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Παρακαλοῦμε, ἀποστέλλετε τίς συνεργασίες σας στή διεύθυνση Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα.
Διατηροῦμε τό δικαίωμα νά μή δημοσιεύουμε ἤ νά συντέμνουμε κατά τήν κρίση μας ὁποιοδήποτε χειρόγραφο. Χειρόγραφα δημοσιευμένα ἤ μή δέν ἐπιστρέφονται.

Πρὸς τὶς συνδρομήτριες καὶ τοὺς συνδρομητές
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δυστυχῶς, παρὰ τὰ ἐπανειλημμένα σημειώματά μας, ἐξακολουθοῦμε νὰ βλέπουμε νὰ
κατατίθενται στὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ πολλὰ ποσὰ τὰ ὁποῖα ἀδυνατοῦμε νὰ ταὐτίσουμε. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στὶς
ἐνημερώσεις ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ τὴν τράπεζα, ΔΕΝ βλέπουμε οὔτε μποροῦμε νὰ δοῦμε τὰ στοιχεῖα τοῦ
καταθέτη. Ὅ,τι βλέπουμε εἶναι ἡ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (καὶ μάλιστα μόνο μέχρι 30 χαρακτῆρες). Ἂν ἐκεῖ γράφετε,
γιὰ παράδειγμα, «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2021», ἐμεῖς ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ γιὰ ποιὰ συνδρομὴ πρόκειται! Προφανῶς τὸ ἴδιο ἰσχύει, καὶ ὅταν δὲν γράφετε τίποτα, ἢ γράφετε
τὰ στοιχεῖα σας πέρα ἀπὸ τοὺς 30 χαρακτῆρες ποὺ μποροῦμε νὰ δοῦμε...
Ἂν διαπιστώσετε πρόβλημα στὴ συνδρομή σας, παρακαλοῦμε, προσπαθῆστε νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί
μας (ὁ πιὸ ἀσφαλὴς τρόπος ἄμεσης ἐπικοινωνίας εἶναι μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στὴν ἠλεκτρονικὴ
διεύθυνση τοῦ διευθυντοῦ συντάξεως: tsentosg@gmail.com). Εἰλικρινά, θὰ εἶναι καὶ γιὰ μᾶς ἀνακούφιση
νὰ λύσουμε κάθε πρόβλημα.
Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!
Ἐκ τῆς διευθύνσεως

Ἐλπίδα
Κουρσάρικα καράβια ἦρθαν καὶ ρήμαξαν
μέσα σὲ μιὰ νυχτιὰ τοὺς θησαυρούς μας.
Κι ὅλα τὰ πῆραν! Ἐκτός,
θὰ τοὺς παράπεσε ἴσως, ἢ ἀλλιῶς
δὲν τό ᾽κριναν πὼς εἶναι θησαυρός.
Ψεύτικη χάνδρα φάνταξε στὰ μάτια τους ἡ Ἐλπίδα.
Ἐμεῖς ὅμως μὲ τούτη στὴν καρδιὰ
καὶ πήραμε καὶ δώσαμε
καὶ σκάψαμε κι ὀργώσαμε,
ποτίσαμε, θερίσαμε, ἀλωνίσαμε
καὶ νέα σοδειὰ καὶ νέο θησαυρὸ
τ᾽ ἀμπάρια τῆς ζωῆς ξαναγεμίσαμε.
Καὶ ξαναχτύπησαν κουρσάροι πειρατές.
Ἀδίσταχτοι, ζηλόφθονοι, φονιάδες,
λεηλατώντας πάλι ὅ,τι κι ἂν εἴχαμε.
Μὰ πάλι, στολίδι ψεύτικο
στὰ μάτια τους ἐφάνταξε
κι ἀπὸ τὰ δάχτυλά τους ξέφυγε
καὶ ξέπεσε
καὶ ξέμεινε σ᾽ ἐμᾶς ἡ Ἐλπίδα.
Χρόνια καὶ χρόνια ἡ ἴδια ἡ δουλειά.
Ἐκεῖ ποὺ λὲς πὼς ὅλα χάνονται,
ἡ Ἐλπίδα
φτερὰ ἀετοῦ πάνω στὶς πλάτες σου.
Φωνῆ κορυδαλλοῦ στ᾽ αὐτιά σου μέσα.
Χρόνια καὶ χρόνια ἡ ἴδια ἡ δουλειά.
Ὅμως, μάννες τοῦ κόσμου,
νέοι τώρα πειρατὲς
ἀνάμεσά μας ἀνεμπόδιστοι ἀρμενίζουν.

Αὐτοὶ δὲν ἔχουν ὄψη φοβερή,
μὲ ὑποκλίσεις καὶ χαμόγελα κουρσεύουν.
Ἀλλὰ τὸ πρῶτο πρῶτο ποὺ ζητοῦν
νὰ μᾶς στερήσουν,
ξέρουν ἐτοῦτοι βλέπεις ἀκριβῶς
γιὰ μᾶς ἂν εἶναι χάνδρα ἢ θησαυρός,
ἡ Ἐλπίδα ποὺ κρατᾶμε στὴν καρδιά μας.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ποιὸς τό ᾽πε πὼς κρατᾶμε στὴν καρδιὰ
ἀφύλαχτη ἐπιπόλαια τὴν Ἐλπίδα;
Τραπεζικὴ θυρίδα
ἔχουμε μεῖς γι᾽ αὐτήν.
Καὶ ξέρεις ποῦ;
Μὲς στοῦ Θεοῦ τὴν πατρικὴ παλάμη.
Ὅποιος τολμάει ἂς πάει
νὰ τὴν ληστέψει ἐκεῖ.
Τὸ σπάνιο χρυσολούλουδο
θὰ τό ᾽χαμε φυτέψει
σὲ ξέφραγο, σ᾽ ἀπότιστο,
σ᾽ ἀφύλαχτο μπαξέ;
Στὰ περιβόλια τ᾽ οὐρανοῦ
Ἐλπίδα σὲ φυτέψαμε,
νεράκι νὰ σοῦ ρίχνουνε
τὰ θεϊκὰ τὰ χέρια.
Στὰ περιβόλια τ᾽ οὐρανοῦ
Ἐλπίδα σὲ φυτέψαμε.
ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Ἦταν Χριστούγεννα...

K

όντευαν Χριστούγεννα, ὅπως καὶ τώρα. Κι᾽
ἡ ἀπόφαση πάρθηκε γιὰ τὰ Χάνια τοῦ Πηλίου. Ἡ συντροφιά οἰκογενειακή. φτάνει στὰ
Χάνια, τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς. Στὴν κατάμεστη
τραπεζαρία κάποιου ξενοδοχείου, βρίσκουν, ἐπὶ
τέλους, ἕνα τραπέζι. Κουρασμένοι ἀπ᾽ τὸ πολύωρο
ταξίδι, ἀνασαίνουν μ᾽ ἀνακούφιση, καθὼς ἁπλώνονται στὰ ἀναπαυτικὰ καθίσματα καὶ δέχονται
εὐχάριστα τὴ γλυκειά ζεστασιὰ π᾽ ἀναδίνεται ἀπὸ
καλοριφὲρ καὶ τζάκι. Ἀρχίζουν τὰ σχέδια. Τί θὰ κάνουν αὔριο τὸ πρωί; Τί τὸ ἀπόγεμα καὶ τί τὶς ἄλλες
μέρες; Πληροφοροῦνται πὼς στοὺς χώρους τοῦ
σκὶ δὲν ἐπιτρέπεται τὸ σπόρ, γιατὶ δὲν ἔχει ἀρκετὸ

χιόνι. Πέφτει ἡ πρώτη ἀπογοήτευση στοὺς λάτρεις
τοῦ ἀθλήματος. Τώρα ὅμως, ρίχνονται σ᾽ ἄλλες
ἰδέες κι ἐνθουσιάζονται. Ὁ σερβιτόρος, ἕνα ντόπιο
παλληκαράκι, πλησιάζει καὶ τοὺς διακόπτει:
– Τί νὰ σᾶς φέρουμε γιὰ φαγητό; θὰ πάρετε
τὸ δικό μας μενοὺ γιὰ τὴν ἀποψινὴ βραδιὰ ἢ θὰ
θέλατε κάτι ἄλλο;
Κοιτάχτηκαν. Τριγύρω τους, στὰ στολισμένα μὲ
κλαριὰ ἀπὸ ἔλατα καὶ κούμαρα τραπέζια, πηγαινοέρχονται οἱ πιατέλες μὲ τὸ μενοὺ καὶ σκορποῦν
λιποθυμιστικὲς μυρωδιές. Ἔχει ἀρχίσει τὸ ρεβεγιόν,
συντονισμένο μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς τηλεόρασης.
Τίποτα δὲν θυμίζει ἐκεῖ μέσα ἐκεῖνο τὸ ἄλλο νόημα
τῆς μοναδικῆς βραδιᾶς...

Δῶσαν κι αὐτοὶ τὴν παραγγελία τους. Ἔρχεται
ἡ φασολάδα. Τὸ κουνουπίδι σαλάτα χωρὶς λάδι.
Ἐλιὲς καὶ κρασὶ ντόπιο βαρελίσιο. Μὲ τὸ χωριάτικο
ψωμὶ καὶ τὸ ζουμί τῆς φασολάδας γίνονται γευστικὲς παπάρες. Ὅμως... σὲ μιὰ στιγμή, ἐκεῖ στὸ
βάθος ποὺ εἶναι ἡ κουζίνα, φαίνεται μιὰ κίνηση
ἀσυνήθιστη. Κάποιος ἀπ᾽ τὸ προσωπικὸ τεντώνει τὸ
λαιμό του καὶ κοιτάζει πρὸς τὸ μέρος τους ἐπίμονα.
Τώρα, βλέπουν νὰ κάνει νόημα σὲ κάποιον ἄλλο
νἄρθει. Αὐτὸς ἔρχεται καὶ κοιτάζει τὸ ἴδιο περίεργα.
Ὁ πρῶτος φεύγει... ἔρχεται ὅμως μιὰ γυναίκα...
Αὐτὴ κάνει πὼς κάτι συγυρίζει καὶ κρυφοκοιτάζει.
Καλεῖ καὶ μιὰ ἄλλη...
Ἡ συντροφιά
καταλαβαίνει. Ἡ
μοναδικὴ περίπτωση νηστείας
στὴ μεγάλη τραπεζαρία ἔπεσε σὰν
πέτρα στὸ νερό. Τὸ
τάραξε. Ἔκανε κυματάκια, κύκλους
π᾽ ἁπλώθηκαν,
μεγάλωσαν, ἔγιναν
ψίθυροι ποὺ ἔφτασαν στ᾽ αὐτιά τους:
– Κάποιοι νηστεύουν... κάποιοι
νηστεύουν... νά,
κοίτα, κοίτα, σ᾽
αὐτὸ τὸ τραπέζι...
αὐτοὶ εἶναι...
Ἀπ᾽ τὸ τραπέζι
πού... νήστευαν,
ρώτησαν τὸ παλληκαράκι πού ᾽φερε συμπληρωματικὸ ψωμὶ ποῦ
ὑπάρχει ἐκκλησιὰ γιὰ τὴ Χριστουγεννιάτικη λειτουργία.
– Δέν... δὲν ξέρω ἐγώ... νὰ πῶ τοῦ πατέρα μου
νἄρθει νὰ σᾶς πεῖ...
Ἦρθε ὁ γέρος:
– Ἄ... ἐδῶ ὄχι... δὲν ἔχουμε ἐμεῖς... πρέπει νὰ
πᾶτε ὣς τὴν Πορταριά... Ναί, σίγουρα θἄχει. Στὴν
Πορταριά. Στὸν Ἅη Νικόλα. Θά ᾽ναι δύσκολο ὅμως
τὸ πρωί... τόσο πρωί... τόσο κρύο... Ἔχουν πάγους
οἱ δρόμοι...
Ἄχ, νὰ μὴ χιονίσει τὴ νύχτα καὶ δὲν μπορέσουν
νὰ βγάλουν τ᾽ αὐτοκίνητο ἀπ᾽ τὴ ρεματιά. Καλύτερα νὰ τὸ βγάλουν ἀπ᾽ τὰ τώρα στὸ δρόμο, νά

νὰ βροῦμε, στὴν ἐκκλησιά ἑνὸς χωριοῦ, τέτοια
κατανυκτική ἀτμόσφαιρα;

Ἀξημέρωτα ὅλοι στὸ πόδι. Ἔξω σκοτάδι ἀκόμη. Νύχτα ὅμως καθαρὴ κι ἀστροπλημμυρισμένη.
Κουκουλώνονται καὶ βγαίνουν. Περπατοῦν μὲ προφύλαξη πάνω στοὺς πάγους, βοηθώντας ὁ ἕνας τὸν
ἄλλον. «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός...». Δοξάζουν τὸν
Θεό, ποὺ τοὺς ἀξιώνει
νὰ ζήσουν, ἀκόμη μιὰ
φορά, τὸ μυστηριακὸ
ὄρθρο. Τὴν ἀδιανόητη συγκατάβασή Του.
Τὴν ἀσύνορη ἀγάπη
Του. Τὸ ἀκατάληπτο
σχέδιο ποὺ βάζει τὸν
Θεὸ στὴν ὑπηρεσία
τοῦ ἀνθρώπου...
Στὴν ἐκκλησιὰ ὁ
παπάς, εἶναι ἕνα παλληκάρι. Τὸν παρακολουθοῦν. Λειτουργεῖ
μ᾽ εὐλάβεια, συνεπαρμένος...

Ἐπιστροφὴ στὸ ξενοδοχεῖο καὶ ἐκπλήξεων συνέχεια.
Ἡ συντροφιὰ στρώνεται στὴν τραπεζαρία, γιὰ
τὸ χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τρῶνε μὲ ὄρεξη, μὲ
κέφι, μὲ πειράγματα, τὰ παραδοσιακὰ φαγητὰ τῆς
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᾽ναι ἥσυχοι, εἶπαν καὶ τό ᾽καναν. Καὶ κοιμήθηκαν
μὲ τὴν προσμονή.

Ἐκεῖ, στὸ Κοινωνικό, βγῆκε στὴν Ὡραία
Πύλη:

K

Ἔξω σκοτάδι ἀκόμη. Νύχτα ὅμως καθαρὴ κι ἀστροπλημμυρισμένη.
Κουκουλώνονται καὶ βγαίνουν. Περπατοῦν μὲ προφύλαξη πάνω
στοὺς πάγους, βοηθώντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί,
ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός...». Δοξάζουν τὸν Θεό, ποὺ τοὺς ἀξιώνει
νὰ ζήσουν, ἀκόμη μιὰ φορά, τὸ μυστηριακὸ ὄρθρο. Τὴν ἀδιανόητη
συγκατάβασή Του. Τὴν ἀσύνορη ἀγάπη Του. Τὸ ἀκατάληπτο σχέδιο
ποὺ βάζει τὸν Θεὸ στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου...

K

– Τώρα, ὅλοι θὰ γονατίσετε, εἶπε. Θὰ διαβάσω
τὶς εὐχὲς τῆς Θείας Μετάληψης. Θὰ σᾶς πῶ πότε
θὰ γονατίσετε καὶ πότε θὰ σηκωθῆτε...
Ἔδωσε τὸ σύνθημα, καὶ ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα
ἔπεσε στὰ γόνατα. Μέσα σὲ τέλεια σιωπή, ἡ φωνή
του τρεμουλιαστή, συγκινημένη διαβάζει «Πιστεύω,
Κύριε καὶ ὁμολογῶ ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός...».
Ποιός μας νὰ φανταζόταν ὅτι θὰ μπορούσαμε

ἡμέρας μὲ ὅλα τὰ σχετικὰ συμπληρώματα. Φτάνουν καὶ στὸ καφεδάκι, μὲ κουραμπιέδες, μελομακάρονα καὶ ψιλοκουβεντιάσματα. Τότε ἦταν ποὺ
εἶδαν τὴ Ρεβέκκα, μιὰ μεσήλικη γυναῖκα, συγγενῆ
τῶν ἀφεντικῶν τοῦ ξενοδοχείου, ποὺ κουβέντιαζε
μὲ τὶς γύρω συντροφιές, νὰ πλησιάζει καὶ στὸ δικό
τους τραπέζι. Τῆς ἔκαναν θέση καὶ κάθησε κοντά
τους. Τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς, τὴν ἔβλεπαν ποὺ
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Τώρα, καθὼς φτάνουν
τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2021,
ἡ συντροφιά θυμᾶται πάλι
τὴ Ρεβέκκα... Κανείς
δὲν ὑποπτευόταν,
καθὼς μπαινόβγαινε
συνεχῶς μ᾽ ἕνα τσιγάρο στὸ χέρι,
σὲ τί γῆ ἔπεσε ὁ μυστικὸς σπόρος
τῆς πίστης... Πῶς αὐξήθηκε
κι ἔκανε ρίζες καὶ πέταξε κλαδιὰ
κι ἔφερε καρποὺς στὴ ζωὴ
τῆς Ρεβέκκας...
Πάντα θὰ σὲ θυμᾶται
ἡ συντροφιά...
Πέρα ἀπ᾽ τὴν ἀγάπη, δίδαξες
νὰ μὴ βγαίνουν βιαστικὲς
καὶ πρόχειρες οἱ κρίσεις,
ἀπὸ ἐξωτερικά, ἀσήμαντα
φαινόμενα, Ρεβέκκα...

K

μπαινόβγαινε μ᾽ ἔνα τσιγάρο στὸ χέρι, προσπαθώντας νὰ δώσει βοήθεια στὴν ὥρα τῆς φούριας.
– Χρόνια πολλά... χρόνια πολλά... νὰ χαίρεστε
τὴν οἰκογένεια, εἶπε.
–Χρόνια πολλά... καὶ τοῦ χρόνου... νά ᾽στε καλά... τῆς ἀποκρίθηκαν.
Ἀντάλλαξαν τὶς εὐχές τῆς ἡμέρας, κι ὕστερα ἀπὸ
δυό-τρεῖς τυπικὲς κουβέντες ἡ Ρεβέκκα ξεθάρρεψε
καὶ ξανοίχτηκε. Μέσ᾽ στὴ γλυκειὰ χριστουγεννιάτικη ἀτμόσφαιρα, τὰ λόγια βγαίνουν ἴσια ἀπ᾽ τὴν
καρδιὰ καὶ ξεσκεπάζουν τὸν ἔσω ἄνθρωπο...
– Ψές, εἶπε, μοῦ δώσανε μιὰ μεγάλη χαρά.
Ἐκεῖ στὴν κουζίνα ποὺ δούλευα, ἦρθε κάποιος
ἀπ᾽ τὸ προσωπικό καὶ μοῦ ᾽πε: Ρεβέκκα, θὰ σοῦ
πῶ κάτι καὶ θὰ χαρεῖς πολύ... Μιὰ παρέα νηστεύει...
Ρώτησαν καὶ γιὰ ἐκκλησιά... Ἤθελαν νὰ πᾶνε νὰ
λειτουργηθοῦν... Ἀκοῦς, Ρεβέκκα, εἶναι ἀπὸ τὴν
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Ἀθήνα... Ἀλλὰ εἶχα δουλειὰ καὶ δὲ μπόρεσα νὰ
βγῶ νὰ δῶ ποιοὶ ἦσαν αὐτοί (δέν εἶχε ὑποπτευθεῖ
ὅτι βρισκόταν στὸ τραπέζι αὐτῆς τῆς συντροφιᾶς).
Καὶ στὴ συνέχεια θυμήθηκε τὰ περασμένα της.
– Ἄχ, πῶς μεγάλωσα καὶ γὼ τὰ δυό παιδιά
μου... μὲ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ τὰ μεγάλωσα, κι
ἔχουν κάνει τώρα ὡραῖες οἰκογένειες... Τέτοιες
μέρες, ψέλναμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ ὕμνους χριστουγεννιάτικους... Θὰ πηγαίναμε ὁπωσδήποτε
στὴ Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία... Σὰ γυρίζαμε,
ἑτοίμαζα γιορταστικὸ τραπέζι. Ἔστρωνα τὸ καλύτερο τραπεζομάντηλο, μὲ λουλούδια στὴ μέση καὶ
λευκὰ κεριὰ στὸ κηροπήγιο... ἕνα δωράκι στοῦ
καθενός τὴ θέση... καὶ μιὰ καρτούλα μ᾽ εὐχές στὸν
καθένα... [Ἀναστενάζει] Μὲ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ τὰ
μεγάλωσα... Σὰν ἐρχόντουσαν ἀναποδιὲς καὶ δυσκολίες, τά ᾽βαζα κοντά μου καὶ γονάτιζαν... τὰ
μάθαινα νὰ ἐμπιστεύονται στὸ Θεό... Ἐμπρός, νὰ
προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί, τοὺς ἔλεγα.
Κι ὕστερα, θυμήθηκε τὴν πεθερά της κι ἄρχισε
νὰ κλαίει. Θυμήθηκε μὲ πόση ἀγάπη τὴν περιποιήθηκε, σὰν ἀρρώστησε:
– Θύμωνα μ᾽ ἐκείνους πού ᾽ρχονταν, γιὰ νὰ τὴ
δοῦν στὸ κρεβάτι, καὶ μοῦ ᾽λεγαν: «Ρεβέκκα, νὰ τὴν
πάρει ὁ Θεός, νὰ ξεκουραστεῖς καὶ σύ...». Ἐγώ, σᾶς
τ᾽ ὁρκίζομαι, στὴν προσευχή μου παρακαλοῦσα
τὸ Θεό νὰ τῆς δίνει μέρες ἀπ᾽ τὸ δικό μου χρόνο...
Ἤθελα νὰ μεγαλώσουν τὰ παιδιά μου, τὰ ἐγγόνια
της, νὰ δεῖ τὶς χαρές τους...
Κι ἄλλα πολλά, πολλὰ μᾶς εἶπε ἡ Ρεβέκκα,
ἀπὸ μιὰ καρδιά ποὺ χόχλαζε ἀγάπη τόση, ποὺ
σοῦ βούρκωνε τὰ μάτια... ποὺ σ᾽ ἔκανε νὰ πεῖς
αὐθόρμητα:
Νά, Θεέ μου, πῶς εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ ἔγινες ἕνα
μὲ μᾶς, γιὰ νὰ μᾶς τὴ διδάξεις...
Τώρα, καθὼς φτάνουν τὰ Χριστούγεννα τοῦ
2021, ἡ συντροφιά θυμᾶται πάλι τὴ Ρεβέκκα...
Κανείς δὲν ὑποπτευόταν, καθὼς μπαινόβγαινε
συνεχῶς μ᾽ ἕνα τσιγάρο στὸ χέρι, σὲ τί γῆ ἔπεσε
ὁ μυστικὸς σπόρος τῆς πίστης... Πῶς αὐξήθηκε κι
ἔκανε ρίζες καὶ πέταξε κλαδιὰ κι ἔφερε καρποὺς
στὴ ζωὴ τῆς Ρεβέκκας... Πάντα θὰ σὲ θυμᾶται ἡ
συντροφιά... Πέρα ἀπ᾽ τὴν ἀγάπη, δίδαξες νὰ μὴ
βγαίνουν βιαστικὲς καὶ πρόχειρες οἱ κρίσεις, ἀπὸ
ἐξωτερικά, ἀσήμαντα φαινόμενα, Ρεβέκκα...
ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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ριστέ μας, ἦλθες πάνω σὲ τούτη τὴ ματοβαμμένη γῆ, γεμάτη πόνο, πίκρα καὶ βάσανα, γιὰ νὰ
μᾶς γεμίσεις φῶς. Στὴ Γέννα Σου δὲν ἤχησαν
καμπάνες καὶ σάλπιγγες, οὔτε λουλούδια Σοῦ ἔστειλαν, μὰ οὔτε καὶ ἐπίσημοι Σὲ ἐπεσκέφθηκαν. Γεννήθηκες μέσα στὸν στάβλο, ὑγρό, γεμᾶτο ἄχυρα καὶ ζῷα.
Ὅλοι κοιμόντουσαν καί, πεσμένοι στὸν ὕπνο τὸν βαρύ,
ἔχασαν μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν τὸν Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου, τὸν Σωτῆρα, Ἐσένα, Χριστέ μας.
Μόνο οἱ τσοπάνηδες, φοβισμένοι, ἁπλοί, ἄκουσαν τὴν οὐράνια μελῳδία τοῦ ἀγγελικοῦ ὕμνου:
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Καὶ μὲ τὸ ραβδὶ στὸ χέρι ἦλθαν σιγὰ
σιγὰ καὶ εὐλαβικὰ Σὲ προσκύνησαν.
Ἦλθε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο, καὶ βρῆκε τὸν κόσμο
πεσμένο στὸν βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας. Καὶ ἔπειτα ἀπὸ
δύο χιλιάδες εἴκοσι ἕνα χρόνια χριστιανικῆς ἱστορίας,
ὁ κόσμος ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ μακριά Του, δὲν Τὸν
ἀγκάλιασε, δὲν Τὸν ἐλάτρευσε. Μπορεῖ νὰ Τὸν δοξολογοῦμε σὲ μαρμαρένιους ναούς, μπορεῖ νὰ κάνουμε
δωρεές, περιμένοντας πολλὲς φορὲς ἀναγνωρίσεις

Ὁ Χριστὸς ἔρχεται νὰ γεννηθεῖ γιὰ ὅλους, ἀλλὰ
δὲν θὰ γεννηθεῖ στὰ κανάλια τῆς τηλεόρασης, ποὺ
προβάλλουν ἄλλα ἀστέρια, καὶ ὄχι τὸ Ἀστέρι τῆς
Βηθλεέμ. Δὲν θὰ γεννηθεῖ στὴν πολυτέλεια καὶ
τὸ μῖσος, γιατὶ τὸ Θεῖο Βρέφος εἶναι Ἁπλότης καὶ
Ἀγάπη.
Ὅλοι μας πεινοῦμε γιὰ ἀσφάλεια καὶ χαρά, γιὰ
εὐτυχία, εἰρήνη καὶ ἀγάπη. Ὅλοι μας πεινοῦμε γιὰ
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«Χριστὸς γεννᾶται»

Ἦλθε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο, καὶ βρῆκε τὸν κόσμο πεσμένο στὸν βοῦρκο
τῆς ἁμαρτίας. Καὶ ἔπειτα ἀπὸ δύο χιλιάδες εἴκοσι ἕνα χρόνια χριστιανικῆς
ἱστορίας, ὁ κόσμος ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ μακριά Του, δὲν Τὸν ἀγκάλιασε,
δὲν Τὸν ἐλάτρευσε. Μπορεῖ νὰ Τὸν δοξολογοῦμε σὲ μαρμαρένιους
ναούς, μπορεῖ νὰ κάνουμε δωρεές, περιμένοντας πολλὲς φορὲς
ἀναγνωρίσεις καὶ διπλώματα τιμῆς, ἡ καρδιά μας ὅμως βρίσκεται
μακριά Του καὶ πονοῦμε καὶ ὑποφέρουμε.
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καὶ διπλώματα τιμῆς, ἡ καρδιά μας ὅμως βρίσκεται
μακριά Του καὶ πονοῦμε καὶ ὑποφέρουμε.
Τὰ φετεινὰ Χριστούγεννα, ποὺ μὲ λαχτάρα περιμένουμε, θὰ βροῦν καὶ πάλι τὶς καρδιές μας γεμᾶτες
μὲ σκέψεις καὶ ἀπασχολήσεις ποὺ δὲν ἔχουν σχεδὸν
καμμία σχέση μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ
ἔρχεται στὴν ταλαίπωρη γῆ νὰ μᾶς δείξει τί πρέπει
νὰ κάνουμε, γιὰ νὰ σωθοῦμε.
Ὁ Χριστὸς ἐπιθυμεῖ νὰ μπεῖ μέσα μας, ἀλλὰ δὲν
ὑπάρχει χῶρος. ἀλλοῦ οἱ ἐπιθυμίες, ἀλλοῦ τὰ ἔργα
μας. Λὲς καὶ ζοῦμε ἐκείνη τὴν ἐποχή, ποὺ ἡ Παρθένος Μαρία καὶ ὁ δίκαιος Ἰωσὴφ δὲν μποροῦσαν νὰ
βροῦν «τόπο γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὁ Χριστός», ὁ Σωτήρας
τοῦ κόσμου.

