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«...  Ἐλθὲ καὶ σκήνωσον  
ἐν ἡμῖν...»

Ἐλθέ, Πνεῦμα  Ἅγιο, ἐλθέ!
Μαζὶ νὰ κατοικήσουμε
στὸν ἔσω χῶρο.
Ἐλθέ, τὸ Φῶς
ἐλθέ, ἡ Ζωή
ἐλθέ, ἡ Παρηγορία!

Ἐλθέ. (Μόνο... γιατί ἡ ὑποκρισία;)
Τόπος δὲν εἶναι
νὰ σκηνώσεις ἐν ἡμῖν...
πρὶν ἀπὸ Σένα, 
Πνεῦμα  Ἅγιο,
μπάσαμε ἄλλους κι ἄλλους...
Ἀσφυκτιοῦμε ἐν ἡμῖν.

ποῦ νά ’βρεις τόπο
μιὰ σκηνὴ νὰ στήσεις...

Ἐξὸν καὶ ’ρθεῖς
μ’ ἕνα μαστίγιο,
Πνεῦμα  Ἅγιο, 
νὰ βγοῦνε οἱ καταληψίες
ἀπ’ ἕνα χῶρο 
ποὺ Σοῦ ἀνήκει.

«Τὰς καρδίας σὺν τοῖς γόνασι κλίναντες»
παρακαλοῦμε:
Πνεῦμα  Ἅγιο, ἐλθέ!
Δὲν περπατιέται ἡ ζωή,
δίχως   Ἐσένα...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Ἄνοιξη!  Ὁ μαγιάτικος ἥλιος δὲν εἶχε ἀκό-
μα ἀνατείλει πίσω ἀπὸ τὶς ἀχνὲς σιλουέτες 
τῶν βουνῶν, ὅταν ἕνα ἀνεπαίσθητο φύσημα 

αὔρας αὐγινῆς ἀλαφροχάιδεψε τὰ πρόσωπα τῶν 
τριῶν γυναικῶν ποὺ σιωπηλὲς περνοῦσαν μέσα 
ἀπὸ τὸν κῆπο τοῦ  Ἰωσὴφ κεῖνο τὸ διάφανο πρωινό.

Ἡ ἁπαληνὴ γαλήνη ἀπὸ τὸ σύθαμπο τῶν λό-
φων τῶν ἀντικρυνῶν, ἔτσι καθὼς σιγὰ σιγὰ ἁπλώ-
θηκε πάνω στὴν ἀνοιξιάτικη γῆ, ἄρχισε νὰ σκορπᾷ 
μιὰν ἁπαλή, ἀσημιὰ ἐλπίδα στὴ φύση γύρω καὶ 
στὶς καρδιὲς τὶς πλημμυρισμένες πόνο, ἀγάπη καὶ 
λατρεία γιὰ τὸν Διδάσκαλο.

«Τίς ἀποκυλήσει ἡμῖν τὸν λίθον;» 
Εἶναι ἡ ὥρα ποὺ ὁ Οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, σὰν ἕνα 

ὄνειρο τυλιγμένο στὰ μαγνάδια τῆς ὀμορφιᾶς, 
ἀφήνουν πέρα ἀπὸ τὰ ἀντιφεγγίσματα νὰ περάσει 
λαμποκοπώντας ἡ χαραυγή. Εἶναι ἡ ὥρα ποὺ τὰ 
πρῶτα κόκκινα καὶ κίτρινα κρῖνα ἀλαφροξυπνοῦν 
ἀνάμεσα στὸ μουσκεμένο, νιόφυτο χορτάρι.

Ὦ γυναῖκες Μυροφόρες! Ποῦ πηγαίνετε, «σκο-
τίας ἔτι οὔσης»; Δὲν σᾶς τρομάζει ἡ ἐρημιὰ τοῦ 
μακρινοῦ τούτου δρόμου; τῆς νύχτας τὸ σκοτάδι, 
ποὺ ἀκόμα δὲν ἔχει διαλυθεῖ, τὰ πιθανὰ συναπα-
ντήματα, ἡ κουστωδία;

Κι ὅμως, μέσα σας ἀκόμη ἀντηχεῖ ἡ φοβερὴ βοὴ 
τοῦ «ἆρον ἆρον σταύρωσον Αὐτόν», τὸ μαρτύριο 
τοῦ Γολγοθᾶ, ἡ μεγάλη κραυγὴ τοῦ «τετέλεσται», 
ποὺ σὰν τάφου πέτρα βαραίνουν ἀβάσταχτα τὴν 
ψυχή σας.

Ποῦ πηγαίνετε, γυναῖκες Μυροφόρες;
Ὄχι. δὲν εἶναι τὰ μύρα τὰ ἀκριβὰ ποὺ σφιχτο-

κρατοῦν τὰ χέρια σας γιὰ τὸν  Ἀγαπημένο, ποὺ 
δίνουν φτερὰ στὰ πόδια σας καὶ στὴν καρδιά σας. 
Μὴν δὲ Τοῦ ἔφερε πολυτιμώτερα ὁ Νικόδημος;

Εἶναι ἡ ἴδια ἡ καρδιά σας ποὺ πηγαίνετε στὸν 
τάφο Του νὰ κλείσετε, γιὰ νὰ μὴ μείνει μόνος...

Ὦ, γυναῖκες Μυροφόρες!
Ἡ φλόγα ποὺ κατακαίει τὰ σωθικά σας, λαμπά-

δα ἔκανε τὴν καρδιά σας, ποὺ καίει καὶ ἀργολιώνει 
καὶ ζεσταίνει καὶ φωτίζει τὸν δρόμο σας! Φλόγα 
ποὺ διώχνει τοὺς φόβους, ποὺ ἀπομακρύνει τὶς 
ἀγωνίες, ποὺ φέρνει τὴν ἐλπίδα, τὴν αἰσιοδοξία, 
τὴν προσμονή.

Φλόγα ποὺ  Ἄγγελος Κυρίου ἀπὸ τὰ χέρια σας 
πῆρε, γιὰ νὰ σᾶς παραδώσει μιὰ ἄλλη φλόγα, πιὸ 
ζεστή, πιὸ καυτή, γιὰ νὰ τὴ μεταλαμπαδεύσετε  
–σεῖς πρῶτες– στὶς καρδιὲς τὶς παγωμένες... Γυ-
ναῖκες Μυροφόρες!!!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Τῶν Μυροφόρων...
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Στὸν ναὸ ποὺ ἐκκλησιάστηκα ἐκείνη τὴν Κυρια-
κή, ὁ ἱερέας εἶχε μιλήσει πάνω στὴν εὐαγγε-
λικὴ περικοπή, ποὺ ἦταν: ὁ Χριστὸς περπατώ-

ντας στὰ κύματα. Μοῦ εἶχε κάνει λοιπὸν ἐντύπωση 
τὸ ὅτι, ἐνῷ εἶχε τόσα σημεῖα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ 
ἀναπτύξει πάνω σ᾽ αὐτὴν τὴν τόσο πλούσια σὲ 
εἰκόνες καὶ ἔννοιες καὶ φράσεις περικοπή – ὅπως 
ἐκεῖνο τὸ βασανιζόμενο πλοιάριο, «... ἦν γὰρ ἐναντί-
ος ὁ ἄνεμος», ποὺ ποιὸς νοῦς ἀκούγοντας αὐτὴ τὴν 
περικοπή, δὲν θὰ πάει σὲ τόσους καὶ τόσους ποὺ 
τὸ πλοιάριο τῆς ζωῆς τους ἔχει ἐνάντιο τὸν ἄνεμο. 
ἢ ἐκεῖνο τὸ περίφημο, «θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι», ποὺ 
εἶναι τρεῖς λέξεις μόνο, ἀλλὰ μέσα τους βρίσκεται 
ὁλόκληρος θησαυρός – ἐνῷ λοιπὸν εἶχε τόσα νὰ 
ἀναπτύξει, ὁ ἱερέας δὲ μίλησε γιὰ τίποτα ἀπ᾽ αὐτά, 
ἀλλὰ ἀναφέρθηκε στὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Κυρίου, 
ἀφοῦ ἀπομακρύνθηκε τὸ πλῆθος ποὺ εἶχε ἔρθει 
νὰ τὸν ἀκούσει. ἀπομάκρυνση μὲ σκοπὸ τὴν προ-
σευχή.  Ἀνέπτυξε δηλαδὴ τὴ λέξη «προσεύξασθε». 

Μὲ λόγια ἁπλᾶ, θερμά, ἀληθινά, μέσα στὶς 
τόσες φορὲς ποὺ θὰ εἶχε ἀναφερθεῖ στὴν προσευχή, 
μίλησε ἐκεῖνο τὸ κυριακάτικο πρωῒ γι᾽ αὐτὴν γιὰ 
μία ἀκόμη φορά.

Ξαφνικά, ἕνα ἐπίθετο ἀπ᾽ αὐτὰ ποὺ μεταχειρί-
στηκε μὲ ταρακούνησε. Νὰ ἦταν, γιατὶ ἔχω συνέχεια, 
κάθε καλοκαίρι, τὴν αἴσθηση ὅτι ἀκούω τὸ τρίξιμο 

ποὺ κάνουν τὰ δάση, σὰν καίγονται; Νὰ ἦταν, γιατὶ 
ἔχω ἀκόμα στὰ μάτια μου τὴν καρβουνιασμένη θέα 
τοῦ δάσους πού, ἐνῷ πέρυσι πηγαίνοντας διακοπὲς 
πέρασα ἀπὸ κεῖ καὶ καταχάρηκα τὴ δροσιά του, 
φέτος μοῦ μαύρισαν τὴν ψυχὴ τ᾽ ἀποκαΐδια του;

Ξέρετε ποιὸ ἦταν τὸ ἐπίθετο ποὺ μὲ ἐντυπωσία-
σε; Εἶπε τὴν προσευχὴ πυροσβέστη. Ναί, καλὰ 
διαβάσατε. Εἶπε πὼς ἡ προσευχὴ εἶναι πυροσβέστης.

Ὁ πυροσβέστης

K

K

Εἶναι καὶ ὁ πόνος τοῦ ἀνθρώπου 
μιὰ φωτιά. Μιὰ φωτιὰ ποὺ ἔρχεται 

ξαφνικά.  Ἀναπάντεχα.  
Σὲ τσουρουφλίζει καὶ σὲ κατακαίει.  

Μέσα σὲ λίγα λεπτὰ σὲ κάνει  
κάρβουνο. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς,  

ὅπως γίνεται καὶ μὲ τὰ δέντρα.  
Ὅμως ὑπάρχει κι ἐδῶ κάποιος  
πυροσβέστης, γιὰ νὰ σὲ σώσει.

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ϊο
ς
 -

 I
ο

ύ
ν

ιο
ς
 2

0
1

9
  

 2
0

1
9

 -
 6

3
3

83



Κάθε φορὰ ποὺ ἀκούω γιὰ καινούργιες φωτιές, 
νομίζω πὼς βλέπω τὴν ἀγωνία τῶν δέντρων, τὴ 
στιγμὴ ποὺ ἡ φωτιὰ πλησιάζει. Τὸ τρίξιμο ποὺ 
κάνουν, καθὼς καίγονται, νομίζω πὼς δὲν εἶναι 
τίποτε ἄλλο, παρὰ ἡ ἔκφραση τῆς φρίκης τους, ποὺ 
δὲν μποροῦν νὰ ὑπερασπίσουν τὸν ἑαυτό τους.

Καὶ ξαφνικά, μέσα στὴν κόλαση αὐτῆς τῆς 
φρίκης, ἔρχεται ἡ βοήθεια.  Ὁ πυροσβέστης.

Εἶναι καὶ ὁ πόνος τοῦ ἀνθρώπου μιὰ φωτιά. 
Μιὰ φωτιὰ ποὺ ἔρχεται ξαφνικά.  Ἀναπάντεχα. 
Σὲ τσουρουφλίζει καὶ σὲ κατακαίει. Μέσα σὲ λίγα 
λεπτὰ σὲ κάνει κάρβουνο. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς, ὅπως 
γίνεται καὶ μὲ τὰ δέντρα.  Ὅμως ὑπάρχει κι ἐδῶ 
κάποιος πυροσβέστης, γιὰ νὰ σὲ σώσει.

Εἶναι ἕνας πυροσβέστης ἔμπειρος. Πρόθυμος.  
Ἱκανὸς νὰ σὲ γλιτώσει ἀπὸ τὸ πυρανάλωμα τοῦ 
πόνου, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή.

Ὁ πυροσβέστης τοῦ πόνου ἔχει ἀπόλυτη 
ἐπάρκεια. Δὲν τοῦ χρειάζονται ἀντλίες, οὔτε 
ἀεροπλάνα, γιὰ νὰ μεταφέρουν τὸ ὑλικό. Οὔτε 
καθυστερεῖ νὰ ἔρθει, σὰν κάποιος ἐπικαλεστεῖ τὴ 
βοήθειά του.

Δὲν πρόλαβε νὰ πεῖ ὁ ἱεροκήρυκας ὅτι ὁ 
πυροσβέστης αὐτὸς εἶναι ἡ προσευχή, κι ἐγὼ 
ἔφερα ἀμέσως στὸ νοῦ μιὰ στρατιὰ ἀπὸ πονεμένους 
φίλους μου, ποῦ, ἐνῷ ἡ φωτιὰ τοῦ πόνου τοὺς 
εἶχε καψαλίσει τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ κλαδιά 
τους, πρόλαβε ὁ καλὸς τοῦτος πυροσβέστης, ἡ 
προσευχή, κι ἐμπόδισε τὸν τελειωτικὸ ἀφανισμό 
τους. Καὶ νέο φύλλωμα καὶ νέα κλαδιὰ πρόβαλαν 
πάλι ἐπάνω τους.

Ὅμως φωτιὰ δὲν εἶναι μονάχα ὁ πόνος. Κι ἡ 
ἁμαρτία εἶναι φωτιά, ποὺ καρβουνιάζει κάθε τι 
ποὺ βρίσκεται στὸ διάβα της. Κι ἐδῶ ἡ προσευχὴ 
γίνεται πυροσβέστης.

Μὲ μία διαφορὰ βέβαια. Τοῦτον τὸν πυρο-

σβέστη τὸν ἐπιστρατεύουν οἱ ἄλλοι γιὰ κεῖνον ποὺ 
καίγεται.  Ἡ προσευχὴ τῶν γονέων τί ἄλλο εἶναι 
γιὰ τὴ νεολαία, ποὺ περπατᾷ ξυπόλητη πάνω στ’ 
ἀγκάθια, παρὰ ἕνας πυροσβέστης ποὺ συνέχεια 
ρίχνει νερὸ στῆς ἁμαρτίας τὶς πύρινες γλῶσσες ποὺ 
περιτριγυρίζουν τὰ νιάτα;

Τί τάχα εἶναι αὐτὸ ποὺ κρατάει ἀκόμα τὸν κόσμο 
μὲ χυμοὺς ζωῆς, παρὰ οἱ προσευχὲς τῶν ψυχῶν 
ἐκείνων ποὺ ἔχουν κουρνιάσει στὰ μοναστήρια, 
γιὰ νὰ προσεύχονται γιὰ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο μας;

Δὲν πρόλαβα νὰ μπῶ στὸ σπίτι, γυρνώντας ἀπὸ 
τὴν  Ἐκκλησία, καὶ χτύπησε τὸ τηλέφωνο.  Ἦταν 
μιὰ φωνὴ δροσερὴ καὶ χαρούμενη. Τὴ γνώρισα 
ἀμέσως. Κι ὅμως, πρὶν κάμποσες μέρες, τούτη τὴν 

ἴδια φωνή, βραχνὴ ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἀπελπισίας, 
τὴν εἶχα ἀκούσει νὰ μοῦ φωνάζει: Καίγομαι, 
χάνομαι! Καὶ καιγόταν πραγματικά. Τὸ παιδί της, 
γλιστρώντας ἀργὰ ἀργά, ἦταν ἕτοιμο νὰ βουτηχτεῖ 
στὰ σάπια νερὰ τῆς ἁμαρτίας.

– Καίγομαι! μοῦ εἶχε φωνάξει τότε. Χάνομαι!
Κι ἐγώ, μὴν ἔχοντας τίποτα πιὸ σπουδαῖο νὰ 

τῆς συστήσω, τῆς εἶχα πεῖ:
– Πέσε στὰ γόνατα καὶ προσευχήσου. Μὴ 

σηκωθεῖς, καλή μου, ἀπ’ τὸ γονάτισμα.
Τώρα ἡ φωνή της ἦταν ἀλλιώτικη.  Ἀνάλαφρη 

καὶ δροσερή.
–  Ἔχω πολὺ εὐχάριστα νέα νὰ σοῦ πῶ. Τὸ παιδί 

μου συναισθάνθηκε. Μετάνιωσε. Ξαναγύρισε.
Ὁ καλὸς ὁ πυροσβέστης, σκέφτηκα.  Ἔκανε πάλι 

τὸ θαῦμά του. Κι ἔσβησε ταὐτόχρονα καὶ τὶς δύο 
φωτιές. Καὶ τὴ φωτιὰ τοῦ πόνου τῆς μάννας καὶ τὴ 
φωτιὰ τῆς ἁμαρτίας τοῦ παιδιοῦ.

Πόσο δίκιο εἶχε ἐκεῖνος ὁ καλὸς ἱεροκήρυκας, 
ποὺ εἶπε ὅτι ἡ προσευχὴ εἶναι ἕνας πυροσβέστης!

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

K

K

Ὅμως φωτιὰ δὲν εἶναι μονάχα ὁ πόνος. Κι ἡ ἁμαρτία εἶναι φωτιά,  
ποὺ καρβουνιάζει κάθε τι ποὺ βρίσκεται στὸ διάβα της.  

Κι ἐδῶ ἡ προσευχὴ γίνεται πυροσβέστης.
Μὲ μία διαφορὰ βέβαια. Τοῦτον τὸν πυροσβέστη τὸν ἐπιστρατεύουν  
οἱ ἄλλοι γιὰ κεῖνον ποὺ καίγεται.  Ἡ προσευχὴ τῶν γονέων τί ἄλλο  

εἶναι γιὰ τὴ νεολαία, ποὺ περπατᾷ ξυπόλητη πάνω στ’ ἀγκάθια,  
παρὰ ἕνας πυροσβέστης ποὺ συνέχεια ρίχνει νερὸ στῆς ἁμαρτίας  

τὶς πύρινες γλῶσσες ποὺ περιτριγυρίζουν τὰ νιάτα;
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Mὲ τὸν Μάιο τοῦ ἔτους αὐτοῦ νὰ εἶναι, κοντὰ 
στὰ ἄλλα, ὁ μήνας τῶν Εὐρωεκλογῶν, 
ἀλλὰ καὶ ὁ μήνας κατὰ τὸν ὁποῖο συ-

μπληρώνονται 40 χρόνια ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῆς 
ἔνταξης τῆς χώρας μας στὴν τότε ΕΟΚ (Εὐρωπαϊκὴ 
Οἰκονομικὴ Κοινότητα), δὲν θὰ ἦταν ἄστοχο νὰ 
φέρουμε στὴ σκέψη μας μιὰ μεγάλη ἀλήθεια: ὅτι 
σὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴ γῆ, τὴ γῆ τὴν ἑλληνική, ποὺ τόσο 
τὴ δοξάζουν μὰ καὶ τόσο τὴν ἀδικοῦν οἱ ἄνθρωποι 
ποὺ τὴν κατοικοῦν, γεννήθηκε ἡ Εὐρώπη.

Πρὶν ἀπ’ αὐτό, ὅμως, ἂς ἀφήσουμε τὴ μνήμη 
μας νὰ πάει κάπου τριάντα χρόνια πίσω, στὸ 1990, 
ὅταν ἕνα βιβλίο στὴν Εὐρώπη ἦλθε νὰ προκαλέσει 
ἀντιδράσεις μὰ καὶ προβληματισμὸ στὴν  Ἑλλάδα 
τῆς ἐποχῆς. Δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ὁποιοδήποτε 
βιβλίο.  Ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα βιβλίο ποὺ εἶχε 
παραγγελθεῖ καὶ κυκλοφορήσει ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς 
τότε Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας (ΕΟΚ), 
ἡ ὁποία πολὺ σύντομα θὰ γινόταν Εὐρωπαϊκὴ  
Ἕνωση. Συγγραφέας του ὁ Γάλλος ἱστορικὸς Ζάν-
Μπατὶστ Ντυροζέλ (1917-1994) καὶ τίτλος του: 
Εὐρώπη, ἡ ἱστορία τῶν λαῶν της. 

Αὐτὸ ποὺ ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων στὴν  
Ἑλλάδα ἦταν ὅτι ὁ Γάλλος ἱστορικὸς τοποθετοῦσε τὴ 
γέννηση τῆς Εὐρώπης στὴ στέψη τοῦ Καρλομάγνου 
ἀπὸ τὸν Πάπα Λέοντα Γ΄, ἀνήμερα τὰ Χριστούγεννα 
τοῦ 800 μ.Χ. Τόσο εὔκολα, λοιπόν, ἔρχονταν οἱ 
σύγχρονοι Εὐρωπαῖοι νὰ διαγράψουν τὰ ἑλληνικὰ 
θεμέλια τῆς Εὐρώπης;

Βεβαίως, ὑπῆρξαν καὶ αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἀντέτειναν 
ὅτι ὁ θόρυβος ποὺ ξέσπασε τότε στὴν  Ἑλλάδα 
ἦταν ἀδικαιολόγητος:  Ὁ Γάλλος ἱστορικός, εἶπαν, 
εἶχε ἁπλῶς ἀναζητήσει τὴν ἀρχὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς 
ἑνοποίησης, τὴν ὁποία καὶ εἶχε βρεῖ –σωστά, ὅπως 
ὑποστήριξαν– στὸν Καρλομάγνο. Τότε, εἶπαν, 

ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ 
ἀντιληπτὴ ἡ Εὐρώπη 
ὄχι ἁπλῶς ὡς διακριτὴ 
γεωγραφικὴ ὀντότητα, 
ἀλλὰ ὡς  πολ ι τ ικὴ 
ὀντότητα, ὡς κάτι ποὺ 
ὑπερέβαινε καὶ συνένωνε 
τοὺς ἐπιμέρους λαοὺς 
ποὺ τὴν κατοικοῦσαν.

Λοιπόν, ἂς δοῦμε 
ἐδῶ, συγκριτικά, χωρὶς  
προκαταλήψεις καὶ παρω-
πίδες, πόση συνείδηση 
Εὐρώπης ὑπῆρχε στὸν 
Καρλομάγνο καὶ πόση στὴν ἀρχαία  Ἑλλάδα. Καὶ 
κατόπιν, ἂς κάνουμε τὶς συγκρίσεις μας. Νοῦν 
ἔχομεν.

Ὁ Καρλομάγνος  
καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση

Ὁ Κάρολος ὁ Μέγας ἢ Καρλομάγνος (747-
814), ἀρχικὰ Κάρολος Α΄, βασιλιὰς τῶν Φράγκων, 
βασιλιὰς τῆς  Ἰταλίας ἀπὸ τὸ 774, ἔφθασε στὸ 
ἀπόγειο τῆς δύναμής του ἀνήμερα τὰ Χριστούγεννα 
τοῦ 800, ὅταν στέφθηκε αὐτοκράτορας ἀπὸ τὸν 
πάπα Λέοντα Γ΄ στὴν παλαιὰ βασιλικὴ τοῦ  Ἁγίου 
Πέτρου στὴ Ρώμη.  Ἑνώνοντας ὑπὸ τὸ σκῆπτρό 
του τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, 
κάπου τέσσερις αἰῶνες μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Ρώμης 
ἀπὸ τοὺς Βησιγότθους τοῦ  Ἀλάριχου τὸ 410 μ.Χ., 
καὶ ἐγκαινιάζοντας μιὰ περίοδο πνευματικῆς καὶ 
πολιτιστικῆς ἄνθησης ποὺ ἔχει μείνει γνωστὴ ὡς 
«Καρολίγγεια  Ἀναγέννηση», ὁ Καρλομάγνος 
ἀποκλήθηκε –καὶ ἀποκαλεῖται ἀπὸ πολλοὺς 

Ἐδῶ γεννήθηκε ἡ Εὐρώπη! 

K

K

Mὲ τὸν Μάιο τοῦ ἔτους αὐτοῦ νὰ εἶναι, κοντὰ στὰ ἄλλα, ὁ μήνας  
τῶν Εὐρωεκλογῶν, ἀλλὰ καὶ ὁ μήνας κατὰ τὸν ὁποῖο συμπληρώνονται 
40 χρόνια ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἔνταξης τῆς χώρας μας στὴν τότε ΕΟΚ 
(Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινότητα), δὲν θὰ ἦταν ἄστοχο νὰ φέρουμε 

στὴ σκέψη μας μιὰ μεγάλη ἀλήθεια: ὅτι σὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴ γῆ, τὴ γῆ  
τὴν ἑλληνική, ποὺ τόσο τὴ δοξάζουν μὰ καὶ τόσο τὴν ἀδικοῦν  

οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὴν κατοικοῦν, γεννήθηκε ἡ Εὐρώπη.
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μέχρι σήμερα– «Πατέρας τῆς Εὐρώπης» («Pater 
Europae»). 

Βεβαίως, ἡ στέψη τοῦ Καρόλου ἀπὸ τὸν Πάπα 
Λέοντα Γ΄ στὴ Ρώμη ἔχει καὶ τὴν πολὺ πιό «πεζή» 
πλευρά της. Στὴν πραγματικότητα, ἐπρόκειτο γιὰ 
μιά «συμπαιγνία» τοῦ Φράγκου ἡγεμόνα καὶ τοῦ 
παμπόνηρου προκαθημένου τῆς  Ἐκκλησίας τῆς 
Ρώμης, μὲ τὴν ὁποία ὁ δεύτερος ἐξασφάλισε ἕναν 
ἰσχυρὸ σύμμαχο ἀπέναντι στὶς μηχανορραφίες 
τῶν Ρωμαίων εὐγενῶν ποὺ ἐπεδίωκαν ἀπὸ τὴν 
πρώτη στιγμὴ τὴν ἀνατροπή του, ἐκτοξεύοντας 
ἐναντίον του βαρύτατες κατηγορίες. λίγοι μῆνες 
εἶχαν περάσει, ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Λέων εἶχε δεχθεῖ 
μιὰ βίαιη ἐπίθεση ποὺ τὸν εἶχε ἀφήσει λιπόθυμο 
στοὺς δρόμους τῆς Ρώμης, μὲ κάποιους φίλους του 
τότε νὰ τὸν σῴζουν, μεταφέροντάς τον στὴν αὐλὴ 
τοῦ Καρόλου.  Ὁ Λέων ζήτησε ἀπὸ τὸν Κάρολο νὰ 
ἐπέμβει ὑπέρ του στὴ Ρώμη. Πράγματι, ὁ Κάρολος 
συνηγόρησε ὑπὲρ τοῦ Πάπα καὶ ἔπαιξε ρόλο 
στὴ σύγκληση Συνόδου ποὺ κήρυξε τὸν Λέοντα 
ἀθῶο ἀπὸ τὶς κατηγορίες ποὺ τοῦ προσῆπταν, 
στὶς 23 Δεκεμβρίου τοῦ 800. Σὲ ἀντάλλαγμα, δύο 
ἡμέρες ἀργότερα, ὁ Πάπας Λέων ἐναπέθεσε τὸ 
αὐτοκρατορικὸ στέμμα στὸ κεφάλι τοῦ Καρόλου. 

Ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ πολύ «βολική» κίνηση, 
καὶ γιὰ τὰ δύο «συμβαλλόμενα μέρη», μιὰ 
κίνηση ἡ ὁποία, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἀμφισβητοῦσε 
καὶ τὴ νομιμότητα τῆς αὐτοκράτειρας ποὺ 
βρισκόταν τότε στὸν αὐτοκρατορικὸ θρόνο τῆς 
Κωνσταντινούπολης, τῆς Εἰρήνης τῆς  Ἀθηναίας. 
Λίγους μόλις μῆνες μετά, τὸ 801, ἀπεσταλμένοι 
τοῦ Πάπα καὶ τοῦ Καρλομάγνου ἔφθασαν στὴν 
Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ διαπραγματευθοῦν ἕνα 
συνοικέσιο ἀνάμεσα στὸν Κάρολο καὶ τὴν Εἰρήνη 
τὴν  Ἀθηναία, τὸ ὁποῖο «θὰ ἕνωνε  Ἀνατολὴ καὶ 
Δύση»: « Ἔφθασαν δὲ καὶ οἱ ἀποσταλέντες παρὰ 
Καρούλου ἀποκρισάριοι καὶ τοῦ πάπα Λέοντος πρὸς 
τὴν εὐσεβεστάτην Εἰρήνην, αἰτούμενοι ζευχθῆναι 
αὐτὴν τῷ Καρούλῳ πρὸς γάμον καὶ ἑνῶσαι τὰ ἑῷα 
καὶ τὰ ἑσπέρια» (Θεοφάνους, Χρονογραφία, 475.27-
30).  Ἡ πρόταση αὐτὴ προκάλεσε τὴν ὀργὴ τοῦ 

λαοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης, γιὰ τὸν ὁποῖο ἦταν 
ἀδιανόητο ἡ Αὐτοκρατορία νὰ παραδοθεῖ σὲ ἕναν 
Φράγκο.  Ἡ αὐτοκράτειρα Εἰρήνη ἐκθρονίσθηκε 
καὶ ἐξορίσθηκε, πρῶτα στὴν Πρίγκηπο καὶ ὕστερα 
στὴ Λέσβο, ὅπου καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ τὸ 803.

Πάντως, εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Κάρολος ὑπῆρξε ἕνας 
σημαντικὸς ἡγεμόνας, ποὺ ἄφησε τὴ σφραγῖδά του 
στὴν εὐρωπαϊκὴ ἱστορία.  Ἐνδεικτικὸ μάλιστα τῆς 
ἀνάμνησης ποὺ ἄφησε ὁ Κάρολος ὁ Μέγας στοὺς 
λαοὺς τῆς Εὐρώπης εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ πλεῖστες 
ὅσες εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες ἡ ἴδια ἡ λέξη «βασιλιάς» 
προκύπτει ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ ὄνομά του: «král» στὰ 
τσέχικα καὶ τὰ σλοβάκικα, «király» στὰ οὑγγρικά, 
«král» στὰ πολωνικά, «karalius» στὰ λιθουανικά, 
«karalis» στὰ λετονικά, «король» στὰ οὐκρανικά, 
«крал» στὰ βουλγαρικά, «crai» στὰ ρουμανικά, 
«kralj» στὰ βοσνιακὰ καὶ στὰ κροατικά, «краљ» 
στὰ σερβικά.  Ἔγινε δηλαδὴ ἐδῶ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ 
Καρόλου ὅ,τι εἶχε γίνει μὲ τὸ ὄνομα τῶν Καισάρων 
τῆς ἀρχαίας Ρώμης, ποὺ ἔγινε «κάιζερ» καί «τσάρος».

Ὡς ἐνδεικτικὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ταὐτότητας τῆς 
αὐτοκρατορίας τοῦ Καρλομάγνου μνημονεύεται 
ἡ καταγωγὴ πολλῶν ἀπὸ τοὺς κυριώτερους 
συνεργάτες του: ὁ  Ἀλκουΐνος ἦταν  Ἀγγλοσάξονας 
ἀπὸ τὴν  Ὑόρκη, ὁ Τέοντουλφ Βησιγότθος, ὁ 
Παῦλος ὁ Διάκονος Λομβαρδός, ὁ Πέτρος τῆς 
Πίζας καὶ ὁ Παυλῖνος τῆς  Ἀκυληίας  Ἰταλοί, ὁ  
Ἄλτζινμπερτ, ὁ  Ἄντζιλραμ, ὁ  Ἄινχαρτ καὶ ὁ Βάλντο 
τοῦ Ράιχεναου Φράγκοι.

Βεβαίως, τὸν πυρῆνα τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ 
Καρλομάγνου ἀποτελοῦσαν ἡ σημερινὴ Γαλλία 
καὶ ἡ σημερινὴ Γερμανία.  Ἄλλωστε, ἀκριβῶς 
ἡ διαίρεση τῆς αὐτοκρατορίας του μετὰ τὸν 
θάνατό του στοὺς δύο διαδόχους του (πράξη, 
παρεμπιπτόντως, ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ συνᾴδει 
μὲ μιὰ συνείδηση εὐρωπαϊκῆς ταὐτότητας) ἦταν 
ποὺ ἔδωσε γένεση στὰ δύο αὐτὰ μεγάλα κράτη 
τῆς σημερινῆς Εὐρώπης, τὴ Γαλλία καὶ τὴ Γερμανία. 
Οἱ γαλλικὲς καὶ οἱ γερμανικὲς μοναρχίες ποὺ 
ἀκολούθησαν θεωροῦσαν καὶ προέβαλλαν τὰ 
βασίλειά τους ὡς ἀπογόνους τῆς αὐτοκρατορίας 

K

K

Ἑνώνοντας ὑπὸ τὸ σκῆπτρό του τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Δυτικῆς  
Εὐρώπης, κάπου τέσσερις αἰῶνες μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Ρώμης ἀπὸ τοὺς 

Βησιγότθους τοῦ  Ἀλάριχου τὸ 410 μ.Χ., καὶ ἐγκαινιάζοντας μιὰ περίοδο 
πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἄνθησης ποὺ ἔχει μείνει γνωστὴ ὡς «Κα-

ρολίγγεια  Ἀναγέννηση», ὁ Καρλομάγνος ἀποκλήθηκε –καὶ ἀποκαλεῖται 
ἀπὸ πολλοὺς μέχρι σήμερα– «Πατέρας τῆς Εὐρώπης» («Pater Europae»).
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τοῦ Καρλομάγνου. Διόλου περίεργο ποὺ 
ἐξαίρεται τόσο ἡ σημασία τοῦ Καρλομάγνου ἀπὸ 
ὅσους βλέπουν τὸν πυρῆνα τῆς Εὐρώπης στὸν 
γαλλογερμανικὸ ἄξονα.

