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Ἡἱστορία ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι πέρα γιὰ πέρα 
ἀληθινή.  Ἔγινε στὴ συνοικία μου. στὴ γει-
τονιά μου, πέρυσι, ἀκριβῶς τέτοιο καιρό. 

Δηλαδή, λίγο πρὶν φθάσουν τὰ Χριστούγεννα. Τὶ 
μέρες καὶ τὶς ὧρες ποὺ ὅλοι ἐμεῖς προετοιμάζαμε, 
καθαρίζαμε τὰ σπίτια μας, ἀλλὰ καὶ τὶς ψυχές μας, 
γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν νεογέννητο Χριστό.

Ἕναν ὁλόκληρο χρόνο τὴν κράτησα –κρυφὴ 
μυστικό– στὴν καρδιά μου. δὲν ἤθελα νὰ τὴν μάθει 
κανείς. Κάπου κάπου μὲ συγκίνηση τὴν ἔφερνα στὴ 
σκέψη μου, καὶ μέσα ἀπ᾽ αὐτὴν ἀντλοῦσα, ὦ, καὶ 
τί δὲν ἀντλοῦσα! Πλοῦτο! θησαυρό!

Τώρα ὅμως, ἕναν χρόνο μετά, σκέφθηκα πὼς 
κάτι τέτοιους μικρούς «θησαυρούς» καὶ πλούτη, 
ποὺ συναντᾷ κανεὶς μέσα σὲ ἁπλές, ἀνθρώπινες 
ἱστορίες, δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς κρατᾶμε 
κρυμμένους, ἀλλὰ πρέπει νὰ τοὺς φέρνουμε στὸ 
φῶς. Νὰ φαίνονται. νὰ ἀκούγονται. νὰ μαθαίνουν 
καὶ οἱ ἄλλοι τὸ ἄλλο πρόσωπο τῆς ζωῆς. τὸ ὄμορ-
φο. τὸ καλό. τὸ ζεστό, τὸ ἀνθρώπινο. Τὸ πρόσωπο 
πού, ἂν λίγο τὸ προσέξουμε, θὰ δοῦμε μέσα σ᾽ 
αὐτὸ νὰ καθρεφτίζεται ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Πέρυσι λοιπόν, λίγο πρὶν τὰ Χριστούγεννα, 
κάποιο πρωινό, βρέθηκα σ᾽ ἕνα κατάστημα τῆς 
γειτονιᾶς μου ποὺ πουλάει παντόφλες.  Ὄμορφες, 
πολύχρωμες παντόφλες, σὲ διάφορα σχέδια καὶ 
χρώματα, στόλιζαν τὶς βιτρίνες του, ποὺ ἐκεῖνες τὶς 
μέρες ἦταν ἰδιαίτερα ἑορταστικές.

Δὲν εἶχα ἀκόμη ἀποφασίσει ποιὸ ἀπ᾽ ὅλα τὰ 
σχέδια νὰ διαλέξω, ὅταν ἕνα ἀγόρι, ἦταν δὲν ἦταν 
12 χρονῶν, μπῆκε διστακτικὰ μέσα. Φαινόταν πολὺ 
λυπημένο, καὶ στὴν προσπάθειά του νὰ μιλήσει 
στὴν ἰδιοκτήτρια τοῦ καταστήματος, μοῦ φάνηκε, 
νά, σίγουρα, δὲν ἔκανα λάθος, ὅτι ἡ φωνή 
του ἔτρεμε καὶ μὲ κόπο συγκρατοῦσε τὰ 
δάκρυά του.

– Συγγνώμη, κυρία, ψέλλισε... θὰ ἤθελα 
νὰ σᾶς πῶς γιὰ κεῖνες τὶς παντόφλες ποὺ εἶχα 
παραγγείλει καὶ εἶχα ζητήσει νὰ τὶς φυλάξετε, 
νὰ τὶς πάρω τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέν-
νων... Θυμᾶστε;

–  Ἄ, ναὶ παιδί μου, θυμᾶμαι. τὶς γκρὶ μὲ 
τὸ φιογκάκι. μὴν ἀνησυχεῖς, τὶς ἔχω φυλάξει. 
Μπορεῖς νὰ τὶς πάρεις ὅποτε θέλεις.

–  Ὄχι... ξέρετε... δὲν θὰ μπορέσω νὰ 
τὶς ἀγοράσω. μπορεῖτε νὰ τὶς πουλήσετε...

Ξαφνιάστηκε ἡ ἰδιοκτήτρια μὲ τὰ λόγια, 
ἀλλὰ περισσότερο μὲ τὸ ὕφος τοῦ παιδιοῦ. 

καὶ μὲ ματιὰ ἐρευνητική, τὸ κοίταξε κατάματα, προ-
σπαθώντας ἴσως κάτι νὰ καταλάβει.

– Καλά, παιδί μου, δὲν πειράζει, τοῦ λέει μετὰ 
ἀπὸ μικρὴ σιωπή.  Ὅμως, πές μου, ἀγόρι μου, σοῦ 
συμβαίνει κάτι; Σὲ βλέπω πολὺ λυπημένο.

Μὲ φωνὴ ποὺ ἔτρεμε πιὸ πολὺ τώρα, τῆς λέει.
– Οἱ παντόφλες αὐτές, κυρία, προορίζονταν γιὰ 

μιὰ γιαγιά, ποὺ ζεῖ ὁλομόναχη στὸ ἀπέναντι χαμηλὸ 
σπιτάκι.  Ὅμως, ἐπειδὴ ὁ κουμπαρᾶς μου δὲν εἶχε 
ἀρκετὰ χρήματα, ὑπολόγιζα ὅτι θὰ τὰ συμπλήρωνα 
μὲ τὰ χρήματα ποὺ θὰ μάζευα ἀπὸ τὰ κάλαντα.

Ἐδῶ σταμάτησε λίγο. κόμπιασε... Καὶ τὰ πρῶτα 
δάκρυα κύλησαν στὰ μάγουλα.

Καθὼς πλησιάζουν τὰ Χριστούγεννα...
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Ἡ ἱστορία ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι  
πέρα γιὰ πέρα ἀληθινή.  Ἔγινε  
στὴ συνοικία μου. στὴ γειτονιά 
μου, πέρυσι, ἀκριβῶς τέτοιο  

καιρό. Δηλαδή, λίγο πρὶν  
φθάσουν τὰ Χριστούγεννα.  

Τὶ μέρες καὶ τὶς ὧρες ποὺ ὅλοι 
ἐμεῖς προετοιμάζαμε, καθαρίζαμε 
τὰ σπίτια μας, ἀλλὰ καὶ τὶς ψυχές 

μας, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε  
τὸν νεογέννητο Χριστό.
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–  Ἒ καὶ λοιπόν; ρωτᾷ μὲ περισσότερη περιέρ-
γεια τώρα ἡ κυρία.

– Δὲν θὰ πῶ τὰ κάλαντα τοῦτα τὰ Χριστούγεννα, 
εἶπε τὸ παιδάκι, καὶ τὸ πρόσωπό του ἔγινε τώρα 
κατάχλωμο. Ξέρετε, συνεχίζει μὲ δυσκολία, ὁ πατέ-
ρας μου, ποὺ θὰ λέγαμε τὰ κάλαντα μαζί, τελείως 
ξαφνικά, μᾶς ἄφησε. ἔφυγε. πέθανε.

Στὸ σημεῖο αὐτό, μὴ μπορώντας νὰ συνεχίσει 
ἄλλο, κατέβασε τὸ κεφάλι του καὶ γύρισε νὰ φύ-
γει, ἐνῷ ἡ ἰδιοκτήτρια τοῦ καταστήματος, φανερὰ 
συγκινημένη, ἔμεινε βουβή.

Ὅμως φαίνεται πὼς αὐτὸ ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ 
κάνει καὶ νὰ πεῖ ἐκείνη τὸ μπόρεσε ἕνα ἄλλο παιδί, 
πού, χωρὶς νὰ τὸ προσέξει κανένας, εἶχε ἤδη μπεῖ 
στὸ κατάστημα καὶ παρακολουθοῦσε σιωπηλὰ 
τὴ σκηνή.

–  Ἔ, φίλε, τοῦ φωνάζει τότε αὐθόρμητα καὶ 
χαμογελαστά. Περίμενε λίγο! Εἶσαι νὰ πᾶμε μαζὶ νὰ 
τὰ ποῦμε τὴν παραμονή;  Ἔχω καὶ φυσαρμόνικα!

Φωτίστηκε μονομιᾶς τὸ πρόσωπο τοῦ ἀγοριοῦ. 
Κοντοστάθηκε. Καὶ ἀντικρυστὰ τώρα τὰ δυὸ παι-
διά, σὰν νὰ γνωρίζονταν ἀπὸ καιρό, ἄρχισαν νὰ 
μιλᾶνε ψιθυριστά. Τί εἶπαν, δὲν ξέρω. δὲν μπόρεσα 
ν᾽ ἀκούσω.

Ἀρκετὲς μέρες ὅμως μετὰ εἶδα τὴ φτωχὴ για-
γιὰ στὸ κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ της νὰ συζητᾷ μὲ μιὰ 
γειτόνισσα. Στὰ πόδια της φοροῦσε γκρὶ ὁλοκαί-
νουργιες, ζεστὲς παντόφλες. Τῆς τὶς εἶχαν φέρει, 
λέει, δῶρο ἀνήμερα τὰ Χριστούγεννα δυὸ ἀγόρια 
τῆς γειτονιᾶς!

Ἕνας χρόνος ἀπὸ τότε. Χριστούγεννα καὶ πάλι. 
Κι ἐμεῖς, πνιγμένοι στὰ προβλήματα καὶ τὸ ἄγχος 
μας, μὲ ἀγωνία προσπαθοῦμε νὰ ἑτοιμάσουμε μιὰ 
ζεστὴ γωνιὰ τῆς ψυχῆς μας νὰ δεχθεῖ τὸν νεογέν-
νητο Χριστό. Θὰ τὸ καταφέρουμε; 

Κι ὅμως, εἶναι τόσο ἁπλό!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Στὴ φτωχικὴ τὴ φάτνη Σου μπροστὰ
μὲ εὐλάβεια θἀρθῶ νὰ γονατίσω
καὶ στὸν ἀγγέλων τὸ χορὸ θὰ μπῶ κι ἐγώ,
γλυκὰ νὰ Σὲ ὑμνήσω.

Μικρὲ Χριστούλη,
στὴ γῆ κατέβηκες ΕΣΥ,
νὰ φέρεις τὴν ἀγάπη, τὴν εἰρήνη,
πιὸ ταπεινὸς καὶ πιὸ φτωχὸς
στὴν τόση Σου τὴ θεϊκὴ μεγαλοσύνη.

Διάλεξες κούνια ταπεινὴ
στὴ φάτνη τῶν προβάτων, τῶν ἀλόγων, 
κι ἄφησες τὸν οὐράνιο θρόνο Σου γιὰ μᾶς,
ἀπὸ ἀγάπη μόνον.

Μικρὲ Χριστούλη, τὰ χέρια μου ὑψώνω εὐλαβικὰ
κι ἀπ᾽ τὴν καρδιά μου μέσα λαχταράω,
πάνω στὴ γῆ κάνε νὰ ἔρθει ἡ χαρά,
τῆς  Ἁγιοσύνης Σου τὸ φῶς ἀναζητάω.

ΚΙΚΗ ΒΕΡΟΥΧΗ

Μικρὲ Χριστούλη
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Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ 
οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, 
ὑψώθητε.  Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ...».  

Ἀντηχοῦν στὴν ψυχή μας οἱ πρῶτοι στίχοι ἀπὸ τὸν 
λόγο τοῦ  Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Μὲ 
φωνὴ πάλλουσα ἀπὸ συγκίνηση καὶ ἐμφορού-
μενος ἀπὸ θεῖο ἐνθουσιασμό, ἐκφωνεῖ τὸν πανη-
γυρικὸ τῆς ἡμέρας τὰ Χριστούγεννα τοῦ 379 μ.Χ. 
στὸν μικρὸ οἰκίσκο «τῆς  Ἀναστασίας» στὴν Κων-
σταντινούπολη. Εἶναι ὁ μόνος ναὸς ποὺ ἀπέμεινε 
στοὺς  Ὀρθοδόξους.  Ἐδῶ καὶ σαράντα χρόνια οἱ 
αἱρετικοὶ  Ἀρειανοὶ ἔχουν τὴν κυριαρχία στοὺς χρι-
στιανικοὺς ναοὺς τῆς Βασιλεύουσας, μὲ Πατριάρχη 
τὸν αἱρετικὸ Δημόφιλο. Οἱ  Ὀρθόδοξοι διώκονται, 
καὶ ὁ ἐπίσκοπος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ἀπε-
σταλμένος ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς  Ἀντιόχειας, ἔρχεται 
στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ οἰκοδομήσει γενναῖο 
τὸ ἦθος τῶν  Ὀρθοδόξων καὶ νὰ ἐπαναφέρει στοὺς 
κόλπους τῆς  Ὀρθοδοξίας ὅσους Χριστιανοὺς πα-
ρασύρθηκαν. Μὲ τοὺς θεολογικούς του λόγους, 
«τῆς θεολογίας ὁ νοῦς ὁ ἀκρότατος» μέσα σὲ μία 
διετία «ἀνέστησε τὴν ἀλήθειαν τῶν  Ὀρθοδόξων» 
(γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ ναὸς ὀνομάσθηκε «Ἀναστασία» καὶ 
μετέτρεψε τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ ἀρειανικὴ 
σὲ ὀρθόδοξη.  Ἀναγνωρίζοντας δὲν τὴν προσφο-

Ἀπὸ τὸν Λόγο τοῦ  Ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου Εἰς τὰ Θεοφάνια, 

εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος
«
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Θρησκευτικὴ μελῳδία ὁ λόγος του, καθὼς διανοίγει τὶς Γραφές.  
«Πανηγυρίζουμε καὶ γιορτάζουμε σήμερα τὸν ἐρχομὸ τοῦ Θεοῦ  

στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ κατοικήσουμε κοντὰ στὸν Θεό,  
νὰ ἐγκαταλείψουμε τὸν παλιὸ ἄνθρωπο, νὰ ντυθοῦμε τὸν νέο.  Ἔτσι  

ἂς ζήσουμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, ἂς γεννηθοῦμε μαζί Του, ἂς συσταυρω-
θοῦμε καὶ ἂς ταφοῦμε μαζί Του, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε μὲ τὴν ἀνάστασή 
Του». «Γι᾽ αὐτό», προτρέπει ὁ  Ἅγιος, «ἑορτάζωμεν μὴ πανηγυρικῶς, 

ἀλλὰ θεϊκῶς. μὴ κοσμικῶς, ἀλλ᾽ ὑπερκοσμίως».  Ἂς γιορτάζουμε λοιπὸν 
ὄχι μὲ πανηγύρια, ἀλλὰ μὲ τρόπο θεϊκό.  Ὄχι μὲ τρόπο κοσμικό,  

ἀλλὰ μὲ ὑπερκόσμιο τρόπο, γιὰ νὰ ἀναπλασθοῦμε, νὰ ἀναγεννηθοῦμε.
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ρά του, ἡ Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (381 μ.Χ.) τὸν 
τοποθέτησε στὴν ἕδρα τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως.

Σ᾽ ἐκεῖνο λοιπὸν τὸν μικρὸ ναὸ ὁ ἐπίσκοπος 
Γρηγόριος ἐνθουσιάζει τὰ πλήθη μὲ τὸ θεοφόρο 
μήνυμα: «Χριστὸς γεννᾶται». Καὶ καλεῖ τοὺς πιστοὺς 
νὰ νιώσουν τὴ Μεγάλη Μέρα. «Εὐφραινέσθωσαν οἱ 
οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ» γιὰ τὸν ἐπουράνιο, 
ποὺ ἔγινε ἐπίγειος. «Χριστὸς ἐν σαρκί, τρόμῳ καὶ 
χαρᾷ ἀγαλλιᾶσθε».  Ἀπὸ τρόπο ἐξαιτίας τῆς ἁμαρ-
τίας, ἀπὸ χαρὰ γιὰ τὴν ἐλπίδα. «Χριστὸς ἐκ Παρθέ-
νου»... Γάργαρο ποτάμι κυλᾷ ὁ λόγος του «μεστὸς 
εὐφροσύνης». Οἱ εἰκόνες παραστατικὲς ἀποκαλύ-
πτουν τί συνέβη μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου: 
«Τὸ σκοτάδι διαλύεται, λάμπει τὸ φῶς.  Ὁ λαὸς 
ποὺ καθόταν στὸ σκοτάδι τῆς ἄγνοιας ἂς δεῖ τὸ 
φῶς τῆς ἐπιγνώσεως. Οἱ σκιὲς φεύγουν, ἡ ἀλήθεια 
ἔρχεται. Οἱ φυσικοὶ νόμοι καταλύονται.  Ὁ Χριστὸς 
προστάζει. Μὴν ἀντιστεκόμαστε. Χειροκροτῆστε 
ὅλοι οἱ λαοί, γιατὶ γεννήθηκε σὲ μᾶς παιδί, μᾶς 
δόθηκε υἱός, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται ἀγγελιαφόρος 
μεγάλης θελήσεως, «μεγάλης βουλῆς ἄγγελος».

» Ἂς κραυγάσει ὁ  Ἰωάννης: “ Ἑτοιμάσατε τὸν 
δρόμο τοῦ Κυρίου”. Καὶ ἐγὼ θὰ διαλαλήσω τὴ 
σημασία τῆς ἡμέρας:  Ὁ ἄσαρκος παίρνει σάρκα.  
Ὁ Λόγος ἑνώνεται μὲ τὴν ὕλη.  Ὁ ἀόρατος γίνεται 
ὁρατός.  Ὁ ἄχρονος ἀποκτᾷ ἀρχή.  Ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ γίνεται Υἱὸς ἀνθρώπου, “ὁ  Ἰησοῦς Χριστός, 
χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας”.  Ἂς 
σκανδαλισθοῦν οἱ  Ἰουδαῖοι.  Ἂς εἰρωνεύονται οἱ 
εἰδωλολάτρες καὶ ἂς πονοῦν οἱ γλῶσσες τῶν αἱρε-
τικῶν ἀπὸ τὶς φλυαρίες τους.  Θὰ Τὸν πιστέψουν, 
ὅταν θὰ Τὸν δοῦν νὰ ἀνέρχεται στὸν οὐρανό, καὶ 
ἂν ὄχι τότε, ὅταν θὰ Τὸν δοῦν νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸν 
οὐρανὸ καὶ νὰ κάθεται ὡς κριτής».

Καὶ ὅσο ὁμιλεῖ ὁ  Ἱεράρχης –καὶ ὁ λόγος εἶναι 
ποίηση– ἀποκαλύπτεται τὸ θεολογικό του χάρισμα, 
ἀλλὰ καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς του. «Σήμερα ἡ 
πανήγυρις», ἀναφωνεῖ ὁ  Ἅγιος, «εἶναι τὰ Θεοφάνια 

εἴτε ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου μας. Διότι λέγονται καὶ 
τὰ δύο, ἐπειδὴ μὲ τὴ Γέννηση ὁ Θεὸς φανερώθηκε 
στοὺς ἀνθρώπους. Καὶ ὑπῆρχε πρίν, καὶ ὑπῆρχε 
πάντοτε, ἀλλὰ ἔλαβε σῶμα γιὰ χάρη μας». Καὶ 
ἐξηγεῖ ὁ  Ἅγιος Γρηγόριος ποιὰ χάρη μᾶς ἔδωσε ὁ 
Κύριος. «Γεννήθηκε», λέει, «ἵν᾽ ὁ τὸ εἶναι δοὺς καὶ 
τὸ εὖ χαρίσηται», δηλαδὴ γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν 
εὐτυχῆ ὕπαρξη, τὴν καλὴ ζωή,  Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς 
ἔδωσε τὴ ζωή, νὰ μᾶς ξαναφέρει στὸν δρόμο ἀπὸ 
τὸν ὁποῖο εἴχαμε ἀπομακρυνθεῖ μὲ τὶς κακίες μας.

Θρησκευτικὴ μελῳδία ὁ λόγος του, καθὼς δια-
νοίγει τὶς Γραφές. «Πανηγυρίζουμε καὶ γιορτάζουμε 
σήμερα τὸν ἐρχομὸ τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους, 
γιὰ νὰ κατοικήσουμε κοντὰ στὸν Θεό, νὰ ἐγκα-
ταλείψουμε τὸν παλιὸ ἄνθρωπο, νὰ ντυθοῦμε 
τὸν νέο.  Ἔτσι ἂς ζήσουμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, ἂς 
γεννηθοῦμε μαζί Του, ἂς συσταυρωθοῦμε καὶ ἂς 
ταφοῦμε μαζί Του, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε μὲ τὴν 
ἀνάστασή Του». «Γι᾽ αὐτό», προτρέπει ὁ  Ἅγιος, 
«ἑορτάζωμεν μὴ πανηγυρικῶς, ἀλλὰ θεϊκῶς. μὴ 
κοσμικῶς, ἀλλ᾽ ὑπερκοσμίως».  Ἂς γιορτάζουμε 
λοιπὸν ὄχι μὲ πανηγύρια, ἀλλὰ μὲ τρόπο θεϊκό.  

Ὄχι μὲ τρόπο κοσμικό, ἀλλὰ μὲ ὑπερκόσμιο τρόπο, 
γιὰ νὰ ἀναπλασθοῦμε, νὰ ἀναγεννηθοῦμε.

Μὲ δείγματα ζωντανά, ποὺ μᾶς θυμίζουν τοὺς 
σύγχρονους χριστουγεννιάτικους ἑορτασμούς, 
μᾶς ἀποτρέπει νὰ ζοῦμε κοσμικά.  Ὅπως: « Ὄχι 
μὲ στολισμοὺς στὰ πρόθυρα τῶν σπιτιῶν μας καὶ 
στοὺς δρόμους, μὲ χοροὺς καὶ πανηγύρια, γιὰ νὰ 
χορτάσουμε τὰ μάτια μας καὶ τὴν ἀκοή μας.  Ὄχι 
μὲ πολυτελῆ ἐνδύματα, κοσμήματα κι ἀστραφτερὰ 
χρυσάφια, μὲ ποικιλίες ἐκλεκτῶν φαγητῶν.  Ὄχι μὲ 
εὐωδιαστὰ κρασιὰ καὶ γλέντια, ξεπερνώντας ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο στὴν ἀκολασία, ὅταν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι 
πεινοῦν κι ἔχουν ἀνάγκη...

»Αὐτὰ ἂς τ᾽ ἀφήσουμε στοὺς εἰδωλολάτρες, 
ποὺ λατρεύουν τοὺς θεούς τους μὲ φαγοπότια καὶ 
θυσίες.  Ἐμεῖς, ποὺ προσκυνοῦμε τὸν Λόγον, ἂς 
ἀπολαύσουμε μὲ τὴ λογικὴ καὶ τὸν θεῖο νόμο καὶ 

K

K

Μὲ μία ἀνάσα λόγου ὁ ἐκκλησιαστικὸς ρήτορας καὶ ποιητής  
(ἔγραψε περὶ τὰ 408 ποιήματα, 18.000 ἐξαίσιους στίχους) σκιαγράφησε 

καὶ ὑπενθύμισε τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου μας, ποὺ γεννήθηκε  
ὡς «παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων Θεός». Θέλει νὰ μᾶς διεγείρει ψυχικά,  

νὰ μᾶς ἀφυπνίσει, νὰ ἐννοήσουμε τί γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα. 
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μὲ ἀφηγήσεις ποὺ ἀναφέρονται σὲ ἄλλες ἑορτὲς 
καὶ στὴ σημερινὴ ἑορτή.  Ἐγὼ σὲ σᾶς, στοὺς καλοὺς 
συνδαιτυμόνες, θὰ παραθέσω τραπέζι πνευματικὸ 
μὲ λόγο.  Καθαρίστε λοιπὸν τὸν νοῦ, τὴν ἀκοὴ καὶ 
τὴ διάνοιά σας, γιὰ νὰ ἀπολαύσετε, “ἐπειδὴ περὶ 
Θεοῦ καὶ θεῖος ὁ λόγος”. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
δὲν χάνεται ὅπως τὰ φαγητά, ἀλλὰ μένει καὶ τρέφει 
τὴν ψυχή».

Ἀκολουθοῦν ὑψηλὰ νοήματα θεολογίας σὲ 
λόγο ἐκτενῆ καὶ μεγαλειώδη γιὰ τὸν αἰώνιο Θεό. 
«Ἄπειρον τὸ θεῖον καὶ δυσθεώρητον», γιὰ τὴν  Ἁγία 
Τριάδα «τὰ  Ἅγια τῶν  Ἁγίων», γιὰ τὴ δημιουρ-
γία τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν οὐρανίων δυνάμεων, 
τοῦ ὑλικοῦ καὶ αἰσθητοῦ κόσμου. Οἱ  Ἄγγελοι 
καὶ ὁ κόσμος ἦταν «σιγῶντες ἐπαινέται τῆς με-
γαλουργίας καὶ διαπρύσιοι 
κήρυκες» τῆς δημιουργίας 
τοῦ Θεοῦ.  Ὑπῆρχε λοιπὸν 
«Νοῦς καὶ αἴσθησις», οἱ νο-
ερὲς δηλαδὴ δυνάμεις καὶ 
ὁ αἰσθητὸς κόσμος. Δὲν 
ὑπῆρχε ὅμως «κρᾶμα», 
μεῖγμα πνεύματος καὶ ὕλης.

«Καὶ δημιουργεῖ ὁ Θεός-
Λόγος τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ 
ὕλη (σῶμα) καὶ τοῦ ἔδωσε 
τὴν πνοή Του (τὴν ὁποία ὁ 
λόγος ὁρίζει ὡς νοερὰ ψυχὴ 
καὶ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ). Καὶ 
τὸν ἔστησε στὴ γῆ», λέει ὁ 
σεπτὸς ρήτορας τῆς Καπ-
παδοκίας, «ὡσὰν δεύτερο 
κόσμο, μεγάλο μέσα στὴ 
μικρότητά του, ὡσὰν ἄλλο 
ἄγγελο, φύλακα τῆς ὁρατῆς 
κτίσεως καὶ ἱερουργὸ τῆς 
ἀοράτου, “βασιλέα τῶν ἐπὶ 
γῆς” νὰ κυβερνιέται ἀπὸ 
τὸν οὐρανό, προσωρινὸ 
καὶ ἀθάνατο. Τὸν τοποθέ-
τησε στὸν παράδεισο, τὸν τίμησε μὲ τὸ αὐτεξούσιο, 
δίνοντάς του τὴν ἐντολή, καὶ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν 
παρακοή του γίνεται θνητὸς καὶ διώκεται ἀπὸ τὸν 
παράδεισο...

»  Ἀπὸ τότε γίνεται χειρότερος. Παρὰ τὰ παι-
δαγωγικὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Θεός, γιὰ νὰ 
τὸν συνετίσει, τὶς παιδαγωγίες ποὺ ἀναφέρονται 
στὴν Παλαιὰ Διαθήκη (λόγος, νόμος, Προφῆτες, 
εὐεργεσίες, ἀπειλές, τιμωρίες, κατακλυσμοί, πυρ-
καγιές, πόλεμοι κλπ.), δὲν συνέρχεται, ἀλλὰ βυ-
θίζεται σὲ πιὸ φοβερὲς ἀσθένειες (ἀδελφοκτονίες, 
μοιχεῖες, ἐπιορκίες, αἰσχρὲς ἐπιθυμίες), καὶ τὸ πιὸ 
φρικτό, στὴν εἰδωλολατρία. Προσκυνᾷ τὰ δημιουρ-

γήματα ἀντὶ τὸν Δημιουργό. Εἶχε λοιπὸν ἀνάγκη 
ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ μεγαλύτερη βοήθεια, «μείζονος 
βοηθήματος»,. Καὶ ὁ Θεὸς ὁ Πανάγαθος δὲν τὸν 
ἐγκαταλείπει. Καὶ ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ πιὸ μεγάλη 
βοήθεια; ὁ ἴδιος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὁ προαιώνιος, 
ὁ ἀόρατος, ὁ ἀσώματος, τὸ ἐκ τοῦ φωτὸς φῶς, ἡ 
πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας. Σάρκα φορεῖ 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ γίνεται κατὰ πάντα τέλειος 
ἄνθρωπος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Γεννήθηκε ἀπὸ 
τὴν Παρθένο. Καὶ ἔγινε ἕνα, ἀπὸ δύο ἀντίθετα:  
Ἀπὸ σάρκα καὶ Πνεῦμα. Τὸ μὲν ἕνα, ἡ θεία φύση, 
“ἐθέωσε” τὸ ἄλλο, τὴν ἀνθρώπινη, ἐνῷ ἡ ἀνθρώ-
πινη “ἐθεώθη” (ἔγινε Θεός).  Ἐκεῖνος ποὺ δίνει τὸν 
πλοῦτο γίνεται πτωχός, παίρνοντας τὴ σάρκα μου, 
γιὰ νὰ γίνω ἐγὼ πλούσιος μὲ τὴ θεότητά Του!».

Καὶ στρέφεται ὁ ἔνθερμος ζηλωτὴς τῆς  Ὀρθο-
δοξίας, ἐνθουσιώδης καὶ μαχητικός, κατὰ τῶν συ-
κοφαντῶν καὶ ἐλεγκτῶν τῆς Θεότητας. Εἶναι ἐποχὴ 
ἀγώνων γιὰ τὴν  Ἐκκλησία μας, καὶ ὁ  Ἅγιος ἀγωνί-
ζεται μὲ ἀνδρεία, φωτισμένος ἀπὸ τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα.  
Ὑποβάλλει ἀμείλικτα, καταιγιστικὰ ἐρωτήματα, 
ὅπως: «Κατηγορεῖς τὸν Θεὸ ὡς μικρό, ἐπειδὴ τα-
πεινώθηκε γιὰ χάρη σου, ἐπειδὴ δίνει τὴν ψυχή 
Του γιὰ τὰ πρόβατα καὶ κάνει τὰ πάντα γιὰ τὴ σω-
τηρία τῶν ἁμαρτωλῶν;». Μὲ περιστατικὰ δὲ ἀπὸ 
τὴν Καινὴ Διαθήκη θυμίζει τὴν ἄκρα ταπείνωση, τὴ 
φιλευσπλαχνία καὶ ἀγαθότητα τοῦ Σωτῆρος. «Κατέ-
βηκε ὡς ἄνθρωπος στὴ γῆ», κηρύττει, «καὶ ἔνιωσε 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

έμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

έμ
βρ

ιο
ς
  

2
0

1
9

 -
 6

3
6

205



κούραση καὶ ἀγωνία, καὶ πείνασε καὶ δίψασε καὶ 
δάκρυσε σύμφωνα μὲ τοὺς φυσικοὺς νόμους.  Ἐὰν 
ὅμως κατέβηκε καὶ ὡς Θεός, τί σὲ ἐνοχλεῖ;

»Σὲ ὅλα τήρησε τὸ θέλημα τοῦ Πατέρα Του. 
Στὸν  Ἰορδάνη ἐξαγνίζει τὰ νερά (διότι δὲν εἶχε 
ἀνάγκη καθαρισμοῦ “ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου”).  Ἐκεῖ ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί, μαρτυρεῖ γι᾽ 
Αὐτὸν τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα, δέχεται πειρασμοὺς στὴν 
ἔρημο καὶ τοὺς νικᾷ, ὑπηρετεῖται ἀπὸ ἀγγέλους, 
θεραπεύει κάθε ἀρρώστια καὶ κάθε ἀδυναμία, ἀνα-
σταίνει νεκρούς, διώχνει τὰ δαιμόνια. Τρέφει μὲ 
λίγα ψωμιὰ χιλιάδες ἀνθρώπους, περπατᾷ πάνω 
στὴ θάλασσα, προδίδεται, σταυρώνεται καὶ σταυ-
ρώνει μαζί του τὴν ἁμαρτία. Προσφέρεται θυσία 
σὰν ἀμνός, θάπτεται ὡς ἄνθρωπος καὶ ἀνασταί-

νεται ὡς Θεός.  Ἀνεβαίνει στοὺς οὐρανούς, γιὰ 
νὰ ἐπιστρέψει μὲ ὅλη Του τὴ δόξα. Πόσες ἑορτὲς 
ὑπάρχουν κάθε μέρα γιὰ μένα ἀπὸ τὰ μυστήρια 
τοῦ Χριστοῦ! Γιὰ τὴ δική μου τελείωση ὅλα αὐτά. 
Γιὰ τὴ δική μου ἀνάπλαση καὶ ἐπιστροφή μου στὴν 
ἀρχικὴ κατάσταση τοῦ  Ἀδάμ».

