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Ξαφνικὰ καὶ ἀπὸ τὸ πουθενά, μᾶς ἀντάμωσε ὁ 
Κορωνοϊός!  Ἀπείλησε τὴν ὑγεία καὶ τὴ μικρὴ 
ζωή μας.  Ὁπωσδήποτε τρομάξαμε καί, καλοῦ 

κακοῦ, κλειστήκαμε μέσα, μὴ κι ἀπαντηθοῦμε μαζί 
του.  Ἀλλά, καθὼς οἱ ὧρες τῆς ἐσώκλεισης ἦσαν 
ἀρκετές, ἄρχισαν, σιγὰ σιγά, νὰ τριβελίζουν κάποιες 
σκέψεις τὸ μικρό μυαλό μου. Εἶπα...

Γιὰ νὰ βρεῖ τοῦτο τὸ ἀναπάντεχο κακὸ ὅλη τὴν 
ἀνθρωπότητα, θὰ τὸ ἐπέτρεψε ὁ Πανάγαθος Θεός 
μας.  Ἴσως καὶ νὰ εἶναι μιὰ θεϊκή παιδαγωγία.  Ἐπειδὴ 
ὅμως εἶμαι κι ἐγὼ μέρος τῆς ἀνθρωπότητας, θὰ πρέ-
πει αὐτὴ ἡ θεϊκή παιδαγωγία –στοχάστηκα– νὰ ἀφορᾶ 
καὶ σὲ μένα... Τότε ἦταν ποὺ μὲ ζώσανε τὰ φίδια κι 
ἄρχισε ἡ σκέψη μου νὰ ἐρευνᾶ τὰ ἐσώτερά μου...

Μήπως, Θεέ μου, συλλογίστηκα, τὸ ἔμπα καὶ 
ἔβγα στὸν Ἅγιο Ναό Σου εἶχε γίνει μιὰ τυπική συ-
νήθεια γιὰ μένα, καὶ μοῦ σφράγισες τὶς πόρτες του, 
γιὰ νὰ μὲ ξυπνήσεις;

Μήπως... μοῦ φόρεσες μιὰ μάσκα, γιὰ νὰ κλεί-
σεις –ἐπιτέλους– τὸ στόμα μου, ποὺ ἀσυλλόγιστα 
κρίνει, κατακρίνει καὶ ἀπαξιώνει τὰ ἱερὰ  πρόσωπα 
τῶν συνανθρώπων μου;

Μήπως μὲ κρατᾶς σὰ ἀπόσταση δύο μέτρων 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀφοῦ δὲν τοὺς ἀγκάλιασα καὶ 
δὲν τοὺς ἔκανα μέρος τῆς ζωῆς μου;

Μὴ καὶ ὁ ζῆλος καὶ ἡ ἀγάπη μου γιὰ τὴν τήρηση 
τῶν ἁγίων ἐντολῶν Σου ἔχουν μείνει στὰ ἀζήτητα; 
καὶ  πῶς –σκέφτηκα– τρέμω τώρα τὸν Κορωνοϊό, 
καὶ δὲν φοβήθηκα, ὅσο θά ᾽πρεπε, ὅλα τὰ χρόνια 
μου, τὸν ΦΟΒΕΡΟ ΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ποὺ ἀπειλεῖ 
καθημερινὰ τὴν πνευματικὴ ὑγεία, μὲ κίνδυνο νὰ 
χάσω τὴν ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ μου;

Εἶπα καὶ ἄλλα «μήπως», ποὺ δὲν σᾶς τὰ λέω, 
ὁπωσδήποτε, ὅμως, σιγουρεύτηκα πὼς εἶμαι γιὰ 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ... καὶ ὁ καλὸς 
Θεός μας νὰ βάλει τὸ χέρι Του!

Καὶ  τέλος εἶπα νὰ μοιραστῶ μαζί σας  τὰ προ-
σωπικά μου «μήπως»... ὄχι –σᾶς βεβαιώνω– ὑστε-
ρόβουλα, γιὰ νὰ βάλω δηλαδὴ καὶ σᾶς σ᾽ ἕνα τέστ 
διάγνωσης, ἂν καί... θὰ μὲ ὠφελοῦσαν καὶ τὰ δικά 
σας «Μήπως;».

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Κορωνοϊός  καί...  μήπως;
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Μὴ βιαστοῦμε νὰ ἀφήσουμε πίσω μας ὅ,τι 
μᾶς θυμίζει τὴν καραντίνα καὶ τὴν ἀγωνία 
ποὺ ζήσαμε γιὰ τὸν περιορισμὸ τοῦ κιν-

δύνου ἐξάπλωσης τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.  
Ὄχι ἁπλῶς γιατὶ ὁ κίνδυνος καραδοκεῖ.  Ἀλλὰ καὶ 
γιατί, ἔστω καὶ ὑπὸ τὴν πίεση τῆς ἀνάγκης καὶ ὑπὸ 
τὸ κράτος τοῦ φόβου, συνέβη αὐτὴ τὴν περίοδο 
νὰ κατακτήσουμε καὶ κάποια θετικά, ποὺ θὰ ἦταν 
κρῖμα νὰ ἀπεμπολήσουμε.

Σίγουρα, κάποιους ἀπὸ μᾶς, ποὺ μᾶς «τρῶνε 
οἱ δρόμοι», μᾶς εἶδε λίγο καὶ τὸ σπίτι μας.  Ἀλλὰ 
δὲν ἐννοοῦμε ἐδῶ αὐτό.  Ἴσως τὸ πιὸ σημαντικὸ 
ποὺ κατακτήσαμε αὐτὸ τὸ ὀδυνηρό, κατὰ τὰ λοιπά, 
διάστημα εἶναι ἡ κοινωνικὴ εὐθύνη. 

Στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπιδημίας, ὁ φόβος ποὺ κυριαρ-
χοῦσε στὴν κοινωνία μας ἦταν ὁ φόβος μὴ κολλή-
σουμε τὸν φοβερό, θανατηφόρο ἰό. Καθὼς ὅμως 
προχωροῦσε ἡ πανδημία καὶ υἱοθετοῦνταν τὰ περι-
οριστικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἀνεξέλεγκτης 
ἐξάπλωσής της, ὑπῆρξε μιὰ αἰσθητὴ μετάθεση, 
τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς ἔμφασης: τὸ θέμα 
δὲν ἦταν πιὰ ἁπλῶς μὴν κολλήσουμε, ἀλλὰ καὶ μὴ 
μεταδώσουμε τὸν ἰό.

Ἡ διαφορά, τώρα, ἀνάμεσα στό «νὰ μὴν κολλή-
σουμε» καὶ τό «νὰ μὴ μεταδώσουμε» εἶναι προδή-
λως τεράστια: Τὸ νὰ πεῖ κάποιος, «δὲν μὲ νοιάζει ἂν 
κολλήσω ἐγὼ τὴν ἀρρώστια», αὐτὸ θὰ μποροῦσε 
νὰ ἐκληφθεῖ καὶ ὡς ἡρωισμὸς καὶ ἀψηφησιά (μή-
πως καὶ οἱ χριστιανοὶ δὲν περιέθαλπαν ἀρρώστους 
σὲ ἐπιδημίες, ἀδιαφορώντας μήπως κολλήσουν καὶ 
οἱ ἴδιοι; – ἀσφαλῶς, καὶ τοὺς θαυμάζουμε γι᾽ αὐτό).  
Ἀλλὰ τὸ νὰ πεῖ κάποιος, «δὲν μὲ νοιάζει ἂν μεταδώ-
σω τὴν ἀρρώστια», αὐτὸ πιὰ δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ 
νὰ ἐκληφθεῖ ὡς κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ ἀναλγησία, 
ἐγωπάθεια καὶ ἐγκληματικὴ ἀνευθυνότητα. 

Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι καὶ ὁ π. Εὐσέβιος Ματθόπου-
λος, ἀναφερόμενος στὰ ἁμαρτήματα γιὰ τὰ ὁποῖα 
πρέπει κανεὶς νὰ ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του, γράφει ὅτι 
ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του καὶ 
μήπως, πάσχοντας ποτὲ ἀπὸ μεταδοτικὴ ἀρρώστια, 
δὲν πρόσεξε καὶ μεταδόθηκε ἡ ἀρρώστια του καὶ 
σὲ ἄλλους ( Ὁ Προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, § 154).

Ὡς κοινωνία μοιάζαμε νὰ εἴχαμε ξεχάσει τὴν 
ἔννοια τῆς εὐθύνης. Τόσο πολύ, ποὺ δυσκολευ-
όμασταν ἀκόμη καί... νὰ τὴν ὀνομάσουμε!  Ἀκού-
γαμε στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης καὶ στὶς ἐνημε-
ρωτικὲς καμπάνιες τῆς πολιτείας νὰ γίνεται λόγος 
γιά «ἀτομικὴ εὐθύνη». Μά, αὐτὸ δὲν εἶναι ἀτομικὴ 
εὐθύνη!  Ἀτομικὴ εὐθύνη εἶναι νὰ τηρεῖς τὰ μέτρα 
αὐτοπροστασίας, ὥστε νὰ περιορίσεις τὸν κίνδυνο 
νὰ νοσήσεις ὁ ἴδιος.  Ὅταν ὅμως μιλᾶμε γιὰ εὐθύνη 
ἔναντι τῶν ἄλλων, ἔναντι τοῦ συνόλου, τότε δὲν 
μιλᾶμε γιὰ ἀτομική, ἀλλὰ γιὰ κοινωνικὴ εὐθύνη! 
Καὶ ἡ κοινωνία μας, ὡς ἐκ θαύματος, εἶχε κάνει 
αὐτὸ τὸ μεγάλο ἅλμα ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ προστασία 
στὴν κοινωνικὴ εὐθύνη.

Καὶ τότε συνέβη καὶ κάτι ἄλλο θαυμαστό:  Ἀμέ-
σως μόλις κάναμε τὸ μεγάλο ἅλμα ἔξω ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό μας, ἔξω ἀπὸ τὸ ὑπετροφικὸ ἐγώ μας, τὸ 

Κοινωνικὴ εὐθύνη
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ἅλμα πρὸς τὴ συλλογικότητα, εἴδαμε καὶ κάτι ἄλλο, 
ποὺ καὶ αὐτὸ τὸ εἴχαμε ξεχάσει: ὅτι τὸ ἅλμα αὐτὸ 
ἔξω καὶ πάνω ἀπὸ τὸ ἐγώ μας ἦταν καὶ τὸ σκαλοπά-
τι ἐκεῖνο ποὺ χρόνια γυρεύαμε, τὸ σκαλοπάτι ποὺ 
μᾶς ἐπέτρεπε νὰ ὑψωθοῦμε ψηλότερα, νὰ βγοῦμε 
ἀπὸ τὸν βοῦρκο τῆς ἐγωπάθειας καὶ τῆς κοινωνικῆς 
ἀποτελμάτωσης, μέσα στὸν ὁποῖο νοσούσαμε, κι 
ἂς εἴχαμε ξεμάθει νὰ τὸ νιώθουμε.

Καί, ὢ τοῦ θαύματος! Σιγὰ σιγά, δὲν ἦταν πιὰ 
τόσο ὁ φόβος γιὰ τὴν ἀπειλὴ ποὺ μᾶς ἔσκιαζε, 
ὅσο ἡ χαρὰ γιὰ τὴ νίκη ποὺ μᾶς συνέπαιρνε. Μό-
λις βγήκαμε ἀπό τό «ἐγώ», μόλις τολμήσαμε ν᾽ 
ἀνοιχτοῦμε στό «ἐμεῖς», νιώσαμε ἀμέσως ὅτι συμ-
μετείχαμε σὲ κάτι μεγάλο, σὲ κάτι ὑψηλό. Μπορεῖ 
νὰ φανεῖ ὑπερβολικό, ἀλλὰ ἔνιωσα νὰ ἔρχονται 
στὴ σκέψη μου οἱ στίχοι τοῦ Βερίτη: 

« Ἐλᾶτε ν᾽ ἀναστήσουμε καὶ πάλι
τ᾽ ἀρχαῖα καὶ μεγάλα ἰδανικά,
ἐλᾶτε νὰ ριχτοῦμε ὅλη στὴν πάλη
τὴν πάλη τὴν τρανὴ κι᾽ εὐγενικιά».

Δὲν χρειάζεται νὰ θυμηθοῦμε πῶς νιώθαμε ὅλοι 
μας, ὅταν τὰ περασμένα χρόνια βλέπαμε στὸν ξένο 
Τύπο νὰ ἐμφανίζεται ἡ χώρα μας ὡς τὸ μαῦρο πρό-
βατο, ὡς ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος, ὡς παράδειγμα 
πρὸς ἀποφυγήν. Καὶ ξάφνου, νά, ἡ μικρὴ  Ἑλλάδα 
ἦταν ξανὰ παράδειγμα πρὸς μίμηση. Πολλοὶ τὴν 
ἔδειχναν, ὄχι γιὰ νὰ τὴν κατακεραυνώσουν, ἀλλὰ 
γιὰ νὰ διδαχθοῦν ἀπὸ αὐτὴν καὶ νὰ τὴ μιμηθοῦν. 
Προσωπικά, δὲν ξέρω τί θὰ θυμᾶμαι περισσότερο 
ἀπὸ τὴν καραντίνα, τὸν φόβο καὶ τὸν περιορισμὸ 
ἤ... αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν περηφάνεια!

Καὶ τώρα, τί; τὸ σκαλοπάτι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐπέτρε-
ψε νὰ σηκωθοῦμε λίγο ψηλότερα θὰ τὸ πετάξουμε; 
τὸ θεμέλιο πάνω στὸ ὁποῖο οἰκοδομήσαμε τὴ νίκη 
θὰ τὸ ἀπεμπολήσουμε;

Μόλις χαλαρώσαμε λίγο, βγῆκαν ξανὰ στὴν 
ἐπιφάνεια οἱ... ἀντίρροπες τάσεις. Μὲ ζωντανὸ 
ἀκόμα τὸν κίνδυνο, εἴδαμε... πάρτι σὲ παραλιακὰ 
κέντρα, μὲ ἀνθρώπους στριμωγμένους σὰν σαρ-

δέλλες νὰ χορεύουν καὶ νά «διασκεδάζουν». Μὲ 
συγχωρεῖτε ποὺ θὰ τὸ πῶ: Καταλαβαίνω πολὺ 
καλὰ τὴν ἀνάγκη κάποιου νὰ κάνει ἕνα πάρτι, νὰ 
καλέσει γνωστοὺς καὶ φίλους, νὰ βρεθεῖ μαζί τους, 
νὰ ἐπικοινωνήσει μαζί τους, ἐπὶ τέλους, νὰ ἑορτά-
σει μαζί τους.  Ἀλλὰ αὐτὰ τά... πάρτι ἀγνώστων... 
ὁμολογῶ ὅτι δὲν τὰ καταλαβαίνω! Αὐτὰ τὰ πάρτι 
ὅπου ὁ καθένας εἶναι μόνος του, κι ἂς εἶναι ἐν 
μέσῳ πολλῶν.

Λέμε ὅτι πρέπει νὰ κρατᾶμε τὶς φυσικὲς ἀποστά-
σεις. Δὲν μᾶς τρομάζουν οἱ φυσικὲς ἀποστάσεις. 
Μᾶς τρομάζουν, ὅμως, οἱ ψυχικὲς ἀποστάσεις. 
Αὐτὲς ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο νὰ εἶναι ἑρμητικὰ 
κλεισμένος στό «ἐγώ» του, ἀκόμα κι ἂν βρίσκεται 
μὲ χίλιους ἄλλους καί... διασκεδάζει τὴν κενότητά 
του.

Μά, θὰ μοῦ πεῖτε, δὲν μποροῦμε νὰ καταρ-
γήσουμε τὴν κοινωνικότητα τοῦ ἀνθρώπου.  
Ἀσφαλῶς! Κι οὔτε ζητᾶμε κάτι τέτοιο. Τὸ ἀντίθετο 
ζητᾶμε: νὰ καταργήσουμε τὴν ἀντικοινωνικότητα! 

Ἔπειτα, ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ ἀγγίζουν τὰ 
ὅρια τῆς παράνοιας – γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ὅτι τὰ ὑπερ-
βαίνουν κατὰ πολύ. Νά, σὰν ἕνα “covid-party” γιὰ 
τὸ ὁποῖο ἀκούσαμε στὶς  Ἡνωμένες Πολιτεῖες:  Ὅλοι 
ὅσοι προσέρχονταν νὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτὸ τὸ 
πάρτι πλήρωναν ἕνα εἰσιτήριο. Συγκεντρώθηκε 
ἔτσι ἕνα σεβαστὸ ποσό, μὲ τὴν πρόβλεψη τὸ ποσὸ 
αὐτὸ νὰ τὸ κερδίσει... ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς συμμετέ-
χοντες στὸ πάρτι ποὺ θὰ ἐμφανίσει συμπτώματα! 
Εἰλικρινὰ τὸ λέω, δυσκολεύομαι πολὺ νὰ σκεφθῶ 
κάτι πιὸ ἀνεύθυνο, ἀντικοινωνικὸ καὶ διαστροφικὸ 
ἀπὸ αὐτό!

Ἀλλὰ βεβαίως, ἡ ἀνευθυνότητα αὐτὴ ἔχει τὰ 
ἐπίχειρά της, ποὺ ὅλοι τρέμουμε.  Ὅπως, ἀπὸ τὴν 
ἄλλη, καὶ ἡ κοινωνικὴ εὐθύνη ποὺ κατακτήσαμε, 
τὶς μέρες ἔστω τῆς δοκιμασίας, εἶχε τὸ βραβεῖό της, 
ποὺ ὅλοι καμαρώσαμε. Σὲ μᾶς μένει τὸ δικαίωμα 
–ἀλλὰ καὶ ἡ εὐθύνη– τῆς ἐπιλογῆς.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K

Λέμε ὅτι πρέπει νὰ κρατᾶμε τὶς φυσικὲς ἀποστάσεις. Δὲν μᾶς τρομάζουν 
οἱ φυσικὲς ἀποστάσεις. Μᾶς τρομάζουν, ὅμως, οἱ ψυχικὲς ἀποστάσεις. 

Αὐτὲς ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο νὰ εἶναι ἑρμητικὰ κλεισμένος στό «ἐγώ» 
του, ἀκόμα κι ἂν βρίσκεται μὲ χίλιους ἄλλους καί... διασκεδάζει  

τὴν κενότητά του. Μά, θὰ μοῦ πεῖτε, δὲν μποροῦμε νὰ καταργήσουμε 
τὴν κοινωνικότητα τοῦ ἀνθρώπου.  Ἀσφαλῶς! Κι οὔτε ζητᾶμε κάτι 

τέτοιο. Τὸ ἀντίθετο ζητᾶμε: νὰ καταργήσουμε τὴν ἀντικοινωνικότητα!
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Τί νὰ Σοῦ φέρω, Παναγιά, σὰν ἔλθω στὴν αὐλή Σου;
Τὰ κρίνα ὅλα δὲ φτάνουνε γιὰ τὴ θεϊκὴ τιμή Σου.

Τ᾽ ἀστέρια ὅλα τ᾽ οὐρανοῦ νὰ φέρω στὴν ποδιά Σου,
φωτίζουνε ἐλάχιστα, τὰ κρύβει ἡ θωριά Σου.

Τὸ ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν τοῦ κόσμου θὰ κρατήσω
καὶ μὲ εὐλάβεια πολλὴ στὰ πόδια Σου θ᾽ ἀφήσω.

Θὰ σβήσει, θὰ χαθεῖ κι αὐτὸ ἀπὸ τὴν εὐωδία
ποὺ ἔχει ἡ ἅγια Σου μορφή, γλυκιά μου Παναγία!

Ὅλα γιὰ σένα λιγοστά, δὲ φτάνουν σὲ ἀξία
ποὺ νὰ ταιριάζουν, Παναγιά, στὴν ὄψη Σου τὴ θεία.

Γι᾽ αὐτὸ μὲ ταπεινότητα στὰ πόδια Σου θὰ πέσω,
θὰ ἀσπαστῶ τὴ χάρη Σου, θὰ Σὲ παρακαλέσω: 

Νὰ μὴ μὲ νοιάζουν τὰ φθαρτά, μονάχα τὰ αἰώνια,
καὶ μὲ ἀγάπη νὰ διαβῶ τὰ ὅσα μοῦ θέλεις χρόνια.

Κι  Ἐσύ, γλυκιά μου Παναγιά, ποὺ εἶσαι Κυρὰ τοῦ Κόσμου,
δῶσ᾽ μου εὐλογία στὴ ζωὴ καὶ τῆς ψυχῆς τὸ φῶς μου.

Κράτα μιὰ θέση γιὰ ὅλους μας κοντά Σου νὰ σταθοῦμε,
ὅπως στὴ γῆ, ἔτσι κι αἰώνια,  Ἐσένα νὰ ὑμνοῦμε!

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΚΑΛΛΙΑ

Τί νὰ Σοῦ φέρω, Παναγιά;
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Σὲ τὴν μεσιτεύουσαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους 
ἡμῶν ἀνυμνοῦμεν, Θεοτόκε Παρθένε...». Σὺ 
γέννησες τὴν ἀληθινὴ χαρὰ τοῦ κόσμου, τὸν  

Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Σωτῆρά μας, ποὺ μᾶς λύτρωσε 
ἀπὸ τὴ φθορὰ μὲ τὸν σταυρικό Του θάνατο. Καὶ 
Σὺ εἶσαι «πρεσβεία θερμὴ καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον, 
ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον». Σὺ μὲ τὸν 
Θεὸ εἶσαι ἡ ἐλπίδα πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς. 
«Δύνασαι γὰρ πάντα ὡς πανσθενοῦς Δεσπότου Θε-
οῦ Μήτηρ». Τὰ πάντα μπορεῖς «ὡς πάντων ὑπερέ-
χουσα κτισμάτων», ἐπειδὴ ὑπερισχύεις ἀπ᾽ ὅλα τὰ 
κτίσματα. « Ὁ Θεὸς ποὺ γέννησες ἔγινε ἄνθρωπος, 
γιὰ νὰ καλέσει τοὺς ἁμαρτωλοὺς σὲ μετάνοια. Κι 
ἐγὼ παίρνω τὸ θάρρος», ἐξομολογεῖται ἡ Ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, «καὶ σὲ Σένα προστρέχω μὲ 
δάκρυα. Δὲν μπορῶ νὰ ἀτενίσω πρὸς  Ἐκεῖνον καὶ νὰ 
ζητήσω συγχώρηση γιὰ τὰ πλήθη τῶν ἀνομιῶν μου. 
Διὰ τοῦτο Σὲ προβάλλομεν πρέσβυν καὶ μεσίτιν».

Ἀλλά «εἷς μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρω-
πος Χριστὸς  Ἰησοῦς», ὁμολογεῖ ὁ  Ἀπόστολος τῶν  
Ἐθνῶν (Α΄ Τιμ., β΄ 5).  Ὅπως ἕνας εἶναι ὁ Θεὸς ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων, ἕνας εἶναι καὶ ὁ μεσίτης μεταξὺ 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὁ  Ἰησοῦς Χριστός, 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος. Μεσίτρια 
ὅμως «χάριτι καὶ εὐδοκίᾳ» εἶναι καὶ ἡ Θεοτόκος 
«ὡς ἔχουσα μητρικὴν παρρησίαν». Καὶ οἱ ἱκεσίες 
της ἔχουν δύναμη κατὰ τὸν λόγο τοῦ Γαβριὴλ 
στὴν Παρθένο: «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ 

καὶ δύναμις  Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι» (Λουκ., α΄ 
34). Καὶ αὐτὴ τὴ δύναμη τὴ διαθέτει γιὰ μᾶς, τοὺς 
ἀνθρώπους, ἄνθρωπος ἡ  Ἴδια, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ 
γίνει «δοχεῖον» καθαρὸ καὶ ἄξιο, γιὰ νὰ δεχθεῖ 
τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ βοήθεια 
τῆς Θεοτόκου πρὸς τοὺς πιστοὺς προέρχεται ἀπὸ 
τὸν Θεὸ μὲ τὶς πρεσβεῖές Της. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς 
Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς», παρακαλοῦμε 
στὴ Θεία Λειτουργία. «Διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον 
ἡμᾶς», ψελλίζουμε στὴν πρωινὴ προσευχή μας.

Διάστικτα ἀπὸ θεσπέσιους ὕμνους καὶ ἱκεσίες 
πρὸς τὴ Θεομήτορα μὲ μορφὴ τροπαρίων εἶναι 
τὰ βιβλία τῆς λατρείας μας. Χιλιάδες οἱ ποιητικοὶ 
στίχοι ποὺ ἀναφέρονται στή «Θεοτόκον καὶ Μητέρα 
τοῦ Φωτός». Τὸ ὄνομά Της μνημονεύουν τὰ λει-
τουργικὰ κείμενα τῆς  Ἐκκλησίας μας. Οἱ νηπτικοὶ 
Πατέρες Τὴν ἐγκωμιάζουν. Τὴν ἐπικαλοῦνται πρώτη 
σὰν μεσίτρια στὶς προσευχές τους καί, ὅπως μαρ-
τυροῦν οἱ ἴδιοι, Αὐτὴ ἀνταποκρίνεται μὲ μεγάλη 
προθυμία.  Ἀναπτύσσουν προσωπικὴ σχέση μαζί 
Της καὶ ὁμολογοῦν βιωματικὲς ἐμπειρίες καὶ θεῖες 
ἀποκαλύψεις. Μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὴν ἀγάπη 
Της πρὸς ὅλο τὸν κόσμο. «Περιβάλλει ὡς βασίλισσα 
τοῦ παντὸς ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἐν Πνεύματι  Ἁγίῳ 
βλέπει ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς καὶ ὡς ὁ Υἱός 
Της τοὺς πάντας εὐσπλαγχνίζεται καὶ ἐλεεῖ.  Ὦ, ἐὰν 
θὰ γνωρίζομεν ποτὲ ὁπόσον ἀγαπᾷ ἡ Παναγία πά-
ντας ὅσους φυλάττουν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ καὶ 

«Καὶ Σὲ μεσίτριαν ἔχω  
πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν...»
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πόσον λυπεῖται καὶ θλίβεται δι᾽ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι 
δὲν μετανοοῦν. Τοῦτο ἐδοκίμασα ἐκ πείρας μου», 
γράφει ὁ Ἅγιος Σιλουανός.

Ἡ Παρθένος εἶναι «θησαυροφύλαξ τοῦ πλούτου 
τῆς Θεότητος» καὶ πηγὴ θείας χάριτος.  Ἡ ὑψηλο-
τέρα τῶν Οὐρανῶν, ἡ πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν, 
«βαστάσασα τὸν κτίστην» μέρα καὶ νύχτα δέεται μὲ 
ὑψωμένα τὰ χέρια, ὅπως Τὴ βλέπουμε εἰκονογρα-
φημένη στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ βήματος τῶν ναῶν 
μας, καὶ ἑνώνει τὴ γῆ μὲ τὸν Οὐρανό, τὸν αἰσθητὸ 
κόσμο μὲ τὴ νοητὴ ὀμορφιά. Γίνεται γέφυρα, γιὰ 
νὰ μᾶς ὁδηγήσει στοὺς οὐρανούς. Τὴν εἴδαμε κά-
ποτε μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια, τί ὅραμα ἦταν ἐκεῖνο, 
Θεέ μου, ξημερώνοντας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.  Ἐδῶ 
στὴν Τῆνο, στὸν ναό Της, κατάμεστο ἀπὸ κόσμο, 
εἴδαμε τὴ Θεομήτορα, ψηλὰ δεξιὰ στὴν κεντρικὴ 
ἁψῖδα τοῦ γυναικωνίτη, σκιαγραφημένη ὡς Πλα-
τυτέρα νὰ εὐλογεῖ.  Ὁλοζώντανη παρουσία – σὲ 
κίνηση.  Ἐκεῖνα τὰ φαρδομάνικα σείονταν, καθὼς 
εὐλογοῦσε. Κι ἐμεῖς μὲ λυγμοὺς καὶ δάκρυα, μὲ 
σπλάγχνα παλλόμενα ἀπὸ συγκίνηση, ψάλαμε 
στὴν  Ὑπερμάχο Στρατηγό «ἐκ παντοίων με κιν-
δύνων ἐλευθέρωσον...».  Ἕνα βίωμα διαρκὲς καὶ 
ἀνεξίτηλο μέσα μας! Καὶ δὲν ἦταν ἡ μόνη φορά.

Καὶ δὲν παύουμε ποτὲ νὰ τῆς φωνάζουμε ἀπ᾽ 
τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας. «Προστάτιν Σε τῆς ζωῆς 
ἐπίσταμαι καὶ φρουρὰν ἀσφαλεστάτην, Παρθένε...». 
Σὲ Σένα καταφεύγομε μετὰ τὸν Θεό. «Χεῖρά μοι 
δὸς βοηθείας», «πρόφθασον», λύτρωσαι», «ἴασαι», 
«θεράπευσον», «τάχυνον εἰς πρεσβείαν», «σπεῦσον 
εἰς ἱκεσίαν», τρέξε, Σὲ παρακαλοῦμε. « Ἄλλην γὰρ 
οὐκ ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεὸν ἐν κινδύνοις καὶ 
θλίψεσιν ἀεὶ μεσιτείαν».  Ἐμεῖς, οἱ ἁμαρτωλοί, δὲν 
ἔχουμε ἄλλη μεσιτεία πρὸς τὸν Θεό, ὅταν βρε-
θοῦμε σὲ θλίψεις καὶ κινδύνους. Τὸ πιστεύουμε καὶ 
τὸ νιώθουμε πὼς ἡ Πάνσεπτος Θεοτόκος εἶναι ἡ 
μόνη παρηγοριά μας. Τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ Ἅγιος  

Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «συνόμιλον καὶ μόνην ἐπὶ 
γῆς καταλελειμμένην παρηγορίαν».

Τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε καθημερινῶς μὲ τὴ 
φοβερὴ πανδημία ποὺ ἐνέσκηψε στὸν κόσμο.  Ὁ 
Πλανήτης μας φλέγεται. Οἱ ἄνθρωποι χάνονται. Οἱ 
γιατροί μας καὶ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ ἀγω-
νίζονται καὶ θυσιάζονται νὰ σώσουν, νὰ προλά-
βουν. Τὰ σώματα ἀσφαλείας νὰ ἐπιβάλλουν τὴν 
τάξη.  Ἄλλοι νὰ καθαρίσουν, νὰ ἀπολυμάνουν... 
Οἱ ἐπιστήμονες καὶ ἐρευνητὲς νὰ βροῦν φάρμακα 
ἢ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ ἰοῦ.  Ἄλλαξε ἡ ζωή μας. Κι 
ἐμεῖς κραυγάζουμε, «πρὸς τίνα καταφύγω ἄλλην,  
Ἁγνή, ποὺ προσδράμω λοιπὸν καὶ σωθήσομαι... 
ποίαν δὲ ἐφεύρω καταφυγήν;». Ποιὰ θὰ ἔχω θερμὴ 
βοηθὸ στὶς θλίψεις καὶ στὶς συμφορὲς τῆς ζωῆς μου;  
Ἐκφωνοῦμε ἐκ βαθέων κάθε ὥρα καὶ κάθε στιγμὴ 
τὶς ἐπικλήσεις τῶν παρακλητικῶν κανόνων. Λιώνει 
ἡ ψυχή μας ἀπὸ τὴν ἱκεσία!

