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θυνση Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα.
Διατηροῦμε τό δικαίωμα νά μή δημοσιεύουμε ἤ νά συντέ-
μνουμε κατά τήν κρίση μας ὁποιοδήποτε χειρόγραφο. Χειρό-
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Συμβαίνει νὰ σωπαίνει κάποτε ἡ Ἐκκλησία,
παρ᾽ ὅλο ποὺ τελεῖται γιορτὴ ἐπιβλητική.
Μὴν ἔχοντας καμπάνες, ἄμφια καὶ λιτανεία,
ξεχύνεται ἡ διάθεση ὅλη ἡ ἑορταστικὴ
στὴν ἐσωτερικὴ πιὰ λατρεία, καθιερωμένη
σὲ τέτοιες περιστάσεις. Καθὼς ὁ διπλανός σου
ἀγνοεῖ τί πανηγύρι μέσα σου ἔχει στηθεῖ,
μιὰ καὶ δὲν συμμετέχει σὲ τίποτα γνωστό του,
ξυπνάει καὶ σὲ ἀντικρύζει κι᾽ εὐθὺς ἀναρωτᾶται:
πῶς ἔτσι ὁ γείτονάς μου ξανάνθισε ἀδοκήτως;
ποιὸ Πάσχα τοῦ Κυρίου, ἔξω ταγμένου χρόνου,
γιορτάζει ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ἄλλων χριστιανῶν;
Ἀδιάφορος πρὸς ὅλα, ὁ κρύφιος ἑορταστής.
Paratum est cor eius* γιὰ τὴ σπουδαία Θυσία.
Στολίζει τοὺς βωμούς του, ὑψώνει τὴν Χαρὰ
καὶ τὴν μετουσιώνει σὲ σκεύη ἀχτιδωτά.
Μ᾽ εὐλάβειαν ἀναλίσκει τὸ περιεχόμενό τους
κι᾽ ὕστερα κάμνει ἀπόλυση, τελείως μεταρσιωμένος.
Σημαίνουν τότε ἐντός του μυριάδες οἱ καμπάνες,
σὲ τέτοιο ἀλαλαγμό τους, ποὺ οὐδέποτε χαλκὸς
τραγούδησε στὴ γῆ μας μὲ τόσην εὐφροσύνη,
μὲ τόση φωτεινότητα καὶ τόσο διαυγῶς.

ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ

* paratum est cor eius = εἶναι ἕτοιμη ἡ καρδιά του (ἀπὸ τὸ λατινικὸ κείμενο τοῦ ΡΙΑ΄ Ψαλμοῦ, στ. 7: «ἑτοίμη ἡ καρδία αὐτοῦ 
ἐλπίζειν ἐπὶ Κύριον»).

Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων
Τὸ ποίημα ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τοῦ Τάκη Παπατσώνη (1895-1976), ἑνὸς ποιητῆ 
μὲ βαθιὰ θρησκευτικότητα, ἀκαδημαϊκοῦ, ποὺ κατατάσσεται μὲν στὴ γενιὰ τοῦ 
᾽30, ἀλλὰ ὁ ποιητικός του λόγος εἶναι πιό «προχωρημένος» (στὸ ποίημα αὐτό, 
βέβαια, μποροῦμε νὰ διακρίνουμε καὶ ἐπιδράσεις τοῦ καβαφικοῦ ποιητικοῦ 
λόγου). Ποτὲ δὲν περιμέναμε ὅτι τὸ μήνυμα τοῦ συγκεκριμένου ποιήματος θὰ 
μποροῦσε νὰ εἶναι τόσο ἐπίκαιρο, ὅσο ἀποδείχθηκε τὸ φετινὸ Πάσχα. Εἶναι 
μάλιστα παράδοξο, ποὺ δὲν ἔχουμε δεῖ αὐτὸ τὸ ποίημα νὰ μνημονεύεται 
αὐτὲς τὶς μέρες, ποὺ κατὰ τὰ λοιπὰ ἔχουμε δεῖ πολὺ ἀξιόλογες δημοσιεύσεις.
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Καὶ ἐνῷ ἡ πανδημία συνεχίζεται, φαίνεται πὼς 
στὴν  Ἑλλάδα βρῆκε μιὰ ἀόρατη ἀντίστα-
ση. Γιὰ ἄλλη μία φορά, ὁ Θεός «ἔκλεισε τὸ 

μάτι» στὴ χώρα μας. Γιατὶ καλὰ τὰ ἔγκαιρα μέτρα, 
ἀλλὰ δέκα ἀκόμα κρούσματα νὰ ὑπῆρχαν μέσα 
στὶς καραβιὲς ποὺ ξεχύνονταν στὰ νησιὰ καὶ στοὺς 
μετανάστες, τώρα θὰ ἤμασταν χειρότερα ἀπὸ τὴν  
Ἰταλία.  Ἀλλὰ κάτι τέτοιο εὐτυχῶς δὲν συνέβη.  Ἕνα 
ἀκόμα ἑλληνικὸ παράδοξο!

Καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς πρωτόγνωρες συνθῆκες, 
ὅλες οἱ σχέσεις μπαίνουν ἀναπόφευκτα στὸ μικρο-
σκόπιο. Τὸ σῶμα εἶναι ὑπὸ περιορισμό, ἡ ψυχὴ 
ὅμως ὄχι. Καὶ ἡ ζωὴ συνεχίζεται, ἁπλᾶ κάτω ἀπὸ 
νέες συνθῆκες.

οἱ ἀνθρώπινες ἐπαφὲς ἐξακολουθοῦν νὰ λογί-
ζονται μιαρές. Πλήρης ἀνατροπὴ τῆς ἀνθρώπινης 
συμπεριφορᾶς. Τί μένει τελικά;  Ἕνα μούδιασμα 
ἀρχικά. Καὶ κατόπιν, μένουμε ἐνεοὶ στὸν καναπέ 
μας, νὰ παρακολουθοῦμε τὸν Τσιόδρα καθημερι-
νά. Στὸν ὁποῖο, μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἀφανεῖς ἥρωες 
(ὑγειονομικὸ προσωπικὸ κ.ἄ.) εἴμαστε εὐγνώμονες, 
ὄχι μόνο γιὰ τὸ ἔργο τους, ἀλλὰ γιατὶ ἐπιπλέον 
ἐπανέφεραν ὑγιῆ πρότυπα. Ἐπιτέλους, σταμάτη-
σε ἡ παράλογη προβολὴ ποδοσφαιριστῶν καὶ 
τραγουδιστριῶν ὡς ἡμίθεων! Καὶ μάθαμε, ἔστω 
καὶ μὲ ἀνορθόδοξο τρόπο, νὰ παρακολουθοῦμε 
σοβαρὰ πρόσωπα καὶ πράγματα καὶ νὰ συζητᾶμε 
γύρω ἀπὸ αὐτά.

Ἀπαγκιστρωθήκαμε ἀπὸ σαχλοεκπομπὲς καὶ νε-
οεπιφανεῖς ψευτοεπιτυχημένους. Μᾶς ἀπασχολοῦν 
πλέον ἀληθινὰ οὐσιώδη θέματα. Γιατὶ πίσω ἀπὸ τὰ 

ζητήματα τῆς νόσου ἐλλοχεύει ἕνας ἄλλος φόβος, 
ὁ ὁποῖος κατοικεῖ στὰ ἐνδότερα τῆς ἀνθρώπινης 

Ἀντίδοτο: ἡ ἀναμόρφωση
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Τί μένει τελικά;  Ἕνα μούδιασμα 
ἀρχικά. Καὶ κατόπιν, μένουμε  

ἐνεοὶ στὸν καναπέ μας,  
νὰ παρακολουθοῦμε τὸν Τσιόδρα 

καθημερινά. Στὸν ὁποῖο, μαζὶ  
μὲ ὅλους τοὺς ἀφανεῖς ἥρωες 
(ὑγειονομικὸ προσωπικὸ κ.ἄ.) 

εἴμαστε εὐγνώμονες, ὄχι μόνο γιὰ 
τὸ ἔργο τους, ἀλλὰ γιατὶ ἐπιπλέον 

ἐπανέφεραν ὑγιῆ πρότυπα.  
Ἐπιτέλους, σταμάτησε ἡ παράλο-
γη προβολὴ ποδοσφαιριστῶν καὶ 
τραγουδιστριῶν ὡς ἡμίθεων! Καὶ 
μάθαμε, ἔστω καὶ μὲ ἀνορθόδοξο 

τρόπο, νὰ παρακολουθοῦμε  
σοβαρὰ πρόσωπα καὶ πράγματα 
καὶ νὰ συζητᾶμε γύρω ἀπὸ αὐτά.

82

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ϊο
ς
 -

 Ι
ο

Υ
ν

ιο
ς
  

  
2

0
2

0
 -

 6
3

9



ψυχῆς.  Ὁ φόβος ὅτι θὰ πεθάνει κανεὶς στὰ ἀζήτητα 
τῆς μοναξιᾶς.  Ἢ ὅτι, στὴν καλύτερη ἐκδοχή, θὰ 
ἀρρωστήσει καὶ θὰ ζεῖ ὡς... ἀποσυνάγωγος!

Ἡ ἴδια σκέψη πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅλων μας: 
« Ἂν νοσήσω καὶ δὲν τὰ καταφέρω, ἔχω ὁλοκλη-
ρώσει τὴν ἀποστολή μου;». Καὶ δὲν ἀναφέρομαι 
σὲ οὐτοπίες, ἀλλὰ στὸ ἂν νιώθει κανεὶς καλὰ μὲ 
τὴ συνείδησή του.  Ἂν ἀντιμετώπισε τὶς δυσκολίες 
τῆς ζωῆς του μὲ τὴν κατάλληλη συμπεριφορά.  Ἂν 
μπῆκαν ὅρια σὲ τοξικὲς σχέσεις.  Ἂν εἰπώθηκαν 
«εὐχαριστῶ», ἀλλὰ καί «ὄχι», ἐκεῖ ποὺ ἔπρεπε.

Αὐτοὶ ποὺ δὲν φοβοῦνται τελικὰ εἶναι ὅσοι 
ἔχουν μάθει νὰ ἀναμετριοῦνται «στὰ ἴσια» μὲ τὴ 
ζήση τους καὶ τὸν ἑαυτό τους. νὰ κάνουν μιὰν 
ἄηχη ἐξομολόγηση σὲ καθημερινὴ βάση. νὰ ἔχουν 
ἀποδεχθεῖ ὅτι συνεχῶς θὰ ὑπάρχουν προβλήματα 
στὴ ζωή τους. Καὶ νὰ ἔχουν συνειδητοποιήσει κάτι 
βασικό: ὅτι δὲν ὁρίζουμε ἐμεῖς ὁλοκληρωτικὰ τὴν 
πορεία τῆς ζωῆς μας.

Ἡ γνώση βοηθᾷ σημαντικὰ τὸν ἄνθρωπο σὲ 
ὅλες τὶς ἀντιξοότητες.   Ἀλλά, κυρίως, βοηθᾷ ἡ 
σοφία τῆς ζωῆς. νὰ μὴν τὸ βάζει κάτω, ἀλλὰ νὰ 
παλεύει μὲ τὰ προβλήματα, ὅσο σοβαρὰ καὶ ἂν 
εἶναι αὐτά. Πετυχημένος δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει 
τὰ περισσότερα χρήματα, οὔτε αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴ 
μεγαλύτερη προβολή. Πετυχημένος εἶναι ἐκεῖνος 
ποὺ ξέρει νὰ συναρμολογεῖ τὰ κομμάτια του καὶ νὰ 
στέκεται ὄρθιος μετὰ ἀπὸ κάθε δοκιμασία.

Φαίνεται τελικὰ ὅτι ἡ ἀπομόνωση ἔχει καὶ τὰ 
καλά της. Μᾶς βάζει σὲ μιὰ διαδικασία ἀναμέτρη-
σης μὲ τὰ βιώματά μας. νὰ ἀναρωτηθοῦμε ποιὰ 
σχέση εἶναι πιὸ σημαντικὴ στὸν καθένα μας. Τί 
ἀπὸ τὰ πιστεύω μας μᾶς δίνει δύναμη αὐτὲς τὶς 
δύσκολες μέρες. Πόσα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔμοιαζαν 
σοβαρὰ φαντάζουν τώρα δευτερεύοντα, καὶ τὸ 
ἀντίστροφο. Ἐν τέλει, ὅταν τελειώσει αὐτὴ ἡ δίνη, 
ποῦ θέλουμε νὰ ἀναλώσουμε περισσότερο τὴν 
ἐνέργειά μας.  Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὶς συνιστῶσες 
γιὰ μιὰ ἀναμόρφωση τῆς ζωῆς μας.

Ἴσως αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ νὰ φαντάζουν πιὸ τρο-
μακτικοὶ ἀπὸ τὸν ἰό. Γιατὶ ὁ ἰός, κάποια στιγμή, 
θὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἰατρικά. Τὰ ἐρωτήματα ὅμως, 
ἂν μείνουν ἀναπάντητα, θὰ ἀναδυθοῦν ξανά. Καὶ 
δὲν χρειάζεται ἡ ἀφορμὴ νὰ εἶναι μιὰ πανδημία. 
Μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα τυχαῖο γεγονός, τὸ ὁποῖο ὅμως 
θὰ σημάνει «πανδημία» στὴ ζωή μας.

Μιὰ δοκιμασία εἶναι κι αὐτή.   Ἀναμφισβήτητα 
σοβαρότατη, ὀδυνηρὴ καὶ ἱστορική.   Ἀλλὰ ὅλες 
οἱ δοκιμασίες κάποτε περνοῦν.   Ἀκόμα καὶ οἱ πιὸ 
τραγικὲς καὶ ἐπώδυνες. Καὶ ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι, τὴν 
ὥρα ποὺ ἐμεῖς ἀπομονωνόμαστε στὸ σπίτι μας, 
κάποιοι ἄλλοι δίνουν ἀληθινὴ μάχη ἐπιβίωσης.

Ἡ πίστη, ἡ ἀνθρωπιά, ἡ ἀλληλεγγύη, ποὺ φά-

νταζαν παρωχημένες ἀξίες, ἀποδεικνύονται γιὰ 
πολλοστὴ φορά «ὀξυγόνα» τῆς ψυχῆς.  Ἴσως τώρα 
νὰ γίνεται συνειδητὸ τὸ πόσο ρηχὴ ἦταν ἡ ζωή μας 
χωρὶς αὐτά.

Τελικά, αὐτὴ ἡ πανδημία μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ 
καλὴ εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε ποιὰ 
ἰδανικὰ μᾶς στηρίζουν, σὲ προσωπικό, ἀλλὰ καὶ σὲ 
ἐθνικὸ ἐπίπεδο. Πανανθρώπινες ἀξίες ἐπανέρχο-
νται στὸ προσκήνιο.   Ἀντίθετα, χρηματοκεντρικοὶ 
πολιτισμοὶ σὲ ἀνεπτυγμένες χῶρες καταρρέουν 
σὰν χάρτινοι πύργοι.

Ὅταν μὲ τὸ καλὸ τελειώσει αὐτὴ ἡ περιπέτεια, 
δὲν θὰ εἴμαστε ἴδιοι. Καὶ δὲν πρέπει νὰ μείνουμε 
ἴδιοι, ἀλλὰ νὰ γίνουμε ὡριμότεροι καὶ πιὸ συνει-
δητοποιημένοι.  Ἡ ἐσωτερικὴ ἀναμέτρηση εἶναι μιὰ 
δύσκολη διαδικασία, καὶ πολλὲς φορὲς ὀδυνηρή.   
Ἀξίζει ὅμως τὸν κόπο, γιατὶ ἔτσι βελτιώνεται κανεὶς 
ὡς ἄνθρωπος. Καὶ ὅσο πιὸ καλὰ συγκροτημένος 
εἶναι, τόσο δυναμώνει ὁ χαρακτήρας του. οἱ φόβοι 
μικραίνουν.   Ἀνάμεσα σὲ αὐτούς, μικραίνει καὶ ὁ 
φόβος τοῦ ἰοῦ σὲ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο.

Καλὴ συνέχεια, καὶ ὅλοι μαζί, τηρώντας τὰ 
μέτρα, θὰ τὰ καταφέρουμε. Θὰ βγοῦμε μιὰ μέρα 
ἀπὸ τὸ σπίτι μας.   Ἀλλά... νὰ βγοῦμε καλύτεροι 
ἄνθρωποι!

Χριστὸς ἀνέστη!

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ-ΣΠΗΛΙΩΤΗ
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Ἡ πίστη, ἡ ἀνθρωπιά,  
ἡ ἀλληλεγγύη, ποὺ φάνταζαν πα-
ρωχημένες ἀξίες, ἀποδεικνύονται 
γιὰ πολλοστὴ φορά «ὀξυγόνα» 
τῆς ψυχῆς.  Ἴσως τώρα νὰ γίνεται 
συνειδητὸ τὸ πόσο ρηχὴ ἦταν ἡ 

ζωή μας χωρὶς αὐτά. Τελικά, αὐτὴ 
ἡ πανδημία μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ 

καλὴ εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἐπαναπροσ-
διορίσουμε ποιὰ ἰδανικὰ  

μᾶς στηρίζουν, σὲ προσωπικό,  
ἀλλὰ καὶ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο.
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νὰ τὸ ποῦμε ἀνοικτά: Φέτος τὸ Πάσχα δι-
χαστήκαμε.  Ἔτυχε νὰ μιλήσω μὲ πολλοὺς 
ἀνθρώπους, πιστοὺς χριστιανούς, ποὺ δὲν 

ἔκρυβαν τὴν ἀγανάκτησή τους γιὰ τὴν ὑποταγὴ 
τῆς Ἐκκλησίας στὴν πολιτεία, γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν 
ἐκκλησιῶν, γιὰ αὐτὸ ποὺ δὲν εἶχε γίνει οὔτε στὴν 
Τουρκοκρατία. Παράλληλα, ὅμως, ἔτυχε νὰ μιλή-
σω καὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους, ἐξίσου πιστοὺς χρι-
στιανούς, οἱ ὁποῖοι δήλωναν ἀνακουφισμένοι ποὺ 
ἡ Ἐκκλησία «πῆρε τὶς σωστὲς ἀποφάσεις».

Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ καταλάβουμε ὅτι πρω-
τίστως διχαστήκαμε μέσα μας. Καὶ μπορεῖ ἴσως 
νὰ φανεῖ παράδοξο αὐτὸ ποὺ θὰ ποῦμε, ἀλλὰ θὰ 

ἔπρεπε νὰ αἰσθανόμαστε εὐτυχεῖς ποὺ διχαστήκαμε 
μέσα μας. Γιατί; Μὰ γιατὶ ἀκριβῶς τὸ γεγονὸς ὅτι 
διχαστήκαμε μέσα μας μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κατανο-
οῦμε ἐκείνους ποὺ τελικὰ κατέληξαν σὲ συμπε-
ράσματα διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ δικά μας. Αὐτός, γιὰ 
παράδειγμα, ποὺ κατέληξε τελικὰ στὸ συμπέρασμα 
ὅτι καλῶς παρέμειναν κλειστοὶ οἱ ἱεροὶ ναοί, καὶ 
κατέληξε σὲ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα, ἀφοῦ πρῶτα 
πάλεψε μέσα του, ἀμφιταλαντεύθηκε καὶ διχάστηκε 
ἐσωτερικά, αὐτός, λοιπόν, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν κα-
τανοεῖ ἐκεῖνον ποὺ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία 
τὸν ἔκανε νὰ φωνάξει καὶ νὰ ξεσηκωθεῖ.

Ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ καταθέσουμε ἐδῶ κάποιες 
σκέψεις. Σκέψεις ἁπλές, ποὺ ἄλλο συνήγορο δὲν 
φιλοδοξοῦν νὰ ἔχουν ἀπὸ τὴν κοινὴ λογική. Διό-
τι βρέθηκαν πολλοὶ τοὺς τελευταίους μῆνες ποὺ 
εἶπαν πράγματα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἢ καί –ὑπο-
τίθεται– ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν 
ἔλειπε τόσο ἡ πίστη, ὅσο ἔλειπε ἡ κοινὴ λογική.

Κινδυνεύει νὰ κολλήσει κανεὶς στὴν ἐκκλησία;

Ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἐρώτημα ἂν μπορεῖ κανεὶς νὰ 
κολλήσει στὴν ἐκκλησία, νομίζω ὅτι πρέπει νὰ μὴ 
διστάσουμε νὰ ἀπαντήσουμε μὲ παρρησία ὅτι ναί, 
μπορεῖ. Δὲν πρέπει νὰ οἰκοδομοῦμε τὴν πίστη μας 
σὲ σαθρὰ θεμέλια. Στὴ μεσαιωνικὴ Γαλλία ὁ κό-
σμος κατέκλυζε τὶς ἐκκλησίες, γιατὶ ἐπικρατοῦσε 
ἡ ἀντίληψη ὅτι, ὅσο χρονικὸ διάστημα βρίσκεται 
κανεὶς στὴν ἐκκλησία, δὲν γερνάει... Πολὺ βολικὴ 
δεισιδαιμονία! – ἄντε νὰ τὴν διαψεύσεις!... Σὲ τέτοια 
θεμέλια ὅμως θὰ οἰκοδομήσουμε τὴ σχέση μας 
μὲ τὴν Ἐκκλησία; Προφανῶς ὄχι!  Ὁ ἄνθρωπος 
καὶ γερνάει, ὅσο βρίσκεται στὴν ἐκκλησία, καὶ νὰ 
κολλήσει μιὰ ἀσθένεια μπορεῖ μέσα στὸν συγχρω-
τισμό, ἀκόμα καὶ νὰ πεθάνει μπορεῖ (ὑπάρχουν καὶ 

Κορωνοϊὸς στὴν ἐκκλησία; 
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Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ καταλά-
βουμε ὅτι πρωτίστως διχαστή-

καμε μέσα μας. Καὶ μπορεῖ ἴσως 
νὰ φανεῖ παράδοξο αὐτὸ ποὺ θὰ 
ποῦμε, ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσθα-
νόμαστε εὐτυχεῖς ποὺ διχαστήκαμε 
μέσα μας. Γιατί; Μὰ γιατὶ ἀκριβῶς 
τὸ γεγονὸς ὅτι διχαστήκαμε μέσα 
μας μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κατανοοῦμε 
ἐκείνους ποὺ τελικὰ κατέληξαν σὲ 
συμπεράσματα διαφορετικὰ ἀπὸ 
τὰ δικά μας. Αὐτός, γιὰ παράδειγ-
μα, ποὺ κατέληξε τελικὰ στὸ συ-
μπέρασμα ὅτι καλῶς παρέμειναν 

κλειστοὶ οἱ ἱεροὶ ναοί, καὶ κατέληξε 
σὲ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα, ἀφοῦ 

πρῶτα πάλεψε μέσα του, ἀμφιτα-
λαντεύθηκε καὶ διχάστηκε ἐσωτε-

ρικά, αὐτός, λοιπόν, δὲν μπορεῖ νὰ 
μὴν κατανοεῖ ἐκεῖνον ποὺ ἡ ἀγάπη 
του γιὰ τὴν Ἐκκλησία τὸν ἔκανε νὰ 

φωνάξει καὶ νὰ ξεσηκωθεῖ.
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ἱεράρχες οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀφήσει τὴν τελευταία τους 
πνοὴ στὴν ἐκκλησία, μὲ πιὸ πρόσφατο καὶ εὐρέως 
γνωστὸ παράδειγμα αὐτὸ τοῦ Χρυσοστόμου Β΄ 
Μάνης).

Βεβαίως, τὸ ὅτι θὰ μποροῦσα νὰ κολλήσω μιὰ 
ἀσθένεια στὸν συγχρωτισμὸ τῆς ἐκκλησίας δὲν θὰ 
μὲ κρατήσει μακριὰ ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναό!  Ὅταν χρη-
σιμοποιῶ τὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς δύο φορὲς 
τὴν ἡμέρα, γιὰ νὰ πάω στὴ δουλειά μου καὶ νὰ 
ἐπιστρέψω ἀπὸ αὐτήν, ὅταν δὲν ἀποφεύγω τὸν 
συγχρωτισμὸ σὲ ἐξόδους μου καὶ στὶς ἐπισκέψεις 
μου σὲ super markets καὶ ἐμπορικὰ κέντρα, δὲν θὰ 
ἦταν ὑποκριτικὸ νὰ μείνω μακριὰ ἀπὸ τὸν ἐκκλησι-
ασμὸ τῆς Κυριακῆς, γιὰ νὰ μήν... κολλήσω κάποια 
ἀσθένεια; 

Ἀλήθεια, χρειάζεται νὰ μὲ πείσει κάποιος ὅτι 
στὴν ἐκκλησία δὲν κινδυνεύω νὰ κολλήσω, γιὰ 

νὰ διαβῶ τὸ κατώφλι τοῦ ναοῦ; Προφανῶς ὄχι!   
Ἀλλὰ καὶ νὰ προσπαθοῦσε κάποιος νὰ τὸ κάνει 
αὐτό, μοῦ φαίνεται ὅτι θὰ προσέφερε τὶς χειρότερες 
ὑπηρεσίες στὴν πίστη. Πρέπει νὰ παραμερίσουμε τὶς 
ὅποιες δεισιδαιμονίες καὶ προκαταλήψεις, ἀκριβῶς 
γιατὶ ἡ πίστη δὲν πρέπει νὰ στηρίζεται στὸ σαθρὸ 
θεμέλιο τῆς ὅποιας δεισιδαιμονίας. ἡ πίστη πρέπει 
νὰ στηριχθεῖ «ἐπὶ τὴν πέτραν» τῆς ἀλήθειας τοῦ 
Χριστοῦ. Καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ δὲν μοῦ λέει 
ὅτι στὴν ἐκκλησία δὲν κινδυνεύω νὰ γερνάω, νὰ 
ἀρρωστήσω ἢ καὶ νὰ πεθάνω, ἀλλὰ ὅτι ὅποιος 
πιστεύει στὸν Χριστό «κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται» ( Ἰω., 
ια΄ 25). 

νομίζω ὅτι ὅλοι θὰ μπορούσαμε καὶ θὰ ἔπρεπε 
νὰ συμφωνήσουμε στὰ παραπάνω.

Ἡ Θεία Εὐχαριστία

Ἡ ἀναγνώριση ὅτι μπορεῖ νὰ κολλήσει κανεὶς 
κάποια ἀσθένεια μέσα στὸν συγχρωτισμό, εἴτε σὲ 
κάποιον ἄλλο χῶρο εἴτε καὶ μέσα σὲ ἕναν ναό, 

δὲν πρέπει ὡστόσο νὰ συγχέεται μὲ τὸ θέμα τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι πλεῖστοι ὅσοι 
κάνουν αὐτὴ τὴ σύγχυση, ἀλλὰ εἶναι τοὐλάχιστον 
παρήγορο ὅτι ἡ  Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει κάνει ἐδῶ τὸ 
αὐτονόητο, διακρίνοντας τὰ δύο θέματα ἐπανει-
λημμένα καὶ μὲ κάθε δυνατὴ ἔμφαση.

Δὲν μποροῦμε ὅμως καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ 
ἀφήσουμε ἀσχολίαστο αὐτὸ ποὺ κατὰ κόρον ἀκού-
στηκε, ἀπὸ πολέμιους τῆς πίστης ἢ ἀπὸ δημοσι-
ογράφους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐμφανίζουν ἑαυτοὺς 
ὡς εἰδήμονες ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ: ὅτι στὸ θέμα 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἡ πίστη συγκρούεται μὲ τὴν 
ἐπιστήμη. Αὐτὴ ἡ ὑποτιθέμενη σύγκρουση ἐμφανί-
σθηκε ὡς τόσο δεδομένη καὶ αὐτονόητη, ὥστε στὸ 
τέλος προσέλαβε γιὰ πολλοὺς διαστάσεις κοινῶς 
ἀποδεκτῆς ἀλήθειας. 

Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ πῶ ὅτι, κατὰ τὴν ἐκτίμη-

σή μου, συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο: Πουθενὰ 
ἀλλοῦ δὲν βλέπω τόσο ἀγαστὴ συνοδοιπορία τῆς 
ἐπιστήμης μὲ τὴν πίστη ὅσο ἐδῶ, στὸ θέμα τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας. Μπορεῖ νὰ κάνω λάθος, ἀλλὰ 
ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ἐξηγήσω πῶς καὶ γιατί τὸ λέω 
αὐτό.

Λοιπόν, νομίζω ὅτι μποροῦμε νὰ συμφωνή-
σουμε ὅτι ἔχουμε δύο δεδομένα:

Πρῶτο δεδομένο εἶναι ὅτι δὲν τεκμαίρεται με-
τάδοση ἀσθενειῶν μέσῳ τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας.   Ἀπὸ ποῦ συνάγεται αὐτό; 

Μά, οἱ ἴδιοι οἱ πολέμιοι λένε ἐδῶ ἀμήχανα ὅτι 
«δὲν ὑπάρχουν εἰδικὲς μελέτες». Καὶ αὐτὸ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ μὴ μᾶς βάζει σὲ σκέψεις, ὅπως ἐπίσης δὲν 
μπορεῖ καὶ νὰ μὴ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ συμπεράσματα. 
Πῶς εἶναι δυνατὸν σὲ πλεῖστες ὅσες ἄλλες περι-
πτώσεις νὰ ὑπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα, καὶ 
ἐδῶ εἰδικὰ νὰ λείπουν; Γράφτηκε ὅτι ἕνας μόνο, 
συγκεκριμένος ποδοσφαιρικὸς ἀγώνας (ὁ ποδο-
σφαιρικὸς ἀγώνας Λίβερπουλ -   Ἀτλέντικο Μα-
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Πρέπει νὰ παραμερίσουμε τὶς ὅποιες δεισιδαιμονίες καὶ προκαταλήψεις, 
ἀκριβῶς γιατὶ ἡ πίστη δὲν πρέπει νὰ στηρίζεται στὸ σαθρὸ θεμέλιο  

τῆς ὅποιας δεισιδαιμονίας. ἡ πίστη πρέπει νὰ στηριχθεῖ «ἐπὶ τὴν πέτραν» 
τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ δὲν μοῦ λέει  

ὅτι στὴν ἐκκλησία δὲν κινδυνεύω νὰ γερνάω, νὰ ἀρρωστήσω ἢ καὶ νὰ  
πεθάνω, ἀλλὰ ὅτι ὅποιος πιστεύει στὸν Χριστό «κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται» 

( Ἰω., ια΄ 25).
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δρίτης γιὰ τὴ φάση τῶν 16 τοῦ Champions League) 
πυροδότησε μιὰ τεράστια ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ στὴ 
Μεγάλη Βρετανία, καὶ μάλιστα, συγκεκριμένα, 
41 ἀπὸ τοὺς θεατὲς αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα ἔχασαν τὴ 
ζωή τους ἀπὸ τὸν φονικὸ ἰό. Τόσο συγκεκριμένα!   
Ἀλλὰ γιὰ τὴ Θεία Εὐχαριστία... «δὲν ὑπάρχουν 
εἰδικὲς μελέτες»...   Ἀπεναντίας, 2000 χρόνια τώρα 
δὲν ὑπάρχει ἔνδειξη, ἢ ἔστω ὑποψία, γιὰ μετάδοση 

τοῦ ἰοῦ μέσῳ τοῦ μυστηρίου.
Καὶ δὲν εἶναι μόνο αὐτό. οἱ 

ἱερεῖς, ποὺ καταλύουν μετὰ τὸ 
μυστήριο, δηλαδὴ μεταλαμ-
βάνουν οἱ ἴδιοι ὅ,τι ἔχει ἀπο-
μείνει στὸ ποτήριο, θὰ ἔπρεπε 
νὰ ἀποδεκατίζονται ἀπὸ κάθε 
λογῆς ἀσθένειες.   Ἀλλὰ αὐτὸ 
δὲν συμβαίνει. Γιὰ νὰ μὴ θυ-
μηθοῦμε τὶς ἡρωικὲς μορφὲς 
τῶν χριστιανῶν ποὺ κοινω-
νοῦσαν ἐπιδεικτικὰ μετὰ ἀπὸ 
λεπροὺς καὶ πάσχοντες ἀπὸ 
σοβαρὰ λοιμώδη νοσήματα, 
χωρὶς νὰ παθαίνουν οἱ ἴδιοι τὸ 
παραμικρό.

