 
πρώτου Πολιτεύματος τῆς Πατρίδας μας, καὶ γενικὴ 
εἶναι ἡ ἄποψη πὼς ἦταν γιὰ τὴν ἐποχή του ἀρκετὰ 
φιλελεύθερο καὶ διατυπωμένο μὲ προσοχή, κυρίως 
στὰ σημεῖα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ προκαλέσουν τοὺς 
συντηρητικοὺς κύκλους τῆς Εὐρώπης. Γι᾽ αὐτὸν τὸν 
λόγο ἡ  Ἐθνικὴ Συνέλευση τῆς  Ἐπιδαύρου στὴ Δια-
κήρυξή της (15/1/1822), ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο 
τοῦ Προσωρινοῦ Πολιτεύματος, διευκρινίζει πὼς ὁ 
πόλεμος ἐναντίον τῶν Τούρκων «μακρὰν τοῦ νὰ στη-
ρίζεται εἰς ἀρχάς τινας δημαγωγικὰς καὶ στασιώδεις [...] 
εἶναι πόλεμος ἐθνικός, πόλεμος ἱερός, τοῦ ὁποίου ἡ 
μόνη αἰτία εἶναι ἡ ἀνάκτησις τῶν δικαίων τῆς προσω-
πικῆς ἡμῶν ἐλευθερίας, τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς τιμῆς, 
τὰ ὁποῖα, ἐνῷ τὴν σήμερον ὅλοι οἱ εὐνομούμενοι καὶ 
γειτονικοὶ λαοὶ τῆς εὐρώπης τὰ χαίρουσιν, ἀπὸ ἡμᾶς 
μόνον ἡ ἀπαραδειγμάτιστος τῶν  Ὀθωμανῶν τυραννία 

ἐπροσπάθησε μὲ βίαν νὰ ἀφαιρέσῃ καὶ ἐντὸς τοῦ στή-
θους ἡμῶν νὰ τὰ πνίξῃ».

Μὲ κάθε εἰλικρίνεια οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ  Ἔθνους 
διακηρύσσουν τὸν πόθο τους νὰ ἐξομοιωθοῦν μὲ τοὺς 
λοιποὺς Εὐρωπαίους Χριστιανούς, νὰ διοικηθοῦν 
μὲ νόμους δικαίους, «ἢ νὰ χαθῶμεν ἐξ ὁλοκλήρου, 
κρίνοντες ἀνάξιον νὰ ζῶμεν πλέον ἡμεῖς οἱ ἀπόγονοι 
τοῦ περικλεοῦς ἐκείνου  Ἔθνους τῶν  Ἑλλήνων ὑπὸ 
δουλείαν τοιαύτην (ποὺ ταιριάζει μᾶλλον στὰ ἄλογα 
ζῷα παρὰ στὰ λογικὰ ὄντα)». Καὶ δικαιολογοῦν στὴ 
συνέχεια γιατί ἄργησαν νὰ κηρύξουν τὴν  Ἀνεξαρτησία 
καὶ νὰ ἀναφανοῦν «ὡς  Ἔθνος ἐνώπιον πάντων τῶν 
εὐνομουμένων λαῶν καὶ ἁπάσης τῆς οἰκουμένης».  
Ἔπρεπε πρῶτα νὰ βεβαιωθοῦν γιὰ τὴ ζωή τους καὶ 
ὕστερα νὰ σκεφθοῦν γιὰ τὴν Πολιτική τους  Ὕπαρξη. 
Τώρα λοιπὸν ἡ  Ἐθνικὴ Συνέλευση παραδίδει στὸ Πα-
νελλήνιο αὐτὸ τὸ ψηφισμένο ἀπὸ τοὺς πληρεξούσιους 
Παραστάτες Πολίτευμα καί «ἔργον τοῦ  Ἑλληνικοῦ 
λαοῦ καὶ χρέος εἶναι νὰ φανῇ εὐπειθὴς καὶ ὑπήκοος 
εἰς τοὺς νόμους καὶ τοὺς ἐκτελεστὰς ὑπουργοὺς τῶν 
νόμων». 

Ἡ  Ἐθνοσυνέλευση, ἀφοῦ ψήφισε καὶ ὑπέγραψε 
τὶς διατάξεις τοῦ Πολιτεύματος, ὅρισε Προέδρους, 
τοῦ  Ἐκτελεστικοῦ τὸν  Ἀλέξανδρο Μαυροκορδᾶτο, 
τοῦ Βουλευτικοῦ τὸν Δημήτριο  Ὑψηλάντη, διόρισε 
τοὺς ὀκτώ (8)  Ὑπουργούς (μινίστρους) καὶ κατήρτισε 
τὸ Βουλευτικὸ σῶμα –ἀποτελούμενο ἀπὸ τριάντα 
τρία (33) μέλη– διαλύθηκε στὶς 16  Ἰανουαρίου 1822.

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση (τὸ  Ἐκτελεστικό) γνωστο-
ποίησε τὸ κείμενο τοῦ «Προσωρινοῦ Πολιτεύματος» 
στοὺς προξένους τῶν ξένων δυνάμεων ποὺ βρίσκο-
νταν στὶς ἑλληνικὲς χῶρες καὶ στοὺς φιλελληνικοὺς 
κύκλους τῆς Εὐρώπης. Χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσμα-
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συνταγματολόγοι καὶ ἱστορικοὶ 
ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ λεπτομερῆ 
ἀνάλυση τῶν ἄρθρων ἐκείνου τοῦ 
πρώτου Πολιτεύματος τῆς Πατρί-
δας μας, καὶ γενικὴ εἶναι ἡ ἄποψη 

πὼς ἦταν γιὰ τὴν ἐποχή του ἀρκετὰ 
φιλελεύθερο καὶ διατυπωμένο μὲ 
προσοχή, κυρίως στὰ σημεῖα ποὺ 
θὰ μποροῦσαν νὰ προκαλέσουν 

τοὺς συντηρητικοὺς κύκλους  
τῆς εὐρώπης. 
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τα δημοσιεύθηκαν σὲ ἱστορικὲς μελέτες τῆς ἐποχῆς, 
ἀλλὰ καὶ σὲ εὐρωπαϊκὲς καὶ ἀμερικανικὲς ἐφημερίδες. 
Μὲ μεγάλο ἐνθουσιασμὸ χαιρέτισαν τὸ γεγονὸς τῆς 
πολιτειακῆς συγκρότησης τοῦ ἀγωνιζόμενου  Ἑλλη-

νισμοῦ, ὅσοι βέβαια πίστευαν στὸν  Ἀγῶνα τῆς  Ἀνε-
ξαρτησίας.  Ἀντίθετα, ἀνησύχησαν οἱ συντηρητικοὶ 
κύκλοι.  Ἐνθουσιώδης ὁ Κοραῆς εἶδε στὸ Πολίτευμα 
τῆς  Ἐπιδαύρου μιὰ πρώτη ἀπόπειρα τῶν δημοκρα-
τικῶν ἀρχῶν. Γι᾽ αὐτὸ τὸ μετέφρασε στὰ γαλλικὰ καὶ 
τὸ διέδωσε σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ στὴν  Ἀμερική.

Ὁ κόσμος ἔμαθε πὼς οἱ παλαιοὶ ραγιάδες, οἱ  Ἕλλη-
νες ἐπαναστάτες, γίνονται πολίτες μὲ δικαιώματα καὶ 
ὑποχρεώσεις καὶ θεμελιώνουν τὸ Κράτος τους στὶς 
ἀρχὲς τοῦ Δικαίου, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἐλάχιστα κράτη 
διέθεταν γραπτὰ συντάγματα. Στὴν  Ἐπίδαυρο τὸν  Ἰα-
νουάριο τοῦ 1822 μὲ τὴν Α΄  Ἐθνοσυνέλευση γεννιέται 
ἡ νέα  Ἑλλάδα.  Ὁρίζεται τὸ πολίτευμα, ὁ καταστατικὸς 
χάρτης διακυβέρνησης τῆς χώρας μας. Χρειάζεται χρό-
νος καὶ πεῖρα, γιὰ νὰ ὡριμάσει ἡ πολιτικὴ σκέψη, ἀλλὰ 
ἔχουν τεθεῖ οἱ βάσεις πάνω 
σὲ ἀξίες φιλελεύθερες καὶ 
δημοκρατικές. Στὸ ἑξῆς, μὲ  
Ἐθνοσυνελεύσεις θὰ ἔβρι-
σκαν ἐπίλυση τὰ προβλήμα-
τα τοῦ πολιτικοῦ μας βίου.

