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Ἥρωες, σηκωθεῖτε...

Ἥρωες, τῆς φιλτάτης μου πατρίδας,
σπρώξετε τὶς ταφόπετρες
καὶ τὸ μακάριο ὕπνο.

σηκωθεῖτε...
Τ᾽ ἀποκομμένα μέλη σας συνᾶχτε
κι ἀπ᾽ τὰ μαλλιὰ τὰ δαφνοστόλιστα
τὰ χώματα σκορπίστε.

Ὁ ἐχθρὸς δὲν ἐλλοχεύει πιὰ
ἔξω ἀπ᾽ τὰ σύνορα.

ἀνόσιος βαδίζει ἀνάμεσά μας,
πότε σὰν ψίθυρος
κι ἄλλοτε σὰν μπουρλότο
κάτω ἀπ᾽ τὸ βιβλίο τῆς  Ἱστορίας μας.

ἀποσκεπάζει τὴ μνήμη τῶν προγόνων
μέσα στ᾽ ἄτολμα στήθη μας.

Ἥρωες, τῆς φιλτάτης μου πατρίδας,
σηκωθεῖτε,
τὴν πρωτινή σας θέση λάβετε
σὲ μιὰ πατρίδα ποὺ δὲν ἔχει πιὰ ἥρωες...
δὲν ἔχει πιὰ μεγάλες ὧρες...
«διὰ νὰ λάμψῃ πάλιν ὁ Σταυρὸς
καὶ νὰ λάβῃ πάλιν ἡ  Ἑλλὰς τὴν ἐλευθερίαν της».

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ-ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Ἦταν πέρισυ. τέτοια περίπου ἐποχὴ καὶ λίγες 
μόνον ἡμέρες μετὰ τὴν ἀνακοίνωση ἀπὸ 
τὸ  Ὑπουργεῖο Παιδείας τῶν ὀνομάτων τῶν 

ἐπιτυχόντων στὰ Α.Ε.Ι. καὶ Τ.Ε.Ι., ὕστερα ἀπὸ ἀγῶνα 
μακροχρόνιο καθηγητῶν, μαθητῶν καὶ γονιῶν, 
καὶ ἡ καημένη ἡ Μαρία –παλιὰ καλὴ φίλη–, ἀντὶ 
νὰ εἶναι χαρούμενη, ὅπως περίμενα, ἦταν πολὺ 
ἀνήσυχη καὶ προβληματισμένη. Καὶ τοῦτο, γιατὶ 
ὁ γιός της, ὁ Παῦλος, εἶχε ἐπιτύχει μέν, ἀλλὰ σὲ 
κάποια πολὺ μακρινὴ ἐπαρχία.

Ἡ ἀνησυχία της φάνηκε ἀπὸ τὴν πρώτη κιό-
λας στιγμὴ τῆς συνομιλίας στὸ τηλέφωνο, ὅταν 
τὴν πῆρα, γιὰ νὰ τὴ συγχαρῶ. Μάντεψα τότε πὼς 
κάποια μικρὰ ἢ μεγάλα –δὲν ξέρω– συννεφάκια 
δὲν ἄφηναν τὶς ἀκτῖνες τῆς χαρᾶς νὰ περάσουν 
στὴν ψυχή της, ἔτσι ὥστε ἀνεμπόδιστα νὰ χαρεῖ 
τὴν ἐπιτυχία τοῦ παιδιοῦ της.

– Μὰ τί σοῦ συμβαίνει λοιπόν; Τὴ ρώτησα μὲ 
ἀπορία. Δὲν εἶσαι χαρούμενη; Δὲν εἶναι εὐχαριστη-
μένος ὁ Παῦλος ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία του;

– Ναί, εἶναι, πάρα πολύ.  Ὅμως, ξέρεις –χαμη-
λώνοντας λίγο τὴ φωνή–, ἐγώ...

–  Ἐσὺ τί;
– Φοβᾶμαι. μοῦ ἐμπιστεύεται. Φοβᾶμαι πολύ. 

Εἶναι μόλις 18 χρόνων, καὶ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ 
ποὺ θὰ μείνει μακριὰ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια. Ποιὲς θὰ 
εἶναι ἆραγε οἱ ἐπιδράσεις ποὺ θὰ δεχθεῖ ἡ ψυχὴ 

καὶ ὁ χαρακτήρας του ἀπὸ τὶς καινούργιες συνα-
ναστροφές; 

Καλὰ εἶχα καταλάβει λοιπόν.  Αὐτὰ ὅλα ἦταν 
ποὺ ἀπασχολοῦσαν καὶ βασάνιζαν τὴ σκέψη τῆς 
καλῆς φίλης.

Καὶ πράγματι, εἶναι κάποιες στιγμὲς ποὺ ἡ 
μητρικὴ καρδιὰ ἀγωνιᾷ πολὺ καὶ γιὰ πολλά. Οἱ 
περισσότερες τὶς ἔχουμε ζήσει τοῦτες τὶς στιγμές. 
Τὶς στιγμὲς ποὺ τὰ παιδιά μας πρωτανοίγουν τὶς 
φτεροῦγές τους νὰ φύγουν, νὰ πετάξουν, τὶς πιὸ 
πολλὲς φορὲς πολὺ μακριά μας.

Ὅμως καθὼς μοῦ μιλοῦσε ἡ Μαρία, καὶ πρὶν 
ἀκόμα τελειώσει, στὴ σκέψη μου ἦρθαν τὰ λό-
για κάποιου φωτισμένου πνευματικοῦ, τὶς ὧρες 
πού –μόλις πρὶν λίγο καιρό– ζοῦσα κι ἐγὼ τὶς ἴδιες 
ἀκριβῶς ἀγωνίες, ὅταν καὶ τὸ δικό μου παιδὶ ἔφευ-
γε γιὰ σπουδὲς πολὺ μακριά.

Σκέφτηκα λοιπὸν πὼς τὸ ἀνακουφιστικό, τὸ 
ἠρεμιστικὸ φάρμακο ποὺ εἶχα λάβει ἀπὸ τὸν πνευ-
ματικό μου ἔπρεπε νὰ τὸ δώσω καὶ στὴ φίλη μου.

– Δὲ μοῦ λές, Μαρία μου, τὴ ρωτάω, ἀφοῦ 
τελείωσε ὅσα εἶχε νὰ μοῦ πεῖ. Τὰ ἐμβόλιά του τὰ 
ἔχει κάνει ὅλα τὸ παιδί;

Ἀπορημένη ἐκείνη καὶ μᾶλλον ἀπογοητευμένη 
ἀπὸ τὴν ἐρώτησή μου, ἀφοῦ πίστεψε ὅτι τίποτα 
ἀπὸ τὶς ἀγωνίες της δὲν μπόρεσα νὰ καταλάβω, 
μοῦ ἀπαντᾷ.

– Ποιά; Τὰ ἐμβόλια; Μὰ φυσικά. ὅλα τὰ παιδικὰ 
ἐμβόλιά του τὰ ἔχω κάνει ἀπὸ μικρὸ παιδί!  Ἀλλὰ 
τί σημασία ἔχει αὐτό;

–  Ἀκόμη καὶ τὰ ἐπαναληπτικά; ἐπιμένω ἐγώ.
– Μὰ βέβαια. ὅλα.
–  Ἄ, θαυμάσια. Τότε ὁ Παῦλος εἶναι ἀπόλυτα 

καλυμμένος ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἐπικίνδυνες ἀσθένειες 
ποὺ μπορεῖ νὰ τὸν βλάψουν, γιατὶ ἔχει ἀντισώματα.  
Ἀκόμη κι ἂν δεχθεῖ ἐπιθέσεις ἢ κτυπήματα, ἢ κι ἂν 
πέσει καὶ πληγωθεῖ, δὲν κινδυνεύει ἀπὸ καμμία 
μόλυνση ἢ κακοφόρμιση.  Ἔτσι δὲν εἶναι; 

–  Ἔτσι, μοῦ ἀπαντᾷ. ἀλλὰ δὲν μὲ κατάλαβες. 
Καὶ προσπαθεῖ νὰ μοῦ ἐξηγήσει.
– Δὲν ἀνησυχῶ γιὰ τοὺς κινδύνους τοῦ σώμα-

τός του. γιὰ ἄλλους κινδύνους ἀνησυχῶ, πολὺ 
μεγαλύτερους. Τοὺς κινδύνους τῆς ψυχῆς. Καὶ μ᾽ 
αὐτοὺς τί γίνεται; Πῶς μποροῦμε νὰ προστατέψου-
με τὰ παιδιά; 

– Μὰ ἀκριβῶς κι ἐγώ, Μαρία μου, γιὰ τοὺς 
ἴδιους κινδύνους σοῦ μιλῶ. Καὶ γνωρίζω πολὺ 
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Εἶναι κάποιες στιγμὲς  
ποὺ ἡ μητρικὴ καρδιὰ ἀγωνιᾷ 

πολὺ καὶ γιὰ πολλά.  
Οἱ περισσότερες τὶς ἔχουμε ζήσει 

τοῦτες τὶς στιγμές. Τὶς στιγμὲς 
ποὺ τὰ παιδιά μας πρωτανοίγουν 
τὶς φτεροῦγές τους νὰ φύγουν,  

νὰ πετάξουν, τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς 
πολὺ μακριά μας.

Σκέψεις - Προβληματισμοί
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καλὰ ὅτι, παράλληλα μὲ τοὺς ἐμβολιασμοὺς γιὰ 
τὴν προστασία τοῦ σώματος τοῦ παιδιοῦ σου, τὸ 
ἔχεις ἐμβολιάσει καὶ ἐνάντια στὶς ἀρρώστιες καὶ τὶς 
ἐπιδημίες τῆς ψυχῆς. ἔτσι δὲν εἶναι;

Ἔμεινε γιὰ λίγο ἄφωνη, ἀλλὰ εἶχε ἀρχίσει νὰ 
καταλαβαίνει.  Ἤθελε ὅμως καὶ περίμενε νὰ ἀκού-
σει περισσότερα γύρω ἀπ᾽ αὐτοὺς τούς «ἄλλους 
ἐμβολιασμούς».

Τῆς εἶπα τότε, ἔτσι ὅπως τὰ εἶχα κι ἐγὼ ἀκούσει 
ἀπὸ τὸν πνευματικό μου, ὅτι, ἐφ᾽ ὅσον μέσα στὴν 
ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ εἶχε περάσει ὁ σπόρος τῆς πίστης 
στὸν Θεό, ἔχουν δηιουργηθεῖ τέτοια ἀντισώματα, 
ποὺ εἶναι πολὺ δύσκολο, ἢ μᾶλλον ἀδύνατο, νὰ 
μὴ λειτουργήσουν σωστά, στὴ στιγμὴ ποὺ τὸ παιδὶ 
θὰ ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ κάποιο νοσογόνο ἰό, γι᾽ αὐτὸ 
καὶ εἶναι ἀδύνατο νὰ νοσήσει.

Κι ἔπειτα, τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἄφθονο 
κυλᾷ μέσα στὶς φλέβες τῆς ψυχῆς του –ἤξερα πόσο 
συχνὰ κοινωνοῦσε ἀπὸ μικρό– εἶναι τόσο δυνατό, 
ποὺ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ δυναμώνει τὸν ὀργανισμό 
του, ὥστε αὐτὸς νὰ ἀμύνεται σωστά.

– Καὶ κάτι τελευταῖο: Μὴν ξεχνᾷς ποτὲ τὸ ἄλλο 
δυνατὸ καὶ ἰσχυρὸ ὅπλο, τῆς συχνῆς προσευχῆς. 
Χρησιμοποίησέ το. συχνά. κάθε μέρα. κάθε ὥρα. 
συνεχῶς καί «ἀδιαλείπτως». καὶ τότε θὰ δεῖς θεα-
ματικὰ τὰ ἀποτελέσματά του.

Δὲν τῆς εἶπα τίποτε ἄλλο. καὶ ἂν τὴ βοήθησα 
ἐκείνη τὴ στιγμή, δὲν ἤξερα.

Πέρασαν μέρες ἀρκετές. καὶ τώρα ξέρω. φά-
νηκε στὸ πρόσωπό της, πρὶν ἀκόμη μοῦ μιλήσει, 
ὅταν τυχαῖα τὴ συνάντησα στὸ λεωφορεῖο.  Ἦταν 
χαρούμενη. αἰσιόδοξη. μὰ πάνω ἀπ᾽ ὅλα γεμάτη 
πίστη ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Γιατί, ὅπως εἶπε, εἶχε 
ἀποθέσει τὴν ἐλπίδα της στὸν Θεό.

Ἀλήθεια, πόση δύναμη κρύβει ἡ προσευχή, 
ὅταν ἀνταμώνει μέσα στὴν καρδιὰ μὲ τὴν πίστη καὶ 
τὴν ἐλπίδα!  Ἀπέραντη λὲς εἶναι τούτη ἡ δύναμη 
καὶ ἀνεξάντλητη!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
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Ἀλήθεια, πόση δύναμη κρύβει  
ἡ προσευχή, ὅταν ἀνταμώνει μέσα 

στὴν καρδιὰ μὲ τὴν πίστη καὶ  
τὴν ἐλπίδα!  Ἀπέραντη λὲς εἶναι 

τούτη ἡ δύναμη καὶ ἀνεξάντλητη!
«Ο

 Κ
Ο

Σ
Μ

Ο
Σ

 Τ
Η

Σ
 Ε

Λ
Λ

Η
Ν

ΙΔ
Ο

Σ
» 

- 
Σ

επ
τ

έμ
βρ

ιο
ς
 -

 O
κ

τ
ώ

βρ
ιο

ς
  

2
0

1
9

 -
 6

3
5

163



Θέλω νὰ γράψω ἕναν ὕμνο γιὰ τὴ μάννα,
γιὰ τοῦ ᾽40 τὴν ἡρωϊκὴ μορφή.
Γιὰ τὴν περήφανη, τὴν  Ἑλληνίδα μάννα,
ποὺ ὅμοιά της δὲν περπάτησε στὴ γῆ.

Γι᾽ αὐτὴ ποὺ ἔντυσε μ᾽ ἀτσάλι τὴν καρδιά της
κι ἔστελνε ἥρωες στὴν πρώτη τὴ γραμμή.
Στ᾽ ἀλβανικὰ βουνὰ ἔχουν θάψει τὰ παιδιά της, 
ὅμως ποτὲ δὲν τὸ μετάνοιωσε στιγμή.

Γιατὶ αὐτὴν ἔχει διαλέξει ἡ ἱστορία,
νὰ τῆς ἐμπιστευθεῖ τὴν πιὸ βαριὰ τιμή.
Ὅταν ἡ  Ἑλλάδα πολεμᾷ γιὰ ἐλευθερία,
προσφέρει τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν της
  λεύτερη πάντα νὰ ζεῖ.

ΚΙΚΗ ΒΙΡΟΥΧΗ

Ἡ  Ἑλληνίδα Μάννα
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Ὁ Κατσιμῆτρος

Ἀντρίκια χέρια, ἡρωικά, ζεστὰ καὶ πυρωμένα
 στὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς τους,
ὦ, Κατσιμῆτρο, ἁπλώνουνε καὶ στέλνουνε σ᾽ ἐσένα
 χαιρετισμοὺς ἀφράστους.

Μὲ τὸ μπαρουτοκάπνισμα, τοῦ Μουσολίνι ὁ δράκος
 οὐρλιάζει στὸ Καλπάκι,
στὴν Πίνδο, μόλις πέφτοντας, φιλὶ σοῦ στέλνει ὁ Διάκος.
 – Πάρε, ἀντρειωμένε, χάκι.

Στοῦ τάφου τους τὸν τρίσβαθο τὸν ὕπνο τό ᾽χουν μάθει
 χιλιάδες παλικάρια
καὶ μυστικὰ σοῦ γνέφουνε, ἀπ᾽ τῶν καιρῶν τὰ βάθη,
 βρυχιοῦνται σὰν λιοντάρια.

Ξυπνάει καὶ τὸ χρυσόνειρο χαλάει στὶς Θερμοπύλες
 τῆς Σπάρτης ὁ Λεωνίδας.
– Φράξε τις, παλικάρι μου, καὶ κλεῖσε τις τὶς πύλες,
 τὶς πύλες τῆς πατρίδας.

Ἄκου!  Ἀπὸ τὴν  Ἑφτάλοφην ὁ ρήγας Κωνσταντῖνος,
 βασιλικὴ φοβέρα
στέλνει, ρητὴ γιὰ τοὺς ἐχθρούς, σ᾽ ἐσένα λέει ἐκεῖνος.
 –  Ἀέρα, πές,  Ἀέρα!
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Κολοκοτρώνης ἔσκουξε,  Ἀντροῦτσος, Διάκος, Μάρκος,
 κάθε γραικίσιο φύτρο.
–  Ἂς ἔχει ὁ ἐχθρὸς ἀρματωσιὲς κι ἐσὺ ἂς εἶσαι ζάρκος,
 χτύπα τους, Κατσιμῆτρο!

Κι ἀκοῦς ἡ λιονταρίσια του σὰ νά ᾽ρχεται ἡ φωνή του
 λὲς ἀπὸ κόσμον ἄλλο,
νὰ ἠχεῖ ἀγρικᾷς, ἀκούγονται κι οἱ πρόγονοι μαζί του,
 μ᾽ ἀντίλαλο μεγάλο.

– «Κρατάω Καλπάκι»,  Ἑλλάδα μου, κρατάω τὰ σύνορά σου,
 μὴ σκιάζεσαι, ὦ, γεννήτρα,
οἱ ἀντρειωμένοι σου εἶν᾽ ἐδῶ, ἐδῶ ἀπὸ τὰ παιδιά σου,
 ἡ ἀντρεία ἡ καταλύτρα.

– Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ρυάζεται καὶ σπέρνει τὴ φοβέρα,
 μὲ χιόνι κι ἄγριο ἀγέρι,
ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ ἀσώπαστος, ποὺ λέει καὶ λέει ἀέρα,
 μὲ τὴ φωτιὰ στὸ χέρι;

Μιλιούνια οἱ ἐχθροί, μὰ οἱ  Ἕλληνες μιὰ χούφτα εἶναι, μονάχοι,
 μονάχος τοῦ ὁρμάει
καὶ ὁ Σαμψών, μὲ γαϊδουριοῦ σαγόνι, μὲς στὴ μάχη,
 χίλιους ἐχθροὺς χαλάει.

–  Ἀέρα! Παλικάρια μου, κιότεψε ὁ κούφιος λύκος,
 πᾶνε οἱ ἐχθροί, λακίζουν, 
καδένα εἶναι ἡ πατρίδα μας, ὁ ἕνας, ὁ ἄλλος κρίκος,
 ὅλοι, μᾶς χαιρετίζουν.

Σκορπᾶνε ὁλοῦθε τὴ φωνή, βουνά, πλαγιές, λογγάρια,
 μὲ τ᾽ ἀντιλάλημά τους
κι ἀναρριγοῦν στοὺς τάφους τους τ᾽ ἀντρεῖα τὰ παλικάρια,
 γιὰ τ᾽ ἄξια τὰ παιδιά τους.

Κι ἕνας ἀιτὸς ἀπ᾽ τ᾽  Ἄγραφα, πουλὶ ἕν᾽ ἀπ᾽ τὸ Βελούχι,
 στὸν Κατσιμῆτρο γέρνει,
τοῦ ᾽χει ἀπ᾽ τὸν κάθε του γονιό, γλυκὸ φιλάκι τοῦ ᾽χει,
 ξαντίμεμα τὸ φέρνει.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Γλωσσάρι

ἀέρα! = ἐνθουσιαστικὴ ἰαχή, ποὺ φώναζαν, κατὰ τὴν ἐπίθεση, οἱ  Ἕλληνες στρατιῶτες στὸν  Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο 
τοῦ 1940 καὶ σάρωναν, ὅπως ὁ ἀγέρας τὰ ἀντικείμενα, τοὺς ἀντιπάλους.

Διάκος =  Ἀλέξανδρος Διάκος (1911-1940), ἀπ᾽ τὴ Χάλκη τῆς Δωδεκανήσου, εἶναι ὁ πρῶτος ἀξιωματικός (ὑπολοχαγός) 
ποὺ σκοτώθηκε (1 Νοεμβρίου 1940) στὸν  Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο, ὕστερ᾽ ἀπὸ 3 ἀνακαταλήψεις ἑνὸς ὀχυροῦ. 

Ἑφτάλοφη, ἡ = ὄνομα προσδομένο στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ χαρακτηρίσθηκε ὡς Νέα Ρώμη, ἡ ὁποία ὀνομαζόταν  
Ἑφτάλοφη, ἐπειδὴ ἦταν κτισμένη σὲ 7 λόφους, ποὺ τὰ ὀνόματά τους εἶναι,  Ἀβεντίνος,  Ἐσκυλίνος,  Ἰανίκουλος, 
Καίλιος, Καπιτωλίνος, Παλατίνος, Κυρηνάλιο.

ζάρκος, ὁ = γυμνός.
καδένα, ἡ = ἁλυσίδα.
κιοτεύω = δειλιάζω, φοβοῦμαι.166
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Κωνσταντῖνος = ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὁ ΙΑ΄, πού, κατὰ τὴν παράδοση, κοιμήθηκε, πεθαίνοντας στὴν ἔπαλξη, 
μὲ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, καὶ μαρμαρώθηκε, ὁδηγούμενος ἀπὸ τὸν  Ἄγγελο τοῦ Θεοῦ στὴ Χρυσὴ 
Πύλη τῆς  Ἁγια-Σοφιᾶς, καὶ θὰ ἐπανέλθει στὴ ζωή, ν᾽ ἀπαλείψει τὴν ντοπὴ τῆς ὑποδούλωσης τῶν  Ἑλλήνων 
στοὺς Τούρκους, καταδιώκοντάς τους ὣς τὴν Κόκκινη Μηλιά, τὸ μακρινότερο σημεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου.

λακίζω = φεύγω τρέχοντας σὲ ἴσο τόπο.
μιλιούνι, τό = ἑκατομμύριο, ἀριθμὸς ἀνυπολόγιστος.
ξαντίμεμα, τό = ἀνταμοιβή, ἀνταπόδοση ὀφειλῆς.
ρυάζομαι = οὐρλιάζω, σκούζω, ὠρύομαι.
Σαμψών = ἕνας ἀπὸ τοὺς κριτὲς τοῦ  Ἰσραήλ, εἶχε ἀσυνήθιστη σωματικὴ δύναμη, πολλὰ εἶναι τὰ θρυλικὰ κατορθώ-

ματά του. Διαμέλισε ἕνα λιοντάρι.  Ἄλλη φορά, τὸν εἶχαν δεμένο, στὸν δρόμο ὁδοιπορώντας, ἀλλὰ λύθηκε, 
ἁρπάζει μιὰ ξερὴ σιαγόνα γαϊδάρου καὶ σκοτώνει 1000 Φιλισταίους.

χάκι, τό = ἐκδίκηση, ἀνταπόδοση κακοῦ, ἀντίτιμο αἵματος, ντιέτι.

Ὑπομνηματισμός

Ὁ Χαράλαμπος Γ. Κατσιμῆτρος γεννήθηκε στὸν Κλειστὸ Εὐρυτανίας τὴν 1-1-1886 καὶ 
πέθανε στὶς 20-2-1962 στὴν  Ἀθήνα. Τὸ 1904 κατατάχθηκε ὡς ἐθελοντὴς στὸν  Ἑλληνικὸ 
Στρατό.  Ἀναβαθμίζεται τὸ 1911 στὴ Σχολὴ  Ὑπαξιωματικῶν, τὸ 1913 ὡς  Ἀνθυπολοχαγὸς 
Πεζικοῦ, τὸ 1914 ὡς  Ὑπολοχαγός, τὸ 1915 ὡς Λοχαγός, τὸ 1920 ὡς Ταγματάρχης, τὸ 1923 
ὡς  Ἀντισυνταγματάρχης, τὸ 1930 ὡς Συνταγματάρχης, τὸ 1937 ὡς  Ὑποστράτηγος, τὸ 1947 
ὡς  Ἀντιστράτηγος.

Πολέμησε στοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους 1912-1913 στὴν  Ἤπειρο καὶ στὸ Μακεδονικὸ 
Μέτωπο, κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 1918, στὴ Μικρασιατικὴ  Ἐκστρατεία 1921-1922 
ὡς διοικητὴς τάγματος (ταγματάρχης) καὶ τραυματίσθηκε (13-8-1922) σοβαρὰ στὸ  Ἀφιὸν 
Καραχισάρ. Τὸ 1938 ἔγινε διοικητὴς τῆς VIIΙ Μεραρχίας στὴν  Ἤπειρο. Τὸ 1939 ἐφάρμοσε τὶς 
γραμμὲς ἄμυνας τοῦ  Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴν  Ἤπειρο, ἐν ὄψει τῆς ἐπίθεσης τοῦ  Ἰταλικοῦ 
Στρατοῦ.

Μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ  Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, ὡς διοικητὴς τῆς  Ὀγδόης Μεραρχίας 
τῆς  Ἠπείρου, δὲν ὑπάκουσε στὶς διαταγὲς τοῦ ΓΕΣ  Ἀθηνῶν, ποὺ ἔλεγαν νὰ ὑποχωρήσει 
σὲ δεύτερη γραμμὴ ἄμυνας καὶ νὰ πολεμήσει –ἂν ἤθελε νὰ πολεμήσει!– τοὺς  Ἰταλούς, 
πολὺ πιὸ πίσω ἀπὸ τὴν ἀμυντικὴ γραμμὴ  Ἐλαίας-Καλπακίου-Καλαμᾶ, γιατὶ ἡ μάχη ἦταν 
μόνο γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, ἀφοῦ αὐτὴ εἶχε κριθεῖ ἐκ προοιμίου χαμένη καὶ δὲν ὑπῆρχε 
κανένας λόγος νὰ δοθεῖ.  Ἀλλὰ ὁ γενναῖος, ὁ διοικητὴς τῆς  Ὀγδόης Μεραρχίας, ὄχι μόνο 
δὲν ὑπάκουσε στὰ κελεύσματα τοῦ ΓΕΣ, ἀλλὰ παρέταξε τὴν ἄμυνά του στὴν πρώτη γραμμή, 
ἐκδίδοντας δική του διαταγὴ στοὺς ἄνδρες του: «Οὐδεμία σκέψις διὰ ὑποχώρησιν, ἡ τελευταία 
γραμμὴ ἀμύνης εἶναι ἐδῶ, μέχρις ἐσχάτων!».  Ἦταν ἕτοιμος ὁ ἀνδρειωμένος νὰ διαδραματίσει 
τὴ σπουδαιότερη συνεισφορὰ στὸ  Ἔθνος.  Ἐκεῖ, σὲ λίγο, γράφηκαν οἱ πιὸ ἔνδοξες σελίδες 
τοῦ  Ἔπους τοῦ 1940.  Ἔδωσε, μάλιστα, ὅπλα, σὲ ὅσους μποροῦσαν νὰ τὰ κρατήσουν, σὲ 
βοηθητικούς, σὲ μάγειρες, σὲ ὅλους!

Ἡ μάχη ξεκίνησε χωρὶς βοήθεια ἀπὸ τὸ ΓΕΣ.  Ὁ θαρραλέος στρατηγὸς ἄκουσε τὴ γενναία 
καρδιά του. Στέλνει μήνυμα στὸ ἑλληνικὸ  Ἐπιτελεῖο, σὰν ἄλλος Λεωνίδας τῆς Σπάρτης, 
ποὺ ἔγραφε μόνο δύο λέξεις: «Κρατάω Καλπάκι».  Ἐκεῖ, λίγα μόλις χιλιόμετρα ἀπὸ τὰ σύ-
νορα, ὁ Κατσιμῆτρος μὲ τὰ παλικάρια του ἐξουδετέρωσε, μὲ τὴν ἡρωική του ἀντίσταση, τὴν 
ἐχθρικὴ ἐπίθεση. Μὲ σφοδρὴ ἀντεπίθεση, τὴν πιὸ κατάλληλη στιγμή, ἔδιωξε πέρα ἀπὸ τὰ 
ἑλληνικὰ σύνορα τοὺς  Ἰταλοὺς εἰσβολεῖς, καταδιώκοντάς τους μέσα στὸ ἀλβανικὸ ἔδαφος 
καὶ ἀπελευθερώνοντας ἑλληνικὲς περιοχές. Συνέτριψε τὸν  Ἰταλικὸ Στρατό.

Ἂν ὁ διοικητὴς τῆς  Ὀγδόης Μεραρχίας, Χαράλαμπος Κατσιμῆτρος, εἶχε ὑπακούσει στὶς 
διαταγὲς τοῦ ΓΕΣ, τότε ἡ ἔκβαση τοῦ πολέμου θὰ ἦταν ἴσως διαφορετική.  Ὁ Κατσιμῆτρος 
καὶ οἱ γενναῖοι του φύλαξαν ἄλλες Θερμοπύλες τῆς πατρίδας τους.

Ὁ δαφνοστεφανωμένος ἥρωας τῶν βουνῶν ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ στὶς 20 Φεβρουαρίου 
1962, στὴν  Ἀθήνα, ὅπου ἔμενε.
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Ἦταν 20 Σεπτεμβρίου, ὅταν μιὰ εἴδηση ἔκα-
νε ἄλλους νὰ μιλήσουν γιὰ νίκη, ἄλλους 
νὰ καταγγείλουν ὀπισθοδρόμηση καὶ ἀνα-

χρονισμό. «Μῆλον τῆς  Ἔριδος» τὸ μάθημα τῶν 
Θρησκευτικῶν καὶ ἡ ὅλη λογικὴ τῆς διδασκαλίας 
του.  Ἡ εἴδηση δὲν ἔλειψε ἀπὸ κανένα δελτίο εἰδή-
σεων, καμμία ἐφημερίδα, καμμία εἰδησεογραφικὴ 
ἱστοσελίδα.

Μιλᾶμε, βεβαίως, γιὰ δύο ἀποφάσεις τῆς  Ὁλο-
μέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς  Ἐπικρατείας (ΣτΕ) μὲ 
τὶς ὁποῖες κρίθηκαν ἀντισυνταγματικὲς καὶ ἀντίθε-
τες στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ  
Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ) οἱ ἀποφάσεις τῆς προηγού-
μενης διοίκησης τοῦ  Ὑπουργείου Παιδείας μὲ τὶς 
ὁποῖες καθορίσθηκαν τὰ προγράμματα σπουδῶν 
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ Δημοτικοῦ, 
τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου (τὰ προγράμματα 
σπουδῶν τοῦ 2017, ποὺ ἡ Πανελλήνια  Ἕνωση 
Θεολόγων, ἡ ΠΕΘ, εἶχε καταγγείλει ὅτι μετέτρε-
παν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ μάθημα 
ὀρθόδοξο σὲ ἕνα θρησκειολογικὸ συνονθύλευμα). 
Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ μία ἀπόφαση ἀφοροῦσε τὰ 
προγράμματα σπουδῶν Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου 

(τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευσης) καὶ ἡ ἄλλη τοῦ 
Λυκείου.

