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Δικό σου εἶναι ὅ,τι δίνεις

Mοῦ ἔρχεται πάντα στὸν νοῦ καὶ μὲ ἐμπνέει μὲ 
τὸν λόγο της μιὰ γυναῖκα ἀγωνίστρια ποὺ 
εἶχα γνωρίσει ὅταν σπούδαζα στὴ Θεσσα-

λονίκη.  Ἦταν πρόσφυγας ἀπὸ τὸν Πόντο καὶ ἔμενε 
δίπλα μας.

Αὐτὴ ἡ γυναίκα ἔτρεχε νὰ μᾶς συνδράμει, κάθε 
φορὰ ποὺ ἐγὼ καὶ ἡ ἀδελφή μου εἴχαμε ἀνάγκη, 
φοιτήτριες οὖσες στὴ Θεσσαλονίκη. Μᾶς ἔφερνε 
μαγειρεμένο φαγητό, ὅταν ἤμασταν ἄρρωστες, μᾶς 
χτυποῦσε τὴν πόρτα γιὰ καλημέρα, μᾶς ρώταγε πῶς 
πηγαίναμε μὲ τὶς σπουδές μας, καὶ μέσα σ᾽ αὐτὰ 
ἔλεγε καὶ τοὺς δικούς της καημούς. Τόσο συμπο-
νοῦσε τὸν κόσμο, πού, ὅταν ἔβλεπε στὴν τηλεόραση 
σήριαλ, πίστευε πὼς εἶναι ἀληθινὰ καὶ ἐρχόταν σὲ 
μᾶς κλαίγοντας νὰ μᾶς πεῖ τὰ βάσανα ποὺ παρακο-
λουθοῦσε. Δὲν εἶχε καμμία ἀκαδημαϊκὴ μόρφωση. 
Οὔτε περιουσία. Εἴπαμε, ἦταν πρόσφυγας.

Σὲ μένα αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ φαινόταν ἀκατα-
νόητη. Μιὰ γυναίκα ὑπερήλικας καὶ μοναχικὴ καὶ 

ἀσθενὴς ἡ ἴδια, νὰ τρέχει γιὰ δυὸ νέες, ἄγνωστες καὶ 
ξένες κοπέλες καὶ νὰ ἐξυπηρετεῖ ἀνιδιοτελῶς καὶ μὲ 
ἀγάπη.  Ὅταν τῆς τὸ εἶπα μιὰ φορά, μοῦ ἀπάντησε:

– Ξέρεις κάτι; Δικό σου εἶναι ὅ,τι δίνεις.
Ἔδινε λοιπὸν αὐτὴ ποὺ δὲν εἶχε σχεδὸν τίποτα.  

Ἔδινε ἐνδιαφέρον, χρόνο, καὶ χρήματα ἀκόμη, γιὰ 
δυὸ ἄγνωστες, καὶ αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ ἦταν γιὰ 
ἐκείνην ἡ προσωπική της περιουσία, ὁ πλοῦτός 
της. Καὶ ἔτσι πράγματι τὴ θεωροῦσα μέσα μου τότε. 
Πλούσια, πολὺ πλούσια, ἄνθρωπο ποὺ κατεῖχε καὶ 
διαχεριζόταν πολλά, ἀφοῦ πολλὰ ἔδινε.

Φανταστεῖτε πὼς τὴν κουβέντα «Δικό σου εἶναι 
ὅ,τι δίνεις» τὴν εἶπε σὲ ὑποψήφια γιατρό. Τὸ κατε-
ξοχὴν ἐπάγγελμα τοῦ λαμβάνειν καὶ κατέχειν.

Κοίτα πῶς σκέπτεται..., εἶπα γιὰ ἐκείνην. Δὲν εἶναι 

ὅμως ἀκριβῶς καὶ ἔτσι ὅπως τὰ λέει. Δικό μου θὰ 
ἦταν αὐτὸ ποὺ θὰ ἐλάμβανα, θὰ κατεῖχα καὶ δὲν 
θὰ τὸ ἔδινα, ἀλλὰ θὰ τὸ χαιρόμουν ἐγώ.  Ἄλλω-
στε, μὲ τόσες στερήσεις καὶ διάβασμα, τὸ δικό μου 
προοριζόταν γιὰ μένα, ἢ τὸ πολὺ πολὺ γιὰ τοὺς 
ἀγαπημένους μου, καὶ μόνον.  Ὄχι γιὰ νὰ τὸ δίνω, 
καὶ μάλιστα ἀφιλοκερδῶς.

Ὅμως μοῦ ἔμεινε ἡ κουβέντα αὐτή. Καὶ περίμε-
να… Γιατὶ κάποια πράγματα μοῦ εἶχαν πεῖ πὼς θὰ 
τὰ καταλαβαίνω, καθὼς θὰ ζῶ τὴ ζωή.

Καὶ ἔτσι ἔγινα στ᾽ ἀλήθεια.  Ἡ φράση αὐτὴ στὸ 
μέλλον ξεκλείδωσε μιὰ τεράστια ποικιλία συμπερι-
φορῶν ἀκατανόητων γιὰ μένα, πού, ὅπως σᾶς εἶπα, 
εἶχα τὸν ἐγωισμὸ τῆς μόρφωσης, ἀλλὰ εἶχα καὶ κά-
ποια ἴχνη χριστιανικῆς καὶ ἀνθρωπιστικῆς παιδείας. 

Καὶ ἄρχισα νὰ βλέπω ἀνθρώπους μὲ τεράστιο 
πλοῦτο, ποὺ δὲν δίνουν οὔτε καρφίτσα. Τί πλοῦτος 
εἶναι αὐτός;  Ὑλικός; Ναί, καὶ ὑλικός, ἀλλὰ καὶ 
πλοῦτος ταλέντων, ἱκανοτήτων καὶ χαρισμάτων.

Εἶδα ἀνθρώπους μὲ σπίτια, αὐτοκίνητα, κατα-
θέσεις, ποὺ ἀρνοῦνται νὰ μοιραστοῦν μὲ τὸν συ-
νάνθρωπο, πιστεύοντας πὼς ἡ ἄμεση ἀνάγκη τοῦ 
ἄλλου δὲν εἶναι τόσο μεγάλη ὅσο ἡ πιθανὴ δική τους 
μελλοντικὴ ἀνάγκη, ἢ πὼς αὐτὸς δὲν θὰ ἀποδειχθεῖ 
τόσο καλὸς διαχειριστὴς τοῦ δώρου ὅπως ἐκεῖνοι.

Εἶδα μητέρες ποὺ δὲν ἔβγαλαν τὸ καλὸ σερβίτσιο 
καὶ τὸ καλὸ τραπεζομάντηλο οὔτε στὸν γάμο τοῦ παι-
διοῦ τους, λέγοντας πὼς οἱ συμπέθεροι ἦταν ἁπλοὶ 
ἄνθρωποι, καὶ τὸ κράτησαν στὸ κουτὶ γιὰ κάποια 
ἄλλη στιγμὴ στὸ μέλλον, μὴ χαλάσει.

Ὡραῖα ροῦχα καὶ παιχνίδια ποὺ δὲν δόθηκαν, 
γιατὶ τὸ παιδὶ δὲν θὰ ἤξερε νὰ τὰ διαχειριστεῖ, σὰν 
νὰ προορίζονταν γιὰ κάποιον ἄλλο.

Συνταγὲς μαγειρικῆς ἀπὸ ἄξιες μαγείρισσες, ποὺ 
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Ξεχνᾶμε πὼς καὶ τὶς ἱκανότητες νὰ ἀγωνισθοῦμε καὶ τὶς συνθῆκες καὶ τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ ὅλα ὅσα μᾶς ὁδήγησαν νὰ γίνουμε ἢ νὰ ἐπιτύχουμε κάτι  

Κάποιος τὰ ἔδωσε. Οἱ ἄλλοι, ποὺ δὲν τὰ κατάφεραν, δὲν ἤθελαν;  
Μήπως ἤθελαν, ὅμως οἱ συγκυρίες δὲν τοὺς τὸ ἐπέτρεψαν; 

Λοιπόν, ὅλα ἦταν καὶ εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ  Ἐκεῖνος τὰ ἔδωσε  
καὶ ἀπὸ μᾶς ζητᾷ νὰ τὰ ἐπιστρέψουμε. Πῶς; Δίνοντάς τα στὶς δικές Του εἰκόνες, 
στοὺς ἀδελφούς μας τοὺς ἐλαχίστους, γιὰ νὰ τοὺς διακονήσουμε μὲ τὸν ἴδιο 

τρόπο ποὺ καὶ  Ἐκεῖνος μᾶς τὰ ἔδωσε. Πλούσια, συνεχῶς καὶ μὲ ἀγάπη πολλή. 
Καὶ  Ἐκεῖνος θὰ εὐλογήσει καὶ δὲν θὰ στερηθοῦμε τίποτα.
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δὲν ἔκριναν ὡς σημαντικοὺς τοὺς καλεσμένους τους, 
γιὰ νὰ τοὺς τὶς προσφέρουν.

Καλές, ἐπαινετικὲς κουβέντες, ποὺ κρατήθηκαν, 
γιὰ νὰ μὴν τὸ πάρει ὁ ἄλλος πάνω του, ἢ συγγνῶμες 
ποὺ δὲν ζητήθηκαν, γιὰ νὰ μὴν ταπεινωθοῦμε.

Γυναῖκες ἄριστες παιδαγωγούς, μὲ ἀκαδημαϊκὲς 
ἐργασίες, ποὺ δὲν εἶχαν χρόνο νὰ ἀφιερώσουν τὴ 
γνώση τους οὔτε στὰ δικά τους οὔτε καὶ στὰ ξένα 
παιδιά, γιατὶ αὐτὸ δὲν εἶχε τὴ δόξα μιᾶς ἐπιστημο-
νικῆς δημοσίευσης ἢ μιᾶς ἀνακοίνωσης.

Γιατρούς, δικηγόρους, τεχνίτες, πραγματικοὺς θη-
σαυροὺς γνώσης καὶ ἱκανοτήτων, ποὺ ὅταν τοὺς ζητᾷς 
κάτι γιὰ τὸν ἀσήμαντο, τὸν πονεμένο ἢ ἀδικημένο, 
ποτὲ δὲν ἔχουν χρόνο ἢ διάθεση. Οἱ ἱκανότητές τους 
προορίζονται γιὰ ὑψηλῶν προδιαγραφῶν πελάτες.

Νέους μὲ γνώσεις μουσικῆς, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ 
βοηθήσουν σὲ μιὰ γιορτὴ κατηχητικοῦ, γιατὶ ἔχουν 
ἀθλητισμό, γλῶσσες κτλ. Σὰν νὰ περιμένουν νὰ πᾶνε 
στὴν  Ὄπερα τῆς Βιέννης, γιὰ νὰ παίξουν.  Ἀλλὰ καὶ 
τὸ πτυχίο γλώσσας νὰ πάρουν, ἂν τοὺς ζητήσεις νὰ 
μεταφράσουν ἕνα ἱεραποστολικὸ κειμενάκι, ποτὲ 
δὲν εὐκαιροῦν, γιατὶ πάντα ὑπάρχει φόρτος ἀπὸ 
κάτι ἄλλο, πιὸ ἐπιτακτικό.

Καὶ πόσα ἄλλα τάλαντα καὶ ἱκανότητες, ποὺ δὲν 
χρησιμοποιήθηκαν, γιατὶ δὲν κρίθηκαν οἱ συνθῆκες 
κατάλληλες ἢ ἀρκετὰ ἀνταποδοτικές.  Ἢ ἁπλῶς δὲν 
θέλαμε νὰ δώσουμε, γιατὶ νομίσαμε πὼς τὰ τάλαντά 
μας εἶναι προϊόντα τῶν ἱκανοτήτων μας, ὁπότε οἱ 
ἄλλοι δὲν δικαιοῦνταν νὰ γίνουν μέτοχοι.

Λοιπόν, πρὸς τί ἡ συσσώρευση ἐκ μέρους μας 
ὑλικοῦ καὶ πνευματικοῦ πλούτου; Γιὰ ποιὸν καὶ γιὰ 
πότε ἔγινε τόση προετοιμασία, τόσος κόπος, ἔξο-
δα, τέτοια ἐπένδυση χρόνου; Τί νόημα ἔχει ἡ τέλεια 
μόρφωση, ἡ τέλεια τεχνικὴ ἱκανότητα, ἡ τέλεια παι-
δαγωγικὴ κατάρτιση, ἡ ἐνημερωμένη ἐπιστήμη, τὰ 
ὑλικὰ ἀγαθά, ὅταν ἀρνούμαστε νὰ τὰ προσφέρουμε, 
ἢ δίνουμε μὲ τὸ σταγονόμετρο καὶ ἐπ᾽ ἀμοιβῇ καὶ 
μόνο ἐκεῖ ποὺ ἀναπαυόμαστε ἐμεῖς;

Ἀλλὰ ξεχνᾶμε πὼς καὶ τὶς ἱκανότητες νὰ ἀγωνι-
σθοῦμε καὶ τὶς συνθῆκες καὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
ὅλα ὅσα μᾶς ὁδήγησαν νὰ γίνουμε ἢ νὰ ἐπιτύχου-
με κάτι Κάποιος τὰ ἔδωσε. Οἱ ἄλλοι, ποὺ δὲν τὰ 
κατάφεραν, δὲν ἤθελαν; Μήπως ἤθελαν, ὅμως οἱ 

συγκυρίες δὲν τοὺς τὸ ἐπέτρεψαν; 
Λοιπόν, ὅλα ἦταν καὶ εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ  

Ἐκεῖνος τὰ ἔδωσε καὶ ἀπὸ μᾶς ζητᾷ νὰ τὰ ἐπιστρέψου-
με. Πῶς; Δίνοντάς τα στὶς δικές Του εἰκόνες, στοὺς 
ἀδελφούς μας τοὺς ἐλαχίστους, γιὰ νὰ τοὺς διακο-
νήσουμε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ καὶ  Ἐκεῖνος μᾶς τὰ 
ἔδωσε. Πλούσια, συνεχῶς καὶ μὲ ἀγάπη πολλή. Καὶ  
Ἐκεῖνος θὰ εὐλογήσει καὶ δὲν θὰ στερηθοῦμε τίποτα.

Ἐὰν κατέχουμε τὰ τάλαντα ἢ τὰ ὑπάρχοντα γιὰ 
ἐμᾶς, τί ἀξία ἔχουν; Τὰ γνωρίζει κανείς; Μᾶς εὐχα-
ριστεῖ κανεὶς γιὰ τὴν προσφορά μας; Μᾶς ἀγαπᾷ; 
Μᾶς μνημονεύει στὴν προσευχή του; Παίρνουμε 
πραγματικὴ ἱκανοποίηση ἀπὸ τὴν κατοχή τους; 
Εἶναι στ᾽ ἀλήθεια συστατικὰ τῆς ζωῆς μας, ἀφοῦ 
δὲν ἀποτελοῦν βιώματά της, ἀλλὰ ἁπλὲς πιθανὲς 
δυνατότητες προσφορᾶς;

Λοιπόν, ἡ προτροπὴ ποὺ ἔχω νὰ μᾶς δώσω εἶναι 
ἡ ἑξῆς:  Ἂς ἀναγνωρίσουμε τὰ δῶρα ποὺ μᾶς ἔχει 
κάνει ὁ Θεὸς στὴ ζωή, ἂς βροῦμε τὸν πλοῦτο, ὑλικὸ 
ἢ πνευματικό, μὲ τὸν ὁποῖο ἔχουμε προικισθεῖ, καὶ 
ἂς μὴν περιμένουμε ἄλλο, γιὰ νὰ τὸν δώσουμε. 

Ἂς δώσουμε αὐτὸ ποὺ κατέχουμε στοὺς συναν-
θρώπους, γιατὶ οἱ ἀνάγκες, ὁ πόνος, ἡ μοναξιά, ἡ 
θλίψη, τὰ προβλήματα ξεχείλισαν καὶ περίσσεψαν.

Ἂς μὴν κρατήσουμε τίποτα παραπάνω ἀπὸ αὐτὸ 
ποὺ μᾶς χρειάζεται πραγματικά, ἂς δώσουμε ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό μας γιὰ τὸν Χριστό, γιὰ τὴν ἀγάπη Του, στὸ  
Ὄνομά Του, ἂς ἀνοιχθοῦμε ὅπως μόνο οἱ χριστιανὲς 
καὶ μορφωμένες γυναῖκες ξέρουν καὶ μποροῦν.

Ἂς δώσουμε ἁπλόχερα στὰ σπίτια μας, στοὺς 
ἀνθρώπους μας, στὶς δουλειές μας, στὸν ἄνθρωπο 
ποὺ παρουσιάζει ὁ Θεὸς μπροστά μας κάθε μέρα, 
στὴ δική Του εἰκόνα, καὶ ἂς μὴν εἶναι τέλεια, παντοῦ, 
καὶ ἂς τὸ κάνουμε ταπεινὰ καὶ διακριτικὰ καὶ ὄμορ-
φα, γιὰ νὰ τὸν ἀναπαύσουμε ἀπὸ τὸν καύσωνα τῆς 
σημερινῆς, ταραγμένης καὶ πληγωμένης κοινωνίας.

Καὶ ΤΟΤΕ τὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ περιουσία μας θὰ θε-
ωρηθοῦν δικά μας. Γιατὶ δείξαμε πὼς πραγματικὰ 
ἔχουμε ἐξουσία πάνω τους, καθὼς ἀναλάβαμε καὶ 
τὰ διαθέσαμε.

Καὶ στὰ μάτια τῶν γύρω μας, ἀλλὰ καὶ στὴ δι-
κή μας συνείδηση, θὰ ἀποκαλυφθεῖ ἕνας μεγάλος 
πλοῦτος. Τότε θὰ θεωρηθοῦν δικά μας τὰ ὑπάρχοντά 
μας, γιατὶ θὰ τὰ ἔχουμε ἀποκαλύψει δίνοντάς τα. 

Θὰ γεμίσουμε τοὺς ἄλλους, καὶ θὰ πλουτίσουμε 
πολλαπλάσια ἐμεῖς. Θὰ ἐμπνέουμε τὴ σταθερότητα, 
τὴν ἀσφάλεια, θὰ λαχταρᾶνε τὴν παρουσία μας, θὰ 
ἠρεμοῦν ἀπὸ τὸν λόγο καὶ τὴ διακονία ποὺ τοὺς 
προσφέρουμε στὴν ἀνάγκη τους.

Θὰ εἴμαστε γνήσια παιδιὰ τοῦ ἀγαπημένου μας 
Θεοῦ Πατέρα. Πλούσιες, χριστιανές, χαρούμενες καὶ 
εὐλογημένες ψυχὲς μέσα στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ42
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Σπάνια συνειδητοποιοῦμε πόσο πολλὰ καὶ πόσο 
σημαντικὰ πράγματα χρωστάει ἡ γυναίκα στὸν 
Χριστιανισμό.  Ἂν ἀρχίζαμε νὰ μιλᾶμε γι᾽ αὐτά, 

δὲν θὰ τελειώναμε. Χώρια ποὺ ὅλα ὅσα θὰ μπορού-
σαμε νὰ ποῦμε ὠχριοῦν μπροστὰ σὲ ἕνα καὶ μόνο: ὅτι 
ὁ Χριστὸς ἦλθε στὴ γῆ γεννημένος ἀπὸ μιὰ ταπεινὴ 
κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἐξυψώνοντας ἔτσι τὸ γυναικεῖο 
φύλο πάνω καὶ ἀπὸ τὰ ἀγγελικὰ τάγματα.

Τὸ χρέος τῆς γυναίκας στὸν Χριστιανισμὸ ἀνα-
δεικνύεται, ἂν ἀναλογισθοῦμε τὴ θέση τῆς γυναίκας 
πρὶν τὸν Χριστιανισμὸ ἢ ἔξω ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό.

*     *     *

Ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα ἔθεσε βέβαια τὰ θεμέλια 
τοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ ἡ ἀρχαία  Ἑλλάδα δὲν ἦταν 
ἴσως τὸ πιὸ φιλόξενο μέρος γιὰ μιὰ γυναῖκα.

Στὴν ἀρχαία  Ἀθήνα, τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια με-
γάλωναν ἀρχικὰ μαζὶ στὴν οἰκογένεια, μὲ τοὺς γονεῖς 
καὶ τὴν παραμάνα νὰ φροντίζουν γιὰ τὴ διάπλαση τῆς 
προσωπικότητάς τους. Αὐτὸ ὅμως μόλις μέχρι τὸ ἕκτο 
ἢ ἕβδομο ἔτος τῆς ἡλικίας τους.  Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα τὰ 
ἀγόρια τύγχαναν μιᾶς ἐπιμελημένης ἐκπαίδευσης, τὴν 
ὁποία ὅλοι οἱ γονεῖς θεωροῦσαν ὑποχρέωσή τους 
νὰ προσφέρουν στὰ ἀγόρια τους, παρὰ τὸ κόστος 
ποὺ αὐτὴ συνεπαγόταν (διότι ἡ ἐκπαίδευση στὴν 
ἀρχαία  Ἀθήνα δὲν ἦταν δημόσια). Τὰ κορίτσια, σὲ 
ἀντίθεση μὲ τὰ ἀγόρια, ἔμεναν κλεισμένα στὸ σπίτι 
καὶ δὲν διδάσκονταν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὰ καθήκοντα 
τοῦ νοικοκυριοῦ.

Στὰ σπίτια ὑπῆρχαν μέχρι καὶ ξεχωριστοὶ χῶροι 
ἐνδιαίτησης γιὰ τὶς γυναῖκες, ὁ γνωστός «γυναικωνί-
της», ὅπου οἱ γυναῖκες περνοῦσαν τὴ μέρα τους γνέ-
θοντας, ὑφαίνοντας καὶ γενικὰ κάνοντας τὶς ἐργασίες 
ἐκεῖνες ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ταίριαζαν σὲ αὐτές. Σήμερα 
δὲν δυσκολευόμαστε νὰ φαντασθοῦμε πόσο «πλά-
κωνε» τὴ γυναῖκα αὐτὸς ὁ ἐγκλεισμός. Στὴν  Ἀθήνα 
σπανιώτατα μιὰ γυναίκα μποροῦσε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ 
σπίτι, πάντοτε βέβαια μὲ τὴν ἄδεια τοῦ συζύγου της, 
καὶ τότε συνοδευόμενη ἀπὸ μιὰ δούλη ἢ ἀπὸ ἕναν 
ἡλικιωμένο συγγενῆ της.  Ἀκόμα καὶ τότε, σύμφωνα 
μὲ ἕναν ρήτορα, ἂν μιὰ γυ ναίκα ἔβγαινε στὸν δρόμο, 
ἔπρεπε νὰ ἔχει τέτοια ἡλικία, ποὺ οἱ πε ρα στι  κοὶ νὰ μὴ 
ρωτᾶνε τίνος εἶναι γυναίκα, ἀλλὰ τίνος εἶναι μητέρα...

Δὲν εἶναι περίεργο ὅτι ἡ γέννηση ἑνὸς κοριτσιοῦ 
θεωρεῖτο πολὺ συχνὰ συμφορὰ μᾶλλον παρὰ εὐτυ-
χία. Στὴν  Ἀθήνα, μάλιστα, συχνὰ οἱ γονεῖς ἔβαζαν τὸ 
νε ο γέν νη το κο ρίτσι σὲ ἕνα μεγάλο πήλινο δοχεῖο καὶ 
τὸ ἐγ κατέλειπαν στὴν πύ λη ἑ νὸς ἱεροῦ ἢ σὲ κάποιο 

δημόσιο χῶρο. Φυσικά, πο λὺ συχνὰ τὸ βρέφος πέ-
θαινε. Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ λεγόταν στὴ λαϊκὴ γλῶσ σα 
«ἀγ γει ο θέ τησις». Σὲ ἕνα σῳζόμενο ἀπό σπασμα τοῦ 
κωμικοῦ ποιητῆ Πο σεί διπ που (ἀπ. 11) δια βάζουμε: 

«Υἱὸν τρέφει πᾶς κἂν πένης τις ὢν τύχῃ,
θυγατέρα δ᾽ ἐκτίθησι κἂν ᾖ πλούσιος».

Αὐτὸ σημαίνει, ἁπλᾶ, ὅτι ὁ γονιὸς ποὺ ἀποκτᾷ 
γιὸ τὸν ἀνατρέφει, ἀκόμη κι ἂν εἶναι φτωχός, ἐνῷ ὁ 
γονιὸς ποὺ ἀποκτᾷ κόρη τὴν ἐγκαταλείπει (καὶ μιλᾶμε 
βεβαίως γιὰ τὴν πρακτικὴ τῆς «ἀγγειοθετήσεως», τὴν 
ὁποία περιγράψαμε παραπάνω), ἀκόμη κι ἂν εἶναι 
πλούσιος...

Ἡ Σπάρτη, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔδινε κατὰ τὰ φαινόμενα 
μεγαλύτερη ἐξουσία στὴ γυναῖκα, τὴν ὁποία ὅμως 
ἔβλεπε ἁπλῶς καὶ μόνο ὡς ἀναπαραγωγικὴ μηχα-
νή.  Ἡ γυναίκα συνδεόταν ἐκ τῶν πραγμάτων μὲ ὅ,τι 
πιὸ ζωτικὸ καὶ κρίσιμο γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς ἀρχαίας 
Σπάρτης. Οἱ Λακεδαιμόνιοι δὲν ἔνιωθαν καθόλου 
ἄνετα, καθὼς ἦταν μιὰ ἀσήμαντη μειοψηφία ἐν μέσῳ 
τῶν πολυάριθμων προδωρικῶν πληθυσμῶν, τοὺς 
ὁποίους εἶχαν περιαγάγει σε καθεστὼς εἱλώτων.  Ἡ 
αὔξηση τοῦ δικοῦ τους πληθυσμοῦ εἶχε τὴν πιὸ ζω-

Γυναίκα καὶ Χριστιανισμός
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τικὴ σημασία.  Ἀρκεῖ νὰ σκεφθοῦμε ὅτι ἡ σημαντικώ-
τερη αἰτία τῆς παρακμῆς τῆς ἀρχαίας Σπάρτης ὑπῆρξε 
ἡ λει ψαν δρία: Τὸ 480 π.Χ. οἱ  Ὅ μοιοι, οἱ Σπαρτιάτες 
δηλαδὴ πολῖτες ποὺ ἦταν σὲ ἡλικία νὰ φέρουν ὅπλα, 
ἦταν πε ρισ σό τε ροι ἀπὸ 8.000. τὸ 371 π.Χ. ὁ ἀριθμός 
τους εἶχε πέσει στὶς 2.000. μετὰ τὴν πα ρέ λευ ση μιᾶς 
ἐ πι πλέον τεσσαρακονταετίας, ὁ  Ἀριστοτέλης κάνει 
λόγο γιὰ 700 μόλις  Ὁ μοίους.  Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς 
εὔκολα πόσο μεγάλη σημασία εἶχε ἡ γέννηση παι-
διῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὴν ἀρχαία Σπάρτη 
δύο κατηγορίες ἀνθρώπων ἐπιτρεπόταν νὰ ἔ χουν 
στὸν τάφο τους ἐπι τύμ βια στήλη μὲ τὸ ὄνομά τους 
χαραγμένο πά νω σὲ αὐτήν: οἱ ἄνδρες ποὺ σκοτώ-
νονταν στὴ μά χη, καὶ οἱ γυ ναῖ κες ποὺ πέ θαιναν στὴ 
γέννα. γιατὶ καὶ τὰ δύο αὐτά, ἐξίσου, θε ω ροῦ νταν 
προ σφο ρὰ πρὸς τὴν πόλιν.

Ἡ μεγάλη σημασία ποὺ εἶχε ἡ γέννηση τῶν 
παιδιῶν προσέδιδε βεβαίως κάποια ἀξία καὶ στὴ 
γυναῖκα.  Ἀλλὰ ἡ ἀξία αὐτὴ ἦταν, κατὰ τὸ κοινῶς 
λεγόμενο, ἀξία... «ἀπὸ σπόντα». Δὲν ἐπρόκειτο γιὰ 
γνήσια ἀναγνώριση τοῦ προσώπου τῆς γυναίκας. 
Εἶναι χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ παραδίδει ὁ  Ἡρό-
δοτος: ὅτι, ἐπειδὴ ὁ βασιλιὰς τῆς Σπάρτης  Ἀναξαν-
δρίδας δὲν εἶχε ἀποκτήσει παιδιὰ μὲ τὴ σύζυγό του, 
οἱ  Ἔφοροι τοῦ ὑπέδειξαν... νὰ τὴ χωρίσει καὶ νὰ 
νυμφευθεῖ ἄλλην!  Ὁ  Ἀναξανδρίδας δὲν μπόρεσε 
νὰ κρύψει τὴ δυσαρέσκειά του καὶ διαμαρτυρήθηκε 
ὅτι ἡ γυναίκα του δὲν εἶχε κάνει τί πο τε κακό, ὥστε 
νὰ εἶναι ἄξια τέτοιας με τα χεί ρι σης. Βλέποντας τὴν 
ἀφοσίωση τοῦ  Ἀνα ξαν δρί δα στὴ σύζυγό του, οἱ  
Ἔ φοροι τὸν συμβούλευσαν (ἐπὶ τῇ ἀπειλῇ μάλιστα 
λή ψε ως «κάποιας δυσάρεστης γιὰ αὐτὸν ἀποφάσε-
ως») νὰ μὴν ἀπο πέμ ψει μὲν τὴ γυναῖκά του καὶ νὰ 
συνεχίσει νὰ ζῇ μαζί της, ἀλλὰ πα ράλ λη λα νὰ πάρει 
καὶ δεύτερη γυναῖκα, ὥστε νὰ κάνει μὲ αὐτὴν παι-
διά! ( Ἡροδότου,  Ἱ στο ρί αι, Ε΄ 40) Πόσο 
μακριὰ βρισκόμαστε, ἀλήθεια, ἀπὸ τό 
«οὓς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ 
χωριζέτω» (Ματθ., ιθ΄ 6)! Καὶ νὰ σκεφθεῖ 
κανεὶς ὅτι ἡ ἀρχαία Σπάρτη ξεχώριζε ἀπὸ 
ὅλες τὶς ἄλλες πόλεις γιὰ τὴ θέση ποὺ 
ἔδινε στὴ γυναῖκα...

Κάτω ἀπὸ τέτοιες συνθῆκες, δὲν δυ-
σκολευόμαστε νὰ καταλάβουμε πόσο 
δύσκολο ἦταν γιὰ μιὰ γυναῖκα νὰ ξεφύγει 
ἀπὸ τὴ μοῖρα ποὺ προδιέγραφε γι᾽ αὐτὴν 
τὸ φύλο της. Καθ᾽ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ 
ἀρχαιότητα, οἱ γυναῖκες ποὺ κατόρθωσαν 
νὰ δια κρι θοῦν παρέμειναν μεμονωμένες 
περιπτώσεις. Καὶ τὸ χειρότερο, ἦταν κα-
τα δι κα σμέ νες νὰ ἀνέχονται κάθε λογῆς 
ταπεινώσεις ἀπὸ μιὰ κοινωνία ποὺ δὲν 
ἦταν ἀκό μη ἕτοιμη νὰ δεχθεῖ τὴ διάκρι-

σή τους. Γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε αὐτό, ἀρκοῦν δύο 
παραδείγματα:

Παράδειγμα πρῶτο, τὸ ὁποῖο μᾶς παραδίδει ὁ  
Ἡρόδοτος ( Ἱστορίαι, Δ΄ 162.10-19): Στὰ τέλη τοῦ 
ἕκτου αἰῶνα π.Χ., ἡ ἔκπτωτη βασίλισσα τῆς Κυρή-
νης Φερετίμη κατέφυγε στὴν αὐ λὴ τοῦ βασιλιᾶ τῆς 
Σαλαμίνας Εὐέλθονα καὶ ζή τησε ἀπὸ αὐτὸν στρατι-
ωτικὲς ἐνισχύσεις, γιὰ νὰ ἐπανέλθει στὸν θρό νο της.  
Ὁ Εὐέλθων τῆς ἔδινε πλούσια δῶρα, ὄχι ὅμως καὶ 
τὸν στρα  τὸ ποὺ αὐτὴ ζητοῦσε. Σὲ κάθε δῶρο ποὺ 
ἔπαιρνε, ἡ Φερετίμη ἔ λε γε πὼς ἦταν μὲν κα λό, ἀλλὰ 
καλύτερο θὰ ἦταν νὰ τῆς ἔδινε στρατό. Στὸ τέλος ὁ 
Εὐέλθων δώρισε στὴ Φε ρε τί μη ἕνα... ἀδράχτι, λέ-
γοντάς της πὼς αὐτὸ εἶναι τὸ ταιριαστὸ δῶρο γιὰ 
μιὰ γυναῖκα...

Παράδειγμα δεύτερο καὶ πιὸ χαρακτηριστικό, ποὺ 
μᾶς παραδίδει ὁ Διογένης ὁ Λαέρτιος (Βίοι φιλοσό-
φων, στ΄ 97.1-98.7):  Ἡ κυνικὴ φιλόσοφος  Ἱππαρχία, 
ποὺ εἶχε βεβαίως ἐπιλέξει ἕναν βίο ἐντελῶς ἀντίθετο 
πρὸς τὰ παγιωμένα πρότυπα τῆς ἐποχῆς, σὲ κάποιο 
συμπόσιο ἔφερε σὲ δύσκολη θέση μὲ τὶς φιλοσοφικὲς 
ἐρωτήσεις της κάποιον Θεόδωρο. Αὐτὸς τότε, ἀντὶ 
ἄλλης ἀπαντήσεως, τῆς ἀφαί ρεσε μὲ μιὰ βίαιη κίνηση 
τὸ ἱμάτιο ξεγυμνώνοντάς την, καὶ εἶπε εἰρωνικὰ δεί-
χνοντάς την: «Αὐτὴ εἶναι ποὺ ἄφησε τὸν ἀργαλειὸ 
καὶ τὸ ράψιμο;». 

Τὸ περισταστικὸ αὐ τὸ μᾶς δείχνει ἀνάγλυφα τὶς 
κοινωνικὲς προκαταλήψεις ποὺ εἶχε νὰ ἀν τι πα λαίσει 
ὅποια γυναῖκα ἐπιθυμοῦσε νὰ ἀκολουθήσει δρόμο 
διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖ νον ποὺ προδιέγραφε γι᾽ αὐτὴν 
τὸ φύλο της.

*     *     *

Ἀλλὰ καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ κόσμο, οἱ ἄνδρες 
καὶ οἱ γυναῖκες ἀντιπροσώπευαν δύο διαφορετικούς, 
παράλληλους κόσμους. Μερικὲς φορές, μάλιστα, 
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αὐτὸς ὁ ἀπόλυτος διαχωρισμὸς ἔπαιρνε διαστά-
σεις ποὺ δύσκολα χωράει ὁ νοῦς. Στοὺς ἰθαγενεῖς 
πληθυσμοὺς τῆς Καραϊβικῆς, γιὰ παράδειγμα, οἱ 
γυναῖκες δὲν ζοῦσαν ἁπλῶς μιὰ ζωὴ ἐντελῶς δια-
φορετικὴ ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ μιλοῦσαν 
καί... ἄλλη γλῶσσα! Γιὰ τὸ ἴδιο πρᾶγμα, ἄλλη λέξη 
χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἄνδρες καὶ ἄλλη οἱ γυναῖκες!  
Ὁ Γάλλος ἱεραπόστολος τοῦ 17ου αἰῶνα Πιὲρ Λαφιτὼ 
ἀναφέρεται σὲ αὐτὴν τὴν παράδοξη συνήθεια μὲ 
τὴν πιὸ μεγάλη ἔκπληξη. Καὶ ὅμως, δὲν πρόκειται 
γιὰ κάτι πρωτόγνωρο. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς καταγράφει 
καὶ ὁ  Ἡρόδοτος, ὡς μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἰδιομορ-
φίες τῶν ἀρχαίων Καρῶν ( Ἡροδότου,  Ἱ στο ρί αι, Α΄ 
146.12-17)...

