
KKΚάποτε, τά πολύ παλιά χρό-
νια, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μετροῦ -
σε τά πρῶτα του βήματα πάνω
στό πρόσωπο τοῦ πλανήτη,
καί τά μάτια του ἦταν ἀκόμα
φωτεινά καί ἁπλά καί ἡ ὄ -
ψη του ὡραία καί νεανι-
κή, τότε λοιπόν συνέ-
βαινε νά περπατᾶ ὁ
ἄνθρωπος μαζί μέ τό
Θεό μέσα στά μονοπά-
τια τοῦ μεγάλου κή-
που πού εἶχε φυτέ-
ψει γι’ αὐτόν ὁ Πλά-
στης του, τά μονοπά-
τια τοῦ κήπου τῆς Ἐδέμ. Περ-
πατοῦσαν τά δειλινά μαζί, κι
ὁ ἄνθρωπος ἔβλεπε τό πρό-
σωπο τοῦ Δημιουργοῦ του,
καί φωτιζόταν ὅλο καί πιό
πολύ τό δικό του πρόσωπο
καί γινόταν ὅλο καί πιό ὡ -
ραῖο, πιό παραδεισένιο... 

Μετά ἦρθε ἡ πονηριά στόν
ἄνθρωπο, ἡ ἀνταρσία του, ἡ αὐτονόμηση ἀπ’
τό Θεό πατέρα του, ἡ ἁμαρτία. Μαύρισε ἡ
ψυχή του, κι ἔγινε ἡ ὄψη του σκοτεινή καί
ἄγρια καί φοβισμένη. Δέν ἤθελε τώρα τό
Θεό νά περπατοῦν μαζί στόν κῆπο· τρόμα-
ζε στήν παρουσία Του, Τόν φοβόταν, Τόν
ἐχθρευόταν, κρυβόταν ὅταν ἄκουγε τά βή-
ματα τοῦ Θεοῦ κοντά του· πολύ περισσό-
τερο τή φωνή Του νά τόν καλεῖ: «Ἀδάμ, ποῦ
εἶσαι;».

Πέρασαν ἔτσι πάλι πολλά χρόνια, κι ὁ
ἄν θρωπος, μακριά τώρα ἀπ’ τόν κῆπο τῆς
Ἐδέμ, ξέχασε τό Θεό. Ἀλλά ὁ Θεός δέν ξέ-
χασε τόν ἄνθρωπο καί ἀποφάσισε νά ἔρθει
ὁ Ἴδιος στή γῆ, νά γίνει ἄνθρωπος, γιά νά

ξανακαλέσει τόν ἄνθρωπο κο-
ντά Του, μήπως καί τώρα, με-

τά ἀπό τόσες ταλαιπωρίες καί
βάσανα, θά ἤθελε ὁ ἄνθρωπος
νά ξαναγυρίσει δίπλα στόν
Πλάστη καί Δημιουργό του.

Ἦρθε ὁ Θεός στή γῆ, ἀλλά ὁ
ἄνθρωπος εἶχε γίνει πιό πολύ
ἐχθρικός ἀπέναντί Του, καί γι’

αὐτό ἀποφάσισε νά ὁδηγήσει στό
θάνατο τό Θεό πού ἔγινε ἄνθρωπος.

Καί τό ἔκανε. Τόν σταύρωσε καί
μετά Τόν ἔθαψε μέσα σ’ ἕναν κῆπο.

Ἀλλά ὁ Θεός δέν πεθαίνει. Γι’ αὐ -
τό καί βγῆκε ἀπό τόν τάφο. Ἀναστή-
θηκε ὁ Χριστός, καί μαζί Του ξεπή-
δησε ἀπό τό κενό μνῆμα καί ἡ ἀγάπη
καί ἡ συχώρεση γιά τόν ἄνθρωπο. Κι
ὁ κῆ πος ξανάνθισε πάλι, κι ὁ ἄνθρω-
πος δέχτηκε τήν ἀνακούφιση καί τή ζε-
στασιά μές στήν καρδιά του, καθώς βρι-

σκόταν ξανά μαζί μέ τόν ἀναστημένο
Χριστό τό δειλινό τῆς ἡμέρας ἐκείνης

στήν πορεία πρός Ἐμμαούς...
Ἀπό τότε μποροῦμε ἄφοβα πιά, ἀγαπητι-

κά καί πάλι, ὅπως καί πρῶτα, νά περπα -
τᾶμε μαζί μέ τό Θεό μές στίς στράτες τῆς
ζωῆς. Καί νά μή φοβόμαστε γιά τίποτε, για-
τί νιώθουμε τό χάδι τοῦ Θεοῦ στό πρόσω-
πό μας, τήν αἰώνια Ἀγάπη δίπλα μας.

Καί πλέον ἡ συνοδοιπορία μας μέ τό Θεό
δέν πρόκειται ποτέ νά τελειώσει. Θά συνε-
χίζεται ἀδιάκοπα στίς αἰώνιες πορεῖες τοῦ
Παραδείσου!

Γιατί ἡ Συχώρεση καί ἡ Ἀγάπη πού ξε-
πήδησαν μαζί μέ τόν ἀναστημένο Χριστό
μέσα ἀπό τόν κενό τάφο τελειωμό δέν ἔ -
χουν...

ΣυνοδοιπορίεςΘεϊκές ΣυνοδοιπορίεςΘεϊκές
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Ἀπρίλιος 2011114

εγάλη Παρασκευή
πρωί. Ὁ Κύριος ὠ -

χρός, ἀποκαμωμένος, σύρεται δεμένος
πρός τό Πραιτώριο, σάν νά ἦταν ὁ χει-
ρότερος ἐγκληματίας.

Γύρω του στριμώχνονται πλῆθος οἱ πε-
ρίεργοι. Καί ὁ ὄχλος, μέ ἐπικεφαλῆς τούς
Ἀρχιερεῖς καί τούς ἄρχοντες, φθάνει σέ
λίγο στήν ἕδρα τοῦ Ρωμαίου Διοικητῆ.

Ὁ Πόντιος Πιλᾶτος τούς δέχεται στό
Πραιτώριο βαρύθυμος.

Δέν τόν συμπαθοῦσε καθόλου αὐτόν
τόν παράξενο λαό· καί πολλές φορές εἶ -
χε ἐκτελέσει πολλούς ἀπό αὐτούς. Τί ἤ -
θελαν λοιπόν οἱ Ἑβραῖοι πάλι στό ἀνά-
κτορό του;

— Ποιά κατηγορία ἔχετε ἐναντίον αὐ -
τοῦ τοῦ ἀνθρώπου; τούς ρωτᾶ.

— Ἄν δέν ἦταν κακοποιός, δέ θά τόν
φέρναμε ἐδῶ, τοῦ ἀπαντοῦν.

— Διαστρέφει τό ἔθνος καί μᾶς ἐμποδί-
ζει νά πληρώνουμε φόρους στόν Καίσα-
ρα, λέει κάποιος ἄλλος μέ πονηρά μάτια.

— Ἰσχυρίζεται πώς εἶναι
βασιλιάς, συμπληρώνει ἕνας
τρίτος.

Ἄντε νά βγάλεις ἄκρη! Τήν
ἤ ξε ρε πολύ καλά ὁ Πιλᾶτος
τήν πανουργία τῶν Ἑβραίων.
Ἄν, στό κάτω κάτω, ἦταν
ἐπαναστάτης ὁ Ἰησοῦς,
πρῶτος ὁ ἴ διος θά τό εἶχε
πληροφορηθεῖ. Καί ἀπό πότε
ἄρ χισαν νά νοιάζονται οἱ Ἰου-

δαῖοι γιά τήν κυριαρχία τῶν Ρω-
μαίων; Ἀστεῖο πράγμα… Ὄχι, τούς Ἑ -

βραίους δέν τούς πίστευε, γιατί ἤξερε
πόσο φθονεροί ἦταν.