Ὅπως εἶναι λογικό, ἡ ἀπόφανση τοῦ Συμβουλί-
ου τῆς  Ἐπικρατείας προκάλεσε ποικιλία ἀντιδρά-
σεων. Κάποιοι μίλησαν γιὰ νίκη καὶ γιὰ ἀρχὴ τῆς 
ἀποκατάστασης τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτῆρα τῆς 
Παιδείας.  Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ ἀπελθὼν ὑπουργὸς 
κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου ξέσπασε: «Τὸ μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν, σύμφωνα μὲ τὴ σημερινὴ ἀπό-
φαση τοῦ ΣτΕ, δὲν εἶναι πλέον μάθημα, ἀλλὰ κατή-
χηση. Δὲν εἶναι γνώση, ἀλλὰ ἐξέταση γιὰ τὴν πίστη 
τῶν μαθητῶν καὶ τῶν γονιῶν τους...  Ἕνα μάθημα 
ποὺ θὰ μποροῦσε καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι χρήσιμο 
καὶ ἀπολύτως ἀπαραίτητο μετατρέπεται πιὰ ἐπίσημα 
σὲ ἄκρως ἐπικίνδυνο ἀναχρονισμό». 

Ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο ἐκδόθηκε μιὰ προσεκτικὴ 
καὶ μετρημένη ἀνακοίνωση: «Τὸ ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας καὶ Θρησκευμάτων θὰ μελετήσει τὶς ἀποφάσεις 
τοῦ Συμβουλίου τῆς  Ἐπικρατείας, προκειμένου 
ἀκολούθως νὰ ἐπανεξετάσει ἐξ ἀρχῆς τὸ σχετικὸ κα-
νονιστικὸ πλαίσιο, προβαίνοντας στὶς ἐνδεδειγμένες 
ἐνέργειες γιὰ τὴν ἀναμόρφωση τοῦ προγράμματος 
σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ 

Τί γίνεται μὲ τὰ Θρησκευτικά;
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γιὰ τὴν τροποποίηση τῆς δήλωσης ἀπαλλαγῆς ἀπὸ 
αὐτό. Γνώμονάς μας νὰ διασφαλισθεῖ ἡ συμβατό-
τητα τῶν σχετικῶν ρυθμίσεων μὲ τὶς συνταγματικὲς 
ἐπιταγές». 

*     *     *

Κρίναμε καλὸ νὰ σταθοῦμε ἐδῶ σὲ αὐτὸ τὸ 
θέμα, γιατὶ φρονοῦμε ὅτι κάποια πράγματα πρέπει 
νὰ μποῦν στὴ θέση τους.  Ἀλλὰ ἂς δοῦμε πρῶτα 
τὸ σκεπτικὸ τοῦ Συμβουλίου τῆς  Ἐπικρατείας.

«Τὰ ἐπίδικα προγράμματα σπουδῶν», ἀναφέ-
ρεται στὶς ἀποφάσεις, «ὅπως προκύπτει ἀπὸ τοὺς 
σκοποὺς καὶ τὸ περιεχόμενό τους, δὲν ἀποβλέπουν 
στὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν 
ὀρθόδοξων μαθητῶν, διότι τὰ μὲν προγράμματα 
τοῦ δημοτικοῦ καὶ τοῦ γυμνασίου δὲν περιέχουν 
ὁλοκληρωμένη –καὶ διακριτὴ ἔναντι τῶν ἄλλων 

δογμάτων καὶ θρησκειῶν– διδασκαλία τῶν δογ-
μάτων, ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ παραδόσεων τῆς ὀρθό-
δοξης ἐκκλησίας, τὸ δὲ πρόγραμμα τοῦ λυκείου 
εἶναι ἀποσυνδεδεμένο ἀπὸ τὴ διδασκαλία αὐτή.  
Ἀντιθέτως, δίδεται ἰδιαίτερη ἔμφαση εἴτε στὴν προ-
βολὴ στοιχείων κοινῶν μὲ τὴ διδασκαλία ἄλλων 
δογμάτων καὶ θρησκειῶν (δημοτικό-γυμνάσιο) εἴτε 
στὴ διδασκαλία διαφόρων ἠθικῶν καὶ κοινωνικῶν 
ζητημάτων, τὰ ὁποῖα εἴτε εἶναι ἀντικείμενο κυρίως 
ἄλλων μαθημάτων (δημοτικό-γυμνάσιο) εἴτε εἶναι 
ἄσχετα ἢ καὶ ἀντίθετα μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ 
διδασκαλία (λύκειο)».

Τὸ τελικὸ συμπέρασμα ἦταν ὅτι τὰ ἐπίδικα προ-
γράμματα σπουδῶν ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ 
ἄρθρα 16 παρ. 2 καὶ 13 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, 
μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Πρώτου Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου τῆς ΕΣΔΑ καὶ μὲ τὴν  Ἀρχὴ τῆς  Ἰσότητας 
(ἄρθρο 4 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ἄρθρα 14 καὶ 
9 τῆς ΕΣΔΑ).

*     *     *

Ἂς ἔλθουμε, τώρα, νὰ βάλουμε κάποια πράγ-
ματα στὴ θέση τους. Θὰ τὸ κάνουμε αὐτὸ μὲ τὴ 
μεγαλύτερη δυνατὴ προσοχή, χωρὶς νὰ ὑπεισερ-
χόμαστε σὲ λεπτομέρειες.

Θὰ ἦταν λάθος νὰ πιστεύσουμε ὅτι οἱ δικαστὲς 
ποὺ ἐξέδωσαν τὶς παραπάνω ἀποφάσεις ἐξέφρασαν 
τὴ γνώμη τους γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει 
νὰ διδάσκεται τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὥστε 
νὰ τούς... δοξάσουμε, ἂν συμφωνοῦμε μὲ αὐτὸ 
ποὺ ἀποφάσισαν, ἢ νὰ τούς... σταυρώσουμε, ἂν 
διαφωνοῦμε.  Ὄχι! Οὔτε ἐξέφρασαν τὴ γνώμη τους 
οὔτε, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, τοὺς ζήτησε κανεὶς νὰ τὸ 
κάνουν. Τὸ θέμα πάνω στὸ ὁποῖο κλήθηκαν νὰ 
τοποθετηθοῦν εἶναι ἂν τὰ ἐπίμαχα προγράμματα 
σπουδῶν συνᾴδουν μὲ τὸ πλαίσιο ποὺ θέτει τὸ 
Σύνταγμα τῆς χώρας μας καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Σύμβα-
ση Δικαιωμάτων τοῦ  Ἀνθρώπου. Καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ 
ἀπάντησαν ὅτι, ὄχι, δὲν συνᾴδουν.

Γιατί; Εἶναι ἁπλό! Γιὰ παράδειγμα, τὸ ἄρθρο 16 
τοῦ Συντάγματος ὁρίζει στὴν παράγραφο 2 ὅτι ἡ 
παιδεία ἔχει ὡς σκοπό, μεταξὺ ἄλλων, «τὴν ἀνά-
πτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης». 
Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι:  Ὑπηρετεῖται αὐτὸς ὁ σκοπός;  
Ἀλήθεια, πῶς ἀκριβῶς συμβάλλει τὸ σχολεῖο στήν 
«ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης»; Μὴν 
πεῖτε, τώρα, ὅτι μέσα ἀπὸ κάθε μάθημα μπορεῖ 
νὰ δοξάζει κανεὶς τὸν Θεό. Σύμφωνοι, ἀλλὰ τὸ 
θέμα δὲν εἶναι τί μπορεῖ νὰ κάνει κανείς, ἀλλὰ τί 
ὁρίζει τὸ κράτος στὰ προγράμματα σπουδῶν ὡς 
σκοπὸ τῆς διδασκαλίας τῶν ἐπιμέρους μαθημάτων. 
Προφανῶς, λοιπόν, τὰ προγράμματα σπουδῶν τῆς 
φυσικῆς, τῶν μαθηματικῶν, τῆς βιολογίας, τῶν 
ἀρχαίων ἑλληνικῶν, τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας 
κτλ. δὲν θέτουν ὡς σκοπὸ τῆς διδασκαλίας τῶν 
συγκεκριμένων μαθημάτων τήν «ἀνάπτυξη τῆς θρη-
σκευτικῆς συνείδησης».  Ἀλλά, θὰ πεῖτε, ὑπάρχει 
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ναί.  Ἀλλὰ ὅταν 
ἔρχονται τὰ ἴδια τὰ προγράμματα σπουδῶν γιὰ τὸ 
συγκεκριμένο μάθημα καὶ ξεκαθαρίζουν ὅτι καὶ 

K

K

Ἦταν 20 Σεπτεμβρίου, ὅταν μιὰ εἴδηση ἔκανε ἄλλους νὰ μιλήσουν 
γιὰ νίκη, ἄλλους νὰ καταγγείλουν ὀπισθοδρόμηση καὶ ἀναχρονισμό. 
«Μῆλον τῆς  Ἔριδος» τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ ὅλη λογικὴ 

τῆς διδασκαλίας του.  Ἡ εἴδηση δὲν ἔλειψε ἀπὸ κανένα δελτίο εἰδήσεων, 
καμμία ἐφημερίδα, καμμία εἰδησεογραφικὴ ἱστοσελίδα.
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αὐτὸ τὸ μάθημα δὲν θὰ ἀποσκοπεῖ πλέον στήν 
«ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης» ἀλλὰ 
σὲ κάτι ἄλλο, τότε τὸ ἐρώτημα εἶναι εὔλογο: Ποῦ 
καὶ πῶς ἀκριβῶς θὰ ὑπηρετεῖται ἡ ἐπιταγὴ τοῦ Συ-
ντάγματος ποὺ θέτει ὡς στόχο τῆς παιδείας, μεταξὺ 
ἄλλων, τήν «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδη-
σης»; Προφανῶς πουθενά.  Ἄρα, τὰ συγκεκριμένα 
προγράμματα σπουδῶν εἶναι ἀντισυνταγματικά.

Ἐπαναλαμβάνουμε μὲ κάθε δυνατὴ ἔμφαση 
ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς  Ἐπικρατείας 
δὲν ἀποτελοῦν γνώμη τῶν δικαστῶν ποὺ τὶς ἐξέ-
δωσαν γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ διδάσκεται τὸ μάθη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν, πολὺ δὲ περισσότερο δὲν 
ἀποτελοῦν... διακήρυξη πίστης ἐκ μέρους τους!  
Ἁπλούστατα, οἱ δικαστὲς πῆραν, ὅπως ἐκλήθηκαν 
καὶ ὤφειλαν νὰ κάνουν, τὰ προγράμματα σπουδῶν 
ἀπὸ τὴ μιά, τὸ Σύνταγμα ἀπὸ τὴν ἄλλη, καὶ ἀπο-

φάνθηκαν ὅτι αὐτὰ τὰ δύο δὲν ταιριάζουν τὸ ἕνα 
μὲ τὸ ἄλλο. Τόσο ἁπλᾶ!

Ὅταν ἀκοῦμε, τώρα, κάποιους νὰ ξεσπᾶνε μὲ 
μένος ἐνάντια σὲ αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς  Ἐπικρατείας, ὅταν τοὺς ἀκοῦμε νὰ 
καταγγέλλουν μέχρι καί... «ἐπέλαση τῶν Ταλι-
μπάν», εἶναι πολὺ λογικὸ νὰ διερωτηθοῦμε:  Ὅλοι 
αὐτοί, ποὺ φρονοῦν ἔτσι, ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ἐπεί-

γονταν νὰ «ἀποχρωματίσουν» 
θρησκευτικὰ τὴν ἐκπαίδευση (ἢ 
ὅπως ἀλλιῶς θέλετε πεῖτέ το), 
πῶς ἄφησαν νὰ τοὺς ξεφύγει ἡ 
ἐπιταγὴ τοῦ Συντάγματος ποὺ 
θέτει ὡς στόχο τῆς παιδείας, με-
ταξὺ ἄλλων, τήν «ἀνάπτυξη τῆς 
θρησκευτικῆς συνείδησης»; 

Ἂς τὸ ποῦμε καὶ πιὸ συ-
γκεκριμένα:  Ὁ προηγούμενος 
ὑπουργὸς Παιδείας, κ. Κων-
σταντῖνος Γαβρόγλου, ποὺ ξέ-
σπασε, ὅπως εἴδαμε, ἐνάντια 
στὶς συγκεκριμένες ἀποφάσεις 
τοῦ Συμβουλείου τῆς  Ἐπικρα-
τείας, ἦταν βουλευτὴς στὴν 
προηγούμενη βουλή, τὸ ἴδιο 
καὶ ἄλλοι ποὺ συμμερίσθηκαν 
τὴν ὀργισμένη ἀντίδρασή του. 

Πῶς λοιπὸν καὶ γιατί, ὅταν ἡ προηγούμενη βουλὴ 
συζητοῦσε ποιὲς διατάξεις τοῦ Συντάγματος ἔπρε-
πε νὰ ἀναθεωρηθοῦν, ἄφησαν νὰ τοὺς ξεφύγει 
αὐτὴ ποὺ θέτει ὡς στόχο τῆς παιδείας, μεταξὺ 
ἄλλων, τήν «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδη-
σης»; Διότι, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὴν ἄφησαν, ἦταν 
λογικὰ ἀναπόφευκτο ἡ Δικαιοσύνη νὰ ἀποφανθεῖ 
ὅτι τὰ προγράμματα σπουδῶν ποὺ εἶχαν καταρ-
τίσει καὶ προωθοῦσαν δὲν συμφωνοῦσαν μὲ τὸ 
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Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς  Ἐπικρατείας δὲν ἀποτελοῦν γνώμη 
τῶν δικαστῶν ποὺ τὶς ἐξέδωσαν γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ διδάσκεται τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν, πολὺ δὲ περισσότερο δὲν ἀποτελοῦν... δια-
κήρυξη πίστης ἐκ μέρους τους!  Ἁπλούστατα, οἱ δικαστὲς πῆραν, ὅπως 
ἐκλήθηκαν καὶ ὤφειλαν νὰ κάνουν, τὰ προγράμματα σπουδῶν ἀπὸ τὴ 
μιά, τὸ Σύνταγμα ἀπὸ τὴν ἄλλη, καὶ ἀποφάνθηκαν ὅτι αὐτὰ τὰ δύο δὲν 

ταιριάζουν τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο. Τόσο ἁπλᾶ!
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Σύνταγμα. Πῶς λοιπὸν καὶ γιατί τὴν ἄφησαν νὰ 
τοὺς ξεφύγει;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι πολὺ ἁπλῆ καί... πεζή.  Ἡ 
συγκεκριμένη ἐπιταγὴ τοῦ Συντάγματος περιέχεται 
στὸ ἄρθρο 16 (παρ. 2). Τὸ ἄρθρο αὐτό, βεβαίως, 
προβλέπει καὶ ἄλλα. Προβλέπει, γιὰ παράδειγμα, 
ὅτι «ἡ ἀνώτατη ἐκπαίδευση παρέχεται ἀποκλειστικὰ 
ἀπὸ ἱδρύματα ποὺ ἀποτελοῦν νομικὰ πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου» (παρ. 5) καὶ ὅτι «ἡ σύσταση ἀνώ-
τατων σχολῶν ἀπὸ ἰδιῶτες ἀπαγορεύεται» (παρ. 8).  
Ἔ, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβει κανεὶς τί καὶ πῶς 
συνέβη: Στὴν προηγούμενη βουλὴ ἡ πλειοψηφία 
τασσόταν κατὰ τῆς ἵδρυσης ἰδιωτικῶν πανεπιστημί-
ων.  Ἡ πλειοψηφία αὐτὴ οὔτε ποὺ ἤθελε νὰ ἀκού-
σει γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 16 ἢ διατάξεών 
του.  Ἂν τὸ ἄρθρο 16 συμπεριλαμβανόταν στὰ 
πρὸς ἀναθεώρηση ἄρθρα, ἦταν πολὺ πιθανὸν ἡ 
ἑπόμενη βουλή, ποὺ θὰ προωθοῦσε τὴ συνταγ-
ματικὴ ἀναθεώρηση (μιλᾶμε γιὰ τὴ νῦν βουλή, 
ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ  Ἰουλίου 2019), 

νὰ διαμόρφωνε ἔτσι τὸ ἄρθρο 16, ὥστε ἡ ἵδρυση 
ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων νὰ μὴν ἀπαγορεύεται 
πλέον.  Ἔτσι, ἡ πλειοψηφία στὴν προηγούμενη 
βουλή (ποὺ ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι τασσόταν κατὰ 
τῆς ἵδρυσης ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων) ἐξαίρεσε 
τὸ ἄρθρο 16 ἀπὸ τὶς πρὸς ἀναθεώρηση διατάξεις 
τοῦ Συντάγματος.

*     *     *

Νὰ διευκρινίσουμε ἐδῶ καὶ κάτι ἀκόμα: Εἶναι 
τοὐλάχιστον ὑπεραπλουστευτικὸ νὰ δεχθοῦμε ὅτι 
πίσω ἀπὸ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν κρυβόταν ἀποκλειστικὰ 
μιὰ ὀργανωμένη προσπάθεια ἀποχριστιανισμοῦ τῆς 
ἐκπαίδευσης. Γιὰ νὰ εἴμαστε πιὸ ἀκριβεῖς, μιὰ τέτοια 
προσπάθεια εἶναι σαφὲς ὅτι ὑπάρχει, καὶ ἀσφαλῶς 
ὅσοι τὴν προωθοῦν ἀγκάλιασαν πρόθυμα τὰ νέα 
αὐτὰ προγράμματα σπουδῶν.  Ἀλλὰ τὰ νέα αὐτὰ 
προγράμματα σπουδῶν σχεδιάσθηκαν καὶ ὑπο-
στηρίχθηκαν καὶ ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους, στοὺς 

ὁποίους δὲν μποροῦμε νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν καλὴ 
πίστη, ἀκόμα καὶ ἂν διαφωνοῦμε μὲ τὶς ἐπιλογὲς 
καὶ τὶς πρωτοβουλίες τους.

Ἀλλά, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἂς δεχθοῦμε ὅτι, 
ἔστω σὲ κάποιο βαθμό, τὰ νέα προγράμματα 
σπουδῶν ἀγκαλιάσθηκαν καὶ προωθήθηκαν ἀπὸ 
μιὰ ὀργανωμένη προσπάθεια ἀποχριστιανισμοῦ 
τῆς ἐκπαίδευσης. Τὸ συμπέρασμα ποὺ προκύπτει 
ἀπὸ ὅσα εἴπαμε δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι παρὰ ὅτι αὐτὴ 
ἡ προσπάθεια ἔγινε ἐν προκειμένῳ μὲ μιὰ σπουδὴ 
ποὺ τὴν καταδίκαζε σὲ ἀποτυχία. Αὐτὸ δὲν ση-
μαίνει, βέβαια, παραίτηση ἀπὸ τὴν προσπάθεια. 
Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε.  Ὅσοι φρονοῦν 
ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ πρέπει νὰ 
εἶναι θρησκειολογικὸ καὶ τίποτα πέραν τούτου εἶναι 
ἀπολύτως βέβαιο ὅτι αὔριο-μεθαύριο θὰ προσπα-
θήσουν ἐκ νέου.  Ἁπλῶς, θὰ κοιτάξουν ἡ νέα τους 
προσπάθεια νὰ εἶναι πιὸ προσεκτικὴ καὶ μεθοδική. 
Διότι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔλειψε ἡ προσοχὴ καὶ ἡ 
μέθοδος.

Γιὰ παράδειγμα, ἡ πρώτη προσπάθεια συ-
στηματικῆς ἀναδιάρθρωσης τοῦ προγράμματος 
σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, αὐτὴ ποὺ ἔγινε ἐπὶ 
ὑπουργίας Νίκου Φίλη, ἔγινε μὲ ἕναν «περισσὸ 
ζῆλο» (προσπαθοῦμε νὰ εἴμαστε προσεκτικοὶ στὶς 
διατυπώσεις μας), ποὺ ὁδήγησε σὲ ἐξόφθαλμα 
λάθη. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὸ σκεπτικὸ 
τῆς ἀναδιάρθρωσης, ὅπως διατυπώθηκε ἀπὸ τὸ  
Ἰνστιτοῦτο  Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, ποὺ ὅριζε, 
μεταξὺ ἄλλων, ὅτι «τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν ἔχει σκοπὸ νὰ ἀφυπνίσει τὴν ἀντίληψη τοῦ 
μαθητῆ, ὥστε νὰ συνειδητοποιήσει τὶς θρησκευτικὲς 
παρανοήσεις του, δηλαδὴ τὴ λανθάνουσα μερικῶς 
ἀρθρωμένη θρησκευτική του παράδοση» καί «νὰ 
τὸν βοηθήσει νὰ μετακινηθεῖ ἀπὸ τὶς προκατανοήσεις 
του» κτλ.  Ἐπίσης, πὼς μέσα ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν 
Θρησκευτικῶν οἱ μαθητὲς πρέπει «νὰ προβλημα-
τιστοῦν καὶ νὰ ἀρχίσουν νὰ ἀμφισβητοῦν τὸ κῦρος 
τῆς θρησκείας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν καὶ ἐπίσης 
νὰ ἀρχίσουν νὰ προσβλέπουν πρὸς ἄλλη θρησκεία 
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Ἡ ὑπ᾽ ἀριθμὸν ἕνα προτεραιότητά μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ δική μας κατὰ 
Χριστὸν συγκρότηση.  Ἂν ἐμεῖς εἴμαστε στέρεοι στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, 

τότε δὲν ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε τίποτα, ἀκόμη κι ἂν ἔλθουν μπόρες  
καὶ καταιγίδες.  Ἂν δὲν εἴμαστε στέρεοι στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, τότε  
μᾶς περιμένει τὸ ναυάγιο, ἀκόμη καὶ στὴν πιὸ ἀκύμαντη θάλασσα.
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ὑπολογίζοντες ὅτι εἶναι ἐγκυρότερη τῆς ἰδικῆς τους». 
Καὶ βρέθηκαν ἔγκριτοι νομικοὶ ποὺ ἀντέτειναν: Μά, 
αὐτὸ εἶναι... ὁ ὁρισμὸς τοῦ προσηλυτισμοῦ! Καὶ ὁ 
προσηλυτισμὸς ἀπαγορεύεται ρητῶς ἀπὸ τὸ Σύ-
νταγμα (ἄρθρο 13 παρ. 2) καὶ τιμωρεῖται ποινικῶς 
ἀπὸ τὸν νόμο. Πόσο μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιὰ 
ὀργανωμένο προσηλυτισμὸ σέ... ἀνηλίκους!

Ὅταν ἔγινε φανερὸ ὅτι ἡ σπουδὴ τοῦ συγκε-
κριμένου ὑπουργοῦ νὰ προωθήσει τὴν ἀναδιάρ-
θρωση ὁδηγοῦσε σὲ τέτοια «μαργαριτάρια», ὁ 
ὑπουργὸς ἀντικαταστάθηκε (τὸ φθινόπωρο τοῦ 
2016) ἀπὸ τὸν κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου. Τὸ Συμ-
βούλιο τῆς  Ἐπικρατείας ἀποφάνθηκε τὸν Μάρτιο 
τοῦ 2018 ὅτι οἱ ἀλλαγὲς ποὺ εἶχε προωθήσει ὁ κ. 
Νῖκος Φίλης ἦταν ἀντισυνταγματικές.  Ἐν τῷ μετα-
ξύ, ὁ νέος ὑπουργὸς εἶχε ἀναλάβει νά... ἐπανεκ-
κινήσει τὴν προσπάθεια ἀναδιάρθρωσης, λίγο πιὸ 
προσεκτικὰ αὐτὴ τὴ φορά (ἔστω ἁπλῶς καὶ μόνο 
σὲ ἐπίπεδο φραστικό).  Ἀλλὰ ἦλθε τὸ Συμβούλιο 

τῆς  Ἐπικρατείας μὲ τὶς τελευταῖες ἀποφάσεις του 
καὶ ἀπεφάνθη ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ προσπάθεια εἶναι 
ἀντισυνταγματική, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ εἴδαμε 
(καὶ ἄλλους, ποὺ δὲν θίγουμε κἂν ἐδῶ, γιατὶ θὰ 
ξεφεύγαμε πολύ).

*     *     *

Νομίζω ὅμως ὅτι εἶναι καιρὸς νὰ περάσουμε 
στὴν οὐσία. Γιατὶ ὅλα ὅσα εἴδαμε μέχρι τώρα κιν-
δυνεύουν νὰ εἶναι ἐπουσιώδη.

Τὸ Συμβούλιο τῆς  Ἐπικρατείας, ὅπως εἴδαμε, 
πῆρε τὰ νέα προγράμματα ἀπὸ τὴ μιά, τὸ Σύνταγμα 
ἀπὸ τὴν ἄλλη, καὶ ἀποφάνθηκε ὅτι αὐτὰ τὰ δύο 
δὲν συνᾴδουν. Τόσο ἁπλᾶ! Ναί, ἀλλὰ τί θὰ συνέ-
βαινε, ἂν ὁ καταστατικὸς χάρτης πρὸς τὸν ὁποῖο 
ἔπρεπε νὰ συνᾴδουν τὰ πάντα δὲν ἦταν τὸ ἐν ἰσχύι 
ἑλληνικὸ σύνταγμα, ἀλλὰ κάτι ἄλλο, διαφορετικό; 

Ὅλοι μας γνωρίζουμε τὴν ἀπάντηση:  Ὅταν τὸ 
μέτρο τῆς νομιμότητας ἦταν οἱ νόμοι τῆς ρωμα-
ϊκῆς αὐτοκρατορίας, ὁ ἴδιος ὁ χριστιανισμὸς ἦταν 
παράνομος, ἦταν, ἂν θέλετε, «ἀντισυνταγματικός» 
– καὶ ὡς τέτοιος ἀντιμετωπίσθηκε καὶ διώχθηκε 
ἀπηνῶς. Τὸ ἴδιο καὶ ὅταν τὸ μέτρο τῆς νομιμότητας 
ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔθεταν τὰ καθεστῶτα τῆς Σοβιετικῆς  
Ἕνωσης καὶ τῶν ἄλλων κρατῶν τοῦ πάλαι ποτὲ 
ἀνατολικοῦ μπλόκ.

Ἀσφαλῶς, ἂν κάτι δὲν συνᾴδει πρὸς τὸ Σύνταγ-
μα, αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναδεικνύεται, καὶ ὑπάρχουν 
ἔγκριτοι νομικοὶ ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ κάνουν 
αὐτὸ ἄριστα.  Ἀλλὰ γιὰ ἕναν χριστιανὸ ἡ ὑπ᾽ 
ἀριθμὸν ἕνα ἀρχὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ... νομι-
μότητα.  Ἂν ἦταν ἔτσι, δὲν θὰ ὑπῆρχαν οἱ χοροὶ 
τῶν μαρτύρων.

Ἔπειτα, ἂν κάποιοι βλέπουν ὡς «ἱερό» σκοπὸ 
τὸν ἀποχριστιανισμὸ τῶν πάντων, τότε εἶναι 
ἀφελὲς νὰ πιστεύουμε ὅτι θὰ παραιτηθοῦν ἔτσι 

εὔκολα ἀπὸ τὶς προ-
σπάθειές τους νὰ κα-
τορθώσουν τόν «ἱερό» 
σκοπό τους.  Ἀσφαλῶς 
θὰ ἐπανέλθουν. Καὶ θὰ 
ἐπανέλθουν μὲ περισ-
σότερη προσοχὴ καὶ 
μεθοδικότητα.  Ἴσως 
τώρα βιάστηκαν.  Ἀλλὰ 
τὴν ἑπόμενη φορὰ δὲν 
θὰ βιαστοῦν. Καὶ ἂν τὸ 
ἐμπόδιο εἶναι ἡ διάταξη 
ἐκείνη τοῦ Συντάγματος 
ποὺ θέτει ὡς στόχο τῆς 
παιδείας, μεταξὺ ἄλλων, 
τήν «ἀνάπτυξη τῆς θρη-
σκευτικῆς συνείδησης», 

θὰ φροντίσουν, πολὺ ἁπλᾶ, νὰ τὴν ἀλλάξουν. 
Αὐτό, βέβαια, θὰ πάρει χρόνο.  Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ 
θέλουμε νὰ ποῦμε εἶναι τὸ ἑξῆς:  Ἂν αὔριο αὐτὴ 
ἡ διάταξη ἀλλάξει, τότε αὐτὸ ποὺ εἶναι σήμερα 
ἀντισυνταγματικὸ αὔριο δὲν θὰ εἶναι. Καὶ ἂν ἔχουμε 
ἐπενδύσει ὅλη μας τὴ σπουδὴ στὸ θέμα τῆς ἀντι-
συνταγματικότητας, τί θὰ ποῦμε τότε; « Ἄ, ἐντάξει, 
τώρα δὲν ἔχουμε πρόβλημα»;

Ὅλα αὐτὰ τὰ εἴχαμε συζητήσει καὶ μιὰ προηγού-
μενη φορὰ ποὺ τὸ θέμα ἦταν στὴν ἐπικαιρότητα, 
στὸ τεῦχος τοῦ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016 τοῦ 
Κόσμου τῆς  Ἑλληνίδος. Καὶ εἴχαμε καταλήξει τότε 
σὲ ἕνα συμπέρασμα ποὺ νιώθουμε ὑποχρέωσή 
μας νὰ ἐπαναλάβουμε αὐτούσιο ἐδῶ: ὅτι ἡ ὑπ᾽ 
ἀριθμὸν ἕνα προτεραιότητά μας πρέπει νὰ εἶναι 
ἡ δική μας κατὰ Χριστὸν συγκρότηση.  Ἂν ἐμεῖς 
εἴμαστε στέρεοι στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, τότε δὲν 
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ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε τίποτα, ἀκόμη κι ἂν ἔλθουν 
μπόρες καὶ καταιγίδες.  Ἂν δὲν εἴμαστε στέρεοι στὴν 
πίστη τοῦ Χριστοῦ, τότε μᾶς περιμένει τὸ ναυάγιο, 
ἀκόμη καὶ στὴν πιὸ ἀκύμαντη θάλασσα.

Καὶ εἴχαμε κλείσει τότε μὲ τὰ λόγια τοῦ θεολό-
γου  Ἀλέξανδρου Γκιάλα, μέλους τῆς  Ἀδελφότητας 
Θεολόγων « Ἡ Ζωή», τοῦ ἐμπνευσμένου ποιητῆ 
Γ. Βερίτη:

«Θὰ δουλέψουμε, θὰ φωνάξουμε, θὰ παλέψου-
με. Θὰ τοὺς κάνουμε νὰ μᾶς ἀκούσουν. Αὐτὸ πρέπει 
νὰ γίνει», ἔγραφε ὁ Γκιάλας.  Ἀλλὰ προσέθετε: 
«Καὶ θὰ γίνει ὄχι μὲ τὰ μέσα τῆς πολιτείας οὔτε μὲ 
τὴ βοήθεια τῶν ἀρχῶν. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἀποφα-
σισμένοι νὰ ἀγωνιζόμαστε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα 
ὄχι τῆς ἐλεύθερης  Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τῆς  Ἐκκλησίας 
ποὺ διετέλεσε ὑπὸ Νέρωνας καὶ Δεκίους καὶ Διο-
κλητιανούς. Ἃν δὲν ἀναστήσουμε μέσα στὴν ψυχή 
μας τὸ πνεῦμα τῶν κατακομβῶν καὶ τοῦ μαρτυρίου, 
εἴμαστε ἄχρηστοι γιὰ τὴ σημερινὴ ἐποχή.  Ὅταν μᾶς 
λείψει αὐτὸ τὸ πνεῦμα, θὰ ζοῦμε ἴσως ἀνετώτερα 
τὴ ζωή μας, θὰ παριστάνουμε ἴσως εὐκολώτερα τὸν 
ἱεραπόστολο, ἀλλὰ δὲν θὰ εἴμαστε ἕνα πρᾶγμα: δὲν 
θὰ εἴμαστε μαθητὲς  Ἐκείνου».