τὸ ἠθικὸ καὶ τὸ γνήσιο, τὸ σεμνὸ καὶ τὸ ἅγιο, τὸ
ἱερὸ καὶ τὸ κατανυκτικό, γιὰ τὸ ἀστείρευτο γάργαρο νερὸ τῆς καθημερινῆς γαλήνης. Ἀδελφοί, ὁ
Χριστὸς μᾶς περιμένει νὰ Τοῦ ἀνοίξουμε τὴν πόρτα
τῆς καρδιᾶς μας, νὰ Τὸν ὑποδεχθοῦμε μὲ δάκρυα
μετανοίας καὶ νὰ Τοῦ ἐπιτρέψουμε νὰ κτίσει μέσα
μας τὸν θρόνο Του, τὴ Βασιλεία Του. Βασιλεία εἰρήνης, ἀδελφοσύνης καὶ ἀγάπης. Ἂν ἀγκαλιάσουμε τὶς
ἅγιες αὐτὲς μέρες καὶ σκεφθοῦμε τὰ οὐράνια, τότε
τὰ Χριστούγεννα θὰ γίνουν ἀστείρευτες πηγὲς χαρᾶς
καὶ εὐτυχίας ἀτέλειωτης, γιατὶ μέσα μας θὰ ζεῖ καὶ
θὰ βασιλεύει ὁ Χριστός, ὁ Μεγάλος μας Σωτήρας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΚΟΥ
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Νύχτα γεμάτη θαύματα...!

Γ

ράμματα πολλὰ ἡ γιαγιὰ δὲν ἤξερε. ὅμως ἡ
σοφία τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ μυαλοῦ της ἦταν
μεγάλη.
Πόσα πράγματα, ἀλήθεια, ἤξερε! Πηγὴ ἀστείρευτη, ἀνεξάντλητη πλάι μας, ποὺ μέσα ἀπὸ τὶς
ἱστορίες της, ποὺ ἔμοιαζαν μὲ παραμύθια, μὰ ποὺ
ἦταν πάντα ἀληθινές, μᾶς περνοῦσε τὸ μήνυμα,
ἔτσι ὅπως ἐκείνη τὸ ἔκρυβε στὴν καρδιά. Μιὰ καρδιὰ γεμάτη Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα!
Καὶ δὲν κουραζόταν ποτὲ νὰ μᾶς μιλᾷ, νὰ μᾶς
διδάσκει, νὰ μᾶς παραδειγματίζει, ὅσο κι ἂν οἱ

ἀτέλειωτες δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ, τοῦ χωραφιοῦ,
τῆς οἰκογένειας τὴν κρατοῦσαν ὧρες καὶ ὧρες στὸ
πόδι.
Μία λοιπὸν ἀκόμη ἱστορία –πραγματικὸ γεγονός–, ἐπιμένει ἡ γιαγιά, συνέβη τότε. χρόνια πρίν,
στὸ χωριό.
Χειμώνας ἦταν τότε, λέει, ὅπως καὶ τώρα. παραμονὴ Χριστουγέννων. Ἕνας χειμώνας, ποὺ θαρρεῖς
πὼς τελειωμὸ δὲν εἶχε. Βοριάδες παγωμένοι. κρύο,
βροχή. καὶ ἡ ἀπέραντη ἀσπρίλα τοῦ χιονιοῦ, μέρες
τώρα, σκέπαζε τὸ χωριὸ ὁλόκληρο. Ὦ, ἐκείνη ἡ
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Γράμματα πολλὰ ἡ γιαγιὰ δὲν ἤξερε. ὅμως ἡ σοφία τῆς καρδιᾶς
καὶ τοῦ μυαλοῦ της ἦταν μεγάλη. Πόσα πράγματα, ἀλήθεια, ἤξερε!
Πηγὴ ἀστείρευτη, ἀνεξάντλητη πλάι μας, ποὺ μέσα ἀπὸ τὶς ἱστορίες της,
ποὺ ἔμοιαζαν μὲ παραμύθια, μὰ ποὺ ἦταν πάντα ἀληθινές,
μᾶς περνοῦσε τὸ μήνυμα, ἔτσι ὅπως ἐκείνη τὸ ἔκρυβε στὴν καρδιά.
Μιὰ καρδιὰ γεμάτη Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα!
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περιστέρια –ἄγγελοι λές– τοῦ Οὐρανοῦ, ποὺ ὅρμησαν καὶ κούρνιασαν ἐκεῖ, στὴ γωνία, σὰν κάποιος
νὰ τὰ ἔστειλε. Μὲ χέρια ποὺ ἔτρεμαν, πῆρε στὶς
χοῦφτές της τὰ δύο τοῦτα δῶρα. Τὰ χάιδεψε. τὰ
ἔσφιξε στὸ στῆθός της. τὰ ἀσπάστηκε μὲ σεβασμὸ
καὶ δέος, σὰν νὰ εἶχαν φύγει ἀπὸ τὸ ἅγιο χέρι τοῦ
Θεοῦ, καὶ δακρυσμένη ψιθύρισε: Κύριε, Σ᾽ εὐχαριστῶ...
Νὰ γιατὶ ἡ ἄλλη μέρα, ἡ μέρα τῶν Χριστουγέννων, βρῆκε τὰ παιδιὰ χαρούμενα γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι μὲ τὴν ἀχνιστὴ σούπα ποὺ ἡ μάννα ἑτοίμασε
μὲ τὰ περιστέρια τοῦ Οὐρανοῦ.
Ἐδῶ ἡ γιαγιὰ σταμάτησε τὴ διήγησή της. Δὲν
μποροῦσε νὰ συνεχίσει. Ἕνας κόμπος στὸ λαιμὸ
τῆς ἔπνιγε τὴ φωνή. ἐνῶ δυὸ δάκρυα ζεστὰ κύλησαν στὰ μάτια της.
Τό «γιατί» δὲν τὸ ρωτήσαμε. δὲν χρειαζόταν.
ἦταν φανερό. τὸ γνωρίζαμε: Ἡ γιαγιὰ ἦταν ἡ χήρα
μάννα ποὺ μαζὶ μὲ τὰ ὀρφανά της ἔζησαν ἐκεῖνο τὸ
θαῦμα. τότε. ἐκεῖ . ἐκείνη τὴ μέρα. ἐκεῖνα τὰ Χριστούγεννα στὸ νησί...
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ!
ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
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πάλλευκη φύση, ἀσίγαστο μεγαλυνάριο ἀπὸ τὴ
μία ἄκρη ὣς τὴν ἄλλη γινόταν ἐκείνη ἡ βραδιά.
« Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε...».
Ὅμως μιὰ μάννα, μιὰ χήρα μάννα μὲ τὰ μικρὰ
ὀρφανά της, μὲ ἀγωνία παρακολουθεῖ πίσω ἀπὸ
τὸ σπασμένο τζάμι. Σὲ λίγο τὰ δάκρυά της, σιγανὰ
καὶ ἀθόρυβα ἀργοκυλοῦν στὰ μάγουλά της.
«Μάννα, γιατί κλαῖς;», ἀκούει μέσα της μιὰ φωνή. «Δὲν ὑπάρχει τίποτα στὸ τσουκάλι σου σήμερα. Ναί, μάννα, τὸ ξέρω. Ὅμως γιὰ κοίτα ἐκεῖνο
τὸ σπουργίτι. Τὸ βλέπεις; Αὐτὸ δὲν σπέρνει, δὲν
θερίζει. ἀποθέματα κι αὐτὸ δὲν ἔχει. ὅμως, κοίταξέ
το ξανά. Μήπως σοῦ θυμίζει κάτι;».
Μὰ ποιὰ εἶναι τούτη ἡ φωνή, ποὺ μέσα της
ἀκούγεται; Ποιὰ δύναμη εἶναι αὐτή, ποὺ κάνει τὰ
δάκρυά της νὰ σταματήσουν;
Τὸ βλέμμα της κουρασμένο ἀπόμεινε νὰ κοιτάζει στὸν ἀντικρυνὸ τοῖχο, ἐκεῖ ποὺ τὸ σπουργίτι
πρὶν λίγο τῆς ψιθύρισε τὸ μήνυμα τοῦ Οὐρανοῦ.
Φύλλο δὲν κουνιόταν τώρα πιά, κι ἀπ᾽ τὸ σπασμένο τζάμι τοῦ φεγγίτη ἔμπαινε ἡ παγωμένη, κάτασπρη ἀναπνοὴ τοῦ χιονιοῦ.
Μὰ τί φτερουγίζει ἐκεῖ στὴν ἄκρη; Τί μπῆκε ἀπὸ
τὸ σπασμένο τζάμι;
Ὦ, Θεέ μου. δυὸ κάτασπρα περιστέρια! Δυὸ

Τὸ θέλω καὶ τὸ ἔχω
Τρέφεις πράγματα. Τὰ στολίζεις, τὰ ὑποδύεσαι, τὰ φορᾷς.
Γεμίζουν τὸν χῶρο καὶ τὴ σκέψη σου καὶ σ᾽ ἀρρωσταίνουν.
Ἐπίσης,
καλλιεργεῖς ἀνάγκες. Τὶς ποτίζεις, τὶς σκαλίζεις, κι αὐτὲς
θεριεύουν μέσα σου καὶ σὲ πνίγουν, σὲ κρατᾶνε σὲ ὁμηρία.
Πρόσεχε,
κυνηγημένος ἀπὸ πράγματα κι ἀνάγκες σκοτώνεις τὴν ψυχή σου.
Φυλάξου κι ἀπαλλάξου, γιατὶ τὸ θέλω καὶ τὸ ἔχω εἶναι θανατηφόρα.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΙΝΤΖΟΓΛΟΥ-ΑΜΑΣΛΙΔΟΥ
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Ὁ «γῦρος» τοῦ Ἁη Νικόλα
Στὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ παπα-Θανάση Κούτρα
καὶ τοῦ μπαρμπα-Ἀργύρη Ἀθανασιάδη
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ὴ δεκαετία τοῦ ᾽60, ὁ ναὸς τοῦ πολιούχου
μας Ἁγίου Νικολάου διατηροῦσε τὴ μορφὴ
ποὺ ἀπέκτησε μεταπολεμικῶς. Οἱ τοῖχοι τῆς
ἐκκλησίας, ἐξωτερικά, εἶχαν ἐπιφάνεια ἁδροδουλεμένη, δὲν ἦταν λεῖοι, ὅπως σήμερα. Περιμετρικά, τὸ οἰκοδόμημα ἑδράζεται σὲ λίθινο τοιχίο, τὸ
ὁποῖο ποικίλλει σὲ ὕψος, ἀνάλογα μὰ τὶς κλίσεις
τοῦ ἐδάφους. Ἔτσι, στὴν πλευρὰ ποὺ βαίνει παράλληλα μὲ τὴν πρόσοψη τοῦ Σαλουραίικου (τώρα τῆς
οἰκογένειας Σιστοβάρη) ἔχει τὸ μεγαλύτερο ὕψος,
ἕνα μέτρο περίπου, καὶ ἡ ὀριζόντια ἐπιφάνειά του,
ἡ «πατούρα», φτάνει τὸ πλάτος μιᾶς κανονικῆς
κλειστῆς παλάμης. Σὲ ἄλλα σημεῖα τὸ τοιχίο ποικίλλει ὡς πρὸς τὸ ὕψος, ἀλλὰ δὲν γίνεται ποτὲ τόσο
ψηλό, καὶ ἔχει ἐπιφάνεια πιὸ στενή. Τὴ δεκαετία
ἐκείνη, ὑπῆρχε ἀκόμη ἡ περίφραξη μὲ τὰ παρα-

δοσιακὰ λογχωτὰ κάγελα καὶ τοὺς τούβλινους
πεσίσκους μὲ τὴν πυραμιδόσχημη κορυφή. Αὐτὴ
ἄρχιζε ἀπὸ τὸ μεγάλο πεῦκο καὶ τελείωνε στὴ ΝΔ
γωνία τοῦ ναοῦ. Τότε, τὸ τοιχίο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει
ἦταν ὁρατὸ ἕως τὰ σκαλιὰ τῆς νότιας θύρας τοῦ
ἱεροῦ. Ὅταν ἡ νέα περίφραξη συμπεριέλαβε καὶ
τὴν εἴσοδο αὐτή, λίγα χρόνια ἀργότερα, τὸ τοιχίο
«χάθηκε» ἀπὸ τὸ μάτι σὲ ὅλη τὴ νότια πλευρὰ τῆς
ἐκκλησίας, ὅπου ἐκτείνεται ὁ κῆπός της.
Μοιάζει, ἴσως, σχολαστικὴ ἡ περιγραφή, ἀλλά,
ὅπως θὰ διαπιστώσετε, ὑποστηρίζει τὸ θέμα ποὺ
ἀκολούθως θὰ περιγράψουμε.
Τὰ καλοκαίρια τῆς δεκαετίας αὐτῆς καὶ τῶν
ἀρχῶν τῆς ἑπομένης, μέχρι ποὺ τελείωσα τὸ ἑξατάξιο Γυμνάσιο – σχεδὸν τρεῖς μῆνες διακοπῶς
στὸ πατρικὸ τῆς μητέρας, τὸ Γριβαίικο, κοντὰ στὸν

τσώτα. Τοὺς ἐπίσης λίγο-πολὺ συνομήλικους, Λίνα
Καρανασοπούλου – ἀπὸ μητέρα Νάνα Πέτα, καὶ
Μιχάλη Χωριανόπουλο – ἀπὸ γιαγιὰ Εὐσταθία
Κουρεντῆ. Κοντά μας, πάντοτε εὐπρόσδεκτα, καὶ τὰ
λίγο μικρότερα σὲ ἡλικία γειτονόπουλα, Βασίλης
καὶ Κώστας Μάρας – ἀπὸ μητέρα Μαρίκα Γιαννέτσου, Ρούμπη καὶ Λίλυ Μαρίνη – ἀπὸ μητέρα
Εὐανθία Γιαννέτσου.
Τὶς πρωινὲς ὥρες, ὣς τὸ μεσημέρι, ποὺ ἑτοιμαζόμασταν γιὰ τὸ μπάνιο μας στὸν Κάβο, ὅλη ἡ
βορειοδυτικὴ πλευρὰ τοῦ ναοῦ ἦταν πρόσφορη,
γεμάτη δροσιὰ καὶ ἴσκιο. Ὁρμητήριο καὶ καθέδρα
μας εἴχαμε τὰ μαρμάρινα σκαλὰ καὶ τὴ μεγάλη ἐπιτύμβια λίθινη πλάκα μὲ τὶς ἀρχαῖες ἐπιγραφὲς στὰ
δυτικά, δίπλα στὴν κεντρικὴ εἴσοδο μὲ τοὺς ψηλοὺς

λίγο-πολὺ συνομηλίκους καὶ πιὸ τακτικοὺς τῆς
παρέας, Ἰουλία Ἀθανασιάδη – ἐγγονὴ τοῦ μπαρμπα-Ἀργύρη καὶ Μαρία Βούλγαρη, ποὺ ἔμεναν
μονίμως στὸ Γαλαξεῖδι, καὶ τοὺς ὑπόλοιπους, πρωτευουσιάνους, Τάκη Γιαννόπουλο – ἀπὸ μητέρα
Λιλίκα Ζαρογιαννοπούλου, Γιάννα καὶ Θάνο – ἀπὸ
πατέρα Χαράλαμπο (Λαμπό) Γαλάνη, Φώτη Παπανδρικόπουλο – ἀπὸ μητέρα Μαρία Στεργίου,
Γιάννη Ἀλεξόπουλο – ἀπὸ μητέρα Βιολέτα Μπαρ-

κορινθιακοὺς κίονες τῆς λόντζας. Ἀλλὰ καὶ στὴ βορεινὴ πλευρά, ποὺ βλέπει στὸ Παπαγιαννετσαίικο,
στὸ Νταραίικο καὶ στὸ σπίτι τοῦ Δουρατσίνου – ἀπὸ
τὴ στέρνα, κάτω ἀπὸ τὸ καμπαναριό, φαίνεται καὶ
τοῦ δικοῦ μας σπιτιοῦ ἡ εἴσοδος, μπορούσαμε
νὰ συζητᾶμε καὶ νὰ παίζουμε στὰ τρία μικρότερα
σκαλιὰ τῆς βορεινῆς θύρας, τὴν ὁποία πλαισιώνουν, ἀρχοντικοί, οἱ δύο ἐξωτερικοὶ μαρμάρινοι
κορινθιακοὶ ἡμικίονες. Ἀκόμη, νὰ ἀνεβαίνουμε
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παπποῦ μου Ἀναστάση καὶ τὴ λατρεμένη μου γιαγιὰ Ἀθηνᾶ, ἀποτελεοῦν τὸ δικό μου, ἀλησμόνητο
Γαλαξεῖδι. Ἡ ἀθωότητα, ἡ ξενοιασιά, ἡ παιδικὴ
καὶ ἐφηβικὴ φιλία, οἱ πρῶτες ἀνησυχίες, τὰ ὄνειρα
γιὰ τὰ μελλούμενα καὶ ὁ ἀγαπημένος τόπος μὲ
τὴν ἀρχοντιὰ καὶ τὴν ἱστορία του, εἶχαν ἀποθέσει
εἰκόνες-σφραγῖδες στὴν ψυχή, θεμέλιο ἰσορροπίας
τῆς μετέπειτα ἐνήλικης ζωῆς μου.
Οἱ σχολικὲς διακοπὲς στὰ γαλαξειδιώτικα πατρικὰ μᾶς εἶχαν φέρει κοντά, μιὰ συντροφιὰ γειτονόπουλα, μὲ λαχτάρα γιὰ παιχνίδι καὶ δράση,
κάτω ἀπ᾽ τὴ σκεπή τοῦ Ἁη Νικόλα. Τοὺς παιδικοὺς
φίλους μου θὰ ἀναφέρω ἐδῶ ἕναν ἕναν μὲ ἀγάπη, γιὰ νὰ γυρίσουν πίσω στὸν χρόνο μαζί μου,
ἐὰν τύχει καὶ διαβάσουν τοῦτες τὶς γραμμές. Τοὺς
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πανεύκολα στὸ πεῦκο ποὺ ὑπῆρχε κάποτε καὶ ἐκεῖ,
μὲ κορμὸ σὲ σχῆμα Γ, ποὺ πολὺ μᾶς βόλευε γιὰ
σκαρφαλώματα καὶ θεαματικές, ἀκίνδυνες πτώσεις.
Στὰ τέλη τῆς δεκετίας τοῦ ᾽70, ἂν θυμᾶμαι καλά, τὸ
χαμηλὸ ὕψος του ἦταν ἐμπόδιο γιὰ ἀνθρώπους,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἐλάχιστα τροχοφόρα, ποὺ εἶχαν
ἀρχίσει νὰ περνοῦν πότε πότε καὶ ἀπὸ ἐκεῖ. Ὁπότε,
ἔπαψε νὰ ὑπάρχει. Στὴ νότια εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας, τέλος, μὲ τὸ μεγάλο πεῦκο, ὅπου βαθὺς ἦταν
ὁ ἴσκιος μόνο τὰ ἀπογεύματα, πλησιάζαμε κατὰ
τὸ σούρουπο, ὅταν εἶχαν πλέον ἀποσυρθεῖ ἀπὸ
τὸ προαύλιο ἐπίτροποι καὶ ἄλλοι γείτονες, ποὺ
συνήθιζαν νὰ κάθονται καὶ νὰ συζητοῦν μὲ τὸν
ἱερέα τῆς ἐνορίας μας, τὸν παπα-Θανάση Κούτρα.
Τὸ παιχνίδι ἄναβε, μὲ τὰ μῆλα, τὴ μπερλίνα, τὸ
σπασμένο τηλέφωνο, τό « Ἔχω ἕνα αὐτοκίνητο ποὺ
ὅλο ὅλο τρέχει...», μέ «Κλέφτες καὶ ἀστυνόμους»,
φυσικὰ μὲ κρυφτὸ καὶ ἀπίθανο κυνηγητό, ἀλλὰ
καὶ μὲ ἐπίδειξη τραγουδιστικῶν ἱκανοτήτων – ἕνα
εἶδος φεστιβάλ, καὶ ἄλλα πολλά. Κάποια, ὅμως,
χρονικῶς ἀπροσδιόριστη στιγμή, ἀνακαλύψαμε
πὼς μπορούσαμε νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ κάτι πιὸ
δραστήριο, πιὸ ἐπικίνδυνο καὶ πιὸ συναρπαστικό.
Κάτι ποὺ συνδύαζε ἐπιδεξιότητα, αὐτοσυγκέντρωση, ἐπιμονὴ καὶ ἀντοχή. Ἕνα παιχνίδι ποὺ περιεῖχε
ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀγῶνος μεταξὺ δύο ὁμάδων ἢ
καὶ μεταξὺ δύο ἀτόμων, στὸ ὁποῖο μπορούσαμε,
ἂν τὸ ἐπιθυμούσαμε, νὰ σημειώνουμε πόντους,
καὶ νὰ ἀνακηρύσσεται, ἐν τέλει, ὁ νικητὴς ἢ ἡ νικήτρια – ὁμάδα ἢ ἄτομο. Καὶ τοῦτο τὸ παιχνίδι τὸ
βαφτίσαμε «ὁ γῦρος τοῦ Ἁη Νικόλα».
Καθὼς διαθέταμε λεπτὴ σωματικὴ διάπλαση
λόγῳ ἡλικίας, τὸ βάρος μας βοηθοῦσε νὰ ἐπιχειρήσουμε κάτι ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ εὔκολο ἦταν.
Ἀρχίζεμ λοιπὸν τὴν προσπάθεια νά «περπατήσουμε» ὅλα τὰ προσβάσιμα σημεῖα τοῦ τοιχίου
ποὺ περιέβαλε τὴν ἐκκλησία καὶ ποὺ περιέγραψα
πιὸ πάνω. Μὲ γυμνὲς πατοῦσες, ἡ μία ἐμπρὸς καὶ
ἡ ἄλλη πίσω, ἰσορροπούσαμε καλὰ πάνω στήν
«πατούρα» τοῦ τοιχίου. Κολλούσαμε τὸ στῆθος
στὸν τοῖχο, πού, μὲ τὴν ἀνώμαλη ἐπιφάνειά του,
βοηθοῦσε νά «γαντλωνόμαστε» πάνω του. Μὲ
χέρια ἁπλωμένα σὲ ἔκταση, παλάμες ὀρθάνοικτες, τὸ κεφάλι νὰ κοιτᾷ ἐμπρὸς καὶ δεξὶ μάγουλο κολλητὸ στὸν τοῖχο, ἔπρεπε νὰ καταφέρουμε
νά «βαδίσουμε» μὲ τὴ μισὴ κατὰ μῆκος πατούσα
σχεδὸν στὸν ἀέρα καὶ τὴν ὑπόλοιπη νὰ ἀκουμπᾷ
στὸ τοιχίο. Αὐτὸ ἀπαιτοῦσε ὅλη τὴν προσοχή μας,
ὥστε νὰ μὴ χάσουμε τὴν ἰσορροπία καὶ βρεθοῦμε
στὸ χῶμα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι αὐτὸ τὸ εὑρηματικὸ
παιχνίδι μας δὲν εἶχε ὅρια. Τὶς περισσότερες φορὲς
δὲν μετράγαμε πόντους. Ἀρκοῦσε ποὺ νιώθαμε
τὴ θεσπέσια ἔνταση τῆς προσπάθειας νὰ ἀπογει-

ώνεται, ὅταν καταφέρναμε νὰ φθάσουμε ἕως τὸ
τέλος. Καὶ συνήθως, ἔμεναν πάντα δύο ἀπὸ ἐμᾶς
πιὸ ἀνθεκτικοί, ποὺ ἐπιχειροῦσαν γιὰ δεύτερη καὶ
τρίτη καὶ πολλοστὴ φορά, μέχρι τελικῆς πτώσεως!
Τὴν περιπέτεια τοῦ «γύρου» τῆς ἐκκλησίας
ματαίωνε, ἐνίοτε, κάποια ἐξόδιος ἀκολουθία, ἡ
ὁποία κατέληγε στὸ κοιμητῆρί μας μὲ ἐκείνη τὴν
ἀλησμόνητη ἱππήλατη νεκροφόρο τοῦ καιροῦ τῶν
καραβιῶν, μὲ τὶς ἕξι κολῶνες, ποὺ στήριζαν τὸ κουβούκλιο κι ὅπου δένονταν περίτεχνα οἱ πένθιμες
κουρτίνες. Ἡ στεντόρεια φωνὴ τοῦ ἐπιβλητικοῦ
ἱερέα τοῦ ναοῦ μας παπα-Θανάση Κούτρα, μέχρι
τὸ 1964 ποὺ ἀπεβίωσε, καὶ ἡ ὀρθῶς αὐστηρὴ προτροπή του νὰ μὴν παίζουμε καὶ νὰ μὴν κάνουμε
φασαρία τὴν ὥρα ἐκείνη, καὶ τὸ ὅτι, ὕστερα, δὲν
εἴχαμε καμμιὰν ἀπολύτως διάθεση νὰ συνεχίσουμε
τὰ παιχνίδια, ἀπὸ ἐνστικτώδη σεβασμὸ πρὸς τὸν
ἐκλιπόντα, μαζὶ καὶ μιὰ ἀδιόρατη θλίψη, ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ὡραίας παιδικῆς
ἀνάμνησης.
Ἄλλοτε πάλι, ὅταν εἴχαμ επολὺ κοπιάσει μὲ
τόν «γῦρο», παρακολουθούσαμε προσεκτικὰ τὴ
νεωκόρο Παρασκευούλα Βούλγαρη, ποὺ εἶχε
ἀνοίξει τὸ ἰσόγειο σπίτάκι ἀπέναντι στὴν ἐκκλησία καὶ μὲ ἐπιμέλεια, ἐπὶ ὥρα πολλή, περιέχυνε μὲ
καυτό, ὑδαρὲς κερὶ τὰ διπλᾶ χονδρὰ νήματα πού,
κρεμασμένα ἀπὸ γάντζους στὴν περίμετρο μιᾶς
χειροκίνητα περιστρεφόμενης στεφάνης, μεταμορφώνονταν σταδιακὰ ἐμπρὸς στὰ ἔκπληκτα μάτια
μας σὲ τροφαντές, σκουρόχρωμες κι εὐωδιαστὲς
ἀπὸ τὴν κερήθρα λαμπάδες, μὲ τὸ φιτίλι τους νὰ
ἐξέχει σὰν θηλιά.
Κι ἀκόμη, θὰ πῶς πὼς σταματούσαμε ἀμέσως
τοὺς γύρους μας στὸ περιμετρικὸ τοιχάριο, ὅταν
ἔρχονταν Ἕλληνες ἐκδρομεῖς στὴν ἐκκλησία, ἡ
ὁποία ἔμενε πάντοτε ἀνοικτή, μέχρι ὁ μπαρμπαἈργύρης, ὁ γραφικὸς νεωκόρος –τὸν προλάβαμε
δυό-τρία χρόνια πρὶν τὴν ἀποδημία του τὸ 1966–
νὰ κλείσει καὶ νὰ πάει στὸ σπίτι του γιὰ μεσημέρι.
Οἱ ξένοι ἤθελαν νὰ ἀκούσουν κάτι γιὰ τὴν ἱστορία
τοῦ ναοῦ, κι ὁ μπαρμπα-Ἀργύρης τὰ κατάφερνε
περίφημα μὲ τὸν ἁπλοϊκὸ καὶ ἄμεσο τρόπο του. Τὸν
εἶχα πολλὲς φορὲς ἀκολουθήσει, μὲ ἄλλα παιδιὰ
ἀλλὰ καὶ μόνη, γιατὶ μοῦ ἄρεσε πολὺ νὰ τὸν ἀκούω
καὶ νὰ τὸν ξανακούω.
Δὲν θὰ λησμονήσω ποτὲ τρία καίρια σημεῖα
στὴν ξενάγησή του, ποὺ τὰ ἐπαναλάμβανε μὲ μαθηματική, σχεδόν, ἀκρίβεια. Μόλις μπαίναμε στὸν
ναό, δεξιά, μετὰ τὸ παγκάρι, ὑπῆρχε προσκύνημα
στὴν Παναγία καὶ στὸν Ἅγιο Νικόλαο. Πάνω ἀπὸ
τὴν εἰκόνα τῆς Παρθένου κρεμόταν ἕνα παράξενο
κάδρο μὲ ἐπίχρυση κορνίζα, ποὺ δὲν πλαισίωνα
κάποια ἀπεικόνιση, ἀλλὰ μιὰ μαύρη γυάλινη ἐπι-

