
Ἀνέβαιναν μέ τόν Διδάσκαλο,
«εἰς ὄρος ὑψηλόν», τό Θαβώρ. Οἱ τρεῖς Μα-
θητές τοῦ Κυρίου: «Πέτρος καί Ἰάκωβος καί
Ἰωάννης». Μέσα στή σιωπή καί στό μυστή-
ριο αὐτή ἡ πορεία... Κάπου σταμάτησαν.

Κι ἐκεῖ! ὤ, ἐκεῖ, τί βλέπουν τά χωματένια
μάτια τους; Τή δόξα τοῦ Χριστοῦ! Ἕνα φῶς
ὑπερκόσμιο, ἐκθαμβωτικό, διάχυτο νά περι-
βάλλει τόν Διδάσκαλό τους. Κι Ἐκεῖνος νά
λάμπει ὅλος, ἐκτυφλωτικά!

Ξαφνικά κατάπληκτοι ἔνιωσαν νά βρίσκο-
νται στό ἐπίπεδο τῆς γῆς κι ὅμως νά βλέ-
πουν σέ ἐπίπεδο οὐρανοῦ. Εἶδαν τούς ὀνο-
μαστούς ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Μω-
ϋσῆ καί Ἠλία νά συνομιλοῦν μέ τόν Κύριο.
Ἄκουσαν - τί ἦταν αὐτό! - βροντερή τή φωνή
τοῦ Θεοῦ: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπη-
τός...».

Ἕνα θέαμα καί ἕνα ἄκουσμα ὑπέρχρονο,
ὑπερκόσμιο, θεῖο: Ἀποκάλυψη καί φανέρω-
ση τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριά-
δος, στή θεία Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου.
Ποιός ἦταν Αὐτός πού ταπεινά βάδιζε τούς
δρόμους τῆς γῆς μας!...

Τί χαρά καί τί δύναμη γιά τούς Μαθητές!
Ἄχ, νά μή τελείωνε ποτέ αὐτή ἡ εὐλογία. Τό
᾿πε ὁ θερμός μαθητής, ὁ Πέτρος: «Καλόν
ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι». Εἶναι ὡραῖο, μοναδι-
κά ὡραῖο νά εἴμαστε πάντα ἐδῶ. Ὅπως τώρα.

Καλότυχοι Μαθητές! Ἀξιοζήλευτοι.

Ἀλήθεια. Τί διέθεταν οἱ τρεῖς αὐτοί προνο-
μιοῦχοι Μαθητές, ὥστε νά ἀξιωθοῦν νά δοῦν
τό μεγαλεῖο καί τή δόξα τοῦ Θεοῦ; Τί;

Μᾶς λένε οἱ ἱεροί ἑρμηνευτές πώς διακρί-
νονταν γιά τήν ἀγάπη τους στόν Κύριο.

Αὐτό ἦταν.
Βέβαια, ὅλοι οἱ Μαθητές ἀγαποῦσαν τόν

Κύριο. Αὐτοί ὅμως οἱ τρεῖς εἶχαν ἀγάπη ἰδι-
αίτερα σφοδρή, ζέση πίστεως, ἀφοσίωση.

Αὐτά ἦταν τά προσόντα τους.
Γι᾿ αὐτό καί ἀξιώθηκαν αὐτή τήν ἐξαιρετι-

κή τιμή. Γι᾿ αὐτό καί τούς «ἐφοδίασε» ὁ Κύ-
ριος μέ τήν ξεχωριστή αὐτή ἐμπειρία: Νά
δοῦν τό ἄκτιστο φῶς. Γιά νά μποροῦν νά λέ-
νε στό κάλεσμά τους, ἀργότερα, πρός τό
λαό: «Ἅ ἐθεασάμεθα... ταῦτα λαλοῦμεν».
Αὐτά πού εἴδαμε... αὐτά καί κηρύττουμε.

* * *
Ὅμως τά ἴδια «προσόντα» χρειάζονται καί

σέ κάθε ἐποχή, γιά νά ἀπολαμβάνει κανείς
στό Θαβώρ τῆς ψυχῆς του τό μεγαλεῖο καί
τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἀγάπη πολλή στό Θεό,
πίστη θερμή, ἀφοσίωση, λαχτάρα γιά τήν
παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή ζωή του, ἐπιθυ-
μία «νά ᾿ναι τοῦ Χριστοῦ».

Καί τότε ὁ Χριστός ἀποκαλύπτεται στήν
ψυχή καί τήν βεβαιώνει γιά τά «μή βλεπόμε-
να καί μή φαινόμενα», πού εἶναι ὅμως τά
«μένοντα καί αἰώνια», αὐτά πού μποροῦν
ἀπό τώρα νά καθορίζουν τή ζωή μας.

Aὔγουστος 2010 255

Ἡ Μεταμόρφωση
τοῦ Σωτῆρος
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ὔγουστος καί γυρνᾶμε 70 χρόνια πίσω, στίς 15 Αὐγούστου τοῦ 1940. Ἡ γι-
ορτή τῆς Παναγίας. Πλήθη προσκυνητῶν ἔχουν συγκεντρωθεῖ στή χάρη της 
στό νησί τῆς Τήνου. 

Στόν ὅρμο τοῦ λιμανιοῦ ἔχει φτάσει τά ξημερώματα ἀπό τή Μῆλο καί τό ἱστορικό 
εὔδρομο τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου «Ἕλλη», σημαιοστολισμένο, μεταφέροντας ἄγημα τοῦ 
ναυτικοῦ, γιά ν’ ἀποδώσει τιμές στήν Προστάτιδα τοῦ ἔθνους μας. Ἐκεῖ σέ λίγο θά 
δεχτεῖ ἀπρόσμενα τό ἄνανδρο κτύπημα Ἰταλικοῦ ὑποβρυχίου.

Ὁ στόχος ἦταν φανερός: νά καμφθεῖ τό ἠθικό τοῦ λαοῦ μας στό πολεμικό κλίμα τῆς 
ἐποχῆς. Ὅμως ἡ ἱερόσυλη πράξη θά φέρει τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. Ἡ προσβολή τῆς 
Με γαλόχαρης θά χρωματίσει μέ ἱερότητα τόν ἀγώνα πού ἀρχίζει πλέον νά προετοιμάζε-
ται καί θά δημιουργήσει «σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα μιά ἀπόλυτη ἑνότητα», ὅπως τό παραδέ-
χθηκε ἀργότερα καί ὁ ἴδιος ὁ Ἰταλός πρεσβευτής Γκράτσι.

Ἐκεῖνο λοιπόν τό πρωινό, καθώς τό πλήρωμα καταγινόταν μέ τόν εὐπρεπισμό τοῦ 
πλοίου, φάνηκε στόν ὁρίζοντα μιά ξένης ἐθνικότητας ἀεράκατος νά διαγράφει δυό κύ-
κλους πάνω ἀπό τόν ὅρμο τῆς Τήνου κι ἔπειτα νά ἐξαφανίζεται βορειοδυτικά. Ἀπό τή 
στιγμή αὐτή ὅλοι βρίσκονταν σ’ ἐπιφυλακή καί πλήρη ἑτοιμότητα γιά ἄμεση ἀντίδραση. 
Ὅταν ὅμως ἡ ὥρα κυλοῦσε χωρίς ἄλλη ὕποπτη ἔνδειξη, καί πάλι οἱ προετοιμασίες γιά 
τήν ἀπόδοση τιμῶν συνεχίστηκαν μέ τήν ἴδια σπουδή.

Μά, οὔτε δυό ὧρες δέν εἶχαν περάσει ἀπό τήν προκλητική παραβίαση καί τό ἀπρόσμενο 
ἔγινε. Ἕνας τρομαχτικός κρότος συγκλόνισε τό πλοῖο ἀκριβῶς στίς 8.25΄. Ἀπό τήν τρο-
μερή ταλάντευση ὅλοι ἀνατράπηκαν. Ἄλλοι ἄνδρες τοῦ πληρώματος ἔπεσαν κάτω, 
κάποιοι τραυματισμένοι. Ἄλλοι βρέθηκαν νά κολυμβοῦν στή θάλασσα γύρω ἀπό τό 
πλοῖο. Τό κατάστρωμα εἶχε γεμίσει μέ νερά καί πετρέλαια, ἐνῶ σέ διάφορα σημεῖα τοῦ 



καραβιοῦ εἶχαν δημιουργηθεῖ ρήγματα. Οἱ 
τρεῖς διαδοχικές ἐκρήξεις ἀπό τίς τορπίλ-
λες, πού κτύπησαν τό πλοῖο στά ὕφαλά 
του, ἄφησαν τραγικό τόν ἀπολογισμό, μέ 
πιό ὀδυνηρή συνέπεια, τά θύματα, τούς 
ἥρωες τοῦ καθήκοντος, πού εἴτε τραυμα-
τίστηκαν, εἴτε ἐξαφανίστηκαν, ἐνῶ ἕνας, 
κελευστής, βρέθηκε ἤδη νεκρός. 

Μιά τελευταία ἐλπίδα ὑπῆρχε γιά νά περι-
σώσουν ὅ,τι πλέον ἀπέμενε ἀπό τό χτυπη-
μένο καράβι. Ἡ ρυμούλκηση. Ὁ πλοίαρχος 
Ἀ. Χατζόπουλος διέταξε 
τόν ἀνθυποπλοίαρχο 
νά πλησιάσει μέ κάθε 
τρόπο τά ἐπιβατηγά 
πλοῖα τοῦ λιμανιοῦ καί 
νά συνεννοηθεῖ σχε-
τικά μέ τό ἐξαιρετικά 
ἐπεῖγον ζήτημα.  

Ἀπό λεπτό σέ λε-
πτό αὐξανόταν ἡ 
κλί  ση τοῦ πολεμικοῦ 
«Ἕλλη». Κι ὅμως ὁ 
κυ   βερνήτης, ψύχραι-
μος, δέν ἐγκατέλειπε 
τή θέση του. Περίμε-
νε. Ἔλπιζε κι ἔδινε ἐλπίδες. Παράλληλα τό 
ἐνδιαφέρον του στράφηκε στή διάσωση 
ὅσων εἶχαν ἀποκλειστεῖ. Οἱ δραματικές 
στιγμές ἀναδείκνυαν ἐκεῖνες τίς ὧρες τίς 
διαχρονικές ἀρετές τοῦ Ἕλληνα ναυτικοῦ˙ 
τήν ἀλληλεγγύη, τήν ἀνθρωπιά, τήν ὑψηλή 
αἴσθηση τοῦ χρέους, τήν αὐτοθυσία.