Ἐδῶ, κατὰ τὴ γνώμη μας, βρίσκεται ἡ οὐσία. Σ᾽ 
αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ ὁ φωτισμένος θεολόγος  Ἀλέ-
ξανδρος Γκιάλας ἔλεγε ἤδη τὸ 1943, καὶ ἰσχύουν 

πολὺ περισσότερο στὴν ἐποχή μας.  Ἀσφαλῶς 
πρέπει νὰ φροντίζουμε, νὰ ἀγωνιοῦμε κιόλας, 
γιὰ τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας.  Ἀλλὰ 
δὲν μποροῦμε νὰ ποντάρουμε ὅτι αὐτὴ τὴ διά-
δοση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας θὰ τὴν κάνει τὸ 
σχολεῖο, θὰ τὴν κάνει ἡ πολιτεία.  Ἡ διάδοση τῆς 
χριστιανικῆς ἀλήθειας καὶ ἡ κατήχηση σὲ αὐτὴν 
εἶναι πρωτίστως ἔργο τῆς  Ἐκκλησίας.  Ἀλλὰ ὄχι 

μόνο.  Ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς ποὺ ἀγωνίζεται νὰ εἶναι 
χριστιανὸς πρέπει νὰ φροντίζει καὶ νὰ ἀγωνιᾷ νὰ 
εἶναι ὁ ἴδιος καθρέφτης ποὺ θὰ καθρεφτίζει γύρω 
του τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.  Ἂν τὸ πετύχουμε 
αὐτό, δὲν χρειαζόμαστε τίποτα ἄλλο.  Ἡ ἴδια ἡ 
ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ θὰ ἑλκύσει τοὺς ἀνθρώπους 
πρὸς αὐτήν, ἀκόμα καὶ ἂν ὅλοι οἱ νόμοι τὴν πολε-
μοῦν.  Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ τὴν καθρεφτίζουμε σωστά.  
Ἐχθρός μας, λοιπόν, δὲν εἶναι ὅποιος ἀπὸ ἰδεο-
ληψία, ψυχικὰ τραύματα, ἀπωθημένα ἢ ὁτιδήποτε 
ἄλλο πολεμᾷ τὴν πίστη – αὐτὸν δὲν τὸν ἐχθρευ-
όμαστε. ἀπεναντίας, τὸν συμπονοῦμε.  Ἐχθρός 
μας πραγματικὸς εἶναι ὅ,τι μᾶς «θαμπώνει» ὡς 
καθρέφτες τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸν τὸν 
ἐχθρὸ πρέπει νὰ πολεμήσουμε!

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Χριστοῦ. Αὐτὸν τὸν ἐχθρὸ πρέπει νὰ πολεμήσουμε!
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Kαθισμένη στὴ βεράντα τοῦ σπιτιοῦ μου μὲς 
στῆς νύχτας τὴ σιγαλιά, νιώθω ἕνα σφίξι-
μο νὰ μὲ τυλίγει. Ποιὰ ἆραγε εἶναι ἡ αἰτία; 

Μήπως κάποιος μὲ στενοχώρησε μὲ τὰ πικρά του 
λόγια, μήπως ἐγώ, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω, πίκρανα 
τὸν διπλανό μου;  Ἴσως γιατὶ ἀλλιῶς ὀνειρευόμουν 
ὁρισμένα πράγματα, καὶ ἄλλη ἔκβαση παίρνουν. 
Εἶναι ἆραγε ἔτσι γιὰ τὸ καλό μου; Τὸ μυαλό μου 
σκοτίζεται. Δὲν μπορῶ νὰ διακρίνω ποιὸ εἶναι τὸ 
σωστό.  Ἀγωνιῶ γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μου.

Μέσα σ᾽ αὐτὸν τὸν κυκεῶνα τῶν σκέψεων καὶ 
ἀμφιβολιῶν, ἄθελά μου σηκώνω τὰ μάτια μου 
στὸν ἔναστρο οὐρανό, ποὺ ἁπλώνεται ἀπέραντος 
στὸ στερέωμα, καὶ ξαφνικὰ θυμᾶμαι τὴ συμβουλὴ 
ἑνὸς γέροντα: « Ἐγώ, παιδάκι μου, δὲν παρακαλῶ 
τὸν Θεὸ γιὰ τίποτα. Αὐτὸς ξέρει ἀπὸ τί ἔχω ἀνάγκη 
καὶ κρίνει πότε θὰ μοῦ τὸ δώσει.  Ἀντίθετα, τὸν 
εὐχαριστῶ γιὰ ὅλες τὶς εὐλογίες καὶ δωρεές Του, 
καὶ ἔτσι κοιμᾶμαι ἥσυχος».

Αὐθόρμητα, λοιπόν, ἀρχίζω νὰ εὐχαριστῶ τὸν 
Θεὸ γιὰ τὰ καλὰ ποὺ ἀπολαμβάνω καθημερινὰ καὶ 
τὰ θεωρῶ αὐτονόητα. Γιὰ τὰ μάτια, ποὺ βλέπουν τὶς 
ὀμορφιὲς τῆς φύσης. Γιὰ τὰ πόδια, ποὺ μπορῶ νὰ 
περπατῶ καὶ νὰ πηγαίνω ὅπου θέλω. Γιὰ τὰ αὐτιά, 

ποὺ ἀκοῦν τὸ θρό-
ισμα τῶν φύλλων, 
τὸ κελάηδημα τῶν 
πουλιῶν. Γιὰ τὴν 
οἰκογένειά μου, 
γιὰ τὰ παιδιά μου, 
τὴν ὑγεία, τὰ χαρί-
σματα, τὶς μικρὲς 
καὶ μεγάλες καθη-
μερινὲς χαρές.

Τώρα δὲν θὰ Σὲ 
παρακαλέσω γιὰ 
τίποτα, Θεέ μου.  
Ἐσὺ ξέρεις τί μοῦ 
λείπει καὶ τί χρειά-
ζομαι.  Ἂν εἶναι γιὰ 
τὸ καλό μου, χάρι-

σέ μου το.  Ἂν κρίνεις πὼς δὲν θὰ μὲ ὠφελήσει, 
δός μου τὴ φώτιση καὶ τὴ δύναμη νὰ τὸ δεχθῶ 
ἀγόγγυστα καὶ ὑπομονετικά.

Μ᾽ αὐτὲς τὶς σκέψεις τώρα χαλαρώνω. Σὲ λίγο 
θὰ κοιμηθῶ ἥσυχα, ἀφήνοντας στὰ δικά Του χέρια 
τὰ προβλήματά μου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

«Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε»
Νυχτερινὸς Διάλογος

K
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Τώρα δὲν θὰ Σὲ παρακαλέσω γιὰ 
τίποτα, Θεέ μου.  Ἐσὺ ξέρεις τί μοῦ 
λείπει καὶ τί χρειάζομαι.  Ἂν εἶναι 
γιὰ τὸ καλό μου, χάρισέ μου το.  
Ἂν κρίνεις πὼς δὲν θὰ μὲ ὠφε-

λήσει, δός μου τὴ φώτιση καὶ τὴ 
δύναμη νὰ τὸ δεχθῶ ἀγόγγυστα 

καὶ ὑπομονετικά.
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Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ μιὰ νέα ὕπαρξη βλέπει 
τὸ φῶς τῆς ζωῆς, κινητοποιοῦνται ὅλοι οἱ 
ἐμπλεκόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές, γονεῖς, 

γιὰ νὰ προβοῦν στὶς ἀπαραίτητες ἐνέργειες, ὥστε νὰ 
διαγνώσουν ἂν τὸ βρέφος εἶναι σωματικὰ ὑγιές. Τὸ 
ζυγίζουν, μετροῦν τὸ ὕψος τους, ἀσχολοῦνται μὲ τὰ 
ἀντανακλαστικά του, καὶ ὅταν βεβαιωθοῦν ὅτι ὅλα 
εἶναι ἐντάξει, τότε ἡσυχάζουν.

Ἡ φροντίδα ὅμως τῶν γονιῶν τότε ξεκινάει. Μὴν 
κρυώσει τὸ παιδί, μὴν ἐκτεθεῖ σὲ ρεύματα, μὴ βήξει 
λιγάκι, ὅλοι ἀναστατώνονται.  Ἂν θηλάζει σωστά, ἂν 
παίρνει τὸ κανονικὸ βάρος, ἂν τὰ ἀντανακλαστικὰ 
λειτουργοῦν ὅπως πρέπει στὰ διάφορα ἐρεθίσματα, 
ἂν κοιμᾶται κανονικὰ κ.ἄ. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ψέξει 
τοὺς γονεῖς γιὰ τὴ φροντίδα καὶ τὴν εὐαισθησία ποὺ 
δείχνουν στὸ νεογέννητο σπλάχνο τους.

Συχνά, ὅμως, τοὺς ξεφεύγει ἢ δὲν γνωρίζουν ὅτι 
τὸ παιδί, ἀπὸ βρέφος ἀκόμη, ἔχει ἕνα συναισθημα-
τικὸ κόσμο ποὺ θὰ πρέπει νὰ προσεχθεῖ, νὰ τὸν ἀντι-
μετωπίσουν καὶ νὰ τὸν διαχειρισθοῦν μὲ περισσότερη 
προσοχὴ καὶ λεπτότητα ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ ἴδιοι φαντάζονται, 
γιὰ νὰ μπορέσει ἀργότερα νὰ σταθεῖ ὄρθιο στὴ ζωὴ 
καὶ νὰ δημιουργήσει ὁλοκληρωμένη προσωπικότη-
τα, καθὼς ἔχει πλασθεῖ «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ».

Σύμφωνα μὲ τὴν  Ἀμερικανικὴ  Ἀκαδημία Παι-
διατρικῆς, τὸ ἕνα στὰ πέντε παιδιὰ πάσχει ἀπὸ δια-
γνωσμένη διαταραχὴ ψυχικῆς ὑγείας, ἀλλὰ μόνο τὸ 
21% αὐτῶν τῶν παιδιῶν λαμβάνει τὴν ἀπαραίτητη 
θεραπεία.  Ἡ ψυχικὴ ἀσθένεια εἶναι σὰν ὁποιαδήποτε 
ἄλλη ἀσθένεια.  Ὅσο νωρίτερα ταὐτοποιεῖται καὶ 
ἀντιμετωπίζεται, τόσο καλύτερα εἶναι τὰ ἀποτελέ-
σματα τῆς ὑγείας.

Στὰ  Ἰεροσόλυμα, στὴ γιορτὴ τῆς φετινῆς Πεντη-
κοστῆς, γνώρισα μιὰ νέα ἐπιστήμονα,  Ἑλληνοαυ-
στραλέζα, ποὺ σπούδασε Ψυχικὴ  Ὑγεία καὶ ἐργά-
ζεται ἀνάμεσα σὲ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ.  Ἀδυνατεῖ 
νὰ ἀντεπεξέλθει στὴν ἀποστολή της ἐξαιτίας τοῦ 
μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν, ὁ ὁποῖος καθημε-
ρινὰ αὐξάνεται.  Ἡ πλειονότητα τῶν παιδιῶν αὐτῶν, 
μοῦ τόνισε, παρουσιάζει μιὰ ἀνεξήγητη ἀντίσταση 
στὴν ἐπικοινωνία καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προ-
βλημάτων τους.  Ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι παλεύω μὲ 
τὸν Πονηρό, πρόσθεσε. Οἱ γονεῖς τους κατὰ κανόνα 
ἀσχολοῦνται μὲ τὴ Γιόγκα ἢ κάποιες ἄλλες ἀνατο-
λικὲς θρησκεῖες!  Ἄρχισα νὰ διαβάζω Νηπτικοὺς 
Πατέρες, καὶ ἴσως μπορέσω νὰ τὰ βοηθήσω ἀπο-
τελεσματικά, συμπλήρωσε.

Δυστυχῶς, ὡς γονεῖς φροντίζουμε νὰ μὴ λείψει 
ὑλικὰ ἀπὸ τὰ παιδιά μας σχεδὸν τίποτε καὶ καταβάλ-
λουμε τεράστιους κόπους καὶ φροντίδες, παραβλέ-
πουμε ὅμως, μᾶλλον ἀπὸ ἄγνοια, τὶς ψυχικές τους 
ἀνάγκες καὶ τὸ πῶς αἰσθάνονται. Εἴμαστε ἀνυποψία-
στοι γιὰ πολλὰ συναισθήματα τῶν παιδιῶν μας καὶ 
πῶς αὐτὰ νιώθουν, καθὼς εἴμαστε ἀπορροφημένοι 
στὸ πῶς συμπεριφέρονται καὶ ὄχι στὸ πῶς αἰσθά-
νονται καὶ γιατί.

Λαμβάνοντας πάντοτε ὑπόψη τὴν ψυχολογικὴ 
κατάσταση τῶν παιδιῶν μας καὶ ἔχοντας κατὰ νοῦν 
κάποιες βασικὲς ἀρχὲς γονικῆς μέριμνας, μποροῦμε 
νὰ εἴμαστε σὲ καλύτερη σχέση καὶ ἐπικοινωνία, γιὰ 
νὰ μπορέσουμε νὰ μεγαλώσουμε συναισθηματικὰ 
ὑγιῆ παιδιά.  Ὀφείλουμε νὰ ἀναπτύξουμε ἔντονα τὴν 
ἐνσυναίσθηση, ἡ ὁποία θὰ μᾶς βοηθήσει τὰ μέγιστα, 
ὥστε νὰ ἀντιλαμβανόμαστε ψυχικὲς καταστάσεις καὶ 

Πῶς νὰ μεγαλώσουμε 
ἕνα συναισθηματικὰ ὑγιὲς παιδί
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μεταβολὲς τοῦ ψυχικοῦ κόσμου τῶν παιδιῶν, γιὰ νὰ 
ἐνεργήσουμε ἔγκαιρα καὶ ἀποτελεσματικά. Κάποιες 
πληροφορίες ἴσως μᾶς βοηθήσουν.

1.   Ἂς μὴν ἀγνοοῦμε τὰ σημάδια ὅτι τὸ παιδί 
μας ἀγωνίζεται
Ἀλλαγὲς στὴ συμπεριφορὰ μποροῦν νὰ ὑπο-

δηλώνουν ὅτι τὸ παιδί μας ἀγωνίζεται.  Ὅταν ἕνας 
δάσκαλος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τὸ παιδί μας δυσκο-
λεύεται νὰ συνεργασθεῖ καὶ νὰ κάνει παρέα μὲ τοὺς 
συμμαθητές του, αὐτὸ δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀφήσει 
ἀδιάφορους ἢ ἀφελεῖς νὰ πιστεύσουμε ὅτι ἡ κατάστα-
ση μὲ τὸν καιρὸ θὰ βελτιωθεῖ. Θὰ πρέπει νὰ παρατη-
ρήσουμε προσεκτικὰ πῶς χρησιμοποιεῖ τὰ παιχνίδια, 
ὅταν παίζει μόνο του, ἢ τί προσπάθειες καταβάλλει 
νὰ ἀνταποκριθεῖ στοὺς κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ, ὅταν 

παίζουμε μαζί του.  Ὀφείλουμε νὰ τὸ ἐνθαρρύνουμε 
καὶ νὰ τὸ ἐπιβραβεύσουμε γιὰ τὶς προσπάθειες ποὺ 
καταβάλλει, καὶ νὰ μὴ μένουμε ἀδιάφοροι, καὶ τὸ 
χειρότερο, ἀπαθεῖς.

2.   Ἂς μὴν ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸ πῶς αἰσθάνεται 
τὸ παιδί μας
Εἶναι πολὺ εὔκολο γιὰ τοὺς γονεῖς νὰ ἐμπέσουν 

στὸν πειρασμὸ νὰ ἀγνοήσουν τὰ συναισθήματα ἑνὸς 
δίχρονου παιδιοῦ, καθὼς αὐτὸ διέρχεται τὰ στάδια 
ἀνάπτυξής του, ὥσπου νὰ φθάσει στὴν ἡλικία ἑνὸς 
δεκατετράχρονου ἀνήσυχου ἔφηβου. Παρ᾽ ὅλο ποὺ 
τὰ στάδια αὐτὰ συμβάλλουν στὴ συναισθηματικὴ 
διαμόρφωση τοῦ παιδιοῦ, εἶναι σημαντικὸ νὰ μά-
θουμε νὰ συσχετίζουμε τὴν εὐαισθησία τῶν παιδιῶν 
στὸ στάδιο ποὺ βρίσκονται καὶ νὰ τὰ διδάξουμε πῶς 

νὰ ἀντιμετωπίζουν τὰ συναισθήματά τους.
Νὰ βοηθήσουμε τὰ παιδιὰ νὰ μιλή-

σουν γιὰ τὰ συναισθήματά τους καὶ τοὺς 
ἀληθινοὺς λόγους ποὺ τὰ προκάλεσαν.  
Ἔτσι δὲν θὰ διακινδυνεύσουμε νὰ προβά-
λουμε δικούς μας λόγους ποὺ δημιουρ-
γοῦν ἀνάλογα συναισθήματα, μὲ ἀποτέ-
λεσμα νὰ ἀδυνατοῦμε νὰ τὰ βοηθήσουμε 
ἢ νὰ συμπεριφερθοῦμε λάθος, γιατὶ δὲν 
ταὐτίζονται οἱ λόγοι, ἀλλὰ γίνεται προ-
βολὴ τοῦ δικοῦ μας συναισθήματος καὶ 
τῆς αἰτίας ποὺ τὸ προκαλεῖ.

3. Νὰ εἴμαστε εὐαίσθητοι καὶ ὄχι ἀντι-
δραστικοί

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ παιδιά μας 
ἀρχίζουν νὰ προφέρουν τὰ πρῶτά τους 
λογάκια, εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ τὰ 
ἐνθαρρύνουμε νὰ μιλοῦν, νὰ δείχνουμε 
κατανόηση καὶ ἀνεξάντλητη ὑπομονή. 
Τὰ παιδιά μας θὰ αἰσθάνονται ἀσφάλεια 
καὶ σιγουριά, γνωρίζοντας ὅτι δὲν θὰ τὰ 
ἀπορρίψουμε ἢ δὲν θὰ τὰ ἐπικρίνουμε 
γιὰ τὰ συναισθήματα ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ 

K
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Ἡ ἐπιθυμία σας νὰ διαβάζετε τὰ νέα τῆς ἡμέρας, νὰ παρακολουθήσε-
τε τὴν τηλεόραση, νὰ ἀχοληθεῖτε μὲ τὸ κινητό σας ἢ νὰ τηλεφωνήσετε 
στοὺς φίλους σας ἔρχονται σὲ δεύτερη μοῖρα. Προέχει ἡ ζεστὴ ἀγκαλιὰ 

καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὰ παιδιά σας.  Ὅλα αὐτὰ θὰ περιμένουν  
τὴ σειρά τους, ὅταν τὰ παιδιὰ πᾶνε γιὰ ὕπνο, ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῖ  

ἕνα ζεστὸ ἀγκάλιασμα ἢ ἕνα θερμὸ φιλί.
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ἐκφράσουν, ἔστω καὶ ἀνεπιτυχῶς, γιατὶ τὸ λεξιλόγιό 
τους εἶναι περιορισμένο.

4.  Δῶστέ τους τὴ βεβαιότητα ὅτι γιὰ σᾶς προέχει 
ἡ συντροφιὰ μαζί τους
Ἡ ἐπιθυμία σας νὰ διαβάζετε τὰ νέα τῆς ἡμέρας, 

νὰ παρακολουθήσετε τὴν τηλεόραση, νὰ ἀχολη-
θεῖτε μὲ τὸ κινητό σας ἢ νὰ τηλεφωνήσετε στοὺς 
φίλους σας ἔρχονται σὲ δεύτερη μοῖρα. Προέχει ἡ 
ζεστὴ ἀγκαλιὰ καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὰ παιδιά σας.  
Ὅλα αὐτὰ θὰ περιμένουν τὴ σειρά τους, ὅταν τὰ 
παιδιὰ πᾶνε γιὰ ὕπνο, ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῖ ἕνα 
ζεστὸ ἀγκάλιασμα ἢ ἕνα θερμὸ φιλί.

Βρίσκουμε χρόνο νὰ συζητήσουμε μαζί τους 
γιὰ θέματα ποὺ τὰ ἐνδιαφέρουν ἢ τὰ ἀπασχολοῦν, 
καθὼς καὶ νὰ παίξουμε μὲ παιχνίδια ποὺ ἀρέσουν 
στὰ παιδιά μας, ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὰ γιὰ μᾶς εἶναι 
ἀδιάφορα ἕως καὶ ἀνιαρά.  Ἀφήνουμε νὰ μᾶς κα-
θοδηγοῦν στὸ παιχνίδι ποὺ ἐπέλεξαν καὶ δὲν ἐπι-
βάλλουμε τὶς δικές μας ἀνεκπλήρωτες ἐπιθυμίες, 
ποὺ εἶναι ἀπωθημένες βαθιὰ στὸ ὑποσυνείδητό μας.

5.   Ἂν τὰ παιδιά σας δυσκολεύονται νὰ σᾶς μι-
λήσουν, φροντίστε νὰ τὰ διευκολύνετε νὰ 
μιλήσουν σὲ πρόσωπα τῆς ἐμπιστοσύνης σας
Πολλοὶ γονεῖς ἀναρωτιοῦνται πῶς πρέπει νὰ 

ἐνεργήσουν, ὅταν τὰ παιδιά τους δὲν ἀνοίγονται, 
κυρίως κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἐφηβείας. Αἰσθάνονται 
ἀμήχανα, ἴσως καὶ ἀνασφαλεῖς. Μποροῦν ὅμως 
νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ πρόσωπα ἐμπιστοσύνης, στὰ 
ὁποῖα τὰ παιδιὰ θὰ ἀνοιχθοῦν, καὶ νὰ μιλήσουν γιὰ 
θέματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν. Μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ 
παπποῦδες τοῦ παιδιοῦ, ἔμπιστα καὶ ἱκανὰ πρόσωπα 
μὲ τὰ ὁποῖα συνδέεται στενὰ ἡ οἰκογένεια, κάποιος 
δάσκαλος, ὁ διακριτικὸς πνευματικὸς τῆς οἰκογένει-
ας, ἴσως καὶ ὁ κατηχητὴς τοῦ παιδιοῦ, ἂν χρειασθεῖ 
καὶ ἕνας εἰδικὸς ποὺ ἀσχολεῖται μὲ θέματα ἐφηβείας.  
Ὅταν δίνουμε αὐτὴ τὴ δυνατότητα στὰ παιδιά μας, 
αὐτὰ αἰσθάνονται ὅτι σεβόμαστε τὴ θεόσδοτη ἐλευ-
θερία τους καὶ ὅτι τὰ σεβόμαστε ἀπόλυτα.

6.   Ἂν τὰ παιδιά μας βρίσκονται μπροστὰ  
σὲ ἕνα πρόβλημα, ὀφείλουμε  
νὰ προσφέρουμε τὴ βοήθειά μας 
Ἂν τὸ παιδί μας παρουσιάζει ἀσυνήθιστο ἄγχος, 

θυμό, πίκρα, πόνο, εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ πάρει τὴ 
βοήθεια ποὺ τοῦ χρειάζεται καὶ νὰ σταθοῦμε πλάι του 
σὰν ἄλλοι Κυρηναῖοι. Νὰ εἴμαστε ταπεινοί, νὰ χαιρό-
μαστε τὸ μεγάλωμα τῶν παιδιῶν μας, ἐξοπλίζοντάς 
τα συναισθηματικά, ὥστε, ὅταν ἔλθει ἡ εὐλογημένη 
ὥρα νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πατρικὴ στέγη, νὰ εἶναι 
ἐξοπλισμένα ἀπὸ κάθε πλευρά, κυρίως χορτάτα συ-
ναισθηματικὰ καὶ μὲ αὐτοπεποίθηση νὰ παλέψουν 
στὴ ζωὴ ποὺ τοὺς ἀνοίγεται καὶ τοὺς προκαλεῖ.

7.   Ἂς φροντίζουμε γιὰ τὴ δική μας  
συναισθηματικὴ ὑγεία
Ἂν καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ δοθεῖ προτεραιότητα 

στὶς ἀνάγκες τοῦ παιδιοῦ μας, εἶναι ἐξίσου σημα-
ντικὸ νὰ φροντίζουμε καὶ τὴ δική μας συναισθημα-
τικὴ κατάσταση. Τὰ παιδιά μας, ὅσο μικρῆς ἡλικίας 
καὶ ἂν εἶναι, ἔχουν πολὺ εὐαίσθητες κεραῖες καὶ 
ἀντιλαμβάνονται τὰ συναισθήματά μας, κάθε στιγμὴ 
ποὺ ἐπικοινωνοῦμε μαζί τους, ἢ μᾶς παρατηροῦν, 
χωρὶς νὰ τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ.

Καθὼς ὅμως ὀργιάζει ἡ φαντασία τους, μπορεῖ νὰ 
μεγαλοποιοῦν καὶ νὰ τραγικοποιοῦν ἀκόμα καὶ τὴ δε-
δομένη πραγματικότητα, μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες 
γιὰ τὴν ψυχικὴ ἀλλὰ καὶ τὴ διανοητική τους ἰσορρο-
πία.  Ὡς ἐκ τούτου, ἡ φροντίδα τῆς πνευματικῆς καὶ 
συναισθηματικῆς μας ὑγείας ἀποτελεῖ πρωταρχικὸ καὶ 
βασικὸ παράγοντα, ὥστε νὰ βοηθήσουμε τὰ παιδιά 
μας νὰ εἶναι χαρούμενα καὶ εὐτυχισμένα αὐτὴ τὴν 
περίοδο τῆς ζωῆς τους, ἀλλὰ καὶ στὸ μέλλον.

Πολὺ θὰ βοηθηθοῦν τὰ παιδιά μας ἀπὸ τὴ θετικὴ 
στάση μας ἀπέναντι στὴ ζωή, καθὼς μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ 
παράδειγμά μας θὰ τοὺς ὑπενθυμίζουμε καθημερινὰ 
αὐτὸ ποὺ ἀκοῦμε στὴ θεία Λειτουργία: « Ἑαυτοὺς 
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ 
Θεῷ παραθώμεθα».

ΑΘΑΝ. ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ
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Ἂν καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ δοθεῖ προτεραιότητα στὶς ἀνάγκες  
τοῦ παιδιοῦ μας, εἶναι ἐξίσου σημαντικὸ νὰ φροντίζουμε καὶ τὴ δική μας 

συναισθηματικὴ κατάσταση. Τὰ παιδιά μας, ὅσο μικρῆς ἡλικίας  
καὶ ἂν εἶναι, ἔχουν πολὺ εὐαίσθητες κεραῖες καὶ ἀντιλαμβάνονται  
τὰ συναισθήματά μας, κάθε στιγμὴ ποὺ ἐπικοινωνοῦμε μαζί τους,  

ἢ μᾶς παρατηροῦν, χωρὶς νὰ τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ.
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Kάθε φθινόπωρο, ὅταν πλησιάζει ἡ ἐπέτειος 
τῆς 28ης  Ὀκτωβρίου, ζωντανεύει στὴ μνήμη 
μου ὅτι τὴν ἐποχὴ τοῦ 1940 ἡ ζωή μας καὶ 

ἡ ἐλευθερία μας ἀπειλήθηκαν ἀπὸ ἕναν μακρινὸ 
ἡγεμόνα, ποὺ δὲν μιλοῦσε τὴ γλῶσσά μας, ὡστόσο 
ἔνιωθε ἄνετα νὰ μᾶς δίνει διαταγὲς στὴ δική του.  
Ἡ τραχύτητα ἐπιβλήθηκε στὴν κομψότητα, ἡ προ-
σταγὴ ἀντικατέστησε τὴν πειθώ, ἡ δυνατὴ φωνὴ 
ἔπνιξε τὴ διακριτικότητα.  Ἔτσι ἄρχισε τὸ  Ἔπος τοῦ 
1940!

Καὶ ἔρχονται στὸν νοῦ μου τὰ λόγια τοῦ Πλάτω-
να: «Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων 
ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον 
καὶ ἁγιώτερον». Καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή μου καὶ 
αἰσθάνομαι: Πόσο μεγαλειῶδες εἶναι νὰ πεθαίνεις 
γιὰ τὴν πατρίδα σου, ἀλλὰ καὶ πόσο σημαντικὸ 
εἶναι νὰ ζεῖς γιὰ χάρη της!  Ἡ πατρίδα σου, ὁ τόπος 
δηλαδὴ στὸν ὁποῖο γεννήθηκες, θὰ πρέπει νὰ ἀξίζει 
τὸν θάνατό σου, γιὰ νὰ δεχθεῖ τὴ μεγαλύτερη θυσία 
ἐκ μέρους σου: τὴν ἴδια σου τὴ ζωή.

Στὴν ἀρχή, πρέπει νὰ μάθεις νὰ πιστεύεις στὴ 
χώρα ποὺ ἀποκαλεῖς Πατρίδα καὶ νὰ τὴν ἀγαπή-
σεις. ὄχι γιὰ τοὺς κάμπους καὶ τ᾽ ἄσπαρτα ψηλὰ 
βουνά, τὸν ἥλιο της ποὺ χρυσολάμπει, τὰ ἄστρα 
της τὰ φωτεινά (Πολέμης), ἀλλὰ γιὰ τὰ ἔργα της. 
Καὶ ἐπειδὴ καὶ ἐκείνη ἀγαπάει τὰ παιδιά της, νὰ τὴν 
ὑπερασπίσεις καὶ νὰ θυσιαστεῖς.

Ἡ φιλοπατρία σὲ κάθε ἐποχὴ εἶναι ἀναγκαία, 
μόνο πού, καθὼς ἀλλάζουν οἱ κοινωνικοπολιτικὲς 
συνθῆκες, ἀλλάζει καὶ ἡ μορφή της. Οἱ πόλεμοι 
σήμερα δὲν γίνονται μὲ τὰ ὅπλα, συμβατικὰ ἢ μή, 
μὰ κυρίως μὲ τὴν ὕπουλη χειραγώγηση τῶν μαζῶν.  
Ἡ ἔγνοια ὅλων μας πρέπει νὰ εἶναι ὄχι μόνο στὸν 
σεβασμὸ γιὰ τὰ ἐδαφικά μας δίκαια, ἀλλὰ καὶ πρὸς 
τὴν παράδοσή μας, τὴ γλῶσσά μας, τὶς ἀξίες μας, 
τὴν πίστη μας πρὸς τὸν Θεό, τὸν σεβασμὸ πρὸς 
τὸν συνάνθρωπο.

Ἀλλὰ γιὰ ποιὰ φιλοπατρία νὰ μιλήσουμε σή-
μερα, ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε ἕνα 
κείμενο τοῦ Παπαδιαμάντη ἢ μιὰ εὐαγγελικὴ πε-
ρικοπὴ μεταφρασμένη;

Γλωσσολόγοι, ἐρευνητές, ἱστορικοί, ἄνθρω-
ποι μὲ βαθιὰ γνώση ἔγραψαν καὶ γράφουν γιὰ τὴν 
ἱστορικὴ πορεία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τὴν 
ἐπίδρασή της σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκές.

