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Σὲ ὅλο τὸν κόσμο, περίπου ἐννέα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι τὸν χρόνο, δέκα 
τέσσερις χιλιάδες τὴν ἡμέρα, πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα. Ἀλλὰ αὐτό... δὲν 
εἶναι μεταδοτικό...

Καμπάνες γιορτινές, μέσα στῆς  Ἄνοιξης τ᾽ 
ὁλόχαρο γιορτάσι, τὸ τραγούδι τῆς λευτε-
ριᾶς μὴ σταματᾶτε.

Εὐαγγελίσματα χαρᾶς σκορπίστε, ἀπ᾽ ἄκρου 
σ᾽ ἄκρον ν᾽ ἀκουσθεῖ, σ᾽ ὅλη τὴ γῆ νὰ φθάσει, ν᾽ 
ἁπλωθεῖ τὸ μήνυμα τοῦ διπλοῦ λυτρωμοῦ μας.

Ψυχή μας λεύτερη, πέταξε, τούτη τὴν ἅγια μέρα, 
κι ἀπὸ κορφὴ σὲ κορφὴ ψάξε. κι ὅπου δαφνόκλα-
δο ἀνθεῖ, κι ὅπου μυρτιᾶς ἀναπνοή, ἐκεῖ τὸ δάκρυ 
τῆς εὐγνωμοσύνης σου στεῖλε.  Ἐκεῖ εἶν᾽ οἱ τάφοι 
οἱ ἱεροί, ποὺ τοὺς ἀθάνατους φυλᾶνε.

Κι ὕστερα, ἔλα μέσ᾽ στὴ σιγὴ τοῦ ἐξωκκλησιοῦ, 
εὐλαβικὰ τὸ γόνυ κλῖνε κι ἄκου. ἄκου τοῦ Αἰτωλοῦ 
Πατροκοσμᾶ τὸν ἁγιασμένο ἀγῶνα.  Ἄκου τοῦ Διά-
κου τὴ φωνὴ ἀνάμεσα στὶς φλόγες, ἄκου τὸ αἷμα 
τ᾽ ἅγιο ποὺ πότισε τὸ χῶμα, κράζει. βροντοφωνεῖ 
ἀκόμα «ΟΧΙ».

Ψυχὴ ἑλληνική, προχώρα. Δὲς ἐκεῖ, στοῦ νάρ-
θηκα τὴν κώχη, νάτη. πετᾷ ἡ ψυχὴ τοῦ ᾽21. Εἶν᾽ τό 
«Κρυφὸ Σχολειό».

Σκῦψε, γονάτισε. τὸ ράσο τὸ ματόβρεχτο προ-
σκύνησε, ποὺ κάτω ἀπὸ τὰ ράκη του τὴ λευτεριά 
σου φύλαξε.

Κι ὕστερα, γιγαντωμένη τὴ φωνή σου στεῖλε:
– Καλόγερε, πῶς δὲν ξυπνᾷς ἀπ᾽ τὴ βαθιὰ σιγή 

σου; Σήκω καὶ σήμερα ξανά, μὲ τὴν τρανὴ φωνή 
σου φώναξε. βροντοφώναξε, στὰ πέρατα νὰ φθά-
σει. νὰ μάθει τούτη ἡ νέα γενιά, ποὺ πνίγεται στὸ 
ψέμμα, ποιὰ ἦταν κείνη ἡ πνοή, ἡ ψυχὴ τοῦ ᾽21.

Σήκω, Καλόγερε, νὰ πεῖς πὼς ἡ πιστή, ζεστὴ 
καρδιά σου σὰν χόβολη ἐφύλαξε τὴ σπίθα τοῦ 
ἀγῶνα, καὶ τετρακόσια χρόνια ὁλόκληρα ἀπ᾽ τό 
«Κρυφὸ Σχολειό» σου μέσ᾽ στὶς καρδιᾶς τὴν πέρ-
ναγε τῶν σκλάβων μαθητῶν σου.

Ξύπνα, Καλόγερε, νὰ πεῖς σ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἀμφι-
βάλλουν πὼς μπροστὰ ἐπήγαινε ὁ Σταυρός, καὶ πί-
σω ἡ ἀνδρεία. Πρῶτα ἡ «ἅγια πίστη τοῦ Χριστοῦ», 
μετὰ ἡ ἐλευθερία.

Καλόγερε, πῶς δὲν μιλᾷς, γιατί τώρα σωπαίνεις;
Κτυποῦν τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, τὴν πολεμοῦν, 

τὴ διώχνουν. Σκλαβόπουλα σὲ καρτεροῦν ξανὰ νὰ 
τὰ μαζέψεις, τὸ μυστικὸ τῆς λευτεριᾶς ν᾽ ἀκούσουν 
ἀπὸ σένα.

Εὐαγγελίσματα
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Σήκω, Καλόγερε, νὰ πεῖς πὼς 
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ἀγῶνα, καὶ τετρακόσια χρόνια 
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Σήκω καὶ σήμερα ξανὰ κρυφὰ σχολειὰ νὰ φτιά-
ξεις καὶ στῶν ψυχῶν τὴ σκοτεινιὰ λυχνάρι ἐλπίδας 
νὰ ἀνάψεις!

Ἔλα καὶ πάλι ταπεινὰ μέσ᾽ στὸ φτωχὸ κελί σου, 
κουράγιο δῶσ᾽ μας. καὶ ζεστὴ ἂς ἀκουστεῖ ἡ φωνή 
σου ὅπως καὶ τότε:

«Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη! Ἡ λευτεριὰ
σὰν τῆς αὐγῆς τὸ φεγγοβόλο ἀστέρι
τῆς νύχτας τὸ ξημέρωμα θὰ φέρει».

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Ἄχ, πότε πατρίδα μου!

Τὴν ὁδὸν τοῦ πάθους σου
ξανὰ βαδίζεις, Πατρίδα μου...

Τῆς προδοσίας, ξέρεις καλά, τὸ ἀνηφόρι
καὶ τοῦ ἐμπαιγμοῦ σου.

Κεῖνοι ποὺ ἅρμοζε νὰ σοῦ πλέκουν
στέφανα δάφνης
–γιὰ κείνους ἐκ τῶν σπλάχνων σου, λέω–
γιὰ τὰ πρωτεῖα ἀναμετριοῦνται.

Ἄχ, πότε τὸ ὅραμα τῆς ἀνάστασής σου
τρέλλα θὰ φέρει μέσ᾽ στὸ νοῦ καὶ στὴν καρδιά μας!

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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–  Ἀρχηγέ,  Ἀρχηγέ, ξύπνα!
Μιὰ φωνὴ τρομαγμένη ἔφερε τὸν ἀρχηγὸ τῆς  

Ἑλληνικῆς  Ἐπανάστασης ἀπὸ τὰ γλυκὰ μονοπάτια 
τοῦ ὕπνου, ποὺ λίγο τὰ περπατοῦσε, στὸν κόσμο 
τὸν πραγματικό. Καὶ ὁ πραγματικὸς κόσμος ἦταν 
σκληρός.

Εἴχαμε φτάσει πιὰ στὰ 1826.  Ἡ ἐπανάσταση 
ἔμοιαζε νὰ ὑποχωρεῖ. Τὸ Μεσολόγγι εἶχε πέσει 
μὲ τὸν χειρότερο τρόπο καὶ ὁ ἐμφύλιος ἦταν μιὰ 
ἀλήθεια ποὺ μόνο ἕνας τυφλὸς δὲν θά ᾽βλεπε.  Ἢ 
κάποιος ποὺ θὰ ἔκανε τὸν τυφλό. Κι ὁ Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης δὲν ἦταν ἀπὸ αὐτούς. Οὔτε ἀπὸ 
τοὺς πρώτους, οὔτε ἀπὸ τοὺς δεύτερους.

– Κὺρ Θοδωρή, σοῦ ᾽χουμε μαντάτα. Σήκω! Τὸ 
πρωτοπαλίκαρό του ὅρμησε στὸ δωμάτιο.

– Τί ἔγινε, ὠρέ; εἶπε σὰν ὀρθώθηκε ὁ Γέρος 
τοῦ Μοριᾶ.

–  Ἔρχονται νὰ σὲ δοῦν.
– Ποιοί;
Δὲν ἀπάντησε ὁ ἄλλος. Μόνο ποὺ τὸν κοίτα-

ξε λυπημένος.  Ἕνα πουλάκι κελάηδησε δυνατά.  
Ἄνοιξη προχωρημένη, κι ἡ φύση δὲν καταλάβαινε 

ἀπὸ τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων.  Ἀπὸ τοὺς 
πολέμους καὶ τὶς μάχες.  Ἀπὸ τοὺς σκοτωμοὺς καὶ 
τὰ αἵματα.  Ἀπὸ τὴ δυστυχία καὶ τὴ σκλαβιά.

– Τί εἶναι, ὠρέ; Ποιοὶ ἔρχονται ποὺ δὲν τοὺς 
περιμέναμε;

Ὁ ἄλλος πάλι δὲν ἀπάντησε ἀμέσως. Πῶς νὰ 
τοῦ τό ᾽λεγε;  Ἤξερε πὼς ὁ  Ἀρχηγὸς εἶχε ματώσει 
βαθιὰ στὰ φυλοκάρδια του γιὰ τὸ Μεσολόγγι καὶ 
τὴν ἀποτυχημένη  Ἔξοδο.  Σὰ νὰ τό ᾽ζησε ὁ ἴδιος 
πένθησε. Σὰ νά ᾽χαν πάρει τὴ δικιά του γυναῖκα 
σκλάβα, σὰ νά ᾽χε τὸ δικό του παιδὶ πεθάνει... Σὰ 
νά ᾽χε ὁ ἴδιος σφαχτεῖ!

Τὸ Μεσολόγγι ἔπεσε.  Ὁ «φράχτης»1 εἶχε ἀντέξει 
τὸν Κιουταχῆ. Θὰ ἄντεχε καὶ τὸν  Ἰμπραήμ, ἀλλὰ 
τὸν νίκησε ἡ πεῖνα. Κι ὕστερα ἔγινε ὁ χαλασμός. 
Προδομένοι οἱ πολιορκημένοι ἔπεσαν ἀπάνω στὸ 
τουρκολόι ποὺ τοὺς περίμενε. «Πίσω, πίσω!», 
ἀκούστηκε τραγικὴ μιὰ φωνή. Κι ὅσοι ὑπάκου-
σαν χάθηκαν ὅλοι... ἄλλοι νεκροὶ κι ἄλλοι στὰ 

1. Ὅταν ὁ  Ἰμπραὴμ εἶχε δεῖ τὴ φτωχὴ ὀχύρωση τοῦ Μεσολογ-
γίου, εἶχε εἰρωνευτεῖ τὸν Κιουταχῆ καὶ τοῦ εἶχε πεῖ χαρακτη-
ριστικά: Αὐτὸν τὸν φράχτη δὲν μπορεῖς νὰ ρίξεις;».

Μιὰ χούφτα τρελοί! 
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σκλαβοπάζαρα τῆς Πόλης καὶ τῆς  Ἀλεξάνδρειας...
Κι ὅσοι συνέχιζαν νὰ πολεμοῦν ὅλο μπροστά; 

Κι αὐτοὶ νεκροί, καὶ τραυματίες καὶ κολασμένοι 
σκότωναν, γιὰ νὰ μὴ σκοτωθοῦν. Κι ὅλα αὐτά, 
ἐπειδή «κάποιος» πρόδωσε.  Ἕνα σχέδιο ποὺ θὰ 
μποροῦσε νά ᾽χε πετύχει –ἂν πετυχησιὰ ὀνομάζου-
με λιγώτερους νεκρούς– βούλιαξε μέσα στὸ αἷμα! 
Λίγοι, ἐλάχιστοι σώθηκαν ἀπὸ τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ 
ἔγινε ἐκεῖ, μπροστὰ στὴν πύλη τοῦ Μεσολογγιοῦ. 
Τά ᾽χει κιόλας γράψει αὐτὰ ἡ ἱστορία.

Καὶ τώρα, νά, μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ  Ἀρχηγοῦ, 
μιὰ χούφτα πολιορκημένοι ποὺ σώθηκαν ἦρθαν 
νὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν ἀπὸ τὴν Κόλαση.

–  Ἦρθαν πέντε ἀδέρφια ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι καὶ 
τὸ μόνο ποὺ ζητοῦν εἶναι νὰ μποῦν στὸν στρατό 
σου,  Ἀρχηγέ!

Ἔσπρωξε ἐλαφρὰ τὸν βοηθό του καὶ βγῆκε ἔξω 
ἀπὸ τὸ δωμάτιο.

Καὶ βρέθηκε μπροστὰ σὲ πέντε ἄνδρες ματωμέ-
νους, ξεθεωμένους ἀπὸ τὴν κούραση καὶ τὸ περπά-
τημα τόσων ἡμερῶν, νὰ τὸν κοιτοῦν ἀμίλητοι. Τοὺς 
κοίταξε κι ἐκεῖνος. Καὶ εἶδε μέσα στὰ κοκκινισμένα 
μάτια τους τὸν πόνο καὶ τὸν σπαραγμό. Τὴν πίκρα, 
ποὺ οἱ ἄλλοι  Ἕλληνες δὲν ἦρθαν γιὰ βοήθεια, ὅταν 
ἔπρεπε. Τὸν θυμὸ καὶ τὸ παράπονο γιὰ κεῖνον τὸν 
ἄγνωστο ποὺ πρόδωσε. Τὴ φωτιὰ καὶ τὸν θάνατο 
καὶ τὸ αἷμα, καὶ τὰ ξεκοιλιάσματα ποὺ δὲν ἔπρεπε 
νὰ ἔχει δεῖ ἀνθρώπου μάτι.

Εἶδε κιόλας τὸ πένθος γιὰ τοὺς δικούς τους ποὺ 
ἔχασαν. Εἶδε τὴν πεῖνα γιὰ ἐκδίκηση ποὺ ἤθελαν νὰ 
πάρουν, ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό τους, μὰ γιὰ τὸ δίκιο. Καὶ 
γιὰ τὴν ἐλευθερία ποὺ ποθοῦσαν. Γιὰ νὰ ζήσουν οἱ 
νεώτεροι χωρὶς τὸν φόβο καὶ χωρὶς ποτὲ νὰ δοῦν 
ὅσα ἐκεῖνοι εἶδαν.

Εἶδε στὰ μάτια τους τὴν τρέλα τὴν ἱερή. Τὴν 
τρέλα ποὺ σὲ βάζει νὰ τρῶς ποντίκια καὶ γαϊδάρους 
καὶ γάτες καὶ σκυλιά, γιὰ νὰ μὴν παραδοθεῖς καὶ νὰ 

μὴν παραδώσεις τὰ ἰδανικά σου. Γιὰ νὰ μὴν δώ-
σεις παράδειγμα στὶς ἑπόμενες γενιὲς ὅτι κιότεψες. 
Τὴν τρέλα ποὺ σὲ βάζει νὰ κάνεις  Ἔξοδο αὐτο-
κτονίας, προτιμώντας νὰ πεθάνεις ὄρθιος, παρὰ 
ἐξαθλιωμένος, γιατὶ ἡ ζωὴ εἶναι ἀγώνας. Δὲν εἶναι 
μεμψιμοιρία.

Καὶ θυμήθηκε τοὺς ἄλλους τρελούς, τοὺς τρι-
ακόσιους στὶς Θερμοπύλες. Καὶ κείνους τοὺς τρε-
λοὺς ποὺ τοὺς τρῶγαν τὰ λιοντάρια, γιὰ νὰ μὴν 
ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους... Καὶ τοὺς ἄλλους λίγους 
τρελούς, ποὺ ὑπερασπίζονταν τὴν Πόλη, ὥσπου 
νὰ πέσει...

–  Ἂν δὲν ἤμασταν τρελοί, δὲν θὰ κάναμε τὴν  
Ἐπανάσταση! φώναξε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ. Κι ἡ 
φωνή του ἀκούστηκε σὰν καμπάνα ποὺ χτύπησε 
δυνατά, γιὰ νὰ ξαναφέρει στὴ ζωὴ τὴν ἐλπίδα ποὺ 
χαροπάλεψε καὶ στὸ τέλος νίκησε.

Τοὺς ἀγκάλιασε μὲ τὸ βλέμμα καὶ συνέχισε:
– Κι ἐγὼ τρελὸς σὰν κι ἐσᾶς εἶμαι. Κι ὅλοι τοῦτοι 

ἐδῶ οἱ δικοί μου. Καὶ μαζί, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
θὰ ἐλευθερώσουμε τὸν τόπο. Καὶ θὰ λένε κάποτε 
πὼς μιὰ χούφτα τρελοὶ μᾶς δῶσαν τὸ δικαίωμα νὰ 
ζοῦμε ἀπροσκύνητοι, μὲ τὸ κεφάλι μας ψηλά. Κι 
ἀκόμα θὰ λένε πὼς μόνο οἱ λίγοι «τρελοί» πᾶνε 
τὸν κόσμο μπροστά.  Ὄχι οἱ πολλοὶ οἱ γνωστικοί.

Τὸ πουλὶ ξανακελάηδησε πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια 
τους, μὰ κεῖνοι δὲν τὸ ἄκουσαν. Τὸ τραγούδι του 
τὸ ἄκουσαν μονάχα οἱ ἄγγελοι ποὺ φτερούγισαν 
γιὰ τὴ γειτονιὰ τ᾽ οὐρανοῦ... νὰ μεταφέρουν στὸν 
Θεὸ μία ἀκόμα παράκληση γιὰ τό «φτάνει πιά» 
τῶν  Ἑλλήνων...

Κι ἴσως νά ᾽ναι οἱ ἴδιοι ἐκεῖνοι ἄγγελοι ποὺ με-
ταφέρουν καὶ σήμερα τό «φτάνει πιά» τῶν Νεοελ-
λήνων γιὰ τὴ χαμένη πλέον ἱερὴ τρέλα τους... μὲ 
τὴ θερμὴ παράκληση νὰ τὴν ξαναβροῦν...

ΑΘΗΝΑ ΝΤΑΣΙΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥ
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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 οἰκονο-
μικὴ κρίση ἀναμένεται νὰ ἐπιδεινωθεῖ.

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ ἑορτάσουμε τὰ 100 
χρόνια ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τοῦ ἀγῶνα τῆς ἐθνεγερσί-
ας, τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπανάστασης. Θὰ θυμηθοῦμε 
ἀσφαλῶς καὶ θὰ τιμήσουμε τὶς σπουδαῖες ἐκεῖνες 
μορφὲς τοῦ  Ἀγῶνα, στὶς ὁποῖες χρωστᾶμε τὴν 
ἐθνική μας ἀνεξαρτησία.  Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ πα-
ραλείψουμε νὰ κλίνουμε εὐλαβικὰ τὸ γόνυ καὶ στὴ 
μνήμη ὅλων ἐκείνων τῶν ἄσημων, τῶν ἄγνωστων, 
αὐτῶν ποὺ ἡ ἱστορία δὲν τοὺς θυμᾶται ἴσως, ἀλλά, 

ὅταν ἦλθε ἡ στιγμὴ νὰ ἐπιλέξουν, δὲν διάλεξαν τὴν 
ἀσφάλεια καὶ τὴ βολή τους, ἀλλὰ προτίμησαν τὸν 
ἀγῶνα καὶ τὴ θυσία «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν 
ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία». Σὲ μιὰ τέτοια 
μορφὴ θὰ στρέψουμε τὴ σκέψη μας ἐδῶ.

Βρισκόμαστε στὴν πρώτη πολιορκία τοῦ Με-
σολογγίου. Λίγοι μόλις μῆνες εἶχαν περάσει ἀπὸ 
τότε ποὺ ὁ Δράμαλης, εἰσβάλλοντας ἀσυγκράτητος 
στὴν  Ἀργολίδα, εἶχε στείλει ταχυδρόμους στὴν 
Κωνσταντινούπολη καὶ τὴ Λάρισα, ἀναγγέλλοντας 
θριαμβευτικὰ στὸν Σουλτᾶνο καὶ τὸν προϊστάμενό 
του Χουρσὶτ τὴ συντριβὴ τῆς  Ἐπανάστασης καὶ 
τὴν καθυπόταξη τῆς Πελοποννήσου. Στὴν Κων-
σταντινούπολη εἶχαν ψαλεῖ εὐχαριστήριες δεήσεις 
στὰ τζαμιά, ἐνῷ ὁ Βρετανὸς πρέσβης εἶχε μεταβεῖ 
στὴν  Ὑψηλὴ Πύλη καὶ εἶχε ὑποβάλει στὸν ρεὴζ 
ἐφέντη τὰ συγχαρητήριά του γιὰ τὴ μεγάλη ὀθω-
μανικὴ νίκη.  Ἀγγελιοφόροι εἶχαν σταλεῖ σὲ ὅλη 
τὴν Αὐτοκρατορία νὰ ἀναγγείλουν ὅτι ἡ ἐξέγερση 
τῶν  Ἑλλήνων εἶχε πνιγεῖ στὸ αἷμα τῶν ἐνόχων.  
Ἀλλὰ ὁ Δράμαλης εἶχε βιαστεῖ. Στὶς 26  Ἰουλίου 
1822 τὸν περίμενε ἡ καταστροφὴ στὰ Δερβενάκια.

Μετὰ τὴν ἀποτυχία τους νὰ κατέβουν στὴν Πε-
λοπόννησο, ἀκολουθώντας τὸν ἀνατολικὸ δρόμο, 
διὰ μέσου τῆς  Ἀττικῆς, τοῦ  Ἰσθμοῦ καὶ τῆς Κο-
ρινθίας, οἱ Τοῦρκοι ἔστρεψαν τὴν προσοχή τους 
στὸν δυτικὸ δρόμο, σχεδιάζοντας τὴ διαπεραίωση 

Ὁ ἄγνωστος ἥρωας 

K

K

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ 
ἑορτάσουμε τὰ 100 χρόνια 

ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τοῦ ἀγῶνα τῆς 
ἐθνεγερσίας, τῆς  Ἑλληνικῆς  

Ἐπανάστασης. Θὰ θυμηθοῦμε 
ἀσφαλῶς καὶ θὰ τιμήσουμε τὶς 
σπουδαῖες ἐκεῖνες μορφὲς τοῦ  

Ἀγῶνα, στὶς ὁποῖες χρωστᾶμε τὴν 
ἐθνική μας ἀνεξαρτησία.  Ἀλλὰ 
δὲν πρέπει νὰ παραλείψουμε νὰ 
κλίνουμε εὐλαβικὰ τὸ γόνυ καὶ 
στὴ μνήμη ὅλων ἐκείνων τῶν 

ἄσημων, τῶν ἄγνωστων, αὐτῶν 
ποὺ ἡ ἱστορία δὲν τοὺς θυμᾶται 
ἴσως, ἀλλά, ὅταν ἦλθε ἡ στιγμὴ 
νὰ ἐπιλέξουν, δὲν διάλεξαν τὴν 

ἀσφάλεια καὶ τὴ βολή τους, 
ἀλλὰ προτίμησαν τὸν ἀγῶνα 
καὶ τὴ θυσία «γιὰ τοῦ Χριστοῦ 

τὴν πίστη τὴν ἁγία 
καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία». 
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στρατοῦ ἀπὸ τὰ στενὰ τοῦ Ρίου-Ἀντιρρίου.  Ἀλλὰ 
γιὰ νὰ βαδίσουν ἀνεμπόδιστοι αὐτὸν τὸν δρόμο, 
ἔπρεπε νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τό «ἀγκάθι» τοῦ Με-
σολογγίου. Κάπως ἔτσι, στὶς 25  Ὀκτωβρίου 1822, 
11.000 τουρκικοῦ στρατοῦ ὑπὸ τοὺς πασᾶδες  
Ὀμὲρ Βρυώνη καὶ Κιουταχῆ βρέθηκαν μπροστὰ 
στὸ Μεσολόγγι, τὸ ὁποῖο καὶ ἀπέκλεισαν. Οἱ πο-
λιορκούμενοι στὸ Μεσολόγγι λιγοστοί: 458 κατὰ 
τὸν Γκόρντον, 360 κατὰ τὸν Τρικούπη, 600 κατὰ τὸν 
Σπηλιάδη. Σὲ κάθε περίπτωση, ὅσο ἀποφασισμένοι 
καὶ ἂν ἦταν, δὲν φαίνονταν νὰ ἔχουν καμμία τύχη 
ἀπέναντι στὶς 11.000 τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, ποὺ 
ἐπιπλέον εἶχαν καὶ τὴν ψυχολογία τοῦ νικητῆ, μετὰ 
τὴν καταστροφικὴ γιὰ τὰ ἑλληνικὰ καὶ φιλελληνικὰ 
σώματα μάχη τοῦ Πέτα λίγους μῆνες πρίν.

Μὲ μιὰ ἐπιδέξια παρελκυστικὴ πολιτική, στὴν 
ὁποία πρωταγωνίστησε ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης, οἱ 
Τοῦρκοι πίστευσαν ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ πάρουν 
τὸ Μεσολόγγι μὲ διαπραγματεύσεις. Τόσο πολὺ 
εἶχε πιστεύσει σὲ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ ὁ  Ὀμὲρ 

Βρυώνης, ὥστε, ὅταν στὰ μέσα Νοεμβρίου εἶδε 
ἑλληνικὰ πλοῖα νὰ φθάνουν στὸ Μεσολόγγι, ... 
χάρηκε!  Ἀσφαλῶς, σκέφθηκε, τὰ πλοῖα εἶχαν 
ἔλθει, γιὰ νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς Μεσολογγίτες 
στὴν Πελοπόννησο πρὶν τὴν παράδοση τῆς πό-
λης, ὅπως συζητεῖτο στὶς διαπραγματεύσεις ποὺ 
βρίσκονταν ἐν ἐξελίξει.  Ἀντ᾽ αὐτοῦ, τὰ ἑλληνικὰ 
πλοῖα ἀποβίβασαν στὸ Μεσολόγγι 1488 Πελο-
ποννήσιους ὑπὸ τοὺς Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 
Κανέλλο Δηληγιάννη,  Ἀνδρέα Ζαΐμη καὶ ἄλλους.

Μετὰ ἀπὸ δύο μῆνες πολιορκίας, οἱ Τοῦρκοι 
πασᾶδες δὲν χρειάζονταν πλέον περαιτέρω ἀπόδει-
ξη, γιὰ νὰ πεισθοῦν ὅτι οἱ δῆθεν διαπραγματεύσεις 
τῶν πολιορκημένων δὲν ἦταν παρὰ μιὰ παρελ-

κυστικὴ τακτική.  Ἀποφάσισαν λοιπὸν νὰ διενερ-
γήσουν αἰφνιδιαστικὴ νυκτερινὴ ἐπίθεση μὲ ὅλες 
τους τὶς δυνάμεις, τὰ ξημερώματα τῶν Χριστου-
γέννων, τὴν ὥρα ποὺ στὰ τείχη τοῦ Μεσολογγίου 
δὲν θὰ βρίσκονταν παρὰ μόνο πολὺ λίγοι, ἀφοῦ 
οἱ  Ἕλληνες θὰ ἦταν στὴν ἐκκλησία.  Ὅσο καὶ ἂν 
εἶχαν ἐνισχυθεῖ οἱ πολιορκημένοι, ἀσφαλῶς δὲν 
θὰ εἶχαν καμμία τύχη μπροστὰ στὴ συντριπτικὴ 
ἀριθμητικὴ καὶ ὑλικὴ ὑπεροχὴ τῶν ὀθωμανικῶν 
στρατευμάτων, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἡ τουρκικὴ 
ἐπίθεση θὰ τοὺς αἰφνιδίαζε.

Ἀλλὰ οἱ τουρκικὲς φιλοδοξίες δὲν ἐπρόκειτο νὰ 
τελεσφορήσουν. Καὶ αὐτὸ χάρη σὲ ἕναν  Ἕλληνα, 
ἕναν ἄσημο ἥρωα τῆς  Ἐπανάστασης. Αὐτὸν στὸν 
ὁποῖο ἀφιερώνουμε αὐτὸ ἐδῶ τὸ κείμενο: κάποιον 
Γιάννη Γούναρη.

Ὁ Γιάννης Γούναρης ἦταν  Ἕλληνας  Ἠπειρώτης, 
ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὸ τουρκικὸ στρατόπεδο στὴν 
ὑπηρεσία τοῦ  Ὀμὲρ Βρυώνη, «ἐξ ἀνάγκης ὑπη-
ρετῶν», κατὰ τὸν Σπηλιάδη, μὴ μπορώντας «ἐκ τῶν 

ἰδίων περιστάσεων» νὰ πολεμή-
σει τοὺς Τούρκους. Πραγματικά, 
ἂς ἔκανε καὶ ἀλλιῶς...   Ὅλη ἡ 
οἰκογένεια του, ἡ γυναίκα του 
καὶ τὰ παιδιά του, ἦταν ὅμηροι 
τῶν Τούρκων στὴν  Ἄρτα.  Ὅταν 
ὅμως αὐτὸς ὁ Γιάννης Γούναρης 
εἶδε νὰ ἑτοιμάζεται ἡ νυκτερινὴ 
ἐπίθεση ποὺ θὰ σήμαινε τὴ θα-
νατικὴ καταδίκη τοῦ Μεσολογ-
γίου, δὲν δίστασε στιγμή.  Ἔφυγε 
ἀπὸ τὸ τουρκικὸ στρατόπεδο, 
λέγοντας ὅτι πήγαινε γιὰ κυνήγι. 

Ἦταν δειλινὸ τῆς 24ης Δε-
κεμβρίου, παραμονὴ τῶν Χρι-
στουγέννων.  Ὁ γραμματικὸς τοῦ 
Μακρῆ πήγαινε μὲ μονόξυλο 
ἀπὸ τὸ Αἰτωλικὸ στὸ Μεσολόγ-
γι, ὅταν, τὴ στιγμὴ ποὺ παρέπλεε 

τὴν  Ἄσπρη  Ἁλυκή, εἶδε στὴν ἀκτὴ ἕναν ἄνθρω-
πο ποὺ τοῦ ἔκανε σῆμα, κουνώντας τὸ μαντήλι 
του. Πλησίασε πρὸς τὰ ἐκεῖ καὶ βρέθηκε μπροστὰ 
στὸν Γιάννη Γούναρη, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀποκάλυψε τὰ 
σχέδια τῶν Τούρκων γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἐπίθεση.  
Ἀξίζει νὰ μεταφέρουμε ἐδῶ τὰ λόγια του, γιατὶ εἶναι 
λόγια ΗΡΩΑ, ἀπὸ αὐτοὺς στοὺς ὁποίους χρωστᾶμε 
τὴν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία. Εἶπε λοιπὸν ὁ Γούνα-
ρης στὸν γραμματικὸ τοῦ Μακρῆ:

«Εἶμαι χριστιανὸς καὶ πρόθυμος νὰ πάθω γιὰ τὴν 
ἀγάπην τοῦ Κυρίου μου. Μὴν ἀπορήσεις καὶ μὴ δυ-
σπιστήσεις στὰ ὅσα θὰ ἀκούσεις, καὶ ἂν μὲ βλέπεις 
νὰ συνοδεύω τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Κυρίου μου.  Ἡ 
γυναίκα μου καὶ τὰ παιδιά μου εἶναι στὰ χέρια τους, 
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καὶ αὐτὸ εἶναι ἀρκετό, γιὰ νὰ μὲ δικαιολογήσεις.  
Ὁ Θεὸς τῶν χριστιανῶν θέλησε νὰ μάθω ὅσα οἱ 
ἐχθροὶ μελετοῦν κατὰ τοῦ λαοῦ Του, καὶ ἀπὸ τὸ 
πρωῒ γυρίζω ἐδῶ, δῆθεν γιὰ νὰ κυνηγήσω, γιὰ νὰ 
σώσω τοὺς ὁμοπίστους μου. Τρέξε στὴν πόλη νὰ 
τοὺς πεῖς ὅτι οἱ ἐχθροὶ σκοπεύουν νὰ ὁρμήσουν 
αὔριο κατὰ τὰ χαράματα ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ 
τοῦ ὀχυρώματος».