Ἀποκλειστήκαμε στὰ σπίτια μας.  Ἀπομονω-
θήκαμε ἀπ᾽ τοὺς δικούς μας, τοὺς φίλους μας.  
Ἀπομακρυνθήκαμε ἀπ᾽ τὰ ἐγγόνια μας, τὴ χαρὰ 
τῆς ζωῆς μας. Χάσαμε τὶς ἐκκλησίες μας, τὶς ἱερὲς 
ἀκολουθίες, τὰ  Ἄχραντα Μυστήρια, μέσα στὴν 
πιὸ κατανυκτικὴ περίοδο τῆς πίστης μας, τὴν  Ἁγία 
καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δὲν βιώσαμε μὲ χαρὰ 
ἀνεκλάλητη –ὅλοι μαζί– τὸ θαῦμα τῆς  Ἀναστάσε-
ως τοῦ Κυρίου μας. Λαχταρούσαμε νὰ βρεθοῦμε 
στοὺς τόπους λατρείας τοῦ Θεοῦ. «Ὡς ἀγαπητὰ τὰ 
σκηνώματά Σου, Κύριε τῶν δυνάμεων» (Ψαλμ. 83, 
1-2), παραληρούσαμε. Μὰ δὲν χάσαμε τὶς ψυχές 
μας! Προσευχόμαστε «ἀδιαλείπτως». «Παναγιά 
μου», φωνάζουμε, ψιθυρίζουμε, μονολογοῦμε 
στὸν ὕπνο μας, «Προστασία τῶν χριστιανῶν ἀκα-
ταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε...», 
σταθερὴ μεσιτεία πρὸς τὸν Δημιουργὸ τοῦ σύ-
μπαντος, καὶ νιώθουμε τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νὰ 
φρουρεῖ τὰ σπλάγχνα μας. Τόση παρηγοριά! Γιατὶ 

K

K

Τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε καθημερινῶς μὲ τὴ φοβερὴ πανδημία  
ποὺ ἐνέσκηψε στὸν κόσμο.  Ὁ Πλανήτης μας φλέγεται. Οἱ ἄνθρωποι 
χάνονται. Οἱ γιατροί μας καὶ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ ἀγωνίζονται  
καὶ θυσιάζονται νὰ σώσουν, νὰ προλάβουν. Τὰ σώματα ἀσφαλείας  
νὰ ἐπιβάλλουν τὴν τάξη.  Ἄλλοι νὰ καθαρίσουν, νὰ ἀπολυμάνουν...  

Οἱ ἐπιστήμονες καὶ ἐρευνητὲς νὰ βροῦν φάρμακα ἢ τὸ ἐμβόλιο  
κατὰ τοῦ ἰοῦ.  Ἄλλαξε ἡ ζωή μας. Κι ἐμεῖς κραυγάζουμε,  

«πρὸς τίνα καταφύγω ἄλλην,  Ἁγνή, ποὺ προσδράμω λοιπὸν  
καὶ σωθήσομαι... ποίαν δὲ ἐφεύρω καταφυγήν;».
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ἡ Θεομήτωρ ὡς θυμίαμα στέλνει 
στὸν Πλάστη τὶς ἱερὲς πρεσβεῖές 
Της μὲ τὴν παρρησία Της. «Χαῖρε, 
δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα», «Χαῖρε, 
θνητῶν πρὸς Θεὸν παρρησία» ( 
Ἀκάθιστος ὕμνος).

Ἀκούγαμε, τὸν καιρὸ τοῦ ἀπο-
κλεισμοῦ μας, τὶς μελίφθογγες 
κωδωνοκρουσίες τῆς Μεγαλόχα-
ρης καὶ τῶν ἐνοριακῶν ναῶν, καὶ 
ζούσαμε στὴ θαλπωρὴ τῆς πίστης 
μας. «Μὲς στ᾽ ἅγιο βῆμα τῆς ψυχῆς» 
τελοῦνταν οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες. Καὶ 
ἔβλεπαν, ὄχι μόνο οἱ σεπτοὶ Γέρο-
ντες, ποὺ πρόσφατα ἁγιοκατέταξε 
ἡ  Ἐκκλησία μας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἁπλοὶ 
ἄνθρωποι πὼς ἡ Παρθένος δέεται 
καὶ πρεσβεύει πρὸς τὸν Κύριο καὶ 
Υἱό Της καὶ παρακαλεῖ «ὑπὲρ τῆς 
σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου». 
Γιατὶ εἶναι βαθιά μας πεποίθηση καὶ 
πίστη ἀκατανίκητη ἀπ᾽ τὴ βυζαντινὴ 
ἐποχὴ ἡ ὁμολογία μας πρὸς τὴν Πανάμωμο Μη-
τέρα τοῦ Θεοῦ: «Εἰ γὰρ μὴ σὺ προΐστασο πρεσβεύ-
ουσα, τίς ἡμᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων, τίς 
δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους;».  Ἂν  Ἐσὺ δὲν 
στεκόσουν μπροστὰ στὸν Θεὸ νὰ πρεσβεύεις γιὰ 
μᾶς, ποιὸς θὰ μᾶς λύτρωνε ἀπὸ τόσους κινδύνους, 
ὅπως σήμερα;

Καὶ τοῦτο τὸν μῆνα, τὸν Αὔγουστο, κάθε χρόνο 
ἡ χάρη τῆς Παναγίας μοσχοβολᾷ παντοῦ σὲ ὅλη 
τὴ φύση.  Ἀναπνέει ἡ ψυχή μας κι εὐωδιάζει ἀπ᾽ 
τὸν Μυστικὸ Παράδεισο ποὺ βλάστησε τὸν  Ἰησοῦ 
Χριστό, τὸν Κύριο καὶ Θεό μας. « Ἐπὶ Σοὶ χαίρει, 
Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, ἀγγέλων τὸ σύστημα 
καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος...». Θαρρεῖς κι ἁγιάζονται 
τὰ πάντα, βουνὰ καὶ λαγκάδια, δάση κι ἐρημιές, 
ἀκρογιάλια καὶ θάλασσες, νησιὰ καὶ στεριές, ἀπὸ 
τό «τοῦ  Ὑψίστου ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα». Οἱ 
κατανυκτικὲς μελῳδίες τοῦ Δεκαπενταύγουστου 
ξεφεύγουν ἀπ᾽ τοὺς ναοὺς καὶ τὰ ξωκκλήσια, σμί-
γουν μὲ τὰ μελτέμια καὶ σβήνουν στὴν ἁρμονία 
τοῦ κόσμου.  Ἀρχαγγελικὲς σάλπιγγες δονοῦν τὸ 
σύμπαν καὶ τὶς καρδιές μας. Μᾶς μεταρσιώνουν τὰ 
δοξαστικὰ τῶν ἤχων «Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμη-
σιν,  Ἐξουσίαι, Θρόνοι,  Ἀρχαί, Κυριότητες, Δυνάμεις 
καὶ Χερουβίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ.  Ἀγάλλονται 
γηγενεῖς...».

Εἶναι «ἑορτὴ ἑορτῶν» ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. 
Εἶναι τὸ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ. Χαρὰ παγκόσμια. 
Ζωηφόρος ὁ θάνατος τῆς Παρθένου.  Ἡ χαρὰ τῆς 
ἀθανασίας γέμισε τὴν οἰκουμένη. «Κλῖμαξ πρὸς 
οὐρανὸν ὁ τάφος γίγνεται». Μετάσταση εἶναι ἡ Κοί-

μηση τῆς Θεοτόκου. «Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, 
μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς Ζωῆς». « Ἡ Θεοτόκος μετέστη 
ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ ἄνω». Τὴν ὑποδέχονται ἐκεῖ τὰ 
ὑπερουράνια τάγματα τῶν ἄνω Δυνάμεων, καὶ 
στέκεται ἡ Βασίλισσα στὰ δεξιὰ τοῦ Παμβασιλέως 
Υἱοῦ Της «ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη 
πεποικιλμένη», ντυμένη μὲ διάχρυσο ἱματισμὸ καὶ 
στολισμένη, ὅπως λέει ὁ προφητάναξ Δαβίδ (Ψαλμ. 
44, 10).  Ἡ Βασίλισσα τοῦ κόσμου ἔγινε Κυρία τῶν  
Ἀγγέλων.  Ἐκεῖ, στὰ ὑπερουράνια σκηνώματα, συ-
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γκατοικεῖ μὲ τὸν Υἱὸ καὶ Θεό Της καὶ μὲ τὶς ἀκοίμη-
τες πρεσβεῖές Της Τὸν ἐξιλεώνει πρὸς ὅλους μας.  
Ἔχει δύναμη ἡ δέησή Της. «Πολλὰ ἰσχύει δέησις 
μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου». 

Ἡ Παναγία εἶναι ἡ κορυφὴ καὶ τελείωση κάθε 
ἁγιότητας. Εἶναι ἡ Θεοτόκος «ἡ γεννήσασα Θεόν». 
Τὸ ὁμολογοῦμε στὸ θεοτοκίο: «Προφῆται προεκή-
ρυξαν, ἀπόστολοι ἐδίδαξαν, μάρτυρες ὡμολόγησαν, 
καὶ ἡμεῖς ἐπιστεύσαμεν, Θεοτόκον σε κυρίως ὑπάρ-
χουσαν...». Γι᾽ αὐτὸ ζητοῦμε καὶ δεόμεθα καὶ παρα-
καλοῦμε νὰ μεσιτεύει «ὡς ἐλεήμων καὶ συμπαθὴς 
καὶ φιλάγαθος» πρὸς τὸν Υἱό Της, ὥστε νὰ ἀνοίξει 

γιὰ ὅλους μας τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα τῆς ἀγα-
θότητάς Του. Πότε; Πάντα! Καὶ στὴ διάρκεια τῆς 
ζωῆς μας κάθε στιγμὴ καὶ ὥρα. Μὰ καὶ τὴ στιγμὴ 
τῆς ἐξόδου μας ἀπ᾽ τὴ ζωή, θὰ Τὴν νιώθουμε δίπλα 
μας καὶ θὰ φωνάζουμε: « Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ...», 
«Παναγία μου, βοήθησέ με».   Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 
προοπτικὴ τῆς αἰωνιότητας ζητοῦμε τὴ μεσιτεία καὶ 
συμπαράστασή Της γιὰ κείνη τὴ φοβερὴ ἡμέρα 
τῆς Κρίσεως νὰ μᾶς σώσει, γιὰ νὰ κληρονομήσου-
με τὴν ἀνέκφραστη δόξα τοῦ Υἱοῦ Της καὶ Θεοῦ 
μας. Καὶ ψάλλουμε κάθε Δεκαπενταύγουστο, κάθε 
μέρα, καὶ ἐκλιπαροῦμε τὴν Κυρία τῶν  Ἀγγέλων 
κραυγάζοντας: «Καὶ Σὲ μεσίτριαν ἔχω πρὸς τὸν φι-
λάνθρωπον Θεόν, μή μου ἐλέγξει τὰ πράξεις ἐνώ-
πιον τῶν ἀγγέλων...».

Ἀλλὰ ἡ Παρθένος εἶναι ἡ «ἐν οὐρανοῖς εὐλογη-
μένη καὶ ἐπὶ γῆς δεδοξασμένη». «Αἱ γενεαὶ αἱ πᾶσαι 
μακαρίζομέν Σε τὴν μόνην Θεοτόκον».  Ἐμεῖς, οἱ 
ἄνθρωποι ὅλων τῶν γενεῶν, Τὴν δοξάζουμε καὶ 
ἀναπέμπουμε ὕμνους εὐχαριστιῶν γιὰ τὶς εὐεργε-

σίες Της μὲ ὅλη μας τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά, μὲ 
τὸν λογισμὸ καὶ μὲ τὰ χείλη μας. Καὶ μὲ εὐγνώμονα 
αἰσθήματα Τῆς ὁμολογοῦμε: «Οὐ κρύπτομεν τὸν 
βυθὸν τοῦ ἐλέους καὶ τὰ πλήθη τῶν ἀπείρων θαυ-
μάτων». Καὶ τὰ πόσα θαύματα –στὸ σῶμα καὶ στὴν 
ψυχή– ἐπιτελοῦνται μὲ τὶς πρεσβεῖές Της πρὸς τὸν 
Θεὸ, καὶ ἐνοικεῖ στὸν ἀσθενῆ ἡ θεία Χάρη.  Ὅπως 
καὶ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ διαβιβάζεται στὴν  Ἐκκλησία 
Του διὰ τῆς Θεοτόκου. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἡ Μήτηρ 
τῆς Χαρᾶς, Τῆς ζητοῦμε χαρὰ νὰ μᾶς δίνει: «Χαρᾶς 
μου τὴν καρδίαν πλήρωσον, Παρθένε».  Ὅσο κι ἂν 
μᾶς κυκλώνουν περιστάσεις καὶ θλίψεις καὶ ἀνά-

γκες στὴ ζωή μας, ἂς μὴν ἀπελπιζόμαστε. Δὲν μᾶς 
ἐνισχύει ἡ πίστη πὼς βιώνουμε συνέχεια τὴν ἀγάπη 
τῆς Θεομήτορος;

Τοῦτο λοιπὸν τὸν Δεκαπενταύγουστο ἂς ἀνεβεῖ 
ἀπ᾽ τὴν ψυχή μας μία εὐχή: Θεοχαρίτωτε Δέσποι-
να, «ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς», Μάννα 
τοῦ Γένους μας, «δέξαι παρακλήσεις ἀναξίων σῶν 
ἱκετῶν». «Γενοῦ μεσίτρια» πρὸς τὸν Υἱό Σου νὰ 
σπλαγχνιστεῖ τὸν λαό μας, νὰ σώσει τὴν  Ἑλλάδα 
μας καὶ τὸν Πλανήτη μας. Κάμε μὲ τὶς πρεσβεῖές 
Σου νὰ κατοικήσει στὶς καρδιές μας ὁ Μονογενής 
Σου Υἱός, νὰ φωτιστεῖ ἡ ὕπαρξή μας. «Βάλτε τὸν 
Χριστὸ νὰ κατοικήσει στὴν καρδιά σας», δίδασκε μὲ 
ἐπιμονὴ ὁ  Ὅσιος Πορφύριος κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή 
του, καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς συνεχῶς 
παρακαλοῦσε τὴ Μητέρα τοῦ Φωτός: «Δέσποινα, 
φώτισόν μου τὸ σκότος, φώτισόν μου τὸ σκότος»! 
Θεῖο φωτισμὸ θέλουμε ὅλοι μας!

ΑΝΝΑ Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Κουβεντοῦλες τῆς γιαγιᾶς μου

Κάποιος εἶπε ὅτι μετὰ τὸν Θεὸ ἡ μεγαλύτερη 
παρηγοριὰ εἶναι ἡ μουσική, Γιατί ὄχι;  Ἔτσι 
κι ἀλλιῶς, ἡ τέχνη εἶναι λυτρωτική, καὶ γι᾽ 

αὐτὸν ποὺ τὴν παράγει καὶ γι᾽ αὐτὸν ποὺ τὴν ἀπο-
λαμβάνει. Εἰδικὰ ἡ μουσική, ποὺ μεταδίδεται πιὸ 
εὔκολα, ἀντιγράφεται καὶ τροποποιεῖται ἀπὸ τὸν 
καθένα καὶ ἔρχεται στὰ μέτρα του, βεβαίως παρη-
γορεῖ, ἐκτονώνει, ξεκουράζει.

Τὸ κακὸ εἶναι 
πὼς δυσκολευ-
όμαστε νὰ παρα-
δεχθοῦμε πὼς ἡ 
μουσικὴ εἶναι μία. 
Θέλουμε τὰ διά-
φορα εἴδη ποὺ 
κατονομάζουμε 
(κλασική, λαϊκή, 
δημοτική, παρα-
δοσιακή κτλ.) νὰ 
μὴ διευκολύνουν 
μόνο τὴ μελέτη 
καὶ τὴ συνεννόησή 
μας, ἀλλὰ νὰ καθο-
ρίζουν καὶ τὴν ποι-
ότητα. Αὐτὸ βέβαια 
δὲν ἰσχύει, γιατὶ σὲ 
ὅλα τὰ εἴδη μουσικῆς ὑπάρχουν μικρὰ διαμαντά-
κια, ποὺ ἄντεξαν στὸν χρόνο καὶ ἐξακολουθοῦν 
νὰ συγκινοῦν.

Πολὺ μεγάλη εἰσαγωγή, Μαρία μου, γιὰ νὰ 
σοῦ θυμίσω πόσο ἀγαπῶ τὸ ἑλληνικὸ τραγούδι,  
Ἐννοῶ τὸ καλὸ ἑλληνικὸ τραγούδι, ποὺ εὐτύχησε 
νὰ γραφεῖ ἀπὸ σπουδαίους συνθέτες καὶ στιχουρ-
γοὺς καὶ νὰ τραγουδηθεῖ ἀπὸ μεγάλες φωνές. Ναί, 
τὸ ἀγαπῶ τὸ ἑλληνικὸ τραγούδι, ποὺ βάζει στὸ 
στόμα μας ποίηση Γκάτσου, Λειβαδίτη, Νικολακο-
πούλου, Σεφέρη,  Ἐλύτη καὶ τόσων ἄλλων, ποὺ 
μαζὶ μὲ τὴν ἀνακούφιση ποὺ παρέχουν ἀνεβάζουν 
καὶ τὴν αἰσθητική μας.

Μὲ τὸ ξένο τραγούδι δὲν νιώθω τὸ ἴδιο.  Ἡ 
διαφορετικὴ γλῶσσα, ἡ ἄλλη κουλτούρα, τὰ ἀκού-
σματα μὲ τὰ ὁποῖα μεγάλωσα, δὲν μὲ ἐμποδίζουν 
νὰ τὸ ἐκτιμῶ, δὲν μοῦ ἐπιτρέπουν ὅμως καὶ νὰ τὸ 
ἀγαπῶ, τοὐλάχιστον ὄχι ὅσο τὸ ἑλληνικό.

Καὶ νὰ ποὺ κάποια μέρα, μιλᾶμε γιὰ τὴ δεκαετία 
τοῦ ᾽80, καθὼς ἔκανα κάποιες δουλειές, συντροφιὰ 
μὲ τὸ τρανζιστοράκι, ὅπως συνηθίζαμε τότε, ἀκούω 
ἕνα ἀγγλικὸ τραγούδι, ποὺ μὲ καθηλώνει ἀπὸ τὴν 
πρώτη νότα.  Ἔμεινα ἀκίνητη, μέχρι νὰ τελειώσει, 
γοητευμένη, συγκινημένη, μὲ μιὰ αἴσθηση σει-
σμικῆς δόνησης. Πράγματα ποὺ δὲν μπορεῖ συνή-
θως νὰ προσφέρει ἕνα ἐλαφρὸ τραγούδι.  Ἀλλὰ 

ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ τό 
“Dance me to the 
end of love”, ποὺ 
τὸ τραγουδοῦσε 
ὁ ἴδιος ὁ Leonard 
Cohen, ποὺ εἶχε 
γράψει καὶ τὰ λό-
για καὶ τὴ μουσική.  
Ἐκείνη τὴν ὥρα δὲν 
τὰ ἤξερα ὅλα αὐτά. 
τὰ ἔμαθα ἀργότε-
ρα, ὅπως ἔμαθα 
πὼς δὲν γοητεύθη-
κα μόνο ἐγώ. ὅλη 
ἡ Εὐρώπη ἔνιωθε 
κάπως ἔτσι. 

Ἀπὸ ἀπόψεως 
περιεχομένου, θὰ 

ἔλεγε κανεὶς πὼς περιέγραφε μιὰ ἐρωτικὴ ἀπώλεια 
μὲ πολὺ πόνο καὶ λυρισμό. Καὶ ὅμως, στὴν ἑρμη-
νεία ὑπῆρχε τόσο πάθος, τόση κραυγὴ ἀπελπισίας, 
ποὺ κάτι μέσα μου ἀντιδροῦσε.  Ἂν ἡ φωνὴ ἦταν 
νεανική, θὰ τὸ καταλάβαινα.  Ἕνας νέος ἄνθρωπος 
δικαιοῦται νὰ ὑπερβάλλει σὲ τέτοια θέματα, καὶ ἐπὶ 
τέλους, αὐτὴ ἡ ἀπογοήτευση εἶναι μιὰ ἀρρώστια 
ποὺ θὰ περάσει.  Ἐδῶ ὅμως ἄκουγες τὴ φωνὴ ἑνὸς 
ὥριμου ἀνθρώπου, ποὺ δὲν ἐνδιαφερόταν νὰ σὲ 
συγκινήσει, ἁπλῶς πέθαινε μπροστὰ στὰ μάτια 
σου καὶ σὲ τσάκιζε.  Ἕνα κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ μου 
ἀντέδρασε.  Ὄχι κι ἔτσι! Τὸ τραγούδι ἦταν ὑπέροχο, 
ἀλλὰ καὶ κάθε πρᾶγμα στὸν καιρό του. Τὸ ξανα-
σκέφθηκα, κατέληξα στὰ συμπεράσματά μου καί, 
σύμφωνα μὲ τὴν προσφιλῆ μου συνήθεια, ἔβγαλα 
ἀπὸ τὴν τσάντα μου τὸ ντοσιὲ μὲ τὶς ταμπέλες.  Ἕνα 
σωρο ταμπέλες, ἡ καθεμία καὶ μὲ ἕνα κοσμητικὸ 
ἐπίθετο: ὕπουλος, ἀνόητος, ὑποκριτής, ἐπικίνδυνος 

Ἕνα τραγούδι καὶ μιὰ κριτική
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κτλ. κτλ. Κάθε φορὰ ποὺ ἀγανακτῶ, βάζω καὶ τὴν 
αὐτοκόλλητη κατάλληλη ταμπέλα μου στὴν πλάτη 
του ἐνοχλητικοῦ, καὶ αἰσθάνομαι πὼς ἡ ἐτυμηγορία 
μου βάζει κάποια τάξη στὸ σύμπαν. Τρομάρα μου! 
Γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ κ. Cohen χρειάσθηκα πε-
ρισσότερες ἀπὸ μία ταμπέλες, ἀλλά, τέλος πάντων, 
δὲν εἶναι ὅλες οἱ περιπτώσεις ἴδιες.

Νὰ ὅμως ποὺ κάθε τόσο ἐρχόταν τυχαῖα καὶ 
μιὰ νέα πληροφορία, ποὺ μπέρδευε τὰ πράγματα.  
Ὁ κύριος ποὺ κυβερνοῦσε τὴν ἱερή μου ἀγανά-
κτηση ὑπὸ μορφὴν ταμπελῶν συγκέντρωνε σιγὰ 
σιγὰ ἰδιότητες διόλου εὐκαταφρόνητες. Σημαντικὲς 
πανεπιστημιακὲς σπουδές, συγγραφικὸ ἔργο, τρα-
γουδοποιὸς καὶ τραγουδιστής, πληροφορίες ποὺ 
ὁδηγοῦσαν σὲ ἕνα πὰζλ καθόλου εὔκολο.  Ὕστε-
ρα ἦρθαν καὶ ἄλλα. Λάτρευε τὴν  Ἑλλάδα, εἶχε 
ἀγοράσει σπίτι στὴν  Ὕδρα, ὅπου πέρασε μερικὰ 
ἀπὸ τὰ πιὸ δημιουργικά του χρόνια, ἕνα σπίτι ποὺ 
σήμερα ἀνήκει στὸν γιό του. 

Καὶ τὸ ἀποκορύφωμα ἦταν, ὅταν πληροφο-
ρήθηκα πώς, τότε ποὺ κυκλοφόρησε ὁ δίσκος μὲ 
τὸ περίφημο “Dance me to the end of love” καὶ 
χάλαγε ὁ κόσμος, ἐκεῖνος περνοῦσε τὶς μέρες του 
στὰ τυπογραφεῖα καὶ τὰ βιβλιοπωλεῖα, γιατὶ ἑτοί-
μαζε τὴν ἔκδοση τοῦ Βιβλίου τοῦ  Ἐλέους (Book of 
Mercy). Αὐτὸ τὸ βιβλίο, γιὰ τὸ ὁποῖο βραβεύθηκε, 
περιλαμβάνει πενῆντα σύγχρονους ὕμνους πίστης 
καὶ ἀπιστίας, προσευχῆς καὶ ἀμφιβολίας, κάτι σὰν 
ἕνα σύγχρονο ψαλτήρι, ἀφιερωμένο στὰ παιδιά του. 

Καὶ τότε σήκωσα ψηλὰ τὰ χέρια.  Ἦταν ἀδύνα-
τον νὰ τὰ συμβιβάσω ὅλα αὐτὰ μὲ τὶς ταμπελίτσες 
καὶ τὴν προσωπική μου κριτική. Μέχρι πού, στὸ 
τέλος πιὰ τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽90, καὶ συγκεκριμένα 
τὸ 1997, ἦλθε ἡ ὥρα νὰ συμπληρωθεῖ ἐκεῖνο τὸ 
κενὸ στὸ πάζλ, καὶ νὰ βροῦν ὅλα τὴ σωστή τους 
θέση, ὅπως κι ἐγώ, ποὺ εἶχε ξεφύγει ἐντελῶς.

Ἐκείνη τὴ χρονιὰ κυκλοφόρησε στὴ Θεσσαλονί-
κη τὸ βιβλίο τοῦ  Ἑλληνοεβραίου βιολιστῆ  Ἰάκωβου 
Στρούμσα μὲ τίτλο Διάλεξα τὴ ζωή.  Ἀπὸ τὴ Θεσσα-
λονίκη στὸ  Ἄουσβιτς. Καὶ τὸ τραγούδι ποὺ τόσο μὲ 
γοήτευσε, ἀλλὰ καὶ μὲ μπέρδεψε, ἦταν γραμμένο 
γι᾽ αὐτὸν τὸν Στρούμσα, τὸν βιολιστὴ καὶ ἀρχηγὸ 
τῆς ὀρχήστρα ἐγχόρδων τοῦ  Ἄουσβιτς. Πῶς νὰ 
φαντασθῶ ἐγὼ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἀνατριχίλα ποὺ μοῦ 
προκαλοῦσε τὸ τραγούδι ἦταν ἀκριβῶς ἡ ἀνατρι-
χίλα ποὺ προκαλεῖ καὶ τὸ ὄνομα μόνο  Ἄουσβιτς. 

Τὸ τραγούδι τραγουδήθηκε καὶ ἀπὸ ἄλλους 
ἑρμηνευτές, ἀλλὰ στὰ χείλη τὰ δικά τους ἦταν ἕνα 
ὡραῖο ἐρωτικὸ τραγούδι, ποὺ τὰ λόγια του ὅμως 
καμουφλάριζαν ἕναν ἄλλο πόνο, κρυφό.

Τὰ πράγματα ἔχουν ὡς ἑξῆς: Οἱ τόσο ἐκλε-
πτυσμένοι καὶ καλλιεργημένοι Γερμανοὶ δὲν 
μποροῦσαν νὰ στερηθοῦν ὑψηλὲς ἀπολαύσεις. 

Μάζεψαν λοιπὸν ἀπὸ τὸ στρατόπεδο ὅλους τοὺς  
Ἑβραίους ποὺ ἔπαιζαν ἕνα ὄργανο, καὶ ἔφτιαξαν 
μιὰ ὀρχήστρα ἐγχόρδων. Στὴν πραγματικότητα, 
ἀνέθεσαν στὸν  Ἰάκωβο Στρούμσα, ποὺ ἦταν πράγ-
ματι περίφημος βιολιστής, νὰ φτιάξει αὐτὴ τὴν 
ὀρχήστρα. Καὶ αὐτὸς τὴν ἔφτιαξε. Καὶ αὐτὸ ἦταν 
τό «τερπνόν» τῆς ὑποθέσεως. Διότι ὑπῆρχε καὶ τό 
«ὠφέλιμον». Τό «ὠφέλιμον» ἦταν ἡ ἱκανοποίηση 
τοῦ σαδισμοῦ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπωνποὺ ἔβζαν τὴν 
ὀρχήστρα νὰ παίζει στὸ ὕπαιθρο ὑπέροχη κλασικὴ 
μουσική, τὴν ὥρα ποὺ τὰ πλήθη τῶν  Ἑβραίων 
προχωροῦσαν πρὸς τοὺς θαλάμους τῶν ἀερίων.  
Ἂν ἔπαιζες καλά, κέρδιζε ἄλλη μία μέρα ζωῆς, δι-
αφορετικὰ εἶχες ὑπογράψει τὸ τέλος σου.

«Διάλεξα τὴ ζωή», λέει ὁ  Ἰάκωβος Στρούμσα, 
ὅταν ὅλα πιὰ εἶχαν τελειώσει, ἀλλὰ μόνο ἐκεῖνος 
ἤξερε τί σήμαινε μὲ παγωμένα δάκτυλα, νεκρωμένη 
ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά σου κομμάτια νὰ παίζεις κάθε 
μέρα καὶ καλύτερα, καὶ μ᾽ αὐτὸν τρόπο νὰ συνο-
δεύεις στὴν τελευταία τους ὥρα τὴ μάννα σου, τὸν 
πατέρα σου καὶ τὴ γυναῖκά σου. Γι᾽ αὐτὸ τό “burning 
violin” μιλάει τὸ τραγούδι ποὺ ἔσωσε τὸν Στρούμσα.

Ἐπὶ τέλους, τὸ πὰζλ εἶχε συμπληρωθεῖ.  Ἡ μό-
νη ξεκρέμαστη ἤμουν ἐγώ, ποὺ δὲν ἤξερα πῶς 
νὰ μαζέψω τὶς ταμπέλες ποὺ εἶχα κρεμάσει στὴν 
πλάτη τοῦ Cohen.  Ἡ εὐσεβής μου κριτικὴ ἦταν γιὰ 
κλάματα, καὶ οἱ χαρακτηρισμοί μου μόνο ντροπὴ 
προκαλοῦσαν.

Μὲ ἄλλα λόγια, Μαράκι μου, μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν 
ἱστορία ὁ Cohen μοῦ ἔδωσε ἕνα χαστουκάκι, γιὰ νὰ 
μάθω νὰ προσέχω περισσότερο τὰ συμπεράσματά 
μου.  Ἀκόμα καὶ στὴν πιὸ ξεπεσμένη Δημοκρατία, 
τὸ Δικαστήριο δὲν δέχεται μόνο τὴν ἀπολογία τοῦ 
κατηγορουμένου, ἀλλὰ τοῦ παρέχει καὶ δικηγόρο 
ὑπεράσπισης, ἂν ὁ ἴδιος δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπί-
σει τὴ δαπάνη. Μόνο στὸ δικό μου Δικαστήριο δὲν 
χρειάζονται ὅλα αὐτά. ΕΓΩ ἔχω τὰ σωστὰ κριτήρια, 
καὶ οἱ ἀμφιβολίες δὲν ἐπιτρέπονται. ΕΓΩ εἶμαι ΕΓΩ.

