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Εἶπαν πὼς ὁ κόσμος μας ἄλλαξε, χάλασε. Τὸ 
βλέπουμε. τὸ ἀκοῦμε. τὸ ζοῦμε καθημερινά.  
Ἆραγε, ἔτσι εἶναι;

Ἀπὸ τὰ δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων ποὺ 
παρελαύνουν στὸν διεθνῆ στίβο, ἔχουν ὁλότε-
λα λείψει τὰ ἄτομα μὲ προσωπικότητα καθαρή, οἱ 
ἥρωες τῆς τιμιότητας καὶ τῆς ἀγάπης; Δὲν ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι ποὺ νὰ ἀγωνίζονται καὶ νὰ θυσιάζονται 
γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς, γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς 
ἀγάπης;

Ἕνα ἁπλό, ὅλως δι᾽ ὅλου τυχαῖο γεγονός, 
ποὺ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι σπάνιο, μοῦ ἔδωσε τὴν 
ἀπάντηση.  Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν. Μόνο ποὺ δὲν 
προβάλλονται ἀπὸ τὸ δημοσιογραφικὸ ἐπαγγελ-
ματικὸ δαιμόνιο. Δὲν γράφονται κἂν στά «ψιλά» 
τῶν ἐφημερίδων. Καὶ ἔτσι, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μᾶς 
δίδεται μιὰ εἰκόνα ὁλότελα πλαστὴ γιὰ τὸν σύγ-
χρονο ἄνθρωπο καὶ τὴ ζωή.

Ἂν ψάχναμε ὅμως, ἂν σταματοῦσε γιὰ λίγο ἡ 
ματιά μας σὲ κάποια ἁπλᾶ περιστατικὰ γύρω μας, 
θὰ παρατηρούσαμε πὼς καὶ σήμερα ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι, ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τά «εἴδωλα» 
τοῦ αἰῶνά μας, ὅμως εἶναι αὐτοὶ τὸ ἁλάτι τῆς νο-

στιμιᾶς στὸ ἄνοστο σῶμα τῆς σύγχρονης κοινωνίας 
μας.

Μεσημέρι αὐγουστιάτικο. Περιμένοντας σὲ 
κάποιο ὑπόστεγο κυκλαδίτικου λιμανιοῦ γιὰ τὴν 
ἐπιβίβασή μας στὸ πλοῖο. Γύρω ὁ κόσμος πολύς, 
ἀνυπόμονος. Τὸ πλοῖο εἶχε ἤδη καθυστερήσει.

Καθόμουν σ᾽ ἕνα πεζούλι. Πλάι μου ἀκριβῶς 
καὶ δεξιά μου καθόταν μιὰ κοπέλα, ποὺ ἀπὸ τὰ 
βιβλία ποὺ κρατοῦσε κατάλαβα ὅτι ἦταν φοιτήτρια.  
Ἀριστερά μου, ἕνας ἡλικιωμένος κύριος, ἀμίλητος, 
παρακολουθοῦσε τὸ πλῆθος ποὺ πηγαινοερχό-
ταν.  Ἄγνωστοι καὶ οἱ τρεῖς μεταξύ μας καὶ ἀμίλητοι, 
ζοῦσε ὁ καθένας μας στὶς σκέψεις του.

Κάποια στιγμή, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω, μ᾽ ἕνα 
θορυβῶδες πέσιμο ὁ ἡλικιωμένος κύριος βρέθηκε 
ἀναίσθητος κάτω.  Ἦταν τόσο ξαφνικό, ποὺ ὄχι μό-
νο τἄχασα, ὄχι μόνο φοβήθηκα, ἀλλὰ καὶ μπορῶ 
νὰ πῶ πὼς πανικοβλήθηκα, ἀφοῦ αὐθόρμητα ση-
κώθηκα, ὄχι γιὰ νὰ βοηθήσω, ἀλλὰ μᾶλλον γιὰ νὰ 
ἀπομακρυνθῶ. Δὲν πέρασαν ὅμως παρὰ λίγα μόνο 
κλάσματα τοῦ δευτερολέπτου, γιὰ νὰ νιώσω τὸν 
ἔλεγχο μέσα μου, ἀλλὰ ταὐτόχρονα νὰ πάρω καὶ 
τὸ μάθημά μου. Εἶδα τὸ διπλανὸ κορίτσι νὰ πετά-

Μικρές, ἀθόρυβες πράξεις ἀρετῆς
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γεται καὶ γονατίζοντας νὰ προσπαθεῖ νὰ προσφέρει 
ὅ,τι μποροῦσε ἐκείνη τὴ στιγμὴ στὸν λιπόθυμο 
ἡλικιωμένο. Πότε ἔβγαλε ἀπὸ τὸ σακκίδιό της τὸ 
περιοδικὸ γιὰ νὰ τοῦ κάνει ἀέρα, πότε ἄνοιξε τὸ 
ἐμφιαλωμένο νερό της καὶ τοῦ ἔβρεξε τὸ μέτωπο, 
πότε ἀνασήκωσε τὸ κεφάλι του καὶ πέρασε ἀπὸ 
κάτω σὰν μαξιλάρι τὴ ζακέτα ποὺ εἶχε δεμένη στὴ 
μέση της, δὲν τὸ καταλάβαμε, ὅλοι ὅσοι ἄφωνοι 
γύρω της παρακολουθούσαμε τὴ σκηνή.

Σὲ λίγο, κι ὅταν ὁ κύριος ἄρχισε νὰ ἐπανακτᾷ 
τὶς αἰσθήσεις του, ἐκείνη, ψιθυρίζοντάς του κάτι 
μὲ πολλὴ στοργή, τὸν ἀφήνει τρέχοντας, μὲ τὰ 
μακριὰ μαλλιά της νὰ ἀνεμίζουν στὴν πλάτη της, 
νὰ εἰδοποιήσει τοὺς ὑπεύθυνους λιμενικοὺς γιὰ 
τὴν ἀναζήτηση γιατροῦ.  Ἀπὸ τὴν ἴδια ἀκούσαμε 
σὲ λίγο νὰ λέει, ἐπιστρέφοντας στὸν ἡλικιωμένο 
ἄγνωστό της, νὰ παραμείνει ἀκίνητος, ἕως ὅτου 

τὸ ἀσθενοφόρο τοῦ ἐπαρχιακοῦ νοσοκομειακοῦ 
σταθμοῦ μὲ τὸν γιατρὸ τὸν παραλάβουν.

Δὲν μποροῦσα, ἢ μᾶλλον δὲν ἤξερα πῶς νὰ 
ταξινομήσω τὶς σκέψεις καὶ τὰ συναισθήματά μου 
μέσα μου, ὅταν, στὴ σειρὰ γιὰ τὴν ἐπιβίβαση στὸ 
πλοῖο, ἔβλεπα τὴν κοπέλα νὰ μὴ μᾶς ἀκολουθεῖ, 
ἀλλὰ νὰ παραμένει κοντά του, περιμένοντας τὸ 
ἀσθενοφόρο, γιὰ νὰ τὸν παραδώσει.

Καὶ ὅταν κάποιοι τὴν φώναξαν, γιὰ νὰ μὴν χάσει 
τὸ πλοῖο, ἐκείνη, σὰν νὰ μὴν ἄκουγε, σημείωνε 
πάνω σ᾽ ἕνα βιβλίο της τὸ τηλέφωνο ποὺ τῆς ἔδινε 
ὁ κύριος, γιὰ νὰ εἰδοποιήσει τοὺς δικούς του.

Εἶχε ἀδειάσει ὅλο τὸ ὑπόστεγο. Προχωρώντας 

πρὸς τὴ σκάλα τοῦ πλοίου, ἔριξα μιὰ τελευταία 
ματιὰ πίσω μου νὰ δῶ τί ἀπέγινε.

Τότε τὴν εἶδα νὰ ἔρχεται τρέχοντας, φορτωμένη 
μὲ τὸ σακκίδιο, τὰ βιβλία, τὴ ζακέτα της, μὰ πρὸ 
πάντων φορτωμένη μὲ τὸν θαυμασμὸ ὅλων μας 
ὅσοι ζήσαμε τὶς κινήσεις καὶ τὴν πράξη αὐτοῦ τοῦ 
κατὰ τὰ ἄλλα ἁπλοῦ κοριτσιοῦ. Λίγη ὥρα ἀργότε-
ρα, ἡ λεπτὴ κορμοστασιά της γλίστρησε καὶ χάθηκε 
μέσα στὸ πλῆθος, ποὺ καθιστοὶ τώρα πλέαμε γιὰ 
τὸν προορισμό μας. Εἶχα κλείσει γιὰ λίγο τὰ μάτια, 
καθὼς ἔνιωθα τὸ πλοῖο νὰ φεύγει –ἦταν ταχύπλοο 
καὶ ἔπλεε μὲ μεγάλη ταχύτητα– σὰν νὰ εἶχε φτερά, 
σὰν νὰ πετοῦσε ψηλά.

Ὅμως, παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἐγώ, ἔτσι, μὲ τὰ μάτια 
κλειστά, συνέχιζα νὰ βλέπω ὁλοκάθαρα κάποια 
ἄλλη ταχύτητα καὶ κάποια ἄλλα φτερά.  Ὄχι τὰ 
φτερὰ τοῦ ταχύπλοου, ἀλλὰ τὰ φτερὰ τῆς ἀγάπης 

τοῦ κοριτσιοῦ γιὰ τὸν συνάνθρωπο. Καὶ σκέφθη-
κα:  Ἀλήθεια, ἂν στὰ καθημερινὰ δημοσιογραφικὰ 
περισκόπια ὑπῆρχε θέση ὄχι μόνο γιὰ τοὺς ἥρωες 
τῆς ἀγριότητας, ἀλλὰ καὶ γι᾽ αὐτοὺς τοὺς ἁπλούς, 
μικροὺς ἥρωες τῆς ἀγάπης...  Ἂν αὐτὲς οἱ μικρές, 
ἀθόρυβες καὶ πολὺ ἀνθρώπινες πράξεις ἀρετῆς 
κέρδιζαν τὶς πέννες τῶν δημοσιογράφων καὶ ἔμπαι-
ναν κι αὐτὲς στὸ πλάνο τῆς ἐπικαιρότητας...

Δὲν ξέρω. λέω, « Ἄν». Τότε ἀλλιώτικη θἆταν ἡ 
ζωή, καὶ ὁ κόσμος μας θὰ ἦταν πιὸ ὡραῖος.

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

K

K

Ἀπὸ τὰ δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων ποὺ παρελαύνουν  
στὸν διεθνῆ στίβο, ἔχουν ὁλότελα λείψει τὰ ἄτομα μὲ προσωπικότητα 

καθαρή, οἱ ἥρωες τῆς τιμιότητας καὶ τῆς ἀγάπης;  
Δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ νὰ ἀγωνίζονται  

καὶ νὰ θυσιάζονται γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς,  
γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἀγάπης; Ἕνα ἁπλό, ὅλως δι᾽ ὅλου τυχαῖο γεγονός, 

ποὺ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι σπάνιο, μοῦ ἔδωσε τὴν ἀπάντηση.   
Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν. Μόνο ποὺ δὲν προβάλλονται  
ἀπὸ τὸ δημοσιογραφικὸ ἐπαγγελματικὸ δαιμόνιο.  
Δὲν γράφονται κἂν στα «ψιλά» τῶν ἐφημερίδων.  

Καὶ ἔτσι, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μᾶς δίδεται μιὰ εἰκόνα ὁλότελα  
πλαστὴ γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο καὶ τὴ ζωή.
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Σπεῦσον, ἀπολλύμεθα ὑπὸ πλήθους πταισμά-
των», ψάλλουν οἱ πιστοὶ καὶ ἱκετεύουν μὲ 
ἐσωτερικοὺς λυγμούς, ἐπικαλούμενοι τὶς πρε-

σβεῖες τῆς Θεομήτορος στὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου. 
Σπεῦσε, χανόμαστε, σῶσέ μας, Παναγία μου. «Τῆς 
εὐσπλαχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη 
Θεοτόκε».  Ἐσὺ εἶσαι ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ προστασία 
μας.  Ἕνα καθαρτήριο ψυχῆς συντελεῖται σ᾽ ἐκεῖνο 
τὸν Ναὸ τῆς Μεγαλόχαρης μὲ τὰ πολλὰ καντήλια 
καὶ τὶς ἑκατοντάδες τὰ ἀφιερώματα. Κάθε μέρα σὲ 
καταλαμβάνει δέος κάτω ἀπὸ τοὺς θόλους τοῦ 
καλλιμάρμαρου οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸν Δεκα-
πενταύγουστο ἡ αἴσθηση τοῦ θείου συνταράσσει 
τὰ σπλάχνα. Τὸ ζήσαμε ἀπὸ μικρὰ παιδιά, ἐδῶ, 
στὴν Τῆνο!

Σφυρίζουν τὰ καράβια καί, καθὼς προσεγγί-
ζουν στὸ λιμάνι, ἁπλώνουν κύματα κύματα τοὺς 
προσκυνητὲς στὶς ἀποβάθρες. Κι ἀπὸ κεῖ, ἄλλοι μὲ 
βῆμα γοργὸ ἢ σερνάμενο, ἄλλοι σκυφτοὶ ἢ γονατι-
στοί, ἀνάλογα μὲ τὸ βάρος τοῦ καημοῦ, τὴν ἔκφρα-
ση τῆς ἱκεσίας ἢ τῶν εὐχαριστιῶν, ἀνηφορίζουν καὶ 
κατευθύνονται πρὸς τὸν Ναὸ τῆς Εὐαγγελίστριας 
στὸν λόφο τῆς προσδοκίας.  Ἐκεῖ, στὸν Φάρο τῆς 
παρηγορίας, στυλώνουν τὸ βλέμμα τους κι ὑγραί-
νονται τὰ μάτια, καθὼς πλησιάζουν. Οἱ μελίφθογ-
γες κωδωνοκρουσίες τῆς Μεγαλόχαρης λὲς καὶ 
ἠχοῦν ἀπὸ ὑπερουράνια δώματα κι εὐαγγελίζονται 
ἐλπίδες καὶ ἀναγέννηση! Σμίγουν οἱ ψαλμῳδίες μὲ 
τὴ θαλάσσια αὔρα, κι ὁ ἀέρας ἁγιάζεται.

Γιορτάζουμε τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, τὴ με-
τάστασή Της στοὺς Οὐρανούς. Χαρμόσυνη ἑορτὴ 
καὶ παγκόσμια πανήγυρη. « Ἡ Παρθένος μετέστη 
ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω». Μετάσταση, ὅπως θεο-
λογοῦν οἱ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας μας, σημαίνει 
θάνατος καὶ ἀνάληψη ἐν σώματι στοὺς Οὐρανούς. 
«Τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν τὴν ἐν πρεσβεί-
αις ἀκοίμητον Θεοτόκον».  Ὁ Υἱός Της καὶ Κύριος 
Τὴν μετέστησε πρὸς τὴ ζωὴ ὡς Μητέρα τῆς ζωῆς. 
Καὶ ἡ Δέσποινα, ἡ Βασίλισσα τοῦ Κόσμου, ἔγινε 
Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν.

Ἡ θέση Της εἶναι πλησιέστερη πρὸς τὸν Θεὸ 
καὶ ἀπ᾽ αὐτὲς τὶς ἀγγελικὲς ἱεραρχίες. «Τὰ Σεραφεὶμ 
κύκλῳ ἑστῶτα», στέκονται ὁλόγυρα ἀπ᾽ τὸν θρόνο 
Του, γράφει ὁ  Ἠσαΐας (6, 27) στὸ ὅραμά του, καὶ 
ὁ Δαβίδ (Ψαλμ. 44, 10), «Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ 
δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημέ-

νη, πεποικιλμένη».  Ὅπου κάθισε ὁ Χριστὸς στὸν 
Οὐρανό, δηλαδὴ στὰ δεξιὰ τῆς μεγαλοσύνης, ἐκεῖ 
στέκεται τώρα καὶ Αὐτὴ ποὺ ἀνέβηκε ἀπὸ τὴ γῆ 
στὸν οὐρανό (Γρηγόριος Παλαμᾶς).  Ἐδῶ, στὴ γῆ 
μας, Τὴν ὀνόμασε ὁ  Ἀρχάγγελος «κεχαριτωμέ-
νη». Εἶχε δηλαδὴ τὸ πλήρωμα τῆς θείας χάριτος 
καὶ κυοφόρησε γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου στὰ 
παρθενικὰ σπλάχνα Της τὸν ἄναρχο Λόγο, τὴν 
παντοδύναμη σοφία καὶ δύναμη τοῦ Θεοῦ.  Ἐκεῖ, 
στὸν οὐρανό, εἶναι «δεδοξασμένη».  Ἔχει δηλαδὴ 
ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς θείας δόξας, καθὼς τὴν εἶδε 
ὁ  Ἰεζεκιήλ: «Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ 
οἶκος τοῦ Κυρίου» ( Ἠλίας Μηνιάτης). Γι᾽ αὐτό, «δε-
δοξασμένα περὶ σοῦ ἐλαλήθη πανταχοῦ», Παναγία 
Παρθένε, «Χαῖρε ἡ πύλη τοῦ βασιλέως τῆς δόξης»!

Πλημμυρίζουν τὰ στήθη ἀπὸ ἱερὰ συναισθή-
ματα καὶ προστρέχουν οἱ «κοπιῶντες καὶ πεφορτι-
σμένοι» στὴ χάρη τῆς Πλατυτέρας τῶν Οὐρανῶν 
νὰ ἀντλήσουν ἔλεος ἀπὸ τὴν ἀκένωτη πηγὴ τοῦ 
ἐλέους καὶ τῆς χαρᾶς. Διότι διὰ τῆς Θεοτόκου 
δόθηκε στὸν κόσμο ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἐλπίδα τῶν 
ψυχῶν μας, ὁ  Ἰησοῦς Χριστός.  Ἀτέλειωτες λοιπόν 
«οὐρές» πλήθη προσκυνητῶν συνωθοῦνται στὸ 
περίτεχνο βοτσαλωτὸ τῶν προπυλαίων τοῦ Ναοῦ, 
στὰ προαύλια καὶ στὰ σκαλοπάτια.  Ἀνεβαίνουν 
σωματικά, ἀλλὰ κυρίως ψυχικά, νὰ φθάσουν –μὲ 
πόθο ἱερό– νὰ προσκυνήσουν «τὴν θεία Εἰκόνα 
Της».  Ἐκεῖ, μπροστὰ στὸ μαρμάρινο προσκυνητάρι, 

Δεκαπενταύγουστος.  
Προσδοκώντας τὸ θαῦμα

«
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K

Ὥρα θεώσεως ἡ στιγμὴ τοῦ  
θαύματος.  Ἐπενεργεῖ ἡ θεία Χάρη  

«ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα  
καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα».   
Ἡ ἐπέμβαση τοῦ θείου θεραπεύει 

καὶ ἁγιάζει. Κι ὅ,τι αἰσθάνεσαι  
τότε εἶναι ἀσύλληπτο. Εἶναι  

ἀπερίγραπτο. Γίνεται βίωμα καυτό,  
ποὺ πυρπολεῖ τὰ σπλάχνα.
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στέκεσαι, θαρρεῖς, μπροστὰ στὸν θρόνο Της, καὶ 
γονατίζεις μπροστὰ στὴν πάναγνη παρουσία Της. 
Ξεχνᾷς πὼς ζεῖς στὴν καθημερινότητα –«πᾶσαν τὴν 
βιοτικὴν ἀπωθώμεθα μέριμναν»– καὶ ἡ ψυχὴ ἀνα-
λύεται σὲ κρουνοὺς δακρύων. «Οἱ γυναῖκες εἶναι 
γιὰ νὰ κλαῖν», κατὰ τὸν ποιητή, ἀλλὰ ἐδῶ κλαῖνε 
οἱ ἄνδρες, τὰ παλληκάρια λυγίζουν, ρυάκια καυτὰ 
τὰ δάκρυα καὶ στὰ αὐλακωμένα ἀπὸ τὶς ρυτίδες 
πρόσωπα τῶν γερόντων. Ψιθυρίζουν, βαριανασαί-
νουν, πονοῦν, ἀναστενάζουν, ξεχνιοῦνται μπροστὰ 
στὴ Χάρη Της, χάνονται στὰ ὑπερουράνια ὕψη, κι 

ὕστερα ξαναγίνονται συνηθισμένοι ἄνθρωποι καὶ 
κινοῦν γιὰ νὰ φύγουν, νὰ σταθοῦν δίπλα στοὺς 
ἄλλους καὶ νὰ περιμένουν τὸ θαῦμα!

Ἀπ᾽ τὴν ὥρα τοῦ  Ἑσπερινοῦ, «Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας 
δόξης» σελαγίζει στὸν ἱερὸ Ναό.  Ἀναμμένα τὰ 
καντηλάκια καὶ τὰ κεριά. Πυρακτωμένες οἱ ψυχὲς 
δέονται καὶ περιμένουν τὴ θεία ἐπίσκεψη. Ψάλ-
λουν ὅλοι ἀπ᾽ τὰ φυλλοκάρδια τους.  Ἀγγελικὲς 
οἱ φωνές τους.  Ἡ μελῳδία τους ξεχείλισμα ψυχῆς 
φλογισμένο ἀπὸ πίστη. Τὰ μάτια λάμπουν. Τὰ δά-
κρυα ξεπλένουν τὸν ρῦπο τῆς καρδιᾶς, κι οἱ πνευ-

K

K

Πλημμυρίζουν τὰ στήθη ἀπὸ ἱερὰ συναισθήματα καὶ προστρέχουν οἱ 
«κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι» στὴ χάρη τῆς Πλατυτέρας τῶν Οὐρανῶν 
νὰ ἀντλήσουν ἔλεος ἀπὸ τὴν ἀκένωτη πηγὴ τοῦ ἐλέους καὶ τῆς χαρᾶς. 

Διότι διὰ τῆς Θεοτόκου δόθηκε στὸν κόσμο ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἐλπίδα  
τῶν ψυχῶν μας, ὁ  Ἰησοῦς Χριστός.  Ἀτέλειωτες λοιπόν «οὐρές» πλήθη  
προσκυνητῶν συνωθοῦνται στὸ περίτεχνο βοτσαλωτὸ τῶν προπυλαίων 
τοῦ Ναοῦ, στὰ προαύλια καὶ στὰ σκαλοπάτια.  Ἀνεβαίνουν σωματικά, 
ἀλλὰ κυρίως ψυχικά, νὰ φθάσουν –μὲ πόθο ἱερό– νὰ προσκυνήσουν 
«τὴν θεία Εἰκόνα Της».  Ἐκεῖ, μπροστὰ στὸ μαρμάρινο προσκυνητάρι, 
στέκεσαι, θαρρεῖς, μπροστὰ στὸν θρόνο Της, καὶ γονατίζεις μπροστὰ  

στὴν πάναγνη παρουσία Της.
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ματικὲς μὲ τὴν προσευχὴ ἀναβάσεις ἐξαϋλώνουν 
τὶς πονεμένες ὄψεις. Λάμψεις ἀπ᾽ τὸν χῶρο τοῦ  
Ἱεροῦ Βήματος φέρνουν ἀνασκίρτημα στὰ σπλάχνα 
τῶν προσευχομένων. «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι», 
ἄκτιστο καὶ ἀνέσπερο. Σὰν ἐκεῖνο ποὺ ἀναβλύ-
ζει κάθε παραμονὴ τῆς  Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
μας ἀπ᾽ τὸν Πανάγιο Τάφο.  Ἐδῶ, στὴ γιορτὴ τῆς 
Κοιμήσεώς Της, ἡ Παρθένος φωταγωγεῖ μὲ θεῖες 
ἐλλάμψεις τοὺς ἐν πίστει καταφεύγοντας στὴν προ-
στασία Της. Νά ᾽ναι ἀπ᾽ τὴ Γεσθημανῆ, ὅπου, κατὰ 
τὸν  Ἅγιο  Ἰωάννη Δαμασκηνό, ὁ ἀπέριττος τάφος 
Της ἀστραποβολᾷ ἀπὸ τὴ θεοφεγγῆ φωτοχυσία 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος; 

Εἴδαμε, βιώ-
σαμε ἀμέτρητες 
φορὲς τὰ θαυμά-
σιά Της! Καὶ ὅπως 
ὁ  Ἰησοῦς Χριστὸς 
ἐπὶ σαράντα μέρες 
μετὰ τὴν  Ἀνάστασή 
Του παρουσιαζό-
ταν στοὺς μαθητές 
Του καὶ οἱ ἐμφανί-
σεις Του καταγρά-
φηκαν στὰ εὐαγγε-
λικὰ ἀναγνώσματα, 
ἔτσι καὶ οἱ ἐμφανί-
σεις τῆς  Ὑπεραγί-
ας Θεοτόκου, οἱ 
Παναγιοφάνειες, 
ἔχουν ἀνεξίτηλα 
τὰ ἀποτυπώματά 
τους μέσα μας.  Ἡ 
μορφή Της ὁλό-
σωμη, ἡ σκιά Της 
ὁλοκάθαρη Πλα-
τυτέρα νὰ εὐλογεῖ, 
νὰ στέκεται στὸ προσκυνητάρι Της ὡς Μοναχή... 
Στὴν  Ὡραία Πύλη, στὴν ἁψίδα τοῦ γυναικωνίτη, 
στὸ καμπαναριό, στὰ δρομάκια... Παραληροῦν τὰ 
πλήθη.  Ὅλοι θέλουν νὰ δοῦν μὲ τὰ αἰσθητά τους 
μάτια καὶ προσδοκοῦν νὰ γίνουν μέτοχοι τῆς θείας 
δωρεᾶς.  Ἡ προσευχὴ στὰ ὕψη, οἱ ἐπικλήσεις τοῦ 
ὀνόματός Της ἀσταμάτητες, οἱ καρδιὲς καθαρές, 
καὶ σὲ στιγμὴ ἀστραπῆς... τὸ θαῦμα! 

Τὸ μικρὸ ἀγόρι ἀπὸ τὴν  Ἀμερική εἶδε τὸ φῶς 
του: «Παναγιά μου, βλέπω»!  Ἡ παράλυτη πρε-
σβυτέρα ἀπὸ τὴ Σάμο περπάτησε. Τὸ κωφάλαλο 
ἀγόρι μίλησε. Τὸ παλληκάρι ἀπ᾽ τὴν Αἴγυπτο, ποὺ 
σηκώθηκε μὲ λυγμοὺς ἀπὸ τὸ ἀναπηρικὸ καροτσά-
κι, σταυροκοπιόταν καὶ ὕψωνε τὰ χέρια. Γονατιστὸς 
ὁ κόσμος ἔκλαιγε μὲ ἀναφιλητά.  Ὁ δαιμονισμένος 
θεραπεύθηκε, καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ γαλήνεψε τὴν 

ὄψη καὶ τὴν ψυχή του...  Ὥρα θεώσεως ἡ στιγμὴ 
τοῦ θαύματος.  Ἐπενεργεῖ ἡ θεία Χάρη «ἡ τὰ ἀσθενῆ 
θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα».  
Ἡ ἐπέμβαση τοῦ θείου θεραπεύει καὶ ἁγιάζει. Κι 
ὅ,τι αἰσθάνεσαι τότε εἶναι ἀσύλληπτο. Εἶναι ἀπε-
ρίγραπτο. Γίνεται βίωμα καυτό, ποὺ πυρπολεῖ τὰ 
σπλάχνα.

Εἶναι καὶ τὰ ἄλλα θαύματα, ποὺ ἱερουργοῦνται 
ἀθόρυβα καὶ φέρνουν τὴν ἴαση στὴν ψυχή.  Ἐκεῖ 
συντελεῖται ἡ ἀνακαίνιση καὶ ἡ ἀνάπλαση τοῦ 
ἀνθρώπου, καθὼς ἡ ἐποχή μας βρίθει ἀπὸ ψυ-
χώσεις καὶ νευρώσεις. Πῶς ἐξηγεῖται ἡ κάθε χρόνο 
ὅλο καὶ πιὸ μεγάλη κοσμοπλημμύρα στὸ Προσκύ-

νημα τῆς Μεγαλόχαρης; Ποῦ προσφεύγουν τόσα 
πλήθη πιστῶν;  Ἀναζητοῦν, χωρὶς ἀμφιβολία, «τὴν 
εἰρήνην τοῦ Θεοῦ τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν» νὰ 
φρουρήσει τὶς καρδιές τους. Κι αὐτὰ τὰ θαύματα 
μένουν μυστικά, ἀλλὰ σκιαγραφοῦν –τὸ νιώθεις– 
τὸ μεγαλεῖο τῆς πίστεως!

Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα. Ποιὸς 
μὲ τὴν ψυχρή του λογικὴ μπορεῖ νὰ πιστέψει σέ... 
ἐμφανίσεις τῆς Θεομήτορος καὶ θεοσημεῖα;  Ἀμφι-
βάλλει καὶ δυσπιστεῖ ἢ εἰρωνεύεται καὶ προκαλεῖ. 
Τὰ θέματα πίστεως ὅμως, ὡς μεταφυσικά, εἶναι 
πάνω καὶ πέρα ἀπ᾽ τὴ λογική. Δὲν ἑρμηνεύονται 
μὲ ἀποδεικτικὴ διαδικασία καὶ ἔρευνα – μόνο ἡ 
ἔρευνα τῶν Γραφῶν ὁπλίζει μὲ πίστη. Καὶ μὲ τὴν 
πίστη κατανοοῦνται. « Ἐρευνᾶτε τὰ γραφάς, ὅτι ὑμεῖς 
δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν. καὶ ἐκεῖναί 
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εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ» ( Ἰω., ε΄ 39). Οἱ 
Γραφὲς μαρτυροῦν τὴν  Ἀλήθεια! Διαφορετι-
κά, ποιὸς μπορεῖ νὰ πείσει τὸν λογοκρατούμενο 
ἀρνητὴ τῆς πίστεως; Καὶ ὅμως, ἡ θεία μεγαλουργία 
κάποτε φωτίζει συνειδήσεις ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν 
στὸ σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καὶ τοὺς καθιστᾷ ἄξιους 
νὰ δοῦν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, ὅπως θὰ φανεῖ 
στὴν περίπτωση ποὺ ἀκολουθεῖ: 

«Θυμᾶμαι κάτι ποὺ εἶχε συμβεῖ στὴν Παναγία 
τῆς Τήνου τὸ ἔτος 1964 κατὰ τὴν πανήγυρι τῆς Κοι-
μήσεως», γράφει στὸ βιβλίο του Οἱ ἐμφανίσεις τῆς 
Παναγίας ὁ τότε ἱεροκήρυκας τοῦ  Ἱεροῦ  Ἱδρύματος 

Εὐαγγελιστρίας καὶ σήμερα Μητροπολίτης Φθιώ-
τιδος Νικόλαος. « Ἦταν μεσάνυχτα.  Ἡ ἀκολουθία 
εἶχε τελειώσει, καὶ οἱ προσκυνητές, ποὺ ἀπὸ νωρὶς 
εἶχαν καταλάβει κάποια θέση στὸν ναό, ἔψαλλαν 
καὶ προσηύχοντο καθ᾽ ὁμάδες. Ξαφνικὰ γέμισε ὁ 
ναὸς ἀπὸ οὐράνιο φῶς. Λάμψεις ποὺ ἔβγαιναν ἀπὸ 
τὸ ἱερὸ βῆμα κι ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας εἶχαν 
γεμίσει τὸν ναό.  Ὁ κόσμος συγκινημένος ἀπὸ τὸ 
θαῦμα ἄρχισε νὰ ἐπικαλεῖται τὴν Παναγία καὶ νὰ 
ψάλλει τὴν παράκληση. Κι ἐνῷ ὅλο τὸ ἐκκλησί-
ασμα ἦταν συγκλονισμένο ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ 
ἁγίου Φωτός, ἕνας στρατιώτης, ποὺ ἐκείνη τὴν ὥρα 
ἐκτελοῦσε ὑπηρεσία μέσα στὸν ναὸ κάτω ἀπὸ τὸν 
κεντρικὸ πολυέλαιο στὴ διευκόλυνση τῶν ἐξερχο-
μένων προσκυνητῶν, ὄχι μόνο ἔμενε ἀσυγκίνητος, 
ἀλλὰ κατὰ τρόπο προκλητικὸ εἰρωνεύετο τοὺς γύρω 
του προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι ἐπεκαλοῦντο τὸ ὄνομα 
τῆς Παναγίας. Κι ἐνῷ περιγελοῦσε τὶς ἐκδηλώσεις 
τῆς πίστεως, καθὼς ἔστρεψε τὸ βλέμμα του στὴν  
Ὡραία Πύλη, βλέπει τὴν Παναγία, μιὰ ὁλοφώτεινη 
καὶ μεγαλόπρεπη βασίλισσα νὰ ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ  
Ἱερὸ καὶ νὰ κατευθύνεται πρὸς τὸ μέρος του. Δὲν 
ἄντεξε. Κιτρίνισε καὶ ἔπεσε λιπόθυμος.  Ὅταν μετὰ 
τὶς πρῶτες βοήθειες συνῆλθε, ἐζήτησε νὰ ξαναπάει 

στὴ θέση ὅπου ἦταν στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ. Τότε γο-
νάτισε καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια φώναζε δυνατά, γιὰ 
νὰ ἀκουστεῖ ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο: “Πιστεύω, Παναγία 
μου, πιστεύω”, ἐπαναλαμβάνοντας τὴν ὁμολογία τῆς 
πίστεως πολλὲς φορές.  Ἡ ἐμφάνιση τῆς Παναγίας 
τὸν εἶχε συγκλονίσει.  Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τοῦ φώτισε 
τὴν ὅραση τῆς ψυχῆς καὶ εἶδε καὶ ἐπίστευσε».