Τὸ ὄνομα τοῦ Καρλομάγνου συνδέεται συχνὰ 
μὲ τὴν ἴδια τὴν ἔννοια τῆς Εὐρώπης.  Ἡ ἑβδομαδιαία 
ἐφημερίδα Economist ἔχει σταθερὰ μιὰ στήλη μὲ 
τὸν τίτλο «Καρλομάγνος», ποὺ ἑστιάζει σὲ θέματα 
ποὺ ἀφοροῦν τὴν Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση καὶ τὶς 
πολιτικές της.

Ἡ πόλη  Ἄαχεν, πρωτεύουσα τῆς Καρολίγγειας 
Αὐτοκρατορίας, ὅπου ὁ Καρλομάγνος ἐτάφη μετὰ 
τὸν θάνατό του τὸ 814, ἔχοντας κυβερνήσει σχεδὸν 
14 χρόνια ὡς Αὐτοκράτορας, ἔχει θεσπίσει ἀπὸ τὸ 
1950 ἕνα διεθνὲς βραβεῖο, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται 
ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Καρόλου »Karlspreis« καὶ 
ἀπονέμεται σὲ προσωπικότητες ποὺ ἔχουν 
προωθήσει τὴν εὐρωπαϊκὴ ἰδέα μέσῳ τῶν 
πολιτικῶν, οἰκονομικῶν ἢ λογοτεχνικῶν ἔργων 
τους. Πρῶτος παραλήπτης τοῦ βραβείου ὑπῆρξε  
ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς κόμης Ρίχαρντ Γκουτενχό-
βε-Καλέργη (1894-1972), γιὸς Αὐστριακοῦ 
διπλωμάτη καὶ Γιαπωνέζας μητέρας, ὁ θεωρούμενος 
ὡς πρωτοπόρος τοῦ ὁράματος τῆς εὐρωπαϊκῆς 
ἑνοποίησης, ὁ ὁποῖος τὸ 1923, λίγα χρόνια μετὰ τὴν 
τραυματικὴ ἐμπειρία τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ἐξέδωσε τὸ βιβλίο τοῦ Πανευρώπη, ποὺ περιεῖχε 
στὶς σελίδες του τὴ φόρμα τῆς αἴτησης μέλους στὸ 
κίνημα τῆς «Πανευρώπης», στὸ ὁποῖο ἐπρόκειτο 
νὰ ἐνταχθοῦν ὡς μέλη σπουδαῖες προσωπικότητες, 
ὅπως οἱ Πὼλ Κλωντέλ, Πὼλ Βαλερύ, Τόμας Μάν, 
Μα ρία Ρίλκε Ράινερ, Σίγκμουντ Φρόυντ,  Ἄλμπερτ  
Ἀινστάιν, Χοσὲ  Ὀρτέγκα ὑ Γκασσὲτ καὶ  Ἀριστείδης 
Μπριάν.  Ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς κόμης εἶναι 
ἄλλωστε καὶ αὐτὸς ποὺ πρότεινε τὸ 1955 τήν « ᾨδὴ 
στὴ Χαρά» ἀπὸ τὴν 9η Συμφωνία τοῦ Μπετόβεν, σὲ 
στίχους Σίλλερ, ὡς ὕμνο τῆς Εὐρώπης. Πέρα ἀπὸ 
τὸν ἑλληνικῆς καταγωγῆς Γκουτενχόβε-Καλέργη, 
τὸ βραβεῖο ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Καρόλου 
ἔχει ἀπονεμηθεῖ, πιὸ πρόσφατα, καὶ σὲ ἕναν ἄλλο  
Ἕλληνα: τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ.

Κάποιοι ἀνάγουν τὴ γέννηση τῆς Εὐρώπης 
λίγες δεκαετίες νωρίτερα ἀπὸ τὸν Καρλομάγνο, 
σὲ γεγονότα στὰ ὁποῖα πρωταγωνίστησε ἕνας 
πρόγονός του.  Ὁ Καρλομάγνος ἦταν ἐγγονὸς 
τοῦ Καρόλου Μαρτέλου, ποὺ προβάλλεται ὡς 
αὐτὸς ποὺ σταμάτησε τὴν ἀραβικὴ προέλαση 
πρὸς τὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης στὴ μάχη τοῦ 
Πουατιέ, ἐπίσης γνωστὴ καὶ ὡς μάχη τῆς Τούρ, 
μία ἀπὸ τὶς μάχες ποὺ ἔχουν προσλάβει διαστάσεις 
θρύλου, μέχρι τοῦ ση μείου νὰ θε ω ρεῖ ται ὅτι 
διαμόρφωσαν τὴν παγκόσμια ἱστορία (10  Ὀ κτω-
βρίου 732 μ.Χ.).  Ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ σύγκρουση 

μεταξὺ τῶν ἑνω μέ  νων δυνάμεων τῶν Φράγκων καὶ 
τῶν Βουργουνδῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Καρόλου 
Μαρ τέλου (686-741) καὶ  Ἀράβων ὑπὸ τὴν ἡγεσία 
τοῦ  Ἀ μντοὺλ Ραχμὰν  Ἰμπὶν ἀλ Γκαφίκι.  Ἀκριβῶς 
αὐτὴ ἡ μάχη ἦταν ποὺ χάρισε στὸν Κά ρολο τὸ πα-
ρατσούκλι «Μαρτέλος» (= Σφυροκόπος). Πολλοὶ 
γνω στοὶ ἱστορικοί, μὲ γνωστότερο τὸν Edward 
Gibbon, κατατάσσουν τὸν Κάρολο Μαρτέλο 
ἀνάμεσα στὶς κορυφαῖες προ σω πι κό τη τες τῆς πα-
γκό σμιας ἱστορίας.

Ἂν ὅμως μπεῖ κανεὶς στὸν κόπο νὰ ἀναζητήσει 
ἀναφορὲς στὴ μάχη σὲ ἀρα βικὲς πηγές, θὰ ἐκ-
πλαγεῖ, διαπιστώνοντας ὅτι οἱ  Ἄραβες ἱστορικοὶ 
ἀνα φέρονται στὴ συγκεκριμένα μάχη ἐλά χιστα ἢ 
καὶ καθόλου, καὶ ὅταν ἀναφέρονται σὲ αὐτήν, τὴ 
μνημονεύουν ὡς ἕνα σχετικὰ ἀσή μα ντο ἐπεισόδιο.  
Ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὶς ἀραβικὲς πηγές, οἱ  Ἄραβες 
ποὺ βρέθηκαν ἀντι μέτωποι μὲ τὸν Κάρολο 
Μαρτέλο δὲν ἦταν παρὰ μιὰ λῃστρικὴ ὁμάδα 
ποὺ εἶχε προ η γη θεῖ τοῦ βασικοῦ ἐκστρατευτικοῦ 
σώ ματος κατὰ ἑκατοντάδες χιλιόμετρα, ἡ ἴδια 
δὲ ἡ μάχη δὲν ἦταν τί πο τα περισσότερο ἀπὸ μιὰ 
παρατεταμένη ἁψιμαχία. Χώρια ποὺ μία καὶ μόνο 
ματιὰ στὸν χάρτη καταδεικνύει ὅτι οἱ τύχες τῆς Εὐ-
ρώπης δὲν κρίθηκαν ἀνάμεσα στὸ Πουατιὲ καὶ τὴν 
Τούρ, ἀλλὰ σὲ ἕνα κομβικὸ σημεῖο τοῦ δρόμου 
ποὺ ἦταν πολὺ πιὸ λο γι κὸ νὰ ἀκο λου θή σουν οἱ  
Ἄραβες, γιὰ νὰ φθάσουν στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης: 
στὴν Κων  στα ντινούπολη, ποὺ δύο φορὲς ἔφραξε 
τὸν δρόμο τους πρὸς τὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης: στὴν 
πολιορκία τοῦ 672-677, ὅταν βρῆκαν ἀπέναντί τους, 
γιὰ πρώτη φορά, τὸ ὑγρὸ πῦρ τοῦ Καλλίνικου, 
καὶ στὴν ἀκόμη πιὸ καθοριστικὴ πολιορκία 
τοῦ 717-718, ὅταν ἡ ἀντίσταση τοῦ Λέοντα Γ΄ 
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ἔσωσε ὄχι μόνο τὸ Βυζάντιο, ἀλλὰ τὴν Εὐρώπη 
ὁλόκληρη.  Ὁ Βα σί λι εφ, στὴν  Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς 
Αὐτοκρατορίας, γράφει: «Εἶναι δι και ο λογημένη ἡ 
ἄπο ψη ὅτι ὁ Λέων μὲ τὴν ἐπιτυχῆ του ἀντίσταση 
ἔσωσε ὄχι μό νο τὴ Βυζαντινὴ Αὐ το κρα το ρία καὶ τὸν 
ἀνατολικὸ Χριστιανισμό, ἀλ λὰ καὶ ὁλόκληρο τὸν 
δυτικοευρωπαϊκὸ πολιτισμό».  Ὁ Τζ. Μπ. Μπιού ρυ 
( Ἱστορία τῆς Νεώτερης ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας) 
ἀποκαλεῖ τὸ 718 «οἰ  κου μενικὴ χρονολογία».

Ὡστόσο, μιὰ δευτερεύουσα λεπτομέρεια δίνει 
στὴ μάχη τοῦ Που ατιὲ μιὰ καίρια σημασία.  Ἕνας 
ἄ γνω στος χριστιανὸς  Ἱσπανὸς χρονογράφος, ποὺ 
ἀφη γεῖ ται τὶς λεπτομέρειες τῆς μάχης, σὲ δύο ση-
μεῖα χαρακτηρίζει τὰ στρα τεύματα τοῦ Κάρολου 
Μαρτέλου «εὐρωπαϊκά». Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη 
χρήση τῆς λέξης στὴ Δύση μὲ τὴν ἔννοια μιᾶς 
ἠπείρου χρι στια νικῆς, ποὺ μοιράζεται μιὰ κοινὴ 
ταὐ τό τη τα.

Κάπως ἔτσι θὰ ὑποστήριζε κανείς –καὶ πολλοί, 
πράγματι, τὸ ὑποστηρίζουν– ὅτι οἱ ἀπαρχὲς 
τῆς Εὐρώπης θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναζητηθοῦν στὸν 
Καρλομάγνο, ἢ καὶ λίγες δεκαετίες νωρίτερα, στὸ 
Πουατιέ.

Ἑλλάδα καὶ Εὐρώπη
Τίποτα ὡστόσο ἀπὸ τὰ παραπάνω δὲν μπορεῖ 

νὰ θέσει ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴ μεγάλη ἀλήθεια ὅτι 
τὰ θεμέλια τῆς Εὐρώπης πηγαίνουν πολὺ πιὸ πίσω 
ἀπὸ τὸν Καρλομάγνο: στὴν ἀρχαία  Ἑλλάδα καὶ στὴ 
χριστιανικὴ πίστη. Αὐτὰ εἶναι τὰ πραγματικὰ θεμέλια 
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ μιὰ Εὐρώπη ποὺ 
θὰ ἀρνεῖτο αὐτὰ τὰ θεμέλια θὰ ἦταν καταδικασμένη 
εἴτε νὰ καταρρεύσει εἴτε νὰ ἐκφυλισθεῖ σὲ κάτι 
ἐντελῶς ἀλλότριο τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν ἀξιῶν πάνω 
στὶς ὁποῖες θέλει νὰ λέει ὅτι στηρίζεται.

Συνήθως, ὅταν μιλᾶμε γιὰ τὰ ἑλληνικὰ θεμέλια 
τῆς Εὐρώπης, ἔχουμε κατὰ νοῦν ὅλες ἐκεῖνες τὶς 
ἀξίες πάνω στὶς ὁποῖες στηρίχθηκε ἡ Εὐρώπη καὶ 

γεννήθηκαν στὴν κλασικὴ  Ἑλλάδα.  Ἀλλὰ οἱ 
ἑλληνικὲς ρίζες τῆς Εὐρώπης πᾶνε πολὺ πιὸ πίσω.

Δὲν χρειάζεται νὰ θυμηθοῦμε τὸν μῦθο τῆς 
ἁρπαγῆς τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν ταῦρο-Δία, τόσο 
ἀγαπητὸ στοὺς ἀρχαίους καλλιτέχνες (περίφημη 
ἡ μετόπη τοῦ ναοῦ τοῦ Σελινοῦντα, ποὺ 
χρονολογεῖται περὶ τὸ 600 π.Χ., ἀλλὰ περίφημο 
καὶ τὸ μαρμάρινο σύμπλεγμα ποὺ βρέθηκε στὴν 
Κρήτη καὶ ἐκτίθεται στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο), 
ἀλλὰ ἀγαπητὸ καὶ σὲ νεώτερους Εὐρωπαίους 
καλλιτέχνες ποὺ τὸν ἀπαθανάτισαν, μὲ κορυφαίους 
τὸν Βερονέζε, τὸν Τισιανό, τὸν Ροῦμπενς, τὸν 
Ρέμπραντ καὶ τὸν Μπενβενοῦτο Τσελίνι.  Ἡ σχετικὴ 
παράσταση, ἄλλωστε, ἐπιλέχθηκε νὰ χαραχθεῖ 
πάνω στὸ ἑλληνικὸ κέρμα τῶν 2 εὐρώ.

Φέρνοντας στὸ μυαλό μας τὸν μῦθο τῆς 
ἁρπαγῆς τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν Δία, δὲν εἶναι 
ἄστοχο νὰ ἀναλογισθοῦμε ὅτι δὲν εἶναι ἀσφαλῶς 
τυχαῖο ὅτι ὁ Δίας φέρεται νὰ ὁδήγησε τὴν Εὐρώπη 
στὴν Κρήτη καὶ νὰ ἀπέκτησε ἀπὸ αὐτὴν τρεῖς γιούς: 
τὸν Μίνωα, τὸν Ραδάμανθυ καὶ τὸν Αἰακό. Καὶ 
αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο, γιατὶ ὁ κρητικὸς πολιτισμὸς 
ὑπῆρξε ὁ πρῶτος εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός.  Ἂς 
θυμηθοῦμε ὅτι, ὅταν ὁ Βρετανὸς αἰγυπτιολόγος 
ἀρχαιολόγος Φλίντερς Πίτρι (1853-1942) ἔφερε 
στὸ φῶς ἀγ γεῖα ἀρχαιότερα ἀπὸ τὰ αἰγυπτιακά, 
ποὺ προ έρ χονταν κάπου ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, εἶπε τὸ 
πε ρί φη μο: «Βρεῖτε αὐτοὺς ποὺ τὰ δημιούργησαν, 
καὶ θὰ βρεῖτε τὸν ἀρχαιότερο εὐ ρω παϊκὸ πο λι τι σμό». 
Καὶ ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς ἦλθε στὸ φῶς τὸ 1900 ἀπὸ 
τὴν ἀρχαιολογικὴ σκα πάνη τοῦ 48χρονου τό τε  
Ἄρθουρ  Ἔβανς (1851-1941), καὶ δὲν εἶ ναι παρὰ 
ὁ πολιτισμὸς ποὺ ὁ  Ἔβανς ὀνόμασε «μι νωικό», 
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Tὰ θεμέλια τῆς Εὐρώπης πηγαί-
νουν πολὺ πιὸ πίσω ἀπὸ τὸν Καρ-
λομάγνο: στὴν ἀρχαία  Ἑλλάδα καὶ 
στὴ χριστιανικὴ πίστη. Αὐτὰ εἶναι 
τὰ πραγματικὰ θεμέλια τοῦ εὐρω-
παϊκοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ μιὰ Εὐρώ-
πη ποὺ θὰ ἀρνεῖτο αὐτὰ τὰ θεμέ-

λια θὰ ἦταν καταδικασμένη εἴτε νὰ 
καταρρεύσει εἴτε νὰ ἐκφυλισθεῖ σὲ 
κάτι ἐντελῶς ἀλλότριο τῶν ἀρχῶν 

καὶ τῶν ἀξιῶν πάνω στὶς ὁποῖες 
θέλει νὰ λέει ὅτι στηρίζεται.
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ἀπὸ τὸ ὄ νο μα τοῦ μυθικοῦ βασιλιᾶ τῆς Κρήτης, 
τοῦ Μίνωα.

Ἀλλὰ πόσο ἑλληνικὸς ἦταν αὐτὸς ὁ πολιτισμός;  
Ἂς θυμηθοῦμε ὅτι στὸ ἀνάκτορο τῆς Κνωσσοῦ, 
ποὺ ἀνέσκαψε ὁ  Ἔβανς, ἦλθαν στὸ φῶς πολ λὲς 
πινακίδες γραμ μένες σὲ μιὰ γραφὴ διαφορετικὴ 
ἀπὸ τὶς μέχρι τό τε γνωστές, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ στύλ 
της ὀνο μάσθηκε «Γραμμική». Σιγὰ σιγὰ ἔγινε 
ἀντιληπτὸ ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ μία, ἀλλὰ γιὰ 
δύο δια φορετικὲς γραφές, οἱ ὁποῖες ὀνομάσθηκαν 
Γραμμικὴ Α΄ καὶ Γραμ μι κὴ Β΄.  Ὁ  Ἔβανς πί στευε 
ὅτι, μὲ τὴν ἀποκρυπτογράφηση αὐτῆς τῆς γρα-
φῆς, θὰ βρισκόμασταν ἀντιμέτωποι μὲ τὴ γλῶσσα 
ποὺ μίλησε ὁ πρῶ τος πολιτισμὸς στὴν Εὐρώπη, 
ὁ μινωικὸς πολιτισμός.  Ἡ ἑλ λη νικὴ γλῶσ σα 
θεωρεῖτο τότε πολὺ μεταγενέστερη τῆς Γραμμικῆς.

Ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας στιγμὴ ποὺ 
δημοσιεύθηκαν τὰ πρῶτα δείγματα τῆς Γραμμικῆς 
Β΄, πλῆ θος ἀνθρώπων ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, ἐπι-
στή μο νες καὶ ἐρασιτέχνες, ρίχθηκαν στὴ μάχη 
τῆς ἀποκωδικοποίησης καὶ ἀνά γνωσης τῶν 
μυστηριωδῶν αὐτῶν κειμένων, ποὺ παρόμοιά τους 
δὲν εἶχαν βρεθεῖ πουθενά.  Ἀρκεῖ νὰ ρίξει κανεὶς 
μία μόνο ματιὰ στὸν ὀ γκώδη τόμο Bi bli ographie der 
Kreitischmykeniscehn Epigraphik (Βιβλιογραφία τῆς 
Κρητομυκηναϊκῆς  Ἐπι γρα φικῆς), ποὺ δημοσίευσε 
τὸ 1963 ὁ Γερμανὸς καθηγητὴς  Ἒρνστ Γκρούμαχ 
καὶ ἀνα φέ ρε ται σὲ σχε τικὰ βιβλία, ἄρθρα κτλ. 
δημοσιευμένα ἀπὸ τὸ 1894 μέχρι τὸ τέλος τοῦ 1961.  
Ὅ σον ἀφορᾷ τοὺς δημιουργοὺς τῶν περίεργων 
αὐτῶν ἐπι γρα φῶν, εἶχαν ὑποστηριχθεῖ οἱ πιὸ ἀπί-
θανες θεωρίες: ἄλλοι ἔκαναν λό γο γιὰ Χετταίους, 
ἄλλοι γιὰ Αἰγύπτιους, Βάσκους,  Ἀλ βα νούς 
(!),Φινλανδούς,  Ἑβραίους, Σουμέριους,  Ἐτρούσκους, 
Βα βυ λώ νιους κ.ἄ. Δη λαδή, γιὰ ὁτιδήποτε ἄλλο 
ἐκτὸς ἀπὸ  Ἕλληνες. Στοὺς ἐπιστημονικοὺς κύκλους 
ἡ ἑλληνικὴ ἀποκλειόταν σχεδὸν a prio ri ὡς πιθανὴ 
γλῶσσα τῶν κειμένων τῆς Γραμμικῆς Β΄.  Ὅπως ἀνα-
φέ ρει χαρακτηριστικὰ ἕνας ἱστορικὸς τῶν ἀρ χαι-
ολογικῶν ἀπο κρυ πτο γρα φήσεων, «ἡ ἴδια ἡ ἰδέα 
γιὰ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἦταν ἀπα γο ρευ μέ νη ἀπὸ τὴν 

ὀρθόδοξη ἱστορία καὶ ἀρχαιολογία». Καὶ τοῦτο, διότι 
ὡς πρῶ τοι ἑλληνόφωνοι κά τοι κοι τοῦ ἑλλαδικοῦ 
χώρου θεωροῦνταν τότε οἱ Δω ρι εῖς, μὲ τὴν Κάθοδο 
τῶν Δωριέων νὰ το πο θε τεῖται χρονικὰ γύρω στὸ 
1100 π.Χ.

Καὶ τότε ἦλθε ἡ ἀποκάλυψη ποὺ σὰν βόμβα 
ἀνέτρεψε ὅλα τὰ δεδομένα: ἡ ἀπο κρυ πτο γρά-
φη ση τῆς Γραμμικῆς Β΄ τὸ 1952 ἀπὸ τὸν  Ἄγγλο 
Μάικλ Βέ ντρις (1922-1956).  Ὅπως ἀποδείχθηκε, ἡ 
Γραμμικὴ Β΄ εἶναι μιὰ καθ’ ὅλα ἑλληνικὴ γλῶσσα. 
Χάρη σὲ αὐτὴ τὴ μεγάλη ἀνακάλυψη, ποὺ ἀνέτρεψε 
ὅλα ὅσα μέχρι τότε θεωροῦνταν ὡς «δεδομένα», 
ἡ ἱ στο ρία τῆς ἑλληνικῆς γλώσ σας δὲν ἀρχίζει 
πλέον, ὅπως γνωρίζαμε μέχρι τὸ 1952, τὸν 8ο 
αἰῶνα, μὲ τὴ γραφὴ τῆς οἰ νοχόης τοῦ Διπύλου 
(ἤ, κατ’ ἄλλους, τοῦ «ποτηρίου τοῦ Νέστορος», 
ποὺ ἀνήκει στὴν ἴδια πε ρί οδο), ἀλλὰ ἀπὸ τὰ μέσα 
τοῦ 15ου αἰῶνα μὲ τὶς πινακίδες τῆς Γραμ μι κῆς 
Β΄ (Κνωσός, Φαι στός, Πύλος, Μυκῆνες, Θήβα).  
Ὁ Τζὼν Τσάντουικ, ποὺ συνεργάσθηκε μὲ τὸν 
Βέντρις γιὰ τὴν ἀπο κω δικοποίηση τῆς Γραμ μικῆς 
Β΄, εἶπε κάποτε χαρακτηριστικὰ σὲ μιὰ διά λεξή 
του στὸ Πανεπιστήμιο  Ἀθηνῶν, ἀνα φερόμενος 
στὶς πήλινες πι νακίδες τῆς Γραμμικῆς Β΄, ὅτι οἱ 
σημερινοὶ  Ἕλληνες θὰ ἔ πρε πε νὰ λα τρεύουν αὐτὰ 
τὰ κομμάτια τοῦ μαυρισμένου πηλοῦ, γιατὶ αὐτὰ 
ἦ ταν ποὺ ἔπεισαν τὸν κόσμο ὅτι οἱ δημιουργοὶ τοῦ 
μυκηναϊκοῦ πο λι τι σμοῦ ἦταν  Ἕλληνες.

Ἂν ὅμως ἡ Κρήτη εἶναι ὁ τόπος ὅπου γεννήθηκε 
καὶ ἄκμασε ὁ πρῶτος εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός, ἡ 
μεγάλη ἐξόρμηση τῶν  Ἑλλήνων μὲ τὶς ἀποικίες ἀπ’ 
ἄκρου σ’ ἄκρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου ἀποτελεῖ 
τὴν πρώτη, τρόπον τινά, εὐρωπαϊκὴ αὐτοκρατορία. 
Αὐτὸ εἶναι μιὰ μεγάλη ἀλήθεια, ὅσο καὶ ἂν πρόκειται 
γιὰ ἀλήθεια ποὺ σπάνια ἀκούγεται. Χαρακτηριστικὰ 
ὅμως εἶναι τὰ ὅσα γράφει ὁ Πὼλ Φώρ, ἀναφερόμενος 
στὴν εὐρύτατη γεωγραφικὴ περιοχὴ ποὺ βρέ θηκε 
κάτω ἀπὸ ἑλ λη νικὴ ἐπίδραση κατὰ τὸν ἀποικισμὸ 
τοῦ ἕκτου αἰ ῶνα π.Χ. καὶ κάνοντας λόγο γιὰ μιὰ 
πρώτη «ἑλ λη νικὴ αὐτοκρατορία»:

«Μέ σα ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς δια φορές, ὅλες 
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Mιὰ δευτερεύουσα λεπτομέρεια δίνει στὴ μάχη τοῦ Που ατιὲ μιὰ καίρια 
σημασία.  Ἕνας ἄ γνω στος χριστιανὸς  Ἱσπανὸς χρονογράφος,  

ποὺ ἀφη γεῖ ται τὶς λεπτομέρειες τῆς μάχης, σὲ δύο ση μεῖα χαρακτηρίζει  
τὰ στρα τεύματα τοῦ Κάρολου Μαρτέλου «εὐρωπαϊκά». Πρόκειται  

γιὰ τὴν πρώτη χρήση τῆς λέξης στὴ Δύση μὲ τὴν ἔννοια μιᾶς ἠπείρου  
χρι στια νικῆς, ποὺ μοιράζεται μιὰ κοινὴ ταὐ τό τη τα.
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αὐτὲς τὶς ἰδιομορφίες, βλέπουμε νὰ διαγράφεται τὸ 
πρόσωπο ἑνὸς κοινοῦ, και νούρ γιου, μοναδικοῦ κό-
σμου. Οἱ ἱστορικοὶ μιλοῦν πρόθυμα γιὰ τὴν περσικὴ 
αὐ το κρα το ρία, ποὺ ἦ ταν ἀκόμα πιὸ ἀνομοιογενής, 
γιὰ τὴ ρωμαϊκή, γιὰ τὴ βυζαντινή, καὶ ξε χνοῦν 
αὐτὴ τὴν πραγ ματικὴ αὐτοκρατορία –οἰκονομική, 
καλλιτεχνική, πνευ ματική, ἀκόμα καὶ γλωσ σι κή– ποὺ 
οἱ  Ἕλληνες ἵδρυσαν καὶ κρά τη σαν ὁλόγυρα ἀπ’ τὴ 
Μαύρη θάλασσα καὶ τὴ Με σό γειο, στὰ χρό νια τοῦ 
Πυ θαγόρα. Παντοῦ ὅπου τὰ φορτηγὰ πλοῖά τους 
καὶ οἱ τριήρεις μπό ρε σαν νὰ πλευ ρίσουν, οἱ ἄποικοι 
ἔφερναν μαζί τους κάποιο τύπο γραφῆς, ἕνα νόμισμα, 
μπολιασμένα φυ τά, μιὰ τολμηρὴ χειροτεχνία, 
τὴ μαγεία μιᾶς ἐπαναστατικῆς κουλτούρας. Μὲ 

τὴ μεγάλη τους ἐξυ πνάδα, τὴν ὑπο μο νή, τὶς 
θυσίες, ἀλλὰ καὶ μὲ σφετερισμοὺς καὶ πο λέ μους, 
κατόρθωναν νὰ ἐπι βάλλονται. Κατάφερναν, καμμιὰ 
φορά, νὰ ἐπεκτείνουν τὸ ἐμπόριό τους, νὰ διαχέουν 
τὴν ἐπιρ ροή τους σὲ ἀπόσταση ἑκατοντάδων χι λι ο-
μέ τρων ἀπὸ τὶς ἀκτές. Μὲ τὸν ἀποικισμὸ τοῦ ἕκτου 
αἰῶνα, μποροῦμε νὰ μι λήσουμε γιὰ τὴν πρώτη 
πραγματικὰ ἑλ λη νικὴ αὐτοκρατορία, γιὰ τὴν πρώ τη 
γνωστὴ ἀπόπειρα, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴ ρώμη, νὰ ἑνο-
ποι ή σουν τὰ πα ράλια τῆς Εὐ ρώ πης ἀπὸ τὸν Καύκασο 
ὣς τὸν  Ἀτλαντικό. [...]  Ἡ νέα αὐ τοκρατορία δὲν ἦταν 
οὔτε ὁ μοσπονδία οὔτε προσθήκη νέων στοι χεί ων.  
Ἦ ταν περισσότερο ἕνας κόσμος μὲ κοινὸ πα ρελ θόν, 
μὲ κοινὲς ἀντι δρά σεις ἀπέναντι σὲ βαρ βά ρους. ἕνας 
κόσμος ποὺ σεβόταν τὶς ἴδιες ἀξί ες: τὴ φιλοξενία, 
τὴν ἀνεκτικότητα, τὴν εὐ σέ βεια τῶν παιδιῶν στοὺς 

γο νεῖς, τὴν ἀξι ο πρέ πεια, τὴ χρησιμότητα, καὶ ποὺ 
ἄφηνε στὸν καθένα τὸ δι καίωμα νὰ διακυβεύσει 
τὴ ζωή του» (Πὼλ Φώρ,  Ἡ καθημερινὴ ζωὴ στὶς 
ἑλληνικὲς ἀ ποι κί ες τὸν 6ο αἰῶνα π.Χ., σελ. 382-383).

Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, ὅταν οἱ Πέρσες κίνησαν 
νὰ ὑποτάξουν τὴν  Ἑλλάδα μὲ τοὺς Περσικοὺς 
πολέμους, δὲν ἐπρόκειτο ἁπλῶς γιὰ μιὰ 
σύγκρουση τῶν ἑλληνικῶν πό λεων μὲ τὴν περ σι κὴ 
αὐτοκρατορία.  Ἐπρόκειτο, χωρὶς τὴν παραμικρὴ 
δόση ὑπερβολῆς, γιὰ μιὰ σύγκρουση τῆς Εὐ ρώ πης 
μὲ τὴν  Ἀσία. Δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ 
κανεὶς πόσο ρητὰ διατυπωμένη βλέπουμε αὐτὴ 
τὴν ἀλήθεια στὰ ἴδια τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα.

Ὁ  Ἡ ρόδοτος γράφει κατὰ λέξη ὅτι οἱ Πέρσες 
θεωροῦσαν κτῆμά τους τὴν  Ἀσία καὶ τοὺς 
βαρβαρικοὺς λα οὺς ποὺ τὴν κατοικοῦσαν, ἐνῷ 
ἔβλεπαν τὴν Εὐρώπη καὶ τοὺς  Ἕλ λη νες ὡς ἄλλο 
κόσμο: «Τὴν γὰρ  Ἀσίην καὶ τὰ ἐνοικέοντα ἔθνεα 
βάρβαρα οἰκηιοῦνται οἱ Πέρ σαι, τὴν δὲ Εὐρώπην 
καὶ τὸ  Ἑλληνικὸν ἥγηνται κεχωρίσθαι» ( Ἡ ρο δό-
του,  Ἱστορίαι, Α΄ 4.14-16). Καὶ ἡ ἀντίσταση τῶν  
Ἑλλήνων ἦταν ἡ ἀντίσταση τῆς Εὐρώπης ἐνάντια 
στὴν  Ἀσία.  Ὅπως γράφει ὁ Φοῦλερ (J. F. C. Fuller, 
Decisive battles of the ancient world, SPA Books, 
London 1993), «ὁ Μαραθώνας ἦταν τὸ πρῶτο κλά μα 
τῆς Εὐρώπης ποὺ γεννιόταν».

Ἀργότερα, πρὶν ὁ Ξέρξης ξεκινήσει τὴ μεγάλη 
ἐκστρατεία του ἐναντίον τῆς  Ἑλλάδας, συγ κέ ντρωσε 
τοὺς Πέρσες ἀξιω ματούχους καὶ τοὺς ἐξέθεσε τὰ 
σχέδιά του, ἀποκαλύπτοντας τὴν ἰμπεριαλιστική 
του λο γική:  Ἂν ἐξου δε τέ ρω νε τοὺς  Ἀθηναίους 
καὶ στὴ συνέχεια τοὺς Πελοποννησίους, θὰ ἔκα νε 
τὴν αὐτοκρατορία του νὰ συνορεύει μόνο μὲ τὸν 
οὐρανό. διότι πιὰ ὁ ἥ λιος δὲν θὰ ἔβλεπε κα νένα 
κράτος νὰ συνορεύει μὲ τὸ δικό του, ἀ φοῦ μετὰ τὴν 
ὑποταγὴ τῆς  Ἑλλάδας σχεδίαζε νὰ διατρέξει ὅλη 
τὴν Εὐ ρώπη («διὰ πάσης διεξελθὼν τῆς Εὐρώπης») 
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ὅταν οἱ Πέρσες κίνησαν νὰ ὑπο-
τάξουν τὴν  Ἑλλάδα μὲ τοὺς Περ-
σικοὺς πολέμους, δὲν ἐπρόκειτο 
ἁπλῶς γιὰ μιὰ σύγκρουση τῶν 

ἑλληνικῶν πό λεων μὲ τὴν περ σι κὴ 
αὐτοκρατορία.  Ἐπρόκειτο, χωρὶς 
τὴν παραμικρὴ δόση ὑπερβολῆς, 
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μὲ τὴν  Ἀσία. Δύσκολα θὰ μπο-
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τὴν ἀλήθεια στὰ ἴδια τὰ ἀρχαῖα 
ἑλληνικὰ κείμενα.
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καὶ νὰ κάνει ὅλη τὴν οἰκουμένη ἕνα κράτος. ἂν 
ἐξου δε τε ρώ νο  νταν οἱ  Ἕλληνες, κανένας πλέον 
δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ ἀντι στα θεῖ ( Ἡροδότου,  
Ἱστορίαι, Ζ΄ 8.36-44).

