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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Q

«Ὦ πανύμνητε Μῆτερ,  
ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων ἁγίων  

ἁγιώτατον Λόγον·  
δεξαμένη τὴν νῦν προσφοράν,  

ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας  
καὶ τῆς μελλούσης  
λύτρωσαι κολάσεως  
τοὺς σοὶ βοῶντας·  

Ἀλληλούϊα».  
 

(Ἀκάθ. ὕμν. Ω οἶκ.)
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Σπάνια σήμερα ἀκούγεται 
ἡ λέξη ψυχὴ καὶ σπανιό-
τερα ὁ σύγχρονος ἄνθρω-

πος ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἀναζητήσεις 
καὶ τὶς ἀνάγκες της. Συνήθως μι-
μεῖται τὴ συμπεριφορὰ ἐκείνου 
τοῦ «ἄφρονος πλουσίου» ποὺ 
πρόσφερε στὴν ψυχὴ του «πολλὰ 
ἀγαθά», γιὰ νὰ φάει, νὰ πιεῖ, νὰ 
εὐφραίνεται. Μὰ δὲν εὐφραίνεται 
ἔτσι ἡ ψυχή. Πνίγεται. Τὸ νιώ-
θουμε αὐτὸ ὅλοι μας. Ὄχι μόνο 
ὅσοι βουλιάζουμε στὴν ἄνεση 
τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, ἀλλὰ κι 
ἐκεῖνοι ποὺ κατατρυχόμαστε ἀπὸ 
τὸ ἄγχος τῆς ἐπιβιώσεως, τῆς 

ἱκανοποιήσεως τῶν ἀναγκῶν τῆς 
καθημερινότητας, ποὺ ὅλο πλη-
θαίνουν, χωρὶς νὰ μᾶς χορταίνουν. 
Νιώθουμε τόσο φτωχοί, διότι 
φτωχύναμε ἀπελπιστικὰ τὴν ψυχή 
μας, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς πνευ-
ματικές της ἀνάγκες.  

Κι ὅμως, αὐτὴ ἡ ψυχὴ μας 
εἶναι ὅ,τι πολυτιμότερο διαθέ-
τουμε. Εἶναι ἡ μονάκριβη, ἡ «μο-
νογενής», ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ ὁ 
Ψαλμωδὸς (21,21· 34,17). «Ἄν 
χάσεις χρήματα ἢ πράγματα, 
ἀργότερα μπορεῖς ν’ ἀποκτήσεις 
ἄλλα. Ἄν ὅμως χάσεις τὴν ψυχή 
σου, ἄλλη ψυχὴ δὲν μπορεῖς ν’ 
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ἀποκτήσεις», γράφει ὁ ἅγιος Χρυ-
σόστομος, «καὶ πῶς θὰ ζήσεις;». 
Τὸ μοναδικὸ ἀντάλλαγμα ποὺ 
ἐξαγοράζει, λυτρώνει, τὴν ψυχὴ 
εἶναι τὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώπου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ!  

Ἀλλά, γιὰ νὰ σὲ ἐξαγιάσει τὸ 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει σὺ ὁ 
ἴδιος μὲ συναίσθηση καὶ συντριβὴ 
τῆς ψυχῆς σου νὰ τὸ ζητήσεις. 
Καὶ πῶς νὰ ἔρθουμε σὲ συναί-
σθηση, ὅταν δὲν μάθαμε νὰ συ-
ζητοῦμε μὲ τὴν ψυχή μας; Μιὰ 
τέτοια προσπάθεια αὐτοσυγκεν-
τρώσεως ἐκφράζει ἡ ποιητικὴ 
κραυγή: «Ψυχή μου, ψυχή μου, 
ἀνάστα, τί καθεύδεις (=γιατί 
κοιμᾶσαι);». Εἶναι μιὰ φράση ἀπὸ 
τὸ Κοντάκιο τοῦ Μεγάλου Κα-
νόνος, τοῦ ὑπέροχου ἐκείνου ψυ-
χογραφήματος, ποὺ ἀποτυπώνει 
δραματικὰ τὴν πορεία τῆς ἀνθρώ-
πινης ψυχῆς ἀπὸ τὴν εὐτυχία τοῦ 
παραδείσου στὸν ὄλεθρο τῆς 
ἀλλοτριώσεως καὶ ἀπομακρύν-
σεως ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ πάλι τὸν 
ἀγώνα καὶ τὴν ἀγωνία της γιὰ 
νὰ ἐπιστρέψει. Τὸν Μέγα Κανόνα 
τὸν συνέθεσε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας 
ἐπίσκοπος Κρήτης (7ος αἰ.). Τὸν 
ἀκοῦμε ἀποσπασματικὰ στὴν ἀκο-
λουθία τοῦ Ἀποδείπνου κατὰ τὶς 

πρῶτες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς, κι ὅλον μαζί τό βρά-
δυ τῆς Τετάρτης τῆς Ε΄ ἑβδομά-
δας τῶν νηστειῶν. 

«Δῶσε μερίδιο καὶ στὴν ψυχὴ 
κι ὄχι μόνο στὴ σάρκα», παρο-
τρύνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-
λόγος. Καθὼς πλησιάζουμε πρὸς 
τὸ ἅγιο Πάσχα, θὰ τὸ σκεφθοῦμε 
ἄραγε νὰ ἀποδώσουμε στὴν ψυχὴ 
μας τὸ μερίδιό της; Νὰ ἀφουγ-
κρασθοῦμε καὶ νὰ μεριμνήσουμε 
γιὰ τὰ πνευματικά της ἐνδιαφέ-
ροντα γιὰ τὴ συνάντησή της μὲ 
τὸν Σωτήρα; Εἶναι χρέος, τὸ 
πρῶτο καὶ μεγάλο χρέος μας, νὰ 
νοιαστοῦμε γιὰ τὸ ξύπνημα τῆς 
ἀδικημένης καὶ παραμελημένης 
ψυχῆς μας. Νὰ τὴν ξεφορτώσουμε 
ἀπὸ τὸν ὄγκο τῶν παθῶν, ὥστε 
ἀνάλαφρη νὰ προχωρήσει στὴ 
συνάντηση τοῦ ἀδελφοῦ μὲ τὴ 
συγχώρηση καὶ τὴν ἐλεημοσύνη. 
Νὰ τὴ δροσίσουμε στὸ ἐξομολο-
γητήρι μὲ τὰ δάκρυα τῆς μετα-
νοίας καὶ νὰ τὴν ἁγιάσουμε μὲ 
τὴ θεία Κοινωνία. Ἔτσι θὰ ζήσουμε 
πραγματικὴ Ἀνάσταση, τὴν ἀνά-
σταση τῆς ψυχῆς μας.  

 
†  Στέργιος Ν. Σάκκος 
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Τ ὴν φοβερὴ νύχτα τοῦ 
Μυστικοῦ Δείπνου, λίγο 
πρὶν ἀπὸ τὴν παράδοση 

τοῦ Κυρίου στοὺς ἐχθρούς του 
κι ἐνῶ ὁ Ἰούδας ἔχει ἀποχωρήσει 
γιὰ νὰ ἐκτελέσει τὸ ἀνόσιο ἔργο 
του, ὁ μελλοθάνατος Ἰησοῦς 
παραδίδει στοὺς μαθητὲς του 
τὶς τελευταῖες του ὑποθῆκες. 
Εἶναι ἡ οἰκογένειά του, τὰ τεκνία 
του (Ἰω 13,33) καὶ κυρίως αὐτοὶ 
ποὺ θὰ συνεχίσουν τὸ ἔργο του. 
Καὶ μπορεῖ αὐτὴ τὴν στιγμὴ νὰ 
μὴν ἐννοοῦν πολλά, νὰ εἶναι 
ἀκόμη ἀσύνετοι (Μθ 15,16), 
ὅπως ἄλλοτε τοὺς εἶχε χαρα-
κτηρίσει, ὅμως αὐτὸ ποὺ προέχει 
τὸ καταλαβαίνουν: ὁ Διδάσκα-
λος φεύγει, θὰ μείνουν μόνοι, 
οἱ στιγμὲς εἶναι πολὺ κρίσιμες. 
Πῶς θὰ ἀσφαλισθοῦν; Ποῦ; Ὁ 
Κύριος γνωρίζοντας πολὺ καλὰ 
τὴν ἀδυναμία τους βάζει θεμέλιο 
γιὰ τὸν στηριγμὸ τους τὸ πιὸ 
ἰσχυρό, τὴν ἀγάπη.  

  Στὴν ἐποχή μας ἡ λέξη αὐτή, 
διαπιστωμένα χριστιανικῆς κα-
ταγωγῆς, ὑποβαθμίζεται ἢ καὶ 
εὐτελίζεται. Χρησιμοποιεῖται ἀπὸ 
τοὺς ἀνθρώπους ἀφειδώλευτα, 
συνέχεια. Τὴν γράφουν παντοῦ, 
τὴν κάνουν ποιήματα, τὴν τρα-
γουδοῦν, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι 
δὲν πλησιάζουν τὴν καρδιά της, 
δὲν ψαύουν τὴν ἀλήθειά της.  

  Γιὰ τὸν κόσμο μας ποὺ ζεῖ 
μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ -ἂν προ-
σπεράσουμε τὴν αἰσχρότητα καὶ 
τὸν τυφώνα τοῦ πανσεξουαλι-
σμοῦ ποὺ εἶναι ἄσχετα μὲ τὴν 
ἀγάπη κι ἄς καπηλεύονται τὸν 
ὄρο- ἀγάπη σημαίνει κυρίως δο-
σοληψία: do ut des, σοῦ δίνω 
γιὰ νὰ μοῦ δώσεις. Σοῦ δίνω 
ὑλικὰ ἀγαθά, συναίσθημα, ἴσως 
καὶ κάτι ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου, 
πιὸ προσωπικό, ὑπὸ τὴν ἀπα-
ράβατη ὅμως προϋπόθεση ὅτι 
θὰ μοῦ δώσεις κι ἐσὺ ἀπὸ τὰ 
δικά σου. Τὸ ζητῶ αὐτό, τὸ 
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ἀπαιτῶ. Ἀλλιῶς ἡ ἀγάπη μου 
θὰ μεταβληθεῖ σὲ ἀδιαφορία, 
περιφρόνηση ἢ καὶ μίσος. 

  Ἀγάπη ἐπίσης στὴν ἴδια 
γλώσσα σημαίνει προσωπεῖο, 
μάσκα, ποὺ τὴν φοράω προκει-
μένου νὰ κερδίσω. Ὅταν δηλαδὴ 
λέω ὅτι «ἀγαπῶ», ἐννοῶ πολλὲς 
φορὲς ὅτι παίζω θέατρο, ὅτι 
ὑποκρίνομαι τὴν ἀγάπη. Προ-
σπαθῶ μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ 
ἐξαπατήσω, ὥστε νὰ πετύχω 
ὅ,τι δὲν μπορῶ ἀλλιῶς. Κι ὅταν 
τελειώνει ἡ παράσταση, ἡ μάσκα 
πέφτει καὶ ἀποκαλύπτεται πα-
νηγυρικὰ ἡ ἀποκρουστική μου 
ὄψη.  

  Τέλος, γιὰ τὴν νοοτροπία 
τῶν «μετανεωτερικῶν» ἀνθρώ-
πων τῶν καιρῶν μας, ποὺ διεκ-
δικοῦν μὲ πάθος τὰ «δικαιώμα-
τά» τους, ἀγάπη θὰ πεῖ νὰ ἐπι-
βάλω στὸ πρόσωπο ποὺ 
«ἀγαπῶ» τὶς ἐπιθυμίες μου καὶ 
τὰ θέλω μου ἀδιαφορώντας γιὰ 
τὶς δικές του ἀνάγκες. Νὰ τὸ 
μεταβάλω δηλαδὴ σὲ ὑποχείριό 
μου γιὰ νὰ ἱκανοποιῶ τὸ ἀλα-
ζονικὸ καὶ ξεδιάντροπο «ἐγώ» 
μου. Ἀγάπη φὲρ’ εἰπεῖν καὶ μά-
λιστα μητρική (!) σημαίνει σή-
μερα καὶ τὸ νὰ φέρει μία γυναίκα 
στὸν κόσμο ἕνα παιδὶ ἀποκομ-
μένο ἀπὸ τὸν ὀμφάλιο λῶρο τῆς 
οἰκογένειας: «μονογονεϊκὰ» 

μόνη της, πατέρας καὶ μητέρα 
ἡ ἴδια. Ὥστε καὶ ἡ «ἀνάγκη» 
της νὰ γίνει μητέρα νὰ ἱκανο-
ποιηθεῖ, καὶ τὶς δεσμεύσεις τοῦ 
γάμου νὰ ἀποφύγει. Καταδικάζει 
μ’ ἄλλα λόγια ἕνα παιδὶ σὲ ἀνε-
στιότητα καὶ ὀρφάνια, ἐπειδὴ 
«ἔτσι θέλει», εἶναι «δικαίωμά» 
της. Καὶ λέει συγχρόνως ὅτι τὸ 
ἀγαπᾶ… 

  Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη, ἡ τέλεια, 
ἡ καθαρή, εἶναι αὐτὴ ποὺ προσ-
διορίζει ὁ Κύριος στὴν διαθήκη 
του μὲ μέτρο τὸν ἑαυτό του: νὰ 
ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, λέει 
στοὺς μαθητές του, καθὼς ἠγά-
πησα ὑμᾶς (Ἰω13,34)· τοὺς ζητᾶ 
δηλαδὴ νὰ μιμοῦνται στὴν ἀγάπη 
τὸν ἴδιο, τὸ παράδειγμά του· 
καὶ φυσικὰ δὲν ὑπάρχει πιὸ ὑπέ-
ροχο πρότυπο.  