Τέτοια χαστουκάκια ἔχω φάει καὶ ἄλλα στὴ ζωή 
μου. Τοῦτο μοῦ κόστισε λίγο παραπάνω. Κι ἐσύ, 
κοριτσάκι μου, θὰ ἤθελες τώρα νὰ ρωτήσεις τί 
ἔγινε ἐκεῖνο τὸ ντοσιὲ μὲ τὶς ταμπέλες ποὺ εἶπα ὅτι 
κουβαλοῦσα στὴν τσάντα μου. Εἶσαι ὅμως πολὺ 
εὐγενικὸ πλάσμα, και γι᾽ αὐτὸ δὲν θὰ ρωτήσεις.  
Ἂς τελειώσουμε λοιπὸν μὲ κάτι ἄλλο, μὲ μιὰ πιὸ 
ὄμορφη πληροφορία. Τὸ 2016 ὁ Leonard Cohen 
πέθανε. Δύο μέρες πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό του ἔγρα-
ψε τὸ τελευταῖό του τραγούδι.  Ἕνα μικρὸ τραγου-
δάκι, ποὺ τὸ τραγούδησε κιόλας.  Ἡ τελευταία του 
φράση ἔλεγε: “I am ready, my Lord”. 

Ἡ γιαγιά

† Α.Κ.130
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Ὑπάρχουν στιγμὲς ποὺ ἀκόμα καὶ τὰ πιὸ ὑπά-
κουα παιδιὰ φαίνεται νὰ ἔχουν τὶς ἐπιθετικὲς 
τάσεις ἑνὸς ἐνήλικα. Αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναμέ-

νεται σὲ ἕνα ὁρισμένο βαθμὸ καὶ σὲ συγκεκριμένη 
ἔνταση ἀπὸ ὅλα τὰ παιδιά, εἰδικὰ ὅταν εἶναι πολὺ 
μικρά.  Ὑπάρχουν ὁρισμένα παιδιὰ ποὺ ἡ ἐπιθετι-
κότητά τους γίνεται τρόπος ἀντιμετώπισης σχεδὸν 
ὁποιασδήποτε κατάστασης.

Αὐτὰ τὰ ὑπερβολικὰ ἐπιθετικὰ παιδιὰ δὲν 
ἀσκοῦν bullying. Συχνὰ ἀρχίζουν διαμάχες μὲ 
ἄτομα ποὺ εἶναι πιὸ δυνατὰ ἀπὸ αὐτά.  Ἀντιμετω-
πίζουν προβλήματα, ὄχι ἐπειδὴ εἶναι ἐπιθετικά, 
ἀλλὰ ἐπειδὴ γίνονται ἐπιθετικὰ σὲ στιγμὲς ποὺ εἶναι 
ἀκατάλληλες καὶ μὲ τρόπους αὐτοκαταστροφικούς. 
Συχνὰ διαφωνοῦν μὲ τοὺς δασκάλους, μὲ ἀποτέ-
λεσμα νὰ ἀπορριφθοῦν ἢ νὰ περιθωριοποιηθοῦν 
ἀπὸ τὴ σχολικὴ τάξη ἢ τὸ σχολεῖο.

Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, αὐτὸ τὸ μοτίβο ἐπι-
θετικότητας ποὺ προκαλεῖται εὔκολα φαίνεται νὰ 
ἔχει τὶς ρίζες του στὸ νευρικὸ σύστημα ποὺ ἀνα-
πτύσσεται στὰ παιδιά. Δίνουν τὴν εἰκόνα ὅτι εἶναι 
φυσιολογικὰ ἀνίκανα νὰ ἐλέγξουν τὶς παρορμήσεις 
τους, ὅπως τὰ ἄλλα παιδιὰ τῆς ἡλικίας τους. Γιὰ 
πολλοὺς εἰδικούς, εἶναι συχνὰ θέμα τῆς μάθησης 
καὶ τῆς πρακτικῆς τῶν κοινωνικῶν δεξιοτήτων.

Ἡ ἐπιθετικότητα εἶναι μία ἀπὸ τὶς πρῶτες ἀπα-
ντήσεις στὴν ἀπογοήτευση ποὺ μαθαίνει ἕνα μωρό.  
Ἡ ἁρπαγή, τὸ δάγκωμα, τὸ χτύπημα καὶ τὸ σπρώξι-
μο εἶναι ἰδιαίτερα συνηθισμένα φαινόμενα, προτοῦ 
τὰ παιδιὰ ἀναπτύξουν τὶς λεκτικὲς δεξιότητες ποὺ 
τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ ἐκφράζουν μὲ τὸν σωστὸ τρόπο 
τὸ τί θέλουν καὶ πῶς αἰσθάνονται.

Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι τὰ παιδιὰ ἀνταμείβονται 
συχνὰ γιὰ τὴν ἐπιθετικὴ συμπεριφορά τους. Τὸ 
παιδὶ ποὺ ἐνεργεῖ στὴν τάξη μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο 
ἑλκύει κατὰ κανόνα τὴ μεγαλύτερη προσοχὴ τοῦ 
δασκάλου. Τὸ παιδὶ ποὺ μπαίνει στὴ γραμμή, γιὰ 
νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν παιδικὴ χαρά, μερικὲς φορὲς 

ξεφεύγει ἀπὸ τὴ σειρά του καὶ ἀποσπᾷ τὴν προ-
σοχὴ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ.  Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ δύσκολα 
προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ γονεῖς καὶ οἱ 
δάσκαλοι στὴν ἀνάσχεση τῆς ἐπιθετικῆς συμπε-
ριφορᾶς τοῦ παιδιοῦ εἶναι ὅτι βραχυπρόθεσμα 
αὐτὸ παίρνει ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ θέλει. Μόνο μετὰ 
ἀπὸ λίγα χρόνια, τὰ ἐπιθετικὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ 
ἀντιμετωπίσουν τὴν ἔλλειψη φίλων, τὴν κακὴ φήμη 
καὶ τὶς ἄλλες συνέπειες τῆς συμπεριφορᾶς τους. 
Αὐτὸ δὲν τοὺς εἶναι εὐχάριστο καὶ τὰ πληγώνει.

Γιὰ ὁρισμένα παιδιά, αὐτὴ ἡ τάση πρὸς τὴ σω-
ματικὴ ἐπιθετικότητα καὶ ἄλλες δύσκολες συμπε-
ριφορὲς φαίνεται νὰ εἶναι ἐγγενής.  Ὑπάρχουν κά-
ποιες ἐνδείξεις ὅτι ἕνα ποσοστὸ αὐτῶν τῶν παιδιῶν 
μποροῦν νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς ἀνήσυχα, ὅταν 
εἶναι ἔμβρυα, ποὺ κλωτσοῦν σημαντικὰ περισσό-
τερο ἀπὸ ἄλλα ἔμβρυα. Πολλὰ πολὺ ἐπιθετικὰ παι-

διὰ θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἀνήσυχα βρέφη, ἀκόμη καὶ 
πρὶν ἀρχίσουν νὰ μπουσουλᾶνε καὶ νὰ περπατοῦν.

Αὐτὰ τὰ ὑπερβολικὰ ἐπιθετικὰ παιδιὰ φαίνεται 
νὰ ἔχουν λιγώτερο ὥριμο νευρικὸ σύστημα ἀπὸ 
ἄλλα παιδιὰ τῆς ἡλικίας τους. Αὐτὸ ἐμφανίζεται σὲ 
μιὰ ποικιλία προβλημάτων μὲ τὸν αὐτοέλεγχο. Δὲν 

Ἐπιθετικὰ παιδιά

K

K

Τὰ ὑπερβολικὰ ἐπιθετικὰ παιδιὰ δὲν ἀσκοῦν bullying. Συχνὰ ἀρχίζουν 
διαμάχες μὲ ἄτομα ποὺ εἶναι πιὸ δυνατὰ ἀπὸ αὐτά.  Ἀντιμετωπίζουν 

προβλήματα, ὄχι ἐπειδὴ εἶναι ἐπιθετικά, ἀλλὰ ἐπειδὴ γίνονται ἐπιθετικὰ 
σὲ στιγμὲς ποὺ εἶναι ἀκατάλληλες καὶ μὲ τρόπους αὐτοκαταστροφικούς.
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μποροῦν νὰ καθίσουν γιὰ περισσότερο ἀπὸ λίγα 
λεπτά.  Ἀποσπῶνται εὔκολα. Μόλις ἀρχίσουν νὰ 
ἐνθουσιάζονται ἢ νὰ θυμώνουν, δυσκολεύονται νὰ 
σταματήσουν. Εἶναι παρορμητικὰ καὶ δυσκολεύο-
νται νὰ ἐπικεντρωθοῦν σὲ μιὰ ἐργασία γιὰ περισσό-
τερα ἀπὸ λίγα λεπτά, ἢ ἀκόμα καὶ δευτερόλεπτα.

Ἀντιμετωπίζοντας ἕνα πολὺ ἐπιθετικὸ παιδί
Εἶναι δύσκολο γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ ἐνήλικες νὰ 

μὴ διαβλέπουν ἀρνητικὰ κίνητρα σὲ παιδιὰ ποὺ 
φαίνονται συνεχῶς νὰ προσπαθοῦν νὰ ἀποσπά-
σουν τὴν προσοχὴ τῶν γονιῶν καὶ τῶν δασκάλων 
τους. Συχνὰ εἶναι ἐξίσου δύσκολο γιὰ τοὺς γονεῖς 
νὰ μὴν ὑποθέσουν ὅτι τὰ παιδιὰ συμεριφέρονται μὲ 
αὐτὸν τὸν τρόπο ἐξαιτίας κάποιου πράγματος ποὺ οἱ 
ἴδιοι ἔχουν κάνει λάθος ἢ ἔχουν ξεχάσει νὰ κάνουν 
σωστά.  Ὡστόσο, μιὰ τέτοια εὐθύνη δὲν εἶναι μόνο 
ἀνακριβής, ἀλλὰ καὶ ἐπιβλαβὴς γιὰ τοὺς ἐνήλικες.

Τὸ πρῶτο βῆμα, γιὰ νὰ βοηθήσουμε ἕνα ὑπερ-
βολικὰ ἐπιθετικὸ παιδί, εἶναι νὰ ψάξουμε τοὺς λό-
γους ποὺ τοῦ προκαλοῦν τὶς ἐπιθέσεις, εἰδικὰ ἐὰν 
τὸ παιδὶ εἶναι μικρὸ παιδὶ ἢ προσχολικῆς ἡλικίας.  

Ἡ ἐπιθετικότητα μπορεῖ νὰ συμβαίνει μόνο στὸ 
σπίτι ἢ μόνο σὲ δημόσιους χώρους. Μπορεῖ νὰ 
συμβαίνει κυρίως τὸ ἀπόγευμα ἢ ὅταν τὸ παιδὶ εἶναι 
ἀπογοητευμένο.  Ἐπίσης, τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ 
τὰ παιδιὰ περνοῦν μιὰ προβλέψιμη ἀκολουθία 
συμπεριφορῶν, πρὶν χάσουν τὸν ἔλεγχο. Γεγονὸς 
ποὺ δὲν πρέπει νὰ διαφεύγει τῆς προσοχῆς μας!

Μόλις μπορέσουμε νὰ προσδιορίσουμε τὰ πιὸ 
συνηθισμένα ἐναύσματα καὶ νὰ ἐντοπίσουμε καὶ 
τὴν κλιμακούμενη συμπεριφορά, τὸ ἁπλούστερο 
εἶναι νὰ ἀπομακρύνουμε τὸ παιδὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ περι-
βάλλον, πρὶν χάσει τὸν ἔλεγχο, ἀπὸ τὴν ἀμμοδόχο 
ἢ τὴν ὁμάδα γιὰ λίγα λεπτά, μέχρι νὰ ξανακερδίσει 
τὴν ψυχραιμία του. Καθὼς τὸ παιδὶ ἀναπτύσσεται, 
θὰ ἀπογοητεύεται λιγώτερο καί, ὡς ἐκ τούτου, 
θὰ γίνεται λιγώτερο ἐπιθετικό, ἐπειδὴ θὰ ἔχει μιὰ 
εὐρύτερη ποικιλία τρόπων, γιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ 
σὲ μιὰ δύσκολη κατάσταση.

Εἶναι ἐπίσης πολὺ χρήσιμο νὰ προσφέρουμε σὲ 
αὐτὰ τὰ ἐπιθετικὰ καὶ μὲ διασπασμένη τὴν προσοχὴ 
παιδιὰ πολὺ συγκεκριμένα πράγματα καὶ ρουτίνα 
στὴν καθημερινή τους ζωή, καθὼς ἡ προβλεψιμό-
τητα βοηθᾷ τὰ παιδιὰ νὰ παραμείνουν ἤρεμα καὶ 
νὰ ἔχουν τὸν ἔλεγχο.

Γιὰ μεγαλύτερα παιδιὰ καὶ ἐφήβους, ἡ διδα-
σκαλία νέων καὶ πιὸ κατάλληλων τρόπων, γιὰ νὰ 
πάρουν αὐτὸ ποὺ θέλουν, μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ 
χρήσιμη. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ συχνὰ δὲν ἔχουν μάθει 
τὶς δεξιότητες ποὺ διδάχθηκαν οἱ συμμαθητές τους 
χρόνια νωρίτερα.

Εἶναι ἐπίσης χρήσιμο νὰ βοηθήσουμε αὐτὰ τὰ 
παιδιὰ νὰ δοῦν τὴ ζωὴ ἀπὸ μιὰ ἐλαφρῶς διαφο-
ρετικὴ ὀπτική. Οἱ ψυχολόγοι διαπίστωσαν ὅτι τόσο 
τὰ ἐπιθετικὰ παιδιὰ ὅσο καὶ οἱ γονεῖς τους τείνουν 
νὰ ἐπικεντρώνονται στὸ τί συμβαίνει μὲ μιὰ κα-
τάσταση, παρὰ στὸ τί εἶναι σωστὸ μὲ αὐτή. Αὐτὸ 
καθιστᾷ τὰ ἀντίστοιχα προβλήματά τους ἀκόμη 
πιὸ ἀπογοητευτικὰ γιὰ καθένα ἀπὸ αὐτά, καθὼς 
σχεδὸν κανένας ἀπὸ τοὺς ἐνήλικες δὲν δίνει τὴ 
δέουσα προσοχὴ στὴ βελτίωση τῶν παιδιῶν, ὅταν 
συμβαίνει μιὰ ἀνάρμοστη συμπεριφορά.

Ἀπόδοση ἀπὸ τὴν  Ἀγγλική:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ
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Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ δύσκολα προβλήματα 
ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ γονεῖς καὶ 
οἱ δάσκαλοι στὴν ἀνάσχεση τῆς 
ἐπιθετικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ 

παιδιοῦ εἶναι ὅτι βραχυπρόθεσμα 
αὐτὸ παίρνει ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ 

θέλει. Μόνο μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια, 
τὰ ἐπιθετικὰ παιδιὰ θὰ πρέπει 

νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἔλλειψη 
φίλων, τὴν κακὴ φήμη καὶ τὶς ἄλλες 
συνέπειες τῆς συμπεριφορᾶς τους. 

Αὐτὸ δὲν τοὺς εἶναι εὐχάριστο  
καὶ τὰ πληγώνει.
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Ἔλεγαν πὼς δὲν θὰ ἀντέξουν. ἦταν τόσο βαρύ. 
Πίστευαν πὼς δὲν θὰ τὸ ξεπεράσουν. ἦταν 
τόσο ἀναπάντεχο.

Μὰ ἀλήθεια, καὶ στὶς δύο νὰ συμβεῖ;
Γνωρίστηκαν στὴ Λαϊκή.  Ἡ μία ἀγρότισσα, πα-

ραγωγός, πουλοῦσε ἐκεῖ τὰ προϊόντα τοῦ τόπου 
της καὶ τοῦ μόχθου της.  Ἡ ἄλλη ἀπὸ ἄλλο, τὸ 
δικό της μετερίζι, ἔδινε τὴ μάχη καθημερινὰ καὶ τὸν 
ἀγῶνά της στὸ σπίτι, τὴν οἰκογένεια, στὰ παιδιά, 
παντοῦ ὅπου τὸ καθῆκον τὴν καλοῦσε.

Οὔτε τὸ ὄνομά τους δὲν εἶχαν καλὰ καλὰ ἀνταλ-
λάξει, ὅμως κάθε ἑβδομάδα, τὴν ἴδια μέρα, ποὺ 
συναντιόντουσαν, ἡ μία γιὰ νὰ ἀγοράσει, ἡ ἄλλη 
γιὰ νὰ πουλήσει τὰ φρέσκα λαχανικά της, ἀντάλ-
λασσαν συχνὰ λόγια φιλικά, ζεστά, μέσα ἀπὸ τὶς 
ἐμπειρίες της ἡ καθεμία, ἀφοῦ, μάννες καὶ οἱ δυό, 
εἶχαν πάντα κάτι νὰ ποῦν, νὰ πληροφορήσουν ἡ 
μία τὴν ἄλλη, ἢ νὰ συμβουλεύσουν γύρω ἀπὸ τὴν 
οἰκογένεια, τὸ σπίτι, τὰ παιδιά.

Λόγια ἁπλᾶ, ἁπλῶν ἀνθρώπων, μέσα ἀπὸ 
ἁπλὲς καρδιές, γεμᾶτα καλοσύνη, ἔτσι ὅπως συ-
νήθως συμβαίνει στὶς μικρὲς γειτονιές, μὲ τὰ ἐλά-
χιστα ἀκόμη χαμηλὰ σπιτάκια.  Ἐκεῖ ποὺ ἡ χαρὰ 
τοῦ ἑνὸς εἶναι ὅλων χαρά, καὶ ἡ θλίψη του γίνεται 
θλίψη ὅλων.  Ὑπάρχουν ἀκόμη τέτοιες γειτονιές; 
Ναί. ὑπάρχουν.

Ἐκεῖ λοιπόν, σ᾽ αὐτὴ τὴ γειτονιὰ καὶ μεταξὺ τῆς 
μιᾶς ἑβδομάδας καὶ τῆς ἄλλης τῆς Λαϊκῆς, ἦρθε ἡ 
θλίψη καὶ ἡ δοκιμασία νὰ κτυπήσει τὴν πόρτα καὶ 
τῶν δύο γυναικῶν. Θλίψη βαριά.

Ἡ θέση τοῦ συγκεκριμένου πάγκου μὲ τὰ φρέ-
σκα λαχανικὰ ἔμεινε ξαφνικὰ κενή. Τὸ ἄκουσμα 
ὀδυνηρό. 

Ἀλήθεια, μὼ πῶς καὶ στὶς δύο; Τὰ παιδιά τους. 
ἕνα ἀγόρι ἡ μία, μία κόρη ἡ ἄλλη, ξαφνικά, ἀναπά-
ντεχα, σὲ διάστημα λίγων ἡμερῶν ὁ ἕνας ἀπὸ τὴν 
ἄλλη, ἔφυγαν γιὰ τὸν Οὐρανό. Βαρὺς ὁ σταυρός. 
μεγάλος ὁ πόνος.

Ἔλειψαν γιὰ πολύ, ἡ μία ἀπὸ τὸν πάγκο της, ἡ 
ἄλλη ἀπὸ τὰ ψώνια τῆς ἑβδομάδας. Συναντήθηκαν 
ξανά, ὕστερα ἀπὸ καιρό. ἐκεῖ πάλι, στὴ Λαϊκή, στὸ 
καθῆκον γιὰ τὴν ὑπόλοιπη οἰκογένεια. Στὰ μαῦρα 
ντυμένες καὶ οἱ δύο.

Τὸ χαμόγελο εἶχε παγώσει. καὶ τὰ χείλη σώπαι-
ναν.  Ὅμως οἱ μητρικὲς καρδιές τους εἶχαν τόσα 
νὰ ποῦν, ἀνταλλάσσοντας λόγια παρήγορα ἡ μία 
στὴν ἄλλη.

Ὁ καιρὸς περνοῦσε, καὶ λίγο λίγο, ἀπὸ ἑβδο-
μάδα σὲ ἑβδομάδα, σταγόνα σταγόνα θὰ ἔλεγε 

κανείς, τὸ πικρὸ ποτήρι φαίνεται πὼς ἄρχισε νὰ 
λιγοστεύει, νὰ μικραίνει. Τὸ ἔβλεπες καθαρὰ στὰ 
μάτια τῆς μιᾶς πονεμένης μαννούλας.

Ὅμως ἡ ἄλλη;  Ἡ ἄλλη μάταια προσπαθοῦσε 
νὰ βρεῖ διέξοδο μέσα ἀπὸ τὴ δουλειὰ καὶ τὶς ἀσχο-
λίες της.

Ὣς τὴ μέρα ποὺ ἀπεγνωσμένα τὸ μυστικὸ τῆς 
παρηγοριᾶς ζήτησε ἀπὸ τὴν πρώτη, γιατί, ὅπως 
κατάλαβε, λέει, ἐκείνη τὸ εἶχε βρεῖ.

–  Ἔχεις κανένα καλὸ ψυχολόγο ποὺ σὲ παρα-
κολουθεῖ, τὴ ρώτησε δειλά, διστακτικὰ γιὰ πρώτη 
φορὰ ἡ πονεμένη ἀγρότισσα.

– Μὰ καὶ βέβαια ἔχω, ἀπαντᾷ μὲ χαρὰ ἡ ἄλλη, 
ποὺ λὲς καὶ περίμενε ἀπὸ καιρὸ μιὰ εὐκαιρία ποὺ 
νὰ τῆς δώσει τὸ θάρρος γιὰ τοῦτο τὸ ψυχικὸ πλη-
σίασμα.

– Μπορεῖς, σὲ παρακαλῶ, συνεχίζει πιὸ θαρ-
ρετὰ τώρα, νὰ τὸν συστήσεις καὶ σὲ μένα, μήπως 
ἐλαφρύνει λίγο τὸν πόνο μου;

– Εὐχαρίστως, ἀπαντᾷ μὲ καλοσύνη καὶ ἐνδι-
αφέρον πολὺ ἡ ἄλλη, καὶ τὴν πληροφορεῖ πώς:

Στὴν ἐνορία μας, ὅπως καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐνορί-
ες, ὁ καλὸς πνευματικὸς πατέρας μας μὲ ἀγάπη 
καὶ στοργὴ δέχεται νὰ μοιραστεῖ μαζί μας ὅλα τὰ 
προβλήματά μας. ὅλο τὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη ἀπὸ 
τὶς δοκιμασίες μας.

Σ᾽ αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἰατρεῖο ἔμαθα κι ἐγὼ καὶ πί-
στεψα πὼς τὸ παιδί μου δὲν πέθανε, ἀλλὰ κοιμᾶται, 
καὶ πὼς ἐκείνη τὴ μέρα τῆς  Ἀναστάσεως θὰ ἀνα-
στηθεῖ, καὶ θὰ συναντηθοῦμε ξανὰ ὅλοι. 

«Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε...»
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Καὶ συνεχίζει: Τὸ διαχρονικὸ μήνυμα τώρα πιὰ 
πλημμυρίζει τὴν ψυχή μου καὶ τὴν παρηγορεῖ, κάθε 
φορὰ ποὺ πάει νὰ λυγίσει, καθὼς δυνατὰ ἀπὸ τὸ 
στόμα  Ἐκείνου ποὺ τὴ ζωὴ κυβερνᾷ ἀκούγεται:

«Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε». «Οὐκ ἀπέθανε, 
ἀλλὰ καθεύδει» (Μάρκ. ε΄ 34-42).

Ρώτησε κι ἄλλα ἡ ἀγρότισσα ἐκείνη τὴν ὥρα καὶ 
σὰν σφουγγάρι ρουφοῦσε τὶς ἀπαντήσεις, ποὺ ἦταν 
σὰν νὰ τὶς ἄκουγε γιὰ πρώτη φορά – τὸ ἔδειχνε ἡ 
ἔκφραση τοῦ προσώπου της, ποὺ ἔμοιαζε νὰ ἔχει 
τελείως ἀπορροφηθεῖ.

Οἱ μέρες καὶ οἱ μῆνες κύλησαν σιγὰ σιγὰ καὶ 
πέρασαν μαζὶ μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, καὶ ἐκεῖ, 
στὴ μικρὴ γειτονιά, μὲ τὰ λίγα ἀκόμη χαμηλὰ σπι-
τάκια, τώρα πιὰ ὁ πόνος μοιράστηκε, λές, ἀνάμεσα 

στοὺς ἀνθρώπους μὲ τὶς ἁπλές, ζεστὲς καρδιές.
Καὶ λιγόστεψε. καὶ ἔγινε πιὸ μικρός. Γιὰ νὰ θυ-

μίζει σ᾽ ὅλους ἐμᾶς στὶς ὧρες τῆς καταιγίδας, ποὺ 
σίγουρα θὰ ἔλθουν, τό:

«Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε...»!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

K

K

Τὸ διαχρονικὸ μήνυμα τώρα πιὰ πλημμυρίζει τὴν ψυχή μου  
καὶ τὴν παρηγορεῖ, κάθε φορὰ ποὺ πάει νὰ λυγίσει, καθὼς δυνατὰ  

ἀπὸ τὸ στόμα  Ἐκείνου ποὺ τὴ ζωὴ κυβερνᾷ ἀκούγεται:
«Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε». «Οὐκ ἀπέθανε, ἀλλὰ καθεύδει».

Θαλασσινὸ μεράκι

Στὰ βραχονήσια τοῦ πελάγου τ᾽ ἀσυντρόφευτα
ποὺ τ᾽ ἀργοτρώει τῆς θάλασσας ἡ ἁλμύρα
μὲς στὰ βαθιὰ νερὰ νά ᾽μουν τ᾽ ἀνόθευτα
ἀδέλφι μὲ τὸ ἀτέλειωτο τὸ κῦμα.

Τὰ ἄσπρα τὰ κοχύλια καὶ τὰ βότσαλα
ὁ θησαυρὸς ὁλόκληρος τὸ βιός μου
τὶς ἔγνοιες καὶ τὰ βάσανα νὰ ξέχναγα
αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ ἔρημου τοῦ κόσμου.

Σὰν φάρος μεσοπέλαγα νὰ στέκομαι
τῶν καραβιῶν τὴ ρότα νὰ χαράζω
στὰ κύματά σου θάλασσα νὰ βρέχομαι
τὰ χρόνια μου σὲ σένα νὰ μοιράζω.

ΚΙΚΗ ΒΙΡΟΥΧΗ
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Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι κατὰ τὸ 
καλοκαίρι ἡ ἔκθεση στὴν ἡλιακὴ 
ἀκτινοβολία αὐξάνεται.  Ἑπομέ-
νως, εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ προστα-
σία τοῦ δέρματός μας. 

Ὅλοι, γιατροὶ καὶ γονεῖς, ἐπι-
μένουν, ὥστε τὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ 
ὅλοι γενικά, νὰ εἶναι προφυλαγ-
μένοι μὲ ἀντιηλιακό, μὲ καπέλο 
καὶ μὲ γιαλιά, ὥστε νὰ ἀποφύ-
γουν τὴν ἡλιακὴ ἀκτινοβολία.

Βεβαίως, ἡ τεχνολογία 
προσφέρει πληθώρα εἰδικῶν 
προϊόντων γιὰ τὴν προστασία 
τῆς ἀνθρώπινης ἐπιδερμίδας.  
Ἐκτὸς αὐτῶν, ὅμως, ἡ προνοη-
τικὴ φύσις –δηλαδὴ ὁ Θεός, ὁ  
Ὁποῖος «πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίη-
σε»– προσφέρει στὸν ἄνθρωπο 
μιὰ μεγάλη ποικιλία φυσικῶν 
προστατευτικῶν προϊόντων.

Ποιὰ εἶναι; Ποῦ τὰ βρίσκου-
με; Εἶναι οἱ τροφές, ποὺ ἔχουν 
ἰσχυρὴ ἀντιοξειδωτικὴ δράση 
καὶ ἀφθονοῦν κατὰ τὸ καλο-
καίρι. Εἶναι τὰ φροῦτα καὶ τὰ 
λαχανικά! Αὐτὰ εἶναι οἱ σημα-
ντικώτεροι σύμμαχοί μας στὴν 
προστασία μας ἀπὸ τὴν ἡλιακὴ 
ἀκτινοβολία.

Τὰ φροῦτα, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς 
ἀντιοξειδωτικὲς βιταμίνες (A, 
C καὶ E), οἱ ὁποῖες ἐνισχύουν 
τὴν ἀντοχὴ τοῦ δέρματος στὴν 
ἡλιακὴ ἀκτινοβολία, ἔχουν καὶ 
τὰ καροτενοειδῆ (β-καροτένιον-
λυκοπένιον), ποὺ βοηθοῦν 
στὴν ἀντιηλιακὴ προστασία. Τὰ 
πολλὰ φροῦτα καὶ λαχανικὰ τοῦ 
καλοκαιριοῦ ἀποτελοῦν σημα-
ντικὲς πηγὲς καροτενοειδῶν. Κα-
ρότα-βερύκοκα-ροδάκινα-πεπό-
νι-σπανάκι μᾶς ἐφοδιάζουν μὲ 
τὸ β-καροτένιο, τομάτα-καρπούζι 
ἔχουν πλούσιο λυκοπένιο, ἐνῷ 
τὸ μπρόκολο καὶ τὰ λαχανάκια 
Βρυξελλῶν εἶναι πλούσια σὲ 

ζέα-ξανθίνη. Τέλος, τὸ σπανάκι, 
τὸ λάχανο καὶ τὰ πράσινα φασο-
λάκια εἶναι πλούσια σὲ λουτεΐνη.

Τὰ καροτενοειδῆ ἔχουν φω-
τοπροστατευτικὴ δράση, ὅπως 
φανερώνουν οἱ μέχρι τώρα 
ἐνδείξεις. Διότι μελέτες ἔχουν 
δείξει ὅτι τὰ καροτενοειδῆ προ-
στατεύουν ἀπὸ τὸ ἐρύθημα ποὺ 
προκαλεῖται ἀπὸ τὴν ἔκθεση 
στὴν UVA καὶ UVB ἀκτινοβολία, 
ἀπορροφοῦν διάφορα UV ἀκτι-
νοβολίας καὶ προφυλάσσουν τὸ 
δέρμα ἀπὸ τὶς ὀξειδωτικὲς με-
ταβολές ποὺ προκαλεῖ ἡ ὑπε-
ριώδης ἀκτινοβολία.  Ἐπίσης, ἡ 
κατανάλωση τροφῶν πλουσίων 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλοκαίρι 
καὶ ἀντιοξειδωτικά

K

K
Ἡ τεχνολογία προσφέρει πληθώρα εἰδικῶν προϊόντων γιὰ τὴν προστασία 

τῆς ἀνθρώπινης ἐπιδερμίδας.  Ἐκτὸς αὐτῶν, ὅμως, ἡ προνοητικὴ φύσις 
–δηλαδὴ ὁ Θεός, ὁ  Ὁποῖος «πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησε»– προσφέρει 

στὸν ἄνθρωπο μιὰ μεγάλη ποικιλία φυσικῶν προστατευτικῶν 
προϊόντων. Ποιὰ εἶναι; Ποῦ τὰ βρίσκουμε; Εἶναι οἱ τροφές, ποὺ ἔχουν 

ἰσχυρὴ ἀντιοξειδωτικὴ δράση καὶ ἀφθονοῦν κατὰ τὸ καλοκαίρι. 
Εἶναι τὰ φροῦτα καὶ τὰ λαχανικά! Αὐτὰ εἶναι οἱ σημαντικώτεροι 
σύμμαχοί μας στὴν προστασία μας ἀπὸ τὴν ἡλιακὴ ἀκτινοβολία.
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σὲ βιταμίνη E (ἐλαιόλαδο, ξηροὶ 
καρποί) καὶ βιταμίνη C (ἐσπερι-
δοειδῆ, φράουλες, πιπεριές, 
τομάτες κ.ἄ.) καὶ ἡ σύγχρονη 
ἐφαρμογὴ ἀντιηλιακῶν προϊ-
όντων ποὺ περιέχουν τὶς ἴδιες 
βιταμίνες προστατεύει ἀπὸ τὴν 
ἡλιακὴ ἀκτινοβολία.