Ἔριξε μιά ματιά στόν ὑπόδικο.
Σιωπηλός, γαλήνιος ὁ Κύριος τά παρα-

κολουθοῦσε ὅλα ἀδιαμαρτύρητα.
Ἐντυπωσιάστηκε ὁ Πιλᾶτος ἀπό τή στά-

ση του. Τόν πῆρε παράμερα.
— Εἶσαι ὁ βασιλιάς τῶν Ἰουδαίων; τόν

ρωτᾶ.
— Ἡ βασιλεία ἡ δική μου δέν εἶναι ἀ -

πό τόν κόσμο αὐτό.
Δέν κατάλαβε ὁ Πιλᾶτος. Μά ἔνιωθε

ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶχε κάτι τό ἀνώτερο πά-
νω του, κάτι μεγαλόπρεπο…

— Ἐγώ δέν τοῦ βρίσκω καμία ἐνοχή, ἀ -
νακοινώνει στό πλῆθος.

Μά! πρίν ἀποσώσει τά λόγια του, ἔγι-
νε τέτοια ἀναταραχή, πού τρόμαξε.

Γιατί τόσο μένος ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ Ἀ -
θώου; Ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά βρεῖ τρό-
πο νά τόν γλυτώσει.

Τόν ἔστειλε στό Διοικητή τῆς Γαλιλαί ας,
τόν Ἡρώδη Ἀντίπα. Μά κι ἐκεῖνος δέν
τόν ἔκρινε ἔνοχο καί τοῦ τόν γύρισε πίσω!

Πάνω στήν ἀμηχανία του ὁ Πιλᾶτος
παίρνει μήνυμα ἀπό τή σύζυγό του, τήν
Πρόκλα: «Μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκεί -

ΠΙΛΑΤΟΣΠΙΛΑΤΟΣ Μιά τραγική μορφή 
Ἕνα φοβερό δίλημμα
Μιά τραγική μορφή 
Ἕνα φοβερό δίλημμα

M



νῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾿ ὄ -
ναρ δι᾿ αὐτόν» (Ματθ. κζ΄ 19). Τόν παρα-
καλοῦσε καί ἡ Πρόκλα νά μήν καταδι-
κάσει τόν Ἀ θῶο, γιατί εἶχε τραβήξει πολ-
 λά στόν ὕπνο της…

Μά τί νά ἔκανε, πού φοβόταν τούς Ἑ -
βραίους;…

Λοιπόν, τό βρῆκε: Ἦταν συνήθεια νά
ἐλευθερώνει ὁ ἡγεμόνας λόγω τοῦ Πάσχα
ἕνα δεσμώτη. Πῶς τόση ὥρα δέν τό εἶχε
σκεφθεῖ; Θά ἀπελευθέρωνε Ἐκεῖνον.

Βγαίνει μέ ἐλπίδες στόν ἐξώστη καί
τούς ρωτᾶ:

— Ποιόν θέλετε νά ἀπολύσω, τό Βα-
ραβ βᾶ ἤ τόν Ἰησοῦ;

(Ἦταν ὁ Βαραββᾶς μεγάλος ληστής κι
ἐπαναστάτης.)

Μά ἔκπληκτος ὁ Πιλᾶτος ἀκούει τίς
ἄ γριες κραυγές τους:

— Τό Βαραββᾶ!
Τρεῖς φορές ρώτησε τόν ὄχλο ὁ Πι λᾶ -

τος. Καί τίς τρεῖς φορές τοῦ ἀπάντησαν:
— Τό Βαραββᾶ!
— Τόν Ἰησοῦ τί νά τόν κάνω; συνέχισε

μέ κομμένη τήν ἀνάσα.
— «Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν»!
Στή δύσκολη ἐκείνη ὥρα ὁ Πιλᾶτος πα-

ρέδωσε τόν Ἰησοῦ Χριστό στούς στρατι -
ῶτες του προσωρινά, γιά νά τόν μαστιγώ-
σουν. Μπορεῖ ἔτσι νά περνοῦσε τό μέ νος
τῶν ἐχθρῶν του, σκέφθηκε…

Ἡ πρώτη ὑποχώρηση εἶχε γίνει.

Ὁ Πιλᾶτος βρίσκεται σέ μεγάλο δίλημ -
μα: Τί νά ἐπιλέξει; Τό δρόμο τοῦ καθή-
κο ντος ἤ τό δρόμο τοῦ ἐγκλήματος;

Ἀπό τή μιά προβάλλουν μπροστά του
ὁ Ἀθῶος, ἡ ἀλήθεια, ἡ συνείδησή του,
τά λόγια τῆς Πρόκλας. Ἀπό τήν ἄλλη, ὁ
ὄχλος καί ὁ φόβος μιᾶς πιθανῆς ἐξέγερ-
σης. Ὤ, ὄχι, αὐτό δέν τό ἀντέχει…

— Ἄν τόν ἀπολύσεις, δέ θά εἶσαι φί-
λος τοῦ Καίσαρα! φωνάζουν τώρα οἱ Ἰ -
ουδαῖοι σάν μανιακοί.

Σάν μαχαιριά ἔπεσε πάνω του αὐτός ὁ
λόγος καί τόν πλήγωσε κατάστηθα. Τοῦ

τό φύλαγαν στό τέλος λοιπόν οἱ πονηροί!
Ὁ Πιλᾶτος τόν φοβόταν πολύ τόν Καί-

σαρα. Ἄν οἱ Ἑβραῖοι ἔστελναν πρεσβεία
στή Ρώμη καί τόν κατηγοροῦσαν, τότε μπο-
ρεῖ νά κινδύνευε ἡ θέση του… Ἴσως καί ἡ
ἴδια ἡ ζωή του… Βλέπεις, εἶχε κάνει τόσα
ἐγκλήματα… Ὄχι, μέ τίποτα δέν ἔ πρεπε νά
φθάσει τό θέμα στόν Καίσαρα…

Στιγμές τραγικές. Καί σέ λίγο ἡ ζυγαριά
ἔγειρε ἀποφασιστικά πρός τή μία πλευρά.

Ζήτησε μιά λεκάνη μέ νερό καί μπρο-
στά στό πλῆθος «ἀπενίψατο τὰς χεῖρας».
Ἔνιψε τά χέρια του λέγοντας: «Ἀθῷός εἰ -
μι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου·
ὑμεῖς ὄψεσθε» (Ματθ. κζ΄ 24).

— Ἐγώ εἶμαι ἀθῶος, εἶπε στούς Ἰουδαί-
ους μέ προσποιητή ἠρεμία. Ἐσεῖς θά δώ-
σετε λόγο.

Κι ἀμέσως ἔνιωσε νά ζώνουν τήν καρ-
διά του χίλιες μαῦρες τύψεις.

* * *
Τραγική μορφή ὁ Πιλᾶτος. Κρίμα πού

δέν εἶχε τή δύναμη νά πεῖ: Ἀθωώνω τόν
Ἀ θῶο! Κρίμα νά τρέμει τόσο πολύ στή
σκέψη μήπως χάσει τή θέση του! Καί τό
πιό τραγικό ἀκόμη εἶναι πώς αὐτή τή θέ-
 ση τελικά τήν ἔχασε!

Ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση ἀναφέρει
ὅτι λίγον καιρό ἀργότερα κατηγορήθηκε
ἀπό Ἰουδαίους καί Σαμαρεῖτες στόν ὕ -
πατο τῆς Συρίας γιά ἄδικες σφαγές καί
διατάχθηκε νά μεταβεῖ στή Ρώμη, γιά νά
ἀπολογηθεῖ στόν Αὐτοκράτορα. Φυσικά,
ἀπό τό ἀξίωμά του καθαιρέθηκε. Καί τε-
λικά, ἀπό τίς πολλές του τύψεις δέν ἄ -
ντεξε. Λίγο ἀργότερα ἔδωσε ὁ ἴδιος τέρ-
μα στή ζωή του… (Migne PG τόμ. 20, σ. 156).

Πιλᾶτος: Μιά θλιβερή μορφή, πού προ-
σπάθησε νά μεταθέσει τήν προσωπική
του εὐθύνη στούς ἄλλους. Πού ἔβαλε πά-
νω ἀπό τήν ἀλήθεια τό προσωπικό του
συμφέρον. Καί πού προσπάθησε νά κοι-
μίσει τή συνείδησή του, ὕστερα ἀπό ὅλα
αὐτά.