Τὰ ξημερώματα τῶν Χριστουγέννων οἱ   Ἕλλη-
νες περίμεναν πράγματι τοὺς Τούρκους στὴν ἀνα-
τολικὴ πλευρὰ τοῦ τείχους, τὴν πιὸ ἀδύναμη, ὅπου 
ὁ Γούναρης τοὺς εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι θὰ ἐκδηλω-
νόταν ἡ ἐπίθεση.  Ὁ ἐθνικός μας ποιητής, ὁ Διο-
νύσιος Σολωμός, βλέπει τὴν προσωποποιημένη  
Ἐλευθερία ἐκεῖ, στὰ τείχη τοῦ Μεσολογγίου, καὶ 
τῆς ἀπευθύνει τοὺς γνωστούς, ἀθάνατους στίχους 
ἀπὸ τὸν  Ὕμνον εἰς τὴν  Ἐλευθερίαν:

Πῆγες εἰς τὸ Μεσολόγγι
τὴν ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ,
μέρα ποὺ ἄνθισαν οἱ λόγγοι
γιὰ τὸ τέκνο τοῦ Θεοῦ.

Σοῦ ᾽λθε ἐμπρὸς λαμποκοπώντας
ἡ Θρησκεία μ᾽ ἕνα σταυρό,
καὶ τὸ δάκτυλο κινώντας
ὁποῦ ἀνεῖ τὸν οὐρανό.

«Σ᾽ αὐτό», ἐφώναξε, «τὸ χῶμα
στάσου ὀλόρθη,  Ἐλευθεριά!».
Καὶ φιλώντας σου τὸ στόμα
μπαίνει μὲς στὴν ἐκκλησιά.

Γράφτηκε τότε, μπροστὰ στόν «φράχτη» τοῦ 
Μεσολογγίου, μέσα ἀπὸ τὴ συνάντηση τῆς πίστης 
στὸν Χριστὸ καὶ τοῦ πόθου γιὰ τὴ λευτεριά, ἕνα 
ἀπὸ τὰ πιὸ κομβικὰ ἐπεισόδια ποὺ συνθέτουν τὸ 
ἔπος τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.  Ἡ τουρκικὴ 
ἐπίθεση ἀπέτυχε παταγωδῶς, ἀφήνοντας πίσω της 
πεντακόσιους νεκρούς, ἐνῷ, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, 
οἱ  Ἕλληνες εἶχαν σχεδὸν μηδαμινὲς ἀπώλειες: δύο 
Μεσολογγίτες καὶ δύο Γαστουναίους, καθὼς καὶ 
δύο τραυματίες. 

Οἱ πασᾶδες ἔλυσαν τὴν πολιορκία, ποὺ δὲν 
μποροῦσε πιὰ νὰ παραταθεῖ μετὰ τὴ συντριπτικὴ 

ἧττα καὶ τὴν ἔλευση τοῦ χειμῶνα, θορυβημένοι 
παράλληλα καὶ ἀπὸ τὴ φήμη ὅτι ὁ «Λυσσαῖος», ὁ 
θρυλικὸς  Ὀδυσσέας  Ἀνδροῦτσος, ἔχοντας ἐκδιώ-
ξει ἀπὸ τὴν  Ἀνατολικὴ Στερεὰ τὸν Κιοσὲ Μεχ-
μέτ, κινεῖτο πρὸς τὸ Μεσολόγγι. Οἱ ὑποχωροῦσες 
τουρκικὲς δυνάμεις ἀναγκάσθηκαν νὰ ἀντιμετω-
πίσουν καθ᾽ ὁδὸν πολλὲς ἐπιθέσεις ἀπὸ  Ἕλληνες 
ὁπλαρχηγούς, ἐνῷ ὑπέστησαν πραγματικὴ πα-
νωλεθρία στὴν προσπάθειά τους νὰ διαβοῦν τὸν 
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Ὁ Γιάννης Γούναρης δὲν εἶναι ἀπὸ τοὺς ἥρωες ἐκείνους τῶν ὁποίων
τὰ ὀνόματα δώσαμε σὲ πλατεῖες καὶ δρόμους στὰ χωριὰ καὶ στὶς πόλεις

μας. Δὲν ὑπῆρξε κἂν πολεμιστής, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ οἱ ζωγράφοι
τοῦ Ἀγῶνα ζωγράφισαν, ἐμφανίζοντάς τους νὰ χυμοῦν μὲ τὸ γιαταγάνι
ὑψωμένο στὰ τουρκικὰ στίφη. Δὲν στάθηκε ἀγέρωχος, μὲ τὸ καριοφίλι

του στὸ χέρι, σὲ κάποιον ἀπάτητο βράχο τῆς ὀρεινῆς Ἑλλάδας. Ἦταν
ἕνας ταπεινὸς ἔμπορος ἀπὸ τὴν  Ἤπειρο. Ἴσως ὅ,τι λαχταροῦσε νὰ μὴν
ἦταν νίκες καὶ θρίαμβοι στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλὰ μιὰ εἰρηνικὴ ζωή,

μὲ τὴ γυναῖκά του καὶ τὰ παιδιά του. Ἀλλὰ ὅταν αὐτὸς ὁ ἁπλὸς καὶ
φιλειρηνικὸς ἄνθρωπος ἔνιωσε πὼς ἦλθε ἡ ὥρα, δὲν δίστασε στιγμὴ νὰ
βαδίσει τὴν ὁδὸ τοῦ μαρτυρίου καὶ τῆς θυσίας, λέγοντας ἕναν λόγο ποὺ
ἀξίζει νὰ φέρνουμε ξανὰ καὶ ξανὰ στὴ μνήμη μας, γιὰ νὰ θυμόμαστε ποῦ
στηρίχθηκε ἡ ἐθνική μας Παλιγγενεσία: «Εἶμαι χριστιανὸς καὶ πρόθυμος

νὰ πάθω γιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Κυρίου μου». «Εἶμαι χριστιανὸς 
καὶ πρόθυμος νὰ πάθω γιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Κυρίου μου». 
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πλημμυρισμένο  Ἀχελῶο.  Ὅ,τι εἶχε ἀπομείνει ἀπὸ 
τὶς δυνάμεις τοῦ Κιουταχῆ καὶ τοῦ  Ὀμὲρ Βρυώνη 
ἔφθασε σὲ κακὴ κατάσταση στὶς 21 Φεβρουαρίου 
1823 στὸν Κραβασσαρᾶ (τὴ σημερινὴ  Ἀμφιλοχία) 
καὶ στὴ συνέχεια πέρασε μὲ πλοῖα στὴν Πρέβεζα.

Ὅσο γιὰ τὸν ἥρωα Γιάννη Γούναρη;  Ἡ τύχη 
του ἦταν προδιαγεγραμμένη.  Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος 
εἶχε συνειδητὰ ἐπιλέξει νὰ βαδίσει τὸν δρόμο τῆς 
θυσίας. Μετὰ τὴν ἀποκάλυψη στοὺς  Ἕλληνες τοῦ 
σχεδίου τῆς τουρκικῆς ἐπίθεσης, εἶχε ἐπιστρέψει 

στὸ τουρκικὸ στρατόπεδο, γιὰ νὰ μὴν ὑποψιαστεῖ 
κανένας ἀπὸ τοὺς Τούρκους ὅτι τὸ σχέδιό τους 
εἶχε προδοθεῖ... 

Μετὰ τὴν πανωλεθρία τους στὸ Μεσολόγγι, οἱ 
Τοῦρκοι δὲν δυσκολεύθηκαν νὰ καταλάβουν τί 
εἶχε συμβεῖ.  Ἡ τιμωρία ἔπρεπε νὰ εἶναι παραδειγ-
ματική, τέτοια ποὺ κανένας ἀπὸ τοὺς γκιαούρηδες 
νὰ μὴ διανοηθεῖ νὰ κάνει ποτὲ κάτι ἀνάλογο. Καὶ 
δὲν περιοριζόταν στὸν ἴδιο τὸν Γούναρη καὶ μόνο.  
Ὅλη ἡ οἰκογένειά του ἔπεσε θῦμα τῆς ἐκδικητικῆς 
μανίας τῶν Τούρκων: οἱ ἡλικιωμένοι γονεῖς του, 
ἡ γυναίκα του, τὰ παιδιά του καὶ πολλοὶ συγγενεῖς 

του θανατώθηκαν μὲ φρικτὰ βασανιστήρια, «πρὸς 
γνῶσιν καὶ συμμόρφωσιν».

Ὁ Γιάννης Γούναρης δὲν εἶναι ἀπὸ τοὺς ἥρω-
ες ἐκείνους τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα δώσαμε σὲ 
πλατεῖες καὶ δρόμους στὰ χωριὰ καὶ στὶς πόλεις 
μας. Δὲν ὑπῆρξε κἂν πολεμιστής, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ 
οἱ ζωγράφοι τοῦ  Ἀγῶνα ζωγράφισαν, ἐμφανί-
ζοντάς τους νὰ χυμοῦν μὲ τὸ γιαταγάνι ὑψωμέ-
νο στὰ τουρκικὰ στίφη. Δὲν στάθηκε ἀγέρωχος, 
μὲ τὸ καριοφίλι του στὸ χέρι, σὲ κάποιον ἀπά-

τητο βράχο τῆς ὀρεινῆς  Ἑλλάδας.  
Ἦταν ἕνας ταπεινὸς ἔμπορος ἀπὸ 
τὴν  Ἤπειρο.  Ἴσως ὅ,τι λαχταροῦσε 
νὰ μὴν ἦταν νίκες καὶ θρίαμβοι στὰ 
πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλὰ μιὰ εἰρηνικὴ 
ζωή, μὲ τὴ γυναῖκά του καὶ τὰ παιδιά 
του.  Ἀλλὰ ὅταν αὐτὸς ὁ ἁπλὸς καὶ 
φιλειρηνικὸς ἄνθρωπος ἔνιωσε πὼς 
ἦλθε ἡ ὥρα, δὲν δίστασε στιγμὴ νὰ 
βαδίσει τὴν ὁδὸ τοῦ μαρτυρίου καὶ 
τῆς θυσίας, λέγοντας ἕναν λόγο ποὺ 
ἀξίζει νὰ φέρνουμε ξανὰ καὶ ξανὰ στὴ 
μνήμη μας, γιὰ νὰ θυμόμαστε ποῦ 
στηρίχθηκε ἡ ἐθνική μας Παλιγγενε-
σία: «Εἶμαι χριστιανὸς καὶ πρόθυμος 
νὰ πάθω γιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Κυρίου 

μου». Αὐτὸ εἶπε καὶ ἔγινε παρανάλωμα, ὁ ἵδιος καὶ 
ἡ οἰκογένειά του. 

Ὁ Γιάννης Γούναρης δὲν εἶναι ἀπὸ τοὺς ἐπώνυ-
μους ἥρωες τοῦ 1821. Εἶναι ὅμως ἕνας ἀπὸ ἐκεί-
νους τοὺς πολλοὺς καὶ ἀνώνυμους στοὺς ὁποίους 
χρωστᾶμε τὴν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία.  Ἂς τολμή-
σουμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι ἕνας ἀπὸ ἐκείνους τοὺς 
πολλοὺς καὶ ἀνώνυμους στοὺς ὁποίους χρωστᾶμε 
καὶ κάτι ἄλλο: χρωστᾶμε νὰ φαινόμαστε ἀντάξιοι 
τῆς αὐταπάρνησης καὶ τῆς θυσίας τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K
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Σ᾽ ἕνα Βόσπορο ποὺ ἀπὸ ἄκρη 
σ᾽ ἄκρη καίγεται, τὴν 29η Μα-
ΐου 1453, ἡ ἀρχόντισσα  Ἄννυ 

Νοταρᾶ, συγγραφέας τοῦ Μεγάλου  
Ἐπίτομου Λεξικοῦ, διασῴζεται καὶ δι-
αφεύγει στὴ Δύση. Εἶναι ἡ γυναίκα 
ποὺ περιέσωσε ἀπὸ τοὺς Τούρκους 
κατὰ τὴν  Ἅλωση τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως τοὺς παπύρους μὲ τὴν ἀρχαία 
ἑλληνικὴ γραμματεία. Θὰ μποροῦσε 
νὰ τὴν ἀποκαλέσει κάποιος μητέρα 
τῆς Δυτικῆς  Ἀναγέννησης...

Καὶ ἀκολουθοῦν, κρίκοι μιᾶς ἁλυ-
σίδας πολύτιμης, νεομάρτυρες, ἁγίες 
καὶ ἡρωΐδες, ἀπὸ τὸ 1453 μέχρι τὴν  
Ἐπανάσταση τοῦ 1821: Φιλοθέη ἡ  Ἀθήναια,  Ἀκυ-
λίνα ἀπὸ τὸ Ζαγκλιβέρι τῆς Μακεδονίας,  Ἀργυρὴ 
ἀπὸ τὴν Προύσσα τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας, Κυράννα 
ἀπὸ τὴν  Ἀβυσσώνα Θεσσαλονίκης, Χρυσῆ ἀπὸ τὰ 
Μογλενά, Μαρία ἡ Συγκλητικὴ ἀπὸ τὴν Κύπρο...

Κι ἡ ἁλυσίδα συνεχίζεται: Μαντὼ Μαυρογέ-
νους, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Μόσχω Τζα-
βέλλα, Ζαμπέτα Κολοκοτρώνη,  Ἀγγελίνα κόρη 
τοῦ καπετάν-Ζαχαριᾶ καὶ σύζυγος τοῦ Νικηταρᾶ, 
Δόμνα Βισβίζη, Χαρίκλεια Δασκαλάκη,  Ἀγγελικὴ 
Πάλλη-Μπαρτόλομιου, ποὺ ἔζησε στὸ Λιβόρνο καὶ 
ἀφιέρωσε τὴ ζωή της στὴν  Ἑλλάδα καὶ τὴν ἐλευθε-
ρία της, καὶ τόσες ἄλλες ἐπώνυμες καὶ ἀνώνυμες... 

Στὴν ἀναδρομή μας γιὰ τὴν  Ἑλληνίδα γυναῖκα 
μέσα στὴν ἱστορία, βλέπουμε μιὰ συνέχεια, μιὰ 
συνέπεια, διακρίνουμε μιὰ δυναμική τεράστια, 
καταπληκτική...    

Γυναῖκες σύμβολα. Σύζυγοι, κόρες, ἀδελφές, 
μαννάδες καὶ γιαγιάδες. Σ᾽ αὐτὴ τὴν ἄκρη τῆς γῆς, 
ἀπὸ τὰ πολὺ παλαιὰ χρόνια ἡ γυναίκα στάθηκε 
στὸ πλευρὸ τοῦ ἀνδρός, ἀρωγὸς καὶ συνεργάτης. 
Πλεῖστες φορὲς μόνη της λόγῳ χηρείας, μετανά-
στευσης ἢ ναυτικοῦ ἐπαγγέλματος, ἀνελάμβανε 
ὅλα τὰ βάρη ποὺ συνεπάγετο ἡ ἀπουσία τοῦ συζύ-
γου. Καὶ γινόταν: μάννα, πατέρας, προστάτης στὴν 
οἰκογένεια, τὸ σπίτι... καὶ βέβαια ὅλες οἱ εὐθύνες 
τῆς περιουσίας, καλλιέργειες, κτήματα, ζωντανὰ μὲ 
ἀντίξοες συνθῆκες, μὲ καθημερινὲς δυσκολίες...

Αὐτὰ κατὰ τὶς περιόδους εἰρήνης. 
Ἀλλὰ καὶ στοὺς πολέμους βρίσκουμε τὶς γυ-

ναῖκες νὰ παλεύουν μέσα στὸ σπίτι τοὺς ν᾽ ἀναστή-
σουν τὰ σκλαβόπουλα καὶ νὰ τοὺς ἐμπνεύσουν τὴν 
ἀγάπη γιὰ τὸν Θεό, τὴν Πατρίδα καὶ τὴ Λευτεριά, 
νὰ τὰ κάνουν ἐλεύθερους ἀνθρώπους. 

Τὶς βρίσκουμε στὶς μάχες στὸ πλευρό τῶν 
ἀνδρῶν νὰ πολεμοῦν στὸ ἴδιο μετερίζι. Τὶς συνα-
ντοῦμε στὸ Ζάλογγο, τὴ Νάουσα, τὸ Μεσολόγγι, 
νὰ μὴν ὑποτάσσονται, ἀλλὰ νὰ κάνουν τὴν ὑπέρ-
βασή τους μὲ πράξεις μεγαλείου, ἔξω ἀπὸ τὰ καθι-
ερωμένα τῆς ἐποχῆς, ἀποδεικνύοντας ἔτσι πνεῦμα 
εὐθύνης καὶ συνέπειας σ᾽ αὐτὸ ποὺ πίστευαν καὶ 
σ᾽ αὐτό ποὺ ἦσαν: πνεῦμα ἀνεξαρτησίας μὲ τὴν 
ἐπιλογή τους, πνεῦμα θυσίας ποὺ ξεπερνοῦσε τὰ 
μικρὰ ἀνθρώπινα ὅρια καὶ καθόριζε πιὰ τὸ μονο-
πάτι τοῦ πρωτομάρτυρα, ποὺ ἀποτελεῖ ἀφετηρία 
καὶ ἀπαιτεῖ μίμηση. 

Ἡ ἴδια δυναμικὴ ἀποτέλεσε καὶ τὴ συνέχεια τῆς 
ζωῆς τῶν γυναικῶν τῆς φυλῆς μας. Καθὼς φυλ-
λομετροῦμε τὶς σελίδες τῆς ἱστορίας, ἡ εἰρήνη 
καὶ ὁ πόλεμος ἐναλλάσσονται τόσο συχνά, καὶ 
οἱ συμφορές ποὺ συνεπάγεται ἕνας πόλεμος δὲν 
καθιστοῦσαν ποτὲ ρόδινες τὶς βιοτικὲς συνθῆκες 
τὴν περίοδο τῆς εἰρήνης ποὺ ἀκολουθοῦσε. Κι οἱ 
γυναῖκες ἀγόγγυστα ξεκινοῦσαν πάλι μιὰ πορεία 
ἀγῶνα μέσα ἀπὸ τὴ φτώχεια, τὴ χηρεία, τὴν ὀρφά-
νια, τὴν προσφυγιά, προσπαθώντας νὰ ἀναπιάσουν 
τὸ λιγοστὸ προζύμι γιὰ τὴ συνέχιση τῆς ζωῆς... 
Τὸ ξαναχτίσιμο τῶν ἐλπίδων, τῶν ὀνείρων, τῶν 
νοικοκυριῶν, τῶν ἑστιῶν τους...

ΕΛΙΝΑ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ

Ἡ γυναίκα στὴν τουρκικὴ σκλαβιὰ 
καὶ τὴν  Ἐπανάσταση τοῦ 1821
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Ἡ ἀρχαιότητα θὰ τῆς ἀφιέρωνε ναούς, γιὰ νὰ 
διαιωνίσει τὸ λαμπρὸ παράδειγμά της, καὶ θὰ 
τὴν ἔβλεπε σὰν θεότητα», ὁμολογεῖ μὲ θαυ-

μασμὸ ὁ φιλέλληνας Leon Barat γιὰ τὴν ἡρωίδα 
τοῦ 1821 Μαντὼ Μαυρογένους, στὸ ποίημά του « 
Ἡ ἡρωίδα τῆς Μυκόνου». Καὶ ὅμως τὴν ἀγνόησαν 
οἱ  Ἕλληνες ἱστορικοὶ καὶ ἀποσιώπησαν ἐντελῶς 
τὴν προσφορά της στὸν  Ἀγῶνα τῆς ἐθνεγερσίας 
γιὰ μικρόψυχους λόγους πολιτικῆς σκοπιμότητας. 
Εὐτυχῶς ὅμως τὴν τίμησαν Εὐρωπαῖοι ἱστορικοὶ 
καὶ περιηγητές, φωτίζοντας τὴ διαδρομή της, ἐκθέ-
τοντας μάλιστα καὶ ἐκλεκτὲς λιθογραφίες της πλάι 
στοὺς ὀνομαστοὺς ἥρωες τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπανα-
στάσεως. Ποιὰ ἦταν λοιπὸν ἡ Μαντὼ Μαυρογέ-
νους, ποὺ δὲν τὴ λησμονοῦν τὰ Κυκλαδονήσια;

Ἀρχοντοπούλα ἡ Μαντώ, γεννήθηκε στὴν Τερ-
γέστη τὸ 1796.  Ἐκεῖ εἶχε καταφύγει ὁ πατέρας της 
Νικόλαος Μαυρογένης πρὶν ἕξι χρόνια μὲ τὴ γυναῖκά 
του Ζαχαράτη, τὸ γένος Χατζῆ Μπατῆ, ἀπὸ τὴ Μύ-
κονο, καὶ μὲ τὰ τέσσερα παιδιά τους. Νύχτα ἔφυγαν 
κρυφὰ ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι μετὰ τὸν ἀποκεφαλισμὸ 
τοῦ θείου τοῦ Νικολάου Μαυρογένη, Μεγάλου  
Ἡγεμόνα τῆς Βλαχίας, ἀπὸ τὸν Σουλτᾶνο Σελὶμ Γ΄. 
Σ᾽ ἐκεῖνο τὸν τραγικὸ πρίγκιπα, ποὺ σ᾽ ὅλη του τὴ 
ζωὴ τιμοῦσε τὸν  Ἑλληνισμό, ὑπηρετοῦσε ὁ πατέρας 
τῆς Μαντῶς Νικόλαος ὡς σπαθάριος, ἀρχηγὸς τοῦ 
στρατιωτικοῦ οἴκου τοῦ  Ἡγεμόνα μὲ πολυάριθ-
μες δικαιοδοσίες. Στὴν Τεργέστη, ὅπου κατέφυγαν, 

ἄνθιζε ἡ ἑλληνικὴ παροικία, καὶ γρήγορα ἡ οἰκο-
γένεια τοῦ Μαυρογένη βρῆκε τοὺς ρυθμούς της, 
προοδεύοντας σὲ ἐμπορικὲς ἐπιχειρήσεις. Μέλος 
τῆς Φιλικῆς  Ἑταιρείας ὁ Νικόλαος καὶ ὁ ἀδελφός 
του  Ἰωάννης Μαυρογένης, ἀπ᾽ τοὺς πρωτεργάτες 
τῆς  Ἑταιρείας, πέρα ἀπ᾽ τὸ ἐμπόριο θυσίαζαν τὰ 
πάντα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους.

Ἡ μικρὴ Μαντώ –«Μαγδαληνή» τὴ βάφτισαν, 
Μανταλούσα καὶ Μαντὼ τὴ φώναζαν– μεγάλωνε 
σὲ περιβάλλον ὅπου ὅλοι μιλοῦσαν γιὰ  Ἑλλάδα, 
θυσίες καὶ λευτεριά.  Ἔβλεπε τοὺς  Ἕλληνες νὰ 
νοιάζονται καὶ νὰ ξοδεύουν γιὰ τὴν πατρίδα τους 
καὶ τὴ λύτρωσή της. Πρῶτος καὶ καλύτερος ὁ πα-
τέρας της. Χοῦφτες χρυσᾶ νομίσματα εἶχε δώσει 
στὸν Λάμπρο Κατσώνη, γιὰ νὰ ἀρματώσει στόλο. 
Καμάρωνε ἡ Μαντὼ πὼς ἦταν  Ἑλληνίδα, τραγου-
δοῦσε τὸ θούριο τοῦ Ρήγα κι ἀντηχοῦσε μέσα της 
κάθε τι τὸ ἑλληνικό. Ντυμένη μὲ φορεσιὲς νησιώ-
τικες, σμυρναίικες, κυκλοφοροῦσε στοὺς δρόμους 
τῆς Τεργέστης, κι οἱ ξένοι μὲ θαυμασμὸ τὴ φώνα-

Μαντὼ Μαυρογένους, ἡ ἡρωίδα 
τῆς  Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 
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ζαν: “La bella Greca”, « Ἡ ὄμορφη  Ἑλληνίδα». 
Κι ἐκείνη ἔνιωθε περηφάνεια.  Ὄμορφη, ἔξυπνη, 
μὲ μάτια λαμπερά, προόδευε στὰ σπουδαστήρια 
τῆς Τεργέστης, μάθαινε γλῶσσες, μιλοῦσε ἄνετα 
γαλλικά, ἀγγλικά, τουρκικά, κι ἐντυπωσίαζε μὲ τὸ 
σπινθηροβόλο πνεῦμά της. Συχνὰ μονολογοῦσε: 
« Ὀνειρεύομαι τὴ λύτρωση τοῦ ἔθνους μου». Καὶ 
ζητωκραύγασε, ὅταν μιὰ μέρα ὁ πατέρας της ἀπο-
φάσισε τὴν ἐπιστροφή τους στὴν πατρίδα.

Ἐγκαταστάθηκαν στὴν Πάρο, ὅπου εἶχαν σπίτι 
ἰδιόκτητο καὶ μεγάλη περιουσία. Ταξίδευε ὅμως ἡ 
Μαντὼ μὲ τὴ μητέρα της συχνὰ στὴν Τῆνο.  Ἐκεῖ 
ζοῦσε ἡ ἀδελφή της Εἰρήνη, σύζυγος τοῦ  Ἀντω-

νίου Νάζου, ἀπὸ ξακουστὴ οἰκογένεια.  Ἦταν γιὸς 
τοῦ μεγαλεμπόρου καὶ προξένου τῆς  Ἱσπανίας καὶ 
Πορτογαλίας Καρόλου Νάζου, πρόκριτου τοῦ νη-
σιοῦ. Μὰ ἡ Μαντὼ ἔμενε περισσότερο μὲ τὸν θεῖό 
της παπα-Νικόλα Μαῦρο, γνώστη τῆς κλασικῆς 
παιδείας, φλογερὸ πατριώτη καὶ μέλος τῆς Φιλικῆς  
Ἑταιρείας.  Ἐκεῖνος καλλιεργοῦσε τὸ πνεῦμά της καὶ 
τὴν ψυχή της, λὲς καὶ τὴν ἑτοίμαζε γιὰ τὴν  Ἐπα-
νάσταση. Κι ἡ Μαντὼ ὁραματιζόταν ἀγῶνες καὶ 
θυσίες γιὰ τὴ λευτεριά.

Ἀλλὰ τὸ 1818 ἡ δολοφονία τοῦ πατέρα της 
στὴν Πάρο τὴν ὡρίμασε. Καὶ τί νὰ μὴν θυμηθεῖ: τὸν 
ἀποκεφαλισμὸ τοῦ θείου της στὸ Βουκουρέστι, τὸν 
στραγγαλισμὸ τοῦ Ρήγα στὸν Δούναβη... Γέμισε 
μῖσος ἡ ψυχή της γιὰ τὸν τύραννο.  Ἔβλεπε νὰ μπαι-
νοβγαίνουν κρυφὰ στὸ ἀρχοντικὸ τοῦ παπα-Μαύ-
ρου ἄγνωστοι, νὰ σιγοψιθυρίζουν, ἄναβε μέσα της ἡ 
φλόγα γιὰ ξεσηκωμούς, μάθαινε πὼς ἦταν Φιλικοί, 
καὶ μάλιστα ἐρχόταν ὁ  Ἀλέξανδρος Ραφτόπουλος, 

κατηχητὴς τῶν Φιλικῶν στὶς Κυκλάδες. Μάθαινε 
καὶ πυρακτώνονταν τὰ σπλάχνα της. «Φτάνουν τὰ 
λόγια», φώναζε ἡ Μαντώ. «ἀπαιτοῦνται πράξεις»... 
Καὶ κάποια νύχτα, λέγεται πὼς μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα 
μυστικῆς ἱεροτελεστίας ἔδωσε τὸν ὅρκο πάνω στὸ 
εἰκόνισμα τῆς Παναγίας: « Ὁρκίζομαι ἐνώπιον τοῦ 
ἀληθινοῦ Θεοῦ οἰκειοθελῶς ὅτι θέλω εἶμαι ἐπὶ ζωῆς 
μου πιστὴ στὴν  Ἑταιρεία κατὰ πάντα...». « Ὁρκίζομαι 
σὲ σένα, ἱερὴ πατρίδα...».  Ἀπὸ τότε δὲν ἔβρισκε ἡσυ-
χία. Ξαγρυπνοῦσε νὰ σχεδιάζει πῶς θὰ ἀξιοποιήσει 
τὴν τεράστια περιουσία τοῦ πατέρα της. Καράβια, 
ὅπλα, παλληκάρια...  Ἀγωνιοῦσε γιὰ τὸ ἐπαναστατικὸ 
πρόσταγμα. « Ἂν ἤμουν ἀναμμένη λαμπάδα, θὰ εἶχα 
λιώσει», ψιθύριζε. Τί συνέβαινε στὸ σπιτικὸ τοῦ παπα-
Μαύρου στὴν Τῆνο; «ΕΔΩ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ 
ΦΙΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ ΕΖΗΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΑΣΕΩΣ Η ΗΡΩΙΔΑ ΤΟΥ 1821 ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟ-
ΓΕΝΟΥΣ», μαρτυρεῖ ἐνεπίγραφη πλάκα, ἐντοιχισμένη 
ἐξωτερικὰ στὸ σπίτι ἐκεῖνο, καὶ ὁ περαστικὸς βαδίζει 
στὰ μονοπάτια τῆς ἱστορίας.

Στὴν κήρυξη τῆς  Ἐπαναστάσεως στὴν Τῆνο 
(20  Ἀπριλίου 1821) πρωτοστάτησε ὁ γαμπρὸς 
τῆς Μαντῶς  Ἀντώνιος Νάζος.  Ἔφερε ἀπὸ τὸ ἀρχο-
ντικό του τὴν ἱερὴ σημαία τῶν Φιλικῶν καὶ τὴν 
παρέδωσε στὸν Μητροπολίτη Γαβριὴλ στὸν Ναὸ 
τῶν Ταξιαρχῶν, γιὰ νὰ τὴν εὐλογήσει. 

Ἡ Μαντὼ στὴ Μύκονο ξεσηκώνει μὲ τὴν ὁρμη-
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«Φτάνουν τὰ λόγια», φώναζε ἡ 
Μαντώ. «ἀπαιτοῦνται πράξεις»... 
Καὶ κάποια νύχτα, λέγεται πὼς 
μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα μυστικῆς 
ἱεροτελεστίας ἔδωσε τὸν ὅρκο 

πάνω στὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας: 
«Ὁρκίζομαι ἐνώπιον τοῦ ἀληθινοῦ 
Θεοῦ οἰκειοθελῶς ὅτι θέλω εἶμαι 
ἐπὶ ζωῆς μου πιστὴ στὴν  Ἑταιρεία 

κατὰ πάντα...». «Ὁρκίζομαι σὲ σένα, 
ἱερὴ πατρίδα...». 
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Ἀγωνιοῦσε  γιὰ τὸ ἐπαναστατικὸ 
πρόσταγμα. « Ἂν ἤμουν ἀναμμένη 

λαμπάδα, θὰ εἶχα λιώσει», 
ψιθύριζε.
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τική της διάθεση τὰ παλληκάρια. Λυγερόκορμη, 
μαχητικὴ καὶ ἐνθουσιώδης, μόλις 25 χρονῶν, μὲ 
λαμπερὰ μάτια, πεῖσμα γιὰ δράση καὶ πόθους γιὰ 
ἀγῶνες. Πλούσια καὶ ἑλκυστική, θὰ εἶχε μιὰ καλύ-
τερη τύχη, ἂν ἦταν μιὰ συνηθισμένη νησιωτοπού-
λα.  Ἀλλὰ ἐκείνη ἄναψε φωτιὰ στὸ σπιτικό της. Ζη-
τοῦσε ἐπίμονα ἀπὸ τὴ μητέρα της τὴν περιουσία της 
γιὰ τὴν πατρίδα. Μάταια ἡ Ζαχαράτη προσπαθοῦσε 
νὰ τὴ συνετίσει. Τὴ νόμιζε ἄμυαλη καὶ ὀνειροπαρ-
μένη, Ποιὸς τὸ περίμενε πὼς ἡ ἀρχοντοπούλα θὰ 
ἐμψύχωνε τοὺς λεβέντες τοῦ νησιοῦ, θὰ ἀρμάτωνε 
καράβια, θὰ γύμναζε στρατιῶτες, θὰ μάζευε τοὺς 
προεστοὺς τοῦ τόπου γιὰ μεγάλες ἀποφάσεις, θὰ 
ἀλληλογραφοῦσε μὲ καπεταναίους καὶ Φιλικοὺς 
τῶν Κυκλάδων, θὰ μάθαινε ἔγκαιρα τί γίνεται στὸν 
Μοριά, στὴ στεριὰ καὶ στὴ θάλασσα.