  Ἀλλὰ σὲ τί συνίσταται ἡ 
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πῶς ἐκφρά-
ζεται; Συνίσταται στὴν θυσία 
Του, στὸν θάνατό Του γιὰ νὰ 
σώσει τὸν ἄνθρωπο. Ὅπως ὑπο-
γραμμίζει ὁ ἴδιος, «μεγαλύτερη 
ἂπ’ αὐτὴ τὴν ἀγάπη δὲν ἔχει 
κανείς, ἀπὸ τὸ νὰ θυσιάσει δη-
λαδὴ κάποιος τὴν ζωή του γιὰ 
τοὺς ἀγαπητούς του» (Ἰω 15,13). 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Γραφὴ ὅταν μιλᾶ 
γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, αὐτὸ 
καταθέτει σὰν τεκμήριο τῆς ἀλή-
θειας καὶ τοῦ μεγέθους της: 
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«Τόσο ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κό-
σμο, ὥστε παρέδωσε στὸν θά-
νατο τὸν μονογενῆ του Υἱό, γιὰ 
νὰ μὴ χαθεῖ ὅποιος πιστεύει σ’ 
αὐτὸν ἀλλὰ νὰ ἔχει ζωὴ αἰώνια» 
(Ἰω 3,16· βλ καὶ Ρω 5,8· Β΄ Κο 
5,14-15 κ. ἀ.). Ἡ ἀγάπη αὐτὴ 
εἶναι ἀπροσμέτρητη, ἔχει βάθος 
καὶ πλάτος ἀσύλληπτο. Διότι 
δὲν θυσιάζεται ἕνα ζῶο ὅπως 
στὴν θρησκεία τοῦ μωσαϊκοῦ 
νόμου, ἢ ἕνας ἄνθρωπος ἢ ἔστω 
χιλιάδες ζώων καὶ ἀνθρώπων· 
θυσιάζεται ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ 
Θεὸς πεθαίνει. Καὶ περισσότερο 
ἀκόμη: Τὸ ἰδιάζον γνώρισμα τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ 
ἀπόλυτη ἀνιδιοτέλειά της. Ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς ἀγαπᾶ τὸν 
ἄνθρωπο ἀκατάσχετα, ἐλεύθερα 
ἀπὸ κάθε συμφέρον καὶ ἐξάρ-
τηση. Πηγαίνει στὸν σταυρὸ καὶ 
στὸν θάνατο ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸ 
δημιούργημά του, χωρὶς νὰ 
προσδοκᾶ τίποτε· καμία εὐγνω-
μοσύνη. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό. Ἡ 
ἀγάπη του προσφέρεται στὸν 
ἐχθρό του, σ’ αὐτὸν ποὺ τὸν 
ἀρνήθηκε. Ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς εἶναι 
ἀθάνατος, παντοδύναμος καὶ 
χωρὶς νὰ ὑπόκειται σὲ ἀνάγκη, 
ἐντούτοις προσφέρει τὴν ζωή 
του, ἀνοίγει τὶς φλέβες του, χύνει 
τὸ αἷμα του καὶ παραδίδεται 
στὴν νέκρωση καὶ στὸν τάφο. 

Γιὰ ποιόν; γιὰ τὸν Ἀδάμ, γι’ 
αὐτὸν ποὺ τότε στὴν Ἐδὲμ τὸν 
πρόδωσε γιὰ νὰ ὑπακούσει στὸν 
διάβολο. Καὶ τὸ κάνει αὐτὸ μόνο 
γιὰ νὰ τὸν ἀναστήσει. Νὰ τοῦ 
γίνει ἀντίδοτο στὴν φθορὰ τῆς 
ἁμαρτίας καὶ τῆς πτώσεως, καὶ 
μάλιστα ἐνῶ γνωρίζει ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα θὰ 
ἀρνηθεῖ τὴν προσφορά του· ὅτι 
δὲν θὰ τὴν δεχθεῖ. Εἰς τὰ ἴδια 
ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ πα-
ρέλαβον (Ἰω 1,11), γράφει ὁ 
εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, μία φρά-
ση ποὺ εἶναι ἴσως ὁ πιὸ τραγικὸς 
λόγος τῆς Βίβλου. Μόνο λίγοι, 
τὰ μωρά τοῦ κόσμου (Α΄ Κο 
1,27), μιὰ χούφτα ταπεινοὶ θ’ 
ἁπλώσουν τὰ χέρια τους εὐγνώ-
μονα καὶ μὲ πόθο στὸν σταυρό 
του.  

  Ὅμως οἱ μαθητὲς του μέσα 
στὸν χρόνο, μέχρι τὴν ἐπάνοδό 
του γιὰ νὰ τοὺς πάρει μαζί του 
στὴν βασιλεία του, ἔτσι ὀφείλουν 
νὰ ἀγαποῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, 
ἂν θέλουν νὰ εἶναι δικοί του: 
μὲ θυσία τοῦ ἐαυτοῦ τους καὶ 
ἀνιδιοτέλεια ποὺ θὰ συντρίβει 
κάθε ὅριο. Ἀλλιῶς δὲν γίνεται. 
Δὲν κάνει ὁ Χριστὸς ἐκπτώσεις 
στὴν ἀγάπη.  

 
Εὐάγγελος Δάκας 

Δρ. Θεολογίας  
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αμπροφόρεσε καὶ πάλι ἡ 
φύση μέσα στὴ λάμψη τῆς 
ἀνοιξιάτικης χαρᾶς. Τὰ 

λουλούδια σὰν τὸ κῦμα ξεχύθηκαν 
παντοῦ. Πλημμύρισαν τοὺς κάμ-
πους, στόλισαν τοὺς κήπους καὶ 
τὶς βραγιές, ἔντυσαν μὲ πολύ-
χρωμη χλαμύδα τὰ χωράφια, κά-
λυψαν γύρω τριγύρω τὶς ἀσχή-
μιες, κι ὕστερα χαμογέλασαν στὸν 
πόνο καὶ τὴ θλίψη μας.  
Ἡ ζωὴ ξανανιώνει στὴν καλο-

σύνη τῆς ἀνοιξιάτικης ἀνθοβολῆς, 
καὶ ἡ μέρα λούζεται μέσα στὸ ἁπαλὸ 
φῶς, στὰ χρώματα καὶ τὰ ἀρώματα. 
Εἶναι ἡ ὥρα τῆς ὀμορφιᾶς, τῆς χαρᾶς! 
Εἶναι ἡ στιγμὴ μιᾶς γαλήνιας –τῆς πιὸ 

γαλήνιας– χαραυγῆς, ἀπ᾽ ἐκεῖνες ποὺ σοῦ 
θυμίζουν ὅτι μέσα ἀπὸ τὸν ἁπαλόθαμπο ἀέρα 

μπορεῖς νὰ ἀφουγκράζεσαι, ἂν θές, τὸ πέταγμα τῶν ἀγγέλων.  
Ὦ γλυκειά, κρινόπλαστη τῆς ἄνοιξης ἀνταύγεια!  
Ὅμως, τὴν ἴδια ὥρα, μὲ τὴ σκέψη πνιγμένη στὴ θλίψη, κάποιες 

γυναῖκες βαδίζουν σιωπηλὰ κάτω ἀπὸ τοὺς ἄσπρους παλμοὺς τῶν 
ἀστερισμῶν, καὶ προχωρώντας θαρρετὰ ζητοῦν νὰ συναντήσουν 
γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ Ἐκεῖνον, ποὺ εἶχε σαγηνεύσει τὶς καρδιές τους.  
Ὁ ἀνοιξιάτικος διάφανος ἀέρας ποὺ ἀλαφροχαϊδεύει καὶ δροσίζει 

τὰ πρόσωπά τους παίρνει τώρα τὰ λόγια τους καὶ τὰ κάνει ἠχὼ καὶ 
ἀντίλαλο στὴν ἐρημιά. Θὰ τὰ ἀκούσει κανείς; Μ᾽ αὐτὲς ἐπιμένουν: 

«Τίς ἀποκυλήσει ἡμῖν τὸν λίθον;».  
Μὰ νά, μέσα στὴν ἔγνοια καὶ τὴν ἀγωνία 
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τους, ξαφνικὰ μένουν κατά-
πληκτες. Εἶναι δυνατόν; Κι ὅμως, 
μέσα στὸ σύθαμπο τὸ αὐγινό, 
ἀρχίζουν καθαρὰ νὰ ξεχωρίζουν 
τὸ μνημεῖο ἀνοικτό. Βουβὲς ἀπὸ 
τὸν τρόμο τώρα, ἀναζητοῦν κά-
ποιον ποὺ νὰ τὶς πληροφορήσει. 
Ὅμως γύρω κανείς. 
Κανείς; Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ 

λευκοντυμένος νεανίας, ποὺ στὴν 
ἄκρη τοῦ μνήματος μοιάζει σὰν 
νὰ τὶς περιμένει;  

– Γυναῖκες, μὴ φοβεῖσθε! 
«Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε»!  
Δάκρυα ἀγωνίας μὰ καὶ ἐλπί-

δας, δάκρυα φόβου μὰ καὶ χαρᾶς 
κυλοῦν στὸ πρόσωπό τους καὶ 
πέφτουν πάνω στὸ νιόφυτρο χορ-
τάρι, ἐνῷ φτερὰ λὲς τώρα παίρ-
νουν τὰ πόδια τους καὶ τρέχουν, 
γιὰ νὰ προλάβουν νὰ ἀναγγεί-
λουν στοὺς Μαθητὲς τὴν Ἀνά-
σταση. Σπεύδουν ὅσο πιὸ γρή-
γορα μποροῦν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 
Μαρία τὴ Μαγδαληνή, ποὺ μένει 
πίσω. Κοντοστέκεται, χωρὶς καὶ 
ἡ ἴδια νὰ ξέρει τὸ γιατί. Κι ἔτσι 
μόνη μὲ τὰ δάκρυά της, ποὺ γί-
νονται τώρα ρυάκια καυτὰ στὸ 
πρόσωπό της, καθὼς γύρω ἡ μα-
τιά της ἀναζητᾶ, ψάχνει ἕνα ἄλλο 
Πρόσωπο, Ἐκεῖνο τὸ Πρόσωπο 
ποὺ θὰ τῆς χαρίσει καὶ πάλι, 
ὅπως τότε, τὴ χαρά, τὴν παρη-

γό-
ρια, τὴ γαλήνη. Καὶ ξαφνικά... 

 – «Γύναι, τί κλαίεις; Τίνα ζη-
τεῖς;».  
Λυγμὸς ἀνεβαίνει στὰ χείλη 

της ἡ φωνή:  
– Ὅτι ἦραν τὸν Κύριόν μου 

καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 
«Ἔχασα Ἐκεῖνον, τὴ χαρὰ τὴν 
πραγματική, τὴν εὐτυχία τὴ μο-
ναδική, τὴν ἀληθινή. Ἔχασα τὸν 
Κύριό μου, καὶ μαζί Του τὴν πο-
ρεία μου, τὸν προσανατολισμό 
μου. Χωρὶς Ἐκεῖνον, πυκνὰ τὰ 
σκοτάδια κι οἱ φόβοι μὲ πνίγουν, 
γιατὶ μακριά Του δὲν ὑπάρχει 
γαλήνη, δὲν ὑπάρχει ζωή».  

– Μαρία...!  
Ἀντήχησε στὸ δροσᾶτο κῆπο 

κι ἔκανε τὰ χρώματα τῆς αὐγῆς 
νὰ λάμψουν, νὰ χυθοῦν τὰ μῦρα 
ἀπ᾽ τὰ λούλουδα καὶ νὰ ἠχήσουν 
οἱ μελωδίες τοῦ Οὐρανοῦ.  

– Μαρία...!  
Καὶ ξύπνησε μέσα της τὸ φῶς 

καὶ ἡ χαρά, ἀφοῦ μπροστά της 
ἔστεκε ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Ζωή.  

– Διδάσκαλε...! 
Κι ἔπεσε στὰ πόδια Του, ἐκεῖ, 

στὸ μουσκεμένο χορτάρι, γιὰ νὰ 
τ᾽ ἀγκαλιάσει. Νὰ ἀγκαλιάσει τὰ 
πόδια Του τὰ ἀγαπημένα, τὰ πο-
νεμένα. Αὐτὰ τὰ πόδια, ποὺ εἶχαν 
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ἀκόμη πάνω τους τὰ 
σημάδια τῶν καρφιῶν.  

– Μαρία! Γυναίκα 
ὅλων τῶν αἰώνων καὶ 
τῶν ἐποχῶν!  
Μὴν κλαῖς καὶ μὴ χά-

νεσαι μέσα στὴ θλίψη 
καὶ τὴν ἐρημιά, ψάχνον-
τας μέσα στὸν ἀπέραν-
το κῆπο τῶν ἀμφιβο-
λιῶν καὶ τοῦ πένθους. 
Μὴ φοβᾶσαι καὶ μὴν 
ἀγωνιᾶς. Δίπλα σου 
βρίσκεται Ἐκεῖνος ὁλό-
φωτος, Ἀναστημένος!  

«Πορεύου πρὸς τοὺς ἀδελφούς 
Του», τοὺς θλιμμένους καὶ πλη-
γωμένους, τοὺς φτωχοὺς καὶ δι-
ψασμένους, τοὺς ἄρρωστους καὶ 
ξεχασμένους, τὸ μήνυμα ποὺ 
Ἐκεῖνος σοῦ ἐμπιστεύτηκε νὰ 
φέρεις. Μίλησε στὸν ἦχο τῆς καρ-
διᾶς τους καὶ πές τους πὼς 
Ἐκεῖνος ποὺ σταυρώθηκε καὶ 
ἀναστήθηκε γιὰ ὅλους μας, 
γεμᾶτος ἀγάπη, εἶναι ἀνάμεσά 
μας, ἕτοιμος πάντα νὰ δείξει τὰ 
τρυπημένα ἄχραντα χέρια Του, 
τὴ λογχευμένη πλευρά Του, ποὺ 
ἀνάβλυσε τοὺς κρουνοὺς τῆς 
ζωῆς, τὸ πανάγιο αἷμά Του.  
Κι ἂν ὁλόγυρά σου ἀστρά-

φτουν τῶν πολέμων τὰ ὅπλα, κι 

ἂν τὰ θεριὰ τῆς ζωῆς καὶ τ᾽ ἀγρί-
μια «ἀγέλες» συνάζονται γύρω 
σου, ζητώντας μὲ λύσσα τῆς ἐλπί-
δας τὸ φῶς νὰ σοῦ σβήσουν, μὴ 
δειλιάζεις. Δές· τοῦ Χριστοῦ ἡ 
Ἀνάσταση σοῦ ἀνοίγει τὸν δρόμο, 
γιὰ νὰ σκορπίσεις παντοῦ τῆς 
Ἀγάπης τὸ τρισχαρούμενο μή-
νυμα:  
Χριστὸς ἀνέστη!  
Κι ἂν στῆς καρδιᾶς σου τὴν 

ἄκρη κάποιο δάκρυ φωλιάζει 
ἀπὸ θλίψη, ἀγωνία καὶ πόνο· 
κοίτα! Στοῦ θριάμβου τὸν τάφο, 
τοῦ ὀλέθρου ἡ σκιὰ ξεψυχᾶ, ἀφοῦ 
ζωοδότρα ἡ ἐλπίδα ἀντηχεῖ στὸ 
γλυκὸ τῆς ἐλπίδας ξημέρωμα!  
Χριστὸς ἀνέστη!  

Μαρίνα Φραγκάκη 
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– Ἀρχηγέ, Ἀρχηγέ, ξύπνα! Μιὰ 
φωνὴ τρομαγμένη ἔφερε τὸν 
ἀρχηγὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανά-
στασης ἀπὸ τὰ γλυκὰ μονοπάτια 
τοῦ ὕπνου, ποὺ λίγο τὰ περπα-
τοῦσε, στὸν κόσμο τὸν πραγμα-
τικό. Καὶ ὁ πραγματικὸς κόσμος 
ἦταν σκληρός. Εἴχαμε φτάσει 
πιὰ στὰ 1826. Ἡ ἐπανάσταση 
ἔμοιαζε νὰ ὑποχωρεῖ. Τὸ Μεσο-
λόγγι εἶχε πέσει μὲ τὸν χειρότερο 
τρόπο καὶ ὁ ἐμφύλιος ἦταν μιὰ 
ἀλήθεια ποὺ μόνο ἕνας τυφλὸς 
δὲν θά ᾽βλεπε. Ἢ κάποιος ποὺ 
θὰ ἔκανε τὸν τυφλό. Κι ὁ Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης δὲν ἦταν 
ἀπὸ αὐτούς. Οὔτε ἀπὸ τοὺς 
πρώτους, οὔτε ἀπὸ τοὺς δεύτε-
ρους.  

