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ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γλυπτὸ τοῦ Σλοβάκου γλύπτη Martin Hudáček «Στὸ παιδὶ ποὺ δὲν γεν-
νήθηκε ποτέ». Σύμφωνα μὲ τὸν γλύπτη, τὸ γλυπτὸ ἀπεικονίζει μιὰ γυναίκα ἡ ὁποία μετανιωμένη 
καὶ συντετριμμένη θρηνεῖ γιὰ τὴν ἄμβλωση ποὺ ἔκανε. Τὸ ἀγέννητο παιδί της, φτιαγμένο ἀπὸ 
ἄλλο ὑλικό, ἀπὸ γυαλί, σὲ νηπιακὴ ἡλικία –στὴν ἡλικία ποὺ θὰ ἦταν, ἂν εἶχε ἀφεθεῖ νὰ ζήσει–, 
τὴν ἀγγίζει τρυφερὰ στὸ κεφάλι καὶ τὴ συγχωρεῖ.

Καλῶς ἦρθες, 2020...

– Ξημερώνει. μπρὸς στ᾽ ἀνοιχτό μου παράθυρο, ξεδιπλώνεται
 ἡ Καινούργια μέρα. ροδίζει ὁ οὐρανός, προσμένοντας τὸν ἥλιο.
 Φλυαροῦν τὰ πουλιά. Πάνω στὰ χορτάρια, πάχνη. Εἶναι τὸ αὔριο,
 ποὺ χτὲς προσδοκοῦσα. Δόξα Σοι, Θεέ μου...

– Θά ᾽θελα... ὅλα τὰ παραθύρια ν᾽ ἀνοιχτοῦν στὸ Φῶς. Κι ὅλοι
 νὰ δοῦν τὸν οὐρανό. Κι ὅλοι ν᾽ ἀκούσουν τὰ πουλιά. Κι ὅλοι
 μαζὶ νὰ ποῦμε: Δόξα Σοι, Θεέ μας...  Ἂς εἶν᾽ ἀκόμα τὰ παιδιὰ
 στὸ κρεβάτι... Κάτ᾽ ἀπὸ ζεστὲς κουβερτοῦλες. Στὴν κατσαρόλα
 νὰ φουσκώνει τὸ γάλα κι ἂς εὐωδιάζει ἡ κάμαρα, σ᾽ αὐτὴ τὴν
 Καινούργια μέρα...

– Γιὰ δές, ψυχή μου... ὅλα γύρω προσδοκοῦνε μιὰν ἄνοιξη...
 ἀνασαίνουν σφιχτοκρατώντας τὴν ἐλπίδα... γιὰ δές, μὲ πόσο
 χτυποκάρδι τὰ σύμπαντα προσδοκοῦν τὸ καλύτερο... Κι ἐμεῖς
 πῶς νὰ ποῦμε, «δὲ μπορῶ... ἄσε αὔριο... θὰ δοῦμε...».
 Ἕνας ἔρημος, κάποιος γυμνός, ἕνας ξεστρατισμένος, δὲν μᾶς ἀφήνουν
 ν᾽ ἀναπαυτοῦμε, ψυχή μου...

–  Ἔτσι πορευόμενοι... κι ἂν ὁ Κύριος εὐλογήσει τὸν μικρό μας
 κάματο, ἐκεῖ... κατὰ τ᾽ ἀπόβραδο, θαρρῶ πὼς μέσ᾽ στὴ χούφτα μας,
 θὰ βροῦμε δυὸ σπειριὰ στάρι, νὰ σιγουρέψουμε, ψυχή μου,
 τὸ πρόσφορο τῆς Λειτουργιᾶς...

– μπρὸς ἀπ᾽ τὰ παραθύρια μας περνοῦν βιαστικὰ καὶ χάνονται,
 οἱ Καινούργιες μέρες... Καὶ τὰ σύμπαντα μ᾽ ἀγωνία προσδοκοῦν
 νὰ φανεῖ τὸ καλύτερο... ἀπὸ σένα καὶ μένα...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ-ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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Ἔκανε τό «λάθος» νὰ ἐμφανιστεῖ στὶς στάσεις 
μετρὸ τῆς πρωτεύουσας. Παρουσίαζε ἕνα 
ἔμβρυο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης, 

πού «ἐκλιπαροῦσε» νὰ ζήσει.
Αὐτὸ ἦταν. Ξεσήκωσε πολλές, μὰ πάρα πολλὲς 

ἀντιδράσεις, σὲ ὅλα τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, 
καὶ ἔφτασε μάλιστα τό «ἀπαράδεκτο γεγονός» καὶ 
στὰ δελτία εἰδήσεων.

μάλιστα! Σὲ μιὰ χώρα ὅπου ὅλα τὰ ἄλλα 
προβλήματα τὰ ἔχουμε λύσει, τὸ μικρό, ἀθῶο, 
ἀγέννητο ἔμβρυο προκάλεσε τόση ἀναταραχή.  Ἡ 
αἰτία; Προσβάλλει τὸ δικαίωμα κάθε γυναίκας νὰ 
διαχειριστεῖ τὸ σῶμά της!

Πῶς ἤχησε στ᾽ αὐτιά μου, πόσο ἐγωιστικό, ψεύ-
τικο καὶ ἀπάνθρωπο!  Ἡ  Ἑλλάδα μας παραμένει, 
τοὐλάχιστον μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς  
Ἕνωσης, μία ἀπὸ τὶς χῶρες μὲ τὶς περισσότερες 
ἐκτρώσεις τὸν χρόνο. 300.000 καταγεγραμμένες. 
Πολλοὶ μιλοῦν γιὰ περισσότερες.

Ἐνόχλησε λοιπὸν ἡ ἀφίσα.  Ἐνόχλησε ποιούς; 
ποιές; 

Σίγουρα ὄχι τὶς χιλιάδες  Ἑλληνίδες ποὺ πα-
λεύουν νὰ μείνουν ἔγκυοι. μὲ ἀγωνία κάθε ἑβδο-
μάδα, στὴ διάρκεια τῆς ἀρχόμενης ἐγκυμοσύνης, 
παρακολουθοῦν τὶς τιμὲς τῶν ὁρμονῶν. Καὶ ἀπο-

γοητεύονται... Δαπανοῦν πάρα πολλὰ χρήματα, 
κάνουν κάθε εἴδους θυσία, μένουν στὸ κρεβάτι, 
προσεύχονται, γιὰ νὰ ἔρθει τὸ πολυπόθητο μωρὸ 
στὴν ἀγκαλιά τους. Σίγουρα ὄχι αὐτές, ἢ αὐτὰ τὰ 
ζευγάρια ποὺ ἀγωνίζονται. Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀγωνί-
στριες, ἡρωΐδες, ἀξιοθαύμαστες.

Ὑπάρχουν ὅμως πολλοὶ ἄλλοι.  Ὑπάρχουν γυ-
ναῖκες ποὺ γιὰ διάφορους λόγους, σημαντικοὺς ἢ 
ὄχι, ἀποφασίζουν νὰ διακόψουν τὴν κύηση. Παρά-
νομες σχέσεις, δική τους ἄρνηση νὰ μεγαλώσουν 
ἕνα ἀκόμα παιδί, οἰκονομικὴ κατάσταση, ἐξαφάνιση 
συντρόφου μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἐγκυμοσύνης.

Ἡ «ἐνοχλητική» ἀφίσα

K

K

Θὰ ἔπρεπε ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, 
ἀντὶ νὰ κατεβάζει τὶς ἀφίσες 

καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὸ ἔγκλημα, 
νὰ προσπαθεῖ μὲ σωστὸ καὶ  

ὑπεύθυνο τρόπο νὰ ἐνημερώνει,  
ἰδιαίτερα τοὺς νέους,  
καὶ νὰ προλαβαίνει... 

K

K

Ἀκούγεται κάπως ὀπισθοδρομικό, ἀναχρονιστικό, ὅταν λέγεται  
ὅτι ἡ γυναίκα δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει δικαίωμα στὴ διακοπὴ τῆς κύησης, 

ἐκτὸς ἂν ὑπάρχει σοβαρὸς ἰατρικὸς λόγος.  Ἀλλὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ 
κανένας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ τὴ διακόψει. μόνο ὁ Θεός.
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Ὅλα αὐτὰ εἶναι ὑπαρκτά. Τὸ μόνο ὅμως ποὺ 
δὲν φταίει εἶναι τὸ ἀνυπεράσπιστο ἔμβρυο, ποὺ 
δείχνει αὐτὴ ἡ «ἐνοχλητική» ἀφίσα. Καὶ ἐλέγχει...  
Ἐλέγχει συνειδήσεις, ὅπου ὑπάρχουν, ταράσσει 
ψυχές, ἐπαναφέρει εἰκόνες, τύψεις...

μιὰ χάρτινη ἀφίσα μπόρεσε καὶ τάραξε συνει-
δήσεις στὴν πρωτεύουσα τῆς  Ἑλλάδας. Τάραξε 
τὰ ἤρεμα νερὰ τῆς ζωῆς κάποιων. Βέβαια! Σὲ μιὰ 
κοινωνία παρακμῆς ποὺ ζοῦμε, ἦρθε 
μιὰ φωτογραφία καὶ μᾶς... ἐνόχλησε. 
Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀφαιρεθεῖ... Πρέπει 
νὰ μὴν τὴ βλέπουμε.  Ἐντάξει, λοι-
πόν... νὰ κατέβει ἀπὸ τὶς προθῆκες 
τοῦ μετρὸ καὶ ἀπὸ παντοῦ. 

μὲ αὐτὴν ὅμως τὴ λογική, πρέ-
πει νὰ κατέβουν κι ἄλλες ἀφίσες...!!! 
Ποιές; 

οἱ ἀφίσες μὲ γυναικεῖα ἐσώρου-
χα, ποὺ κολλημένες στὰ τρόλλεϋ 
τῆς πρωτεύουσας προκαλοῦν τὶς 
γυναῖκες νὰ τὰ ἀγοράσουν. Δὲν εἶναι 
«καταπιεστικό» ὅμως καὶ ἄδικο γιὰ τὶς 
γυναῖκες ποὺ ἔχουν κάνει μαστεκτο-
μή, φυσικὰ χωρὶς νὰ ἔχουν δικαίωμα ἐπιλογῆς, καὶ 
ἔχουν ὑποστεῖ αὐτὸ τὸ μαρτύριο στὴν ψυχὴ καὶ τὸ 
σῶμά τους, νὰ βλέπουν αὐτὲς τὶς ἀφίσες; 

Δὲν εἶναι «καταπιεστικό» ἡ ἀνάπηρη γυναίκα, 
καὶ μάλιστα νέα, ποὺ κινεῖται σὲ ἀναπηρικὸ καρο-
τσάκι, νὰ βλέπει καλίγραμμα πόδια στὴ διαφήμιση 
μὲ ἀκριβὰ καλσὸν καὶ τακούνια;

Δὲν εἶναι ἀπαράδεκτο τὰ ἀκριβὰ smartphones 
τῶν ἀφισῶν, ποὺ διαφημίζονται στὶς στάσεις λε-
ωφορείων, νὰ προκαλοῦν τὸ μεγάλο ποσοστὸ 
φτωχῶν  Ἑλλήνων καὶ  Ἑλληνόπουλων, γιὰ τὰ 
ὁποῖα τὸ κράτος «προνόησε» μέχρι καὶ γιὰ συσσίτιο 
στὰ δημοτικὰ σχολεῖα – τέτοια ἀνάγκη ὑπῆρχε; 

Γιατί λοιπὸν ἕνα «χάρτινο ἔμβρυο» τάραξε τόσο 
πολύ, ποὺ ἔγινε εἴδηση;

Θὰ ἔπρεπε ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, ἀντὶ νὰ κατε-
βάζει τὶς ἀφίσες καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὸ ἔγκλημα, 

νὰ προσπαθεῖ μὲ σωστὸ καὶ ὑπεύθυνο τρόπο νὰ 
ἐνημερώνει, ἰδιαίτερα τοὺς νέους, καὶ νὰ προλαβαί-
νει...  Ἡ ἐνημέρωση ὅμως νὰ γίνεται ἀπὸ εἰδικοὺς 
ἀνθρώπους, μὲ κατάλληλο ὑλικὸ καὶ πραγματικὲς 
εἰκόνες. Δὲν μπορεῖ αὐτὸ νὰ ἀνατεθεῖ σὲ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἕνα 
ἀπὸ τὰ πολλὰ μαθήματα στὸ σχολεῖο. Θέλει γνώ-
σεις, ἐμπειρία, ὑλικό, σοβαρότητα.

Θέλει μιὰ οἰκογένεια ποὺ θὰ σταθεῖ δίπλα στὰ 
παιδιά της, στοὺς ἐφήβους, θὰ μιλήσει, θὰ παρα-
δειγματίσει... Βέβαια, ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς ἔχουν 
κάνει ἐκτρώσεις, τί νὰ ποῦν; πῶς νὰ πείσουν; Καὶ 
οὔτε τοὺς νοιάζει νὰ πείσουν. 

300.000 «σιωπηρὲς κραυγές» κάθε χρόνο στὴν  
Ἑλλάδα μας. Εἶναι τραγικό, εἶναι ἀπαράδεκτο. Χι-
λιάδες γυναῖκες καὶ νέα ζευγάρια παλεύουν, ὅσο 
μποροῦν, νὰ ἀποκτήσουν παιδάκι...

Ἀκούγεται κάπως ὀπισθοδρομικό, ἀναχρονιστι-
κό, ὅταν λέγεται ὅτι ἡ γυναίκα δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει 
δικαίωμα στὴ διακοπὴ τῆς κύησης, ἐκτὸς ἂν ὑπάρ-
χει σοβαρὸς ἰατρικὸς λόγος.  Ἀλλὰ τὴν ἀνθρώπινη 
ζωὴ κανένας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ τὴ διακόψει. 
μόνο ὁ Θεός.

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ
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Ὑπάρχουν γυναῖκες ποὺ γιὰ διάφορους λόγους, σημαντικοὺς ἢ ὄχι, ἀπο-
φασίζουν νὰ διακόψουν τὴν κύηση. Παράνομες σχέσεις, δική τους ἄρνη-
ση νὰ μεγαλώσουν ἕνα ἀκόμα παιδί, οἰκονομικὴ κατάσταση, ἐξαφάνιση 

συντρόφου μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἐγκυμοσύνης. Ὅλα αὐτὰ εἶναι 
ὑπαρκτά. Τὸ μόνο ὅμως ποὺ δὲν φταίει εἶναι τὸ ἀνυπεράσπιστο ἔμβρυο, 
ποὺ δείχνει αὐτὴ ἡ «ἐνοχλητική» ἀφίσα. Καὶ ἐλέγχει...  Ἐλέγχει συνειδή-

σεις, ὅπου ὑπάρχουν, ταράσσει ψυχές, ἐπαναφέρει εἰκόνες, τύψεις...
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Ἡσυζήτηση τὴν ὁποία πυροδότησε ἡ ἐπίμαχη 
καμπάνια γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀγέννη-
της ζωῆς στὸ μετρὸ περιεστράφη ὡς ἐπὶ τὸ 

πλεῖστον γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῶν δικαιωμάτων.  Ἡ 
ἴδια ἡ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξεδόθη ἀπὸ τὸ  Ὑπουργεῖο 
ἐμφάνιζε τὴν καμπάνια στοὺς χώρους τοῦ μετρὸ νά 
«στρέφεται ἐναντίον ἑνὸς ἀπολύτως κατοχυρωμένου 
καὶ ἀναμφισβήτητου δικαιώματος τῶν γυναικῶν».  
Ὁ Πρόεδρος τῆς ΣΤΑΣυ ἔκανε λόγο γιά «ἕνα ἐδῶ 
καὶ χρόνια κατοχυρωμένο δικαίωμα τῶν γυναικῶν, 
νὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὴ μητρότητα».  Ἡ Γενικὴ Γραμ-
ματέας  Ἰσότητας τόνισε ὅτι εἶναι ἀναμφισβήτητο 
τό «νομικὰ κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε γυναίκας 
στὴν ἄμβλωση», τασσόμενη ὑπὲρ τῆς ἀπόφασης 
γιὰ ἀπόσυρση τῶν ἀφισῶν.

Τὸ θέμα τῶν δικαιωμάτων εἶναι βεβαίως ἕνα 
πάρα πολὺ σοβαρὸ θέμα.  Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀκριβῶς 
εἶναι ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα, κατὰ μείζονα λόγον 
δὲν συγχωροῦνται σὲ αὐτὸ οἱ τραγικὲς παρανοή-
σεις καὶ παρερμηνεῖες ποὺ διαπιστώνονται κατὰ 
κόρον. Καὶ θὰ ἐξηγήσουμε ἀμέσως τί ἐννοοῦμε.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, προβάλλεται σήμερα ὡς 
ἐντελῶς δεδομένο καὶ αὐτονόητο ὅτι:

κατάκτηση δικαιωμάτων = πρόοδος
καὶ

κατάργηση δικαιωμάτων = ὀπισθοδρόμηση

Ἀλλὰ ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ ποῦμε ὅτι αὐτὲς οἱ 
δύο ταὐτίσεις δὲν μποροῦν νὰ σταθοῦν.  Ἡ πρό-
οδος πολὺ συχνὰ περνάει ἀκριβῶς μέσα ἀπὸ τὴν 
κατάργηση δικαιωμάτων, ἐνῷ ἡ διατήρηση δικαι-
ωμάτων μπορεῖ νὰ ταὐτίζεται μὲ τὴ συντήρηση 
καὶ ὀπισθοδρομικὲς λογικές. Γιὰ παράδειγμα, ἡ 
κατάργηση τῶν δικαιωμάτων τῶν εὐγενῶν ἦταν 
κοινωνικὴ πρόοδος – φαντάζομαι δὲν θὰ βρεθοῦν 
πολλοὶ νὰ τὸ ἀμφισβητήσουν αὐτό.

Ἂς δοῦμε ἕνα ἀκόμα πιὸ συγκεκριμένο παρά-
δειγμα. Στὴ μεσαιωνικὴ Εὐρώπη παραδίδεται ὅτι οἱ 
φεουδάρχες εἶχαν πάνω στοὺς δουλοπάροικους τὸ 
λεγόμενο «δικαίωμα στὴν πρώτη νύκτα τοῦ γάμου». 
Τὸ δικαίωμα αὐτό, τό “jus primae noctis” ἤ “prima 
nocta” ἤ “droit du seigneur”, ποὺ τὸ κινηματογρα-
φόφιλο κοινὸ τὸ ἔμαθε μέσα ἀπὸ τὴ δημοφιλῆ ται-
νία “Braveheart”, ἦταν... ὅ,τι ἀκριβῶς μπορεῖ νὰ 
φαντασθεῖ κανείς:  Ἡ κόρη ποὺ παντρευόταν ἦταν 

ὑποχρεωμένη νὰ περάσει τὴν πρώτη νύκτα τοῦ γά-
μου ὄχι μὲ τὸν σύζυγό της, ἀλλὰ μὲ τὸν φεουδάρχη 
τῆς περιοχῆς, ἐφόσον αὐτὸς τὸ ἀπαιτοῦσε. Τοὐλάχι-
στον ἔτσι παραδίδεται. Γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν ὑποχρέωση, οἱ δουλοπάροικοι κατέβαλλαν 
στὸν φεουδάρχη ἕνα σεβαστὸ πρόστιμο γάμου, τό 
“merchet” – ἐννοεῖται ὅτι κάτι τέτοιο μποροῦσε νὰ 
γίνει, ἂν ὁ φεουδάρχης δὲν ἀπαιτοῦσε νὰ ἀσκήσει 
τὸ δικαίωμά του, διότι, ἂν τὸ ἀπαιτοῦσε, δὲν ὑπῆρχε 
τρόπος διαφυγῆς.  Ἒ λοιπόν, νομίζω ὅτι μποροῦμε 
μὲ παρρησία νὰ συμφωνήσουμε ὅτι ἡ κατάργηση 
αὐτοῦ τοῦ «δικαιώματος στὴν πρώτη νύκτα τοῦ 
γάμου» ἀπὸ τὸν Φερδινάνδο Β΄ τῆς  Ἀραγωνίας τὸ 
1486 ἦταν πρόοδος. Καὶ ἐρωτῶ:  Ὑπάρχει κανεὶς 
ποὺ θὰ ἰσχυρισθεῖ τὸ ἀντίθετο;  Ἂν ὄχι, ἀντιλαμ-
βάνεσθε πόσο αὐθαίρετη εἶναι ἡ ταὔτιση τῶν μὲν 
δικαιωμάτων μὲ τὴν πρόοδο, τῆς δὲν κατάργησης 
δικαιωμάτων μὲ τὴν ὀπισθοδρόμηση.

Ἂς δοῦμε καὶ κάτι ἄλλο, τὸ ὁποῖο ὁ προσεκτικὸς 
ἀναγνώστης θὰ καταλάβει ὅτι δὲν εἶναι καθόλου 
ἄσχετο μὲ τὸ θέμα μας.  Ἡ κατάργηση τῆς δουλείας, 
ὅπως καὶ νὰ τὴ δοῦμε, ἦταν κατάργηση δικαιω-
μάτων: τῶν δικαιωμάτων τῶν δουλοκτητῶν ἐπὶ 
τῶν δούλων τους. οἱ δουλοκτῆτες εἶχαν δικαιώ-
ματα ἐπὶ τῶν δούλων, τοὺς ὁποίους θεωροῦσαν 
ὡς περιουσιακό τους στοιχεῖο, ποὺ μάλιστα εἶχαν 
ἀγοράσει μὲ δαπάνη χρημάτων. Γιὰ νὰ μὴ θυμη-
θοῦμε ὅτι τὸ 1698 τὸ δουλεμπόριο κηρύχθηκε 
στὴν  Ἀγγλία «δικαίωμα θεμελιῶδες καὶ φυσικὸ 
ὅλων τῶν  Ἄγγλων»...  Ὅταν ἡ δουλεία καταργή-
θηκε διὰ νόμου, τὰ δικαιώματα τῶν δουλοκτητῶν 
ἐπὶ τῶν δούλων καταργήθηκαν αὐτομάτως, καὶ βε-
βαίως κηρύχθηκε παράνομο τό... «θεμελιῶδες καὶ 
φυσικό» δικαίωμα τοῦ δουλεμπορίου. Καὶ ἐρωτῶ:  
Ὑπάρχει κανεὶς ποὺ θὰ ὑποστηρίξει ὅτι τὰ μὲν δικαι-
ώματα αὐτὰ ἦταν πρόοδος, ἡ δὲ κατάργησή τους 
ὀπισθοδρόμηση; Προφανῶς ὄχι, ἀλλά, ἐντελῶς 
φανερὰ καὶ ἀναντίρρητα, πρόοδος ἦταν ἀκριβῶς 
ἡ κατάργηση τῶν δικαιωμάτων!

Βεβαίως, οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς δουλείας δὲν 
ἔλειπαν. Καὶ ἔπρεπε νὰ βροῦν ἕναν τρόπο νὰ 
ὑπερασπισθοῦν τά «δικαιώματά» τους. Καὶ βε-
βαίως, παράλληλα, ἔπρεπε νὰ βροῦν ἕναν τρόπο 
νὰ ἐξηγήσουν γιατί, ἐνῷ ὑπερασπίζονταν τὰ δικά 
τους «δικαιώματα», τὴν ἴδια στιγμὴ ἀρνοῦνταν τὰ 
στοιχειώδη δικαιώματα στοὺς δούλους. 

Περὶ προόδου, δικαιωμάτων  
καὶ ἀμβλώσεων
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Ὁ πιὸ πρόσφορος τρόπος ποὺ βρῆκαν νὰ τὸ 
κάνουν αὐτό, στὸν ὁποῖο ἐπιδόθηκαν μὲ θαυμαστὸ 
ζῆλο, ἦταν νὰ ὑποστηρίξουν ὅτι οἱ μαῦροι, τοὺς 
ὁποίους χρησιμοποιοῦσαν ὡς δούλους, δὲν ἦταν 
ἄνθρωποι(!), τοὐλάχιστον ὄχι ὅσο οἱ λευκοί, καὶ 
ἄρα αὐτοὶ δὲν δικαιοῦνταν νὰ εἶναι φορεῖς δικαι-
ωμάτων, ὅπως οἱ λευκοί.  Ἐπὶ αἰῶνες ὁλόκληρους 
καλλιεργήθηκε μεθοδικὰ ἕνας ἀπίστευτος ρατσι-
σμός, τὰ κατάλοιπα τοῦ ὁποίου δὲν ἔχουν ἐκλείψει 
στὴν ἐποχή μας.  Ὅταν ὁ Βολταῖρος ἔγραφε, προ-
σπαθώντας νὰ ἐξηγήσει τὴν καταγωγὴ τῶν μαύ-
ρων, ὅτι «Δὲν εἶναι ἀπίθανο στὰ θερμὰ κλίματα οἱ 
πίθηκοι νὰ εἶχαν ὑποδουλώσει νέες γυναῖκες»(sic!), 
ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ πῶ ὅτι ὁ λόγος του μοῦ φαί-
νεται ἀνατριχιαστικὰ ρατσιστικός, κι ἂς ἐξυμνεῖται 
αὐτὸς ποὺ τὸν ἔγραψε ὡς ἡ ἐπιτομὴ τοῦ πνεύματος 
τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τῆς προόδου.

Ἀπὸ τὴν προσπάθεια νὰ τεκμηριωθεῖ ἡ κατωτε-
ρότητα τῶν μαύρων δὲν ἔλειψε καὶ ἡ «ἐπιστήμη». 
Θυμίζω ἐδῶ τὴ θεωρία τῆς «προσωπικῆς γωνίας», 
μία ἀπὸ τὶς πιὸ αὐθαίρετες ψευδοεπιστημονικὲς θε-
ωρίες ποὺ προβλήθηκαν ποτέ. «Πατέρας» της, στὰ 
μέσα τοῦ 18ου αἰῶνα, ὁ  Ὁλλανδὸς κρανιολόγος 
Κράμπερ.  Ὁ Κράμπερ ὑποστήριξε ὅτι ἡ εὐφυΐα 
καὶ ὁ βαθμὸς πνευματικῆς ἐξελίξεως εἶναι ἀνάλο-
γος πρὸς τὸ ἄνοιγμα τῆς γωνίας ποὺ σχηματίζεται 
ἀπὸ τὴν τομὴ δύο νοητῶν εὐθειῶν στὴν κεφαλή.  
Ἡ μία νοητὴ εὐθεῖα εἶναι ἐκείνη ποὺ ἑνώνει τὴ 
βάση τῆς μύτης μὲ τὸν ἀκουστικὸ πόρο. ἡ ἄλλη 
εἶναι ἐκείνη ποὺ ἑνώνει τὸ μέτωπο μὲ τὴ σιαγόνα. 
Χρησιμοποιώντας τὸ ἄνοιγμα αὐτῆς τῆς γωνίας 
ὡς κριτήριο εὐφυΐας καὶ πνευματικῆς ἐξελίξεως, 
πάντα κατὰ τὸν Κράμπερ, ἔχουμε στὴν κατώτε-

ρη βαθμίδα τὴν μπεκάτσα, ποὺ ἔχει τὴν ὀξύτερη 
γωνία καὶ ἐκπροσωπεῖ τὴν ἄκρα ἠλιθιότητα, καὶ 
στὴν ἀνώτερη βαθμίδα τὸ ἁρμονικὸ προφὶλ τῆς 
γλυπτῆς παράστασης τοῦ θεοῦ  Ἀπόλλωνα στὸ 
ἀέτωμα τοῦ ναοῦ τοῦ Δία στὴν  Ὀλυμπία, ἡ ὁποία 
μᾶς δίνει μιὰ γωνία 90ο.  Ἡ «προσωπικὴ γωνία» 
τοῦ μέσου Εὐρωπαίου εἶναι 80ο. οἱ μαῦροι, ἀπὸ 
τὴν ἄλλη, ἔχουν «προσωπικὴ γωνία» μόλις 70ο, 
καὶ ἔτσι, κατὰ τὸν εὐφάνταστο ἐπιστήμονα, τοποθε-
τοῦνται... ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν πίθηκο, 
ποὺ ἔχει «προσωπικὴ γωνία» 50ο.

Ἀνάλογες προσπάθειες «ἐπιστημονικῆς» τεκ-
μηρίωσης τῶν φυλετικῶν διακρίσεων ἔγιναν κατὰ 
κόρον στὴ ναζιστικὴ Γερμανία.  Ἐννοεῖται βεβαίως 
ὅτι σήμερα, στὴν ἐποχὴ τῆς ἀποκωδικοποίησης 
τοῦ γονιδιώματος, μιὰ τέτοιου εἴδους «ἐπιστήμη» 
προκαλεῖ θυμηδία, ἂν δὲν προκαλεῖ ἀγανάκτηση.

Ἐπανερχόμενοι ὅμως στὴ δουλεία, εἶναι χρήσι-
μο νὰ θυμηθοῦμε τὴ σκοπιμότητα ποὺ ἐξυπηρε-
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Προβάλλεται σήμερα ὡς ἐντελῶς δεδομένο καὶ αὐτονόητο ὅτι:

κατάκτηση δικαιωμάτων = πρόοδος
καὶ

κατάργηση δικαιωμάτων = ὀπισθοδρόμηση

Ἀλλὰ ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ ποῦμε ὅτι αὐτὲς οἱ δύο ταὐτίσεις δὲν μπο-
ροῦν νὰ σταθοῦν.  Ἡ πρόοδος πολὺ συχνὰ περνάει ἀκριβῶς μέσα ἀπὸ 
τὴν κατάργηση δικαιωμάτων, ἐνῷ ἡ διατήρηση δικαιωμάτων μπορεῖ νὰ 

ταὐτίζεται μὲ τὴ συντήρηση καὶ ὀπισθοδρομικὲς λογικές. Γιὰ παράδειγμα, 
ἡ κατάργηση τῶν δικαιωμάτων τῶν εὐγενῶν ἦταν κοινωνικὴ πρόοδος – 

φαντάζομαι δὲν θὰ βρεθοῦν πολλοὶ νὰ τὸ ἀμφισβητήσουν αὐτό.

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

iα
ν

ο
υά

ρι
ο

ς
 -

 Φ
εβ

ρο
υά

ρι
ο

ς
  

2
0

2
0

 -
 6

3
7

5



τοῦσε ὅλος αὐτὸς 
ὁ ἐπιστημονικο-
φανὴς ρατσισμός:  
Ἂν οἱ μαῦροι δὲν 
ἦταν ἄνθρωποι, ἢ 
πάντως ἦταν κά-
τι λιγώτερο ἀπὸ 
ἄνθρωποι, τότε 
δὲν θὰ μποροῦσαν 
νὰ θεωρηθοῦν φο-
ρεῖς δικαιωμάτων, 
ὅπως οἱ λευκοί, 
καὶ ἔτσι οἱ λευκοὶ 
θὰ μποροῦσαν νὰ 
ὑπερασπίζονται τὰ 
κεκτημένα τους δι-
καιώματα ἐπὶ τῶν 
μαύρων.

Γιὰ νὰ γίνει ἀκόμα πιὸ κατανοητὸ πῶς συνδέ-
ονται ὅλα αὐτὰ μὲ τὸ θέμα μας, φανταστεῖτε νὰ 
τολμοῦσε κάποιος, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ δουλεία καὶ 
τὸ δουλεμπόριο θεωροῦνταν ὡς κάτι τὸ ἀπολύτως 
φυσικὸ καὶ θεμιτό, νὰ ἀναρτήσει σὲ δημόσιους χώ-
ρους ἀφίσες ποὺ νὰ προσπαθοῦσαν νὰ πείσουν, 
μὲ παράθεση ἐπιστημονικῶν στοιχείων, ὅτι καὶ οἱ 
μαῦροι εἶναι ἄνθρωποι (ἀφήνοντας ἔτσι τὸ «φρικτό» 
ὑπονοούμενο ὅτι θὰ ἔπρεπε καὶ αὐτοὶ νὰ νοοῦνται 
ὡς φορεῖς δικαιωμάτων, καὶ ἄρα ἡ δουλεία ἔπρεπε 
νὰ καταργηθεῖ).  Ὑποθέτω ὅτι θὰ ξεσηκωνόταν κῦμα 
ἀντιδράσεων. Πολλοὶ θὰ μιλοῦσαν γιὰ θρασεῖα 
ἀμφισβήτηση κεκτημένου καὶ ἀναμφισβήτητου δι-
καιώματος. Θὰ μπορούσαμε μάλιστα κάλλιστα νὰ 
φαντασθοῦμε τὶς ἀφίσες αὐτὲς νὰ κατεβαίνουν μὲ 
κρατικὴ ἐντολή, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι «οἱ καμπάνιες 
ποὺ γίνονται στοὺς δημόσιους χώρους δὲν πρέπει 
νὰ διχάζουν τὴν κοινὴ γνώμη, οὔτε ἀσφαλῶς νὰ 

προσβάλλουν εὐυ-
πόληπτους πολῖτες 
ποὺ συντηροῦν 
δούλους».