Ἡ διάκριση τῆς γυναίκας ἦταν κάτι τὸ ἀδιανόη-
το. Στὴν ἀρχαία Αἴγυπτο, μία καὶ μόνη γυναίκα, ἡ 
περίφημη Χατσεπσούτ (1508-1458),  βρέθηκε στὸν 
θρόνο τῶν φαραώ, μιάμιση χιλιετία πρὶν τὴ γέννηση 
τοῦ Χριστοῦ, ἀρχικὰ ὡς ἐπίτροπος τοῦ ἀνήλικου 
γιοῦ της (γιὰ τὴν ἀκρίβεια, γιοῦ τοῦ συζύγου της ἀπὸ 
ἄλλη γυναῖκα...) Τούθμωσι Γ΄ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ 
συζύγου της Τούθμωσι Β΄, γιὰ νὰ παραμείνει ὅμως 
στὸν θρόνο γιὰ εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια.  Ὅμως ἦταν 
τόσο ἀδιανόητο γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη νὰ δεχθεῖ μιὰ 
γυναῖκα στὸν θρόνο, ὥστε γνωρίζουμε ὅτι ἡ Χατσεπ-
σοὺτ ντυνόταν ἀνδρικά, φο ρώ ντας τὴ διπλῆ τιάρα τῆς  
Ἄνω καὶ Κάτω Αἰγύπτου καὶ μιὰ ψεύτικη γενειάδα. Καὶ 
ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἡ Χατσεπσοὺτ πέθανε, 
ὁ γιός της καὶ φαραὼ πλέον Τούθμωσις Γ΄ ξεκίνησε 
μιὰ πρωτοφανῆ ἐκστρατεία νὰ σβήσει γιὰ πάντα τὸ 
ὄνομά της ἀπὸ τὴν ἱστορία, καταστρέφοντας ὅλα της 
τὰ ἀγάλματα καὶ σβήνοντας τὸ ὄνομα καὶ τὴν εἰκόνα 
της ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπιγραφές.  Ἡ Χατσεπσοὺτ παρέμεινε 
ἄγνωστη καὶ λησμονημένη μέσα στοὺς αἰῶνες, μέχρι 
ποὺ τὸ 1822 οἱ Αἰγυπτιολόγοι ἀποκρυπτογράφη-
σαν τὰ ἱερογλυφικὰ στὸ Ντεῒρ ἐλ Μπαχάρι, ἕνα ἀπὸ 
τὰ γνω στότερα μνημεῖα τῆς ἀρ χαί ας Αἰγύπτου, ποὺ 
ὑπῆρξε δικό της ἔργο.

Ἡ γυναίκα ἦταν γιὰ τὸ σπίτι καὶ μόνο. Αὐτὸ βέ-
βαια τὸ ξέρουμε, ἀλλὰ δύσκολα θὰ φανταζόμασταν 
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ Κινέζοι γύρευαν νὰ τὸ 
ἐξασφαλίσουν αὐτό, ἀποκλείοντας τὸ ἐνδεχόμενο 
μιὰ γυναίκα νὰ θελήσει νὰ ἀνοίξει τὰ φτερά της καὶ 
νὰ πετάξει ἔξω ἀπὸ τοὺς τοίχους τοῦ σπιτιοῦ: Στὴν 
ἀρχαία Κίνα συνήθιζαν νὰ φορᾶνε στὰ μικρὰ κορί-
τσια μικρὰ ξύλινα παπουτσάκια. Αὐτὰ ἐμπόδιζαν 
τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ποδιοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα, ὅταν οἱ 
κο πέλες μεγάλωναν, νὰ ἔχουν πόδι ἀτροφικὸ καὶ 
τόσο μικρό, ὥστε ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ μὴ μποροῦν 
νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ σπίτι, καὶ νὰ περιορίζονται σὲ μιὰ 
ἀνα γκα στι κὴ ζωὴ ἐντὸς τῆς οἰκίας.

Ἡ γυναίκα δὲν ἀνῆκε στὸν ἑαυτό της. ἀνῆκε 
πρῶτα στὸν πατέρα της, κατόπιν στὸν ἄνδρα της.  

Ὁρατὸ κατάλοιπο μέχρι τὶς μέρες μας, στὴν ἴδια τὴ 
γλῶσσά μας, τὰ γυναικεῖα ἐπώνυμα: τὰ ἀνδρικὰ ἐπώ-
νυμα, ὡς γνωστόν, κλίνονται ἐν εἴδει ὁμοιόπτωτου 
πρὸς τὸ ὄνομα προσδιορισμοῦ. ἀντίθετα, τὰ γυναι-
κεῖα ἐπώνυμα βρίσκονται σταθερὰ σὲ πτώση γενική, 
ἡ ὁποία εἶναι, ὅπως θὰ ποῦν οἱ φιλόλογοι, γενικὴ 
κτητική (ἤ, ἔστω, γιὰ νὰ μὴν ξύνουμε πληγές, «γενικὴ 
τῆς συγγενείας»...). 

Πολλοὶ λαοὶ ἀρνοῦνταν στὴ γυναῖκα ἀκόμα καὶ 
τὸ δικαίωμα στὴν αὐτόνομη ὕπαρξη. Βεβαίως, καὶ 
αὐτὸ τὸ ξέρουμε, ὅπως καὶ ἄλλα, ἀλλὰ καὶ πάλι 
δύσκολα θὰ φανταζόταν κανεὶς μέχρι ποιοῦ σημείου 
τὸ ἔκαναν. Στὴν  Ἰνδία ὑπῆρχε τὸ τρομερὸ ἔθιμο τοῦ 
«σάτι», ποὺ ἐπέτασσε οἱ χῆρες γυναῖκες Ρατζποὺτ νὰ 
καίγονται ζωντανὲς στὴν πυρὰ ποὺ ἀποτέφρωνε τὸ 
σῶ μα τοῦ πεθαμένου συζύγου τους.  Ἀλλὰ καὶ οἱ 
ἀρχαῖοι Θρᾷκες, ὅπως μᾶς παραδίδει ὁ  Ἡρόδοτος, 
ἔσφαζαν τὴ γυναῖκα ποὺ ἀγαποῦσε περισσότερο ὁ 
νεκρὸς πάνω στὸν τάφο του καὶ τὴν ἔθαβαν μαζί του 
( Ἡροδότου,  Ἱστορίαι, Ε΄ 5.2-8). Περιττὸ νὰ ποῦμε ὅτι, 
σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ἡ γυναίκα ποὺ ὑπο-
χρεωνόταν νὰ ἀκολουθήσει τὸν ἄνδρα της στὸν τάφο 
ἔπρεπε νὰ δείχνει ὅτι τὸ θεωροῦσε μεγάλη της τιμή...

Βεβαίως, ἡ σύνδεση τῆς γυναίκας μὲ τὴν τεκνο-
ποιΐα τῆς ἔδινε ἐκ τῶν πραγμάτων μιὰ κάποια ἀξία. 
Στὴ Ρώμη μιὰ γυναίκα μποροῦσε νὰ ἀποκτήσει τὴν 
κατάσταση τοῦ ἀτό μου “sui juris”, δη λα δὴ νὰ ἀπαλ-
λαγεῖ ἀπὸ κάθε κη δε μο νία, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι 

K

K

Ὅλα τὰ παραπάνω (καὶ πολλὰ 
ἀκόμα) μᾶς ἦλθαν στὸν νοῦ, ὅταν 
διαβάσαμε στὸ τεῦχος τοῦ Νοεμ-

βρίου τοῦ ὀρθόδοξου περιοδικοῦ 
Ζωή: «Τὸ νὰ μάχεται ἕνας ἄνδρας 

τὸν Χριστιανισμὸ ἢ νὰ τὸν περιφρο-
νεῖ εἶναι βέβαια κακό. Τὸ νὰ κάνει 

ὅμως τὸ ἴδιο μιὰ γυναίκα εἶναι τρα-
γικό. Δείχνει πὼς δὲν κατάλαβε  

τίποτα γιὰ τὴν τιμητικὴ θέση  
ποὺ τὴν ἀνέβασε. Γιατὶ ἂν ὁ ἄνδρας 
ὀφείλει πολλὰ στὸν Χριστιανισμό,  
ἡ γυναίκα τοῦ χρωστάει τὸ πᾶν».

Πραγματικά, δὲν θὰ μπορούσαμε 
νὰ τὸ ποῦμε καλύτερα!
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θὰ εἶχε ἐκ πλη ρώ σει τό «καθῆκόν της ὡς γυ ναίκα»: 
ὅτι δηλαδὴ θὰ εἶχε φέρει στὸν κόσμο τοὐλάχιστον 
τρία παι διά.

Ἀλλά, ὅπως βρήκαμε τὴν εὐκαιρία νὰ τονίσουμε 
καὶ παραπάνω, ἡ ὅποια ἀξία ἀναγνωριζόταν στὴ γυ-
ναῖκα λόγῳ τοῦ ρόλου της στὴν τεκνοποιΐα ἦταν... 
«ἀπὸ σπόντα». Δὲν ἐπρόκειτο γιὰ γνήσια ἀναγνώ-
ριση τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου τῆς γυναίκας. Εἶναι 
χαρακτηριστικὸ ὅτι σὲ πολλοὺς ἀρχαίους λαούς, 
ἀπὸ τὴν Κίνα ὣς τὴν Αἴγυπτο, ὑπῆρχε ἡ συνήθεια 
τοῦ «δοκιμαστικοῦ γάμου». Στὴν Κίνα ὁ «δοκιμα-
στικὸς γάμος» κρατοῦσε ἕνα βράδυ, στὴν Αἴγυπτο 
ἕναν ὁλόκληρο χρόνο, ποὺ ὀνομαζόταν «ἔτος ἀνα-
παραγωγῆς».  Ἂν ἡ γυναίκα ἔμενε ἔγκυος, τότε καὶ 
μόνο ὁ γάμος προχωροῦσε κανονικά...  Ἀλλὰ καὶ 
στὴν πολιτισμένη Ρώμη, ὅταν μετὰ τὸν Αὔγουστο 
ὑπῆρξε ὀξύτατο δημογραφικὸ πρόβλημα, ἡ λύση 
ποὺ προκρίθηκε ἦταν ἡ διὰ νόμου... νομιμοποίηση 
τῆς παλλακείας πρὸς ἀντιμετώπισή του...  Ὁ σχετικὸς 
νόμος καταργήθηκε ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο.

Τὸ χειρότερο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστο-
ρικὴ ἀναδρομὴ στὶς ἀδικίες εἰς βάρος τῆς γυναίκας 
θὰ μποροῦσε νὰ φανεῖ… περιττή. Διότι, γιὰ νὰ δοῦμε 
τὶς ἀδικίες εἰς βάρος τῆς γυναίκας, δὲν χρειάζεται νὰ 
ἀνατρέξουμε στὸ ἀπώτερο ἢ ἐγγύτερο παρελθόν. 
ἀρκεῖ νὰ ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας νὰ δοῦμε τί συμ-
βαίνει σήμερα, σὲ πάρα πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου.

Τὸ ἐναργέστερο βεβαίως παράδειγμα εἶναι ἡ θέ-
ση τῆς γυναίκας στὶς συντηρητικὲς μουσουλμανικὲς 
κοινωνίες. Δυστυχῶς, πρόκειται ἐδῶ γιὰ ἀδικία ποὺ 
ἔχει βαθιὲς ρίζες.  Ἀρκεῖ νὰ σημειώσουμε ὅτι στὴν 
ἀραβικὴ οἱ λέξεις γιὰ τὸν ἄνδρα καὶ τὴ γυναίκα εἶναι 
ὁμόριζες:  Ὁ ἄνδρας λέγεται «ἄμρουα», ἡ γυναίκα 
«ἀμρά». Καὶ οἱ δύο αὐτὲς λέξεις παράγονται ἀπὸ 
τὸ ρῆμα «ἄμαρα» (ἀπὸ τὸ ὁποῖο βγαίνει καὶ ἡ λέξη 
«ἐμίρης»). « Ἄμαρα» σημαίνει διατάζω. « Ἄμρουα» 
(ἡ λέξη ποὺ δηλώνει τὸν ἄνδρα) σημαίνει Αὐτὸς 
ποὺ δίνει διαταγές. «ἀμρά» (ἡ λέξη ποὺ δηλώνει τὴ 

γυναῖκα) σημαίνει Αὐτὴ ποὺ δέχεται διαταγές... Τί νὰ 
περιμένει κανείς...

*     *     *

Ὅταν ὁ Χριστιανισμὸς ἦλθε νὰ διακηρύξει τὴν 
ἀπόλυτη ἰσοτιμία τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας, λέ-
γοντας διὰ στόματος τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐκεῖνο 
τὸ περίφημο «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ., γ΄ 28), 
ὁ λόγος του ἠχοῦσε ὄχι ἁπλῶς τολμηρός, ἀλλὰ καὶ 
παράδοξος. Πολλοὶ θὰ ἀντέτειναν ὅτι δὲν εἶχε κἂν τό 
«σῴζειν τὰ φαινόμενα»: «Πῶς εἶναι ἰσότιμη ἡ γυναίκα 
μὲ τὸν ἄνδρα; Πόσες εἶναι οἱ γυναῖκες φιλόσοφοι; 
πόσες οἱ γυναῖκες ἱστορικοί, πολιτικοί, ρήτορες; Που-
θενὰ οἱ γυναῖκες δὲν ἔχουν φθάσει ψηλά. πουθενὰ 
δὲν πλησιάζουν κἂν τὸ ἐπίπεδο τοῦ ἄνδρα». Χρει-
αζόταν μεγάλη τόλμη, ὀξύνοια καὶ διεισδυτικότητα 
πνεύματος, γιὰ νὰ μπορέσει κανεὶς νὰ διακρίνει ὅτι 
ἡ γυναίκα ἦταν χαμηλά, ὄχι λόγῳ τῆς μειωμένης της 
ἀξίας, ἀλλὰ λόγῳ τῆς περιθωριοποίησής της ἀπὸ 
τὴν κοινωνία, ἡ ὁποία δὲν τῆς ἔδινε τὰ ἐφόδια καὶ 
τὶς προϋποθέσεις νὰ ἀνέβει. Καὶ χρειαζόταν ἀκόμα 
περισσότερη τόλμη, ἀφοῦ τὸ διακρίνει κανεὶς αὐτό, 
γιὰ νὰ διακηρύξει ἀνοικτὰ ὅτι «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ 
θῆλυ».  Ἡ θεμελίωση τῆς ἰσοτιμίας τοῦ ἄνδρα καὶ 
τῆς γυναίκας ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ 
τὶς τολμηρότερες κοινωνικὲς ἐπαναστάσεις τῆς πα-
γκόσμιας ἱστορίας.

Ἡ τόλμη μὲ τὴν ὁποία διακηρύχθηκε ἡ ἰσοτιμία τοῦ 
ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας ξαφνιάζει.  Ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
ὁ Θεολόγος ἀποδοκιμάζει ἀνοικτὰ τὶς ἀδικίες κατὰ τῶν 
γυναικῶν καὶ ἀπορρίπτει τοὺς ἄδικους νόμους τῆς 
ἀνδροκρατούμενης κοινωνίας, ποὺ διαπόμπευαν καὶ 
τιμωροῦσαν αὐστηρὰ τὴ μοιχεία τῆς γυναίκας, ἀλλὰ 
ἔκλειναν τὰ μάτια στὴ μοιχεία τοῦ ἄνδρα: « Ἄνδρες 
ἦταν αὐτοὶ ποὺ θέσπιζαν τοὺς νόμους», γράφει ὀρθά-
κοφτά, «γι᾽ αὐτὸ ἡ νομοθεσία εἶναι κατὰ τῶν γυναικῶν». 
Καὶ διακηρύσσει: « Ἕνας εἶναι ὁ δη μι ουρ γὸς τοῦ ἄνδρα 
καὶ τῆς γυναίκας, ἕνα χῶμα εἶναι καὶ οἱ δύο, εἰκόνα μία, 
νόμος ἕνας, θά νατος ἕνας, ἀνάσταση μία» [Γρηγορίου 
Ναζιανζηνοῦ, Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου, « Ὅτε ἐτέ-
λεσεν ὁ  Ἰησοῦς τοὺς λόγους τού τους», καὶ ἑξῆς (Λόγος 
ΛΖ΄), PG 36, 289.17-31].

Βεβαίως, αὐτὸ τὸ τόσο τολμηρὸ καὶ τόσο ἀνα-
τρεπτικὸ μήνυμα δὲν μποροῦσε εὔκολα νὰ ἀφο-
μοιωθεῖ ἀπὸ ὅλους.  Ἀκόμη καὶ πολὺ ἀργότερα, 
ὅταν οἱ γυναῖκες ἄρχισαν νὰ διεκδικοῦν ἀνοικτὰ τὸ 
δικαίωμα στὴν ἐκπαίδευση, συνάντησαν πείσμονα 
ἀντίσταση, ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς εὐρεῖες λαϊκὲς μᾶζες, 
ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἀπὸ λόγιους καὶ διακεκριμένους 
πνευματικοὺς ἀνθρώπους.  Ὁ Κα θηγητὴς Νικόλαος  Ἰ. 
Σα ρι πόλος (1817-1887), ὁ θεμελιωτὴς τοῦ Δημοσίου 
Δικαίου στὴν  Ἑλ λά δα, ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου 
νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι οἱ χειρότερες σύ ζυ γοι καὶ μητέρες 46
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γί νο νται ἐκεῖνες ποὺ ἐκπαιδεύονται στὰ Παρ θε να γω-
γεῖα. Διόλου περίεργο ποὺ τὸ 1870 ὑπο λο γίσθηκε 
ὅτι οἱ ἀγράμματες  Ἑλ ληνίδες ἔφθαναν τὸ 90% ἐπὶ 
τοῦ συνόλου.

Καὶ ὅταν ἀργότερα ἡ Καλλιρρόη Παρρέν (1861-
1940), λόγια δη μοσιογράφος καὶ μία ἀπὸ τὶς πρῶτες  
Ἑλληνίδες φεμινίστριες, ὀρ γά νω σε δημόσιες συζητή-
σεις πάνω στὰ προ βλή μα τα τῶν γυναικῶν, ὑ πῆρ ξαν 
ἐπώνυμοι ποὺ ἀντέδρασαν σκληρά, μὲ ἀποκορύφω-
μα ἴσως αὐ  τὸ ποὺ ὑποστήριξε ὁ  Ἐμμανουὴλ Ροΐδης 
(1836-1904), ὅτι στὶς γυ ναῖ κες προσιδιάζουν δύο 
μόνο ἐπαγγέλματα: τῆς νοικοκυρᾶς καὶ τῆς ἑταίρας.

Ἀλλὰ σχετικὰ μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς κατακτήσεις 
τῆς γυναίκας στὴ νεώτερη ἐποχή (στὴν περίοδο τοῦ 
«πρώτου κύματος» τοῦ φεμινισμοῦ, μὲ ἄξονα τὴ 
διεκδίκηση τοῦ δικαιώματος ψήφου), ὑπάρχει ἕνα 
μεῖζον παράδοξο, τὸ ὁποῖο ἀξίζει νὰ προσέξουμε:

Βολευόμενοι στὶς σχηματοποιήσεις καὶ τὶς ἁπλου-
στεύσεις, διακρίνουμε συνήθως τὶς πολιτικὲς δυνάμεις 
σέ «προοδευτικές» καί «συντηρητικές». Μὲ δεδομένο 
ὅτι οἱ διεκδικήσεις τῶν γυναικῶν ἦταν κάτι τὸ προο-
δευτικό, θὰ ὑποθέταμε λογικὰ ὅτι οἱ «προοδευτικές» 
πολιτικὲς δυνάμεις θὰ τὶς στήριζαν, ἐνῷ οἱ «συντηρη-
τικές» θὰ τὶς πολεμοῦσαν.  Ἂμ δέ! Τὸ γυναικεῖο κίνη-
μα βρῆκε κατεξοχὴν ἀπέναντί του τὶς λεγόμενες «προ-
οδευτικές» πολιτικὲς δυνάμεις! Καὶ ὁ λόγος δὲν εἶναι 
ἁπλῶς ὅτι οἱ λεγόμενες «προοδευτικές» πολιτικὲς 
δυνάμεις, τὸ ἐργατικὸ κίνημα καὶ ἡ  Ἀριστερά, ποὺ ἐπὶ 
μακρὸν τὸ ἐκπροσωποῦσε, εἶχαν δομηθεῖ πάνω στὸ 
ἀνδρικὸ πρότυπο τοῦ ρωμαλέου χειρώνακτα ἐργάτη.  
Ὁ λόγος ἦταν πολὺ πιὸ ἁπλὸς καὶ πιό... πεζός: Οἱ 
«προοδευτικοί» τῆς ἐποχῆς ἦ ταν πεπεισμένοι ὅτι, ἀπὸ 
πολιτικὴ ἄποψη, οἱ γυ ναῖκες ἀνῆκαν πε ρισ σό τερο 
στὸν χῶρο τῆς συντήρησης καὶ τῆς  Ἐκκλησίας.  Ἔτσι, 
ἐκ τι μοῦ σαν λογικὰ ὅτι τυχὸν παραχώρηση δι και ώ μα-
τος ψήφου στὶς γυναῖκες θὰ ἐνί σχυε τά «συντηρητικά» 
κόμματα καὶ θὰ καθιστοῦσε ἀδύνατη τὴν ἀνάρ ρη ση 
«προοδευτικῶν» κομμάτων στὴν ἐξουσία!  Ἔτσι, τὴν 
ἐποχὴ τῶν γυναικείων διεκδικήσεων διαπιστώθηκε 
τὸ παράδοξο τὸ γυναικεῖο κίνημα νὰ ἔχει τὴ συμπά-
θεια ἀνθρώπων τῆς  Ἐκκλησίας, ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ 
εἶχε σταθερὰ ἀπέναντί του τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ 
λεγόμενου «προοδευτικοῦ» χώρου! Τὸν  Ἰούνιο τοῦ 
1922 ἡ γαλλικὴ βουλὴ ἀπέρριψε τὸ αἴτημα γιὰ τὴν 
πα ραχώρηση δι και ώ μα τος ψήφου στὶς γυναῖκες, μὲ 
τὸ σκεπτικὸ ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ βάλει «τὴν ταφό-
πετρα τῆς Δημοκρατίας»!

Καὶ σήμερα; θὰ ρωτήσει κανείς.  Ὁ Χριστιανισμός, 
ποὺ μὲ τόση τόλμη διεκήρυξε μὲ τό «οὐκ ἔνι ἄρρεν 
καὶ θῆλυ» τὴν ἀπόλυτη ἰσοτιμία τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς 
γυναίκας καὶ ἀνέβασε τὴ γυναῖκα ψηλά, σὲ μιὰ ἐποχὴ 
ποὺ κάτι τέτοιο ἦταν ἀδιανόητο, εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ 
τὴν κρατάει ψηλὰ σήμερα.  Ὅπως τὴν ἀνύψωσε πά-

νω ἀπὸ τοὺς ἐξευτελισμοὺς καὶ τὶς ταπεινώσεις ποὺ 
ἀντιμετώπιζε στὸ παρελθόν, ἔτσι παλεύει καὶ σήμερα 
νὰ τὴν κρατήσει πάνω ἀπὸ τὸν αὐτοεξευτελισμὸ καὶ 
τὴν ποταπότητα.

Ὅλα τὰ παραπάνω (καὶ πολλὰ ἀκόμα) μᾶς ἦλθαν 
στὸν νοῦ, ὅταν διαβάσαμε στὸ τεῦχος τοῦ Νοεμβρίου 
τοῦ ὀρθόδοξου περιοδικοῦ Ζωή [τεῦχος 4328 (Νο-
έμβριος 2018), σελ. 118]: «Τὸ νὰ μάχεται ἕνας ἄνδρας 
τὸν Χριστιανισμὸ ἢ νὰ τὸν περιφρονεῖ εἶναι βέβαια κα-
κό. Τὸ νὰ κάνει ὅμως τὸ ἴδιο μιὰ γυναίκα εἶναι τραγικό. 
Δείχνει πὼς δὲν κατάλαβε τίποτα γιὰ τὴν τιμητικὴ θέση 
ποὺ τὴν ἀνέβασε. Γιατὶ ἂν ὁ ἄνδρας ὀφείλει πολλὰ 
στὸν Χριστιανισμό, ἡ γυναίκα τοῦ χρωστάει τὸ πᾶν».

Πραγματικά, δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ποῦμε 
καλύτερα!

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Σταυρὸς  
κι  Ἀνάσταση

Δῶσέ μου, Κύριε, τὴ δύναμη
νὰ ζήσω αὐτὴ τὴ μέρα.
Τὸ σῶμά μου βαρὺ
καὶ ράθυμο τὸ πνεῦμα·
κι ἡ ὕπαρξή μου, δές, 
στὰ δύο μοιρασμένη.
Ἀλλοῦ ἡ καρδιὰ
τὰ πόδια ἀλλοῦ
κι ἐγὼ νὰ λιώνω
γιὰ νὰ φέρω, τό ᾽να
πλάι στ᾽ ἄλλο...

Δῶσέ μου, Κύριε, τὴ δύναμη
νὰ λησμονήσω, αὐτὴ τὴ μέρα.
Μὲ πῆρε ἡ πίκρα τὸ κατόπι
καὶ μὲ πρόκανε.
Χολὴ μὲ πότισε,
μοῦ στέγνωσε τὸ στόμα.

Δῶσέ μου, Κύριε, τὴ δύναμη
γιὰ νὰ σηκώσω αὐτὴ τὴ μέρα.
Ἔχει τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ
καὶ τοῦ σταυροῦ τὸ βάρος.
Τ᾽ ὅραμα τῆς  Ἀνάστασης
τραγούδι μου νὰ πάρω
καὶ νὰ πάω...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Τ ὸ ζήτημα τῆς ἀνθρώπινης –καὶ κατ᾽ ἐπέκτα-
ση γυναικείας– ἀξίας καὶ ἀξιοπρέπειας ἔχει 
ἀπασχολήσει σοβαρὰ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ 

τὴν πρώιμη ἱστορικὴ ἐποχή. Οἱ ἀρχαῖοι  Ἕλληνες, 
ὑπερτονίζοντας τὶς πολεμικὲς ἀρετές, ἔθεταν ὡς 
κανόνα τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρωπου τὸ πρότυπο τοῦ 
«καλοῦ κἀγαθοῦ» πολίτη, αὐτοῦ δηλαδὴ ποὺ 
ἦταν σὲ θέση νὰ ὑπερασπισθεῖ τὴν πατρίδα του 
ἔναντι τῶν ἐχθρῶν.  Ἀπὸ τὴν τάξη αὐτὴ ἀποκλεί-
ονταν οἱ δοῦλοι, ἀλλὰ καὶ οἱ γυναῖκες, ποὺ εἶχαν 
ὑποδεέστερα πολιτικὰ δικαιώματα, καὶ σὲ κάποιες 
περιπτώσεις δὲν ἀναγνωρίζονταν οὔτε ὡς ἰσάξι-
οι ἄνθρωποι. Εἶναι γνωστὴ ἡ πρόβλεψη τοῦ Ξε-
νοφῶντα στὰ  Ἀγροτικὰ ὅτι ὁ ἄνδρας, γιὰ νὰ εἶναι 
εὐτυχισμένος, χρειάζεται ἕνα βόδι, ἕναν ἀγρὸ καὶ 
μιὰ γυναῖκα! Τὴ θέση αὐτὴ τὴν ἀκολούθησαν οἱ 
Λατῖνοι, μὲ τὸν ὑποβιβασμὸ τῆς γυναίκας σὲ χρή-
σιμη κατηγορία γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν 
τοῦ ἀνδρός.

Ἡ ἴδια ὑποτίμηση ἀκολουθεῖται καὶ στὴν ἑβρα-
ϊκὴ παράδοση, ὅπου ἡ γυναίκα δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει 
κανένα δικαίωμα, οὔτε περιουσίας οὔτε πολιτικῆς 
ὕπαρξης, ἐνῷ ὁ ἄνδρας κατέχει πάνω της πραγμα-
τικὴ ἐξουσία. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ 
καθημερινὴ προσευχὴ τοῦ πιστοῦ  Ἰουδαίου, ὅπου, 
ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, εὐχαριστοῦσε τὸν Θεό, γιατὶ 
δὲν τὸν εἶχε κάνει γυναῖκα. Αἰτία αὐτῆς τῆς στάσης 
ἦταν ἡ ταὔτιση τῆς γυναίκας μὲ τὴν ἁμαρτωλὴ φύ-
ση τοῦ ἀνθρώπου, ἐξαιτίας τῆς ἐνοχοποίησής της 
γιὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα.

Αὐτή, ὅμως, εἶναι ἡ ἀξία τῆς γυναίκας;  
Ἀσφαλῶς, ὅλοι γνωρίζουμε τὴ διήγηση τῆς Δη-
μιουργίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καὶ τὴ βάση τῆς 
ἀνθρωπολογίας τῆς  Ἐκκλησίας.  Ἡ διήγηση τῆς 
Δημιουργίας τεκμηριώνει τὴν ἰσοτιμία τῶν φύλων, 
ἀφοῦ αὐτὰ συμμετέχουν στὴν ἴδια δημιουργία. 
Γράφει ἡ  Ἁγία Γραφή: « Ἐποίησεν τὸν ἄνθρωπον, 
κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ 
ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν., α΄ 27). Ταὐτόχρονα ὁ Θεὸς 
προίκισε τὸ ἀνθρώπινο γένος, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, 
μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς χαρίσματα καὶ ὅρισε νὰ ἔχουν 
τὸν ἴδιο προορισμό, τό «καθ᾽ ὁμοίωσιν».

Ἀλλὰ καὶ στὴν ἑπόμενη συμβολικὴ διήγηση στὸ 
ἴδιο βιβλίο, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὸν  Ἀδὰμ καὶ 
τὴ γυναῖκά του, πάλι ἡ ἰσοτιμία τῶν φύλων ἐπιβε-

βαιώνεται.  Ἡ γυναίκα πλάσθηκε ἀπὸ τὸ πλευρὸ 
τοῦ  Ἀδάμ, ὥστε νὰ φανεῖ ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὴν 
ἴδια ὕλη μὲ αὐτόν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ  Ἀδὰμ τὴν ἀνα-
γνώρισε ὡς σάρκα ἀπὸ τὴ σάρκα του καὶ ὀστὸ ἀπὸ 
τὰ ὀστᾶ του, τονίζοντας ὅτι μὲ τὴ δημιουργία της 
ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνθρώπινη ὑπόσταση, μὲ τοὺς 
δύο νὰ γίνονται σάρκα μία (Γεν., β΄ 23-24). Στὴν 
ἑβραϊκὴ Βίβλο, μάλιστα, τὸ ὄνομα τῆς γυναίκας 
εἶναι ἴδιο μὲ τοῦ ἄνδρα.  Ἀναφέρεται ὡς «ἀνδρίς», 
δηλαδὴ θηλυκὸς ἄνθρωπος, ἐπειδὴ προῆλθε ἐκ 
τοῦ ἀνδρός, μόνο ποὺ στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση 
τῶν  Ἑβδομήκοντα ἀποδόθηκε ἡ λέξη αὐτὴ ὡς 
«γυνή», ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε ἀντίστοιχη ἑλληνικὴ 
μὲ τό «ἀνδρίς». 

Ἀκόμη, ἡ γυναίκα πλάσθηκε ὡς «βοηθὸς ὅμοι-
ος» μὲ τὸν ἄνδρα. Κάποιοι στὸ παρελθόν, ἑρμη-
νεύοντας αὐτὴ τὴ διήγηση, στάθηκαν στὴ λέξη 
«βοηθός» καὶ παρερμήνευσαν τὴν ἀποστολὴ τῆς 
γυναίκας, ὑποβιβάζοντάς την στὸ ἐπίπεδο τῆς 
ἁπλῆς ὑπηρεσίας πρὸς τὸν ἄνδρα. Αὐτοὶ ἀμέλησαν 

Ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς γυναίκας  
σ᾽ ἕνα βίαιο κόσμο
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νὰ ἑρμηνεύσουν καὶ τὴ λέξη «ὅμοιος», ποὺ ὑποδη-
λώνει πὼς ἡ γυναίκα μετέχει στὴν ἴδια ἀποστολὴ μὲ 
τὸν ἄνδρα καὶ κατέχει τὴν ἴδια ἀξία.  Ἀλλιῶς, δὲν 
θὰ μποροῦσε νὰ ἑνωθεῖ μαζί του «εἰς σάρκα μίαν».

Ἄλλοι πάλι τόνισαν τὴ δῆθεν εὐθύνη τῆς γυ-
ναικὸς στὴ διάπραξη τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτή-
ματος, ἀφοῦ αὐτὴ πρώτη ἔφαγε τὸν ἀπαγορευμένο 
καρπό, καὶ παρέσυρε ἔπειτα τὸν  Ἀδὰμ στὴν ἁμαρ-
τία. Οἱ δυτικοὶ σχολαστικοὶ θεολόγοι, μάλιστα, 
παρακινούμενοι ἀπὸ τὸν μεσαιωνικὸ μισογυνισμό, 
θεώρησαν τὴ γυναῖκα ὡς τὴν πηγὴ τοῦ θανάτου, 
κατώτερο ὂν καὶ ἀσήμαντη ὕπαρξη, σὲ ἀντίθεση 
μὲ τὸν ἄνδρα, ποὺ εἶναι τέλειος. Οἱ θεωρίες αὐτὲς 
ἀποτελοῦν σαφῆ διαστρέβλωση τῆς βιβλικῆς 
ἀλήθειας. Στὴ βιβλικὴ διήγηση ὁ ἄνδρας κατεῖχε 
τὸ ἡγεμονικὸ ἀξίωμα ἐπὶ τῆς κτίσεως, καὶ τὸ εἶχε 
ἀσκήσει μὲ τὴν ὀνοματοδοσία τῶν ζῴων. Αὐτὸς 
εἶχε λάβει καὶ τὴν ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὴν 
ἀποκτήσει γνώση τοῦ κακοῦ, δηλαδὴ νὰ μείνει 
προσηλωμένος στὸ καλό, ποὺ ἀντιπροσώπευε ὁ 
ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ ἡ δημιουργία Του. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, 
ὁ ἄνδρας δὲν κατόρθωσε νὰ ἀσκήσει τὴν ἐξουσία 
του, ἀφοῦ χωρὶς ἀντίρρηση προχώρησε στὴν πα-
ρακοὴ μὲ τὴ θέλησή του, χωρὶς κἂν νὰ ὑποστεῖ τὴ 
διαβολὴ τοῦ «ὄφεως», ὅπως τοὐλάχιστον συνέβη 
μὲ τὴ γυναῖκά του.  Ἀντίθετα, φάνηκε ἀνίκανος νὰ 
ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του, παρ᾽ ὅλο ποὺ ὁ Θεὸς 

τοῦ ἔδωσε αὐτὴ τὴν εὐκαιρία. Χωρὶς ἐνδοιασμούς, 
ἔριξε τὴν εὐθύνη στὴ γυναῖκά του, καὶ κατ᾽ οὐσία 
στὸν ἴδιο τὸν Θεό, ἐνοχοποιώντας Τον ὅτι τοῦ εἶχε 
«φορτώσει» τὴ γυναῖκα, ἐνῷ λίγο πρὶν Τὸν εἶχε 
εὐχαριστήσει γιὰ τὴ σάρκα ἀπὸ τὴ σάρκα του καὶ 
τὸ ὀστὸ ἀπὸ τὰ ὀστᾶ του ποὺ ὁ Θεὸς τοῦ χάρισε.

Ἡ πτώση ἀνέστρεψε τὴν παραδείσια ἰσοτιμία, μὲ 
τὴν ἀμαύρωση τοῦ «κατ᾽ εἰκόνα» καὶ τὴν ἀπώλεια 
τοῦ «καθ᾽ ὁμοίωσιν».  Ὁ ἄνδρας πλέον θὰ κυριεύει 
ἐπὶ τῆς γυναικός, ὄχι ἐπειδὴ αὐτὸ θέλησε ὁ Θεός, 
ἀλλὰ ἐπειδὴ στὸν μεταπτωτικὸ κόσμο ἐπικρατεῖ ἡ 
κακία καὶ ἡ ἐχθρότητα ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, 
ὁ διχασμὸς καὶ ὁ θάνατος.