Ἐπαναλαμβάνουμε λοιπὸν 
τὸ πρῶτο δεδομένο: Δὲν τεκ-
μαίρεται μετάδοση ἀσθενειῶν 

μέσῳ τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.  Ἂν 
ἀποδειχθεῖ κάτι διαφορετικό, νὰ τὸ συζητήσου-
με.   Ἀλλὰ ὅταν ἀκόμα καὶ πολέμιοι ἀναγνωρί-
ζουν ἀμήχανα ὅτι «δὲν ὑπάρχουν εἰδικὲς μελέτες», 
μποροῦμε μὲ ἀσφάλεια νὰ μιλᾶμε γιὰ δεδομένο.

Τὸ δεύτερο δεδομένο ἔρχεται νὰ μᾶς τὸ θέσει ἡ 
Ἐπιστήμη:  Ὁ ἰὸς μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ μὲ τὸ σάλιο, 
καὶ τίποτε στὸ ὑλικὸ τοῦ ποτηρίου ἢ τῆς λαβίδας, 
στὸν ἄρτο ἢ τὸν οἶνο, δὲν ἐξηγεῖ ἐπιστημονικὰ τὴν 
ἐξουδετέρωση ἰῶν καὶ μικροβίων.

Δὲν ξέρω ἂν τὸ ἀντιλαμβάνομαι σωστά, ἀλλὰ 
μοῦ φαίνεται ἁπλό: Ἐπιστημονικά, μὲ τὴ Θεία Εὐχα-
ριστία θὰ ἔπρεπε νὰ μεταδίδονται ἀσθένειες (δεύ-
τερο δεδομένο).   Ἀλλὰ δὲν μεταδίδονται (πρῶτο 
δεδομένο). 

Μὲ συγχωρεῖτε ποὺ θὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ ἐμένα προ-
σωπικὰ τὸ δεύτερο δεδομένο, τὸ ἐπιστημονικὸ 
δεδομένο, ποὺ τόσοι ἐπιπόλαια προβάλλουν ὡς 
συγκρουόμενο μὲ τὴν πίστη, μοῦ φαίνεται ὅτι ὄχι 
ἁπλῶς δὲν ὑπονομεύει τὴν πίστη, ἀλλὰ ἀπεναντίας 
στερεώνει τὴν πίστη στὴ δύναμη τοῦ μυστηρίου! 

Δέστε ἕνα ἀνάλογο. Θυμηθῆτε τὸ θαῦμα τῆς 
θεραπείας ἀπὸ τὸν Χριστὸ τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, 
ὅπως μᾶς τὸ ἀφηγεῖται τὸ Κατὰ  Ἰωάννην εὐαγ-
γέλιο.  Ὅταν ὁ Κύριος θεράπευσε τὸν τυφλό, οἱ 
δυσπιστοῦντες ἀναρωτήθηκαν, κατὰ πρῶτον, ἂν 
ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐμφανιζόταν νὰ ἔχει θεραπευθεῖ 
ἦταν πράγματι ὁ τυφλὸς ποὺ γνώριζαν, ἢ κάποιος 
ποὺ ἁπλῶς τοῦ ἔμοιαζε. Καὶ δὲν ἐπίστευσαν «ὅτι ἦν 
τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν», μέχρις ὅτου κάλεσαν τοὺς 
γονεῖς τοῦ τυφλοῦ καὶ ἐπιβεβαίωσαν ὅτι πράγματι 
αὐτὸς ἦταν ὁ γιός τους καὶ ὅτι εἶχε γεννηθεῖ τυφλός 
( Ἰω., θ΄ 18-20). Φαντάζομαι ὅτι ἕνας σκεπτικιστὴς 
θὰ ἔψαχνε νὰ βρεῖ μιὰ λογική, «ἐπιστημονική» 
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Δὲν ξέρω ἂν τὸ ἀντιλαμβάνομαι 
σωστά, ἀλλὰ μοῦ φαίνεται ἁπλό: 

Ἐπιστημονικά, μὲ τὴ Θεία  
Εὐχαριστία θὰ ἔπρεπε νὰ  

μεταδίδονται ἀσθένειες (δεύτερο 
δεδομένο).   Ἀλλὰ δὲν μεταδίδο-
νται (πρῶτο δεδομένο). Μὲ συγ-

χωρεῖτε ποὺ θὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ ἐμένα 
προσωπικὰ τὸ δεύτερο δεδομένο, 

τὸ ἐπιστημονικὸ δεδομένο,  
ποὺ τόσοι ἐπιπόλαια προβάλλουν  
ὡς συγκρουόμενο μὲ τὴν πίστη,  

μοῦ φαίνεται ὅτι ὄχι ἁπλῶς  
δὲν ὑπονομεύει τὴν πίστη,  

ἀλλὰ ἀπεναντίας στερεώνει τὴν 
πίστη στὴ δύναμη τοῦ μυστηρίου!
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ἐξήγηση, ἀρνούμενος νὰ πιστεύσει ὅτι ἐπρόκειτο 
γιὰ θαῦμα. Καὶ ἐρωτῶ:  Ἂν ὁ ἐπιστήμονας ἐρχό-
ταν καὶ ἔλεγε ὅτι «ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι 
ἤνοιξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου» ( Ἰω., 
θ΄ 32) καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐπιστημονικὴ ἐξήγηση, 
αὐτὸ δὲν θὰ ἀποτελοῦσε τὴν ὑπέρτατη ἀπόδειξη 
τοῦ θαύματος;

Ἒ λοιπόν, αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ στὴν 
περίπτωσή μας:  Ἔχω τὸ πρῶτο δεδομένο, ὅτι δη-
λαδὴ δὲν τεκμαίρεται μετάδοση ἀσθενειῶν μὲ τὴ 
Θεία Εὐχαριστία. Μὲ αὐτὸ τὸ δεδομένο, δὲν βλέπω 
πῶς θὰ στερέωνε τὴν πίστη μου τὸ ἐνδεχόμενο ἡ 
μὴ μετάδοση νὰ εἶχε κάποια σαφῆ ἐπιστημονικὴ 
ἐξήγηση.  Ὅταν ὅμως ἔρχεται ὁ ἐπιστήμονας καὶ 
μοῦ λέει ὅτι ἡ μὴ μετάδοση δὲν ἐξηγεῖται ἐπιστη-
μονικά, ὅτι μὲ κάθε λογικὴ θὰ ἔπρεπε νὰ μεταδί-
δονται ἀσθένειες (ἀλλὰ δὲν μεταδίδονται), τότε θὰ 
καλέσω τὸν ἐπιστήμονα ὡς μάρτυρα ὑπεράσπισης 
τοῦ μυστηρίου, ὄχι ὡς μάρτυρα κατηγορίας. Αὐτὸ 
ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε ὅτι ἡ ἐπιστήμη ὄχι ἁπλῶς δὲν 
ὑπονομεύει τὴν πίστη, ἀλλὰ ἀπεναντίας στερεώνει 
τὴν πίστη στὴ δύναμη τοῦ μυστηρίου!

*     *     *

Παντοῦ καὶ πάντα, καὶ στὰ ὅσα λέμε καὶ στὰ 
ὅσα πράττουμε, χρειάζεται προσοχὴ καί, κυρίως, 
διάκριση. Καὶ βεβαίως χρειάζεται ἰσορροπία. Σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἀριστοτελικὴ ἀντίληψη, ἡ ἀρετὴ εἶναι 
μεσότητα (γιὰ παράδειγμα, ἡ ἀρετὴ τῆς ἀνδρείας 
εἶναι μεσότητα, εὑρισκόμενη στὸ μέσον, μεταξὺ τῆς 
ἐλλείψεως τῆς ἀφοβίας, ποὺ εἶναι ἡ δειλία, καὶ τῆς 
ὑπερβολῆς της, ποὺ εἶναι ἡ θρασύτητα). οἱ Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀργότερα, δὲν δίστασαν νὰ 
ποῦν ὅτι καὶ ἡ ἴδια ἡ πίστη εἶναι ἀπὸ μιὰ ἄποψη 
μεσότητα, ὡς εὑρισκόμενη μεταξὺ τῆς ἐλλείψεως, 

ποὺ εἶναι ἡ ἀπιστία, καὶ τῆς ὑπερβολῆς, ποὺ εἶναι 
ἡ δεισιδαιμονία. Αὐτὴ ἡ μεσότητα εἶναι ἡ «βασιλικὴ 
ὁδός», τὴν ὁποία καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νὰ βαδίζει 
( Ἀριθμ., κ΄ 17).  Ἡ σύνδεση τῆς «βασιλικῆς ὁδοῦ» 
μὲ τὴ μεσότητα τῆς ἀρετῆς γίνεται ρητῶς ἀπὸ τοὺς 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαίτερα δὲ καὶ μὲ 
ἔμφαση ἀπὸ τὸν Μέγα Βασίλειο, τὸν ἅγιο Γρηγόριο 
τὸν Θεολόγο καὶ τὸν ἅγιο Γρηγόριο νύσσης. Αὐτὴ 
τή «βασιλικὴ ὁδό» πρέπει νὰ βαδίζουμε, προσέχο-
ντας νὰ μὴν παρεκκλίνουμε, οὔτε πρὸς τὰ δεξιά, 
οὔτε πρὸς τὰ ἀριστερά. Αὐτή, ἄλλωστε, εἶναι ἡ 
ρητὴ ἀπαίτηση τῶν Γραφῶν: «Οὐκ ἐκκλινεῖτε εἰς 
δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερά» (Δευτ., 32), καὶ πάλι, «Μὴ 
ἐκκλίνῃς εἰς τὰ δεξιὰ μηδὲ εἰς τὰ ἀριστερά» (Παρ., 
δ΄ 27).

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K

Ἔχω τὸ πρῶτο δεδομένο, ὅτι δηλαδὴ δὲν τεκμαίρεται μετάδοση  
ἀσθενειῶν μὲ τὴ Θεία Εὐχαριστία. Μὲ αὐτὸ τὸ δεδομένο, δὲν βλέπω  

πῶς θὰ στερέωνε τὴν πίστη μου τὸ ἐνδεχόμενο ἡ μὴ μετάδοση νὰ εἶχε 
κάποια σαφῆ ἐπιστημονικὴ ἐξήγηση.  Ὅταν ὅμως ἔρχεται ὁ ἐπιστήμονας 
καὶ μοῦ λέει ὅτι ἡ μὴ μετάδοση δὲν ἐξηγεῖται ἐπιστημονικά, ὅτι μὲ κάθε 
λογικὴ θὰ ἔπρεπε νὰ μεταδίδονται ἀσθένειες (ἀλλὰ δὲν μεταδίδονται), 

τότε θὰ καλέσω τὸν ἐπιστήμονα ὡς μάρτυρα ὑπεράσπισης  
τοῦ μυστηρίου, ὄχι ὡς μάρτυρα κατηγορίας. Αὐτὸ ἐννοοῦμε,  

ὅταν λέμε ὅτι ἡ ἐπιστήμη ὄχι ἁπλῶς δὲν ὑπονομεύει τὴν πίστη,  
ἀλλὰ ἀπεναντίας στερεώνει τὴν πίστη στὴ δύναμη τοῦ μυστηρίου!

K

K

Αὐτὴ τή «βασιλικὴ ὁδό» πρέπει  
νὰ βαδίζουμε, προσέχοντας νὰ 
μὴν παρεκκλίνουμε, οὔτε πρὸς 
τὰ δεξιά, οὔτε πρὸς τὰ ἀριστερά. 

Αὐτή, ἄλλωστε, εἶναι ἡ ρητὴ ἀπαί-
τηση τῶν Γραφῶν: «Οὐκ ἐκκλινεῖτε 
εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερά» (Δευτ., 
32), καὶ πάλι, «Μὴ ἐκκλίνῃς εἰς τὰ 

δεξιὰ μηδὲ εἰς τὰ ἀριστερά»  
(Παρ., δ΄ 27).
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Τ᾽ ὄνομά Σου γραμμένο
στὰ λιγνὰ ποδαράκια τοῦ σπίνου
π᾽ ἀκουμποῦν στὸ μικρό μου περβάζι.

στ᾽ ἀνθισμένα κλωνάρια τῆς ἄνοιξης
ποὺ τὰ μύρα τους χύνουν στοὺς δρόμους.

Τ᾽ ὄνομά σου γραμμένο 
στῶν νερῶν τὰ λικνίσματα
ποὺ ριπίζει ὁ μπάτης
καὶ στῆς λεύκας τὰ σπόρια, ποὺ πετοῦν
μὲ φτερὰ ἀπὸ ξασμένο μπαμπάκι.

Τ᾽ ὄνομά Σου γραμμένο
στ᾽ ἀσπρόμαλλα νέφη ποὺ βαστοῦν
τῶν ὑδάτων τοὺς ὄγκους
καὶ στ᾽ ἀπάτητα δάση
ποὺ φωλιάζουν τ᾽ ἀγρίμια
μ᾽ ὑλακὲς καὶ κραξίματα.

Τ᾽ ὄνομά Σου γραμμένο 
στοὺς μετέωρους βράχους
–ἀιτῶν ὁρμητήρια–
στὴ βροχὴ τοῦ φθινόπωρου,
στὰ νεκρὰ πλατανόφυλλα
ποὺ πλαγιάζουν στὸ χῶμα...

Τ᾽ ὄνομά Σου γραμμένα
σ᾽ ἀχιβάδες, κοράλλια, 
στὸν ὁλόπυρο ἥλιο τοῦ θέρους
καὶ στὸ τόξο τῆς ἴριδας πάνω
κ᾽ εἶναι ὅλα, μὰ ὅλα, «καλὰ λίαν».

Τ᾽ ὄνομά Σου γραμμένο παντοῦ.

Ὦ, τοῦ σύμπαντος κόσμου, Τεχνίτη!...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

* Ἀφιέρωμα στὴν Παγκόσμια  Ἡμέρα Περιβάλλοντος (5  Ἰουνίου)

«Ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά Σου...»*
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Μέσα ἀπ᾽ τὸ πολύχρωμο τῆς 
πλάσης ἀνθοβόλημα καὶ τὸ 
πανώριο τῶν λουλουδιῶν 

πανηγύρι μὲ τὰ πορφυρά, κίτρινα, 
ροδαλὰ ἀνθοπέταλα, κλωνάρι ποιὸ 
νὰ κόψω;

Ποιοὺς ἀμαράντινους ἀνθοὺς τὴ 
μέρα τούτη νὰ συνάξω, καὶ μὲ μαγιά-
τικο, ἀσημένιο φῶς στεφάνι γιὰ σέ, 
Μάννα γλυκιά, νὰ πλέξω;

Λόγια ποιὰ νά ᾽βρω νὰ σοῦ πῶ καὶ 
τί νὰ σοῦ προσφέρω;

Ὁ θρόνος τῆς ψυχῆς μου φτωχός. 
μικρὴ τῆς καρδιᾶς μου ἡ ἀγκάλη.

«Μάννα γλυκύτατη. ἀτίμητη Μάν-
να».

Στὸ λιοπύρι τῆς ζήσης, στὴ σκληρή 
μας τὴν πάλη, Μάννα Αὔρα λεπτή!

Στὸ καυτό μας τὸ δάκρυ, στῆς καρδιᾶς τὴ μαυ-
ρίλα, ἡλιαχτίδα χρυσῆ!

Στὸ μεγάλο ἀνηφόρι, στὸ φρικτὸ ξεροβόρι, 
θησαυρέ μας πολύτιμε!

Στῆς λύπης μας τοὺς πόνους, στὴν ἀρρώστια, 
στὴ λύπη, στοὺς χαμένους μας δρόμους, στὴ 
φρικτὴ παραζάλη, παρουσία ἁπαλή. κι ἕνα κτύ-
πος ἀκούραστος, στὸ πλευρό μας σιμὰ ἡ καρδιά 
σου ἡ πύρινη, ποὺ μετρᾷ καὶ κτυπᾷ κι αἷμα στάζει 
καὶ δάκρυ.

Μάννα. μέσα στὸν κόσμο σου τῆς ψυχῆς τὸν 
ἀπέραντο, τῆς χαρᾶς τὰ τραγούδια, τῆς ἀγάπης τὰ 
λούλουδα, δὲν σιωποῦν. δὲν μαραίνονται.

Ὀμορφιᾶς ξεχειλίσματα. εὐωδιᾶς ἀνασασμοί.

Μάννα, ρίζα ἀκούραστη στὸ δεντρὶ τῆς ζωῆς 
μας. κόμπο-κόμπο τὸ αἷμά σου, τὴν ψυχή σου, 
σιωπηλὰ καὶ ἀθόρυβα στὴν ψυχή μας σταλάζεις.

καὶ ποθεῖς καὶ ὀνειρεύεσαι μυρωμένα λουλού-
δια. μεστωμένους καρποὺς ἀπ᾽ τὰ κλώνια ποὺ 
ἔθρεψε τῆς καρδιᾶς σου τὸ δάκρυ.

Μέσ᾽ στὰ χέρια σου τ᾽ ἅγια, τὴν εἰκόνα τοῦ 
Πλάστη μας, Μάννα, κρατᾷς. κι εἶν᾽ ὁ πόνος σου 
ἄμετρος κι ὁ σταυρός σου βαρύς.

Μακρινὴ ἡ πορεία, στὴν κορφὴ γιὰ νὰ φθάσεις. 
κι ἕνα δάκρυ ἀδιάκοπο τῆς χαρᾶς καὶ τῆς λύπης 
στὴ σιωπὴ τῆς καρδιᾶς σου ἀντηχεῖ.

Μάννα, ἁγιοκέρι ὁλόλαμπρο ποὺ αἰώνια θὰ 
καῖς. θὰ φωτίζεις, θὰ λάμπεις. τὶς ψυχὲς θὰ ζεσταί-
νεις. καὶ πρὶν λιώσεις καὶ σβήσεις, στὶς καρδιές μας 
τὸ ἅγιο φῶς θὰ ἀνασταίνεις.

.................................................................................

Μάννα, ἡ καρδιὰ μέσ᾽ στὰ στήθη μας σήμε-
ρα φτεροκοπᾷ. πετᾷ. μ᾽ ἕνα λουλούδι ἀμάραντο 
μπροστά σου γονατίζει.

καὶ μὲ βαθὺ κι ἀπέραντο θερμό «Εὐχαριστῶ» 
τὰ χέρια σου τὰ ἅγια, Μαννούλα, προσκυνᾷ!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Μάννα...

K

K

Ποιοὺς ἀμαράντινους ἀνθοὺς τὴ 
μέρα τούτη νὰ συνάξω, καὶ μὲ 

μαγιάτικο, ἀσημένιο φῶς στεφάνι 
γιὰ σέ, Μάννα γλυκιά, νὰ πλέξω; 

Λόγια ποιὰ νά ᾽βρω νὰ σοῦ πῶ καὶ 
τί νὰ σοῦ προσφέρω; Ὁ θρόνος 

τῆς ψυχῆς μου φτωχός. μικρὴ τῆς 
καρδιᾶς μου ἡ ἀγκάλη. «Μάννα 
γλυκύτατη. ἀτίμητη Μάννα». Στὸ 
λιοπύρι τῆς ζήσης, στὴ σκληρή 

μας τὴν πάλη, Μάννα Αὔρα λεπτή!
Στὸ καυτό μας τὸ δάκρυ, στῆς καρ-
διᾶς τὴ μαυρίλα, ἡλιαχτίδα χρυσῆ!
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Ἡ Γιορτὴ τῆς Μητέρας γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς 
ἑορτάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στὶς 2 Φε-
βρουαρίου, ἡμέρα τῆς  Ὑπαπαντῆς τοῦ 

Κυρίου μας, γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἡ μεγάλη ΜΑννΑ, ἡ 
Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ ΠΑνΑΓιΑ, καὶ κατ᾽ ἐπέ-
κταση καὶ ἡ κάθε μητέρα, πηγὴ ζωῆς, προσφορᾶς 
καὶ θυσίας, ποὺ τῆς ἀξίζει κάθε σεβασμὸς καὶ ἀπε-
ριόριστη ἀγάπη. Γι᾽ αὐτὸ σὲ κάθε πόλη καὶ σὲ κάθε 
χωριὸ τῆς εὐλαβοῦνται καὶ τὴν τιμοῦν ἀνάλογα 
μὲ τὰ ἔθιμά τους.  Ἡ Πολιτεία, ἀκολουθώντας τὴ 
δυτικὴ συνήθεια, θέσπισε καὶ καθιέρωσε τὴ δεύ-
τερη Κυριακὴ τοῦ Μαΐου κάθε ἔτους νὰ ἑορτάζεται 
ἡ ΜηΤΕρΑ. Φέτος, τὸ 2020, ἡ ἑορτὴ ἔπεσε στὶς 10 
Μαΐου.

Ἄνοιξη τώρα, χαρὰ Θεοῦ.  Ἡ φύση γιορτάζει. 
Τὰ δέντρα φόρεσαν τὴν πράσινη φορεσιά τους. Τὰ 
ὀπωροφόρα στολίστηκαν μὲ τὰ πιὸ πολύχρωμα 
λουλούδια τους. Στοὺς ἀγροὺς οἱ ροδόχρωμες 
παπαροῦνες σὲ καλοῦν νὰ τὶς πλησιάσεις.  Ἄλλες 
χρονιὲς τὰ ἀνθοπωλεῖα, μὲ τὴν ποικιλία τῶν λου-
λουδιῶν, περίμεναν τὰ παιδιά, ποὺ μὲ μιὰ ἀνθοδέ-
σμη στὸ χέρι τους, μὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη καὶ ἕνα τους 
φιλί, πρόσφεραν τὸ δῶρο καὶ τὶς εὐχές τους στὴν 
ἀγαπημένη τους μητέρα, ἀλλὰ καὶ στὶς γιαγιάδες, 
ποὺ μὲ λαχτάρα τὰ περίμεναν. Τέτοια μέρα κάθε 
χρόνο πολιτιστικοὶ σύλλογοι ἔβαζαν τὰ γιορτινά 
τους, προσκαλώντας τὶς μητέρες –καὶ ὄχι μόνο– σὲ 
μιὰ ἑορταστικὴ πανδαισία, μὲ ὁμιλίες, μουσικὴ 

καὶ χορό, τιμώντας τὸ ἱερὸ πρόσωπο τῆς μητέρας, 
ὅπου καὶ ἂν βρίσκεται αὐτή.

Φέτος ὅμως ἡ ἐντολή «Μένουμε Σπίτι» ἀπέτρε-
ψε κάθε δραστηριότητα καὶ συνωστισμό, προκειμέ-
νου νὰ διαφυλαχθοῦν οἱ πολῖτες ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ 
τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ ἐνέσκηψε ὡς πανδημία σὲ 
ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Πέρσι τέτοια μέρα, ὅπως 
καὶ κάθε ἄνοιξη, ὑπῆρχε κινητικότητα στοὺς δρό-
μους μὲ κόσμο καὶ αὐτοκίνητα, ποὺ ἔτρεχαν στὶς 
ἐξοχές, γιὰ νὰ γιορτάσουν τὴ ΜΑννΑ γῆ καὶ τὴ 
ΜηΤΕρΑ. Τώρα ἐρημιά.  Ὅλα ματαιώθηκαν, ὅπως 

Μιὰ διαφορετικὴ Γιορτὴ 
τῆς Μητέρας 

K

K

ἐμεῖς, οἱ πιὸ ἡλικιωμένοι, ποὺ ἐδῶ 
καὶ δύο μῆνες μένουμε στὸ σπίτι 
μας κρεμασμένοι στὶς τηλεοπτικὲς 
ὀθόνες, ἀναθαρροῦμε καὶ χαιρό-
μαστε, ὅταν οἱ ἀνακοινώσεις τῆς 

ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς κοινότητας 
καὶ τῆς Πολιτείας εἶναι εὐοίωνες 
γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ γιὰ ὅλο 

τὸν κόσμο. Τώρα ποὺ εἶμαι κι ἐγὼ 
κλεισμένη στὸ σπίτι, ἡ σκέψη μου 
στριφογυρίζει στοὺς γνωστοὺς καὶ 
ἄγνωστους ἀγωνιστές, ποὺ μέρα-
νύχτα πολεμοῦν τὸν ἄγνωστο ἰό, 

καὶ σκέφτομαι πόση εὐγνωμοσύνη 
καὶ πόσες εὐχαριστίες ὀφείλουμε 
ὅλοι μας σὲ αὐτοὺς ποὺ δίνουν 

ἕναν τιτάνιο ἀγῶνα, γιὰ νὰ κρατή-
σουν ὄρθιο τὸ σύστημα ὑγείας.  Ὁ 
Θεὸς καὶ ἡ Παναγία νὰ τοὺς εὐλο-
γεῖ. Αὐτοὶ βρίσκονται στὴν πρώτη 
γραμμή, ἐμεῖς παραμένουμε στὰ 

μετόπισθεν σὲ θερμὴ ἱκεσία.
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καὶ οἱ ἱκεσίες στοὺς ναούς, ποὺ γιὰ τὴν ὥρα πα-
ρέμεναν ἀκόμα κλειστοί, τὸ ἴδιο καὶ οἱ συναυλίες 
καὶ οἱ ἐκδρομές.

Κι ἐμεῖς, οἱ πιὸ ἡλικιωμένοι, ποὺ ἐδῶ καὶ δύο 
μῆνες μένουμε στὸ σπίτι μας κρεμασμένοι στὶς τη-
λεοπτικὲς ὀθόνες, ἀναθαρροῦμε καὶ χαιρόμαστε, 
ὅταν οἱ ἀνακοινώσεις τῆς ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς 
κοινότητας καὶ τῆς Πολιτείας εἶναι εὐοίωνες γιὰ τὴν 
πατρίδα μας καὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Τώρα ποὺ εἶμαι 
κι ἐγὼ κλεισμένη στὸ σπίτι, ἡ σκέψη μου στριφο-
γυρίζει στοὺς γνωστοὺς καὶ ἄγνωστους ἀγωνιστές, 
ποὺ μέρα-νύχτα πολεμοῦν τὸν ἄγνωστο ἰό, καὶ 
σκέφτομαι πόση εὐγνωμοσύνη καὶ πόσες εὐχαρι-
στίες ὀφείλουμε ὅλοι μας σὲ αὐτοὺς ποὺ δίνουν 
ἕναν τιτάνιο ἀγῶνα, γιὰ νὰ κρατήσουν ὄρθιο τὸ 
σύστημα ὑγείας.  Ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία νὰ τοὺς 
εὐλογεῖ. Αὐτοὶ βρίσκονται στὴν πρώτη γραμμή, 
ἐμεῖς παραμένουμε στὰ μετόπισθεν σὲ θερμὴ ἱκε-
σία, καὶ μὲ μία σκέψη:  Ἂς μὴν πυροβολοῦμε ὅσους 
μοχθοῦν νύχτα καὶ μέρα ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, ὅσους 
σὰν τὸν Καθηγητὴ κύριο Τσιόδρα ἀγωνιοῦν καὶ 
ἀγωνίζονται.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΑΟΥΜΗ

Ἂν εἶσαι Μάννα μὴ ζητᾷς
στὴν ἀμμουδιὰ νὰ μοιάζεις.
Στὴν ἀμμουδιὰ τὴ γαλανὴ 
ποὺ τὴ φιλᾷ τὸ κῦμα
γλυκά, ἁπαλά, εἰρηνικὰ 
καὶ μοσχοβολημένα.

οὔτε στὴν ἥσυχη ἀγκαλιὰ
τοῦ λιμανιοῦ ποὺ κρύβει
μέσα σ᾽ ἀπάνεμα νερὰ
γαληνεμένους πόθους
ἀπ᾽ ἀγκυροβολήματα
νὰ λαχταρᾷς νὰ μοιάσεις.

Ἂν εἶσαι Μάννα διάλεξε
τοῦ λιμανιοῦ τὴ μπούκα
ἐκεῖ ποὺ στέκει ἀσάλευτος
ὀρθὸς κυματοθραύστης
γιὰ νὰ ξεσπάει ἐπάνω του
ἡ πελαγίσια ἀντάρα.

Εἶναι πολλὰ τὰ κύματα
κι εἶναι πολλὴ ἡ ὀργή τους
ποὺ στὸ μικρὸ λιμάνι σου 
λαχτάρα ἔχουν νὰ μποῦνε.
Ἂν κάπου ὅμως σκοντάψουνε
νὰ δεῖς πῶς γαληνεύουν!

Ἂν εἶσαι Μάννα διάλεξε
τοῦ λιμανιοῦ τὴν ἄκρη
κι ἐκεῖ πέτρινη, ἀσάλευτη
κι ὁλόρθη πάντα μεῖνε.
Τοῦ λιμανιοῦ σου τοῦ μικροῦ
κυματοθραύστης γίνε.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁ Κυματοθραύστης
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Εἰσαγωγή
οἱ ἀγωνίες τῆς μητέρας, τὰ ἐρωτηματικά της 

ἂν ἀνατρέφει σωστὰ τὸ παιδί της, ἂν δίνει σωστὲς 
βάσεις ἢ ἂν ἔχει ἤδη μεταδώσει σημαντικὲς ἀξίες, 
ἀποτελοῦν μιὰ θετική στάση, μέχρι ἑνὸς ὁρίου. 

Γιὰ ὅσες εἴμαστε μέλη τῶν κύκλων, ὅλα αὐτὰ 
σημαίνουν καὶ τὴ δική μας θέληση νὰ ἀπαντήσουμε 
στὸ ἐρώτημα: « Ἐγὼ ὡς μητέρα τί κάνω ἢ τί ἔχω 
κάνει;» Ποὺ θὰ πεῖ ὅτι συνειδητά θέλουμε νὰ κά-
νουμε τὸ καλύτερο γιὰ τὰ παιδιά μας. Εἶναι πολὺ 
σημαντικό νὰ τολμήσουμε, λοιπόν, νὰ μιλήσουμε 
γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ζοῦμε μαζὶ καὶ μὲ ἄλλες μητέρες 
καὶ νὰ ἀνταλλάξουμε τὶς ἀπόψεις μας. 

Διαφορετικά, ἡ ἀπομόνωση ἐνδυναμώνει τὴν 
ἐνοχή.  Ἔχουμε τότε τὴν ἐντύπωση ὅτι εἴμαστε ἡ 
μοναδικὴ ποὺ εἶναι τόσο κακὴ μητέρα, ποὺ ἔχει 
ἕνα μωρὸ ποὺ συνεχῶς κλαίει, ἕνα παιδὶ ποὺ δὲν 
τὰ πάει καλὰ στὸ σχολεῖο, ἕναν ἔφηβο ποὺ δὲν 
ὑπακούει, ἕναν νέο ποὺ λοξοδρόμησε!

Ἡ πάλη τῆς μητέρας μὲ τὸν ἑαυτό της
Σήμερα, περισσότερο ἀπὸ ποτέ, οἱ μέλλουσες 

μητέρες ἀνησυχοῦν καὶ φοβοῦνται γιὰ τὸ ἀγέννητο 
ἀκόμα παιδί τους. οἱ προγεννητικὲς ἐξετάσεις, πρὶν 
ἀλλά καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης, συχνὰ 
ἐπιδροῦν ἀρνητικά, ἀποτελώντας ἕναν πρόσθετο 
λόγο ἄγχους καὶ ἐνοχῶν.

Ἡ μέλλουσα μητέρα ἀπειλεῖται δι-
αρκῶς καὶ πιστεύει πὼς ὅ,τι κάνει ἢ ὅ,τι 
δὲν κάνει ἐπαρκῶς μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει 
σημαντικὴ ζημιὰ στὸ παιδί της. «Οἱ φό-
βοι καὶ οἱ ἐνοχές τῶν μητέρων ποτὲ δὲν 
εἶχαν γιγαντωθεῖ τόσο, ὅσο σήμερα». 

οἱ ἑπόμενες ἐνοχὲς ποὺ πνίγουν τὴ 
μητέρα εἶναι ὅταν, μὲ βρέφος ἀκόμα τὸ 
παιδί της, αἰσθάνεται ὅτι τό «ἐγκαταλεί-
πει», γιὰ νὰ πάει στὴ δουλειά της. 