Ἕνα ρίγος διαπέρασε ὅσους ἐπιζοῦσαν, 
καθώς φάνηκε ἐπιτέλους νά πλησιάζει τό 
ἐπιβατηγό «Ἕσπερος». Τότε ὁ καπετά-
νιος, ταλαιπωρημένος ἀλλά μέ ἀπόλυτη 
αὐτοκυριαρχία, διέταξε τούς ἄνδρες τοῦ 
πολεμικοῦ «Ἕλλη» νά κατέβουν στίς βεν-
ζινακάτους πού ἔφταναν, ἐνῶ ὁ ἴδιος 
θά παρέμενε. Ὅλοι ἐπέμεναν νά τούς 
ἀκολουθήσει, μά ὁ καπετάνιος φαινόταν 
ἀνένδοτος˙ μέχρι πού τόν ἅρπαξαν μέ τή 
βία καί τόν κατέβασαν κι αὐτόν.

Ἡ ρυμούλκηση εἶχε προετοιμαστεῖ. Καί 
οἱ ναυτικοί στό «Ἕσπερος» δέχτηκαν τό 
κέλευσμα τοῦ καπετάνιου γιά «πρόσω». 
Ἡ συγκίνηση ὅλων ἦταν ἔκδηλη. Μά, κα-
θώς τεντώθηκαν τά συρματόσχοινα, σέ 
λίγο, μετά ἀπό ἀπότομα ἀναπηδήματα, 
ἔσπασαν! Τότε ἦταν πού ὁ πόνος τούς κυ-
ρίευσε. Τό εὔδρομο «Ἕλλη» δέν μποροῦσε 
νά σωθεῖ. Σέ λίγο τίποτα δέν θά ἀπέμενε 
στήν ἐπιφάνεια. Κι ὅμως. Εἶχε προσφέρει 
ἀκέραιο τό φόρο τιμῆς πρός τή Μεγαλό-

χαρη. Τοῦ ἄξιζε πλέον 
παράσημο ἀνδρείας. 
Γι’ αὐτό καί τά πλήθη 
στό λιμάνι ξεσποῦσαν 
σέ ζητωκραυγές γιά 
τήν Πατρίδα.

Μετά τή θλιβερή 
τραγωδία πού συ- 
γ κλόνισε τό πανελλή-
νιο, στό νησί τῆς Τή-
   νου οἱ σημαῖες κατέ-
βηκαν μεσίστιες κι ὁ 
πένθιμος κτύπος τῆς 
καμπάνας συντονιζό-
ταν στή θλίψη τῶν κα -

τοίκων καί τῶν προσκυνητῶν. Ὁ πόνος 
δυνάμωνε τήν προσευχή. Μιά μυστική 
παρηγοριά κι ἐλπίδα χύθηκε στίς καρδιές, 
ὅταν ἡ ἀπόφαση νά γίνει τελικά ἡ λιτανεία 
τῆς εἰκόνας τῆς Εὐαγγελίστριας διαδόθηκε 
παντοῦ. 

Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα μοναδικῆς κατάνυ-
ξης καί ἑνότητας ἔζησαν ὅλοι τήν παρουσία 
τῆς Παναγίας σ’ ἐκείνη τήν ἀλησμόνητη 
λιτανεία. Καί καθώς γινόταν δέηση γιά τά 
θύματα τοῦ βυθισμένου «Ἕλλη», ὅλοι γο-
νατισμένοι Τῆς ἐμπιστεύονταν μέ θέρμη 
καρδιᾶς τήν προστασία τοῦ ἔθνους μας. 

Ἔτσι προχώρησε ὁ Ἑλληνισμός στά 
δύσκολα χρόνια πού ἀκολούθησαν. Μέ 
πίστη στή βοήθεια τῆς Θεοτόκου. Καί ἡ 
Εὐαγγελίστρια ἔκανε τό θαῦμα της.

K.A.
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έ τό καθρεφτάκι μου διατηρῶ καλές
σχέσεις ἰδιαίτερα τώρα τό καλοκαίρι.

Τό κρατάω καί καθρεφτίζομαι. Μʼ ἀρέσει νά
παρατηρῶ στή γυαλιστερή ἐπιφάνειά του
τόν ἑαυτό μου. Τό ὕφος, τά μαλλιά, τά χα-
ρακτηριστικά τοῦ προσώπου μου, πού ὅσο
τά παρατηρῶ γίνονται νομίζω ὀμορφότερα.

Τότε σά νά τό ἀκούω νά μοῦ λέει:
— Πάλι τά κατάφερα νά σέ κάνω νά χα-

μογελάσεις. Εἶσαι ὡραία!
Ὅταν πάλι εἶμαι στίς κακές μου, τό ἀπο-

φεύγω τό καθρεφτάκι μου ἀκόμη καί γιά
ξεσκόνισμα, ἀπό φόβο μήν κατοπτριστεῖ
μέσα του τό ἀγριεμένο πρόσωπό μου καί
πάθω σόκ. Μοῦ φταῖνε ὅλα κι ὅλοι τέτοιες
ὧρες, χωρίς νά μπορῶ νά προσδιορίσω τό
«γιατί».

Μιά τέτοια μέρα πού ἀντίκρισα ἐκνευρι-
σμένο, συνοφρυωμένο τό πρόσωπό μου
στό καθρεφτάκι, νομίζοντας πώς φταίει
ἐκεῖνο τό πέταξα κάτω μέ δύναμη.

— Τί νά σέ κάνω, ἀφοῦ δέ μπορεῖς νά μοῦ
μιλήσεις; Ἄψυχο εἶσαι καί ψεύτικη ἡ εἰκόνα
πού μοῦ δείχνεις, ἀφοῦ μέσα μου ὑπάρχει
πάντα μιά ἀναζήτηση, ἕνα ἀνικανοποίητο. Γιά
πέταμα εἶσαι, ἀφοῦ δέ μέ βοηθᾶς νά βάλω
μιά τάξη μέσα μου. Γιά πέταμα κι ἐσύ, μή-
πως κι ἐγώ; Ὅλα τά κουσούρια, οἱ ἀδεξιό-

ÌÌ

τητες νομίζω εἶναι μαζεμένα πάνω μου.
— Ἔεεε... γιά στάσου. Πάψε νά μέ κακο-

λογεῖς, ἄκουσα μιά φωνή μέσα μου. Μή μέ
ἀπορρίπτεις. Δός μου τήν εὐκαιρία νά γίνω
καλύτερη, πιό κοινωνική, πιό φιλότιμη, πιό
εὐγενική, μέ λιγότερες ἀπαιτήσεις καί πεί-
σματα.

Φρόντισέ με λίγο ὄχι στό φτιάξιμο τοῦ
προσώπου ἀλλά στό στολισμό τῆς ψυχῆς.
Ἐκεῖ νιώθω τό κενό. Δός μου πρότυπο, γιά
νʼ ἀλλάξω νοοτροπία κι ἀπό γκρινιάρα νά
μάθω νά χαίρομαι ὅ,τι ἔχω˙ καί δέν εἶναι λί-
 γα. Τότε, σοῦ τό λέω ἐγώ ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός
σου, θά δεῖς πώς ἔχεις χαρίσματα ζηλευτά
ἀπό πολλούς.

— Χά χά χά... γέλασα. Ποιόν ξεγελᾶς;
— Κανέναν. Ὅμως γιά νά κάνεις ὅ,τι σοῦ

λέω, πρέπει νά βρεῖς αὐτό πού σοῦ λείπει.
— Τί εἶναι αὐτό;
— Ὁ κατάλληλος καθρέφτης, γιά νά κα-

θρεφτίζεις βαθιά τήν ψυχή σου καί νά τήν
καθαρίζεις. Ἄν τόν βρεῖς, τότε θά μάθεις νά
χαμογελᾶς βαθιά, τότε θά εἰρηνεύεις.

— Μοῦ λείπει ὁ κατάλληλος καθρέφτης;
Καί ποῦ νά τόν βρῶ; Ἔριξα ἐρευνητικά τό
βλέμμα γύρω. Ἡ μητέρα ὅλα τά εἶχε μέ τά-
ξη καί γοῦστο βαλμένα. Ὁ μεγάλος καθρέ-
φτης μέ τήν ξύλινη σκαλιστή κορνίζα μοῦ
γυάλισε, μά δέν μοῦ κίνησε τό ἐνδιαφέρον.

— Μπά, δέν ψάχνω ἐσένα, μονολόγησα.
Βρῆκα κι ἄλλους καθρέφτες στό σπίτι,

μά σίγουρα κάτι ἄλλο ἔψαχνα. Τό ᾽νιωθα.
Κάτι ἄλλο. Ἕναν καθρέφτη διαφορετικό.

Καθώς τά μάτια μου γύριζαν δεξιά ἀρι-
στερά καρφώθηκαν στή μεγάλη εἰκόνα τῆς
Γλυκοφιλούσας πλάι στό ἀναμμένο καντη-
λάκι. 

Θυμήθηκα ἀμέσως τά λόγια τῆς θεολό-
γου μας, ὅταν μᾶς χαιρετοῦσε γιά καλοκαί-
ρι στό τέλος τῶν ἐξετάσεων. 