Δὲν εἶναι παράξενο ποὺ στοὺς  Ἕλληνες ποὺ 
ἀντιστάθηκαν στοὺς Πέρσες βρίσκουμε τὰ πρῶτα 
ψήγματα μιᾶς εὐρωπαϊκῆς συνείδησης. Καὶ ἰδοὺ 
ἕνα παράδειγμα: Μετὰ τὴν περιφανῆ ἑλληνικὴ 
νίκη στὴ Σαλαμῖνα, ὁ Θεμιστοκλῆς εἰ ση γήθηκε νὰ 
σπεύσουν με ρικοὶ  Ἕλληνες στὸν  Ἑλλήσποντο καὶ 
νὰ κα ταστρέψουν τὶς γέφυρες, ὥστε νὰ ἀπο κλεί-
σουν τὸν Ξέρξη στὴν  Ἑλ λά δα. Μὲ τὴν πρόταση 
τοῦ Θεμιστοκλῆ διαφώνησε ὁ Λακεδαιμόνιος 
Εὐρυβιάδης ( Ἡ ρο δότου,  Ἱστορίαι, Η΄ 108.8 κ.ἑ.), 
λέγοντας ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἔκα ναν πε-
ρισ σό τε ρο κακὸ παρὰ καλό, καθώς, ἂν οἱ Πέρσες 
στε ροῦ νταν τὴν ὁδὸ διαφυγῆς, θὰ ὑπο χρε οῦ νταν 
νὰ πολεμήσουν μὲ τὸν ἀ κό μη ἀνέπαφο καὶ ἀνίκητο 
στρατό τους, ὁπότε ἡ ἔκβαση θὰ ἦταν ἄδηλη.  Ἐφ’ 
ὅσον ὅμως ἔφευγαν, ἔπρεπε νὰ τοὺς ἀφήσουν, καὶ 
ἂν χρειαζόταν, νὰ με τα φέ ρουν τὸν πόλεμο στὴ χώρα 
τῶν ἐχθρῶν. Τελικά, ὁ Θε μι στο κλῆς διέκρινε τὴν 
ὀρθότητα τῆς ἀπόψεως τοῦ Εὐρυβιάδη καὶ συμ φώ-
νη σε μαζί του. Αὐτὰ εἶναι ἴσως γνωστά.  Ὅμως τὸ 
περισσότερο σημαντικὸ γιὰ τὸ θέμα μας εἶναι ὅτι ὁ 
Εὐρυβιάδης, τοῦ ὁποίου τὰ λόγια μᾶς μεταφέρει ὁ  
Ἡρόδοτος, κάνει ρητὰ λόγο γιὰ Εὐρώπη, λέγοντας 
ὅτι οἱ βάρβαροι δὲν πρέπει νὰ μείνουν στὴν Εὐρώπη 
– ὄχι ἁπλῶς στὴν  Ἑλ λά δα («οὐ μενέειν ἐν τῇ 
Εὐρώπῃ»,  Ἡροδότου,  Ἱστορίαι, Η΄ 108.22-23). 

Καὶ δὲν ἦταν μόνο ὁ Εὐρυβιάδης.  Ὁ  Ἀριστείδης 
ἦταν καὶ αὐτὸς τῆς γνώμης ὅτι ὄχι ἁπλῶς δὲν 
θὰ ἔπρεπε νὰ παρεμποδίσουν τὸν Ξέρξη, ἀλλὰ 
τοὐναντίον θὰ ὄφειλαν καὶ νὰ δι ευ κολύνουν, εἰ 

δυνατόν, τὴν ἀναχώρησή του ἀπὸ τὴν  Ἑλλάδα. 
Εἶπε μά λιστα στὸν Θεμιστοκλῆ ὅτι ἐν ἀνάγκῃ... 
καλὸ θὰ ἦταν νὰ κά νουν στοὺς Πέρσες ἀκόμη καὶ 
μιὰ δεύτερη γέφυρα, γιὰ νὰ περάσουν στὴν  Ἀ σία 
μιὰ ὥρα ἀρ χίτερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ τὸν 
Πλούταρχο (θεμιστοκλῆς, ιϛ΄ 4.1-4), ὁ  Ἀριστείδης 
εἶπε τὰ ἑξῆς κατὰ λέξη: «Οὐ τὴν οὖσαν οὖν δεῖ 
γέφυραν ὦ θε μι στό κλεις ἡμᾶς ἀναιρεῖν, ἀλλ’ ἑτέραν 
εἴπερ οἷ όν τε προ σκα τα σκευ ά σα ντας ἐκβαλεῖν διὰ 
τάχους τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς Εὐρώπης». Δὲν εἶναι 
δύσκολο νὰ καταλάβει κανεὶς γιατί ἐπιλέγουμε 
νὰ πραθέσουμε ἐδῶ κατὰ λέξη τὰ λόγια τοῦ  
Ἀρχιμήδη: Διότι καὶ ὁ  Ἀρχιμήδης, ὅπως καὶ ὁ 
Εὐρυβιάδης, μιλάει ρητῶς περὶ ἀποπομπῆς τῶν 
βαρ βά ρων «ἐκ τῆς Εὐ ρώ πης».

*     *     *
Ἂς συγκρίνουμε, τώρα, ὅλα αὐτὰ ποὺ εἴδαμε 

παραπάνω, μὲ τὰ ὅσα εἴπαμε γιὰ τὸν Καρλομάγνο 
ἢ καὶ τὴ μάχη τοῦ Πουατιέ. Καὶ ἂς τολμήσουμε νὰ 
θέσουμε τὸ ἐρώτημα: Ποῦ γεννήθηκε ἡ Εὐρώπη;  
Ἂς μὴ βιαστοῦμε νὰ ἀπαντήσουμε. Καὶ οἱ δύο 
ἀπαντήσεις ἔχουν τὴ λογική τους. Μόνο ποὺ 
γιὰ ἄλλη Εὐρώπη μιλᾶμε στὴ μία περίπτωση, 
γιὰ ἄλλη στὴν ἄλλη.  Ἡ Εὐρώπη τῶν ἀρχῶν 
καὶ τῶν ἀξιῶν γεννήθηκε ἐδῶ, στὴν  Ἑλλάδα, 
πολὺ δὲ περισσότερο, ὅταν τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα 
συναντήθηκε μὲ τὴ χριστιανικὴ πίστη.  Ἀπὸ τὴν 
ἄλλη, ἡ φραγκική, ἡ γαλλογερμανικὴ Εὐρώπη 
γεννήθηκε μὲ τὸν Καρλομάγνο. Τὸ ἐρώτημα 
λοιπὸν δὲν εἶναι ἁπλῶς ποῦ γεννήθηκε ἡ Εὐρώπη. 
Τὸ ἐρώτημα εἶναι ποιὰ Εὐρώπη θέλουμε. ποιὰ 
Εὐρώπη ὀνειρευόμαστε καὶ ἐπιδιώκουμε...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Kατακλύζονται τὰ δελτία εἰδήσεων, τὰ μέσα 
κοινωνικῆς δικτύωσης, οἱ ἐφημερίδες καὶ τὰ 
περιοδικὰ ἀπὸ τραγικὰ γεγονότα ποὺ ἔχουν 

νὰ κάνουν μὲ τὶς ζωὲς κυρίως νέων ἀνθρώπων. 
Εἶναι τρομερὸ νὰ χάνει τὴ ζωή του ἕνα νέο 

παιδί, μὲ βίαιο καὶ ἀπάνθρωπο τρόπο. Χιλιάδες 
φωτογραφίες παρουσιάζονται, γίνονται ἀναλύσεις, 
σχολιασμοί, καὶ κάποια βίντεο, ἀπὸ κάμερες ἀσφα-
λείας, παίζονται καὶ ξαναπαίζονται στὴν ὀθόνη.  
Ἀναζητεῖται ὁ θύτης, γίνονται ἀνακρίσεις, ἀπελ-
πισμένοι γονεῖς μιλοῦν στοὺς δημοσιογράφους 
καὶ ζητοῦν νὰ μάθουν. Γίνεται μιὰ συστηματικὴ 
προσπάθεια ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους νὰ βρεθεῖ ὁ 
ἔνοχος, νὰ γίνουν γνωστὲς οἱ συνθῆκες κάτω ἀπὸ 
τὶς ὁποῖες ἔγινε τὸ ἔγκλημα, καὶ κυρίως νὰ ἀπο-
δοθεῖ δικαιοσύνη.

Μέχρι ἐδῶ...  Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ ἄλλη ἄπο-
ψη. Μιὰ ἄποψη διαφορετική, ἀλλὰ πολὺ σημαντι-

κή. Πολλὲς φορὲς κανένας σχολιασμὸς δὲν γίνεται 
γιὰ τὸ πόσο θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε προβλεφθεῖ ἡ 
ἀποτρόπαια πράξη. Τί μέτρα προφύλαξης θὰ μπο-
ροῦσε νὰ εἶχε πάρει τὸ θῦμα, τί κανόνες καὶ ὅρια 
θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε σεβαστεῖ, τί συμβουλὲς θὰ 
μποροῦσε νὰ εἶχε ἀκούσει.

Θὰ ἦταν, πιστεύω, πολὺ χρήσιμο καὶ οὐσια-
στικό, ἀφοῦ γινόταν ἡ ἐνημέρωση γιὰ τὸ γεγονός, 
ἀφοῦ ἀκούγονταν οἱ ὅποιες κατηγορίες, κάποιοι 
ποὺ ἀσχολοῦνται, κυρίως μὲ νέους, νὰ ἀνέφεραν 
καὶ τὴν ἄλλη ἄποψη. Τὸ νά «κλαῖμε μπροστὰ στὸ 
χυμένο γάλα» εἶναι σίγουρα μιὰ ἀντίδραση, ἀλλὰ 
δὲν εἶναι ἡ λύση.

Τὸ νέο κορίτσι πού, ὑπερεκτιμώντας τὶς δυνα-
τότητές του καὶ τὴν ἀνεξάρτητη ζωὴ στὴν ἐπαρχία, 
γνωρίζει κάποιον μέσῳ internet, τόν «πιστεύει» 
καὶ τὸν ἀκολουθεῖ 2 ἡ ὥρα τὰ ξημερώματα στὸ 
αὐτοκίνητό του, γιὰ νὰ πᾶνε σπίτι του, δὲν εἶναι 

Ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ἄποψη...
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βέβαια ἄμοιρο εὐθυνῶν. Εἶχε ἀκούσει, σίγουρα, 
ὅτι δὲν δίνουμε προσωπικὰ στοιχεῖα μέσῳ internet 
καὶ δὲν ἐμπιστευόμαστε αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουμε μ’ 
αὐτὸν τὸν τρόπο.  Ἀκόμα καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ μαθαί-
νουν ξένες γλῶσσες καὶ κάνουν προετοιμασία γιὰ 
τὰ πτυχία ἀσχολοῦνται μὲ κείμενα, στὰ ἀγγλικά, 
στὰ γαλλικά, στὰ γερμανικά, ποὺ τὰ λένε καὶ αὐτά. 
Δὲν μπορεῖ νὰ μὴν εἶχε ἀκούσει κάτι.

Ἡ νέα κοπέλα πού, παρὰ τὴν ἄρνηση τῆς μη-
τέρας της, πῆγε σὲ ἀπόμερο μέρος στὸ νησὶ ὅπου 
εἶχαν πάει διακοπές, μὲ τὴν ἐλάχιστη πεῖρα ζωῆς, 
δὲν μπόρεσε νὰ προβλέψει τὸν κίνδυνο.

Τὸ κορίτσι ποὺ θέλει νὰ ντύνεται «ἀποκαλυ-
πτικά», ἀδιαφορώντας γιὰ κάποιες παρατηρήσεις 
ἀπὸ μεγαλυτέρους, δὲν θὰ προκαλέσει καὶ δὲν θὰ 
ἐνθουσιάσει μόνο τοὺς συνομηλίκους της, ἀλλὰ 
καὶ τὸν κάθε ἰδιόρρυθμο καὶ ἐπικίνδυνο ἄνθρωπο 
ποὺ θὰ βρεθεῖ στὸν δρόμο της.

Σίγουρα, κάποιοι γονεῖς προειδοποιοῦν, μιλᾶνε, 
ἐξηγοῦν.  Ἀλλὰ αὐτὸ προϋποθέτει ἡ σχέση μὲ τὸν 
ἔφηβο νὰ ἔχει κτιστεῖ σωστά, νὰ ἔχει δουλευτεῖ πο-
λύ. Δὲν μπορεῖ τὸ ἴδιο μας τὸ παιδί, ἀκόμη καὶ φοι-
τητής, νὰ ὑφίσταται καταπίεση ἀπὸ τὸ περιβάλλον 
τῆς σχολῆς του, τῆς δουλειᾶς του, τῆς παρέας, καὶ 
ἐμεῖς νὰ μὴν ξέρουμε, νὰ μὴν ἔχουμε ἀσχοληθεῖ. 
Πρέπει νὰ βροῦμε τὸν τρόπο καὶ τὸν χρόνο νὰ μᾶς 
ἀνοίξει τὴν καρδιά του, σὲ μιὰ κατ’ ἰδίαν συζήτηση.

Ἡ ἀντιμετώπιση γνωστή: « Ἔ! Τώρα εἶναι ὁλό-
κληρος ἄντρας, ξέρει...». « Ἡ κόρη μου ἔχει ἔντονη 
προσωπικότητα καὶ εἶναι πολὺ ἱκανή...».

Καὶ ὅμως. Μπορεῖ μπροστά μας νὰ ἔχουμε νέα 
παιδιά, γεμᾶτα ὄνειρα, σχέδια, ἀποφάσεις, ὅμως 
ἡ πεῖρα ζωῆς τους εἶναι ἐλάχιστη, καὶ ἡ ὕπαρξη 
ἄμεσων κινδύνων γιὰ τὴ ζωή τους μεγάλη.

Ἂς ἐπιδιώξουμε μιὰ ἤρεμη στιγμὴ τῆς ἡμέρας 

καὶ πίνοντας ἕναν καφὲ μαζί τους νὰ μπορέσουν νὰ 
μᾶς ἀνοίξουν τὴν καρδιά τους. Μιὰ διαδρομὴ μὲ τὸ 
αὐτοκίνητο, αὐτὸς ἢ αὐτὴ καὶ ἐμεῖς, θὰ μᾶς δώσει 
τὴν εὐκαιρία γιὰ μιὰ πιὸ οὐσιαστικὴ ἐπικοινωνία.

Εἶναι ἀπαράδεκτο φοιτήτρια ἀπὸ τὴν  Ἀθήνα, 
ποὺ εἶχε περάσει στὸ Πανεπιστήμιο  Ἰωαννίνων, 
νὰ διαβεβαιώνει μέσῳ κινητοῦ τοὺς γονεῖς της ὅτι 
ὅλα εἶναι καλά, καὶ αὐτὴ νὰ συζεῖ μὲ τὸν φίλο της 
στὴν  Ἀθήνα. Φοιτήτρια ποὺ σπουδάζει στὴν Κα-
λαμάτα νὰ πείθει τοὺς ἀφελεῖς γονεῖς της ὅτι ὅλα 
πᾶνε καλά, καὶ αὐτὴ νὰ κάνει ταξίδια στὸν κόσμο. 
Δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν εὐθύνη γονεῖς 15χρο-
νου ἀγοριοῦ ποὺ βρίσκεται Σάββατο βράδυ στὸ 
κέντρο τῆς  Ἀθήνας καὶ συμμετέχει σὲ ἐπεισόδια 
μὲ ἀναρχικούς. Δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ 
ἀδιαφοροῦμε καὶ νὰ καλύπτουμε τὸ μέρος αὐτὸ 
τῆς εὐθύνης.

Εἶναι ἀπαράδεκτο, ὅταν καθηγητὲς στὸ σχολεῖο 
ἐνημερώνουν τοὺς γονεῖς μαθητῆ ὅτι δημιουργεῖ 
προβλήματα καὶ ἔχει ἰδιάζουσα συμπεριφορά, 
αὐτοὶ νὰ ἀντιδροῦν, χωρὶς νὰ ἐξετάσουν, καὶ νὰ 
κατηγοροῦν... τοὺς ἴδιους τοὺς καθηγητὲς καὶ τὸν 
Σύλλογο ὅτι... στοχοποιοῦν τὸ παιδί τους.  Ὅταν 
ἡ καθηγήτρια στὰ ἰδιαίτερα μαθήματα ἀναγκάζεται 
νὰ σταματήσει τὸ μάθημα, γιατὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ 
συνεργασθεῖ μὲ τὸ παιδί, ἡ μητέρα νὰ ἀντιδρᾷ καὶ 
νὰ προσβάλλει ἀπαράδεκτα... τὴν καθηγήτρια.

Μὴ βλέπουμε λοιπὸν μόνο τὴ μία ὄψη. Νὰ 
ἔχουμε τὴν εἰλικρίνεια, τὴν ταπείνωση καὶ τὴν 
ἐντιμότητα νὰ παραδεχθοῦμε καὶ δικά μας λάθη 
ὡς γονεῖς, ὡς ἐκπαιδευτικοί, ἢ ἔστω ὡς συγγενεῖς 
τῶν νέων αὐτῶν ἀνθρώπων.

«Οἱ νέοι τὰ ξέρουν ὅλα».  Ἔτσι μᾶς λένε συ-
νέχεια οἱ ἴδιοι καὶ ἀπορρίπτουν τὶς περισσότερες 
φορὲς αὐτὸ ποὺ προσπαθοῦμε νὰ τοὺς ποῦμε. 
«Τοὺς πᾶμε πολλὰ χρόνια πίσω». «Τοὺς μιλᾶμε 
γιὰ ἀπαράδεκτα ταμπού».

Ὅμως, παρ’ ὅλ’ αὐτά, ἐμεῖς πρέπει νὰ βροῦμε 
τὸν τρόπο καὶ τὸν χρόνο νὰ εἴμαστε διακριτικὰ κο-
ντά τους, νὰ ἐνδιαφερόμαστε γι’ αὐτούς, κυρίως νὰ 
προσευχόμαστε στὸν Θεό, γιὰ νὰ τοὺς δώσουμε νὰ 
καταλάβουν ὅτι ἔχουμε θέση στὴ ζωή τους. Μὴν 
τοὺς δίνουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι εἴμαστε εὐκολόπι-
στοι, μὴν ἐφησυχάζουμε, μὴν ἀδιαφοροῦμε γιὰ ὅ,τι 
βλέπουμε, ἀκοῦμε καὶ διαπιστώνουμε γι’ αὐτούς.

Τὰ παιδιά μας βρίσκονται σὲ μιὰ ὄμορφη ἡλι-
κία καὶ εἶναι γεμᾶτα ὄνειρα, σχέδια καὶ ἀποφάσεις. 
Εἶναι ὡραῖο αὐτό, ὅταν ὅμως χαρακτηρίζεται ἀπὸ 
πολλὴ προσοχή, σεβασμὸ στὸν Θεὸ καὶ στὶς ἀξίες, 
συνεργασία μὲ τὸν Πνευματικὸ καὶ τοὺς γονεῖς τους.

Τοὺς ἔχουμε μιλήσει γι’ αὐτά; 

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

K
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Τὰ παιδιά μας βρίσκονται σὲ μιὰ 
ὄμορφη ἡλικία καὶ εἶναι γεμᾶτα 
ὄνειρα, σχέδια καὶ ἀποφάσεις. 
Εἶναι ὡραῖο αὐτό, ὅταν ὅμως  
χαρακτηρίζεται ἀπὸ πολλὴ  

προσοχή, σεβασμὸ στὸν Θεὸ 
καὶ στὶς ἀξίες, συνεργασία μὲ τὸν 
Πνευματικὸ καὶ τοὺς γονεῖς τους.

Τοὺς ἔχουμε μιλήσει γι’ αὐτά;
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ὅλοι μας κάνουμε ὁρισμένες φορὲς λάθη 
ἢ λέμε πράγματα ποὺ μπορεῖ νὰ πληγώ-
σουν κάποιον. Τὸ νὰ ζητήσουμε συγνώμη 

εἶναι μία ἀπὸ τὶς δυνατότητες ποὺ διαθέτουμε, γιὰ 
νὰ τὰ ἀποκαταστήσουμε. Δὲν εἶναι ὅμως πάντα 
εὔκολο νὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρίσεις τὰ λάθη σου, 
νὰ κατεβάσεις τὸ κεφάλι καὶ νὰ ἀπολογηθεῖς. Εἶναι 
ὁ θυμὸς καὶ ἡ ὑπερηφάνεια ποὺ μπλοκάρουν τὶς 
αἰσθήσεις μας καὶ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ καταλάβουμε 
τὸ προφανές: ὅτι κάποιες φορές, μᾶς ἀρέσει ἢ ὄχι, 
φταῖμε. Καὶ ὅταν φταῖμε, ὁ μοναδικὸς δρόμος ποὺ 
ὑπάρχει εἶναι ἐκεῖνος τῆς συγνώμης.

Ἡ συγνώμη ὡστόσο θέλει κότσια. Θέλει στομά-
χι. Θέλει νὰ εἶσαι δέκα φορὲς περισσότερο δυνατὸς 
ἀπ’ ὅ,τι εἶσαι ἤδη. Πρόθυμος νὰ ὑποστεῖς τὶς συνέ-
πειες καὶ ἀρκετὰ γενναῖος νὰ τὶς ἀντιμετωπίσεις. Δὲν 
εἶναι κακὸ νὰ ζητᾷς συγνώμη. Εἶναι ἀνωτερότητα, 
Εἶναι ἐξιλέωση. Εἶναι μιὰ δεύτερη εὐκαιρία.

Ἀρκετοὶ νομίζουν τὴ συγνώμη ποὺ τυχὸν ζη-
τήσουν σὰν προσωπικὴ ἧττα ἢ ταπείνωση. Εἶναι, 
ὅμως, ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Εἶναι δεῖγμα προσω-
πικῆς ψυχικῆς δύναμης καὶ θάρρους, ἀνάληψη τῆς 
εὐθύνης ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ καὶ τοῦ ἐνδεχομένου 
νὰ μὴ γίνει ἡ συγνώμη μας ἀποδεκτή.

Κι ἂν μέχρι τώρα ὑπῆρξαν φορὲς ποὺ ἤθελες νὰ 
ζητήσεις συγνώμη, ἀλλὰ δὲν βρῆκες τό «πῶς», ὁ 
μόνος τρόπος εἶναι ἡ εἰλικρίνεια. Γιατὶ ἀλλιῶς δὲν 
ἔχει νόημα. Χάνεις χρόνο καὶ φαιὰ οὐσία. Πολὺ 
περισσότερο, κοροϊδεύεις τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό σου.

Ὅταν φτάσεις στὸ σημεῖο νὰ ζητήσεις συγνώ-
μη, καλεῖσαι νὰ ἔχεις ἀναγνωρίσει πραγματικὰ τὸ 
λάθος σου. Δὲν λὲς συγνώμη, γιὰ νὰ ἠρεμήσει ἡ 
κατάσταση. Δὲν λὲς συγνώμη, γιὰ νὰ ἀποφύγεις τὴ 
μπόρα, οὔτε καὶ γιὰ νὰ ἔχεις καλύτερη μεταχείριση 
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔβλαψες. Ζητᾷς συγνώμη, 
ἐπειδὴ αὐτὸ προστάζει ἡ ἠθική, καὶ περιμένεις τὴν 
ὅποια εὐθύνη σοῦ ἀναλογεῖ. Μιὰ εἰλικρινὴς συ-

γνώμη μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὴν ἀρχὴ γιὰ μιὰ ἀκό-
μη καλύτερη ἐπαφὴ ἀνάμεσα σὲ δύο ἀνθρώπους.

Ἂν δὲν μπορεῖς νὰ τὸ πεῖς τὸ συγνώμη, γράψ-
το. Γιὰ κάποιους μιὰ γραπτὴ συγνώμη σὲ μορφὴ 
ἐπιστολῆς εἶναι ἡ ὁδὸς τοῦ δειλοῦ. Δὲν εἶναι ὅμως 
ἔτσι. Πρέπει νὰ κοιτᾷς τὴν οὐσία τῆς συγνώμης, ὄχι 
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο κάποιοι ἐπιλέγουν νὰ τὴν 
ἐκφράσουν. Εἶσαι ἤρεμος ὅταν γράφεις, μόνος καὶ 
μὲ καθαρὸ μυαλό. Ξέρεις ποῦ ἔχεις κάνει λάθος καὶ 
τί πρέπει νὰ πεῖς. Κάποιες κουβέντες δὲν λέγονται 
εὔκολα, ἀλλὰ τὸ νὰ γραφοῦν εἶναι ἀκόμα πιὸ δύ-
σκολο. Καὶ αὐτό, γιατὶ τὸ γραπτὸ κείμενο ἀντέχει 
στὸν χρόνο («scripta manent», ὅπως μαθαίναμε 

Ἔχεις τὴ δύναμη  
νὰ ζητήσεις συγνώμη;
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Ἀρκετοὶ νομίζουν τὴ συγνώμη  
ποὺ τυχὸν ζητήσουν  

σὰν προσωπικὴ ἧττα ἢ ταπείνωση. 
Εἶναι, ὅμως, ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. 
Εἶναι δεῖγμα προσωπικῆς ψυχικῆς 
δύναμης καὶ θάρρους, ἀνάληψη 

τῆς εὐθύνης ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ καὶ 
τοῦ ἐνδεχομένου νὰ μὴ γίνει  
ἡ συγνώμη μας ἀποδεκτή.
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στὰ Λατινικά). Πόσο μᾶλλον ἂν γνωρίζεις καλὰ τὸν 
ἄνθρωπο στὸν ὁποῖο ἀπευθύνεσαι καὶ ξέρεις μέσα 
σου ὅτι αὐτὰ ποὺ γράφεις ἀγγίζουν τὸν πραγμα-
τικὸ χαρακτῆρά του. Τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκφράζεις τὴ 
συγνώμη σου, μὴ χρησιμοποιεῖ ποτὲ δικαιολογίες 
ὅπως: « Ἔχεις δίκιο, ἀλλά... δὲν θὰ τὸ ξανακάνω». 
Τέτοια πράγματα δὲν πρέπει νὰ εἰπωθοῦν σὲ καμ-
μία περίπτωση. Δὲν ὑπάρχουν «μά», οὔτε «ἀλλά». 
Γιατί; Γιατὶ τὰ λάθη εἶναι ἀνθρώπινα. Καὶ ὅσο κι 
ἂν θέλεις, ὅσο κι ἂν προσπαθεῖς, ὅσο κι ἂν κοιτᾷς 
καθημερινὰ νὰ εἶσαι ἐντάξει ἀπέναντι στοὺς ἄλλους 
καὶ στὸν ἑαυτό σου, μπορεῖ νὰ ξανακάνεις τὸ ἴδιο 

λάθος. Μὴ δίνεις λοιπὸν ὑποσχέσεις ποὺ ἴσως νὰ 
μὴ μπορεῖς νὰ κρατήσεις.  Ἀντιθέτως, προτίμησε 
κάτι ποὺ ὅλοι θὰ ἔπρεπε νὰ λέμε καθημερινά: «Θὰ 
προσπαθήσω νὰ εἶμαι καλύτερος». Τὸ νὰ ἀποδέ-
χεσαι τὴν ἀνθρώπινη φύση σου καὶ νὰ προσπαθεῖς 
καθημερινὰ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας σωστὸς τρόπος 
νὰ ζητήσεις συγνώμη. εἶναι τὸ μυστικὸ γιὰ μιὰ κα-
λύτερη ζωή.

Ὅταν μιλᾶμε γιὰ συγνώμη, ὁ νοῦς μας πηγαίνει 
ἀποκλειστικὰ στὴ συγνώμη ποὺ ζητᾷ κάποιος ἀπὸ 
ἕναν ἄλλο γιὰ κάτι ποὺ ἔχει κάνει. Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς 
ὅμως ἀναρωτηθήκαμε ποτὲ μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ 
ζητήσουμε συγνώμη ἀπὸ τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτὸ γιὰ 
ὅλα αὐτὰ στὰ ὁποῖα τὸν ἔχουμε ἐκθέσει; Μήπως θὰ 
ἔπρεπε νὰ ζητήσουμε συγνώμη, ποὺ ἐπιτρέψαμε 
καὶ ἐπιτρέπουμε σὲ ἄλλους νὰ χειρίζονται τὶς σκέ-
ψεις καὶ τὰ συναισθήματά μας; νὰ ὁρίζουν ποιοὶ 
εἴμαστε καὶ ποιὲς εἶναι οἱ ἀνάγκες μας; Μήπως ἀκό-
μη καὶ γιὰ ὅλες τὶς φορὲς ποὺ εἴπαμε «ναί», ἐνῷ θὰ 
ἔπρεπε νὰ βροντοφωνάξουμε «ὄχι»; Μήπως, στὸ 
τέλος, καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς πὼς δὲν ἀντιληφθήκαμε 
πὼς τοῦ ἀξίζει νὰ ἀγαπηθεῖ γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶναι;

Γιὰ ἕνα πρᾶγμα, ὅμως, δὲν χρειάζεται νὰ ζητᾶμε 
συγνώμη, καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ δικαίωμά 
μας νὰ νιώθουμε καὶ νὰ ἐκφράζουμε τὰ συναισθή-
ματά μας, τὶς ἰδέες μας, τὶς ἐπιλογές μας, ἰδιαίτερα 
ὅταν δὲν τὸ κάνουμε μὲ σκοπὸ νὰ πληγώσουμε 
κάποιον.  Ἂν ζητᾶμε συγνώμη γιὰ κάτι τέτοιο, εἶναι 
σὰν νὰ ζητᾶμε συγνώμη γιὰ τὴν ἴδια τὴν ἀλήθεια, 
ἀποδυναμώνοντας, ταὐτόχρονα, τὸν ἴδιο μας τὸν 
ἑαυτό, μὴ ἀναγνωρίζοντάς του τὸ δικαίωμα νὰ 
νιώθει τὰ ὅσα νιώθει...

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
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Ὅταν φτάσεις στὸ σημεῖο  
νὰ ζητήσεις συγνώμη, καλεῖσαι  

νὰ ἔχεις ἀναγνωρίσει πραγματικὰ 
τὸ λάθος σου. Δὲν λὲς συγνώμη,  

γιὰ νὰ ἠρεμήσει ἡ κατάσταση.  
Δὲν λὲς συγνώμη,  

γιὰ νὰ ἀποφύγεις τὴ μπόρα,  
οὔτε καὶ γιὰ νὰ ἔχεις καλύτερη  
μεταχείριση ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο  
ποὺ ἔβλαψες. Ζητᾷς συγνώμη, 
ἐπειδὴ αὐτὸ προστάζει ἡ ἠθική,  
καὶ περιμένεις τὴν ὅποια εὐθύνη 

σοῦ ἀναλογεῖ. 
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Ο ΘΕΙΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

Λαλεῖ τ’ ἀηδόνι τ’ αὐγινό, 
τὸ φῶς, ποὺ σκάει ἀπ’ τὸ βουνό,
σκορπᾷ σκοτάδια πλάνα
καὶ σὰν γλυκόλαλο πουλὶ
τῆς ἐκκλησιᾶς ἀντιλαλεῖ
πρωὶ πρωὶ ἡ καμπάνα.

Βλέπει τὴ μέρα ποὺ φωτᾷ
κι ἡ νυχτερίδα δὲν πετᾷ, 
στὰ σκότη πάει νὰ μείνει
καὶ τῆς ψυχῆς ἡ ἀπειλὴ
καὶ κάθε σκέψη ἀπατηλὴ
ἐκούρνιασε κι ἐκείνη.

Τὸ λουλουδάκι τὸ πρωί,
νὰ πάρει ἀνάσα καὶ ζωή,
ἀναζητᾷ τὸν ἥλιο,
χωρὶς αὐτόν, τάφος ἡ γῆ,
τάφος, ὁ ἥλιος ἂν δὲ βγεῖ,
τῆς πλάσης τὸ βασίλειο.

Ἥλιος, Χριστέ μου, εἶσαι κι  Ἐσύ,
τὴ ζωοδότρα, τὴ χρυσῆ
τὴ χάρη τοῦ φωτός Σου, 
ἄλλος κόσμος τὴν καρτερᾷ,
πού ’χει μ’  Ἐσένα ἴδια θωριά,
ὁ κόσμος ὁ δικός Σου.

Καλεῖ ἡ καμπάνα, ὅλο καλεῖ,
κίνησαν κι ἔρχονται πολλοί,
ἄνδρες, γυναῖκες, γέροι,
ἐργάτες, δάσκαλ’, ὑπουργοί,
τσοπάνηδες καὶ γεωργοὶ
μὲ ροζιασμένο χέρι.

Τώρα ποὺ κίνησαν, ἀκοῦς
ἀπ’ τὸν κορυδαλλὸ γλυκοὺς
κελαηδισμοὺς στὰ οὐράνια
κι ἀπ’ τοὺς ἀκρόδρομους, γιὰ ἰδές,
νὰ ἰδοῦν, σκορπώντας εὐωδιές,
ὀρθῶσαν τὰ γεράνια.

Ἡ μάνα κίνησε κι αὐτὴ
κι ἀπὸ τὸ χέρι της κρατεῖ
τὸ ἄγουρο παιδί της
καὶ πεταλούδα θαλασσιὰ
πάει στὸ παιδάκι ἀπ’ τὴν πρασιὰ
τ’ ἀθῶο γιὰ συνοδίτης!