Ἀργότερα, μέρα μὲ τὴ μέρα, ποὺ 
τὸ βλέπει νὰ μεγαλώνει, κάνει ὄνειρα.  
Ὄνειρα, ἐλπίδες, προσδοκίες γιὰ ὑγεία, 
μόρφωση, προκοπή, τιμιότητα, σπου-
δές, πετυχημένη καριέρα καί, γιατί ὄχι, 
γιὰ ἕναν καλὸ γάμο.

Ἡ πραγματικότητα, ὅμως, εἶναι φο-
ρές ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται στὰ ὄνειρά 

Μητρικὰ συναισθήματα ἐνοχῆς 
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Ὅταν ἡ μητέρα διαπιστώνει ὅτι ἡ συμπεριφορὰ τοῦ παιδιοῦ της εἶναι 
πολὺ διαφορετική ἀπ᾽ αὐτὴ ποὺ περίμενε, τότε εἶναι ποὺ τὰ ἐρωτημα-

τικά, οἱ προβληματισμοί, οἱ ἀπορίες, ὁ φόβος τὴν περιζώνουν, χάνει τὸ 
κουράγιό της καὶ αὐτοενοχοποιεῖται.

– Τί, ἀλήθεια, συμβαίνει στὸ παιδί μου;
– Πῶς ὁδηγηθήκαμε ὣς ἐδῶ;

– Πόσο σοβαρὰ καὶ πόσο ἐπικίνδυνα εἶναι τὰ πράγματα;
– Τί ἄλλο χειρότερο μᾶς περιμένει;
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μας, στὰ σχέδιά μας.  Ὅσο μεγαλώνουν τὰ παιδιά 
μας, συνειδητοποιοῦμε σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις 
πὼς κάτι δὲν πάει καλά. Τὸ παιδί μας δὲν εἶναι τὸ 
παιδί ποὺ ξέραμε.  Ἡ συμπεριφορά του ἀλλάζει. οἱ 
συνήθειές του, ὁ τρόπος ὁμιλίας, ἡ ἐμφάνισή του, ἡ 
ἔντονη ἀντίδρασή του σὲ κάποια ἤπια παρατήρησή 
μας τὸ κάνει ἐκρηκτικὸ ἤ, ἀντίθετα, πολὺ σιωπηλό, 
ἀδιάφορο, ἀπαθές. Ξενυχτάει, κάνει τὴ μέρα νύχτα, 
διακόπτει τὶς σπουδές.  Ὑπάρχουν βέβαια καὶ οἱ 
ἀφόρητες καταστάσεις: λήψη οὐσιῶν, κατάχρηση 
ποτῶν, παραβατική συμπεριφορά. 

Ὅταν, λοιπόν, ἡ μητέρα διαπιστώνει ὅτι ἡ συ-
μπεριφορὰ τοῦ παιδιοῦ της εἶναι πολὺ διαφορετική 
ἀπ᾽ αὐτὴ ποὺ περίμενε, τότε εἶναι ποὺ τὰ ἐρωτη-
ματικά, οἱ προβληματισμοί, οἱ ἀπορίες, ὁ φόβος 
τὴν περιζώνουν, χάνει τὸ κουράγιό της καὶ αὐτο-
ενοχοποιεῖται.

– Τί, ἀλήθεια, συμβαίνει στὸ παιδί μου;
– Πῶς ὁδηγηθήκαμε ὣς ἐδῶ;
– Πόσο σοβαρὰ καὶ πόσο ἐπικίνδυνα εἶναι τὰ 

πράγματα;
– Τί ἄλλο χειρότερο μᾶς περιμένει;
Σκέψεις ἀπελπισίας καὶ ταραχῆς, ποὺ φθάνουν 

μέχρι τὶς ἐνοχές.
Τότε, ἡ μάννα ἀρχίζει νὰ παίρνει ὅλα τὰ βάρη 

πάνω της.
– Μήπως φταίω ἐγὼ γιὰ ὅλα αὐτά; – Σίγουρα, 

ἐγὼ φταίω.
–  Ἴσως δὲν ἤμουν ἀρκετὰ αὐστηρή.  Ἢ μήπως 

δὲν ἤμουν ἀρκετὰ ἐπιεικής;
– Δὲν κατάφερα νὰ τὸ ὁδηγήσω στὸν σωστὸ 

δρόμο.
– Μήπως δὲν ἤμουν μιὰ μάννα ὑποδειγματική;
Καὶ πολλές ἄλλες τέτοιες σκέψεις τὴν ἀποπρο-

σανατολίζουν ἀπὸ τὸ πραγματικὸ πρόβλημα καὶ 
δὲν τῆς ἐπιτρέπουν νὰ τὸ δεῖ στὶς σωστές του δι-
αστάσεις.

Ἡ ἀγωνία, οἱ ἐνοχές, οἱ τύψεις
Ἡ ἐνοχὴ κι ἡ ἀγωνία εἶναι ἴσως ἡ πιὸ κοινὴ 

μορφὴ ἄγχους στὸν πολιτισμό μας. Μὲ τὴν ἐνοχὴ 
ἐπικεντρωνόμαστε σ᾽ ἕνα περασμένο γεγονός, 
νιώθουμε ἀποκαρδιωμένες ἢ θυμωμένες μὲ κάτι 
ποὺ κάναμε ἢ δὲν κάναμε ἢ εἴπαμε, καὶ ξοδεύουμε 
τὶς τωρινές μας στιγμές, ἀσχολούμενες μὲ τὶς συ-
μπεριφορὲς τοῦ παρελθόντος. Ἐνῶ μὲ τὴν ἀγωνία 
βασανιζόμαστε γιὰ ἕνα μελλοντικὸ γεγονός. Εἴτε 
κοιτάζουμε πίσω εἴτε μπροστά, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι 
ἴδιο. Σπαταλᾶμε καὶ καταστρέφουμε τὴν παροῦσα 
στιγμή.

Φυσικά, κανεὶς δὲν λέει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀξιο-
λογοῦμε τὶς παρελθοντικὲς συμπεριφορές μας, νὰ 
διδασκόμαστε ἀπὸ αὐτὲς καὶ νὰ τὶς ἐπανορθώνουμε 

ὅπου χρειάζεται. οὔτε θὰ πρέπει νὰ μπερδεύουμε 
τὴν ἀγωνία μὲ τὸν προγραμματισμὸ τοῦ μέλλοντος, 
ὁ ὁποῖος συνετὰ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ἀντιμετωπί-
σουμε τὴν καθημερινότητα.

Μιλᾶμε γιὰ ἐνοχή ἢ ἀγωνία, ὅταν εἴμαστε νευ-
ρωτικὰ ἀκινητοποιημένοι στὸ παρελθὸν ἢ στὸ 
μέλλον ἀντίστοιχα.

Ὀφείλουμε ἐν τέλει νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ ἐνοχή 
καὶ ἡ ἀγωνία Το Μονο Που ΠροΣΦΕρουν εἶναι 
νὰ δυσκολεύουν τὴ ζωὴ καὶ νὰ καταστρέφουν τὶς 
σχέσεις μας, καὶ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν πρέπει νὰ 
θεωροῦνται ἀπόρροιες τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ νοια-
ξίματος.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπιβάλλεται νὰ γίνει διάκριση 
μεταξὺ τῶν ἐνοχῶν καὶ τῶν τύψεων, διότι αὐτὲς οἱ 
ἔννοιες συγχέονται ἀρκετές φορὲς καὶ μὲ λανθα-
σμένο τρόπο.  Ὑπάρχει ὅμως μία εἰδοποιὸς δια-
φορὰ μεταξύ τους, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ξεκαθαρισθεῖ, 
ὥστε νὰ βοηθήσει καὶ ἄλλους ἀνθρώπους νὰ ἀπε-
γκλωβιστοῦν ἀπὸ τὰ ἀρνητικά τους συναισθήματα.

οἱ τύψεις εἶναι ἡ συναισθηματικὴ κατάσταση 
ποὺ βιώνουμε, ὅταν ἔχουμε κάνει κάποια ἁμαρτία 
καὶ ἔχουμε βλάψει μὲ τὰ λόγια ἢ τὶς ἐνέργειές μας 
ἕναν ἢ ἄλλους ἀνθρώπους. Μιλᾶμε γιὰ ἕνα κακὸ 
τὸ ὁποῖο ὑφίσταται καὶ ἔχει προκαλέσει ἀρνητικές 
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Ἡ ἐνοχὴ κι ἡ ἀγωνία εἶναι ἴσως  
ἡ πιὸ κοινὴ μορφὴ ἄγχους στὸν  

πολιτισμό μας. Μὲ τὴν ἐνοχὴ  
ἐπικεντρωνόμαστε σ᾽ ἕνα περασμέ-
νο γεγονός, νιώθουμε ἀποκαρδι-
ωμένες ἢ θυμωμένες μὲ κάτι ποὺ 

κάναμε ἢ δὲν κάναμε ἢ εἴπαμε, καὶ 
ξοδεύουμε τὶς τωρινές μας στιγμές, 

ἀσχολούμενες μὲ τὶς  
συμπεριφορὲς τοῦ παρελθόντος.  

Ἐνῶ μὲ τὴν ἀγωνία βασανιζόμαστε  
γιὰ ἕνα μελλοντικὸ γεγονός.  

Εἴτε κοιτάζουμε πίσω εἴτε μπροστά, 
τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἴδιο.  

Σπαταλᾶμε καὶ καταστρέφουμε  
τὴν παροῦσα στιγμή.
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συνέπειες σὲ ἕναν ἄνθρωπο. Τύψεις μπορεῖ νὰ νιώ-
θει ἐκεῖνος ποὺ ἔδωσε, π.χ., μιὰ ψευδῆ κατάθεση 
καὶ καταδίκασε ἕναν ἀθῶο, ἐκεῖνος ποὺ χτύπησε 
μὲ τὸ αὐτοκίνητό του κάποιον καὶ τὸν παράτησε 
ἀβοήθητο ἢ ἐκεῖνος ποὺ ἀφαίρεσε τὴ ζωὴ ἑνός 
ἀνθρώπου. οἱ τύψεις ἀφοροῦν μία πραγματικὰ 
κακὴ πράξη, γιὰ τὴν ὁποία εὐθυνόμαστε ἀπόλυτα 
καὶ σίγουρα ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.

οἱ ἐνοχές, ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν ὑπονοοῦν πάντα 
ὅτι τὸ ἄτομο ποὺ τὶς νιώθει ἔχει φταίξει ὑποχρεω-
τικὰ οὔτε ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχει πράξει κάποιος εἶναι 
κακό.  Ἁπλῶς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται 
ἔτσι, καὶ ἂς μὴ φέρει καμμία εὐθύνη γιὰ ἕνα συμ-
βάν, ἢ μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ἔτσι γιὰ λάθος λόγους.

Ἡ ἐνοχὴ δὲν συνδέεται πάντα μὲ τὴ δική μας 
ὑπαιτιότητα, ἀλλὰ συνδέεται σίγουρα μὲ τὴ χαμηλή 
αὐτοεκτίμηση ποὺ πολλές φορές μᾶς διακατέχει, 
ἐπειδὴ εἴμαστε ἐνοχικά ἄτομα. Ἐνοχὴ μπορεῖ νὰ 
νιώθει κάποιος, ἁπλῶς ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ ξέχασε 
νὰ πάρει ἕνα τηλέφωνο στοὺς γονεῖς του ἢ ἐπειδὴ 
ἀκύρωσε μιὰ συνάντηση μὲ φίλους λόγῳ κόπω-
σης. 

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, τὸ κλειδὶ εἶναι νὰ εἴμαστε 
ἀπόλυτα παρόντες στὴν τωρινὴ στιγμὴ καὶ νὰ πα-
ρατηροῦμε συναισθήματα καὶ σκέψεις.  Ἔτσι θὰ 
καταφέρουμε νὰ ἀποφεύγουμε σκέψεις ποὺ μᾶς 
ἀκινητοποιοῦν στὸ παρελθὸν ἢ στὸ μέλλον.

Σωστὴ αὐτοκριτικὴ χωρὶς ἐνοχές
Πρὶν οἱ ἐνοχές μας μᾶς ὁδηγήσουν σὲ μιὰ συ-

νεχῆ θλίψη ἢ ἀκόμη καὶ σὲ κατάθλιψη, προτοῦ ἡ 
πίκρα, ἡ ὀδύνη καὶ ἡ ἀπελπισία φωλιάσουν μέσα 
μας γιὰ τὰ λάθη τὰ δικά μας, ἀλλά καὶ γιὰ τὰ σο-
βαρὰ παραπτώματα τῶν παιδιῶν μας, ἂς προσπα-
θήσουμε, πρὶν ἀπὸ κάθε τι ἄλλο, μὲ νηφαλιότητα, 
νὰ κάνουμε τὴν αὐτοκριτική μας, καὶ ὁπωσδήποτε, 
ὄχι κάτω ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ τὴν πίεση τῶν ἀνησυ-
χιῶν μας.

Μιὰ αὐτοκριτική, ὅμως, ποὺ δὲν θὰ περιορίζεται 

ἁπλῶς στὴν καταγραφὴ καταστάσεων ἢ ἔστω καὶ 
στὸν καταμερισμὸ εὐθυνῶν μας, ἀλλά θὰ εἶναι 
μιὰ αὐτοκριτικὴ κάτω ἀπὸ τὸ Φῶς καὶ τὴ χάρη τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτὸ θὰ μᾶς βοηθήσει, ἀφ᾽ ἑνός, διὰ τῆς 
μετανοίας νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς ψυχοφθόρες 
ἐνοχὲς τοῦ παρελθόντος, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ, στὸ ἑξῆς, 
νὰ ἀντιμετωπίζουμε ὅσο γίνεται πιὸ θετικὰ τὸ ὅλο 
πρόβλημα.

Πιό συγκεκριμένα, ἂς ἐξετάσουμε τὸν ἑαυτό 
μας σὲ σχέση μὲ τὰ παρακάτω:

1. Τί ἀγωγή δώσαμε στὸ παιδί μας;

Συγκεκριμένα:
– Τά μηνύματα ποὺ περάσαμε στὸ παιδί μας, 

ἀλλὰ κυρίως τὸ δικό μας παράδειγμα, ἡ δική μας 
ζωή, ἦταν τέτοια ποὺ πραγματικὰ βοηθοῦν ἕναν 
νέο νὰ χτίσει σωστὸ καὶ ἀκέραιο χαρακτῆρα;

– Εἴχαμε καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ ἔχουμε ἕναν 
σταθερὸ προσανατολισμό, ὁ ὁποῖος μᾶς προσδίδει 
κῦρος;

– Εἴχαμε ἐπίγνωση ὅτι κάθε παιδί ἔχει τὰ δικά 
του χαρίσματα, τὶς δικές του ἀνάγκες καὶ προτιμή-
σεις; Δηλαδή, ὁ σεβασμὸς στὴν προσωπικότητα 
του ἦταν βασική ἀρχή μας; 

– Τοῦ δώσαμε πρωτοβουλίες, ὅταν ἔπρεπε, τὸ 
ἐμπιστευθήκαμε, τοῦ ἀνοίξαμε δρόμους πρὸς τὴν 
αὐτονομία; Θέλαμε ἡ ὑπακοή του νὰ εἶναι ἀποτέ-
λεσμα ἐλεύθερης βούλησης καὶ ὄχι ἀναγκαστική;

– Τέλος, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ τὸ παιδί μας 
μεγάλωνε, ἀφουγκραζόμασταν αὐτὰ ποὺ ἤθελε νὰ 
μᾶς πεῖ;   Ἀνταποκριθήκαμε στὶς ἀνάγκες του καὶ 
στὰ προβλήματά του, ἔτσι ὥστε νὰ τὸ βοηθήσουμε 
νὰ ὡριμάσει; 

2. Ποιές οἱ σχέσεις μας μὲ τὸν σύζυγο;

Δέν ἔχουμε ἀναφέρει μέχρι τώρα κάτι πολὺ 
καθοριστικό, ποὺ εἶναι ἡ ἐνεργὴ συμμετοχὴ τοῦ 
πατέρα στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, γιὰ τὴν ὁποία 
καὶ ἐμεῖς στοὺς κύκλους μας, ἐπανειλημμένα, ἔχου-
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Πρὶν οἱ ἐνοχές μας μᾶς ὁδηγήσουν σὲ μιὰ συνεχῆ θλίψη ἢ ἀκόμη  
καὶ σὲ κατάθλιψη, προτοῦ ἡ πίκρα, ἡ ὀδύνη καὶ ἡ ἀπελπισία φωλιάσουν  
μέσα μας γιὰ τὰ λάθη τὰ δικά μας, ἀλλά καὶ γιὰ τὰ σοβαρὰ παραπτώματα  

τῶν παιδιῶν μας, ἂς προσπαθήσουμε, πρὶν ἀπὸ κάθε τι ἄλλο,  
μὲ νηφαλιότητα, νὰ κάνουμε τὴν αὐτοκριτική μας, καὶ ὁπωσδήποτε,  

ὄχι κάτω ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ τὴν πίεση τῶν ἀνησυχιῶν μας.
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με ἀναφερθεῖ, τονίζοντας πόσο εἶναι σημαντικὴ 
καὶ ἀπαραίτητη. οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες καλοῦν 
τὸν πατέρα νὰ πάρει τὴ θέση ποὺ τοῦ ἁρμόζει στὸ 
οἰκογενειακὸ σύστημα καὶ νὰ «ἀποφορτίσει» τὴ 
μητέρα ἀπὸ τὶς εὐθύνες ποὺ τῆς ἐπιρρίπτονται γιὰ 
ὁτιδήποτε πηγαίνει στραβά!

–  Ἂς ἀναρωτηθοῦμε ἂν διευκολύναμε ἢ τορ-
πιλίζαμε τὶς σχέσεις πατέρα-παιδιοῦ.

–  Ἦταν καὶ εἶναι σχέσεις μὲ πνευματικὴ θεμε-
λίωση; Σχέσεις ὅπου τό «ἐγώ» δὲν μπαίνει πάνω 
ἀπ᾽ ὅλα;

3.   Ὑπῆρχε καὶ ὑπάρχει πνεῦμα λιτότητας στὴ ζωή 
μας;  Ἢ μιὰ συνεχὴς ἐπιδίωξη εὐμάρειας,  
ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ μαλθακότητα καὶ στὴν 
ἀδυναμία νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς δυσκολίες 
τῆς ζωῆς;  Ὁπότε καὶ τὸ παιδί μας ἐθίζεται  
σὲ μιὰ ζωή καταναλωτική καὶ ἐγωκεντρική; 

Ἔχοντας μπροστά μας ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτηματικά, 
ἂς ἀπαντήσουμε μὲ εἰλικρίνεια, ὥστε στὸ ἰσοζύγιο 
ποὺ θὰ προκύψει νὰ δοῦμε καθαρὰ ποῦ ἔχουμε 
πιστωθεῖ καὶ ποῦ εἴμαστε χρεωμένες.  Ἔτσι, π.χ., 
μπορεῖ νὰ συλλάβουμε τὸν ἑαυτό μας, μερικὲς φο-
ρές, ποὺ προσπαθώντας νὰ καλύψουμε τὶς τυχόν 
ἐνοχές μας, κάναμε στὸ παιδί μας τὰ χατίριά του, 
ἀδιαφορώντας ἂν μὲ αὐτὰ ἀνταποκρινόμασταν 
στὶς πραγματικές του ἀνάγκες. Μὲ τὸ πρόσχημα δὲ 
ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο βοηθούσαμε τὸ παιδί μας, 
τελικά, ἱκανοποιούσαμε τὸν ἑαυτό μας. 

Θὰ μπορούσαμε νὰ συνεχίσουμε μὲ πολλὰ 
παραδείγματα καὶ νὰ ἀναφερθοῦμε στὰ πολλὰ 
καὶ προσωπικά μας χρέη ἔναντι τῶν παιδιῶν μας. 
Στὰ πολλὰ λάθη ποὺ κάναμε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
ζωῆς μας. Γι᾽ αὐτό, τώρα, οἱ ἐνοχές εἶναι παροῦσες 
καὶ δηλητηριάζουν τὴν κάθε μέρα μας.

Ἀπό τὴν ἄλλη ὅμως μεριά, ὑπάρχει καὶ ἡ πίστω-
ση:  Ὁ καθημερινὸς ἀγώνας, ἡ χωρὶς ὅρια προσφο-
ρά, τὸ ὁλοκληρωτικὸ δόσιμο στὴν οἰκογένειά μας, 
στὰ παιδιά μας.  Ἡ ἀφοσίωσή μας μὲ ὅλο μας τὸ 
εἶναι, ἡ χαρά τους χαρά μας, τὸ δάκρυ τους δάκρυ 
μας. Τὰ ξενύχτια στὶς ἀρρώστιες τους, ἡ ἀγωνία μας 
στὶς ἐξετάσεις τους, τὰ χτυποκάρδια μας, μέρες καὶ 
νύχτες. Καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα, μέσα ἀπὸ τὰ σφάλματά 
μας, ἡ ἀγάπη μας, ἡ μητρικὴ ἀγάπη, μὲ τὴν ἄπειρη 
γενναιοδωρία της, μὲ τὴ συγχωρητικότητά της, μὲ τὶς 
φτεροῦγες πάντα ἀνοιχτὲς γιὰ τὴν προστασία τους. 

Καί ὅμως, ὅλα αὐτὰ τὰ θετικά στοιχεῖα τῆς προ-
σφορᾶς μας, κάποιες φορές, ἀρκεῖ ἕνα σφάλμα 
μεγάλο τοῦ παιδιοῦ μας νὰ μᾶς τὰ ἀμαυρώσει.  Ἡ 
ὀδύνη ἔρχεται καὶ πάλι νὰ μᾶς κλείσει στὸν ἑαυτό 
μας, οἱ φτεροῦγες μας μπορεῖ νὰ πέσουν ξανά, 
καὶ μεῖς νὰ φθάσουμε νὰ ζοῦμε –ἄν λέγεται ζωὴ 
αὐτό– μόνο μὲ τὶς ἐνοχές μας.  Ὁ κόσμος γύρω μας 

σκοτεινός.  Ἡ γεύση στυφὴ καὶ πικρή. Τὰ μάτια μας 
ἀστείρευτα ποτάμια. 

Αὐτές, ὅμως, οἱ ἐνοχὲς ποὺ μᾶς βαραίνουν ἐπη-
ρεάζουν τὴ σωματική καὶ τὴν ψυχική μας ὑγεία 
καὶ τὴν πνευματική μας ἐξέλιξη.   Ἀκόμα, ἡ μάννα 
ποὺ πιστεύει ὅτι γιὰ ὅλα τὰ λάθη τοῦ παιδιοῦ της 
εἶναι ἀποκλειστικὰ ἡ μόνη ὑπεύθυνη, ἐκτὸς τοῦ 
ὅτι γίνεται ἡ ἴδια ράκος, συγχρόνως αὐτή της ἡ 
στάση ἔχει ἐπιπτώσεις πολὺ δυσάρεστες καὶ γιὰ 
ὅλη τὴν οἰκογένεια.

Εὐθύνη τρίτων
Κατ᾽ ἀρχάς, ἂς μή ξεχνᾶμε ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος 

εὐθύνης φέρνει τὸ ἴδιο τὸ παιδί, ἐφ᾽ ὅσον ἔχει μιὰ 
ἡλικία. Τὸ νὰ αἰσθάνεται ἡ μητέρα γιὰ ὅ,τι συμβαί-
νει στὸ παιδί της ὑπεύθυνη αὐτὴ ἐξ ὁλόκληρου 
καὶ ἔνοχη σημαίνει ὅτι τοῦ ἀρνεῖται τὴν αὐτονομία.

Ὅλες οἱ μητέρες, σὲ ὅλους τοὺς πολιτισμούς 
καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, φρόντιζαν –λιγότερο ἢ πε-
ρισσότερο– τὰ παιδιά τους.  Ἁπλῶς, συμμετεῖχαν 
καὶ ἄλλοι στὴ διαδικασία αὐτή.  Ἡ ἀγωγὴ δὲν εἶναι 
καθῆκον μόνο τῆς οἰκογένειας – ὄχι ὅτι ἡ οἰκογέ-
νεια δὲν φέρνει τὸ κύριο βάρος.   Ἀλλά σήμερα, 
ποὺ ἡ ζωή τοῦ παιδιοῦ καὶ μάλιστα τοῦ νέου μοι-
ράζεται ἐξ ἴσου σχεδὸν ἀνάμεσα στὸ σπίτι καὶ στὸν 
ἔξω κόσμο, ἔχουν καὶ ἄλλοι τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν 
ἀλλαγὴ τῆς συμπεριφορᾶς του.

οἱ ἐπιρροές εἶναι πολλὲς καὶ ποικίλες, ἄμεσες 
καὶ ἔμμεσες, καὶ ἀρκετὰ ἕως πολὺ ἐπιβαρυντικές.   
Ἀπό ποῦ νὰ ἀρχίσουμε;

–  Ἡ Πολιτεία διαχρονικὰ ἔχει τὸ δικό της με-
ρίδιο στὴν ἀλλοίωση πρός τὸ χειρότερο τοῦ χα-
ρακτῆρα τῆς νεολαίας, ὁσάκις, γιὰ διάφορους λό-
γους, παίρνει κάποιες ἀποφάσεις ποὺ δὲν βοηθᾶνε 
οὐσιαστικὰ στὴ σωστὴ μόρφωση καὶ ἐκπαίδευση 
τῶν νέων μας – π.χ., « Ὄχι στήν ἐντατικοποίηση», 
φωνάζουν οἱ φοιτητές. «Καλῶς», ἀπαντάει ἡ Πο-
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λιτεία. « Ὄχι στὸν μεγάλο ἀριθμό τῶν μαθημά-
των». Συμφωνεῖ καὶ ὑπερθεματίζει ἡ Πολιτεία. Μὲ 
αὐτὲς τὶς ὑπαναχωρήσεις, ὅμως, καὶ τὶς εὐκολίες 
ποὺ παρέχει, δημιουργεῖ νέους ποὺ ὡς ἰδανικό 
τους ἔχουν τὴ φυγοπονία, τὸν ὠχαδελφισμό, τὴν 
ἀδιαφορία, μέχρι καὶ τάσεις καταστροφικές (κα-
ταλήψεις, ἐμπρησμοί). Ἐπίσης, εἶναι χαλαρὲ καὶ 
σὲ ἄλλα θέματα, καυτὰ γιὰ τὴ νεολαία μας, π.χ. 
ἀλκοόλ, κάπνισμα κ.λπ.   Ἀλλὰ καὶ ὁ θεσμός τῆς 
οἰκογένειας πλήττεται μὲ τὴ διάχυτη νοοτροπία ποὺ 
καλλιεργεῖται γιὰ τὴ χαλάρωση τοῦ οἰκογενειακοῦ 
ἱστοῦ, ἐν ὀνόματι τάχα τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας 
τῶν συζύγων, ποὺ ὁπωσδήποτε ἔμμεσα ἐπηρεάζει 
δυσμενῶς καὶ τὰ παιδιά.

– Μερίδα στήν εὐθύνη ἔχει καὶ ὁ περίγυρος 
τοῦ παιδιοῦ, τὸ περιβάλλον, τὸ ἄμεσο ἢ τὸ κοι-
νωνικό, μὲ τὶς ἀρνητικές ἐπιρροές του καὶ μὲ τὰ 
παραδείγματά του.

Ἰδιαίτερα τὸ Σχολεῖο παίζει καθοριστικό ρόλο 
στὴν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ παιδιοῦ. 
Καὶ ἐδῶ τίθεται τὸ καίριο ἐρώτημα: Εἴμαστε σίγου-
ροι ὅτι τὸ σημερινὸ σχολεῖο δίνει ἔμπνευση καὶ 
σωστὴ κατεύθυνση στὰ παιδιά μας; Ἐν πολλοῖς, 
φυσικά, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν προσωπικότητα 
τοῦ δασκάλου.

– Πολύ μεγάλο ἐπηρεασμό ἀσκοῦν καὶ γι᾽ αὐτὸ 
καὶ τεράστια εὐθύνη ἔχουν καὶ τὰ Μ.Μ.Ε, μὲ τὴν 
ἀμεσότητα τῆς εἰκόνας ἀλλὰ καὶ τοῦ λόγου. Δε-

κάδες χυδαῖα ἔντυπα κατακλύζουν τὰ περίπτερα 
καὶ τὶς βιτρίνες τῶν βιβλιοπωλείων.  Ὅσο γιὰ τούς 
«μόνιμους κατοίκους τοῦ σπιτιοῦ μας», τὴν τηλεό-
ραση καὶ τὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, τί νὰ ποῦμε; 
Καὶ μόνο τὰ παιδικὰ προγράμματα καὶ τὰ παιχνίδια 
νὰ παρακολουθήσουμε, ἔχουμε μπεῖ ἤδη στὸν 
κόσμο τῆς βίας, τῆς ὑπεροχῆς τοῦ δυνατότερου, 
τῆς ἰσοπέδωσης τῆς αἰσθητικῆς, τῆς μαγείας κ.ἄ.

Ἀπενοχοποίηση ὑπὸ ὅρους
Ἀπενοχοποίηση, λοιπόν; 
νΑι, ἀφοῦ πρῶτα χρεωθοῦμε μὲ τὶς πραγμα-

τικὲς προσωπικές μας εὐθύνες καὶ τὰ λάθη μας, γιὰ 
τὰ ὁποῖα ὀφείλουμε νὰ μετανοήσουμε εἰλικρινά.  
Ἂς ἀποφασίσουμε νὰ διορθώσουμε ὅ,τι παίρνει 
διόρθωση. 

Ἄς πάψουμε ὅμως νὰ μεμψιμοιροῦμε καὶ ἄς 
γίνουμε καὶ λίγο ἐπιεικεῖς μὲ τὸν ἑαυτό μας, χωρὶς 
αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ἀρνούμεθα τὸ μερίδιο τῶν 
εὐθυνῶν μας. Τὸ οὐσιαστικό εἶναι νὰ μὴν κατα-
δικάζουμε τὸν ἑαυτό μας ἀνελέητα, σὲ σχέση μὲ 
τὴν ἀγωγή.

Τό αἴσθημα ἐνοχῆς μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ δημιουρ-
γικό, ἂν λειτουργήσει, ὡς μοχλὸς γιὰ μιὰ οὐσι-
αστική βελτίωση τῶν σχέσεών μας μὲ τὰ παιδιά 
μας.  Ἂς μή ξεχνᾶμε ὅτι καὶ στὶς πιὸ ἀγαπημένες 
οἰκογένειες, μὲ ὁμαλή οἰκογενειακὴ ζωή, πάντα θὰ 
ὑπάρχουν κάποια ξεσπάσματα μεταξύ γονιῶν-παι-
διῶν.   Ἀγωγὴ χωρὶς σφάλματα δὲν γίνεται.  Ὅταν, 
ὅμως, ὅλα αὐτὰ συνειδητοποιοῦνται καὶ γίνεται 
μιὰ προσπάθεια γιὰ ἐπανόρθωση, τότε ἔχει γίνει 
τὸ πρῶτο θετικὸ βῆμα. Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργὰ στὴν 
πνευματικὴ πορεία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἐπανόρθω-
ση καὶ βελτίωση!  Ἂς θυμηθοῦμε τὸν λῃστὴ τοῦ 
Εὐαγγελίου.

Ἀκόμη, ἂς προσπαθοῦμε νὰ κρατᾶμε ὄρθιο 
καὶ γερὸ τὸ σπιτικό μας, σὲ πεῖσμα αὐτῶν τῶν 
«ἄλλων», ποὺ μπαίνουν καὶ θέλουν νὰ τὸ κατα-
στρέψουν. 

Ἡ ἐμπιστοσύνη μας στὸν Θεό, ἡ εἰλικρινής μας 
μετάνοια γιὰ τὰ λάθη μας τὰ ἐπαναλαμβανόμενα 
καὶ ἡ θερμή μας προσευχὴ θὰ μᾶς βοηθοῦν νὰ 
ἀντιμετωπίζουμε θετικὰ καὶ δημιουργικά, χωρὶς 
νοσηρότητα, τὶς ὅποιες καταστάσεις προκύπτουν, 
ἀπρόβλεπτες ἐνίοτε.