Σημαντικὸ ρόλο ἐπίσης δια-
δραματίζει στὴν καταπολέμηση 
τῶν δυσάρεστων ἐπιπτώσεων 
ἀπὸ τὴν ἔκθεση στὸν ἥλιο τὸ 
πράσινο τσάι. Εἶναι καὶ αὐτὸ 

πλούσιο σὲ ἀντιοξειδωτικά.  Ἡ 
κατηγορία τῶν ἀντιοξειδωτικῶν 
ποὺ βρίσκονται στὸ πράσινο 
τσάι εἶναι οἱ πολυφαινόλες. Συ-
γκριτικὰ μὲ τὰ ἄλλα εἴδη τσαγιοῦ 
(μαῦρο), τὸ πράσινο τσάι προ-
σφέρει τὴ μεγαλύτερη ποσότητα 
πολυφαινολῶν. Οἱ περισσότερο 
μελετημένες ἀπὸ τὶς πολυφαινό-
λες τοῦ πράσινου τσαγιοῦ ποὺ 
προστατεύουν ἀπὸ τὴν ἡλιακὴ 
ἀκτινοβολία εἶναι οἱ κατεχίνες.

Ἡ UV ἀκτινοβολία συνδέεται 

μὲ διάφορες ἀσθένειες τοῦ δέρ-
ματος, ὅπως τὸ μελάνωμα καὶ οἱ 
διάφοροι ἄλλοι καρκίνου τοῦ 
δέρματος.

Πολλὲς μελέτες ἔχουν γίνει, 
γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὴν ἐπίδραση 
τῶν πολυφαινολῶν τοῦ πράσι-
νου τσαγιοῦ στὴν ἀναστολὴ 
ὅσων προκαλεῖ ἡ ἔκθεση στὴ 
UV ἀκτινοβολία. Τελευταίως 
διαπιστώθηκε ὅτι οἱ πολυφανό-
λες, ἀνάμεσά τους καὶ αὐτὲς τοῦ 
πράσινου τσαγιοῦ, μποροῦν νὰ 

προστατεύ-
σουν τὸ δέρ-
μα ἀπὸ τὴν 
ἡλιακὴ ἀκτι-
νοβολία, καὶ 
μάλιστα ἀπὸ 
τὸν καρκίνο 
τοῦ δέρμα-
τος.

Μία ἄλλη 
ἔρευνα ἀπέ-
δειξε ὅτι ἡ 
ἐ π ί δ ρ α σ η 

τῶν πολυφαινολῶν στὸ ἀνθρώ-
πινο δέρμα εἶχε ἐνθαρρυντικὰ 
ἀποτελέσματα, δηλαδὴ ἔδειξε 
θεραπεία μὲ πολυφαινόλες ἀπὸ 
ἐρύθημα ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ 
UV ἀκτινοβολία. Καὶ ἐπιπλέον 
ἀκόμη ἔρευνα φανέρωσε ὅτι 
οἱ πολυφαινόλες τοῦ πράσινου 
τσαγιοῦ ἀποτελοῦν σημαντικὸ 
ὅπλο γιὰ τὴν προστασία τοῦ 
ἀνθρώπινου δέρματος ἀπὸ τὴν 
ἡλιακὴ ἀκτινοβολία.

Ἑπομένως, κατὰ τὴ διάρκεια 

τοῦ καλοκαιριοῦ ἔχει σημασία 
νὰ δοθεῖ προσοχὴ στὶς διατρο-
φικὲς συνήθειες. Θὰ προσπα-
θοῦμε νὰ ἐφοδιάζουμε τὸ σῶμά 
μας μὲ τὰ ἀπαραίτητα ἀντιοξει-
δωτικά, ποὺ θὰ προστατεύσουν 
σημαντικὰ ἀπὸ τὶς βλαβερὲς 
συνέπειες τῆς ἔκθεσης στὸν 
ἥλιο. Προσπαθῆστε νὰ κατανα-
λώνετε 5 μερίδες λαχανικὰ καὶ 
φροῦτα τὴν ἡμέρα (2 σαλάτες – 
3 φροῦτα). Προτιμᾶτε λαχανικὰ 
καὶ φροῦτα ἐποχῆς.  Ἡ φύσις, 
ἰδιαιτέρως σοφή, φρόντισε τὰ 
λαχανικὰ καὶ τὰ φροῦτα τοῦ 
καλοκαιριοῦ νὰ εἶναι πλούσια 
σὲ ἀντιοξειδωτικά. Σημασία ἔχει 
ἡ ποικιλία.

Σημαντικὰ ὅπλα στὴν προ-
σπάθειά μας νὰ θωρακίσουμε 
τὸ σῶμά μας εἶναι τὰ ἀντιοξειδω-
τικὰ καὶ τὸ πράσινο τσάι.  Ἔτσι, 
ὅλα μαζὶ ἰσχυροποιοῦν τὸ σῶμα, 
διότι μὲ τὴν ἀντιοξειδωτική τους 
δράση προστατεύουν ἀπὸ τὴν 
ἡλιακὴ ἀκτινοβολία.

Ἐπιπλέον, καὶ τὸ πράσινο 
τσάι κρύο, μὲ τὴ διπλάσια ποσό-
τητα κατεχινῶν, καὶ τὰ λαχανικὰ 
καὶ τὰ φροῦτα, ὅλα μαζὶ ἐξασφα-
λίζουν τὴν τὴν ἀντιοξειδωτικὴ 
θωράκιση ἀλλὰ καὶτὴ σωστὴ 
ἐνυδάτωση τοῦ ἀνθρώπινου 
ὀργανισμοῦ.

Καλὸ καλοκαίρι!

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ ἔχει σημασία νὰ δοθεῖ προσοχὴ 

στὶς διατροφικὲς συνήθειες. Θὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐφοδιάζουμε 
τὸ σῶμά μας μὲ τὰ ἀπαραίτητα ἀντιοξειδωτικά, ποὺ θὰ προστατεύσουν 

σημαντικὰ ἀπὸ τὶς βλαβερὲς συνέπειες τῆς ἔκθεσης στὸν ἥλιο. 
Προσπαθῆστε νὰ καταναλώνετε 5 μερίδες λαχανικὰ καὶ φροῦτα τὴν ἡμέρα 

(2 σαλάτες – 3 φροῦτα). Προτιμᾶτε λαχανικὰ καὶ φροῦτα ἐποχῆς.  
Ἡ φύσις, ἰδιαιτέρως σοφή, φρόντισε τὰ λαχανικὰ καὶ τὰ φροῦτα 

τοῦ καλοκαιριοῦ νὰ εἶναι πλούσια σὲ ἀντιοξειδωτικά. 
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Ἡ ζωὴ εἶναι γεμάτη ἀπὸ συναισθήματα, καὶ 
δυστυχῶς καὶ μὲ ἄγχος καὶ μὲ ἀγωνία, 
ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς κυριεύσουν εὔκολα.  

Ὅμως ἂν ἀναλάβουμε δράση, θὰ μπορέσουμε νὰ 
τὰ ἀντιμετωπίσουμε.  Ἡ ἀγωνία ὡς συναίσθημα 
εἶναι φυσιολογικὴ ὁρισμένες φορὲς σὲ ὁρισμένες 
καταστάσεις.  Ὅταν ὅμως τὰ προβλήματα ξεκινοῦν 
νὰ μᾶς κυριεύουν, γίνονται χρόνια. Τότε βλέπου-
με κινδύνους ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχουν.  
Ἀνησυχοῦμε γιὰ ἀρνητικὲς ἐξελίξεις ποὺ 
πιθανὸν νὰ ὑπάρξουν, χωρὶς νὰ ὑπάρχει 
πραγματικὸς λόγος.

« Ἡ ἀγωνία εἶναι σὰν μιὰ φωνὴ ποὺ σὲ 
κυνηγᾷ καὶ χρησιμοποιεῖ τὶς ἀνασφάλειές 
σου ἐναντίον σου».  Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι 
βασανίζονται, ζοῦν ἕνα συνεχὲς αἴσθημα 
φόβου. Τὸ ἄγχος θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἡ 
πιὸ συχνὴ ἐπιδημία τῆς ἐποχῆς μας, καὶ 
μᾶς προειδοποιεῖ γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν 
ὑγεία μας, ὅπως: πονοκέφαλο, ζαλάδα, 
πίεση, ἐξάντληση...

Ὑπάρχουν τρόποι νὰ ἐλέγξουμε 
καὶ τὸν φόβο καὶ τὴν ἀγωνία μας, γιατὶ 
πολλὲς φορὲς ὑπερβάλλουμε.  Ἂς μὴν 

ξεχνᾶμε ὅτι ὅλα τὰ προβλήματα ἔχουν μιὰ λύση.  
Ἂν δὲν ὑπάρχει λύση, δὲν εἶναι πρόβλημα. Μὴν 
προσπαθοῦμε νὰ ἐπιτύχουμε τὴν τελειότητα καὶ 
μὴ βασανίζουμε τὸν ἑαυτό μας, ὅταν τὰ πράγματα 
δὲν πᾶνε ὅπως τὰ εἴχαμε σκεφτεῖ.

Ὅταν εἶσαι μόνος σου καὶ τὸ ἄγχος σὲ πνίγει καὶ 
βρίσκεσαι σὲ ἀδιέξοδο, σκέψου ὅτι ὑπάρχει καὶ ἡ 
φιλία, ποὺ εἶναι ὠφέλιμη σὲ ὅλους. Γιὰ τὴν ἠρεμία 

μας, τὴν ὑγεία μας, τὴ ζωή μας. Μόνο, βέβαια, ἂν 
εἶναι πραγματικὴ καὶ γεμάτη νόημα. Τότε λοιπόν, 
ὅταν σὲ πνίγει τὸ ἄγχος, ζήτα τὴ συμπαράσταση 
ἑνὸς φίλου. Διάλεξέ τον μὲ προσοχή, γιατὶ οἱ φίλοι 
μετριοῦνται στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ. Σὲ λίγο, 
ἡ ἀγωνία καὶ τὸ ἄγχος θὰ ἀρχίσουν νὰ ἐξαφανί-
ζονται σιγὰ σιγά. Καὶ νικώντας τοὺς φόβους μας, 
γινόμαστε καλύτεροι.

Ἀξίζει νὰ θυμόμαστε τοὺς στίχους τοῦ ποιητῆ 
καὶ φιλόσοφου Καχριμάνη: « Ὅταν... στὸ τέλος 
/ ἑνὸς ὡραίου ἀγῶνα φτάσει... / ἀκμαῖος, σθενα-
ρός, / ἀλύγιστος, νικητής... / θὰ νιώσεις μέσα σου / 
τῆς μεγαλοσύνης τὴν ἀνάσα / θά ᾽σαι ἄξιος θά ᾽σαι 
εὐτυχής...!».

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ ἀγωνία, τὸ ἄγχος καὶ ἡ φιλία
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Ὅταν εἶσαι μόνος σου καὶ τὸ ἄγχος σὲ πνίγει καὶ βρίσκεσαι σὲ ἀδιέξοδο, 

σκέψου ὅτι ὑπάρχει καὶ ἡ φιλία, ποὺ εἶναι ὠφέλιμη σὲ ὅλους. 
Γιὰ τὴν ἠρεμία μας, τὴν ὑγεία μας, τὴ ζωή μας. Μόνο, βέβαια, ἂν εἶναι 
πραγματικὴ καὶ γεμάτη νόημα. Τότε λοιπόν, ὅταν σὲ πνίγει τὸ ἄγχος, 

ζήτα τὴ συμπαράσταση ἑνὸς φίλου. Διάλεξέ τον μὲ προσοχή, 
γιατὶ οἱ φίλοι μετριοῦνται στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ. 

Σὲ λίγο, ἡ ἀγωνία καὶ τὸ ἄγχος θὰ ἀρχίσουν νὰ ἐξαφανίζονται σιγὰ σιγά. 
Καὶ νικώντας τοὺς φόβους μας, γινόμαστε καλύτεροι.
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Ἀπόψε συναχτήκαμε γιὰ Σένα, 
Πανύμνητη Μητέρα τοῦ Θεοῦ,
ὕμνους νὰ Σοῦ τονίσουμε
καὶ ὠδές,
μὰ εἶναι δυσκίνητος ὁ νοῦς
κι ἀνήμπορη ἡ σκέψη
τὸν ὕμνο ποὺ Σοῦ πρέπει νὰ τονίσει,
καὶ οἱ καρδιὲς στεγνώσανε,
πέτρωσαν οἱ ψυχές μας,
τῆς ὕλης καὶ τῆς μέριμνας δεσμῶτες,
ποὺ ἐφημερεύει ἡ ζωή μας
στὴν προσφυγιά, στὴν πεῖνα
καὶ στὸ φόβο,
στὴ φτώχεια, στὴν ἀρρώστια
καὶ στὸ θάνατο!

Μὰ ἀπόψε συναχτήκαμε γιὰ Σένα,
Πανύμνητη Μητέρα τοῦ Χριστοῦ,
ποὺ ὁ Εὐαγγελισμός Σου σήμανε
στὴν πόλη Ναζαρὲτ
καὶ στὶς ψυχές μας
καὶ φτερουγίζει ὁ  Ἀρχάγγελος,
διάκονος τοῦ Θεοῦ,
στὸ θαῦμα λειτουργός, καὶ μὲ τὸν ἀσπασμό του
ἡ ταπεινή Σου γίνεται καθέδρα
θρόνος Σου φωτοστόλιστος
καὶ γίνεται θεόδεκτη 
ἡ μήτρα ἡ ἀπείρανδρη.

Κι ἐμεῖς ποὺ συναχτήκαμε γιὰ Σένα,
Πανύμνητη Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, 
πῶς νὰ Σοῦ ψάλουμε ὕμνους
καὶ ᾠδές,
ποὺ τοῦ  Ἀρχαγγέλου ὁ ἀσπασμὸς
τὶς ἄσπιλές Σου ἀκοὲς 
τὶς πλημμυρίζει;

Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, 
δική μας Μάννα,
μίλησε στὸν  Ἀρχάγγελο
καὶ πές του
τὴν πρώτη λέξη τοῦ ἀσπασμοῦ
νὰ μᾶς δανείσει,
γιὰ νὰ τὴ συναρμόσουμε
μὲ τοὺς ἀρχαίους ὑμνῳδοὺς 
καὶ ἡ φωνή μας,
ψέλλισμα δέους,
ταπεινὸς ψιθυρισμός...
«Χαῖρε, Νύμφη  Ἀνύμφευτε»!

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΡ. ΜΑΣΤΟΡΑ

Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ
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Πρόλογος
Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἀρετὲς ποὺ μιὰ μητέρα μαθαίνει 

στὰ παιδιά της εἶναι νὰ λένε πάντα τὴν ἀλήθεια, κι 
ὅτι τὸ ψέμα λεκιάζει τὴν ψυχὴ καὶ τὸ μυαλὸ τοῦ 
ἀνθρώπου.  Ἀργότερα, ὅταν μεγαλώσουν, τὰ συμ-
βουλεύει ἡ εἰλικρίνεια νὰ εἶναι ἀπὸ τὶς βασικές 
ἀρετὲς στὴν ἐπιλογή τοῦ/τῆς συζύγου. Στὸ σχολεῖο 
ἐπίσης ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τὰ παιδιά μαθαίνουν 
τὰ ἀντώνυμα: καλό-κακό, ἀλήθεια-ψέμα, εὐτυ-
χία-δυστυχία, καλοσύνη-κακία, ὀμορφιά-ἀσχήμια 
κ.λπ., καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοί προσπαθοῦν μέσα ἀπὸ 
συζήτηση νὰ ἐκμαιεύσουν ἀπὸ τὰ παιδιά τί γνώσεις 
ἔχουν γύρω ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἔννοιες καὶ τὰ διδάσκουν 
μὲ παραδείγματα.  Ἡ ἀρετὴ τῆς ἀλήθειας εἶναι ἐκ 
τῶν ὧν οὐκ ἄνευ στὴν παιδαγωγική, γιατὶ συνήθως 
τὰ περισσότερα παιδιά ἔχουν μιὰ ροπὴ πρὸς τὴ 
δικαιολογία καὶ τὸ ψέμα.

Ὅμως τὸ θέμα ἔχει πολλὲς διαβαθμίσεις.  Ἡλι-
κιακὰ καὶ χρονικά.  Ἔχουμε τὸ ψέμα τῶν μικρῶν 
παιδιῶν, τῶν προ-ἐφήβων, τῶν ἐφήβων, τῶν ἐνη-
λίκων καὶ τῶν ὑπερηλίκων. Κάθε ἡλικία παρου-
σιάζει τὶς δικαιολογίες της γιὰ τὰ ψέματα ποὺ ἔχει 
πεῖ καὶ λέει ἀκόμα.

Γιατί τὰ παιδιὰ λένε ψέματα
Ὅταν τὰ παιδιά εἶναι πολὺ μικρά, δὲν ἔχουν 

πλήρως συναίσθηση καὶ ἀντίληψη τοῦ ψέματος. 
Λένε ψέματα ἀπὸ τὸν φόβο τῆς τιμωρίας, ἢ γιὰ 
νὰ δικαιολογήσουν τὴ ζημιά, τὴν παράλειψη, τὸ 
λάθος.  Ἀποποιοῦνται ἔτσι τὴν εὐθύνη τῶν πρά-
ξεων καὶ τῶν λεγομένων τους μ᾽ ἕναν εὔκολο 
τρόπο –ὅπως νομίζουν–, γιὰ νὰ ξεγλιστρήσουν ἢ 
νὰ γλυτώσουν πιθανὸ μάλωμα ἢ ποινή. Καὶ ἀνα-
ρωτιέται κάποιος, αὐτὸ πῶς τὸ καταλαβαίνουν νὰ 
τὸ κάνουν; Μά, ὁ πονηρὸς ἐργάζεται ἀκούραστα 
καὶ ἀσταμάτητα ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ μικρές ἡλικίες 
καὶ βάζει στὸ μυαλὸ τῶν παιδιῶν –ὅπως καὶ τῶν 
μεγάλων– τὴν πονηριά καὶ τὸ λανθασμένο ἐδῶ 
αἴσθημα τῆς αὐτοσυντήρησης.

Ἕνα μικρό ποίημα ποὺ μοῦ εἶχαν βάλει στὸ Κα-
τηχητικὸ στὸ Δημοτικὸ ἔλεγε:

Ἔσπασ᾽ ἡ Ρηνιὼ τὸ βάζο
ἄθελά της τί ζημιά!
Μάζεψε τὰ κομματάκια
στὴν αὐλὴ σὲ μιὰ γωνιά.

Τώρα τί μπορεῖ νὰ κάνει
νὰ τὸ κρύψει, νὰ τὸ πεῖ;
Μ᾽ ἕνα ψέμα τὰ βολεύει,
νὰ τὸ πεῖ; νὰ μὴν τὸ πεῖ;

Σκέφτηκε καλὰ πρὶν πράξει,
κι ἀποφάσισε σωστά:
– «Τό ᾽σπασα, θὰ πεῖ, μαννούλα!»,
κι ἡ μαμὰ θὰ τὴν κοιτᾷ.

– «Μπράβο!», θὰ τῆς πεῖ, «Ρηνιώ μου,
ἦταν βέβαια ζημιά, 
μὰ δὲν εἶναι σὰν τὸ ψέμα
ποὺ λερώνει τὴν καρδιά!».

Καὶ τὸ ἀθῶο ψέμα μπορεῖ 
νὰ βλάψει

K

K

Ἂν ἔχουμε δημιουργήσει στὸ 
ἢ στὰ παιδιά μας αἰσθήματα 
φόβου, μὲ φωνές, τιμωρίες, 

νεῦρα, ξεσπάσματα, τότε εἴμαστε 
ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ τέτοιου εἴδους 
ψέματα ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς ποῦν.  

Ἂν δὲν τὰ ἐπαινοῦμε γιὰ τὸ θάρρος 
τῆς παραδοχῆς τῆς ἀλήθειας, 
τὸ θάρρος τῆς γνώμης τους, 

τὴν δική τους ἄποψη γιὰ μικρὰ 
θέματα, παρὰ τὰ ἀπαξιώνουμε, τὰ 
εἰρωνευόμαστε ἢ δὲν τοὺς δίνουμε 

σημασία, δὲν τὰ ἀκοῦμε. 
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Τὸ ποιηματάκι, στὴν ἁπλότητά του, μᾶς δίνει ἕνα 
χαρακτηριστικὸ τῆς πάλης ποὺ γίνεται στὴν ψυχὴ 
τοῦ παιδιοῦ: νὰ δικαιολογηθεῖ μ᾽ ἕνα ψέμα –ψεμα-
τάκι–, γιὰ νὰ μὴν θυμώσει τὴ μητέρα ἢ τὸν πατέρα 
καὶ νὰ μὴν τιμωρηθεῖ, ἢ νὰ πεῖ τὴν ἀλήθεια μὲ 
ὅποιο κόστος;  Ἐδῶ ὑπεισέρχεται καὶ ἡ δική μας ἡ 
εὐθύνη.  Ἂν ἔχουμε δημιουργήσει στὸ ἢ στὰ παιδιά 
μας αἰσθήματα φόβου, μὲ φωνές, τιμωρίες, νεῦρα, 
ξεσπάσματα, τότε εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ τέτοιου 
εἴδους ψέματα ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς ποῦν.  Ἂν δὲν τὰ 
ἐπαινοῦμε γιὰ τὸ θάρρος τῆς παραδοχῆς τῆς ἀλή-
θειας, τὸ θάρρος τῆς γνώμης τους, τὴν δική τους 
ἄποψη γιὰ μικρὰ θέματα, παρὰ τὰ ἀπαξιώνουμε, τὰ 
εἰρωνευόμαστε ἢ δὲν τοὺς δίνουμε σημασία, δὲν 
τὰ ἀκοῦμε.  Ἐπίσης, δική μας εὐθύνη εἶναι τὸ πῶς 

ἀξιολογοῦμε τὸ κάθε τὶ στὴ ζωή μας.  Ἂν δίνουμε 
μεγαλύτερη ἀξία στὸ κρύσταλλο ἢ τὶς πορσελάνες 
ἀπὸ τὸ κρύσταλλο τῆς ψυχῆς τῶν παιδιῶν μας, 
ποὺ θαμπώνει καὶ ραγίζει ἀπὸ τὶς λάθος ἐπιλογές 
μας καὶ ἐκτιμήσεις μας!  Ἂν πάλι λένε πάντα τὴν 
ἀλήθεια μὲ ὅποιο κόστος, τότε δὲν θὰ πρέπει νὰ 
ἀνησυχοῦμε, ἔχουμε παιδιὰ σταθερά, δυνατά, ἀκέ-
ραια, μὲ ἀδαμάντινο χαρακτῆρα.

Εὐθύνη μας εἶναι νὰ τὰ διδάξουμε μὲ λόγια καὶ 
ἔργα ὅτι ἡ ἀλήθεια πρέπει νὰ εἶναι ἡ μόνη τους 
σκέψη καὶ ὅτι εἶναι λάθος νὰ μὴν ἀναλαμβάνουν 
τὴν εὐθύνη τῶν λόγων καὶ τῶν πράξεών τους, γιὰ 
νὰ γλιτώσουν.

Ὑπάρχουν πολλοί λόγοι ποὺ ἕνα μικρὸ παιδὶ 
λέει ψέματα. Στὸ σχολεῖο, λόγου χάριν, τὸ παιδὶ 
θέλει νὰ κερδίσει τὴν προσοχὴ τῶν συνομηλίκων 
του, τὴν ἀποδοχὴ καὶ τὸν θαυμασμό τους κι ἔτσι 
καταφεύγει σὲ φανταστικές ἱστορίες, γιὰ νὰ μπεῖ 
σὲ μιὰ παρέα, νὰ ἑλκύσει τὴ φιλία τοῦ καλύτερου 
μαθητῆ ἢ τῆς ὀμορφότερης συμμαθήτριάς του. 

Μιλώντας γιὰ τὰ μικρότερα παιδιά, ὑπάρχει μιὰ 
πολὺ οὐσιαστικὴ ἐρώτηση: Μποροῦμε ἆραγε νὰ 

καταλάβουμε ἂν καὶ πότε τὸ παιδί μας λέει ψέμα-
τα; Συνήθως εἴμαστε πολὺ σίγουρες γιὰ τὸ παιδὶ 
ἢ τὰ παιδιά μας. Πιστεύουμε ὅτι τὰ μεγαλώνουμε 
σωστά, μὲ ἀρχὲς καὶ καλὲς συνήθειες.  Ὅμως καὶ οἱ 
γονεῖς παραβατικῶν παιδιῶν τὸ ἴδιο πίστευαν. Γιατί 
ἐκεῖνοι ἔκαναν τόσο λάθος ἐκτίμηση, κι ἐμεῖς ὄχι; 

Ἡ  Ἀμερικανίδα Καθηγήτρια Ψυχολογίας τῆς 
Σχολῆς Κοινωνικῆς Οἰκολογίας τοῦ Πανεπιστημίου 
τῆς Καλιφόρνια Τζόντι Κουάς, ἐπικεφαλῆς ὁμάδας 
ἐρευνητῶν ποὺ μελέτησαν τὸ φαινόμενο καὶ ἔκα-
ναν τὴ σχετική δημοσίευση στὴν ἐπιθεώρηση Law 
and Human Behavior, ἀνέλυσαν στοιχεῖα ἀπὸ 45 
προηγούμενες μελέτες, στὶς ὁποῖες εἶχαν συμμετά-
σχει περισσότερα ἀπὸ 10.000 ἐνήλικες καὶ παιδιά, 
ἀπαντοῦν στὴν παραπάνω ἐρώτηση καὶ μᾶς λένε 
ὅτι αὐταπατώμεθα οἰκτρά.

Διαπίστωσε λοιπὸν ἡ ἀνωτέρω καθηγήτρια καὶ 
ἡ ὁμάδα της ὅτι, ἀκόμα καὶ ὅταν οἱ γονεῖς πιστεύ-
ουν ὅτι γνωρίζουν τὸ παιδί τους καὶ πότε αὐτὸ 
τοὺς παραπλανᾷ, στὴν πραγματικότητα μποροῦν 
νὰ καταλάβουν ὅτι τὸ παιδί τους λέει ψέματα μόνο 
στὸ 47,5% τῶν περιπτώσεων.  Ὡστόσο, οἱ γονεῖς 
φαίνεται ὅτι τὰ καταφέρνουν καλύτερα νὰ κατανο-
ήσουν πότε ἕνα παιδὶ τοὺς λέει τὴν ἀλήθεια (64% 
τῶν περιπτώσεων).

Αὐτὴ ἡ μελέτη καταρρίπτει παλαιότερη, ποὺ 
ἔλεγε ὅτι τὰ παιδιὰ λένε συνειδητὰ ψέματα μετὰ 
τὰ 8 ἢ 9 χρόνια τους, ἀναφέροντας ὅτι ἀκόμα καὶ 
παιδιὰ ἡλικίας 3 ἐτῶν μποροῦν νὰ καταφεύγουν 
συνειδητὰ στὰ ψέματα, καὶ βεβαίως ἐξελίσσουν καὶ 
ἐνισχύουν τὴν ἱκανότητά τους αὐτὴ μεγαλώνοντας.  
Ἐπίσης, ἀπὸ τὴ μελέτη φάνηκε ὅτι ἀκόμα καὶ οἱ 
ἐπαγγελματίες ποὺ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ παιδιά, 
ὅπως εἶναι οἱ ἐκπαιδευτικοί, κοινωνικοὶ λειτουργοὶ 
ἀλλὰ καὶ ἀστυνομικοί, δὲν τὰ καταφέρουν καὶ πολὺ 
καλύτερα στὸ νὰ ἀντιλαμβάνονται τὰ ψέματά τους.

Μιὰ ἄλλη μελέτη, ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ 
τοὺς ἐπιστήμονες τοῦ Πανεπιστημίου Μαγκὶλ τοῦ 
Καναδᾶ, διαπίστωσε ὅτι ἡ ἀντίληψη τῆς ἐντιμότη-
τας καὶ τῆς ἀπάτης μεταβάλλεται, καθὼς τὰ παιδιά 
μεγαλώνουν.  Ἔτσι, τὰ μεγαλύτερα σὲ ἡλικία παιδιὰ 
τείνουν νὰ κρίνουν μιὰ ἀλήθεια ἢ ἕνα ψέμα μὲ βά-
ση τὸ πῶς αὐτὸ ἐπηρεάζει τὰ ἴδια καὶ τοὺς ἄλλους 
ἀνθρώπους. Παρ᾽ ὅτι –ὅπως προαναφέρθηκε– τὰ 
παιδιὰ μαθαίνουν ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι τὸ σωστὸ 
καὶ τὸ ἀγαθό, καὶ τὸ ψέμα τὸ κακὸ καὶ τὸ λάθος, 
στὴν πραγματικότητα τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο 
ξεκάθαρα.

Μάλιστα οἱ ἐρευνητὲς πιστεύουν ὅτι ἡ ἀντίληψη 
τῶν νεώτερων παιδιῶν σχετικὰ μὲ τὴν ἀλήθεια καὶ 
τὸ ψέμα ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ περιβάλλον καὶ τὴ 
διδασκαλία τῶν γονέων καὶ τῶν δασκάλων τους. 
Τὰ μεγαλύτερα παιδιὰ φαίνονται νὰ ἐπηρεάζονται 

K

K

Τόσο οἱ διάφοροι μελετητὲς 
ὅσο κι ἐμεῖς ἐπισημαίνουμε 

ὅτι οἱ γονεῖς καὶ οἱ δάσκαλοι θὰ 
πρέπει νὰ συζητοῦμε γιὰ τὴν ἠθικὴ 

διάσταση τῆς ἀλήθειας καὶ 
τοῦ ψέματος, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ 
τὸ παιδὶ εἶναι ἀκόμα μικρό, ὥστε 
νὰ τοῦ γίνει συνήθεια καὶ βίωμα.
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τόσο ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ περιβάλλοντός τους, ὅσο 
καὶ ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν συνομηλίκων τους. 