Ὁ ἐπίπονος ἀγώνας γιὰ 
τὴν  Ἀνεξαρτησία τῆς  Ἑλλά-
δας συνεχιζόταν. Σὲ ποιὸ 
σημεῖο βρισκόταν τούτη 
τὴν ὥρα τῆς λήξεως τῶν 
ἐργασιῶν τῆς Α΄  Ἐθνοσυ-
νέλευσης; Μᾶς τὸ γνωστο-
ποιοῦν οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ  
Ἔθνους στὴ Διακήρυξή τους 
(ἀποσπάσματά της ἀναφέ-
ραμε): «... Δέκα μῆνες ἤδη 
παρῆλθον, ἀφοῦ ἠρχίσαμεν 

νὰ τρέχωμεν τοῦτο τὸ στάδιον τοῦ ἐθνικοῦ πολέμου.  Ὁ  
Ὕψιστος Θεὸς μᾶς ἐβοήθησε, καίτοι ὄχι ἱκανὰ παρεσκευ-
ασμένους, εἰς τὸ τοιοῦτον μέγα τῷ ὄντι ἐπιχείρημα...». 
Καὶ στὸ τέλος τοῦ κειμένου τους εὔχονται: «εἴθε ὁ 

κραταιὸς τοῦ  Ὑψίστου βραχίων νὰ ἀνυψώσῃ τοὺς ἀρχο-
μένους καὶ ἄρχοντας, τὴν  Ἑλλάδα ὁλόκληρον, πρὸς 
τὴν πάρεδρον αὐτοῦ σοφίαν, ὥστε ν᾽ ἀναγνωρίσωσι τὰ 
ἀληθῆ των ἀμοιβαῖα συμφέροντα. Καὶ οἱ μὲν διὰ τῆς 
προνοίας, οἱ δὲ λαοὶ διὰ τῆς εὐπειθείας, νὰ στερεώσωσι 
τῆς κοινῆς ἡμῶν Πατρίδος τὴν πολύευκτον εὐτυχίαν. 
εἴθε, εἴθε». Αὐτὲς οἱ εὐχές τους ἂς ἰσχύουν ὡς παρα-
καταθήκη πολύτιμη καὶ γιὰ τοὺς σημερινοὺς  Ἕλληνες.

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Βοηθήματα:
Ἱστορία τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους, τόμ. ιΒ΄,  Ἐκδοτικὴ  Ἀθηνῶν α.ε.
σπυρ. τρικούπη,  Ἱστορία τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπαναστάσεως, τόμ. Β΄.
Διονυσ. Κόκκινου,  Ἡ  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση, τόμ. Β΄.
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Ὁ κόσμος ἔμαθε πὼς οἱ παλαιοὶ ραγιάδες, οἱ  Ἕλληνες ἐπαναστάτες,  
γίνονται πολίτες μὲ δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις καὶ θεμελιώνουν  

τὸ Κράτος τους στὶς ἀρχὲς τοῦ Δικαίου, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἐλάχιστα κράτη 
διέθεταν γραπτὰ συντάγματα. στὴν  Ἐπίδαυρο τὸν  Ἰανουάριο τοῦ 1822  

μὲ τὴν α΄  Ἐθνοσυνέλευση γεννιέται ἡ νέα  Ἑλλάδα.  Ὁρίζεται τὸ πολίτευμα, 
ὁ καταστατικὸς χάρτης διακυβέρνησης τῆς χώρας μας. Χρειάζεται χρόνος 

καὶ πεῖρα, γιὰ νὰ ὡριμάσει ἡ πολιτικὴ σκέψη, ἀλλὰ ἔχουν τεθεῖ  
οἱ βάσεις πάνω σὲ ἀξίες φιλελεύθερες καὶ δημοκρατικές.
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Πέρασαν κιόλας τὰ Χριστούγεννα, χωρὶς 
καλὰ καλὰ νὰ τὸ καταλάβω, παρὰ τὰ λα-
μπιόνια καὶ τὶς μουσικὲς στὰ καταστήματα 

καὶ τὰ σπίτια, ποὺ πρόκειται ὅμως νὰ συνεχιστοῦν, 
ὥσπου νὰ τελειώσουν οἱ πολλὲς γιορτὲς τοῦ Γε-
ναριοῦ.  Ὅμως κάτι ἔλειψε ἀπὸ τὸ ντεκὸρ τῶν 
γιορτῶν: τὰ χιόνια – πρᾶγμα ποὺ ἦταν καλό, γιατὶ 
ἔκανε λιγώτερο κρύο, καὶ πολλὰ σπίτια δὲν ἔχουν 
θέρμανση. Κι ἂς μὴ μιλήσουμε γιὰ τοὺς ἄστεγους 
ποὺ μένουν στοὺς δρόμους...

Αὐτὰ σκεφτό-
μουνα κάποιο 
ἀπόγευμα, ποὺ 
εἶχε σκοτεινιάσει 
κιόλας.  Ἡ ἑορ-
ταστικὴ ἐμφάνι-
ση ποὺ ὑπῆρχε 
στοὺς δρόμους 
καὶ στὰ σπίτια 
εἶναι πάντα κάτι 
ποὺ βοηθάει ν᾽ 
ἀλλάξει ἡ διάθε-
ση τοῦ ἀνθρώ-
που.

Νὰ λοιπὸν 
ποὺ ἦρθε κι ἡ 
Πρωτοχρονιά, μὲ 
ὅ,τι συνεπάγεται 
αὐτό. Κι ἐγὼ σκέ-
φτηκα τί θἄθελα νὰ κάνω μὲ τὸν καινούργιο χρόνο. 
Μοῦ ἦρθε στὸ νοῦ νὰ ἀνανεώσω τὶς ὑποσχέσεις 
ποὺ εἶχα δώσει πέρσι.  Ἆραγε, πόσες εἶχα τηρήσει; 
Γιατὶ ὅταν μεγαλώνει, ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ 
θυμηθεῖ τί ἔκανε ἢ τοῦ συνέβη, δηλαδή «μικρο-
πράγματα», ἂν καὶ νομίζω ὅτι αὐτὰ ἀποτελοῦν, 
κυρίως, τὴ ζωή. Θυμᾶται μόνο μεγάλα γεγονότα, 
ποὺ φέρνουν ἔντονες χαρὲς καὶ λύπες, ὅπως γεν-
νήσεις, γάμους κτλ.

Καλὴ ἡ σκέψη φέτος νὰ βάλω πάλι ὑποσχέσεις 
στὴ ζωή μου καὶ νὰ προσπαθήσω νὰ τὶς τηρήσω.  
Ἂς εἶναι λοιπὸν στὴ ζωή μου «τὸ ναί-ναὶ καὶ τὸ 

ὄχι-ὄχι».  Ἂν καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι καὶ τὸ εὐκολώτερο 
πρᾶγμα. Γιατὶ στὴν πρώτη δυσκολία φοβᾶμαι ὅτι 
θὰ πῶ ἕνα κατὰ συνθήκην ψέμμα.  Ἴσως γιὰ νὰ μὴν 
πληγώσω κάποιον ἄλλο, ἢ γιατὶ δὲν συμφέρει ἡ 
ἀλήθεια ἐμένα. Θὰ προσπαθήσω νὰ ξεχάσω κάτι 
ποὺ μοῦ ἔκανε ἢ μοῦ εἶπε ὁ ἄλλος, νὰ τὸν συγχω-
ρήσω καὶ νὰ πάω παραπέρα. Μ᾽ ἄλλα λόγια, ὑπο-
σχέθηκα νὰ παιδέψω τὴ γλῶσσά μου, ἢ μᾶλλον 
«νὰ τὴ βουτῶ στὸ μυαλό μου», πρὶν μιλήσω, 
ὅπως ἔλεγε κάποτε κι ὁ παπποῦς μου.  Ἀκόμη, νὰ 

προσπαθήσω νὰ 
θυμᾶμαι τί πρέ-
πει νὰ τρώω, γιὰ 
νὰ μὴν εὐχαρι-
στιέμαι μιὰ στιγ-
μή, κι ὕστερα τὸ 
πληρώνω μὲ τὴν 
ὑγεία μου.

Γενικά, θέλω 
νὰ γίνω καλύτε-
ρος ἄνθρωπος. 
Νὰ μιὰ μεγάλη 
ὑπόσχεση, καὶ 
μακάρι νὰ μπο-
ρέσω νὰ τὴν κα-
ταφέρω τελικά. 
Νὰ μετράω τὰ 
λόγια μου καὶ 
τὶς πράξεις μου, 

γιὰ νὰ μὴν πληγώνω τὸν ἄλλο, γιατὶ αὐτή μου ἡ 
ἐνέργεια θὰ πληγώσει περισσότερο ἐμένα, ὅταν τὸ 
βράδυ θὰ κάνω τὸν ἀπολογισμὸ τῆς ἡμέρας μου.