Κέρδισε τίποτα;
Νεφέλη
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Τ όν καιρό αὐτό στήν Πατρίδα μας
ἀκούγεται συχνά ὅτι πρέπει ‒τό

ἔχουμε ἀνάγκη‒ νά ξαναγυρίσουμε στήν
ἐθνική παράδοση πού θέλει ἀπό τά
ἀρχαῖα χρόνια τούς Ἕλληνες ἀγωνιστι -
κούς, φιλότιμους, ἔντιμους, φιλάν-
θρωπους, εὐαίσθητους στήν ὀμορφιά
καί στήν πνευματική ἀνωτερότητα, ἀ -
ρετές πού συνιστοῦν ὅ,τι ὀνομάζουμε
ἑλληνικό ἦθος.

Στή διαδρομή τῶν 5.000 χρόνων
τῆς ἱστορίας μας τό Ἔθνος κινδύ-

νευσε πολλές φορές νά χάσει τό ἀγα-
θό τῆς ἐλεύθερης ἐκφράσεως αὐτῶν
τῶν χαρακτηριστικῶν ἀπό συνεχεῖς ξε-
νικές ἐπιδρομές καί ἐπεμβάσεις. Ὅ -
μως σέ ἄνιση πάντα πάλη μέ τούς ἐπι-
δρομεῖς κατόρθωσε χάρη στήν πνευμα-
τική του θωράκιση, τήν πίστη του στό
Θεό καί τήν ἀπόφαση τοῦ θανάτου, νά
διασώσει τήν ὕπαρξή του ἀκόμη καί
κάτω ἀπό τήν πιό μακροχρόνια καί
στυγνή δουλεία, ἐκείνη τῆς Ὀθωμανι -
κῆς αὐτοκρατορίας.

Τ ότε θυσίασαν οἱ Ἕλληνες τόν ἑαυ-
τό τους καί «τό ἔχει» τους, δηλα-

δή τήν περιουσία τους καί τά ἀγαθά
τους, σέ πολλές γενιές, ἄν καί γνώρι-
ζαν τό μάταιο τῆς ἀναμετρήσεως καί τήν
σκληρότητα τῶν συνεπειῶν τῆς ἀπο-
τυχίας!

Ομως μέσα ἀπό αὐτές τίς περιπέ-
τειες τό Ἔθνος βγῆκε ἀλώβητο

στίς πατροπαράδοτες ἀρετές του. Αὐτό
κόστισε ἀμέτρητες θυσίες καί ποτα-
μούς αἱμάτων.

Η ἐθνική μνημοσύνη στεφάνωσε
τούς ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους

ἥρωες. Βέβαια οἱ ἥρωες ἦταν ἄνθρω-
ποι, κάποτε, μέ ἀδυναμίες καί ἐλαττώ-
ματα προσωπικά, ὅμως γιά τόν Ἀγώνα
ἔδωσαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους. Ἀ -
κόμα κι ὅταν ἔσφαλαν, ὅπως στήν πε-
ρίπτωση τῆς κακοποιήσεως τῶν ἀμά-
χων τῶν ἐχθρῶν, μετά τήν ἅλωση τῆς
Τριπολιτσᾶς, ἡ πράξη ἀποδοκιμάστη-
κε. Δέν δικαιολογήθηκε, παρόλο πού
ἐξηγήθηκε, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἐθνικός ἱ -
στορικός Κων/νος Παπαρρηγόπουλος. 

Στήν περίπτωση ἐκείνη λειτούργησε
στίς ψυχές τῶν ἐλευθερωτῶν ἡ ἀγανά-
κτηση γιά τά τετρακόσια χρόνια τῶν
καταπιέσεων, τῶν ἐξολοθρεμῶν καί τό
αἴσθημα μιᾶς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης
πού θέ λει νά τιμωρεῖται ὁ ἔνοχος, χω-
ρίς δυστυχῶς νά ἀ ποφεύγεται τό νά
πληρώσουν καί κάποιοι ἀθῶοι. Βέβαι α,
ἡ ἀρετή τοῦ Εὐ αγγελίου εἶναι θεϊκή καί
ζητᾶ τήν ἀγάπη καί στόν ἐχθρό, ὅπως
συνέβη μέ τούς Νεομάρτυρες τῆς Πί-
στεως, πού ἱλαροί καί ὁλόφωτοι εὐλο-
γοῦσαν τούς δημίους τους, πού τούς
ὁδηγοῦσαν στή σφαγή «γιά τοῦ Χρι-
στοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πα-
τρίδας τήν ἐλευθερία».

Τ ελευταῖα κορυφώνεται ἡ ἐπιχεί-
ρηση γιά μιά διαστρέβλωση καί

παραποίηση τῆς ἱστορίας μας τῶν νεώ-
τερων χρόνων ‒κατευθυνόμενη ἀπό ξέ-
νους κύκλους καί μεθοδευόμενη ἀπό
ἐγχώριους φορεῖς‒ πού προβάλλεται
ἀπό μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καί

Η ιστορία         ῾ ῾ δέν ξαναγράφεται!Η ιστορία         ῾ ῾ δέν ξαναγράφεται!
Στούς νέους μας τήν ἀλήθεια

Ἀπρίλιος 2011118



ἀπό βιβλία, ἀκόμα καί σχολικά ἐγχει-
ρίδια. Καλούμαστε π.χ. νά πιστεύσου-
με ὅτι στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας
ἡ ζωή τῶν ὑποδούλων ἦταν καλή καί
ὁμονοοῦσαν μέ τούς δυνάστες τους.

Αλλά διερωτᾶται κανείς, ἄν ἦταν ἔ -
τσι τά πράγματα, πῶς ἐξηγοῦνται

τόσα κινήματα καί ἐπαναστάσεις σχε-
δόν εὐθύς μετά τήν Ἅλωση γιά νά πνι-
γοῦν στό αἷμα; Ἄν ὑπῆρχε ἐλευθερία
ἐκφράσεως, πρός τί οἱ βίαιοι ἐξισλαμι-
σμοί καί τά ἀποτρόπαια μαρτύρια (πα-
λούκωμα, ἐκδορά, ἐγκλεισμοί μέ πεινα-
σμένα ζῶα καί τά σχετικά)1, τό παιδο-
μάζωμα, οἱ μύριες μορφές κακοποιήσε-
ως τῶν γυναι κῶν καί τῶν παιδιῶν ἀκόμα,
οἱ μετοικεσίες πληθυσμῶν κ.ἄ.

Τ όν Ἰανουάριο τό τουρκικό ὑπουρ-
γεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν διαμαρτυρή-

θηκε ἔντονα, γιατί ὁ Πρόεδρος τῆς Δη-
μοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας ὑ -
ποδεχόμενος στήν Ἀθήνα τόν Πρόεδρο
τῆς Ἀρμενίας τόλμησε νά ἀναφερθεῖ
σέ ἕνα κοινό χαρακτηριστικό τῶν δύο
λαῶν. Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε ὅτι «οἱ
δύο λαοί κατακρεουργηθήκαμε ἀπό
τόν ἴδιο βάρβαρο» (Καθημερινός τύπος
τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2011). Πρόκειται
ὡς γνωστό γιά τήν ἀναγνωρισμένη διε-
θνῶς γενοκτονία τῶν δυό λαῶν ἀπό
τούς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι ἐ ξακολουθοῦν
ὡς ἐπίσημο κράτος νά παραβιάζουν
τίς διεθνεῖς συνθῆκες καί νά ἀθετοῦν
τίς ὑποχρεώσεις τους (κατοχή τῆς Κύ-
πρου, παραβίαση ἑλ ληνικοῦ ἐναερίου
χώρου κ.τ.λ.).

Μέ ἀνακούφιση ὁ Ἑλληνισμός ἄ κου-
σε τήν ἀπάντηση τοῦ Ἐκπροσώ-

που τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτε-
ρικῶν στούς τουρκικούς σχολιασμούς γιά
τίς δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρα-

τίας: «Ἡ ἱστορία δέν ξαναγράφεται, δέν
παραγράφεται. Ἡ ἱστορία διδάσκει...»!

Ναί, ἡ ἱστορία διδάσκει. Γι᾽ αὐτό
καί δέν ξαναγράφεται καί δέν πα-

ραχαράσσεται, ὅσο κι ἄν τό θέλουν κά-
ποιοι. Παραμένει στήν ἀλήθειά της, γιά
νά μποροῦν ἄτομα καί λαοί νά ἀ ποκο-
μίζουν τήν ὠφέλεια ἀπό τή μελέτη της
γιά τούς ἑαυτούς τους καί γιά τούς ἄλ -
λους. Διαφορετικά πρόκειται γιά κα-
τασκεύασμα πού δέν πείθει καί δέν ὠ -
φελεῖ κανέναν2. 