Μὲ μία ἀνάσα λόγου ὁ ἐκκλησιαστικὸς ρήτορας 
καὶ ποιητής (ἔγραψε περὶ τὰ 408 ποιήματα, 18.000 
ἐξαίσιους στίχους) σκιαγράφησε καὶ ὑπενθύμισε 
τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου μας, ποὺ γεννήθηκε ὡς 
«παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων Θεός». Θέλει νὰ μᾶς 
διεγείρει ψυχικά, νὰ μᾶς ἀφυπνίσει, νὰ ἐννοήσουμε 
τί γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα. Καὶ ἀφοῦ μᾶς 
προετοίμασε ψυχολογικά «ἡ θεόφθογγος λύρα τῆς 
χάριτος», ζητᾷ προσωπικὰ ἀπ᾽ τὸν καθένα μας πῶς 
νὰ εὐφρανθοῦμε κατὰ τὴ μεγάλη καὶ κοσμοσωτή-
ρια ἑορτή. «Τώρα δέξου μαζί μου τὴν κυοφορία καὶ 
σκίρτησε ἀπὸ χαρά. Νὰ σεβαστεῖς τὴν ἀπογραφὴ 
χάρη στὴν ὁποία γράφτηκες στοὺς οὐρανούς. Σε-
βάσου τὴ γέννηση, χάρη σ᾽ αὐτὴν λύθηκες ἀπ᾽ τὰ 

δεσμὰ τῆς γεννήσεως. Τίμησε τὴ μικρὴ Βηθλεέμ, 
ποὺ σὲ ἐπανέφερε στὸν παράδεισο, προσκύνησε 
τὴ φάτνη, γνώρισε τὸν Κύριό σου. Τρέξε μαζὶ μὲ τὸ 
ἀστέρι, φέρε δῶρα μαζὶ μὲ τοὺς Μάγους. Δόξασε 
μὲ τοὺς ποιμένες, ὕμνησε μὲ τοὺς ἀγγέλους, γίνε 
χορὸς δοξολογίας μαζὶ μὲ τοὺς ἀρχαγγέλους».

Ἀλλὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ πίστη χλιαρή. Φλογεροὶ 
ἀγωνιστὲς νὰ εἴμαστε, μὲ σθένος καὶ ἀποφασιστι-
κότητα. Διαχρονικὸ πρόσταγμα καὶ ἐπίκαιρο στὴν 
ἐποχή μας. Νὰ ἐπαγρυπνοῦμε, προστάζει ὁ θεο-
φάντωρ Γρηγόριος, ποὺ ἀναζήτησε καὶ ἐρεύνησε 
στὴ ζωή του «τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος» καὶ μᾶς ζητᾷ 
νὰ ὁμολογοῦμε τὴν Πίστη μας: «Φύγε μαζὶ μὲ τὸν 
Χριστὸ στὴν Αἴγυπτο, ὅπου διώκεται. Πέρασε ἀπ᾽ 
ὅλες τὶς ἡλικίες καὶ τὶς δυνάμεις τοῦ Χριστοῦ, ὡς 
μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ. Καθαρίσου, δίδαξε στὸ ἱε-
ρό, διῶξε ἀπὸ ἐκεῖ ὅσους ἐμπορεύονται τὸν οἶκο 
τοῦ Θεοῦ. Νὰ γευθεῖς χολή, νὰ πιεῖς ξύδι, ζήτησε 
ἐμπτυσμούς, δέξου χτυπήματα καὶ ὕβρεις, στε-
φανώσου μὲ τὸ ἀκάνθινο στέφανο, ἐνδύσου τὸ 
κόκκινο ἔνδυμα, δέξου τὸ καλάμι. Σταυρώσου 
μὲ τὸν Χριστό, νεκρώσου μαζί Του, κατέβα μαζί 
Του στὸν τάφο, γιὰ νὰ ἀναστηθεῖς μαζί Του, νὰ 
δοξαστεῖς, νὰ βασιλεύσεις, βλέποντας τὸν Θεὸ ὅσο 
μπορεῖς, ὁ  Ὁποῖος προσκυνεῖται καὶ λατρεύεται 
ὡς Τριὰς καὶ ὁ  Ὁποῖος εὐχόμαστε νὰ φανερωθεῖ 
τώρα σὲ μᾶς, τοὺς αἰχμαλώτους στὴ σάρκα, διὰ 
τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας, στὸν  Ὁποῖο 
ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνες.  Ἀμήν».

Πρὶν ἀπὸ αἰῶνες τελείωσε τὴν ἐκφώνηση τοῦ 
λόγου του Εἰς τὰ Θεοφάνια – Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος  
Ὁ  Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.  Ἀλλὰ ἡ φωνή 
του μελῳδική, ὡς «ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογί-
ας», ἀντιλαλεῖ μέσα μας καὶ μᾶς μεταρσιώνει μὲ τὸ 
ἄγγελμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεανθρώπου, 
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε!...». Αὐτὸν τὸν ἀντί-
λαλο ἄκουσε τὸν 8ο μ.Χ. αἰῶνα ὁ ἱερὸς μελῳδὸς 
Κοσμᾶς, ἐπίσκοπος Μαϊμουμᾶ τῆς Παλαιστίνης.  
Ἐμπνεύσθηκε καὶ συνέθεσε, μαζὶ μὲ ἄλλες, τὴ 
θαυμάσια «καταβασία»: «Χριστὸς γεννᾶται, δο-
ξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστὸς 
ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε.  Ἄσατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ, καὶ 
ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε λαοὶ ὅτι δεδόξασται»!

Καὶ ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
ἀνασκιρτᾷ κάθε χριστιανικὴ ψυχὴ στὸ ἄκουσμα 
τοῦ «Χριστὸς γεννᾶται» σὲ πανηγυρικὸς πρῶτο (α΄) 
ἦχο κι ἀνάμεσα σὲ χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες, 
προσδοκώντας τὰ Χριστούγεννα, «τὴ μητρόπολη 
τῶν ἑορτῶν»!

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

K

K

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. 
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. 

Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε.   
Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ...».  

Ἀντηχοῦν στὴν ψυχή μας  
οἱ πρῶτοι στίχοι ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ  
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
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Τὸ μοιρολόγι τῆς Ραχήλ

Μ᾽ ἀγγελικὰ στοχάσματα καὶ μ᾽ ἅγια καρδιοχτύπια,
  τὴν παιδικὴ τὴ λύρα,
  ἐσᾶς νὰ ψάλλω, πῆρα,
βρέφη ἱερὰ τῆς Βηθλεέμ, ἁγνὰ κι ἄδολα νήπια1.

Φριχτὴ τοῦ  Ἡρώδ᾽ ἡ προσταγὴ καὶ τῆς κακῆς βουλῆς του,
  τὰ βρέφη ἀπ᾽ τὴν ἀγκάλη
  τὴ μιά, περνοῦν στὴν ἄλλη,
ἀπὸ τὴ μητρικὴ ἀγκαλιά, στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ  Ὑψίστου.

Γεννιέται στὴ σπηλιὰ ὁ Χριστός, τὸ μαρτυράει τ᾽ ἀστέρι,
  ὥρ᾽ ἀπομένει λίγη,
  μὴν ἀπ᾽ τὴ φάτνη φύγει,
παίρνουν τὸ δρόμο τὰ παιδιὰ καὶ πᾶνε χέρι-χέρι!

Λιβάνι, σμύρνα καὶ χρυσὸ δὲν κουβαλοῦν μαζί τους,
  ἄλλο δῶρο δὲν ἔχουν
  καὶ νὰ προλάβουν τρέχουν,
φέρνοντας στ᾽ ἄμωμο Παιδὶ τὴν καθαρὴ ψυχή τους.

Λυγίζουν Μάγοι καὶ βοσκοὶ μπροστὰ στὸ Δημιουργό τους,
  κι αὐτά, ὄχι στὸν  Ἡρώδη,
  στὸ θεῖο Βρέφος τὸ πόδι
γέρνουνε, μὲ τοὺς Μάρτυρες ν᾽ ἀνταμωθοῦν τοὺς πρώτους.

Τὸ αἷμ᾽ ἀχνίζει τῶν παιδιῶν, διπλὸ σύννεφο φτιάχνει
  μὲ τὸν ἀχνὸ ἀπ᾽ τ᾽ ἀθῶα
  καὶ τ᾽ ἄκακα τὰ ζῷα,
πού ᾽ναι σκυμμένα στῆς φτωχῆς σπηλιᾶς τ᾽ ἀχυροπάχνι.

Τὰ κλάματά τους τὰ στερνά, θαρρεῖς κι εἶναι τραγούδια,
  ἀπόψε, σπήλαιο, ἄκου,
  δὲ φτερουγοῦν τοῦ κάκου,
σμίγουν μὲ τ᾽ ἄλλα ψάλματα, ποὺ λένε τ᾽  Ἀγγελούδια.

Κλαίει ἡ Ραχὴλ2 τὰ τέκνα της, βαρεῖ τὸ στηθοστέρνι,
  μὲς στὴ Ραμὰ ὅλο ἀκούει
  τ᾽ αὐτὶ ἕνα πολυβούι,
θρηνεῖ ἡ Ραχὴλ κι ὅλο θρηνεῖ καὶ μοιρολόγια σέρνει.
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– Ραχὴλ ἀπαρηγόρητη, θρήνα περίσσια, θρήνα,
  καὶ μὲ τὰ δάκρυά σου
  πλέξε γιὰ τὰ παιδιά σου
στεφάνια, μὲ τὰ δάκρυα τὰ ὁλόπικρά σου ἐκεῖνα.

Στέκει μὲ μάτι λυπηρό, σπίτι σὲ σπίτι στέκει,
  τὴν κάθε σπιτοσκέπη,
  ὁλόμαυρη τὴ βλέπει,
χιλιάδες δεκατέσσερα δακρυοστεφάνια πλέκει.

Ὦ, Κύριε, ἔρχονται σ᾽  Ἐσὲ παιδόπουλα κλαμένα,
  τὰ βλέφαρά τους τρέχουν
  καὶ δακρυοκύκλωτο ἔχουν
στεφάνι, ποὺ τὸ φόρεσαν μὲ τὴ δική Σου γέννα!

Δὲν κρύβει ἀπόψε τὴ σπηλιὰ οὔτε βουνό, οὔτε κάστρο,
  τὴν κρύβει μόνο ἡ κάκια,
  τσοπάνηδες μ᾽ ἀρνάκια
ἔρχονται ἀπ᾽ τὰ λιβάδια τους, Μάγοι φθάνουν μὲ τ᾽ ἄστρο.

Στὸ σπήλαιο, ὦ βρέφη, φέρνει σας, μ᾽ αἱμάτινη πορφύρα,
  τοῦ  Ἡρώδη ἡ ρομφαία.
  – Οὐράνιε Βασιλέα,
ἀπ᾽ τὴν αὐλή μας, μπαίνουμε στῆς φάτνης Σου τὴ θύρα.

–  Ἀφήσατε τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ μητρικοῦ συνδέσμου,
  σᾶς δέχεται μιὰν ἄλλη,
  τοῦ παλατιοῦ μου ἡ ἀγκάλη,
δικά μου βασιλόπουλα, αἰώνιοι πρίγκηπές μου.

Ἐσεῖς, ποὺ πρωτανοίξατε τοῦ μαρτυρίου τὸ δρόμο,
  ἐσεῖς θὰ πᾶτε πρῶτοι
  τὸ φῶς στ᾽  Ἅδη τὰ σκότη,
μ᾽  Ἐμένα θὰ κατέβετε, μὲ τὸ σταυρὸ στὸν ὦμο.

Θά ᾽σαστε οἱ μαντάτορες, θά ᾽σαστε οἱ πρόδρομοί μου,
  στὸ κάτω τὸ βασίλειο,
  μπροστὰ στὸν ἄδυτο  Ἥλιο,
κεράκια, ποὺ θὰ φέγγετε στοὺς κόσμους τῆς ἐρήμου.

Ἔτσι λουσμένα μὲς στὸ φῶς, στὸ αἷμά σας λουσμένα,
  στὴ θεία θὰ μπεῖτε πύλη,
  θὰ λάμπετε σὰν ἥλιοι,
ἀπ᾽ τὸν ἀστέρα πιότερο τῆς φάτνης μου τὸν ἕνα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

1. Τὰ 14.000 βρέφη, ὅπως λέει ἡ παράδοση, τῆς φυλῆς Βενιαμίν, ποὺ σφαγιάσθηκαν ἀπὸ τὸν  Ἡρώδη τὸν Μέγα, κατὰ τὴ 
γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

2. Τῆς Ραχὴλ σηκώθηκε ὁ τάφος, μὲ τὰ κλάματα τῶν χαροκαμένων μητέρων.
**  Ὁ  Ὅσιος  Ἀμφιλόχιος, Μητροπολίτης Κυζίκου, ρωτᾷ τὸν  Ἅγιο Μέγα Φώτιο, Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως. «Τίνος 

ἕνεκα, γεννηθεὶς ὁ Χριστός, συνεχώρησε δι᾽ Αὐτὸν τὴν ἀναίρεσιν προελθεῖν τῶν νηπίων;» Γιατί ὁ Χριστός, μὲ τὴ γέννησή Του, ἐπέ-
τρεψε νὰ θανατωθοῦν τὰ νήπια;  Ἀπαντᾷ ὁ Μ. Φώτιος.  Ἂν θανάτωνε ὁ  Ἡρώδης ἀνθρώπους ἐνήλικες, θὰ ἐνοχοποιοῦσαν αὐτούς, 
ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιο λιγώτερο εἰδεχθῆ.  Ἄλλος λόγος εἶναι ὅτι οἱ θυσιαζόμενοι ποὺ θὰ προηγοῦνταν ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀναμάρτητοι 
«καὶ μὴ καθυβρίζειν τὸ μέγα θαῦμα», ποὺ θὰ προσφερόταν γιὰ τὴν κάθαρση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Γι᾽ αὐτὸ ἦταν ταιριαστὸς 
ὁ χορὸς τῶν ἀθώων βρεφῶν. Κι ὅταν ὁ ἀναστημένος Χριστὸς Βασιλιὰς θὰ κατέβαινε στὸν  Ἅδη νὰ κηρύξει τὸ λόγο Του στοὺς 
ἀποθανόντες, νὰ λαφυραγωγήσει δηλαδὴ τὰ βασίλειά Του, θὰ πήγαινε μὲ τὰ νήπια, ποὺ ἦταν δορυφόροι καὶ πρόδρομοι τοῦ 
μεγάλου Βασιλιᾶ, ἀναμάρτητοι καὶ λουσμένοι στὰ μαρτυρικὰ αἵματά τους, νὰ εὐαγγελισθοῦν μὲ τὴν παρουσία τους τὴν κοινὴ 
ἀπολύτρωση, δείχνοντας τὰ σημάδια τῆς σφαγῆς ποὺ ὑπέστησαν πρὸς χάρη τοῦ θείου  Ἐλευθερωτῆ.208
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Κουβεντοῦλες τῆς γιαγιᾶς μου

Στὰ πρῶτα μεταπολεμικὰ χρόνια, 
ὅταν ἄρχισε νὰ κυκλοφορεῖ στὴν 
ἀγορὰ αὐτὸ τὸ καινούργιο ὑλικὸ 

ποὺ τὸ ὀνόμασαν «νάυλον», ὁ κόσμος 
κατενθουσιάσθηκε. Πολὺ ὡραία ἐμφά-
νιση, χρώματα, χρήσεις πολλὲς καὶ σχε-
τικὰ χαμηλὴ τιμή. Σιγὰ σιγὰ ἐμφανίσθη-
καν καὶ ἄλλα παρόμοια ὑλικά, καὶ ἔτσι 
μπήκαμε στὴν ἐποχὴ τῶν πλαστικῶν.

Σ᾽ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ διαδραματίζεται 
ἡ ἱστορία τοῦ μπρελόκ, τὴν ὁποία, Μα-
ρία μου, δὲν θυμᾶμαι ἀπὸ ποῦ ἀκριβῶς 
τὴ βρῆκα καὶ τὴ φύλαξα. Τὸ μόνο ποὺ 
ξέρω εἶναι ὅτι, ἐνῷ ὅλοι θέλουμε νὰ 
ζήσουμε ἕνα θαῦμα στὴ ζωή μας, ὅταν αὐτὸ ἔρθει, 
ἐμεῖς ρωτᾶμε: «Μὰ εἶναι δυνατόν;». Καὶ ξεχνᾶμε 
πὼς ὁ φυσικὸς χῶρος τοῦ θαύματος εἶναι ὀ χῶρος 
τῆς πίστης. Χωρὶς πίστη, κι ἂν γίνει τὸ θαῦμα, ἐσὺ 
δὲν τὸ βλέπεις.

Καὶ τώρα τὸ ἱστόρημα:
Καμμιὰ φορὰ ἡ ζωή μας τὰ φέρνει ἐντελῶς 

ἀνάποδα.  Ὁ κ. Σμίθ (ἂς τὸν ποῦμε ἔτσι), ἀξιοσέ-
βαστος  Ἀμερικανὸς πολίτης, ξύπνησε ἕνα πρωῒ 
καὶ συνειδητοποίησε πὼς δὲν ὑπῆρχε πιὰ καμμιὰ 
ἐλπίδα, παρὰ τὸν ἀγῶνα ποὺ ἔδινε μῆνες τώρα.  Ἡ 
πτώχευση τῆς ἐπιχείρησής του ἦταν γεγονός.  Καὶ 
τώρα τί γίνεται; Χρέη καὶ πάλι χρέη, ὑποχρεώσεις, 
ἀδιέξοδα καὶ ὁ μεγάλος φόβος, τὸ ἔργο μιᾶς ζωῆς 
νὰ ἔχει γίνει καπνός.  Ὁ ἴδιος ἦταν ράκος. Δὲν μπο-
ροῦσε νὰ σκεφθεῖ, νὰ φάει, νὰ κοιμηθεῖ, νὰ δεῖ 
τὴν οἰκογένειά του. Γύριζε πέρα-δῶθε, σκιὰ τοῦ 
ἑαυτοῦ του, καὶ μὲ τὴν πρόσθετη ἀγωνία μήπως 
δὲν ἀντέξει καὶ πάθει τίποτα.

Στὴν ἀπελπισία του, σηκώθηκε καὶ πῆγε σ᾽ ἕνα 
φίλο του νὰ μιλήσει λίγο, νὰ μοιρασθεῖ τὸ βάρος 
του, νὰ πάρει λίγο κουράγιο.  Ὁ φίλος του δὲν 
μποροῦσε βέβαια νὰ κάνει κάτι, προσπάθησε μόνο 
νὰ τοῦ συμπαρασταθεῖ, ἔστω καὶ μόνο ψυχολογικά:  
Ἄκου, τοῦ λέει, δὲν ξέρω τί θὰ γίνει, δὲν ἔχω νὰ 
σοῦ προτείνω κάποια λύση, ξέρω ὅμως ὅτι κάπου 
στὸ Εὐαγγέλιο ὑπάρχει ἡ φράση: «Ἐὰν ἔχητε πίστιν 
ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ μετάβηθι 
ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει 
ὑμῖν» (Ματθ., ιζ΄ 20).

Ὁ κ. Σμὶθ ἔμεινε προβληματισμένος. Σπουδαῖος 
χριστιανὸς δὲν ἦταν, ἀλλὰ πάλι μιὰ μικρούλα πί-
στη «ὡς κόκκον σινάπεως» θὰ μποροῦσε νὰ τὴ 
διαθέσει. Γιατί νὰ μὴ μποροῦσε.  Ἡ σκέψη ἔφευγε 
κι ἐρχόταν στὸ μυαλό του, καὶ παρόλο ποὺ τὰ 
προβλήματα δὲν λύνονταν, ἡ ψυχή του ἄρχισε νὰ 
ζεσταίνεται λιγάκι, καὶ μιὰμικρὴ ἐλπίδα νὰ ἀνάβει 
ἕνα μικρὸ φωτάκι στὸ σκοτάδι του. Μὰ δὲ μοῦ 
ζητᾶ πολλὰ ὁ Θεός, μιὰ τόση δὰ μικρούλα πίστη 
σὰν ἕνα κόκκο σινάπεως.

Ἕνα πρωῒ σηκώθηκε ἀποφασισμένος νὰ πάει 
στὴν ἀγορὰ νὰ ἀγοράσει λίγο σινάπι, νὰ δεῖ, τέλος 
πάντων, πόσο μικροὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ κόκκοι.  Ἀφοῦ 
μὲ στηρίζει αὐτὴ ἡ σκέψη, θὰ βάλω στὴν τσέπη 
μου ἕναν κόκκο νὰ τὸν ἀγγίζω καὶ νὰ παίρνω κου-
ράγιο. Καλὴ ἡ πρόθεση, ἀλλὰ ποῦ νὰ βάλεις ἕνα 
τόσο μικρὸ σποράκι καὶ νὰ μὴν τὸ χάσεις! Σὲ ὅποια 
τσέπη καὶ νὰ τὸ ἔβαζε, τὸ ἔχανε. Δοκίμασε στὸ 
πορτοφόλι του, τὰ ἴδια καὶ χειρότερα. Καὶ ὅμως, 
ἔπαιρνε τόση δύναμη, ὅταν τὸν ἔβλεπε: μόνο τόσο 
τοῦ ζητοῦσε ὁ Θεός, τόσο μικρό, τόσο λίγο, καὶ 
ὅλα θὰ πήγαιναν καλά. 

Καὶ τότε τοῦ πέρασε ἀπὸ τὸν νοῦ μιὰ ἰδέα.  Ἐπι-
σκέφθηκε ἕναν ἄλλο φίλο του, ποὺ εἶχε ἕνα μικρὸ 
ἐργοστάσιο πλαστικῶν, καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ 
τοῦ βάλει τὸ σποράκι μέσα σὲ ἕνα μικρὸ κομμάτι 
διάφανο πλαστικό, ὥστε νὰ τὸ βλέπει καὶ νὰ μὴν 
τὸ χάνει. «Γιατί ὄχι», τοῦ εἶπε ὁ φίλος του, ποὺ 
γνώριζε καλὰ τὰ προβλήματά του. «Πέρνα μετὰ 
ἀπὸ μιά-δυὸ μέρες, καὶ θὰ τὸ ἔχω ἕτοιμο».  Ἔτσι 
ἔγινε, καὶ ὁ κ. Σμὶθ σύντομα εἶχε στὴν τσέπη του 

Τὸ μπρελόκ
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μιὰ τέλεια σφαῖρα διάφανου πλαστικοῦ, ποὺ στὸ 
κέντρο της εἶχε τὸν περίφημο κόκκο.  Ἦταν τό-
σο ὄμορφο, ποὺ χωρὶς νὰ τὸ θέλει, ψιθύρισε: «Τί 
ὡραῖο μπρελὸκ ποὺ θὰ γινόταν!».  Ὁ φίλος του 
ἅρπαξε τὴν ἰδέα. Γιατί ὄχι;

Ἀμέσως κάθισαν οἱ δυό τους καὶ ἄρχισαν νὰ 
δουλεύουν τὴν ἰδέα. Πράγματι, μὲ μιὰ ἁλυσιδίτσα 
καὶ διάφορα σχήματα στὸ πλαστικὸ θὰ μποροῦσαν 
νὰ ἔχουν ἕνα μπρελὸκ σ᾽ ἕνα κομψὸ κουτάκι, μὲ 
ἕνα σχετικὸ σημείωμα νὰ ἐξηγεῖ τί εἶναι αὐτὸς ὁ 
κόκκος. Θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ κυκλοφορήσουν 
σὲ ὅλα τὰ καταστήματα θρησκευτικῶν εἰδῶν, καὶ 

σίγουρα θὰ εἶχε ἐπιτυχία.  Ἔκαναν τοὺς ὑπολογι-
σμούς τους καὶ βρῆκαν ὅτι ὑπῆρχε πράγματι ἐμπο-
ρικὸ ἐνδιαφέρον. 

Τελικά, τὸ τὸ μεγάλο πρόβλημα λύθηκε κυρι-
ολεκτικὰ ἀπὸ ἕναν κόκκο σινάπεως, καὶ ὁ κ. Σμὶθ 
ξαναβρῆκε τὴν ὕπνο καὶ τὴν ἠρεμία του.

Μαράκι μου, δὲν ἔχω κανένα σχόλιο.

Ἡ γιαγιά

Α.Κ.

Πῶς περιμένω
αὐτὴ τὴ Γέννα,
πῶς!
Στὸ χαμηλὸ στάβλο
τοῦ εἶναί μου,
πῶς τὴν περιμένω!

Σκουπίζω ὁλημερίς,
ἀράχνες κυνηγῶ
κι ἱδροκοπῶ
τὰ ζῷα νὰ μερώνω...

Μὰ ὅ,τι κι ἂν κάνω
εἶν᾽ ἀχούρι...
Πῶς μπορεῖ νὰ σταθεῖ
ἕν᾽ ἀστέρι, 
πάν᾽ ἀπὸ τέτοιο στάβλο;

Δὲ θά ᾽πρεπε
νά ᾽χα ἐλπίδα.
Δὲ δικαιοῦμαι
ἐλπίδα...

Ὅμως, 
δὲν ἔχω τίποτ᾽ ἄλλο
νὰ προσμένω στὴ ζωή,
ἔξω ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ Γέννα.

Δὲ θέλω
τίποτ᾽ ἄλλο νὰ προσμένω.

καὶ περιμένω. Κι ὅλο ἐλπίζω...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
(ἀπὸ τὴ Συλλογὴ Πέτρα καὶ βότσαλο)

Χριστοῦ Γέννα
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Ἕνας νεαρός, κάποιος  Ἀννί-
κερις Κυρηναῖος, βάλθηκε 
κάποτε νὰ ἐντυπωσιάσει 

τὸν Πλάτωνα μὲ τὴ μεγάλη του 
δεξιοτεχνία στὴν ἁρματοδρο-
μία.  Ἀνέβηκε λοιπὸν στὸ ἅρμα 
του καὶ ἐκτέλεσε μιὰ σειρὰ ἀπὸ 
ἀπίθανους ἑλιγμοὺς μὲ τὴν πιὸ 
ἐκπληκτικὴ ἀκρίβεια.  Ὁ Αἰλια-
νός, ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς παραδί-
δει αὐτὸ τὸ περιστατικό1, γράφει 
πὼς ὁ νεαρὸς  Ἀννίκερις ἔκανε ἐπανειλημμένες δι-
ελεύσεις μπροστὰ ἀπὸ τὸ σημεῖο ὅπου κάθονταν ὁ 
Πλάτων καὶ οἱ μαθητές του, μὲ τέτοια ἀσύλληπτη δε-
ξιοτεχνία, ὥστε οἱ τροχοὶ τοῦ ἅρματός του πατοῦσαν 
ἀκριβῶς πάνω στὰ ἴχνη ποὺ εἶχαν ἀφήσει ἀπὸ τὴν 
προηγούμενη διέλευση, χωρὶς νὰ παρεκκλίνουν οὔτε 
πόντο δεξιὰ ἢ ἀριστερά!  Ὅλοι οἱ παρόντες θαύμα-
σαν, καὶ στὸ τέλος ξέσπασαν σὲ χειροκροτήματα. 

Καὶ ὁ Πλάτων; θὰ ρωτήσετε. Λοιπόν, ὁ Πλάτων 
ὄχι ἁπλῶς δὲν ἔδειξε κανέναν ἐνθουσιασμό, ἀλλὰ 
ἀπεναντίας καθόταν σκεπτικὸς καὶ συνοφρυωμένος, 
σχεδὸν μελαγχολικός. Καὶ ὅταν τὸν ρώτησαν γιατί 
δὲν μοιραζόταν καὶ αὐτὸς τὸν ἐνθουσιασμὸ ὅλων, 
ἀπάντησε: 

– Εἶναι ἀδύνατον αὐτὸς ποὺ ἐπιδεικνύει τέτοια 
σπουδὴ γιὰ τὰ μικρὰ καὶ ἀνάξια λόγου νὰ ἀσχολη-
θεῖ ποτὲ μὲ ἐπιτυχία μὲ κάτι μεγάλο καὶ σημαντικό 
(«ἀδύνατόν ἐστι τὸν ἐς μικρὰ οὕτω καὶ οὐδενὸς ἄξια 
τοσαύτην φροντίδα κατατιθέμενον ὑπὲρ μεγάλων 
τινῶν σπουδάσαι»).

*     *     *
Ἡ χαριτωμένη αὐτὴ διήγηση μᾶς ὑποδεικνύει τὴν 

αἰτία ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ πολλές μας ἀνεπάρκει-
ες καὶ ἀποτυχίες –ἢ καὶ ναυάγια ἀκόμα– στὸν πνευ-
ματικό μας ἀγῶνα.  Ἀποτυγχάνουμε, γιατὶ κάνουμε 
ὅ,τι ὁ  Ἀννίκερις, καὶ ὄχι ὅ,τι ὁ Πλάτων.  Ἐξαντλοῦμε 
τὴ σπουδή μας στὰ μικρά, καὶ ἀποδεικνυόμαστε ἀνε-
παρκεῖς στὰ μεγάλα. Εἶναι, σὲ τελικὴ ἀνάλυση, αὐτὸ 
ποὺ ἔλεγε ἕνας ἄλλος ἀρχαῖος σοφός, ὁ Χίλων ὁ 
Λακεδαιμόνιος: «Δαπανώμενος ἐφ᾽ ἃ μὴ δεῖ, ὀλίγος 
ἔσει ἐφ᾽ ἃ δεῖ». Ποὺ σημαίνει:  Ἂν ἀναλώνεσαι σὲ 
αὐτὰ ποὺ δὲν πρέπει, θὰ εἶσαι ἀνεπαρκὴς σὲ αὐτὰ 
ποὺ πρέπει.

Σὲ πολλές μας δραστηριότητες πάσχουμε ἀπὸ 
σύγχυση προτεραιοτήτων.  Ἔχω δεῖ μαθητὲς στὰ 
σχολεῖα πού... τό ᾽χουν «γρουσουζιά» ν᾽ ἀνοίξουν 

1. Αἰλιανοῦ,  Ἰστορίαι, Β΄ 27.

βιβλίο. Μὰ οἱ ἴδιοι αὐτοὶ μπορεῖ νὰ ξέρουν ἀπ᾽ ἔξω 
κι ἀνακατωτὰ τὶς ἑνδεκάδες ὅλων τῶν ποδοσφαι-
ρικῶν ὁμάδων, ὅλων τῶν ἐθνικῶν κατηγοριῶν, 
τοὐλάχιστον ἕξι-ἑπτὰ εὐρωπαϊκῶν πρωταθλημάτων 
– χώρια ποὺ τὸ δυνατό τους χαρτί μπορεῖ νὰ εἶναι 
τὸ Χόλλυγουντ, ὅπου σοῦ ἀπαριθμοῦν μὲ σκανδα-
λιστικὴ εὐκολία τοὺς ἠθοποιοὺς ταινιῶν ποὺ δὲν 
ἔχεις κἂν ἀκούσει.  Ὅταν τὸ βλέπεις αὐτό, δὲν εἶναι 
ν᾽ ἀπορεῖς πού... πατώνουν στὰ μαθήματα! Γιατί πῶς 
νὰ χωρέσουν τὰ ἀρχαῖα καὶ τὰ μαθηματικὰ στὸ ἴδιο 
κεφάλι στὸ ὁποῖο ἔχουν κάνει «κατάληψη» ὅλες 
αὐτὲς οἱ ἄχρηστες πληροφορίες;  Ὅπως θά ᾽λεγε 
καὶ ὁ Χίλων, ἀναλωνόμενοι αὐτοὶ οἱ μαθητὲς σ᾽ 
αὐτὰ ποὺ δὲν πρέπει, ἀποδεικνύονται ἀνεπαρκεῖς 
σ᾽ αὐτὰ ποὺ πρέπει.

Κάτι ἀνάλογο, δυστυχῶς, συμβαίνει συχνὰ καὶ 
μὲ ὅλους μας. Οἱ ποικίλες ἔγνοιες τῆς καθημερι-
νότητας, ἡ φροντίδα μας γιὰ τίς «λεπτομέρειες», ἡ 
σπουδή μας νὰ ἀνταποκριθοῦμε καὶ στὰ πιὸ μικρά, 
μᾶς καθιστᾷ συχνὰ τραγικὰ ἀνεπαρκεῖς ἀπέναντι στὰ 
πραγματικὰ μεγάλα, στὰ πραγματικὰ οὐσιαστικά. 
Παλεύουμε νὰ τὰ φέρουμε ὅλα εἰς πέρας, καί... 
χάνουμε τὸν μπούσουλα.