Ποιὲς ἆραγε ἀπὸ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ θὰ δώσω 
φέτος στὸν ἑαυτό μου στὸν καινούργιο χρόνο θὰ 
μπορέσω νὰ κρατήσω;

Εὔχομαι, πάντως, ὁ καινούργιος χρόνος ποὺ 
ἦρθε νὰ εἶναι καλύτερος γιὰ ὅλον τὸν κόσμο, ὅσο 
γίνεται φυσικά!

Καλὴ χρονιά!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Ὑποσχέσεις
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ΙΡΕΝΑ ΣΕΝΤΛΕΡ
ΖΙΛΜΠΕΡ ΣΙΝΟΥΕ
ΜΤΦΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΑΘΗ-
ΝΑ 2018, 14Χ21, 272 σελ.

«Ξέρω τί θὰ μὲ ρωτήσεις. Πῶς 
θὰ τὰ καταφέρω.  Ἡ ἀπάντηση 
εἶναι πάντα ἡ ἴδια: δὲν ἔχω τὴν 
παραμικρὴ ἰδέα» (σελ. 165).

Πολωνία. Κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Στὸ γκέτο ὅπου οἱ Γερ-
μανοὶ ἐγκλώβισαν  Ἑβραίους, 
ἑκατοντάδες, χιλιάδες  Ἑβραί-
ους... Πού, σὲ κάποια στιγμή, 
ἔστελναν... ποῦ; Τώρα ξέρουμε 
ποῦ: στὸν θάνατο.

Οἱ γονεῖς – μπορεῖ κανεὶς νὰ 

φανταστεῖ τοὺς γονεῖς... «Πῶς νὰ 
σώσω τὸ παιδί μου;».

Ἡ  Ἰρένα Σέντλερ, Πολωνὴ 
καὶ Χριστιανή, ἐργάζεται στὴν 
Κοινωνικὴ Πρόνοια. Βλέπει, 
φρίττει, συμπάσχει. Παιδιά, 
ὁποιαδήποτε παιδιά, εἶναι πά-
ντως παιδιά.   Ὅταν παίρνει τὴν 
ἀπόφαση νὰ σώσει ἕνα παιδί, 
ξέρει πὼς παίρνει ἕναν δρόμο 
χωρὶς ἐπιστροφή.

– Θὰ πάρω τὸ μωρὸ τῆς ντα-
νούτα...

– οὔτε νὰ τὸ σκέφτεσαι! Πῶς 
θὰ τὸ πάρεις;

– Θὰ τὸ κρύψουμε στὸ φορ-
τηγάκι.

–  Ἰρένα, γνωρίζεις τοὺς κινδύ-
νους ποὺ διατρέχεις. Καὶ πὲς ὅτι 
καταφέρνεις νὰ τὸ βγάλεις ἀπὸ 
τὸ γκέτο, μετὰ τί θὰ τὸ κάνεις τὸ 
παιδί;

– Θὰ τὸ πάρω σπίτι μου.
Ἡ  Ἰρένα δὲν ἄκουγε πιά. Πλη-

σίασε τὴ ντανούτα καὶ τῆς εἶπε 
τὴν ἀπόφασή της, προειδοποι-
ώντας την.

«Θὰ πρέπει νὰ καταλάβετε 
ὅτι δὲ θὰ ξαναδεῖτε τὸ μωρό σας 
γιὰ καιρό, ὄχι πρὶν τὸ τέλος τοῦ 
πολέμου».

«αὐτὸ ποὺ μὲ νοιάζει εἶναι ἡ 
ἀσφάλειά της».

«Πρέπει ἐπίσης νὰ σᾶς πῶ ὅτι 
ὁ κίνδυνος εἶναι μεγάλος. Μπορεῖ 
νὰ μὴν τὰ καταφέρω».

Ἡ ντανούτα χάιδεψε τὸ μέτω-
πο τοῦ μωροῦ της.

«Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ», 
εἶπε. «Θὰ τὰ καταφέρετε...».

Καὶ τῆς ἐμπιστεύτηκε τὴν  
Ἄνια (σελ. 75).

Εἶναι ἀποφασισμένη. «τὰ παι-
διά. Θέλω νὰ τὰ σώσω.  Ὄχι ὅλα, 
αὐτὸ θὰ ἦταν ἀδύνατο, ἀλλὰ ὅσο 
πιὸ πολλὰ μπορῶ.  Ἃν καταφέρω 
νὰ τὰ βγάλω ἀπὸ τὸ γκέτο, θὰ τὰ 
τοποθετήσω σὲ ἀνάδοχες οἰκογέ-
νειες ἢ σὲ θρησκευτικὰ ἱδρύματα» 
(σελ. 93).

2.500 παιδιά!!! Τόσα ἔβγα-
λε ἡ  Ἰρένα ἀπὸ τὸ γκέτο. Μὲ 
τὴ βοήθεια ἀνθρώπων ποὺ ἀκο-
λούθησαν τὸν νόμο τῆς καρδιᾶς.

Ὁ Ζιλμπὲρ Σινουέ, μὲ τὴν 
ἀπαράμιλλη πένα του, μᾶς χά-
ρισε ἕνα πραγματικὸ ἀριστούρ-
γημα. Καὶ μᾶς ἔβαλε μπροστὰ 
σὲ ἕνα δίλημμα:

Πόσο εἴμαστε διατεθειμένοι 
νὰ παίρνουμε «παράλογες» –
κατὰ κόσμον– ἀποφάσεις, χωρὶς 
νὰ ξέρουμε πῶς θὰ πραγματο-
ποιηθοῦν, ἔτσι, στὸ σκοτάδι, 
ἀλλὰ ξέροντας ὅτι δὲν μπο-
ροῦμε νὰ κάνουμε ἀλλιῶς παρὰ 
νὰ ὑπακούσουμε στὴν ἐντολή: 
«ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ...». Καὶ τότε ὁ Θεὸς 
φανερώνεται ἐν δυνάμει.

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Βιβλ ιοπαρουσιάσε ιςΒιβλ ιοπαρουσιάσε ις

K
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Κωνσταντῖνος  Ἀθανασόπουλος

Κύριε  Ἀθανασόπουλε, ἄχ, 
κύριε  Ἀθανασόπουλε!

Γιὰ μᾶς, ὅποτε καὶ νὰ φεύ-
γατε, θά ᾽ταν πάντα νωρίς.  Ὅσα 
χρόνια καὶ νὰ σᾶς ἔδινε ἀκόμη ὁ 
Θεός, θὰ εἴχατε πολλὰ ἀκόμα νὰ 
προσφέρετε. Θὰ ἤσασταν ἀκόμα 
γιὰ πολλὰ ἕνα ἀγκρέμιστο στή-
ριγμα σὲ ὅλους μας.

Γιατί νὰ πρωτοθαυμάσει κα-
νεὶς τὴν προσωπικότητά σας, 
κύριε  Ἀθανασόπουλε; Γιὰ τὸ 
χαμόγελό σας, ποὺ ἦταν πά-
ντα ἐκεῖ; Γιὰ τὴν ἀγκαλιά, ποὺ 
ἔκλεινε τὸν καθένα μας; Γιὰ τὶς 
συμβουλές; Γιὰ τὸ πλῆρες ἐνδι-
αφέρον σας σὲ κάθε δράση τῆς 
Χριστιανικῆς  Ἑστίας, γιὰ κάθε 
μέλος, γιὰ κάθε παιδί;

Ἤσασταν οἰκογένεια γιὰ ἐμᾶς. 
Τὸ ὅτι σήμερα πενθοῦν ἡλικίες 
ἀπὸ ἐννέα ἐτῶν μέχρι ὀγδό-
ντα ἐννέα καὶ παραπάνω, λέει 
πολλὰ γιὰ τὸ εὖρος τῆς ἀγάπης 
σας.  Ἤσασταν ἀγαπητός, καὶ θὰ 
εἶστε γιὰ πάντα μέσα στὴν καρ-
διά μας.

Μᾶς φωνάζατε «τὰ τζιτζικά-
κια» σας, καὶ γελούσατε πλατιά, 
ὅταν ἐμεῖς τραγουδούσαμε, τρα-
γουδούσαμε γιὰ ἐσᾶς. Σᾶς λέ-

γαμε «Μπὸμπ Μάστορα», ποὺ 
ὅλο μαστορεύατε, παντοῦ τὰ 
καταφέρνατε. Γιατὶ ἔτσι γινόταν. 
Πνευματικά, ἀθόρυβα, ἀκόμη 
καὶ ὑλικὰ δουλεύατε γιὰ ἐμᾶς 
καὶ καταφέρνατε τὰ πάντα.