Τὴν πλήρη ἀνατροπὴ στὴν κατάσταση αὐτὴ 
ἔφερε ὁ ἐρχομὸς τοῦ Χριστοῦ.  Ὁ Κύριος δέχθηκε 
γυναῖκες ὡς μαθήτριές Του, καὶ μάλιστα γυναῖκες 
ποὺ Τὸν ἀκολουθοῦσαν ὅπως καὶ οἱ δώδεκα σὲ 
ὅλες τὶς φάσεις τῆς ἐπίγειας δράσης Του (βλ. Ματθ., 
κζ΄ 55, Μάρκ., ιε΄ 40).  Ἀκόμη, σὲ μιὰ γυναῖκα, καὶ 
μάλιστα ἀλλοεθνῆ, Σαμαρείτισσα, ἀποκάλυψε ὁ 
Κύριος τὴ θεία Του ἀποστολὴ ὡς Μεσσίας, δίνο-
ντάς της τὴν εὐκαιρία νὰ γίνει φωτεινὴ ἰσαπόστολος 
καὶ νὰ διδάξει στοὺς κατοίκους τῆς πατρίδας της 
τὴν ἀλήθεια, κάνοντάς τους νὰ πιστεύσουν «διὰ 
τὸν λόγον τῆς γυναικός» ( Ἰω., δ΄ 28-30, 39-42).  
Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν  Ἀνάσταση σὲ γυναῖκα ἀποκα-
λύφθηκε πρῶτα, τὴ Μαρία τὴ Μαγδαληνή, στὴν 
ὁποία ἔδωσε τὴ χάρη νὰ γίνει πρώτη ἀπόστολος 
στοὺς μετέπειτα ἀποστόλους, ἀνακοινώνοντας τὸ 
θεῖο θαῦμα τῆς ἐγέρσεως τοῦ Διδασκάλου τους 
(Λουκ., κδ΄ 4-12,  Ἰω., κ΄ 1-3).

K

K
Ἡ διήγηση τῆς Δημιουργίας τεκ-

μηριώνει τὴν ἰσοτιμία τῶν φύλων, 
ἀφοῦ αὐτὰ συμμετέχουν στὴν ἴδια 
δημιουργία. Γράφει ἡ  Ἁγία Γραφή: 

« Ἐποίησεν τὸν ἄνθρωπον, κατ᾽ 
εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν 
καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν., α΄ 
27). Ταὐτόχρονα ὁ Θεὸς προίκισε 
τὸ ἀνθρώπινο γένος, ἄνδρες καὶ 

γυναῖκες, μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς χαρί-
σματα καὶ ὅρισε νὰ ἔχουν τὸν ἴδιο 
προορισμό, τό «καθ᾽ ὁμοίωσιν».
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Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν ἐπαναφορὰ 
τῆς γυναίκας στὴν προπτωτική της ἀξία εἶναι ἡ θέ-
ση τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου στὴν ἐκπλήρωση τοῦ 
σχεδίου τῆς σωτηρίας.  Ἡ Παναγία δίνει τὴν εὐκαι-
ρία στὸ ἀνθρώπινο γένος νὰ σωθεῖ, δεχόμενη τὴν 
ἐνσάρκωση τοῦ β΄ προσώπου τῆς  Ἁγίας Τριάδος 
ἐντός της.  Ἡ Παναγία γίνεται μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο 
ἡ μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, «βαστάζουσα ἐν 
κόλποις Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα». Γι᾽ αὐτὸ τὴν 
ὀνομάζουμε Νέα Εὔα, ἀφοῦ κατόρθωσε νὰ διορ-
θώσει τὴν ἀπιστία τῆς πρώτης Εὔας, ὅπως καὶ ὁ 
Χριστός, ὡς νέος  Ἀδάμ, καταργεῖ τὸ μεσότοιχον 
τῆς ἔχθρας ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν Θεὸ 
καὶ ἐπαναφέρει τὸ πλάσμα Του στὸν δρόμο τοῦ 
«καθ᾽ ὁμοίωσιν».

Ἡ νέα κοινωνία ποὺ ἱδρύει ὁ Χριστὸς στὸν 
κόσμο δὲν ξεχωρίζει ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Αὐτὸ 
φάνηκε ξεκάθαρα μὲ τὴν Πεντηκοστή, ὅταν τὸ  
Ἅγιο Πνεῦμα κατῆλθε τὸ ἴδιο σὲ ὅλους τούς «προ-
σκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ 
δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ  Ἰησοῦ 
καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ» (Πράξ., α΄ 14).  Ἀπὸ 
τότε καὶ ὕστερα, ὅσοι προστίθενται στὴν  Ἐκκλησία 
δὲν ἐξετάζονται ἀνάλογα μὲ τὸ γένος τους ἢ τὸ 
φύλο τους, ἀλλὰ θεωροῦνται «ψυχαί», οἱ ὁποῖες 
ζοῦν σὲ μιὰ παραδείσια κατάσταση ἀναστάσιμης 
λειτουργικῆς ἑνότητας καὶ κοινοκτημοσύνης, «ἐν 
ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας». Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ 
Κύριος «προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾽ ἡμέρᾳ τῇ 
ἐκκλησίᾳ» (Πράξ., β΄ 41-47) καὶ αὔξανε τοὺς πιστεύ-
οντες μέ «πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν» (Πράξ., 
ε΄ 14, η΄ 12).  Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί καὶ ἡ ἀντίδρα-
ση τῶν ἐχθρῶν τῆς  Ἐκκλησίας στράφηκε τὸ ἴδιο 
ἐπιθετικὰ καὶ ἐναντίον τῶν ἀνδρῶν ἀλλὰ καὶ τῶν 
πιστῶν γυναικῶν, μὲ σαφῆ ἀναφορὰ τῶν Πράξεων 
τῶν  Ἀποστόλων στὶς διώξεις ποὺ ἀκολούθησαν 
τὸν λιθοβολισμὸ τοῦ  Ἁγίου Στεφάνου καὶ στὶς 
ὁποῖες πρωταγωνίστησε ὁ μετέπειτα  Ἀπόστολος 
τῶν  Ἐθνῶν Παῦλος (Πράξ., η΄ 3, θ΄ 2).

Πολλὲς γυναῖκες γίνονται κήρυκες τοῦ Εὐαγγε-
λίου, συνεργάτιδες τῶν  Ἀποστόλων.  Ὁ Παῦλος 
ἀναφέρει ἀρκετές, τὴν Εὐοδία, τὴ Συντύχη, «αἵτινες 
ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησαν» (Φιλιπ., δ΄ 3), ὅπως 
καὶ τὴ Φοίβη, τὴ Μαρία, τὴν Πρίσκα, τὴ μητέρα 
τοῦ Ρούφου.  Ἡ Λυδία στοὺς Φιλίππους ἀναφέρε-
ται ὡς ἡ πρώτη ποὺ δέχεται τὴ χριστιανικὴ πίστη 
ἀπ᾽ ὅλη τὴν Εὐρώπη, καὶ μάλιστα ἀναφέρεται στὶς 
Πράξεις ὅτι «ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς» (Πράξ., 
ιστ΄ 15), πράξη ποὺ δηλώνει ὅτι πλέον στὰ μάτια 
τῶν χριστιανῶν ὁ «οἶκος» δὲν ἀνῆκε μόνο στὸν 
ἄνδρα, ὅπως πίστευαν πρίν, ἀλλὰ μποροῦσε μιὰ 
γυναῖκα νὰ ἀντιπροσωπεύει δημόσια τὴν οἰκογέ-
νεια. Σὲ ἄλλο σημεῖο ἀναφέρονται γυναῖκες ποὺ 

προφήτευαν (Α΄ Κορ., ια΄ 6), ἐνῷ ἔχει καταγραφεῖ 
στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ὅτι οἱ γυναῖκες τοῦ 
διακόνου Φιλίππου κατεῖχαν καὶ αὐτὲς τὸ χάρισμα 
τῆς προφητείας.

Στὰ ἑπόμενα ἔτη διέπρεψαν καὶ οἱ γυναῖκες  
Ἀνάργυροι, οἱ ὁποῖες θεράπευαν, χωρὶς νὰ λαμβά-
νουν ἀργύρια, ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ ὁμότιμοί τους 
ἄνδρες ἅγιοι. Τὸν πρῶτο αἰῶνα, στὴ Δημητριάδα 
τοῦ Βόλου, οἱ ἰατροὶ καὶ αὐτάδελφες Ζηναῒς καὶ Φι-
λονίλλα ἐγκαθιστοῦν σὲ σπήλαιο ἕνα νοσοκομεῖο 
μὲ τὴ βοήθεια τριῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκτελοῦσαν 
χρέη νοσοκόμων. Κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ταρσὸ τῆς 
Κιλικίας καὶ ἦταν συγγενεῖς τοῦ  Ἀποστόλου Παύ-
λου. Τὸν δεύτερο αἰῶνα, ἡ ἀνάργυρη  Ἑρμιόνη, 
κόρη τοῦ διακόνου τῶν ἀποστολικῶν χρόνων Φι-
λίππου, ἱδρύει τὸ πρῶτο πανδοχεῖο-νοσοκομεῖο 
στὴν  Ἔφεσο, βοηθούμενη ἀπὸ τὴν ἀδελφή της 
Εὐτυχίδα, ὅπου ἐθεράπευε δωρεὰν τοὺς ἀσθε-
νεῖς. Γιὰ τὴν ἀνατρεπτικὴ δράση της ὁδηγήθηκε 
στὸ μαρτύριο. Μιὰ ξεχωριστὴ θεραπαινίδα τῶν 
ἀσθενῶν καὶ ποικίλως πασχόντων τῆς ἐποχῆς της 
ὑπῆρξε ἡ Ρωμαία ἁγία  Ἀναστασία, ἐπονομαζόμενη 
Φαρμακολύτρια, μὲ κύριο ἔργο της τὴ μεταφορὰ 
στοὺς φυλακισμένους χριστιανοὺς τῶν ἀναγκαίων 
φαρμάκων. Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο συ-
νελήφθη καὶ μαρτύρησε μέχρι θανάτου.

Τὸ σημεῖο ὅμως ποὺ διαφάνηκε καθαρὰ ἡ ἀνύ-
ψωση τῆς γυναίκας ἦταν ὅταν ἐντὸς τῆς  Ἐκκλησί-

K

K
Ἡ γυναίκα πλάσθηκε ὡς «βοηθὸς 

ὅμοιος» μὲ τὸν ἄνδρα. Κάποιοι 
στὸ παρελθόν, ἑρμηνεύοντας αὐτὴ 

τὴ διήγηση, στάθηκαν στὴ λέξη 
«βοηθός» καὶ παρερμήνευσαν τὴν 
ἀποστολὴ τῆς γυναίκας, ὑποβιβά-
ζοντάς την στὸ ἐπίπεδο τῆς ἁπλῆς 
ὑπηρεσίας πρὸς τὸν ἄνδρα. Αὐτοὶ 
ἀμέλησαν νὰ ἑρμηνεύσουν καὶ τὴ 
λέξη «ὅμοιος», ποὺ ὑποδηλώνει 
πὼς ἡ γυναίκα μετέχει στὴν ἴδια 

ἀποστολὴ μὲ τὸν ἄνδρα  
καὶ κατέχει τὴν ἴδια ἀξία.  Ἀλλιῶς, 

δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἑνωθεῖ  
μαζί του «εἰς σάρκα μίαν».
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ας γυναῖκες ἀνέλαβαν ἀκόμη καὶ διακονικὸ ἔργο 
ὅμοιο μὲ αὐτὸ τῶν ἀνδρῶν. Οἱ διακόνισσες ὑπάγο-
νταν στὸν ἐπίσκοπο, ὅπως ὅλοι οἱ ἐκκλησιαστικοὶ 
λειτουργοί, χειροτονοῦνταν καὶ ἐγγράφονταν στὸν 
κατάλογο τῶν «κανονικῶν» κληρικῶν.  Ἡ ἀποστο-
λή τους ἦταν ὅμοια μὲ αὐτὴ τῶν ἀνδρῶν διακόνων.

Οἱ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας δὲν μποροῦσαν νὰ 
ἀγνοήσουν τὴν ἀδικία ποὺ ὑφίστατο τὴν ἐποχή 
τους ἡ γυναικεία φύση. Γι᾽ αὐτὸ τόνισαν μὲ ὅλες 
τους τὶς δυνάμεις τὴ βιβλικὴ παράδοση γιὰ τὴ σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου, ὡς συνόλου καὶ ὄχι χωριστὰ 
ὡς δύο διαφορετικὰ φύλα.  Ὁ Μέγας Βασίλειος 
τονίζει ὅτι ἡ φυσικὴ ἀδυναμία τῆς γυναίκας δὲν τὴν 
ἐμποδίζει στὴν ἐξύψωση τῶν ἀρετῶν της. Γράφει: 
«Τὸ θηλυκὸν εἶναι δεκτικὸν ἀρετῆς, ὁμοτίμως τοῦ 
ἄρρενος». Καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος  Ἰεροσολύμων 
γράφει στὶς κατηχητικὲς ὁμιλίες του ὅτι ὅμοιες εἶναι 
ὅλες οἱ ψυχές, καὶ τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν. 
μόνο τὰ μέλη τοῦ σώματος εἶναι διαφορετικά. Τὸ 
ἴδιο τονίζει καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης: Καὶ ἡ 
γυναίκα ἔχει τό «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ», καὶ ὁ ἄνδρας. 
Διότι εἶναι πλασμένες ὅμοια οἱ φύσεις τους, καὶ 
ἴσες οἱ πράξεις τους καὶ ἴσες οἱ ἀμοιβὲς καὶ ἴση ἡ 
τιμωρία τους.

Ὁ μόνος λόγος ποὺ ἀναγνωρίζουν οἱ Πατέρες 
ὅτι προκαλεῖ τὴ διαφοροποίηση τῆς γυναίκας εἶναι 
ἡ σωματική τους ἀδυναμία, ἀλλὰ καὶ ἡ πολιτική 
τους ἀπαξίωση ἀπὸ τοὺς ἄνδρες. Καὶ αὐτὸ τὸ κατα-
κρίνουν ἔντονα. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ φράση τοῦ 
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου πάνω στὸ θέμα τῆς 
διαφορετικῆς τιμωρίας τῶν γυναικῶν σὲ περίπτω-
ση μοιχείας: «Γιὰ ποιὸ λόγο τιμωροῦν τὴ γυναῖκα, 
ἐνῷ συγχωροῦν τὸν ἄνδρα; Καὶ ἡ μὲν γυναίκα, ὅταν 
προσβάλει τὴν κοίτη τοῦ ἄνδρα, διαπράττει μοιχεία 
καὶ ὁ νόμος τὴν τιμωρεῖ μὲ βαριὲς ποινὲς γι᾽ αὐτό, 
ἐνῷ ὁ ἄνδρας, ὅταν πορνεύει μὲ ἄλλες γυναῖκες, 
γιατί νὰ μένει ἀτιμώρητος;». Καὶ ἀποφαίνεται μὲ 
τὸ κῦρος τῆς θεοπνευστίας: «Αὐτὴ τὴ νομοθεσία 
δὲν τὴν ἀποδέχομαι καὶ τὴ συνήθεια αὐτὴ τὴν κα-
ταδικάζω.  Ἄνδρες ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἔκαναν τοὺς 
νόμους, καὶ γι᾽ αὐτὸ ἡ νομοθεσία στρέφεται κατὰ 
τῶν γυναικῶν»!

Στὸ ἴδιο πνεῦμα, ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος καυτηριάζει τοὺς ἄνδρες ποὺ θεωροῦν 
ἁμαρτωλὴ τὴ φύση τῆς γυναίκας: « Ὅταν ἐπλάσθη 
ἡ γυνή, δὲν ὑπετάγη ἐξ ἀρχῆς

.

 οὔτε ὅταν ἐπαρουσί-
ασεν ὁ Θεὸς αὐτὴν εἰς τὸν ἄνδρα, οὔτε αὐτὴ ἤκουσε 
τίποτε τέτοιον ἀπὸ τὸν Θεόν, οὔτε ὁ ἀνὴρ εἶπε τίποτε 
τέτοιον πρὸς αὐτήν. ἀλλ᾽ εἶπεν, εἶναι ὀστοῦν ἀπὸ 
τὰ ὀστᾶ του καὶ σὰρξ ἀπὸ τὰς σάρκας του. πουθενὰ 
δὲν εἶπε τίποτε δι᾽ ἐξουσίαν οὔτε δι᾽ ὑποταγὴν εἰς 
αὐτήν». Σὲ ἄλλο σημεῖο θὰ τονίσει ὅτι τὸ μέτρον 
τῆς ὑποταγῆς καὶ τῶν δύο φύλων εἶναι ἡ ἀγάπη.  

Ὅποιος ἀγαπᾷ ὀφείλει νὰ θυσιάζεται καὶ ὄχι νὰ 
θυσιάζει, νὰ φροντίζει καὶ ὄχι νὰ ἀπαιτεῖ.

Κακοποίηση τῶν γυναικῶν -  
ἐνδοοικογενειακὴ βία

Οἱ πατερικὲς αὐτὲς θέσεις, ἀπόλυτα ἐναρμονι-
σμένες μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν  Ἀπο-
στόλων, εἶναι πολὺ προχωρημένες, ἀκόμη καὶ 
γιὰ τὴν ἐποχή μας.  Ἀκόμη καὶ χριστιανοὶ σήμερα 
ὑποτιμοῦν τὴ γυνακεία φύση καὶ τῆς προσδίδουν 
ἐνοχὲς καὶ τάσεις γιὰ τὴν ἁμαρτία, οἱ ὁποῖες φυσι-
ολογικὰ εἶναι κοινὲς καὶ στὰ δύο φύλα. Δὲν εἶναι 
περίεργο αὐτό, μιὰ καὶ ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα 
ἔχουν ἐπιδράσει ἄλλες θεωρήσεις γιὰ τὸ θέμα, 
τελείως ἀντίθετες μὲ τὴν Παράδοση τῆς  Ἐκκλησίας. 
Αὐτὲς ἦλθαν καὶ ἀπὸ τὴ Δύση, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν  
Ἀνατολή. Στὴ Δύση ὁ Παπισμὸς δὲν ἀκολούθησε 
τὸ ἐκκλησιαστικὸ πρότυπο τῶν Πατέρων, ἀλλὰ 
ἀκολούθησε ἀνδροκρατικὴ πολιτική. Εἰδικὰ στὴν  
Ἀνατολή, ὅπου ἔχει ἐπικρατήσει ὁ ἰσλαμικὸς φο-
νταμενταλισμός, ἡ καταπίεση τῶν γυναικῶν ἐπα-
νέρχεται μὲ πολὺ σκληρὸ πρόσωπο.  Ἡ γυναίκα 
στὴν  Ἀνατολὴ ἔχασε τὰ πολιτικά της δικαιώματα, 
μεταβλήθηκε σὲ ἀντικείμενο ἡδονῆς καὶ ἀγορα-
πωλησίας πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ἄνδρα.  Ἀξίζει 
πάντως νὰ ἐξετάσουμε κατὰ πόσον ὅλο αὐτὸ τὸ 
ἐξουσιαστικὸ πνεῦμα ἔχει ἐπηρεάσει καὶ τὴ δική 
μας, ὀρθόδοξη πραγματικότητα.

Μήπως καὶ ἐδῶ δὲν παρατηροῦνται φαινόμενα 
ἐνδοοικογενειακῆς βίας, τὰ ὁποῖα πολλὲς φορὲς 
καμωνόμαστε πὼς δὲν τὰ βλέπουμε;  Ἡ προσωπική 
μου ἐμπειρία ὡς συνηγόρου πολλῶν γυναικῶν μὲ 
βεβαιώνει ὅτι ἡ κοινωνία μας ἀντιμετωπίζει καθημε-
ρινὰ περιπτώσεις βίας πίσω ἀπὸ τοὺς τοίχους τῶν 
σπιτιῶν, ἀθέατης γιὰ τοὺς ἔξω, πραγματικοῦ μαρ-
τυρίου γιὰ τοὺς μέσα. Εἶναι ἡ βία ποὺ ἀνοίγει στὴν 
ψυχὴ τῆς γυναίκας καὶ τῶν παιδιῶν βαθιὰ χάσματα 
ἀγωνίας καὶ ἀπελπισίας, φόβου καὶ ἐκμηδένισης, 
ἐπιθυμίες θανάτου, ποταμοὺς ὀργῆς, ἀνείπωτο 
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πόνο.  Ὅπου δὲν ἐπικρατεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὁ 
θεσμὸς τῆς οἰκογένειας εἶναι ὄντως καταπιεστικός. 
Λειτουργεῖ ὡς φορέας μεταβίβασης στὰ μέλη του 
ὅλων τῶν κανονιστικῶν προτύπων καὶ τῶν κοινω-
νικῶν στερεοτύπων, ἀλλὰ καὶ ὡς φορέας ἐξουσίας 
τοῦ ἀρχηγοῦ, τοῦ ἄνδρα, πάνω στὴ γυναῖκα καὶ 
τὰ παιδιά.

Τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ἔχει δηλώσει ὅτι 
ἡ ἐνδοοικογενειακὴ βία ἀποτελεῖ τὴ βασικὴ αἰτία 
θανάτου καὶ ἀναπηρίας στὶς γυναῖκες ἀπὸ 16 ἕως 
44 ἐτῶν καὶ εὐθύνεται γιὰ περισσότερους θανάτους 
καὶ προβλήματα ὑγείας ἀπ᾽ ὅ,τι ὁ καρκίνος, τὰ τρο-
χαῖα δυστυχήματα καὶ ὁ πόλεμος μαζί.

Μία καταγγελία ἀνὰ λεπτὸ γιὰ ἐνδοοικογενει-
ακὴ βία καταγράφεται καθημερινὰ ἀπὸ τὰ ἀστυνο-
μικὰ τμήματα τῆς Μ. Βρετανίας, καὶ τὸ 81% ἀφορᾷ 
γυναῖκες. Στὶς ΗΠΑ τὸ ἕνα τρίτο τῶν γυναικῶν χά-
νουν τὴ ζωή τους ἀπὸ τὸν σύντροφό τους.

Στὴ Νότια  Ἀφρικὴ μία γυναίκα σκοτώνεται κάθε 
6 ὧρες ἀπὸ τὸν σύντροφό της. Στὴ Γαλλία, τὸ 2001, 
1.350.000 γυναῖκες ὑπῆρξαν θύματα ἐνδοοικο-
γενειακῆς βίας. Στὴν Πορτογαλία τὸ 52,8% τῶν 
γυναικῶν ἔχουν ὑπάρξει θύματα βίας, κυρίως ψυ-
χολογικῆς, ἀπὸ τὸν σύζυγο ἢ τὸν σύντροφό τους.  
Ὁ Παγκόσμιος  Ὀργανισμὸς  Ὑγείας ἀναφέρει ὅτι, 
σὲ ποσοστὸ ποὺ φθάνει τὸ 70% τῶν περιπτώσεων 
δολοφονίας, τὰ θύματα σκοτώθηκαν ἀπὸ ἄρρενες 
συντρόφους τους.

Στὴν  Ἑλλάδα μία στὶς δύο γυναῖκες ποὺ δολο-
φονοῦνται κάθε χρόνο εἶναι θῦμα τοῦ τωρινοῦ ἢ 
πρώην συντρόφου της, ἐνῷ μία στὶς πέντε γυναῖκες 
ὑπῆρξε θῦμα ξυλοδαρμοῦ τοὐλάχιστον μία φορὰ 
ἀπὸ τὸν ἄνδρα της. Καὶ γιὰ νὰ μὴ νομίζουμε ὅτι 
ἡ βία ἀφορᾷ κάποια ὑποβαθμισμένα κοινωνικὰ 
στρώματα, ἔρχεται ἡ ἀδιάψευστη μαρτυρία τῶν 
διωκτικῶν ἀρχῶν, ποὺ πιστοποιοῦν ὅτι οἱ ἄνδρες 
ποὺ κακοποιοῦν τὶς γυναῖκές τους ἀνήκουν σὲ ὅλα 
τὰ κοινωνικὰ στρώματα, μὲ πρώτους τοὺς ἀποφοί-
τους ΤΕΙ καὶ ΑΕΙ. 

«Δὲν ὑπῆρχε κάτι ἄλλο...  Ἢ θὰ ἔφευγα ἢ θὰ 
πέθαινα...». Λέξεις ποὺ αὐθόρμητα βγαίνουν 
ἀπὸ τὰ χείλη τῶν περισσότερων γυναικῶν ποὺ 
κατάφεραν νὰ ἀπεγκλωβισθοῦν ἀπὸ μιὰ σχέση 
κακοποίησης.  Ὅσο ἡ γυναίκα παραμείνει ψυχικὰ 
ὑγιής, ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ αὐτοπροσδιορισθεῖ, 
νὰ αὐτοεκφρασθεῖ, νὰ ἐπιλέξει νὰ ζήσει ἐλεύθερη 
ἀπὸ ἐκφοβισμούς, ἀπειλές, προσβολὲς καὶ ξυλο-
δαρμούς.  Ἡ διαταραγμένη ὅμως ψυχικὴ ὑγεία 
τῆς γυναίκας, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κακο-
ποιητικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ συζύγου, ὁδηγεῖ 
τὶς περισσότερες φορὲς δραματικὰ σὲ ἀπώλεια 
αὐτῆς τῆς ἱκανότητας.

Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι οἱ κακοποιημένες γυναῖκες 

δὲν ἀποτελοῦν ἕνα μικρὸ ποσοστὸ τοῦ πληθυ-
σμοῦ, δὲν εἶναι φτωχὲς καὶ ἐξαρτημένες ἀπὸ τὸν 
σύζυγο, δὲν εἶναι χαμηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου. 
Οἱ βίαιοι ἄνδρες δὲν εἶναι ἀποτυχημένοι ἐπαγγελ-
ματικά, δὲν εἶναι ὅλοι ψυχασθενεῖς ἢ τοξικοεξαρτη-
μένοι, δὲν γίνονται βίαιοι μετὰ τὸν γάμο. ἦταν βίαιοι 
πρὶν ἀπ᾽ αὐτόν. Τέλος, οἱ μακροχρόνιες σχέσεις 
κακοποίησης δὲν μποροῦν νὰ γίνουν καλύτερες, 
ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, ἀφοῦ ὅλα δείχνουν ὅτι 
στὴν κακοποίηση προστίθεται καὶ ἡ τρομοκράτηση 
τοῦ θύματος.

Τὰ ποσοστὰ τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας καὶ 
στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι ὑψηλά, καὶ αὐτὸ ἀπο-
δεικνύεται ἀπὸ τὴν πληθώρα τῶν περιστατικῶν ποὺ 
ἀντιμετωπίζουν τὰ συμβουλευτικὰ κέντρα. Γυναῖκες 
ἀπ᾽ ὅλη τὴν  Ἑλλάδα τηλεφωνοῦν καὶ καταγγέλ-
λουν τέτοια περιστατικά.  Ἡ ἐνδοοικογενειακὴ βία 
«σαρώνει» στὶς ἑλληνικὲς οἰκογένειες. Στὸ πέρασμά 
της συντελοῦνται ἀνυπολόγιστες καταστροφές: 
σωματικὰ καὶ ψυχολογικὰ τραύματα, διαταραγμένη 
ψυχικὴ ὑγεία, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀπομόνω-
ση, προβληματικὲς σχέσεις γονέων μὲ τὰ παιδιά 
τους, προβληματικὲς ἀδελφικὲς σχέσεις, σκληρὲς 
δικαστικὲς διαμάχες.

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς βίας στὴν ψυχὴ τῶν ἀνηλί-
κων παιδιῶν εἶναι τεράστιες καὶ τὰ σημαδεύουν 
γιὰ ὁλόκληρη τὴ ζωή τους.  Ὅπως προκύπτει ἀπὸ 
εἰδικὲς ἔρευνες, τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν σὲ 
περιβάλλον ἐνδοοικογενειακῆς βίας βιώνουν μιὰ 
κατάσταση χρόνιου τραυματισμοῦ, μὲ κυρίαρχη 
μέσα τους μιὰ τεράστια γκάμα ἀρνητικῶν συναι-
σθημάτων, ποὺ κυμαίνονται ἀπὸ τὴν ὀργὴ μέχρι 
τὴν ἀπόγνωση καὶ διαμορφώνουν τοὺς ὅρους μιᾶς 
διαταραγμένης συμπεριφορᾶς, ὅπου κυριαρχεῖ 
ἄλλοτε ἡ βία καὶ ἄλλοτε ἡ ἀπάθεια.  Ἔχει βρεθεῖ 
ἐπίσης ὅτι τὰ ἀνήλικα ἀγόρια ποὺ μεγαλώνοντας 
ἔβλεπαν τὸν πατέρα τους νὰ ἐκδηλώνει βίαιη συ-
μπεριφορὰ ἔχουν κατὰ δέκα φορὲς μεγαλύτερες 
πιθανότητες νὰ ἀσκήσουν βία στὶς συζύγους τους 
σὲ σχέση μὲ τὰ ἀγόρια ἐκεῖνα ποὺ μεγάλωσαν σὲ 
οἰκογένεια χωρὶς βία.

Κανένας δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ζεῖ ὑπὸ αὐτὲς τὶς 
συνθῆκες. Καμμία γυναίκα, καὶ προπαντὸς κανένα 
παιδί.  Ἡ κακοποίηση καὶ ὁ ἐξευτελισμὸς δὲν εἶναι 
ἡ φυσικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου.  Ἂν παρατη-
ρήσουμε τὶς ἀντιδράσεις τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴν τρυ-
φερὴ ἀκόμα ἡλικία, μποροῦμε νὰ ἀναγνωρίσουμε 
μιὰ ἀμυντικὴ στάση ἔναντι τῶν βίαιων γονέων.  Ὡς 
νήπια ἐπιλέγουν ἀσυναίσθητα νὰ καταστήσουν τὸν 
ἑαυτό τους ἀόρατο τὴν ὥρα τῶν βίαιων περιστα-
τικῶν, καὶ κρύβονται κάτω ἀπὸ καρέκλες, τραπέζια, 
στὶς γωνίες τῶν καναπέδων, πίσω ἀπὸ κουρτίνες...  
Ἀργότερα, ὡς παιδιὰ καὶ ἔφηβοι, ἐπιλέγουν νὰ 52
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ἐμπλακοῦν στὶς 
βιαιοπραγίες 
καὶ ἐπιτίθενται 
στὸν βίαιο πα-
τέρα, τὴ στιγμὴ 
ποὺ ἐκεῖνος 
χειροδικεῖ ἐνά-
ντια στὴ μητέρα 
τους.  Ἀκόμη 
καὶ ὅταν ἡ γυ-
ναίκα ἐγκατα-
λείψει τὸν βίαιο 
συντροφό της, 
τὰ παιδιὰ ἐξα-

κολουθοῦν νὰ ὑφίστανται τὶς δυσμενεῖς συνέπειες 
τῆς βίας καὶ νὰ ζοῦν τὸ δικό τους δρᾶμα, ἀφοῦ τὶς 
περισσότερες φορὲς σύρονται στὴν κυριολεξία 
πίσω ἀπὸ τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις.

Ὁ περισσότερος κόσμος πιστεύει ὅτι ἡ ἐνδοοι-
κογενειακὴ βία εἶναι ἰδιωτικὴ ὑπόθεση.  Ὁ γείτονας 
κλείνει τὰ αὐτιά του, ὅταν στὸ διπλανὸ διαμέρισμα 
σείεται ὁ τόπος καὶ οἱ κραυγὲς τῶν παιδιῶν ραγί-
ζουν τοὺς τοίχους.  Ὁ ἀστυνομικὸς συμβουλεύει 
τὴ γυναῖκα νὰ γυρίσει στὸ σπίτι της καί «νὰ τὰ βρεῖ 
μὲ τὸν ἄντρα της», γιατὶ ἔχει σοβαρότερα θέματα 
νὰ ἀσχοληθεῖ.  Ὁ δάσκαλος συναισθάνεται τὴν 
προβληματικὴ κατάσταση ποὺ βιώνει τὸ παιδί, 
ἀλλὰ φοβᾶται νὰ καταγγείλει ὅσα βλέπει, γιατὶ δὲν 
εἶναι ἀπόλυτα βέβαιος ἢ σκέπτεται ὅτι μπορεῖ νὰ 
δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα.  Ὁ γιατρὸς 
ἀναγνωρίζει τὶς ἐκ προθέσεως προκληθεῖσες βλά-
βες στὸ σῶμα τῆς γυναίκας ἢ τοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ 
δὲν ἀναφέρει, ὡς ὀφείλει, τὴν ἀξιόποινη πράξη.

Ἀκόμη καὶ ἐξομολόγοι, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μὲ 
τὴν ἀποστολή τους ὀφείλουν νὰ ἐνισχύουν τὴν ψυ-
χικὴ ὑγεία τῶν πνευματικῶν τους παιδιῶν, πολλὲς 
φορὲς συμβουλεύουν τὶς γυναῖκες νὰ ὑφίστανται τὸ 
μαρτύριο τῆς βίας, «γιὰ νὰ μὴ χαλάσουν τὴν οἰκο-
γένειά τους», «γιὰ νὰ μὴν τραυματιστοῦν τὰ παιδιά» 
ἢ ἀκόμα καὶ ἐπειδὴ οἱ γυναῖκες «ὀφείλουν νὰ ση-
κώνουν τὸν σταυρό τους, ὥστε νὰ πᾶνε στὸν Πα-
ράδεισο». Αὐτὲς οἱ συμβουλὲς εἶναι πολλὲς φορὲς 
καταστροφικές, μιὰ πού, ἐκτὸς τῶν σωματικῶν 
καὶ ψυχολογικῶν τραυμάτων ποὺ σημαδεύουν 
βαθύτατα τὶς γυναῖκες, ἔρχεται νὰ προστεθεῖ καὶ 
τὸ ἠθικὸ τραῦμα τῆς δῆθεν ἐνοχῆς τῆς γυναίκας, 
στὴν περίπτωση ποὺ αὐτὴ διανοηθεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ 
ἀπὸ τὸ μαρτύριό της καὶ νὰ ζήσει μιὰ ζωὴ εἰρηνικὴ 
καὶ ἀξιοπρεπῆ, ὅπως τῆς ἔχει ὁρίσει ὁ Δημιουργός. 
Πέρα ἀπ᾽ αὐτό, ἡ παραμονὴ σὲ μιὰ ἐξευτελιστικὴ 
γιὰ τὴ γυναῖκα βίαιη σχέση σημαδεύει γιὰ πάντα 
τὰ παιδιά της, καὶ συνεπῶς ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ αὐτὴν 
εἶναι πράξη ἀγάπης καὶ γι᾽ αὐτά.

Οὔτε μποροῦμε νὰ ἐπιδιώκουμε μόνο τὴ νο-
μικὴ ἀντιμετώπιση τῶν περιπτώσεων ποὺ φθάνουν 
στὴν ἐπιφάνεια. Πολὺ περισσότερο ὀφείλουμε νὰ 
προβληματισθοῦμε γύρω ἀπὸ τὴν πρόληψη τέ-
τοιων φαινομένων ἐνδοοικογενειακῆς βίας. Πῶς 
μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὶς κοινωνικὲς ἀξίες καὶ 
τὰ κοινωνικὰ στερεότυπα, ὥστε κάθε γυναίκα καὶ 
κάθε παιδὶ νὰ ζεῖ ἐλεύθερα ἀπὸ προσβολές, τα-
πεινώσεις, ἐκφοβισμούς, ἀπειλὲς καὶ χειροδικίες.

Ἔχοντας βεβαιότητα ὅτι οἱ ἄνθρωποι μποροῦν 
νὰ διορθωθοῦν καὶ νὰ ἀλλάξουν πρὸς τὸ καλύ-
τερο, μποροῦμε νὰ στηριχθοῦμε στὴν ἀγωγὴ καὶ 
στὴν παιδεία τῶν μελλοντικῶν ἐνηλίκων.  Ἡ πρό-
ληψη τῆς βίας ἀφορᾷ τὴ μελλοντικὴ γενιά, καὶ γι᾽ 
αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ μεταβάλουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο διαπαιδαγωγοῦνται τὰ παιδιά, καὶ ἰδίως τὰ 
ἀγόρια!  Ὀφείλουμε νὰ τὰ διδάξουμε νὰ σέβονται 
τὰ κορίτσια ὡς ἰσότιμα, νὰ ἀποδοκιμάζουν τὸ ντα-
ηλίκι, νὰ ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών 
τους καὶ νὰ ἐπιλέγουν μὲ σεβασμὸ τὴν ἑτερότητα 
τοῦ ἄλλου, τὸν διάλογο ὅποτε χρειάζεται, ἀντὶ νὰ 
καταφεύγουν σὲ συγκρούσεις καὶ ἀντιπαραθέσεις. 
Αἰτία τῆς κακοποίησης δὲν εἶναι ἡ σύγκρουση καὶ 
ἡ ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα σὲ δύο πρόσωπα. Αἰτία 
τῆς κακοποίησης είναι ἡ ἐπιθυμία ἑνὸς προσώπου 
νὰ ἐπιβάλει τὴν κυριαρχία του σὲ ἄλλο πρόσω-
πο!  Ἐκτὸς αὐτοῦ, ὀφείλουμε νὰ μεταδώσουμε στὰ 
κορίτσια τὴν πίστη στὸν ἑαυτό τους, τὴ σταθερὴ 
ἐνίσχυση τῶν προσωπικῶν τους δυνάμεων καὶ τὴ 
μὴ ἀνοχὴ στὸν ὑποβιβασμὸ καὶ τὴν ἐκμετάλλευσή 
τους ἀπὸ κανέναν καὶ σὲ κανέναν τομέα τῆς ζωῆς 
τους!