Οἱ ἔφηβοι, τέλος, ἐπηρεάζονται πολὺ ἀπὸ τὴν 
περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα καὶ ἀπὸ ὅσα διαβάζουν 
στὸ ἴντερνετ ἢ βλέπουν στὶς εἰδήσεις.  Ἡ πολιτικὲς 
σκοπιμότητες καὶ ἀκροβασίες, τὰ ψεύδη γιὰ τὴ δι-
αχείριση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τὴν ἀνεργία, τὴν 
ἀνάπτυξη ποὺ ἔχει ἔρθει καὶ δὲν εἶναι πουθενά, 
κλονίζουν ἐμπιστοσύνη καὶ συνείδηση, σὲ σημεῖο 
ποὺ τὸ ψεῦδος, ἡ διαπλοκή, οἱ βρόμικες δουλειές, 
νὰ εἶναι συνώνυμα τῆς ἐξυπνάδας καὶ τῆς ἐπιτυχίας, 
ἐνῷ ἡ ἀλήθεια, ἡ ἐντιμότητα, ὁ κόπος, οἱ θυσίες, 
συνώνυμα τοῦ κορόιδου, τοῦ βλάκα, τοῦ ἀποτυ-
χημένου.  Ἔχουν ἀντιστραφεῖ οἱ ὅροι καὶ τὰ ὅρια. 
«Κρεμᾶστέ με ἀνάποδα νὰ δῶ τὸ ψέμα ἀλήθεια!», 
ἔγραφε ἕνας ποιητὴς κάποτε... 

Γι᾽ αὐτὸ τόσο οἱ διάφοροι μελετητὲς ὅσο κι ἐμεῖς 
ἐπισημαίνουμε ὅτι οἱ γονεῖς καὶ οἱ δάσκαλοι θὰ 
πρέπει νὰ συζητοῦμε γιὰ τὴν ἠθικὴ διάσταση τῆς 
ἀλήθειας καὶ τοῦ ψέματος, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ 
παιδὶ εἶναι ἀκόμα μικρό, ὥστε νὰ τοῦ γίνει συνή-
θεια καὶ βίωμα.

Πολλοί γονεῖς ἀκοῦνε, λέει ἡ ψυχολόγος Λίζα 
Βάρβογλη: «Δὲν ἔφαγα ἐγὼ τὸ κέικ, τὸ ἀρκουδάκι 
μου τὸ ἔφαγε... δὲν τὸ ἔκανα ἐγώ, ἡ μπάλα ἔσπασε 
τὸ τζάμι... τὸ γάλα χύθηκε μόνο του...» κ.λπ. Πρὶν 
βιαστεῖ κανεὶς νὰ μαλώσει τὸν μικρό... Πινόκιο, 
πρέπει νὰ προσπαθήσει νὰ ἑρμηνεύσει τὰ ψέματά 
του, διότι κρύβουν πολλά!...

Τὰ παιδιὰ συνήθως λένε μιὰ ἀνακατασκευα-
σμένη μορφὴ τῆς ἀλήθειας ἢ χρησιμοποιοῦν μιὰ 
ἀνακρίβεια ποὺ τὰ βολεύει. Σ᾽ αὐτὴν τὴν ἡλικία τὸ 
ψέμα προφανῶς δὲν κρύβει δόλο, ποὺ πιθανότητα 
κρύβεται στὸ ψέμα ἑνὸς μεγαλύτερου παιδιοῦ. 
Εἶναι ἁπλῶς ἕνα μέσο ποὺ χρησιμοποιεῖ ἐκείνη 
τὴ στιγμή, γιὰ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴ δύσκολη θέση.  Ἐπί-
σης, ἂν π.χ. πεῖ ὅτι μέσα στὴ ντουλάπα μένει ἕνας 
δράκος, σαφῶς καὶ ἐννοεῖ ὅτι φοβᾶται, ἀλλὰ αὐτὸ 
τό «ψέμα» εἶναι ταὐτόχρονα ἕνας λεκτικὸς τρόπος 
νὰ «ἐξερευνήσει» κάποια πράγματα, ὅπως πόσο 
ἀσφαλὲς θὰ τὸ κάνει νὰ νιώσει ὁ γονιός του, πόσο 
τὸ ἀγαπᾷ, πόσο τὸ ὑπολογίζει. Σὲ τέτοια περίπτωση, 
ὁ γονιὸς δὲν πρέπει νὰ τὸ μαλώσει, νὰ τὸ ἀποκαλέ-
σει ψεύτη ἢ νὰ τὸ κοροϊδέψει, «μὴν εἶσαι ἀνόητος, 
ξέρεις καλὰ ὅτι οἱ δράκοι εἶναι παραμύθια!», ἤ «τί 
ἄνδρας θὰ γίνεις ἐσύ, ποὺ φοβᾶσαι τὸν δράκο!», 
ἀλλὰ νὰ ψάξει μέσα στὴ ντουλάπα καὶ τὸ διαβεβαι-
ώσει ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένας δράκος ἐκεῖ, ἀλλὰ 
μπορεῖ νὰ ἔχει τὸ φῶς ἀνοιχτό, γιὰ νὰ βλέπει καὶ 
νὰ εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα κακὸ γύ-
ρω του. Εἶναι μιὰ καλή ἀρχή, γιὰ νὰ ἠρεμήσει τὸ 
παιδί. Τό κυριώτερο ὅμως εἶναι τὸ παιδὶ νὰ μάθει 
ἀπὸ μικρὸ νὰ προσεύχεται καὶ νὰ ξέρει θετικὰ ὅτι 

πάντα τὸ προστατεύει ὁ Χριστός, ἡ Παναγία καὶ ὁ 
φύλακας  Ἄγγελός του:

Ἄγγελε Φύλακα Προστάτη,  
μὲ τὰ φτερά σου τ᾽ ἁπλωτά, 
Ἔλα στὸν ὕπνο μου καὶ στάσου, 
στὸ κρεβατάκι μου κοντά!
Θέλω νὰ νιώθω πάντα πλάι μου 
τὸν ἴσκιο σου νὰ μὲ φυλάει,
μὰ καὶ στὸν δρόμο ὅταν βρεθῶ, 
ποὺ εἶμ᾽ ἕνα ἀδύνατο παιδάκι,
κράτα με πάντα ἀπ᾽ τὸ χεράκι  
Ἄγγελε ἐσὺ νὰ μὴν χαθῶ!».

Δύο ὄμορφες καὶ προσιτὲς στὸ παιδὶ εἰκόνες 
τῆς Παναγίας μὲ τὸν Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά της καὶ 
τῶν  Ἀρχαγγέλων μποροῦν νὰ βρίσκονται ἀπέναντι 
ἀπὸ τὸ κρεβάτι τοῦ ἢ τῶν παιδιῶν, ὥστε ἐκεῖνα νὰ 
νιώθουν σιγουριά καὶ ἀσφάλεια. 

Συνειδητὰ ψέματα -  Ἀντιμετώπιση
Ἀπὸ 4 ἐτῶν καὶ μετὰ τὸ ψέμα ἀρχίζει νὰ λέγεται 

πιὸ συνειδητά, καὶ εἶναι ὁ τρόπος, γιὰ νὰ ἀποφύγει 
τὸ παιδὶ τὶς εὐθύνες του ἢ νὰ γλιτώσει ἀπὸ τὶς ἀρνη-
τικὲς συνέπειες τῶν πράξεων ἢ τῶν ἀμελειῶν του.

Ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη μορφή ψέματος, ποὺ 
ἀπαντᾶται στὰ παιδιὰ ἡλικίας 4-6 ἐτῶν, ἐκεῖ ὅπου τὰ 
ὅρια μεταξὺ φαντασίας καὶ πραγματικότητας εἶναι 
ἀκόμα πολὺ ρευστά. Τὰ παιδιὰ ἐπινοοῦν ἀόρατους 
φίλους, ἐπηρεάζονται καὶ ἐντυπωσιάζονται ἀπὸ 
ἱστορίες ποὺ ἔχουν ἀκούσει ἢ δεῖ, καὶ τὸ μεταφέ-
ρουν στὸ περιβάλλον τους σὰν προσωπική τους 
ἐμπειρία.  Ἔτσι, εἴτε βάζουν τὸν ἑαυτό τους μέσα 
στὴν ἱστορία σὰν πρωταγωνιστὴ ἢ ἡρωίδα, εἴτε μέ-
σα στὸ κάδρο τῆς ἱστορίας σὲ δευτερεύοντα ρόλο. 
ἀναλόγως τοῦ χαρακτῆρα καὶ τῆς προσωπικότητάς 
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τους, τῆς τόλμης καὶ τῆς φαντασίας τους, εἴτε λένε 
ὅτι: «Ναί!  Ἐγὼ πῆγα ἐκεῖ, εἶδα αὐτό, ἔκανα τὸ 
ἄλλο!», ἐνῷ δὲν ἔχει συμβεῖ κάτι τέτοιο. Οἱ γονεῖς 
καὶ οἱ παπποῦδες-γιαγιάδες τότε θαυμάζουν ἐνδό-
μυχα τὸν μικρὸ παραμυθᾶ / τὴ μικρὴ παραμυθοῦ 
γιὰ τὴν ἐπινοητικότητα καὶ τὴν ἐξυπνάδα ποὺ δεί-
χνει, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ πέσουν στὸ ἀτόπημα νὰ 
ἐκφράσουν τὸν θαυμασμό τους δυνατὰ καὶ ζωηρά, 
παρ᾽ ὅλο τὸ καμάρι τους. Τὸ σωστό εἶναι, ἁπλᾶ, 
διπλωματικὰ καὶ μὲ πολλή ἀγάπη νὰ ἐπαναφέρουν 
σιγὰ σιγὰ τὴ ζωηρὴ φαντασία στὰ πλαίσια τῆς πραγ-

ματικότητας καὶ νὰ διαχειριστοῦν ὅλο αὐτὸ διακρι-
τικά.  Ἕνας τρόπος εἶναι νὰ ἐφοδιάσουν τὸ παιδὶ μὲ 
ἕνα εἰδικό, ὡραῖο τετράδιο μὲ βαρύγδουπο τίτλο 
ὅπως: Οἱ Φανταστικὲς  Ἱστορίες τῆς μυθιστοριογρά-
φου Βίκυς Παυλάτου, ἢ Οἱ Παράξενες Περιπέτειες 
τοῦ συγγραφέα  Ἀλκιβιάδη Λαμπρόπουλου ἢ κάτι 
παρεμφερές.  Ἔτσι διοχετεύετε τὴ φαντασία τοῦ 
παιδιοῦ σὲ κάτι δημιουργικό, ἐποικοδομητικὸ καὶ 
ὄμορφο, καὶ ἴσως ἀκόμα ἔτσι ἐκκολάπτεται καὶ μία 
ἢ ἕνας συγγραφέας. Στὰ μικρότερα παιδιά, ποὺ 
δὲν ξέρουν ἀκόμα νὰ γράφουν, ἀναλαμβάνουν 
αὐτὸ τὸν ρόλο, νὰ γράφουν δηλαδὴ τὶς ἱστορίες 
τους, οἱ γονεῖς ἢ οἱ παπποῦδες.  Ἔτσι, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴ χαρά αὐτῆς τῆς μοιρασιᾶς, τὰ παιδιὰ θὰ ἔχουν 
στὸ μέλλον κάτι τόσο ὄμορφο καὶ σπουδαῖο ὡς 
ἀνάμνηση τῶν πρώτων παιδικῶν τους χρόνων.

Ἂς πάρουμε τώρα τὴν περίπτωση τῶν παιδιῶν 
πού, ὅταν στεναχωροῦνται, ἀνησυχοῦν ἢ ἔχουν 
ἄγχος, τὸ ὁποῖο σωματοποιοῦν.  Ἔτσι ἡ Ξένια λέει 
ὅτι πονάει ἡ κοιλίτσα της.  Ἡ ἀποκωδικοποίηση 
αὐτοῦ τοῦ μικροῦ ψέματος εἶναι ὅτι ἐκείνη τὴ στιγ-
μή ζητάει ἀπεγνωσμένα τὴν προσοχή τῶν γονέ-
ων της ἢ ὅτι κάτι τὴν ἀνησυχεῖ καὶ τῆς δημιουργεῖ 
ἄγχος. Τότε ἐκεῖνοι μποροῦν ἄφοβα νὰ μποῦν 
στὸ «ψέμα» της, νὰ τῆς χαϊδέψουν τὴν κοιλίτσα, 
νὰ τῆς βάλουν μία ζεστή κομπρέσα, νὰ καθίσουν 
κοντά της, νὰ τῆς κρατήσουν τὸ χεράκι, νὰ τὴν 
φιλήσουν, νὰ τὴν παρηγορήσουν λέγοντας, ὅτι σὲ 

λίγο θὰ εἶναι τελείως καλά, νὰ τῆς διαβάσουν μιὰ 
ἱστορία... Αὐτὰ θὰ λειτουργήσουν σὰν θεραπεία 
γιὰ τὸ ἀνήσυχο παιδάκι. Κι αὐτὰ ὅμως μὲ μέτρο, 
ὄχι μὲ τὸ παραμικρό, γιατὶ τότε τὸ παιδὶ νιώθει τὴν 
ἀδυναμία, καὶ κάποιες φορὲς μπορεῖ ν᾽ ἀρχίσει νὰ 
τὸ ἐκμεταλλεύεται. 

Ἂν καθίσουμε νὰ ἀναλύσουμε διεξοδικὰ ὅλους 
τοὺς λόγους καὶ τὶς αἰτίες γιὰ τοὺς ὁποίους τὰ παι-
διά καταφεύγουν στὸ ψέμα, θὰ μιλᾶμε ἑβδομάδες.  
Ὡστόσο, τὸ ζητούμενο εἶναι τὸ πῶς θὰ χειριστεῖ 
ὁ γονέας τὰ ψέματα τοῦ παιδιοῦ του. Σὲ καμμία 

περίπτωση δὲν θὰ ἀποκαλέσει τὸ παιδί «ψεύτη». 
Δὲν θὰ τὸ μαλώσει καὶ θὰ προσπαθήσει –ὅσο μπο-
ρεῖ– νὰ ἀποκωδικοποιήσει συμπεριφορὲς καὶ λό-
γους ποὺ ὁδήγησαν τὸ παιδὶ στὸ ψέμα. Νὰ σκεφθεῖ 
μήπως ἐκεῖνος/η εἶπε ἢ ἔκανε κάτι ποὺ εἶχε αὐτὸ 
τὸ ἀποτέλεσμα. Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι πάντα ὁ χρόνος 
μας εἶναι λιγοστός, καὶ λόγῳ τῆς πληθώρας τῶν 
ἐργασιῶν μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι δὲν διατίθεται 
ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος στό/στὰ παιδιά.  Ὅμως ἔτσι 
εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ χαθεῖ τὸ παιχνίδι, καὶ νὰ 
γίνει τὸ παιδὶ χειριστικό, ἐξουσιαστικὸ ἢ μὲ ἄλλα 
προβλήματα. Πρέπει νὰ ἐπαναφέρει ὁ γονέας τὸ 
παιδὶ στὴν τάξη τὸ συντομώτερο καὶ νὰ τὸ βοη-
θήσει νὰ ξεκαθαρίσει ποιὸ εἶναι τὸ ἀληθινὸ καὶ 
ποιὸ τὸ φανταστικὸ ἢ τὸ ψεύτικο. Μὲ παραδείγματα 
καὶ μὲ τὴ γνήσια διαβεβαίωση ὅτι, ἂν παραδεχθεῖ 
καὶ ὁμολογήσει τὴν ἀλήθεια, δὲν θὰ τιμωρηθεῖ, 
καὶ μὲ συζήτηση νὰ τοῦ ἐξηγηθεῖ ὅτι κάποια στιγ-
μή τὸ ψέμα θὰ βγεῖ τελικά εἰς βάρος του. Πρέπει 
νὰ εἶναι ὁ γονέας σοβαρός, μὲ κῦρος καὶ γεμᾶτος 
ἀγάπη, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναληφθεῖ τὸ ψέμα. Τὰ παι-
διὰ καταλαβαίνουν πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα 
ἐμεῖς νομίζουμε καὶ εἶναι πολὺ αὐστηροὶ κριτές. 
Τὸ σημαντικώτερο εἶναι νὰ μὴν συλλάβουν ἐμᾶς 
νὰ ψευδόμαστε. Κλονίζεται τότε ὁ κόσμος τους.

Σέ περίπτωση ποὺ αὐτὲς οἱ ἐνέργειες τῶν γονέ-
ων φανοῦν ἀνεπαρκεῖς, καὶ τὸ παιδὶ τὸ παρακάνει 
καὶ ἀντιλαμβάνεται ὅτι τὸ ἕνα ψέμα φέρνει τὸ ἄλλο, 

K

K

Σέ περίπτωση ποὺ αὐτὲς οἱ ἐνέργειες τῶν γονέων φανοῦν ἀνεπαρκεῖς, 
καὶ τὸ παιδὶ τὸ παρακάνει καὶ ἀντιλαμβάνεται ὅτι τὸ ἕνα ψέμα φέρνει 

τὸ ἄλλο, ὁλόκληρη ἁλυσίδα, ποὺ τὸ μπλέκει καὶ δὲν ξέρει οὔτε τὸ ἴδιο 
πιὰ ποῦ τελειώνει ἡ ἀλήθεια καὶ ἀρχίζει τὸ ψέμα, τότε τὰ πράγματα εἶναι 
σοβαρά. Πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε τί συμβαίνει στὴν ψυχή του ποὺ τὸ 

σπρώχνει νὰ καταφεύγει στὰ ψέματα. 
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ὁλόκληρη ἁλυσίδα, ποὺ τὸ μπλέκει καὶ δὲν ξέρει 
οὔτε τὸ ἴδιο πιὰ ποῦ τελειώνει ἡ ἀλήθεια καὶ ἀρχίζει 
τὸ ψέμα, τότε τὰ πράγματα εἶναι σοβαρά. Πρέπει 
νὰ ἀναρωτηθοῦμε τί συμβαίνει στὴν ψυχή του ποὺ 
τὸ σπρώχνει νὰ καταφεύγει στὰ ψέματα. Πολλοὶ 
εἶναι οἱ λόγοι.  Ὁ σοβαρότερος εἶναι, ὅταν οἱ γονεῖς 
καβγαδίζουν καὶ τὰ πράγματα ξεφεύγουν. Τότε τὰ 
παιδιά ἀνησυχοῦν σοβαρὰ μήπως χωρίσουν καὶ 
διαλυθεῖ ἡ οἰκογένειά τους. Αὐτὸ τὰ συγκλονίζει, 
καὶ τὸ μυαλό τους δουλεύει ὑπερωρίες, γιὰ νὰ 
βροῦν τρόπους νὰ τὸ ἐμποδίσουν. Πολλὰ τὰ ὁδη-
γεῖ σὲ ψευδεῖς ἀδιαθεσίες, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι αὐτὸ 
θὰ τοὺς κρατήσει ἑνωμένους. Βλέπουμε ἐδῶ ὅτι 
ἡ εὐθύνη γιὰ τὸ ψέμα βαρύνει ἀποκλειστικὰ τοὺς 
γονεῖς καὶ τὴ συμπεριφορά τους, καὶ τὰ παιδιά φέ-
ρονται ἔτσι, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ διαχειριστοῦν 
μὲ ἄλλο τρόπο τὴν κρίση.  Ἂν τὰ πράγματα εἶναι 
ἔτσι, τότε θὰ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ ἡ περίπτωση νὰ 
ἀπευθυνθοῦν σὲ εἰδικό.

Τί κάνουμε λοιπόν, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε 
βελτιωτικὰ τὸν μικρό μας ψεύτη;

1. Νὰ εἴμαστε ἐμεῖς εἰλικρινεῖς. 
2. Νὰ μὴν μᾶς πιάνει πανικός, ὅταν τὸ παιδὶ 

λέει ψέματα.  Ἀποφεύγουμε φωνές, προσβλητικὲς 
ἐκφράσεις, τιμωρίες, παραδείγματα παιδιῶν συγ-
γενῶν καὶ φίλων, ποτὲ δὲν ξέρουμε σίγουρα ἂν 
καὶ αὐτὰ λένε ψέματα, καὶ ἡ σύγκριση πληγώνει 
τὰ παιδιά μας.

3. Μὴν τὸ ἀποκαλέσουμε ψεύτη, γιατὶ πολὺ 
εὔκολα μπορεῖ νὰ οἰκειοποιηθεῖ αὐτὴ τὴν ταμπέλα, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταφεύγει στὸ ψέμα μὲ τὴν 
πρώτη εὐκαιρία. ( Ἂν αὐτὸ πιστεύεις γιὰ μένα, τότε 
αὐτὸ θὰ γίνω!).

4. Τὸ παιδὶ δὲν πρέπει νὰ καταλάβει ὅτι μπορεῖ 
νὰ ξεφύγει μ᾽ ἕνα ψέμα, γιατὶ εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ 
καταφεύγει ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ σ᾽ αὐτὴ τὴν τακτική. 

5. Ἐπαινοῦμε πάντα τὴν εἰλικρίνεια καὶ ἐπιβρα-
βεύουμε τὴν ἀλήθεια μ᾽ ἕνα μεγάλο εὖγε. 

6. Νὰ δείχνουμε στὸ παιδὶ ἐμπιστοσύνη, γιὰ νὰ 
μὴν χρειάζεται νὰ ψάχνει διαρκῶς γιὰ δικαιολογίες. 
Νὰ τὸ πείθουμε ὅτι, ὅταν λέει τὴν ἀλήθεια, δὲν ἔχει 
νὰ φοβηθεῖ τίποτα. Εἶναι καλὸ καὶ ἀνακουφιστικὸ 
γιὰ τὸ ἴδιο τὸ παιδὶ νὰ ξέρει ὅτι μπορεῖ νὰ μᾶς μι-
λήσει γιὰ τὸ ὁτιδήποτε, χωρὶς νὰ φοβᾶται ὅτι θὰ 
θυμώσουμε, θὰ τὸ ἀποπάρουμε ἢ θὰ τὸ ἀπαξιώ-
σουμε. Τό «εἶμαι πάντα ἐδῶ γιὰ σένα» πρέπει νὰ 
γίνει βίωμα καὶ στὶς δυὸ πλευρές.  Ἐμπιστοσύνη, 
συζήτηση, ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ συνταγὴ γιὰ ἕνα 
εἰλικρινές, ἄφοβο, ἰσορροπημένο παιδί.

Τὰ ψέματα τῶν ἐνηλίκων
Πῶς λειτουργοῦν λοιπὸν οἱ ἄνθρωποι ποὺ 

χρησιμοποιοῦν τὸ ψέμα, ὥστε νὰ γίνονται εὔκο-

λα πιστευτοί; Στὸ θέατρο, γιὰ νὰ ἔχει ἐπιτυχία μιὰ 
παράσταση καὶ νὰ ἀγγίξει τὸ κοινό, πρέπει νὰ εἶναι 
ἀληθοφανής, ἀλλὰ ὄχι ἀληθινή. Τό ἴδιο καὶ στὴν 
λογοτεχνία.  Ἡ ψεύτικη ἱστορία εἶναι γοητευτική, 
διασκεδαστικὴ καὶ λειτουργεῖ καταπραϋντικὰ στὴν 
ψυχολογική κατάσταση τοῦ θεατῆ ἢ τοῦ ἀναγνώ-
στη.  Ἡ ἀλήθεια, ὁ ρεαλισμὸς τὸν ἀγριεύει, φέρνει 
στὴν ἐπιφάνεια συναισθήματα ἀνησυχίας, ἀνα-
σφάλειας, φόβου, ἀπέχθειας. Νοσηρὰ χαίρεται, 
ποὺ δὲν εἶναι ὁ ἴδιος στή θέση τοῦ πρωταγωνιστῆ 
ἢ τῆς ἡρωίδας.  Ἔτσι κατασκευάζονται τὰ ψέματα, 
ποὺ μὲ τὴν ἀπατηλότητά τους ἀπομακρύνουν τὰ 
ἀρνητικὰ συναισθήματα ἀπὸ τὸν ψυχισμό τοῦ θε-
ατῆ ἢ ἀναγνώστη. 

Στὴν ἀληθινὴ ζωὴ συχνὰ λέγονται ψέματα ἀπὸ 
εὐγένεια, καλοσύνη ἢ ντροπὴ ἀκόμα αὐτοῦ ποὺ τὰ 
παράγει καὶ τὰ ἐκστομίζει ἀπέναντι στὸν συνομιλητή 
του. Π.χ., μπορεῖ νὰ ποῦμε: «εἶσαι στὶς ὀμορφιές 
σου σήμερα» σὲ κάποιον ποὺ ἔχει τὰ χάλια του, 
γιὰ νὰ μὴν τὸν κάνουμε χειρότερα, ἤ «τό φαγητό 
σου εἶναι πεντανόστιμο!», ἐνῷ δὲν τρώγεται, γιὰ 
νὰ φανοῦμε ἀρεστοὶ στὴ μαγείρισσα, ἤ «θὰ γίνεις 
καλά, μὴν φοβᾶσαι!» σὲ κάποιον ἄρρωστο ἢ καὶ 
ἑτοιμοθάνατο, γιὰ νὰ τὸν ἐμψυχώσουμε. Τὸ σωστὸ 
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Νὰ δείχνουμε στὸ παιδὶ 
ἐμπιστοσύνη, γιὰ νὰ μὴν 

χρειάζεται νὰ ψάχνει διαρκῶς γιὰ 
δικαιολογίες. Νὰ τὸ πείθουμε ὅτι, 
ὅταν λέει τὴν ἀλήθεια, δὲν ἔχει 
νὰ φοβηθεῖ τίποτα. Εἶναι καλὸ 

καὶ ἀνακουφιστικὸ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ 
παιδὶ νὰ ξέρει ὅτι μπορεῖ νὰ μᾶς 
μιλήσει γιὰ τὸ ὁτιδήποτε, χωρὶς 
νὰ φοβᾶται ὅτι θὰ θυμώσουμε, 

θὰ τὸ ἀποπάρουμε ἢ θὰ τὸ 
ἀπαξιώσουμε. Τό «εἶμαι πάντα 
ἐδῶ γιὰ σένα» πρέπει νὰ γίνει 
βίωμα καὶ στὶς δυὸ πλευρές.  

Ἐμπιστοσύνη, συζήτηση, ἀγάπη. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ συνταγὴ γιὰ ἕνα 

εἰλικρινές, ἄφοβο, ἰσορροπημένο 
παιδί.
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στὶς πρῶτες περιπτώσεις εἶναι νὰ μὴν ποῦμε ἕνα 
τόσο προφανὲς ψέμα, γιατὶ χάνουμε καὶ τὴν ἀξιο-
πιστία μας. Στὴν πρώτη περίπτωση μποροῦμε νὰ 
ρωτήσουμε μὲ γνήσιο ἐνδιαφέρον καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν 
ὑγεία τοῦ ἴδιου καὶ τῆς οἰκογένειάς του, ἀποφεύ-
γοντας προσωπικά σχόλια. Στὴ δεύτερη, τρῶμε μὲ 
ἀξιοπρέπεια τὸ ἀποτυχημένο φαγητὸ χωρίς ψεύτικα 
σχόλια, διοχετεύοντας ἐπιδέξια τὴ συζήτηση μακριὰ 
ἀπὸ τοὺς σκοπέλους τῆς κριτικῆς τοῦ φαγητοῦ καὶ 
εὐχαριστώντας τὴν οἰκοδέσποινα στὸ τέλος γιὰ τὸν 
κόπο ποὺ ἔκανε καὶ τὴν περιποίηση γενικώτερα. 
Στὴν τρίτη περίπτωση ἐνθαρρύνουμε ἕναν ἀσθενῆ 
μὲ ἀληθινὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀγάπη, τονίζοντας ὅτι 
προσευχόμαστε γι᾽ αὐτὸν καὶ ὅτι ἡ οἰκονομία τοῦ 
Θεοῦ ἔχει προνοήσει γιὰ ὅλα τὰ πλάσματά του. 
Μποροῦμε νὰ τὸν ἐμψυχώσουμε χωρὶς ψέματα.

Ἐρχόμαστε τώρα σ᾽ ἐκεῖνα τὰ ψέματα ποὺ λέμε 
γιὰ τὸν ἑαυτό μας, καὶ μάλιστα συχνὰ καὶ στὸν 
ἴδιο τὸν ἑαυτό μας! Αὐτὰ δὲν τὰ λέμε τόσο γιὰ νὰ 
δείχνουμε καλύτεροι ἀπ᾽ ὅ,τι στὴν πραγματικότητα 
εἴμαστε, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ μὴν χαλάσουμε τὴν 
εἰκόνα ποὺ ἔχουν οἱ ἄλλοι γιὰ μᾶς.  Ὑπάρχουν 
ὅμως καὶ αὐτὰ ποὺ λέμε, γιὰ νὰ χειραγωγοῦμε 
τοὺς ἄλλους. Κι ἐνῷ τὰ δυὸ πρῶτα τὰ ξεστομί-
ζουμε σχεδὸν αὐτόματα, τὰ τελευταῖα χρειάζονται 
σχέδιο καὶ ταλέντο.  Ὁ ψεύτης αὐτοῦ τοῦ εἴδους 
φροντίζει νὰ γνωρίσει καλὰ τὸ ἀκροατήριό του καὶ 
περιμένει νὰ σερβίρει τὸ ψέμα του μὲ τέχνη τὴν 
κατάλληλη στιγμή. Τότε μπορεῖ νὰ πουλήσει ὁτιδή-
ποτε σὲ σχεδὸν ὁποιονδήποτε, εἴτε εἶναι πωλητής, 
εἴτε πολιτικός.  Ὅσο πιὸ ἀνασφαλεῖς εἴμαστε, τόσο 
εὐκολώτερα πιστεύουμε στὰ ψέματα καὶ γυρίζουμε 
τὴν πλάτη στὴν ἀλήθεια.  Ἴσως γιατὶ τὰ ψέματα μᾶς 
χαϊδεύουν τ᾽ αὐτιά.

Ἡ κολακεία εἶναι τὸ μεγαλύτερο ὅπλο στὰ χέρια 
τοῦ ψεύτη. Παράδειγμα:  Ἡ Μαίρη πηγαίνει νὰ κά-
νει μιὰ ἔρευνα ἀγορᾶς. Χρειάζεται κάποιο φόρεμα, 
ἀλλὰ θέλει πρῶτα νὰ δεῖ μιὰ ποικιλία καὶ μετὰ νὰ 
ἀποφασίσει. Στὸ δεύτερο μόλις κατάστημα ποὺ 
μπαίνει, ἡ ἔμπειρη πωλήτρια τῆς λέει διπλωματι-
κά: «Μὲ τὸ σῶμα ποὺ ἔχετε, δὲν ὑπάρχει ροῦχο 
ποὺ νὰ μὴν δείχνει ὑπέροχο ἐπάνω σας!». Μετὰ 
ἀπ᾽ αὐτὸ ἡ Μαίρη θὰ ντραπεῖ νὰ φύγει, χωρίς νὰ 
ἀγοράσει κάτι.

Ὁ ὑποψήφιος βουλευτὴς βγαίνει καὶ λέει: « Ὁ 
ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἔξυπνος, ἔντιμος καὶ ὥριμος. 
Ξέρει νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὸ δίκιο του. Σ᾽ αὐτὸ θὰ μὲ 
ἔχει σύμμαχό του!», καὶ ὁ ψηφοφόρος «ψωνίζει» 
μὲ κλειστὰ μάτια. Πιστεύει ὅτι βρῆκε τὸν ἄνθρωπό 
του!  Ὕστερα ὁ ὑποψήφιος τοῦ σερβίρει ὅ,τι ψέ-

μα νά ᾽ναι, καὶ ὁ ψηφοφόρος τὸν πιστεύει. Διότι 
ἐκεῖνος ποὺ κατάλαβε πόσο ἔξυπνος καὶ σπουδαῖος 
εἶναι δὲν μπορεῖ νὰ λέει ψέματα.  Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέ-
ρα, θὰ πιστέψει ὁτιδήποτε τοῦ σερβίρει, ἀφοῦ τὸν 
κάνει νὰ αἰσθάνεται καλά. Γιατὶ δυστυχῶς μερικὲς 
φορὲς τοὺς θῦτες δὲν τοὺς δημιουργεῖ μόνο τὸ 
σύστημα, ἀλλὰ τοὺς δημιουργοῦν καὶ τὰ ἴδια τὰ 
θύματα, κάποιοι μὲ τὴν ἀφέλειά τους καὶ ἄλλοι μὲ 
τὸν ἐγωισμό τους.