Στὶς  Ὁμάδες, καὶ ἰδίως στὶς 
Κατασκηνώσεις, ἀνάβατε ὄχι 
φλόγα, ἀλλὰ πυρκαγιὰ πίστης 
στὶς καρδιές μας! Κι οἱ καραμε-
λίτσες σας, ἂς αὐτὲς οἱ καραμε-
λίτσες σας! Εἶχαν ἄλλη γεύση, 
ὅταν μᾶς τὶς δίνατε ἐσεῖς.  Ἡ θύ-
μησή σας, νὰ κατεβαίνετε τὴν 
κατηφόρα τῆς Κατασκήνωσης 
μὲ τὸ καλάθι σας γεμᾶτο καρα-
μέλες, μὲ τὸ λαμπρὸ χαμόγελό 
σας, μὲ τὸν καλό σας λόγο, δὲν 
θὰ σβήσει ποτὲ ἀπὸ τὸν νοῦ μας.

Τρέχαμε σὲ ἐσᾶς γιὰ κάθε 
ἀπορία, καὶ μὲ τὴν ἀμεσότητα, 
τὴν ὑπομονή, τὸ χιοῦμόρ σας 
καὶ τὴν ἀθάνατη νιότη στὴ φω-
νή σας μᾶς καθοδηγούσατε. Τὸ 
εὐχαριστῶ εἶναι λίγο μπροστὰ 
στὸ ἔργο σας. 

Μᾶς λέγατε πάντα νὰ εἴμα-
στε λεβεντιές! Νὰ εἴμαστε παλ-
ληκάρια! Νὰ μὴν ξεχνᾶμε τὴν 
πατρίδα μας, τὰ ἰδανικά μας καὶ 
τὸν Χριστό!

Τὸν ἀγαπημένο σας ὕμνο, 
αὐτὸν τῶν Χριστιανικῶν Μαθη-
τικῶν  Ὁμάδων, νὰ εἶστε σίγου-
ρος, θὰ τὸν τραγουδᾶμε καὶ ἡ 
σκέψη θὰ γυρίζει σὲ ἐσᾶς. Αὐτὸς 
ὁ ὕμνος ἔλεγε:

«Κεῖ ψηλά, κεῖ ψηλά,
ὕμνοι θὰ ἀντηχήσουν κι ὠσαν-

νά.
ναὶ ἐκεῖ, ναὶ ἐκεῖ

θέλομεν ποτὲ συναντηθεῖ.
Ὦ, πατρὶς οὐρανία,

τρισευδαίμων καὶ τρισποθητή».

Ναὶ ἐκεῖ, κύριε  Ἀθανασό-
πουλε, ἐκεῖ θὰ συναντηθοῦμε 
μαζὶ μὲ ὅλα τά «τζιτζικάκια» σας.  
Ὅμως μέχρι νὰ συναντηθοῦμε 
ὅλοι μαζὶ ἐκεῖ, πρέπει νὰ παλέ-
ψουμε νὰ συνεχίσουμε αὐτὸ ποὺ 
ἐσεῖς ἐδῶ χτίσατε. Εἶναι χρέος 
μας, εἶναι ἡ εὐγνωμοσύνη μας 
γιὰ ὅσα ἐσεῖς μᾶς δώσατε, καὶ 
ὀφείλουμε νὰ συνεχίσουμε τὸ 
ἔργο σας. Μὲ ἀλύγιστη ἀνδρεία, 
μὲ παλληκαριά, μὲ λεβεντιά.

Μακάρι, ἔστω καὶ λίγο, νὰ 
μπορέσουμε νὰ σᾶς μιμηθοῦμε, 
κύριε  Ἀθανασόπουλε.

Μακάρι, ἔστω καὶ λίγο, νὰ 
μπορέσουμε νὰ σᾶς μοιάσουμε!

Χριστὸς  Ἀνέστη!

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΓΚΟΤΗ

*     *     *

«Χωρίζω ἐκεῖθε τὴ χαρά,
κρατῶ τὸν πόνο δῶθε,
ποὺ σκάει στὰ βράχια 
 τοῦ εἶναί μου
σὰν τοῦ πελάου τὸ κῦμα».

Γ. Βερίτης,  
«Νυχτερινὴ συζήτηση»

Ἀγαπητὲ καὶ πολυσεβαστέ 
μας κ.  Ἀθανασόπουλε, κάθε 
φορὰ ποὺ κάποιος ἀπὸ μᾶς 
τοὺς νέους θὰ ἔκανε μιὰ ὁμι-
λία ἢ κάποια παρουσίαση στὴ 
Χριστιανικὴ  Ἑστία στὴ Λάρισα 
ἢ στὴν Κατασκήνωση, ἤσασταν 
ἐκεῖνος ποὺ ἔλεγε: «Παιδιά, θὰ 
μαζευτοῦμε ὅλοι, γιατὶ ὁ τάδε 
θὰ ἐκφωνήσει “λόγον βαρυσή-
μαντον”». Καὶ ἐμεῖς γελούσαμε 
καὶ ἀπολαμβάναμε τὴ χαρὰ ποὺ 
εἴχατε καὶ μᾶς μεταδίδατε.

Νῦν ἐπέστη ὅμως ὁ καιρὸς 
καὶ ὁ κλῆρος νὰ μιλήσουμε ἐμεῖς 

Εἰς Μνημόσυνον
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τώρα γιὰ σᾶς, μὲ λόγο ἁπλό, 
εἰλικρινῆ καὶ γεμᾶτο, ποὺ νὰ 
ἀντανακλᾷ κατὰ τὸ δυνατὸν τὴ 
δική σας ἀρχοντιά, γιὰ νὰ σᾶς 
προπέμψουμε στὴν αἰωνιότη-
τα.  Ὅμως, «λόγον βαρυσήμα-
ντον», ὅπως λέγατε, ποιὸς θὰ 
μποροῦσε νὰ ἀρθρώσει γιὰ σᾶς; 
Μήπως «ῥᾷον σιωπή»; Οὔτε κι 
αὐτὸ τὸ κρίναμε ὀρθό.

Σίγουρα δὲν θὰ σᾶς ἄρεσε 
κάτι τέτοιο, νὰ μιλᾶμε γιὰ σᾶς, 
ἀλλὰ τώρα θὰ κάνετε ἐσεῖς ὑπα-
κοὴ σὲ μᾶς καὶ θὰ δεχθεῖτε ἀγόγ-
γυστα τό «δίλεπτο» τῶν δικῶν 
σας παιδιῶν. Κι ἀλήθεια ἴσως 
εἶναι ὅτι, ἂν παρατηροῦσε κά-
ποιος τὴ σχέση σας μὲ τοὺς νέ-
ους, θὰ ἔλεγε ὅτι σίγουρα τοὺς 
κάνετε ὑπακοή, ὅτι τοὺς κάνετε 
τὰ χατίρια, ὅτι τοὺς ἀγαπᾶτε πε-
ρισσότερο. Τὸ τελευταῖο εἶναι 
ἀλήθεια, ὅμοια κατὰ πάντα μὲ 
ἐκεῖνες τὶς ἀλήθειες ποὺ κρύβο-
νται στὶς ἀράδες τῶν βίων τῶν  
Ἁγίων.  Ὅμως στ᾽ ἄλλα θὰ εἶχαν 
ἄδικο.

Ὁ δικός σας τρόπος προσέγ-
γισης τῶν νέων ἦταν ἀνεπανά-
ληπτος!!!  Ἀγγίζατε καὶ δὲν ἐνο-
χλούσατε, διαμορφώνατε ἀλλὰ 
δὲν ἀλλοτριώνατε, ἀγαπούσατε 
ἀλλὰ δὲν παθιαζόσασταν.  Ἔτσι, 
τὶς περισσότερες φορές, ἐνῷ φαι-
νόταν ὅτι ὑποχωρούσατε, ἐσεῖς 
δουλεύατε μυστικὰ καὶ ἥσυχα, 
μὲ τὴν προσευχή, τὴ ματιά, τὸ 
χάδι, τὶς καραμέλες.