– Κὺρ Θοδωρή, σοῦ ᾽χουμε 
μαντάτα. Σήκω! Τὸ πρωτοπαλί-

καρό του ὅρμησε στὸ δωμάτιο.  
– Τί ἔγινε, ὠρέ; εἶπε σὰν ὀρθώ-

θηκε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ.  
– Ἔρχονται νὰ σὲ δοῦν.  
– Ποιοί; Δὲν ἀπάντησε ὁ 

ἄλλος. Μόνο ποὺ τὸν κοίταξε 
λυπημένος. Ἕνα πουλάκι κελάη-
δησε δυνατά. Ἄνοιξη προχωρη-
μένη, κι ἡ φύση δὲν καταλάβαινε 
ἀπὸ τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώ-
πων. Ἀπὸ τοὺς πολέμους καὶ τὶς 
μάχες. Ἀπὸ τοὺς σκοτωμοὺς καὶ 
τὰ αἵματα. Ἀπὸ τὴ δυστυχία καὶ 
τὴ σκλαβιά.  

– Τί εἶναι, ὠρέ; Ποιοὶ ἔρχονται 
ποὺ δὲν τοὺς περιμέναμε; Ὁ 
ἄλλος πάλι δὲν ἀπάντησε ἀμέ-
σως. Πῶς νὰ τοῦ τό ̓ λεγε; Ἤξερε 
πὼς ὁ Ἀρχηγὸς εἶχε ματώσει βα-
θιὰ στὰ φυλλοκάρδια του γιὰ τὸ 
Μεσολόγγι καὶ τὴν ἀποτυχημένη 
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Ἔξοδο. Σὰ νὰ τό ᾽ζησε ὁ ἴδιος 
πένθησε. Σὰ νά ᾽χαν πάρει τὴ δι-
κιά του γυναῖκα σκλάβα, σὰ νά 
᾽χε τὸ δικό του παιδὶ πεθάνει... 
Σὰ νά ᾽χε ὁ ἴδιος σφαχτεῖ! Τὸ 
Μεσολόγγι ἔπεσε. Ὁ «φράχτης»1 

εἶχε ἀντέξει τὸν Κιουταχῆ. Θὰ 
ἄντεχε καὶ τὸν Ἰμπραήμ, ἀλλὰ 
τὸν νίκησε ἡ πεῖνα. Κι ὕστερα 
ἔγινε ὁ χαλασμός. Προδομένοι οἱ 
πολιορκημένοι ἔπεσαν ἀπάνω 
στὸ τουρκολόι ποὺ τοὺς περί-
μενε. «Πίσω, πίσω!», ἀκούστηκε 
τραγικὴ μιὰ φωνή. Κι ὅσοι ὑπά-
κουσαν χάθηκαν ὅλοι... ἄλλοι νε-
κροὶ κι ἄλλοι στὰ  σκλαβοπά-
ζαρα τῆς Πόλης καὶ τῆς 
Ἀλεξάνδρειας... Κι ὅσοι συνέχι-
ζαν νὰ πολεμοῦν ὅλο μπροστά; 
Κι αὐτοὶ νεκροί, καὶ τραυματίες 
καὶ κολασμένοι σκότωναν, γιὰ 
νὰ μὴ σκοτωθοῦν. Κι ὅλα αὐτά, 
ἐπειδή «κάποιος» πρόδωσε. Ἕνα 
σχέδιο ποὺ θὰ μποροῦσε νά ᾽χε 
πετύχει –ἂν πετυχησιὰ ὀνομά-
ζουμε λιγώτερους νεκρούς– βού-
λιαξε μέσα στὸ αἷμα! Λίγοι, ἐλά-
χιστοι σώθηκαν ἀπὸ τὸ μεγάλο 
κακὸ ποὺ ἔγινε ἐκεῖ, μπροστὰ 

στὴν πύλη τοῦ Μεσολογγιοῦ. Τά 
᾽χει κιόλας γράψει αὐτὰ ἡ ἱστο-
ρία.  
Καὶ τώρα, νά, μπροστὰ στὰ 

μάτια τοῦ Ἀρχηγοῦ, μιὰ χούφτα 
πολιορκημένοι ποὺ σώθηκαν 
ἦρθαν νὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν ἀπὸ 
τὴν Κόλαση.  

– Ἦρθαν πέντε ἀδέρφια ἀπὸ 
τὸ Μεσολόγγι καὶ τὸ μόνο ποὺ 
ζητοῦν εἶναι νὰ μποῦν στὸν 
στρατό σου, Ἀρχηγέ! Ἔσπρωξε 
ἐλαφρὰ τὸν βοηθό του καὶ βγῆκε 
ἔξω ἀπὸ τὸ δωμάτιο. Καὶ βρέ-
θηκε μπροστὰ σὲ πέντε ἄνδρες 
ματωμένους, ξεθεωμένους ἀπὸ 
τὴν κούραση καὶ τὸ περπάτημα 
τόσων ἡμερῶν, νὰ τὸν κοιτοῦν 
ἀμίλητοι. Τοὺς κοίταξε κι 
ἐκεῖνος. Καὶ εἶδε μέσα στὰ κοκ-
κινισμένα μάτια τους τὸν πόνο 
καὶ τὸν σπαραγμό. Τὴν πίκρα, 
ποὺ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες δὲν ἦρθαν 
γιὰ βοήθεια, ὅταν ἔπρεπε. Τὸν 
θυμὸ καὶ τὸ παράπονο γιὰ 
κεῖνον τὸν ἄγνωστο ποὺ πρό-
δωσε. Τὴ φωτιὰ καὶ τὸν θάνατο 
καὶ τὸ αἷμα, καὶ τὰ ξεκοιλιά-
σματα ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχει 

1. Ὅταν ὁ Ἰμπραὴμ εἶχε δεῖ τὴ φτωχὴ ὀχύρωση τοῦ Μεσολογγίου, εἶχε 
εἰρωνευτεῖ τὸν Κιουταχῆ καὶ τοῦ εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά: Αὐτὸν τὸν φράχτη 
δὲν μπορεῖς νὰ ρίξεις;». 
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δεῖ ἀνθρώπου μάτι. Εἶδε κιόλας 
τὸ πένθος γιὰ τοὺς δικούς τους 
ποὺ ἔχασαν. Εἶδε τὴν πεῖνα γιὰ 
ἐκδίκηση ποὺ ἤθελαν νὰ πά-
ρουν, ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό τους, μὰ 
γιὰ τὸ δίκιο. Καὶ γιὰ τὴν ἐλευθε-
ρία ποὺ ποθοῦσαν. Γιὰ νὰ ζή-
σουν οἱ νεώτεροι χωρὶς τὸν φόβο 
καὶ χωρὶς ποτὲ νὰ δοῦν ὅσα 
ἐκεῖνοι εἶδαν. Εἶδε στὰ μάτια 
τους τὴν τρέλα τὴν ἱερή. Τὴν 
τρέλα ποὺ σὲ βάζει νὰ τρῶς πον-
τίκια καὶ γαϊδάρους καὶ γάτες 
καὶ σκυλιά, γιὰ νὰ μὴν παραδο-
θεῖς καὶ νὰ μὴν παραδώσεις τὰ 
ἰδανικά σου. Γιὰ νὰ μὴν δώσεις 
παράδειγμα στὶς ἑπόμενες γενιὲς 
ὅτι κιότεψες. Τὴν τρέλα ποὺ σὲ 
βάζει νὰ κάνεις Ἔξοδο αὐτοκτο-
νίας, προτιμώντας νὰ πεθάνεις 
ὄρθιος, παρὰ ἐξαθλιωμένος, 
γιατὶ ἡ ζωὴ εἶναι ἀγώνας. Δὲν 
εἶναι μεμψιμοιρία. Καὶ θυμήθηκε 
τοὺς ἄλλους τρελούς, τοὺς τρια-
κόσιους στὶς Θερμοπύλες. Καὶ 
κείνους τοὺς τρελοὺς ποὺ τοὺς 
τρῶγαν τὰ λιοντάρια, γιὰ νὰ μὴν 
ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους... Καὶ 
τοὺς ἄλλους λίγους τρελούς, ποὺ 
ὑπερασπίζονταν τὴν Πόλη, 
ὥσπου νὰ πέσει...  

– Ἂν δὲν ἤμασταν τρελοί, δὲν 
θὰ κάναμε τὴν Ἐπανάσταση! 
φώναξε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ. Κι ἡ 

φωνή του ἀκούστηκε σὰν καμ-
πάνα ποὺ χτύπησε δυνατά, γιὰ 
νὰ ξαναφέρει στὴ ζωὴ τὴν 
ἐλπίδα ποὺ χαροπάλεψε καὶ στὸ 
τέλος νίκησε. Τοὺς ἀγκάλιασε μὲ 
τὸ βλέμμα καὶ συνέχισε:  

– Κι ἐγὼ τρελὸς σὰν κι ἐσᾶς 
εἶμαι. Κι ὅλοι τοῦτοι ἐδῶ οἱ δικοί 
μου. Καὶ μαζί, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ, θὰ ἐλευθερώσουμε τὸν 
τόπο. Καὶ θὰ λένε κάποτε πὼς 
μιὰ χούφτα τρελοὶ μᾶς δῶσαν τὸ 
δικαίωμα νὰ ζοῦμε ἀπροσκύνη-
τοι, μὲ τὸ κεφάλι μας ψηλά. Κι 
ἀκόμα θὰ λένε πὼς μόνο οἱ λίγοι 
«τρελοί» πᾶνε τὸν κόσμο μπρο-
στά. Ὄχι οἱ πολλοὶ οἱ γνωστικοί. 
Τὸ πουλὶ ξανακελάηδησε πάνω 
ἀπὸ τὰ κεφάλια τους, μὰ κεῖνοι 
δὲν τὸ ἄκουσαν. Τὸ τραγούδι του 
τὸ ἄκουσαν μονάχα οἱ ἄγγελοι 
ποὺ φτερούγισαν γιὰ τὴ γειτονιὰ 
τ᾽ οὐρανοῦ... νὰ μεταφέρουν 
στὸν Θεὸ μία ἀκόμα παράκληση 
γιὰ τό «φτάνει πιά» τῶν Ἑλλή-
νων... Κι ἴσως νά ᾽ναι οἱ ἴδιοι 
ἐκεῖνοι ἄγγελοι ποὺ μεταφέρουν 
καὶ σήμερα τό «φτάνει πιά» τῶν 
Νεοελλήνων γιὰ τὴ χαμένη πλέον 
ἱερὴ τρέλα τους... μὲ τὴ θερμὴ 
παράκληση νὰ τὴν ξαναβροῦν...  

 
 

Ἀθηνά Ντάσιου - Γιάννου 
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Ἡ σκλαβιὰ ποὺ 
ἔσπρωξε τοὺς 
Ἕλληνες νὰ ξεση-

κωθοῦνε καταπά-νω στὸν 
Τοῦρκο δὲν ἤτανε μονάχα ἡ 
στέρηση κι ἡ κακοπάθηση 
τοῦ κορμιοῦ, ἀλλά, ἀπάνω 
ἀπ ̓  ὅλα, τὸ ὅτι ὁ τύραννος 
ἤθελε νὰ χαλάσει τὴν πίστη 
τους, μποδίζοντάς τους ἀπὸ 
τὰ θρησκευτικὰ χρέη τους, 
ἀλλαξοπιστίζοντάς τους καὶ 
σφάζοντας ἢ κρεμάζοντάς τους, 
ἐπειδὴ δὲν ἀρνιότανε τὴν πίστη 
τους γιὰ νὰ γίνουνε μωχαμετάνοι. 
Για ̀τουτ͂ο, πισ́τη και ̀πατρίδα εἰχ́ανε 
γίνει ἕνα καὶ τὸ ἴδιο πρᾶγμα, κι η ̔
λευτεριὰ ποὺ ποθούσανε δεν̀ ἤτανε 
μοναχὰ ἡ λευτεριὰ ποὺ ποθοῦνε 
ὅλοι οἱ ἐπαναστάτες, ἀλλὰ ἡ λευ-
τερια ̀να ̀φυλαξ́ουνε την̀ αγ̔ιασμένη 
πίστη τους, ποὺ μ  ̓αὐτὴν ἐλπίζανε 
νὰ σώσουνε τὴν ψυχή τους. Γιατί, 
γι ̓ αὐτούς, κοντὰ στὸ κορμί, ποὺ 
ἔχει τόσες ἀνάγκες καὶ ποὺ μὲ 
τοσ́α βασ́ανα γιν́εται η ̔συντηρ́ηση ́
του, ὑπῆρχε καί ἡ ψυχή, ποὺ εἶπε 

ὁ Χριστὸς πὼς ἀξίζει περισσότερο 
ἀπὸ τὸ σῶμα, ὅσο περισσότερο 
ἀξίζει τὸ ροῦχο ἀπ ̓ αὐτό. 
Ἐκεῖνες οἱ ἁπλὲς ψυχές, ποὺ 

ζούσανε στὰ βουνὰ καὶ στὰ 
ρημοτόπια, ἤτανε διδαγμένες ἀπο ̀
τοὺς πατεράδες τους στὴν πίστη 
τοῦ Χριστοῦ, καὶ γνωρίζανε, μ ̓  
ὁλ́ο που ̀ἤτανε αγ̓ραμ́ματες, καπ́οια 
απ̓ο ̀τα ̀λογ́ια του, ὁπ́ως εἰν͂αι τοῦτα: 
«Τί θα ̀ωφ̓ελήσει  ἄραγε τον̀ ἀν́θρω-
πο, ἂν κερδίσει τὸν κόσμο ὅλο, 
καὶ ζημιωθεῖ τὴν ψυχή του;». «Ἡ 
ψυχὴ εἶναι πιὸ πολύτιμη ἀπὸ τη ̀
θροφή, ὅπως τὸ κορμὶ ἀπὸ τὸ 
φόρεμα!» -κ.ἄ. 

«Ἡ ἑλληνικὴ Ἐπανάστα-
ση  εἶναι ἡ πιὸ πνευμα-

τικὴ ἐπανάσταση  
ποὺ ἔγινε  στὸν κόσμο. 