Ὁ βίαιος ἄνδρας ὡς σύζυγος καὶ πατέρας
Τὰ κυριώτερα χαρακτηριστικὰ τῆς προσωπικό-

τητας τοῦ βίαιου συντρόφου εἶναι τὰ ἑξῆς:
Θέλει νὰ ἔχει τὸν ἔλεγχο.  Ὁ ἐξουσιαστικὸς καὶ 

ἐλεγκτικὸς βίαιος σύντροφος ἀπαιτεῖ νὰ ἔχει τὸν 
πρῶτο καὶ τελευταῖο λόγο στὴ λήψη σημαντικῶν 
ἀποφάσεων (π.χ. διαπαιδαγώγηση τέκνων, ἀγορὰ 
ἀκινήτου, λήψη δανείου κλπ.). Συνήθως δὲν μπαί-
νει στὴ διαδικασία νὰ συζητήσει μὲ τὴ σύντροφό 
του.

Πιστεύει ὅτι ἔχει ἰδιαίτερα προνόμια. Δηλαδὴ 
τὸ ἰδιαίτερο προνόμιο τῆς φροντίδας, τὸ ἰδιαίτερο 
προνόμιο τῆς κάλυψης τῶν συναισθηματικῶν του 
ἀναγκῶν, τὸ ἰδιαίτερο προνόμιο τῆς σεξουαλικῆς 
του ἱκανοποίησης, τὸ ἰδιαίτερο προνόμιο τῆς αὐθε-
ντίας.

Δὲν σέβεται τὴ σύντροφό του. Δὲν γίνεται νὰ 
σέβεσαι κάποιον καὶ νὰ τὸν κακοποιεῖς, οὔτε κα-
κοποιεῖς κάποιον ποὺ σέβεσαι. Εἶναι κτητικὸς καὶ 
ζηλιάρης, θέλει νὰ χειραγωγεῖ τὴ σύντροφό του, 
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ἀρνεῖται νὰ παραδεχθεῖ τὴν κακοποίηση, μοχθεῖ 
γιὰ τὴ δημόσια εἰκόνα του.

Ὅσο ὑποφέρει ἡ γυναίκα ἀπὸ τὴν κακοποίηση, 
ἄλλο τόσο, ἴσως καὶ περισσότερο, ὑποφέρουν τὰ 
παιδιά της.  Ἡ ζωή τους εἶναι γεμάτη ἄγχος, ἀνα-
σφάλεια, ἀγωνία καὶ ἀνησυχία.  Ἀνησυχοῦν, ὅταν 
βλέπουν τὸν πατέρα τους νὰ βρίζει, νὰ μειώνει, νὰ 
ταπεινώνει καὶ νὰ ὑποτιμᾷ τὴ μητέρα τους. Αἰσθά-
νονται θυμὸ καὶ μῖσος γιὰ τὸν πατέρα, ὁ ὁποῖος 
εὐθύνεται γιὰ τὴν κατάσταση αὐτή, ἀλλὰ καὶ ἐνοχή, 
γιατὶ πιστεύουν ὅτι φέρουν μερίδιο εὐθύνης στὴν 
κακοποίηση τῆς μητέρας.

Ἡ βία μέσα στὴν οἰκογένεια φέρνει πανικό, 
σύγχυση, ἀνασφάλεια, φόβο καὶ ἄφατο πόνο στὰ 
παιδιά.  Ὑπάρχουν στιγμὲς ποὺ ἐξοργίζονται μὲ 
τὸν βίαιο πατέρα τους, ἀλλὰ καὶ στιγμὲς ποὺ τὸν 
ἐξιδανικεύουν καὶ κατηγοροῦν τὴ μητέρα τους γιὰ 
τοὺς τσακωμοὺς καὶ τοὺς ξυλοδαρμούς.

Τὰ παιδιὰ ποὺ συνειδητοποιοῦν τὴν ἀνισορ-
ροπία καὶ τὴ δυσαρμονία στὶς σχέσεις τῶν γονιῶν 
τους, ποὺ βλέπουν τὸν πατέρα τους νὰ μειώνει τὴ 
μητέρα, νὰ τὴν ταπεινώνει, νὰ τὴν ἀγνοεῖ καὶ νὰ τὴν 
ἐκφοβίζει, μαθαίνουν ὅτι αὐτὲς οἱ συμπεριφορὲς 
εἶναι ἀποδεκτὲς καὶ πολὺ ἀποτελεσματικές.  Ὅταν 
ἕνα παιδὶ ἀντιληφθεῖ ὅτι τὸ νταηλίκι ἔχει ἀποτέλε-
σμα, θὰ τὸ υἱοθετήσει, δίχως νὰ τὸ ἐξετάσει περαι-
τέρω, προκειμένου νὰ ἐπιτύχει αὐτὸ ποὺ θέλει. Τὰ 
παιδιὰ ἔχουν τὴ φυσικὴ ροπὴ νὰ προσκολλῶνται 
στον «ἰσχυρό» γονιό, γιατὶ αὐτὸς ἔχει τὴν τελευταία 
λέξη σὲ ὅλα.

(συνεχίζεται)

ΜΑΚΡΙΝΑ ΡΑΓΚΑ
Ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ Κύκλου  

Νέων Μητέρων
τοῦ « Ἀποστόλου Παύλου»
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Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι οἱ κακοποιημένες γυναῖκες δὲν ἀποτελοῦν ἕνα μικρὸ 
ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ, δὲν εἶναι φτωχὲς καὶ ἐξαρτημένες ἀπὸ τὸν 

σύζυγο, δὲν εἶναι χαμηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου. Οἱ βίαιοι ἄνδρες δὲν 
εἶναι ἀποτυχημένοι ἐπαγγελματικά, δὲν εἶναι ὅλοι ψυχασθενεῖς ἢ τοξι-
κοεξαρτημένοι, δὲν γίνονται βίαιοι μετὰ τὸν γάμο. ἦταν βίαιοι πρὶν ἀπ᾽ 
αὐτόν. Τέλος, οἱ μακροχρόνιες σχέσεις κακοποίησης δὲν μποροῦν νὰ 

γίνουν καλύτερες, ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, ἀφοῦ ὅλα δείχνουν ὅτι στὴν 
κακοποίηση προστίθεται καὶ ἡ τρομοκράτηση τοῦ θύματος.

Νέα πνοὴ ζωῆς: 
Πέτα ψηλά!

Σὰν θὰ πεινάσεις καὶ δὲν φᾷς,
σὰν θὰ διψάσεις καὶ δὲν πιεῖς, 
κοίτα νὰ μὴν ἀπελπιστεῖς.

θὰ ᾽ρθεῖ αὐτὸ ποὺ καρτερᾷς!

Κι ἂν εἶν᾽ ἡ νύχτα σκοτεινὴ
κι εἶσαι γεμᾶτος πόνους,
φτάνει ἡ μέρα, δὲν ἀργεῖ,
ποὺ φέρνει νέους κόσμους!

Ἂν σ᾽ ἀδικοῦν καὶ σὺ θρηνεῖς,
ἂν σὲ μισοῦν κι ἐσὺ πονᾷς,
κοίτα νὰ μὴν ἀπελπιστεῖς. 
γιὰ τ᾽ ἄστρα τὸ πρωῒ πετᾷς!

Πετᾷς σὲ νέους οὐρανούς,
χαράζεις ἄλλους δρόμους. 
καὶ στῆς ἀγάπης τοὺς παλμοὺς
χτίζεις τοὺς νέους κόσμους!

Καὶ μὲ σπασμένα τὰ φτερὰ
πέτα ψηλά, κοίτα ἀκόμη πιὸ ψηλά,
φύγε ἀπὸ τὰ χαμηλά. 
σὲ λίγο ἡ ζωὴ ξαναγελᾷ!
Σὲ λίγο ὁ  Ἥλιος τῆς Χαρᾶς καλπάζει!
Ὑπομονή! Σὲ λίγο ἡ ζωὴ ἀλλάζει...
Νἄτη! Λουλουδιασμένη  Ἄνοιξη χαράζει...

 
ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ. ΡΟΥΛΙΑΣ
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Ἀγόρασε τὸ διαμέρισμα πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό.  
Ἡ ὅλη πολυκατοικία, ἐποχῆς ᾽70, κάποτε 
φροντισμένη ἀπὸ τὸν πρῶτο ἰδιοκτήτη της, 

προσεγμένη, γερὴ καὶ καλαίσθητη, σὲ μιὰ περιοχὴ 
πολὺ καλὴ τότε, κοντὰ στὸν σταθμὸ τοῦ ἠλεκτρικοῦ.

Μὲ τὸ πέρασμα ὅμως τῶν χρόνων, ἡ κατάσταση 
ἄλλαξε. Οἱ καινούργιοι ἰδιοκτῆτες δὲν τὴν φρόντισαν 
ὅσο ἔπρεπε. Κράτησαν μιὰ ἀδιάφορη στάση καὶ δὲν κα-
τάφερναν νὰ συνεννοηθοῦν μεταξύ τους γιὰ τὸ ὅποιο 
πρόβλημα προέκυπτε. Διχογνωμίες, ὑπεξαίρεση χρη-
μάτων ἀπὸ τὸ ἀποθεματικό, ἄρνηση γιὰ συνεργασία. 

Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸ ὅλη κτήριο νὰ φτάσει 
σὲ μιὰ ἄθλια κατάσταση, βρώμικο, φθαρμένο, μὲ 
πολλὲς βλάβες.  Ἀρκετοὶ οἱ ἔνοικοι, ἀλλὰ κανένας δὲν 
μποροῦσε νὰ ἀναλάβει νὰ διορθώσει κάτι ἢ νὰ πάρει 
τὴν πρωτοβουλία νὰ ξεκινήσει μιὰ καλὴ προσπάθεια.

Ὅταν ὅμως ἀγόρασε αὐτὴ ἡ κυρία τὸ διαμέρισμά 
της, ἔδειξε διάθεση νὰ πρωτοστατήσει, ὥστε νὰ ἀρχί-
σει μιὰ σωστὴ προσπάθεια. Μιὰ ἐργαζόμενη γυναίκα, 
καθηγήτρια Καλλιτεχνικῶν, γύρω στὰ 50, μὲ ἀρκετὰ 
φορτωμένο πρόγραμμα, ἀλλὰ καὶ φροντίδες τῆς δικῆς 

της οἰκογένειας. Καὶ ὅμως, ἄρχισε νὰ νοιάζεται καὶ γιὰ 
τὴν πολυκατοικία.

Προσπάθησε νὰ βρεῖ ὅλους τοὺς ἐνοίκους καὶ ἰδι-
οκτῆτες, πρᾶγμα πολὺ δύσκολο καὶ χρονοβόρο.  Ὅμως 
δὲν τὸ ἔβαλε κάτω. Συγκέντρωσε τὰ πρῶτα χρήματα γιὰ 
τὶς πιὸ σημαντικὲς ἐπισκευὲς τοῦ κτηρίου: Λειτουργία 
ἀσανσέρ, ὑδρορροές, λέβητας πετρελαίου, συντήρηση 
σωμάτων, καθαριότητα ταράτσας, ὑπογείου.

Τὸ ἀσανσὲρ ξαναλειτούργησε, τὸ καλοριφὲρ ξα-
ναζεστάθηκε, ὁ κοινόχρηστος χῶρος καθαρίστηκε, 
ἡ μυρωδιὰ στὴν εἴσοδο ἐξαφανίστηκε.  Ἀκόμα καὶ 
χριστουγεννιάτικος στολισμὸς ἔγινε στὴν εἴσοδο.

Παρακολούθησα ὅλη τὴν πορεία, καθὼς ἐπισκε-
πτόμουν τακτικὰ αὐτὴ τὴν πολυκατοικία. Μὲ ἐντυ-
πωσίαζε τὸ γεγονὸς ὅτι μία γυναίκα τὰ ὀργάνωνε 
ὅλα. Πῶς τόσα χρόνια κανένας δὲν μποροῦσε νὰ 
συνεννοηθεῖ. Τὴν ἔβλεπα λοιπὸν ἀποφασιστική, κε-
φάτη καὶ μὲ διάθεση νὰ ἀλλάζει στὴν κυριολεξία τὴν 

εἰκόνα καὶ τὴ ζωὴ αὐτοῦ τοῦ κτηρίου. Σκεπτόμουν 
πόσο σημαντικὸ εἶναι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀποφασίσει 
νὰ δημιουργήσει καὶ νὰ προσφέρει.  Ἀποδεικνύει τί 
δύναμη κρύβει μέσα του.

Ἡ κυρία αὐτὴ δὲν περιορίστηκε στὸ διαμέρισμά 
της. Προσπάθησε καὶ γιὰ τὸν κοινόχρηστο χῶρο. 
Πῆρε πρωτοβουλία, δούλεψε ἐθελοντικά, διέθεσε 
ἀπὸ τὸν ἐλεύθερο χρόνο της. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι κα-
θόλου λίγο.

Δυστυχῶς, ὑπάρχουν πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ θὰ 
μποροῦσαν νὰ προσφέρουν πολλά, ὅμως, ἐγκλω-
βισμένοι μπροστὰ στὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, 
ἀφειμένοι στή «μαγεία» τῆς τηλεόρασης, δὲν ἔχουν 
τὴ θέληση καὶ τὸν τρόπο γιὰ δημιουργία, ἐργασία, 
προσφορά.

Ἡ ἐθελοντικὴ προσφορὰ σπάνια. Μπορεῖ στὴν εἴσο-
δο τῆς πολυκατοικίας νὰ ὑπάρχουν σκουπίδια, ἕνα ξε-
ραμένο δέντρο, ἀγριόχορτα, ὅμως εἶναι δύσκολο ἕως 
ἀδύνατο γιὰ τοὺς περισσότερους νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ 
δική τους πρωτοβουλία μὲ αὐτά.  Ἡ ἀπάντηση ἕτοιμη: 
«Πληρώνουμε, γιὰ νὰ γίνουν ὅλα αὐτά».

Μία γυναίκα, λοιπόν... καὶ φτάνει! Πολλὲς φορὲς 
βλέπουμε νὰ ξεχωρίζουν κάποια πρόσωπα καὶ σὲ 
ἄλλους τομεῖς. Προσφορὰ στὴν ἐνορία, σὲ ἕνα ἵδρυ-
μα, σὲ μιὰ ταλαιπωρημένη οἰκογένεια. Τὸ ἀποτέλεσμα 
ξεχωριστό.  Ἡ ἀνθρωπιὰ συγκινητική.  Ἡ πρωτοβου-
λία μοναδική.

Μὲ παραδειγμάτισε ἡ στάση αὐτῆς τῆς κυρίας. Εἶδα 
τὸ ἀποτέλεσμα, ἔζησα τὴν ἀλλαγή, προβληματίστηκα. 
Σκεπτόμουν μήπως ἦρθε ὁ καιρὸς νὰ σταματήσου-
με τὶς ἀτέλειωτες διαμαρτυρίες καὶ γκρίνιες, καὶ νὰ 
ἀλλάξουμε στάση ζωῆς. Σίγουρα, δὲν θὰ ἀλλάξου-
με ἐμεῖς τὴν ὅποια δύσκολη κατάσταση. Μποροῦμε 
ὅμως νὰ προσφέρουμε στὴν πολυκατοικία μας, στὴ 
γειτονιά μας, στὴν ἐνορία μας. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι 
ἐκπληκτικό. Δὲν ἀλλάζουμε μιὰ δύσκολη κατάσταση, 
διαμαρτυρόμενοι ἀπὸ τὸν καναπέ μας...

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

Μία μόνο γυναίκα...
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Δυστυχῶς, ὑπάρχουν πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ θὰ μποροῦσαν  
νὰ προσφέρουν πολλά, ὅμως, ἐγκλωβισμένοι μπροστὰ  

στὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, ἀφειμένοι στή «μαγεία» τῆς τηλεόρασης, 
δὲν ἔχουν τὴ θέληση καὶ τὸν τρόπο γιὰ δημιουργία, ἐργασία, προσφορά.
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Κατακαλόκαιρο. μέρα μεσημέρι στὴ λεωφόρο, 
καὶ αὐτὴ νὰ στέκεται στὴ στάση, περιμένο-
ντας τὸ λεωφορεῖο. Δίπλα της τὸ καροτσάκι 

τῆς Λαϊκῆς, ἀδειανό.
Μὰ ποῦ πάει, ἀναρωτήθηκα. σήμερα Λαϊκὴ 

στὴν περιοχή μας δὲν ἔχουμε.  Ἀλλὰ καὶ πῶς θὰ 
βάλει τὸ καρότσι στὸ λεωρφορεῖο; οἱ ἐπιβάτες 
συχνὰ δυσανασχετοῦν.

Ἦταν οἱ μέρες καὶ οἱ ὧρες ποὺ ἡ οἰκονομικὴ 
καταιγίδα εἶχε γιὰ τὰ καλὰ ξεσπάσει παντοῦ. σ᾽ ὅλη 
τὴ χώρα. σὲ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στρώματα. Συζητή-
σεις πολλές. λόγια καὶ ἀκούσματα περισσότερα... 
μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων... πτωχεύσεις... θὰ 
τὰ βγάλουμε πέρα; Θὰ ἐπιβιώσουμε;

Μεσημέρι, μέσα στὶς διάφορες ἀνησυχίες μας, 
καὶ ἐκείνη στὴ λεωφόρο σὰν νὰ ζοῦσε στὸν κόσμο 
της. Τὸν δικό της κόσμο. Σ᾽ ἕναν κόσμο κάπως 
ἀλλιώτικο, καὶ σίγουρα καλύτερο ἀπ᾽ τὸν ταραγ-
μένο δικό μας.  Ἔτσι φαινόταν. καὶ ἔτσι ἦταν. Τὸ 
μαρτυροῦσε τὸ πρόσωπό της, καὶ ἰδιαίτερα ἡ ἤρε-
μη ματιά της.  Ἦταν σὰν νὰ μὴ συνέβαινε τίποτα 
γύρω της.

Χαιρετηθήκαμε. γνωριζόμαστε ἀπὸ χρόνια καὶ 
συναντιόμαστε συνήθως στὴν  Ἐκκλησία.  Ἔχει τά-
λαντα καὶ χαρίσματα πολλά. φαίνονται. χωρὶς αὐτὴ 
νὰ θέλει νὰ τὰ δείξει.

– Πάω, μοῦ λέει, στὸ κέντρο.
– Καὶ τὸ καρότσι; Ρώτησα, ἂν καὶ κάπως ἀδιά-

κριτα, ἐγώ, ἐπειδὴ ἤθελα νὰ μάθω τί βαρὺ φορτίο 
ἐπρόκειτο νὰ μεταφέρει καταμεσήμερο ἀπὸ τὸ κέ-
ντρο τῆς  Ἀθήνας.

–  Ἄ, ναί. μὲ τὸ καρότσι, μοῦ ἀπαντᾷ πρόθυμα 
ἐκείνη καὶ χωρὶς δισταγμό, θὰ μεταφέρω βιβλία. 
πολλὰ βιβλία, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὰ μεταφέρω 
ἀλλιῶς.

Καὶ συνεχίζει:

– Ξέρεις, προετοιμάζουμε μιὰ ἐκδήλωση –τσάι 
μὲ λαχειοφόρο ἀγορά– τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 
τῆς  Ἐνορίας μας, ποὺ θὰ γίνει τὸν ἄλλο μῆνα. 
Κάποια θρησκευτικὰ βιβλιοπωλεῖα εἶχαν τὴν κα-
λοσύνη νὰ μᾶς προσφέρουν δωρεὰν βιβλία ἀπὸ 
τὶς ἐκδόσεις τους γιὰ τὴ λαχειοφόρο ἀγορά μας.  
Ἔτσι, μὲ αὐτὰ θὰ ἐξοικονομήσουμε μερικὰ ἀκόμη 
χρήματα γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 
μας. Καὶ εἶναι οἱ ἀνάγκες τόσο πολλὲς σήμερα, ποὺ 
πολὺς κόσμος πεινᾷ καὶ ὑποφέρει, ἐνῷ οἱ ἄνεργοι 
καὶ οἱ ἄστεγοι ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ.

Εἰλικρινά, ἐκείνη τὴ στιγμή, ἔμεινα ἄφωνη καὶ 
σκεπτική. Δὲν μποροῦσα νὰ μιλήσω.  Ὄχι ὅτι δὲν 
γνώριζα τὸ ἔργο τῆς  Ἐνορίας μας, ὄχι ὅτι ἀγνοοῦσα 
ἀκόμη τὸ ἔργο τῆς συγκεκριμένης κυρίας καὶ τῶν 
ἄλλων κυριῶν, ποὺ καθημερινὰ προσφέρουν, μαζὶ 
μὲ τὸν κόπο τους, τὴν ἴδια τὴν ψυχή τους μοιρασμέ-
νη μέσα σὲ δεκάδες μερίδες μέσα στὰ κεσεδάκια 
τοῦ φαγητοῦ ποὺ μὲ τόση ἀγάπη ἑτοιμάζουν.

Ὅμως ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἔνιωθα οἱ λέξεις νὰ μπερ-
δεύονται στὰ χείλη μου, καὶ νομίζω ἦταν ἀπὸ τὶς 
λίγες φορὲς ποὺ τὸ πάθαινα. Κι ὅμως, ἔπρεπε κάτι 
νὰ πῶ, τὴν ὥρα ποὺ ἕνα περίεργο συναίσθημα, 
γεμᾶτο αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα ἔνιωθα νὰ μὲ πλημ-
μυρίζει.

Ἦταν συναίσθημα ἀληθινοῦ θαυμασμοῦ γιὰ τὸ 
κουράγιο ἀλλὰ καὶ τὴ θέλησή της, μέσα στὴν ἀφό-
ρητη ζέστη νὰ πάρει τοὺς δρόμους τῆς  Ἀθήνας, γιὰ 
νὰ γεμίσει τὸ καρότσι της μὲ τὸ προϊὸν τῆς ἀγάπης 
κάποιων ἀνθρώπων ποὺ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἔκαναν 
πράξη αὐτὰ ποὺ ἔγραφαν στὰ θρησκευτικὰ βιβλία 
ποὺ ἐδώριζαν. Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ τόση ἁπλότητα καὶ 
ὀμορφιά, ἔτσι, ὅσο ἁπλῆ καὶ ὄμορφη ἦταν καὶ ἡ 
πράξη ὅλων ὅσοι συμμετεῖχαν.

Μέρα μεσημέρι. καύσωνας πάνω στὴ μεγάλη 
λεωφόρο.  Ὅμως, γιὰ δές. πόση δροσιὰ καὶ ἀνακού-
φιση ξεπηδᾷ μέσα ἀπὸ ἕνα καροτσάκι Λαϊκῆς, ποὺ 
ἐκτὸς ἀπὸ λαχανικὰ καὶ φροῦτα φαίνεται πὼς ἕνα 
πλῆθος ἄλλων ἀγαθῶν μπορεῖ ἀκόμη νὰ χωρέσει.

Ἀλληλεγγύη. ἀγάπη. προσφορά. ἐθελοντισμός. 
δώσιμο χεριῶν καὶ καρδιᾶς. εἶναι οἱ λέξεις καὶ τὰ 
μηνύματα ποὺ ζητοῦν ἔντονα ἀνταπόκριση, τοῦτες 
τὶς δύσκολες μέρες ποὺ ζεῖ ἡ πατρίδα μας.

Μήπως ἔφτασε ἡ ὥρα, γιὰ τὸν καθένα χωριστά, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους μαζί, κάτι νὰ ἀλλάξει μέσα μας 
καὶ γύρω μας;  Ἀφοῦ εἶναι φανερό: Μποροῦμε!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Μὲ τὸ καρότσι τῆς Λαϊκῆς...
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Στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς μας καὶ ὅταν γεράσουμε, 
χρειαζόμαστε τὴ στοργὴ καὶ τὴ βοήθεια τῶν 
ἄλλων. Δυστυχῶς, ἀνάμεσα στὶς δύο αὐτὲς 

περιόδους, ὅταν εἴμαστε ἱκανοὶ καὶ δυνατοὶ νὰ 
φροντίζουμε τοὺς ἑαυτούς μας, δὲν ἐκτιμᾶμε τὴν 
ἀξία τῆς στοργῆς καὶ τῆς συμπόνιας. Καθὼς ἡ 
δική μας ζωὴ ξεκινᾷ καὶ τελειώνει μὲ τὴν ἀνάγκη 
τῆς ἀγάπης, δὲν θὰ ἦταν καλύτερα, ἂν δείχναμε 
συμπόνια καὶ ἀγάπη στοὺς ἄλλους, ὅσο εἴμαστε 
δυνατοὶ καὶ ἱκανοί;».

Οἱ παραπάνω λόγοι εἰπώθηκαν ἀπὸ τὸν 
τωρινὸ Δαλάι Λάμα. Πράγματι, εἶναι πολὺ 
περίεργο νὰ εἴμαστε πολὺ ὑπερήφανοι γιὰ τὴ 
συναισθηματική μας ἀνεξαρτησία. Προφανῶς 
δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι: θὰ συνεχίζουμε νὰ χρει-
αζόμαστε τοὺς ἄλλους στὴ ζωή μας. ὡστόσο, 
δὲν εἶναι «ντροπή» νὰ τὸ δείχνουμε, κι ὅμως 
προτιμᾶμε νὰ κλαῖμε κρυφά.  Ἂν κάποιος θελή-
σει νὰ ζητήσει τὴ βοήθειά μας, τὸν θεωροῦμε 
ἀδύναμο καὶ ἀνίκανο νὰ ἐλέγξει τὰ συναισθή-
ματά του!

Ὑπάρχει ἕνας ἄγραφος κανόνας, ποὺ λέει: « Ὁ 
κόσμος εἶναι γιὰ τοὺς δυνατούς» καί «Μόνο ὁ ἰσχυ-
ρότερος ἐπιβιώνει».  Ἂν ἦταν ἔτσι, τὰ ἀνθρώπινα 
ὄντα δὲν θὰ ὑπῆρχαν, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα 
εἶδος ποὺ πρέπει νὰ προστατεύεται γιὰ μεγάλο 
χρονικὸ διάστημα. Οἱ εἰδικοὶ λένε ὅτι εἴμαστε ἱκα-
νοὶ νὰ ἐπιβιώσουμε μόνοι μας μόνο μετὰ τὰ ἐννέα 
μας χρόνια, ἐνῷ ἡ καμηλοπάρδαλη χρειάζεται ἕξι 
ὣς ὀκτὼ μῆνες καὶ ἡ μέλισσα εἶναι ἤδη ἱκανὴ νὰ 
ἐπιβιώσει σὲ λιγώτερο ἀπὸ πέντε λεπτά.

Προσωπικά, συνεχίζω καὶ θὰ συνεχίζω νὰ ἐξαρ-
τιέμαι πάντοτε ἀπὸ τοὺς ἄλλους.  Ἐξαρτιέμαι ἀπὸ τὴ 
γυναῖκά μου, τοὺς φίλους μου, τοὺς ἐκδότες μου.  
Ἐξαρτιέμαι ἀκόμη ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, ποὺ μὲ 
βοηθοῦν νὰ ἐκπαιδεύομαι πάντοτε στὸ ξίφος.

Σαφῶς, ὑπάρχουν φορὲς ποὺ ἡ φωτιὰ φυσᾷ 
πρὸς ἄλλη κατεύθυνση, ἀλλὰ ἀναρωτιέμαι. Ποῦ 
εἶναι οἱ ἄλλοι;  Ἀπομονώθηκα τόσο πολύ;  Ὅπως 
κάθε ὑγιὲς πρόσωπο, νιώθω τὴν ἀνάγκη τῆς ἀπο-
μόνωσης καὶ τῶν στιγμῶν τῆς περισυλλογῆς.

Ἡ συναισθηματικὴ ἀνεξαρτησία δὲν ὁδηγεῖ που-
θενά – παρὰ μόνο σὲ ἕνα φρούριο, ποὺ ὁ μόνος 
καὶ ἄχρηστος στόχος εἶναι νὰ ἐντυπωσιάσουμε 
τοὺς ἄλλους.

Ἡ συναισθηματικὴ ἐξάρτηση, μὲ τὴ σειρά της, 
εἶναι σὰ μιὰ φωτιὰ ποὺ ἀνάβουμε. Στὴν ἀρχή, οἱ 
σχέσεις εἶναι δύσκολες. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ 

ἡ φωτιὰ χρειάζεται νὰ συμβιβασθεῖ μὲ τὸν ἀνεπι-
θύμητο καπνό – ὁ ὁποῖος καθιστᾷ δύσκολη τὴν 
ἀναπνοὴ καὶ προξενεῖ δάκρυα ποὺ αὐλακώνουν 
τὸ πρόσωπο.  Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ θὰ ἀνάψει 
ἡ φωτιά, ὁ καπνὸς ἐξαφανίζεται καὶ οἱ φλόγες φω-
τίζουν τὸ κάθε τι γύρω μας. ἐξαπλώνεται ζεστασιά, 
ἠρεμία καὶ πιθανότητα νὰ πεταχθεῖ χόβολη καὶ νὰ 
μᾶς κάψει – ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ποὺ κάνει τὴ σχέση 
ἐνδιαφέρουσα, δὲν εἶναι ἀλήθεια;

Ἄρχισα παραθέτοντας ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ κά-
τοχο Βραβείου Εἰρήνης. Θὰ κλείσω μὲ τὸν Καθη-
γητὴ  Ἀλβέρτο Σβάιτσερ, γιατρὸ καὶ ἱεραπόστολο, 
κάτοχο τοῦ ἴδιου Βραβείου Νόμπελ τὸ 1952:

« Ὅλοι μας γνωρίζουμε μιὰ ἀσθένεια στὴν κε-
ντρικὴ  Ἀφρικὴ ποὺ ὀνομάζεται ἀσθένεια τοῦ ὕπνου. 
Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει μιὰ παρόμοια 
ἀσθένεια ποὺ προσβάλλει τὴν ψυχή – καὶ εἶναι πολὺ 
ἐπικίνδυνη, διότι μᾶς πιάνει, χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλη-
φθοῦμε.  Ὅταν παρατηρήσετε τὸ παραμικρὸ σημάδι 
ἀδιαφορίας καὶ τὴν ἔλλειψη ἐνθουσιασμοῦ γιὰ τὸν 
συνάνθρωπο, νὰ εἶστε σὲ ἐπιφυλακή!

Ὁ μόνος τρόπος νὰ πάρουμε προφυλάξεις ἀπέ-
ναντι στὴ νόσο εἶναι νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ ψυχὴ 
ὑποφέρει πολύ, ὅταν ζοῦμε ρηχά.  Ἡ ψυχὴ ἀγαπᾷ 
τὸ ὄμορφο καὶ βαθύ». 

PAULO COELHO
(μετάφραση ἀπὸ τὰ ἀγγλικά:   

Ἀθαν.  Ἀστ. Γκάτζιος)

Ἡ ἀσθένεια τοῦ ὕπνου
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Ἡσυνοικία τῆς Πόλης ποὺ λεγόταν Φανάρι, 
πρὶν τὴν ἅλωση, δὲν εἶχε τίποτα τὸ ἰδιαίτε-
ρο.  Ὅταν ὅμως μεταφέρθηκε ἐκεῖ τὸ Πατρι-

αρχεῖο καὶ ὁ Πατριάρχης ἔγινε  Ἐθνάρχης, τότε τὸ 
Φανάρι πῆρε ὄνομα καὶ μὲ τὸν καιρὸ ἔγινε μεγάλο 
καὶ πολύ.  Ἐκεῖ ἄρχισαν νὰ συγκεντρώνονται ὅσοι 
εἶχαν ἀπομείνει ἀπὸ τὸ βυζαντινὸ ἀρχοντολόι. Μὲ τὰ 
προνόμια ποὺ παραχωρήθηκαν στὸ Πατριαρχεῖο, ὁ 
κύκλος εὑρύνθηκε καὶ οἱ πρῶτοι ἀξιωματοῦχοι ξε-
χώρισαν: ὁ μέγας λογοθέτης, ὁ μέγας σκευοφύλαξ, 
ὁ μέγας χαρτοφύλαξ κ.ἄ.  Ἡ Πόλη, σὰν πρωτεύουσα 
τῆς ἀπέραντης  Ὀθωμαντικῆς Αὐτοκρατορίας, συ-
γκέντρωνε κάθε ἄτομο ποὺ ἤθελε νὰ διακριθεῖ καὶ 
νὰ πλουτίσει. Στὴν Πόλη ἦταν ἀκόμα οἱ πρεσβεῖες. 
Ξένοι καὶ ντόπιοι πηγαινοέρχονταν στὴν Εὐρώπη, 
καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ μόρφωση καὶ ἐκμάθηση ξένων 
γλωσσῶν ἦταν ἐπιτακτική. Οἱ Φαναριῶτες μάθαιναν 
καὶ γράμματα καὶ ξένες γλῶσσες, καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ 
τοὺς Εὐρωπαίους ἦταν στενή.  Ἀντίθετα, οἱ Τοῦρκοι 

ἀπὸ παράδοση ἔμεναν ἀγράμματοι, καὶ ἡ θρησκεία 
τους δὲν τοὺς ἐπέτρεπε νὰ μάθουν τὶς γλῶσσες τῶν 
ἀπίστων.  Ἡ κρατικὴ μηχανὴ ὅμως ἤθελε μορφω-
μένους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ κινηθεῖ. Οἱ Φαναριῶτες 
ἦρθαν νὰ καλύψουν αὐτὸ τὸ κενό, καὶ μὲ τὸν καιρὸ 
κατόρθωσαν νὰ καταλάβουν ἀνώτερες θέσεις καὶ 
νὰ γίνουν ἀξιωματοῦχοι, δραγουμάνοι, λογοθέτες.

Οἱ Φαναριῶτες κατάφεραν ἐπίσης νὰ πάρουν στὰ 
χέρια τους τὴ διοίκηση τῶν Παραδουνάβιων  Ἡγε-
μονιῶν, ποὺ ἦταν φόρου ὑποτελεῖς στὸν Σουλτᾶνο, 
καὶ νὰ γίνουν ἡγεμόνες τῆς Μολδαβίας (ἀπὸ τὸ 1709) 
καὶ τῆς Βλαχίας (ἀπὸ τὸ 1716). Θέσεις περίλαμπρες 
καὶ περιζήτητες, ποὺ συνοδεύονταν ἀπὸ τὸ ἀνάλογο 
«μπαξίσι» – πηγὴ πλούτου γιὰ τὸν Σουλτᾶνο, ποὺ 
γι᾽ αὐτὸ τοὺς ἄλλαζε κάθε δύο χρόνια.  Ὁ ἡγεμό-
νας πλήρωνε φόρο στὸ  Ὀθωμανικὸ Κράτος, ἀλλὰ 
εἶχε ἀπόλυτη ἐξουσία στὴν ἡγεμονία του, ἐπέβαλλε 
βαρεῖς φόρους, ζοῦσε στὴν κυριολεξία ἡγεμονικά. 
Μετὰ τὴ συνθήκη τοῦ Κιουτσούκ-Καϊναρτζῆ (1774) 
οἱ ἡγεμόνες-Φαναριῶτες ἔγιναν πανίσχυροι.