ÔÏ ÊÁÈÑÅÖÔÁÊÉ
ÊÉ Ï ÊÁÈÑÅÖÔÇÓ

Σελίδες νεανικοῦ ἡμερολογίου
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— Παιδιά, τώρα τό καλοκαίρι εὔχομαι
νά βρεῖτε καί νά ἀξιοποιήσετε τόν λα-
μπρότερο καί ὀμορφότερο καθρέφτη
πού ὑπάρχει. Ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ γυ-
ναῖκες, πού ἀγαποῦμε περισσότερο τούς
καθρέφτες. Ξέρετε ποιός εἶναι;

Τήν κοιτάξαμε χωρίς νά ἀπαντᾶμε.
Ἐκείνη ἔβγαλε ἀπό τό φάκελό της μι-
κρές βυζαντινές εἰκόνες τῆς Παναγίας
καί μᾶς τίς ἔβαλε στά χέρια. 
-Αὐτός εἶναι, παιδιά, ὁ ὡραιότερος κα-

θρέφτης. Κρατῆστέ τον καί χρησιμοποι -
ῆστέ τον τώρα τό καλοκαίρι.

Κοίταξα τή μεγάλη εἰκόνα, καθώς ξα-
νάφερα στό νοῦ τά λόγια τῆς κυρίας Κ.
Ἡ μορφή τῆς Παναγίας μέ τράβηξε σά
μαγνήτης. Σά νά μοῦ μιλοῦσε. Ἔνιωσα
ζεστασιά, ἠρεμία. Ἄρχισαν νά ξεπηδοῦν
ἀπό μέσα μου ὅλα ὅσα μέ πίεζαν καί μέ
ταλαιπωροῦσαν. Ἀβίαστα ἄρχισα νά σκέ-
φτομαι καί νά συζητῶ φιλικά μέ τόν ἑαυ-
τό μου. 

Ξεδιαλύνονταν μέσα μου σιγά σιγά λο-
γισμοί, συναισθήματα, κίνητρα, διαθέσεις
ὅσο τήν κοίταζα. Ἔμπαιναν σέ τάξη λίγο-
λίγο αὐτά πού μέ ἀπασχολοῦσαν. Κουβε-
ντιάζαμε χωρίς λόγια. Ἦταν προσευχή;
Ἦταν ἕνα καθρέφτισμα τοῦ ἑαυτοῦ μου
στήν καθαρότητα καί στήν ἀρετή της; Πά-
 ντως αὐτό εἶχα ἀνάγκη. Νά ὁ καθρέφτης
πού μοῦ χρειάζεται, σκέφτηκα.

Ἡ καμπάνα τοῦ Ἅη Νικόλα ἀκούστηκε
γοργή, πανηγυρική. Καλοῦσε γιά τήν Πα-
ράκληση. Πλησιάζαμε στή γιορτή Της τό
Δεκαπενταύγουστο. Κίνησα χωρίς νά τό
πολυσκεφτῶ γιά κεῖ. Εἶχα καιρό νά πάω.
Ἄναψα ἕνα κε ρί καί στάθηκα κάπου πού
τήν ἔβλεπα κα λά. Τῆς μιλοῦσα καί μοῦ μι-
λοῦσε περισσότερο. Καθρέφτιζα τόν
ἑαυτό μου στήν Παναγία. Πόσο μικρή
εἶμαι μπροστά σου, μά πόσο μεγάλη ἡ
ἀγκαλιά σου. Χωράει ὅλο τόν κόσμο κι
ἐμένα. «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσόν με»
ψιθύρισα κι ἀσπάστηκα τήν εἰκόνα της.

Ε.Π.

Κάτω ἀπό τή Σκέπη
τοῦ κόσμου

...Μή μέ ρωτήσετε
πῶς συνδιαλέγεται, πῶς
συνομιλεῖ ἡ ψυ χή μέ
τήν Παναγία. Δέν
μπορῶ νά σᾶς πῶ. Ἀλ λά
κι ἄν μποροῦσα τί σημα-
σία θά ᾽χε; Σημασία ἔχει
πώς ὅλοι μας λίγα τῆς λέ-
με καί πολλά ἀκοῦμε! Μᾶς
ἔχει κοντά της, καθώς ἀτενί-
ζουμε τήν ἄσπιλη μορφή της, ἡ
ὁποία συνδυάζει τήν ἁγνή γλυκύτητα τῆς τα-
πεινῆς Παρθένου μέ τό τρυφερό χαμόγελο
πρός τόν «Υἱόν» της. Μᾶς ἕλκει κο ντά της,
κα θώς ἀτενίζουμε τήν παναγία μορφή της,
πού συνδυάζει ἁπλότητα, λιτότητα, σοβαρό-
τητα, ἀπερίγραπτο μυστικό κάλλος. Καθώς
ἀτενίζου με τήν ἄχραντη μορφή της, μᾶς
προξενεῖ τέτοια ἐμπιστοσύνη, πού ἡ ἀνα-
στροφή καί ἡ συνομιλία μαζί της εἶναι ἀδίδα-
κτη, ἀβίαστη, αὐθόρμητη. Κι ὁ δεσμός ἀνά-
μεσα σ᾽ αὐτήν καί σέ μᾶς ἕνα μυστήριο ἀνερ-
μήνευτο, ἀλλά πραγματικό. Μᾶς ἀτενίζει καί
μᾶς μιλάει γιά ὅλα τά προβλήματα. Μᾶς χα-
μογελάει ἤ μᾶς ἐπιπλήττει μέ μητρική στορ-
γή. Εἴμαστε τά παιδιά της. Εἶναι ἡ κραταιότα-
τη καταφυγή μας.

Γι᾽ αὐτό καθώς ψάλλουμε τόν Παρακλητικό
της Κανόνα, ἔχω τήν αἴσθηση πώς ἀναπη-
δοῦν μυστικές φλόγες, πού φωτίζουν τόν
κόσμο τῆς ψυχῆς μου. Καθώς ἐπαναλαμβά-
νουμε ἱκετευτικά «Ὑπεραγία Θεοτόκε,
σῶσον ἡμᾶς», θαρρῶ πώς μιά δροσερή αὔρα
ἁπαλύνει τούς ἐσωτερικούς μας πόνους...

Νομίζω ὅτι καί οἱ στιγμές τοῦ διαλόγου μας
μέ τήν Παναγία στίς Αὐγουστιάτικες Παρα-
κλήσεις εἶναι ἀπό τίς πιό σημαντικές. Οἱ νεα-
νικές ὑπάρξεις μακριά ἀπό τίς ἀπάτες τοῦ
«παρόντος αἰῶνος τοῦ ἀπατεῶνος», πού θέ-
λει ν᾽ ἀπατήσει τήν παρθενική τους ψυχή, μέ-
σα στό δειλινό δέος τῶν ἱερῶν ναῶν, καθώς
ἡ Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν προχωρεῖ στίς
οὐράνιες σκηνές, μοιάζουν μέ χαρούμενα
πουλιά πού χτίζουν φωλιές... Καί ἡ ζωή τους
κυλᾶ ὄμορφα, σεμνά, δυναμικά, δημιουργικά
κάτω ἀπό τήν «σκέπην τοῦ κόσμου», τήν
«πλατυτέραν νεφέλης»!*

--------------
* Ἀπό τό βιβλίο: Στίς γιορτές τῆς Ὀρθοδοξίας, Ν.Π. Βασι-

λειά δη, ἔκδ. 3η, σελ.192.
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— Π άλι μέ τή φωτογραφία
μιλᾶς, παππού, σοῦ ᾽πε τίποτα
σήμερα; ρώτησε μισοειρωνικά, μι-
σοαστεῖα κι ἀπόθεσε μπροστά του
τό δίσκο μέ τόν καφέ καί τά κουλουράκια.

— Παράξενος ἔχεις καταντήσει! συ-
μπλήρωσε ἡ γερόντισσα σύζυγός του,
πού ἔστεκε παράμερα στή βεράντα καί
ξήλωνε τή δαντέλα ἀπό κάποιο παλιό τρα-
πεζομάντηλο.

— Δέν ξέρετε σεῖς, εἶπε ὁ Δημητρός μέ
τή βαριά φωνή του κι ἄνοιξε πάλι τή χού-
φτα του μέ τή μικρή φθαρμένη φωτογρα-
φία. «Κατάλαβες, Ἀνεστάκη μου; Μᾶς κο-
ροϊδεύουν κι οἱ γυναῖκες τώρα!... Ἄ, βρέ
ἀδερφέ, καλή σου ὥρα ὅπου κι ἄν
εἶσαι...» ἔβγαλε βαθύ ἀναστεναγμό. 

Κι ἔβγαινε ἡ φωνή του ἀνακατεμένη μέ
χλαλοή καί σκουξίματα καί χαλασμό θαρ-
ρεῖς.

— Ἔλα, ἔλα τώρα! ξανάπε ἡ γυναίκα
του. Γέρος ἄνθρωπος νά βάζεις τά κλά-
ματα μπροστά στά παιδιά. Ἔτσι εἶναι ἡ ζωή. Τϊ
νά κάνουμε; Μιά φορά κι ἕναν καιρό ἤμασταν
παιδιά στήν πατρίδα. Πάει τώρα ὁ Πόντος...
Δόξα τῷ Θεῷ νά λές, πού σωθήκαμε. Ζήσαμε,
δημιουργηθήκαμε. Ὅλα μᾶς τά ἔδωσε ὁ Με-
γαλοδύναμος. Καί γιά τόν Ἀνεστάκη σου ἔτσι

ὅρισε. Νά χαθεῖ μέσα στό χαλασμό. Πόσοι
καί πόσοι, καημένε! Θά τόνε βροῦμε σάν
πᾶμε κεῖ πάνω, στόν Οὐρανό. Καί κοντεύ-
ει ἡ ὥρα μας, Δημητρό. Πρέπει νά ἑτοι-
μαζόμαστε γιά τό μεγάλο ταξίδι.

Δέν τήν κοίταζε, ὅση ὥρα μιλοῦσε.
Ὅμως θαύμασε ἄλλη μιά φορά τή μαε-
στρία τῆς γυναίκας. Ποῦ τό πάει, πῶς τό

φέρνει ὅλο γιά τό μεγάλο ταξίδι τοῦ μι-
λάει.
— Μικρός εἶμαι ἀκόμη, ἀστειεύτηκε ἔτσι

γιά νά πεῖ κάτι.
Ἔβαλε τή φωτογραφία στό τσεπάκι
τοῦ γιλέκου του καί πῆρε δυό ρου-
φηξιές καφέ. Πρίν προλάβει νά ρου-
φήξει τρίτη φορά, ἄκουσε πάλι τήν
κυρά του.