Παρήγγειλε ὅπλα στὸν Πειραιᾶ, ἔκαμε ὁπλοστά-
σιο τὸ κατώι τοῦ ἀρχοντικοῦ της. Πιθάρια γεμᾶτα 
μπαρούτι, ὅπλα καὶ σπαθιὰ στοὺς τοίχους.  Ἔστειλε 
25 παλληκάρια ἐθελοντὲς στὴν ἐπαναστατημένη 
Πελοπόννησο. Στρατολόγησε 150 ἄνδρες, γιὰ νὰ 
ἐνισχύσει τὸν  Ὑψηλάντη. Κινδυνεύει ὅμως ἡ Σά-
μος, καὶ ἑτοιμάζει ἄλλη ἀποστολή, ἀπὸ 50 στρα-
τιῶτες.  Ὁ ἐχθρικὸς στόλος σπέρνει φόβο καὶ τρόμο 
στὸ Αἰγαῖο.  Ἡ μητέρα της τὴν θερμοπαρακαλεῖ νὰ 
γυρίσει στὴν Τῆνο, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ σωθοῦν στὸ 
Τσιρίγο (τὰ Κύθηρα). « Ἡ ἀπόκρισις ποὺ ἔδωκα 
εἰς τὴν φαμελίαν μου ἐστάθη ὅτι ἐγὼ θέλω εἶμαι ἡ 
ὑστερινὴ τῆς πατρίδος μου (Μυκόνου), ἥτις ἂν τὸ 
καλέσει ἡ χρεία νὰ μισεύσω, θέλω ὑπάγη μετὰ τῶν 
στρατιωτῶν μου εἰς Πελοπόννησον...».

Καὶ τῆς στοίχισε τριπλᾶ ἔξοδα ἡ ἐκστρατεία τῆς 
Πελοποννήσου: « Ἔχασα σχεδὸν τοὺς περισσότε-
ρους στρατιῶτες (ἔφυγαν) καὶ τοὺς εἶχα πληρωμέ-
νους καὶ καθοπλισμένους...». Κι ὅμως, συγκέντρω-
σε καὶ πάλι 100 στρατιῶτες καὶ τοὺς ἔστειλε στὸν  
Ὑψηλάντη στὴν Τριπολιτσά. Οἱ ἀγωνίες ἀτέλειωτες, 
τὰ ἀγριοκαίρια ἀκατάπαυστα, οἱ ἀναβολὲς τῶν τα-
ξιδιῶν, οἱ πίκρες τὴν ἔριξαν στὸ κρεβάτι: « Ἐκιν-
δύνευσα ἐν ταὐτῷ νὰ χάσω καὶ τὴν ζωήν μου μὲ τὸ 
νὰ ἠσθένησα ἀπὸ φρικτοὺς ἀγῶνας καὶ διαφόρους 
λύπας ὅπου ἐδοκίμασα...». Μὰ δὲν ἐγκαταλείπει τὸν 
ἀγῶνα. Οἱ νίκες τὸ πρῶτο ἔτος τῆς  Ἐπαναστάσεως 
ἦταν ἐνθαρρυντικές.

Παραμονὲς Πρωτοχρονιᾶς τοῦ 1822 ὁ Κασο-
μούλης καὶ ὁ Σάλας, ὑπαρχηγὸς τοῦ  Ὑψηλάντη, 
βρίσκονται στὴ Μύκονο. Ζητοῦν χρήματα γιὰ 
ἐκστρατεία στὴ βόρειο  Ἑλλάδα.  Ἡ Μυκονιάτες 
μὲ πρόταση τῆς Μαντῶς προθυμοποιοῦνται νὰ 
ναυλώσουν πλοῖα. Τὸν Φεβρουάριο πολιορκεῖται ἡ 
Κάρυστος.  Ἡ Μαντὼ στρατολογεῖ 500 ἄνδρες, μοι-
ρασμένους σὲ δώδεκα λόχους, τῶν 40 στρατιωτῶν 
ὁ καθένας.  Ἀλλὰ τὸν  Ἀπρίλη τοῦ 1822 κινδυνεύει 
ἡ Χίος. Πολλοὶ Χιῶτες ζητοῦν καταφύγιο στὴ Μύ-
κονο.  Ἡ Μαντὼ ἑτοιμάζει ἀποστολὴ στρατιωτῶν. 
Οἱ συγγενεῖς της ἀντιδροῦν γιὰ τί «σπατάλες» της.  
Ἐκείνη βάζει ἄλλον νὰ ἡγηθεῖ δῆθεν τῆς ἐκστρατεί-
ας. «Τετάρτην ἐκστρατείαν ἔκαμα εἰς τὴν πατρίδα μου 
πρὸς βοήθειαν τῆς Χίου, μυστικῶς ἀποκαταστήσασα 
τὸν Δημήτριον Βαλέτα βεκίλην μου (ἐπίτροπο), διότι 
δὲν ἠμποροῦσα πλέον νὰ ὑποφέρω τὰς καθημερινὰς 
συγχύσεις τῆς φαμελίας μου [...] πλὴν τὰ ἔξοδά μου 
πῆγαν εἰς μάτην».  Ἡ Χίος καταστράφηκε.  Ἡ Μαντὼ 
γιὰ μέρες πενθοῦσε τὸν ἀφανισμένο ἑλληνισμὸ τοῦ 
νησιοῦ.  Ἀνάσανε, σὰν ἔκαψε ὁ Κανάρης τὴν τουρ-
κικὴ ναυαρχίδα. Τὸν  Ἰούλιο τοῦ 1822 ὁ Δράμαλης 
μὲ 30.000 στρατὸ ἐκστρατεύει στὴν Πελοπόννησο.  
Ἡ Μαντὼ στρατολογεῖ μὲ ἔξοδά της 50 παλληκά-
ρια.  Ὁ  Ὑψηλάντης τὰ στέλνει νὰ πολεμοῦν μὲ τὸν 
Νικηταρᾶ στὰ Δερβενάκια.  Ὁ Δράμαλης κατατρο-
πώθηκε, πανηγύρισαν οἱ  Ἕλληνες.

Μὰ ἦρθε καὶ ἡ σειρὰ τῆς Μυκόνου. 10  Ὀκτω-
βρίου 1822, ὁ ἐχθρικὸς στόλος ἐμφανίζεται με-
ταξὺ Μυκόνου καὶ Νάξου.  Ἀνοιχτὰ τοῦ νησιοῦ 76 
τουρκικὰ καὶ μπαρμπαρέζικα πειρατικά. Γέμισε ἡ 
θάλασσα κατάρτια μὲ σημεῖες κόκκινες, πράσινες, 
ὅλο μισοφέγγαρα.  Ἔντρομοι οἱ κάτοικοι, ζητοῦν νὰ 
φύγουν στὴν Τῆνο, μὴν ἔχουν τὴν τύχη τῆς Χίου.  
Ἡ Μαντὼ ἀγωνίζεται νὰ τοὺς συγκρατήσει. Στέλνει 
τὰ παλληκάρια της ὁπλισμένα νὰ κρατοῦν βάρδιες 
στὰ παράλια. «Μία φρεγάδα τοῦ Μεϊμὲτ  Ἀλῆ ἔριξε 
ἕως πενῆντα κανόνια. Σήμερον ἦλθον Μυκόνιοι καὶ 
ἐζητοῦσαν βοήθειαν ἀπὸ τὴν Τῆνον. ἀνάγκη εἶναι 
λοιπὸν νὰ ἐμφανισθῶσι ἐδῶ ἕως εἴκοσι καράβια, καὶ 
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ἀμέσως τὰ τούρκικα θέλουν τραπεῖ εἰς φυγήν...», 
ἀναφέρει ἔγγραφο τῶν ἁρμοστῶν τῶν νησιῶν πρὸς 
τοὺς προκρίτους  Ὕδρας καὶ Σπετσῶν (12  Ὀκτω-
βρίου). Καὶ ἄλλο ἔγγραφο στὶς 13  Ὀκτωβρίου 
ἀναφέρει: «Τοὺς ἐστείλαμε καὶ ἀπ᾽ ἐδῶ (Τῆνο) ἕως 
διακοσίους ἐνόπλους ἀνθρώπους, μήπως καὶ ἤθελε 
δοκιμάσει νὰ κάμουν ἀπόβασιν». Τὶς προσπάθειες 
χρηματοδοτεῖ ἡ Μαντώ, ποὺ ἔβαλε ἐνέχυρο τὰ 
διαμαντικά της, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει 800 γρόσια. 
Κι ὅταν οἱ  Ἀλγερίνοι βγῆκαν μὲ βάρκες στὴν πα-
ραλία τῆς  Ἁγίας  Ἄννας, ἄναψε ὁ τόπος...  Ἀνε-

βοκατέβαιναν τὰ σπαθιά, κι ἡ Μαντώ, κτυπώντας 
μὲ τὸ βυζαντινὸ σπαθὶ τοῦ πατέρα της, φώναζε: 
«Γιὰ τὴ σημαία τοῦ Σταυροῦ μας, λεβέντες μου». 
«Φωτιὰ στοὺς  Ἀγαρηνούς»! Οἱ πειρατὲς τράπηκαν 
σὲ φυγὴ μὲ ἀπώλειες, οἱ νικητὲς ἀποθέωναν τὴ 
γενναία ἀρχηγό τους, καὶ στὴ στιγμὴ τὸ τραγούδι 
πυρπολοῦσε τὶς καρδιές: 

«Γιὰ τῆς πατρίδας τὴν τιμὴ καὶ τῆς Μαντῶς τὴ χάρη 
κάνει φτερὰ στὸν πόλεμο κάθε ἄξιο παλληκάρι».

Στὶς 30 Νοεμβρίου 1822 οἱ  Ἕλληνες πῆραν τὸ 
Ναύπλιο μετὰ ἀπὸ πολύμηνη πολιορκία.  Ἡ Μαντὼ 
διαλέγει νὰ μετακομίσει ἐκεῖ, ὅπου ἦταν ὁ πυρή-
νας τῆς  Ἐπαναστάσεως.  Ἐκεῖ ὁ Κολοκοτρώνης, ἡ 
Μπουμπουλίνα, ὁ  Ὑψηλάντης.  Ἑτοιμάζεται, φορ-
τώνει σὲ καράβι τὰ προικιά της, ποὺ τὰ ἀπαίτησε 
ἀπ᾽ τὴ μητέρα της, καὶ ἀναχωρεῖ ἀπ᾽ τὴ Μύκονο.  
Ἀρχὲς Μαρτίου 1823 βρίσκεται στὸ Ναύπλιο, σ᾽ ἕνα 
χωριό, θά ᾽λεγε κανείς, ρημαγμένο κι ἐρειπωμένο.  
Ἡ Διοίκηση τῆς παραχωρεῖ τιμητικὰ ἕνα μισοερει-
πωμένο σπίτι, τὸ ὁποῖο ἐπιδιορθώνει μὲ τὰ ἔξοδά 
της, εὐπρεπίζει μὲ τὴν αἰσθητική της καὶ ἀγωνιᾷ...

Ἡ Μαντὼ συναντᾷ στὸ  Ἄργος τὸν πρίγκιπα Δη-
μήτριο  Ὑψηλάντη,  Ἐκεῖνος τὴ θαυμάζει, τὴ συγχαί-
ρει καί, ὡς ἔκφραση εὐχαριστιῶν γιὰ τὶς ἀποστολὲς 

στρατιωτῶν στὰ πεδία τῶν μαχῶν, τῆς παραδίδει 
ἕνα πιστοποιητικὸ γιὰ τοὺς ἀγῶνές της: « Ἡ φέρου-
σα τὸ παρόν, κοκώνα Μαντὼ Μαυρογένους, ζήλῳ 
κινουμένη πατριωτικῶς εἰς τὸν παρόντα ἱερὸν ὑπὲρ 
πατρίδος ἀγῶνα, ἐδείχθη πρόθυμος συναγωνιζομένη. 
Κατὰ τὸ Αον καὶ Βον ἔτος τοῦ ἐθνικοῦ ὁπλισμοῦ, διηύ-
θυνεν εἰς τὴν Πελοπόννησον κατὰ διαφόρους καιροὺς 
μέχρι τῶν διακοσίων στρατιωτῶν ἰδίοις ἀναλώμασι, 
τρέφουσα ἐν ταὐτῷ ἐξ ἰδίων της καὶ τὰς φαμελίας 
πολλῶν ἐκστρατευομένων, προμηθεύουσα καὶ ὅπλα 
εἰς πολλοὺς ἐξ αὐτῶν...» (10/3/1823).

Ἡ γνωριμία της μὲ τὸν  Ὑψηλάντη ἐξελίχθη-
κε σὲ μεγάλο ἔρωτα, ποὺ κατέληξε σὲ ἐπίσημο 
ἀρραβῶνα. Οἱ Φιλέλληλνες περιηγητὲς στὰ κείμενά 
τους ἀναφέρουν πὼς ἡ Μαντὼ γνωρίστηκε μὲ τὸν  
Ὑψηλάντη στὰ πεδία τῶν μαχῶν. Στὸ κάστρο τοῦ  
Ἄργους καὶ στοὺς Μύλους, πολεμώντας, εἶδε τὸ 
πάθος του γιὰ τὸν  Ἀγῶνα.  Ἐκεῖ ἔνιωσε τὴ φλόγα 
τῆς ψυχῆς του γιὰ τὴν Πατρίδα. Κι ἐκεῖνος ἔμαθε 
καὶ σάστισε γιὰ τὴ γενναιότητά της στὶς μάχες στὸ 
Πήλιο, στὴν Εὔβοια, στὴ Φθιώτιδα...  Ὁ ἀρραβώνας 
ὅμως δὲν τελεσφόρησε. Αἰτία ἡ διχόνοια, ποὺ δη-
λητηρίαζε τὸν λαό, καὶ ὁ ἐμφύλιος σπαραγμός. Τὰ 
νήματα τῆς ἐθνικῆς συμφορᾶς κινοῦσαν οἱ Μεγά-
λες Δυνάμεις, μὲ τὶς ἀντιζηλίες τῶν κομμάτων τους. 
Ποτὲ ἡ Μαντὼ δὲν ὑποστήριξε κανένα κόμμα.  Ἀπε-
ναντίας, μὲ τὴν εὐγένεια τοῦ χαρακτῆρά της ἐξο-
βέλιζε τὶς ἀντιθέσεις καὶ εἰρήνευε τὶς καταστάσεις.  
Ἀλλὰ ἡ σχέση της μὲ τὸν  Ὑψηλάντη, ρωσόφιλο, 
κίνησε τοὺς ἀγγλόφιλους  Ὑδραίους. Ξαφνικὰ τὸ 
σπίτι της πῆρε φωτιά.  Ἀναστατώθηκε τὸ Ναύπλιο, 
ὅρμησαν οἱ στρατιῶτες τοῦ  Ὑδραίου Τομπάζη νὰ 
σβήσουν τὴν πυρκαγιά, εἶδαν τοὺς θησαυροὺς 
τῆς Μαντῶς καὶ ἅρπαξαν ὅ,τι βρῆκαν. ἀκόμη καὶ 
τὰ ροῦχά της. Μὰ τῆς ἅρπαξαν καὶ τὸ οἰκογενειακὸ 
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τὶς καρδιές: «Γιὰ τῆς πατρίδας τὴν τιμὴ καὶ τῆς Μαντῶς τὴ χάρη 
κάνει φτερὰ στὸν πόλεμο κάθε ἄξιο παλληκάρι».
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κειμήλιο, τὸ σπαθὶ τοῦ πατέρα της, ἀμύθητης ἀξίας.  
Ἡ ἀπογοήτευση φώλιασε μέσα της. Θὰ ἐκποιοῦσε 
πολύτιμα εἴδη τῆς προίκας της, γιὰ νὰ συνεχίσει τὶς 
θυσίες της γιὰ τὴν Πατρίδα. Τώρα; 

Δὲν κάμπτεται ὅμως. Γράφει ἀναφορές, κάνει 
ἐκκλήσεις, ζητᾷ σπίτι νὰ μείνει, κάποιο βοήθημα 
νὰ ἐπιβιώσει. Μάταιη ἡ κάθε προσπάθεια. Μόνη 
παρηγοριὰ μιὰ μικρὴ σύνταξη, κάποιο σιτηρέσιο 
καὶ εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ τοῦ Βουλευτικοῦ καὶ 
τοῦ  Ἐκτελεστικοῦ γιὰ τὴν προσφορά της στὸ ἔθνος. 
Μὰ κυρίως καταδιώκεται ἀπὸ τὸν ἀγγλόφιλο Μαυ-
ροκορδᾶτο καὶ τὸν γαλλόφιλο Κωλέττη, ποὺ τορ-
πιλίζουν συνωμοτικὰ τὴ σχέση της μὲ τὸν  Ὑψηλά-

ντη, γιατὶ ἡ πανέξυπνη Μαντὼ εἶναι ἐπικίνδυνη, κι 
ἴσως οἱ δυό τους ἀποκτήσουν ἰσχὺ καὶ φθάσουν σὲ 
ὑψηλὲς θέσεις... Ποιὸς θὰ τὸ πίστευε πὼς ἀκόμη καὶ 
βίαιη ἀπαγωγὴ τῆς Μαντῶς ἀποτόλμησαν καὶ τὴ 

μετέφεραν μὲ καΐκι ἀπὸ τὸ Ναύπλιο στὴ Μύκονο, 
γιὰ νὰ τὴν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸν πρίγκιπα; Τί νὰ 
γράψουν λοιπὸν γιὰ τὴ Μαντὼ οἱ ἱστορικοί μας, 
ἐνορχηστρωμένοι στὰ ξένα κόμματα;

Κι ἐνῶ τὴν παραμερίζουν στὴν  Ἑλλάδα, τὴν 
ὑμνοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι μὲ τὰ κείμενά τους γιὰ τὸ ψυ-
χικὸ μεγαλεῖό της καὶ τὸν σπάνιο πατριωτισμό της. 
Τὴν ὀνομάζουν «νέα Ζὰν ντ᾽  Ἄρκ». Διάσημη γιὰ 
τὴ θελκτικὴ μορφή της στὴν Εὐρώπη σὲ λιθογρα-
φίες, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ἐπιστολές της σὲ Γαλλίδες καὶ  
Ἀγγλίδες, ποὺ κυκλοφοροῦν σὲ πολλὰ ἀντίτυπα, 
διεγείρει τὴ συμπάθεια γιὰ τὸ ἀγωνιζόμενο ἔθνος.  
Γράφει στὶς κυρίες τῆς  Ἀγγλίας τὸ 1824: «... εἶναι 
ἀδύνατον οἱ γυναῖκες κάθε χριστιανικῆς θρησκείας 
νὰ μὴν εἶναι ἕτοιμες νὰ προσφέρουν ἁπλόχερα τὴ 
βοήθειά τους στὶς κόρες καὶ τὶς γυναῖκες τῆς  Ἑλλά-
δας... Τὸ σθένος δὲν μᾶς λείπει... ὅμως χωρὶς χρη-
ματικὴ βοήθεια εἶναι ἀδύνατον νὰ προμηθευθοῦμε 
τὰ ἀπαραίτητα μέσα τοῦ πολέμου...». Καὶ στὶς κυρίες 
τοῦ Παρισιοῦ γράφει τὸ 1825: « Ἡ ἀγάπη μου γιὰ 
τὴν πατρίδα μου, ἡ ἀφοσίωσή μου στὴ θρησκεία 
μου, ἡ δίψα γιὰ δίκαιη ἐκδίκηση ἔχουν ξεσηκώσει 
τὴν ψυχή μου καὶ μοῦ ᾽χουν δώσει τὸ πάθος γιὰ τὶς 
μάχες. Ποθῶ μιὰ μέρα μάχης, ὅπως ἐσεῖς λαχταρᾶτε 
τὴν ὥρα ἑνὸς χοροῦ...».

Ξεσηκώνει καὶ τὶς γυναῖκες τοῦ Ναυπλίου νὰ 
συνεισφέρουν γιὰ τὸν ἀγῶνα τῶν πολιορκημέ-
νων στὸ Μεσολόγγι.  Ἐπαγρυπνεῖ κάθε στιγμὴ γιὰ 
προσφορά. Καὶ ὅταν ὁ  Ἰμπραὴμ μὲ τὶς ὀρδές του 
ὀργώνει τὴν Πελοπόννησο (1825) καὶ ἡ  Ἐπανάστα-
ση φαίνεται πὼς ψυχορραγεῖ, καὶ τότε πάλι ἑτοιμά-
ζει σῶμα 50 στρατιωτῶν, ἐξευρίσκοντας τρόπους 
πληρωμῆς τους. Καὶ δὲν διστάζει, τὸν Αὔγουστο 
τοῦ 1827, νὰ ζητήσει τὴν ἐλεημοσύνη τῆς Κυβέρνη-
σης, τὰ ναῦλά της δηλαδή, γιὰ νὰ μετοικήσει στὴν 
Αἴγινα, «διότι καὶ εἰς Ναύπλιον πλέον κατεστράφη 
ἡ ζωή μου», ὅπως γράφει.

K

K

Στὶς κυρίες τοῦ Παρισιοῦ γράφει τὸ 1825: « Ἡ ἀγάπη μου γιὰ τὴν πατρί-
δα μου, ἡ ἀφοσίωσή μου στὴ θρησκεία μου, ἡ δίψα γιὰ δίκαιη ἐκδίκηση 
ἔχουν ξεσηκώσει τὴν ψυχή μου καὶ μοῦ ᾽χουν δώσει τὸ πάθος γιὰ τὶς μά-
χες. Ποθῶ μιὰ μέρα μάχης, ὅπως ἐσεῖς λαχταρᾶτε τὴν ὥρα ἑνὸς χοροῦ...».
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Ἐκεῖ τὸ 1828, σὰν ἔφθασε ὁ Καποδίστριας, ὁ 
πρῶτος Κυβερνήτης τῆς  Ἑλλάδας, ἔσπευσε νὰ τὸν 
εὐχηθεῖ, καὶ τοῦ προσφέρει τὸ πατρογονικό της 
κειμήλιο, ποὺ εἶχε ἀνακτήσει μετὰ ἀπὸ ἐναγώνια 
ἀναζήτηση τεσσάρων χρόνων.  Ἦταν τὸ σπαθὶ τοῦ 
πρώτου Χριστιανοῦ Αὐτοκράτορα. Δῶρο πολύτι-
μο, μὲ σημασία. Καὶ ὕστερα, ἀφοῦ τοῦ μίλησε γιὰ 
τὴ συμμετοχή της στὸν ἱερὸ  Ἀγῶνα, συνέχισε: 
«Εὑρίσκομαι εἰς δυστυχίαν... Ζητῶ τὸ ἔλεος τῆς δι-
καιοσύνης σας...».  Ὁ Καποδίστριας, ὁ «εὔσπλαχνος 
καὶ κοινὸς πατέρας», ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσε, φρό-
ντισε νὰ τῆς δοθεῖ μιὰ σύνταξη γιὰ τὶς ἀνάγκες της.

Ἀλλὰ καὶ στὸν βασιλιὰ  Ὄθωνα προσέφυγε, 
τὸ 1834, καὶ κατέθεσε ἀναφορά, γιὰ νὰ ζητήσει 
δικαίωση σὲ προηγούμενη ἀναφορά της: «Μεγα-
λειότατε,  Ἡ Γραμματεία ἔπρεπε νὰ μὲ θεωρήσῃ ὡς 

ἀγωνισαμένην προσωπικῶς κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς 
Πατρίδος, ὡς θυσιάσασαν ὑπερόγκους χρηματικὰς 
ποσώτητας ἰδικάς μας, ὡς στρατολογήσασαν Στρα-
τιῶτας καὶ ἐκστρατεύσασαν κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς 
Πατρίδος, καὶ ἐκπληρώσασαν καθήκοντα στρατιω-
τικὰ κατά τε ξηρὰν καὶ θάλασσαν, καὶ τότε βέβαια δὲν 
ἤθελεν ἐξοκίλει εἰς τὸ μέγα λάθος νὰ μὲ ἐκλάβῃ ὡς 
Χήραν καὶ ἀπόμαχον.  Ἔπρεπε νὰ σταθμήσῃ τὴν Β. 
Δικαιωσύνην μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις καὶ θυσίας μου, 
καὶ τότε, ἂν δὲν μὲ ἀνῆκεν Στρατιωτικὸς βαθμός, 
καθ᾽ ὃ γυνή, νὰ μοὶ δωθεῖ τοὐλάχιστον τὸ ἀνῆκον 
μοι ἀριστεῖον... νὰ μοὶ δωθεῖ καὶ μία προικοδώτησις, 
καθὼς ἔδωσε καὶ εἰς τοὺς  Ἀξιωματικούς, διὰ νὰ μὴν 
εὑρίσκομαι μόνη ἐγὼ παραπονεμένη μεταξὺ τῶν 
ἀγωνιστῶν τῆς Πατρίδος».

Ἔφυγε ὅμως τελικά «παραπονεμένη» ἀπὸ τὴ 
ζωὴ τὸ 1840 στὴν Πάρο, ἐξαντλημένη ἀπὸ τυφοειδῆ 
πυρετό, στὰ σαράντα τέσσερα χρόνια της. Κηδεύ-
τηκε μὲ τιμὲς ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸν λαὸ τῆς 
Πάρου, στολισμένη μὲ στολὴ  Ἀντιστρατήγου. Εἶχε 
συγχωρήσει μέσα της τὸν Δημήτριο  Ὑψηλάντη γιὰ 
τὴν ἐγκατάλειψη, μόλις ἔμαθε τὴ νίκη του στὴν τε-
λευταία μάχη τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπαναστάσεως στὴν 
Πέτρα τῆς Βοιωτίας (1829). Καὶ πόνεσε, ὅταν ἔμαθε 
τὸν θάνατό του (1832), στὰ τριάντα ὀκτώ του χρόνια.

Ἡ ἡρωίδα τοῦ 1821 Μαντὼ Ν. Μαυρογένους, 
μὲ τὸ νεανικό της σφρῖγος, τὴν ὑψηλὴ καλλιέργεια 
καὶ τὰ πλούτη της, μποροῦσε νὰ λάμψει στὸν εὐρω-
παϊκὸ χῶρο.  Ἐπέλεξε ὅμως νὰ ἀγωνισθεῖ σθεναρὰ 
γιὰ τὴν πατρίδα της καὶ νὰ διεκδικήσει, ἐκείνη τὴ 
δύσκολη ἐποχή, ὡς νεαρὴ καὶ δυναμικὴ γυναίκα τὰ 

δικαιώματά της σὲ μιὰ ἀνδροκρατούμενη κοινωνία. 
Τόση δύναμη εἶχε ὁ λόγος της, ποὺ ἀκόμη μετὰ 
δύο αἰῶνες ἀντηχεῖ ἀπ᾽ τὰ γραπτά της ὁ παλμὸς 
τῆς καρδιᾶς της, προστάζοντας μὲ τὸ παράδειγμά 
της τὸν καθένα μας σὲ ἐθνικὴ ἐγρήγορση: « Ἀφ᾽ 
ἧς ὥρας ἤρχισεν ὁ ἱερὸς ἀγών, δὲν ἔλειψα εἰς κάθε 
ἀνάγκην, ὅπου ἡ Πατρὶς ἐκαλοῦσε βοήθειαν, νὰ βο-
ηθήσω τὸ κατὰ δύναμιν... Μ᾽ ὅλα ταῦτα, δὲν ἔκαμα 
ἄλλον, εἰμὴ τὸ χρέος μου»!

Σημείωση: Διατηρεῖται ἡ ὀρθογραφία στὰ ἀπο-
σπάσματα τῆς ἡρωίδας.

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

K
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Ἡ ἡρωίδα τοῦ 1821 Μαντὼ Ν. Μαυρογένους, μὲ τὸ νεανικό της 
σφρῖγος, τὴν ὑψηλὴ καλλιέργεια καὶ τὰ πλούτη της, μποροῦσε 

νὰ λάμψει στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο.  Ἐπέλεξε ὅμως νὰ ἀγωνισθεῖ σθεναρὰ 
γιὰ τὴν πατρίδα της καὶ νὰ διεκδικήσει, ἐκείνη τὴ δύσκολη ἐποχή, 

ὡς νεαρὴ καὶ δυναμικὴ γυναίκα τὰ δικαιώματά της σὲ μιὰ 
ἀνδροκρατούμενη κοινωνία. Τόση δύναμη εἶχε ὁ λόγος της, 

ποὺ ἀκόμη μετὰ δύο αἰῶνες ἀντηχεῖ ἀπ᾽ τὰ γραπτά της ὁ παλμὸς 
τῆς καρδιᾶς της, προστάζοντας μὲ τὸ παράδειγμά της τὸν καθένα μας 
σὲ ἐθνικὴ ἐγρήγορση: « Ἀφ᾽ ἧς ὥρας ἤρχισεν ὁ ἱερὸς ἀγών, δὲν ἔλειψα 

εἰς κάθε ἀνάγκην, ὅπου ἡ Πατρὶς ἐκαλοῦσε βοήθειαν, νὰ βοηθήσω τὸ κατὰ 
δύναμιν... Μ᾽ ὅλα ταῦτα, δὲν ἔκαμα ἄλλον, εἰμὴ τὸ χρέος μου»!
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Μοῦ εἶπε μιὰ μέρα μιὰ φίλη, ποὺ εἶχα δυό-
τρία χρόνια νὰ τὴ δῶ:
– Τελευταῖα, καλή τους ὥρα, μὲ ἐπισκέ-

φθηκαν καὶ οἱ τρεῖς. Κι ὄχι μονάχα ἀπὸ μία φορὰ 
ὁ καθένας.  Ὁ πρῶτος, ὁ πόνος τοῦ κορμιοῦ, ὁ 
«Κάπα», ἂς λέμε, μιὰ φορὰ ἦρθε σιγὰ σιγά, μὴ μὲ 
τρομάξει, μὰ τὶς ἄλλες δυό-τρεῖς ὅρμησε βίαια κι 
ἀπότομα καταπάνω μου σὰ σίφουνας. Κάθε φορὰ 
ποὺ ἔφευγε καὶ μὲ ἀποχαιρετοῦσε, ἐγὼ τοῦ ἔλε-
γα εὐχαριστῶ, ὄχι μονάχα γιατὶ ἔφευγε, ἀλλὰ καὶ 
γιατὶ μὲ εἶχε ἐξυπηρετήσει. Πῶς θὰ ἤξερα ὅτι εἶχαν 
σπάσει πέντε ἀπὸ τὰ χρησιμώτατα κοκαλάκια μου 
σὲ κεῖνο τὸ τροχαῖο, ἂν δὲν πόναγα, καὶ πῶς θὰ 
φρόντιζα νὰ παστωθῶ μὲ γύψο γιὰ τὴν ἀποκατά-
στασή τους; Καλὸς κι εὐλογημένος ὁ πόνος ὁ Κά-
πα, φιλενάδα μου. Τοῦ ἀξίζουν πολλὰ εὐχαριστῶ.