Καὶ τότε; Στὴν καλύτερη περίπτωση, θὰ ἅρμο-
ζε νὰ ἀκούσουμε τὸν λόγο ποὺ εἶπε ὁ Κύριος στὴ 
Μάρθα: «Μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά, ἑνὸς δέ 
ἐστι χρεία»2. Στὴ χειρότερη περίπτωση, θὰ νιώσουμε 
κάποια στιγμή –ἂν προλάβουμε νὰ τὸ νιώσουμε, καὶ 
μακάρι νὰ προλάβουμε τοὐλάχιστον νὰ τὸ νιώσου-
με– ὅτι κατασπαταλήσαμε τὴ ζωή μας, ἀσχολού-
μενοι μὲ πράγματα μικρά, ἀφόρητα μικρά, ἀντὶ νὰ 
ἀδράξουμε τὰ μεγάλα. Πόσο μικρὰ θὰ μοιάζουν 
τότε ὅλα αὐτὰ στὰ ὁποῖα δαπανήσαμε τὴ ζωή μας, 
ὅσο ψηλὰ κι ἂν νομίζαμε ὅτι εἴχαμε ἀνέβει μὲ τὰ 
ἀνθρώπινα κριτήρια!  Ἀκόμη κι ἂν πιστεύαμε ὅτι 
εἴχαμε ἀνέβει στὶς πιὸ ψηλὲς κορφές, θὰ νιώσουμε 
τότε σὰν τὸν Ρωμαῖο ἐκεῖνο αὐτοκράτορα, τὸν Σεπτί-
μιο Σεβῆρο, ποὺ πεθαίνοντας, μετὰ ἀπὸ δεκαοκτὼ 

2. Λουκ., ι΄ 41.

Τὰ μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα 
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χρόνια βασιλείας, ἀναφώνησε: « Ὑπῆρξα τὸ πᾶν, 
ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ πεῖ τίποτα!».

Μήπως εἶναι ἀκόμα καιρὸς ν᾽ ἀλλάξουμε πορεία; 
νὰ ἀνακρούσουμε πρύμναν, ὅσο δὲν εἶναι ἀκόμα 
ἀργά;  Ἂς παύσουμε ἐπιτέλους νὰ κατατριβόμαστε 
μὲ τὰ μικρά, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἴσως ν᾽ ἀγγίξουμε 
τὰ μεγάλα.  Ἂς παύσουμε τοὐλάχιστον νὰ ἀναλω-
νόμαστε μὲ τὰ μικρά.

Γράφει ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς  Ἀλέξανδρος Τσι-
ριντάνης: «Νὰ κτυπήσουμε τὴν μικρότητα. Δὲν κάνεις 
γιὰ τὰ μεγάλα, ἐὰν δὲν ξέρεις νὰ περιφρονεῖς τὰ μικρά. 
Δὲν τὸ λέω αὐτὸ δεοντολογικά. Καὶ τὰ μικρά, βέβαια, 
θὰ κάνεις, ἀλλὰ νὰ μὴν ἐπηρεάζεται ἀπὸ αὐτὰ τὸ θυ-
μικό σου. Τὰ μικρὰ νὰ τὰ ἐπιδιώκεις ὡς μικρά.  Ἕνας 
καλὸς καφές, π.χ., εἶναι ἕνα μικρὸ πρᾶγμα καὶ καλό.  
Ἀλλὰ σκεφθῆτε νὰ χάσω τὸ καλὸ θυμικόν μου, διότι 
ὁ καφὲς ἦταν γλυκὸς ἢ πικρός!»3. Θυμίζει μάλιστα ὁ 
Τσιριντάνης τὸν προσφιλῆ του  Ἐπίκτητο, τὸν ἀρχαῖο 

Στωικὸ φιλόσοφο, ὁ ὁποῖος, ὅταν ρωτήθηκε πῶς 
θὰ μποροῦσε ἕνας ἄνθρωπος νὰ τρώει μὲ θεάρεστο 
τρόπο («ἀρεστῶς θεοῖς»), εἶπε:  Ὅταν ζητήσεις ζεστὸ 
φαγητό, καὶ ὁ δοῦλος φέρει κρύο, ἂν δὲν ἀγανα-
κτήσεις καὶ δὲν ξεσπάσεις, νά, αὐτὸ εἶναι θεάρεστο4.

Καὶ ἀλλοῦ, ὁ  Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης, κάνοντας 
λόγο γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς ψυχῆς, γράφει ὅτι αὐτή 
«διαταράσσεται ἀπὸ πολλά, ἐνῶ δὲν ἔπρεπε νὰ δι-
αταράσσεται ἀπὸ τίποτε. Διότι, κάθε ποὺ διαταράσ-
σεται ἡ εἰρήνη μας, “ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου”. 
Τοὐλάχιστον, ὅμως, νὰ μὴ διαταράσσεται ἀπὸ τὰ μικρὰ 
καὶ ἀνάξια λόγου, τὰ ὁποῖα, αὐτὰ συνήθως, μᾶς κα-
ταστρέφουν τὴν εἰρήνη. Καὶ αὐτὸ πρῶτα πρῶτα νὰ 
ἐπιδιώξουμε, δηλαδή, τοὐλάχιστον, νὰ μὴ χάνουμε 
τὴν εἰρήνη μας γιὰ τὰ μικρά»5.

Ὑπάρχει στὴ νομικὴ ἐπιστήμη ἕνα ἀξίωμα, ποὺ θὰ 
ἄξιζε νὰ τὸ κάνουμε ὁδηγὸ καὶ στὴν πνευματική μας 
ζωή: “De minimis non curat praetor”. Ποὺ σημαίνει, 
ὁ πραίτορας (κάποτε, ἀντὶ γιά “praetor”, ἔλεγαν “lex” 

3. Α. Ν. Τσιριντάνη,  Ἡ πίστις ὡς βίωμα, Α΄, σελ. 150.
4. Ἀρριανοῦ,  Ἐπικτήτου διατριβαί, Α΄, ιγ΄ 1 κ.ἑ.
5. Α. Ν. Τσιριντάνη,  Ἡ πίστις ὡς βίωμα, Γ΄, σελ. 129.

= ὁ νόμος ἤ “rex” = ὁ βασιλιάς) δὲν ἀσχολεῖται μὲ 
τὶς ἀσημαντότητες.  Ἔτσι κι ἐμεῖς νὰ λέμε γιὰ τὰ μικρὰ 
καὶ τὰ ἀσήμαντα: «Δὲν μποροῦν νὰ μὲ ταράξουν. δὲν 
ἔχουν τὴ δύναμη νὰ μὲ κάνουν νὰ ἀναλωθῶ σὲ αὐτά».

Μία ἀκόμα παγίδα εἶναι ἡ ἀνάλωσή μας στὰ μικρὰ 
καὶ ἀσήμαντα, ὄχι πλέον ἁπλῶς στὰ τῆς καθημερινό-
τητάς μας, ἀλλὰ καὶ σὲ θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν 
πίστη καὶ τὴ θρησκευτική μας ζωή. Πέφτουμε δηλαδὴ 
κάποτε στὴν παγίδα νὰ κάνουμε αὐτὸ ἀκριβῶς γιὰ τὸ 
ὁποῖο ὁ Κύριος κατακεραύνωσε τοὺς γραμματεῖς καὶ 
τοὺς Φαρισαίους: «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνη-
θον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, 
τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν»6. Θυμᾶμαι εἶχα 
ἀκούσει κάποτε γιὰ κάποιον, ποὺ προσπαθοῦσε μὲ 
σύνθετες ἀναλύσεις νὰ πείσει ὅτι κακῶς στὶς νηστεῖες 
χρησιμοποιοῦμε τὸ “Compleat” ὡς ὑποκατάστατο 
γάλακτος στὸν καφέ μας, γιατὶ ἔχει κάτι, δὲν θυμᾶμαι 

τί, ποὺ τὸ κάνει νὰ μὴν εἶναι στὴν πραγματικότητα 
νηστίσιμο. Δὲν ξέρω ἂν εἶχε δίκιο ἢ ἄδικο, ἀλλὰ ξέρω 
στὰ σίγουρα ὅτι, ἂν ἐξαντλοῦμε σὲ τέτοια τὴ σπουδή 
μας, «ἀποδεκατοῦμεν τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ 
τὸ κύμινον», καὶ τὸ χειρότερο, τὴν ἴδια στιγμὴ μπορεῖ 
νὰ ἀμελοῦμε τὰ μεγαλύτερα καί «βαρύτερα». 

Καὶ ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς ἔχει ἀφή-
σει σὲ ἀπορία ὡς πρὸς τὰ ποιά, τέλος πάντων, εἶναι 
τὰ πραγματικὰ μεγάλα.  Ὅταν ρωτήθηκε ποιὰ εἶναι 
ἡ πρώτη ἐντολή, ἀπάντησε χωρὶς περιστροφὲς ὅτι 
πρώτη εἶναι τό «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ 
ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου», καὶ 
δεύτερη ὅμοια πρὸς αὐτὴν τό «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου ὡς σαυτόν». Καὶ προσέθεσε: «Μείζων τούτων 
ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν»7, δηλαδή, δὲν ὑπάρχει ἄλλη 
ἐντολὴ μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτές. Νὰ λοιπὸν τί εἶναι τὸ 
μεγάλο καὶ σημαντικό. Καὶ εἶναι ἀληθινὰ θλιβερὸ νὰ 
ἀναλωνόμαστε στὰ δευτερεύοντα καὶ ἐπουσιώδη, 
τὰ ὁποῖα σκοπὸ ἔχουν μὲν νὰ μᾶς βοηθήσουν στὰ 

6. Ματθ., κγ΄ 23.
7. Μάρκ., ιβ΄ 28-31.

K

K

Γιὰ νὰ διακρίνουμε σωστὰ τὰ μεγάλα ἀπὸ τὰ μικρά, χρειάζεται  
καὶ κάτι ἄλλο: νὰ κατακτήσουμε ἕνα ἠθικό «ἀνάστημα»,  

νά «ψηλώσουμε» ἠθικά.  Ὁ Φώτης Κόντογλου γράφει κάπου  
κάτι πολὺ ὡραῖο: ὅτι τὸ μυρμήγκι βλέπει τὴν πέτρα σὰν βουνό,  

καὶ τὸ βουνὸ σὰν ἴσιωμα. Χρειάζεται λοιπὸν νά «ψηλώσουμε» ἠθικά,  
γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ξεχωρίσουμε τὴν πέτρα ἀπὸ τὸ βουνό.
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μεγάλα, ἀλλὰ ἐμεῖς ἔχουμε τὸ ἀπαράμιλλο ταλέντο 
νὰ τὰ βάζουμε... στὴ θέση τῶν μεγάλων.

Δὲν πρέπει νὰ παρεξηγηθοῦν, βεβαίως, αὐτὰ 
ποὺ γράφουμε ἐδῶ. Εἶναι ἀνάγκη νὰ κάνουμε δύο 
τοὐλάχιστον διευκρινίσεις.

Κατὰ πρῶτον, συμβαίνει συχνὰ κάποιοι ἄνθρωποι 
νὰ ἔχουν τέτοια ψυχικὴ εὐγένεια καὶ τέτοιο ἠθικὸ μεγα-
λεῖο, ὥστε ἡ ψυχική τους αὐτὴ εὐγένεια καὶ τὸ ἠθικό 
τους μεγαλεῖο νὰ ἀντικατοπτρίζονται μέχρι καὶ στὶς πιὸ 
μικρὲς λεπτομέρειες, στὸν ἁπλὸ λόγο ποὺ θὰ ποῦν, 
στὴν ἐλάχιστη κίνηση ποὺ θὰ κάνουν. Δὲν ὑπάρχει 
βέβαια κάτι τὸ κακὸ σὲ αὐτό. Τὸ κακὸ εἶναι, ὅταν ἐξα-
ντλούμαστε στὰ μικρά, καὶ δὲν μᾶς μένει χρόνος νὰ 
ἀσχολούμαστε μὲ τὰ μεγάλα. ὅταν δηλαδὴ τὰ μικρὰ 
παίρνουν τὴ θέση τῶν μεγάλων στὴ σκέψη μας, στὰ 
συναισθήματά μας, στὶς φροντίδες μας, στὴ ζωή μας.

Ἔπειτα, τά «μικρά» συμβαίνει πολλὲς φορὲς 
νὰ μὴν εἶναι καθόλου μικρά. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει, 
ὅταν πρόκειται γιά «μικρά» μὲν ἴσως, ἀλλά «μικρά» 
περὶ τὰ μεγάλα. Γιὰ παράδειγμα, σὲ σχέση μὲ τὴν 
ὀρθόδοξη πίστη δὲν ἐπιτρέπεται συμβιβασμός, ὅσο 
«μικρός» καὶ ἂν φαντάζει αὐτός.  Ἐκεῖ δὲν νοεῖται 
τό «δὲν βαριέσαι, δὲν πειράζει».

Ἀλλὰ καὶ στὸν ἠθικό βίο συμβαίνει πολὺ συχνὰ 
τά «μικρά» παραστρατήματα νὰ μὴν εἶναι καθόλου 
μικρά, ἀλλὰ νὰ εἶναι αὐτὰ ἀκριβῶς ποὺ ὁδηγοῦν στὰ 
μεγάλα.  Ὁ  Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος μᾶς προειδοποιεῖ: «Νὰ 
φυλάγεσαι ἀπὸ τὰ μικρά, γιὰ νὰ μὴν πέσεις στὰ μεγά-
λα» («Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς 
εἰς τὰ μεγάλα») (Λόγοι ἀσκητικοί, Λόγος ΚΓ΄ 6). Γιατί; 
Πολὺ σωστὰ ἐξηγεῖ ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος: « Ἂν δὲν 
περιφρονούσαμε τὰ μικρὰ καὶ αὐτὰ ποὺ μᾶς φαίνονται 
ὅτι εἶναι μηδαμινά, δὲν θὰ πέφταμε στὰ μεγάλα καὶ τὰ 
βαριά» (Εἰ γὰρ μὴ καταφρονῶμεν  τῶν μικρῶν καὶ δο-
κούντων ἡμῖν εἶναι μηδαμινῶν, οὐκ εἴχομεν ἐμπίπτειν 
εἰς τὰ μεγάλα καὶ βαρέα») (Διδασκαλίαι διάφοροι, ΣΤ΄, 
α΄, PG 88, 1685 AB).  Ὥστε μπορεῖ κάποτε αὐτὰ ποὺ 
περιφρονοῦμε ὡς μικρὰ νὰ μὴν εἶναι καθόλου μικρά.

Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ διακρίνουμε 
τὰ μικρὰ ἀπὸ τὰ μεγάλα. Σημαίνει ὅμως ὅτι πρέπει 
νὰ εἴμαστε προσεκτικοὶ στὴ διάκρισή μας, γιατὶ αὐτὴ 
δὲν εἶναι πάντοτε εὔκολη ὑπόθεση.

Γιὰ νὰ μποροῦμε λοιπὸν νὰ διακρίνουμε σωστὰ 
τὰ μεγάλα ἀπὸ τὰ μικρά, χρειάζονται τοὐλάχιστον 
τὰ ἑξῆς τρία:

Πρῶτον, χρειάζονται πνευματικὰ κριτήρια.  Ἔστω 
τὸ ἑξῆς πρόχειρο παράδειγμα: Τὸ 1889, ὅταν ὁλο-
κληρώθηκε ὁ περίφημος πύργος τοῦ  Ἄιφελ, ἦταν τὸ 
ψηλότερο οἰκοδόμημα στὸν κόσμο μὲ τὰ 324 μ. ὕψος 
του (καὶ παραμένει μέχρι καὶ σήμερα τὸ ψηλότερο 
οἰκοδόμημα στὸ Παρίσι). Καὶ ὅμως, ὁ δημιουργός 
του, ὁ Gustave Eiffel (1832-1923), συνήθιζε νὰ λέει 
γιὰ τὸ κορυφαῖο δημιούργημά του, τὸν πύργο ποὺ 
φέρει τὸ ὄνομά του: «Πόσο μικρὸς εἶναι μπροστὰ σὲ 
μιὰ προσευχὴ τῶν παιδιῶν μου, ἢ σὲ μιὰ καλή τους 
πράξη!». Εἶναι, νομίζω, σαφὲς τί ἐννοοῦμε ἐδῶ, ὅταν 
μιλᾶμε γιὰ πνευματικὰ κριτήρια.

Δεύτερον, χρειάζεται παιδεία. Μοιάζει ἀδύνατον 
νὰ διακρίνουμε σωστὰ τὰ μεγάλα ἀπὸ τὰ μικρά, ἂν 
δὲν ἔχουμε καθαρὸ καὶ γυμνασμένο τόν «ὀφθαλμὸν 
τῆς διανοίας». Καὶ τὸν «ὀφθαλμὸν τῆς διανοίας» τὸν 
καθαρίζει καὶ τὸν γυμνάζει πρῶτ᾽ ἀπ᾽ ὅλα ἡ παιδεία.

Τρίτον, πέρα ἀπὸ τὰ πνευματικὰ κριτήρια καὶ τὴν 
παιδεία, γιὰ νὰ διακρίνουμε σωστὰ τὰ μεγάλα ἀπὸ 
τὰ μικρά, χρειάζεται καὶ κάτι ἄλλο: νὰ κατακτήσουμε 
ἕνα ἠθικό «ἀνάστημα», νά «ψηλώσουμε» ἠθικά.  Ὁ 
Φώτης Κόντογλου γράφει κάπου κάτι πολὺ ὡραῖο: 
ὅτι τὸ μυρμήγκι βλέπει τὴν πέτρα σὰν βουνό, καὶ τὸ 
βουνὸ σὰν ἴσιωμα. Χρειάζεται λοιπὸν νά «ψηλώ-
σουμε» ἠθικά, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ξεχωρίσουμε 
τὴν πέτρα ἀπὸ τὸ βουνό.

Φανερά, δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο νὰ ξεχωρί-
σουμε τὰ μεγάλα ἀπὰ τὰ μικρά.  Ἀλλά, ἐπιτέλους, ἡ 
δυσκολία ἑνὸς ἐγχειρήματος δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ 
ἐς ἀεὶ δικαιολογία γιὰ τὴν παραίτησή μας ἀπὸ αὐτό.

Καὶ ἀφοῦ ξεχωρίσουμε τὰ μικρὰ ἀπὸ τὰ μεγάλα, 
πρέπει νὰ κάνουμε κανόνα τῆς ζωῆς μας τὸ ἑξῆς: 
νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε στὰ μικρὰ νά «θαμπώσουν» 
τὰ μεγάλα. νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε στοὺς ἑαυτούς μας 
νὰ χαθοῦμε στὰ μικρά, καὶ νὰ χάσουμε τὰ μεγάλα. 
Καὶ ἂς ξεκινήσουμε αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα: «Χριστὸς 
γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. 
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε». Τί μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτό;

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Βασικὴ καὶ πρωταρχικὴ αἰτία τῆς κρίσης ποὺ 
ὑπάρχει σήμερα σ᾽ ὅλο τὸν πλανήτη εἶναι ἡ 
ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεό.  Ἡ ἀποξένωση 

ἀπὸ τὸν Θεὸ ἔφερε καὶ τὴν ἀποξένωση ἀπὸ τὸν 
συνάνθρωπό μας.

Μήπως ὅμως γιὰ τὸ κατάντημα τῆς ἐποχῆς καὶ 
τοῦ κόσμου μας εὐθυνόμαστε καὶ ἐμεῖς, οἱ πιστοί, 
ποὺ δὲν βιώνουμε σωστὰ τὴν πίστη μας (ἐπειδὴ τὴ 
συνηθίσαμε); Μήπως φταῖμε ἐμεῖς, ποὺ ἡ ἀνθρω-
πότητα στράφηκε πρὸς τὴν ἄρνηση;  Μήπως ἆραγε 
δὲν πλανᾶται τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα, ὅταν λέει: «Τὸ γὰρ 
ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνε-
σι;».  Ἡ κοινωνία περιμένει νὰ μάθει τὴν ἀξία τῆς 

πίστης ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς. Καὶ ἐμεῖς τί κάνουμε; Μή-
πως ἡ συνήθεια μᾶς κάνει νὰ πιστεύουμε πὼς ὅλα 
τὰ κάνουμε καλὰ καὶ ἁπλῶς οἱ ἄλλοι δὲν ἀκολου-
θοῦν; Κάποτε οἱ ἄνθρωποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
ὅταν οἱ προφῆτες τοὺς προειδοποιοῦσαν ὅτι ὁ βίος 
τους δὲν ἦταν ἀντίστοιχος τῆς κλήσεώς τους ὡς 
ἐκλεκτοῦ λαοῦ, ἀντὶ νὰ διορθωθοῦν, τοὺς σκότω-
ναν. Καὶ ἡ καταστροφὴ προχωροῦσε.  Ἆραγε ἐμεῖς 
πῶς θὰ ἀντιδρούσαμε, σὰν μᾶς ἔλεγαν πὼς δὲν τὰ 
κάνουμε καλὰ τὰ πράγματα καὶ ἔχουμε εὐθύνη; 

Ἡ παράδοσή μας εἶναι παράδοση ταπεινώσε-
ως καὶ αὐτοκριτικῆς.  Ὀφείλουμε νὰ κάνουμε τὴν 
αὐτοκριτική μας ὡς χριστιανοί.  Ὀφείλουμε νὰ 

ἀναγνωρίσουμε πὼς ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη βελτι-
ώσεως.  Ἡ ἰδέα ὅτι τάχα εἴμαστε πολὺ καλά, ὥστε 
δὲν χρειαζόμαστε βελτίωση, εἶναι ἰδέα στὴν ὁποία 
οὔτε ἐμεῖς πιστεύουμε οὔτε κανέναν μποροῦμε νὰ 
πείσουμε. Καὶ εἶναι καὶ ἐφάμαρτη ἰδέα.  Ἡ ὀρθόδο-
ξη ἀπάντησή μας θὰ πρέπει νὰ εἶναι αὐτὴ τῶν τριῶν 
Παίδων: «ὅτι ἡμάρτομεν καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι 
ἀπὸ σοῦ... οὐδὲ συνετηρήσαμεν οὐδὲ ἐποιήσαμεν 
καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται».

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ὁ χριστιανὸς ὠφελεῖται ἀπὸ 
τὴν αὐτοκριτική, καθὼς αὐτὴ τὸν κάνει ταπεινό, 
ἀληθινὰ χαρούμενο, κοινωνικό, θεραπεύοντας 
τὴν ψυχή του. Καὶ ἂν ἐμεῖς δὲν κάνουμε τὴν αὐτο-

κριτική μας, θὰ ἔρθουν οἱ ἄλλοι νὰ μᾶς κάνουν 
τὴν κριτική τους.

Ἂς ἀναρωτηθοῦμε λοιπόν:
1. Εἴμαστε ἐμεῖς τὸ φῶς τοῦ κόσμου ἢ ἀφήσαμε 

τὰ δοχεῖά μας χωρὶς λάδι, ὅπως οἱ μωρὲς παρθέ-
νες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σβήσουν;  Ὅταν κάποιος 
ἀνακαλύψει τί σημαίνει χριστιανὸς ὀρθόδοξος καὶ 
ἀρχίσει νὰ ζεῖ κατὰ τὸν τρόπο τοῦ Εὐαγγελίου, τότε 
αὐτὸ τοῦ δίνει νόημα ζωῆς, σ᾽ ἕναν κόσμο ποὺ 
ἔχει χάσει κάθε νόημα. Τοῦ δίνει ἀξίες, σ᾽ ἕναν 
κόσμο ποὺ ἔχει χάσει κάθε ἀξία. Τοῦ δίνει δρόμο 
μέσα στὸν λαβύρινθο τῆς ζωῆς. Καὶ αὐτὸ τὸ νόημα 
καὶ αὐτὲς τὶς ἀξίες καὶ αὐτὸν τὸν δρόμο ὀφείλει 

Συνήθεια, ὁ μεγάλος ἐχθρός 
Ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας καὶ ἡ εὐθύνη τῶν Χριστιανῶν
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Μήπως πολλὲς φορὲς εἴμαστε τυπολάτρες καὶ τελικὰ ὑποκριτές; Μήπως 
εἴμαστε μόνο λόγια καὶ πολλοὺς σταυρούς, προσπαθώντας μὲ τοὺς τύ-
πους νὰ συγκαλύψουμε τὴν πνευματική μας γυμνότητα; Σὰν ἐκείνη τὴ 

συκιά, ποὺ ἦταν γεμάτη φύλλα, μὰ χωρὶς κανένα σῦκο; Εἶναι φοβερὸ νὰ 
ἔχουμε τὴν  Ἀλήθεια, καὶ νὰ τὴν ζοῦμε σὰν ἕνα κατὰ συνθήκην ψεῦδος. 

νὰ δείξει στὸν κόσμο, νὰ φωτίσει τὸν 
κόσμο. « Ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε... 
ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα 
Θεοῦ ἀμώμητα ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς 
καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς 
φωστῆρες ἐν κόσμῳ» ( Ἐφεσ., ε΄ 8), μᾶς 
προτρέπει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Εἴμαστε ἐμεῖς τὸ ἅλας τῆς γῆς ἢ βρι-
σκόμαστε στὸ περιθώριο τῆς κοινωνίας;  
Ἐφόσον κληθήκαμε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ 
γίνουμε τὸ στοιχεῖο ποὺ θὰ μεταδώσει 
στὸν κόσμο τὴν νόστιμο ἀρετὴ καὶ θὰ 

τὸν προφυλάξει ἀπὸ τὴ σαπίλα τῆς ἁμαρτίας, ὀφεί-
λουμε μὲ πᾶσα θυσία νὰ ζοῦμε ἐμεῖς πρῶτα τὴν 
ἀρετὴ μὲ ἄκαμπτη σταθερότητα. Τὸ κάνουμε;  Ἤ, 
ἀντιθέτως, ὁμολογοῦμε μὲν μὲ τὸ στόμα ἢ μὲ τὴν 
ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση ὅτι εἴμαστε μαθητές Του, ὅτι 
θρησκεύουμε, ὅτι εἴμαστε χριστιανοί, ἀλλὰ ζοῦμε 
βίο ξένο πρὸς τὴν ὁμολογία μας, χάνοντας τὴ δύ-
ναμη νὰ ἐπιδράσουμε σὰν ἁλάτι πνευματικό; Καὶ 
τότε «ἐν τίνι ἁλισθήσεται» τὸ ἅλας ποὺ ἔχει «μω-
ρανθῇ»;  Ἀποδεικνυόμαστε ἀνάξιοι τῆς ὑψηλῆς 
θέσης μας, ὅπως ὁ γιατρὸς ποὺ ἀνέλαβε νὰ θερα-
πεύσει ἄλλους, ἐνῷ αὐτὸς εἶναι γεμᾶτος πληγὲς 
καὶ ἀνίδεος τῆς ἰατρικῆς καὶ φέρει περισσότερη 
βλάβη σὲ ἐκείνους στοὺς ὁποίους κλήθηκε νὰ εἶναι 
θεραπευτής. Νοστιμίζουμε καὶ συντηροῦμε ὄντως 
τὴ ζωὴ τῶν συνανθρώπων μας, ἢ τοὺς ἀντιμετωπί-
ζουμε ἄλλοτε μὲ φόβο («εἶναι οἱ κακοί») καὶ ἄλλοτε 
μὲ περιφρόνηση («εἶναι οἱ ἁμαρτωλοί»); Μήπως 
κάποιες φορὲς μὲ περισσὴ ἔπαρση ἀγνοοῦμε τοὺς 
ἀδελφούς μας, ἐνῷ κάποιες ἄλλες αὐτὴ ἡ κοινωνία 
προσφέρει καταφύγιο σὲ δικές μας λανθασμένες 
ἐπιλογές; Εἴμαστε ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ 
σῶμα τοῦ κόσμου, ὅπως δηλώνει ἡ Πρὸς Διόγνητον 
ἐπιστολή; Τὰ ἔργα μας εἶναι «ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα 
σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα 
εὔφημα», κατὰ τὸν λόγο τοῦ  Ἀποστόλου, ἱκανὰ νὰ 
ὁδηγήσουν στὴν ἀληθινὴ ζωὴ τὸ ἄρρωστο σῶμα 
τοῦ κόσμου;

2. Μήπως πολλὲς φορὲς εἴμαστε τυπολάτρες καὶ 
τελικὰ ὑποκριτές; Μήπως εἴμαστε μόνο λόγια καὶ 
πολλοὺς σταυρούς, προσπαθώντας μὲ τοὺς τύπους 
νὰ συγκαλύψουμε τὴν πνευματική μας γυμνότητα; 
Σὰν ἐκείνη τὴ συκιά, ποὺ ἦταν γεμάτη φύλλα, μὰ 
χωρὶς κανένα σῦκο; Εἶναι φοβερὸ νὰ ἔχουμε τὴν  
Ἀλήθεια, καὶ νὰ τὴν ζοῦμε σὰν ἕνα κατὰ συνθήκην 
ψεῦδος. Ξεχάσαμε, φαίνεται, τὴν κατάργηση τοῦ 
μωσαϊκοῦ νόμου ἀπὸ τὸν Κύριο: «Χριστὸς ἡμᾶς 
ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου».  Ἀλλὰ ἐμεῖς 
ξαναφέρνουμε τὸν νόμο μὲ ὅλους τοὺς τύπους. 
Εἶναι ἴσως γνωστὸ τὸ παράδειγμα τοῦ Μιχαὴλ Πα-
λαιολόγου, πού, ὅταν ἀνέκτησε τὴν Πόλη ἀπὸ τοὺς 
Φράγκους, πέφτει στὰ γόνατα, καὶ ἕνας ἀπαγγέλλει 
μιὰ εὐχή. Τὴν ἀκούει γονατιστὸς καὶ λέει ἑκατὸ 
φορὲς τὸ Κύριε ἐλέησον. Σηκώνεται, ξαναπέφτει, 
καὶ δεύτερη εὐχή, καὶ ἄλλα ἑκατὸ Κύριε ἐλέησον. 
Καὶ αὐτὸ μέχρι καὶ ἑνδέκατη εὐχή. Καὶ ἀφοῦ προ-
σκύνησε στὴν ἐκκλησία τῶν Βλαχερνῶν καὶ μετὰ 
στὴν  Ἁγία Σοφία, τὴν ἑπόμενη μέρα τύφλωσε τὸν 
γιό του, ἕνα παιδάκι, τὸν  Ἰωάννη Λάσκαρη, γιατὶ 
φοβόταν μήπως διεκδικήσει τὸν θρόνο. Καὶ ὅταν 
ὁ ἴδιος ὁ Μιχαὴλ πέθανε, ἔπειτα ἀπὸ διαταγὴ τοῦ 
γιοῦ του  Ἀνδρόνικου δὲν ἐτάφη καὶ δὲν τοῦ ἔγινε 
καμμία κηδεία, ἐπειδὴ ἐφάνη «λατινίζων».  Ἀκραῖο 
τὸ παράδειγμα. Μὰ δείχνει ποῦ μποροῦν νὰ φθά-
σουν οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν τὸν Χριστὸ ὡς 
ὁδηγό τους, ἀλλὰ μόνο τοὺς τύπους!  Ὅταν οἱ 
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τύποι παίρνουν τὴ θέση τῆς οὐσίας, τότε οἱ ἄνθρω-
ποι καταντοῦν ὑποκριτὲς καὶ Φαρισαῖοι.  Ὅταν ἡ 
θρησκεία παρεξηγεῖται καὶ διαστρέφεται, στρέφει 
ἀλλοῦ τὴν προσοχὴ τῆς συνειδήσεως, ὥστε νὰ 
μὴν ἀκούγεται ἡ φωνή της γιὰ τὰ βαρύτερα τοῦ 
νόμου, ἀλλὰ μόνο γιὰ τὰ ἐντελῶς ἐπουσιώδη, καὶ 
διαμορφώνει ἔτσι ἕναν τύπο θρησκεύοντος ἀνθρώ-
που μὲ διεφθαρμένη τὴ συνείδηση. Παράδειγμα ἡ 
συμπεριφορὰ  Ἀμερικανῶν ἀπέναντι στοὺς  Ἀφρι-
κανούς, ποὺ τοὺς βάπτιζαν μὲ τὸ ζόρι χριστιανούς, 
ἀλλὰ τοὺς θεωροῦσαν ζῷα.