κοντὰ στὸν Πλάστ᾽. Κι ἦρθε ἡ μέρα κι ἡ ὥρα ἡ κακιά,
ποὺ ὁ Πονηρὸς μὲ μορφὴν ὄφεως –ἡ φράση αὐτὴ
πάντοτε σὲ ἄψογη καθαρεύουσα!– προσφέρ᾽ τὸ
μῆλο στ᾽ν Εὔα. Καὶ μόλις ἀρχίσαν νὰ τὰ γνωρίζ᾽νε
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φάνεια. Τὴν εἶχαν δωρίσει προσφάτως στὸν ναό.
Ὁ μπαρμπα-Ἀργύρης, ἀφοῦ ἐξηγῦσε μὲ λίγα λόγια
πότε κτίσθηκε ἡ ἐκκλησία, ἔβαζε ἕνα καλώδιο στὴν
πρίζα, καί, αὐτομάτως, ἡ μαύρη ὀθόνη τοῦ κάδρου
ἄναβε καὶ ἔδειχνε τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στραμμένο πρὸς τὰ δεξιά – τὸ βλέμμα του νὰ κοιτάζει
μακριά. Ἡ εἰκόνα ἦταν τρισδιάστατη – πρωτοφανὲς
ἀξιοθέατο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τὸ ὁποῖο ὁ μπαρμπαἈργύρης ἔδειχνε μὲ καμάρι.
Κατόπιν, ἐνῷ μιλοῦσε γιὰ τὸν ναό, ὁδηγοῦσε
τὴν ὁμάδα νὰ σταθεῖ σὲ μικρὴ ἀπόσταση κάτω ἀπὸ
τὸν τεράστιο ζωγραφικὸ πίνακα ποὺ καλύπτει ὅλη
τὴν ἐπιφάνεια τοῦ τοίχου πάνω ἀπὸ τὴ βορεινὴ
θύρα. Ἡ παράσταση ἀπεικονίζει μὲ τρόπο σπάνιο
τὸν Γολγοθᾶ μὲ τοὺς σταυρούς, τοὺς σταυρωτὲς
καὶ τοὺς λῃστές, ἐνῷ ὁ Χριστός, μὲ λευκὸ χιτῶνα,
ἀτενίζει τὸν δικό Του σταυρὸ πρὶν τὸ μαρτύριο. Ὁ
μπαρμπα-Ἀργύρης στεκόταν εὐλαβικὰ στὸ σημεῖο
ἐκεῖνο καὶ μὲ φωνὴ ἐπιβλητικὴ ἔλεγε σὲ ἄπταιστα
γαλαξειδιώτικα: «Τώρα δὲ θὰ μιλάει κανείς. Φέρτε
ὅλ᾽ τὰ χέρια μπροστὰ στὰ μάτια σὰν κυάλια» – κι
ἔκανε πρῶτος αὐτὸς τὴν κίνηση. «Κ᾽τᾶξτε τώρα
καλὰ τὸν πίνακα, χωρὶς νὰ κ᾽νιόσταστε. Μὴ μ᾽λᾶτε
καθόλ᾽ γιὰ τρία λεπτά... Βλέπ᾽τε τώρα τὰ πρ΄σοωπα
πῶς ζωντανεύ᾽νε; ... Βλέπ᾽τε;». Μὲ τοῦτα τὰ λόγια,
ὅλοι εἴχαμε διὰ τὴς αὐθυποβολῆς πιστέψει, γιὰ
κλάσματα τοῦ δευτερολέπτου, πὼς ὁ πίνακας εἶναι
ὁλοζώντανος, καὶ οἱ μορφὲς κινοῦνται!
Ἡ ξενάγηση ἔκλεινε ἐμπρὸς στὸ ὑπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ ναοῦ μας, ὅπου ὁ ἀγαπητὸς σὲ
ὅλους νεωκόρος, λάτρης καὶ ὑπηρέτης τοῦ Ἁγίου
ἐπὶ ἔτη συναπτά, ἐξηγοῦσε τὶς πιὸ ἀντιπροσωπευτικὲς παραστάσεις. Κι ἀκόμη, παρότρυνε ὅλους μὲ
λόγο πειστικὸ νὰ ψηλαφήσουν μὲ τὰ δάκτυλα τὴν
πίσω πλευρὰ τῶν μορφῶν, ἰδιαίτερα στὶς κολῶνες
τοῦ τέμπλου, ὅπου τὸ ξυλόγλυπτο πραγματικά
«στέκεται στὸν ἀέρα», σκαλισμένο περίτεχνα καὶ
σὲ αὐτὴ τὴν ἀθέατη ὄψη. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅλοι
κατανοοῦσαν τὴ μαεστρία τῆς τέχνης τοῦ Ἠπειρώτη
ξυλογλύπτη.
Ἀποκορύφωμα, ὅμως, τῆς ξενάγησης αὐτῆς,
ποὺ προκαλοῦσε σὲ ὅλους ἀβίαστο τὸ γέλιο, ἦταν
ἡ ἐξήγηση μπροστὰ στὴν παράσταση μὲ τὸν Ἀδὰμ
καὶ τὴν Εὔα, ποὺ ἐκδιώκονται ἀπὸ τὸν Παράδεισο.
Ἀκόμη ἀκούω τὰ λόγια του στ᾽ αὐτιά μου, σχεδὸν
λέξη πρὸς λέξη: « Ἐδῶ λοιπόν, κ᾽τᾶτε τί ὡραῖα π᾽
σκάλ᾽σε ὁ τεχνίτ᾽ς τοὺς πρωτοπλάστους, π᾽ ζούσανε
μὲ ὅλα τὰ καλὰ καὶ τὰ κομφὸρ στὸν Παράδεισο,

ὅλα, τὰ χάσαν ὅλα τ᾽ κόσμ᾽ τὰ καλά. Τότε κι ὁ Πανάγαθος τς ἔδωσε φαερὸπ ἀπ᾽ τὸν Παράδεισο καὶ δὲν
ξέραν ποῦ νὰ κρυφτοῦνε καὶ ἀπὸ ποῦ νὰ φύγ᾽νε»!
* * *
Μὲ τόν «γῦρο» τοῦ Ἁη Νικόλα καὶ τό «φαερόπ»
τοῦ μπαρμπα-Ἀργύρη, ὁ χρόνος κάνει τὸν δικό του
γῦρο! Ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅσα ἡ ψυχή μας ἀγάπησε
ἐπανέρχονται. Ἡ Μνήμη, ἀκοίμητη, τὰ παραστέκει!
ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜ. ΧΑΤΖΗ
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Ἀπὸ τὴν ὑγειονομικὴ κρίση
στὴν πνευματικὴ κρίση;

Ἕ

νας ἀπὸ τοὺς πολὺ σημαντικοὺς χριστιανοὺς
διανοητὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα, ὁ Ἀλέξανδρος
Τσιριντάνης, γράφει κάπου1 κάτι ποὺ θὰ ἄξιζε
νὰ προσέξουμε, καὶ μάλιστα στὴ σημερινὴ συγκυρία. Μεταφέρει λοιπὸν ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς
τὸν προβληματισμὸ ποὺ τοῦ εἶχε γεννήσει κάτι
ποὺ εἶχε διαβάσει σὲ ἕνα θρησκευτικὸ βιβλίο στὸν
Μεσοπόλεμο. Δὲν θυμόταν τὸν τίτλο τοῦ βιβλίου,
ἀλλὰ τοῦ εἶχε κάνει ἐντύπωση αὐτὸ ποὺ ἔγραφε,
τὸ ὁποῖο ἦταν περίπου τὸ ἑξῆς:
Ὅτι αἰτία τῆς ἀπιστίας ποὺ κυριαρχοῦσε στὴ
γενιὰ τοῦ Μεσοπολέμου ἦταν –ἀσφαλῶς μεταξὺ
ἄλλων– ὅτι στὸν πόλεμο (τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) οἱ Ἀγγλίδες μητέρες προσεύχονταν γιὰ τὰ
παιδιά τους ποὺ ἦταν στὸν πόλεμο καὶ παρακα-
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Ἐπειδὴ πιστεύουμε, λέμε ἐν τῇ ἀφελείᾳ καὶ ἐν τῇ εὐτελείᾳ μας, ὁ Θεὸς
θὰ μᾶς φυλάξει καὶ δὲν θὰ πάθουμε τίποτα... Καὶ ἀντὶ νὰ βλέπουμε τὸν
δρόμο τῆς πίστης ὡς δρόμο τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς θυσίας τοῦ ἐγώ, ἔχει
καταλήξει νὰ συμβαίνει αὐτὸ ποὺ τόσο εὔστοχα γράφει ὁ Ἀλέξανδρος
Τσιριντάνης: « Ὁ Χριστιανισμὸς κατήντησε νὰ εἶναι ἕνα ἀσφαλιστήριο τοῦ
ἐγωισμοῦ μας, ἔναντι ἀσφαλίστρου ποὺ συνίσταται γιὰ τοὺς προτεστάντες
στὸ νὰ διαβάζουν τὴν Ἁγία Γραφή, γιὰ δὲ τοὺς Καθολικοὺς νὰ προτιμοῦν
τὴν Παρασκευὴ τὸ ψάρι, ἀντὶ γιὰ τὸ κρέας κλπ. Μὲ τὸ ἀσφάλιστρο αὐτό,
ἔχει κανεὶς τόν... Δημιουργὸ τοῦ Παντὸς ὑπηρέτη του, ὑπηρέτη τοῦ ἐγωισμοῦ του! Ἀπὸ τῆς νοικοκυρᾶς, ποὺ ὁ Θεὸς ὑποχρεοῦται νὰ τῆς βρῆ τὴν
βελόνα ποὺ ἔχασε, μέχρι τῆς ἐξασφαλίσεως τοῦ νὰ σκοτωθοῦν οἱ ἄλλοι
στὸν πόλεμο, ἀλλὰ νὰ μὴ σκοτωθῆ τὸ δικό μου παιδί, μέχρι τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς ἀνοσίας, μέχρι τῆς ἐξασφαλίσεως καὶ τῆς αἰωνιότητος!».
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λοῦσαν νὰ ἀλλάζουν πορεία οἱ γερμανικὲς σφαῖρες
καὶ νὰ μὴ βρίσκουν τὰ παιδιά τους, καὶ μόνο οἱ
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1. Ἀλεξάνδρου Ν. Τσιριντάνη, Ἡ πίστις ὡς βίωμα, τόμος Γ΄,
Ἐκδόσεις «Συζήτησις», Ἀθῆναι 1982, σελ. 229.

ἀγγλικὲς σφαῖρες νὰ βρίσκουν τοὺς Γερμανούς.
Περίμεναν λοιπὸν ὅτι, μὲ τόση προσευχή, οἱ γερμανικὲς σφαῖρες θὰ ἄλλαζαν πορεία καὶ δὲν θὰ
ἔβρισκαν τοὺς Ἄγγλους. Ἀλλά, συνέχιζε τὸ βιβλίο,
παρὰ τὶς προσευχές, οἱ γερμανικὲς σφαῖρες ἦταν

πράγματα στὴ θέση τους καὶ νὰ στερεώσει τὴν πίστη πάνω σὲ ὑγιῆ καὶ στέρεα θεμέλια.
Ἆραγε, ἀλήθεια, θὰ μᾶς φαινόταν ἀνόητος σήμερα ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο οἱ Ἄγγλοι πάστορες
ἀντιλαμβάνονταν καὶ δίδασκαν τὴν πίστη; Ἆραγε,
θὰ μειδιούσαμε μὲ τὴν ἀφέλεια τοῦ κηρύγματος
ποὺ ἔλεγε ὅτι οἱ γερμανικὲς σφαῖρες ἀσφαλῶς
θὰ ἄλλαζαν πορεία καὶ δὲν θὰ κτυποῦσαν τοὺς
Ἄγγλους στρατιῶτες, ἀρκεῖ νὰ προσεύχονταν οἱ μητέρες τους γι᾽ αὐτό – ἐνῷ βεβαίως, τὴν ἴδια στιγμή,
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Ἐπιτέλους, ἂν χρειάζεται νὰ ξαναποῦμε καὶ νὰ ξανακατακτήσουμε τὰ
αὐτονόητα, ἂς τὰ ξαναποῦμε καὶ ἂς τὰ ξανακατακτήσουμε. Οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀγωνίσθηκαν
νὰ διατρανώσουν τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ ἀπέναντι στὴν πλάνη τῆς
εἰδωλολατρίας. Ἄλλες γενιὲς ἀργότερα ἀγωνίσθηκαν νὰ γκρεμίσουν τὶς
σκοταδιστικὲς πλάνες καὶ ἀπάτες τοῦ δυτικοῦ μεσαίωνα, τότε πού, ναί,
οἱ ἐκκλησίες στὴ Γαλλία γέμιζαν, ὅπως διαβάζουμε, ἀλλὰ γέμιζαν, γιατὶ
ὁ κόσμος μάθαινε νὰ πιστεύει ὅτι μέσα στὴν ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος... δὲν
γερνοῦσε! Καὶ στὴ νεώτερη ἐποχή, στὴν πατρίδα μας, ἂς μὴν ξεχνᾶμε τί
ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔκαναν οἱ σπουδαῖοι πνευματικοὶ ἄνδρες καὶ διδάσκαλοι
τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου: ἀγωνίσθηκαν νὰ στηρίξουν τὴν πίστη πάνω σὲ
θεμέλια στέρεα καὶ ὑγιῆ. Ἀλλά, ὅπως ἀποδεικνύεται, ὅλος αὐτὸς ὁ ἀγώνας δὲν εἶναι ἕνας ἀγώνας ποὺ ἔγινε κάποτε καὶ κερδήθηκε. Εἶναι ἕνας
ἀγώνας ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε σὲ κάθε γενιά, ὄχι μόνο ἀπέναντι στοὺς
ἄλλους, ἀλλὰ καὶ ὁ καθένας ξεχωριστά, μέσα στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας.
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εὔστοχες, καὶ τὸ θέμα δὲν ἐξαρτᾶτο τόσο ἀπὸ τὶς
προσευχὲς τῶν Ἀγγλίδων μητέρων, ὅσο ἀπὸ τὸ
πόσο ἐπιτυχημένα ἦταν τὰ γυμνάσια τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ.
Ὁ Τσιριντάνης μᾶς μεταφέρει μὲ εἰλικρίνεια τὴ
σκέψη ποὺ εἶχε κάνει, ὅταν εἶχε διαβάσει αὐτὸ τὸ
βιβλίο: «Τί κακοηθέστατο βιβλίο!», εἶχε πεῖ ἀπὸ
μέσα του. «Κοίταξε πῶς πάει νὰ σαρκάσει καὶ νὰ
γελοιοποιήσει τὴν προσευχή!». Καὶ αὐτὴ τὴ γνώμη ἐξακολουθοῦσε νὰ ἔχει, ὅπως γράφει, μέχρι
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ποὺ διάβασε ὅτι πράγματι, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
πολέμου, οἱ Ἄγγλοι ἱεροκήρυκες ἔλεγαν ὅτι ἡ
προσευχὴ θὰ εἶχε ὡς συνέπεια νὰ ἀλλάζουν πορεία
οἱ γερμανικὲς σφαῖρες καὶ νὰ μὴ βρίσκουν τοὺς
Ἄγγλους στρατιῶτες! Ἂν εἶναι ἔτσι, σκέφθηκε, τότε κάποιο δίκιο εἶχε ἐκεῖνος ποὺ σάρκαζε. Ἀλλὰ
προσέθετε: «Εἰς τὴν σύγχρονον, ὅμως, μορφὴν τῆς
εὐσεβείας, δὲν πρέπει νὰ λέγωνται αὐτὰ τὰ πράγματα». Καὶ ἀνέλυε ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς προσευχῆς, διέκρινε τή «μικρή»
καὶ τή «μεγάλη» πίστη2 καὶ πάλευε νὰ βάλει τὰ
2. Τὴ σπουδαία αὐτὴ διάκριση ἔχουμε ἀναπτύξει καὶ πρόσφατα
ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ μας. Βλ. Γιάννη Κ. Τσέντου,
«Ἡ “μικρή” καὶ ἡ “μεγάλη” πίστη», Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος
629 (Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2018), σελ. 169-171.

οἱ ἀγγλικὲς σφαῖρες θὰ ὁδηγοῦνταν ἀπὸ τὸ χέρι
τοῦ Θεοῦ νὰ πετυχαίνουν πάντα τὸν στόχο τους;
Μὲ συγχωρεῖτε ποὺ θὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ ἕνα τέτοιο
κήρυγμα δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀφελές. εἶναι καὶ ἐγκληματικό. Διότι, ὅταν καθοδηγεῖς κάποιον νὰ στηρίξει
τὴν πίστη του σὲ σαθρὰ θεμέλια, στὸ ψεῦδος καὶ
τὴν ἀπάτη, τότε φέρεις εὐθύνη, κύριε, ὅταν αὔριο
ἡ πίστη αὐτὴ κλονισθεῖ καὶ καταρρεύσει.
* * *
Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβει κανεὶς τί μᾶς
κάνει νὰ θυμηθοῦμε σήμερα τὰ ὅσα ἔγραφε, πολλὰ
χρόνια πρίν, ὁ Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης. Διότι βλέπουμε καὶ σήμερα πολλοὺς νὰ κηρύσσουν ὅτι, ἂν
πιστεύεις καὶ προσεύχεσαι, ὁ Θεὸς θὰ σὲ φυλάξει
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ἀλώβητο. Ὄχι ἀπὸ τὶς γερμανικὲς σφαῖρες, ἀλλά...
ἀπὸ τὸν κορωνοϊό!
Πόσο εὔκολα παρανοοῦμε καὶ εὐτελίζουμε τὴν
ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ! Διαβάζουμε τὸν λόγο τοῦ
Κυρίου: « Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς
ἐμὲ ἔχει ζωὴν αἰώνιον» ( Ἰω., στ΄ 47). Καὶ ἀλλοῦ:
« Ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον» ( Ἰω.,
γ΄ 36). Καὶ ἀλλοῦ: « Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν
λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει
ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν» ( Ἰω., ε΄ 24).
Καὶ πάλι: «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον,
ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον» ( Ἰω., γ΄ 16). Καὶ διαβάζει ὁ πιστὸς στὸν
Παῦλο: «Νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας,
δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν
εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον» (Ρωμ., στ΄
22). Καὶ πείθεται ὁ πιστὸς ὅτι, ἂν ἐγκαταλείψει τὰ
πάντα γιὰ τὸν Χριστό, «ἑκατονταπλασίονα λήψεται
καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει» (Ματθ., ιθ΄ 29),
γιατί «αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον» (Α΄ Ἰω., γ΄ 25). Τί
σπουδαία ἐπαγγελία, ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ αἰώνια ζωή!
Πόσο ὅμως εὐτελίζουμε ἐμεῖς τὴν ἔννοια τοῦ
ἁγιασμοῦ, πόσο εὐτελίζουμε τὸ μέγεθος τῆς ἐπαγγελίας! Ἐπειδὴ εἶναι ἁγιασμένος χῶρος ὁ ναός,
λέμε, δὲν κολλᾶνε ἀρρώστιες μέσα σὲ αὐτόν – σὰν
νὰ μὴ μᾶς φθάνει τὸ μέγα θαῦμα, ὅτι στὸν ναὸ ὁ
ἄρτος καὶ ὁ οἶνος γίνονται Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, σὰν νὰ χρειαζόμαστε κάτι ἄλλο, πιὸ ἁπτὸ καὶ
συγκεκριμένο, γιὰ νὰ δεχθοῦμε ὅτι ὁ χῶρος τοῦ
ναοῦ εἶναι ἱερὸς καὶ ἁγιασμένος! Καὶ ἐνῷ ὁ Θεὸς
ἐπαγγέλλεται τὴν αἰώνια ζωή, ἐμεῖς, σὰν νὰ μὴ μᾶς
φθάνει αὐτό, θέλουμε ἀπὸ Αὐτὸν νὰ μᾶς βεβαιώνει
ὅτι δὲν θὰ νοσήσουμε, ἐπειδή, λέμε, πιστεύουμε.

Καὶ λησμονοῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς βεβαιώνει ὅτι
«ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται» ( Ἰω., ια΄
26). Δὲν λέει γιὰ ὅποιον πιστεύει ὅτι δὲν θὰ νοσήσει, ὅτι δὲν θὰ ἀποθάνει, ἀλλὰ ὅτι, «κἂν ἀποθάνῃ,
ζήσεται» – καὶ αὐτό, ἂν τὸ καλοσκεφθοῦμε, εἶναι
κάτι πιὸ μεγάλο, πιὸ θαυμαστό.
Μὲ τὴν τόση εὐτέλεια τῶν ἀπαιτήσεών μας, δὲν
ἐξευτελίζουμε μόνο τοὺς ἑαυτούς μας καὶ τὴν πίστη
μας, ἀλλὰ καὶ προσβάλλουμε τὸν Θεό. Ὁ Ἰσαὰκ
ὁ Σῦρος ἔχει μιὰ πολὺ ὡραία εἰκόνα: Εἶναι σὰν νὰ
στεκόμαστε μπροστὰ σὲ ἕναν παντοδύναμο καὶ
πανάγαθο βασιλιά, καὶ αὐτός, ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη, νὰ δηλώνει ἕτοιμος νὰ μᾶς ἱκανοποιήσει κάθε
ἐπιθυμία, καὶ νὰ μᾶς δίνει τὸν λόγο νὰ ζητήσουμε
ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε. καὶ ἐμεῖς, παίρνοντας θάρρος ἀπὸ
τὸν λόγο τοῦ βασιλιᾶ, νὰ ζητᾶμε ἀπὸ αὐτόν... ἕναν
κουβᾶ κοπριὰ γιὰ τὸ χωράφι μας!3
Ἐπειδὴ πιστεύουμε, λέμε ἐν τῇ ἀφελείᾳ καὶ ἐν
τῇ εὐτελείᾳ μας, ὁ Θεὸς θὰ μᾶς φυλάξει καὶ δὲν θὰ
πάθουμε τίποτα... Καὶ ἀντὶ νὰ βλέπουμε τὸν δρόμο
τῆς πίστης ὡς δρόμο τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς θυσίας
τοῦ ἐγώ, ἔχει καταλήξει νὰ συμβαίνει αὐτὸ ποὺ τόσο εὔστοχα γράφει ὁ Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης: « Ὁ
Χριστιανισμὸς κατήντησε νὰ εἶναι ἕνα ἀσφαλιστήριο
τοῦ ἐγωισμοῦ μας, ἔναντι ἀσφαλίστρου ποὺ συνίσταται γιὰ τοὺς προτεστάντες στὸ νὰ διαβάζουν τὴν
Ἁγία Γραφή, γιὰ δὲ τοὺς Καθολικοὺς νὰ προτιμοῦν
τὴν Παρασκευὴ τὸ ψάρι, ἀντὶ γιὰ τὸ κρέας κλπ. Μὲ τὸ
ἀσφάλιστρο αὐτό, ἔχει κανεὶς τόν... Δημιουργὸ τοῦ
3. Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγοι ἀσκητικοί, Λόγος ΜΔ΄ 5 <Bedjan Λόγος
3>, ΕΠΕ, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν 8Β, σελ.
218, 5.3-14: «Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ τοῦ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς
εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὑτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην
ἐπεδείξατο, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως
αὑτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτω καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς
αὑτοῦ παρὰ Θεοῦ».

Ἐπιτέλους, ἂν χρειάζεται νὰ ξαναποῦμε καὶ
νὰ ξανακατακτήσουμε τὰ αὐτονόητα, ἂς τὰ ξαναποῦμε καὶ ἂς τὰ ξανακατακτήσουμε. Οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας ἀγωνίσθηκαν νὰ διατρανώσουν τὴν Ἀλήθεια
τοῦ Χριστοῦ ἀπέναντι στὴν πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας. Ἄλλες γενιὲς ἀργότερα ἀγωνίσθηκαν νὰ
γκρεμίσουν τὶς σκοταδιστικὲς πλάνες καὶ ἀπάτες τοῦ
δυτικοῦ μεσαίωνα, τότε πού, ναί, οἱ ἐκκλησίες στὴ
Γαλλία γέμιζαν, ὅπως διαβάζουμε, ἀλλὰ γέμιζαν,
γιατὶ ὁ κόσμος μάθαινε νὰ πιστεύει ὅτι μέσα στὴν
ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος... δὲν γερνοῦσε! Καὶ στὴ
νεώτερη ἐποχή, στὴν πατρίδα μας, ἂς μὴν ξεχνᾶμε
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Κάποτε οἱ ἀρνητὲς ἔλεγαν ὅτι ἡ ἐπιστήμη ἔχει ἀποδείξει τὴν ἀπάτη τῆς
θρησκείας. Ἀλλὰ βέβαια αὐτὸ δὲν τὸ λέει σήμερα κανένας σοβαρὸς
ἄνθρωπος. Τί κάνουν λοιπὸν οἱ ἀρνητὲς τῆς ἐποχῆς μας; Ἐμπρός, ἂς
ἀνοίξουμε τὶς τηλεοράσεις (ἤ, καλύτερα, ἂς ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας
μπροστὰ στὶς τηλεοράσεις), ἂς διαβάσουμε τὶς ἐφημερίδες, ἂς ἀναζητήσουμε στὸ διαδίκτυο, καὶ θὰ δοῦμε τί κάνουν: Παίρνουν τὴν ἀφέλεια,
τὴν ἐλαφρότητα, τὴν ἀνευθυνότητα καί, ναί, τὴν ἀνοησία κάποιων, τὴν
προβάλλουν, τὴ μεγεθύνουν καὶ προσπαθοῦν μέσα ἀπὸ αὐτὴν νὰ εὐτελίσουν καὶ νὰ πλήξουν τὴν ἀλήθεια τῆς πίστης.
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Παντὸς ὑπηρέτη του, ὑπηρέτη τοῦ ἐγωισμοῦ του!
Ἀπὸ τῆς νοικοκυρᾶς, ποὺ ὁ Θεὸς ὑποχρεοῦται νὰ
τῆς βρῆ τὴν βελόνα ποὺ ἔχασε, μέχρι τῆς ἐξασφαλίσεως τοῦ νὰ σκοτωθοῦν οἱ ἄλλοι στὸν πόλεμο,
ἀλλὰ νὰ μὴ σκοτωθῆ τὸ δικό μου παιδί, μέχρι τῆς
ἐξασφαλίσεως τῆς ἀνοσίας, μέχρι τῆς ἐξασφαλίσεως
καὶ τῆς αἰωνιότητος!»4 – ναί, σωστὰ τὸ διαβάσατε,
καί «μέχρι τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς ἀνοσίας», ἔγραφε
ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής, καὶ περιττὸ νὰ ποῦμε
πόσο ἐπίκαιρος ἠχεῖ ὁ λόγος του σήμερα.
Καὶ τὰ πράγματα γίνονται ἀκόμα χειρότερα,
ἂν δὲν εὐτελίζουμε μόνο τὸν ἑαυτό μας καὶ τὴν
πίστη μας, ἀλλὰ μέσα στὴν ἀφέλεια καὶ τὴν ἀνευ-
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θυνότητά μας γινόμαστε ἐπικίνδυνοι καὶ γιὰ τοὺς
συνανθρώπους μας. Γιατὶ μποροῦμε ἴσως νὰ φαντασθοῦμε πιστὸ ποὺ νὰ μὴ νοιάζεται ἂν πάθει
κάτι ὁ ἴδιος. ἀλλὰ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ χριστιανὸς ποὺ νὰ
μὴ νοιάζεται ἂν πάθουν κάτι οἱ ἄλλοι δίπλα του.
Ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων ἡ «Ζωή»
π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος, στὸ μνημειῶδες ἔργο
του Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἀναφερόμενος
στὰ ἁμαρτήματα γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ πιστὸς πρέπει νὰ
ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του, γράφει, μεταξὺ ἄλλων:
« Ἐξετάζει ἑαυτὸν μήπως, πάσχων ποτὲ ἐκ κολλητικῆς καὶ μεταδοτικῆς ἀσθενείας, δὲν ἔλαβε προφυλακτικὰ μέτρα, καὶ μετεδόθη ἡ ἀσθένειά του καὶ εἰς
ἄλλους»5. Ἔτσι ἀκριβῶς, κατὰ λέξη, τὸ ἔγραφε ὁ
ἅγιος γέροντας – καὶ περιττὸ νὰ ποῦμε, καὶ πάλι,
πόσο ἐπίκαιρο ἠχεῖ αὐτὸ σήμερα.
4. Ἀλεξάνδρου Ν. Τσιριντάνη, Ἡ πίστις ὡς βίωμα, τόμος Δ΄,
Ἐκδόσεις «Συζήτησις», Ἀθῆναι 1983, σελ. 51.
5. Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου,
Ἐκδόσεις ἡ «Ζωή», Ἀθῆναι 19295, § 154, σελ. 192 (= στὴ
γλωσσικὰ ἁπλουστευμένη ἔκδοση, Ἀθῆναι 199919, σελ.
244).

