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γε τό δίκιο», ὅπως ἔλεγαν καί ἤθελαν
ἔτσι μέ τίς κινήσεις τῶν χεριῶν νά ἐπι-
βάλουν τή γνώμη τους, νά πείσουν γιά
τίς διαστάσεις τοῦ προβλήματός τους
καί τήν ἀνάγκη νά ἐπιλυθεῖ ἄμεσα καί
ἀποτελεσματικά μέ τό δικό τους τρό-
πο.

αρατηροῦσα τά κακότεχνα,
μπερδεμένα γραψίματά τους
στά θρανία, στίς τσάντες,

στούς τοίχους καί προσπαθοῦσα νά
ἑρμηνεύσω τούτη τήν ἔκ φρα ση καί ἐκ -
δήλωσή τους, μέσα ἀπό λέξεις-συνθή-
ματα, χρώματα, σχήματα, εἰκόνες. Τί
ἔγραφαν καί τί ἤθελαν νά ποῦν; 

ι ἄλλες πάλι φορές μέ ἐνο-
χλοῦσε ἐκείνη ἡ παθητική καί
ἀδιάφορη ἀπραξία τους γιά

κάποια μικρή ἐξυπηρέτηση, ἕνα χέρι
βοήθειας στίς ἀνάγκες τῆς στιγμῆς,
στόν ἀγώνα καί τόν κόπο τοῦ διπλα-
νοῦ. Ἔπρεπε νά τούς τό πεῖς, «βάλτε
ἕνα χεράκι, παιδιά»! 

ά περισσότερο ἀπ’ ὅ λα φοβό-
μουν ὅταν στά χέ ρια τους ἔ -
βλεπα νά κρα  τοῦν ὅ,τι δελεα-

στικό, ἐπικίνδυνο τούς προσφέρονταν.
Ἕνα τσιγάρο, ἕνα ποτό, ἕνα βιβλίο, ἕνα
DVD, ἕνα… Ἤ νά κρατοῦν καθηλωμέ-
να μέ τίς ὥρες τό ποντίκι τοῦ ὑπολο-
γιστῆ παίζοντας ἤ σερφάροντας σέ
ἐπικίνδυνα μονοπάτια τοῦ κυβερνοχώ-
ρου.

ι’ αὐτούς τούς ἰούς ἤθελα νά
τούς μιλήσω. Γι’ αὐτούς φοβό-
μουν. Τούς ἤξεραν; Τούς κατα-
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ὉὉ  ἰἰόόςς......  ττῶῶνν  χχεερριιῶῶννὉὉ  ἰἰόόςς......  ττῶῶνν  χχεερριιῶῶνν
βλεπα τίς
σχολικές τσά-
ντες ν’ ἀνοιγο-

κλείνουν καί νά βγαί-
νουν μικρά μπουκαλά-

κια μέ τό ἀπολυμα ντικό ὑγρό τῶν χε-
ριῶν. Κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μέ ἰδι-
αίτερη χαρακτηριστική ὀσμή. «Γιά νά
προ  φυλαχθοῦμε ἀπό  τόν ἐπικίνδυνο
ἰό τῆς γρίππης», «νά μή μολυνθοῦμε»
δικαιολογοῦνταν, ἐπαναλαμβάνοντας
τή φράση -κλειδί τῆς ἐ νημέρωσης τῶν
ὑπευθύνων, πού φαίνεται νά τήν ἀκο-
λουθοῦσαν ὑποδειγματικά. «Τά χέρια
εἶναι ἡ πιό ἐπικίνδυνη ἑστία μόλυν-
σης». Ἔτσι εἶπαν οἱ εἰδικοί καί ἔδωσαν
ὁδηγίες. 

πό τή μιά θαύμαζα τήν εὐαι-
σθησία καί προσοχή τους, καί
ἀπό τήν ἄλλη προβληματιζό-

μουν, καθώς ἔβλεπα τά παιδιά ἀνήσυ-
χα νά προσπαθοῦν νά προφυλαχθοῦν.
Ἤ θε λα τόσα νά τούς πῶ γιά κάποιους
ἄλ λους ἰούς, πού μόλυναν τά νεανικά
τους χέρια τόσο συχνά, ἔμπαιναν στήν
ψυχή τους ἀδιόρατα καί ἐπικίνδυνα καί
δέν ἔπαιρναν γι’ αὐτό καμιά προφύλα-
ξη.