Γιὰ νὰ ὑπερασπίσουμε σωστὰ τὴ γλῶσσά μας 
καὶ νὰ ἀμυνθοῦμε γι᾽ αὐτήν, πρέπει νὰ γνωρίζου-
με καὶ ὀφείλουμε νὰ γνωρίζουμε τὴν προσφορά 
της παγκοσμίως. Γιατί, κατὰ μία ἔννοια, ἀμύνομαι 
σημαίνει γνωρίζω. Γνωρίζω ποιὸς εἶμαι καὶ τί ὑπε-
ρασπίζομαι.  Ὅταν ὁ  Ἕλληνας δὲν ὑπερασπίζεται τὶς 
γλωσσικὲς Θερμοπύλες, γιατί νὰ ὑπερασπιστεῖ τὶς 
γεωγραφικές;  Ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν  Ἑλλάδα δὲν εἶναι 
μόνο ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα. εἶναι καὶ στὰ μετόπισθεν.

Ὁ στοχαστὴς ἐκπαιδευτικὸς καὶ συγγραφέας 
Σαράντος Καργάκος γράφει: « Ἡ μητέρα ὅλων τῶν 
γλωσσῶν ἔγινε δέκτης ἐγκλήματος καὶ μητροκτο-
νίας.  Ἡ νέα  Ἑλληνικὴ γλῶσσα σκότωσε τὴ μητέρα 
γλῶσσα». Καὶ ἀλλοῦ: « Ἡ πέμπτη φάλαγγα εἶναι τὰ 
σχολεῖά μας, εἶναι ἡ γλωσσικὴ παιδεία τῶν παιδιῶν 
μας, ποὺ σήμερα πιὰ δὲν συνομιλοῦν. ξενομιλοῦν.  
Ἐδῶ πάσχει ἡ ἄμυνά μας. Γιὰ τὴν ἐθνική μας ἄμυνα 
ἀπαιτοῦνται ὅπλα καὶ γλῶσσα. Τὰ ὅπλα ἀγοράζονται, 
ἡ γλῶσσα καλλιεργεῖται».

Ὅποιος καλλιεργεῖ τὴ γλῶσσά του καλλιεργεῖται 
μέσα ἀπὸ αὐτὴν καὶ ὁ ἴδιος.  Ἀποκτᾷ φρόνημα.  
Ἀποκτᾷ συνείδηση. Καὶ χωρὶς φρόνημα, χωρὶς 
συνείδηση, καὶ τὰ πιὸ σύγχρονα ὁπλικὰ συστήματα 

Φιλοπατρία καὶ γλῶσσα
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Ἡ φιλοπατρία σὲ κάθε ἐποχὴ  
εἶναι ἀναγκαία, μόνο πού,  

καθὼς ἀλλάζουν  
οἱ κοινωνικοπολιτικὲς συνθῆκες, 

ἀλλάζει καὶ ἡ μορφή της.  
Οἱ πόλεμοι σήμερα δὲν γίνονται  

μὲ τὰ ὅπλα, συμβατικὰ ἢ μή,  
μὰ κυρίως μὲ τὴν ὕπουλη  
χειραγώγηση τῶν μαζῶν.   

Ἡ ἔγνοια ὅλων μας πρέπει νὰ εἶναι 
ὄχι μόνο στὸν σεβασμὸ  

γιὰ τὰ ἐδαφικά μας δίκαια, ἀλλὰ 
καὶ πρὸς τὴν παράδοσή μας,  
τὴ γλῶσσά μας, τὶς ἀξίες μας,  

τὴν πίστη μας πρὸς τὸν Θεό, τὸν 
σεβασμὸ πρὸς τὸν συνάνθρωπο.
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εἶναι δίχως ἀποτέλεσμα.  Ἄχρηστα.
Οἱ ρίζες τῆς φυλῆς μας εἶναι ποτι-

σμένες μὲ αἷμα καὶ δάκρυα, μαζὶ μὲ 
τὶς ρίζες τῆς γλώσσας μας, ὅπως καὶ 
τὰ ἄνθη τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ 
εἶναι καλλιεργημένα μὲ τὰ ἄνθη τῆς 
γλώσσας.

Ἂν παρατηρήσουμε τὶς σταδιακὲς 
τροποποιήσεις τῆς ὀρθογραφίας, 
ὅπως αὐτὴ διδάσκεται στὰ σχολικὰ 
βιβλία, θὰ δοῦμε ἀλλαγὲς αὐθαί-
ρετες, οἱ ὁποῖες, τοὐλάχιστον τοὺς 
παλαιότερους, μᾶς ξενίζουν καὶ μᾶς 
προξενοῦν δυσαρέσκεια.

Ἡ ἰδεολογία τῆς ἐποχῆς μας 
εἶναι ὁ πλοῦτος.  Ὁ πατριωτισμὸς μετριέται μὲ τὸν 
κυβισμὸ τοῦ αὐτοκινήτου, τὴν ἐπίπλωση καὶ τὸ 
μέγεθος τοῦ σπιτιοῦ μας.  Ὄχι μὲ τὸ μέγεθος τῆς  
Ἑλληνικῆς Παιδείας. Στὶς μέρες μας, ὁ νέος ἐθνικὸς 
κίνδυνος δὲν εἶναι ὅτι κάποιοι διεκδικοῦν τὰ ἐδάφη 
μας – αὐτοὺς μποροῦμε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε. 
Εἶναι ὅτι κάποιοι ἀμφισβητοῦν καὶ κυρίως διεκδι-
κοῦν τὸ παρελθόν μας. Αὐτοὺς εἶναι δύσκολο νὰ 
τοὺς ἀντιμετωπίσουμε, γιατὶ μᾶς λείπουν τὰ πνευ-
ματικὰ ἐφόδια.

Εἶναι καιρὸς νὰ κάνουμε πνευματικὴ ἐκστρα-
τεία. Γιατί, ἂν δὲν κάνει κανεὶς τίποτα, δὲν θὰ 
ἀλλάξει ποτὲ κάτι. Αὐτὸ εἶναι ἡ καλύτερη ἄμυ-
νά μας. Δύο, τρεῖς φορὲς τὸν χρόνο, σὲ κάποιες 
ἐθνικὲς ἐπετείους, θυμόμαστε ὅτι ὑπάρχει  Ἑλλά-
δα. Καὶ μέσα ἀπὸ τοὺς δοξαστικοὺς λόγους, θυ-
μόμαστε τοὺς σύγχρονους κινδύνους.  Ἀλλὰ ἐμεῖς 
δὲν φοβόμαστε.  Ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας στὴ 
νανουριστικὴ αἰσιοδοξία ὅτι «ἡ  Ἑλλάδα ποτὲ 
δὲν πεθαίνει». Κι ὅμως, πεθαίνει, ὅταν πεθάνει ἡ 
γλῶσσά της. Κι ὅταν χάνεται ἡ γλῶσσα, χάνεται 
σιγὰ σιγὰ καὶ τὸ αἴσθημα τῆς πατρίδας. Γράφει ὁ  
Ἐλύτης (στὸ  Ἄξιον ἐστί):

«Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική
τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ  Ὁμήρου…
Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσά μου  
στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ  Ὁμήρου…».

Καὶ ὁ ἐθνικός μας ποιητής, ὁ Διονύσιος Σολω-
μός, γράφει:

«Μήγαρις (= μήπως) ἔχω ἄλλο στὸ νοῦ μου  
πάρεξ ἐλευθερία καὶ γλῶσσα;»

Ἀφοῦ κάψαμε τὰ δάση μας, στήσαμε παντοῦ 
ἐπιγραφές: «ΜΗΝ ΚΑΙΤΕ ΤΑ ΔΑΣΗ. ΤΟ ΔΑΣΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ».  Ἀφοῦ καταρρυπάναμε τὶς θάλασ-
σες, στήσαμε παντοῦ ἐπιγραφές: «ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 
ΑΚΤΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ».

Μήπως σύντομα θὰ χρειαστοῦμε ἐπιγραφὲς 
ποὺ θὰ γράφουν: «ΟΠΩΣ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓ-
ΜΑΤΟΣ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ»;

Ἂς τὸ καταλάβουμε καὶ ἂς ἀντισταθοῦμε.  Ἂς 
μιλήσουμε ἑλληνικά, γιατὶ ἀλλιῶς χαθήκαμε...

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

K

K

Γιὰ νὰ ὑπερασπίσουμε σωστὰ τὴ γλῶσσά μας καὶ νὰ ἀμυνθοῦμε  
γι᾽ αὐτήν, πρέπει νὰ γνωρίζουμε καὶ ὀφείλουμε νὰ γνωρίζουμε  

τὴν προσφορά της παγκοσμίως. Γιατί, κατὰ μία ἔννοια, ἀμύνομαι  
σημαίνει γνωρίζω. Γνωρίζω ποιὸς εἶμαι καὶ τί ὑπερασπίζομαι.   

Ὅταν ὁ  Ἕλληνας δὲν ὑπερασπίζεται τὶς γλωσσικὲς Θερμοπύλες,  
γιατί νὰ ὑπερασπιστεῖ τὶς γεωγραφικές;  Ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν  Ἑλλάδα  

δὲν εἶναι μόνο ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα. εἶναι καὶ στὰ μετόπισθεν.
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Σοφοὶ ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο διακηρύττουν καὶ 
ὁμολογοῦν: «Κι ἂν ἀκόμα τίποτε ἄλλο δὲν 
δημιουργοῦσαν οἱ  Ἕλληνες, θὰ ἦταν μεγάλο 

ἔθνος μόνο χάρη στὴ γλῶσσά τους». 
Ἡ γλῶσσά μας ἀποτελεῖ τὸ δομικὸ στοιχεῖο τῆς 

παράδοσής μας. Συμπορεύεται μὲ τὴν ἱστορία μας, 
καὶ πάνω στὴ γλῶσσά μας στηρίζονται ἡ ταὐτότητά 
μας καὶ τὰ πολιτιστικά μας στοιχεῖα. Θὰ πρέπει νὰ 
τονίζεται ἡ σπουδαιότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, 
ἡ συνέχεια τῆς μακρόχρονης ζωῆς της ἕως τὴ ση-
μερινὴ ἐποχή, καθὼς καὶ ἡ ἑλληνικὴ καταγωγὴ 
ὅλων τῶν ἄλλων γλωσσῶν, ἰδίως τῶν γλωσσῶν 
τῆς Εὐρώπης.

Ὅλοι σχεδὸν οἱ ἐπιστημονικοὶ ὅροι, ὅπως τῆς  
Ἰατρικῆς, τῆς  Ἀστρονομίας, τῆς Φυσικῆς κλπ., εἶναι 
ἑλληνικοὶ ἢ ἔχουν ρίζα ἑλληνική.  Ὅλες σχεδὸν 
οἱ παγκόσμιες γλῶσσες χρησιμοποιοῦν στὸ λε-
ξιλόγιό τους ἑλληνικὲς λέξεις.  Ἡ ἀγγλική, π.χ., 
χρησιμοποιεῖ πάνω ἀπὸ 50.000 λέξεις ἑλληνικῆς 
προέλευσης, π.χ. ἀλφάβητο – alphabet, πρόγραμμα 
– programme κ.ἄ.

Ἐδῶ πρέπει νὰ ἀναφέρω τὸν γλωσσικὸ ἆθλο 

τοῦ Ξενοφῶντα Ζολῶτα, ποὺ ἦταν ὁ λόγος ποὺ 
ἐκφώνησε στοὺς συνέδρους τῆς Διεθνοῦς Τράπε-
ζας  Ἀνασυγκρότησης καὶ  Ἀνάπτυξης.  Ὑποτίθε-
ται ὅτι ἡ γλῶσσα τοῦ λόγου ἦταν ἡ ἀγγλική. Κατ᾽ 
οὐσίαν ὅμως, μὲ τὴν ἀφαίρεση λίγων συνδέσμων, 
ἄρθρων καὶ προθέσεων, ἡ γλῶσσα εἶναι ἑλληνική.

Δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε καὶ νὰ ἐφησυ-
χάζουμε.  Ἡ γλῶσσά μας κινδυνεύει, πολεμιέται, 
κουρσεύεται ἀπὸ παντοῦ. Θὰ πρέπει πάντα νὰ 
θυμόμαστε ὅτι, «ἂν θέλεις νὰ καταστρέψεις ἕνα 
ἔθνος, ἀφάνισε τὴ γλῶσσά του». Στὰ σχολεῖά μας 
ἡ γλῶσσά μας δὲν διδάσκεται ὅπως πρέπει. Δη-
μιουργεῖται μιὰ λεξιπενία καὶ μιὰ τάση νὰ χρησι-
μοποιοῦνται ξένες λέξεις.  Ἡ λεξιπενία προκαλεῖ 
νωθρότητα στὸν νοῦ, ἀφοῦ ὁ νοῦς δὲν δουλεύει, 
δὲν ἐνεργοποιεῖται, γιὰ νὰ βρεῖ καὶ νὰ χρησιμοποιή-
σει τὴν καίρια λέξη, τὴν κατάλληλη καὶ ἁρμόζουσα 
σὲ κάθε περίπτωση.

Οἱ ἑλληνικὲς λέξεις ἔχουν λεπτὲς ἐννοιολο-
γικὲς διαφορὲς μεταξύ τους, καὶ σὲ αὐτὸ ὀφείλε-
ται ἡ κυριολεξία καὶ ἡ ἀκριβολογία τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας. Π.χ., τὰ ρήματα κεράννυμι, μιγνύω καὶ 

φύρω σημαίνουν ἀνακατεύω.  
Ὅμως τὸ κεράννυμι σημαίνει 
ἀνακατεύω δύο ὑγρὰ καὶ 
φτιάχνω νέο, δηλ. οἶνος καὶ 
νερὸ = τὸ νερωμένο κρασί. 
Τὸ μιγνύω σημαίνει ἀνακα-
τεύω δύο ὑγρὰ ἢ στερεά, 
χωρὶς αὐτὸ νὰ συνεπάγεται 
νέα ἕνωση (π.χ. λάδι μὲ νε-
ρό). Τὸ φύρω σημαίνει ἀνα-
κατεύω ὑγρὸ μὲ στερεό, π.χ. 
αἷμα καὶ χῶμα, αἱμόφυρτος. 

Ἀκόμα, τὰ ρήματα ὑπαν-
δρεύομαι – νυμφεύομαι, οἱ 
λέξεις ζωή – βίος, δυστύχη-
μα – ἀτύχημα, ἀγάπη – ἔρως. 
Τὸ ρῆμα ὑπανδρεύομαι, ποὺ 
σημαίνει τίθεμαι ὑπὸ τὴν 
ἐξουσία τοῦ ἀνδρός, πρέπει 
νὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ 
γυναῖκα, ἐνῷ τὸ νυμφεύομαι 

Ἡ σπουδαιότητα τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας καὶ ἡ συνέχειά της ἀπὸ 
τὴν  Ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα
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πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν ἄνδρα. Ζωὴ εἶναι 
ἡ βιολογικὴ διάρκεια, ἐνῷ βίος εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς, 
π.χ. ἔκλυτος βίος. Δυστύχημα εἶναι κάθε κακὴ στιγ-
μή, ἐνῷ ἀτύχημα εἶναι μιὰ ζημιά, μιὰ κακοτυχία, 
π.χ. Χθὲς εἶχα ἕνα ἀτύχημα μὲ τὸ αὐτοκίνητό μου. 
τσαλάκωσα τὸ μπροστινό μου φτερό.  Ἀκόμα, τὸ 
ρῆμα φέρω χρησιμοποιεῖται γιὰ τὰ ἀντικείμενα, ἐνῷ 
τὸ ἄγω χρησιμοποιεῖται γιὰ πρόσωπα.  Ἡ γλῶσσα, 
βέβαια, σὰν ζωνταντὸς ὀργανισμὸς δέχεται ἐπιδρά-
σεις, ἀφομοιώνει στοιχεῖα, ἀποβάλλει ἄλλα. ὅμως 
ἡ γλῶσσα δὲν βιάζεται.

Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἐξακολουθεῖ, ἀπὸ τὰ 
ἀρχαῖα χρόνια ἕως σήμερα, νὰ ἔχει πλαστικότητα 
καὶ πολύμορφη συντακτικὴ δομή, εὐλυγισία καὶ 
πλοῦτο. Εἶναι καταπληκτικὴ ἡ παραγωγικὴ δύναμη 
τῶν ἑλληνικῶν προθέσεων, ποὺ μποροῦν εὔκολα 

νὰ δημιουργήσουν νέες λέξεις μὲ τὴ σύνθεσή τους 
μὲ ρήματα, π.χ. βάλλω > ἀναβάλλω, συμβάλλω, 
περιβάλλω, ἐκβάλλω, καταβάλλω, ὑπερβάλλω, 
ἀμφιβάλλω, ἀντικαταβάλλω (ἔχουμε καὶ σύνθεση 
μὲ δύο προθέσεις) κ.ἄ. Παρεμπιπτόντως, τὸ ρῆμα 
βάλλω εἶναι τὸ μοναδικὸ ποὺ συντίθεται μὲ ὅλες 
τὶς προθέσεις.

Πολλὲς εἶναι οἱ γλῶσσες ποὺ δέχονται μόνο 
μία συντακτικὴ διάταξη γιὰ τὰ διάφορα μέρη τοῦ 
λόγου.  Ἔτσι, ἡ γερμανικὴ θέλει μία αὐστηρὰ κα-
θορισμένη θέση τοῦ ρήματος.  Ἡ ἀγγλικὴ θέλει τὸ 
ἐπίθετο μπροστὰ ἀπὸ τὸ οὐσιαστικό.  Ἡ ἑλληνικὴ 
δὲν ἔχει τέτοιους περιορισμούς, μπορεῖ π.χ. νὰ πεῖ 
ἕνα ὡραῖο βιβλίο ἢ ἕνα βιβλίο ὡραῖο. Εἶμαι στὸ δω-
μάτιο ἢ στὸ δωμάτιο εἶμαι. Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ἡ 
γλῶσσά μας ἔχει εὐλυγισία.

Ἀκόμη, ἔχει καὶ σαφήνεια, ἀφοῦ ἔχει καταλήξεις 
στὰ ρήματα καὶ πτώσεις στὰ ὀνόματα.  Ἔτσι εἶναι 
σαφὲς καὶ τὸ ὑποκείμενο καὶ τὸ ἀντικείμενο στὴν 
πρόταση.  Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἀγγλική, ὅπου 
ὑπάρχει ἀσάφεια, ἀφοῦ ἕνας τύπος, π.χ. drink, 
μπορεῖ νὰ σημαίνει πίνω, πίνουμε, πιές κλπ., ἡ 
ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει τὴ δυνατότητα μὲ μία μόνο 

λέξη καὶ ὄχι περιφραστικὰ νὰ ἀποδίδει τὸ νόημα.
Στὴν  Ἰλιάδα τοῦ  Ὁμήρου, ἀντὶ τοῦ περιφρα-

στικοῦ, αὐτὴ ποὺ ἔχει ζωντανὸ βλέμμα, χρησιμο-
ποιεῖται ἡ μία μόνο λέξη γλαυκῶπις (< γλαυκός + 
ὤψ).  Ἀντὶ τοῦ περιφραστικοῦ, αὐτὸς ποὺ τρέχει 
γρήγορα, χρησιμοποιεῖται ἡ μία λέξη ὠκύπους (< 
ὠκύς + πούς). Καὶ στὴ νέα ἑλληνικὴ ἔχουμε τέ-
τοιες λέξεις, π.χ. ὁλοταχῶς, ἀντὶ τοῦ περιφραστικοῦ 
πολὺ γρήγορα, πολύφερνη νέα, ἀντὶ τοῦ περιφρα-
στικοῦ νύφη μὲ μεγάλη προῖκα, αὐτοπροσώπως, 
ἀντὶ τοῦ περιφραστικοῦ ἐγὼ ὁ ἴδιος κ.ἄ.

Ἀκόμα, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει μαθηματικὴ 
δομή, πρᾶγμα ποὺ ἀνέδειξε ὁ καθηγητὴς  Ἐλευθέ-
ριος  Ἀργυρόπουλος.  Ἀπέδειξε ὅτι τὸ κάθε γράμμα 
ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ ἕναν ἀριθμό, καὶ ἔτσι σχη-
ματίζεται γιὰ κάθε λέξη ἕνα σύνολο ποὺ ὁδηγεῖ σὲ 

ἐντυπωσιακὲς ἀλληλουχίες καὶ συμπεράσματα, 
π.χ. ἡ λέξη Θεὸς ἐκφράζεται λεξαριθμικὰ ἀπὸ τοὺς 
ἀριθμοὺς Θ=9 + Ε=5 + Ο=70 + Σ=200, σύνολον 
284. Τὸ ἴδιο ἄθροισμα ἔχουν οἱ λέξεις  Ἅγιος καὶ 
ἀγαθός, ποὺ ἀποτελοῦν ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ.

Ἀκόμα, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει μουσικότητα.  
Ὁ διάσημος  Ἕλληνας μουσικὸς  Ἰάννης Ξενάκης 
εἶχε τονίσει ὅτι ἡ μουσικότητα τῆς ἑλληνικῆς εἶναι 
ἐφάμιλλη τῆς συμπαντικῆς. Οἱ Ρωμαῖοι πολῖτες, 
ὅταν πρωτάκουσαν στὴ Ρώμη τοὺς  Ἕλληνες ρή-
τορες, ἀκόμα καὶ ὅσοι δὲν ἤξεραν τὴν ἑλληνική, 
ἔλεγαν ὅτι οἱ  Ἕλληνες ἐλάλουν σὰν ἀηδόνια.

Λέγεται, ἐπίσης, γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ὅτι δι-
απιστώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες Πληροφορικῆς 
πὼς οἱ Η/Υ ( Ἠλεκτρονικοὶ  Ὑπολογιστές) προχωρη-
μένης τεχνολογίας δέχονται ὡς νοηματικὴ γλῶσσα 
μόνο τὴν ἑλληνική.  Ὅλες οἱ ἄλλες γλῶσσες χα-
ρακτηρίσθηκαν σημειολογικές-συμβατικές. Νοη-
ματικὴ γλῶσσα θεωρεῖται ἡ γλῶσσα στὴν ὁποία 
τὸ σημαῖνον, δηλαδὴ ἡ λέξη, καὶ τὸ σημαινόμενον, 
δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ ἡ λέξη ἐκφράζει (πρᾶγμα, ἰδέα, 
κατάσταση) ἔχουν μεταξύ τους πρωτογενῆ σχέση.  
Ἐνῷ ὅλες οἱ ἄλλες γλῶσσες εἶναι σημειολογικές-

K

K

Ἡ γλῶσσά μας ἀποτελεῖ τὸ δομικὸ στοιχεῖο τῆς παράδοσής μας.  
Συμπορεύεται μὲ τὴν ἱστορία μας, καὶ πάνω στὴ γλῶσσά μας στηρίζονται 
ἡ ταὐτότητά μας καὶ τὰ πολιτιστικά μας στοιχεῖα. Θὰ πρέπει νὰ τονίζεται 
ἡ σπουδαιότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἡ συνέχεια τῆς μακρόχρονης 

ζωῆς της ἕως τὴ σημερινὴ ἐποχή, καθὼς καὶ ἡ ἑλληνικὴ καταγωγὴ  
ὅλων τῶν ἄλλων γλωσσῶν, ἰδίως τῶν γλωσσῶν τῆς Εὐρώπης.
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συμβατικές, δηλαδὴ ἐπιλέγεται κάποια λέξη, ἡ 
ὁποία ἐκ τῶν προτέρων ἔχει συμφωνηθεῖ, γιὰ νὰ 
σημαίνει πρᾶγμα, ἰδέα κλπ.

Ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι πολλὲς φορὲς ἡ λέξη πε-
ριγράφει ἰδιότητες τῆς ἔννοιας τὴν ὁποία ἐκφράζει, 
π.χ. ἡ λέξη φθόνος ἐτυμολογικὰ συνδέεται μὲ τὸ 
ρῆμα φθίνω = μειώνομαι.  Ὁ φθόνος ὡς συναίσθη-
μα μειώνει καὶ καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο.  Ὅταν 
θέλουμε νὰ ἐκφράσουμε κάτι ὄχι μειωμένο, ἀλλὰ 
πλούσιο, χρησιμοποιοῦμε τὴ λέξη ἄφθονο (α στε-
ρητικὸ + φθόνος – φθίνω).

Τὸ ἐπίθετο ὡραῖος προέρχεται ἀπὸ τὸ οὐσια-
στικὸ ὥρα.  Ὁτιδήποτε λοιπὸν εἶναι στὴν ὥρα του 
εἶναι καλό, ὡραῖο. Π.χ., τὸ φροῦτο εἶναι καλό, ὅταν 
εἶναι στὴν ὥρα του, δηλαδὴ οὔτε πολὺ ἄγουρο 
οὔτε πολὺ γινωμένο – τότε εἶναι ὥριμο.

Ἡ λέξη ἄγαλμα στὴν ἑλληνικὴ παράγεται ἀπὸ τὸ 
ρῆμα ἀγάλλομαι. Στὴ λατινικὴ τὸ ἄγαλμα λέγεται 
statua, παραγόμενο ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ρῆμα ἵστημι. 

Οἱ Λατῖνοι τὸ ὀνόμασαν ἔτσι, ἐπειδὴ στέκει ἀκίνητο. 
Τεράστια διαφορὰ στὴ φιλοσοφία μεταξὺ τῶν δύο 
γλωσσῶν: κάτι ποὺ στὰ ἑλληνικὰ ἐκφράζει κάτι τὸ 
βαθὺ ἐννοιολογικά, γιὰ τοὺς Λατίνους εἶναι ἁπλῶς 
ἕνα ἀκίνητο πρᾶγμα.

Ἡ λέξη ἄνθρωπος στὴν ἑλληνικὴ ἐτυμολογεῖται 
ὡς ὂν ποὺ κοιτάζει πρὸς τὰ ἐπάνω (ἄνω + θρώσκω). 
Κατὰ τὸν Σωκράτη στὸν Κρατύλο, ἡ λέξη ἄνθρωπος 
ἐτυμολογεῖται ὡς ὂν τὸ ὁποῖο «ἀναθρεῖ ἃ ὄπωπε» 
(ἀναλογίζεται καὶ κρίνει ὅσα ἔχει δεῖ). Αὐτὲς οἱ ἐτυ-
μολογίες μποροῦν νὰ προκαλέσουν ἀτελείωτες 
φιλοσοφικὲς συζητήσεις. Στὰ λατινικά, ἀντίθετα, 
ὁ ἄνθρωπος λέγεται homo, καὶ ἐτυμολογεῖται ἀπὸ 
τὸ χῶμα.

Ἀκόμη, ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ὅτι οἱ σύνθετες λέ-
ξεις μὲ δεύτερο συνθετικὸ τὸ ἔργο, ἐὰν τονίζονται 

στὴ λήγουσα, ἐκφράζουν ἀγαθὴ ἐνέργεια, π.χ. 
χειρουργός, δημιουργός, μουσουργός, ὑφαντουργὸς 
κ.ἄ.  Ἐνῷ, ἂν τονίζονται στὴν παραλήγουσα, ἐκφρά-
ζουν κακὴ ἐνέργεια, κακὴ πράξη, π.χ. ραδιοῦργος, 
πανοῦργος, κακοῦργος κ.ἄ.

Οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα, ἀλλὰ καὶ τὰ διαφο-
ρετικὰ φωνήεντα, εἶναι πολὺ σημαντικοὶ παρά-
γοντες στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιατί, ἂν ἀλλάξει 
ἕνα πνεῦμα ἢ ἕνας τόνος ἢ ἕνα φωνῆεν, αὐτομά-
τως ἔχουμε διαφορετικὴ σημασία. Π.χ., τὸ ρῆμα 
εἴργω μὲ ψιλὴ σημαίνει ἐμποδίζω τὴν εἴσοδο, ἐνῷ 
τὸ εἵργω μὲ δασεῖα σημαίνει ἐμποδίζω τὴν ἔξοδο 
(κάθειρξη). Σῦρος μὲ περισπωμένη εἶναι τὸ νησί, 
ἐνῷ Σύρος μὲ ὀξεία εἶναι ὁ κάτοικος τῆς Συρίας.  Ἡ 
λέξη φορὰ σημαίνει τὴν κατεύθυνση, ἡ λέξη φωρὰ 
σημαίνει τὴν κλοπή κ.ἄ.

Τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνιας, Irvine, ἀνέ-
λαβε τὴν ἀποθησαύριση τοῦ λεκτικοῦ πλούτου τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας, μὲ ἐπικεφαλῆς τοῦ ἐγχειρή-

ματος τὴν ἑλληνίστρια γλωσσολόγο MacDonald. 
Στὸ πρόγραμμα IBIKOS ἀποθησαυρίστηκαν 6 ἑκα-
τομμύρια λήμματα καὶ 78 ἑκατομμύρια λεκτικοὶ 
τύποι τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς.  Ὅταν δὲ ὁλοκλη-
ρωθεῖ ἡ ἀποθησαύριση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, 
θὰ περιλάβει περίπου 90 ἑκατομμύρια λεκτικοὺς 
τύπους. Λεκτικὸ πλοῦτο ὑπερεκατονταπλάσιο τῆς 
ἀγγλικῆς, ποὺ διαθέτει 400.000 λέξεις καὶ 300.000 
τεχνικοὺς ὅρους.