Στὴν ἐκκλησιὰ μὲ τὴν πομπή,
πάει τὸ παιδόπουλο νὰ μπεῖ,
Χριστοῦ καινούργια κλήρα,
κι ὅποιος θὰ γίνει σὰν παιδί,
τὴν ἄλλη θύρα θὲ νὰ ἰδεῖ,
τὴν παραδείσια θύρα.

Ἄνοιξη γύρω εἶναι ξανθὴ
κι ἕνα λουλούδι ἐντός μου ἀνθεῖ,
ὑπέροχο λουλούδι
καὶ μὲς στὴ μέση στὸ κλαδὶ
ἦρθε πουλὶ καὶ κελαηδεῖ,
οὐράνιο λέει τραγούδι.

«Λάβετε φάγετε. τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου...
Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες. τοῦτό ἐστὶ τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης» 

(Ματθ., κα΄ 26-28)
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Δὲ φεύγει αὐτὸ καὶ δὲν πετᾷ,
ξυπνᾷ τὰ αἰσθήματα καὶ τὰ
σεμνά μου καρδιοχτύπια,
σὲ Δεῖπνο μὲ καλεῖ ἱερό,
σ’ αὐτὸν τὸν Δεῖπνο πάω καιρὸ
καὶ δείπνησα καὶ ἤπια.

Λουλούδια τοῦ μεγάλου ἀγροῦ,
μὲ τὰ σταλάματα τοῦ ὑγροῦ
ματιοῦ, ἔχουν ξεφυτρώσει,
δὲν πέσανε σὲ στεῖρα ὁδό,
βρῆκαν καλὸ χωράφι ἐδῶ
καὶ τώρα ἔχουν μεστώσει.

Προσμένει ὁ Κύριος τὸ λαό,
ποιοὺς καρτερᾷ μὲς στὸ ναὸ
καὶ ποιοὺς στ’ αὐλόγυρό Του,
γι’ αὐτοὺς στημένο ἔχει βωμὸ
καὶ τοῦ στερνοῦ τὸν ἐρχομὸ
τὸν δέχεται ὡς τοῦ πρώτου.

Ὅλους τοὺς ξέρει! Καθενὸς
βλέπει τὴν ὄψη ὁ Χριστός,
ποιὸς ἔρχεται τὸ ξέρει,
ἔρχεται κι ὁ μπαλωματὴς
κι ὁ καρβουνιάρης ἀπὸ τῆς
φτωχῆς ρούγας τὰ μέρη.

Καθένας ἔχει συνοδό,
Ἄγγελοι πᾶνε στὴν ὁδὸ
μὲ τοὺς συνδαιτυμόνες,
μ’ ἄφαντο σχῆμα φορεσιᾶς,
τοὺς πᾶνε ὣς τῆς ἐκκλησιᾶς
τὶς μαρμαροκολόνες.

Εἶναι πολλοί μου οἱ πειρασμοί,
Ἄγγελε, μὴ μ’ ἀφήσεις, μή,
στὴν  Ἐκκλησιὰ ἔλ’ ἀκόμα,
ἔλα, στάσου μου στὸ πλευρὸ
κι ἐλάφρωσέ μου τὸ σταυρό,
τὴν πλάνα διῶξε βρῶμα.

Ἡ πόρτα τοῦ σπιτιοῦ κλειστή,
ἡ ἐκκλησιὰ ἔχει ἀνοιχτὴ
τὴν πόρτα τὴ δική της,
σήμερα γιὰ τὸ Βασιλιὰ
περνᾷ κι ὁ γέρος τὰ σκαλιὰ
ὁ ἑκατοχρονίτης!

Ἔξω λαός, μέσα λαός, 
γέμισε ἀκέριος ὁ ναὸς
ἀπ’ τοὺς συνδαιτυμόνες
κι ἦρθαν ἐδῶ τόσο νωρὶς
κι ὅλοι, σὰν  Ἄγγελοι θαρρεῖς, 
φοροῦν λευκοὺς χιτῶνες.

Ἐδῶ νὰ ’ρθεῖ ἄλλος δὲν μπορεῖ,
ἅμα τὸ ροῦχο δὲ φορεῖ,
τὸ ροῦχο τῆς ψυχῆς του,
ροῦχο τῆς πίστης ζηλευτό, 
τὸ θεοΰφανεν αὐτὸ
τὸ χέρι τοῦ  Ὑψίστου.

Ἔξω κι ἐσὺ δὲ θὰ κλειστεῖς
κι ἂς εἶσαι φοβερὸς λῃστής,
φτάνει μιᾶς στάλας δάκρυ,
ὅπως τὸ χῶμα σκεῖ τὸ ὑνί,
τὴν πόρτ’ αὐτὸ τοῦ Δείπνου ἀνοῖ,
τὰ κάνει ὅλα στὴν ἄκρη.

Ἀγγελοκλεῖδ’ εἶναι χρυσό,
ἕνα σου δάκρυ, ἕνα μισό,
βαθιά σου μιὰ μετάνοια,
μ’ ἕνα σου δάκρυ ὁλοζεστό,
αἰχμαλωτίζεις τὸ Χριστὸ
καὶ μπαίνεις στὰ ἐπουράνια.

Εἶχε σχισμένη τὴ στολὴ
καὶ καταβρώμικη πολύ,
τοῦ δρόμου ἡ ἀπαίσια πόρνη,
τώρα κι αὐτὴ λαμπροφορᾷ,
σκούζει πικρά, αὐτὴ τὴ φορά,
τοῦ δράκου τὸ λυκόρνι.

Ἦταν ὁ πόνος της πλατύς, 
τὴν ἔγειρε μισοστρατὶς
κι ἦταν βαρὺς κι ὁ ρύπος.
Μήπως σωπάσαν μιὰ στιγμὴ
κι οἱ ἀλάλητοί της στεναγμοὶ
κι αὐτὰ τὰ δάκρυα μήπως;

Αὐτὰ τὰ μάτια της, αὐτά,
μὲ δάκρυα δώσανε καυτὰ
τῆς ἁμαρτίας τὰ λύτρα,
τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἐνοχῆς, 
ἀπ’ τὶς ἀνάβρες τῆς ψυχῆς
κι ἀπ’ τῆς καρδιᾶς τὰ φύτρα.

Ἡ ἐκκλησιὰ κι ἄλλους καλεῖ
κι ἦρθαν συντράπεζοι πολλοὶ
στὸ δῶμα τὸ ἱερό της,
εἶναι ἀρχὴ ἐντολῆς παλιᾶς,
τὸ Δεῖπνο στρώνει ὁ Βασιλιάς,
ὁ θεῖος Οἰκοδεσπότης.

Ὦ! μὲ τὰ δῶρα τὰ θεϊκά,
τὴ φτώχεια τῆς ψυχῆς νικᾷ,
ὁ Δωροδότης πλούσιος,
τόσο δὲν εἶναι ἄλλος γλυκὸς
κι εἶναι ὁ Δεῖπνος μυστικός,
ὁ Δεῖπνος ὑπερούσιος.

Τὴν τράπεζά Σου εἶχα στὸ νοῦ,
ὦ, Λατρεμένε τ’ οὐρανοῦ,
κι ὦ, τῆς ψυχῆς μου Πόθε,
Ἐσύ, ἡ ἀγάπη σου χρυσῆ,
Ἐσὺ μὲ φέρνεις, μόνο  Ἐσύ,
κι ἐμένα κατὰ δῶθε.

Ἐδῶ δὲν ἦρθα γιὰ νὰ ἰδῶ,
γιὰ νὰ δειπνήσω ἦρθα ἐδῶ,
νὰ κάτσω στὸ τραπέζι,
ἦρθε ἡ καρδιά μου ὅπου ἀγαπᾷ
κι ὅλο βαρεῖ κι ὅλο χτυπᾷ
κι ὅλο στὸ στῆθος παίζει.

Ὥρα γλυκιὰ τοῦ χριστιανοῦ,
τὸ νύσταγμα ἔφυγε τοῦ νοῦ
καὶ τῆς ψυχῆς ὁ ὕπνος,
ὁ Βασιλιὰς κανοναρχεῖ, 
Αὐτὸς τὸ τέλος κι ἡ ἀρχή,
βασιλικὸς κι ὁ Δεῖπνος.

Στὸ Δεῖπνό Του κάλεσε τοὺς
δώδεκα μαθητές, μ’ αὐτοὺς
καὶ τὸν προδότη ἐπίσης,
ὦ, ἔχεις πεθυμιὰ χρυσῆ
καὶ τώρα ἐπιθυμεῖς  Ἐσὺ
μαζί μας νὰ δειπνήσεις.

Μ’ ἐμᾶς νὰ φᾷς ἐπιθυμεῖς,
στὸ κάλεσμά Σου ἤρθαμ’ ἐμεῖς,
ἀλλ’ ὦ, ἄχραντε Δεσπότη,
πῶς καταδέχεσαι μ’ ἐμᾶς
νὰς φᾷς καὶ τόσο μᾶς τιμᾷς,
ποὺ θέση ἔχεις μας πρώτη;

Πέφτει ὁ ψαλμός, γίνεται ἀργός,
στὴν πύλη βγαίνει ὁ λειτουργὸς
μὲ τ’ ἅγιο τὸ ποτήρι. 
– Προσέλθετε, λέγει, πιστοί.
Καλεῖ τὴν πόρνη, τὸ λῃστὴ 
στὸ θεῖο τὸ πανηγύρι.

Μάτια, π’ ἀγρύπνησαν πολὺ
τὴ νύχτα, μέχρι νά ’ρθ’ ἡ αὐγή,
στῆς προσευχῆς τὴν ὥρα,
τώρα, καθένα χωριστά,
δέονται στοὺς  Ἁγίους μπροστά,
σεμνὰ θωροῦνε τώρα.

Μάτια, π’ ἀγρύπνησαν πολὺ 
τὴ νύχτα, μέχρι νά ’ρθ’ ἡ αὐγή,
μέχρι νὰ σβήσουν τ’ ἄστρα,
κοιτάζουν τὸν παπᾶ, καθὼς 
ἀπ’ τὸ ποτήρι πιάνει ὀρθὸς
θεία Τροφή, ἀναπλάστρα.
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Ἁπλοὶ σιμώνουν οἱ σοφοὶ
στὴν ψυχοσώστρα τὴν Τροφή,
στῶν χριστιανῶν τὸ θρέμμα,
τὰ πήλινα κάθε πιστοῦ
τὰ χείλη παίρνουν τοῦ Χριστοῦ
τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα.

Χέρι σὲ χέρι περπατεῖ,
πότε ὁ ἕνας τὸ κρατεῖ
τὸ μάκτρο, πότε ὁ ἄλλος,
τὴ θεία λαβαίνουν Κοινωνιά,
παιδὶ δὲν ἔμεινε, νιός, νιά,
δὲν ἔμεινε μεγάλος.

Δέχομαι ἄνθρακα κι ἐγὼ
κι ἔξαφνα κοκκινολογῶ
στὸ αἷμά μου μ’ ἐτούτους,
μοιάζω στὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ,
στῆς πόρνης μοιάζω, στοῦ λῃστοῦ,
στὸ αἷμα τοῦ κορμιοῦ τους.

Δείπνησε μὲ τοὺς μαθητές,
ἔτσι δὲ δείπνησε ποτές,
ὁ Κύριος στὸ ὑπερῶο,
τώρα ἔχει κι ἄλλους καλεστούς,
μὲ τὸ Δεσπότη καὶ μ’ αὐτοὺς
δειπνῶ κι ἐγὼ καὶ τρώω.

Μοῦ ’π’ ἐδῶ νά ’ρθω νὰ Τὸν βρῶ
κι ἔχω μέσα μου θησαυρό,
εἶν’ ὁ ἅγιος Μαργαρίτης,
καὶ δὲν ἀξίζει τόσο ἡ γῆ,
μὲ ὅσα ἐπάνω της κρατεῖ,
κι ὁ οὐρανὸς μαζί της!

Καὶ μὲ τῶν ἄλλων τὸ χορό,
χρυσὸ ἀρραβῶνα ἐγὼ φορῶ,
θεόσδοτο ἀρραβῶνα,
ὁ σύνδεσμος εἶναι ἱερός,
στὴ βασιλεία πάει ὁ χορὸς
τὴ θεία κι οὐρανοθρόνα.

Καημὸς τὸν  Ἅδη τρώει πικρός,
σήμερα εἶναι πιὸ μικρός,
σήμερα ξεγυμνώθη,
ἔτσι ὅπως πάει, θὲ ν’ ἀδειαστεῖ,
τὸν ξεγυμνῶσαν οἱ πιστοί,
τῆς θείας Τροφῆς οἱ πόθοι.

Σὰν κάτι γύρω ἀναφτερᾷ.
Μὴν εἶναι  Ἀγγέλου αὐτὸ φτερὰ
ἢ αὔρα ποὺ φυσάει;
Ἀεροφίλημα γλυκὸ 
καὶ τὸ φιλὶ τὸ μυστικὸ
τοὺς κοινωνοὺς μεθάει.

Ὁ Βασιλιὰς ὁ  Ἰησοῦς,
πρίγκηπες δείπνησε χρυσοὺς
στὸ ἱεροπάλατό Του,
ἐργάτες δείπνησε, ἁλιεῖς,
ποὺ στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς
τοὺς ἔχει τὸ δικό Του.

Νά, τὰ γεράνια ἀναθροοῦν,
πέστε τους κάτι νὰ χαροῦν,
πέστε τους γιὰ τὸ Δεῖπνο,
νά ’χουν ἀπόψε τὴ βραδιά,
σὰν τ’ ἀπονήρευτα παιδιά,
τρισμυρωδάτον ὕπνο.

Ἡ πεταλούδα, πού ’χει ἰδεῖ
στὸ περιαύλι τὸ παιδί, 
πάει πρωτοδρόμισσα ὄξω
καὶ στὴν ξανθή του κεφαλὴ
μὲ κύκλους φτιάχνει, ὥρα πολλή,
ἁγιοτικὸ ἕνα τόξο!

Καὶ τ’ ἀηδονάκι τῆς αὐγῆς,
μὲς στὴν ἀλτάνα τῆς αὐλῆς
καὶ μέσα στὰ λουλούδια,
–ἄκου ν’ ἀκούσεις καὶ νὰ ἰδεῖς–
ὅσα δὲν εἶπε ὁλοβραδίς, 
λέει τώρα τὰ τραγούδια.

Στ’ ἄλλα πουλιὰ νὰ καυχηθεῖ,
στὰ κεραμίδια ἕνα στρουθί,
στῆς ἐκκλησιᾶς τὴ σκέπη,
τώρα ποὺ σχόλασε ἡ ἐκκλησιά,
μιὰ λάμψη, μιὰ φωτολουσιὰ
στὸν κόσμο ἀπ’ ἔξω βλέπει.

Κοιτάζει ἐδῶ, κοιτάζει ἐκεῖ,
δὲ σβήν’ ἡ λάμψ’ ἡ μυστική,
δὲ χάνεται ἡ λαμπράδα,
θὰ λέει, σὲ λίγο, στὶς φωλιές,
κάθε πιστὸς πὼς ἦταν λὲς
περπατητὴ λαμπάδα!

Βαφὲς δὲν εἶναι δειλινοῦ,
οὔτε καὶ χρώματα οὐρανοῦ,
ὅπου τὰ περιτρέχουν, 
μὲ φῶς θαβώριο ἔχουν ντυθεῖ,
φῶς πάει μπροστά, φῶς ἀκλουθεῖ,
φῶς στὴν καρδιά τους ἔχουν. 

Χαμογελοῦνε οἱ χριστιανοί,
χαμογελοῦν κι οἱ οὐρανοί,
τὰ γαλανά τους τόξα,
χαμογελῶ κι ἐγὼ στὴ γῆ,
λάμπω ἀπὸ τὴ μαρμαρυγὴ
κι ἀπ’ τὴν ἀρχαία τὴ δόξα.

Ἐγὼ δὲν ἤμουν ἔτσι χθές,
μὰ σήμερα χαρὲς ξανθὲς
σκιρτᾶνε μέσαθέ μου,
τὸ φύλλο λὲς γιὰ ἐμὲ θροεῖ
καὶ τραγουδᾷ κι αὐτὴ ἡ πνοὴ
καὶ τ’ ἄγριου ἀκόμ’ ἀνέμου.

Ἄλλη ἡ ψυχή μου  Ἰερουσαλήμ,
κάθεται ὁ  Ἰησοῦς στὰ Χερουβείμ,
σὰν σ’ ἐπουράνιο θρόνο,
σήμερα, τί τιμὴ τρανή,
καὶ τὴν ψυχή μου ἔχει θρονί,
γι’ Αὐτὸν τό ’στρωσα μόνο!

Ὁ ἥλιος ρίχνει ὁ ξανθὸς
τὸ φῶς καὶ ζωντανεύει ὁ ἀνθός, 
πού ’χε τὸ βράδυ γείρει,
ἄδυτον  Ἥλιο ἐντός μου κλειῶ,
ἄκαυστη βάτο, ἀχνοβολῶ
καὶ καίω σὰν θυμιατήρι.

Ὦ! ἀδαπάνητη Τροφή,
κι ὦ,  Ἐσὺ τῶν πόθων μου κρυφὴ
κι ὁλάκριβη λαχτάρα,
τὸ στῆθός μου πῶς Σὲ χωρεῖ,
ἀφοῦ ἡ οὐράνια δὲν μπορεῖ
νὰ κλείσει Σε καμάρα;

Τοῦ δράκου ἡ ἀνάσα ἡ βαριά,
βρυχομανᾷ πολὺ μακριά,
σηκώνει πολυβούια,
ἐδῶ ἀπ’ τὰ χείλη μου γλυκὰ
ἀκούγονται δοξαστικὰ
κι ἀγγελικὰ ἀλληλούια.

Ἅρπα ἑφτάχορδη κρατῶ
μὲς στὴν ψυχή μου καὶ μὲ τὸ
δαυιδικὸ ψαλτήρι,
ἐσὲ μ’ εὐφρόσυνη χαρὰ
ψέλνω, κι ἐτούτη τὴ φορά,
ζωοπάροχο ποτήρι.

Κι εἶναι ἡ χαρά μου περισσή,
ποὺ τὸ Χριστὸ εἶχες ἐσὺ
γιὰ μένα μελισμένο,
ὑμνολογῶ κι εὐχαριστῶ
γιὰ τὸ τραπέζι τὸ Χριστό,
ποὺ μ’ εἶχε καλεσμένο.

Τ’ ἅρπισμα ἐτοῦτο ποὺ χτυπῶ,
ἔχει ἀναστάσιμο σκοπό, 
εἶναι ἅρπισμα θριάμβου,
τὸν χθεσινὸ τὸ Γολγοθᾶ
σήμερα ἡ ἀνάσταση ἀκλουθᾷ,
τραγούδι διθυράμβου.98
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Καὶ στὸ σκοπὸ κανοναρχεῖ
ὁ Πλάστης μου, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχὴ
τῆς μυστικῆς τῆς μέρας
καὶ τρέχω, πόθος μου κρυφός,
σ’ αὐτὸ ποὺ πιὰ δὲ σβεῖ τὸ Φῶς
καὶ ποὺ δὲν ἔχει ἑσπέρας.

Λάσπη τῆς γῆς, τοῦ πέλαου ἀφρὸς
καὶ τῆς φωτιᾶς σωρὸς τεφρός,
εἶναι οἱ χαρὲς τοῦ κόσμου,
μόνο ἡ δική Σου ἡ χαρά,
μοῦ δίνει δύναμης φτερὰ 
κι ἀπαντοχῆς ἐντός μου.

Καὶ δὲν τὴ βρίσκω ἀλλοῦ, παρὰ
μὲς στὴν αὐλή Σου τὴ χαρὰ
κι εἶναι χαρὰ μεγάλη,
μὲς στῆς δικῆς Σου τῆς αὐλῆς
τοὺς καλεστοὺς νὰ μὲ καλεῖς
πάλι νά ’μαι καὶ πάλι.

Κι ἂν λερωθῶ ὁ ἁμαρτωλός,
Ἐσύ ’σαι ἀπέραντα καλός,

Πατέρας τοῦ ἐλέους,
μοῦ στέλνεις  Ἄγγελο ξανθὸ
καὶ παίρνει με, ξανὰ νὰ ’ρθῶ

στοὺς κόσμους τοὺς ὡραίους.

Γλωσσάρι

λυκόρνι, τό = ἁρπακτικὸ ὄρνιο (γύπας ὁ μοναχός), ποὺ ζεῖ μόνο του, τὸ δὲ χρῶμα τῶν φτερῶν του μοιάζει σὰν τὴν 
τρίχα τοῦ λύκου, λέγεται καὶ γυπάετος ἢ ὀρειπελαργὸς ἢ ὑπάετος, κοινῶς κλάρα.

μάκτρο, τό = τὸ πανὶ ποὺ συνοδεύει τὸ ἅγιο Ποτήρι καὶ βάζει ὁ πιστὸς κάτω ἀπ’ τὸ σαγόνι του, μὴν πέσει θεία Κοι-
νωνία, νὰ τὴ μαζέψει (μάσσω).

ὑνί, τό = σιδερένιο, τριγωνικὸ ἢ πλακέ, κοφτερὸ ἀντικείμενο τοῦ ἀλετριοῦ, ποὺ ἀκουμπᾷ στὴ γῆ καὶ σχίζει τὸ χῶμα, 
κατὰ τὸ ὄργωμα.
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Πῶς ἀντιλαμβάνεται κανεὶς  
ὅτι βρίσκεται σὲ μιὰ σχέση βίας

Τὸ πρῶτο περιστατικὸ σωματικῆς βίας στὴν οἰκο-
γένεια συνήθως ἐμφανίζεται ἀπρόσμενα καὶ δίχως 
κάποια ἐμφανῆ αἰτία. Συνήθως εἶναι ἕνα ἐκρηκτικὸ 
συμβὰν καὶ δὲν ἐπιφέρει οὔτε κἂν ἁπλὲς σωματικὲς 
βλάβες (μώλωπες, ἐκδορές κλπ.). Γιὰ τὸν 
βίαιο ἄντρα, τὸ πρῶτο περιστατικὸ εἶναι πά-
ντα ἀναγνωριστικὸ καὶ ἐπιδεικτικὸ ἰσχύος. 
Πολλὲς γυναῖκες δηλώνουν ὅτι, ἐνῷ οἱ 
σύζυγοί τους δὲν τὶς εἶχαν κτυπήσει ποτὲ 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σχέσης (ποὺ μπορεῖ 
νὰ εἶναι πολλὲς φορὲς καὶ μακροχρόνια), 
ἐν τούτοις μετὰ τὸν γάμο χειροδίκησαν. 
Αὐτὸ συμβαίνει, γιατὶ οἱ ἄντρες μετὰ τὸν 
γάμο χαλαρώνουν καὶ θεωροῦν τὴ γυναῖκα 
κτῆμά τους.

Ἡ σωματικὴ βία δὲν εἶναι ὅμως ἀνε-
ξάρτητη ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴ βία. Πρὶν 
ἀπὸ τὸ πρῶτο περιστατικὸ σωματικῆς βί-
ας, ἐμφανίζονται προσβολές, ταπεινώσεις, 
πίεση, ἔλεγχος, ὕβρεις. Οἱ μειωτικὲς αὐτὲς 
συμπεριφορὲς ἔρχονται μὲ δόσεις, λίγο τὴ 
μία μέρα, λίγο τὴν ἄλλη. Στὴν ἀρχή, ἡ γυναίκα κα-
ταλαβαίνει ὅτι ἡ συμπεριφορὰ αὐτὴ τοῦ συντρόφου 
της εἶναι προσβλητική, καταχρηστική. Τὴν πληγώνει 
καὶ τὴν στενοχωρεῖ.  Ἀναζητᾷ λύσεις καὶ προσπαθεῖ 
νὰ συζητήσει τὸ πρόβλημα μὲ τὸν σύντροφό της. 
Μάταιος κόπος ὅμως, ἀφοῦ αὐτὸς δὲν τῆς παραχωρεῖ 
τὸ δικαίωμα συζήτησης.  Ἡ γυναίκα θὰ ἐπιστρατεύσει 
ὅλους τοὺς τρόπους, γιὰ νὰ διορθώσει τὴν κατάστα-
ση. Μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει ἀκόμη καὶ τὶς ἴδιες 
τακτικὲς τοῦ συντρόφου της. μπορεῖ, π.χ., νὰ ὑβρίσει 

καὶ αὐτή. Μάταιος κόπος ὅμως, γιὰ ἄλλη μία φορά.  
Ἡ γυναίκα συνειδητοποιεῖ ὅτι μόνον ἡ «σιωπή», ἡ 
ἀνοχὴ καὶ ἡ μὴ ἀντίστασή της στὰ βίαια ξεσπάσματα 
μποροῦν νὰ καλμάρουν καὶ νὰ κατευνάσουν τὴν 
ἐκρηκτικὴ συμπεριφορὰ τοῦ συντρόφου της. «Δὲν 
ὑπάρχει ἄλλος τρόπος, τοὺς ἔχω δοκιμάσει ὅλους. 
Δὲν θὰ τοῦ πηγαίνω κόντρα», σκέφτεται.

Οἱ περισσότερες γυναῖκες ἀποδίδουν στὸν ἑαυ-
τό τους τὴν εὐθύνη καὶ θεωροῦν ὅτι κάποιες συ-
μπεριφορές τους ἀποτελοῦν τὴ γενεσιουργὸ αἰτία 
τῆς κακοποίησής τους. Ποιὲς συμπεριφορές;  Ὅτι 
ἐκφράζουν ἐλεύθερα τὴ γνώμη τους γιὰ ἕνα θέμα, καὶ 
μάλιστα πολλὲς φορὲς παρουσίᾳ τρίτων προσώπων.  
Ὅτι μπορεῖ νὰ παραπονεθοῦν στὸν σύντροφό τους 
γιὰ κάτι ποὺ ἔχει κάνει αὐτός.  Ὅτι σὲ κάποιον καβγᾶ 
μπορεῖ νὰ ὑψώσουν τὴ φωνή τους(!) ἢ νὰ ἀποχω-
ρήσουν(!), τὴν ὥρα ποὺ μιλάει ὁ ἄντρας.  Ὅλα τοῦ 
γάμου δύσκολα, λοιπόν, καὶ γιὰ χάρη τῆς συζυγικῆς 
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Στὸ μυαλὸ τῶν περισσοτέρων γυναικῶν, τὸ πρῶτο περιστατικὸ σωμα-
τικῆς βίας στὴν οἰκογένεια εἶναι καὶ τὸ πρῶτο περιστατικὸ κακοποίησης. 
Αὐτό, ὅμως, εἶναι αὐταπάτη, γιατὶ σχεδὸν στὸ σύνολο τῶν περιστατικῶν 

ἔχει προηγηθεῖ ψυχολογικὴ κακοποίηση τῆς γυναίκας.

Ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς γυναίκας  
σ᾽ ἕνα βίαιο κόσμο

Mέρος Β΄
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ἁρμονίας ἡ γυναίκα ὑπομένει καὶ ἀνέχεται αὐτὲς τὶς 
μικρές, στὴν ἀρχή, μειωτικὲς συμπεριφορές. Σιγὰ σιγὰ 
τὶς ἀφομοιώνει, γίνονται μέρος τῆς καθημερινότητάς 
της. Δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μιλήσει, νὰ ἐκφράσει 
ἐλεύθερα τὴ γνώμη της, νὰ πάρει πρωτοβουλία γιὰ 
κάποιο θέμα, νὰ ὑψώσει τὴ φωνή της, νὰ παραπονε-
θεῖ γιὰ κάτι. «Τὰ ἔχει αὐτὰ ὁ γάμος», συλλογίζεται ἡ 
γυναίκα.  Ἄλλωστε, αὐτὸ δὲν ἔμαθε καὶ ἀπὸ τὸ σπίτι 
της, ἀπὸ τὴν οἰκογένειά της; « Ἡ γυναίκα κρατάει τὸ 
σπίτι», λένε οἱ παραδοσιακοί, καὶ τὸ κρατάει ἀνεξαρ-
τήτως τιμήματος. Καὶ αὐτή, γιὰ νὰ τὸ κρατήσει, θὰ 
ὁπλιστεῖ μὲ ὑπομονὴ καὶ γερὰ νεῦρα.

Στὸ μυαλὸ τῶν περισσοτέρων γυναικῶν, τὸ 
πρῶτο περιστατικὸ σωματικῆς βίας στὴν οἰκογένεια 
εἶναι καὶ τὸ πρῶτο περιστατικὸ κακοποίησης. Αὐτό, 
ὅμως, εἶναι αὐταπάτη, γιατὶ σχεδὸν στὸ σύνολο τῶν 
περιστατικῶν ἔχει προηγηθεῖ ψυχολογικὴ κακοποί-
ηση τῆς γυναίκας.

Πρωταρχικὸς σκοπὸς αὐτοῦ ποὺ κακοποιεῖ εἶναι 
νὰ ἔχει τὸν ἔλεγχο πάνω στὴ γυναῖκα, νὰ ἔχει τὸν 
ἔλεγχο τῆς σχέσης.  Ἂν ἡ γυναίκα κάνει μιὰ ἀναδρομὴ 
στὸ παρελθὸν τῆς σχέσης, θὰ συνειδητοποιήσει ὅτι, 
ἀκόμη καὶ τότε ποὺ ὅλα ἦταν ρόδινα, ὁ σύντροφος 
εἶχε δείξει σημάδια ἐλέγχου καὶ ἐξουσίας πάνω της. 
Μονοπωλοῦσε ὅλο της τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀπαιτοῦσε 
νὰ ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ αὐτόν, νὰ μὴ βλέπει 
τοὺς φίλους της, ἀκόμα καὶ τὴν οἰκογένειά της.  Ἡ 
γυναίκα σκεφτόταν ὅτι τὴν ἤθελε πολύ, καὶ αὐτὸ τὸ 
ἀπολάμβανε. Τῆς τηλεφωνοῦσε συχνὰ στὴ διάρκεια 
τῆς ἡμέρας καὶ τῆς ἔστελνε e-mail.  Ἡ πρώτη ὅμως 
ἔκρηξη βίας δὲν ἄργησε νὰ ἔρθει. Δικαιολογήθηκε 
ὅτι εἶναι ἐρωτευμένος καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συγκρατη-
θεῖ.  Ἡ γυναίκα τὸν πίστεψε καὶ τὸν συγχώρησε. Σιγὰ 
σιγὰ ἄρχισε νὰ γίνεται ἐπικριτικός, νὰ σχολιάζει τὸ 
πῶς ντύνεται ἡ γυναίκα, νὰ μὴν τοῦ ἀρέσει τὸ χτένι-
σμά της. Σὲ ἔκφραση παραπόνου τῆς γυναίκας γιὰ 
τὴ συμπεριφορά του αὐτή, ὁ ἄντρας δικαιολογεῖται 
ὅτι τὸ κάνει γιὰ τὸ καλό της, ἐπειδὴ ἐνδιαφέρεται γιὰ 
ἐκείνην, καὶ συνεπῶς ἡ γυναίκα τὸν συγχωρεῖ καὶ τὸ 
ἀποδέχεται, ἐπειδή «θέλει νὰ τὴν βοηθήσει», ὅπως 

πιστεύει, καὶ διότι «δὲν εἶχε κακὴ πρόθεση...».  Ὅσο 
περνάει ὅμως ὁ καιρός, αὐτὸς γίνεται πιὸ ἐπικριτικός, 
πιὸ κτητικός, πιὸ ἐξουσιαστικός.

Κακοποίηση δὲν εἶναι μόνον ἡ σωματικὴ βία. 
Κακοποίηση εἶναι καὶ ἡ ψυχολογικὴ βία καὶ ἡ σε-
ξουαλικὴ βία.

Ὁ κύκλος τῆς βίας
Ὁ κύκλος τῆς βίας συνήθως περιλαμβάνει τρεῖς 

φάσεις, οἱ ὁποῖες παρατηροῦνται σὲ ὅλες σχεδὸν 
τὶς περιπτώσεις:

α) τὴ φάση στὴν ὁποία χτίζεται ἡ ἔνταση,
β) τὴ φάση τῆς ἔντασης καὶ
γ) τὴ φάση τῆς ἠρεμίας, τῆς ἀγάπης, ἢ ἀλλιῶς 

τοῦ «μῆνα τοῦ μέλιτος».

Ἡ φάση στὴν ὁποία χτίζεται ἡ ἔνταση

Σὲ αὐτὴ τὴν περίοδο, κάτι συμβαίνει στὴ σχέση 
καὶ δημιουργεῖται ἔνταση ἀνάμεσα στὸ ζευγάρι. 
Μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα λογαριασμὸς ποὺ δὲν ἔχει ἐξο-
φληθεῖ, ἕνα φαγητὸ ποὺ ἁλατίστηκε περισσότερο.  
Ὅμως, ὅ,τι καὶ ἂν εἶναι, συνήθως μηδαμινῆς ἀξίας, 
θὰ μποροῦσε νὰ λυθεῖ μὲ μιὰ ἁπλῆ συζήτηση. Αὐτὸ 
θὰ γινόταν, ὅμως, ἂν ἡ σχέση ἦταν ἰσότιμη.  Ἀντί-
θετα, ὁ σύντροφος συλλέγει ὅλα τά «ἀρνητικά» 
τῆς συμπεριφορᾶς τῆς γυναίκας, προκειμένου νὰ 
τὰ χρησιμοποιήσει, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὰ ξεσπά-
σματα τῆς βίαιης συμπεριφορᾶς του.  Ἡ γυναίκα, 
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει τί ἔχει φταίξει, παρα-
βλέπει τὶς δικές της ἀνάγκες καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸν 
ἠρεμήσει, προκειμένου νὰ ὑποχωρήσει ἡ ἔνταση 
ποὺ τὴν ἔχει λυγίσει.