Οἱ Σοῦτσοι, οἱ Μουρούζηδες, οἱ Μαυρογένη-
δες, οἱ  Ὑψηλάντηδες, οἱ Καρατζάδες, ἔχτισαν ἀπὸ 
τὸν Βόσπορο ὣς τὸν Δούναβη παλάτια, ποὺ σήμερα 
εἶναι μουσεῖα. Οἱ ἐπίσημοι ἐπισκέπτες τῆς Πόλης στὰ 
ἀρχοντικὰ τῶν Φαναριωτῶν κατέλυαν. Οἱ δόμνες καὶ 
οἱ δομνίτσες, οἱ κοκκῶνες καὶ οἱ κοκκωνίτσες ἦσαν 
αὐτὲς ποὺ ὑποδέχονταν τοὺς ὑψηλοὺς ἐπισκέπτες ποὺ 
καλοῦσαν οἱ ἄρχοντες οἰκοδεσπότες.  Ἡ κοινωνική 
τους θέση τοὺς ἐπέβαλλε νὰ μαθαίνουν γράμματα, 
ξένες γλῶσσες, τρόπους καλῆς συμπεριφορᾶς. Καὶ 

Φαναριώτισσες 
Ἡ συμβολή τους στὰ Γράμματα, 

τὶς τέχνες καὶ τὴν κοινωνικὴ πρόνοια

K

K

Οἱ Φαναριώτισσες ἀγαποῦσαν πολὺ τὴ μουσική.  Ὅταν κάποτε  
ὁ καθηγητὴς τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς  Ἀνδρέας Σπαθάρης 

ἄκουσε μιὰ Φαναριώτισσα νὰ ἑρμηνεύει στὸ πιάνο μιὰ μελῳδία τοῦ 
Σοῦμπερτ, ἀναφώνησε: « Ἀπὸ ᾽δῶ θ᾽ ἀρχίσει ἡ μόρφωση τοῦ Γένους!». 
Καὶ πράγματι ἀπὸ ἐκεῖ ἄρχισε, ἀπὸ τὶς  Ἡγεμονίες. Οἱ ἡγεμονίες μὲ τὴν 

αὐτονομία τους δημιούργησαν ἕναν ἐλεύθερο ἑλληνικὸ χῶρο, μιὰ ἑστία 
ἐλεύθερου ἑλληνισμοῦ, ἀπ᾽ ὅπου ξεπήδησε ἡ πρώτη σπίθα,  
τὸ πρῶτο φῶς, τὰ πρῶτα γράμματα, ἡ ἀρχὴ τοῦ λυτρωμοῦ.
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τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ἐμφάνιση! Τὰ ἀκριβὰ φορέματα 
ἀπὸ σεβάι (= μεταξωτὸ μπροκάρ) τοῦ Χαλεπιοῦ καὶ 
ἀπὸ κουτνί (= ριγωτό μεταξοβάμβακο) τῆς Προύσσας 
μόνο αὐτὲς τὰ φοροῦσαν. Ξακουστοὶ δάσκαλοι, ὅπως 
ὁ  Ἰω. Καρυοφίλης καὶ ὁ Κων/νος Οἰκονόμου ὁ ἐξ 
Οἰκονόμων, παρέδιδαν μαθήματα «κατ᾽ οἶκον» στὰ 
κορίτσια τῶν Φαναριωτῶν. Γράφει ὁ πρεσβευτὴς τῆς 
Γαλλίας στὴν Κωνσταντινούπολη Viconte de Marcellus 
στὸ βιβλίο του Souvenirs d᾽Orient – τὸν εἶχε καλέσει ὁ 
Μουρούζης στὰ γενέθλιά του: «Τὸ σπίτι του ἦταν φιλο-
λογικὸ σαλόνι. Οἱ κυρίες διακρίνονταν γιὰ τὴν εὐγένειά 
τους, τὴ λεπτότητα τῶν τρόπων τους καὶ τὴν πολυμάθειά 
τους. Μιλοῦσαν γιὰ τὸν Βολταῖρο, ἀπήγγελλαν στίχους 

ἀπὸ τὴν  Ἰλιάδα, ἔκριναν τὴν πολιτικὴ κατάσταση μὲ τὴν 
εὐχέρεια ποὺ ἔκριναν τὸν ἱεροκήρυκα τοῦ  Ἁη-Γιώργη».

Οἱ Φαναριώτισσες καλλιεργοῦσαν τὰ γράμματα 
καὶ τὶς τέχνες.  Ἔκαναν φιλολογικὲς συγκεντρώσεις, 
διάβαζαν ξένες ἐφημερίδες καὶ περιοδικά, παρακο-
λουθοῦσαν τὴν πνευματικὴ κίνηση τῆς Εὐρώπης. 
Στὶς βεγγέρες τους διάβαζαν φιλολογικὰ κείμενα, 
ποιήματα, ἔκριναν κάθε καινούργια ἔκδοση καὶ ἤτανε 
πρῶτες στοὺς φιλολογικοὺς καβγάδες! Πολλὴ συζή-
τηση, πολλὰ σχόλια γύρω ἀπὸ τὸ γλωσσικὸ ζήτημα.  
Ὁ  Ἰακωβάκης Ρίζος Νερουλός, σατιρίζοντας τὸν Κο-
ραῆ, ἔγραψε τὸ 1813 τὴν κωμῳδία «Τὰ κορακιστικά», 
ἔργο ποὺ ἔκανε πάταγο. Δὲν ἔμεινε φαναριώτικο σπίτι 
στὸ ὁποῖο δὲν παίχτηκαν «Τὰ κορακιστικά». Καὶ τὸ 
διασκεδαστικώτερο ἦταν ὅτι οἱ ἴδιες οἱ δόμνες καὶ οἱ 
δομνίτσες ὑποδύονταν τοὺς ρόλους.

Τὸ θέατρο ἰδιαιτέρως συγκινοῦσε τὶς Φαναριώ-
τισσες. Εἶχαν σχηματίσει μικροὺς ἐρασιτεχνικοὺς 
θιάσους κι ἔδιναν παραστάσεις σὲ σκηνὲς ποὺ εἶχαν 
στήσει μέσα στὰ ἀρχοντικά τους. Παιδιὰ τῶν Φανα-
ριωτῶν, ἀγόρια καὶ κορίτσια, ἑρμήνευαν ρόλους καὶ 
ἀπήγγελλαν ἀποσπάσματα ἀπὸ ἀρχαῖες τραγῳδίες, 
κωμῳδίες τοῦ Γκολντόνι καὶ τοῦ Μολιέρου, τήν 
« Ἐρωφίλη» τοῦ Χορτάτζη.

Οἱ Φαναριώτισσες ἀγαποῦσαν πολὺ τὴ μουσι-
κή.  Ὅταν κάποτε ὁ καθηγητὴς τῆς Μεγάλης τοῦ 
Γένους Σχολῆς  Ἀνδρέας Σπαθάρης ἄκουσε μιὰ Φα-
ναριώτισσα νὰ ἑρμηνεύει στὸ πιάνο μιὰ μελῳδία 

τοῦ Σοῦμπερτ, ἀναφώνη-
σε: « Ἀπὸ ᾽δῶ θ᾽ ἀρχίσει ἡ 
μόρφωση τοῦ Γένους!». Καὶ 
πράγματι ἀπὸ ἐκεῖ ἄρχισε, 
ἀπὸ τὶς  Ἡγεμονίες. Οἱ ἡγε-
μονίες μὲ τὴν αὐτονομία 
τους δημιούργησαν ἕναν 
ἐλεύθερο ἑλληνικὸ χῶρο, 
μιὰ ἑστία ἐλεύθερου ἑλλη-
νισμοῦ, ἀπ᾽ ὅπου ξεπήδησε 
ἡ πρώτη σπίθα, τὸ πρῶτο 
φῶς, τὰ πρῶτα γράμματα, 
ἡ ἀρχὴ τοῦ λυτρωμοῦ.

Πολλὲς Φαναριώτισσες ἀσχολήθηκαν συστημα-
τικὰ μὲ τὶς μεταφράσεις ἔργων ἀρχαίων  Ἑλλήνων 
συγγραφέων, ἀλλὰ καὶ μεταφράσεις ἀπὸ δυτικὲς 
γλῶσσες – ἰδίως μετὰ τὸ β΄ μισὸ τοῦ 18ου αἰ.  Ἐπί-
σης, ἐνίσχυαν τὰ ἑλληνικὰ Γράμματα, προσφέροντας 
χρήματα γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση μιᾶς σχολῆς ἢ τὴν 
ἀποπεράτωση μιᾶς ἄλλης. Καὶ κάτι πολὺ σημαντικό, 
συνέβαλαν κι αὐτὲς στὴν προπαρασκευὴ τοῦ ἐθνι-
κοῦ ξεσηκωμοῦ. Εἶπαν στὴν ἀρχόντισσα  Ἐλισάβετ  
Ὑψηλάντη, ποὺ διέθεσε τὴν περιουσία της γιὰ τὸν  
Ἀγῶνα, πὼς αὐτὸ εἶναι παράλογο. Κι ἐκείνη ἀπά-
ντησε: « Ἐγὼ δίνω τὰ τέσσερα παλληκάρια μου γιὰ 
τὴν πατρίδα, καὶ θὰ λυπηθῶ τὰ ρούβλια;».

Μὲ τὴν ἀπελευθέρωση, ὅσες Φαναριώτισσες κα-
τέφυγαν ἐδῶ συνέχισαν τὴν πολιτιστική τους παρά-
δοση.  Ἄλλες ἀσχολήθηκαν μὲ τὰ Γράμματα, ἄλλες 
πρωτοστάτησαν στὴν ἵδρυση σχολείων ( Ἀρσάκειο), 
ὀρφανοτροφείων (Αἴγινας,  Ἀμαλίειο), ἱδρυμάτων 
( Ἄσυλο  Ἀνιάτων,  Ἀρχαιολογικὴ  Ἑταιρεία,  Ἐθνικὴ 
Πινακοθήκη  Ἀλ. Σούτσου) κ.ἄ., συμβάλλοντας μὲ 
τὴ στήριξή τους στὴν κοινωνικὴ καὶ πνευματικὴ συ-
γκρότηση τοῦ  Ἔθνους μας.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΑ
ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς ΚΟΥΛΑΣ ΞΗΡΑΔΑΚΗ,  

Οἱ Φαναριώτισσες.  Ἡ συμβολή τους  
στὰ Γράμματα, στὶς τέχνες καὶ στὴν κοινωνικὴ 
πρόνοια,  Ἐκδόσεις Φιλιππότη,  Ἀθήνα 1999
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Μπουμπουλίνα, ἡ Καπετάνισσα, 
ἡ Μεγάλη Κυρά

Τὰ σπλάγνα μου κι ἡ θάλασσα ποτὲ δὲν ἡσυχά-
ζουν». Τοῦτος ὁ στίχος τοῦ ἐθνικοῦ μας ποι-
ητῆ Διονυσίου Σολωμοῦ θὰ ταίριαζε ἀπόλυτα 

γιὰ τὴ ζωὴ τῆς κορυφαίας ἡρωίδας τῆς  Ἑλληνικῆς  
Ἐπαναστάσεως Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, ἀπὸ 
τὰ γεννοφάσκια της.  Ἀνήσυχη καὶ ἀκαταγώνιστη 
σὰν τὴ θάλασσα, δυναμικὴ κι ἀγέρωχη καπετά-
νισσα, ὄργωνε τὶς θάλασσες, πάλευε μὲ τὰ κύματα 
καὶ τοὺς ἀνθρώπους, τιθάσευε τοὺς ἀνέμους καὶ 
ἀτρόμητη πολεμοῦσε τὸν ἐχθρὸ μὲ τὰ παλληκά-
ρια της, βροντώντας τὰ κανόνια τῶν καραβιῶν της. 
Ποιὸς μποροῦσε νὰ ἀντισταθεῖ στὴν ὁρμή της, νὰ 
ἀναχαιτίσει τὴ λαχτάρα της νὰ θυσιάζει τὰ πάντα γιὰ 
τὴ λευτεριὰ τῆς Πατρίδας;  Ἐκείνη ἡ φωνή της, ἀπ᾽ τὰ 
τρίσβαθα τοῦ στήθους της, ξεπερνοῦσε τὸν βρόντο 
τῶν τηλεβόλων. Τό ᾽λεγε ἡ καρδιά της!

Φουρτουνιασμένη ἡ ζωή της ἀπὸ τὴν κοιλιὰ 
τῆς μάννας της.  Ὑδραῖοι θαλασσινοὶ οἱ γονεῖς της.  
Ἡ μητέρα της Σκεύω, κυοφορώντας την, ἀψηφᾷ 
κάθε κίνδυνο καὶ ταξιδεύει μὲ καΐκι ὣς τὴν Κων-
σταντινούπολη, γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ στὶς φυλακὲς 
τὸν ἑτοιμοθάνατο ἄνδρα της, πλοίαρχο Σταυριανὸ 

Πινότση.  Ὁ Πινότσης ἦταν κρατούμενος τῶν Τούρ-
κων γιὰ τὴ δράση του στὰ  Ὀρλωφικά (1769-1770). 
Σ᾽ ἐκεῖνες τὶς φυλακὲς ἡ Σκεύω, ἐξουθενωμένη ἀπὸ 
τὴν ταλαιπωρία καὶ τὴν πίκρα, γέννησε τὴν ἡρωίδα 
μας στὶς 11 Μαΐου 1771.  Ἐκεῖ τὴ βάπτισε. Τὸ ὄνομα 
«Λασκαρίνα» τῆς ἔδωσε ὁ ἐπίσης φυλακισμένος 
Μανιάτης πολέμαρχος Παναγιώτης Μούρτζινος.  
Ἀλλὰ ὁ Πινότσης πεθαίνει, καὶ ἐπιστρέφει ἡ χήρα 
Σκεύω μὲ τὸ μωρὸ στὴν  Ὕδρα. Βρίσκει στὸ σπίτι 
της τὰ ἀδέλφια τοῦ ἄνδρα της, ποὺ τῆς ζητοῦν 
μεγάλα χρηματικὰ ποσὰ γιὰ δῆθεν χρέη τοῦ συγ-
χωρεμένου. Τὴ διώχνουν. Κυνηγημένες κι οἱ δύο, 
καταφεύγουν στὶς Σπέτσες.  Ἡ Σκεύω κεντᾷ ἐργόχει-
ρα, γιὰ νὰ ζήσουν.  Ὁ δεύτερος ὅμως γάμος της μὲ 
τὸν πρόκριτο τοῦ νησιοῦ καὶ πλοίαρχο Δημήτριο 
Λαζάρου ἀλλάζει τὶς τύχες τους, καὶ ἡ Λασκαρίνα 
μεγαλώνει μὲ ὀκτὼ ἀδέλφια.

Ἀπὸ μικρὴ ἐπιβάλλει μὲ τὸν θαρραλέο καὶ ἐπίμο-
νο χαρακτῆρά της τὴν ἀρχηγική της παρουσία ἀνά-
μεσα στ᾽ ἀδέλφια της. Συναρπάζεται μὲ τὶς ναυτικὲς 
ἱστορίες, τραγουδᾷ τὸν θούριο τοῦ Ρήγα, παθιάζεται 
μὲ τὴ θάλασσα κι ὀνειρεύεται ἀγῶνες. Μαθαίνει 
νὰ ψαρεύει, νὰ κάνει κουπί, νὰ κρατᾷ τιμόνι, νὰ 
κυβερνᾷ κάθε σκαρί, μικρὸ ἢ μεγάλο, νὰ μαντεύει 
τὰ ἀλλαξοκαίρια, καὶ στὰ 17 της χρόνια παντρεύεται 
τὸν φημισμένο Σπετσιώτη πλοίαρχο Δημήτριο Γιάν-
νουζα. Εἶναι ὄμορφη, μελαχροινή, λυγερόκορμη, μὲ 
ἀστραποβόλα μάτια. Ταξιδεύει μαζί του καὶ ρουφᾷ 
τὴν ἁλμύρα τῆς θάλασσας. Μὰ δὲν προλαβαίνει νὰ 
χαρεῖ.  Ὁ Γιάννουζας χάνεται σὲ σύγκουρη μὲ  Ἀλγε-
ρινοὺς πειρατές, καὶ ἡ Λασκαρίνα, χήρα στὰ 26 της 
χρόνια μὲ τρία παιδιά, παντρεύεται τὸν πλούσιο ἐπί-
σης Σπετσιώτη πλοιοκτήτη καὶ πλοίαρχο Δημήτριο 
Μπούμπουλη. «Μπουμπουλίνα» τὴ φωνάζουν ὡς 
γυναῖκα τοῦ Μπούμπουλη.  Ἀποκτᾷ μαζί του ἄλλα 
τρία παιδιά, καὶ μεγαλώνει ἐννέα ἐν συνόλῳ, μαζὶ 
μὲ τὰ τρία παιδιὰ τοῦ Μπούμπουλη ἀπὸ τὸν πρῶτό 
του γάμο. Μὰ ποῦ νὰ ἡσυχάσουν τὰ σπλάγχνα της; 
Καὶ ὁ δεύτερος ἄνδρας της σκοτώνεται σὲ ναυμα-
χία (1811).  Ἡ Λασκαρίνα, χήρα πάλι, σὲ ἡλικία 40 
χρόνων, ἔχει μεγάλο ἀγῶνα, ἀλλά «στητὴ μένει ἡ 
ψυχὴ κι ὁλόρθη».

Ἔχει τὸ σπίτι της, ἀρχοντικὸ στὸ κέντρο τῶν 
Σπετσῶν, καὶ τεράστια περιουσία σὲ γῆ, καράβια 
καὶ μετρητὰ ποὺ ξεπερνοῦν τὰ τριακόσιες χιλιά-
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δες τάλαρα (χρυσᾶ ἱσπανικὰ νομίσματα), 
πολὺ μεγάλο ποσὸ γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. 
Μὲ ἰδιαίτερη ἀξιοσύνη ἐπιδίδεται στὴν ἀνα-
τροφὴ τῶν παιδιῶν της καὶ τὴ διαχείριση 
τοῦ πλούτου της.  Ἀνικανοποίητο τὸ ἐπι-
χειρηματικό της πνεῦμα τὴν κατευθύνει νὰ 
ἀγοράσει μετοχὲς σὲ σπετσιώτικα πλοῖα, 
ἐνῷ παράλληλα ἀρχίζει καὶ ναυπηγήσεις 
νέων καραβιῶν.

Οἱ ἐπιχειρηματικές της δραστηριότητες 
ὅμως τὸ 1816 ἐρεθίζουν τοὺς Τούρκους, οἱ 
ὁποῖοι, μὲ τὴν πρόφαση ὅτι ὁ Μπούμπουλης 
συμμετεῖχε στὸν Ρωσοτουρκικὸ πόλεμο στὸ 
πλευρὸ τῶν Ρώσων στὴ ναυμαχία  Ἴμβρου-
Τενέδου (1887), ἐπιβάλλουν κατάσχεση τῆς 
περιουσίας της.  Ἡ Λασκαρίνα ἀγανακτισμέ-
νη καταπλέει μὲ τὸ πλοῖό της στὴν Κωνστα-
ντινούπολη.  Ἐπικαλεῖται τὴ συμπαράσταση 
τοῦ Ρώσου φιλέλληνα πρεσβευτῆ Στρογγανώφ, 
ἀλλὰ τολμᾷ μὲ πλούσια δῶρα νὰ προσφύγει γιὰ 
βοήθεια καὶ στὴ μητέρα τοῦ Σουλτάνου Μαχμοὺτ 
Β΄, τὴ Σουλτάνα Βαλιντέ, ἡ ὁποία ἐκπλήσσεται ἀπὸ 
τὴν προσωπικότητά της καὶ τῆς ἐξασφαλίζει μὲ 
φιρμάνι τὴν περιουσία της.  Ἐπειδὴ ὅμως ὑπάρχει 
ἕνα ἐνδεχόμενο σύλληψής της, ὁ Στρογγανὼφ τὴ 
στέλνει στὴν Κριμαία, ψηλὰ στὴ Μαύρη Θάλασσα.  
Ἡ Μπουμπουλίνα διαμένει ἐκεῖ τρεῖς μῆνες, προ-
στατευόμενη τοῦ Τσάρου  Ἀλεξάνδρου Α΄.

Ἐπιστρέφοντας ἡ Λασκαρίνα στὶς Σπέτσες, ἑτοι-
μάζεται πυρετωδῶς γιὰ τὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση.  
Ἔχει προηγηθεῖ, σὲ κάποιο ταξίδι της στὴν Κωνστα-
ντινούπολη, ἡ μύησή της στὴ Φιλικὴ  Ἑταιρεία. Καὶ 
εἶναι ἡ μόνη γυναίκα ποὺ ἔγινε μέλος της! Φλέγεται 
ἀπὸ ἐνθουσιασμό.  Ἐφοδιάζεται μὲ ἔγγραφα, ἀγο-
ράζει ἀπ᾽ τὰ ξένα λιμάνια ὅπλα καὶ πολεμοφόδια, 
ποὺ κρύβει σὲ κρύπτες στὸ σπίτι της καὶ στὸ νησί 
της, συνεχίζει τὴ ναυπήγηση καραβιῶν, καὶ τὸ 1820 
ἔχει ἑτοιμάσει καὶ τὸ μεγαλύτερο πλοῖό της, ταχύ-
τατο καὶ ἰδιαίτερα ἀνθεκτικὸ στὶς κακουχίες, μὲ τὸ 
ὄνομα «ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ», μήκους 48 πήχεων, μὲ 18 
κανόνια μεγάλου βεληνεκοῦς. Οἱ Τοῦρκοι τὴν κα-
ταγγέλλουν στὴν Πύλη γιὰ τὴ ναυπήγηση τέτοιου 
πολεμικοῦ πλοίου, ἀλλὰ ἐκείνη, πολυμήχανη, 
ἐξαγοράζει μὲ χρήματα τὸν Τοῦρκο ἐπιθεωρητὴ 
καὶ κατορθώνει νὰ ἐξοριστοῦν ὅσοι τὴν πρόδωσαν.

Τὴν ἴδια περίοδο ξεσπᾷ φουρτούνα στὸ σπίτι 
της. Οἱ δύο γιοὶ τοῦ Μπούμπουλη ἀπὸ τὸν πρῶτο 
γάμο καταφεύγουν στὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴ διεκδί-
κηση τοῦ μεριδίου τῆς πατρικῆς τους περιουσίας.  
Ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ μὲ τὴ Σύνοδο «ἀπολύει 
Συνοδικὸν  Ἐπιτίμιον» εἰς βάρος της, γιὰ νὰ σωφρο-
νιστεῖ.  Ἡ ὑπόθεση αὐτὴ τὴν ταλαιπωρεῖ γιὰ χρόνια. 
Καὶ τὴν πικραίνει ἰδίως ἡ στάση τῶν παιδιῶν ποὺ 

ἀνέθρεψε.  Ἐπεμβαίνει ἡ Μητρόπολη, καὶ τὸ Διοι-
κητήριο Σπετσῶν καταγράφει τὴν περιουσία της. 
Τελικὰ τὸ Βουλευτικὸ τὴ δικαιώνει, ἐκτιμώντας τὴν 
προσφορὰ καὶ τοὺς ἀγῶνές της γιὰ τὴν πατρίδα.

Πράγματι, πρώτη ἡ Μπουμπουλίνα, στὶς 13 
Μαρτίου 1821, ξεσηκώνει τὶς καρδιὲς τῶν συμπο-
λιτῶν της γιὰ τὴν προσδοκία τῆς  Ἐπαναστάσεως. 
Μέσα στὸ λιμάνι τῶν Σπετσῶν ὑψώνει στὸ κατάρτι 
τοῦ « Ἀγαμέμνονα» τὴ δική της σημαία, μὲ σχε-
διασμένα σύμβολα τὸν ἀετό, τὸν φοίνικα καὶ τὴν 
ἄγκυρα.  Ὁ ἀετὸς μὲ τὰ φτερὰ πρὸς τὰ κάτω συμ-
βολίζει τὸ σκλαβωμένο Γένος, ποὺ θὰ ἀναγεννηθεῖ 
σὰν τὸν φοίνικα μὲ τὴ δύναμη τοῦ Ναυτικοῦ, ποὺ 
τὸ συμβολίζει ἡ ἄγκυρα. Μὲ ξέφρενους κανονιο-
βολισμοὺς τότε χαιρετίζει τὸ νησὶ κι ἀτσαλώνει τὴν 
ψυχή της, ὅσο θυμᾶται τὶς θυσίες τοῦ πατέρα της 
καὶ τῶν δύο ἀνδρῶν της σὲ ἀγῶνες γιὰ τὴ λευτεριά. 
Προσφέρει τὰ πάντα γιά «τὸ ποθούμενο».  Ἔχει 
σχηματίσει δικό της ἐκστρατευτικὸ σῶμα ἀπὸ Σπε-
τσιῶτες. «Γενναῖά μου παλληκάρια», τοὺς ἀποκαλεῖ. 
Θὰ ἀρματώνει, θὰ συντηρεῖ, θὰ πληρώνει τὸν στρα-
τό, τὰ πληρώματά της, θὰ τροφοδοτεῖ, θὰ ἐμψυχώ-
νει... Κι ὅταν στὶς 26 Μαρτίου 1821 οἱ Σπέτσες, μὲ 
53 καράβια, πρῶτο ἀπ᾽ τὰ ναυτικὰ νησιά, κηρύσσει 
τὴν  Ἐπανάσταση καὶ ὑψώνει τὴ σημαία ποὺ φέρει 
τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὸ μέσον της καὶ ὁλόγυρα τὴν 
ἀναγραφὴ τοῦ συνθήματος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  Ἢ ΘΑΝΑ-
ΤΟΣ», ἡ Λασκαρίνα, καπετάνισσα, μὲ ὑπαρχηγὸ τὸν 
γιό της Γιάννη Γιάννουζα στὴ ναυαρχίδα της, εἶναι 
πανέτοιμη νὰ σαλπάρει πρὸς τὶς ἐπαναστατημένες 
περιοχὲς τῆς Πελοποννήσου.

Στὶς 3  Ἀπριλίου 1821, ἀνήμερα τῶν Βαΐων, μετὰ 
τὴ δοξολογία στὴ Μητρόπολη, ξεκινᾷ τὶς ἐπιθετικὲς 
ἐπιχειρήσεις. Οἱ  Ἕλληνες ἀγωνιστὲς πολιορκοῦν 
ἀπ᾽ τὴ στεριὰ τὸ Παλαμήδι, τὸ βενετσιάνικο φρού-
ριο μὲ τοὺς πανίσχυρους προμαχῶνές του, κι ἡ 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ιο
σ
 -

 Α
Π

Ρ
ΙΛ

ιο
σ
  

 2
0

1
9

 -
 6

3
2

61



Λασκαρίνα εἰσπλέει στὸν  Ἀργολικὸ κόλπο καὶ 
ἀποκλείει τὸ Ναύπλιο ἀπὸ τὴ θάλασσα. Οἱ πολι-
ορκημένοι ἀντιστέκονται πεισματικά, ἀλλὰ στὶς 10  
Ἀπριλίου, Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, βρίσκουν οἱ ἐχθροὶ 
τοὺς στεριανοὺς ἀγωνιστές «ἀπαρασκεύους καὶ 
εὐθυμοῦντας» –λόγῳ τοῦ Πάσχα– καὶ ἡ πολιορκία 
διαλύεται. Μέσα σὲ λίγες μέρες ὅμως οἱ πολιορ-
κητὲς συγκεντρώνονται στὸ  Ἄργος.

Ἡ Μπουμπουλίνα ξεμπαρκάρει στοὺς Μύ-
λους καὶ καβάλα στὸ ἄσπρο ἄλογό της φθάνει 
στὸ  Ἄργος. Ζωσμένη τ᾽ ἄρματα –κι ἔχοντας πάντα 
στὸ στῆθός της τὸ μενταγιὸν ποὺ φέρει τὸν Σταυρὸ 
πλαισιωμένο ἀπὸ τὶς μορφὲς τῶν  Ἁγίων Κωνστα-

ντίνου καὶ  Ἑλένης– ἐνθαρρύνει τοὺς μαχητὲς μὲ τὸν 
φλογερὸ λόγο της, τοὺς δίνει τρόφιμα καὶ πολεμο-
φόδια, καὶ ἡ πολιορκία ξαναρχίζει. Τὸ γεγονὸς μᾶς 
περιγράφει ὁ ἱστορικὸς Σπυρ. Τρικούπης ὡς ἑξῆς: 
« Ἓν τῶν ἐπὶ πολιορκίᾳ καταπλευσάντων πλοίων ἦτο 
καὶ τὸ τῆς χήρας Μπουμπουλίνας, ἐφ᾽ οὗ ἐπέβη καὶ ἡ 
ἀνδρόφρων αὕτη καὶ ἀρειμάνιος γυνὴ ὁπλοφοροῦσα 
καὶ ἐνθουσιῶσα ὑπὲρ τοῦ ἀγῶνος, συνοδευομένη δὲ 
ὑπὸ τοῦ ἀξίου τοιαύτης μητρὸς υἱοῦ της καὶ ἄλλων 
συμπολιτῶν της ἀνέβη τὴν τετράδην τῆς διακαινη-
σίμου εἰς  Ἄργος, ὅπου ὑπεδέχθη ὡς βασίλισσα [...] 
εὐφημοῦντος τοῦ λαοῦ.  Ἡ πρωτοφανὴς παρουσία 
γυναικὸς ἐν τῷ σταδίῳ τοῦ πολέμου, καθ᾽ ὃν καιρὸν 

οἱ ἄνδρες ἔφευγον ἀπέμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν, ἀνε-
θάρρυνεν τοὺς  Ἀργείους πρὸς ἐπανάληψιν τῆς λυ-
θείσης πολιορκίας τοῦ Ναυπλίου».

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀλληλογραφεῖ μὲ τὸν Θεόδω-
ρο Κολοκοτρώνη, συμμετέχει στὰ πολεμικὰ συμ-
βούλια, τὸν ἐφοδιάζει μὲ πολεμοφόδια. Σὲ μιὰ 
ἔφοδο τῶν Τούρκων στὸν Ξηριὰ τοῦ  Ἄργους (24  
Ἀπριλίου 1821) σκοτώνεται ὁ γιός της Γιάννος. 
Μαυροφορεμένη ἐκδικεῖται τὸν ἀποκεφαλισμό του 
καὶ ἐνημερώνει τὴ Διοίκηση τῶν Σπετσῶν γιὰ τὸ 
θλιβερὸ γεγονὸς μὲ τοὺς λόγους: « Ὁ γιός μου εἶναι 
νεκρός, ἀλλὰ τὸ  Ἄργος εἶναι στὰ χέρια μας». Τώρα 
πιὰ ἀγωνίζεται μὲ περισσότερο πεῖσμα. Συμμετέχει 
ἐνεργὰ στὸν ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τοῦ κάστρου τῆς 
Μονεμβασιᾶς. Τὰ πλοῖά της, μὲ τοὺς ἄλλους γιοὺς 
καὶ τ᾽ ἀδέλφια της, πολιορκοῦν τὸ Νεόκαστρο στὴν 
Πύλο καὶ ἀνεφοδιάζουν τὸ Γαλαξείδι.  Ἡ ἴδια ἔφιπ-
πη κι ἀρματωμένη «μὲ τὸ ἀκριβὸ σπαθὶ καὶ τὶς βαρύ-
τιμες πιστόλες» πολεμᾷ δίπλα στὸν Κολοκοτρώνη, 
ἰσότιμη μὲ τοὺς καπεταναίους, πολιορκώντας τὴν 
Τρίπολη. Καὶ κατὰ τὴν ἅλωση (23 Σεπτεμβρίου 
1821), σ᾽ ἐκείνη τὴν τρομερὴ σφαγή, πού «σὰν 
ποτάμι τὸ αἷμα ἐγίνη» (Δ. Σολωμός), διασῴζει μὲ 
τὰ παλληκάρια της τὰ γυναικόπαιδα τῶν Τούρκων, 
συνεπὴς στὴν ὑπόσχεσή της πρὸς τὴ Σουλτάνα 
Βαλιντὲ ὅτι θὰ προστατεύει κάθε Τουρκάλα.

Καὶ πάλι ἀκαταπόνητη ἐπανέρχεται στὸ Ναύπλιο 
καὶ ἀγωνίζεται ἀπὸ θάλασσα καὶ στεριὰ γιὰ τὴν 
ἀπελευθέρωσή του.  Ὁ ἱστορικὸς καὶ αὐτόπτης 
μάρτυρας  Ἀνάργυρος Χατζη-Ἀναργύρου γράφει: 
« Ἡ Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ἦτο πράγματι λεο-
ντόθυμος. 1821, Δεκεμβρίου 4, εἰς τὴν πολιορκίαν 
τοῦ Ναυπλίου τὸ ἐνθυμούμεθα.  Ἐπιβαίνουσα εἰς 
ἴδιον πλοῖόν της, μόνη διέταξε τὴν ἔφοδον εἰς τὰς 
λέμβους κατὰ τοῦ Φρουρίου.  Ἀλλ᾽ αἱ σφαῖραι καὶ 
οἱ μύδροι ἀπὸ τῶν ἐπιθαλασσίων προμαχώνων τῆς 
κανονιοστοιχίας ὑποχρεοῦν τοὺς ἀνδρείους της νὰ 
ὑποχωρήσουν.  Ἐξανίσταται τότε ἡ  Ἀμαζὼν καὶ 
τοὺς βοᾷ: “Εἶσθε λοιπὸν γυναῖκες καὶ ὄχι ἄνδρες;  
Ἐμπρός!”. Οἱ ἀξιωματικοὶ τὴν ὑπακούουν, μάχονται, 
θνῄσκουν, ἀλλ᾽ εἰς μάτην. Τὸ φρούριον τῆς θαλάσ-
σης ἦτο ἀπόρθητον. Δι᾽ ὃ μετέβη εἰς τὴν ξρηὰν καὶ 
ἐκεῖ ἐστρατήγει μέχρι τῆς παραδόσεως τοῦ Ναυ-
πλίου, τῇ 30 Νοεμβρίου 1822, συμμετέχουσα τῶν 
ἔργων τῆς πολιορκίας, ὁδηγοῦσα τὰ παλληκάρια 
της, χορηγοῦσα τοὺς θησαυρούς της…». 

Τώρα πιὰ εἶναι ἐγκατεστημένη στὸ Ναύπλιο, στὴν 
προσωρινὴ ἕδρα τοῦ Κράτους.  Ἐκεῖ ἡ Κυβέρνηση 
Κουντουριώτη τῆς παραχωρεῖ κλῆρο (κτῆμα καὶ 
σπίτι) γιὰ τὴν προσφορά της στὸ  Ἔθνος. Τῆς ἀπονέ-
μονται οἱ τίτλοι τῆς Καπετάνισσας καὶ τῆς Μεγάλης 
Κυρᾶς.  Ἡ φιλία της μὲ τὸν Κολοκοτρώνη καὶ οἱ συ-
ναντήσεις τους στὰ στρατόπεδα καὶ τὶς πολεμικὲς ἐπι-62
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χειρήσεις τοὺς δίνουν τὴν εὐκαιρία 
νὰ συγγενέψουν μὲ τὸν γάμο τῆς 
κόρης της  Ἑλένης μὲ τὸν μεγάλο 
του γιό, τὸν Πᾶνο Κολοκοτρώνη. 
Εἶναι καιρὸς νὰ χαρεῖ καὶ νὰ ἡσυ-
χάσει ἡ ἡρωίδα μας.  Ἀλλὰ ἀνάβει 
ὁ ἐμφύλιος μεταξὺ τῶν πλοιάρχων 
τῶν νησιῶν καὶ τῶν στρατιωτικῶν.

Ἡ Μπουμπουλίνα βρίσκεται στὸ 
ἐπίκεντρο τῆς διαμάχης, ὡς φίλη 
τοῦ Κολοκοτρώνη.  Ὁ γιός του 
Πᾶνος, φρούραρχος τοῦ Ναυπλίου, 
δολοφονεῖται, ὁ Κολοκοτρώνης στὶς 6 Φεβρουαρίου 
1825 συλλαμβάνεται καὶ φυλακίζεται στὸ μοναστήρι 
τοῦ Προφήτη  Ἠλία στὴν  Ὕδρα μὲ ἄλλους ὁπλαρχη-
γούς, ἡ Μπουμπουλίνα διαμαρτύρεται μὲ ἔγγραφό 
της στὸ Βουλευτικό. Ζητᾷ τὴν ἀποφυλάκισή του καί, 
ἐπειδὴ κρίνεται ἐπικίνδυνη, διώκεται. Συλλαμβάνε-
ται δύο φορές, γιὰ νὰ φυλακιστεῖ. Τέλος, ἐξορίζεται 
στὶς Σπέτσες καὶ τίθεται ὑπὸ περιορισμό, χάνοντας 
τὴν κλῆρό της στὸ Ναύπλιο.