Ἀντιλαμβάνε-
σθε πόσο σχετικὰ 
εἶναι ὅλα αὐτὰ μὲ 
τὸ θέμα μας: οἱ 
ὑποστηρικτὲς τῶν 
ἀμβλώσεων ἀνα-
λαμβάνουν νὰ 
ὑπερασπισθοῦν 
ἕνα «δικαίωμα» τῆς 
γυναίκας, τὸ δικαί-
ωμα στὴν ἄμβλω-
ση.  Ἀλλὰ αὐτὸ τό 
«δικαίωμα» προ-
ϋποθέτει ὅτι τὸ 

ἔμβρυο δὲν εἶναι τὸ ἴδιο φορέας δικαιωμάτων, 
καὶ ἄρα δὲν ἐπιβάλλεται νὰ ἀναγνωρισθοῦν καὶ σὲ 
αὐτὸ δικαιώματα.  Ἄρα, τὸ δικαίωμα τῶν γυναικῶν 
στὴν ἄμβλωση προϋποθέτει νὰ καταδειχθεῖ ὅτι τὸ 
ἔμβρυο δὲν εἶναι ἄνθρωπος, ἤ, πάντως, εἶναι κάτι 
λιγώτερο ἀπὸ ἄνθρωπος.

Αὐτό, σὲ τελικὴ ἀνάλυση, εἶναι τὸ κρίσιμο 
ἐρώτημα: Εἶναι τὸ ἔμβρυο ἄνθρωπος, καὶ σὲ ποιὸ 
βαθμό;  Ἐπιτέλους, ἂς τὸ συζητήσουμε!  Ἐκτὸς ἄν... 
ἀπαγορεύεται...

*     *     *

Ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ ποῦμε ὅτι δὲν βλέπουμε 
τίποτα κακὸ στὸ νὰ προβληματίζεται ἡ κοινωνία, 
ἀκόμα καὶ νὰ διχάζεται, γιὰ θέματα ποὺ ἀξίζει καὶ 
ἐπιβάλλεται νὰ συζητοῦνται. Γιατί, ἆραγε, πρέπει 
τὰ κρίσιμα ἐρωτήματα –ἢ καὶ διλήμματα– νὰ τὰ 
κρύβουμε κάτω ἀπὸ τὸ χαλὶ καὶ νὰ προσποιούμα-
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Δὲν βλέπουμε τίποτα κακὸ στὸ νὰ προβληματίζεται ἡ κοινωνία, ἀκόμα 
καὶ νὰ διχάζεται, γιὰ θέματα ποὺ ἀξίζει καὶ ἐπιβάλλεται νὰ συζητοῦνται. 

Γιατί, ἆραγε, πρέπει τὰ κρίσιμα ἐρωτήματα –ἢ καὶ διλήμματα– νὰ τὰ κρύ-
βουμε κάτω ἀπὸ τὸ χαλὶ καὶ νὰ προσποιούμαστε ὅτι δὲν τρέχει τίποτα; 

Χίλιες φορὲς καλύτερα μιὰ κοινωνία ποὺ προβληματίζεται, θέτει δύσκο-
λα ἐρωτήματα καὶ ἀναζητᾷ πειστικὲς ἀπαντήσεις, παρὰ μιὰ κοινωνία ποὺ 

ἄγεται καὶ φέρεται, ὑπνώττει, χειραγωγεῖται, καὶ ἂν διανοηθεῖ ποτὲ νὰ 
κάνει διαφορετικά, ... φιμώνεται...
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στε ὅτι δὲν τρέχει τίποτα; Χίλιες φορὲς καλύτερα 
μιὰ κοινωνία ποὺ προβληματίζεται, θέτει δύσκολα 
ἐρωτήματα καὶ ἀναζητᾷ πειστικὲς ἀπαντήσεις, παρὰ 
μιὰ κοινωνία ποὺ ἄγεται καὶ φέρεται, ὑπνώττει, 
χειραγωγεῖται, καὶ ἂν διανοηθεῖ ποτὲ νὰ κάνει δι-
αφορετικά, ... φιμώνεται...

Ὁπωσδήποτε, οἱ σκέψεις ποὺ κάνουμε πάνω στὸ 
θέμα μοιάζουν νὰ ὁδηγοῦν σὲ κάποια συμπεράσμα-
τα.  Ἂς ἀκουσθοῦν καὶ ἄλλες σκέψεις, ἂς συζητή-
σουμε καὶ ἄλλα, ἐνδεχομένως, συμπεράσματα. Δὲν 
ἀπαγορεύεται νὰ συζητᾶμε. Αὐτὸ ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε 
νὰ ἐπιτρέπουμε στὸν ἑαυτό μας εἶναι ἀκριβῶς τὸ νὰ 
μὴ συζητᾶμε, τὸ νὰ κρύβουμε τὰ κρίσιμα ἐρωτήματα 
κάτω ἀπὸ τὸ χαλί, γιὰ νὰ μὴν ταράξουμε τὸν μα-
κάριο ἐφησυχασμό μας. Στὴ γῆ αὐτή, ποὺ γέννησε 
τὴ φιλοσοφία καὶ τὸν δημοκρατικὸ διάλογο, καὶ 
καυχιέται γι᾽ αὐτό, εἶναι τοὐλάχιστον παράδοξο νὰ 
βαφτίζουμε κάθε προσπάθεια νὰ ἀνοίξει ἡ συζήτηση 
σὲ ἕνα κρίσιμο θέμα... μεσαίωνα.

Ἂς εἴμαστε εἰλικρινεῖς καὶ σὲ ἕνα ἀκόμη σημεῖο:  
Ἂν τυχὸν συμφωνούσαμε ὅλοι ὅτι ἡ ἄμβλωση 
δὲν εἶναι κάτι τὸ θεμιτό, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ 
λύνονταν αὐτομάτως ὅλα τὰ προβλήματα.  Ἀπε-
ναντίας, τότε ἀκριβῶς θὰ δημιουργοῦνταν πλεῖστα 
ὅσα προβλήματα. Καὶ ἀσφαλῶς δὲν ἐπιτρέπεται ὡς 
κοινωνία νὰ ἀφήσουμε αὐτὰ τὰ προβλήματα νὰ 
μεταφρασθοῦν σὲ ἀνεπούλωτα ψυχικὰ τραύματα, 
σὲ κατεστραμμένες ζωές, σὲ διακοπὲς κύησης μὲ 
ἐπικίνδυνες, κομπογιαννίτικες μεθόδους ἢ μέσα σὲ 
παράνομες καὶ μὴ ἀσφαλεῖς κλινικές.  Ἡ πολιτεία 
θὰ ἔπρεπε νὰ στηρίζει γενναῖα τὶς κοπέλες ποὺ εἶναι 
ἔγκυες, ἀλλὰ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν μητέρες (ἢ 
κρίνουν ὅτι δὲν μποροῦν ἀκόμα νὰ γίνουν), ὥστε 
νὰ φέρουν στὸν κόσμο τὸ παιδὶ ποὺ κυοφοροῦν 
– καὶ ἀσφαλῶς θὰ βρεθοῦν οἱ κοπέλες ποὺ ἐπι-
θυμοῦν νὰ γίνουν μητέρες, οἱ οἰκογένειες ποὺ θὰ 
τὸ ἀγκαλιάσουν ὡς δικό τους πλέον παιδὶ καὶ θὰ 

τὸ μεγαλώσουν (ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι στὰ ἱδρύμα-
τα υἱοθεσιῶν ἡ ζήτηση εἶναι τραγικὰ μεγαλύτερη 
ἀπὸ τὰ διαθέσιμα πρὸς υἱοθεσία παιδιά, πρᾶγμα 
ποὺ ἐγγυᾶται ὅτι κανένα παιδὶ δὲν θὰ μείνει στὰ 
ἀζήτητα). Παλαιότερα, ὑπῆρχαν μοναστήρια ποὺ 
ἐξασφάλιζαν ἄσυλο σὲ κοπέλες μὲ ἀνεπιθύμητη 
ἐγκυμοσύνη, τοὺς προσέφεραν στέγη, τροφὴ καὶ 
περίθαλψη, ὥστε ἐκεῖ, μακριὰ ἀπὸ τὰ μάτια τῆς 
κοινωνίας, νὰ φέρουν στὴ ζωὴ τὸ παιδὶ ποὺ δὲν 
ἐπιθυμοῦσαν, καὶ ἂς ἐπέστρεφαν κατόπιν στὸν τόπο 
διαμονῆς τους, σὰν νὰ γύριζαν ἀπὸ ἕνα μακρινὸ 
ταξίδι. Καὶ ἀνάλογες πρωτοβουλίες ὑπάρχουν καὶ 
σήμερα, στὴν ὀρθόδοξη  Ἑλλάδα.  Ἀλλὰ εἶναι ἀνά-
γκη ἡ ἴδια ἡ πολιτεία νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες της.

Βεβαίως, ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι εὔκολα.  Ἀλλὰ γνώ-
μονάς μας δὲν πρέπει νὰ εἶναι τὸ τί εἶναι εὔκολο, 
ἀλλὰ τὸ τί εἶναι σωστό.  Ὅταν τίθενται θέματα σω-
στοῦ καὶ λάθους, ἀλήθειας καὶ ψέμματος, ζωῆς καὶ 
θανάτου, δὲν ἐπιτρέπεται ἐμεῖς νὰ ἐπιλέγουμε τό... 

βολικό, γιὰ νὰ μὴν τυχὸν καὶ βρεθοῦμε ἀντιμέτωποι 
μὲ διλήμματα καὶ προκλήσεις.  Ἐπιτέλους, ἂς ξεβο-
λευτοῦμε! Προφανῶς, ὅταν καταργήθηκε ἡ δου-
λεία, πολλοὶ ξεβολεύτηκαν – γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ὅτι 
ὁλόκληρη ἡ κοινωνία ξεβολεύτηκε.  Ἀλλὰ μήπως 
αὐτὸ σημαίνει ὅτι κακῶς καταργήθηκε; Νὰ τὸ ποῦμε 
ἀκόμα πιὸ αὐστηρά: Κάποτε, σὲ ἕνα ἄλλο καθεστώς 
(τὸ ναζιστικὸ καθεστὼς στὴ Γερμανία τοῦ Χίτλερ), 
βρῆκαν βολικὸ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὸ ποὺ στὰ 
μάτια τους ἀντιπροσώπευε πρόβλημα (τὸ πρόβλημα 
τῶν  Ἑβραίων) μὲ μεθόδους τὶς ὁποῖες ὀνόμασαν... 
«τελικὴ λύση».  Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι βεβαίως κάτι 
γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι ὑπερήφανη. Πόσο 
δικαιούμαστε λοιπὸν ἐμεῖς, σήμερα, νὰ προκρίνουμε 
τὴ δική μας «τελικὴ λύση», γιὰ νὰ μὴν τυχὸν καὶ βρε-
θοῦμε ἀντιμέτωποι μὲ προβλήματα καὶ προκλήσεις;

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Βεβαίως, ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι εὔκολα.  Ἀλλὰ γνώμονάς μας δὲν πρέπει 
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ἀντιμέτωποι μὲ διλήμματα καὶ προκλήσεις.  Ἐπιτέλους, ἂς ξεβολευτοῦμε! 
Προφανῶς, ὅταν καταργήθηκε ἡ δουλεία, πολλοὶ ξεβολεύτηκαν – γιὰ νὰ 

μὴν ποῦμε ὅτι ὁλόκληρη ἡ κοινωνία ξεβολεύτηκε.  Ἀλλὰ μήπως αὐτὸ 
σημαίνει ὅτι κακῶς καταργήθηκε; 
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Ἡσυζήτηση ἦταν γύρω ἀπὸ τὰ σύγχρονα κοι-
νωνικὰ θέματα, καὶ συγκεκριμένα γύρω ἀπὸ 
τὸ θέμα τῆς ὑπογεννητικότητας στὴ χώρα μας, 

ποὺ μετὰ καὶ τὴν προόσφατη μεγάλη οἰκονομικὴ 
κρίση ἀναμένεται νὰ ἐπιδεινωθεῖ.

Ὅμως ἐμεῖς, μιὰ παρέα ἀπὸ φίλους καὶ φίλες –
γονεῖς οἱ περισσότεροι– σχολιάζαμε γιὰ μία ἀκόμη 
φορὰ ἐκείνη τὴν πρόσφατη ἔρευνα, σύμφωνα μὲ 
τὴν ὁποία στὴν  Ἑλλάδα ἀντιστοιχοῦν 1,3 παιδιὰ σὲ 
κάθε οἰκογένεια.

Καὶ εἶναι τοὐλάχιστον τραγικό –συμφωνήσαμε 
ὅλοι–  νὰ βλέπει κανεὶς τὸ ἕνα παιδί (ἤ, στὴν καλύ-
τερη περίπτωση, μὲ ἕνα ἀκόμη ἀδελφάκι) νὰ μεγα-
λώνει στὸ σπίτι μόνο, μὲ παπποῦδες καὶ γονεῖς ποὺ 
πολὺ λίγο τοὺς βλέπει, ἀφοῦ οἱ γονεῖς τρέχουν ὅλη 
μέρα, γιατὶ πρέπει νὰ ἐξασφαλίσουν χρήματα ἀρκετά, 

γιὰ νὰ τὸ ντύσουν, νὰ τὸ ταΐσουν, νὰ τὸ σπουδάσουν.
μὰ εἶναι δύσκολοι –καὶ ἐδῶ συμφωνήσαμε 

ὅλοι– οἱ καιροί μας. Πῶς νὰ μεγαλώσει κανεὶς παιδιά 
σήμερα; Ναί, ἀλλὰ εἶναι δυσκολώτεροι ἆραγε, ἀνα-
ρωτηθήκαμε, ἀπὸ τοὺς χρόνους τῶν πολέμων καὶ 
τῆς κατοχῆς, τότε ποὺ οἱ μάννες καὶ οἱ γιαγιάδες μας 
ἔπλεναν τὰ ροῦχα στὸ χέρι, ζύμωναν ψωμί, ἔβγαζαν 
νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι, καὶ ταὐτόχρονα μεγάλωναν 
πάνω ἀπὸ τέσσερα παιδιὰ ἡ κάθε οἰκογένεια; 

 Βέβαια δὲν μιλᾶμε γιὰ κάποιες –πολλὲς σίγου-
ρα– οἰκογένειες, ποὺ ἀντιμετωπίζουν μεγάλες οἰκο-
νομικὲς δυσχέρειες καὶ ποὺ δύσκολα τὰ βγάζουν 
πέρα. ὄχι γι᾽ αὐτές. ἀλλὰ γιὰ τὶς ἄλλες, ποὺ προτι-
μοῦν νὰ μὴ γεννηθεῖ δεύτερο ἢ τρίτο παιδί, γιὰ νὰ 
μὴ στερηθεῖ τὸ πρῶτο τὰ ἀμέτρητα παιχνίδια ποὺ 
πλημμυρίζουν τὸ δωμάτιό του.

Εἶναι ἐκεῖνες οἱ οἰκογένειες ποὺ πιστεύουν ὅτι 
εἶναι προτιμώτερο νὰ ἔχει ἕνα παιδὶ δέκα ζευγάρια 

παπούτσια καὶ μιὰ ντουλάπα γεμάτη ροῦχα, ἀπὸ τὸ 
νὰ ἔχει ἀδελφάκια. Εἶναι λογικώτερο φαίνεται γιὰ 
μᾶς νὰ μεγαλώνει ἕνα παιδὶ μὲ δασκάλες ἀγγλικῶν, 
γαλλικῶν, μουσικῆς καὶ φροντιστήρια, ἀπὸ τὸ νὰ μοι-
ράζεται τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες, τὸ γέλιο καὶ τὸ κλάμα 
του, τὰ παιχνίδια καὶ τὰ ροῦχα μὲ τὰ ἀδελφάκια του.

Νομίζουμε ὅτι τὰ παιδιά μας θὰ γίνουν καλύτεροι 
ἄνθρωποι, ἂν τοὺς ἀγοράσουμε ὅσα περισσότερα 
μποροῦμε ροῦχα, παιχνίδια, διασκέδαση, μόρφω-
ση, καὶ ξεχνᾶμε ὅτι τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ κτίσιμο καὶ 
τὴ θωράκιση τῆς προσωπικότητας τοῦ παιδιοῦ δὲν 
ἀγοράζονται. Γιατὶ αὐτὰ μεταβιβάζονται μόνο καὶ περ-
νοῦν στὰ παιδιὰ ἀπὸ τοὺς ἤρεμους γονεῖς, ἐκείνους 
ποὺ δὲν τοὺς κατατρώει τὸ καθημερινὸ ἄγχος καὶ ἡ 
κούραση.  Ἀπὸ τοὺς γονεῖς ποὺ ἔχουν ἀντιληφθεῖ 
ὅτι τὰ παιδιά τους εἶναι χαρὰ καὶ δῶρο τοῦ Θεοῦ.

Καὶ βλέπουμε πόσο καλύτερα μεγαλώνουν τὰ 
παιδιὰ μέσα στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες. Διάβασα 
κάπου ὅτι «τὸ ἕνα παιδὶ στὸ σπίτι εἶναι δικτατορία. 
τὰ δύο ἀντιζηλία. καὶ ἀπὸ τὰ τρία καὶ πάνω εἶναι 
δημοκρατία μέσα στὸ σπίτι».

Ἀλήθεια, νὰ μπορούσαμε ὅλοι νὰ ἀντιληφθοῦμε 
πόσα περισσότερα θὰ προσφέραμε στὰ παιδιά, ἂν τὸ 
ἐπίπεδο τῶν παροχῶν μας πρὸς αὐτὰ ἦταν λιγώτερα 
χρήματα, λιγώτερα χατίρια, καὶ περισσότερος χρόνος 
ἀφιερωμένος στὴ θεμελίωση τῆς προσωπικότητάς 
τους! Νὰ μπορούσαμε οἱ γονεῖς νὰ ἀντιληφθοῦμε 
καλὰ ὅτι ἡ διάθεση τῶν ὅποιων στοιχείων διαθέ-
τουμε στὰ παιδιά μας σημαίνει πολλαπλασιασμὸ 
περιουσίας σ᾽ αὐτά, ἀφοῦ τὸ παιδί μας ἔτσι θὰ μάθει 
ὅτι μοιράζομαι σημαίνει ἀγαπῶ.

Καὶ τότε ἴσως ἐκεῖνο τὸ 1,3 παιδιὰ νὰ μὴν εἶχε 
θέση στὴ δική τους ζωή.

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Προβληματισμοί...

K

K
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τὰ παιχνίδια καὶ τὰ ροῦχα μὲ τὰ ἀδελφάκια του.
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Τὸ θέμα τῶν ἀμβλώσεων συνδέεται συχνὰ 
καὶ μετ᾽ ἐμφάσεως μὲ τὸ δημογραφικὸ πρό-
βλημα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας. Τὸ 

ἴδιο τὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Κινήματος « Ἀφῆστέ με 
νὰ ζήσω», τοῦ Κινήματος γιὰ τὴν προστασία τῆς 
ἀγέννητης ζωῆς τὸ ὁποῖο κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν 
ἐπίμαχη καὶ πολυσυζητημένη καμπάνια στοὺς χώ-
ρους τοῦ μετρό, ἔγραφε, μεταξὺ ἄλλων:

«Κάποια στιγμὴ στὴ χώρα μας, ποὺ ἡ ὑπογεννητι-
κότητα ἔχει φτάσει, ἴσως, σὲ μὴ ἀναστρέψιμα ἐπίπεδα, 
ποὺ οἱ ἐκτρώσεις ὑπερβαίνουν τὶς 150.000 (κάποιοι 
τὶς ἀνεβάζουν στὶς 300.000) καὶ οἱ 40.000 καὶ πλέον 
ἀπὸ αὐτὲς γίνονται ἀπὸ ἀνήλικα κορίτσια, πρέπει νὰ 
εἴμαστε σὲ θέση νὰ συζητήσουμε μὲ ὡριμότητα καὶ 
ἐπιχειρήματα γι᾽ αὐτὸ τὸ σοβαρὸ θέμα.  Ἕνα θέμα στὸ 
ὁποῖο προεκλογικὰ εἶχε ἀναφερθεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πρω-
θυπουργὸς μὲ ἀφορμὴ τὸ πόρισμα τῆς Διακομματικῆς 
Κοινοβουλευτικῆς  Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ Δημογραφικό: 
“Θὰ πῶ μόνο τὸ ἑξῆς: ἐκτιμῶνται (οἱ ἐκτρώσεις) σὲ 
150.000 ἐτησίως...  Ἔστω καὶ τὸ 10% νὰ ἀποφεύγα-
με, θὰ εἴχαμε 10% νέες γεννήσεις.  Ἄρα καὶ αὐτὸ τὸ 
ζήτημα πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσει οὐσιαστικά”».

Στὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἡ σύνδεση τοῦ θέμα-
τος μὲ τὸ δημογραφικὸ ἦταν ἀκόμη πιὸ ἄμεση.  
Ὑπῆρξαν πολλοὶ ποὺ ἔθεταν τὸ ἐρώτημα: «Πῶς 
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπαγορεύεται νὰ μιλήσει κανεὶς 
κατὰ τῶν ἀμβλώσεων, σὲ μιὰ χώρα ποὺ τὸ ὑπ᾽ 
ἀριθμὸν ἕνα πρόβλημά της εἶναι τὸ δημογραφικό; 
Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ συγχαροῦμε αὐτοὺς ποὺ 
κυκλοφόρησαν τὴ συγκεκριμένη ἀφίσα».

Ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ ποῦμε, μὲ τὸν κίνδυνο νὰ 
ξενίσει αὐτὸ σὲ κάποιους, ὅτι ἡ σύνδεση τοῦ θέμα-
τος τῶν ἀμβλώσεων μὲ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα 
εἶναι μιὰ σύνδεση ἐντελῶς ἄστοχη καὶ πέρα γιὰ 
πέρα ἀποπροσανατολιστική. Καὶ τοῦτο γιὰ δύο 
τοὐλάχιστον λόγους.

Πρῶτος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ σύνδεση μὲ τὸ 
δημογραφικὸ εἶναι ἀποπροσανατολιστική: οἱ λο-
γικὲς ἐπιφυλάξεις ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει κά-
ποιος γιὰ τὶς ἀμβλώσεις δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ ἂν ἡ 
χώρα μας ἀντιμετωπίζει δημογραφικὸ πρόβλημα ἢ 
ὄχι.  Ἐδῶ χρειάζεται προσοχή:  Ἂν συμφωνήσουμε 
ὅτι στὴ χώρα μας ἔχουμε δημογραφικὸ πρόβλημα, 
καὶ γι᾽ αὐτὸ οἱ ἀμβλώσεις εἶναι κάτι τὸ προβλημα-
τικό, τότε πρακτικὰ ξέρετε τί θὰ σήμαινε αὐτό; Θὰ 
σήμαινε ὅτι δὲν θὰ εἶχαν τίποτα τὸ προβληματικό, 
ἂν τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα δὲν ὑπῆρχε! μὲ 
αὐτὴ τὴ λογική, μάλιστα, ἂν ὑπῆρχε πρόβλημα ὄχι 
ὑπογεννητικότητας, ἀλλὰ ὑπερπληθυσμοῦ, τότε 
θὰ ἔπρεπε νὰ συμφωνήσουμε νὰ προωθηθεῖ μιὰ 
καμπάνια ποὺ θὰ συνέστηνε στὶς ἐγκύους: «ρίχτε 
το! Τί τὸ σκέφτεστε;».  Ἀλλὰ βεβαίως τὰ πράγματα 
δὲν εἶναι καθόλου ἔτσι.  Ἂν τὸ ἔμβρυο εἶναι ζωή, 
καὶ ἡ ἀφαίρεση ζωῆς δὲν εἶναι θεμιτή, αὐτὸ ἰσχύει 
–ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ τὸ ποῦμε αὐτὸ μὲ κάθε ἔμφα-
ση– εἴτε ὑπάρχει πρόβλημα ὑπογεννητικότητας εἴτε 
ὑπάρχει πρόβλημα ὑπερπληθυσμοῦ!

Δεύτερος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ σύνδεση μὲ τὸ 
δημογραφικὸ εἶναι ἀποπροσανατολιστική:  Ἀκόμα 
καὶ ἂν συμφωνούσαμε ὅλοι ὅτι οἱ ἀμβλώσεις εἶναι 

Δημογραφικὸ πρόβλημα 
καὶ ἀμβλώσεις
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γι᾽ αὐτὸ οἱ ἀμβλώσεις εἶναι κάτι τὸ προβληματικό, τότε πρακτικὰ ξέρετε τί 
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κάτι τὸ προβληματικό, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ 
λυνόταν, ἢ ἔστω θὰ περιοριζόταν τὸ δημογραφικὸ 
πρόβλημα τῆς χώρας. οἱ βασικὲς αἰτίες τοῦ δημο-
γραφικοῦ εἶναι ἄλλες. Πρῶτα καὶ κύρια ὅτι τὰ νέα 
παιδιὰ ἀναβάλλουν τὴ δημιουργία οἰκογένειας 
καὶ τὴ μεταθέτουν ὅλο καὶ πιὸ πέρα στὴ ζωή τους, 
μέχρι πού... «χάνουν τὸ τρένο» (ἢ δὲν προλαβαί-
νουν νὰ ἀποκτήσουν περισσότερα παιδιά, ἂν καὶ 

θὰ τὸ ἐπιθυμοῦσαν).  Ἀλλὰ βεβαίως αἰτία εἶναι καὶ 
ὅτι πολλὰ νέα παιδιὰ πολὺ ἁπλᾶ δὲν ἐπιθυμοῦν 
νὰ γίνουν γονεῖς (δικαίωμά τους, βέβαια, ἀλλὰ 
θὰ ἔπρεπε νὰ προβληματισθοῦμε γιὰ τὰ πρότυπα 
ποὺ θέτει ἡ κοινωνία μας, ὅταν βλέπουμε λογικὲς 
τοῦ στύλ: « Ἐγὼ νὰ γίνω γονιὸς καὶ νὰ τρέχω πίσω 
ἀπὸ κουτσούβελα; Δὲ σφάξανε! Κορόιδο εἶμαι;  
Ἐγὼ θὰ ζήσω καὶ θὰ χαρῶ τὴ ζωή μου!»).  Ἐν 
πάσῃ περιπτώσει, καὶ νὰ συμφωνούσαμε οἱ πάντες 
ὅτι οἱ ἀμβλώσεις εἶναι κάτι τὸ προβληματικό, δὲν 
βλέπω πῶς αὐτὸ θὰ ἔλυνε τὸ πρόβλημα.  Ὅσοι 
δὲν θὰ μποροῦσαν πιὰ νὰ ἀποκτήσουν παιδιά, ἂν 

καὶ θὰ τὸ ἐπιθυμοῦσαν, θὰ ἐξακολουθοῦσαν νὰ 
μὴν μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν. Καὶ ὅσοι δὲν θὰ 
ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀποκτήσουν παιδιά... πολὺ ἁπλᾶ 
θὰ ἔβρισκαν ἄλλους τρόπους νὰ μὴν ἀποκτήσουν! 
μήπως τοὺς λείπουν οἱ ἐπιλογὲς προφύλαξης καὶ 
ἀντισύλληψης; Θὰ φρόντιζε μάλιστα ἡ πολιτεία νὰ 
διδάξει ἀπὸ πολὺ νωρὶς τὴν προφύλαξη καὶ τὴν 
ἀντισύλληψη, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει πρόβλημα. 

Πῶς λοιπὸν θὰ λυνόταν τὸ πρό-
βλημα; Εἶναι ἀφελὲς νὰ λέμε ὅτι 
οἱ ἀμβλώσεις εἶναι 150.000 τὸν 
χρόνο –μὲ τὶς μετριοπαθέστερες με-
τρήσεις, γιατὶ γίνεται λόγος ἀκόμα 
καὶ γιὰ 300.000–, καὶ ἄρα, ἂν τὶς 
καταργούσαμε, θὰ εἴχαμε 150.000 
περισσότερα παιδιὰ τὸν χρόνο.

Ἂν θέλουμε νὰ ἀντιμετωπίσου-
με πραγματικὰ τὸ δημογραφικὸ 
πρόβλημα, δὲν ὑπάρχουν εὔκο-
λες καί «μαγικές» λύσεις. Πρέπει 
νὰ φροντίσουμε, ὥστε τὰ νέα παι-
διά, πρῶτον μέν, νὰ ἐπιθυμοῦν 
νὰ γίνουν γονεῖς, δεύτερον δέ, 
νὰ ἔχουν κίνητρα, ὥστε νὰ δημι-
ουργοῦν οἰκογένεια, καὶ μάλιστα 
νωρίς. Προφανῶς, ὅλα αὐτὰ προϋ-

ποθέτουν καὶ ἀρχὲς καὶ ἀξίες, ἀλλὰ καὶ μιὰ γενναία 
καὶ συνεπῆ πολιτικὴ στήριξης καὶ ἐνίσχυσης τῆς 
οἰκογένειας.  Ἄκουσα κάτι πού, μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς 
ἀρέσει, εἶναι ἀλήθεια:  Ἂν στόχος μας εἶναι ἡ ἀντι-
μετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ, αὐτὸ ποὺ χρειάζεται 
δὲν εἶναι ἡ φροντίδα γιὰ τὸ ἀγέννητο παιδί. αὐτὸ 
ποὺ χρειάζεται εἶναι ἡ φροντίδα γιὰ τὸ γεννημένο 
παιδί.  Ἀλλὰ βεβαίως τὸ δεύτερο δὲν ἀποκλείει 
τὸ πρῶτο!

Γ.Τ.

K

K

Καὶ νὰ συμφωνούσαμε οἱ πάντες ὅτι οἱ ἀμβλώσεις εἶναι κάτι  
τὸ προβληματικό, δὲν βλέπω πῶς αὐτὸ θὰ ἔλυνε τὸ πρόβλημα.   

Ὅσοι δὲν θὰ μποροῦσαν πιὰ νὰ ἀποκτήσουν παιδιά,  
ἂν καὶ θὰ τὸ ἐπιθυμοῦσαν, θὰ ἐξακολουθοῦσαν νὰ μὴν μποροῦν  

νὰ ἀποκτήσουν. Καὶ ὅσοι δὲν θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀποκτήσουν παιδιά... 
πολὺ ἁπλᾶ θὰ ἔβρισκαν ἄλλους τρόπους νὰ μὴν ἀποκτήσουν!  

μήπως τοὺς λείπουν οἱ ἐπιλογὲς προφύλαξης καὶ ἀντισύλληψης; 
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Τ σύνθημα τῆς φετεινῆς χρονιᾶς μᾶς προτρέπει 
νὰ εἴμαστε θαρραλέοι:
«Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχη-

τε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ 
νενίκηκα τὸν κόσμον».

«Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον», εἶπε πρὸς 
τοὺς μαθητὲς Του ὁ Κύριός μας, ὅπως ἀναφέρε-
ται στὸ κατὰ  Ἰωάννην Εὐαγγέλιο (16, 33), ἐκεῖνο 
τὸ τελευταῖο βράδυ ποὺ συνέφαγε μαζί τους. μὴ 
φοβηθεῖτε, ὅ,τι κι ἂν συμβεῖ. Γιατὶ ἐγὼ νίκησα τὸν 
κόσμο, νίκησα τὸν θάνατο, νίκησα τὸν διάβολο, μὲ 
ὅλες τὶς φοβερὲς παγίδες του. Καὶ ἀφοῦ ἐγὼ νίκησα, 
μπορεῖτε πλέον καὶ ἐσεῖς νὰ νικήσετε τὸ κακό! Πῶς; 
μὲ  τὴν πίστη σας σὲ μένα, τὸν μεγάλο Νικητή! 

Ἀλλά καὶ στὸ κατὰ ματθαῖον Εὐαγγέλιο (κεφ.14, 
27), στὴν ὑπέροχη ἐκείνη σκηνὴ τῆς μεγάλης νυ-
κτερινῆς θαλασσοταραχῆς, στοὺς φοβισμένους καὶ 
ταραγμένους μαθητές Του εἶπε: «Θαρσεῖτε, ἐγὼ εἰμί, 
μή φοβεῖσθε». 

Στὴν τρομερή κρίση τῆς ἐποχῆς μας, τὴν ἀπάντη-
ση καλοῦνται νὰ δώσουν οἱ Χριστιανοί. Σὲ ὁποιοδή-
ποτε πόστο κι ἂν βρίσκονται, πρέπει νὰ ἀναλάβουν 
τὴν ἡγετική τους ἀποστολή.  Ἡ θέση τους εἶναι στὴν 
πρώτη γραμμή.  Ὄχι στὰ μετόπισθεν.

Εἶναι ἀπαραίτητη, λοιπόν, ἡ χριστιανικὴ τόλμη.  
Ὅπως ἡ τόλμη τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων. οἱ 
χριστιανοί, δυστυχῶς,  περάσαμε ἀπὸ τὴν ἐπίθεση, 
ὅπου ἔπρεπε νὰ βρισκόμαστε σήμερα, στὴν ἄμυνα. 
Προφανῶς ἐπηρεασθήκαμε καὶ μεῖς ἀπὸ τὴ σκέψη 
ὅτι ἡ ἐποχή μας δὲν σηκώνει ἐνθουσιασμούς.

Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἡ ἐποχή μας δὲν ση-
κώνει ἡμίμετρα. Πρέπει οἱ λεγόμενοι Χριστιανοὶ νὰ 
ἐπιτεθοῦμε καὶ νά «ἐκτεθοῦμε», ὅπως ἀναφέρει σὲ 
βιβλίο του ὁ θεολόγος καὶ μέλος τῆς  Ἀδελφότητας 
Θεολόγων « Ἡ Ζωή» κ. Γεώργιος μελέτης, γιὰ νὰ 
χρησιμοποιήσουμε αὐτὴ τὴ λέξη μὲ τὴν καλή της 
ἔννοια. Χριστιανὸς ποὺ λουφάζει ἀδιάκοπα καὶ δὲν 
τολμάει νὰ ξεμυτίσει καὶ νὰ δείξει ἀνοικτὰ τὰ πι-
στεύω του, σύντομα θὰ παρασυρθεῖ. Πρέπει ἐμεῖς νὰ 
δώσουμε δείγματα χριστιανικῆς τόλμης, παρρησίας 
καὶ ἐν Χριστῷ καύχησης. Χρειάζεται, λοιπόν, θάρρος 
καὶ ὄχι ἀτολμία.