Κι ὁ «Σίγμα» μὲ ἐπισκέφθηκε τελευταῖα πολλὲς 
φορές.  Ὁ πόνος τῆς συνείδησης, ἐννοῶ. Αὐτὸς 
ποὺ οἱ σουβλιές του ὀνομάζονται ἐνοχές, καὶ τὰ 
γραντζουνίσματά του τύψεις. Κι αὐτόν, κάθε φορὰ 
ποὺ τελείωνε πλάι μου τὴ θητεία του, τὸν χιλιο-
ευχαριστοῦσα. Λίγη ὑποχρέωση τοῦ εἶχα; Δίχως 
αὐτόν, πῶς θὰ ἔνιωθα ὅτι τὸ στόμα μου ἀπερίσκε-
πτα ἔβγαλε λόγια ποὺ κάποιον ἐπίκραναν;  Δίχως 
αὐτόν, πῶς θὰ ἔπαιρνα χαμπάρι ὅτι μὲς στὸ μυαλό 
μου ξεσάλωναν σκέψεις, βρωμερὲς ἀλογόμυγες, 
γεννοβολώντας τὰ ἀβγά τους, ἢ πὼς τὰ χέρια μου 
ἤτανε τόσο ἄπλυτα ὅσο τὰ πλυμένα τοῦ Πιλάτου;

Ὁ βούρδουλα τοῦ πόνου τῆς συνείδησης μ᾽ 
ἔκανε νὰ τρέξω κάτω ἀπὸ ἕνα πετραχήλι. Οἱ βιτσιές 
του ἔκαναν τὸ στόμα μου νὰ γνωρίσει τὴ γλύκα 
τῆς λέξης «Συγγνώμη».

Κι ἦρθε κι ὁ τρίτος.  Ὁ πόνος ὁ «Ψι». Βαρύς, 
ὀγκώδης, πολλὲς φορὲς ἀβάσταχτος ὁ πόνος τῆς 
ψυχῆς.  Ὁ πόνος ποὺ νιώθεις, κάθε φορὰ ποὺ κά-
ποιος ποὺ ἀγαπᾷς ὑποφέρει. Κι ἂν μάλιστα αὐτὸς 

ποὺ ὑποφέρει εἶναι παιδί σου, ἄστα καλύτερα καὶ 
μὴν τὰ συζητᾷς.  Ἦρθε κι αὐτός, ποὺ λές, τὸν τε-
λευταῖο καιρό, κι ἀφοῦ πῆρε τὸ σχῆμα πρέσας 
σιδερώματος, μοῦ ἔδωσε νὰ καταλάβω.

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὴ διέκοψα:
– Καὶ σὰν ἦρθε ἡ στιγμὴ νὰ φύγει, τοῦ εἶπες καὶ 

πάλι εὐχαριστῶ.
–  Ὦ ναί. Μὰ πῶς τὸ κατάλαβες;
– Καὶ ὄχι μονάχα γιατὶ ἔφευγε, ἀλλά...
– Ναί, ναί, γι᾽ αὐτὸ τὸ ἀλλά...  Ἂν ἤξερες πόσο 

πονοῦσα!  Ἂν ἤξερες μὲ τί λαχτάρα ἔψαχνα νὰ 
βρῶ παυσίπονο!  Ὅλα τὰ φαρμακεῖα τὰ πῆρα μὲ 
τὴ σειρά. Πουθενὰ δὲν τὸ βρῆκα. Ρώτησα γιατρούς, 
νοσηλευτές, νοσοκόμες. Τίποτα! Παυσίπονο γιὰ 
τέτοιους πόνους δὲν ὑπῆρχε πουθενά.

– Κάποτε, ὅμως, τὸ ἀνακάλυψες.  Ἔτσι δὲν εἶναι; 
Δὲν σὲ τρόμαξε ἡ μεγάλη ἀπόσταση ποὺ σὲ χώριζε 
ἀπὸ αὐτό, γιατὶ αὐτὸς ποὺ στὸ ὑπέδειξε σίγουρα 
σοῦ μίλησε καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐκμηδενίζει τὶς 
ἀποστάσεις. Καὶ τόλμησες.

Μὲ κοίταξε χαμογελαστὴ καὶ δακρυσμένη.
– «Θεέ μου», τοῦ εἶπα. «Δὲν ἀντέχω τὸν πόνο 

μου. Θέλω παυσίπονο».  Ἦταν μικρό, σὰν μιὰ πυ-
γολαμπίδα. Σὰν ἡλιαχτίδα ὁλόφωτο. Γλυκύτατο 
σὰν σταγόνα ἀπὸ μέλι. «Δὲν εἶναι φάρμακο», μοῦ 
εἶπε τρυφερὰ ὁ Θεός. «Δὲν θὰ φύγει τελείως ὁ 
πόνος μ᾽ αὐτό. ἁπλᾶ θὰ γλυκάνει».

Ἀγκάλιασα τὴ φίλη καὶ τὴ φίλησα γεμάτη 
ἐνθουσιασμό.

– Καὶ δέκα κι ἑκατὸ καὶ χίλια εὐχαριστῶ πρέπει 
νὰ λέμε στὸν πόνο τῆς ψυχῆς, σὰν γίνεται αἰτία νὰ 
ἀναζητήσουμε καὶ νὰ βροῦμε τὸ παυσίπονο τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ λέγεται  Ἐλπίδα.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οἱ τρεῖς πόνοι
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Κουβεντοῦλες τῆς γιαγιᾶς μου

Ξέρεις βέβαια, Μαράκι μου, πόσο μοῦ ἀρέ-
σουν τὰ παραμύθια.  Ὅταν ἤσουν μικρὴ καὶ 
μοῦ ζητοῦσες παραμύθι, δὲν ξέρω ποιὸς τὸ 

διασκέδαζε πιὸ πολύ, ἐσὺ ἢ ἐγώ. Καὶ νὰ ὅτι τὸ 
κουσούρι μοῦ ἔμεινε ἀκόμα.

Θὰ σοῦ λοιπὸν σήμερα ἕνα παραμύθι ποὺ τότε 
δὲν τὸ ἤξερα, ἀλλὰ κι ἂν τὸ ἤξερα, δὲν θὰ σοῦ τὸ 
ἔλεγα, γιατὶ πιὸ πολὺ ἀφορᾷ τοὺς μεγάλους. Δῶσ᾽ 
του κλῶτσο, λοιπόν, νὰ γυρίσει...

Ἦταν ποὺ λές, μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρό, ἕνα δά-
σος στὴν πλαγιὰ ἑνὸς λόφου, ὡραῖο, πλούσιο, 
γεμᾶτο κελαηδίσματα πουλιῶν, ζουζουνίσματα 
ἐντόμων, φωλιὲς καὶ κρυσφήγετα μικρῶν καὶ με-
γάλων ζωντανῶν. Πρὸς τὴν κορυφὴ τοῦ λόφου καὶ 
στὴν ἄκρη τοῦ δάσους ζοῦσαν τρία τεράστια δέ-
ντρα, πολὺ κοντὰ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο. Εἶχαν ζήσει μαζὶ 
τόσα χρόνια, εἶχαν περάσει ἀξέχαστα καλοκαίρια, 
δύσκολους χειμῶνες, ἀνατολὲς καὶ ἡλιοβασιλέμα-
τα, χαρὲς καὶ στεναχώριες.  Ἔνιωθαν πιὰ φίλοι καὶ 
ἀδελφοί.  Ὅταν ὁ ἀέρας λυσσομανοῦσε, τὰ κλαδιά 
τους μπερδεύονταν, ἀναζητώντας στήριγμα τὸ ἕνα 
στὸ ἄλλο, μὰ ὅταν φυσοῦσε ἀεράκι ἁπαλό, τότε 
κι αὐτὰ πλησίαζαν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο ἀνάλαφρα καὶ 
πρόθυμα γιὰ κουβέντα.

Ὅμως τὸν τελευταῖο καιρὸ κάτι εἶχε ἀλλάξει.  
Ὁ δασάρχης μὲ τὴ συνοδεία του στέκονταν πολὺ 
συχνὰ μπροστά τους, τὰ παρατηροῦσαν, συζη-

τοῦσαν καὶ κουνοῦσαν τὰ κεφάλια τους. Οἱ τρεῖς 
φίλοι ἤξεραν πολὺ καλὰ τί σήμαιναν ὅλα αὐτά. 
Πλησίαζε ἡ ὥρα νὰ κοποῦν, ἀρκετὰ εἶχαν ζήσει, ἡ 
ξυλεία τους θὰ ἦταν ἡ τελευταία τους προσφορά.

–  Ἀλλοίμονο, εἶπε τὸ πρῶτο δέντρο, ἔφθασε 
τὸ τέλος μας. Τοὐλάχιστον νὰ μὴ γίνω καυσόξυλα 
γιὰ φούρνους καὶ τζάκια. Θὰ ἤθελα τόσο πολὺ νὰ 
βρεθεῖ ἕνας σπουδαῖος τεχνίτης νὰ φτιάξει ἀπὸ τὸ 
ξύλο μου ἕνα ὡραῖο σεντούκι σκαλιστὸ μὲ ὡραῖα 
σχέδια, ἕνα ὑπέροχο ἔργο τέχνης, καὶ μέσα του οἱ 
ἄνθρωποι νὰ φύλαγαν τὸν πιὸ πολύτιμο θησαυρὸ 
τοῦ κόσμου.

–  Ἐγὼ πάλι, εἶπε τὸ δεύτερο δέντρο, λαχταράω 
τὴ θάλασσα. Χρόνια τώρα τὴν κοιτάω ἀπὸ μακριὰ 
καὶ ζηλεύω τὶς βαρκοῦλες καὶ τὰ καϊκάκια της, ποὺ 
πᾶνε κι ἔρχονται.  Ἄχ, καὶ νὰ γινόταν ἀπὸ τὸ ξύλο 
μου ἕνα ὡραῖο καὶ γερὸ σκαρί, ποὺ ὁ καπετάνιος 
του θὰ τὸ κυβερνοῦσε μὲ σιγουριὰ καὶ ἀσφάλεια, 
καὶ καμμία τρικυμία δὲν θὰ τὸ τρόμαζε ποτέ.

Τὸ τρίτο δέντρο δὲν μιλοῦσε.
–  Ἐσὺ γιατί δὲν μιλᾷς;
– Τί νὰ πῶ; εἶπε τὸ καημένο τὸ τρίτο δέντρο.  

Ἐγὼ δὲν θέλω νὰ πεθάνω. Δὲν θέλω νὰ μὲ κόψουν 
καὶ νὰ μὲ κάνουν ξυλεία. Θέλω νὰ ζήσω, νὰ στέ-
κομαι ὄρθιο, νὰ λούζομαι στὸ φῶς, καὶ σ᾽ ὅποιον 
σηκώνει τὸ κεφάλι του νὰ δεῖ τὴν κορυφή μου ἐγὼ 
νὰ τοῦ δείχνω τὸν οὐρανό. Αὐτὸ θέλω.

Τὸ παραμύθι τοῦ δάσους
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Ὡστόσο, ἡ ὥρα τοῦ ξυλοκόπου δὲν ἄργησε, καὶ 
πολὺ σύντομα οἱ τρεῖς φίλοι βρέθηκαν ξαπλωτοὶ 
στὸ χῶμα περιμένοντας ἀγοραστή.

Τὸ πρῶτο τὸ ἀγόρασε ἕνας ξυλουργός. Δὲν ἦταν 
κανένας καλλιτέχνης. ἔφτιαχνε ἁπλᾶ, καθημερινὰ 
πράγματα γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων.  Ὅταν στὸ 
τέλος τοῦ ἔμειναν κάποια μικρὰ κομμάτια, τὰ ἔφτιαξε 
παχνιὰ γιὰ τὸν στάβλο ἑνὸς συγχωριανοῦ του.

Τὸ δεύτερο, τί σύμπτωση, κατέληξε σ᾽ ἕνα καρ-
νάγιο. Καὶ νά, ἔφτιαξαν οἱ τεχνίτες ἕνα μικρὸ ψα-
ράδικο καΐκι γιὰ κάποιους ψαράδες, ποὺ ζοῦσαν 
ἐκεῖ στὴ λίμνη ἀπὸ τὸ ψάρεμα. Γιὰ τὴ δουλειά τους 
ἦταν ὅ,τι ἔπρεπε.

Τὸ τρίτο εἶχε ἕναν τόσο ἴσιο καὶ καλοφτιαγμένο 
κορμό, γερά, χοντρὰ κλαδιά, ποὺ δὲν σοῦ πήγαινε 
νὰ τὸ κομματιάσεις.  Ἂν πουλιόταν ἔτσι, ὁλόκληρο, 
θὰ ἔπιανε πολὺ καλὴ τιμή. Καὶ ἔτσι ἔμεινε, περιμέ-
νοντας τὴν κατάλληλη εὐκαιρία.

Καὶ νὰ ποὺ μιὰ νύχτα, σὲ μία ἀπὸ κεῖνες τὶς 
φάτνες τοῦ πρώτου δέντρου ἀκούμπησαν ἕνα νε-
ογέννητο μωρὸ νὰ τὸ ζεστάνουν ἀπ᾽ τὸ ἄχυρό του. 
Μὰ τί παράξενο ποὺ ἦταν τοῦτο τὸ μωρό!  Ἔλαμπε 
ὁλόκληρο! Μαζεύτηκαν γύρω του τὰ ζῷα τοῦ στά-
βλου νὰ τὸ ζεστάνουν μὲ τὰ χνῶτά τους, ἦλθαν κι 
οἱ βοσκοὶ ἀπὸ κεῖ γύρω καὶ τὸ προσκύνησαν, χωρὶς 
νὰ ξέρουν γιατί.  Ἦλθαν ἀκόμα καὶ κάτι Μάγοι ἀπ᾽ 
τὴν  Ἀνατολὴ καὶ τοῦ πρόσφεραν πλούσια δῶρα. 
Κι ἡ φάτνη ἔνιωσε πὼς κρατοῦσε μέσα της τὸν πιὸ 
σπουδαῖο, τὸν πιὸ πολύτιμο θησαυρὸ τοῦ κόσμου.

Τὸ καϊκάκι μας, πάλι, δούλευε ἀσταμάτητα. Οἱ ψα-
ράδες ποὺ τὸ εἶχαν, πότε μὲ λίγα καὶ πότε μὲ πολλὰ 
ψάρια, κατάφερναν νὰ ζήσουν τὰ σπιτικά τους.  Ἡ 
ζωή τους ἦταν ἀσήμαντη, μὰ τίμια καὶ καθαρή. Καὶ νὰ 
ποὺ μιὰ νύχτα κινδύνεψε πραγματικά. Φουρτοῦνες 
εἶχε ζήσει πολλές, ἀλλὰ τούτη ἦταν πρωτόγνωρη.  
Ὁ καπετάνιος ἦταν ἔμπειρος καὶ γενναῖος ἄνδρας, μὰ 
ἔβλεπε πὼς ἡ κατάσταση τοῦ ξέφευγε ἀπὸ τὰ χέρια.  
Ὅλοι πάλευαν, καὶ μέσα σ᾽ ὅλα προσπαθοῦσαν νὰ 
ξυπνήσουν καὶ κεῖνον τὸν παράξενο ἄνθρωπο, ποὺ 
κοιμόταν σὲ μιὰ γωνιά, σὰν νὰ μὴ συνέβαινε τίπο-
τα. «Ξύπνα», τοῦ φώναζαν, «πνιγόμαστε, δὲν σὲ 
νοιάζει καθόλου;». Τελικὰ τὸν ξύπνησαν, κι ἐκεῖνος 
ἅπλωσε τὸ χέρι του πάνω ἀπὸ τὰ κύματα, κι ἀμέσως 
ὅλα ἠμέρεψαν.  Ἡ γαλήνη ξαναγύρισε σὲ ἕνα λεπτό. 
Οἱ ψαράδες δὲν μποροῦσαν νὰ καταλάβουν τίπο-
τα.  Ὅμως ὁ καπετάνιος ἀπὸ κείνη τὴ στιγμὴ ἔνιωσε 
ἄλλος ἄνθρωπος.  Ἡ γαλήνη μπῆκε μέσα του. Μετὰ 
ἀπὸ κείνη τὴ νύχτα μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ 
πάντα, ἦταν δυνατὸς κι ἀσφαλισμένος ἀπ᾽ ὅλες τὶς 
τρικυμίες τοῦ κόσμου, ἀφοῦ κοιμήθηκε μιὰ νύχτα 
στὸ καΐκι του αὐτὸς ὁ παράξενος ἄνθρωπος.

Κάποτε ἦλθε ἡ σειρὰ καὶ τοῦ τρίτου κορμοῦ, 
ποὺ περίμενε τόσο καιρὸ ἀκουμπισμένος στὸ 

χῶμα.  Ἦλθαν μιὰ μέρα καὶ τὸ ἀγόρασαν βιαστικὰ 
κάποιοι ἄνθρωποι, γιὰ νὰ φτιάξουν, λέει, ἕναν 
σταυρὸ γιὰ τὴ σταύρωση ἑνὸς καταδίκου.  Ἐκείνη 
τὴν ἐποχὴ ἡ καταδίκη σὲ σταυρικὸ θάνατο σήμαινε 
νὰ καρφώσουν τὸν κατάδικο σ᾽ ἕναν ψηλὸ σταυρό, 
ποὺ τὸν ἔστηναν ὄρθιο, καὶ νὰ τὸν ἀφήσουν ἐκεῖ 
νὰ πεθάνει ἀργὰ καὶ βασανιστικά.

Ὁ δικός μας κορμὸς ἔγινε ἕνας τέτοιος σταυρός, 
καὶ πάνω του σταύρωσαν ἕναν ἀλλόκοτο κατάδι-
κο. Μόλις ξεψύχισε, σκοτείνιασε ὅλος ὁ κόσμος, 
ἀστραπὲς καὶ βροντὲς ξέσχιζαν τὸν οὐρανό, κι οἱ 
ἄνθρωποι ἔτρεχαν ταραγμένοι νὰ κρυφτοῦν. Σίγου-
ρα ἦταν λάθος ἡ καταδίκη αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
Κάποια στιγμὴ ἀποκαθήλωσαν τὸν κατάδικό μας 
οἱ δικοί του ἄνθρωποι καὶ τὸν ἔθαψαν.  Ὁ σταυ-
ρός του ὅμως δὲν ξεχάστηκε.  Ἔγινε σύμβολο, καὶ 
τὰ σύμβολα δὲν πεθαίνουν. Σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο, οἱ 
ἄνθρωποι κάνουν μὲ τὸ χέρι τους τὸ σχῆμά του 
στὸ στῆθός του καὶ μετὰ ρίχνουν μιὰ ματιὰ στὸν 
οὐρανό.  Ἐκεῖνος ὁ σταυρὸς ἕνωσε τὴ γῆ μὲ τὸν 
οὐρανὸ καὶ χάρισε τὴ λύτρωση στὸν κόσμο.

Ὅπως βλέπεις, Μαρία μου, καὶ τὰ τρία δέντρα 
πῆραν αὐτὸ ποὺ εἶχαν ὀνειρευτεῖ – καὶ ἀσύγκριτα 
παραπάνω.  Ὅταν πρωτοάκουσα αὐτὸ τὸ παραμύ-
θι, τὸ πρῶτο ποὺ μοῦ ἦλθε στὸ μυαλὸ ἦταν ἕνας 
συμπαθέστατος γερούλης, ποὺ ἔλεγε: « Ὁ Θεὸς μὲ 
τρεῖς τρόπους ἀπαντᾷ στὰ αἰτήματα τῶν ἀνθρώπων.  
Ὁ ἕνας εἶναι ΝΑΙ, πάρτο, ὁ δεύτερος εἶναι ΟΧΙ αὐτό, 
θὰ σοῦ δώσω κάτι καλύτερο, καὶ ὁ τρίτος εἶναι 
ΠΕΡΙΜΕΝΕ, σοῦ ἑτοιμάζω κάτι καλύτερο». Μετὰ 
ὅμως σκέφθηκα πὼς ἐδῶ κανεὶς δὲν μίλησε γιὰ 
προσευχή. Τὰ δέντρα, μπροστὰ στὸ πριόνι ποὺ τὰ 
περίμενε, ἄνοιξαν τὴν ψυχή τους καὶ μίλησαν γιὰ τὶς 
βαθύτερες ἐπιθυμίες τους, τὸν κρυφὸ καημό τους, 
τὴ λαχτάρα γιὰ κάτι τόσο μεγάλο, ποὺ οὔτε προ-
σευχὴ δὲν τολμᾷς νὰ τὸ κάνεις. Καὶ τότε θυμήθηκα 
τὴ φράση ἐκείνη τοῦ Παύλου: «τῷ δὲ δυναμένῳ 
ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα 
ἢ νοοῦμεν»... Δηλαδή, δὲν εἶναι μόνον αὐτὰ πού 
«αἰτούμεθα». εἶναι καὶ αὐτὰ ποὺ «νοοῦμεν». Καὶ ὁ 
Θεὸς ἀπαντᾷ ὄχι μόνο σ᾽ αὐτὰ ποὺ ζητοῦμε, ἀλλὰ 
καὶ σ᾽ αὐτὰ ποὺ κρύβουμε βαθιὰ μέσα μας.

Μαράκι μου, ὀνειρέψου. Μὴ φοβᾶσαι νὰ κάνεις 
ὄνειρα.  Ἂν δὲν ὀνειρευθεῖς τώρα, ποὺ εἶσαι τόσο 
νέα, πότε θὰ ὀνειρευθεῖς; Καὶ δὲν πειράζει, ὅπως 
εἶδες, νὰ εἶναι φιλόδοξα τὰ ὄνειρά μας. αὐτὸ ποὺ 
χρειάζεται εἶναι νὰ εἶναι εὐγενικά. Κάμε ἐσὺ εὐγενικὰ 
ὄνειρα, ἄστα στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καί... ποῦ ξέρεις; 
Τό «ὑπερεκπερισσοῦ» δὲν πέθανε. ζεῖ καὶ βασιλεύει.

Ἡ γιαγιά

Α.Κ.
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Ἡἔννοια τῆς ταὐτότητας ἀναφέρεται στὴ συνειδητὴ 
ἀντίληψη τοῦ «ποιός/-ὰ εἶμαι», στὴν ταὔτιση 
μὲ ἕνα σύνολο ψυχικῶν χαρακτηριστικῶν καὶ 

ἰδιοτήτων.  Ἡ ταὐτότητα εἶναι ὁμοιότητα, ἑπομένως 
δείχνει μὲ ποιοὺς ἄλλους ἀνθρώπους μοιάζει αὐτὸ 
ποὺ αἰσθάνομαι ἢ πιστεύω ὅτι εἶμαι.

Ὁ William James ( Ἀμερικανὸς ψυχολόγος, 1842-
1910) περιγράφει τὴν ταὐτότητα ὡς «τὴν ψυχικὴ καὶ 
ἠθικὴ στάση μέσα στὴν ὁποία κάποιος αἰσθάνεται τὸν 
ἑαυτό του βαθύτερα καὶ ἐντονώτερα δραστήριο καὶ ζωντα-
νό».  Ὁ  Ἔρικ  Ἔρικσον, ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικώτερους 
μελετητὲς τῆς ἐξελικτικῆς ψυχολογίας, ἀσχολήθηκε 
ἰδιαίτερα μὲ τὸ θέμα τῆς ταὐτότητας καὶ περιγράφει 
τὴν ταὐτότητα ὡς «ζωογόνο καὶ δυναμωτικὸ αἴσθημα 
ὁμοιότητας καὶ συνέχειας».

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει πολλὲς διαφορετικὲς ταὐτό-
τητες, ποὺ ἑνοποιοῦνται στὴν αἴσθηση τῆς ἀτομικῆς 
του ταὐτότητας. Κεντρικὲς ταὐτότητες εἶναι ἡ ταὐτότητα 
φύλου, ἡ ἐθνικὴ ταὐτότητα καὶ ἡ θρησκευτικὴ ταὐτό-
τητα.  Ἄλλες ταὐτότητες, ἐξ ἴσου σημαντικές, ἀλλὰ πιὸ 
ἐπιδεκτικὲς σὲ ἀλλαγή, εἶναι ἡ ἰδεολογικὴ ταὐτότητα, 
ἡ ἐπαγγελματικὴ ταὐτότητα, ἡ γονεϊκὴ ταὐτότητα κ.λπ.

Ἡ διαμόρφωση τῆς ταὐτότητας εἶναι μιὰ συνεχῶς 
ἐξελισσόμενη διαδικασία, καὶ ἀφορᾷ τόσο τὸ ἴδιο τὸ 
ἄτομο, ὅσο καὶ τὴ σχέση του μὲ ἕναν ὅλο καὶ πιὸ εὐρὺ 
κύκλο σημαντικῶν ἄλλων, ποὺ ξεκινᾷ ἀπὸ τὴ μητέρα 
καὶ φθάνει νὰ περιλάβει τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ὅλο τὸν 
κόσμο. Εἶναι διαδικασία ποὺ βρίσκεται στὸν πυρῆνα 

τοῦ ἀτόμου, καὶ ταὐτόχρονα στὸν πυρῆνα τῆς πολιτι-
σμικῆς του ὁμάδας.

Στὴ διάρκεια τῆς ζωῆς ἡ διαμόρφωση τῆς ταὐτότη-
τας περνᾷ κρίσιμες περιόδους. Μιὰ περίοδος κρίσης 
ταὐτότητας μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἕνα σημεῖο καμπῆς, 
ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ αὐξημένη εὐαλωτότητα, ἀλλὰ 
καὶ αὐξημένες δυνατότητες. Μπορεῖ νὰ ἔχει ἔκβαση 
εἴτε θετική, μὲ ἀποτέλεσμα δύναμη καὶ ζωτικότητα, 
εἴτε ἀρνητική, μὲ ἀποτέλεσμα ἀποτυχία στὴν ψυχικὴ 
ἀνάπτυξη καὶ δυσφορία.

α) Συλλογικὴ ταὐτότητα
Συλλογικὴ ταὐτότητα εἶναι ἡ αἴσθηση τῶν ἀνθρώ-

πων ὅτι ἀνήκουν στὴν ἴδια ὁμάδα. Διαμορφώνεται 

Ἡ ὄμορφη λογικὴ τῆς ἀνάπτυξης 
καὶ διαμόρφωσης τῆς ταὐτότητας 
τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τὴν 

ἐνηλικίωσή του.  Ἡ εὐθύνη μας 

K
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ἀπὸ τὶς μεθόδους ἀγωγῆς καὶ διαπαιδαγώγησης καὶ 
διαφέρει σὲ διαφορετικοὺς πολιτισμούς. Μελέτες ἔχουν 
δείξει ὅτι διαφορὲς σὲ μεθόδους ἀνατροφῆς, ὅπως ὁ 
θηλασμός, ἡ ἐκπαίδευση τουαλέτας, ὁ βαθμὸς ἐλευ-
θερίας στὴν κινητικότητα τοῦ παιδιοῦ, ἡ σεξουαλικὴ 
διαπαιδαγώγηση κ.λπ. διαμορφώνουν διαφορετικὲς 
προσωπικότητες, κατάλληλες νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς 
ἀνάγκες ἐπιβίωσης τῆς συγκεκριμένης πολιτισμικῆς 
ὁμάδας.  Ἔτσι διαμορφώνονται χαρακτῆρες ἱκανοὶ νὰ 
συντηρήσουν καὶ νὰ διαιωνίσουν τὸ γένος καὶ τὴ φυλή.

Ἀνέκαθεν πολὺ ἐπιτυχημένος τρόπος διαμόρφωσης 
τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς ταὐτότητας ἦταν τὰ παραδο-
σιακὰ παραμύθια, τὰ γνωμικὰ καὶ τὰ τραγούδια, ποὺ 
ἀντανακλοῦσαν τὴ συσσωρευμένη σοφία τῆς κοινότη-
τας καὶ ἔδιναν τὴ δοκιμασμένη καὶ ἐπιτυχημένη συνταγὴ 
γιὰ κοινωνικὴ καὶ ἀτομικὴ εὐημερία, ἐπιτυχία καὶ πραγ-
μάτωση.  Ἡ ἐπένδυσή τους μὲ μουσικὴ τὰ ἔκανε πιὸ 
εὔληπτα καὶ ἀφομοιώσιμα, ἰδίως ἀπὸ τοὺς νέους, γιὰ 
τοὺς ὁποίους ἡ μουσικὴ παραμένει σημαντικὴ καὶ σή-
μερα (μόνο ποὺ τώρα μέσῳ τῆς μουσικῆς διαδίδονται 
καὶ μὴ ὑγιεῖς στάσεις ζωῆς).  Ἡ λαϊκὴ ποίηση ἀναφέρει 
συχνὰ ὁδηγίες γονέων στὰ παιδιά, π.χ.: «Γιέ μου, πα-
ραγγέλνω σου παραγγελιὰ μεγάλη, στὸν ξένο πόνο μὴ 
γελᾷς, φτωχὸ μὴν ἀδικήσεις, μὴν ἀποδιώξεις ὀρφανό» 

(συμπόνια, δικαιοσύνη, φροντίδα γιὰ τοὺς ἀδύναμους), 
ἤ, «ποτέ σου μὴν περιφρονεῖς τὰ κάτω σκαλοπάτια, γιατὶ 
σ᾽ αὐτὰ πρωτοπατεῖς καὶ βγαίνεις στὰ παλάτια» κ.ἄ. Οἱ 
ὁδηγίες αὐτὲς διαμορφώνουν τὸ πρότυπο μὲ τὸ ὁποῖο 
μετριέται ἡ διαμορφούμενη ταὐτότητα τῶν νέων.

Καθὼς ἡ παραδοσιακὴ γονεϊκὴ ταὐτότητα, ποὺ με-
ταδιδόταν ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά, σήμερα παρουσιάζεται 
ὡς γραφικὴ καὶ περιφρονημένη, πολλοὶ γονεῖς αἰσθά-
νονται ἀνασφάλεια στὸν γονεϊκό τους ρόλο καὶ παύουν 
νὰ ἐμπιστεύονται τὴν κρίση τους ὡς γονεῖς. Πολὺ συχνὰ 
στρέφονται γιὰ συμβουλὲς στοὺς εἰδικοὺς ψυχικῆς ὑγεί-
ας, ἀκόμη κι ὅταν τὸ παιδὶ δὲν παρουσιάζει κάποιο πρό-
βλημα. Στὴν πραγματικότητα, οἱ ψυχολογικὲς θεωρίες 
βάζουν μόνον ἕνα πλαίσιο ἀναφορᾶς, μέσα στὸ ὁποῖο 
οἱ γονεῖς μὲ ἐλευθερία μποροῦν νὰ ἐφαρμόσουν τὶς 
ἀξίες τους, νὰ θέσουν τοὺς κανόνες τους, νὰ ἐπιλέξουν 
τί θεωροῦν χρήσιμο, σωστό, ἐπιθυμητὸ κι εὐχάριστο 
γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὰ παιδιά τους.  Ἡ συνέπεια μεταξὺ 
λόγων καὶ πράξεων τῶν γονέων εἶναι πολὺ σημαντική.  
Ἕνα ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ ἐξοργίζουν τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς 
ἐφήβους εἶναι νὰ τοὺς δίνουν οἱ ἐνήλικες ὁδηγίες καὶ 
ἐντολὲς ποὺ οἱ ἴδιοι δὲν ἐφαρμόζουν.