Ὦ, αὐτὲς οἱ καραμέλες! Πόσοι 
δὲν ἔχουν γλυκαθεῖ ἀπὸ τὰ χέρια 
σας; Οἱ καραμέλες εἶχαν κι αὐτὲς 
τὸν λόγο καὶ τὸν ρόλο τους.  
Ἀποτελοῦσαν ἄλλοτε ἀφορμὴ 
προσέγγισης κι ἄλλοτε ἐπισφρά-
γιση σχέσης οὐσιαστικῆς. Σὲ κάθε 
μικρὸ τσεπάκι πάνω σας κρύβατε 
κι ἀπὸ μία τοὐλάχιστον. Οἱ καρα-
μέλες ὅμως αὐτὲς σὲ ὅλη σας τὴ 
ζωὴ ἔπαιρναν ἔξαφνα διάφορες 
μορφές:

α)  Ἦταν ὁ γλυκὸς λόγος γιὰ 
ἐνίσχυση καὶ παρηγοριὰ στὶς 
δυσκολίες τοῦ ἔργου, ἀλλὰ καὶ 

τῆς προσωπιπκῆς ζωῆς τοῦ κάθε 
νέου ποὺ ὁ Θεὸς ἔφερνε κοντά 
σας. Πόσοι καὶ πόσοι νέοι δὲν 
πῆραν ἀπὸ ἐσᾶς θάρρος στὶς 
προσωπικές τους δυσκολίες, 
στὶς δυσκολίες τῶν σπουδῶν 
τους, τῶν οἰκογενειακῶν προ-
βλημάτων τους.

«Νὰ διαβάζεις, νὰ μὴν ἀπο-
κάμεις, νὰ ἔχεις πρόγραμμα, μὴ 
φοβᾶσαι τὴν ὑπερκόπωση, ἂν 
κοιμᾶσαι τὸ 8ωρο... ἀλλὰ μόνο 
8ωρο... Ξέρετε πόσους φοιτητὲς 
ἔπαιρνα τὸ πρωῒ νὰ τοὺς ξυπνή-
σω νὰ πᾶνε στὰ μαθήματά τους; 
Νὰ πάρεις καλοὺς βαθμούς, νὰ 
κοιτάζεις γιὰ μεταπτυχιακό», κι 
ἄλλα τόσα...

Ὦ, καὶ στὶς ἐπιτυχίες τῶν 
παιδιῶν τί χαρὲς γίνονταν, ἀτέ-
λειωτα τραπέζια, μὲ χορηγὸ 
πάντα ἐσᾶς! Βρίσκατε χίλιους 
τρόπους νὰ μᾶς μαζεύετε κοντὰ 
στὴν  Ἑστία, τὸ δεύτερο σπίτι 
μας, καθὼς λέγατε!

β)  Ἡ καραμέλα ἦταν καὶ τὸ 
ἀμείωτο ἐνδιαφέρον μέχρι καὶ τὰ 
τελευταῖα χρόνια γιὰ τὴ σύντα-
ξη τοῦ μηχανογραφικοῦ. « Ἔλα 
ἀπὸ δῶ νὰ τὸ κάνουμε μαζί, 
μὴν κοιτᾷς βαθμούς, βάλε ὅ,τι 
ἀγαπᾷς καὶ ὀ Θεὸς θὰ δείξει». 
Παρακολουθούσατε κάθε ἐξέ-
λιξη γύρω ἀπὸ τὸ θέμα, ἡ δὲ 
χαρὰ στὸ τέλος μὲ τὰ ἀποτελέ-
σματα ἐπισφραγιζόταν πάντα μὲ 
πλούσια τραπέζια, καὶ χορηγὸ 
πάλι ἐσᾶς.

γ) Οἱ καραμέλες ἦταν καὶ οἱ 
οἰκονομικές σας ἐνισχύσεις στὶς 
ἐξορμήσεις τῶν νέων, στὰ 3ήμε-
ρα στὴν Κατασκήνωση, φοιτη-
τικὰ καὶ χειμερινά, μὲ τὴ σύντα-
ξή σας, τὴν ὁποία μοιράζατε μὲ 
χίλιες δύο εὐκαιρίες, καλύπτατε 
δὲ κάποιες φορὲς καὶ τὸ σύνο-
λο ἀκόμα τῶν ἐξόδων μας.  Ἐκεῖ 
ποὺ ἐμεῖς βρίσκαμε προβλήμα-
τα, ἐσεῖς βρίσκατε μόνο λύσεις 
καὶ ἀφορμὲς γιὰ δοξολογία τοῦ 
Θεοῦ.

«Τὰ καλὰ παιδιὰ τὰ ἀγαπά-
ει ἡ Παναγιά», φράση χαραγ-

μένη ἀνεξίτηλα στὰ χείλη σας. 
Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἱστορία 
ποὺ κάποτε, πηγαίνοντας σπί-
τι τὸ βράδυ, συναντήσατε στὰ 
σχολεῖα κάτι παιδιὰ καὶ τὰ ρω-
τήσατε, «Τί κάνετε βρὲ καλὰ παι-
διά;», καὶ ἐκεῖνα σᾶς ἀπάντησαν: 
«Παπποῦ, μᾶς λὲς καλὰ παιδιά, 
ἐπειδὴ τὸ πιστεύεις, ἢ ἐπειδὴ μᾶς 
φοβᾶσαι;».

Μᾶς λέγατε κατάφωρα ἕνα 
μεγάλο ψέμμα, κι αὐτὸ τὸ πρόδι-
δε ἡ ζωή σας.  Ἀγαπούσατε ὅλα 
τὰ παιδιὰ χωρὶς καμμία διάκρι-
ση, εἴτε σᾶς χαροποιοῦσαν, εἴτε 
πρὸς στιγμὴ σᾶς πίκραιναν μὲ 
τὰ καμώματά τους!  Ἀφοῦ ἐσεῖς 
ἀγαπούσατε ὅλα τὰ παιδιά, πῶς 
μπορεῖ ἡ Παναγιὰ νὰ ἀγαπάει 
μόνο τὰ καλά;

«Νὰ ἔρχεστε στὴν  Ἑστία, παι-
διά, νὰ παίζετε, νὰ πίνετε ἐδῶ τὸ 
καφεδάκι σας, σᾶς πῆρα καὶ κα-
φετιέρα νὰ κάνετε τὸν καλύτερο 
καφέ». Καὶ πλάι σὲ μᾶς καθόσα-
σταν κι ἐσεῖς, εἴτε λέγοντας ἱστο-
ρίες ἀπὸ τὰ παλιά, ὅπως γιὰ τὸ 
ρολόι ποὺ πετάξατε στὸν τοῖχο, 
ὅταν δίνατε τὸ τελευταῖο μάθη-
μα γιὰ τὸ σχολεῖο, ὅπως τὰ 24 
μαθήματα ποὺ δώσατε σὲ μία 
ἐξεταστική, τὶς σκανδαλιὲς ποὺ 
κάνατε μικρός.  Ἄλλοτε δὲ αὐτὲς 
οἱ συναντήσεις εἶχαν χαρακτῆρα 
σοβαρότερο, θεολογικώτατο, 
γιὰ τὸν καταρτισμό μας καὶ τὴν 
ὀργάνωση κάποιας δραστηριό-
τητας ἢ τῆς Κατασκήνωσης.

Κι ὅταν ἔφτανε ἡ ὥρα 11 
στὴν  Ἑστία, κοιτούσατε τὸ σπα-
σμένο ἀπὸ κάποιες σκανδαλιές 
μας ρολόι, γελούσατε καὶ λέγα-
τε: «Τί μὲ κρατᾶτε τὸν γέρο, βρὲ 
παιδιά; Διῶξτέ με νὰ πάω σπί-
τι» – ἀλλὰ ὅλο καὶ κάποια ἄλλη 
ἀφορμὴ γιὰ συζήτηση δινόταν 
καὶ συνεχίζαμε.

Ἀνάμεσα ὅμως σ᾽ ὅλες τὶς 
εὐλογίες τῶν ἀόκνων δραστη-
ριοτήτων σας ἦταν καὶ ἡ προώ-
θηση καὶ ἡ καλλιέργεια φιλιῶν, 
μὲ κέντρο τὸν Χριστὸ μέσα στὴν  
Ἑστία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἑδραίωσή τους 36
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μέσα ἀπὸ κοινοὺς ἀγῶνες, λύ-
πες καὶ χαρές.  Ἰλιγγιᾷ ὁ νοῦς 
μου ἀναλογιζόμενος, σὲ πόσα 
ἆραγε «ἱερὰ δισκάρια φιλίας καὶ 
σχέσεων» βγαίνει ἡ μερίδα τῆς 
μνημόνευσης τοῦ ὀνόματός σας;

Ἐσεῖς μὲ κοινὲς δράσεις φοι-
τητῶν ἀπ᾽ ὅλη τὴν  Ἑλλάδα ἑτοι-
μάζατε 5ήμερα στὴν Κατασκή-
νωσή μας. Μᾶς ἀνοίγατε τοὺς 
ὁρίζοντες, μᾶς μαθαίνατε ὅτι δὲν 
εἴμαστε μόνοι στὸν ἀγῶνα αὐτό, 
μᾶς δίνατε στήριγμα σὲ καιροὺς 
ὀλιγοπιστίας.