Γιὰ τὴ φθορὰ τῆς γλώσσας μας καὶ τὴ λεξι-
πενία τὰ μέγιστα συνετέλεσαν οἱ ἀλλαγὲς καὶ οἱ 
μεταρρυθμίσεις στὴν παιδεία μας, ὅπως ἡ ἐλάττω-
ση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν 
νέων ἑλληνικῶν. Πολλὲς λέξεις ἀπαλείφθηκαν 
ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας, ἐπειδὴ δῆθεν προέρχονταν 
ἀπὸ τὴν καθαρεύουσα. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν τὴν 

K

K

Δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε καὶ νὰ ἐφησυχάζουμε.  Ἡ γλῶσσά μας  
κινδυνεύει, πολεμιέται, κουρσεύεται ἀπὸ παντοῦ. Θὰ πρέπει πάντα νὰ 

θυμόμαστε ὅτι, «ἂν θέλεις νὰ καταστρέψεις ἕνα ἔθνος, ἀφάνισε τὴ γλῶσσά 
του». Στὰ σχολεῖά μας ἡ γλῶσσά μας δὲν διδάσκεται ὅπως πρέπει. Δημι-
ουργεῖται μιὰ λεξιπενία καὶ μιὰ τάση νὰ χρησιμοποιοῦνται ξένες λέξεις.  
Ἡ λεξιπενία προκαλεῖ νωθρότητα στὸν νοῦ, ἀφοῦ ὁ νοῦς δὲν δουλεύει, 
δὲν ἐνεργοποιεῖται, γιὰ νὰ βρεῖ καὶ νὰ χρησιμοποιήσει τὴν καίρια λέξη, 

τὴν κατάλληλη καὶ ἁρμόζουσα σὲ κάθε περίπτωση.
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ἁπλούστευση τῆς γλώσσας, γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν 
δῆθεν οἱ μὴ ἔχοντες ἀρκετὴ μόρφωση. Καὶ γιατί νὰ 
μὴ βοηθήσουμε μὲ τὴν παιδεία πάσης μορφῆς νὰ 
ἀνεβάσουμε τὸ ἐπίπεδο τοῦ  Ἕλληνα;  Ἀφοῦ ὅταν 
κάποιος ἀκούει νὰ ὁμιλεῖται ἡ γλῶσσά του σωστὰ 
καὶ ὅταν τὴ βλέπει νὰ γράφεται σωστά, συνηθίζει 
νὰ ἀντιλαμβάνεται ὑποσυνείδητα τὴν ὀρθότητα 
τῆς μητρικῆς του γλώσσας, καὶ τὸ ἔνστικτό του τὸν 
ὁδηγεῖ σωστά.  Ἄλλωστε, ὑπάρχει σχέση γλώσσας 
καὶ σκέψης. Κάθε δὲ προσπάθεια περιορισμοῦ τῆς 
γλώσσας καὶ κατάργησης τῶν λέξεων περιορίζει 
τὴ σκέψη. Γιατὶ τὸ νὰ μιλᾷς σωστὰ εἶναι μαρτυρία 
ὅτι σκέφτεσαι σωστά. Γενικά, ὅλη ἡ προσπάθεια 
ἁπλοποίησης τῆς γλώσσας μας εἶναι ἡ αἰτία νὰ γίνει 
αὐτὴ φτωχὴ καὶ ἀπειθάρχητη. Θὰ πρέπει, πρῶτον, 
νὰ μὴ χρησιμοποιοῦμε ξενόγλωσσους ὅρους.  Ἂς 
λέμε, π.χ., ὄχι στύλ, ἀλλὰ ρυθμός, ὄχι πρόζα, ἀλλὰ 
πεζὸς λόγος, ὄχι πάνελ, ἀλλὰ τηλεοπτικὴ συντρο-
φιά, ὄχι ρεπορτάζ, ἀλλὰ δημοσιογραφικὴ ἔρευνα, 
ὄχι μπλὰκ ἄουτ, ἀλλὰ συσκότιση, ὄχι καριέρα, 
ἀλλὰ σταδιοδρομία, 
ὄχι κόμπλεξ, ἀλλὰ σύ-
μπλεγμα, ὄχι κουλτού-
ρα, ἀλλὰ καλλιέργεια 
κ.ἄ. Καί, δεύτερον, νὰ 
μὴν ἁπλοποιήσουμε 
τὴν ὀρθογραφία μας, 
διότι δὲν θὰ μπορού-
σαμε νὰ ξεχωρίσουμε 
τὸ νόημα τῶν λέξεων, 
π.χ., λοιμός-λιμός, ἴσως-
ἴσος, λείπει-λύπη-λίπη, 
σήκω-σῦκο κ.ἄ.  Ἄλλω-
στε, κανένα ἄλλο κρά-
τος στὸν κόσμο δὲν ἔχει 
ἀλλάξει οὔτε τόνο ἀπὸ 
τὴ γλῶσσά του.

Ἡ κακοποίηση τῆς 
γλώσσας μας εἶναι γεγο-
νός.  Ὑπάρχουν γλωσ-
σικοὶ βιασμοὶ καὶ στὸν 
προφορικὸ καὶ στὸν γραπτὸ λόγο.  Ὑπάρχουν τὰ 
γραμματικὰ λάθη, π.χ. χρονικὴ αὔξηση στὴν προ-
στακτική: τὸ σωστὸ στὴν προστακτικὴ εἶναι διάταξε 
καὶ ὄχι διέταξε, π.χ. διάταξε τὸν στρατιώτη (προστα-
κτική) – χθὲς ὁ ὑπουργὸς διέταξε (ἀόριστος). Τὸν 
πατέρα  Ἰάκωβο, καὶ ὄχι τὸν πάτερ  Ἰάκωβο. Τὴν ὁδὸ 
Συγγροῦ, καὶ ὄχι τὴν ὁδὸς Συγγροῦ.  Ὑπάρχουν 
συντακτικὰ λάθη, ὅπως, π.χ., μετὰ Χριστόν, καὶ 
ὄχι μετὰ Χριστοῦ.  Ὄχι ἐγὼ μοῦ ἀρέσει, ἀλλὰ ἐμένα 
μοῦ ἀρέσει. 

Στὴ συνέχεια, θὰ παραθέσουμε στοιχεῖα μὲ τὰ 
ὁποῖα ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ νέα ἑλληνικὴ γλῶσσα 

εἶναι συνέχεια αὐτῆς τοῦ  Ὁμήρου.  Ἔτσι λοιπόν, 
ὑπάρχουν πολλὲς λέξεις στὴ δοτικὴ πτώση καὶ 
ἐπιρρήματα ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴ σημερινὴ 
νέα ἑλληνικὴ ὅπως ἀκριβῶς χρησιμοποιοῦνταν καὶ 
στὴν ἀρχαία, π.χ. σὺν τῷ χρόνῳ, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἐπὶ 
τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐν τῷ μεταξύ, λόγῳ, μέσῳ, τῇ ἀπουσία, 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἄλλοθι, ἅπαξ, ἐφάπαξ, αὐθημερόν, 
βαθμηδόν,  ἀσυζητητί, καὶ μετοχὲς παρακειμένου, 
κατεψυγμένος, ὑπογεγραμμένος, συνηθισμένος κ.ἄ.

Σήμερα, στὴν καθημερινή μας ὁμιλία χρησι-
ομοποιοῦμε ἄλλοτε κάποιες αὐτούσιες ἀρχαῖες 
ἑλληνικὲς λέξεις, ὅπως βασιλεύς, ἀστήρ, οὐρανός,  
Ἀκρόπολις κ.ἄ., καὶ ἄλλοτε δὲν χρησιμοποιοῦμε 
αὐτούσιες ἀρχαῖες λέξεις, ὅμως χρησιμοποιοῦμε 
παράγωγες ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες. Δὲν λέμε τὸ ἀρχαῖο 
κήδομαι = φροντίζω, ὅμως λέμε κηδεία, δὲν λέμε 
ὄλλυμαι = χάνομαι, λέμε ὅμως ἀπώλεια, δὲν λέ-
με θαμά = συχνά, λέμε ὅμως θαμώνας, δὲν λέμε 
αὐδή = φωνή, ὅμως λέμε ἄναυδος = ἄφωνος, δὲν 
λέμε λώπη = ροῦχο, ὅμως λέμε λωποδύτης, δὲν 

λέμε κυνῶ = φιλῶ, ὅμως λέμε προσκυνῶ (ἀπὸ τὴν 
ἴδια ρίζα ἔχουμε τὸ ἀγγλικὸ kiss), δὲν λέμε κύλιξ 
= ποτήρι, ὅμως λέμε κυλικεῖο, δὲν λέμε ὕδωρ = 
νερό, ὅμως λέμε ὑδραγωγεῖο, ὑδραυλικός, ὑδρορ-
ροή,  Ἑταιρεία  Ὑδάτων καὶ ὄχι  Ἑταιρεία Νερῶν. 
Δὲν λέμε ἄχθος = βάρος, ὅμως λέμε ἀχθοφόρος. 
Δὲν λέμε ἄγχω = σφίγγω, ὅμως λέμε ἀγχόνη. Δὲν 
λέμε ὠόν = ἀβγό, ὅμως λέμε ὠοθήκη. Δὲν λέμε 
φερνή = προῖκα, ὅμως λέμε πολύφερνη νύφη, δὲν 
λέμε φρήν = λογική, ὅμως λέμε φρενοκομεῖο κ.ἄ.  
Ἀκόμα, χρησιμοποιοῦμε σύνθετες λέξεις μὲ πρῶτα 
συνθετικὰ τὰ ἀρχαῖα προσφύματα τηλε- = μακριά, 
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λέμε τηλεόραση, τηλέφωνο, τηλεσκόπιο, καὶ τὸ 
ἀλέξω = ἀπομακρύνω, ἀλεξικέραυνο, ἀλεξίσφαιρο, 
ἀλεξίπτωτο,  Ἀλέξανδρος κ.ἄ.

Δὲν εἶναι ὅμως μόνο οἱ λέξεις ποὺ ἀποδεικνύ-
ουν τὴν ἀδιάλειπτη συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-
σας καὶ τὴ συνέχεια τῆς φυλῆς μας, ἀλλὰ καὶ οἱ 
συνήθειες, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῶν ἀρχαίων προγό-
νων μας ποὺ ἐπιβιώνουν σήμερα.  Ἀπὸ τὴν ἐξαί-
ρετη ἐργασία τῆς ἑλληνίστριας φιλολόγου  Ἄννας 
Τζιροπούλου-Εὐσταθίου παραθέτω μερικὰ παρα-
δείγματα. Στὶς ἀρχαῖες γειτονιὲς «λακερολογοῦσαν», 
δηλαδὴ φλυαροῦσαν, κουτσομπόλευαν, ἐξ οὗ καὶ 
τὸ σημερινὸ λακριντί, ἔκαναν ποδαρικὸ ὅπως καὶ 
ἐμεῖς οἱ Νεοέλληνες «πρώτῳ ποδὶ οἰωνιζόμενοι 
λέγειν εἰώθασι».  Ἔπαιζαν τυχερὰ παιχνίδια, ὅπως 
μονά-ζυγά, δηλαδὴ «ἀρτίαζαν», «πεντέλιθους» = 
πεντόβολα, «βέμβικα» = σβούρα, «χαλκῆ μύια» 
= τυφλόμυγα. Εὔχονταν ὅπως σήμερα ἐβίβα μὲ 

τὸ «εὐὰν εὐοί».  Ἔλυναν γρίφους καὶ αἰνίγματα, 
ὅπως «πότερον ἡ ὄρνις ἢ τὸ ὠὸν ἐγένετο», «τῶν 
Πριάμου παίδων τίς πατήρ» κ.ἄ.  Ἀκόμα, συνήθιζαν 
νὰ δίνουν παρατσούκλια σὲ κάποιον ποὺ εἶχε κά-
ποια ἰδιαιτερότητα, π.χ. «διὰ πάχος σώματος ἀσκὸν 
καλοῦσιν» ἢ καλοῦσαν «λακκόπλουτους» τοὺς 
ἀπογόνους τοῦ Καλλία, ἐπειδὴ εἶχαν πλουτίσει 
ἀπὸ θαμμένο θησαυρό. Τὸ γνωστὸ μίνι φόρεμα 
ὑπῆρχε στὴν ἀρχαιότητα, ἰδίως οἱ Σπαρτιάτισσες 
φοροῦσαν κοντὸ φόρεμα καὶ φαινόταν ὁ μηρός 
τους, γι᾽ αὐτὸ ὀνομάζονταν «φαινομηρίδες». 

Γεύονταν, ἐπίσης, μαρίδα τοῦ Φαλήρου, «ἀθε-
ρίνα καὶ ἀφυῆ ἐν ἐσκώλποισιν Φαλήρου». Πρόσφε-

ραν «ὀβελίσκους», δηλαδὴ σουβλάκια.  Ὅσο γιὰ 
ἐπιδόρπιο, προτιμοῦσαν «ξανθὸν μέλι καὶ γάλα 
συμπακτόν», δηλαδὴ γιαούρτι μὲ μέλι, ἢ «τρω-
γάλια», δηλαδὴ στραγάλια. Τελείωναν μὲ «τυρὸν 
σικελιώτην». 

Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα τους φαγητὰ ἦταν τὸ 
«οἴνιστρον», δηλαδὴ ὁ πατσᾶς. Χόρευαν τοὺς κυ-
κλίους χορούς. Συνήθως οἱ ἐρωτευμένοι, ἐπιστρέ-
φοντας στὸ σπίτι τους «σκνίποι», δηλαδὴ σκνίπα στὸ 
μεθύσι, τραγουδοῦσαν στὴν πόρτα τῆς ἀγαπημένης 
τους τὸ «παρακλαυσίθυρον» ἢ «θυροκοπικόν», δη-
λαδὴ καντάδα στὴν κόρη.  Ἀκόμα, τραγουδοῦσαν 
«ἕλικας δ᾽ ἐλευθέρους πλοκάμων ἄτακτα συνθείς, 
ἄφες ὡς θέλωσι κεῖσθαι» ( Ἀνακρέων), δηλαδὴ τὸ 
σημερινό « Ἄστα τὰ μαλλάκια σου ἀνακατεμένα».  
Ἀκόμη, τραγουδοῦσαν «γένοιμαν αἰετὸς ὑψιπέτας», 
δηλαδή, Νὰ ἤμουν ἀητὸς νὰ πέταγα ( Ἀριστοφά-
νη,  Ὄρνιθες).  Ἀκόμα, χρησιμοποιοῦσαν ὅρκους, 

«ψευδῆ λέγων θάνοιμι», δηλαδὴ νὰ πεθάνω ἂν λέω 
ψέματα, ἤ «μὴ μέγα λέγε», δηλαδή, μὴ λὲς μεγάλο 
λόγο.  Ἀκόμα, χρησιμοποιοῦσαν λέξεις ποὺ προ-
έρχονταν ἀπὸ κάποιες ἐνέργειες τῶν ἀρχαίων καὶ 
ποὺ σήμερα χρησιμοποιοῦμε καὶ ἐμεῖς. Π.χ., τὴ λέξη 
εὐσπλαχνία, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ 
οἱ ἱερεῖς τῶν θυσιῶν ἔδιναν τὰ σπλάχνα ἀπὸ τὰ θυσι-
αζόμενα ζῷα στοὺς φτωχοὺς ποὺ ἔρχονταν πλησίον 
τοῦ βωμοῦ.  Ἀκόμα, τὴ λέξη στηλιτεύω = στιγματίζω, 
ἀπὸ τότε ποὺ οἱ ἀρχαῖοι ἔγραφαν σὲ στῆλες ποὺ 
βρίσκονταν στοὺς δρόμους τὰ ὀνόματα ὅσων εἶχαν 
διαπράξει ἠθικὰ παραπτώματα, ὥστε νὰ τοὺς γνω-
ρίζουν οἱ συμπολῖτές τους.  Ἀκόμα χρησιμοποιοῦμε 
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Ὑπάρχει σχέση γλώσσας καὶ σκέψης. Κάθε δὲ προσπάθεια περιορισμοῦ 
τῆς γλώσσας καὶ κατάργησης τῶν λέξεων περιορίζει τὴ σκέψη.  
Γιατὶ τὸ νὰ μιλᾷς σωστὰ εἶναι μαρτυρία ὅτι σκέφτεσαι σωστά.  

Γενικά, ὅλη ἡ προσπάθεια ἁπλοποίησης τῆς γλώσσας μας εἶναι ἡ αἰτία  
νὰ γίνει αὐτὴ φτωχὴ καὶ ἀπειθάρχητη. 

K
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Δὲν εἶναι ὅμως μόνο οἱ λέξεις ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἀδιάλειπτη 
συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τὴ συνέχεια τῆς φυλῆς μας, 

ἀλλὰ καὶ οἱ συνήθειες, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῶν ἀρχαίων προγόνων μας 
ποὺ ἐπιβιώνουν σήμερα.  
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τὴ λέξη συκοφάντης, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ ἄρχοντες 
ἀπαγόρευαν τὴν ἐξαγωγὴ σύκων ἀπὸ τὴν  Ἀττική, 
καὶ πολλοὶ παραγωγοὶ ἔκρυβαν τὰ σῦκά τους, γιὰ 
νὰ τὰ διαθέσουν κρυφά, καὶ γι᾽ αὐτὸ καταγγέλλο-
νταν (συχνὰ ψευδῶς) ἀπὸ πολλοὺς συμπατριῶτές 
τους, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονταν συκοφάντες.  Ἀκόμα 
χρησιμοποιοῦμε τὴ λέξη πανικός, ἀπὸ τὸ γεγονὸς 
ὅτι ὁ θεὸς Πὰν ἦταν ἄσχημος καὶ προκαλοῦσε τὸν 
φόβο, τὸν πανικό.  Ἀκόμα χρησιμοποιοῦμε τὴ λέξη 
συνασπισμός, ἐπειδὴ οἱ πολεμιστὲς τοποθετοῦσαν 
μπροστὰ ἀπὸ τὰ κορμιά τους ἢ καὶ πάνω ἀπὸ τὰ 
κεφάλια τους τὶς ἀσπίδες τους τὴ μία δίπλα στὴν 
ἄλλη, προκειμένου νὰ ἀποφύγουν τὰ θανατηφόρα 
βέλη τῶν ἐχθρῶν τους.

Τέλος, χρησιμοποιοῦμε φρά-
σεις ποὺ οἱ πρόγονοί μας χρησιμο-
ποιοῦσαν παραπλήσιές τους ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ  Ὁμήρου, ὅπως «ἀνὴρ στέ-
γης στύλος» ( Ἀγαμέμνων), τὸ δικό 
μας «κολόνα τοῦ σπιτιοῦ». «Μή μοι 
σύγχει», τὸ δικό μας «μὴ μὲ συγχύ-
ζεις». «Λύεται γούνατα» ( Ὅμηρος), τὸ 
δικό μας «λύθηκαν τὰ γόνατα». «Μία 
χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ», τὸ δικό μας 
« Ἕνα χελιδόνι δὲν φέρνει τὴν ἄνοι-
ξη». « Ἀβίωτον ζῶμεν βίον», τὸ δικό 
μας «βίο ἀβίωτο». «Γάλα ὀρνίθων», τὸ 
δικό μας «καὶ τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα». 
« Ἀεὶ τὰ πέρυσι βελτίω», δηλαδή, «κά-
θε πέρυσι καὶ καλύτερα».

Ἀπ᾽ ὅλα τὰ παραπάνω βλέπουμε 
ὅτι ἡ γλῶσσά μας εἶναι μία καὶ ἑνιαία, 
ἀπὸ τότε ποὺ δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα. Πλου-
σιωτάτη, μοναδική, διαχρονική. Πάντοτε ὑπῆρχαν 
καὶ θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ὑψώνουν τὴ φωνή 
τους καὶ ὑπερασπίζονται τὴ γλῶσσα καὶ τονίζουν 
τὴ μεγάλη σημασία ποὺ ἔχει γιὰ ὅλο τὸν κόσμο.  
Ἔτσι, ὁ  Ἄγγελος Σικελιανὸς ἐνώπιον τοῦ διεθνοῦς 
συνεδρίου στὸ Μόντρεαλ κατέθεσε: «Σᾶς προτεί-
νω σήμερα ὡς διεθνῆ γλῶσσα τῆς ὁμοσπονδίας 
τὴ νεοελληνική, ποὺ εἶναι ἀληθινὴ θυγατέρα καὶ 
νόμιμη κληρονόμος τῆς ἀρχαίας, ἀπὸ τὴν ὁποία 
ὅλοι οἱ πολιτισμένοι λαοὶ ἄντλησαν, ὡς ἀπὸ πηγὴ 
τῶν πηγῶν, τὸ ἀληθινὸ νόημα τοῦ ἀνθρώπινου πο-
λιτισμοῦ στὸ σύνολό του». Καὶ ὁ Γκαῖτε εἶχε πεῖ: 
« Ἄκουσα στὸν  Ἅγιο Πέτρο τῆς Ρώμης τὸ Εὐαγγέλιο 
σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες.  Ἡ ἑλληνικὴ ἀντήχησε ἄστρο 
λαμπερὸ μέσα στὴ νύχτα». 

Ἀκόμα, ὁ ἀείμνηστος σπουδαῖος Νικηφόρος 
Βρεττάκος τονίζει ὅτι: « Ἡ κατεδάφιση τῆς γλώσσας 
μας ἰσοδυναμεῖ μὲ κατεδάφιση τοῦ ἑαυτοῦ μας».  
Ἀκόμα, ὁ Καζαντζάκης εἶπε: « Ἡ γλῶσσα εἶναι πα-
τρίδα». Καὶ ὁ Γιῶργος Σεφέρης γράφει: « Ἀπὸ τὴν 

ἀρχὴ ποὺ μίλησε ὁ  Ὅμηρος ὣς τὰ σήμερα, μιλοῦμε, 
τραγουδοῦμε καὶ ἀνασαίνουμε τὴν ἴδια γλῶσσα». 

Ἡ γλῶσσά μας κινδυνεύει νὰ ἀφανιστεῖ.  Ἂς 
προσπαθήσουμε νὰ τὴν προστατεύσουμε. Πρέπει 
νὰ θυμόμαστε ὅτι ὁ  Ἕλληνας σὲ κάθε προσπάθειά 
του καὶ ἀγῶνά του νίκησε καὶ δὲ νικήθηκε.  Ἔπεσε 
καὶ σηκώθηκε. Πληγώθηκε καὶ ἀνέρρωσε. Βυθί-
στηκε καὶ στὸ τέλος ἐπέπλευσε.

Πράγματι, οἱ Ρωμαῖοι ἦλθαν, οἱ Γότθοι ἦλθαν, 
οἱ  Ἄβαροι ἦλθαν, οἱ  Ἄραβες ἦλθαν, οἱ Φράγγοι 
ἦλθαν, οἱ Τοῦρκοι ἦλθαν, οἱ Γερμανοὶ ἦλθαν καὶ 
ἄλλοι πολλοί...  Ὅμως ἡ ἀπάντηση τοῦ Μαντείου 
τῶν Δελφῶν, ὅτι ἡ  Ἑλλὰς εἶναι «ἀσκὸς κλυδωνιζό-
μενος καὶ μηδέποτε βυθιζόμενος», θὰ ἰσχύει ἐσαεί.

Θὰ ἤθελα νὰ τελειώσω μὲ μιὰ ὑπενθύμιση γιὰ 
ὅλους ἀνὰ τὸν κόσμο, καὶ ἂς μὴ θεωρηθεῖ αὐτὴ 
ὑπερβολή:  Ὑπάρχετε, γιατὶ ὑπήρξαμε – ὁμιλεῖτε, 
γιατὶ μιλήσαμε – πράττετε, γιατὶ διαλογιστήκαμε – 
ἀπολαμβάνετε, γιατὶ ἀνακαλύψαμε…!

ΠΕΓΚΥ ΞΑΝΘΑΚΗ-ΜΠΑΛΑΜΠΙΝΗ

K

K

Μιὰ ὑπενθύμιση γιὰ ὅλους ἀνὰ 
τὸν κόσμο, καὶ ἂς μὴ θεωρηθεῖ 

αὐτὴ ὑπερβολή:   
Ὑπάρχετε, γιατὶ ὑπήρξαμε –  

ὁμιλεῖτε, γιατὶ μιλήσαμε – πράττετε, 
γιατὶ διαλογιστήκαμε – ἀπολαμβά-

νετε, γιατὶ ἀνακαλύψαμε…!
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Ὁ  Ἰησοῦς ἔδειξε πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ 
ζεῖ τὴ μοναξιά του, νὰ πλουτίζει τὶς ὧρές 
του. Μᾶς προτρέπει στὸ Κατὰ Ματθαῖον στ΄ 

6: «Εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου». 

Ἡ ψυχή σου ἂς γευθεῖ τὴ γλύκα τῆς ἡσυχίας τῆς 
προσευχῆς.  Ἀγάπησε τὴν ἡσυχία τῆς μοναξιᾶς, 
γιὰ νὰ κερδίσεις κατάνυξη καὶ δάκρυα.  Ἡ ἡσυχία 
θὰ διώξει μακριὰ τὴ μνησικακία καὶ τὴν ὑψηλο-
φροσύνη καὶ θὰ σὲ προφυλάξει ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις 
τοῦ πονηροῦ. 

Ἀγάπα τὴ μοναξιά, τὴν ἡσυχία, τὴ σιωπή, συμ-
βουλεύει κάποιος γέροντας.  Ἐλευθέρωσε τὸν ἑαυ-
τό σου ἀπὸ τὶς πολλὲς φροντίδες, ἀπασχόλησέ τον 
μὲ θεῖα νοήματα.  Ἡ ἡσυχία, ἡ σιωπὴ καὶ ἡ κρυφὴ 
πνευματικὴ ἐργασία φέρνουν κοντά σου τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ, τὴ γαλήνη τῆς ψυχῆς σου.

«Εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου», γιὰ νὰ προσευ-

χηθεῖς καὶ νὰ νιώσεις πὼς ὁ Θεὸς 
εἶναι παρὼν καὶ ἀκούει τὴν προ-
σευχή σου.

«Εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου» καὶ 
μὴν ἀφήνεις ποτὲ στὸν νοῦ σου σκέ-
ψη ποὺ θὰ δυσαρεστεῖ τὸν Θεό.

«Εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου» καὶ 
μὴν ξεχνᾷς τὸν προορισμό μας σ᾽ 
αὐτὸν τὸν κόσμο.

Ζήτησε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ γίνουν 
ἐποικοδομητικὲς οἱ ὧρες τῆς μοναξιᾶς 
σου.  Ἂς γίνουν στιγμὲς ὄχι μεμψιμοι-
ρίας, ἀπελπισίας καὶ διαμαρτυρίας, 
ἀλλὰ στιγμὲς λουσμένες μέσα στὴ 
χάρη καὶ τὸ φῶς τοῦ Κυρίου.

Κάθε φορὰ ποὺ θὰ μᾶς συνα-
ντάει ὁ  Ἰησοῦς σὲ στιγμὲς περισυλλογῆς καὶ κατα-
νύξεως, θὰ γεμίζει ἡ ψυχή μας ἀπὸ δέος κι ἀγάπη 
γι᾽ Αὐτόν.  Ἡ μοναξιά μας θὰ γίνεται χαρά, γιατὶ 
θὰ νιώθουμε ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς ἐπισκέπτεται, εἶναι 

κοντά μας, πατέρας, φίλος, ἀδελφός, νὰ μᾶς πα-
ρηγορήσει, νὰ μᾶς ἐμψυχώσει, νὰ μᾶς προφυλάξει 
ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ.

Ἡ ἀγάπη Του εἶναι ἀμετακίνητη, πέλαγος ἀνε-
ξάντλητο. Δὲν εἴμαστε μόνοι μας. εἶναι κοντά μας.  
Ἀνησυχεῖ γιὰ ἐμᾶς, γιὰ τὴν ἀγάπη μας πρὸς Αὐτόν, 
γιὰ τὴ σωτηρία μας. 

Κάθε βράδυ, μέσα στὸ μυστήριο τῆς σιγῆς, Χρι-
στέ μου, ἡ ψυχή μου ἀναζητᾷ  Ἐσένα. Κύριε, κάνε 
ν᾽ ἀγαπήσω τὴ μοναξιά μου...

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

«Ἀγάπησα τὴ μοναξιά μου»

K

K

Κάθε φορὰ ποὺ θὰ μᾶς συναντάει ὁ  Ἰησοῦς σὲ στιγμὲς περισυλλογῆς 
καὶ κατανύξεως, θὰ γεμίζει ἡ ψυχή μας ἀπὸ δέος κι ἀγάπη γι᾽ Αὐτόν.  Ἡ 

μοναξιά μας θὰ γίνεται χαρά, γιατὶ θὰ νιώθουμε ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς ἐπισκέ-
πτεται, εἶναι κοντά μας, πατέρας, φίλος, ἀδελφός, νὰ μᾶς παρηγορήσει, 
νὰ μᾶς ἐμψυχώσει, νὰ μᾶς προφυλάξει ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ.
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Κουβεντοῦλες τῆς γιαγιᾶς μου

Δὲν χρειάζεται, Μαρία μου, νὰ ἔχεις κάποια 
ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὰ θρησκευτικὰ κείμενα, 
γιὰ νὰ γνωρίζεις αὐτὴ τὴν ὑπέροχη φράση 

ἀπὸ τοὺς Ψαλμούς: «Καὶ ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ 
ἡ νεότης σου». Μία φορὰ νὰ τὴν ἀκούσεις, σοῦ 
μένει γιὰ πάντα.  Ἴσως γιατὶ μὲ ἀπίστευτη πυκνό-
τητα συνδέει τὴ νεότητα, ποὺ πάντα θὰ εἶναι ἡ πιὸ 
ὄμορφη ἐποχὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τὴν ἀνα-
καίνιση, μιὰ λέξη ποὺ ἀπὸ μόνη της σοῦ φτιάχνει 
τὸ κέφι, ἀκόμα καὶ ἂν πρόκειται νὰ ἀνακαινίσεις 
μονάχα τὸ δωμάτιό σου, καὶ ἀνάμεσά τους βάζει 
καὶ τὸν ἀετό, ἕνα σύμβολο δύναμης καὶ ὀμορφιᾶς. 
Τὸν βλέπεις νὰ ζυγιάζεται ψηλὰ στὸν οὐρανό, καὶ 
νιώθεις μέσα σου μιὰ περίεργη εὐφορία, σὰν νὰ 
σὲ ἀγγίζει κάτι ἀπὸ τὸ 
μεγαλεῖό του. Δὲν εἶναι 
τυχαῖο ποὺ τὸν εἶπαν 
βασιλιὰ τῶν πουλιῶν. 
Πάντα ψηλά, πάντα μα-
κριὰ ἀπὸ τοὺς πολλούς, 
διελέγει ἀπρόσιτες βου-
νοκορφὲς κι ἐκεῖ χτίζει τὴ 
φωλιά του καὶ φτιάχνει 
τὴν οἰκογένειά του.

Ὁ ἀετὸς εἶναι ὡραῖο 
καὶ δυνατὸ πουλί. Μὲ 
τὸ ἀετίσιο μάτι του ἐπι-
θεωρεῖ τὸν κάμπο, ἀνα-
ζητώντας τροφή, κι ὅταν 
δεῖ κάτι βρώσιμο, πέφτει 
καρφωτά, τὸ ἁρπάζει μὲ 
τὰ κατάλληλα νύχια του 
κι ἐξαφανίζεται.

Καὶ νὰ ποὺ αὐτὸ τὸ ἀγέρωχο πλάσμα, ἐκεῖ 
γύρω στὰ σαράντα του χρόνα, νιώθει γερασμέ-
νο καὶ ἄκεφο. Τί τοῦ συμβαίνει; Τοῦ συμβαίνουν 
διάφορα καὶ σημαντικά. Τὰ φτερά του πύκνωσαν 
πολύ, βάρυναν, δὲν τὸ ἀφήνουν νὰ πετάξει ὅπως 
παλιά. Τὰ νύχια του ἔχουν κι αὐτὰ μεγαλώσει, καὶ 
καθὼς εἶναι γαμψά, πᾶνε πρὸς τὰ μέσα καὶ δὲν 
τὸ ἀφήνουν νὰ γραπώσει τὴν τροφή του. Τὸ ἴδιο 
γίνεται καὶ μὲ τὸ ράμφος.  Ὅλα δύσκολα στὴ ζωὴ 
καὶ προβληματικά.