Εἶναι ἁγιασμένη».
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Για ̀ τουτ͂ο, κατὰ τα ̀ χρον́ια της͂ 
σκλαβιᾶς, χιλιάδες παλληκάρια σφα-
χτηκ́ανε και ̀κρεμαστηκ́ανε και ̀πα-
λουκωθηκ́ανε για ̀ τη ̀ πισ́τη τους, 
αψ̓ηφώντας τὴ νεοτ́ητά τους, καὶ 
μη ̀διν́οντας σημασιά στο ̀κορμι ́τους 
και ̀σε ̀τουτ́η την̀ πρόσκαιρη ζωη.́ 
Στρατ́ευμα ολ̔ακ́ερο εἰν͂αι οι ̔ἁγ́ιοι 
νεομαρ́τυρες, που ̀δε ̀θανατωθηκ́ανε 
γιὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ τούτης τῆς 
ζωης͂, αλ̓λὰ για ̀την̀ πολυτ́ιμη ψυχη ́
τους, που ̀ γνωριζ́ανε πως̀ δε ̀ θα ̀
πεθάνει μαζι ̀με ̀το ̀κορμί, αλ̓λα ̀θα ̀
ζήσει αἰώνια. Ἀκούγανε καὶ 
πιστεύανε ατ̓ράνταχτα τα ̀λογ́ια τοῦ 
Χριστου,͂ που ̀εἶπε: «Μη ̀φοβηθῆτε 
εκ̓ειν͂ον που ̀σκοτώνει το ̀σωμ͂α, και ̀
ποὺ δεν̀ μπορεῖ να ̀ καν́ει τιπ́οτα 
παραπάνω. Ἀλλὰ νὰ φοβηθεῖτε 
εκ̓ειν͂ον που ̀μπορει ͂να ̀θανατώσει 
και ̀το ̀σῶμα καὶ την̀ ψυχη.́»… 
Κανένας λαὸς δὲν ἔχυσε τόσο 

αἷμα γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, 
ὅσο ἔχυσε ὁ δικός μας, ἀπὸ κατα-
βολὴ τοῦ χριστιανισμοῦ ἴσαμε σημ́ε-
ρα. Κι αυτ̓ος̀ ο ̔ματωμεν́ος ποταμος̀ 
εἶναι μία πορφύρα ποὺ φόρεσε η ̔
ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, καὶ ποὺ 
θά ’πρεπε νὰ τὴν ἔχουμε γιὰ το ̀
μεγαλυτ́ερο καυχ́ημα, κι ὄχι νὰ την̀ 
καταφρονοῦμε καὶ νὰ μὴ μιλοῦμε 
ποτὲ γι  ̓αυτ̓η,́ καὶ μάλιστα να ̀ντρε-
πόμαστε νὰ μιλήσουμε γι  ̓αὐτή, σὲ 
καιρὸ ποὺ δὲ ντρεπόμαστε γιὰ τὶς 

πιὸ ντροπιασμένες καὶ σιχαμερὲς 
παραλυσιές που ̀καν́ουνε οι ̔ἀν́θρω-
ποι στὸν ἀδιάντροπο καιρό μας… 
Ὤ! Τί ὕψος και ̀ποσ́η πνευματικη ̀

εὐπρέπεια εἶχε ἡ φυλή μας, τὸν 
καιρο ̀που ̀θαρρουμ͂ε εμ̓εις͂ πως̀ ἤτα-
νε αγ̓ραμ́ματη και ̀βαρ́βαρη. Ἐμεις͂, 
οἱ σημερινοί, εἴμαστε βάρβαροι, 
που ̀δεν̀ εἴμαστε σε ̀θεσ́η να ̀νιωσ́ου-
με ὁσ́ο πρεπ́ει τήν ευγ̓εν́εια και ̀το ̀
μεγαλεῖο της͂ θυσιάς για ̀τ ̓  ὄνομα 
του ͂Χριστου,͂ που ̀την̀ προσφερ́ανε 
με ̀τα ̀κορμια ́τους εκ̓ειν́οι οι ̔λεον-
ταροψ́υχοι, που ̀γι ̓ αυτ̓ους́ λεγ́ει ο ̔
Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης πὼς δὲν 
γεννηθηκ́ανε απ̓ο ̀αἱμ́ατα, μητ́ε απ̓ο ̀
θελ́ημα της͂ σαρ́κας, μητ́ε απ̓ο ̀θελ́η-
μα αν̓τρος́, αλ̓λα ̀πως̀ γεννηθηκ́ανε 
απ̓ὸ τον̀ Θεό. Ἡ γενεὰ η ̔δικη ́μας, 
«η ̔ μοιχαλις̀ και ̀ αμ̔αρτωλος́», ἄς 
κάνει τὸν ἔξυπνον ἐκεῖ ποὺ δὲν 
χωρᾶ ͅκαμια ̀εξ̓υπναδ́α, ἅς περιπαιζ́ει 
εκ̓ειν́ους που ̀δωσ́ανε το ̀αἷμα τους 
για ̀την̀ πισ́τη του ͂Χριστου,͂ με ̀την̀ 
ελ̓πιδ́α της͂ αιὠν́ιας ζωῆς. Θα ̀ἔρθει 
μερ́α που ̀θα ̀δωσ́ει απ̓ολογιά και ̀
σε ̀τοῦτο τόν κοσ́μο καὶ στὸν ἄλλον, 
καὶ τοτ́ε θα ̀καταλάβει σε ̀τι ́σκοτάδι 
βρισκοτ́ανε…». 

 
Φώτης Κόντογλου   

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Πονεμένη Ρωμιοσύνη»



Καμπάνες γιορτινές, μέσα 
στῆς ἄνοιξης τ᾽ ὁλόχαρο 

γιορτάσι, τὸ τραγούδι τῆς λευτε-
ριᾶς μὴ σταματᾶτε. Εὐαγγελί-
σματα χαρᾶς σκορπίστε, ἀπ᾽ 
ἄκρου σ᾽ ἄκρον ν᾽ ἀκουσθεῖ, σ᾽ 
ὅλη τὴ γῆ νὰ φθάσει, ν᾽ ἁπλωθεῖ 
τὸ μήνυμα τοῦ διπλοῦ λυτρωμοῦ 
μας. Ψυχή μας λεύτερη, πέταξε, 
τούτη τὴν ἅγια μέρα, κι ἀπὸ 
κορφὴ σὲ κορφὴ ψάξε. Κι ὅπου 
δαφνόκλαδο ἀνθεῖ, κι ὅπου μυρ-
τιᾶς ἀναπνοή, ἐκεῖ τὸ δάκρυ τῆς 
εὐγνωμοσύνης σου στεῖλε. Ἐκεῖ 
εἶν᾽ οἱ τάφοι οἱ ἱεροί, ποὺ τοὺς 
ἀθάνατους φυλᾶνε. Κι ὕστερα, 
ἔλα μέσ᾽ στὴ σιγὴ τοῦ ἐξωκκλη-
σιοῦ, εὐλαβικὰ τὸ γόνυ κλῖνε κι 
ἄκου. Ἄκου τοῦ Αἰτωλοῦ Πα-
τροκοσμᾶ τὸν ἁγιασμένο ἀγώνα. 

Ἄκου τοῦ Διάκου τὴ φωνὴ ἀνά-
μεσα στὶς φλόγες, ἄκου τὸ αἷμα 
τ᾽ ἅγιο ποὺ πότισε τὸ χῶμα, κρά-
ζει, βροντοφωνεῖ ἀκόμα «ΟΧΙ».  
Ψυχὴ ἑλληνική, προχώρα. Δὲς 

ἐκεῖ, στοῦ νάρθηκα τὴν κώχη, 
νάτη, πετᾶ ἡ ψυχὴ τοῦ ᾽21. Εἶν᾽ 
τό «Κρυφὸ Σχολειό». Σκῦψε, γο-
νάτισε, τὸ ράσο τὸ ματόβρεχτο 
προσκύνησε, ποὺ κάτω ἀπὸ τὰ 
ράκη του τὴ λευτεριά σου φύ-
λαξε. Κι ὕστερα, γιγαντωμένη τὴ 
φωνή σου στεῖλε: Καλόγερε, πῶς 
δὲν ξυπνᾶς ἀπ᾽ τὴ βαθιὰ σιγή 
σου; Σήκω καὶ σήμερα ξανά, μὲ 
τὴν τρανὴ φωνή σου. Φώναξε, 
βροντοφώναξε, στὰ πέρατα νὰ 
φθάσει, νὰ μάθει τούτη ἡ νέα γε-
νιά, ποὺ πνίγεται στὸ ψέμμα, 
ποιὰ ἦταν κείνη ἡ πνοή, ἡ ψυχὴ 
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τοῦ ᾽21.  
Σήκω, Καλόγερε, νὰ πεῖς πὼς ἡ 

πιστή, ζεστὴ καρδιά σου σὰν χό-
βολη ἐφύλαξε τὴ σπίθα τοῦ 
ἀγώνα, καὶ τετρακόσια χρόνια 
ὁλόκληρα ἀπ᾽ τό «Κρυφὸ Σχο-
λειό» σου μέσ᾽ στῆς καρδιᾶς τὴν 
πέρναγε τῶν σκλάβων μαθητῶν 
σου. Ξύπνα, Καλόγερε, νὰ πεῖς σ᾽ 
αὐτοὺς ποὺ ἀμφιβάλλουν πὼς 
μπροστὰ ἐπήγαινε ὁ Σταυρός, καὶ 
πίσω ἡ ἀνδρεία. Πρῶτα ἡ «ἅγια 
πίστη τοῦ Χριστοῦ», μετὰ ἡ ἐλευ-
θερία. Καλόγερε, πῶς δὲν μιλᾷς, 
γιατί τώρα σωπαίνεις; Κτυποῦν 
τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, τὴν πολε-
μοῦν, τὴ διώχνουν. Σκλαβόπουλα 
σὲ καρτεροῦν ξανὰ νὰ τὰ μαζέ-
ψεις, τὸ μυστικὸ τῆς λευτεριᾶς ν᾽ 
ἀκούσουν ἀπὸ σένα.  
Σήκω καὶ σήμερα ξανὰ κρυφὰ 

σχολειὰ νὰ φτιάξεις καὶ στῶν 
ψυχῶν τὴ σκοτεινιὰ λυχνάρι ἐλπί-
δας ν’ ἀνάψεις! Ἔλα καὶ πάλι τα-
πεινὰ μέσ᾽ στὸ φτωχὸ κελί σου, 
κουράγιο δός μας, καὶ ζεστὴ ἂς 
ἀκουστεῖ ἡ φωνή σου ὅπως καὶ 
τότε: «Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη! 
Ἡ λευτεριὰ σὰν τῆς αὐγῆς τὸ φεγ-
γοβόλο ἀστέρι τῆς νύχτας τὸ ξη-
μέρωμα θὰ φέρει». 

Μ. Φ.

«ΚΥΡΙΑΚΗ» 
Τετραμηνιαίο Ὀρθόδοξο  
Χριστιανικό Περιοδικό. 
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Κ
ι ἂν ἔπεσε τὸ μαῦρο πέ-
πλο τῆς σκλαβιᾶς στὴ 
δοξασμένη Χώρα, πάλι 

ἀσκλάβωτη ἔμεινε ἡ καρδιά της. 
Περήφανη κι ὀρθή! Νὰ τὴν ξεσχί-
σει τῆς σκλαβιᾶς τὴ χλαίνα! Καὶ 
ἄκου: 
Δὲν ἤτανε παιχνίδι αὐτό, ὡσὰν 

καὶ κεῖνα, ὅπου παίζουν τὰ παιδιά! 
Παιδιῶν δὲν ἤτανε ἐκείνη συντρο-
φιά! Κι ἂς ἔβλεπες τ’ ἀμούστακα 
μουτράκια, τ’ ἄγουρα, λεπτοκα-
μωμένα τους κορμιά! 
Ὄχι! Τοῦτα τὰ λεβεντόπαιδα 

δὲν ἦταν πιὰ παιδιά!... 
- Ξένε φιλέλληνα, πού μὲ τὸ λε-

πτό, μακρύ σου μπαστουνάκι σερ-
γιανᾶς ἀνάμεσα σέ τοῦτα τὰ κο-
τρώνια, τί κοιτᾶς; Τῆς Σπάρτης τά 
βουνὰ εἶν’ αὐτά! Τὰ δοξασμένα! 
Χώματα μ’ αἵματα προγονικά, βαμ-
μένα! Κι ἐμεῖς, μικροὺς ποὺ μᾶς θω-
ρεῖς, τοῦ Λεωνίδα εἴμαστε καὶ τοῦ 
μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ τὰ ἐγγόνια! 
Νὰ ὁ Μυστρᾶς! Ἐκεῖ, ἀπ’ τὰ πα-

λιά τά χρόνια, στέκει! Νεκρὸς ἀθά-
νατος· μυριόστομος! Στάσου! 
Ἀφουγκράσου τον! Καὶ θὰ σ’ τὴν 
πεῖ τὴν ἱστορία!... 
Ξένε, γειά σου. Δὲν ἔχουμε ἄλλο 

καιρὸ νὰ μείνουμε κοντά σου!... 
Εἶπαν καὶ τρέξαν πέρα τὰ σκλα-

βόπουλα. 
Κοιτάζει ὁ ξένος τά παιδιὰ τὰ 

λεοντόμορφα μὲ τὴ λευκή, λερή 
τους φουστανέλλα! 

- Τί ψωμὶ νὰ τρῶνε τάχα αὐτά; 
Τάχα τί πίνουν καὶ μεθᾶ ἡ καρδιά 
τους, συλλογιέται κι’ ἔχουν, τὴν 
ἀστραπή θαρρεῖς ματιά, στὰ πόδια 
τους ἀετοῦ φτερὰ καὶ δύναμη 
ἀτσαλένια στὰ κορμιά τους; Ἡ 
δική τους ἡ καρδιά, σὰν ἀπὸ τί νὰ 
ναι φτιαγμένη; Μὴν εἶναι ἀπὸ μπα-
ρούτι; ἀπὸ φωτιά; ἀπὸ ποιὰ φλόγα 
τάχα ξαναμμένη;... 