Ἀλλὰ σήμερα γιὰ ποιὸ θάρρος μιλᾶμε; Σαφέ-
στατα γιὰ τὸ χριστιανικό θάρρος.

Τὸ χριστιανικὸ θάρρος
Ὁ ἀείμνηστος ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Φαρα-

ζουλῆς ἀναφέρει: « Ὁ χριστιανὸς χρειάζεται ἀκατά-
βλητο θάρρος νὰ ἐνισχύει τὸν ἑαυτό του, διατηρῶν 
πάντοτε ἀκμαῖο τὸ φρόνημά του καὶ ἄφοβη τὴν καρδιά 
του ἀπέναντι στοὺς ἐνδεχόμενους κινδύνους. Εἶναι δὲ 
τόσοι οἱ κίνδυνοι τοὺς ὁποίους ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει 
ὁ χριστιανός, ὥστε ἡ παραμικρὴ ἀποθάρρυνση καὶ 
ἀπογοήτευση μπορεῖ νὰ τὸν ἐξαναγκάσει σὲ ὑπο-
χώρηση». 

Ἂς δοῦμε, ὅμως, ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ κίνδυνοι.
1. Πόλεμος ἀπὸ τὰ πάθη, τὰ ὁποῖα ὀρθώνονται 

ἀπειλητικά, ὅπως τὰ ἄγρια κύματα τῆς  θάλασσας. 
Καὶ βρίσκουν τὸν ἄνθρωπο ἀδύναμο νὰ παρα-
μένει στὴν ἀρετὴ καὶ νὰ ἀποκρούει τὴν ἁμαρτία. 
Εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁ  Ἅγ. Νεκτάριος ὀνομάζει «ἠθικὴ 
ἀνανδρία». Δηλαδή, ἔλλειψη ἠθικῆς δύναμης, ποὺ 
ἐμφανίζεται ὡς ἐνδοτικότητα, ὡς ὑποχωρητικότητα, 
ὡς ὑποταγή, ὡς ἧττα, ὡς δουλεία. Εἶναι δὲ πολὺ 
μεγάλη  αὐτὴ ἡ ἠθικὴ ἀδυναμία, ἀπὸ τὴν ὁποία 

Μὲ τὸ θάρρος καὶ τὴ δύναμη τῆς πίστης 
ἀντιστεκόμαστε στὴν παρακμή

K

K

Ὁ ἀγώνας τοῦ χριστιανοῦ δὲν 
ἔχει ὡρισμένη διάρκεια.  Ὄχι.  Ἐφ᾽ 
ὅσον ζεῖ στὸν κόσμο αὐτό, ὀφείλει 
συνεχῶς νὰ παλεύει, μήπως παρα-
συρθεῖ. Καὶ θὰ ἦταν βέβαια ἀκα-
τόρθωτη ἡ νίκη, ἐὰν στὸν  ἀγῶνα 

αὐτὸ ἤμασταν μόνοι μας. Εὐτυχῶς, 
ὅμως, πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μας 
στέκεται ἰσχυρὸς σύμμαχος καὶ 

βοηθός, ὁ Κύριός μας, ἕτοιμος νὰ 
τείνει τὸ παντοδύναμο χέρι Του, 

γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύει στοὺς ἀγῶνες 
καὶ στὶς προσπάθειές μας.
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γεννιοῦνται ὅλες οἱ ἁμαρτίες. Αὐτὸς ποὺ στερεῖται 
ἠθικῆς δύναμης ἀδυνατεῖ νὰ ἀντισταθεῖ στοὺς πει-
ρασμούς ποὺ ἔρχονται ἀπ᾽ ἔξω, ἀλλὰ καὶ στοὺς 
ἐσωτερικούς, ποὺ ἀναφύονται μέσα στὴν καρδιά 

του. μικρὴ πίεση καταβάλλει τὴ δύναμή του καὶ 
μικρὴ δοκιμασία τὸ θάρρος του.

2. Πόλεμος ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ πονηροῦ, ὁ ὁποῖος 
ἐξακοντίζει τὰ βέλη του νύκτα καὶ ἡμέρα μὲ μεγάλη 
λύσσα ἐναντίον τοῦ  χριστιανοῦ ποὺ ἀγωνίζεται. 

3. Πόλεμος καὶ ἀπὸ μέρους τοῦ κόσμου, συγ-
γενῶν ἢ φίλων ἢ καὶ ἁπλῶς γνώριμων, οἱ ὁποῖοι 
μὲ δελεαστικές προτάσεις καὶ ὑποσχέσεις ζητοῦν νὰ 
ἀποσπάσουν τὸν συνεπῆ ἀπὸ τὸν τίμιο ἀγῶνά του. 

4. Πόλεμος ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτόν του, ἀπὸ 
μέρους τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, τῆς διεφθαρμένης 
του φύσης, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ πολλὲς φορὲς νὰ τὸν 
καταποντίσει.

Ὁ μέγας Παῦλος γράφει: «Βλέπω δὲ ἕτερον νό-
μον ἐν τοῖς μέλεσί μου, ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ 
τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς 
ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου. Ταλαίπωρος 
ἐγὼ ἄνθρωπος! Τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ 
θανάτου τούτου;» (Ρωμ. ζ΄, 23-24).

Καὶ ὁ ἀγώνας αὐτὸς τοῦ χριστιανοῦ δὲν ἔχει ὡρι-
σμένη διάρκεια.  Ὄχι.  Ἐφ᾽ ὅσον ζεῖ στὸν κόσμο αὐτό, 
ὀφείλει συνεχῶς νὰ παλεύει, μήπως παρασυρθεῖ.

Καὶ θὰ ἦταν βέβαια ἀκατόρθωτη ἡ νίκη, ἐὰν στὸν  
ἀγῶνα αὐτὸ ἤμασταν μόνοι μας. Εὐτυχῶς, ὅμως, 
πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μας στέκεται ἰσχυρὸς σύμμα-
χος καὶ βοηθός, ὁ Κύριός μας, ἕτοιμος νὰ τείνει τὸ 
παντοδύναμο χέρι Του, γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύει στοὺς 
ἀγῶνες καὶ στὶς προσπάθειές μας.

Τὸ εὐαγγέλιο εἶναι γεμᾶτο ἀπὸ ἐκκλήσεις γιὰ 
τὴ σκληρὴ καὶ ἀναπόφευκτη αὐτὴ μάχη, τὴν ὁποία 
πρέπει νὰ φέρουμε σὲ πέρας.

Ὄχι, λοιπόν, ἀποθάρρυνση, οὔτε ἀπογοήτευση.  

K

K

Τὸ μεγάλο κακὸ δὲν ἔγκειται στὸ 
ἐκδηλωμένο μῖσος τῶν ἐχθρῶν 
τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλὰ στὴν 

ἀδράνεια τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους λείπει τὸ θάρρος.  Ἔτσι, ἡ 
ἀνοχή τους ἐνθαρρύνει τὴν ἐξά-

πλωση τοῦ κακοῦ, δεδομένου ὅτι 
δὲν ὑπάρχει καμμία ἀντίσταση. 

Διευκολύνει τὴν ὑπονόμευση τῶν 
πνευματικῶν καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν.  

Ἀφήνει ἐλεύθερο τὸν δρόμο στοὺς 
βαρβάρους νὰ λεηλατοῦν ἔμψυ-
χους ναούς, νὰ διαλύουν κοινω-
νίες, νὰ ἀνατρέπουν οἰκογένειες, 
νὰ διαφθείρουν τὴ νέα γενιά, νὰ 
ποδοπατοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς 

πατρίδας.
12
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Ἀλλὰ ἀγώνας μὲ θάρρος καὶ ἀνδρεία καὶ πεποίθηση 
στὴ δύναμη τοῦ Κυρίου μας.

«Οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας, 
ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ»,  δια-
βάζουμε  στὴ Β΄ πρὸς Τιμόθεο  ἐπιστολή, στὸ πρῶτο 
κεφάλαιο, καὶ στὸν στίχο 7.

Τὸ Πνεῦμα τὸ  Ἅγιο, ποὺ κατοικεῖ σὲ κάθε Χρι-
στιανό, δὲν εἶναι Πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ πνεῦμα δύ-
ναμης.  Ἐφ᾽ ὅσον, λοιπόν, τὸ Πνεῦμα αὐτὸ ἐνεργο-
ποιεῖται καὶ δὲν παραμερίζεται ἢ δὲν φυγαδεύεται, 
γίνεται γιὰ τὸν κάθε πιστὸ πηγὴ ἀστείρευτης δύ-
ναμης.

Νὰ γιατί ὁ συνειδητὸς Χριστιανὸς δὲν γνωρίζει 
τὴ φυγή. Κοιτάζει κατάματα τὴ ζωή, τὰ προβλήματά 
της, τὶς δυσκολίες της, τὶς συγκρούσεις της, καὶ τὴν 
ἀντιμετωπίζει ὑπεύθυνα καὶ ρεαλιστικά.  Τὸ πῦρ τῆς 
Πεντηκοστῆς εἶναι γι᾽ αὐτὸν ἡ ἀκαταμάχητη δύναμη 
τῆς τόλμης καὶ τοῦ ἡρωϊσμοῦ.

Εἶναι ἐπίσης «εὐθές» καὶ «ἡγεμονικόν», γιὰ  
νὰ δυναμώνει τὸν Χριστιανὸ ἀγωνιστή, ἀλλὰ καὶ 
Πνεῦμα «σοφίας» καὶ «συνέσεως». μέ σταθερότητα, 
ἀλλὰ χωρὶς ἀκρισίες οὔτε ὑπεκφυγές, βλέπει τὴν 
πραγματικότητα στὶς ἀληθινὲς διαστάσεις της καὶ 
τὴν ἀντιμετωπίζει.  Ὁ Χριστιανὸς εἶναι ρεαλιστὴς καὶ 
προσγειωμένος, ἀκριβῶς γιατὶ εἶναι ὁ ἀγωνιστής. 
Δὲν ἔχει εὔκολες καὶ πρόχειρες λύσεις γιὰ ὅλα τὰ 
θέματα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν καὶ συχνὰ τὸν συγκλο-
νίζουν.  Ἡ πίστη του δὲν εἶναι τὸ βολικὸ καταφύγιο, 
ποὺ τὸν ἀσφαλίζει ἀπὸ τὶς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς καὶ 
τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸν κόπο καὶ τὴν προσπάθεια. 
Εἶναι ἡ δύναμη ποὺ ἐνισχύει τὸν ἀγωνιστὴ νὰ βλέπει 
κατάματα τὴ ζωή καὶ νὰ τὴν ἀντιμετωπίζει.

Τί σημαίνει, ὅμως, νὰ εἶναι κανεὶς  
θαρρετός;

– Σημαίνει νὰ δίνει τὸ καλὸ παράδειγμα, καὶ συ-
νεπῶς νὰ φαίνεται πάντοτε ὅτι εἶναι μαθητὴς τοῦ 
Χριστοῦ, ἀκόμη καὶ ἂν χάριν τοῦ ὀνόματός Του 
ὑποστεῖ θλίψεις καὶ δοκιμασίες.

– Σημαίνει νὰ δέχεται τὶς θυσίες ποὺ θὰ ἀπαιτη-
θοῦν γιὰ τὴν τέλεια ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων τὰ 
ὁποῖα ἐπιβάλλει ὁ τίτλος τοῦ Χριστιανοῦ.

–  Ὁ Χριστιανός πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ ὑπε-
ρασπίζεται, μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτει, τὴν ὡραι-
ότερη, τὴ δικαιότερη, τὴν εὐγενέστερη ὑπόθεση, 
τήν ἐπέκταση τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπὶ τῶν 
ψυχῶν, τῆς ὁποίας ὁ θρίαμβος ἐπιβραδύνεται ἀπὸ 
τὴν ἀδιαφορία καὶ τὴ δειλία ἐκείνων τῶν Χριστιανῶν 
ποὺ ἐπιθυμοῦν μὲν τὴν νίκη, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ 
κάνουν τίποτε, γιὰ νὰ τὴν προετοιμάσουν.

Νά προσφέρει, λοιπόν, τὸν ἑαυτόν του, γιὰ τὴν 
ἐξάσκηση τῆς ἱεραποστολῆς.  Ἀφ᾽ ἑνὸς νὰ μεταδίδει 
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπου καὶ ἂν βρίσκεται, κάτω 

ἀπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες, δείχνοντας μὲ αὐτὸν 
τὸν τρόπο καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη του ποὺ γνώρισε 
τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀγάπη Του.  Ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ 
ἐφαρμόσει ἐπιτέλους τὸ Εὐαγγέλιο στὴν πράξη. Τό 
«ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» τὸ ξέρει ὅλος ὁ κόσμος, ὅλη 
ἡ οἰκουμένη.  Ἐκεῖνο ποὺ δὲν βλέπει ὁ σημερινὸς 
ἄνθρωπος εἶναι ἡ ἐφαρμογή του. Νὰ σπεύδει πρὸς 
τὸν συνάνθρωπό του καὶ μὲ ὅλη του τὴν ἀγάπη καὶ 
στοργὴ νὰ στέκεται παρηγορητὴς δίπλα του. Ποιὸς 
εἶπε ὅτι δὲν χρειάζεται θάρρος νὰ παρασταθεῖ στὸ 
προσκέφαλο τοῦ ἀρρώστου καὶ νὰ τὸν περιβάλλει 
μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ στοργή του; μὲ τὴ γλυκύτητα, 
τὴν τρυφερότητα καὶ τὴ μεγάλη ὑπομονὴ νὰ ἀντι-
μετωπίσει τὴ νευρικότητα, τὴν ὑπερευαισθησία, καὶ 
πολλὲς φορὲς καὶ τὴν καχυποψία καὶ δυστροπία 
τοῦ ἀρρώστου, ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ πόνους ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὰ τόσα προβλήματα, νὰ τὸν συνδέσει μὲ 
τὸν Χριστό μας γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς οὐράνιας 

βασιλείας; Ποιὸς εἶπε ὅτι δὲν χρειάζεται θάρρος νὰ 
ἐπισκεφθεῖς τὸν κρατούμενο, τὸν ἄνθρωπο ποὺ 
ἔχει στερηθεῖ τὸ ὕψιστο ἀγαθό, τὴν ἐλευθερία, 
στερεῖται τῆς ἀγάπης τῶν φίλων καὶ συγγενῶν, 
καὶ ἀντιμετωπίζει τὴν περιφρόνηση τῆς κοινωνίας, 
ἀλλὰ καὶ τὶς τύψεις τῆς συνείδησής του;  Ἀκόμη, τὸ 
περιβάλλον τῆς φυλακῆς καὶ τὶς συνθῆκες κράτη-
σης.  Ὅλα ὅσα προσφέρονται ἁπλόχερα πρὸς ἕναν 
σκοπὸ τείνουν, τὴν ἐπιστροφή τοῦ ἀπολωλότος 
προβάτου κοντὰ στὸν καλὸ Ποιμένα. Νὰ ἐλεεῖ τὸν 
φτωχὸ ἀδελφό του, ἀλλὰ καὶ νὰ συμπαραστέκεται 

K

K

Γνωστὴ ἡ βαρυσήμαντη διακή-
ρυξη τοῦ Σολζενίτσιν γιὰ τὴν πα-
ρακμή τοῦ θάρρους. «Τὸ θάρρος 

ἐξέλιπε… Αὐτή ἡ παρακμή τοῦ 
θάρρους εἶναι ἰδιαίτερα αἰσθητὴ στὶς 
κυριαρχοῦσες τάξεις τῶν ἰθυνόντων 
καὶ τῶν διανοουμένων, ἐξ οὗ καὶ ἡ 
ἐντύπωση ὅτι τὸ θάρρος ἔχει ἐκλεί-
ψει ἀπὸ τὴν κοινωνία. Πρέπει ἆραγε 
νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ἡ παρακμὴ τοῦ 

θάρρους ἐθεωρεῖτο πάντοτε ὡς 
ἔνδειξη-πρόδρομος τοῦ τέλους;».
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στὴν οἰκογένεια τοῦ ἐξαρτημένου ἀπὸ οὐσίες παι-
διοῦ, ποὺ βασανίζεται ἀπὸ την συμπεριφορά του. 
Ποιός εἶπε ὅτι δὲν χρειάζεται θάρρος νὰ πλησιάσεις 
τὴ σύγχρονη μάννα, τὴν καρδιά τῆς οἰκογένειας, 
ποὺ συγκλονίζεται ἀπὸ ὑλιστικά, ἰδεολογικὰ ρεύ-
ματα ποὺ ἀμφισβητοῦν τὴν ἀξία τῆς μητρότητας 
καὶ τῆς οἰκογένειας; Χρειάζεται ὄχι ἁπλῶς νὰ εἶναι 
κανεὶς θαρρετός, ἀλλὰ νὰ ξεπερνάει τὸν ἑαυτό του 
μὲ τὴ δύναμη τοῦ Κυρίου.  Ὁ  Ἀπ. Παῦλος αὐτὴ τὴν 
ἀνιδιοτελῆ προσφορὰ χαρακτήρισε παραστατικὰ 
μὲ τὴ φράση: «Χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν 
μετὰ κλαιόντων» (Ρωμ. ιβ΄, 15).

– Νὰ ἐργάζεται μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις. Τὸ με-
γάλο κακὸ δὲν ἔγκειται στὸ ἐκδηλωμένο μῖσος τῶν 

ἐχθρῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλὰ στὴν ἀδράνεια 
τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς ὁποίους λείπει τὸ θάρρος.  
Ἔτσι, ἡ ἀνοχή τους ἐνθαρρύνει τὴν ἐξάπλωση τοῦ 
κακοῦ, δεδομένου ὅτι δὲν ὑπάρχει καμμία ἀντίστα-
ση. Διευκολύνει τὴν ὑπονόμευση τῶν πνευματικῶν 
καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν.  Ἀφήνει ἐλεύθερο τὸν δρόμο 
στοὺς βαρβάρους νὰ λεηλατοῦν ἔμψυχους ναούς, 
νὰ διαλύουν κοινωνίες, νὰ ἀνατρέπουν οἰκογένειες, 
νὰ διαφθείρουν τὴ νέα γενιά, νὰ ποδοπατοῦν τὰ 
ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς πατρίδας.

Σήμερα, πῶς ἀντιδροῦμε στὰ μεγάλα σύγχρονα 
ἠθικοκοινωνικὰ καὶ πνευματικὰ προβλήματα; Τὴ 

χώρα μας τὴν χαρακτήριζε τὸ φιλότιμο, ἡ ἀξιοπρέ-
πεια, ἡ τιμή, ἡ ἠθικὴ εὐαισθησία.

Γνωστὴ ἡ βαρυσήμαντη διακήρυξη τοῦ Σολζε-
νίτσιν γιὰ τὴν παρακμή τοῦ θάρρους. «Τὸ θάρρος 
ἐξέλιπε… Αὐτή ἡ παρακμή τοῦ θάρρους εἶναι ἰδιαίτε-
ρα αἰσθητὴ στὶς κυριαρχοῦσες τάξεις τῶν ἰθυνόντων 
καὶ τῶν διανοουμένων, ἐξ οὗ καὶ ἡ ἐντύπωση ὅτι τὸ 
θάρρος ἔχει ἐκλείψει ἀπὸ τὴν κοινωνία. Πρέπει ἆραγε 
νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ἡ παρακμὴ τοῦ θάρρους ἐθεω-
ρεῖτο πάντοτε ὡς ἔνδειξη-πρόδρομος τοῦ τέλους;».

Ἀντίσταση, λοιπόν, στὴν παρακμή καὶ στὴ δι-
αφθορὰ ποὺ ἔχει εἰσβάλει σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς 
τῆς ζωῆς μας. Διαφθορὰ σημαίνει ψέμα, πλεονε-
ξία, ἐγωκεντρισμός.  Ὅλοι μας πρέπει νὰ μάθουμε 
νὰ βλέπουμε τὴν πραγματικότητα μὲ τὰ μάτια τῆς 
ἀλήθειας.  Ἄν δὲν ἀποφασίσουμε πραγματικὰ νὰ 
διορθώσουμε αὐτὸ τὸ ὁποῖο γίνεται, πῶς θὰ ὑπάρξει 
ἀλλαγή; ἀναφέρει σὲ μιὰ συνέντευξή του ὁ  Ἀρχι-
επίσκοπος  Ἀλβανίας  Ἀναστάσιος.

Ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς κακίας, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, κατὰ 
τοῦ ψεύδους, ὑπὲρ τῆς ἀλήθειας, εἰς καταισχύνην 
τοῦ πονηροῦ καὶ εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ, εἶναι σκλη-
ρός, βέβαια, καὶ δύσκολος. « Ὁ ἀγώνας τὸν ὁποῖον 
ἔχουμε ἀναλάβει, λέγει ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος  (στὴν  
πρὸς  Ἐφεσίους ἐπιστολή του), δὲν στρέφεται κατὰ 
ἀνθρώπων μὲ αἷμα καὶ σάρκα, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐπι-
τέλους ὁμοιοπαθεῖς καὶ ἰσοδύναμοι μὲ μᾶς. Εἶναι 
ἀγώνας ἐναντίον τῶν δαιμονικῶν ἀρχῶν καὶ ἐξου-
σιῶν, ἐναντίον τῶν διαβολικῶν ταγμάτων τῆς κα-
κίας, ποὺ κυριαρχοῦν σὲ πλήθη ἀνθρώπων, ποὺ 
εἶναι βυθισμένοι στὸ ἠθικό σκοτάδι τοῦ αἰῶνος. 
Καλούμαστε νὰ παλέψουμε ἐναντίον πνευματικῶν 
ὄντων, ποὺ εἶναι γεμᾶτα πονηρία καὶ μοχθηρία…».  
Ἴσως ὑπεισέρχεται στὴν καρδιά μας κάποιος φόβος, 
κάποια δειλία, ὅταν βλέπουμε μὲ ποιοὺς ἔχουμε νὰ 
παλέψουμε.  Ἀδικαιολόγητος ὁ φόβος. μακρυὰ 
δὲ ἀπὸ μᾶς ἡ δειλία.  Ὁπλισθεῖτε μὲ ἀνδρεία καὶ 
θάρρος. Δειχθεῖτε ὅλοι γενναῖοι, μᾶς παραγγέλλει 
ὁ ἴδιος  Ἀπόστολος.

Σ᾽ αὐτὸν τὸν μεγάλο ἀγῶνα μᾶς καλεῖ ὁ Κύριός 
μας, ἐνῷ ταὐτόχρονα μᾶς βεβαιώνει ὅτι: « Ἰδού ἐγὼ 
μεθ᾽ ἡμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας 
τοῦ αἰῶνος». Εἶναι κοντὰ σὲ ὅλους μας, γιὰ νὰ μᾶς 
γυμνάζει μὲ τοὺς κινδύνους καὶ τὶς θλίψεις, ἀλλὰ καὶ 
νὰ μᾶς σῴζει μὲ τὴν ἔγκαιρη ἐπέμβασή Του. Γιατί, 
λοιπόν, φοβόμαστε; Δέν μᾶς ὑπόσχεται ἀποφυγὴ 
τοῦ κόπου καὶ τῶν δυσκολιῶν οὔτε αὐτόματη λύση 
τῶν προβλημάτων. μᾶς ὑπόσχεται ἀγωνιστική συ-
μπόρευση καὶ στὸ τέλος σίγουρη νίκη καὶ θρίαμβο. 
«Θαρσεῖτε, ἐγὼ εἰμί, μὴ φοβεῖσθε»!

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

K

K

Ὁ Χριστιανὸς εἶναι ρεαλιστὴς καὶ 
προσγειωμένος, ἀκριβῶς γιατὶ 

εἶναι ὁ ἀγωνιστής. Δὲν ἔχει εὔκο-
λες καὶ πρόχειρες λύσεις γιὰ ὅλα 
τὰ θέματα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν 
καὶ συχνὰ τὸν συγκλονίζουν.  Ἡ 
πίστη του δὲν εἶναι τὸ βολικὸ κα-
ταφύγιο, ποὺ τὸν ἀσφαλίζει ἀπὸ 
τὶς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς καὶ τὸν 

ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸν κόπο καὶ τὴν 
προσπάθεια. Εἶναι ἡ δύναμη 
ποὺ ἐνισχύει τὸν ἀγωνιστὴ 
νὰ βλέπει κατάματα τὴ ζωή 

καὶ νὰ τὴν ἀντιμετωπίζει.
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Κάθε φορὰ ποὺ ἔλεγε σὲ κάποιον τὸ πρόβλημά 
της ἡ  Ἑλένη, ἤξερε τί θ᾽ ἄκουγε:
– Πρέπει νὰ τὴ συγχωρήσεις.

« Ὅτι πρέπει τὸ ξέρω», ἔλεγε τότε μέσα της. Γιατὶ αὐτὴ 
ἤξερε καλύτερα ἀπ᾽ τὸν καθένα πόσο τὴν ἐνοχλοῦσε 
τὸ ἀγκάθι τῆς ἀντιπάθειας ποὺ εἶχε γιὰ τὴν  Ἀλέκα, τὴν 
κουνιάδα της, τόσα χρόνια. Ποὺ δὲν ἦταν οὔτε ἕνα, οὔτε 
δύο. Δέκα ὁλόκληρα χρόνια ἔκλεινε φέτος ὁ γάμος της. 
Δέκα ὁλόκληρα χρόνια συμπλήρωνε ἡ ἀντιπάθεια ποὺ 
εἶχε γιὰ τὴν  Ἀλέκα.

Ὅποια προσπάθεια ἔκαναν ὁ ἄνδρας της καὶ οἱ ἄλλοι 
συγγενεῖς νὰ τῆς βγάλουνε αυτὴ τὴν ἀντιπάθεια, ὅσες 
φιλότιμες προσπάθειες ἔκανε ἡ ἴδια, πήγαιναν χαμένες.

Καὶ νά ᾽ναι σὲ γενικὲς γραμμὲς καλὸς ἄνθρωπος ἡ  
Ἑλένη. Καὶ νά ᾽ναι σὲ γενικώτερες γραμμὲς καὶ καλὴ 
Χριστιανή.  Ἡ ἀντιπάθεια πρὸς τὴν  Ἀλέκα ὅμως μέσα 
της, βουνὸ ἀμετακίνητο.

«Δὲν πάω νὰ τοῦ πῶ τὸ πρόβλημά μου;», σκέφτηκε. 
Καὶ πῆγε.

– Θέλω νὰ συγχωρήσω κάποιο πρόσωπο, τοῦ εἶπε, 
ἀλλὰ δὲν μπορῶ. Δὲν ξέρω τὸν τρόπο νὰ σβήσω ἀπὸ 
τὴν ψυχή μου τὸ κακὸ ποὺ μοῦ ἔκανε.

– Δὲν θὰ ξεκινήσεις ἀπὸ τὴν ψυχή, τῆς εἶπε ἐκεῖνος. 
Πρέπει πρῶτα νὰ τὸ σβήσεις ἀπὸ τὴ μνήμη. Νὰ τὸ ξε-
θωριάσεις ἔστω, ἂν δὲν τὸ σβήσεις τελείως.

– Αὐτὸ προσπαθῶ νὰ κάνω, μὰ εἶναι ἀδύνατο. Λέτε 
καὶ εἶναι γραμμένο ἐκεῖ μέσα μὲ μελάνι ἀνεξίτηλο.

–  Ἔτσι συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς ἐγγραφὲς πάνω στὴ 
μνήμη, ὅταν τὴν ὥρα τῆς καταγραφῆς τους δὲν ἔχουμε 
δικαστήριο στὴν ψυχή μας. Κι ἐμεῖς μὲ διπλὸ ρόλο. Καὶ 
κατήγορου καὶ εἰσαγγελέα.

–  Ἔ, τότε ἡ συγχώρεση εἶναι οὐτοπία, εἶπε ἡ  Ἑλένη.
–  Ὄχι, ἀπάντησε ὁ πατέρας  Ἰωάννης.  Ὄχι, γιατὶ 

ὑπάρχει ἡ γομολάστοχα τῆς μνήμης.
Ὅταν προσπάθησε νὰ τῆς ἐξηγήσει τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ 

γομολάστιχα τῆς μνήμης καὶ τῆς ἐξήγησε μὲ ποιὸ τρόπο 
θὰ μποροῦσε νὰ τὴν ἐφοδιαστεῖ, οἱ ἐρωτήσεις τῆς  Ἑλένης 
ἄρχισαν νὰ πέφτουν βροχή.

– Νὰ κάνω ἀναθεώρηση ἐκείνης τῆς δίκης;
Καὶ νὰ μὴν ἔχω τώρα πιὰ τὸν ἴδιο ρόλο ποὺ εἶχα τότε;
Δηλαδὴ τί νὰ εἶμαι αὐτὴ τὴ φορά;
Ὁπωσδήποτε οὔτε κατήγορος οὔτε εἰσαγγελέας;
Τί νά ᾽μαι λέει;
Συνήγορος;
Ἐγὼ συνήγορος ὑπεράσπισης;
Κι ὅλο αὐτὸ θὰ λειτουργήσει σὰν γομολάστιχα;
Τελικὰ τὸ κατάλαβε.  Ὁ νέος της ρόλος στὴν ἀναθε-

ώρηση τῆς δίκης, αὐτὸς τῆς συνηγόρου, θὰ ἦταν νὰ βρεῖ 
ἐλαφρυντικὰ γιὰ τὸ πρόσωπο ποὺ τότε εἶχε καταδικάσει 
ἡ συνείδησή της. Καὶ ἡ ἐνέργεια αὐτὴ θὰ λειτουργοῦσε 

σὰν γομολάστιχα.
Τὸ πρῶτο ἐλαφρυντικὸ γιὰ τὴν κουνιάδα της, τὴν  

Ἀλέκα, ποὺ εἶχε ἀντιδράσει ἔντονα νὰ μὴ γίνει ὁ γάμος 
τῆς  Ἑλένης μὲ τὸν ἀδερφό της, ἦταν τότε τὸ νεαρὸ τῆς 
ἡλικίας, Τὸ βρῆκαν μαζί. Δεκαπέντε αὐτή, στὰ δεκαοκτώ 
του τὸ παλληκαράκι. Νωρίς, πολὺ νωρὶς γιὰ στήσιμο οἰκο-
γένειας. Χωρὶς σπουδές, χωρὶς δουλειὲς καὶ οἱ δυό τους.

Τὸ δεύτερο ἐλαφρυντικὸ τὸ βρῆκε ἡ  Ἑλένη. 
– Δὲν ἦταν μόνο ποὺ ἤμασταν τόσο μικροὶ καὶ οἱ δύο.  

Ὅλοι στὴ γειτονιὰ μιλοῦσαν γιὰ τὶς ἐπιπολαιότητές μου.  
Ἕνα τρελό, ἐπιπόλαιο παιδί.  Ἔτσι ἤμουν.

– Πρὶν τὸ περιστατικό.  Ἡ κουνιάδα σου μήπως ἦταν 
ζηλιάρα καὶ φοβόταν πὼς θὰ τῆς παίρνατε τὴ σειρά; 
ρώτησε ὁ γέροντας. 

– Κάθε ἄλλο, ἀπάντησε ἡ  Ἑλένη. Σὰν μάννα φρόντιζε 
τὸν ἀδελφό της.  Ὄχι, ὄχι. Τὸ καλό του ἤθελε.

– Νὰ λοιπὸν καὶ τὸ τρίτο. Πρότερον ἔντιμον βίον, τὸ 
λένε οἱ δικηγόροι.  Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ τὸν γάμο, φαντά-
ζομαι θ᾽ ἄρχισε νὰ ἐπεμβαίνει, νὰ σὲ σχολιάζει. Νὰ σὲ 
διαβάλλει, ἴσως...

– Φωτιὰ νὰ πέσει νὰ μὲ κάψει, ἂν πῶ τέτοιο πρᾶγμα. 
Κυρία μετὰ τὸν γάμο μας.  Ἄψογη.  Ἐγὼ εἶμαι αὐτὴ ποὺ 
τὴν κράτησα μακριὰ λόγῳ τῆς ἀντιπάθειάς μου.

– Τὸ τέταρτο λοιπὸν ἐλαφρυντικό, εἶπε ὁ πατέρας  
Ἰωάννης, εἶναι αὐτὸ ποὺ λέγεται στὰ Νομικὰ καλὴ μετέ-
πειτα διαγωγή, ἢ κάπως ἔτσι.

Ὅταν τῆς συνέστησε τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα τοὐλάχι-
στον νὰ λέει μέσα της αὐτὰ τὰ ἐλαφρυντικά, καὶ φυσικὰ 
καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προσευχῆς της, τοῦ ὑποσχέθηκε 
ὅτι θὰ τὸ ἔκανε. Διαισθανόταν ὅτι βρισκόταν μπροστὰ 
σὲ μιὰ ἀνακάλυψη.

Τὸ δικό μου τηλεφώνημα στὸ σπίτι της ἔγινε ὕστερα 
ἀπὸ μία ἑβδομάδα. Δὲν τὴν ἔβρισκα στὸ σπίτι. Βρῆκα 
τὸν Γιάννη, τὸν ἄνδρα της.  Ἡ φωνή του δήλωνε χα-
ρούμενη διάθεση.