Ὡστόσο, ἕνας βασιλιὰς ἀντιμετωπίζει τὰ προ-
βλήματά του μὲ τρόπο ἡγεμονικό.  Ἔτσι, ἕνα πρωῒ 
ἐγκαταλείπει τὰ λημέρια του καὶ τραβᾷ γιὰ ἀκόμα 
πιὸ ψηλὰ καὶ δυσπρόσιτα μέρη, μόνος καὶ μακριὰ 
ἀπὸ ἀδιάκριτα βλέμματα. Καὶ ἐκεῖ ξεκινᾷ τὸ ἔργο 
τῆς ἀνακαίνισης. Πρῶτα πρῶτα ἀρχίζει ἀπὸ τὸ ράμ-
φος του. Τὸ χτυπᾷ μὲ δύναμη πάνω στὸν σκληρὸ 
βράχο, πολλὲς φορὲς μέχρι νὰ τὸ ξερριζώσει. Μετὰ 
ἔχουν σειρὰ τὰ νύχια του. Θὰ γίνει τὸ ἴδιο καὶ μ᾽ 
αὐτά. Πονάει, πονάει πολύ, ἀλλὰ ἐπιμένει. Δὲν 
μπορεῖ νὰ γίνει διαφορετικά. Κι ἀφοῦ τελειώσει μ᾽ 
αὐτὴ τὴ δύσκολη «ἐπέμβαση», κάθεται ἐκεῖ καὶ πε-
ριμένει. Κάποια στιγμὴ θὰ ἀρχίσουν νὰ βγαίνουν τὰ 
καινούργια νύχια, ὅπως καὶ τὸ ράμφος. Θὰ περιμέ-

νει. Μόλις θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὰ χρησιμοποιήσει, 
θὰ ἀρχίσει νὰ ξερριζώνει ἕνα ἕνα ὅλα τὰ φτερά του, 
καὶ μετὰ θὰ περιμένει νὰ φυτρώσουν τὰ καινούρ-
για. Τελείωσε.  Ἡ προσπάθεια ἔχει ὁλοκληρωθεῖ.  
Ὁ ἀετός μας, πλήρως ἀνανεωμένος, ξαναγυρίζει 
στοὺς δικούς του. Χρειάστηκαν βέβαια κάπου ἕξι 
μῆνες σκληρῆς ταλαιπωρίας, ἀλλὰ χαλάλι. Μ᾽ αὐτὴ 
τὴν ἀνακαίνιση, ὁ ἀετός μας θὰ ζήσει ἄλλα 40-50 
χρόνια καὶ θὰ πεθάνει σὰν βασιλιάς, ὅπως ἔζησε.

Αὐτὸ τὸ βιογραφικό, Μαρία μου, μὲ προσγείω-
σε ἀνώμαλα. Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν 

Βιογραφικὸ τοῦ ἀετοῦ
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γνώριζαν βέβαια ὅλα τὰ εἴδη τοῦ ζωικοῦ βασιλείου 
ποὺ ξέρουμε ἐμεῖς σήμερα.  Ἀλλὰ γι᾽ αὐτὰ ποὺ γνώ-
ριζαν ἔκαναν ὅ,τι μποροῦσαν, γιὰ νὰ καταλάβουν 
τὴ ζωὴ καὶ τὶς συνήθειές τους. Καὶ σίγουρα δὲν θὰ 
γνώριζαν τόσες λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἀνακαίνιση 
του ἀετοῦ, ἀλλὰ πολλὰ θὰ τὰ εἶχαν προσέξει. Σή-
μερα βέβαια, μὲ τὴν τεχνολογία ποὺ διαθέτουμε 
μποροῦμε νὰ παρακολουθήσουμε πολλά. Στήνεις 
μερικὲς βιντεοκάμερες στὰ κατάλληλα σημεῖα, καὶ 
μαθαίνεις τὰ πάντα. Δὲν σοῦ λέω λοιπὸν ὑποθέσεις 
καὶ παραμύθια.  Ἔχω δεῖ φωτογραφίες καὶ κατα-
λαβαίνεις πῶς ἔνιωσα.  Ὁ σιτεμένος, γεροντικὸς 
ρομαντισμός μου τσαλακώθηκε ἀνεπανόρθωτα. 

Φαίνεται πὼς γιὰ μένα ἡ ἀνακαίνιση εἶχε σχέση μὲ 
μιὰ ἀναπαυτικὴ πολυθρόνα, καφεδάκι καὶ ὡραῖες 
ποιητικὲς σκέψεις. Ποιητικὲς εἶπα; Τί λάθος!  Ἡ ἀλη-
θινὴ ποίηση σὲ ταρακουνάει, δὲν σὲ κοιμίζει, καὶ 
οἱ μεγάλοι ποιητὲς δὲν νανουρίζουν. Θυμᾶσαι τὴ 
φράση τοῦ  Ἐλύτη; «Καὶ σᾶς ἐξομολογοῦμαι πὼς ἡ 
κατεργασία τοῦ λευκοῦ μαρμάρου τῆς ψυχῆς εἶναι 
πολὺ πιὸ σκληρὴ καὶ ἀπὸ τὸ μάρμαρο».

Ἡ γιαγιά

Α.Κ.

K

K

Δὲν χρειάζεται νὰ ἔχεις κάποια ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὰ θρησκευτικὰ  
κείμενα, γιὰ νὰ γνωρίζεις αὐτὴ τὴν ὑπέροχη φράση ἀπὸ τοὺς Ψαλμούς: 

«Καὶ ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου». 
Μία φορὰ νὰ τὴν ἀκούσεις, σοῦ μένει γιὰ πάντα.  

Γεννήθηκες σὲ χώρα φωτεινή.
Βαπτίστηκες, μυρώθηκες, σὲ υἱοθέτησε
ὁ Μέγας, ὁ Πάμπλουτος Πατέρας.

Μὰ μὴ καυχᾶσαι ἐσύ.
Δῶρα τῆς Πατρικῆς υἱοθεσίας εἶναι.
Μὴ τὰ κρατᾷς ἀνενέργητα, φτωχά.
Βιάσου νὰ τὰ πλουτίσεις.

Κατάθεσέ τα στὴν τράπεζα τοῦ  Ἐλέους, τῆς Ζωῆς,
στοῦ Θεοῦ τὴν ἀγκαλιά.
Στὸν ἀδελφό σου ποὺ πεινᾷ.
Οἱ τόκοι εἶναι βέβαια δικοί σου.
Στεγνώνουν καὶ μαραίνονται
στὴ γλάστρα τοῦ ἀτομισμοῦ ὅταν φυτεύονται.

Πλάστηκες γιὰ ν᾽ ἀγαπᾷς καὶ ὅταν ἀκόμη σὲ πληγώνουν
μὲ λόγια τσουχτερὰ καὶ ὅταν ματώνουν τὴν καρδιά σου.
Ἐσὺ ποτὲ μὴν τὸ ξεχνᾷς.
Γεννήθηκες καὶ ζεῖς γιὰ ν᾽ ἀγαπᾷς.
«Ἀγάπα γιὰ νὰ ζήσεις, ζήσε γιὰ ν᾽ ἀγαπᾷς».

ΘΕΚΛΑ, Μοναχή

Τὰ τάλαντά σου
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Ὁ ὅρος «Διαβήτης» προέρ-
χεται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ρῆμα 
«διαβαίνω».  Ἡ λέξη χρησιμοποι-
ήθηκε, γιὰ νὰ περιγράψει τὴ διέ-
λευση τῆς γλυκόζης στὰ οὖρα.

Ὁ Διαβήτης ἀλλάζει δρα-
στικὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο 
ὁ ὀργανισμὸς χρησιμοποιεῖ τὸ 
φαγητό. Στὸν μηχανισμὸ αὐτὸ 
λαμβάνει μέρος ἡ  Ἰνσουλίνη, 
ὁρμόνη ποὺ παράγεται ἀπὸ τὰ 
β-κύτταρα τοῦ παγκρέατος καὶ 
ὁ ρόλος της εἶναι νὰ βοηθᾷ τὴ 
γλυκόζη νὰ μπαίνει μέσα στὰ 
κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ νὰ 
χρησιμοποιεῖται ὡς πηγὴ ἐνέρ-
γειας.  Ὁ Σακχαρώδης Διαβήτης 
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ μερικὴ ἢ 
ὁλικὴ ἔλλειψη  Ἰνσουλίνης. 

Ὑπάρχουν δύο τύποι Διαβή-
του: ὁ Διαβήτης τύπου 1 καὶ ὁ 
Διαβήτης τύπου 2. Αὐτοὶ οἱ δύο 
τύποι ἀποτελοῦν ξεχωριστὲς νο-
σολογικὲς ὀντότητες, καὶ οἱ δύο 
ὅμως χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὰ 
ἴδια συμπτώματα καὶ τὶς ἴδιες 
ἐπιπλοκές, ποὺ εἶναι: πολυδιψία 
– πολυουρία – πολυφαγία – ἀπώ-
λεια βάρους – ἀδυναμία – κρά-
μπες – διαταραχὲς τῆς αἰσθητικό-
τητας – καθυστέρηση ἐπούλωσης 
τραυμάτων καὶ λοιμώξεις.

Οἱ ἐπιπλοκὲς εἶναι: καρδιακὴ 
νόσος, ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ 
ἐπεισόδιο, νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, 
νευρολογικὲς διαταραχές, διατα-
ραχὲς ὁράσεως, ἕλκη στὰ πόδια 
ποὺ ἀργοῦν νὰ ἐπουλωθοῦν καὶ 
λοιμώξεις.

Ὁ Διαβήτης εἶναι συχνὴ νό-
σος.  Ἡ Παγκόσμια  Ὀργάνωση  
Ὑγείας ἔδιδε στοιχεῖα τὸ 2009 
ὅτι 280 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι 
ἔπασχαν ἀπὸ Διαβήτη.  Ἐμεῖς θὰ 
ἀσχοληθοῦμε τὸν Σακχαρώδη 
Διαβήτη τύπου 1, ποὺ ἀφορᾷ 
τὰ παιδιά.

Πρόκειται γιὰ ἀνοσολογικὸ 
νόσημα. Τὰ β-κύτταρα του πα-
γκρέατος καταστρέφονται μὲ 
αὐτοάνοσο μηχανισμό. Δηλαδή, 
τὸ σῶμα δημιουργεῖ ἀντισώμα-
τα καὶ καταστρέφει τὰ δικά του 

ἰνσουλινοπαραγωγὰ β-κύτταρα 
τοῦ παγκρέατος.

Ὁ Σακχαρώδης Διαβήτης τύ-
που 1 δὲν εἶναι κληρονομικός, 
ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐκδήλωσή του 
ὑπάρχει προδιάθεσις, ἡ ὁποία 
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνατραπεῖ 
οὔτε ἀπὸ τὸ ἄτομο οὔτε, πρὸς 
τὸ παρόν, καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη.

Τί συμβάλλει στὴν ἐμφάνισή 
του; Διάφοροι ἰοί, τὸ στρές, ἴσως 
καὶ κάποια ἀλλεργιογόνα.

Στὸν Σακχαρώδη Διαβήτη τύ-
που 1 τὸ πάγκρεας παράγει ἐλά-
χιστη ἢ καὶ καθόλου  Ἰνσουλίνη, 
ὁπότε γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ ἀτό-
μου στὴ ζωὴ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ  
Ἰνσουλίνη ( Ἰνσουλινοεξαρτώμε-
νο ἄτομο).

Ἡ διάγνωσις γίνεται μὲ τὴ μέ-
τρηση τῆς γλυκόζης στὸ αἷμα, 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σακχαρώδης Διαβήτης 
τύπου 1

K

K

Ὁ Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 δὲν εἶναι μιὰ 
ἀθώα μακροχρόνια νόσος χωρὶς ἐπιπλοκές.  

Ἄρα ἡ μόνη ἀσπίδα προστασίας εἶναι ἡ ἔγκαιρη 
διάγνωση, μὲ τὴν προληπτικὴ ἐξέταση  

καὶ τὴ ρύθμιση τῆς νόσου.

K

K
Σήμερα ὁ Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ἀντιμετωπίζεται  

μὲ τὴ χορήγηση  Ἰνσουλίνης, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ κατάλληλου  
διαιτολογίου, μὲ σωματικὴ ἄσκηση καὶ μὲ ἐπιμόρφωση τοῦ παιδιοῦ  

καὶ τῆς οἰκογένειάς του γύρω ἀπὸ τὴ νόσο.  Ἐπίσης, χρειάζεται  
ἐνημέρωση τῶν διδασκάλων τοῦ παιδιοῦ στὸ σχολεῖο, ὥστε,  

ἂν ἐμφανισθεῖ μιὰ ὑπογλυκαιμία, νὰ γνωρίζουν πῶς νὰ βοηθήσουν.
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μόλις ἐμφανισθοῦν τὰ συμπτώ-
ματα.  Ἂν μετρηθεῖ τυχαίως τὸ 
σάκχαρο στὸ αἷμα, θὰ βρεθεῖ 
περισσότερο ἀπὸ 200 mg, ἂν 
μετρηθεῖ κατὰ τὴ νηστεία εἶναι 
περισσότερο ἀπὸ 126 mg, ἡ δὲ 
γλυκοζυλιωμένη αἱμοσφαιρίνη 
εἶναι περισσότερο ἀπὸ 6,5 %.

Ἡ συχνότητα ἐμφανίσεως 

εἶναι ἕνα στὰ 590 ἄτομα ἡλικίας 
κάτω τῶν 20 ἐτῶν, καὶ δυστυχῶς 
αὐτὸ ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ τὰ 
ἑπόμενα χρόνια.

Ὁ Σακχαρώδης Διαβήτης τύ-
που 1 εἶναι χρόνιο νόσημα καὶ 
ἀπαιτεῖ θεραπεία ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς 
μὲ  Ἰνσουλίνη.

Ἐπειδὴ τὰ β-κύτταρα κατα-

στρέφονται, καὶ αὐτὸ συνεπάγε-
ται μεγαλύτερη δόση  Ἰνσουλί-
νης, πολλὲς φορὲς παρουσιάζεται 
ὑπεργλυκαιμία καὶ μετὰ ἀπὸ 
νηστεία. Τότε τὰ ἐπίπεδα τοῦ 
σακχάρου μένουν ὑψηλὰ στὴν 
κυκλοφορία, ἀλλὰ συγχρόνως 
δὲν καταστέλλεται ἡ παραγωγὴ 
γλυκόζης ἀπὸ τὸ ἦπαρ.

Ὁ νεφρὸς ἀποβάλλει σάκχα-
ρο ἕως τὰ 180 mg. Πέραν αὐτῆς 
τῆς τιμῆς, δὲν μπορεῖ νὰ ἀντα-
ποκριθεῖ στὸ αὐξημένο φορτίο 
γλυκόζης, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
ἀποβάλλεται στὰ οὖρα τὸ νε-
ρό, καὶ τότε παρουσιάζεται ἡ 
πολυουρία, μὲ ἐπακόλουθο τὴν 
πολυδιψία, ὥστε ὁ ὀργανισμὸς 
νὰ ἀναπληρώνει τὸ νερὸ ποὺ 
ἀπέβαλε. Τότε ὁ ὀργανισμὸς 
δὲν παίρνει ἐνέργεια ἀπὸ τοὺς 
ὑδατάνθρακες, καὶ παίρνει ἀπὸ 
τὰ λίπη (λιπόλυση). Διασπᾷ καὶ 
πρωτεΐνες (πρωτεόλυση), μὲ 
ἀποτέλεσμα τὴν ἐξάντληση τοῦ 
λίπους, ἄρα ἀπώλεια βάρους, καὶ 
τὴ μείωση τῆς μυικῆς μάζας.

Ἔτσι, βλέπουμε ὅτι ὁ Σακχα-
ρώδης Διαβήτης τύπου 1 δὲν 
εἶναι μιὰ ἀθώα μακροχρόνια 
νόσος χωρὶς ἐπιπλοκές.  Ἄρα ἡ 
μόνη ἀσπίδα προστασίας εἶναι ἡ 
ἔγκαιρη διάγνωση, μὲ τὴν προ-
ληπτικὴ ἐξέταση καὶ τὴ ρύθμιση 
τῆς νόσου.

Σήμερα ὁ Σακχαρώδης Δια-
βήτης τύπου 1 ἀντιμετωπίζεται, 
ὅπως ἀνεφέρθη, μὲ τὴ χορήγη-
ση  Ἰνσουλίνης, καθὼς καὶ μὲ 
τὴν ἐφαρμογὴ κατάλληλου διαι-
τολογίου, μὲ σωματικὴ ἄσκηση 
καὶ μὲ ἐπιμόρφωση τοῦ παιδιοῦ 
καὶ τῆς οἰκογένειάς του γύρω 
ἀπὸ τὴ νόσο.  Ἐπίσης, χρειάζεται 
ἐνημέρωση τῶν διδασκάλων τοῦ 
παιδιοῦ στὸ σχολεῖο, ὥστε, ἂν 
ἐμφανισθεῖ μιὰ ὑπογλυκαιμία, νὰ 
γνωρίζουν πῶς νὰ βοηθήσουν.

Ἡ  Ἰνσουλίνη χορηγεῖται μὲ 
ἔνεση.  Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες, 
ἐναλλακτικὲς λύσεις, ὄχι πολὺ 
συνηθισμένες, ὅπως ἡ ἀντλία  
Ἰνσουλίνης καὶ ἡ εἰσπνεόμενη  

K

K

Ὁ Διαβήτης ἀλλάζει δραστικὰ τὸν τρόπο  
μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ὀργανισμὸς χρησιμοποιεῖ  

τὸ φαγητό. Στὸν μηχανισμὸ αὐτὸ λαμβάνει μέ-
ρος ἡ  Ἰνσουλίνη, ὁρμόνη ποὺ παράγεται ἀπὸ 
τὰ β-κύτταρα τοῦ παγκρέατος καὶ ὁ ρόλος της 

εἶναι νὰ βοηθᾷ τὴ γλυκόζη νὰ μπαίνει  
μέσα στὰ κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ  

καὶ νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς πηγὴ ἐνέργειας.   
Ὁ Σακχαρώδης Διαβήτης χαρακτηρίζεται  

ἀπὸ τὴ μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἔλλειψη  Ἰνσουλίνης. 

K

K

Ἡ ἐμφάνιση Σακχαρώδους Διαβήτου  
σὲ κάποιον δὲν σημαίνει ὅτι αὐτὸς θὰ πρέπει 

νὰ ζεῖ πλέον μὲ στερήσεις καὶ ἄγχος.  Ἀντίθετα, 
ἀκολουθώντας κάποιους κανόνες, μπορεῖ καὶ 

νὰ ἐλέγχει τὴν πάθησή του καὶ νὰ ἀπολαμβάνει 
τὸ φαγητό του χωρὶς στερήσεις.

190

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Σ
επ

τ
έμ

βρ
ιο

ς
 -

 O
κ

τ
ώ

βρ
ιο

ς
  

2
0

1
9

 -
 6

3
5



Ἰνσουλίνη. Πειραματίζονται ἐπί-
σης γιὰ μεταμόσχευση παγκρέ-
ατος.

Ἐπιπλοκὲς παρουσιάζονται, 
καὶ ὅταν εἶναι χαμηλὰ τὰ ἐπίπε-
δα σακχάρου (ὑπογλυκαιμία, 
ἀπώλεια συνειδήσεως – σὲ τέ-
τοια περίπτωση χρειάζεται ἄμε-
ση μεταφορὰ στὸ νοσοκομεῖο) 
καὶ ὅταν εἶναι ὑψηλά (διαβητικὸ 
κῶμα).  Ἀλλὰ παρουσιάζονται 
καὶ ἄλλες, μακροπρόθεσμες βλά-
βες σὲ διάφορα ὄργανα, ὅπως 
στὰ νεφρά (μπορεῖ νὰ φθάσει 
καὶ σὲ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια καὶ 
αἱμοκάθαρση) κ.ἄ.

Πρέπει ὅμως νὰ διευκρινι-
σθεῖ ὅτι ἡ ἐμφάνιση Σακχαρώ-
δους Διαβήτου σὲ κάποιον δὲν 
σημαίνει ὅτι αὐτὸς θὰ πρέπει 
νὰ ζεῖ πλέον μὲ στερήσεις καὶ 
ἄγχος.  Ἀντίθετα, ἀκολουθώντας 
κάποιους κανόνες, μπορεῖ καὶ 
νὰ ἐλέγχει τὴν πάθησή του καὶ 
νὰ ἀπολαμβάνει τὸ φαγητό του 
χωρὶς στερήσεις.

Τὸ καλὸ φαγητὸ εἶναι μιὰ 
ἀπόλαυση τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ 
ἕνας εὐχάριστος τρόπος ἐπικοι-
νωνίας, ἀφοῦ συχνὰ εἶναι τὸ 
ἐπίκεντρο τῆς κοινωνικῆς μας 
ζωῆς.  Ὁ Σακχαρώδης διαβήτης 
δὲν πρέπει νὰ ἐμποδίζει κανέ-
ναν ἀσθενῆ νὰ ἀπολαύσει μιὰ 
εὐρεῖα ποικιλία τροφῶν, ἀρκεῖ 
νὰ υἱοθετήσει καὶ νὰ τηρεῖ τοὺς 
βασικοὺς κανόνες.

Γνωρίζουμε ὅτι κατὰ τὴν πά-
θηση αὐτὴ ὁ ἀσθενὴς ἔχει μιὰ 
διαταραχὴ τοῦ μεταβολισμοῦ, 
ποὺ ὁ τελεικὸς δείκτης εἶναι ἡ 
αὔξηση τοῦ σακχάρου στὸ αἷμα, 
εἴτε γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἀρκετὴ  
Ἰνσουλίνη, εἴτε γιατὶ δὲν ἔχει ἱκα-
νοποιητικὴ δράση στὰ ὄργανα.  
Ὅλες οἱ τροφὲς ἐπηρεάζουν τὰ 
ἐπίπεδα τοῦ σακχάρου στὸ αἷμα, 
συνεπῶς πρέπει νὰ γίνονται 
σωστὲς διατροφικὲς ἐπιλογές, 
ὥστε νὰ ἐλέγχουμε τὰ ἐπίπεδα 
τοῦ σακχάρου, καὶ ἑπομένως 
τὸν Διαβήτη.  Ὁ διαβητικὸς ἔχει 
τὶς ἴδιες διατροφικὲς ἀνάγκες μὲ 

ἕνα ὑγιὲς ἄτομο, ἄρα θὰ πρέπει 
νὰ υἱοθετήσει ἕναν ὑγιεινὸ τρό-
πο διατροφῆς καὶ νὰ διατηρεῖ 
φυσιολογικὸ σωματικὸ βάρος.  
Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ σωστὴ δι-
ατροφὴ ὁδηγεῖ σὲ μείωση τῆς 
γλυκοζυλιωμένης αἱμοσφαιρί-
νης –τοῦ πλέον ἀντιπροσωπευ-
τικοῦ δείκτη γλυκαιμίας– κατὰ 
1%-2%, σχεδὸν ἴδιο μὲ ὁρισμέ-
να ἀντιδιαβητικὰ στοιχεῖα.

Τὸ ὑγιεινὸ πιάτο διατροφῆς 
πρέπει νὰ περιέχει τὶς τρεῖς βα-
σικὲς κατηγορίες θρεπτικῶν 
συστατικῶν, δηλαδὴ ὑδατάν-
θρακες, πρωτεΐνες καὶ λίπη, δια-
τηρώντας πάντα τὴν ἰσορροπία. 
Τὸ ½ τοῦ πιάτου περιλαμβάνει 
λαχανικὰ καὶ φροῦτα, πλούσια 
σὲ φυτικὲς ἶνες, ποὺ χαρακτη-
ρίζονται ἀπὸ ἀργὴ ἀπορρόφηση. 
Τὸ 1/4 τοῦ πιάτου περιλαμβά-
νει ὑδατάνθρακες (ρύζι, πατάτες, 
ψωμὶ ὁλικῆς ἀλέσεως), καὶ τὸ 
ἄλλο 1/4 τοῦ πιάτου περιέχει 
πρωτεΐνες (ψάρι, κοτόπουλο –
χωρὶς τὴν πέτσα–, κόκκινο κρέας 
ἄπαχο καὶ ὄσπρια).

Ἐπιβάλλονται μικρὰ καὶ 
συχνὰ γεύματα, σωστὴ κατα-
νομὴ γευμάτων, πάντα σὲ σχέση 
μὲ τὰ φάρμακα (δισκία ἢ  Ἰνσου-
λίνη).  Ὁ διαβητικὸς πρέπει νὰ 
μὴ μένει νηστικὸς πολλὲς ὧρες. 

Τὸ σωστὸ χρονοδιάγραμμα εἶναι 
καθοριστικῆς σημασίας. Πρὸ τοῦ 
ὕπνου, ½ ποτήρι γάλα καὶ 1-2 
φρυγανιὲς προλαμβάνουν ὑπο-
γλυκαιμία στὸν ὕπνο.

Σημασία ἔχει καὶ ὁ τρόπος 
μαγειρέματος, βραστὰ ἢ ποσέ, 
διότι οἱ διατροφικὲς γλυκοτοξί-
νες δυσχεραίνουν τὴ ρύθμιση 
τοῦ σακχάρου καὶ συμβάλλουν 
στὴν ἐμφάνιση ἐπιπλοκῶν ἀπὸ 
μάτια, νεφροὺς καὶ καρδιά.  Ἐπί-
σης, ἐπιβάλλεται ἄφθονο νερό.  
Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ καλύτερη 
θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψη. 

Ἀκόμη, νὰ ἀποφεύγεται τὸ 
κάπνισμα, νὰ γίνεται ἔλεγχος τῆς 
ἀρτηριακῆς πιέσεως καὶ τῶν ἐπι-
πέδων χοληστερίνης, σωματικὴ 
ἄσκηση καὶ υἱοθέτηση ὑγιεινοῦ 
τρόπου ζωῆς.

Οἱ διεθνεῖς ἔρευνες γεννοῦν 
ἐλπίδες γιὰ καλύτερη θεραπεία.

Ὅλοι πρέπει νὰ γνωρίζουν 
ὅτι τὸ διαβητικὸ παιδὶ δὲν εἶναι 
διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ ἄλλα παι-
διά. Μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει πολλά, 
γι᾽ αὐτὸ τόσο οἱ ἐκπαιδευτικοὶ 
ὅσο καὶ τὸ οἰκογενειακὸ περι-
βάλλον ἁρμόζει νὰ τὸ ἀντιμετω-
πίζουν ἀναλόγως.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός
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Στὶς 18  Ὀκτωβρίου 1979, ἡ Σουηδικὴ  Ἀκα-
δημία ἀνήγγειλε στὸν κόσμο ὅτι ἀπονέμει τὸ 
βραβεῖο Νόμπελ Λογοτεχνίας στὸν  Ἕλλη-

να ποιητὴ  Ὀδυσσέα  Ἐλύτη. Καὶ τὸ σκεπτικὸ τῆς 
βράβευσης ἔλεγε: «Γιὰ τὴν ποίησή του, ποὺ μὲ 
φόντο τὴν ἑλληνικὴ παράδοση μὲ αἰσθητοποιημέ-
νη δύναμη καὶ πνευματικὴ ὀξύνοια ζωντανεύει τὸν 
ἀγῶνα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου γιὰ ἐλευθερία 
καὶ δημιουργία». Σήμερα –σαράντα χρόνια ἀπὸ 
τότε– νιώθουμε πὼς ἀναγάλλιασε ἐκεῖνες τὶς ὧρες 
ὁλόκληρος ὁ  Ἑλληνισμός, ὅταν ἔβγαινε μόλις πρὶν 
λίγα χρόνια ἀπὸ μιὰ περίοδο στυγνῆς δικτατορίας. 
Κι ἦταν ἡ δεύτερη λαμπρὴ τιμητικὴ διάκριση γιὰ 
τὴν  Ἑλλάδα σὲ παγκόσμια κλίμακα μετὰ τὴν ἀπο-
νομὴ τοῦ ἴδιου βραβείου Νόμπελ στὸν  Ἕλληνα 
ποιητὴ Γιῶργο Σεφέρη στὶς 10 Δεκεμβρίου 1963.  
Ἡ  Ἑλλάδα, «ἡ μικρὴ σὲ ἔκταση χώρου καὶ ἀπέραντη 
σὲ ἔκταση χρόνου», στὸ προσκήνιο τῆς οἰκουμένης!

Τὴν ἑπομένη τῆς ἀνακοίνωσης ὁ  Ὀδυσσέας  
Ἐλύτης ἔδωσε συνέντευξη τύπου, ἐκφράζοντας 
πρῶτα τὶς εὐχαριστίες του στοὺς ἀνθρώπους τοῦ 
Τύπου, στοὺς ἄρχοντες καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ «γιὰ 

τὴ μεγάλη καὶ θερμὴ ὑποδοχὴ ποὺ ἔκαναν στὸ γε-
γονὸς αὐτό». Καὶ μὲ τὴ σεμνότητα ποὺ τὸν διέκρινε, 
συνέχισε: «Μὲ τὴν ἐφετινὴ ἀπόφασή της, ἡ Σουη-
δικὴ  Ἀκαδημία θέλησε νὰ τιμήσει στὸ πρόσωπό μου 
τὴν ἑλληνικὴ ποίηση στὸ σύνολό της καὶ νὰ ἐπισύρει 
τὴν προσοχὴ τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώμης σὲ μιὰ 
παράδοση πού, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ  Ὁμήρου ὣς 
σήμερα, συνεχίζεται ἀδιάπτωτη μέσα στοὺς κόλ-
πους τοῦ Δυτικοῦ μας πολιτισμοῦ. Εὐχαριστῶ τὴ 
Σουηδικὴ  Ἀκαδημία καὶ γιὰ λογαριασμό μου καὶ 
γιὰ λογαριασμὸ τῆς χώρας μου καὶ σὰν ποιητὴς καὶ 
σὰν ἄνθρωπος».

Ἰδιαίτερα χαρισματικὸς ἄνθρωπος ὁ  Ὀδυσσέας  
Ἐλύτης, μὲ δυνατὸ ταλέντο! Καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀπέδωσε 
κάποτε στὸν Θεὸ τὴν εὐχαριστία καὶ εὐγνωμοσύνη 
του μὲ τὸν στίχο: «Θεέ μου σὺ μὲ θέλησες καὶ νά, 
σ᾽ τὸ ἀνταποδίδω». Τὸ ὄνομά του « Ὀδυσσέας» 
τὸν συνδέει μὲ τὴν ὁμηρικὴ κληρονομιά, καὶ μὲ 
τὸ λογοτεχνικὸ ψευδώνυμο « Ἐλύτης», ποὺ ὁ ἴδιος 
δημιούργησε, ἔδωσε τὴ δική του προσωπικότητα 
καὶ τὰ ἰδανικά του.  Ἀπὸ τὶς λέξεις  Ἑλλάδα,  Ἐλπίδα,  
Ἐλευθερία,  Ἑλένη (ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς πιὸ ὄμορφης 
γυναίκας) πῆρε τὸ « Ἐλ», καὶ μὲ τὸ «υ», τὸ κατ᾽ 
ἐξοχὴν ἑλληνικὸ γράμμα, ἕνωσε τὴν παραγωγικὴ 
κατάληξη «-της». Μὲ τὴν ποίησή του ὕμνησε «Τὴν  
Ἑλλάδα ποὺ μὲ σιγουριὰ πατάει στὴ θάλασσα / Τὴν  
Ἑλλάδα ποὺ μὲ ταξιδεύει πάντοτε». Θαλασσινὴ ἡ 
φυσιογνωμία τῆς πατρίδας μας. Σύμπλεγμα στεριᾶς 
καὶ θάλασσας, καί «πολὺ γαλάζιο ποὺ ἀγαπήσαμε» 
καί «τὸ φῶς ἀνελέητο». Λατρεία στὴν  Ἑλλάδα. 
«Τῆς πατρίδας μου πάλι ὁμοιώθηκα».