3. Μήπως δὲν εἴμαστε ὅσο πρέπει ἀγωνιστές, εἴτε 
γιατὶ εἴμαστε δειλοί, εἴτε γιατὶ εἴμαστε νωθροὶ καὶ 
ὀκνηροί; Δειλοί, μὲ δειλία σὰν ἐκείνη τοῦ ἀποστό-
λου Πέτρου ἀπέναντι στὴν παιδίσκη, ἀφήνοντας νὰ 
μᾶς χτυπήσουν καὶ στὸ ἄλλο μάγουλο, ὄχι γιατὶ τὸ 
ζήτησε ὁ Κύριος, ἀλλὰ γιὰ νὰ συγκαλύψουμε τὴ 
δειλία μας (δειλία ἀπὸ φόβο, ὄχι ἀπὸ διάκριση). 
Εἴμαστε καὶ ὀκνηροί, μὲ μιὰ ὀκνηρία ποὺ συνδέεται 
μ᾽ ἕναν ἀτομικισμό, σὰν νὰ σταυρώθηκε ὁ Χριστός, 
γιὰ νὰ μὴν κουραζόμαστε ἐμεῖς. Νομίζουμε πὼς 

ἐξασφαλίσαμε καὶ τὴ μέλλουσα ζωὴ καὶ τὴν πα-
ροῦσα, μὲ ἀσφάλιστρο ὁρισμένους τύπους, ὅπως: 
μελέτη ὁρισμένων χωρίων τῆς  Ἁγίας Γραφῆς, ὁρι-
σμένη νηστεία ὁρισμένων ἡμερῶν, συμμετοχὴ σὲ 
κύκλους, σὲ χριστιανικὲς γιορτὲς κτλ. Καὶ ἔχουμε 
καὶ ἱκανοποίηση τοῦ ἐγώ μας πὼς ὅλα καλὰ τὰ κά-
νουμε, ξεφεύγοντας ἀπὸ τὰ μεγάλα προβλήματα. 
Μήπως μιλᾶμε γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ μὲ τὸ μέτρο, 
ἀλλὰ τὸν ζοῦμε μὲ τὸν πόντο; 

4. Μήπως ἐμεῖς οἱ «θρησκευτικοί» εἴμαστε «φτη-
νοὶ στὸ λάδι καὶ ἀκριβοὶ στὸ ξύδι»; Δίνουμε δηλαδὴ 
ἰδιαίτερη βαρύτητα καὶ σημασία σὲ ἐπουσιώδη θέ-
ματα, καὶ ἀντίθετα λιγώτερη στὰ οὐσιώδη;  Ἔχουμε 
εὐαισθησία γιὰ τόν «ἄνηθον» καὶ τόν «ἡδύοσμον», 
καὶ ἀναισθησία γιὰ τὸν φθόνο καὶ τὴ μνησικακία μας.  
Ἀνησυχοῦμε μήπως φάγαμε λάδι τὴν Τετάρτη, καὶ 

δὲν ἀνησυχοῦμε μήπως παραλείψαμε νὰ προσφέ-
ρουμε τὴ βοήθειά μας ἐκεῖ ποὺ ἔπρεπε. Περνοῦμε 
τὶς ὧρές μας εἰς «μωρὰς ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ 
ἔρεις καὶ μάχας νομικάς», χωρὶς νὰ προσπαθοῦμε νὰ 
ἐφαρμόσουμε τὴν ἀγάπη. Μήπως ξεχάσαμε πὼς τὸ 
μέλημά μας εἶναι νὰ ζήσουμε κατὰ Θεόν, καὶ ὄχι νὰ 
ἀπεραντολογοῦμε σὲ σχολαστικὲς συζητήσεις περὶ 
Θεοῦ καὶ  Ἁγίων;  Ἔλεγε ἕνας ἱεροκήρυκας: «Μερικοὶ 
χριστιανοί, ἂν τύχει νὰ δοῦν δύο πόρτες, ποὺ στὴ 
μία εἶναι γραμμένο “Παράδεισος” καὶ στὴν ἄλλη 
“Διάλεξις περὶ Παραδείσου”, θὰ προτιμήσουν νὰ 
μποῦν στὴ δεύτερη πόρτα».

5. Μήπως σκεφτόμαστε περισσότερο πῶς θὰ ἱκα-
νοποιήσουμε τυπικὰ τὸν Θεό, ἀλλὰ δὲν ἐνδιαφερό-
μαστε γιὰ τὴν ἠθικὴ ποὺ συνεπάγεται ἡ πίστη μας;  Ἡ 
ἀλήθεια, ἡ τιμιότητα, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἁγνότητα εἶναι 
ἀρετὲς ποὺ ἀποτελοῦν βίωμά μας;  Ὁ ἀπόστολος 
Πέτρος μᾶς λέγει: «Ἀγαπητοί, σπουδάσατε ἄσπιλοι 
καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ» (Β΄ Πέτρου, 
ια΄ 4).  Ἡ ἔλλειψη ἠθικοῦ κριτηρίου στὴ ζωή μας 
καὶ στὴ θρησκευτικό μας βίωμα εἶναι κάτι ποὺ εἶναι 

φοβερὸ ἀπέναντι στὸν Θεό, γιατὶ ἐμποδίζει τὴ Χάρη.  
Ἕνα παράδειγμα: Εἶναι πολιτικὸς μηχανικὸς καὶ κλέ-
βει σὲ κάθε κατασκευή. Κλέβει καὶ ἀπὸ ἐκκλησίες 
καὶ ἀπὸ μοναστήρια καὶ ἀπὸ ἔργα στὶς μητροπόλεις. 
Τὶς Κυριακὲς εἶναι πάντα στὴ Θεία Λειτουργία καὶ 
συμμετέχει σ᾽ ὅλα. Πάει καὶ σὲ πνευματικὸ καὶ ἐξο-
μολογεῖται. Δὲν ξέρω πῶς τὰ συμβιβάζει μέσα του!  
Ἡ ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ δὲν φοριέται μόνο τὶς 
Κυριακὲς καὶ τὶς γιορτές, ἀλλὰ στὴν κάθε στιγμὴ τῆς 
ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ, καὶ ἰδίως στὴν καθημερινότητά 
του, ὅπου ἐκδιπλώνει τὴν προσωπικότητά του καὶ μὲ 
τὶς ἀποφάσεις καὶ μὲ τὶς ἐνέργειές του. Δὲν μπορεῖ ὁ 
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ νὰ πορεύεται πρὸς τὸν οὐρανὸ 
καὶ συνάμα νὰ σέρνεται στὶς λάσπες τῆς γῆς!

6. Μήπως καταλογίζουμε πάντα τὶς εὐθύνες 
γιὰ τὸ κακὸ στοὺς ἄλλους; Ψαχνουμε γύρω μας, 
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Ἡ παράδοσή μας εἶναι παράδοση ταπεινώσεως καὶ αὐτοκριτικῆς.   
Ὀφείλουμε νὰ κάνουμε τὴν αὐτοκριτική μας ὡς χριστιανοί.  Ὀφείλουμε 

νὰ ἀναγνωρίσουμε πὼς ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη βελτιώσεως.   
Ἡ ἰδέα ὅτι τάχα εἴμαστε πολὺ καλά, ὥστε δὲν χρειαζόμαστε βελτίωση, 
εἶναι ἰδέα στὴν ὁποία οὔτε ἐμεῖς πιστεύουμε οὔτε κανέναν μποροῦμε  

νὰ πείσουμε. Καὶ εἶναι καὶ ἐφάμαρτη ἰδέα.
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ἔχουμε ἀτελείωτους λογισμοὺς μὲ 
τοὺς πνευματικούς μας, μὲ τοὺς φί-
λους, μὲ τοὺς γνωστούς, μὲ ὅλους.  
Ὁ τάδε φταίει, ὁ δεῖνα εὐθύνεται, τὸ 
κράτος δὲν κάνει σωστὰ τὴ δουλειά 
του, οἱ πολιτική, ἡ διεφθαρμένη κοι-
νωνία, οἱ ξένοι, καὶ μόνο ἐγὼ δὲν 
φταίω.  Ὅποιος ἀναζητᾷ τὴν αἰτία τοῦ 
κακοῦ στοὺς ἄλλους δὲν ψάχνει ποτὲ 
γιὰ δική του ἐνοχή. Πάντοτε φταῖνε 
οἱ ἄλλοι. «Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις». 
Ταλαίπωρε ἄνθρωπε, ψάξε μέσα σου.  
Ἀπὸ σένα πηγάζουν ὅλα, ἀπὸ τὰ πάθη 
σου, ἀπὸ τὸν ἐγωισμό σου, ἀπὸ τὶς 
ζήλειες σου, ἀπὸ τὶς κακίες σου.  Ὁ 
μεγαλύτερος ἐχθρός μας εἶναι ὁ ΕΑΥ-
ΤΟΣ μας. Εἶπε Γέρων: «Σὲ ὅλη μου τὴ 
ζωὴ πάλεψα μὲ τὸν ἑαυτό μου, γιὰ νὰ σώσω τὸν 
ἑαυτό μου ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου».  Ἀλλὰ ἂς ὑπο-
θέσουμε πὼς εἶναι ἔτσι: Φταῖνε οἱ ἄλλοι.  Ἐσὺ τί 
ἔκανες μπροστὰ σ᾽ αὐτά;  Ἐσὺ ἔκανες τὸ καθῆκόν 

σου; Καὶ ἂν τὸ ἔκανες, ἀθώωσε τὸν ἑαυτό σου, μὰ 
δυστυχῶς πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς θεωροῦν τὸν ἑαυτό 
τους ἀνώτερο ἐλέγχου. Μιὰ θεωρία λέει πώς «οἱ 
κλέφτες εἶναι κλέφτες. μὰ ἂν ἡ ἀστυνομία ἔκανε 
σωστότερα τὴ δουλειά της, τὰ πράγματα θά ᾽ταν 
καλύτερα».  Ἐμεῖς ἀναρωτιόμαστε, ὅταν βλέπου-
με μιὰ κακὴ κατάσταση, εἴτε συμπεριφορά, εἴτε 
ἀποτυχία: «Εἶναι βέβαιο ὅτι καὶ ἐγὼ δὲν ἔφταιξα;».  
Ὅλοι ἔχουμε εὐθύνη, διότι εἴμαστε συμμέτοχοι, 
εἴτε μὲ τὶς πράξεις μας, εἴτε μὲ τὴν ἀδιαφορία μας, 
εἴτε μὲ τὸν συμβιβασμό μας.  Ἡ ἀδιαφορία, λέγει ὁ 
ἅγιος Παΐσιος, δὲν ἐπιτρέπεται ἀπὸ τοὺς κοσμικούς, 
πόσο μᾶλλον ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους 
νὰ ὑπάρχει.  Ὁ ἀνώτερος ἄνθρωπος ἀσχολεῖται 
μὲ τὸ δικό του πταῖσμα, χωρὶς τὸ ὁποῖο οἱ ἄλλοι 
παράγοντες ἢ δὲν ὰ ἔφερναν τὴ ζημία ἢ θὰ τὴν 

ἔφερναν σὲ μικρότερη κλίμακα. Σὲ ἀντιδιαστολὴ 
τῶν παραπάνω, ὁ Ντοστογιέφσκυ ὁμολογεῖ: «Γιὰ 
ὅ,τι κακὸ γίνεται φταίω ἐγώ». Κάποτε εἶχαν πάει 
στὸν ἅγιο Παΐσιο ἕνα ἄρρωστο παιδάκι.  Ἔτρεξε τὸ 
παιδὶ καὶ ἀγκάλιασε σφιχτὰ τὸν γέροντα καὶ τοῦ 

εἶπε: «Παππούλη, σὲ παρακαλῶ, κάνε με καλά». 
Χάιδεψε ὁ γέροντας τὸ γυμνὸ κεφαλάκι τοῦ παιδι-
οῦ καὶ βιαστικὰ μπῆκε στὴν καλύβα του κι ἄρχισε 
νὰ κλαίει: «Τί φταίει αὐτό, Χριστέ μου, ἂν ἐγὼ δὲν 
θέλησα νὰ γίνω ἅγιος; τί φταίει νὰ ὑποφέρει, ἐπειδὴ 
ἐγὼ ἀμελῶ τὸν ἁγιασμό μου καὶ δὲν εἶμαι σὲ θέση 
νὰ τὸ θεραπεύσω;».

7. Μήπως ζητᾶμε τὸν ἔπαινο καὶ τὰ πρωτεῖα; Εἶναι 
ἀλήθεια πὼς ἐκεῖνοι ποὺ ἔβαλαν τὸν ἑαυτό τους 
σ᾽ ἕναν πνευματικὸ ἀγῶνα καὶ ἔχουν τίτλους στὸν 
ἀγῶνα αὐτὸ διατρέχουν τὸν κίνδυνο οἱ τίτλοι αὐτοὶ 
νὰ τοὺς ὁδηγήσουν πρὸς τὸν φαρισαϊσμό. Πόσοι 
πραγματικὰ ἀπὸ ἐμᾶς θέλουμε νὰ εἴμαστε τελευ-
ταῖοι καὶ ὄχι οἱ πρῶτοι, νὰ διακονοῦμε καὶ ὄχι νὰ 
ἐπιβαλλόμαστε στοὺς ἄλλους; Μᾶς ἐνθουσιάζουν 

K

K

Μήπως ἐμεῖς οἱ «θρησκευτικοί» εἴμαστε «φτηνοὶ στὸ λάδι καὶ ἀκριβοὶ  
στὸ ξύδι»; Δίνουμε δηλαδὴ ἰδιαίτερη βαρύτητα καὶ σημασία  
σὲ ἐπουσιώδη θέματα, καὶ ἀντίθετα λιγώτερη στὰ οὐσιώδη;   
Ἔχουμε εὐαισθησία γιὰ τόν «ἄνηθον» καὶ τόν «ἡδύοσμον»,  

καὶ ἀναισθησία γιὰ τὸν φθόνο καὶ τὴ μνησικακία μας.  Ἀνησυχοῦμε  
μήπως φάγαμε λάδι τὴν Τετάρτη, καὶ δὲν ἀνησυχοῦμε μήπως  

παραλείψαμε νὰ προσφέρουμε τὴ βοήθειά μας ἐκεῖ ποὺ ἔπρεπε. 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

έμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

έμ
βρ

ιο
ς
  

2
0

1
9

 -
 6

3
6

217



οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου, μὰ ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα νὰ γί-
νουν πράξη ἀπὸ μᾶς, τοὺς ξεχνοῦμε τόσο γρήγορα. 
Συνέχεια ζητᾶμε ἐπαίνους καὶ τιμές, πρωτιὲς καὶ 
διακρίσεις, καὶ ὅταν δὲν μᾶς τὰ δίνουν, θλιβόμαστε, 
ὅταν μᾶς κρίνουν, θυμώνουμε, ὅταν δὲν ἐπιβάλ-
λουμε τὸ θέλημά μας στὸν ἄλλο, ὑποφέρουμε. Καὶ 
ἡ ἀπόρριψη γίνεται θυμός, καὶ ἀσταμάτητα παρε-
ξηγούμεθα μεταξύ μας. «Ξέρεις ποιὸς εἶμαι ἐγώ;», 
λέμε, γιατὶ δὲν ἔχουμε ἐπίγνωση ποιοὶ εἴμαστε, 
γιατί, ἂν γνωρίζαμε ποιοὶ εἴμαστε, θὰ λέγαμε στὸν 
ἄλλον, «συγχώρα με, εἶμαι ἁμαρτωλός».  Ἂν δὲν 
μάθουμε ἐπιτέλους νὰ τὸ λέμε καὶ νὰ τὸ ἐννοοῦμε, 
ἂς καταλάβουμε πὼς θὰ μείνουμε μόνοι στὸ σκοτά-
δι τῆς μοναξιᾶς μας «νὰ κατηγοροῦμε τοὺς γονεῖς 
μας, τὰ παιδιά μας, τοὺς φίλους μας, τοὺς συγγενεῖς 
μας, τοὺς συνεργάτες μας καὶ οὕτω καθεξῆς πὼς 

δὲν μᾶς καταλαβαίνουν, δὲν μᾶς ἀκοῦνε, δὲν μᾶς 
ὑπακοῦνε» (π. Χριστόδουλος Μπίθας). Μήπως 
ἀρνούμαστε τὴν κριτική, πιστεύοντας πὼς εἴμαστε 
πάντα σωστοί; Κατευθύνσεις δὲν θὰ πάρουμε ἀπὸ 
τὴν κοινωνία. Κριτικὴ ὅμως θὰ πάρουμε.  Ἂν δὲν τὴν 
δεχθοῦμε, καὶ ἀσυνεπεῖς θὰ εἴμαστε μὲ τὴν πίστη 
μας καὶ δὲν θὰ τὴν ἐμποδίσουμε νὰ τὴν σκεφθεῖ ὁ 
ἄλλος. Μακάρι δὲ καὶ νὰ ἐνθαρρύναμε τὴν κριτικὴ 
ποὺ μᾶς κάνει τὸ περιβάλλον μας. Εἶναι βασικὸ 
νὰ μᾶς μιλᾷ ἕνας ἄνθρωπος μὲ παρρησία καὶ νὰ 
μᾶς κάνει καὶ κριτικὴ οἰκοδομῆς. Νὰ μᾶς λέει πὼς 
αὐτὸ ποὺ κάναμε ἦταν καλὸ ἢ τὸ ἄλλο ἦταν κακό. 
Λένε πὼς ὁ  Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἄρχισε νὰ πέ-
φτει πολιτικά, ὅταν ἔδιωξε τὸν ἰδιαίτερο γραμματέα 
του, τὸν Κλέαρχο Μαρκαντωνάκη, ποὺ τοῦ ἔκανε 
ὠφελιμώτατη κριτική.

8. Κατὰ τ᾽ ἄλλα, ζητᾶμε καὶ ταπείνωση ἀπὸ τὸν 
Θεό!  Ζητᾶμε πραγματικά; τὸ ἐννοοῦμε; «Ἐκεῖνος 

ποὺ ζητᾷ ταπείνωση ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ δὲν δέχεται 
τὸν ἄνθρωπο ποὺ τοῦ στέλνει ὁ Θεός, γιὰ νὰ τὸν 
ταπεινώσει, δὲν ξέρει τί ζητάει, διότι οἱ ἀρετὲς δὲν 
ἀγοράζονται ὅπως τὰ ψώνια στὸν μπακάλη (θέλω 
αὐτό, τόσα κιλὰ κ.ἄ.), ἀλλὰ μᾶς στέλνει ὁ Θεὸς 
ἀνθρώπους νὰ δοκιμαστοῦμε, νὰ ἐργαστοῦμε, 
νὰ τὴν ἀποκτήσουμε» (ἅγιος Παΐσιος). Δυστυχῶς, 
ἀντὶ τῆς ταπεινοφροσύνης κάνουμε πολλὴ χρήση 
τῆς ταπεινολογίας καὶ τῆς ταπεινοσχημίας.  Ἡ τα-
πεινοσχημία σκότωσε τὴν ταπείνωση. Πῆρε τὴν 
τελωνικὴ φωνὴ καὶ τὴν ἔκανε φαρισαϊκή. Γιατὶ ὁ 
διάβολος παίρνει τὶς ἀρετές, τὶς κάνει πληθωρι-
κές, καὶ ἔτσι τὶς κάνει νὰ μὴν εἶναι τίποτε. Αὐτὸ τό 
«ἦλθεν ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτος εἰμὶ ἐγώ» 
μόνο ἕνας ἀπόστολος Παῦλος ἦταν σὲ θέση νὰ 
τὸ πεῖ, χωρὶς νὰ ὑποκρίνεται. Γιατὶ ὅσο καὶ ἂν τὸ 
ἐπαναλαμβάνουμε καὶ ἐμεῖς, μόλις κάποιος μᾶς 
πεῖ κάτι ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσει, ... εἴμαστε ἕτοιμοι 
νὰ τὸν φᾶμε! «Ἐκεῖνοι ποὺ ἐργάζονται μὲν στὸν 
Χριστό, ἀλλὰ μὲ ὑπερηφάνεια, μουρνταρεύουν τὶς 
ἀρετές τους, ὅπως μουρνταρεύονται τὰ τηγανητὰ 
ἀβγά, ὅταν πέσει λίγη κουτσουλιά, ποὺ εἶναι πιὰ 
γιὰ πέταγμα μαζὶ μὲ τὸ τηγάνι», λέει ὁ π. Παΐσι-
ος. Καὶ ἀλλοῦ: «Ἀλίμονο καὶ τρισαλίμονο, ὅταν 
ἀναζητοῦμε ἐπαίνους, ὅταν δὲν προσέχουμε καὶ 
δίνουμε στοὺς ἄλλους τὴν ἐντύπωση ὅτι εἴμαστε 
ἅγιοι, ὅταν μᾶς διαφημίζουν γιὰ καλὰ καρπούζια, 
ἐνῷ εἴμαστε κολοκύθια».

9. Μήπως ἀπὸ συνήθεια γίναμε κατὰ κάποιο τρό-
πο ἄπιστοι; Γιατὶ τὸ νὰ μὴν πάρουμε στὰ σοβαρὰ 
τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας εἶναι μιὰ μορφὴ ἀπιστίας. 

Ὕμνος τῆς ἀγάπης! Τὸν πήραμε στὰ σοβαρά; « Ἡ 
ἀγάπη πάντα στέγει... πάντα ὑπομένει». Τὸ πήραμε 
στὰ σοβαρά; Τὴν μάθαμε τὴν ἀγάπη; Τὴν πράξαμε 
τὴν ἀγάπη; Οἱ καλοὶ ἄνθρωποι ὄχι μόνο κακία δὲν 
κρατᾶνε μέσα τους, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν καλοσύνη 
τους τὴν κρατᾶνε γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Τὴν δίνουν 
στοὺς ἄλλους. Τὴν δίνουν μὲ λόγια, μὲ ἔργα, μὲ 
προσευχή, μὲ συγχώρηση, μὲ κατανόηση, μὲ σή-
κωμα τῶν σταυρῶν τῶν συνανθρώπων τους. Δὲν 
ἀρκεῖ νὰ μὴν κάνουμε τὸ κακό. πρέπει συνεχῶς 
νὰ κάνουμε τὸ καλό. Πόσες παραλείψεις ἔχουμε 
στὸν τομέα τῆς ἀγάπης; Πόσες φορὲς μᾶς δόθηκε 
ἡ εὐκαιρία νὰ δείξουμε τὴν ἀγάπη μας καὶ δὲν τὸ 
κάναμε; Πόσοι ἀδελφοί μας δὲν ἔφυγαν ἀπὸ κοντά 
μας πεινασμένοι, διψασμένοι, μόνοι, ἀβοήθητοι, 
ἐγκαταλελειμμένοι;

«Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν».  
Ἀγαπήσαμε τελικὰ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας, 
καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐχθρούς μας ἀκόμη; Μετὰ τόσα 
χρόνια πίστης καὶ ἀγῶνα, κατορθώσαμε ἐπιτέλους 
νὰ εὐλογοῦμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς καταριοῦνται, ποὺ 
μᾶς κακολογοῦν, ποὺ μᾶς διαβάλλουν; Κατορθώ-
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Δὲν ἀρκεῖ νὰ μὴν κάνουμε τὸ 
κακό. πρέπει συνεχῶς νὰ κάνουμε 
τὸ καλό. Πόσες παραλείψεις ἔχου-
με στὸν τομέα τῆς ἀγάπης; Πόσες 
φορὲς μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ 

δείξουμε τὴν ἀγάπη μας καὶ δὲν τὸ 
κάναμε; Πόσοι ἀδελφοί μας δὲν 
ἔφυγαν ἀπὸ κοντά μας πεινασμέ-

νοι, διψασμένοι, μόνοι, ἀβοήθητοι, 
ἐγκαταλελειμμένοι;
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σαμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε μὲ εὐεργετικὰ 
ἔργα στοὺς «μισοῦντας ὑμᾶς», κάνο-
ντας πράξη τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ 
καὶ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ λέει: 
«Ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν, 
ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν» (Ρωμ., ιβ΄ 20); 
Κατορθώσαμε μετὰ ἀπὸ τόσες ὁμιλίες, 
κηρύγματα, μελέτες νὰ προσευχόμα-
στε γι᾽ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἔβλαψαν, ποὺ 
μᾶς πίκραναν, εἴτε ἀπὸ σύμπτωση εἴτε 
συστηματικά; Λυπᾶμαι, μὰ δυστυχῶς 
ὑπάρχουν μίση, ἀντιπάθειες, πικρό-
χολα σχόλια, ὑπαινιγμοὶ καὶ μεταξὺ 
πνευματικῶν ἀδελφῶν, ἀκόμη καὶ 
μέσα στὴν ἐκκλησία, καὶ μέσα στὸ 
πνευματικὸ ἔργο. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, τί 
κάνουμε περισσότερο σ᾽ αὐτὸ τὸ θέμα 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ποὺ δὲν ἔχουν σαφῆ 
συνείδηση τῆς ἀποστολῆς τοῦ Χριστιανοῦ; « Ἂν δὲν 
φέρομαι οὕτως», λέγει ὁ ἀείμνηστος πατὴρ Σερα-
φεὶμ Παπακώστας, «πλάσμα μόνον καὶ ἐμφάνισιν 
ἔχω χριστιανοῦ, τάξιν δὲ καὶ μισθὸν ὑποκριτοῦ».

Ἐπὶ τοῦ  Ὄρους  Ὁμιλία! Τὴν διαβάσαμε ἑκα-
τοντάδες φορές, τὴν ἀκούσαμε ἄλλες τόσες. Τὴν 
συνηθίσαμε! Τὴν πήραμε στὰ σοβαρά; Κατακτή-
σαμε ἐπιτέλους τὴν ἀρετὴ τῆς πραότητας καὶ γίναμε 
ἤπιοι, εἰρηνικοί, ὑπομονετικοί, ἐπιεικεῖς;  Ἢ μήπως 
παραμείναμε εὐερέθιστοι, ἐριστικοί, μὲ ψυχὴ γεμά-
τη χολὴ καὶ φιλόνεικο διάθεση, ἀφοῦ μάλιστα... 
πάντα φταῖνε οἱ ἄλλοι, ποὺ μᾶς προκαλοῦν; Πεινά-
σαμε καὶ διψάσαμε πραγματικὰ γιὰ τὴν ἐπικράτηση 
καὶ ἐξάπλωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ; Καὶ ἂν ναί, 
τί κάναμε ἐμεῖς γι᾽ αὐτό, τόσο στὴ δική μας ζωὴ ὅσο 
καὶ στὶς ζωὲς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων; Μετὰ ἀπὸ 
τόσες φορὲς ποὺ εἰσήλθαμε στὸ ἐξομολογητήρι, 
καταφέραμε τελικὰ νὰ ἀποκτήσουμε «καρδίαν κα-
θαράν», χωρὶς σκέψεις πονηρές, χωρὶς φαντασίες 
ἀκάθαρτες, χωρὶς ἐγωισμό, φιλαυτία, αὐταρέσκεια; 
Καταφέραμε νὰ εἰρηνεύσουμε μὲ τὸν Θεό, μὲ τὸν 
ἑαυτό μας, μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, μετὰ ἀπὸ 
τόσες φορὲς ποὺ προσήλθαμε στὸ ἅγιο Ποτήριο;  
Ἢ μήπως ὅλα αὐτὰ ἔγιναν πιὰ μιὰ συνήθεια;  Ὁμο-
λογοῦμε τὸν Χριστό «ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», 

ὄχι μόνο μὲ τὸν λόγο μας, μὰ μὲ τὰ ἔργα μας, μὲ 
τὸ φρόνημά μας γενικώτερα; 

Καταφέραμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴ συνήθεια καὶ 
νὰ βιώσουμε τὸ μεγαλεῖο τῆς θείας Λατρείας, καὶ ὄχι 
νὰ μείνουμε μόνο «στὸ μαρτύριο τῆς ὀρθοστασί-
ας»; Καταφέραμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴ συνήθεια 
καὶ νὰ μπαίνουμε στὸν ναὸ ἐνσυνείδητα, «μετὰ 
πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβο Θεοῦ»;

«Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε». Τὸ πήραμε στὰ σο-
βαρά; Τὸ τηροῦμε; Φοβᾶμαι πὼς ὄχι. Βρισκόμαστε 
πάντα σὲ ἐξαιρετικὴ ἑτοιμότητα νὰ διακρίνουμε τὸ 
λάθος τοῦ ἄλλου καὶ νὰ τὸ δείξουμε μὲ τὸ δάκτυλο 
τεντωμένο, ἀντὶ νὰ βλέπουμε τὰ δικά μας σφάλματα. 
Καὶ γίνεται συχνὰ ἡ κατάκριση διαβολὴ καὶ συκο-
φαντία. Μήπως ἀντὶ τῆς εὐγένειας τοῦ καλοῦ ζω-
γράφου, ποὺ διορθώνει κάτι, γιὰ νὰ τὸ ὀμορφύνει, 
μᾶς χαρακτηρίζει ἡ τακτικὴ τοῦ γελοιογράφου, ποὺ 
ἐξογκώνει τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων;  Ἐν τῷ μεταξύ, 
ὅσο πιὸ αὐστηρὸς γίνεσαι στοὺς ἄλλους, τόσο πιὸ 
ἐπιεικὴς εἶσαι στὸν ἑαυτό σου! Πόσες φορές, ὅταν 
διεγείρεται στὴν ψυχή μας ἡ ὁρμὴ νὰ κατακρίνουμε, 
θέτουμε στὴ συνείδησή μας τὸ ἐρώτημα: «Εἶμαι ἐγὼ 
ἀναμάρτητος καὶ ἀνένοχος; Μήπως αὐτὸς αὔριο 
μετανοήσει, καὶ μείνω ἐγὼ μὲ τὸ βάρος τῆς κατά-
κρισης;». Καὶ σὲ τελικὴ ἀνάλυση, ποιὸς εἶναι αὐτὸς 
ποὺ κρίνω; Δὲν εἶναι ὁ ἀδελφός μου; «καθήμενος 
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Ὅποιος ἀναζητᾷ τὴν αἰτία τοῦ κακοῦ στοὺς ἄλλους δὲν ψάχνει ποτὲ  
γιὰ δική του ἐνοχή. Πάντοτε φταῖνε οἱ ἄλλοι. «Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις». 

Ταλαίπωρε ἄνθρωπε, ψάξε μέσα σου.  Ἀπὸ σένα πηγάζουν ὅλα,  
ἀπὸ τὰ πάθη σου, ἀπὸ τὸν ἐγωισμό σου, ἀπὸ τὶς ζήλειες σου,  

ἀπὸ τὶς κακίες σου.  Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας εἶναι ὁ ΕΑΥΤΟΣ μας. 
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κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου κατελάλεις καὶ κατὰ τοῦ υἱοῦ 
τῆς μητρός σου ἐτίθεις σκάνδαλον», λέγει ἐλεγκτικὰ 
τὸ ἅγιο Πνεῦμα διὰ τοῦ Προφήτου (Ψαλμ. ΜΘ΄ 20).

«Ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν».  
Ἀλήθεια, συγχωροῦμε; Ποιούς (τοὺς δικούς μας;) 
καὶ πότε (ὅποτε θέλουμε;) καὶ πόσο; Γιατὶ ἔχουμε 
βάλει δικά μας ὅρια καὶ δικές μας προϋποθέσεις σ᾽ 

αὐτό. Προσοχή, διότι στὴν Κυριακὴ προσευχὴ ὑπο-
σχόμαστε πὼς τὸ μέτρο τῆς ἀφέσεως εἶναι αὐτό: 
τόσο νὰ μᾶς συγχωρέσει ὁ Θεός, ὅσο καὶ ἐμεῖς συγ-
χωροῦμε τοὺς ἄλλους. Νὰ πῶ, Κύριε, ντρέπομαι 
νὰ σὲ ἀντικρίσω, μὰ προσπαθῶ νὰ συγχωρήσω 
ἐκείνους ποὺ μοῦ φταῖνε.  Ἀλλιῶς ἡ πικρία θὰ μᾶς 
μαράνει, θὰ μᾶς ἀχρηστεύσει γιὰ τὸ πνευματικὸ 
ἔργο καὶ τέλος θὰ μᾶς ἀποκόψει ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ 
τὸ ζητούμενο εἶναι τό: 

« Ἵνα ὦσιν ἕν»: Νὰ εἴμαστε ἕνα. Εἴμαστε ἑνωμέ-
νοι οἱ πιστοί; Νομίζω πὼς ὄχι. Καὶ ξέρετε γιατί; Τὸ 
μεγαλύτερο ἐμπόδιο στὴν ἑνότητα εἶναι τὸ ἀτομικό 
μας δίκιο.Ἡ ἑνότητα ἀποκτᾶται, ὅταν ἀποφασίσου-
με νὰ θυσιάσουμε τὸ δίκιο μας. Τὸ δίκιο μας εἶναι 
τὸ τίμημα γιὰ τὴν ἑνότητα.  Ἔχω, λ.χ., ἕνα δίκαιο 
παράπονο ἐναντίον ἑνὸς ἀδελφοῦ μου.  Ἂν θέλω 
πραγματικὰ νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι, πρέπει αὐτὸ τὸ 
δίκαιο νὰ τὸ παρακάμψω, νὰ τὸ προσφέρω θυσία 
στὸν Κύριο (ἐφόσον δὲν πρόκειται γιὰ δόλο, μὰ 
ἀδυναμία ἀνθρώπινη). Τὸ ἴδιο βέβαια πρέπει νὰ 
κάνει καὶ ἐκεῖνος, ἂν ἐγὼ ἢ κάποιος ἄλλος τὸν 
ἀδικήσει. Τὸ κάνουμε;  Ἀλήθεια, σκεφτόμαστε τὴν 
ἑνότητα πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ δίκιο μας; 

Νομίζω πὼς πολλὰ δὲν τὰ πήραμε στὰ σοβα-

ρά, δηλαδὴ μὲ συνέπεια, ἢ μὲ τὸ πέρασμα τοῦ 
χρόνου, μὲ τὴ συνήθεια, ἔκατσε σκόνη πάνω στὶς 
ἀποφάσεις ποὺ εἴχαμε ἀρχικὰ πάρει. Γιὰ τὸν χρι-
στιανό, αὐτὸ εἶναι καρκίνος ποὺ τὸν χωρίζει ἀπὸ 
τὸν Θεό. Κάθε φορὰ ποὺ δὲν δείχνουμε συνέπεια 
στὸν λόγο Του, «ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου». 
Μνησικακεῖς;  Ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ τὸν Κύριο. Κα-
τακρίνεις;  Ἀπομακρύνεσαι.  Ἀδιαφορεῖς γιὰ τὸν 
πλησίον;  Ἀπομακρύνεσαι. Καὶ τὸ ξέρεις καὶ δὲν 
ἐνοχλεῖσαι. Μήπως ὅλα αὐτὰ δείχνουν μιὰ μορφὴ 
ἀπιστίας;  Ὅταν ἐμεῖς στρέφουμε τὴν πλάτη στὴν 
ἀλήθεια καὶ ἐγκλωβισμένοι στό «ἐδῶ καὶ τώρα» 
τῆς ζωούλας μας ἀδιαφοροῦμε νὰ τὴν προσλά-
βουμε καὶ νὰ τὴν καταστήσουμε πηγὴ ἔμπνευσης 
καὶ μέτρο τῶν ἀποφάσεών μας, τότε πῶς τολμᾶμε 
καὶ διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὴ φαινομενικὴ κυριαρ-
χία τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο, ἢ πάλι γιατί διαρκῶς 
γκρινιάζουμε γιὰ τὴ στασιμότητα τῆς κοινωνίας καὶ 
τὴν ἀνθρώπινη ἀναλγησία; Θὰ ἀντικρίσουμε Αὐτὸν 
ποὺ τώρα παραθεωροῦμε συστηματικά;  

10. Τό «μηδὲν μεριμνᾶτε» τὸ ἔχομε, ἢ ἁπλῶς 
συνηθίσαμε νὰ τὸ λέμε; Μήπως μεριμνᾶμε καὶ τρέ-
χουμε συνέχεια πίσω ἀπὸ τὶς ἀνάγκες μας; Μᾶς σερ-
βίρανε τὴν ὑπερκατανάλωση, καὶ τὴ δεχθήκαμε μὲ 
σατανικὴ εὐχαρίστηση. Μὲ μόνο τὴ σκέψη πὼς θὰ 
χάσουμε τὶς ὑπερβολικὲς ἀνέσεις καὶ τὶς πολυτέλειές 
μας, μᾶς πιάνει κατάθλιψη. Εἶπε γέρων: «Κάποιος εἶχε 
τὰ πάντα, ὅλα ὅσα ἤθελε, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα. Γι᾽ 
αὐτὸ ἤτανε φτωχός».  Ἔχουμε πραγματικὴ ἐμπιστοσύ-
νη στὸν Θεὸ ἢ ἀγωνιοῦμε καὶ ἀγχωνόμαστε, σὰν νὰ 
νὰ μὴν ὑπῆρχε ποτέ; Στοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς δοκι-
μασίες τῆς ζωῆς, θυμᾶσαι πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἄνεμο 
καὶ τὴν τρικυμία ὑπάρχει καὶ ὁ Χριστός;  Ἂν στὸν 
κίνδυνο δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ποῦμε, «ἔχει ὁ Θε-
ός», ἔχουμε τοὐλάχιστον τὴ συναίσθηση ὅτι κακῶς 
κάνουμε ποὺ δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ τὸ ποῦμε; «Ὁ 
ἀθεϊσμὸς ἔχει πλέον πεθάνει», ἔλεγε ὁ Cronin, καὶ 
ζεῖ μόνο μὲ τὴ μορφὴ τῆς στενοχώριας. Γιατὶ κανεὶς 
δὲν στεναχωριέται, ἂν δὲν εἶναι ἄπιστος».  Ἡ στενο-
χώρια χαλάει τὴν πίστη, μυκτηρίζει τὴν πίστη. Εἶναι 
βήματα πρὸς τὸν τάφο, τόσο τοῦ σώματος ὅσο καὶ 
τῆς ψυχῆς.  Ἐν τέλει, ἡ πίστη μας μέχρι ποῦ φτάνει; 
Πιστεύουμε στὴν αἰωνιότητα καὶ τὴν ἀθανασία ἤ, 
ὅταν ἀκοῦμε μιὰ εἴδηση ἄσχημη, φοβόμαστε «ὡς 
καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα»; Διότι ἢ πιστεύ-
ουμε σ᾽ αὐτὰ καὶ δὲν ὑπάρχει πρόβλημα στὴ ζωή 
μας, ἢ δὲν πιστεύουμε, ὁπότε κάθε τι εἶναι γιὰ μᾶς 
πρόβλημα, Θυμᾶμαι μιὰ πιστὴ κυκλάρχισσα, ποὺ 
ὅταν ἡ κόρη της ἔφυγε ἀπὸ κοντά της (παντρεύτηκε 
μακριά) μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ πνευματικοῦ, παράτησε 
καὶ κύκλους καὶ ἐκκλησία καὶ πνευματικό!

Ἡ ἀπιστία δὲν χρειάζεται ἄλλους κήρυκες, ὅταν 
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Ἡ ἀπιστία δὲν χρειάζεται ἄλλους 
κήρυκες, ὅταν ἔχει τοὺς ἀσυνεπεῖς 
χριστιανούς. Τὸ χωρίο τῆς Πρὸς  

Ἐφεσίους ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου ποὺ λέει «ἐλπίδα μὴ 
ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» 
τὸ ἔχουμε ἐνίοτε μέσα μας. Εἶναι 
στιγμὲς ποὺ εἴμαστε ἄθεοι, μὲ τὴν 
ἔννοια ὅτι δὲν αἰσθανόμαστε τὸν 

Θεὸ ὡς προστάτη ποὺ μᾶς στηρίζει 
σὲ κάθε ἐναντιότητα τῆς ζωῆς.
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ἔχει τοὺς ἀσυνεπεῖς χριστιανούς. Τὸ χωρίο τῆς Πρὸς  
Ἐφεσίους ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου ποὺ 
λέει «ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» τὸ 
ἔχουμε ἐνίοτε μέσα μας. Εἶναι στιγμὲς ποὺ εἴμαστε 
ἄθεοι, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν αἰσθανόμαστε τὸν Θεὸ 
ὡς προστάτη ποὺ μᾶς στηρίζει σὲ κάθε ἐναντιότητα 
τῆς ζωῆς.

«Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καὶ εὑρήσε-
τε...». «Πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύ-
οντες λήψεσθε» (Ματθ., κα΄ 22). « Ὅταν προσεύχῃ, 
οὐκ ἔσει ὥσπερ οἱ ὑποκριταί... ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς 
ἀνθρώποις» (Ματθ., κγ΄ 14). «Σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ, 
εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καί... πρόσευξαι τῷ Πατρί 
σου ἐν τῷ κρυπτῷ...» (Ματθ., κε΄ 6). «Προσευχόμε-
νοι δὲ μὴ βαττολογήσητε... οἶδε γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν 
ὧν χρείαν ἔχετε» (Ματθ., κε΄ 7-8). Προσευχόμαστε;  
Ἀφοῦ λέμε ὅτι πιστεύουμε στὴ δύναμη τῆς προ-
σευχῆς, γιατί δὲν τὴ χρησιμοποιοῦμε;  Ἡ ψυχὴ τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου δὲν λύγιζε, ὅ,τι καὶ ἂν τοῦ συ-
νέβαινε, γιατὶ ἔμαθε νὰ λυγίζει τὰ γόνατά του σὲ 
προσευχή.  Ἂν δὲν ἔχουμε τὴν προσευχή, τότε δὲν 
ἔχουμε οὔτε τὴ δύναμη οὔτε τὴν ἔμπνευση, παρὰ 
μιὰ ἄβουλη καλὴ διάθεση.  Ἡ προσευχὴ εἶναι ἕνα 
γεγονὸς πάνω στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ πάρουμε μιὰ 
σαφῆ θέση. Προσευχόμαστε σωστά; Κάποιες φορὲς 
νομίζω πὼς προσεύχομαι, καὶ ὅμως δὲν προσεύ-
χομαι. Γιατὶ προσεύχομαι θὰ πεῖ πὼς ἡ ζωή μου 
κυβερνᾶται ἀπὸ τὴν προσευχή. Καὶ αὐτὸ συνήθως 
δὲν γίνεται. Γιὰ νὰ μποῦμε στὸ σπίτι τῆς προσευχῆς, 
χρειαζόμαστε εἰσιτήριο ποὺ ἀπὸ τὴ μιὰ λέει συναί-
σθηση ἁμαρτωλότητας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη συγχω-
ρητικότητα. Τὸ ἔχουμε ἀποκτήσει; ἢ ἡ προσευχή 
μας εἶναι γεμάτη βαττολογίες καὶ αἰτήματα ποὺ 
ἀπευθύνονται σ᾽ ἕναν Θεὸ ὑπηρέτη τοῦ ἐγωισμοῦ 
μας;  Ἀπὸ τὴ νοικοκυρὰ ποὺ ὁ Θεὸς ὑποχρεοῦται 
νὰ τῆς βρεῖ τὴ βελόνα ποὺ ἔχασε, μέχρι τὸν μαθητὴ 
ποὺ θέλει χωρὶς διάβασμα νὰ περάσει τὶς ἐξετάσεις!

Ποῦ εἶναι ἡ δύναμη καὶ ἡ ζέση τῶν πρώτων 
χριστιανῶν; Ποῦ εἶναι ἡ δική μας ἀρχικὴ ἀπόφα-
ση νὰ ὑπηρετήσουμε τὸν Κύριο ὡς ἐργάτες Του;  
Ἀναλογιστήκαμε ποτὲ πὼς αὐτὲς οἱ ἐλλείψεις μας 
κρατοῦν μεγάλη μᾶζα ἀνθρώπων μακριὰ ἀπὸ τὸν 
Θεό;  Ἡ ἀνθρωπότητα κατηγορεῖ τὸν Χριστιανισμό, 
γιατὶ δὲν θέλει λόγια καὶ βιβλία, ἀλλὰ βιώματα. Δὲν 
θέλει τόσο κηρύγματα, ὅσο θέλει ἀνθρώπους. Κα-
τηγορεῖ τὸν Χριστιανισμό, ὄχι ὡς διδασκαλία, ἀλλὰ 
ὡς κοινωνικὴ ἐμφάνιση.  Ἡ ἀνθρωπότητα θέλει 
«ἡγετικὸ παράδειγμα». Βέβαια, δὲν ἀμφισβητεῖται ἡ 
καλοπιστία τῶν θρησκευομένων, ἀλλὰ ἡ συνέπειά 
τους. Καὶ ἡ συνέπεια χάνεται πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὴ 
συνήθεια. Ποῦ εἶναι τέλος πάντων οἱ καρποί, ἔπειτα 
ἀπὸ τόσα κηρύγματα; Ποῦ εἶναι οἱ χριστιανοὶ ποὺ 
θὰ ἐμφανίσουν τὰ βιβλία, καὶ δὴ τὴν  Ἁγία Γραφή, 

ὡς πραγματικότητα; Ποῦ εἶναι οἱ πιστοί, ὄχι βέβαια 
οἱ ἀναμάρτητοι, ἀλλὰ οἱ συνεπεῖς ἀγωνιστές; Γιατὶ 
ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ζωή.  Ὁ χριστιανισμὸς ἀντιμε-
τώπισε Καίσαρες, πολιτικούς, αἱρετικοὺς καὶ νίκησε. 
Καὶ ἔπειτα ἀπὸ τόσες νίκες... κινδυνεύει νὰ καμφθεῖ, 
ἐκεῖ ποὺ δὲν κατόρθωσαν νὰ τὸν κάμψουν οἱ Καί-
σαρες καὶ οἱ σοφοὶ καὶ οἱ διώξεις. Κινδυνεύει ἀπὸ 

τά «μικρόβια» ποὺ εἶναι μέσα στὸν ὀργανισμό του.  
Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ συνήθεια.

Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ εἶναι ἄρτιοι ἄνθρωποι, 
ἀγωνιστές, φάροι, καμπάνες ποὺ νὰ σημαίνουν 
συνεχῶς προσκλητήριο. Χρειάζεται νὰ πλυθοῦμε 
πνευματικὰ ἐμεῖς, ὄχι οἱ ἄλλοι, νὰ ἑτοιμαστοῦμε, 
νὰ κάνουμε μικροβιοκτονία, γιὰ νὰ μπορέσει ὁ χρι-
στιανισμὸς νὰ πάρει πάνω του. Νὰ ἐξυγιάνουμε τὸν 
χριστιανισμό, ὄχι ὡς ἀλήθεια μεταφυσική, ἀλλὰ ὡς 
ζωή μας. Διότι μεγάλη ἡ δύναμη τοῦ ἠλεκτρικοῦ 
ρεύματος, ἀλλὰ ὅταν ὁ γλόμπος δὲν εἶναι ἐντάξει, 
δὲν ἔχουμε φῶς.

Στὰ πρῶτα χρόνια τοῦ χριστιανισμοῦ, οἱ διῶκτες 
ἔβλεπαν τὴ δύναμη τοῦ χριστιανισμοῦ, χωρὶς νὰ 
ξέρουν τὸ περιεχόμενό του. Σήμερα συμβαίνει τὸ 
ἀντίθετο.  Ἡ κοινωνία ξέρει τὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ 
δὲν βλέπει τὴ δύναμη τοῦ χριστιανισμοῦ. Καὶ ἡ 
δύναμη ἐμφανίζεται, δὲν διαβάζεται.

Ἂς προσέξουμε: Μήπως, ἐπειδὴ τὰ ξέρουμε, τὰ 
χάσουμε. Μήπως ἡ συνήθεια μᾶς κάνει ἀσυνεπεῖς 
καὶ ἡ ἀσυνέπεια μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια. Μήπως 
ἡ πολλὴ ἐγγύτητα στὸ μεγαλεῖο τῆς ἀποστολῆς μας 
μᾶς τυφλώσει, ὥστε νὰ μὴν τὸ ἀντιλαμβανόμαστε.  
Ὅποιος ὑπηρετεῖ τὸ σερβίρισμα τοῦ τραπεζιοῦ, δὲν 
ἀπολαμβάνει τὴ λαμπρότητά του!

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΗΤΣΟΥ

K

K

Κάθε φορὰ ποὺ δὲν δείχνουμε 
συνέπεια στὸν λόγο Του, «ἐκδη-
μοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου». Μνησι-
κακεῖς;  Ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ τὸν 

Κύριο. Κατακρίνεις;  Ἀπομακρύνε-
σαι.  Ἀδιαφορεῖς γιὰ τὸν πλησίον;   
Ἀπομακρύνεσαι. Καὶ τὸ ξέρεις καὶ 
δὲν ἐνοχλεῖσαι. Μήπως ὅλα αὐτὰ 

δείχνουν μιὰ μορφὴ ἀπιστίας; 
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Ὑπάρχει μιὰ σιωπηλὴ τραγῳδία ποὺ ἐκτυλίσ-
σεται σήμερα στὰ σπίτια μας καὶ ἀφορᾷ τὰ 
πιὸ πολύτιμα «κοσμήματά» μας: τὰ παιδιά 

μας. Τὰ παιδιά μας βρίσκονται σὲ καταστροφικὴ συ-
ναισθηματικὴ κατάσταση! Τὰ τελευταῖα 15 χρόνια, 
οἱ ἐρευνητὲς μᾶς παρουσιάζουν ὅλο καὶ πιὸ ἀνησυ-
χητικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ μιὰ ἀπότομη 
καὶ σταθερὴ αὔξηση τῆς παιδικῆς ἀσθένειας, ποὺ 
ἔχει πάρει στὶς μέρες μας ἐπιδημικὲς διαστάσεις.

Οἱ στατιστικὲς δὲν ψεύδονται:  Ἕνα στὰ πέντε 
παιδιὰ ἔχει προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας.  Ἔχει πα-
ρατηρηθεῖ αὔξηση:

–  Κατὰ 43% στὴ ΔΕΠΥ (Διαταραχὴ  Ἐλλειμματικῆς 
Προσοχῆς καὶ ὑπερκινητικότητας).

–  Κατὰ 43% στὴν ἐφηβικὴ κατάθλιψη.
–  Κατὰ 200% τοῦ ποσοστοῦ στὶς αὐτοκτονίες σὲ 

παιδιὰ ἡλικίας ἀπὸ 10 ἕως 14 ἐτῶν.

Τί συμβαίνει καὶ τί κάνουμε λάθος;
Τὰ σημερινὰ παιδιὰ βρίσκονται σὲ ὑπερβολικὴ 

κατάσταση διέγερσης καὶ εἶναι παραφορτωμένα 
μὲ ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ στεροῦνται τὶς θεμελιώδεις 
ἀρχὲς μιᾶς ὑγιοῦς παιδικῆς ἡλικίας, ὅπως:

–  Συναισθηματικὰ διαθέσιμους γονεῖς.

–  Ξεκάθαρα ὅρια.
–  Ὑπευθυνότητα.
–  Ἰσορροπημένη διατροφὴ καὶ ἐπαρκῆ ὕπνο.
–  Κίνηση γενικά, ἀλλὰ κυρίως σὲ ὑπαίθριους χώ-

ρους.
–  Δημιουργικὸ παιχνίδι, κοινωνικὴ ἀλληλεπίδρα-

ση, εὐκαιρίες αὐτοσχέδιου παιχνιδιοῦ καὶ χώ-
ρους... «βαρεμάρας».

Ἀντίθετα, τὰ τελευταῖα χρόνια τὰ παιδιὰ ἔχουν 
«πνιγεῖ» μέ:

–  Ἀποσπασματικὰ συναισθηματικὰ διαθέσιμους 
γονεῖς λόγῳ συχνότατης ἐνασχόλησής τους μὲ 
τὴν τεχνολογία.

–  Ἐπιφυλακτικοὺς καὶ ἀνεκτικοὺς γονεῖς, ποὺ ἀφή-
νουν τὰ παιδιὰ νά «ἐξουσιάζουν τὸν κόσμο» καὶ 
ὅποιον θέτει τοὺς κανόνες.

–  Μιὰ αἴσθηση τοῦ δικαιώματος, ἡ ὁποία ἀξίζει τὰ 
πάντα νὰ κερδηθεῖ χωρὶς κόπο ἢ νὰ εἶναι ὑπεύ-
θυνα γιὰ τὴν ἀπόκτησή του.

–  Ἀνεπαρκῆ ὕπνο καὶ μὴ ἰσορροπημένη διατροφή.
–  Υἱοθέτηση στὺλ καθιστικῆς ζωῆς.
–  Ἀτελείωτη διέγερση, τεχνολογικὲς νταντάδες, 

στιγμιαία ἱκανοποίηση καὶ ἀπουσία βαρετῶν 
στιγμῶν.

Ἂν θέλουμε τὰ παιδιά μας νὰ γίνουν 
χαρούμενοι καὶ ὑγιεῖς ἄνθρωποι, πρέπει 
νὰ ἀνανήψουμε καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ 
βασικά.  Ὑπάρχει ἀκόμη καιρός! Πολλὲς 
οἰκογένειες εἶδαν ἄμεσες βελτιώσεις μετὰ 
ἀπὸ ἑβδομάδες ἐφαρμογῆς τῶν παρακάτω 
προτάσεων-συστάσεων:

–  Ὁρίστε ὅρια καὶ θυμηθῆτε ὅτι εἶστε ὁ 
καπετάνιος τοῦ πλοίου. Τὰ παιδιά σας θὰ 
αἰσθάνονται πιὸ σίγουρα, γνωρίζοντας 
ὅτι ἔχετε τὸν ἔλεγχο τοῦ τιμονιοῦ.

Παιδιὰ μέ... «ἀδειανὸ πουκάμισο»

K

K

Τὰ τελευταῖα 15 χρόνια, οἱ ἐρευνητὲς μᾶς παρουσιάζουν ὅλο καὶ πιὸ 
ἀνησυχητικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ μιὰ ἀπότομη καὶ σταθερὴ 

αὔξηση τῆς παιδικῆς ἀσθένειας, ποὺ ἔχει πάρει στὶς μέρες μας ἐπιδημικὲς 
διαστάσεις. Οἱ στατιστικὲς δὲν ψεύδονται:  Ἕνα στὰ πέντε παιδιὰ ἔχει  

προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας.  
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–  Προσφέρετε στὰ παιδιά σας ἕναν ἰσορροπημένο 
τρόπο ζωῆς, γεμᾶτο μὲ αὐτὰ ποὺ χρειάζονται 
τὰ παιδιά, ὄχι μόνο μὲ αὐτὰ ποὺ θέλουν. Μὴ 
φοβᾶστε νὰ πεῖτε «ὄχι» στὰ παιδιά σας, ἂν αὐτὸ 
ποὺ θέλουν δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ χρειάζονται.

–  Προσφέρετε στὰ παιδιὰ καλομαγειρεμένο καὶ 
ὑγιεινὸ φαγητὸ καὶ περιορίστε τὸ ἕτοιμο φαγητό.

–  Περάστε τοὐλάχιστον μία ὥρα τὴν ἡμέρα σὲ 
ἐξωτερικοὺς χώρους, κάνοντας δραστηριότητες 
ὅπως: ποδηλασία, πεζοπορία, ψάρεμα, παρακο-
λούθηση ζῴων, πτηνῶν / ἐντόμων.

–  Ἀπολαῦστε ἕνα καθημερινὸ οἰκογενειακὸ δεῖπνο 
χωρὶς smartphones ἢ τεχνολογία ποὺ νὰ σᾶς 
ἀποσπάει.

–  Παῖξτε ἐπιτραπέζια παιχνίδια ὡς οἰκογένεια ἤ, ἂν 
τὰ παιδιά σας εἶναι πολὺ μικρὰ γιὰ ἐπιτραπέζια 
παιχνίδια, ζῆστε ἐνδιαφέροντά τους καὶ ἀφῆστέ 
τα νὰ εἶναι ἐκεῖνα ποὺ εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ τὸν 
σχεδιασμὸ τῶν παιχνιδιῶν.

–  Δῶστε τὴν εὐκαιρία συμμετοχῆς τῶν παιδιῶν σας 
σὲ κάποια ἐργασία στὸ σπίτι ἢ στὶς οἰκιακὲς δου-
λειὲς σύμφωνα μὲ τὴν ἡλικία (δίπλωμα ρούχων, 
τακτοποίηση παιχνιδιῶν, κρέμασμα ρούχων, 
στρώσιμο τραπεζιοῦ, τάισμα τοῦ σκύλου κλπ.).

–  Ἐφαρμόστε μιὰ σταθερὴ ὥρα ὕπνου, γιὰ νὰ δι-
ασφαλίσετε ὅτι τὸ παιδί σας θὰ ἔχει «χορτάσει» 
τὸν ὕπνο του. Τὰ προγράμματα θὰ εἶναι ἀκόμη 
πιὸ σημαντικὰ γιὰ τὰ παιδιὰ σχολικῆς ἡλικίας.

–  Διδάξτε τὴν εὐθύνη καὶ τὴν ἀνεξαρτησία. Μὴν 
προστατέψτε τὰ παιδιὰ ἀπὸ κάθε ἀπογοήτευση ἢ 
λάθος. Αὐτὸ θὰ τὰ βοηθήσει νὰ οἰκοδομήσουν 
ἀνθεκτικότητα καὶ νὰ μάθουν νὰ ξεπερνοῦν τὶς 
προκλήσεις τῆς ζωῆς.

–  Μὴν ἑτοιμάζετε τὴν τσάντα τοῦ παιδιοῦ σας, μὴν 
τὴν κουβαλᾶτε στὸ σχολεῖο ἢ ἀπὸ τὸ σχολεῖο, 
μὴν κάνετε τὸ καθῆκον ποὺ ξέχασαν, μὴν ξε-
φλουδίζετε τὶς μπανάνες ἢ καθαρίζετε τὰ πορ-
τοκάλια, ὅταν τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ τὸ κάνουν 
μόνα τους (4-5 ἐτῶν). «Ἀντὶ νὰ τοὺς δώσετε τὰ 
ψάρια, μάθετέ τα νὰ ψαρεύουν».

–  Διδάξετέ τα νὰ περιμένουν καὶ νὰ ἀναβάλλουν 
τὴν ἱκανοποίηση.

–  Δῶστε εὐκαιρίες γιά «πλήξη», δεδομένου ὅτι ἡ 
πλήξη εἶναι ἡ στιγμὴ ποὺ ἡ ἀφύπνιση δημιουρ-
γεῖ. Μὴν αἰσθάνεσθε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴ διαρκῆ 
ψυχαγωγία τῶν παιδιῶν.

–  Μὴ χρησιμοποιεῖτε τὴν τεχνολογία ὡς θεραπεία γιὰ 
τή «βαριεστημάρα» ποὺ νιώθουν, οὔτε νὰ τὴν προ-
σφέρετε στὸ πρῶτο δευτερόλεπτο τῆς ἀδράνειας.

–  Ἀποφύγετε τὴ χρήση τεχνολογίας κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῶν γευμάτων, στὸ αὐτοκίνητο, στὰ ἑστι-
ατόρια, στὰ ἐμπορικὰ κέντρα. Χρησιμοποιῆστε 
αὐτὲς τὶς στιγμὲς ὡς εὐκαιρίες γιὰ κοινωνικοποί-
ηση, ἐκπαιδεύοντας ἔτσι τοὺς ἐγκεφάλους τῶν 
παιδιῶν, ὥστε νὰ μάθουν πῶς νὰ λειτουργοῦν, 
ὅταν βρίσκονται σὲ κατάσταση «πλήξης».

–  Βοηθῆστέ τα νὰ δημιουργήσουν ἕνα «μπουκάλι 
τῆς βαρεμάρας» μὲ ἰδέες διαφόρων δραστηριο-
τήτων, γιὰ τότε ποὺ βαριοῦνται.

–  Νὰ εἶστε συναισθηματικὰ διαθέσιμοι, γιὰ νὰ ἐπι-
κοινωνεῖτε μὲ τὰ παιδιά σας καὶ νὰ τὰ διδάσκετε 
τὴν αὐτορρύθμιση καὶ τὶς κοινωνικὲς δεξιότητες.

–  Ἀπενεργοποιεῖτε τὸ βράδυ τὰ τηλέφωνα καὶ 
κλεῖστε τὴν τηλεόραση, ὅταν τὰ παιδιὰ πρέπει 
νὰ πᾶνε γιὰ ὕπνο, γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ διάσπαση 
τῆς ψηφιακῆς τηλεόρασης.

–  Γίνετε ρυθμιστὴ ἢ συναισθηματικὸς ἐκπαιδευτὴς 
γιὰ τὰ παιδιά σας. Διδάξτε τα νὰ ἀναγνωρίζουν 
καὶ νὰ διαχειρίζονται τὶς δικές τους ἀπογοητεύσεις 
καὶ τὸν θυμό.

–  Διδάξτε τα πῶς νὰ χαιρετοῦν, νὰ μὴν ξεχνοῦν νὰ 
τὸ κάνουν, νὰ μοιράζονται, χωρὶς νὰ φοβοῦνται 
μήπως χάσουν τίποτα, νὰ σᾶς εὐχαριστοῦν καὶ 
νὰ σᾶς παρακαλοῦν, νὰ ἀναγνωρίζουν τὸ λάθος 
καὶ νὰ ζητοῦν συγγνώμη (μὴν τὰ ἀναγκάζετε), 
καὶ νὰ εἶστε πρότυπο ὅλων αὐτῶν τῶν ἀξιῶν 
ποὺ ἐνσταλάζετε.

–  Συνδεθεῖτε συναισθηματικά – χαμογελᾶτε, ἀγκα-
λιάστε, φιλῆστε, γαργαλίστε, διαβάστε, χορέψτε, 
παῖξτε μαζί τους.

Δρ LUIS ROJAS MARCOS
Ψυχίατρος

(μτφ. ἀπὸ τὰ  Ἱσπανικά, ΑΘΑΝ. ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ)
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Τὰ σημερινὰ παιδιὰ βρίσκονται σὲ 
ὑπερβολικὴ κατάσταση διέγερσης 
καὶ εἶναι παραφορτωμένα μὲ ὑλικὰ 

ἀγαθά, ἀλλὰ στεροῦνται  
τὶς θεμελιώδεις ἀρχὲς μιᾶς ὑγιοῦς 

παιδικῆς ἡλικίας.
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Ἂν θέλουμε τὰ παιδιά μας νὰ 
γίνουν χαρούμενοι καὶ ὑγιεῖς 

ἄνθρωποι, πρέπει νὰ ἀνανήψουμε 
καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ βασικά.  

Ὑπάρχει ἀκόμη καιρός! 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

έμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

έμ
βρ

ιο
ς
  

2
0

1
9

 -
 6

3
6

223



Ὡς πόλις ὀχυρά!». 
Ὑπερβολικὴ παρομοίωση!  Ἀκούγεται 

πολὺ δύσκολο, σπάνιο. Κι ὅμως, ἡ ἀδελ-
φικὴ συμπαράσταση, βοήθεια, παρουσία, εἶναι 
πολὺ σημαντική, πολὺ ὄμορφη, ἀπὸ τὰ πιὸ γλυκὰ 
συναισθήματα στὴ ζωή μας!

Ὅταν εἴμαστε πολὺ μικροί, δὲν τὸ συνειδητο-
ποιοῦμε. Μᾶς τὸ λένε, τὸ ἐπαναλαμβάνουν συχνά, 
σὰν κάτι ὄμορφο, ποὺ εἴμαστε τυχεροὶ ποὺ ἔχουμε 
ἀδερφάκια. Τότε ὅμως εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ στήριξη, ἡ 
παρουσία τῶν γονιῶν μας, ποὺ δὲν ἀφήνουν περι-
θώριο νὰ ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ἄλλη παρουσία στὴ 

ζωή μας. Πολλὲς 
φορὲς εἶναι ποὺ 
τὰ ἀδερφάκια 
μαλώνουν μεταξύ 
τους, καὶ οἱ γονεῖς 
στενοχωριοῦνται 
καὶ προβληματί-
ζονται.

Τ ὰ  χ ρ ό ν ι α 
ὅμως περνοῦν. 

Τὸ πρῶτο γε-
γονὸς ποὺ μᾶς 
κάνει νὰ συνει-
δητοποιήσουμε 
τὴν παρουσία 
τῶν ἀδελφῶν μας 
στὴ ζωή μας εἶναι 
ὅταν ὁ μεγαλύτε-
ρος ἀδελφὸς ἢ ἡ 
μεγαλύτερη ἀδελ-
φή μας περάσουν 
(εἰσαχθοῦν) σὲ 
ἐπαρχιακὸ πα-
νεπιστήμιο. Τότε 
κάτι χάνουμε, 
κάτι λείπει ἀπὸ 
τὸ σπίτι, ποὺ τὸ 
εἴχαμε δεδομένο 
καί... ἴσως δὲν τὸ 
εἴχαμε ἐκτιμήσει. 

«Ἀδελφὸς ὑπ᾽ ἀδελφοῦ βασταζόμενος...»
«

K
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«Ὡς πόλις ὀχυρά!». Ὑπερβολικὴ παρομοίωση!  Ἀκούγεται πολὺ  
δύσκολο, σπάνιο. Κι ὅμως, ἡ ἀδελφικὴ συμπαράσταση, βοήθεια,  
παρουσία, εἶναι πολὺ σημαντική, πολὺ ὄμορφη, ἀπὸ τὰ πιὸ γλυκὰ  

συναισθήματα στὴ ζωή μας!
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Περιμένουμε τὰ νέα του/της, λέμε τὰ δικά μας, 
ἀνησυχοῦμε γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει, 
προσπαθοῦμε νὰ τοῦ/τῆς συμπαρασταθοῦμε ὅπως 
μποροῦμε...

Καὶ ἡ ζωὴ προχωράει...
Μιὰ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση, μιὰ στρατι-

ωτικὴ θητεία, κάνει τὴν ἐπικοινωνία τῶν ἀδελφῶν 
πιὸ οὐσιαστική. Προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε χρόνο, 
τόπο, τρόπο νὰ τοὺς δοῦμε, νὰ μιλήσουμε λίγο. 
Καὶ ἔχουμε τόσα νὰ ποῦμε!

Μεγαλώνουμε, καὶ παράλληλα αὐξάνονται οἱ 
ὑποχρεώσεις μας, οἱ ἀνάγκες μας καὶ οἱ εὐθύνες 
μας. Δὲν εἴμαστε τὰ ἀνέμελα ἀγόρια ἢ κορίτσια, 
ποὺ φρόντιζαν οἱ γονεῖς γιὰ τὸ κάθε τι... Προλάβαι-
ναν τὶς ἐπιθυμίες μας, ἀντιμετώπιζαν τὶς δυσκολίες 

μας, διέλυαν τοὺς φόβους μας.  Ὅσο μεγαλώνου-
με, ἡ ζωὴ μᾶς δείχνει ἄλλο πρόσωπο. Οἱ δυσκολίες 
στὴν ἐργασία μας εἶναι πολλές, ἡ συναναστροφὴ 
μὲ συναδέλφους δὲν εἶναι πάντα ὁμαλή, οἱ ὑπο-
χρεώσεις μας εἶναι πολλές.