Ἀλλὰ καὶ σήμερα ὁ λαός μας, παρὰ τὶς καται-
γίδες τῆς ἀπιστίας ποὺ κατακεραυνώνουν καθη-
μερινὰ τὴ ζωή μας, κρατᾷ βαθιὰ στὴν ψυχή του 
ἀναμμένο τὸν σπινθῆρα τῆς πίστης, κι ὅταν ψάλλει 
στὴ Θεοτόκο, «πάντες μετὰ Θεὸν εἰς Σὲ καταφεύ-

γομεν», νιώθει τὴ Θεομήτορα ἀληθινὴ Μάννα. Γι᾽ 
αὐτὸ αὐθόρμητα σὲ δύσκολες στιγμὲς φωνάζει, 
«Παναγία μου», γιατὶ καὶ μόνο τὸ  Ὄνομά Της φω-
νάζοντας ἁγιαζόμαστε καὶ παίρνομε δύναμη. Στὰ 
γόνατά Της ἀκουμποῦμε τοὺς πόνους μας καὶ τὰ 
προβλήματά μας. Εἶναι ἡ Μάννα τοῦ Θεοῦ μας.

«Τί εἶναι πιὸ γλυκὸ ἀπ᾽ τὴ Μάννα τοῦ Θεοῦ 
μου;», ἐξομολογεῖται στὸν τρίτο λόγο του, ἀφιε-
ρωμένο στὴν Κοίμηση τῆς Θεομήτορος, ὁ  Ἅγιος  
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. «Αὐτὴ μοῦ αἰχμαλώτισε 
τὸν νοῦ. Αὐτὴ μοῦ ᾽δεσε τὴ γλῶσσα. Αὐτὴ βλέπω 
στὸν ὕπνο μου καὶ μ᾽ ἀνοικτὰ Τὴν βλέπω μάτια. Αὐτὴ 
ἔγινε Μάννα τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ δικοῦ μου 
λόγου.  Ἡ κόρη τῆς στείρας, ποὺ κάνει καρποφόρες 
τὶς στεῖρες ψυχές. Αὐτῆς τὴν ἱερὴ καὶ θεία μετάσταση 
γιορτάζουμε σήμερα...  Ἐλᾶτε νὰ περιστοιχίσουμε 
τὸν ἄμωμο Τάφο καὶ νὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ ἐκεῖ θεία 
χάρη... Χάρισέ μας, Παρθένε, τὸν φωτισμὸ τοῦ  Ἁγί-
ου Πνεύματος.  Ἄναψε μέσα μας δυνατὴ τὴ φλόγα 
τοῦ πόθου μας πρὸς τὸν Υἱό Σου καὶ ἐναρμόνισε τὴ 
ζωή μας πρὸς τὸ θέλημά Του». 

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

K

K

Καὶ σήμερα ὁ λαός μας, παρὰ τὶς καταιγίδες τῆς ἀπιστίας ποὺ  
κατακεραυνώνουν καθημερινὰ τὴ ζωή μας, κρατᾷ βαθιὰ στὴν ψυχή  

του ἀναμμένο τὸν σπινθῆρα τῆς πίστης, κι ὅταν ψάλλει στὴ Θεοτόκο, 
«πάντες μετὰ Θεὸν εἰς Σὲ καταφεύγομεν», νιώθει τὴ Θεομήτορα ἀληθινὴ 

Μάννα. Γι᾽ αὐτὸ αὐθόρμητα σὲ δύσκολες στιγμὲς φωνάζει, «Παναγία 
μου», γιατὶ καὶ μόνο τὸ  Ὄνομά Της φωνάζοντας ἁγιαζόμαστε  

καὶ παίρνομε δύναμη. Στὰ γόνατά Της ἀκουμποῦμε τοὺς πόνους μας  
καὶ τὰ προβλήματά μας. Εἶναι ἡ Μάννα τοῦ Θεοῦ μας.
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Παναγιὰ Μεγαλόχαρη
Μέσ᾽ στοῦ καλοκαιριοῦ τὸ φῶς
στ᾽ ἀλαργινὸ ξωκκλήσι Σου,
Παναγιὰ Μεγαλόχαρη, θά ᾽ρθω.

Κεῖ π᾽ ἕνα περιστέρι ξύλινο
στὸ ράμφος του κρατᾷ
–αἰῶνες τώρα–
τὴν ἁλυσίδα τοῦ καντηλιοῦ σου.

Θά ᾽ναι κοντοβασίλεμα...
Τοῦ σήμαντρου μονότονος ἀχός,
ἱππεύοντας τ᾽ ἀγέρι
κατὰ τὸν κάμπο θὰ τρέχει
καὶ δυὸ σαμιαμίδια
τρομαγμένα θὰ χάνονται
στῆς ἀρχαίας σκεπῆς
τ᾽ ἀραχνιασμένα δοκάρια.

Μαζί μου θά ᾽χω
κύματα ψίθυρους καὶ
στεναγμοὺς ἐκ βαθέων,
νὰ ξεθυμάνουν μπρὸς
στὸ ξέθωρο κόνισμά Σου...
καὶ στὶς χοῦφτες
–ἄνθια ὑάκινθου–
τὰ δάκρυα τῶν παιδιῶν,
ποὺ πρόσμεναν ἀνώφελα
τὴ στοργὴ τῶν μεγάλων...

Μέσ᾽ στοῦ καλοκαιριοῦ τὸ φῶς
τετρωμένη θὰ φτάσω,
Παναγιὰ Μεγαλόχαρη...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Τὸ παράπονο ποὺ εἶχε φωλιάσει τελευταῖα 
στὴν ψυχὴ τῆς κυρίας Ματίνας, παρ᾽ ὅλο 
ποὺ δὲν ἦταν ἀδικαιολόγητο, ἦταν σεμνό, 

ντροπαλὸ καὶ ἀνεκδήλωτο. Ποτὲ δὲν ἀνέβηκε ὣς 
τὰ χείλη της. Καὶ κανείς, μὰ κανεὶς δὲν τὸ ἔμαθε, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πνευματικό της.

Σὰν τὸ πρωτάκουσε, ὁ παπα-Γιάννης, ποὺ ἤξε-
ρε πόσα εἶχε κάνει ἡ κυρία Ματίνα, γιὰ νὰ μεγα-
λώσει καὶ νὰ σπουδάσει τὸν μοναχογιό της, δὲν 
εἶπε τίποτα, μόνο ποὺ τὸ πρόσωπό του πῆρε πολὺ 
σκεφτικὸ ὕφος.

Τὴ δεύτερη φορὰ ποὺ ἐκείνη τοῦ μίλησε γι᾽ 
αὐτό, πάλι σκυθρώπιασε τὸ βλέμμα του, ἀλλὰ καὶ 
πάλι δὲν θέλησε νὰ τὸ σχολιάσει.

Κι ἦρθε κι ἡ τρίτη φορά.  Ἦταν κι ἡ φορὰ ποὺ 
ὁ πνευματικὸς σκέφτηκε πὼς ἔπρεπε νὰ μιλήσει.

– Δὲν τὸ φοβᾶμαι, κυρία Ματίνα, τὸ παράπονο, 
τῆς εἶπε. Σ᾽ ἕναν ἄνθρωπο μάλιστα σὰν ἐσένα, ποὺ 
ξέρω πώς, ὅσο κι ἂν αὐτὸ σὲ θλίβει, ποτὲ δὲν θὰ 
προσβάλλεις τὸ παιδί σου, οὔτε θὰ τὸ στενοχωρή-
σεις οὔτε θὰ πάψεις νὰ τὸ ἀγαπᾷς. Δὲν τὸ φοβᾶμαι 
αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ παράπονο, λοιπόν. Φοβᾶμαι, 
ὅμως, τὰ ἐγγόνια του.

Διάπλατα ἄνοιξε τὰ μάτια της ἡ γυναίκα.
– Ποιὰ ἐγγόνια; Ποιανοῦ ἐγγόνια;
– Μά, τοῦ παράπονου φυσικά. Δὲν ξέρεις τὰ 

ἐγγόνια τοῦ παράπονου;  Ἀλλὰ πῶς νὰ τὰ ξέρεις!  
Ἐσὺ δὲν ξέρεις οὔτε τὰ παιδιά του, τὰ ἐγγόνια του 
θὰ ἤξερες;

Καὶ συνέχισε: Μὲ τὸ ποὺ μπαίνει στὴν ψυχὴ 

ἑνὸς ἀνθρώπου τὸ παράπονο, φτιάχνει φαμίλια. 
Στὸ ἅψε-σβῆσε.  Ἕτοιμη τὴν ἔχει τὴ νύφη τὸ πονη-
ρούτσικο.  Ἴσως τὴν ξέρεις αὐτήν. Μιλῶ γιὰ ἐκείνη 
τὴν ἄχαρη, τὴν κατσουφιασμένη, τὴν κιτρινιάρα, 
τὴν Αὐτολύπηση... Τὴν ξέρεις, ἔτσι δὲν εἶναι; 

Ἀμέσως ἀρχίζουν τὸ γεννοβόλημα. Κι ὅταν λέω 
ἀμέσως, ἐννοῶ στὴ στιγμή. Χωρὶς καμμία καθυ-
στέρηση.

Τὰ κουτσούβελα, λοιπόν, τοῦ Παράπονου καὶ 
τῆς Αὐτολύπησης εἶναι οἱ σκέψεις ποὺ γεμίζουν τὸ 
μυαλὸ τοῦ παραπονεμένου.

«Σ᾽ ἐμένα νὰ φέρεται ἔτσι!», λέει ἡ μία σκέψη.
«Τόσο ἀχάριστος νὰ φανεῖ!», μουρμουράει ἡ 

δεύτερη.
« Ἐγώ, ποὺ ἔκανα τόσα γι᾽ αὐτόν!», μπαίνει 

στὴν κλάψα ἡ τρίτη.
Δὲν θὰ τὶς φοβόμουνα τοῦτες τὶς σκέψεις, τὰ 

παιδιὰ δηλαδὴ τοῦ ζευγαριοῦ Παράπονο – Αὐτο-
λύπηση, ἂν δὲν γίνονταν στὴ στιγμὴ καινούργια 
γεννητούρια.

Αὐτὴ τὴ φορά, οἱ σκέψεις εἶναι ποὺ γεννο-
βολᾶνε. Μὲ ἀπίστευτη ταχύτητα μάλιστα. Θὰ πεῖς:  
Ἀφοῦ δὲν τὶς φοβᾶσαι αὐτές, γιατί φοβᾶσαι τὰ παι-
διά τους; Σκέψεις οἱ μάννες, σκέψεις καὶ τὰ παιδιά.

Δὲν εἶναι ἔτσι. Οἱ σκέψεις ἔχουν τόση δύναμη 
μέσα τους, ποὺ ἐπηρεάζουν τὰ συναισθήματα.  Ἄρα 
γεννοῦν συναισθήματα. Κι αὐτὰ τὰ φοβᾶμαι.

Ἡ κυρία Ματίνα κούνησε τὸ κεφάλι.
–  Ἀπὸ τότε ποὺ ἔχω παράπονα μὲ τὸ παιδί 

μου, νομίζω πὼς τὸ μυαλό μου ὅλο γύρω γύρω 

Τὸ τέλος τοῦ παράπονου 
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ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου στρέφεται. Καὶ νιώθω καὶ τὴν 
ἀνάγκη νὰ τὸν παρηγορῶ – τὸν ἑαυτό μου ἐννοῶ.

– Αὐτὰ εἶναι τὰ ἐγγόνια ποὺ φοβᾶμαι. Τὴν προ-
σκόλληση στὸν ἑαυτό μας καὶ τὸν ἐγωκεντρισμό.  
Ἀπέχουνε λὲς πολὺ αὐτὰ ἀπὸ τὸν ἐγωισμό, κυρία 
Ματίνα; Δὲν ἀπέχουνε.

– Δὲν ἀπέχουνε, ψιχθύρισε σκεφτικὴ ἡ γυναί-
κα. Γρήγορα ἡ καλοπροαίρετη καρδιά της ζήτησε 
νὰ μάθει: Καὶ πῶς τὸ σταματᾶνε, παπα-Γιάννη, τὸ 
παράπονο;

– Μὲ δυὸ σταγόνες διαλυτικό, ἀπάντησε ἐκεῖνος 
γρήγορα γρήγορα. Μὲ δυὸ σταγόνες μονάχα.

Τὴν εἶδε νὰ τὸν κοιτᾷ προσπαθώντας νὰ κα-
ταλάβει.

– Καὶ εἶμαι σίγουρος ὅτι ἐσὺ εἰδικὰ τὶς γνωρίζεις 
καλὰ αὐτὲς τὶς σταγόνες.

Ἡ ἄλλη μέρα ἦταν Κυριακή.  Ἄρχισε νὰ τοὺς 
περιμένει ἀπὸ τὶς 5. Εἶχε φτιάξει τὸ πρωῒ γαλακτο-
μπούρεκο. Εἶχε βάλει λουλούδια στὸ βάζο. Εἶχε 
φορέσει τὰ καλά της. 

Τὸ ρολόι ἄρχισε νὰ τὸ κοιτᾷ ἀνυπόμονα ἀπὸ τὶς 
6. Κάθε τέταρτο τὸ κοίταζε. Μέχρι τὶς 11 τὸ βράδυ.

Ὕστερα τὸ πῆρε ἀπόφαση. Δὲν θὰ ἔρχονταν νὰ 
τὴν δοῦν οὔτε καὶ σήμερα.

Τὸ τηλέφωνο τοῦ γιοῦ της ἦρθε στὶς 11 καὶ 5.
– Βρὲ μάννα, συγγνώμη. Δὲν τὰ καταφέραμε 

νὰ ᾽ρθοῦμε. Πήγαμε τὸν μικρὸ σ᾽ ἕνα παιδικὸ πάρ-
τυ.  Ὕστερα βγάλανε μεζέδες καὶ οὐζάκια γιὰ τοὺς 
γονεῖς, ἦταν καὶ κάτι φίλοι μας ἐκεῖ, ξεχαστήκαμε. 
Τώρα εἶναι ἀργά. Τὸ παιδὶ νυστάζει. Τὴν ἄλλη Κυ-
ριακή.

Μὲ τὸ ποὺ πῆγε νὰ σκάσει μύτη τὸ παράπονο 
στὴν ψυχὴ τῆς κυρίας Ματίνας, αὐτὴ σκέφτηκε: 
«Τὸ διαλυτικό! Τὶς σταγόνες τοῦ διαλυτικοῦ!».

Γύρισε τὰ μάτια της στὰ εἰκονίσματα.
– Θεέ μου, ἔχε καλὰ τὸ παλληκάρι μου. Καὶ τὴ 

νύφη μου. Καὶ τὸ μικρό μου τὸ ἐγγόνι. Κάνε, Παρ-
θένα μου, ἡ ζωή τους νά ᾽ναι γλυκιά, χαρούμενη, 
γελαστὴ σὰν ἕνα... παιδικὸ πάρτυ.

Ἐκείνη ἡ μικρὴ προσευχὴ ἦταν ἀκριβῶς οἱ δύο 
σταγόνες τοῦ διαλυτικοῦ ποὺ τῆς εἶχε πεῖ ὁ παπα-
Γιάννης. Του διαλυτικοῦ τοῦ παράπονου.

Ἐκεῖνο τὸ βράδυ ἦταν ἀκριβῶς ἡ ἀρχὴ τοῦ τέ-
λους τοῦ παράπονου, ποὺ δὲν τὰ κατάφερε ποτὲ 
ἀπὸ τότε νὰ βρεῖ χῶρο κατάλληλο, γιὰ νὰ κουρ-
νιάσει στὴν ψυχὴ τῆς κυρίας Ματίνας.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κι ἐγώ!
Μιὰ λιόφωτη κορφούλα, μιὰ δύση πορφυρή,
μιὰ γέρικη  Ἐκκλησούλα, μικρὴ καὶ καθαρή.

Στὴν πόρτα κάποια βρύση, νυφούλα ζηλευτή,
δροσίζει ἐκεῖ τὴ Δύση, ποὺ μπαίνει ν᾽ ἀσπαστεῖ.

Διαβάτης σκονισμένος, μὲ κόπο στὴ θωριά,
τρικλίζει κουρασμένος, μὲ βήματα βαριά.

Στυλώνεται, πονάει. Κοιτάει τὸν Οὐρανό.
Μά, νά, ξανακινάει, γιὰ τόπο μακρινό!... 

Μιὰ γέρικη  Ἐκκλησούλα. Μιὰ δύση πορφυρή.
Μιὰ κρυόνερη βρυσούλα. Κι ἐκεῖνος... προχωρεῖ!

Κι ἐγώ, σὲ ὥρα Λίβα, μὲ τόσην ἀνυδριά,
ἐδείλιασα σὰν εἶδα μικρὴν ἀνηφοριά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογή   

Ὁ Πολύχρωμος  Ἥλιος
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Eἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς σκηνὲς τῆς  Ἰλιάδας: 
Μὲ τὸν  Ἀχιλλέα ἀποσυρμένο ἀπὸ τὴ μάχη, οἱ 
Τρῶες ἔχουν «πάρει τὰ πάνω τους» καὶ καταδι-

ώκουν τοὺς  Ἕλληνες ὣς τὰ καράβια, ὑπὸ τὴν ἡγεσία 
τοῦ  Ἕκτορα, ποὺ τὸν προστατεύει ὁ θεὸς  Ἄρης. Στὸ 
πιὸ κρίσιμο σημεῖο τῆς μάχης, καὶ ἐνῷ οἱ  Ἕλληνες 
ὑποχωροῦν ἄτακτα, σπεύδουν νὰ τοὺς ἐνθαρρύ-
νουν ἡ  Ἀθηνᾶ καὶ ἡ  Ἥρα.  Ἡ  Ἥρα παίρνει τὴ μορφὴ 
τοῦ γενναίου Στέντορα, περίφημου γιὰ τὴ βροντερὴ 
φωνή του, δυνατὴ ὅσο ἡ φωνὴ πενῆντα ἄλλων 
ἀνδρῶν μαζί, ποὺ γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ  Ὅμηρος 
τὸν ἀποκαλεῖ «χαλκεόφωνο» – ἀπὸ τὸ ὄνομά του, 
μέχρι σήμερα, τὴ βροντερὴ φωνὴ τὴν ὀνομάζουμε 
«στεντόρεια». Καὶ διὰ στόματος τοῦ Στέντορα, μὲ τὴ 
βροντερὴ φωνή, ἡ  Ἥρα φωνάζει στοὺς  Ἕλληνες:

«Αἰδὼς  Ἀργεῖοι!» (Α 787)

*     *     *

Λοιπόν, τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λόγο θὰ ἅρμοζε νὰ 
ἀκούσουμε καὶ ἐμεῖς σήμερα! «Αἰδὼς  Ἀργεῖοι!».  
Ἀλλά, ἀπὸ τὴν ἄλλη, τί νόημα καὶ τί ἀντίκρισμα 
θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει ἕνας τέτοιος λόγος, τὴ στιγμὴ 
ποὺ αὐτὸ ποὺ μᾶς λείπει σήμερα, περισσότερο ἀπὸ 
ὁτιδήποτε ἄλλο, εἶναι ἀκριβῶς ἡ αἰδώς; 

Ἡ αἰδὼς εἶναι μιὰ σύνθετη ἔννοια, τὴν ὁποία 
δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀποδώσουμε μονολεκτικὰ 
στὴ νέα ἑλληνική. Πάντως, σὲ γενικὲς γραμμές, 
μὲ τὸν ὅρο αὐτὸ δηλώνονται τὰ ἑξῆς τρία: α) τὸ 
αἴσθημα ντροπῆς καὶ συστολῆς, β) ὁ σεβασμός, 
γ) ἡ ἀξιοπρέπεια.

Πολλὲς φορὲς τὸν τελευταῖο καιρό, μὲ πάρα 
πολλὲς ἀφορμές, θὰ μποροῦσε νὰ νιώσει κανεὶς 
ὅτι πραγματικὰ αὐτὸ ποὺ κατεξοχὴν μᾶς λείπει 
σήμερα εἶναι ἡ αἰδώς. Θὰ σταθῶ σὲ ἕνα μόνο πα-
ράδειγμα, ἀπὸ τὰ πολλὰ ἀσφαλῶς ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ φέρει στὴ σκέψη του κανείς:

Καθημερινὰ χρησιμοποιῶ γιὰ τὶς μετακινή-
σεις μου τὸ μετρό.  Ἐδῶ καὶ πολλοὺς ἤδη μῆνες, 
εἶναι σὲ χρήση τὸ νέο ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο, γιὰ 
τὴ λειτουργία τοῦ ὁποίου καὶ τὴν ἐγκατάσταση 
τῶν αὐτόματων θυρῶν εἰσόδου (μιλᾶμε γιὰ τὶς 
περίφημες «μπάρες») χρειάστηκε μιὰ ἐπένδυση 
συνολικοῦ ὕψους περὶ τὰ 70 ἑκατομμύρια εὐρώ. 
Μεγάλο κόστος, ἀλλὰ μὲ τὴν προσδοκία ὅτι ἡ 
ἐπένδυση αὐτὴ θὰ ἀντισταθμιζόταν ἀπὸ τὴν ἀπο-
τελεσματικὴ καταπολέμηση τῆς «μάστιγας» τῆς 
λαθρεπιβίβασης.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐδῶ καὶ χρόνια «βοοῦσε ὁ κό-
σμος» γιὰ τὶς ἐκρηκτικὲς διαστάσεις ποὺ εἶχε προ-
σλάβει τὸ πρόβλημα τῆς λαθρεπιβίβασης.  Ἀλλὰ 
μὲ τὸ παλιὸ σύστημα, τὸ σύστημα τοῦ χάρτινου 

K

K

Δὲν ἀρκεῖ νὰ γνωρίζει κανεὶς τί εἶναι δίκαιο καὶ τί ἄδικο.  Ἂν ἀρκοῦσε, 
τότε οἱ δικηγόροι θὰ ἦταν ἐξ ὁρισμοῦ οἱ δικαιότεροι τῶν ἀνθρώπων... 
Φανερὰ ὅμως, δὲν ἀρκεῖ νὰ γνωρίζει κανεὶς τί εἶναι δίκαιο καὶ τί ἄδικο. 

Πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο. Κάτι ποὺ θὰ κάνει  
τὸν ἄνθρωπο νὰ πράττει αὐτὸ ποὺ γνωρίζει ὅτι εἶναι δίκαιο καὶ νὰ μένει 

μακριὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ γνωρίζει ὅτι εἶναι ἄδικο. Αὐτὸ τὸ κάτι  
ποὺ χρειάζεται εἶναι ἀκριβῶς ἡ αἰδώς: τὸ αἴσθημα τῆς ντροπῆς, τοῦ  

σεβασμοῦ καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας, ποὺ κρατάει τὸν ἄνθρωπο μακριὰ ἀπὸ 
αὐτὸ ποὺ τὸ αἴσθημα τοῦ δικαίου καὶ ὁ νόμος ὑποδεικνύουν ὡς ἄδικο.

Αἰδὼς  Ἀργεῖοι!

130

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Iο
ύ

Λ
ιο

ς
 -

 Α
Υ

ΓΟ
Υ

Σ
Τ

Ο
Σ

 2
0

1
9

 -
 6

3
4



εἰσιτηρίου ποὺ ἐπικυρωνόταν στὰ εἰδικὰ ἀκυρω-
τικὰ μηχανήματα, δὲν ἦταν εὔκολο νὰ καταλάβεις 
τους «τσαμπατζῆδες».  Ἔβλεπες, ἀσφαλῶς, ὅτι 
οἱ περισσότεροι ἔμπαιναν στὸν χῶρο τοῦ μετρό, 
χωρὶς νὰ ἐπικυρώνουν εἰσιτήριο.  Ἀλλά, ἀπὸ τὴν 
ἄλλη, καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος, γιὰ παράδειγμα, δεν ἐπι-
κύρωνα χάρτινο εἰσιτήριο, γιατὶ εἶχα προπληρω-
μένη μηνιαία κάρτα ἀπεριορίστων διαδρομῶν.  
Ἔτσι, ὅταν ἔβλεπες κάποιον νὰ μπαίνει χωρὶς νὰ 
ἐπικυρώνει χάρτινο εἰσιτήριο, μποροῦσες πάντα 
νὰ ὑποθέσεις ὅτι ἦταν καὶ αὐτὸς κάτοχος μηναίας 
κάρτας ἢ ὅτι γιὰ κάποιον ἄλλο λόγο δὲν χρειαζό-
ταν νὰ ἐπικυρώνει εἰσιτήριο. Οἱ «τσαμπατζῆδες» 
ἀσφαλῶς ὑπῆρχαν, ἀλλὰ δὲν τοὺς καταλάβαινες.

Τὸ νέο σύστημα μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο 
καὶ τὶς αὐτόματες θύρες εἰσόδου (τίς «μπάρες») 
θεωρήθηκε ὅτι θὰ ἔλυνε τὸ πρόβλημα τῆς λα-
θρεπιβίβασης.  Ἄλλωστε, τὸ εἶχε λύσει σὲ πολλὲς 
ἄλλες χῶρες στὶς ὁποῖες εἶχε ἐφαρμοσθεῖ.  Ἀρκε-
τοὺς μῆνες μετά, εὔλογα θὰ διερωτηθεῖ κανείς: Τὸ 
πρόβλημα ἔχει ἆραγε λυθεῖ;  Ἂμ δέ! 

Ἂν τὸ νέο σύστημα ἐξασφάλιζε κάτι, αὐτὸ ἦταν 
ὅτι οἱ «τσαμπατζῆδες» δὲν θὰ περνοῦσαν πλέον 
ἀπαρατήρητοι.  Ἂν κάποιος ἐπιχειροῦσε νὰ περά-
σει, ἡ πόρτα δὲν θὰ ἔκλεινε πάνω του, μὲ κίνδυνο 
νὰ τὸν τραυματίσει, ἀλλὰ οἱ πάντες θὰ ἔβλεπαν 
αὐτὸ ποὺ θὰ εἶχε κάνει.  Ἀσφαλῶς, αὐτὸ θὰ πτο-
οῦσε τοὺς ἐπίδοξους «τσαμπατζῆδες».  Ἔγινε ὅμως 
ἔτσι;  Ἒ λοιπόν, οὔτε κατ᾽ ἐλάχιστον!  Ὅταν κάποιος 
ἀνοίγει μὲ τὸ ἠλεκτρονικό του εἰσιτήριο τὶς αὐτό-
ματες θύρες εἰσόδου, βλέπουμε καὶ ἕναν καὶ δύο 
καὶ τρεῖς καὶ τέσσερις καὶ πέντε νὰ κολλᾶνε πάνω 
του καὶ νὰ περνοῦν βιαστικὰ σὰν κυνηγημένοι ἀπὸ 
τὶς ἀνοικτὲς θύρες, κι ἂς βλέπουν πλέον οἱ πάντες 

τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνουν... Καὶ κατόπιν 
προχωρᾶνε κανονικά, σφυρίζοντας ἀδιάφορα...

Τὸν τελευταῖο καιρό, ὅταν γίνεται αὐτό, ἐκπέ-
μπεται ἀπὸ τὰ μηχανήματα καὶ ἕνας χαρακτηρι-
στικός, ὀξὺς ἦχος. Τώρα πλέον, ὅταν περνοῦν 
οἱ «τσαμπατζῆδες», δὲν τὸ βλέπεις μόνο, ἀλλὰ 
καί... τὸ ἀκοῦς!  Ἒ καί; Σάμπως τοὺς πτοεῖ αὐτὸ 
στὸ ἐλάχιστο; Στοὺς χώρους διακίνησης τῶν ἐπι-
βατῶν στὸ μετρὸ μόνιμη εἶναι πλέον ἡ ὑπόκρουση 
τοῦ ἐκκωφαντικοῦ βόμβου ἀπὸ τὰ μηχανήματα 
ποὺ ἀνιχνεύουν τὴ διέλευση λαθρεπιβατῶν.  Ὁ 
συνεχῶς ἐπαναλαμβανόμενος βόμβος σχεδὸν σὲ 
τρελαίνει – μπαίνω στὸν πειρασμὸ νὰ σκεφθῶ 
ὅτι οἱ ἐργαζόμενοι στοὺς χώρους τοῦ μετρὸ θὰ 
δικαιοῦνταν, γι᾽ αὐτὸν καὶ μόνο τὸν λόγο, ἐπίδομα 
ἀνθυγιεινῆς ἐργασίας... Οἱ «τσαμπατζῆδες» μοιά-
ζουν ὄχι ἁπλῶς νὰ μὴν ἐλαττώνονται, ἀλλὰ νὰ 
αὐξάνονται καὶ νὰ πληθύνονται, κι ἂς εἶναι αὐτὸ 
ποὺ κάνουν τόσο ἐξόφθαλμο (ἀλλὰ καὶ τόσο 
ἐκκωφαντικό)...

Μεταφέρω ἀπὸ ἱστοσελίδα: « Ἡ ἀποτελεσματικὴ 
λειτουργία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ εἰσιτηρίου, ποὺ μὲ 
κόστος γύρω στὰ 70 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀποτελεῖ 
τὸ πιὸ σημαντικὸ ἔργο στὰ μέσα μεταφορᾶς, ὑπονο-
μεύεται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ἐλεγκτικοῦ μηχανισμοῦ».