Ἀγάπησε τὸν χῶρο τοῦ νησιόσπαρτου Αἰγαίου, 
τὸ λίκνο καὶ τὴν κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ. « Ἐκεῖ στὴ 
γαλάζια λεκάνη ποὺ ἑνώνει καὶ χωρίζει συνάμα τὶς 
τρεῖς ἱστορικὲς ἠπείρους, συντελέστηκαν ἀνέκαθεν οἱ 
πιὸ τολμηρὲς καὶ γόνιμες συναντήσεις τοῦ πνεύμα-
τος», εἶπε κάποτε ὁ ποιητής. Καὶ ἀξιώθηκε νὰ χαρεῖ 
αὐτὸ τὸ θαλασσινὸ τοπίο, ἀφοῦ εἶδε τὸ πρῶτο 
φῶς τοῦ ἡλίου στὸ  Ἡράκλειο τὸ 1911, μεγάλω-
σε στὴ Λέσβο, στὸν τόπο καταγωγῆς τῶν γονιῶν 
του, καὶ στὴν  Ἀθήνα ἔζησε τὸ μεγαλύτερο μέρος 
τῆς ζωῆς του, ἐνῷ τὰ καλοκαίρια τῶν παιδικῶν 
του χρόνων τὰ ἀπόλαυσε στὶς Σπέτσες. Ζυμώθηκε 
μὲ τὰ μαϊστράλια καὶ τὰ μελτέμια, τὴν ἁμύρα καὶ 
τὸν παφλασμὸ τῶν κυμάτων, εἶδε τὰ δελφίνια καὶ 

18  Ὀκτωβρίου 1979 
Βράβευση  Ὀδυσσέα  Ἐλύτη μὲ τὸ βραβεῖο Νόμπελ
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τοὺς γλάρους, τ᾽ ἄσπρα, ρόδινα καὶ καφετιὰ νησιὰ 
λουσμένα στὸ ἐκτυφλωτικὸ φῶς, ποὺ πέρασε ὣς 
τὴν ψυχή του. Καὶ πέρασε στὴν ψυχή του ἡ φωτει-
νότητα καὶ διαφάνεια τῆς ἑλληνικῆς φύσης.

Ὁ  Ὀδυσσέας  Ἐλύτης παρουσιάζεται γιὰ πρώτη 
φορὰ στὰ γράμματά μας σὲ ἡλικία εἴκοσι τεσσάρων 
χρόνων, ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Τὰ Νέα Γράμματα, τὸν 
Νοέμβρη τοῦ 1935, μὲ μιὰ σειρὰ ποιήματα ποὺ 
πολὺ εὔστοχα ὁ Γιῶργος Θεοτοκᾶς χαρακτήρισε 
«τὸ μυστηριακὸ ξημέρωμα στὸ Αἰγαῖο».  Ἕνας νέος 
ποιητής, πρωτοπόρος τοῦ κινήματος τοῦ ὑπερ-
ρεαλισμοῦ γιὰ τὴ χώρα μας, ἔφερνε στὴν ποίησή 
μας τὸ μεσογειακὸ ἑλληνικὸ τοπίο μὲ ὁρμητικὸ 
ξέσπασμα εἰκόνων, ποὺ ἀσκοῦσαν μιὰ μαγεία ἀνε-
πανάληπτη. Μιὰ νέα ἑλληνικὴ γλῶσσα, δροσερή, 
ἀνάερη, μιλοῦσε ρυθμικὰ καὶ μαγικὰ γιὰ πράγμα-
τα δικά μας ποὺ τὰ εἴχαμε ξεχάσει, ἐπειδὴ τὰ εἶχε 
λησμονήσει καὶ ἡ ποίηση. Καὶ μιλοῦσε κυρίως γιὰ 
ὁλόκληρη τὴ ζωὴ σὰν χαρὰ αἰώνια ἐφηβική, ἀλλὰ 
καὶ μαζὶ σὰν ἀνάβρυσμα μέσα ἀπὸ τὴν ὕπαρξη.

Ἐνθουσιαστικὲς κριτικὲς ὑποδέχθηκαν τὴν 
ἐμφάνισή του. Θαρρεῖς καὶ τὸν περίμεναν ὅλοι 
αὐτὸν τὸν ποιητή. Καὶ οἱ μοντέρνοι καὶ οἱ ἄνθρω-
ποι τῆς παράδοσης, ἀκόμη καὶ οἱ πολέμιοι τῆς 
μοντέρνας τέχνης.  Ὁ πρῶτος λυρικὸς ποιητὴς τῆς 
γενιᾶς τοῦ ᾽30. Καὶ ἐκεῖνος δημοσιεύει τὴν πρώτη 
του ποιητικὴ συλλογή, τοὺς Προσανατολισμούς 
(1940), μιὰ δεύτερη ἀχτίδα «μέσα στὴ συννεφιὰ 
τοῦ κόσμου», μὲ λυρισμὸ συναρπαστικό, καὶ τὴ 
δεύτερη,  Ἥλιος ὁ πρῶτος (1943), μιὰ ἀλληγορικὴ 
ἀντίσταση μέσα στὴν Κατοχή. Δηλώνει μὲ τὸν τίτ-
λο ὅτι στὴν  Ἑλλάδα ὁ ἥλιος, ποὺ πάλλεται ἀδιά-
κοπα μέσα στὴ διαύγεια τῆς γαλάζιας ἀτμόσφαι-
ράς της, εἶναι ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος.  Ὁ ἥλιος ὁ 
ἡλιάτορας ὁ πετροπαιχνιδιάτορας, θὰ τραγουδήσει 
ἀργότερα. Κάτω ἀπ᾽ τὴ φωτεινὴ ματιὰ τοῦ ἥλιου 
λαμποκοποῦν τὰ πράγματα, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς 
ἀφανίζονται μέσα σὲ μιὰ ἀπόλυτη δικαιοσύνη, σὲ 
μιὰ φυσικὴ μεταφυσική.  Ἀπαιτεῖ ὅμως θυσίες, γιὰ 
νὰ συντηρηθεῖ ὁ ἥλιος σὰν πηγὴ φωτός. «Γιὰ νὰ 
γυρίσει ὁ ἥλιος θέλει δουλειὰ πολλή». Θέλει τὴ 
συνεισφορὰ νεκρῶν καὶ ζωντανῶν.

Μέσα δὲ ἀπὸ ἐξαίσια συνθετικὰ ποιήματα, ὅπως 
τό « Ἆσμα  Ἡρωικὸ καὶ Πένθιμο γιὰ τὸν χαμένο  
Ἀνθυπολοχαγὸ τῆς  Ἀλβανίας», « Ἡ καλοσύνη στὶς 
λυκοποριές», ἡ « Ἀλβανιάδα», δείχνει τὴν περιπέ-
τεια τοῦ πολέμου, τὴ δοκιμασία μας γιὰ τὴν ἐλευθε-
ρία.  Ἰδίως στὶς στροφὲς τοῦ « Ἀνθυπολοχαγοῦ τῆς  
Ἀλβανίας» ζωοποιεῖ ὁ ποιητὴς τὸ ἑλληνικὸ τοπίο, 
ποὺ ἀντιδρᾷ στὸν εἰσβολέα σὰν ἐνσυνείδητο σῶμα 
καὶ ἀντεπιτίθεται. Πολεμιστὴς ὁ ἴδιος στὸ μέτωπο 
μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ  Ἀνθυπολοχαγοῦ, πονᾷ γιὰ τὴ 
θυσία τῆς νιότης καὶ ντύνει τὸν ἀνθυπολοχαγό του 

μὲ τὸ ἐκτυφλωτικὸ φῶς μιᾶς πασχαλινῆς ἀνάστα-
σης. «Τόσο πιωμένος ἀπὸ φῶς ποὺ φαίνεται ἡ καρ-
διά του», ἐνῷ οἱ πασχαλινὲς καμπάνες σημαίνουν 
τὴ μεταμόρφωση τοῦ στρατιώτη. «Αὔριο, αὔριο, 
αὔριο: τὸ Πάσχα τοῦ Θεοῦ!».

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ ποιητὴς ἀγωνίζεται νὰ ἀντιστα-
θεῖ στὶς μηδενιστικὲς δυνάμεις τοῦ καιροῦ του καὶ 
νὰ κτίσει τὰ θεμέλια τῆς μελλοντικῆς του δουλειᾶς. 
Γράφει ποιήματα, δοκίμια, μεταφράζει ποιήματα 
τοῦ Λόρκα, δημοσιεύονται μεταφράσεις δικῶν του 
ποιημάτων σὲ ἰταλικά, ἀγγλικὰ καὶ ἀμερικανικὰ 
περιοδικά.  Ἐγκαθίσταται στὸ Παρίσι. Παρακολου-
θεῖ μαθήματα φιλολογίας στὴ Σορβόνη, ταξιδεύει 
σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης, συνδέεται μὲ τοὺς 

ποιητὲς Μπρετόν,  Ἐλυάρ, Τζαρὰ κ.ἄ., ἀλλὰ καὶ 
μὲ διάσημους ζωγράφους καὶ γλύπτες, ὅπως ὁ 
Πικασσό, ὁ Ματίς, ὁ Τζιακομέττι, ὁ Ντὲ Κύρικο. 
Ζωγραφίζει ὁ ἴδιος καὶ φιλοτεχνεῖ εἰκονιστικὲς 
συνθέσεις (κολάζ), ἄλλες κάπως ἀφῃρημένες καὶ 
σύγχρονες, ἄλλες ποιητικὲς καὶ ἑλληνοκεντρικές. 
Γράφει ἄρθρα στὰ γαλλικά.  Ἡ ἐνασχόλησή του μὲ 
δημόσιες μορφωτικὲς καὶ κριτικὲς δραστηριότητες, 
ἡ συμμετοχή του σὲ διεθνεῖς συναντήσεις, καλύ-
πτουν ἕνα διάστημα δέκα περίπου ἐτῶν.  Ὁ χρόνος 
αὐτὸς δὲν πέρασε γιὰ τὸν  Ἐλύτη σάν «φύλλα ἢ 
βότσαλα», ἀλλὰ ἔγινε «γλύπτης τῶν ἀνθρώπων 
παράφορος».

K

K

Στὶς 18  Ὀκτωβρίου 1979,  
ἡ Σουηδικὴ  Ἀκαδημία ἀνήγγειλε  

στὸν κόσμο ὅτι ἀπονέμει  
τὸ βραβεῖο Νόμπελ Λογοτεχνίας 
στὸν  Ἕλληνα ποιητὴ  Ὀδυσσέα  

Ἐλύτη. Καὶ τὸ σκεπτικὸ  
τῆς βράβευσης ἔλεγε:  

«Γιὰ τὴν ποίησή του, ποὺ μὲ φόντο 
τὴν ἑλληνικὴ παράδοση  

μὲ αἰσθητοποιημένη δύναμη  
καὶ πνευματικὴ ὀξύνοια  
ζωντανεύει τὸν ἀγῶνα  

τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου  
γιὰ ἐλευθερία καὶ δημιουργία».
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Τὸ 1959 ἐκδίδει τὸ μεγάλο ἐπικολυρικὸ ποίημα 
« Ἄξιόν ἐστί», σταθμὸ στὴν ποίησή του, μὲ ἐξαιρε-
τικὰ περίπλοκη ἀρχιτεκτονική, ὅπου συνόψισε ὅλα 
τὰ αἰσθήματα τῆς ὡριμότητάς του μὲ ὑπόβαθρο 
τὴν ἱστορικὴ συνείδηση. Στηρίχθηκε σὲ κλασικὲς 
στιγμὲς καὶ κορυφαῖες ὧρες τῆς παράδοσής μας 
(ἀρχαῖες, βυζαντινές, λαϊκές). Καὶ θέλησε μὲ τὴ 
σύνθεση αὐτὴ νὰ ἐκφράσει μιὰ δέηση στὸν Θεό, 
μιὰ διαμαρτυρία ὡς πρώτη ἰδέα γιὰ τὸ δρᾶμα τῆς  
Ἑλλάδας. Γιὰ τὸ ἄδικο ποὺ γίνεται συνεχῶς στὴ 
μικρή μας χώρα.  Ἡ σύνθεση εἶναι διαρθρωμένη 
σὲ τρία μέρη. Περνοῦν μέσα ἀπὸ ἀναγνώσματα οἱ 
σκληρὲς ὧρες ποὺ ἔζησε ὁ ποιητὴς ὡς  Ἀνθυπολο-
χαγὸς στὴν  Ἀλβανία, οἱ μέρες τῆς Κατοχῆς, ἡ  Ἀντί-
σταση. Περνᾷ «Αὐτὸς ὁ κόσμος ὁ μικρός, ὁ μέγας».  
Ἡ  Ἑλλάδα καὶ τὸ σύμπαν, ὁ μικρόκοσμος καὶ ὁ 
μακρόκοσμος. Προφητικὰ τραβάει πρὸς τὸ μέλλον 
καὶ ὁραματίζεται μὲ αἰσιοδοξία μιὰ νέα ἑλληνική, 
ἀλλὰ καὶ πανανθρώπινη ζωή. «Ποῦ νὰ βρῶ τὴν 
ψυχή μου, τὸ τετράφυλλο δάκρυ;», ἀναφωνεῖ ὁ 
ποιητής, κι ὅσο ὁ καημὸς γιὰ τὴν ἀδικία ἀνάβει 
μέσα του, τόσο ἀνεβαίνει ἡ δέησή του στὸν Θεό:

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ἥλιε νοητὲ
καὶ μυρσίνη ἐσὺ δοξαστική 
μὴ παρακαλῶ σας μή 
λησμονᾶτε τὴ χώρα μου!

Γιὰ νὰ τονώσει δὲ τὴν ἐπίκλησή του, παρουσι-
άζει θεσπέσια τὴ λυρικὴ περιγραφὴ τῆς  Ἑλλάδας:

Ἀετόμορφα ἔχει τὰ ψηλὰ βουνά
στὰ ἡφαίστεια κλήματα σειρά
καὶ τὰ σπίτια πιὸ λευκά
στοῦ γλαυκοῦ τὸ γειτόνεμα!

Τῆς  Ἀσίας ἂν ἀγγίζει ἀπὸ τὴ μιὰ
τῆς Εὐρώπης λίγο ἂν ἀκουμπᾷ
στὸν αἰθέρα στέκει νά
καὶ στὴ θάλασσα μόνη της!

Ὅταν τὸ ποίημα μελοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Μίκη 
Θεοδωράκη, γέμισε ἀπὸ ἐλπίδα τὶς καρδιὲς τῶν  
Ἑλλήνων στὰ χρόνια τῆς δικτατορίας, καὶ ἦλθε ὡς 
τραγούδι ἡ ποίηση στὰ χείλη τῶν πολλῶν. « Ἡ ποί-
ηση ζεῖ, ἂν γίνεται τραγούδι, καὶ εἶναι ἱκανοποίηση 
γιὰ ἕναν ποιητή», εἶπε τότε ὁ  Ὀδυσσέας  Ἐλύτης.

Ἡ πορεία του στὸν στοχασμὸ καὶ ὁ διάλογος μὲ 
τὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ποίηση δὲν σταματᾷ 
οὔτε στιγμή. Εἰκονογραφικὴ ἡ φαντασία του. Κά-
θε σκέψη ἔχει καὶ τὸ ὁρατό της ἀντίκρισμα.  Ὅλες 
οἱ λεπτομέρειες τῆς φύσης γράφτηκαν μέσα του 
καὶ τὶς ἀποδίδει μὲ συνειρμούς εἰκόνων, γιὰ νὰ 
κάνει ὁρατὸ τὸ  Ἀόρατο. Γιατί ἐπιμένει; «Τὸ ἔργο 
τοῦ  Ἀόρατου δὲν μπορεῖ νὰ τὸ διακρίνει γυμνὸς 
ὀφθαλμός», ἔλεγε, «ἐπειδὴ χρειάζονται αἰῶνες ὁλό-
κληροι, γιὰ νὰ φτιάξουν τὰ κύματα ἕνα βότσαλο». 
Καὶ ἐργάζεται μὲ μιὰ ἐκπληκτικὴ γονιμότητα στὶς 
ἐπινοήσεις. Στιχουργικὴ καὶ ἐκφραστικὴ ποικιλο-
μορφία ποὺ φτάνει ὣς τὴν κορύφωση. Καλλιερ-
γεῖ καὶ πλουτίζει συνεχῶς τὴ γλῶσσά μας μὲ νέες 
λέξεις. Συγγράφει καὶ δημοσιεύει σειρὲς δοκιμίων  
Ἀνοιχτὰ Χαρτιά,  Ἐν Λευκῷ, μεταφράζει ποιήματα 
Γάλλων ποιητῶν καὶ ἔργα θεατρικά. Δὲν δέχεται 
τό «Μεγάλο Βραβεῖο Λογοτεχνίας», ποὺ τοῦ ἀπέ-
νειμε ἡ χούντα. Μεταφράζει τὴ Σαπφὼ καὶ τὴν  
Ἀποκάλυψη τοῦ  Ἰωάννη.  Ἠχογραφεῖ δίσκους μὲ 
μουσικὴ ὑπόκρουση. Καὶ ἀρχιτεκτονεῖ τὰ ποιήματά 
του ἀπὸ συλλογὴ σὲ συλλογή (17 συλλογές) ὅλο 
καὶ πιὸ φροντισμένα καὶ περίτεχνα.  Ἰδανικό του 
εἶναι ἡ καθαρότητα, ἡ ἀθωότητα καὶ ὁ ἐξαγνισμὸς 
μέσα ἀπὸ τὴν ἔννοια καὶ τὴ σύνθεση τοῦ ἀρχαίου 
ἑλληνικοῦ κάλλους. Τὴν ὀμορφιὰ διακόνησα – τί 
πιὸ μεγάλο θὰ μποροῦσα;».

Κι αὐτὴ ἡ ὀμορφιὰ ἔρχεται ἀπὸ μιὰ μακρινὴ πα-
ράδοση ἑλληνικῆς ποίησης ἀπ᾽ τὸν  Ὅμηρο μέχρι 
τὶς μέρες μας. «Στὸ μάκρος εἰκοσιπέντε αἰώνων δὲν 
ὑπῆρξε οὔτε ἕνας, οὔτε ἕνας, ἐπαναλαμβάνω, ποὺ 
νὰ μὴν γράφτηκε ποίηση στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. 
Νὰ τί εἶναι τὸ μεγάλο βάρος παράδοσης ποὺ σηκώ-
νει ἡ γλῶσσά μας. Τὸ παρουσιάζει ἀνάγλυφα ἡ νέα 
ἑλληνικὴ ποίηση», εἶπε ὁ  Ἐλύτης στὴ Σουηδικὴ  
Ἀκαδημία κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ Νόμπελ.

Διδάσκει πάντα ὁ ποιητής: « Ἕνα ἔθνος χωρὶς 
ποίηση εἶναι νεκρό». Καὶ ζητᾷ ἀπ᾽ τοὺς νέους, ποὺ 
εἶναι φορεῖς τῆς πραγματικότητας, «καὶ εἶναι ἀκόμα 
σὲ θέση νὰ πιάνουν τὰ πράγματα μὲ τὴ διαίσθησή 
τους», νὰ κρατήσουν τὶς ἠθικὲς ἀξίες μας μπροστὰ 
στὸν κατακλυσμὸ τῆς ἐξέλιξης. Καὶ ἀντέταξε συνει-
δητὰ στὸν Δυτικὸ πολιτισμὸ τὴν  Ἑλληνικὴ ἰδιαι-

K

K

«Στὸ μάκρος εἰκοσιπέντε αἰώνων 
δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας, οὔτε ἕνας,  

ἐπαναλαμβάνω, ποὺ νὰ μὴν  
γράφτηκε ποίηση στὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα. Νὰ τί εἶναι τὸ μεγάλο  
βάρος παράδοσης ποὺ σηκώνει  
ἡ γλῶσσά μας. Τὸ παρουσιάζει  

ἀνάγλυφα ἡ νέα ἑλληνικὴ  
ποίηση», εἶπε ὁ  Ἐλύτης  

στὴ Σουηδικὴ  Ἀκαδημία  
κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ Νόμπελ.
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τερότητα. «Μιὰ ζωὴ ἀγωνίστηκα γι᾽ αὐτὸ ποὺ λέμε 
[ἑλληνικότητα], εἴτε στὴν κλίμακα τὴ μεγάλη εἴτε τὴ 
μικρή, σ᾽ ἕνα Παρθενῶνα ἢ σ᾽ ἕνα λυχνάρι. Καὶ τὸ 
κῦμα καὶ ὁ φλοῖσβος μιλάει ἑλληνικά! Χρειαζόμαστε 
παιδεία σοβαρὴ καὶ βαθιὰ νὰ διατηρήσουμε τὰ χαρα-
κτηριστικὰ τῆς φυσιογνωμίας μας. [ Ἑλληνικότητα] 
εἶναι ἕνας τρόπος νὰ βλέπεις τὰ πράγματα.  Ὁ Θεόφι-
λος π.χ. ἔδινε μιὰ ὀπτικὴ ἀντίληψη τῶν πραγμάτων 
πιὸ ἐναρμονισμένη μὲ αὐτὸ ποὺ λέμε ἑλληνικὸ τρό-
πο τοῦ αἰσθάνεσθαι. Φορέας μιᾶς ἀθωότητας εἶναι ὁ 
Θεόφιλος. Καὶ ὁ Παπαδιαμάντης εἶδε τὴ νεοελληνικὴ 
πραγματικότητα καὶ τὰ φυσικὰ στοιχεῖα μέσα ἀπὸ τὴν  
Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς ἔδωσε μιὰ ἁγιότητα.  Ἐπιδίωξή 
μου ἦταν αὐτὴ ἡ φυσιοκρατικὴ παράδοση ποὺ εἶχα 
ἀπὸ τοὺς Αἰολεῖς ποιητές –τὴ Σαπφώ, τὸν  Ἀλκαῖο– 
νὰ τὴ συνδυάσω μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἁγιότητας ποὺ 
ἔχει δώσει ἡ  Ὀρθοδοξία πρώτη. Νὰ στηρίζομαι στὶς 
αἰσθήσεις, ἀλλὰ νὰ τοποθετηθοῦν σ᾽ ἕνα ἐπίπεδο 
ἐξαγιασμένο».

«Μᾶς ἑνώνει ἡ ἀγάπη μας γιὰ τὴν  Ἑλλάδα», εἶπε 
στοὺς  Ἕλληνες τῆς Στοκχόλμης μετὰ τὴν ἀπονομὴ 
τοῦ βραβείου Νόμπελ. «Γιὰ μᾶς ἡ  Ἑλλάδα εἶναι 
αὐτὲς οἱ στεριὲς οἱ καμένες στὸν ἥλιο κι αὐτὰ τὰ γα-
λάζια πέλαγα μὲ τοὺς ἀφροὺς τῶν κυμάτων. Εἶναι οἱ 
μελαχρινὲς ἢ καστανόξανθες κοπέλες, εἶναι τ᾽ ἄσπρα 
σπιτάκια τ᾽ ἀσβεστωμένα καὶ τὰ ταβερνάκια καὶ τὰ 
τραγούδια... Εἶναι οἱ πατεράδες μας κι οἱ παπποῦδές 
μας μὲ τὸ τουφέκι στὸ χέρι, αὐτοὶ ποὺ λευτερώσανε 
τὴν πατρίδα μας, καὶ πιὸ πίσω, πιὸ παλιά, ὅλοι μας οἱ 
πρόγονοι, ποὺ κι αὐτοὶ ἕνα μονάχα εἴχανε στὸ νοῦ, 
ὅπως κι ἐμεῖς σήμερα: τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴ λευτεριά.

»  Ἡ πράξη γιὰ τὸν ποιητὴ εἶναι ὁ λόγος του, 
ὅπως εἶπε ἕνας Γάλλος ποιητής, ὁ Ρεμπώ. Αὐτὸ 
ἔκανε ὁ Σολωμός, ποὺ γιὰ νὰ γράψει τὸ ἀθάνατο 
ποίημά του “ Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι”, ἔσωσε καὶ 
παράδωσε στὴ φυλετική μας μνήμη τὸ Μεσολόγγι 
καὶ τοὺς ἀγῶνές του. Αὐτὸ ἔκαναν ὁ Παλαμᾶς, ὁ 
Σικελιανός, ὁ Σεφέρης. Πάσχισα κι ἐγὼ νὰ κλείσω 
μέσα στὴν ψυχή μου τὴν ψυχὴ ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ. Νὰ δῶ πόσο μοιάζανε ὅλοι οἱ ἀγῶνές του, ἀπὸ 
τὴν ἀρχαία ἐποχὴ ἴσαμε σήμερα, γιὰ τὸ δίκιο καὶ γιὰ 
τὴ λευτεριά... Μὴν ξεχνᾶτε τὴν πατρίδα μας, καὶ πρὸ 
παντὸς τὴ γλῶσσά μας. Εἴμαστε οἱ μόνοι σ᾽ ὁλόκλη-
ρη τὴν Εὐρώπη ποὺ ἔχουμε τὸ προνόμιο νὰ λέμε τὸν 
οὐρανὸ “οὐρανὸ” καὶ τὴ θάλασσα “θάλασσα”, ὅπως 
τὴν ἔλεγαν ὁ  Ὅμηρος καὶ ὁ Πλάτωνας πρὶν δυόμιση 
χιλιάδες χρόνια. Δὲν εἶναι λίγο αὐτό.  Ἡ γλῶσσα 
δὲν εἶναι μόνο μέσον ἐπικοινωνίας. Κουβαλάει τὴν 
ψυχὴ τοῦ λαοῦ μας κι ὅλη τὴν ἱστορία καὶ ὅλη του 
τὴν εὐγένεια. Χαίρομαι κι αὐτὴ τὴ στιγμὴ ποὺ σᾶς 
μιλάω σ᾽ αὐτὴ τὴ γλῶσσα». 

Καὶ τούτη τὴν ὥρα ὁ  Ὀδυσσέας  Ἐλύτης μᾶς 
μιλᾷ μὲ τὴν ποίησή του, ἀφοῦ ἀπὸ τὶς 18 Μαρτίου 

1996 ταξιδεύει στό «οὐράνιο ἀρχιπέλαγος», τὸν 
χῶρο τῆς ἀθανασίας. Εἶχε πάντα ἐπίγνωση πώς 
«κλῆρος τοῦ ποιητῆ εἶναι νὰ διαφυλάττει ζωντανὸ τὸ 
θεῖο ὅραμα», νὰ εἰσχωρεῖ μὲ μιὰ βαθιὰ τομὴ στὴν 
πραγματικότητα, ἐπιδιώκοντας νὰ ἀνασυνθέσει 
τὸ φαινόμενο τῆς ζωῆς. « Ἡ ποίηση προσβάλλεται 
λιγώτερο ἀπὸ τὴ φθορά. Διασῴζει σὲ καθαρὴ μορφὴ 
τὰ μόνιμα, τὰ βιώσιμα στοιχεῖα, ποὺ καταντοῦν δυσ-
διάκριτα μέσα στὸ σκότος τῆς συνείδησης, ὅπως τὰ 
φύκια μέσα στοὺς βυθοὺς τῶν θαλασσῶν. Νὰ γιατί 
μᾶς χρειάζεται ἡ διαφάνεια», εἶχε πεῖ στὴ Σουηδικὴ  
Ἀκαδημία κατὰ τὴν τελετὴ ἀπονομῆς τοῦ βραβείου 
Νόμπελ (10 Δεκεμβρίου 1979). « Ἀγωνίζομαι μὲ 
ὅπλα τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν ἀθωότητα». Καὶ σὲ κάποια 
συνέντευξή του ἐπέμενε: «Καθῆκον τοῦ ποιητῆ εἶναι 
νὰ ρίχνει σταγόνες φῶς μὲς στὸ σκοτάδι».  Ἔγινε ἡ 
ἄγρυπνη συνείδησή μας ὁ  Ὀδυσσέας  Ἐλύτης.  Ὁ 
ραψῳδὸς τοῦ Αἰγαίου, ὁ ποιητὴς τῆς χαρᾶς καὶ τῆς 
ἀνθισμένης νιότης, ὁ «ἡλιοπότης» καὶ ἑλληνολά-
τρης! Καὶ μᾶς θυμίζει πῶς ν᾽ ἀντιδροῦμε στὸ κακὸ 
κάθε στιγμή, γιὰ νὰ στεκόμαστε ὄρθιοι:

« Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ κακό, ἀδελφοί,
ὅπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας,
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμὸ
καὶ μνημονεύετε  Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη».

(« Ἄξιόν ἐστί»)

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Ἠλίας Βενέζης

ὉὉ  Ἠλίας Βενέζης γεννήθηκε τὸ 1904 στὸ  
Ἀιβαλὶ τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας καὶ πέθανε τὸ 
1973, σὲ ἡλικία 69 ἐτῶν, στὸ Λονδῖνο ἀπὸ 

τὴν ἐπάρατο νόσο. Μεταφέρθηκε στὴν  Ἑλλάδα καὶ 
θάφτηκε στὸ μικρὸ κοιμητήριο τοῦ Μολύβου τῆς 
Λέσβου, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία του.  Ἡ πλάκα 
τοῦ τάφου του γράφει μία μόνο λέξη: «ΓΑΛΗΝΗ».  
Ἦταν ὅ,τι περισσότερο εἶχε λαχταρίσει στὴ ζωή του.

Κατὰ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή, σὲ ἡλικία 
μόλις 18 ἐτῶν, συλλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς Τούρκους 
καὶ στέλνεται στὰ τάγματα ἐργασίας.  Ὅπως ἀναφέ-
ρεται στὸ βιβλίο του Νούμερο 31328, ἀπὸ τοὺς τρεῖς 
χιλιάδες περίπου αἰχμαλώτους, ὕστερα ἀπὸ δύο 
χρόνια ταλαιπωρίας, μόνο ὁ Βενέζης καὶ ἄλλοι 23 
ἐπέζησαν. Μετὰ ἀπ᾽ αὐτὴ τὴν τραυματικὴ ἐμπειρία, 
φθάνει στὴ Λέσβο, ὅπου καὶ ζεῖ μέχρι τὸ 1932, ὁπότε 
ἔρχεται στὴν  Ἀθήνα καὶ διορίζεται στὴν Τράπεζα 
τῆς  Ἑλλάδος.  Ἐκεῖ γράφει Τὸ χρονικὸ τῆς πρώτης 
εἰκοσιπενταετίας τῆς Τραπέζης. Σ᾽ αὐτὸ τὸ διάστημα δη-
μιουργεῖ οἰκογένεια καὶ ἀποκτᾷ μία κόρη, τὴν  Ἄννα.

Τὸν  Ὀκτώβριο τοῦ 1943 συλλαμβάνεται ἀπὸ τὰ 
γερμανικὰ  Ἒς  Ἔς, ἐπειδὴ μίλησε ἐναντίον τους συ-
γκέντρωση τῆς Τράπεζας τῆς  Ἑλλάδος. Φυλακίζεται 
στὶς φυλακὲς  Ἀβέρωφ, στὸ κελὶ τῶν μελλοθανάτων, 
τὸ Block 6 – ἐξ οὗ καὶ τὸ θεατρικό του ἔργο.  Ἀπε-
λευθερώνεται χάρη στὰ ἔντονα διαβήματα ὅλου τοῦ 
τότε πνευματικοῦ κόσμου τῆς  Ἑλλάδας.