β) Οἰκογενειακὴ ταὐτότητα
Ἡ οἰκογενειακὴ ταὐτότητα ἀφορᾷ τὸν τρόπο μὲ τὸν 

ὁποῖο ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὸν ἑαυτό του ὡς μέλος 
μιᾶς οἰκογένειας, μὲ τὴ στενή, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐρύτερη 
ἔννοια, στὸ παρὸν ἀλλὰ καὶ στὸ παρελθόν, καθὼς καὶ 
τὴν προβολὴ τῆς ὕπαρξής του στὸ μέλλον. Κάθε οἰκο-
γένεια ἔχει τὴ δική της ἱστορία καὶ τὸ δικό της ἀφήγημα, 
ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ καὶ ἐπηρεάζει κα-
θοριστικὰ τὴν ταὐτότητα τοῦ κάθε ἀτόμου. Στὰ παιδιὰ 
ἀρέσει νὰ τοὺς διηγοῦνται οἱ γονεῖς καὶ οἱ παπποῦδες, 
ἀντὶ γιὰ παραμύθι, τὶς στιγμὲς τῆς δικῆς τους παιδικῆς 
ἡλικίας ἢ σημαντικὲς στιγμὲς τῆς οἰκογένειας. Καὶ οἱ 
ἔφηβοι, ἂν καὶ δὲν τὸ λένε, ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν τρόπο 
μὲ τὸν ὁποῖο οἱ γονεῖς τους ἀντιμετώπισαν δυσκολί-
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Κάθε οἰκογένεια ἔχει τὴ δική της ἱστορία καὶ τὸ δικό της ἀφήγημα, ποὺ 
μεταδίδεται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ καὶ ἐπηρεάζει καθοριστικὰ τὴν ταὐτότητα 

τοῦ κάθε ἀτόμου. Στὰ παιδιὰ ἀρέσει νὰ τοὺς διηγοῦνται οἱ γονεῖς καὶ 
οἱ παπποῦδες, ἀντὶ γιὰ παραμύθι, τὶς στιγμὲς τῆς δικῆς τους παιδικῆς 
ἡλικίας ἢ σημαντικὲς στιγμὲς τῆς οἰκογένειας. Καὶ οἱ ἔφηβοι, ἂν καὶ 

δὲν τὸ λένε, ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ γονεῖς τους 
ἀντιμετώπισαν δυσκολίες παρόμοιες μὲ αὐτὲς ποὺ ἔχουν σήμερα οἱ ἴδιοι. 
Οἱ ἀφηγήσεις αὐτὲς κτίζουν τὴν ταὐτότητα σύμφωνα μὲ τὸν μῦθο καὶ τὶς 

ἀξίες τῆς οἰκογένειας καὶ δίνουν στὸ παιδὶ τὴν αἴσθηση τοῦ ἀνήκειν.
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ες παρόμοιες μὲ αὐτὲς ποὺ ἔχουν σήμερα οἱ ἴδιοι. Οἱ 
ἀφηγήσεις αὐτὲς κτίζουν τὴν ταὐτότητα σύμφωνα μὲ 
τὸν μῦθο καὶ τὶς ἀξίες τῆς οἰκογένειας καὶ δίνουν στὸ 
παιδὶ τὴν αἴσθηση τοῦ ἀνήκειν.

γ) Ποιὰ εἶναι τὰ βήματα ποὺ ἀκολουθεῖ  
ἡ διαμόρφωση τῆς ταὐτότητας

Ἡ διαμόρφωση τοῦ ἑαυτοῦ ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν ἐμβρυικὴ 
ζωή.  Ἡ σχέση τῆς μητέρας μὲ τὸ παιδὶ ποὺ κυοφορεῖται, 
τὰ συναισθήματά της, οἱ ἐμπειρίες της, οἱ σκέψεις της καὶ 
ἡ ζωή της γενικώτερα ἐπηρεάζουν καθοριστικὰ τὸ σῶμα 
καὶ τὸν ψυχισμό του. Στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς, περιβάλλον 
καὶ ταὐτόχρονα ρυθμιστὴς τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἡ 
μητέρα, καὶ γενικώτερα ἡ γονεϊκὴ φροντίδα. Οἱ γονεϊκὲς 
συμπεριφορὲς μεταφέρονται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ πολι-
τισμικά, μέσῳ τελετουργιῶν καὶ μεθόδων ἀνατροφῆς, 
καὶ ψυχολογικά, ὡς ψυχικὰ βιώματα τῶν γονέων. Εἶναι 
γνωστὸ ὅτι ἡ ἀκατάλληλη γονεϊκὴ συμπεριφορὰ αὐξάνει 
τὴν πιθανότητα νὰ μὴν ἔχει καλὲς γονεϊκὲς δεξιότητες 
καὶ τὸ τέκνο, ὅταν γίνει γονέας.   Ἡ γονεϊκὴ φροντίδα 
διαμορφώνει καθοριστικὰ τόσο τὴν τωρινὴ ὅσο καὶ τὴ 
μελλοντικὴ συμπεριφορὰ τοῦ βρέφους.  Ἡ σχέση γο-
νέα-βρέφους παρέχει στὸ παιδὶ τὶς πρῶτες κοινωνικὲς 
ἐμπειρίες, δημιουργεῖ πρότυπα γιὰ τὸ τί μπορεῖ νὰ περι-
μένει ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ πῶς νὰ ἀνταποκρίνεται μὲ τὸν 
καλύτερο δυνατὸ τρόπο στὶς προσδοκίες τῶν ἄλλων.

Ὁ  Ἔρικ  Ἔρικσον περιγράφει μιὰ σειρὰ ἀπὸ στά-
δια στὴν ἀνάπτυξη τῆς ταὐτότητας. Γιὰ τὸ κάθε στάδιο 
ὑπάρχει μιὰ σημαντικὴ καὶ κρίσιμη ἡλικιακὴ περίοδος. 
Κάθε στάδιο ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κατάλληλη ἀνάπτυξη 
τοῦ προηγούμενου σταδίου. Κάθε στάδιο προσθέτει 
νέες δυνατότητες καὶ ἀποτελεῖ τὴ βάση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη 
τοῦ ἑπόμενου σταδίου (E. Ericson, Identity youth and 
crisis, W. W. Norton & Company, Inc. New York 1968).

1ο στάδιο. Βασικὴ ἐμπιστοσύνη / δυσπιστία

Τὰ πρῶτα χαρακτηριστικὰ τῆς ταὐτότητας διαμορφώ-
νονται ἀπὸ ἐμπειρίες τοῦ πρώτου χρόνου τῆς ζωῆς, μέσα 

ἀπὸ τὴν ἀμοιβαία σχέση μητέρας-παιδιοῦ. Τὸ βρέφος 
δὲν προσλαμβάνει ἀπὸ τὴ μητέρα μόνο τροφή, ἀλλὰ 
καὶ κάθε εἴδους ἐρεθίσματα.  Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἡ 
μητέρα καὶ τὸ περιβάλλον παρέχουν αὐτὰ τὰ ἐρεθίσμα-
τα εἶναι καθοριστικός. Μπορεῖ νὰ παρέχουν λιγώτερα 
ἀπὸ ὅσα χρειάζεται τὸ παιδί, ἢ ὑπερβολικὰ πολλὰ καὶ 
ἔντονα, ποὺ τὸ ἀποδιοργανώνουν.  Ἀλλὰ περισσότερο 
καθοριστικὴ εἶναι ἡ ποιότητα τῆς σχέσης. Σημαντικὴ σὲ 
αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι καὶ ἡ στάση τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ 
περιβάλλοντος πρὸς τὴ μητρότητα, καὶ τὸ κατὰ πόσον 
διευκολύνει αὐτὸν τὸν πρῶτο δεσμό, δίνοντας χρόνο 
καὶ ὑποστηρίζοντας τὴ μητέρα στὸν ρόλο της, καὶ γενικὰ 
ὅλη ἡ φροντίδα. Στὴν ἐγκυμοσύνη ἡ μητέρα καὶ τὸ βρέ-
φος ἀποτελοῦν μιὰ ἀδιάσπαστη ψυχο-σωματικὴ ἑνότη-
τα, ποὺ συνεχίζεται καὶ λίγους μῆνες μετὰ τὴ γέννηση. 
Μετὰ τὴ γέννηση, ἡ ταὔτιση τῆς μητέρας μὲ τὸ μωρὸς 
τῆς ἐπιτρέπει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν κατάσταση καὶ τὶς 
ἀνάγκες του, νὰ τὸ φροντίζει καὶ νὰ τὸ προστατεύει ἀπὸ 
τὰ ἐνοχλητικὰ ἐρεθίσματα καὶ νὰ θέτει τὴ σχέση τους σὲ 
ἀπόλυτη προτεραιότητα στὶς σκέψεις της, στὰ συναισθή-
ματά της, στὶς ἀνησυχίες καὶ στὶς πράξεις της. Χάρις σὲ 
αὐτὴ τὴν εὐαίσθητη σωματικὴ καὶ ψυχικὴ φροντίδα ποὺ 
παίρνει τὸ μωρὸ ἀπὸ τὴ μητέρα, ἀρχίζει νὰ ἀποκτᾷ μιὰ 
αἴσθηση συνέχειας τῆς ὕπαρξής του καὶ νὰ ἀναπτύσσει 
τὸ δυναμικὸ ποὺ ἔχει κληρονομήσει.

Ἐὰν ὅλα πᾶνε καλά, δημιουργεῖται ἕνα βαθὺ αἴσθη-
μα ἐμπιστοσύνης πρὸς τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν 
ἑαυτό του, ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ταὐτότητα τοῦ ἀτόμου 
σὲ ὅλη του τὴ ζωή.  Ἀποτελεῖ τὴ βάση τῆς ἱκανότητας νὰ 
ἐμπιστεύεσαι, νὰ πιστεύεις, ἀλλὰ καὶ νὰ εἶσαι ἔμπιστος 
καὶ ἀξιόπιστος, νὰ μπορεῖς νὰ παίρνεις ἀπὸ τὸν κόσμο, 
ἀλλὰ καὶ νὰ προσφέρεις. Δυσκολίες σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο 
δημιουργοῦν τὸ αἴσθημα τῆς δυσπιστίας στοὺς ἄλλους 
καὶ στὸν ἑαυτό.

2ο στάδιο: Αὐτονομία / Ντροπὴ καὶ ἀμφιβολία

Τὸ δεύτερο στάδιο τῆς ταὐτότητας διαμορφώνεται 
τὴν περίοδο ποὺ τὸ παιδὶ ἀποκτᾷ μεγαλύτερη ἱκανότητα 
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Ἡ διαμόρφωση τοῦ ἑαυτοῦ ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν ἐμβρυικὴ ζωή.  Ἡ σχέση τῆς 
μητέρας μὲ τὸ παιδὶ ποὺ κυοφορεῖται, τὰ συναισθήματά της, οἱ ἐμπειρίες 
της, οἱ σκέψεις της καὶ ἡ ζωή της γενικώτερα ἐπηρεάζουν καθοριστικὰ τὸ 
σῶμα καὶ τὸν ψυχισμό του. Στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς, περιβάλλον καὶ ταὐτό-

χρονα ρυθμιστὴς τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἡ μητέρα, καὶ γενικώτερα 
ἡ γονεϊκὴ φροντίδα. Οἱ γονεϊκὲς συμπεριφορὲς μεταφέρονται ἀπὸ γενιὰ 

σὲ γενιὰ πολιτισμικά, μέσῳ τελετουργιῶν καὶ μεθόδων ἀνατροφῆς, 
καὶ ψυχολογικά, ὡς ψυχικὰ βιώματα τῶν γονέων.
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ἐλέγχου καὶ συντονισμοῦ τῶν μυῶν, ἀπολαμβάνει τὴ 
δυνατότητα αὐτόνομης μετακίνησης στὸν χῶρο καὶ 
ἀρχίζει νὰ ἐλέγχει μὲ τὴ θέλησή του τὶς ἐσωτερικὲς 
λειτουργίες, ὅπως ἡ οὔρηση καὶ ἡ ἀφόδευση. Εἶναι 
ἐπίσης ἡ ἐποχὴ ποὺ ἀναπτύσσεται ὁ λόγος. Τὸ παιδὶ 
παύει πλέον νὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ ἐξαρτημένο ἀπὸ 
τοὺς γονεῖς, ἀρχίζει νὰ ἀπομακρύνεται καὶ νὰ ἐξερευνᾷ 
τὸ περιβάλλον. Διαμορφώνει τὴν ἔννοια τοῦ  Ἐγὼ ὡς 
ξεχωριστὴ ἀπὸ τὸ  Ἐμεῖς, ἀρχίζει νὰ ξεχωρίζει τό «δικό 
μου» ἀπὸ τό «δικό σου». Τὸ στάδιο αὐτὸ χαρακτηρίζε-
ται ἀπὸ τὴν αἴσθηση τῆς ἐλευθερίας τῆς βούλησης καὶ 
τῆς αὐτόνομης θέλησης.  Ἡ ἐπιτυχὴς ἔκβαση στίς «μάχες 
αὐτονομίας» δημιουργεῖ προσωπικότητες ποὺ κινοῦνται 
ἰσορροπημένα μεταξὺ καλῆς θέλησης καὶ ἐπιμονῆς, 
μεταξὺ ἀτομικῆς ἐπιθυμίας καὶ συνεργασίας, μεταξὺ 
αὐτοελέγχου καὶ συμμόρφωσης. Δυσκολίες στὸ στάδιο 
αὐτὸ δημιουργοῦν στὴν προσωπικότητα στοιχεῖα ψυ-
χαναγκασμοῦ καὶ ἰσχυρογνωμοσύνης, ἀμφιβολία γιὰ 
τὴν ἱκανότητα αὐτοελέγχου, μὲ τὴν ἐπακόλουθη ἔκθεση 
στὰ μάτια τῶν ἄλλων καὶ τὸ αἴσθημα τῆς ντροπῆς.

3ο στάδιο: Πρωτοβουλία /  Ἐνοχή

Στὸ τέλος τοῦ 3ου χρόνου, ἀφοῦ τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ 
προηγούμενο στάδιο κατακτήσει τὴν αἴσθηση τῆς ταὐτό-
τητας τοῦ ὅτι εἶναι ἕνα ξεχωριστὸ ἄτομο, ποὺ μπορεῖ νὰ 
ἐμπιστεύεται τὸν ἑαυτό του στοὺς ἄλλους, νὰ ἀσκεῖ τὴν 
ἐλεύθερη βούλησή του καὶ νὰ συνεργάζεται, ἀρχίζει 
νὰ ἐξερευνᾷ τὶς δυνατότητες γιὰ τὸ τί εἴδους ἄνθρωπος 
μπορεῖ νὰ γίνει. Στὸ στάδιο αὐτὸ τὸ παιδὶ κινεῖται ἐλεύθε-
ρα, χρησιμοποιεῖ ἄνετα τὸν λόγο, γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσει, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴ φαντασία του, μὲ τὴν ὁποία 
φτιάχνει διάφορα σενάρια καὶ δοκιμάζει διαφορετικοὺς 
ρόλους. Σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο, τὰ παιδιὰ ἔχουν περιέργεια 
καὶ κάνουν πολλὲς ἐρωτήσεις.  Ἀρχίζουν ἐπίσης νὰ σχε-
τίζονται μὲ ἄλλα συνομήλικα παιδιά. Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς 

νέες δεξιότητες ἀναδύεται τὸ αἴσθημα τῆς πρωτοβουλίας 
καὶ τῆς θέσης συγκεκριμένων στόχων. Τὸ παιδὶ μαθαίνει 
σιγὰ σιγὰ νὰ ξεχωρίζει τὶς φαντασιώσεις παντοδυναμίας 
του ἀπὸ τὴν πραγματικότητα. Ταὐτίζεται μὲ τὸν ρόλο τοῦ 
φύλου του καὶ κατανοεῖ ὅτι τὸ ἀγόρι, ὅταν μεγαλώσει, 
θὰ γίνει ἄνδρας καὶ ἴσως πατέρας, καὶ τὸ κορίτσι θὰ γίνει 
γυναίκα καὶ ἴσως μητέρα.

Εἶναι ἐπίσης τὸ στάδιο στὸ ὁποῖο ἀναπτύσσεται ἡ 
ἔννοια τῆς Συνείδησης καὶ τῆς  Ἠθικῆς καὶ ἡ ἐσωτερικὴ 
φωνὴ τῆς αὐτο-παρατήρησης, τῆς αὐτο-καθοδήγησης 
καὶ τῆς αὐτο-τιμωρίας.  Ἂν ὅλα πᾶνε καλά, τὸ παιδὶ 
διαμορφώνει αἴσθηση ταὐτότητας: «Μπορῶ νὰ παίρνω 
πρωτοβουλίες, γιατὶ εἶμαι ὅ,τι μπορῶ νὰ γίνω».  Ἡ ἀπο-
τυχία μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἐνοχή, ποὺ στὴν ἐφηβεία 
ἐναλλάσσεται μὲ ἀπογοήτευση καὶ βίαιη συμπεριφορά.

4ο στάδιο:  Ἐργατικότητα-φιλοπονία / Κατωτερότητα

Ἡ σχολικὴ ἡλικία εἶναι ἡ περίοδος κατὰ τὴν ὁποία τὸ 
παιδὶ μαθαίνει πρόθυμα νὰ ἀνταποκρίνεται σὲ ὑποχρεώ-
σεις, νὰ ὀργανώνεται καὶ νὰ ἀποδίδει. Τὰ παιδιὰ διαχειρί-
ζονται ὅλο καὶ καλύτερα τὴν κοινωνικὴ ἀλληλεπίδραση. 
Αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη νὰ φτιάχνουν πράγματα μὲ 
ἐπιμονὴ καὶ ἐπιτυχία καὶ ἀποζητοῦν τὴν ἀναγνώριση καὶ 
τὴν ἐπιβράβευση γι᾽ αὐτὰ ποὺ παράγουν. Τὰ παιδιὰ σὲ 
αὐτὴ τὴν ἡλικία χρειάζονται μιὰ σταθερὴ καθοδήγηση, 
γιὰ νὰ ἀντεπεξέλθουν στὰ αὐξημένα τους καθήκοντα.  
Ἀποκτοῦν ἰσχυροὺς δεσμοὺς μὲ τοὺς δασκάλους τους 
καὶ ταὐτίζονται μαζί τους.   Ἡ ἀρνητικὴ ἔκβαση σὲ αὐτὸ τὸ 
στάδιο δημιουργεῖ τὸ αἴσθημα τῆς κατωτερότητας, καθὼς 
δυνατότητες καὶ ἱκανότητες δὲν ἐξασκοῦνται καὶ δὲν ἀνα-
πτύσσονται, μὲ τὸν κίνδυνο νὰ μὴν ἀναπτυχθοῦν ποτέ.

5ο στάδιο: Ταὐτότητα / Σύγχυση ταὐτότητας

Στὴν ἐφηβεία ἀναδύεται τὸ καθῆκον τοῦ παιδιοῦ 
νὰ ἀποχωριστεῖ σταδιακὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία καὶ νὰ 
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Οἱ δυνατότητες διαμόρφωσης τῆς ἀτομικῆς μας ταὐτότητας διαρκοῦν ὅσο 
καὶ ἡ ζωή μας. Δύσκολες ἐμπειρίες καὶ χαμένες εὐκαιρίες σὲ προηγούμενα 
στάδια τῆς ζωῆς μπορεῖ νὰ βροῦν τρόπο νὰ ἀποκατασταθοῦν σὲ ἑπόμενα. 

Τίποτε ποτὲ δὲν ἔχει τελειώσει. Οὔτε ὑπάρχει κάποια συνταγὴ ποὺ νὰ 
λύνει τὰ προβλήματα. Προσωπικὰ θεωρῶ ὅτι εἴμαστε ἕνας λαὸς μὲ 

τεράστια ἀποθέματα σοφίας, γνώσης, δύναμης, ἀγάπης, γενναιότητας, ποὺ 
τὰ ἔχουμε ἀφήσει στὴν ἄκρη καὶ ἀναζητοῦμε λύσεις σὲ τιποτένια πράγματα 
ποὺ μόνο «σύγχυση ταὐτότητας» δημιουργοῦν. Πιστεύω ὅτι μποροῦμε νὰ 
ἀντλήσουμε ἀπὸ τὸν συλλογικὸ πλοῦτό μας καὶ νὰ δημιουργήσουμε νέες, 

σύγχρονες καὶ δημιουργικὲς λύσεις.
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βαδίσει πρὸς τὴν ἐνηλικίωση. Κενὰ καὶ δυσκολίες στὰ 
προηγούμενα στάδια ἐπανεμφανίζονται τώρα ὡς δι-
σταγμὸς νὰ ἀποχωριστεῖ ἀπὸ τὴν προηγούμενη φάση 
παιδικῆς ἐξάρτησης, δυσπιστία πρὸς τοὺς ἐνηλίκους καὶ 
τὴν ἐνήλικη ζωή.  Ὑπερβολικὸ αἴσθημα ντροπῆς μπορεῖ 
νὰ ἐκφραστεῖ μὲ τὸ ἀντίθετό του, τὴν ἀδιαντροπιά.

δ) Διαμόρφωση ἐφηβικῆς ταὐτότητας
Ἡ ἀνάγκη τῶν ἐφήβων νὰ διαφοροποιηθοῦν ἀπὸ 

τὴν προηγούμενη γενεὰ καὶ νὰ φτιάξουν ἕναν καλύ-
τερο κόσμο εἶναι σημαντική.  Ὅμως συχνὰ γίνεται μὲ 
πολὺ ἔντονο τρόπο, ποὺ συχνὰ ἀναφέρεται ὡς «κρίση 
τῆς ἐφηβείας». Οἱ γονεῖς συχνὰ μᾶς λένε: «Τὸ παιδί 
μου περνάει ἐφηβεία». Οἱ ἔφηβοι μπορεῖ νὰ ἔχουν 
νεῦρα, ἀντίδραση, κακὴ συμπεριφορά, ἀδιαφορία, 
ἀπόσυρση, ἐγωκεντρισμό, ἀκόμα καὶ παραπτωματικὴ 
συμπεριφορά. Εἶναι ὅμως πράγματι ἀναγκαῖο νὰ συμβεῖ 
αὐτό; Μήπως πολλοὶ ἔφηβοι περνοῦν «κρίση», γιατὶ 
γνωρίζουν ὅτι ἔτσι ὑποτίθεται ὅτι εἶναι τὸ φυσικὸ καὶ 
ἀναμενόμενο ἀπὸ αὐτούς; Οἱ εἰδικοὶ ψυχικῆς ὑγείας 
προσπαθοῦμε νὰ πείσουμε τοὺς νέους ποὺ ἐκφρά-
ζουν ἀδιαφοροποίητα ἀπόρριψη καὶ ἀδιαφορία πρὸς 
τοὺς γονεῖς ὅτι ἐπίσης τοὺς ἀγαποῦν καὶ τοὺς ἐκτιμοῦν.  
Ἐπίσης, τοὺς βοηθοῦμε νὰ μάθουν νὰ ἐπεξεργάζονται 
καὶ νὰ ἐμπεριέχουν τὰ βιώματά τους καὶ νὰ ἀναζητοῦν 
ἐποικοδομητικὲς καὶ ἐπιτυχημένες λύσεις. 

Ὁ James Marcia, ψυχολόγος ποὺ ἀσχολήθηκε 
ἀρκετὰ μὲ τὴ διαμόρφωση τῆς ταὐτότητας, περιγρά-
φει τέσσερις καταστάσεις στὴ διαμορφούμενη ἐφηβικὴ 
ταὐτότητα:

1. Διάχυση τῆς ταὐτότητας: Περιγράφει μιὰ φάση 
κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἔφηβος δὲν ἔχει δεσμευθεῖ ἀκόμη ὡς 
πρὸς τὴ στάση του (σὲ κάποιο συγκεκριμένο ἀναπτυξι-
ακὸ θέμα) καὶ μπορεῖ νὰ ἔχει ἢ νὰ μὴν ἔχει διερευνήσει 
διαφορετικὲς ἐναλλακτικὲς ἀναπτυξιακὲς δυνατότητες 
στὸ συγκεκριμένο πεδίο (τομέα).

2. Δέσμευση: Σημαίνει ὅτι ὁ ἔφηβος ἔχει δεσμευ-
θεῖ σὲ μιὰ στάση, χωρὶς ὅμως προηγουμένως νὰ ἔχει 
διερευνήσει.

3. Moratorium (Στάση ὑποχρεώσεων): Σημαίνει ὅτι 
ὁ ἔφηβος βρίσκεται σὲ διαδικασία διερεύνησης καὶ δὲν 
ἔχει δεσμευθεῖ ἀκόμα.

4.  Ἐπίτευξη τῆς ταὐτότητας: Σημαίνει ὅτι ὁ ἔφηβος 
ὁλοκλήρωσε μιὰ περίοδο ἐνεργητικῆς διερεύνησης 
καὶ ἔχει καταλήξει σὲ σταθερὴ ταὐτότητα.

Ἡ διάχυση καὶ ἡ ἐπίτευξη τῆς ταὐτότητας εἶναι τὰ 
δύο ἄκρα ἑνὸς συνεχοῦς, ἐνῷ τὸ moratorium καὶ ἡ 
δέσμευση εἶναι ἐνδιάμεσες καταστάσεις, ποὺ μπορεῖ 
νὰ ἐναλλάσσονται μεταξύ τους.

ε) Σεξουαλικότητα καὶ σεξουαλικὴ  
ταὐτότητα

Ἕνα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ ζητήματα τὶς συγκρούσεις γο-
νέων-παιδιῶν εἶναι ἡ σεξουαλικότητα. Τὸ ξύπνημα 

τῆς σεξουαλικότητας εἶναι κυρίαρχο γεγονὸς στὴ δια-
μόρφωση τῆς ἐφηβικῆς ταὐτότητας. Τὸ σῶμα ἀλλάζει, 
οἱ ὁρμόνες διαμορφώνουν διαφορετικὲς συμπεριφο-
ρές, ἀνάλογα μὲ τὸ φῦλο. Τὰ σεξουαλικὰ βιώματα καὶ 
αἰσθήματα δημιουργοῦν εὐχαρίστηση, ἀλλὰ καὶ φόβο, 
γιὰ τυχὸν ἀκατάλληλη ἔκφρασή τους.

Ὁ ἔρωτας, πέρα ἀπὸ σωματικό, εἶναι καὶ ἔντονο 
συναισθηματικὸ γεγονός.  Ἡ ἀνάγκη τῶν ἐφήβων γιὰ 
συναισθηματικὸ δέσιμο καὶ ἀφοσίωση μεταφέρεται 
σταδιακὰ ἀπὸ τὰ ἄτομα τῆς οἰκογένειας πρὸς τὸ πρό-
σωπο ποὺ ἐρωτεύονται.  Ὁ ἔρωτας σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία, 
ὅπως καὶ οἱ φιλίες, μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ καὶ ὡς μιὰ 
προβολὴ τῆς εἰκόνας τοῦ ἑαυτοῦ στὸν ἄλλο, σὲ μιὰ 
προσπάθεια διασαφήνισης τῆς προσωπικῆς ταὐτότητας 
καὶ αὐτο-εικόνας.  Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἂς μὴν ὑποτιμοῦμε 
τὸ συναισθηματικὸ φορτίο καὶ τὴ δέσμευση ποὺ φέρ-
νουν οἱ ἐφηβικοὶ ἔρωτες, καθὼς καὶ τὸν πόνο καὶ τὴν 
ἀπογοήτευση ποὺ μποροῦν νὰ προκαλέσουν.

Κάποιοι ἔφηβοι καὶ ἔφηβες δυσκολεύονται νὰ δια-
χειρισθοῦν αὐτὴ τὴ νέα κατάσταση. Μιὰ ἀντισταθμιστι-
κοῦ τύπου ἀντίδραση εἶναι νά «πέσουν μὲ τὰ μοῦτρα» 
σὲ μιὰ πρόωρη ἐρωτικὴ ζωή.  Ἄλλοι αἰσθάνονται ἀσφα-
λεῖς νὰ ξεκινήσουν πολὺ ἀργότερα, ἀδιαφορώντας γιὰ 
τὶς πιέσεις τῆς ἐποχῆς καὶ τῶν συνομηλίκων.

*     *     *
Τὸ θέμα δὲν ἐξαντλεῖται ἐδῶ, καθὼς οἱ δυνατότητες 

διαμόρφωσης τῆς ἀτομικῆς μας ταὐτότητας διαρκοῦν 
ὅσο καὶ ἡ ζωή μας. Δύσκολες ἐμπειρίες καὶ χαμένες 
εὐκαιρίες σὲ προηγούμενα στάδια τῆς ζωῆς μπορεῖ νὰ 
βροῦν τρόπο νὰ ἀποκατασταθοῦν σὲ ἑπόμενα. Τίποτε 
ποτὲ δὲν ἔχει τελειώσει. Οὔτε ὑπάρχει κάποια συνταγὴ 
ποὺ νὰ λύνει τὰ προβλήματα. Προσωπικὰ θεωρῶ ὅτι 
εἴμαστε ἕνας λαὸς μὲ τεράστια ἀποθέματα σοφίας, γνώ-
σης, δύναμης, ἀγάπης, γενναιότητας, ποὺ τὰ ἔχουμε 
ἀφήσει στὴν ἄκρη καὶ ἀναζητοῦμε λύσεις σὲ τιποτένια 
πράγματα ποὺ μόνο «σύγχυση ταὐτότητας» δημιουρ-
γοῦν. Πιστεύω ὅτι μποροῦμε νὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ τὸν 
συλλογικὸ πλοῦτό μας καὶ νὰ δημιουργήσουμε νέες, 
σύγχρονες καὶ δημιουργικὲς λύσεις.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ
Παιδοψυχίατρος
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Ὁ ἕρπης εἶναι ἰογενὴς νόσος, ποὺ 
χαρακτηρίζεται ἀπὸ φυσαλλιδιῶδες 
ἐξάνθημα περιορισμένης ἔκτασης. 

Ἡ ἀρχικὴ λοίμωξη ἀπὸ τὸν ἰὸ 
προκαλεῖ ὀξεῖα καὶ βραχυχρόνια 
νόσο, τὴν  Ἀνεμευλογιά, ποὺ προ-
σβάλλει παιδιὰ καὶ ἐφήβους.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς νόσου αὐτῆς, 
ὁ ἰὸς παραμένει σὲ λανθάνουσα 
μορφὴ στὸν οργανισμό, χωρὶς 
νὰ ἐκριζώνεται, καί «κρύβεται» 
(«κοιμᾶται») στὸ Νευρικὸ Σύστημα, 
στὸν ἐγκέφαλο καὶ στὸν νωτιαῖο μυ-
ελό, καὶ μελλοντικὰ μπορεῖ νὰ προ-
καλέσει: α) τὸν ἐπιχείλιο ἕρπητα, 2) 
τὸν ἕρπητα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων 
καὶ 3) τὸν ἕρπητα ζωστῆρα. 

Τὸ 95% τῶν ἐνηλίκων ἄνω 
τῶν 60 ἐτῶν ἔχει περάσει ἀνεμευ-
λογιά, καὶ ἑπομένως ἡ πιθανότητα 
ἐμφάνισης ἕρπητα ζωστῆρα ὑπερ-
διπλασιάζεται λόγῳ τῆς φυσικῆς 

ἐξασθενίσεως τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ 
συστήματος μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἡλι-
κίας.  Ἂν μάλιστα πάσχει κάποιος καὶ 
ἀπὸ χρόνιο νόσημα (σακχαρώδη, 
ἆσθμα, κατάθλιψη κ.ἄ.), τότε ἡ πιθα-
νότητα ἐμφάνισης ἕρπητα ζωστῆρα 
αὐξάνεται σημαντικά.