Ὅταν ἡ κυβέρνηση ἰσχυρίζεται, π.χ., πὼς θὰ 
ἐξοικονομήσει 50 δὶς ἀπὸ τὴ φορολόγηση τῶν 
πλουσίων, ὁ ἀκροατής τῶν εἰδήσεων θὰ πρέπει 
πρῶτον νὰ γνωρίζει: α) πόσα ἀκριβῶς εἶναι 50 δίς, 
β) ποιὸν θεωρεῖ τὸ κράτος πλούσιο καὶ ποιὸν θε-
ωρεῖ ὁ ἴδιος πλούσιο.  Ἂν δὲν ἔχεις τὴν παραμικρή 
ἰδέα γιὰ τὸ πόσα χρήματα ξοδεύει τὸ κράτος γιὰ 
τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη ἐργασία, τὶς πληρωμές μισθῶν 
καὶ συντάξεων κ.λπ., τότε δὲν ἔχεις ἰδέα ἂν τὸ 
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ποσό τῶν 50 δις εἶναι μικρὸ ἢ μεγάλο, ἂν εἶναι 
ἐφικτό καὶ ὄχι εὐκταῖο νὰ μαζευτεῖ, καὶ βέβαια ἂν 
ὑπάρχει ἡ διάθεση τῶν πλουσίων νὰ πληρώσουν 
τοὺς φόρους καὶ ἔχουν στὴ διάθεσή τους τὸ ποσόν 
ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ καὶ δὲν ἐκκολάπτεται σὲ κάποια 
τράπεζα τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Ἡ κυβέρνηση δὲν σοῦ 
λέει ποιοὺς θεωρεῖ πλούσιους καὶ ἀπὸ ποιοὺς θὰ 
τὰ πάρει –ἄν τὰ πάρει–! Σὲ διαβεβαιώνει ὅμως ὅτι 
φορολογώντας τους θὰ μαζέψει αὐτὸ τὸ ποσόν. 
Αὐτὸς ποὺ δὲν γνωρίζει ἀπὸ στατιστικές, ποσοστὰ 
καὶ μεγέθη κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ δὲν δυσκο-
λεύεται νὰ τὸ πιστέψει. Καὶ κάπως ἔτσι φθάσαμε ὣς 
ἐδῶ...  Ἐπειδὴ τὸ εἶπε κάποιος ποὺ ἐμπιστεύεται.  
Ἐπίσης, ὑπάρχουν καὶ οἱ αὐθεντίες.  Ἐκεῖνοι ποὺ ὁ 
καθένας μας ἐκτιμᾷ τὴ γνώμη τους ἰδιαίτερα.  Ὅλοι 
θαυμάζουμε τέτοια πρόσωπα. Θά ἔλεγε ποτὲ ψέμα-
τα ἕνας τέτοιος σοβαρὸς ἄνθρωπος, ἐπιστήμων, μὲ 
ἀποδεδειγμένα λόγια καὶ ἔργα;   Ἐπίσης, ὁ πολὺς 
κόσμος γιὰ κάποιο λόγο ἐμπιστεύεται τὶς διασημό-
τητες τῶν media, δημοσιογράφους, παρουσιαστές, 
ἠθοποιούς.  Ὅ,τι ποῦν οἱ σελέμπριτις εἶναι θέσφα-
το! Γιὰ τοὺς πολλούς, καὶ τὸ πιὸ ἐξόφθαλμο ψέμα 
μοιάζει ἀληθινό, ἂν τὸ ἄκουσαν στὴν τηλεόραση 
ἢ τὸ εἶπαν στὶς εἰδήσεις! 

Ὅσο ὅμως εὔπιστος κι ἂν εἶναι κάποιος, ἔρχο-
νται στιγμὲς ποὺ μέσα του γεννιοῦνται ὑποψίες. 
Εἰδικὰ ὅταν κάποιος τὸν ἔχει κοροϊδέψει δεκάδες 
φορές.  Ὅταν ὅμως τοῦ συμβεῖ αὐτό, κάνει ὅτι 
περνᾷ ἀπὸ τὸ χέρι του, γιὰ νὰ ἀποδιώξει τὶς ὑπο-
ψίες. Γιατί; Διότι ἂν ἀρχίσει νὰ ἐξετάζει τὰ στοιχεῖα 
καὶ τὰ ἐπιχειρήματα, ὑπάρχει πιθανότητα νὰ τοῦ 
ἀποδείξουν ὅτι κακῶς πίστευε αὐτὸ τὸ ἄτομο τόσον 
καιρό.  Ὅτι τοῦ ἔλεγε συνεχῶς ψέματα.  Ἡ διαχεί-
ριση αὐτῆς τῆς ἀποκάλυψης εἶναι μεγάλο πλῆγμα 
γιὰ τὸν ἴδιον, καὶ τὸ ξέρει. Γι᾽ αὐτὸ τὸ ἀποφεύγει. 
Δὲν θέλει νὰ βιώσει τὴ δυσάρεστη κατάσταση τῆς 
διάψευσης τῶν προσδοκιῶν του, δὲν θέλει νὰ ἀπο-
γοητευθεῖ, νὰ νιώσει ἐξαπατημένος καὶ γελοῖος.

Ἐπίσης, αὐτὸς ποὺ συνήθισε νὰ ζεῖ μὲ δεκανίκια, 
ἐξαρτώμενος ἀπὸ ἄλλους, ὅπως π.χ. ἀπὸ ἐπιδόμα-
τα ἢ ἐπιδοτήσεις τοῦ κράτους, δὲν θέλει νὰ πιστέψει 
ὅτι αὐτὰ θὰ κοποῦν καὶ θὰ πρέπει νὰ στηριχθεῖ στὶς 
δικές του, ἀνύπαρκτες δυνάμεις.  Ἀντίθετα, ἔχει τὰ 
μάτια καὶ τὰ αὐτιά του ἀνοιχτὰ καὶ προσπαθεῖ νὰ 
μάθει κάθε πληροφορία ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀνα-
γκαιότητα αὐτῶν τῶν ἐπιδομάτων καὶ ἐπιδοτήσεων. 
Κάθε εἴδηση ποὺ θέτει σὲ ἀμφισβήτηση αὐτὸ τὸ 
μοντέλο ἐξάρτησης, τὴν ἀπορρίπτει, τὴν ἀποφεύγει, 
δὲν τὴν βλέπει καθόλου.  Ἂν τὸν ἀναγκάσεις νὰ 
τὴν δεῖ, θὰ ἀμφισβητήσει τὴν πηγὴ ἢ θὰ προβά-
λει τὸ ἀτράνταχτο κατὰ τὴ γνώμη του ἐπιχείρημα: 
«Δὲν μποροῦν ν᾽ ἀφήσουν τόσους ἀνθρώπους 
στὸν δρόμο!», πρᾶγμα πού, ὅπως ὅλοι ξέρουμε, 

ἔχει γίνει ἀμέτρητες φορές. Νιώθει ἀσφαλὴς μὲ 
τὶς πεποιθήσεις ποὺ ἔχει ἤδη καί, ἂν τοῦ ρίξεις 
τὰ τείχη ποὺ τὸν προστατεύουν, θὰ τρελαθεῖ.  Ὁ 
στρουθοκαμηλισμὸς ἔχει γίνει δεύτερη φύση του. 
Γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν σὲ ἀφήνει νὰ τοῦ ἀνοίξεις τὰ μάτια.  
Ἡ ἀνασφάλεια γίνεται σωματικός πόνος, καὶ δὲν 
τὸ ἀντέχει. 

Ἔχει λοιπὸν ἡ ἀλήθεια πιθανότητα νὰ νικήσει; 
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐπικαλοῦνται τὸν ὀρθολογισμό 
πέφτουν ἐπίσης στὴν παγίδα ἑνὸς ἄλλου ψέματος. 
Νομίζουν πὼς μὲ τὴν παρουσίαση λογικῶν ἐπιχει-
ρημάτων θὰ πείσουν αὐτὸν ποὺ ἔχει πλανηθεῖ.  
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς, ἂν δὲν ληφθοῦν ὑπόψιν οἱ 
ψυχολογικοὶ παράγοντες ποὺ ἀναφέρθηκαν πιὸ 
πάνω, κανένας δὲν θὰ πεισθεῖ.

Κλείνοντας αὐτὸ τὸ κεφάλαιο γιὰ τὰ ψέματα τῶν 
ἐνηλίκων, θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ μιὰ ἄλλη κατηγο-
ρία τῶν ψεμάτων, ποὺ ὑποστηρίζουν ἀκόμα καὶ 
ὑπερήλικα ἄτομα. Εἶναι τὰ ψέματα ποὺ λέγονται, 
γιὰ νὰ κρατηθοῦν καλὰ κρυμμένα κάποια σοβαρά 
μυστικά. Αὐτὰ τὰ ἔκρυβαν καὶ τὰ ὑπεράσπιζαν καὶ 
μὲ τὴ ζωή τους ἀκόμα οἱ παλαιοί, καὶ ἀφοροῦσαν 
σὲ θέματα ἠθικῆς καὶ τιμῆς, υἱοθεσίες, χαμένα παι-
διά, κρυφοὺς γάμους καὶ χίλια δυὸ ἄλλα, γιατὶ 
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χρειάζεται νὰ ψάχνει διαρκῶς γιὰ 
δικαιολογίες. Νὰ τὸ πείθουμε ὅτι, 
ὅταν λέει τὴν ἀλήθεια, δὲν ἔχει 
νὰ φοβηθεῖ τίποτα. Εἶναι καλὸ 
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παιδὶ νὰ ξέρει ὅτι μπορεῖ νὰ μᾶς 
μιλήσει γιὰ τὸ ὁτιδήποτε, χωρὶς 
νὰ φοβᾶται ὅτι θὰ θυμώσουμε, 

θὰ τὸ ἀποπάρουμε ἢ θὰ τὸ 
ἀπαξιώσουμε. Τό «εἶμαι πάντα 
ἐδῶ γιὰ σένα» πρέπει νὰ γίνει 
βίωμα καὶ στὶς δυὸ πλευρές.  

Ἐμπιστοσύνη, συζήτηση, ἀγάπη. 
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εἰλικρινές, ἄφοβο, ἰσορροπημένο 
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ἔτσι τὰ ἀντιλαμβάνονταν στὴν ἐποχή τους.  Ἀπ᾽ 
ὅ,τι φαίνεται ὅμως, καὶ οἱ σύγχρονοί μας στὸ ἴδιο 
μῆκος κύματος βρίσκονται, ἀφοῦ πολλὲς τηλεο-
πτικές-κοινωνικὲς σειρὲς ἢ μαγκαζίνα ἔχουν θέσει 
τὸ θεμέλιό τους ἢ ἔχουν κάνει ἐπιτυχίες μέσα ἀπὸ 
αὐτὸ τὸ μοτίβο (Πᾶμε πακέτο κ.λπ.), ποὺ μέσα ἀπὸ 
αὐτὲς ἀναζητοῦν ἄγνωστους ἢ χαμένους βιολογι-
κούς γονεῖς, παιδιά, συγγενεῖς...

Τελικά, αὐτὸ ποὺ λέγεται, ὅτι τὸ θέλει τὸ ψέμα ὁ 
ὀργανισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἐπιβεβαιώνεται ὣς ἕνα 
σημεῖο ἀπὸ τὸ πόσο ἐπηρεάζεται τὸ συναίσθημα 
καὶ ἡ ζωή του ἀπὸ τὴν τηλεόραση!

Καὶ τὸ ἀθῶο ψέμα μπορεῖ νὰ βλάψει
Φθάνοντας στὸ τέλος τοῦ θέματός μας, θὰ 

δοῦμε πὼς καὶ τὸ ἀθῶο ψέμα μπορεῖ νὰ βλάψει.
Καθημερινὰ μικρὰ ψέματα μπορεῖ νὰ δημιουρ-

γήσουν μεγάλα προβλήματα στὴν οἰκογένεια, στὴν 
ἐργασία, στὸ σχολεῖο, στὴν κοινωνία.

Παραδείγματα:
α) Μπαίνοντας στὸ σπίτι τὸ βράδυ ἀπὸ τὴν 

ἐργασία της, ρωτᾷ ἡ Ζωὴ τὸν μικρὸ γιό της, ποὺ 
διαβάζει:

– Σωτήρη, ποῦ εἶναι ὁ  Ἀνδρέας;
– Μὲ τὸν  Ἠλία, μαμά, ἀπαντᾷ ὁ μικρός, καλύ-

πτοντας τὸν ἀδελφό του, ἐνῷ ξέρει καλὰ γιὰ τὴν 
ἀπαγόρευση ποὺ ἔχει τεθεῖ ἀπὸ τοὺς γονεῖς γιὰ 
κάποιο πάρτι. 

Ἡ Ζωὴ ἡσυχάζει.  Ὁ  Ἠλίας καὶ ἡ οἰκογένειά 
του εἶναι φίλοι, καὶ ὑπάρχει ἐμπιστοσύνη. Τὸ φαι-
νομενικὰ ἀθῶο ψέμα τοῦ μικροῦ ὅμως μπορεῖ νὰ 
ἀποβεῖ ἐπικίνδυνο ἢ καὶ μοιραῖο γιὰ τὴν ὑγεία ἢ 
ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴ ζωὴ τοῦ  Ἀνδρέα. Στὸ πάρτι, 
στὸ μπαράκι, μὲ διάφορες ἄγνωστες παρέες, μπορεῖ 

νὰ μπλέξει.  Ἀλκοόλ, ναρκωτικά, ἐπιπολαιότητες, 
παράνομη ὁδήγηση ἀνηλίκου σὲ κατάσταση μέθης, 
κακὲς πράξεις, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν τὸ κάθε παιδὶ 
σὲ δρόμους ἄσχημους, μὲ πολλὲς ἐπιπτώσεις. Δὲν 
νομίζω ὅτι χρειάζεται περαιτέρω ἀνάλυση.  Ὅλοι 
γνωρίζουμε τέτοιες περιπτώσεις...

β)  Ἡ  Ἀθηνᾶ ἔχει ἐπισημάνει σὲ ὅλους ἰδιαιτέ-
ρως ὅτι ὁ διαβήτης τοῦ παπποῦ εἶναι ἐπικίνδυνος. 
Ξέρει καλὰ ὅτι εἶναι μιὰ ἀσθένεια ποὺ τὸν κάνει 
λαίμαργο καὶ πολλὲς φορές ξεφεύγει ἀπὸ τὴ σωστὴ 
διατροφή του.  Ὅμως τὰ παιδιά εἶναι μικρά, καὶ 
θέλουν ἕνα κέικ ἢ κάποιο γλυκὸ κατὰ καιρούς.  
Ὅταν βλέπει μετὰ τὸν γυρισμό της ἀπὸ τὰ ψώνια 
νὰ ἔχει φαγωθεῖ πάνω ἀπὸ τὴ μισὴ σοκολατόπιττα 
ποὺ εἶχε κρύψει, ρωτάει:

– Χριστίνα, Στέλιο, φάγατε ἐσεῖς τὴ σοκολα-
τόπιττα; 

Τὰ παιδιά ξέρουν καλὰ ὅτι ὁ παπποῦς ἔφαγε 
διπλό κομμάτι, ἀλλὰ δὲν ἔχουν καμμία ὄρεξη ν᾽ 

ἀρχίσει ἡ μαμὰ τὶς φωνὲς καὶ τό «κήρυγμα».  Ἔτσι, 
ἀποφασίζουν νὰ κρύψουν τὴν ἀλήθεια. Τὴ νύχτα 
ὁ παπποῦς παθαίνει σοβαρὴ κρίση ἀπὸ τὴν ἄνοδο 
τῆς γλυκόζης στὸ αἷμα του, καὶ παρὰ τρίχα τὸν 
γλιτώνουν, τρέχοντας στὸ νοσοκομεῖο.

γ)  Ὁ Φάνης, μόλις βλέπει τὴν ἐργασία τοῦ Βασί-
λη γιὰ τὰ καλλιτεχνικὰ στὴν τάξη, ἐνοχλεῖται πολύ. 
Κι ὅσο σκέφτεται ὅτι ἡ δική του εἶναι χάλια, τὸν 
ἀρρωσταίνει ἡ διαφορά. Θολώνει ἀπὸ τὴ σύγκρι-
ση, καὶ ἡ ζήλεια τὸν ὁδηγεῖ νὰ τὴν καταστρέψει 
στὸ διάλειμμα.  Ὁ Βασίλης ἀνύποπτος τὴν πέμπτη 
ὥρα ψάχνει στὴν τσάντα του γιὰ τὴν ἐργασία. Σιγὰ 
σιγὰ καταλαμβάνεται ἀπὸ πανικό, καθὼς δὲν τὴν 
βρίσκει πουθενά.

– Φάνη, μήπως εἶδες τὴν ἐργασία μου;

K

K

Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἀρχίζουμε δουλειὰ μὲ τὰ παιδιά μας, 
ἀπ᾽ ὅταν εἶναι πολὺ μικρά.  Ἡ ἀνατροφὴ καὶ οἱ συμβουλές μας, ἡ ἀγάπη 
μας καὶ ἡ ἐγρήγορσή μας σὲ κάθε περίπτωση πρέπει νὰ εἶναι συνεχῆ καὶ 
ἀδιάκοπα. Νὰ μὴν ἐφησυχάζουμε. Τὰ παιδιά πρέπει νὰ νιώθουν ἀσφαλῆ, 
σίγουρα καὶ νὰ πατοῦν γερὰ στὰ πόδια τους. Αὐτὸ μόνο ἐμεῖς μποροῦμε 

νὰ τοὺς τὸ ἐμπνεύσουμε. Πρέπει ἐπίσης νὰ τὰ ἔχουμε βοηθήσει νὰ 
συνειδητοποιοῦν τὶς εὐθύνες λόγων καὶ πράξεών τους.  Ἡ ἐμπιστοσύνη 
μας στὸ πρόσωπό τους, ἡ ἐπιβράβευση τῆς παραδοχῆς τοῦ λάθους ἢ 
τῆς ζημιᾶς τους, ἡ νουθεσία μὲ ἀγάπη, ἡ συζήτηση, εἶναι μέσα γιὰ νὰ 

κερδίσουμε τὴν εἰλικρίνεια καὶ τὴ δική τους ἐμπιστοσύνη.
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– Ναί, τὸ πρωΐ, ὅταν ἤρθαμε, μοῦ τὴν ἔδειξες, 
λέει ἀτάραχος ὁ Φάνης.

– Τώρα λέω ἂν τὴν εἶδες; λέει καταϊδρωμένος 
ὁ Βασίλης.

–  Ὄχι! Νομίζεις ὅτι ὅλοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸ 
ἀριστούργημά σου; ἀπαντᾷ εἰρωνικὰ ὁ Φάνης.

Ὁ Βασίλης τιμωρεῖται ἀπὸ τὸν καθηγητή. Χάνει 
καὶ τὸν βαθμό καὶ τὴν ἐκτίμησή του, γιατί, ὅπως 
τοῦ λέει ὁ κ.  Ἀποστόλου, τὸν ἀπογοήτευσε. 

Μπορεῖ νὰ φαίνονται ἁπλοϊκὰ τὰ παραδείγματα, 
ἀλλὰ εἶναι μέσα ἀπὸ τὴν καθημερινότητα. Μικρὰ 
ψέματα κάποιου ποὺ ἀποβαίνουν ἐπικίνδυνα καὶ 
βλαβερὰ γιὰ κάποιον ἄλλον. Σαφῶς ὑπάρχουν καὶ 
τὰ πιὸ σοβαρά καὶ εἰδεχθῆ ψέματα, ποὺ ὁδηγοῦν 
σὲ εἰδεχθέστερα ἀποτελέσματα, θίγονται ὑπολή-
ψεις, ἄνθρωποι χάνουν τὴ δουλειά τους, κάποιοι 
ὁδηγοῦνται σὲ ἔγκλημα ἢ αὐτοκτονία κλπ., ἀλλὰ 
αὐτά δὲν εἶναι καθημερινά, καὶ ἐλπίζω ὅτι δὲν θὰ 
εἰπωθοῦν ποτέ ἀπὸ τὰ παιδιά μας. 

Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἀρχίζουμε 
δουλειὰ μὲ τὰ παιδιά μας, ἀπ᾽ ὅταν εἶναι πολὺ μι-
κρά.  Ἡ ἀνατροφὴ καὶ οἱ συμβουλές μας, ἡ ἀγάπη 
μας καὶ ἡ ἐγρήγορσή μας σὲ κάθε περίπτωση πρέ-
πει νὰ εἶναι συνεχῆ καὶ ἀδιάκοπα. Νὰ μὴν ἐφησυ-
χάζουμε. Τὰ παιδιά πρέπει νὰ νιώθουν ἀσφαλῆ, 
σίγουρα καὶ νὰ πατοῦν γερὰ στὰ πόδια τους. Αὐτὸ 
μόνο ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τοὺς τὸ ἐμπνεύσουμε. 
Πρέπει ἐπίσης νὰ τὰ ἔχουμε βοηθήσει νὰ συνειδη-
τοποιοῦν τὶς εὐθύνες λόγων καὶ πράξεών τους.  Ἡ 
ἐμπιστοσύνη μας στὸ πρόσωπό τους, ἡ ἐπιβράβευ-
ση τῆς παραδοχῆς τοῦ λάθους ἢ τῆς ζημιᾶς τους, 
ἡ νουθεσία μὲ ἀγάπη, ἡ συζήτηση, εἶναι μέσα γιὰ 
νὰ κερδίσουμε τὴν εἰλικρίνεια καὶ τὴ δική τους 
ἐμπιστοσύνη.

Μὰ ἀκόμα καὶ ἂν βλέπουμε ὅτι μεγαλώνουμε 
ἕναν μικρὸ Πινόκιο, πρέπει νὰ προσπαθοῦμε νὰ 

τὸν κάνουμε νὰ δεῖ τὸ σωστό, ἀλλὰ καὶ τὰ βλαβερὰ 
ἀποτελέσματα τῶν ψεμάτων του:

– Βλέπεις,  Ἀριάδνη μου;  Ἂν μοῦ εἶχες πεῖ τὴν 
ἀλήθεια, θὰ εἴχαμε προλάβει, θὰ σὲ εἶχα βοηθήσει 
μὲ τὸ διάβασμα καὶ θὰ εἶχες πάρει καλὸ βαθμὸ 
στὸ τέστ!

Ἐπίλογος
Ξέρουμε πολὺ καλὰ ὅτι ἀπὸ μόνες μας, ἢ καὶ 

μαζὶ μὲ τὸν σύζυγο ἢ καὶ τοὺς παπποῦδες-γιαγιά-
δες, εἴμαστε ἀνεπαρκεῖς στὸ μεγάλωμα σωστῶν 
παιδιῶν σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, καὶ ὄχι μόνο τῆς 
εἰλικρίνειας. Γνωρίζουμε ὅμως καλὰ ἐπίσης ὅτι 
ἔχουμε νὰ προστρέξουμε γιὰ συμβουλὲς στὸν 
πνευματικό μας, καὶ βεβαίως εἴμαστε συνεχῶς σὲ 
ἀνοιχτὴ ἀκρόαση μὲ τὸν Οὐρανό. Προσευχόμαστε 
στὸν Θεὸ γιὰ βοήθεια, φώτιση, ἐνδυνάμωση τῶν 
παιδιῶν καὶ δική μας. Μαθαίνουμε καὶ στὰ παι-
διὰ νὰ προσεύχονται, νὰ ζητοῦν βοήθεια ἀπὸ τὸν 
Κύριό μας, ν᾽ ἀκουμποῦν στὸ Θεῖο  Ἔλεός Του τὰ 
προβλήματά τους καὶ τὶς δυσκολίες τους. Μόνο 
ἀπ᾽ αὐτὴ τὴν ὁδό θὰ μπορέσουμε νὰ ἔχουμε τὰ 
σωστὰ ἀποτελέσματα. 

Διότι: «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια 
ἐλευθερώσει ἡμᾶς» ( Ἰω., η΄ 32). Καὶ ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Ναζιανζηνὸς ἔλεγε: «Τὸ μὲν ἀληθὲς ἕν, τὸ 
δὲ ψεῦδος πολυσχιδές».

Μὲ τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν  Ἁγίων 
Πατέρων ἂς κλείσουμε τὸ θέμα μας, μὲ τὴν εὐχή γιὰ 
καλὴ δύναμη, ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονὴ στὸ ἔργο μας, 
ποὺ εἶναι νὰ ὁδηγήσουμε τὰ παιδιά μας στὸ σωστό, 
νὰ φτιάξουμε χαρακτῆρες καὶ προσωπικότητες ποὺ 
θὰ κερδίσουν τὴν Οὐράνιο Βασιλεία.  Ἀμήν.

ΕΛΙΝΑ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ
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Βρυχιέται τ᾽ ἀγριολιόνταρο, μουγγρίζει καὶ μανιάζει,
 κοιτᾶ κι ὅλο κοιτάει,
 ὀρέγεται νὰ φάει
ἀπ᾽ τὴν βασιλικὴν αὐλὴ τὸ ἐλάφι, ποὺ ἡσυχάζει.

– Δὲν εἶμ᾽ ἐγὼ τοῦ καίσαρα, διαλαλεῖ τὸ ἐλάφι,
 δὲν εἶμαι τῆς αὐλῆς του,
 ἐγὼ εἶμαι τοῦ  Ὑψίστου,
μὴ μὲ πειράζετε, χρυσὴ καδένα ἐμπρός μου γράφει.

–  Ἐσύ ᾽σαι, ὦ Σεβαστιανέ, ὁ ἀκριβογιὸς κι ὁ πρῶτος,
 ἐσὺ ὁ χιλίαρχός μου,
 ποὺ λὲς στ᾽ αὐτιὰ τοῦ κόσμου
ἡ πίστη σου πὼς εἶναι φῶς, ἀλλὰ ἡ δική μου σκότος;

–  Ἐγώ ᾽μαι, Μαξιμιανέ, μάχομαι τὶς ἰδέες
 τοῦ κόσμου σου τ᾽ ἀγνώστου,
 φῶς ὁ  Ἰησοῦς, τὸ φῶς Του
σκορπίζει τὶς σκοταδερὲς λατρεῖες, τὶς τόσο ἀρχαῖες.

Τὸ διπλὸ στεφάνι
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Εἶμαι ὀπαδὸς τοῦ  Ἁγίου Χριστοῦ, μὰ κι ἄλλα παλικάρια
 πιστοί Του εἶναι φίλοι,
 πολλοὶ οἱ δικοί σας ἥλιοι,
μύρια ἄστρα, πλῆθος εἴδωλα κι ἀπατηλὰ φεγγάρια.

Ἕνας εἶναι ὁ ἀβασίλευτος ὁ  Ἥλιος κι ὅπου ρίχνει
 τὸ φῶς Του, καταυγάζει,
 τὸ φέγγος Του δὲ μοιάζει
οὔτε καντήλι ἀστρινό, οὔτε φεγγαρολύχνι.

Τρισεύγενη, αὐτοκράτορα, μὲ καίει μιὰ ὑπερηφάνεια,
 ναί, χριστιανὸς ἐγώ ᾽μαι,
 πολὺ γι᾽ αὐτὸ καυχῶμαι,
ψυχὴ καὶ νοῦς μου κόλλησαν στὰ ζηλεμένα οὐράνια.

– Γι᾽ αὐτὸ κρατᾷς στὰ στήθη σου ἕνα δαυλὶ ἀναμμένο,
 σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο τρέχεις,
 σταματημὸ δὲν ἔχεις, 
σκορπίζεις στὸ λαὸ φωτιά, τὴν βλέπ᾽, ὅπου πηγαίνω.

Σ᾽ ἐτούτη πᾷς τὴν φυλακή, στὴν ἄλλη κατακόμβη,
 γι᾽ αὐτὴ τὴν καταλύτρα
 φωτιά, πικρὰ τὰ λύτρα, 
δὲ θ᾽ ἀκουσθοῦν νίκης ψαλμοί, ἀλλὰ θανάτου βόμβοι.

– Ρήγ᾽, ἀπ᾽ τὸ μῖσος τὸ τρανό, δὲν ἔχεις ἄλλο ταῖρι,
 σὲ κλαίω, ρίχνω γιὰ σένα
 δάκρυα, ὅλα λυπημένα,
σὲ κλαίω πρωί, σὲ κλαίω βραδί, σὲ κλαίω καὶ μεσημέρι.

Τόσους καιροὺς κοντὰ σ᾽ ἐσέ, τὰ ὀνείρατά μου φροῦδα,
 κακόμοιρε, σὲ νιώθω.
 Εἶχε ποτὲ τὸν πόθο
ν᾽ ἁπλώσεις, στὴν παλάμη σου νὰ παίξ᾽ ἡ πεταλούδα;

Σπλαχνίσθης τ᾽ ὀρφανὸ παιδί, πού ᾽κλαιγε σὲ μιὰν ἄκρη,
 ἀπ᾽ τοῦ ἅρματος τὸ θρόνο
 κατέβηκες, τὸν πόνο
νὰ νιώσεις καὶ τοῦ σφούγγισες τ᾽ ὁλόπικρό του δάκρυ;

Στὴν κατακόμβη κατοικοῦν, νὰ βρεῖς συγχώριο, οἱ ἐλπίδες,
 κλώθετ᾽ ἐκεῖ ὁ σωσμός σου,
 σκλάβος ἐκεῖ ὁ λαός σου,
τοὺς χριστιανοὺς λευθέρωσε, σπάσ᾽ τους τὶς ἁλυσίδες.

Ἀπ᾽ τοὺς τροχοὺς τοὺς Μάρτυρες βγάλε κι ἀπὸ τὰ δόντια
 τῶν αἱμοβόρων ζῴων,
 θὰ γίνουν τῶν ἀθώων
τὰ κόκαλα, ρομφαῖες σκληρές, θανατηφόρ᾽ ἀκόντια.
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Ἄθραυστοι κρίκ᾽ οἱ χριστιανοί, στὸ θρόνο τέτοιους κρίκους
 βάλε, νὰ σὲ φυλᾶνε.
 –  Ἐχθροὶ αὐτοί, θὰ μὲ φᾶνε,
καλύτερ᾽ ἂς κυκλώνομαι στὸ θρόνο μου ἀπὸ λύκους!

Χιλίαρχε, μὲ πρόδωσες στὴ διαδρομὴ τοῦ δρόμου.
 – Τοὺς λόγους σου ἐγὼ ἀκούω
 ἀλλ᾽ ὅμως ὑπακούω
σ᾽ ἄλλους νόμους, νόμους θεϊκούς, στὸν Πλάστη τὸν δικό μου.