Ἐργάζεται στὴν Τράπεζα τῆς  Ἑλλάδος μέχρι τὸ 
1957, ὁπότε ἐκλέγεται  Ἀκαδημαϊκός. Γνωρίζεται 
ἀπὸ τότε μὲ ὅλους τοὺς λογοτέχνες καὶ καλλιτέχνες 
τῆς Γενιᾶς τοῦ ᾽30, τῆς ὁποίας θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς 
σημαντικώτερους ἐκπροσώπους.

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἀναφερθῶ στὴ βοήθεια 
τοῦ λογοτέχνη Τάκη Χατζηαναγνώστου, νέου τότε. 
Μὲ τὴ γνωριμία τοῦ μεγαλύτερου καὶ φτασμένου 
τότε  Ἠλία Βενέζη, ὑπηρέτησε καὶ αὐτὸς τὰ ἑλληνικὰ 
γράμματα. Αὐτὰ ποὺ θὰ διαβάσετε στὴ συνέχεια εἶναι 
ἀπὸ τὴν ὁμιλία ποὺ ἐκφώνησε σὲ τιμητικὴ ἐκδή-
λωση ποὺ ἔγινε στὴν Τράπεζα τῆς  Ἑλλάδος τὴν 7  

Ἀπριλίου 2014 γιὰ τὰ 110 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση 
τοῦ  Ἠλία Βενέζη.

Μᾶς λέει, λοιπόν, ὅτι ὁ  Ἠλίας Βενέζης εἶχε πάει 
μὲ τὴν οἰκογένειά του γιὰ διακοπὲς στὴ Λέσβο, ἀπ᾽ 
ὅπου καταγόταν ὁ Τάκης Χατζηαναγνώστου.  Ὁ τε-
λευταῖος, πού, ὅπως ἔλεγε, δὲν εἶχε βγεῖ καλὰ καλὰ 
ἀπ᾽ τὰ φανάρια τοῦ λιμανιοῦ τῆς μικρῆς του πατρί-
δας, εἶχε διαβάσει σχεδὸν ὅλα τὰ βιβλία τοῦ  Ἠλία 
Βενέζη, ὁ ὁποῖος ἦταν γνωστὸς καὶ στὸ ἐξωτερικὸ μὲ 
τὶς μεταφράσεις τῶν ἔργων του. Καὶ μποροῦμε παρε-
μπιπτόντως νὰ ποῦμε ὅτι, ἀμέσως μετὰ τὸν πόλεμο, 
εἶναι τὰ πρῶτα βιβλία τοῦ Βενέζη ποὺ φέρνουν τὴν 
ἄγνωστη ὣς τότε νεοελληνικὴ λογοτεχνία ἔξω ἀπὸ 
τὰ ἑλληνικὰ σύνορα.

Λέει, λοιπόν, ὁ Τάκης Χατζηαναγνώστου ὅτι πλη-
σίασε μὲ ἀρκετὸ τρὰκ τὸν  Ἠλία Βενέζη:

Στάθηκα μὲ ἀρκετὸ δισταγμό, ποὺ ὡστόσο δὲν 
κράτησε πολύ.  Ἡ ἐγκαρδιότητα τοῦ ἀνθρώπου, τὸ 
ζεστό του χαμόγελο, ἡ φιλική του διάθεση, μ᾽ ἔβγα-
λαν ἀμέσως ἀπὸ τὸ νοσηρὸ κλῖμα τῆς ἐπιφύλαξης 
καὶ τῆς ἀποστάσεως.  Ἔνιωσα τόσο πολὺ ἄνετα, ποὺ 
τοῦ ζήτησα νὰ διαβάσει ἕνα θεατρικὸ ἔργο ποὺ μό-
λις εἶχα γράψει. Μοῦ εἶπε νὰ τοῦ τὸ διαβάσω ἐγώ. 
Μ᾽ ἄκουσε μὲ πολλὴ προσοχή, καὶ ὅταν τελείωσα 
τὸ διάβασμα, μοῦ εἶπε: « Ἀγαπητὲ φίλε, νομίζω ὅτι 
ἔγραψες ἤδη τὸ πρῶτό σου μυθιστόρημα». Κι ἔγινε 
πράγματι. Κι ἀποτέλεσε τὸν θεμέλιο λίθο τῆς λογο-
τεχνικῆς μου διαδρομῆς.

Ἀπὸ τότε ἀνταμώσαμε πολλὲς φορές.  Ἦταν πάντα 
ζεστός, φιλικός, ἐγκάρδιος.  Ἦταν ἀνεξίκακος, εἶχε 
εὐθυκρισία, εἰς βάρος τοῦ συναισθηματικοῦ του κό-
σμου, καὶ συγχωρητικός, ὅταν ὁ ἄλλος καταλάβαινε 
τὸ λάθος του.  Ἦταν ἡ ἔκφραση τοῦ κατασταλαγ-
μένου πόνου, ποὺ εἶχε τὴν ἀνάγκη τῆς συντροφι-
κότητας, νὰ δώσει καὶ νὰ πάρει ἀγάπη, καλοσύνη, 
ταπεινότητα, ὀμορφιά...  Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ποὺ 
ἀναμετροῦσε χωρὶς παράπονα τοὺς καημούς του 
καὶ πολεμοῦσε νὰ τοὺς ἐλαφρύνει μόνος του, γιὰ 
νὰ γλυκάνει τὴ μοῖρά του...

K

K

Σ᾽ ὅλα τὰ βιβλία τοῦ Βενέζη ποὺ διάβασα βρῆκα ὅτι ὑπάρχει κάτι κοινό: 
πολὺς πόνος, ποὺ προκαλεῖ λύπη, ἀλλὰ καὶ μιὰ ἀκτίδα ἐλπίδας, ποὺ πη-
γάζει ἀπ᾽ τὴν πολλὴ ἀγάπη ποὺ περιέχεται σ᾽ αὐτά.  Ἔτσι, κάθε φορὰ ποὺ 
τελείωνα ἕνα βιβλίο του, ἔνιωθα μιὰ γλυκιὰ χαρμολύπη στὴν ψυχή μου!
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Σὲ μιὰ στιγμὴ μοῦ μίλησε καὶ γιὰ τὸ ὄνομά του: 
«Ξέρεις ὅτι θεωροῦν τό “Βενέζης” ψευδώνυμό μου 
καὶ το “Μέλλος” τὸ πραγματικό μου ὄνομα, ἀλλὰ 
δὲν εἶναι ἔτσι. Βενέζης εἶναι τὸ πραγματικὸ ὄνομα 
τῆς οἰκογένειάς μου.  Ἔτσι λεγόταν ὁ προπάππους 
μου, ποὺ ἦρθε κι ἐγκατατάθηκε στὸ  Ἀιβαλὶ ἀπὸ 
τὴν Κεφαλλονιά. Μᾶλλον τό “Μέλλος” ἦταν τὸ 
παρατσούκλι του, ποὺ ἐπικράτησε τοῦ πραγματι-
κοῦ ὀνόματος, ὅπως συμβαίνει πολλὲς φορὲς στὰ 
μικρὰ μέρη».

Τώρα, ὡς γνώστης τῆς λογοτεχνικῆς διαδρομῆς 
τοῦ  Ἠλία Βενέζη, ὁ Τάκης Χατζηαναγνώστου μᾶς 
δίνει λεπτομέρειες γιὰ τὰ τρία βιβλία ποὺ θεμελίω-
σαν τὴν ὑπόσταση τοῦ συγγραφέα.

Ἔχουν νὰ λὲν ὅτι ὁ κατατρεγμός, οἱ βασανισμοὶ 
καὶ ἡ ἄδικη μεταχείριση ἐκ μέρους τῶν ὁμοίων μας, 
ἢ καὶ τοῦ Θεοῦ ἀκόμα, σκληραίνουν τὸ ἀνθρώπινο 
πετσὶ καὶ ἐξαφανίζουν τὴ συμπόνια ἀπὸ μέσα μας. 
Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀλήθεια – ἀλλὰ μιὰ ἀλήθεια ποὺ 
μὲ τὸν Βενέζη φαίνεται νὰ διαψεύδεται. Στὰ τάγματα 
ἐργασίας τῆς  Ἀνατολῆς, στὶς φρικτὲς συνθῆκες δια-
βίωσης, ὁ Βενέζης προπηλακίστηκε, πείνασε, δίψασε, 
βασανίστηκε.  Ἀλλὰ δὲν ἀναπαρήγαγε ἐκδικητικὰ τὰ 
γεγονότα τους. Τὸ νούμερο ποὺ ἔφερε στὴν πλάτη 
του, δεκαοχτάχρονο ἀκόμα παιδί, γιὰ νὰ ξεχωρίζει ἀπ᾽ 
τ᾽ ἄλλα νούμερα τοῦ κοπαδιοῦ, τό ᾽κανε σύμβολο 
λυτρωτικὸ γιὰ τὴν ἴδια τὴν ψυχή του καὶ τό ᾽δωσε 
σ᾽ ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἄλλους μὲ μιὰ τρυφερὴ καρδιά, 
σὰν μνήμη καλοσύνης καὶ συγγνώμης. Μιλῶ γιὰ τὸ 
πρῶτό του βασικὰ μεγάλο βιβλίο, τὸ Νούμερο 31328. 

Ὁ Βενέζης εἶδε τὴ γύρω του ἄθλια πραγματικό-
τητα μὲ συμπόνια καὶ ἀγάπη καὶ ἀνέπλασε μ᾽ ἕνα 
χαμόγελο συγχώρεσης ὅλα τὰ τραγικὰ περιστατικὰ 
τῆς ἐποχῆς. Κι ἂν εἶδε ν᾽ ἁρπάζουν μέσ᾽ ἀπ᾽ τὰ χέρια 
του τὰ παρθένα ὄνειρά του καὶ νὰ τὰ πετοῦν στὰ 
σκουπίδια, σπρώχνοντάς τον μὲ τὸν βούρδουλα, 
ξυπόλητο καὶ γυμνὸ μέσα στὴ λάσπη, μακριὰ ἀπ᾽ 
τοὺς γονιούς του καὶ τ᾽ ἀδέλφια του, κι ἂν ἔνιωσε ὅτι 
κάποιος θεὸς ἔπεσε καὶ γκρεμίστηκε ἀπ᾽ τὸ βάθρο 
του, στὸ τέλος ὁ Βενέζης ἄφησε καὶ καταστάλαξαν 
ὅλα αὐτὰ σιγὰ σιγὰ ἐντός του.

Μὲ τὴ συγγραφὴ τοῦ Νούμερου 31328 λυτρώθη-
κε ἀπ᾽ τὴν πίεσή τους.  Ἡ λύτρωση αὐτὴ τὸν ὁδήγησε 
σὲ μιὰ ἔξοδο.  Ὁ σίφουνας εἶχε περάσει.  Ἡ μπόρα 
εἶχε περάσει.  Ἡ ζωή, ὄμορφη πάλι σὰν πρίν, εἶχε 
πιάσει νὰ ξεμυτᾷ σὰν τὶς ἀνοιξιάτικες μαργαρίτες ἀπ᾽ 
τὰ χαλάσματα. Μποροῦσε λοιπὸν κανεὶς νὰ βγάλει 
ἀπὸ πάνω του τὸ ὅποιο βάρος καὶ ν᾽ ἀνοίξει τὰ μάτια 
του στὸ φῶς.

Τότε ὁ Βενέζης ἔγραψε τὴ Γαλήνη, ἕνα βιβλίο 
ὅπου οἱ ἥρωές του ἀναζητοῦν μέσα ἀπ᾽ τὰ δεινο-
παθήματά τους νὰ καλλιεργήσουν τριαντάφυλλα, 
συμφιλιωμένοι μὲ τὴ μοῖρά τους. Βασικὸς ἐκφραστὴς 

αὐτῆς τῆς συμφιλίωσης ὁ γιατρὸς Βένης, ἕνας τρα-
γικὰ ξεσπιτωμένος ἄνθρωπος, βρίσκει τὸν τρόπο νὰ 
ἐπιβάλει στὸν μέσα του κόσμο τὴ συμφιλίωση μὲ τὴ 
μοῖρα καὶ νὰ βρεῖ τὴν ἐγκαρτέρηση καὶ τὴ γαλήνη.

Μ᾽ αὐτὸ τὸ βιβλίο ὁ Βενέζης κέρδισε τὴ δική 
του γαλήνη. Κι ἔτσι, ἀποδεσμευμένος ἀπ᾽ ὅ,τι πιε-
στικὰ εἶχε καταδυναστεύσει τὴν αἰσθαντικότητά του, 
νιώθοντας τώρα νὰ φυσοῦν ἀπὸ μέσα του, ἀνα-
γεννητικά, οἱ ἀναστάσιμες πνοὲς τῆς ζωῆς –ἡ χαρά, 
ἡ ὀμορφιά, τὸ φῶς, ἡ πίστη–, κάθισε καὶ ἔγραψε 
τὴν Αἰολικὴ Γῆ, ἕνα βιβλίο ὅπου μιλοῦν χίλιες φω-
νές, χίλιες λαλιὲς ἀνθρώπων, πουλιῶν, βουνῶν, 
φαντασμάτων, ζῴων, ὀνειρεμένων κοριτσιῶν καὶ 
κοντραμπατζήδων.

Καὶ μόνο τὴν Αἰολικὴ Γῆ ἂν εἶχε γράψει ὁ Βενέζης, 
πάλι θὰ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους μυθιστορι-
ογράφους ὅλων τῶν ἐποχῶν...  Ἡ λεπτότητα καὶ 
ἡ ἁπλότητα αὐτοῦ τοῦ ἔργου εἶναι ἀπαράμιλλες. 
Σχεδὸν μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ πὼς σ᾽ αὐτὸ τὸ βιβλίο 
καθορίζεται τὸ τί εἶναι ἕνα ἔργο τέχνης (Καθηγ. Cedric 
Whitman, Harvard University, 1957).

Θἄθελα νὰ σᾶς πῶ, τελειώνοντας, ὅτι σ᾽ ὅλα τὰ 
βιβλία τοῦ Βενέζη ποὺ διάβασα βρῆκα ὅτι ὑπάρχει 
κάτι κοινό: πολὺς πόνος, ποὺ προκαλεῖ λύπη, ἀλλὰ 
καὶ μιὰ ἀκτίδα ἐλπίδας, ποὺ πηγάζει ἀπ᾽ τὴν πολλὴ 
ἀγάπη ποὺ περιέχεται σ᾽ αὐτά.  Ἔτσι, κάθε φορὰ 
ποὺ τελείωνα ἕνα βιβλίο του, ἔνιωθα μιὰ γλυκιὰ 
χαρμολύπη στὴν ψυχή μου!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ
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ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤῸ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, 2019,
20,5Χ14, 104 σελ.

Ἂν ἡ συγγραφέας τοῦ βιβλί-
ου αὐτοῦ, ἡ Μαρία Γουμενοπού-
λου, δὲν χρειάζεται συστάσεις 
γιὰ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ τοῦ 
περιοδικοῦ μας, καθὼς δὲν εἶναι 
ἁπλῶς πολυβραβευμένη καὶ 
πολυδιαβασμένη λογοτέχνιδα, 
ἀλλὰ καὶ στενὴ συνεργάτιδα τοῦ 
περιοδικοῦ, τὸ ἴδιο δὲν χρειάζεται 
ἴσως συστάσεις καὶ τὸ μικρὸ αὐτὸ 
βιβλίο, ποὺ ἐπανακυκλοφοροῦν 
οἱ  Ἐκδόσεις Κυριακίδη.  Ὅσοι καὶ 
ὅσες τὸ ἔχουν διαβάσει ἀσφαλῶς 
τὸ θυμοῦνται ἐναργέστατα, γιατὶ 

εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ σὲ 
σημαδεύουν. Καὶ ὅσοι καὶ ὅσες 
ἔχουν ἁπλῶς ἀκούσει γι᾽ αὐτὸ 
ἀσφαλῶς τὸ ἀναζητοῦσαν, καιρὸ 
τώρα. Καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ ἀνα-
γνωστικὸ κοινὸ θὰ τὸ ἀγκαλιάσει 
ὅπως τοῦ ἀξίζει.

Τὸ βιβλίο Τὸ μαξιλάρι εἶναι 
ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα βιβλία 
ποὺ ἔχουμε διαβάσει πάνω στὸ 
φλέγον θέμα τῆς ἀπώλειας καὶ 
τοῦ πένθους. Ξεκινάει ἀπὸ τὴν 
ἐπαύριο τῆς μεγάλης, ἀναπά-
ντεχης ἀπώλειας.  Ἡ πρωταγω-
νίστρια, ποὺ ἔχασε ἔτσι ξαφνικά, 
ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη, 
τὸν ἀγαπημένο της σύζυγο, 
παλεύει νὰ συνειδητοποιήσει 
τὴν ἀπώλεια, τὸν κεραυνὸ ποὺ 
τὴν κτύπησε. Τὸ μαξιλάρι ἀντι-
προσωπεύει ὅ,τι νιώθει πὼς 
ἔχει μείνει πίσω ἀπὸ τὸν ἄνδρα 
της: «Εἶναι ἡ μαξιλαροθήκη ποὺ 
κοιμήθηκες τὴν τελευταία φορά.  
Ἔχει πάνω της ἀκόμα τὴ μυρωδιά 
σου. Δὲν θὰ τὴ βγάλω αὐτὴ τὴ 
μαξιλαροθήκη ποτέ» (σελ. 7).

Ἂν κάτι πρέπει νὰ ποῦμε 
ὁπωσδήποτε γιὰ τὸ βιβλίο αὐτό, 
αὐτὸ εἶναι ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ 
ἕνα βιβλίο «δῆθεν». Τίποτα τὸ 
ἀνθρώπινο δὲν τὸ ἀπαξιώνει καὶ 
δὲν τὸ περιφρονεῖ.  Ἡ ἀρχικὴ 
ἄρνηση, ἡ ψευδαίσθηση, σκέ-
ψεις ποὺ ἀσφαλῶς φαντάζουν 
ἀνόητες, ὅλα περνοῦν ἀπὸ τὶς 

σελίδες τοῦ μικροῦ αὐτοῦ βι-
βλίου.  Ὅπως θά ᾽λεγαν οἱ σύγ-
χρονοι ψυχολόγοι, δὲν μένει 
ἀπέξω κανένα ἀπὸ τὰ στάδια 
τοῦ πένθους: ἡ ἀρχικὴ ἄρνηση 
καὶ ἡ ἀπομόνωση, ὁ θυμός, ἡ 
διαπραγμάτευση, ἡ κατάθλιψη, 
ἡ ἀποδοχή. Καὶ κοντὰ σ᾽ ὅλα 
αὐτά, ἕνα γνήσια πνευματικὸ 
μήνυμα, ποὺ σκορπίζει τὸ σκο-
τάδι καὶ ὁδηγεῖ στὸ φῶς. 

Καὶ βέβαια, σὲ αὐτὴ τὴν πο-
ρεία ἡ πρωταγωνίστρια δὲν εἶναι 
μόνη.  Ἡ καλή της φίλη  Ἕλλη, 
μιὰ ἀπ᾽ αὐτὲς τὶς μορφὲς ποὺ 
μοιάζει νὰ ἔχει στείλει ὁ Θεὸς 
στὴ γῆ, γιὰ νὰ στηρίζουν τὶς πο-
νεμένες ψυχές, ἡ Λοΐζου, ἀλλὰ 
καὶ τόσες ἄλλες, ἀντιπροσω-
πευτικοὶ τύποι ἀνθρώπων, μὰ 
ὄχι τυποποιημένοι, ἄνευροι.  Ἡ 
πρωταγωνίστρια βρίσκει στήριγ-
μα, μὰ καὶ προσφέρει στήριγμα. 
Πατάει σὲ ὅλα τὰ σκαλοπάτια 
τοῦ πένθους. Τὰ πρῶτα ἀπὸ 
αὐτὰ μοιάζουν νὰ ὁδηγοῦν στὰ 
Τάρταρα, μὰ τὰ ἑπόμενα ἀνεβά-
ζουν στὸν Οὐρανό.

Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ μιὰ ἀφήγηση 
ζωντανή, γοργή, στὴν ὁποία ἀπο-
τυπώνεται ἀσφαλῶς τὸ ἀναγνω-
ρισμένο λογοτεχνικὸ ταλέντο τῆς 
συγγραφέως.  Ἕνα βιβλίο ποὺ 
δὲν τὸ διαβάζεις ἁπλῶς. τὸ ζεῖς!

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση
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Εἰς Μνημόσυνον

Ἀγαπημένη μας Βούλα, 
ἀκριβὴ καὶ ἀναντικατάστατη,

Ἔχουν περάσει μερικοὶ μῆνες, 
ποὺ ἔτσι ξαφνικὰ καὶ ἀθόρυβα 
φτερούγισε ἡ ἀγγελικὴ ψυχή 
σου. Τώρα ἀχόρταγα ἀπολαμ-
βάνεις τὴν παρουσία  Ἐκείνου 
ποὺ Τοῦ χάρισες τὸ ἄρωμα τῆς 
νεανικῆς καρδιᾶς σου, γιὰ νὰ 
σοῦ ἐμπνεύσει τὰ ἀλτρουϊστικὰ 
αἰσθήματα καὶ τὴ θυσιαστικὴ 
ζωή σου, τὸ μεγαλεῖο αὐτὸ τῆς 
ψυχῆς σου, ποὺ σ᾽ ἔκανε χρήσι-
μη καὶ ἀγαπητὴ σ᾽ ὅλους.

Κι ἐγώ, ἀνοίγοντας τὸ σε-
ντούκι τῶν ἀναμνήσεων καὶ ψά-
χνοντας νοσταλγικὰ στὰ περα-
σμένα, σὲ βρίσκω παιδὶ ἀκόμα 
νὰ στέκεσαι ἄγγελος φύλακας 
στὴ θεία σου τὴ Σοφία μὲ δύο 
παιδιὰ τὴ χαροκαμμένη, ἀφοῦ 
ὁ ἄνδρας της ἔπεσε πρὸς χάριν 
τῆς Πατρίδας στὰ βουνὰ τῆς  
Ἀλβανίας.

Στὸ Γυμνάσιο, πάντα μὲ τὸ 
χαμόγελο στὰ χείλη καὶ ἕναν 
καλὸ λόγο, ἤσουν ἕτοιμη νὰ βο-
ηθήσεις καὶ νὰ συμπαρασταθεῖς. 
Στὴν  Ἀθήνα ἀνέβηκες λίγο πιὸ 
μεγάλη ἀπὸ μένα, γιὰ νὰ σπου-
δάσεις. Σὲ ἀκολούθησα κι ἐγὼ 
καὶ βρῆκα ἕτοιμο τὸ τραπέζι τῆς 
ὄμορφης ζωῆς. Μὲ πῆρες ἀπὸ τὸ 
χέρι καὶ μὲ ὁδήγησες σὰ μαννού-
λα στὸ κτήριο Καρύτση 14.  Ἐκεῖ 
φιλοξενεῖτο ἡ χριστιανικὴ ὄαση 
τῆς ψυχῆς.  Ἐκεῖ πολλὰ παιδιά, 
εἰδικὰ ἀπὸ τὴν ἐπαρχία, κατα-
τρομαγμένα ἀπὸ τὴν ἀντάρα τοῦ 

πολέμου καὶ τσουρουφλισμένα 
ἀπὸ τὶς φλόγες τοῦ ἐμφυλίου, 
μᾶς δέχονταν οἱ ἄνθρωποι τοῦ 
Χριστοῦ καὶ μᾶς χάριζαν Χριστὸ 
καὶ  Ἑλλάδα. Θυμᾶμαι τρέχαμε 
γεμᾶτα νιότη καὶ δροσιὰ καὶ μὲ 
τὴν καρδιὰ ξέχειλη ἀπὸ ὄνειρα 
καὶ δουλειά. Καὶ σὺ ἔτρεχες πά-
ντα βιαστικὴ μπροστά, κι ἐγὼ σὲ 
ἀκολουθοῦσα ὑποτακτικά.

Ὡς ἐπιστήμων ὀδοντίατρος 
ἤσουν τελειομανής. Τὰ δόντια 
ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὰ χέρια σου 
δὲν τ᾽ ἄγγιξε ὁ χρόνος. Καὶ πά-
ντα ἤσουν πρόσχαρη καὶ ἀφιλο-
κερδής. Στὴν ἀρχὴ τῆς σταδιο-
δρομίας σου, τὰ δύσκολα ἐκεῖνα 
χρόνια, μὲ μιὰ βαλίτσα στὸ χέρι, 
κουβαλώντας τὰ πιὸ ἀπαραί-
τητα, γυρνοῦσες τὰ χωριὰ μὲ 
δύσκολες συνθῆκες. Καὶ γυρ-
νοῦσες σὰ μελισσούλα χαρού-
μενη, μὲ τὰ χέρια σου γεμᾶτα 
ἀγαθά, στὸ σπίτι σου.  Ἀργότε-
ρα ἄνοιξες ἰατρεῖο στὴν  Ἀθήνα 
καὶ συνέχισες νὰ ἐργάζεσαι πιὸ 
ἄνετα. Καὶ ὅταν συνταξιοδοτή-
θηκες, ἔτσι ἁπλᾶ τὸ χάρισες σ᾽ 
ἕνα φτωχὸ συνάδελφό σου, μὲ 
μόνη ἀμοιβὴ τὴ χαρὰ τῆς προ-
σφορᾶς σου.

Ὁ γάμος σου μὲ τὸν ἀξιόλο-
γο Πέτρο Ρούνη, δικηγόρο, δὲν 
κράτησε πολύ, ἀφοῦ σχετικὰ 
νωρὶς ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωή.  Ὅταν 
δὲ ἔμεινες μόνη, ἀφιέρωσες ὅλη 
τὴ ζωή σου στὴν ὑπηρεσία τοῦ 
ἀνθρώπου.  Ἔγινες ἐνεργὸ μέλος 
τῆς Προνοίας τοῦ « Ἀποστόλου 

Παύλου» καὶ γυρνοῦσες ἀπὸ 
νοσοκομεῖο σὲ νοσοκομεῖο καὶ 
ὅπου ἀλλοῦ ὑπῆρχε ἀνάγκη, 
μηδενίζοντας τὸν ἐλεύθερο 
χρόνο σου. Στὸ λιόγερμα δὲ 
τῆς ζωῆς σου, ἀναγκάσθηκες 
νὰ γίνεις ἀποκλειστικὴ χωρὶς 
διακοπὴ στ᾽ ἄρρωστα ἀδέλφια 
σου. Καὶ ὁ Χριστός, παρακολου-
θώντας τὴν τυραννική σου ζωή, 
ἴσως ἀποφάσισε ἔτσι ξαφνικὰ νὰ 
σ᾽ ἁρπάξει κοντά Του. Σὰν κε-
ραυνὸς ἔπεσε ἡ εἴδηση.  Ἡ Βού-
λα στὴν ἐντατική.  Ἡ Βούλα εἶναι 
ἄρρωστη βαριά.  Ἡ Βούλα ἡ μέ-
χρι χθὲς ἀποκλειστικὴ φεύγει. 

Γιὰ ἄλλη μία φορά, καλή 
μου, μᾶς ἄφησες ἄφωνους μὲ 
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετώ-
πιζες τὴ ζωή σου. Ταπεινὴ στὴν 
ἀποδοχὴ τῆς ἀρρώστιας σου 
καὶ μὲ ὑπομονὴ στὴ σύντομη 
πορεία της, παρέμεινες ἀμίλητη 
καὶ προσευχόμενη. Λίγες ὧρες 
πρὶν μᾶς φύγεις, σὲ ἄκουσα μὲ 
κόπο νὰ μοῦ ψιθυρίζεις: « Ἀρετή, 
προσευχή». Καὶ ἔτσι μιλώντας μὲ 
τὴ μεγάλη σου  Ἀγάπη πέταξες 
κοντά Του. Καὶ εἶσαι χαρούμενη 
καὶ εὐτυχισμένη. Καὶ τώρα ἐμεῖς, 
ὅπως λέει καὶ ὁ ποιητής, πάντα 
καρτεροῦμε αὐτοὺς ποὺ πάντα 
μᾶς λείπουν. Εὐχαριστῶ δὲ τὸν 
Θεό, ποὺ εὐτύχησα νὰ ἔχω φίλη 
καὶ ἀδελφὴ τὴ Βούλα μου τὴν 
ἀκριβή.

ΑΡΕΤΗ ΚΑΒΑΣΑΛΗ- 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Παρασκευὴ Παπαντωνίου-Ρούνη
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Εἰς Μνημόσυνον

Ἔφυγε ἀπὸ κοντά μας στὶς 
28-6-2019 ἡ ἀγαπημένη μας 
Δασκάλα Καίτη Παπαδημητρί-
ου.  Ὅσες τὴ γνωρίσαμε στοὺς 
Φιλικοὺς Κύκλους ( Ἐκπαιδευ-
τικῶν,  Ἐπιστημόνων Γυναικῶν,  
Ὀρθοδόξων Γυναικῶν Εὐρώπης) 
μιλᾶμε γιὰ μιὰ χαρισματικὴ πα-
ρουσία. Δυναμική, δραστήρια, 
φιλόξενη, εὐγενική, πάντα μὲ 
τὸν καλὸ λόγο στὰ χείλη γιὰ 
ὅλες, καὶ πρὸ παντὸς καλὴ καὶ 
πιστὴ χριστιανή. Πολὺ καλὴ 
σύζυγος, ἐξαίρετη μητέρα, τρυ-
φερὴ γιαγιά (τὰ δύο μεγάλα 
ἀγόρια-ἐγγόνια της τὴν ἔλεγαν 

«Καλημάνα»). Προσέφερε με-
γάλο ἔργο στὴν ἐκκλησία τῆς 
ἐνορίας της, στὴν  Ἀνάληψη 
τοῦ Νέου Κόσμου.  Ἦταν ἡ ψυχὴ 
τοῦ Φιλοπτώχου, πρώτη στοὺς 
ἐράνους καὶ παροῦσα σὲ κάθε 
ἔργο διακονίας. Στὶς ἐκδρομὲς 
ποὺ πηγαίναμε μᾶς προσέφερε 
καραμέλες-καφὲ μὲ βουτήματα, 
γελαστὴ καὶ πρόσχαρη.

Ἡ μεγάλη ἀδυναμία της ἦταν 
ὁ μονάκριβος γιός της  Ἠλίας, 
ποὺ ἔγινε λαμπρὸς ἐπιστήμονας 
καὶ ἄριστος οἰκογενειάρχης. Λά-
τρευε τὴν οἰκογένεια τοῦ παιδι-
οῦ της, τὴν καλὴ νύφη της Κέλ-

λη, ποὺ στάθηκε στὴν ἀρρώστια 
της σὰν πραγματικὴ κόρη, καὶ τὰ 
τρία ἐγγόνια της: τὸν Δημήτρη, 
τὸν Σοφοκλῆ καὶ τὴν πανέξυπνη, 
χαριτωμένη Καρίνα (Κατερίνα), 
ποὺ εἶχε τὸ ὄνομά της...

Ἂς εἶναι ἐλαφρὺ τὸ χῶμα τῆς 
ἀθηναϊκῆς γῆς ποὺ τὴ σκέπασε 
καὶ ἡ μνήμη της αἰωνία. Καλὸ 
Παράδεισο, Καίτη μας.

Ἐκ μέρους τοῦ Κύκλου  
Ἐκπαιδευτικῶν

τοῦ « Ἀποστόλου Παύλου»
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΗ

Αἰκατερίνη (Καίτη) Δικαίου-Παπαδημητρίου

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.
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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
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