Ἀπαλλαγμένες ἀπὸ τὶς ἀνωφελεῖς ἐνοχὲς τοῦ 
παρελθόντος, ἄς προχωροῦμε, χωρὶς ἀγωνία, 
ἄγχος ἢ φόβο. νὰ θυμόμαστε ὅτι εἴμαστε «συν-
δημιουργοὶ μὲ τὸν Θεό» καὶ ὅτι τίποτα δὲν πάει 
χαμένο μέσα σὲ μιὰ συγκροτημένη οἰκογένεια.

Ἂς σταθοῦμε, λοιπόν, μὲ γενναιότητα στὰ κα-
θημερινὰ μικρά – μικρὰ ἴσως γεγονότα, ποὺ μᾶς 
στήνουν παγίδες γιὰ ἀποθάρρυνση, ἀπογοήτευση 
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καὶ γιὰ συνεχεῖς ἐνοχές.  Ἔτσι θὰ μποροῦμε νὰ χα-
ροῦμε τὴ ζωή μας, ὄχι γιατὶ δὲν θὰ ἔχουμε δυσκο-
λίες, ἀλλὰ διότι θὰ ἀξιοποιοῦμε αὐτὴ τὴν πάλη μὲ 
τὸν ἑαυτό μας, καὶ στὸ τέλος τῆς κάθε μέρας θὰ 
μποροῦμε νὰ λέμε: « Ἔ! Δόξα τῷ Θεῷ, καλὴ ἦταν 
ἡ μέρα μας».  Ὄχι ὅτι δὲν εἶχε πόνους, ὄχι ὅτι τὰ 
ἔκανα ὅλα σωστά. Αὐτὸ εἶναι μιὰ ψευδαίσθηση. 
Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε εἶναι ὅτι παλέψαμε 
καὶ δὲν παραιτηθήκαμε.

«Καὶ γιὰ τὰ παιδιά μας καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους τοὺς 
ἑαυτούς μας, αὐτὸ ποὺ τελικὰ μετράει δὲν εἶναι νὰ 
τὰ κάνουμε ὅλα σωστά.  Ὅταν ὡς ἐνήλικοι κρίνουμε 
τοὺς γονεῖς μας – γιατὶ καὶ οἱ ἐνήλικοι κρίνουμε τοὺς 
γονεῖς μας, καὶ τοὺς κρίνουμε καὶ μετὰ τὸν θάνατό 
τους, ἂν δοῦμε ὅτι προσπάθησαν, τοὺς δικαιολο-
γοῦμε, τοὺς συγχωροῦμε καὶ τοὺς ἀναγνωρίζουμε.

Μπορεῖ ὅμως νὰ κατηγοροῦμε τοὺς γονεῖς 
αὐτοὺς ποὺ εἶχαν μιὰ ψευδαίσθηση ὅτι ἦταν στὰ 
πάντα σωστοί, καὶ μόνο ἐμεῖς ἤμασταν λάθος. Ἐνῶ 
μιὰ ἀναγνώρισή τους ὅτι καὶ ἐκεῖνοι, ὅπως ἐξ ἄλλου 
εἶναι φυσικό, ἔκαναν λάθη μᾶς ἐπιτρέπει μετὰ νὰ 
ἀντιληφθοῦμε πὼς καὶ αὐτοὶ ἦταν ἄνθρωποι. Κάτι 
τέτοιο θὰ μπορούσαμε νὰ ζητήσουμε καὶ ἀπὸ τοὺς 
ἑαυτούς μας».

Ἀποτελεῖ ἐν τέλει ὑγιῆ στάση τὸ νὰ μποροῦμε νὰ 
ἐκφράζουμε τὴν ἀμφιβολία ποὺ νιώθουμε ὡς πρός 
τὴν ὀρθότητα τῶν ἐπιλογῶν μας στὴ σχέση μας μὲ 
τὰ παιδιά μας, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀναπτυξιακῆς φάσης 
τοῦ παιδιοῦ ἢ τοῦ θέματος ποὺ ἀντιμετωπίζουμε. 

Ἐπίλογος
Τό αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, 

νὰ παίζει μέσα στὴν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου τὸ ρόλο 
τοῦ συναγερμοῦ, ποὺ εἰδοποιεῖ ὅτι ὑπάρχει φταί-
ξιμο. Εἶναι βέβαιο, ὅμως, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι τόση, ὥστε νὰ τὸν θέλει νὰ 
εἶναι χαρούμενος, καὶ ὄχι συνέχεια ἐπιβαρυμένος 
μὲ τὸ αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, ὁ  
Ἴδιος ἔχει ὑποδείξει καὶ τὸν τρόπο ἀπαλλαγῆς ἀπὸ 

τὰ συναισθήματα ἐνοχῆς.
Ἂς μάθουμε, ἰδιαίτερα, ὅταν ἀντιμετωπίζουμε 

δύσκολες καταστάσεις κάποιου παιδιοῦ μας, νὰ 
προσευχόμαστε καὶ νὰ πιστεύουμε ὅτι θὰ γίνει τό 
«θαῦμα»!  Ὁ Θεός, ποὺ πάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι Πα-
τέρας καὶ θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι...», 
περιμένει τὴν κατάλληλη ὥρα, ποὺ τὸ παιδί μας 
θὰ ἀποφασίσει νὰ τοῦ ἀνοίξει τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς 
του. Καὶ τότε, ὅλα θὰ ἀλλάξουν. Καί, δόξα τῷ Θεῷ, 
ἡ καθημερινή πραγματικότητα ἔχει μύριες τέτοιες 
μεταστροφές.

Ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ Κύκλου Μητέρων
τοῦ « Ἀποστόλου Παύλου»
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Ὅλοι οἱ γονεῖς ἐπιθυμοῦμε καὶ καταβάλλου-
με συστηματικὲς προσπάθειες νὰ προστα-
τεύσουμε τὰ παιδιά μας ἀπὸ κάθε ἀπο-

γοήτευση, ἀπὸ κάθε ἧττα, ἀπὸ κάθε δυσκολία ἢ 
ἐπικίνδυνη πρόκληση. Παρ᾽ ὅλο ποὺ αὐτὸ εἶναι 
ἀδύνατο, μποροῦμε νὰ διδάξουμε τὰ παιδιά μας 
νὰ μὴν τὰ παρατοῦν, νὰ δίνουν τὸν ἀγῶνά τους, 
νὰ ἰσχυροποιοῦν τὴν ἀντοχή τους καὶ νὰ αὐξάνουν 
διαρκῶς τὴν ψυχική, ἀλλὰ καὶ σωματικὴ ἀνθεκτι-
κότητά τους.

Τὰ παιδιὰ μὲ ἀντοχὴ διακρίνονται γιὰ τὸ θάρρος 
καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά τους.  Ὅταν βρεθοῦν 
μπροστὰ σὲ ἕνα δύσκολο πρόβλημα, προσπα-
θοῦν νὰ τὸ λύσουν, ἀντὶ νὰ τὸ ἐγκαταλείψουν.  
Ὅταν συμβαίνουν ἄσχημα πράγματα στὺ ζωή τους, 
γρήγορα τὰ ἀφήνουν πίσω τους, καὶ εἶναι ἕτοιμα 
νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἑπόμενη πρόκληση.  Ὅταν 

κάνουν λάθη, μαθαίνουν ἀπὸ αὐτὰ καὶ 
ὡριμάζουν. Τὰ ἀνθεκτικὰ παιδιά, δη-
λαδὴ τὰ παιδιὰ μὲ ἀντοχή, μὲ ἐλπίδα, 
εὐθύνη, δύναμη καὶ αἰσιοδοξία.

Ἐνῷ δὲν μποροῦμε νὰ τὰ προστα-
τεύσουμε ἀπὸ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς, 
μποροῦμε νὰ τὰ προστατεύσουμε καὶ 
νὰ παράσχουμε ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐργα-
λεῖα, τὰ μέσα καὶ τὰ ἐφόδια ποὺ θὰ 
χρειαστοῦν γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώ-
πιση καὶ γιὰ τὴ συνέχιση τῆς ἀνοδικῆς 
πορείας τους.

Ἐν τούτοις, θὰ σταθοῦμε σὲ πέντε 
ἐπισημάνσεις-προτάσεις, ποὺ θὰ βοη-
θήσουν καὶ θὰ ἐνισχύσουν ἀποτελε-
σματικὰ τὸν καθημερινὸ ἀγῶνα τῶν 
παιδιῶν μας καὶ τὴν ἀντοχή τους.

1ο. Νὰ εἴμαστε ἕνα ὑποστηρικτικὸ μοντέλο 
ρόλων

Σύμφωνα μὲ τὸ Κέντρο γιὰ τὸ   Ἀναπτυσσόμενο 
Παιδὶ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ, ὁ «πιὸ 
κοινὸς παράγοντας» γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ἀναπτύσσουν 
ἀνθεκτικότητα εἶναι μιὰ σταθερή, διαρκὴς σχέση μὲ 
ἕνα ὑποστηρικτικὸ πρότυπο ἐνηλίκων.  Ὁ Ermund 
Bruke, πολιτικὸς καὶ Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου 
τῆς Γλασκόβης τοῦ 18ου αἰῶνα, ὑποστήριζε ὅτι «τὸ 
παράδειγμα εἶναι τὸ σχολεῖο τῆς ἀνθρωπότητας, 
καὶ τὰ παιδιὰ δὲν θὰ μάθουν ἀπὸ τίποτε ἄλλο».  Ἡ 
ἐρευνήτρια Emmy Werner ἀποφαίνεται ὅτι, ὅσο 
πιὸ θετικὲς εἶναι οἱ ἐνήλικες συνδέσεις ἑνὸς παι-
διοῦ, τόσο πιὸ ἀνθεκτικὸ θὰ εἶναι τὸ ἴδιο. Αὐτὲς 
οἱ σχέσεις μποροῦν νὰ εἶναι μὲ τοὺς παπποῦδες 

Πῶς νὰ μεγαλώσουμε παιδιὰ  
μὲ ἀντοχές 
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καὶ τὶς γιαγιάδες, τὶς θεῖες καὶ τοὺς θείους, τοὺς 
δασκάλους, τοὺς προπονητὲς ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο 
θετικὸ ἐνήλικο συμμετέχει στὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ.

Καλλιεργοῦμε καὶ ἐνθαρρύνουμε τὶς σχέσεις 
τοῦ παιδιοῦ μὲ δυνατοὺς χαρακτῆρες καὶ θετικοὺς 
ἐνήλικες, καὶ συνεχίζουμε ὡς γονεῖς νὰ εἴμαστε τὸ 
ὑποστηρικτικὸ μοντέλο ποὺ χρειάζεται τόσο πολὺ 
τὸ παιδί μας.

Τὸ παιδὶ μᾶς παρακολουθεῖ καὶ μαθαίνει ἀπὸ 
ὅ,τι κάνουμε, ἔτσι ὥστε νὰ διαμορφώσει ἀνθεκτικὲς 
καὶ θετικὲς συμπεριφορές.  Ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε 
σταθεροί, ἤρεμοι καὶ συνεπεῖς, στὰ ὅρια ποὺ θέτου-
με τόσο γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους, ὅσο καὶ γιὰ τὰ παιδιά 
μας. Δὲν εἶναι ἀδυναμία μας νὰ παραδεχθοῦμε τὰ 
λάθη μας, νὰ ζητοῦμε συγγνώμη καὶ νὰ μὴν τὰ 
πᾶμε «κόντρα» ἢ νὰ τὰ ἀνταγωνιζόμαστε.

Ἡ Lynn Lyons, ψυχοθεραπεύτρια, λέει ὅτι ἡ μο-
ντελοποίηση αὐτῶν τῶν θετικῶν συμπεριφορῶν 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματική. Τὸ παιδί 
μας θὰ μάθει ὅτι τὰ λάθη δὲν εἶναι τὸ τέλος τοῦ 
κόσμου, ἀλλὰ μποροῦν ἀκόμη καὶ νὰ ἀποβοῦν 
μιὰ θαυμάσια καὶ μοναδικὴ εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἀνα-
πτυχθεῖ, νὰ βελτιωθεῖ καὶ νὰ ὁδεύσει πρὸς τὴν 
ὡρίμανσή του.

Τὸ χιοῦμορ ἀπέναντι σὲ λάθη ἢ δυσκολίες εἶναι 
ἕνα ἄλλο θετικὸ ἐργαλεῖο ποὺ μποροῦμε νὰ χρησι-
μοποιήσουμε, καὶ εἶναι ἀποτελεσματικό, γιὰ νὰ δι-
αμορφώσει τὸ παιδί μας θετικὴ στάση ἀπέναντι στὶς 
προκλήσεις καὶ δυσκολίες τῆς ζωῆς, σύμφωνα μὲ 
τὸν ἀναπτυξιακὸ ψυχολόγο Δρ. Ashley Solderund.

2ο.   Ἀφήνουμε τὰ παιδιά μας  
νὰ κάνουν λάθη

Ὅσο δυσάρεστο καὶ ἂν εἶναι νὰ ἀφήσουμε τὰ 
παδιά μας νὰ κάνουν λάθη, αὐτὸς εἶναι ἕνας τρόπος 
μὲ τὸν ὁποῖο τὰ παιδιὰ ἀναπτύσσουν ἀνθεκτικότητα.

Ἡ Lynn Lyons ἐξηγεῖ ὅτι, ἐὰν τὰ παιδιὰ στὴν 
παιδικὴ ἡλικία δὲν κάνουν ποτὲ λάθη, αὐτὸ εἶναι ὁ 
πλέον ἀποτελεσματικὸς τρόπος, γιὰ νὰ μὴ μάθουν 
ποτὲ πῶς νὰ διορθώνουν τὰ λάθη τους ἀργότερα 
ἢ νὰ παίρνουν καλύτερες ἀποφάσεις στὸ μέλλον.  
Ἡ Stephanie O᾽Leary, κλινικὴ νευροψυχολόγος, 
ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἀποτυχία βοηθᾷ τὰ παιδιὰ νὰ 
μάθουν δεξιότητες ἀντιμετώπισης.

«Τὰ λάθη εἶναι ἀπόδειξη ὅτι κανεὶς προσπαθεῖ». 
Ἡ ἀποτυχία διδάσκει τὰ παιδιὰ τὴν ἐπιμονὴ καὶ 

τὴν ἐπίλυση προβλημάτων, προκαλώντας τα νὰ 
σκεφθοῦν τὶς ἐνέργειές τους καὶ νὰ ἀποφύγουν 
νὰ ἐπαναλάβουν τὰ ἴδια λάθη στὸ μέλλον. «Τὸ δὶς 
ἐξαμαρτεῖν ταὐτὸν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ», κατὰ τὸν 
Μένανδρο. τὸ νὰ κάνεις τὸ ἴδιο λάθος δύο φορὲς 
δὲν εἶναι γνώρισμα σοφοῦ ἄνδρα.

Ἡ βραχυπρόθεσμη πρόληψη, ὥστε τὰ παιδιὰ 

νὰ μὴν κάνουν λάθη, ἴσως φέρνει περισσότερα 
χαμόγελα καὶ λιγώτερα δάκρυα.   Ἀλλὰ τὰ μακρο-
πρόθεσμα ἀποτελέσματα μπορεῖ νὰ εἶναι ἰσχνὲς 
ἱκανότητες ἀντιμετώπισης τῶν προβλημάτων καὶ 
ἔλλειψη ἀντοχῶν.

Στὴν καθημερινὴ πραγματικότητα δὲν μπο-
ροῦμε νὰ εἴμαστε πάντα παρόντες, γιὰ νὰ κάνουμε 
παρεμβάσεις χάριν τῶν παιδιῶν μας.  Ὅσο καὶ ἂν 
μᾶς εἶναι δύσκολο, πρέπει νὰ μάθουμε νὰ σφίγ-
γουμε τὸ στομάχι μας νὰ ἀντέχει τὴν προσωρινὴ 
δυσκολία τοῦ παιδιοῦ μας, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι 
εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ οἰκοδομήσουμε στὰ παιδιά 
μας τὶς ἀπαραίτητες γνώσεις καὶ τὰ ἐφόδια, γιὰ νὰ 
ἀντιμετωπίσουν μὲ ἐπιτυχία καὶ ἀποτελεσματικὰ 
τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς.

Εἶναι καλύτερα νὰ ἀφήσουμε τὰ παιδιά μας νὰ 
κάνουν λάθη καὶ νὰ μάθουν ἀπὸ αὐτὰ ΤΩρΑ, ὅσο 
οἱ συνέπειες εἶναι μικρές, παρὰ ἀργότερα, ὅταν οἱ 
συνέπειες γίνονται πιὸ σοβαρές.

3ο. Ἐπαινοῦμε τὰ παιδιά μας,  
ὅταν βρίσκονται στὸν σωστὸ δρόμο
Ἡ ἐρευνήτρια Δρ. Carol Dweck διαπίστωσε ὅτι 

ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐπαινοῦμε τὰ παιδιά μας 
μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τὴ νοοτροπία τους καὶ τὴν 
τάση τους νὰ ἀναλάβουν προκλήσεις καὶ νὰ ἐπιμεί-
νουν.  Ὅταν ἐπαινοῦμε τὰ παιδιά μας, ὅπως «Εἶσαι 
τόσο ἔξυπνος!», «Εἶσαι τζίνι!», «Εἶσαι ἀστέρι!» καὶ 
μὲ παρόμοιες ἐκφράσεις, αὐτὰ ἀναπτύσσουν μιὰ 
σταθερὴ νοοτροπία καὶ πιστεύουν ὅτι οἱ ἰδιότητες, 
ὅπως ἡ νοημοσύνη, εἶναι προσωπικὰ χαρακτηρι-
στικά, ποὺ δὲν ἀλλάζουν οὔτε ἀναπτύσσονται, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ ἀποφύγουν 
τὶς προκλήσεις ποὺ θὰ δοκιμάσουν τὶς ἱκανότητες 
καὶ δυνατότητές τους.

Ἀντὶ νὰ ἐπαινοῦμε τὰ παιδιά μας μὲ τὶς παρα-
πάνω ἢ παρεμφερεῖς ἐκφράσεις, ἑστιάζουμε στὶς 
προσπάθειες τῶν παιδιῶν μας, ὅπως: «Εἶμαι περή-
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φανος γιὰ σένα, γιὰ τὴ συστηματικὴ προσπάθεια 
ποὺ καταβάλλεις, ὥστε νὰ πραγματοποιήσεις τοὺς 
στόχους ποὺ ἔθεσες καὶ νὰ ἐκπληρώσεις τὰ ὄνειρά 
σου. Συνέχισε μὲ περισσότερο ζῆλο καὶ κέφι τὴν 
προσπάθειά σου».  Ὁ τρόπος αὐτὸς τοῦ ἐπαίνου 
ὠθεῖ τὸ παιδί μας νὰ συνεχίσει καὶ νὰ πεισθεῖ ὅτι οἱ 
ἱκανότητές του θὰ ἀναπτυχθοῦν μέσα ἀπὸ σκληρὴ 
προσπάθεια καὶ προκλήσεις. Εἶναι φανερὸ πὼς 
ἑστιάζουμε στὴν προσπάθεια τοῦ παιδιοῦ μας.

« Ὁ ἔπαινος, ὅπως ἡ πενικιλίνη, δὲν πρέπει νὰ 
χορηγεῖται τυχαῖα» (Ginott).

4ο. Διδάσκουμε τὰ παιδιὰ  
νὰ διαχειρίζονται τὰ συναισθήματά τους

Ἡ διαχείριση τῶν συναισθημάτων εἶναι τὸ κλειδὶ 
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀνθεκτικότητας.  Ὁ γνωστὸς 
ἐρευνητὴς John Gottman τονίζει ὅτι ἡ συναισθη-
ματικὴ καθοδήγηση εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν αὔξηση 
ἀνθεκτικῶν καὶ χαρούμενων παιδιῶν.

Στὸ βιβλίο του Raising an Emotionally Intelligent 
Child, βασισμένο σὲ 30 χρόνια ἔρευνας, ὁ Gottman 
περιγράφει τρία βήματα γιὰ τὴ συναισθηματικὴ 
καθοδήγηση.

Πρῶτο βῆμα: νὰ διδάξουμε τὰ παιδιά μας 
ὅτι οΛΑ τὰ συναισθήματα, ἀκόμα καὶ τὰ πλέον 
ἀρνητικά, εἶναι μιὰ πραγματικότητα καὶ ἀποτελοῦν 
ἕνα κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ.  Ἔτσι, τὰ ἀρνητικὰ συναι-
σθήματα μποροῦν νὰ εἶναι θαυμάσιες εὐκαιρίες, 
γιὰ νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ γιὰ τὸν ἑαυτό τους, νὰ 
μεγαλώσουν καὶ νὰ ἐξασκηθοῦν πῶς νὰ ἀντιμε-
τωπίσουν αὐτὰ τὰ συναισθήματα ἀποτελεσματικὰ 
καὶ μὲ ἀποδεκτὸ τρόπο.

Δεύτερο βῆμα:  Ἀναφέρεται στὴν ἀρνητικὴ 
συμπεριφορὰ τοῦ παιδιοῦ καὶ στὴν ταμπέλα ποὺ 
πολλὲς φορὲς τοῦ προσάπτουμε, π.χ. ἀγενής, 
θυμώδης, ἐγωιστὴς κ.ἄ. Καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
ἐπικυρώνουμε τὰ ἀρνητικά του συναισθήματα, 
ἐνῷ θὰ πρέπει νὰ τὰ ἀποδεχθοῦμε καὶ νὰ θέσουμε 
ὅρια στὴν ἔκφρασή τους. Γιὰ παράδειγμα: Ἐὰν ὁ 
γιός μας ἔχει τά «μπουρίνια» του, ὀφείλουμε νὰ 
τοῦ ἐπισημάνουμε τὶς συνέπειες καὶ νὰ τοῦ ὑπεν-
θυμίσουμε ὅτι ἀποδεχόμαστε τὸ συναίσθημά του. 
Θὰ πρέπει ὅμως νὰ ἐπιλέξει τὸν καλύτερο τρόπο 
διαχείρισης. Τὸν βοηθᾶμε ἴσως νὰ ἐκφράσει τὴν 
ἀπογοήτευση ποὺ ἐνιωσε στὸ σχολεῖο, μὲ τοὺς 
φίλους, του, τὰ ἀδέλφια του καί, γιατί ὄχι, καὶ μὲ 
ἐμᾶς τοὺς γονεῖς του.

Τρίτο βῆμα: Ἐπιλύουμε τὸ πρόβλημα. Βοηθᾶμε 
τὸ παιδί μας νὰ κατανοήσει τρόπους, γιὰ νὰ δι-
ορθώσουμε τὸ πρόβλημα ἢ νὰ τὸ ἀποτρέψουμε 
νὰ ξανασυμβεῖ στὸ μέλλον. Εἶναι πολὺ ἀποτελε-
σματικὸ νὰ συζητήσουμε μαζί του γιὰ τὸ ἀρνητικὸ 
κλῖμα καὶ τὰ συναισθήματα ποὺ τὸ δημιούργησαν, 
λίγο πρὶν κοιμηθεῖ. Καθὼς τὰ παιδιὰ μαθαίνουν 
νὰ διαχειρίζονται τὰ συναισθήματα μὲ ἕναν ὑγιῆ 
τρόπο, θὰ μάθουν νὰ εἶναι πιὸ ἀνθεκτικά. Θὰ εἶναι 
σὲ θέση νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς προκλήσεις καὶ ἀπο-
γοητεύσεις τῆς ζωῆς μὲ συναισθηματικὴ ὡριμότητα, 
ἀντὶ μὲ ὀργή, καταστροφές, ἢ νὰ τὰ παρατήσουν.

5ο. Διδάσκουμε στὰ παιδιὰ τὸν τρόπο  
ἐπίλυσης τῶν προβλημάτων

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ διδάξουμε στὰ παιδιά 
μας πῶς νὰ λύνουν ἀποτελεσματικὰ τὰ προβλή-
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ματα.  Ὅταν τὸ παιδί μας ἔρχεται νὰ μοιραστεῖ μαζί 
μας κάποιο πρόβλημα ποὺ τὸ πιέζει ἔντονα, τοῦ 
προτείνουμε τρόπους, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν 
πρόκληση. Δὲν βιαζόμαστε νὰ λύσουμε τὰ προ-
βλήματα τῶν παιδιῶν μας ἢ νὰ τοὺς ποῦμε τὴν 
καλύτερη λύση.  Ἡ δοκιμὴ καὶ τὸ σφάλμα εἶναι ἡ 
καλύτερη μέθοδος, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦν στὴ σωστὴ 
λύση.

Τὰ παιδιὰ ποὺ γνωρίζουν νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς 
προκλήσεις θὰ ἀναπτύξουν ἀντισώματα ἀντοχῆς. 
Μπορεῖ νὰ συναντήσουν ἀπογοήτευση καὶ ἀπο-
τυχίες στὴν πορεία τους. Γνωρίζουν ὅμως ὅτι αὐτὰ 
εἶναι μόνο προβλήματα ποὺ πρέπει νὰ λυθοῦν.  
Ὀφείλουμε νὰ προωθήσουμε καὶ νὰ ἐνισχύσουμε 
τὴν ἀνεξαρτησία τῶν παιδιῶν, γιὰ νὰ παλέψουν 
καὶ νὰ προχωρήσουν στὴ ζωή. Δὲν μποροῦμε νὰ 
τὰ κλείσουμε σὲ μιὰ γυάλα ἀπὸ τὸν φόβο μήπως 
ἀποτύχουν καὶ πληγωθοῦν.

Ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν βασισμένα στὶς 
ἐπιστῆμες τῆς Παιδαγωγικῆς καὶ τῆς Ψυχολογί-
ας, γιὰ τὸν χριστιανὸ γονέα ἔχουν ἀξία, μόνο ἂν 
συνδεθοῦν μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ προοπτικὴ 
αἰωνιότητας.  Ὁ χριστιανὸς γονιὸς στοχεύει πολὺ 
ψηλότερα. Θέλει τὸ παιδί του νὰ λύνει τὰ διάφορα 
προβλήματα, πατώντας σὲ βάση σταθερή, ποὺ 
δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸν αἰώνιο λόγο Του, ὅπως 
ἐκφράζεται στὴ Γραφὴ καὶ βιώνεται στὴν Ἐκκλησία 
Του μέσῳ τῶν μυστηρίων.

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι κατηγορηματικός: 
«Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» ( Ἰω. ιε΄ 5). 
χωρὶς ἐμένα δὲν μπορεῖτε νὰ κάνετε τίποτα. Καθὼς 
καὶ ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Πάντα ἰσχύω 
ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλ. δ΄ 13). τὰ 
πάντα κατορθώνω διὰ τοῦ Χριστοῦ, ὁ  Ὁποῖος μὲ 
ἐνδυναμώνει.  Ὁ προφητικὸς λόγος τῆς   Ἀποκάλυ-
ψης ποὺ ἀναφέρεται στὸν καβαλάρη τοῦ λευκοῦ 
ἵππου εἶναι ὁ πλέον ἐνθαρρυντικὸς λόγος ὄχι μόνο 
γιὰ τὰ παιδιά μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐμᾶς τοὺς γονεῖς: 
«Βγῆκε γεμᾶτος δύναμη, γιὰ νὰ νικήσει», « Ἐξῆλθε 
νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» ( Ἀποκ., στ΄ 2). Καὶ γιὰ νὰ μὴ 
σταθοῦμε μόνο στὸ θεωρητικὸ πεδίο, εἶναι ἀδήριτη 
ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐποχή μας νὰ προβάλουμε παρα-
δείγματα ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ ποὺ βίωσαν αὐτὸν 

τὸν ὑπέροχο ἀγῶνα καὶ νίκησαν.  Ἂς θυμηθοῦμε 
τὸν ἐμπνευσμένο στίχο τοῦ ἀλησμόνητου ποητῆ 
καὶ χριστιανοῦ ἀγωνιστῆ Γ. Βερίτη: 

«Μέσα μας τρέχει ἡρώων αἷμα,
εἴμαστε ἀπόγονοι μαρτύρων!»

Θὰ ἦταν πολὺ ἐποικοδομητικὸ νὰ παρουσιά-
σουμε στὰ παιδιὰ τὴ μεγάλη μορφὴ τοῦ σύγχρονου  
Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ἀρχιεπισκόπου Συμφε-
ρουπόλεως καὶ Κριμαίας (1877-1961). οἰκογε-
νειάρχης πολύτεκνος, λαμπρὸς πανεπιστημιακὸς 
δάσκαλος, ἐρευνητὴς πολὺ σπουδαῖος, χειρουργὸς 
ἄριστος καί, πάνω ἀπ᾽ ὅλα, ἀκατάβλητος ἀγωνιστὴς 
στὸν στίβο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ μαρτυρίας κατὰ 
τὸν ἀπηνῆ διωγμὸ κατὰ τῆς  Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
ἐκ μέρους τοῦ ἄθεου κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος.

ΑΘΑΝ. ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ

K

K

Ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν βασισμένα 
στὶς ἐπιστῆμες τῆς Παιδαγωγικῆς 
καὶ τῆς Ψυχολογίας, γιὰ τὸν χρι-

στιανὸ γονέα ἔχουν ἀξία, μόνο ἂν 
συνδεθοῦν μὲ τὸν λόγο τοῦ Θε-
οῦ μὲ προοπτικὴ αἰωνιότητας.  Ὁ 
χριστιανὸς γονιὸς στοχεύει πολὺ 
ψηλότερα. Θέλει τὸ παιδί του νὰ 
λύνει τὰ διάφορα προβλήματα, 
πατώντας σὲ βάση σταθερή, ποὺ 
δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸν αἰώνιο 

λόγο Του, ὅπως ἐκφράζεται στὴ 
Γραφὴ καὶ βιώνεται στὴν Ἐκκλησία 

Του μέσῳ τῶν μυστηρίων.
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Παντοπωλεῖον «Ὁ κρῖνος». 
Ἕνας πατέρας μέ «καθαρὰν καρδίαν»*

Πρὶν πολλὰ χρόνια, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ᾽50, 
τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ἀγοριῶν στὰ ὀρεινὰ 
χωριὰ τῆς  Ἠπείρου, λόγῳ τῆς μεγάλης φτώ-

χειας καὶ γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν σίγουρα τὰ πρὸς τὸ 
ζῆν (καὶ βέβαια ἀξιοπρεπῶς), κατευθύνονταν πρὸς 
τὶς Στρατιωτικὲς Σχολὲς γενικῶς.

Ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτά, ὡς χωροφύλακας, ὑπη-
ρετοῦσε σ᾽ ἕνα κεφαλοχῶρι τῆς  Ἠπείρου. Μὲ τὴν 
ὅλη παρουσία καὶ συμπεριφορά του, στὶς πολλὲς 
διαφορὲς καὶ διενέξεις τῶν χωρικῶν, ὅπου ἔδινε τὴν 
ἁρμόζουσα λύση, ἔγινε σεβαστὸς κι ἀποδεκτὸς ἀπὸ 
ὅλους ἀνεξαιρέτως. Βοήθησε σὲ αὐτὸ ἡ ἁπλότητά 
του καὶ ἡ καταδεκτικότητα πρὸς ὅλους. Ἐπίσης, ἡ 
συχνὴ παρουσία του στὴν ἐκκλησία, ὅπου τοῦ παρα-
χωροῦσαν νὰ πεῖ τὸν   Ἀπόστολο, καθὼς εἶχε γνώση 
καὶ σωστὴ ἄρθρωση.

Ἐπειδὴ ὅμως ἦταν ἔντιμος, σωστὸς καὶ καθαρός 
(μὲ κάθε ἔννοια), δὲν τοῦ ἄρεσαν οἱ φιλονικίες, τὰ 
τεχνάσματα τῶν δικηγόρων κλπ.  Ὅταν συμπλήρωσε 
15ετία, ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του.