- Μὰ ξένε, δὲν τὴν ξέρεις τὴν 
ἱστορία τούτης ἐδῶ τῆς γῆς ὅπου 
πατᾶς; Ἐδῶ εἶναι αἱματοπότιστοι 
οἱ καρποί, πού τρέφουν τὰ κορμιά 
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μας! Κι αὐτὸ τ’ ἀγέρι, πού θεριεύει 
τὴν καρδιά μας, ἀπ’ τῆς θυσίας τὸ 
θυμιατὸ παίρνει τὰ μύρα!... 
Νὰ μάθεις θέλεις; Ναί... πυρσοὶ 

Ἀγγέλων εἶν’ αὐτοί, π’ ἀνάβουνε 
τὴ φλόγα ἐδῶ βαθιά μας! Ἔλα τὸ 
βράδυ μὲ τὸ φεγγαράκι νὰ τοὺς 
δεῖς! Μᾶς καρτεροῦνε στὰ κρυφὰ 
Σχολειά μας! Ράσα φτωχά, τριμ-
μένα - τοῦ Γένους καὶ τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας φρουροί! Παπακαλό-
γεροι. Λειτουργοί τοῦ Ὑψίστου - 
τῆς φλόγας φυλαχτές!... Μπροστὰ 
στοῦ καντηλιοῦ τὸ φῶς κρυφὰ -
γύρω, τοῦ Τούρκου ἡ φοβέρα- τί 
εἶχε τούτη ἡ γῆ μας, τί ἔχασε... καὶ 
τί τῆς πρέπει μνημονεύουν. Τὸ 
σπόρο γιὰ τὴ Λευτεριὰ φυτεύουν 
στὴν καρδιά μας!... 
Ἀπόμεινεν ὁ ξένος νὰ κοιτᾶ! Καὶ 

κάθησε σ’ ἀπόμερο λιθάρι!... Αὐτή, 
λοιπόν, εἶναι τοῦ Ἕλληνα ἡ ψυχή, 
ἡ γῆ!... Ἄχ, γιατί ραγιὰς νὰ ζεῖ;... 
Μά! Βλέπει καλά;!... Τὸ μπου-

λούκι τῶν παιδιῶν πῆρε τὰ μονο-
πάτια! Σκαρφαλώνει! Ἁπλώνει! 
Χύνεται στὰ καταρράχια!... 
Τί τρέχει;... 
Σὰν τί πάθανε;... 
Τί ἀκούεται ἀπὸ πέρα; Νά! Νά, 

μιὰ τούρκικη παντιέρα! Τοῦρκοι 
φτάνουν ἀπὸ δῶ... κι ἄλλοι ἀπὸ 
κεῖ... κι ἄλλοι ἀπὸ πέρα!... Τάχα 
ποῦ πᾶνε; Ἀρματωλίκια ἀναζητᾶνε 
ἢ πῆραν εἴδηση τ’ ἅρματα ποὺ 
κρατοῦσαν οἱ μικροί, γιὰ νὰ τὰ πᾶν 
στὰ κλέφτικα λημέρια καὶ χύμηξαν 
στὴν ἐρημιὰ -φαντάσου λεβεντιά!- 
γιὰ νὰ τὰ πάρουνε ἀπ’ τῶν παι-

διῶν τὰ χέρια; 
Τρομάζει ὁ ξένος! Χώνεται 

σουρτὸς μέσ’ στὰ λιθάρια!... 
Οἱ Τοῦρκοι, δὲν θὰ βροῦν ἐδῶ 

ἀδύναμα παιδιὰ γιὰ νὰ τὰ ξαρμα-
τώσουν. Θὰ βροῦνε παλικάρια! 
Κοίτα! Ταμπουρωθήκανε πίσω 

ἀπ’ τὰ βράχια! - Πότε κιόλας! - 
Καὶ χτυποῦν ἀλύπητα ἀπ’ ὅλες τὶς 
μεριές!... Τὰ χάνουνε οἱ γεροτουρ-
καλάδες, σὰν ποντικοὶ στὴν φάκα! 
Παίρνουνε τὶς κατηφοριές! Κατρα-
κυλοῦν! Γκρεμίζονται καὶ πίσω δὲν 
κοιτᾶνε!... 
Πᾶνε!... 
Ὀρθώθηκε ὁ ξένος! Φτερωτή, τὴ 

νιώθει τὴν καρδιά του! Στὴ ράχη 
ἀνεβαίνει κι ἀγροικᾶ ὁλόγυρά του 
τῆς λεβεντιᾶς τὴ γῆ!... 

-Ποιὸς τὸ ’πε πώς «ραγιάδες» 
εἴσαστε, Γραικοί; 
Νά, τὰ παιδιά! Ζαρκάδια φτε-

ρωτά, πηδοῦν ἐκεῖ μπροστά του 
πάλι! Θαρρεῖς, ἀπ’ τοῦ Σταυροῦ 
τὴ λάμψη πού νικᾶ φοροῦν χρυ-
σάχτινο στεφάνι! 
Καὶ δές!... 
Στὸν οὐρανὸ ὑψώνονται οἱ μα-

τιές τους! Γιατί, τὸ μυστικό τῆς νί-
κης τὸ τρανό, ἀκοῦστε το λαοί! 
«Ἐν τούτῳ νίκα», σ’ αὐτὸν τὸν 
οὐρανὸ ἀπ’ τοῦ Θεοῦ τὸ χέρι ἀπὸ 
παλιά, ἔχει γραφτεῖ!... 

- Ξένε, σὰν στείλεις μήνυμα στὴ 
μακρινή σου χώρα, διαλάλησε, πώς 
ἡ Ἑλλάδα ζεῖ! Ποτὲ της δὲν πεθαί-
νει! Γιατί, ἀπ’ τὴ λάμψη τοῦ Σταυ-
ροῦ, τὴ φλόγα τοῦ «Κρυφοῦ Σχο-
λειοῦ», τὴ δύναμή της παίρνει!...



Κλείνω τὰ μάτια καὶ τὶς βλέπω 
μακριά, ἀτέλειωτη σειρὰ τὶς μα-
νάδες τοῦ κόσμου. 

Ἄλλες φυλές, ἄλλα χρώματα κι 
ὅμως τόσο ἴδιες. Ὅμοιες εἶναι οἱ 
μανάδες τῆς γῆς. Μὰ οἱ δικές 
μας μανάδες, κουρασμένες, 
κυρτωμένες, βασανισμένες, οἱ 
μανάδες τοῦ τόπου μας ἔχουν 
πάρει ἀπὸ τὴν καυτὴ πέτρα μας τὴν 
κάψα τῆς ἀγάπης τους. Κι ἀπὸ τὴν βα-
σανισμένη γῆ μας τὸ σταφιδιασμένο, ρυ-
τιδιασμένο πρόσωπο, ποὺ ἁπαλύνει σὰν 
ἀντικρύσει ἕνα παιδί.  

Μέσα σ’αὐτὸν τὸν παράλογο κόσμο 
μας, ποὺ ὅλα μετακινοῦνται, ὅλα εἶναι 
ρευστά, ὅλα εἶναι σημεῖα ἀντιλεγόμενα, 
μέσα σ’αὐτὸν τὸν αἰώνα ποὺ αὐθεντικὲς 
ἀξίες καταρρέουν κι ἀνέρχονται ἄλλες 
ποὺ μὲ ἀπίστευτη ταχύτητα γκρεμίζον-
ται κι αὐτές, ἕνα μένει ἀμετακίνητο, μιᾶς 
ἀξίας ἡ λάμψη δὲν θαμπώνει: ἡ ἀξία τῆς 
μάνας. Ὁ γάμος, ἡ ἠθική, ἡ ἀλήθεια, ὁ 
Θεὸς -προπάντων Αὐτὸς- ἔχουν πολέμι-
ους. Μὰ σ’ ὅλη αὐτὴ τὴ λαίλαπα δὲν τόλ-
μησε κανεὶς νὰ ἀμφισβητήσει τὴ Μάνα. 
Καὶ εἶναι αὐτὸ τὸ παρήγορο σημάδι, τὸ 
μοναδικὸ ἴσως παρήγορο σημάδι τῶν 
καιρῶν μας: ἡ Μάνα.  

Ἡ ταπεινὴ αὐτὴ δουλεύτρα, ποὺ δὲν 
ἔχει ὀχτάωρα, δὲν ἔχει ἀσφάλιση, δὲν 
ἔχει ΙΚΑ γιὰ τὴν προσφορά της. Δὲν ἔχει 
τὰ παιδιὰ της τελικά, γιατί ξέρει πὼς τὰ 
ἑτοιμάζει γιὰ νὰ τῆς φύγουν, νὰ φτιάξουν 
δικές τους φωλιές. Εἶναι τὸ δικό της πά-
λεμα τὸ μόνο ἀνιδιοτελὲς δόσιμο ποὺ 
συναντᾶμε στὴ ζωή. Ὁ νόμος, ὁ πανί-
σχυρος νόμος ποὺ ρυθμίζει τὶς ἀνθρώπι-
νες σχέσεις «σοῦ ’δωσα τόσα, τόσα θὰ 
μοῦ δώσεις», καταργεῖται. Πρῶτα-
πρῶτα γιατί δὲν μετριέται τὸ τί δίνει. 

Μὰ μπορεῖς κι ἂν ἔχεις μόνο ἕνα χέρι μὲ 
πέντε δάχτυλα νὰ μετρήσεις τί τῆς δίνει 
τὸ παιδί της. Γιατί εἶναι τόσο λίγα, μὰ 
τόσο λίγα αὐτὰ ποὺ τῆς δίνει. Ἐκτὸς κι 
ἂν μετρᾶς τὶς πίκρες… Ὁ Καμπούρογλου 
λέει κάπου: «Δίκαια ὀνομάζουμε τὴ γῆ 
μητέρα, ἀφοῦ τὴν ποδοπατᾶμε κι αὐτὴ 
δὲν παύει νὰ μᾶς δίνει καρποὺς καὶ 
ἄνθη».  

Σκέφτομαι πὼς ὑπολογίζουμε -ἂν 
ὑπολογίζουμε- μόνο τὶς μεγάλες εὐερ-
γεσίες τοῦ Θεοῦ. Τὶς καθημερινὲς τὶς θε-
ωροῦμε αὐτονόητες, περίπου ὑποχρεω-
τικές. Τὸ ἴδιο αὐτονόητες θεωροῦμε τὶς 
καθημερινὲς προσφορὲς τῆς Μάνας μας. 
Ἕνα βουερὸ ποτάμι ἡ Μάνα μας, κι ἐκεῖ 
ξεπλενόμαστε κι ἐμεῖς καί… τὰ βρόμικα 
τοῦ σπιτιοῦ μας. Κελαηδιστὴ βρύση ἡ 
Μάνα μας καὶ ἁπλὰ ἐμεῖς ξεδιψᾶμε μὲ 
τὸ νερό της. Εἶναι ἀδιανόητο τό ποτάμι 
νὰ ξεραθεῖ καὶ ἡ βρύση νὰ μὴν ἔχει κα-
θάριο καὶ μπόλικο νερό. 

  Ἡ Μάνα μου καὶ ἡ δικιά σου Μάνα… 
Σ’ αὐτὴν τὴ βιαστικὴ ἐποχή, ποὺ λα-

χανιάζοντας τρέχουμε νὰ προλάβουμε 
καὶ πού, ἀπὸ τὴν ἀγωνία νὰ τὸ προλά-
βουμε, ξεχάσαμε ποιὸ εἶναι αὐτὸ καὶ 
τρέχουμε μόνο, δὲν προλαβαίνουμε κἂν 
νὰ δοῦμε τὰ μάτια της. Αὐτὰ τὰ σοφά, 
βαθιὰ μάτια ποὺ ’χουν πολλὲς φορὲς ψι-
χάλες βροχῆς ἢ εἶναι ἀνταριασμένα. Δὲν 
σκεφτόμαστε κἂν πὼς ἔχει κι αὐτὴ μιὰ 
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προσωπικότητα, σὰν ἄνθρωπος ἔχει 
ΚΑΙ δικά της προβλήματα, ἔχει ὧρες 
μοναξιᾶς, κακοκεφιᾶς, ἔχει κι αὐτὴ ἕνα 
κορμὶ μὲ ἀρθριτικά, ἕναν πονοκέφαλο, 
κάτι κιρσούς, ἔχει ὅρια σωματικῆς 
ἀντοχῆς. Σκέφτεται ἡ Μάνα μὲ τί φυσι-
κότητα τὰ παιδιά της θὰ τὴν πάρουν τη-
λέφωνο γιὰ νὰ τῆς διηγηθοῦν οἰκογενει-
ακὲς γκρίνιες, οἰκονομικὲς δυσκολίες, 
προβλήματα ὑγείας. Καὶ πόσο ἁπλὰ καὶ 
φυσικὰ θὰ ξεχάσουν τὴν πίεσή της, τὸ 
ἂν ἔκανε τὶς ἐξετάσεις ποὺ παρήγγειλε 
ὁ γιατρός, ἂν λύθηκε ὁποιοδήποτε πρό-
βλημά της… 

Καὶ τί ὄμορφο εἶναι ποὺ δὲν θυμώνεις 
μὲ ὅλα αὐτά! Καὶ συνεχίζεις ἀμετανόητα 
νὰ δίνεις. Δίνεις καὶ προσεύχεσαι. Νὰ 
ποιὰ εἶναι ἡ Μάνα. Καὶ προσεύχεται ἡ 
Μάνα τόσο γιὰ τοὺς ἄλλους, ποὺ πολλὲς 
φορὲς ἔχει ξεχάσει νὰ προσευχηθεῖ γιὰ 
τὸν ἑαυτό της.  

Τώρα στὰ τελευταῖα της ποὺ ἦταν 
ἄρρωστη τῆς εἶπα: «Προσευχήσου νὰ 
γίνεις καλά!» Γέλασε. «Προσεύχομαι, μὰ 
ποῦ νὰ προλάβεις τόσο κόσμο! Βάλε 
παιδιά, βάλε ἐγγόνια, βάλε δισέγγονα, 
βάλε νὰ πεῖς φχαριστῶ στὸ Θεὸ γιὰ τὶς 
χαρὲς πού τοὺς ἔδωσε, βάλε νὰ παρα-
καλέσεις γιὰ τὶς πίκρες τους, ποῦ νὰ 
προλάβεις νὰ παρακαλέσεις γιὰ λόγου 
σου;».  

Τὸ εἶπε τόσο ἁπλά, ὅσο ἁπλὰ λέγον-
ται τὰ πιὸ σημαντικὰ πράγματα.  

Καὶ θυμᾶμαι πῶς τέλειωσε: «Νὰ πα-
ρακαλέσω νὰ πάω στὸν Παράδεισο. Μὰ 
ἂν δὲν εἶναι ἐκεῖ τά παιδιά μου;»… 

Νὰ ἀρνιέται Παράδεισο, ποὺ παρα-
καλάει νύχτα μέρα νὰ τὸν κερδίσουν τὰ 
παιδιά της! Γιατί τὴν ἔχω δεῖ τὴ Μάνα 
ἀκούραστη, κυρτωμένη ἀπὸ τὸ βάρος 
τῆς κάθε μέρας, νὰ σέρνεται μὲ τὴν περ-

πατούρα  μπρὸς στὸ εἰκονοστάσι. Θὰ 
ἀνάψει μὲ σιγανὲς κινήσεις τὸ καντήλι 
μπρὸς στὴν Παναγιά. Κι ἐκεῖ οἱ δυὸ Μα-
νάδες, ἡ Μάνα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς 
ἡ Μάνα, θὰ στήσουνε κουβέντα. Καὶ 
ἀφοῦ πεῖ ἡ μιὰ κι ὑπομονετικὰ ἀκούσει 
ἡ Ἄλλη, θὰ γίνει κάποια ἀλλαγή. Θὰ 
στηλωθεῖ ἡ Μάνα τῆς γῆς, θὰ ἀναστε-
νάξει μ’ ἀνακούφιση καὶ μὲ καινούργιο 
κουράγιο θὰ ξαναμπεῖ στὴν πάλη. Κι ἡ 
ἄλλη Μάνα, τ’ οὐρανοῦ ἡ Μάνα, ὅπως 
παίζει μὲ τὴν εἰκόνα της τὸ φῶς τοῦ καν-
τηλιοῦ, ἐκεῖ στὸ μισοσκόταδο, θὰ δα-
κρύσει. Γιατί καταλαβαίνει ἀπὸ καη-
μοὺς καὶ βάσανα ἡ Παναγιά, μιὰ καὶ 
εἶναι Μάνα. Σκέφτομαι πόσες ὀνομασίες 
ἔδωσε ὁ λαὸς στὴν Παναγία: Γρηγο-
ροῦσα τὴν εἶπε, Γλυκοφιλοῦσα, Ἐλευ-
θερώτρια… Τὴν εἶπε ἔτσι μὲ τὰ χείλια 
του. Μέσα, ὅμως, στὴν ψυχὴ του ὁ λαὸς 
Μάνα τὴ λέει. Μάνα τὴ λογαριάζει. 
Μάνα τὴν ὑπολογίζει. Αὐτὸ τὸ «Παναγιά 
μου», ποὺ ἀκούγεται σὲ ὥρα ἀνάγκης, 
συνώνυμο τῆς Μάνας εἶναι. Τί Μάνα, τί 
Παναγιά; Τὸ ἴδιο εἶναι. Καὶ οἱ δυὸ με-
σολαβοῦν, καταλαβαίνουν, συγχωροῦν, 
νοιάζονται… 

Μάνα, ἀπ’ τοὺς ἀνθισμένους, ἀνοιξιά-
τικους ἀγρούς, σοῦ ἔπλεξα ἕνα στεφάνι. 
Σκύβω καὶ σοῦ φιλῶ τὰ παιδεμένα χέρια 
σου. Αὐτὰ τὰ χέρια ποὺ -κι ἄς μὴν τὸ ξέ-
ρεις- κρατοῦν τὸν κόσμο μας.  