Ὁ «ἐλεγκτικὸς μηχανισμός» ποὺ μᾶς λείπει, 
τολμᾶμε νὰ ποῦμε, δὲν εἶναι τόσο μιὰ καλῶς 
στελεχωμένη καὶ ἀποτελεσματικὴ ὑπηρεσία δίω-
ξης τῶν λαθρεπιβατῶν καὶ ἐπιβολῆς προστίμων.  
Ὁ «ἐλεγκτικὸς μηχανισμός» ποὺ μᾶς λείπει εἶναι 
πρωτίστως ἡ αἰδώς. Θυμίζω αὐτὸ ποὺ σημειώσαμε 
παραπάνω, ὅτι μὲ τὸν ὅρο αὐτὸ δηλώνονται τὰ 
ἑξῆς τρία: α) τὸ αἴσθημα ντροπῆς καὶ συστολῆς, 
β) ὁ σεβασμός, γ) ἡ ἀξιοπρέπεια.  Ἡ λογικὴ ἔλεγε 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Iο
ύ

Λ
ιο

ς
 -

 Α
Υ

ΓΟ
Υ

Σ
Τ

Ο
Σ

 2
0

1
9

 -
 6

3
4

131



ὅτι οἱ ἄφθονοι λαθρεπιβάτες θὰ κωλύονταν νὰ 
κάνουν αὐτὸ ποὺ ὅλοι ξέρουν ὅτι εἶναι παράνομο, 
ἂν ἤξεραν ὅτι οἱ πάντες θὰ τοὺς ἔβλεπαν καὶ θὰ 
τοὺς καταλάβαιναν. Τοὐλάχιστον, θὰ ντρέπονταν.  
Ἀλλὰ ἡ λογικὴ αὐτὴ διαψεύσθηκε πανηγυρικὰ ἐν 
τοῖς πράγμασι. Γιατὶ λείπει κάτι ἀπὸ τὰ ἐκ τῶν ὧν 
οὐκ ἄνευ, κάτι χωρὶς τὸ ὁποῖο τίποτα δὲν μπορεῖ 
νᾶ λειτουργήσει: λείπει ἡ αἰδώς.

*     *     *

Γιὰ νὰ καταλάβουμε πόσο ἀπαραίτητη εἶναι 
ἡ αἰδώς, ἀλλὰ καὶ πόσο ὀλέθρια ἡ ἀπουσία της, 
εἶναι χρήσιμο νὰ φέρουμε στὴ σκέψη μας τὸν μῦθο 
τοῦ Πρωταγόρα ἀπὸ τὸν ὁμώνυμο διάλογο τοῦ 
Πλάτωνα (320c8 κ.ἑ.).  Ἐκεῖ, στὴν προσπάθειά του 
νὰ ἀπαντήσει στὶς ἐνστάσεις τοῦ Σωκράτη γιὰ τὸ 
διδακτὸν τῆς ἀρετῆς, ὁ Πρωταγόρας ἀφηγεῖται 
τὸν περίφημο μῦθο του γιὰ τὴ δημιουργία του 
ἀνθρώπου: Μιλάει γιὰ τὴν ἄφρονα σπουδὴ τοῦ 
Τιτᾶνα  Ἐπιμηθέα, ποὺ κατὰ τὴ διανομὴ ποὺ ἔκανε 
ἐξήντλησε ὅλα τὰ χαρίσματα καὶ ὅλες τὶς δεξιότητες 
στὰ ἄλογα ζῷα, τὰ ὁποῖα εἶδε «ἐμμελῶς πάντων 
ἔχοντα», μὲ ἀποτέλεσμα ὅμως ὁ ἄνθρωπος νὰ τοῦ 
ξεμείνει «γυμνός τε καὶ ἀνυπόδητος καὶ ἄστρωτος 
καὶ ἄοπλος», καὶ ὁ  Ἐπιμηθέας νὰ ἀπορεῖ τί νὰ κάνει 
μ᾽ αὐτόν. Μιλάει στὴ συνέχεια ὁ Πρωταγόρας γιὰ 
τὴν ἡρωικὴ καὶ φιλάνθρωπη παρέμβαση τοῦ ἀδελ-
φοῦ τοῦ  Ἐπιμηθέα, τοῦ Προμηθέα, ὁ ὁποῖος, στὴν 
προσπάθειά του νὰ ἐξασφαλίσει τὴ σωτηρία τοῦ 
γένους τῶν ἀνθρώπων, ἔκλεψε ἀπὸ τὸν  Ὄλυμπο 
τὴ φωτιὰ τοῦ  Ἡφαίστου καὶ τήν «ἔντεχνον σοφίαν» 
τῆς  Ἀθηνᾶς καὶ τὴν ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους (τὰ 
δύο αὐτὰ δῶρα τοῦ Προμηθέα, λένε οἱ μελετητές, 
ἀντιπροσωπεύουν αὐτὸ ποὺ σήμερα θὰ ὀνομά-
ζαμε «τεχνολογία»: τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν 
ἐπιστημονικῶν γνώσεων μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν 
πηγῶν ἐνέργειας).

Τὰ δῶρα ὅμως τοῦ Προμηθέα, συνεχίζει ὁ 
Πρωταγόρας, δὲν ἐξασφάλισαν τὴ σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπινου γένους. Διότι οἱ ἄνθρωποι εἶχαν 
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Ἀπατᾶται οἰκτρὰ ὅποιος νομίζει ὅτι μᾶς λείπουν ἁπλῶς τὰ χρήματα,  
οἱ ὑποδομὲς ἢ ὅ,τι ἄλλο. Αὐτὸ ποὺ κατεξοχὴν μᾶς λείπει σήμερα εἶναι  
ἡ αἰδώς. Καὶ βεβαίως, εὔλογα θὰ μποροῦσε νὰ διερωτηθεῖ κανείς: Πῶς 
νὰ μὴ μᾶς λείπει ἡ αἰδώς, ὅταν συστηματικὰ ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες  

πολεμήσαμε καὶ ἀποδομήσαμε ὅ,τι θὰ μποροῦσε νὰ τὴ γεννήσει καὶ νὰ 
τὴ συντηρήσει; Πολεμήσαμε τὴν πίστη, ἀρνηθήκαμε τὸν Θεό. Καὶ μέσα 

στὴν τραγικότητα τῆς πτώσης καὶ τῆς ἀποστασίας μας, πανηγυρίζαμε  
καὶ πανηγυρίζουμε ὅτι κερδίσαμε τὴν ἐλευθερία μας, ὅτι σπάσαμε 
τὰ δεσμά μας, ὅτι τίποτα πιὰ δὲν μᾶς καταπιέζει, ὅτι δὲν φοβόμαστε  
καὶ δὲν ντρεπόμαστε τίποτα καὶ κανέναν. Καὶ φθάσαμε στὴν ἔσχατη  

κατάντια, πανηγυρίζοντας γιὰ τὶς ἐλεεινές «κατακτήσεις» μας!
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μέν, χάρη στὰ δῶρα τοῦ Προμηθέα, τὸν τρόπο 
νὰ ἐξασφαλίζουν τροφή, προστασία ἀπὸ τὶς και-
ρικὲς συνθῆκες κτλ., ἀλλὰ ὑστεροῦσαν ἀπέναντι 
στὰ ἄγρια θηρία καὶ ἔπεφταν εὔκολα θύματά τους. 
Καὶ ὅποτε προσπαθοῦσαν νὰ μαζευτοῦν πολλοὶ 
μαζί, γιὰ νὰ ἀμυνθοῦν ἀποτελεσματικά, τοὺς ἦταν 
ἀδύνατον νὰ ζήσουν ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο. Διέ-
πρατταν ἀδικίες ὁ ἕνας εἰς βάρος τοῦ ἄλλου καὶ 
δὲν μποροῦσαν, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον, νά 
«κάνουν χωριό».

Χρειάσθηκε νὰ παρέμβει ὁ ἴδιος ὁ Δίας, γιὰ νὰ 
σωθεῖ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Φοβούμενος ὅτι 
αὐτὸ θὰ ἀφανιζόταν ἐντελῶς, ἔδωσε ἐντολὴ στὸν  
Ἑρμῆ νὰ πάει στοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς δώσει 
τήν «αἰδῶ» καὶ τή «δίκη» (ὅ.π., 322c1-2). Χάρη σὲ 
αὐτὰ τὰ δύο, δῶρα πλέον τοῦ ἴδιου τοῦ θεοῦ, οἱ 
ἄνθρωποι μπόρεσαν ἐπιτέλους νά «κάνουν χω-
ριό», νὰ ὀργανωθοῦν δηλαδὴ σὲ κοινωνίες, καὶ 
ἔτσι ἐξασφαλίσθηκε ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου 
γένους.

Εἶναι σημαντικὸ νὰ καταλάβουμε τί ἀντιπροσω-
πεύουν στὸν μῦθο τοῦ Πρωταγόρα ἡ «αἰδώς» καὶ 
ἡ «δίκη», τὰ δύο δῶρα τοῦ Δία, χάρη στὰ ὁποῖα 
ἐξασφαλίσθηκε ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβουμε τί ἀντιπρο-
σωπεύει ἡ «δίκη». Δίκη εἶναι βασικὰ ἡ γνώση τοῦ 
τί εἶναι δίκαιο καὶ τί ἄδικο.  Ἡ γνώση αὐτὴ ἔχει δύο 
πηγές: ἀφ᾽ ἑνός, α) τὸ αἴσθημα τοῦ δικαίου ποὺ 
ὑπάρχει μέσα στὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ τοῦ ἐπιτρέ-
πει νὰ ξεχωρίζει τὸ δίκαιο ἀπὸ τὸ ἄδικο, καὶ ἀφ᾽ 
ἑτέρου, β) τὸν νόμο, ὁ ὁποῖος ὑποδεικνύει στὸν 
ἄνθρωπο τί εἶναι αὐτὸ ποὺ λογίζεται ὡς δίκαιο 
στὴν κοινωνία καὶ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀποδοκιμάζεται 
καὶ τιμωρεῖται ὡς ἄδικο.

Ἡ «αἰδώς», τώρα, ὅπως εἴπαμε, ὡς ὅρος δη-
λώνει τὰ ἑξῆς τρία: α) τὸ αἴσθημα ντροπῆς καὶ 
συστολῆς, β) τὸν σεβασμό, γ) τὴν ἀξιοπρέπεια.

Αὐτὸ ποὺ ἔχει τὴν πιὸ καίρια σημασία εἶναι νὰ 
καταλάβουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὰ δύο δῶρα 
τοῦ Δία, ἡ «αἰδώς» καὶ ἡ «δίκη», συμπληρώνουν 
τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, καὶ μόνο μὲ τὴ συνύπαρξή τους 
μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν τὸ θεμέλιο γιὰ μιὰ βιώ-
σιμη κοινωνία. Θυμίζουμε ὅτι, κατὰ τὸν μῦθο τοῦ 
Πρωταγόρα, οἱ πρῶτες κοινωνίες δὲν μποροῦσαν 
νὰ ἐπιβιώσουν, λόγῳ τῶν ἀδικιῶν ποὺ διαπράτ-
τονταν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, μὲ ἀποτέλεσμα 
αὐτοὶ νὰ μὴ μποροῦν νά «κάνουν χωριό».  Ἄρα, 
μιὰ κοινωνία θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι βιώσιμη, μόνο 
ἂν ἔμπαινε φρένο στὴ διάπραξη ἀδικιῶν. Καὶ γιὰ 
νὰ μπεῖ αὐτὸ τὸ φρένο, ἐξυπακούεται ὅτι ἐξ ὁρι-
σμοῦ ἐπιβαλλόταν νὰ ὑπάρχει ἡ «δίκη», ἡ γνώση 
δηλαδὴ τοῦ τί εἶναι δίκαιο καὶ τί ἄδικο, γνώση ποὺ 
προκύπτει εἴτε ἀπὸ τὸ κοινὸ αἴσθημα τοῦ δικαίου 
εἴτε ἀπὸ τὸν νόμο.

Ἀλλὰ εἶναι σημαντικὸ νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ 
«δίκη» ἀπὸ μόνη της δὲν ἀρκεῖ οὔτε θὰ μποροῦσε 
ποτὲ νὰ ἀρκεῖ. Δὲν ἀρκεῖ δηλαδὴ νὰ γνωρίζει κα-
νεὶς τί εἶναι δίκαιο καὶ τί ἄδικο.  Ἂν ἀρκοῦσε, τότε 
οἱ δικηγόροι θὰ ἦταν ἐξ ὁρισμοῦ οἱ δικαιότεροι 
τῶν ἀνθρώπων... Φανερὰ ὅμως, δὲν ἀρκεῖ νὰ 
γνωρίζει κανεὶς τί εἶναι δίκαιο καὶ τί ἄδικο. Πρέ-
πει ἀπαραιτήτως νὰ ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο. Κάτι 
ποὺ θὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ πράττει αὐτὸ ποὺ 
γνωρίζει ὅτι εἶναι δίκαιο καὶ νὰ μένει μακριὰ ἀπὸ 
αὐτὸ ποὺ γνωρίζει ὅτι εἶναι ἄδικο. Αὐτὸ τὸ κάτι 
ποὺ χρειάζεται εἶναι ἀκριβῶς ἡ αἰδώς: τὸ αἴσθημα 
τῆς ντροπῆς, τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας, 
ποὺ κρατάει τὸν ἄνθρωπο μακριὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ 
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Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ λείπει ἡς αἰδώς, ἀνοίγουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου.  
Γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης: Ἡ αἰδὼς ποὺ ὑπάρχει  

στοὺς ἀνθρώπους εἶναι μέγα καὶ ἰσχυρὸ ὅπλο  
γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας, καὶ γι᾽ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο τὴν ἔχει 
βάλει ὁ Θεὸς μέσα στὴν ἀνθρώπινη φύση: προκειμένου ἡ διάθεση αὐτὴ 

τῆς ψυχῆς νὰ λειτουργεῖ ἀποτρεπτικά, ἐμποδίζοντάς μας νὰ πέσουμε  
στὰ χειρότερα. Ἔτσι, ἡ ἀπώλεια τῆς αἰδοῦς ὄχι μόνο δὲν εἶναι...  

ἀπελευθέρωση.  Ἀπεναντίας, εἶναι ἡ ἀπώλεια τοῦ «φρένου» ἐκείνου, 
τοῦ μόνου «φρένου» ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς προφυλάξει  

ἀπὸ τὸ νὰ πέσουμε σὲ κάθε κακό!
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τὸ αἴσθημα τοῦ δικαίου καὶ ὁ νόμος ὑποδεικνύουν 
ὡς ἄδικο.

Ἀντιλαμβανόμαστε πόσο ὀξυδερκέστατη εἶναι 
ἡ θέση τοῦ Πρωταγόρα στὸν ὁμώνυμο πλατωνικὸ 
διάλογο ὅτι ἡ αἰδὼς καὶ ἡ δίκη, καὶ τὰ δύο μαζί, 
ἀποτέλεσαν τὸ θεμέλιο τῆς συγκρότησης τῶν κοι-
νωνιῶν, ποὺ ἐξασφάλισε τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που. Σημειωτέον μάλιστα ὅτι ἡ σύνδεση αὐτῶν 
τῶν δύο δὲν ἀποτελεῖ καινοτομία τοῦ Πρωταγόρα 
ἢ τοῦ Πλάτωνα. Πρὶν ἀπὸ αὐτούς, ὁ περίφημος 
ἐλεγειακὸς ποιητὴς Θέογνις ὁ Μεγαρεὺς ἔγραφε: 

« Ἡ αἰδὼς ἔχει χαθεῖ, καὶ ἡ ἀναίδεια μαζὶ μὲ τὴν ὕβρη,
ἀφοῦ νίκησαν τὴ δίκη, κυριαρχοῦν στὴ γῆ».

( Ἐλεγεῖαι, Α΄ 291-292:  
«Αἰδὼς μὲν γὰρ ὄλωλεν, ἀναιδείη δὲ καὶ ὕβρις / 

νικήσασα δίκην γῆν κατὰ πᾶσαν ἔχει»).

*     *     *
Εἶναι τραγικὸ πόσο παραστατικὰ τὰ λόγια αὐτὰ 

τοῦ ἀρχαίου αὐτοῦ ἐλεγειακοῦ ποιητῆ τοῦ ἕκτου 
αἰῶνα π.Χ. ἀποτυπώνουν τὸ κατάντημα τῆς ἐποχῆς 
μας, περισσότερο ἀπὸ δυόμιση χιλιετίες μετά. Τὸ 
κατάντημα αὐτὸ ποὺ βλέπει κανεὶς στὸ μετρό –γιὰ 
νὰ θυμηθοῦμε τὸ παράδειγμα ποὺ φέραμε παρα-
πάνω– ἀλλὰ καὶ παντοῦ σχεδὸν στὸν δημόσιο καὶ 
ἰδιωτικὸ βίο. Μιλᾶμε γιὰ πραγματικὴ ξεδιαντρο-
πιά. Παραβιάζουμε τοὺς νόμους, καὶ ὄχι ἁπλῶς 
δὲν νιώθουμε κάποια ντροπὴ γι᾽ αὐτό, ἀλλὰ καὶ 
ἐπιδεικνύουμε τὴ μαγκιά μας καὶ καμαρώνουμε, 
ὅπως λέει ὁ λαός, «σὰν τὰ γύφτικα σκεπάρνια». 
Παρκάρουμε στὶς θέσεις ποὺ προορίζονται γιὰ 
τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρίες, ξέρουμε ὅτι κανένας δὲν 
θὰ τολμήσει νὰ μᾶς πεῖ τίποτα –ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς 
πεῖ, ἐμᾶς καρφὶ δὲν μᾶς καίγεται– καὶ ὄχι ἁπλῶς 
δὲν ντρεπόμαστε, ἀλλὰ καὶ καυχώμαστε ὅτι ἐμεῖς 
εἴμαστε πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, τὰ κορόιδα.

Δὲν ἀντιστέκομαι στὸν πειρασμὸ νὰ φέρω ἕνα 
παράδειγμα ποὺ πραγματικὰ μὲ εἶχε σοκάρει:  
Ἡμέρα Κυριακή, δροσερὴ ἀλλὰ φωτεινὴ μέρα, 
μετὰ τὸν πρωινὸ ἐκκλησιασμὸ στὴν ἐνορία μας, 
εἴχαμε πάει μὲ τὴ μικρή μας κόρη, ἡλικίας πέντε 
περίπου ἐτῶν, σὲ ἕνα café κοντὰ στὴν παραλία τῆς 
Γλυφάδας, νὰ πάρουμε ἐκεῖ πρωινό.  Ἐκεῖ, στὸν 
κλειστὸ χῶρο τοῦ café, ἕνας ἀντιπροσωπευτικὸς 
τύπος παρακμιακοῦ νεοέλληνα, «ἀραχτός», κά-
πνιζε ἀρειμανίως, μὲ τὴν κοιλιὰ προτεταμένη καὶ 
τὰ πόδια ἁπλωμένα στὸν διάδρομο, τὸ ἕνα πάνω 
στὸ ἄλλο. Στὴν κολώνα ἀκριβῶς ἀπὸ πίσω του, 
τὸ σῆμα ὅτι ἀπαγορεύεται τὸ κάπνισμα.  Ἐμεῖς, 
ἔχοντας μικρὸ παιδί, πήγαμε καὶ καθίσαμε ὅσο 
μακριὰ μπορούσαμε. Κάποιος ἄλλος, μὲ μικρὸ 
παιδὶ ἐπίσης, τόλμησε νὰ τοῦ παρατηρήσει ὅτι τὸ 

κάπνισμα δὲν ἐπιτρέπεται στὸν κλειστὸ χῶρο, δεί-
χνοντάς του καὶ τὸ σχετικὸ σῆμα, γιὰ νὰ εἰσπράξει 
τὴν ἀπάντηση: « Ἄμα θές, πήγαινε ἀλλοῦ».  Ἔμει-
να ἀρκετὴ ὥρα νὰ παρατηρῶ αὐτὸ τὸ φαινόμενο 
τῆς παρακμῆς μας.  Ἔνιωθα ὅτι εἶχα δεῖ τὸ ἀκρον 
ἄωτον τῆς ξεδιαντροπιᾶς.  Ἀπατώμουν.  Ἀφοῦ 
κάπνισε ἀρκετὰ τσιγάρα, καθισμένος μόνος του 
σὲ ἕνα τραπέζι, χωρὶς νὰ παραγγείλει τίποτα, ὁ 
«τύπος» αὐτὸς σηκώθηκε καὶ ἔφυγε, ἀφοῦ πρῶτα 
ἄδειασε πάνω στὸ τραπέζι τὸ σταχτοδοχεῖο τοῦ 
μαγαζιοῦ (ποὺ τὸ εἶχε πάρει ἀπὸ ἕνα τραπέζι τοῦ 
ἐξωτερικοῦ χώρου τοῦ καταστήματος), τὸ ἔχωσε 
σὲ μιὰ πλαστικὴ σακούλα ποὺ κρατοῦσε καὶ τὸ 
πῆρε μαζί του!

Πολλὲς φορὲς ἀκούω περισπούδαστες συζητή-
σεις στὴν τηλεόραση γιὰ τὸ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς 
λείπει καὶ ἔχουμε περιέλθει σὲ δεινή, ἀπὸ πολλὲς 
ἀπόψεις, κατάσταση.  Ἒ λοιπόν, ἀπατᾶται οἰκτρὰ 
ὅποιος νομίζει ὅτι μᾶς λείπουν ἁπλῶς τὰ χρήματα, 
οἱ ὑποδομὲς ἢ ὅ,τι ἄλλο. Αὐτὸ ποὺ κατεξοχὴν μᾶς 
λείπει σήμερα εἶναι ἡ αἰδώς.

Καὶ βεβαίως, εὔλογα θὰ μποροῦσε νὰ διερω-
τηθεῖ κανείς: Πῶς νὰ μὴ μᾶς λείπει ἡ αἰδώς, ὅταν 
συστηματικὰ ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες πολεμήσαμε 
καὶ ἀποδομήσαμε ὅ,τι θὰ μποροῦσε νὰ τὴ γεννή-
σει καὶ νὰ τὴ συντηρήσει; Πολεμήσαμε τὴν πίστη, 
ἀρνηθήκαμε τὸν Θεό. Καὶ μέσα στὴν τραγικότητα 
τῆς πτώσης καὶ τῆς ἀποστασίας μας, πανηγυρίζαμε 
καὶ πανηγυρίζουμε ὅτι κερδίσαμε τὴν ἐλευθερία 
μας, ὅτι σπάσαμε τὰ δεσμά μας, ὅτι τίποτα πιὰ δὲν 
μᾶς καταπιέζει, ὅτι δὲν φοβόμαστε καὶ δὲν ντρε-
πόμαστε τίποτα καὶ κανέναν. Καὶ φθάσαμε στὴν 
ἔσχατη κατάντια, πανηγυρίζοντας γιὰ τὶς ἐλεεινές 
«κατακτήσεις» μας!

Μᾶς φαίνεται συχνὰ ἀναχρονιστικὸ σήμερα 
αὐτὸ ποὺ ἔγραφε μὲ ἄφθαστη ποιητικότητα ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος:

« Ἕνα εἶναι τὸ ἀξιαγάπητο στολίδι γιὰ τὶς γυναῖκες: 
τὸ ὡραῖο καὶ εὐγενὲς κοκκίνισμα, ἡ αἰδώς. 
Αὐτὸ τὸ ζωγραφίζει ὁ ζωγράφος ὁ δικός μας».

(Γρηγ. Ναζ.,  Ἔπη  Ἠθικὰ ΚΘ΄,  
Κατὰ γυναικῶν καλλω πι ζο μένων,  

ed. J.-P. Migne, PG 37, 903:  
« Ἄνθος ἕν ἐστι γυναιξὶν ἐράσμιον,  

ἐσθλὸν ἔρευθος, / αἰδώς. 
Τοῦτο γράφει ζωγράφος ἡμέτερος»).

Αὐτὸ τὸ τελευταῖο ποὺ γράφει ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος, πέρα ἀπὸ ποιητικό, εἶναι καὶ 
ἐξόχως ἀποκαλυπτικὸ τοῦ πῶς καὶ γιατί φθάσαμε 
ἐδῶ ποὺ φθάσαμε: Τὸ ὡραῖο καὶ εὐγενὲς ἐρύθημα 
τῆς αἰδοῦς στὶς παρειὲς τῶν γυναικῶν, τὸ κοκκί-134
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νισμα στὸ μάγουλο, γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος, εἶναι πινελιὰ τοῦ ζωγράφου τοῦ δικοῦ 
μας, τοῦ Θεοῦ. Τί γίνεται ὅμως, ὅταν βγάλουμε τὸν 
Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωή μας; Τότε καὶ τὸ ἐρύθημα αὐτὸ τῆς 
αἰδοῦς πάει περίπατο! Καὶ δὲν τὸ βλέπουμε, ἆραγε, 
αὐτό; Τὸ νέα κορίτσια σήμερα μαθαίνουν νὰ εἶναι 
«ἀπελευθερωμένα» – ἀπελευθερωμένα ἴσως καὶ 
ἀπὸ ἄλλα πράγματα, ἀλλὰ σίγουρα ἀπελευθερω-
μένα ἀπὸ τὴν αἰδῶ. Κάτω ἀπὸ τέτοιες συνθῆκες, 
εἶναι πραγματικὰ ἀξιοθαύμαστο πόσα πολλὰ νέα 
κορίτσια ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν τὸν Θεὸ μέσα 
τους, κι ἂς δυσκολεύονται πιὰ τόσο πολὺ νὰ Τὸν 
δοῦν στὴν κοινωνία γύρω τους.

Σπάνια συνειδητοποιοῦμε ἐπίσης ὅτι ἡ ἔλλειψη 
τῆς αἰδοῦς μᾶς ἀλλοτριώνει καὶ ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα 
τὰ πράγματα γιὰ τὰ ὁποῖα ἤμασταν περήφανοι ὡς 
ἔθνος καὶ ὡς λαός.  Ἔστω ἕνα καὶ μόνο παράδειγ-
μα: Ποῦ εἶναι τὸ φιλότιμο, ποὺ λέγαμε κάποτε ὅτι 
εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἑλληνικὴ ἀρετή; Χάθηκε καὶ 
πάει. Γιατί, ἀλήθεια, πῶς θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ 
ὑπάρξει φιλότιμο χωρὶς αἰδῶ;  Ἂν ἀποσείσουμε 
τὴν αἰδῶ, πάει καὶ τὸ φιλότιμο!

Καὶ γενικά, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ λείπει ἡ αἰδώς, 
ἀνοίγουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου. Γράφει ὁ ἄλλος 
Γρηγόριος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης: « Ἔοικε γὰρ 
μέγα τι καὶ ἰσχυρὸν πρὸς τὴν τῆς ἁμαρτίας ἀποφυγὴν 
ὅπλον εἶναι ἡ ἐνα πο κει μένη τοῖς ἀνθρώποις αἰδώς, 
εἰς αὐτὸ τοῦτο, οἶμαι, πα ρὰ τοῦ Θεοῦ ἐντεθεῖσα τῇ 
φύσει, ὡς ἂν ἡμῖν ἀπο τρο πὴ τῶν χειρόνων ἡ τοι-
αύτη τῆς ψυχῆς διάθεσις γένοιτο» (Γρηγ. Νύσσ., Εἰς 
τὸν  Ἐκκλησιαστήν,  Ὁμιλία Γ΄, ed. J.-P. Migne, PG 
44, 649 D). Δηλαδή, ἡ αἰδὼς ποὺ ὑπάρχει στοὺς 
ἀνθρώπους εἶναι μέγα καὶ ἰσχυρὸ ὅπλο γιὰ τὴν 
ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας, καὶ γι᾽ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν 
λόγο τὴν ἔχει βάλει ὁ Θεὸς μέσα στὴν ἀνθρώπινη 
φύση: προκειμένου ἡ διάθεση αὐτὴ τῆς ψυχῆς 
νὰ λειτουργεῖ ἀποτρεπτικά, ἐμποδίζοντάς μας νὰ 
πέσουμε στὰ χειρότερα.

Ἔτσι, ἡ ἀπώλεια τῆς αἰδοῦς ὄχι μόνο δὲν εἶναι... 
ἀπελευθέρωση.  Ἀπεναντίας, εἶναι ἡ ἀπώλεια τοῦ 
«φρένου» ἐκείνου, τοῦ μόνου «φρένου» ποὺ θὰ 
μποροῦσε νὰ μᾶς προφυλάξει ἀπὸ τὸ νὰ πέσουμε 
σὲ κάθε κακό!

Μοιραῖα, λοιπόν, ἀφοῦ πήραμε μὲ πανηγυρι-
σμοὺς τὸν κατήφορο, κάποια στιγμὴ συνειδητο-
ποιήσαμε ὅτι φθάσαμε σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ ὄχι 
ἁπλῶς δὲν μᾶς τιμᾷ, ἀλλὰ καὶ δὲν μᾶς συμφέρει. 
Δυστυχῶς ἐπτωχεύσαμεν! Πρῶτα ἠθικά, καὶ μετὰ 
οἰκονομικά (εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ καταλάβουμε 
αὐτό!). Καὶ ἀναζητοῦμε τρόπους νὰ ἀντιμετωπί-
σουμε τὴ χιονοστιβάδα τῶν προβλημάτων. Καὶ λέ-
νε μερικοί: «Νὰ ἐπενδύσουμε στὴν τεχνολογία! Μὲ 
τὸ κατάλληλο λογισμικὸ θὰ ἐντοπίζουμε αὐτοὺς 

ποὺ ξεδιάντροπα παραβιάζουν τὴ φορολογικὴ 
νομοθεσία καὶ ἔχουν ὁδηγήσει τὸ κράτος στὰ ὅρια 
τῆς κατάρρευσης, μὲ τὶς κάμερες διαχείρισης κυ-
κλοφορίας στοὺς δρόμους θὰ ἐντοπίζουμε αὐτοὺς 
ποὺ ὁδηγοῦν ξεδιάντροπα, μὲ τίς “μπάρες” καὶ 
τὸ ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴ 
λαθρεπιβίβαση στὸ μετρό κτλ.». 

Μεγάλη καὶ ἀπαραίτητη ἡ ἐπένδυση στὴν τε-
χνολογία.  Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ! Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε 
τὸν μῦθο τοῦ Πρωταγόρα, μοιάζουμε νὰ ἔχουμε 
ἐξορίσει ἀπὸ τὴν κοινωνία μας τὴν αἰδῶ, τὸ ἕνα 
ἀπὸ τὰ δύο δῶρα τοῦ θεοῦ (τὴν αἰδῶ καὶ τὴ δίκη) 
ποὺ ἔκαναν δυνατὴ τὴ συγκρότηση καὶ ἐπιβίωση 
κοινωνιῶν, καὶ νὰ αὐταπατώμαστε, πιστεύοντας ὅτι 
θὰ ξανακάνουμε τὴν κοινωνία μας νὰ λειτουργεῖ 
ὁμαλά, ἐπενδύοντας... στὰ δῶρα τοῦ Προμηθέα 
(διότι αὐτὰ εἴδαμε ὅτι ἀντιπροσωπεύουν τὴν τε-
χνολογία).  Ἀλλὰ ὁ μῦθος θέλει νὰ μᾶς πεῖ αὐτὸ 

ἀκριβῶς: ὅτι τὰ δῶρα τοῦ Προμηθέα δὲν ἦταν 
ἀρκετά!  Ὅτι χρειάστηκε νὰ παρέμβει ὁ ἴδιος ὁ 
θεός, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει στοὺς ἀνθρώπους τὴ 
σωτηρία. Καὶ τὴν ἐξασφάλισε, δωρίζοντάς τους τὴν 
αἰδῶ καὶ τὴ δίκη. Καὶ τὸ πρόβλημά μας, εἴπαμε, 
εἶναι ὅτι ἐμεῖς κηρύξαμε τὸν πόλεμο στὴν αἰδῶ.