τί ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔκαναν οἱ σπουδαῖοι πνευματικοὶ
ἄνδρες καὶ διδάσκαλοι τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου:
ἀγωνίσθηκαν νὰ στηρίξουν τὴν πίστη πάνω σὲ θεμέλια στέρεα καὶ ὑγιῆ. Ἀλλά, ὅπως ἀποδεικνύεται,
ὅλος αὐτὸς ὁ ἀγώνας δὲν εἶναι ἕνας ἀγώνας ποὺ
ἔγινε κάποτε καὶ κερδήθηκε. Εἶναι ἕνας ἀγώνας
ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε σὲ κάθε γενιά, ὄχι μόνο
ἀπέναντι στοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ ὁ καθένας ξεχωριστά, μέσα στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας.
* * *
Ἐνῷ ἀσφαλῶς προσευχόμαστε καὶ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴ δοκιμασία τῆς φονικῆς πανδημίας, ἀπὸ τὴν ὑγειονομικὴ
κρίση, θὰ ἔπρεπε ἴσως νὰ μᾶς προβληματίζει καὶ
νὰ μᾶς θορυβεῖ, τοὐλάχιστον ἐξίσου, καὶ μιὰ ἄλλη
κρίση. Μιλᾶμε γιὰ τὴν πνευματικὴ κρίση, ποὺ μαίνεται παράλληλα μὲ τὴν ὑγειονομική, καὶ ποὺ ἴσως
ἐξακολουθήσει νὰ ὑπάρχει καὶ γιγαντωθεῖ, καὶ ὅταν
ἡ ὑγειονομικὴ κρίση περάσει.
Διερωτώμαστε συχνὰ πῶς θὰ εἶναι ὁ κόσμος
μετὰ τὴν πανδημία. Καὶ θὰ ἄξιζε νὰ μᾶς προβλη-
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ματίσει αὐτὸ ποὺ ἐκτιμᾷ ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς
εἰδικὸς Κοινωνικῆς Ἐπιδημιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Γέιλ Δρ Νικόλας Χριστάκις, ὁ ὁποῖος ἀναζητᾷ τὴν ἀπάντηση στὴν ἐμπειρία ἀπὸ παρόμοιες
πανδημίες στὴν πορεία τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.
Ἀκολουθώντας λοιπὸν τὰ μοτίβα τοῦ παρελθόντος,
ὁ Δρ Χριστάκις συμπεραίνει ὅτι ἡ κοινωνία ποὺ θὰ
ἀνατείλει τὴν ἐπαύριο τῆς πανδημίας θὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς τρία βασικὰ χαρακτηριστικά:
ἔκρηξη καταναλωτισμοῦ, σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση, ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴ θρησκεία. Εὔλογο
εἶναι βεβαίως τὸ ἐρώτημα: Πόσο καλύτερος θὰ
εἶναι αὐτὸς ὁ κόσμος; Ἆραγε, εἴμαστε καταδικασμένοι νὰ ἀνταλλάξουμε τὴ νόσο τοῦ σώματος μὲ
τὴ νόσο τῆς ψυχῆς;

μέσα ἀπὸ αὐτὴν νὰ εὐτελίσουν καὶ νὰ πλήξουν τὴν
ἀλήθεια τῆς πίστης.
* * *
Εἶναι ἀσφαλῶς καιρὸς προσευχῆς. Ἀλλὰ ἂς μὴν
παραλείψουμε νὰ προσευχηθοῦμε καὶ γιὰ ἐκείνους
τοὺς ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι, μέσα ἀσφαλῶς στὴν
ἀφέλεια καὶ τὴν ἐλαφρότητά τους, παρασύρθηκαν
νὰ πιστεύσουν ὅτι, ἀσφαλῶς, ὁ Θεὸς θὰ τοὺς φυλάξει, μιὰ καὶ πιστεύουν, καὶ ἄρα δὲν κινδυνεύουν νὰ πάθουν τίποτα. καὶ ξαφνικὰ βρίσκονται
στὸ κρεβάτι ἑνὸς νοσοκομείου, στὸ κρεβάτι ἴσως
μιᾶς ἐντατικῆς.
Τί ξεθεμέλιωμα πνευματικό, Θεέ μου, θὰ νιώθει
ἕνα τέτοιος ἄνθρωπος! Ἀσφαλῶς, φταίει γι᾽ αὐτὸ
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Χρέος καὶ ἀποστολὴ ὅλων μας εἶναι νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν πνευματικὴ
κρίση. Νὰ ἐπανανακαλύψουμε, νὰ ἐπανακατακτήσουμε
καὶ νὰ ἐπαναναδείξουμε τὴν ἀλήθεια τῆς πίστης μας.
Καὶ νὰ τὸ κάνουμε αὐτό, ὥστε νὰ οἰκοδομοῦμε τὴν πίστη μας πάνω
σὲ θεμέλια στέρεα καὶ ὑγιῆ, καὶ ὁ πιστὸς νὰ μοιάζει «ἀνδρὶ φρονίμῳ,
ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν. καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ
ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε. τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν» (Ματθ., ζ΄ 24-25).
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Σὲ κάθε περίπτωση, ἀκόμα πιὸ ἀξιοθρήνητοι θὰ εἴμαστε, ἂν αὐτὴν τὴν πνευματικὴ κρίση
δὲν τὴ δοῦμε νὰ ἔρχεται βάσει κάποιων μοτίβων
ποὺ παρατηροῦνται στὴν πορεία τῆς ἀνθρώπινης
ἱστορίας, ἀλλὰ τὴν πυροδοτήσουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι
μὲ τὴν ἀφέλεια, τὴν ἐλαφρότητα καὶ τὴν ἀνευθυνότητά μας.
Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ διακύβευμα, ἀρκεῖ νὰ
παρατηρήσουμε τί κάνουν οἱ ἀρνητὲς τῆς ἐποχῆς
μας. Κάποτε οἱ ἀρνητὲς ἔλεγαν ὅτι ἡ ἐπιστήμη
ἔχει ἀποδείξει τὴν ἀπάτη τῆς θρησκείας. Ἀλλὰ
βέβαια αὐτὸ δὲν τὸ λέει σήμερα κανένας σοβαρὸς
ἄνθρωπος. Τί κάνουν λοιπὸν οἱ ἀρνητὲς τῆς ἐποχῆς
μας; Ἐμπρός, ἂς ἀνοίξουμε τὶς τηλεοράσεις (ἤ,
καλύτερα, ἂς ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας μπροστὰ
στὶς τηλεοράσεις), ἂς διαβάσουμε τὶς ἐφημερίδες,
ἂς ἀναζητήσουμε στὸ διαδίκτυο, καὶ θὰ δοῦμε τί
κάνουν: Παίρνουν τὴν ἀφέλεια, τὴν ἐλαφρότητα,
τὴν ἀνευθυνότητα καί, ναί, τὴν ἀνοησία κάποιων,
τὴν προβάλλουν, τὴ μεγεθύνουν καὶ προσπαθοῦν

ὅτι ὁ ἴδιος, μέσα στὴν ἀφέλεια καὶ τὴν ἐλαφρότητά του, ἔκτισε τὴν πίστη του πάνω σὲ θεμέλια
σαθρά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μοιάζει... «ἀνδρὶ μωρῷ,
ὃς ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον . καὶ
κατέβη οἱ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν
οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε,
καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη» (Ματθ., ζ΄ 26-27).
Ναί, φταίει, ἂν μή τι ἄλλο, ἡ ἀφέλεια καὶ ἡ ἐλαφρότητα ποὺ παρέσυρε τὸν ἄνθρωπο ποὺ τώρα
δοκιμάζεται. Ἀλλὰ ἂν αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἴσως
ἀφελὴς καὶ ἐπιπόλαιος, ἀλλὰ ὄχι κακόβουλος, τὴ
στιγμὴ τῆς δοκιμασίας καὶ τοῦ πειρασμοῦ, νιώσει
ὅτι ἡ πίστη του ἦταν κενὴ καὶ ἀνυπόστατη, τότε
κινδυνεύει πραγματικά. Κινδυνεύει ἀπὸ ἕναν θάνατο χειρότερο καὶ φοβερώτερο ἀπὸ τὸν θάνατο
τοῦ σώματος.
Φύλαξε, Θεέ μου, ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους! Φώτισέ τους, ὥστε νὰ μὴν ἀμφισβητήσουν,
ἀλλὰ ἀπεναντίας νὰ ἀνακαλύψουν τὸ ἀληθινὸ μέγεθος τῆς Ἀλήθειας Σου, ποὺ μέσα στὴν ἀφέλεια

* * *
Χρέος καὶ ἀποστολὴ ὅλων μας εἶναι νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν πνευματικὴ κρίση. Νὰ ἐπανανακαλύψουμε, νὰ ἐπανακατακτήσουμε καὶ νὰ ἐπαναναδείξουμε τὴν ἀλήθεια τῆς πίστης μας. Καὶ νὰ
τὸ κάνουμε αὐτό, ὥστε νὰ οἰκοδομοῦμε τὴν πίστη
μας πάνω σὲ θεμέλια στέρεα καὶ ὑγιῆ, καὶ ὁ πιστὸς
νὰ μοιάζει «ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν
οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν. καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ
ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε. τεθεμελίωτο
γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν» (Ματθ., ζ΄ 24-25).
Κάποτε, πρὶν ἀπὸ δεκαετίες, σὲ καιροὺς ζοφερούς, φωτισμένοι πνευματικοὶ ἄνδρες καὶ διδάσκαλοι τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου ἀγωνίσθηκαν
ἀκριβῶς γι᾽ αὐτό: νὰ θεμελιώσουν τὴν πίστη «ἐπὶ
τὴν πέτραν». Καὶ προσέξτε: Ὁ ἀγώνας τους αὐτὸς
δὲν ἦταν χρήσιμος μὲν τότε, ἀλλὰ περιττὸς καὶ ἀνεπίκαιρος σήμερα. Ἴσα ἴσα, δυστυχῶς, τὰ πράγματα
ἀποδεικνύουν πὼς ὁ ἀγώνας αὐτὸς εἶναι σήμερα
περισσότερο ἀναγκαῖος παρὰ ποτέ.
Εὐτελίσαμε τὸ μέγεθος τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ, γυρεύοντας νὰ στηρίξουμε τὴν πίστη στὸν
εὔκολο καὶ ρηχὸ ἐντυπωσιασμό. Πραγματικά, καὶ
πρέπει νὰ κάνουμε τὴν αὐτοκριτική μας γι᾽ αὐτό,
γυρέψαμε συχνὰ νὰ στηρίξουμε τὴν πίστη μας
καὶ τὴν πίστη τῶν ἄλλων, ὄχι στὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ σέ... θαύματα. Σὰν νὰ μὴ μᾶς ἔφθανε
τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, καὶ νὰ γυρεύαμε νὰ ἀνάψουμε
ἕναν ἀναπτῆρα, γιὰ νὰ φωτισθοῦμε... Θαύματα
ἀσφαλῶς γίνονται, καθώς, ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας, ὅπως θὰ ψάλουμε καὶ τὴν ἅγια μέρα τῶν
Χριστουγέννων, «ὅπου Θεὸς βούλεται, νικᾶται
φύσεως τάξις». Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μᾶς δικαιολογεῖ
νὰ δείχνουμε τὴν ἀφέλεια τῶν Ἰουδαίων ἐκείνων
ποὺ εἶχαν μπροστά τους τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο ἐνανθρωπήσαντα καὶ Τοῦ ἔλεγαν: «Τί οὖν ποιεῖς σὺ
σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι;» ( Ἰω.,
στ΄ 30). Πολὺ περισσότερο, δὲν μᾶς δικαιολογεῖ νὰ
δείχνουμε τὴν προπέτεια ἐκείνων ποὺ ἔβλεπαν τὸν
Χριστὸ στὸν σταυρὸ καὶ φώναζαν: « Ὁ Χριστὸς ὁ
βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ» (Μάρκ.,
ιε΄ 32). Τί ἄλλο κάνουμε ἐμεῖς σήμερα, ὅταν δὲν
ἀρκεῖ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ νὰ μᾶς συγκλονίσει,
ἀλλὰ γυρεύουμε νὰ στηρίξουμε τὴν πίστη μας σὲ
θαύματα;
Περιμένουμε νὰ δοῦμε κάποιον νὰ πέφτει ἀπὸ
γκρεμὸ μεγάλο καὶ νὰ σηκώνεται ὄρθιος, χωρὶς
νὰ ἔχει πάθει τίποτα, γιὰ νὰ ἀναφωνήσουμε «ἔγινε

θαῦμα» καὶ νά «πιστεύσουμε». Καὶ δὲν ἀναλογιζόμαστε πόσο μεγαλύτερο θαῦμα εἶναι νὰ πέφτει μιὰ
ψυχὴ στὸν γκρεμὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ τὴ βοηθάει
καὶ νὰ τὴν ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ σηκωθεῖ πάλι ὄρθια
καὶ νὰ σωθεῖ. Ἀξιώνουμε τὸ θαῦμα, ὅπως τὸ ἀξίωνε ὁ λῃστὴς ἐκεῖνος ποὺ ἔλεγε στὸν Χριστό: «Εἰ σὺ
εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς» (Λουκ., κγ΄
39). Καὶ κλείνουμε τὴν πόρτα στὸ μέγα θαῦμα, ποὺ
βίωσε ὁ ἄλλος λῃστής, αὐτὸς ποὺ περιορίσθηκε
νὰ πεῖ μὲ συντριβή, «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν
ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλεία σου», γιὰ νὰ ἀκούσει ἀπὸ τὸν
Χριστό τό « Ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ
ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ., κγ΄ 42-43).

K

Δάκρυσε, λέμε, ἡ εἰκόνα
τῆς Παναγίας. Λοιπόν, ἡ Παναγία
θὰ μποροῦσε νὰ δακρύζει
γιὰ πολλοὺς λόγους. Ἀλλὰ εἶναι
βέβαιο ὅτι ἡ Παναγία δακρύζει,
ὅταν βλέπει ἐμᾶς νὰ εὐτελίζουμε
τὴν ἀλήθεια τῆς πίστης μας,
νὰ μὴ μᾶς συγκινεῖ καὶ νὰ μὴ μᾶς
συγκλονίσει ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλὰ νὰ γυρεύουμε τὸν φθηνὸ
ἐντυπωσιασμό, γιὰ νὰ πεισθοῦμε
καὶ νά... «πιστεύσουμε».
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καὶ τὴν ἐλαφρότητά τους εἶχαν, ἴσως, σμικρύνει
καὶ εὐτελίσει...
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Ἡ ἀνάγκη μας νά «στηρίξουμε» τὴν πίστη μας σὲ
θαύματα, σὰν νὰ μὴ μᾶς ἔφθανε τὸ μέγα Θαῦμα τῆς
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου, φέρνει ἴσως
στὸν νοῦ αὐτὸ ποὺ διηγοῦνταν στὴν Ἀρχαιότητα
γιὰ τὸν ρήτορα Δημάδη: Κάποτε, λένε, ὁ Δημάδης μιλοῦσε στὴν Πνύκα, ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας
τοῦ δήμου, γιὰ τὰ φλέγοντα ζητήματα τῆς πόλεως.
Ἀλλὰ τὸ συγκεντρωμένο πλῆθος ἦταν... ἀλλοῦ.
Βλέπετε, καὶ στὴν Ἀρχαιότητα δὲν ἦταν ὅλα τόσο «ἰδανικά», ὅσο ἔχουμε μάθει νὰ τὰ βλέπουμε,
ὡραιοποιώντας τα. Οἱ Ἀθηναῖοι, λοιπόν, εἶχαν
φτιάξει «πηγαδάκια», ὅπως συνηθίζουμε νὰ λέμε,
καὶ τὸ εἶχαν ρίξει στήν... ψιλὴ κουβέντα. Μάταια
προσπαθοῦσε ὁ Δημάδης νὰ τοὺς κάνει νὰ προσέξουν. Ἀπελπισμένος, σταμάτησε κάποια στιγμὴ
ὅσα ἔλεγε καὶ εἶπε στοὺς Ἀθηναίους:
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– Θέλετε νὰ σᾶς πῶ ἕναν μῦθο σὰν τοὺς μύθους
τοῦ Αἰσώπου;
Στὴ στιγμή, ὅλοι σώπασαν. Καὶ ὁ Δημάδης
ἄρχισε:
– Κάποτε ἡ Δήμητρα, ἕνα χελιδόνι καὶ ἕνα χέλι
βάδιζαν στὸν ἴδιο δρόμο. Κάποια στιγμὴ ἔφθασαν
σὲ ἕνα ποτάμι, ποὺ ἔπρεπε νὰ περάσουν. Τὸ χελιδόνι ἄνοιξε τὰ φτερά του καὶ πέταξε ἀπέναντι. Τὸ
χέλι βούτηξε στὸ νερό, καὶ πέρασε κι αὐτό.
Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὁ Δημάδης σταμάτησε. Τὸ
ἀκροατήριο, ποὺ κρεμόταν ἀπὸ τὰ χείλη του, ἄρχισε νὰ ρωτάει ἐπίμονα καὶ μὲ ἀγωνία:
– Καὶ ἡ Δήμητρα; Τί ἔκανε ἡ Δήμητρα;
– Ἡ Δήμητρα, ἀπάντησε ὁ Δημάδης, ἔχει γίνει
ἔξω φρενῶν μαζί σας, ποὺ ἀφήσατε τὶς σοβαρὲς
ὑποθέσεις τῆς πόλεως, γιὰ νὰ ἀκοῦτε μύθους!6
Ἔτσι μοιάζουμε κι ἐμεῖς. Δὲν μᾶς συγκλονίζει ἡ
Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Δὲν μᾶς συγκινεῖ τὸ πλούσιο προνοιακὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀλλὰ ἂν
τυχὸν διαβάσουμε ὅτι κάπου, σὲ κάποια ἐκκλησία,
μιὰ εἰκόνα μετακινήθηκε μόνη της μέσα στὴ νύχτα,
θαυμάζουμε καὶ τρέχουμε νὰ προσκυνήσουμε.
Δάκρυσε, λέμε, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας. Λοιπόν, ἡ
Παναγία θὰ μποροῦσε νὰ δακρύζει γιὰ πολλοὺς
λόγους. Ἀλλὰ εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ Παναγία δακρύζει, ὅταν βλέπει ἐμᾶς νὰ εὐτελίζουμε τὴν ἀλήθεια
τῆς πίστης μας, νὰ μὴ μᾶς συγκινεῖ καὶ νὰ μὴ μᾶς
συγκλονίσει ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ νὰ γυρεύουμε τὸν φθηνὸ ἐντυπωσιασμό, γιὰ νὰ πεισθοῦμε
καὶ νά... «πιστεύσουμε».
Ἡ πνευματικὴ κρίση, τελικά, δὲν εἶναι μιὰ κρίση
ποὺ κινδυνεύει νὰ διαδεχθεῖ στὸ μέλλον τὴν πανδημία καὶ τὴν ὑγειονομικὴ κρίση. Εἶναι μιὰ κρίση
ποὺ ὑπῆρχε καὶ ὑπάρχει, καὶ ἡ κρίση τῆς πανδημίας
ἦλθε νὰ τὴν ἀναδείξει. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναζητήσουμε τό «ἐμβόλιο» ποὺ θὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ τὴν
πνευματικὴ νόσο, καὶ νὰ τὸ ἀναζητήσουμε, βέβαια,
στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἐδῶ πιὰ δὲν χωρᾶνε ἀμφιβολίες. Γράφει ὁ
ἀββᾶς Δωρόθεος: «Στὴ σωματικὴ ἀρρώστια βρίσκουμε διάφορα πράγματα νὰ λέμε, ἢ ὅτι τὰ φάρμακα εἶναι παλιὰ καὶ δὲν πιάνουν, ἢ ὅτι ὁ γιατρὸς εἶναι
ἄπειρος καὶ δὲν χορηγεῖ τὸ κατάλληλο φάρμακο,
6. Demadi oratore. Testimonianze e frammenti, ed. V. de
Falco, ἀπόσπασμα 22: «Δημάδης ὁ ῥήτωρ δημηγορῶν ποτε
ἐν Ἀθήναις ἐκείνων μὴ πάνυ τι αὐτῷ προσεχόντων, ἐδεήθη
αὐτῶν ὅπως ἐπιτρέψωσιν αὐτῷ Αἰσώπειον μῦθον εἰπεῖν. Τῶν
.
δὲ συγχωρησάντων αὐτῷ, ἀρξάμενος ἔλεγε “Δήμητρα καὶ
.
χελιδὼν καὶ ἔγχελυς τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐβάδιζον γενομένων δὲ
αὐτῶν κατά τινα ποταμόν, ἡ μὲν χελιδὼν ἔπτη, ἡ δὲ ἔγχελυς
.
κατέδυ” καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐσιώπησεν. Ἐρομένων δὲ αὐτῶν
.
“ἡ οὖν Δήμητρα τί ἔπαθεν;” ἔφη “κεχόλωται ὑμῖν, οἵτινες
τὰ τῆς πόλεως πράγματα ἐάσαντες Αἰσώπειον μῦθον ἀκούειν
ἀνέχεσθε”».

ἢ ὅτι ὁ ἄρρωστος δὲν πειθαρχεῖ καὶ δὲν τηρεῖ αὐτὰ
ποὺ ὑποδεικνύονται ἀπὸ τὸν γιατρό. Στὴν ψυχὴ
ὅμως δὲν συμβαίνει ἔτσι. Δὲν μποροῦμε δηλαδὴ
νὰ ποῦμε ὅτι ὁ γιατρὸς ἦταν ἄπειρος καὶ δὲν ἔδωσε
τὰ κατάλληλα φάρμακα. Γιατὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἰατρὸς
τῶν ψυχῶν μας, καὶ γνωρίζει τὰ πάντα καὶ δίνει τὸ
κατάλληλο φάρμακο γιὰ κάθε ἀρρώστια...». Κι ἂν τὰ
παλιὰ ἐμβόλια δὲν πιάνουν τὶς νέες παραλλαγές;
ἀνησυχοῦμε. Ἀλλά, συνεχίζει ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος,
«οἱ ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ ποτὲ δὲν παλιώνουν, ἀλλά,
“ὅσον ἐνεργοῦνται, τοσοῦτον ἀνανεοῦνται”. Λοιπόν,
γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς δὲν ὑπάρχει ἄλλο ἐμπόδιο,
παρὰ μόνο ἡ ἀταξία της»7.
Εἶναι ἀνάγκη νὰ πολεμήσουμε τὴν πνευματικὴ
κρίση, ὄχι μόνο τὴν ὑγειονομικὴ. Καὶ τὸ φάρμακο

7. Δωροθ. ἀββᾶ, Διδασκαλίαι διάφοροι, Διδ. ΙΑ΄, α΄, PG 88,
1736 BC: «Καὶ ἐπὶ μὲν τῆς σωματικῆς ἀσθενείας εὑρίσκομεν διαφόρους αἰτίας, ἢ ὅτι τὰ φάρμακα παλαιὰ ὄντα οὐκ
ἐνεργοῦσιν, ἢ ὅτι ὁ ἰατρὸς ἄπειρός ἐστι καὶ ἄλλο ἀντ᾽ ἄλλου
φάρμακον παρέχει, ἢ ὅτι ὁ ἄῤῥωστος ἀτακτεῖ καὶ οὐ φυλάττει
.
ἃ ἐπιτάσσεται παρὰ τοῦ ἰατροῦ. Ἐπὶ δὲ τῆς ψυχῆς οὐχ οὕτως
οὐ γὰρ δυνάμεθα εἰπεῖν ὅτι ὁ ἰατρὸς ἄπειρος ὢν οὐκ ἔδωκεν
ἁρμόδια τὰ φάρμακα. Ὁ Χριστὸς γάρ ἐστιν ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν
ἡμῶν, καὶ πάντα γινώσκει καὶ ἁρμόδιον ἑκάστῳ πάθει παρέχει τὸ φάρμακον. [...] Ἀλλ᾽ οὐδὲ πάλιν τὰ φάρμακα παλαιὰ
ὄντα οὐκ ἐνεργοῦσιν. Αἱ ἐντολαὶ γὰρ τοῦ Χριστοῦ οὐδέποτε
παλαιοῦνται, ἀλλ᾽ ὅσον ἐνεργοῦνται, τοσοῦτον ἀνανεοῦνται.
Οὐκοῦν τῇ ὑγείᾳ τῆς ψυχῆς οὐδέν ἐστι τὸ ἐμπόδιον, εἰ μὴ
μόνον ἡ ἀταξία αὐτῆς».

Εἶναι ἀνάγκη νὰ πολεμήσουμε τὴν πνευματικὴ κρίση, ὄχι μόνο τὴν ὑγειονομικὴ. Καὶ τὸ φάρμακο θὰ τὸ βροῦμε στὴν πηγὴ τῆς ΖΩΗΣ, ὄχι στὶς
δεισιδαιμονίες, τὰ ὑποκατάστατα καὶ τὸν φθηνὸ ἐντυπωσιασμό. Εἶναι
λοιπὸν ἀνάγκη, ἀδήριτη ἀνάγκη, σήμερα ἴσως περισσότερο παρὰ ποτέ,
νὰ ἐπανανακαλύψουμε καὶ νὰ ἐπαναναδείξουμε τί εἶναι αὐτὸ ποὺ γράφει
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, τό «μέγα πρᾶγμα καὶ ὄνομα, Χριστιανοὺς
καὶ εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι».
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θὰ τὸ βροῦμε στὴν πηγὴ τῆς ΖΩΗΣ, ὄχι στὶς δεισιδαιμονίες, τὰ ὑποκατάστατα καὶ τὸν φθηνὸ ἐντυπωσιασμό. Εἶναι λοιπὸν ἀνάγκη, ἀδήριτη ἀνάγκη,
σήμερα ἴσως περισσότερο παρὰ ποτέ, νὰ ἐπανανακαλύψουμε καὶ νὰ ἐπαναναδείξουμε τί εἶναιαὐτὸ ποὺ γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,

τό «μέγα πρᾶγμα καὶ ὄνομα, Χριστιανοὺς καὶ εἶναι
καὶ ὀνομάζεσθαι»8.
ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

8. Γρηγ. Ναζ., Λόγος ΜΓ΄, Εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον ἐπίσκοπον
Καισαρείας Καππαδοκίας ἐπιτάφιος, ed. J.-P. Migne, PG 36,
524 B.
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Ὁ καλογιάννος

– Πουλάκια, ποὺ διαβαίνετε μὲς στ᾽ οὐρανοῦ τὶς ροῦγες,
ποιὸ ἔχει τάχατε ἀπὸ σᾶς τὶς πιὸ γερὲς φτεροῦγες;
		
Πουλάκια τῆς ἐρήμου,
		
ἂν ἔχει κάποιο, ἂς πεῖ μου.
– Ὦ, ἐγώ ᾽μαι ὁ φτερουγιστής, ἐγὼ τοῦ κόσμου ὁ πλάνος,
ἐγώ ᾽μαι τ᾽ ἀνεμόδαρτο πουλάκι, ὁ καλογιάννος,
		
ποὺ στὸ λαιμὸ ἔχω γύρα
		
αἱμάτινη πορφύρα.
Μοῦ στάλαξε ἡ συντρόφισσα, ποὺ νὰ τὴ σώσω πῆγα,
ζεστὰ αἱματοσταλάματα ἀπ᾽ τὴν καρδιά της λίγα
		
κι ἐμπρὸς στὸ στῆθος τά ᾽χω,
		
ὅπου κι ἂν πάω κι ἂν λάχω.
Μὲ ξέρει ὁ ἄγριος ἄνεμος κι αὐτὸ τ᾽ ἀστροπελέκι,
τώρα ποὺ φεύγει γιὰ μακριὰ τὸ κάτασπρο λελέκι,
		
ἐγὼ πίσω γυρίζω,
		
μὲ νέφος φθάνω γκρίζο.
Ἄλλ᾽ ἀγριοπούλια ἀνάγερα καβάλα πᾶν᾽ στὶς χῆνες,
ποτὲ ἐγὼ δὲ βουλήθηκα γιὰ ν᾽ ἀνεβῶ σ᾽ ἐκεῖνες,
		
πετῶ πίσω τους πέρα
		
στὸν κούφιο τους ἀέρα.
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Μαζί μου ἔρχεται ὁ κότσυφας, ἡ τσίχλα, ἡ γκαλλιμάνα,
πουλάκια διαβατάρικα, πουλιὰ κι αὐτά ᾽ναι πλάνα,
		
τραβάει γιὰ τὸ λημέρι
		
καθένα του, ποὺ ξέρει.

Σκύβει τὸ πρῶτο λούλουδο καὶ μὲ καλωσορίζει
κι ὅπως πέφτει ψιλή-ψιλὴ βροχὴ καὶ ψιχαλίζει,
		
ἁπλών᾽ ἡ κουκουμπέλα,
		
νὰ μὴ βραχῶ, μιὰ ὀμπρέλα.
Μαράθη και φυλλομαδᾷ ἡ κόκκινη τουλίπα,
μὲ σκιάχθηκε ὁ γραντσέολας καὶ κρύφθηκε στὴν τρύπα
		
καὶ στὸ νερὸ ἀπ᾽ τὰ βράχια
		
πηδοῦν καὶ τὰ βατράχια.
Στὰ νιοργωμένα ὀργώματα, σύντροφο ἔχω καὶ ταίρι
τὸν ὄμορφο κορυδαλλό, τὸν ξανθοκατσουλιέρη,
		
σ᾽ αὐτὸν τὸ χῶμ᾽ ἀρέσει,
		
ἐγὼ βρίσκω ἄλλη θέση.
Σὰν ξεκουράζεται ὁ γεωργός, πετῶ στὸ ξεροπέτρι,
πότε στὰ βοϊδοκέρατα, πότε στέκω στ᾽ ἀλέτρι,
		
πότε τσιμπῶ προσφάι,
		
ἀπ᾽ τοῦ ζευγᾶ τὸ πλάι!
Φθινοπωριά, μπερδεύομαι στὸ νιόφυτρο χωράφι,
βλέπω τὴν πάχνα τῆς αὐγῆς καὶ τοῦ σπερνοῦ τὸ τσάφι
		
καὶ λέω πὼς πέφτει χιόνι
		
καὶ πὼς τὸ ψιλοστρώνει.
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Πιάνει τὴ στρέχα τὸ στρουθί, τὸ κεραμίδι κάτω
κι ἐγὼ τὸ φράχτη τῆς αὐλῆς καὶ τὸ φτωχὸ τὸ βάτο,
		
φτεροκοπῶ στὸν κῆπο
		
κι ἀπ᾽ τὸν ἀγρὸ δὲ λείπω.