Η ἀπόπειρα νά ξαναγραφεῖ ἡ Ἱστο-
ρία καθ᾽ ὑπαγόρευση, δῆθεν γιά

τήν ἕνωση τῶν λαῶν, πού ἐπικαλοῦνται
ὅ σοι τήν ἐπιχειροῦν στό ὄνομα τῆς πα-
γκοσμιοποίησης, ἀποτελεῖ μεγάλο σφάλ-
μα καί ἀποβλέπει στήν «πολτοποίη-
ση» τῶν λαῶν καί δέν μπορεῖ νά ἀπο-
τελέσει θεμέλιο γιά τήν ποθητή διεθνή
εἰρήνη.

Οἱ λαοί, προκειμένου νά συνεργα-
σθοῦν δημιουργικά καί ἰσότιμα,

πρέπει νά ἔχουν αὐτογνωσία καί νά ἀ -
ναγνωρίζουν τίς ἀρετές καθώς καί τίς
ἀ δύνατες πλευρές τους. Καί ὡς πρός
τή συγχώνευση τῶν λαῶν, πού ἐπιχει-
ρεῖται σήμερα, ἄς λάβομε ὑπ᾽ ὄψη τή δια-
πίστωση τοῦ σοφοῦ ἀκαδημαϊκοῦ καθη-
γητοῦ τῆς Φιλοσοφίας Ἰωάννου Θεοδω-
ρακοπούλου σχετικά μέ τήν ἕνωση τῶν
Ἐκκλησιῶν: «Σύμπνοια μπορεῖ νά ὑπάρ-
ξη. Ἕνωση δέν εἶναι δυνατόν ποτέ νά
γίνει, γιατί κανείς λαός δέν μπορεῖ νά
ἀρνηθεῖ τήν ἱστορία του»3.

Λοιπόν ἄς σκεπτόμαστε καί ἄς
πράττομε ἱστορικά!

Λ.
---------------
1. Βλ. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τόμος Ι´, κεφ. Παρά-

γοντες... τοῦ Ἑλληνισμοῦ, σελ. 55-91, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν Α.Ε.
2. Βλ. Τόν τρόπο ἐκθέσεως τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου

ἀπό τόν ἱστορικό Θουκυδίδη.
3. Ἰωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου, Μαθήματα Φιλοσοφίας τῆς

Τέχνης, τεῦχος 3ο, Ἀθήνα 1977. 
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Δέν εἶχα καμιά διάθεση νά βγῶ ἀπόψε.
Ὁ ἀπροσδόκητος θάνατος τοῦ πιό καλοῦ
μου φίλου, τοῦ Κώστα, μέ εἶχε συγκλονί-
σει... Σά νά εἶχα θυμώσει μέ ὅλους καί μέ
ὅλα, ἀκόμη καί... μέ τό Θεό;

– Τάκη, θέλεις νά πᾶμε μαζί ἀπόψε στήν
ἐκκλησία; Μ’ ἔβγαλε ἀπό τίς σκέψεις ἡ
φωνή τῆς μητέρας.

Βαλτή ἦταν;  Ὄχι, βέβαια... Ἀλλά πῶς
νά τῆς χαλάσω χατίρι χρονιάρα μέρα πού
ἦ ταν;. Ντύθηκα στά γρήγορα καί ξεκινή-
σαμε. Θά τή συνόδευα μόνο μέχρι τήν
ἐκκλησία (ἔτσι τουλάχιστον ὑποσχέθηκα
στόν ἑαυτό μου). Προχωροῦ σα σιωπη-
λός... Πλῆ θος ἀναμνήσεις στριφογύριζαν
στό μυαλό μου! Ἀπ’ τή μιά οἱ ἀξέχαστες
στιγμές πού ζήσαμε μέ τόν Κώστα, οἱ ἀτέ-
λειωτες συζητήσεις, οἱ περίπατοι, κι ἀπ’
τήν ἄλλη τό ἀ πρόσμενο χτύπημα μέ τό
μηχανάκι, τό ἀπότομο τέλος... «Γιατί; Για-
τί νά μπαίνει ἔτσι ξαφνικά τέρμα στή χαρά

Νύχτα τῆς Ἀνάστασης 200...
ὥρα 10.30 μ.μ.

καί στή ζωή; Ποῦ νά εἶναι ἄραγε τώρα ὁ
φίλος μου;».

Πνιγμένος στά ἀναπάντητα «γιατί;» δέν
κατάλαβα γιά πότε φτάσαμε στήν πόρτα
τοῦ ναοῦ. Ἡ μητέρα μου κοντοστάθηκε, γύ-
ρισε καί μέ κοίταξε. Ἐρευνητικό καί μαζί
στοργικό τό βλέμμα της ἦταν σά νά μοῦ ἔ λε-
γε: «Ἀνάσταση σήμερα. Κι ἐσύ θά φύ-
γεις;»...

Ποτέ δέν εἶχα ξαναβρεθεῖ στήν Ἐκκλη-
σία τέτοια ὥρα, τέτοια μέρα. Συνήθως πη-
γαίναμε στίς 12.00, ἀκούγοντας τά βεγ-
γαλικά. Χαιρετούσαμε τούς γνωστούς,
τσουγκρίζαμε τ’ αὐγά, πετοῦσα καί καμιά
ρουκέτα κι ἔ φευγα ὅταν ἔ φτανε στό «ἀνα-
στήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ
ἐχθροί αὐτοῦ»... Ἡ μητέρα μοῦ ξανατόνι-
ζε τή φράση: «...διασκορπισθήτωσαν οἱ
ἐχθροί αὐτοῦ, Τάκη!», ἀλλά ἐγώ ἔκανα
πώς δέν καταλάβαινα... Φέτος ὅμως σάν
κάτι νά ἄλλαξε... τί ἄραγε;

Μέσα στό ναό τό φῶς λιγοστό. Λίγα κα-

Ἦταν ἡ ὥρα 11.00 μ.μ.

ΞΞεεφφυυλλλλίίζζοοννττααςς  ττόό  ἡἡμμεερροολλόόγγιιοο

ττῶῶνν  ἐἐφφηηββιικκῶῶνν  μμοουυ  χχρρόόννωωνν
ΞΞεεφφυυλλλλίίζζοοννττααςς  ττόό  ἡἡμμεερροολλόόγγιιοο

ττῶῶνν  ἐἐφφηηββιικκῶῶνν  μμοουυ  χχρρόόννωωνν
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ντήλια ἀναμμένα μπροστά στό τέμπλο,
ἕνα μανουάλι πίσω...

Μιά γλυκιά προσμονή κυριαρχεῖ στήν
ἀτμόσφαιρα τοῦ ναοῦ. Ἡ ψαλμωδία γλυ-
κιά, μελωδική καί γοργή... Πρόσεξα τά λό-
για «Βασιλεύει, ἀλλ’ οὐκ αἰωνίζει ᾋδης τοῦ
γένους τῶν βροτῶν...» καί «Ὅτε κατῆλθες
πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε
τὸν ᾋδην ἐνέκρωσας...». Ὁ θάνατος περι-
μένει ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀλλά δέν
μπορεῖ νά τούς κρατήσει γιά πάντα! Ὁ
Χριστός ἔσπασε, «ἔκανε γυαλιά καρφιά»
τίς σιδερένιες ἀ μπάρες τῆς φυλακῆς του!
Ἀπό τότε πού κατέβηκε στόν Ἅδη, καταρ-
γήθηκε ὁ Ἅδης!

– Τί παρήγορο!

«Δεῦτε λάβεετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέ ρου
φωτός» ψάλλει  ὁ ἱερέας. Κι ἕνα κύμα φω-
τός ξεχύνεται ἀπό τήν Ὡραία Πύλη πρός
τά ἔξω. Ἀπό τή λαμπάδα τοῦ ἱερέα στή λα-
μπάδα τῶν πιστῶν, χέρι μέ χέρι, ἡ φλόγα
φτάνει μέχρι καί τήν τελευταία γωνιά τοῦ
ναοῦ.