Μεγάλη καὶ ἀπαραίτητη ἡ ἐπένδυση στὴν τε-
χνολογία.  Ἀλλά, ἐπιτέλους, κάποιος πρέπει νὰ 
βρεθεῖ νὰ μᾶς πεῖ ὅτι πρὶν καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα, ὡς 
κοινωνία, ὀφείλουμε νὰ ἐπενδύσουμε στὴν αἰδῶ!

Λοιπόν, «Αἰδὼς  Ἀργεῖοι!».

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Μεγάλη καὶ ἀπαραίτητη  
ἡ ἐπένδυση στὴν τεχνολογία.  

Ἀλλά, ἐπιτέλους, κάποιος  
πρέπει νὰ βρεθεῖ νὰ μᾶς πεῖ  
ὅτι πρὶν καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα,  
ὡς κοινωνία, ὀφείλουμε  

νὰ ἐπενδύσουμε στὴν αἰδῶ!
Λοιπόν, «Αἰδὼς  Ἀργεῖοι!».
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Μὲ πόση χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη ἀνακοινώ-
νει κάποιος ὅτι στὴν οἰκογένεια τὴ στενὴ 
ἀλλὰ καὶ τὴν εὐρύτερή του ἕνα ζευγάρι, 

ἄτεκνο, ἤδη σὲ μεγαλύτερη ἡλικία καὶ μετὰ ἀπὸ 
προσπάθειες καὶ ἀπογοητεύσεις, ἀποφάσισε νὰ υἱο-
θετήσει ἕνα παιδάκι. Πόση ἀλήθεια χαρά, ἐλπίδα, 
ἀλλὰ καὶ εὐθύνη...

Οἱ ἀντιδράσεις ποικίλλουν:
«Πολὺ ἄργησαν!» –  Ἀναγκάζεται κανεὶς νὰ 

ἐξηγήσει ὅτι ἔκαναν πολλαπλὲς προσπάθειες, ὅτι 
ἡ γραφειοκρατία... κτλ.

«Εἶναι  Ἑλληνάκι;» – Μία ἀπὸ τὶς πιὸ συνηθι-
σμένες ἀντιδράσεις.  Ἐγώ, προσωπικά, «βγάζω τὸ 
καπέλο» σὲ ὅσους ἀποφασίζουν νὰ υἱοθετήσουν 
ἕνα μὴ  Ἑλληνάκι ἢ ἕνα ἀνάπηρο παιδάκι. Αὐτοὶ 
εἶναι ἥρωες!

«Μπράβο! Τί καλά!».

« Ὅπως ὑπάρχουν γονεῖς χωρὶς παιδιά, ἔτσι 
ὑπάρχουν παιδιὰ χωρὶς οἰκογένεια...  Ὁπότε, γιατί 
ὄχι;».

« Ἔχτισαν μιὰ  Ἐκκλησία!».
«Τί χαρὰ γιὰ τὸ ζευγάρι!» – Οἱ περισσότερες 

ἀντιδράσεις τέτοιου εἴδους (μὲ κέντρο τὸ ζευγάρι).
«Τὸ παιδάκι εἶναι τυχερό, ποὺ μπῆκε σὲ μιὰ 

τέτοια οἰκογένεια!» – Οἱ λιγώτερες ἀντιδράσεις 
τέτοιου εἴδους (μὲ κέντρο τὸ παιδάκι).

Ἕνας ὑπέργηρος: « Ἔπρεπε νὰ εἴχαμε υἱοθετήσει 
κι ἐμεῖς ἕνα παιδάκι, ποὺ τόσο τὸ ἤθελε ἡ γυναίκα 
μου, ἀλλὰ οἱ γονεῖς της δὲν τὴν ἄφησαν...» – μὲ 
ποιὰ ἐξήγηση ἆραγε;

« Ἔπρεπε νὰ περάσουν ὅσα πέρασαν (οἱ γονεῖς), 
γιὰ νὰ ἔλθει αὐτὸ τὸ παιδάκι τὴν ὥρα αὐτή» – Πολὺ 

*  Τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς μιὰ καταγραφὴ ἀντιδράσεων 
στὴν ἀνακοίνωση περὶ υἱοθεσίας ἑνὸς παιδιοῦ. Δὲν ἀσχολεῖται 
μὲ τὸ γενικώτερο θέμα τῆς ἀτεκνίας.

μοῦ ἀρέσει αὐτὸ τό «γιὰ νά». Καὶ ἐξηγοῦμαι: ἡ θεία 
Πρόνοια – ὁ Θεὸς προνόησε.

«Θέλει προσοχή, μήπως ἐμφανιστοῦν οἱ βιο-
λογικοὶ γονεῖς ἀργότερα...».

« Ἔχουμε περιπτώσεις ποὺ τὰ υἱοθετημένα παι-
διὰ δὲν βγῆκαν καλά, καὶ οἱ ἄνθρωποι μετανόη-
σαν» – Εἴμαστε σίγουροι ὅτι τὰ βιολογικὰ παιδιὰ 
θὰ βγοῦν καλά;

«Θέλει προσοχὴ γιὰ τὸ πότε καὶ πῶς θὰ ἀνα-
κοινώσουν στὸ παιδὶ ὅτι εἶναι υἱοθετημένο»** – 
Πρώιμη παρατήρηση καὶ τελείως ἄκαιρη ἢ καὶ 
παράφωνη μὲ τὸ κλῖμα ἀγάπης ποὺ κυριαρχεῖ, 
ὅταν ἕνα παιδιὰ μπαίνει σὲ μιὰ οἰκογένεια ἀγάπης.

Ὅπως καταλαβαίνετε, ὑπάρχουν διάφορες 
ὀπτικὲς γωνίες. Κάποιες ποὺ θέτουν τὸ θέμα ἀπὸ 
ἄποψη ψυχολογικὴ ἢ κοινωνική. ἀλλὰ καὶ κάποιες 
ποὺ ἔχουν τὴν πηγή τους στὸ Αἰώνιο.

Υ.Γ. Πρὶν στείλω τὶς σκέψεις μου αὐτές, ἔπεσα 
«τυχαῖα» στὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο 
τῆς συγγραφέως Μάρως Βαμβουνάκη, Τὸ βιβλίο 
τῆς ἐγγονῆς μου,  Ἐκδόσεις Ψυχογιός,  Ἀθήνα 2017, 
σελ. 86-87:

« Ὑπάρχουν παιδιά, ἔχουμε πάντα παιδιά, πά-
ρα πολλά, πολὺ πιὸ πολλὰ ἀπὸ ὅσοι οἱ μεγάλοι 
ποὺ εἶναι ἄτεκνοι. Εἶναι κατὰ πολὺ περισσότερα τὰ 

** Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ἐνημέρωση γύρω ἀπὸ τὸ θέμα στὸ 
Διαδίκτυο («Υἱοθεσία», «Ἀθηνοδρόμιο. Μεγαλώνοντας ἕνα 
υἱοθετημένο παιδί», «Μεγαλώνοντας τὰ παιδιὰ τῆς καρδιᾶς 
-  Ἕνα παραμύθι ἀγάπης».  Ἐπίσης, προτείνονται τὰ βιβλία: Οἱ 
δύο μαμάδες τοῦ Μελένιου, Ζ.-Β. Ντὲ Μονλεόν (γιὰ παιδιὰ 
~3 χρονῶν,  Ἐκδόσεις Μεταίχμιο), Κάποιος νὰ μ᾽ ἀγαπάει, 
Μπ. Βένιγκερ (γιὰ παιδιὰ ~3-4 χρονῶν,  Ἐκδόσεις Πατάκη),  
Ἡ καλὴ μεγάλη καφετιὰ  Ἀρκούδα βρῆκε τὴν εὐτυχία,  Ἔρη 
Ρίτσου (γιὰ παιδιὰ ~4-5 χρονῶν, ἐξαιρετικό,  Ἐκδόσεις 
Κέδρος) καὶ γιὰ μεγάλους Μιλώντας μὲ μικρὰ παιδιὰ γιὰ 
τὴν υἱοθεσία τους, Μ. Οὐῶτκινς - Σ. Φίσερ (Ἐκδόσεις GEMA).
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 Ὄχι, δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μείνεις δίχως παιδί, ἂν ἀγαπᾷς καὶ 
ἐπιθυμεῖς τὰ παιδιά. Καὶ ὁ λόγος ἴσως ποὺ δὲν ἀποκτοῦν φυσικὰ παιδιὰ 

κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι γιατὶ πρέπει νὰ περισσέψουν τέτοιοι ἐνήλικες, 
προκειμένου νὰ βροῦν γονεῖς τὰ ἔρημα, τὰ ὀρφανά, τὰ παρατημένα.

Υἱοθεσία:  Ἀνακοίνωση,  
ἀντιδράσεις, σκέψεις*
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ὀρφανὰ καὶ τὰ ἔρημα καὶ παρατημένα ἀπὸ τοὺς ἐνή-
λικες ποὺ στενοχωριοῦνται μόνοι χωρὶς παιδάκι.

Ἔβλεπα χθὲς στὶς εἰδήσεις τῆς τηλεόρασης ἐκεῖνο 
τὸ πεντάχρονο ἀγοράκι, τὸν  Ἀμρὰν τῆς Συρίας, ποὺ 
ξέθαψαν ἀπὸ τὰ ἐρείπια, μέσα σὲ σκόνες καὶ αἵματα 
νὰ κάθεται ἀκίνητο, ἥσυχο καὶ σιωπηλό, σὰν πετρω-
μένο, νὰ τὸ φωτογραφοῦν οἱ ρεπόρτερ...

Ὄχι, δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μείνεις δίχως 
παιδί, ἂν ἀγαπᾷς καὶ ἐπιθυμεῖς τὰ παιδιά. Καὶ ὁ λό-
γος ἴσως ποὺ δὲν ἀποκτοῦν φυσικὰ παιδιὰ κάποιοι 
ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι γιατὶ πρέπει νὰ περισσέψουν τέτοιοι 
ἐνήλικες, προκειμένου νὰ βροῦν γονεῖς τὰ ἔρημα, 
τὰ ὀρφανά, τὰ παρατημένα.

Γιατὶ τὰ παιδιὰ περισσεύουν πάνω σὲ τοῦτο τὸν 
πλανήτη. Εἶναι ἕνας πλανήτης παράξενος, ὅπου πε-
ριδιαβαίνουν πάνω-κάτω, δεξιὰ κι ἀριστερά, σὰν τὰ 

χαμένα προβατάκια, ἄστοχα καὶ φοβισμένα, μονα-
χικὰ παιδιά. Ποτὲ δὲ συλλογίστηκα πὼς δὲ θὰ ἔχω 
κάποτε ἐγγονάκι.  Ἀπὸ καιρὸ εἴχαμε συζητήσει μὲ τὰ 
παιδιά μου ὅτι, ἂν δὲ γεννήσουν μωρό, ἂν δὲν ἀπο-
κτήσουν παιδὶ δικό τους, θὰ υἱοθετήσουν. Ποτὲ δὲ 
φοβηθήκαμε πώς “δὲ θὰ μᾶς στείλει ὁ Θεὸς παιδί”.  
Ἔτσι ἢ ἀλλιῶς θὰ στείλει.  Ὅλα τὰ στέλνει ὁ Θεός, 
ἅμα ἔχεις χέρι νὰ τὰ πιάσεις. Καὶ ὅποιοι ἐπιλέγουν 
νὰ ἀγαπήσουν μονάχα παιδιὰ ἀπὸ τὸ αἷμά τους, ἀπὸ 
τὴν τάχα σημαντικὴ γενιά τους, ἀποκλειστικὰ ἀπὸ 
τὸ δικό τους ὠάριο καὶ τὸ σπέρμα τους, τότε τοὺς 
ἀξίζει ἡ μοναξιά τους καὶ ἡ δῆθεν ἀτυχία τους ποὺ 
μιὰ ζωὴ θὰ ἐπιθυμοῦν νὰ πενθοῦν».

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Ὁ  Ἅγιος Ταρσίζιος

 Στάχυα χρυσοβολοῦν ξανθὰ
καὶ γέρνουν πιά, καρπογονιὰ γεμᾶτα,
 κάποιοι τραβοῦν στὸ Γολγοθά,
στὴν ἅγια, πρωτοπόροι αὐτοί, τὴ στράτα.

 Σὰν νά ’ναι μέλισσες, θαρρεῖς,
σκορπιοῦνται ἀπὸ ἱερὰ τραγούδια βόμβοι,
 ψάλλουν ἀργά, ψάλλουν νωρίς,
κρυμμέν’ οἱ χριστιανοὶ στὴν κατακόμβη.

 Οἱ μέλισσες μέλι τρυγοῦν
καὶ τρέφονται κι εὐφραίνονται μ’ ἐκεῖνο,
 πότε σὲ ρόδο φτερουγοῦν,
πότε παίρνουν τὸ μέλι ἀπὸ τὸν κρίνο.

 Μπρὸς στὸ Ποτήρι τὸ ἱερό,
στὸν οὐρανὸ ὁ παπὰς τὰ λόγια ὑψώνει,
 μ’  Ἀγγέλων γύρω Του χορό,
οἶνο κι ἄρτ’ ὁ Χριστὸς μετουσιώνει.

 Ψάχνει ὁ ἱερέας γύρω νὰ δεῖ
σὲ ποιὸν θὰ πεῖ τὴ σκέψη τῆς βουλῆς του,
 ἀγγελοπρόσωπο παιδί,
μπρὸς γονατᾷ στὸ λειτουργὸ τοῦ  Ὑψίστου.

 – Τι θές, παιδί, καὶ γονατᾷς
κι ὑψώνεις στ’ ἁγιοπότηρο τὸ χέρι;
 –  Ἄλλον γιὰ νά ’βρεις μὴν κοιτᾷς,
στάσου σ’ ἐμέ, τὸν πόθο μου ὁ Θεὸς ξέρει.

 Κι εἶναι φορές, πολλὲς φορές,
ποὺ τὰ μεγάλα, τὰ θεϊκά, τὰ ὡραῖα,
 διαλέγουνε μορφὲς μικρές,
παιδάκια ταπεινά, παιδάκια νέα.

 – Δῶσ’ μου τὰ Δῶρα τὰ ἱερά.
– Νοητοὶ χοῖροι, Ταρσίζιε, ἔξω καὶ λύκοι.
 – Γι’ αὐτὰ ἡ ψυχή μου λαχταρᾷ...
– Πάρε, τότε, τὴν παρακαταθήκη.

 Σοῦ δίνω θησαυρό, Χριστό,
στὸ δρόμο νὰ μὴν ἔχεις ἔννοιαν ἄλλη.
 –  Ἱερὲ πατέρα, εὐχαριστῶ,
Γιὰ μένανε εἶναι αὐτὸ τιμὴ μεγάλη.

 Ἄλλες μέλισσες τὴν Τροφή,
στὴν πρώτην ἐκκλησιά, μεταλαβαίνουν,
 στὴ φυλακὴ ἄλλοι ἀδερφοὶ
ἄγρυπνοι γιὰ τὸ θεῖο τὸ Δεῖπνο μένουν.138
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 Γεωργοί, ἐργάτες, ἁλιεῖς,
στῆς ἀπιστίας τὸ σκότος πιὰ δὲ ζοῦνε,
 τὸν  Ἄρτο θέλουν τῆς ζωῆς,
τὴν Κοινωνιὰ τὴν ἅγια ἀποζητοῦνε.

 – Γλυκοχαράζει ἔξω, τὸ φῶς
ρίχνει τρεμουλιαστὸ καθέν’ ἀστέρι,
 θὰ ’ρθεῖ ὁ Ταρσίζιος ὁ ἀδερφὸς
καὶ τὴ Μεταλαβιὰ θὲ νὰ μᾶς φέρει.

 Τὸ δωδεκάχρονο παιδί,
στὸ στῆθος θησαυρὸ ἀτίμητον ἔχει,
 στὸ δρόμ’ ὁδεύει μὲ σπουδή,
στὴ φυλακὴ γοργὰ καὶ κρύφια τρέχει.

 Λέει, τὴ φτωχὴ καλύπτρα τοῦ
Δείπνου τοῦ ἱεροῦ οὐρανὸ μὲ θάμπη
 καὶ μὲς στὸν οὐρανὸν αὐτοῦ
Ἥλιος ὁ  Ἰησοῦς ἄδυτος λάμπει!

 Ὦ, πῶς αὐτὴ ἀκτινοβολεῖ
ἡ ἁπλὴ τῶν θείων τῶν Δώρων ἡ σκεπάστρα,
 μὰ πιότερο, μὲ φῶς πολύ,
θαμπώνει ὁ Μαργαρίτης ὅλα τ’ ἄστρα!

 – Αὐγερινέ, ποὺ ἀκροουρανεῖς,
μιὰ σβεῖς τὸ λύχνο, μιὰ χύνεις λαμπράδα,
 ἔξω δὲν περπατάει κανείς,
μονάχα ἕνα παιδὶ καίει, σὰν λαμπάδα.

 Φτωχὸ παιδί!  Ὦ, πῶς μπορεῖς,
σὰν πεταλούδα, μοναχὸς διαβάτης,
 πάνω ἀπ’ τὴ φλόγα ἐδῶ, χωρὶς
τὰ τρυφερὰ νὰ κάψει τὰ φτερά της;

 – Καρδιά, στὸ στέρνο πῶς χτυπᾷς,
ποὺ πάνω σου ἀκουμπῶ τὰ θεῖα τὰ Δῶρα;
 – Ποῦ πᾷς, Ταρσίζιε, ποῦ πᾷς,
μὲ τ’ ὀρθρινὸ τὸ θάμπος, τέτοιαν ὥρα;

 – Πρόσταγμα ἔχω τ’ οὐρανοῦ
καὶ πῆρα τ’ ἅγια Δῶρα μὲς στὸ μῆλο,
 τὰ πάω Τροφὴ τοῦ χριστιανοῦ,
τὰ πάω στὴ φυλακὴ γιὰ κάθε φίλο.

 Τί καρδιοχτύπι, τί γλυκὸ
τὸ αἴσθημα στὸν κόρφο του ποὺ κλώθει.
 – Κύριε, τὰ ἐμπόδια νὰ νικῶ,
τῶν ἀδερφῶν μὲ καρτεροῦν οἱ πόθοι.

 Κρυμμένον ἔχει τὸ Χριστὸ
τ’ ἀθῶο παιδὶ στ’ ἀγγελικό του στῆθος,
 ὅπως Βρέφος ἤτανε στὸ
σπήλαιο, ἄγνωρος ἀπ’ τοῦ λαοῦ τὸ πλῆθος.

 – Κρατῆστε, πόδια μου, γερά,
μὴ γείρω ἀπ’ τ’ ἅγιο Βάρος πού ’χω ἀπόψε,
 χάιδεψε, αὐγῆς αὔρα, ἐλαφρὰ
τὸ ροῦχό μου, τὸ φύσημά σου κόψε.

 Τὸ στῆθός μου μὴ γυμνωθεῖ
καὶ γίνουν φανερὰ τὰ θεῖα τὰ Δῶρα,
 πὲς στ’ ἀγριοβόρι νὰ μὴ ’ρθεῖ
φθάνω στὴ φυλακή, ὥρα τὴν ὥρα.

 Στὴ στράτα στάθηκε ἀκρινὰ
πυγολαμπίδα καὶ μὲ τὴ θαμπή της
 καντήλα στέλνει φῶς, γιὰ νὰ
θωρεῖ καλὰ ὁ νυχτοπαρωρίτης.

 Μύρο ἀπὸ τ’ ἄνθος τοῦ ροδιοῦ
παίρνει τ’ ἀγέρι καὶ φτεροκοπάει,
 τὸ πάει στὸ πλάγι τοῦ παιδιοῦ,
μαντεύοντας κι αὐτὸ τί κουβαλάει.

 Κι ἕν’ ἀηδονάκι π’ ἀγρυπνᾷ,
ὑπέροχο πρωινὸ σέρνει τραγούδι,
 τὸν Πλάστη ψάλλει, ποὺ περνᾷ
μὲ τὸ παιδί, αὐτὸ νιόλουβο λουλούδι.

 Φωνὴ ἀκούγεται μεμιᾶς, 
φωνὴ ποὺ τὸν περίγυρο τρομάζει.
 – Τί ἔχεις, παιδὶ τῆς ἐρημιᾶς;
Τὴ φυλακὴ τὸ βλέμμα σου κοιτάζει.

 Τί κουβαλᾷς στὸ στῆθος, τί 
κι ἐπάνω του σοῦ κόλλησε ἡ παλάμη;
 Κάτι τὸ χέρι σου κρατεῖ,
στὴ φυλακὴ ἡ περπατησιά σου δράμει.

 – Μῆλο στὸ στῆθος μου βαστῶ,
ἱερὴ Τροφὴ τὸ μῆλο μέσα κλείνει.
 – Κι ἐσὺ πιστεύεις στὸ Χριστό;
Θανάτου θὰ σοῦ στρώσω τώρα κλίνη.

 – Μακριὰ κι ἀλαργινὰ ἀπὸ ἐμέ,
τὸ στῆθος μὴ μολύνει ἀπαίσιο χέρι,
 φωτιά ’ναι θεία ἐδῶ κι ὀιμέ,
τὸ χέρι θὰ καεῖ, σὰν λιανοκέρι.

 Αὐτός, ποὺ τ’ ἄστρα κυβερνᾷ,
ἐδῶ κι ἐμὲ ὁδηγᾷ, τούτη τὴν ὥρα.
 – Εἶναι τὰ λόγια σου στερνά,
σ’ ἐσὲ θὰ πέσουν ρόπαλα, μὲ φόρα.

 – Ρόπαλο δὲν τρεμολογῶ,
ἀπελατίκι, τόξο καταλύτη,
 σταθεῖτε ἀλάργα, καίω ἐγώ,
δὲ δίνω στὰ σκυλιὰ τὸν Μαργαρίτη!
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 – Σχίσθη ὁ χιτώνας σου κι ἐσὺ
κρατᾷς τὰ χέρια διπλοσταυρωμένα,
 κατ’ ὑφαίνει, κάτι κλωσεῖ
ὁ κόρφος, χέρια ἀφοῦ ἔχεις ἀναμμένα.

 – Μὴ χεραπλώνετε, εἶπα, μή,
τοὺς χτύπους σας θὰ δεῖτε ἄκαρπους, στείρους,
 κι ἂς λιώσετέ μου τὸ κορμί,
τ’ ἅγιο Μάννα δὲ φέρνω γιὰ τοὺς χοίρους!

 Δήμιοι κρατοῦν δαυλιὰ πυρσοῦ
καὶ δήμιοι φονικὰ τεντώνουν τόξα,
 μικρὸς ὁ μάρτυρας τοῦ  Ἰησοῦ,
μεγάλη τοῦ ἑτοιμάζει ὁ Κύριος δόξα.

 Πέτρες τοῦ δρόμου ἄλλοι πετοῦν,
ἄλλοι βρίζουν, ἄλλοι τὸν ρίχνουν κάτου
 κι ἂν ἄλλοι τὸν ποδοπατοῦν,
στὰ στήθη ἔχει τὰ χεροπάλαμά του!

 Πρωτανθισμένη του ἡ μορφή,
βάφεται τὸ λουλούδι του στὸ αἷμα
 κι ἡ πορφυρένια του βαφή,
βραβεῖο ’ναι τ’ οὐρανοῦ, ἄφθαρτο στέμμα.

 Στοὺς αὐγουστιάτικους ἀγρούς,
περνάει καλοκαιριάτικο μαϊστράλι,
 ὕμνους τὸ στάρι λέει ἱερούς,
κάθε στάχυ, τοῦ νιοῦ τὴ νίκη ψάλλει.

 – Χαῖρε, ἀδερφέ, πρῶτος ἀνοῖς
τὸ δρόμο τῆς τιμῆς καὶ τῆς θυσίας,
 στάχυ, π’ ὡρίμασες νωρίς,
στὸ μέγ’ ἀγρὸ τῆς θείας ἀθανασίας!

 Δὲν ἄργησες, μικρὸ παιδί,
σὲ κυνηγοῦσε φτερωτὴ βιασύνη
 κι ἀντὶ ἡ ὁμάδα νὰ σὲ δεῖ
στὴ γῆ, ψηλὰ ἐσὺ πρόσμενες ἐκείνη!

Γλωσσάρι

ἀπελατίκι, τό = σιδερένιο ρόπαλο τοῦ ἀπελάτη, τοῦ φρουροῦ τοῦ βυζαντινοῦ κράτους.
νυχτοπαρωρίτης, ὁ = αὐτὸς ποὺ μένει ἄγρυπνος παρὰ τὴν κανονικὴ ὥρα, ξενύχτης.

Ὑπομνηματισμός

Στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες, ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ἡ νέα ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 
διώκεται ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία. Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ πολεμοῦνται, συλλαμ-
βάνονται, βασανίζονται μὲ κάθε εἴδους μαρτύρια, θανατώνονται. Οἱ χριστιανοὶ τῶν πρώτων 
αἰώνων καταφεύγουν στὶς κατακόμβες, στὶς ὑπόγειες στοές, τὶς σκοτεινές, τὶς ἀνθυγιεινές, 
νὰ λατρεύσουν τὸν Χριστό.  Ἐκεῖ δέχονται τὴ θεία Κοινωνία, ποὺ ἔστελναν οἱ ὀρθόδοξοι 
ἱερεῖς ἀπ’ ἔξω. Τὴν ἔστελναν μὲ ἔμπιστα πρόσωπα στὶς κατακόμβες καὶ στὶς φυλακές, στοὺς 
διωκόμενους, στοὺς καταδικασμένους νὰ πεθάνουν στὰ ἀμφιθέατρα ἀπὸ τὰ θηρία.

Στὰ μέσα τοῦ 3ου μετὰ Χριστὸ αἰῶνα, ἔζησε ὁ  Ἅγιος Ταρσίζιος. Γεννήθηκε τὸ 243 ἢ τὸ 
245.  Ἦταν μαθητὴς τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης Στεφάνου.

Ὁ ἱερέας Διονύσιος ἑτοίμασε ἀρκετὲς μερίδες τοῦ ἁγίου  Ἄρτου, νὰ τὶς στείλει τὸ βράδυ νὰ 
κοινωνήσουν οἱ φυλακισμένοι χριστιανοί, γιατὶ τὸ πρωῒ τῆς ἄλλης μέρας θὰ ρίχνονταν στὰ 
λιοντάρια, στὶς τίγρεις, στοὺς πάνθηρες νὰ φαγωθοῦν, στοὺς ταύρους νὰ κατατρυπηθοῦν 
ἀπὸ τὰ κέρατά τους, νὰ μαρτυρήσουν. Κοίταζε ὁ ἱερέας νὰ βρεῖ τὸν κατάλληλο χριστιανό, 
νὰ τοῦ ἐμπιστευθεῖ καὶ νὰ στείλει μ’ αὐτὸν τὰ τίμια Δῶρα στὴ φυλακή. Καί, νά, ἕνα παιδί, ὁ 
δωδεκάχρονος Ταρσίζιος, ποὺ φλέγεται γιὰ τὸ Χριστό, γονατίζει ἐμπρός του, τὸν παρακαλεῖ 
καὶ τοῦ δίνει ὁ λειτουργὸς τὴ θεία Κοινωνία, συνιστώντας του νὰ φυλάγει τὴν οὐράνια πα-
ρακαταθήκη. Τοῦ εἶπε πὼς διάλεξε αὐτὸν καὶ γιὰ τὴ βαθιὰ πίστη του καὶ γιὰ τὸ ὅτι κανένας 
δὲ θὰ ὑποπτευόταν ἕνα παιδί.

 Ἐσὺ καρτέραες γέρους, νιοὺς
κι ἐσὲ καλωσορίσαν οἱ γονεῖς σου
 κι ἄλλα παιδιὰ μὲ τοὺς γονιοὺς
σὲ πρόλαβαν στὸ φῶς τοῦ Παραδείσου!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
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– Θὰ πεθάνω, ἱερὲ γέροντα, παρὰ νὰ ἐγκαταλείψω, μπροστὰ σ’ ὁποιονδήποτε κίνδυνο, 
τὰ θεῖα Δῶρα, ἀπαντᾷ τὸ παιδί.

Ἔβαλαν τὸν καθαγιασμένο  Ἄρτο, κομμένον σὲ τεμάχια, σὲ ἀργυρὸ κουτὶ καὶ μὲ ἁλυσίδα 
τὸ κρέμασε ὁ Ταρσίζιος στὸ λαιμό του.  Ἄλλοι ἀναφέρουν ὅτι τὸν ἁγιασμένο  Ἄρτο τὸν με-
τέφερνε τυλιγμένο σὲ καλύπτρα. Κι ἄλλοι πὼς στελνόταν μέσα σὲ μῆλο. Φόρεσε τὸ φτωχὸ 
χιτῶνα, ὅπου κάτω ἀπ’ τὶς πτυχές του εἶχε φυλαγμένο τὸν ἱερὸ θησαυρό. Πέρασε τὴν  Ἱερὴ  
Ὁδό, στὴν παλιὰ ἀγορὰ τῆς Ρώμης, ὣς τὸ Καπιτώλιο. Σ’ αὐτὴ τὴν περιοχή, στοὺς πρόποδες 
ἑνὸς λόφου, ἦταν ἡ φυλακή.  Ἐκεῖ κατευθύνθηκε ὁ Ταρσίζιος. Αὐτοῦ πήγαινε ὁλοένα. Τὸ 
κτήριο τῆς φυλακῆς εἶχε δυὸ ὑπόγεια, τὸ ἕνα ἐπάνω στὸ ἄλλο, ποὺ δέχονταν ἀμυδρὸ φῶς. 
Στὴν ἐπάνω αἴθουσα, οἱ τοῖχοι ἦταν ἀπὸ πελώριους λίθους, ὑπῆρχε μιὰ κολόνα, ποὺ πάνω 
της ἦταν ἀποτυπωμένα τὰ σημάδια ἀπὸ τὶς ἁλυσίδες καί, λέγεται, ἦταν οἱ ἁλυσίδες ποὺ 
κρατοῦσαν δέσμιο τὸν ἀπόστολο Πέτρο καὶ τὸν ἀπόστολο Παῦλο.

Μὲς στὸ σκοτάδι καὶ στὸ λιγοστὸ φῶς, ἁπλώνονται τρεμάμενα χέρια.  Ὁ κάθε φυλακι-
σμένο χριστιανός, ἀφοῦ ἔψελνε μυστικὰ ψαλμοὺς στὸ Θεό, δεχόταν μὲ τὸ δεξὶ χέρι του τὸ 
ἅγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστοῦσαν σιωπηλὰ τὸν Κύριο, ποὺ κατοίκησε μέσα τους. Τί 
γαλήνη, τί χαρὰ αἰσθάνονταν. Θ’ ἀναστηθοῦμε, ἔλεγαν, δὲ μᾶς τρομάζουν τὰ βασανιστήρια.