Κι ὅσο νὰ ψάξω καὶ νὰ βρῶ ἀπάνεμη ἀπαγκιάστρα,
προβάλλει ὁ ἥλιος τὸ πρωί, ἀποτραβιοῦνται τ᾽ ἄστρα,
		
λιώνει τὸ δροσολόι
		
κι ἔννοια πιὰ δὲ μὲ τρώει.
Σκληροὶ οἱ ἐχθροὶ τῆς χειμωνιᾶς, χωρὶς σπλαχνιὰ κι ἀγάπη,
μὲ δέρνει τὸ δριμόχολο, μὲ βρέχει τὸ δρολάπι,
		
τὸ μοχλοβόρι πάρα
		
πολλὴ μοῦ φέρνει ἀντάρα.
Τ᾽ ἄγριο τὸ πετροχάλαζο, λὲς κι ἔχει με γινάτι,
μὲ κυνηγᾷ καὶ κρύβομαι στὸ σπιτικὸ χαγιάτι
		
καὶ μὲ τὸν πάγο πάλι,
		
ζεστὴ ἐδῶ βρίσκω ἀγκάλη.
Πέφτουν οἱ τοῦφες τοῦ χιονιοῦ καὶ τρέμω σὰν καλάμι,
ζυγώνω στὸ παράθυρο, χτυπῶ ἱκέτης τὸ τζάμι
		
καὶ ψίχουλα τ᾽ ἀθῶο
		
παιδὶ πετᾷ καὶ τρώω.
Κι ὅταν κουρνιάζω τὴ νυχτιὰ στοῦ λόγγου τ᾽ ἀγριοπούρνια,
κι ἡ ἀράχνη μὲ ψυχοπονᾷ, γοργὰ μοῦ ὑφαίνει κούρνια,
		
παχὺ ἕν᾽ ἀραχνοπάνι,
		
βοριὰς νὰ μὴ μὲ πιάνει!
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Τὸ καταχείμωνο, σὰ βγεῖ μιὰ ἀχτίδ᾽ ἀπὸ τὸν ἥλιο,
μ᾽ ἀρέσει ἔξω νὰ λιάζομαι στῆς φύσης τὸ βασίλειο,
		
τὸ κρύο στὴ σκιὰ νὰ τσούζει,
		
τὸ φῶς ἐμὲ νὰ λούζει.
Στὰ κεραμίδια τοῦ σπιτιοῦ, μαλώνουν σουσουράδες
κι ἐγὼ γιὰ τὴν ἀμάχη τους σκορπῶ σκοποῦ γλυκάδες
		
καὶ τὸ βιολί μου τό ᾽χω
		
ψηλὰ στὴν καπνοδόχο!
Τὴν κουκουβάγια σκιάζομαι κι αὐτὸ τὸ κιρκινέζι,
μὲ τὸ κορμί μου κάνουνε πανέμνοστο τραπέζι,
		
σὰν ἀστραπή, ἅμα δῶ τους,
		
στὴν κρύφτρα πάω τοῦ σκότους.
Τὸ ἀγαπῶ τοῦ τόπου μου τὸ γνώριμο λημέρι
κι ἂν λάχει κι ἔρθει ἄλλο πουλί, τοῦ σταίνω ἄγριο σεφέρι,
		
καὶ πάλι ἀπ᾽ τὸ τιρνέκι
		
βιγλοκοπῶ ὣς παρέκει.
Ἀργὰ ὑπνώνω τὸ σούρουπο, νωρὶς ξυπνῶ τὸ τάχυ,
ἔχω μιὰν ἔννοια μέσα μου, μιὰ ἀσίγαστη ἔχω ἀμάχη,
		
γιὰ τῶν πουλιῶν τὸ γένος,
		
τὴ λέει ἡ φωνή μου κι ὁ αἶνος.
Τσιοὺρ ἀπὸ δῶ, τσιοὺρ ἀπὸ κεῖ, τσιοὺρ κάνω παραπέρα,
λέω στὰ πουλιὰ νὰ γείρουνε, γιατὶ τέλειωσε ἡ μέρα,
		
τὸν κόσμο, αὐγή, χαλάω,
		
νὰ σηκωθοῦν, λαλάω!
Ἐγώ ᾽μαι ὁ μέγας βασιλιάς, ἐγώ ᾽μαι ὁ μέγας ρήγας,
κανείς, νὰ γίνει ταίρι μου, δὲ βρίσκεται κολίγας,
		
μ᾽ ἔχει ἔτσι ὁ Πλάστης πλάσει,
		
στὴν ὄμορφή Του πλάση.
– Ἐσύ, πουλί, πουλάκι μου καὶ διαβατάρικό μου,
καὶ τὴ χρονιὰ τὴν ἄλληνε νὰ ᾽ρθεῖς στὸ σπιτικό μου,
		
γιὰ ἐσὲ θὰ λαχταρίζω,
		
σὰ δῶ σύννεφο γκρίζο.
Μὴν ξεχάσεις, ξανάλα μου, ἐγώ ᾽μαι ντιβικιέλης,
θὰ σοῦ ᾽χω κούρνια στὴ σκεπή, ζεστή, καθὼς τὴ θέλεις,
		
φωλιὰ θὰ σοῦ ᾽χω κι ἄλλη,
		
στὸ στῆθος πιὸ μεγάλη.
Πὼς ἔφτασες θὰ μοῦ τὸ πεῖ στοῦ κήπου τὴ γωνίτσα
τὸ ροδαλὸ κυκλάμινο, αὐτὴ ἡ χινοπωρίτσα,
		
θὰ μοῦ τὸ πεῖ, μὲς στ᾽ ἄλλα,
		
κι ἡ πρώτη βροχοστάλα.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

ἀγριοπούρνι, τό = ἄγριο πουρνάρι.
ἀντάρα, ἡ = ὁμίχλη, καταχνιά, κατσιφάρα.
ἀπαγκιάστρα, ἡ = μέρος προφυλαγμένο ἀπὸ τὸν ἄνεμο.
γινάτι, τό = πεῖσμα, μπρί.
γκαλλιμάνα, ἡ = πανέμορφο χειμωνιάτικο πουλί, λίγο μεγαλύτερο ἀπ᾽ τὸ τρυγόνι, ἔχει βαθυκύανο γυαλιστερὸ
φτέρωμα, σκοτεινὸ στὸ στῆθος, ἡ κοιλιά του εἶναι λευκὴ καὶ τὸ ὁμοιόχρωμο λοφίο του ὀρθώνεται ἀπ᾽ τὸ πίσω
μέρος τοῦ κεφαλιοῦ μὲ κυρτὴ κάμψη πρὸς τὰ μπρός, πετᾷ μὲ καμπυλωτὰ φτερά, ἡ φωνή του μοιάζει μὲ νιαούρισμα γάτας, σκοίνικλος ὁ λοφιοφόρος.
γραντσέολας, ὁ = μεγάλος κάβουρας, ποὺ τὸ καύκαλό του σκεπάζεται μὲ ἄγριο πράσινο χνούδι.
δριμόχολο, τό = ξαφνικὸς καὶ ὁρμητικὸς βόρειος ἀγέρας.
δρολάπι, τό = ἀγέρας καὶ βροχὴ μαζί, ὑδρολαίλαπας.
καλογιάννος, ὁ = μικρὸ πουλί, μικρότερο ἀπ᾽ τὸ σπουργίτι, ἡ κοιλιά του εἶναι λευκή, τὸ μέτωπό του καὶ ὁ λαιμός
του κιτρινοκόκκινα, τὸ ἀρχαῖο ὄνομά του εἶναι πυραλίδα, τὸ ἐπιστημονικό του ἐρύθακας ὁ πυρρόχρους ἢ πυρρούλας καὶ τὸ λαϊκό του κοκκινολαίμης, κοκκινοστήθης, κοκκινοτραχηλίτσα, κοκκινογούης, κομπογιάννος,
τσιπουρογιάννης, τσικογιάννης, γυφτούλα.
κιρκινέζι, τό = εἶδος γερακιοῦ, ἡ κεχρίδα, τὸ γνωστὸ σαΐνι ἢ λιμοξίφτερο ἢ τσίφτης, ἁρπακτικὸ καὶ εὔστροφο πουλί,
στὸ μέγεθος τοῦ περιστεριοῦ, ἔχει ὄμορφο σταχτὶ φτέρωμα, τὸ ὁποῖο φτέρωμα στὸ ἀρσενικὸ δημιουργεῖ ἀνταύγειες πρασινόφαιες, κουρνιάζει στὶς ἀστρέχες (γεισώματα) τῶν σπιτιῶν, σὲ σχισμὲς βράχων καὶ σὲ ἀπρόσιτους
πετρώδεις γκρεμούς.
κολίγας, ὁ = ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς συνεταίρους, ποὺ δανείζει ἀμοιβαῖα τὰ ζῷά του γιὰ τὶς γεωργικὲς ἐργασίες, σέμπρος.
κουκουμπέλα, ἡ = μανιτάρι [κοκο-μπέλα (αὐγουλάκι ἄσπρο κι ὡραῖο)], κουκλιάνα (σκεπαστή).
μοχλοβόρι, τό = ὁμίχλη μὲ βοριὰ μαζί, ὁμιχλοβόρι.
ντιβικιέλης, ὁ = γενναιόδωρος, ἀνοιχτοχέρης, γαλαντόμος, κιμπάρης.
ξανθοκατσουλιέρης, ὁ = τὸ πουλὶ ὁ κορυδαλλός, σποροφάγο, μικρότερο ἀπ᾽ τὴ γαλιάντρα, ἔχει φτερὰ ἴδια στὸ
χρωματισμὸ μὲ τὸ ἔδαφος, ξανθό, ποὺ δύσκολα τὸ διακρίνει κανεὶς σ᾽ αὐτό, τὸ χαρακτηριστικό του σημάδι
εἶναι μιὰ μικρὴ φτεροδεσμίδα, σὰν λοφίο (κατσούλα), ποὺ φέρνει ἐπάνω στὸ κεφάλι του, ζεῖ σὲ ἀκάλυπτους καὶ
ἐλεύθερους χώρους, ὅπου καὶ φωλιάζει,δίπλα συνήθως σ᾽ ἕνα ἀγκάθι ἢ πλάγι σὲ κομμάτι (μπλάνα) χώματος,
ποὺ σηκώνει τὸ ἀλέτρι, ἀνάμεσα στὰ σπαρτὰ ἢ ἔξω στὶς χορτιαριασμένες ἐκτάσεις, μετακινεῖται δὲ περπατητὰ καὶ
γρήγορα στὸ ἔδαφος καί, τέλος, νωρὶς τὸ πρωῒ ποὺ ξυπνᾷ, ἀνεβαίνει ψηλὰ στὸν οὐρανὸ καὶ χαιρετίζει τὸ πρῶτο
φῶς τῆς μέρας μὲ γλυκὰ καὶ χαρούμενα κελαδήματα, κατσουλέτρας, κατσουλάνι, σκορδαλλός.
πανέμνοστο, τό = νόστιμο πολύ.
πάχνα, ἡ = ἡ δροσιὰ ποὺ κάθεται στὰ φύλλα τῶν φυτῶν αὶ τῶν δένδρων, ἀσπρόπαχνα, τσάφι.
ρούγα, ἡ = δρόμος, γειτονιά.
στρέχα, ἡ = τὸ γεῖσο τῆς στέγης τοῦ σπιτιοῦ, ἀπ᾽ ὅπου τρέχουν τὰ βροχόνερα, σιάχος, ξεστόχι, σταλάχτρα.
στρουθί, τό = σπουργίτι, τζαρτζάνι.
τάχυ, τό = πρωΐ, νωρίς.
τιρνέκι, τό = ἀκρινὸ ἀποφυλλωμένο κλαδὶ ἢ λιθάρι σὲ ψήλωμα, ἀσβεστωμένο ἀπ᾽ τὶς κουτσουλιές, ὅπου ἐνεδρεύουν
γιὰ τὴ λεία τους ὁρισμένα εἴδη πουλιῶν, ζαρίστρα.
χαγιάτι, τό = χῶρος κοντὰ στὸ σπίτι, γιὰ τὴν τοποθέτηση πολλῶν ἀντικειμένων, ὑπόστεγος διάδρομος, μπαλκόνι.
χινοπωρίτσα, ἡ = τὸ κυκλάμινο, μὲ τὰ ρὸζ ἄνθη, ποὺ φυτρώνει κατὰ ὁμάδες τὸ φθινόπωρο, ἀσκλαμιδιά.
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Τί εἶναι εὐτυχία
τέβασες τὸ βλέμμα σου νὰ τὸ δεῖς... Ἄλλωστε, τὸ
νὰ εἶσαι εὐτυχισμένος δὲν σημαίνει ὅτι ὅλα εἶναι
τέλεια. Σημαίνει ὅτι ἀποφάσισες νὰ δεῖς πέρα ἀπὸ
τὶς ἀτέλειες.
Καθημερινὰ ὅλοι ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ
προβλήματα, ὅμως ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς μας εἶναι
ἐκείνη ποὺ διώχνει μακριὰ τὴ λύπη καὶ βαστάει μιὰ
ἀχτίδα. Αὐτὴ ἡ ἀχτίδα πρέπει νὰ δυναμώσει καὶ νὰ
φωτίσει τὸ πρόσωπό μας, ποὺ εἶναι ὁ καθρέφτης
τῆς ψυχῆς μας. Ἡ ψυχή μας θέλει φροντίδα, αἰσιοδοξία καὶ χαρὰ σὲ βάθος.

Ε

ὐτυχία. Μιὰ λέξη πού, ἀκόμα κι ὅταν ἁπλῶς
τὴν προφέρεις, γεμίζει ἡ καρδιά σου μὲ ὄμορφα συναισθήματα. Γεμίζει ἡ καρδιά σου μὲ
φῶς. Κυριεύεσαι μὲ καλοσύνη.
Κάποιοι λένε ὅτι ἡ εὐτυχία εἶναι μιὰ πεταλούδα,
πού, ὅσο τὴν κυνηγᾷς, σοῦ ξεφεύγει, καὶ μὲ τὸ ποὺ
θὰ ἠρεμήσεις, θὰ ἔρθει καὶ θὰ καθίσει πάνω σου.
Κάποιοι ἄλλοι λένε ὅτι ἡ εὐτυχία εἶναι πάντοτε
μέσα σου, –σκεπασμένη– κάτω ἀπὸ ἀνεκπλήρωτες φιλοδοξίες ποὺ κυνηγοῦσες, ὅταν αὐτὸ ποὺ
πραγματικὰ ἀναζητοῦσες βρισκόταν ἀκριβῶς κάτω
ἀπὸ τὸ βλέμμα σου. Μόνο ποὺ ἐσὺ ποτὲ δὲν κα-
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Κάποιοι λένε ὅτι ἡ εὐτυχία εἶναι
μιὰ πεταλούδα, πού, ὅσο τὴν
κυνηγᾷς, σοῦ ξεφεύγει, καὶ μὲ τὸ
ποὺ θὰ ἠρεμήσεις, θὰ ἔρθει καὶ θὰ
καθίσει πάνω σου. Κάποιοι ἄλλοι
λένε ὅτι ἡ εὐτυχία εἶναι πάντοτε
μέσα σου, –σκεπασμένη– κάτω
ἀπὸ ἀνεκπλήρωτες φιλοδοξίες
ποὺ κυνηγοῦσες, ὅταν αὐτὸ ποὺ
πραγματικὰ ἀναζητοῦσες βρισκόταν ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα
σου. Μόνο ποὺ ἐσὺ ποτὲ δὲν κατέβασες τὸ βλέμμα σου νὰ τὸ δεῖς...
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Στὴν οὐσία εὐτυχισμένος εἶναι
αὐτὸς ποὺ εἶναι εὐχαριστημένος
μὲ ὅ,τι ἔχει, καὶ ὄχι αὐτὸς
ποὺ ἔχει τὰ πάντα.
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Ἡ ἔννοια τῆς εὐτυχίας μελετᾶται αἰῶνες τώρα
ἀπὸ φιλοσόφους, ψυχολόγους καὶ καλλιτέχνες,
τόσο στὸν δυτικὸ κόσμο ὅσο καὶ στὴν Ἀνατολή.
Γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη, εὐτυχὴς εἶναι ὁ αὐτάρκης. Ὁ
Δαλάι Λάμα ὑποστήριξε πὼς ἡ εὐτυχία βρίσκεται
στὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἄλλους. Νὰ μπορεῖς νὰ εἶσαι
ὁ ἑαυτός σου χωρὶς προσποιήσεις, νὰ μὴν ἔχεις
ἐνοχὲς ποὺ σὲ βαραίνουν. Νὰ ἔχεις γύρω σου
ἀνθρώπους ποὺ σὲ σέβονται, σὲ ἐκτιμοῦν καὶ σὲ
ἀγαποῦν. Νὰ στηρίζεσαι σὲ ἀξίες, ποὺ θὰ δώσουν
ἀξία στὴ ζωή σου. Ἡ εὐτυχία εἶναι μιὰ λέξη ποὺ
περιλαμβάνει πολλὲς ἔννοιες αἰσθήσεων καὶ συναισθημάτων, ἀποτελεῖ μέρος τῆς ζωῆς μας. Εἶναι
κάτι ποὺ κάποια στιγμὴ μᾶς κάνει νὰ νιώσουμε
πλήρεις. Μπορεῖ νὰ μὴν κρατᾶνε πολὺ αὐτὲς οἱ
στιγμὲς καὶ νὰ εἶναι λιγοστὲς στὴ ζωή μας, ὡστόσο
εἶναι ὑπέροχο συναίσθημα, ὅταν παρουσιάζονται.
Εἶναι στιγμὲς καὶ εἰκόνες ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν ξεχάσεις ποτέ!
Ἡ εὐτυχία εἶναι ὑποκειμενική. Εἶναι ψυχικὴ ἱκανοποίηση. Μὰ στὴν οὐσία εὐτυχισμένος εἶναι αὐτὸς
ποὺ εἶναι εὐχαριστημένος μὲ ὅ,τι ἔχει, καὶ ὄχι αὐτὸς
ποὺ ἔχει τὰ πάντα. Τελικά, εὐτυχία εἶναι ἡ ὑγεία
μας! Γι᾽ αὐτὴ πρέπει νὰ προσευχόμαστε.
ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνδρομο
Χρονίας Κόπωσης
Διερωτᾶται κανεὶς συχνά:
Γιατί εἶμαι τόσο κουρασμένος;
Ἡ κούραση αὐτὴ ἔχει πολλὲς
αἰτίες.
Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι
ἀπὸ τὸ Σύνδρομο τῆς Χρονίας
Κόπωσης προσβάλλεται τὸ 2%
τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ αἰτία μπορεῖ
νὰ εἶναι ἄγνωστη. Ἡ πρόγνωση
δὲν εἶναι πάντα εὐοίωνη, καὶ
ἰῶνται μόνον τὸ 6%. Ἀλλὰ τὸ
Σύνδρομο Χρονίας Κόπωσης
δὲν ἀποτελεῖ αἰτία θανάτου.
Τὸ Σύνδρομο Χρονίας Κόπωσης παρουσιάζεται σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν πολλὲς δρα-

φθοῦμε τὸν γιατρό μας, αὐτὸς
θὰ ἀποφανθεῖ ὅτι οἱ αἰτίες εἶναι
δύο κατηγοριῶν. Ἡ πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αἰτίες ποὺ
ἔχουν σχέση μὲ τὸν τρόπο ζωῆς.
Ἡ δεύτερη κατηγορία ἔχει σχέση
μὲ ἀσθένειες.
Ἂς δοῦμε τοὺς λόγους τῆς
πρώτης κατηγορίας, αὐτῆς ποὺ
ἔχει σχέση μὲ τὸν τρόπο ζωῆς:
1) Ἡ διατροφή. Ἡ κακὴ διατροφὴ στερεῖ τὸν ὀργανισμὸ
ἀπὸ πολύτιμες φυτοχημικὲς
οὐσίες, δηλαδὴ βιταμίνες καὶ
ὑδατάνθρακες. Διότι, ἂν ὁ
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Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἀπὸ τὸ Σύνδρομο
τῆς Χρονίας Κόπωσης προσβάλλεται τὸ 2%
τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ αἰτία μπορεῖ νὰ εἶναι ἄγνωστη. Ἡ πρόγνωση δὲν εἶναι πάντα εὐοίωνη, καὶ
ἰῶνται μόνον τὸ 6%. Ἀλλὰ τὸ Σύνδρομο Χρονίας Κόπωσης δὲν ἀποτελεῖ αἰτία θανάτου.
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στηριότητες καὶ τρέχουν ἀδιάκοπα. Τοὺς συνοδεύει παντοῦ
τὸ ἄγχος. Δὲν προσέχουν τὸ
φαγητό τους ὅσο πρέπει γιὰ
ἀγνοοῦν τὶς συμβουλὲς γιὰ ἕναν
ὑγιεινὸς τρόπο ζωῆς. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μετὰ ἀπὸ λίγες ὧρες
νὰ αἰσθάνονται ἐξαντλημένοι καὶ
τὸ ἀπόγευμα νὰ θέλουν νὰ κοιμηθοῦν, γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημά τους.
Τί συμβαίνει ἆραγε;
Οἱ αἰτίες αὐτῆς τῆς κούρασης εἶναι πολλές. Ὅταν ἐπισκε-

ὀργανισμὸς δὲν παίρνει ὅλες
τὶς θρεπτικὲς οὐσίες ποὺ χρειάζεται, ὥστε νὰ ἔχει ἐνέργεια
καὶ ὑγρά, τότε δὲν ἀποδίδει καὶ
κουράζεται εὔκολα.
2) Στέρηση ὕπνου. Αὐτὴ εἶναι
μία ἀπὸ τὶς βασικώτερες αἰτίες
κόπωσης. Καὶ συμβαίνει αὐτό,
εἴτε διότι πᾶτε ἀργὰ νὰ κοιμηθεῖτε, εἴτε διότι δὲν κοιμᾶστε καλά. Ὅσο κανεὶς μεγαλώνει, τόσο
πιὸ δύσκολα ἔχει ὕπνο χωρὶς
διακοπές. Διότι ἡ ποιότητα τοῦ
ὕπνου μειώνεται μὲ τὴν αὔξηση
τῆς ἡλικίας.
3) Στρὲς καὶ ἀνησυχίες. Τὸ
ἄγχος, οἱ ἀνησυχίες, οἱ φοβίες,
οἱ στενοχώριες, ἀναπόφευκτα
καταναλώνουν ἐνέργεια. Ἐὰν
δὲν βρεῖτε τρόπο νὰ χαλαρώσετε
καὶ νὰ ξεφύγετε, τὸ παρατεταμένο στρὲς θὰ σᾶς κουράζει καὶ θὰ
σᾶς ἐξαντλεῖ.
4) Ἀδράνεια. Ὅπως κινδυνεύετε ἀπὸ κούραση μὲ τὴν
πολλὴ δραστηριότητα, τὸ ἴδιο
καὶ ὅταν εἶστε ἀδρανεῖς, δηλαδὴ
χωρὶς στόχους καὶ δραστηριότητες. Ἡ πλήξη κουράζει, τὸ
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Οἱ αἰτίες αὐτῆς τῆς κούρασης εἶναι πολλές.
Ὅταν ἐπισκεφθοῦμε τὸν γιατρό μας, αὐτὸς θὰ
ἀποφανθεῖ ὅτι οἱ αἰτίες εἶναι δύο κατηγοριῶν.
Ἡ πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αἰτίες ποὺ
ἔχουν σχέση μὲ τὸν τρόπο ζωῆς. Ἡ δεύτερη
κατηγορία ἔχει σχέση μὲ ἀσθένειες.
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ἴδιο καὶ ἡ ἀπουσία σωματικῆς
ἄσκησης.
5) Τὰ φάρμακα. Ὁρισμένα
φάρμακα, ποὺ εἶστε ὑποχρεωμένοι νὰ πάρετε, προκαλοῦν
κούραση! Τέτοια εἶναι τὰ ἀντισταμινικά, ποὺ λαμβάνονται γιὰ
τὶς ἀλλεργίες, τὰ ἀγχολυτικὰ καὶ
τὰ ἀντιυπερτασικά.
6) Τὸ ἄρρωστο κτήριο. Μπορεῖ τὰ συμπτώματα τῆς κόπωσης
νὰ ὀφείλονται στὸ κτήριο (κατοικία ἢ χῶρος ἐργασίας): κοκκινίζουν τὰ μάτια, τρέχει ἡ μύτη,
ἐμφανίζονται πονοκέφαλοι, καὶ
ὅλα αὐτὰ βελτιώνονται ἢ ἐξαφανίζονται, ὅταν ἀνοίξουμε τὸ
παράθυρο ἢ ἀλλάξουμε χῶρο.

Ἂς δοῦμε, ὅμως, καὶ ποιὲς
ἀσθένειες προκαλοῦν κόπωση:
1) Μολύνσεις, ὅπως ἡ γρίππη, ἡ ἡπατίτιδα καὶ ἄλλα νοσήματα, ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ
κούραση.
2) Ἀναιμία, ὁπότε παρουσιάζεται χαμηλὴ αἱμοσφαιρίνη, μὲ
ἀποτέλεσμα χαμηλὸ ὀξυγόνο
στοὺς ἱστοὺς καὶ στὰ ὄργανα,
καὶ ἄρα κούραση.
3) Παθήσεις τοῦ θυρεοειδοῦς, εἴτε ὑποθυρεοειδισμὸς
εἴτε ὑπερθυρεοειδισμός, ὁπότε
παρατηρεῖται κόπωση.
4) Ὁ διαβήτης προκαλεῖ σημαντικὴ κούραση, ἀλλὰ καὶ τὴν
πολυδιψία καὶ πολυουρία.
5) Ἡ κατάθλιψη συνοδεύεται ἀπὸ κούραση, ἀνορεξία,

δυσκολία συγκέντρωσης καὶ
διαταραχὲς στὸν ὕπνο κ.ἄ.
6) Καρδιοπάθειες προκαλοῦν
ἐπίσης κούραση.
7) Σύνδρομο ἄπνοιας στὸν
ὕπνο. Εἶναι μιὰ κατάσταση ποὺ
δὲν ἐπιτρέπει στὸν ἀσθενῆ νὰ
κοιμηθεῖ κανονικὰ καὶ τὸν κάνει
νὰ ἔχει ἔντονο ροχαλητὸ καὶ νὰ
μὴν ἀφήνει καὶ τοὺς ἄλλους νὰ
κοιμηθοῦν.
8) Ὁ καρκίνος, τέλος, συνοδεύεται καὶ ἀπὸ κούραση.