Κι ὅταν στὶς 25 Φεβρουαρίου 1825 ὁ  Ἰμπραὴμ 
ἀποβιβάζεται στὴν Πύλο μὲ 4.400 Τουρκοαιγυπτί-
ους, γιὰ νὰ ἀνακόψει τὶς ἀπελευθερωτικὲς κινήσεις 
τῶν  Ἑλλήνων στὴν Πελοπόννησο, οἱ πολιτικοί, 
τρομοκρατημένοι ἀπὸ τὴν προέλαση καὶ τὶς ἐπι-
τυχίες τοῦ ἐχθροῦ, μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Παπα-
φλέσσα ἀποφυλακίζουν τὸν Κολοκοτρώνη καὶ 
τοῦ ἀναθέτουν τὴν  Ἀρχιστρατηγία τοῦ πολέμου 
ἐναντίον τῶν Τούρκων.  Ἀνασκιρτοῦν τὰ σπλάχνα 
τῆς Μπουμπουλίνας ἀπὸ χαρά. Παραμερίζει τὴν 
πίκρα καὶ τὰ πάθη. Γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ  Ἐπανάσταση, θὰ 
πολεμήσει καὶ πάλι στὸ πλευρὸ τοῦ μεγάλου καὶ 
συνομηλίκου της  Ἀγωνιστῆ. Φτεροκοπᾷ ἡ καρδιά 
της, γιὰ νὰ δράσει στὰ πεδία τῶν μαχῶν.  Ἀλλά... 
ἡ ἀδάμαστη Καπετάνισσα, ποὺ γλίτωσε σὲ στεριὲς 
καὶ θάλασσες ἀπὸ ἐχθροὺς καὶ πειρατές, δέχεται 
τὸ βόλι στὸ μέτωπο ἀπὸ χέρι σπετσιώτικο – καὶ 
ἄγνωστο στὸ κοτάδι. Δολοφονεῖται σὲ μιὰ σφοδρὴ 
λογομαχία γιὰ οἰκογενειακὴ ὑπόθεση, ἐνῷ στέκε-
ται –μιλώντας ἔντονα– στὸ παράθυρο τοῦ σπιτιοῦ 
της. Σκοτώθηκε στὶς 22 Μαΐου 1825, λίγες μόλις 
μέρες μετὰ τὴν ἀποφυλάκιση τοῦ Κολοκοτρώνη. 

Καὶ ἦταν μόνο 54 ἐτῶν.
Πένθησε ὁ λαός μας. Ράγισαν οἱ καρδιὲς ἀπὸ 

συγκίνηση!  Ὁ Κόσμος ἀναλογίστηκε τὰ κατορθώ-
ματά της. «Πλοῖα, χρήματα καὶ υἱοὺς ὁλοκαύτωμα 
προσέφερε εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος. Αὐτὴ δὲ ἡ 
γυνὴ εἶναι ἡ Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, τὴν ὁποίαν 
τὰ ἔθνη ἀνευφήμησαν καὶ ἐχαιρέτησαν ὡς ἡρωίδα», 
ἔγραψε ὁ  Ἀν. Χατζη-Ἀναργύρου. Καὶ ὁ ἱστορικὸς 
Φιλήμων: « Ἐνδεδυμένη ὡς γυνὴ καὶ ὁπλισμένη ὡς 
ἀνήρ, πρὸ τῆς ὁποίας ὁ ἄνανδρος ᾐσχύνετο καὶ ὁ 
ἀνδρεῖος ὑπεχώρει».  Ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας  Ἀλέ-
ξανδρος Α΄ τῆς ἀπένειμε –μετὰ θάνατον– τὸν τίτλο 
τοῦ «Ναυάρχου», πρωτοφανῆ τιμὴ γιὰ γυναῖκα 
παγκοσμίως!

Θυμόμαστε –οἱ μεγαλύτερη στὴν ἡλικία– πῶς 
δέσποζε στὸ χαρτονόμισμα τῶν πενῆντα δραχμῶν 
ἐπιβλητικὴ ἡ μορφή της σὲ στάση ἐπιτελική, καὶ 
ἀποτυπωνόταν ὑπερήφανο τὸ πρόσωπό της στὴ 
δραχμή μας.  Ἦταν στὴν καθημερινότητά μας ἡ 
ὑπόμνηση χρέους στὴν Πατρίδα καὶ τὴν  Ἐλευθε-
ρία. Καὶ ἀπὸ τὶς πρῶτες φρεγάτες ποὺ ἐντάχθηκαν 
στὸ Πολεμικό μας Ναυτικό, ἡ φρεγάτα μὲ τ᾽ ὄνομά 
της, «Φ/Γ Μπουμπουλίνα (F-463)», ἀπὸ τὸ 2001 
μέχρι τὸ 2013 διέσχιζε τὰ πελάγη μας, συμμετέ-
χοντας σὲ ἀσκήσεις διασυμμαχικὲς καὶ ἐθνικές, σὲ 
ἐπιχειρήσεις καὶ ἀποστολές.

Ποτὲ δὲν λησμονήθηκε ἀπὸ τὸν λαό μας ἡ με-
γάλη ἡρωίδα Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Καὶ σή-
μερα, μετὰ ἀπὸ 193 χρόνια, μόλις στὶς 11  Ἀπριλίου 
2018, τὸ Γενικὸ  Ἐπιτελεῖο  Ἐθνικῆς  Ἄμυνας τῆς 
ἀπένειμε «τὸν βαθμὸ τοῦ  Ὑποναυάρχου ἐπὶ τιμῇ, 
τὸν Πολεμικὸ Σταυρὸ Α΄ τάξεως καὶ τὸ Μετάλλιο  
Ἐξαιρέτων Πράξεων γιὰ τὸν ἀπαράμιλλο ἡρωισμό 
της, τὴν αὐτοθυσία καὶ τὴν ἀφοσίωση ποὺ ἐπέδειξε 
στὸ  Ἑλληνικὸ  Ἔθνος».  Ἡ Μπουμπουλίνα μένει στὴ 
συλλογικὴ συνείδηση ὡς ἡ γενναιόψυχη γυναίκα, 
ποὺ ὁρμητικὴ καὶ ἀσυγράτητη ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν  
Ἐλευθερία τῶν  Ἑλλήνων. Γι᾽ αὐτὸ ὀρθώνεται στὴν 
ψυχὴ τοῦ  Ἔθνους μας ὡς ἡ Καπετάνισσα, ποὺ 
διαφεντεύει στοὺς αἰῶνες τὶς ἑλληνικὲς θάλασσες.

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Οἱ ἀπροσκύνητοι

  Κάθεται ὁ  Ἰμπραὴμ πασᾶς ψηλὰ στὸ καραούλι
  καὶ ξαγναντεύει ἀντίπερα, κατὰ τὸ Μεσολόγγι
  κι ἀνάμεσα στ᾽ ἀγνάντεμα κι ἀνάμεσα στὴν τήρα,
  βολὲς βολὲς ταράζεται, βολὲς βολὲς χτυπιέται
  κι ἄλλες βολὲς μονολογεῖ καὶ βαριαναστενάζει.
 – Ἔχω κλειδιά, παρακλειδιά, ἔχω διαμαντοκλείδια,
  κλειδιὰ ἀπ᾽ τὸ κάστρο τ᾽  Ἀναπλιοῦ, κλειδιὰ ἀπὸ τὸ Ζητούνι,
  κλειδιὰ δὲν ἔχω ἀπ᾽ τὸ Καστρὶ κι ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι,
  εἶναι κλειστὲς οἱ ἀμπάρες του, βαριὰ μανταλωμένες.
  Τριγύρα στὸν περίγυρο, τριγύρα στὰ τειχιά του,
  μαχαίρια εἶναι οἱ ντάπιες του, χαντζάρια τὰ μεντένια,
  εἶναι κι αὐτὲς οἱ κούλιες του ἀστόμωτα λεπίδια,
  ποὺ μοῦ τρυπᾶν τὰ σωθικά, μοῦ σχίζουν τὴν καρδιά μου,
  γέρνω λίγο νὰ κοιμηθῶ, ἀλλὰ ὕπνος δὲν μὲ παίρνει.
  – Γύρισε, ἀφέντη, γύρισε ἀπ᾽ τὸ πλευρὸ τὸ ἄλλο,
  βάνε νὰ στρώσουν στοῦ βοριᾶ τὸ μπαλκονάκι ἀπ᾽ ὄξω,
  ποὺ πνέει, κι ἂς εἶναι Θεριστής, τὸ δροσερὸ ἀεράκι,
  θὰ κοιμηθεῖς ἀνέγνοιαστος, κοιτάζοντας τ᾽ ἀστέρια.
 – Ὅλα τ᾽ ἀστέρια τ᾽ οὐρανοῦ στὸ Κάστρο ᾽ναι ἀπὸ πάνω
  κι ἡ πούλια στὸν ἀγέρα του κρεμιέται, σὰν καντήλι,
  καὶ τὸ φωτᾷ, κάθε νυχτιά, μὰ οἱ ντάπιες ποὺ τὸ ζώνουν,
  μιὰ ντάπια ἐδῶ, μιὰ ντάπια ἐκεῖ, ἀλλοῦθε κι ἄλλες κι ἄλλες,
  σὰν ἄλλη δεκαοχτάστερη μπροστά μου φέγγουν πούλια
  καὶ μοῦ τυφλώνουν τὸ μυαλό, τὸ μάτι μου δὲν ξέρει
  τί τάχα λάμπει πιὸ πολύ, ἡ πούλια γιὰ τὸ Κάστρο.
  Μὰ ἐγὼ στὴ μαύρη σκοτεινιὰ καὶ πῶς νὰ βγῶ, δὲν ξέρω,
  ὅπου νὰ γείρ᾽, ὁ καψερός, τὰ μάτια μου δὲν κλείνουν,
  ἀγκάθια μπῆκαν μέσα τους, λὲς μυτερὰ παλιούρια,
  μὲ τὴν ἀμάχη π᾽ ἄνοιξα καὶ μὲ τὴν πάλη πού ᾽χω,64
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  παλεύω ὅλο τὸ Θεριστή, ὅλο τὸν  Ἁλωνάρη,
  παλεύω καὶ τὴ χειμωνιά, τὸν ἄλλο τὸν  Ἀπρίλη,
  τὸ Μάρτη φτάνουν τὰ πουλιά, τὸ Μάη τὰ χελιδόνια,
  πᾶν᾽ τὰ πουλάκια κι ἔρχονται καὶ μπαίνουνε καὶ βγαίνουν,
  μπαίνουνε στὸ λημέρι τους, στὶς κούρνιες, στὶς φωλιές τους,
  μὰ ἐγὼ ὁ δόλιος δὲν μπορῶ ν᾽ ἀνοίξω, νά ᾽μπω μέσα,
  ν᾽ ἀνοίξω τὸ κλειστὸ Καστρί, νὰ μπῶ στὸ Μεσολόγγι.
 – Πασᾶ μας, μὴ σκανιάζεσαι, κιντέρι μὴν τὸ βάνεις,
  ἐμεῖς θὰ πᾶμε ἀντίπερα στὸ Κάστρο π᾽ ἀγναντεύεις,
  κλειδιὰ ἐμεῖς θὰ σοῦ φέρουμε, κλειδιὰ καὶ παρακλείδια.
 – Σῦρε, Σουιταρίμπαση κι ἐσὺ Μαχμούτ μου μπέη,
  καὶ πέστε στοὺς γκιαούρηδες, μηνύσ᾽ τε στοὺς ραγιάδες
  νὰ δώσουνε ἀπὸ τὸ Καστρὶ κλειδιὰ καὶ παρακλείδια,
  νὰ δώσουνε καὶ τ᾽ ἄρματα, νὰ ᾽ρθοῦν νὰ προσκυνήσουν
  καὶ τοὺς χαρίζω τὴ ζωή, λεύτερους τοὺς ἀφήνω.
  Σὰν τὰ γεράκια αὐτοὶ πετᾶν, σὰν τὰ σαΐνια ὁρμᾶνε
  καὶ σὰν τὰ λιμοξίφτερα διασχίζουν τὸν ἀγέρα,
  πᾶνε στὸ δρόμο σκούζοντας καὶ στὸ στρατὶ λυσσώντας,
  π᾽ ἀγνάντια ἀναντρανίζουνε, ποὺ βλέπουνε μπροστά τους
  πέρδικα ποὺ δὲν πιάνεται καὶ διαλαλοῦν καὶ λένε.
 – Ἐσεῖς, Γουσάκη, ἀκοῦσ᾽τε μας, Βάγια καὶ Κασομούλη,
  λέει ὁ Μπραΐμης ὁ πασᾶς νὰ δῶσ᾽τε τ᾽ ἄρματά σας,
  νὰ τόνε προσκυνήσετε καὶ λεύτεροι νὰ ζεῖτε.
  Γουσάκης συνταράζεται, βρυχομανιάζει ὁ Βάγιας
  καὶ κόβεται, δίχως σπαθί, κι αὐτὸς ὁ Κασομούλης.
 – Πᾶτε καὶ πέστε στὸν πασᾶ, τὸ Μέγα Μεσολόγγι
  οὔτε ποτέ του προσκυνᾷ, οὔτε τ᾽ ἄρματα δίνει,
  σκλάβοι ἐμεῖς δὲ λογιόμαστε, δὲν εἴμαστε ραγιάδες,
  μᾶς διαφεντεύον τ᾽ ἄρματα, σπαθιὰ μαζὶ κι ἀρμούτια,
  ἔχουνε γλῶσσα μυστική, ἔχουν αὐτιὰ κι ἀκοῦνε,
  πεισμώνουν μ᾽ ἄγνωρες φωνές, ταράζονται μὲ ξένες, 
  γιὰ τοῦτο, νὰ λακίσετε, κεῖθε, πού ᾽ρθατε, σῦρ᾽τε.
  Στόμα σὲ στόμα, σκόρπισε στὸ Κάστρο τὸ χαμπέρι.
  Νῖκος Στουρνάρας τό ᾽μαθε, σὰν τὸ θεριὸ μουγγρίζει.
 – Τ᾽ ἄρματα κότησε ὁ ἄτιμος πασᾶς νὰ μᾶς χαλέψει;
  Δίνει ὁ ἀιτὸς τὴ μύτη του, τὰ φοβερά του νύχια;
  Κάλλιο ἐδῶ νὰ πεθάνουμε, ἐδῶ καὶ νὰ θαφτοῦμε
  στὸ Μεσολόγγι ὅλοι μας, βαστώντας τὰ τουφέκια,
  παρὰ νὰ τοῦ τὰ δώσουμε, σὰν νά ᾽μαστε ψοφίμια.
  Δὲν ξέρει ἐτοῦτα τ᾽ ἄρματα, ἀρματολοὶ καὶ κλέφτες,
  πὼς χρόνια στὸ ζουνάρι μας τριακόσια τὰ κρατᾶμε,
  στ᾽  ἀρματολίκια τά ᾽χουμε, στὰ κλέφτικα γιατάκια
  κι οὔτε ποτέ τους πάψανε κι οὔτε καὶ θὰ σωπάσουν,
  δὲν ἔπαψεν ὁ βρόντος τους, δὲ σώπασε ὁ ἀχός τους;
  Πᾶνε τὰ λόγια κι ἔρχονται στοῦ  Ἰμπραὴμ τὰ χέρια, 
  σκιέται ὁ πασᾶς στὸ ξάγναντο, ἀφρίζει καὶ ξαφρίζει.
 – Ἀμέτε πέστε τους ξανὰ ν᾽ ἀκούσουν τὸν ταφτά μου,
  ν᾽ ἀκούσουν τὸ φιρμάνι μου, ἀλλιῶς θὰ μετανιώσουν.
  Στ᾽ ἀγνάντιο στέκεται ὁ πασᾶς, στὸ Μεσολόγγι ἐκεῖνοι.
 – Μπίρο μ᾽, Γιωργάκη Βαλτινέ, Μπότσαρη, Κοντογιάννη,
  καινούργια λόγια φέρνουμε καὶ πάλι ἀπ᾽ τὸν Μπραΐμη,
  ριτζιά, εἶπε, νὰ τοῦ κάνετε, προσκύνηση καὶ ράι,
  νὰ φύγετε ἀπείραχτοι καὶ διαμηνάει ἀκόμα
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  κρατῆσ᾽τε τὰ τουφέκια σας, βαστάξ᾽τε τὰ σπαθιά σας.
  Τ᾽ ἀκούει ὁ Νότης Μπότσαρης, ὁ γερο-καπετάνιος,
  σὰν κεραυνὸς βροντομανᾷ καὶ σὰν ἀστροπελέκι,
  βογγᾷ σὰν ἀγριοδάμαλο τοῦ λόγγου λαβωμένο
  καὶ τὸ μπαρουτοκάπνιστο τὸ χέρι του σηκώνει,
  βαρεῖ μὲ πεῖσμα τ᾽ ἄρματα, τὴ χρυσαρματωσιά του,
  βαρεῖ τὸ ξέμακρο σπαθί, τὸ μέγα γιαταγάνι
  καὶ τ᾽ ἀσημοκουμπούρια του, πού ᾽ναι ἄλλα στὸ σελάχι
  κι ἄλλα μὲς στὸ φηκάρι τους, θεριὰ λὲς ποὺ κοιμοῦνται
  καὶ νὰ ξυπνήσουν καρτερᾶν τὴν προσταγὴ τ᾽ ἀφέντη.
 – Νὰ πεῖτε στὸν ἀφέντη σας, στὸν  Ἰμπραὴμ νὰ πεῖτε,
  ἅμα τὰ πάρει τ᾽ ἄρματα, μπορεῖ νὰ τὰ χαρίσει,
  μὰ ὅσο τὰ κρατᾶμ᾽ ἐμεῖς γερὰ μέσα στὰ χέρια,
  ἐμεῖς καὶ τὰ ὁρίζουμε, ἐμεῖς τὰ κυβερνᾶμε,
  ξέν᾽ ἄρματα δὲ δίνονται καὶ δὲ χαρίζονται οὔτε,
  μόν᾽ νὰ τηράξει τ᾽ ἄρματα μὴ χάσει τὰ δικά του!
  Στὸ καραούλι ὁ  Ἰμπραὴμ προσμένει καὶ προσμένει
  κι ἀντὶ νὰ δεῖ τὸ τούρκικο νὰ ροβολάει μιτζίλι,
  βλέπει μιὰ τούφα λαγαρή, μιὰ τούφ᾽ ἄσπρη κι ἀφράτη,
  ἀγάλια ἀγάλια νά ᾽ρχεται μὲς στ᾽ οὐρανοῦ τὴ στράτα,
  ἐδῶθε πρωτοδρόμισσα τὴν κουβαλάει τ᾽ ἀγέρι
  ἀπάνω στὶς φτεροῦγές του, μπροστὰ ἡ τούφα παγαίνει
  καὶ πίσω πίσω ἀκολουθᾶν οἱ Τοῦρκοι μηνυτάδες,
  μ᾽ αὐτὴ δὲν εἶναι σύγνεφο, δὲν εἶναι μήτε ἀντάρα,
  ἀπὸ τουφέκ᾽ εἶναι καπνός, χαμπέρι ὁλόχρυσο εἶναι,
  ὅπου τὸ στέλν᾽ ἡ κλεφτουριὰ πέρ᾽ ἀπ᾽ τὸ Μεσολόγγι.
  Κλαίει καὶ μαδιέται ὁ  Ἰμπραήμ, βρυχιέται σὰν λιοντάρι.
 – Οὔτε μιτζίλι βλέπω ἐγώ, οὔτε καὶ μηνυτάδες,
  βλέπω καπνούς, δασιοὺς καπνούς, καπνοὺς ἀπὸ τουφέκια,
  μαῦρο μαντάτο θά ᾽ναι αὐτό, πικρό, φαρμακωμένο.
  Κι ἕνα πουλὶ πετούμενο ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι,
  δασιὰ δασιὰ κι αὐτὸ λαλεῖ, δασιὰ δασιὰ τὸ λέει.
 – Τι περιμένεις,  Ἰμπραήμ, τι καρτερεῖς, καημένε;
  Ἄλλο χαμπέρι καρτερεῖς κι ἄλλο μαντάτο φτάνει,
  μαῦρο μαντάτο σοῦ ᾽ρχεται, πικρό, φαρμακωμένο,
  τὸ φέρνουνε μὲ βρονταριὲς τὰ κλέφτικα τουφέκια,
  τὸ φέρνουνε καὶ μὲ καπνοὺς καὶ μὲ τὸ σιδερένιο
  τὸ στόμα τους τὸ διαλαλοῦν καὶ τὰ κλειδιὰ ἀπ᾽ τὸ Κάστρο
  λένε πὼς δὲν τὰ δίνουνε, πὼς πάνω τους κρεμιοῦνται
  καὶ τράβ᾽ ἀπὸ τὴ μπούκα τους γιὰ νὰ τὰ ξεκρεμάσεις!
  Παύει ἀπ᾽ τὸ Κάστρο ἡ μιὰ φωνὴ κι ἄλλη φωνὴ ἀγρικιέται.
 – Πουλάκι τοῦ Μεσολογγιοῦ, τοῦ Κάστρου χελιδόνι,
  νά ᾽ρχεσαι κάθε ἄνοιξη καὶ κάθε καλοκαίρι,
  στὸ σπιτικό σου νά ᾽ρχεσαι καὶ στὴν παλιὰ φωλιά σου
  κι ἂν βγεῖς ἀπὸ τὰ σύνορα κι ἀπ᾽ ὄξω ἀπὸ τὸ Κάστρο,
  σῦρε καὶ πὲς στὸν  Ἰμπραὴμ πὼς μέσα μπούσγωμα ἔχουν,
  δὲν παραδίνουν τὰ σπαθιά, δὲ ρίχνουν τὰ τουφέκια,
  τροχᾶν χαντζάρια γιὰ κορμιά, λεπίδια γιὰ κεφάλια
  κι ὁλάγριο συναρίζονται γιουρούσι γιὰ νὰ κάνουν
  κι ἀλί ᾽ς τον ποὺ βρεθεῖ μπροστὰ στὸν κύκλο τοῦ σπαθιοῦ τους
  κι ἀλί ᾽ς τον ποὺ βρεθεῖ κοντὰ στοῦ τουφεκιοῦ τὸν τίρο.
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Γλωσσάρι

ἀγριοδάμαλο, τό = ἄγριος νέος ταῦρος, μοσχάρι 2 χρόνων.
Ἁλωνάρης, ὁ = ὁ  Ἰούλιος μήνας, ποὺ ἁλωνίζονται τὰ σιτηρά.
ἀμπάρα, ἡ = μεγάλη πόρτα τῆς αὐλῆς.
ἀναντρανίζω = γυρίζω τὰ μάτια πρὸς τὰ ἐπάνω, βλέπω.
ἀρμούτι, τό = τουφέκι.
βρυχομανιάζω = ὀργίζομαι ὑπερβολικά, βγάζοντας δυνατὴ φωνή, κυριεύομαι ἀπὸ μανία, θυμώνω.
γκιαούρης, ὁ = ὁ ἄπιστος, κατὰ τοὺς Μωαμεθανούς.
δεκαοχτάστερη, ἡ = παρομοίωση τῶν νταπιῶν τοῦ Μεσολογγιοῦ μὲ τὴν πολύαστρη πούλια, οἱ ντάπιες τοῦ Μεσο-

λογγιοῦ, κατὰ τὴν πολιορκία του, ἦταν 18, οἱ ἀκόλουθες:  Ἀλέρτα ὴ Λόρδου Σέφιλντ,  Ἰγνάτιου  Ἀρχιεπισκόπου, 
Καρλελιοῦ, Καστριοῦ, Κεραυνοβόλου, Κλείσοβας ἢ Δρακούλη, Κοκκίνη  Ἀντώνη, Κουτσονίκα, Λόρδου Βύρωνα, 
Μεγάλης Ντάπιας ἢ Μάρκου Μπότσαρη ἢ τῆς Παναγίας, Μακρῆ Μήτσου, Νορμὰν ἢ Γερμανῶν, Παλιᾶς Πόρτας 
ἢ Ρήγα Φερραίου, Τοκέλυ, Μονταλεβέργ, Μιαούλη  Ἀνδρέα, Λουνέτας ἢ Γουλιέλμου τῆς  Ὀράγγης, Τερίμπιλε 
ἢ Φραγκλίνου τοῦ τρομεροῦ.

Ζητούνι, τό = ὀνομασία τῆς Λαμίας, ἀπὸ τὸν 8ο αἰῶνα ὣς τὶς 21  Ἰουνίου 1832, ποὺ περιῆλθε στὸ ἑλληνικὸ κράτος 
καὶ ἀποχώρησαν οἱ Τοῦρκοι κατακτητές.

Θεριστής, ὁ = ὁ  Ἰούνιος μήνας, ποὺ θερίζονται τὰ σιτηρά.
Κάστρο, τό = τὸ Μεσολόγγι, ποὺ περιβαλλόταν ἀπὸ ψηλὰ τείχη, κατὰ τὴν πολιορκία του ἀπὸ τοὺς Τούρκους, 1825-

1826, Καστρί, Κάρλελι.
καψερός, ὁ = ἀξιολύπητος, κακόμοιρος.
κιντέρι, τό = λύπη, βάσανο, καημός, μαράζι.
κοτῶ = τολμῶ, ἔχω θάρρος.
κούλια, ἡ = φυλάκιο σὲ μορφὴ μικροῦ πύργου, σκοπιά, ὀχυρό, προμαχώνας, κουλές.
λαγαρή, ἡ = καθαρή, διαυγής.
λακίζω = φεύγω τρέχοντας σ᾽ ἴσιο μέρος, ἐξαφανίζομαι, λακῶ.
λιμοξίφτερο, τό = εἶδος γερακιοῦ, κεχρίδα, τὸ γνωστὸ κιρκινέλι ἢ σαΐνι ἢ τσίφτης, ἁρπακτικὸ κι εὔστροφο πουλί, 

ὁρμητικό, στὸ μέγεθος τοῦ περιστεριοῦ, ἔχει ὄμορφο σταχτὶ φτέρωμα, τὸ ὁποῖο φτέρωμα στὸ ἀρσενικὸ δημι-
ουργεῖ ἀνταύγειες πρασινόφαιες, κουρνιάζει στὶς ἀστρέχες (γεισώματα) τῶν σπιτιῶν, σὲ σχισμὲς βράχων καὶ σὲ 
ἀπρόσιτους πετρώδεις γκρεμούς.

μανταλωμένη, ἡ = κλεισμένη μὲ τὸ μάνταλο, εἶναι δὲ τὸ μάνταλο ἢ 2 χοντρὰ ξύλα ἢ 2 σιδερένιοι δοκοί, ποὺ τοπο-
θετοῦνται ὁ ἕνας δεξιὰ καὶ ὁ ἄλλος ἀριστερά, πίσω ἀπὸ τὴν πόρτα τῆς αὐλῆς καὶ στὴ μέση της, ὡς σύρτης, γιὰ 
ἀσφάλεια, τέτοια ἀσφάλεια γίνεται καὶ στὴν κύρια εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ.

μεντένι, τό = ἔπαλξη, τὸ ἐπάνω, δηλαδή, μέρος φρουρίου ἢ πύργου ἢ κάστρου, ἀπὸ τὰ ἀνοίγματα τοῦ ὁποίου 
χτυποῦσαν οἱ ἀμυνόμενοι τὸν ἀντίπαλο, κάστρο.

μιτζίλι, τό = ταχυδρομικὴ ἀποστολή.
μπίρο, ἐπιφ. = ἀγαπητέ, γιέ, παλικάρι.
μπούκα, ἡ = στόμιο πυροβόλου ἢ ὅπλου.
μπούσγωμα, τό = πεῖσμα, θυμός, μπρί.
ντάπια, ἡ = βίγλα, ταμπούρι, προμαχώνας, ὀχύρωμα.
ὁρίζω = ἐξουσιάζω, κυβερνῶ.
παλιούρι, τό = θάμνος, ἀγκαθωτός, κατάλληλος γιὰ περιφράξεις, ἔχει εὐθὺ στέλεχος, γεμάτο ἀπὸ λεπτὲς διακλαδώ-

σεις, τὰ ἄνθη του εἶναι κίτρινα καὶ οἱ καρποί του περιβάλλονται ἀπὸ ἄσπρο σκιάδι, ἀποτελεῖ τὴν ἄνοιξη θελκτικὴ 
τροφὴ τῶν γιδιῶν, πάλιουρας, παλιουριά, ἁρπάκι.

πούλια, ἡ = ὁ ἀστερισμὸς τῶν Πλειάδων, ποὺ ἀνατέλλει λίγο μετὰ τὰ μεσάνυκτα καὶ συμπεριλαμβάνει 2.500 ἄστρα, 
ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ 6 (ἑξάστρα) κυριώτερα, ποὺ εἶναι συγκεντρωμένα, καθὼς καὶ 1 πιὸ μακρύτερα, φαίνονται μὲ 
γυμνὸ μάτι. Γιὰ τὸ μικρὸ ἀστέρι, τὸ ἀπομονωμένο ἀπὸ τὰ 6, τὸ δημοτικὸ τραγούδι λέει.

Κεῖνο τ᾽ ἀστέρι τὸ μικρό, ποὺ πάει κοντὰ στὴν πούλια,
κεῖνο μὲ κάνει κι ἔρχομαι τὸ βράδυ στὴν αὐλή σου,
βρίσκω τὴν πόρτα σφαλιστὴ καὶ τὰ κλειδιὰ παρμένα,
σκύβω, φιλῶ τὴν κλειδωνιά.

ράι, τό = ὑποταγή, προσκύνηση, κατάθεση ὅπλων, ριτζιά, ράγι.
ριτζιά, ἡ = ὑποταγή, προσκύνηση, κατάθεση ὅπλων, ράι.
σαΐνι, τό = βλέπε λέξη: λιμοξίφτερο.σελάχι, τό = ζὠνη ἀνδρικὴ τῆς μέσης, δερμάτινη ἢ ὑφαντὴ ἢ πλεκτή, ποὺ ἀποτε-

λεῖται ἀπὸ 3-5 ἢ περισσότερα φύλλα, μὲ κεντημένο τὸ ἐξωτερικὸ φύλλο, ἀνάμεσα δὲ στὰ φύλλα δημιουργεῖται 
χῶρος γιὰ τὴν τοποθέτηση χρημάτων, μαντιλιῶν προσώπου, καπνοσακκουλῶν, κουμπουριῶν καὶ ἄλλων 
μικροαντικειμένων, σελαχλίκι, κεμέρι.
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σκανιάζομαι = στενοχωριέμαι, θλίβομαι.
συναρίζομαι = ἑτοιμάζομαι, συγυρίζομαι, περιποιοῦμαι, συνιαρίζομαι.
ταφτάς, ὁ = ἔγγραφο διαταγῆς, φιρμάνι.
τήρα, ἡ = κοίταγμα.
τίρος, ὁ = ἡ ἀπόσταση μεταξὺ ἐκτόξευσης καὶ πτώσης ἑνὸς βλήματος, βεληνεκές.
φηκάρι, τό = θήκη σπαθιοῦ ἢ ὅπλου, θηκάρι.
χαλεύω = ψάχνω νὰ βρῶ, ζητῶ, γυρεύω.

Ὑπομνηματισμός

Στὶς 8 Μαΐου 1826, ὁ  Ἰμπραὴμ θέλησε νὰ συζητήσει μὲ τοὺς ἔγκλειστους τοῦ Μεσολογγιοῦ γιὰ τὴν 
παύση τοῦ πολέμου κι ἔστειλε γι᾽ αὐτὸ στὸ Μεσολόγγι δύο ἀνθρώπους δικούς του, τὸν Μαχμούτμπεη 
Μοθωναῖο, ἀπὸ τοὺς Τούρκους, δηλαδή, τοῦ κάστρου τῆς Μοθώνης, γνώστη τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, 
καὶ τὸν Σουιταρίμπαση, τοῦ βεζύρη τοῦ Μισιριοῦ, ἀρχιγελωτοποιό. Οἱ καπεταναῖοι τοῦ Μεσολογγιοῦ 
διόρισαν, γιὰ τὴ συζήτηση, τὸν καπετάνιο Γιώργη Βάγια, τὸν Γουσάκη καὶ τὸν Νικόλαο Κασομούλη.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων, οἱ Τοῦρκοι ἀπεσταλμένοι εἶπαν ὅτι ὁ  Ἰμπραὴμ πασᾶς ζητᾷ νὰ προσκυνήσουν οἱ 
ὑπερασπιστὲς τοῦ Μεσολογγιοῦ, νὰ παραδώσουν, δηλαδή, τ᾽ ἄρματά τους καὶ νὰ φύγουν ἀπείρακτοι, νὰ 
πᾶνε ὅπου θέλουν. Οἱ  Ἕλληνες συζητητὲς τοὺς ἔδωσαν τὴν πρέπουσα ἀπάντηση, ὅτι οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ 
Μεσολογγιοῦ οὔτε προσκυνοῦν, οὔτε κι ἄρματα παραδίνουν.  Ὅταν ἔμαθε ὁ Στουρνάρας τὴν πρόταση 
τοῦ  Ἰμπραὴμ γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ἄρματα, ἔγινε θηρίο.

– Κότησε ὁ κερατὰς νὰ γυρέψει ἄρματα; Εἶπε. Κάλλιο ἐδῶ νὰ θαφτοῦμε! Δὲν ξέρει πὼς τ᾽ ἄρματα τά 
᾽χουμε, ὅλοι ὅσοι εἴμαστ᾽ ἐδῶ, τρακόσια χρόνια στὸ ζουνάρι μας;

Κι ἐννοοῦσε, μ᾽ αὐτὰ τὰ γενναῖα καὶ ὑπέροχνα λόγια του, πὼς αν τυχὸν ἔδιναν τ᾽ ἄρματα, πρόδιναν 
ὁλόκληρη τὴν κλέφτικη παράδοση, ποὺ κράτησαν οἱ ἀρματολοὶ κι οἱ κλέφτες στὰ βουνὰ τριακόσια χρόνια.

Οἱ συνομιλίες ἐπαναλήφθηκαν καὶ μετὰ ἀπὸ δύο μέρες, μὲ τοὺς ἴδιους ἀπεσταλμένους Τούρκους 
κι ἀπ᾽ τὴ Φρουρὰ τοῦ Μεσολογγιοῦ ἦταν ὁ γερο-Νότης Μπότσαρης, ὁ Μῆτσος Κοντογιάννης ἀπ᾽ τὴν  
Ὑπάτη κι ὁ Γιωργάκης Βαλτινός. Οἱ προτάσεις τῶν Τούρκων ἦταν οἱ ἴδιες, ἐκτὸς ἀπὸ τ᾽ ἄρματα, ποὺ τοὺς 
τὰ χάριζε ὁ  Ἰμπραήμ. Ἀκούγοντας ὁ γερο-Νότης γιὰ τὸ χάρισμα τῶν ἀρμάτων, θυμώνει, χτυπᾷ μὲ τὸ χέρι 
του τὶς κουμποῦρες, ποὺ εἶχε στὸ σελάχι του, καὶ λέει.

– Ξέρεις, μωρέ, πότε μπορεῖ νὰ μᾶς χαρίσει ὁ  Ἰμπραὴμ τ᾽ ἄρματα;  Ἅμα τὰ πάρει. εἰδεμής, ὅσο τά 
᾽χουμε στὸ ζουνάρι, τὰ ὁρίζουμε ἐμεῖς καὶ δὲν εἶναι στὴν ἐξουσία του νὰ τὰ χαρίσει, μὰ νὰ κοιτάξει πὼς 
νὰ προφυλάξει καὶ τὰ δικά του!

* Ἀπὸ τὴν ἀνέκδοτη ποιητικὴ συλλογὴ 
Τὸ Δοξασμένο Κάστρο,  

σελίδες 340
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Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι 
Ἀναδρομὴ στό «ποιητικὸ πνεῦμα» τοῦ 1821 

Ἀναφορὰ στὸν Διονύσιο Σολωμό

Ὑπάρχει ἕνα 1821 ὁμοιόμορφο γιὰ ὅλους μας. 
Εἶναι τὸ ἐπίσημο, τὸ καθιερωμένο, τὸ ἀξιολο-
γημένο 1821, αὐτὸ ποὺ εἰκονίζει μὲ αὐθεντι-

κότητα καὶ μεγαλοπρέπεια τὴ ληξιαρχικὴ πράξη τῆς 
ἐθνικῆς μας ἀναγέννησης.