Τέλος, ὦ τέλος, ποιὸς θὰ 
μπορέσει καὶ μόνο νὰ σκεφτεῖ 
τὴ λέξη «Κατασκήνωση», χωρὶς 
νὰ ἐμφιλοχωρήσει τὸ γλυκό, χα-
μογελαστό σας πρόσωπο; Ποιὸς 
θὰ μοῦ ἔλεγε ὅτι ἐκεῖνα τὰ στιχά-
κια τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ θὰ μοῦ 
ἔρχονταν ξανὰ τώρα στὸν νοῦ;

«τὰ πρῶτά μου χρόνια  
τ᾽ ἀξέχαστα τά ᾽ζησα
κοντὰ στ᾽ ἀκρογιάλι,

στὴ θάλασσα ἐκεῖ τὴ ρηχὴ  
καὶ τὴν ἥμερη,

στὴ θάλασσα ἐκεῖ τὴν πλατιά,  
τὴ μεγάλη».

Σὲ κεῖνο τὸ ἄσημο, τὸ ταπει-
νό, «τὸ ἀκρογιάλι τοῦ Στομίου», 
στὴν Κατασκήνωσή μας, ἐκεῖ 
ἀκριβῶς μᾶς μάθατε οὐσιαστικὰ 
ἔργῳ καὶ λόγῳ νὰ πλέουμε στὴ 
θάλασσα τοῦ Χριστοῦ, τὴ ρηχὴ 
καὶ τὴν ἥμερη, ἐκείνη τὴν πλα-
τιὰ καὶ μεγάλη ποὺ ὅλους μᾶς 
χωροῦσε.  Ἐκεῖ ἦταν ὁ καταλ-
ληλότερος τόπος.

Ποιὸς μπορεῖ νὰ ξεχάσει ὅτι 
πάντα πρῶτος τὸ πρωῒ ξυπνού-
σατε καὶ πηγαίνατε νὰ ἑτοιμάσετε 
τὸ ἐκκλησάκι γιὰ τὴν πρωινή μας 
προσευχή; καὶ μᾶς περιμένατε μὲ 
ἀγωνία ὅλους μαζί; Ποιὸς θὰ ξε-
χάσει τὶς βραδινὲς προσευχὲς κά-
τω ἀπὸ τὸν Σταυρὸ καὶ τ᾽ ἀστέρια 
μαζί σας; Ποιὸς θὰ λησμονήσει 
τὰ λόγια σας, μέχρι νὰ ἠρεμή-
σουν τὰ πνεύματα καὶ νὰ ἑτοιμά-
στοῦμε γιὰ προσευχή; Ποιὸς θὰ 
ξεχάσει ἐκεῖνα τὰ ὑπέροχα ἁγιο-
γραφικὰ γιὰ τὴν προετοιμασία 
τῆς προσκομιδῆς; Ποιὸς εἶναι 
ἱκανὸς νὰ ἐρευνήσει τὸν τρόπο 
τῆς ἀθόρυβης παρουσίας σας σὲ 
κάθε πτυχὴ τῆς Κατασκήνωσης;

Ποιὸς θὰ μπορεῖ νὰ νιώσει τὸ 
καμάρι ποὺ εἴχατε γιὰ τὰ στελέ-
χη τὰ λαμπρά, τοὺς λεβέντες καὶ 
τὶς λεβέντισσες, ὅταν τὰ παρου-
σιάζατε στοὺς γονεῖς; «Προχω-
ροῦμε καλά», μᾶς λέγατε στὶς 
συναντήσεις τῶν στελεχῶν. 
«Ἀρχηγέ, κράτα γερά.  Ὑπάρχει 
μεγάλη βελτίωση τῶν παιδιῶν, 
νὰ μὴν κάμετε κοιλιὰ τὶς τελευ-
ταῖες μέρες».

Πόσα πειράγματα δὲν δεχό-
σασταν ἐκεῖ ἀπὸ μᾶς, μπουγέλα, 
μιμήσεις, ἀγριοφωνὲς τῶν ἀγο-
ριῶν, τσιρίδες τῶν κοριτσιῶν, 
καὶ σεῖς χαιρόσασταν σὰν παιδί.

Σταματῶ ὅμως γιὰ πολλοὺς 
λόγους ἐδῶ. Καὶ σᾶς χαιρετῶ 
ἐκ μέρους ὅλων τῶν νέων καὶ 
ὅσων ὑπῆρξαν νέοι ἄλλοτε, 
ποὺ τοὺς ὑπηρετήσατε καὶ σᾶς 
ὑπηρέτησαν, δανειζόμενος τὸν 

ἀμίμητο χαιρετισμὸ τοῦ  Ἁγίου 
Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ:

«Χριστὸς ἀνέστη, ὦ χαρὰ ἐκεί-
νων ποὺ εὐεργετήθηκαν μὲ κάθε 
τρόπο ἀπὸ τὰ εὐλογημένα χέρια 
σας».

«Χριστὸς ἀνέστη, ὦ χαρὰ ἐκεί-
νων ποὺ συνεργάστηκαν μαζί σας 
τόσα χρόνια».

«Χριστὸς ἀνέστη, ὦ χαρὰ 
ἐκείνων ποὺ πλάι σας ἀπὸ τὰ 
λόγια καὶ τὰ ἔργα σας μάθανε νὰ 
ψάχνουν τὸν Χριστό, νὰ ζοῦνε 
μὲ τὸν Χριστό, νὰ ζοῦνε γιὰ τὸν 
Χριστό».

«Χριστὸς ἀνέστη, ὦ χαρὰ ἐκεί-
νων ποὺ μάθανε σιμά σας νὰ ζη-
τοῦν συγγνώμη, νὰ συγχωροῦν, 
νὰ περιμένουν, νὰ ὑπομένουν καὶ 
νὰ ἐπιμένουν».

Σᾶς εὐχαριστοῦμε κατὰ πά-
ντα καὶ διὰ πάντα!

Τώρα, πλέον, θὰ εἶστε σὲ θέ-
ση ἐκ τοῦ σύνεγγυς νὰ ψάλλετε 
σὲ  Ἐκεῖνον ποὺ λατρέψατε τὸν 
ὕμνο ποὺ τόσο ἀγαπήσατε: 

«τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπε-
ρυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας». 

Καλὸ ταξίδι καὶ καλὴ ἀντά-
μωση, πολυαγαπημένε μας καὶ 
σεβαστὲ κ. Κωνσταντῖνε  Ἀθα-
νασόπουλε.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
Ἐκ μέρους τῶν
ΧΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΦΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Πόπη Πολλάτου 

«τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν  πί-
στιν τετήρηκα. λοιπόν, ἀπόκειταί 
μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος...». 
Τοὺς Παύλειους αὐτοὺς λόγους 
φέραμε στὸν νοῦ μας, ὅταν πληρο-
φορηθήκαμε τὴν ἐκδημία τῆς κυ-
κλάρχου τῆς Χριστιανικῆς  Ἑστίας  
Ἐλευσίνας, τῆς ἀείμνηστης Πόπης.

Τὸ βάθος καὶ ἡ ὀμορφιὰ τῆς  
Ὀρθόδοξης νεκρώσιμης ἀκολου-
θίας εἶναι διαποτισμένα ἀπὸ τὴ 
σκέψη ὅτι ἡ κοίμηση τοῦ πιστοῦ 
ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων χωρὶς ἐξαίρεση, δὲν 
σημαίνει τὸ τέλος τῆς ζωῆς μας, 
ἀλλὰ τὴν ἀρχὴ μιᾶς ἄλλης, αἰώ-
νιας ζωῆς.  Ἐμεῖς λοιπόν, οἱ πιστοὶ 
ποὺ ἀποτελοῦμε τὴ στρατευομένη  
Ἐκκλησία, προπέμπουμε τοὺς συ-
νανθρώπους μας στὴν πέραν τοῦ 
τάφου θριαμβεύουσα  Ἐκκλησία 
καὶ εὐχόμαστε καὶ ἐπιθυμοῦμε τὴν 
αἰώνια ἀνάπαυσή τους κοντὰ στὸν 
Θεό.

Ἀγαπητή μας Πόπη, εἴμαστε 
βέβαιοι πὼς χαίρεσαι, ἀπὸ τὴ 
στιγμὴ ποὺ πέταξε ἡ ψυχή σου 
στὸν οὐρανό, κοντὰ στὸν Πατέρα 
μας, στὴ ζωὴ ποὺ δὲν ἔχει πόνο, 
λύπη ἢ στεναγμό.  Ὅλες ἐμεῖς 
ποὺ σὲ γνωρίσαμε καὶ συνεργα-
σθήκαμε μαζί σου, καὶ κυρίως οἱ 
φίλες σου, τὰ μέλη τῶν Φιλικῶν 
Κύκλων μελέτης  Ἁγίας Γραφῆς, 

τὰ μέλη τῆς χορῳδίας, εἴχαμε τὴ 
χαρὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια πρὶν νὰ 
ἀντιληφθοῦμε καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε 
τὰ ψυχικά σου χαρίσματα.