–  Ἡ φιλενάδα σου ἀπουσιάζει, μοῦ εἶπε. Καὶ ξέρεις 
ποῦ πῆγε; Δὲν θὰ τὸ πιστέψεις! Πῆγε στὴν ἀδελφή μου 
ἐπίσκεψη. Τὸ φαντάζεσαι;  Ὕστερα ἀπὸ δεκα χρόνια.  Ἡ 
πρώτη της ἐπίσκεψη!

–  Ἄρα αὐτὴ ἦταν ἡ γομολάστιχα, τοῦ ἀπάντησα 
χαρούμενη κι ἐγώ.

Φυσικὰ δὲν κατάλαβε.
– Τί εἶπες;  Ἔχασες ἐδῶ καμιὰ γομολάστιχα; Νὰ κοιτά-

ξω ἕνα λεπτό. Νὰ τὴ ρωτήσω, ὅταν ἔρθει, μὴν τὴν εἶδε.
«Βρῆκα γομολάστιχα, ὄχι ἔχασα», σκέφτηκα. Καὶ 

ἤμουν χαρούμενη! Δὲν φαντάζεστε πόσο χαρούμενη! 
Γιατὶ σίγουρα ἕνα σωρὸ μῆμες γύρω μου, μὴ ἐξαιρουμέ-
νης τῆς δικῆς μου, θά ᾽χουν πολλὴ δουλειὰ ἀπὸ αὔριο 
νὰ κάνουν. Σβησίματα ἐννοῶ.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ γομολάστιχα τῆς μνήμης
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Ἂν ἀνατρέξουμε στὴν ἐτυμολογία τοῦ ὅρου, 
θὰ δοῦμε ὅτι ἡ λέξη δημοκρατία προέρχεται 
ἀπὸ τὶς λέξεις δῆμος καὶ κράτος. Δημοκρα-

τία, ἑπομένως, εἶναι ἐκεῖνο τὸ πολίτευμα, στὸ ὁποῖο 
ἡ ἐξουσία (τὸ κράτος) βρίσκεται στὰ χέρια τοῦ λαοῦ 
(τοῦ δήμου).

μητέρα τῆς Δημοκρατίας εἶναι ἡ  Ἑλλάδα, καὶ 
γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο θὰ ἀνατρέξουμε στὴν ἀρχαία  
Ἑλλάδα, γιὰ νὰ δοῦμε πῶς ἐννοοῦσαν οἱ πρόγονοί 
μας τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα. Φυσικά, ἡ δημο-
κρατία καὶ στὴν ἀρχαία  Ἑλλάδα πέρασε διάφορα 
στάδια.  Ἐμεῖς ὅμως θὰ πᾶμε στὴν ἐποχὴ ἐκείνη 
ποὺ ἡ δημοκρατία φθάνει στὴν ἀκμή της. Σὲ ἐκείνη 
τὴν ἐποχή, ποὺ πολλοὶ ὕμνησαν καὶ ποὺ ἀκόμα 
καὶ σήμερα ἀποτελεῖ πρότυπο γιὰ τὰ δημοκρατικὰ 
κράτη: στὸν χρυσὸ αἰῶνα τοῦ Περικλῆ. 

Εἶναι πραγματικὰ πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἔγραψαν 
γιὰ τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα τῆς ἐποχῆς τοῦ Πε-
ρικλῆ, ἀλλὰ ἴσως ὁ πιὸ χαρακτηριστικὸς ἀπ᾽ ὅλους, 
ἐκεῖνος ποὺ πραγματικὰ ὑπῆρξε ἕνας ἐραστὴς τῆς 
δημοκρατίας καὶ θαυμαστὴς τῆς προσωπικότητας 
τοῦ Περικλῆ, εἶναι ὁ Θουκυδίδης.  Ὁ  Ἐπιτάφιός 
του εἶναι φαινομενικὰ ἀφιερωμένος στοὺς νεκροὺς 
τοῦ πρώτου ἔτους τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, 
στὴν πραγματικότητα ὅμως εἶναι ἕνας ὕμνος στὴ 
δημοκρατία τῆς  Ἀθήνας. 

Ὁ ἴδιος βέβαια ἱστορικός, σκιαγραφώντας τὸ 
πορτρέτο τοῦ Περικλῆ, λέει: Δημοκρατία λεγόταν 
βέβαια τὸ πολίτευμα, ἀλλὰ στὴν πραγματικότη-
τα ἦταν ἡ ἐξουσία τοῦ πρώτου ἄνδρα τῆς πόλης, 
τοῦ Περικλῆς.  Ἐκείνου ποὺ ἀγαποῦσε πολὺ τὴν  
Ἀθήνα καὶ ποὺ φρόντιζε νὰ τὴν ὁδηγεῖ πάντα στὸν 
σωστὸ δρόμο, ἀκόμη κι ἂν χρειαζόταν γι᾽ αὐτὸ νὰ 
πεῖ στοὺς συμπολῖτές του πράγματα ποὺ δὲν τοὺς 
ἄρεσαν καὶ ποὺ αὐτοὶ δὲν ἤθελαν νὰ ἀκούσουν. 
Γιατὶ τὸν Περικλῆ, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνει 
μὲ κάθε πολιτικό, δὲν τὸν ἐνδιέφερε, ὅπως λέει 
ὁ ἱστορικός, νὰ κολακεύει τὸ πλῆθος, ἀλλὰ νὰ 
ὑπηρετήσει ὅσο πιὸ σωστὰ μποροῦσε τὴν πατρίδα 
του.  Ἦταν πραγματικὰ ἕνας χαρισματικὸς ἡγέτης, 
ποὺ ἤξερε τὸ σωστὸ καὶ μποροῦσε νὰ πείσει τὸν 
λαὸ τῆς  Ἀθήνας γι᾽ αὐτό.

Ὁ Περικλῆς, διαθέτοντας τὴν ἐπιβολὴ ποὺ 
ἀντλοῦσε ἀπὸ τὸ κῦρός του καὶ τὴν πνευματική 
του ὑπεροχή, καὶ ἐπειδὴ εἶχε ἀποδειχθεῖ ἀναμ-
φισβήτητα ἐντελῶς ἀδωροδόκητος, κρατοῦσε 
χωρὶς καταναγκασμὸ τὸν λαὸ στὴν ἐξουσία του. 
δὲν ἦταν τὸ πλῆθος ποὺ ἐλάμβανε τὶς ἀποφάσεις, 
ἀλλὰ περισσότερο αὐτὸς ποὺ καθοδηγοῦσε. Καὶ 
αὐτό, γιατὶ ἡ πολιτική του δύναμη δὲν προερχόταν 
ἀπὸ ἄπρεπες πηγές, ὥστε νὰ νιώθει τὴν ἀνάγκη 
νὰ μιλᾶ στὸν λαὸ κολακευτικά, ἀλλὰ τὸ κῦρός 
του τοῦ ἔδινε τὴ δυνατότητα νὰ λέει σὲ ὁρισμένα 
θέματα τὰ ἀντίθετα, ὥστε νὰ προκαλεῖ τὴν ὀργή 
τους.  Ἔτσι, ὅταν ἀντιλαμβανόταν ὅτι ἀπὸ ὑπερβο-
λικὴ ἀλαζονεία ποὺ δὲν ταίριαζε στὴν περίσταση 
ἔδειχναν θρασύτητα, μὲ τὶς δημηγορίες του τοὺς 
τιθάσευε, ὥστε νὰ φοβηθοῦν. Κι ὅταν πάλι τοὺς 
ἔπιανε ὁ παράλογος φόβος, ἀναστήλωνε ξανὰ τὸ 
ἠθικό τους. Λοιπόν, τὸ ὄνομα τοῦ πολιτεύματος 
ἦταν βέβαια δημοκρατία, ὅμως τὴν ἐξουσία στὴν 
πραγματικότητα ἀσκοῦσε ὁ πιὸ ἄξιος πολίτης.

Βασικὲς ἀρχὲς τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος 
τῆς ἀρχαίας  Ἑλλάδας ἦταν ἡ ἰσονομία, ἡ ἀξιοκρατία, 
ἡ ἐλευθερία λόγου. Καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα σὲ ἐκεῖνο 
τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα ἔμπαινε τὸ κοινὸ καλό. 
Γνήσιο δημοκρατικὸ πολίτευμα εἶναι ἐκεῖνο ποὺ 
βάζει πάνω ἀπὸ τὸ ἀτομικὸ καλὸ τὸ κοινὸ καλό, 
καὶ συγχρόνως δίνει τὴ δυνατότητα στὸ ἄτομο νὰ 
ἀναπτυχθεῖ καὶ νὰ εὐημερήσει.

Ὅλοι οἱ πολῖτες ἦταν ἴσοι ἀπέναντι στοὺς νό-
μους.  Ὅλοι εἶχαν τὰ ἴδια δικαιώματα, ἀλλὰ καὶ ὅλοι 
εἶχαν τὴν ὕψιστη ὑποχρέωση νὰ τιμοῦν καὶ νὰ σέ-
βονται τοὺς νόμους. Γιατὶ μέλημα τοῦ νόμου εἶναι 
ἡ διασφάλιση τοῦ κοινοῦ συμφέροντος. οἱ νόμοι 

K
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Βασικὲς ἀρχὲς τοῦ δημοκρατικοῦ 
πολιτεύματος τῆς ἀρχαίας  Ἑλλά-
δας ἦταν ἡ ἰσονομία, ἡ ἀξιοκρατία, 
ἡ ἐλευθερία λόγου. Καὶ πάνω ἀπ᾽ 

ὅλα σὲ ἐκεῖνο τὸ δημοκρατικὸ 
πολίτευμα ἔμπαινε τὸ κοινὸ καλό. 

Γνήσιο δημοκρατικὸ πολίτευμα 
εἶναι ἐκεῖνο ποὺ βάζει πάνω ἀπὸ 
τὸ ἀτομικὸ καλὸ τὸ κοινὸ καλό, 

καὶ συγχρόνως δίνει τὴ δυνατότη-
τα στὸ ἄτομο νὰ ἀναπτυχθεῖ καὶ νὰ 

εὐημερήσει.

Δημοκρατία
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εἶναι δίκαιοι, καὶ γι᾽ αὐτὸ οἱ πολῖτες τηροῦν αὐτοὺς 
τοὺς νόμους, ὄχι ἀπὸ φόβο τῆς ποινῆς, ἀλλὰ ἀπὸ 
σεβασμὸ καὶ ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς ποὺ κάθε φορὰ 
βρίσκονται στὴν ἐξουσία καὶ ἀπέναντι στοὺς νόμους, 
τόσο τοὺς γραπτοὺς ὅσο καὶ τοὺς ἄγραφους, καὶ 
κυρίως, ὅπως λέει ὁ Θουκυδίδης, ἀπέναντι στοὺς 
νόμους ποὺ ἔχουν θεσπισθεῖ γιὰ τὴν προστασία τῶν 
ἀδικουμένων. Πρῶτος ὑπηρέτης τῶν νόμων ὀφείλει 
νὰ εἶναι ὁ κυβερνήτης τῆς πόλης.

Ὁ  Ἀριστοτέλης, στὰ Πολιτικά 
του, ἀναφερόμενος στὰ εἴδη τῆς 
δημοκρατίας, λέει ὅτι ὑπάρχει μιὰ 
μορφὴ δημοκρατίας, ἡ σωστή, στὴν 
ὁποία ὑπέρτατη ἀρχὴ εἶναι ὁ νόμος, 
καὶ μιὰ ἄλλη, ποὺ ἀποτελεῖ ἐκτρο-
πή, στὴν ὁποία ὑπέρτατη ἀρχὴ εἶναι 
ὁ λαός. Σχετικὰ μὲ αὐτὴ τὴ δεύτερη 
μορφή, ἀναφέρει: «Εἶναι ἡ περίπτω-
ση κατὰ τὴν ὁποία τὰ ψηφίσματα 
ἔχουν μεγαλύτερη ἰσχὺ ἀπὸ τὸν 
νόμο. αὐτὸ συμβαίνει στὴν πόλη 
ποὺ ὑπάρχουν καὶ δροῦν δημαγω-
γοί. Στὶς δημοκρατικὲς πόλεις ποὺ 
κυβερνιοῦνται κατὰ τὸν νόμο, δὲν 
κάνει ποτὲ τὴν ἐμφάνισή του δη-
μαγωγός, ἀλλὰ οἱ ἄριστοι πολῖτες, 
ποὺ ἔχουν τὴν πρωτοκαθεδρία. οἱ 
δημαγωγοὶ κάνουν τὴν ἐμφάνισή 
τους ἐκεῖ ὅπου οἱ νόμοι δὲν ἀπο-
τελοῦν ὑπέρτατη ἀρχή».

Ὅλοι οἱ πολῖτες ἔχουν δικαίωμα νὰ ἀναλάβουν 
ἀξιώματα, χωρὶς νὰ παίζει ρόλο ἡ κοινωνική τους 
καταγωγὴ ἢ ἡ οἰκονομική τους κατάσταση. Αὐτὴ ἡ 
ἀρχὴ συνδέεται βέβαια πολὺ στενὰ μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς 
ἀξιοκρατίας.  Ὁ κάθε πολίτης ἔχει τὴ θέση ἐκείνη 
ποὺ τοῦ ἁρμόζει μέσα στὴ δημοκρατικὴ πολιτεία.  
Ὁλόκληρη ἡ πολιτεία μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ σω-
στά, ἂν βρίσκεται ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος στὴν 
κατάλληλη θέση.

Ἄλλη βασικὴ ἀρχὴ τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύ-
ματος εἶναι ἡ ἐλευθερία λόγου. οἱ ἀρχαῖοι  Ἕλλη-
νες, γιὰ νὰ δηλώσουν αὐτὴ τὴν ἔννοια, χρησιμο-
ποιοῦσαν τὶς λέξεις «ἰσηγορία» καί «παρρησία».  
Ὁ  Ἰσοκράτης στὸν λόγο του Περὶ εἰρήνης, ποὺ 
εἶναι γραμμένος σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ δημοκρα-
τικὸ πολίτευμα μαστίζεται ἀπὸ τοὺς δημαγωγοὺς 
καὶ βρίσκεται στὴν παρακμή του, κατηγορεῖ τοὺς  
Ἀθηναίους, γιατὶ ἔχουν μὲν ἰσηγορία, ἀλλὰ δὲν 
ὑπάρχει παρρησία.  Ἰσηγορία εἶναι τὸ δικαίωμα ποὺ 
ἔχουν ὅλοι οἱ πολῖτες νὰ ἀγορεύουν, νὰ μιλοῦν 
στὴν  Ἐκκλησία τοῦ Δήμου.  Ἡ παρρησία ὅμως εἶναι 
κάτι παραπάνω ἀπὸ τὴν ἰσηγορία. Παρρησία εἶναι 
τὸ δικαίωμα τοῦ πολίτη νὰ μπορεῖ ὄχι ἁπλῶς νὰ 

ἔχει τὸν λόγο, ἀλλὰ νὰ ἐκφράσει τὴ γνώμη του 
ἐλεύθερα, ἀκόμα κι ἂν αὐτὴ δὲν εἶναι σύμφωνη 
μὲ τὴ γνώμη τῶν ἄλλων.

Κι ἐδῶ ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε ἐκεῖνα τὰ πολὺ 
γνωστὰ λόγια τοῦ Βολταίρου: «Δὲν πιστεύω οὔτε 
μία λέξη ἀπὸ ὅσα λές, ἀλλὰ θὰ ὑπερασπίζομαι 
ἀκόμα καὶ μὲ τὴ ζωή μου τὸ δικαίωμά σου νὰ λὲς 
ἐλεύθερα ὅσα πρεσβεύεις». Δὲν ὑπάρχει δημοκρα-

τία χωρὶς τὴν ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν. Χωρὶς 
τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου νὰ λέει 
αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ πιστεύει, χωρὶς νὰ κινδυνεύει 
κανεὶς νὰ κατηγορηθεῖ γι᾽ αὐτὸ ἢ νὰ τοῦ βάλουν 
μιὰ ταμπέλα ποὺ τὸν δυσφημεῖ.  Ἡ πραγματικὴ 
ἐλευθερία εἶναι ἡ πνευματική. Τὸ χῶμα μπορεῖ νὰ 
σκλαβώνεται, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα ὄχι. 

Καὶ δυστυχῶς, πολλοὺς αἰῶνες μετὰ ἀπὸ ἐκεί-
νη τὴ χρυσῆ ἐποχὴ τοῦ Περικλῆ, ἡ ἱστορία τῆς 
ἀνθρωπότητας γράφεται μὲ μαῦρο μελάνι.  Ὅταν τὸ 
πνεῦμα φυλακίζεται στὸ πρόσωπο κάποιων ἀνθρώ-
πων, ποὺ μποροῦν νὰ χαρακτηρισθοῦν μάρτυρες 
τῆς ἐλεύθερης σκέψης, ὅπως εἶναι ὁ Σωκράτης, ποὺ 
καταδικάσθηκε νὰ πιεῖ τὸ κώνειο, γιὰ νὰ ἀναγνω-
ρισθεῖ ἀργότερα ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους 
φιλοσόφους ὅλων τῶν ἐποχῶν. Καὶ θὰ μποροῦσε 
νὰ τὸ εἶχε ἀποφύγει.  Ἀλλὰ θέλησε νὰ μείνει πιστὸς 
στοὺς νόμους τῆς πατρίδας του καὶ στὴ διδασκαλία 
του, δίνοντας ἔτσι τὸ παράδειγμα καὶ τὴν ἀπόδειξη 
ὅτι ἡ διδασκαλία του δὲν ἦταν μιὰ σκέτη θεωρία, 
ἀλλὰ τρόπος ζωῆς.

Στὴν ἐποχή μας, ποὺ πλέον τὰ ἀνθρώπινα δικαι-
ώματα εἶναι ἀναγνωρισμένα σὲ ὅλες τὶς δημοκρα-
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τικὲς χῶρες τοῦ κόσμου, περισσότερο ἀπὸ θεωρία, 
χρειαζόμαστε τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογή, ποὺ εἶναι 
θέμα ὅλων μας.

Ἕνα σωστὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα πρέπει νὰ 
φροντίζει γιὰ τὸ κοινὸ καλό, ἀναγνωρίζοντας καὶ 
προστατεύοντας συγχρόνως τὰ δικαιώματα τοῦ 
ἀνθρώπου-πολίτη.  Ἂν ἡ  Ἀθήνα κατάφερε νὰ φθά-
σει σὲ τέτοιο σημεῖο ἀκμῆς τῆς ἐποχῆς τοῦ Περικλῆ, 
ἦταν γιατὶ πόλη καὶ πολίτης ἦταν ἔννοιες ἀλληλέν-
δετες.  Ἕνας ὑπεύθυνος καὶ σωστὰ μορφωμένος 
πολίτης τοποθετεῖ τὸ καλὸ τοῦ συνόλου πάνω ἀπὸ 
τὸ δικό του συμφέρον, ἐπειδὴ καταλαβαίνει ὅτι, ἂν 
τὸ σύνολο δὲν εὐημερεῖ, μακροπρόθεσμα οὔτε καὶ 
ὁ ἴδιος θὰ εὐημερεῖ. Καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα καταλαβαί-
νει ὅτι ἡ δική του συμβολὴ εἶναι σημαντικώτατη.

Ἡ δημοκρατία χρειάζεται ὑπεύθυνους πολῖτες. 
Πολῖτες ποὺ ἀναλαμβάνουν τὸ μερίδιο τῆς εὐθύ-
νης τους γιὰ ὅσα γίνονται, πολῖτες ποὺ καταλα-
βαίνουν ὅτι δὲν ἔχουν μόνο δικαιώματα, ἀλλὰ καὶ 
ὑποχρεώσεις, καὶ ποὺ κατανοοῦν τὸ πνεῦμα τοῦ 
ἐθελοντισμοῦ ὡς μιὰ ἀνιδιοτελῆ προσφορὰ πρὸς 
τὴν κοινωνία. Πολῖτες μὲ εὐρύτητα πνεύματος, 
ἀπαλλαγμένους ἀπὸ φανατισμό, ποὺ ξέρουν νὰ 
σέβονται τὴν προσωπικότητα τοῦ διπλανοῦ τους 
καὶ νὰ τοῦ ἀναγνωρίζουν τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι δι-

αφορετικὸς ἀπὸ αὐτούς. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, 
ἡ πολιτεία ὀφείλει νὰ σέβεται τοὺς πολῖτές της καὶ 
νὰ φροντίζει γιὰ τὸ καλὸ ὅλων. Νὰ δίνει σὲ ὅλους, 
χωρὶς διάκριση, τὸ δικαίωμα νὰ μορφωθοῦν καὶ 
νὰ ἀναπτυχθοῦν ὡς προσωπικότητες. Νὰ παρέχει 
εὐκαιρίες σὲ ὅλους καὶ νὰ στηρίζεται στὴν ἀξιοκρα-
τία. Καθένας ἔχει μιὰ θέση, ἀνεξάρτητα ποιὰ εἶναι 
αὐτή, στὴν ὁποία μπορεῖ νὰ ἀποδώσει καλύτερα 
καὶ νὰ προσφέρει στὸ κοινωνικὸ σύνολο.

Ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει κάνει μεγάλα βήματα. 
Πολλὲς φορὲς βέβαια ἡ ἱστορία της μᾶς δείχνει ὅτι 
ἔχει κάνει καὶ βήματα ποὺ ὁδηγοῦν πρὸς τὰ πίσω, 
ἀντὶ νὰ τὴν πᾶνε μπροστά. Τὸ ποῦ βαδίζουμε εἶναι 
ὑπόθεση ὅλων μας. Εἶναι ὑπόθεση ὅλων τῶν ὑπεύ-
θυνων ἀνθρώπων, ποὺ ξέρουν ποῦ βρίσκονται, 
ξέρουν τί θέλουν καὶ ἔχουν τὰ θεμιτὰ μέσα νὰ τὸ 
καταφέρουν. Εἶναι ὑπόθεση ὅλων ἐκείνων ποὺ ξέ-
ρουν νὰ πατοῦν σταθερὰ στὴ γῆ καὶ νὰ ἀτενίζουν τὸ 
ἴδιο σταθερὰ τὸν οὐρανὸ ποὺ βρίσκεται πάνω τους.  
Ὅλων ἐκείνων ποὺ εἶναι πραγματικὰ  Ἄνθρωποι.

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
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Δὲν ὑπάρχει δημοκρατία χωρὶς 
τὴν ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν. 
Χωρὶς τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα 

τοῦ ἀνθρώπου νὰ λέει αὐτὸ ποὺ 
πραγματικὰ πιστεύει, χωρὶς νὰ κιν-
δυνεύει κανεὶς νὰ κατηγορηθεῖ γι᾽ 
αὐτὸ ἢ νὰ τοῦ βάλουν μιὰ ταμπέ-

λα ποὺ τὸν δυσφημεῖ. 
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Ἡ δημοκρατία χρειάζεται ὑπεύθυνους πολῖτες. Πολῖτες ποὺ ἀναλαμβά-
νουν τὸ μερίδιο τῆς εὐθύνης τους γιὰ ὅσα γίνονται, πολῖτες ποὺ καταλα-
βαίνουν ὅτι δὲν ἔχουν μόνο δικαιώματα, ἀλλὰ καὶ ὑποχρεώσεις, καὶ ποὺ 

κατανοοῦν τὸ πνεῦμα τοῦ ἐθελοντισμοῦ ὡς μιὰ ἀνιδιοτελῆ προσφορὰ 
πρὸς τὴν κοινωνία. Πολῖτες μὲ εὐρύτητα πνεύματος, ἀπαλλαγμένους 

ἀπὸ φανατισμό, ποὺ ξέρουν νὰ σέβονται τὴν προσωπικότητα τοῦ διπλα-
νοῦ τους καὶ νὰ τοῦ ἀναγνωρίζουν τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι διαφορετικὸς 

ἀπὸ αὐτούς. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ πολιτεία ὀφείλει νὰ σέβεται τοὺς 
πολῖτές της καὶ νὰ φροντίζει γιὰ τὸ καλὸ ὅλων. 
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Ἂν καὶ ἡ σχέση μου μὲ τὴν ἱστορία εἶναι πολὺ 
καλή, δὲν πρόκειται νὰ κάνω καμμία ἱστο-
ρικὴ καὶ πολιτικὴ ἀνάλυση τοῦ θέματος.  

Ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ἐπαΐοντες.  Ἁπλῶς θεωρῶ χρέος 
μου ὡς  Ἑλληνίδα νὰ τιμήσω τοῦς τρεῖς πεσόντες 
γιὰ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς χώρα μας: Χριστόδου-
λο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο καὶ  Ἕκτορα 
Γιαλοψό.

Προκαλεῖ τοὐλάχιστον ἀλγεινὴ ἐντύπωση νὰ 
λέγεται ἀπὸ μερικοὺς ὅτι ὁ θάνατός τους πῆγε «χα-
μένος». μὲ αὐτὴ τὴ λογική, «χαμένος» ἦταν καὶ 
ὁ θάνατος τοῦ Λεωνίδα καὶ τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 
᾽21. Καὶ αὐτὸ μοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸ δεχθῶ. Τὸ 
ἂν ὁ θάνατός τους ἦταν ἄδικος, αὐτὸ εἶναι θέμα 
στρατιωτικὸ καὶ πολιτικό.  Ἡ ἱστορία ἐξάλλου ἤδη 
ἔχει βγάλει τὰ συμπεράσματά της...

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μοῦ προκαλεῖ δέος εἶναι ὅτι, 
ἐνῷ ἤξεραν ὅτι ἡ ἀποστολή τους εἶχε μηδαμινὲς 
πιθανότητες ἐπιτυχίας, ἐν τούτοις δὲν ἀρνήθηκαν 

νὰ τὴν ἀναλάβουν. Τὸ νὰ γνωρίζει κανεὶς ὅτι πρό-
κειται νὰ θυσιάσει τὴ ζωή του, γιὰ νὰ ὑπερασπισθεῖ 
τὴν πατρίδα του, εἶναι στ᾽ ἀλήθεια ἡρωικό! Γι᾽ αὐτὸ 
καὶ μόνο, ὁ θάνατός τους εὐωδιάζει ἀθανασία!

Κάποιοι μᾶς ἔμαθαν ἀνορθόγραφα τὶς λέξεις 
ἡρωισμός, ἀνδρισμός, ἑλληνικὸ ἔθνος. Σᾶς εὐχα-
ριστῶ λοιπόν, γιατὶ μὲ τὴ θυσία σας τὶς ἐπαναπροσ-
διορίσατε μὲ τὸν πιὸ ἀκριβῆ τρόπο. Δὲν ἀφήσατε 
κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Τὸ νὰ προσφέρει 
κάποιος τὰ νιᾶτά του στὸν θάνατο «ὑπὲρ βωμῶν καὶ 
ἑστιῶν» δείχνει ὅτι εἶναι ἀληθινὸς ἀπόγονος τῶν 
ἀρχαίων  Ἑλλήνων. Καὶ ὅτι εὐτυχῶς δὲν ἀλλοιώ-
θηκε σὲ ὅλους τὸ ἑλληνικὸ ἦθος.

Σᾶς εὐχαριστῶ, γιατί, ἐνῷ ἤμασταν βολεμένοι 
στὴν ἀσφάλεια τοῦ μικρόκοσμού μας, προσπαθή-
σατε νὰ μᾶς ἀφυπνίσετε. 

Σᾶς εὐχαριστῶ, γιατί, ἐνῷ ὡς λαὸς χαθήκαμε 
στὶς προσδοκίες ἑνὸς σαχλοῦ life style, ἐσεῖς μᾶς 

βάλατε σημάδια γιὰ τὴν ἐπιστροφή.
Σᾶς εὐχαριστῶ, γιατί, ἐνῷ κάποιοι προσπάθη-

σαν νὰ θάψουν τὸν θάνατό σας στὴ λήθη, ξέχασαν 
ὅτι εἶστε σπόροι καὶ φυτρώνετε σὲ κάθε παραβίαση 
τῶν συνόρων μας.

μὰ πάνω ἀπ᾽ ὅλα, σᾶς εὐχαριστῶ, γιατὶ μᾶς θυ-
μίσατε μὲ τὸν πιὸ αἱματηρὸ τρόπο ὅτι τῆς ἀνάστα-

σης προηγεῖται ὁ θάνατος. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει στὴ 
χώρα μας ἀδιαλείπτως τὰ τελευταῖα 3.000 χρόνια. 
Καὶ ἐγὼ προσδοκῶ τὴν ἀνάσταση τῆς δοκιμαζό-
μενης Πατρίδας μας.

μέχρι τότε, δὲν ξεχνῶ!

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

Ἴμια. Δὲν ξεχνῶ!
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Σᾶς εὐχαριστῶ, γιατί, ἐνῷ ἤμασταν βολεμένοι στὴν ἀσφάλεια  
τοῦ μικρόκοσμού μας, προσπαθήσατε νὰ μᾶς ἀφυπνίσετε. 

Σᾶς εὐχαριστῶ, γιατί, ἐνῷ ὡς λαὸς χαθήκαμε στὶς προσδοκίες  
ἑνὸς σαχλοῦ life style, ἐσεῖς μᾶς βάλατε σημάδια γιὰ τὴν ἐπιστροφή.
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Κάποιοι μᾶς ἔμαθαν ἀνορθόγραφα 
τὶς λέξεις ἡρωισμός, ἀνδρισμός, 
ἑλληνικὸ ἔθνος. Σᾶς εὐχαριστῶ 
λοιπόν, γιατὶ μὲ τὴ θυσία σας  

τὶς ἐπαναπροσδιορίσατε μὲ τὸν πιὸ 
ἀκριβῆ τρόπο. 
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Κουβεντοῦλες τῆς γιαγιᾶς μου

μαράκι μου, σὲ παρακολουθῶ αὐτὸν τὸν 
καιρὸ καὶ νιώθω πὼς εἶσαι λίγο ἀνήσυχη, 
προβληματισμένη, ἄκεφη.  Ἀπὸ κάποιες 

σκόρπιες κουβέντες σου, νομίζω πὼς κατάλαβα τί σὲ 
ἀπασχολεῖ. Καί, ναί, ἔχεις δίκιο. Εἶσαι πιὰ ἕνα κορίτσι 
ποὺ ἦρθε ἡ ὥρα του νὰ ἀποφασίσει τί θὰ κάνει στὴ 
ζωή του. μεγάλωσες, καρδούλα μου, κι αὐτὸ ἔχει 
πάντα τὸ τίμημά του. Εἶσαι ἕνα ἔξυπνο κορίτσι μὲ 
πολλὰ ἐνδιαφέροντα, λίγο μπερδεμένο ἀπ᾽ ὅλα 
αὐτὰ ποὺ σοῦ ἀρέσουν καὶ δὲν σὲ ἀφήνουν νὰ δεῖς 

καθαρὰ μέσα σου τί ἀκριβῶς πρέπει νὰ κάνεις.  Ἡ 
προοπτικὴ τῆς «χρυσῆς μετριότητας» σὲ τρομάζει.

μιὰ μέρα μοῦ εἶπες: «Γιατί, γιαγιά, νὰ μὴν ἔχω 
κι ἐγὼ ἕνα ἀληθινὸ ταλέντο, ποὺ νὰ μῦ δείξει τὸν 
δρόμο μου;». Προσπάθησα νὰ μπῶ στὴ θέση σου. 
Ναί, εἶναι ἀλήθεια, ἕνα ταλέντο λύνει τὸ πρόβλημα 
τῆς ἐπιλογῆς καὶ τοῦ ξεκινήματος, ἀλλὰ ὅλα τὰ 
ὑπόλοιπα εἶναι φοβερὰ δύσκολα. μιλᾶμε βέβαια 
γιὰ ἕνα ταλέντο ποὺ οἱ συνθῆκες θὰ τοῦ ἐπιτρέ-
πουν νὰ ἐκδηλωθεῖ, διαφορετικὰ μπορεῖ νὰ μὴν τὸ 
καταλάβει κανεὶς ποτέ, καὶ νὰ πάει χαμένο.  Ἀλλὰ 
αὐτὸ εἶναι μιὰ ἄλλη ἱστορία.

Τὰ σπουδαῖα ταλέντα εἶναι σπάνια καὶ μοναδικὰ 
δῶρα, ποὺ χαρίζονται γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, 
ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ θὰ σηκώσει ἕνα τέτοιο σπουδαῖο 
ταλέντο στὸν ὦμό του θὰ σέρνει σὲ ὅλη του τὴ 
ζωὴ ἕνα βάρος, ποὺ μόνο ἡ συναίσθηση τῆς προ-
σφορᾶς θὰ τὸ ἁπαλύνει κάπως. 

Τὸ ἀκόμα πιὸ δύσκολο εἶναι νὰ ἔχουμε νὰ 
κάνουμε μὲ ταλέντα ποὺ ἐμφανίζονται πολὺ νω-
ρίς, ὁπότε πάει περίπατο ἡ παιδικὴ ἡλικία, μὲ ὅ,τι 
αὐτὸ συνεπάγεται. Τέτοια ταλέντα εἶναι συνήθως 
τὸ μουσικὸ καὶ τὸ μαθηματικὸ ταλέντο.  Ἂν μά-
λιστα συμβεῖ τὸ μουσικὸ ταλέντο νὰ σοῦ φέρει 
φήμη, δόξα καὶ χρήματα ἀπὸ πολὺ νωρίς, τότε ὁ 
Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του. Στὴν περίπτωση τοῦ 
μαθηματικοῦ ταλέντου, δὲν ὑπάρχει στὴν ἀρχὴ 
τόση λάμψη, ἀλλὰ ὑπάρχει μιὰ ἐνδοστρέφεια καὶ 
μιὰ μοναχικότητα, ποὺ οὔτε ἡ οἰκογένεια δὲν τὴν 
καταλαβαίνει.  Ὅλη ἡ ζωὴ μιὰ γόνιμη καὶ πολύτιμη 
μοναξιά, ἀλλὰ μὲ πλούσια δῶρα γιὰ τὴν ἐπιστήμη.