Μέσα μου καθημερινὰ θλιβόταν ἡ ψυχή μου
 καὶ πλάνταζε ἡ καρδιά μου,
 σὰν σφάζονταν μπροστά μου
τὰ πλάσματα τοῦ Δημιουργοῦ, οἱ φίλ᾽ οἱ ἀγαπητοί μου.

Μὰ ἡ ὑπομονή μου ἤλπιζε, μὴν κάποτ᾽ ἐσὺ ἀλλάξεις,
 νὰ χύνεις αἷμ᾽ ἀθῶο,
 σ᾽ ἔβλεπα, ὡς ἕνα ζῷο,
σὰν τίγρη, σὰν λεοπάρδαλη, σὰν κτῆνος ἄλλης τάξης.

– Σώπα. Μὴν ἄλλο προχωρεῖς. Τὸ βλέπεις τὸ ζαρκάδι,
 ποὺ στὸ γρασίδι παίζει; 
 Σφάγιο σ᾽ ἄλλο τραπέζι
κομματιαστὸ θὲ νὰ γενεῖς, γοργὰ θὰ πᾷς στὸν Ἅδη.

– Πῶς τὰ βαστᾷς τὰ αἵματα, ποὺ πέλαγο ἔχουν γίνει,
 πῶς δὲν σὲ πνίγουν τάχα;
 Σπλάχν᾽ ἄγρια, ἀνθρωπομάχα,
φιλοξενεῖς, τῶν χριστιανῶν καταβοοῦν οἱ θρῆνοι.

– Χρόνια στὸν κόρφο ζέσταινα φαρμακερὸ ἕνα φίδι,
 ὁ κρίκος τοῦ συνδέσμου
 σάπιος μ᾽ ἐσέ. Μά, πές μου.
Μὲ τί τὸν θὲς τὸν θάνατο, μὲ τόξο ἢ μὲ λεπίδι;

Ἢ μήπως μ᾽ ἄγριο ρόπαλο, ποὺ κόκαλα τσακίζει
 καὶ καύκαλα συντρίβει;
 – Τί ἡ μοχθηρία σου κρύβει,
γιὰ τοὺς πιστούς, στὸ στόμα σου τ᾽ ἀφρί σου καθρεφτίζει.

Ἐσταύρωσαν μὲ τρία καρφιὰ τὸν θεῖο  Ἐσταυρωμένο,
 τὰ φονικὰ ἐργαλεῖα
 κι ἐμέν᾽ ἂς εἶναι τρία,
βέλος καὶ ξύλο καὶ σπαθί, γλυκὰ θὰ τὰ ὑπομένω.

–  Ἀνοῖ ἡ αὐλαία, Σεβαστιανέ, πορεύσου πρὸς τὴν δόξα,
 ἐδῶ κι ἐκεῖ τοξότης,
 κάθε σαϊτιὰ δικό της
φτιάχνει ἕνα αἱματόβρυσο, πέντε σοῦ ρίχνουν τόξα.150
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Ὁ Μάρτυρας στὸ Γολγοθᾶ. Τὴν ὥρα τοῦ θανάτου
 κανεὶς δὲ λέει του λόγια,
 μόν᾽ ἀπ᾽ τὰ οὐράνια ἀνώγια
ἀόρατ᾽ ἦρθαν  Ἄγγελοι καὶ φτερουγοῦν κοντά του.

Ἡ ἅμαξα ἡ βασιλικὴ γιὰ τὸ παλάτι σέρνει,
 τὰ αἰσθήματα, ὄχι λίγα,
 χαρὰ κρυφὴ τοῦ ρήγα,
χαρὰ στὰ φυλλοκάρδια του, χαρὰ στὸ στηθοστέρνι.

Μὰ ὅσο κι ἂν βόγγει ὁ ἄνεμος, ὅσο κι ἂν σκούζ᾽ ὁ ἀγέρας
 κι ἂν πνέει ὁ βοριὰς ὁ δάρτης,
 ὁλόρθος στέκει ὁ Μάρτυς,
ἔχει τὶς πύλες τὶς χρυσὲς κλειστὲς γι᾽ αὐτὸν ὁ αἰθέρας...

Κράτα, οὐρανέ, τὶς πόρτες σου, ὅσες κι ἂν ἔχεις, ὅσες,
 κλειστὲς κράτα τις τώρα,
 τοῦ νιοῦ δὲν ἦρθε ἡ ὥρα,
χίλιες φορὲς πεθαίνει αὐτός, γιὰ ἐσένα, κι ἄλλες τόσες!

Ὁπού ᾽ναι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, κακὸ δὲν πάει κανένα, 
 δὲν εἶναι ὄνειρο πλάνο, 
 στὸν κόσμο τὸν ἐπάνω,
ἀναστημένος περπατεῖ ὁ νιός, μὲ στέφανο ἕνα!

Μαντάτα πᾶν᾽ στὸ βασιλιὰ πικρά, φαρμακωμένα. 
 – Τὴν δύναμή του πᾶσα
 πῆρεν ὁ νιὸς κι ἀνάσα
βρῆκε, ἡγεμόνα, καὶ ψυχή, καρδιὰ μαζὶ καὶ φρένα.

– Τὸν εἶδα μὲ τὰ μάτια μου ποὺ πέθανε ἀπ᾽ τὰ βέλη...
 Πῶς στὴ ζωὴ ἐσηκώθη;
 Θά ᾽ναι σφοδροί του οἱ πόθοι
νὰ σβήσει καὶ μὲ ρόπαλο, τέτοια θανὴ τοῦ μέλλει.

– Δὲν πέθανε ὁ Σεβαστιανός! Μὰ ζεῖ, νά, κι ἀναπνέει,
 τύραννε τοῦ αἰῶνα,
 ζεῖ γιὰ τὸν ἅγιο ἀγῶνα,
τὸ κουβεντιάζει ὁ οὐρανός, ὁ Δημιουργὸς τὸ λέει.

Γιὰ τὸν χιτῶνα νοιάζεσαι, τὸ σκῆπτρο βλέπεις μόνο,
 τὸν  Ὕψιστο ποτέ σου,
 ἄυλο ροῦχο φορέσου,
γιὰ νὰ σὲ δεῖ καὶ ὁ Θεὸς ἀπ᾽ τὸν δικό Του θρόνο.

Μετάνοιας δάκρυα στάλαξε καὶ πλῦνε τὸ σπαθί σου
 τὸ καταματωμένο,
 ἀλλιῶς, σὲ σκοτισμένο
τόπο θὰ πᾷς κι ἀνάφεγγο, στὸ κράτος τῆς ἀβύσσου.
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Αἰώνια θὰ πλακώνει σε, Μαξιμιανέ, κατάρα,
 βαριά, σὰν λιθοσώρι.
 –  Ἐμπρός, ροπαλοφόροι,
τσακίσ᾽τε του τὰ κόκαλα καὶ σπάστε του τὴν κάρα.

Φοίνικας καὶ δὲν πέφτει ὁ νιός, μὲ ρόπαλο ἂν δὲ σβήσει,
 χωρίσ᾽τε τὸ κορμί του,
 μὲ τὸ σπαθὶ ἡ θανή του,
οἱ θάνατοί του αἴνιγμα, πιὰ μὲ σπαθί ᾽ναι ἡ λύση...

Φεύγει μὲ δυὸ ὁ τύραννος θανὲς στὴ ζυγαριά του,
 χωρὶς ἀχνὴ μετάνοια, 
 πετᾷ ὁ γενναῖος στὰ οὐράνια, 
μὲ δυὸ στεφάνια, ἔπαθλα διπλάριθμου θανάτου!

Γειά σου, ἱερέ μου σταυραϊτέ, τῆς πίστης παλικάρι,
 ἄνοιξες τὰ φτερούγια
 κι ἀπὸ τῆς γῆς τὴν οὔγια
πᾷς στὸν ὡραῖο Παράδεισο, πᾷς στοῦ Θεοῦ τὴν χάρη.

Γλυκιὲς μορφὲς σὲ καρτεροῦν νὰ συνανταμωθεῖτε,
 στοὺς παραδείσιους θόλους, 
 θὰ βρεῖς τοὺς φίλους ὅλους
κι ὅσα δὲν εἴπατε στὴ γῆ, στὰ οὐράνια θὰ τὰ πεῖτε!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Γλωσσάρι

ἀφρί, τό = ἀφρός, σάλιο στόματος.
μανιάζω = κυριεύομαι ἀπὸ μανία, φρενιάζω.
Μαξιμιανός = Ρωμαῖος αὐτοκράτορας (250-310). Προερχόταν ἀπὸ φτωχικὴ οἰκογένεια (Σίρμιο Πανονίας).  Ὑπηρέτησε 

στὸ στρατό. Τὸ 285 ἔγινε καίσαρας ἀπὸ τὸν φίλο του Διοκλητιανό. Σύντομα πῆρε καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ Αὐγούστου, 
ποὺ ἦταν τιμητικὸς τίτλος, δοσμένος ἀπ᾽ τὴ Σύγκλητο τῆς Ρώμης. Τοῦ ἀνατέθηκε ἡ κυβέρνηση τῆς Δύσης ( Ἰταλία,  
Ἱσπανία καὶ  Ἀφρική).  Ὁ Μαξιμιανὸς ἦταν χριστιανομάχος, ἄξεστος, ἀμόρφωτος ἐντελῶς, ποὺ ἐπιβαλλόταν μὲ 
τὸ ψηλὸ ἀνάστημά του καὶ μὲ τὸν ἄγριο χαρακτῆρά του.

οὔγια, ἡ = ὅριο, ἄκρη, γῦρος στὸ κράσπεδο τοῦ φουστανιοῦ, ὁ περίγυρος τοῦ οὐρανοῦ ποὺ ἀκουμπᾷ στὴ γῆ.
σαϊτιά, ἡ = χτύπημα μὲ σαΐτα, μὲ βέλος τόξου.
Σεβαστιανός = ὀνομαστὸς ἀξιωματικὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, χιλίαρχος, ἀπεριορίστου ἐμπιστοσύνης τοῦ αὐτοκρά-

τορα Μαξιμιανοῦ, εὐφυής, φλογερὸς χριστιανός, προσήλκυσε πολλοὺς στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Δικάσθηκε σὲ 
θάνατο, 5 τοξότες ἄριστοι τὸν τόξευσαν στὰ σπουδαιότερα μέλη τοῦ σώματός του κι ἔφυγαν, βλέποντας ὅτι ἦταν 
ὠχρός, τὸν βρῆκαν ὅμως χριστιανοὶ καὶ τὸν περιέθαλψαν. Ξαναγύρισε τὸ παλικάρι στὴ ζωή, τὸ πρῶτο στεφάνι 
τὸ εἶχε πάρει, ἀλλὰ ὁ Θεὸς τοῦ ἐπεφύλαξε καὶ δεύτερο.  Ὁ Μαξιμιανός, φρενιασμένος, ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία 
καὶ παρακολούθησε τὴ δεύτερη ἐκτέλεσή του, ποὺ ἔγινε μὲ ρόπαλα, καὶ πέταξαν τὸ σῶμά του στὸν ὑπόνομο, νὰ 
φαγωθεῖ ἀπ᾽ τὰ σκουλήκια, νὰ μὴν τὸ βροῦν οἱ χριστιανοί. Μὲ τὸ μαρτύριο αὐτό, ἔλαβε καὶ τὸ δεύτερο στεφάνι.  
Ἦταν σύγχρονος τοῦ Μάρτυρα Παγκράτιου, ἔχοντας οἱ δυό τους στενὴ φιλία, ἀλλὰ καὶ τὴς Φαβιόλας.

σταυραϊτός, ὁ = μεγαλοπρεπὴς ἰσχυρὸς ἀϊτός, μὲ ὀξύτατη ὅραση, ποῦ πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ ἕναν ἐπίξανθο σταυρὸ 
στὴ ράχη του, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ βάση τοῦ κρανίου ὣς τὴ βάση τῆς οὐρᾶς καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα μετακάρπιο μέχρι τὸ 
ἄλλο. Τὸ ὑπόλοιπο σῶμά του εἶναι καστανόμαυρο μὲ ὠχρὲς κηλῖδες. Τὸ ἄνοιγμα τῶν φτερῶν του ὑπερβαίνει 
τὰ 2 μέτρα.

φροῦδο, τό = μάταιο, χαμένο.152
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Eἶναι ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῆς κοι-
νωνικῆς ἢ πολιτικῆς ὀργάνωσης ἡ 
ὕπαρξη ἡγέτη ἢ ἡγετικῆς ὁμάδας μὲ 

ἀνθρώπους ξεχωριστοὺς καὶ μὲ ἰδιαίτερα 
χαρίσματα.  Ἀκόμα καὶ στὰ ζῷα ὑπάρχει 
ἡγέτης, ὁ «σύρτης». Χωρὶς ἡγέτες δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ λειτουργήσουν κοινωνίες καὶ 
κράτη.

Ὁ ἡγέτης προσωποποιεῖ τὴν ἑνότητα τῆς 
ὁμάδας. Εἶναι αὐτὸς ποὺ διακρίνεται καὶ 
πραγματοποιεῖ – κάνει πράξη τὴν ἀνθρώ-
πινη ἐνέργεια, μὲ αὐταπάρνηση καὶ μὲ αὐτο-
θυσία, μέχρις ἐκεῖ ποὺ δὲν εἶναι ἐφικτὸ γιὰ 
τοὺς ἄλλους, ποὺ ἀκολουθοῦν.  Ἔτσι δι-
καιώνεται ὁ ἕνας ἡγέτης ἢ δικαιώνονται οἱ 
πολλοὶ ἡγέτες, καὶ θεμελιώνεται ἡ ἡγετικὴ 
ὑπόσταση. Διαφορετικά, δὲν ἔχουμε λόγο 
νὰ μιλᾶμε γιὰ ἡγέτες, ἀλλὰ γιὰ σφετεριστὲς 
τῆς ἐξουσίας καὶ γιὰ καταπιεστές – Δημαγωγούς. 

Πολλοὶ ἐπιθυμοῦν καὶ διεκδικοῦν τὸν τίτλο 
τοῦ ἡγέτη, ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, κοινωνικοὶ 
ἐργάτες, ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἀρχηγοί, ἐπι-
χειρηματίες καὶ ἄνθρωποι τοῦ πλούτου.  Ἀλλὰ γιὰ 
νὰ κατακτήσουν αὐτὸν τὸν τίτλο, πρέπει νὰ ἔχουν 
καὶ τὰ ἀνάλογα προσόντα, εἰδάλλως παραμένουν 
ἁπλῶς πολῖτες καὶ εὔκολα γίνονται Δημαγωγοί.  Ὁ 
πραγματικὸς ἡγέτης πρέπει νὰ ἔχει ἐκ φύσεως δυ-
νάμεις καὶ καταβολὲς καὶ νὰ τὶς ἀξιοποιεῖ μὲ πολλὲς 
προσπάθειες, μὲ κόπο καὶ παιδεία.  Ἡ ἡγέτης πρέπει 
νὰ ἔχει τὶς ἀρετὲς ποὺ ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος ὀνο-
μάζει «καρπὸν τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος», καὶ εἶναι: 
ἀγάπη, μακροθυμία, χρηστότητα, ἀγαθοσύνη, πίστη, 
πραότητα, ἐγκράτεια (Γαλ., ε΄ 22-23).

Ἂς ἐπισημάνουμε κάποιες ἀπὸ τὶς ξεχωριστὲς 
ἀρετὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ διακατέχεται ἕνας 
ἡγέτης.

Ἕνα ἀπὸ τὰ προσόντα ποὺ εἶναι παραπάνω ἀπὸ 
ἀπαραίτητα, εὔκολο νὰ ἀποκτηθεῖ ἀπὸ τὸν πολι-
τικὸ ἡγέτη, εἶναι νὰ γνωρίζει σὲ βάθος, μῆκος καὶ 
πλάτος τὶς θέσεις καὶ ἀντιθέσεις τῆς ἱστορίας τοῦ 
κράτους-λαοῦ ποὺ θὰ κυβερνήσει, ἔτσι ὥστε νὰ 
ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ κάνει συνδυασμοὺς μὲ τὸ 
τώρα καὶ νὰ παίρνει μαθήματα καὶ γνώσεις ἀπὸ τὸ 

Ὁ ἡγέτης
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ὁ ἕνας ἡγέτης ἢ δικαιώνονται 

οἱ πολλοὶ ἡγέτες, καὶ θεμελιώνεται 
ἡ ἡγετικὴ ὑπόσταση. Διαφορετικά, 

δὲν ἔχουμε λόγο νὰ μιλᾶμε γιὰ 
ἡγέτες, ἀλλὰ γιὰ σφετεριστὲς 

τῆς ἐξουσίας καὶ γιὰ καταπιεστές – 
Δημαγωγούς.

« Ἀρκεῖ εἷς ἄνθρωπος ζήλῳ πεπυρωμένος ὁλόκληρον διορθῶσαι δῆμον»
Ἅγιος  Ἰωάννης Χρυσόστομος

«Εἷς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ᾖ»
Ἡράκλειτος
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παρελθὸν καὶ νὰ μπορεῖ νὰ προβλέπει τὸ μέλλον 
μὲ ὅραμα.

Ἐπιβεβλημένη σὲ ἕναν συνειδητὸ ἡγέτη εἶναι 
ἡ ἀλήθεια ποὺ πρέπει νὰ λέει στὸν λαό του, ὅσο 
ὀδυνηρὴ καὶ ἂν εἶναι.  Ἡ ἀλήθεια δημιουργεῖ φῶς, 
καὶ εἶναι φωτεινὸς ὁ ἡγέτης ποὺ δὲν διστάζει νὰ 
ὁμολογήσει τὴν ἀλήθεια, ὅποια καὶ ἂν εἶναι αὐτή, 
στὸν λαό του.

Θὰ πρέπει ὅμως νὰ τὴν ξέρει τὴν ἀλήθεια καὶ 
νὰ τὴν ἔχει σωστὰ ζυγίσει πρῶτα αὐτός, γιὰ νὰ τὴ 
μεταδώσει στὸν λαὸ ποὺ κυβερνᾷ. «Πολλὰ δεσμὰ 
μυστηρίου καὶ ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις θὰ ἐλύοντο 
διὰ μιᾶς μόνο λέξεως λεγομένης μὲ ἁπλῆ καὶ κα-
θαρὴ ἀλήθεια. Πῶς τραχεῖαι ἀτραποὶ καὶ πῶς μερικαὶ 
σκολιαὶ ὁδοὶ θὰ ἐγίνοντο εὐθεῖαι! Πάμπολλοι τόποι, 
ἔρημοι τώρα, θὰ ἐγένοντο χαρμόσυνοι, πλεῖστοι 
σκοτεινοὶ τόποι θὰ ἐγέμιζαν ἀπὸ φῶς».

Ὁ σωστὸς ἡγέτης ἀγωνίζεται νὰ ἀποκτήσει τὴν 
ἀληθινὴ ἐλευθερία τῆς σκέψεως καὶ τῆς συνειδήσε-
ως, τοῦ λόγου καὶ τῆς πράξης, τὴν πολιτικὴ ἐλευ-

θερία. Νὰ εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ πολιτικὲς σκοπιμό-
τητες καὶ σκοτεινὰ συμφέροντα, καὶ ὄχι ἐλαστικὸς 
στὶς ἠθικὲς ἀρχὲς ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ ἡγέτης νὰ εἶναι ἀμετακίνητος βράχος ὑγιῶν 
ἀρχῶν. Θὰ σκέπτεται, πρὶν ἀποφασίσει, καὶ θὰ 
ἀποφασίζει κατόπιν σκέψεως, καὶ ὅ,τι ἀποφασίζει 
θὰ ἀγωνίζεται νὰ τὸ κάνει ἔργο.

Ὁ ἡγέτης ἔχει καθῆκον συνεχῶς νὰ μορφώνεται 
καὶ νὰ ἔχει σφαιρικὴ εἰκόνα σχετικὰ μὲ τὸν τομέα 
ποὺ ὑπηρετεῖ, νὰ ἀποφεύγει τὴ μονόπλευρη μόρ-
φωση, νὰ εἶναι ἀπηλλαγμένος ἀπὸ πάθη καὶ ἀδυ-
ναμίες.  Ὁ ἡγέτης ὅ,τι πράττει ὀρθὸν καὶ δίκαιον 
τὸ πράττει ὡς καθῆκον, δὲν ἐπιζητᾷ τὸν ἔπαινο. 
Θεωρεῖ καθῆκόν του ὅμως νὰ ἐπαινεῖ, ὅπως καὶ 
ὅταν πρέπει, τὸ καλὸ καὶ νὰ ἀποστρέφεται μὲ ἀηδία 
τὴν κολακεία καὶ τοὺς κόλακες.

Δυνατὸς εἶναι ὁ ἡγέτης ποὺ δὲν παρασύρεται 
ἀπὸ τὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς του, ἀλλὰ μένει στα-
θερὸς στὶς ἀρχές του, νὰ ἑλκύει καὶ νὰ ἀνυψώνει 

τὸν λαό του στὴ δική του ἀνώτερη ζωὴ καὶ νὰ τὸν 
ὁδηγεῖ στὸν δρόμο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας καὶ 
κοινωνικῆς ζωῆς.

Μέγιστο πλεονέκτημα καὶ ἄριστο συστατικὸ 
κάθε ἡγέτη εἶναι ἡ ἀφιλοχρηματία. Αὐτὴ τὸν ἐξυψώ-
νει στὴν ἐκτίμηση ὅλων, τοῦ προσδίδει κῦρος καὶ 
ὑπόληψη.  Ἀντίθετα, ἡ φιλοχρηματία, ἡ ἀχόρταγη 
πλεονεξία καὶ ἀπληστία, ποὺ τὸν ὠθεῖ νὰ μετα-
βάλλει τὸ ἔργο του σὲ κερδοσκοπικὴ ἐπιχείρηση, 
δεῖγμα ἐκπεσμοῦ, ὑποβαθμίζει τὸ κῦρός του, τὸν 
καθιστᾷ ἀναξιόπιστο καὶ τοῦ ἀφαιρεῖ τὴν ἡγετική 
του θέση στὴν κοινωνία.

Ἡ φιλοχρηματία εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστη 
πρὸς τὸ ἐπίζηλον ἔργο τῆς ἡγεσίας, εἴτε αὐτὴ εἶναι 
πνευματικὴ εἴτε πολιτική. Κανεὶς δὲν ἀπαγορεύει 
στὸν ἡγέτη νὰ ἔχει σχετικὴ περιουσία, νομίμως 
ἀποκτηθεῖσα, ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ζεῖ ἀξιο-
πρεπῶς.  Ὁ φιλάργυρος ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι 
ἡγέτης, ὅπως καὶ ὁ ἡγέτης δὲν εἶναι νοητὸ νὰ εἶναι 
φιλάργυρος.

Ὁ ἡγέτης εἶναι καλὸ νὰ εἶναι κοινωνικός, μὲ τὰ 
χαρακτηριστικὰ τοῦ κοινωνικοῦ ἀνθρώπου, ὅπως 
θαυμάσια τὰ περιγράφει ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος, καὶ 
ἐπιπλέον δικαιοσύνη, ταπεινοφροσύνη, ὑπομονή, 
 ἀνεξικακία, εἰλικρίνεια, ἐντιμότητα καὶ εὐγένεια.  
Ὅλα αὐτὰ πηγάζουν ἀπὸ καλλιεργημένη ψυχὴ 
καὶ ἀποκτῶνται μὲ προσπάθεια καὶ καλὴ θέλη-
ση.  Ὁ κοινωνικὸς ἡγέτης ἀνεβάζει τὸ μορφωτικὸ 
καὶ πνευματικὸ ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ ποὺ κυβερνάει 
ὡς ἀληθινὸς παιδαγωγὸς κατὰ τὸν Πλάτωνα (ὅρα 
Περικλῆ στὴν  Ἀθήνα τοῦ χρυσοῦ αἰῶνα, Καποδί-
στρια στὴ νεώτερη  Ἑλλάδα, Γκάντι στὶς  Ἰνδίες στὴ 
σύγχρονη ἐποχή).

Ἡ παρατηρητικότητα εἶναι χάρισμα δοσμένο, 
ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ἀποκτηθεῖ καὶ μὲ τὴν ἄσκηση.  Ὁ 
ἡγέτης ὀφείλει νὰ ἀσκεῖται σὲ αὐτή. Εἶναι ὑπεύθυ-
νος ἀπέναντι σὲ ὁμάδα ἢ σὲ ὁμάδες καὶ σὲ ὅλη τὴν 
κοινωνία. Πρέπει νὰ ἀναπτύξει σὲ ἱκανοποιητικὸ 
βαθμὸ τὴν παρατηρητικότητα, ἔτσι ὥστε νὰ τὰ πα-

K

K

Ἐπιβεβλημένη σὲ ἕναν συνειδητὸ ἡγέτη εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ πρέπει 
νὰ λέει στὸν λαό του, ὅσο ὀδυνηρὴ καὶ ἂν εἶναι.  Ἡ ἀλήθεια δημιουργεῖ 

φῶς, καὶ εἶναι φωτεινὸς ὁ ἡγέτης ποὺ δὲν διστάζει νὰ ὁμολογήσει 
τὴν ἀλήθεια, ὅποια καὶ ἂν εἶναι αὐτή, στὸν λαό του. Θὰ πρέπει ὅμως 
νὰ τὴν ξέρει τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ τὴν ἔχει σωστὰ ζυγίσει πρῶτα αὐτός, 

γιὰ νὰ τὴ μεταδώσει στὸν λαὸ ποὺ κυβερνᾷ. 
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ρακολουθεῖ ὅλα, νὰ τὰ βλέπει ὅλα, νὰ ἐνημερώ-
νεται αὐτοπροσώπως, ἂν ὄχι σὲ ὅλα (αὐτὸ εἶναι 
ἀδύνατον), πάντως περὶ πολλῶν, καὶ νά «ἀφου-
γκράζεται» τὸν λαό του μὲ σεβασμό.

Ὁ ἡγέτης πρέπει νὰ εἶναι ὁμιλητικός, ἀλλὰ μὲ 
διάκριση. Θὰ κανονίζει πότε πρέπει νὰ ὁμιλεῖ καὶ 
πότε πρέπει νὰ σιωπᾷ. Καὶ καλὸ εἶναι νὰ ἀκούει 
περισσότερο.  Ἕνας καλὸς ἡγέτης ξέρει νὰ ἀκούει 
καὶ νὰ λέει ὅ,τι πρέπει.

Τὸ ἔργο τοῦ ἡγέτη εἶναι βαρὺ καὶ ὑπεύθυνο 
καὶ ἀπαιτεῖ ἄγρυπνη προσοχή. Προσοχὴ γιὰ τοὺς 
ἄλλους ποὺ κυβερνᾷ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του.  
Ὁ ἡγέτης ποὺ δὲν προσέχει καὶ δὲν φροντίζει τὸν 
ἑαυτό του δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτελέσει ἀποδο-
τικὰ τὸ ἔργο του.

« Ἡ κοινωνία ἔχει βέβαια ἀνάγκη τοὺς ἐπιστή-
μονες καὶ τοὺς σοφούς, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο 
χρειάζεται τοὺς ἀκέραιους χαρακτῆρες, τοὺς ἔντιμους 
καὶ τοὺς εὐσυνείδητους πολῖτες, τοὺς ἀνθρώπους 
τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν καλῶν ἔργων, τούς “ἄρτιους” 
ἀνθρώπους, ὅπως γράφει ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος.  
Ἕνας τέτοιος ἄρτιος ἄνθρωπος, ὄχι μόνο ἀπὸ ἀπό-
ψεως μορφώσεως ἀλλὰ καὶ χαρακτῆρος, πρέπει νὰ 
εἶναι ὁ ἡγέτης».

Εἶναι τίτλος τιμῆς, δόξα καὶ κῦρος γιὰ τὸν ἡγέ-
τη νὰ πραγματοποιεῖ ἀπὸ εἰλικρινῆ καὶ ἀνιδιοτελῆ 
ἀγάπη ὅσα καλὰ ἔργα δύναται γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση 
τῶν πολιτῶν, χωρὶς ἐπίδειξη καὶ ὑστεροβουλία. 
Νὰ παρακινεῖ καὶ ἄλλους πρὸς τὸ καλὸ ἔργο. Νὰ 
ἡγεῖται καὶ νὰ πρωτοστατεῖ σὲ καλὰ ἔργα.  Ἐλεύ-
θερος ἀπὸ πάθη, πού, ὅταν κυριαρχοῦν στὸν 
ἄνθρωπο, ἁπλώνουν ἕνα εἶδος σκοτεινοῦ νέφους, 
ποὺ ἐπικαλύπτει τὸ λογικό, καὶ γενικὰ τὴ διάνοια.  
Ἔχει τότε ὁ ἄνθρωπος μειωμένη τὴν ἐντιμότητα τοῦ 
πνεύματος καὶ τὴν ὀρθοφροσύνη.  Ὁ φθονερός, 
ὁ μνησίκακος, ὁ ἰδιοτελής, ὁ κενόδοξος, γενικὰ 
ὁ ἐγωπαθὴς ἄνθρωπος σχηματίζει ἕνα δικό του 
ἀγχῶδες κοσμοείδωλο, μέσα στὸ ὁποῖο βλέπει τὸν 
ἑαυτό του περιστοιχιζόμενο ἀπὸ ἐχθροὺς φανεροὺς 
καὶ ἀφανεῖς, καὶ ἂν εἶναι ἔτσι ὁ ἡγέτης, χωρὶς νὰ τὸ 
καταλάβει, γίνεται Δημαγωγός.

« Ὁ ἡγέτης, προικισμένος μὲ τὶς ἀνωτέρω ἀρετές, 
διακρίνει καὶ γνωρίζει τὰ πάντα, τὰ ἐπίγεια, τὰ οὐρά-
νια, τὸν ἄνθρωπο, τὸ ἀληθές, τὸ δίκαιον, τὸ ἠθικόν, 
τὸ δέον, τὴν αἰωνιότητα».

Ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες ἔχουμε  Ἡγέτες ἢ Δημαγω-
γούς;

Ἡ  Ἑλλάδα εἶναι δημιούργημα τοῦ πνεύματος, 
τῶν μόχθων καὶ τῶν ἀγώνων τῶν παιδιῶν της. 
Στήθηκε πάνω σὲ πολὺ αἷμα καὶ θυσία. Σὲ πολλὰ 
παλληκάρια  Ἕλληνες, ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμά τους 
γι᾽ αὐτήν.

Οἱ ἡγέτες της εἶναι ἀδιανόητο νὰ ἐπιτρέπουν 

νὰ θυσιάζεται ἀκόμη καὶ τὸ ἐλάχιστο ἐδαφικό της 
τμῆμα, ἀκόμη καὶ μία σπιθαμὴ γῆς, τὸ καλὸ καὶ 
τὸ συμφέρον τοῦ λαοῦ της, χάριν προσωπικῶν 
συμφερόντων. Οὔτε καὶ ἐν ὀνόματι τῆς παγκοσμι-
οποίησης, ποὺ αὐτοὶ ποὺ κινοῦν τὰ νήματά της θέ-
λουν τὰ μικρὰ κράτη ὑποτελῆ, καὶ μὲ πολὺ χρῆμα 
ἐξαγοράζουν τὶς συνειδήσεις τῶν ἀρχηγῶν τους.