Θέλουμε νὰ μιλήσουμε ἐμπιστευτικὰ μὲ κά-
ποιον ποὺ μᾶς ἀγαπᾷ καὶ μᾶς καταλαβαίνει. Κά-
ποιον ποὺ δὲν θὰ μᾶς παρεξηγήσει, γιατὶ μᾶς ἀγαπᾷ 
πραγματικά.  Ἔχουμε μόνο τοὺς γονεῖς μας καὶ τ᾽ 
ἀδέλφια μας. Βέβαια, ἐδῶ πρέπει νὰ τονίσουμε 
ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν οἰκογένειά μας, ἡ παρουσία τοῦ 
πνευματικοῦ εἶναι ἐπίσης σημαντική.

Κι ὅταν ἔρχεται ἡ εὐλογημένη ὥρα νὰ δημιουρ-
γήσουμε τὴ δική μας οἰκογένεια, πάλι τ᾽ ἀδέλφια 
μας εἶναι δίπλα μας σὲ ὅλα. Προετοιμασία τοῦ 
μυστηρίου, ὀργάνωση τοῦ καινούργιου σπιτιοῦ, 
αὐτοὶ εἶναι κοντά μας, γιὰ νὰ βοηθήσουν, νὰ μᾶς 
διευκολύνουν, νὰ μᾶς στηρίξουν.  Ἀκόμα καὶ στὸν 
ἐρχομὸ τῶν καινούργιων μελῶν στὴν οἰκογένεια, 
πάλι ἡ βοήθειά τους εἶναι οὐσιαστική.

Ἴσως ὅμως κάποιοι σκεφτοῦν ὅτι οἱ σχέσεις μὲ 
τ᾽ ἀδέλφια δὲν εἶναι πάντα ὄμορφες, ἤρεμες καὶ 
δεδομένες. Δυστυχῶς, πολλὲς φορὲς συμφέρο-
ντα, ἄλλα πρόσωπα, συνθῆκε ζωῆς καὶ γεγονότα, 
κληρονομικὰ ζητήματα καὶ ἄλλα δημιουργοῦν 

προβλήματα ἀνάμεσα στ᾽ ἀδέλφια.
Ὄντως, αὐτὸ εἶναι κάτι πολὺ δύσκολο. Καὶ εἶναι 

αὐτὸς ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ γονεῖς πρέπει νὰ 
ἔχουν προσπαθήσει νὰ κρατήσουν τὴν ἰσορρο-
πία, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν κατανόηση ἀνάμεσα στ᾽ 
ἀδέλφια. Εἶναι ἀλήθεια πὼς πολλὲς φορὲς ἀπρο-
σεξίες καὶ μεροληπτικὲς συμπεριφορές τους ἔχουν 
δημιουργήσει προβλήματα στὰ παιδιά.

Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὅμως στὶς ἀδελφικὲς σχέσεις, 
ποὺ ἀποδεικνύει τὰ πραγματικὰ συναισθήματα, 
εἶναι ὅταν ἕνα ἀπὸ τὰ ἀδέλφια ἀντιμετωπίζει μιὰ 
μεγάλη δυσκολία στὴ ζωή του.  Ἕνα οἰκογενει-
ακὸ πρόβλημα, ὅπως χωρισμό, μιὰ οἰκονομικὴ 
καταστροφή, μιὰ δοκιμασία στὴν ὑγεία του. Τότε 
πραγματικὰ ἡ ἀδελφικὴ ἀγάπη μεγαλουργεῖ.

Πολλὲς φορὲς μὲ τ᾽ ἀδέλφια μας μποροῦμε νὰ 
συζητήσουμε θέματα, νὰ μοιραστοῦμε ἀγωνίες 
μας, ποὺ οὔτε μὲ τοὺς γονεῖς μας δὲν μποροῦμε νὰ 
ποῦμε, εἴτε λόγῳ ἡλικίας καὶ βεβαρημένης ὑγείας, 
εἴτε γιατὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι πιὰ μαζί μας. 

Στὴ δυσκολία μας νιώθουμε τὴν ἀδελφικὴ ἀγά-
πη, τὴ συμπαράσταση, τὸν γλυκό τους, παρηγο-
ρητικὸ λόγο. Καὶ αὐτὸ μᾶς δίνει δύναμη, κουρά-
γιο, παρηγοριά. Τὰ ἀδέλφια εἶναι συνοδοιπόροι, 
συμπαραστάτες, δύναμη στὴ ζωή μας. Τότε ναί, 
νιώθουμε οἱ δύο σὰν ὀχυρωμένη πόλη. 

Τὰ ἀδέλφια εἶναι εὐλογία Θεοῦ, εἶναι εὐτυχία, 
εἶναι πολύτιμος θησαυρὸς στὴ ζωή μας.  Ἂς τὸ 
νιώσουν αὐτὸ καὶ οἱ νέοι μας.  Ὁ ἀδελφὸς εἶναι 
πιὸ πολύτιμος καὶ ἀπὸ τὸν καλὸ φίλο. Σίγουρα, 
ὅταν εἴμαστε νέοι, οἱ φίλοι εἶναι πάνω ἀπ᾽ ὅλα, 
ὅμως μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ σωστὸς ἀδελφὸς θὰ εἶναι 
οὐσιαστικὰ πάντα δίπλα μας στὴ ζωή.

Εὐχαριστῶ τὸν Θεό, γιατὶ ἔχω δύο πολύτιμες 
ἀδελφὲς στὴ ζωή μου, ποὺ στὴ χαρά μου, στὴν 
ἀγωνία μου, στὴ λύπη μου, στὴ δυσκολία, τὶς νιώ-
θω πάντα δίπλα μου.

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

K

K

Στὴ δυσκολία μας νιώθουμε τὴν ἀδελφικὴ ἀγάπη, τὴ συμπαράσταση, 
τὸν γλυκό τους, παρηγορητικὸ λόγο. Καὶ αὐτὸ μᾶς δίνει δύναμη,  

κουράγιο, παρηγοριά. Τὰ ἀδέλφια εἶναι συνοδοιπόροι, συμπαραστάτες, 
δύναμη στὴ ζωή μας. Τότε ναί, νιώθουμε οἱ δύο σὰν ὀχυρωμένη πόλη. 
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Ἡ ἡμέρα χαράζει, ὁ ἥλιος βγαίνει στὸν ὁρί-
ζοντα, τὰ πουλιὰ ἀρχίζουν νὰ κελαηδοῦν, 
καὶ ἐσὺ ξύπνησες προβληματισμένη.  Ἔχεις 

τόσα πράγματα νὰ ρυθμίσεις σήμερα, τράπεζα, 
δουλειές, ἔξοδα, ἄγχος...

Προσπάθησε νὰ ἀλλάξεις τὴ διάθεσή σου, 

ὑπάρχει τρόπος ὅλα νὰ γίνουν μὲ τάξη καὶ σύστη-
μα, χωρὶς ἀγωνία. Δόξασε τὸν Θεό, ποὺ σοῦ χάρισε 
μιὰ καινούργια μέρα. Μὴν ἀφήνεις τὶς σκέψεις σου 
νὰ κατακλύσουν τὸ μυαλό σου καὶ νὰ σὲ καταλάβει 
πανικός.  Ἀντίθετα, εὐχαρίστησε τὸν Θεό, ποὺ σὲ 
καθιστᾷ ἱκανὴ νὰ ἀπολαύσεις τὴν ἀγάπη καὶ τὴν 
εὐλογία Του.

Ἐν συνεχείᾳ, ζήτησε τὴ χάρη Του νὰ σοῦ δώσει 
ξεκάθαρο μυαλὸ νὰ νιώσεις τὴν παρουσία Του, 

καὶ ταπεινὰ παρακάλεσε τὸν δωρεοδότη Θεὸ νὰ 
μείνει κοντά σου.

Νὰ ἔχεις πάντα ὑπ᾽ ὄψιν σου ὅτι: 1)  Ἡ ὡραι-
ότερη ἡμέρα εἶναι ἡ σημερινή. 2)  Ὁ καλύτερος 
χρόνος εἶναι τώρα. 3)  Ἡ καλύτερη ἀσχολία εἶναι ἡ 
ἐργασία. 4)  Ἡ ὡραιότερη ἀρετὴ εἶναι ἡ ὑπομονή. 5)  

Ἡ ἀκριβότερη συλλογὴ εἶναι τῶν καλῶν πράξεων. 
6)  Ἡ πιὸ πετυχημένη ἐπιλογὴ εἶναι ἡ σιωπή. 7) Τὸ 
πιὸ εὐλογημένο πρωινὸ εἶναι τὸ δοξαστικό. Μέσα 
στὸ μυαλό σου νὰ κυριαρχεῖ τὸ ρητό: «Ἀπὸ Θεοῦ 
ἄρξασθε». 

Ἔτσι ἡ μέρα σου θὰ ἀρχίζει εἰρηνικά, γαλήνια 
καὶ μὲ χαμόγελο καὶ καλοσύνη πρὸς τὸν συνάν-
θρωπό σου. Νὰ εἶσαι σίγουρη πὼς ὅλες οἱ δου-
λειὲς θὰ πᾶνε καλύτερα χωρὶς ἄγχος καὶ ἀγωνία. 

Μὴ λησμονεῖς νὰ λὲς τὰ 
λόγια ἑνὸς σοφοῦ: «Στά-
σου στὴν καλοσύνη πλά-
τανος καὶ στὴ φουρτούνα 
βράχος».  Ἕνα δημόσιο 
κτήριο τῆς Λιθουανίας, 
ἀνάμεσα στὰ ἄλλα συν-
θήματα, γράφει: « Ὅλοι 
ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ 
εἴμαστε χαρούμενοι». 
Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ 
ἐπιτύχουμε, ἂν ἀρχίζου-
με τὸ πρωινό μας μὲ δο-
ξολογία πρὸς τὸν Θεό!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

K

K

Νὰ ἔχεις πάντα ὑπ᾽ ὄψιν σου ὅτι: 1)  Ἡ ὡραιότερη ἡμέρα εἶναι  
ἡ σημερινή. 2)  Ὁ καλύτερος χρόνος εἶναι τώρα. 3)  Ἡ καλύτερη ἀσχολία 

εἶναι ἡ ἐργασία. 4)  Ἡ ὡραιότερη ἀρετὴ εἶναι ἡ ὑπομονή.  
5)  Ἡ ἀκριβότερη συλλογὴ εἶναι τῶν καλῶν πράξεων.  

6)  Ἡ πιὸ πετυχημένη ἐπιλογὴ εἶναι ἡ σιωπή. 7) Τὸ πιὸ εὐλογημένο  
πρωινὸ εἶναι τὸ δοξαστικό. 

Τὸ πιὸ ὡραῖο πρωινὸ 
εἶναι τὸ δοξαστικό
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Ἄλλοτε 
οἱ μάννες ὅλες ἦταν γελαστές.
Ὀρθὲς ἄσπρες λαμπάδες ἀναστάσιμες.
Τριανταφυλλένια χρώματα
ἔσταζε τότε ὁ οὐρανὸς
ποὺ γλύκαιναν καὶ εὐωδίαζαν 
κι ὀμόρφαιναν τὴν πλάση.
Πληθύναν ὅμως τὰ γεράκια τὰ κατάμαυρα.
Πληθύναν τόσο ποὺ κι αὐτὸς
ὁ γαλανὸς θόλος σκοτείνιασε.
Λιωμένα κίτρινα κεριὰ
τώρα οἱ μάννες
μοιρολογοῦν οἱ περισσότερες:
Ἥλιε μου!
κλαίει ἡ μιά,
εἰκοσιπέντε Μάηδες
δουλεύανε γιὰ σένα
γιὰ νὰ σοῦ κάνουν τὸ κορμὶ
ψηλὸ κυπαρισσάκι!
Κρίνε μου!
μιὰ ἄλλη δέρνεται,
εἰκοσιέξι  Ἀπρίληδες
σοῦ δίναν τὰ λουλούδια τους
κι εὐώδιαζες 
κι ὀμόρφαινες 
κι ἀστροφεγγοβολοῦσες.
Τῶν γερακιῶν τὰ ράμφη ἀτσάλινα
σὰ σύριγγες μεταλλικὲς
τὶς φλέβες τὶς νεανικὲς τρυποῦν
καὶ πετυχαίνουν εὐθὺς τὸ στόχο τους.
Θανατικό!
Ποτάμια καὶ λίμνες
τῶν μαννάδων τὰ δάκρυα
γιὰ τὰ χαμένα παιδιά,
ναρκομανῆ, ἀναρχικὰ
κι ὁμοφυλόφιλα.
Οἱ μικρομάννες
σφίγγουν τὰ βρέφη καὶ τὰ νήπια στὴν καρδιὰ
γεμᾶτες φόβο

κι ὅλο ρωτοῦν:
Ποῦ νὰ τὰ κρύψουν τὰ παιδιά τους
τ᾽ ἀνυπεράσπιστα;
Πῶς νὰ τὰ κρύψουν ἀπὸ τὰ μάτια
κι ἀπὸ τὰ νύχια τῶν γερακιῶν;
Κανεὶς δὲν ξέρει νὰ τοὺς πεῖ.
Κι αὐτὲς
νὰ λιώνουν ἀπ᾽ τὸ φόβο
καὶ νὰ μαραίνονται.
Ξάφνου φωνὴ ἀρχαγγελική:
Μάννες τοῦ κόσμου!
Στὸ ἐρώτημά σας ἀπαντᾷ ὁ Θεός.
Ταΐστε τὰ παιδιά σας μὲ τὸ φῶς.
Ταΐστε τα
ποτίστε τα, χορτάστε τα
μὲ φῶς κι ἰδανικά.
Σὰ γίνουνε κρυστάλλινα
τῶν γερακιῶν τὰ μάτια σίγουρα
θ᾽ ἀλλάξουν στόχους.
Ὅμως
γι᾽ αὐτὸ τὸ φῶς ποὺ τρέφει,
τ᾽  Ἅγιο φῶς
μιὰ χαραμάδα ἔχει μόνο ὁ οὐρανός.
Οἱ μικρομάννες τώρα μὲ λαχτάρα
ψηλὰ κοιτοῦν καὶ ψάχνουν καὶ ρωτᾶνε
ποῦ νά ᾽ναι ἡ χαραμάδα αὐτή,
ποῦ νά ᾽ναι!
Νὰ τρέξουν
ἀπὸ κάτω νὰ σταθοῦνε
γιὰ νά ᾽χουν τὰ παιδιά τους
φῶς νὰ πιοῦνε.
Εἴκοσι αἰῶνες!
Ἡ χαραμάδα τ᾽ οὐρανοῦ ἀνοιχτή!
Κι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ μές ἀπ᾽ αὐτὴ
τὸ φῶς ποὺ τρέφει.
Τὸ φῶς, ποὺ λίγο ἂν τὸ ζυμώσεις
γίνεται ψωμί.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ χαραμάδα

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

έμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

έμ
βρ

ιο
ς
  

2
0

1
9

 -
 6

3
6

227



Τὰ ὀδοντικὰ ἐμφυτεύματα 
εἶναι ὀδοντικοὶ ἄξονες, ριζοειδεῖς, 
ποὺ ἐμφυτεύονται μὲ χειρουρ-
γικὴ ἐπέμβαση, μὲ τοπικὴ ἀναι-

σθησία, στὸ φατνιακὸ ὀστοῦν κά-
τω ἀπὸ τὰ οὖλα. Τὸ μέταλλο ποὺ 
χρησιμοποιεῖται εἶναι συνήθως 
τιτάνιο. Τὰ ἐμφυτεύματα «χωνεύ-
ονται» ἀπὸ τὸ φατνιακὸ ὀστοῦν 
καὶ προσφέρουν μιὰ πολὺ στα-
θερὴ βάση γιὰ τὰ τεχνητὰ δόντια.

Οἱ τεχνητὲς ὀδοντοστοιχίες 
καὶ οἱ γέφυρες ποὺ στηρίζονται 

στὰ ἐμφυτεύματα δὲν χαλαρώ-
νουν καὶ δὲν κινοῦνται στὸ στόμα 
κατὰ τὴ μάσηση καὶ τὴν ὁμιλία.  
Ἡ καλὴ αὐτὴ στήριξη βοηθά-

ει, ὥστε νὰ μὴν αἰσθάνεται ὁ 
ἄνθρωπος ὅτι ἔχει ἕνα ξένο σῶμα 
ἢ νὰ δημιουργοῦνται ἐρεθισμοὶ 
καὶ προβλήματα κατὰ τὴν ὁμιλία.

Γιὰ νὰ βάλει κανεὶς ἐμφυτεύ-
ματα, πρέπει τὰ οὖλα νὰ εἶναι 
ὑγιῆ καὶ τὸ ὀστοῦν (ἡ γνάθος) 
σὲ καλὴ κατάσταση.

Τὰ ἐμφυτεύματα ἀπαιτοῦν 

σχολαστικὴ ὑγιεινὴ καὶ τακτικοὺς 
ὀδοντιατρικοὺς ἐλέγχους. 

Γιὰ νὰ φθάσουμε σὲ αὐτὴ τὴ 
μορφή, ἔχουν γίνει πολλὲς πειρα-

ματικὲς μελέτες, ποὺ εἶχαν ἀρχί-
σει πρὶν πολλὰ χρόνια (1953), 
καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες 
κλινικῶν ἐρευνῶν κατέληξαν 
στὰ σύγχρονα ἐμφυτεύματα, ποὺ 
προσφέρουν μιὰ ἀξιόπιστη καὶ 
βιολογικὰ ἀποδεκτὴ ἐναλλακτικὴ 
θεραπεία στὴν ἀποκατάσταση 
τῶν χαμένων δοντιῶν.

Ποιὰ καὶ πόσα δόντια πρέπει 
νὰ ἐμφυτευθοῦν σὲ κάθε περί-
πτωση ἀποφασίζεται μετὰ ἀπὸ 
λεπτομερεῖς μελέτες καὶ ἀξιο-
λόγηση τοῦ ἀσθενοῦς ἀπὸ τὸν 
ὀδοντίατρο.  Ἡ ἀντικατάσταση 
τῶν ὀδοντοστοιχιῶν (μασέλες 
καὶ μηχανάκια) μὲ ἐμφυτεύματα 
προσφέρει μεγάλη βελτίωση.

Οἱ προϋποθέσεις ποὺ ἀπαι-
τοῦνται, γιὰ νὰ πετύχει ἡ ἐμφύ-
τευση, εἶναι ὁ μὲν ἐπεμβαίνων 
ὀδοντίατρος νὰ ἔχει σωστὴ κα-
τάρτιση καὶ ἐμπειρία καὶ νὰ ἔχει 
τὴν πλήρη συγκατάθεση τοῦ 
ἀσθενοῦς καὶ τὴν πλήρη ἐνημέ-
ρωσή του, ὁ δὲ πάσχων νὰ ἔχει 
καλὴ γενικὰ ὑγεία καὶ ὑγιεινὸ 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τί εἶναι τὰ ὀδοντικὰ 
ἐμφυτεύματα

K

K
Οἱ τεχνητὲς ὀδοντοστοιχίες καὶ οἱ γέφυρες ποὺ στηρίζονται  

στὰ ἐμφυτεύματα δὲν χαλαρώνουν καὶ δὲν κινοῦνται στὸ στόμα  
κατὰ τὴ μάσηση καὶ τὴν ὁμιλία.  Ἡ καλὴ αὐτὴ στήριξη βοηθάει,  

ὥστε νὰ μὴν αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἔχει ἕνα ξένο σῶμα  
ἢ νὰ δημιουργοῦνται ἐρεθισμοὶ καὶ προβλήματα κατὰ τὴν ὁμιλία.
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τρόπο ζωῆς. Αὐτὰ ἀποτελοῦν μιὰ 
καλὴ πρόγνωση γιὰ μακροχρό-
νια ἐπιβίωση τῶν ἐμφυτευμάτων.  
Ἂν ὑπάρχει κάποιο πρόβλημα 
στὸν πάσχοντα, π.χ. Σακχαρώδης 
Διαβήτης ἢ αὐξημένη ἀρτηριακὴ 
πίεση, τότε ἀπαιτεῖται ἡ συνεργα-
σία μὲ τὸν παθολόγο.

Ὁ χρόνος ποὺ ἀπαιτεῖται, γιὰ 
νὰ ἐνσωματωθεῖ τὸ ἐμφύτευμα 
στὴ γνάθο, εἶναι 3 ἕως 5 μῆνες. 
Σὲ αὐτὸ τὸ διάστημα βάζουν 
πρόχειρα, δηλαδὴ κάνουν τὴ 
μεταβατικὴ ἀποκατάσταση, γιὰνὰ 
ἔχει τὴ λειτουργικὴ καὶ αἰσθη-
τικὴ ἀποκατάσταση, μέχρι νὰ βά-
λουν τὰ μόνιμα, τὸ ὁποῖα πλέον 
λειτουργοῦν ὅπως τὰ φυσικά.  
Ἂν χρειασθεῖ νὰ ἀναπληρωθεῖ 
ὀστοῦν, τότε ὁ χρόνος θεραπεί-
ας ὑπερβαίνει τοὺς 12 ἕως 16 
μῆνες, καὶ λαμβάνεται ὀστοῦν 
ἀπὸ τὸν ἴδιο ἢ τοῦ ἐμπορίου.

Βεβαίως, ἡ ἐπέμβαση γίνεται 
στὸ  Ἰατρεῖο μὲ τοπικὴ ἀναισθησία.  
Ὁ ἀσθενὴς δὲν πονᾷ καθόλου.

Μετὰ ὑπάρχει ἕνας μικρὸς πό-
νος καὶ ἕνα ἥπιο οἴδημα, ποὺ ἀντι-
μετωπίζονται μὲ παυσίπονα καὶ ἡ 
διάρκειά τους εἶναι 3-4 ἡμέρες.

Θὰ ρωτήσει ὅμως κανείς: 
Πόσο διαρκοῦν τὰ ὀδοντικὰ 
ἐμφυτεύματα; Εἶναι ἀλήθεια ὅτι 
ἡ πρόοδος στὸν τομέα αὐτὸν τῆς  
Ὀδοντιατρικῆς εἶναι μεγάλη, καὶ 
ἡ διάρκειά τους ὑπερβαίνει τὰ 10 
(δέκα) χρόνια.

Ἂν ὅμως ὑπάρχουν ἄτομα 
μὲ ἐξαρτήσεις ἀπὸ οὐσίες ἢ δὲν 
τηροῦν τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς, 
ὑπάρχουν καὶ ἀποτυχίες.

Ὅλοι μποροῦν νὰ βάλουν 
ἐμφυτεύματα μετὰ τὰ 18 τους 
χρόνια, ἀλλά, ὅπως ἀναφέρθη-
κε, ἂν ὑπάρχει ἰατρικὸ πρόβλημα 
(διαβήτης), εἶναι λίγο δύσκολο.

Γι᾽ αὐτὸ δίδεται μεγάλησημα-
σία στὴν τήρηση τῆς στοματικῆς 
ὑγιεινῆς. Βεβαίως, τὰ ἐμφυτεύμα-
τα δὲν προσβάλλονται ἀπὸ τὴν 
τερηδόνα, ἀλλὰ ἡ συσσώρευσις 
τροφῶν καὶ ἡ πλάκα ποὺ σχη-
ματίζεται μπορεῖ νὰ προκαλέσει 

φλεγμονὴ στὰ οὖλα, καὶ ἀργό-
τερα ἀπώλεια τῆς στήριξης, μὲ 
ἀποτέλεσμα σὲ προχωρημένο 
στάδιο νὰ χαθεῖ τὸ ἐμφύτευμα.  
Ἑπομέως, χρειάζεται καθαρισμὸς 
δύο φορὲς τὴν ἡμέρα, καὶ κάθε 

ἕξι μῆνες ἐπανέλεγχος ἀπὸ τὸν 
ὀδοντίατρο, γιὰ τὴν καθιερωμένη 
συντήρηση τῶν ἐμφυτευμάτων.

Κοινὴ ὁμολογία ἀναμφιβό-
λως εἶναι ὅτι τὰ ἐμφυτεύματα 
μποροῦν νὰ ἀντικαθιστοῦν ἕνα ἢ 
πιὸ πολλὰ δόντια, χωρὶς νὰ ἐνο-
χλήσουν (δηλαδὴ νὰ τροχίσουν) 
τὰ διπλανὰ φυσικὰ δόντια.

Εἶναι γνωστὸ βεβαίως ὅτι τὸ 
κόστος τῶν ἐμφυτευμάτων εἶναι 
ἀρκετὰ μεγαλύτερο ἀπὸ τὶς συνη-

θισμένες προσθετικὲς ἐργασίες, 
ἀλλὰ ἀξίζει τὸν κόπο, διότι τὰ 
ἐμφυτεύματα ἀναπληρώνουν, 
ἂν χρειασθεῖ, ὅλα τὰ δόντια στὸ 
στόμα, παρέχοντας ἄριστη στα-
θερότητα καὶ δύναμη στὸν τεμα-

χισμὸ τῆς τροφῆς. Αὐτὸ δὲν ἴσχυε 
στὴν κλασικὴ ὀδοντοστοιχία.

Τὰ ὀδοντικὰ ἐμφυτεύματα πα-
ρέχουν ἀσφάλεια καὶ αἰσθητικὴ 
ἀποκατάσταση, καὶ μάλιστα προ-
λαμβάνουν ἀτροφία τοῦ ἰδίου 
ὀστοῦ, διότι παρέχουν κατὰ τὴ 
μάσηση τὸ ἐρέθισμα ποὺ χρειά-
ζεται γιὰ τὴ συνεχῆ ἀναγέννηση.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K
Εἶναι γνωστὸ βεβαίως ὅτι τὸ κόστος τῶν ἐμφυ-

τευμάτων εἶναι ἀρκετὰ μεγαλύτερο ἀπὸ τὶς 
συνηθισμένες προσθετικὲς ἐργασίες, ἀλλὰ 

ἀξίζει τὸν κόπο, διότι τὰ ἐμφυτεύματα ἀναπλη-
ρώνουν, ἂν χρειασθεῖ, ὅλα τὰ δόντια στὸ στό-
μα, παρέχοντας ἄριστη σταθερότητα καὶ δύναμη 

στὸν τεμαχισμὸ τῆς τροφῆς. Αὐτὸ δὲν ἴσχυε 
στὴν κλασικὴ ὀδοντοστοιχία.K
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ὉἍγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς γεννήθηκε τὸ 
1714 στὸ χωρὸ Ταξιάρχης ἢ Μεγαδένδρο 
τῆς Αἰτωλίας. Τὸ ὄνομά του ἦταν Κών-

στας Δημητρίου, καὶ ὅταν ἔγινε μοναχός, ἐπῆρε 
τὸ ὄνομα Κοσμᾶς. Οἱ γονεῖς του ἦσαν ὑφαντῆδες, 
εὐσεβεῖς ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἀγράμματοι. Στὸ χωριό 
του ἔζησε μέχρι τὰ εἴκοσί του χρόνια περίπου, κά-
νοντας τὸν γεωργὸ καὶ βοηθώντας τὸν πατέρα του 

στὴν ὑφαντουργική.  Ὁ Κώνστας καὶ ὁ ἀδελφός 
του Χρύσανθος ἐπῆραν τὶς πρῶτες γνώσεις ἀπὸ 
τὸν πατέρα τους. Καὶ οἱ δύο εἶχαν μεγάλη δίψα 
γιὰ μάθηση. Τὰ πρῶτα γράμματα ἔμαθαν κοντὰ 
στὸν ἱεροδιδάσκαλο  Ἀνανία Δερβισάνο. Κατόπιν 
ὁ Κώνστας ἐφοίτησε στὴν ἀξιόλογη σχολὴ ποὺ 
λειτουργοῦσε στὴ Μονὴ τῆς  Ἁγίας Παρασκευῆς 
μὲ δάσκαλο τὸν Θεοφάνη, διάδοχο τοῦ περίφη-
μου  Ἀναστάσιου Γόρδιου, μαθητοῦ τοῦ Εὐγένιου 
Γιαννούλη, Αἰτωλοῦ.

Ὅταν ἀποφοίτησε, διορίσθηκε βοηθὸς δασκά-
λου στὴ Λομποτίνα ὑπὸ τὸν δάσκαλό του  Ἀνανία 

Δερβισάνο.  Ἐδίδασκε στὸ σχολεῖο καὶ στὰ γύρω 
χωριά. Μιλοῦσε μὲ τὴ φλόγα τῆς ψυχῆς του στοὺς 
χωρικούς, προσπαθώντας μὲ τὰ κηρύγματά του νὰ 
ξυπνήσει μέσα τους τὴν ἀγάπη γιὰ τὰ γράμματα καὶ 
τὴν πίστη στὴν  Ὀρθοδοξία.

Ἔφυγε κατόπιν γιὰ τὸ  Ἅγιον  Ὄρος, γιὰ νὰ φοι-
τήσει στὴν  Ἀθωνιάδα  Ἀκαδημία, ποὺ εἶχε ἱδρυθεῖ 
ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλο 
Ε΄ καὶ τὸν Βατοπεδινὸ μοναχὸ Μελέτιο. Στὴ σχολὴ 
αὐτὴ ἐδίδασκαν σοφοὶ δάσκαλοι, ὅπως οἱ Νικ. 
Τζαρτζούλης, Παν. Παλαμᾶς, Εὐγ. Βούλγαρης κ.ἄ. 
Τὸ 1759 ἐκάρη μοναχὸς στὴ Μονὴ Φιλοθέου στὸ  
Ἅγιον  Ὄρος καὶ ἀργότερα χειροτονήθηκε ἱερέας.

Ὁ π. Κοσμᾶς δὲν ἐνδιαφερόταν μόνο γιὰ τὴ 
σωτηρία τῆς ψυχῆς του, ἀλλὰ πονοῦσε καὶ γιὰ 
τοὺς συνανθρώπους του, τὸ Γένος, ποὺ ζοῦσαν 
ὑπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ καὶ σὲ πνευματικὸ σκοτά-
δι.  Ἀποφάσισε νὰ ἀποδυθεῖ στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν 
πνευματική τους ἀπελευθέρωση, ποὺ θὰ ἔφερνε 
καὶ τὴν πολιτική. Πρὶν βγεῖ ἀπὸ τὸ Περιβόλι τῆς 
Παναγίας, ἀσκήθηκε πολλοὺς μῆνες σὲ σπηλιὰ τῆς 
ἐρήμου τοῦ  Ἄθω.  Ἐπέστρεψε στὴ μονή του καὶ 
ἐπῆρε τὴν εὐλογία νὰ φύγει γιὰ τὴν Πόλη, γιὰ νὰ 
πάρει ἔγγραφη ἄδεια τοῦ Πατριάρχη. Στὸν Πατρι-
άρχη Σεραφεὶμ Β΄ τὸν παρουσίασε ὁ ἀδελφός του 
Χρύσανθος, ποὺ εἶχε ἀναδειχθεῖ σοφὸς δάσκαλος 
τῆς Πατριαρχικῆς  Ἀκαδημίας.  Ὁ μορφωμένος, πα-
νέξυπνος καὶ φωτισμένος Πατριάρχης ἐφοδίασε τὸν 
Πατρο-Κοσμᾶ μὲ ἔγγραφη ἄδεια ποὺ τὸν διόριζε 
γενικὸ ἱεροκήρυκα τῆς  Ἀνατολικῆς  Ἐκκλησίας.

Σαράντα ἕξι χρόνων ὁ πατρο-Κοσμᾶς ἄρχισε 
τὴν πρώτη περιοδεία του (1760-1763), διασχίζο-
ντας τὴ Θράκη, τὴ Μακεδονία, τὴ Θεσσαλία καὶ 
φθάνοντας στὴν Αἰτωλία.  Ὅταν ἔμαθε ὅτι ὁ Πατρι-
άρχης Σεραφεὶμ παραιτήθηκε, ὁ π. Κοσμᾶς ἐπῆγε 
στὴν Πόλη, γιὰ νὰ ἀνανεώσει τὴν ἄδειά του ἀπὸ 
τὸν Πατριάρχη Σαμουήλ.  Ἄρχισε τὴν ἑντεκάχρονη 
δεύτερη περιοδεία του (1763-1773) στὴ Θράκη, 
Μακεδονία,  Ἤπειρο, Στερεὰ  Ἑλλάδα, νησιὰ τοῦ 
Αἰγαίου καὶ νησιὰ τοῦ  Ἰονίου. Τὰ  Ὀρλωφικὰ τὸν 
εὑρῆκαν στὴν Αἰτωλία.