Νὰ λοιπὸν ἕνα ἀγοράκι σὲ μιὰ Γερμανικὴ σχολή, 
τέλος τοῦ 18ου αἰῶνα, χωρὶς ἀδέλφια, ποὺ ζεῖ μὲ 
τοὺς δυό του γονεῖς, ἐργάτες, χωρίς καμμία ἐπαφὴ 
μὲ αὐτὸ ποὺ θὰ λέγαμε διανόηση.  Κάποια στιγμὴ 

Ταλέντα καὶ τάλαντα
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Τὰ σπουδαῖα ταλέντα εἶναι σπάνια καὶ μοναδικὰ δῶρα, ποὺ χαρίζονται 
γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ θὰ σηκώσει ἕνα τέτοιο σπου-
δαῖο ταλέντο στὸν ὦμό του θὰ σέρνει σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ ἕνα βάρος, ποὺ 

μόνο ἡ συναίσθηση τῆς προσφορᾶς θὰ τὸ ἁπαλύνει κάπως. 
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ἔρχεται ἡ ὥρα νὰ πάει στὸ σχολεῖο. Δὲν ξεχωρίζει 
σὲ τίποτα.  Ἕνα ἀσήμαντο μαθητούδι, σὲ ἕνα ἀσήμα-
ντο σχολεῖο, πάει κι ἔρχεται μὲ τὴ σάκα του, ὅπως 
κάνουν ὅλα τὰ παιδιά. Πέρασε λίγος καιρός, καὶ ὁ 
δάσκαλος ἀποφάσισε νὰ βάλει στοὺς μαθητές του 
μιὰ δύσκολη ἄσκηση, γιὰ νὰ τοὺς ἀπασχολήσει 
τοὐλάχιστον μία ὁλόκληρη διδακτικὴ ὥρα, καὶ μετὰ 
νὰ πάει παρακάτω.  Ἡ ἄσκηση ἦταν: «Νὰ προσθέ-
σετε ὅλους τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 1 μέχρι τὸ 100 
(1+2+3+...+100).  Ὅποιο παιδὶ τελειώνει θὰ ἔρχεται 
ἐδῶ, στὴν ἕδρα, νὰ μοῦ δείχνει τὸ ἀποτέλεσμα, καὶ 
ἂν αὐτὸ εἶναι σωστό, θὰ βγαίνει ἔξω στὴν αὐλή».

Σὲ λιγώτερο ἀπὸ ἕνα λεπτό, τὸ φιλαράκι μας 
σηκώθηκε ἀπὸ τὴ θέση του καὶ πλησίασε τὴν ἕδρα.  
Ὁ δάσκαλος, ἐνοχλημένος, πῆρε τὸ αὐστηρό του 
ὕφος καὶ ρώτησε: «Τί θὲς ἐσὺ ἐδῶ;» – «Νὰ πῶς τὸ 
ἀποτέλεσμα» – «Ποιὸ ἀποτέλεσμα;» – «Τῆς ἄσκη-
σης» – «Γιὰ πές...» – «5050». Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν 
σωστό! Κατάπληκτος ὁ δάσκαλος κοίταξε αὐτὸ τὸ 
δειλὸ καὶ μαζεμένο παιδάκι καὶ ρώτησε: «Τώρα 
τὸ βρῆκες ἢ τὸ ἤξερες;» – «Τώρα τὸ βρῆκα».  Ὁ 
δάσκαλος σκέφθηκε λίγο, καὶ μετὰ εἶπε στὸ παιδὶ 
νὰ σταθεῖ στὴν ἄκρη τῆς τάξης καὶ νὰ περιμένει 
νὰ τελειώσουν ὅλα τὰ ἄλλα παιδιά. Κι ἀφοῦ πιὰ 
ἔμειναν οἱ δυό τους, ὁ δάσκαλος ρώτησε: «Πῶς 
τὸ βρῆκες αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα;» – « Ἔβαλα μὲ 
τὸν νοῦ μου στὴ σειρὰ τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 1 
ὣς τὸ 100 καὶ πρόσεξα πὼς τὰ ἀκριανὰ νούμερα 
εἶχαν ἄθροισμα 101 (1+100=101).  Ἀλλὰ καὶ τὰ πιὸ 
μέσα, 2+99, εἶχαν πάλι ἄθροισμα 101. Καὶ τὰ πιὸ 
μέσα, 3+98, πάλι 101.  Ὅλα τὰ ζευγάρια τὸ ἴδιο. Καὶ 
ἀφοῦ τὸ 100 εἶναι 50 ζευγάρια, ὅλο τὸ ἄθροισμα 
θὰ εἶναι 50 φορὲς τὸ 100, δηλαδὴ 5050» – «Πῶς 
σὲ λένε, παιδί μου;» – «Κὰρλ Ντῆτριχ Γκάους». Κι 
ὁ δάσκαλος ἤξερε πὼς οὔτε αὐτὸς οὔτε ὁ κόσμος 
ὅλος θὰ ξεχνοῦσαν ποτὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα.

Πραγματικά, ὅλος ὁ κόσμος τοῦ χρωστᾷ εὐγνω-
μοσύνη γι᾽ αὐτὰ ποὺ ἔδωσε, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Γκά-
ους βούλιαξε μέσα στὰ μαθηματικά του, καὶ δὲν 
μπόρεσε νὰ βγεῖ ποτὲ ἀπὸ κεῖ. Τὰ παιδιά του δὲν τὰ 

ἄφησε νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ μαθηματικά, γιὰ νὰ 
μὴν ἀμαυρωθεῖ τὸ ὄνομά του, κι ὅταν τὸ διέκοψαν 
στὴ μέση ἑνὸς προβλήματος, γιὰ νὰ τοῦ ποῦν πὼς 
ἡ γυναίκα του πέθαινε, ἐκεῖνος εἶπε: «Πέστε της 
νὰ περιμένει μιὰ στιγμὴ νὰ τελειώσω». Δὲν ἦταν 
κακὸς ἄνθρωπος. ἦταν τελειομανὴς καὶ ἐργασιο-
μανής, πίστευε βαθύτατα στὸν Θεό, ἀλλὰ μπῆκε 
στὸν λαβύρινθο τοῦ ταλέντου του κι ἀπὸ κεῖ δὲν 
βγῆκε ποτέ. Δὲν μπόρεσε νὰ βγεῖ.

Λοιπόν, μαρία μου, καλῶς ἢ κακῶς, δὲν θὰ 
σοῦ εὐχόμουν νὰ εἶχες ἕνα μεγάλο ταλέντο. Τὰ με-
γάλα ταλέντα ἀνήκουν στὶς ἐλάχιστες καὶ ὑπέροχες 
ἐξαιρέσεις.  Ὁ κανόνας ὅμως εἶναι τὰ τάλαντα. Τὴ 
θυμᾶσαι τὴν παραβολὴ τῶν ταλάντων; Καὶ τάλα-
ντα ἔδωσε ὁ Θεὸς σὲ ὅλους. Σὲ ἄλλους λίγα, σὲ 
ἄλλους πολλά.  Ἀλλὰ σὲ ὅλους τὰ συνόδευσε μὲ 
τὴν ἐντολὴ νὰ τὰ καλλιεργήσουν ὅσο μποροῦν 
περισσότερο. Καὶ μὴ θεωρήσεις ποτὲ πὼς τὰ τά-
λαντα εἶναι μικρὴ ὑπόθεση. Τὰ τάλαντα σὲ πᾶνε 
πολὺ μακριά – ὄρεξη γιὰ δουλειὰ νὰ ὑπάρχει.  Ὁ 
κόσμος σ᾽ αὐτὰ στηρίζεται καὶ μ᾽ αὐτὰ προχωρεῖ.

Ξεκίνα ὅσο μπορεῖς πιὸ χαλαρὰ καὶ χαρούμενα. 
Ξεκίνα καὶ μὲ βάση τὴν ἐποχή σου καὶ τὶς δυνα-
τότητες ποὺ αὐτὴ σοῦ παρέχει. Κανένας δὲν σοῦ 
ἐγγυᾶται ὅτι θὰ ζήσεις ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θὰ σπουδά-
σεις, καὶ εἶναι σχεδὸν βέβαιο πὼς στὴ διάρκεια τῆς 
ζωῆς σου θὰ χρειαστεῖ νὰ ἀλλάξεις ἐπάγγελμα καὶ 
μία καὶ δύο φορές.  Ἡ διὰ βίου μόρφωση θὰ γίνει 
κανόνας, ἡ χειρωνακτικὴ δουλειὰ δὲν θὰ περι-
φρονεῖται καθόλου, ὅλα θὰ γίνονται μὲ μηχανικὸ 
τρόπο, ἀλλὰ ἡ παιδεία εἶναι μετάγγιση ψυχῆς, δὲν 
πάει μὲ κομπιοῦτερ.

Ξεκίνα λοιπὸν ἀπὸ αὐτὸ ποὺ σοῦ δίνει περισσό-
τερη χαρά, περιόρισε τὴν ἀρρώστια τοῦ καταναλω-
τισμοῦ, καὶ πάντα νὰ ψάχνεις νὰ βρίσκεις σωστοὺς 
ἀνθρώπους.  Ὅλα τὰ ἄλλα θὰ ἔλθουν μόνα τους.

Ἡ γιαγιά

Α.Κ.
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Τὰ μεγάλα ταλέντα ἀνήκουν στὶς ἐλάχιστες καὶ ὑπέροχες ἐξαιρέσεις.  Ὁ 
κανόνας ὅμως εἶναι τὰ τάλαντα. Τὴ θυμᾶσαι τὴν παραβολὴ τῶν ταλά-

ντων; Καὶ τάλαντα ἔδωσε ὁ Θεὸς σὲ ὅλους. Σὲ ἄλλους λίγα, σὲ ἄλλους 
πολλά.  Ἀλλὰ σὲ ὅλους τὰ συνόδευσε μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ τὰ καλλιεργή-

σουν ὅσο μποροῦν περισσότερο. Καὶ μὴ θεωρήσεις ποτὲ πὼς τὰ τάλαντα 
εἶναι μικρὴ ὑπόθεση. Τὰ τάλαντα σὲ πᾶνε πολὺ μακριά – ὄρεξη γιὰ δου-

λειὰ νὰ ὑπάρχει.  Ὁ κόσμος σ᾽ αὐτὰ στηρίζεται καὶ μ᾽ αὐτὰ προχωρεῖ.
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Στὴν αὐγὴ τοῦ 2020 –πέρα-
σαν ἤδη 20 χρόνια ἀπὸ τὸν 21ο 
αἰῶνα!– ὅλα δείχνξουν ὅτι ἀρχίζει 
ἡ 3η ἐπανάσταση στὸν τομέα τῆς  
Ὑγείας! Στὸν 20ὸ αἰῶνα ἔγινε ἡ 
ἐπανάσταση μὲ τὴν ἀνακάλυψη 
τῶν ἀντιβιοτικῶν, νικήθηκαν τὰ 
λοιμώδη μεταδοτικὰ νοσήματα 
καὶ γίνεται ἀγώνας γιὰ τὶς χρόνιες 
μὴ μεταδοτικὲς παθήσεις.

Τώρα γίνεται ἡ ἐπανάσταση 
μὲ τὶς θετικὲς σκέψεις, νὰ προ-
σεγγίσουμε τὰ προβλήματα καὶ 
τὴν ἀλλαγὴ στὸν τρόπο ζωῆς. Καὶ 
στόχο τώρα δὲν βάζουμε μόνο 
τὴν ἀσθένεια, ἀλλὰ καὶ τὸν τρό-
πο νὰ ἐνεργήσουμε θετικά, νὰ 
θωρακίσουμε τὴν ὑγεία μας, 
ἐνισχύοντας τὸ ἀνοσοποιητικό 

μας σύστημα καὶ δημιουργώντας 
ἀποθέματα ὑγείας. 

Πῶς θὰ τὸ ἐπιτύχουμε αὐτό;
Γνωρίζουμε ὅτι ὁ καθένας μας 

κρύβει μέσα του ἕνα «γιατρό». 
Τὸν γιατρό του! Αὐτὸ κερδίζει 
συνεχῶς ἔδαφος, κάτι ποὺ ἀπο-
δεικνύεται ἀπὸ πλῆθος ἐπιστη-
μονικὲς μελέτες, ποὺ συνεχῶς 
δημοσιεύονται καὶ καταδεικνύ-
ουν ὅτι ἡ αἰσιοδοξία, ἡ δυνατό-
τητα προσαρμογῆς, τὸ μαχητικὸ 
πνεῦμα, ἡ ἀντοχή, ἡ ἔκφρασις τῶν 
συναισθημάτων, ὁ ἐθελοντισμὸς 
καὶ ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι ἀρετὲς τῆς 
προσωπικότητας ποὺ ἐκτιμᾶται 
ὅτι συμβαδίζουν μὲ τὴ μακροζωΐα. 
Καὶ μάλιστα, ὅταν οἱ ἄνθρωποι 
ζοῦν μὲ ἕναν ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς, 

μὲ ἄσκηση καὶ σωστὴ διατροφή, 
χωρὶς κάπνισμα.

Ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἡμερολο-
γιακὴ καὶ ἡ βιολογικὴ ἡλικία τῶν 
ἀνθρώπων νὰ μὴ συμπίπτουν. 
Γιὰ παράδειγμα, ἕνας 58χρονος 
μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἡλικία ἑνὸς 
47χρονου καὶ νὰ φαίνεται ἔτσι, ἢ 
ἀντιθέτως ἑνὸς 70χρονου. Αὐτὸ 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς 
του.

Ὁ « Ἱπποκράτης» τῆς Βρε-
τανικῆς  Ἰατρικῆς, ὁ Thomas 
Sydenham, ποὺ ἔζησε τὸν 17ο 
αἰῶνα, εἶχε πεῖ: « Ἡ ἄφιξη τῶν 
γελωτοποιῶν στὴν πόλη εἶναι 
πολὺ πιὸ ὠφέλιμος ἀπὸ ὅ,τι εἴκο-
σι ἅμαξες μὲ φάρμακα».

Ἐπιβεβαιώνεται δὲ ἐπιστη-
μονικὰ σήμερα αὐτὸ καὶ ἀπὸ 
τοὺς δικούς μας ἐπιστήμονες, οἱ 
ὁποῖοι τονίζουν ὅτι μὲ τὸ γέλιο 
καὶ τὸ χιοῦμορ ὁ ἐγκέφαλος ἐκλύ-
ει ἐνδορφίνες (ὁρμόνες εὐτυχίας), 
καὶ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ὄμορ-
φα, ἐνῷ παράλληλα ἐνισχύεται 
καὶ τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα. 

Αὐτὸ εἶναι μιὰ σωστὴ προσέγ-
γιση, καὶ ἀνθρωπιστικὰ καὶ τε-
χνοκρατικά, διότι συνεχῶς αὐξά-
νεται τὸ κόστος τῆς περιθάλψεως.

ιΑΤριΚΑ ΘΕμΑΤΑ

Τὸν γιατρὸ τὸν ἔχουμε 
μέσα μας

K

K
Σύμφωνα μὲ μελέτες, οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν μιλοῦν (δὲν ἐξωτερικεύουν 
τὰ συναισθήματά τους) προκαλοῦν ζημιὰ στὴν ὑγεία τους, καθὼς ζημιὰ 
προκαλοῦν καὶ ἡ καθιστικὴ ζωή, ἡ παχυσαρκία, τὸ κάπνισμα καὶ ἡ μὴ 
ἐλεγχόμενη διατροφή. μεγάλη σημασία ἔχουν καὶ ἡ προσαρμογὴ στὶς 
συνθῆκες ποὺ ἀλλάζουν, τὸ μαχητικὸ πνεῦμα καὶ ἡ ἀντοχὴ στὶς δυσκο-

λίες.  Ἐπίσης, ὁ ἀλτρουισμὸς καὶ ὁ ἐθελοντισμὸς ἐνδυναμώνουν πολὺ τὸ 
ἀνοσοποιητικὸ σύστημα.
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Εἶναι ὅμως πολλὲς καὶ δυνα-
μικὲς οἱ ἀλληλεπιδράσεις τῶν 
γονιδίων, τοῦ περιβάλλοντος 
καὶ τοῦ τρόπου ζωῆς, καὶ ἔχουν 
ὡς ἀποτέλεσμα ἢ νὰ ἐπαυξάνουν, 
ἢ νὰ ἐξουδετερώνουν, ἢ νὰ ἐξι-
σορροποῦν τὸ ἕνα τὴ δράση τοῦ 
ἄλλου, θετικὰ ἢ ἀρνητικά.

Στὸ χέρι μας εἶναι σὲ μεγάλο 
βαθμὸ νὰ ἐπηρεάσουμε τὶς ἐξελί-
ξεις καὶ νὰ ἐπιτύχουμε τὸ ἀνώτε-
ρο ὅριο, δηλαδὴ μακροζωΐα καὶ 
καλὴ ὑγεία. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται, 
ἂν μπορέσουμε νὰ ἐλέγξουμε 
τὶς συνήθειές μας καὶ τὸν τρό-
πο ζωῆς καὶ τὸ περιβάλλον στὸ 
ὁποῖο ζοῦμε. οἱ ἀποφάσεις ποὺ 
θὰ πάρουμε νὰ δράσουν εἴτε ὡς 
ἐπιταχυντὲς εἴτε ὡς ἐπιβραδυντὲς 
τοῦ γήρατος καὶ τῆς «ἡμερομηνί-
ας λήξεως» γιὰ τὸν καθένα μας.

Ἔτσι, βλέπουμε ὅτι ἡ ἐπίδρα-
ση τῶν γονιδίων, ποὺ ὑποστή-
ριζαν ἄλλοτε, ἐξασθενεῖ μὲ τὴν 
πάροδο τοῦ χρόνου, ἄρα γιὰ τὴ 
ζωή μας οἱ δικές μας ἀποφάσεις 
παίζουμε μεγάλο ρόλο! 

Ἀφοῦ ὅμως τὸ ἀνοσοποιητικὸ 
σύστημα ἐπηρεάζει τὴ ζωή μας, 
ἂς δοῦμε πῶς ἐπηρεάζεται αὐτό.

Ὁ ἐγκέφαλός μας, κάτω ἀπὸ 
φυσικὸ ἢ ψυχολογικὸ στρές, 
ἐκλύει χημικὲς οὐσίες καὶ ὁρμό-
νες ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν εὔρυθ-
μη λειτουργία τοῦ ἀνοσοποι-
ητικοῦ συστήματος. Τὸ θέμα 
εἶναι πῶς θὰ ἀντιδράσουμε ἐμεῖς 
καὶ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸ 
χρόνιο στρές, ποὺ εἶναι μιὰ κα-
τάσταση συνεχοῦ πολιορκίας, 
καὶ αὐτὴ ἡ κατάσταση γερνάει 
καὶ τὰ ἀγγεῖα καὶ τὸ ἀμυντικὸ 
σύστημα τοῦ ὀργανισμοῦ. Σὲ 
πολλοὺς ἐπιδρᾷ ἐπιβαρυντικά, 
καὶ ἀντίθετα σὲ ἄλλους, ποὺ τὸ 
ἀντιμετωπίζουν μὲ θετικὴ σκέψη, 
ὅπως ἀντιμετωπίζουν καὶ ὅλες τὶς 
δυσκολίες τῆς ζωῆς, προκύπτουν 
σημαντικὰ πλεονεκτήματα καὶ 
προγνωστικοὶ παράγοντες μα-
κροζωΐας καὶ καλῆς ὑγείας.

Ἐπίσης, βοηθοῦν πολὺ ἡ δια-
τήρηση καλῶν κοινωνικῶν σχέ-

σεων, ἡ συνεχὴς δραστηριότη-
τα, ἡ συμμετοχὴ σὲ ἐθελοντικὲς 
ὀργανώσεις καὶ τὰ χόμπυ. Τὸ 
ἴδιο ὠφελοῦν πολὺ ἡ ὑποστη-
ρικτικὴ σχέση, τὰ θετικὰ συναι-
σθήματα, ἡ αἰσιοδοξία, τὸ γέλιο, 
τὸ χιοῦμορ καὶ ἡ ἐκφραση τῶν 
συναισθημάτων. 

Σύμφωνα μὲ μελέτες, οἱ 
ἄνθρωποι ποὺ δὲν μιλοῦν (δὲν 
ἐξωτερικεύουν τὰ συναισθήμα-
τά τους) προκαλοῦν ζημιὰ στὴν 
ὑγεία τους, καθὼς ζημιὰ προκα-
λοῦν καὶ ἡ καθιστικὴ ζωή, ἡ πα-
χυσαρκία, τὸ κάπνισμα καὶ ἡ μὴ 
ἐλεγχόμενη διατροφή. μεγάλη 
σημασία ἔχουν καὶ ἡ προσαρμογὴ 
στὶς συνθῆκες ποὺ ἀλλάζουν, τὸ 
μαχητικὸ πνεῦμα καὶ ἡ ἀντοχὴ 
στὶς δυσκολίες.  Ἐπίσης, ὅπως 
τονίσθηκε, ὁ ἀλτρουισμὸς καὶ 
ὁ ἐθελοντισμὸς ἐνδυναμώνουν 
πολὺ τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα.

Ἡ προσθήκη στὴ διατροφὴ 
φολικοῦ ὀξέος ἐνισχύει τὸ καρ-
διαγγειακὸ σύστημα καὶ ἐπιδρᾷ 
σὲ ὁρισμένες μορφὲς καρκίνων.  
Ἐπίσης, βοηθάει καὶ ἡ λυκοπίνη, 
ποὺ ἔχουν ὁρισμένα φροῦτα καὶ 
λαχανικὰ μὲ χρῶμα, ποὺ πρέπει 
νὰ καταναλώνουμε, ἀκολουθώ-
ντας τὴ μεσογειακὴ διατροφή. 

μελέτες στὴν  Ἀμερικὴ ἔδει-
ξαν ὅτι ὁ εὐεργετῶν κερδίζει πε-
ρισσότερα ἀπὸ τὸν εὐεργετούμε-
νο, διότι ὁ ἐγκέφαλός του ἐκλύει 
ἐνδορφίνες, καὶ αἰσθάνεται εὐχά-
ριστα, καὶ ἐνισχύεται τὸ ἀνοσο-
ποιητικό του σύστημα.  Ὡστόσο, 
ὑπάρχουν καὶ τὰ ἀρνητικὰ χαρα-

κτηριστικὰ τῆς προσωπικότητας, 
ὅως ἡ ἀπαισιοδοξία, ἡ ἐπιθετικό-
τητα, ὁ συνεχὴς θυμός, τὸ χρόνιο 
ἄγχος καὶ ἡ ἀνησυχία.

μελέτη ποὺ ἔγινε πρόσφατα 
ἀπέδειξε ὅτι τὸ ἀνοσοποιητικὸ 
σύστημα ἐπηρεάζεται ἀπὸ νευρο-
χημικοὺς παράγοντες, τὴν καλὴ 
ψυχικὴ λειτουργία, τὴ διαρκῆ 
ἐνασχόληση, τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ 
τὴ ζωή, τὴν ἐσωτερικὴ αὐτοπεποί-
θηση καὶ αὐτοεκτίμηση, καθὼς 
καὶ τὴν πνευματικὴ ἐνασχόληση 
καὶ τὴ φυσικὴ δραστηριότητα. Το-
νίζεται καὶ πάλι ὅτι δὲν βλάπτει ὁ 
ἴδιος ὁ στρεσογόνος παράγοντας, 
ἀλλὰ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο θὰ 
τὸν ἀντιμετωπίσουμε ἐμεῖς.

Στὸ  Ἵδρυμα Harvard ἔγινε μιὰ 
μελέτη ποὺ διήρκεσε 10 χρόνια 
καὶ ὁδήγησε στὸ συμπέρασμα ὅτι 
στὴν πρόκληση μιᾶς ἀσθένειας 
δὲν παίζουν ρόλο μόνο τὰ γονί-
δια, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι παράγοντες, 
ὅπως τὸ φύλο, ἡ ἡλικία, τὸ πε-
ριβάλλον, ἡ συμπεριφορὰ καὶ ἡ 
προσωπικότητα.

Ἂς προσπαθήσουμε λοιπὸν νὰ 
δημιουργοῦμε ἀποθέματα ὑγεί-
ας μὲ τὸν τρόπο ζωῆς μας καὶ τὴ 
στάση μας ἀπέναντι στὴ ζωή. Τὸ 
μέλλον προβλέπεται πολὺ συ-
ναρπαστικό. Στὸ χέρι μας εἶναι 
νὰ τὸ ζήσουμε. Νὰ δημιουργοῦμε 
τὰ ἀτομικά μας ἀποθέματα ὑγείας, 
μὲ τὸν τρόπο ζωῆς μας καὶ μὲ τὴ 
στάση μας ἀπέναντι στὴ ζωή.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός
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Ὁπλοῦτος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης  ὀφείλεται 
καὶ στὶς μικρὲς τὸ δέμας «προθέσεις», οἱ 
ὁποῖες προ-τίθενται στὶς διάφορες λέξεις, 

καὶ σχηματίζουν νέες λέξεις, μὲ διαφορετικὴ ση-
μασία.

οἱ προθέσεις αὐτές, ὅπως ἀκριβῶς ἀπαντῶνται 
στὶς διάφορες σύνθετες λέξεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-
σης καὶ ὅπως ἐμεῖς, οἱ παλαιότερες καὶ πλέον τυ-
χερὲς γενιὲς τὶς ἔχουμε διδαχθεῖ, εἶναι οἱ ἑξῆς:

– μονοσύλλαβες: ἐν, εἰς, ἐκ, σύν, πρός, πρό.
– Δισύλλαβες: ἀνά, κατά, διά, μετά, παρά, ἀντί, 

ἀμφί, περί, ἐπί, ἀπό, ὑπό, ὑπέρ.
Ὑπάρχουν καὶ οἱ λεγόμενες «καταχρηστικές» 

προθέσεις, ποὺ δὲν προ-τίθενται σὲ ἄλλες λέξεις: 
ἕνεκα, ἕνεκεν, ἄνευ, ἄχρι, μέχρι, πλήν, χωρίς, χάριν, 
ἕως.

Ἀντὶ τῶν λέξεων αὐτῶν, ὡς προθέσεις στή «Νε-
οελληνικὴ Γραμματική» παρατίθενται οἱ ἑξῆς:

– μονοσύλλαβες: με, σε, για, ως, προς.
– Δισύλλαβες: κατά, μετά, παρά, αντί, από, δί-

χως, χωρίς.

– Τρισύλλαβη: ίσαμε. 
Γνωρίζετε μήπως λέξεις ἑλληνικὲς μὲ πρῶτο 

συνθετικὸ τὸ με, σε, για, ως;
Ὅπως παρατηρεῖ κανείς, στὴ νέα Γραμματικὴ 

διαστρεβλώνονται ὁρισμένες ἀπὸ τὶς πραγματικὲς 
προθέσεις, ἐνῷ παραλείπονται ἄλλες, ποὺ ἡ χρήση 
τους εἶναι πολὺ συχνὴ σὲ ὀνόματα καὶ ρήματα.

Π.χ. Παραλείπεται ἡ πρόθεση «σύν», ποὺ 
ἀπαντᾶται στὶς συνήθεις σὲ χρήση λέξεις συμμα-
θητής (ἀφομοίωση τοῦ «ν» μὲ τό «μ»), συνάθροιση, 
συναγωγή, συμπέρασμα (μετατροπὴ τοῦ «ν» σέ «μ» 
πρὸς τοῦ «π») κ.ἄ.

Ἐπίσης, ἡ πρόθεση εἰς. Διδάσκεται ἀντ᾽ αὐτῆς 
τὸ σε. Χρησιμοποιοῦμε ὅμως τὴ λέξη εἰσ-ιτήριο 
(καὶ ὄχι... σε-ιτήριο) καὶ εἰσαγωγή (ὄχι σε-αγωγή).

Ἐπίσης, ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἡ πρόθεση διὰ μὲ τὸ 
για. Λέμε ὅμως διά-λειμμα (καὶ ὄχι... γιά-λειμμα!) 
καὶ διακοπή (ὄχι... για-κοπή!).

Τὸ πόσες λέξεις μὲ διαφορετικὴ κάθε φορὰ ση-
μασία σχηματίζονται μὲ τὶς προθέσεις φαίνεται στὸ 
ρῆμα βάλλω, τὸ ὁποῖο συντίθεται μὲ ὅλες τὶς προ-
θέσεις (μονοσύλλαβες καὶ δισύλλαβες) τῆς ἀλη-
θινῆς ἑλληνικῆς γλώσσης: ἐν+βάλλω=ἐμβάλλω, 
εἰσ-βάλλω, ἐκ-βάλλω, συν+βάλλω=συμβάλλω, 
προσβάλλω, προβάλλω, ἀναβάλλω, καταβάλλω, 
διαβάλλω, μεταβάλλω, παραβάλλω, ἀντι-παρα-
βάλλω, ἀμφιβάλλω, περιβάλλω, ἐπιβάλλω, ἀπο-
βάλλω, ὑπερβάλλω!

Ἡ γνώση τῶν προθέσεων 
βοηθεῖ τὰ παιδιὰ νὰ γνωρίσουν 
τὴν ἐτυμολογία τῆς λέξεως καὶ νὰ 
καταλάβουν, π.χ., γιατί ἡ αὔξηση 
στοὺς ἱστορικοὺς χρόνους τῶν 
ρημάτων ποὺ εἶναι σύνθετα μὲ τὶς 
προθέσεις εὑρίσκεται μέσα στὴ 
λέξη καὶ ὄχι στὴν ἀρχή της κτλ.

ΣυμΠΕρΑΣμΑ:  Ἐν ὀνόματι 
τῆς ἐπανασυνδέσεως τῶν παι-
διῶν μας μὲ τὴν πραγματικὴ 
ἑλληνικὴ γλῶσσα (ἡ ὁποία εἶναι 
ἡ ἴδια καὶ σήμερα μὲ ἐκείνη τῶν 
ὁμηρικῶν χρόνων), θὰ ἔπρεπε 
τὸ  Ὑπουργεῖο Παιδείας, σὲ προ-
σεχῆ βελτίωση τῆς Γραμματικῆς, 
νὰ ἐπανεισαγάγει τὶς πραγματικὲς 
προθέσεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-

σης στὸ βιβλίο τῆς Γραμματικῆς.  Ἡ ἐκμάθηση τῶν 
προθέσεων συντελεῖ στήν «ἀποκρυπτογράφηση» 
τῆς πραγματικῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἀπὸ τὰ παιδιά 
μας καὶ στὴν κατανόηση τῶν πολυπληθῶν λέξεων 
– τοῦ θησαυροῦ αὐτῆς.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΙΝΗ-ΠΗΝΙΩΤΗ

Ὁ πλοῦτος τῆς ἑλληνικῆς  
γλώσσας καὶ οἱ προθέσεις
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Κατακόμβες καὶ Μάρτυρες
 Ὑφαίνει τοῦ κακοῦ ὁ ἀργαλειός, ὑφαίνει,
 μαῦρο φτιάχνει πανί, τ᾽ ἁπλώνει καὶ τὸ ρίχνει,
 τὸ ρίχνει ἐδῶ κι ἐκεῖ, ὁλούθενε τὸ σταίνει,
 ἀπ᾽ τῆς αὐγῆς τὸ φῶς, μέχρι τὸ νυχτολύχνι.

 Δὲν πιάνει ζῷα τ᾽ ἀγροῦ, πετούμενα τ᾽ ἀγέρα,
 οὔτε καὶ τοῦ γιαλοῦ καὶ τοῦ πελάγου ψάρια,
 μὰ θέλει τὴ φθορὰ στὴ γῆ πέρα ὣς πέρα,
 γέρους θέλει, παιδιὰ καὶ νιὲς καὶ παλικάρια.

– ᾽Τοιμάσου, ὦ, οὐρανέ, καιρὸς ἦρθ᾽, ἑτοιμάσου,
 πάρε λύρες χρυσές, παῖξε γλυκόηχους αἴνους, 
 γιὰ νὰ καλοδεχθεῖς στὴ διάπλατη ἀγκαλιά σου
 τοὺς φίλους τοῦ Χριστοῦ τοὺς ποθοπλανταγμένους.

 Κατέβηκε ὁ οὐρανὸς καὶ ζεῖ στὶς κατακόμβες, 
 ὁ  Ἥλιος ὁ Χριστός, οἱ μάρτυρες τ᾽ ἀστέρια, 
 περίτρανες στοές, τρίσβαθες ἑκατόμβες, 
 μ᾽ αἵματα καὶ μ᾽ ὀστᾶ θεμελιωμένες στέρια.

 Ναί, ἥλιος ἔξω φωτᾷ καὶ μέσαθε  Ἥλιος ἄλλος,
 μέσα τοῦ  Ἰησοῦ ναοὶ κι ἀγγελικοί ᾽ναι οἶκοι,
 ὁ ἀγώνας ὁ ἱερὸς κι αὐτὸς ὁ πιὸ μεγάλος,
 ἡ νίκη τοῦ φωτός, περίκαλλη, ἅγια νίκη.