έν ἦταν λίγες οἱ φορές πού τά
ἔ βλε πα νά χειρονομοῦν ἀπρό-
σεκτα, εὔκολα καί ἀσυγκράτη-

τα, χωρίς νά συνειδητοποιοῦν τό γιατί.
Ἤθελα νά τά ρωτήσω, ποιούς καί για-
τί ἤθελαν νά μιμηθοῦν, καί λυπόμουν
ὅταν ἔβλεπα τούς ἄλλους νά γελοῦν ἀ -
πέναντί τους ἐπιδοκιμαστικά, νά τά
παρακινοῦν νά συνεχίσουν, σά νά ἐ -
πρόκειτο γιά κάποιο κατόρθωμα.

οίταζα μέ ἀπορία τίς ὑψωμέ-
νες γροθιές τους, ὅταν ἀντιδι-
κοῦσαν μεταξύ τους, ἔστω καί

γιά μικρή ἀσήμαντη διαφωνία, καί τή
δύναμη πού ἔβαζαν σέ κάθε ἀντίδραση
καί διαμαρτυρία τους, ὅταν «τούς ἔπνι-

Δ

Κ

Α

Ε



Φεβρουάριος 2010 49

λάβαιναν; Ἔμπαιναν ἀπ’ τά χέρια τους.
Καί πῶς νά τά προφυλάξεις; Πῶς νά τά
μάθεις ποῦ νά ἁπλώνουν τό χέρι καί νά
ζητοῦν βοήθεια, καθοδήγηση, ἀσφάλεια
καί στηριγμό;

έν ἦταν γι’ αὐτά τά χέρια τους.
Ὄχι. Τά εἶχα τόσο καμαρώσει,
τόσες ἄλλες φορές. Τά εἶχα δεῖ

νά ζωγραφίζουν, νά γράφουν στίχους, νά
παίζουν μουσική, νά δημιουργοῦν, νά
ἐκφράζονται, νά ἀγαποῦν, νά στηρίζουν,
νά προ φυλάσσουν, νά συμφιλιώνονται,
νά χειροκροτοῦν ἀναγνωρίζοντας τήν ἐπι-
τυχία τοῦ ἄλλου, νά προ σφέρουν, νά
ὑψώνουν τή σημαία, νά κάνουν τό σταυ-
ρό τους, νά προσεύχονται, νά θέλουν ν’
ἀγκαλιάσουν ὅλο τόν κόσμο… Γι’ αὐ τά κι
ἄλλα πολλά ἦταν τά χέρια τους ἀπ’ τό
Θεό δοσμένα. Ἄν μποροῦσαν νά τό νιώ-
σουν βαθιά.

υρίζω καί κυττάζω πάνω στό
Σταυρό τά δικά Του πληγωμένα,
πανάχραντα χέρια. Στά χέρια

αὐτά, πού ἀγκάλιασαν καί εὐλόγησαν τά
παιδιά, στά χέρια τοῦ Θεοῦ Πατέρα ἐμπι-
στεύομαι τά χέρια τῶν παιδιῶν, γιά νά τά
ἀσφαλίζει, νά τά καθοδηγεῖ, νά τά ἁγιά-
ζει. Στά χέρια Σου, Χριστέ μου, νά κρα -
τᾶς τά χέρια τῶν παιδιῶν ὅλου τοῦ κό-
σμου.
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«Ο ΣΩΤΗΡ»

ΑΘΗΝΩΝ: Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ)
Τηλέφ. 210.3624349.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ)
Τηλέφ. 210.4179022.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Πλατ. Ἁγ. Σοφίας 6 (546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Τηλέφ. 2310.272739.
ΠΑΤΡΩΝ: Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑΙ)
Τηλέφ. 2610.278993.
ΚΥΠΡΟΥ: Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ)
Τηλέφ. 25.355081.
ΒΟΛΟΥ: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Κοραῆ Ἀλεξάνδρας (383 33 ΒΟΛΟΣ)
Τηλέφ. 24210. 25952.
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