μὲ ξεκούραση, τότε εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμβουλὴ γιατροῦ.
Γενικῶς, τὰ συμπτώματα εἶναι
πόνοι στὶς ἀρθρώσεις, στοὺς
μῦς, πονοκέφαλοι, διαταραχὲς
τοῦ ὕπνου, ἔλλειψη συγκέντρωσης, ἀρρυθμίες ἀπὸ τὴν καρδιά,
δυσπεψία καὶ εὐερέθιστο ἔντερο
κ.ἄ., ὅπως ἀναφέραμε καὶ προηγουμένως.
Εὔλογο εἶναι τὸ ἐρώτημα
πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ
ἡ κατάσταση αὐτή, Διότι ἔχει
ἐπιπτώσεις στὴν ἐργασία καὶ τὴ
ζωή. Σίγουρα, πρέπει νὰ διερευνηθεῖ μὲ ἐξετάσεις, ὥστε νὰ
προσδιορισθεῖ ἡ αἰτιολογία.
Τότε λαμβάνονται τὰ κατάλληλα μέτρα, ποὺ ἀφοροῦν τὸν
τρόπο ζωῆς. Διῶξτε τὸ στρές,
χαλαρῶστε, προσέξτε τὴ διατροφή σας, περιορίστε τὰ μεγάλα
γεύματα καὶ τὰ λίπη. Ἀσκηθεῖτε
μὲ ὅποιον τρόπο μπορεῖτε. Σημαντικὸ εἶναι τὸ περπάτημα. Ξεκουρασθεῖτε, πάρτε χρόνο γιὰ
τὸν ἑαυτό σας. Ἂν δὲν κάνετε
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Δὲν σημαίνει ὅτι ὅποιος νιώθει κούραση
πάσχει ἀπὸ κάποια νόσο!
Ὅταν ὅμως ἡ κούραση εἶναι ἔντονη
καὶ ἐπιμένει καὶ δὲν ὑποχωρεῖ μὲ ξεκούραση,
τότε εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμβουλὴ γιατροῦ.
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Τὸ Σύνδρομο τῆς Χρόνιας
Κόπωσης χαρακτηρίζεται ἀπὸ
μυικοὺς πόνους, πονοκεφάλους,
δυσκολία συγκέντρωσης καὶ
πολλὰ ἄλλα συμπτώματα, ποὺ
διαρκοῦν μῆνες, μπορεῖ νὰ ὑποχωρήσουν καὶ νὰ ἐπανέλθουν.
Προσοχή ὅμως! Δὲν σημαίνει ὅτι ὅποιος νιώθει κούραση
πάσχει ἀπὸ κάποια νόσο!
Ὅταν ὅμως ἡ κούραση εἶναι ἔντονη καὶ ἐπιμένει καὶ δὲν ὑποχωρεῖ

αὐτά, τὸ σῶμά σας θὰ εἶναι πάντα κουρασμένο.
Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ἡ
κούραση μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ
φυσιολογικὴ ἀντίδραση λόγῳ
σωματικῆς ἐξάντλησης, ἀλλὰ
μπορεῖ νὰ ὀφείλεται καὶ σὲ κάτι
τὸ σοβαρό. Ἡ κάθε περίπτωση
ἀντιμετωπίζεται ἀναλόγως.
ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

Ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδας
μεταφέρεται ἀπὸ τὸ Ναύπλιο
στὴν Ἀθήνα

T

ὸ Ναύπλιο, πόλη πανάρχαια στὸν μυχὸ τοῦ
Ἀργολικοῦ κόλπου, μὲ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, πορεύθηκε
στὸν Χρόνο καὶ τὴν Ἱστορία μέσα ἀπὸ περιπέτειες,
ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων, πολιορκίες καὶ ποικίλους
ἀγῶνες. Φράγκοι, Βενετοὶ καὶ Τοῦρκοι διαδοχικὰ
τὸ ὑπέταξαν καὶ ἄφησαν τὸ ἀποτύπωμά τους μὲ
φρούρια, τείχη καὶ προμαχῶνες, τζαμιά, χαμὰμ καὶ
μενδρεσέδες ἢ κρῆνες.
Κατὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 οἱ Ἕλληνες
πάσχισαν νὰ κυριεύσουν τὴν πόλη. Διαδοχικὲς οἱ
πολιορκίες, ἀσφυκτικοὶ οἱ ἀποκλεισμοὶ ἀπὸ στεριὰ καὶ θάλασσα. Καὶ μιὰ ἡρωίδα-καπετάνισσα,
ἡ Μπουμπουλίνα, πρωτοστατεῖ στὸν θαλάσσιο
ἀποκλεισμὸ τοῦ Ναυπλίου τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1821.
Ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι μόνο μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ
Δράμαλη στὰ Δερβενάκια περιπίπτουν σὲ ἀδράνεια

καὶ ἀπογοητεύονται. Γυναικόπαιδα καὶ ὁπλοφόροι
κλείνονται στὰ ὀχυρὰ φρούρια τῆς Ἀκροναυπλίας
καὶ τοῦ Παλαμηδίου. Τότε οἱ Ἕλληνες ἀποφασίζουν ἔφοδο.
Τὰ χαράματα τῆς 30ῆς Νοεμβρίου τοῦ 1822,
ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ὁ Στάικος Σταϊκόπουλος μὲ 350 ἄνδρες ἐφορμᾷ κρυφὰ
στὸ Παλαμήδι, τὸ βενετσιάνικο κάστρο μὲ τοὺς
πανίσχυρους προμαχῶνες, καὶ τὸ καταλαμβάνει.
«Οἱ δυστυχεῖς ἀγᾶδες, ἀγνοοῦντες τίνι τρόπῳ ἐκυρίευσαν οἱ Ἕλληνες τὸ φρούριον [...] περιέτρεχαν
τὰς ἀγυιάς [τοὺς δρόμους] τῆς πόλεως ὡς παράφρονες. Ἡμέρας δὲ γενομένης, οἱ νέοι κύριοι τοῦ
Παλαμηδίου ὑψώσαντες τὴν σημαίαν τοῦ Σταυροῦ
ἐκανονιοβόλησαν φωνάζοντες, “καὶ τοῦ χρόνου
ἀγᾶδες τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου”», γράφει ὁ ἱστορικὸς
Σπυρίδων Τρικούπης καὶ συνεχίζει: « Ἐν τοσούτῳ
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ὁ ἐν Δερβενακίοις Κολοκοτρώνης, ἀκούσας τὸν κανονιοβολισμόν, ἔτρεξεν ἔφιππος εἰς Ναύπλιον. καθ᾽
ὁδὸν ἀπήντησε πεζὸν φέροντα τὴν εἴδησιν, εἰσῆλθεν
εἰς τὸ φρούριον ὑπὸ τὸν κρότον τῶν κανονίων καὶ
διέταξεν ἀμέσως καὶ ἔστρεψαν πρὸς τὴν πόλιν καὶ τὴν
Ἀκροναυπλίαν πολλὰ κανόνια...». Οἱ Τοῦρκοι καὶ
τῶν ἄλλων ὀχυρῶν ὑποκύπτουν καὶ παραδίδονται
στὸν Κολοκοτρώνη τὴν 1η Δεκεμβρίου 1822.
Ἐλεύθερη πιὰ πόλη, τὸ Ναύπλιο ὁρίζεται ἐπισήμως στὶς 8 Ἰανουαρίου τοῦ 1823 ἕδρα τῆς
προσωρινῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἐπαναστάσεως (ἡ
ἐγκατάστασή της ἔγινε τὸν Ἰούνιο τοῦ 1824), ἐνῷ
ἡ Γ΄ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Τροιζήνας, ποὺ ἐξέλεξε
τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας γιὰ ἑπτὰ χρόνια καὶ διόρισε Ἀντικυβερνητικὴ
Ἐπιτροπὴ ὣς τὴν ἄφιξή του, ὁρίζει στὶς 4 Μαΐου
τοῦ 1827 τὴν πόλη ὡς «καθέδραν» τῆς Κυβερνήσεως. Ἐπιλέγεται τὸ Ναύπλιο ὡς «πρωτεύουσα»

ραδώσει τὴν ἐξουσία. Εἶχαν καταφύγει ἐκεῖ, ἐπειδὴ
στὸ Ναύπλιο διαδραματίζονταν σκηνὲς ἐμφιλύων
διενέξεων. Κι ἔγινε τότε ἡ Αἴγινα προσωρινὰ ἕδρα
τῆς Κυβερνήσεως (1826-1829) ὡς τόπος ἀσφαλὴς
καὶ ἥσυχος. Ἀλλὰ ἡ Αἴγινα εἶχε γίνει ἐν τῷ μεταξὺ
κέντρο στήριξης τῆς Ἐπαναστάσεως. Ἐκεῖ εἶχαν
καταφύγει πολλὲς προσωπικότητες τοῦ Ἀγῶνα,
ὅπως ὁ Κανάρης, ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης,
ὁ Μαυροκορδᾶτος, ὁ Σπυρίδων Τρικούπης κ.ἄ.,
ἐνῷ εἶχαν συρρεύσει καὶ διανοούμενοι, ὅπως οἱ
Γαζῆς, Φαρμακίδης, Γεννάδιος, Φιλήμων, Πολυζωΐδης, καὶ ξένοι Φιλέλληνες, ὅπως ὁ Φίνλεϋ. Στὴν
Αἴγινα λοιπὸν ἀποβιβάζεται ὁ Κυβερνήτης ἀπὸ τὸ
ἀγγλικὸ δίκροτο Warspite, ποὺ ἔχει ἀνυψωμένη
τὴν ἑλληνικὴ σημαία, καὶ χαιρετίζεται «διὰ 15 κανονοβολῶν»...
Μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες, συγκινημένος ὁ Κυβερνήτης ἔδωσε τὸν ὅρκο: « Ἐν ὀνόματι τῆς ἁγιωτάτης
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Στὸ Ναύπλιο συνέχισε τὸ ἔργο του ὁ Ἱωάννης Καποδίστριας.
Ἐκεῖ πανηγύρισαν οἱ ἀρχὲς καὶ ὁ ἁπλὸς λαὸς τὴν ἀνακήρυξη
τῆς Ἑλλάδας ὡς ἀνεξάρτητου κράτους μὲ τὸ Πρωτόκολλο
τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1830. Ἡ αἰσιοδοξία πλημμύρισε τὶς καρδιὲς
τῶν Ἑλλήνων. Τὸ νέο κράτος περιέλαβε στὰ σύνορά του, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
Πελοπόννησο, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ ὁλόκληρη τὴς Στερεὰ Ἑλλάδα.
Τὸ Ναύπλιο, μὲ ὄψη ἐρειπωμένου χωριοῦ πρίν, ἀνακαινίζεται.
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τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας, διότι σὲ περίπτωση πολιορκίας θὰ μποροῦσε νὰ ἀνεφοδιασθεῖ ἀπὸ τὴ
θάλασσα, ἦταν πόλη ἀσφαλὴς κοντὰ στὰ ναυτικὰ
νησιὰ Σπέτσες καὶ Ὕδρα, ἐπὶ πλέον ὅμως εἶχε καὶ
τὸν ἔλεγχο ἀρκετῶν περιοχῶν τῆς Πελοποννήσου
καὶ θαλασσίων διαδρομῶν. Κι ἐνῷ οἱ ὀρδὲς τοῦ
Ἰμπραὴμ κατακτοῦσαν καὶ ἐρήμωναν τὴν Πελοπόννησο, τὸ Ναύπλιο ἔμενε ἀπάτητο κι ἐλεύθερο,
ὅπως καὶ ἡ Μάνη. Γι᾽ αὐτὸ στὸ Ναύπλιο εὕρισκαν
ἄσυλο ὅλοι οἱ κατατρεγμένοι ἀπὸ τοὺς Τουρκοαιγυπτίους Ἕλληνες.
Στὸ Ναύπλιο λοιπόν, ὡς «καθέδραν» τῆς Κυβερνήσεως, ἀποβιβάστηκε ὁ πρῶτος Κυβερνήτης
τῆς Ἑλλάδας, Ἰωάννης Καποδίστριας, στὶς 6 Ἰανουαρίου τοῦ 1828, καὶ ἕνας βασανισμένος λαός –ἐκπροσωπώντας τὸ Ἔθνος ὁλόκληρο– τὸν
ὑποδέχθηκε ὡς λυτρωτὴ καὶ τὸν συνόδευσε μὲ
δοξολογίες ὣς τὴ Μητρόπολη. Τὸν περιμένουν
ὅμως στὴν Αἴγινα (11 Ἰανουαρίου 1828) ἡ Βουλὴ
καὶ ἡ Ἀντικυβερνητικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ θὰ τοῦ πα-

καὶ ὑπερτάτης Τριάδος ὁρκίζομαι [...] μόνον σκοπὸν
ἔχω νὰ προάξω τὴν πρόοδον τῆς ἐθνικῆς καὶ πολιτικῆς ἀνακαινίσεως τῆς Ἑλλάδος...». Τότε ἡ Αἴγινα
ὡς πρωτεύουσα τοῦ νεοσύστατου κράτους εἶδε
δόξες μὲ τὴν ἵδρυση τῶν πρώτων ἱδρυμάτων τῆς
χώρας μας. Ὡς «λαμπρὰ οἰκοδομή» χαρακτηρίστηκε στὴν ἐποχή του τὸ Ὀρφανοτροφεῖο, τὸ πρῶτο
δημόσιο κτήριο ποὺ οἰκοδομήθηκε ἐκεῖ, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1828, γιὰ νὰ βροῦν περίθαλψη τὰ ἄστεγα
καὶ ἄπορα ὀρφανὰ τῶν πολέμων. Χρησιμοποιήθηκε δὲ τὸ κτήριο –σειρὰ δωματίων γύρω ἀπὸ μιὰ
ἐσωτερικὴ αὐλή– ὄχι μόνο ὡς Ὀρφανοτροφεῖο,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ στέγαση τοῦ Κεντρικοῦ Σχολείου,
τοῦ Μουσείου τῆς Βιβλιοθήκης καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ
Τυπογραφείου. Ὅταν ὅμως ἡ πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στὸ Ναύπλιο (3 Μαρτίου 1829), ἡ ἔγινε
ἔμεινε μιὰ ἁπλῆ ἐπαρχιακὴ πόλη. Τὴν ἁγιάζει ὅμως
ἀπὸ τὸν προηγούμενο αἰῶνα καὶ τὴν δοξάζει μὲ τὰ
ἱερὰ λείψανά του ὁ Ἅγιος Νεκτάριος!
Στὸ Ναύπλιο λοιπὸν συνέχισε τὸ ἔργο του ὁ

Κυβερνήσεώς του». Τὴ θέση αὐτὴ διεκδικοῦσαν
τότε καὶ ἄλλες πόλεις, ὅπως τὸ Ναύπλιο, ποὺ εἶχε
ἄλλωστε κεκτημένα δικαιώματα προσωρινῆς πρωτεύουσας, ἡ Κόρινθος, ἡ Τρίπολις, ἡ Σῦρος, ἀκόμη
καὶ τὰ Μέγαρα. Ὑπερίσχυσε τελικὰ ἡ γνώμη τοῦ
βασιλιᾶ τῆς Βαυαρίας Λουδοβίκου, πατέρα τοῦ
Ὄθωνα, καὶ προκρίθηκε ἡ Ἀθήνα γιὰ τὴ φήμη καὶ
ἀκτινοβολία της ὡς λίκνο τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ
πολιτισμοῦ.
Ἀκολούθως δημοσιεύεται τὸ σχετικὸ διάταγμα
τῆς Ἀντιβασιλείας μὲ ἡμερομηνία 18 Σεπτεμβρίου
1834, τὸ ὁποῖο στὸ ἄρθρο 1 ὅριζε ὅτι «ἡ Καθέδρα
ἡμῶν μετατίθεται κατὰ τὴν α΄ Δεκεμβρίου τ.ἔ. ἐκ Ναυπλίου εἰς Ἀθήνας», καὶ στὸ ἄρθρο 2 ὅτι «ἡ πόλις
Ἀθῆναι θέλει ἐπονομάζεσθαι ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας
Βασιλικὴ Καθέδρα καὶ Πρωτεύουσα» ( Ἐφημερὶς τῆς
Κυβερνήσεως, φύλλο 36 τῆς 18/9/1834).
Τὴν 1η Δεκεμβρίου ἔφθανε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸν
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Στὶς 25 Ἰανουαρίου 1833 ἀποβιβάζεται στὸ Ναύπλιο ὁ πρῶτος βασιλιὰς
τῶν Ἑλλήνων Ὄθων Α΄, ὁ ὁποῖος παραμένει ἐκεῖ μέχρι τὸν Σεπτέμβριο
τοῦ 1834, ὅταν ἀποφασίζεται πιὰ ἡ πρωτεύουσα τοῦ ἐλεύθερου
Ἑλληνικοῦ Κράτους νὰ μεταφερθεῖ στὴν Ἀθήνα.
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Ἱωάννης Καποδίστριας. Ἐκεῖ πανηγύρισαν οἱ ἀρχὲς
καὶ ὁ ἁπλὸς λαὸς τὴν ἀνακήρυξη τῆς Ἑλλάδας
ὡς ἀνεξάρτητου κράτους μὲ τὸ Πρωτόκολλο τοῦ
Φεβρουαρίου τοῦ 1830. Ἡ αἰσιοδοξία πλημμύρισε
τὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων. Τὸ νέο κράτος περιέλαβε
στὰ σύνορά του, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, τὰ
νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ ὁλόκληρη τὴς Στερεὰ Ἑλλάδα. Τὸ Ναύπλιο, μὲ ὄψη ἐρειπωμένου χωριοῦ πρίν,
ἀνακαινίζεται. Ἡ Γενικὴ Ἐφημερὶς γράφει τὸ 1830:
«Καταγίνεται ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ρυμοτομοῦσα κὰι ἀνασκευάζουσα κατ᾽ ὀλίγον παντοῦ, νὰ διορθώσῃ τῆς
πόλεως τὴν πρώην ἀσχημίαν...». Ἀνακαινίζονται
ἐπίσης ἡ Τρίπολη καὶ ἡ «παλαιὰ πόλις τῶν Πατρῶν».
Ὁ Κυβερνήτης ἀναλώνεται νὰ δημιουργηθεῖ κράτος
καὶ νὰ συνεχιστεῖ ὁ Ἀγώνας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση
τῶν σκλαβωμένων ἑλληνικῶν περιοχῶν. Θέλει νὰ
δώσει ἐλπίδες νὰ ἀναστηλωθοῦν οἱ ἀποκαμωμένοι
ἀπὸ τὴ δουλεία Ἕλληνες.
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Ἀλλά «οὔτε καὶ ὁ Καποδίστριας δὲν μπόρεσε
νὰ ἀποτελέσει ἐξαίρεση στὴν πικρὴν ἱστορίαν τῆς
πολιτικῆς μας ζωῆς ὅλων τῶν ἐποχῶν, παρ᾽ ὅλον
ὅτι ἐκρινόταν ἀκόμη τότε ἡ τύχη τῆς μόλις ἐλευθερωμένης Πατρίδας. [...] Ἴσως κάποιοι ἤθελαν τὸν
Κυβερνήτην ὄργανον δικῶν τους ἐπιδιώξεων. Ὅλοι
ζητοῦσαν ἐλευθερίες, ζητοῦσαν Σύνταγμα, διεκδικοῦσαν δικαιώματα, ἀλλὰ δὲν ἤθελαν νόμο καὶ τάξη
καὶ δικαιοσύνη» (Κ. Τσάτσος). Στὶς 27 Σεπτεμβρίου
1831, ὥρα 6:35΄, ἐνῷ ὁ Κυβερνήτης εἰσερχόταν
στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Ναύπλιο,
«διὰ νὰ προσφέρῃ τὴν πνευματικὴν λατρείαν εἰς
τὸν Ὕψιστον ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ», ὅπως συνήθιζε
κάθε Κυριακή, δολοφονεῖται. Ἦταν μόλις 55 ἐτῶν!
Θρήνησε τότε ὁ ἑλληνικὸς λαός...
Στὶς 25 Ἰανουαρίου 1833 ἀποβιβάζεται στὸ Ναύπλιο ὁ πρῶτος βασιλιὰς τῶν Ἑλλήνων Ὄθων Α΄,
ὁ ὁποῖος παραμένει ἐκεῖ μέχρι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ
1834, ὅταν ἀποφασίζεται πιὰ ἡ πρωτεύουσα τοῦ
ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Κράτους νὰ μεταφερθεῖ
στὴν Ἀθήνα. Εἶχαν στείλει ὑπόμνημα οἱ κάτοικοι
τῶν Ἀθηνῶν στὸν βασιλιὰ Ὄθωνα μὲ τὴν ἄφιξή
του στὸ Ναύπλιο καὶ τὸν παρακαλοῦσαν «νὰ εὐαρεστηθῇ νὰ τιμήσῃ τὴν πόλιν μὲ τὴν Καθέδραν τῆς

Πειραιᾶ ὁ πρῶτος βασιλιὰς τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ὁ Ὄθων. Τὸν ὑποδέχθηκαν στὸ
Κεραμεικὸ οἱ ἀρχές, πολιτικὲς καὶ στρατιωτικές, ποὺ
εἶχαν μεταφερθεῖ ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ τὸ Ναύπλιο,
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ πλῆθος ἐνθουσιῶντος λαοῦ. Τὸν
συνόδευσαν ὣς τὸ Θησεῖο, τὸ ὁποῖο εἶχε μετατραπεῖ σὲ χριστιανικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἐκεῖ
ἀναπέμφθηκε δοξολογία. Μιὰ καινούργια ζωὴ
ἄρχιζε πάνω στὰ ἐρείπια καὶ τὴν τέφρα ποὺ ἄφηνε
ἡ Τουρκοκρατία.
Ἡ «αἰωνία πόλις», ἡ «πόλις τοῦ Περικέους καὶ
τοῦ Φειδίου», τοῦ Σωκράτη καὶ τῶν φιλοσόφων γενικά, ποιητῶν καὶ ρητόρων, ἀλλὰ καὶ ὁ τόπος ὅπου
ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν κήρυξε τόν « Ἄγνωστο»
καὶ ἀληθινὸ Θεὸ καὶ σήμερα ως πολιοῦχό της τὸν
Ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη, πρῶτο τότε χριστιανό, ἦταν ἕνα ἄθλιο «τουρκοχῶρι». Ὑπόδουλοι
οἱ Ἀθηναῖοι στοὺς Φράγκους τὸ 1205, καὶ τὸ 1456,
τρία χρόνια μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας,
στοὺς Τούρκους. Ἦταν ὅμως ἰδιαίτερα φοβερὸ
τὸ γεγονὸς ποὺ συνέβη τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1687.
Ὁ Φραγκῖσκος Μοροζίνι, Δόγης τῆς Βενετίας, διεξάγοντας νικηφόρο πόλεμο στὴν Πελοπόννησο
κατὰ τῶν Τούρκων, ἀποδέχθηκε παράκληση τῶν
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Ἀθηναίων νὰ τοὺς ἐλευθερώσει ἀπὸ τοὺς κατακτητές. Περικύκλωσε τότε μὲ τὸ πυροβολικό του τὴν
Ἀκρόπολη καὶ ἐπὶ τέσσερις ἡμέρες κτυποῦσε τοὺς
ἔγκλειστους στὸ φρούριο ἐχθρούς. Ὀβίδες ὅμως
ἔπληξαν τὶς πυριτιδαποθῆκες τοῦ Παρθενῶνα.
Ἐπῆλθε ἄμεση ἔκρηξη, καὶ μὲ τὶς ἐκρήξεις ἀνατι-

Δεύτερη περίοδος Τουρκοκρατίας. Ἐξαθλιωμένη ἡ
ζωή, τζαμὶ ὁ Παρθενώνας, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι ναοί, φόροι δυσβάστακτοι, παιδομάζωμα, θανατηφόρες ἐπιδημίες, λῃστρικὲς ἐπιδρομές, πειρατεία στὰ παράλια. Καὶ οἱ ἀρχαιοκάπηλοι δροῦσαν
ἀνενόχλητοι. Κατέγραφαν καὶ κατέστρεφαν ἀρχαῖες
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Τὴν 1η Δεκεμβρίου ἔφθανε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ ὁ πρῶτος βασιλιὰς τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ὁ Ὄθων. Τὸν ὑποδέχθηκαν
στὸ Κεραμεικὸ οἱ ἀρχές, πολιτικὲς καὶ στρατιωτικές, ποὺ εἶχαν μεταφερθεῖ ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ τὸ Ναύπλιο, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ πλῆθος ἐνθουσιῶντος
λαοῦ. Τὸν συνόδευσαν ὣς τὸ Θησεῖο, τὸ ὁποῖο εἶχε μετατραπεῖ σὲ χριστιανικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἐκεῖ ἀναπέμφθηκε δοξολογία.
Μιὰ καινούργια ζωὴ ἄρχιζε πάνω στὰ ἐρείπια καὶ τὴν τέφρα ποὺ ἄφηνε
ἡ Τουρκοκρατία.
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νάχθηκε τὸ ὑπέροχο μνημεῖο τῆς κλασικῆς ἐποχῆς.
Ἔτσι, τὸ ἀρχαῖο κάλλος διαδέχθηκε «ἡ σύγχρονη
θλίψη», κατὰ τὸν ποιητή.
Καὶ πάλι ὅμως μετὰ τὴν τότε ἐκδίωξή τους ἀπὸ
τὸν Μοροζίνι ἐπέστρεψαν οἱ Τοῦρκοι κατακτητές.

ἐπιγραφές, ἅρπαζαν ἀνάγλυφα, ἀγάλματα καὶ κάθε
εἴδους ἔργα τέχνης, γιὰ νὰ τὰ διαφυλάξουν δῆθεν
ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Τότε καὶ ὁ Ἔλγιν, πρέσβης
τῆς Ἀγγλίας στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ 1800,
λεηλάτησε τὸν γλυπτὸ διάκοσμο τοῦ Παρθενῶνα.

Γάλλου ναυάρχου Δεριγνύ, πείθεται ὁ Κιουταχὴς
νὰ κάνει συνθήκη μὲ τοὺς Ἕλληνες ὑπερασπιστὲς
τῆς Ἀκροπόλεως, ποὺ ἦταν ἕτοιμοι νὰ ἀνατιναχθοῦν καὶ νὰ ταφοῦν κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τοῦ
Ἱεροῦ Βράχου. Στὶς 4 Μαΐου 1827 ὑπογράφεται
συνθήκη παραδόσεως. Τέλος, στὶς 31 Μαρτίου τοῦ
1833, Μεγάλη Παρασκευή, ἡ τουρκικὴ φρουρὰ
φεύγει γιὰ πάντα ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη μετὰ ἀπὸ
στυγνὴ δουλεία 400 χρόνων. Τί Ἀνάσταση θὰ
ἔκαναν οἱ Ἀθηναῖοι! Βασιλικὴ φρουρὰ κατέλαβε τὴν Ἀκρόπολη, καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς τελέστηκε
δοξολογία στὸν Ἱερὸ Βράχο, ὅπου κυμάτιζε πιὰ ἡ
σημαία τῆς Ἐλευθερίας!
Ἀλλὰ μιὰ πόλη κατεστραμμένη καὶ ἐρειπωμένη, ποὺ ἀνακηρύσσεται τὸ 1834 πρωτεύουσα
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Ἡ «αἰωνία πόλις», ἡ «πόλις τοῦ Περικέους καὶ τοῦ Φειδίου»,
τοῦ Σωκράτη καὶ τῶν φιλοσόφων γενικά, ποιητῶν καὶ ρητόρων, ἀλλὰ
καὶ ὁ τόπος ὅπου ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν κήρυξε τόν « Ἄγνωστο»
καὶ ἀληθινὸ Θεὸ καὶ σήμερα ως πολιοῦχό της τὸν Ἅγιο Διονύσιο
τὸν Ἀρεοπαγίτη, πρῶτο τότε χριστιανό, ἦταν ἕνα ἄθλιο «τουρκοχῶρι».
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τρες ἀρχαιολόγοι, ἱστορικοὶ καὶ περιηγητές, γιὰ νὰ
θαυμάσουν ὅ,τι σεβάστηκαν οἱ αἰῶνες, μνημεῖα
ἀρχαῖα, ρωμαϊκά, βυζαντινά. Καὶ Φιλέλληνες, ὅπως
ὁ Γάλλος συγγραφέας Σατωβριάνδος καὶ ὁ Ἄγγλος
ποιητὴς λόρδος Μπάυρον ἔμειναν στὴν ἱστορικὴ
πόλη. Μὲ ἄρθρα του δέ, ποιήματα καὶ μελέτες
ἐνθουσίαζαν τὴν κοινὴ γνώμη τῆς Εὐρώπης γιὰ
τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἱερὸ Ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων.
Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας
κατέφθαναν στὴν Ἀθήνα, προσηλύτιζαν πολλοὺς
πολῖτες στό «μεγάλο μυστικό» καὶ ἀφύπνιζαν τὸν
βασανισμένο λαό της.
Ἔτσι, μὲ τὴν κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἐξεγείρεται ὁ λαός, στὶς 25 Ἀπριλίου τοῦ
1821. Ἀκολουθοῦν ἀγῶνες, μαίνονται ὅμως καὶ
οἱ ἐμφύλιες διαμάχες μεταξὺ τῶν ὁπλαρχηγῶν.
Οἱ Τοῦρκοι δὲν ἀφήνουν εὔκολα τὴν Ἀκρόπολη.
Πολιορκίες πολύμηνες, ἀπὸ τὴ μία καὶ τὴν ἄλλη
πλευρά, ὣς τὸ 1827. Ἡ προσοχὴ τοῦ πολιτισμένου
κόσμου εἶναι στραμμένη πρὸς τὸν Ἱερὸ Βράχο. Οἱ
Φιλέλληνες τῆς Εὐρώπης ὑποδαυλίζουν τὰ εὐγενῆ
αἰσθήματα τῶν χριστιανικῶν λαῶν καὶ ἀξιώνουν
ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τους τὴν ἐπέμβαση γιὰ τερματισμὸ τοῦ πολέμου καὶ ἀπελευθέρωση τῶν κατοίκων τῆς ἡρωικῆς πόλης. Τελικά, μὲ παρέμβαση τοῦ

τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας, «θὰ μποροῦσε νὰ γίνει
πρωτεύουσα μὲ ἀξιώσεις αὐτὸ τὸ ἀξιοθρήνητο ἐρείπιο;» Ποῦ θὰ στεγάζονταν οἱ ἀρχὲς καὶ ἡ Αὐλή; Ὁ
Γερμανὸς ἀρχαιολόγος Λουδοβῖκος Ρός, ποὺ εἶχε
ἀναλάβει τότε στὴν Ἀθήνα ἐργασία στὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία, ἀναφέρει σχετικά: «Δὲν ἦτο
ἔργον εὐχερές, ἐν πολίχνῃ ἐν ᾗ πρὸς δύο ἐτῶν ὁ
καθρέπτης ἐθεωρεῖτο πολυτέλεια, νὰ εὑρεθῶσι
κατοικίαι διὰ τοὺς ἀντιβασιλεῖς, τοὺς ὑπουργούς,
τοὺς ξένους διπλωμάτας, τοὺς Ἕλληνας καὶ Βαυαροὺς ὑπαλλήλους καὶ τοὺς ἀξιωματικούς. Ἡμικατεστραμμέναι ἐκκλησίαι καὶ παρεκκλήσια, τζαμία καὶ
λουτρῶνες (χαμάμια) μετεποιοῦντο εἰς προσωρινοὺς
στρατῶνας, στάβλους, ἐργαστήρια, δικαστήρια, σχολεῖα, ἕνα νοσοκομεῖο, ἕνα τυπογραφεῖο, ἕνα νομισματοκοπεῖο καὶ παρόμοια». Κι ἔπρεπε βέβαια νὰ
κτιστοῦν πολλὲς ἰδιωτικὲς κατοικίες, ἀφοῦ πλῆθος
Ἀθηναίων, ποὺ εἶχαν γίνει πρόσφυγες λόγῳ τῶν
πολιορκιῶν, ἐπέστρεφαν πιὰ ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη
Ἀττικὴ καὶ τὰ νησιὰ στὴ γενέτειρα γῆ, ἀλλὰ καὶ
ὅσοι παρέμεναν στὴν Ἀθήνα, φτωχοὶ καὶ πλούσιοι,
κατοικοῦσαν σὲ πλινθόκτιστα ἐρείπια καὶ καλύβες.
Ἄρχισε ἀμέσως ὁ προγραμματισμὸς καὶ ἡ ἐκτέλεση τῶν ἔργων. Διατυπώθηκαν προτάσεις ἀπὸ
εἰδικοὺς ἀρχιτέκτονες καὶ πολεοδόμους Ἕλληνες.
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Ξερίζωσε στὴν κυριολεξία 253 ἀριστουργηματικὰ
κομμάτια. Μετόπες, ἀνάγλυφα. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ
ἀετώματα τοῦ ἱεροῦ συμβόλου τῆς κλασικῆς τέχνης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ἀπέσπασε ἀγάλματα. Ἐδῶ
καὶ δύο αἰῶνες διαπράττεται μιὰ ἀδικία. Τὰ ἀπαράμιλλου κάλλους «κλεμμένα» ἀριστουργήματα
ἐκτίθενται ἀπὸ τὸ 1836 σὲ αἴθουσα τοῦ Βρετανικοῦ
Μουσείου, μακριὰ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ φῶς, ποὺ τὰ
ζωοποιεῖ καὶ τὰ ἀναδεικνύει. Καὶ εἶναι πάγιο αἴτημα τῆς παγκόσμιας διανόησης καὶ τῶν ἁπανταχοῦ
τῆς γῆς Ἑλλήνων ἡ ἐπιστροφὴ τῶν «Μαρμάρων
τοῦ Παρθενῶνα» στὸν τόπο τῆς καταγωγῆς καὶ
δημιουργίας τους.
Γενικά, στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα ἐπισκέπτονταν
τή «θεοκτισμένη Ἀθήνα» καὶ ἐξαίρετοι ἀρχαιολά-
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Δύο ἔξοχοι ἀρχοτέκτονες, ὁ Γερμανὸς E. Schaubert
καὶ ὁ Ἕλληνας Σταμάτης Κλεάνθης κλήθηκαν νὰ
συντάξουν τὸ πολεοδομικὸ σχέδιο τῶν «Νέων
Ἀθηνῶν», ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι «ἐφάμιλλον τῆς
ἀρχαίας δόξης καὶ λαμπρότητος τῆς πόλεως ταύτης
καὶ ἄξιον τοῦ αἰῶνος εἰς τὸν ὁποῖον ζῶμεν». Χάραξαν λαμπρὸ σχέδιο τῆς νέας πόλης, μὲ εὐρεῖες
λεωφόρους καὶ ὁδούς, ἐκτεταμένες πλατεῖες καὶ
κήπους, γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη καὶ ἰδίως πρὸς
τὸν Λυκαβηττό. Ὁ ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη χῶρος θὰ περιβαλλόταν μὲ σιδερένιο κιγκλί-

Σιναία Ἀκαδημία, τὸ Πανεπιστήμιο, ἡ Βαλλιάνειος
Βιβλιοθήκη κλπ. Στὴν εὐρεῖα ἐπίσης ὁδὸ Πατησίων ὑψώθηκαν τὸ Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο καὶ
τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, καὶ πρὸς τὸν Ἰλισσὸ
τὰ νέα βασιλικὰ Ἀνάκτορα, τὸ Ζάππειο Μέγαρο
Ἐκθέσεων καὶ τὸ Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
Ἡ ἀνοικοδόμηση τῆς πόλης γίνεται μὲ γοργοὺς
ρυθμούς. Οἱ Ἀντιβασιλεῖς θέλουν νὰ μεταβληθεῖ
γρήγορα ἡ Ἀθήνα σὲ μιὰ πόλη μὲ ὄψη εὐρωπαϊκή. Ἀρχιτέκτονες ἀπ᾽ ὅλη τὴν Εὐρώπη μὲ δική
τους πρωτοβουλία φθάνουν στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ

δωμα, ὡς διατηρητέος ἀρχαιολογικὸς χῶρος καὶ
μὴ οἰκοδομήσιμος.
Ὅταν ἄρχισε ὅμως ἡ χάραξη τοῦ σχεδίου πάνω
στὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἀνοικοδόμησης,
οἱ ἐγχώριοι κάτοικοι δὲν δέχονταν νὰ παραχωρήσουν τὰ ἐρείπιά τους, οὔτε ἀνταλλάσσοντάς τα
μὲ μεγαλύτερα οἰκόπεδα. Ἔτσι, στρεβλώθηκε τὸ
ἀρχικὸ σχέδιο, στένεψαν οἱ δρόμοι, περιορίστηκαν οἱ πλατεῖες καὶ ἀναρριχήθηκαν οἰκίσκοι στὶς
ἄκρες στενῶν δρομίσκων μέχρι τὸν Ἱερὸ Βράχο,
τὰ λεγόμενα σήμερα « Ἀναφιώτικα». Μόνο ἡ ὁδὸς
Πανεπιστημίου διατήρησε τὸ ἀρχικὸ πλάνο, καὶ
γι᾽ αὐτὸ ἐκεῖ ἀνεγέρθηκαν τὰ μεγαλοπρεπέστερα
κτήρια, δημόσια καὶ ἰδιωτικά, ὅπως τὸ Ἰλίου Μέλαθρον τοῦ Ἐρρίκου Σλῆμαν, τὸ Ὀφθαλμιατρεῖο,
ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τῶν Καθολικῶν, ἡ

μελετήσουν τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα. Ὅπως παλαιότερα
ἡ Ρώμη καὶ τὸ Παρίσι ἦταν τόποι σπουδῆς γιὰ τοὺς
νέους ἀρχιτέκτονες, ἡ Ἀθήνα γίνεται τώρα κέντρο
γιὰ τὴ μελέτη τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Καὶ μάλιστα, Ἕλληνες καὶ ξένοι ἀρχιτέκτονες
παίρνουν μέρος στὶς πρῶτες ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες
καὶ ἀναστηλώσεις τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως,
ποὺ ἄρχισαν τὸ 1834.
Ἀνθοῦν ἐν τῷ μεταξὺ οἱ οἰκονομικὲς δραστηριότητες καὶ ἡ πνευματικὴ ζωὴ τοῦ νέου κράτους.
Τὰ πρῶτα δημόσια κτήρια τῆς πρωτεύουσας, τὸ
Νομισματοκοπεῖο, τὸ Τυπογραφεῖο, οἱ Βασιλικοὶ
Στάβλοι καὶ τὸ Πολιτικὸ Νοσοκομεῖο, ἔργα Γερμανῶν ἀρχιτεκτόνων, χρονολογοῦνται στὸ διάστημα 1834-1836 καὶ εἶναι κτήρια ἁπλᾶ, μὲ ἁρμονικὲς
ἀναλογίες. Οἰκοδομοῦνται ἐπίσης πολλὲς ἐκκλησί-

Καὶ δὲν ἄργησε στὴν καθιερωμένη πιὰ πρωτεύουσα τοῦ κράτους νὰ ἀφυπνιστεῖ ὁ λαὸς καὶ νὰ
ζητήσει καὶ νὰ ἐξασφαλίσει μὲ Ἐπανάσταση, στὶς 3
Σεπτεμβρίου τοῦ 1843, τὸ συνταγματικὸ πολίτευμα.
Στὴν Ἀθήνα συμβαίνουν ὅλες οἱ πολιτικὲς ἀναστατώσεις, διαμαρτυρίες καὶ στάσεις γιὰ τὶς βελτιώσεις
τοῦ πολιτεύματος. Ἐκεῖ κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα γεννήθηκε ἡ Δημοκρατία καὶ τέθηκαν οἱ βάσεις τοῦ
Δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Ἐκεῖ χτυπᾷ τώρα ἡ καρδιὰ τῆς
Ἑλλάδας γιὰ τὴν ἀνανέωση τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῆς χώρας.
Καὶ ἔχει ἀλλάξει ριζικὰ ἡ πρωτεύουσα τὸ 1896,
στὴν ἔναρξη τῶν πρώτων σύγχρονων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Ἔχει ἐπεκταθεῖ. Ἀριθμεῖ περίπου
140.000 κατοίκους, ἐνῷ τὸ 1834 εἶχε πληθυσμὸ
12.000 κατοίκους. Ἕλληνες φθάνουν ἀπὸ ὅλα τὰ
μέρη τῆς χώρας καὶ στήνουν ἐδῶ τὴ ζωή τους, νὰ

K

Ἀξιοθαύμαστη γιὰ τὰ μνημεῖά της καὶ τὴν ἱστορία της ἡ Ἀθήνα,
ἡ «τιμιωτάτη πόλις» τοῦ Σοφοκλῆ, πολυάνθρωπη καὶ πολυπολιτισμική,
προσελκύει ἐπισκέπτες καὶ πλῆθος πνευματικῶν ἀνθρώπων
ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο, νὰ ἀναπολήσουν τὴν ἀρχαία δόξα καὶ νὰ θαυμάσουν τὴ σύγχρονη ὀμορφιά! Καὶ ἐκεῖ ψηλά, στὸν Ἱερὸ Βράχο,
ἡ Ἀκρόπολη τῶν Ἰδεῶν μὲ τὸν Παρθενῶνα ἀκτινοβολεῖ στὴν οἰκουμένη
τὸ φῶς τῆς νίκης τοῦ Πνεύματος ἐναντίον τῆς Ὕλης!
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ες σὲ νεοβυζαντινὸ ἢ νεοκλασικὸ ρυθμό. Τὸ 1842
ἄρχισε ἡ οἰκοδόμηση τοῦ Ἀστεροσκοπείου καὶ
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Τὰ πρῶτα δημόσια
κτήρια τῆς πρωτεύουσας σὲ νεοκλασικὸ ρυθμό,
τὰ Ἀνάκτορα καὶ τὸ Πανεπιστήμιο, θεμελιώθηκαν
ἀντίστοιχα τὸ 1836 καὶ τὸ 1839 καὶ εἶναι ἔργα ξένων
ἀρχιτεκτόνων, τοῦ Fr. Garner καὶ τοῦ Chr. Hansen.
Ἀνάμεσα στὰ 1834 καὶ 1836 κτίστηκαν –κάπως
βιαστικά– 1000 περίπου ἰδιωτικὲς κατοικίες, γιὰ νὰ
στεγάσουν τὸν συρρέοντα πληθυσμό.
Πνευματικὰ ἱδρύματα, σχολεῖα, βιβλιοθῆκες,
νοσοκομεῖα ἱδρύονται καὶ λειτουργοῦν ὄχι μόνο
στὴν πρωτεύουσα. Μιά « Ἑλληνικὴ Ἀναγέννηση»
γλυκοχαράζει. Ἀναπτύσσονται καὶ ἄλλα κέντρα:
ὁ Πειραιᾶς, ὁ Σῦρος, ἡ Πάτρα, ὅπου ἡ οἰκονομικὴ
πρόοδος συμβαδίζει μὲ τὴν αἰσθητὴ ἀνάπτυξη
τοῦ πληθυσμοῦ. Ὑπογράφονται μὲ ξένα κράτη

K

ἐμπορικὲς καὶ οἰκονομικὲς συμβάσεις μὲ ξένες
ἑταιρεῖες, ἀποκαθιστώντας τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν
ἔξω κόσμο. Δρομολογοῦνται συμφωνίες γιὰ τὴν
ἐξυπηρέτηση τῶν θαλασσίων συγκοινωνιῶν καὶ
τοῦ ταχυδρομείου.
Ραγδαία ἄνοδο παρουσιάζει ὁ Πειραιᾶς ὡς λιμάνι τῆς πρωτεύουσας, ἐνῷ ἡ Σῦρος ἐξακολουθεῖ
ἀκόμη νὰ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ λιμάνι στὸ Ἑλληνικὸ Βασίλειο. Οὐσιαστικὴ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ
ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ. Προοδεύει ἡ ναυτιλία μας,
αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν πλοίων ποὺ προσεγγίζουν στὰ ἑλληνικὰ λιμάνια. Ἡ Ἑλλάδα ἀλλάζει,
μὲ τὴν ἀκτινοβολία τῆς πρωτεύουσας, ποὺ γίνεται
στὰ 1835 τὸ νευραλγικὸ κέντρο τῆς διοικήσεως,
τοῦ τύπου, τῆς πνευματικῆς ζωῆς γενικώτερα. Ἤδη
στὸ ἱδρυμένο τὸ 1837 Πανεπιστήμιό της, τὸ ὁποῖο
προσωρινὰ στεγάστηκε στὴν οἰκία τοῦ Στ. Κλεάνθη
στὶς ὑπώρειες τῆς Ἀκροπόλεως, προετοιμαζόταν
μιὰ νέα γενιὰ πνευματικῶν ἡγετῶν, ποὺ κετέφθαναν ἀπ᾽ ὅλες τὶς περιοχὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου.

ἀπολαύσουν τὴν πρόοδο σὲ περιόδους εὐημερίας.
«Χαρὰ σὲ σένα, ἀθάνατη καὶ δοξασμένη Ἀθήνα»,
θὰ ἀναφωνήσει ὁ Κ. Παλαμᾶς. Ἐδῶ διεκδικοῦνται
μὲ ἀγῶνες οἱ δημοκρατικὲς ἐλευθερίες καὶ ἑδραιώνεται ὁ Κοινοβουλευτισμός.
Σήμερα ἡ Ἀθήνα εἶναι μεγαλούπολη, στὴν
πρωτοπορία τῆς Εὐρώπης. Ὁ πληθυσμός της κατὰ
τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011 ἀνερχόταν στὰ 3.074.160
κατοίκους. Ἀξιοθαύμαστη γιὰ τὰ μνημεῖά της καὶ
τὴν ἱστορία της ἡ Ἀθήνα, ἡ «τιμιωτάτη πόλις» τοῦ
Σοφοκλῆ, πολυάνθρωπη καὶ πολυπολιτισμική,
προσελκύει ἐπισκέπτες καὶ πλῆθος πνευματικῶν
ἀνθρώπων ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο, νὰ ἀναπολήσουν
τὴν ἀρχαία δόξα καὶ νὰ θαυμάσουν τὴ σύγχρονη ὀμορφιά! Καὶ ἐκεῖ ψηλά, στὸν Ἱερὸ Βράχο, ἡ
Ἀκρόπολη τῶν Ἰδεῶν μὲ τὸν Παρθενῶνα ἀκτινοβολεῖ στὴν οἰκουμένη τὸ φῶς τῆς νίκης τοῦ Πνεύματος ἐναντίον τῆς Ὕλης!
ΑΝΝΑ Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν...
Χωρὶς τίτλο...

Ὅ

ποιος ζεῖ στὸ ὡραῖο κλίμα τῆς Ἀττικῆς μπορεῖ νὰ ἀπολαύσει καὶ μὲς στὸ καταχείμωνο
μιὰ μέρα, ἂς ποῦμε, φθινοπωρινή. Μιὰ τέτοια μέρα λοιπόν, βγῆκα κι ἐγὼ μεσημεράκι στὰ
μαγαζιά, νὰ δῶ τὶς ὁλοφώτιστες λόγῳ τῶν ἑορτῶν
βιτρίνες τῶν καταστημάτων, μὲ ὅ,τι ποθοῦσε ἡ
καρδιὰ μεγάλων καὶ μικρῶν. Ἐγὼ δὲν ἤθελα κάτι
ἰδιαίτερο νὰ ἀγοράσω, γιατὶ εἶμαι «λίγο» μεγάλη...
Ἀλλὰ καθένας
ἄνθρωπος κρύβει μέσα του ἕνα
παιδί. Ἐκεῖ ποὺ
περπατοῦσα...
Εἶδα κάτι
ποὺ μὲ ἔκανε νὰ
σταματήσω ἀπότομα, γιατὶ λίγο
πιὸ κάτω εἶδα νὰ
ξετυλίγεται μιὰ
σκηνή. Ἦταν μιὰ
κυρία ποὺ ἔμοιαζε μὲ νταντά, ποὺ
προσπαθοῦσε
νὰ ἠρεμήσει ἕνα
παιδάκι, τὸ ὁποῖο
ἔκλαιγε καὶ ἀπαιτοῦσε νὰ πάρει ἕνα παιχνίδι
αὐτοκίνητο, ἐνῷ
τὸ κατάστημα
ἦταν κλειστό. Δὲν
κάθισα νὰ δῶ τὸν ἀγῶνα τῆς γυναίκας ἐκείνης, γιὰ
νὰ ξεκολλήσει τὸ ἀπαιτητικὸ παιδάκι.
Κάτι ἄκουσα... Ὅταν κάθισα λίγο, καθὼς ἡ μέρα
ἦταν ἡλιόλουστη καὶ τὰ μαγαζιὰ ἦταν ἀνοιχτὰ πιά,
συνέχισα τὴ βόλτα μου. Εἶδα, ποὺ λέτε, μπροστὰ
σὲ μιὰ βιτρίνα φωτισμένη νὰ στέκεται ἕνας κύριος,
κρατώντας στὸ χέρι του ἕνα ἀγοράκι. Φαίνονταν
νὰ εἶναι πατέρας καὶ γιός. Στὴ βιτρίνα ἦταν ἕνα
παιχνίδι αὐτοκίνητο, καὶ ὁ μικρὸς τὸ ἔβλεπε λαχταριστά. Στάθηκα δίπλα, γιὰ νὰ δῶ τί θὰ ἔλεγε ὁ
πατέρας τοῦ μικροῦ. Τοῦ εἶπε λοιπόν: «Δίκιο ἔχεις,
τὸ αὐτοκίνητο εἶναι ὡραῖο, ἀλλὰ τὸ παλτουδάκι
σου ἔχει κοντύνει, καὶ δὲν μπορῶ νὰ τὰ ἀγοράσω
καὶ τὰ δύο». Τὸ παιδάκι χωρὶς κουβέντα ἔσφιξε τὸ

χέρι τοῦ πατέρα, καὶ πῆγαν μέσα στὸ διπλανὸ καὶ
πῆραν τὸ παλτό.
Κάτι μοὖπαν... Εἶχε ἀρχίσει νὰ νυχτώνει, καὶ
σκέφτηκα νὰ πάρω τὸν δρόμο τοῦ γυρισμοῦ, μιὰ
ποὺ ἤμουν πλέον κοντὰ στὸ σπίτι μου, καὶ ὁ καιρὸς
ἤδη εἶχε γίνει ἀρκετὰ ψυχρός. Ἀλλά, πρὶν φτάσω
στὸ σπίτι, πέρασα ἀπὸ ἕνα κατάστημα ποὺ ἦταν
προκλητικὰ φωτισμένο. Καθὼς τὸ κοίταξα, εἶδα
σὲ μιὰ γωνίτσα
του ἕνα κουβαράκι, πού, μόλις
παρατήρησα, διέκρινα ὅτι ἦταν
ἕνα γλυκούτσικο κοριτσάκι. Τὸ
πλησίασα καὶ τὸ
ρώτησα: «Γιατί
αὐτὴν τὴν ὥρα
κάθεσαι ἐδῶ καὶ
δὲν πᾷς στὸ σπίτι
σου;» Μοῦ ἀπάντησε μὲ πικρὸ
χαμόγελο ὅτι ζεσταίνεται μὲ τὰ
φῶτα. Καὶ ἀμέσως μοῦ μίλησε σοβαρά. Ὅτι
ἔβλεπε τὰ παιχνίδια, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγοράσει,
γιατὶ τὰ χρήματα
ποὺ μαζεύει δὲν τῆς φτάνουνε, διότι ἡ μητέρα της
εἶναι ἄρρωστη, καὶ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ πάρει τέτοιες πολυτέλειες. Δὲν τὸ ρώτησα τί δουλειὰ ἔκανε.
Μόνο ποὺ πῆγα νὰ ἀνοίξω τὴν τσάντα μου, καὶ
ἐκεῖνο μοῦ εἶπε: «Εὐχαριστῶ, καλή μου κυρία, ἡ
κουβεντούλα ποὺ κάναμε ἀξίζει πολλὰ περισσότερα». Σηκώθηκε πολὺ ἀξιοπρεπῶς καὶ μοῦ εἶπε
ὅτι τὰ λεφτὰ ποὺ ἔχει μαζέψει εἶναι ἀρκετά, ἀλλὰ
καλὴ κουβέντα ἀκούει σπανίως. «Καλές γιορτές,
κυρία μου». Ἔφυγε σιγὰ σιγά.
Ἀλήθεια! Τί εἶδα, τί ἄκουσα καὶ τί μοῦ εἴπανε
σ᾽ αὐτὴ τὴ βόλτα!
ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Φαλίτσα Κορέτη
Ὅταν κλείνει ἡ θύρας τῆς μάταιας ἐπίγειας ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀνοίγει ὁ δρόμος τῆς
αἰωνιότητος. Τί συνοδεύει τὸν
ἄνθρωπο; Οὔτε ὁ πλοῦτος, οὔτε
ἡ δόξα, παρὰ μόνον οἱ πράξεις
του οἱ ἀγαθές, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν
συνάνθρωπο καὶ ἡ θετική του
αὔρα.
Τέτοιος ἄνθρωπος ἦταν ἡ
Φαλίτσα Κορέτη, ὑπάλληλος
τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, ἡ ὁποία
βρῆκε τὸ ταῖρί της, τὸν ἄνθρωπο
τῆς ζωῆς της, στὸν ἄξιο ἐργάτη
τοῦ Θεοῦ Λουκᾶ Κορέτη. Μαζὶ
πορεύθηκαν καὶ ἀγωνίσθηκαν
μὲ ἔνθερμο ζῆλο γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ ἐπὶ σειρὰ
ἐτῶν. Κι ὄχι μόνο. Ἐκείνη, μέχρι

τὴν τελευταία μέρα, ἐργαζόταν
ἀπὸ τὸ σπίτι της, λόγῳ τῶν προβλημάτων ὑγείας της, ἀκούραστη, γιὰ τὴ Χριστιανικὴ Πρόνοια,
οὕτως ὥστε νὰ μὴ μείνει κανείς,
κατὰ τὸ δυνατόν, χωρὶς τὰ ἀναγκαῖα.
Ἡ γνήσια ἀγάπη πρὸς τὸν
Χριστὸ καὶ γιὰ κάθε ἀναξιοπαθοῦντα ἂς τὴ συνοδεύει εἰς χώραν ζώντων. Θὰ τὴ θυμόμαστε
πάντα μὲ ἀγάπη γιὰ τὸ ἐκλεπτυσμένο χιοῦμόρ της καὶ τὸ γλυκὸ
χαμόγελό της.
Αἰωνία ἡ μνήμη της.

Ἀπὸ τὸν ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Ἀποχαιρετήσαμε μὲ πολλὴ
λύπη, πόνο καὶ ἀπέραντη
εὐγνωμοσύνη τὴν ἀγαπημένη
μας κυκλάρχισσα Φαλίτσα Κορέτη. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ
νοιαζόταν γιὰ ὅλους τοὺς ἀναγκεμένους ἀνθρώπους. Ἄκουγε
μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἀδελφικὸ
ἐνδιαφέρον τὴν καθεμιά μας,
ποὺ εἶχε προσωπικὰ ἢ οἰκογενειακὰ προβλήματα, καὶ ἦταν πάντα πρόθυμη, μὲ τὴ συμβουλὴ
καὶ τὴν προσευχή της, νὰ ἁπαλύνει τὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη μας.
Γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια διακονοῦσε τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου μας,
παρὰ τὰ σοβαρὰ προβλήματα
ὑγείας ποὺ εἶχε τὰ τελευταῖα
χρόνια. Ἐκείνη πονοῦσε περισσότερο ἀπὸ μᾶς, καὶ ὅμως ἔδινε
κουράγιο σὲ μᾶς νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ὅποια προβλήματά μας μὲ ὑπομονὴ καὶ πολλὴ
προσευχή, ὅπως συνήθιζε νὰ
λέει. Τὸ θεωρῶ εὐλογία, ποὺ
τὴ γνώρισα στὸν Προνοιακὸ
Κύκλο, διότι καλλιέργησε τὴν
ἀγάπη, τὴν καλοσύνη καὶ ἄλλες
ἀρετές, ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε.
Εὔχομαι ἀπὸ βάθους καρδίας ὁ
Κύριος νὰ τὴν κατατάξει μεταξὺ
τῶν δικαίων ἀνθρώπων ποὺ
συνεχίζουν τὸ ἔργο Του, καὶ τὸ
λαμπρό της παράδειγμα νὰ βρεῖ
μιμητές.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΠΟΥΡΗ
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Εἰς Μνημόσυνον

Μαρούλα Κατσίμπρα

Τὴν 5 η Ὀκτωβρίου 2021
ἔφυγε γιὰ τὸν Παράδεισο ἡ Μαρούλα Κατσίμπρα, ἡ μητέρα τῶν
κωφαλάλων. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἔγινε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Πολυδρόσου, μὲ
τὴ συμμετοχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων,
Δυρραχίου καὶ Πάσης Ἀλβανίας
κ. Ἀναστασίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας
καὶ Λαυραιωτικῆς κ. Νικολάου,
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κ.
Γεωργίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ἀμαντείας κ.
Ναθαναὴλ καὶ ἀρκετῶν ἄλλων
κληρικῶν.
Ἡ Μαρούλα Κατσίμπρα γεννήθηκε στὸ Μεσολόγγι καὶ ἦταν
τὸ τρίτο παιδὶ πολυμελοῦς οἰκογένειας. Οἱ γονεῖς της, Γεώργιος
καὶ Ἀγγελική, ἦταν ἄνθρωποι
πολὺ κοντὰ στὴν Ἐκκλησία
καὶ μαθητὲς τοῦ π. Εὐσεβίου,
τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἀδελφότητος
Θεολόγων «ΖΩΗ». Ἀπὸ νωρὶς

ἀσχολήθηκε μὲ τὴ ραπτικὴ καὶ
ἦταν περιζήτητη μοδίστρα. Τὸ
1950 ἀφιερώθηκε στὸν ἱερορραπτικὴ καὶ στὴν ἐξυπηρέτηση
τῶν ἱερέων τῆς Ἀδελφότητος
«ΖΩΗ».
Σ᾽ ὅλη της τὴ ζωὴ ὑπηρέτησε
δύο ἀγάπες, ποὺ ἀναφέρονται
στὸν λειτουργικὸ κύκλο τῆς
Ἐκκλησίας μας:
Στὴν ὀπισθάμβωνο εὐχὴ
στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκοῦμε: « Ἁγίασον τοὺς
ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ
οἴκου σου...». Καὶ στὴν ἑορτὴ
των Θεοφανείων διαβάζουμε
στὴν προφητεία τοῦ Ἠσαΐα:
«Τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογγιλάλων».
Ἡ «εὐπρέπεια τοῦ οἴκου τοῦ
Θεοῦ» καὶ τῶν λειτουργῶν Του
καὶ οἱ «μογγίλαλοι» καὶ ἡ «τρανὴ
γλῶσσά» τους ὑπῆρξαν οἱ ἀγάπες στὶς ὁποῖες ἡ Μαρούλα ἀφιέρωσε τὴ ζωή της καὶ μὲ αὐτὲς
ὑπηρέτησε τὴ μεγάλη της ἀγάπη,
τὸν Χριστό.
Δεκάδες μοναστήρια καὶ μοναχὲς ἔμαθαν τὴν ἱερορραπτικὴ
ἀπὸ τὴ Μαρούλα. Μάλιστα, γιὰ
νὰ συμβάλει στὴ διάδοση τῆς
σωστῆς ἱερορραπτικῆς, μὲ τὴν
παρότρυνση τοῦ μακαριστοῦ
θεολόγου τῆς Ἀδελφότητος
«ΖΩΗ» Ἀλέξανδρου Βάμβα,
ἐξέδωσε ἐγχειρίδιο ἱερορραπτικῆς.
Σὲ συγγενῆ τῆς Μαρούλας
ποὺ συνομίλησε μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο πρώην
Ἀμερικῆς π. Δημήτριο Τρακα-