 Νά, οἱ κατακόμβες, νά,  Ἁγνῆς, Νηρέα,  Ἀχιλλέα
 καὶ Πρίσκιλλας κι  Ἑρμᾶ, Παγκράτιου, Πρετεξτάτη,
 τῶν πρώτων χριστιανῶν κατοικητήρια ὡραῖα,
 στέγες λατρείας ἁγνές, τόποι πόθους γεμᾶτοι.

 Ὁδεύουν συνοδοὶ τὰ φτερωτὰ  Ἀγγελούδια, 
 ὁδεύουν μυστικὰ μὲ τοὺς μελλοθανάτους,
 στὸ πρόσωπο μὲ φῶς, στὸ στόμα μὲ τραγούδια,
 σὰν τὴν σημερινὴ δὲν εἴδανε χαρά τους.

 Ἐδῶ κόρες καὶ νιοί, μ᾽ ἀθῶα παιδιά, μανάδες,
 γεράματα βαθιά, λὲς στάχυα ὡριμασμένα,
 ρηγάδες ἀψηφοῦν, μεγάλους βασιλιάδες,
 λατρεύουν τὸν Θεό, τὸν Βασιλιὰ τὸν ἕνα.

 Ἔξωθε ἄγριες φωνὲς κι ἀπίστων πολυβούια,
 ἔξω βρώμας καπνοί, πολέμων ἔξω ἀντάρες,
 στὶς τρῦπες μέσα ἠχοῦν ψαλμοὶ καὶ μ᾽ ἀλληλούια
 πᾶνε λιβανωτοὶ στὶς οὐρανοκαμάρες.

 Φλογίτσα τοῦ κεριοῦ λιανοτρεμουλιασμένη,
 στὸ σκότος ρίξε φῶς, φέξε στὴν κατακόμβη,
 χέρια ὑψωμένα δυό, θερμὴ ἡ δέηση βγαίνει,
 στάζουν ἀπ᾽ τὴ ματιὰ τὰ δάκρυα κόμβοι-κόμβοι.
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 μέσα στὴ σκοτεινιά, μέσα στὴν καταχώνια
 καὶ μὲς στῆς φυλακῆς τὴν τρίπηχτη μαυρίλα,
 ἀκούγονται πουλιά, κορυδαλλοὶ κι ἀηδόνια,
 ποὺ γλυκοκελαηδοῦν ἀπ᾽ τῆς καρδιᾶς τὰ φύλλα.

– Εἴμασθε χριστιανοί! Κοσμήματα οἱ ἁλυσίδες
 στὰ πόδια τῶν πιστῶν, στὸν τράχηλο, στὰ χέρια.
 Εἴμασθε χριστιανοί! Στὸν Πλάστη μας οἱ ἐλπίδες,
 τὰ εἴδωλα στὴ γῆ, ἐμεῖς ψηλὰ στ᾽ ἀστέρια.

 Ὄργανα φοβερὰ καὶ σύνεργα θανάτου,
 ἔφτιαξε ὁ ἄθλιος νοῦς καὶ ἡ πανούργα ἔννοια
 κι οἱ δήμιοι ὀρθοκρατοῦν, καθένας τὰ δικά του,
 καρφιά, πριόνια, θηλιές, πιρούνια σιδερένια.

 οὐρλιάζουν τὰ σκυλιά, τοῦ δράκοντα οἱ λύκοι
 κι ἀφρίζουν καὶ λυσσοῦν μὲ ξέφρενη μανία.
– Ποιὸς θέλει τὸ σπαθί, ποιὸς τὸ ἀπελατίκι
 καὶ ποιὸς πιστὸς φωτιά, τ᾽ ἀνήμερα θηρία; 

– Σπεῖρα ρωμαϊκή, ὅσο θέλεις, ἀλύχτα, 
 στὴν κατακόμβη ἐγὼ τ᾽  Ἅγια τὰ Δῶρα φέρνω.
– Δεῖχ᾽ τα, ἄγουρο παιδί, στὰ στήθη τ᾽ ἔχεις, δεῖχ᾽ τα.
– Ἀλαργινὰ ἀπὸ ἐμέ, φωτιὰ βαστῶ στὸ στέρνο.

– Τὸ λέν᾽, Ταρσίζιε1, αὐτὸ ρόπαλο-καταλύτη,
 παιδί ᾽σαι τοῦ Χριστοῦ, παιδὶ ἑνὸς κόσμου ἀγνώστου.
– Δὲ δίνω στὰ σκυλιὰ τὸ θεῖο τὸν μαργαρίτη.
 Στὸ λόγο τὸ στερνό, στερνὸς κι ὁ ἀνασασμός του.

 Ἡ μάνα τὸ παιδὶ φορτώνεται στὸν ὦμο.
– Ποῦ πᾷς, μάνα, ποῦ πᾷς μὲ τὸ παιδὶ στὴν πλάτη;
– μοῦ ᾽παν, στὸ στάδιο ἐδῶ πὼς θὲ νὰ βρῶ τὸ δρόμο,
 ποὺ πάει στὸν οὐρανό. Ποιό ᾽ναι τὸ μονοπάτι;

– Τὴ μάχαιρα θωρεῖς; Ποιὸν θὲς πρῶτα νὰ πάει,
 στὸν οὐρανό, ὅπως λές, στ᾽ ἀλαργινὸ ταξίδι; 
– Τὸ σπλάχνο μου ζητᾷ νὰ ζοῦμε πλάγι-πλάι!
 Καὶ σμίγει καὶ τῶν δυὸ τὸ αἷμα, στὸ λεπίδι.

– Χτυπῆστέ με κι ἐμέ, βιάζομαι νὰ πεθάνω, 
 ἐδῶ θὰ κοιμηθῶ, ἀλλοῦ θὲ νὰ ξυπνήσω,
 θὰ πάω σ᾽ ἄλλη ζωή, στὸν κόσμο τὸν ἐπάνω,
 ἄδυτο ἐκεῖ τὸ φῶς, αἰώνια ἐκεῖ θὰ ζήσω.

– μοῦ πῆραν τὴ σειρά! Πικρὰ παραπονιέμαι,
 στοὺς δήμιους πάω κοντά, ρωτῶ, ξαναρωτῶ τους,
 ἐδῶ στὴ γῆ οἱ πιστοί, γιὰ τὸ ληστὴ ὅλοι λένε,
 γιὰ σφάξετέ με εὐθύς, γιὰ νὰ τὸν δῶ ἀπ᾽ τοὺς πρώτους!

– Κι ἐγὼ ἄκουσα ἐδῶ πὼς τοῦ χριστιανοῦ μὲ μέλι2

 χέρια, ποδάρια, ἁρμοὺς γλυκάλειμμα περνᾶτε
 καὶ μέλισσες τσιμποῦν τὰ ὁλόγυμνά του μέλη,
 τὸ μέλι τρῶν᾽ κι αὐτόν. μὴν τόσο ἀργεῖτ᾽, ἐλᾶτε!26
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– Τρέξετε καὶ σ᾽ ἐμέ, ρίξ᾽τε πίσσα φλογάτη,
 ἀκέριος νὰ καῶ, σὰν τὴν κερολαμπάδα,3 
 ἀλάργα, μὴ σβησθῶ, φύσα καὶ πέρνα, μπάτη,
 νὰ μπῶ στὸν οὐρανὸ πυραναμμένη δάδα.

– Δὲν ξέρεις νὰ χτυπᾷς, ἐκτελεστὴ τοῦ νόμου, 
 τὸ κόκαλο βαρεῖς, ἀδέξιο πιὰ ἔχεις χέρι,
 χτύπα με στὴν καρδιά, ποθῶ τὸν Δημιουργό μου,
 ὁ δήμιος ὁ πλαϊνὸς θανάτου χτύπους ξέρει!

– Λογχίστε με, ὦ ἐσεῖς, στὸν τόπο ν᾽ ἀπομείνω,
 δὲ θέλω γιὰ ν᾽ ἀργῶ, στὸ χέρι ἔχω λουλούδι,
 πάει ὁ φίλος μου ψηλά, γι᾽ αὐτὸν κρατῶ τὸν κρίνο,
 πρὶν ἔγινε ἀπὸ ἐμέ, ἀθάνατο  Ἀγγελούδι!

– Ἡ τίγρη, δαμαστές, μ᾽ ἐμὲ χαϊδολογιέται,
 λύγκα φέρ᾽τε ἀγριωπό, κομμάτια νὰ μὲ κάνει,
 ἀνάγερα θωρῶ στεφάνι νὰ κρεμιέται,
 θὰ λυπηθῶ, ἂν χαθεῖ, τ᾽ ἀμάραντο στεφάνι.

– μὴ σβῆστε τὴ φωτιά, ρίξτε ξύλα, νὰ καίει,
 ἐκάη ἡ μάνα μου πρίν, πάει ὅπου εἶναι οἱ  Ἀγγέλοι,
 Ἄγγελό της κι ἐμὲ γρικοῦσα νὰ μὲ λέει,
 μ᾽ εἶχ᾽ ἐδῶ πλάι, κι ἐκεῖ κοντά της θὰ μὲ θέλει!

 Πατέρας μὲ τὸ γιὸ κινᾶνε χέρι-χέρι,
 ἀντάμα στὴ ζωή, στὸν θάνατον ἀντάμα.
– μὴν κλείσεις, οὐρανέ, τὶς πόρτες σου, καρτέρει,
 φθάνουν γονιός-παιδί, ἀπ᾽ τῆς φωτιᾶς τὸ κάμα.

– Τὸ σῶμά μου πληγές, σὰν τοῦ  Ἰώβ, γεμᾶτο,
 ἀλλ᾽ ἄνοιξες,  Ἰησοῦ, τὶς φλέβες Σου γιὰ μένα,
 δέξου τὰ λόγια αὐτά, ποὺ στέλνω ἀπὸ δῶ κάτω,
 ἀπόψε, νὰ μὲ φᾶν᾽ τ᾽ ἄγρια θεριὰ γιὰ Σένα!

 Αἰσθήματα πλατιά, μεγάλα καρδιοχτύπια,
 χωροῦνε στὰ στενὰ καὶ στὰ σκαφτὰ λιθάρια,
 λυγίζουν τὰ σπαθιὰ τὰ τρυφερὰ τὰ νήπια,
 μπρὸς στοὺς ἀθώους πιστούς, μερώνουν τὰ λιοντάρια.

 Ἄλλοι παρακαλοῦν νὰ μὴν τοὺς λησμονήσουν,
 ἄλλοι ἀνυπομονοῦν πότε θὰ ᾽ρθεῖ ἡ σειρά τους, 
 θρονιὰ ἄλλοι δὲ ζητοῦν γιὰ ν᾽ ἀλλαξοπιστήσουν,
 ὄχι ἕνανε ἂς βροῦν, πολλοὺς ἂς βροῦν θανάτους.

 Ἀρκοῦδες φοβερές, λεοπάρδαλες, λιοντάρια,
 θέλουν, μὰ δὲν μποροῦν ν᾽ ἀνοίξουν τὰ σαγόνια,
 παίζουν, γύρους γυρνοῦν, σὰν νά ᾽ναι λὲς κουβάρια,
 δείχνουν στὸ χριστιανὸ Παγκράτιο4, δές, συμπόνια.

– Τὸν Κύριο προσκυνοῦν, ὅσοι ἔχουν πίστης βούλα,
 μὰ ἐσύ, ποὺ ὁ βασιλιὰς τὰ κέρατά σου τά ᾽βρε
 μαχαίρια, ζῷο, σ᾽ ἐμὲ σκύβεις σὰν νά ᾽σαι δούλα,
 γι᾽ ἄκου, κράζουν σ᾽ ἐσέ. – Ξεκοίλιασέ τον, ταῦρε.
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 Ἀγρίεψες, ποῦ πᾶς; μ᾽ ἐμὲ πραότητα εἶχες,
 πισωγυρνᾷς, τραβᾷς στὸ φύλακα, στὴν πόρτα,
 μουγκρίζεις κι ἄγρια ὁρμᾷς, μὲ σηκωμένες τρίχες,
 καὶ τὸν κατατρυπᾷς καὶ τὸν κυλᾷς στὰ χόρτα.

– Δὲ θέλω, βασιλιά, νὰ χάσω τὸ βραβεῖο,
 μὲ πάνθηραν ἐδῶ πάλεψεν ὁ γονιός μου,
 μάχομαι μὲ χαρά, τέτοιο θέλω θηρίο,
 αὐτὸς μὲ καρτερεῖ ἀλλοῦ, μὰ κι ὁ Θεός μου!

 Κι ἂν κάποιους τὰ θεριά, τί ἄδικη καταδίκη,
 τοὺς κατατρῶνε, αὐτοί, σὰν ἀλεσμένο στάρι,
 πᾶν᾽ νὰ θησαυρισθοῦν στὴ θεία τὴν ἀποθήκη,
 νὰ μποῦν πᾶν᾽ στ᾽ οὐρανοῦ τ᾽ ἀπέραντο τ᾽ ἀμπάρι.

 Ἀσπρίσαν οἱ οὐρανοὶ ἀπ᾽  Ἄγγελους χιονάτους
 κι ἔχουν ψυχὲς τὶς δυὸ φτεροῦγές τους γεμᾶτες
 κι ἀπ᾽ τὰ συχνὰ ἀντηχοῦν τὰ φτερουγίσματά τους
 οἱ ροῦγες ποὺ περνοῦν, οἱ παραδείσιες στράτες.

 Ὦ, τῶν μαρτύρων σὺ θεοζήλευτη πορφύρα,
 αἱμάτινη, ἱερή, σφραγίδ᾽ ἅγιας θυσίας,
 μπροστά σου εἶναι θαμπὴ καὶ φτωχικὴ καὶ στεῖρα
 τοῦ ρήγα ἡ ὡριοστολή, τοῦ βασιλιᾶ ὁ μανδύας!

 Ὡραία τοῦ  Ἰησοῦ καὶ θαυμαστὴ λατρεία,
 δὲν εἶσαι φῶς ποὺ σβεῖ, λύχνος μὲ τρέμιο λάμπος,
 λαοὺς πᾷς καὶ λαοὺς πρὸς τὴν ἀθανασία,
 τὸ γήινο πᾷς τὸ φῶς, στὸ ἄκτιστο τὸ θάμπος.

 Ποιμενικὸς αὐλὸς ἀκούγεται ἀπὸ πέρα
 καὶ μεγαλοπρεπῆ ψηλάθε στέλνει δόξα,
 φλογέρα ταπεινή, τοῦ καλαμιοῦ φλογέρα,
 δὲν ἄκουσαν ᾠδὴ τέτοια τὰ οὐράνια τόξα.

 Ψάλλει γῆ κι οὐρανὸς μύριους ὕμνους θριάμβου,
 μάρτυρας καὶ ψαλμός, τοὺς ἔχουν μ᾽ αἷμα ὑφάνει,
 μὲ τόνους καὶ σκοποὺς τοὺς ψάλλουν διθυράμβου,
 χαίρονται οἱ χριστιανοί, τῆς πλάνης κλαῖνε οἱ πλάνοι.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Γλωσσάρι

ἀμπάρι, τό = ξύλινο κιβώτιο, μὲ μεγάλη χωρητικότητα, γιὰ τὴν ἀποθήκευση τῶν δημητριακῶν, ἔχει μικρὴ θυρίδα στὸ κάτω πλευ-
ρικὸ μέρος, γιὰ τὴν ἔξοδο τοῦ καρποῦ.

ἀπελατίκι, τό = σιδερένιο ρόπαλο τοῦ ἀπελάτη, τοῦ φρουροῦ τῶν συνόρων τοῦ βυζαντινοῦ κράτους.
λύγκας, ὁ = αἰλουροειδὲς δασόβιο ζῷο, μεταξὺ ἀγριόγατας καὶ τίγρεως, καφε-κόκκινο καὶ ἄσπρο γύρω στὰ μάτια, στὶς ἄκρες τῶν 

μυτερῶν αὐτιῶν του ὀρθώνονται τρίχινες φοῦντες, ἔχει φοβερὰ νύχια κι ἡ φωνή του πανικοβάλλει τὰ ἀγρίμια τοῦ λόγγου, 
ρῆσσος, καπλάνι.

28
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Ὑπόμνημα

1. Ταρσίζιος: Στὶς 15 Αὐγούστου τοῦ 243 ἢ 245 μ. Χριστόν, ὁ δεκαπεντάχρονος Ταρσίζιος πῆρε τὴ θεία Κοινωνία σὲ ἀργυρὸ κουτί, 
ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ ἱερέας Διονύσιος, καὶ πρωί-πρωὶ τράβηξε γιὰ τὶς κατακόμβες, νὰ κοινωνήσει ἕνας φυλακισμένος γέροντας 
παπάς. οἱ εἰδωλολάτρες στρατιῶτες τὸν σταματοῦν στὸ δρόμο. Ζητοῦν νὰ τοὺς δείξει τί κρατᾷ στὸ στῆθος κι ἔχει κολλημένο 
τὸ χέρι του ἐκεῖ. Τὸ παιδὶ δὲν κάνει καμιὰ κίνηση, μόνο προσεύχεται νοερά, νὰ τὸν βοηθήσει Αὐτὸς πού, τούτη τὴν ὥρα, Τὸν 
μετέφερνε.  Ἄγρια βλέμματα πέφτουν ἐπάνω του. μαζεύεται κόσμος.  Ἐγὼ δὲν δίνω τὸν μαργαρίτη στὰ σκυλιά, τὴ θεία Κοι-
νωνία στοὺς χοίρους, τοὺς δηλώνει θαρραλέα ὁ νεαρὸς ὁδοιπόρος. μιὰ πέτρα τὸν χτυπᾷ στὸ μέτωπο.  Ἀκολουθεῖ πυκνὸς 
λιθοβολισμός. Τὸ αἷμά του τρέχει. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μαρτυρίου του, εἶχε μέσα του ἔντονη τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.  Ὁ 
γενναῖος νέος σωριάζεται ξέπνοος. Σχίζουν τὸν πορφυρὸ ἀπ᾽ τὸ αἷμά του χιτῶνα καὶ διαπιστώνουν πὼς τὸ ἀργυρὸ κουτὶ δὲν 
ἔχει τίποτε.  Ἡ θεία Κοινωνία, μὲ τὴν ἐπέμβαση τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ, εἶχε ἐξαφανισθεῖ! Σήμερα, τὸ λείψανό του βρίσκεται 
στὴ ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία τοῦ  Ἁγίου Σιλβέστρου, στὴ ρώμη, Γιορτάζει στὶς 15 Αὐγούστου.

2. Ὁ πατέρας Δανιὴλ  Ἀεράκης, καθηγητὴς Θεολογίας, συγγραφέας καὶ διαπρήσιος κήρυκας, σὲ κήρυγμά του εἶπε πὼς στοὺς 
πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες, κατὰ τοὺς διωγμούς, πολλοὺς πιστοὺς τοὺς ἄλειβαν μὲ μέλι, ἀφοῦ σχεδὸν τοὺς γύμνωναν, 
ἄφηναν πεινασμένες μέλισσες καὶ ρίχνονταν αὐτὲς στὸν μελωμένο ἄνθρωπο.  Ἔτρωγαν τὰ ἔντομα τὸ μέλι καί, χωρὶς νὰ θέλουν, 
τσιμποῦσαν τὸ δέρμα τοῦ μάρτυρα καὶ μὲ τὸ δηλητήριό τους προκαλοῦσαν τὸ θάνατό του.

3. Ὁ ἴδιος ἱεροκήρυκας εἶπε ὅτι ἄλλους μάρτυρες τοὺς ἔδεναν σὲ πασσάλους, δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ στοὺς δρόμους τῶν πάρκων 
καὶ τῶν κήπων, τοὺς ἄλειβαν μὲ πίσσα, τοὺς ἔβαζαν φωτιά, καίγονταν αὐτοὶ καὶ φώτιζαν, σὰν λαμπάδες νυχτερινές, στοὺς 
εἰδωλολάτρες ἄρχοντες ρωμαίους, νὰ βλέπουν καὶ νὰ κάνουν περίπατο τὸ βράδυ!

4. Παγκράτιος: Εἶναι ἡ ἐποχὴ τῶν κατακομβῶν, ἔτος 308 μ. Χριστόν. Στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Φλάβιου, ὁ αὐτοκράτορας μαξιμια-
νός, μὲ ὅλη τὴν αὐλή του, παρακολουθεῖ τοὺς ἀγῶνες, τὶς ἀνθρωπομαχίες. Πίσω του εἶναι ὁ Σεβαστιανός, χιλίαρχος, κρυφὸς 
χριστιανός, ἄνθρωπος ἀπεριορίστου ἐμπιστοσύνης τοῦ βασιλιᾶ. Πιὸ πέρα, ἡ Λουκίνη, μάνα τοῦ Παγκράτιου, μὲ πέπλο σκε-
πασμένη. Τὴ γνώρισε, περνώντας, ὁ Παγκράτιος. Αὐτὴ κατεβαίνει παράμερα, παίρνει ὁ γιός της τὴ μητρικὴ εὐχή, λέγοντάς της 
πὼς ἡ ὥρα ποὺ ὑποσχέθηκαν οἱ δυό τους στὸ Θεὸ γιὰ τὸ μαρτύριό του ἔφθασε.  Ἡ μάνα τοῦ τονίζει νὰ θυμηθεῖ τὸν χριστιανὸ 
πατέρα του, ποὺ σ᾽ αὐτὸ τὸ στάδιο κατασπαράχθηκε, ὁ πατρίκιος Κουϊντίνος. Στὸ λαιμό του ὁ νέος ἔχει κρεμάσει, δοσμένο ἀπ᾽ 
τὴ σεμνὴ μάνα του, σὲ ἱερὸ μικρὸ φυλακτό, τὸ αἷμα τοῦ πατέρα του, μαζεμένο μὲ σφουγγάρι ξερό, ποὺ συγκέντρωσε ἡ ἴδια τὶς 
στερνὲς στιγμές του, ἐνῷ πέθαινε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὰ τραύματα τοῦ πάνθηρα. Σφίγγει κι ὁ Σεβαστιανὸς τὸ χέρι 
τοῦ παλικαριοῦ καὶ τοῦ ψιθυρίζει νὰ τὸ εὐλογεῖ ὁ Θεὸς στὸν ἀγῶνα καὶ τοῦ συνιστᾷ νὰ τοῦ ρίξει μιὰ στερνὴ ματιά, ἐκεῖ ποὺ θὰ 
στέκει πίσω ἀπ᾽ τὸν βασιλιά.

 Ὁ εἰκοσάχρονος νέος προσεύχεται ὄρθιος στὸ στάδιο, μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια. Ξαφνικά, πέφτουν ἐπάνω του ἀρκοῦδες, λιοντάρια 
καὶ λεοπαρδάλεις, νὰ τὸν καταξεσχίσουν.  Ὅμως, χάρη σὲ μιὰ μυστηριώδη δύναμη, τὰ σαγόνια τῶν θηρίων δὲν ἀνοίγουν. 
Στρέφουν γύρω ἀπ᾽ τὸν νέο, μουγκρίζουν, βρυχιοῦνται καὶ κουνοῦν τὴν οὐρά τους φιλικὰ καί, τελικά, ἀπομακρύνονται. Τὸ 
πλῆθος μανιάζει. Τώρα, ταῦρος ὁρμᾷ τρέχοντας ἐναντίον του, ἀλλὰ σταματᾷ ἀπότομα κοντά του, σὰν νὰ χτυπᾷ σὲ τοῖχο, σκάβει 
μὲ τὰ πόδια τὸ χῶμα, πάει σιμά του ὁ ὑποψήφιος μελλοθάνατος, μὰ ἐκεῖνος στρέφεται ἀπότομα, λὲς καὶ πέφτει ἀπάνω του 
λιοντάρι. Τρέχει τὸ ζῷο στὴν εἴσοδο τοῦ στίβου, τρυπᾷ τὸν φύλακα μὲ τὰ κέρατα καὶ τὸν τινάζει στὸν ἀέρα.  Ὁ λαὸς ἀρχίζει νὰ 
συμπαθεῖ τὸν Παγκράτιο, ποὺ δὲν τὸν ἀγγίζουν λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ἀρκοῦδες καὶ ταῦρος. Τὸ καταλαβαίνει ὁ Παγκράτιος 
καὶ ἀνησυχεῖ, μὲ χάσει τὸ στεφάνι τοῦ μάρτυρα. Ξανασηκώνει τὰ χέρια στὸν οὐρανὸ καὶ παρακαλεῖ τὸ Χριστὸ νὰ τὸν εὐσπλαγ-
χνισθεῖ, νὰ μαρτυρήσει!  Ἀπέδειξε ἤδη στὸ πλῆθος ὅτι πιστεύει στὸ Χριστό, ποὺ λίγη ὥρα πρὶν τόσα θαύματα ἔκανε γι᾽ αὐτόν.  
Ὁ οὐράνιος πατέρας ἀκούει τὸ παιδί Του. Ξαφνικά, ἀκούγεται κάποιος ἀπ᾽ τὸ πλῆθος νὰ λέει πὼς ὅλα τοῦτα τὰ κάνει ὁ νέος 
μάγος, γιατὶ ἔχει φυλακτὸ στὸ λαιμό του.  Ὁ βασιλιὰς ἐπιβάλλει σιγή. Τοῦ συνιστᾷ νὰ βγάλει τὸ φυλακτό, γιατὶ θὰ τοῦ φερθεῖ 
σκληρότερα.  Ὁ νέος ἀπαντᾷ φωναχτὰ στὸν τύραννο πὼς τὸ φυλακτὸ ποὺ ἔχει στὸ λαιμό του εἶναι ἐνθύμιο τοῦ πατέρα του, 
εἶναι τὸ αἷμα μέσα σ᾽ αὐτὸ τοῦ πατέρα του, ποὺ πέθανε ἐδῶ, στὸ ἴδιο μέρος, γιὰ τὴν πίστη ποὺ κι αὐτὸς ὁμολογεῖ σήμερα. 
Συνιστᾷ νὰ γίνει ἀκόμα μία ἀπόπειρα, μ᾽ ἄλλο θηρίο, μὲ πάνθηρα, μὲ τὸ ἴδιο θηρίο ἀπὸ τὸ ὁποῖο πέθανε κι ὁ πατέρας του, νὰ 
πάρει τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

 Καί, νά, ὁ πάνθηρας, πεινασμένος καὶ φοβερός, κατευθύνεται πρὸς τὸν Παγκράτιο.  Ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ μοχθηρὸ ζῷο παίζει καὶ 
κυλιέται στὴν ἄμμο. Βλέπει τὴ λεία του, ξυπνοῦν, ξάφνου, τὰ ἔνστικτά του. Κι ὅπως εἶναι ὄρθιος ὁ Παγκράτιος, πηδᾷ τὸ ἀγρίμι 
πάνω στὸ στῆθός του. Κι ἐκεῖ ποὺ ἔβαλε τὰ δυὸ μπροστινὰ πόδια του δεξιὰ κι ἀριστερὰ στοὺς ὤμους τοῦ νέου, αὐτός, ὀλόρθος 
ἀκόμα, στρέφεται πρὸς τὸ φίλο του Σεβαστιανό, ποὺ εἶναι πίσω ἀπ᾽ τὸν ρήγα, βάζει τὸ δεξὶ χέρι του στὰ χείλη, τοῦ χαμογελᾷ, 
τοῦ στέλνει τὸν τελευταῖο ἀσπασμό του καὶ πέφτει νεκρός.

 Ἡ εὐχὴ τῆς μητέρας του εἶχε γίνει δεκτή, νὰ μαρτυρήσει ὁ γιός της στὸ ἴδιο στάδιο ποὺ μαρτύρησε κι ὁ ἄνδρας της. 
 Τὸ λείψανο τοῦ νεαροῦ μάρτυρα ἐνταφιάσθηκε στὴν Αὐρηλία ὁδό, στὸ κοιμητήριο ποὺ πῆρε τὸ ὄνομά του.
 Ὁ  Ἅγιος γιορτάζει στὶς 12 μαΐου.
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Γ ενηθήτω τὸ θέλημά Σου!».
Πόσο δύσκολο εἶναι, Θεέ μου, νὰ εἰπωθεῖ... Καὶ 
ὅμως, εἶναι ἡ παρουσία Σου... ἡ ἐπίσκεψή Σου...

μὲ τὴ δοκιμασία, Θεέ μου, δημιουργεῖς αὐτὴ τὴ 
συγκλονιστικὴ ἀλλαγὴ στὴ ζωή μας.  Ἐκεῖνος ποὺ 
θὰ Σὲ συναντήσει στὸν δρόμο Του εἶναι ἀδύνατον, 
ὅσο καὶ ἂν πονέσει καὶ διαμαρτυρηθεῖ, νὰ μὴ γίνει 
αἰχμάλωτος τῆς  Ἀγάπης Σου.

μέσῳ τῆς δοκιμασίας θέλεις νὰ μιλήσουμε μαζί 
Σου. Νὰ Σὲ γνωρίσουμε. Νὰ ἁπαλύνεις τὸν πόνο 
μας, νὰ ἐλαφρώσεις τὸ βαρὺ φορτίο μας.

μόνο  Ἐσύ, Κύριε, μᾶς ξεκουράζεις ψυχικὰ καὶ 
σωματικά, ὅσο μεγάλη καὶ ἂν εἶναι ἡ δοκιμασία μας. 
Σηκώνουμε τὰ χέρια ψηλὰ καὶ Σὲ παρακαλοῦμε.

Ξέρουμε ὅτι ὁ σκοπός Σου δὲν εἶναι νὰ κατα-
δικάσεις τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴν 
ἀπόγνωση.  Ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο! Θέλεις νὰ δώσεις 
τὴ δυνατότητα στὸν κάθε ἀδύνατο καὶ ἁμαρτωλὸ 
ἄνθρωπο νὰ ζητήσει τὴ βοήθειά Σου. Νὰ Σὲ γνωρίσει. 

Τὸν ἀφήνεις ἐλεύθερος καὶ περιμένεις... Δὲν 
φεύγεις, ὅταν μὲ τὶς ἁμαρτίες μας ἐμεῖς Σὲ διώχνου-
με. Στέκεσαι κάπου ἐκεῖ δίπλα μας καὶ περιμένεις, 
διότι ξέρεις ὅτι, ὅταν συνέλθουμε, θὰ Σὲ ἀναζητή-
σουμε. Εἴμαστε χαμένοι μέσα στὸ πέλαγος χωρὶς 
τὴ βοήθειά Σου καὶ τὴν  Ἀγάπη Σου.

« Ὅταν κουράζεται ἡ ψυχή σου ἀπὸ τὸ βάρος τῶν 
δοκιμασιῶν, ἡ καρδιά σου νὰ ἀναζητᾷ τὸν  Ἰησοῦ, 
γιὰ νὰ βρίσκεις ἀνακούφιση», μᾶς λέγει ὁ ἀββᾶς  
Ὑπερέχιος.

Ἄλλος γέροντας ἔλεγε: « Ἀπομάκρυνε τοὺς πει-
ρασμούς, καὶ κανεὶς δὲν θὰ γίνει  Ἅγιος.  Ὅποιος 
ἀποφεύγει τὶς δοκιμασίες ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν 
οὐράνια ζωή».

Κύριε, δός μας δύναμη, στὴ στιγμὴ τῆς δοκιμα-
σίας, σκύβοντας ταπεινά, νὰ Σοῦ ποῦμε:

«Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου»!

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Ἡ Δοκιμασία ἦρθε...

« K

K

μὲ τὴ δοκιμασία, Θεέ μου, δημι-
ουργεῖς αὐτὴ τὴ συγκλονιστικὴ 

ἀλλαγὴ στὴ ζωή μας.  Ἐκεῖνος ποὺ 
θὰ Σὲ συναντήσει στὸν δρόμο Του 

εἶναι ἀδύνατον, ὅσο καὶ ἂν  
πονέσει καὶ διαμαρτυρηθεῖ, νὰ μὴ 
γίνει αἰχμάλωτος τῆς  Ἀγάπης Σου.

μέσῳ τῆς δοκιμασίας θέλεις  
νὰ μιλήσουμε μαζί Σου. Νὰ Σὲ 
γνωρίσουμε. Νὰ ἁπαλύνεις τὸν 

πόνο μας, νὰ ἐλαφρώσεις τὸ βαρὺ 
φορτίο μας.

K

K
Γέροντας ἔλεγε: «Ἀπομάκρυνε τοὺς πειρασμούς, καὶ κανεὶς δὲν θὰ γίνει  

Ἅγιος.  Ὅποιος ἀποφεύγει τὶς δοκιμασίες ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν οὐράνια 
ζωή». Κύριε, δός μας δύναμη, στὴ στιγμὴ τῆς δοκιμασίας, σκύβοντας 

ταπεινά, νὰ Σοῦ ποῦμε: «Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου»!
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Ἀπόψε θέλω νὰ Σοῦ μιλήσω, Θεέ μου.
Ἀξίωσε, Θεέ μου, νὰ μένω ἐλεύθερη ἀπὸ 
τὰ κοσμικὰ πράγματα, γιὰ νὰ χάνεται ἡ ἀπό-

σταση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσά μας.
Κάνε ἡ διδασκαλία σου νὰ εἶναι γιὰ μένα τὸ 

σπουδαιότερο ποὺ μπορῶ νὰ μάθω στὴ γῆ, καὶ ἡ 
ἐφαρμογή της τὸ μεγαλύτερο πρᾶγμα ποὺ μπορῶ 
νὰ πράξω.