Κάποτε κάποτε, γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ  Ἀνδρέ-
ας Καραντώνης*, μοῦ περνάει ἀπὸ τὴ σκέψη πὼς ὁ 
καθένας μας, ὁ κάθε ρωμιός, μέσα στὰ ἀπόκρυφα 
καὶ τὰ ἀξεδιάλυτα τῆς ἀτομικῆς του ζωῆς ἔχει κι ἕνα 
ὁλότελα δικό του Εἰκοσιένα. Δὲν θέλω νὰ πῶ, συ-
νεχίζει, πὼς ὁ καθένας μας ἔχει μιὰ δική του ἄποψη 
γιὰ τὸ Εἰκοσιένα, ὡς ἱστορικὸ γεγονός, ἀλλὰ ὅτι αὐτὸ 
δημιούργησε γιὰ ὅλους τοὺς κατοπινοὺς ἕνα «κα-
θεστὼς ζωῆς», ποὺ ἔσπειρε μέσα σὲ ὅλων μας τὸ αἷμα 
τὰ ζωοποιὰ καὶ πάντοτε «ἀναγεννημένα» σπέρματα 
ἑνὸς ἔπους μὲ ἀξίες, ἀπὸ τὸν ἡρωικὸ ἀγῶνα ὑπὲρ 
τῶν ἄλλων, ὣς τὴν αὐτοθυσία καὶ τὸν θάνατο. Καὶ 
γενικά, ὅλο αὐτὸ τό «διάσπαρτο ἔπος τοῦ 21», ποὺ 
κυκλοφορεῖ μέσα μας, πότε ἔντονα πότε ἄτονα, κατὰ 
τὶς περιστάσεις, ἔχει δημιουργήσει μιὰ νοσταλγία, 
μιὰ ἀφορμὴ γιὰ ἀπογείωση πρὸς μεγαλεῖα ἡρωικά.

Αὐτὸ τό «νά ᾽τανε τὸ 21 νἄρθει μιὰ βραδιά» καὶ τό 
«νὰ πολεμάω τὶς μέρες στὰ κάστρα», τὸ γνωστὸ λαϊκὸ 
τραγούδι, ποὺ ἔγινε μεγάλη ἐπιτυχία, γεννοῦσε μιὰ 
εὐφορία καὶ μιὰ διάθεση παλληκαριᾶς σὲ ὅσους τὸ 
ἄκουγαν, ἔστω καὶ κάτω ἀπὸ συνθῆκες φαγοποτι-
οῦ καὶ ταβερνιάρικης εὐτυχίας. Μιὰ παλληκαρίσια 
εὐφροσύνη χυνόταν στὶς ὄψεις τους, τὰ μάτια τους 
ἔλαμπαν, κι ἂν τοὺς ζητοῦσε ἐκείνη τὴ στιγμὴ μιὰ 
ὑπέρτατη ἐθνικὴ ἀνάγκη νά «ξεκινήσουν» ὅλοι γιὰ 
κάποιο «εἰκοσιένα», θὰ τὸ ἔκαναν αὐθόρμητα, ὅσο 
ἐνθουσιαστικὰ ξεκίνησαν ὅλοι οἱ  Ἕλληνες τοῦ 1940 
γιὰ τὴν  Ἤπειρο τὴν ἐχθροπατημένη. Νομίζω πὼς 
αὐτὴ εἶναι ἡ ἐθνική μας ψυχολογία ἡ διαμορφωμένη 
μέσα ἀπὸ τὶς πηγὲς καὶ τὶς καταστάσεις ποὺ δημιούρ-
γησε τὸ 1821. 

Ἡ ἐθνική μας ψυχολογία, γράφει ὁ  Ἀνδρέας Κα-
ραντώνης, βρῆκε τὴ σαφέστερη ἔκφρασή της στὴ 
νεοελληνικὴ ποίηση. 

* Ἀνδρέας Καραντώνης (1910-1982), λογοτέχνης, ποιητής, 
κριτικός, ἀρθρογράφος μὲ πολλὲς καὶ ἀξιόλογες μελέτες 
γιὰ τὸν Σεφέρη, τὸν Παλαμᾶ κ.ἄ. καὶ μεταφράσεις Γάλλων 
συγγραφέων.  Ἐπὶ 25 χρόνια λογοτεχνικὸς συνεργάτης τοῦ 
ΕΙΡ.

Ἡ πρώτη μεγάλη ποιητικὴ μαρτυρία τοῦ 1821 
εἶναι ἡ ποίηση τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ.  Ἡ πολι-
ορκία τοῦ Μεσολογγίου καὶ ἡ  Ἔξοδος ἦταν ἀπὸ τὰ 
κύρια ποιητικὰ γεγονότα τῆς ζωῆς του.  Ἡ θεωρία τοῦ 
Σολωμοῦ γιὰ τὴ ζωὴ ἦταν ἡ ἄκρα ἐλευθερία, στὴν 
ὁποία φθάνει κανεὶς μὲ τὴ θεληματικὴ καὶ χαρούμενη 
αὐτοθυσία. Τέτοια ἦταν ἡ θυσία τῶν πολιορκημένων 
Μεσολογγιτῶν.

Ἴσως κανένα ἄλλο νεοελληνικὸ ποίημα δὲν ἀναλύ-
θηκε τόσο πολύ, ὅσο οἱ « Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι». 
Δὲν θὰ προσθέσουμε κάτι οὔτε θὰ ἐπαναλάβουμε τὰ 
ὅσα γράφτηκαν γιὰ τὸ ποίημα αὐτό, ποὺ ξεπήδησε 
μέσα ἀπὸ τὶς φλόγες τοῦ ᾽21.  Ἀλλὰ θὰ τονίσουμε τὴ 
δημιουργικὴ συνάντηση μιᾶς μεγαλοφυΐας ποιητικῆς 
μὲ τὸ σπουδαιότερο γεγονὸς τοῦ ἔπους τῆς Παλιγγε-
νεσίας: τὴν  Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου.

Στὸν ἐπικὸ χάρτη τοῦ ᾽21 τὰ ἀγωνιστικὰ ἐπεισό-
δια καὶ περιστατικὰ ποὺ τελικὰ ἀπολήξανε στὴ δη-
μιουργία μιᾶς ἐλεύθερης ἑλληνικῆς πατρίδας εἶναι 
ἀπειροπληθῆ, καὶ θὰ εἶναι δύσκολο νὰ ἀναδείξει 
κανεὶς τὸ πιὸ σημαντικό. Συγκρούσεις, αἱματηρὲς 
μάχες, ἀποφασιστικὲς νίκες σὲ στεριὰ καὶ θάλασσα, 
ἀποτυχίες, ξολοθρεμοί, σχηματίζουν μιὰ ἀτέλειωτη 
ἁλυσίδα. Καὶ καθένα ἀπὸ τὰ περιστατικὰ αὐτὰ ἔχει 
τὴ σημασία του στὴν ὅλη πορεία τοῦ  Ἀγῶνα.

Μὰ ἂν θέλαμε νὰ ξεχωρίσουμε ποιὸ ἦταν τὸ 
σπουδαιότερο γεγονὸς τοῦ ᾽21, ἀπὸ τὴν ἄποψη τὴν 
ἠθική, ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς θέλησης τοῦ ξεσηκωμένου 
λαοῦ νὰ μὴν ἀφήσει τὸν ἀγῶνα στὴ μέση, ἔτσι, καθὼς 
συναντοῦσε τρομερὲς ἀντιξοότητες, θὰ μπορούσα-
με ἴσως νὰ σταθοῦμε στὸ μέγα αὐτὸ κεφάλαιο τῆς 
ἀπόφασης τῶν Μεσολογγιτῶν νὰ κάνουν τήν «ἀπελ-
πισμένη» τους  Ἔξοδο καὶ νὰ βρεθοῦνε ἤ «ἐκεῖθε μὲ 
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τοὺς ἀδελφούς» ἤ «ἐδῶθε μὲ τὸ χάρο», καθὼς λέει 
ὁ μεγάλος αὐτὸς στίχος τοῦ Σολωμοῦ. 

Τὸ μέγα ἠθικὸ δίδαγμα τῆς  Ἐξόδου δὲν σπαταλή-
θηκε σὲ κούφια ρητορικὰ λόγια, ἀλλὰ ἀξιοποιήθηκε 
κατὰ τὸν πιὸ ἰδανικὸ τρόπο μέσα ἀπὸ τούς « Ἐλεύ-
θερους Πολιορκημένους».  Ὁ Σολωμὸς γύρεψε νὰ 
ξετυλίξει τὰ διάφορα ἐπεισόδια τῆς  Ἐξόδου μέσα σὲ 
ἀτμόσφαιρα χριστιανικῆς πίστης καὶ θρησκευτικῆς 
κατάνυξης. 

Βρισκόμαστε στὴν τελευταία νύχτα. Οἱ πολιορ-
κημένοι ἔχουν πάψει νὰ ζοῦν πιά, ὅπως οἱ κανονικοὶ 
ἄνθρωποι. Λειτουργοῦν τόσο ἐντατικά, ὥστε ἔχουν 
ξεπεράσει τὸν ἑαυτό τους. Οἰ ἄντρες ἀρματώνονται γιὰ 
τὴν  Ἔξοδο καὶ οἱ γυναῖκες κάνουν στερνὴ δέηση στὸν 
Παντοδύναμο, θυμιατίζοντας μὲ ἄκρα εὐλάβεια τὶς 
ἅγιες εἰκόνες (αὐτὲς τὶς θεῖες παρηγοριὲς τῶν σπιτιῶν):

«... γύρου στὴ φλόγα π᾽ ἄναψαν,  
καὶ θλιβερὰ τὴ θρέψαν
μ᾽ ἀγαπημένα πράματα καὶ μὲ σεμνὰ κρεβάτια,
ἀκίνητες, ἀστέναχτες, δίχως νὰ ρίξουν δάκρυ.

καὶ ᾽γγίζ᾽ ἡ σπίθα τὰ μαλλιὰ καὶ τὰ λιωμένα ροῦχα.

γλήγορα, στάχτη, νὰ φανεῖς, 
οἱ φοῦχτες νὰ γιομίσουν.
Εἶν᾽ ἕτοιμα στὴν ἄσπονδη πλημμύρα τῶν ἀρμάτων
δρόμο νὰ σχίσουν τὰ σπαθιά, 
κι ἐλεύθεροι νὰ μείνουν
ἐκεῖθε μὲ τοὺς ἀδελφούς, ἐδῶθε μὲ τὸ χάρο».

Τὰ ἀρώματα τοῦ λιβανιοῦ, σμίγοντας μὲ τὰ ἀρώ-
ματα τῆς ἀνοιξιάτικης νύχτας, συνθέτουν αὐτὴ τὴ μυ-
ρωδιὰ ποὺ εἶναι μία ἀκόμα ἀπὸ τίς «ὀξύτερες ὀσμὲς 
τῆς ἐθνικῆς ψυχῆς» καὶ ποὺ μόνο στὴν  Ἑλλάδα μπο-
ρεῖ νὰ νιώσει κανεὶς τόσο ἔντονα.

« Ὁλονυχτὶς ἀνέβαινε ἡ δέηση τὸ λιβάνι».

Καὶ σημειώνει ὁ Σολωμός:

«Τὴ νυχτικὴ γαλήνη δὲν ἀντίβοσκε μήτε φωνή, 
μήτε κλάψα, μήτε ἀναστεναγμός. 
ἤθελε πεῖς ὅτι εἶχε παύσει ἡ ζωή. 
οἱ ἥρωες εἶναι ἑνωμένοι καί, μέσα τους, λόγια λένε

γιὰ τὴν αἰωνιότητα ποὺ μόλις τὰ χωράει.

στὰ μάτια καὶ στὸ πρόσωπο 
φαίνοντ᾽ οἱ στοχασμοί τους».

Στοὺς στίχους αὐτοὺς ἀποκορυφώνεται ἡ χρι-
στιανικὴ αἴσθηση τοῦ Σολωμοῦ.

Οἱ ἕτοιμοι γιὰ τὴν  Ἔξοδο ἀγωνιστὲς δὲν εἶναι πιὰ 
ἄνθρωποι.  Ἡ φθαρτή τους ὕλη, τὸ φθαρτό τους 
περίβλημα, ἔχει σχεδὸν λιώσει. Τὰ πρόσωπά τους 
εἶναι λουσμένα σὲ ἕνα χαμόγελο νίκης. Τῆς ἠθικῆς 
νίκης, τῆς νίκης ποὺ ἀληθινὰ δοξάζει καὶ ἀπαθανα-
τίζει τὸν ἄνθρωπο.  Ὅμως, πρὶν νικήσουν τὸν ἑαυτό 
τους, νίκησαν τὸ σῶμά τους, νίκησαν τὴ χαρὰ τῆς 
ξένοιαστης ζωῆς.

Κάποιον  Ἀπρίλη, ἐδῶ καὶ 193 χρόνια, τὸν  Ἀπρίλη 
τοῦ 1826, τὴ νύχτα τοῦ Λαζάρου ξημερώνοντας ἡ 
Κυριακὴ τῶν Βαΐων, μιὰ νύχτα ἀνοιξιάτικη ποὺ ἄλλη 
τέτοια δὲν ξαναβράδιασε πάνω ἀπὸ τὴν  Ἑλλάδα, μὲ 
ψυχή, μὲ κορμιὰ καὶ μὲ ὅπλα ἑλληνικά, γράφτηκε ἕνα 
ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα, ἴσως, ἀγωνιστικὰ ἐπεισόδια τοῦ 
᾽21. Αὐτὸ ποὺ ὀνομάστηκε « Ἔξοδος τοῦ Μεσολογ-
γίου».  Ἔξοδος ἀπὸ τί;  Ἔξοδος γιὰ ποῦ; καὶ πρὸς τί;  
Ἔξοδος ἀπὸ τὴν πιὸ φοβερὴ δοκιμασία στὴν ὁποία 
μπορεῖ νὰ βρεθεῖ ὁ ἄνθρωπος.  Ἔξοδος ἀπὸ τὸ δίλημ-
μα, νὰ παλέψει γιὰ τὴ λευτεριά του μὲ τὴν ἀπόφαση 
τοῦ θανάτου, ἢ νὰ ὑποκύψει στὴν τυραννία ποὺ τὸν 
φοβερίζει πάνοπλη καὶ νὰ ζήσει ξανὰ τὴ ντροπιασμένη 
καὶ χαμόσυρτη ζωὴ τοῦ ἄθλιου σκλάβου;

Στὸν δυνάστη φαίνεται ἀπίστευτο καὶ ἀπαρά-
δεκτο πὼς οἱ  Ἕλληνες ξεσηκώθηκαν. Πὼς ὕστερα 
ἀπὸ τόσους καιροὺς τόλμησαν νὰ ἀπαιτήσουν τὰ 
δικαιώματά τους. Καὶ ὅσο οἱ φωτιὲς τῆς  Ἐθνεγερ-
σίας πληθαίνουν στὴ Ρούμελη, στὸν Μοριὰ καὶ στὸ  
Ἀρχιπέλαγος, τόσο ὁ κατακτητὴς ἐξαγριώνεται.

Τὴ ζωή, τὴν ἱστορία, πρέπει νὰ πιστέψουμε πὼς τὴν 
κυβερνάει καὶ ἕνας νόμος δικαιοσύνης, ὁ νόμος τοῦ 
θείου δικαίου. Αὐτὸς ἔχει ἀρματώσει μὲ ὑπεράνθρωπη 
ψυχικὴ δύναμη αὐτοὺς τοὺς λίγους καὶ θαυμαστούς, 
αὐτοὺς τούς « Ἐλεύθερους Πολιορκημένους».

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

K

K

Ἂν θέλαμε νὰ ξεχωρίσουμε ποιὸ ἦταν τὸ σπουδαιότερο γεγονὸς τοῦ ᾽21, 
ἀπὸ τὴν ἄποψη τὴν ἠθική, ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς θέλησης τοῦ ξεσηκωμέ-
νου λαοῦ νὰ μὴν ἀφήσει τὸν ἀγῶνα στὴ μέση, ἔτσι, καθὼς συναντοῦσε 
τρομερὲς ἀντιξοότητες, θὰ μπορούσαμε ἴσως νὰ σταθοῦμε στὸ μέγα κε-

φάλαιο τῆς ἀπόφασης τῶν Μεσολογγιτῶν νὰ κάνουν τήν «ἀπελπισμένη» 
τους  Ἔξοδο καὶ νὰ βρεθοῦνε ἤ «ἐκεῖθε μὲ τοὺς ἀδελφούς» ἤ «ἐδῶθε  

μὲ τὸ χάρο», καθὼς λέει ὁ μεγάλος αὐτὸς στίχος τοῦ Σολωμοῦ.
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Θὰ ζήλευε κανεὶς τὴν ὡραία 
οἰκογενειακὴ εἰκόνα. Κάθονται 
ὅλοι μπροστὰ στὸ τζάκι, ἡ νεαρὴ 
μαμά, ποὺ ἔχει λίγες μέρες ποὺ 
γύρισε στὸ σπίτι ἀπὸ τὸ Νοσο-
κομεῖο μετὰ ἀπὸ μιὰ ἐγχείρηση, 
τὰ δύο μικρὰ παιδιά της καὶ ἡ 
γιαγιά.  Ὅλοι χαρούμενοι.  Ἀλλὰ 
ξαφνικὰ ἡ μαμὰ ζαλίζεται καὶ 
πέφτει, καὶ σὲ λίγη ὥρα πέταξε 
στοὺς οὐρανούς.

Τί συνέβη;  Ἡ ἐπιστήμη μετὰ 
ἀπὸ ἐξέταση ἀπεφάνθη ὅτι ἔπα-
θε πνευμονικὴ ἐμβολή, δηλαδὴ 
θρόμβωση.

Τί εἶναι ὅμως ἡ θρόμβωση; 
Πότε καὶ πῶς παρουσιάζεται;

Θρόμβωση εἶναι ὁ σχημα-
τισμὸς ἑνὸς θρόμβου σὲ ἕνα 
ἀγγεῖο, ὁ ὁποῖος ἐμποδίζει τὴ 
ροὴ τοῦ αἵματος ἢ καὶ τὴ στα-
ματᾷ τελείως.

Σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη περίπου 
500 χιλιάδες πεθαίνουν κάθε 
χρόνο ἀπὸ θρόμβωση, ἐκ τῶν 
ὁποίων 50 χιλιάδες στὴν  Ἑλλά-
δα. Λένε ὅτι εἶναι ὅσα καὶ τὰ θύ-
ματα ἀπὸ τὰ τροχαῖα ἀτυχήματα. 
Αὐτοὶ οἱ θάνατοι θὰ μποροῦσαν 
νὰ προληφθοῦν, ἐὰν ἐκτιμοῦσαν 
τὸν θρομβοεμβολικὸ κίνδυνο 
γιὰ κάθε ἀσθενῆ.

Ἡ θρόμβωση εἶναι αἰτία νο-
σηρότητος καὶ θνησιμότητος 
σὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἀνθρώπων 
κάθε χρόνο. Πρόκειται γιὰ σο-
βαρὴ κλινικὴ κατάσταση, γιὰ 
τὴν ὁποία συχνὰ δὲν γίνεται δι-
άγνωση.

Στοὺς ὀγκολογικοὺς ἀσθενεῖς 
ἕνας στοὺς πέντε ἐπηρεάζεται 
ἀπὸ τὴ θρομβοεμβολικὴ νόσο, ἡ 
ὁποία ἀποτελεῖ τὴ δεύτερη αἰτία 
θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ κακοή-

θεια.  Ὑπάρχει ὅμως ἀποτελε-
σματικὴ πρόληψη, ποὺ σῴζει 
ζωὲς καὶ μειώνει τὸν ἀνθρώπινο 
πόνο καὶ τὴν ταλαιπωρία.

Ὁ θρόμβος σχηματίζεται ἀπὸ 
αἱμοπετάλια καὶ ἰνῶδες, ὥστε νὰ 
ἀποφευχθεῖ ἡ ἀπώλεια αἵματος 
σὲ ἕναν τραυματισμό.  Ὁ θρόμ-
βος ὅμως αὐτὸς μπορεῖ νὰ με-
τακινηθεῖ μὲ τὴν κυκλοφορία 
τοῦ αἵματος καὶ νὰ ἐγκαταστα-

θεῖ, π.χ., σὲ ἕναν κλάδο τῆς 
πνευμονικῆς ἀρτηρίας, καὶ ἔτσι 
συμβαίνει ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή, 
ἢ νὰ φθάσει στὶς ἀρτηρίες τῆς 
καρδιᾶς, ὁπότε παρουσιάζεται ἡ 
καρδιακὴ ἐμβολή, ἢ στὸν ἐγκέ-
φαλο, καὶ τότε ἔχουμε τὸ ἐγκε-
φαλικὸ ἐπεισόδιο. 

Αἴτια 
1)  Ἡ ὑπερπηκτικότης τοῦ 

αἵματος (θρομβοφιλία).

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τί εἶναι ἡ θρόμβωση;

K
Ὁ θρόμβος σχηματίζεται ἀπὸ αἱμοπετάλια καὶ 
ἰνῶδες, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀπώλεια αἵμα-
τος σὲ ἕναν τραυματισμό.  Ὁ θρόμβος ὅμως 

αὐτὸς μπορεῖ νὰ μετακινηθεῖ μὲ τὴν κυκλοφο-
ρία τοῦ αἵματος καὶ νὰ ἐγκατασταθεῖ, π.χ., σὲ 

ἕναν κλάδο τῆς πνευμονικῆς ἀρτηρίας, καὶ ἔτσι 
συμβαίνει ἡ πνευμονικὴ ἐμβολή, ἢ νὰ φθάσει 

στὶς ἀρτηρίες τῆς καρδιᾶς, ὁπότε παρουσιάζεται 
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ἔχουμε τὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. 
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2) Τραυματισμὸς ἀγγειακοῦ 
τοιχώματος (ἀπὸ ἐγχείρηση ἢ ἀπὸ 
τραυματισμό).

3)  Ἐμπόδια στὴ ροὴ τοῦ αἵμα-
τος λόγῳ ἀκινησίας στὸ κρεβάτι 
ἢ ἂν κάθεται κανεὶς ὧρες σὲ κά-
θισμα λόγῳ πολύωρων ταξιδιῶν 
μὲ ἀεροπλάνο, τρένο, λεωφορεῖο 
ἢ αὐτοκίνητο, ἢ μπροστὰ σὲ ἠλε-
κτρονικὸ ὑπολογιστὴ ἐπὶ ὧρες.

4)  Ἐπὶ κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
5) Αὔξηση τῶν οἰστρογόνων 

λόγῳ λήψεως φαρμάκων (ἐπὶ 
ἐγκύων ἢ λήψεως ἀντισυλλη-
πτικῶν).

6)  Ἐπὶ χρονίων νόσων, ὅπως 
διάφορες μορφὲς καρκίνου.

7) Λόγῳ προηγηθείσης θρομ-
βώσεως.

8) Λόγῳ ἡλικίας (ἡλικιωμένοι) ἢ φύλου (γυ-
ναῖκες).

9)  Ἐπὶ καπνίσματος.
10)  Ἐπὶ παχυσαρκίας (ποὺ συνεπάγεται δυσκο-

λία μετακίνησης).
11) Λόγῳ ἐποχῆς (αὔξηση τὴν ἄνοιξη καὶ τὸ 

φθινόπωρο).
12) Συχνότερα στοὺς ἔχοντες ὁμάδα αἵματος Α, 

ἀραιότερα στοὺς ἔχοντες ὁμάδα αἵματος 0.

Συμπτώματα: Πόνος στὸ στῆθος (πνευμονικὴ 
ἐμβολὴ καὶ καρδιακὴ προσβολή), οἴδημα, ἐρυ-
θρότητα, αὔξηση τῆς θερμοκρασίας, μεγάλη εὐαι-
σθησία καὶ ἐπίταση πόνου σὲ ὄρθια θέση.

Διάγνωση γίνεται μὲ Duplex καὶ Triplex ὑπερη-
χογράφημα.

Διαφορικὴ διάγνωση θὰ γίνει ἀπὸ τὴ Λεμφαγ-
γειΐτιδα, ἐρυσίπελας ἢ ἁπλῆ ἀγγειΐτιδα.

Προσοχὴ στὴν περίοδο τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ 
λοχείας καὶ στὴ χρήση ἀντισυλληπτικῶν χαπιῶν, 
διότι εἶναι ἰσχυρὸς παράγοντας δημιουργίας ἐν τῷ 
βάθει φλεβικῆς θρομβώσεως.

Θεραπεία:  Ἡ ἀντιμετώπιση εἶναι πολύπλευρη. 
Μόλις τεθεῖ ἡ διάγνωσις, τὸ πρῶτο μέλημα εἶναι 
νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπέκτασή της, καὶ κυρίως στὸν 
πνεύμονα, ὅπου, ὅπως ἀνεφέρθη, μπορεῖ νὰ ἀπο-
δειχθεῖ μοιραία.  Ἑπομένως, ἡ ἄμεση ἔναρξη ἀντι-
πηκτικῆς ἀγωγῆς ἀποτελεῖ τὸν θεμέλιο λίθο τῆς 
σωστῆς ἀντιμετώπισης.

Ἑπόμενος θεραπευτικὸς στόχος εἶναι ἡ ἐπαναση-
ραγγοποίηση, δηλαδὴ διάνοιξη τοῦ θρομβωμένου 
ἀγγείου. Αὐτὸ τὸ κάνει καὶ μόνος του ὁ ὀργανι-
σμός, διότι σὰν μετροπόντικας ἀνοίγει τοῦνελ διὰ 

μέσου τοῦ θρόμβου ἢ δημιουργεῖ παράπλευρο 
κυκλοφορία.  Ἡ διαδικασία αὐτὴ ὑποβοηθεῖται καὶ 
ἀπὸ τὴν ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή καὶ τὴν ἔγκαιρη κινη-
τοποίηση, ὥστε νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ περπατήσει ὁ 
ἀσθενὴς τὸ συντομώτερο, ἐν ἀντιθέσει μὲ παλαιότε-
ρες ἀπόψεις, ποὺ ἤθελαν ὁ ἀσθενὴς μὲ θρόμβωση 
νὰ παραμείνει σὲ πλήρη ἀκινησία στὸ κρεβάτι γιὰ 
μεγάλο χρονικὸ διάστημα.

Κατόπιν ἐρευνᾶται ἡ αἰτία. Γιατί συνέβη ἡ θρόμ-
βωση; Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ἡ αἰτία εἶναι γνω-
στή, δηλαδὴ παρατεταμένη ἀκινησία ἢ πρόσφατο 
χειρουργεῖο κ.ἄ. Στὶς ὑπόλοιπες περιπτώσεις διε-
ρευνᾶται πιθανὴ ὕπαρξη θρομβοφιλίας ἢ γενετικὴ 
προδιάθεση ἢ κάποια κακοήθεια.

Πρόληψη 
1) Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ γίνει, γιὰ νὰ προλη-

φθοῦν τὰ χειρότερα, εἶναι ἡ κίνηση. Κατόπιν βέβαια 
συμβουλῆς ἰατροῦ, ἀρχίζει ἡ κινησιοθεραπεία, ἂν 
ὁ ἀσθενὴς ἔχει μείνει στὸ κρεβάτι ἐπὶ πολὺ χρόνο 
λόγῳ ἀσθενείας.

2) Μετὰ ἀπὸ ἐγχείρηση, καὶ μάλιστα ὀρθοπεδι-
κή, βοηθοῦν πολὺ οἱ συμπιεστικὲς κάλτσες. 

3)  Ἂν εἶστε ὑποχρεωμένοι νὰ κάθεστε ἐπὶ 
πολλὲς ὧρες σὲ κάθισμα, νὰ σηκώνεστε κάθε δύο 
ὧρες, νὰ περπατᾶτε, καὶ πολλὲς κινήσεις στὰ πόδια.

4) Τακτικὴ ἄσκηση, διατήρηση κανονικοῦ βά-
ρους, ἀποφυγὴ καπνίσματος, ἀλκοὸλ καὶ καφεΐνης.

Πολλὲς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες δίδουν ὁδηγίες 
στοὺς ἐπιβάτες τους γιὰ τὴν πρόληψη τῶν θρομ-
βώσεων.

Στὰ ταξίδια συνήθως πρήζονται τὰ πόδια, διότι 
ἡ θέση ποὺ παίρνει τὸ σῶμα, ὅταν καθόμαστε, 
δυσκολεύει τὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος, ἀλλὰ 
τὸ πρήξιμο ὑποχωρεῖ, ἂν σηκωθοῦμε καὶ περπα-
τήσουμε λίγο.  Ἡ  Ἰατρικὴ σήμερα διαθέτει γιὰ τὴν 72
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ἀντιμετώπιση τῆς θρομβώσεως ἀποτελεσματικὰ 
φάρμακα (ἀντιπηκτικά, ἀντιαιμοπεταλιακά), ἡ χρή-
ση τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖ καλὴ γνώση τῶν ἐνδείξεων 
καὶ τῶν παρενεργειῶν ἀπὸ τὸν θεράποντα ἰατρὸ 
καὶ ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ.

Ἡ θρομβοεμβολικὴ νόσος εἶναι ὕπουλη καὶ ἀπει-
λητικὴ πάθηση γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἀσθενοῦς.  Ἀποτελεῖ 
τὴν τρίτη αἰτία καρδιαγγειακῶν παθήσεων παγκο-
σμίως, καὶ γι᾽ αὐτὸ χρειάζεται ἄμεση ἀντιμετώπιση.

Ἡ 13η  Ὀκτωβρίου ἔχει καθιερωθεῖ ὡς Παγκόσμια  

Ἡμέρα ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΣ.  Ἡ Παγκόσμια  Ὀργάνωση  
Ὑγείας (ΠΟΥ) προσπαθεῖ νὰ διαφωτίσει τὸν κόσμο 
μὲ ὁμιλίες καὶ ἄλλα μέσα, ὥστε νὰ γνωρίζουν, μὲ 
σκοπὸ νὰ ἐλαττωθεῖ ἡ θνησιμότητα καὶ νὰ βελ-
τιωθεῖ παγκοσμίως ἡ ποιότητα ζωῆς. Διότι ὅλοι 
γνωρίζουμε ὅτι «ἕνα γραμμάριο πρόληψης ἀξίζει 
ἕναν τόνο θεραπείας».

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ  Ἀσώτου

Ὦ, φύγε, ψεύτικη χαρὰ μὲ τὴ χρυσόσκονή σου,
ποὺ μ᾽ ἕνα φύσημα σκορπᾷ στοὺς τέσσερις ἀνέμους. 
Χρόνια τώρα μὲ ἔπνιγες μέσα στὴ μέγγενή σου
κι ἀπ᾽ τὴν ψυχή μου στράγγιζες κάθε δροσιὰ καὶ χάρη
κι οὔτε νὰ βλέπω μ᾽ ἄφηνες μὲς στὸν οὐράνιο θόλο
τ᾽ ἀστέρια ποὺ λαμπύριζαν, τ᾽ ἀσήμι τῆς σελήνης
– ἡ ἁμαρτία μ᾽ ἔζωνε καὶ τὰ δεσμὰ τῆς πλάνης...

Μὰ τώρα νέα ἀνασαιμιά... θὰ ἀνοίξω τὰ φτερά μου
καὶ τὰ πουλιὰ τῆς ἄνοιξης θὰ ἀκούω πῶς κελαηδοῦνε,
καθὼς πνοὴ αὔρας λεπτῆς ἀνάρια θὰ σαρώνει
τὴν πάχνη τῆς ἀπόγνωσης, τὰ σύννεφα τῆς λύπης.

Εὐλαβικὰ θὰ ὑμνῶ τὴν Παναγιὰ καὶ τὸ Χριστό,
τοὺς μάρτυρες τῆς πίστεως, τοὺς κήρυκες τῆς ἀγάπης,
τοὺς ἀσκητὲς ποὺ ἁγιάσανε μέσα στὰ ἐρημητήρια.
Κι ἀκόμη ἂν βρῶ τὴ δύναμη θά ᾽θελα νὰ ἱστορήσω
πῶς τὴν εὐρύχωρη ἀφήνοντας ὁδὸ τῆς ἀπωλείας
πέρασαν τὴν πύλη τὴ στενὴ τῆς μετανοίας
Ἄσωτοι, πόρνες καὶ λῃστές, διῶκτες καὶ τελῶνες.

« Ἐσύ, μικρό μου ποίμνιο, πίστευε, μὴ φοβᾶσαι»,
ἀκούγονται τὰ λόγια τοῦ Ζωοδότη,
Ἔσχατοι οἱ πρῶτοι θὰ γενοῦν καὶ οἱ τελευταῖοι πρῶτοι,
ἂν ἡ καρδιά τους συντριβεῖ μὲ δάκρυα καὶ ἐπιστρέψουν
τὴ σωτηρία γιὰ νὰ βροῦν μέσα στὴν  Ἐκκλησία.

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΩΝΗΣ
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Στὸ  Ἁγιολόγιο τῆς  Ἐκκλησίας μας μνημονεύο-
νται συνεχῶς  Ἅγιοι, ἀσκητὲς τῆς Λαύρας τῶν 
Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Τί εἶναι αὐτὴ ἡ μεγάλη 

μονὴ τῆς Οὐκρανίας;  Ἂς τὸ δοῦμε μὲ λίγα λόγια.
Ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων (Πτσέρσκαγια Λαύ-

ρα), ἡ πρώτη Μονὴ τῆς Ρωσίας, εἶναι τὸ πολύχυμο 
ἀμπέλι ποὺ γιὰ 1000 σχεδὸν χρόνια διοχέτευσε 
χυμοὺς ζωῆς, Πνεῦμα ζωηφόρο στὸν ρωσικὸ λαό. 
φυτώριο  Ἁγίων ποὺ μὲ τὶς πύρινες προσευχές τους, 
τὰ ἀσκητικά τους παλαίσματα, τὴν ἁγιότητα, τὶς 
θαυματουργίες τους, διέδωσαν καὶ στερέωσαν τὸ 
Εὐαγγελικὸ μήνυμα στὶς ἀπέραντες ἐκτάσεις τῆς 
Ρωσίας.

Ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων βρίσκεται κτισμένη σὲ 
λόφους μιᾶς ὄχθης τοῦ ποταμοῦ Δνείπερου στὸ 
Κίεβο.  Ἡ ἵδρυσίς της τοποθετεῖται στὰ μέσα τοῦ 
11ου αἰῶνος. Προηγουμένως, στὴ δασώδη αὐτὴ 
περιοχὴ ὑπῆρχαν ἐλάχιστοι ἀσκητές, ποὺ ζοῦσαν 
σὲ μικρὰ σπήλαια, ποὺ οἱ ἴδιοι ἔσκαβαν.  Ἱδρυτὴς 
τῆς Μονῆς εἶναι ὁ  Ὅσιος  Ἀντώνιος, ποὺ ἔζησε 
γιὰ λίγο στὴ Μονὴ  Ἐσφιγμένου στὸν  Ἄθωνα. ὁ 
ἁγιασμένος καὶ προορατικὸς ἡγούμενος Θεόκτι-
στος, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, τὸν 
ἔστειλε στὸ Κίεβο, μὲ ἐντολὴ νὰ ἱδρύσει ἐκεῖ Μονή.