1)  Ἐπιχείλιος ἕρπης
Ὅταν κάποια στιγμὴ τὸ ἄγχος 

«χτυπήσει κόκκινο», ἀμέσως σὲ λί-
γες ὧρες νιώθει κάποιος στὸ πάνω 
χεῖλος ἕνα κάψιμο, καὶ σὲ λίγο πα-
ρουσιάζονται καὶ οἱ χαρακτηριστικὲς 
φυσαλλίδες τοῦ ἐπιχείλιου ἕρπητα. 
Αὐτὸς εἶναι ὁ ἐνοχλητικὸς ἰὸς ποὺ 
κρυβόταν στὸν ὀργανισμὸ καί «ξύ-
πνησε» τώρα μὲ τὴν κατάσταση τοῦ 
στρὲς ἢ μὲ τὴν κόπωση καὶ ἀποδυ-
νάμωση τοῦ ὀργανισμοῦ.  Ὁ ἰὸς 
μεταδίδεται εὔκολα μὲ τὸ ὑγρὸ τῶν 
φυσαλλίδων, γι᾽ αὐτὸ αὐτὲς πρέπει 
νὰ μὴν ἀγγίζονται, καὶ νὰ πλένονται 
καλὰ τὰ χέρια. Στὰ παιδιὰ μπορεῖ νὰ 
μεταδοθεῖ στὰ δάχτυλα, στὴ μύτη, 
στὰ μάτια καὶ μὲ τὸ σάλιο στὴ στο-
ματικὴ κοιλότητα.

Τὰ συμπτώματα εἶναι: πόνος, 
πρήξιμο, χαμηλὸς πυρετός, διόγκω-
ση τῶν τραχηλικῶν λεμφαδένων καὶ 

φυσαλλίδες μὲ ὑγρὸ στὸ ἐρεθισμένο 
δέρμα. Δὲν εἶναι ἀπίθανο ὁ ἰὸς νὰ 
ἐπανεμφανίζεται, κάθε φορὰ ποὺ 
πέφτει ἡ ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ.  
Ὁ ἰὸς κάνεις τὸν κύκλο του. Σὲ 7-8 
ἡμέρες ἐμφανίζονται φυσαλλίδες, 
μετὰ σπᾶνε οἱ φυσαλλίδες, δημι-
ουργεῖται μιὰ κρούστα στὸ δέρμα, 
ἡ ὁποία πέφτει μετὰ ἀπὸ λίγο, χωρὶς 
νὰ ἀφήνει οὐλή, καὶ παραμένει μόνο 
μιὰ ἐρυθρότης στὸ σημεῖο ἐκεῖνο.

Ὁ ἰὸς εἶναι μεταδοτικός, ὅσο 
ὑπάρχουν οἱ φυσαλλίδες μὲ τὸ ὑγρό. 
Μπορεῖ κάποιος νὰ νοσήσει, ἂν τοῦ 
ἔχει πέσει ἡ ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ.

Θεραπεία: Χρησιμοποιοῦνται 
ἀντιϊκὰ χάπια ἀπὸ τὸ στόμα καὶ κρέ-
μες ἀντιϊκὲς τοπικῶς.  Ὁ ἐπιχείλιος 
ἕρπης μπορεῖ νὰ ἐπανεμφανισθεῖ, 
ὅταν κάποιος ἐκτεθεῖ σὲ ἥλιο ἢ σὲ 
πολὺ κρύο, ἐπίσης ἂν τὸ ἄτομο κα-
πνίζει ποῦρο ἢ πίπα ἢ ἂν ἔχει πέσει 
ἡ ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ λόγῳ κά-
ποιας λοίμωξης.  Ἀποτελεσματικὴ 
θεραπεία, βέβαια, δὲν ὑπάρχει γιὰ 
μόνιμη ἐξάλειψη τοῦ ἰοῦ.

2)  Ἕρπης τῶν γεννητικῶν 
ὀργάνων

Ὁ ἕρπης τῶν γεννητικῶν ὀργά-

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσοχή... νὰ  
μὴν ξυπνήσει ὁ ἕρπης!

K

K
Ὁ ἕρπης εἶναι ἰογενὴς νόσος, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ φυσαλλιδιῶδες 

ἐξάνθημα περιορισμένης ἔκτασης. Ἡ ἀρχικὴ λοίμωξη ἀπὸ τὸν ἰὸ προκαλεῖ 
ὀξεῖα καὶ βραχυχρόνια νόσο, τὴν  Ἀνεμευλογιά, ποὺ προσβάλλει παιδιὰ καὶ 
ἐφήβους. Μετὰ τὸ πέρας τῆς νόσου αὐτῆς, ὁ ἰὸς παραμένει σὲ λανθάνουσα 
μορφὴ στὸν οργανισμό, χωρὶς νὰ ἐκριζώνεται, καί «κρύβεται» («κοιμᾶται») 

στὸ Νευρικὸ Σύστημα, στὸν ἐγκέφαλο καὶ στὸν νωτιαῖο μυελό, καὶ μελλοντικὰ 
μπορεῖ νὰ προκαλέσει: α) τὸν ἐπιχείλιο ἕρπητα, 2) τὸν ἕρπητα τῶν γεννητικῶν 

ὀργάνων καὶ 3) τὸν ἕρπητα ζωστῆρα.
64

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

ρτ
ιο

ς
 -

 Α
π

ρ
ίλ

ιο
ς
  

 2
0

2
0

 -
 6

3
8



νων ἀνήκει στὰ σεξουαλικῶς μετα-
διδόμενα νοσήματα, μπορεῖ ὅμως νὰ 
μεταδοθεῖ καὶ μὲ τὰ ροῦχα, ὅπου ὁ 
ἰὸς ἐπιβιώνει γιὰ λίγες ὧρες.  Ἐμφανί-
ζονται ἐπίσης φυσαλλίδες, ἔχει πόνο 
καὶ κνησμό, καὶ ἡ θεραπεία γίνεται 
ἐπίσης μὲ ἀντιϊκὰ χάπια. Αὐτὰ εἶναι 
ἀποτελεσματικά, ὅσο πιὸ νωρὶς τὰ 
παίρνει ὁ πάσχων.

3)  Ἕρπης ζωστήρ
Ὁ ἕρπης ζωστὴρ εἶναι ἰογενὴς 

ἐπίπονη νόσος, ποὺ ἐπηρεάζει τὰ 
νεῦρα καὶ τὸ περιβάλλον δέρμα μιᾶς 
περιοχῆς τοῦ σώματος, συνήθως 
τοῦ ἑνὸς τμήματος τοῦ κορμοῦ, γι᾽ 
αὐτὸ καὶ λέγεται ζωστήρ. Τὸ φυσαλ-
λιῶδες ἐξάνθημα εἶναι γεμᾶτο ὑγρό, 
οἱ φυσαλλίδες σπᾶνε, σχηματίζουν 
κρούστα καὶ ἐπουλώνονται σὲ λίγες 
ἑβδομάδες.

Ὁ ἕρπης ζωστὴρ προκαλεῖται ἀπὸ 
τὴν ἐπανενεργοποίηση τοῦ ἴδιου ἰοῦ 
ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀνεμευλογιὰ στὰ 
παιδιά.  Ἐμφανίζεται σὲ ἄτομα ἄνω 
τῶν 60 ἐτῶν, λόγῳ τῆς ἐξασθενήσε-
ως τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν κορμό, ὁ ἕρπης 
ζωστὴρ μπορεῖ νὰ ἐμφανισθεῖ καὶ 
στὸ πρόσωπο καὶ στὸ μάτι (καὶ εἶναι 
ἐπικίνδυνος, διότι προκαλεῖ κερα-
τίτιδα, ποὺ μπορεῖ νὰ καταλήξει σὲ 
τύφλωση).

Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ πάθει ἕρπη-
τα κάποια στιγμὴ τῆς ζωῆς του.  Ἂν 
μάλιστα συνυπάρχουν σακχαρώ-
δης διαβήτης, νεφρικὴ νόσος κ.ἄ., 
ὁ κίνδυνος ἐμφανίσεως τοῦ ἕρπητα 
ζωστῆρος αὐξάνεται σημαντικά.

Τὰ συμπτώματα τοῦ ἕρπητος 
ζωστῆρος εἶναι ἀπὸ ἤπια ἕως πολὺ 
σοβαρά. Εἶναι δύσκολο νὰ προβλε-

φθεῖ πόσο σοβαρὰ θὰ εἶναι.
Τὸ ἐξάνθημα μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπι-

κίνδυνο, καὶ θεραπεύεται μετὰ δύο 
ἕως τέσσερις ἑβδομάδες.  Ὁρισμέ-
νοι ἀσθενεῖς παρουσιάζουν ἔντονο 
πόνο, διαπεραστικὸ ἢ σταθερὸ ἢ δι-
αλείποντα, ὁ ὁποῖος διαρκεῖ, ὅπως 
εἴπαμε, μερικὲς ἑβδομάδες. Μπορεῖ 
ὅμως νὰ διαρκέσει καὶ μερικοὺς 
μῆνες ἢ καὶ χρόνια, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ 
μεθερπητικὴ νευραλγία.

Παγκοσμίως ὁ ἕρπης ζωστὴρ 
ἐμφανίζεται σὲ 1-3 περιστατικὰ σὲ 
1000 κατοίκους τὸν χρόνο. οἱ πά-
σχοντες, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πόνο, παρου-
σιάζουν ἐπίσης κάψιμο, κνησμό, καὶ 
βεβαίως τὶς φυσαλλίδες μὲ τὸ ὑγρό.  
Ἴσως παρουσιασθεῖ καὶ πυρετός, χα-
μηλὸς βεβαίως, εὐαισθησία στὸ φῶς, 
καὶ μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἐμφανισθεῖ κό-
πωσις. Μπορεῖ νὰ ἐμφανισθεῖ καὶ μό-
νο πόνος, χωρὶς ἐξάνθημα.

Ὁ πόνος ἀπὸ τὸν ἕρπητα 
ζωστῆρα ἔχει σοβαρὴ ἀρνητικὴ ἐπί-
πτωση στὴ ζωὴ τοῦ ἀτόμου. Διατα-
ράσσεται ὁ ὕπνος του, ἡ ἐργασία καὶ 
ἡ κοινωνικὴ ζωή του.

Πολλοὶ ἀναρωτιοῦνται: Μπορεῖ 
κάποιος νὰ νοσήσει ἢ νὰ ἐνεργοποι-
ηθεῖ ὁ δικός του ἰός, πού «κρύβε-
ται» ἤδη στὸν ὀργανισμό του;  Ὄχι,  
Ἀλλὰ ὅταν κάποιος νοσεῖ ἀπὸ τὴν 
ἀνεμευλογιὰ καὶ ὑπάρχουν οἱ φυ-
σαλλίδες, μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ ἡ 
ἀσθένεια σ᾽ ἕνα ἄτομο ποὺ δὲν εἶχε 
ποτὲ νοσήσει.

Θεραπεία: Χορηγοῦνται ἀντιϊκὰ 
φάρμακα, καθὼς καὶ βιταμίνες Β1, 
Β6, Β12 καὶ βιταμίνη C γιὰ μεγαλύ-
τερη ἐνίσχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ 
συστήματος.

Ἡ σοβαρότερη ἐπιπλοκὴ εἶναι 

ἡ μεθερπητικὴ νευραλγία, ἡ ὁποία 
ἀντιμετωπίζεται μὲ ἰσχυρὰ ἀναλγη-
τικὰ φάρμακα, καὶ ἂν ὁ πόνος εἶναι 
πολὺ ἰσχυρός, μπορεῖ ὁ ἀσθενὴς νὰ 
παραπεμφθεῖ σὲ Κέντρο πόνου.

Ὁ πόνος μπορεῖ νὰ ἐπανεμφα-
νίζεται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν. Το-
πικῶς ἐφαρμόζονται ἀντιϊκὲς ἀλοιφὲς 
ἢ ὑγρές, δροσερὲς κομπρέσες, γιὰ 
ἀνακούφιση ἀπὸ τὴ φαγούρα, ἀλλὰ 
νὰ γίνεται καὶ δροσερὸ ντούς.

Μπορεῖ ὅμως νὰ προληφθεῖ ὁ 
ἕρπης ζωστήρ; Βεβαίως! Τώρα εἶναι 
ἐφικτὴ ἡ πρόληψη τοῦ ἕρπητος 
ζωστῆρος μὲ τὸ ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο 
προλαβαίνει πλέον τὸν μακροχρόνιο 
πόνο τῶν νεύρων καὶ τὴ μεθερπη-
τικὴ νευραλγία, κυκλοφορεῖ καὶ στὴν  
Ἑλλάδα καὶ χορηγεῖται δωρεὰν ἀπὸ 
τὸ  Ὑπουργεῖο  Ὑγείας σὲ ἄτομα ἄνω 
τῶν 60 ἐτῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν 
ἔχουν προηγουμένως νοσήσει.

Τὸ ἐμβόλιο λέγεται Zastavax. 
Μειώνει κατὰ πολὺ τὸν πόνο καὶ 
τὶς ἄλλες ἐνοχλήσεις κατὰ 60%, καὶ 
γενικῶς μειώνει σημαντικὰ καὶ τὴν 
ἐμφάνιση τοῦ ἕρπητος ζωστῆρος.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Μπορεῖ ὅμως νὰ προληφθεῖ ὁ ἕρπης ζωστήρ; Βεβαίως! Τώρα εἶναι ἐφικτὴ 
ἡ πρόληψη τοῦ ἕρπητος ζωστῆρος μὲ τὸ ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο προλαβαίνει 

πλέον τὸν μακροχρόνιο πόνο τῶν νεύρων καὶ τὴ μεθερπητικὴ νευραλγία, 
κυκλοφορεῖ καὶ στὴν  Ἑλλάδα καὶ χορηγεῖται δωρεὰν  

ἀπὸ τὸ  Ὑπουργεῖο  Ὑγείας σὲ ἄτομα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, ἀνεξαρτήτως  
τοῦ ἐὰν ἔχουν προηγουμένως νοσήσει.

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

ρτ
ιο

ς
 -

 Α
π

ρ
ίλ

ιο
ς
  

 2
0

2
0

 -
 6

3
8

65



Δυσκολευόμαστε νὰ ἐπαινοῦμε
Εἰσαγωγή

Ἡ σύγχρονη κοινωνία, ὅπως ἔχει πλέον διαμορ-
φωθεῖ καὶ παγιωθεῖ, εἶναι ἀπόλυτα ἀνταγωνιστική. 
Σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.  Ἀπὸ τὰ πρῶτα παιδικά του 
χρόνια, ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ τὴν 
ἀνταγωνιστικότητα, εἴτε σὲ ἤπια εἴτε σὲ ὀξεία μορφή. 
Στὴν οἰκογένεια, στὸ σχολεῖο, στὸ ἐργασιακὸ καὶ 
κοινωνικὸ περιβάλλον. Παντοῦ.

Ἡ ἀνταγωνιστικότητα στὴ ζωή μας
Ἡ σημερινὴ ἀνταγωνιστικότητα δὲν διαθέτει, βέ-

βαια, οὔτε ἕνα κοινὸ χαρακτηριστικὸ μὲ τὴν εὐγενῆ 
ἅμιλλα τῶν προγόνων μας, μὲ τὶς ἀξίες τῶν πρωτεί-
ων, τῆς ἀριστείας καὶ τῶν ἐν γένει ἀρετῶν.  Ἀντίθε-
τα, ἐμφανίζεται ὡς ἕνα πολὺ σκληρὸ ἄθλημα, ποὺ 
ἀσκεῖται πεισματικὰ καὶ ἀσύστολα ἀκόμα καὶ μὲ βία, 
καὶ στοχεύει –μὲ κάθε τρόπο– στὴν προσωπικὴ ἀναρ-
ρίχηση ἢ διάκριση ἑνὸς συγκεκριμένου ἀτόμου. 

Αὐτὴ ἡ τακτική ἔχει πάμπολλα ἀρνητικὰ ἀποτε-
λέσματα, γιὰ τὸν λόγο ὅτι, τὶς περισσότερες φορές, ἡ 
ἐπιδίωξη τῆς ἐπιτυχίας ἢ τῆς διάκρισης καὶ τῆς ἀναρ-
ρίχησης σὲ κάποιο ἀξίωμα βασίζεται εἴτε στὴν χρήση 
πλαγίων μέσων, ἢ καὶ στὴν ἀπαξίωση ἑνὸς ἄξιου 
συνανθρώπου μας, προκειμένου νὰ ἀναρριχηθεῖ 
κάποιος ἄλλος, λιγώτερο ἄξιος, ἐνῷ ταὐτόχρονα 
καθιστᾷ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις ἀκόμα πιὸ ἀσταθεῖς, 
ρευστές, δύσκολες καὶ ἐλλειμματικές. 

Ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ φαινομένου αὐτοῦ, τῆς προ-
βολῆς δηλαδὴ τοῦ προσωπικοῦ  Ἐγώ, οἱ κυρίαρχες 

ἐκφάνσεις τῆς ἠθικῆς ζωῆς, ὅπως εἶναι ἡ σταθερό-
τητα στὶς σχέσεις, ἡ εἰλικρινὴς φιλία καὶ ἡ ἐμπιστο-
σύνη ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, ἡ κατανόηση, ἡ 
ἐνσυναίσθηση, ἡ συμπόνια καὶ ἡ γενναιοδωρία στὶς 
πράξεις καὶ τοὺς λόγους, ἔχουν ἐντελῶς ἐκτοπισθεῖ, 
γιὰ νὰ μὴν ποῦμε, φθάνοντας σ᾽ ἕνα ἀκραῖο καὶ 
δυσοίωνο συμπέρασμα, ὅτι ἔχουν σχεδόν ἐκλείψει. 

Σὺν τοῖς ἄλλοις, τὸ οἰκονομικό, πολιτικὸ καὶ κοι-
νωνικὸ περιβάλλον, ποὺ διαμορφώθηκε κυρίως μέ-
σα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια, ἄσκησε 
τεράστια ἐπιρροή σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν κατάκριση, τὴν 
ἀπαξίωση, τὸν ἐξουδενισμὸ καὶ τὸν ἀφανισμὸ ἀξι-
ωμάτων, συμβόλων, προσωπικοτήτων, χωρὶς κα-
νένα στοιχεῖο ἀξιοκρατίας, δικαιοσύνης, προβολῆς 
ἢ ἐπιβράβευσης τῶν ἄξιων, ἠθικῶν καὶ συνεπῶν 
πολιτῶν. Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν 
ἀποκαθήλωση γνωστῶν πολιτικῶν, οἰκονομικῶν 
καὶ καλλιτεχνικῶν προσωπικοτήτων ἀπεκόμισαν καὶ 
συνεχίζουν νὰ ἀποκομίζουν προσωπικὰ οἰκονομικὰ 
ὀφέλη, ἐνῷ προώθησαν πρὸς τὰ ἔξω, χωρὶς καμιὰ 
ἐνοχὴ ἢ νομικὴ καὶ ποινικὴ συνέπεια, μιὰ ὑποβαθ-
μισμένη εἰκόνα τῆς χώρας μας.

Ἡ ἐπιρροὴ αὐτὴ δημιούργησε ἐν τέλει ἕνα ἐθι-
στικὸ πρὸς τὴν κατάκριση περιβάλλον, μιὰ ἐνδημία 
ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κατάχρηση, ἐκ μέρους ὁποιου-
δήποτε ὑποκειμένου μάλιστα, τῆς εὐρείας πλέον 
διαδικτυακῆς ἐπικοινωνίας, ὅπου, δυστυχῶς, ἐκεῖ 
βρίσκει βῆμα νὰ κυριαρχήσει ἡ καθημερινὴ ἠθικὴ 
ἔκπτωση καὶ κάθε εἴδους χλεύη, ἐνῶ ὁ ἔπαινος 
ἐμφανίζεται νὰ εἶναι τόσο σπάνιος καὶ δυσεύρετος, 
ὅσο καὶ ἕνας πολύτιμος λίθος!

Ὁ ἔπαινος
Τί εἶναι, λοιπόν, ὁ ἔπαινος, ποιὰ ἡ ἀξία του καὶ ἡ 

σκοπιμότητά του καὶ γιατί ἡ χρήση του ἐμφανίζει τόση 
σπανιότητα;  Ἔπαινος εἶναι ἡ ἀναγνώριση καὶ διάκρι-
ση ἑνὸς ἀτόμου γιὰ τὶς ἰδιαίτερες ἱκανότητές του, τὶς 
ἀρετές, τὴ συμπεριφορά του καὶ κυρίως τὶς πράξεις 
του. Εἶναι ἡ ἔκφραση θαυμασμοῦ πρὸς αὐτὸ καὶ ὁ 
προσωπικὸς ἢ συλλογικὸς ἐγκωμιασμός του μέσῳ 
τῆς ἀπονομῆς τιμητικῶν διακρίσεων καὶ βραβείων.

Ὅλοι γνωρίζουμε τὴν ἀξία, τὴ σημασία καὶ τὴν 
ἐπίδραση τοῦ ἐπαίνου στὴ ζωή κάθε ἀνθρώπου. 
Πόσο ἡ ἐπιδοκιμασία, ἡ ἐνθάρρυνση, ἡ ὤθηση, ἡ 
συναισθηματικὴ συνδρομὴ συντελοῦν στὴν ἐπιτυχία 
ἑνὸς στόχου, ὅποιος καὶ νἆναι αὐτός, ἢ ἀκόμα στὴν 
ἐγκατάσταση τῆς αὐτοεκτίμησης, τῆς αὐτοπεποίθησης 
τοῦ ἀτόμου, καὶ φυσικὰ στὴ θαρραλέα καὶ ἐπίμονη 
ἐπιδίωξη κάθε στοχευμένου καὶ ἐπιθυμητοῦ σκοποῦ. 66
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Γιατί δὲν ἐπαινοῦμε;
Τώρα γιὰ ποιὸ λόγο εἴμαστε σήμερα τόσο φει-

δωλοὶ πρὸς τὸν ἔπαινο εἶναι πράγματι ἕνα καίριο καὶ 
συζητήσιμο ἐρώτημα.  Ὅσα ἔχουν ἤδη ἀναφερθεῖ 
ἀνωτέρω συνιστοῦν τοὺς ἐξωγενεῖς παράγοντες, 
ποὺ ἐνυπάρχουν μέσα στὸ κοινωνικό μας σύνολο 
καὶ εἶναι ἡ ἀνταγωνιστικότητα, ὁ κακὸς παραδειγ-
ματισμός, ὁ ἐθισμός, ὁ λαϊκισμός, ἡ ἀνευθυνότητα, 
ἡ ἀνεκτικότητα, ἡ ἀνωνυμία, ἡ ἀτιμωρησία κ.ο.κ.

Ὡστόσο, τὸ βάρος τῆς εὐθύνης γι᾽ αὐτὴ τὴ μεγά-
λη ἔνδεια ἐπαίνου, ἐπιβράβευσης, ἐπιδοκιμασίας, 
ἐνθάρρυνσης, προώθησης καὶ στήριξης ἑνὸς ἀτόμου 
γιὰ τὶς ἐξαιρετικές του ἐπιδόσεις καὶ πράξεις πρέπει 
καθένας ἀπὸ ἐμᾶς νὰ τὴν ἀναζητήσει περισσότερο 
μέσα στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του. 

Μέσα μας ὑπάρχουν πάντα ἐλλείμματα καὶ μει-
ονεξίες ποὺ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ ἐκφράσουμε τὸν 
θαυμασμό μας γιὰ ἕναν ἄλλο συνάνθρωπο ποὺ 
διακρίνεται στοὺς τομεῖς τῶν γραμμάτων, τῆς ἐπιστή-
μης, τῆς τέχνης, τῆς ἄθλησης κ.ο.κ.  Ὑπάρχει μέσα 
μας ὁ κρυμμένος ἀλλὰ ἐπίμονος ψιθυριστὴς τῆς 
ἄρνησης, τῆς ἀποδοκιμασίας, τῆς εὔκολης ἀπόρρι-
ψης. Κι αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος παρὰ τὸ διογκωμένο 

μας  Ἐγώ, ποὺ προβάλλει ἀπαιτητικὰ καὶ μᾶς ὑπα-
γορεύει ἐπίμονα νὰ μὴν θεωροῦμε κανέναν ἄλλον 
ἀνώτερο ἢ καλύτερο ἀπὸ ἐμᾶς. 

Ἡ προσωπική μας ἔπαρση, ἐπίσης, ἢ ὁ κακός σπό-
ρος τῆς ζήλειας, κι ἀκόμα ἀκόμα ὁ ἀναίτιος καὶ ψυ-
χοφθόρος φθόνος, μᾶς δημιουργοῦν ἀνυπέρβλητα 
ἐμπόδια νὰ φανοῦμε γενναιόδωροι ἀπέναντι σὲ ἕναν 
συνάνθρωπό μας ποὺ γιὰ κάποιο ἢ καὶ γιὰ πολλοὺς 
ἀκόμα λόγους ξεχωρίζει μέσα στὴν κοινωνία μας. 

Αὐτὰ τὰ ἐλαττώματα δὲν μᾶς κάνουν μόνο φει-
δωλοὺς ὡς πρὸς τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀριστείας, τῆς 
δεξιοτεχνίας, τῆς εὑρηματικότητας καὶ εὑρεσιτεχνίας 
τῶν συνανθρώπων μας, ἀλλά, ὅπως λέει καὶ ἕνας 
συγγραφέας, ἀποτελοῦν μερικοὺς ἀπὸ τοὺς κλέφτες 
τῆς προσωπικῆς μας εὐτυχίας, ἀφοῦ μᾶς κάνουν 
νὰ φθίνουμε διαρκῶς, καθὼς μᾶς κρατοῦν φυλα-
κισμένους μέσα στὴν ἐγωπάθεια, τὴν ἀπομόνωση 
καὶ τὴν ἄρνησή μας.

Ἡ εὐεργετικὴ δύναμη τοῦ ἐπαίνου
Ὡστόσο, ὁ ἔπαινος ἀποτελεῖ μιὰ μεγάλη κινη-

τήριο δύναμη γιὰ κάθε δημιουργικὸ ἀποτέλεσμα 
ἢ ἐπίτευγμα καὶ εἶναι ἕνα ἰσχυρὸ κίνητρο ὤθησης 
γιὰ ἐργατικότητα, προσπάθεια, τόλμη, ἀποφασιστι-
κότητα καὶ δημιουργία.

Ὁ ἔπαινος, καὶ ἰδιαίτερα ἡ ἐνθάρρυνση, θὰ πρέ-
πει νὰ ξεκινάει μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν οἰκογένεια. 
Τὰ παιδιὰ μάλιστα ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ τὴ 
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διογκωμένο μας  Ἐγώ, ποὺ προβάλλει ἀπαιτητικὰ καὶ μᾶς ὑπαγορεύει ἐπίμονα 
νὰ μὴν θεωροῦμε κανέναν ἄλλον ἀνώτερο ἢ καλύτερο ἀπὸ ἐμᾶς. 
Ἡ προσωπική μας ἔπαρση, ἐπίσης, ἢ ὁ κακός σπόρος τῆς ζήλειας, 

κι ἀκόμα ἀκόμα ὁ ἀναίτιος καὶ ψυχοφθόρος φθόνος, μᾶς δημιουργοῦν 
ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια νὰ φανοῦμε γενναιόδωροι ἀπέναντι σὲ ἕναν 

συνάνθρωπό μας ποὺ γιὰ κάποιο ἢ καὶ γιὰ πολλοὺς ἀκόμα λόγους ξεχωρίζει 
μέσα στὴν κοινωνία μας. 
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θετικὴ συνδρομὴ καὶ τὸν ἔπαινο ἐκ μέρους τῶν γο-
νιῶν τους σὲ κάθε τους προσπάθεια, ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ 
γίνεται πάντα μέσα στὰ πλαίσια τοῦ μέτρου, χωρὶς 
ὑπερβολές καὶ ἄδεια χειροκροτήματα.

Ἐπιβραβεύουμε δηλαδὴ τὴν προσπάθεια, τὴν 
ἀφοσίωση στὸν σκοπό, τὴ συμμετοχὴ στὶς οἰκογε-
νειακὲς πρακτικές ἀνάγκες, τὸ θάρρος, τὴν τόλμη, 
τὰ ἐνθαρρύνουμε καὶ τὰ παρακινοῦμε παράλληλα 
μὲ μιὰ εὐγενικὴ ἀφανῆ καθοδήγηση καὶ ἀδιάλειπτη 
συνδρομή.

Ἀλλὰ καὶ οἱ σύζυγοι μεταξύ τους δὲν θὰ πρέπει 
νὰ εἶναι ὁ ἕνας ἀδιάφορος ἀδιάφορος καὶ ἀμέτοχος 
στὶς ὁποιεσδήποτε ἐπιτυχίες τοῦ ἄλλου.  Ἀπὸ μιὰ 
ἐπάξια προαγωγὴ στὴν ἐργασία, μέχρι μιὰ μυρω-
δάτη σπανακόπιττα στὸ σπίτι! « Ἥδιστον ἄκουσμα ὁ 
ἔπαινος», μᾶς λέει ὁ Ξενοφῶν! Πόσο γλυκαίνει τὴν 
ψυχή μας ἕνας καλὸς καὶ εὐχάριστος λόγος καὶ πόσο 
μᾶς ἐνθαρρύνει νὰ συνεχίσουμε ὁποιαδήποτε, ἀκόμα 
καὶ ἐπίπονη προσπάθεια γιὰ χάρη τῶν οἰκείων μας, 
τῶν φίλων, τῶν συνανθρώπων μας!

Ἀκόμα, στὸ ἐργασιακὸ καὶ ἐπιχειρησιακό περι-
βάλλον, ὅπου ἡ ἀνταγωνιστικότητα θεριεύει, ὁ ἄξιος 
καὶ εἰλικρινὴς ἔπαινος ἔχει τὴ δύναμη νὰ μεταβάλλει 
τοὺς ἐργαζόμενους στοὺς κινητήριους μοχλοὺς τῆς 
προοόδου, τῆς παραγωγῆς, τῆς δημιουργίας.

Ἐπίλογος
Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε τὴν ἐντολή «ἀγάπα τὸν 

πλησίον σου ὡς ἑαυτόν». Πόσο δύσκολο εἶναι αὐτό, 
ἀφοῦ προϋποθέτει νὰ ἔχουμε ἀποδεχθεῖ καὶ ἀγα-

πήσει πρῶτα τὸν ἑαυτό μας, γιὰ νὰ 
ἀγαπήσουμε κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο 
καὶ τὸν πλησίον μας! 

Ἀλλὰ ἂς ἐλπίσουμε, ὅμως, πὼς ἡ 
ἀναμφισβήτητη κλίση τῆς ἀνθρώπι-
νης ψυχῆς νὰ διαμορφωθεῖ κατ᾽ εἰκό-
να καὶ ὁμοίωση πρὸς τὸν Δημιουρ-
γό, ἡ ἠθικότητα ποὺ δὲν εἶναι παρὰ 
ἡ ἐγγενὴς ἀκριβῶς ἐκδήλωση τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης, θὰ ἐξακολου-
θήσει νὰ βρίσκει συνεχῶς ἔδαφος, 
ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑπερβαίνει, 
ἔστω καὶ μὲ δυσκολία, κάθε προ-
σωπικὸ περιορισμό, νὰ ἀπελευθε-
ρώνεται ἀπὸ τὶς ὅποιες ἐσωτερικὲς 
ἢ ἐξωτερικὲς δεσμεύσεις καὶ νὰ 

ἐκφράζει ἁπλόχερα, ἀκόμα καὶ στοὺς σημερινοὺς 
φοβικοὺς καὶ ἐσωστρεφεῖς καιρούς, τὴ γενναιοδωρία 
του μέσῳ τοῦ ἐπαίνου πρὸς τὸ καλό, τὸ χρήσιμο, τὸ 
εὐγενές, τὸ ἄριστο! 

Ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ 
ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ

τοῦ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»
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Ὁ ἔπαινος ἀποτελεῖ μιὰ μεγάλη κινητήριο δύναμη γιὰ κάθε δημιουργικὸ 

ἀποτέλεσμα ἢ ἐπίτευγμα καὶ εἶναι ἕνα ἰσχυρὸ κίνητρο ὤθησης γιὰ 
ἐργατικότητα, προσπάθεια, τόλμη, ἀποφασιστικότητα καὶ δημιουργία. 