— Ἄντε νά ἑτοιμαστεῖς, χριστιανέ μου,
θά ἔρθει ἡ Γωγούλα νά μᾶς πάρει μέ τό αὐτο-
κίνητο γιά τό πανηγύρι τοῦ Ἅγιου-Κοσμᾶ.

— Ἄ, δέν μπορῶ νά κουνηθῶ. Ἄλλη φορά.
Πονοῦν τά πόδια μου σήμερα.

— Καλά, τώρα δά καμάρωνες γιά μικρός...
— Ὤχου, καϋμένη Μάρθα, ἔτσι τό ᾽πα. Πάαι-

νε σύ μέ τή Γωγούλα καί πές στόν Ἅγιο-Κοσμᾶ
σου ὅτι ὁ Δημητρός θά πάει τοῦ χρόνου.

Ἀληθινή ἱστορία
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— Τί λές, χριστιανέ μου;
ἔβαλε τίς φωνές ἡ γερό-
ντισσα. Δέν λές καλύτερα
πώς τοῦ χρόνου θά ᾽ρχόμα-
στε νά σʼ ἀνάβουμε τό κα-
ντήλι!

— Καλά καλά, πάαινε τώ-
ρα κι ἄσε με μένα.

Πάνω στήν ὥρα ἀνέβηκε
στή βεράντα τρέχοντας ἡ
μικρή του ἐγγόνα, ἡ Γωγούλα.

— Τί κάνετε ἐσεῖς ἐδῶ; Μή μοῦ πεῖτε ὅτι μα-
λώνετε; Ἕτοιμοι; Φεύγουμε γιά τόν Ἅγιο-Κο-
σμᾶ.

— Νά, σέ τοῦτον πές τα, κλαψούρισε ἡ για-
γιά της καί μπῆκε στό σπίτι.

— Τί ἔγινε, παππού; Ἐσύ δέ θά ᾽ρθεις στό πα-
νηγύρι; Θά ᾽ναι κι ὁ παπα-Λεωνίδας, ὁ φίλος
σου.

— Δέν ἔχω φίλο παπά ἐγώ. Σεῖς τόν λέτε φί-
λο μου... Κοίτα νά προσέχεις τή γιαγιά σου μέ-
σα στόν κόσμο, γιατί δέν καλοβλέπει. Γώ δέν
μπορῶ σήμερα νά ἔρθω.

Τόν ἤξερε ἡ Γωγούλα τόν παππού της. Κα-
λός ἤτανε ἀλλά οἱ πίκρες στή ζωή καί κάποιες
ἐμμονές του τόν κρατοῦσαν μακριά ἀπό τήν
Ἐκκλησία. Κι ὁ παπα-Λεωνίδας, ὁ πνευματικός

τους, εἶχε πεῖ «μέ τό μαλα-
κό καί μέ τήν προσευχή».

•   •   •
Τίς κοίταξε νά ξεμακραί-

νουν μέ τό αὐτοκίνητο.
Ἦταν καλή ἡ σύντροφός
του. Παράπονο δέν εἶχε.
67 χρόνια γάμου ἔκλεισαν
φέτο. Εἶδαν παιδιά κι
ἐγγόνια καί τοῦτες τίς μέ-
ρες περίμεναν καί τό τέ-
ταρτο δισέγγονο. Ἄ, ὄχι,
παράπονο δέν εἶχε ἀπό
τούς ἀνθρώπους του. Μό-
νο πού τώρα τελευταῖα,
πῶς τό ᾽φερναν, ὅλο γιά
ἐξομολόγηση καί γιά

Ἐκκλησία τοῦ ᾽λεγαν. Προψές μάλιστα παρα-
θάρρεψαν καί φώναξαν τόν παπα-Λεωνίδα νά
κάνει τάχα ἁγιασμό στό καινούργιο αὐτοκίνη-
το τοῦ ἐγγονοῦ. Εὐτυχῶς τό πῆρε εἴδηση ὁ
Δημητρός κι ἔκανε τόν ἄρρωστο.

— Ὄχι, δέν εἶμαι κακός Χριστιανός, μουρ-

μούρισε. Πιστεύω. Ἀλλά... κάτι
μοῦ χρωστᾶς, Θέ μου. Κάτι
μοῦ χρωστᾶς. 88 χρόνια περι-
μένω. Τά μετράω! Βλέπεις
ἤμουν καλός στήν ἀριθμητική.
Ἄ, καί τοῦτο τό χρέος, Θέ μου,
δέν παραγράφεται. Ἄν δέ μοῦ
τό ξοφλήσεις, θά φύγω ἀπό
τοῦτο τόν κόσμο ἀδικημένος.
Καί μή μοῦ πεῖς ὅτι σ᾽ ἀρέσει...

Ξανάβγαλε τή φθαρμένη φωτογραφία καί
κοίταξε τά δυό ἀγοράκια πού ἀμέριμνα χαμο-
γελοῦσαν. Ὁ Δημητράκης στά 10 κι ὁ Ἀνεστά-
κης στά 9. Μοναδικό θυμητάρι τοῦ ἀδελφοῦ
του καί τῆς παλιᾶς του εὐτυχίας ἐκεῖ στήν μα-
κρινή πατρίδα του στόν Πόντο.

— Ἔ, τί λές, Ἀνεστάκη; Καλά τά λέω στό
Θεό; Δέ μιλᾶς ἔ... Ἄ, βρέ Ἀνέστη! Ποῦ νά ᾽σαι;
88 χρόνια σέ ψάχνω...

•   •   •
Βραδάκι γύρισαν παιδιά κι ἐγγόνια ἀπό τό

πανηγύρι τοῦ Ἅγιου-Κοσμᾶ. Τόν βρῆκαν νά
κάθεται στήν ἴδια θέση σάν ἀποσβολωμένος
καί χλωμός. Ἔκανε νά χαμογελάσει, ὅταν
τούς εἶδε ἔτσι ὅλους μαζί χαρούμενους κι
ἀγαπημένους. Ὅμως ἡ καρδιά του κάπως βά-
ραινε στό στῆθος του, κάπως ἄτακτα χτύπαγε
καί τόν πονοῦσε.

— Πατέρα, πρέπει νά σέ πᾶμε στό Νοσοκο-
μεῖο, μίλησε στ᾽ αὐτί του ὁ γιός του.

Ὑπάκουσε ἀνόρεχτα, μηχανικά. Τόν σήκω-
σαν στά χέρια τά παιδιά του καί τόν κάθησαν
στό αὐτοκίνητο. Σέ λίγη ὥρα ἔφτασαν στό
ἐπαρχιακό Νοσοκομεῖο τους.

— Λέτε νά μᾶς κάνει καμιά ἔκπληξη ὁ παπ-
πούς; ρώτησε δειλά ἡ Γωγούλα.

Κανείς δέν ἀπάντησε. Ἦταν ὅλοι βυθισμένοι
στίς σκέψεις τους.

Τόν ἐξέτασαν τόν γερο-Δημητρό οἱ γιατροί
στά ἐπείγοντα καί τόν στείλανε σέ θάλαμο μ᾽
ἄλλους δυό. Ἐνδοφλέβια ἀγωγή, ὀροί... «Τέ-
λεια ἠρεμία καί φυσικά ὄχι συγκινήσεις». Ἔτσι
συνέστησε ὁ καρδιολόγος, «ὄχι συγκινήσεις».

Κεῖνο τό πρῶτο βράδυ ἔμεινε κοντά του ὁ
δεύτερος γιός του. Κοντά 3 μετά τά μεσάνυ-
χτα, ξύπνησε ὁ Δημητρός.

— Βρέ τί ἔπαθα, βρέ τί ἔπαθα, ψέλλισε καί
κοίταξε ἕνα γύρω τά ἐπιτεύγματα τῆς Ἰα-
τρικῆς. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πρώτη φορά νοσηλευόταν
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στά 98 χρόνια πού μετροῦσε στήν πλάτη του
καί τό ʻχε καμάρι ὅτι ἦταν γερό σκαρί, ποντια-
κό.

Ἔριξε τό βλέμμα στούς ἄλλους δυό. Κοιμό-
ντουσαν βαθιά.
Ἀπό τό παράθυ-
ρο τοῦ χαμογε-
λοῦσε τό φεγ-
γάρι.

— Βασίλη,
Βασίλη!

— Τί ᾽ναι, πα-
τέρα; ξαφνιά-
στηκε ὁ γιός
του, πού ἔγειρε
στήν καρέκλα
δίπλα του.

— Λές νά φύ-
γω γιά τό ταξί-
δι, πού λέει ἡ
μάνα σου;

— Μή βάζεις
κακό μέ τό νοῦ
σου. Ὅλα θά
πᾶνε καλά. Κοιμήσου ἥσυχα.

— Βασίλη, ἀνησυχῶ.
Ὁ γιός του προσπάθησε νά τόν καθησυχάσει

μέ λόγια, πού δέν τά πίστευε κανένας ἀπ᾽ τούς
δυό.

— Εἶναι καί τό χρέος, Βασίλη!
— Ποιό χρέος; ρώτησε τάχα ἀπορημένα.

Ὅλοι δά τό ξέρανε, ἀλλά τό παίρνανε γιά χω-
ρατό.

— Τό χρέος τοῦ Θεοῦ ντέ! Ὁ Ἀνεστάκης. Τί
θά γίνει; Ἔχω ἐκκρεμότητες...

— Ξέρει ὁ Θεός, πατέρα. Ἄς ξημερώσει μέ
τό καλό καί θά τό συζητήσουμε.

Δέν ξαναμίλησε ὁ Δημητρός. Μέ κόπο ἀνά-
σαινε. Χίλιες μαῦρες σκέψεις τοῦ τρυπᾶνε τό
μυαλό· «ἀξομολόγητος θά φύγω... Βρέ τί ἔπα-
θα! βρέ τί κακό μέ βρῆκε!».

Ξημέρωσε. Σάν νά τόν πῆρε λίγο ὁ ὕπνος.
Ἄνοιξε τά μάτια. Ὁ Βασίλης του δέν ἦταν
στήν καρέκλα.