Κι ἀκόμα θὰ σκύψω νὰ σοῦ φιλήσω 
τὰ ἄσπρα μαλλιά σου. Ξέρω, γιὰ χάρη 
μου ἄσπρισαν πρὶν τῆς ὥρας τους. Καὶ 
τὸ ρυτιδιασμένο σου κούτελο ἄσε μὲ νὰ 
φιλήσω, Μάνα! Μάνα γλυκύτατη, Μάνα 
οὐρανόσταλτη, ἀτίμητη Μάνα!  

 
† Νίκος Α. Τούλιος  



Ἡ Μικρασιατικὴ Κατα-
στροφὴ ὅπως τὴν ἔζησε καὶ τὴν κα-
τέγραψε σὲ δημοσιεύσεις του καὶ 
ἀργότερα σὲ διηγήματα, ὁ 20χρονος 
τότε πολεμικὸς ἀνταποκριτὴς τῆς 
«Τορόντο Στὰρ» στὴν Εὐρώπη, 
Ἔρνεστ Χέμινγουει. 

Σχετικὰ ἀποσπάσματα: 
«Ὁ ἄντρας σκεπάζει μὲ μιὰ κου-

βέρτα τὴν ἑτοιμόγεννη γυναίκα του 
πάνω στὸν ἀραμπὰ γιὰ να τὴν προφυ-
λάξει ἀπὸ τὴ βροχή. Ἐκείνη εἶναι τὸ 
μόνο πρόσωπο ποὺ βγάζει κάποιους 
ἤχους [ἀπὸ τοὺς πόνους τῆς γέννας]. 
Ἡ μικρὴ κόρη τους τὴν κοιτάζει μὲ 
τρόμο καὶ βάζει τὰ κλάματα. Καὶ ἡ 
πομπὴ προχωρᾶ... 

Δὲν ξέρω πόσο χρόνο θὰ πάρει αὐτὸ 
τὸ γράμμα νὰ φτάσει στὸ Τορόντο, 
ἀλλὰ ὅταν ἐσεῖς οἱ ἀναγνῶστες τῆς 
Στὰρ τὸ διαβάσετε, νὰ εἶστε σίγουροι 
ὅτι ἡ ἴδια τρομακτική, βάναυση πορεία 
ἑνὸς λαοῦ ποὺ ξεριζώθηκε ἀπὸ τὸν 
τόπο του, θὰ συνεχίζει νὰ τρεκλίζει 
στὸν ἀτέλειωτο λασπωμένο δρόμο 
πρὸς τὴ Μακεδονία». 

«Τὸ χειρότερο, ἦταν οἱ γυναῖκες μὲ 
τὰ νεκρὰ παιδιά. Δὲ μπορούσαμε νὰ τὶς 
πείσουμε νὰ μᾶς δώσουν τὰ πεθαμένα 

παι-
διά τους. Εἶχαν τ ὰ 
παιδιά τους, νεκρὰ ἀκόμα καὶ ἕξι 
μέρες, ἀλλὰ δὲν τὰ ἐγκατέλειπαν. Δὲ 
μπορούσαμε νὰ κάνουμε τίποτα. Τε-
λικὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς τὰ πάρουμε μὲ τὴ 
βία». 

«Εἴχαμε ρητὲς ἐντολὲς νὰ μὴν ἐπέμ-
βουμε, νὰ μὴ βοηθήσουμε... Τὸ πλοῖο 
μας εἶχε τόση δύναμη ποὺ θὰ μπορού-
σαμε νὰ βομβαρδίσουμε ὅλη τὴ Σμύρνη 
καὶ νὰ σταματήσουμε τὸ μακελειό, 
ἀλλὰ ἡ ἐντολὴ ἦταν νὰ μὴν κάνουμε τί-
ποτα... Τὸ παράξενο ἦταν, εἶπε [ὁ ὑπο-
τιθέμενος ἀξιωματοῦχος τοῦ 
ἀμερικάνικου πολεμικοῦ ποὺ διηγεῖται 
τὴν ἱστορία], πὼς οὔρλιαζαν κάθε 
νύχτα τὰ μεσάνυχτα. 

Δὲν ξέρω γιατί οὔρλιαζαν αὐτὴ τὴν 
ὥρα. Ἤμασταν στὸ λιμάνι κι αὐτὲς 
στὴν προκυμαία καὶ τὰ μεσάνυχτα 
ἄρχιζαν νὰ οὐρλιάζουν. Στρέφαμε 
πάνω τους προβολεῖς καὶ αὐτὲς τότε 
σταματοῦσαν...». 

«Ὅ,τι καὶ νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸ πρό-
βλημα τῶν προσφύγων στὴν Ἑλλάδα, 
δὲν πρόκειται νὰ εἶναι ὑπερβολή. Ἕνα 
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φτωχὸ κράτος μὲ μόλις 4 ἑκατομμύρια 
πληθυσμό, πρέπει νὰ φροντίσει γιὰ 
ἄλλο ἕνα τρίτο τῶν κατοίκων. Καὶ τὰ 
σπίτια ποὺ ἄφησαν οἱ Μουσουλμάνοι 
ποὺ ἔφυγαν, δὲν ἐπαρκοῦν σὲ τίποτα, 
χώρια ἡ διαφορὰ στὸ ἐπίπεδο κουλ-
τούρας ποὺ εἶχαν συνηθίσει οἱ Ἕλλη-
νες στὴν Κωνσταντινούπολη». 

«Ποιὸς θὰ θρέψει τόσο πληθυσμό; 
Κανένας δὲν τὸ ξέρει καὶ μέσα στὰ ἑπό-
μενα χρόνια ὁ χριστιανικὸς κόσμος θὰ 
ἀκούει μιὰ σπαρακτικὴ κραυγὴ ποὺ 
ἐλπίζω νὰ φτάσει καὶ ὡς τὸν Καναδά: 
«Μὴν ξεχνᾶτε τοὺς Ἕλληνες!». 

«Ἡ ὑποχώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ στρα-
τοῦ ἦταν μιὰ θλιβερὴ ὑπόθεση, ἀλλὰ 
δὲν χρειάζεται νὰ κατηγοροῦμε γι’ αὐτὸ 
τὸν ἁπλὸ Ἕλληνα φαντάρο. Ἀκόμα καὶ 
ὅταν γινόταν ἐκκενώσεις περιοχῶν, οἱ 
Ἕλληνες δροῦσαν ὡς πραγματικοὶ 
στρατιῶτες. Ὁ Κεμὰλ θὰ εἶχε μεγάλο 
πρόβλημα, ἂν ἦταν νὰ τοὺς ἀντιμετω-
πίσει στὴ Θράκη. 

Ὁ λοχαγὸς Wittal τοῦ Ἰνδικοῦ Ἱππι-
κοῦ, ποὺ βρισκόταν στὴν Ἀνατολία ὡς 
παρατηρητὴς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 
πολέμου τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸν Κεμάλ, 
μοῦ εἶπε: «Οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες 
ἦταν μαχητὲς πρώτης κατηγορίας. Οἱ 
ἀξιωματικοί τους ἦταν ἄριστοι.... Θὰ 
μποροῦσαν νὰ ἔχουν καταλάβει τὴν 
Ἄγκυρα καὶ νὰ τελειώσουν τὸν πόλεμο, 
ἂν δὲν εἶχαν προδοθεῖ». 

«Ὅλη μέρα περνοῦν δίπλα μου, 
λεροί, ἐξαντλημένοι, ἀξύριστοι, ἀνεμο-

δαρμένοι στρατιῶτες ποὺ βαδίζουν στὴ 
γκρίζα γυμνὴ ὕπαιθρο τῆς Θράκης. 

Χωρὶς μπάντες, χωρὶς [ἀνθρωπι-
στικὲς] ὀργανώσεις νὰ τοὺς ἀνακουφί-
σουν, χωρὶς τόπο νὰ ξαποστάσουν, 
παρὰ γεμάτοι ψεῖρες, μὲ βρώμικες κου-
βέρτες καὶ κουνούπια ὅλη τὴ νύχτα. 

Εἶναι οἱ τελευταῖοι ἀπὸ αὐτό, ποὺ 
ἦταν κάποτε ἡ δόξα τῆς Ἑλλάδας. Κι 
αὐτό, εἶναι τὸ τέλος τῆς δεύτερης πο-
λιορκίας τῆς Τροίας». 

Βρίσκομαι σὲ ἕνα ἄνετο τρένο, ἀλλὰ 
μὲ τὴ φρίκη τῆς ἐκκένωσης τῆς Θρά-
κης, ὅλα μου φαίνονται ἀπίστευτα. 
Ἔστειλα τηλεγράφημα στὴ «Στὰρ» 
ἀπὸ τὴν Ἀδριανούπολη. Δὲν χρειάζεται 
νὰ τὸ ἐπαναλάβω. Ἡ ἐκκένωση συνεχί-
ζεται.... 

Ψιχάλιζε. Στὴν ἄκρη τοῦ λασπόδρο-
μου ἔβλεπα τὴν ἀτέλειωτη πορεία τῆς 
ἀνθρωπότητας νὰ κινεῖται ἀργὰ στὴν 
Ἀδριανούπολη καὶ μετὰ νὰ χωρίζεται σ’ 
αὐτοὺς ποὺ πήγαιναν στὴ Δυτικὴ 
Θράκη καὶ τὴ Μακεδονία... Δὲ μπο-
ροῦσα νὰ βγάλω ἀπὸ τὸ νοῦ μου τοὺς 
ἄμοιρους ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονταν 
στὴν πομπή, γιατί εἶχα δεῖ τρομερὰ 
πράγματα σὲ μιὰ μόνο μέρα. 

Ἡ ξενοδόχισσα προσπάθησε νὰ μὲ 
παρηγορήσει μὲ μιὰ τρομερὴ τούρκικη 
παροιμία: «Δὲν φταίει μόνο τό τσε-
κούρι, φταίει καὶ τὸ δέντρο». 

Δὲ θέλω νὰ κοιμηθῶ, γιατί ἔχω τὴ 
προαίσθηση ὅτι ἂν κλείσω τὰ μάτια 

μου στὸ σκοτάδι καὶ ἀφεθῶ στὸν 
ἑαυτό μου, ἡ ψυχή μου 

θὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ 
σῶμα.
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Ἀπόμεινε μισογεμάτος ὁ κάδος στὸ πηγάδι  
καὶ τὸ γλυκὸ τοῦ κουταλιοῦ ἀπείραχτο  
στὸ γυάλινο τό τάσι. 
Πῶς γέμισε ὁ οὐρανὸς ξάφνου μαῦρα πουλιὰ  
καὶ ἔγινε τὸ βλέμμα ματωμένη πυρκαγιά; 
Πῶς γινήκαμε σὲ μιὰ στιγμὴ στὸν τόπο μας ξένοι;  
Ποῦ νὰ τραβήξει τώρα ἡ Ἀργώ;  
Ἔσβησε ἡ ρότα πάνω στὸ κύμα  
κι ὁ ὁρίζοντας ποὺ ἔφερνε τὴ δύση καὶ τὴν ἀνατολή.  
Γέμισαν οἱ δρόμοι ναυαγοὺς  
ἀπὸ ἕνα καράβι ποὺ τὸ σύντριψαν στὸ λιμάνι του  
οἱ συμπληγάδες τῆς ἀδικίας. 
Ποιοὶ εἴμαστε καὶ ποῦ τραβᾶμε;  
Ποιὰ γῆ θὰ μπορέσει  
νὰ γίνει πατρίδα μας;  
Ἡ μάνα εἶναι μία.  
Ἡ δική μας μάνα βασίλεψε στὴν Ἀνατολή,  
πίσω ἀπὸ τὰ ματωμένα βουνά μας.  
Ψαρεύουμε ἀπὸ τὴ δύση της  
λίγα σπάργανα ἥλιου,  
γιὰ νὰ ζεστάνουμε στῶν καρδιῶν μας  
τὸν ἀκοίμητο στίχο  
τῶν παιδιῶν μας τὰ λεύτερα ὄνειρα.  
 

Δέσποινα Δαμιανίδου 
(Α΄ βραβεῖο πανελλήνιου διαγωνισμοῦ) 
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Πὲς εὐχαριστῶ… 
  
Σκέφτομαι κάποιες φορὲς 

πόσο μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός, πόσες 
εὐλογίες ἔχουμε στὴν ζωή μας, 
πόσο φῶς ἔχουμε δεχτεῖ καὶ πό-
σος οὐρανὸς μᾶς ἔχει χαριστεῖ. 
Μεγάλο πράγμα νὰ ἐκτιμᾶς 

σωστά τά πράγματα στὴν ζωή 
σου. Μεγάλη ἀρετὴ ἡ εὐγνωμο-
σύνη. 
Θεάρεστη ἐνέργεια ἡ εὐχαρι-

στία. 
Μὴν ξεχνοῦμε ποτὲ ἀγαπητοί 

μου τὰ καλὰ ποὺ ἀπολαμβά-
νουμε στὴ ζωή μας. Σίγουρα καὶ 
κάτι στραβὸ θὰ ὑπάρχει. Ἐμεῖς 
ἄς ἑστιάζουμε στὰ καλά. Τότε 
καὶ τὰ λίγα κακὰ θὰ ἀντιμετω-
πίζονται χωρὶς ὑστερίες καὶ 
γκρίνια. 
Μὴν παίρνουμε τὰ καλὰ ποὺ 

ἔχουμε ὡς δεδομένα διότι τότε 
πέφτουμε στὴν ἀχαριστία. 
Πὲς εὐχαριστῶ ποὺ ξύπνησες, 

ποὺ ἀναπνέεις, ποὺ ὑπάρχουν 
ἔστω λίγοι ἄνθρωποι ποὺ νοι-
άζονται γιὰ σένα γνήσια καὶ 
ἄδολα. 
Πὲς εὐχαριστῶ ποὺ μπορεῖς 

νὰ διαβάσεις αὐτὴν τὴν σελίδα, 
ποὺ μπορεῖς νὰ ἀκούσεις μου-
σική, ποὺ μπορεῖς νὰ αἰσθαν-
θεῖς τὸ ἀγέρι, ποὺ μπορεῖς νὰ 

ἀστειευτεῖς μὲ φίλους, ποὺ μπο-
ρεῖς νὰ ἀγκαλιάσεις καὶ νὰ φι-
λήσεις, ποὺ μπορεῖς νὰ προσευ-
χηθεῖς καὶ νὰ μετανοήσεις. 
Πὲς εὐχαριστῶ ποὺ ὁ Χριστὸς 

σὲ ἀγαπᾶ κι ἄς μὴν ἔχεις κάνει 
τίποτα ἄξιο τῆς ἀγάπης Του. 
Κάπου ἐκεῖ μέσα στὴν ἀδυ-

σώπητη καθημερινότητα στά-
σου γιὰ λίγο καὶ πὲς ἕνα εὐχα-
ριστῶ. 
Ἕνα εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα τά 

καλὰ ποὺ ἔχεις στὴν ζωή σου. 
Ἕνα εὐχαριστῶ γιὰ τὶς δοκι-

μασίες ποὺ ἐπιτρέπονται στὴν 
ζωή σου. 
Ἕνα εὐχαριστῶ στοὺς 

ἀνθρώπους ποὺ σὲ στηρίζουν. 
Ἕνα εὐχαριστῶ στοὺς 

ἀνθρώπους ποὺ φύγανε ἀπὸ 
αὐτὴ τὴν ζωὴ καὶ σοῦ δώσανε 
ἀγάπη. 
Ἕνα εὐχαριστῶ στὸν Θεὸ 

ποὺ σὲ σώζει καὶ σὲ ἀγκαλιάζει 
μέσα στὴν αἰωνιότητά Του. 
Μὴν τσιγκουνεύεσαι τὸ εὐχα-

ριστῶ. 
Τὸ εὐχαριστῶ ποὺ λές, πιὸ 

πολὺ τιμᾶ ἐσένα καὶ μετὰ αὐτὸν 
ποὺ τὸ δέχεται. 
Πές το, τὸ εὐχαριστῶ, μὰ πιὸ 

πολὺ ζῆσε το! 
 