Ἡ φάση τῆς ἔκρηξης

Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι πολλὲς γυναῖκες, καθὼς 
δὲν ἀντέχουν τὸ στάδιο τῆς ἔντασης, προκαλοῦν οἱ 
ἴδιες μὲ τὴ συμπεριφορά τους τὴν ἔκρηξη τοῦ συ-
ντρόφου τους. Μετὰ τὴν ἔκρηξη βίας, ὁ σύντροφος 
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Ἡ ψυχολογικὴ βία εἶναι ἡ πιὸ σκληρὴ βία. Εἶναι ἡ πιὸ ὕπουλη, ἡ πιὸ  
ἐπικίνδυνη καὶ αὐτὴ ποὺ ἀφήνει σημάδια τὰ ὁποῖα θὰ πάρουν πολὺ  

χρόνο, γιὰ νὰ τὰ θεραπεύσει ἡ γυναίκα – ἂν τὰ θεραπεύσει. Οἱ μελανιὲς  
καὶ οἱ γρατζουνιὲς γρήγορα θὰ ἐξαφανιστοῦν. Τὰ σπασμένα χέρια,  

πόδια ἢ πλευρὰ γρήγορα θὰ γιατρευτοῦν.  Ἡ ψυχολογικὴ βία, ὅμως,  
θὰ προκαλέσει ἀνεπανόρθωτες βλάβες στὴν αὐτοεκτίμηση τῆς γυναίκας,  

καὶ πολὺ πιθανὸν καὶ στὴν ψυχική της ὑγεία.
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θὰ προσπαθήσει νὰ δικαιολογήσει τὸ ξέσπασμά του. 
Μπορεῖ νὰ ἀποδώσει τὴν εὐθύνη στὴ γυναῖκα, ὅτι 
ἐκείνη τὸν προκάλεσε, ἢ νὰ ἀποδώσει τὴν εὐθύνη 
στὸ ἀλκοόλ, ἐὰν πίνει, ἢ στὸ ἄγχος τῆς ἐργασίας 
του ἢ στὰ δύσκολα παιδικά του χρόνια. Ζητάει 
συγγνώμη, κλαίει καὶ ὁρκίζεται ὅτι ποτὲ δὲν θὰ τὴν 
ξαναχτυπήσει, δὲν θὰ τὴν βρίσει, δὲν θὰ τὴν ἀπει-
λήσει ξανά. Τῆς ζητάει βοήθεια.  Ἐὰν ἐκείνη φύγει, 
θὰ μιλήσει στοὺς γονεῖς της, στὰ ἀδέλφια της, σὲ 
φίλους.  Ἐκεῖνοι θὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὴ γυναῖκα, 
γιὰ νὰ τῆς ποῦν πόσο τὴν ἀγαπάει, καὶ ἐπειδὴ καὶ 
ἐκείνη τὸν ἀγαπάει καὶ τὸν πιστεύει, τὸν συγχωρεῖ 
καὶ γυρίζει πίσω.

Ἡ φάση τῆς ἠρεμίας  
ἢ ἀλλιῶς τοῦ μῆνα τοῦ μέλιτος

Σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο, ὁ σύντροφος μεταμορφώνε-
ται στὸν γοητευτικὸ ἄντρα ποὺ γνώρισε ἡ γυναίκα 
στὴν ἀρχὴ τῆς σχέσης. Φοβᾶται ὅτι μπορεῖ νὰ τὴν 
χάσει, καὶ κάνει τὰ πάντα, γιὰ νὰ τὴν ἱκανοποιήσει. 
Τῆς μιλάει γιὰ μιὰ καινούργια ἀρχή, γιὰ ἀνανέωση 
τῆς σχέσης.  Ὁ ἴδιος, μετὰ τὸ βίαιο ξέσπασμα, νιώ-
θει νὰ ἔχει φύγει ἀπὸ πάνω τους ἕνα βαρὺ φορτίο 
ἀρνητικῆς ἐνέργειας.  Ἡ γυναίκα ὅμως πῶς νιώθει;  
Ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ περίοδος ἀγάπης καὶ ἠρεμίας δὲν 
εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ τακτικὴ χειραγώγησης 
καὶ ἐλέγχου.

Σωματικὴ βία
Σωματικὴ βία δὲν ἀποτελοῦν μόνο τὰ σπασμένα 

χέρια καὶ πόδια, οἱ μελανιὲς καὶ οἱ γρατζουνιές. Τὰ 
χτυπήματα στὸ κεφάλι εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπικίνδυνες 
μορφὲς σωματικῆς βίας, ποὺ ὅμως τὶς περισσότερες 
φορὲς δὲν ἀφήνουν σημάδια.  Ὁ σύντροφος μπορεῖ 
νὰ χτυπάει τὴ γυναῖκα μόνο στὸ κεφάλι, ὥστε αὐτὴ νὰ 
μὴ μπορεῖ νὰ ἀποδείξει ὅτι εἶναι θῦμα βίας. Μορφὲς 

σωματικῆς βίας εἶναι κυρίως οἱ 
ἑξῆς: σπρώξιμο, χαστούκι, γρο-
θιά, τράβηγμα ἀπὸ τὰ μαλλιά, 
ἀπόπειρα στραγγαλισμοῦ, τσι-
μπιά, δαγκωματιά, φράξιμο τῆς 
ἀναπνοῆς, σπρώξιμο μὲ ἀποτέ-
λεσμα τὴν πρόσκρουση σὲ ἀντι-
κείμενα, στὸν τοῖχο κ.λπ.

Μιὰ γυναίκα θὰ πρέπει νὰ 
γνωρίζει ὅτι πρὶν ἀπὸ ξυλοδαρ-
μοὺς ὑπάρχουν ἐκφοβισμοί, 
ἐπιθετικὲς συμπεριφορὲς καὶ 
μικρὲς κακοποιήσεις.  Ἡ βία 
ποὺ ἐκδηλώνεται ἀρχικὰ μὲ μι-
κροβιαιότητες, στὴ γυναῖκα ἢ σὲ 
ἀντικείμενα, σχεδὸν πάντα κλι-
μακώνεται σὲ βαριὰ κακοποίηση 

τῆς γυναίκας, μὲ σοβαρὲς σωματικὲς βλάβες.  Ἡ πιὸ 
διεστραμμένη βία εἶναι ἡ βία στὴν ἐγκυμοσύνη, ὅταν 
ἡ γυναίκα εἶναι πολὺ πιὸ εὐάλωτη. Γι’ αὐτὸ εἶναι 
πολὺ συχνὲς οἱ ἱστορίες μὲ ἄντρες ποὺ χοροπηδᾶνε 
στὴν κοιλιὰ τῆς γυναίκας.  Ἱστορίες μὲ ἄντρες ποὺ 
κλωτσᾶνε ἢ γρονθοκοποῦν τὴν κοιλιὰ τῆς γυναίκας 
τους.  Ἱστορίες μὲ ἄντρες ποὺ σπρώχνουν ἢ πετᾶνε 
τὶς ἔγκυες γυναῖκές τους ἀπὸ τὴ σκάλα.  Ἱστορίες μὲ 
ἄντρες ποὺ δὲν σέβονται τὶς ἰατρικὲς ὁδηγίες καὶ 
ἀπαιτοῦν βίαιο σὲξ ἀπὸ τὴν ἔγκυο σύντροφό τους.

Ψυχολογικὴ βία
Ἡ ψυχολογικὴ βία εἶναι ἡ πιὸ σκληρὴ βία. Εἶναι ἡ 

πιὸ ὕπουλη, ἡ πιὸ ἐπικίνδυνη καὶ αὐτὴ ποὺ ἀφήνει 
σημάδια τὰ ὁποῖα θὰ πάρουν πολὺ χρόνο, γιὰ νὰ τὰ 
θεραπεύσει ἡ γυναίκα – ἂν τὰ θεραπεύσει. Οἱ μελα-
νιὲς καὶ οἱ γρατζουνιὲς γρήγορα θὰ ἐξαφανιστοῦν. 
Τὰ σπασμένα χέρια, πόδια ἢ πλευρὰ γρήγορα θὰ 
γιατρευτοῦν.  Ἡ ψυχολογικὴ βία, ὅμως, θὰ προκα-
λέσει ἀνεπανόρθωτες βλάβες στὴν αὐτοεκτίμηση 
τῆς γυναίκας, καὶ πολὺ πιθανὸν καὶ στὴν ψυχική 
της ὑγεία.

Ὅπου ὑπάρχει σωματικὴ βία, πάντα ὑπάρχει καὶ 
ψυχολογικὴ βία.  Ὅπου ὅμως ὑπάρχει ψυχολογικὴ 
βία, δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρχει καὶ σωματική.  
Ὁ σύντροφος μπορεῖ νὰ ὑποτιμᾷ τὴ γυναῖκα, νὰ 
τὴν ταπεινώνει, νὰ τὴν ἐξευτελίζει, ἀλλὰ ποτὲ νὰ 
μὴν σηκώνει χέρι ἐπάνω της. Καὶ τί μ’ αὐτό;  Ἕνα 
βλέμμα του εἶναι ἀρκετὸ νὰ τὴν κάνει νὰ τρέμει καὶ 
χωρὶς δεύτερη σκέψη νὰ ὑπακούει στὶς ἐντολές του.

Μορφὲς ψυχολογικῆς βίας

α) Λεκτικὴ βία

Ἡ λεκτικὴ βία εἶναι ἡ πιὸ συνηθισμένη μορφὴ 
ψυχολογικῆς βίας.  Ὕβρεις, ἀνυπόστατες κατηγορίες, 102
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σαρκασμός, εἰρωνεία, ἀπειλές, ταπείνωση, ἐξευτε-
λισμός. Συνήθως ὁ σύντροφος βρίζει, ὅταν εἶναι οἱ 
δυό τους, ἢ καὶ μπροστὰ στὰ παιδιά. Σπάνια τὸ κάνει 
δημοσίως – δὲν θέλει νὰ ἔχει μάρτυρες ἡ γυναίκα 
του. Μπορεῖ μπροστὰ στοὺς ἄλλους νὰ τὴν εἰρω-
νευτεῖ, καὶ ἂν δεῖ ὅτι ἡ γυναίκα του ἀντιδρᾷ, νὰ τῆς 
πεῖ ὅτι εἶναι εὔθικτη καὶ δὲν ἔχει χιοῦμορ. Μπορεῖ 
ἐπίσης νὰ τὴν ἀπειλεῖ ὅτι θὰ τῆς πάρει τὰ παιδιὰ ἢ ὅτι 
θὰ τὴν κλείσει σὲ φρενοκομεῖο, γιὰ νὰ ἔχει δικά του 
μόνο τὰ παιδιά, κλπ.  Ἄλλες φορὲς μπορεῖ νὰ τὴν 
ἀπειλεῖ ὅτι θὰ αὐτοκτονήσει. Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ὕπουλη 
μορφὴ ψυχολογικῆς βίας, γιατὶ γεμίζει τὴ γυναῖκα μὲ 
ἐνοχὲς καὶ τὴν κάνει νὰ νιώθει ὑπεύθυνη γιὰ τὴ δική 
του ὕπαρξη. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ κάνει κριτικὴ γιὰ τὸ 
ντύσιμό της, γιὰ τὸ πῶς μιλᾷ, γιὰ τὸ πῶς φέρεται.

β) Οἰκονομικὸς ἔλεγχος

Οἱ περισσότερες ἄνεργες γυναῖκες δηλώνουν 
ὅτι δὲν ἔχουν χρήματα. Καὶ οἱ περισσότερες ἐργα-
ζόμενες δηλώνουν ὅτι καταθέτουν ἀναγκαστικὰ 
τὸ σύνολο του μισθοῦ τους «μέσα στὸ σπίτι», μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται χρήματα γιὰ τὴν κάλυψη 
προσωπικῶν τους ἀναγκῶν.  Ὁ οἰκονομικὸς ἔλεγχος 
ποὺ ἐπιβάλλεται στὴ γυναῖκα ἀπὸ τὸν βίαιο ἄντρα 
ἔχει διπλὸ σκοπό:

1. Νὰ ἐξουθενώσει, νὰ μειώσει, νὰ ἐξευτελίσει 
καὶ νὰ ταπεινώσει τὴ γυναῖκα.  Ὁ βίαιος ἄντρας, 
ὑποβάλλοντας τὴ γυναῖκα σὲ καθεστὼς ἐλέγχου, 
στέρησης καὶ ἀνέχειας, πολλὲς φορὲς τῆς στερεῖ κα-
ταναγκαστικὰ τὸ δικαίωμα νὰ διαχειρίζεται ἐλεύθερα 
τὰ χρήματά της, κρίνοντάς την ὡς ἀνίκανη –γιὰ μία 
ἀκόμη φορά– νὰ πάρει ἀποφάσεις καὶ νὰ διαχειρι-
στεῖ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα ὅπως τὸ οἰκονομικό.

2. Νὰ ὑποβάλει τὴ γυναῖκα σὲ οἰκονομικὴ στέ-
ρηση.  Ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ ὁ σύζυγος ἔχει 
προβεῖ σὲ ἀγορὲς ἀκινήτων καὶ ἔχει ἀναγκάσει τὴ 
σύζυγο νὰ συμπράξει ὡς ἐγγυήτρια, ὑποθηκεύοντας 
μάλιστα ἀκόμη καὶ πατρική της περιουσία.  Ὑπάρ-
χουν γυναῖκες ποὺ ἐργάζονται στὴν οἰκογενειακὴ 
ἐπιχείρηση χωρὶς μισθὸ καὶ χωρὶς ἀσφάλεια.

γ) Κοινωνικὴ ἀπομόνωση

Πολλὲς γυναῖκες δηλώνουν ὅτι ὁ βίαιος σύ-
ντροφός τους ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς σχέσης τους ἐκδή-
λωνε δυσαρέσκεια, κάθε φορὰ ποὺ αὐτὲς ἐπικοι-
νωνοῦσαν μὲ τοὺς οἰκείους τους. Οἱ δικαιολογίες 
ποὺ προβάλλουν οἱ βίαιοι ἄντρες εἶναι εὐφάνταστες 
καὶ πολλὲς φορὲς ἀστεῖες.  Ἕνας ἄντρας πεισματικὰ 
ἀρνιόταν νὰ συνοδεύσει τὴ σύντροφό του στὸ σπίτι 
τῶν γονιῶν της, ἐπειδὴ ὑπῆρχε ἐκεῖ μιὰ γάτα πού 
–κατ’ αὐτόν– τοῦ προκαλοῦσε ἀλλεργία!  Ἢ ἄλλος 
εἶχε ἀπαγορεύσει τὴν τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία τῆς 
γυναίκας μὲ τοὺς οἰκείους της, κλειδώνοντας τὸ τη-

λέφωνο, ἐπειδὴ δῆθεν ἀδυνατοῦσε νὰ ἀντεπεξέλθει 
οἰκονομικὰ στοὺς λογαριασμούς.  Ὁ ἴδιος ὅμως εἶχε 
καθημερινὰ ὑπεραστικὲς κλήσεις μὲ τὴ μητέρα του, 
στὴν ὁποία ἔδινε καὶ πλήρη ἀναφορὰ τῆς συζυ-
γικῆς καθημερινότητας.  Ἐργαζόμενες καὶ ἄνεργες 
γυναῖκες, ἄλλες περισσότερο καὶ ἄλλες λιγώτερο, 
παραδέχονται ὅτι ζοῦν σὲ καθεστὼς ὁμηρίας...

Σεξουαλικὴ βία
Ὁ περισσότερος κόσμος πιστεύει ὅτι ἡ σεξου-

αλικὴ κακοποίηση ἐμπεριέχει σωματικὴ βία. Αὐτὸ 
ὅμως δὲν εἶναι ἀπαραίτητο.  Ἡ σεξουαλικὴ κακοποί-
ηση μπορεῖ νὰ συντελεῖται μὲ τὴ μορφὴ ἀπειλῶν, 
πίεσης, παρενόχλησης. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μιὰ 
ἀνεπιθύμητη, ἐκ μέρους τῆς γυναίκας, συνουσία.  
Ἐλάχιστες γυναῖκες χαρακτηρίζουν τὴν ἀνεπιθύμητη 
σεξουαλικὴ πράξη βιασμό.

Μορφὲς σεξουαλικῆς κακοποίησης
–  Ὁ σεξουαλικὰ βίαιος ἄντρας μπορεῖ νὰ ἀπειλεῖ 

τὴ σύντροφό του ὅτι θὰ βρεῖ ἐρωμένη, ἐὰν αὐτὴ 
δὲν ἐνδώσει.

–  Ὁ σεξουαλικὰ βίαιος ἄντρας μπορεῖ νὰ κατη-
γορεῖ τὴ σύντροφό του γιὰ ἀπιστία.

–  Ὁ σεξουαλικὰ βίαιος ἄντρας μπορεῖ νὰ ὑβρίζει 
τὴ σύντροφό του, π.χ. ἀποκαλώντας την «παγόβου-
νο», «κρέας», «ξερό κορμί».

–  Ὁ σεξουαλικὰ βίαιος ἄντρας ἀπειλεῖ μὲ χρή-
ση σωματικῆς βίας, καθὼς ἐπίσης ἐξαναγκάζει τὴ 
σύντροφό του νὰ υἱοθετεῖ ἀνεπιθύμητες καὶ ἀπω-
θητικὲς σεξουαλικὲς πρακτικές.

Συζυγικὸς βιασμός
Μὲ τὸ ἄρθρο 8 τοῦ ν. 3500/2006 ἀντιμετωπίζεται 

ὡς ἔγκλημα ἐνδοοικογενειακῆς βίας καὶ ὁ βιασμὸς 
κατὰ τῆς συζύγου. Μέχρι τὴν ψήφιση τοῦ νόμου 
ἀναγνωριζόταν τὸ δικαίωμα καὶ ἡ ὑποχρέωση τῆς 
συζύγου στὴ σεξουαλικὴ ἐπαφή. Συγκεκριμένα, 
στὴν αἰτιολογικὴ ἔκθεση τοῦ νόμου, ἡ ἀπαξία τοῦ 
συζυγικοῦ βιασμοῦ ἀναγνωρίζεται πλέον ἀπὸ ὅλα 
τὰ σύγχρονα κράτη, τὰ ὁποῖα ἔχουν προσαρμόσει 
σχετικὰ τὶς νομοθεσίες τους.  Ἀλλὰ καὶ στὴν ἑλλη-
νικὴ νομοθεσία δὲν εἶναι πλέον ὑποστηρίξιμο τὸ 
ἐπιχείρημα ὅτι οἱ σύζυγοι εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ 
ἐξαναγκάζουν ἀλλήλους πρὸς γενετήσια συνεύ-
ρεση. Συγκεκριμένα:

–  Ὁ ἐξαναγκασμὸς μὲ χρήση σωματικῆς ἢ ψυ-
χολογικῆς βίας σὲ σεξουαλικὴ ἐπαφὴ εἶναι βιασμός.

–  Ἂν ὁ σύντροφος ἐναλλάσσει ἐρωτικὲς συντρό-
φους, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν ὑγεία τῆς γυναίκας 
του, πρέπει ἐκείνη νὰ λάβει προστατευτικὰ μέτρα.

Ἡ χρόνια κακοποίηση ὁδηγεῖ τὴ γυναῖκα σὲ χα-
μηλὴ αὐτοεκτίμηση καὶ αὐτοπεποίθηση.  Ἡ γυναίκα 
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ποὺ ζεῖ μὲ ἕναν βίαο ἄντρα, ὕστερα ἀπὸ ἕνα χρονικὸ 
διάστημα, ἀρχίζει νὰ ἀμφιβάλλει γιὰ τὸν ἑαυτό της, 
γιὰ τὰ συναισθήματά της, γιὰ τὴν ψυχική της ὑγεία.

Νομικὸ πλαίσιο
Ἐλάχιστες γυναῖκες ἀποφασίζουν νὰ κινηθοῦν 

δικαστικὰ κατὰ τοῦ βίαιου συντρόφου τους. Κυρί-
αρχη αἰτία εἶναι ὁ φόβος ποὺ αἰσθάνονται γιὰ αὐτόν. 
Φόβος γιὰ τὸ τί θὰ συμβεῖ, ἐὰν ἀποφασίσουν νὰ τὸν 
ἐγκαταλείψουν. Φόβος μήπως τὶς σκοτώσει. Φόβος 
μήπως βλάψει τὰ παιδιά, τοὺς συγγενεῖς ἢ τοὺς φί-
λους, ἢ ἀκόμα μήπως βλάψει τὸν ἑαυτό του.  Ὁ 
φόβος εἶναι τὸ κυρίαρχο συναίσθημα ποὺ βιώνει μιὰ 
γυναίκα σὲ μιὰ σχέση βίας. Φόβος γιὰ τὸ τί θὰ τῆς 
συμβεῖ, ἐὰν ὀρθώσει ἀνάστημα. Ξέρει ὅτι ὁ βίαιος 
ἄντρας της εἶναι ἱκανὸς γιὰ τὰ πάντα. Τὸν φοβᾶται, 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἐὰν τῆς ἀσκεῖ ἢ ὄχι σωματικὴ 
βία.  Ἐὰν ἀσκεῖ σωματικὴ βία, ξέρει ὅτι μπορεῖ νὰ 
γίνει χειρότερος.  Ἐὰν δὲν ἀσκεῖ σωματικὴ βία, ἔχει 
φροντίσει μὲ τὸν τρόπο του νὰ τὴν κάνει νὰ πιστέψει 
ὅτι εἶναι ἱκανὸς γιὰ τὰ πάντα.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 17 τοῦ Ν. 3500/2006, ἡ 
ποινικὴ δίωξη γιὰ τὰ ἐγκλήματα ἐνδοοικογενειακῆς 
σωματικῆς βλάβης, ἐνδοοικογενειακῆς παράνομης 
βίας καὶ ἀπειλῆς, ἐνδοοικογενειακῆς προσβολῆς τῆς 
γενετήσιας ἀξιοπρέπειας, διώκονται αὐτεπαγγέλτως, 
δηλαδὴ δὲν χρειάζεται τὸ θῦμα νὰ καταθέσει ἔγκλη-
ση/μήνυση κατὰ τοῦ δράστη, ὅπως αὐτὸ ἀπαιτεῖτο 

πρὶν τὴν ψήφιση τοῦ παρόντος νόμου. (Μπορεῖ ἕνας 
γείτονας ποὺ ἀνακαλύπτει ὅτι δίπλα του διαδραμα-
τίζεται βίαιο περιστατικὸ νὰ καλέσει τὴν  Ἀστυνομία, 
καὶ ἡ  Ἀστυνομία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ μεταβεῖ καὶ 
νὰ συλλάβει τὸν δράστη).

Συμπερασματικά:  Ὅταν ὁ σύντροφος δείξει ση-
μάδια βιαιότητας, οἱ περισσότερες γυναῖκες περι-
μένουν νὰ δοῦν «τί θὰ γίνει». Σπάνια βάζουν ὅρια 
στὴ σχέση. Αὐτὸ συμβαίνει, γιατὶ οἱ περισσότερες 
γυναῖκες πιστεύουν ὅτι δὲν θὰ ἐπαναληφθεῖ μιὰ 
ἀνάλογη συμπεριφορά, ἀφοῦ ὁ σύντροφός τους 
ἔδειξε σημάδια μεταμέλειας.  Ὅταν ὅμως συμβεῖ τὸ 
ἀναπόφευκτο καὶ ὁ σύντροφος γίνει ξανὰ βίαιος, 
οἱ περισσότερες γυναῖκες μπαίνουν συνειδητὰ καὶ 
ὑποσυνείδητα σὲ μιὰ διαδικασία ὅπου προσπαθοῦν 
νὰ ἀλλάξουν τὸν βίαιο σύντροφο, χωρὶς κανένα 
ἀποτέλεσμα.

Πῶς ὅμως μιὰ γυναίκα μπορεῖ νὰ θέσει ὅρια;
– Νὰ δηλώσει μὲ αὐτοπεποίθηση στὸν συντροφό 

της ὅτι δὲν θὰ ἀνεχθεῖ ξανὰ ὁποιαδήποτε ἐπιθετικὴ 
συμπεριφορά. Προσοχὴ στὴ στάση τοῦ σώματος 
καὶ στὸν τόνο τῆς φωνῆς, ὅταν θὰ μιλάει.

– Νὰ ἐπιλέξει νὰ τοῦ μιλήσει, τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ 
εἶναι λιγώτερο φοβισμένη.

– Νὰ ἐξηγήσει στὸν σύντροφό της ὅτι εἶναι ἡ τε-
λευταία φορά (νὰ τὸ ἐννοεῖ ὅμως) ποὺ τὸν συγχωρεῖ, 
καὶ ὅτι τὴν ἑπομένη ὁποιουδήποτε βίαιου περιστα-
τικοῦ –σωματικοῦ ἢ λεκτικοῦ– θὰ εἶναι μόνος του.

– Εἶναι σημαντικὸ νὰ βάλει ὅρια στὴ σχέση καὶ 
τὴ συμπεριφορά του, ἀλλὰ κανένας δὲν 
μπορεῖ νὰ τῆς ἐγγυηθεῖ ὅτι αὐτὰ θὰ ἔχουν 
ἀποτέλεσμα.

Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση, λοιπόν, τῆς 
νοσηρῆς αὐτῆς κατάστασης χρειάζονται 
δραστικὰ μέτρα.  Ἡ γυναίκα θὰ πρέπει 
νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι πραγματικὰ κινδυνεύ-
ει, τόσο αὐτὴ ὅσο καὶ τὰ παιδιά της, ἂν 
ὑπάρχουν. Πρέπει νὰ βρεῖ τὸ θάρρος 
καὶ νὰ ζητήσει βοήθεια καὶ ὑποστήριξη. 
Μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ καὶ νὰ ἐπιλέξει ἕνα 
ἀπὸ τὰ κοντινά της πρόσωπα, τὸ ὁποῖο 
θὰ μποροῦσε νὰ ἐμπιστευθεῖ. Μπορεῖ, 
ἐπίσης, νὰ ἀπευθυνθεῖ στὶς ἁρμόδιες ὑπη-K

K

Μιὰ γυναίκα θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι πρὶν ἀπὸ ξυλοδαρμοὺς ὑπάρχουν 
ἐκφοβισμοί, ἐπιθετικὲς συμπεριφορὲς καὶ μικρὲς κακοποιήσεις.   
Ἡ βία ποὺ ἐκδηλώνεται ἀρχικὰ μὲ μικροβιαιότητες, στὴ γυναῖκα  

ἢ σὲ ἀντικείμενα, σχεδὸν πάντα κλιμακώνεται σὲ βαριὰ κακοποίηση  
τῆς γυναίκας, μὲ σοβαρὲς σωματικὲς βλάβες. 
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ρεσίες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὴ χώρα μας καὶ 
μποροῦν νὰ τῆς παρέχουν μιὰ ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ 
πλήρη ὑποστήριξη.

Ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια
Ἡ γυναίκα εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα ἄνθρωπος.  Ἔχει 

τὴν ἀξία της καὶ ἀξίζει νὰ τὴ σέβονται ὅλοι. Αὐτὸ ὀνο-
μάζεται ἀξιοπρέπεια. Εἶναι ἡ αἴσθηση ποὺ νιώθει ὁ 
ἄνθρωπος ὅτι οἱ ἄλλοι τὸν σέβονται καὶ ὁ ἴδιος νιώθει 
ὅτι ἔχει ἀξία. Εἶναι ὁ αὐτοσεβασμὸς καὶ ἡ ἀνωτερότη-
τα, ὄχι ὁ καθωσπρεπισμὸς οὔτε ὁ ἐγωισμός. Οἱ δύο 
τελευταῖες ἔννοιες, ὁ δῆθεν καθωσπρεπισμὸς καὶ ὁ 
ἐγωισμός, πολλὲς φορὲς συγχέονται μὲ τὴν ἀξιοπρέ-
πεια, μπερδεύοντας κάποιους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τῆς 
προσδίδουν ἕναν ἀρνητικὸ χαρακτῆρα.

Τὸ τί θεωρεῖ ὁ καθένας ἀξιοπρεπὲς μπορεῖ νὰ 
διαφέρει ἀπὸ ἄτομο σὲ ἄτομο.  Ὁ καθένας ἔχει τοὺς 
κανόνες καὶ τὰ ὅριά του. Γιὰ παράδειγμα, ἂν μιλᾶμε 
γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ ζευγαριοῦ, ἀξιοπρέπεια εἶναι ἕνας 
χωρισμός, ὅσο κι ἂν πονάει, ὅσο κι ἂν προκαλεῖ 
βαθὺ πόνο, ὅσο κι ἂν στιγματίζει. Κι ὅμως, εἶναι 
προτιμώτερος ἀπὸ μιὰ συνέχιση τῆς σχέσης ποὺ 
ἐξευτελίζει καὶ ὑποβιβάζει τὴν προσωπικότητα τοῦ 
ἑνὸς ἀπὸ τοὺς δύο.  Ἡ ἀξιοπρέπεια ὑπάρχει ὅμως 
σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς.  Ἀξιοπρέπεια, ὅπως 
τὴν ὁρίζει ἡ κοινωνία, ἡ θρησκεία, ὁ πολιτισμός.  
Ὑπάρχουν βέβαια οἱ προσωπικοὶ ἄγραφοι κανόνες 
τοῦ καθενός, ὑπάρχει ὅμως καὶ νομοθεσία περὶ ἀξι-
οπρέπειας καὶ ἀξιοπρεποῦς συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία 
ποικίλλει ἀπὸ χώρα σὲ χώρα.

Ἔχει ἀκουστεῖ, πάντως, καὶ ἡ ἄλλη ἄποψη, ποὺ 
ὑποστηρίζει ὅτι εἴμαστε ἀξιοπρεπεῖς ἀπὸ δειλία.  Ὅτι 
δειλοὺς καὶ ταὐτόχρονα ἀξιοπρεπεῖς μᾶς κάνει ἡ 
ἀδυναμία μας νὰ φθάσουμε τὶς καταστάσεις στὸ τέρ-
μα καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε τὶς συνέπειές τους.  Ὁ φόβος 
νὰ μὴν ἐκτεθοῦμε ἀνεπανόρθωτα. Εἶναι ὅμως ἔτσι;

Τὸ νὰ εἶναι κάποιος ἀξιοπρεπὴς δὲν σημαί-
νει οὔτε ὅτι εἶναι ἐγωιστὴς οὔτε ὅτι εἶναι «καθὼς 
πρέπει» γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου.  Ὁ ἀξιοπρεπὴς 
ἄνθρωπος διαλέγει τὴ στάση ζωῆς του πρῶτα γιὰ 
τὸν ἑαυτό του καὶ γιὰ τὴ συνείδησή του καὶ μετὰ γιὰ 
ὁποιονδήποτε ἄλλο λόγο.  Ἡ ἔννοια τῆς ἀξιοπρέπει-
ας ἔχει ἄπειρες προεκτάσεις.  Ἀρχικά, ἀξιοπρέπεια 
εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ὁ σεβασμὸς ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν 
ἑαυτό μας.  Ὁ σεβασμὸς ποὺ τοῦ δείχνουμε, ὅταν 
εἴμαστε μόνοι μαζί του.  Ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνουμε, 
χωρὶς νὰ περιμένουμε ἀνταπόδοση καὶ μπράβο. 
Εἶναι ἡ περηφάνεια μας μὲ ὅλη τὴ θετική της ση-
μασία, ὄχι μὲ ἔπαρση καὶ συμπεριφορὲς δῆθεν. Τὸ 
νὰ περπατᾷς στὸν δρόμο μὲ τὸ κεφάλι ψηλὰ καὶ 
νὰ ξέρεις ὅτι ἔκανες τὸ καλύτερο. Νὰ σὲ θυμοῦνται 
ὅλοι μὲ χαμόγελο, νὰ νιώθεις ὅτι δὲν ξόδεψες τὸν 
ἑαυτό σου γιὰ κάτι ποὺ δὲν ἔπρεπε. Δὲν τὸν ἐξευ-

τέλισες.  Ἀξιοπρέπεια εἶναι ἡ καθαρὴ συνείδηση. 
Κι ὅπως πολὺ εὔστοχα ἔγραψε ὁ Καβάφης: «Κι ἂν 
δὲν μπορεῖς νὰ κάμεις τὴ ζωή σου ὅπως τὴν θέλεις, 
τοῦτο προσπάθησε τοὐλάχιστον, μὴν τὴν ἐξευτελίζεις 
μὲς στὴν πολλὴ συνάφεια τοῦ κόσμου».