— Καλῶς μας ἦρθες, πατριώτη!
— Καλῶς ἦρθες! Περαστικά! ἄκουσε τίς φω-

νές τῶν «συναδέλφων» ἀπό τά διπλανά κρε-
βάτια.

— Περαστικά καί σέ σᾶς, ἀντιχαιρέτησε, καί
γρήγορα νά γυρίσουμε στά σπίτια μας!

— Ἄ, ἐγώ βγαίνω αὔριο, φώναξε ὁ γωνιακός. 
Ὁ διπλανός του δέν μίλησε. «Ποιός ξέρει τί

θά ᾽χει ὁ φουκαράς», σκέφτηκε ὁ Δημητρός
καί τοῦ ᾽ριξε πονετικό βλέμμα.

Πράγματι ὁ
γωνιακός ἔφυγε
γερός καί σιδε-

ρένιος. Μείνανε
οἱ δυό τους στό

θάλαμο.
— Καί δέ μοῦ

λές, πατριώτη,
πόσο καιρό ἔ -

χεις ἐδῶ μέσα;
ρώτησε ὁ Δημη-

τρός.
— Ἄ, λίγο.

Τοῦτες τίς μέ-
ρες ἦρθα. Εἶχα

κάτι ἐνοχλήσεις
στήν καρδιά.

Νάν᾽ καλά ἡ κό-
ρη μου, πού μέ
πρόλαβε. Δόξα

σοι ὁ Θεός. Ὅ,τι θέλει ὁ
Μεγαλοδύναμος. Δέν θά μᾶς ἀφήσει.

«Θρῆσκος...», σκέφτηκε ὁ Δημητρός καί γιά
νά ἀλλάξει κουβέντα ρώτησε:

— Ἀπό ποῦ ᾽σαι, πατριώτη;
— Ἐδῶ γύρω τριγύρω μεγάλωσα. Ἐσύ;
— Κι ἐγώ. Μένω λίγο πιό πάνω μέ τήν γριά

μου, κατά τό ἄλσος. Ἀλλά εἶναι μακρινή ἡ κα-
ταγωγή μου.

— Πρόσφυγας νά ποῦμε, ἕνα πράμα;
— Πές το κι ἔτσι. Μικρός ἦρθα, δέκα χρονῶ.
— Ἀπό ποῦ; Γιατί κι ἐγώ πρόσφυγας εἶμαι.
— Ἀπό τήν Πάφρα τοῦ Πόντου.
— Τί λές, πατριώτη! ἔβγαλε φωνή ἐνθουσια-

σμοῦ ὁ διπλανός. Κι ἐγώ Πάφραλης εἶμαι!
— Κι ἀπ᾽ ὅ,τι σέ κόβω, εἶπε ὁ Δημητρός καί

τόν κοίταξε ἐξεταστικά, πάνω κάτω εἶσαι στήν
ἡλικία μου. Πότε ἦρθες;

— Λίγο πρίν τήν ἀνταλλαγή, τό ΄22. Βάσανα!
Σ΄ ἄνθρωπο νά μήν τύχουν! Ἐσύ;

— Κι ἐγώ, νά τότε, μέ τήν ἀνταλλαγή, ἀπο-
κρίθηκε ὁ Δημητρός κι ἀναστέναξε. Ἄχ, δέν
ξεχνιοῦνται οἱ καημοί, πατριώτη.

— Δέν ξεχνιοῦνται. Κι ὅποιος τά ξεχνάει δέν
εἶναι Ἕλληνας. Ἔτσι λέω ᾽γώ, πού ἔχασα μέσα
στό χαλασμό μάνα, πατέρα, ἀδέλφια.
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— Μένα θά μοῦ πεῖς; Ἀκόμη τρώει τά σωθι-
κά μου ὁ πόνος γιά τό χαμό τους. Ἄχ, ἄστα!
εἶπε ὁ Δημητρός καί γύρισε ἀλλοῦ τό βλέμμα
του τό δακρυσμένο.

— Μένα ὅμως, συνέχισε ὁ διπλανός, δέν μ᾽
ἄφησε ὁ Θεός. Μέ περιμάζεψαν κάτι Χριστια-
νοί – στ᾽ ἅγια ἡ ψυχούλα τους – μ᾽ ἀνάστησαν
σάν παιδί τους. Ἔζησα, δούλεψα, καλοπα-
ντρεύτηκα, ἔχω παιδιά κι ἐγγόνια. Δόξα τῷ
Θεῷ. Ἄν δέν εἶχα τό Θεό, πατριώτη, τώρα δέν
ξέρω τί θά ᾽μουν.

Ὁ Δημητρός τόν ἄκουγε σκεφτικός. στό τέ-
λος τόλμησε νά ρωτήσει:

— Καί δηλαδής δέν στεναχωριέσαι, πού σοῦ
τούς πῆρε ὁ Θεός τούς δικούς σου;

— Πῶς, στενοχωριέμαι, ὅμως λέω «σχέδιο
Θεοῦ, σάματις μοῦ χρωστάει ὁ Θεός;!».

— Ἄχ, σώπα, κι ἄγγιξες πληγή, πατριώτη.
Ἐγώ λέω πώς μοῦ χρωστάει ὁ Θεός. Καί περι-
μένω νά μοῦ τό ξεπλερώσει. 88 χρόνια περιμέ-
νω νά βρῶ τούς δικούς μου.

— Τί νά σοῦ πῶ; Δέν ξέρω, ἀποκρίθηκε ὁ δι-
πλανός καί σώπασε.

Σώπασε κι ὁ Δημητρός γιά λίγο. Γιά λίγο μό-
νο.

— Δέ μοῦ λές, πατριώτη, καί δηλαδής νά
ποῦμε, τά ᾽χεις καλά μέ τό Θεό; 

— Μέ τό Θεό δέν θά τά ᾽χω καλά; Καθ᾽ ὥρα
καί στιγμή Τόν προσκυνάω τόν
Μεγαλοδύναμο, εἶπε κι ἔκανε
χορταστικά τό σταυρό του ὁ
γερο – Πάφραλης. Ἡ συγχωρε-
μένη ἡ μάνα μου, πού λίγο τήν
ἐχάρηκα, ἔλεγε «μέ τοῦ Χρι-
στοῦ τ΄ ὄνομα νά πλαγιάζεις,
μέ τοῦ Χριστοῦ τ᾽ ὄνομα νά ση-
κώνεσαι».

Ἀνασάλεψε στό στρῶμα του
ὁ Δημητρός. Ἔφερε τό χέρι μέ τόν ὀρό στό
μέτωπο.

— Κι ἡ δική μου μάνα τό ἴδιο ἔλεγε. Τό ἴδιο.
Ἔτσι ἀκριβῶς. Θά ᾽ναι φαίνεται τῆς Πάφρας
θρῆσκα λόγια. Ἄ, ποῦ τά θυμήθηκες;

— Μ᾽ αὐτά ἔζησα ἀπό τότε, πού τούς ἔχασα
ὅλους.

Τόση ὥρα τά λόγια τ᾽ ἀρρώστου, ἡ ἐπιμονή
του σ᾽ αὐτά πού πίστευε χτυποῦσαν ὄχι στ᾽

αὐτιά τοῦ Δημητροῦ μά στήν ψυχή του. Νά,
πῶς νά ποῦμε, σάν νά μιλοῦσε τό αἷμα του, τό
εἶναι του.

— Δέ μοῦ λές, πατριώτη, τίνος παιδί εἶσαι;
ρώτησε μέ προσποιητή κρυάδα.

— Ἄ, μπορεῖ καί νά μᾶς ἔχεις ἀκουστά, εἶπε
ὁ διπλανός. Τοῦ χατζη-Γιώργη τοῦ μπακιρτζῆ,
πού ᾽χε τό μεγάλο κατάστημα μέ τά μπακίρια
καί τά ἐκκλησιαστικά στήν πλατεία.

Κεραυνός νά ᾽πεφτε στό κεφάλι τοῦ Δημη-
τροῦ, τέτοια ζάλη δέν θά τοῦ ἔφερνε, τέτοια
φωτιά δέν θά τοῦ ἄναβε. Ἄρχισε νά τρέμει, ἡ
ἀνάσα του γίνηκε κοφτή καί γρήγορη. Ἡ καρ-
διά του κόντευε νά σπάσει. Χανόταν, χανό-
ταν... Ὅμως δέν ἔπρεπε. Ὄχι ἀκόμα. Ὁ ἄλλος
τόν κοίταζε μέ τρόμο.

— Πατριώτη, νά φωνάξω τή νοσοκόμα; 
Ὁ Δημητρός δέν ἄκουγε. Ἔβαλε ὅλη του τή

δύναμη. Ἀνακάθησε. Κοίταξε ἴσια στά μάτια τό
γερο- Πάφραλη καί ρώτησε μέ τρέμουλο:

— Καί ποιό εἶναι τ᾽ ὄνομά σου, πατριώτη; 
— Ἀνέστης!
Σηκώθηκε ὄρθιος ὁ Δημητρός. Ἄν τόν ἔβλε-

παν οἱ γιατροί κι οἱ νοσοκόμες, χάθηκε. Μά
δέν τόν ἔνοιαζε. Ἔβγαλε κάτω ἀπό τό μαξιλά-
ρι τή φθαρμένη φωτογραφία μέ κινήσεις
ἀργές, καί τρικλίζοντας πλησίασε τό διπλανό
του... τόν Ἀνεστάκη του.

— Μή καί τά ξέρεις
τοῦτα τά παιδόπουλα;
ρώτησε κι ἡ φωνή του
πνίχτηκε στό δάκρυ.

Τώρα ὅμως ἦταν ἡ
σειρά τοῦ Ἀνεστάκη.

— Ὁ Δημητρός μου!
Ὁ Δημητρός μου, ὁ
ἀδελφός μου! Ἡ φωτο-
γραφία στ᾽ ἀλώνια τῆς

Πάφρας! Μήν καί... μήν καί... μήν καί εἶσαι...
Δέν μπόρεσε νά τελειώσει τό στόμα τήν

ἐρώτηση, γιατί ἡ καρδιά ἔδινε καθαρή τήν
ἀπάντηση.