«Βρῆκα ἕνα ὀργωμένο χωρά-
φι», μᾶς εἶπες ἀναφερόμενη στὸν 
Κύκλο σου. «Φρόντισαν γι᾽ αὐτὸ 
ἡ μακαριστὴ Ματίνα Πανταζῆ καὶ 
ἡ Βαρβάρα Γεωργούση». Κι ἐσὺ 
συνέχισες τὸ ἔργο τους. Δέκα ὀκτὼ 
χρόνια ἐρχόσουν στὴν  Ἐλευσίνα, 
μὲ κρύο καὶ βροχές, καὶ μὲ τὴ συν-
δρομὴ τοῦ συζύγου σου Διονύση 
Πολλάτου. Πάντα ἀκούραστη καὶ 
πρόθυμη, μὲ ζῆλο νεανικό, μᾶς 
μετέδιδες τὸν σωτήριο λόγο τοῦ 
Θεοῦ.  Ἤσουν ἕνα πλάσμα ἁγνό, 
ἤσουν ἁπλῆ καὶ σεμνή, ἄκακη 
καὶ φιλάνθρωπη, δὲν γνώριζες 
κόπο στὴν προσφορὰ πρὸς τὸν 
πλησίον.  Ἤσουν πολὺ εὐγενικὴ 
καὶ εὐχάριστη πρὸς ὅλους. Γλυκιὰ 
καὶ τρυφερή (« Ἀδελφοῦλές μου» 
ἀποκαλοῦσες τὰ μέλη τοῦ Φιλικοῦ 
Κύκλου), προσιτὴ καὶ ταπεινή, μὲ 
ἀγάπη Χριστοῦ, εἶχες πάντα ἕναν 
καλὸ λόγο, μιὰ συμβουλὴ ν᾽ ἀπευ-
θύνεις στὴν καθεμιὰ προσωπικά, κι 
ἀφιέρωνες χρόνο γι᾽ αὐτό.  Ἀγά-
πησες πολλοὺς καὶ ἀπὸ πολλοὺς 
ἀγαπήθηκες. Μέχρι πρὶν λίγο 
καιρὸ ἐρχόσουν στὸ Φροντιστή-
ριο τῶν Κυκλαρχισσῶν. Καθόσουν 
στὶς πρῶτες θέσεις καὶ μαθήτευες 
πάντα μὲ τὸν ζῆλο τῆς νεοφώτιστης 
χριστιανῆς.  Ἀγωνιζόσουν νὰ ζεῖς 
τὴν ὀμορφιὰ τῆς χριστιανικῆς βι-
οτῆς μέσα στὴν  Ὀρθόδοξη πίστη, 
ὥστε ἡ ζωή σου νὰ εἶναι μαρτυρία 
Χριστοῦ, πρῶτα στὴν οἰκογένειά 
σου κι ὕστερα στοὺς γύρω σου.

Συνεργάσθηκες προνοιακὰ 
καὶ ὑποδειγματικὰ σὲ ὅλους τοὺς 
Κύκλους. Πολλοὶ καὶ πολλὲς θυ-
μοῦνται τὴν προσφορά σου καὶ 
τὴν πρόθυμη βοήθειά σου στὰ 35 

χρόνια τῆς ὡραίας καὶ ταπεινῆς 
παρουσίας σου στὸ ἔργο τοῦ Συλ-
λόγου « Ἀπόστολος Παῦλος» τῆς  
Ἀδελφότητας «Ζωή». Τὰ μέλη τῶν 
Φιλικῶν Κύκλων θυμοῦνται καὶ 
ὁμολογοῦν πόσο τὰ βοήθησες 
πνευματικὰ στὴν προσπάθεια γιὰ 
μιὰ πιὸ συνειδητὴ χριστιανικὴ ζωή, 
πρῶτα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ὕστερα 
γιὰ τὴν οἰκογένειά τους, ἀλλὰ καὶ 
γιὰ τὸ εὐρύτερο περιβάλλον σου.  
Ὁδηγός σου πάντα ὁ λόγος τοῦ 
Εὐαγγελίου.

Ἀγαποῦσες τὴ μουσική, εἶχες 
χάρισμα, ἤσουν καλλίφωνη καὶ 
χορῳδός, καὶ αὐτὴ τὴν ἀγάπη σου 
τὴ μετέδιδες σὲ ὅλους. «ζήσεται ἡ 
ψυχή μου καὶ αἰνέσεταί σοι», ψάλ-
λει ἡ  Ἐκκλησία μας.  Ὦ αὐτὸ τὸ 
στόμα καὶ αὐτὰ τὰ χείλη, πόσους 
ὕμνους καὶ προσευχὲς ἀνάπεμψαν 
στὸν Κύριο καὶ τὴν Παναγία Μητέ-
ρα Του. Τελευταῖα δὲν μποροῦσες 
νὰ μιλήσεις κι οὔτε νὰ ψάλεις μὲ τὴ 
μελῳδικὴ φωνή σου, κι αὐτὸ τὸ 
ἔνιωθες καὶ πικραινόσουν περισ-
σότερο ἀπὸ κάθε τι ἄλλο.

Ὑπέμεινες καὶ σήκωσες τὸν 
σταυρό σου μὲ πίστη, ὑπομονὴ 
καὶ καρτερία, ὣς τὸ τέλος, ποὺ σὲ 
κάλεσε ὁ Κύριος κοντά Του.  Ἐσὺ 
ἀναχώρησες γιὰ τὴν ὄντως ζωή, 
ἀλλὰ μᾶς ἀφήνεις ἀνάμνηση ἀρχό-
ντισσας, ἐκλεκτῆς συζύγου, ὑπό-
μνημα μητέρας καὶ γιαγιᾶς.

Πόπη, ἀδελφή μας, εἶναι δυσα-
ναπλήρωτο τὸ κενὸ ποὺ ἀφήνεις 
σὲ ὅλους μας καὶ στὴν ἀγαπημένη 
σου οἰκογένεια.  Ὅμως μᾶς παρη-
γορεῖ ὡς πιστὰ μέλη τοῦ σώματος 
τοῦ Χριστοῦ ὅτι μεταβέβηκες «ἐκ 
τοῦ θανάτου πρὸς τὴν ζωήν». Προ-
σευχόμαστε στὸν Κύριο νὰ καλύ-
ψει τὸ κενό, νὰ γλυκάνει τὸν πόνο 
τοῦ ἀποχωρισμοῦ καὶ κατὰ τὸ πα-
ράδειγμα καὶ τὶς παρακαταθῆκές 

Εἰς Μνημόσυνον
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Μαρία- Ἴρις Χριστοφορίδου-Καϊναδᾶ

Πρὶν λίγους μῆνες ἀποχαιρε-
τήσαμε μὲ πολλὴ συγκίνηση μιὰ 
μεγάλη κυρία τοῦ Χριστιανικοῦ 
μας  Ἔργου, τὴν κ. Μαρία-Ἴριδα 
Χριστοφορίδου-Καϊναδᾶ.

Ἡ Μαρία-Ἴρις Χριστοφορίδου-
Καϊναδᾶ γεννήθηκε στὸ Λονδῖνο 
τὸ 1919 καὶ πέρασε τὰ πρῶτά της 
χρόνια στὴν  Ἀγγλία, τὴ Γερμανία, 
τὸ Βέλγιο.  Ἦλθε στὴν  Ἑλλάδα 
τὸ 1936 καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 
πολέμου τὸ 1941 ἔδρασε ὡς ἐθε-
λόντρια τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἐρυθροῦ 
Σταυροῦ. Μὲ καλοσύνη, ὑπομονὴ 
καὶ αὐταπάρνηση φρόντιζε νυχθη-
μερὸν τοὺς πληγωμένους καὶ ψυ-
χικὰ τραυματισμένους στρατιῶτες.

Τὸν καιρὸ τῆς Κατοχῆς δρα-
στηριοποιήθηκε στὴν ὀργάνωση 
συσσιτίων γιὰ φτωχὰ καὶ ταλαι-
πωρημένα παιδιά. Προσπαθοῦσε 
μὲ διάφορους τρόπους νὰ τοὺς 

ἀνεβάσει τὸ ἠθικὸ καὶ νὰ τοὺς δι-
δάξει τὴν ἀγάπη.