Ὅμως ἐγώ, τί κρίμα! δέν ἔχω λαμπάδα,
σκέφτηκα κι ἐκείνη τήν ὥρα ἔγινε κάτι
ἀπρόσμενο. Δίπλα μου στεκόταν ὁ συμμα-
θητής μου ὁ Νίκος. Γύρισε πρός τό μέρος
μου. Θά ἀπόρησε πού μέ εἶδε στήν Ἐκκλη-
σία, σκέφτηκα. Ἴσως καί νά εἶναι θυμωμέ-
νος μαζί μου, πού πάντα τόν κορόϊδευα...
Τί θά κάνει;

Ἐκεῖνος μέ κοίταξε στά χέρια «Χριστός
Ἀνέστη, Τάκη», μοῦ ψιθύρισε καί μέ μιά
ἀποφασιστική κίνη ση μοῦ ἔδωσε τή δική
του λαμπάδα. Σάστισα, ἴσα πού πρόλαβα

Ὥρα 11.30 μ.μ.

νά ψελλίσω ἕνα «εὐχαριστῶ» κι ἕνα δά-
κρυ κύλησε ἀπό τά μάτια μου... «Μαζί,
Νίκο, μαζί νά τήν κρατᾶμε» εἶπα μέ σπα-
σμένη τή φωνή...

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ
θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνή μα-
σι, ζωὴν χαρισάμενος».

Ἀντηχεῖ ὁ ναός, ἀντηχεῖ τό προαύλιο, ἀ -
ντηχοῦν οἱ καρδιές...

– «Χριστός Ἀνέστη, Τάκη»!
– «Ἀληθῶς Ἀνέστη, Νίκο»! Καί ἡ λα-

μπάδα μας παρέμεινε ἄσβηστη μέχρι τό
τέλος τῆς θείας λειτουργίας. Φώτιζε τά
πρόσωπα, θέρμαινε τίς καρδιές.... 

Θέλεις ἡ γλυκιά ἀτμόσφαιρα τοῦ ναοῦ;
Θέλεις ἡ συγκινητική κίνηση τοῦ Νίκου;
Τώρα δέν τά βλέπω ὅλα «μαῦ ρα». Λές ὁ
Θεός ν’ ἀπάντησε στά ἀναπάντητα «για -
τί» μου;...

Ὁδοιπόρος

Νύχτα τῆς Ἀνάστασης 200...

Ὥρα 12.00 μεσάνυχτα



ΓΙΑΤΙ  ΕΙΣΤΕ  ΣΚΥΘΡΩΠΟΙ;

ῶς μπορῶ ἀκόμα νά εἶμαι μελαγχολι-
κός; Ἀφοῦ ἔχω τόν ἀναστημένο Χρι-
στό δίπλα μου.

Τόν ἀναστημένο Χριστό δίπλα μου!
Νέο, ὡραῖο, ἀκμαῖο, μέ τό βλέμμα εὐμενές,
φωτεινό, γαλήνιο, νά σκορπίζει τή συγχώρε-
ση καί τήν ἀγάπη Του παντοῦ. Τόν Χριστό
δικό μου, δίπλα μου, κι ἐγώ νά εἶμαι ἀκόμα
σκυθρωπός, θλιμμένος, μελαγχολικός;...

* * *
–«Τί ἐστε σκυθρωποί;», ἄκουσαν νά

τούς λέει ὁ παράξενος Συνοδοιπόρος πού
ἦρθε νά βηματίσει δίπλα τους· καί ἦταν ἡ
μορφή του πού, χωρίς νά τό ὁμολογοῦν, τό
ἔνιωθαν ὅμως, ἔσταζε γλυκύτητα καί βάλσα-
μο στίς κουρασμένες καί τσακισμένες ἀπ’ τή
θλίψη καρδιές τους.

Δυό τους αὐτοί, μαθητές  Ἐκείνου, τοῦ με-
γάλου Διδασκάλου, τοῦ τόσο ὅμως κατα-
φρονεμένου καί χλευασμένου, τοῦ σταυρω-
μένου καί θαμμένου. Ἐκείνου πού ἦταν ἡ
ἐλπίδα τους καί ἡ ἀπαντοχή τους! Καί τώρα
ὅλα τά ὄνειρά τους εἶχαν πάει χαμένα...

–«Ἡμεῖς δέ ἠλπίζομεν...», ἐλπίζαμε κι
ἐμεῖς ὅτι αὐτός ἦταν πού θά μᾶς σήκωνε ἀπό
τόν ξεπεσμό καί τήν κατάπτωσή μας καί θά
μᾶς ἔδινε τή λύτρωση. Ἐλπίζαμε, ἀλλά...

Ὁ Χριστός ἦταν δίπλα τους, κι αὐτοί δέν
Τόν εἶχαν ἀναγνωρίσει, κι ἀκόμα ἦταν βυθι-
σμένοι στή μελαγχολία καί τήν ἀπόγνωσή
τους.

Τά εἶπαν ὅμως ὅλα στό Χριστό, ὅ,τι βά-

ραινε τήν ψυχή τους. Ἄδειασαν ὅλη τή θλί-
ψη τῆς καρδιᾶς τους ἐμπρός Του. Καί μετά
σώπασαν, γιά ν’ ἀκούσουν τό Συνοδοιπόρο
νά τούς μιλᾶ, τόν τόσο παράξενο καί συνάμα
τόσο γλυκύ καί ἐπιθυμητό τους...

Καί συνέχιζε ἡ ὁδοιπορία τό
δειλινό ἐκεῖνο τῆς 

Ἀναστάσεως, μέ τόν Χριστό νά βαδίζει ἀνά-
μεσα στούς δύο μαθητές Του, νέος, ὡραῖος,
ἀναστημένος, καί τίς καρδιές τῶν δύο νά
ρουφοῦν τό βάλσαμο τῆς παρηγοριᾶς ἀπό τά
χείλη Του καί νά ἀρχίζουν νά θερμαίνονται,
νά καῖνε...

Ἔφτασαν στό σταυροδρόμι, κι Ἐκεῖνος
ἔκανε ὅτι θά συνεχίσει τήν πορεία Του πιό

pp
«...(τί) ἐστε σκυθρωποί;»

AA¶¶OO  ttOO  EEYYAAGGGGEELLIIKKOO  AANNAAGGNNVVSSMMAA

ttHHSS  ttrriittHHSS  ttHHSS DDIIAAKKAAIInnhhSSIIMMOOYY
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Ἱ. Μ. Βηθλεέμ Κορωπί Ἀττικῆς
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πέρα. Κι αὐτοί ἔπεσαν πάνω Του νά Τόν πα-
ρακαλοῦν: Μεῖνε μαζί μας αὐτή τή βραδιά!
Ἐξάλλου πῆρε νά νυχτώνει, τό βλέπεις.

Ἦρθε μαζί τους. Μπῆκε στό σπίτι. Κάθισε
στό τραπέζι γιά τό δεῖπνο. Πῆρε τόν ἄρτο
καί τόν εὐλόγησε...

Ἀλλά, ναί, αὐτήν τήν εὐλογία τήν ἤξεραν.
Ἦταν τοῦ Διδασκάλου τους. Ἔτσι εὐ λο-
γοῦσε ὁ Χριστός τό φαγητό.

–Αὐτός εἶναι!!
Καί στή στιγμή ἐξαφανίστηκε. 

Πῆραν τότε νά τρέχουν μές στή νύχτα τό
δρόμο τοῦ γυρισμοῦ. Νά ἀναγγείλουν στούς
ἄλλους μαθητές ὅτι ὁ Διδάσκαλος ἀναστή-
θηκε! Κι ἦταν οἱ καρδιές τους τώρα τόσο
καυτές...  

–«Τί ἐστε σκυθρωποί;»
Πῶς μποροῦμε ἀκόμα, φίλε μου, νά εἴμα-

στε σκυθρωποί, θλιμμένοι, μελαγχολικοί;
Ἀφοῦ ὁ Χριστός μας ἀναστήθηκε!