Οἱ δυό γέροι στή μέση τοῦ μεγάλου θαλά-
μου ἀγκαλιάστηκαν σφιχτά. Καί πόσο ἴδιο ἦταν
τό χαμόγελό τους μʼ ἐκεῖνο στήν παλιά φωτο-
γραφία! Πόσο ἴδιο...

Ν.Α.
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Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ

ραγε ὑπάρχουν λόγια νά
ἐκφράσουν τό πράγμα;

Νοῦς νά τό ἀντιληφθεῖ;
Δύναμη νά τό ἀντέξει; Πῶς,
ἀλήθεια, νά μπορέσεις νά μι-
λήσεις γιά τή δόξα τοῦ προ-
σώπου τοῦ Θεοῦ; Μοιάζει

τό ἐγχείρημα μέ τό νά θελή-
σεις νά προσπελάσεις τόν ἥλιο,

γιά νά κατανοήσεις τήν πηγή τῆς
λάμψης του. Ἄν μιά φορά δέν εἶναι δυνατόν
αὐτό, πόσο μᾶλλον τόν Ἥλιο τῆς Θεότη-
τος; 

Κάποτε ἕνας τόλμησε νά τό ζητήσει ἀπό
τόν Θεό. «Θέλω νά σέ δῶ», Τοῦ εἶπε.

Κι ὁ Θεός;...
* * *

Ἡ διήγηση βρίσκεται στό βιβλίο τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης «Ἔξοδος». Ἦταν ὅταν
ὁ λαός τῶν Ἰσραηλιτῶν – ἕνα πλῆθος πού
ἔφτανε περίπου τά δύο ἑκατομμύρια – πο-
ρευόταν στήν ἔρημο πρός τή γῆ τῆς ἐπαγ-
γελίας. Τότε ὁ ἀρχηγός τους Μωυσῆς συ-
χνὰ ἀποσυρόταν μόνος του γιά νά συνομι-
λήσει μέ τόν Θεό, πού τοῦ εἶχε ἀναθέσει
τήν ἀρχηγία σ’ αὐτό τό ἐπίπονο καί ἐπικίν-
δυνο ταξίδι.

Μιλοῦσε ὁ Μωυσῆς στό Θεό. Κι ὁ Θεός
μιλοῦσε στό Μωυσῆ τόσο ἄμεσα, τόσο
στενά, σάν φίλος πρός φίλο!

Κάποτε ὁ Μωυσῆς ἔλαβε τό θάρρος νά
πεῖ καί τοῦτα τά λόγια στό Θεό: 

–Μοῦ λές νά ὁδηγῶ αὐτόν ὅλο τό λαό...
Κι ἐπίσης μέ διαβεβαιώνεις ὅτι μέ θεωρεῖς

AA

«Δεῖξόν μοι τήν σεαυτοῦ δόξαν»

aa¶¶oo  TTAA  AANNAAGGNNVVSSMMAATTAA

TTHHSS  EEoorrttHHSS  TTHHSS MMEETTAAMMOOPPFFvvssEEvvss
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τόν πιό δικό σου, τόν πιό πιστό σου ἄνθρω-
πο, κι ὅτι μέ ἐκτιμᾶς καί μέ ἀγαπᾶς περισ-
σότερο ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον. Ἄν λοι-
πόν ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, φανέρωσέ
μου τόν Ἑαυτό σου, νά σέ δῶ καί νά βεβαι-
ωθῶ ὅτι ὅλα εἶναι ὅπως μοῦ τά λές.

– Καλά, τοῦ λέει ὁ Θεός. Κι αὐτή σου
τήν ἐπιθυμία θά σοῦ τήν ἐκπληρώσω, διότι
μοῦ εἶσαι πολύ ἀγαπητός. Νά λοιπόν τί θά
κάνεις: Θά κρυφτεῖς σ’
αὐτόν ἐδῶ τό βράχο.
Κάποια στιγμή  Ἐγώ θά
περάσω ἀπό μπροστά
σου καί θά σέ σκεπάσω
μέ τό χέρι μου. Θά πε-
ράσω, καί τότε μόνο θά
μπορέσεις νά δεῖς τή δό-
ξα πού ἀκολουθεῖ πίσω
μου. Τό πρόσωπό μου
δέν εἶναι δυνατόν νά τό
δεῖς. Δέν μπορεῖ ἄνθρωπος νά δεῖ τό πρό-
σωπό μου καί νά ζήσει.

Ἔφτασε τό πρωί, κι ὁ Μωυσῆς ἔκανε ὅ -
πως τοῦ εἶπε ὁ Θεός. Καί τότε ὁ Κύριος πέ-
ρασε ἀπό μπροστά του, καί ὁ χωματένιος
ἄνθρωπος εἶδε τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Καί ἦταν
τέτοια πού ἔμεινε ἐμβρόντητος. Κι ἀμέσως
ἔπεσε κάτω καί προσκύνησε.

* * *
«Δεῖξόν μοι τήν σεαυτοῦ δόξαν».
Ὁ Μωυσῆς τότε δέν μπόρεσε νά δεῖ τό

πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ὅμως πού στά
χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέν στάθη-
κε κατορθωτό, ἔγινε πραγματικότητα μέ
τήν παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στή γῆ.

Ἐπάνω στό ὄρος Θαβώρ. Τότε πού οἱ τρεῖς
μαθητές εἶδαν τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρί-
ου. Τότε ἀντίκρισαν τή δόξα τοῦ προσώ-
που τοῦ Κυρίου – ὅσο ἄντεχαν ὥστε νά
μήν πεθάνουν – σ’ ἕνα θέαμα ἔκπαγλης ὡ -
ραιότητας. Ὡραιότητας ἀνείπωτης, θεϊ -
κῆς.

Τά ’χασαν οἱ ἀπόστολοι. Τό μόνο πού κα-
τόρθωσαν νά ποῦν ἦταν: «Κύριε, νά κατα-

σκηνώσουμε ἐδῶ. Νά
σέ βλέπουμε ἔτσι γιά
πάντα. Αὐτό μᾶς ἀρ -
κεῖ»...

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός μέ τή Μετα-
μόρφωσή Του ἔδειξε
μιά μόνο ἀκτίνα τοῦ θε-
ϊκοῦ Του μεγαλείου.
Τῆς θεϊκῆς Του δόξας.
Τοῦ κάλλους τοῦ προ-

σώπου Του. Κι αὐτή ἡ δόξα, αὐτό τό κάλ-
λος εἶναι πού θά εἶναι γιά μᾶς ὁ Παράδει-
σος. Παράδεισος δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, πα-
ρά ἐτοῦτο ἀκριβῶς: τό νά ἀντικρίζουμε τό
κάλλος, τήν ὀμορφιά, τή δόξα τοῦ προσώ-
που τοῦ Χριστοῦ μας. Μιά δόξα ὄχι στατι-
κή ἀλλά δυναμική. Δόξα πού θά μεταδίδε-
ται καί στά δικά μας πρόσωπα, πού θά γί-
νονται κι αὐτά σάν τό πρόσωπο τοῦ Κυρί-
ου μας! Θά μεταμορφωνόμαστε κι ἐμεῖς
«ἀπό δόξης εἰς δόξαν», σέ μιά ἀέναη δυ-
ναμική κίνηση ἀλλεπάλληλων κυμάτων δο-
ξασμοῦ!

Πραγματικά, τί νά μή θυσιάσει κανείς
γιά ἐτούτη τή δόξα!...

«Παράδεισος
δέν εἶναι τίποτε ἄλ λο,
παρά ἐτοῦτο ἀκριβῶς:

τό νά ἀ ντικρίζουμε τό κάλλος,
τήν ὀμορφιά, τή δόξα τοῦ προσώπου

τοῦ Χριστοῦ μας.
Μιά δόξα ὄχι στατική

ἀλλά δυναμική».
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εννήθηκε καί μεγάλω-
σε στή Ρουμανία**. Ἀ -

πό μικρή ἦταν πολύ κοντά στό Θεό. Γι’ αὐτό
καί ὁ πατέρας της τήν μάλωνε πολύ σκληρά:
“Ποῦ ἤσουν; Ὅλη μέρα στήν ἐκκλησία πᾶς
μέ τούς παπάδες σου; Τί σοῦ πρόσφερε ὁ Θε-
ός;” Ἡ ἴδια δέν ἔλεγε τίποτα, μόνο δάκρυα
ἔτρεχαν ἀπό τά μάτια της. Τή νύχτα προσευ-
χόταν πολλές ὧρες. Τά ἀδέλφια της τῆς φώ-
ναζαν: “Τί σοῦ δίνει ὁ Θεός; Τί μᾶς ζαλίζεις
μέ τούς παπάδες σου; Τί σοῦ δίνει ἡ πίστη
σου;”

Ὅταν τελείωσε τό πανεπιστήμιο, πῆγε στό
μοναστήρι. Ὁ πατέρας της τήν ἔψαχνε γιά
πολύ καιρό καί ἀφοῦ τήν ἔφερε στό σπίτι τήν
χτύπησε φρικτά. Γιά δεύτερη φορά ἔφυγε
ἀπό τό σπίτι, προκειμένου νά δώσει τόν ἑαυ-
τό της στό Θεό, ἀλλά καί πάλι ὁ πατέρας της
τή βρῆκε, τήν χτύπησε, τῆς ἔσχισε τό ράσο,
τῆς ἔβγαλε ἀπό τό λαιμό τό σταυρό καί τῆς
πῆρε ὅλες τίς εἰκόνες της. Τότε ἐκείνη τοῦ
εἶπε: “Καλά, μοῦ τά πῆρες ὅλα, ἀλλά τήν
ψυχή δέν μπορεῖς νά μοῦ τήν πάρεις”.