Λένε πὼς ἡ ἀξιοπρέπεια σπανίζει στὶς μέρες μας. 
Δὲν εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ δεχθοῦμε κάτι τέτοιο! 
Εἶναι πάνω ἀπὸ βέβαιο ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια 
εἶναι βαθιὰ ριζωμένη στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, 
ἔστω κι ἂν κάποιες φορές, γιὰ λόγους ἀνεξάρτητους 
τῆς θελήσεώς τους, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκδηλωθεῖ. 
Πολλὲς φορές, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν αὐξημένες 
πρῶτες ἀνάγκες, μπορεῖ καὶ νὰ μὴ λογαριάσουν προ-
σκαίρως τὴν ἀξιοπρέπειά τους. Πρωτίστως πρέπει νὰ 
καλυφθεῖ ἡ ἐπιβίωσή τους, καὶ μετὰ ὅλα τὰ ὑπόλοι-
πα.  Ὅσο σκληρὸ κι ἂν ἀκούγεται αὐτό, φανταστεῖτε 
μιὰ μάννα ποὺ δὲν ἔχει φαγητὸ γιὰ τὰ παιδιά της. 
Δὲν θὰ κάνει τὰ πάντα, γιὰ νὰ τὰ ζήσει, ἀκόμα καὶ 
μὲ τὸν κίνδυνο νὰ ταπεινωθεῖ;  Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος 
ἔχει κάποιον δικό του ἄρρωστο καὶ δὲν ἔχει χρήματα 
γιὰ νοσήλια, δὲν θὰ προσπαθήσει νὰ τὰ βεῖ μὲ κάθε 
δυνατὸ τρόπο, ἀκόμη κι ἂν χρειαστεῖ νὰ ζητήσει, νὰ 
παρακαλέσει, ἀκόμη καὶ νὰ ζητιανέψει; Ποιὸς τότε 
θὰ τὸν κατηγορήσει γιὰ ἀναξιοπρέπεια;

Ἡ ἀξιοπρέπεια δὲν μετριέται, δὲν ἐπιβάλλεται καὶ 
δὲν ὑποκύπτει σὲ φτηνοὺς ἀνθρώπους.  Ἡ ἀξιοπρέ-
πεια ἀξίζει, δὲν κοστίζει. «Κάποια πράγματα στὴ ζωὴ 
δὲν εἶναι πράγματα», ποὺ ἔλεγε καὶ ἡ διαφήμιση. 
Εἶναι ὅμως ἀδιαπραγμάτευτα.  Ἡ ἀξιοπρέπεια εἶναι 
τὸ πιὸ ἀδιαπραγμάτευτο ὅπλο μιᾶς γυναίκας, γιὰ νὰ 
ὑπερασπιστεῖ τὸν ἑαυτό της, νὰ κερδίσει τὸν σεβασμό, 
νὰ ἀποφύγει τὰ ἁρπακτικὰ καὶ νὰ εὐτυχήσει στὴ ζωή.

Κλείνοντας, θὰ ἤθελα νὰ ἐπιστρέψω στὴν πα-
τερικὴ παράδοση καὶ νὰ μεταφέρω τὰ λόγια τοῦ 
Χρυσοστόμου γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ φέρονται οἱ 
ἄνδρες πρὸς τὶς γυναῖκές τους:

«Νὰ τῆς λὲς ὅτι τὴν ἀγαπᾷς, χωρὶς νὰ φοβᾶσαι μή-
πως κάποτε τὸ πάρει πάνω της καὶ τὸ ἐκμεταλλευθεῖ. 
Καὶ ποτὲ νὰ μὴν τῆς μιλᾷς στεγνὰ καὶ μὲ ψυχρότητα, 
ἀλλὰ μὲ τρόπο γλυκό, μὲ τιμὴ καὶ μὲ πολλὴ ἀγάπη.  
Ἃν τὴν τιμᾷς ἐσύ, δὲν θὰ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν τιμὴ 
τῶν ἄλλων. Νὰ τὴ βάζεις πάνω ἀπ’ ὅλους, νὰ τὴν 
καλοπιάνεις, νὰ τὴν παινεύεις.  Ἔτσι δὲν θὰ προσέχει 
παρὰ μόνο ἐσένα. Βάλε στὴν ψυχή της τὸν φόβο τοῦ 
θεοῦ, καὶ ὅλα τ’ ἄλλα θὰ τρέξουν σὰν ἀπὸ πηγή. Τὸ 
σπίτι θὰ γεμίσει μὲ ἀναρίθμητα ἀγαθά.  Ὅταν ζητᾶτε 
τὰ ἄφθαρτα, θὰ σᾶς ἔρθουν καὶ τὰ φθαρτά, “Ζητᾶτε 
πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὴ Βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ ὅλα αὐτὰ 
θ’ ἀκολουθήσουν”» (Ματθ., 6, 33).

ΜΑΚΡΙΝΑ ΡΑΓΚΑ
Ἀπὸ τὰ θέματα τῶν Κύκλων Νέων Μητέρων

τοῦ «Ἀποστόλου Παύλου»
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Ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τῆς μή-
τρας, τὸ νεογέννητο βρίσκεται 
ξαφνικὰ ἀντιμέτωπο μὲ ἕναν 
καινούργιο κόσμο, γεμᾶτο προ-
κλήσεις, καὶ πρέπει νὰ τὶς ἀντιμε-
τωπίσει ὅλες ἐπιτυχῶς. Γι’ αὐτὸ 
χρειάζεται δύναμη, ἐνέργεια, 
ἀσφάλεια καὶ ζεστασιά.

Ὅλα αὐτὰ τὸ νεογέννητο βρέ-
φος τὰ βρίσκει στὴν ἀγκαλιὰ τῆς 
μητέρας του καὶ τοῦ παρέχονται 
ἁπλόχερα μὲ τὸ μητρικὸ γάλα, 
ποὺ ἱκανοποιεῖ ὅλες τὶς ἀνάγκες 
τοῦ νεογνοῦ, διότι περιέχει ὅλα 
τὰ συστατικὰ γιὰ τὴ σωματικὴ καὶ 
πνευματικὴ ἀνάπτυξή του, δη-
λαδὴ ἕτοιμα ἀντισώματα, ἀλλὰ 

καὶ ἀντιφλεγμονώδεις οὐσίες. 
Τὸ μητρικὸ γάλα εἶναι ἀναντι-
κατάστατο, καὶ ὁ θηλασμὸς ὁ 
σπουδαιότερος ψυχικὸς κρίκος 
μεταξὺ μητέρας καὶ βρέφους.  

Ὁ θηλασμὸς εἶναι ὁ φυσικὸς 
τρόπος διατροφῆς τῶν βρεφῶν 
καὶ ἡ αὐτόματη κίνηση ποὺ κά-
νουν, ἀμέσως ὅταν βρεθοῦν 
στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας τους.  

Ἔνστικτο ἐπιβίωσης;  Ἀνάγκη γιὰ 
δυνατὴ ψυχοσωματικὴ ἐπαφή; 
Καὶ τὰ δύο, ὑποστηρίζουν οἱ 
εἰδικοί.

Κοινωνιολόγοι καὶ παιδί-
ατροι ἐπισημαίνουν τὴ ζωτικὴ 
σημασία τοῦ θηλασμοῦ, τόσο 
γιὰ τὴν ἐπιβίωση καὶ προστασία 
τῶν νεογνῶν, ὅσο καὶ γιὰ τὴ δι-
ατήρηση τῆς καλῆς ὑγείας τῆς 
μητέρας. Πολλοὶ μιλοῦν καὶ στὸ 
ἐξωτερικὸ γιὰ μιά «νέα τάση», 
προσπαθώντας νὰ πείσουν τὶς 
νέες μητέρες νὰ υἱοθετήσουν τὸν 
θηλασμό. Στὴν  Ἑλλάδα, σύμ-
φωνα μὲ ἔρευνες, λιγώτερο ἀπὸ 
5% τῶν μητέρων θηλάζουν τὰ 
μικρά τους, πολὺ χαμηλὸ πο-
σοστὸ γιὰ μεσογειακὴ χώρα.

Κατὰ τὶς πέντε πρῶτες ἡμέ-
ρες, τὸ γάλα ποὺ παράγεται εἶναι 
τὸ πρωτόγαλα, ποὺ εἶναι πλού-
σιο σὲ βιταμίνες καὶ ἀντισώματα 
καὶ περιέχει λίγα λιπαρά, ὥστε τὸ 
πεπτικὸ σύστημα τοῦ μικροῦ νὰ 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μητρικὸς θηλασμός 
Δῶρο καρδιᾶς

K

K

Κοινωνιολόγοι καὶ παιδίατροι ἐπισημαίνουν  
τὴ ζωτικὴ σημασία τοῦ θηλασμοῦ,  

τόσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση καὶ προστασία  
τῶν νεογνῶν, ὅσο καὶ γιὰ τὴ διατήρηση  

τῆς καλῆς ὑγείας τῆς μητέρας. 
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μπορέσει νὰ τὸ χωνέψει. Διότι 
πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι, ὅταν 
γεννιέται τὸ μικρό, τὰ περισσό-
τερα ἀπὸ τὰ συστήματά του δὲν 
ἔχουν πλήρη λειτουργία.

Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς 
ἐγκυμοσύνης, ὁ ὀργανισμὸς τῆς 
γυναίκας προετοιμάζει τοὺς μα-
στούς, μὲ τὴ βοήθεια ὁρμονῶν, 
ὥστε κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 
τῆς λοχείας νὰ παράγουν τὸ γά-
λα. Αὐξάνει ἡ αἱμάτωσή τους, 
καθὼς καὶ τὸ βάρος καὶ ὁ ὄγκος 
τους. Κατὰ τὴ 16η ἑβδομάδα τῆς 
ἐγκυμοσύνης, οἱ μαστοὶ εἶναι 
πλέον ἕτοιμοι νὰ παράγουν γά-
λα, ἀλλὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ τὶς 
ὁρμόνες, ποὺ ἐκκρίνονται ἀπὸ 

τὸν πλακοῦντα, καὶ ἡ ἔκκρισή 
τους διακόπτεται, μόλις γεννη-
θεῖ τὸ νεογνό, ὁπότε καὶ ξεκινᾷ 
ἡ παραγωγὴ τοῦ γάλακτος. Τὸ 
πόσο γάλα θὰ παράγει ὁ μαστὸς 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πόσο γάλα θη-
λάζει τὸ μικρό.

Ἐπίσης, χρειάζεται ἡ ψυχικὴ 
προετοιμασία τῆς γυναίκας γιὰ 
τὴν ἰδιαίτερη αὐτὴ περίοδο τῆς 
ζωῆς της. Πολλὲς γυναῖκες φο-
βοῦνται ὅτι δὲν θὰ τὰ καταφέ-
ρουν νὰ θηλάσουν τὸ μικρό 
τους. Γι’ αὐτὸ ἡ μέλλουσα μη-

τέρα πρέπει νὰ προετοιμασθεῖ 
ψυχολογικὰ καὶ νὰ ἀντιμετωπί-
σει θετικὰ καὶ χωρὶς φόβο τὸν 
θηλασμό.

Ὅσο πιὸ γρήγορα θηλάσει 
τὸ μωρό της ἡ μητέρα, τόσο πιὸ 
γρήγορα ξεκινᾷ καὶ ἡ παραγωγὴ 
τοῦ γάλακτος ἀπὸ τοὺς μαστι-
κοὺς ἀδένες, ποὺ ὅλοι ἐκβάλ-
λουν μὲ τοὺς γαλακτοφόρους 
πόρους στὴ θηλή.

Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι, ὅταν 
ἕνα μωρὸ γεννηθεῖ πρόωρα, τὸ 
γάλα ποὺ παράγεται ἀπὸ τὴ μη-
τέρα εἶναι πιὸ πλούσιο σὲ θρε-
πτικὰ συστατικά, κάτι ποὺ δεί-
χνει μὲ πόσο θαυμαστὸ τρόπο 
προνοεῖ ὁ Θεός.

Ἡ διατροφικὴ ἀξία τοῦ μητρι-
κοῦ γάλακτος εἶναι ἰδανικὴ γιὰ 
τὸ νεογνό, διότι παρέχει πλού-
σια πρωτεΐνες, ὑδατάνθρακες, λί-
πη, καὶ εἶναι ἐμπλουτισμένο μὲ 
βιταμίνες, μέταλλα, ἰχνοστοιχεῖα, 
ἀντισώματα καὶ ἔνζυμα.  Ὅλα 
εἶναι πολὺ καλὰ ἀνεκτὰ ἀπὸ τὸ 
ἀνώριμο πεπτικὸ σύστημα τοῦ 
μωροῦ.  Ἔτσι τὸ νεογνὸ βοη-
θιέται καὶ παίρνει πιὸ εὔκολα 
βάρος, χωρὶς νὰ ταλαιπωρεῖται 
ἀπὸ κωλικούς. Ὁ κυριώτερος 
ὑδατάνθρακας εἶναι  ἡ λακτόζη, 

ἡ ὁποία, μαζὶ μὲ τὰ λιπίδια, ἀπο-
τελεῖ τὴν κύρια πηγὴ ἐνέργειας 
τοῦ βρέφους. Τὰ λίπη παίζουν 
καθοριστικὸ ρόλο στὴν ἀνάπτυ-
ξη τοῦ Νευρικοῦ Συστήματος, 
τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ ἀμφι-
βληστροειδοῦς, ποὺ κατὰ τοὺς 
πρώτους αὐτοὺς μῆνες ἀναπτύσ-
σονται ἀκόμη.

Τὸ μητρικὸ γάλα περιέχει τὰ 
ἀντισώματα ποὺ προστατεύουν 
τὸ νεογνὸ ἀπὸ διάφορες ἀσθέ-
νειες, διότι τὸ δικό του ἀνοσο-
ποιητικὸ σύστημα εἶναι ἀκόμη 
ἀνώριμο.  Ἀλλὰ μὲ τὸ μητρικὸ 
γάλα εἰσέρχονται στὸν ὀργανι-
σμό του καὶ εἰδικὲς πρωτεΐνες, 
καὶ ἔτσι ἐνεργοποιεῖται καὶ τὸ 

δικό του ἀμυντικὸ σύστημα, 
ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσει μόνο του 
ἀργότερα τὶς διάφορες ἀρρώστι-
ες. Τώρα προφυλάσσεται ἀπὸ 
λοιμώξεις ἀναπνευστικοῦ συ-
στήματος, μέση ὠτίτιδα, ἆσθμα, 
γαστρεντερίτιδες, παχυσαρκία, 
σακχαρώδη διαβήτη, αἱματο-
λογικοὺς παιδικοὺς καρκίνους 
καὶ σύνδρομο αἰφνιδίου θανά-
του.  Ἀλλὰ τὰ βρέφη ποὺ ἔχουν 
θηλάσει ἔχουν καὶ ὡς ἐνήλικες 
μεγαλύτερη αὐτοπεποίθηση καὶ 
πολὺ γρήγορα ἀναπτύσσουν 

K
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Ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τῆς μήτρας, τὸ νεογέννητο βρίσκεται ξαφνικὰ  
ἀντιμέτωπο μὲ ἕναν καινούργιο κόσμο, γεμᾶτο προκλήσεις, καὶ πρέπει 

νὰ τὶς ἀντιμετωπίσει ὅλες ἐπιτυχῶς. Γι’ αὐτὸ χρειάζεται δύναμη, ἐνέργεια, 
ἀσφάλεια καὶ ζεστασιά. Ὅλα αὐτὰ τὸ νεογέννητο βρέφος τὰ βρίσκει στὴν 

ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας του καὶ τοῦ παρέχονται ἁπλόχερα μὲ τὸ μητρικὸ 
γάλα, ποὺ ἱκανοποιεῖ ὅλες τὶς ἀνάγκες τοῦ νεογνοῦ, διότι περιέχει ὅλα  
τὰ συστατικὰ γιὰ τὴ σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ἀνάπτυξή του, δηλαδὴ 

ἕτοιμα ἀντισώματα, ἀλλὰ καὶ ἀντιφλεγμονώδεις οὐσίες. Τὸ μητρικὸ γάλα 
εἶναι ἀναντικατάστατο, καὶ ὁ θηλασμὸς ὁ σπουδαιότερος ψυχικὸς κρίκος  

μεταξὺ μητέρας καὶ βρέφους.  
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τὴν αἴσθηση ἀνεξαρτησίας.
Συγχρόνως, ὅμως, ὠφελεῖται 

καὶ ἡ θηλάζουσα μητέρα.  Ἔχει 
μικρότερη ἀπώλεια αἵματος μετὰ 

τὸν τοκετό, ταχύτερη ἀπώλεια 
τῶν περιττῶν κιλῶν καὶ μικρό-
τερο κίνδυνο ἐπιλόχιας κατάθλι-
ψης, ἐλαττωμένο κίνδυνο γιὰ 
σακχαρώδη διαβήτη, ὑπέρταση, 
καρδιαγγειακὰ νοσήματα, καρκί-

νο μαστοῦ καὶ ὠοθηκῶν, ἀλλὰ 
ἔχει καὶ στενὴ συναισθηματικὴ 
σχέση μὲ τὸ βρέφος, καὶ ξυπνᾷ 
τὸ πανίσχυρο αἴσθημα τῆς μη-
τρότητας καὶ μιὰ αἴσθηση ὁλο-
κλήρωσης τὴν κατακλύζει.  Ὅλα 
αὐτὰ τὰ συναισθήματα ἀντισταθ-
μίζουν κάθε μικροταλαιπωρία 
ποὺ μπορεῖ νὰ συμβεῖ κατὰ τὸν 
θηλασμό.

Ἡ νέα μητέρα πρέπει νὰ δι-
δάσκεται γιὰ τὴν τεχνικὴ τοῦ 
θηλασμοῦ, νὰ εἶναι ἤρεμη καὶ 

ξεκούραστη. Διότι ἡ κούραση, ὁ 
πόνος καὶ τὸ ἄγχος ἐπηρεάζουν 
ἀρνητικὰ τὸν θηλασμό.  Ἂν ἡ 
μητέρα χρειαστεῖ νὰ πάρει φάρ-

μακο, πρέπει νὰ συνεννοηθεῖ μὲ 
τὸν γιατρό της, καὶ ἀπαγορεύεται 
τὸ κάπνισμα καὶ τὸ ἀλκοόλ.  Ἡ 
μητέρα ὅμως δὲν πρέπει νὰ θη-
λάσει, ἂν ἔχει πυρετὸ ἢ ἐνεργὸ 
φυματίωση ἢ ἔχει ἐνεργὸ ἑρπη-

τικὴ λοίμωξη στὸν μαστό, εἶναι 
θετικὴ στὸν ἰὸ HIV (AIDS) καὶ 
ὅταν λαμβάνει χημειοθεραπεῖες 
ἢ ναρκωτικὲς οὐσίες.

Ὁ ἀποθηλασμὸς εἶναι ἕνας 
ἀποχωρισμὸς τόσο γιὰ τὸ βρέ-
φος, ὅσο καὶ γιὰ τὴ μητέρα.  Ἡ 
μητέρα πρέπει νὰ στηρίζει τὸ 
παιδί της, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια νὰ 
στηριχθεῖ ἀπὸ κάποιον.  Ὁ ἀπο-
θηλασμὸς γίνεται συνήθως στὸν 
χρόνο.

Ἡ ἔλλειψη παραγωγῆς γάλα-

κτος ἀπὸ τὴ μητέρα ὀφείλεται:

1) σὲ διαταραχὲς τοῦ αἵματος τῆς 
μητέρας,

2)  σὲ διάφορους παράγοντες 
ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν ἱστὸ 
τοῦ μαστοῦ,

3)  σὲ ψυχολογικοὺς καὶ φυσι-
κοὺς παράγοντες, καὶ ὁ πιὸ 
βασικὸς παράγοντας εἶναι ἡ 
διατροφὴ τῆς μητέρας.

Ὑπάρχουν καὶ τεχνικοὶ λόγοι 
ἀδυναμίας θηλασμοῦ. Τότε μπο-
ρεῖ νὰ ἀντληθεῖ τὸ γάλα καὶ νὰ 
διαφυλαχθεῖ σὲ ἀποστειρωμένα 
δοχεῖα στὸ ψυγεῖο γιὰ 24 ὧρες, 
ἢ καὶ γιὰ περισσότερο διάστημα 
στὴν κατάψυξη.

Πολλές «γυναῖκες καριέρας» 
ἀποφασίζουν νὰ μὴ θηλάσουν, 
χωρὶς νὰ συντρέχει ἰατρικὸς λό-
γος, ἀλλὰ ἐπειδὴ θεωροῦν τὸν 
θηλασμὸ χάσιμο χρόνου, ἄβο-
λο καὶ ὅτι «χαλάει» τὸ σῶμα.  
Ἡ ἄρνηση τοῦ θηλασμοῦ γιὰ 
αἰσθητικοὺς λόγους ἀποτελεῖ 
ἄρνηση τῆς μητρότητας.

Ὁ θηλασμὸς δὲν χρειάζεται 
ἀποστείρωση καὶ βραστῆρα, 
εἶναι ἄμεσα διαθέσιμος καί «βά-
ζει τὰ θεμέλια» γιὰ μιὰ ὑγιῆ ζωή, 
τόσο γιὰ τὸ παιδί, ὅσο καὶ γιὰ 
τὴ μητέρα.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός
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Τὸ μητρικὸ γάλα περιέχει τὰ ἀντισώματα ποὺ προστατεύουν τὸ νεογνὸ 
ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες, διότι τὸ δικό του ἀνοσοποιητικὸ σύστημα εἶναι 
ἀκόμη ἀνώριμο.  Ἀλλὰ μὲ τὸ μητρικὸ γάλα εἰσέρχονται στὸν ὀργανισμό 

του καὶ εἰδικὲς πρωτεΐνες, καὶ ἔτσι ἐνεργοποιεῖται καὶ τὸ δικό του  
ἀμυντικὸ σύστημα, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσει μόνο του ἀργότερα  

τὶς διάφορες ἀρρώστιες. 
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Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι, ὅταν ἕνα μωρὸ  

γεννηθεῖ πρόωρα, τὸ γάλα ποὺ παράγεται 
ἀπὸ τὴ μητέρα εἶναι πιὸ πλούσιο σὲ θρεπτικὰ 

συστατικά, κάτι ποὺ δείχνει μὲ πόσο θαυμαστὸ 
τρόπο προνοεῖ ὁ Θεός.
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Ρίζες καὶ φτερά...

Τ ὸ καλύτερο ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν οἱ 
γονεῖς γιὰ τὰ παιδιά τους εἶναι νὰ τοὺς δώ-
σουν ρίζες καὶ φτερά».

Ὁ παραπάνω ἀφορισμός, ποὺ πολλοὶ διεκδι-
κοῦν τὴν πατρότητά του, ὑπῆρξε μιὰ πρόκληση καὶ 
ἕνας προβληματισμος ὄχι μόνο γιὰ μένα, ἀλλὰ καὶ 
γιὰ πολλοὺς ἄλλους ἐνήλικες. Ποιὸς γονέας δὲν 
θὰ ἤθελε νὰ δώσει στὰ παιδιά του ρίζες καὶ φτερά!  
Ἐφόδια τόσο σημαντικά, γιὰ νὰ ἀνα-
πτυχθοῦν στὸν μέγιστο δυνατὸ βαθμό, 
νὰ ὁλοκληρωθοῦν ὡς χαρακτῆρες καὶ 
προσωπικότητες καὶ νὰ ἐκπληρώσουν 
τὴν ἀποστολὴ καὶ τὸν προορισμό τους.

Ρίζες, θὰ ἔλεγε ὁ μεγάλος  Ἀμερι-
κανὸς ψυχολόγος  Ἀβραὰμ Μάσλοου, 
εἶναι ἡ παροχὴ ἀσφάλειας καὶ σταθε-
ρότητας ποὺ ὀφείλει νὰ προσφέρει στὸ 
παιδὶ ἡ οἰκογένειά του.  Ὅπως ἀκριβῶς 
ἡ σταθερότητα, ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ καρ-
ποφορία ἑνὸς φυτοῦ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ 
ὑγιὲς ριζικὸ σύστημα, ἔτσι καὶ ἡ ζωὴ 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου, καὶ ἰδιαίτερα τοῦ 
παιδιοῦ, γιὰ τὴν αὔξηση, τὴ συντήρηση, 

τὴν ὡρίμαση καὶ τὴν ὁλοκλήρωσή του ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὴν ποιότητα τῶν ριζῶν του.

Ἡ καλύτερη καὶ πλέον ἀποτελεσματικὴ τροφὴ 
ποὺ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὰ παιδιά μας 
εἶναι ὅταν τὰ βοηθήσουμε νὰ δημιουργήσουν μιὰ 
ὑγιῆ προσωπικὴ καὶ ζωντανὴ σχέση μὲ τὴν πηγὴ τῆς 
ζωῆς, μὲ τὸ θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ ἀναστημένου 
Χριστοῦ. Καθὼς μεγαλώνουν καὶ ἀναπτύσσονται 
μέσα στὴ χάρη Του, οἱ ρίζες τους βαθαίνουν, γίνο-
νται σταθερὲς καὶ ἀνθεκτικές, γιὰ νὰ ἀντέξουν στὰ 
δρολάπια καὶ τὶς θύελλες τῆς ζωῆς, καθὼς τὸ ἀδύ-
ναμο σκαρί τους θὰ ταξιδεύει μεσοπέλαγα τῆς ζωῆς.

Ἡ σχέση τῶν γονιῶν μὲ τὸν Θεό, μεταξύ τους, 
μὲ τὰ παιδιά τους καὶ μὲ τὸ περιβάλλον μπορεῖ εἴτε 
νὰ βοηθήσει νὰ ἀναπτύξουν καλύτερες, δυνατώ-
τερες καὶ ὑγιέστερες ρίζες, εἴτε ἀντίθετα ἀτροφικὲς 
καὶ θνησιγενεῖς.

Ἐνῷ τὸ βάθεμα τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν ἐξαρτιέται 
ἀπὸ τὶς ρίζες τους, τὰ ὕψη στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ 

πετάξουν καὶ νὰ σελαγίσουν ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν 
ποιότητα καὶ τὴ δύναμη τῶν φτερῶν ποὺ διαθέ-
τουν. Τὰ φτερά ὑποδηλώνουν τὴ δημιουργικότη-
τα, τὸ θάρρος, τὴν ἐκτίμηση, τὴν αὐτοπεποίθηση, 
τὴ θέληση, τὴ χαρὰ καὶ τὸ γέλιο, τὴν ἐσωτερικὴ 
καὶ ἐξωτερικὴ ἐλευθερία. Τὰ φτερὰ βοηθοῦν τὰ 
παιδιὰ νὰ πλησιάσουν ἄφοβα τὸν Κύριο καὶ νὰ 
Τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ τὰ ἐλευθερώσει ἀπὸ ποικίλους 

φόβους, προσωπικούς, οἰκογενειακούς, κοινωνι-
κούς.  Ἀπαλλαγμένα ἀπὸ αὐτοεπιβαλλόμενους 
περιορισμοὺς καὶ ὄχι μόνο, ὅλως ἐλεύθερα, νὰ 
γίνουν αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο πλάστηκαν: «κατ’ εἰκόνα 
καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» τοῦ Δημιουργοῦ.

Γιὰ νὰ δώσουμε φτερὰ στὰ παιδιά μας, πρέπει 
νὰ τὰ διαθέτουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, διότι «οὐκ ἂν λάβοις 
παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος» (Λουκιανός). Τὰ φτερὰ ἀνυ-
ψώνουν τὰ παιδιὰ πάνω ἀπὸ τὴ ρουτίνα, τὴ συμβα-
τικότητα καὶ τὰ γήινα.  Ἀπὸ τὸ ὕψος ἀποκτοῦν νέα 
ἀντίληψη τῆς ζωῆς. « Ὅποιος πετάει ψηλότερα, βλέπει 
μακρύτερα». Τὰ παιδιὰ ἀντικρίζουν πέρα ἀπὸ τοὺς 
ὁρατούς, περιορισμένους καὶ ἀσφυκτικοὺς ὁρίζοντες 
καὶ χαίρονται μὲ τὴν καρδιὰ ἄδολη τὶς χαρὲς τῆς 
ζωῆς ποὺ ἁπλόχερα ἅπλωσε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Τὰ παιδιὰ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μοιραζόμαστε τὰ 
φτερά τους, κάθε φορὰ ποὺ μᾶς προσκαλοῦν ἀπὸ 
τὸ ἀνοικτὸ παράθυρο νὰ δοῦμε τὸ ἐντυπωσιακὸ 
ἡλιοβασίλεμα, νὰ μοιραστοῦμε ἕνα συναίσθημά 

«

K

K
«Τὸ καλύτερο ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν οἱ γονεῖς  

γιὰ τὰ παιδιά τους εἶναι νὰ τοὺς δώσουν ρίζες καὶ φτερά».
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τους ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση ἑνὸς ἀγαπημένου βιβλίου 
ἢ νὰ προχωρήσουμε μαζί τους ἕνα βῆμα παραπέρα 
κάτω ἀπὸ τὸ ἱλαρὸ φῶς ἑνὸς κεριοῦ ἢ καντηλιοῦ 
στὸ βραδινὸ τραπέζι ἢ στὴν οἰκογενειακὴ βραδινὴ 
προσευχή.

Ὡς γονεῖς ὀφείλουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὴ δι-
κή μας δημιουργικότητα, γιὰ νὰ ἐνισχύσουμε καὶ 
νὰ ἰσχυροποιήσουμε τὴν ἀνάπτυξη τῶν φτερῶν 
τῶν παιδιῶν μας, ὥστε αὐτὰ νὰ μποροῦν νὰ ἀπο-
λαύσουν ὅσα τοὺς προσφέρει ὁ Δημιουργός.  Ἡ 
δέσμευση ἀπέναντι στὰ παιδιά μας θὰ ἀπελευθε-

ρώσει τὴ δημιουργικότητα ποὺ χρειάζεται, γιὰ νὰ 
ἐνδυναμώσουν τὰ φτερά τους.

Ὑπάρχει ἕνα «μυστικό» στὸ ὁποῖο ὀφείλουμε νὰ 
μυήσουμε τὰ παιδιά μας, ὥστε νὰ καταλάβουν καὶ 
νὰ βιώσουν τό «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί 
με Χριστῷ» (Φιλ., 4,13) καὶ τό «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύ-
νασθε ποιεῖν οὐδέν» ( Ἰω., 15, 5), γιὰ νὰ σταθοῦν 
σωστὰ καὶ νὰ ἰσορροπήσουν χωρὶς παρενέργειες 
ὑπεροψίας ἢ πεσιμισμοῦ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ

K
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Ἐνῷ τὸ βάθεμα τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν ἐξαρτιέται ἀπὸ τὶς ρίζες τους,  
τὰ ὕψη στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ πετάξουν καὶ νὰ σελαγίσουν ἐξαρτῶνται  
ἀπὸ τὴν ποιότητα καὶ τὴ δύναμη τῶν φτερῶν ποὺ διαθέτουν. Τὰ φτερά  

ὑποδηλώνουν τὴ δημιουργικότητα, τὸ θάρρος, τὴν ἐκτίμηση,  
τὴν αὐτοπεποίθηση, τὴ θέληση, τὴ χαρὰ καὶ τὸ γέλιο, τὴν ἐσωτερικὴ  

καὶ ἐξωτερικὴ ἐλευθερία. Τὰ φτερὰ βοηθοῦν τὰ παιδιὰ νὰ πλησιάσουν 
ἄφοβα τὸν Κύριο καὶ νὰ Τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ τὰ ἐλευθερώσει  

ἀπὸ ποικίλους φόβους, προσωπικούς, οἰκογενειακούς, κοινωνικούς.

Εἰς μνήμην 
Δημητρίου Κουράση

Τὸ θέλημά Του ἦταν νὰ χάσω πρὶν ἀπὸ λίγο 
μόλις καιρὸ, αἰφνιδιαστικά, ἀπὸ ἀνακοπή, 
τὸν ἀγαπημένο μου γιό, σὲ ἡλικία 53 ἐτῶν. 

Τὸν νεκροφίλησα μὲ τὰ λόγια: « Ἀκριβέ μου, 
ἐλπίζω στὴν  Ἀνάσταση».  Ἂς μὲ συγχωρήσει ὁ 
Θεός, γιατὶ ἔπρεπε νὰ πῶ: «Πιστεύω ἀπόλυτα 
στὴν  Ἀνάσταση».

Ἐπιτρέψτε μου νὰ παραθέσω τὸν ἀποχαιρετι-
σμό του ἀπὸ τὴν ἐγγονή μου, τὴν  Ἰωάννα μου, 
τὸ φῶς τῆς ζωῆς μου:

« Ἀγαπημένε μου θεῖε,
θέλω νὰ σὲ ἀποχαιρετήσω μὲ τοὺς στίχους 

ποὺ εἶχε γράψει ἡ μητέρα σου γιὰ σένα, ὅταν 
ἤσουν ἔφηβος:

Αὐτὸ τὸ ἀγόρι
Αὐτὸ τὸ ἀγόρι, 
ὄμορφο σὰν  Ἀρχάγγελος.
Αὐτὸ τὸ ἀγόρι,
ἀπροσποίητο σὰν γυμνὴ πέτρα
κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο. 
Μὲ τὰ ἀκριβὰ τὰ λόγια του
μέτρο τοῦ γνήσιου καὶ τοῦ σωστοῦ.
Αὐτὸ τὸ ἀγόρι,
ἄντρας ἀληθινός.
Τίποτα λιγώτερο.
Τίποτα περισσότερο.

Καλὸ ταξίδι, ἀγαπημένε μου θεῖε».

Ὁ Κύριος νὰ σὲ ἀναπαύσει ἐν εἰρήνῃ, ἀκριβέ 
μου γιέ, ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα ὀδύνη, λύπη καὶ 
στεναγμός, μετὰ δικαίων.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Ἡ μορφὴ τῆς Μητέρας κατέχει τὴν πιὸ ὄμορφη 
γωνιὰ τῆς ψυχῆς μου. Αὐτὴ τὴ στιγμή, μὲ 
πολὺ σεβασμὸ καὶ πολλὴ συγκίνηση, θέλω 

νὰ περιγράψω κάποιες ἀνεπανάληπτες στιγμὲς ποὺ 
μίλησαν μέσα μου ἀπὸ τρεῖς μητέρες.