Ὁ Ταρσίζιος πῆγε πολλὲς φορὲς σ’ αὐτὴ τὴ φυλακή, μὲ τὸν θεῖο Μαργαρίτη. Σήμερα, 
15 Αὐγούστου, τὸ ἔτος 257, ἔκανε τὴν τελευταία ἀποστολή του. Πρὶν ἀπὸ λίγο, κοινώνησε. 
Πῆρε τὰ τίμα Δῶρα, ποὺ τοῦ ἀνέθεσαν, τὰ ἔσφιξε στὸ στῆθος του καὶ προσευχόμενος πῆρε 
τὸ δρόμο, μὲ τὸ πρωινὸ σύθαμπο, καὶ τὰ πήγαινε σ’ ἕναν γέροντα παπὰ φυλακισμένο, νὰ 
κοινωνήσει. Στρατιῶτες εἰδωλολάτρες ἦταν μαζεμένοι ἐμπρὸς σὲ μιὰ στοά, ἦταν φύλακες.  
Ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς σταματᾷ τὸν Ταρσίζιο. Τὸν ρώτησε ἀπὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ πηγαίνει.  Ὁ 
Ταρσίζιος προσποιήθηκε πὼς κατευθύνεται σ’ ἕνα φίλο του. Τί κρατᾷς στὸ στῆθος σου, τοῦ 
εἶπε ὁ στρατιώτης, γιὰ νὰ δοῦμε, θησαυροὺς ἔχεις; Κάποιος σπιοῦνος πληροφόρησε πὼς οἱ 
χριστιανοὶ μεταφέρουν ἕνα κομμάτι ψωμὶ καὶ λένε πὼς εἶναι ὁ Θεός.  Ὁ ἀρχηγὸς τῆς φρουρᾶς 
διέταξε τὸν Ταρσίζιο, ἂν ἔχει τέτοιο ψωμί, νὰ τοῦ τὸ δώσει.  Ὁ Ταρσίζιος ἔσφιξε περισσότερο 
τὸ χέρι του στὸ στῆθος του, γιὰ ν’ ἀσφαλίσει πιὸ πολὺ τὸ ἁγιασμένο κουτὶ μὲ τὴν Κοινωνιά.  
Ἐπέμενε ὁ στρατιώτης νὰ τοῦ δώσει αὐτὸ ποὺ κρατοῦσε, ἀλλὰ τὸ παιδὶ δὲν ἔκανε καμιὰ 
κίνηση, μόνο ποὺ προσευχόταν νοερά, ζητώντας νὰ τὸ βοηθήσει Αὐτός, ποὺ τούτη τὴν ὥρα 
Τὸν μετέφερνε.  Ἄγρια βλέμματα ἔπεσαν ἐπάνω του. Κάποιος φώναξε ὅτι πρέπει θάνατος 
στοὺς χριστιανούς. Μιὰ πέτρα, τότε, χτύπησε στὸ μέτωπο τὸ παιδί, μὰ ἐκεῖνο αἰσθανόταν 
θεία δύναμη μέσα του.  Ἂς μὲ ξαναχτυπήσουν, σκέφθηκε, ἐγὼ δὲ δίνω τὸν Μαργαρίτη στὰ 
σκυλιά, τὴ θεία Κοινωνία στοὺς χοίρους.  Ἀκολούθησε πυκνὸς λιθοβολισμὸς ἀπ’ τὸν κόσμο 
ποὺ περνοῦσε καὶ στάθηκε ν’ ἀκούσει. Δώσε μας αὐτὸ ποὺ κρύβεις, ἐπιμένουν, καὶ θὰ φύγεις 
λεύθερος.  Ὄχι, δὲ δίνω ὅ,τι μεταφέρω. Τὸ αἷμα του ἔτρεχε. Τὰ μυστήρια, ποὺ κρατᾷς, θὰ 
τὰ βροῦμε, τοῦ λένε. Δὲ θὰ βρεῖτε τίποτε, τοὺς βεβαίωσε τὸ μικρὸ καὶ γενναῖο τοῦ Χριστοῦ 
παλικάρι.  Ἦταν ἀποφασισμένο νὰ πεθάνει, παρὰ τὰ  Ἅγια νὰ πέσουν στὰ σκυλιά. Εἶχε μέσα 
του, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μαρτυρίου, ἔντονη τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἀνδρεῖο καὶ ἱερὸ 
παιδὶ σωριάσθηκε. Ξέπνοο τὸ καταματωμένο σῶμα του, βρισκόταν ἐμπρὸς στὰ πόδια τῶν 
δημίων του. Τοῦ λύνουν τὰ ζεστὰ ἀκόμα χέρια, τοῦ σχίζουν τὸν πορφυρὸ ἀπ’ τὸ αἷμα του 
χιτῶνα καὶ κοιτάζουν τὸ κουτὶ μὲ τὴ θεία Κοινωνία, ποὺ εἶχε στὸ λαιμό του. Διαπιστώνουν 
πὼς τὸ κουτὶ δὲν εἶχε τίποτε, οὔτε καὶ ὁ ψαγμένος μαδύας του.  Ἡ θεία Κοινωνία εἶχε, μὲ 
τὴν ἐπέμβαση τοῦ παντοδύναμου Χριστοῦ, ἐξαφανισθεῖ!

Στὸν οὐρανό, τὸν περίμεναν ὁ πατέρας του καὶ ἡ μάνα του. Οἱ χριστιανοὶ παρέλαβαν τὸ 
σῶμα του καὶ τὸ μετέφεραν στὶς Κατακόμβες τοῦ  Ἁγίου Καλλίστου. Σήμερα, τὸ λείψανό 
του βρίσκεται στὴ ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία τοῦ  Ἁγίου Σιλβέστρου, στὴ Ρώμη.
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Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾷ τὴ σιωπὴ καὶ ἀπο-
φεύγει τὶς πολλὲς κουβέντες, ἔλεγε ὁ  
Ἀββᾶς Μωυσῆς, μοιάζει μὲ ὥριμο σταφύλι, 

γεμᾶτο γλυκὸ χυμό.
Βέβαια, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ μὲ τὰ χείλη 

σωπαίνουν, καὶ μὲ τὸν νοῦ φλυαροῦν.
Κάποιος ἀδελφὸς παρακάλεσε τὸν γέροντά του 

νὰ τοῦ ἐξηγήσει ποιὸς εἶναι τάχα ὁ ἀργὸς λόγος γιὰ 
τὸν ὁποῖο θὰ ἀπολογηθοῦμε στὸν Κριτή.  Ἐκεῖνος 
ἀπάντησε: Κάθε συζήτηση ποὺ αφορᾷ μόνο γήινα 
καταντᾷ ἀργὸς λόγος.  Ὅταν ὅμως κουβεντιάζεις 
γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς, δὲν ἀργολογεῖς, ἀλλὰ 
ὠφελεῖσαι. 

Μὴ βιάζεσαι νὰ δώσεις ἀπάντηση, προτοῦ σκε-
φθεῖς καλὰ αὐτὸ ποὺ θὰ πεῖς, συμβουλεύει ἄλλος 
γέροντας.

Κάθε Κυριακὴ ποὺ πήγαινε στὴν ἐκκλησία, ὁ  
Ἀββᾶς  Ἀμμώης μαζὶ μὲ τὸν μαθητή του περπα-
τοῦσαν σὲ ἀπόσταση ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο. «Δὲν 
θέλω νὰ κουβεντιάζουμε στὸν δρόμο», ἔλεγε ὁ 
ἀγαθὸς γέροντας, «μήπως κοντὰ στὰ χρήσιμα, τὰ 
ὠφέλιμα, ποῦμε καὶ πολλὰ περιττά».

Ἕνας νέος ἐξομολογήθηκε στεναχωρημένος 
στὸν γέροντά του: «Πολλὲς θλίψεις μοῦ προξενεῖ 
συχνὰ ἡ γλῶσσά μου, πάτερ.  Ἀδύνατον νὰ τὴ 
συγκρατήσω νὰ μὴν ἐλέγχει καὶ κατακρίνει τοὺς 
ἀδελφούς μου. Τί νὰ κάνω;». Καὶ ὁ συνετὸς γέ-
ροντας τοῦ ἀπαντᾷ: « Ἂν σοῦ φαίνεται ἀδύνατον 
νὰ δαμάσεις τὴ γλῶσσά σου, τότε ἀπόφευγε τὶς 
συναναστροφές. Περιορίσου στὸν ἑαυτό σου. Σί-
γουρα, καὶ αὐτὸ εἶναι δύσκολο! Τότε προσπάθησε 
νὰ συναναστρέφεσαι ἀνθρώπους ποὺ τὰ λόγια 

Ξέρεις νὰ σιωπᾷς; 
Σιωπὴ ἢ ἀργολογία;

K

K
Κάποιος εἶπε: «Τὰ ρυάκια φλυαροῦν πολύ, γιατὶ δὲν ἔχουν βάθος.  

Οἱ μεγάλοι ποταμοὶ κυλᾶνε σιωπηλοί».
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τους θὰ ὑμνοῦν καὶ θὰ δοξολογοῦν τὸν Θεό.  Ἐκεῖ 
λύσε τὴ σιωπή σου».

Εἶναι εὔκολα τὰ σφάλματα στὴ γλῶσσα, γιατὶ 
ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα δυσκολοκυβέρνητο καράβι. 
Πανάκριβη ἡ σιωπή, χρυσάφι καθαρό, θησαυρὸς 
ἀνεκτίμητος. Κατακτᾷ καὶ γοητεύει χωρὶς θόρυβο.

Τρεῖς πατέρες εἴχανε συνήθεια κάθε χρόνο νὰ 
ἐπισκέπτονται τὸν Μέγα  Ἀντώνιο.  Ἀπὸ αὐτούς, οἱ 
δύο συνήθιζαν νὰ τὸν ρωτοῦν γιὰ διάφορους λογι-
σμοὺς καὶ πῶς θὰ ἐπιτύχουν τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς 
τους.  Ὁ τρίτος σιωποῦσε, χωρὶς νὰ ρωτάει τίποτε.  
Ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὲς ἐπισκέψεις, παρατηρώντας τον 

ὅτι πάντοτε σιωποῦσε καὶ οὐδέποτε ἐρωτοῦσε, τοῦ 
λέει: «Τόσο καιρὸ ἔρχεσαι ἐδῶ, γιατί δὲν ρωτᾷς 
τίποτα;» – «Μοῦ εἶναι ἀρκετὸ ὅτι σὲ βλέπω, πάτερ 
μου», ἀπάντησε ὁ σιωπηλὸς ἀδελφός. Θεέ μου, τί 
σιωπὴ ἁγιότητος! Σιωπὴ ποὺ διδάσκει!

Κάποιος εἶπε: «Τὰ ρυάκια φλυαροῦν πολύ, γιατὶ 
δὲν ἔχουν βάθος. Οἱ μεγάλοι ποταμοὶ κυλᾶνε σι-
ωπηλοί».

Σὲ μυστικὴ ἱερὴ σιωπὴ κυοφορήθηκε καὶ ὁ τῶν 
ἐθνῶν μέγας καὶ ἀσύγκριτος ἀπόστολος Παῦλος. 
Μετὰ τὸ ὅραμα τῆς Δαμασκοῦ καὶ τὴν ἐπιστροφή 
του, ἔχει λόγους νὰ περιμένει. Δὲν ἀρχίζει ἀμέσως 
τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα, ἀλλὰ ἀποσύρεται κάπου 
στὴν ἔρημο τῆς  Ἀραβίας, ὅπως λέει ὁ ἴδιος. Τὰ 
χρόνια τῆς σιωπῆς του εἶναι χρόνια προσευχῆς 
καὶ περισυλλογῆς. Στὰ ἥσυχα τοῦτα χρόνια ἴσως 
κρύβεται τὸ μεγαλεῖο τοῦ θείου καὶ ἀνεπανάλη-
πτου Παύλου. Τὰ χρόνια τοῦτα τῆς σιωπῆς, τῆς 
αὐτοσυγκέντρωσης καὶ τῆς προσευχῆς, ἑτοίμασε 
ὁ Παῦλος γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα τὸ πιὸ ὡραῖο καὶ 
πλούσιο ψωμί, μὲ τὸ ὁποῖο αὐτὴ θὰ τρέφεται στοὺς 
αἰῶνες.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς λέει: «Νὰ 
μιλᾷς βέβαια, ἀλλὰ μὲ πολλὴ προσοχή, οὔτε πά-
ντοτε, οὔτε γιὰ ὅλα, οὔτε σ’ ὅλους, οὔτε ὁπουδή-
ποτε». Χρυσὸ κανόνα καὶ μέτρο τοῦ λόγου θὰ 
μποροῦσε κανεὶς νὰ ὀνομάσει τὴ σύσταση τούτη 
τοῦ Γρηγορίου. 

Πολλὲς καὶ ὀδυνηρὲς οἱ συνέπειες τῆς πολυλο-
γίας.  Ἀνοίγει τραύματα ποὺ δύσκολα θεραπεύο-

νται. Κυοφορεῖ καὶ γεννάει κάθε εἴδους ἁμαρτία. 
Πόσες φορὲς δὲν ἔχουμε ὅλοι μετανιώσει γιὰ τὰ 
λόγια ποὺ εἴπαμε; « Ἡ γλῶσσα κόκκαλα δὲν ἔχει 
καὶ κόκκαλα τσακίζει», λέει ὁ σοφὸς λαός μας.

Τὸ πιὸ δυναμικὸ σημεῖο τῆς ζωῆς τῆς Θεοτόκου 
εἶναι ἡ σιωπή της.  Ἡ σιωπή της ἦταν τὸ πανέμορ-
φο περιβόλι, ὅπου βλάστησαν ὅλες οἱ ἀρετές της.  
Ὅλο τὸ μεγαλεῖο της βρίσκεται στὶς λίγες λέξεις τοῦ 
ἱεροῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ: «Καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς».

Αἰώνιο παράδειγμα σιωπῆς ὅμως καὶ ὁ Κύριός 
μας. Δικάζεται μπροστὰ στοὺς  Ἀρχιερεῖς, ποὺ τὸν 

κατηγοροῦν καὶ τὸν ἐξουθενώνουν, ἀλλά, ἀντὶ νὰ 
ἑτοιμάσει ἀπολογίες γιὰ τὴν ὑπεράσπισή Του, δια-
βάζουμε, «ὁ δὲ ἐσιώπα». Μὲ τὴ σιωπή Του ἔκανε 
τὴν πιὸ ὑπέροχη διδασκαλία. Μεγάλο μάθημα γιὰ 
μᾶς, τοὺς ἐνόχους, ποὺ δὲν ξέρουμε νὰ σιωποῦμε. 
Γιὰ μᾶς ποὺ νοθεύουμε τὴν ἀλήθεια, γιὰ μᾶς ποὺ 
ταπεινολογοῦμε μὲ ὑποκρισία, γιὰ μᾶς ποὺ περι-
αυτολογοῦμε σὰν πρίγκηπες, γιὰ μᾶς ποὺ συνηθί-
ζουμε τὴ γλῶσσά μας στὸ ψέμα καὶ τὴν κατάκριση.

Ὁ Κύριός μας ἦταν θαυμαστός, ὄχι μόνον ὅταν 
μιλοῦσε, ἀλλὰ καὶ ὅταν σιωποῦσε.  Ὄχι μόνον ὅταν 
«ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῆ διδαχῇ αὐτοῦ», ἀλλὰ 
καὶ ὅταν ἦταν «διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ». 

Τὰ μεγάλα ἔργα ζυμώνονται καὶ προετοιμάζο-
νται στὴν ἡσυχία τῆς σιωπῆς.  Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ 
δόθηκε στὸν μέγα Μωυσῆ, μέσα σὲ σιωπὴ σαράντα 
ἡμερῶν στὸ ὄρος Σινᾶ: «Καὶ ἦν Μωυσῆς ἐναντίον 
Κυρίου τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύ-
κτας.  Ἄρτον οὐκ ἔφαγε καὶ ὕδωρ οὐκ ἤπιε». 

Ἡ καλύτερη περιφρούρηση τῆς σιωπῆς εἶναι ὁ 
χῶρος τῆς προσευχῆς μας, ὁ χῶρος ὅπου ὁ ἄνθρω-
πος, «ἐνώπιος ἐνωπίῳ», ἀναδύεται, ἀναβαπτίζεται 
καθαρὸς καὶ δυνατός, φωτισμένος ἀπὸ τὸ ἄκτιστο 
φῶς τοῦ Θεοῦ.  Ἡ σιωπὴ ποὺ ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο 
εἶναι ἡ σιωπὴ στὴν ἰδανικώτερη μορφή της. Εἶναι 
σιωπὴ δημιουργική. Εἶναι ἱερὴ σιωπή.  Ἂς ἀγωνι-
σθοῦμε ὅλοι γιὰ αὐτὴ τὴ σιωπή.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

K

K

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς λέει: «Νὰ μιλᾷς βέβαια,  
ἀλλὰ μὲ πολλὴ προσοχή, οὔτε πάντοτε, οὔτε γιὰ ὅλα, οὔτε σ’ ὅλους, 
οὔτε ὁπουδήποτε». Χρυσὸ κανόνα καὶ μέτρο τοῦ λόγου θὰ μποροῦσε 

κανεὶς νὰ ὀνομάσει τὴ σύσταση τούτη τοῦ Γρηγορίου.
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Kυριακὴ μεσημέρι, Σεπτέμβριος, ὄμορφη, 
δροσερὴ μέρα, χωρὶς θόρυβο καὶ σκόνη, 
περπατοῦσα ἀνέμελα, κάνοντας τὴ βόλτα 

μου στὴν παραλιακὴ λεωφόρο Νίκης.
Μπλὲ σκοῦρο πρὸς τὸ μαῦρο τὸ χρῶμα τῆς 

θάλασσας μπροστά μου, παρὰ ταῦτα μὲ ἐνέπνεε, 
γιατὶ ἡ θάλασσα εἶναι καὶ παραμένει πάντα θάλασ-
σα, μὲ μυστηριακὴ φωνὴ καὶ δική της, ξεχωριστὴ 
ὀμορφιά.

Παλαιότερα, ὅταν ἤμουν παιδί, καταγάλανα 
τὰ νερά της, παρακολουθοῦσα τὰ μικρὰ ψαρά-
κια ποὺ ἔφταναν μέχρι τὴν ἄκρη τοῦ κρασπέδου 
καὶ κολυμποῦσαν μὲ γοητευτικὴ χάρη. Μαζί τους 
βουτοῦσαν καὶ νεαρὰ ἀγόρια, κατέβαιναν ὣς τὸ 
βάθος τοῦ πυθμένα, ποιὸ θὰ πιάσει τὸ κέρμα ποὺ 
πετοῦσαν διαδοχικὰ  Ἄγγλοι στρατιῶτες.  Ἡ δια-
δρομὴ τοῦ μικροῦ μεταλλικοῦ κέρματος ὁρατὴ 
στὰ καθαρά, γαλανὰ νερά, μέχρι καὶ τὸν πυθμέ-
να.  Ἐνισχύαμε τὴν προσπάθεια τῶν παιδιῶν μὲ 
τὶς φωνές μας καὶ τοὺς δείχναμε τὴν πορεία τῶν 
κερμάτων μέσα στὸ νερό. 

Αὐτὴ ἦταν ἡ θάλασσα τότε, τώρα δὲν εἶναι...  
Ὄμορφος σὰν πολύχρωμο κέντημα ὁ πυθμένας 
της, ὀσμὴ ἀπὸ φύκι καὶ ἁλάτι, σήμερα βοῦρκος 
βρώμικος μὲ βαριά, ἄσχημη, πολλὲς φορὲς ἀπο-
πνικτικὴ μυρωδιὰ ἀποβλήτων καὶ κάθε ἄλλου 
περιττοῦ.

Ἤμουν μόνος, πῆρα μιὰ ἐφημερίδα, κάθισα σὲ 
ἀναπαυτικὴ καρέκλα τοῦ ζαχαροπλαστείου καὶ 
παρήγγειλα διπλό « Ἑλληνικό» γλυκύβραστο καφὲ 
μὲ γάλα, σὲ μεγάλο, λευκὸ φλυτζάνι. Αὐτὸς ὁ γευ-
στικός, ζεστός « Ἑλληνικός» καφὲς καὶ ἡ ἐφημερίδα 
θὰ μοῦ κρατοῦσαν συντροφιὰ γιὰ ἀρκετὴ ὥρα, νὰ 
καλυφθεῖ τὸ κενὸ τῆς πρόσφατης ἀπουσίας τῆς 
συντρόφου...

Δὲν εἶναι εὐχάριστο νὰ κυκλοφορεῖς μόνος, νὰ 
πίνεις τὸν καφέ σου μόνος, ὅσο γευστικὸς καὶ ὅσο 
« Ἑλληνικός» καὶ ἂν εἶναι, καὶ νὰ συζητᾷς μόνος 
μὲ τὴν ἐφημερίδα σου, ἀφοῦ λείπει ἡ παρέα ποὺ 
θέλεις ἀπὸ δίπλα σου. Μὴν ἐπιχειρεῖτε συχνὰ τὴ 
δοκιμὴ τῆς μοναξιᾶς, τὸ λιγώτερο φέρνει αἰσθήμα-
τα μελαγχολίας καὶ ἀπορίες πολλές, οἱ περισσότε-
ρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες συνήθως μένουν ἀναπάντητες.

Ἦρθε ὁ καφές, παρακολουθοῦσα τὸ καϊμάκι 
του, μήπως μέσα στὶς πολλὲς μικρὲς φουσκάλες 
καὶ στὰ ποικιλόμορφα σχήματα ποὺ ἄλλαζαν θέση 
σὲ κάθε κίνηση ὑπῆρχε κάποιος παρηγορητικὸς 
σχηματισμός.  Ἔβλεπα πολλά, σὰν γράμματα, σὰν 

πουλιὰ μὲ ἀνοιχτὰ φτερά, σὰν μικρὰ μυρμήγκια, 
κάτι σὰν μορφές, ἀλλὰ τίποτα δὲν καταλάβαινα.

Ἡ γιαγιὰ Κατερίνα, ἀπὸ τὸ  Ἀιβαλὶ τῆς Μικρᾶς  
Ἀσίας, ἔβλεπε τὰ πάντα, περασμένα, τωρινὰ καὶ 
μελλούμενα, καὶ ἀπορούσαμε τότε, μικροί, σὰν 
τὴν ἀκούγαμε, πῶς ἦταν δυνατὸν τόσα πολλὰ νὰ 
εἶναι καταγεγραμμένα σὲ ἕνα τόσο μικρὸ φλυτζάνι. 
Χαμογελοῦσε πονηρά, εἶναι γραμμένα, φαίνονται, 
μᾶς ἔλεγε. Μὲ ὅσες ἀμφιβολίες μας, τὴν πιστεύαμε, 
γιατὶ ἡ ἀναμονὴ τοῦ αὐριανοῦ ἄγνωστου εὐχά-
ριστου γεγονότος δημιουργεῖ εὐφορία, ποὺ μὲ 
ἀδημονία τὴν περιμένεις.  Ἡ γιαγιὰ Κατερίνα, μὲ τὴ 
λευκή της ἐπιδερμίδα, τὴ φυσική της εὐγένεια καὶ 
τὴν ἀπέραντη ἀγάπη της γιὰ μᾶς, πάντα ἔβρισκε τὸν 
τρόπο νὰ ἐξάπτει τὴ φαντασία μας, δημιουργοῦσε 
μέσα μας τὴν εὐχάριστη ἀναστάτωση τῆς ἀναμονῆς 
τοῦ ὡραίου, καὶ ἂν αὐτὸ δὲν ἐρχόταν σύντομα, 
δὲν πειράζει, περιμένουμε νὰ ἔρθει, ὁπωσδήποτε 
θὰ ἔρθει.

Ἀπέναντί μου ἡ προτομὴ τοῦ Ναυάρχου Βότση, 
πιὸ κάτω ὁ ἐπιβλητικὸς ὄγκος τοῦ Λευκοῦ Πύρ-
γου, σύμβολο τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπέναντι ἀπὸ 
αὐτὸν τὸ Βασιλικὸ Θέατρο, ἡ  Ἑταιρεία Μακεδο-
νικῶν Σπουδῶν, ἡ Στρατιωτικὴ Λέσχη, πιὸ κάτω τὸ 
ἄγαλμα τοῦ Φίλιππου, βασιλέα τῆς Μακεδονίας, 
καὶ τὸ μεγάλο πάρκο τῆς ΧΑΝΘ.  Ἕνας συνδυασμὸς 
στοιχείων δεμένων μὲ τὴν πόλη μας καὶ τὴν ἱστορία 
της, ἕνα σύνολο ποὺ ἐναλλάσσει τὰ συναισθήματά 
μας, καὶ ὅλα συνδεδεμένα θυμίζουν περιστατικὰ 
καὶ γεγονότα στὴ διαδρομὴ τῆς Θεσσαλονίκης μέσα 
στὸν χρόνο καὶ τὴ μοῖρά της, εὐχάριστα καὶ μή. 

Περνοῦμε ἀπὸ τὴ γῆ, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα 
δημιουργοῦμε, κάθε γενιὰ εἰσφέρει τὸ λίγο ἢ κατὰ 
περίπτωση τὸ περισσότερο, τὰ ἀφήνουμε στοὺς 
ἑπόμενους, καὶ αὐτοὶ στοὺς ἄλλους ποὺ ἀκολου-
θοῦν. 

Κάποτε καταστρέφουμε, μὲ περίεργο πάθος καὶ 
μανία, μὲ ξέφρενο φανατισμό, ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια, 
ἀσυγκράτητοι χωρὶς ἔλεγχο, σὰν τοὺς τυφλοὺς 
κατευθυνόμαστε στὸ ἐπικίνδυνο.  Ἀργοῦμε νὰ συ-
νέλθουμε, καὶ τότε, μόνο τότε, σὰν ἀντικρίσουμε τὰ 
ἐρείπια ποὺ ἐμεῖς δημιουργήσαμε, θρηνοῦμε καὶ 
ψαχνόμαστε. Νὰ βροῦμε τί ἔφταιξε, νὰ ρωτήσουμε 
γιατί, ἂν καὶ ξέρουμε ὅτι φταίξαμε γιὰ ὅ,τι ἔγινε 
ἐμεῖς καὶ μόνο ἐμεῖς.

Στοιχεῖο καὶ αὐτό, σκέφτομαι, τῆς ψυχοδυνα-
μικῆς τῆς ράτσας τῶν  Ἑλλήνων, ποὺ ξεφυτρώνουν 
πιὸ δυνατοί, κάθε φορά, μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια τους τὴ 

Μιὰ νεαρὴ ἀστυνομικίνα
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στάχτη.  Ἂν δὲν ἤμασταν αὐτοὶ ποὺ τελικὰ εἴμαστε, 
ἂν μόνιμα διατηρούσαμε τὰ νερὰ τοῦ τόπου μας 
ἀτάραχα, ἂν περισσότερες ὧρες κοιμόμασταν καὶ 
λιγώτερες βρισκόμασταν σὲ κατάσταση ἔντονης 
διέγερσης, ἂν δὲν εἴχαμε νεῦρο καὶ στὴν ὥρα τῆς 
κρίσεως δὲν ἀκονίζαμε τὰ σπαθιά μας, ἁπλᾶ δὲν 
θὰ ἤμασταν αὐτοὶ ποὺ τελικὰ εἴμαστε. Οἱ  Ἕλληνες 
τοῦ φαινομένου, οἱ  Ἕλληνες τοῦ ἀπρόβλεπτου, οἱ  
Ἕλληνες ποὺ ὅλοι θαυμάζουν σὰν εἶδος σεβασμοῦ 
ἀλλὰ καὶ συνεχοῦς μελέτης.

Αὐτὰ ἂς τὰ ἀκούσουν καὶ κάποιοι κοντινοί μας, 
οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ γείτονές μας, ἀνιστόρητοι ὅμως 
καὶ ἀμόμα ἡμιβάρβαροι, διαβάζουν τὴν ἱστορία 
τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους καὶ τὸν ψυχοδυναμισμό 
μας ἀνάποδα...

Πόσο περίεργο, πράγματι, νὰ περνοῦν τέτοιες 
σκέψεις ἀπὸ τὸ μυαλό μου, τὴν ὥρα ποὺ χαλαρὰ 
ἀπολάμβανα τὸν γευστικὸ διπλό « Ἑλληνικό» καφέ.

Ἀπορροφημένος, δὲν ἀντιλήφθηκα ὅτι μπροστά 
μου στεκόταν, δὲν ξέρω πόση ὥρα, μιὰ ἔνστολη 
νεαρὴ δεσποινιδούλα. Μὲ κοίταζε ἔντονα, προ-
σπαθώντας νὰ συναντηθοῦν τὰ βλέμματά μας. Καὶ 
κάποια ὥρα συναντήθηκαν. 

Μοῦ χαμογέλασε φιλικά, φάνηκαν δύο σειρὲς 
λευκὰ δοντάκια καὶ δύο μικρές, χαριτωμένες λακ-
κοῦβες στὰ μάγουλά της. Στοιχεῖα καὶ τὰ δύο εὐχά-
ριστης, γοητευτικῆς παρουσίας. Αἰφνιδιάστηκα, δὲν 
μοῦ φάνηκε γνωστή. Γιατί νὰ στέκεται μπροστά 
μου, ἄγνωστο πόση ὥρα, καὶ νὰ μοῦ χαμογελᾷ;

– Δὲν μὲ γνωρίσατε, εἶμαι ἡ Εὐαγγελία.
– Δὲν σὲ γνώρισα, βοήθησέ με νὰ θυμηθῶ. 

Κάτσε στὴ διπλανὴ καρέκλα, καί, ὥσπου νὰ σὲ 
θυμηθῶ, θὰ παραγγείλω στὴ γλυκύτητά σου μιὰ 
γλυκιὰ ὡραία πάστα σοκολατίνα.

Ἦρθε ἡ γλυκιὰ σοκολατίνα, καὶ μὲ εὐχαρίστηση 
τὴ δέχθηκε ἡ ἐξ ἴσου γλυκιὰ νεανική μου παρέα.

– Θὰ σᾶς πῶ μιὰ μικρὴ ἱστορία, μὲ λίγα λόγια. 
Τότε θὰ μὲ θυμηθῆτε.  Ἡ μητέρα μου, πολὺ σύ-
ντομα, δὲν τὴ δικαιολογῶ, χώρισε ἀπὸ τὸν πατέρα 
μου. Δικηγόρος της ἤσασταν ἐσεῖς. Μᾶς ἔπαιρνε 
μαζί της, ἐμένα καὶ τὸν μικρότερο ἀδελφό μου, στὸ 
γραφεῖό σας, μία φορὰ τὸν μῆνα, καὶ εἰσέπραττε 
τὸ χρηματικὸ ποσὸ ποὺ εἶχε συμφωνηθεῖ νὰ μᾶς 
χορηγεῖται ἀπὸ τὸν πατέρα γιὰ τὰ ἔξοδα τῆς δια-
τροφῆς καὶ τῆς ἐν γένει συντήρησής μας.

Σὲ ἕνα τραπεζάκι, μπροστά μας, γεμάτη μὲ πο-
λύχρωμες καραμέλες καὶ μικρὲς σοκολατίτσες, 
ἦταν μιὰ ὡραία φοντανιέρα. Τὴν ὥρα ποὺ βγήκατε 
γιὰ λίγο ἀπὸ τὸ γραφεῖο, νὰ τυπώσετε τὴν ἀνα-
γκαία ἀπόδειξη, μὲ γρήγορες κινήσεις, παρουσίᾳ 
τῆς μητέρας μας, μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴν ἐπιδοκιμασία 
της, πήραμε οἱ δυό μας ὅλες τὶς καραμέλες καὶ τὶς 
σοκολατίτσες καὶ γεμίσαμε μὲ αὐτὲς τὶς τσέπες μας. 