Ὁ ἔπαινος, καὶ ἰδιαίτερα ἡ ἐνθάρρυνση, θὰ πρέπει νὰ ξεκινάει μέσα ἀπὸ 
τὴν ἴδια τὴν οἰκογένεια. Τὰ παιδιὰ μάλιστα ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ τὴ 

θετικὴ συνδρομὴ καὶ τὸν ἔπαινο ἐκ μέρους τῶν γονιῶν τους σὲ κάθε τους 
προσπάθεια, ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ γίνεται πάντα μέσα στὰ πλαίσια τοῦ μέτρου, χωρὶς 

ὑπερβολές καὶ ἄδεια χειροκροτήματα.
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Ἡεὐγνωμοσύνη εἶναι βασικὸ συστατικὸ γιὰ 
μιὰ χαρούμενη καὶ ἐπιτυχημένη ζωή. Εἶναι 
ἡ δύναμη νὰ ἀναγνωρίζουμε τὰ ὅσα ἔχου-

με καὶ νὰ τὰ ἀπολαμβάνουμε ἐδῶ καὶ τώρα. Μιὰ 
ἡλιόλουστη μέρα, μιὰ βόλτα στὴν ἐξοχή, τὸ γέλιο 
τῶν παιδιῶν, ἕνα ὡραῖο φαγητό, ἕνα ταξίδι, ἕνα 
λουλούδι ποὺ ἀνθίζει στὴ γλάστρα μας.

Τίποτα ἄλλο δὲν ἔχει νὰ προσφέρει ἡ εὐγνωμο-
σύνη, παρὰ μόνο τὴ χαρά. Μᾶς βοηθάει νὰ προ-
σέξουμε τὰ θετικὰ ποὺ συμβαίνουν στὴ ζωή μας, 
καὶ ὄχι αὐτὰ ποὺ συχνὰ παραπονιόμαστε ὅτι δὲν 
ἔχουμε.  Ἐπιπλέον, μᾶς βοηθάει νὰ ἐκτιμήσουμε 
κάτι, πρὶν τὸ χάσουμε.  Ἂν συνηθίσεις νὰ θέλεις 
αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχεις, θὰ θέλεις πάντα κάτι ποὺ δὲν 
ἔχεις. Μὴ γελιέσαι, ἀκόμα καὶ νὰ ἀποκτήσεις αὐτὸ 
ποὺ σοῦ λείπει τώρα, πάλι θὰ σοῦ λείπει κάτι ἄλλο, 
πολὺ ἁπλᾶ γιατὶ δὲν ἔμαθες νὰ εἶσαι ἱκανοποιημέ-
νος μὲ αὐτὰ ποὺ ἔχεις.

Καθένας πρέπει νὰ σκέφτεται γιὰ ποιὸ λόγο 
αἰσθάνεται εὐγνωμοσύνη. Γιὰ τὴν οἰκογένεια, τοὺς 
φίλους, τὴν ὑγεία, τὴν ἐργασία του. Σὲ ἕναν κόσμο 

γεμᾶτο ἀπὸ ἀρνητικὲς σκέψεις, ποὺ καταλήγουν 
σὲ συναισθήματα ἄγχους, θυμοῦ, κατάθλιψης, καὶ 
τεταμένες ἀνθρώπινες σχέσεις, τὸ νὰ βρίσκουμε 
τὸν χρόνο νὰ ἐκφράζουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας 
στὸν Θεὸ εἶναι πολὺ σημαντικό, γιατὶ ἔχει θετικὴ 
ἐπίδραση στὴν καθημερινότητά μας, μειώνοντας τὸ 
στρὲς καὶ κάνοντάς μας περισσότερο χαρούμενους 
καὶ αἰσιόδοξους.

Ὅταν εὐχαριστεῖς κάποιον μὲ εἰλικρίνεια, αὐτὸ 
σοῦ ἐπιστρέφει ἕνα τεράστιο ποσὸ εὐφορίας. Σε 
συνδέει μὲ τοὺς ἄλλους, ἐνισχύει τὶς σχέσεις σου 
καὶ ἰσχυροποιεῖ τὶς φιλίες.  Ὅλοι ἔχουμε τὴν ἀνάγκη 
νὰ νιώθουμε ὅτι μᾶς ἐκτιμοῦν. Γι᾽ αὐτό, πεῖτε στοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ εἶναι σημαντικοὶ γιὰ σᾶς πόσο 
εὐγνώμονες εἴσαστε ποὺ τοὺς ἔχετε στὴ ζωή σας.

Ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι ἡ εὐγνωμοσύνη ἐξουδε-
τερώνει τὴν ἀρνητικὴ διάθεση. Σὲ γεμίζει μὲ θε-
τικὰ στοιχεῖα, ὅπως αἰσιοδοξία, ἐλπίδα, καλοσύ-
νη, δημιουργώντας χῶρο γιὰ ὄμορφα γεγονότα, 
ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὸ μέλλον γιὰ σένα. Σὲ κάνει νὰ 
ἐκτιμᾷς αὐτὰ ποὺ ἔχεις, βελτιώνει τὴν ὑγεία καὶ τὴν 
ἀποδοτικότητά σου, σὲ βοηθάει νὰ διαχειρίζεσαι 
κάθε εἴδους δυσκολία καὶ νὰ γίνεσαι καλύτερος σὲ 
ὅ,τι κάνεις. Εἶναι τὸ μυστικὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει 
τὴν κάθε σου μέρα καὶ νὰ τὴν κάνει μέρα χαρᾶς.

Μὴν παραπονιέσαι – τὰ παράπονα εἶναι ἐχθρὸς 
τῆς εὐγνωμοσύνης. Πρέπει νὰ βρεῖς τὸ κουράγιο 
νὰ ἀποδεχθεῖς ὅτι τὰ πράγματα δὲν θὰ πηγαίνουν 
πάντα ὅλα ὅπως τὰ θέλεις.

Πρέπει νὰ εἴμαστε εὐγνώμονες γιὰ καθεμία καὶ 
ὅλες τὶς στιγμές μας, γιατὶ αὐτὲς οἱ στιγμὲς ἀποτε-
λοῦν τὴ ζωή μας. Καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἄσχημα μᾶς 
δίδαξαν κάτι.

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ εὐγνωμοσύνη φέρνει  
τοὺς ἀνθρώπους πιὸ κοντά

K

K
Σὲ ἕναν κόσμο γεμᾶτο ἀπὸ ἀρνητικὲς σκέψεις, ποὺ καταλήγουν σὲ 

συναισθήματα ἄγχους, θυμοῦ, κατάθλιψης, καὶ τεταμένες ἀνθρώπινες 
σχέσεις, τὸ νὰ βρίσκουμε τὸν χρόνο νὰ ἐκφράζουμε τὴν εὐγνωμοσύνη 

μας στὸν Θεὸ εἶναι πολὺ σημαντικό, γιατὶ ἔχει θετικὴ ἐπίδραση στὴν 
καθημερινότητά μας, μειώνοντας τὸ στρὲς καὶ κάνοντάς μας περισσότερο 

χαρούμενους καὶ αἰσιόδοξους.
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Συνέβη στὴ Ναύπακτο, μιὰ Κυριακή, μετὰ ἀπὸ 
μνημόσυνο. Καφὲς στὸ ἀρχονταρίκι. Κόσμος 
πολύς. Μέσα στὴ βαβούρα ἔχασα καὶ τὸν ἄντρα 

μου. Εὐτυχῶς πρόλαβα τὴν τελευταία ἄδεια καρέκλα.  
Ἀνακουφισμένη ποὺ κάθισα πιά, ἀρχίζω νὰ παρα-
τηρῶ τὴν ὁμήγυρη. Γλυκὰ πρόσωπα ἡλικιωμένων 
μὲ ἀληθινὴ ἀγάπη γιὰ τὸν ἐκδημήσαντα. Διακριτικὰ 
κοιτάω γιὰ τὴ διπλανή μου. Τὸ ἀντιλαμβάνεται καὶ 
μὲ κοιτάει ἴσα στὰ μάτια.  Ὄπα! Μιὰ ἄχρονη γριὰ μὲ 
μὴ ἀναγνώσιμες προθέσεις. Χωρὶς καμμία εἰσαγωγή, 
μαζὶ μὲ τὸν καφέ, ἀρχίζει τὶς ἐρωτήσεις.

–  Ἀπὸ δῶ καὶ ἐσύ; Γιατὶ δὲν σὲ ἔχω ξαναδεῖ.
– Τώρα πιὰ πολιτογραφημένη Ναυπάκτια, τῆς 

ἀπαντῶ.
Δὲν πολυκαταλαβαίνει τὸν ὑπαινιγμό, ἀλλὰ καὶ 

λίγο τὴ νοιάζει.  Ἄλλα τὴν ἐνδιαφέρουν... Κοιτάει 
κατευθεῖαν τὸ δεξί μου χέρι, μὲ τὸ ὁποῖο ἔπιανα τὸ 
φλυτζάνι. Νὰ πάρει! Μόλις σήμερα τὸ πρωΐ ἔβαλα 
τὴ βέρα μου στὸ ἄλλο χέρι. Μέχρι νὰ θρέψει ἡ μικρὴ 
πληγὴ στὸ δεξί. Δὲν μπαίνει κἂν στὸν κόπο ὅμως νὰ 
κοιτάξει τὸν ἀριστερὸ παράμεσο.  Ἀρχίζει ἡ ἐπιδρομή:

– Κοίτα νὰ παντρευτεῖς γρήγορα. Δὲν λέω, ὀμορ-
φούλα εἶσαι, ἀλλὰ τά ᾽χεις καὶ τὰ χρονάκια σου.  
Ὁ καιρὸς περνάει, καὶ πότε θὰ κάνεις παιδιά, ἄσε 
ποὺ οἱ ἄντρες προτιμοῦν τὶς μικρές. Καὶ ἄντε καὶ 
παντρεύτηκες, μόνο μὲ ἕνα παιδὶ θὰ μείνεις; Μὴν 
ξεχνᾷς ὅτι ὁ προορισμὸς τῆς γυναίκας εἶναι.... μπλά, 
μπλά, μπλά.

Μὲ εἶχε στριμώξει στὴ γωνία μὲ ἀλλεπάλλη-

λες λεκτικὲς ἐπιδρομές, καὶ μόνο ποὺ δὲ φώναζε... 
ΑΕΡΑ!

Ὁμολογουμένως, εἶχε τὸ πλεονέκτημα τοῦ αἰφνι-
διασμοῦ. Αὐτὸ ὅμως ποὺ μὲ ἐνόχλησε πιὸ πολὺ 
ἦταν τό «μὲ ἕνα παιδί θὰ μείνεις;».  Ἀπὸ πότε ἡ 
ἀνθρώπινη ἀξία μπαίνει στὴ ζυγαριὰ καὶ μετριέται 
ποσοτικά; Καὶ ἀπὸ πότε ἡ καταξίωση τοῦ ἀνθρώ-
που ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀπογόνων του; 
Προσωπικά, οὐδέποτε μὲ ἐνδιέφερε πόσα παιδιὰ 
ἔχει κάποιος καὶ πόσα ἐγγόνια. Εἶδα καὶ πῶς τὰ με-
γαλώνει ἡ πλειοψηφία...  Ἀνάγωγοι οἱ περισσότεροι 
νεοέλληνες, ἀλλὰ ὑπερήφανοι γιὰ τὰ δῆθεν μονα-
δικά τους χρωμοσώματα!

Ἐγὼ ὑποκλίνομαι μπροστὰ σὲ ὅσους μεγαλώ-
νουν παιδιὰ κάτω ἀπὸ ἐξαιρετικὰ ἀντίξοες συνθῆκες. 
Σὲ ὅσους μεγαλώνουν παιδιὰ μὲ προβλήματα ὑγεί-
ας. Καὶ μάλιστα κάποιοι υἱοθετοῦν συνειδητὰ καὶ 
ἄρρωστα παιδιά.  Ὑποκλίνομαι σὲ ὅσους σῴζουν 
παιδιὰ ἀπὸ προβληματικὲς καταστάσεις. Σὲ ὅσους 
μεγαλώνουν μόνοι τους παιδιά, καὶ μάλιστα ὄχι 
πάντα ἀπὸ ἐπιλογή. Σὲ ὅσους ἀποκαλοῦν παιδιά 
τους ἀπροστάτευτες ὑπάρξεις οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι 
βιολογικὰ δικές τους. Σὲ ὅσους στηρίζουν πονεμένα 
παιδιά. Αὐτοὺς ναί, τοὺς θαυμάζω. Γιὰ τὴν ἀτέλειωτη 
ὑπομονή τους καὶ τὸν ἡρωισμό τους. Γιατί, ἐν τέλει, 
θέλει ἡρωισμὸ νὰ ἀνατρέφεις παιδιὰ μὲ ἀγάπη καὶ 
μὲ ἀξίες στὴν ἐποχὴ τῆς ἰδιοτέλειας καὶ τῆς ψευτο-
μαγκιᾶς. Κάποιοι δὲν ἔχουν πάρει χαμπάρι ἀκόμα 
ποῦ ὁδηγηθήκαμε μὲ αὐτοὺς τοὺς ὁδοδεῖκτες.

Εὐτυχῶς μεγαλώνουμε

K

K
Ἐγὼ ὑποκλίνομαι μπροστὰ σὲ ὅσους μεγαλώνουν παιδιὰ κάτω 

ἀπὸ ἐξαιρετικὰ ἀντίξοες συνθῆκες. Σὲ ὅσους μεγαλώνουν παιδιὰ 
μὲ προβλήματα ὑγείας. Καὶ μάλιστα κάποιοι υἱοθετοῦν συνειδητὰ 
καὶ ἄρρωστα παιδιά.  Ὑποκλίνομαι σὲ ὅσους σῴζουν παιδιὰ ἀπὸ 

προβληματικὲς καταστάσεις. Σὲ ὅσους μεγαλώνουν μόνοι τους παιδιά, 
καὶ μάλιστα ὄχι πάντα ἀπὸ ἐπιλογή. Σὲ ὅσους ἀποκαλοῦν παιδιά τους 
ἀπροστάτευτες ὑπάρξεις οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι βιολογικὰ δικές τους. Σὲ 

ὅσους στηρίζουν πονεμένα παιδιά. Αὐτοὺς ναί, τοὺς θαυμάζω. Γιὰ τὴν 
ἀτέλειωτη ὑπομονή τους καὶ τὸν ἡρωισμό τους. Γιατί, ἐν τέλει, θέλει 
ἡρωισμὸ νὰ ἀνατρέφεις παιδιὰ μὲ ἀγάπη καὶ μὲ ἀξίες στὴν ἐποχὴ τῆς 
ἰδιοτέλειας καὶ τῆς ψευτομαγκιᾶς. Κάποιοι δὲν ἔχουν πάρει χαμπάρι 

ἀκόμα ποῦ ὁδηγηθήκαμε μὲ αὐτοὺς τοὺς ὁδοδεῖκτες.
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Ἔφταιξα ἐγώ! Τὸ ἤθελα κοντά μου, τὸ μικρὸ γλαστράκι μὲ τὸ 
κουμκουάτ*, νὰ τὸ χαίρομαι, νὰ τὸ βλέπω νὰ ὀμορφαίνει τον 
χῶρό μου μὲ τὰ χρώματά του. Ξέχασα ὅτι δὲν χρειαζόταν ἐμένα, 

ἀλλὰ τὸν ἥλιο, τὸν ἀέρα... Αὐτὸ ἤθελε. Νὰ τὸ ἐμπιστευθῶ σὲ ὅ,τι τοῦ 
χάριζε ἐλευθερία.

Δὲν θὰ μὲ ἄφηνε παραπονεμένη. Κάθε φορὰ ποὺ θὰ τὸ ἔβλεπα, θὰ 
μοῦ χαμογελοῦσε μὲ τὸ τίναγμα τῶν φύλλων του, τὸ χρῶμά του, ποὺ 
ὁλοένα θὰ δυνάμωνε. Τοὺς καρπούς του γιὰ μένα θὰ τοὺς ἔδενε, νὰ 
μοῦ τοὺς χαρίσει...

Καὶ τώρα, κοιτάζοντας ξανὰ καὶ ξανὰ τὰ ἐλάχιστα φύλλα ποὺ τὸ 
ἀπέμειναν, καταλαβαίνω καλύτερα τὰ λόγια τοῦ φίλου μου γεωπόνου: 
« Ἔπαθε σόκ, θὰ συνέλθει!».  Ὑπομονὴ λοιπόν... 

ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

* κουμκουάτ = χρυσὸ πορτοκάλι στὰ κινέζικα.

Αὐτὰ σκεπτόμενη τόλμησα νὰ ρωτήσω:
– Δηλαδή, ἂν κάνω πολλὰ παιδιά, θὰ ὁλοκλη-

ρωθῶ ὡς διὰ μαγείας;
Ποῦ πάω κι ἐγὼ ὁ... Καραμῆτρος; Νέα ἔφοδος 

ἀκολούθησε, καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ τὸ δάκτυλο προ-
τεταμένο καὶ κινούμενο αὐστηρά. Μαζὶ δὲ μάλιστα 
μὲ τὸ παλλόμενο δάκτυλο, συντονίστηκε καὶ τὸ 
πιατάκι τοῦ καφέ.  Ἄ! We are not καλά! Δὲν μπορεῖ, 
κάπου θὰ σταματήσει ὅλο αὐτό,  Ἀλλὰ δέν...

Πάνω ποὺ μὲ εἶχε πιάσει ἀπελπισία, θυμήθηκα 
ἕναν παιδικό μου φίλο, Εὔελπι τότε (εἴπαμε, τἄχω 
τὰ χρονάκια μου). Αὐτὸς λοιπόν, ὅταν τοῦ ἔλεγα 
ἰδιόρρυθμα περιστατικὰ ἀπὸ τὴ δικηγορία, ποὺ εἶναι 
τὸ ἀντικείμενό μου, μοῦ ἀπαντοῦσε: «Οἱ δύσκολοι 
ἄνθρωποι θέλουν ὅ,τι καὶ ὁ στρατός... Τρελίτσα!». 
Γιὰ μία φορὰ εἶπα νὰ τιμήσω στὸ ἔπακρον αὐτὴ τὴν 
πεποίθηση.  Ἄρχισα λοιπὸν τὸ παραμύθι... Πὼς τάχα 
εἶχα ἐρωτευτεῖ κάποιον, ἀλλὰ αὐτὸς εἶχε πολλὰ 
λεφτά, γιὰ νὰ καταδεχθεῖ νὰ εἶναι μαζί μου. Εἴχα-
με ἄδοξο τέλος. Εὐτυχῶς, δὲν εἴχαμε παιδὶ στὴν 
ἱστορία, καὶ τώρα παλεύω νὰ τὸν ξεπεράσω καί... 
καί... καί... Περιέργως, ἠρέμησε ὁ « Ὀδυσσέας  
Ἀνδροῦτσος» καὶ μὲ συμπάθησε κιόλας!

Πόσο μᾶς ἀρέσει τελικὰ νὰ βλέπουμε δυστυχι-
σμένες γυναῖκες. Μὴ δοῦμε καμιὰ εὐτυχισμένη μὲ 
τὸν δικό της τρόπο... Γλῶσσα διχαλωτὴ ἀμέσως!  
Ἦταν πρόδηλο ὅτι ἡ γυναίκα αὐτὴ ἦταν ἐγκλωβισμέ-
νη σὲ ἀναχρονιστικὲς πεποιθήσεις. Οἱ ὁποῖες ὅμως 
τὴν εἶχαν προδώσει ἀμείλικτα. Δὲν ἄντεχε νὰ τὸ 
παραδεχθεῖ. Προφανῶς, εἶχε παντρευτεῖ μικρή. Εἶχε 
πολλὰ παιδιά. Πολλὰ ὑπαρξιακὰ κενὰ καὶ πολλὰ 
ἀπωθημένα ἐπίσης. Καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ συνονθύλευ-

μα μεταλλάχθηκε σὲ ζήλεια. Ζήλεια πρὸς ὅλες τὶς 
γυναῖκες οἱ ὁποῖες βρῆκαν νόημα στὴ ζωή τους, 
ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλο μονοπάτι.

Δὲν τῆς εἶχε πεῖ ποτὲ κανένας ὅτι ὁ κάθε ἄνθρω-
πος εἶναι ξεχωριστός.  Ὅτι ἔχει τὴ δική του ἀποστο-
λή. Γράφει τὴ μοναδικὴ δική του ἱστορία καὶ ἔχει τὸ 
δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς. Καὶ ἀσφαλῶς κανένας μας 
δὲν περισσεύει. ὅλοι χωρᾶμε σ᾽ αὐτὴ τὴ γῆ.  Ὅτι τὰ 
παιδιὰ εἶναι δῶρο Θεοῦ, καὶ δὲν τὰ κάνουμε, γιὰ νὰ 
ἱκανοποιήσουμε τὸν ἐγωισμό μας.  Ἀλλὰ πρὶν κάνεις 
παιδιά, πρέπει νὰ ἔχεις λήξει μέσα σου αὐτὰ τὰ θέματα. 
Καὶ ἡ ζωὴ σοῦ δίνει πολλὲς εὐκαιρίες γι᾽ αὐτό. Κυρίως 
μέσα ἀπὸ τὶς δυσκολίες καὶ τὶς περιόδους μοναξιᾶς.

Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ μαθαίνουμε μεγαλώνοντας, καὶ 
κυρίως ματώνοντας! Εὐτυχῶς, λοιπόν, ποὺ μεγα-
λώνουμε καὶ φορτώνουμε φθινόπωρα τὶς πλάτες 
μας.  Ἀλλάζουμε μυαλά. Γκρεμίζουμε στερεότυπα.  
Ἀποβάλλουμε παρωπίδες. Γινόμαστε λιγώτερο ἐπι-
κριτικοὶ στοὺς γύρω μας. Καλλιεργοῦμε μιὰ πιὸ 
εὐρεῖα ἀντίληψη, καὶ ἂς γινόμαστε μὲ τὴν πάροδο 
τοῦ χρόνου καὶ ἐμεῖς ὀλίγον φυλλοβόλοι!

Ἡ ὥρα στὸ μεταξὺ κυλοῦσε βασανιστικά, καὶ 
ἔπρεπε νὰ βρῶ ἕναν ἐπίλογο γιὰ τὸ παραμύθι.  Ἀλλὰ 
μὲ τόση χολή, εἶχα στερέψει τελείως. Βλέπετε, πίσω 
ἀπὸ ἕναν «στεγνό» ἄνθρωπο κρύβεται ἕνας ἄνθρω-
πος χολωμένος. Σὰν ἀπὸ μηχανῆς θεὸς ἐμφανίσθη-
κε ὁ ἄνδρας μου. « Ἔλα, βρὲ κορίτσι μου, καὶ μᾶς 
περιμένει καὶ τὸ παιδί!». Δὲν τολμῶ νὰ σκεφθῶ τὸ 
τί θὰ ἔβαλε στὸν νοῦ της γιὰ μένα. Δὲν τὸ ἔβαλα 
ὅμως στὰ πόδια, κυρία!  Ἁπλῶς... διακτινίσθηκα!

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

Ἔπαθε... σόκ!
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 Θρόνια καὶ παραθρόνια
 στὸ θέατρο ἀραδιάζουν,
δείχνει ὁ ἡγεμόνας στοὺς πιστοὺς τοῦ Πλάστη καταφρόνια,
οἱ δήμιοι λύνουν τὰ θεριά, τὰ σύνεργα ἑτοιμάζουν.

 Ἀνοίγουν τῆς αὐλαίας
 τὰ διάπλατα τὰ βίλα,
τῆς γῆς ὁ ρήγας ἀγρυπνᾷ, μὰ ὁ οὐράνιος Βασιλέας
ἀνύστακτος, Αὐτὸς θωρεῖ μὲς στῆς καρδιᾶς τὰ φύλλα.

 Ἡ μάνα ἡ Λουκίνη,
 στὸ πέπλο τυλιγμένη,
εὐχὲς παίρνει παράμερα, εὐχὲς κι ἐτούτη δίνει,
γιὰ τὸν Παγκράτιο, ἔφθασε ἡ ὥρα ἡ εὐλογημένη.

 Δὲ φεύγει ἀπὸ ἐδῶθε
 ἡ σεβαστὴ μητέρα.
–  Ὦ, μὴ σβησθεῖς στὰ στήθη μου, ἀσίγαστέ μου πόθε!
–  Ἂς γίν᾽ ἡ εὐχή, ποὺ σοῦ ᾽δωσα, παιδί μου, αὐτὴ τὴ μέρα...

 Τὸ ὄνειρό μου πάρ᾽ το
 κι ὄνειρο τοῦ πατρός σου,
δῶσε τὸ σῶμα σου τροφή, γλυκὸν δῶσε το ἄρτο
στὰ σαρκοφάγα, ἀφοῦ ὄνειρο αὐτό ᾽ναι καὶ δικό σου.

 Τρανὴ θὲ νά ᾽ναι νίκη,
 θηρίο ἂν θὰ σ᾽ ἀλέσει,
ἄρτος θὰ γίνεις καθαρὸς στὴ θεία τὴν ἀποθήκη,
ἄλλος ἄρτος, ἀλλιώτικος, ποὺ στὸ Θεὸ θ᾽ ἀρέσει.

Ὁ  Ἅγιος Παγκράτιος
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 Γονατιστὸς φυλάει
 ὁ νιὸς τὸ μητροχέρι
κι εὔχεται ἡ μάνα ἡ ὁλόστοργη, μ᾽ ἅγια χαρά, νὰ πάει
μὲς στ᾽ οὐρανοῦ τὴν κιβωτὸ ὁ γιός της περιστέρι.

 Πόρτες καὶ πορτοποῦλες
 δεξιά-ζερβὰ ὁλανοίγουν,
δὲν εἶν᾽ ἐδῶ ἀγρολίβαδα, ἅπλες καὶ λακκοποῦλες,
νὰ τρέξουνε, στ᾽ ἀγρίμια ἐμπρός, τὰ ἐλάφια καὶ νὰ φύγουν.

 Τὸ κόρνο, πολυσφύρι
 ξεσέρνει μὲ μανία.
– Σήμερα μέρα ᾽ναι γλεντιοῦ, σήμερα πανηγύρι,
στὸ στάδιο μάχονται οἱ πιστοὶ μὲ τ᾽ ἄγρια τὰ θηρία.

 Ἕνας πίσω ἀπ᾽ τὸν ἄλλο,
 ὁ χριστιανὸς πεθαίνει,
ἕνα ποτάμ᾽ οἱ μάρτυρες τοῦ  Ἰησοῦ πολὺ μεγάλο
καὶ μὲ στεφάνια ὁ οὐρανός, ὦ, πῶς τοὺς περιμένει.

 Κράτα, οὐρανέ μου, κράτα
 τὶς πύλες σου ἀνοιγμένες,
ἀθῶες ψυχοῦλες πήρανε τὴν παραδείσια στράτα,
γέροντες ἔρχονται καὶ νιοί, παιδόπουλα, παρθένες.

 Τὸ στάδιο πρὶν ὁλάδειο,
 τώρα τά ᾽χει ὅλα πλέρια.
– Ποιὸς εἶναι αὐτός, ποιὸς εἶναι αὐτός, ποὺ στέκει ὀρθὸς στὸ στάδιο
καὶ δέεται πρὸς τὸν Θεό, μὲ σηκωμένα χέρια; 

 – Τοῦτο τὸ παλικάρι,
 Παγκράτιο τὸ λαλοῦνε
κι ἂν περπατᾷ στὰ εἴκοσι τῆς νιότης του ἡ χάρη,
ὁλόχαρα ἐδῶ κίνησαν τὰ πόδια του νὰ ᾽ρθοῦνε.

 Ἐδῶ τοῦ Ναζωραίου
 τὸν φέρνει ὁ θεῖος ὁ ἔρως,
τὸν φέρνουν κάποια αἰσθήματα ἑνὸς κόσμου ὡραίου,
κρίνα τρισεύγενα, π᾽ ἀνθοῦν μὲς στῆς καρδιᾶς τὸ μέρος.

 Στὰ στήθη του χαρά ᾽χει,
 χαρὰ διπλή, μεγάλη,
ἡ μιά, πού, ὡς ὁ πατέρας του, τὴν ἴδια ἔδωσε μάχη,
ποὺ θὰ σβησθεῖ στὴν ἴδια γῆ, εἶναι ἡ χαρά του ἡ ἄλλη.

 Κοσμοβουὴ καὶ χλεύη,
 κάτω οἱ πιστοί ᾽ναι ἀσκέρι,
πάνω, ψηλά, ὁ αὐτοκράτορας ὁλόγυρ᾽ ἀγναντεύει,
πλάι του ὁ πιστὸς Σεβαστιανός, τὸ πρῶτό του τὸ χέρι.

 Λεοπάρδαλες, λιοντάρια
 καὶ μοχθηρὲς ἀρκοῦδες,
στὸ παλικάρι χύνονται, μὰ κάνουν σὰν κουβάρια,
στρίβουν γύρω-τριγύρω του, μένουν οἱ ὁρμές τους φροῦδες.
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 Θέλουν, μὰ δὲν μποροῦνε,
 ν᾽ ἀνοίξουν τὰ σαγόνια,
σὰν φίλοι, γύρω ἀπ᾽ τὸ παιδὶ παίζουν, χοροπηδοῦνε
κι ἀλάργα φεύγουν, δείχνοντας –θᾶμα Θεοῦ– συμπόνια.

 – Λιοντάρια τοῦ Προφήτη
 τοῦ Δανιήλ, ποῦ πᾶτε; 
Στὴν ἀγκαλιά μου καὶ στοργὴ θὰ βρεῖτε, μὰ καὶ κοίτη,
παρακαλῶ σας, μιὰ σταλιὰ νὰ σᾶς χαϊδέψω, ἐλᾶτε!

 Τὸν νιὸ ὁ κόσμος ξανοίγει,
 σὰν φῶς, στὸ φῶς τῆς μέρας,
μὲ τὰ λιοντάρια γύρω του δὲ σκιάζεται, νὰ φύγει,
θεία ὀπτασία τὸν ἅρπαξε, τὸν συνεπῆρε ὁ αἰθέρας.

 Ταῦρος, ὁλάγριο βόδι,
 γιὰ τὸν Παγκράτιο πάει,
μουγκρίζει καὶ φυσομανᾷ, τὴ γῆ τρώει μὲ τὸ πόδι,
θαρρεῖ, πὼς λιόντας ἔρχεται, φοβᾶται καὶ λακάει.

 Γυρνᾷ κατὰ τὴν πόρτα,
 σκύβει τὰ κέρατά του,
κατατρυπᾷ τὸν φύλακα, τινάζει τον στὰ χόρτα,
γιὰ τὸν ἀθῶο δὲν ἔγινε λεπίδι, πρίν, θανάτου.

 Τὸν νιὸ ἔχει συμπαθήσει,
 ὁ κόσμος, τοῦ  Ὑψίστου,
ἄλλα ὁ λαὸς τοῦ εὔχεται, τοῦ λέει χρόνια νὰ ζήσει,
ἄλλα, γιὰ τὸ καλό, λαλεῖ ἐτοῦτος τῆς ψυχῆς του.

 – Χριστέ μου, νὰ πεθάνω
 γιὰ  Ἐσένα, ἐπίτρεψέ το,
τ᾽ ἄλλα θεριὰ δὲν τ᾽ ἄφησες, σὰν νέφος φῦγαν πλάνο,
τοῦτο ποὺ θά ᾽ρθει τὸ θεριό, νὰ φάει με πρόσταξέ το!

 Φέρε μου ἴδιο θηρίο,
 πού ᾽στειλες στὸ γονιό μου,
τὸν σπάραξε αὐτὸν πάνθηρας, τὸ χέρι Σου τὸ θεῖο
τέτοιο ἂς διατάξει ἕνα θεριό, νὰ βρῶ τὸ θάνατό μου!

 Νά τος, λὲς κυπαρίσσι,
 φόβου δὲν τοῦ ᾽ρχεται ἴχνος,
λάμπ᾽ ἡ θωριά του, σὰν χρυσὴ αὐγή, σὰν ὥρια δύση,
εἶναι ἡ καρδιά του μυστικὸς ὁλαναμμένος λύχνος.