α) Στὴ διαθήκη της, ποὺ ἄφησε μιὰ καλὴ μητέ-
ρα στὰ παιδιά της, ἔγραψε τέσσερις μαγικὲς λέξεις 
εὐτυχίας: « Ὅταν,  Ὅπου,  Ὅπως,  Ὅσο». Συμβού-
λευσε τὰ παιδιά της νὰ προσεύχονται λέγοντας: 
«Κύριε, χρησιμοποίησέ με, ὅταν θέλεις, ὅπου θέ-
λεις, ὅπως θέλεις, ὅσο θέλεις». Μὲ πολλὴ ἀγάπη 
τοὺς ἐξήγησε πὼς οἱ τέσσερις αὐτὲς λέξεις εἶναι τὰ 
τέσσερα μυστικὰ τῆς εὐτυχίας.

β) Μιὰ ἄλλη μητέρα ποὺ ἔχει ἀγγίσει καὶ συ-
γκινήσει χιλιάδες ψυχὲς εἶναι ἡ  Ἀρμένισσα μάννα  
Ἔμμα  Ἀγκοπιὰν καὶ ἡ στάση της στὶς συγκλονιστικὲς 
στιγμὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῶν σεισμῶν τῆς  Ἀρμενίας. 
Πλακωμένη κάτω ἀπὸ τὰ συντρίμμια, αὐτὴ καὶ τὸ 
βρέφος της, τὸ ἔτρεφε μὲ τὸ αἷμά της ἐπὶ πεντέμιση 
ἡμέρες. Αὐτὸ τὸ ἔκανε, ὅταν στέρεψε τὸ γάλα της, 
γιὰ νὰ τὸ διατηρήσει στὴ ζωή.  Ἡ αὐτοθυσία της 
γεμίζει κάθε ἄνθρωπο μὲ σεβασμὸ καὶ συγκίνηση.

γ)  Ἄσβεστη μένει στὴ μνήμη μας καὶ μιὰ ἄλλη 
μητέρα, ποὺ ἔκανε μιὰ πρωτόγνωρη θυσία. Τὸ 
περιστατικὸ συνέβη στὴν ἐπαρχία Σετσουὰν τῆς 
Δυτικῆς Κίνας.  Ἡ μητέρα ἑνὸς παιδιοῦ τεσσάρων 
μηνῶν εἶχε βρεῖ τὸν θάνατο ἀπὸ τὸν δυνατὸ σει-
σμό. Τὸ μικρὸ παιδὶ τὸ κρατοῦσε ἡ γιαγιά, ἡ ὁποία 
θρηνοῦσε τὸν χαμὸ τῆς κόρης της, συγχρόνως 
ὅμως δὲν ἔβρισκε γάλα νὰ τὸ ταΐσει.  Ἐνῷ ἦταν 
σὲ ἀπόγνωση, πέρασε ἀπὸ κοντά της μιὰ γυναίκα 
μικρομάννα μὲ τὸ μωρὸ στὴν ἀγκαλιά της. Πλη-
σίασε τὴν ἀπελπισμένη γιαγιὰ καὶ τὴ ρώτησε γιατί 
ἔκλαιγε τὸ ἐγγόνι της.  Ὅταν ἔμαθε τὴν αἰτία, ἡ 
μητρικὴ καρδιά της ράγισε, καὶ ἀμέσως ἀνέλαβε νὰ 
ταΐσει τὸ τετράμηνο παιδάκι λέγοντας: «Τὸ δικό μου 

παιδὶ μπορεῖ νὰ περιμένει. εἶναι ἕντεκα μηνῶν». Τὸ 
ἀνωτέρω περιστατικὸ μετέδωσε τὸ δελτίο εἰδήσεων 
καὶ συγκίνησε βαθιὰ ὅλους τοὺς τηλεθεατές.

Τρία παραδείγματα τριῶν ἀληθινῶν μητέρων, μὲ 
εὐαίσθητη ψυχὴ καὶ ἀληθινὴ θυσία. Εἰλικρινὰ ὑπο-
κλίνομαι μπροστὰ στὴν ὑπέροχη συμπεριφορά τους, 
καὶ συγχρόνως ὑψώνω τὰ μάτια μου καὶ παρακαλῶ 
τὴ Μάννα ὅλου τοῦ κόσμου Παναγία νὰ προστα-
τεύει τὶς μάννες ὅλων τῶν ἀνθρώπων.  Ἰδιαίτερα 
νὰ τὶς φωτίζει νὰ συνεχίσουν τὸ ὑπέροχο καθῆκόν 
τους, παραδειγματίζοντας καὶ τὶς ἄλλες σύγχρονες 
μαννοῦλες, ποὺ εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Γίνε καὶ ἐσὺ μιὰ καλὴ μητέρα

K

K

Τρία παραδείγματα τριῶν ἀληθινῶν μητέρων, μὲ εὐαίσθητη ψυχὴ  
καὶ ἀληθινὴ θυσία. Εἰλικρινὰ ὑποκλίνομαι μπροστὰ στὴν ὑπέροχη  

συμπεριφορά τους, καὶ συγχρόνως ὑψώνω τὰ μάτια μου καὶ παρακαλῶ  
τὴ Μάννα ὅλου τοῦ κόσμου Παναγία νὰ προστατεύει τὶς μάννες ὅλων  
τῶν ἀνθρώπων.  Ἰδιαίτερα νὰ τὶς φωτίζει νὰ συνεχίσουν τὸ ὑπέροχο 

καθῆκόν τους, παραδειγματίζοντας καὶ τὶς ἄλλες σύγχρονες μαννοῦλες,  
ποὺ εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος.
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Σηκώθηκα τὸ πρωΐ, ὅταν ἡ μέρα φάνηκε φω-
τεινὴ ἀνάμεσα στὶς γρύλιες τῆς μπαλκονό-
πορτας τῆς κρεβατοκάμαράς μου. Τὴν ἄνοιξα, 

ἀλλὰ τὴν ἔκλεισα ἀμέσως, γιατί, παρ’ ὅλον τὸν 
ἥλιο, τὸ πρωινὸ κρύο ἦταν τσουχτερό, γιατὶ ἦταν 
ἀρχὲς Μαΐου. Παρ’ ὅλ’ αὐτά, σηκώθηκα σιγοτρα-
γουδώντας. Πῆρα πωινὸ καὶ σκεφτόμουνα τί εἶχα 
νὰ κάνω, ἀφοῦ πάντα ὑπάρχει κάτι νὰ κάνεις, ὅταν, 
ὅπως τὄχουν φέρει 
οἱ συνθῆκες, ζεῖς 
μόνη σου. Τὸ πρό-
γραμμα ποὺ προέ-
κυψε ἦταν μᾶλλον 
εὔκολο, καὶ δικαι-
ούμουν ἕνα διάλειμ-
μα. Κι αὐτὸ ἔγινε σὲ 
ἕνα ὡραῖο πάρκο, 
στὸ ὁποῖο ὑπῆρχε 
ἕνα καφενεδάκι. Τὸ 
ἔλουζε ὁ ἥλιος, ποὺ 
σὲ ζέσταινε. Τριγύρω 
ἔπαιζαν παιδάκια, 
καὶ σὲ κάποια τρα-
πεζάκια καθόντου-
σαν κυρίες ποὺ τὰ 
πρόσεχαν.

Σὲ λίγο ἦρθε στὸ διπλανὸ τραπέζι μιὰ κυρία 
κάποιας ἡλικίας καὶ κοίταζε τριγύρω, ψάχνοντας 
κάτι, ὥσπου ἄκουσα νὰ τὴ φωνάζει κάποια ἄλλη 
κυρία.  Ὡς φαίνεται, εἶχαν δώσει ραντεβού, καὶ 
ἡ φίλη της ἦρθε γρήγορα κοντά της.  Ἡ  Ἑλένη 
σηκώθηκε κι ἀγκάλιασε τὴ Μαρία καὶ πιασμένες 
χέρι χέρι κάθισαν στὸ τραπέζι.  Ἀφοῦ εἶπαν τὰ νέα 
τους, ἡ Μαρία ρώτησε μὲ περιέργεια τὴ φίλη της: 
«Πῶς τὰ κατάφερες κι ἦρθες σχετικὰ πρωΐ;  Ἐγὼ 
ἔχω ἔρθει νωρίς, γιατὶ ἡ κόρη μου πῆγε δουλειά, 
ἀφήνοντας τὴ συνονόματη ἐγγονή μου νὰ μοῦ 
κρατήσει, λέει, συντροφιά. Τὴν εὐχαρίστησα καί, 
ἀφοῦ τὴν ξεπροβόδισα, πῆρα τὸ παιδὶ κι ἤρθαμε 
στὸ πάρκο».

Ἡ  Ἑλένη κούνησε τὸ κεφάλι της κι εἶπε παρα-
πονεμένη: «Πόσο διαφορετικὲς εἶναι οἱ ζωές μας, 
καλή μου.  Ὅπως βοηθᾷς τοὺς δικούς σου, δὲν σὲ 
θεωροῦν ὅτι γέρασες, γιὰ νὰ σὲ προσέχουν, ὅπως 

κάνουν μὲ μένα τὰ παιδιά μου. Στὴν ἴδια ἡλικία 
εἴμαστε, Μαρία μου, ἐμένα ὅμως μοῦ λένε: “Μὴ 
βγεῖς τὸ βράδυ ἔξω, γιατὶ ὑπάρχουν κίνδυνοι”.  Ἢ 
ἄλλοτε ὅτι κάνει κρύο καὶ σέρνεται γρίπη.  Ἤ, πάλι, 
ὅτι κάνει ζέστη καὶ πρέπει νὰ προσέχω τὴν πίεσή 
μου. Βλέπεις, τὰ ἐγγόνια μου μεγάλωσαν, καὶ οἱ 
δικοί μου ἔχουν ἐμένα νὰ κανακεύουν, θεωρώντας 
με ἀκόμη “μικρή”».

Ἡ Μαρία, ἀφοῦ 
ἔριξε μιὰ ματιὰ νὰ 
δεῖ ἂν ὅλα ἦταν 
καλὰ μὲ τὴν ἐγγονή 
της, ἔπιασε τὰ χέρια 
τῆς φίλης της καὶ 
τῆς εἶπε: « Ἑλένη 
μου, μὴν τοὺς πα-
ρεξηγεῖς, γιατί, ὅπως 
εἶπες καὶ σύ, δὲν 
ἔχουν πιὰ κάποιον 
νὰ φροντίζουν, καὶ 
σὺ εἶσαι καὶ λίγο φι-
λάσθενη».  Ἡ  Ἑλέ-
νη τὴ διέκοψε: «Δὲ 
λέω, δίκιο ἔχεις, 
ἀλλὰ σκέψου καὶ μέ-
να, ὅτι εἶμαι κι ἐγὼ 

ἄνθρωπος, ποὺ ἔχει μεγαλώσει βέβαια, ἀλλὰ νο-
μίζω ὅτι ἔχω ἀκόμη τὸν κοινὸ νοῦ νὰ ξέρω πότε 
νὰ κάνω τοῦτο καὶ πότε ἐκεῖνο.  Ἀλλὰ βλέπεις ὅτι 
στὴ ζωή, σὲ ὅποια ἡλικία κι ἂν εἶσαι, πάντα κάποιος 
θέλει νὰ σὲ κηδεμονεύει», εἶπε κι ἀναστέναξε.

Ἡ Μαρία μὲ κάποια πικρία τῆς εἶπε: «Νἄξερες 
πόσες φορὲς κι ἐγὼ θἄθελα νὰ κάνω κάτι ποὺ τὸ 
’χω ἀνάγκη, καὶ δὲ μπορῶ»... Ξαφνικὰ πετάχτηκε 
πάνω, ζητώντας συγγνώμη ἀπὸ τὴ φίλη της ποὺ θὰ 
τὴν ἄφηνε γιὰ λίγο μόνη, γιατὶ τὴ φώναζε ἡ ἐγγονή 
της, κι ἔφυγε τρεχάλα, παρὰ τὴν ἡλικία της... 

Ἡ ὥρα τοῦ διαλείμματός μου εἶχε ἤδη τελειώ-
σει. Πλήρωσα τὸ τσάι μου, ἀφήνοντας τὴν  Ἑλένη 
νὰ περιμένει τὴ φίλη της, κι ἔφυγα παίρνοντας μαζί 
μου τὶς ἐντυπώσεις μου ἀπὸ τὶς ἀλλιώτικες ζωές 
τους, ποὺ καθόλου δὲ μοιάζουν μὲ τὴ δική μου!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Πόσο διαφέρουν οἱ ζωὲς τῶν ἀνθρώπων!
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Nὰ ξαναθυμηθοῦμε πάλι. Νὰ 
μὴν πάψουμε νὰ θυμόμαστε. 
Νὰ μάθουμε στὰ παιδιά μας νὰ 

θυμοῦνται», προτρέπει ὁ  Ἠλίας Βενέ-
ζης. Ναί, νὰ θυμόμαστε πὼς φέτος, στὶς 
2 Μαΐου 2019, συμπληρώνεται ἕνας 
αἰώνας –ἑκατὸ χρόνια– ἀπὸ ἐκείνη τὴν 
ἱστορικὴ ἡμέρα, 2 Μαΐου 1919, ποὺ ὁ 
ἑλληνικὸς στρατὸς ἀποβιβάσθηκε στὴ 
Σμύρνη κατ’ ἐντολὴ καὶ ἐν ὀνόματι τῶν 
Συμμάχων, νικητῶν τοῦ Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, γιὰ νὰ προστατευθεῖ ὁ χρι-
στιανικὸς πληθυσμός. Νὰ θυμόμαστε 
τὸ παραλήρημα χαρᾶς, τὸν ἀνεκλά-
λητο ἐνθουσιασμὸ τῶν Μικρασιατῶν 
ἀδελφῶν μας. Νὰ θυμόμαστε τὸ ἀνα-
σκίρτημα τῶν σπλάχνων τῆς Φυλῆς μας 
μετὰ ἀπὸ πεντακόσια χρόνια σκλαβιᾶς, 
ὅταν ξεδιπλώθηκαν οἱ ἑλληνικὲς ση-
μαῖες στὸν δροσερὸ ἀέρα τῆς  Ἰωνίας.

Ἐκείνη ἡ ἀπόφαση τῶν Συμμάχων γιὰ τὴν ἀπόβα-
ση τοῦ Στρατοῦ μας στὴ Σμύρνη εἶχε χρόνια προερ-
γασίας.  Ὁ Πρῶτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξέσπασε τὸ 
1914. Οἱ Κεντρικὲς Δυνάμεις (Γερμανία, Αὐστροουγ-
γαρία) ἐναντίον τῶν Δυτικῶν Δυνάμεων τῆς  Ἀντάντ 
(Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία). Οἱ κηρύξεις πολέμου 

ἀκολουθοῦν ἡ μία τὴν ἄλλη.  Ἀθροίζονται ἑξῆντα 
κηρύξεις πολέμου σὲ διάστημα τεσσάρων χρόνων. 
Αἰτία τοῦ πολέμου τὰ ἀντικρουόμενα οἰκονομικὰ 
συμφέροντα καὶ ὁ ἐπεκτατισμὸς τῶν Εὐρωπαϊκῶν 
Δυνάμεων στὸν ὑπόλοιπο, ὑποανάπτυκτο κόσμο 
( Ἀσία,  Ἀφρική). Οἱ δύο ἀντίπαλοι ἐπιδιώκουν νὰ 
προσελκύουν ἑταίρους.  Ἡ Τουρκία προσχωρεῖ στὶς 
Κεντρικὲς Δυνάμεις.  Ἀπὸ τὴν  Ἀντὰν ἀποχωρεῖ ἡ 
Ρωσία μὲ τὴν ἐπανάσταση τὸν  Ὀκτώβριο τοῦ 1917, 

2 Μαΐου 1919. Ἀπόβαση   
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴ Σμύρνη 

«

K

K

Nὰ ξαναθυμηθοῦμε πάλι. Νὰ μὴν πάψουμε νὰ θυμόμαστε. Νὰ μάθουμε 
στὰ παιδιά μας νὰ θυμοῦνται», προτρέπει ὁ  Ἠλίας Βενέζης. Ναί, νὰ θυ-
μόμαστε πὼς φέτος, στὶς 2 Μαΐου 2019, συμπληρώνεται ἕνας αἰώνας 
–ἑκατὸ χρόνια– ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἱστορικὴ ἡμέρα, 2 Μαΐου 1919, ποὺ ὁ 

ἑλληνικὸς στρατὸς ἀποβιβάσθηκε στὴ Σμύρνη κατ’ ἐντολὴ καὶ ἐν ὀνόμα-
τι τῶν Συμμάχων, νικητῶν τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γιὰ νὰ προστα-
τευθεῖ ὁ χριστιανικὸς πληθυσμός. Νὰ θυμόμαστε τὸ παραλήρημα χαρᾶς, 
τὸν ἀνεκλάλητο ἐνθουσιασμὸ τῶν Μικρασιατῶν ἀδελφῶν μας. Νὰ θυ-

μόμαστε τὸ ἀνασκίρτημα τῶν σπλάχνων τῆς Φυλῆς μας μετὰ ἀπὸ πεντα-
κόσια χρόνια σκλαβιᾶς, ὅταν ξεδιπλώθηκαν οἱ ἑλληνικὲς σημαῖες στὸν 

δροσερὸ ἀέρα τῆς  Ἰωνίας.
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προσχωροῦν ὅμως ἡ  Ἰαπωνία, ἡ  Ἀμερική, ἡ  Ἰταλία.  
Ἡ σύρραξη γίνεται παγκόσμια.

Ἡ  Ἑλλάδα μένει οὐδέτερη.  Ἀνακύπτει διαφορὰ 
ἀπόψεων ἀνάμεσα στὸν Βασιλιὰ Κωνσταντῖνο καὶ 
τὴν Κυβέρνηση  Ἐλευθερίου Βενιζέλου.  Ὁ πρω-
θυπουργὸς πίστευε πὼς ἡ  Ἑλλάδα, χώρα ναυτική, 
ἔπρεπε νὰ βασιστεῖ στὶς Δυτικὲς Δυνάμεις ( Ἀντάντ), 
καὶ κυρίως στὴν  Ἀγγλία, γιὰ νὰ προωθήσει τὰ ἐθνικά 
της συμφέροντα. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, τὰ συμφέροντα 
τῆς  Ἑλλάδας συνέπιπταν σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὶς ἀνά-
γκες τῆς ἀγγλικῆς πολιτικῆς.  Ἂν ἡ  Ἀγγλία εἶχε ἕναν 
σταθερὸ σύμμαχο, τὴν  Ἑλλάδα, θὰ μποροῦσε νὰ δι-
ασφαλίσει τὶς οἰκονομικές, στρατιωτικὲς καὶ πολιτικές 
της ἐπιδιώξεις.  Ἂν νικοῦσαν οἱ δυνάμεις τῆς  Ἀντάντ, 
θὰ προέκυπτε θέμα διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας.  Ἡ  
Ἑλλάδα, ὡς σύμμαχος, θὰ μποροῦσε νὰ ὠφεληθεῖ.

Ἀντίθετα, ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἔτρεφε φιλο-
γερμανικὰ αἰσθήματα καί, ἐπειδὴ θὰ ἦταν ἀδιανόητο 
νὰ ὁδηγήσει τὴν  Ἑλλάδα στὸ ἴδιο στρατόπεδο μὲ 
τὴν Τουρκία, διακήρυττε τὴν ἀνάγκη τήρησης οὐδε-
τερότητας.  Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ  Ἄγγλοι ἀπὸ τὸ 1915 
πρόσφεραν στὴν  Ἑλλάδα σὰν δέλεαρ γιὰ τὴν ἔξοδό 
της στὸν πόλεμο «ἐδαφικὰς παραχωρήσεις πολὺ σπου-
δαίας ἐπὶ τῆς παραλίας τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας».  Ἀλλὰ καὶ 
στὴν  Ἰταλία γίνονταν ἀνάλογες προτάσεις.  Ὅταν τὸν  
Ἰούνιο τοῦ 1917, μετὰ τὸν ἐθνικὸ διχασμό, ἡ  Ἑλλάδα 
μπαίνει στὸν πόλεμο, οἱ κυβερνήσεις  Ἀγγλίας καὶ 
Γαλλίας ἐπαναλαμβάνουν τὶς παλιὲς ὑποσχέσεις γιὰ 
τὴν προστασία τῶν  Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας ἀπὸ 
τοὺς διωγμοὺς καὶ τὴν ξένη καταδυνάστευση.

Ἀλλὰ ἐπειδή, μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου (Νοέμ-
βριος 1918) καὶ τὴ νίκη τῆς  Ἀντάντ, ἡ πολιτικὴ τῶν 
Συμμάχων εἶναι ἀντιφατικὴ στὸ θέμα τῶν ἑλληνικῶν 
διεκδικήσεων, ὁ  Ἐλευθέριος Βενιζέλος γιὰ πρώτη 
φορὰ στὶς 17/30 Δεκεμβρίου 1918 ὑποβάλλει στὸ 

Συνέδριο τῆς Εἰρήνης ὑπόμνημα γιὰ τὴν προώθηση 
τοῦ μικρασιατικοῦ ζητήματος.  Ἡ  Ἑλλάδα στὴ νίκη 
τῶν Συμμάχων στὸ Μακεδονικὸ μέτωπο (μάχη τοῦ 
Σκρᾶ) συμμετεῖχε μὲ δέκα μεραρχίες.  Ὁ Στρατός 
μας ἀγωνίστηκε μὲ πάθος στὸ πλευρὸ τῶν Συμμά-
χων σὲ κάθε περίσταση. Εἶχε λοιπὸν τὸ δικαίωμα ἡ  
Ἑλλάδα νὰ διεκδικήσει τὴ συμπλήρωση τῆς ἐθνικῆς 
της ἑνότητας, κι ἔπρεπε οἱ Σύμμαχοι νὰ ὑποστηρί-
ξουν τὶς ἑλληνικὲς διεκδικήσεις καὶ νὰ τηρήσουν τὶς 
ὑποσχέσεις τους.

Ὁ Βενιζέλος λοιπὸν ἀναλαμβάνει ἐξαντλητικοὺς 
διπλωματικοὺς ἀγῶνες. Εἶχε στείλει ἐπιστολὴ στὸν  
Ἄγγλο πρωθυπουργὸ Λόυδ Τζὼρτζ γιὰ τὴν προώθη-
ση τοῦ ὑπομνήματος. Τὸν στηρίζει μὲ τὶς ὑποδείξεις 
του ὁ  Ἀμερικανὸς πρόεδρος Οὐΐλσον. Τοῦ δίνει 
ὑποσχέσεις ὁ Κλεμανσώ, ὅταν εἶδε ὅτι ὁ Βενιζέλος 

ἀνταποκρίθηκε στὸ συμμαχικὸ αἴτημα 
νὰ συμμετάσχει ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς 
στὴν ἐπιχείρηση τῆς Οὐκρανίας ἐναντί-
ον τοῦ νέου σοβιετικοῦ καθεστῶτος.  
Ἀλλὰ ἡ ρητορικὴ δεινότητα τοῦ Βενι-
ζέλου καὶ ἡ πειστική του ἐπιχειρημα-
τολογία στὸ  Ἀνώτατο Συμβούλιο (11  
Ἰανουαρίου / 2 Φεβρουαρίου 1919) 
δὲν μποροῦν νὰ ἐξουδετερώσουν τὶς 
ἀντιρρήσεις τῶν  Ἰταλῶν, ποὺ διεκδι-
κοῦν τὸ Βιλαέτι τῆς Σμύρνης.  Ὁ Βενιζέ-
λος ἀναπτύσσει ἐπιχειρήματα ἱστορικὰ 
καὶ γεωγραφικά, ἡ βάση ὅμως τῆς ἐπι-
χειρηματολογίας του εἶναι ἡ ἐθνολο-
γικὴ ὑπεροχή. Στὶς παραμονὲς τοῦ Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, ὁ ἑλληνικὸς 
πληθυσμὸς τῆς Σμύρνης ἦταν ἰδιαίτε-
ρα πυκνός. Σὲ σύνολο 350.000 περί-

που κατοίκων, οἱ  Ἕλληνες ἦταν 200.000. Αὐτὴ τὴν 
ὑψηλὴ ἀναλογία τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀναγνώ-
ριζαν καὶ οἱ Τοῦρκοι, ποὺ ἀπέδιδαν στὴ Σμύρνη τὴν 
ἐπωνυμία «Γκιαοὺρ  Ἰσμίρ» (Σμύρνη τῶν  Ἀπίστων).

Συνεχίστηκαν σθεναροὶ ἀγῶνες σὲ διπλωμα-
τικὸ ἐπίπεδο.  Ἐπὶ τέλους, στὶς 29  Ἀπριλίου 1919, 
στὶς ἕξι παρὰ τέταρτο, ἕνα ἐπεῖγον καὶ ἐμπιστευτικὸ 
τηλεγράφημα τοῦ Βενιζέλου πρὸς τὸ  Ὑπουργεῖο  
Ἐξωτερικῶν στὴν  Ἀθήνα ἀνήγγελλε ὅτι: «Αὐτὴν τὴν 
στιγμήν, τὸ  Ἀνώτερον Συμβούλιον τῆς Συνδιασκέ-
ψεως... ἐν τῇ σημερινῇ συνεδριάσει του ἀπεφάσισεν 
ὅπως τὸ ἐκστρατευτικὸν σῶμα ἀναχωρήσει ἀμέσως 
διὰ Σμύρνην.  Ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη παμψηφεί. Ζήτω 
τὸ  Ἔθνος! ...». Γιὰ τὴν  Ἑλλάδα, ἡ ἀπόφαση αὐτὴ 
τῶν Συμμάχων ἀποτελοῦσε τὴν ἀφετηρία, ὥστε νὰ 
πραγματοποιηθοῦν οἱ μικρασιατικὲς βλέψεις, ὅπως 
τὶς ὁραματιζόταν ὁ  Ἐλευθέριος Βενιζέλος.

Τὰ πλοῖα ποὺ θὰ μετέφεραν στὴ Σμύρνη τὴν 1η 
Μεραρχία συγκεντρώθηκαν στὸ λιμάνι τῶν  Ἐλευ-
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θερῶν τῆς Μακεδονίας.  Ἡ ἐπιβίβαση ἔγινε μὲ κάθε 
μυστικότητα, γιὰ τὸν φόβο ἀντίδρασης ἐκ μέρους 
τῶν  Ἰταλῶν. Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας, ποὺ περιε-
λάμβανε τὰ συντάγματα πεζικοῦ 4ο, 5ο καὶ 1/38 Εὐζώ-
νων, ἦταν ὁ συνταγματάρχης Πυροβολικοῦ Νικόλα-
ος Ζαφειρίου.  Ἡ ἀναχώρηση ἔγινε στὶς 30  Ἀπριλίου. 
Τὰ 18 ἑλληνικὰ μεταγωγικά, ὅπου εἶχαν ἐπιβιβα-
στεῖ τὰ ἑλληνικὰ τμήματα, θὰ συνοδεύονταν ἀπὸ 
3 ἀγγλικὰ καὶ 4 ἑλληνικὰ ἀντιτορπιλικά.  Ἀρχηγὸς 
τῆς νηοπομπῆς τῶν ἀντι-
τορπιλικῶν ἦταν ὁ  Ἄγγλος 
Γκράνβιλ, ἐπικεφαλῆς τῶν 
μεταγωγικῶν ὁ πλωτάρχης 
Σαχτούρης, καὶ πρόσκοπος 
ὅλων τῶν πλοίων τὸ ἀντιτορ-
πιλικό «Λέων». Μόνο ἀφοῦ 
σηκώθηκαν οἱ ἄγκυρες, οἱ  
Ἕλληνες στρατιῶτες ἔμαθαν 
ἀπὸ τὶς πρῶτες φράσεις τῆς 
ἡμερήσιας διαταγῆς τῆς 1ης 
Μεραρχίας, ποὺ ὑπέγραφε 
ὁ Νικόλαος Ζαφειρίου, τὸν 
σκοπὸ καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς 
ἀποστολῆς, ὄχι ὅμως καὶ τὸν 
τόπο προορισμοῦ. « Ὁπου-
δήποτε καὶ ἂν διευθυνθῶμεν, 
πάντως πρόκειται νὰ ἐλευθερώσωμεν ὑποδούλους 
ἀδελφούς μας.  Ὁ ἐνθουσιασμὸς ὑπὸ τοῦ ὁποίου 
πάντες πληρούμεθα εἶναι λίαν δικαιολογημένος, εἶναι 
ὅμως ἀδικαιολόγητος οἱοσδήποτε ἀπρεπὴς τρόπος 
ἐκδηλώσεως αὐτοῦ».

Ἡ εἴσοδος στὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης εἶχε καθορισθεῖ 
ἀπὸ τὸν  Ἄγγλο ναύαρχο Κάλθορπ γιὰ τὶς 2 Μαΐου τὸ 
πρωί, ὥστε νὰ προετοιμαστεῖ ἡ ἀπόβαση. Στὴ Σμύρνη 
ὅμως κυκλοφοροῦν οἱ φῆμες ἀπὸ τὸ πρωῒ τῆς 1ης 
Μαΐου ὅτι συμμαχικὰ πολεμικὰ θὰ καταλάβουν τὴν 
πόλη. Λίγο ἀργότερα οἱ φῆμες ἐπιβεβαιώνονται μὲ 
τὴν κατάληψη τῶν ἐξωτερικῶν φρουρίων ἀπὸ ἀγή-
ματα τῶν Συμμάχων, ἀφοῦ προηγήθηκε ἡ σχετικὴ 
διακοίνωση στὸν Βαλῆ τῆς Σμύρνης.  Ἐκδηλώνονται 
οἱ πρῶτες τουρκικὲς ἀντιδράσεις, ἐνῷ ἐντείνεται ἡ 
ἀνυπομονησία τῶν  Ἑλλήνων. Στὶς 4 τὸ ἀπόγευμα, 
οἱ  Ἕλληνες πρόκριτοι καὶ προύχοντες κλήθηκαν στὴ 
μητρόπολη τῆς  Ἁγίας Φωτεινῆς. Κόσμος πολὺς μὲ 
χτυποκάρδι στὸν αὐλόγυρό της. Καὶ ὁ πλοίαρχος 
Μαυρουδής, κυβερνήτης τοῦ « Ἀβέρωφ», ἀρχηγὸς 
τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἀποστολῆς, εἰσέρχεται στὴ μεγάλη 
αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως, χαιρετᾷ στρατιωτικά, καὶ 
μέσα σὲ γενικὴ κατάνυξη ἀναγγέλλει: « Ἡ 1η Μεραρχία 
τοῦ  Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, εὑρισκομένη ἐν πλῷ, θὰ ἀπο-
βιβασθῇ αὔριον τὴν πρωΐαν εἰς Σμύρνην, καταλαμβά-
νουσα αὐτήν, ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως  Ἀλεξάνδρου... 
ὁ Πρωθυπουργὸς κ.  Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἀπευθύνει 

πρὸς τὸν  Ἑλληνισμὸν τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας τὸ κάτωθι 
διάγγελμα: [περιοριζόμαστε σὲ ἀποσπάσματα]

“Τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ἦλθε.  Ἡ  Ἑλλὰς ἐκλή-
θη ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου τῆς Εἰρήνης νὰ καταλάβῃ 
τὴν Σμύνην, ἵνα ἀσφαλίσῃ τὴν τάξιν. Οἱ ὁμογενεῖς 
ἐννοοῦσιν ὅτι ἡ ἀπόφασις αὕτη ἐλήφθη, διότι ἐν τῇ 
συνειδήσει τῶν διευθυνόντων τὸ Συνέδριον εἶναι 
ἀποφασισμένη ἡ ἕνωσις τῆς Σμύρνης μετὰ τῆς  Ἑλλά-
δος...  Ἐννοῶ ποία αἰσθήματα χαρᾶς θὰ πλημμυρίσουν 

σήμερον τὰς ψυχὰς τῶν  Ἑλλήνων τῆς Μικρασίας. 
Τὴν ἐκδήλωσιν τῶν αἰσθημάτων τούτων δὲν ἐννοῶ 
βεβαίως νὰ παρεμποδίσω.  Ἀλλὰ εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ 
ἐκδήλωσις αὕτη δὲν θὰ λάβῃ οὐδένα χαρακτῆρα οὔτε 
ἐχθρικότητος οὔτε ὑπεροψίας ἀπέναντι οὐδενὸς τῶν 
συνοίκων στοιχείων τοῦ πληθυσμοῦ...  Ἀλλὰ ὅτι ἡ 
ἑλληνικὴ ἐλευθερία θὰ φέρῃ πρὸς ὅλους, ἀνεξαρ-
τήτως φυλῆς καὶ θρησκεύματος, τὴν ἰσότητα καὶ τὴν 
δικαιοσύνην...”».