Ἄγγελος τοῦ ἐλέους, ἀδελφὴ 
τῶν πτωχῶν, τῶν ἀρρώστων καὶ 
ὅλων ὅσοι εἶχαν ἀνάγκη συμπα-
ράστασης. Προσέφερε ἁπλόχερα 
τὰ δῶρα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης 
της.

Σπουδαῖος στὴ σταδιοδρομία 
της ὑπῆρξε ὁ ρόλος τοῦ μακαρι-
στοῦ π. Λεωνίδα Παρασκευόπου-
λου, ὁ ὁποῖος διέβλεψε ὄχι μόνο 
τὴ βαθιὰ πρὸς τὸν Θεὸ πίστη της, 
ἀλλὰ καὶ τὸ χάρισμά της νὰ μετα-
βιβάζει σε κάθε προσιτὸ σὲ αὐτὴν 
κύκλο τὶς ἀρετὲς τῆς χριστιανικῆς 
πίστης.

Τὴ δεκαετία τοῦ 1950 καὶ μετά, 
ὁ π. Λεωνίδας Παρασκευόπου-
λος, ὅταν πηγαίναμε ἐκδρομὲς ἢ 
στὴν Κατασκήνωση μὲ τὶς Χ.Μ.Ο. 
(Χριστιανικὲς Μαθητικὲς  Ὁμάδες), 
δὲν ξεχνοῦσε νὰ μᾶς μιλήσει μὲ 
εὐγνωμοσύνη γιὰ τὸν τρόπο μὲ 
τὸν ὁποῖο ξεκίνησαν οἱ Χ.Μ.Ο., 
οἱ ὁποῖες ἐν συνεχείᾳ ἁπλώθηκαν 
σὲ ὅλη τὴν  Ἑλλάδα καὶ ὑπάρχουν 
μέχρι σήμερα.

Στὴν Κατοχή, ὅταν ὁ π. Λεωνί-
δας στὴν πρώτη γραμμὴ φρόντιζε 
γιὰ τὰ παιδιὰ μὲ τὰ συσσίτια καὶ 
τὰ κατηχητικά, κάποια νέα γεμάτη 
ζωντάνια γιὰ τὸν Χριστό, ἡ Μα-
ρία-Ἴρις Χριστοφορίδου, εἶχε τὴ 
θεία ἔμπνευση γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ 
ζητοῦσαν νὰ τοὺς προσφερθεῖ 

κάτι περισσότερο ἀπ᾽ ὅ,τι τοὺς 
προσέφερε τὸ κατηχητικό.  Ὁ π. 
Λεωνίδας συγκατένευσε.  Ἔτσι 
ξεκίνησε ἡ πρώτη συντροφιά, 
μικρὴ στὴν ἀρχή, ὅλο καὶ μεγα-
λύτερη ἀργότερα.  Ὀνομάστηκαν 
« Ἐλπιδοφόρες». Μετὰ μεγάλω-
σε ἡ συντροφιὰ στὴ Θεσσαλονίκη 
καὶ ὀνομάστηκε « Ἀδελφοσύνη». 
Πολὺ γρήγορα ἁπλώθηκε σὲ ὅλη 
τὴν  Ἑλλάδα καὶ τὴν  Ἀθήνα, ὅπου 
πῆρε τὸ ὄνομα Χ.Μ.Ο. (Χριστια-
νικὲς Μαθητικὲς  Ὁμάδες).  Ὁ 
Βερίτης ἔγραψε τὸν ὕμνο τους.  
Ὅλα αὐτὰ ἦταν ἔργο Θεοῦ, ἀλλὰ 
ὄργανό Του ἦταν ἡ  Ἴρις-Μαρία 
Χριστοφορίδου-Καϊναδᾶ, ἡ ὁποία 
ἀργότερα ὑπῆρξε καὶ μητέρα πέ-
ντε παιδιῶν καὶ ἐπιτυχημένη οἰκο-
γενειάρχης.

Πάντα χαμογελοῦσε, ἀκόμα 
καὶ στὰ τελευταῖά της ἦταν εὐγνώ-
μων γιὰ κάθε περιποίηση. Αὐτὴ 
ἦταν ἡ Μαρία-Ἴρις, καὶ ἔτσι παρα-
μένει στὴ σκέψη μας καὶ στὴ σκέ-
ψη ὅλων αὐτῶν ποὺ τὴ γνώρισαν.

Ἀγαπητή Μαρία, θὰ σὲ θυμό-
μαστε μὲ ἀγάπη ὅλοι, καθὼς καὶ 
τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια σου.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη σου, 
καὶ τὸ παράδειγμά σου νὰ βρεῖ 
ἄξιους μιμητές.

ΜΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
 ΤΩΝ Χ.Μ.Ο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εἰς Μνημόσυνον

σου νὰ στηριχθοῦν τὰ παιδιὰ καὶ 
τὰ ἐγγόνια σου στὴν πίστη ποὺ 
τοὺς δίδαξες, γιατὶ ἐμεῖς δὲν πρέπει 
νὰ θρηνοῦμε καὶ νὰ λυπούμαστε 
ὅπως «οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα». 

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἔφυγες γιὰ 
τὴν  Ἄνω  Ἰερουσαλήμ, ποὺ εἶναι 

πλημμυρισμένη ἀπὸ τὴν  Ἀγάπη 
καὶ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ 
μας.  Ἀναπαύσου, ἀγαπημένη μας 
Πόπη, στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ  Ἀγαπη-
μένου σου. Αὐτοῦ ποὺ πόθησες 
στὴν ἐδῶ ζωή σου, ὅταν τραγου-
δοῦσες τό «Σὰν ἐλάφι διψασμένο» 

ἢ τό «Ἰησοῦ μου ὡραιότατε, κάνε 
νὰ σ᾽ ἀγαπῶ...».

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη σου!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΑ
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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

Καθὼς φεύγει ὁ καιρός...

Ξαγρυπνῶ κι ὀνειρεύομαι
τὶς ἀλλιώτικες μέρες.
Διάφανες, δίχως σκιές,
δίχως φόβους,
μέσ᾽ στοῦ ἥλιου τὸ φέγγος.

Παραθύρια, ὀνειρεύομαι,
δίχως κάγκελα
κι εἶναι τ᾽ ὄνειρο
σμαραγδένιο κεντίδι
σὲ γκρίζο οὐρανό.

Γύρω, κρυφογελοῦνε
π᾽ ὀνειρεύομαι...
Καὶ γὼ πεισμώνω καὶ λέω
θά ᾽ρθουν –τὸ δίχως ἄλλο–
σὰ χαμόγελο μυγδαλιᾶς
σὲ χιονισμένο κάμπο,
οἱ ἀλλιώτικες μέρες.

Κοιμᾶμαι καὶ ξυπνῶ
μὲ τὴ γεύση τ᾽ ὀνείρου.

γιατὶ κανεὶς δὲ μπορεῖ 
νὰ μ᾽ ἁρπάξει τὴν  Ἐλπίδα!...

 
 

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Ὅταν κατατίθεται ἕνα ποσὸ στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό, χωρὶς νὰ ἀναγράφεται στὴν Αἰτιολογία τὸ ὀνομα-
τεπώνυμο τοῦ συνδρομητῆ / τῆς συνδρομήτριας (ἀκόμη καὶ ἂν ἀναγράφεται: «Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος συνδρομὴ 2019» 
ἢ ὅ,τι ἄλλο), δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε ποιὰ συνδρομὴ ἀφορᾷ τὸ συγκεκριμένο ποσό! Ἂν τυχὸν ἔχετε κάνει 
κατάθεση, ἀλλὰ ἔχετε ἀμελήσει νὰ καταγράψετε τὰ στοιχεῖά σας στὴν Αἰτιολογία, παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μὲ τὰ 
γραφεῖα τοῦ περιοδικοῦ, γιὰ νὰ μᾶς ἐνημερώσετε καὶ νὰ μπορέσουμε νὰ πιστώσουμε σωστὰ τὸ ποσό.
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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

ì ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ì  ΒΗΘΛΕΕΜ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΣ (ΧΡΙΣτΟΥΓΕννΑ ΚΑΙ AΡΧΑΙΟΛΑτΡΕΣ/ 
ΔωΔΕΚΑΘΕϊΣτΕΣ)

ì ΣωΚΡΑτΗΣ (469-399 π.Χ.): ΕνΑΣ ΠΡΟ ΧΡΙΣτΟΥ ΧΡΙΣτΙΑνΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡτΥΡΑΣ

ì Η ΑΣτΡΟνΟΜΙΑ ΣτΑ ΣΧΟΛΕΙΑ τΗΣ ΔΕΥτΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ì ΧΡΙΣτΟΥΓΕννΑ

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

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΜΠ.ΑΘ

Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