τέλλη, γιὰ νὰ γνωστοποιήσει τὴν
κοίμησή της, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
εἶπε: «Ποτὲ δὲν ξεχνῶ τὴ Μαρούλα, γιατὶ τὰ ράσα ποὺ φοράω τὰ
ἔχει ράψει αὐτή, καὶ μάλιστα τὰ
κοντόρασα ποὺ μοῦ ἔραψε μὲ
ἐξυπηρετοῦν θαυμάσια στὴν καθημερινὴ ἐργασία μου».
Δεκάδες εἶναι οἱ ἱερεῖς καὶ
ἀρχιερεῖς ποὺ φόρεσαν τὰ ράσα
καὶ τὰ ἄμφια ποὺ ἡ Μαρούλα
ἔραψε.
Ὅταν τὸ 2006 ἡ Ἐκκλησία
τῆς Κορέας γιόρταζε τὰ 100
χρόνια τῆς ἱδρύσεώς της, ἡ
Μαρούλα μὲ τὴν ἀείμνηστη
Κλεάνθη Γαλέτα ταξίδευσε στὴ
Σεοὺλ τῆς Κορέας, καὶ γιὰ δύο
περίπου μῆνες ἔραψαν δεκάδες
ράσα, ἄμφια, καλύμματα ἁγίας
Τραπέζης καὶ ἁγίου Ποτηρίου,
ὥστε ὁ ἑορτασμὸς παρουσίᾳ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νὰ
εἶναι λαμπρός.
Ἡ Μαρούλα Κατσίμπρα ἦταν
νεαρὴ κοπέλα, ὅταν τὸ 1947 ὁ
ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἀδελφότητος
«ΖΩΗ» ποὺ ἦταν πνευματικός
της, π. Παλύκαρπος Ἀνδρώνης,
τὴν ἔστειλε νὰ βοηθήσει τὸν
πνευματικὸ πατέρα τῶν κωφαλάλων ἀρχιμανδρίτη τότε καὶ
μετέπειτα Μητροπολίτη Θηβῶν
καὶ Λεβαδείας π. Νικόδημο
Γραικό. Καὶ ἡ Μαρούλα ἦταν ἡ
πρώτη Ἑλληνίδα ποὺ ἔμαθε ἀπὸ
τοὺς κωφαλάλους «τὴν τρανὴν
γλῶσσαν τῶν μογγιλάλων», καὶ
ἀνέλαβε τὸ κατηχητικὸ γιὰ τὰ
κωφάλαλα κορίτσια. Ἔκτοτε,
μὲ τὴν ἔμπνευση, τὴν καθοδή-

- Ὁ προφήτης Ζαχαρίας» καί
« Ἐφφαθά» –δηλαδὴ Διανοίχθητι– (Μάρκ., ζ΄ 34) καὶ ἀγοράσθηκαν τρεῖς ὄροφοι σὲ πολυκατοικία στὴν ὁδὸ Μενάνδρου 24-26.
Στὸν ἕβδομο ὄροφο ἦταν ἐργαστήρια ὅπου οἱ κωφοὶ ἀδελφοί
μας ἐκπαιδεύονταν σὲ εἰδικὰ
συστήματα νὰ συνεννοοῦνται
μαζί μας, στὸν ὄγδοο ἦταν ὁ
ἱερὸς ναὸς τοῦ Προφήτου Ζαχαρία, ὅπου ἐτελοῦντο εἰδικὲς

ἐντευκτήριο καὶ στὶς ὁμιλίες φέρνουν καὶ τοὺς φίλους τους, καὶ
ἔτσι «ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ
καὶ δοξάζηται» (Β΄ Θεσ., γ΄ 1) μεταξὺ τῶν κωφαλάλων.
Ἀργότερα τὸ σωματεῖο, μὲ
τὶς φροντίδες τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Νικοδήμου ἀπέκτησε στὴν Κυψέλη τῆς Αἴγινας
κατοικία ὅπου οἱ οἰκογένειες τῶν
κωφαλάλων περνοῦσαν τὰ καλοκαίρια.

Θεῖες Λειτουργίες γιὰ κωφοὺς
μὲ παράλληλη «μετάφραση»
στὴ νοηματικὴ ἀπὸ τὴ Μαρούλα. Ἀργότερα καὶ ἄλλα ἄτομα
ἔμαθαν τὴ νοηματικὴ καὶ χρησιμοποιοῦντο καὶ αὐτὰ γιὰ τὴν
ἀπόδοση τῆς Θείας Λειτουργίας
καὶ τῶν ὁμιλιῶν. Οἱ κωφάλαλοι
στὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ στὸ

Σ᾽ ὅλες αὐτὲς τὶς δραστηριότητες ἡ πρώτη καὶ πιὸ στενὴ
συνεργάτις τοῦ μακαριστοῦ Νικοδήμου ἦταν ἡ Μαρούλα.
Στὴ δεκαετία τοῦ 1970 ὁ τότε
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης,
ὁ μακαριστὸς π. Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, μέσα στὴν
ποιμαντική του φροντίδα θέλη-
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γηση καὶ τὴν εὐθύνη τοῦ π. Νικοδήμου Γραικοῦ –ποὺ ὁ θεός,
μὴ τηρώντας καὶ μὴ κατέχοντας
εὐτυχῶς πρωτόκολλα, διαδικασίες, τόμους καὶ ἄλλα τέτοια
διαδικαστικά, ἀλλὰ κρίνοντας
ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο, τὸν ἔχει
ἤδη ἁγιάσει– ἔγινε ἡ ἀδελφὴ καὶ
μητέρα τῶν κωφαλάλων. Μαζὶ
μὲ τὸν π. Νικόδημο ἀγωνίσθηκε
νὰ συνδέσει τοὺς κωφαλάλους
μὲ τὸν Χριστό, νὰ τοὺς βγάλει
ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ περιθώριο καὶ
νὰ τοὺς φέρει στὸ προσκήνιο τῆς
ζωῆς.
Στὴν ἰταλογερμανικὴ κατοχή,
τὸ κτήριο τῆς Σχολῆς Κωφαλάλων στοὺς Ἀμπελόκηπους ἐπιτάχθηκε ἀπὸ τοὺς κατακτητές,
καὶ ἡ Σχολὴ στεγάσθηκε σὲ ἕνα
διώροφο στὴν ὁδὸ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου κοντὰ στὴν
ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας. Στὴν
ἐκκλησία αὐτὴ μετὰ τὴν κατοχή,
ὁ π. Νικόδημος Γραικός, σὲ συνεννόηση μὲ τὴ διεύθυνση τῆς
Σχολῆς, ἔκανε κατηχητικὸ στοὺς
κωφαλάλους μαθητές, καὶ ἡ
Μαρούλα ἦταν βοηθός του καὶ
ταὐτόχρονα ἐξασκεῖτο στὴ νοηματική. Ἀργότερα ἀνέλαβε αὐτὴ
τὸ κατηχητικὸ αὐτό.
Ὅταν ἡ Σχολὴ μεταφέρθηκε
στὸ κτήριό της στοὺς Ἀμπελοκήπους, ἡ Μαρούλα συνέχισε
νὰ κάνει τὸ κατηχητικὸ γιὰ τοὺς
μαθητὲς τῆς Σχολῆς καὶ τὴ νοηματικὴ στὶς Θεῖες Λειτουργίες
ποὺ τελοῦσε εἰδικὰ γιὰ τοὺς μαθητὲς ὁ π. Νικόδημος στὸν Ἅγιο
Ἀνδρέα, τὸ παλιὸ ἐκκλησάκι
στὴν πλατεῖα τοῦ Ἱπποκρατείου
νοσοκομείου. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
μαθητὲς αὐτοὺς ἔγιναν ἀργότερα στελέχη τῆς δραστηριότητας
μεταξὺ τῶν κωφαλάλων.
Γιὰ τὴ συστηματικώτερη
ἐργασία ἱδρύθηκαν τὰ σωματεῖα «Φίλοι τῶν Κωφαλάλων

237

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ» - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2021 - 648

238

σε νὰ ἐνδιαφερθεῖ καὶ γιὰ τοὺς
κωφαλάλους. Κάλεσε λοιπὸν τὴ
Μαρούλα νὰ ὀργανώσει μιὰ παρόμοια μὲ τὴν Ἀθήνα δραστηριότητα. Καὶ ἡ Μαρούλα ταξίδευε
τοὐλάχιστον μία φορὰ τὸν μῆνα
καὶ ἐπὶ δύο τοὐλάχιστον χρόνια
στὴ Θεσσαλονίκη, καὶ μαζὶ μὲ
τὸν π. Γεώργιο Τριανταφυλλίδη ἀγωνίσθηκαν νὰ φέρουν τὸ
μήνυμα τοῦ Χριστοῦ στοὺς κωφαλάλους τῆς πόλης.
Ἡ Μαρούλα ὑπηρέτησε μὲ
πίστη, μὲ ὅλη της τὴν ἀγάπη καὶ
μὲ θεῖο ζῆλο τοὺς ἀδελφούς της
τοὺς κωφαλάλους. Γι᾽ αὐτὸ καὶ
ὅλοι τους –ἀγόρια, κορίτσια–
τὴν ἀποκαλοῦσαν «μητέρα».
Ἡ μητέρα τῶν κωφαλάλων
Μαρούλα Κατσίμπρα ἐτάφη τὴν
7ην Ὀκτωβρίου 2021 στὸ κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸ Μαζαράκι Θηβῶν, ἐκεῖ ὅπου εἶναι
θαμμένος καὶ ὁ πνευματικὸς
πατέρας τῶν κωφαλάλων μακαριστὸς Μητροπολίτης Θηβῶν
καὶ Λεβαδείας κυρὸς Νικόδημος
Γραικός.
Ν.Ι.Γ.

Μιὰ σπάνια προσωπικότης
Ἡ Μαρούλα Κατσίμπρα πέρασε τὰ τελευταῖά της χρόνια
ἐν εἰρήνῃ στὴν Ἑστία Χριστιανικῆς Ἀγάπης. Ἦταν τόση ἡ
ἀκτινοβολία τοῦ προσώπου της,
στολισμένου πάντοτε ἀπὸ ἕνα
ἀνοιχτόκαρδο χαμόγελο, ποὺ
δὲν χόρταινες νὰ ἀκουμπᾷς τὸ
βλέμμα ἐπάνω του. Μᾶς τραγουδοῦσε ἕναν ὡραῖο ὕμνο
γιὰ τὴν Ἱεραποστολή, ποὺ τόσο ἀγάπησε καὶ ὑπηρέτησε, ἐνῷ
συμμετεῖχε ὁλόκαρδα σὲ κάθε
δραστηριότητα τῆς μικρῆς μας
συντροφιᾶς, ποὺ μαζευόμαστε
κάθε Τρίτη.
Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀπογευματινά, ἀκούγαμε τὸ κουδούνι
τῆς ἐξώπορτας νὰ χτυπᾷ ἀρκετὲς
φορές, ἐπίμονα. Βλέπουμε τὴν
ὑπεύθυνη κάπως ἀναστατωμένη, σὰν νὰ ζητοῦσε βοήθεια:
– Μιὰ ὁμάδα γυναικῶν
χτυπᾶνε τὴν πόρτα, εἶπε, περνώντας ἀπὸ κοντά μας. Τὶς ρωτῶ
τί θέλουν, κι αὐτὲς μὲ κοροϊδεύουν. Πότε μοῦ σφυρίζουν, πότε
σὰν νὰ μουγκρίζουν.
Τότε ἡ Μαρούλα ἔβαλε τὰ
γέλια:

– Ἀνοῖχτε, ἀνοῖχτε, τῆς λέει,
εἶναι τὰ παιδιά μου, τὰ κορίτσια
μου...
Καὶ πράγματι, ἕνα μπουκέτο
πανέμορφες νέες γυναῖκες μὲ
χαμόγελο, μὲ φωνὲς ποὺ δὲν
βγαίνανε καί, ὅμως, νιώθαμε
πὼς εἶχαν μυστικὰ ἐκφραστεῖ,
πέσανε στὴν ἀγκαλιά της. Τὴ
χαϊδεύανε, τὴ φιλούσανε, τῆς
μιλοῦσαν, γελοῦσαν, ἄστραφταν τὰ μάτια τους ἀπὸ τὴ χαρά
τους, ποὺ κρατοῦσαν τή «ΜΗΤΕΡΟΥΛΑ» τους στὴν ἀγκαλιά
τους. Κι ἐκείνη, μ᾽ ἁπλωμένα
χέρια, ἤθελε νὰ τὶς περισφίξει
ὅλες. Κι ἂς μὴ φανεῖ περίεργο.
Καὶ μιλήσαμε καὶ τραγουδήσαμε κι ἐκεῖνο τὸ βράδυ χορέψαμε
« Ἔχετε γειὰ βρυσοῦλες...».
Καὶ τότε καταλάβαμε τί ἔχει
προσφέρει αὐτὴ ἡ γυναίκα, ἡ
Μαρούλα μας, σὲ γενιὲς αὐτῶν
τῶν τόσο συμπαθῶν συνανθρώπων μας, στοὺς ὁποίους ἔδωσε
ἕνα κλειδὶ ν᾽ ἀνοίξουν τὴν πόρτα
της ζωῆς τους, ὥστε νὰ ζήσουν
ἰσότιμα καὶ δημιουργικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ

ΕΘΝΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Ἀλέξανδρος Ν. Τσιριντάνης, « Ἕνα μάθημα», σελ.
10-11 – Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, « Ἡ ἀναγνώριση ἀνεξάρτητου Ἑλληνικοῦ Κράτους. Πρωτόκολλο
Λονδίνου, 22 Ἰανουαρίου / 3 Φεβρουαρίου 1830», σελ.
12-16 – «Ρήγας Βελεστινλῆς. Ὁ ἐθνεγέρτης καὶ πρωτομάρτυρας τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας», σελ. 49-56 – «20
Μαΐου 1941. Ἀρχίζει ἡ Μάχη τῆς Κρήτης. Πρὶν ἀπὸ 80
χρόνια», σελ. 112-118 – « Ἡ ἵδρυση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας στὴν Ὀδησσό. 14 Σεπτεμβρίου 1814», σελ. 191-198
– «1 Δεκεμβρίου 1834. Ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδας
μεταφέρεται ἀπὸ τὸ Ναύπλιο στὴν Ἀθήνα», σελ. 227233 – Γιάννα Καραμάνου, «Διακόσια χρόνια μνήμης
καὶ σαράντα λήθης», σελ. 48 – Γιάννης Κ. Τσέντος, « Ἡ
ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης. Ἡ μεγάλη ἀλήθεια πίσω ἀπὸ
τὸν θρῦλο», σελ. 57-60 – « Ἡ “ζηλευτή” ζωὴ τῶν ραγιάδων στὴν Τουρκοκρατία», σελ. 87-93 – « Ὁ ρόλος τῆς
πίστης καὶ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821»,
σελ. 131-138 – «Τὸ θεμέλιο τοῦ θαύματος τοῦ ᾽40»,
σελ. 163 – « Ἡ συμβολὴ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στὴν
ἐθνική μας ἀνεξαρτησία. Ὅλη ἡ ἀλήθεια», σελ. 171-173
– Γαρυφαλλιὰ Καλαμπόκη, « Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου», σελ. 109-111 – Ἀνθούλα Ναούμη,
«Μιὰ ματιὰ στὸ 1821», σελ. 130 – Γιῶργος Κούβελας,
«1821: Τρανὴ διπλῆ γιορτή!», σελ. 139-142 – Δέσποινα
Χίντζογλου- Ἀμασλίδου, « Ἡ ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου
(8/20 Ὀκτωβρίου 1827), σελ. 168-170.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Μοναχὴ Θέκλα, «Νέο ξεκίνημα», σελ. 2 – Γιάννης
Ἀν. Σαντάρμης, «Τὸ ἀρμάτωμα τοῦ Μάρκου Μπότσαρη», σελ. 28-32 – «Τὸ παλούκωμα», σελ. 64-68 – « Ἡ
πατρικὴ γῆ», σελ. 102-105 – « Ἡ Θεία Μεταμόρφωση»,
σελ. 152 – « Ὁ σταυρός», σελ. 174 – « Ὁ καλογιάννος», σελ. 220-223 – Κικὴ Βερούχη, « Ὥρα μηδέν»,
σελ. 39 – «Πόσο Σὲ πόνεσα, Χριστέ μου», σελ. 72 –
«Σὰν μιὰ παράσταση», σελ. 167 – Μαρίνα Φραγκάκη,
«Στοῦ Εὐαγγελισμοῦ τὴν ὥρα», σελ. 41 – Ναυσικᾶ
Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, «Βιογραφικὸ σημείωμα», σελ. 61
– «Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν», σελ. 86 – «Μήνυμα
ζωῆς σ᾽ ἕνα στίχο», σελ. 129 – «Τώρα ποὺ φθινοπώριασε», σελ. 161 – Γεωργία Ἐμμ. Χατζῆ, «Λύτρον λύπης», σελ. 69 – Α.Χ.Κ., «Δύσκολος καιρός», σελ. 80
– Μαρία Γουμενοπούλου, « Ἡ χαραμάδα», σελ. 95 –
« Ἐλπίδα», σελ. 201 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση,
« Ἀνάσταση», σελ. 107 – «Θέλω κι ἐγώ», σελ. 160 –
«Α-Ω», σελ. 189 – Δέσποινα Χίντζογλου-Ἀμασλίδου,
«Τὸ ἔχω καὶ τὸ θέλω», σελ. 207.

ΜΟΡΦΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γ. Βερίτης, «Νεομάρτυρες», σελ. 42-47 – Ἄννα Κ.
Κορνάρου-Καλαμαρᾱ, «Ρήγας Βελεστινλῆς. Ὁ ἐθνεγέρτης καὶ πρωτομάρτυρας τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας»,
σελ. 49-56 – Ναυσικᾶ Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, «Βιογραφικὸ
σημείωμα», σελ. 61 – Ἐλίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα,
«Δόμνα Βισβίζη. Ἡ Θρακιώτισσα ἡρωΐδα τοῦ 1821»,

σελ. 62-63 – Μπέλλα Παρασκευοπούλου, «Καλλιρρόη Σιγανοῦ-Παρρέν. Ἡ Ἐφημερὶς τῶν Κυριῶν καὶ τό
“Λύκειον τῶν Ἑλληνίδων”», σελ. 76-78.

ΙΑΤΡΙΚΑ
Ζωὴ Ριζοκώστα- Ἀγγέλη, « Ἡσυχία. Εἶναι πολυτέλεια;», σελ. 33-35 – «Τί εἶναι ἡ ὀσφυαλγία», σελ.
73-75 – « Ἕνα θαῦμα διατηροῦμε στὸ ψυγεῖό μας: τὸ
γιαούρτι», σελ. 100-101 – «Διατροφικὲς συστάσεις γιὰ
τὸ καλοκαίρι», σελ. 153-154 – « Ἡ δυσανεξία στὴ λακτόζη», σελ. 185-186 – «Σύνδρομο χρονίας κόπωσης»,
σελ. 225-226.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ἀθηνᾶ Ντάσιου-Γιάννου, «Γιὰ τὴ διαφορετικότητα», σελ. 17-18 – Γιάννα Καραμάνου, «Πανδημίας
μελλόνυμφοι», σελ. 156 – Μαρία Λουβουλίνα, «Φοιτητικὴ ζωή», σελ. 164-165 – Ἀλέξανδρος Κακαβούλης, «Συζυγία: Εὐλογία ἢ κατάρα;», σελ. 175-179.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Τὸ δέντρο καὶ οἱ καρποί»,
σελ. 5-8 – «Ἀ πὸ τὴν ὑγειονομικὴ κρίση στὴν πνευματικὴ κρίση;», σελ. 212-219 – Ἀλέξανδρος Κακαβούλης, «Οἱ Ψαλμοὶ ὡς ἔκφραση ὑπαρξιακῶν ἀνατάσεων
τοῦ ἀνθρώπου», σελ. 19-27 – Μαρίνα Φραγκάκη,
«Κάποιες ὧρες...», σελ. 68 – «Τῆς Ἀνάστασης...»,
σελ. 84-85 – « Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς...», σελ. 121 –
Ἀνθούλα Ναούμη, «Οἱ ρίζες μας», σελ. 70 – Μπέλλα
Παρασκευοπούλου, « Ὁ πόνος», σελ. 94 – Κατερίνα
Δογάνη, «Πῶς νὰ νικᾷς τοὺς πονηροὺς λογισμούς»,
σελ. 106 – « Ἡ μετάνοια ξαναγεννᾷ τὸν ἄνθρωπο»,
σελ. 155 – Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ, «“Πάντων προστατεύεις”, Θεοτόκε Παρθένε», σελ. 122-128
– Εὐγενία Ἠλιοπούλου, « Ὁ ἀόρατος στρατός», σελ.
157 – Μαρία Λουβουλίνα, «Φοιτητικὴ ζωή», σελ.
164-165 – Ἀντωνία Γραμμένου, «Κύριε, ἐκέκραξα
πρός Σε, εἰσάκουσόν μου», σελ. 187 – Παρασκευὴ Τσίκου, «Χριστὸς γεννᾶται», σελ. 205.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2021

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Μαρίνα Φραγκάκη, «Τῆς Ἀνάστασης...», σελ. 8485 – Μαρία Γουμενοπούλου, « Ἡ χαραμάδα», σελ. 95 –
Ἀλέξανδρος Κακαβούλης, « Ἡ γέννηση τῶν παιδιῶν»,
σελ. 96-99 – « Ἔρωτας καὶ Ἀγάπη», σελ. 146-151 – «Συζυγία: Εὐλογία ἢ κατάρα;», σελ. 175-179 – Παναγιώτα
Χατζηγιαννάκη-Τσαγκαροπούλου, «Σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν. Οἱ γονεῖς ἀναλαμβάνουν»,
σελ. 180-181 – Αἰκατερίνη Καστρινάκη-Μιχοπούλου,
« Ἡ γεροντοκόρη», σελ. 182-184 – Κατερίνα Δογάνη,
« Ἡ γυναίκα καὶ τὸ ἀλκοόλ», σελ. 188.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
Αἰκατερίνη

Καστρινάκη-Μιχοπούλου,

«Πρὸς
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ἑσπέραν...», σελ. 2 – « Ἡ γεροντοκόρη», σελ. 182184 – Μαρίνα Φραγκάκη, « Ἡ ἀγάπη θὰ σώσει τὸν
κόσμο», σελ. 9 – «Νύχτα γεμάτη θαύματα...!», σελ.
206-207 – Ναυσικᾶ Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, « Ἦταν Χριστούγεννα...», σελ. 202-204.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
Δέσποινα Χίντζογλου- Ἀμασλίδου, «Στὸ Τζερέμπουλο», σελ. 143.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Ἐκ τῆς Διευθύνσεως, «Σημείωμα πρὸς τὶς συνδρομήτριες καὶ τοὺς συνδρομητές», σελ. 1, σελ. 81-82,
σελ. 201 – Γιάννα Καραμάνου, « Ἕνας χρόνος φεύγει»,
σελ. 3 – Ἀνθούλα Ναούμη, «Καλὴ καὶ εὐλογημένη
χρονιά», σελ. 4 – «Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὰ γηρατειά»,
σελ. 166-167 – Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση, Τὰ μικρὰ
τῆς ζωῆς μας, «Σπίτι 3.700 τ.μ.», σελ. 36 – « Ἡ χαμένη
μας εὐαισθησία», σελ. 36 – «Κάτω ἀπὸ τὸ χαλί», σελ.
107 – « Ἀνάσταση», σελ. 107 – «Μιὰ μέρα μὲ βροχή»,
σελ. 189 – «Α-Ω», σελ. 189 – Λίτσα Ἁπαλάκη, Κἄτι
εἶδα... ἄκουσα... ἢ μοὖπαν, « Ἦρθε ὁ νέος χρόνος “μασκοφορεμένος”», σελ. 37 – «Καλῶς τονε τὸν Μάρτη
παρέα μὲ τὴν ἄνοιξη», σελ. 79 – «Χριστὸς ἀνέστη κι
ὅλη ἡ πλάση ἀνέστη», σελ. 108 – «Τί καλὴ παρέα τὸ
γλυκὸ κελάιδισμα ἑνὸς κότσυφα!», σελ. 158 – «Χωρὶς
τίτλο...», σελ. 234 – «Τὸ ὄνειρο», σελ. 190 – Ναυσικᾶ
Ἰεσσαὶ Κασιμάτη, σελ. 40 – Μαρία Γουμενοπούλου,
« Ἡ πρώτη σκέψη», σελ. 71-72 – Δέσποινα Χίντζο-

γλου- Ἀμασλίδου, « Ὅταν ἡ λύπη τρώει στὸ τραπέζι
μου... ἡ χαρὰ περιμένει στὴν πόρτα μου!», σελ. 83 –
Αἰκατερίνη Καστρινάκη-Μιχοπούλου, « Ὀξαλίς, τὸ
ὀξείδιον», σελ. 144-145 – Μαρίνα Φραγκάκη, «Πυρκαγιὲς ὀδύνης», σελ. 162-163 – Γεωργία Ἐμμ. Χατζῆ,
« Ὁ “γῦρος” τοῦ Ἁη-Νικόλα», σελ. 208-211 – Μπέλλα Παρασκευοπούλου, «Τί εἶναι εὐτυχία», σελ. 224.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Γιάννας Καραμάνου, Ἀλλιώτικη θέαση», σελ. 119 – Ἥβη Σταυροπούλου, «JeanClaude Grumberg, Ἡ πιὸ πολύτιμη πραμάτεια. Ἕνα
παραμύθι», σελ. 120 – Ἀλέξανδρος Κακαβούλης,
«Μερόπης Σπυροπούλου, Στοχασμοὶ καὶ ἀπόηχοι»,
σελ. 159 – Ἀνωνύμου, «Παναγιώτας ΧατζηγιαννάκηΤσαγκαροπούλου, Καλύτερα ἕνα χρόνο νωρίτερα παρὰ
πέντε λεπτὰ ἀργότερα», σελ. 181.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Εὐαγγελία Τσαγκαρλῆ-Διαμάντη, «Μνήμη Διδασκάλου Ἡρακλῆ Κωτσόγιαννη (1927-2020), σελ.
38-39 – Κατερίνα Παπαλιβερίου, «Σούλα Ἀγορογιάννη-Μαμιδάκη», σελ. 199-200 – Ἀπὸ τὸν Κύκλο Προνοίας Θρακομακεδόνων, «Φαλίτσα Κορέτη», σελ.
235 – Χρυσούλα Τοπούρη, «Φαλίτσα Κορέτη», σελ.
235 – Ν.Ι.Γ., «Μαρούλα Κατσίμπρα», σελ. 236-238 –
Εὐαγγελία Μορφοπούλου-Γεωργουλέα, «Μιὰ σπάνια προσωπικότης (Μαρούλα Κατσίμπρα)», σελ. 238.

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 ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
γ) Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
δ) Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
ε) Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀποδείξεις.
Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ νὰ κατατεθεῖ μὲ
τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

ΠΡΟΣΟΧΗ!
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Ὅταν κατατίθεται ἕνα ποσὸ στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό, χωρὶς νὰ ἀναγράφεται στὴν Αἰτιολογία τὸ ὀνοματεπώνυμο τοῦ συνδρομητῆ / τῆς συνδρομήτριας (ἀκόμη καὶ ἂν ἀναγράφεται: «Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος συνδρομὴ 2021» 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 (κατὰ
προτίμηση μέ μήνυμα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου), γιὰ νὰ μᾶς ἐνημερώσετε καὶ νὰ μπορέσουμε νὰ πιστώσουμε σωστὰ τὸ ποσό.

Ἀξίζει νά διαβάζετε

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

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

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ì ΤΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»
ì ΠΑΙΔΕΙΑ – ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΛΕΞΗ
ì ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
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ì ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ἕνα περιοδικό – πολύτιμος
συμπαραστάτης γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ γονεῖς.

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς “Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως” – μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς
νεότητας καὶ τὴ σφραγῖδα τῆς
πίστης καὶ τῆς παιδείας.

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