«Δὲν ἠκούσθησαν ζητωκραυγαὶ οὔτε χειροκροτή-
ματα», γράφει αὐτόπτης μάρτυρας. «Λυγμοὶ μόνον, 
λυγμοὶ χαρᾶς καὶ ἐθνικῆς ὑπερηφανείας».  Ἡ εἴδηση δι-
αδίδεται ἀστραπιαῖα σὲ ὅλες τὶς συνοικίες,  Ἑλλήνων,  
Ἀρμενίων,  Ἑβραίων, Εὐρωπαίων.  Ἀναστατώνεται καὶ 
ἡ τουρκικὴ συνοικία. Κυκλοφοροῦν προκηρύξεις καὶ 
καλοῦν τὸν τουρκικὸ λαὸ σέ «ἀγῶνα τιμῆς».  Ἀνά-
βουν φωτιὲς καὶ κτυποῦν τύμπανα στὰ ὑψώματα.  Ὁ  
Ἄγγλος Ναύαρχος ἔχει δώσει ρητὴ διαβεβαίωση ὅτι 
ὁ Τοῦρκος στρατηγὸς θὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ ὁποια-
δήποτε παρεκτροπή. Οἱ νικημένοι Τοῦρκοι, σύμφω-
να μὲ τοὺς ταπεινωτικοὺς ὅρους τῆς  Ἀνακωχῆς τοῦ 
Μούδρου (1918), ἔπρεπε νὰ ἀφοπλισθοῦν πλήρως.  
Ἀλλὰ καὶ στὰ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα ἐκτυπώνονται 
προκηρύξεις τοῦ  Ἀρχηγοῦ τοῦ  Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ 
κατοχῆς, καὶ ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης μὲ διάγγελμα 
καλεῖ τοὺς  Ἕλληνες: « Ἀδελφοί μου. ... Οἱ πόθοι τῶν 
αἰώνων ἐκπληροῦνται... αὔριον οἱ ἐλευθερωταί μας 
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εἰσέρχονται διὰ τὴν κατοχὴν τῆς πόλεως». Ποιὸς νὰ 
κλείσει μάτι ἐκείνη τὴ νύχτα; Πότε νὰ ροδίσει ἡ αὐγὴ 
τῆς  Ἀνάστασης; 

Νά, ἡ πρωϊνὴ ὀμίχλη τῆς 2ας Μαΐου διαλύεται. ὁ 
ἥλιος τῆς ἐλευθερίας φωτίζει τὴ θάλασσα τοῦ  Ἑρμαί-
ου κόλπου, τὶς βουνοσειρὲς τῆς  Ἐρυθραίας καὶ τῆς 
Φώκαιας. Δυτικὰ τῆς Σμύρνης τά «Δύο  Ἀδέλφια», οἱ 
δύο κορυφές, ποὺ ὁ θρῦλος λέει πὼς ἦταν  Ἕλληνες 
καὶ ἀπολιθώθηκαν μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Σμύρνης 
ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1424, βλέπουν τὰ λευκὰ πλοῖα 
τῆς  Ἑλλάδας νὰ καταπλέουν πρὸς τὴν ὑπόδουλη  Ἰω-
νία καὶ σκιρτοῦν. Πλέουν ὁλοταχῶς τὰ πλοῖα πρὸς τὴ 
Σμύρνη, καὶ τὰ πλήθη ἀνυπόμονα, ἐνθουσιώδη, συρ-
ρέουν πρὸς τὴν προκυμία ἐκείνη μὲ τὰ καλλίγραμμα, 
ἐπιβλητικὰ κτήρια.  Ἕλληνες ναῦτες κυκλοφοροῦν, γιὰ 
νὰ ἐξασφαλίσουν ἐλεύθερο χῶρο στὴν ἀποβάθρα. 
Κύματα κύματα ἀνθρώπων φτάνουν σιδηροδρομικῶς 
ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Σμύρνης.  Ἀπὸ τὴ Μαγνησία, τὸ 
Νυμφαῖο, τὴ Μαινεμένη,  Ἔφεσο, Μαλατζίκ,  Ἀιδίνιο...  
Ἔρχονται νὰ γονατίσουν μπροστὰ στὴν πολεμικὴ ση-
μαία τῆς μητέρας  Ἑλλάδας.

Ὥρα 07:30. Τὰ ἑλληνικὰ μεταγωγικά, τὸ ἕνα μετὰ 
τὸ ἄλλο, εἰσπλέουν στὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης.  Ἀγκυ-
ροβολοῦν. Οἱ φορτηγίδες ἕτοιμες. Κι ἀμέσως ἀρχίζει 
ἡ ἀποβίβαση. Πρῶτοι οἱ ἄνδρες τοῦ 1/38 Συντάγμα-
τος Εὐζώνων. Μπροστὰ ἡ Σημαία. κι ἀκολουθεῖ ὁ 
διοικητὴς τοῦ Συντάγματος. Μέσα σὲ λίγο διάστημα, 
ὁλόκληρη ἡ προκυμαία παρουσιάζει τὸ θέαμα στρα-
τοπέδου.  Ἀντικειμενικὸς σκοπός: νὰ διαχωριστεῖ ἡ 
ἑλληνικὴ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ συνοικία.  Ὥρα 09:30 τὸ 
Σύνταγμα Εὐζώνων κινεῖται στὴν παραλιακὴ ὁδό.  Ἡ 
ἔκθεση τοῦ Γενικοῦ  Ἐπιτελείου ἀναφέρει: «Τὸ σύνταγ-
μα κινεῖται ἐν παρελάσει, εἰς φάλαγγα κατὰ τετράδας, 
μὲ τὴν σημαίαν ἐπικεφαλῆς καὶ τὰ πυροβόλα φερόμενα 
διὰ τῶν βραχιόνων τῶν ἀνδρῶν. Μετὰ δυσκολίας δια-
σχίζει τὰ παραληροῦντα ἐκ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ πλήθη... 
Κύματα λαοῦ ζητωκραυγάζοντα καὶ κρατοῦντα σημαίας 
ἑλληνικὰς καὶ εἰκόνας τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Βενιζέλου 
ἔχουν κατακλύσει τὴν προκυμαίαν...».

Καὶ ὁ αὐτόπτης μάρτυρας Μιχ. Ροδᾶς περιγράφει: 
« Ἡ ἡμέρα αὕτη ἦτο ἀπὸ τὰς λαμπροτέρας εἰς τὴν 
ἱστορίαν τοῦ Μικρασιατικοῦ  Ἑλληνισμοῦ. Πρὸ τῆς 

Λέσχης τῶν Κυνηγῶν εὑρίσκετο ὁ Χρυσόστομος μεθ’ 
ὅλου τοῦ κλήρου του ἐν μεγάλῃ ἀρχιερατικῇ στολῇ 
καὶ ηὐλόγει τοὺς μελαψοὺς καὶ εὐσταλεῖς εὔζωνας. 
Κύματα λαοῦ εἶχον εἰσχωρήσει ἐντὸς τῆς προκυμαί-
ας μέχρι τῆς στρατιωτικῆς παρατάξεως, κατεφίλουν 
τὰς χεῖρας τῶν εὐζώνων». Κορίτσια μὲ ροδοπέταλα 
ἔραιναν τὸν στρατό μας. Μεθύσι χαρᾶς.

Ὥρα 09:30 ἀποβιβάζονται οἱ πυροβολαρχίες. 
Οἱ  Ἕλληνες γιορτάζουν τὴν  Ἀνάσταση!  Ἀλλὰ στὶς 
10:30 ἀκούγονται πυροβολισμοί. Δὲν ἦταν πυρο-
βολισμοὶ χαρᾶς. Τουρκικὰ πυρὰ δέχθηκε ἕνα τάγμα 
Εὐζώνων, περνώντας ἀπὸ τὴν πλατεῖα τοῦ Διοικη-
τηρίου, ὅπου ὑπῆρχαν ἀκροβολισμένοι Τοῦρκοι. 
Οἱ Τοῦρκοι χτυποῦσαν ἀπὸ κτήρια, ἀπὸ σπίτια, ἀπὸ 
παράθυρα ξενοδοχείου, ἀπὸ πλοιάρια. Νεκροὶ δύο 
εὔζωνοι καὶ ἀριθμὸς πολιτῶν. Τὸ τάγμα συνέτριψε 
τὴν ἀντίσταση μέσα σὲ μία ὥρα. Τρεῖς χιλιάδες οἱ 
συλληφθέντες. Δύο χιλιάδες περίπου διέφυγαν. Δυ-
στυχῶς τὶς κινήσεις αὐτὲς ὑπέθαλψαν καὶ οἱ  Ἰταλοί, 
ποὺ ἔχαναν τὴ Σμύρνη.  Ὁ διοικητὴς τῶν φυλακῶν 
τῆς Σμύρνης  Ἰταλὸς Κοροσσίνι, ὑπεύθυνος ἀπὸ τοὺς 
συμμάχους γιὰ τὴ φρούρηση τῶν Τούρκων, ἀπελευ-
θέρωσε πλῆθος Τούρκων καταδίκων τὴ νύχτα τῆς 
1ης πρὸς τὴ 2α Μαΐου, καὶ αὐτοὶ μὲ τὰ μαχαίρια τους 
κτυποῦσαν ἀθῶα γυναικόπαιδα μέσα στὸ πλῆθος.

Δὲν διαλύθηκε ὅμως ἡ χαρὰ ἐκείνης τῆς μέρας.  Ἡ 
τάξη ἀποκαθίσταται πλήρως ἀπὸ τὸν Στρατό μας παρὰ 
τὶς δυσχέρειες. Οἱ πανηγυρισμοὶ συνεχίστηκαν. «Κι 
ὅταν πέφτει τὸ βράδυ, ὁ Ζαφειρίου δίνει τὸ σύνθημα 
στὶς φρουρές μας: “Παλαιολόγος – Κωνσταντινούπο-
λις”.... Τὸ  Ἑλληνικὸ  Ἔθνος ξύπναγε ἀπὸ τὸν λήθαργο 
αἰώνων, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὴν  Ἱστορία του, ἀπ’ ἐκεῖ ποὺ 
τὴν ἔκλεισε ὁ Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» (Γ. Καψῆς).

Στὶς 6 Μαΐου τὸ  Ἀνώτατο Διασυμμαχικὸ Συμβού-
λιο συνέρχεται ἐκτάκτως στὸ Παρίσι.  Ὁ Βενιζέλος 
καλεῖται νὰ συμμετάσχει.  Ἡ θέση τῆς  Ἑλλάδας εἶναι 
κρίσιμη, γιατὶ ἡ ἰταλικὴ προπαγάνδα παρουσίαζε 
τὰ αἱματηρὰ ἐπεισόδια τῆς 2ας Μαΐου ἐξογκωμένα.  
Ἀλλὰ ὁ Βενιζέλος δὲν πτοεῖται.  Ἀντιθέτως, ἀξιώνει 
νὰ ἐπιτραπεῖ στὸν  Ἑλληνικὸ Στρατὸ νὰ προελάσει σὲ 
βάθος καὶ νὰ διευρύνει τὰ προγεφυρώματά του. Νὰ 
καταληφθεῖ ἡ παραλιακὴ γραμμὴ μεταξὺ Κυδωνιῶν 

K

K

Στὶς παραμονὲς τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς 
τῆς Σμύρνης ἦταν ἰδιαίτερα πυκνός. Σὲ σύνολο 350.000 περίπου  
κατοίκων, οἱ  Ἕλληνες ἦταν 200.000. Αὐτὴ τὴν ὑψηλὴ ἀναλογία  

τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀναγνώριζαν καὶ οἱ Τοῦρκοι, ποὺ ἀπέδιδαν  
στὴ Σμύρνη τὴν ἐπωνυμία «Γκιαοὺρ  Ἰσμίρ» (Σμύρνη τῶν  Ἀπίστων).
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καὶ  Ἐφέσου γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς τάξης καὶ τὸν 
ἐπαναπατρισμὸ 300.000  Ἑλλήνων προσφύγων, 
ποὺ εἶχαν καταφύγει στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, γιὰ 
νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὶς σφαγὲς τῶν Τούρκων τὸ 1914-
15. Τὶς ἑλληνικὲς θέσεις στηρίζουν ὁ φιλέλληνας  
Ἀμερικανὸς Οὐΐλσον καὶ ὁ  Ἄγγλος Λόυδ Τζώρτζ.

Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα ἀρχίζει ἡ μεγάλη ἐποποιΐα τοῦ 
Στρατοῦ μας. Προέλαση πρὸς βορρᾶν, πρὸς νότον, 
πρὸς ἀνατολάς.  Ἀπὸ τὴ Σμύρνη ἡ κατοχὴ διευρύ-
νεται. Μαινεμένη, Μαγνησία,  Ἀιβαλί (Κυδωνίες), 
Πέργαμος,  Ἀιδίνιο, Φιλαδέλφεια, Προύσσα, Πά-
νορμος. Νικηφόρες πορεῖες. Θρίαμβοι. Γνώριμος 
πιὰ στὶς ἐκτάσεις τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας ὁ χαρούμενος 
ἦχος τῆς σάλπιγγας «Προχωρεῖτε... Προχωρεῖτε...». 
Καὶ ἡ πολεμικὴ κραυγή « Ἀέρα» ἀπ’ τὰ ἑλληνικὰ 
στήθη ἀνάδευε τὰ ὄνειρα τῆς Φυλῆς γιὰ τὴ Μεγάλη  
Ἑλλάδα. Θὰ συνεχιζόταν ἡ λειτουργία στὴν  Ἀγιὰ 
Σοφιά, ἀπ’ τὸ σημεῖο ποὺ εἶχε διακοπεῖ. Τὸ ὅραμα 
τῆς ἐθνικῆς  Ἀναστάσεως κινοῦσε τὸν Στρατό μας 
σὲ μάχες θυελλώδεις, καθὼς ἀνασυγκροτοῦνταν 
οἱ Τοῦρκοι, καὶ ὁ Κεμὰλ εἶχε τὴν ὑποστήριξη τῆς 
γαλλικῆς καὶ ἰταλικῆς τουρκοφιλίας.

Οἱ λαμπρὲς νίκες τοῦ Στρατοῦ μας στὴ Μικρὰ  
Ἀσία, ποὺ συμπληρώθηκαν μὲ τὴν ἀστραπιαία κα-
τάληψη τῆς Θράκης, προόσφεραν τὰ ὅπλα στὸν 
Βενιζέλο νὰ δώσει τὴ δική του μάχη στὸ Παρίσι, 
ὑπογράφοντας, ὡς ὑπέροχη νίκη, τὴ Συνθήκη τῶν 
Σεβρῶν στὶς 28  Ἰουλίου τοῦ 1920. Αὐτὴ ἡ Συνθήκη 
ἦταν ὁ «Χάρτης τῶν πέντε θαλασσῶν καὶ τῶν δύο 
ἠπείρων».  Ἦταν ἡ Μεγάλη  Ἑλλάδα. Τὸ αἷμα καὶ 
οἱ ἀγῶνες τριῶν ἐτῶν ἔβρισκαν τὴ δικαίωσή τους. 
Γιατὶ καὶ ἡ τρομερὴ  Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία μὲ 
τὴ Συνθήκη αὐτὴ γινόταν μιὰ χώρα τῆς  Ἀνατολῆς 

χωρὶς ὑποτελεῖς λαοὺς καὶ 
στρατηγικὰ ἐρείσματα. Οἱ πό-
θοι τῆς φυλῆς μας πραγματώ-
νονταν. Ζούσαμε τὸ τραγούδι 
«Πάλι μὲ χρόνους μὲ καιρούς, 
πάλι δικά μας θά ’ναι». Κι οἱ 
πολεμιστές μας ἐκεῖνοι, ποὺ 
ἔκαναν στὰ φρυγικὰ ὀροπέ-
δια νὰ ξαναζήσουν οἱ ἥρωες 
τοῦ Μεγάλου  Ἀλεξάνδρου, 
ἀξιώθηκαν ἀπὸ τὴν Πάνορμο 
νὰ ἀγναντεύσουν στὸ βάθος 
τὴ Βασιλεύουσα.  Ὁ Νικόλα-
ος Πλαστήρας, ὁ ἀτρόμητος 
διοικητὴς τοῦ θρυλικοῦ 5/42 
Εὐζώνων, μένει κατάπληκτος 
μπροστὰ σ’ ἐκεῖνο τὸ συναρ-
παστικὸ θέαμα καὶ ξεσπᾷ: 
«Καὶ μόνο γι’ αὐτὲς τὶς στιγμὲς 
ἄξιζε ἡ ἐκστρατεία μας». 

Ἦταν ἕνα ὄνειρο, ποὺ κρά-
τησε 18 μῆνες μὲ νίκες. Πολέμησαν οἱ παπποῦδές μας 
σ’ ἐκεῖνα τὰ ἁγιασμένα χώματα τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας. 
Καὶ μὲ τὸ σθένος καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά τους κα-
τέπληξαν τοὺς Συμμάχους!  Ἀλλὰ οἱ ἐθνικὲς ἐκλογὲς 
τῆς 1ης Νοεμβρίου 1920 ἔφεραν τὴν ἀνατροπὴ τοῦ 
Βενιζέλου. Οἱ διάδοχοί του, πολιτικοί του ἀντίπαλοι, 
ἀνακάλεσαν στὴν  Ἑλλάδα τὸν βασιλιὰ Κωνσταντῖνο, 
ποὺ εἶχε τὴ φήμη τοῦ φίλου τῶν Γερμανῶν. Καὶ οἱ 
Σύμμαχοί μας προφασίστηκαν ὅτι ἦταν ἀπαράδεκτο 
νὰ ὑποστηρίζουν τοὺς ἐχθροὺς τῆς  Ἀντάντ, ὁπότε 
ἔδειξαν μὲ πράξεις τὴ δυσαρέσκειά τους.  Ἡ Συνθήκη 
τῶν Σεβρῶν δὲν ἐφαρμόστηκε. Οἱ Σύμμαχοι εἶχαν ἀνα-
λάβει τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ὅρων τῆς Συνθήκης, μαζὶ μὲ 
τὴν ὑποχρέωση νὰ τὴν ὑποχρέωση νὰ τὴν ἐπιβάλουν 
καὶ διὰ τῶν ὅπλων ἀκόμη. Τώρα πιὰ ἀπαλλάσσονταν 
τῆς εὐθύνης αὐτῆς.  Ἀλλὰ βάρυνε ἡ εὐθύνη στὰ δικά 
μας ἐπιτελικὰ ἐπίπεδα, καὶ θερίσαμε θύελλες...

Ἡ  Ἱστορία ὅμως διδάσκει!  Ὅταν σὲ τηλεοπτικὴ 
ἐκπομπὴ τέθηκε στὴ διακεκριμένη βυζαντινολόγο  
Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελὲρ τὸ ἐρώτημα, «Πῶς μπο-
ρεῖτε νὰ ἐκφραστεῖτε γιὰ τοὺς  Ἕλληνες τοῦ σήμερα;», 
αὐτὴ ἀπάντησε: «Εἴμαστε οἱ μόνοι ἀνὰ τὴν ὑφήλιον 
ποὺ διεξάγομεν ἡρωικῶς πόλεμον ἐμφύλιον». Κάθε 
φορὰ ποὺ μεγαλουργοῦμε ὡς λαός, ἀναρριπίζουμε 
τὰ πάθη μας καὶ καταλήγουμε σὲ τραγῳδίες. Πότε 
θὰ μάθουμε; Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ θυμόμαστε –κλεί-
νοντας βαθιὰ στὴν ψυχή μας– τὶς ὑπέροχες στιγμὲς 
τοῦ  Ἔθνους μας, τὴν  Ἑλλάδα μας σὲ ἀνάταση, καὶ 
θὰ νιώθουμε «νὰ λαχταρίζει μέσα μας κάθε εἴδους 
μεγαλεῖο», κατὰ τὸν ἐθνικό μας ποιητή.

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Εἰς Μνημόσυνον
Στὶς 3  Ἰανουαρίου 2019 «με-

τέστη ἐκ τῶν ἐπιγείων» ἡ δυνα-
μική, ἀγαπητή μας  Ἄννα Καρα-
γκούνη.  Ἡ μακαριστὴ ἀφιέρωσε 
τὴ ζωή της ὅλη στὸν Χριστό, τὰ 
παιδιὰ ἀλλὰ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ 
ἱεραποστολή, μὲ τοὺς Κύκλους 
Νέων Μητέρων, τοὺς Φιλικοὺς 
Κύκλους, τοὺς Κύκλους Προ-
νοίας, τὰ Οἰκοτροφεῖα, τὶς Κα-
τασκηνώσεις κτλ. Καὶ ἐμεῖς οἱ 
οἰκότροφοι, οἱ κατασκηνωτές, 
οἱ συνεργάτες στὸ πνευματικὸ 
καὶ μορφωτικὸ ἔργο τῆς Στέγης 
Παιδιοῦ Κοζάνης « Ὁ  Ἅγιος 
Στυλιανός», οἱ ἀναρίθμητοι 
ποὺ γνωρίσαμε τὴ θυσιαστική 
της ἀγάπη καὶ τὴν ἀδαπάνητη 
μέριμνα, τὴν ἀποχαιρετοῦμε μὲ 
ἀπερίγραπτη εὐγνωμοσύνη καὶ 
ἀγάπη.

Μετροῦμε πάνω ἀπὸ ἕξι 
δεκαετίες δημιουργικῆς προ-
σφορᾶς, γιὰ νὰ βροῦν θαλπωρὴ 
οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες στὰ 
Οἰκοτροφεῖα, ἀργότερα στέγη 
οἱ φοιτητὲς τῶν ΤΕΙ, ἕναν παρή-
γορο λόγο οἱ πενθοῦντες, μιὰ 
ἀνακούφιση οἱ ἐνδεεῖς, ψυχα-
γωγία τὰ γηρατειά, ἐλπίδα οἱ 
ἀσθενεῖς, σοφὲς συμβουλὲς οἱ 
νέοι στὰ πρῶτα βήματα τῆς οἰκο-
γενειακῆς τους ζωῆς.  Ἀπώτερος 
στόχος ἡ παιδεία καὶ ἡ νουθεσία 
Κυρίου, μὲ τὴ συστηματικὴ με-
λέτη τῆς Δικαιοσύνης Του καὶ 
τὸν σταθερὸ προσανατολισμὸ 
γιὰ συνειδητὴ συμμετοχὴ στὶς 
εὐχαριστιακὲς συνάξεις καὶ τὶς 
ἀκολουθίες τῆς  Ἐκκλησίας.

Ἐμεῖς τὴν κοιτούσαμε μὲ δέ-
ος, ἀνάμικτο μὲ θαυμασμό, καὶ 
πρὸ πάντων ἀγάπη, ποὺ ἦταν 
τὸ ἀντίδωρο πρὸς τὴ δική της 
ζεστὴ ἀγκαλιά.  Ἦταν δυναμική, 

ἐπιβλητική, πειστική. Σταθερὰ 
αἰσιόδοξη καὶ χαρούμενη, παρὰ 
τὶς πολυποίκιλες δυσκολίες ποὺ 
συναντοῦσε αὐτὸ τὸ ἔργο τῆς 
ἀγάπης, ἀπὸ τὸ ὁποῖο καρπωθή-
καμε τόσο πολλοὶ καὶ σταθήκαμε 
στὰ πόδια μας. Μπορέσαμε νὰ 
ἀποκτήσουμε τὸ πολύτιμο τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνη ἀπολυτήριο τῆς 
Δευτεροβάθμιας  Ἐκπαίδευσης, 
νὰ συνεχίσουμε τὶς σπουδές, 
νὰ βροῦμε ἀξιοπρεπῆ ἐργασία. 
Στηριχθήκαμε στὴ δύσκολη φά-
ση τῆς ἐφηβείας καὶ πήραμε σο-
βαρὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴ ζωή μας.  
Ἀποκτήσαμε φιλίες ποὺ ἔμειναν 
ἀνεξίτηλες σὲ ὅλη μας τὴ ζωὴ 
ἀπὸ τὶς κατασκηνώσεις. Διδαχθή-
καμε ἀπὸ αὐτὴν καὶ μιὰ ὁμάδα 
στενῶν ἀκούραστων συνερ-
γατῶν καὶ συνεργατριῶν, ἀνά-
μεσα στοὺς ὁποίους ἐνδεικτικὰ 
μνημονεύουμε τὴν καλλικέλαδη 
Θωμαὴ Γκιάτα, τὸ παράδειγμα 
τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς καὶ 
τοῦ ἀνυστερόβουλου ἐθελοντι-
σμοῦ. Καὶ ὅλα αὐτά «εἰς Χριστὸν 
καὶ εἰς τὴν  Ἐκκλησίαν». Γιὰ νὰ 
δοξάζεται τὸ  Ἅγιον  Ὄνομα τοῦ 
Θεοῦ μας.

Ἀλλὰ καὶ πῶς ἀλλιῶς μπο-
ροῦσε νὰ γίνει;  Ἀπὸ τὸν Δή-
μαρχο πατέρα της Στέργιο Κα-
ραγκούνη, ἡ  Ἄννα διδάχθηκε 
τὴ φροντίδα γιὰ τὰ κοινά, ἀπὸ 
τὴν οἰκογένεια γενικώτερα τὸν 
σεβασμὸ στὴν παράδοση τῆς 
Κοζάνης, τὴν εὐλάβεια πρὸς 
τὴν  Ἐκκλησία, τὸ φιλακόλου-
θο ἦθος. Εἶναι γνωστὴ ἡ συντα-
ρακτικὴ δημόσια δήλωση τοῦ 
καταξιωμένου ἰατροῦ Δημη-
τρίου Καραγκούνη γιὰ τὴ Θεία 
Κοινωνία, ὅταν ἀπερίφραστα 
εἶχε διακηρύξει: «Δὲν ὑπάρχει 

περίπτωση νὰ μεταδίδονται 
ἀσθένειες ἀπὸ τὸ κοινὸ ποτήριο 
τῆς Ζωῆς, ὅταν μεταλαμβάνουν 
καὶ οἱ ἀσθενεῖς. Διότι ἐκεῖ εἶναι 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός!»

Ἡ σεβαστὴ μητέρα, θεία, 
ἀδελφή, φίλη  Ἄννα μνημό-
νευε πάντοτε μὲ εὐγνωμοσύνη 
τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη 
Πατρῶν, τὸν ἀπὸ Κοζάνης κυρὸ 
Κωνσταντῖνο. Κοντὰ σὲ ἐκεῖνον 
διδάχθηκε νὰ μελετᾷ τὴ Γραφὴ 
καὶ νὰ μετασχηματίζει τὴν πίστη 
σὲ προσφορὰ ἀγάπης πρὸς τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους. 

Στὴ συνέχεια, ὅλη ἡ πορεία 
τῆς ζωῆς της σφραγίσθηκε ἀπὸ 
τὴ συνεργασία της μὲ τὸν ἱερο-
κήρυκα τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Σερβίων καὶ Κοζάνης γνωστὸ 
σὲ ὅλους μας «πάτερ  Ἀπόστο-
λο», μετέπειτα Μητροπολίτη 
Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου, τὸν 
ἀπὸ Ζακύνθου.  Ὁ μακαριστὸς 
φωτισμένος  Ἱεράρχης, πνευμα-
τικὸς πατέρας καὶ διδάσκαλος 
τεσσάρων γενεῶν στὴν Κοζάνη 
καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή, ἦρθε 
στὴν Κοζάνη τὰ δύσκολα μετα-
πολεμικὰ χρόνια. Κήρυξε τὴν 
ἐλπίδα καὶ τὴν ἀνάσταση στοὺς 
πονεμένους, στερέωσε τὴν πίστη 
τῶν ἀνθρώπων μέσα σὲ μιὰ κοι-
νωνία ποὺ ἄλλαζε, προσέφερε 
οὐσιαστικὴ βοήθεια στοὺς νέ-
ους, γιὰ νὰ ἀνοίξουν τὰ φτερά 
τους στὸν καινούργιο κόσμο 
ποὺ ἀνοιγόταν μπροστά. Πάνω 
ἀπὸ ὅλα, ἀγωνιζόταν νὰ τοὺς 
καταστήσει συνειδητὰ μέλη τῆς  
Ἐκκλησίας.  Ἡ  Ἄννα Καραγκού-
νη πορεύτηκε ὅλα της τὰ χρόνια, 
ἀπὸ τὴν πρώτη της νιότη μέχρι 
τὸ βαθὺ γῆρας, κοντά του, καὶ 
μαζὶ μὲ τὴν ὁμάδα τῶν συνερ-

Ἄννα Καραγκούνη
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γατῶν καὶ συνεργατριῶν ποὺ 
ἡ ἴδια συντόνιζε, ἐπιτελέστηκε 
μὲ κέντρο τὴν Κοζάνη καὶ στὶς 
Κατασκηνώσεις ἕνα μορφωτικό, 
κοινωνικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἔργο.

Ἐμεῖς σήμερα ἀποδεχόμα-
στε τὴ βαριὰ κληρονομιὰ καὶ 
συνεχίζουμε ὡς Σωματεῖο τῆς 
Στέγης Παιδιοῦ Κοζάνης « Ὁ  
Ἅγιος Στυλιανός» καὶ ὡς  Ἵδρυμα 
τῶν Κατασκηνώσεων τὴν ἀνιδι-

οτελῆ προσφορὰ πρὸς τὶς ποι-
κίλες κοινωνικὲς ὁμάδες, κατὰ 
τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς δυνατότητες 
τῆς ἐποχῆς, μὲ σταθερὸ σεβασμὸ 
πρὸς τὴν τοπικὴ  Ἐκκλησία καὶ 
τὸν  Ἐπίσκοπό μας καὶ τοὺς στό-
χους τῶν καταστατικῶν μας. Γιὰ 
τὴν προσπάθειά μας αὐτὴ πα-
ρακαλοῦμε γιὰ τὶς εὐχὲς ὅλων, 
ἐξαιρέτως δὲ ἐπικαλούμαστε τὶς 
μεσιτεῖες τοῦ ἐν σκηναῖς δικαί-

ων ἀναπαυομένου  Ἐπισκόπου  
Ἀποστόλου καὶ τῆς πολυαγαπη-
μένης  Ἄννας Καραγκούνη.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῆς!

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόεδρος ΔΣ  
Στέγης Παιδιοῦ Κοζάνης 

« Ὁ  Ἅγιος Στυλιανός»

Ἔφυγε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 
2018 ἀπὸ τὸν γήινο κόσμο μας 
μιὰ σπάνια συνεργάτιδά μας, ἡ 
Μαρία  Ἀθανασιάδου-Πλασ-
σαρᾶ.  Ἡ μακαρία Μαρία Πλασ-
σαρᾶ ὑπῆρξε παλαιὸ μέλος τῆς 
Χριστιανικῆς  Ἑνώσεως  Ἐπιστη-
μόνων στὴν  Ἀθήνα.  Ὑπῆρξε 
ἄριστη ἐπιστήμων,  Ἰατρὸς Μι-
κροβιολόγος -  Ἰολόγος (σύγ-
χρονη εἰδικότητα Βιοπαθολό-
γος), μὲ αὐταπάρνηση καὶ πάθος 
γιὰ τὸ ἐπάγγελμά της.

Ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους  
Ἰολόγους στὴ χώρα μας, μὲ 
σπουδὲς ἐξειδίκευσης στὸν 
κλάδο τῆς  Ἰολογίας, ἀφοῦ ἔτυ-
χε ὑποτροφίας τοῦ  Ἱδρύματος 
Κρατικῶν  Ὑποτροφιῶν (ΙΚΥ) στὸ 
ἐξωτερικό, στὶς  Ἡνωμένες Πολι-
τεῖες τῆς  Ἀμερικῆς.  Ἐργάστηκε 
καὶ ἵδρυσε τὸ Τμῆμα  Ἰολογίας 
στὸ  Ἐρευνητικὸ Κέντρο «Δημό-
κριτος» μαζὶ μὲ τὴν ἐκλεκτὴ φίλη 
καὶ συνάδελφό της ἀείμνηστη 
Γεωργία Χριστοδουλοπούλου.

Ὑπῆρξε ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ μέλη 
τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἑταιρείας  Ἰολο-

γίας (ΕΕΙ), τῆς ὁποίας τὸ ἀντι-
κείμενο ἦταν ὄχι μόνο ἰοὶ ποὺ 
προσβάλλουν τὸν ἄνθρωπο, 
ἀλλὰ καὶ ἰοὶ καὶ ἰοειδῆ τῶν ζῴων 
καὶ τῶν φυτῶν, μὲ συμμετοχὴ 
τῶν ἐπιστημονικῶν κλάδων  
Ἰατρῶν, Κτηνιάτρων, Γεωπό-

νων-Φυτοϊολόγων, Βιολόγων, 
Βιοχημικῶν κ.ἄ. εἰδικοτήτων.  
Ἡ ἐκλιποῦσα διετέλεσε Γενικὴ 
Γραμματέας καὶ  Ἀντιπρόεδρος 
ἐπὶ πολλὲς θητεῖες τῆς ΕΕΙ. Μαζὶ 
μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς  Ἑται-
ρείας, ὀργάνωσαν  Ἡμερίδες καὶ 

Μαρία  Ἀθανασιάδου-Πλασσαρᾶ

Εἰς Μνημόσυνον
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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

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.

Πανελλήνια Συνέδρια  Ἰολογί-
ας, μὲ μεγάλη ἐπιτυχία.  Ἐπίσης, 
συμμετεῖχε ἐνεργὰ γιὰ μεγάλο 
διάστημα, μὲ συγγραφὴ εἰδικῶν 
ἄρθρων, στὴν ἔκδοση τοῦ περι-
οδικοῦ τῆς ΕΕΙ.

Ὑπῆρξε μιὰ ὑπέροχη σύζυγος 
καὶ μιὰ ὑπεύθυνη μητέρα, μὲ με-
γάλη πίστη στὸν Θεό, μὲ μεγάλη 
ὑπομονή, ποὺ τὴ βοήθησε νὰ 
ἀντεπεξέλθει στὶς δυσκολίες τῆς 
οἰκογενειακῆς ζωῆς μὲ παιδιὰ 

καὶ ἐγγόνια.
Θὰ τὴν θυμόμαστε πάντα 

ὡς ἕναν ἀκέραιο ἄνθρωπο καὶ 
ἐπιστήμονα, πιστὴ σὲ αὐτὰ πού 
«ἔλαβε».

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ ΤΗΣ
Σπυριδούλα Κυριακοπούλου, Εὐτυχία Ξυλούρη,  

Ὄλγα Μαγγανᾶ, Παναγιώτα Κυριακοπούλου,  
Φρειδερῖκος Μπέμ, Παρασκευὴ Καραμπογιᾶ, 

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

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ
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«Ἐνέργεια. Ἐπιστημονική, φιλοσοφικὴ  
καὶ θεολογικὴ διάσταση»

 «Ἥρωες στὴ ζωὴ καὶ στὸν θάνατο»
«Ἡ ἐπανάστασις τῆς ὀλιγαρκείας»
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