Ἄν ἡ κτίση ὅλη σκιρτᾶ ἀπό ἀγαλλίαση γιά
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ ἄνοιξη
ἔρχεται νά ἁπλώσει τά νήματά της πάνω στό
πρόσωπο τῆς γῆς, πῶς μπορεῖ ἀκόμα ὁ χει-
μώνας νά πλακώνει τίς καρδιές καί τά πρό-
σωπά μας; Ἄν ὁ ἀναστημένος Χριστός βαδί-
ζει καί τό χῶμα βγάζει τριαντάφυλλα, πῶς
εἶναι δυνατόν νά περπατᾶ δίπλα μας, καί
ἀγκάθια νά τρυποῦν ἀκόμα τίς ψυχές μας;

Δέν μᾶς διαβεβαίωσε μετά τήν ἀνατο-
λή Του ἀπ’ τόν τάφο ὅτι θά εἶναι

μαζί μας ὅλες τίς ἡμέρες τῆς
ζωῆς μας μέχρι τή συντέ-
λεια τοῦ κόσμου;

Φίλε μου, κοίτα Τον τί
ὡραῖος πού εἶναι ὁ Ἀνα-
στημένος! Πόσο γλυκύ,
εὐμενές εἶναι τό ἄχραντο
πρόσωπό Του! Κοίτα
Τον, ἄ νοιξέ Του τήν καρ-

διά σου, πές Του τή θλίψη σου, αὐτό πού σέ
βαραίνει...

Κι ἔπειτα φανέρωσε καί σέ μένα τί ἔνιωσε
ἡ καρδιά σου κοντά του... 

�

«Ἄν ὁ ἀναστημένος Χριστός βαδίζει καί τό χῶμα βγάζει

τριαντάφυλλα, πῶς εἶναι δυνατόν νά περπατᾶ δίπλα μας,

καί ἀγκάθια νά τρυποῦν ἀκόμα τίς ψυχές μας;»
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«Χριστός Ἀνέστη»!
Ὁ θριαμβικός χχαιιρρεεττιισμόός  τῆςς Ἐκ -

κλησίας μας, ὅλλων  τῶῶνν πι  σστῶῶνν, σέ
ὅλους τούς αἰῶννεεςς.
Ὁ χαιρετισμός  πποούύ  κκάάνεει  ννά  λά-

μπουν τά πρόσωωππαα,,  ννάά χαίίρονται οἱ
καρδιές τῶν ἀνν  θθρρώππωωνν.. Πού μμᾶς
ἑνώνει, μᾶς ἀδελφφώώννεειι,,  κκααθώς  ὅὅλοι
γευόμαστε, τίς  μμέρρεεςς τοοῦῦ  ΠΠά  σσχα, τή
χαρά τῆς νίκηςς ττοοῦῦ  ΧΧρρισστοοῦ πάάνω
στό διάβολο, τήήν ἁἁμααρρτία, ττό θάάννα-
ττοο..

«Χριστός ἀνέστη»! ὉὉ  χαιρεετιισμός
τῆς χα ρᾶς καί τῆςς ἀἀγγάάππηηςς.  Ἀλλλάά κκαί
ττῆῆςς  δδυυννάάμμεε  ωωςς!!  ἩἩ  ννίίκκηη  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ
γγίίννεεττααιι  ννίίκκηη  κκααίί  ττοοῦῦ  κκάάθθεε  ππιισσττοοῦῦ..  ἩἩ
ππίίσσττηη  σσττήήνν  ἈἈννάάσστταασσηη  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίί--
ου, πού εἶναι ττό φφωωττεειιννόό ππροοίί-
μιο τῆς κοινῆς ἀννασσττάάσεεωωςς ὅὅλων
ττῶῶνν  ἀἀννθθρρώώππωωνν,,  γγίίννεεττααιι  ἕἕννααςς  ἀἀκκαατταα--
γγώώννιισσττοοςς  μμοοχχλλόόςς,,  γγιιάά  ννάά  σσηηκκώώννεειι  ὁὁ
ππιισσττόόςς  ττάά  δδύύσσκκοολλαα  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς..  ΚΚααίί
αὐτό τό μαρτύριο!!
Χαρακτηριστική καί συγκλονιστική

πάνω σ᾿ αὐτό ἡ περίπτωση τοῦ «νεα-
ροῦ Ἕλληνος Παναγιώτου», πού τή
διέσωσε κατάπληκτος, ὡς αὐτόπτης
μάρτυρας, ξένος ἱστορικός, περιηγη-
τής.
...Λίγα χρόνια μετά τήν Ἐπανάστα-

ση τοῦ 1821, πού ἔφερε στούς Ἕλ λη-
νες τή λευτεριά. Ὁ Παναγιώτης κατη-
γορήθηκε ἀπό τούς Μωαμεθανούς
τῶν Ἱεροσολύμων ὅτι μπῆκε στό ἱε-
ρό προσκύνημά τους τῆς Ἱερουσα-
λήμ, στό τέμενος τοῦ Ὀμάρ.

Διατάχθηκε
τότε ὁ νεαρός Ἕλληνας
Παναγιώτης νά διαλέξει

ἀνάμεσα στό θάνατο καί στήν ἄρνηση
τῆς πίστεώς του τῆς χριστιανικῆς.
Ὅμως αὐτός μπροστά στό φοβερό δί-
λημμα δέν ταλαντεύεται, ἀλλά κράζει
πρός τόν πα σᾶ: Ὁ Χριστός εἶναι Υἱός
τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶ ντος. Θανατῶστε με·
δέν φο βᾶ μαι. Χριστός ἀνέστη!
Οἱ στρατιῶτες τώρα ὁδηγοῦν τόν νέο
μπροστά στήν πύλη τοῦ Δαβίδ, κά-
νουν ἕναν κύκλο γύρω του καί γυ-
μνώνουν τά σπαθιά τους. Ἐκφοβί-
ζουν τόν Παναγιώτη καί ἑτοιμάζονται.
Τόν προκαλοῦν. Ὅμως αὐ τός ἀπτόη-

XPISTOS

«Χριστός Ἀνέστη»!
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τος καί πάλι φωνάζει: Δέν σᾶς φο -
βᾶμαι· εἶμαι Χριστιανός καί ὁ Χριστός
ἀνέστη!
Πῶς ἄραγε ἔνιωθε ὁ νεαρός μάρτυ-

ρας αὐ τή τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως;
Πόσο μεγάλη καί ὑψηλή τήν αἰσθα-
νόταν, ὥστε γι᾿ αὐτή ν᾿ ἀψηφᾶ τή
ζωή του; Πόσο ἰσχυρή ἡ αἴσθηση τῆς
ἀθανασίας καί τῆς αἰωνιότητας! Τί
μετάγγιση δυνάμεως ἀπό τόν Ἀνα-
στάντα Κύ ριο!
Τό μαρτύριο τοῦ Παναγιώτη συνεχί-

ζεται. Τώρα ὁ δήμιος σηκώνει τό ξίφος
του. Δέν τό κατεβάζει ὅ μως γιά τό τε-
λειωτικό κτύπημα. Παίζει μέ τόν μάρ-
τυρα; Τόν δοκιμάζει; Τοῦ μεγαλώνει τό
μαρτύριο; Τί ἀφόρητη πίεση... Ἀναση-
κώνει κάποια στιγμή τά πλούσια

μαλλιά τοῦ μάρτυρα καί
ἀκουμπᾶ τό κρύο μέταλλο
τοῦ σπαθιοῦ στό λαιμό
του. Μικροχτυπήματα, γιά
νά κάμψει τό ἠθικό. Ὁ Πα-
ναγιώτης ὅμως μέχρι τήν
τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς
του δέν σταματάει τήν ὁ -
μολογία του «Χριστός Ἀ νέ-
στη!». Ἕως ὅ του μέ ἕνα τε-
λευταῖο «Χριστός Ἀνέστη»
ἡ ὡραία κεφαλή τοῦ νεο-
μάρτυρα ἔπεσε στή γῆ, ἐ -

νῶ ἡ ψυχή του πέταξε γιά τό
χῶρο τῆς ἀθανασίας, περι-
μένοντας τήν Ἀνάσταση.
Χριστός Ἀνέστη! Ἡ ἀλή-

θεια πού γεμίζει τήν ψυχή χαρά
πλατιά καί δύναμη ἀσύλληπτη.
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Τό πιό τέλειο δημιούργημα

τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος.