Εὐσταλής, λεβέντης καὶ ἀγαπητός, ἔχαιρε μεγάλης 
ἐκτιμήσεως ἀπὸ ὅλους. Ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ 
παντρευτεῖ.  Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἄρχισαν οἱ 
προτάσεις ἀπὸ τὶς πιὸ πλούσιες οἰκογένειες. Αὐτὸς 
ὅμως προτίμησε μιὰ νέα μὲ πολλὰ χαρίσματα, ἀλλὰ 
καὶ μὲ ἕνα μεγάλο μειονέκτημα (γιὰ τοὺς πολλούς):  
Ἡ νέα χώλαινε λίγο στὸ βάδισμά της.  Ἔγειρε ὅμως 
στὴ ζυγαριὰ τῆς προτίμησής του ἡ ἁγνότητα καὶ ὁ 
χαρακτήρας τῆς νέας. Τὴν παντρεύτηκε λοιπὸν καὶ 
μετακόμισαν σὲ μεγάλη πλέον πόλη τῆς  Ἠπείρου.

Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ μεγάλωσε τὸ σπιτικό τους, 
καὶ ἔφεραν στὸν κόσμο δύο παιδιά. Τὸ νέο του ἐπάγ-
γελμα ἦταν μπακάλης, σὲ μικρὸ μαγαζί. Μὲ τὴν ἐργα-
τικότητα, τὴν καλωσύνη καὶ κυρίως τὴν ἐντιμότητά 
του, κέρδισε τοὺς πελάτες του.

Στὸ σπίτι, τὴ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν εἶχε 
ἀναλάβει ἡ γυναίκα του, ἐκεῖνος ὅμως, μὲ τὸ παρά-
δειγμά του καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη του, συμπλήρωνε 
τὶς ὅποιες ἐλλείψεις. Σχεδὸν κάθε μέρα ἔφερνε κάτι στὰ 
παιδιά του, ποὺ τὸ περίμεναν: παιχνίδια, σοκολάτες, 
περιοδικά (τὰ περισσότερα θρησκευτικοῦ περιεχομέ-
νου). Χαρακτηριστική του συνήθεια:  Ὅταν ἔβγαιναν τὰ 
πρῶτα κεράσια, τὰ ἔβαζε στὰ αὐτιὰ τῶν παιδιῶν, σὰν 
σκουλαρίκια, χαρίζοντάς του ἀπέραντη εὐχαρίστηση.

Ὅταν δὲν εἶχε δουλειά, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ μπακάλικο 

ὑπῆρχε καφενεῖο, καὶ τὸν παρακαλοῦσαν νὰ τοὺς δια-
βάσει τὰ νέα τῆς ἐφημερίδας, γιατὶ ἦταν ἀγράμματοι. 
Ποτὲ δὲν τοὺς χάλαγε χατίρι, καὶ μὲ τὸ χαρισματικό 
του διάβασμα τοὺς ἐξηγοῦσε συγχρόνως τὰ γεγονό-
τα, ἀπαντώντας σὲ κάθε τους ἀπορία. Μιὰ εἰκόνα γιὰ 
ζωγραφιά! Στὸ κέντρο ὁ κυρ-Φώτης, καὶ γύρω του, 
σὰν κλωσσόπουλα, ἄκουγαν ὅλοι μὲ προσοχή, μὲ 
σεβασμό. Δὲν ἔλεγε ποτὲ ὄχι, δὲν μπορῶ, καὶ εἶχε τὴ 
συμπάθεια καὶ τὴν ἐκτίμηση ὅλων.

Φρόντισε ὅμως καὶ στὸ παιδί του νὰ διδάξει τὶς 
ἀξίες τῆς ζωῆς. Παρ᾽ ὅλο ποὺ ὁ γιός του ἦταν φοιτη-
τής, τὸν ἔστελνε στὸν χονδρέμπορο νὰ τοῦ μεταφέρει 
εἴδη τοῦ παντοπωλείου, κουβαλώντας τα στὴν πλάτη 
ἢ σπρώχνοντας ἕνα καρότσι, μέσα στὴν ἀγορά, χωρὶς 
νὰ τὸν νοιάζει ποὺ οἱ συμφοιτητές του, παράλληλα, 
ἦταν στὸ καφέ-μπάρ. Τὸ παιδὶ ἔμαθε ἀπὸ τὸν πατέρα 
του ὅτι ἡ ὅποια ἐργασία δὲν εἶναι ντροπή.

Ὁ ἐκκλησιασμὸς τῆς Κυριακῆς ἦταν ἀνελλιπὴς γιὰ 
ὅλη τὴν οἰκογένεια, ἀπὸ τὸν  Ὄρθρο. Σὲ μερικὰ χρό-
νια, ὁ πατέρας ἔγινε Ἐπίτροπος τοῦ ναοῦ, γιὰ πολλὲς 
τριετίες, καὶ εἶχε τὴ μεγάλη εὐχαρίστηση νὰ βλέπει 
τὸ παιδί του παπαδάκι στὸ ἱερὸ καὶ νὰ ἀπαγγέλλει τὸ 
Πιστεύω καὶ τὸ Πάτερ ἡμῶν στὸ ψαλτήρι.  Ἡ εὐλογία 
τοῦ Θεοῦ συμπληρώθηκε μὲ τὴν ἐπιτυχία τῶν παι-
διῶν του στὸ Πανεπιστήμιο καὶ τὴ μετέπειτα ἐπιτυχῆ 
σταδιοδρομία τους στὴ ζωή.

Συνήθως παραβλέπουμε τὸν πατέρα, καὶ ἡ μάννα 
(δικαίως) εἶναι τὸ πρόσωπο στὸ ὁποῖο πέφτουν ὅλα 
τὰ φῶτα, ἀφήνοντας στὴ σκιὰ τὸν πατέρα. Γι᾽ αὐτὸ 
αἰσθάνθηκα τὴν ἀνάγκη νὰ ἐξυμνήσω, ὅσο μπόρε-
σα, τὸν ρόλο καὶ τὴ συμμετοχὴ τοῦ χαμηλῶν τόνων 
αὐτοῦ πατέρα στὴ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν του.

Ἕνας ἁπλὸς μπακάλης, χωρὶς πολλὲς γνώσεις 
(Σχολαρχεῖο τότε), μὲ τὰ ἔργα καὶ κυρίως τὸ παράδειγ-
μά του, ἔφερε μιὰ πνοὴ καλωσύνης στὸν περίγυρό 
του, ἕνα δόσιμο χωρὶς ὅρια, μιὰ εὐωδία πραγματι-
κή, ποὺ τόσο λείπει στὴν ἐποχή μας.  Ἄλλωστε, δὲν 
εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ μαγαζιοῦ του ἔγραφε: 
«Παντοπωλεῖον ὁ Κρῖνος».  Ὄνομα καὶ πρᾶγμα, ποὺ 
ἔλεγαν οἱ πελάτες του.

Σὲ ὅποια ἐργασία, ὁ πραγματικὸς  Ἄνθρωπος, καὶ 
ἰδίως ὁ σωστὸς Χριστιανός, πρέπει νὰ ἀναδίδει μιὰ 
εὐωδία πνευματικὴ γύρω του καί, εἴτε εἶναι πολὺ 
μορφωμένος, εἴτε ἔχει λίγες γραμματικὲς γνώσεις, 
νὰ γίνεται καθηγητὴς τῆς ζωῆς.

*  Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς «Παγκόσμιας  Ἡμέρας τοῦ Πατέρα», ποὺ ἑορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακὴ τοῦ  Ἰουνίου (φέτος, 2020, στὶς 21  Ἰουνίου).102
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Ἕνα μεσημέρι, παρόντος τοῦ παιδιοῦ του, μπαί-
νει στὸ μπακάλικο ἕνας νέος ψηλός, ὄμορφος, μὲ τὴν 
ἀπαστράπτουσα, χρυσίζουσα στολὴ τῆς Στρατιωτικῆς  
Ἰατρικῆς.  Ὁ μικρὸς τὸν κοίταγε μὲ θαυμασμό. Τότε 
αὐτὸς βγάζει τὸ πηλίκιό του καὶ ξαφνικά, γονατίζοντας 
μὲ τὸ ἕνα του πόδι, πιάνει τὰ δυὸ χέρια τοῦ κυρ-Φώτη 
λέγοντας: «Θεῖε Φώτη» (ὄχι κυρ-Φώτη), «ὅλα αὐτὰ 
ποὺ βλέπεις τὰ χρωστάω σὲ σένα, ὅλη τὴ σταδιοδρομία 

μου, γιατί, ἂν δὲν ἀναλάμβανες, μὲ ρίσκο, τὴν εὐθύνη 
γιὰ μένα, δὲν θὰ μὲ ἔπαιρναν στὴ Σχολὴ τότε».

Δὲν εἶναι τῆς παρούσης ὁ λόγος ποὺ κατάφερε ὁ 
κυρ-Φώτης νὰ ἐγγυηθεῖ γιὰ τὸν νεαρὸ τότε φοιτητή.  
Ἔπαιξε ρόλο καὶ ὡς πρώην χωροφύλακας, καὶ ὡς 
ἔντιμος ἄνθρωπος.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ

– Μὴν περιμένεις τὴν  Ἀνάσταση νὰ δεῖς
μονάχα σὲ μεγάλα, συγκλονιστικὰ γεγονότα.
Ἀνάσταση εἶναι καὶ τ᾽ ἄνθισμα μιᾶς
μαργαρίτας μετὰ τὴν βαρυχειμωνιά.

Στὸν  Ἰησοῦ τῆς καρδιᾶς μου...

Μαργαρίτες στὴν πλάση θ᾽ ἀνθίσουν,
ἀνοιξιάτικη γῆ θὰ κεντήσουν,
τοῦ χειμῶνα τοὺς πόνους νὰ σβήσουν,
ἀναστάσιμο φῶς νὰ σκορπίσουν.

Πινελιὲς κιτρινολευκωπές,
ἀνοιξιάτικο χάδι τ᾽ ἀγέρα,
χρυσαφίζουν στὸ φῶς τὴν ἡμέρα,
τραγουδοῦν καὶ γελοῦν στὶς καρδιές.

Χρυσαφένια τῆς φύσης χαλιά,
ποὺ στὴν πλάση φοροῦν ὀμορφιά,
ρυτιδώνουν μὲ μύρα τ᾽ ἀγέρι,
ποὺ πνοὲς τ᾽  Ἀπριλιοῦ ἔχουν φέρει.

Τοῦ χειμῶνα οἱ πόνοι σκορπίζουν,
κι ἀναστάσιμους ἤχους τονίζουν
τὰ θροΐσματα ποὺ τὸ ἀγέρι
μὲ πνοὲς εὐωδιᾶς ἔχει φέρει.

Ἀνοιξιάτικες εἶναι ἀχτίδες, 
τῆς  Ἀνάστασης εἶναι ἐλπίδες,
ταπεινὰ ἁγιοκέρια-λουλούδια,
ψαλμῳδοῦν τ᾽ « Ὠσαννά» μ᾽ ἀγγελούδια.

Μαργαρίτα, τοῦ Πλάστη ἀστέρι,
οὐρανόσταλτο μάννα τῆς γῆς,
ταπεινὸ τοῦ Χριστοῦ καντηλέρι,
στὴν αὐγὴ μὲ τὸ φῶς θὰ λουσθεῖς!

Στὴν αὐγὴ ποὺ προβάλλει ἐμπρός,
στὰ ψηλὰ τὰ βουνὰ ποὺ εὐωδοῦνε,
κεῖ, ποὺ ἅρπες ἀγγέλων ὑμνοῦνε
τοῦ Χριστοῦ μας τ᾽ ἀνέσπερο φῶς.

Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ
Λυρικὲς πινελιὲς σὲ μινιατούρα

Ἀθήνα 2020
Κ. ΔΕΦνΕρ-ΚΑΦη

Μαργαρίτες σὲ ρυθμὸ ἀνάπαιστο 

K

K

Σὲ ὅποια ἐργασία, ὁ πραγματικὸς  Ἄνθρωπος, καὶ ἰδίως ὁ σωστὸς  
Χριστιανός, πρέπει νὰ ἀναδίδει μιὰ εὐωδία πνευματικὴ γύρω του καί,  

εἴτε εἶναι πολὺ μορφωμένος, εἴτε ἔχει λίγες γραμματικὲς γνώσεις,  
νὰ γίνεται καθηγητὴς τῆς ζωῆς.
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«Τολμήσας εἰσῆλθε» (Μάρκ., ιε΄ 43)

Εἶναι ἡ δυσκολότερη ὥρα τῆς ἀνθρωπότητας.  
Ἡ ἡμέρα τῆς σταύρωσης τοῦ Χριστοῦ, ἐκείνη 
ἡ Μεγάλη Παρασκευή.

οἱ  Ἑβραῖοι γιορτάζουν τὴν ἡμέρα τοῦ πρωτοτό-
κου. Εἶναι ἡ παραμονὴ τοῦ Πάσχα, τοῦ Πεσάχ, τῆς 
Ἐξόδου ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἡ τε-
λευταία καὶ χειρότερη πληγή, ὁ θάνατος τῶν πρω-
τοτόκων γιῶν, συγκλονίζει ὅλη τὴν κοινωνία τῆς 
Αἰγύπτου.  Ὅλα τὰ πρωτότοκα ἀγόρια εἶναι νεκρά 
– θύματα τῆς παράλογης ἄρνησης τοῦ Φαραὼ στὶς 
ἐκκλήσεις τοῦ Μωυσῆ, ὅπως τὶς ὑπαγόρευε ὁ Θεός. 
Τὰ πρωτότοκα  Ἑβραιόπουλα, ὅμως, ἔχουν γλυ-
τώσει χάρις στὸ σημάδι στὴν ἐξώπορτα τὸ ὁποῖο ὁ 
Θεὸς πρόσταξε νὰ σημειώσουν: «... ἀπὸ τῶν ἀρνῶν 
καὶ τῶν ἐρίφων λήψεσθε... Καὶ σφάξουσιν αὐτὸ πᾶν 
τὸ πλῆθος συναγωγῆς υἱῶν  Ἰσραὴλ πρὸς ἑσπέραν. 
Καὶ λήψονται ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ θήσουσιν ἐπὶ τῶν 
δύο σταθμῶν καὶ ἐπὶ τὴν φλιὰν ἐν τοῖς οἴκοις...» ( 
Ἐξ., κβ΄ 5-7).  Ὁ ἄγγελος ποὺ πάταξε τὰ παιδιὰ τῶν 
Αἰγυπτίων δὲν μπῆκε στὰ σπίτια ποὺ ἡ πόρτα τους 
ἦταν σημαδεμένη μὲ τὸ αἷμα τῆς θυσίας. Δὲν ἤξερε 
ὁ Θεὸς ποῦ κατοικοῦσαν οἱ  Ἑβραῖοι; Σαφῶς καὶ 
ἤξερε. Τὸ σημάδι δὲν ἦταν γιὰ τὸν Θεό. ἦταν γιὰ 
ἐκείνους, γιὰ νὰ συμμετάσχουν αἰσθητὰ στὸ θαῦμα 
καὶ νὰ γνωρίσουν Ποιὸν ἔχουν στὸ πλευρό τους. 
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς προστάζει (κἄτι ποὺ ἰσχύει καὶ 

γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανούς) ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα 
νὰ τὰ θυμοῦνται συνεχῶς καὶ νὰ ἀνατρέχουν σὲ 
αὐτὰ καὶ νὰ τὰ διδάσκουν στὰ παιδιά τους: «Προ-
βιβάσεις αὐτὰ τοὺς υἱούς σου, καὶ λαλήσεις αὐτοῖς 

καθήμενος ἐν οἴκῳ καὶ πορευόμενος ἐν ὁδῷ καὶ 
κοιταζόμενος καὶ διανιστάμενος. καὶ ἀφάψεις αὐτὰ 
εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου, καὶ ἔσται ἀσάλευτον 
πρὸ ὀφθαλμῶν σου. καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς 
τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν» (Δευτ., στ΄ 
7-9), χρησιμοποιώντας μάλιστα πάλι τὴ φράση «τὰς 
φλιὰς τῶν οἰκιῶν», ὥστε ἡ πίστη ποὺ βασίζεται 

στὴν ἐμπειρία καὶ στὴ συμμετοχὴ νὰ βαθαίνει καὶ 
νὰ στηρίζει τὸν ἄνθρωπο, αὐτὸ τὸ ἀγαπημένο καὶ 
τόσο ἀλλοπρόσαλλο πλάσμα Του. Καὶ οἱ  Ἑβραῖοι, 
πιστοὶς στὶς παραδόσεις, οἱ περισσότεροι στὰ ἐξω-
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Ὁ  Ἰωσὴφ καὶ οἱ Μυροφόρες προβάλλονται ὡς παράδειγμα ἀνδρείας καὶ 
θάρρους προκειμένου περὶ ἱερῶν καθηκόντων πίστεως, εὐγνωμοσύνης 
καὶ ἀφοσιώσεως πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστό.   Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη μέχρι 
σήμερα αὐξάνονται καὶ πληθύνονται οἱ ἀνδρεῖοι ὁμολογητὲς τῆς πίστης 
μας, πρὸς κατάπληξη ὅλων. ΠοΣοι ΜΑρΤυρΕΣ!!! Τοὺς τρεῖς πρώτους 
αἰῶνες στὴ ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, ἀλλὰ καὶ στὴν Περσία, τὴν  Ἰνδία 

καὶ τὴν   Ἀφρική, ἀπὸ τὶς αἱρέσεις καὶ τὴν Εἰκονομαχία, καὶ ἀργότερα οἱ 
νεομάρτυρες, γιὰ νὰ φτάσουμε στὴ ρωσία τοῦ 20οῦ αἰῶνα καὶ στὴ Μέση   

Ἀνατολὴ τοῦ σήμερα.
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τερικὰ σχήματα, ὅπως ἄλλωστε καὶ ἐμεῖς σήμερα, 
τιμοῦν ἔκτοτε τὴν παραμονὴ τοῦ Πεσὰχ ὡς «γιορτὴ 
τοῦ πρωτοτόκου».

Αὐτὴν τὴν ἡμέρα ὁ  Ἰησοῦς Χριστός, ὁ πραγ-
ματικὸς Πρωτότοκος υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, 
ΣΦΑΓιΑζΕΤΑι («σφάξουσιν αὐτὸ πᾶν τὸ πλῆθος 
συναγωγῆς υἱῶν  Ἰσραήλ») πάνω στὸν Σταυρὸ καὶ 

προσφέρει τὸ αἷμά Του γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων: «Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων 
καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινω-
μένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 
πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύμα-
τος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, 
καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων 
εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;» ( Ἑβρ., θ΄ 13-15).

Κι ὁ Θεάνθρωπος πεθαίνει μόνος!   Ἀκόμα καὶ 
ἡ Παναγία Μητέρα του δὲν εἶναι ἐκεῖ: « Ἰησοῦς 
οὖν ἰδὼν τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει 
τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου, εἶτα λέγει τῷ 
μαθητῇ.  Ἰδοὺς ἡ μήτηρ σου. Καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς 
ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια» ( Ἰω., ιθ΄ 
26-27).

οἱ εὐσεβεῖς  Ἑβραῖοι ἔχουν φύγει «ἵνα μὴ μι-
ανθῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα» ( Ἰω., ιη΄ 28). 
οἱ μαθητὲς ἐξαφανισμένοι, ὁ  Ἰούδας προδότης, 
ὁ Πέτρος ἀρνητής! ΠοιοΣ ΕινΑι ΣΤο ΠΛΑΪ Του; 
Μόνον οἱ σφαγεῖς τοῦ Δικαίου ρωμαῖοι (ἐμεῖς οἱ 
ρωμιοὶ δηλαδή, γιὰ νὰ μὴν κατηγοροῦμε τοὺς 
ἄλλους) παίζουν ζάρια, χλευάζοντάς Τον κάτω ἀπὸ 
τὸν Σταυρό.  Ὁ κόσμος σείστηκε, ὁ ἥλιος σβήστηκε, 
ἡ ἀνθρωπότητα κρύφτηκε, ἡ ἐλπίδα χάθηκε! ο 
ΘΕΑνΘρΩΠοΣ ΕινΑι νΕΚροΣ!!!

Καὶ τότε... ὁ  Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ   Ἀριμαθαίας, σε-
βαστὸ μέλος τοῦ συνεδρίου, ἐπίσημο καὶ εὐυπό-
ληπτο πρόσωπο μεταξὺ τῶν  Ἰουδαίων, πλούσιος, 

ἀμέτοχος στὸ θεοκτόνο ἔγκλημα του συνεδρίου, 
εἰσῆλθε μὲ θάρρος στὸν Πιλᾶτο καὶ ζήτησε τὸ σῶμα 
τοῦ  Ἰησοῦ: « Ἐλθὼν  Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ   Ἀριμαθαίας, 
εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦταν προσδε-
χόμενος τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε 
πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ  Ἰησοῦ.  
Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προ-

σκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν 
εἰ πάλαι ἀπέθανε. καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος 
ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ  Ἰωσήφ. Καὶ ἀγοράσας σιν-
δόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ 
κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον 
ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ 
μνημείου...» (Μάρκ., ιε΄ 43-46).

«Τολμήσας εἰσῆλθε», τὴν ἴδια ὥρα πού 
«ἐξελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος ἔκλαυσε πικρῶς» (Λουκ., 
κβ΄ 62)! Δὲν ὑπολόγισε τὸν κίνδυνο νὰ χαρακτη-
ρισθεῖ ὀπαδὸς τοῦ σταυρωμένου ἐγκληματία τοῦ 
χειρίστου εἴδους («... ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ 
τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν Θεοῦ υἱὸν 
ἐποίησεν»,  Ἰω., ιθ΄ 7), ἐχθρὸς τοῦ  Ἰουδαϊκοῦ λα-
οῦ καὶ ΜοΛυΣΜΕνοΣ («ἵνα μὴ μιανθῶσιν...») ἢ 
συνωμότης ἐναντίον τῶν ρωμαίων («ἐὰν τοῦτον 
ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. Πᾶς ὁ βασι-
λέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι»,  Ἰω., ιθ΄ 12).

Κι οἱ Μυροφόρες γυναῖκες δὲν φοβήθηκαν τὸ 
βαθὺ σκοτάδι, τοὺς κινδύνους τῶν ταραγμένων 
ἐκείνων ἡμερῶν, τὴν ἀγριότητα τῶν φρουρῶν τοῦ 
τάφου.  Ἔδειξαν ἀνδρεία, τὴν ὁποία δὲν εἶχαν τότε 
οὔτε οἱ Μαθητὲς τοῦ Κυρίου. « Ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω 
βάλλει τὸν φόβον» (Α΄  Ἰω., δ΄ 18).

Ὁ  Ἰωσὴφ τόλμησε νὰ κάνει πράξη αὐτὸ ποὺ 
εἶχε γεννηθεῖ ἀπὸ πολὺ καιρὸ μέσα του. Δὲν 
ἀντιδρᾷ καὶ δὲν ὁμολογεῖ μὲ ἕναν τρόπο ποὺ θὰ 
ἦταν παράλογος, μὲ φωνασκίες καὶ χειροδικίες, 
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Λείπει τὸ θάρρος ἀπὸ τὴ ζωή μας, γιατὶ λείπει ἡ πίστη στὸν Θεό.  
Τὴν ἔχουμε μετατρέψει σὲ μιὰ διαδικασία παραδοσιακὴ μόνο ἢ σὲ μιὰ 

διαδικασία μαγικῆς ἐπίλυσης τῶν προβλημάτων μας. Δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ 
τὸ νὰ ἀνήκουμε στὴν Ἐκκλησία ὡς κοινότητα. Θέλουμε ὅμως  
ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μᾶς δίνει αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦμε. Τὸν ἔχουμε  

ὡς ἐφεδρεία στὴ σκέψη μας, ἀλλὰ ὄχι ὡς προτεραιότητα. Καὶ γι᾽ αὐτὸ  
ἡ πίστη δὲν εἶναι δυναμικὴ κατάσταση. Δὲν εἶναι ἄνοιγμα καρδιᾶς  

καὶ νοῦ στὸ θέλημά Του, ἀλλὰ εὐκαιριακὴ προσέγγιση.
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καὶ ποὺ σήμερα παρατηρεῖται σὲ μεγάλο βαθμό. 
Δὲν διαμαρτύρεται στοὺς  Ἰουδαίους, δὲν διαπλη-
κτίζεται μὲ τὸν Πιλᾶτο γιὰ τὸ ἄδικο τῆς θανατικῆς 
καταδίκης τοῦ Χριστοῦ, οὔτε, πολὺ περισσότε-
ρο, ὡς βουλευτὴς ποὺ ἦταν. δὲν ἐπινοεῖ τρόπους 
ἀντίδρασης ἢ ἀναζήτησης εὐθύνης, ἐξεταστικὲς 
ἐπιτροπὲς ἢ ἀναψηλαφήσεις.  Ἡ τόλμη του κινεῖται 
πέρα ἀπὸ κάθε εἴδους ὑπεράσπιση τοῦ ἀνθρώπι-
νου δικαιώματος, ποὺ πολλὲς φορὲς ζητεῖται μὲ 
κοσμικὸ τρόπο.

Ἔτσι, ὁ  Ἰωσὴφ καὶ οἱ Μυροφόρες προβάλλονται 
ὡς παράδειγμα ἀνδρείας καὶ θάρρους προκειμένου 
περὶ ἱερῶν καθηκόντων πίστεως, εὐγνωμοσύνης 
καὶ ἀφοσιώσεως πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστό.   Ἀπὸ 
τὴν ἡμέρα ἐκείνη μέχρι σήμερα αὐξάνονται καὶ 
πληθύνονται οἱ ἀνδρεῖοι ὁμολογητὲς τῆς πίστης 
μας, πρὸς κατάπληξη ὅλων. ΠοΣοι ΜΑρΤυρΕΣ!!! 
Τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες στὴ ρωμαϊκὴ Αὐτοκρα-
τορία, ἀλλὰ καὶ στὴν Περσία, τὴν  Ἰνδία καὶ τὴν   

Ἀφρική, ἀπὸ τὶς αἱρέσεις καὶ τὴν Εἰκονομαχία, καὶ 
ἀργότερα οἱ νεομάρτυρες, γιὰ νὰ φτάσουμε στὴ 
ρωσία τοῦ 20οῦ αἰῶνα καὶ στὴ Μέση   Ἀνατολὴ 
τοῦ σήμερα.

Ἡ τόλμη ποὺ ἔδειξαν ὁ  Ἰωσὴφ καὶ ὁ νικόδη-
μος μὲ τὶς Μυροφόρες γυναῖκες πρέπει νὰ εἶναι 
παράδειγμα ἄξιο μίμησης.  Ἡ ἀνδρεία εἶναι γνώρι-
σμα τοῦ γνήσιου Χριστιανοῦ, γιατὶ Χριστιανὸς καὶ 
δειλὸς εἶναι ἔννοιες ἀσυμβίβαστες. Γράφει στὴν   
Ἀποκάλυψη ὁ εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης ὅτι στὴ λίμνη 
τοῦ πυρὸς πρῶτοι ἀπ᾽ ὅλους θὰ βρεθοῦν οἱ δειλοί: 
«τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ 
φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλο-
λάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν 
τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ 
θάνατος ὁ δεύτερος» ( Ἀποκ., κα΄ 8).

Ἂς δοῦμε ὅμως μερικὲς ὄψεις αὐτῆς τῆς τόλμης, 
αὐτῆς τῆς ἀνδρείας.

Ἀνδρεία «πρὸς ἑαυτόν»
Ἡ ἀπαισιοδοξία εἶναι σημάδι τῶν ἡμερῶν μας.   

Ἀπροσδιόριστος φόβος ὅτι δὲν ὑπάρχει καλὴ προ-
οπτικὴ γιὰ τὴ ζωή μας, ὅτι δὲν θὰ τὰ καταφέρουμε, 
μιὰ ἀπραξία, διότι δὲν μποροῦμε νὰ πετύχουμε 
αὐτὰ ποὺ θέλουμε, καὶ καλύτερα νὰ μὴν δοκι-
μάσουμε.

Αὐτὴ ἡ στάση ζωῆς χαρακτηρίζει πολλοὺς νέ-
ους. Κάποιοι ἔχουν προεξοφλήσει ἢ τὴν ἀποτυχία 
τους ἢ τὴ δυσκολία νὰ βροῦνε ἐργασία στὸ μέλλον, 
ὅποια σχολὴ κι ἂν διαλέξουν.  Ἄλλοι ἀφήνουν νὰ 
περάσει χρόνος πολὺς στὸ Πανεπιστήμιο, γιατὶ δὲν 
βλέπουν κάποιοι νόημα στὴ συνέχεια τῆς ζωῆς 
τους.  Ἄλλοι, πάλι, ἐνῷ βρίσκουν ἐργασία, ἐν τού-
τοις ἔχουν μιὰ ἀλλιώτικη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό τους σὲ 
σχέση μὲ αὐτὴν καὶ γκρινιάζουν συνεχῶς.  Ἄλλοι, 

πάλι, δὲν θέλουν νὰ κάνουν οἰκογένεια, 
παρότι βρίσκουν σχέσεις ὑποστηρικτι-
κές. Τοὺς φοβίζει ἡ δέσμευση. τὸ αἴσθη-
μα ὅτι κάτι δὲν θὰ πάει καλὰ καὶ θὰ 
πληγωθοῦν. Προτιμοῦν λοιπὸν νὰ μὴν 
προχωροῦν στὸν γάμο, θεωρώντας ὅτι 
εἶναι προτιμώτερο νὰ μένουν στάσιμοι, 
ἀρκεῖ νὰ μὴν χρειαστεῖ νὰ σηκώσουν 
σταυρούς.

Λείπει τὸ θάρρος ἀπὸ τὴ ζωή μας, 
γιατὶ λείπει ἡ πίστη στὸν Θεό. Τὴν 
ἔχουμε μετατρέψει σὲ μιὰ διαδικασία 
παραδοσιακὴ μόνο ἢ σὲ μιὰ διαδικασία 
μαγικῆς ἐπίλυσης τῶν προβλημάτων 
μας. Δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ τὸ νὰ ἀνήκουμε 
στὴν Ἐκκλησία ὡς κοινότητα. Θέλουμε 
ὅμως ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μᾶς δίνει αὐτὸ 
ποὺ ἐπιθυμοῦμε. Τὸν ἔχουμε ὡς ἐφε-

δρεία στὴ σκέψη μας, ἀλλὰ ὄχι ὡς προτεραιότητα. 
Καὶ γι᾽ αὐτὸ ἡ πίστη δὲν εἶναι δυναμικὴ κατάσταση. 
Δὲν εἶναι ἄνοιγμα καρδιᾶς καὶ νοῦ στὸ θέλημά Του, 
ἀλλὰ εὐκαιριακὴ προσέγγιση.

Τὴν ἴδια στιγμή, ἡ ὑπερβολὴ τῆς πληροφό-
ρησης καὶ τῶν «μαύρων» εἰδήσεων λειτουργεῖ 
ἀσυναίσθητα ὡς προσθήκη ἀπαισιοδοξίας. Γενι-
κεύουμε τὸ συγκεκριμένο, καὶ φοβόμαστε ὅτι θὰ 
τὸ ζήσουμε κι ἐμεῖς.  Ὁ κάθε ἄνθρωπος ὅμως εἶναι 
διαφορετικός. Καὶ γιὰ τὸν καθένα τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ἀναφορικὰ μὲ τὰ μονοπάτια 
τὰ ὁποῖα καλεῖται νὰ διέλθει, ἀλλὰ εἶναι τὸ ἴδιο ὡς 
πρὸς τὸν τελικὸ σκοπό: τὴ σωτηρία καὶ τὴν ἐπίγνση 
τῆς ἀλήθειας.  Ἑπομένως, ὅποιος πιστεύει καλεῖται 
νὰ κάνει τὸν ἀγῶνά του, νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη 
του, νὰ παλέψει, νὰ ρισκάρει, νὰ μὴν παραμείνει 
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στὴ στασιμότητα, ἀλλὰ ἐμπιστευθεῖ τὸν Θεὸ καὶ νὰ 
μὴ νικηθεῖ ἀπὸ καμμία ἀπαισιοδοξία.