π. Παῦλος Παπαδόπουλος
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Πόσα βάσανα ἔχει ὁ κόσμος! 
Πόσα προβλήματα! Καὶ 
ἔρχονται μερικοὶ ἐδῶ νὰ 

μοῦ ποῦν σὲ δυὸ λεπτὰ στὸ πόδι, 
γιὰ νὰ παρηγορηθοῦν λίγο. Μιὰ βα-
σανισμένη μάνα ἔλεγε: «Γέροντα, 
ἔρχονται στιγμὲς πού δὲν ἀντέχω 
ἄλλο καὶ τότε λέω: «Χριστέ μου, 
κάνε μιὰ μικρὴ διακοπὴ καὶ ὕστερα 
ἄς ξαναρχίσουν τὰ βάσανα». Πόση 
ἀνάγκη ἀπὸ προσευχὴ ἔχουν οἱ 
ἄνθρωποι! Ἀλλὰ καὶ κάθε δοκιμα-
σία εἶναι δῶρο ἀπὸ τὸν Θεό, εἶναι 
ἕνας βαθμὸς γιὰ τὴν ἄλλη ζωή. 
Αὐτὴ ἡ ἐλπίδα τῆς ἀνταμοιβῆς στὴν 
ἄλλη ζωή μοῦ δίνει χαρά, παρηγο-
ριὰ καὶ κουράγιο, καὶ μπορῶ νὰ 
ἀντέξω τὸν πόνο γιὰ τὶς δοκιμασίες 
πού περνοῦν πολλοὶ ἄνθρωποι.  

  Ὁ Θεός μας… εἶναι Θεὸς ἀγά-
πης. Εἶναι Πατέρας πού βλέπει τὴν 
ταλαιπωρία τῶν παιδιῶν Του ἀπὸ 
τοὺς διάφορους πειρασμοὺς καὶ τὶς 
δοκιμασίες πού περνοῦν καὶ θὰ μᾶς 
ἀνταμείψει, φθάνει νὰ κάνουμε 
ὑπομονὴ στὸ μικρὸ μαρτύριο τῆς 

δοκιμασίας ἢ μᾶλλον τῆς εὐλογίας.  
  Ὁ καλὸς Θεὸς μὲ τὶς δοκιμασίες 

παιδαγωγεῖ σὰν καλὸς Πατέρας τὰ 
παιδιά Του, ἀπὸ ἀγάπη, ἀπὸ θεία 
καλοσύνη, καὶ ὄχι ἀπὸ κακότητα 
οὔτε ἀπὸ κοσμική, νομικὴ δικαιο-
σύνη, γιατί θέλει νὰ ἐπιστρέψουν 
κοντά Του. Ἐπειδὴ δηλαδὴ θέλει νὰ 
σώσει τὰ πλάσματά Του καὶ νὰ κλη-
ρονομήσουν τὴν οὐράνια Βασιλεία 
Του, ἐπιτρέπει τὶς δοκιμασίες, γιὰ 
νὰ παλέψει ὁ ἄνθρωπος, νὰ ἀγωνι-
σθεῖ καὶ νὰ δώσει ἐξετάσεις στὴν 
ὑπομονή, στοὺς πόνους… Τὸν Θεὸ 
δὲν τὸν ἐνδιαφέρει αὐτὴ ἡ ζωή, 
ἀλλὰ ἡ ἄλλη.  

- Γέροντα, μερικοὶ λένε: «Δὲν 
εἶναι σκληρὸ αὐτὸ πού ἐπέτρεψε ὁ 
Θεός; Δὲν πονάει ὁ Θεός;». 
Ὁ πόνος τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς 

ἀνθρώπους πού βασανίζονται ἀπὸ 
ἀρρώστιες, ἀπὸ δαίμονες… ἔχει 
συγχρόνως καὶ χαρὰ γιὰ τὴν οὐρά-
νια ἀμοιβὴ πού τοὺς ἔχει ἑτοιμάσει. 
Ἔχοντας δηλαδὴ ὑπ’ ὄψιν Του ὁ 
Θεὸς τὴν ἀνταπόδοση πού θὰ λάβει 
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στὸν Οὐρανὸ ὅποιος περνάει δοκι-
μασίες καὶ γνωρίζοντας τί τὸν πε-
ριμένει στὴν ἄλλη ζωή, αὐτὸν Τὸν 
κάνει νὰ μπορεῖ νὰ «ἀντέχει» τὸν 
πόνο... 
Ὁ Θεὸς βλέπει ἀπὸ κοντὰ τὶς τα-

λαιπωρίες τῶν παιδιῶν Του καὶ τὰ 
παρηγορεῖ σὰν καλὸς Πατέρας. 
Γιατί τί νομίζεις; θέλει νὰ βλέπει τὸ 
παιδάκι Του νὰ ταλαιπωρεῖται; 
Ὅλα τά βάσανά του, τὰ κλάματά 
του, τὰ λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν Του ὁ 
Θεὸς καὶ ὕστερα πληρώνει. Μόνο 
ὁ Θεός, δίνει στὶς θλίψεις τὴν ἀλη-
θινὴ παρηγοριά. Γι’ αὐτό, ἄνθρω-
πος πού δὲν πιστεύει στὴν ἀληθινὴ 
ζωή, πού δὲν πιστεύει στὸν Θεό, γιὰ 
νὰ Τοῦ ζητήσει τὸ ἔλεός Του στὶς 
δοκιμασίες πού περνάει, εἶναι ὅλο 
ἀπελπισία καὶ δὲν ἔχει νόημα ἡ ζωή 
του. Πάντα μένει ἀβοήθητος, ἀπα-
ρηγόρητος καὶ βασανισμένος σ’ 
αὐτὴν τὴν ζωή, ἀλλὰ καταδικάζει 
καὶ αἰώνια τὴν ψυχή του. 

  Οἱ πνευματικοὶ ὅμως ἄνθρωποι, 
ἐπειδὴ ὅλες τὶς δοκιμασίες τὶς ἀντι-
μετωπίζουν κοντὰ στὸν Χριστό, δὲν 
ἔχουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν 
τὶς πολλὲς πίκρες τῶν ἄλλων, ἀλλὰ 
παράλληλα μαζεύουν καὶ τὴν πολλὴ 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ… Στὴν πνευμα-
τικὴ ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν 
δὲν ὑπάρχει θλίψη, γιατί, ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος τοποθετηθεῖ σωστά, 
πνευματικά, ὅλα ἀλλάζουν. Ἂν ὁ 
ἄνθρωπος ἀκουμπήσει τὴν πίκρα 
τοῦ πόνου του στὸν γλυκὺ  Ἰησοῦ, 

οἱ πίκρες καὶ τὰ φαρμάκια του με-
ταβάλλονται σὲ μέλι. 

  Ἂν καταλάβει κανεὶς τὰ μυστικά 
τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τὸν μυ-
στικὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐργάζεται 
ὁ Θεός, παύει νὰ στενοχωριέται γιὰ 
ὅ,τι τοῦ συμβαίνει, γιατί δέχεται μὲ  
χαρὰ τὰ πικρὰ φάρμακα πού τοῦ 
δίνει ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ὑγεία τῆς 
ψυχῆς του. Ὅλα τά θεωρεῖ ἀποτε-
λέσματα τῆς προσευχῆς του, ἀφοῦ 
ζητάει συνέχεια ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοῦ 
λευκάνει τὴν ψυχή. Ὅταν ὅμως οἱ 
ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν τὶς δοκι-
μασίες κοσμικά, βασανίζονται. 
Ἀφοῦ ὁ Θεὸς ὅλους μᾶς παρακο-
λουθεῖ πρέπει νὰ παραδίνεται κα-
νεὶς ἐν λευκῶ σ’ Αὐτόν. Ἀλλιῶς 
εἶναι βάσανο· ζητάει νὰ τοῦ ἔρθουν 
ὅλα, ὅπως ἐκεῖνος θέλει, ἀλλὰ δὲν 
τοῦ ἔρχονται ὅλα, ὅπως τὰ θέλει, 
καὶ ἀνάπαυση δὲν βρίσκει.  
Εἴτε χορτάτος εἶναι κανείς, εἴτε 

νηστικός, εἴτε τὸν ἐπαινοῦν, εἴτε τὸν 
ἀδικοῦν, πρέπει νὰ χαίρεται καὶ νὰ 
τὰ ἀντιμετωπίζει ὅλα ταπεινὰ καὶ μὲ 
ὑπομονή. Τότε ὁ Θεὸς συνέχεια θὰ 
τοῦ δίνει εὐλογίες, ὥσπου νὰ φθάσει 
ἡ ψυχή του σὲ σημεῖο νὰ μὴ χωράει, 
νὰ μὴν ἀντέχει τὴν καλοσύνη τοῦ 
Θεοῦ. Καί, ὅσο θὰ προχωράει πνευ-
ματικά, τόσο θὰ βλέπει τὴν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ καὶ 
θὰ λιώνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του.  

 
Ἁγίου Παϊσίου, «Λόγοι Δ. Οἰκο-

γενειακὴ Ζωὴ», σελ. 197-199 
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Ὁ κορωνοϊός ἔδειξε ἕνα μεγάλο θέμα πού 
ἀπασχολεῖ τούς ἀνθρώπους, πού εἶναι 

ὁ θάνατος καί ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Βέβαια, 
εἴμαστε φθαρτοί καί θνητοί καί ὅλοι θά φύ-
γουμε ἀπό τόν κόσμο αὐτόν. Ὁ θάνατος εἶναι 
ἡ πιό βέβαιη πραγματικότητα. 
Ὅμως, ὁ κορωνοϊός ἔδειξε καί ἕνα ἄλλο 

συγκλονιστικό γεγονός, ὅτι ὅταν νοσηλεύεται 
ὁ ἄνθρωπος στίς Μονάδες Ἐντατικῆς Θερα-
πείας εἶναι σχεδόν μόνος, περνᾶ πολλές ὧρες 
σέ «μοναξιά», καί μετά τόν θάνατό του πάλι 
εἶναι ἀποκλεισμένος ἀπό τούς ἀνθρώπους καί 
κηδεύεται σέ κλεισμένο φέρετρο. 
Ὁ Κώστας Γεωργουσόπουλος σέ κείμενό 

του ἀναφέρεται στό δύσκολο γεγονός «νά πε-
θαίνει κανείς χωρίς ἕνα ἀγαπημένο χέρι νά 
τόν κρατᾶ τήν ὥρα τῆς ἀποδημίας». Στήν συ-
νέχεια περιγράφει ὡς καλός φιλόλογος καί λο-
γοτέχνης τήν κατάσταση αὐτή: 

«Ἔζησα σέ ἐπαρχία παιδί καί θυμᾶμαι τίς 
τελευταῖες ὧρες τῆς γιαγιᾶς μέ ὅλο τό σόι στό 
χαγιάτι. Ἕνας-ἕνας, τέκνα, νύφες, γαμπροί, 
ἐγγόνια σιωπηλά ἔμπαιναν στό δωμάτιο πού 
χαροπάλευε ἡ μητέρα, ἡ πεθερά, ἡ γιαγιά, 
ἀκόμη καί ἡ κουμπάρα, γιά νά σφίξουν τό 
χέρι, νά ἀποχαιρετήσουν καί νά πάρουν μιάν 
εὐχή. Τώρα, μέσα στήν πάνοπλη ἀπό μηχα-
νήματα αἴθουσα τοῦ νοσοκομείου, οἱ ἄνθρω-
ποι πεθαίνουν μόνοι. Δέν μποροῦν, ἄν πι-
στεύουν, νά μεταλάβουν, νά ζητήσουν 
συγχώρεση. Δέν μποροῦν νά ἀποχαιρετήσουν 
παιδιά καί ἐγγόνια, νά ζητήσουν συγγνώμη, 
νά συμφιλιωθοῦν μέ ἀνθρώπους πού πίκρα-
ναν ἤ τούς πίκραναν. Δέν μποροῦν νά δοῦν 
τά δακρυσμένα μάτια τῶν δικῶν τους πού 
βουβά ὑπόσχονται νά τούς θυμοῦνται. Ὁ μα-
θητής δέν μπορεῖ νά ἀποχαιρετήσει τόν ἀγα-
πημένο δάσκαλο, τό ἀφεντικό τόν πιστό ὑπάλ-

ληλο ἤ ἐργάτη, ὁ ἐργάτης τό γενναιόδωρο 
ἀφεντικό, ὁ μάστορας τό μαστορόπουλο καί 
τό μαστορόπουλο τόν μάστορα. Εἶναι ἀπό πα-
λιά εἰπωμένο πώς ὅλοι μας πεθαίνουμε μόνοι, 
παρόλ’ αὐτά εἶναι μιά παρηγοριά νά φεύγεις, 
ἀποχαιρετώντας ἀγαπημένα πρόσωπα καί νά 
σχωρᾶς τούς ἐχθρούς σου» (Τά Νέα, 15-12-
2020). 
Γενικά ὁ ἄνθρωπος φεύγει ἀπό τόν κόσμο 

αὐτόν «μόνος» του. Δέν μπορεῖ κανείς νά τόν 
βοηθήσει, νά τόν συνοδεύσει, νά τοῦ συμπα-
ρασταθεῖ. Πολλοί παρευρίσκονται στήν κηδεία 
τοῦ ἀγαπητοῦ τους ἀνθρώπου, λίγοι πηγαί-
νουν μέχρι τόν τάφο, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος μόνος 
του παρουσιάζεται στόν Χριστό γιά κρίση, 
ἀφοῦ «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀπο-
θανεῖν, μετά δέ τοῦτο κρίσις» (Ἑβρ. θ΄, 27). 
Μόνον οἱ πράξεις τοῦ ἀνθρώπου, ἀγαθές 

καί κακές, καί ἡ συνείδησή του, καλή ἤ κακή, 
θά τόν συνοδεύσουν στό «μεγάλο ταξίδι». 
Λίγοι ἄνθρωποι καί λίγες φορές σκέφτονται 

τόν θάνατο καί ἔχουν τήν μνήμη τοῦ θανάτου, 
πού εἶναι ἡ πραγματική φιλοσοφία, ἡ ὁποία 
ἀκόμη καί κατά τόν φιλόσοφο Πλάτωνα εἶναι 
«μελέτη θανάτου». Οἱ δέ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας ἔχουν γράψει πολλά γιά τήν μνήμη τοῦ 
θανάτου. 
Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή στήν ὁποία ἐπικρατεῖ 

ἡ ψευδαίσθηση «τῆς ἐπί γῆς ἀθανασίας», καί 
λησμονεῖται ἡ «μεγάλη μοναξιά» κατά τήν ὥρα 
τοῦ θανάτου. Ὅποιος, ὅμως, ἔχει στενή σχέση 
μέ τόν Χριστό, τήν Παναγία, τούς ἁγίους, τούς 
ἀγγέλους, βιώνει τήν «μεγάλη παρηγοριά», 
τήν «μεγάλη σύναξη», ἀλλά καί τήν «μεγάλη 
συνάντηση» μέ τήν οὐράνια Ἐκκλησία, τήν 
εἴσοδό του στήν οὐράνια θεία Λειτουργία. 