Τά χέρια τοῦ Καλλιτέχνη Δη
-

μιουργοῦ ἔπλασαν μέ ἀγάπη
 αὐτό τό τέλειο

ἀριστούργη μα, πού λέγεται 
ἀνθρώπινο σῶ -

μα! 
Αὐτό τό ἀνθρώπινο σῶμα τό ἔπλασε ὁ

Θεός −Δημιουργός− γιά κατοικία τῆς ἀθά-

νατης ψυχῆς. Γιά κατοικία τοῦ Ἁγίου Πνεύ-

ματος.«Οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν να-

ός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν»,

(Δέν ξέρετε, ὅτι τό σῶμα σας εἶναι ναός τοῦ

Ἁγίου Πνεύματος, πού κατοικεῖ μέσα
 σας),

λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Α´ πρός Κο-

ρινθίους ἐπιστολή του.
Ἔτσι τό σῶμα μας συμβαδίζει μέ τήν ἀθ

ά-

νατη ψυχή μας στό δρόμο π
ρός τήν ἁγιότη-

τα. Παρακινούμενο ἀπό τή θεϊκή π
νοή συμ-

μετέχει σέ ἔργα ἀγάπης, ἱεραποστολῆς, ἡ -

ρωϊσμοῦ καί μέ τή χάρη τοῦ
 Ἁγίου Βα-

πτίσματος ἁγιάζεται καί ἡ ψυχή καί τό

σῶμα.
Τό τόσο τέλειο ἀνθρώπινο σῶμα θέλει βέ-

βαια καί αὐτό τή φροντίδα 
του, τή συντή-

ρησή του. Ἡ διατήρηση τῆς ὑγείας τοῦ σ
ώ-

ματός μας εἶναι δικό μας κα
θῆκον.

Τί εἶναι ὅμως Ὑγεία;
Σύμφωνα μέ τόν ὁρισμό πού διατυπώθη-

κε στό καταστατικό τοῦ Π
αγκόσμιου Ὀρ -

γανισμοῦ Ὑγείας «Ὑγεία εἶναι ἡ κατάστα -

ση τῆς πλήρους σωματικῆς, ψυχικῆς καί

κοινωνικῆς εὐεξίας καί ὄχι

μόνο ἡ ἀπουσία ἀσθένειας ἤ

ἀναπηρίας». Ἕνας πιό εὐρύς

ὁρισμός γιά τήν ὑγεία εἶναι:

«Ὑγεία σωματική εἶναι ἡ ἐλευθερία ἀπ
ό

τόν πόνο, μέ ἀποτέλεσμα τή σωματική

εὐεξία. Ὑγεία σέ συναισθηματικό ἐπ
ίπεδο

εἶναι ἐλευθερία ἀπό τά πάθη, πού ἔχει ὡς

ἀποτέλεσμα μία δυναμική κατάσταση

γαλήνης καί ἠρεμίας, καί σ
έ πνευματικό

ἐπίπεδο, ἐ λευθερία ἀπό τόν ἐγωισμό, πού

ἐπιφέρει ὡς κατάσταση τήν καθαρότη
τα

τοῦ νοῦ καί τελικά τήν πλήρη ἕνωση μέ

τήν Ἀλήθεια».
Ἡ ὑγεία ἐπηρεάζεται ἀπό ἕνα τεράστιο

ἀριθμό παραγόντων. Παράγοντες γενετικοί,

περιβαλλοντικοί (τρόπος διαβίωσης, κατοι-

κία, ἐργασία, συνθῆκες ἐργα
σίας, ρύπανση

περιβάλλοντος), παράγοντες
 συνθηκῶν ζω -

ῆς (διατροφή, κάπνισμα, ἄσκηση, χρήση ἐ -

θιστικῶν οὐσιῶν, συμπεριφορά), παράγοντε
ς

σχετιζόμενοι μέ τό σύστημα
 καί τίς ὑπηρε-

σίες ὑγείας καί παράγοντες 
ἐκπαίδευσης ὑ -

γείας.
Εἶναι προφανές ὅτι μία τέτοια κατ

άστα-

ση ὑγείας εἶναι ἰδανική καί κ
ανένας δέν εἶναι

δυνατό νά τήν κατέχει στό 
σύνολό της.

Ἡ νέα στήλη τοῦ Περιοδικοῦ μας θά

ἀσχοληθεῖ μέ θέματα πού θά μᾶς βοηθή-

σουν στό νά διατηρήσουμε
 ἤ καί νά ἀνα-

πτύξουμε μία, κατά τό δυνατ
όν, κατάστα-

ση πλήρους σωματικῆς, συναισθηματικῆς

καί πνευματικῆς εὐεξίας.
�

ΥΓΕ ΙΑΥΓΕ ΙΑ



Μελετήσαμε στά προηγούμε-
να τεύχη τό κινητό τηλέφω-
νο ὡς μιά σημαντική πηγή ἠλε-

κτρομαγνητικῆς ρύπανσης. Σήμερα θά
ἀποδείξουμε πώς ὅλοι συμμετέχουμε στό
πείραμα πού ἀναφέρεται σέ ὅλη τήν ἀν-
θρωπότητα καί μελετᾶ τίς συνέπειες τῆς
ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας στόν ἀν-
θρώπινο ὀργανισμό.

Θά πεῖτε κάποιοι: «ʼΕμεῖς δέν ἔχουμε κι-
νητό ἤ τό χρησιμοποιοῦμε μόνο ὅταν πη-
γαίνουμε ἐκδρομές. Πῶς εἶναι δυνατό νά
παίρνουμε μέρος σʼ ἕνα τέτοιο πείραμα;».
Ἡ ἀπάντηση στήν ἀπορία σας δέν εἶναι
δύσκολη. Θά σᾶς ρωτήσουμε τά ἑξῆς:
� Ἄν δέν κάνετε κατάχρηση κινητοῦ, μή-
πως ὅμως χρησιμοποιεῖτε ἀνεξέλεγκτα τό

ἀσύρματο τηλέφωνό σας;
� Ποιά ἡ σχέση σας μέ τό internet; Μήπως
εἶναι ὁ καλύτερος φίλος σας καί βρίσκε-

στε διαρκῶς πλάι σʼ ἕνα router ἤ
σέ μιά ἀσύρματη κάρτα δικτύ-
ου μέσω τοῦ laptop σας;
� Χρησιμοποιεῖτε συχνά διά-
φορες οἰκιακές συσκευές, ὅ-

πως φοῦρνο μικροκυμάτων, στεγνωτήρα
μαλλιῶν, ἠλεκτρική κουβέρτα, συσκευή ἀνί-
χνευσης ἤχων καί ἄλλες ἠλεκτρικές συ-
σκευές;
� Μήπως τό σπίτι σας βρίσκεται κοντά σέ
κεραῖες τηλεφωνίας, τηλεοπτικῶν ἤ ρα-
διοφωνικῶν σταθμῶν ἤ σέ πυλῶνες;

Ἀπό τίς ἀπαντήσεις πού θά δώσετε στά
παραπάνω ἐρωτήματα, θά καταλάβετε ὅτι
κι ἐσεῖς δέν ἔχετε μικρότερη συμμετοχή
σʼ αὐτό τό παγκόσμιο πείραμα.