Ἡ τρίτη περιοδεία του (1775-1777), μὲ τὴν ἄδεια 
τοῦ Πατριάρχη Σωφρονίου Β΄, ἄρχισε ἀπὸ τὰ νη-
σιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ συνεχίσθηκε στὴ Μακεδονία, 
τὴν  Ἤπειρο, τὴν  Ἀλβανία καὶ σὲ νησιὰ τοῦ  Ἰονί-
ου.  Ἀκολούθησε ἡ τέταρτη περιοδεία του (1777-
1779) στὴ Βόρειο  Ἤπειρο καὶ  Ἀλβανία. Κατέβηκε 
στὴν  Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα καὶ ἐπέστρεψε στὴν  

Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός

K

K

Ὁ πατρο-Κοσμᾶς διδάσκει,  
προσεύχεται, προφητεύει,  
ἀπειλεῖ, γιὰ νὰ ἀφυπνίσει  

ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία, τὴ νάρκη.  Ἡ 
οὐσία, ὁ πυρήνας τοῦ κηρύγματός 

του: «Ψυχὴ καὶ Χριστὸς  
σᾶς χρειάζονται. αὐτὰ τὰ δύο».  
Μιλοῦσε μὲ ἁπλότητα, ἀλλὰ  

καὶ μὲ μεγάλη θέρμη.  Ἡ ὑποδοχὴ 
τοῦ λόγου καὶ τοῦ ἔργου του 
ἐνθουσιώδης ἀπὸ τὸν λαό,  

ἐπιφυλακτικὴ ἕως καὶ ἐχθρικὴ  
ἀπὸ τοὺς θιγόμενους πνευματικὰ 
καὶ ὑλικά.  Ὁ λόγος του ἐπότιζε  
καὶ τὸ δέντρο τῆς ἐλευθερίας.
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Ἀλβανία (Τεπελένι, Μπεράτι, 
Κολοκόντασι), ὅπου τελείωσε 
μαρτυρικὰ ἡ πορεία τῆς ἐπίγει-
ας ζωῆς του. Στὴ θέση Μπου-
γιαλῆ, κοντὰ στὸν ποταμὸ  
Ἄψω, ἀπαγχονίσθηκε.  Ὄργα-
νο τῶν  Ἑβραίων ἐχθρῶν τοῦ 
προσώπου καὶ τοῦ ἔργου του 
ὁ τρομερὸς Κούρτ-πασᾶς.

Ὅπου ἐπήγαινε ὁ πατρο-
Κοσμᾶς ἔστηνε ἕναν ξύλινο 
σταυρὸ καὶ ἀνεβασμένος σὲ 
σκαμνὶ ἐκήρυττε τὸν λόγο τοῦ 
Θεοῦ.  Ἐγνώριζε τὴν πνευμα-
τικὴ κατάσταση τῶν ἀνθρώπων, 
ποῦ ἐζοῦσαν, πῶς ἐσκέπτοντο 
καὶ πῶς ἐζοῦσαν, καὶ ἀπέβλε-
πε στὸν φωτισμό τους, στὴν 
πνευματική τους ἀναβάθμιση.  
Ἄγνοια καὶ ἀμάθεια ἐβασίλευ-
αν.  Ὁ ἐξισλαμισμὸς δὲν ἦταν 
ἄγνωστη μέθοδος στὸν βάρ-
βαρο κατακτητή. Προδοσία, 
ἐκμετάλλευση Κοτζαμπάσηδων 
καὶ πλουσίων, ἡ πλεονεξία τῶν  
Ἑβραίων.  Ἡ καταπίεση τῆς γυ-
ναίκας καθεστώς.  Ἡ διχόνοια 
δὲν εἶχε ἐξαλειφθεῖ ἀπὸ τὴν 
τουρκικὴ τυραννία.  Ἡ ἀργία 
τῆς Κυριακῆς ἦταν σὲ μεγάλο 
βαθμὸ λησμονημένη.

Ὁ πατρο-Κοσμᾶς διδάσκει, 
προσεύχεται, προφητεύει, ἀπει-
λεῖ, γιὰ νὰ ἀφυπνίσει ἀπὸ τὴν 
ἀδιαφορία, τὴ νάρκη.  Ἡ οὐσία, 
ὁ πυρήνας τοῦ κηρύγματός 
του: «Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς 
χρειάζονται. αὐτὰ τὰ δύο». Μιλοῦσε μὲ ἁπλότητα, 
ἀλλὰ καὶ μὲ μεγάλη θέρμη.  Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ λόγου 
καὶ τοῦ ἔργου του ἐνθουσιώδης ἀπὸ τὸν λαό, ἐπι-
φυλακτικὴ ἕως καὶ ἐχθρικὴ ἀπὸ τοὺς θιγόμενους 
πνευματικὰ καὶ ὑλικά.  Ὁ λόγος του ἐπότιζε καὶ τὸ 
δέντρο τῆς ἐλευθερίας.

Γνωρίζοντας τὴ σημασία τῆς παιδείας, ἔνθερμα 
συνιστοῦσε: «Φτιάξετε σχολειά, δὲν βλέπετε πῶς 
ἀγρίεψε τὸ Γένος μας ἀπὸ τὴν ἀμάθειαν καὶ ἐγενή-
καμεν ὡς τὰ θηρία; Καλύτερα νὰ ἔχεις εἰς τὴν χώραν 
σου σχολεῖον ἑλληνικόν, παρὰ νὰ ἔχεις βρύσες καὶ 
ποταμούς, διατὶ ἡ βρύσις ποτίζει τὸ σῶμα, τὸ σχο-
λεῖον ποτίζει τὴν ψυχήν».  Ἂν δὲν ἔχουν γραμματικὴ 
μόρφωση οἱ ἄνθρωποι, πῶς θὰ καταλαβαίνουν τὸν 
λόγο τοῦ Θεοῦ, τὰ λεγόμενα καὶ δρώμενα στὴν 
ἐκκλησία;

Τὸ θεατρικὸ ἔργο «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς» τοῦ 
Γρηγόρη Χαλιακόπουλου, ποὺ παρουσιάσθηκε 
στὸ θέατρο ΚΝΩΣΟΣ σὲ σκηνοθεσία Μιχάλη Σδού-
γκου τὸ 2017-18, μὲ λιτὰ μέσα ζωντάνεψε τὴ μορφὴ 
καὶ τὸ ἱεραποστολικό, πολιτιστικὸ καὶ ἐθνικὸ ἔργο 
τοῦ πατρο-Κοσμᾶ. Τὸν ρόλο τοῦ  Ἐθναπόστολου 
ἑρμήνευσε ὁ καταξιωμένος ἠθοποιὸς Λάμπρος 
Τσάγκας.  Ἀφηγητής –ἠχογραφημένα– ὁ ἀείμνη-
στος ἠθοποιὸς Χρίστος Τσάγκας. Τὸ θεατρικὸ ἔργο 
συνέδεσε τὶς φάσεις τῆς ἡρωικῆς ζωῆς καὶ δράσεως 
τοῦ πατρο-Κοσμᾶ, ποὺ ἀψηφοῦσε κόπους, κινδύ-
νους, ἀπειλές, καιρικὲς συνθῆκες, ἀναλίσκοντας 
τὴ ζωή του στὴ διακονία τῶν ἀδελφῶν του, τοῦ 
Γένους μας.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

έμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

έμ
βρ

ιο
ς
  

2
0

1
9

 -
 6

3
6

231



Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Κάτι εὐχάριστο

Ἔψαχνα στὴν ἐπικαιρότητα γιὰ κανένα εὐχά-
ριστο θέμα. Τίποτε! Αὐτὲς οἱ εἰδήσεις πιὰ ἔχουν 
βαλθεῖ, ἐπὶ μονίμου βάσεως, νὰ μᾶς μαυρίζουν 
τὴν καρδούλα.

Κι ἐκεῖ κατὰ τὸ μεσημεράκι μοῦ προέκυψε τὸ 
εὐχάριστο: ἕνα ξανθόμαλλο μικρὸ παιδάκι, χαριτω-
μένος ἄγγελος, στὸ διπλανὸ τραπέζι, περιμένοντας 
νὰ γυρίσουν οἱ γονεῖς του ἀπὸ τὸν μπουφέ, ὅπου 
εἶχαν πάει νὰ διαλέξουν φαγητό, μὲ ρώτησε: «Τί 
εἶναι αὐτό, κυρία;» – «Τὸ μπαστούνι μου, ἀγάπη 
μου», τοῦ ἀπάντησα. – «Καὶ τί τὸ θέλεις;» – «Τὸ 
θέλω, τοῦ εἶπα, γιὰ νὰ περπατῶ, γιατὶ μὲ πονᾷ 
τὸ ποδαράκι μου». Σώπασε καὶ μεμιᾶς πῆρε τὶς 
καραμέλες ποὺ ὑπομονετικὰ περίμεναν νὰ τὶς κα-
ταναλώσει μετὰ τὸ φαγητό, καὶ μοῦ τὶς προσέφερε. 
Προφανῶς σκέφτηκε, πονάει ἡ καημένη ἡ γιαγιά, 
ἂς τὴν παρηγορήσω.

Μὲ προσοχὴ ἂς παρατηροῦμε ποιὸς πονάει, 
ποιὸς ἔχει ἀνάγκη, ὄχι μόνο στὸν στενὸ οἰκογενει-
ακὸ κύκλο, ἀλλὰ καὶ στὸ εὐρύτερο περιβάλλον.  
Ἂς τοῦ προσφέρουμε τὶς καραμελίτσες ἑνὸς εἰλι-
κρινοῦς ἐνδιαφέροντος, μιᾶς ἔμπρακτης βοήθειας, 
ὅσης δυνάμεθα, ἔστω ἐλάχιστης, ἔστω καὶ μιᾶς 
ὑπομονετικῆς ἀκρόασης. Δὲν φαντάζεσθε πόσοι 
μοναχικοὶ ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη νὰ μιλήσουν 
σὲ κάποιον. Αὐτὸ καὶ μόνον, τὸ νὰ βρεθεῖ ἕνας 
ἀκροατὴς μὲ κατανόηση, εἶναι ἱκανὸ νὰ ἁπαλύνει 
τὸν καημό τους.

Καραμελίτσες συμπαράστασης ἂς ἔχουμε πά-

ντα μαζί μας, πρόχειρες, γιατὶ δὲν ξέρουμε ποιὰ 
στιγμὴ θὰ βρεθεῖ μπροστά μας ὁ ἀδελφὸς ποὺ τὶς 
χρειάζεται, πότε θὰ μᾶς παρουσιαστοῦν αὐτὲς οἱ 
εὐλογημένες εὐκαιρίες ἐκδήλωσης ἀγάπης.

Ὁ μικρούλης μᾶς ἔδειξε τὸν τρόπο.  Ἂν ἔχει 
κανεὶς πνεῦμα μαθητείας, ἀπὸ παντοῦ μπορεῖ νὰ 
πάρει χρήσιμα μηνύματα καὶ ὑποδείξεις.

Χριστουγεννιάτικη 
προσευχή

Ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἀμφιβολία,
ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα, 
ἐκεῖ ποὺ πέτρωσε ψυχὲς ἡ ἄρνηση, 
ἐκεῖ, Χριστέ, κάνε τὸ θαῦμά Σου,
ν’ ἀνοίξουν σὰν μπουμπούκια
οἱ κλειστὲς καρδιές, οἱ πικραμένες.
Νὰ ξεπροβάλει ὁ ἀνθὸς τῆς προσμονῆς, 
ἐξάγγελος τῆς σωτηρίας,
παρήγορος ἀνασασμός.

Νά ’ρθει ἡ αὔρα ζωογόνας πίστης
νὰ διώξει τῆς ἀποκαρδίωσης
καὶ τῆς στυφῆς ζωῆς τὸν λίβα.

Χριστέ μου,
στέρξε νὰ ξαναγεννηθεῖς γιὰ ὅλους,
μὰ πιὸ πολὺ γιὰ τοὺς φτωχοὺς
καὶ τοὺς ἀδικημένους.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ232
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Ἔφτασαν ἤδη τὰ Χριστούγεννα. Μᾶς τὸ φα-
νερώνει ὁ χειμώνας, ποὺ εἶναι σχεδὸν στὸ 
φόρτε του. Μᾶς τὸ φανερώνει ἀκόμα ἡ πόλη 

μὲ τοὺς φωτισμένους δρόμους της καὶ τὰ καταστή-
ματα, κυρίως ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν παιχνίδια.  Ἐκεῖνο 
ὅμως ποὺ νομίζω ὅτι λείπει εἶναι ἡ πνευματικὴ 
προετοιμασία γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῶν Χριστουγέννων.

Αὐτὴ ἡ διαπίστωση μοῦ ἔφερε στὸν νοῦ μιὰ 
ἀνάμνηση γιὰ τὴν πρωινὴ λειτουργία τῶν Χριστου-
γέννων. Πάντοτε ἤμουνα «πρωινὸς τύπος». Κάποια 
Χριστούγεννα λοιπόν, ἀνήμερα τῶν Χριστουγέν-
νων, ποὺ 
ἡ ἐκκλη-
σία ἄρχιζε 
πολὺ πρωί, 
ἀ κ ο ύ γ ο -
ντας τὴν κα-
μπάνα τῆς 
μ α κ ρ ι ν ῆ ς 
ἐκκλησίας, 
πετάχτηκα 
ἀπὸ τὸ κρε-
βάτι ἀμέσως 
καὶ ἄνοιξα 
τὸ παρά-
θυρο τῆς 
κρεβατοκά-
μαρας, ποὺ 
τὴ φώτιζε 
τὸ φῶς τοῦ 
Δήμου. Εἶδα τὸ χιόνι, ποὺ ἔπεφτε πυκνό, νὰ στρο-
βιλίζεται στὸν ἀέρα, ποὺ φύσαγε δαιμονισμένα.  
Ἔκλεισα τὸ παράθυρο, ντύθηκα γρήγορα, ἄναψα 
τὸ φαναράκι μου, γιατὶ ἐκείνη τὴν ὥρα τὸ σκοτάδι 
ἦταν πυκνό, καὶ ξεκίνησα γιὰ τὴν ἐκκλησία. Τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνη ἤμουνα νέα καὶ δὲν μὲ τρόμαζε τὸ 
κρύο, κι οὔτε ὑπῆρχε κίνδυνος, ὅταν περπατοῦσες 
τὴ νύχτα.

Δίπλα μου περπατοῦσαν κι ἄλλοι ἄνθρωποι. 
Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο πολλοὶ πήγαιναν στὴν ἐκκλησία. 
Φθάνοντας κοντά της, φάνηκαν τὰ φῶτα ἀπὸ τὰ 
καντηλάκια καὶ τὰ κεριά, ποὺ τρεμόσβηναν.  Ἀκού-
γονταν κι οἱ ψαλτάδες ποὺ ἔψελναν.

Μόλις μπῆκα στὴν ἐκκλησία, αἰσθάνθηκα νὰ 
φεύγει ἡ παγωνιὰ ποὺ ἔνιωθα πηγαίνοντας, ἡ 
ὁποία ἀντικαταστάθηκε ἀμέσως ἀπὸ μιὰ θεϊκὴ ζε-
στασιά.  Ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἔνιωσα τὴν καρδιά μου ν᾽ 
ἀνοίγει καὶ νὰ γίνεται σὰν φάτνη, ἕτοιμη νὰ δεχτεῖ 
τὸν Χριστούλη, ποὺ γεννιόταν ἐκείνη τὴ στιγμή.

Λυπᾶμαι τώρα πιὰ ποὺ δὲν μπορῶ νὰ αἰσθανθῶ 
αὐτὴ τὴ συγκίνηση ποὺ ἔνιωσα ἐκεῖνα τὰ Χριστού-
γεννα.  Ἴσως λόγῳ τῆς ἡλικίας μου, ἀλλὰ ἐπιπλέ-
ον καὶ λόγῳ τοῦ διάχυτου κινδύνου ποὺ ὑπάρχει 
σήμερα, ἀνεξαρτήτως ὥρας, καὶ κυρίως τὴ νύχτα. 

Λ υ π ᾶ μ α ι 
ἀκόμη, δυ-
στυχῶς, ποὺ 
κα ὶ  λ ίγο ι 
ἄνθρωποι 
α ἰ σ θ ά ν ο -
νται αὐτὸ τὸ 
συναίσθημα 
στὶς μέρες 
μας. Γιατί, 
ἂν νιώθαμε 
ἔτσι, ἴσως 
ἡ ζωή μας 
θἆταν κα-
λύτερη.

Πάντως, 
ὅπως κι ἂν 
ἔχουν  τὰ 
πράγματα 

σήμερα, εὔχομαι, καλές μου φίλες, νὰ περάσει 
ὅσο γίνεται καλύτερα ἡ καθεμιά μας τὶς  Ἅγιες αὐτὲς 
μέρες τῶν Χριστουγέννων. Καὶ ἂς μὴ λυπόμαστε, 
ἂν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ξαναζοῦμε ὅ,τι εἴχαμε ζήσει 
κάποτε εὐχάριστα, γιατὶ ἔτσι εἶναι ἡ ζωή!

Καλὰ Χριστούγεννα!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν
Χριστουγεννιάτικη ἀνάμνηση
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΕ ΘΑ ΣΙΩΠΉΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ 
ΟΙ ΠΡΟΚΉΡΥΞΕΙΣ  
ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΡΟΔΟΥ 
(1942-1943)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ 
2019, 14Χ21, 80 σελ.

Στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου ὁ 
Θανάσης Τριαρίδης μᾶς πληρο-
φορεῖ ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ Λευκοῦ 
Ρόδου εἶναι πλέον ἕνας θρῦλος 
τῆς ἱστορίας τῆς Δύσης. Πρόκει-
ται γιὰ μιὰ ὁμάδα φοιτητῶν τοῦ 
Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, 
ποὺ ἐκκινοῦν ἀπὸ διαφορετικὲς 
κοινωνικές, πολιτικὲς καὶ θρη-
σκευτικὲς πεποιθήσεις καὶ δημι-
ουργοῦν, μεσοῦντος τοῦ Δευτέ-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου, τὴν 
πλέον ἐμβληματικὴ ἀντιναζι-
στικὴ ὀργάνωση τῆς Γερμανίας.  
Ἡ ὀργάνωση αὐτὴ τύπωσε καὶ 

μοίρασε ἕξι προκηρύξεις εὐθείας 
ἐναντίωσης στὸν Χίτλερ, στὸ να-
ζιστικὸ καθεστώς, στὴ ναζιστικὴ 
ἰδεολογία – καὶ συνακόλουθα 
στὴν ἀνοχὴ καὶ συναίνεση τοῦ 
γερμανικοῦ λαοῦ στὰ ἐγκλήμα-
τα τοῦ ναζισμοῦ (σελ. 10). Τὰ μέ-
λη της συνελήφθηκαν τελικὰ καὶ 
τὰ περισσότερα ἐκτελέσθηκαν.

Ὁ Θανάσης Τριαρίδης ἐπι-
σημαίνει ὅτι ἡ σημασία τῆς πε-
ρίπτωσης τοῦ Λευκοῦ Ρόδου 
ἑδράζεται στέρεα καὶ σὲ δύο 
ἄλλες παραμέτρους.  Ἡ πρώτη 
ἀφορᾷ τὴν πολιτική, ἰδεολογικὴ 
καὶ θρησκευτικὴ πολυσυλλεκτι-
κότητα τῆς ὁμάδας: μαρξιστὲς 
καὶ ἐλεύθεροι ἀστοί, συντηρη-
τικοὶ θρησκευόμενοι καὶ ἄθεοι, 
προτεστάντες, καθολικοὶ καὶ 
ὀρθόδοξοι, ἀναζήτησαν ἕναν 
μέγιστο ἠθικὸ κοινὸ διαιρέτη καὶ 
ἔδωσαν τὴ ζωή τους γι᾽ αὐτόν 
– τὴν πίστη στὴν ἀξία τῆς ζωῆς 
δίχως κανένα ἄλλο πρόσημο 
(σελ. 12).

Ἐπισημαίνει ἐπίσης ὅτι «προ-
φανῶς ἡ ἔντονη θρησκευτικότητα 
ἀρκετῶν μελῶν τῆς ὁμάδας τοὺς 
ἔκανε νὰ τοκίσουν τὴ δράση τους 
στὸν ἱστορικὸ χρόνο, σὲ μιὰ ἰδι-
ότυπη τράπεζα τοῦ μέλλοντος – 
καὶ στὸν ἱστορικὸ χρόνο ἡ μνήμη 
τῆς ἰσχύος διαρκῶς ἐξασθενεῖ, 
ἐνῷ ἡ μνήμη τοῦ παραδείγματος 
εἶναι ἐξακολουθητικὰ πολλαπλα-
σιαστική. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ πανί-
σχυροι “δικαστές” καὶ οἱ δήμιοι 
τῶν παιδιῶν τοῦ Λευκοῦ Ρόδου 
ἔχουν ἤδη ξεχαστεῖ - ἐνῷ ἡ μνή-

μη τῶν θυσιασμένων παιδιῶν 
θάλλει ὅλο καὶ πιὸ λαμπρή» 
(σελ. 43).

Στὸ ἐπιχείρημα τῶν περισ-
σότερων Γερμανῶν ὅτι: «Δὲν 
ὑπήρξαμε ἐμεῖς ὀπαδοὶ τοῦ 
Χίτλερ, ἄρα δὲν συμμετείχαμε 
στὰ ἐγκλήματά του... Εἴμαστε 
ἀθῶοι...», τὰ παιδιὰ τοῦ Λευκοῦ 
Ρόδου στάθηκαν στὸν ἀντίπο-
δα: δὲν καταδέχθηκαν νὰ σιω-
πήσουν – καὶ λογάριασαν τὴν 
ἐναντίωσή τους στὸν Χίτλερ ὡς 
μονόδρομο γιὰ μιὰ πυρακτωμέ-
νη περηφάνεια, γιὰ μιὰ ἀξιοπρέ-
πεια ποὺ ἀποδίδεται μὲ ἀντίτιμο 
τὸν βέβαιο θάνατο (σελ. 17), πα-
ρατηρεῖ ὁ Θανάσης Τριαρίδης.

Καὶ καταλήγει: « Ἂν θέλου-
με νὰ κατανοήσουμε τὴ φράση 
“Εἴμαστε ἔνοχοι, ἔνοχοι, ἔνο-
χοι...”, ὀφείλουμε νὰ σκεφτοῦμε 
γιὰ ποιὸ ἔγκλημα εἴμαστε ἐμεῖς 
ἔνοχοι σήμερα, στὸ 2018 καὶ στὰ 
χρόνια ποὺ ἔρχονται» (σελ. 18).

«Σὲ ρωτῶ ἐσένα, ποὺ εἶσαι 
χριστιανός, ὑπάρχει ἆραγε σὲ 
αὐτὴ τὴ μάχη γιὰ τὴ διαφύλαξη 
τῶν ὕψιστων ἀγαθῶν σου ὁ πα-
ραμικρὸς δισταγμός, ἡ παραμικρὴ 
ἐπιθυμία νὰ ξεγλιστρήσεις, ἡ πα-
ραμικρὴ ταλάντευση στὴν ἀπό-
φασή σου νὰ ἀγωνιστεῖς, μὲ τὴν 
προσδοκία ὅτι κάποιος ἄλλος θὰ 
σηκώσει τὰ ὅπλα, γιὰ νὰ σὲ προ-
στατεύσει; Δὲν σὲ ἔχει ὁπλίσει ὁ 
Θεὸς μὲ τὴ δύναμη καὶ τὸ θάρρος 
νὰ πολεμήσεις;»

(σελ. 44)

Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση
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«Δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἀνα-
λογιστοῦμε τὸ νόημα τῶν γεγο-
νότων ποὺ ζοῦμε.  Ἂν ὅμως αὐτὴ 
ἡ καταστροφὴ μπορεῖ σὲ κάτι νὰ 
μᾶς ὠφελήσει, εἶναι μονάχα τὸ 
γεγονὸς ὅτι θὰ λυτρωθοῦμε μέσα 
ἀπὸ τὸ μαρτύριο, πὼς θὰ ἀναζη-
τήσουμε τὸ φῶς μέσα στὴν πιὸ 
βαθιὰ νύχτα, πὼς θὰ τὸ πάρου-
με ἀπόφαση καὶ θὰ ἑνώσουμε 
ἐπιτέλους τὶς δυνάμεις μας, γιὰ 
νὰ ἀποτινάξουμε τὸν ζυγὸ ποὺ 
σκλαβώνει τὴν ἀνθρωπότητα».

(σελ. 30)

«Πρέπει ὁ καθένας, ἔχοντας 
πλήρη συναίσθηση τῆς εὐθύνης 
του ὡς μέλους τοῦ χριστιανικοῦ 
καὶ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, νὰ 
ἀμυνθεῖ, σὲ αὐτὴ τὴν ἔσχατη 
ὥρα, μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, 
νὰ ἀγωνιστεῖ ἐνάντια σὲ αὐτὴ τὴ 
μάστιγα τῆς ἀνθρωπότητας, ἐνά-
ντια στὸν φασισμὸ καὶ ἐνάντια σὲ 
κάθε παρόμοια μὲ αὐτὸν μορφὴ 
ἀπολυταρχικοῦ κράτους».

(σελ. 24)

«Παντοῦ καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ 
οἱ δαίμονες παραφυλοῦσαν στὸ 
σκοτάδι, περιμένοντας τὴν ὥρα 
ποὺ ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀδύνα-
μος, τὴν ὥρα ποὺ ἐγκαταλείπει 
αὐτόβουλα τὴν ἐλευθερία ποὺ 
ἐξασφάλισε γιὰ ἐκεῖνον τὸ θεϊκὸ 
Σχέδιο, τὴν ὥρα ποὺ ἐνδίδει στὶς 
πιέσεις τοῦ Κακοῦ καὶ ἀπομακρύ-
νεται ἀπὸ τὶς δυνάμεις μιᾶς ὑπέρ-
τερης ἠθικῆς τάξης».

(σελ. 43)

«Εἶναι θέλημα Θεοῦ ὁ ἄνθρω-
πος νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐπιδιώξει 
ἐλεύθερα καὶ ἀνεξάρτητα μέσα 
στοὺς κόλπους τῆς κοινότητας 
καὶ σὲ ἀλληλεπίδραση μὲ αὐτὴν 
τὸν ἔμφυτο στόχο του, δηλαδὴ 
τὴν ἐπίγεια εὐτυχία μέσα ἀπὸ τὴν 
ἀνεξαρτησία καὶ τὴ δραστηριότη-
τα ποὺ ὁ ἴδιος θὰ ἐπιλέξει γιὰ τὸν 
ἑαυτό του».

(σελ. 36)

«Ὁ ἄνθρωπος βέβαια εἶναι 
ἐλεύθερος, ὅμως δίχως τὸν 
ἀληθινὸ Θεὸ εἶναι ἀνήμπορος νὰ 
ἀμυνθεῖ ἐνάντια στὸ Κακό, εἶναι 
σὰν ἕνα καράβι χωρὶς κυβερνή-
τη παραδομένο στὴν καταιγίδα, 
σὰν ἕνα νεογέννητο μακριὰ ἀπὸ 
τὴ μητέρα του, σὰν ἕνα σύννεφο 
ποὺ τὸ διαλύει ὁ ἄνεμος».

(σελ. 43)

« Ἐλευθερία λόγου, ἐλευθε-
ρία θρησκευτικῆς συνείδησης, 
προστασία τοῦ πολίτη ἀπέναντι 
στὴν αὐθαίρετη βία κρατῶν-
ἐγκληματιῶν: αὐτὰ εἶναι τὰ θε-
μέλια πάνω στὰ ὁποῖα θὰ χτιστεῖ 
ἡ νέα Εὐρώπη».

(σελ. 51)

«Μόνο ἡ θρησκεία μπορεῖ νὰ 
ξυπνήσει καὶ πάλι τὴν Εὐρώπη. 
Μόνο αὐτὴ μπορεῖ νὰ διασφα-
λίσει τὰ δίκαια τῶν λαῶν καὶ νὰ 
ἀποκαταστήσει στὰ μάτια ὅλων 
τὸ μεγαλεῖο τῆς Χριστιανοσύνης 
στὸν ρόλο της ὡς θεματοφύλακα 
τῆς εἰρήνης στὴ γῆ».

(σελ. 45)

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Εἰς Μνημόσυνον

Ἡ ἀγαπημένη μας ἀδελφὴ 
Παναγιώτα Παναγοπούλου-
Ρουπίνα, πρεσβυτέρα τοῦ μακα-
ριστοῦ ἱερέα Διογένη Ρουπίνα, 
φιλόλογος, γυμνασιάρχης, ὕστε-
ρα ἀπὸ μακροχρόνια ἀσθένεια 
καὶ μεγάλη δοκιμασία, ἀναχώ-
ρησε στὶς 30  Ἰανουαρίου 2019 
γιὰ τὴν αἰώνια κατοικία της. Καὶ 
δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Χριστὸς 
τὴν κάλεσε κοντά Του ἀνήμερα 
τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν  Ἱεραρχῶν, 
ἑορτῆς τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς 
Παιδείας. Γιατὶ ἡ ἀείμνηστη Πα-
ναγιώτα ὑπῆρξε ζηλώτρια τῆς 
ἐκπαίδευσης καὶ τῆς παιδείας, 
ὑποδειγματικὴ δασκάλα καὶ 
καθηγήτρια καὶ θερμὴ κήρυκας 
τοῦ Εὐαγγελίου, ἀληθινὸ πρό-
τυπο καὶ ὑπόδειγμα, γιατὶ εἶχε 
συνέπεια λόγων καὶ πράξεων, 
εἶχε «οἷον τὸν λόγον, τοιόνδε τὸν 
τρόπον».

Ἡ Παναγιώτα γεννήθηκε τὸ 
ἔτος 1936 στὴ Μεγαλόπολη  
Ἀρκαδίας, ἀπὸ δύο ἐκλεκτοὺς 

γονεῖς, τὸν Δημήτρη Παναγό-
πουλου, διακεκριμένο δικηγό-
ρο καὶ σπάνιο ἄνθρωπο, καὶ τὴ 
Βασιλική, ὑποδειγματικὴ σύζυγο 
καὶ στοργικὴ μητέρα.  Ἔτυχε ἐπι-
μελημένης ἀνατροφῆς. Φοίτησε 
στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο καὶ στὸ 
Γυμνάσιο τῆς Μεγαλοπόλεως.  
Ἦταν ἀριστοῦχος, ὑπόδειγμα 
ἤθους. Παράλληλα, φοιτοῦσε 
καὶ στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα, 
ὅπου ἀπὸ τὴ νεανική της ἡλικία 
ἔβαλε τὰ θεμέλια στὴ χριστια-
νικὴ προσωπικότητά της.

Τὰ πρῶτα παιδικά της χρόνια 
ἦταν ἤρεμα καὶ εὐχάριστα. Κατὰ 
τὴ γερμανικὴ κατοχὴ ὅμως τα-
λαιπωρήθηκε, γιατὶ ὁ πατέρας 
της, γνήσιος  Ἕλληνας καὶ πα-
τριώτης, ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος 
στὴν  Ἐθνικὴ  Ἀντίσταση κατὰ 
τῶν Γερμανῶν.

Τὸ 1954 ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ 
Γυμνάσιο μὲ « Ἄριστα» καὶ ἦρθε 
στὴν  Ἀθήνα, γιὰ νὰ λάβει μέρος 
στὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις τῆς 
Φιλοσοφικῆς καὶ τῆς Νομικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου  
Ἀθηνῶν. Χωρὶς ἰδιαίτερη φρο-
ντιστηριακὴ ὑποστήριξη, εἰσή-
χθη στὴν πρώτη δεκάδα καὶ τῶν 
δύο σχολῶν.  Ὡς φοιτήτρια δια-
κρίθηκε γιὰ τὶς ἄριστες ἐπιδόσεις 
της στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολή. Πα-
ράλληλα μὲ τὶς πανεπιστημιακές 
της σπουδές, μάθαινε καὶ τὴ γερ-
μανικὴ γλῶσσα στὸ  Ἰνστιτοῦτο 
Γκαῖτε.

Καθ’ ὅλη τὴ φοιτητική της 
ζωὴ ἦταν ἐνεργὸ μέλος τῆς Χρι-
στιανικῆς Φοιτητικῆς  Ἑνώσεως, 
μὲ μεγάλη δραστηριότητα στὸν 

χῶρο τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, 
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καὶ 
τῶν Χριστιανικῶν Μαθητικῶν  
Ὁμάδων τῆς  Ἀδελφότητος 
«Ζωή».

Μόλις τελείωσε τὴ φιλολο-
γία, καθ’ ὑπόδειξη τῆς  Ἀδελφό-
τητος «Ζωή», πῆγε στὴν Κύπρο, 
γιὰ νὰ ἐργασθεῖ ἐκεῖ ὡς φιλόλο-
γος καθηγήτρια καὶ νὰ βοηθή-
σει οἰκονομικὰ τὴν οἰκογένειά 
της καὶ τὰ ἀδέλφια της, γιὰ νὰ 
τελειώσουν τὶς σπουδές τους. 
Πράγματι, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 
1959 ξεκίνησε γιὰ τὴν Κύπρο, 
γεμάτη ἐνθουσιασμὸ καὶ ἐλπί-
δες. Πίστευε στὴν  Ἕνωση τῆς 
Κύπρου μὲ τὴ Μητέρα  Ἑλλά-
δα. Δὲν εἶχε λείψει ἀπὸ κανένα 
συλλαλητήριο στὴν  Ἀθήνα, ὡς 
φοιτήτρια, γιὰ τὴν  Ἕνωση τῆς 
Κύπρου. Τώρα, γεμάτη συγκίνη-
ση καὶ ὁρμή, θέλει νὰ ἀγωνισθεῖ 
μαζὶ μὲ τοὺς ἥρωες μαθητές της 
γιὰ τὴν  Ἕνωση.