οἱ καιροί μας ἔχουν περίσσεια γνώσης καὶ 
ἔλλειμμα ἀποφασιστικότητας: « Ἔγειραι ὁ καθεύ-
δων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ 
Χριστός» ( Ἐφεσ., ε΄ 14) – «Σήκω, ἐσὺ ποὺ κοιμᾶσαι, 
ἀναστήσου ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς ποὺ νεκρώνει τὴν 
ἐλπίδα σου καὶ σένα, καὶ θὰ σοῦ δώσει τὸ φῶς ὁ 
Χριστός»! νὰ ἡ ἀπάντηση στὴν ἀπαισιοδοξία!  Ἡ 
παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωή μας καὶ ἡ ἀπόφαση 
νὰ μὴν παραμείνουμε στάσιμοι! Τὸ πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ ἀναφορά μας σ᾽ Αὐτόν, ὁ δρόμος τοῦ 
Εὐαγγελίου, μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ἔξοδο ἀπὸ τοὺς 
φόβους ποὺ νεκρώνουν.

Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος ὁ τρόμος ποὺ μᾶς συντα-
ράσσει μπροστὰ στὸν πνευματικό, ὅταν πρέπει νὰ 
τολμήσουμε «νὰ εἰσέλθουμε πρὸς ἑαυτούς»; Στε-
κόμαστε μὲ φόβο, ἄλλοι μπροστὰ στὸ πετραχῆλι 
καὶ ἄλλοι μπροστὰ στὸν ἑαυτό μας! Πόσο παρη-
γορητικὰ ἀκούγονται στ᾽ αὐτιά μας τὰ λόγια Ἐκεί-
νου ποὺ μᾶς γνωρίζει καλύτερα ἀπ᾽ ὅτι ἐμεῖς οἱ 
ἴδιοι τὸν ἑαυτό μας: « Ἔγειρε, μὴ φοβοῦ, στῆθι. 
πάλιν δεῦρο, οὐκ ὀνειδίζω σε, οὐ βδελύσσομαι, 
οὐκ ἀπορρίπτω, οὐδὲ σκληρύνω τὸ ἐμὸν πλάσμα, 
τὸ ἐμὸν τέκνον, τὴν ἐμὴν εἰκόνα, ὃν οἰκείαις χερσὶ 
διέπλασα ἄνθρωπον καὶ ἐφόρεσα, ὑπὲρ οὗ τὸ αἷμα 
ἐξέχεα, οὐκ ἀποστρέφομαι πρός με ἐρχόμενον τὸ λο-
γικόν μου πρόβατον, τὸ ἀπολωλός, οὐ δύναμαι μὴ 
ἀποδοῦναι τὴν προτέραν εὐγένειαν, οὐ δύναμαι μὴ 
συναριθμῆσαι τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα προβάτοις;...» 
(Εὐχὴ ἁγ.  Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ). Πόση δύναμη 
καὶ τόλμη μᾶς χαρίζουν τὰ λόγια αὐτά, γιὰ ν᾽ ἀντι-
κρίσουμε καὶ πάλι τὸν Σταυρὸ τοῦ Σωτῆρα;

Μιὰ ἄλλη ἱστορία μᾶς διδάσκει τὴ δεύτερη 
ὄψη, τὴν ἀνάγκη τῆς τόλμης στὴ συνάντηση 

μὲ τὸν διπλανό μας
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δὲν ἔμενε πολὺ ἱκανο-

ποιημένος ἀπὸ τὴ δράση του στὴν Κόρινθο.  Ὁ 
πολὺς λαὸς ἔμενε ἀδιάφορος μπροστὰ στὸ Εὐαγ-
γέλιο. Μήπως θὰ ἦταν καλύτερα νὰ ἀφήσει τοὺς 
ἀνθρώπους αὐτοὺς καὶ νὰ πάει ἀλλοῦ; Τέτοιες 
σκέψεις στριφογύριζαν στὸ μυαλὸ τοῦ Παύλου, 
ὁπότε παρουσιάσθηκε ἐμπρός του ὁ Κύριος: «Μὴ 
φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς, διότι ἐγώ εἰμι 
μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, 
διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ» (Πράξ., 
ιη΄ 9-10)  – «Παῦλε, μὴ φοβᾶσαι, κήρυττε ἄφοβα τὰ 
λόγια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μὴν παύσεις καθόλου. 
Διότι ἐγὼ εἶμαι πάντοτε μαζί σου, καὶ κανένας δὲν 
θὰ μπορέσει νὰ σὲ κακοποιήσει. Μάθε ἀκόμη ὅτι 
στὴν πόλη αὐτὴ ὑπάρχει πολὺς δικός μου λαός». 

Τὰ λόγια ποὺ ἄκουσε ὁ Παῦλος ἀπὸ τὸ στόμα 

τοῦ Κυρίου τὸν γέμισαν θάρρος καὶ τοῦ τόνωσαν 
τὴν ἀπόφαση νὰ μείνει στὴν Κόρινθο, ὅσο καιρὸ 
θὰ διέτασσε ὁ Κύριος, καὶ νὰ διδάσκει τὸν λαὸ τοῦ 
Θεοῦ. Θὰ δίδασκε μὲ ἀκόμη μεγαλύτερο ζῆλο σ᾽ 
αὐτοὺς τοὺς ἁμαρτωλοὺς κατοίκους τῆς Κορίνθου, 
στοὺς ἀνθρώπους τῶν ἁμαρτωλῶν διασκεδάσεων, 
τῆς παραστρατημένης καὶ ἀκάθαρτης ζωῆς, στοὺς 
ἀχθοφόρους τῶν λιμανιῶν, στοὺς ἐργάτες, στοὺς 
ὑπηρέτες καὶ δούλους, σὲ  Ἕλληνες καὶ βαρβάρους. 
Καὶ τί σημασία θὰ εἶχε τὸ χρῶμα καὶ ἡ ὀσμὴ τοῦ 
χωραφιοῦ, ἀφοῦ σ᾽ αὐτὸ θὰ βλάσταινε καὶ θὰ καρ-
ποφοροῦσε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ;  Μήπως ἀπὸ τὶς τά-
ξεις τῶν ἁμαρτωλῶν, τῶν πτωχῶν καὶ ἄσημων δὲν 
ἀναφαίνονται οἱ πιστοί, οἱ ἅγιοι, οἱ μάρτυρες τῆς 

Ἐκκλησίας;   Ἀργότερα θὰ γράψει στοὺς ἴδιους τοὺς 
Κορινθίους ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι «οὐ πολλοὶ 
σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ 
εὐγενεῖς, ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ 
Θεός, ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ 
τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἵνα καταισχύνῃ τὰ 
ἰσχυρά, καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενη-
μένα ἐξελέξατο ὁ Θεός» (Α΄ Κορ., α΄ 26-28). 

οἱ μῆνες περνοῦν, καὶ αὐτὸς μένει ἐκεῖ. Καὶ τὰ 
ἀποτελέσματα εἶναι καταπληκτικά. Μὲ τὴν εὐλο-
γία τοῦ Θεοῦ, μιὰ πολυάριθμη καὶ γεμάτη ζωὴ 
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νὰ ποὺ καὶ ἐμᾶς καλεῖ ὁ Θεὸς νὰ 
μεταδώσουμε τὰ λόγια τοῦ Εὐαγ-

γελίου στοὺς γύρω ἀδελφούς 
μας. Ἐπειδὴ κάποτε συναντᾶμε 

ἀδιαφορία, μᾶς ἔρχεται ἡ σκέψη 
ὅτι πρέπει νὰ σταματήσουμε τὸ 

καλὸ ἔργο μας. Κάτι τέτοιες σκέ-
ψεις, ἂν δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ 
ἐγωισμοῦ ὁ ὁποῖος θίγεται, εἶναι 
ἀσφαλῶς σκέψεις ποὺ προέρχο-
νται ἀπὸ τὸν Πονηρό, ὁ ὁποῖος 

θέλει νὰ μᾶς ἀχρηστεύσει.   Ἀλλὰ 
ὁ Θεὸς καὶ στὸν καθένα ἀπὸ μᾶς, 

ὅπως καὶ στὸν Παῦλο  
στὴν Κόρινθο, λέγει: «Μὴ φοβοῦ,  

ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς».
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Ἐκκλησία ἱδρύθηκε καὶ ἁπλώθηκε στὴν Κόρινθο.
Ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ πρέπει νὰ πάρουμε καὶ 

ἐμεῖς μερικὰ μαθήματα. Φυσικά, ἐμεῖς οἱ σημερι-
νοὶ Χριστιανοὶ δὲν μποροῦμε κατὰ κανένα τρόπο 
νὰ συγκριθοῦμε μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο.   Ἀλλὰ 
νὰ ποὺ καὶ ἐμᾶς καλεῖ ὁ Θεὸς νὰ μεταδώσουμε 
τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς γύρω ἀδελφούς 
μας. Ἐπειδὴ κάποτε συναντᾶμε ἀδιαφορία, μᾶς 
ἔρχεται ἡ σκέψη ὅτι πρέπει νὰ σταματήσουμε τὸ 
καλὸ ἔργο μας. Κάτι τέτοιες σκέψεις, ἂν δὲν εἶναι 
ἀποτέλεσμα τοῦ ἐγωισμοῦ ὁ ὁποῖος θίγεται, εἶναι 
ἀσφαλῶς σκέψεις ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν Πο-
νηρό, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ μᾶς ἀχρηστεύσει.   Ἀλλὰ 
ὁ Θεὸς καὶ στὸν καθένα ἀπὸ μᾶς, ὅπως καὶ στὸν 

Παῦλο στὴν Κόρινθο, λέγει: «Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ 
λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς».

Ἔργο δικό μας εἶναι νὰ καλέσουμε ἀνθρώπους 
στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Εἴμαστε μικροὶ ἐργάτες 
στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Θεοῦ, δὲν εἴμαστε κύριοι τοῦ 
ἀμπελῶνα. Ἐμεῖς θὰ σπέρνουμε, θὰ ποτίζουμε, θὰ 
καλλιεργοῦμε, ἀλλὰ ὁ Θεὸς θὰ εὐλογήσει καὶ θὰ 
δώσει τοὺς καρπούς.  Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, δι-
δαγμένος ἀπὸ τέτοια περιστατικὰ τῆς ζωῆς, ἔγραφε 
πρὸς τοὺς Κορινθίους: « Ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί 
τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ᾽ ὁ αὐξάνων Θεός.  Ὁ φυτεύ-
ων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν. ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον 
μισθὸν λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. Θεοῦ γάρ 
ἐσμεν συνεργοί. Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή 
ἐστε» (Α΄ Κορ., γ΄ 7-9).

Μιὰ τρίτη, πιὸ μυστικὴ ὄψη ἀφορᾷ  
τὴν παρρησία μας μπροστὰ στὸν Θεό

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ μιλᾶμε στὸν Θεό, 
ἐνθυμούμενοι μὲν ταπεινὰ τὶς παραβάσεις καὶ τὶς 
ἁμαρτίες μας, βασιζόμενοι δὲ ΘΑρρΕΤΑ στὸν λόγο 
Του: « Ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ 
ἐντέλλομαι ὑμῖν. Οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι 
ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος. ὑμᾶς 
δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ 
πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν» ( Ἰω., ιε΄ 14-15). Μὲ 
πόση εὐγνωμοσύνη ἀλλὰ καὶ τόλμη στρέφουμε 
τὰ μάτια μας καὶ τὶς προσευχές μας σ᾽ Ἐκεῖνον ποὺ 
πληγώσαμε, προσβάλαμε, ἀπορρίψαμε – ἀλλὰ καὶ 
ἐξακολουθοῦμε νὰ πληγώνουμε, νὰ προσβάλλου-
με, νὰ ἀπορρίπτουμε, κι ὅμως Ἐκεῖνος ὄχι μόνο 
μᾶς ἀποκαλεῖ φίλους, ἀλλὰ καὶ πέθανε πάνω στὸν 
Σταυρὸ γιὰ μᾶς; Πραγματικά, «μείζονα ταύτης ἀγά-
πην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ 
τῶν φίλων αὐτοῦ» ( Ἰω., ιε΄ 13).

Αὐτὸ τὸ ἱερό, ταπεινὸ καὶ ἀδελφικὸ θάρρος τῆς 
προσευχόμενης Ἐκκλησία (ἀλλὰ καὶ τοῦ καθενὸς 
ξεχωριστά) ξεχειλίζει ἀπὸ τὰ λειτουργικὰ κείμενα 
καὶ τὶς προσευχές μας, ἀλλὰ νομίζω κορυφώνεται 
στὰ ὅρια τοῦ θράσους στὶς εὐχὲς τοῦ  Ἑσπερινοῦ 
τῆς Πεντηκοστῆς. Τὴν ἡμέρα τῆς ἵδρυσής της, ἡ 
Ἐκκλησία, τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, προσπίπτει ἀλλὰ 
καὶ βοᾷ στὸν Κύριο:

«Δέξαι ἡμᾶς προσπίπτοντάς Σοι καὶ βοῶντας τό,  
Ἡμάρτομεν...   Ἀλλὰ θαρροῦντες τοῖς οἰκτιρμοῖς Σου, 
κράζομεν.  Ἁμαρτίας νεότητος ἡμῶν καὶ ἀγνοίας μὴ 
μνησθῇς καὶ τῶν κρυφίων ἡμῶν καθάρισον ἡμᾶς. 
Μὴ ἀπορρίψῃς ἡμᾶς... Ἐπιμέτρησον τὰς ἀνομίας 
ἡμῶν τοῖς οἰκτιρμοῖς Σου, ἀντίθες τὴν ἄβυσσον 
τῶν οἰκτιρμῶν Σου, τῷ πλήθει τῶν πλημμελημά-
των ἡμῶν... ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῆς καταδυναστείας τοῦ 
Διαβόλου, ἀσφάλισαι τὴν ζωὴν ἡμῶν τοῖς ἁγίοις καὶ 
ἱεροῖς νόμοις Σου...».

«Δὸς δή, Κύριε, τῷ λαῷ Σου τοὺς οἰκτιρμούς 
Σου. Σοὶ μόνῳ ἁμαρτάνομεν, ἀλλὰ καὶ Σοὶ μόνῳ 
λατρεύομεν, οὐκ οἴδαμεν προσκυνεῖν Θεῷ ἀλλο-
τρίῳ, οὐδὲ διαπετάζειν πρὸς ἕτερον Θεὸν τὰς ἑαυτῶν, 
Δέσποτα, χεῖρας...».

Εἶναι πραγματικὰ σοκαριστικὲς οἱ θαρραλέες 
παραδοχές μας καὶ οἱ «ἀναίσχυντες» προστακτικὲς 
ποὺ ἀπευθύνουμε στὸν Πλάστη – γιατὶ γνωρίζουμε 
ὅτι «μείζονα ταύτης ἀγάπης οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ» ( Ἰω., ιε΄ 
13).

*     *     *

Ἡ πορεία τῆς  Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας εἶναι 
διὰ μέσου τῶν αἰώνων πορεία μαρτυρίου καὶ αἵμα-
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Ἡ πορεία τῆς  Ὀρθόδοξης Ἐκκλησί-
ας μας εἶναι διὰ μέσου τῶν αἰώνων 
πορεία μαρτυρίου καὶ αἵματος. οἱ 
μάρτυρές μας τὸ ἀποδεικνύουν 

αὐτό. Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ ἄλλη, 
περισσότερο πολυάριθμη παράτα-
ξη ἡρώων τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι 

παραμένουν συνήθως ἀφανεῖς καὶ 
ἄγνωστοι. Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ καθη-
μερινὰ ἀγωνίζονται νὰ μείνουν πι-
στοὶ καὶ ἀφοσιωμένοι στὸν Χριστό, 
πρόθυμοι ἐργάτες τοῦ καλοῦ γιὰ 

τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἄλλων. 
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τος. οἱ μάρτυρές μας τὸ ἀποδεικνύουν αὐτό.
Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ ἄλλη, περισσότερο πο-

λυάριθμη παράταξη ἡρώων τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι 
παραμένουν συνήθως ἀφανεῖς καὶ ἄγνωστοι. Εἶναι 
ἐκεῖνοι ποὺ καθημερινὰ ἀγωνίζονται νὰ μείνουν πι-
στοὶ καὶ ἀφοσιωμένοι στὸν Χριστό, πρόθυμοι ἐργά-
τες τοῦ καλοῦ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἄλλων.  

Εἶναι οἱ ἀποφασιστικοὶ νέοι οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζο-
νται κατὰ τῆς φαυλότητας, τῆς διαφθορᾶς, γιὰ νὰ 
μείνουν ἁγνοὶ καὶ σώφρονες, ὅπως τοὺς θέλει ὁ 
Χριστός.

Εἶναι οἱ εὐσυνείδητοι ἐργάτες οἱ ὁποῖοι δὲν θέ-
λουν μὲ κανένα τρόπο νὰ ἐξαπατήσουν τοὺς ἐργο-
δότες τους, γιὰ νὰ κερδίσουν περισσότερα. Εἶναι 
οἱ ἐργοδότες οἱ ὁποῖοι βλέπουν τοὺς ὑπαλλήλους 
περισσότερο σὰν συνεργάτες παρὰ σὰν δούλους.

Εἶναι οἱ ἁπλοὶ χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι θυσιάζονται, 
γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. Εἶναι 
καὶ οἱ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι μὲ αὐτα-
πάρνηση καὶ ἡρωισμὸ ἐργάζονται στὸν ἀμπελῶνα 
τοῦ Κυρίου, ἔστω κι ἂν διώκονται ἀκόμα καὶ ἀπὸ 
ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὴν ἠθικὴ ὑποχρέωση νὰ τοὺς 
συμπαραστέκονται.

Καὶ εἶναι πολλοί, πάρα πολλοὶ οἱ ἥρωες αὐτοὶ 
τῆς πίστης, οἱ ὁποῖοι καλλωπίζουν τὴ ζωὴ τῶν κοι-
νωνιῶν μας. Δὲν κάνουν θόρυβο. Δὲν φαίνονται. 
Πρέπει νὰ ψάξει κανείς, γιὰ νὰ ἀνακαλύψει ἔστω 
καὶ μερικούς.

Τὴν ἀνδρεία καὶ τὸ θάρρος τους τὸ ἀντλοῦν 
ἀπὸ τὸν μεγάλο   Ἀρχηγό, ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο 
Λυτρωτὴ καὶ Σωτῆρα. Αὐτὸς προανήγγειλε ὅτι θὰ 
ἔχουν θλίψεις κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς τους. Θὰ 
εἶναι πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων.  Ἂς μὴν πτοηθοῦν. 
Τὰ πρόβατα θὰ νικήσουν τοὺς λύκους. «Θαρσεῖτε», 
τοὺς λέει. Πάρτε θάρρος, φανεῖτε ἀνδρεῖοι. Πάρετε 
παράδειγμα ἀπὸ ἐμένα, ποὺ ὡς ἄνθρωπος ἤμουν 
συνεχῶς διωκόμενος, ἀπὸ τὴ γέννηση μέχρι τὴ 
σταύρωση. Καὶ ὅμως, «ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» 
( Ἰω., ιστ΄ 33).

Ὁ ἀγαπημένος μας Κωνσταντῖνος   Ἀθανασό-
πουλος, ποὺ τὸν περασμένο χρόνο ἀναχώρησε γιὰ 
τὸν οὐρανό, συνήθιζε νὰ μᾶς διδάσκει: « Ὁ κόσμος 
θὰ γίνεται ὅλο καὶ χειρότερος, γι᾽ αὐτὸ ἐμεῖς πρέπει 
νὰ γινόμαστε ὅλο καὶ καλύτεροι, ὅλο καὶ ἁγιώτε-

ροι, ὅλο καὶ πιὸ θαρρετοί». Καὶ θύμιζε τόσο τὸν 
θεόπνευστο λόγο: «Καὶ λέγει μοι. Μὴ σφραγίσῃς 
τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. 
ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.  Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω 
ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος 

δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω 
ἔτι.  Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ, 
ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ... Καὶ 
τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν.  Ἔρχου. Καὶ ὁ 
ἀκούων εἰπάτω.  Ἔρχου» ( Ἀποκ., κβ΄ 10-17).

«Τολμήσαντες εἰσέλθετε», λοιπόν, καί «θαρσεῖτε, 
ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»!! 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ
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Εἶναι πολλοί, πάρα πολλοὶ οἱ 
ἥρωες αὐτοὶ τῆς πίστης, οἱ ὁποῖοι 
καλλωπίζουν τὴ ζωὴ τῶν κοινω-
νιῶν μας. Δὲν κάνουν θόρυβο. 

Δὲν φαίνονται. Πρέπει νὰ ψάξει κα-
νείς, γιὰ νὰ ἀνακαλύψει ἔστω καὶ 

μερικούς. Τὴν ἀνδρεία καὶ τὸ θάρ-
ρος τους τὸ ἀντλοῦν ἀπὸ τὸν με-

γάλο   Ἀρχηγό, ἀπὸ τὸν Θεάνθρω-
πο Λυτρωτὴ καὶ Σωτῆρα. Αὐτὸς 

προανήγγειλε ὅτι θὰ ἔχουν θλίψεις 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς τους. 

Θὰ εἶναι πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων.  
Ἂς μὴν πτοηθοῦν. Τὰ πρόβατα  

θὰ νικήσουν τοὺς λύκους. 
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Ἦλθε τὸ καλοκαίρι, καὶ χα-
ρούμενοι πάλι θὰ τρέξουμε στὴν 
ὡραία, γαλάζια θάλασσά μας ἢ 
σὲ κάποια πισίνα, γιὰ νὰ κολυ-
μπήσουμε.   Ἀλλὰ μπορεῖ νὰ 
συμβεῖ κάποιο ἀτύχημα, δηλαδὴ 
νὰ μπεῖ νερὸ στὸ αὐτὶ καὶ νὰ με-
ταφέρει μικρόβια καὶ μύκητες.

Καὶ τότε;  Ἂν βγεῖ μόνο του 
τὸ νερὸ καὶ τὸ αὐτὶ στεγνώσει, 
κανένα πρόβλημα. Μερικὲς 
φορὲς ὅμως τὸ νερὸ παραμέ-
νει, ἐγκλωβίζεται στὸ αὐτί, καὶ 
ἀρχίζουν τὰ προβλήματα. Διότι 
τὰ μικρόβια καὶ οἱ μύκητες, ποὺ 
συνυπάρχουν, ἀναπτύσσονται, 
πολλαπλασιάζονται καὶ δημι-
ουργοῦν φλεγμονή, δηλαδὴ 
ὠτίτιδα. 

Ἂς θυμηθοῦμε λίγο μὲ τί σο-

φία ἔχει δημιουργηθεῖ τὸ αὐτί. 
« Ὡς θαυμαστὰ τὰ ἔργα Σου, Κύ-
ριε»! Τὸ αὐτὶ ἀποτελεῖται: 1) ἀπὸ 
τὸ ἔξω οὖς, ποὺ περιλαμβάνει τὸ 
πτερύγιο καὶ τὸν ἔξω ἀκουστικὸ 
πόρο (ἕνα σωλῆνα), ποὺ κατα-
λήγει στὸ τύμπανο, 2) ἀπὸ τὸ μέ-
σον οὖς, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 
τὸ κοῖλο τύμπανο μὲ τὰ ὀστάρια: 
σφύρα, ἄκμωνα καὶ ἀναβολέα καὶ 
τὴν εὐσταχιανὴ σάλπιγγα, ποὺ 
ἑνώνει τὸ μέσον οὖς μὲ τὴ μύ-
τη, καὶ 3) ἀπὸ τὸ ἔσω οὖς, ποὺ 
βρίσκεται στὴ μαστοειδῆ ἀπό-
φυση τοῦ κροταφικοῦ ὀστοῦ, 
ποὺ εἶναι τὸ σκληρότερο ὀστοῦν 
τοῦ σώματος.  Ἡ κατασκευή του 
εἶναι πολύπλοκος, γι᾽ αὐτὸ καὶ 
λέγεται λαβύρινθος. 

Ἡ πρώτη φλεγμονὴ ποὺ πα-
ρουσιάζεται εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ 
ὠτίτιδα, δηλαδὴ μιὰ διάχυτη 
φλεγμονὴ τοῦ ἔξω ἀκουστικοῦ 
πόρου ἀπὸ τὸ μολυσμένο νερὸ 
τῆς θάλασσας ἢ τῆς πισίνας.

Συμπτώματα: φαγούρα, ὁ 
ἀσθενὴς αἰσθάνεται τὸ αὐτί του 
βουλωμένο, νιώθει πόνο, δι-
ογκώνονται καὶ οἱ λεμφαδένες 
στὸν λαιμό. Ἐπὶ πλέον, ἡ κυψε-
λίδα, δηλαδὴ ἡ φυσιολογικὴ 
ἔκκριση τῶν σμηγματογόνων 
ἀδένων τοῦ δέρματος τοῦ ἔξω 
ἀκουστικοῦ πόρου, φουσκώ-

νει (διογκώνεται) καὶ σχηματίζει 
βρύσμα καὶ ἀποφράσσει τὸν ἔξω 
ἀκουστικὸ πόρο.   Ἀποτέλεσμα; 
νὰ μὴν ἀκούει τὸ ἄτομο, καὶ 
φυσικὰ ἐπισκέπτεται τὸν εἰδικὸ 
γιατρό, γιὰ νὰ τὸ καθαρίσει.

Θεραπευτικῶς χορηγεῖται 
ἀντιβίωση, ἀντιφλεγμονώδη, ἐνῷ 
τὸ αὐτὶ γιὰ μία ἑβδομάδα πρέπει 
νὰ μὴ βραχεῖ.  Ὁπωσδήποτε δὲν 
θὰ χρησιμοποιήσει ὁ ἀσθενὴς 
μπατονέτες, διότι αὐτὲς σπρώ-
χνουν τὸ βύσμα βαθύτερα, καὶ 
μπορεῖ νὰ αἱμορραγήσει τὸ αὐτί. 
Μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν 
προληπτικὰ ἐλανοῦχες σταγόνες 
πρὶν τὸ κολύμπι.

Ὑπάρχει ἐπίσης καὶ μιὰ ἄλλη, 
δεύτερη μορφὴ ὠτίτιδας, ἡ ὠτο-
μύκωση, μιὰ ἰδιάζουσα μορφὴ 
ἐξωτερικῆς ἐπίσης ὠτίτιδος, ποὺ 
ὀφείλεται σὲ μύκητες ποὺ ἀνα-
πτύσσονται στὴν ἄμμο καὶ τοὺς 
παίρνει ὁ ἀσθενής.

Τὰ συμπτώματα εἶναι κνησμὸς 
καὶ ἀπόφραξη τοῦ ἔξω ἀκουστι-
κοῦ πόρου.

Ὡς θεραπεία συνιστᾶται 
συχνὸς καθαρισμὸς τοῦ πόρου 
καὶ ἐνστάλαξη ἀντιμυκητιασικῶν 
σταγόνων. 

Ὅσοι παρουσιάζουν προδι-
άθεση γιὰ ἐξωτερικὴ ὠτίτιδα, 
καλὸ εἶναι, πρὶν ξεκινήσουν γιὰ 

ιΑΤριΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ὠτίτιδα: Ἡ πάθηση  
τοῦ καλοκαιριοῦ 

K

K
Ἂν βγεῖ μόνο του τὸ νερὸ καὶ τὸ αὐτὶ στεγνώσει, κανένα πρόβλημα.  

Μερικὲς φορὲς ὅμως τὸ νερὸ παραμένει, ἐγκλωβίζεται στὸ αὐτί,  
καὶ ἀρχίζουν τὰ προβλήματα. Διότι τὰ μικρόβια καὶ οἱ μύκητες,  

ποὺ συνυπάρχουν, ἀναπτύσσονται, πολλαπλασιάζονται  
καὶ δημιουργοῦν φλεγμονή, δηλαδὴ ὠτίτιδα. 
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τὰ θαλάσσια μπάνια, νὰ ἐπισκε-
φθοῦν τὸν ὠτορινολαρυγγολό-
γο τους γιὰ ἰδιαίτερες ὁδηγίες γιὰ 
τὴ φροντίδα τῶν αὐτιῶν τους.

οἱ νέοι ποὺ ἀσχολοῦνται 
μὲ τὰ θαλάσσια σπόρ (καταδύ-
σεις, θαλάσσιο σκὶ κ.ἄ.) βάζουν 
πολλὲς φορὲς σὲ δοκιμασία τὰ 
αὐτιά τους.   Ἀκόμη καὶ οἱ ἁπλὲς 
βουτιὲς μπορεῖ νὰ προκαλέσουν 
ἐλαφριὲς ἢ βαριὲς κακώσεις στὸ 
αὐτί.

Συχνὰ πάθηση εἶναι, τρίτον, 
ἡ διάτρηση τοῦ τυμπάνου, κατὰ 
τὴν ὁποία ὁ ἀσθενὴς αἰσθάνεται 
δυνατὸ πόνο, βουητό, καὶ ἔχει 
βαρυκοΐα. Μπορεῖ τότε νὰ πά-
ρει παυσίπονο καὶ νὰ πάει στὸν 
γιατρὸ τὸ γρηγορότερο.   Ἀπα-
γορεύονται οἱ ὠτικὲς σταγόνες 
καὶ τὸ νερό. ὁ εἰδικὸς γιατρὸς 
θὰ προσφέρει τὴν κατάλληλη 
θεραπεία.

Πολλὲς φορὲς μπορεῖ νὰ 
συμβεῖ διάτρηση τοῦ τυμπά-
νου ποὺ ἐπουλώνεται μόνη της.  
Ὅταν ὅμως ὑπάρξει μόλυνση, τὸ 
τύμπανο καὶ τὰ ὀστάρια παθαί-

νουν σοβαρὴ βλάβη καὶ δημι-
ουργεῖται ἡ χρονία ὠτίτιδα. 

Ἡ θεραπεία εἶναι χειρουργικὸς 
καθαρισμὸς τοῦ αὐτιοῦ καὶ τυ-
μπανοπλαστική. 

Εἶναι δυνατὸν ἀκόμη, ἀλλὰ 
σπανίως, νὰ παρουσιασθοῦν 
στὸ αὐτὶ καὶ ἄλλες παθήσεις 
ἀπὸ τὴ θάλασσα, ὅπως, τέταρ-
τον, ὑγρὸ στὸ διάμεσο τμῆμα τοῦ 
αὐτιοῦ. Μέσῳ τῆς εὐσταχιανῆς 
σάλπιγγος περνᾶ θαλασσινὸ 
νερὸ ἀπὸ τὴ μύτη, μένει στὸ 
μέσον οὖς καὶ προκαλεῖ φλεγ-
μονή (ὀξεῖα ἢ χρόνια). Γι᾽ αὐτό, 
μετὰ τὶς βουτιὲς πρέπει κανεὶς 
νὰ φυσάει πολὺ καλὰ τὴ μύτη 

του, διαφορετικὰ θὰ πρέπει νὰ 
ἐπισκεφθεῖ τὸν εἰδικὸ γιατρό, καὶ 
ἐκεῖνος θὰ δώσει ἀποσυμφορη-
τικὰ φάρμακα καὶ ἀντιβίωση. 

Ἐπίσης, πιθανὸν νὰ συμβοῦν, 
πέμπτον, βλάβες στὰ ἀκουστικὰ 
ὀστάρια, ἢ νὰ δημιουργηθεῖ, 
ἕκτον, συρίγγιο στὸν λαβύρινθο. 
Τότε, μετὰ τὸ θαλάσσιο μπάνια 
τὸ ἄτομο αἰσθάνεται πόνο, βου-
ητό, ἴλιγγο καὶ βαρυκοΐα, ὁπό-
τε πρέπει νὰ πάει ἀμέσως στὸν 
εἰδικὸ γιατρὸ γιὰ τὴ θεραπεία.

Ἀλλὰ τὸ καλοκαίρι δὲν δη-
μιουργοῦνται προβλήματα στὸ 
αὐτὶ μόνον ἀπὸ τὴ θάλασσα, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ διάφορα ἔντο-
μα καὶ ζωΰφια ποὺ ὑπάρχουν 
στὴν ὕπαιθρο καὶ μπορεῖ νὰ 
μποῦν στὸ αὐτί. Προσοχή! μὴν 
προσπαθήσετε νὰ τὰ ἀφαιρέσετε 
μόνοι σας. Πηγαίνετε στὸν ὠτο-
ρινολαρυγγολόγο νὰ τὰ ἀφαι-

ρέσει ὅσο γρηγορότερα γίνεται, 
διότι ἐρεθίζουν τὸ αὐτὶ καὶ εἶναι 
πολὺ ἐνοχλητικά.