Κάτι καταλάβατε, δὲν εἴπατε ὅμως τίποτα.
Τὸν ἄλλο μῆνα, μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ πάλι καὶ τὴν 

ἐπιδοκιμασία τῆς μητέρας μας, μὲ τὶς ἴδιες ἔνοχες 
κινήσεις μας, ἐπαναλάβαμε τὴν ἴδια πράξη. Τότε 
ὅμως τὰ πράγματα ἄλλαξαν. Μὲ ἤρεμη, σταθερὴ 
ἀλλὰ αὐστηρὴ φωνή, ἀπευθυνθήκατε σὲ μένα 
καὶ στὸν ἀδελφό μου καὶ μᾶς εἴπατε ὅτι αὐτὸ ποὺ 
κάναμε ἦταν μιὰ κακιὰ πράξη καί, ἀφοῦ δὲν μᾶς 
εἶχε ἐμποδίσει ἡ μητέρα μας νὰ τὴ διαπράξουμε, 
ἤσασταν ὑποχρεωμένος νὰ μᾶς ἐμποδίσετε ἐσεῖς. 

Πήρατε, μᾶς εἴπατε, κάτι ποὺ δὲν ἦταν δικό σας, 
ἀπὸ κάποιον ποὺ ἦταν δικό του, κρυφά, χωρὶς νὰ 
τὸν ρωτήσετε, χωρὶς τὴν ἄδειά του, χωρὶς νὰ τὸ 
δικαιοῦσθε. Αὐτὸ λέγεται κλοπή, λέγεται κλέψιμο, 
τιμωρεῖται ὡς πράξη καὶ ἐνέργεια αὐστηρά, καὶ σὲ 
ἄλλες χῶρες κόβουν τὴν παλάμη τοῦ ἀριστεροῦ 
χεριοῦ σὲ ὅποιον συλληφθεῖ νὰ κλέβει.  Ἐσεῖς ἤδη 
δύο φορὲς κλέψατε, δύο φορές, μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ 
ἐπιδοκιμασία τῆς μητέρας σας κάνατε τὴν κακὴ 
πράξη, κανονικὰ λοιπόν, ἂν βρισκόμασταν σὲ  
Ἀραβικὴ χώρα, θὰ σᾶς εἶχαν κόψει τὶς παλάμες 
καὶ τῶν δύο χεριῶν σας καὶ τώρα δὲν θὰ εἴχατε 
χέρια κανονικά.

Μᾶς παραγγείλατε, αὐστηρά, νὰ βγάλουμε τὶς 
καραμέλες καὶ τὶς σοκολατίτσες ἀπὸ τὶς τσέπες μας, 
νὰ τὶς βάλουμε στὴ θέση τους καὶ νὰ ζητήσουμε 
συγγνώμη γιὰ τὴν πράξη μας.

Συμμορφωθήκαμε ἀμέσως, καὶ μᾶς εἴπατε, ὅταν 
θέλουμε κάτι, νὰ ρωτᾶμε ἐὰν μᾶς ἐπιτρέπεται, νὰ 
παίρνουμε τὴ σχετικὴ ἄδεια καὶ μόνο τότε νὰ ἐνερ-
γοῦμε. Μᾶς εἴπατε ἀκόμα ὅτι, καὶ ἂν βροῦμε κάτι 
στὸν δρόμο μας ἢ κάπου ἀλλοῦ ποὺ δὲν εἶναι 
δικό μας, νὰ τὸ παραδώσουμε στὸν δάσκαλό μας 
στὸ σχολεῖο, καὶ αὐτὸς ξέρει τί νὰ κάνει, ὥστε τὸ 
χαμένο νὰ φθάσει στὸν ἰδιοκτήτη του.

Τώρα, μᾶς εἴπατε, ρωτῆστέ με: «Μᾶς ἐπιτρέπετε, 
κύριο Νῖκο, νὰ πάρουμε ἀπὸ μία καραμελίτσα;». 
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Σήκωσα τὸ χέρι μου πρώτη, ὅπως τὸ σηκώνου-
με στὸ σχολεῖο, καὶ εἶπα: «Μοῦ ἐπιτρέπετε, κύριε 
Νῖκο, νὰ πάρω μία καραμελίτσα;». «Ναί, νὰ πάρεις 
δέκα», ἦταν ἡ ἀπάντησή σας. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν 
ἀδελφό μου: «Ναί, καὶ ἐσὺ νὰ πάρεις δέκα».  Ἔπαι-
νος καὶ ἐπιβράβευση ἀκολουθοῦν τὴν καλὴ πράξη.

Προσπαθῆστε, μᾶς εἴπατε, σὲ ὅλη σας τὴ ζωή, 
ποὺ ἤδη ἔχει ἀρχίσει τὴ διαδρομή της, νὰ ἀπο-
φεύγετε τὴν κακὴ πράξη καὶ κάθε κακὴ πράξη. 
Θὰ αἰσθάνεσθε πολὺ ὄμορφα, πραγματικὰ πολὺ 
ὄμορφα, μετὰ ἀπὸ κάθε καλή σας πράξη.

Μὲ θυμηθήκατε τώρα;

– Βεβαίως, ἀπὸ πολλὴ ὥρα, ἀπὸ τὶς πρῶτές 
σου λέξεις.

– Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ μὲ ὁδήγησε στὴ Σχολὴ  
Ἀστυφυλάκων, εἶμαι τώρα  Ἀστυνομικίνα καὶ δι-
δάσκω αὐτὰ ποὺ κάποτε μὲ διδάξατε ἐσεῖς. Κύριε 
Νῖκο, σᾶς εὐχαριστῶ.

Αἰσθάνθηκα συγκίνηση καὶ ταὐτόχρονα χά-
ρηκα.  Ὁ καλὸς σπόρος ποὺ φυτεύθηκε ἄνθισε, 
ὡρίμασε, ἄφησε καρπό...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ

Ἀγάπησε τὴν προσευχὴ μὲ ὅλη τὴν ψυχή 
σου. Σὲ κάθε περίσταση, γονάτισε καὶ πὲς 
τὸν πόνο σου στὸν Θεό. Νὰ ξέρεις ὅτι τὰ 

διάφορα γεγονότα τῆς ζωῆς σου εἶναι εὐκαιρίες 
γιὰ προσευχὴ καὶ γιὰ πλησίασμα στὸν Θεό. Διά-
λεξε στιγμὲς ἡσυχίας, ὅπως οἱ βραδινὲς ὧρες. 
Αὐτὸς ποὺ ἀγρυπνεῖ τὴ νύχτα στὴν προσευχή, τὴν 
ἄλλη μέρα μπορεῖ νὰ ἐργαστεῖ πιὸ καλά, γιατὶ ὁ 
Θεὸς τὸν χαριτώνει καὶ ἀνανεώνεται ψυχικά. Μὴ 
λησμονεῖς πὼς πρέπει νὰ ζητᾷς στὴν προσευχή 
σου ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ γίνει τὸ θέλημά Του γιὰ σένα. 
αὐτὸ σὲ συμφέρει περισσότερο.

Νὰ ξέρεις πώς, ὅταν ὁ Θεὸς δὲν μᾶς δίνει κάτι 
ποὺ ἐπίμονα ζητᾶμε, ἔχει τὸν λόγο Του.  Ὅμως 
στὴν προσευχὴ δὲν πρέπει νὰ προσεύχεσαι μόνο 
γιὰ τὸν ἑαυτό σου, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, 
νὰ μὴ χαθεῖ κανένας.

Μὴν ἀπελπίζεσαι, ἂν ὁ διάβολος σὲ ἐνοχλεῖ. 
Μὴ γυρίζεις πίσω καὶ πιάνεις κουβέντα μαζί του, 
ἀλλὰ νὰ προχωρεῖς τὸν δρόμο σου, καὶ θὰ σ’ 

ἀφήσει. Πάνω ἀπ’ ὅλα, κράτα τὴν ψυχραιμία σου 
καὶ μὴν ἀπελπίζεσαι. Στὴν  Ὀρθοδοξία μας δὲν 
ὑπάρχει ἀπελπισία οὔτε ἀδιέξοδο, γιατὶ ὑπάρχει 
ὁ πνευματικός, ποὺ ἔχει τὴ χάρη νὰ συγχωρεῖ.  Ὁ 
ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ σωθεῖ, ἂν μετανοήσει καὶ 
εἰρηνεύσει ἡ συνείδησή του.

Μὴν παραλείπεις νὰ κοινωνεῖς.  Ἂς εἶναι γιὰ 
σένα ἡ θεία Κοινωνία, ὅπως τὴν πρώτη φορὰ ποὺ 
μετέλαβες, καὶ σὰν νὰ εἶναι ἡ τελευταία σου, πρὶν 
φύγεις ἀπὸ τὴ γῆ.

Ὅλα στὴ ζωή σου νὰ ἔχουν κίνητρο τὴν ἀγάπη.  
Ὅποιος ἀγαπᾷ λίγο, δίνει λίγο.  Ὅποιος ἀγαπᾷ 

περισσότερο, δίνει περισσότερο.  Ὅποιος ἀγαπᾷ 
πάρα πολύ, δίνει τὸν ἑαυτό του. Διότι ἡ ἀληθινὴ 
ἀγάπη μᾶς ἐμπνέει νὰ κάνουμε θυσίες χάριν τοῦ 
πλησίον. Μὴ λησμονεῖς πώς, ὅταν ἀγαπᾶμε, νομί-
ζουμε ὅτι προσφέρουμε στοὺς ἄλλους, ἐνῷ στὴν 
πραγματικότητα προσφέρουμε στὸν ἑαυτό μας.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ
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Μὴ λησμονεῖς πὼς πρέπει νὰ ζητᾷς στὴν προσευχή σου ἀπὸ τὸν Θεὸ  
νὰ γίνει τὸ θέλημά Του γιὰ σένα. αὐτὸ σὲ συμφέρει περισσότερο.

Νὰ ξέρεις πώς, ὅταν ὁ Θεὸς δὲν μᾶς δίνει κάτι ποὺ ἐπίμονα ζητᾶμε,  
ἔχει τὸν λόγο Του. 

Γιὰ μιὰ ὄμορφη ζωή
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Ὑπάρχουν κάποια σύμβολα ποὺ ταὐτίζονται 
μὲ ἰδέες. ὑπάρχουν καὶ ἰδέες ποὺ ταὐτίζο-
νται μὲ κάποια πρόσωπα ποὺ ἔγιναν τὰ ἴδια 

σύμβολα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.
Ἐδῶ καὶ 155 χρόνια ἡ σημαία τοῦ  Ἐρυθροῦ 

Σταυροῦ ταὐτίζεται μὲ τὸν ἐθελοντισμό.  Ἴσως 
ὅμως λίγοι γνωρίζουμε ποιὸς πρῶτος ἐνέπνευσε 
καὶ ὑπηρέτησε τὸν ἐθελοντισμό στὴ σκιά αὐτῆς 
τῆς σημαίας.

Γενεύη 8 Μαΐου 1828. Γεννιέται ὁ Ἑρρῖκος 
Ντυνάν. Τὸ ἀριστοκρατικὸ οἰκογενειακό του πε-
ριβάλλον μὲ τὴν ἔντονη φιλανθρωπική δράση 
καὶ τὶς χριστιανικὲς ἀρχὲς ποὺ διαθέτει, ἐμπνέει 
καὶ προετοιμάζει τὸν  Ἑρρῖκο γιὰ τὴ μελλοντικὴ 
ἀποστολή του.

Ἡ ἀγάπη του στὸν Χριστὸ δίνει νόημα καὶ πε-
ριεχόμενο στὴ νεανική του ὁρμή.  Ὁ ἀνήσυχος 
τύπος του πυροδοτεῖ τὴν ἐπιθυμία του γιὰ δράση.  
Ἔτσι, ἱδρύει τὴ Διεθνῆ Χριστιανικὴ  Ἕνωση Νέων. 
Μὲ τοὺς συνομήλικους συνιδρυτὲς θέτει στόχο 
τῆς ὀργάνωσης τὴν προστασία τῆς νεολαίας τῆς 
ἐποχῆς ἀπὸ τὴ θύελλα τοῦ ὑλισμοῦ, ποὺ σάρωνε 
ἀξίες καὶ ἰδανικά. Μοναδικό «ὅπλο» τους γιὰ τὴν 
ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ: τὸ ἀνακαινιστικὸ μήνυμα 
τοῦ Εὐαγγελίου. 

Περνοῦν τὰ χρόνια, καὶ ὁ  Ἑρρῖκος ἔχει τακτο-
ποιηθεῖ ἐπαγγελματικά.  Ὅμως, τὸ ἀλτρουϊστικὸ 
πνεῦμά του δὲν ἐπαναπαύεται. Παράλληλα μὲ 
τὴν τραπεζική του ἐργασία, σκέφτεται συνεχῶς 
τρόπους γιὰ τὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν ζωῆς τῶν 
συνανθρώπων του. Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ συμπτωμα-
τικὰ βρίσκεται στὴ φοβερή μάχη τοῦ Σολφερίνο 
( Ἰταλία, 24/6/1859), ποὺ σημάδεψε τὴν ἱστορία 

μὲ τὴν ἀπογραφὴ  40.000 νεκρῶν καὶ χιλιάδων 
τραυματιῶν.  Ἡ τραγικότητα τῆς μάχης ξυπνᾷ μέσα 
του τὴ νεανική του ἐπιθυμία νὰ προσφέρει στοὺς 
συνανθρώπους του. Μὲ τὴν εὑρηματικότητα ποὺ 
τὸν διακρίνει, ἀλλὰ κυρίως μὲ ὅ,τι τοῦ ἐμπνέει 
ἡ ἀγάπη, ἐπιχειρεῖ μὲ ἐπιτυχία νὰ προσφέρει τὶς 
πρῶτες ἰατρικὲς βοήθειες στοὺς τραυματίες.  Ἔχει 
ἐλάχιστα μέσα στὴ διάθεσή του, ἀλλὰ ἡ αὐτοθυσία 

Ἑρρῖκος Ντυνάν. Σύμβολο ἐθελοντισμοῦ
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Τὸ ἔργο τοῦ Ντυνὰν εἶναι μιὰ διαρκὴς ἔμπνευση γιὰ προσφορὰ στὸν  
συνάνθρωπο, ἀλλὰ καὶ πηγὴ ἐνθάρρυνσης. « Ἕνας κοῦκος δὲν φέρνει  
τὴν ἄνοιξη», λέει ἡ λαϊκὴ σοφία. Τὸ παράδειγμα τοῦ Ντυνάν ὅμως καὶ  

κάθε πρωτοπόρου ἀπαντᾷ ἀνατρέποντας τὰ δεδομένα: « Ἕνας “κοῦκος”,  
μὲ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἀγάπη στὸν ἄνθρωπο, μπορεῖ νὰ ἑλκύσει κοντά 
του κι ἄλλους... Καὶ τότε ἡ ἄνοιξη θὰ ᾽ρθεῖ!». Καὶ γιὰ νὰ θυμηθοῦμε  

τὸν χρυσορρήμονα ἀγωνιστὴ Πατέρα τῆς  Ἐκκλησίας, «Ἀρκεῖ  
εἷς ἄνθρωπος ζήλῳ πεπυρωμένος ὁλόκληρον διορθώσασθαι δῆμον».
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του παρακινεῖ καὶ ἄλλους ποὺ βρίσκονται στὸν 
τόπο τῶν ἐχθροπραξιῶν ὡς παρατηρητὲς νὰ συμ-
μετάσχουν σὲ αὐτὸ τὸ τόλμημα.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐμπειρία, ἡ μεγάλη του 
καρδιὰ ὁραματίζεται κάτι πιὸ συστηματικὸ καὶ 
ὀργανωμένο γιὰ τὴ νοσηλεία τῶν τραυματιῶν σὲ 
κάθε χώρα. Τὴν ἴδια χρονιά (1859), ὁ Ναπολέων 
ὁ Γ΄ τοῦ δίνει αὐτὴ τὴ δυνατότητα, παραχωρώ-
ντας του ἔγγραφη ἄδεια γιὰ τὴν πραγμάτωση τῶν 
σχεδίων του.

Ἔχοντας στὸ χέρι τὴν ἐπίσημη κατοχύρωση τῆς 
δράσης του, ἀναζητᾷ καὶ βρίσκει ἄμεση συμπαρά-
σταση ἀπὸ διάσημους γιατρούς, ἀπὸ ἀνθρώπους 
τῆς ἀριστοκρατίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἁπλὸ λαό.  
Ἄνθρωποι θυσίας καὶ ἀγάπης τάσσονται στὸ πλάι 
του, προσφέροντας ὁ καθένας μὲ τὴν καρδιά του 
ὅ,τι διαθέτει.

Τὸ 1864 ἱδρύεται ὁ  Ἐρυθρὸς Σταυρὸς καὶ καθι-
ερώνεται ἐπίσημα ὡς ἔμβλημα τοῦ «ὀργανισμοῦ 
προστασίας τραυματιῶν» ὁ ἐρυθρὸς σταυρὸς 
σὲ λευκὸ φόντο, «σὲ ἀνάμνηση τοῦ ματωμένου 
σταυροῦ τῆς θυσίας τοῦ Γολγοθᾶ», ὅπως ὁ ἴδιος ὁ 
Ντυνὰν θὰ προσδιορίσει.

Τώρα πιὰ δίνεται μὲ ὅλη του τὴν ψυχὴ στὸ με-
γαλόπνοο ἔργο του.  Ἐπιστρατεύει τὸ συγγραφικὸ 
χάρισμα ποὺ διαθέτει γιὰ αὐτὸν τὸν σκοπό.  Ἀφυ-
πνίζει συνειδήσεις ἀκόμη καὶ στὸν καιρὸ τῆς εἰρή-
νης.  Ὄνειρό του ἔχει γίνει πιὰ νὰ φτάσει ἡ ἰδέα τῆς 
προσφορᾶς ὅσο γίνεται πιὸ μακριά. Τέτοια εὐγενικὰ 
ὄνειρα καὶ φιλοδοξίες πάντα πραγματοποιοῦνται.  
Ὁ Ντυνὰν θὰ ἔχει τὴ χαρά νὰ δεῖ τὴν πραγματοποί-
ηση τοῦ δικοῦ του ὀνείρου στὶς 26/10/1863.  Ἀντι-
πρόσωποι 16 εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ὑπογράφουν 
τὸ πρῶτο καταστατικὸ περίθαλψης τραυματιῶν.

Δυστυχῶς, ὅπως συνήθως συμβαίνει σὲ ὅσους 
δαπανοῦν τὸν ἑαυτό τους καὶ ὅ,τι διαθέτουν στὴν 
ὑπηρεσία τῶν ἄλλων, θὰ γνωρίσει καὶ αὐτὸς ὁ 
ἥρωας τῆς προσφορᾶς γιὰ ἀρκετὰ χρόνια τὴν ἐγκα-

τάλειψη. Μέσα στὴ φτώχεια καὶ στὴ λησμοσύνη 
τοῦ κόσμου ὅμως νιώθει πεπληρωμένος. Δοξάζει 
τὸν Θεό ποὺ ἀξιώθηκε νὰ βάλει ἕνα λιθαράκι στὸ 
ἔργο ποὺ τὸ βλέπει τώρα νὰ ἀγκαλιάζει τὸν κόσμο 
ὁλόκληρο. Τὸ Νόμπελ Εἰρήνης, ποὺ θὰ τοῦ ἀπο-
δοθεῖ μόλις τὸ 1901, εἶναι ἡ ἐλάχιστη ἐξόφληση 
τοῦ χρέους αὐτοῦ τοῦ κόσμου στὴν καρδιά ποὺ 
ἔθεσε σκοπὸ τῆς ζωῆς της τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ 
πονεμένου ἀνθρώπου. 

Ὁ  Ἑρρῖκος Ντυνὰν προβάλλει μπροστά μας 
λαμπρὸ παράδειγμα ἀτομικῆς πρωτοβουλίας γιὰ 
τὴν ἐπίτευξη ἑνὸς τόσο μεγάλου ἀνθρωπιστικοῦ 
σκοποῦ. Διέθεσε ὅλο τὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τὴν καρ-
διά του τίμησε τὸν ματωμένο σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, 
ὑψώνοντάς τον σύμβολο εἰρήνης στὴν ἀνθρωπότη-
τα, προσφορᾶς καὶ θυσίας. Συνεχιστές του σ᾽ ὅλο 
τὸν κόσμο οἱ ἐθελοντὲς καὶ ἐθελόντριες ἐρυθρο-
σταυρίτες, ποὺ πρόσφεραν καὶ προσφέρουν τὴν 
ἄμεση βοήθειά τους ὅπου χρειαστεῖ, καὶ ἰδιαίτερα 
σὲ καιρὸ πολέμου.

Τὸ ἔργο τοῦ Ντυνὰν εἶναι μιὰ διαρκὴς ἔμπνευ-
ση γιὰ προσφορὰ στὸν συνάνθρωπο, ἀλλὰ καὶ 
πηγὴ ἐνθάρρυνσης. « Ἕνας κοῦκος δὲν φέρνει 
τὴν ἄνοιξη», λέει ἡ λαϊκὴ σοφία. Τὸ παράδειγμα 
τοῦ Ντυνὰν ὅμως καὶ κάθε πρωτοπόρου ἀπαντᾷ 
ἀνατρέποντας τὰ δεδομένα: « Ἕνας “κοῦκος”, μὲ 
πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἀγάπη στὸν ἄνθρωπο, μπορεῖ 
νὰ ἑλκύσει κοντά του κι ἄλλους... Καὶ τότε ἡ ἄνοιξη 
θὰ ᾽ρθεῖ!». Καὶ γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν χρυσορρή-
μονα ἀγωνιστὴ Πατέρα τῆς  Ἐκκλησίας, « Ἀρκεῖ εἷς 
ἄνθρωπος ζήλῳ πεπυρωμένος ὁλόκληρον διορθώ-
σασθαι δῆμον». 

ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Τὸ 1864 ἱδρύεται ὁ  Ἐρυθρὸς 
Σταυρὸς καὶ καθιερώνεται  
ἐπίσημα ὡς ἔμβλημα τοῦ  
«ὀργανισμοῦ προστασίας  

τραυματιῶν» ὁ ἐρυθρὸς σταυρὸς 
σὲ λευκὸ φόντο, «σὲ ἀνάμνηση 

τοῦ ματωμένου σταυροῦ τῆς  
θυσίας τοῦ Γολγοθᾶ», ὅπως  

ὁ ἴδιος ὁ Ντυνὰν θὰ προσδιορίσει.
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Τὸ καλοκαίρι ἔφτασε, φέρνο-
ντας μαζί του... ἕναν θησαυρό. 
Ποιὸς εἶναι αὐτός; Μά, τὰ κα-
λοκαιρινὰ φροῦτα καὶ λαχανι-
κά, τὰ ὁποῖα μᾶς προσφέρουν 
ἐνυδάτωση καὶ πολύτιμα ἄλλα 
στοιχεῖα: βιταμίνες καὶ ἰχνοστοι-
χεῖα (ἀσβέστιο, μαγνήσιο κ.ἄ.).  
Ἡ ἐποχὴ αὐτὴ τοῦ χρόνου εἶναι 
πλούσια σὲ φροῦτα, ὅπως πε-
πόνι, καρπούζι, βερύκοκα, φρά-
ουλες, σταφύλια κ.ἄ.

Τί νὰ πρωτοθαυμάσει κανείς! 
Βέβαια, ὅλες οἱ ἐποχὲς τοῦ χρό-
νου ἔχουν τὰ δικά τους φροῦτα, 
ἀλλὰ τὰ φροῦτα τοῦ καλοκαι-
ριοῦ εἶναι πολλά, ζουμερά, καὶ 
ἐνισχύουν τὸν ὀργανισμό μας, 
διότι ἐξουδετερώνουν τὶς ὀλέ-
θριες ἐλεύθερες ρίζες.  Ἑπομέ-
νως, ἀπολαῦστε τὴ γεύση τους, 
χαλαρῶστε μὲ τὴ δροσιά τους 
καὶ χαρίστε στὸν ὀργανισμό 
σας ἕνα γλυκὸ ἑλιξίριο ὑγείας, 
ὀμορφιᾶς καὶ μακροζωΐας, διότι 
εἶναι πλούσια σὲ νερό (90%), 
δὲν περιέχουν χοληστερίνη καὶ 
λίπος καὶ ἔχουν λίγες θερμίδες. 
Εἴτε τὰ τρῶμε ὁλόκληρα εἴτε σὲ 
χυμοὺς εἴτε ὡς φρουτοσαλάτες.  
Ἐλᾶτε νὰ γνωρίσουμε τὰ ὀφέλη 
τους καὶ νὰ τὰ ἐντάξουμε στὸ 
διαιτολόγιό μας.

*     *     *

Κεράσια. Τὸ κόκκινο χρῶμά 
τους δείχνει τὴν ὑψηλὴ περιε-
κτικότητα σὲ ἀντιοξειδωτικὰ μὲ 
ἀντιφλεγμονώδη δράση, βιτα-
μίνες A, C, E, φυλλικὸ ὀξὺ καὶ 
ἰχνοστοιχεῖα. Μάλιστα, τὸ φυλ-
λικὸ ὀξὺ συμμετέχει στὸν πολ-
λαπλασιασμὸ τῶν κυττάρων καὶ 
στὴ λειτουργία τοῦ Νευρικοῦ 

Συστήματος, ἐνῷ ἔχει καὶ καρ-
διοπροστατευτικὴ δράση.  Ἡ με-
λατονίνη τῶν κερασιῶν (ὁρμόνη 
τοῦ ὕπνου) ἐπιδρᾷ στὴ ρύθμιση 
τοῦ ὕπνου καὶ μὲ τὶς φυτικὲς ἶνες 
συμβάλλει στὴν καλὴ λειτουρ-
γία τοῦ Πεπτικοῦ Συστήματος.

Φράουλες. Καταναλώνονται 
ὡς ἐπιδόρπιο, καὶ μάλιστα χωρὶς 
τύψεις, διότι περιέχουν μόλις 

40 θερμίδες ἀνὰ 100 γρ. Περι-
έχουν ὑψηλὴ ποσότητα βιταμί-
νης C (φυσικὸ ἀντιοξειδωτικό), 
φυλλικὸ ὀξύ, σίδηρο, μαγνήσιο, 
ἐνισχύουν τὸ  Ἀνοσοποιητικὸ 
Σύστημα καὶ συμβάλλουν στὴ 
σύνθεση κολλαγόνου. Καταπο-
λεμοῦν τὶς ἐλεύθερες ρίζες, ποὺ 
εὐθύνονται γιὰ πολλὰ χρόνια 
νοσήματα. Τὰ σπόρια ὠφελοῦν 
τὸ ἔντερο. Νὰ ἀποφεύγονται ἀπὸ 
ὅσους ἔχουν εὐερέθιστο ἔντερο.

Κορόμηλα. Περιέχουν τὴ 
βιταμίνη C μὲ ἀντιοξειδωτικὴ καὶ 
ἀντιγηραντικὴ δράση καὶ προ-
στατεύουν τὸ  Ἀνοσοποιητικὸ 

Σύστημα. Καταπολεμοῦν τὴ δυ-
σκοιλιότητα καὶ εἶναι πλούσια σὲ 
νιασίνη, ποὺ βοηθᾷ στὴν ἀρθρί-
τιδα, ρίχνει τὴν ὑψηλὴ χοληστε-
ρίνη καὶ βοηθᾷ στὴν πνευματικὴ 
κόπωση. 

Βερύκοκα. Μὲ τὸ πορτο-
καλοκίτρινο χρῶμά τους, εἶναι 
σαρκώδη καὶ γλυκά. Πλούσια 
σὲ β-καροτένιο, ποὺ μετατρέπε-

ται σὲ βιταμόνη Α καὶ συμμετέχει 
στὴ λειτουργία τῆς ὁράσεως καὶ 
στὸν μεταβολισμὸ τῶν ὀστῶν.  
Ἐπίσης περιέχει βιταμίνη C καὶ 
τὸ σύμπλεγμα βιταμινῶν Β καὶ 
Σίδηρο. Εἶναι εὐεργετικὰ γιὰ τὴ 
δυσκοιλιότητα.

Ροδάκινα. Ζουμερά, δρο-
σερά, πλούσια σὲ βιταμίνη C, 
ἐνισχύουν τὸ  Ἀνοσοποιητικὸ 
Σύστημα, ἔχουν βιταμίνη A, E 
καὶ K (ἀπαραίτητη στὴν πήξη τοῦ 
αἵματος), φυτικὲς ἶνες, εὐεργε-
τικὲς στὸ Πεπτικὸ Σύστημα. Εἶναι 
πλούσια σὲ νερὸ καὶ ἐνισχύουν 
τὴν ἐνυδάτωση τοῦ ὀργανισμοῦ 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τί μᾶς προσφέρουν τὰ καλο-
καιρινὰ φροῦτα καὶ λαχανικά 
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Τὸ καλοκαίρι ἔφτασε, φέρνοντας μαζί του... 
ἕναν θησαυρό. Ποιὸς εἶναι αὐτός; Μά, τὰ κα-
λοκαιρινὰ φροῦτα καὶ λαχανικά, τὰ ὁποῖα μᾶς 
προσφέρουν ἐνυδάτωση καὶ πολύτιμα ἄλλα 

στοιχεῖα: βιταμίνες καὶ ἰχνοστοιχεῖα (ἀσβέστιο, 
μαγνήσιο κ.ἄ.).  Ἡ ἐποχὴ αὐτὴ τοῦ χρόνου εἶναι 

πλούσια σὲ φροῦτα, ὅπως πεπόνι, καρπούζι, 
βερύκοκα, φράουλες, σταφύλια κ.ἄ.
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καὶ προστατεύουν τὸ δέρμα.
Νεκταρίνια. Εἶναι πλούσια 

σὲ φυτικὲς ἶνες, σὲ κάλιο καὶ 
συμβάλλουν στὴ ρύθμιση τῆς  
Ἀρτηριακῆς Πιέσεως.  Ἔχουν 
βιταμίνη C καὶ E μὲ ἰσχυρὴ ἀντι-
οξειδωτικὴ δράση καὶ ἐνισχύουν 
τὸ  Ἀνοσοποιητικὸ Σύστημα.

Καρπούζι. Δὲν νοεῖται καλο-
καίρι χωρὶς καρπούζι. Τὸ καρ-
πούζι εἶναι ὁ « Ἄρχοντας τοῦ 
Καλοκαιριοῦ». Γλυκό, δροσε-

ρό, μὲ 92% νερό.  Ἐνυδατώ-
νει τὸν ὀργανισμό, ἔχει ὑψηλὴ 
περιεκτικότητα σὲ βιταμῖνες A, 
C καὶ τὸ σύμπλεγμα βιταμινῶν 
B καὶ μάλιστα B6, ποὺ συμβάλ-
λει στὴν καλὴ λειτουργία τοῦ 
ἐγκεφάλου. Εἶναι πλούσιο σὲ 
ἀντιοξειδωτικὲς ρίζες. Περιέχει 
λυκοπένιο, ποὺ καταπολεμᾷ 
διάφορες μορφὲς καρκίνου καὶ 
ἄλλες χρόνιες παθήσεις, ἔχει 
ἐλάχιστες θερμίδες καὶ εὐεργε-
τεῖ τὸ Καρδιαγγειακὸ Σύστημα.

Πεπόνι. Πολὺ διαδεδομέ-

νο καλοκαιρινὸ φροῦτο.  Ἔχει 
ὑψηλὴ περιεκτικότητα σὲ βιταμί-
νη C, ἐνισχύει τὸ  Ἀνοσοποιητικὸ 
Σύστημα καὶ προστατεύει ἀπὸ 
τὸ ὀξειδωτικὸ στρές. Περιέχει 
β-καροτένιο, ποὺ προλαμβάνει 
τὸν καταρράκτη καὶ τὴν ἡλικιακὴ 
ἐκφύλιση τῆς ὠχρᾶς κηλίδας. 
Εἶναι πλούσιο σὲ βιταμίνη Α, 
φυλλικὸ ὀξύ, Β1 καὶ Β6 νιασίνη  
καὶ πολὺ νερό. 