 – Μάγος εἶναι, φωνάζει
 κάποιος ἀπὸ τὸ πλῆθος,
τὸ μαρτυρᾷ τὸ φυλακτό, πού ᾽χει καὶ δὲν τὸ βγάζει.
– Πέτα το, λέει ὁ βασιλιάς, ξεκρέμασ᾽ το ἀπ᾽ τὸ στῆθος.

 –  Ἐγὼ δὲ σέρνω, ρήγα,
 μάγια γιὰ νὰ πλανήσω,
αἵματ᾽ ἀπ᾽ τὸν πατέρα μου στὸν κόρφο μου ἔχω λίγα,
ἐδῶ, ποὺ ἔσβησε κι αὐτός, ποθῶ νὰ μαρτυρήσω.74
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 Πάνθηρας τὸ κορμί του
 τὸ ἔκανε κομμάτια
κι ἀνέβηκε στὸν οὐρανό, στ᾽ ἄδυτα πάει τ᾽ ἀδύτου,
θέλουν κι ἐμὲ ἀπὸ πάνθηρα νὰ κλείσουν μου τὰ μάτια.

 Καὶ πάνθηρας ξεβγαίνει,
 μέσ᾽ ἀπὸ τὰ θηρία.
–  Ἔλα, Κύριε, καὶ μὴν ἀργεῖς!  Ἡ δέηση ἀνεβαίνει.
Τὴ μαρτυρία μου ἔδωσα, δεῖξε μου εὐσπλαγχνία.

 Τ᾽ ἄγριο θεριὸ ζυγώνει,
 κόβεται κάθε ἀνάσα,
τὰ μάτια στὸ Σεβαστιανὸ ὁ μάρτυρας σηκώνει,
στερνὸ μειδίαμα στέλνει του ἡ δύναμή του ἡ πᾶσα.

 Δὲ φανερώνει κάκια
 στὸ μαχητὴ τ᾽ ἀγρίμι,
παίζει μὲ τρισχαρούμενα στὰ πόδια του κανάκια,
κυλιέται, χαμοσέρνεται, σὰν νά ᾽ναι σὲ κιλίμι.

 – Πάνθηρα πλουμισμένε,
 χαϊδεύεσαι μ᾽ ἐμένα,
σὰν ἀστραπὴ στὸν οὐρανό, τρέχεις, ἂν θέλεις, λένε,
σείσου, τινάξου, ὅρμησε μὲ δόντια γυμνωμένα.

 Στὰ σημερνά σου ἔργα,
 κι ἐμὲ ἂν δὲν ἔχεις ἔννοια,
θὰ πάρω καὶ μὲ μιὰ χρυσὴ θὲ νὰ σὲ δείρω βέργα,
μὲ μιὰ χρυσή, μὲ μιὰ ἀργυρή, μὲ μιὰ μαλαματένια.

 Σὰ μὲ σιμώνεις λίγο,
 Ἀγγέλοι κατεβαίνουν,
νὰ πάρουν, ἀπ᾽ τὸ κλῆμα μου κι ἀπ᾽ τὸν δικό μου τρύγο,
τὸ αἷμα, μ᾽ ἀλαργεύεσαι κι ἐκεῖνοι ἀπομακραίνουν.

 Γίνε μου τὸ μαχαίρι,
 γοργὰ ποὺ θὰ μὲ κόψει,
θὰ κλαίω πρωί, θὰ κλαίω βραδύ, θὰ κλαίω καὶ μεσημέρι,
ἄτρυγος, κι ἀπ᾽ τὸ δάκρυ μου θὰ μοῦ ὑγραθεῖ ὁ ὄψη.

 Τὰ μυτερά σου δόντια
 στὴ σάρκα τοῦ κορμιοῦ μου,
ἂς γίνουν φοβερὰ καρφιά, ἂς γίνουνε ἀκόντια,
ὅπως τὰ τέσσερα καρφιὰ τοῦ ἐσταυρωμένου  Ἰησοῦ μου.

 Αἴτημα ἱκεσίας
 σοῦ λέω καὶ κάνε μού το,
γιὰ ἐμὲ ὁ Χριστὸς μαρτύρησε, κρουνοὺς ἀθανασίας
δέχομαι ἀπὸ τὸ Αἷμά Του, μὲ τὸ μαρτύριο ἐτοῦτο.

 Γιὰ τὴ θυσία τί ἀγώνας!
 Περνᾷ ἕνα χελιδόνι
καὶ προμηνᾷ πὼς ὁ νοητὸς θὰ φύγει πιὰ ὁ χειμώνας
καὶ πὼς θὲ νά ᾽ρθει ἡ ἄνοιξη, νά την, φθάνει, ζυγώνει.
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 Τ᾽ ἀγρίμι παραιτιέται,
 ἀπ᾽ τὸ παιχνίδι ἐκεῖνο,
κοιτᾷ τὴ λεία, ἀναγλείφεται, μανίζει καὶ βρυχιέται,
δὲν ξέρει ἐμπρός του πὼς θωρεῖ εὐωδιαστὸ ἕναν κρίνο.

 Ἀγριεύεται, μουγκρίζει
 καὶ πάλι τὸ θηρίο
καὶ σὰν τὸ λιμοξίφτερο, ποὺ πέρδικ᾽ ἀντικρίζει,
ἀντιπατεῖ καὶ ρίχνεται στὰ βήματα τὰ δύο.

 Θωρεῖ γύρω-τριγύρω
 ὁ κόσμος τὴ θυσία,
τὸ μύρο σμίγει τοῦ παιδιοῦ μὲ τοῦ γονιοῦ τὸ μύρο,
τὰ αἵματά τους ἕνωσε τοῦ  Ἰησοῦ ἡ λατρεία.

 Σκέλεθρο ἡ μάνα βλέπει
 τὸν γιό της στὴν ἀρένα,
τὸ πρόσωπό της σήκωσε πρὸς τὴν αἰθέρια σκέπη
καὶ γλυκοχαμογέλασε μὲ μάτια δακρυσμένα.

 – Βγές, τῆς ζωῆς μου ταίρι,
 στὴν παραδείσια θύρα,
ἔρχεται τὸ βλαστάρι μας, ἅπλωσέ του τὸ χέρι,
τὴν ἴδια αἱματοκόκκινη φορᾷ μ᾽ ἐσὲ πορφύρα.

 Πές του, τὸ φυλακτό του,
 ποὺ στὸ λαιμό του ἐκράτα,
τ᾽ ἄνοιξα καὶ στὸ αἷμά σου σύσμιξα τὸ δικό του,
νὰ τά ᾽χω θυμητάρια μου, χαρὰ Θεοῦ γεμᾶτα.

 Ἀγγέλοι τὶς ψυχές σας
 σ᾽ ἕνα μέρος ἂς πᾶν᾽ τις
κι ὅπως τὶς ἄυλες ὕφανεν ὁ Πλάστης τὶς στολές σας,
ἴδια ἂς μοῦ φτιάξει, πλάγι σας νὰ ᾽ρθῶ, ὁ  Ἱεροφάντης.

 Χορὸς ἀπὸ  Ἀγγέλους, 
 ἀπ᾽ ἄυλα μονοπάτια,
μὲ θριάμβου φεύγοντας χαρὰ καὶ μὲ σκοπὸ θείου μέλους,
πάει τὴν ψυχὴ τοῦ Μάρτυρα στὰ οὐρανοπαλάτια.

 – Στ᾽ ἀγγελοπάλατό μου,
 ἔχω τοὺς πρίγκηπές μου,
ἔλα κι ἐσύ, ἀφοῦ σύντριψες τ᾽ ἀγριάγκαθα τοῦ δρόμου,
βραβεῖο σοῦ πρέπεται ἄφθαρτο τοῦ ἱεροῦ συνδέσμου.

 Ἀγγέλοι τριγυρίζουν 
 τὸν Μάρτυρα τὸν νέο
κι ἐκεῖ ποὺ τὸν ἀσπάζονται καὶ τὸν καλωσορίζουν,
μ᾽ ἱερὴ καθένας φόρμιγγα τραγούδι παίζει ὡραῖο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
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Γλωσσάρι

ἅπλα, ἡ = ἀνοικτὸς τόπος ἄδενδρος.
βίλο, τό = τὸ ὕφασμα τῆς πόρτας τοῦ ἱεροῦ βήματος τοῦ ναοῦ, αὐλαία, παραπέτασμα, προκάλυμμα, κουρτίνα, κουίντα.
κανάκια, τά = ἀγάπες, τρυφερὲς ἐκδηλώσεις.
κιλίμι, τό = χαλὶ τοῦ σπιτιοῦ, καρπίτι.
κόρνο, τό = ὄργανο πνευστὸ ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς σάλπιγγα.
λακκοπούλα, ἡ = μικρὸς τόπος ἴσος καὶ ἄδενδρος.
λακῶ = φεύγω τρέχοντας σὲ ἴσο μέρος, λακίζω.
λιμοξίφτερο, τό = εἶδος γερακιοῦ, ἡ κεχρίδα, τὸ γνωστὸ σαΐνι ἢ κιρκινέζι ἢ τσίφτης, ἁρπακτικὸ κι εὔστροφο πουλί, ὁρμητικό, στὸ 

μέγεθος τοῦ περιστεριοῦ, ἔχει ὄμορφο σταχτὶ φτέρωμα, τὸ ὁποῖο φτέρωμα στὸ ἀρσενικὸ δημιουργεῖ ἀνταύγειες πρασινόφαιες, 
κουρνιάζει στὶς ἀστρέχες (γεισώματα) τῆς σκεπῆς τῶν σπιτιῶν, σὲ σχισμὲς βράχων καὶ σὲ πετρώδεις ἀπρόσιτους γκρεμούς.

λιόντας, ὁ = λιοντάρι.
μανίζω = μαίνομαι, παραφέρομαι, φρενιάζω.
πορτοπούλα, ἡ = πόρτα μικρή, στὸ ὕψος τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ βρίσκεται στὸ βόρειο μέρος τοῦ σπιτιοῦ.

Ὑπόμνημα

Εἶναι ἐποχὴ τῶν κατακομβῶν, τὸ ἔτος 304 μ. Χριστό. Σήμερα, στὸ στάδιο τοῦ Φλάβιου γίνονται οἱ ἀνθρωποθηριομαχίες. Στὸ 
ἀμφιθέατρο τοῦτο, φθάνει ὁ αὐτοκράτορας Μαξιμιανός, μὲ ὅλους τοὺς αὐλικούς του, νὰ παρακολουθήσει τοὺς ἀγῶνες. Πίσω 
ἀπ᾽ τὸν ἡγεμόνα, στέκεται ὁ Σεβαστιανός, ἀξιωματικὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, χιλίαρχος, χριστιανός, ἄνθρωπος ἀπεριορίστου 
ἐμπιστοσύνης τοῦ βασιλιᾶ. Πιὸ πέρα, ἡ μάνα τοῦ Παγκράτιου, μὲ πέπλο σφιχτὰ τυλιγμένο στὸ μανδύα της. Περνώντας, γνώρισε 
τὴ μάνα του ὁ Παγκράτιος, αὐτὴ κατεβαίνει παράμερα, γονατίζει ὁ γιός της ἐμπρός της, ἀσπάζεται τὸ χέρι της καὶ τῆς ζητᾷ νὰ τοῦ 
δώσει τὴν εὐχή της, λέγοντάς της πὼς ἡ ὥρα ποὺ ὑποσχέθηκαν οἱ δυό τους στὸν Θεό, γιὰ τὸ μαρτύριό του, ἔφθασε.  Ὁ οὐρανός, 
παιδί μου, τοῦ ἀπαντᾷ αὐτή, εἶναι ἀνοικτός.  Ὁ Χριστὸς σὲ περιμένει. Μεῖνε σταθερὸς στὴν ἀγάπη Του. Θυμήσου τὸν πατέρα σου, 
τοῦ ὁποίου κουβαλᾷς τὰ λείψανα στὸν λαιμό σου. Σὲ λίγο, τῆς ἀποκρίνεται ὁ γιός, θὰ γίνουν δυὸ φορὲς πολύτιμα γιὰ σένα.

Στὸ στάδιο αὐτό, κατασπαράχθηκε ἀπὸ πάνθηρα ὁ χριστιανὸς πατέρας του, ὁ πατρίκιος Κουϊντίνος, ποὺ προερχόταν ἀπὸ 
ἀρχοντικὴ οἰκογένεια. Στὸ λαιμό του ὁ νέος ἔχει κρεμάσει, δοσμένο ἀπ᾽ τὴ σεμνὴ μάνα του, τὴ Λουκίνη, σὲ ἱερὸ μικρὸ φυλακτό, 
τὸ αἷμα τοῦ πατέρα του, μαζεμένο σὲ σφουγγαράκι ξερό, ποὺ τὸ περισυνέλεξε ἡ ἴδια, τὶς στερνὲς στιγμές του, καθὼς πέθαινε, ἀπὸ 
τὰ τραύματα τοῦ πάνθηρα, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Λουκίνη τραβιέται.  Ὁ Σεβαστιανὸς σφίγγει τὸ χέρι τοῦ παλικαριοῦ καὶ τοῦ ψιθυρίζει στ᾽ αὐτὶ πὼς θὰ στέκει πίσω ἀπ᾽ τὸν 
αὐτοκράτορα, τοῦ λέει νὰ τὸν εὐλογήσει ὁ Θεὸς στὸν ἀγῶνα καὶ νὰ τοῦ ρίξει, ἀπ᾽ τὸ στάδιο, στερνὴ ματιὰ καὶ νὰ τοῦ στείλει τὴν 
εὐχή του.

Μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια, προσεύχεται, ὅλο προσεύχεται στὸ στάδιο ὁ εἰκοσάχρονος νέος στο Θεό. Κι ὅπως εἶναι ἀσάλευτος, 
ἀρκοῦδες, λιοντάρια καὶ λεοπαρδάλεις πέφτουν ἐπάνω του, νὰ τὸν καταξεσχίσουν.  Ὅμως, χάρη σὲ μιὰ μυστηριώδη δύναμη, τὰ 
σαγόνια τῶν θηρίων δὲν ἀνοίγουν, μένουν κλεισμένα. Στρέφουν γύρω γύρω ἀπὸ τὸν νέο, μουγκρίζουν καὶ κουνοῦν τὴν οὐρά 
τους φιλικά.   Ὁ γενναῖος νεαρὸς μοιάζει σὰν νὰ εἶναι στὴ μέση ἑνὸς κύκλου, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ προσπελάσουν τὰ θηρία καί, 
τελικά, ἀπομακρύνονται.

Τὸ πλῆθος οὐρλιάζει ὀργισμένο, σὰν τρελό. Τώρα, ταῦρος μανιασμένος ὁρμᾷ ἐναντίον του, ἀλλὰ σταματᾷ ἀπότομα κοντά 
του, σὰ νὰ χτυπᾷ ἐπάνω σὲ τοῖχο, σκάβει μὲ τὸ πόδι του τὸ χῶμα, πάει σιμά του ὁ ὑποψήφιος μάρτυρας, μὰ τὸ ζῷο στρέφεται 
ἀπότομα, λὲς καὶ πέφτει ἐπάνω του λιοντάρι. Τρέχει στὴν εἴσοδο τοῦ στίβου, τρυπᾷ τὸν φύλακα μὲ τὰ κέρατα καὶ τὸν τινάζει στὸν 
ἀέρα.  Ὅλοι ταράζονται, ἐκτὸς ἀπ᾽ τὸν Παγκράτιο, ποὺ πάλι προσεύχεται.  Ὁ λαὸς ἀρχίζει νὰ τὸν συμπαθεῖ, ποὺ δὲν τὸν ἀγγίζουν 
ἀρκοῦδες, λεοπαρδάλεις καὶ ταῦρος. Τὸ καταλαβαίνει ὁ Παγκράτιος καὶ ἀνησυχεῖ, μὴ χάσει τὸ στεφάνι τοῦ μάρτυρα. Ξανασηκώνει 
τὰ χέρια του στὸν οὐρανὸ καὶ παρακαλεῖ τὸν Χριστὸ νὰ τὸν εὐσπλαγχνισθεῖ, νὰ μαρτυρήσει!

Ἤδη, ἀπέδειξε στὸ πλῆθος ὅτι πιστεύει στὸν Χριστό, τὸν πραγματικὸ Δημιουργό, ὁ  Ὁποῖος, σὲ λίγη ὥρα, τόσα θαύματα ἔκανε 
γι᾽ αὐτόν.  Ὁ οὐράνιος Πατέρας εἰσακούει τὸ παιδί Του.  Ὕστερ᾽ ἀπ᾽ τὰ θαύματα αὐτά, ἀκούγεται κάποιος ἀπ᾽ τοὺς θεατὲς νὰ λέει 
πὼς ὅλα τοῦτα τὰ κάνει ὁ νέος, γιατὶ εἶναι μάγος κι ἔχει φυλακτὸ στὸ λαιμό του.  Ὁ βασιλιὰς ἐπιβάλλει σιωπή. Τοῦ ὑποδεικνύει νὰ 
βγάλει τὸ φυλακτὸ καὶ νὰ τὸ πετάξει, γιατὶ θὰ τοῦ φερθεῖ σκληρότερα.  Ὁ νέος ἀπαντᾷ φωναχτὰ στὸν τύραννο πὼς τὸ φυλακτὸ 
ποὺ βαστᾷ στὸ λαιμό του εἶναι ἐνθύμιο τοῦ πατέρα του, ἔχει τὸ αἷμα του μέσα, ποὺ πέθανε ἐδῶ, στὸ ἴδιο μέρος, γιὰ τὴν πίστη ποὺ 
κι ἐγὼ ὁμολογῶ σήμερα. Μὲ πάνθηρα ὁ πατέρας μου πέθανε. Μὴ μοῦ ἀφαιρεῖς αὐτὴ τὴν πατρικὴ κληρονομιά.  Ἂς γίνει ἄλλη μία 
ἀπόπειρα μὲ τὰ θηρία, μὲ πάνθηρα ἂς γίνει, μὲ τὸ ἴδιο θηρίο νὰ πάρω κι ἐγὼ τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

– Κύριε, μὴν ἀργεῖς, λέει στὸν Θεό. Δεῖξε τὴν εὐσπλαγχνία Σου σ᾽ ἐμένα καὶ δῶσ᾽ μου αὐτὸ τὸ δῶρο τοῦ μαρτυρίου.
–  Ὁ πάνθηρας, ὁ πάνθηρας, φωνάζει ὁ κόσμος, νὰ ᾽ρθεῖ ὁ πάνθηρας, νὰ μονομαχήσουν. 
Καί, νά, ὁ πάνθηρας, πεινασμένος καὶ φοβερός, κατευθύνεται πρὸς τὸν Παγκράτιο.  Ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ μοχθηρὸ ζῷο παίζει καὶ 

κυλιέται, γιὰ λίγο, στὴν ἄμμο. Βλέπει τὴ λεία του. Ξαφνικά, ξυπνοῦν τ᾽ ἄγρια ἔνστικτά του. Κι ἐκεῖ ποὺ βάζει τὰ δύο μπροστινὰ 
πόδια του δεξιὰ κι ἀριστερὰ στοὺς ὤμους τοῦ νέου, ὀρθὸς αὐτὸς ἀκόμα, στρέφεται πρὸς τὸν 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. Μὲ τὴν 
πτώση του στὴ γῆ, ἀνεβαίνει στὸν οὐρανό.

Ἡ εὐχὴ τῆς μητέρας του Λουκίνης 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 Μάρτυρας 

Παγκράτιος γιορτάζει στὶς 12 Μαΐου.
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

20 Μαρτίου. Παγκόσμια   
Ἡμέρα Εὐτυχίας

Διερωτᾶται θλιμμένος ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος: Πῶς 
νὰ ὑπάρξει εὐτυχία στὸν σημερινὸ κόσμο, ποὺ 
ἔχει ἀνακηρύξει τὸ χρῆμα σὲ ὑπέρτατη ἀξία, ἂν 
δὲν ἀποδεχθεῖ τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἔχων 
δύο χιτῶνας νὰ προσφέρει τὸν δεύτερο στὸν στε-
ρούμενο ἀδελφό; Λιμοκτονοῦν ἄνθρωποι σὲ ὅλα 
τὰ πλάτη τῆς γῆς, ὅταν κάποιοι ἀπὸ τὸν ἀθλητικὸ 
κόσμο καὶ τὸν κόσμο τοῦ θεάματος διαθέτουν μυ-
θικὲς περιουσίες. Κάποιος νὰ τοὺς ὑπενθυμίσει ὅτι 
ὑπάρχει ἡ λέξη  Ἐλεημοσύνη!  Ἡ μόνη ἐλπίδα νὰ 
ζήσουμε ὅλοι σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ 

τῆς  Ἀγάπης, «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σε-
αυτόν». Ποῦ εἶναι οἱ πραεῖς, ποῦ εἶναι οἱ δίκαιοι;

Ὁ Χριστιανισμός, ἡ ἐλπίδα γιὰ εὐτυχία πάντων 
τῶν περάτων τῆς Γῆς!

Ὅσο κράτη καὶ λαοὶ δὲν ἀνοίγουν τὴν καρδιά 
τους νὰ ἀκούσουν τὴ φωνή Του καὶ νὰ ζήσουν 
σύμφωνα μὲ τὸ κήρυγμά Του, ἡ εὐτυχία θὰ πα-
ραμένει ἕνας οὐτοπικὸς στόχος.

Ἡ μέρα τῆς  Ἀνάστασης

Κι ἂν Γολγοθὰ ἀνεβαίνεις,
μάζεψε στάλα στάλα 
τὴν ὑπομονή,
μάζεψε στάλα στάλα 
τὴν ἐλπίδα.

Κι ἂν Γολγοθὰ ἀνεβαίνεις, 
ἄνθρωπε, φίλε, ἀδελφέ, 
μὲ προσευχὴ καὶ πίστη
καρτέρα νά ᾽ρθει μιὰ αὐγή,
νὰ ἔρθει μιὰ αὐγούλα
νὰ ξημερώσει καὶ γιὰ σὲ
ἡ μέρα τῆς  Ἀνάστασης!

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

K

K

Διερωτᾶται θλιμμένος ὁ ἁπλὸς 
ἄνθρωπος: Πῶς νὰ ὑπάρξει 

εὐτυχία στὸν σημερινὸ κόσμο, 
ποὺ ἔχει ἀνακηρύξει τὸ χρῆμα σὲ 
ὑπέρτατη ἀξία, ἂν δὲν ἀποδεχθεῖ 
τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἔχων 
δύο χιτῶνας νὰ προσφέρει τὸν 

δεύτερο στὸν στερούμενο ἀδελφό; 
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Kάθε ἐποχὴ τοῦ χρόνου φαίνεται στὸν ἄνθρω-
πο ὡς ἡ πιὸ δύσκολη ἀπὸ κάθε προηγού-
μενη.  Ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὸν χειμῶνα 

ποὺ μόλις πέρασε.  Ὅμως ὁ Φλεβάρης του στὰ 
τελευταῖά του ἔκανε τὰ καλά του. Μ᾽ ἕναν καταγά-
λανο οὐρανὸ κι ἕναν ὁλόλαμπρο ἥλιο, πού, ὅταν 
βρίσκεσαι σὲ 
μέρος ποὺ 
τὸ λούζε ι , 
ζεσταίνεσαι, 
ἀλλὰ στὸν 
ἴσκιο τὸ κρύο 
τσούζει.

 Ὥρα 
μεσημεριάτι-
κη βρέθηκα 
σ ὲ  δ ρ ό μ ο 
ὅπου ἐκείνη 
τὴν ὥρα δὲν 
περνοῦσαν 
αὐτοκίνητα, 
καὶ περπα-
τοῦσα στὴ 
μ έ σ η  τ ο ῦ 
δρόμου, ἀπο-
λαμβάνοντας 
τὴ θαλπωρὴ 
τοῦ ἥλιου. 
Ξαφνικὰ στα-
μάτησα ἀπό-
τομα, ἀκού-
γοντας κάτι σὰν κελάιδισμα πουλιοῦ, τόσο γλυκό. 
Κοίταξα τριγύρω, μήπως ἦταν ἀνοιχτὸ παράθυ-
ρο, καὶ ὁ ἦχος ἐρχόταν ἀπὸ κάποιο ραδιόφωνο 
ἢ τηλεόραση.  Ἀλλὰ δὲν εἶδα τίποτα.  Ὅμως τὸ 
κελάιδισμα συνέχιζε ν᾽ ἀκούγεται. Τότε κοίταξα 
ψηλὰ καὶ εἶδα πάνω σ᾽ ἕνα καλώδιο, ποὺ ἔφευγε 
ἀπὸ μιὰ πολυκατοικία κι ἔφτανε στὴν ἀπέναντι, 
ἕνα τοσοδούλι μαῦρο πουλάκι, ἐνῷ δίπλα του 
ὑπῆρχαν κάτι ξεραμένα κλωνάρια ἑνὸς ψηλοῦ δέ-
ντρου, ποὺ ἀκουμποῦσε πάνω στὸ καλώδιο. Τὸ 
γλυκὸ τραγούδι τοῦ πουλιοῦ ἔμοιαζε σὰν κάλεσμα 
στὸ ταίρι του. Στὴ συνέχεια ἀκούστηκε κι ἄλλο ἕνα 

κελάιδισμα, σὰν νἆταν ἀπάντηση σ᾽ αὐτό. Κοίταξα 
νὰ δῶ ποῦ ἦταν τὸ ἄλλο πουλάκι, ἀλλὰ αὐτὸ ἦταν 
κρυμμένο στὰ κλωνάρια τοῦ δέντρου.

 Δὲν ξέρω πόση ὥρα εἶχα ἀπορροφηθεῖ, 
ἀπολαμβάνοντας αὐτὴ τὴ μουσικὴ πανδαισία στὴ 
μέση τοῦ δρόμου, ἔτσι ποὺ δὲν ἄκουσα τὸν θόρυβο 

αὐτοκινήτου 
ποὺ ἐρχότα-
νε.  Ἔτσι, ὁ 
ὁδηγὸς ἀνα-
γκάστηκε νὰ 
κ ο ρ ν ά ρ ε ι . 
Τρόμαξα τό-
σο πολύ, ποὺ 
κόντεψα νὰ 
πέσω, προ-
σπαθώντας 
ν᾽ ἀνέβω στὸ 
πεζοδρόμιο. 
Κ α θ ὼ ς  τ ὸ 
α ὐ τ ο κ ί ν η -
το ἀπομα-
κρυνόταν, ὁ 
ὁδηγὸς μοῦ 
ἔψαλε «τὰ ἐξ 
ἁμάξης» – καὶ 
δικαιολογη-
μένα.

 Δυστυ-
χῶς, μὲ τὸ 
κορνάρισμα 

τὰ πουλάκια ἔφυγαν τρομαγμένα, κι ἔτσι χάθηκε 
καὶ ἡ γλυκιὰ ἐκείνη μελῳδία. Λὲς ὅτι κι ὁ ἥλιος 
λυπήθηκε, ποὺ χάθηκε κάτι τὸ ὄμορφο, καὶ κρύ-
φτηκε. Τὸ κρυαδάκι βρῆκε τὴν εὐκαιρία καὶ πῆρε 
τὴ θέση του. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ ἄνοιξη, ποὺ πα-
ρουσιάζεται πότε ἔτσι καὶ πότε ἀλλιῶς. Γι᾽ αὐτό, 
ἀγαπημένες μου φίλες, ἂς ἀπολαμβάνουμε ὅ,τι ἡ 
καπριτσιόζα ἄνοιξη μᾶς προσφέρει κάθε φορά.

Καλὴ ἄνοιξη!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν
Μιὰ γλυκιὰ ἀνοιξιάτικη μελῳδία
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Πρὶν λίγους μῆνες, στὶς 2  
Ὀκτωβρίου 2019, ἔφυγε ἀπὸ 
κοντά μας γιὰ τὴν αἰώνια πατρί-
δα ἡ φίλη καὶ συνεργάτιδά μας, 
ἡ ἀγαπημένη  Ἀθανασία Χούπα.

Ταπεινὴ στὴν ἀποδοχὴ τῆς 
ἀρρώστιας της καὶ μὲ ὑπομονή, 
παρέμεινε προσευχόμενη καὶ 
εὐγνωμονοῦσα καθ᾽ ὅλη τὴ δι-
άρκεια τῆς δοκιμασίας της. 

Συνεργαστήκαμε μαζί της 
ἰδιαίτερα στὶς γυναικεῖες φυ-
λακὲς στὸν  Ἐλαιῶνα Θηβῶν.  Ἡ  
Ἀθανασία Χούπα ἦταν μία ἀπὸ 

καλύτερες καὶ οὐσιαστικώτερες 
παρουσίες. Εἶχε ἕναν ἰδιαίτερο 
τρόπο νὰ πλησιάζει τὶς κρατού-
μενες.  Ἡ ζεστασιὰ καὶ ἡ καλο-
σύνη της ἔχουν μείνει στὴ μνήμη 
μας, ὅπως καὶ στὴ μνήμη τῶν 
κρατουμένων. Εἶχε τὸ ταλέντο 
νὰ παρουσιάζει τὸ θέμα καὶ νὰ 
τὸ προσαρμόζει, ἀγγίζοντας τὶς 
ταλαιπωρημένες αὐτὲς ψυχές.  
Ἡ ἀναγγελία τοῦ θανάτου της 
λύπησε τὶς φυλακισμένες, καὶ 
μερικὲς δὲν ἔκρυψαν καὶ τὰ δά-
κρυά τους.  Ἡ ἀπουσία της εἶναι 
πολὺ αἰσθητή, καὶ πραγματικὰ 
μᾶς λείπει.

Ἀλλὰ οἱ γυναικεῖες φυλακὲς 
δὲν ἦταν ὁ μόνος χῶρος ὅπου 
ἔδειχνε τὴν ἀγάπη της, παρὰ τὶς 
τόσες οἰκογενειακὲς ὑποχρεώ-
σεις της.  Ἡ «Βηθεσδά» ἦτανη 
ἕνας ἄλλος χῶρος ποὺ πολὺ 
ἀγαποῦσε. Πλησίαζε μὲ ἰδιαίτε-
ρο ἐνδιαφέρον τὰ μέλη της καὶ 

εἶχε νὰ πεῖ μιὰ γλυκιὰ κουβέντα 
στὸν καθένα.  Ἐπίσης, προσέφε-
ρε τὴν ἀγάπη της καὶ στὸν τομέα 
τῶν Φιλικῶν Κύκλων. 

Αὐτὴ τὴν ἄδολη προσφορὰ 
πρὸς τὸν συνάνθρωπο τὴν ἔπαιρ-
νε ἀπὸ τὴ βαθιὰ πίστη της στὸν 
Θεὸ καὶ τὸ φιλακόλουθο ἦθος.

Ὁ Θεὸς τὴν ἀξίωσε νὰ χαρεῖ 
μιὰ πολύτεκνη καὶ εὐλογημένη 
οἰκογένεια μὲ τὸν ἄξιο σύζυγό 
της Γιάννη, μητέρα πέντε παιδιῶν 
καὶ γιαγιὰ δεκαπέντε ἐγγονιῶν.

Πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεὸς τὴν ἔχει 
κοντά του, καὶ ἡ ἴδια μεσιτεύει γιὰ 
μᾶς καὶ τὰ πνευματικὰ ἔργα της, 
ποὺ μὲ τόση ἀγάπη ὑπηρέτησε.

Οἱ φίλες σου πάντα θὰ σὲ 
θυμοῦνται.

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 

ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»

Εἰς Μνημόσυνον
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΟΥΠΑ

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
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ì  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ì Η ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ì ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΚΑΙ γΟΝΙΜΗ Η ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙδΕΥΤΙΚΩΝ  
ΜΕ ΤΟΥΣ γΟΝΕΙΣ

ì Ο ΑΙΣΩΠΟΣ, ΜΕγΑΣ ΜΥΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙδΑγΩγΟΣ 

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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«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΜΠ.ΑΘ

Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