Μὲ μεγάλο ἀγῶνα, προσευχὴ καὶ τὴν ἁγία ζωή 
του, ὁ  Ὅσιος  Ἀνώνιος κατώρθωσε νὰ προσελκύ-
σει μοναχούς, παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ οἱ διαμά-
χες τῶν κυβερνώντων προκαλοῦσαν. Προστέθηκε 
ἀργότερα ὁ μεγάλος  Ἅγιος Θεοδόσιος, γιὰ νὰ γίνει 
σιγὰ σιγὰ ἡ Λαύρα κέντρο τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλη-
σίας. Σειρὰ ἐκπληκτικῶν θαυμάτων ἐλάμβαναν 
χώρα.  Ὁ Θεὸς στερέωνε ἔτσι στὴν πίστη τοὺς πρὶν 
λίγες δεκαετίες βαπτισθέντες χριστιανούς. Κτίστες, 
π.χ., ἦλθαν νὰ κτίσουν τὸ Καθολικὸ τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου, ἀφοῦ «στὴν Κωνσταντινούπολη 
τοὺς ἔδωσε ἰδιόχειρα τὴν ἐντολή, τὰ σχέδια, τὰ 

χρήματα ἡ ἴδια ἡ Βασίλισσα» (ποὺ βέβαια ἦταν ἡ 
Παναγία!).  Ἀργότερα ἦλθαν ἁγιογράφοι ἀπὸ τὴν 
Κωνσταντινούπολη, οἱ ὁποῖοι, πάλι θαυματουρ-
γικά, «πῆραν ἐντολὴ καὶ χρήματα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ 
Βασίλισσα» (βρῆκαν μάλιστα... λίγα τὰ χρήματα, 
μόλις ἀντίκρισαν στὸ Κίεβο τὴν τεράστια ἐκκλησία, 
προσπάθησαν νὰ φύγουν, ἀλλὰ ἡ βάρκα τους, πη-
γαίνοντας κόντρα στὸ ρεῦμα τοῦ Δνείπερου, τοὺς 
ἔβγαλε στὴν ὄχθη, ὅπου ἄκουσαν τὴν προσταγὴ 
τῆς Παναγίας, ὑπάκουσαν, ἔκαναν τὴν ἁγιογρά-
φηση καὶ ἔγιναν ἐκεῖ μοναχοί, ἐκοιμήθησαν καὶ 
τιμῶνται ὡς «οἱ  Ἅγιοι  Ἕλληνες ἁγιογράφοι»).

Στὸ Πατερικὸ τῆς Λαύρας ἀναγράφεται λεπτο-
μερῶς ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία τῶν ἀσκητῶν ἐπὶ 
αἰῶνες. βλέπουμε δὲ 20 νὰ ἐκλέγονται ἐπίσκοποι 
στοὺς δύο πρώτους αἰῶνες.  Ἀρκετὲς φορὲς κα-
τεστράφη ἡ Λαύρα ἀπὸ Μογγόλους, Τατάρους, 

Ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

K

K

Ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων (Πτσέρσκαγια Λαύρα), ἡ πρώτη Μονὴ  
τῆς Ρωσίας, εἶναι τὸ πολύχυμο ἀμπέλι ποὺ γιὰ 1000 σχεδὸν χρόνια  

διοχέτευσε χυμοὺς ζωῆς, Πνεῦμα ζωηφόρο στὸν ρωσικὸ λαό. φυτώριο  
Ἁγίων ποὺ μὲ τὶς πύρινες προσευχές τους, τὰ ἀσκητικά τους παλαίσματα, 

τὴν ἁγιότητα, τὶς θαυματουργίες τους, διέδωσαν καὶ στερέωσαν  
τὸ Εὐαγγελικὸ μήνυμα στὶς ἀπέραντες ἐκτάσεις τῆς Ρωσίας.
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πυρκαγιές. Τὸν 16ο-17ο αἰ. πολέμησαν μεταφορικὰ 
καὶ κυριολεκτικὰ κατὰ τῶν Οὑνιτῶν, κρατήσαντες 
τὴν Πίστη ἀναλλοίωτη. Τὸν 17ο αἰ. ἱδρύθηκε τυ-
πογραφεῖο μὲ σπουδαῖες ἐκδόσεις, καὶ ἀνώτερη 
ἐκκλησιαστικὴ σχολή, ἐξελιχθεῖσα στὴν περίφημη 
Θεολογικὴ  Ἀκαδημία Κιέβου. Τὸν 18ο-19ο αἰ. ἡ 
Λαύρα τῶν Σπηλαίων ἔλαμψε σὲ ὅλη τὴ Ρωσία 
σὰν κάστρο  Ὀρθοδοξίας, ἐργαστήριο εὐσεβείας 
καὶ ἁγιότητος, κέντρο εἰκονογραφίας κλπ. ἐκκλη-
σιαστικῶν τεχνῶν, ἑστία καλλιέργειας θεολογικῶν 
γραμμάτων καὶ ἐκδόσεως ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων. 

Ὁ φάρος ὅμως αὐτὸς τοῦ Πνεύματος ἔσβησε 
βίαια τὸ 1917 ἀπὸ τὴν ἐπιδρομὴ τῶν ἀθέων (ἐπὶ 
τῇ εὐκαιρίᾳ: προκειμένου νὰ σταματήσουν τοὺς 
πιστοὺς ποὺ συνέρρεαν γιὰ προσκύνηση τῶν ἁγίων 
ἀφθόρων λειψάνων, ἔβγαλαν τὶς 118 λειψανοθῆκες 
καὶ τὶς φόρτωσαν σὲ καμιόνια, γιὰ νὰ τὶς πετάξουν 
στὸν Δνείπερο, 200-300 μ. πιὸ κάτω. Κανένα 
ὅμως ἁμάξι δὲν ἔπαιρνε ἐμπρός! Τὶς ἐπέστρεψαν 
στὴ θέση τους, ὀργάνωσαν «Μουσεῖο  Ἀθεΐας» 
καὶ μιλοῦσαν γιά... μούμιες σὰν τῆς Αἰγύπτου, γιὰ 
ὑγρασίες, ξηρασίες καὶ ἄλλα λόγια τοῦ ἀέρος...). 
Γιὰ δύο δεκαετίες ἔκλεισαν τὸ θαυμάσιο Καθολικὸ 
καὶ τὸ μετέτρεψαν σέ «Μουσεῖο Τέχνης».

Τὸ 1941 οἱ βάρβαροι Γερμανοὶ εἰσβολεῖς ἐλε-
ηλάτησαν καὶ ἀνατίναξαν τὸ Καθολικό. Τὸ 1998 
ἀκόμη ἐτελεῖτο Θεία Λειτουργία στὰ ἐρείπιά του, 
καὶ τὸ 2000 ἔλαμψε κυριολεκτικὰ ὁ νέος ναός, 
ἀκριβὲς ἀντίγραφο τοῦ παλαιοῦ. Τὸ φῶς διέλυσε 
τὴν ὁμίχλη καὶ τὸ σκοτάδι τῆς ἀθεΐας.  Ἀπὸ τὸ 1988 ἡ 
Λαύρα λάμπει πάλι μὲ πλῆθος μοναχῶν,  Ἱερατικὴ 
Σχολή, Θεολογικὴ  Ἀκαδημία κλπ.

Ὀλίγα περὶ τῶν σπηλαίων: Κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφά-
νεια τῆς γῆς ὑπάρχουν κάποια μικρὰ παρεκκλήσια 
καὶ μακροὶ δαιδαλώδεις διάδρομοι, ἑκατέρωθεν 
τῶν ὁποίων οἱ ἀσκητὲς ἔσκαβαν ἕνα κελλάκι-τάφο, 
ἔχτιζαν τὴν εἴσοδο, ἀφήνοντας μιὰ τρύπα, ὅπου 
τοὺς ἄφηναν τὴ στοιχειώδη τροφή. ἂν αὐτὴ πα-
ρέμενε ἐκεῖ, καταλάβαιναν ὅτι ὁ ἀσκητὴς μετέστη 
εἰς οὐρανούς. Τὰ λείψανα παρέμεναν κάποτε ἐκεῖ 
σὰν σὲ τάφο (ἂν καὶ ἤδη ἐπὶ πολλὰ χρόνια ζοῦσαν 
σὰν σὲ τάφο, μὲ μόνο κεριά, βιβλία, κομποσχοίνι).  
Ἀλήθεια, ποιὰ νηστεία καὶ ἄσκηση κάνουμε ἐμεῖς οἱ 
Χριστιανοὶ σήμερα;

Μερικὰ στοιχεῖα ἀκόμη γιὰ τὴ Λαύρα, ἡ ὁποία 
ἔχει κηρυχθεῖ «Μνημεῖο Πολιτιστικῆς Κληρονο-
μιᾶς» ἀπὸ τὴν Unesco.  Ἐκπληκτικῆς ὀμορφιᾶς, 
καταπράσινο τοπίο, ἐκτάσεως 280 στρεμμάτων. Κά-
τω κυλᾷ ὁ τεράστιος Δνείπερος μὲ τὶς 100 γέφυρές 
του.  Ἔχει 100 ναοὺς καὶ ἄλλα κτίσματα. Ναοὶ καὶ 
καμπαναριὰ εἶναι ἀποθέωση τῆς ὀμορφιᾶς, ποὺ ὁ 
ἀνθρώπινος νοῦς, ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὴν εὐλάβεια 
πρὸς τὸν Κύριο, μπόρεσε νὰ δημιουργήσει.

Τὸ κεντρικό, πολυώροφο καμπαναριό, ὕψους 
96 μ., ἔχει κίονες ἰωνικοῦ, δωρικοῦ καὶ κορινθια-
κοῦ ρυθμοῦ.  Ὁ ναός-τράπεζα τῶν  Ἁγίων  Ἀντω-
νίου καὶ Θεοδοσίου χωροῦσε 700 μοναχοὺς γιὰ 
γεῦμα. Στοὺς ὑπόγειους διαδρόμους ὑπάρχουν 
οἱ λειψανοθῆκες τῶν 118  Ἁγίων μὲ τὴν εἰκόνα 
τους καὶ τὸ καντήλι τους.  Ἐκεῖ τὸ 1463 ἔγινε ἕνα 
συγκλονιστικὸ θαῦμα:  Ὁ διάκονος Διονύσιος, μετὰ 
τὴν  Ἀναστάσιμη Λειτουργία, συνοδευόμενος ἀπὸ 

μοναχοὺς μὲ λαμπάδες, κατέβη στὶς στοές, θυμιά-
τισε τὰ ἅγια λείψανα, ψάλλοντας ἀναστάσιμους 
ὕμνους, καὶ τέλος ἀπευθύνθη σὲ αὐτὰ εὐχόμενος: 
« Ἀδελφοί, Χριστὸς ἀνέστη!».  Ἀνεσήκωσαν τότε 
τὰ κεφάλια οἱ  Ἅγιοι καὶ ἀπάντησαν: « Ἀληθῶς 
ἀνέστη!». Τὸ θαῦμα ἔμεινε στὴν  Ἱστορία καὶ ἑορ-
τάζεται κατ᾽ ἔτος, τὸ λείψανο δὲ τοῦ ἁγίου διακόνου 
διατηρεῖται ἄφθορο. Μικρὸ δωμάτιο φιλοξενεῖ 
πολλὲς κάρες σὲ δοχεῖα ὅπου συγκεντρώνεται τὸ 
μύρο ποὺ ρέει ἀπ᾽ αὐτές. Στὴν πρώτη Λειτουργία 
τῆς νέας Λαύρας, στὶς 25  Ἰουνίου 1988, ἔρρευσε 
μύρο ἀπὸ τὴν κάρα τοῦ Κλήμεντος Ρώμης.  Ἡ συλ-
λογὴ ἀμφίων, Σταυρῶν, λειτουργικῶν σκευῶν, 
Εὐαγγελίων κλπ. εἶναι τεράστια καὶ ἀμύθητης ἀξίας.

Τελειώνοντας, θὰ συνιστοῦσα: Διαβάστε τὸ 
Πατερικό...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Ἔλεγαν ὅτι τὸ μυαλὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ σὲ προ-
δίδει περισσότερο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Δηλα-
δή, μπορεῖ νὰ σκεφθεῖς κάτι σοβαρό, καὶ τὴν 

ἄλλη στιγμὴ νὰ μὴν τὸ θυμᾶσαι. Κι ἄντε τώρα νὰ τὸ 
ξαναθυμηθεῖς. Ξέροντας αὐτό, ὅταν παντρεύτηκα, 
ἀγόρασα ἕνα μπλὸκ καὶ τό ᾽βαλα στὸ κομοδίνο 
μου. Γιατὶ πίστευα ὅτι, ὅταν κοιμᾶσαι τὸ βράδυ, σοῦ 
᾽ρχονται οἱ καλύτερες ἰδέες γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ κά-
νεις κάποια στιγμή.  Ἢ 
ἀκόμη ξαναθυμᾶσαι τί 
ἔχεις ξεχάσει τὴν προ-
ηγούμενη ὥρα. Αὐτὸ 
τὸ μπλὸκ τό ᾽χω ἀκό-
μη στὸ κομοδίνο μου, 
χωρὶς νὰ τό ᾽χω γεμί-
σει.  Ἴσως γιατί, ὅταν 
κανεὶς εἶναι νέος, δὲν 
ξεχνᾷ τόσο εὔκολα, 
καὶ ἰδέες τοῦ ἔρχονται 
εὐκολώτερα.

Ὅταν ὅμως μεγα-
λώσεις, κάτι ἀλλάζει. 
Ξεχνᾷς βέβαια, ἀλλὰ 
δὲν βασανίζεσαι κιό-
λας, ἂν δὲν θυμᾶσαι 
κάτι ποὺ δὲν τὸ θεω-
ρεῖς ἐπεῖγον, κι ἐλπί-
ζεις ὅτι αὔριο κάτι θὰ 
γίνει, ποὺ θὰ διορθώ-
σει τὴν κατάσταση. Γιὰ 
παρηγοριὰ θυμᾶμαι 
κάτι πού ᾽λεγε ἕνας 
θεῖος ἀγαπημένος, 
ποὺ δὲν ὑπάρχει πιά, 
ὅταν τὸν ρωτοῦσα μ᾽ 
ἀγωνία: «Τί θὰ κάνω τώρα, ποὺ ξέχασα κάτι ση-
μαντικὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνω αὔριο;». Κι ἐκεῖνος 
ἤρεμα μοῦ ἀπαντοῦσε: « Ἂς καλοξημερώσουμε, 
παιδί μου, κι ὁ Θεὸς ξέρει τί θὰ κάνει, μὴν ἀνησυ-
χεῖς». Κι ἐγὼ ἠρεμοῦσα.

Ἡ δυσκολία νὰ κάνεις κάτι ποὺ πρέπει δὲν 
εἶναι μόνον ὅτι ξεχνᾷς.  Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι αὐτὸ 
τὸ ξεπερνᾷς.  Ἔρχονται ὅμως καὶ ἀστάθμητοι παρά-
γοντες, ποὺ σὲ δυσκολεύουν στὴν ἐκτέλεσή του.  

Ὅπως ὅταν προγραμματίζεις αὔριο νὰ πᾷς σὲ μιὰ 
δουλειά, καὶ δὲν τό ᾽χεις ξεχάσει κιόλας.  Ἀλλά, 
ἂν δὲν ἔχεις κοιμηθεῖ καλὰ τὸ βράδυ καὶ τὸ πρωῒ 
ξυπνήσεις ἀδιάθετη. ἂν ἀκούσεις στὴν τηλεόραση, 
ἀκόμη, ὅτι αὔριο ὑπάρχει ἀπεργία, πορεία ἢ δὲν 
λειτουργοῦν τὰ μέσα συγκοινωνίας… Τότε γυρίζεις 
ἀπὸ τ᾽ ἄλλο πλευρὸ καὶ λὲς ἐλαφρᾷ τῇ συνειδήσει: 
«Δὲν πειράζει, ἂς τ᾽ ἀφήσω γι᾽ αὔριο, δὲν χάλασε 

ὁ κόσμος».
Γιὰ στάσου, καλή 

μου, εἶπα στὸν ἑαυτό 
μου. Μπορεῖ νὰ ἔχεις 
δίκιο, ὑπάρχει ἡ πι-
θανότητα πολλὰ ἀπ᾽ 
αὐτὰ ποὺ ἔχεις προ-
γραμματίσει νὰ μὴν 
πραγματοποιηθοῦν.  
Ἀλλὰ ἂν εἶσαι αἰσι-
όδοξος ἄνθρωπος, 
κάνοντας αἰσιόδοξες 
σκέψεις, κάτι καλὸ θὰ 
προκύψει. Καλὸ θά 
᾽ναι ὅμως νά ᾽σαι καὶ 
λίγο προετοιμασμένος 
γιὰ τυχὸν ἀποτυχία 
ποὺ θὰ προκύψει. Μιὰ 
μέρα εἶχα ἀποφασίσει 
νὰ πάω μιὰ ὁλιγοήμε-
ρη ἐκδρομή, κι ἦταν 
ὅλα ἕτοιμα.  Ἀλλά... 
ἀναβλήθηκε. Τότε 
θυμήθηκα τὰ λόγια 
τοῦ «Πιτιγκρίλι», ποὺ 
ἔλεγε: « Ὅταν ἐλπίζεις, 

δυὸ φορὲς χάνεις, κι ὅταν δὲν ἐλπίζεις, δυὸ φορὲς 
κερδίζεις».

Τώρα ποὺ ἔρχεται τὸ Πάσχα, ἂς ἐλπίσουμε καὶ 
ἂς εὐχηθοῦμε νά ᾽μαστε καλά, ὥστε νὰ μπορέσου-
με νὰ νηστέψουμε καὶ νὰ παρακολουθήσουμε τὶς 
ὡραῖες ἀκολουθίες αὐτῶν τῶν ἡμερῶν. Κι ὅταν 
ἔλθει τὸ  Ἅγιο Πάσχα, νὰ βρεῖ ὅλο τὸν κόσμο ὑγιῆ 
καὶ χαρούμενο!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Τί ἔχω νὰ κάνω αὔριο;
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Εὐτέρπη Μαύτα-Ἠλία
1953.  Ἐκδρομὴ μὲ τὶς Χρι-

στιανικὲς Μαθητικὲς  Ὁμάδες 
κάπου στὴν  Ἀττική. Χαρούμε-
νες, φωτεινὲς μορφές, ζωντάνια 
ποὺ ξεχειλίζει ἀπὸ τὰ ξαναμμέ-
να κοριτσίστικα πρόσωπα, ποὺ 
ρουφοῦν ἀχόρταγα τὴ χαρὰ τῆς 
συντροφικότητας, τοῦ τραγου-
διοῦ, τῆς ἐφευρετικότητας τοῦ 
παιχνιδιοῦ, ἀγκαλιασμένα ὅλα 
τοῦτα ἀπὸ τὴν πνευματικότητα 
τῶν συζητήσεων καὶ τὴν πρω-
τόγνωρη, γιὰ πολλὲς ἀπὸ ἐμᾶς, 
ὀργάνωση τοῦ χρόνου καὶ τὴν 
ἔξυπνη ἐξέλιξη τῆς ἐκδρομικῆς 
αὐτῆς περιπέτειας.

Σὲ πρῶτο πλάνο οἱ ὑπεύθυ-
νες γιὰ τὴ μεγάλη ὁμάδα μας, 
χωρὶς ἐντυπωσιακὲς παρεμβά-
σεις, ἀθόρυβες θὰ ἔλεγα, «οἱ 
δεσποινίδες» συμμετεῖχαν ἢ 
κατηύθυναν τὴ διασκέδαση τῆς 
ἡμέρας. Τὶς παρατηρούσαμε, τίς 
«μετράγαμε» μὲ τὴ νεανική μας 
ὀξυδέρκεια, ἀλλὰ κυρίως περι-
έργεια, καὶ ἀφηνόμασταν στὶς 
ὁδηγίες καὶ προτροπές τους, 
διότι διακρίναμε ἀγάπη, γνώση 
καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ καθεμία μας.

Ἀνάμεσά τους καὶ ἡ «μελα-
χρινή» δεσποινὶς Εὐτέρπη Μαύ-
τα. Τότε καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ 
γνωρίσαμε τὴν Εὐτέρπη, τὴ μετὰ 
ἀπὸ λίγο κυρία Εὐτέρπη, σύζυ-
γο Γεωργίου  Ἠλία, τοῦ θεολό-
γου καί «ἱεραπόστολου στὰ 
μετόπισθεν», στοὺς ὁποίους ὁ 
Θεὸς χάρισε ἕξι παιδιά.

Τώρα, ὕστερα ἀπὸ ἑξῆντα 
πέντε χρόνια, τὴν ἀποχαιρε-
τοῦμε, μὲ τὴν προσμονὴ τῆς 

Μεγάλης Συνάντησης, ὅπου καὶ 
ὅπως θέλει ὁ  Ἀναστημένος Κύ-
ριός μας, ἀφήνοντας στὸ προ-
σκεφάλι της ἕναν μικρὸ ἀνθὸ 
εὐγνωμοσύνης καὶ ἐκτιμήσεως.

*     *     *

Ἡ Εὐτέρπη, γεννημένη τὸ 
1927, ἔζησε μέσα στὸ βουητὸ 
τῆς εὐλογημένης, μεγάλης πα-
τρικῆς οἰκογένειάς της, καὶ αὐτὴ 
τὴν εὐλογία, τῆς πολυτεκνίας, 
ἀξιώθηκε νὰ τὴ δεχθεῖ καὶ γιὰ τὴ 
δική της οἰκογένεια, ἔχοντας στὸ 
πλάι της τὸν ἄξιο σύζυγό της.

Ἀπὸ τὰ μικρά της χρόνια 
εὐλογήθηκε νὰ βάλει ὡς γερὰ 
θεμέλια στὴ ζωή της, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὸ παράδειγμα τῆς πατρικῆς της 
οἰκογένειας, ἐπιπλέον, τὶς μο-
ναδικὲς ἀλήθειες ποὺ προσέ-
φερε τότε στὰ μαθητούδια της 
ἡ Πατρίδα, μέσα ἀπὸ ἐκλεκτὰ 
ἀναγνωστικά. Τότε ποὺ διαμορ-
φώνεται ἡ συνείδηση, τότε ποὺ 
ἡ εὔπλαστη ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ 
μπορεῖ εὔκολα νὰ δεχθεῖ τὸν 
σπόρο ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ βλα-
στήσουν στὰ κατοπινὰ χρόνια ἡ 
Πίστη, ἡ ἐντιμότητα, ἡ ἀγάπη γιὰ 
τὸν συνάνθρωπο, ἡ ἀγάπη γιὰ 
τὴν Πατρίδα. Νὰ τί διδάχθηκε ἡ 
Εὐτέρπη στὰ παιδικά της χρόνια:

Μητέρες δασκαλέψετε,
διδάξτε τὰ παιδιά σας
μὲ τῆς τιμῆς τὸ γάλα
νὰ φέρνουνε μὲ σεβασμὸ
στὰ χείλη τ᾽ ὄνομά σας,
σὰ θὰ γενοῦν μεγάλα.

Θρησκεία τὸ ἕνα μάθημα,
πατρίδα τ᾽ ἄλλο νά ᾽ναι,
φτάνουν αὐτὰ τὰ δύο
νὰ κλείσουν μέσα στὴν καρδιὰ
τοῦ κόσμου τὸ βιβλίο.

(ποίημα Σπ. Ματσούκα,   
Ἀναγνωστικὸ Δ΄ τάξης, 

ἐπιμέλεια Γαλάτεια  
Καζαντζάκη, 1933)

Ἦταν ἕνα ἀνήσυχο πνεῦμα, 
μὲ πολλὰ ἐνδιαφέροντα, γι᾽ 
αὐτὸ καὶ οἱ σπουδές της ἔχουν 
ποικιλία καὶ εὐρύτητα. Σπούδα-
σε γαλλικά, φιλολογία, μουσι-
κή, σπουδὲς ποὺ τὶς ἀξιοποίησε 
κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο. Καὶ 
αὐτὸς ἦταν ἡ ποικιλόμορφη 
προσφορά. Ποτὲ δὲν ἔμεινε 
ἀργή.

Διορίστηκε τὸ 1952 ὡς κα-
θηγήτρια καὶ ὑπηρέτησε στὴν 
Κύπρο, στὴ συνέχεια στὴν Καρ-
δίτσα, στὴ Λιβαδειὰ καὶ στὸν 
Πειραιᾶ, ὡς Λυκειάρχης στὸ 5ο 
Λύκειο. Στὸ σχολεῖο δὲν ἔμει-
νε μόνο στὴν ὑποχρεώση τοῦ 
μαθήματος. Τὸ καλοκαίρι συ-
νόδευε μαθητὲς στὸ  Ἡρώδειο, 
γιὰ νὰ δοῦν καὶ νὰ σχολιάσουν 
παραστάσεις ἀρχαίου δράμα-
τος.  Ἔφτιαξε χορῳδία, ἔκανε 
συναυλίες, ἀνέδειξε μουσικούς. 
Καὶ ἡ ἴδια συμμετεῖχε ὡς μέλος 
στὴν περίφημη χορῳδία τῆς 
«Εὐσεβείας» ὑπὸ τὴ διεύθυνση 
τῆς ἀειμνήστου ἔξοχης  Ἑλένης 
Οἰκονομοπούλου.

Τὰ χρόνια περνοῦν, φτάνει 
στὴ σύνταξη, ἀλλὰ ἡ διάθε-

Εἰς Μνημόσυνον
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ση προσφορᾶς δὲν ἀλλάζει.  
Ἁπλῶς ἀλλάζει ὁ τόπος.  Ἡ 
ἀγάπη καὶ ἡ αἴσθηση τῆς προ-
σφορᾶς τὴν ὁδηγεῖ μίλια μα-
κριά, στὸ Κολουέζι τοῦ Ζαΐρ, 
στὴν  Ἀφρική. Μὲ σύμφωνη 
γνώμη τῆς οἰκογένειας, γιὰ ἕξι 
χρόνια ὑπηρετεῖ ὡς διευθύντρια 
τῶν σχολείων τῆς  Ὀρθοδόξου  
Ἱεραποστολῆς.

Κάποια στιγμὴ νομίσαμε πὼς 
ἀποσύρθηκε. Βρέθηκε στὸ Λύ-
ρειο  Ἵδρυμα.  Ἅπλωσε ἀμέσως 
κι ἐκεῖ τὶς φτεροῦγές της, βοη-
θώντας φροντιστηριακὰ τὰ παι-
διὰ ποὺ εἶχαν βρεῖ προστασία 
στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ μοναστηριοῦ.

Ἐπιπλέον, τὴ σοφία τῶν 
χρόνων της τὴν προσφέρει σὲ  
Ἑνώσεις ποὺ παλεύουν γιὰ τὴ 
στήριξη, τὴν πνευματικὴ καὶ 

ἠθική, τῆς  Ἐπιστημόνισσας 
Πολύτεκνης Μητέρας, συμμε-
τέχοντας στὸ Διοικητικὸ Συμ-
βούλιο. Ποτὲ δὲν ἐμποδίστηκε 
ἀπὸ τὶς ἀποστάσεις, τὶς καιρικὲς 
συνθῆκες ἢ ἄλλες δυσκολίες. 
Πάντα παροῦσα σὲ ὅ,τι εἶχε 
ἀναλάβει.

Ὅλος αὐτὸς ὁ κόπος, ὅμως, 
κάποια στιγμὴ βγαίνει ὡς δια-
μαρτυρία σωματική. Εἶναι σὰν 
ἐντολὴ νὰ ἡσυχάσει.  Ὄχι ὅτι 
εἶναι πάντα ὑπάκουη. Συνεχί-
ζει τὶς ἐξόδους της, λιγώτερες 
ἀλλὰ πάντα στοχευμένες γιὰ 
τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς της, 
ἢ τὴ συμμετοχή της σὲ κοινω-
νικὰ ἔργα. Τὰ χέρια της πάντα 
γεμᾶτα, ἡ προσφορά της, ὑλικὴ 
καὶ πνευματική, ἀδιάκοπη, ἡ 

μελέτη της ἐμφανής, ἀφοῦ τὸ 
βιβλίο ἦταν μέχρι τὴν τελευταία 
της στιγμὴ σύντροφός της καὶ 
τροφός.  Ἡ ἐνέργεια, ἡ πραότη-
τα, ἡ ὑπομονὴ ἦταν ἀρετὲς ποὺ 
ἐπέδειξε κατὰ τοὺς χρόνους ποὺ 
ἔζησε, ἀπὸ ἐντελῶς προσωπικὴ 
ἐπιλογή, στοὺς ὡραίους χώ-
ρους τῆς  Ἑστίας Χριστιανικῆς  
Ἀγάπης.

Μᾶς ἀφήνει ἕνα παράδειγ-
μα μοναδικό. Τῆς ἐργαζόμενης 
πολύτεκνης μάννας, τῆς ἀπο-
δοτικῆς Δημόσιας Λειτουργοῦ, 
τῆς Κοινωνικῆς  Ἐργάτιδος τῆς  
Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας στὴ χώ-
ρα της ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικό, 
τῆς συγγραφέως, τῆς παραγω-
γοῦ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ὑπέροχων 
ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν ποὺ 
ἀναφέρονταν στὴν ἐξωτερικὴ 
ἱεραποστολή, τῆς ἀδιάκοπα 
ἐργαζόμενης μὲ τὸ μυαλό, τὴν 
καρδιὰ καὶ τὰ χέρια.

Ἡ τελευταία της εἰκόνα εἶναι: 
στὸ κρεβάτι, ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν 
μποροῦσε πιὰ νὰ σηκωθεῖ, νὰ 
διαβάζει ὅλους τοὺς ψαλμοὺς 
γιὰ κάθε φίλη ποὺ ἔφευγε γιὰ 
τὸ μεγάλο ταξίδι, νὰ κεντᾷ ἕνα 
τραπεζομάντηλο γιὰ τὴν ἐγγο-
νή της, καὶ νὰ ἀφήνει νὰ κατρα-
κυλᾷ ἕνα δάκρυ χαρᾶς γιὰ τὴ 
γέννηση μιᾶς ἀκόμη δισεγγονῆς 
της.

Καλὸ Παράδεισο, ἀδελφή 
μας!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ-
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ

Ὀρατόριο Ἑλένης Οἰκονομοπούλου «Ὁ Κοινωνικός», σὲ ποίηση Γ. Βερίτη.
Διεύθυνση, πιάνο: Εὐτέρπη Ἠλία. Αἴθ. «Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς», Καρδίτσα, 

29-6-1960.
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Εἰς Μνημόσυνον

Τὸν παρελθόντα Δεκέμ-
βριο κοιμήθηκε ὁ ἐν Χριστῷ 
ἀδελφός, ἐγκάρδιος φίλος καὶ 
πολύτιμος συνεργάτης Δῆμος 
Ματσκίδης. Πρωτογνωριστή-
καμε, ὅταν ἐκπληρώναμε τὶς 
στρατιωτικές μας ὑποχρεώσεις 
στὴν τότε ἐπονομαζόμενη  Ἑλλη-
νικὴ Βασιλικὴ  Ἀεροπορία, στὴν 
ὁποία ὑπηρετήσαμε ἐπὶ τριάντα 
πέντε μῆνες μὲ τὴν εἰδικότητα 
τοῦ  Ἀξιωματικοῦ Διαφωτίσεως, 
συγκατοικοῦντες καὶ συνεργα-
ζόμενοι ἄψογα. Τότε ἐξετίμησα 
τὸν ὑψηλὸ δείκττη εὐφυΐας τοῦ 
Δήμου, τὴν ἀκεραιότητα τοῦ 
ἤθους του καὶ τὴ βαθιὰ θεολο-
γική του συγκρότηση, τὴν ὁποία 
εἶχε ἐμπλουτίσει ἀργότερα μὲ 
τὴν ἐνδελεχῆ πατερικὴ μελέτη 
καὶ ἐνασχόληση.

Μετὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν 
στρατιωτικῶν του ὑποχρεώσε-
ων, ὑπηρέτησε γιὰ δύο χρόνια 
ὡς θεολόγος καθηγητὴς σὲ 
Γυμνάσιο τῆς τότε ἐλεύθερης  
Ἀμμοχώστου τῆς Κύπρου, ὅπου 
ἀνέπτυξε πλούσια ἐξωσχολική-
ἐθνικὴ δραστηριότητα, καὶ στὴ 
συνέχεια σὲ Γυμνάσια καὶ Λύ-

κεια τῆς γενέτειράς του Κομο-
τηνῆς ἀρχικά, καὶ ἀργότερα τῆς 
Θεσσαλονίκης. Ποτὲ δὲν περιο-
ριζόταν μόνο στὰ ἐνδοσχολικά 
του καθήκοντα.  Ἡ συνεργασία 
του μὲ τὶς οἰκεῖες  Ἱερὲς Μητρο-
πόλεις ἦταν συνεχὴς καὶ ἀδιά-
λειπτη, ἰδιαίτερα στὸν κηρυγμα-
τικὸ τομέα.  Ὁ κηρυγματικός του 
λόγος, προφορικὸς καὶ γραπτός 
(γιὰ πολλὰ χρόνια στὴν ἐφημε-
ρίδα  Ἑλληνικὸς Βορρᾶς), πάντο-
τε μεστός, χρυσοστομικός, ἐνίοτε 
καταγγελτικός, ἀλλὰ βαθύτατα 
ἐποικοδομητικός. 

Ὡς πρόεδρος τῆς  Ἑνώσεως 
Θεολόγων Βορείου  Ἑλλάδος 
ἀνέπτυξε ἔντονη δραστηριότητα. 
Διοργάνωσε θεολογικὰ συνέ-
δρια καὶ πρωτοστάτησε, σὺν τοῖς 
ἄλλοις, στὴ συγκρότηση ἐπι-
τροπῆς συντάξεως ἀναλυτικῶν 
προγραμμάτων διδασκαλίας τοῦ 
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 
στὴν Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια  Ἐκπαίδευση. Στὶς 
ἀλλεπάλληλες συσκέψεις ποὺ 
πραγματοποιήσαμε τότε ὡς μέ-
λη τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς ὑπὸ τὴν 
προεδρία τοῦ φίλου πανεπιστη-
μιακοῦ καθηγητῆ Χρήστου Κρι-
κώνη, ὁ Δῆμος μᾶς ἐντυπωσίαζε 
πάντοτε θετικὰ μὲ τὶς ἐμπεριστα-
τωμένες ἀπόψεις ποὺ διετύπωνε.

Τὴν ἐκπαιδευτική του προ-
σφορὰ ἐπισφράγισε μὲ τὴν 
ἀνάληψη τῆς διεύθυνσης τοῦ 
2ου Γυμνασίου τῶν  Ἰδιωτικῶν  
Ἐκπαιδευτηρίων « Ὁ  Ἀπόστο-
λος Παῦλος» στὸ Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, γιὰ 
εἴκοσι καὶ πλέον χρόνια, ἦταν 
μόνιμος σχεδὸν εἰσηγητὴς στὶς 
συναντήσεις ἐπιστημόνων τοῦ 

κύκλου μελέτης  Ἁγίας Γραφῆς 
ποὺ γίνονταν κάθε ἑβδομάδα 
στὴν αἴθουσα τοῦ «Φάρου» 
Θεσσαλονίκης. Γιὰ ὅλη αὐτή του 
τὴν προσφορὰ εἶμαι βέβαιος ὅτι 
οἱ Θεσσαλονικεῖς, ἰδιαίτερα, θὰ 
τοῦ εἶναι εὐγνώμονες. 

Ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ χαρεῖ 
μιὰ εὐλογημένη οἰκογένεια, μὲ 
τὴν πανάξια σύζυγό του Χρυ-
σούλα τὸ γένος Καρακόλη, 
φιλόλογο, τὰ παιδιά του καὶ τὰ 
ἐγγόνια του, ὅλα καταξιωμένους 
σήμερα ἐπιστήμονες.

Ὁ Θεὸς νὰ σὲ ἀναπαύει, ἀγα-
πημένε μας φίλε καὶ ἐν Χριστῷ 
ἀδελφὲ Δῆμο, καὶ ἐμᾶς νὰ μᾶς 
ἀξιώνει νὰ σὲ θυμούμαστε πά-
ντοτε εὐφήμως.

ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ Χ. ΦΑΚΑΣ

Δῆμος Ματσκίδης (1933-2018)
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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 σημειώνεται 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

« Ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω»

Κι ἂν πάλι
μ᾽ ἀγγιλώσανε τ᾽ ἀγκάθια σου
κι ἀπὸ θυμὸ
ταράχτηκε ἡ καρδιά μου
καὶ σήκωσα
τὸ χέρι καταπάνω σου
καὶ πάλι
σὲ μαχαίρωσε ἡ ματιά μου,
τώρα
ποὺ μὲ τὸ ρόδινο τὸ χάδι του 
τοῦ δειλινοῦ
τὸ φῶς μᾶς χαιρετάει
νὰ μᾶς θυμίσει

θέλοντας τὸν Πλάστη μας
ποὺ κι ἔτσι ἀκόμα
Αὐτὸς μᾶς ἀγαπάει,
ἔλα ξανὰ
νὰ σφίξουμε τὰ χέρια μας
προτοῦ διωχτεῖ
τὸ φῶς ἀπ᾽ τὸ σκοτάδι.
Μικρὴ φλογίτσα 
ἀγάπης ἂν ἀνάψουμε
γλυκὸ κι εἰρηνικὸ
θά ᾽ναι τὸ βράδι.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

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



K

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7

1754

«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»