Βλέποντας ὁ πατέρας της ὅτι δέν μπορεῖ νά
τήν κάνει νά παρεκκλίνει ἀπό τήν ὀρθόδοξη
ζωή, σέ συνεννόηση μέ κάποιους γιατρούς τή
στιγματίζουν μέ τή διάγνωση τῆς ψυχασθέ-
νειας καί τήν ἀναγκάζουν νά παίρνει ψυχο-

°° φάρμακα ἐφ’
ὅρου ζωῆς. Τά

δυό τελευταῖα χρό-
νια τῆς ζωῆς της τά πέρα-

σε στό νοσοκομεῖο μέ σωληνάκια στή μύτη σέ
κατάσταση ἀφασίας καί παραλυσίας. Ἔτσι
βασανισμένη παρέδωσε τό πνεῦμα της σ’
Ἐκεῖνον πού τόσο εἶχε ἀγαπήσει. Στόν τάφο
της ἄρχισαν νά γίνονται θαύματα».

Ἀναρωτιέσαι ἴσως σέ ποιά ἁγία νά ἀνήκει
αὐτός ὁ βίος; 

Ἴσως νά φέρνεις στό νοῦ σου τήν ἁγία Βαρ-
βάρα (ἔζησε τόν 3ο μ.Χ. αἰώνα) ἤ τήν ἁγία
Εἰρήνη (ἔζησε τόν 4ο μ.Χ. αἰώνα) ἤ τήν ἁγία
Μαρκέλλα ἀπό τή Χίο (ἔζησε τόν 15ο μ.Χ.
αἰώνα) ἤ τήν ἁγία Χρυσή (ἔζησε τόν 18ο
μ.Χ. αἰώνα).

Κι ὅμως ὁ βίος πού διάβασες ἀνήκει σέ μιά
νέα, πού “μαρτύρησε” γιά τό Χριστό, τόν 21ο
αἰώνα, στίς 6 Ἀπριλίου τοῦ 2004. Τό ὄνομά
της; Ντανιέλα.

Ἡ Ντανιέλα ἔδωσε τήν μαρτυρία τῆς ἀγά-
πης της στό Χριστό, ὄχι μόνο στό σπίτι της,
μά καί στό σχολειό της.

«Βοηθοῦσε τούς συμμαθητές της στά μα-

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

«…ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙΣ»*

«…ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙΣ»*

«
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θήματα καί καθόταν τή νύχτα καί ἔγραφε γι’
αὐτούς. Ἦταν πολύ καλή μαθήτρια, τόσο στό
σχολεῖο, ὅσο καί στό πανεπιστήμιο. Ὅ ταν
ἦταν φοιτήτρια, περιποιοῦνταν μιά παράλυ-
τη γερόντισσα, πού τήν εἶχαν ξεχάσει ὅλοι.
Τήν ἔπλενε, τῆς ἔκανε τίς ἀγορές, τῆς τρα-
γουδοῦσε, τῆς διάβαζε κι ἔφερνε χαρά στήν
ψυχή τῆς γερόντισσας. Στό σχολικό χορό,
ὅταν τελείωσε τό λύκειο, δέν ἤθελε νά πάει κι
ἔλεγε στούς συμμαθητές καί καθηγητές της:
“Δέν μπορῶ. Ξέρετε ὅτι σᾶς ἀγαπῶ ὅλους
πολύ, ἀλλά συγχωρέστε με, δέν μπορῶ νά ἔρ -
θω στό τραπέζι”. Μιά φορά κάποιος τήν χτύ-
πησε πολύ, ἄν καί ἦταν ἀθώα. Ἀφοῦ ὑπέμεινε
μέ σιωπή τό ξύλο, γονάτισε καί φίλησε τό πό-
δι πού μέ ἀγριότητα τήν εἶχε χτυπήσει».

Ἡ Ντανιέλα ξεψύχησε τή Μ. Τρίτη τοῦ
2004.

Ἴσως μπορεῖς νά θυμηθεῖς τήν κατάσταση
πού ἐπικρατοῦσε ἐκεῖνον τόν καιρό στό σπίτι
σας σέ καθεστώς ἐλευθερίας.

Μ.Τρίτη τοῦ 2004 ἦταν, ὅταν ἡ μεγάλη
σου ἀδελφή, δευτεροετής τότε φοιτήτρια τῆς
Φιλοσοφικῆς, εἶχε φύγει ἀπό τό σπίτι, γιατί
εἶχαν κανονίσει μέ τήν παρέα της νά περά-
σουν τίς διακοπές τοῦ Πάσχα στό Ἐξωτερι-
κό. Μάταια προσπαθοῦσε ἡ μητέρα σου νά
τή βρεῖ σέ κάποιο ἀπό τά κινητά πού εἶχε, γιά
νά τῆς ἀλλάξει τήν ἀπόφαση.

Τήν χρονιά ἐκείνη, ἐσύ ἔκανες προετοιμα-
σία γιά τίς Πανελλήνιες καί σκεφτόσουν νά
μήν παρακολουθεῖς τίς ἀκολουθίες τῆς Μ.
Ἑβδομάδας, γιά νά προλάβεις νά τελειώσεις
ἐγκαίρως τήν ὕλη. Καί πράγματι, κάποιες
φορές δέν πῆγες καθόλου στήν ἐκκλησία,
ἀλλά καί ὅσες φορές πῆγες ἤσουν ἀρκετά κα-
θυστερημένη.

Τί θά σκεφτόταν ἄραγε ἡ Ντανιέλα ἄν

ζοῦσε ἀνάμεσά σας; Ἀσφαλῶς θά πονοῦσε πο-
λύ ἡ ψυχή της, γιατί κάποιοι νέοι ἀφήνουν τό-
σο εὔκολα τό Χριστό καί θά ἔχυνε πολλά δά-
κρυα μπροστά στόν Ἐσταυρωμένο παρακα-
λώντας Τον νά στηρίζει τά χριστιανικά νιάτα
σέ κάθε ἐποχή.

Ἀλλά κι ἐσύ καί οἱ ἄλλες νέες τῆς ἐποχῆς
σου, πῶς θά νιώθατε ἄν γνωρίζατε ὅτι σέ μιά
γειτονική χώρα τόν 21ο αἰώνα μιά νέα παίρ-
νει τό στεφάνι τοῦ μάρτυρα γιά τήν πίστη της
στό Χριστό;

✓✓ Ἐκείνη ξενυχτοῦσε στήν προσευχή κι ἐσύ
μειώνεις τίς ὧρες τῆς λατρείας;

✓ Ἐκείνη ἀρνοῦνταν τή συμμετοχή στίς κο-
σμικές συγκεντρώσεις τοῦ σχολείου κι ἐσύ τό-
σο ἀβασάνιστα συμβιβάζεις Χριστό καί κόσμο;

✓ Ἐκείνη ξυλοκοπήθηκε γιά τήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ κι ἐσύ διστάζεις νά ὁμολογήσεις καί
νά δώσεις Χριστό στό σπίτι ἤ στό σχολεῖο;

Tώρα πού γνώρισες τή σύγχρονη μάρτυρα
ἀπό τό Βουκουρέστι, πού ἀκούει στό ὄνομα
Ντανιέλα, νά τήν παρακαλεῖς νά σέ στηρίζει
στόν προσωπικό σου ἀγώνα καί νά δυναμώ-
νει τήν πίστη σου. Νά θυμᾶσαι πάντα τά λό-
για της: “Μοῦ τά πῆρες ὅλα, ἀλλά τήν ψυχή δέν
μπορεῖς νά μοῦ τήν πάρεις”.

Νά εἶσαι σίγουρη ὅτι καί στήν ἑλληνική γῆ
ὑπάρχουν πολλές Ντανιέλες πού ἀγαποῦν τό
Χριστό, πού καθημερινά Τόν ὁμολογοῦν μέ
τήν ζωή καί τά λόγια τους, πού ἀντιστέκονται
στίς προσκλήσεις καί προκλήσεις τοῦ κόσμου
καί πού ὅταν οἱ περιστάσεις τό ἀπαιτοῦν κατα-
θέτουν κι αὐτές τό προσωπικό τους μαρτύριο.

Ε.
-----------------------
* Βλ. ἄρθρο τοῦ Ἰοάν Βλαντούκα στό περιοδικό ATITUDINI

μέ τίτλο: «ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΤΑΝΙΕΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥ-
ΚΟΥΡΕΣΤΙ».

** Ὅταν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐδιώκετο ἀπό τήν ἀθεΐα.
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– Τελειώσαμε; φώνα-
ξε κελαρυστά.

Μέτρησε τά τετράδια.
Ἔλειπε ἕνα. Κατάλαβε.

Πῆγε κοντά στό καναρίνι… Καί τί νά
δεῖ; Εἶχε γράψει μόνο τίς μισές νότες κι ἀπ᾿
αὐτές ἐλάχιστες ἦταν οἱ σωστές.

Δέν ἦταν συνηθισμένη σέ λάθη ἡ κυρία Ἀη-
δόνα. Αὐστηρή στά φάλτσα, ἀπέκλειε ἀπό τή
χορωδία κάθε μή ὠδικό πτηνό. Καί τόν τζίτζικα
χαριστικά τόν εἶχε δεχθεῖ, μόνο γιά ἰσοκράτη-
μα. Γι᾿ αὐτό, σήμερα ἦταν ἔξω φρενῶν.

– Κάτω ἀπό τή βάση! φώναξε. Πρώτη φορά
μοῦ συμβαίνει αὐτό. Καναρινάκι χωρίς μουσι-
κό αὐτί στή χορωδία μου! Τέτοια πουλάκια

εἶναι ἄχρηστα! Εἶναι μόνο γιά τό κλουβί!
– Μανούλα μου! φώναξε μέ τρόμο τό

καναρινάκι. Καί τά ἄλλα πουλάκια τῆς χο-
ρωδίας τό συμπόνεσαν.
Ἀλλά τό καναρινάκι εἶχε μειονεκτήσει. Πέ-

ταξε γρήγορα στή φωλίτσα του, κούρνιασε ζα-
ρωμένο μέσα καί δέν τραγούδησε καθόλου
μέχρι τό βράδυ. Οὔτε τό καναβούρι του ἔφα-
γε, καί στή μανούλα του εἶπε ὅτι πονοῦσε ἡ
κοιλίτσα του.

– Εἶμαι ἄχρηστο… μονολογοῦσε κι ἔκλαιγε
στά κρυφά. Ἄχρηστο, παράφωνο καί …γιά τό
κλουβί!