Κάποια καλοκαίρια δὲν ἐρχό-
ταν στὴν  Ἀθήνα γιὰ διακοπές, 
κοντὰ στοὺς γονεῖς της. ἔμενε 
στὴν Κύπρο καὶ συμμετεῖχε ὡς  
Ἀρχηγὸς στὶς Μαθητικὲς Κατα-
σκηνώσεις τῶν Κατηχητικῶν 
Σχολείων, γιὰ νὰ ἐμψυχώνει καὶ 
νὰ ὀργανώνει τοὺς μαθητές της 
στὸν ἐθνικὸ ἀγῶνα.  Ἀνάμεσα 
στοὺς μαθητές της ὑπῆρξαν πολ-
λοὶ ποὺ θυσίασαν τὴ ζωή τους, 
ἀπὸ τὴν τρυφερὴ ἡλικία, γιὰ τὴν 
Πατρίδα τους. Τοὺς εἶχε διδάξει 
ἡ Παναγιώτα ὅτι «μητρός τε καὶ 
πατρός... ἁπάντων σεμνότερον 
καὶ ἁγιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς».  
Ἀγάπησε πολὺ τὴν Κύπρο καὶ 

Παναγιώτα Παναγοπούλου-Ρουπίνα 
(1936-1919)
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ζυμώθηκε μὲ τοὺς ἀγῶνες τῶν 
μαθητῶν της, γι’ αὐτὸ ἔγραψε 
τὸ σπουδαῖο βιβλίο Πρότυπα  
Ἡρώων. Οἱ ἐθνομάρτυρες τῆς Κυ-
πριακῆς  Ἐποποιΐας 1955-1959, 
ποὺ βραβεύθηκε τὸ ἔτος 1994 
ἀπὸ τὴν  Ἑταιρεία Χριστιανικῶν 
Γραμμάτων.

Στὴν Κύπρο παντρεύτηκε 
τὸν θεολόγο καθηγητὴ Διογέ-
νη Ρουπίνα, ποὺ ἀκολούθως 
χειροτονήθηκε σὲ πρεσβύτερο.  
Ὁ μακαριστὸς πατὴρ Διογένης, 
ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ στὶς 2 
Μαρτίου 2015, ὑπῆρξε σπάνιος 
ἄνθρωπος καὶ μοναδικὴ περί-
πτωση ἱερέας, ποὺ σ’ ὅλη του 
τὴ ζωὴ ἐργάσθηκε ὡς ἄμισθος 
ἱερέας. Πλάι του στάθηκε ἡ Πα-
ναγιώτα ὡς ἄξια πρεσβυτέρα, 
ἀσκώντας πλούσιο φιλανθρω-
πικό, διδακτικὸ καὶ κηρυκτικὸ 
ἔργο.  Ἀπέκτησαν πέντε παιδιά, 
ἐκ τῶν ὁποίων τὰ τρία πέθαναν 
λίγο μετὰ τὴ γέννησή τους, καὶ 
ἕνα σὲ νεανικὴ ἡλικία. Ζεῖ μόνο 
ἕνα της παιδί, ὁ  Ἰάκωβος, ἀξιό-
λογος ἰατρὸς καὶ φιλάνθρωπος 
πρὸς τοὺς ἀσθενεῖς, ὅπως ἔμα-
θε ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς γονεῖς 
του.  Ἡ Παναγιώτα, πέρα ἀπὸ 
τὶς θλίψεις καὶ τὶς στενοχώριες, 
ἔζησε καὶ γεγονότα χαρᾶς καὶ 
εὐτυχίας. Τέτοιο γεγονὸς ἦταν ὁ 
γάμος τοῦ γιοῦ τῆς  Ἰάκωβου μὲ 
τὴν ἐκλεκτὴ δασκάλα  Ἀγορίτσα 
Κουτσίκα καὶ ἡ γέννηση τῶν δύο 
ἐγγονῶν της, τῆς Παναγιώτας, 
ποὺ φέρει τὸ ὄνομά της, καὶ τῆς 
Μαρίας.

Ἡ ἀπώλεια τεσσάρων παι-
διῶν εἶναι βαρὺ πλῆγμα.  Ἡ πρε-
σβυτέρα ὅμως τὸ ἀντιμετώπισε 
μὲ ὑπομονὴ καὶ καρτερία, ἀγόγ-
γυστα. Πήγαινε σὲ διάφορες πό-
λεις, ἐνορίες καὶ αἴθουσες, ὅπου 
τὴν προσκαλοῦσαν, καὶ ἔκανε 
ὁμιλίες καὶ διαλέξεις μὲ θέμα τὸν 
πόνο καὶ τὴν ἀντιμετώπισή του, 
τὴν ὑπομονή, παρηγορώντας 
τοὺς γονεῖς ποὺ εἶχαν χάσει τὰ 
παιδιά τους. Πότε τὴν ἔβρισκες 
νὰ ὁμιλεῖ στὴν Τρίπολη, ἄλλοτε 

στὴ Λαμία, στὴν Καβάλα, στὴν  
Ἀλεξανδρούπολη καὶ ἀλλαχοῦ.  
Ἡ ἴδια ἔκανε τρεῖς κύκλους με-
λέτης τῆς  Ἁγίας Γραφῆς σὲ διά-
φορα σπίτια ποὺ προσφέρονταν.  
Ἔγραψε βιβλίο γιὰ τὴ Μόνικα, 
τὴ μητέρα τοῦ  Ἁγίου Αὐγουστί-
νου, γιὰ νὰ παρηγορήσει τοὺς 
γονεῖς ποὺ εἶχαν παιδιὰ ζωηρὰ 
καὶ ἀτίθασα.

Τὸ 1974 εἶδε τὸ ὄνειρό της, 
τὴν  Ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν  
Ἑλλάδα, νὰ χάνεται. Οἱ Τοῦρκοι 
εἶχαν εἰσβάλει καὶ καταλάβει τὸ 
βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου.  Τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνη βρισκόταν οἰκο-
γενειακῶς στὴν  Ἀθήνα.  Ἦταν 
καλοκαιρινὲς διακοπές. Τὸν 
Σεπτέμβρη, μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν 
σχολείων, ἔμειναν στὴν  Ἑλλά-
δα.  Ἔχασαν τὰ πάντα, τὸ σπίτι 
τους, τὸ νοικοκυριό τους, καὶ 
ξεκίνησαν τὴ ζωή τους ἀπὸ τὴν 
ἀρχή. Δὲν ἀπελπίσθηκαν. Πάντα 
ἄκουγες ἀπὸ τὸ στόμα τους τὴ 
φράση: «Δόξα τῷ Θεῷ». 

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Παναγιώ-
τα ἔγινε γυμνασιάρχης σὲ διά-
φορα Γυμνάσια, στὴν Αἰδηψό, 
στὴν  Ἀμάρυνθο Εὐβοίας καὶ 
τέλος στὸ Γυμνάσιο Βύρωνα. 
Διακρίθηκε γιὰ τὴ χριστιανικὴ 
διοίκηση τῶν σχολείων καὶ τὶς 
χριστιανικὲς παιδαγωγικές της 
ἀπόψεις. Οἱ συνάδελφοί της τὴν 
θαύμαζαν καὶ τὴν ἀγαποῦσαν. 
Οἱ μαθητές της τὴ λάτρευαν.

Στὴν  Ἀθήνα ἐπανῆλθε καὶ 
προσέφερε τὶς ὑπηρεσίες της στὸ 
ἔργο τῆς  Ἀδελφότητας «Ζωή».  
Ἔκανε κατηχητικὰ καὶ κύκλου 
μελέτης  Ἁγία Γραφῆς. Μαζὶ μὲ 
ἄλλες κυρίες τοῦ Χριστιανικοῦ  
Ἔργου ἐπισκεπτόταν ἀρρώστους 
στὰ νοσοκομεῖα, φυλακισμένους 
καὶ κατ’ οἶκον διάφορους ἀνα-
ξιοπαθοῦντες.  Ἐδημοσίευε φω-
τισμένα ἄρθρα καὶ ἐργασίες στὸ 
περιοδικὸ  Ὁ Κόσμος τῆς  Ἑλλη-
νίδος.  Ὅταν σταμάτησε νὰ δημο-
σιεύει, λόγῳ τῆς ἀρρώστιας της, 
οἱ ἀναγνώστριες-θαυμάστριές 
της τὴν ἀναζητοῦσαν.

Οὔτε καὶ στὶς καλοκαιρινὲς 
διακοπὲς δὲν σταματοῦσε τὸ κη-
ρυκτικό της ἔργο. Στὴν  Ἀμάρυν-
θο Εὐβοίας, ὅπου μὲ τὴ σύζυγό 
μου καὶ ἀδελφή της ἔχουμε τὸ 
ἐξοχικό μας, συνέχιζε τὸ πνευ-
ματικό της ἔργο. Κάθε ἑβδομά-
δα ἔκανε διαλέξεις, ὁμιλίες καὶ 
κύκλους μελέτης  Ἁγίας Γραφῆς, 
μερικὲς φορὲς καὶ στὸ σπίτι της. 

Ἦταν φιλάνθρωπος! Με-
γάλο μέρος τοῦ μισθοῦ της τὸ 
διέθετε γιὰ φάρμακα φτωχῶν 
ἀρρώστων, γιὰ νὰ πληρώνει 
ἀνεξόφλητους λογαριασμοὺς 
τῆς ΔΕΗ φτωχῶν οἰκογενειῶν. Κι 
ὅλα αὐτά, ἐφαρμόζοντας τό «μὴ 
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ 
δεξιά σου». 

Ἡ πίστη της στὸν Θεὸ ἦταν 
στέρεα, ἀκράδαντη, γρανιτένια.  
Ἡ προσευχή της καθημερινὴ 
τροφή της.  Ἡ ὑπομονή της ἰώ-
βεια. Ποτὲ δὲν γόγγυσε.  Ἀντι-
μετώπισε ὅλα τὰ κτυπήματα τῆς 
ζωῆς μὲ καρτερία.  Ἔκανε πράξη 
τὰ λόγια τοῦ  Ἀποστόλου Παύ-
λου: «Δι’ ὑπομονῆς τρέχομεν τὸν 
προκείμενον ἀγῶνα, ἀφορῶντες 
εἰς τὸν  Ἀρχηγὸν τῆς πίστεώς μας 
καὶ τελειωτὴν  Ἰησοῦν Χριστόν».

Συνελόντι εἰπεῖν, ἡ Πανα-
γιώτα ἦταν:  Ἀληθινὴ χριστιανή, 
ὑπόδειγμα θερμῆς πίστης στὸν 
Θεό.  Ὑπόδειγμα ἔμπρακτης, 
ἀληθινῆς ἀγάπης.  Ὑπόδειγμα 
καρτερίας, ὑπομονῆς, εὐσέβειας, 
ταπείνωσης, προσφορᾶς, δια-
κονίας.  Ὑπόδειγμα συζύγου, 
πρεσβυτέρας, μητέρας.  Ἦταν 
ἄριστη ἐκπαιδευτικὸς καὶ παι-
δαγωγός, ἀληθινὴ Δασκάλα.  
Ἦταν εὐαίσθητη, ἐξυπηρετική, 
διακόνισσα, μιὰ σύγχρονη Τα-
βιθά, «πλήρης ἐλεημοσυνῶν καὶ 
ἀγαθῶν ἔργων». 

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της! 
Καὶ ἐμᾶς νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς 
νὰ μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμά 
της!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Εἰς Μνημόσυνον

Εἰς Μνημόσυνον

«Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένου-
σαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν 
ἐπιζητοῦμεν». Αὐτὴ τὴν οὐράνια 
πολιτεία διάλεξε τὸ Αὐγουστιάτι-
κο ἀπομεσήμερο νὰ κατοικήσει 
ἡ ἀείμνηστη Δέσποινα τῆς Τρι-
πόλεως Αἰκατερίνη  Ἀναστασί-
ου Καρνέζη. Αὐτὴ τὴν πονεμένη 
μάννα διάλεξε ὁ Κύριος νὰ πάρει 
κοντά Του τὴν παραμονὴ τῆς με-
γάλης ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως καὶ 
τῆς εἰς οὐρανοὺς μεταστάσεως 
τῆς Παναγίας μας. 

Ἡ ἀείμνηστη εἶχε πολλὲς 
ἀρετές. Ξεχώριζαν ἡ ἀγάπη της 
στὴν  Ἐσταυρωμένη  Ἀγάπη τοῦ 
Γολγοθᾶ καὶ ἡ ἀγάπη της στοὺς 
ἀνθρώπους.  Ἦταν ἕνα ταπεινὸ 
ἀλλὰ μοσχοβόλο κυκλάμινο, 
ποὺ σκόρπιζε τὸ ἁπαλὸ ἄρωμά 
του στοὺς γύρω του.  Ὑπηρέτη-
σε στὴν Πρωτοβάθμια  Ἐκπαί-
δευση, κερδίζοντας τὶς καρδιὲς 
τῶν μαθητῶν της. Πάσχιζε γιὰ 

τὴν πρόοδό τους, ὄχι μόνο στὴ 
γνώση, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀρετή. 

Ὑπῆρξε μεγάλη ἡ προσφο-
ρά της στὸν πνευματικὸ στίβο.  
Ἦταν ἡ ψυχὴ τῶν Χριστιανικῶν 
Μαθητικῶν  Ὁμάδων (Χ.Μ.Ο.) 
καὶ ἡ ἀγαπητὴ κυκλάρχισσα 
τοῦ γυναικείου Φιλικοῦ Κύκλου 
Μελέτης τῆς  Ἁγίας Γραφῆς. Γιὰ 
πολλὰ χρόνια ἦταν κατηχήτρια 
στὸν  Ἱερὸ Ναὸ  Ἁγίου Δημητρίου 
Τριπόλεως.  Ἀκούραστη ἐργάτρια 
τοῦ πνευματικοῦ ἔργου, ἔσπειρε 
στὶς καρδιὲς τῶν κυριῶν πλούσια 
σπορά. Προσέφερε πνευματικὴ 
τροφὴ ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἡ ψυχή 
μας σήμερα, στοὺς δύσκολους 
καιρούς, ποὺ μᾶς δέρνουν ἄνε-
μοι ἀδιαφορίας καὶ πνευματικῆς 
ξηρασίας. Δὲν κουραζόταν, παρὰ 
τὴν προχωρημένη ἡλικία της, νὰ 
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ πνευματικὸ 
ἔργο τῆς Χριστιανικῆς  Ἑστίας 
μας.  Ὅσες τὴ γνωρίσαμε ἀπὸ 

κοντὰ γευθήκαμε τὴν ἀπέραντη 
ἀγάπη της, τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν 
ταπεινοφροσύνη της. Μαζὶ μὲ 
τὸν ἀείμνηστο καὶ σεβαστὸ σύ-
ζυγό της  Ἀναστάσιο Καρνέζη, 
πρόσφεραν πολλὰ πνευματικὰ 
ἀγαθὰ καὶ διαδάγματα σὲ ὅλους 
μας. Τὸ παράδειγμά τους θὰ εἶναι 
γιὰ ὅλους μας ὁδοδείκτης. 

Σὲ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἀπὸ 
τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς σου ἀγά-
πη ποὺ μᾶς πρόσφερες καὶ τὴν 
ἄριστη συνεργασία μας. Τὸ μο-
ναδικὸ καθῆκόν μας τῶρα πρὸς 
ἐσένα θὰ εἶναι νὰ παρακαλοῦμε 
τὸν Οὐράνιο Πατέρα νὰ κατατάξει 
τὴν ψυχή της σὲ χώρα ζώντων.

Δὲν θὰ φύγεις ποτὲ ἀπὸ τὴ 
μνήμη μας καὶ τὴν καρδιά μας. 
Σὲ παρακαλοῦμε νὰ δέεσαι γιὰ 
μᾶς ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύεσαι 
ἐν εἰρήνῃ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘ. ΤΣΙΚΟΥ

Ζίτσα, γειά σου!
Σὰν νεράκι πέρασε ἕνας 

χρόνος καὶ μισὸς ἀπὸ τὸν λου-
λουδιασμένο ἐκεῖνο Μάη ποὺ 
μᾶς ἄφησες χρόνους.  Ἐσὺ μὲν 
μᾶς ἄφησες, ἀλλὰ ζεῖς μέσα στὶς 
καρδιές μας. μᾶς χαμογελᾷς, μᾶς 
τραγουδᾷς, μᾶς λὲς τὶς πιὸ ὄμορ-
φες εὐχὲς γιὰ μᾶς καὶ τὰ παιδιά 
μας. ἀκόμα καὶ τὰ ἐγγόνια μας 
δὲν τὰ ξεχνοῦσες καὶ τὰ γέμιζες 
μὲ προσευχὲς καὶ εὐχές.

Δὲν σὲ ξεχνᾶμε, Ζίτσα μας. 
Δὲν ξεχνᾶμε τὴν ἀγκαλιά σου τὴ 
γεμάτη ἀγάπη. Δὲν ξεχνᾶμε τὸ 
φιλόξενο καὶ ἀνοιχτόκαρδο σπίτι 
σου, ποὺ τὸ γεμίζαμε κάθε φορὰ 
στὸν Κύκλο μας. Δὲν ξεχνᾶμε 
τὶς πολλὲς κι ἐποικοδομητικὲς 
συζητήσεις μας καὶ τὶς ὁρμήνιες 
σου. Κι ἐγώ, ἡ καλή σου φιλε-
νάδα, θὰ σοῦ τραγουδάω πάντα 
τὸ στιχάκι μας:

«Κάθε μας μεράκι γίνεται  
τραγούδι καὶ τὸ λέμε
καὶ μὲς στὰ στραπάτσα 
μάθαμε ποτέ μας νὰ μὴν κλαῖμε».

Ἐκ μέρους ὅλων τῶν μελῶν 
τοῦ Κύκλου μας (τοῦ Κύκλου 
σου) στὴν Καρδίτσα σοῦ λέμε 
πάλι: Γειά σου, Ζίτσα!

ΒΙΒΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Αἰκατερίνη  Ἀν. Καρνέζη

Ζίτσα Αὐγέρου
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΘΝΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, «1η Ἰανουαρίου 

1822. Κήρυξη τῆς  Ἀνεξαρτησίας τῆς  Ἑλλάδας.  Ἡ Α΄ 
Ἐθνοσυνέλευση στὴν Πιάδα τῆς  Ἐπιδαύρου ψηφίζει 
τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ Σύνταγμα», σελ. 28-32 – «Μπου-
μπουλίνα, ἡ Καπετάνισσα, ἡ Μεγάλη Κυρά», σελ. 60-63 
– «2 Μαΐου 2019.  Ἀπόβαση  Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴ 
Σμύρνη», σελ. 113-117 – Αἰκατερίνη Σιδηρᾶ, «Φανα-
ριώτισσες.  Ἡ συμβολή τους στὰ Γράμματα, τὶς τέχνες 
καὶ τὴν κοινωνικὴ πρόνοια», σελ. 58-59 – Μπέλλα Πα-
ρασκευοπούλου, « Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι.  Ἀνα-
δρομὴ στό “ποιητικὸ πνεῦμα” τοῦ 1821.  Ἀναφορὰ στὸν 
Διονύσιο Σολωμό», σελ. 69-70 – Γιάννης Κ. Τσέντος, 
« Ἐδῶ γεννήθηκε ἡ Εὐρώπη!», σελ. 85-91 – Γιῶργος 
Κούβελας, «45 χρόνια  Ἀττίλα στὴ μαρτυρικὴ Κύπρο», 
σελ. 156-160.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Γιάννης  Ἀν. Σαντάρμης, «Στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χρι-

στοῦ», σελ. 19 – «Οἱ ἀπροσκύνητοι», σελ. 64-68 – « Ὁ 
θεῖος Δεῖπνος», σελ. 96-99 – « Ὁ Ἅγιος Ταρσίζιος», σελ. 
138-141 – « Ὁ Κατσιμῆτρος», σελ. 165-167 – «Τὸ μοιρο-
λόγι τῆς Ραχήλ», σελ. 207-208 – Ναυσικᾶ  Ἰεσσαὶ Κασι-
μάτη, «Καθὼς φεύγει ὁ καιρός...», σελ. 40 – «Σταυρὸς 
κι  Ἀνάσταση», σελ. 47 – «... Ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν 
ἡμῖν...», σελ. 81 – «Παναγιὰ Μεγαλόχαρη», σελ. 127 
– « Ἥρωες, σηκωθεῖτε...», σελ. 161 – «Χριστοῦ Γέννα», 
σελ. 210 – Λουκᾶς Κων. Ρούλιας, «Νέα πνοὴ ζωῆς: Πέτα 
ψηλά!», σελ. 54 – Γιάννης Πατσώνης, « Ἡ ἐπιστροφὴ 
τοῦ  Ἀσώτου», σελ. 73 – Μαρία Γουμενοπούλου, « Ὁ 
ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω», σελ. 80 – « Ἡ χαραμάδα», σελ. 227 
– Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση, «Εἰς μνήμην Δημητρί-
ου Κουράση», σελ. 110 – «Τοῦ Χάροντα», σελ. 154 
– «Χριστουγεννιάτικη προσευχή», σελ. 232 – Χρῆστος 
Μπασκόζος, «Κι ἐγώ!», σελ. 129 – Κικὴ Βερούχη, « Ἡ  
Ἑλληνίδα Μάννα», σελ. 164 – «Μικρὲ Χριστούλη», σελ. 
202 – Θέκλα μοναχή, «Τὰ τάλαντά σου», σελ. 188.

ΜΟΡΦΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, «Μπουμπουλίνα, 

ἡ Καπετάνισσα, ἡ Μεγάλη Κυρά», σελ. 60-63 – «18 
Ὀκτωβρίου 1979. Βράβευση  Ὀδυσσέα  Ἐλύτη μὲ τὸ βρα-
βεῖο Νόμπελ», σελ. 192-195 –  Ἑλένη Μητσοπούλου, 
« Ἑρρῖκος Ντυνάν. Σύμβολο ἐθελοντισμοῦ», σελ. 147-
148 – Λίτσα  Ἁπαλάκη, « Ἠλίας Βενέζης», σελ. 196-197 
– Νῖκος Τσιρώνης, «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», σελ. 230-231.

ΙΑΤΡΙΚΑ
Ζωὴ Ριζοκώστα- Ἀγγέλη, «Τί γνωρίζουμε γιὰ τὸ 

μικροβίωμα;», σελ. 25-26 – «Τί εἶναι ἡ θρόμβωση;», 
σελ. 71-73 – «Μητρικὸς θηλασμός. Δῶρο καρδιᾶς», 
σελ. 106-108 – «Τί μᾶς προσφέρουν τὰ καλοκαιρινὰ 
φροῦτα καὶ λαχανικά», σελ. 149-151 – «Σακχαρώδης 
Διαβήτης τύπου 1», σελ. 189-191 – «Τί εἶναι τὰ ὀδοντικὰ 
ἐμφυτεύματα», σελ. 228-229.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γιάννα Καραμάνου, «Καλὴ χρονιὰ καί... περαστικά 

μας!», σελ. 4 –  Ἀθανάσιος  Ἀστ. Γκάτζιος, «Παιδικὸς 
ναρκισσισμός», σελ. 21-22 – «Πῶς νὰ μεγαλώσου-
με ἕνα συναισθηματικὰ ὑγιὲς παιδί», σελ. 175-177 –  
Ἄννα Ψωμᾶ, «Δὲν ξενύχτησες μαζί μου», σελ. 23-24 
– « Ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ἄποψη...», σελ. 92-93 – Γιάννης 
Κ. Τσέντος, «Αἰδὼς  Ἀργεῖοι!», σελ. 130-135 –  Ἥβη 
Σταυροπούλου, «Υἱοθεσία:  Ἀνακοίνωση, ἀντιδράσεις, 
σκέψεις», σελ. 136-137.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
Ἐλεονώρα Μήτσου, « Ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας», σελ. 

1-3 – «Συνήθεια, ὁ μεγάλος ἐχθρός.  Ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς 
μας καὶ ἡ εὐθύνη τῶν Χριστιανῶν», σελ. 214-221 – Μα-
κρίνα Ράγκα, «Παράδοση καὶ παραδόσεις.  Ἀναζητώντας 
τὶς πηγὲς τῆς πίστης μας», σελ. 5-13 – Γιάννης Κ. Τσέντος, 
«Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀρετή. Τὸ θεμέλιο», σελ. 14-16 – «Τὰ 
μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα», σελ. 211-213 – Κατερίνα Δογάνη, 
« Ὑπάρχει σωτηρία», σελ. 18 – «Γιὰ μιὰ ὄμορφη ζωή», 
σελ. 146 – « Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε», σελ. 174 – «Τὸ πιὸ 
ὡραῖο πρωινὸ εἶναι τὸ δοξαστικό», σελ. 226 – Παναγιώτα 
Χατζηγιαννάκη-Τσαγκαροπούλου, «Δικό σου εἶναι ὅ,τι 
δίνεις», σελ. 41-42 – Paulo Coelho (μτφ.  Ἀθαν.  Ἀστ. 
Γκάτζιος, « Ἡ ἀσθένεια τοῦ ὕπνου», σελ. 57 – Μαρία 
Γουμενοπούλου, « Ὁ πυροσβέστης», σελ. 83-84 –  Ἄννα 
Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, «Δεκαπενταύγουστος. Προσ-
δοκώντας τὸ θαῦμα», σελ. 123-126 – « Ἀπὸ τὸν Λόγο 
τοῦ  Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Εἰς τὰ Θεοφάνια, 
εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος», σελ. 203-206 –  Ἀντωνία 
Γραμμένου, «Ξέρεις νὰ σιωπᾷς; Σιωπὴ ἢ ἀργολογία;», 
σελ. 142-143 – « Ἀγάπησα τὴ μοναξιά μου», σελ. 186.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Γυναίκα καὶ Χριστιανισμός», 

σελ. 43-47 – Μακρίνα Ράγκα, « Ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς γυ-
ναίκας σ’ ἕνα βίαιο κόσμο», Μέρος Α΄, σελ. 48-54 – « Ἡ 
ἀξιοπρέπεια τῆς γυναίκας σ’ ἕνα βίαιο κόσμο», Μέρος 
Β΄, σελ. 100-105 – Κατερίνα Δογάνη, «Γίνε καὶ ἐσὺ μιὰ 
καλὴ μητέρα», σελ. 111.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
Μαρία Γουμενοπούλου, « Ἡ γλάστρα καὶ ὁ σκου-

πιδοτενεκές», σελ. 20 – «Τὸ τέλος τοῦ παράπονου», 
σελ. 128-129 – Νικόλαος Γ. Χαλβατζάκης, «Μιὰ νεαρὴ 
ἀστυνομικίνα», σελ. 144-146.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Μαρίνα Φραγκάκη, «Πλάι μας στέκει ὁ Θεός», σελ. 

17-18 – «Μὲ τὸ καρότσι τῆς λαϊκῆς», σελ. 56 – «Τῶν 
Μυροφόρων...», σελ. 82 – «Μικρές, ἀθόρυβες πράξεις 
ἀρετῆς», σελ. 121-122 – «Σκέψεις – Προβληματισμοί», 
σελ. 162-163 – «Καθὼς πλησιάζουν τὰ Χριστούγεννα», 
σελ. 201-202 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση, «Ἡ εὐτυχία 
τῆς προσπάθειας», σελ. 27 – Τὰ μεγάλα τῆς ζωῆς μας, 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Ν
ο

έμ
βρ

ιο
ς
 -

 Δ
εκ

έμ
βρ

ιο
ς
  

2
0

1
9

 -
 6

3
6

239



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.

«Μετὰ τὸν θάνατο», σελ. 154 – Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας, 
«Κάτι εὐχάριστο», σελ. 232 – Λίτσα  Ἁπαλάκη, Κἄτι εἶδα... 
ἄκουσα... ἢ μοὖπαν..., «Ὑποσχέσεις», σελ. 33 – «Τί ἔχω νὰ 
κάνω αὔριο;», σελ. 76 – «Πόσο διαφέρουν οἱ ζωὲς τῶν 
ἀνθρώπων!», σελ. 112 – «Οἱ ἄνθρωποι κάνουν προγράμ-
ματα κι ὁ Θεὸς γελάει», σελ. 155 – «Χριστουγεννιάτικη 
ἀνάμνηση», σελ. 233 –  Ἄννα Ψωμᾶ, «Μία μόνο γυναί-
κα», σελ. 55 – «Ἀδελφὸς ὑπ’ ἀδελφοῦ βασταζόμενος», 
σελ. 224-225 – Χρῆστος Χρόνης, « Ἡ Λαύρα τῶν Σπη-
λαίων τοῦ Κιέβου», σελ. 74-75 – Μπέλλα Παρασκευ-
οπούλου, « Ἔχεις τὴ δύναμη νὰ ζητήσεις συγνώμη;», 
σελ. 94-95 – «Φιλοπατρία καὶ γλῶσσα», σελ. 178-179 
–  Ἀθανάσιος  Ἀστ. Γκάτζιος, «Ρίζες καὶ φτερά», σελ. 109-
110 – «Παιδιὰ μέ... “ἀδειανὸ πουκάμισο”», σελ. 222-223 
– Λάμπρος Δῆμος, « Ἡ ἀγράμματη παιδαγωγός», σελ. 
152-153 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Τί γίνεται μὲ τὰ Θρησκευ-
τικά;», σελ. 168-173 – Πέγκυ Ξανθάκη-Μπαλαμπίνη, 
«Ἡ σπουδαιότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἡ συνέχειά 
της ἀπὸ τὴν  Ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα», σελ. 180-185 – 
Α.Κ., Κουβεντοῦλες τῆς γιαγιᾶς μου, «Τὸ βιογραφικὸ τοῦ 
ἀετοῦ», σελ. 187-188 – «Τὸ μπρελόκ», σελ. 209-210.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Ἥβη Σταυροπούλου, «Ζιλμπὲρ Σινουέ,  Ἰρένα Σέ-

ντλερ», σελ. 34 – «Συλλογικὸ ἔργο. Δὲ θὰ σιωπήσουμε 
ποτέ. Οἱ προκηρύξεις τοῦ Λευκοῦ Ρόδου (1942-1943)», 
σελ. 234-235 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Μαρίας Γουμενο-
πούλου, Τὸ μαξιλάρι», σελ. 198.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Χρυσούλα Ζαγκότη, «Κωνσταντῖνος  Ἀθανασό-

πουλος», σελ. 35 –  Ἀριστείδης Καλαμπαλίκης, «Κων-
σταντῖνος  Ἀθανασόπουλος», σελ. 35-37 – Εὐαγγελία 
Μανδηλαρᾶ, Αἰκατερίνη Σιδηρᾶ, «Πόπη Πολλάτου», 
σελ. 38-39 – Μιὰ συντροφιὰ τῶν Χ.Μ.Ο. Θεσσαλονί-
κης, «Μαρία- Ἴρις Χριστοφορίδου-Καϊναδᾶ», σελ. 39 
– Εὐαγγελία Μορφοπούλου-Γεωργουλέα, «Εὐτέρπη 
Μαύτα- Ἠλία», σελ. 77-78 –Φιλοκτήμων Χ. Φάκας, 
«Δῆμος Ματσκίδης», σελ. 79 – Μαγδαληνὴ Παπα-
δοπούλου, « Ἄννα Καραγκούνη», σελ. 118-119 – Σ. 
Κυριακοπούλου, Εὐ. Ξυλούρη,  Ὄλγ. Μαγγανᾶ, Π. 
Κυριακοπούλου, Φρ. Μπέμ, Π. Καραμπογιᾶ, Π. Μαρ-
κουλάτος, «Μαρία  Ἀθανασιάδου-Πλασσαρᾶ», σελ. 
119-120 –  Ἀρετὴ Καβάσαλη- Ἀναστοπούλου, «Πα-
ρασκευὴ Παπαντωνίου-Ρούνη», σελ. 199 – Κατερίνα  
Ἀσλάνη, «Αἰκατερίνη (Καίτη) Δικαίου-Παπαδημητρίου», 
σελ. 200 – Θανάσης Παπαϊωάννου, «Παναγιώτα Πανα-
γοπούλου-Ρουπίνα», σελ. 236-237 – Παρασκευὴ  Ἀθ. 
Τσίκου, «Αἰκατερίνη  Ἀν. Καρνέζη», σελ. 238 – Βιβὴ 
Παπακώστα, «Ζίτσα Αὐγέρου», σελ. 238.
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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

ì ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ)

ì ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

ì ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ì ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ  
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ì Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