Ἀξίωσέ με νὰ λέω πάντα τὴν ἀλήθεια, γιὰ νὰ 
μὴ μπορῶ νὰ κατακριθῶ γιὰ τὴν παράλειψή της.

Δός μου τὴ χάρη Σου νὰ ἀγωνίζομαι γιὰ τὸ κα-
λό, ἀλλὰ καὶ τὴ δύναμή Σου νὰ τὸ πραγματοποιῶ.

Στ᾽ αὐτιά μου νὰ ἠχοῦν τὰ λόγια τοῦ  Ἁγιο-
ρείτη  Ἁγίου Παϊσίου: «Νὰ πιστεύεις στὸν Θεὸ καὶ 
στὴ μέλλουσα ζωή, νιώθοντας ὅτι αὐτὴ ἡ ζωὴ εἶναι 
μάταιη, γι᾽ αὐτὸ νὰ ἑτοιμάζεις τὸ διαβατήριό σου γιὰ 
τὴν ἄλλη ζωή». 

Κάνε, Θεέ μου, νὰ Σὲ ἀγαπῶ ἀληθινὰ καὶ νὰ 
προσεύχομαι, χωρὶς νὰ διασπᾶται ἡ προσοχή μου.

Βοήθησέ με, οὐράνιε Πατέρα μου, νὰ παρα-
τηρῶ τὶς δικές μου 
ἁμαρτίες καὶ νὰ φρο-
ντίζω νὰ ἀπαλλαγῶ 
ἀπὸ αὐτές, βλέποντας 
δὲ τὶς ἁμαρτίες τῶν 
ἄλλων, νὰ μὴν τοὺς 
κατακρίνω, ἀλλὰ νὰ 
διδάσκομαι καὶ νὰ τὶς 
ἀποφεύγω.

Δυνάμωσε τὴν 
πίστη μου, νὰ νιώθω 
πὼς εἶναι ζωντανή, 
καὶ νὰ περνᾷ ὁ χρό-
νος τῆς ζωῆς μου μὲ 
καλὰ ἔργα, ποὺ θὰ 
μείνουν στὴν αἰωνι-
ότητα.

Νὰ πιστεύω ἀκρά-
δαντα, ὅπως ἔλεγε ὁ 
πατὴρ Εὐσέβιος ματ-
θόπουλος, ὅτι «ἡ δύ-
ναμη ποὺ προέρχεται 
ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἐπι-
φέρει τὴ νίκη ἐναντί-
ον τῶν ἰσχυρῶν καὶ 
ἄσπονδων ἐχθρῶν».

Πάνω ἀπ᾽ ὅλα, 
ἀντικρίζοντας τὴν 
ὀμορφιὰ καὶ τάξη τῆς 

φύσης, νὰ νιώθω πὼς αὐτὴ διδάσκει πὼς ὑπάρχει 
Θεὸς ποὺ δημιούργησε καὶ κυβερνᾷ τὸ σύμπαν 
καὶ τὴ δική μου ζωή!

Σὲ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, ποὺ μὲ ἄκουσες ἀπόψε 
καὶ μοῦ χάρισες βαθιὰ γαλήνη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Εὐλογημένη βραδινὴ συνομιλία
K

K

Πάνω ἀπ᾽ ὅλα, ἀντικρίζοντας  
τὴν ὀμορφιὰ καὶ τάξη τῆς φύσης, 
νὰ νιώθω πὼς αὐτὴ διδάσκει πὼς 
ὑπάρχει Θεὸς ποὺ δημιούργησε 

καὶ κυβερνᾷ τὸ σύμπαν 
καὶ τὴ δική μου ζωή!
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Σὰ χτὲς μοῦ φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε τὸ 2019. 
Εὐτυχῶς ποὺ ἡ κάθε καινούργια χρονιά, μὲ 
τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ προκύπτουν, δὲν ἀφήνει 

στὸν ἄνθρωπο καιρὸ νὰ σκεφτεῖ τὸ τί τοῦ συνέβη 
τὸν χρόνο ποὺ πέρασε.  Ἂν δηλαδὴ οἱ δύσκολες 
στιγμὲς ἦταν περισσότερες ἀπὸ τὶς εὐχάριστες.  Ἴσως 
ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀποφεύγει καὶ νὰ τὸ συλ-
λογιστεῖ, ἐπειδὴ φοβᾶται μήπως τὸ ἀποτέλεσμα 
δὲν θἆναι καὶ τόσο εὐχάριστο.

Ἀλλὰ τὸ καημένο τὸ 2019, ἔστω καὶ στὸ τέλος 
του, ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε, γιὰ νὰ γίνουν οἱ γιορτὲς 
τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Νέου  Ἔτους ὅσο τὸ 
δυνατὸν καλύτερες. 
Κι ἔτσι, στὶς ἀρχές 
του τὸ 2020, μὲ τὴ 
βοήθεια τοῦ 2019, 
πέρασε πολὺ καλά. 
Βέβαια, τὰ λαμπιό-
νια στοὺς δρόμους 
καὶ στὰ σπίτια καὶ 
οἱ στολισμοὶ ὅλο 
καὶ θὰ λιγοστεύ-
ουν, ἔστω καὶ ἂν ὁ 
πρῶτος μήνας τοῦ 
ἔτους ἔχει ἀκόμη 
πολλὲς γιορτές.

Ἀφοῦ λοιπὸν δὲν 
εἶχε πολλὰ νὰ κάνει 
τὸν πρῶτο του μῆνα 
τὸ 2020, ἀσχολή-
θηκε μὲ τὶς εὐχές.  
Ἀλήθεια, πῶς στέλ-
νονται στὶς μέρες μας 
οἱ εὐχές; Πάνω ἀπὸ 
τὸν μισὸ πληθυσμὸ 
τῆς πατρίδας μας, 
νομίζω, θὰ στέλνει τὶς εὐχές του στὸν ἄλλο μισὸ 
μὲ μηνύματα. Καὶ τὸ καλὸ σ᾽ αὐτὴ τὴν περίπτωση 
εἶναι ὅτι, παίρνοντας μιὰ εὐχή, ἕνας ἄνθρωπος δὲν 
κάθεται νὰ σκεφθεῖ καὶ πολύ, νὰ πάρει δηλαδὴ 
μιὰ κάρτα, νὰ τὴ γράψει, νὰ πάει στὸ ταχυδρομεῖο 
νὰ τὴν ταχυδρομήσει, ἀλλὰ ἀπαντάει ἀμέσως μὲ 
μήνυμα, λέγοντας Χρόνια πολλά. Κι ὁ ἄλλος, ποὺ 
τὸ λαμβάνει, λέει Εὐχαριστῶ, ἐπίσης.

Ποῦ εἶναι τὰ χρόνια τὰ παλιά, ποὺ περίμενε ὁ 
ἄνθρωπος τὸν ταχυδρόμο, γιὰ νὰ πάρει μιὰ κάρτα.  
Ὅταν ἦταν νὰ στείλει, ἔψαχνε τὴν κατάλληλη κάρτα 
γιὰ τὴν περίσταση.  Ἔγραφε κιόλας καὶ περισσότερα 
λόγια. «Εὔχομαι ὑγεία», καὶ συμπλήρωνε: « Ἐλπίζω 

νά ᾽σαι τώρα καλύτερα, καὶ πρόσεχε πολύ, καλή 
μου φίλη». μποροῦσε νὰ εὐχηθεῖ κάποιος «χαρά», 
καὶ νὰ συμπληρώσει, «μὲ πολλὴ ἀγάπη», γιατὶ 
χαρὰ δὲν γίνεται χωρὶς ἀγάπη.  Ἂν αὐτὸς ποὺ θὰ 
λάμβανε τὴν κάρτα ἦταν μαθητής, ἔγραφαν: «Καλὰ 
ἀποτελέσματα στὶς ἐξετάσεις σου», καὶ συμπλήρω-
ναν: «Ξέρω πὼς προσπαθεῖς πολύ, γι᾽ αὐτὸ δὲν 
ἀμφιβάλλω ὅτι θά ᾽ναι καλὰ τὰ ἀποτελέσματα».  
Ἔλεγε καὶ «κάθε εὐτυχία», ὅπως καί, «Νὰ κερδίσεις 
τὸ λαχεῖο» – «ἂν καὶ ξέρω ὅτι τὰ λεφτὰ δὲν κάνουν 
τὴν εὐτυχία», συμπλήρωνε.

Ἂν ὁ ἄνθρωπος σὲ κάποια ἡλικία δὲν ἦταν 
παντρεμένος, τότε ἡ 
κάρτα γινόταν συμ-
βουλευτικὴ καὶ ἔλε-
γε: «Καλή τύχη», μὲ 
τὴν εὐχή «νὰ βρεθεῖ 
ἕνας καλὸς ἄνθρω-
πος μὲ δουλειὰ καὶ 
κοντὰ στὴν ἡλικία. 
Γιὰ νὰ συμβιώσεις 
μὲ ἕναν ἄνθρω-
πο, ποὺ μέχρι χθὲς 
ἤσασταν ἄγνωστοι, 
χρειάζεται νά ᾽χεις 
ὑπομονή, κατανόη-
ση, ὑποχωρητικότη-
τα». μιὰ κάρτα ποὺ 
θὰ τὴν δεχόταν κάθε 
ἄνθρωπος εὐχαρί-
στως, τοὐλάχιστον 
τὰ παλαιὰ χρόνια, 
θά ᾽ταν: Σοῦ εὔχομαι 
ὅ,τι καλύτερο γιὰ τὴ 
ζωή σου» – καὶ θὰ 
συμπλήρωνε: «Καὶ 

αὐτὸ θὰ τὸ πετύχεις, ἂν ἔχεις ἐλπίδα καὶ πίστη στὴν 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ τὴ βλέπεις σὲ κάθε 
δυσκολία σου».

μά, ὅλα αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν παραπάνω, θά 
᾽ταν ἆραγε δυνατὸν νὰ εἰπωθοῦν σὲ ἕνα μήνυμα; 

μὲ ὅποιο τρόπο καὶ ἂν ἐπικοινωνοῦν σήμερα οἱ 
ἄνθρωπος, καινούργιε χρόνε μου, σὲ παρακαλῶ, 
γίνε καλύτερος, ὅσο γίνεται, ἀπὸ τὸν περασμένο, 
ποὺ ἔφυγε!

Καλὴ χρονιά!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Καλῶς ὥρισες, 2020
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 
Χειμώνιασε

μοῦ τὸ εἶπε ὁ 
κῆπός μου. μοῦ τὸ 
εἶπαν τὰ σπουργίτια, 
ποὺ περίμεναν τὰ ψί-
χουλα στὸ περβάζι, 
ἀφοῦ μὲ τόσο κρύο 
δύσκολα βρίσκουν 
σπόρους. μοῦ τὸ 
εἶπαν καὶ οἱ δροσο-
σταλιὲς τῆς βροχῆς, 
ποὺ σὰν ἀκριβὰ δια-
μαντάκια στόλισαν τὶς 
ἄκρες ἀπὸ τὶς πευκο-
βελόνες. Κατόπιν τό-
σης ἐπιμονῆς, εἶπα κι 

ἐγώ, ἀλλιῶς δὲν γίνεται, ἂς τὸ πάρω ἀπόφαση. Καὶ 
μιὰ καὶ δυό, συνάζω τὰ ἐφόδιά μου, παλτό, γάντια 
καὶ σκοῦφο, μαζεύω τὴν ὑπομονή μου, μέχρι νὰ 
ξαναρθοῦν τὰ χελιδόνια –ἄχ, ἀκριβή μου  Ἄνοιξη, 
μὴν ἀργήσεις–, παίρνω ξηροὺς καρποὺς γιὰ τὶς συ-
ζητήσεις τὰ κρύα χειμωνιάτικα βράδια, ὅλα ἕτοιμα. 
Κάπου ἐκεῖ, μοῦ ἦρθε μιὰ σκέψη: Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ 
μεγάλη παγωνιά;  Ἡ ἀδιαφορία μιᾶς παγωμένης 
ψυχῆς.  Ὄχι ὅτι δὲν βλέπει γύρω της τὶς ἀνάγκες, 
ποὺ δὲν εἶναι πάντα καὶ ἀπαραίτητα μόνο ὑλικές. 
Καὶ βλέπει καὶ καταλαβαίνει.  Ἀλλὰ δὲν τὴν ἀπα-
σχολεῖ τὸ ζήτημα. Τὸ ἀντιπαρέρχεται.  Ἀσχολεῖται 
–κι αὐτὸ μὲ μέτρο– μόνο μὲ τοὺς οἰκείους.

Ἂς προσπαθήσουμε αὐτὸν τὸ χειμῶνα, καὶ κάθε 
χειμῶνα, νὰ καίει μέσα μας θερμὸ ἐνδιαφέρον γιὰ 
ὅλους, γιὰ νὰ ζεσταίνουμε καὶ καμιὰ ἄλλη ψυχού-
λα, ἐκτὸς ἀπὸ τόν... ἑαυτούλη μας.

*     *     *

«Λέγουσι καὶ οὐ ποιοῦσι»
(Ματθ., κγ΄ 20)

Διδάσκουν καὶ δὲν ἐφαρμόζουν.
Ἡ ἀναντιστοιχία λόγων καὶ ἔργων εἶναι ἡ κα-

ταιγιστικὴ κατεδάφιση τῆς ἀξιοπιστίας ὅσων ἀξιω-
θήκαμε τὸ ὄνομα τοῦ χριστιανοῦ.  Ἡ λυδία λίθος 
τῆς γνησιότητας τῶν ἀτόμων ποὺ ἐπαγγέλλονται 
διάφορα σὲ διάφορους τομεῖς εἶναι ἡ ἁρμονικὴ 
συνέπεια λόγων καὶ πράξεων. μὲ αὐτὴ τὴ συσχέ-
τιση κρίνονται ὅλα.

Εἰπώθηκε ὅτι ἡ πίστη καὶ τὰ ἔργα ἔχουν τὴν 
ἴδια σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὸ δέντρο καὶ 
τοὺς καρπούς.

Τὸ ἐνδιαφέρον μας ἂς εἶναι ἑστιασμένο στὸ νὰ 
ζοῦμε καθημερινὰ σύμφωνα μὲ τὸν ὁρισμὸ ποὺ 
θέλει τὸν πιστὸ ἁλάτι καὶ φῶς στὸν κόσμο, γιὰ νὰ 
μὴν κινδυνεύσουμε οὔτε νὰ σκανδαλίσουμε ψυχές, 
οὔτε νὰ μᾶς καταραστεῖ ὁ Κύριος ὡς «δένδρα μὴ 
φέροντα καρπόν», ὅπως ἡ ἄκαρπος συκῆ.

μακάριοι οἱ ἐφαρμόζοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

K

K

Ποιὰ εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη παγω-
νιά;  Ἡ ἀδιαφορία μιᾶς παγωμένης 
ψυχῆς.  Ὄχι ὅτι δὲν βλέπει γύρω 

της τὶς ἀνάγκες, ποὺ δὲν εἶναι 
πάντα καὶ ἀπαραίτητα μόνο ὑλι-
κές. Καὶ βλέπει καὶ καταλαβαίνει.  

Ἀλλὰ δὲν τὴν ἀπασχολεῖ 
τὸ ζήτημα. Τὸ ἀντιπαρέρχεται. 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

iα
ν

ο
υά

ρι
ο

ς
 -

 Φ
εβ

ρο
υά

ρι
ο

ς
  

2
0

2
0

 -
 6

3
7

33



Ἡ μεγάλη ἀπόφαση τῶν τριῶν ἱδρυτῶν τῆς Φι-
λικῆς  Ἑταιρείας τὸ 1814 στὴν  Ὀδησσὸ ἦταν 
ἡ κήρυξη τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπαναστάσεως. 

« Ἡ ἀνέγερσις τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους καὶ τῆς Πα-
τρίδος μας», κατὰ τὴ διατύπωση τοῦ Ξάνθου.  Ἀπὸ 
τότε, μὲ μεγάλη μυστικότητα καὶ ἱερότητα συσπει-
ρωνόταν τὸ Γένος καὶ ρίζωνε στὴν ψυχή του ἡ ἰδέα 
τοῦ  Ἀγῶνα. Κι ὅταν μετὰ ἀπὸ μεγάλη ἐρευνητικὴ 
προσπάθεια ἀνετέθη στὶς 12  Ἀπριλίου 1820 –καὶ 
μὲ τὴ συγκατάθεση τοῦ Καποδίστρια– ἡ ἀρχηγία 
τῆς Φιλικῆς  Ἑταιρείας στὸν  Ἀλέξανδρο  Ὑψηλάντη, 
«στρατηγὸν καὶ ὑπασπιστὴν τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ 
ἐν τῇ ὑπολήψει καὶ εὐνοίᾳ παρ᾽ αὐτῷ», Πρίγκιπα, 
υἱὸ τοῦ Κωνσταντίνου  Ὑψηλάντη,  Ἡγεμόνα ἄλλοτε 

τῆς Βλαχίας, καὶ ἥρωα στοὺς πολέμους κατὰ τοῦ 
Ναπολέοντα, ὅπου ἔχασε τὸ χέρι του, τότε ἡ  Ἑται-
ρεία ἀποκτοῦσε ἄξιο ἀρχηγὸ καὶ στρατιωτικὸ ἡγέτη 
ἱκανὸ νὰ ἀναλάβει τὴ μεγάλη εὐθύνη.

Ἀπὸ τὴν ἑπομένη, πυρετώδεις οἱ προσπάθειες 
γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ προετοιμασία τῆς  Ἐπα-
ναστάσεως.  Ἡ ἐπίσπευσή της ἐπείγει, καὶ ὁ Πρί-
γκιψ  Ἀλέξανδρος κατὰ τὸ τέλος  Ἰουνίου 1820 
παίρνει ἄδεια ἀπεριορίστου χρόνου ἀπὸ τὸν τσά-
ρο  Ἀλέξανδρο –γιὰ λόγους ὑγείας– καὶ ἀπὸ τὴν 
Πετρούπολη μέσῳ μόσχας καὶ Κιέβου κατεβαίνει 
στὴν  Ὀδησσό.  Ἐπὶ μῆνες ἀσχολεῖται νύχτα-μέρα, 
συνεργάζεται, συζητᾷ καὶ συσκέπτεται μὲ τοὺς Φι-
λικοὺς γιὰ τὴ διαμόρφωση τοῦ Γενικοῦ Σχεδίου τῆς  
Ἐπαναστάσεως, ποὺ τελικὰ προέβλεπε νὰ κηρύξει 
ὁ ἴδιος τὴν  Ἐπανάσταση στὴ μολδοβλαχία. Νὰ 
περάσει ὁ ἴδιος στὴ Βαλκανική, νὰ ὑποκινηθοῦν 
σὲ ἐξέγερση οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ Σέρβοι, νὰ πυρπο-
ληθεῖ ὁ τουρκικὸς στόλος στὴν Κωνσταντινούπολη 
καὶ νὰ ἐπαναστατήσει ἡ  Ἑλλάδα, ποὺ κρινόταν ὡς 
ἡ κύρια περιοχὴ τοῦ  Ἀγῶνα.  Ὅλα αὐτὰ βέβαια μὲ 
τὴν προϋπόθεση τῆς ρωσικῆς βοήθειας.

Καὶ δὲν ἦταν παράλογο τὸ κίνημα στὴ μολδο-
βλαχία. οἱ  Ἡγεμονίες, ἡ μολδαβία καὶ ἡ Βλαχία, 
ἀνῆκαν στὴν  Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ἀλλὰ 
διέπονταν ἀπὸ εἰδικὸ καθεστώς. Τουρκικὸς στρατὸς 
δὲν ὑπῆρχε στὸ ἔδαφός τους, καὶ μὲ Συνθήκη 
(1812) δὲν ἦταν ἐπιτρεπτὴ ἡ εἴσοδός του χωρὶς 
προηγούμενη συγκατάθεση τῆς ρωσίας.  Ὑπῆρχαν 
λίγοι Τοῦρκοι στρατιῶτες ἀστυνομικοί.  Ἕλληνες 
ἡγεμόνες διοικοῦσαν τὶς  Ἡγεμονίες,  Ἕλληνες Φα-
ναριῶτες ἦταν οἱ ἀνώτεροι ὑπάλληλοι, οἱ στρατιω-
τικὲς φρουρὲς ἦταν συγκροτημένες ἀπὸ  Ἕλληνες, 
δοκιμασμένους καὶ μυημένους στὴ Φιλικὴ  Ἑται-
ρεία, ὅπως ὁ Γεωργάκης  Ὀλύμπιος.  Ὁ τόπος εἶχε 
ἄφθονες τροφὲς γιὰ τὴ συντήρηση τῶν στρατευμά-
των, καὶ οἱ τουρκικὲς φρουρὲς στὸν Δούναβη ἦταν 
ἐξασθενημένες ἐξαιτίας τοῦ πολέμου ἐναντίον τοῦ  
Ἀλῆ πασᾶ, ἐνῷ ἦταν πρόθυμες νὰ συμπράξουν οἱ 
φρουρὲς τῶν δύο  Ἡγεμόνων.

Ἀπὸ τὸν  Ἰανουάριο τοῦ 1821, ὁ  Ὑψηλάντης 

22 Φεβρουαρίου 1821 
Ὁ  Ἀλέξανδρος  Ὑψηλάντης 

διέρχεται τὸν Προῦθο  
καὶ κηρύσσει τὴν  Ἐπανάσταση

K

K

ὅταν μετὰ ἀπὸ μεγάλη ἐρευνητικὴ 
προσπάθεια ἀνετέθη στὶς 12  Ἀπρι-
λίου 1820 –καὶ μὲ τὴ συγκατάθεση 

τοῦ Καποδίστρια– ἡ ἀρχηγία τῆς 
Φιλικῆς  Ἑταιρείας στὸν  Ἀλέξαν-
δρο  Ὑψηλάντη, «στρατηγὸν καὶ 

ὑπασπιστὴν τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ 
ἐν τῇ ὑπολήψει καὶ εὐνοίᾳ παρ᾽ 

αὐτῷ», Πρίγκιπα, υἱὸ τοῦ Κωνστα-
ντίνου  Ὑψηλάντη,  Ἡγεμόνα ἄλλο-

τε τῆς Βλαχίας, καὶ ἥρωα στοὺς 
πολέμους κατὰ τοῦ Ναπολέοντα, 
ὅπου ἔχασε τὸ χέρι του, τότε ἡ  

Ἑταιρεία ἀποκτοῦσε ἄξιο ἀρχηγὸ 
καὶ στρατιωτικὸ ἡγέτη ἱκανὸ νὰ 
ἀναλάβει τὴ μεγάλη εὐθύνη.
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K
Τὴν ἑπομένη, 24 Φεβρουαρίου 1821, κυκλοφόρησε ὁ  Ἀρχηγὸς   

Ὑψηλάντης τὴν περίφημη Προκήρυξή του «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ  
ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ», καλώντας τὸ ἔθνος σὲ ἀπελευθερωτικὴ ἐπανάσταση. 
Σὰν βόμβα ἔπεσε ἡ εἴδηση στοὺς κόλπους τῆς  Ἱερᾶς Συμμαχίας, ὅταν 

μετὰ ἀπὸ λίγο ἔγινε γνωστή. Γιατὶ ἔσπερνε τρόμο ἡ σπουδαία περικοπὴ 
τῆς Προκηρύξεως: «Κινηθῆτε, ὦ φίλοι, καὶ θέλετε ἰδεῖ μίαν κραταιὰν  

Δύναμιν νὰ ὑπεραπισθῇ τὰ δίκαιά μας...», ἐνῶ ἀναπτέρωνε τὰ πνεύματα 
καὶ ἐμψύχωνε τοὺς ὁμογενεῖς. 

ἄρχισε προκαταρκτικὲς ἐπαναστατικὲς ἐνέργειες, 
ἀλλὰ διασπορὰ εἰδήσεων ὅτι προδόθηκε ὁ  Ἑται-
ρεία καὶ διαρρέει τὸ μυστικὸ τῆς ἐξέγερσης ὁδή-
γησαν στὴν ἀπότομη λήψη ἀποφάσεως γιὰ ἄμεση 
ἔναρξη τοῦ  Ἀγῶνα. μὲ φρόνημα ὑψηλό, ἄξιο 
τῆς ἱστορικῆς ὥρας, ὁ  Ἀλέξανδρος  Ὑψηλάντης, 
στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα τῆς 22ας Φεβρουαρίου 1821, 
φορώντας τὴ στολὴ τοῦ ρώσου στρατηγοῦ, χωρὶς 
στρατό, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς του 
Νικόλαο καὶ Γεώργιος καὶ μερικοὺς ἐμπίστους, 
περνᾷ τὸν Προῦθο ποταμό, σύνορο μεταξὺ ρω-
σίας καὶ μολδαβίας. Στὸ ἔδαφος τῆς μολδαβίας 
τὸν ὑποδέχεται ἡ φρουρὰ τοῦ  Ἡγεμόνα μιχαὴλ 
Σούτσου. Διακόσιοι ἱππεῖς τὸν συνοδεύουν ὣς τὸ  
Ἰάσιο, τὴν πρωτεύουσα τῆς μολδαβίας.  Ἐκεῖ ἔχει 
τὶς πρῶτες συναντήσεις μὲ τὶς ἐπιτόπιες ἀρχὲς καὶ 
δηλώνει στὸν Πρόξενο τῆς ρωσίας ὅτι δὲν ἔχει 
σκοπὸ τὴν κατάλυση τοῦ καθεστῶτος τῆς  Ἡγεμο-
νίας, ἀλλὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ 
καὶ τὴν κάθοδό του στὴν  Ἑλλάδα. 

Ἐκεῖ ὁ  Ὑψηλάντης ἐνημερώθηκε καὶ γιὰ τὰ γε-
γονότα τῆς προηγούμενης ἡμέρας. Τὴν προηγού-
μενη ἡμέρα, 21 Φεβρουαρίου, εἶχε συμβεῖ στὸ 
Γαλάτσι ἡ πρώτη ἔνοπλη σύγκρουση  Ἑλλήνων καὶ 
Τούρκων, σύμφωνα μὲ μυστικὲς διαταγὲς τοῦ  Ὑψη-
λάντη. Εἶχαν νικήσει οἱ  Ἕλληνες, μὲ στρατιωτικὸ 
ἀρχηγὸ τὸν Βασίλειο Καραβιᾶ.  Ἡ νίκη τους ὅμως 
προκάλεσε ἀνησυχία καὶ ἐπιφυλακτικότητα στὸν 
ντόπιο πληθυσμό, ἀπὸ φόβο μήπως ἐκδικηθοῦν οἱ 
Τοῦρκοι τῆς Βράιλας καὶ ἐκραγεῖ ρωσοτουρκικὸς 
πόλεμος. Γιὰ νὰ καθησυχάσει τοὺς φόβους τους, ὁ  
Ὑψηλάντης ἐξέδωσε προκήρυξη «Πρὸς τὸ ἔθνος τῆς 
Μολδαβίας», ὅπου ἀναγγέλλει ὅτι «ἅπασα ἡ Γραικία 
ὕψωσεν... τὰς σημαίας... ζητοῦσα τὴν ἐλευθερίαν 
της», καὶ ὅτι ὁ ἴδιος μὲ τοὺς συμπατριῶτές του πη-
γαίνει ἐκεῖ ὅπου τὸν καλοῦσαν «αἱ σάλπιγγες τοῦ 
ἔθνους καὶ τῆς πατρίδος» του. Δίνει διαβεβαιώσεις 
γιὰ τάξη καὶ ἀσφάλεια στὴ μολδαβία.

Τὴν ἑπομένη, 24 Φεβρουαρίου 1821, κυκλο-

φόρησε ὁ  Ἀρχηγὸς  Ὑψηλάντης τὴν περίφημη 
Προκήρυξή του «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑ-
ΤΡΙΔΟΣ», καλώντας τὸ ἔθνος σὲ ἀπελευθερωτικὴ 
ἐπανάσταση. Σὰν βόμβα ἔπεσε ἡ εἴδηση στοὺς 
κόλπους τῆς  Ἱερᾶς Συμμαχίας, ὅταν μετὰ ἀπὸ λί-
γο ἔγινε γνωστή. Γιατὶ ἔσπερνε τρόμο ἡ σπουδαία 

περικοπὴ τῆς Προκηρύξεως: «Κινηθῆτε, ὦ φίλοι, 
καὶ θέλετε ἰδεῖ μίαν κραταιὰν Δύναμιν νὰ ὑπεραπισθῇ 
τὰ δίκαιά μας...», ἐνῶ ἀναπτέρωνε τὰ πνεύματα καὶ 
ἐμψύχωνε τοὺς ὁμογενεῖς. μὲ ἄλλη δὲ προκήρυ-
ξη πρὸς τοὺς Φιλικούς, ζητοῦσε ὑπεραπόδοση 
τῶν προσπαθειῶν τους, καὶ μὲ ἄλλη καλοῦσε σὲ 
ἐπιστράτευση τοὺς  Ἕλληνες τῆς μολδαβίας καὶ 
τῆς Βλαχίας.

Τὴν ἴδια μέρα, μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν ρῶσο 
αὐτοκράτορα ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του ἀπὸ 
τὴ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία τῆς ρωσίας, ἀναγγέλ-
λοντας τὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση καὶ ζητώντας 
«τὴν ἰσχυρὰν αὐτοῦ ἀρωγὴν ὑπὲρ τῶν ὁμοθρήσκων 
λαῶν καὶ τῆς δικαιοσύνης». Συγχρόνως, ἔστειλε 
ἐπιστολὴ στὸν Καποδίστρια καὶ ἔγραφε στὸν ρῶσο 
Πρεσβευτὴ στὴν Κωνσταντινούπολη Γρηγ. Στρό-
γανωφ: «Στὴν περίπτωση ποὺ ἡ Πύλη ἤθελε ἀπο-
στείλει Τούρκους στὶς δύο ἐπαρχίες, ὀφείλετε νὰ δι-
αμαρτυρηθῆτε, γιατὶ αὐτὸ ἀντιβαίνει στὶς συνθῆκες». 
Σὲ διπλωματικὸ λοιπὸν ἐπίπεδο κατέβαλε κάθε 
προσπάθεια, γιὰ νὰ προλάβει τις ἐξελίξεις.
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Σὲ στρατιωτικὸ ἐπίπεδο, ἡ μέριμνά του ἦταν 
νὰ ὀργανώσει στρατὸ ἀξιόμαχο.  Ἔπρεπε νὰ ἔχει 
ἐπαρκῆ οἰκονομικὰ μέσα καὶ ἄξια στελέχη.  Ἀθρόα 
ἦταν ἡ προσέλευση τῶν ἐθελοντῶν  Ἑλλήνων, 
Σέρβων, Βουλγάρων καὶ μαυροβουνίων, ἤδη ἀπὸ 
τὶς πρῶτες ἡμέρες. «Δὲν ξεύρω ποῦ νὰ τοὺς βάλω», 
ἔγραφε στὸν Ξάνθο. Δόθηκαν στρατιωτικοὶ τίτλοι 
στὰ ἀνώτερα στελέχη τοῦ στρατοῦ, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων ξεχώριζαν οἱ γενναῖοι ὁπλαρχηγοὶ Γεωρ-
γάκης  Ὀλύμπιος,  Ἀθανάσιος Καρπενησιώτης καὶ  
Ἰωάννης Φαρμάκης. Στὶς 26 Φεβρουαρίου καθα-
γιάσθηκε στὸν ναὸ τῶν Τριῶν  Ἱεραρχῶν ἐνώπιον 
ἐνθουσιώδους πλήθους ἡ σημαία τῆς  Ἐπαναστά-
σεως. Εἶχε τὸν Σταυρὸ ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ τὶς 
εἰκόνες τῶν  Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ  Ἑλένης μὲ 
τὴν ἐπιγραφή « Ἐν τούτῳ νίκα», καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη 
τὸν Φοίνικα καὶ ἀπὸ κάτω τὴ φράση: « Ἐκ τῆς στά-

κτης μου ἀναγεννῶμαι». Καὶ ἐνῷ ὁ  Ἀρχηγὸς κρα-
τοῦσε προτεταμένο τὸ ξίφος, δόθηκε ὁ ὅρκος γιὰ 
τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος.

Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ  Ἕλληνες τῆς Βεσσαραβίας 
καὶ τῆς νότιας ρωσίας, οἱ  Ἐφορεῖες τῆς  Ἑταιρείας 
στὴν  Ὀδησσό, στὴ μόσχα καὶ ἀλλοῦ, οἱ ἔμποροι, 
ὅλοι ἐργάζονταν μὲ ζῆλο καὶ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὸν  
Ἀγῶνα. Κύματα ἐθελοντῶν περνοῦσαν τὸν Προῦθο 
νόμιμα καὶ παράνομα, γιὰ νὰ φτάσουν στὸ στρα-
τόπεδο τοῦ  Ὑψηλάντη.  Ἀλλὰ κατέφθαναν καὶ 
δυσοίωνες εἰδήσεις γιὰ τὴ στάση τῶν Σέρβων, γιὰ 
συλλήψεις ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἀπεσταλμένων τοῦ  
Ὑψηλάντη πρὸς τὸν Σέρβο ἀρχηγὸ καὶ τὸν  Ἀλῆ 

πασᾶ καὶ γιὰ διαρροὴ πληροφοριῶν.  Ἔπρεπε νὰ 
κινηθεῖ ὁ  Ἀρχηγὸς γρήγορα, ἂν ἤθελε κατὰ τὸ 
σχέδιο νὰ διασχίσει τὶς  Ἡγεμονίες ἀπὸ βορρᾶ πρὸς 
νότο, νὰ περάσει τὸν Δούναβη καὶ μέσῳ Βουλ-
γαρίας νὰ κατευθυνθεῖ στὴν  Ἑλλάδα.  Ὅμως οἱ 
συνθῆκες δὲν τὸ ἐπέτρεπαν.   Ὁ  Ὑψηλάντης δὲν 
εἶχε ξεκινήσει μὲ στρατὸ ἀπὸ τὴ ρωσία καὶ δὲν εἶχε 
βρεῖ ἕτοιμο στρατὸ στὸ  Ἰάσιο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φρουρὰ 
τοῦ μιχ. Σούτσου.  Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ συγκροτηθεῖ 
στρατός, νὰ ἐκγυμνασθεῖ καὶ νὰ ὀργανωθεῖ.  Ἔτσι, ὁ  
Ὑψηλάντης ἀποφάσισε στὸ  Ἰάσιο νὰ συγκροτήσει 
πρόχειρα μικρὸ στρατό, καὶ κατεβαίνοντας πρὸς τὴ 
Βλαχία νὰ συμπληρώνεται ἀπὸ τὴν προσέλευση 
νέων ἐθελοντῶν ἡ συγκρότηση καὶ ὀργάνωση τῶν 
στρατιωτικῶν τμημάτων.

Τὴν 1η μαρτίου ξεκίνησε μὲ τὸν ὣς τότε ὀργα-
νωμένο στρατό, ἀπὸ 2000 ἄνδρες περίπου, πορεία 
πρὸς νότον, καὶ μετὰ ἀπὸ ἐνδιάμεσους σταθμοὺς 
ἔφθασε στὸ Φωξάνι, πόλη στὰ σύνορα μολδαβίας 
καὶ Βλαχίας.  Ἑκατοντάδες ἐθελοντὲς συνέρρευσαν 
ἐκεῖ. Καὶ ἀνάμεσά τους σπουδαστὲς τῶν γυμνασίων 
καὶ σχολίων τῶν παροικιῶν καὶ τῆς  Ὀδησσοῦ.  Ὁ  
Ὑψηλάντης τοὺς ἐνέπνευσε πάθος πατριωτισμοῦ, 
καὶ συγκροτώντας τους σὲ εἰδικὸ τάγμα πεζικοῦ, 
τὸ ὀνόμασε « Ἱερὸ Λόχο», κατὰ μίμηση τοῦ  Ἱεροῦ 
Λόχου τῆς ἀρχαίας Θήβας.  Ἡ εἰδικὴ μαύρη στολή, 
ἡ κανονικὴ στρατιωτικὴ ἐκπαίδευση, ἡ ὀργάνωση 
καὶ πειθαρχία ἔδιναν στὸ τμῆμα αὐτό, δυνάμεως 
400 νέων, τὴ μορφὴ τακτικοῦ στρατοῦ.  Ἦταν ἡ 
ψυχὴ τοῦ στρατοῦ τοῦ  Ὑψηλάντη! Νέοι ἐνθουσιώ-
δεις ὁρκισμένοι: «... νὰ χύσω καὶ αὐτὴν τὴν ὑστέραν 
ρανίδα τοῦ αἵματός μου ὑπὲρ τῆς θρησκείας καὶ τῆς 
πατρίδος μου»! 

Καὶ γιὰ νὰ ἐνθουσιάσει καὶ τοὺς ξένους ὑπὲρ 
τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἀγῶνα, ἀπέστειλε ὁ  Ἀρχιστρά-
τηγος στὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες τὸν μορφωμένο καὶ 
γλωσσομαθῆ  Ἕλληνα ἰατρὸ Π.  Ἠπίτη νὰ διεγείρει 
φιλελληνικὴ συμπάθεια, ἀλλὰ καὶ νὰ παροτρύνει 
τοὺς ἐκεῖ ὁμογενεῖς σὲ συμπαράσταση πρὸς τοὺς 
ἀγωνιζομένους ὁμοεθνεῖς του. Πρὶν ξεκινήσει δὲ 
ἀπὸ τὸ Φωξάνι, μὲ προκήρυξη «Πρὸς τοὺς Δά-
κας», τοὺς κατοίκους τῆς Βλαχίας (ρουμανίας), τοὺς 
καλοῦσε σὲ ἐξέγερση γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς 
πατρίδας τους, μὲ ἀξιοποίηση τῆς ἐξαιρετικῆς εὐκαι-
ρίας τοῦ  Ἑλληνικοῦ κινήματος.  Ἡ ἔκκλησή του 
ὅμως δὲν βρῆκε ἀνταπόκριση.

Ἡ Βλαχία ἦταν ἀνάσταση ἀπὸ τὴν ἀνταρσία τοῦ 
Βλαδιμηρέσκου.  Ἀρχηγὸς τῶν Βλάχων, μυημένος 
στὴ Φιλικὴ  Ἑταιρεία, ὁ Βλαδιμηρέσκου, ἐνῷ εἶχε 
ὑποσχεθεῖ σύμπραξη στὸν  Ἑλληνικὸ  Ἀγῶνα, πα-
ρασπόνδησε, καθὼς ἔβλεπε νὰ μὴ φτάνει ἡ ρωσικὴ 
ἐκστρατευτικὴ βοήθεια ποὺ περίμενε ὁ  Ὑψηλά-
ντης. Ξεσήκωνε λοιπὸν τοὺς ἀγροτικοὺς πληθυ-
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σμοὺς κατὰ τῶν ἀρχόντων. Τὰ ἀσύντακτα στίφη 
του προκαλοῦσαν πανικό. Καὶ μὲ τὴν προκήρυξη 
τοῦ  Ἀρχηγοῦ, ὁ τρόμος γενικεύθηκε.  Ἄρχοντες, 
πρόξενοι καὶ μεγαλέμποροι ἐγκατέλειπαν τὴ Βλαχία 
καὶ ἔφευγαν στὸ ἐξωτερικό.  Ἐξάλλου, ὁ Σάββας 
Καμινάρης,  Ἕλληνας ἀπὸ τὴν Πάτμο, μυημένος 
στὴ Φιλικὴ  Ἑταιρεία, χωρὶς ἰδιαίτερο ἐνθουσιασμό, 
φρούραρχος τοῦ Βουκουρεστίου, καιροσκοποῦσε 
γιὰ ἴδιο ὄφελος. Κάτω ἀπὸ τέτοιες συνθῆκες, ὁ  
Ὑψηλάντης, κατευθυνόμενος στὸ Βουκουρέστι –
εἶχε ἀφήσει νὰ διαρρεύσουν ἤδη 35 ἡμέρες ἀπὸ 
τὴν κήρυξη τῆς  Ἐπαναστάσεως, ἐνῷ ἕνα ἐπαναστα-
τικὸ πραξικόπημα ἀπαιτεῖ κεραυνοβόλο δράση–, 
ἀποφασίζει νὰ μὴν εἰσέλθει στὴν πρωτεύουσα τῆς 
Βλαχίας, ἀλλὰ σταθμεύει στὸ προάστιο τῆς πόλης, 
στὴν Κολεντίνα, ὅπου καταβάλλει δραματικὲς προ-
σπάθειες γιὰ πολεμικὸ ἀνεφοδιασμὸ καὶ ἐπισιτισμὸ 
τῶν στρατιωτῶν.

Ἐκεῖ σὰν κεραυνοὶ φθάνουν οἱ εἰδήσεις:  Ὁ Τσά-
ρος μὲ αὐτοκρατορικὸ διάταγμα τὸν ἀποκήρυσσε, 
τοῦ ἀφαιροῦσε τοὺς ρωσικοὺς τίτλους καὶ διέ-
τασσε τὰ στρατεύματα τοῦ Προύθου νὰ τηρήσουν 
αὐστηρότατη οὐδετερότητα ὡς πρὸς τὸν  Ἑλληνικὸ  
Ἀγῶνα. Καὶ ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, ἀναγκα-
σμένος ἀπὸ τὸν Σουλτᾶνο, ἀποκήρυσσε τὸ κίνημα 
καὶ ἀφόριζε τὸν  Ὑψηλάντη, ἐν ὄψει τοῦ τρομεροῦ 
κινδύνου ποὺ ἀντιμετώπιζε τὸ Γένος – «ἐθνικοῦ 
ἤδη ἐπικειμένου τοῦ ὀλέθρου», γράφει ὁ Φιλήμων, 
καὶ ὁ Π. Καρολίδης, «ἡ Πύλη εἶχε τὴν δύναμιν νὰ 
ἐξολοθρεύσει τὸ ἑλληνικὸν Γένος, ἀλλ᾽ ἀντὶ αὐτοῦ 
διέταξε τὸν Πατριάρχην νὰ καταπνίξει τὴν  Ἐπανά-
στασιν διὰ τοῦ ἀφορισμοῦ». 

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη, ἡ κατάσταση γινόταν 
τραγική.  Ὁ Βλαδιμηρέσκου ἑτοίμαζε δολοφονία 
τοῦ  Ἀρχηγοῦ, ὁ Σάββας ἄρχιζε μυστικὲς συνεννο-
ήσεις μὲ τοὺς Τούρκους, οἱ  Ἕλληνες ἢ διέφευγαν 
πρὸς τὴ ρωσία ἢ ἔμεναν ἀγωνιῶντες. ραδιουργί-
ες στὸν στρατὸ καὶ διαιρέσεις ἀπὸ φιλοπρωτία, 
ἀντεγκλήσεις, δυσπιστία μεταξὺ τῶν ὁπλαρχηγῶν, 
ἀνυπακοὴ καὶ ἀταξία.  Ὁ  Ὑψηλάντης κινδύνευε 

ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός του, ἀλλά, 
ἂν καὶ ἔβλεπε τὸν βέβαιο ὄλεθρο, ἀρνήθηκε νὰ 
ἐγκαταλείψει τὸν  Ἀγῶνα, παρὰ τὶς προτροπὲς τῶν 
πολλῶν.  Ἔμενε πιστὸς στὸ ὅραμά του.  Ἀγωνιζόταν 
νὰ τονώσει τὸ φρόνημα τῶν ὀπαδῶν καὶ ὁπλαρ-
χηγῶν του γιὰ ἐπικείμενη ἐνίσχυση τῆς ρωσίας, καὶ 
ἔστειλε ὁ ἴδιος καὶ ὁ στρατός του ἱκετήρια ἔκκληση 
στὸν Τσάρο καὶ τὸν Καποδίστρια γιὰ βοήθεια.

Καὶ δὲν σταματᾷ.  Ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὴν Κολεντίνα 
καὶ ὀχυρώνεται στὶς 4  Ἀπριλίου στὸ Τυργοβίστι, 
παλαιὰ πρωτεύουσα τῆς Βλαχίας, ἀναμένοντας 
ἀπάντηση στὶς ἐπιστολές του.  Ἀναθάρρησε, ὅταν 
στὶς 10  Ἀπριλίου ἔμαθε πὼς ἄρχισε ἡ  Ἐπανάσταση 
στὴν  Ἑλλάδα, καὶ ἐνισχύθηκε τὸ ἠθικὸ τοῦ στρατοῦ 

K
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Στὶς 26 Φεβρουαρίου καθαγιάσθηκε στὸν ναὸ τῶν Τριῶν  Ἱεραρχῶν 

ἐνώπιον ἐνθουσιώδους πλήθους ἡ σημαία τῆς  Ἐπαναστάσεως. Εἶχε τὸν 
Σταυρὸ ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ τὶς εἰκόνες τῶν  Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ  
Ἑλένης μὲ τὴν ἐπιγραφή « Ἐν τούτῳ νίκα», καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸν Φοίνικα 

καὶ ἀπὸ κάτω τὴ φράση: « Ἐκ τῆς στάκτης μου ἀναγεννῶμαι».  
Καὶ ἐνῷ ὁ  Ἀρχηγὸς κρατοῦσε προτεταμένο τὸ ξίφος, δόθηκε  

ὁ ὅρκος γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος.
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του.  Ἀλλά, ὅταν πιά, μὲ τὴν ἐπιμονὴ τῆς Αὐστρίας, 
ὁ Τσάρος ἀναγκάσθηκε νὰ δώσει τὴ συγκατάθεσή 
του γιὰ εἰσβολὴ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων στὶς  
Ἡγεμονίες, ἡ κατάσταση ἔφθασε στὴν τελευταία φά-
ση τοῦ δράματος. Περὶ τὰ μέσα  Ἀπριλίου εἰσέβαλε 
τὸ πρῶτο τουρκικὸ στρατιωτικὸ σῶμα, καὶ ἀκολού-
θησαν ἀπὸ τέσσερις κατευθύνσεις 30.000 στρα-
τοῦ, μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς πασάδες τῶν φρουρίων 
τοῦ Δούναβη. μάχη στὸ  Ἰάσιο, μάχες στὸ Γαλάτσι 
ἔδινε ὁ  Ἀθανάσιος Καρπενησιώτης. Πολεμοῦσαν 
στὶς λίμνες καὶ στὰ ποτάμια, στοὺς καλαμιῶνες, στὰ 
ὀχυρώματα, στὰ κάστρα καὶ στὰ χαρακώματα, μὲ 
πεζικὸ καὶ ἱππικό, μὲ τὰ τουφέκια, τὶς πιστόλες καὶ 
τὰ σπαθιά. Γενναῖοι οἱ κατὰ τόπους  Ἕλληνες ὁπλαρ-
χηγοί, ἔδιναν ἀγῶνες τιμῆς.

Ὁ  Ὑψηλάντης, μετὰ ἀπὸ πολεμικὰ συμβούλια, 
ἐγκαταλείπει στὶς 27 μαΐου τὸ Τυργοβίστι, ὅπου 
κινδύνευε νὰ κυκλωθεῖ ἀπὸ Τούρκους, καὶ χωρί-
ζοντας σὲ τμήματα τὶς δυνάμεις του (2500 ἱππεῖς 
καὶ 4500 πεζούς, εἶχε καὶ 4 κανόνια), διατάσσει τὸν 
Γεωργάκη  Ὀλύμπιο, τὸν Νικ.  Ὑψηλάντη καὶ τὸν Β. 
Καραβιᾶ νὰ κινήσουν πρῶτοι καὶ νὰ καταλάβουν 
κατάλληλες θέσεις στὴν περιοχὴ τοῦ Δραγατσανί-
ου, ἀπαγορεύοντας ρητὰ νὰ ἀρχίσουν μάχη, πρὶν 
φθάσει ὁ ἴδιος. μόλις τὴν αὐγὴ τῆς 6ης  Ἰουνίου, κά-
τω ἀπὸ ραγδαία βροχή, ἔφθασαν στὶς θέσεις τους. 
οἱ  Ἕλληνες ἦταν πολυπληθέστεροι.  Ἂν περίμεναν 
νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλα τὰ ἑλληνικὰ σώματα, θὰ 
περισφιγγόταν ὁλόγυρα τὸ Δραγατσάνι, καὶ ἡ νίκη 
θὰ ἦταν βεβαία. οἱ Τοῦρκοι, τρομοκρατημένοι, 
ἑτοιμάζοντας χαρακώματα, πυρπολοῦσαν οἰκίες.

Ὁ Β. Καραβιᾶς θεώρησε ὅτι οἱ ἐχθροὶ φεύγουν 
καὶ πυρπολοῦν, καὶ τὴν ἑπομένη, 7  Ἰουνίου, χωρὶς 
νὰ περιμένει κατὰ τὶς διαταγὲς καὶ παρὰ τὶς ἐκκλή-
σεις τοῦ Νικολάου  Ὑψηλάντη, ἐξόρμησε μὲ τὶς 

λίγες δυνάμεις του «ὡς λέων ὠρυόμενος, κατὰ τῶν 
ὠχυρωμένων Τούρκων, ἀλαλάζων καὶ ἐξυβρίζων», 
γιὰ νὰ λάβει αὐτὸς τὴ δόξα τῆς νίκης. οἱ Τοῦρκοι, 
ὅταν εἶδαν τὸν ἀντίπαλο μέσα σὲ χαράδρα, ἐπιτέ-
θηκαν μὲ τὰ ξίφη τους. οἱ στρατιῶτες τοῦ Καραβιᾶ 
τράπηκαν σὲ φυγή, καὶ μόνο οἱ  Ἱερολοχίτες, ἂν καὶ 
ἀπειροπόλεμοι, ἔμειναν ἀτρόμητοι στὶς θέσεις τους, 
στὴν ἀνοικτὴ πεδιάδα στὸ Δραγατσάνι, μαχόμενοι 
ὄρθιοι, ἐνῷ τὸ τουρκικὸ ἱππικὸ ἐφορμοῦσε πάνω 
τους καὶ τὰ σπαθιὰ θέριζαν.  Ἐκεῖνοι, μὲ τὸ σφρίγος 
τῆς νιότης καὶ τὴν ψυχὴ ὁπλισμένη μὲ πατριωτικὴ 
παιδεία τῶν ἑλληνικῶν σχολείων, κραδαίνοντας τὶς 
λόγχες τους φώναζαν: «Οἱ  Ἕλληνες δὲν παραδίδο-
νται»! Εἶχαν κατασφαγεῖ 200, καὶ τραυματισμένοι 
αἰχμαλωτίσθηκαν 40. Τοὺς ὑπόλοιπους ἔσωσε μὲ 

ἡρωικὴ ἐπέμβαση ὁ Γεωργάκης  Ὀλύμπιος. οἱ πε-
σόντες  Ἱερολοχίτες ἦταν τὰ ἱερὰ σφάγια στὸν βωμὸ 
τῆς ἐλευθερίας.  Ἐπάξια τοὺς τίμησε ὁ  Ἀνδρέας 
Κάλβος τὸ 1824 μὲ ᾠδὴ ἀθανασίας:

« Ὦ γνήσια τῆς  Ἑλλάδος
τέκνα. ψυχαὶ ποὺ ἐπέσατε
εἰς τὸν ἀγῶνα ἀνδρείως,
τάγμα ἐκλεκτῶν  Ἡρώων, 
καύχημα νέον».

Τρεῖς ὧρες ἔξω ἀπὸ τὸ Δραγατσάνι, ὁ  Ὑψηλά-
ντης ἔμαθε μὲ σπαραγμὸ ψυχῆς τὰ θλιβερὰ γεγο-
νότα. Εἶχε λάβει ἤδη καὶ ἀπάντηση στὶς ἐκκλήσεις 
του πρὸς τὸν Τσάρο. Τὰ πάντα εἶχαν τελειώσει. 
Καὶ ἡ τραγικότητα ἦταν ὀδυνηρή. Καμμία ἐλπίδα 
ἐξωτερικῆς βοήθειας, καὶ ὁ ἴδιος κινδύνευε, πρὶν 
πέσει μαχόμενος στὰ χέρια τῶν Τούρκων, νὰ πέ-
σει θῦμα ἐπιβουλῆς ὁρισμένων ὁπλαρχηγῶν, οἱ 
ὁποῖοι θυσιάζοντάς τον θὰ εἶχαν ἀμνηστία ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους. Τότε ἐγκατέλειψε τὸν ἀγῶνα καὶ 

K
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Σὲ καιροὺς ποὺ ἡ σκιὰ τῆς  Ἱερᾶς Συμμαχίας πλάκωνε ἀπειλητικὰ τὴν 

Εὐρώπη, ὁ  Ἀλέξανδρος  Ὑψηλάντης τόλμησε νὰ σαλπίσει ἐθνεγερτήριο 
σάλπισμα στὴ μολδοβλαχία, ἕνα μῆνα πρὶν ἐκραγεῖ ἡ  Ἐπανάσταση στὸν 
μοριᾶ. Ξεσήκωσε μὲ τοὺς ἐπίπονους ἀγῶνές του στὴν κοινὴ γνώμη τῆς 
Εὐρώπης, καὶ ἡ θυσία τῶν  Ἱερολοχιτῶν συγκίνησε βαθύτατα τὴν εὐρω-
παϊκὴ νεολαία. μὲ τὸ ρεῦμα τοῦ Φιλελληνισμοῦ, ποὺ ἄρχισε νὰ ἐκδη-

λώνεται τότε, εὐνοήθηκε ἡ ἐξέγερση τῶν  Ἑλλήνων. Σύσσωμο τὸ  Ἔθνος 
μας ὀφείλει λοιπὸν καὶ ἀποτίει φόρο τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης στὸν  Ἀλέ-
ξανδρος  Ὑψηλάντη, ἥρωα καὶ μάρτυρα τῆς ἐλευθερίας τῶν  Ἑλλήνων.
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κατευθύνθηκε πρὸς τὰ αὐστριακὰ σύνορα.  Ἤλπιζε, 
μὲ τὴν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς του, μέσῳ Αὐστρίας 
νὰ πραγματοποιηθεῖ ὁ πόθος του νὰ φθάσει στὴν  
Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀγωνισθεῖ. μὰ συνελήφθη ἀπὸ 
τὶς αὐστριακὲς ἀρχές.  Ἦταν πιὰ αἰχμάλωτος τοῦ 
μέττερνιχ, καὶ δεινοπάθησε ἀπὸ μαρτυρικὲς τα-
λαιπωρίες σὲ φυλακές. Τὸ 1827, μὲ παρέμβαση 
τοῦ Τσάρου Νικολάου ἀποφυλακίσθηκε, καὶ στὶς 9  
Ἰανουαρίου 1828 τὸν βρῆκε ὁ θάνατος στὴ Βιέννη.  
Ἔφυγε ὅμως εὐτυχής! Εἶχε μάθει πὼς ὁ Καποδίστρι-
ας ἀναλάμβανε Κυβερνήτης τῆς  Ἑλλάδας. «Δόξα 
σοι ὁ Θεός», εἶπε καὶ ξεψύχησε.

μέχρι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1821, ἐπὶ ἑπτὰ μῆνες, 
ἡ ἐπανάσταση στὴ μολδοβλαχία κρατοῦσε ζω-
ντανὲς τὶς ἑστίες της. μετὰ ἀπὸ ἡρωικὴ μάχη ἔπεσε 
στὸ Σκουλένι, κοντὰ στὸν Προῦθο, ὁ  Ἀθανάσιος 
Καρπενησιώτης.  Ὁ Γεωργάκης  Ὀλύμπιος, ταὐτι-
σμένος μὲ τὸ συναίσθημα τῆς τιμῆς στοὺς ἀγῶνες 
τοῦ  Ἔθνους, ἔγινε ὁλοκαύτωμα στὴ μονὴ τοῦ 
Σέκκου, ψηλὰ στὰ ἀνατολικὰ Καρπάθια, ἐνῷ ὁ 
ἀχώριστος φίλος του  Ἰωάννης Φαρμάκης συνε-
λήφθη ἀπὸ τοὺς Τούρκους στὶς 23 Σεπτεμβρίου 
1821, τὴν ἡμέρα ποὺ στὴν Πελοπόννησο ἀπελευ-
θερωνόταν ἡ Τριπολιτσά.

Ἡ  Ἱστορία ἀναγνωρίζει ὅτι τὸ κίνημα τοῦ  Ὑψη-
λάντη στὶς Παραδουνάβιες  Ἡγεμονίες, παρὰ τὴ 
φαινομενικὴ ἀποτυχία του, ὑπῆρξε πολύτιμο γιὰ 
τὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση, καθὼς ἀποτέλεσε 
παραπλανητικὸ ἀντιπερισπασμὸ τῶν Τούρκων. 

Τρομοκράτησε τὸν Σουλτᾶνο πὼς ὁ στρατὸς τοῦ  
Ὑψηλάντη ἦταν προπομπὸς ρωσικοῦ στρατοῦ. Γι᾽ 
αὐτὸ κινητοποίησε ἡ Πύλη μεγάλες στρατιωτικὲς 
δυνάμεις στὴ μολδοβλαχία, περιφρούρησε μὲ 
στρατὸ τὴν ἄμυνα τῆς πρωτεύουσας καὶ ἀντιμετώ-
πιζε τοὺς  Ἕλληνες ἐπαναστάτες στὴν Πελοπόννησο 
καὶ τὴ Στερεὰ  Ἑλλάδα, τοὐλάχιστον στὴν ἀρχή, 
μόνο μὲ ἐπιτόπιο τουρκικὸ στρατό.  Ἐξάλλου, οἱ 
ἀποτυχίες στὴ μολδοβλαχία ἄργησαν νὰ γίνουν 
γνωστὲς στὴν  Ἑλλάδα, καὶ οἱ ἐνθαρρυντικὲς εἰδή-
σεις ὅτι ὁ  Ὑψηλάντης προελαύνει θριαμβευτὴς 
πρὸς τὴ μακεδονία ἐνθουσίαζε τοὺς ἀγωνιστές.  
Ὅταν ἔγινε γνωστὴ ἡ ἀλήθεια, ἡ  Ἐπανάσταση εἶχε 
πιὰ ἑδραιωθεῖ στὴ συνείδηση τῶν  Ἑλλήνων.

Σὲ καιροὺς ποὺ ἡ σκιὰ τῆς  Ἱερᾶς Συμμαχίας 
πλάκωνε ἀπειλητικὰ τὴν Εὐρώπη, ὁ  Ἀλέξανδρος  
Ὑψηλάντης τόλμησε νὰ σαλπίσει ἐθνεγερτήριο σάλ-
πισμα στὴ μολδοβλαχία, ἕνα μῆνα πρὶν ἐκραγεῖ 
ἡ  Ἐπανάσταση στὸν μοριᾶ. Ξεσήκωσε μὲ τοὺς 
ἐπίπονους ἀγῶνές του στὴν κοινὴ γνώμη τῆς Εὐρώ-
πης, καὶ ἡ θυσία τῶν  Ἱερολοχιτῶν συγκίνησε βα-
θύτατα τὴν εὐρωπαϊκὴ νεολαία. μὲ τὸ ρεῦμα τοῦ 
Φιλελληνισμοῦ, ποὺ ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται τότε, 
εὐνοήθηκε ἡ ἐξέγερση τῶν  Ἑλλήνων. Σύσσωμο τὸ  
Ἔθνος μας ὀφείλει λοιπὸν καὶ ἀποτίει φόρο τιμῆς 
καὶ εὐγνωμοσύνης στὸν  Ἀλέξανδρος  Ὑψηλάντη, 
ἥρωα καὶ μάρτυρα τῆς ἐλευθερίας τῶν  Ἑλλήνων.

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση

K

ΠΕρα αΠΟ τΗ  
δικαιΟσΥνΗ.  
Ενασ «αδικΟσ» ΘΕΟσ
μηΤροΠ. ΑρΓοΛιΔοΣ  
ΝΕΚΤΑριοΣ
ΕΚΔοΣΕιΣ ΕΠιΣΤροΦη, 
ΑΘηΝΑ 2019, 14Χ21, 96 σελ.

Σὲ ἕναν κόσμο ποὺ βασα-
νίζεται μὲ ἐρωτήματα σχετικὰ 
μὲ τὸ ἂν ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος ἢ 

ἄδικος, ἂν εἶναι ἀπαθής, ποιὰ 
εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ, γιατί νὰ 
ὑπάρχει κόλαση κλπ., τὸ βιβλίο 
αὐτὸ δίνει ἀπαντήσεις πολύτιμες. 
Ξεκινώντας ἀπὸ τὶς ἀντιλήψεις 
γιὰ τὴ δικαιοσύνη στὸν ἀρχαῖο 
κόσμο, κλείνει μὲ τὴ Δικαιοσύ-
νη ὅπως τὴ βλέπει ἡ χριστιανικὴ 
πίστη: ὄχι ὡς ἔννοια, ὄχι ἁπλῶς 
ὡς ἀρετή, ἀλλὰ ὡς Πρόσωπο.  
Ὁ μητροπολίτης  Ἀργολίδος 

Νεκτάριος, παραθέτοντας καὶ 
γνῶμες ἄλλων, μᾶς χαρίζει ἕνα 
δοκίμιο πού «βάζει τὰ πράγματα 
στὴ θέση τους».

Γράφει: «Εἶναι πολὺ σημα-
ντικὸ νὰ κρατήσουμε αὐτὴ τὴ 
μεγάλη ἀλήθεια.  Ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει τὰ ὅριά του.  Ὅσο καὶ νὰ 
προσπαθεῖ νὰ δώσει λύσεις καὶ 
ἀπαντήσεις στὰ μεγάλα θέματα 
κι ἐρωτήματα τῆς ὕπαρξης, τῆς 
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θεολογίας κλπ., δὲν θὰ τὰ κα-
ταφέρνει. Πολλὰ ἐρωτήμαστα 
θὰ παραμείνουν ἀναπάντητα.  Ἡ 
ἀνθρώπινη σκέψη καὶ λογικὴ 
εἶναι ἀνεπαρκής» (σελ. 21).

Καὶ πιὸ κάτω: « Ἡ δικαιοσύνη 
τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι νομικὴ ὑπό-
θεση.  Ἐννοεπιται ἡ ἀγάπη καὶ 
ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ 
δικαιοσύνη χωρὶς ἀγαπη εἶναι ἡ 
μεγαλύτερη ἀδικία. Μιὰ κοινωνία 
ποὺ διαθέτει δικαιοσύνη χωρὶς 
ἀγάπη εἶναι κόλαση» (σελ. 72).

Καὶ ἄλλοι μελετητὲς προσθέ-

τουν, τονίζοντας τὴν ἀγάπη ποὺ 
ἔφερε ὁ Χριστὸς μαζί Του:

«Καλούμαστε νὰ μὴ χα-
νόμαστε σὲ ἀσαφῆ σχέδια καὶ 
ἐπιθυμίες, ἀλλὰ νὰ δώσουμε 
τὴν ἔμπρακτη βοήθεια (ἡ ὁποία 
πολλὲς φορὲς μπορεῖ νὰ εἶναι δυ-
σάρεστη, σιχαμερή, ἐκνευριστική) 
στὸν διπλανό μας, ποὺ τὴν ἔχει 
ἀνάγκη» (Νικολάε Στάινχαρντ, 
σελ. 45).

« Ἡ κοινωνία ἱκανοποιεῖται, 
ὅταν διαπιστώνει ὅτι τὰ μέλη της, 
τὸ ἴδιο τὸ κράτος καὶ τὰ νομικὰ 
πρόσωπα συμμορφώνονται μὲ 
τοὺς κανόνες δικαίου. Αὐτὸ ποὺ 
ἐξιώνει μόνο εἶναι ἡ διαγωγή 
τους νὰ ἐμφανίζεται σύμφωνη 
πρὸς τοὺς ὅρους τῆς καλῆς κοι-
νωνικῆς διαβίωσης. Δὲν ἐπιδιώ-
κει τὴν ὁποιαδήποτε ἐσωτερικὴ 
μεταβολὴ τῶν ἀνθρώπων, τὴν 
ἀλλαγὴ τῆς ψυχικῆς οτυς στάσης 
ἀπέναντι τῆς κοινωνίας καὶ τῶν 
συνανθρώπων τους».

Ἀλλά: « Ἡ εὐαγγελικὴ διδα-
σκαλία θέλει νὰ ἀντιμετωπίζεται 
ὁ συνάνθρωπος, ὅταν μάλιστα 
“λῃσταῖς περιέπεσεν”, ὡς ἄξιος 

ἐλέους, ἀκόμα κι ὅταν εἶναι ἀλλο-
εθνής» (Εὐάγγελος Κρουσταλά-
κης, σελ. 47).

Καὶ ὁ μητροπολίτης Ναυ-
πάκτου  Ἱερόθεος προσθέτει: 
«Πολλὰ σύγχρονα ἀνθρώπινα 
συστήματα σκέπτονται πολὺ 
ἐπιπόλαια τὴ δικαιοσύνη. Τὴν 
ἐννοοῦν σὰν μιὰ ἴση κατανομὴ 
τῶν ἀγαθῶν καὶ ἴσως ἀνάλογα 
μὲ τὶς φυσικὲς ἱκανότητες τοῦ 
ἀνθρώπου.  Ἡ δικαιοσύνη ὅμως, 
ὅπως καὶ ὅλες οἱ ἄλλες ἀρετές 
(ἀλήθεια, εἰρήνη κλπ.) δὲν εἶναι 
Τί (πρᾶγμα), ἀλλὰ Τίς (Πρόσωπο). 
Εἶναι ὁ  Ἴδιος ὁ Χριστός.  Ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος, μιλώντας γιὰ τὸν 
Χριστό, λέγει: “Ὃς ἐγενήθη ἡμῖν 
σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε 
καὶ ἁγιασμός” (Α΄ Κορ. α΄ 30).  
Ἡ ἀναζήτηση τῆς δικαιοσύνης, 
σὰν μιᾶς ἀνυπόστατης ἀρχῆς, 
εἶναι ἀφῃρημένη κατάσταση καὶ 
καθαρὰ οὐτοπία.  Ἔξω ἀπὸ τὸν 
Χριστὸ δὲν ὑπάρχει δικαιοσύνη, 
οὔτε καὶ καμιὰ ἄλλη ἀρετή» (σελ. 
87).

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Ὅταν κατατίθεται ἕνα ποσὸ στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό, χωρὶς νὰ ἀναγράφεται στὴν Αἰτιολογία τὸ ὀνοματεπώ-
νυμο 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.

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

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ
ΕΤΟΣ 83ο=  |  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020  | ΑΡΙΘ. 779

«Ἡ ἀντίδραση τῶν χριστιανῶν στὴν ἀπαγόρευση  
τῆς ἑλληνικῆς παιδείας»

«Γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Παιδείας»
«Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν Εὐρώπη»

 «Ποινικὲς διατάξεις τῆς κακόβουλης βλασφημίας»
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Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