* * *
Στό μεταξύ, ἡ κυρία Ἀηδόνα ἀπο-
φάσισε νά ἐνημερώσει τή Διευθύ-
ντρια, τή σοφή Φιλόλογο κυρία
Κουκουβάγια, πού σέ λίγο ἔφερνε
τό θέμα στό Σύλλογο τῶν καθη-
γητῶν.

– Κύριοι, συνάδελφοι, θέλω τήν προσοχή σας,
ἄρχισε σοβαρά. Ἔχουμε ἕνα ἀσυνήθιστο θέμα.
Πρόκειται γιά τό τάδε καναρινάκι, πού χαρα-
κτηρίζεται ὡς ἀνεπίδεκτο μαθήσεως. Τό ἐρώτη-
μα εἶναι: Θά παραμείνει στή χορωδία; Καί ποιά
ἀξία μπορεῖ νά ἔχει ἕνα καναρινάκι παράφωνο;
Δεδομένου ὅτι ἕνα καναρίνι δέ φημίζεται γιά τί-
ποτα ἄλλο… Θά ἤθελα τή γνώμη σας.

Ὁ Ἀετός γιόρταζε φέτος
τά τεσσαρακοστά του γενέ-
θλια καί ὅλα τά πουλιά θά
ὀργάνωναν μιά ἐπίσημη ἐκ -
δήλωση, γιά νά τιμήσουν τό

Βασιλιά τους, πού πέτυχε τήν
ἀνανέωση τοῦ ράμφους καί τοῦ

φτερώματός του καί πῆρε παράτα-
ση ζωῆς γιά ἄλλα τριάντα χρόνια!
Μεγάλο γεγονός!

Ἡ ὀρχήστρα τοῦ Σχολείου τῶν Πουλιῶν
στήν ἐκδήλωση αὐτή θά τοῦ ἀφιέρωνε τήν ποι-
μενική συμφωνία τοῦ Μπετόβεν καί στό τέλος,
ἕνα χαρισματικό πουλί θά τραγουδοῦσε σόλο
πρός τιμήν τοῦ Βασιλιᾶ.

Ἡ κυρία Ἀηδόνα, καθηγήτρια τῆς
Μουσικῆς, ἐξετάζει ἕνα ἕνα τά πουλιά
τῆς χορωδίας, γιά νά ἐπιλέξει τό ἱκα-
νότερο.

– Πρόσεξέ με καλά, λέει στό κανα-
ρινάκι. Σοῦ δίνω τή νότα λά. Πές
μου ἕνα σόλ.

Πάσχισε τό ταλαίπωρο, μά ἔβγαλε
ἕνα βραχνό ἀπροσδιόριστο ἦχο.

– Χά, χά, χά… Τί παραφωνία! Ἕνα τραγουδι-
στό γέλιο ἀκούστηκε ἀπό τά ἀηδόνια καί τίς
καρδερίνες.

– Πήγαινε στή θέση σου! Ὕστερα ἀπό τόσες
ἀσκήσεις σολφέζ καί τόσες τρίλλιες πού κάνα-
με, μόνο αὐτό δέν περίμενα νά ἀκούσω, εἶπε
ἀπογοητευμένη ἡ καθηγήτρια. Ἀλλά δέ θά χά-
σω ἄλλο χρόνο μαζί σου. Θά κάνουμε σήμερα
καί λίγο dictée. Σᾶς δίνω τή νότα μί. Θά παίξω
στό φλά ου το μιά μελωδία κι ἐσεῖς θά τήν κα-
ταγράψετε στά πεντάγραμμά σας.

Σέ χρόνο ρεκόρ τά ἀηδόνια παρέδωσαν τά
τετράδιά τους καί πῆραν «Ἄριστα, δέ κα». Σέ
λίγο κι οἱ σπίνοι κι οἱ καρδερίνες κι οἱ κορυ-
δαλλοί. Καί δυό τρία καναρινάκια καί ἀσθμαί-
νοντας μερικά κοτσύφια.

Εὐχαριστημένη ἡ καθηγήτρια, δέ χόρταινε νά
βάζει καλούς βαθμούς. Ἐννέα, ὀκτώ κι ἕνα
ἑφτά μόνο στό τζίτζικα, πού ἔφτασε τελευταῖος!

Tό καναρινάκι

πού τραγουδουσ
ε παράφωνα῀
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Ἀνασκάλεψαν γιά λίγο τή μνήμη τους οἱ νοή-
μονες καθηγητές. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι παρά-
φωνο καναρινάκι δέν εἶχε ξαναπεράσει ἀπό τό
Σχολεῖο τους.

Τή σιωπή τήν ἔσπασε ὁ κύριος
Πελαργός, καθηγητής τῆς Ρυθ-
μικῆς Γυμναστι κῆς, πού εἶχε κύ-
ρος μέσα στό Σύλλογο. Στηρί-
χθηκε στό ἕνα του πόδι καί
ἄρχισε:

– Ἐγώ ἕνα περιστατικό ἔχω
νά σᾶς πῶ. Ἀκοῦστε το καί κρί-
νετέ το. Κάναμε ἀσκήσεις

βάδην. Τό καναρινάκι καθυστε-
ροῦσε. Ἑτοιμάστηκα νά ὑψώσω φω-
νή. Ἀλλά, ὅταν κοίταξα προσεκτικά,
διαπίστωσα πώς ἔ με νε πίσω, γιά νά κάνει πα-
ρέα στήν πάπια, πού βάδιζε στραβά λόγω
φυσικῆς ἀναπηρίας! Συγκινήθηκα καί σώ-
πασα. Αὐτό ἔχω νά σᾶς πῶ.

– Εὖγε στό καναρινάκι, εἶπαν μέ
ἕνα στό μα ὅλοι οἱ καθηγητές.

Κι ἀμέσως ζήτησε τό λόγο ἡ
κυρία Δεκαοχτούρα, καθηγή-
τρια τῆς Ἀριθμητικῆς καί ὑπεύ-

θυνη τῆς τάξης, πού εἶπε πώς στά δια-
λείμματα ἔβλεπε τό καναρίνι νά κάθε-

ται μέσα στήν αἴθουσα, γιά νά ἐξηγήσει μέ ὑ -
πομονή τίς ἀσκήσεις στόν κακόμοιρο τό μποῦ -
φο, πού δέν ἤξερε καθόλου νά κάνει λογαρια-
σμούς.

Καί ἡ κυρία Παγώνα θυμήθηκε πώς στά Καλ-
λιτεχνικά τό καναρινάκι καθό-
ταν στό ἴδιο θρανίο μέ τόν
κόρακα καί τόν βοηθοῦ -
σε στή ζωγραφική. Γιατί ὁ καη-
μένος δέν τά κατάφερνε καθόλου
στίς ἀναμείξεις χρωμάτων καί τά
ἔβαφε ὅλα μαῦρα καί ἄχαρα!

Παρόμοια ἀνέφεραν καί ὁ κύ-
ριος Δρυοκολάπτης, καθηγη-
τής τῆς Χειρουργικῆς κορμῶν
δέντρων καί ἡ κυρία Ὀρτύκη,
ἡ Μετεωρολόγος. Ὅλοι κάτι
εἶχαν νά ποῦν γιά τήν καλοσύ-
νη τοῦ μικροῦ καναρινιοῦ.

Στή συζήτηση ἔδωσε τέλος ἡ πολύπειρη Δι-
ευθύντρια, ἡ κυρία Κουκουβάγια.

– Κύριοι συνάδελφοι, εἶπε, σή-
μερα ἕνα μικρό πουλάκι χωρίς
ἰδιαίτερες ἐπιδόσεις, ἀ κόμη καί
στόν τομέα πού ἔ πρεπε νά πρω-
τεύει, δίνει μαθήματα ἀγάπης
σέ μᾶς τούς σοφούς καί κατα-
ξιωμένους στό χῶρο μας καθη-

γητές. Ἕνα καναρινάκι ἀ δικημένο στή φωνή,
μά ἀξιοζήλευτο στό ἦ θος.

Ἔχω τή γνώμη, συνέχισε, ὅτι τέτοιοι μαθη-
τές εἶναι τό στολίδι τοῦ Σχολείου μας. Καί πρέ-
πει ὄχι νά τούς τιμωρήσουμε, ἀλλά νά τούς ἀ -
μείψουμε! Γιατί ὄχι καί νά τούς προβάλουμε;

Ὅλοι κούνησαν τό κεφάλι τους συμφωνώ-
ντας.

–Προτείνω λοιπόν, τό καναρινάκι νά μήν
πάρει μέρος στό τραγούδι. Ὅμως, νά

εἶναι αὐτό πού, στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης
γιά τό Βασιλιά, τιμητικά θά ἐκπροσωπήσει τό
Σχολεῖο μας. Ἄς μήν τραγουδήσει, ἄς ἀπαγ-

γείλει ἕνα ποίημα. 
Θά παρακαλέσουμε τόν κύριο
Παπαγάλο νά τοῦ τό διδάξει.

Ὅλοι χειροκρότησαν τή συ-
νετή σκέψη καί ἡ συνεδρίαση
ἔληξε.

Ἡ κυρία Ἀηδόνα, μετανιω-
μένη γιά τήν αὐστηρότητά της
καί εὐχαριστημένη μέ τήν

τροπή, πού πῆραν τά πράγματα, θά ἀνακοίνω-
νε τήν ἀπόφαση στή χορωδία.

* * *
Στολισμένο μέ ἕνα κόκκινο φιόγκο στό λαι-

μό, τό μικρό καναρινάκι στή μεγάλη γιορτή
ἀπήγγελλε ἕνα ποίημα γιά τή
μεταξύ μας ἀγάπη. Τό κα-
ταχειροκρότησαν.

Καί τά πουλάκια τῆς χο-
ρωδίας, τά περήφανα ἀηδο-
νάκια καί οἱ καρδερίνες, οἱ σπί-
νοι, οἱ κορυδαλλοί καί τά κο-
τσύφια, μάθαιναν πώς τό πιό
δύσκολο καί τό πιό ὄμορφο πράγμα στόν κό-
σμο δέν εἶναι νά πρωτεύει κανείς στή φωνή
ἀλλά στήν ἀγάπη.

Νεφέλη
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