Σταφύλια. Τὸ χρῶμά τους 

ποικίλλει: ἄσπρα, ροδόχροα 
καὶ κόκκινα. Περιέχουν βιταμί-
νη C καὶ Α, τὸ σύμπλεγμα τῶν 
βιταμιῶν Β, σίδηρο, μαγνήσιο, 
χαλκὸ καὶ ἄλλα θαυματουργὰ 
ἔνζυμα, ποὺ βρίσκονται στὸν 
φλοιό. Εἶναι πλούσια σὲ ἀντι-
οξειδωτικὲς οὐσίες καὶ στὴ 
φλούδα τους ἔχουν τὴ γνωστὴ 
ρεσβερόλη (πολυφαινόλη), ποὺ 
ἔχει μπεῖ στὸ μικροσκόπιο τῶν 
ἐρευνητῶν ὡς πιθανὸ μυστικὸ 
γιὰ τὸ ἐλιξήριο τῆς μακροζωΐας.  
Ἐμφανίζουν ἀντιγηραντική, καρ-
διοπροστατευτικὴ καὶ ἀντικαρκι-
νικὴ δράση.  Ἐπειδὴ εἶναι καλὴ 
πηγὴ φυτικῶν ἰνῶν, συμβάλ-
λουν στὴν καλὴ λειτουργία τοῦ 
ἐντέρου καὶ θεωροῦνται φάρμα-
κο κατὰ τῆς δυσπεψίας καὶ τῆς 
δυσκοιλιότητας.  Ἔρευνες ἔχουν 
δείξει ὅτι τὰ κουκούτσια τῶν 
σταφυλιῶν ἔχουν προστατευ-
τικὸ ρόλο κατὰ τῶν καρκινικῶν 
κυττάρων. Τέλος, μειώνουν τὰ 
ἐπίπεδα χοληστερίνης στὸ αἷμα.

Ἀχλάδι. Εἶναι τὸ φροῦτο ποὺ 
δὲν προκαλεῖ ἀλλεργικὲς ἀντιδρά-
σεις.  Ὁ ψευδάργυρος ποὺ περι-
έχει συνεργάζεται μὲ τὴ βιταμίνη 
C καὶ ἔχει τέλεια ἀντιοξειδωτικὴ 
δράση.  Ἐνδυναμώνει μὲ τὴ βιτα-
μίνη C τὸ  Ἀνοσοποιητικὸ Σύστη-
μα.  Ἡ μεγάλη περιεκτικότητα σὲ 
φυτικὲς ἶνες κάνει τὸ ἀχλάδι ἰδα-
νικὴ τροφὴ γιὰ τὴν καταπολέμηση 
τῆς δυσκοιλιότητος.  Ἐπίσης, ἔχει 
ἀποδειχθεῖ ὅτι προστατεύει ἀπὸ 
ἀρτηριοσκλήρυνση καὶ διαβήτη 

K

K

Κατὰ τὸν Αὔγουστο ὑπάρχουν τὰ περισσότερα 
φροῦτα τοῦ καλοκαιριοῦ, γι’ αὐτὸ δικαίως  
ὁ λαὸς λέει: «Αὔγουστε, καλέ μου μῆνα, 

νἄσουν δυὸ φορὲς τὸν χρόνο».
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καὶ ρυθμίζει τὴ χοληστερίνη.
Σῦκα. Πλούσια σὲ φυτικὲς 

ἶνες, ὠφελοῦν στὴ δυσκοιλιότη-
τα. Περιέχουν κάλιο, μαγνήσιο, 
ρυθμίζουν τὴν ἀρτηριακὴ πίεση.  
Ἐπίσης, ἔχουν β-καροτένιο, βι-
ταμίνη C καὶ τὸ σύμπλεγμα τῶν 
βιταμινῶν Β.  Ὠφελοῦν ὠμὰ 
καὶ ἀποξηραμένα. Εἶναι ἕνα 
θρεπτικὸ καὶ δροσιστικὸ σνάκ, 
τρώγεται ὅλες τὶς ὧρες τῆς ἡμέ-
ρας.  Ἔχουν βοηθητικὸ ρόλο 
στὸν ἔλεγχο τοῦ βάρους (διότι 
διατηροῦν τὸ αἴσθημα τοῦ κο-
ρεσμοῦ). Προστατεύουν ἀπὸ 
τὸν καρκίνο τοῦ μαστοῦ, προ-
λαμβάνουν καρδιακὲς παθήσεις, 
διότι ρίχνουν τὰ ἐπίπεδα τῶν 
τριγλυκεριδίων, συμβάλλουν 
στὴ διατήρηση τῆς πυκνότητας 
τῶν ὀστῶν.  Ὑπερβολικὴ χρήση 
προκαλεῖ διάρροια. 

*     *     *

Ἀναπόσπαστο πιάτο στὸ κα-
λοκαιρινὸ τραπέζι ἀποτελεῖ ἡ 
ντοματοσαλάτα. Γνωρίζουμε, 
ἆραγε, σ’ ὅλη της τὴν ἔκταση 
τὴν ὠφέλεια τῆς ντομάτας;  Ἂς 
δοῦμε μερικὰ σημαντικὰ σχετικὰ 
στοιχεῖα.

Ἡ ντομάτα καλλιεργεῖτο στὴ 
Νότια  Ἀμερική.  Ἀπὸ ἐκεῖ ἐξα-
πλώθηκε σὲ ὅλη τὴν ἀμερικα-
νικὴ ἤπειρο καὶ στὸ Μεξικό, ἀπ’ 
ὅπου μεταπήδησε στὴν  Ἱσπανία 
μὲ τοὺς  Ἱσπανοὺς θαλασσοπό-
ρους. Κι ἀπὸ ἐκεῖ, δὲν ἄργησε 
νὰ καλλιεργεῖται καὶ σὲ ὅλη 
τὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Σήμερα 
καλλιεργεῖται σὲ ὅλη τὴ λεκάνη 
τῆς Μεσογείου, ὅπου τὸ κλῖμα 
εὐνοεῖ τὴν ἀνάπτυξή της.

Ἰδιαίτερα ἔχει κεντρίσει τὸ 
ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον ἕνα 
συστατικὸ τῆς ντομάτας, ἕνα 
καροτενοειδές, ἡ λυκοπίνη, 
ποὺ προστατεύει τὸν ἀνθρώ-
πινο ὀργανισμὸ ἀπὸ διάφορες 
μορφὲς καρκίνου.

Ἐπίσης, ἡ ντομάτα περιέ-
χει καὶ β-καροτένιο, ποὺ εἶναι 
ἰσχυρὸ ἀντιοξειδωτικὸ καί, ὅταν 

χρησιμοποιεῖται μὲ ἐλαιόλαδο, 
ἀποκτᾷ πιὸ ἰσχυρὴ ἀντιοξειδω-
τικὴ δράση.

Ἐπιπλέον, ἡ ντομάτα ἔχει καὶ 
βιταμίνη C, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
ἰσχυροποιεῖται μὲ τὴ συνεργικὴ 
δράση τῶν καροτενοειδῶν καὶ 
τῶν φλαβονοειδῶν ποὺ περιέχει 
καὶ νὰ καθίσταται ἕνα ἐξαιρετικὸ 
τρόφιμο μὲ ἰσχυρὴ ἀντιοξειδω-
τικὴ ἀσπίδα καὶ νὰ προστατεύει 
τὸν ὀργανισμὸ ἀπὸ τὴν ἐπικίνδυ-
νη δράση τῶν ἐλεύθερων ριζῶν.

Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἡ κατα-
νάλωση ντομάτας καὶ ὀσπρίων 
αὐξάνει τὴν ἀπορρόφηση τοῦ σι-
δήρου, γι’ αὐτὸ αὐξάνει ἡ ἀξία 
τοῦ γεύματος.

Ὁ ἀντιοξειδωτικὸς ρόλος τῆς 
ντομάτας ὠφελεῖ καὶ τὴν καρδιά, 
καθὼς ἐμποδίζεται ἡ ὀξείδωση 
τῆς κακῆς χοληστερίνης LDL, ἡ 
ὁποία ἐπικάθεται στὰ ἀρτηριακὰ 

τοιχώματα καὶ προκαλεῖ τὴν 
ἀρτηριοσκλήρυνση.

Παράλληλα, ὅμως, ἡ ντομά-
τα μειώνει τὰ ἐπίπεδα τῆς ὁμο-
κυστεΐνης στὸ αἷμα, μιᾶς οὐσίας 
ποὺ προκαλεῖ καρδιαγγειακὰ 
νοσήματα (ἔμφραγμα).  Ἀλλά, 
ὅπως ἀνεφέρθη, ἡ ντομάτα πε-
ριέχει καὶ κάλιο, ποὺ μειώνει τὴν 
ἀρτηριακὴ πίεση, συμβάλλοντας 
ἔτσι στὴ μείωση τῶν καρδιαγ-
γειακῶν προβλημάτων.  Ἄρα, 
καλὴ εἶναι ἡ κατανάλωση μιᾶς 
ντομάτας ἡμερησίως.

Τέλος, βλέπουμε ὅτι κατὰ τὸν 
Αὔγουστο ὑπάρχουν τὰ περισ-
σότερα φροῦτα τοῦ καλοκαιρι-
οῦ, γι’ αὐτὸ δικαίως ὁ λαὸς λέ-
ει: «Αὔγουστε, καλέ μου μῆνα, 
νἄσουν δυὸ φορὲς τὸν χρόνο».

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός
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Ἀναπόσπαστο πιάτο στὸ καλοκαιρινὸ τραπέζι 
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ἆραγε, σ’ ὅλη της τὴν ἔκταση τὴν ὠφέλεια  
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Ἡ ἀγράμματη παιδαγωγός 

Σὲ ἕνα χωριὸ τῆς  Ἠπείρου, πρὶν πολλὰ χρόνια, 
πέρασε τὰ παιδικά της χρόνια ἡ Μαριάνθη, 
σὲ μιὰ 10μελῆ ἀγροτικὴ οἰκογένεια. Μετὰ 

ἀπὸ πολλὲς παρακλήσεις πρὸς τὸν αὐστηρὸ καὶ 
ἄξεστο ἀγρότη πατέρα της, κατάφερε νὰ πάει στὸ 
Δημοτικὸ σχολεῖο, ἀλλά, ὅταν τελείωσε τὴ Β΄ τάξη, 
τὴν ἀνάγκασαν νὰ διακόψει τὸ σχολεῖο, παρὰ τὴν 
ἄριστη ἐπίδοσή της, γιατὶ οἱ δουλειὲς τοῦ σπιτι-
οῦ ἦταν πολλές. Καὶ ἔτσι, θυσιάστηκε μία ἐκ τῶν 
κοριτσιῶν, γιὰ νὰ βοηθήσει τὴ μητέρα της.  Ἕνας 
ἀκόμα λόγος γιὰ τὴν ἐπιλογὴ αὐτὴ ἦταν ὅτι εἶχε μιὰ 
ἐλαφρὰ ἀναπηρία στὰ πόδια της (βάδισμα χήνας).

Ὑπέμεινε λοιπὸν ἡ Μαριάνθη τὴν κατάσταση 
αὐτή, μέχρις ὅτου, βλέποντας τὴν καλή της εἰκόνα 
γενικῶς, τὴν παντρεύτηκε ἕνας ἀξιοπρεπὴς κύριος 
καὶ τὴν ἔφερε στὴν πόλη τῆς  Ἄρτας, ὅπου ἔμεινε 
τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς της. 

Τὸ πρῶτο πλῆγμα στὴ ζωή της ἦταν ὅτι τὰ δύο 
πρῶτα παιδιά της ἔφυγαν πολὺ μικρὰ γιὰ τὸν 
Οὐρανό. Παρὰ τὴ θλίψη της, εἶχε τὸ κουράγιο καὶ 
τὴ δύναμη νὰ παρηγορεῖ τὸν ἄντρα της, πάντα 
ὅμως μὲ τὴ βοήθεια τῆς προσευχῆς καὶ τῆς συνε-
χοῦς καὶ ἀδιάλειπτης παρουσίας της στὴν ἐκκλησία, 
ἀπ’ ὅπου ἔπαιρνε τὸ κουράγιο καὶ τὴ δύναμη, ὥστε 
νὰ ὑπομένει τὴν ἀπώλεια.

Ἄμεση ἦταν ὅμως ἡ ἀπάντηση τῆς Παναγίας, 
ποὺ ἔβλεπε τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ὑπομονὴ τῆς 
μητέρας αὐτῆς.  Ἡ ἀπάντηση ἦταν ἕνα ἀγόρι καὶ 
ἕνα κορίτσι, ποὺ ὀμόρφυναν τὴ ζωή της καὶ ἀντι-
κατέστησαν τὰ χαμένα παιδιά της.

Πάντοτε ὅμως ζητοῦσε, ὅπως μοῦ ἔλεγε ἀργότε-
ρα, τὴ βοήθεια τῆς Παναγίας, νὰ τὴν φωτίζει καὶ νὰ 
τὴν καθοδηγεῖ στὴ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν 
της. Καὶ ἐδῶ ἡ εὐσπλαχνία καὶ ἡ συμπαράστα-
ση τῆς Παναγίας ἦταν ἄμεση καὶ οὐσιαστική. Τὰ 
βραδυνὰ παραμύθια της, ἡ γλυκύτητα τῶν λόγων 

της καὶ ἡ ὅλη συμπεριφορά της ἦταν ὄντως ὑπο-
δειγματική.

Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα:  Ὅλες τὶς μέρες 
τοῦ 40λείτουργου τῶν Χριστουγέννων γινόταν 
Θεία Λειτουργία στὸν  Ἅγιο Νικόλαο, δίπλα στὸ 
σπίτι της. Καθημερινά, ξυπνοῦσε στὶς ἕξι καὶ μισὴ 
τὸν γιό της. Τὸν ἔντυνε μὲ ζεστὰ καὶ πολλὰ ροῦχα, 
διότι τὸ κρύο ἦταν τσουχτερό, καὶ τὸν ἔστελνε στὸν 
ναό, γιατὶ δὲν ὑπῆρχε νεωκόρος τὰ πρωινά, καὶ 
τὸ παιδί της ὑπηρετοῦσε σὰν παπαδάκι τὸν ἱερέα 
σὲ ὅλα. Κατάφερνε ὅμως νὰ μὴ διαμαρτύρεται ὁ 
μικρός, ποὺ ἔχανε τὸ χουζούρι του. Σὲ κάθε Θεία 
Λειτουργία εἶχε τὸ ἀντίστοιχο βιβλιαράκι της καὶ πα-
ρακολουθοῦσε μὲ εὐλάβεια, χωρὶς νὰ ἀποσπᾶται 
καθόλου ἡ προσοχή της ἀπὸ τοὺς τριγύρω της.

Ἐπειδὴ ἦταν ἁγνὴ καὶ ταπεινή, τὰ αἰτήματά της 
γίνονταν ἀποδεκτά, καὶ στὸ σπιτικό της βασίλευε ἡ 
ἀγάπη, ἡ ἠρεμία καὶ μιὰ ὡραία ἀτμόσφαιρα, ὅπως 
ἁρμόζει σὲ μιὰ χριστιανικὴ οἰκογένεια.

Ἕνα χαρακτηριστικὸ καὶ σπάνιο γεγονὸς δὲν θὰ 
φύγει ποτὲ ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅλων μας: Μιὰ Μεγά-
λη Παρασκευή, στὴν  Ἀποκαθήλωση, δὲν ὑπῆρχε 
ὁ διάκονος, ὁ ἱερέας διάβαζε τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ ὁ 
ἐπίτροπος, ποὺ ἔβγαζε σιγὰ σιγὰ τὰ καρφιὰ ἀπὸ 
τὸν Σταυρό, στράφηκε στὸν ἱερέα, τί νὰ κάνει μὲ τὸ 
σῶμα τοῦ  Ἰησοῦ.  Ὑπῆρξε μιὰ στιγμιαία διακοπὴ τοῦ 
ἀναγνώσματος, καὶ ὁ ἱερέας ἔδειξε τὸ παιδί της, τὸ 
παπαδάκι, ποὺ ἦταν δίπλα μὲ τὸ θυμιατό.  Ἀμέσως, 
ὁ ἐπίτροπος ἅπλωσε τὸ λευκὸ σεντόνι στὰ ἁπλω-
μένα χέρια τοῦ μικροῦ παιδιοῦ της καὶ ἐναπέθεσε 
τὸ σῶμα τοῦ  Ἰησοῦ, παίρνοντας αὐτὸς τὸ θυμιατὸ 
καὶ θυμιατίζοντας.  Ἡ μητέρα γονατιστή, γεμάτη δά-
κρυα εὐγνωμοσύνης, ξέσπασε σὲ εὐχαριστίες γιὰ τὴ 
μέγιστη τιμὴ ποὺ εἶχε γίνει στὸ παιδί της.

Θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς διηγηθῶ πολλὲς στιγμές, 
ποὺ δείχνουν τὴ μεγάλη ψυχολογικὴ καὶ παιδα-
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Δὲν ξέρω ἐσᾶς, ἀλλὰ ἐμένα μὲ ἔχουν ἐντυπωσιάσει καὶ συγκλονίσει τὰ ἔργα 
καὶ οἱ ἡμέρες αὐτῆς τῆς ἀγράμματης μητέρας, ποὺ ὅλα τὰ ἐναπέθετε στὴν 

Παναγία, διότι γνώριζε ὅτι οἱ γνώσεις της ἦταν λιγοστές.  Ἀλλὰ ἐδῶ ἀκριβῶς 
βρίσκεται τὸ μεγαλεῖό της, ὅτι εἶχε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν Παναγία Μητέ-
ρα πὼς ὅλα θὰ πᾶνε καλά, διότι ἡ χάρη καὶ ἡ μεγαλοσύνη Της εἶναι πράγματι 

μέγιστη, ὅπως καὶ ἡ θέση Της δίπλα στὸν Υἱὸ καὶ Θεό Της. 
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γωγική της ἱκανότητα. Θὰ σταθῶ μόνο σὲ δύο ἀπὸ 
τὰ πολλὰ περιστατικά.

Τὰ καλοκαίρια, συνήθως, εἶχε πολλὴ ζέστη, καὶ 
ὅταν ὁ πατέρας γύριζε ἀπὸ τὸ μαγαζί του, κουρα-
σμένος ἀπὸ τὴν ὀρθοστασία, μὲ πονεμένα, ἱδρω-
μένα καὶ κάπως βρώμικα πόδια, ἀρκετὲς φορὲς ἡ 
μητέρα μας ἔβαζε τὰ πόδια του σὲ μιὰ λεκάνη μὲ 
ζεστὸ νερὸ καὶ ἁλάτι, τὰ ἔπλενε καὶ τὰ σκούπιζε, 
καὶ ἡ ἀνακούφιση τοῦ ἄντρα της ἦταν ἡ καλύτερη 
ἐπιβράβευσή της. Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση ὅτι δὲν 
δυσανασχετοῦσε καθόλου, ἀντιθέτως τὸ πρόσωπό 
της ἔδειχνε εὐχαρίστηση.

Ἔρχομαι τώρα στὸ παιδαγωγικὸ μέρος. Μό-
νο ἡ ἐνέργειά της αὐτή, ποὺ περιέγρα-
ψα παραπάνω, θὰ ἦταν ἀρκετὴ γιὰ μᾶς, 
ὡς ἐμπειρία καλοσύνης καὶ ταπείνωσης.  
Ἀλλὰ δὲν τῆς ἔφτανε μόνο αὐτό.   Ἤθελε 
νὰ πλουτίσει τὰ παιδιά της καὶ μὲ ἄλλα 
ἐφόδια στὴ ζωή τους. Τρεῖς φορὲς μόνο 
ἔδωσε τὴ λεκάνη στὸν γιό της, ἀφοῦ ὅμως 
τὸν ρώτησε προηγουμένως μήπως ἤθελε 
καὶ αὐτὸς νὰ πλύνει τὰ πόδια τοῦ πατέρα 
του καὶ νὰ τὸν ξεκουράσει. Προσέξτε: τὸν 
ρώτησε, δὲν τοῦ τὸ ἐπέβαλε!  Ὁ μικρὸς 
ἔδωσε ἀμέσως τὴ συγκατάθεσή του καὶ 
ἔπλυνε καὶ σκούπισε τὰ πόδια τοῦ πατέρα 
του, ποὺ εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴν ἐνέρ-
γεια τοῦ παιδιοῦ του τοῦ ἔδωσε τὴν εὐχή 
του, χαϊδεύοντας τὸ κεφάλι του.

Κι ἄλλο ἀξιομνημόνευτο: Τὰ χρόνια 
ἐκεῖνα (60 χρόνια πρίν), ὑπῆρχαν μόνο 
οἱ φοῦρνοι, ποὺ ἔψηναν τὰ φαγητὰ ἐκτὸς 
κατσαρόλας. Στὸ σπίτι τῆς κυρα-Μαριάνθης ὑπῆρχε 
ἀπ’ ἔξω μιὰ μεγάλη χωμάτινη πλατεῖα, ὅπου ἔπαι-
ζαν, σχεδὸν συνέχεια, τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ.  
Ἔρχονταν λοιπὸν οἱ νοικοκυρὲς καὶ φώναζαν τὰ 
παιδιά τους νὰ πᾶνε τὸ ταψὶ στὸν φοῦρνο.  Ἡ 
ἀπάντηση ἦταν ἀκριβῶς ἡ ἴδια ἀπ’ ὅλα τὰ παιδιά: 
«Καλά, δὲν βλέπεις ὅτι τώρα παίζω; Παράτα με!».
Ἔβγαζε καὶ ἡ κυρα-Μαριάνθη τὸ ταψί, τὸ ἄφηνε στὸ 
πεζουλάκι δίπλα στὴν ἐξώπορτα, φώναζε τὸ ὄνομα 
τοῦ παιδιοῦ της καί, χωρὶς νὰ περιένει ἀπόκριση, 
ἔκλεινε τὴν πόρτα καὶ ἔφευγε.  Ὁ μικρὸς δὲν μπο-
ροῦσε νὰ κάνει διαφορετικά (οἱ γάτες ἦταν ἕτοιμες 
δίπλα) καὶ πήγαινε τὸ φαγητὸ στὸν φοῦρνο!

Καὶ τὰ δύο παιδιά της ἦταν ἄριστοι μαθητές.  
Ὁ γιός της, τελειώνοντας τὸ Γυμνάσιο, πετυχαίνει 
στὸ Πανεπιστήμιο  Ἀθηνῶν. Τὰ χρήματα ὅμως δὲν 
ἔφθαναν, γιὰ νὰ φοιτήσει στὴν  Ἀθήνα. Καὶ τότε 
ἐπεμβαίνει ἡ κυρα-Μαριάνθη, λέγοντας μὲ αὐτο-
πεποίθηση καὶ σιγουριά: «Τὸ παιδὶ θὰ πάει στὴ 
Σχολή του, θὰ τὸν πάρουν στὸ οἰκοτροφεῖο τῆς 
Ζωῆς, τὸ κανόνισα ἐγώ!».

Στὸ οἰκοτροφεῖο συμπληρώθηκε ἡ κατάρτι-
ση τοῦ παιδιοῦ της σὲ ὅλα τὰ θέματα, κοινωνικά, 
ἐκπαιδευτικὰ καὶ κυρίως θρησκευτικοῦ περιεχο-
μένου, καὶ ὁλοκληρώθηκε ἡ προσωπικότητά του, 
μὲ τὶς διάφορες ἐνασχολήσεις ποὺ τοῦ προσφέρ-
θηκαν καὶ στὶς ὁποῖες ἀνταποκρίθηκε. Μετὰ ἀπὸ 
λίγα χρόνια διορίσθηκε καθηγητὴς Μαθηματικῶν, 
καὶ ἀκόμη συνεχίσθηκαν οἱ συμβουλὲς τῆς ἀγράμ-
ματης σχεδὸν μητέρας του, ποὺ ἦταν πολύτιμες, 
ὅσον ἀφορᾷ τὴν προσέγγιση τῶν μαθητῶν του, τὴ 
συμπεριφορά, τὴν ἀνεκτικότητα καὶ τὴν ἐπιείκεια 
στοὺς ἀδύναμους μαθητές του. Τὰ γράμματά της 
τελείωναν πάντα μὲ τὰ ἴδια λόγια: 

« Ἡ Παναγιά, νὰ ξέρεις, εἶναι σίγουρα μαζί σου, 
γιατὶ οἱ προσευχές μου γιὰ σένα εἶναι καθημερινὲς 
καὶ θερμές, καὶ εἰσακούονται, γιατὶ κι Αὐτὴ ὡς μητέ-
ρα γνώρισε τὸν πόνο καὶ πολὺ ἀγάπησε τὸν Υἱό Της.  
Ἄλλωστε, κάπου διάβασα ὅτι “πολλὰ ἰσχύει δέησις 
μητρός, πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου”. Συγγνώμη γιὰ 
τὰ γραφόμενα, ἄλλωστε ἐσὺ πλέον τὰ γνωρίζεις 
καλύτερα, καὶ ἐμᾶς πλέον πρέπει νὰ συμβουλεύεις».

Δὲν ξέρω ἐσᾶς, ἀλλὰ ἐμένα μὲ ἔχουν ἐντυπω-
σιάσει καὶ συγκλονίσει τὰ ἔργα καὶ οἱ ἡμέρες αὐτῆς 
τῆς ἀγράμματης μητέρας, ποὺ ὅλα τὰ ἐναπέθετε 
στὴν Παναγία, διότι γνώριζε ὅτι οἱ γνώσεις της 
ἦταν λιγοστές.  Ἀλλὰ ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται τὸ 
μεγαλεῖό της, ὅτι εἶχε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν 
Παναγία Μητέρα πὼς ὅλα θὰ πᾶνε καλά, διότι ἡ 
χάρη καὶ ἡ μεγαλοσύνη Της εἶναι πράγματι μέγιστη, 
ὅπως καὶ ἡ θέση Της δίπλα στὸν Υἱὸ καὶ Θεό Της. 
Νομίζω ὅτι εἶναι ἕνας φόρος τιμῆς γιὰ τὴ σχεδὸν 
ἀγράμματη παιδαγωγὸ καὶ μητέρα.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ
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Τὰ μεγάλα τῆς ζωῆς μας 
Μετὰ τὸν θάνατο

Μὲ χτύπησε ὁ κεραυνὸς τοῦ αἰφνίδιου θανάτου 
ἀπὸ ἀνακοπὴ καρδιᾶς τοῦ ἀκριβοῦ μου γιοῦ, σὲ 
ἡλικία 53 ἐτῶν.  Ἀποδέχομαι τὸ θέλημα τοῦ Κυ-
ρίου. Δοξασμένο εἴη τὸ ὄνομά Του! Μέσα στὴν 
ἄγρια θάλασσα τῆς θλίψης, στήριγμα ὁ βράχος 
τῆς πίστης, τῆς ὁποίας τὸ Α καὶ τὸ Ω εἶναι ἡ  Ἀνά-
σταση! Τὸ ὅτι ὑπάρχουν οἱ ψυχὲς στὸν Οὐρανό, 
ἐπ’ ἐλπίδι  Ἀναστάσεως, καὶ μᾶς βλέπουν, εἶναι πιὸ 
βέβαιο καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ ἥλιος κάθε πρωῒ βγαίνει 
ἀπὸ τὴν  Ἀνατολή.

Θὰ ἤθελα νὰ προτρέψω τοὺς φίλους ποὺ ἔχα-
σαν ἀγαπημένα τους πρόσωπα, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προ-
σευχές μας γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τους καὶ 
τὴν ἐλεημοσύνη, νὰ τοὺς προσφέρουμε δῶρα, 
ὅπως ἐθελοντικὴ φιλανθρωπικὴ ἐργασία, στὴ μνή-
μη τους, τὸ νὰ διορθώσουμε ἕνα ἐλάττωμά μας 
καὶ τήν –ὅσο δυνάμεθα– ψυχική μας γαλήνη, γιὰ 
νὰ μὴ θλίβονται ἐκεῖ ψηλά, νιώθοντας ὅτι εἴμαστε 
πικραμένοι.

Τοῦ Χάροντα
Χάροντα, Πικροχάροντα, 
διόλου δὲν φοβοῦμαι,
τὸ ἀνήλιο σου βασίλειο
τὸ πάτησε ὁ Χριστός μου!
Μὲ τὴ ρομφαία τοῦ νικητῆ
ἐπῆρέ σου τὰ κάστρα, 
ἀνέβηκε στοὺς οὐρανοὺς
κι ὡς ἀναστήθηκε Αὐτὸς
κι ἐμεῖς θ’ ἀναστηθοῦμε.

Καὶ μὴν παινιέσαι, Χάροντα,
πὼς τάχα νίκησές με,
ψυχὴ δὲν σοῦ παρέδωσα,
αὐτὴ ἀνήκει σ’  Ἄλλον.

Μόνο ἀλαφροκοιμήθηκα
στῆς μάννας Γῆς τὸν κόρφο,
καὶ περιμένω μιὰν αὐγή,
μιὰ ὥρα εὐλογημένη,
ποὺ θὰ γυρίσει θριαμβευτής,
κριτής, δικαιοκρίτης.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

ΤΤέλειωσε ὁ  Ἰούλιος, καὶ σὺ δὲ βλέπω νἄχεις 
ἀποφασίσει νὰ πᾷς κάπου διακοπές», εἶπε 
ἡ Λένα στὴ φίλη της Μαρία. «Σύ, ποὺ ἔχεις 

ὅλο τὸν χρόνο.  Ἀπ’ ὅ,τι ξέρω, δὲν ἔχεις ὑποχρε-
ώσεις, καὶ ὅσο γιὰ τὸ οἰκονομικό, δὲν εἶναι θέμα, 
ἐπειδὴ εἶσαι ἄνθρωπος βολικός, ποὺ δὲν ψάχνεις 
γιὰ πολλὰ καὶ 
εὔκολα βο-
λεύεσαι». Αὐτὰ 
ἔλεγε ἡ Λένα 
στὴ Μαρία , 
ἐνῷ καὶ ἐκείνη 
ἀκόμη εἶναι 
στὴν  Ἀθήνα, 
ἐπειδὴ τῆς λεί-
πουν σχεδὸν 
ὅλα τὰ πιὸ πά-
νω «σύν» ποὺ 
ἔχει ἡ Μαρία, 
γιὰ νὰ πάει κά-
που διακοπές.

Χωρὶς νὰ 
τὴν ἀφήσει ν’ 
ἀπαντήσει, ἡ Λένα ρώτησε τὴ φίλη της: «Μοῦ λὲς 
τοὐλάχιστον ποιὸ εἶναι τὸ πρόγραμμα γιὰ τὶς δι-
ακοπές σου;». 