 
Ν.Ι.

«Ἡ μεγάλη μοναξιά»  
καί «ἡ μεγάλη σύναξη»      Καίτη Π. Ἡλιοπούλου
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Τό ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ πλησιάζει, ἀγαπητοί 
μας Φίλοι, καί ἰδιαίτερα τά παιδιά περι-
μένουν τή λαμπάδα, τό τσουρέκι, τά 
κόκκινα αὐγά, τό πασχαλινό τραπέζι 
καί, ἴσως, κάποιο δωράκι…! Περιμένουν 
νά χαροῦν, νά χαμογελάσουν! 

Γιά κάποια παιδιά ἴσως αὐτό δέν θά συμ-
βεῖ…! 

Γιατί σέ κάποια παιδιά ὁ νονός τους δέν 
θά φανεῖ…! 

Γιατί σέ κάποια παιδιά οἱ γονεῖς τους 
ἀδυνατοῦν νά τούς προσφέρουν, ὃσα θά 
ἤθελαν. 

Ἄς γίνουμε, λοιπόν, ΕΜΕΙΣ ὁ νονός γι’ 
αὐτά τά παιδιά. 

Δίνοντας κάποια ὑλικά ἀγαθά, κερδί-
ζουμε παιδικά χαμόγελα, κερδίζουμε τόν 
Παράδεισο! 

Ἄς συμπαρασταθοῦμε, λοιπόν, κι ἐφέ-
τος, στίς ἄπορες οἰκογένειες τοῦ τόπου 
μας. Ἡ αἴθουσα τοῦ συλλόγου θά εἶναι 

ἀνοικτή γιά τό μήνα Ἀπρίλιο 
καθημερινά (ἐκτός Σαββάτου 
– Κυριακής), ἀπό τίς 6 ἕως 8 
μ.μ. Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 

2351022183 

Σημείωμα πρὸς τοὺς 
ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ 

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες,  

Δυστυχῶς τὰ μέτρα γιὰ τὸν περιορισμὸ 
τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ μὲ 

τοὺς περιορισμοὺς στὴ μετακί-
νηση τῶν πολιτῶν ἔχουν ἐπηρε-
άσει τόν χρόνο παράδοσης τοῦ 
περιοδικοῦ μας εἰδικά σέ ὄσους 
διαμένουν σέ ἄλλη πόλη. 

– Δεδομένων αὐτών τῶν πε-
ριορισμῶν, ἔχει δυστυχῶς κα-
θυστερήσει καί ἡ ἐνημέρωση τῶν 
καταστάσεων τῶν συνδρομητῶν. Ζη-
τοῦμε λοιπὸν συγγνώμη, ἂν συμβεῖ νὰ 
ἔχετε πληρώσει τὴν ἐτήσια συνδρομὴ 
κάποια στιγμὴ τὸ τελευταῖο χρονικὸ 
διάστημα καὶ δὲν βλέπετε τὴ μεταβολὴ 
στὴν ἐτικέτα. Ἀσφαλῶς ἡ ἐνημέρωση 
τῶν καταστάσεων θὰ γίνει, ἔστω καὶ μὲ 
καθυστέρηση. 

– Ἐάν χρειάζεται νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί 
μας γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο (π.χ. γιὰ 
ἀλλαγὲς στὰ στοιχεῖα τῶν συνδρομῶν 
κτλ.), παρακαλοῦμε νὰ ἐπικοινωνήσετε 
στό τηλέφωνο τῆς σύνταξης 
235102218 ἤ μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ μη-
νύματος (e-mail) στό Salasidis@sch.gr 

– Στό διάστημα αὐτό πού εἶναι κλειστά 
τά γραφεῖα τοῦ συλλόγου μπορεῖτε νά 
καταθέσετε τήν ἐτήσια συνδρομή σας 
στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό τοῦ συλλό-
γου: τράπεζα Πειραιῶς, IBAN 
GR85017 22540005254076004404. 
Σᾶς παρακαλοῦμε νά ἀναγράφετε 
ὁπωσδήποτε στὴν αἰτιολογία τὸ ΟΝΟ-
ΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας καί τήν ἔνδειξη 
«Γιά τό περιοδικό».  Ἂν τυχὸν ἔχετε 
κάνει κατάθεση, ἀλλὰ ἔχετε ἀμελήσει 
νὰ καταγράψετε τὰ στοιχεῖα σας στὴν 
αἰτιολογία, νὰ μᾶς ἐνημερώσετε.  

Τέλος, τὰ περιοριστικὰ μέτρα μπορεῖ νὰ 
εἶναι ἐμπόδιο σέ ὅλες τὶς κινήσεις μας, 
ἐκτὸς ἀπὸ μία: τὴν πρὸς τὰ ΑΝΩ! Γι’ 
αὐτό εὐχόμαστε σέ ὅλους νά δώσει ὁ 
Θεός νά ἀξιοποιήσουμε πνευματικά ὅλες 
τίς δοκιμασίες πού ἦρθαν καί θά ἔρθουν 
καί νά ἑορτάσουμε φέτος Ἀνάσταση μαζί 
μέ τόν Χριστό.  

Καλή Ἀνάσταση 
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Φιλία τοῦ κάλλους 

Γιάννης Τσαπουρνιώτης 
 

Ἀπουσία τοῦ κάλλους 
Οἱ νέοι ἄνθρωποι συνηθίζουν 

στὶς ἡµέρες µας νὰ ζοῦν µέσα στὴν 
ἀσχήµια. Ἀπὸ τὰ παιδικά τους χρό-
νια βλέπουν ἑκατοντάδες ἀσχήµιες 
στὴν ζωή τους: ἀσχήµιες στὴν τη-
λεόραση καὶ τὶς νέες τεχνολογίες 
(διαδίκτυο, κινητὰ τηλέφωνα)· 
ἀσχήµιες στὰ θρανία καὶ στοὺς 
τοίχους τῶν σχολείων· ἀσχήµιες 
στοὺς τοίχους καὶ σὲ κάθε ἐλεύθερη 
ἐπιφάνεια τῶν δηµοσίων καὶ ἰδιω-
τικῶν κτηρίων. Καὶ ἄλλες ἀπὸ 
αὐτὲς τὶς ἀσχήµιες τὶς ὀνοµάζει ἡ 
«διανόηση» τῆς ἐποχῆς µας «τέχνη» 
(ὅπως τὸ γκράφιττυ καὶ τὸ τάγ-
γινγκ), ἄλλες τὶς ὀνοµάζει «ἐλευ-
θερία ἔκφρασης» (ὅπως τὰ ἄσχηµα 
καὶ ἀντιαισθητικὰ θεάµατα), ἄλλες 
τὶς χρήζει «πρωτοπορία» καὶ «πρό-
οδο» (ὅπως τὴν χυδαία γυµνότητα 
καὶ τὸν στιγµατισµὸ τοῦ σώµατος 
µὲ τὰ τατουὰζ καὶ τὰ πίρσινγκ).  
Ἔφηβες κοπέλες συναγωνίζονται 
στὸ µακιγιὰζ καὶ στὸ βάψιµο τῶν 
µαλλιῶν τους τὶς µεγαλύτερες καὶ 
ἡλικιωµένες, ἀγνοῶντας ὅτι ἡ νεα-

νικότητα καὶ ἡ ἀνεπιτήδευτη ὀµορ-
φιὰ δὲν χρειάζονται βοηθήµατα καὶ 
προβολή. Ἡ αἰσθητικὴ καὶ ἠθικὴ 
ἀσχήµια φαίνεται νὰ µονοπωλοῦν 
τὰ βλέµµατα τῶν ἀνθρώπων.  

 
Θαυµασµὸς τοῦ κάλλους 
Ἡ τάση αὐτὴ ἐξηγεῖται ὡς µιὰ 

ἀνεπίγνωστη µέν, λανθασµένη δέ, 
προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ γευ-
θεῖ τὸ κάλλος, τὴν αὐθεντικὴ ὀµορ-
φιά. Οἱ ἄνθρωποι ἀγνοοῦν τὴν 
πραγµατικὴ ὀµορφιὰ καὶ θεωροῦν 
ὡς τέτοια τὴν προβαλλόµενη ὡς 
µόδα κάθε ἐποχῆς. Ὁ Ἑλληνισµὸς 
ὡς πολιτισµὸς εἶχε διαχρονικὰ σὲ 
µεγάλη ἐκτίµηση τὸ κάλλος. Πρό-
τυπο τῆς ἀρχαιότητας ὑπῆρξε «ὁ 
καλὸς κἀγαθὸς πολίτης» (= ὄµορφος 
σωµατικὰ καὶ ἠθικά). Μὲ τὰ 
ἀγάλµατα θεῶν καὶ ἀνθρώπων τό-
νιζε τὴν σηµασία τοῦ ὄµορφου 
ἀνθρωπίνου σώµατος, ποὺ ἔφερνε 
ἀγαλλίαση στὸν θεατή (ἄγαλµα, 
προερχόµενο ἐκ τοῦ ἀγάλλοµαι). 
Οἱ περικαλλεῖς ναοὶ ὑπογράµµιζαν 
τὸ κάλλος τοῦ θείου. Τὸ ἴδιο συνε-
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χίσθηκε καὶ στὴν βυζαντινὴ πε-
ρίοδο. Ἡ κλίµακα τῶν ἀρετῶν 
ὁδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους στὸ 
«ἀκρότατον κάλλος», στὸν Θεό. 
Οἱ εἰκόνες τῶν ναῶν ἀντικατο-
πτρίζουν τὸ «ἀρχαῖον κάλλος» 
(πρὸ τῆς πτώσεως) τῶν θεωµένων 
ἀνθρώπων, τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ. 

 
 Ἡ Φιλοκαλία  
Στὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρα-

τίας φιλόκαλοι µοναχοί, οἱ ἐπω-
νοµασθέντες ὑποτιµικὰ Κολ-
λυβᾶδες, συνέταξαν (κυριολεκτικὰ 
περισυνέλεξαν καὶ ἐξέδωσαν) τὴν 
περίφηµη Φιλοκαλία. Ἡ Φιλοκαλία 
εἶναι µιὰ συλλογὴ πνευµατικῶν 
βιβλίων ποὺ συνεγράφησαν σὲ 
διάφορες ἐποχὲς καὶ µποροῦν νὰ 
βοηθήσουν τὸν ἀσκούµενο χρι-
στιανὸ (µοναχὸ καὶ λαϊκό) νὰ 
προσεγγίσει τὸ θεῖο κάλλος· νὰ 
βιώσει τὴν παρουσία τοῦ Τριαδι-
κοῦ Θεοῦ στὴν καθ’ ἡµέραν ζωή 
του. Ὁ τίτλος τῆς συλλογῆς εἶναι 
περιγραφικός: φιλία τοῦ κάλλους, 
ἀγάπη τῆς ὀµορφιᾶς τοῦ Θεοῦ. 
Τὴν συλλογὴ τῆς Φιλοκαλίας ἔκα-
ναν στὰ 1782 οἱ ἅγιοι Μακάριος 
Νοταρᾶς, ἐπίσκοπος Κορίνθου, 
καὶ Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης. Ἡ 
πρώτη µορφὴ τῆς Φιλοκαλίας, 
µιᾶς συλλογῆς πνευµατικῶν 
κειµένων, εἶχε γίνει µὲ ἀνθολόγηση 
ἀπὸ τὰ γραπτὰ τοῦ Ὠριγένη ἀπὸ 
τοὺς ἁγίους Βασίλειο καὶ Γρηγό-
ριο Ναζιανζηνό, τὰ χρόνια τῆς 
ἀσκήσεώς τους στὸν Πόντο, τὸν 
4ο αἰῶνα.  

 

Φιλοκαλία καὶ φιλοθεΐα 
Θὰ ἀναρωτηθεῖ, ἴσως, ὁ 

σηµερινὸς νέος: «τί σχέση ἔχει ἡ 
ὀµορφιά, τὸ κάλλος, µὲ τὸν Θεό;». 
Ἡ ἀσχήµια (ἠθικὴ καὶ αἰσθητική) 
ποὺ µᾶς περιβάλλει εἶναι ὁ 
καρπὸς τῆς σκοτώσεως τοῦ νοῦ 
καὶ τῆς ρυπαρότητας τῆς καρδιᾶς 
µας. Ἀντιθέτως ἡ ὀµορφιὰ ἀντι-
κατοπτρίζει τὸ κάλλος καὶ τὴν 
δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστὸς εἶναι 
ὁ «ὡραῖος κάλλει παρὰ πάντας 
βροτούς», ὁ «Νυµφίος τῆς Ἐκκλη-
σίας». Στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου 
διαβάζοµε ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ, «ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθι-
νόν» (Ἰω. 1: 19), ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι 
«ἠγάπησαν τὸ σκότος µᾶλλον ἢ 
τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ 
ἔργα» (Ἰω. 3: 19). Ὅταν τὸ φῶς 
τοῦ Χριστοῦ φωτίζει τὴν ψυχὴ 
καὶ τὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τότε 
αὐτὸς βλέπει τὸ κάλλος καὶ τὴν 
ὀµορφιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς 
δηµιουργίας Του, τὰ προσεγγίζει 
καὶ τὰ βιώνει. 
Ὁ Φιοντὸρ (Θεόδωρος) Ντο-

στογιέφσκυ εἶχε διακηρύξει 
ἐµφαντικά: «ἡ ὀµορφιὰ θὰ σώσει 
τὸν κόσµο». Αὐτὴν τὴν σωτηρία 
(ἀπὸ τὴν ἀσχήµια τῆς ἁµαρτίας) 
προσφέρει ἡ Φιλοκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας µας. Καὶ γι’ αὐτὸ 
µελετᾶται καὶ βιώνεται ἐπὶ αἰῶνες 
τώρα τὸ περιεχόµενό της ἀπὸ 
τοὺς ἀσκουµένους χριστιανούς, 
µοναχοὺς καὶ λαϊκούς. 

 
Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος 

  