Ἔτσι, προσέχοντας ὅλα αὐτὰ 
στὴ θάλασσα καὶ στὸ ὕπαιθρο, 
θὰ μπορέσουμε, μὲ τὴ χάρη τοῦ 
Θεοῦ, νὰ ἔχουμε καλὲς διακοπές.

Καλὸ καὶ εὐχάριστο καλο-
καίρι!

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Ὅσοι παρουσιάζουν προδιάθεση γιὰ ἐξωτερικὴ ὠτίτιδα, καλὸ εἶναι, πρὶν 
ξεκινήσουν γιὰ τὰ θαλάσσια μπάνια, νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν ὠτορινολαρυγ-

γολόγο τους γιὰ ἰδιαίτερες ὁδηγίες γιὰ τὴ φροντίδα τῶν αὐτιῶν τους.

K
Tὸ καλοκαίρι δὲν δημιουργοῦνται προβλήματα 
στὸ αὐτὶ μόνον ἀπὸ τὴ θάλασσα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τὰ διάφορα ἔντομα καὶ ζωΰφια ποὺ ὑπάρχουν 
στὴν ὕπαιθρο καὶ μπορεῖ νὰ μποῦν στὸ αὐτί.
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– Σήμερα ἡ μέρα ᾽ναι τοῦ γάμου
 μὲ τὸν νυμφίο μου τὸν Χριστό,
 Ἁγνή, ὦ, πῶς χτυπᾷ ἡ καρδιά μου,
 χτύπο γλυκὸ ἔχει κι ἀρεστό.

– Ἀπ᾽ τὴν χαρά, Σύρα, πετάω
 κι ἐγὼ ὣς τὸν ἕβδομο οὐρανό,
 στεφάνι δροσερὸ κρατάω,
 μὲ ρόδα κι ἄνθη ἀπ᾽ τὸ βουνό.

– Ἡ συντροφιά σας θὰ τριτώσει,
 κι ἐμὲ προσμένετέ με αὐτοῦ,
 βέργ᾽ ἀπ᾽ ἀγκάθια ἔχω κυκλώσει,
 σὰν τὸ στεφάνι τοῦ Χριστοῦ.

– Ὦ, Καικιλία χαριτωμένη,
 εἶναι ὁ νυμφίος μας κι ἀδερφός,
 Αὐτὸς στοὺς γάμους μᾶς προσμένει,
 Αὐτὸς μᾶς δίνει ἄσβεστο φῶς.

– Κι ἂν δὲ θωρῶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου,
 μὲ μάτια μυστικὰ ὁ  Ἰησοῦς
 μὲ κάνει νὰ ξανοίγω ἐντός μου
 τοὺς κόσμους Του ὅλους τοὺς χρυσούς.

– Καλῶς τὶς νύμφες τοῦ  Ὑψίστου,
 καλῶς τὶς νύμφες τ᾽ οὐρανοῦ,
 νύμφες στὰ κρύφια τῆς βουλῆς Του
 σᾶς εἶχ᾽ αἰῶνες καὶ στὸ νοῦ.

– Δέσποτα, δῶσ᾽ μας τὴν εὐχής σου.
– Κόρες, ἡ ὥρ᾽ αὐτὴ ἱερή,
 κόσμοι σᾶς βλέπουν Παραδείσου,
 οὐράνιοι σᾶς θωροῦν χοροί.

 Σκύψετε στὸ θυσιαστήριο,
 ὁ λόγος μου, Κυρίου φωνή,
 ἡ σύνδεσή σας μὲ τὸν Κύριο
 αἰώνια καὶ παντοτινή.

– Πῶς τὴν ψυχή μας πλημμυρίζει
 ἅγιο αἴσθημα ἕνα κι ἱερό.
– Ὁ Κύριος τώρα σᾶς ὁρίζει,
 μὲς στῶν παρθένων τὸν χορό.

 Ἀγγελικὴ νά ᾽ναι ἡ ζωή σας,
 κι ἡ ὥρα σὰ θὰ ᾽ρθεῖ ἡ στερνή,
 νὰ πάει   Ἀγγελούδι τὴν ψυχή σας
 στὴν ἄλλη κτίση, τὴν καινή.

 νὰ ζεῖτ᾽ ἐκεῖ στὰ αἰώνια κάλλη,
 νὰ ζεῖτε πιὰ μὲ νέα πνοὴ
 ζωὴ ἀγγελένια κι ὄχι ἄλλη, 
 τέτοια ποθήσατε ζωή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Ἡ ἀφιέρωση

Ὑπομνηματισμός

Ἁγνή: Εὐγενὴς μοναχοκόρη, πλούσια, ξαδέρφη τῆς Φαβιόλας, οἱ γονεῖς της ἦταν χριστιανοί, ποὺ κατοικοῦσαν 
στὴ ρώμη.   Ἀπὸ τὴν παιδική της ἡλικία, προοριζόταν γιὰ τὴν τάξη τῶν παρθένων. Καταδικάσθηκε νὰ πεθάνει 
μὲ ἀποκεφαλισμό. Στὸ μαρτύριο, γονάτισε μόνη της, ἀνασήκωσε τὰ μαλλιά της μὲ τὰ χέρια της καὶ γύμνωσε τὸ 
λαιμό της στὸ ξίφος τοῦ δημίου, ποὺ τῆς ἔκοψε τὸ κεφάλι. Μιὰ κατακόμβη πῆρε τ᾽ ὄνομά της.

Καικιλία: Τυφλὴ νέα, ζητιάνα, οἱ φτωχοὶ γονεῖς της τάφηκαν στὴν κατακόμβη, μαζὶ μ᾽ ἄλλους, ἀπὸ πέτρες ριγμένες 
ἀπὸ εἰδωλολάτρες.  Ἡ Καικιλία ἦταν τότε 4 ἐτῶν, οἱ προστάτες της τὴν εἶπαν ἀρχικὰ Καίκα καὶ κατόπιν τὴ μετο-
νόμασαν χαϊδευτικὰ Καικιλία. Στὴν τελετὴ τῆς ἀφιέρωσης τῶν 3 παρθένων, ἐνῷ οἱ ἄλλες 2 κόρες, ἡ  Ἁγνὴ καὶ ἡ 112
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Σύρα (Μαριάμ), εἶχαν στεφάνι φτιαγμένο ἀπὸ λουλούδια γιὰ τὰ κεφάλια τους, ἡ Καικιλία ἔφερε βέργα κλαδὶ ἀπὸ 
ἀγκάθι τοῦ ἀγροῦ, λυγισμένη σὲ στεφάνι, ἴδιο μ᾽ ἐκεῖνο τ᾽ ἀγκαθοστέφανο ποὺ φόρεσε ὁ Χριστὸς στὴ σταύρωσή 
Του. Καταδικάσθηκε νὰ μαρτυρήσει μὲ τὸ νὰ τεντωθεῖ τὸ σῶμά της μὲ λουριά.

Σύρα:   Ἀσιάτισσα, δούλη τῆς ἀρχόντισσας κόρης Φαβιόλας, ἰδιοφυής, ἀνεξίκακη, μὲ χριστιανικὴ μόρφωση, τὸ 
ὄνομά της πρῶτα ἦταν Μαριάμ, συνδεόταν μὲ τὴν  Ἁγνὴ μὲ ἐγκάρδιο ἀδερφικὸ σύνδεσμο.  Ἡ Σύρα ἦρθε κι 
ἔφερε τὴ σωτηρία στὸ σπίτι τῆς Φαβιόλας.

Τὴν ἐποχὴ τῶν Κατακομβῶν καθιερώθηκε ἡ ἀφιέρωση τῶν παρθένων κοριτσιῶν στὸν Κύριο. οἱ κόρες εἶχαν 
μνηστευθεῖ μυστικὰ στὴν καρδιά τους τὸν οὐράνιο νυμφίο καὶ ἦταν ἰσόβιες νύμφες. Τοὺς πνευματικοὺς γάμους 
πραγματοποιοῦσε ὁ Ἐπίσκοπος. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀφιέρωσή τους ἀπαιτοῦνταν 10 χρόνια δοκιμασίας.

οἱ ὑποψήφιες γιὰ τὴν ἀφιέρωση κόρες ἦταν ντυμένες στὰ λευκά. Συνοδεύονταν ἀπὸ ἱερεῖς καὶ διακόνους. Στὴν 
τελετὴ λάμβαναν μέρος συγγενεῖς καὶ γνωστὰ πρόσωπα. Σ᾽ αὐτὴ τὴν τελετή, ἦταν οἱ γέροντες γονεῖς τῆς  Ἁγνῆς, ἡ 
ρωμαία ἀρχόντισσα Λουκίνη, σύζυγος τοῦ πατρικίου Κουϊντίνου, ποὺ μαρτύρησε ἀπὸ πάνθηρα, ὁ γιός τους Πα-
γκράτιος, ποὺ κι αὐτὸς κομματιάσθηκε ἀπὸ ἴδιο θηρίο, ὁ χριστιανὸς χιλίαρχος τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ Σεβαστιανός, 
δεξὶ χέρι τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ, ποὺ μαρτύρησε κι ἐκεῖνος, ἡ Φαβιόλα καὶ ἄλλοι.

Ἡ τελετὴ τῆς ἀφιέρωσης στὸν Χριστὸ τῶν 3 κοριτσιῶν, τῆς  Ἁγνῆς, τῆς Σύρας καὶ τῆς Καικιλίας, ἔγινε στὴν ἐκκλη-
σία τοῦ  Ἁγίου Ποιμένος.

Κατὰ τὸ ἔθιμο, ὁ Ἐπίσκοπος ἔβαλε στὰ κεφάλια τῶν κοριτσιῶν στεφάνια ἀπὸ λουλούδια, ποὺ τά ᾽φερε κάθε 
κόρη, καὶ τοὺς διάβασε μιὰ εὐχή, γιὰ νὰ ἔλθει ἐπάνω τους ἡ χάρη τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος.  Ἡ Καικιλία ὅμως ἔφερε 
βέργα κλαδὶ ἀπὸ ἀγκάθι, λυγισμένη σὲ στεφάνι, ὅμοιο μ᾽ ἐκεῖνο ποὺ φόρεσε ὁ Χριστὸς στὴ σταύρωσή Του. οἱ κόρες, 
γονατισμένες, ἀκουμποῦσαν τὸ κεφάλι στὴν  Ἁγία Τράπεζα.  Ἡ τελετὴ τελείωνε.

Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 
Τὸ προνόμιο νὰ εἶσαι γιαγιά

νομίζω πώς, μετὰ τὴ μητρότητα, χάρη πιὸ μεγά-
λη δὲ δόθηκε σ᾽ ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ νὰ ζοῦν κοντὰ 
σ᾽ ἐγγόνια ποὺ μεγαλώνουν. Αὐτὴ ἡ φρέσκια ματιά 
τους πάνω στὰ πράγματα, τ᾽ ἀτέλειωτα «γιατί» τους 
καὶ τὰ παιχνίδια τους, ἀκόμα κι αὐτὰ τ᾽ ἀγαπῶ.  Ὁμο-
λογῶ ὅτι δὲν κατορθώνω πάντα νὰ ἐνθουσιάζομαι 
μὲ τὶς φωνὲς καὶ τὰ τρεχάματά τους, μοῦ φτάνει ὅμως 
νὰ σκέπτομαι ὅτι μ᾽ αὐτὰ τὰ χοροπηδήματα ἐκεῖνα 
εἶναι εὐτυχισμένα.  Ὅπου δοῦν λουλούδι, θέλουν 
νὰ τὸ μυρίσουν, νὰ μάθουν τὸ ὄνομά του.  Ὅπου 
ζοῦν ζωάκι, τρέχουν ξοπίσω του. Χαρὰ ἡ βροχή, 
χαρὰ καὶ τὸ χαλάζι. Δικό τους τὸ φεγγαράκι –γιὰ 
τὰ πιὸ μικρά–, γι᾽ αὐτὰ λάμπει ὁ ἥλιος! Μέγα τὸ 
πρόβλημα πῶς νὰ τὰ βγάλει ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ 
τὰ ἀμμοπάλατά τους.

Μὲ τὸ ἀφοπλιστικό τους χαμόγελο καὶ τὴ γλυκύ-
τατη ἀφέλειά τους, ποὺ κάνει τὰ μικρὰ μεγάλα καὶ τ᾽ 
ἀντίστροφο, σὲ δυσκολεύουν τόσο νὰ τὰ μαλώσεις, 
ἐκτὸς κι ἂν πρόκειται γιὰ σοβαρὲς ἀταξίες.

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μοῦ φέρνει κάποιες φορὲς 
δάκρυα εἶναι τὰ αὐθόρμητα δικά τους λόγια στὴν 
προσευχή. Τότε καταλαβαίνω ὅτι «αὐτῶν ἐστιν ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν». 

Κλασικὸς τύπος γιαγιᾶς, μὲ τ᾽ ἄσπρα μου μαλλιὰ 
καὶ τὰ γυαλάκια μου, λυπᾶμαι στ᾽ ἀλήθεια, ποὺ δὲν 
ἔχω πιὸ μεγάλη ὑπομονή. Ξέρω ὅμως παραμύθια 
κι ἱστορίες.  Ἱστορίες γιὰ κήπους πλουμιστούς, γιὰ 
τὰ κεντίδια τ᾽ οὐρανοῦ, τ᾽ ἀσπροπερίβολά του, καὶ 
τοῦ βυθοῦ τὰ μύρια ὅσα. Κι ἔχω γι᾽ αὐτὰ περίσσια 
ἀγάπη, καὶ κάνω πάντοτε τὴν ἴδια προσευχή: Κύριε, 
σκέπαζέ τα!

*     *     *

Νὰ ἤμουν
νὰ ἤμουν λέει σταυραετός,
νά ᾽μουν θαλασσοπούλι,
δροσοσταλίδα τὴν αὐγή, 
ἥλιος χρυσὸς τὸ γέρμα.

νά ᾽μουν ἀστέρι τὴ νυχτιά,
νά ᾽μουν χελιδονάκι,
τριανταφυλλάκι τοῦ Μαγιοῦ,
ψηλὸ κυπαρισσάκι.

νά ᾽μουν ἕνα μικρὸ παιδί,
π᾽ ἀξίζει ὅσο ὅλα!

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Κουβεντοῦλες τῆς γιαγιᾶς μου

Σ᾽ ἕνα ξεχασμένο μοναστήρι, λίγα χιλιόμετρα 
ἔξω ἀπὸ κάποιο ἰταλικὸ χωριό, ζοῦσε μόνη 
ἡ τελευταία καλόγρια μιᾶς πάλαι ποτὲ λαμ-

ψάσης μονῆς.  Ἦταν πιὰ πολὺ ἡλικιωμένη, ἀλλὰ ἡ 
ἀνάγκη τὴν ἔκαμε νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸν κῆπό της 
καὶ τὰ λαχανικά της.  Ἡ διαβίωσή της εἶχε ἀκόμα 
ἀπαιτήσεις, παρόλο ποὺ εἶχε περιορισθεῖ στὰ ἀπο-
λύτως ἀπαραίτητα.  Ἔκαμε ὅ,τι μποροῦσε, ἤρεμη 
καὶ γεμάτη ἐμπιστοσύνη στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ἀργὰ κάποιο ἀπόγευμα, χτύπησε ἡ πόρτα τοῦ 
μοναστηριοῦ, γεγονὸς σπάνιο καὶ περίεργο.  Ἡ 
καλογριούλα ἄνοιξε καὶ βρέθηκε μπροστὰ σ᾽ ἕνα 
νεαρὸ ἀκαθόριστης ἡλικίας.  Ἡ ταυτότητά του ἦταν 
ζωγραφισμένη πάνω του.  Ἦταν φανερὸ πὼς ἀνῆκε 
σὲ κείνη τὴ συνομοταξία τῶν παιδιῶν, ποὺ ἡ ἐπανά-
σταση τῆς ἐφηβείας τους παρατείνεται χωρὶς νόημα 
καὶ χωρὶς σκοπό. Εἶναι εὔκολη ἡ κατεδάφιση, ὅταν 
δὲν ἀσχολεῖσαι μὲ τὸ μετὰ ἀπ᾽ αὐτήν. Εἶναι εὔκολη 
ἡ ἐπίδειξη τῆς ἀπέχθειας: ντύσιμο, ὕφος, λεξιλόγιο, 
σκληρὸ βλέμμα καὶ ἀτέλειωτη περιπλάνηση μὲ τὴν 
τσαλακωμένη σημαία τῆς ἐπανάστασης στὴν πίσω 
τσέπη τοῦ πανταλονιοῦ. Καὶ μετά;

– Καλησπέρα.
– Εὐλογητὸς ὁ θεός, παιδί μου.
– Στὸ χωριὸ μοῦ εἶπαν πὼς ἴσως μποροῦσα νὰ 

περάσω τὴ νύχτα ἐδῶ. Κάνει ἀκόμα πολλὴ ψύχρα 
ἔξω στὸ ὕπαιθρο.

– Κάπου θὰ σὲ βολέψω, παιδί μου, εἶπε ἡ κα-
λογριούλα. Πέρασε.

Καὶ τὸν βόλεψε. Μοιράσθηκε μαζί του τὸ φτωχι-
κό της βραδυνό, τὸν ὁδήγησε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἄδεια 
κελλιά, τοῦ ἔδωσε καθαρὰ σεντόνια, ἀκόμα καὶ 
ξύλα νὰ ἀνάψει τὸ τζάκι.  Ἦταν ἄνοιξη, ἀλλὰ πράγ-
ματι, τὸ βράδυ ἡ θερμοκρασία ἔπεφτε ἀρκετά.

Ὁ νεαρὸς τὴν κοιτοῦσε παραξενεμένος. Ποτὲ 
δὲν περίμενε σὲ αὐτὸ τὸ πέτρινο καὶ ἐγκαταλελειμ-
μένο οἰκοδόμημα νὰ ζεῖ μόνη της μιὰ καλογριούλα, 
καὶ νὰ ἔχει τὸ κουράγιο νὰ τὸν περιποιεῖται, χωρὶς 
νὰ δείχνει οὔτε φόβο οὔτε περιέργεια.  Ἄλλα συ-
ναντοῦσε συνήθως.

Τὸ πρωῒ ὁ νεαρὸς ξύπνησε σὰν ἀπὸ λήθαργο.  
Ἄνοιξε τὸ παράθυρο, καὶ κάτω στὸν κῆπο εἶδε τὴν 
καλογριούλα νὰ δουλεύει σκυμμένη στὰ φυτά της. 
Πότιζε, ξεχορτάριαζε καὶ μάζευε καρπούς. Περίερ-
γο, ἀλλὰ ὁ νεαρὸς ἔνιωσε ἄβολα. Τοῦ πρόσφεραν 
πολλά, καὶ τώρα θὰ ἔφευγε ἔτσι ὅπως ἦλθε;  Ὅταν 
ἑτοιμάσθηκε, πῆγε κοντά της γιὰ μιὰ καλημέρα.  Ὁ 
Μάριο δὲν ἦταν κακὸς ἄνθρωπος, καὶ τοῦτο δῶ 
τὸ περιβάλλον, μὲ τὶς μυρωδιὲς καὶ τοὺς καρποὺς 
ποὺ ὡρίμαζαν σιωπηλὰ κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο, μὲ τὸ 
χαμόγελο τῆς ἀδελφῆς πλούσιο σὲ καλωσύνη, 
ξύπνησε μέσα του ὄμορφες παιδικὲς ἡμέρες.   Ἀπὸ 
εὐγνωμοσύνη, ἀποφάσισε νὰ μείνει δυό-τρεῖς ὧρες 
καὶ νὰ βοηθήσει τὴ γριούλα ὅσο μποροῦσε. Στὸ 
κάτω κάτω, δὲν εἶχε καὶ κανένα πρόγραμμα, ποὺ 
θὰ ἔμενε πίσω.

Ὅσο περνοῦσε ἡ ὥρα, τόσο πιὸ πολὺ χαλάρω-
νε.  Ἡ καλογριούλα τοῦ μιλοῦσε, τοῦ ἐξηγοῦσε, 
τοῦ ἔδειχνε διάφορα πράγματα, μὰ δὲν ρωτοῦσε 
τίποτα γιὰ τὸν ἴδιο.  Ὁ νεαρὸς εἶπε μόνο τὸ ὄνομά 
του, καὶ οὔτε ποὺ κατάλαβε πῶς πέρασε ἡ μέρα.

– Μεῖνε, παιδί μου, νὰ ξεκουρασθεῖς ἀπόψε, 
καὶ φεύγεις αὔριο.

– Βλέπω πὼς ὁ κῆπος ἔχει πολλὴ δουλειά, κι 
ἔλεγα νὰ μείνω λίγες μέρες νὰ βοηθήσω, ἂν βέβαια 
συμφωνεῖτε κι ἐσεῖς.

Ὅταν κατάλαβε τί εἶπε, τρόμαξε καὶ ὁ ἴδιος μὲ 
τὸν ἑαυτό του. Σὰν νὰ ἦταν κάποιος ἄλλος ποὺ 
μιλοῦσε. Τί τοῦ συνέβαινε;

Ἀπορίες

K

K

Ὅλοι, παιδί μου, εἴμαστε  
σπόροι φυτεμένοι στὴ γῆ, ὅλοι 

κουβαλᾶμε μέσα μας  
τὸν σχεδιασμὸ μιᾶς ὑπέροχης  

ἀνάπτυξης, χρήσιμης,  
καταπληκτικῆς. Λοιπόν, Μάριο, 

ὁ διάβολος εἶναι ὅ,τι ἀντιστέκεται 
στὴν ἐκπλήρωση αὐτοῦ  

τοῦ προορισμοῦ.
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– Μεῖνε ὅσο θέλεις, παιδί μου, τοῦ εἶπε ἡ κα-
λογριούλα.

Καὶ ὁ Μάριο ἔπεσε στὸ κρεββάτι του, προσπα-
θώντας νὰ σκεφθεῖ τί ἀκριβῶς ἤθελε νὰ κάνει.  
Ὅμως δὲν πρόλαβε.  Ἡ κούραση τοῦ ἔφερε ἕνα 
γλυκὸ καὶ ὑπέροχο ὕπνο.  Ὅταν ξύπνησε τὸ πρωΐ, 
ἡ μοναχὴ ἔβγαινε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία ζωηρή, χαμο-
γελαστή, καὶ βάλθηκε νὰ ἑτοιμάσει πρωινό.

Ἔξω ἦταν σκέτη μαγεία.  Ἡ ἠρεμία, ἡ ὀμορφιά, 
τὰ χρώματα, τὰ κελαηδίσματα, ὅλα τὸν προσκα-
λοῦσαν, κι ἐκεῖνος ἄρχισε νὰ νιώθει κεφᾶτος στὴ 
σκέψη πὼς εἶχε κάτι νὰ κάνει. Καὶ ἔμεινε.  Ὁ Μάριο 
ἦταν πιὸ ἄνετος, πιὸ ὁμιλητικός, ἡ κουβέντα μὲ τὴν 
καλογριούλα προχωροῦσε, καὶ σὲ ὅλα τὰ θέματα, 
καὶ κάποια στιγμὴ ρώτησε: 

–   Ἀδελφή, τί εἶναι ὁ διάβολος;
Ἡ καλόγρια, χωρὶς νὰ διακόψει τὴ δουλειά της, 

ἀνασήκωσε τὰ φύλλα μιᾶς κολοκυθιᾶς καὶ τοῦ 
ἔδειξε μιὰ κολοκύθα, ποὺ μεγάλωνε ἀκουμπισμένη 
στὸ χῶμα.

– Κοίτα, παιδί μου, αὐτὸ τὸ θαῦμα. Ξεκίνησε 
ἀπὸ ἕνα σπόρο, ποὺ τὸν φύτεψα, τὸν πότισα, κι 
αὐτὸς σιγὰ σιγὰ φύτρωσε, μεγάλωσε, καὶ τώρα 
δίνει καρπούς. Σὲ λίγο, αὐτὴ ἡ κολοκύθα θὰ εἶναι 
ὥριμη, κι ἂν τὴν κόψεις, θὰ ἔχει μέσα της ἕνα θαυ-
μάσιο πορτοκαλὶ χρῶμα καὶ ἕνα σωρὸ σπόρους. 
Χρήσιμα, φαγώσιμα πράγματα, ὄχι μόνο ὄμορφα. 
Τὸ βλέπεις αὐτὸ τὸ φυτό, καὶ εἶναι δύσκολο νὰ 
φαντασθεῖς τὸ ξεκίνημά του ἀπὸ ἕνα σπόρο. Καὶ 
ὅμως, αὐτὸς ὁ σπόρος εἶχε μέσα του ἕνα «τσιπάκι», 
ἦταν προγραμματισμένος νὰ φθάσει ὣς ἐδῶ. Μόνο 
ποὺ αὐτὴ ἡ διαδρομὴ δὲν εἶναι πάντοτε χωρὶς προ-
βλήματα. Μπορεῖ τὸ φυτὸ νὰ τὸ φάει μιὰ κατσίκα 
ἀπὸ τὰ πρῶτά του βήματα, μπορεῖ ἕνα σκουλήκι 
νὰ τοῦ κόψει τὴ ρίζα, μπορεῖ μιὰ κακοκαιρία νὰ τὸ 
ξεριζώσει. Πολλὰ τὰ ἐμπόδια καὶ πολλοὶ οἱ χαμέ-
νοι προορισμοί.  Ὅλοι, παιδί μου, εἴμαστε σπόροι 
φυτεμένοι στὴ γῆ, ὅλοι κουβαλᾶμε μέσα μας τὸν 
σχεδιασμὸ μιᾶς ὑπέροχης ἀνάπτυξης, χρήσιμης, 
καταπληκτικῆς. Λοιπόν, Μάριο, ὁ διάβολος εἶναι 
ὅ,τι ἀντιστέκεται στὴν ἐκπλήρωση αὐτοῦ τοῦ προ-
ορισμοῦ.

Ὁ Μάριο τὴν κοίταξε σκεπτικός. Στὰ μάτια του 
δὲν ἦταν πιὰ μιὰ περίεργη γριούλα μὲ ράσο. ἦταν 
ὁλόκληρη μιὰ ζεστὴ ἀγκαλιά, ὅλο τρυφερότητα γιὰ 
τὴ γῆ, τὰ φυτά, τὰ λουλούδια, τὰ πουλιά, γιὰ ὅλα 
τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ.  Ἦταν φανερὸ πὼς ἔνιωθε 
δικαιωμένη γιὰ τὸν δρόμο ποὺ εἶχε διαλέξει, καὶ 
κάθε τόσο, ὅταν ἔβγαινε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ 
μοναστηριοῦ, σοῦ ἔδινε τὴν ἐντύπωση πὼς ἦταν 
λουσμένη στὸ φῶς. Αὐτὸ ἦταν ἄλλη μία ἀπορία 
γιὰ τὸν Μάριο.

– Πῶς τὰ καταφέρνεις ἔτσι, ἀδελφή; τὴ ρώτησε 

κάποια στιγμή. Μπῆκε καὶ ἐγὼ μερικὲς φορὲς στὴν 
ἐκκλησία, ἀλλὰ δὲν κατάλαβα τίποτα.

Ἡ ἀδελφὴ ἔμενε σιωπηλή.
– Γιατί δὲν μιλᾷς;
– Εἶναι δύσκολο θέμα, παιδί μου. Δὲν μπορεῖς 

ἀκόμα νὰ τὸ καταλάβεις.  Ἄστο.
Ὁ Μάριο ἐπέμεινε:
– Πὲς ἐσύ, κι ἂς μὴν καταλάβω.
– Θὰ σοῦ πῶ λοιπόν. Στὴν προσευχή, παιδί 

μου, ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸν Θεό, καὶ μαζὶ μὲ ὅλα 
τὰ ἄλλα τοῦ ἀναθέτουμε καὶ τὰ προβλήματά μας. 
Πράγματι ὅμως τὰ ἀναθέτουμε; Γιατὶ τὶς περισ-
σότερες φορὲς τὰ ξαναπαίρνουμε μαζί μας καὶ 
φεύγουμε. Στὴν προσευχή, παιδί μου, πρέπει νὰ 
καταθέτουμε τὰ ὅπλα. Παραδινόμαστε ἄνευ ὅρων 
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, καὶ τότε ἔρχεται καὶ τὸ ἀποτέ-
λεσμα. Κι αὐτὸ εἶναι δύσκολο, παιδί μου. Γι᾽ αὐτὸ 
σοῦ λέω, περίμενε.

οἱ μέρες περνοῦσαν, καὶ ὁ Μάριο δὲν ἔλεγε 
νὰ φύγει.  Ἔνιωθε ὅλο καὶ πιὸ καλὰ σὲ κείνη τὴν 
ἐρημιά, ὅπου ἡ ζωὴ ἦταν ἁπλῆ καὶ ἀληθινή.

Ὅμως ἡ καλογριούλα δὲν ἔνιωθε καλά. Μέρα 
μὲ τὴ μέρα χλώμιαζε κι ἔχανε τὶς δυνάμεις της.  
Ἕνα πρωῒ στάθηκε ἀδύνατο νὰ σηκωθεῖ ἀπὸ τὸ 
κρεβάτι της. Καὶ τότε ἐμφανίσθηκε ἕνας καινούρ-
γιος Μάριο.   Ἀκούραστος, τρυφερός, ἄγρυπνος, 
μέρα-νύχτα στὸ πλευρό της.  Ἔγινε ἕνας καλὸς γιός, 
ποὺ περιποιόταν τὴ μάννα του. Ἐκείνη ὅμως εἶχε 
πάρει τὸ μονοπάτι τῆς αἰωνιότητας. Προχωροῦσε 
ἤρεμη καὶ εὐτυχισμένη πρὸς τὸ τέλος τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς της, γεμάτη εὐγνωμοσύνη ποὺ ὁ καλὸς Θεὸς 
εἶχε φροντίσει, μὲ τόσο ἀπροσδόκητο τρόπο, γιὰ 
τὶς τελευταῖές της ἀνάγκες.  Ἕνα ἀπόγευμα πῆρε 
τὸ χέρι τοῦ Μάριο στὸ δικό της καὶ τοῦ ψιθύρισε:

K

K

Στὴν προσευχή, παιδί μου, ἐπι-
κοινωνοῦμε μὲ τὸν Θεό, καὶ μαζὶ 
μὲ ὅλα τὰ ἄλλα τοῦ ἀναθέτουμε 

καὶ τὰ προβλήματά μας. Πράγματι 
ὅμως τὰ ἀναθέτουμε; Γιατὶ τὶς πε-

ρισσότερες φορὲς τὰ ξαναπαίρνου-
με μαζί μας καὶ φεύγουμε. Στὴν 
προσευχή, παιδί μου, πρέπει νὰ 

καταθέτουμε τὰ ὅπλα. 
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– Μάριο, παιδί μου, τώρα πιὰ εἶμαι σίγουρη 
πὼς τὰ κατάλαβες ὅλα.  Ἡ συμπόνια, ἀγόρι μου, 
ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον, αὐτὸ μετράει. Αὐτὸ μᾶς 
κάνει παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Σ᾽ εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα.  Ἔχε 
τὴν εὐχή μου.

Κι ὕστερα ἔφυγε ἀθόρυβα καὶ σιωπηλὰ ὅπως 
ἔζησε. Καὶ ὁ Μάριο, ἀφοῦ τελείωσαν καὶ τὰ δι-
αδικαστικά, πέρασε τὸ σακίδιό του στὸν ὦμο, 
τράβηξε τὴν πόρτα τοῦ μοναστηριοῦ καὶ ξεκίνησε 
μιὰ καινούργια πορεία, γιὰ νὰ βρεῖ τὸν δικό του 
προορισμό.