Ἡ Μαρία χαμογέλασε κι εἶπε: «Τὸ ξέρεις βέβαια 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος κάνει προγράμματα κι ὁ Θεὸς γε-
λάει». Καὶ συνέχισε:

«Κατ’ ἀρχάς, πάει κανεὶς κάπου μόνος του, καὶ 
κυρίως γιὰ διακοπές;  Ὅπως λένε, ὁ ἄνθρωπος οὔτε 
στὸν παράδεισο δὲν κάνει μόνος του. Μὴν ξεχνᾷς, 
ἐπίσης, ὅτι πάντα ὑπάρχουν ὑποχρεώσεις, ὅπου 
πρέπει κάποιος νὰ πάει. Κι ὅταν ἔχεις καὶ κάποια 
ἡλικία, πάντα προκύπτει κάποια ἀνημπόρια, ποὺ 
χρειάζεται γιατρὸς ἢ ἐξετάσεις. Καὶ τὸ πιὸ δύσκολο 
εἶναι ἡ εὕρεση συντροφιᾶς ποὺ νὰ ταιριάζετε. Βέ-
βαια, θἆταν ὡραῖα νὰ μπορούσαμε νὰ πᾶμε κάποτε 
μαζί.  Ἀλλὰ ἐσύ, βλέπεις, ἔχεις “ὡραῖες” ὑποχρε-
ώσεις, ποὺ δὲν ἔχω ἐγώ. Πάντως, σὲ πληροφορῶ 
ὅτι κάνω μὲ προσοχὴ κάποιο πρόγραμμα, γιὰ νὰ 

μὴν τὸ περιγελάσει καὶ πολὺ ὁ Θεός. Πρόγραμμα 
τὸ ὁποῖο καὶ θὰ σοῦ ἀνακοινώσω, μήπως καὶ γίνει 
κάτι καὶ βρεθοῦμε μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά σου!».

Ὕστερα ἀπὸ μικρὴ σιωπή, ἡ Λένα κοίταξε τὴ 
Μαρία καὶ τῆς εἶπε: «Δίκιο ἔχεις.  Ἀλλὰ βάλε κι 
ἐσὺ λίγο νερὸ στὸ κρασί σου, μὴν τὰ πολυψειρί-

ζεις.  Γιατὶ ἔτσι 
ποὺ τὸ πᾷς, τὸ 
καλοκαιράκι 
φεύγει πολὺ 
γρήγορα, κι 
ὅταν ἐσὺ ξεπε-
ράσεις ὅλες τις 
“δυσκολίες” 
ποὺ τυχὸν προ-
κύψουν, τότε τὸ 
πουλάκι, ποὺ 
λένε, θἄχει πε-
τάξει καὶ τὸ κα-
λοκαίρι θἄχει 
φύγει.  Ἄχ, καὶ 
νἄμουνα στὴ 
θέση σου!».

«Βλέπεις ὅμως», τῆς ἀπάντησε ἡ Μαρία, «δὲν 
εἶσαι στὴ θέση μου. Κι οὔτε καὶ ἔχεις κανονίσει ποῦ 
τελικὰ θὰ πᾷς διακοπές, γιατὶ τὰ προβλήματα ποὺ 
ἔχεις κι ἐσὺ δὲν λύνονται εὔκολα. Κάνε λοιπὸν κι 
ἐσὺ κάποιο πρόγραμμα, γιατὶ τὰ παιδιά σου τὄχουν 
ἀνάγκη πολύ».

Οἱ δυὸ φίλες κούνησαν τὸ κεφάλι τους κι εἶπαν 
γελώντας ὅτι τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρω-
ποι δὲν εἶναι ἴδια, ἀλλὰ πρέπει κάτι νὰ κάνουν, γιὰ 
νὰ περάσουν τὸ καλοκαίρι τους, ἔστω κι ἂν αὐτὸ 
δὲν θἆναι ὅπως τὄχουν φανταστεῖ, γιατὶ ὁ Θεὸς 
θἄχει γελάσει...

Εὔχομαι σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους νἄχουν ἕνα 
καλὸ καλοκαίρι!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Οἱ ἄνθρωποι κάνουν προγράμματα 
κι ὁ Θεὸς γελάει 
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45 χρόνια 
πρίν, ἡ 
π ά ν ο -

πλος Τουρκία, μὲ 
40.000 στρατό, 
300 ἄρματα μά-
χης, μὲ δεκάδες 
πολεμικὰ πλοῖα 
καὶ πολλὰ ἀπο-
βατικά, μὲ τὴν 
ἀποστολὴ 75 ἀε-
ροσκαφῶν καὶ 80 
τοὐλάχιστον ἑλικο-
πτέρων καὶ μὲ τοὺς 
χιλιάδες ἔνοπλους 
Τουρκοκυπρίους, 
κατέλαβε τὴν Κε-
ρύνεια, τὸν  Ἀπό-
στολο  Ἀνδρέα, τὸ Ριζοκάρπασο, τὴ Μόρφου, τὴν  
Ἀμμόχωστο, τὴ χερσόνησο τῆς Καρπασίας, ὕψωσε 
τὴν τουρκικὴ σημαία στὸν Πενταδάκτυλο καὶ με-
τέτρεψε τὴν Κύπρο σὲ γῆ μαρτυρίου. Τὴν εἰσβολὴ 
τοῦ  Ἀττίλα στὴν ἱερὴ κυπριακὴ γῆ ἀκολούθησε 
ἡ κατοχή. Εἰσβολὴ καὶ κατοχὴ σημαίνουν φρίκη, 
βαρβαρότητα, θηριωδία.  Ἡ μαρτυρικὴ Κύπρος 
χρόνια τώρα βιώνει τὶς βαρβαρότητες τῆς εἰσβολῆς 
καὶ κατοχῆς τοῦ  Ἀττίλα, ποὺ καταστρέφει, ποὺ 
δῃώνει, ποὺ κατακαίει τὴν ἱερὴ κυπριακὴ γῆ, μὲ 
αἰχμὴ τοῦ δόρατος τὶς ὀρδὲς τῶν Γκρίζων Λύκων.  
Ὁ Ἀττίλας κατέστρεψε τὴν Κύπρο καὶ τὴ μετέτρεψε 
σὲ ἐρείπια.  Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὶς πιὸ κάτω 
φρικαλεότητες:

α.   Ὁ  Ἀττίλας 45 χρόνια καννιβαλίζει τὴν Κύπρο, 
ἀφοῦ:
Διχοτόμησε βάναυσα τὴ Μεγαλόνησο στὴ 

γραμμὴ τοῦ 35ου 
παραλλήλου. Καὶ 
ἔκτοτε κατέχει πα-
ράνομα τὸ 37% 
τῆς ἱερῆς κυπρι-
ακῆς γῆς. Κατέχει 
τὰ πιὸ εὔφορα καὶ 
προσοδοφόρα 
ἐδάφη: τὸ 65% 
τῆς καλλιεργή-
σιμης γῆς καὶ τὸ 
70% τοῦ ὀρυκτοῦ 
πλούτου.

Ἐξεδίωξε ἀπὸ 
τὰ σπίτ ια τους 
200.000 Κυπρί-
ους, ποὺ πῆραν 
τὸν δρόμο τῆς 

προσφυγιᾶς μέσα στὴν ἴδια τὴν πατρίδα τους. 
Βομβάρδισε καὶ ἔκαψε σπίτια καὶ δημόσια κτήρια.

Σὲ 4.000 ἀνέρχονται οἱ νεκροὶ καὶ σὲ 1.619 οἱ 
ἀγνοούμενοι. Γιὰ τὴν τύχη τῶν τελευταίων ἡ Τουρ-
κία ποτὲ μέχρι σήμερα δὲν ἔδωσε κανένα στοιχεῖο.  
Ἡ ἐπιστήμη μὲ τὴ μέθοδο τοῦ DNA συνεχῶς τα-
κτοποιεῖ λείψανα καὶ σκηνώματα ἐθνομαρτύρων 
τῆς κυπριακῆς λευτεριᾶς.

Βεβήλωσε, λεηλάτησε καὶ κατέστρεψε, καὶ μά-
λιστα μὲ τὸν πιὸ βάναυσο τρόπο, μνημεῖα παγκό-
σμια πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς αἰώνων, καὶ μάλιστα 
ἐκκλησίες, ἱερὲς μονὲς καὶ νεκροταφεῖα.

Ἐγκατέστησε στὴν Κύπρο 43.000 τουρκικὸ στρατὸ 
καὶ μετέτρεψε τὸ θρυλικὸ Νησὶ τῆς  Ἀφροδίτης σὲ 
ἀπέραντο τουρκικὸ στρατόπεδο.

Τὰ παραπάνω εἶναι ἐλάχιστα στοιχεῖα μπροστὰ 
στὸ ἀνυπολόγιστο ψυχικὸ καὶ ἠθικὸ κόστος τοῦ 
κακοποιημένου κυπριακοῦ λαοῦ, μπροστὰ στὴν 

45 χρόνια  Ἀττίλα  
στὴ μαρτυρικὴ Κύπρο 

K

K

Τὸ Κυπριακὸ εἶναι θέμα εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς.  Ὁ  Ἀττίλας δὲν εἰσέβαλε 
μόνο στὴν Κύπρο. εἰσέβαλε καὶ σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος. Καὶ ἔκτοτε  

δὲν κατέχει μόνο κυπριακὸ ἔδαφος, ἀλλὰ κατέχει καὶ ἔδαφος  
τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης.
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τεράστια, τὴν ἀπροκάλυπτη καὶ ἐξόφθαλμη ἀδι-
κία ποὺ ὑφίσταται ὣς σήμερα ὁ  Ἑλληνισμὸς στὴν 
Κύπρο.

β .  Ὁ  Ἀττίλας προκάλεσε φρίκη καὶ βαρβαρότητα 
ἀπὸ τὶς σφαγὲς καὶ τοὺς βιασμοὺς στὸ χωριὸ 
Σύσκληπος.

44 χρόνια μετὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ βάρβαρου  
Ἀττίλα στὴ μαρτυρικὴ Κύπρο, μιὰ γυναίκα 56 
ἐτῶν σήμερα ἀποκαλύπτει στὴν ἔγκυρη ἐφημε-
ρίδα Πρῶτο Θέμα τῆς Κυριακῆς 12 Αὐγούστου 
2018, σὲ ρεπορτὰζ τοῦ Κύπριου δημοσιογράφου 
Μανόλη Καλατζῆ, πῶς βρέθηκε στὰ χέρια τοῦ  
Ἀττίλα, ὅταν οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν στὸ χωριὸ Σύ-
σκληπος στὰ Κατεχόμενα: « Ἤμουν 12 ἐτῶν, καὶ 
δίπλα μου ἀποκεφάλισαν τὸν ἀδελφό μου!  Ἐμένα 
μὲ πήρανε πρώτη.  Ὁ πατέρας μου εἶχε καταλάβει 
τί ἐπρόκειτο νὰ γίνει. Φώναζε, ἔπεσε κάτω καὶ τοὺς 
παρακαλοῦσε. Μὲ εἶχαν πάρει ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἤμασταν 
μαζεμένοι ὅλοι καὶ μὲ πῆγαν στὴν ἄκρη τοῦ σπιτι-
οῦ, ὅπου ἦταν τὸ μπάνιο.  Ἐγὼ τὸν ἄκουγα ἀκόμη 
ποὺ φώναζε.  Ἄκουγα καὶ τὸν ἀδελφό μου ἐπίσης.  
Ἔτσι ξεκίνησε ὁ βιασμός.  Ἔρχονταν, μὲ βίαζαν καὶ 
ὕστερα ἔφευγαν.  Ὕστερα ἀπὸ λίγο ἄκουσα πυρο-
βολισμοὺς καὶ φωνές.  Ἐμένα μὲ κρατοῦσαν ἐκεῖ.  
Ὅταν τέλειωσαν οἱ πυροβολισμοί, φύγανε κι αὐτοί. 
Μὲ ἄφησαν μόνη μου μέσα στὸ μικρὸ δωμάτιο τοῦ 

μπάνιου.  Ἔμεινα ἐκεῖ πεσμένη, κατατρομαγμένη καὶ 
σοκαρισμένη. Πέρασε, νομίζω, κάνα μισάωρο, καὶ 
σκεφτόμουνα ὅτι μποροῦσα νὰ ἀνοίξω τὴν πόρτα, νὰ 
βγῶ ἔξω καὶ νὰ φύγω». Καὶ συνεχίζει ἡ μαρτυρικὴ 
12χρονη: «Τὰ πτώματα ἦταν δεκαπέντε, εἴκοσι. Τὸ 
πτῶμα τοῦ ἀδελφοῦ μου ἦταν μὲ κομμένο τὸ κεφά-
λι.  Ἔκλαιγα διαρκῶς. Οὔτε μποροῦσα νὰ μιλήσω, 
οὔτε νὰ συνειδητοποιήσω τὸ μέγεθος τοῦ κακοῦ. 
Προστέθηκαν καὶ δυό-τρεῖς ἄλλοι. Μὲ πῆγαν μέσα 
στὸ χωριό. Σούρουπο πιά, μὲ ἔβαλαν σὲ ἕνα ἄλλο 
σπίτι.  Ἐκεῖ ξεκίνησαν πάλι τὸν βιασμό.  Ἕνας ἔμπαινε, 
ἕνας ἔβγαινε στὸ δωμάτιο ὅπου μὲ κρατοῦσαν»!

γ.  Τοῦρκος στρατιώτης Mustafa Organ: Οἱ  Ἀττίλες 
κατέσφαξαν, βίασαν καὶ κακοποίησαν ἀκόμη καὶ 
Τουρκοκύπρια κορίτσια καὶ Τουρκάλες γυναῖκες!
Ἡ ἐφημερίδα τῆς Φρανκφούρτης Ozgur Politica 

στὶς 28  Ἰανουαρίου 1998 δημοσίευσε συνέντευξη 
τοῦ Τούρκου στρατιώτη Mustafa Organ, ποὺ ὑπη-
ρετοῦσε στὸ 48ο Τάγμα Πυροβολικοῦ τῆς  Ἄγκυρας 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύ-
προ. Σὲ αὐτὴ τὴ συνέτευξη, ὁ Organ ἀναφέρεται 
στὴ σφαγὴ περίπου 100  Ἑλληνοκυπρίων πολιτῶν 
ποὺ εἶχαν καταφύγει στὸ μικρὸ χωριὸ Μόρα, κοντὰ 
στὴ Λευκωσία. Συγκεκριμένα, καταθέτει: « Ἐκεῖνοι 
ποὺ δολοφονήθηκαν στὴν ἔξοδο τοῦ χωριοῦ ἦσαν 
γυναῖκες, παιδιὰ καὶ ἡλικιωμένοι ποὺ προσπαθοῦσαν 

K

K
Ἡ εἰσβολὴ τοῦ βάρβαρου  Ἀττίλα στὴν Κύπρο καὶ ἡ Κατοχὴ 

ἀποτελοῦν κατάφωρη παραβίαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. 
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νὰ διαφύγουν. Οἱ δρόμοι καὶ τὰ σημεῖα ἐξόδου τοῦ 
χωριοῦ ἦσαν γεμᾶτα ἀπὸ ἡλικιωμένους πολίτες καὶ 
μικρὰ παιδιὰ ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ διαφύγουν. 
Αὐτὰ τὰ ἄτομα δολοφονήθηκαν μὲ μεγάλη ἀγριό-
τητα, καὶ μερικὰ ἀπὸ τὰ πτώματα διαμελίστηκαν. Τὰ 
πτώματα εἶχαν ἀφεθεῖ ἐκτεθειμένα στὸν καυτὸ ἥλιο 
γιὰ μία ἑβδομάδα.  Ἀργότερα οἱ ἀξιωματικοὶ μᾶς 
εἶπαν ὅτι ἔπρεπε νὰ κρύψουμε τὰ πτώματα.  Ἐγὼ ὁδη-
γοῦσα μπουλντόζα.  Ἄλλοι ἔσκαψαν ἕνα μεγάλο καὶ 
βαθὺ λάκκο καὶ τοὺς ἔθαψαν!  Ὁ στρατιώτης Efket 
Avcioglu ἀπὸ τὴ Μόρα ἦταν καὶ αὐτὸς μάρτυρας».  Ὁ 
Organ ἀναφέρθηκε ἐπίσης στοὺς αἰχμαλώτους ποὺ 
δολοφονήθηκαν καὶ λῃστεύτηκαν καὶ στὶς  Ἑλλη-
νίδες καὶ Τουρκάλες γυναῖκες καὶ νεαρὰ κορίτσια 
ποὺ βιάστηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἀξιωματικοὺς 
καὶ στρατιῶτες. «Δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ ἕναν ψηλό, 
μελαχρινό ἀξιωματικὸ ἀπὸ τὰ  Ἄδανα, ποὺ βίασε μιὰ  
Ἑλληνοκύπρια 13 χρόνων, οὔτε καὶ τὸν βιασμὸ δύο 
Τουρκοκύπριων κοριτσιῶν κοντὰ στὴ βιομηχανικὴ 
περιοχὴ Λευκωσίας»!

δ.   Ἀττίλες ἔδωσαν ἐντολὴ πρὸς τὸν π. Χρυσόστομο: 
«Σοῦ εἴπαμε νὰ βγάλεις τὸ ράσο καὶ νὰ ξυριστεῖς!»
Ὁ  Ἁγιορείτης μοναχὸς Βλάσιος ἔστειλε ἐπι-

στολὴ στὴν ἐφημερίδα Δημοκρατία τῆς 27ης Αὐγού-
στου 2018, στὴν ὁποία ἀναφέρεται στὸ μαρτύριο 
τοῦ π. Χρυσοστόμου, ἱερέα στὸ χωριὸ Δαυλός. 
Γράφει: «Στὶς 24 Αὐγούστου 1974, ἡμέρα Σάββατο, 
ἦρθαν Τοῦρκοι στρατιωτικοὶ καὶ εἶπαν στὸν ἱερέα 
νὰ ἀφαιρέσει τὸ ράσο, νὰ ξυριστεῖ καί, ὅταν θὰ ξα-
ναρχόντουσαν, νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ πάει μαζί τους 
γιά… μιὰ ἀνάκριση! Τὴν ἄλλη μέρα, Κυριακὴ 25 
Αὐγούστου, οἱ Τοῦρκοι ἦρθαν μὲ αὐτοκίνητο ἔξω 
ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ ἱερέα. Τοῦ χτύπησαν τὴν πόρτα καὶ 
τοῦ φώναξαν.  Ὁ ἱερέας ἄνοιξε καὶ τοῦ εἶπαν: “Μά, 
σοῦ εἴπαμε νὰ βγάλεις τὸ ράσο καὶ νὰ ξυριστεῖς”. 
Καὶ ὁ ἱερέας τοὺς εἶπε: “ Ἐγιασάκκι (ἀπαγορεύεται). 
Δὲν τὸ ἐπιπτρέπουν οἱ ἱεροὶ κανόνες τῆς  Ἐκκλησίας 
μας”. Τότε οἱ Τοῦρκοι τοῦ ἀπάντησαν: “ Ἐντάξει, ἔλα 
ὅπως εἶσαι”. Τὸν ἔβαλαν στὸ αὐτοκίνητό τους καὶ 
ἔφυγαν.  Ἀπὸ τότε ἀγνοεῖται ἡ τύχη του». Τὰ ὀστᾶ 
τοῦ προαναφερθέντος ἱερέα, μαζὶ μὲ τοῦ διακόνου 
Βασιλείου Γιαννάκκα καὶ τοῦ Μιχαὴλ Σιαλούντα 
(σπουδαστῆ Νομικῶν) ἀπὸ τὴν  Ἑφτακώμη (οἱ 
δύο τελευταῖοι) βρέθηκαν σὲ κοινὸ λάκκο-τάφο 

κοντὰ στὸ τουρκοκυπριακὸ χωριὸ Γαλάτεια, μὲ 
τὴ μέθοδο τοῦ DNA, τὸν Γενάρη τοῦ 2018, ἔπειτα 
ἀπὸ 44 χρόνια.

*     *     *

Ἡ εἰσβολὴ τοῦ βάρβαρου  Ἀττίλα στὴν Κύπρο 
καὶ ἡ Κατοχὴ ἀποτελοῦν κατάφωρη παραβίαση τοῦ 
Διεθνοῦς Δικαίου. Εἰδικώτερα, ἀποτελοῦν:

1. Βαριὰ παραβίαση τοῦ ἀρχῶν τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτη τοῦ ΟΗΕ. Τὸ ἄρθρο 2 (3) τοῦ Χάρτη ὁρίζει: 
« Ὅλα τὰ μέρη θὰ ἐπιλύουν τὶς διεθνεῖς διαφορές 
τους μὲ εἰρηνικὰ μέσα καὶ μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ ἡ 
διεθνὴς εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια καὶ δικαιοσύνη δὲν θὰ 
τίθενται σὲ κίνδυνο». Καὶ προσθέτει ἡ διάταξη 2 (4) 
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ ΟΗΕ: « Ὅλα τὰ μέλη 
θὰ πρέπει νὰ ἀποφύγουν στὶς διεθνεῖς τους σχέσεις 
τὴν ἀπειλὴ ἢ τὴ χρήση βίας κατὰ τῆς ἐδαφικῆς ἀκε-
ραιότητας ἢ πολιτικῆς ἀνεξαρτησίας ὁποιουδήποτε 
κράτους ἢ ὁποιονδήποτε ἄλλο τρόπο ἀσυνεπῆ πρὸς 
τοὺς σκοποὺς τῶν  Ἡνωμένων  Ἐθνῶν». 

2. Κατάφωρη περιφρόνηση τοῦ Συμβουλίου  
Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, τὸ ὁποῖο μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 
353/20-7-74 Ψήφισμά του, ἐκφράζοντας τὴν ἀνη-
συχία του γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ δημιούργησε ἡ 
τουρκικὴ εἰσβολὴ καὶ θεωρώντας ὅτι ἡ κατάσταση 
αὐτὴ ἀποτελεῖ σοβαρὴ ἀπειλὴ κατὰ τῆς διεθνοῦς 
εἰρήνης κλπ., καταδίκασε τὴν πράξη τῆς εἰσβολῆς 
καὶ ζήτησε τὴ χωρὶς καθυστέρηση ἀποχώρηση 
ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὅλων 
τῶν ξένων στρατιωτικῶν δυνάμεων ποὺ βρίσκο-
νταν ἐκεῖ, χωρὶς νὰ τὸ προβλέπουν οἱ διεθνεῖς 
συμφωνίες – δηλαδὴ πλὴν τῆς ἑλληνικῆς δύναμης 
ΕΛΔΥΚ καὶ τῆς ἀντίστοιχης τουρκικῆς ΤΟΥΡΔΥΚ, 
ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὶς διεθνεῖς συμφωνίες. 
καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ στρατεύματα βέβαια εἶναι μόνο 
τουρκικά.

3. Τελεία ἀγνόηση καὶ καταφρόνηση τῶν ὑπ. 
ἀριθμ. 354/23-7-74, 355/1-8-74, 357/14-8-74, 
358 καὶ 359/15/8/74 καὶ λοιπῶν ὁμοίων Ψηφι-
σμάτων τοῦ Συμβουλίου  Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, 
μὲ τὰ ὁποῖα, ἐπιμένοντας πάντα στὸ ἀρχικό του 
Ψήφισμα (353/20-7-74), τὸ Συμβούλιο ἐκφράζει 
τὴ λύπη του γιὰ τὴν ἐπιδείνωση τῶν συνθηκῶν 
ποὺ προκάλεσε ἡ νέα ἐπίθεση (ὁ « Ἀττίλας ΙΙ») 

K
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Ἡ λύση τοῦ Κυπριακοῦ πρέπει νὰ στηρίζεται σὲ ἕνα κράτος: 
στὸ κράτος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ποὺ θὰ ἔχει μία κυριαρχία 

καὶ μία διεθνῆ προσωπικότητα.
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καὶ καλεῖ ἐπίμονα σὲ ἐπίδειξη σεβασμοῦ πρὸς τὸ 
πρῶτο Ψήφισμά του.

*     *     *

Οἱ ὅπου γῆς  Ἕλληνες, 45 χρόνια τώρα, ἀγωνι-
ζόμαστε νὰ διώξουμε τὸν  Ἀττίλα ἀπὸ τὴ μαρτυρικὴ 
Κύπρο. Καὶ διακηρύσσουμε ὅτι:

1. Τὸ Κυπριακὸ εἶναι θέμα εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς.  
Ὁ  Ἀττίλας δὲν εἰσέβαλε μόνο στὴν Κύπρο. εἰσέ-
βαλε καὶ σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος. Καὶ ἔκτοτε δὲν 
κατέχει μόνο κυπριακὸ ἔδαφος, ἀλλὰ κατέχει καὶ 
ἔδαφος τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης.

2.  Ἡ Κύπρος εἶναι μία, ἑνιαία, κυρίαρχη καὶ 
ἐλεύθερη.

3. Εἶναι κατεπείγουσα ἀνάγκη ὁ  Ἀττίλας νὰ 
ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν ἱερὴ κυπριακὴ γῆ ἄμεσα – καὶ 
ὄχι «ἐντὸς τακτῆς καὶ εὐλόγου προθεσμίας», ποὺ 
λέγαμε παλαιότερα.  Ἄμεσα. Τώρα πιά, μετὰ ἀπὸ 
45 χρόνια εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς, δὲν ἐπιτρέπεται 
νὰ δοθεῖ καμμία προθεσμία καὶ καμμία ἀνοχὴ στὸν  
Ἀττίλα.

4.  Ὁ τουρκικὸς ἐπεκτατισμὸς ἀποτελεῖ θανάσιμη 
ἀπειλή, ὄχι μόνο γιὰ τὴν Κύπρο καὶ τὴν  Ἑλλάδα, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.

5.  Ἡ Κύπρος πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἀπολαύσει τὸ 
Εὐρωπαϊκὸ Κεκτημένο, ἀφοῦ εἶναι κράτος-μέλος 
τοῦ ΟΗΕ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης καὶ μετέχει 
σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ fora.

6.  Ὁ τουρκικὸς στρατὸς κατοχῆς καὶ οἱ ἔποικοι 
πρέπει νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴν Κύπρο τώρα. Γιατὶ 
τόσο ὁ ἐποικισμός, ὅσο καὶ ἡ συνεχὴς παρουσία 
τουρκικῶν στρατευμάτων στὴν Κύπρο, δὲν ἐξυ-
πηρετεῖ βέβαια οὔτε τοὺς  Ἑλληνοκυπρίους οὔτε 
τοὺς Τουρκοκυπρίους, παρὰ μόνο τὴν Τουρκία.

7. Πρέπει ἐπιτέλους νὰ λυθοῦν ἄμεσα τὰ ἀνθρω-
πιστικὰ θέματα τῶν ἀγνοουμένων, τῶν ἐγκλωβι-
σμένων καὶ ὅσων στερήθηκαν τὸ δικαίωμα στὴν 
περιουσία τους.

8.  Ἡ λύση τοῦ Κυπριακοῦ πρέπει νὰ στηρίζεται 

σὲ ἕνα κράτος: στὸ κράτος τῆς Κυπριακῆς Δημο-
κρατίας, ποὺ θὰ ἔχει μία κυριαρχία καὶ μία διεθνῆ 
προσωπικότητα.

9. Τὰ θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα πρέπει 
νὰ γίνουν ἀπολύτως σεβαστά, ἀπολύτως ἀποδεκτά, 
χωρὶς διακρίσεις, καὶ στὴν Κύπρο.

10. Στὸ ὅποιο Σχέδιο  Ἀνάν λέμε (ξαναλέμε) 
ΟΧΙ!

Ὅ  Ἀττίλας σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ 45 χρόνια ποτὲ δὲν 
σταμάτησε νὰ παραβιάζει βάναυσα καὶ τὸ διεθνὲς 
καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ Δίκαιο, ποτὲ δὲν σταμάτησε νὰ 
ἀπειλεῖ σκαιὰ καὶ βάναυσα καὶ τὴν Κύπρο καὶ τὴν  
Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση. Καὶ ὁ Ταγὶπ  
Ἐρντογάν, ὁ πιὸ γνήσιος ἐκπρόσωπος τοῦ  Ἀττίλα, 
συνεχῶς καὶ διαρκῶς μᾶς ἀπειλεῖ με “casus belli”! 
Φτάνει πιά!

Εἶναι κατεπείγουσα ἀνάγκη νὰ ἀπαιτήσουμε νὰ 
σταματήσουν ἐδῶ καὶ τώρα οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγ-
ματεύσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης μὲ τὴν Τουρκία. 
Γιατὶ ἡ Τουρκία δὲν κατέχει μόνο κυπριακὸ ἔδαφος, 
ἀλλὰ κατέχει καὶ ἔδαφος τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνω-

σης, καὶ συνεχίζει νὰ προκαλεῖ.  Ἀλλὰ καὶ τό “casus 
belli” τῆς Τουρκίας δὲν ἀποτελεῖ ἀπειλὴ μόνο γιὰ 
τὴν  Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀπειλὴ 
καὶ γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση!  Ἀκόμη, εἶναι κατε-
πείγουσα ἀνάγκη νὰ συνεχίσουμε νὰ καταγγέλλουμε 
τὸν  Ἀττίλα στὸν ΟΗΕ, στὸ ΝΑΤΟ, στὴν Εὐρωπαϊκὴ  
Ἕνωση καὶ σὲ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ τὰ διεθνῆ fora, 
μέχρις ὅτου ὁ  Ἀττίλας σταματήσει νὰ μᾶς ἀπειλεῖ καὶ 
νὰ μᾶς προπηλακίζει καὶ μέχρις ὅτου ἡ μαρτυρικὴ 
Κύπρος γίνει μία, ἑνιαία, ἐλεύθερη καὶ περήφανη! 
Μέχρι τότε, μαζὶ μὲ τὸν Γέρο Ψαρᾶ τοῦ  Ἄντρου 
Παυλίδη, ποὺ τὸν ἔδιωξε ὁ  Ἀττίλας ἀπὸ τὴν ἱερὴ 
γῆ τῆς Κερύνειας, δίνουμε τὸν  Ὅρκο:

Κερύνεια, φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα, μὰ θὰ ζήσω!
Χίλια χρόνια ἂν χρειαστεῖ θὰ ζήσω! Γιὰ νὰ ξανάρθω,
Κερύνεια, ἀγαπημένη μου Κερύνεια!
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Εἶναι κατεπείγουσα ἀνάγκη ὁ  Ἀττίλας νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν ἱερὴ 
κυπριακὴ γῆ ἄμεσα – καὶ ὄχι «ἐντὸς τακτῆς καὶ εὐλόγου 

προθεσμίας», ποὺ λέγαμε παλαιότερα.  Ἄμεσα. Τώρα πιά, 
μετὰ ἀπὸ 45 χρόνια εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δοθεῖ 

καμμία προθεσμία καὶ καμμία ἀνοχὴ στὸν  Ἀττίλα.
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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.

Καὶ ὅλοι οἱ  Ἕλληνες μαζὶ μὲ τὸν Γέρο Ψαρὰ 
ὁρκιζόμαστε:

Χίλια χρόνια θὰ ζήσουμε, παπποῦ, μαρμαρωμένε.
Χίλια χρόνια θὰ ζήσουμε, 
Κερύνεια συμβασιλεύουσα, ἀγαπημένη.
Χίλια χρόνια θὰ ζήσουμε, Μόρφου, ἀγαπημένη.
Χίλια χρόνια θὰ ζήσουμε, Ριζοκάρπασο, ἀγαπημένο.
Χίλια χρόνια θὰ ζήσουμε,  Ἀμμόχωστο, ἀγαπημένη.
Χίλια χρόνια θὰ ζήσουμε, Καρπασία, ἀγαπημένη.

Χίλια χρόνια θὰ ζήσουμε, 
Πενταδάκτυλε, ἀγαπημένε.
Ναί! Χίλια χρόνια θὰ ζήσουμε, γιὰ νὰ μπορέσουμε!
Νὰ μπορέσουμε νὰ ξανάρθουμε!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
Δικηγόρος

Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς  Ἐθνικῆς 
Φοιτητικῆς  Ἕνωσης Κυπρίων
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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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«Ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου στὸ Σύμπαν»
«Ἠθικοδογματικὴ θεώρησις τῶν ἐκτρώσεων»

«Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφικὴ ἔννοια τῆς Ὀντολογίας»
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