Καὶ αὐτὸς ποὺ εἶναι Πρωθυπουργὸς καὶ ἡ  
Ἀντιπολίτευση εἶναι ἀνάγκη νὰ συνεργάζονται γιὰ 
τὸ καλὸ τοῦ κράτους, καὶ ὄχι νὰ ἀλληλοκατηγο-
ροῦνται καὶ νὰ ἀλληλοϋπονομεύονται, μὲ σκοπὸ 
καὶ μόνο νὰ κατέχουν ἢ νὰ πάρουν τὴν ἐξουσία. 
Μόνο ὅταν γίνεται ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση κάτι ἐπιζή-
μιο γιὰ τὸν λαό, ποὺ ὑποδηλώνει ἀνικανότητά της 
γιὰ σωστὴ διακυβέρνηση, ἡ  Ἀντιπολίτευση ἔχει 
λόγο νὰ πάρει θέση καὶ νὰ ἀγωνίζεται μὲ ἀνιδιο-
τέλεια καί, ἂν χρειαστεῖ, μὲ θυσία. 

«Εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνει μιὰ ἐπανάσταση τῶν 
ψυχῶν καὶ τῶν πνευμάτων κατὰ τῆς βίας, τῆς πνευ-
ματικῆς ἰδιοτέλειας καὶ τῆς ἀποσυνθέσεως τοῦ κρά-
τους» ( Ἀλ. Παπαναστασίου).

Ὁ ἡγέτης καλεῖται νὰ κάνει αὐτὴ τὴν  Ἐπανάστα-
ση, μὲ τὸ δικό του, ἄψογο παράδειγμα, τὴν πνευ-
ματικότητά του καὶ τὴ σκέψη του, ἔτσι σκεπτόμενο 
ἄτομο, νὰ μεταδίδει φῶς στὸν λαό του. Πρωτότυπη 
δημιουργικὴ σκέψη χρειάζεται νὰ ἔχει ὁ ἡγέτης, καὶ 
μ᾽ αὐτὴν νὰ γίνει τὸ φῶς καὶ ὁ ὁδηγὸς τοῦ λαοῦ 
του. Χωρὶς προσόντα, ἀρετές, μόρφωση, χωρὶς 
ἠθικὲς ἀντιστάσεις, γίνεται, δίχως νὰ τὸ καταλάβει, 
Δημαγωγός.

Ὁ ἡγέτης, γιὰ νὰ μὴν παρασύρεται ἀπὸ ψευδῆ 
καὶ ἀπατηλὰ ἰδεολογικὰ ρεύματα καὶ ἀπὸ τὴν ἀθεΐα 
ποὺ διαφθείρουν τὴ ζωὴ τοῦ κόσμου, ὀφείλει νὰ 
ἔχει καλλιεργημένη προσωπικότητα, αἰσθητὴ συ-
νείδηση, φωτισμένη διάνοια, ἰσχυρὴ θέληση καὶ 
ἱκανότητα διάκρισης.  Ὅλα αὐτὰ ἀποκτῶνται μὲ 
καλὴ διάθεση καὶ προσπάθεια.
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Ὁ ἡγέτης πρέπει νὰ κατευθύνει,  
ὄχι νὰ ἄγεται καὶ νὰ φέρεται  

ἀπὸ προσωπικά του συμφέροντα 
ἢ ἀπὸ συμφέροντα ἄλλων,  

καὶ μάλιστα νὰ μένει στὴν ἐξουσία, 
γιατὶ ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα 

τῶν δυνατῶν τῆς γῆς.
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Ὁ ἡγέτης πρέπει νὰ κατευθύνει, ὄχι νὰ ἄγεται 
καὶ νὰ φέρεται ἀπὸ προσωπικά του συμφέροντα 
ἢ ἀπὸ συμφέροντα ἄλλων, καὶ μάλιστα νὰ μένει 
στὴν ἐξουσία, γιατὶ ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῶν 
δυνατῶν τῆς γῆς.

Ὁ ἡγέτης πρέπει νὰ ἐγγυᾶται τὴν προστασία τοῦ 
λαοῦ του, τὴν ὕπαρξή του, τὴν ἀκεραιότητά του 
καὶ τὸ μέλλον του.

« Ἄκακος, ἀνυπόκριτος, μονοχίτων» πρέπει νὰ 
εἶναι ὁ ἡγέτης, καὶ νὰ ἀναλογίζεται τὶς εὐθύνες του 

ἀπέναντι τῆς κοινωνίας καὶ τῆς πατρίδος. Εἰδάλλως, 
θὰ μείνει στὸν ξεπεσμὸ τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος 
καὶ τῆς ἰδιοτέλειας. 

Ἂς ἀναλογιστοῦν οἱ ἡγέτες μας τὶς εὐθύνες τους 
καὶ ἂς προστατεύσουν τὸν λαό μας καὶ τὸν τόπο 
μας.  Ὁ λαὸς ἀκολουθεῖ μὲ αὐταπάρνηση ἕναν 
«ἄρτιο» ἡγέτη.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ

Ὅλοι μας ἔχουμε νιώσει μελαγχολία κάποια 
στιγμὴ γιὰ κάποιο συγκλονιστικὸ γεγονός.  
Ὅμως ἡ κατάθλιψη εἶναι κάτι ἄλλο. Πρόκειται 

γιὰ σοβαρὴ ἀσθένεια, ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἐπι-
κίνδυνες συνέπειες στὸν ἄνθρωπο ποὺ τὴν ἔχει, ἀλλὰ 
καὶ στὴν οἰκογένειά του, γι᾽ αὐτὸ χρειάζεται κατάλλη-
λη θεραπεία. Εἶναι μιὰ διαταραχὴ μὲ βιολογικὰ αἴτια, 
ποὺ ἐπηρεάζει τὴ σκέψη, τὴ διάθεση, τὰ αἰσθήματα, τὴ 
συμπεριφορὰ καὶ τὴ σωματικὴ ὑγεία. Συναντᾶται συ-
χνότερα στὶς γυναῖκες. Στοὺς ἡλικιωμένους μπορεῖ νὰ 
δημιουργηθεῖ μιὰ παροδικὴ διάθεση γιὰ κατάθλιψη. 
Προκαλεῖται ἀπὸ ἐπώδυνα γεγονότα τῆς ζωῆς, ὅπως: 
ἀπώλεια ἀγαπητοῦ προσώπου, ἐργασίας, οἰκονομικὰ 
προβλήματα, σωματικὴ ἀσθένεια.

Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς κατάθλιψης εἶναι: χαμηλὴ 
αὐτοεκτίμηση, ἀπαισιοδοξία, ἄγχος, πανικός, ἀνησυ-
χία, νευρικότητα, ταχυπαλμία, ζάλη, πονοκέφαλος, 
ἀπώλεια ἐνδιαφέροντος γιὰ καθημερινὲς δραστη-
ριότητες. 

Ἕνας ἁπλὸς τρόπος νὰ ἀνακαλύψετε ἂν πάσχετε 
ἀπὸ κατάθλιψη εἶναι νὰ ἀπαντήσετε στὸ παρακάτω 
ἐρωτηματολόγιο:

1. Εἶστε ἱκανοποιημένη ἀπὸ τὴ ζωή;
2.  Ἔχετε σταματήσει νὰ ἀσχολεῖστε μὲ ἀρκετὲς 

ἀπὸ τὶς δραστηριότητές σας;
3. Νιώθετε ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι ἄδεια;
4. Βαριέστε ὅλο καὶ πιὸ συχνά;
5. Φοβᾶστε ὅτι κάτι ἄσχημο θὰ συμβεῖ;
6. Γενικά, ἔχετε καλὴ διάθεση;
7. Γενικά, νιώθετε εὐτυχισμένη;
8. Γενικά, νιώθετε ἀβοήθητη;
9. Προτιμᾶτε νὰ μένετε στὸ σπίτι, παρὰ νὰ βγαί-

νετε ἔξω;
10. Αἰσθάνεσθε ὅτι ἡ μνήμη σας παρουσιάζει 

πρόβλημα;
11. Πιστεύετε ὅτι εἶναι θαυμάσιο νὰ ζεῖτε στὶς 

μέρες μας;

12. Νιώθετε ἄχρηστη;
13. Νιώθετε γεμάτη ἐνέργεια;
14. Πιστεύετε ὅτι ἡ κατάστασή σας εἶναι ἀθερά-

πευτη;
15. Πιστεύετε ὅτι οἱ γύρω σας βρίσκονται σὲ κα-

λύτερη κατάσταση ἀπὸ σᾶς;

Ἂν ἀπαντήσετε μέ «ναί» στὶς ἐρωτήσεις 1, 6, 7, 
11, 13, δὲν ἔχετε κατάθλιψη.

Ἡ κατάθλιψη θεραπεύεται μὲ ὁρισμένα φάρμακα.  
Ἀπευθυνθῆτε στὸν γιατρό σας.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ φάρμακα, ὅμως, μεγάλος γιατρὸς 
εἶναι ἡ  Ἐκκλησία καὶ ἡ συμμετοχή μας στὰ θεῖα 
μυστήρια, ἰδιαίτερα στὴ θεία ἐξομολόγηση.  Ἐκεῖ θὰ 
ἀνοίξετε τὴν καρδιά σας, θὰ ξεδιπλώσετε τὶς ἀθό-
ρυβες πτυχὲς τῆς ψυχῆς σας καὶ θὰ θεραπευθῆτε.

Μὴν παραλείπετε τὴ γυμναστική, μιὰ ὡραία βόλ-
τα στὴν ὄμορφη φύση, τὴν καλλιέργεια λουλουδιῶν 
καὶ κήπου, καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα χαρούμενη διάθεση καὶ 
ἀνάθεση τῶν προβλημάτων μας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ἡ κατάθλιψη
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Εὐτυχία
Ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ὑπάρχει 

καὶ ἡ ἀναζήτησή της. Πολλοὶ οἱ προσδιορισμοί 
της, δοσμένοι ἀπὸ πολλούς, καθὼς τὸ θέμα ἐπιδέ-
χεται ὑποκειμενικὴ ἐκτίμηση. Τόσο μάλιστα ὑπο-
κειμενική, ποὺ δὲν θὰ ἦταν μεγάλη ὑπερβολὴ νὰ 
ποῦμε ὅτι καθένας βιώνει ἢ ἐπιδιώκει τὴ δική του 
μορφὴ εὐτυχίας: ἐπαγ-
γελματική, οἰκογενεια-
κή, οἰκονομική, πνευ-
ματική, τῆς ἀγάπης, τῆς 
ἐλπίδας, τῆς ὑγείας, τῆς 
διασημότητας, τῆς ὑπο-
μονῆς, τῶν ὀλιγαρκῶν, 
ποὺ τοὺς φτάνει μόνο 
ὅτι ξαναβλέπουν κάθε 
πρωῒ τὸν ἥλιο, γιὰ νὰ 
εἶναι εὐτυχισμένοι.  Ἀδι-
άλειπτη –αὐτὸ ἀσφαλῶς 

μοιάζει οὐτοπικό–, ἀφειφώλευτη, λιγοστή, διακρι-
τική, ἐκρηκτική, ἀθόρυβη, καὶ τόσα ἄλλα εἴδη, μὲ 
ποικίλες ἀποχρώσεις.

Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς περιγράψω μιὰμορφὴ 
εὐτυχίας ποὺ ἀσφαλῶς δὲν ἀναφέρεται στοὺς τυ-
χεροὺς τῆς ζωῆς, αὐτοὺς ποὺ τὰ ἔχουν ὅλα. Εἶναι ἡ 
εὐτυχια τῆς προσπάθειας. Αὐτὸς ποὺ πιστεύει στὴν 
ἀξία τῆς προσπάθειας εἶναι εὐτυχισμένος μὲ τὸν 
τρόπο του. Καμιὰ φορὰ μὲ μικρὸ ἢ καὶ μὲ καθόλου 
ἀντίκρισμα, κάνοντας τὸ ἀπόβραδο τὸν ἀπολογι-
σμό του, λέει ὅτι ἄξιζε ἡ μέρα ποὺ ἔζησε, ἐπειδὴ 
προσπάθησε. Μὲ ἕνα ἔστω μικρὸ βῆμα, μὲ ἐκεῖνα 
τὰ συνηθισμένα, τὰ καθημερινά, ὅταν λείπουν δυ-

νατότητες καὶ συνθῆκες ζωῆς γιὰ μεγαλεπήβολους 
στόχους καὶ συγκλονιστικὰ γεγονότα. Πέφτει καὶ 
ξανασηκώνεται, δὲν ἀποκάμνει, δὲν ἀπελπίζεται, 
κρατᾷ τὸ χέρι τοῦ Κυρίου, προχωρεῖ λίγο, ξανα-
προσπαθεῖ. Εἰρηνεύει, δὲν παραπονεῖται γιὰ τὰ λίγα 
ποὺ ἔχει ἡ ζωή του, γιὰ τὰ μικρὰ ποὺ κατορθώνει, 
ἀδύναμος ἄνθρωπος αὐτός, ἀντίποδας τῶν τρανῶν 

καὶ τῶν σπουδαίων. Χτίζει 
ὁλημερίς, λαξεύοντας μὲ 
ὑπομονὴ τὴν κάθε πέτρα, 
μὰ καμιὰ φορὰ ἕνας ὀργι-
σμένος ἄνεμος ἀντιξοοτή-
των ἔρχεται καὶ τὰ γκρε-
μίζει ὅλα ἄσπλαχνα. Κι 
ἐκεῖνος ταξινομεῖ τὰ αἴτια, 
ἀναθεωρεῖ μεθοδικὰ τὸν 
σχεδιασμό του, ἐνεργο-
ποιεῖ ὅση ὑπομονὴ τοῦ 
ἔμεινε. Κανένα μυρμήγκι 

δὲν παράτησε ποτὲ τὴ δουλειά του, ἐπειδὴ εἶναι 
ἕνα τόσο μικρὸ καὶ ἀσήμαντο ζουζουνάκι μέσα στὴ 
φύση. Τί λοιπόν; αὐτός, ὁ ἄνθρωπος, δημιούργημα 
τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει νὰ δείξει λιγώτερη ψυχικὴ ἀντοχή, 
λιγώτερο κουράγιο ἀπὸ ἕνα μυρμήγκι;  Ὄχι βέβαια.

Ἐμπρὸς λοιπόν, καινούργια μέρα αὔριο, και-
νούργια ἀρχή. Καινούργια προσπάθεια. Ποτὲ πα-
ραίτηση.

Αὐτὴ τὴ μικρή, τὴν ἁπλῆ, τὴν ταπεινὴ εὐτυχία 
τῆς διαρκοῦς προσπάθειας τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ 
ζεῖ... Δόξα νά ᾽χει!

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Κανένα μυρμήγκι δὲν παράτησε ποτὲ τὴ δουλειά του, ἐπειδὴ εἶναι ἕνα 
τόσο μικρὸ καὶ ἀσήμαντο ζουζουνάκι μέσα στὴ φύση. Τί λοιπόν; αὐτός, 
ὁ ἄνθρωπος, δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει νὰ δείξει λιγώτερη ψυχικὴ 

ἀντοχή, λιγώτερο κουράγιο ἀπὸ ἕνα μυρμήγκι;  Ὄχι βέβαια. Ἐμπρὸς λοιπόν, 
καινούργια μέρα αὔριο, καινούργια ἀρχή. Καινούργια προσπάθεια. Ποτὲ 
παραίτηση. Αὐτὴ τὴ μικρή, τὴν ἁπλῆ, τὴν ταπεινὴ εὐτυχία τῆς διαρκοῦς 

προσπάθειας τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ ζεῖ... Δόξα νά ᾽χει!
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Συνήθως θυμόμαστε τὰ εὐχάριστα ποὺ μᾶς 
συνέβησαν στὴ ζωή μας κατὰ τὸ παρελθόν.  
Ἴσως γιατὶ ἡ ἀπόσταση τῶν γεγονότων ὡραιο-

ποιεῖ τὴν πραγματικότητα. Βέβαια, ἡ ζωὴ πρὶν ἀπὸ 
τὸν κορωνοϊὸ δὲν θεωρεῖται ὅτι εἶναι παρελθόν.  
Ἀλλὰ σὰν βρεθήκαμε στὴ λαίλαπα αὐτῆς τῆς ἐπιδη-
μίας, ἦταν λὲς κι ἡ προηγούμενη καθημερινότητα 
τῆς ζωῆς μας ἀνῆκε στὸ παρελθόν.

Δηλαδή, ἀναπολοῦσε ὁ ἄνθρωπος τότε ποὺ 
μποροῦσε νὰ κάνει ὅ,τι ἤθελε, ὅπως νὰ βγεῖς ἔξω 
ἐλεύθερα, χωρὶς περιορισμούς. Μπορεῖ βέβαια νὰ 
μὴν ἔβγαινε κάποιος συχνὰ πρὶν τὸν κορωνοϊό, 
ἀλλά, βλέπετε, ἡ ἀπαγόρευση γεννᾷ τὴν ἐπιθυμία.

Ἄμ, ἐκείνη ἡ 
μάσκα, ποὺ ἦταν 
ἀπαραίτητη, ὅταν 
κάποιος ἔβγαι-
νε ἔξω, καὶ ἔκα-
νε τὸν ἄνθρωπο 
ἀγνώριστο! Τώ-
ρα, θὰ μοῦ πεῖτε, 
οἱ ἄνθρωποι φο-
ροῦσαν μάσκες 
τ ὶ ς  ἀπόκρ ι ε ς . 
αὐτὸ ὅμως ἦταν 
ἄλλο πρᾶγμα.  
Ἂν καὶ ὑπάρχουν 
πάντα ἄνθρωποι 
ποὺ φορᾶνε μά-
σκα «ἀόρατη», κι 
ἄλλο εἶναι κι ἄλλο 
δείχνουν!  Ἐκεῖνο 
τὸ πλύσιμο τῶν χεριῶν, ποῦ τὸ πᾷς. Παλιά, ὅταν 
γύριζε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ δουλειὰ ἢ ἔπιανε κάτι 
βρώμικο, ἔπλενε τὰ χέρια του. Τώρα... Κι ἔπειτα 
τὰ γάντια ποὺ ἔπρεπε πάντα νὰ φοράει, ὅ,τι κι ἂν 
ἔπιανε, γιὰ νὰ μὴ μολυνθεῖ, εἶχαν γίνει σκέτος 
ἐφιάλτης. Κι ἡ ἀπόσταση τῶν δύο μέτρων μεταξὺ 
τῶν ἀνθρώπων, ποῦ τὴ βάζεις, πῶς νὰ τὸ συνει-
δητοποιήσει κανείς! Χάθηκε ἡ ἐπικοινωνία τῶν 
ἀνθρώπων. Οὔτε μποροῦσες νὰ πᾷς σὲ κάποιο 
σπίτι, οὔτε νἄρθει κάποιος στὸ δικό σου. Κάποτε 
οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν νὰ διασκεδάσουν, ὅπως 

ταβέρνα, σινεμά, θέατρο, καὶ γύριζαν ἀργὰ καὶ 
μποροῦσαν νὰ πάρουν κάποιο μέσο συγκοινωνί-
ας ἢ ταξί, χωρὶς νὰ σκέφτονται ποῦ θὰ καθίσουν, 
κρατώντας τὶς ἀποστάσεις.

Πέρασε ὁ καιρός, ποὺ φάνηκε ἀτελείωτος. Κι 
ἄρχισαν σιγὰ σιγὰ τὰ μέτρα ν᾽ ἀμβλύνονται. Μὰ 
τίποτε δὲν ἦταν ὅπως παλιά.  Ἄλλοι φοροῦσαν 
μάσκες ὑποχρεωτικὰ στὰ μέσα συγκοινωνίας, στὰ 
σοῦπερ μάρκετ, στὰ δημόσια γραφεῖα.  Ἄλλοι ὅμως 
ἀδιαφοροῦσαν, ἔστω κι ἂν λεγόταν ὅτι ὁ κίνδυνος 
πάντα καιροφυλακτεῖ κι ὅτι πρέπει νὰ προσέχου-
με. Τὰ νειᾶτα ὅμως εἶναι ἐκεῖνα ποὺ δὲν τηροῦν 
τὶς προφυλάξεις, γιατὶ ἴσως πιστεύουν ὅτι εἶναι 

ἀπρόσβλητα. Τὰ 
σπίτια δὲν ἄνοιξαν 
ἀκόμα τὶς πόρτες 
– κυρίως οἱ ἡλικι-
ωμένοι ἄνθρωποι, 
φοβούμενοι μὴν 
ἀρρωστήσουν.  
Ἔχει ἀκόμη ἀκου-
στεῖ ὅτι μερικοὶ 
δὲν θέλουν νὰ 
βγοῦν ἀπὸ τὸ 
σπίτι τους – ἔχουν 
συνηθίσει νὰ μέ-
νουν μέσα.

Ἀλλὰ τί τὰ θέ-
λετε, τὰ πράγμα-
τα ἔχουν ἀλλάξει, 
καὶ μαζὶ μ᾽ αὐτὰ 
καὶ οἱ ἄνθρωποι. 

Κι ἀναρωτιέται κάποιος, θὰ ξαναγίνει πάλι ἆραγε ἡ 
ζωὴ ὅπως ἦταν παλιά;  Ἢ θὰ ὑπάρχει ὁ φόβος ὅτι ὁ 
κορωνοϊὸς θὰ παραμονεύει πάντοτε στὴ ζωή μας; 
Τί νὰ κάνουμε ὅμως, δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε 
κι ἀλλιῶς.  Ἂς εὐχόμαστε πάντως κάτι καλὸ νὰ 
προκύψει στὴ ζωή μας, ὅπως ἔγινε, κατὰ κάποιο 
τρόπο, στὸν περιορισμὸ κατ᾽ οἶκον, δηλαδὴ ὅτι 
ἐπιτεύχθη τὸ ἀντάμωμα τῆς οἰκογένειας. Μακάρι!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν
Ἡ ζωὴ πρὶν καὶ μετὰ τὸν κορωνοϊό
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Μὲ συγκίνηση πληροφορη-
θήκαμε τὴν ἐκδημία τῆς ἀγα-
πητῆς μας  Ἄννας.

Τὴν γνωρίσαμε μικρὴ κατα-
σκηνώτρια, μόλις εἶχε τελειώσει 
τὴν πρώτη Γυμνασίου, στὶς κα-
τασκηνώσεις τῶν Χριστιανικῶν 
Μαθητικῶν  Ὁμάδων, στὴ 
Βραυρῶνα  Ἀττικῆς. Τρίτη καὶ τε-
λευταία κόρη μιᾶς εὐλογημένης 
χριστιανικῆς οἰκογένειας, ξεχώ-
ριζε –ἂν καὶ τόσο μικρή– ἀνά-
μεσα στὶς συγκατασκηνώτριές 
της γιὰ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν 
εὐθύτητα τοῦ χαρακτῆρά της, 
τὴ σταθερότητα στὴν πίστη καὶ 
στὶς ἤδη ξεκαθαρισμένες ἀρχές 
της, τὴ χαρούμενη διάθεση καὶ 
τὴν προθυμία της.

Μεγαλώνοντας, ἡ  Ἄννα καλ-
λιέργησε πολλὲς ἀρετές. Χαιρό-
σουν νὰ τὴν συναναστρέφεσαι. 
Μετὰ τὸ Λύκειο διακόνησε στὶς 
Χριστιανικὲς Μαθητικὲς  Ὁμάδες 
ὡς ὁμαδάρχης καὶ ὑπαρχηγὸς 
στὴν κατασκήνωση. Γιὰ ἀρκετά 
χρόνια ἐπίσης διετέλεσε μέλος 
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς 
Χριστιανικῆς  Ἑνώσεως  Ἐργαζο-
μένης Νεολαίας.

Σπούδασε Γαλλικὴ Φιλολο-
γία καὶ ἐργάστηκε ἐπὶ σειρὰν 
ἐτῶν σὲ σχολεῖα ὡς Καθηγήτρια, 
μὲ φιλοτιμία καὶ ἀξιοπρέπεια, 

κερδίζοντας τὴν ἐκτίμηση τῶν 
συναδέλφων της καὶ τὴν ἀγά-
πη τῶν μαθητῶν καὶ μαθητριῶν 
της.  Ὑπῆρξε μέλος ἐξεταστικῶν 
ἐπιτροπῶν στὸ Γαλλικό  Ἰνστι-
τοῦτο γιὰ τὰ διπλώματα Γαλ-
λικῆς Γλώσσας. Ταὐτόχρονα, 
ἦταν ἀφοσιωμένη σύζυγος καὶ 
στοργική μητέρα γιὰ τὶς δύο κό-
ρες ποὺ τῆς χάρισε ὁ Θεός. 

Ὁ Κόσμος τῆς  Ἑλληνίδος 
φιλοξενοῦσε τακτικὰ κείμενά 
της. Κατώρθωνε μὲ τὴν εὐθυ-
κρισία της νὰ συλλαμβάνει 
καὶ νὰ φωτίζει στιγμὲς τῆς κα-
θημερινότητας ποὺ συνήθως 
περνοῦν ἀπαρατήρητες, καὶ νὰ 
ἑστιάζει σὲ πλευρές γεγονότων 
ποὺ ἄξιζαν νὰ προσεχθοῦν καὶ 
νὰ σχολιασθοῦν. Μὲ διεισδυτι-
κότητα καὶ πηγαῖο ἐνδιαφέρον 
προσήγγιζε θέματα ἀνθρωπίνων 
σχέσεων καὶ πρότεινε ἰδέες καὶ 
λύσεις, πάντα μὲ αἰσιοδοξία καὶ 
μὲ γνώμονα τὴν εἰλικρίνεια, τὴν 
ταπείνωση, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν 
ἀγάπη. τὴν ἀγάπη, ποὺ εἶναι καὶ 
εἶναι τὸ μεγάλο ζητούμενο στὴν 
πρακτική ἐφαρμογή της.

Αὐτή τὴ χριστιανικὴ ἀγάπη 
ἡ  Ἄννα τὴν εἶχε κάνει στόχο 
καὶ τρόπο ζωῆς.  Ἀθόρυβα, 
πρόσφερε ἀφιλοκερδῶς τὶς 
γνώσεις καὶ τὸν χρόνο της, κά-
νοντας ἰδιαίτερα μαθήματα σὲ 
ἄπορους μαθητές καὶ σὲ παιδιά 
ἱδρυμάτων. Φρόντιζε νὰ συγκε-
ντρώνονται καὶ νὰ διανέμονται 
διάφορα ἀπαραίτητα πράγματα 
σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν ἀνά-
γκη. Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία 
συνήθιζε νὰ πηγαίνει σὲ ἀνήμπο-
ρες ἡλικιωμένες τῆς γειτονιᾶς της 
ἀντίδωρο ἢ καὶ ἁγιασμό, ὅταν 
ὑπῆρχε. Καὶ ἦταν πάντα διαθέσι-
μη, γιὰ νὰ παίξει καὶ νὰ διαβάσει 
μὲ τὰ ἀνίψια καὶ τὰ μικρανίψια 

της, καὶ νὰ συμπαρασταθεῖ στὶς 
ἀδελφές της καὶ στὴ μητέρα της.

Ἦλθε ὅμως καὶ γιὰ τὴν  
Ἄννα ὁ καιρός τῆς δοκιμασίας.  
Ἐντελῶς ἀπρόσμενη σοβαρὴ 
ἀσθένεια ξάφνιασε πέρυσι τὴν 
ἴδια καὶ τοὺς δικούς της.  Ἀγωνί-
στηκε. Φάνηκε ὅτι τὴν ξεπέρασε. 
Μὰ ἡ ἀρρώστια φέτος «ξαναχτύ-
πησε» πιὸ δυνατά. Τὸ τέλος πλη-
σίαζε. Τὸ ἔνιωθε, μὰ δὲν ἔχασε 
τὴν πίστη της στὸν Θεό, τὸ κέφι 
καὶ τὴν ἀγάπη της γιὰ τὴ ζωή, τὴν 
ἔγνοια γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀκόμη 
καὶ μέσα στὸ νοσοκομεῖο, ὅσο 
εἶχε τὶς αἰσθήσεις της.

Γιὰ λίγες μέρες ὁ Θεός τῆς χά-
ρισε μιὰν ἀνέλπιστη, θεαματικὴ 
βελτίωση, ἕνα θαῦμα.  Ἀλλά 
ἐκείνη δὲν ξεγελάσθηκε. Προ-
σευχόταν καὶ δόξαζε διαρκῶς 
τὸν Θεό. Εὐχαριστοῦσε καθέναν 
ποὺ τῆς ἔστελνε εὐχές, ἰδιαίτερα 
κάποιους ποὺ τὴν εἶχαν κάποτε 
πικράνει. Προετοίμαζε δὲ τοὺς 
δικούς της γιὰ τὸ ἐπικείμενο τέ-
λος της.  Ἔτσι, στὶς 4  Ἰουνίου 
2020, ἡ ἀγαπητή μας  Ἄννα, μὲ 
τὴν ψυχή γεμάτη εὐγνωμοσύ-
νη καὶ δοξολογία πρὸς τὸν Θεό, 
πῆρε χαμογελαστὴ τὸν δρόμο 
γιὰ τὸν οὐρανό.

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα ὁ Θεός 
νὰ τὴν ἀναπαύσει μετὰ τῶν ἁγί-
ων καὶ τῶν δικαίων καὶ νὰ παρη-
γορήσει τὴν οἰκογένειά της.  Ἂς 
εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της!

ΔΩΡΑ ΖΥΓΟΥΡΑ

Εἰς Μνημόσυνον
ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

(1964-2020)
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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

Δὲ φοβήθηκα τὴ φτώχεια, τὴ σκληρή μ᾽ ἀνεμοζάλη.
Δὲ φοβήθηκα τὰ βρόχια στὴ σκλαβιά μου τὴ μεγάλη.

Δὲ μ᾽ ἀπέλπισε κρεβάτι, κι ἂς μ᾽ ἐκράτησε καὶ χρόνο.
Εἶχα πάντα κάποιο μάτι ποὺ μ᾽ ἀλάφρυνε τὸν πόνο.

Μοῦ ψιθύριζ᾽ ὁ Θεός μου: «ἀγωνίζου» κι ἔχε θάρρος.
Κι ἦταν δίπλα κι ἀδερφός μου, κάποιος φίλος καὶ κουμπάρος.

Εἶχα πάντα πρώτη σχέση μὲ τοὺς τρεῖς καὶ τόσους ἄλλους.

κι ἔτσι πῆρε κάποια θέση κι ὁ μικρὸς μὲ τοὺς μεγάλους.

Ἔτσι γεύτηκα τὴ χάρη: μὲ τὴν πίστη μου κι ἐλπίδα.
Κι ἔτσι ψέλνω τὸ τροπάρι, καθ᾽ αὐγὴ στὴν  Ἡλιαχτίδα.

Κι ἂν τελειώσει πιὰ τὸ λάδι, κι ὁ παλμὸς κοπεῖ καὶ πάψει,
δὲ φοβᾶμαι τὸ σκοτάδι.  Ἄλλο Φῶς, λαμπρό, θ᾽ ἀνάψει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογή:  Ἐπὶ τὴν θύραν...

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

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ì  «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

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ
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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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Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

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

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