*     *     *

Μάζεψα ἀπὸ δῶ, μάζεψα ἀπὸ κεῖ ὅ,τι θυμόμουν 
ἀπὸ ἕνα πολὺ ὡραῖο βιβλίο ποὺ εἶχα διαβάσει 
κάποτε, καὶ σοῦ ἑτοίμασα αὐτὴ τὴν ἱστοριούλα. 
Μοῦ εἶχαν ἀρέσει πολὺ αὐτοὶ οἱ διάλογοι, ὅμως 
ὁλόκληρο τὸ βιβλίο ἦταν ἕνα μυθιστόρημα ποὺ 
ξέχασα καὶ τὸν τίτλο του. Τὸ βιβλίο τὸ εἶχα πάρει 
μαζί μου στὸ νοσοκομεῖο, ὅπου θὰ ἔμενα γιὰ λίγο, 
ἀλλὰ ὅταν ἡ ἀποκλειστικὴ ἄρχισε νὰ μοῦ λέει τὰ 
προβλήματα μὲ τὰ παιδιά της, τὸ ἅρπαξα αὐθόρ-
μητα καὶ τῆς τὸ ἔδωσα. Διάβασέ το, τῆς εἶπα, θὰ 
σοῦ κάνει καλό.  Ἔτσι ἔγινε, καὶ ἔχασα καὶ τὸ βιβλίο 
καὶ τὴν ἀποκλειστική. Δὲν ξέχασα ὅμως τὸ ὄνομα 
τῆς συγγραφέως. Πρόκειται γιὰ τὴ Σουζάννα Τα-
μάρο, μιὰ  Ἰταλίδα πολυβραβευμένη συγγραφέα, 
μὲ εὐαίσθητη ὑγεία καὶ πλούσια φιλανθρωπικὴ 
δράση. Εἶχα διαβάσει καὶ κάποιο ἄλλο βιβλίο της, 
καὶ αἰσθάνθηκα πώς, ὅ,τι κι ἂν ἔγραφε αὐτὴ ἡ γυ-
ναίκα, θὰ τὴν καταλάβαινα.  Ἦταν σὰν νὰ εἶχε βρεῖ 
μιὰ πνευματικὴ φίλη.

Ὅλα αὐτὰ ἀνήκουν στὸ παρελθόν. Δὲν εἶχε κἂν 

γεννηθεῖ. Τὰ θυμήθηκα ὅμως τώρα, γιατὶ ἔτυχε νὰ 
διαβάσω ἕνα σοβαρὸ ἄρθρο περὶ δαιμόνων καὶ 
ἄλλων τινῶν, ποὺ δὲν μὲ ἄγγιξαν καθόλου. Σωστὰ 
καὶ σοφὰ πράγματα, ἀλλὰ γιὰ τὴν καθημερινή μου 
ζωὴ ἁπλὲς θεωρίες.

Τούτη ἐδῶ ἡ μοναχή, ὅμως, μιλοῦσε ἀπὸ τὴν 
καθημερινή της πεῖρα, καὶ μοῦ ἄρεσε ποὺ κάποια 
στιγμὴ τὸ πῆγε καὶ παραπέρα. Καμιὰ φορά, εἶπε 
στὸν Μάριο, ὁ διάβολος δὲν ἐπιτίθεται ἀπ᾽ ἔξω, μὲ 
τὴ μορφὴ ἐξωτερικοῦ κινδύνου, ἀλλὰ ἀπὸ μέσα. 
Καὶ πάλι τὸ παράδειγμα τῆς κολοκυθιᾶς, γιατί, κατὰ 

σύμπτωση, ἐκεῖ πλάι ὑπῆρχε καὶ 
μιὰ τριανταφυλλιά. Γερή, δυνα-
τή, ψηλή, ὅταν ἄνθιζε, ἦταν ἕνα 
ζωντανὸ ἔργο τέχνης. καὶ τότε 
ὅλοι τὴν πλησίαζαν, τὴν θαύμα-
ζαν, καὶ κανένας δὲν κοίταζε τὴν 
τριανταφυλλιά. Καὶ ἡ καημένη ἡ 
κολοκυθιὰ ἄρχισε νὰ ζηλεύει. 
Στὰ μάτια της, ὅλο αὐτὸ ἦταν 
μιὰ ἀδικία, καὶ τὴν ἔπνιγε τὸ 
παράπονο.   Ἀποφάσισε λοιπὸν 
κι αὐτὴ νὰ ἀλλάξει καὶ νὰ γίνει 
τριανταφυλλιά. Ποιὸς ξέρει τί 
προσπάθειες ἔκανε, ἀλλὰ χωρὶς 
ἀποτέλεσμα. Τελικὰ κατέληξε 
κατέληξε νὰ γίνει κάτι ποὺ δὲν 
ἦταν οὔτε κολοκυθιὰ οὔτε τρια-
νταφυλλιά. ἦταν κάτι ποὺ προ-
καλοῦσε ἀπέχθεια. Μετάφερέ το 

ὅλο αὐτὸ στὸν ἑαυτό σου, καὶ θὰ δεῖς τί μεγάλος 
κίνδυνος εἶναι.

Ὅταν σκέπτομαι τὴ ζωή μου, θυμᾶμαι τὶς χιλιά-
δες φορὲς ποὺ χρειάσθηκε νὰ κονταροχτυπηθῶ 
μὲ αὐτὸν τὸν κ. Ἐξαποδῶ, χωρὶς ἐνθουσιαστικὰ 
ἀποτελέσματα. Τώρα ἀναθεωρῶ τὴ στάση μου καὶ 
τὴν τακτική μου, ὄχι βέβαια γιὰ τὰ μεγάλα θέματα, 
ἀλλὰ περισσότερο γιὰ τὰ μικρά, καθημερινὰ προ-
βλήματα, ποὺ σοῦ παίρνουν τὴν εἰρήνη. Σ᾽ αὐτὰ 
τὰ μικροπράγματα δὲν χρειάζονται συλλογισμοί. 
Ξόδεψα πολλὲς δυνάμεις, ἐνῷ καλύτερα θὰ ἦταν... 
νὰ τοῦ βγάζω τὴ γλῶσσα.  Ἔλα, μὴ μὲ κοιτᾷς τόσο 
εἰρωνικὰ καὶ μὴ γελᾷς, ἐπειδὴ τιμωρήθηκε ἀρκετὲς 
φορές, ὅταν ἤσουν μικρή, ἀκριβῶς ἐπειδὴ σοῦ 
ἄρεσε νὰ κοροϊδεύεις καὶ νὰ δείχνεις τὸ πεῖσμά σου 
ἀκριβῶς μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο. Ἐντάξει, ἔχεις δίκιο, 
ἀλλὰ ὅλοι οἱ κανόνες ἔχουν μιὰ ἐξαίρεση – πολὺ 
περισσότερο, ὅταν πρόκειται γιὰ τὸν κ. Ἐξαποδῶ.

Ἡ γιαγιά.

† Α.Κ.
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Προβληματισμοί

Ἦταν πρὸ ἡμερῶν, ποὺ συναντηθήκαμε μὲ 
μιὰ παρέα ἀπὸ φίλες –μητέρες ὅλες–, γιὰ 
νὰ δώσουμε καὶ νὰ πάρουμε ἡ μία ἀπὸ τὴν 

ἄλλη εὐχὲς καὶ χαρά.
Ἔτσι, μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ συζητήσουμε 

καὶ πάλι γιὰ πολλά, πάρα πολλὰ θέματα – κυρίως 
γιὰ κεῖνα ποὺ ἀφοροῦν τὰ παιδιὰ καὶ τὴν οἰκο-
γένεια. Καὶ βέβαια, ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἀπασχόλησε 
περισσότερο ἦταν ἡ ἀνεργία. Τὸ μεγάλο πρόβλημα, 
ποὺ ταλανίζει τὴν ἐποχή μας. Καὶ ὅπως φάνηκε, 
ὅλες εἴχαμε κάποιο ἀπὸ τὰ παιδιά μας, μὲ σπουδὲς 
καὶ πτυχία στὸ χέρι, ὅμως χωρὶς δουλειά.

Προσπαθήσαμε νὰ βροῦμε καὶ νὰ δώσουμε 
ἐξηγήσεις διάφορες, ὅταν κάποια ἀπὸ τὴν παρέα 
πετάχθηκε καὶ εἶπε:

– Ἐγὼ θὰ ἔλεγα νὰ φύγουν, νὰ φύγουν ὅλοι οἱ 
οἰκονομικοὶ μετανάστες, ποὺ κατὰ χιλιάδες ἔχουν 
κατακλύσει τὸν τόπο μας.  Ἔχουν πάρει τὶς δου-
λειὲς ἀπὸ τὰ χέρια μας, νὰ φύγουν, λοιπόν, νὰ 
ἡσυχάσουμε, νὰ ἐπιστρέψουν στὶς πατρίδες τους, 
καὶ τὶς θέσεις τους νὰ πάρουν οἱ χιλιάδες δικοί μας 
ἄνεργοι, τὰ δικά μας παιδιά, ὅλα ἐκεῖνα ποὺ τὰ 
περιμένουν ὅλα ἀπὸ τοὺς κουρασμένους γονεῖς.

– ναί, νὰ δουλέψουν τὰ δικά μας παιδιά, νὰ 
γεμίσουν τὰ χωράφια, νὰ πιάσουν τὶς τσάπες, τὶς 

ἀξῖνες, καὶ νὰ σκάψουν, νὰ καλλιεργήσουν τὴ γῆ, 
νὰ φυτέψουν καὶ νὰ μαζέψουν τὰ ὀπωροκηπευτικά, 
νὰ πᾶνε στὶς λαϊκές, νὰ μαζέψουν ἐλιές, νὰ πᾶνε 
στὶς οἰκοδομές, νὰ κτίσουν, νὰ κουβαλήσουν, νὰ 
μπογιατίσουν, νὰ γεμίσουν τὰ ἐργοστάσια, τὶς βι-
ομηχανίες.

– νὰ σηκωθοῦν πρωῒ καὶ μὲ χαρὰ νὰ τρέξουν 
γιὰ τὸ μεροκάματο. νὰ κερδίσουν τὸ ψωμὶ καὶ τὴ 
ζωή τους. Τὰ δικά μας ἀγόρια. νὰ πλημμυρίσει 
ζωὴ καὶ χαρὰ καὶ ζωντάνια τὸ σπίτι μας. νὰ φύγει 
ἡ γκρίνια καὶ ἡ κατήφεια.

– Καὶ τὰ κορίτσια μας νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ σπίτι, 

νὰ φυλάξουν παιδάκια ἢ γέροντες στὰ σπίτια.  Ἡ 
δουλειὰ δὲν εἶναι ντροπή. ντροπὴ εἶναι νὰ κάθεσαι, 
περιμένοντας τὸν διορισμὸ σέ «διευθυντικὴ θέση». 
ντροπὴ εἶναι νὰ κοιμᾶσαι ὅλη μέρα, καὶ τὸ βράδυ 
νὰ ξενυχτᾷς στὰ κάθε εἴδους ξενυχτάδικα.

Ποιὸς τὰ εἶπε ὅλα αὐτά; 
Μά, ἐμεῖς, μιὰ παρέα ἀπὸ μητέρες, ποὺ μὲ ἀγω-

νία συχνὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας προβλήματα.
Καὶ τὸ συμπέρασμα;   Ἀκοῦστέ το:
– Δὲν γίνεται! εἴπαμε σχεδὸν ὁμόφωνα.
Καὶ τότε βέβαια ἀνακαλύψαμε πὼς τελικὰ δὲν 

φταῖνε τὰ παιδιά μας, ὄχι, αὐτὰ φταῖνε ἐλάχιστα, 
ἂν ὄχι καθόλου. Ἐμεῖς φταῖμε, ὅλοι ἐμεῖς (ἐκτὸς 
ἐξαιρέσεων) οἱ μεταπολεμικοὶ γονεῖς, ποὺ στὴν 
ἀγωνία μας νὰ ἐξασφαλίσουμε ἕνα καλύτερο αὔριο 
γιὰ τὰ παιδιά μας δημιουργήσαμε μιὰ ἀπαράδεκτη 
νοοτροπία, ποὺ φαίνεται πὼς μόνο στὴ χώρα μας 

K

K
Ὕστερα ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ συζήτηση, ὅλη ἡ παρέα νιώσαμε κάτι νὰ ἀναμοχλεύ-
ει τὴ συνείδησή μας, ἐνῷ ταὐτόχρονα κάποιο ἀόρατο ἐρωτηματικὸ εἴδα-
με νὰ πλανᾶται ἀνάμεσά μας: Μήπως τελικὰ εἴμαστε ὅλοι, καὶ ἰδιαίτερα 

ἐμεῖς οἱ γονεῖς, συνένοχοι γιὰ ὅ,τι δυσάρεστο συμβαίνει γύρω μας;
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συναντᾶμε. Περάσαμε στὰ παιδιὰ τὴ φιλοσοφία 
τοῦ πτυχίου, τοῦ μεταπτυχιακοῦ, τοῦ καλοῦ ὀνό-
ματος, τῆς καλῆς θέσεως, τῆς οἰκονομικῆς ἄνεσης 
καὶ ἄλλα. Πείσαμε τὰ παιδιὰ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια 
καὶ ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ ἀκόμη –εἴτε εἶχαν κλίση εἴτε 
ὄχι– ὅτι ἐπιτυχημένος στὴ ζωὴ εἶναι μόνο ὅποιος 
κατορθώσει νὰ ἀποκτήσει τὸ πτυχίο τῆς ἀνωτέρας 
ἢ ἀνωτάτης σχολῆς. Καὶ τώρα εἰσπράττουμε τὶς 
συνέπειες τῶν λαθῶν μας, μικρῶν καὶ μεγάλων. 
Καὶ ἂν σὲ αὐτὰ προσθέσουμε καὶ ἄλλα τραγικὰ 
λάθη τοῦ ἑκάστοτε συστήματος, τότε πράγματι ἡ 
κατάσταση εἶναι ἀνησυχητική.

Βέβαια, κάποιες φωνὲς ἀπὸ τὴν παρέα διαμαρ-
τυρήθηκαν ἔντονα, πὼς δὲν εἶναι τῆς ἴδιας νοοτρο-
πίας ὅλα τὰ παιδιά, οὔτε ὅλοι οἱ νεοέλληνες γονεῖς. 
Καὶ ὅτι ὑπάρχουν παιδιὰ ποὺ ἐργάζονται σὲ δεκά-
δες «προσωρινά» ἐπαγγέλματα ἢ θέσεις μερικῆς 
ἀπασχόλησης, ἐνῷ ταὐτόχρονα εἶναι φοιτητὲς ἢ 
σπουδαστές.  Ἢ ἀκόμη, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα, ποὺ 

ἐνῷ ἀπέκτησαν τὰ μικρὰ ἢ τὰ μεγάλα πτυχία, ἐν 
τούτοις δὲν δυσκολεύονται καθόλου νὰ κερδίσουν 
μὲ ἀξιοπρέπεια τὴ ζωή τους, δουλεύοντας σὲ διά-
φορες χειρωνακτικὲς ἐργασίες. Εἶναι τὰ ἀξιέπαινε 
ἐκεῖνα παιδιὰ μὲ τὸ φιλότιμο, τὴν ἐργατικότητα, τὴ 
λεβεντιά, ποὺ καμαρώνουμε, ὅταν τὰ συναντᾶμε 
στὰ σοῦπερ μάρκετ νὰ κουβαλᾶνε κιβώτια, σὲ ἑστι-
ατόρια νὰ σερβίρουν ἢ ἀκόμη πάνω στὰ μηχανάκια 
νὰ κουβαλᾶνε τὰ ἕτοιμα φαγητά.

Δὲν ξέρω, ἀλλά, ὕστερα ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ συζήτη-
ση, ὅλη ἡ παρέα νιώσαμε κάτι νὰ ἀναμοχλεύει τὴ 
συνείδησή μας, ἐνῷ ταὐτόχρονα κάποιο ἀόρατο 
ἐρωτηματικὸ εἴδαμε νὰ πλανᾶται ἀνάμεσά μας: 
Μήπως τελικὰ εἴμαστε ὅλοι, καὶ ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ 
γονεῖς, συνένοχοι γιὰ ὅ,τι δυσάρεστο συμβαίνει 
γύρω μας;

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Πάντοτε αἰσθανόμουν μιὰ ὑπερηφάνεια γιὰ τὴν 
πατρίδα μου, τὴν  Ἑλλάδα. Γιὰ τὴν ἱστορία 
της, τὶς νίκες, τὶς ἀντοχές, τὸν πολιτισμό της.   

Ἀναμφισβήτητα, ἐπίσης, εἶναι μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες 
χῶρες τοῦ πλανήτη, μὲ τὸν καταγάλανο οὐρανό, τὰ 
πανέμορφα ἀκρογιάλια καὶ τὴ φιλοξενία της.

Παράλληλα, ὅμως, ἡ ψυχή μου πονᾷ, ὅταν 
ἀκούω τὶς θλιβερὲς εἰδήσεις στὸ ραδιόφωνο καὶ 
τὴν τηλεόραση. Στὴ χώρα μας συχνὰ κυριαρχεῖ 

ἡ βία, ὁ φόβος, τὸ ἔγκλημα.   Ἀντὶ νὰ μπεῖ ἕνας 
φραγμός, οἱ ἐπιθέσεις συνεχίζονται.

Ἰδιαίτερα λυπᾶμαι, ποὺ οἱ ἐπιθέσεις αὐξάνο-
νται ἀκόμη καὶ ἐναντίον τῶν τουριστῶν, ποὺ τοὺς 
ἁρπάζουν τὰ χρήματα καὶ τὰ κινητά τους τηλέφωνα.

Ἀνησυχητικὸ εἶναι ὅτι οἱ λῃστὲς κυκλοφοροῦν 
ἀνεμπόδιστοι, καὶ ὅταν συλλαμβάνονται, συχνὰ 
ἀφήνονται ἐλεύθεροι.

Κάτι μάλιστα ποὺ μὲ θλίβει ἰδιαίτερα εἶναι ὅτι 
στὶς συμμορίες ἐμπλέκονται καὶ παιδιά, ἡλικίας 14 

ἕως 17 χρονῶν.
Χρειάζεται νὰ ξυπνήσουμε, νὰ νιώσουμε τὴν 

εὐθύνη μας, ἀρχές, κυβερνῆτες, γονεῖς ἐκπαιδευ-
τικοί. Τὸ ὑγιὲς καὶ ὑπεύθυνο παράδειγμα τῶν γο-
νέων, κυρίως, μπορεῖ νὰ ἐλαττώσει τὸ κακὸ καὶ νὰ 
περιορίσει τὴν ἐξάπλωσή του.

Εἶναι ἀνάγκη ἡ πατρίδα μας νὰ ἀποκτήσει ξανὰ 
τὴν αἴγλη καὶ τὶς ἀξίες ποὺ τὴν κατέστησαν φημι-
σμένη σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὸ θὰ ἐπιτευχθεῖ, ἂν 

ὅλοι συμβάλουμε, μὲ τὴν προσπάθεια νὰ ἐμπνεύ-
σουμε στὴ νέα γενιὰ τὶς αἰώνιες ἀξίες, ἠθικὲς καὶ 
πατριωτικές.

Πάνω ἀπ᾽ ὅλα, ὅμως, νὰ μὴν παραλείπουμε 
στὴν προσευχή μας νὰ παρακαλοῦμε τὸν Παντοδύ-
ναμο Θεό, νὰ σταματήσει τὸν ἰλιγγιώδη κατήφορο 
καὶ νὰ μᾶς ἐπαναφέρει στὸν σωστὸ δρόμο, τῶν 
ἠθικῶν καὶ αἰώνιων ἀξιῶν.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Εἶναι καιρὸς ἡ Ἑλλάδα νὰ συνέλθει 

K
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Χρειάζεται νὰ ξυπνήσουμε, νὰ νιώσουμε τὴν εὐθύνη μας, ἀρχές, κυβερνῆτες, 
γονεῖς ἐκπαιδευτικοί. Τὸ ὑγιὲς καὶ ὑπεύθυνο παράδειγμα τῶν γονέων, κυρίως, 

μπορεῖ νὰ ἐλαττώσει τὸ κακὸ καὶ νὰ περιορίσει τὴν ἐξάπλωσή του.
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Ὅσοι μένουμε στὸ σπίτι καὶ τηροῦμε τὶς ὁδη-
γίες ποὺ μᾶς δίνονται, πρὸς τὸ παρόν, εἴμα-
στε ὑγιεῖς. Βλέποντας ἀπὸ τὴν τηλεόραση 

καὶ ἀκούγοντας ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, μποροῦμε νὰ 
καταλάβουμε πῶς ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ κάθε ἡλικία 
ἡ δυσκολία αὐτὴ ποὺ περνᾶμε ἀπὸ τὸν κορονοϊό, 
ποὺ δυστυχῶς δὲν ξέρουμε καὶ πότε θὰ περάσει.

Τὰ μικρὰ παι-
δάκια, ποὺ ἦταν 
συνηθισμένα νὰ 
τὰ βγάζουν περί-
πατο, τώρα ἔχουν 
κλειστεῖ στὸ σπίτι. 
Εἶναι νὰ ματώνει ἡ 
καρδιά σου, νὰ τὰ 
ἀκοῦς νὰ πλαντά-
ζουν στὸ κλάμα καὶ 
νὰ χτυποῦνε τὰ πο-
δαράκια τους ἀπὸ 
τὸ πεῖσμα, ἐπειδὴ 
δὲν ἔγινε τὸ δικό 
τους. Μὲ πολλὲς προσπάθειες οἱ δικοί τους τὰ ἠρε-
μοῦν, καὶ αὐτὰ τελικὰ ἀρκοῦνται νὰ βγαίνουν νὰ 
περπατοῦνε στὸ μπαλκόνι, μιᾶς καὶ δὲν μποροῦνε 
νὰ κάνουνε καὶ ἀλλιῶς.

Τὰ παιδιὰ ποὺ πηγαίνουν σχολεῖο, ὅταν ἄκου-
σαν ὅτι τὰ σχολεῖα ἔκλεισαν, χάρηκαν πολύ. 
Βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ παίζουν ἠλεκτρονικὰ 
παιχνίδια ποὺ τοὺς εἶχαν ἀγοράσει κατὰ καιροὺς 
οἱ γονεῖς τους. Μόνο φοβᾶμαι ὅτι θὰ ἀσχολοῦνται 
πολὺ μὲ τὰ παιχνίδια, παραμελώντας τὰ μαθήματά 
τους, καὶ ἔτσι ἴσως ἀντιμετωπίσουν δυσκολίες.

Μερικοὶ οἰκογενειάρχες, ποὺ ἐργάζονταν σὲ 
δουλειὲς ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι πρὶν ἀπὸ τὸν κορονο-
ϊό, ἀναγκάζονται νὰ δουλέψουν στὸ σπίτι μὲ κο-
μπιοῦτερ. Κι ἂν σ᾽ αὐτὸ τὸ σπίτι ὑπάρχουν παιδιά, 
ποὺ θέλουν νὰ περνᾶνε τὴν ὥρα τους μὲ τὸ κο-
μπιοῦτερ, τότε γίνεται χαμός, γιατὶ ὁ ἐγωκεντρισμὸς 
τῶν παιδιῶν δὲν τὰ ἀφήνει νὰ καταλάβουν τὴν 
ἀναγκαιότητα τῆς ἐπιβίωσης τῆς οἰκογένειας.

Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τοὺς ἐφήβους, ποὺ ἔχουν 
συνηθίσει νὰ βγαίνουν γιὰ διασκέδαση ἀργὰ τὸ 
βράδυ, νὰ ξενυχτᾶνε καὶ νὰ πηγαίνουν σὲ κλάμπ; 

Πῶς νὰ μαντρώσεις μέσα στὸ σπίτι τοὺς νέους; 
Τσινίζουνε σὰν τὰ νέα πουλάρια, ποὺ τοὺς βάζουν 
χαλινάρι. Ξυπνάει κιόλας μέσα τους τὸ ἑλληνικὸ 
αἴσθημα, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ δεχθεῖ τὸν ζυγό. Δύ-
σκολα μπορεῖ ἡ νεολαία νὰ συμμορφωθεῖ μὲ ὑπο-
δείξεις, νομίζοντας πὼς εἶναι ἄτρωτη. Δὲν μπορεῖ 
νὰ παραδεχθεῖ ὅτι αὐτὸς ὁ ἐχθρὸς εἶναι σκληρὸς 

καὶ δὲν κάνει ἐξαι-
ρέσεις.

Ὑπάρχουν ὅμως 
καὶ οἱ ἄνθρωποι 
ποὺ ζοῦν μὲ τὸ με-
ροκάματο, ποὺ δὲν 
μποροῦν νὰ πᾶνε 
στὴ δουλειά τους, 
γιατὶ δὲν τοὺς δέ-
χονται κιόλας. Τί γί-
νεται τότε, ποὺ ἀπὸ 
αὐτὸ τὸ μεροκάμα-
το ζεῖ ὅλη ἡ οἰκογέ-
νεια; Πάντως, θέλω 

νὰ πιστεύω ὅτι κάτι θὰ γίνεται καὶ γι᾽ αὐτοὺς τοὺς 
ἀνθρώπους, γιατὶ συνήθως στὶς δυσκολίες ξυπνάει 
ἡ ἀνθρωπιά, κι ἡ κοινωνία βοηθάει.

Ὑπάρχουν ὅμως κι οἱ  ἄνθρωποι τῆς τρίτης ἡλι-
κίας, ποὺ ζοῦνε μοναχοί, ἔστω κι ἂν ἔχουν παιδιά.  
Ἴσως σ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ μὴ λείπουν τὰ 
πρὸς τὸ ζῆν.  Ἔχουν ὅμως ἀνάγκη ἀπὸ ἀνθρώπινη 
παρουσία. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει τὸ τηλέφωνο καὶ 
καλύπτει τὴ μεγάλη μοναξιά.

Ἔτσι περίπου περνάει ὁ κόσμος σήμερα, πε-
ριμένοντας πότε ἐπιτέλους θὰ τελειώσει αὐτὸς ὁ 
βραχνάς. Κανεὶς δὲν ξέρει αὐτὸ τὸ πότε. Καὶ πῶς 
θὰ εἶναι ἡ ζωή μας τότε; Δὲν θὰ εἶναι βέβαια ἡ ἴδια.

Θεέ μου, σὲ παρακαλῶ, δῶσέ μας ὑπομονή, 
κουράγιο καὶ φώτιση νὰ συμμορφωνόμαστε μὲ 
τὶς ὁδηγίες ποὺ δίνονται, ὥστε νὰ περάσει αὐτὸ τὸ 
κακὸ ὅσο γίνεται γρηγορώτερα. Μακάρι, ἀγαπητές 
μου φίλες, ὅταν τυπωθοῦν αὐτὲς οἱ σκέψεις μου, 
νά ᾽χει πιὰ περάσει τὸ κακὸ καὶ νά ᾽ναι ὅλα μόνο 
ἀναμνήσεις. Εἴθε.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν
Ἡ καθημερινότητα μὲ τὸν κορονοϊό 
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Ἕνα τηλέφωνο ποὺ δὲν 
ἀπαντᾷ...

Καὶ ὅμως! Πάντα ἀπα-
ντοῦσε... (Μεγάλη ὑπόθεση νὰ 
ξέρεις ὅτι θὰ βρεῖς κάποιον ἐκεῖ, 
ὅταν θὰ ἤθελες νὰ ἐπικοινωνή-
σεις μαζί του!)

Αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν ἀπα-
ντοῦσε... Συναγερμός! Παίρνω 
τὸν Πέτρο, βγαίνει ἡ Θεώνη: 
«Ἡ   Ἀσπασία ἔφυγε!». Παίρνω 
τὴ Βασιλικούλα, τὴν  Ἔφη, μα-
θαίνω λεπτομέρειες.

Καὶ ὅμως!  Ἤθελα νὰ σοῦ 
μιλήσω, νὰ σοῦ πῶ γιὰ τὸ δη-
μοσίευμά σου στὸ τελευταῖο 
τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ («Κου-
βεντοῦλες τῆς γιαγιᾶς μου. Τὸ 
παραμύθι τοῦ δάσους»). νὰ σοῦ 
πῶς ὅτι μέσα σὲ κάποιο συρτά-

ρι μου (λόγῳ κορονοϊοῦ βρῆκα 
τὴν εὐκαιρία νὰ τακτοποιήσω τὰ 
χρονίζοντα...) βρῆκα μιὰ δική 
σου εἰκονίτσα μέ (μισοσβησμέ-
να) γράμματα ἀπὸ πίσω: «Προ-
σευχήσου... γιὰ κείνους ποὺ ἕνα 
λάθος τσάκισε τὴ ζωή τους» (δὲν 
μπορῶ νὰ φαντασθῶ ἂν ἀναφε-
ρόταν σὲ κάποιο συγκεκριμένο 
γεγονός...).

Καὶ ἤθελα νὰ μιλήσω μαζί 
σου. Κάθε φορὰ ποὺ μιλοῦσα 
μαζί σου, ἀνέπνεα... Μιλούσαμε 
τὴν ἴδια γλῶσσα. Πνεῦμα ἐλεύ-
θερο, ἀνοικτό, καρδιὰ γεμάτη 
ἐπιείκεια γιὰ ἀνθρώπινες ἀδυ-
ναμίες, γεμάτη ἀγωνία γιὰ τὸ τί 
συμβαίνει γύρω μας.

Βιβλία ποὺ μοῦ πρότεινες, βι-
βλία ποὺ ἔφθαναν σὲ σένα ἀπὸ 

μένα ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πρό-
θυμης συμβολῆς σου στὸ ἔργο 
ὅπου εἶμαι ταγμένη. Μιλούσαμε 
γιὰ ὧρες ἀτέλειωτες...

Αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν πρόφθασα.
Καὶ ἄρχισα νὰ θυμᾶμαι.   

Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴ συνεργα-
σία μας στό « Ἑλληνικὸν Φῶς», 
ὅπου ἤσουν ἡ κυκλάρχις μας. 
Μέσα σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα ἐνθου-
σιασμοῦ καὶ σύμπνοιας μᾶς 
φρόντιζες νὰ καταρτιζόμαστε θε-
ωρητικὰ μὲ σκοπὸ τὴ δράση μας 
στὰ παιδιὰ στούς «Φάρους»... 
Καὶ ὄχι μόνο.

Αὐτὰ ὅμως δὲν περιγράφο-
νται μὲ λίγα λόγια...

Σ᾽ ἀγαπῶ – μ᾽ ἀκοῦς;!

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εἰς Μνημόσυνον
Ἀσπασία Ὀρφανοῦ-Κακούρη

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.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΡΙΕΣ: Ἡ αὔξηση τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν ἐπιβαρύνει σημα-
ντικὰ τὸ κόστος τῶν περιοδικῶν. Παρακαλεῖσθε, λοιπόν, γιὰ τὴν ἐξόφληση τυχὸν ὀφειλῶν ποὺ ἀφοροῦν τὴ συνδρομή σας 
(ἡ ἡμερομηνία ἔναρξης ὀφειλῆς σημειώνεται στὴν αὐτοκόλλητη ἐτικέτα). Μολονότι κατὰ τὴν περίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσης 
ἀποφεύγαμε νὰ διακόπτουμε αὐτοβούλως τὴν ἀποστολὴ τοῦ περιοδικοῦ σὲ περίπτωση μὴ ἔγκαιρης ἐξόφλησης, ἡ σημαντικὴ 
αὔξηση τοῦ κόστους θὰ μᾶς ἀναγκάσει νὰ διακόψουμε τὴν ἀποστολή, ὅπου ὑπάρχουν συσσωρευμένες ὀφειλές.

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. 
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ì  «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»

ì ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ (570-490 π.Χ.) ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ì Η ΠεΡΙβΑλλΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔεΥΤεΡΟβΑΘΜΙΑ εΚΠΑΙΔεΥΣΗ

ì Η ΑΜΟΙβΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΝΗ ΩΣ «ΜεΣΟ ΑΓΩΓΗΣ»

ì ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚεΥΤΙΚΩΝ ΩΦελΟΥΝΤΑΙ  
ΚΑΙ ΟΙ ΑλλΟΘΡΗΣΚΟΙ ΜΑΘΗΤεΣ
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«Ἀθεΐα στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα»
«Ἡ ἄμβλωση ὑπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ Δικαίου»

«Κίνδυνοι προερχόμενοι ἀπὸ τὸ Διάστημα»
«Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Παλιγγενεσίας»
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