Εἶναι γεγονός ὅτι ζοῦμε μέσα σʼ ἕνα ἠ-
λεκτρομαγνητικό νέφος. Τό νέφος αὐτό
προκαλεῖται ἀπό πληθώρα συσκευῶν καί
δικτύων πού καθημερινά χρησιμοποιοῦ-
με καί προαναφέρθηκαν. Ἡ ἀκτινοβο-
λία πού δημιουργεῖται καί μεταδίδεται
ἀπό αὐτή τή χρήση εἶναι ἠλεκτρο-
μαγνητική καί οἱ ἐπιδράσεις της

πάνω στόν ἀνθρώπινο ὀργανι-
σμό εἶναι θερμικές καί μή

θερμικές. Ἀναφέραμε στό πρῶτο μέρος
τῆς μελέτης αὐτῆς (τεῦχος 732, σελ. 46-47),

τίς σημαντικότερες θερμικές συνέπειες. Σή-
μερα θά μελετήσουμε κάποιες συσκευές
πού καθημερινά χρησιμοποιοῦμε
καί θά ἀνακαλύψουμε κάποια
«μυστικά» τους…

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Τά
σύγχρονα ψηφιακά ἀσύρματα
τηλέφωνα ἐκπέμπουν συνεχῶς
ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία, ἀκόμη κι
ὅταν δέν πραγματοποιεῖται κλήση. Ἡ ἀ-
κτινοβολία αὐτή εἶναι πολύ διεισδυτική
καί μπορεῖ νά διαπεράσει ἀκόμη καί τούς
τοίχους τῶν διαμερισμάτων. Ἰδιαίτερα ἡ
βάση φόρτισης εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη, γιʼ
αὐτό δέν πρέπει νά τοποθετεῖται στό κο-
μοδίνο, δίπλα σέ κρεβάτι, οὔτε ὅμως καί
σέ μέρος οὐδέτερου δωματίου (π.χ. σαλό-
νι), ὅταν πίσω ἀπό τόν ἀντίστοιχο τοῖχο
βρίσκεται κρεβάτι. Καλό θά εἶναι νά ἀπο-
φεύγουμε τή χρήση ἀσύρματου τηλεφώ-
νου (ἰδίως τά παιδιά). Ἄν αὐτό εἶναι ἀνα-
πόφευκτο, τότε νά ἐλαχιστοποιοῦμε τή
συνομιλία, νά φροντίζουμε νά ὑπάρχει
ἀνοιχτή ἀκρόαση καί νά χρησιμοποιοῦμε
Hands free ἤ Bluetooth (κάποια μοντέλα
ἔχουν αὐτήν τή δυνατότητα). Ἡ παρατε-
ταμένη ἀκτινοβόληση ἀπό τή βάση φόρ-
τισης, ἔστω καί ἀπό ἀπόσταση, μπορεῖ νά
ἐπηρεάσει τόν ὕπνο.

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ: Τά δί-
κτυα αὐτά ἀποτελοῦνται ἀπό τίς
συσκευές πρόσβασης (WiFi routers,
Bluetooth κτλ.) καί τόν ὑπολογιστή. Ὑπολο-
γίζεται ὅτι ἡ ἀκτινοβολία πού ἐκπέμπει τό
router εἶναι 100 φορές μεγαλύτερη τοῦ ὁ-
ρίου ἀσφαλείας ἀκριβῶς δίπλα στήν κε-
ραία, ἐνῶ σέ ἀπόσταση 10 cm ἡ ἀκτινοβο-
λία πού ἐκπέμπεται εἶναι τριπλάσια τοῦ
ὁρίου ἀσφαλείας. Τό ποσό αὐτό ἐκπέμπε-
ται διαρκῶς ὅσο τό router παραμένει ἀνοι-
χτό, ἔστω κι ἄν δέ χρησιμοποιεῖται τό inter-
net. Ἡ ἀκτινοβολία πού προέρχεται ἀπό

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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σης καί παρασκευ -
ῆς φαγητοῦ τῆς ἠλε-
κτρι κῆς κουζίνας, κα-
θώς καί ὁ ἠλεκτρικός
φοῦρνος παράγουν ἐ -
πίσης ἰσχυρό μαγνητικό
πεδίο. Ἡ ἀκτινοβολία μειώ-
νεται μέ τήν ἀπόσταση, γιʼ αὐτό δέν πρέ-
πει νά στεκόμαστε χωρίς λόγο –ἰδιαίτερα
τά παιδιά– μπροστά σέ αὐτές τίς συσκευ-
ές ὅταν εἶναι σέ λειτουργία. Ἐνῶ ὁ ἀπορ-
ροφητήρας, ἄν καί παράγει ἰσχυρό πεδίο,
ἐπειδή εἶναι σέ τέτοιο ὕψος δέν ἐπηρεά-
ζει τόσο τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό.

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, καταλαβαίνουμε
γιατί ὅλοι συμμετέχουμε σʼ αὐτό τό πεί-
ραμα, πού μελετᾶ τίς συνέπειες τῆς ἠλε-
κτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας πάνω
στόν ἄνθρωπο. Τά ἀποτελέσματα
τῆς μελέτης δέ θά ἀργήσουν νά
ἀνακοινωθοῦν καί θά εἶναι ἀσφα -
λῶς δυσάρεστα γιά πολλούς. Τό
θέμα εἶναι, ὅσο μποροῦμε, νά τροπο-
ποιήσουμε αὐτά τά συμπεράσματα. Σί-
γουρα τή χρήση κάποιων συσκευῶν δέν
μποροῦμε νά τήν ἀποφύγουμε. Μποροῦ -
με ὅμως νά ἀποφύγουμε τήν κατάχρησή
τους, νά παίρνουμε τίς σωστές ἀποστά-
σεις ἀ σφαλείας καί νά διακόπτουμε τή
λειτουργία τους, ὅταν δέν τίς χρησιμο-
ποιοῦμε. Κι ἄς ἐνημερώνουμε καί ἄλλους
πού μπορεῖ νά μή φαντάζονται πολλά ἀπό
ὅσα κι ἐμεῖς δέ γνωρίζαμε πρίν λίγο. Ἔτσι
θά «ἀνοίγουμε κάποιες ὀμπρέλες ἀσφα-
λείας», προκειμένου νά προστατευτοῦμε
ἀπό τήν ἠλεκτρομαγνητική καταιγίδα πού
ἔχει ξεσπάσει στόν πλανήτη μας. 

Ἡ τεχνολογία εἶναι ἕνα ἀπό τά πολλά
δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Αὐτός
πού εἶναι ἐμπνευστής ὅλων αὐτῶν πού
χρησιμοποι οῦμε γιά τή διευκόλυνση τῆς
καθημερινότητάς μας, ἄς ἐμπνέει καί τόν
τρόπο καί τή διάρκεια τῆς χρήσεώς τους.
Ἔτσι θά εἴμαστε κύριοι καί ὄχι δοῦλοι
τῶν ὅσων, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ,
ἔχουμε ἐπινοήσει.

Γρηγόριος

τήν ἀσύρματη κάρτα δικτύου –πού εἶναι
ἐνσωματωμένη στό φορητό ὑπολογιστή–
εἶναι ἐπίσης σημαντικά ἐπιβλαβής.

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ BACK SERVER: Πρόκειται
γιά ἕναν σκληρό δίσκο, ὁ ὁ ποῖος συνδέεται
ἀσύρματα μέ τόν Η/Υ καί κάνει backup σέ
πολύτιμα ἀρχεῖα. Ἡ ἀκτινοβολία πού ἐκπέ-
μπει ἡ συσκευή ὅταν λειτουργεῖ εἶναι τρι-
πλάσια τοῦ ὁρίου ἀσφαλείας.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Οἱ παλαιοῦ τύπου τηλεο-
ράσεις (μέ καθοδικό σωλήνα) παράγουν
μαγνητικό πεδίο, τό ὁποῖο εἶναι τόσο με-
γαλύτερο ὅ σο μεγαλύτερο εἶναι τό μέγε-
θος τῆς T.V. Φαίνεται ὅτι ὁ κίνδυνος ἀπό
τίς νέου τύπου τηλεοράσεις εἶναι ἀμελη-
τέος, λόγω χαμηλῆς ἀκτινοβολίας.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (π.χ.
σύστημα παρακολούθησης βρεφῶν, baby
phone): Τά συστήματα αὐτά ἀποτελοῦνται
ἀπό δύο συσκευές, ἕναν πομπό κι ἕναν δέ-

 κτη, μετα ξύ τῶν ὁποίων δημιουργεῖ -
ται μαγνητικό πεδίο καί πραγματο-

ποιεῖται ἐνδοσυνεννόηση. Ἡ ἀ -
κτινοβολία πού ἐκπέμπεται εἶναι
πολύ μικρή, ὡστόσο ἐπειδή
τά παιδιά καί ἰδιαίτερα τά
βρέφη εἶναι πολύ εὐαίσθητα,
καλό θά εἶναι ἡ συσκευή νά
τοποθετεῖται σέ ἀπόσταση

τουλάχιστον 2 μέτρων.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙ ΩΝ: Δημιουρ-
γεῖ ἰσχυρό πεδίο, γιʼ αὐτό θά πρέπει νά
χρησιμοποιεῖται σέ ἀπόσταση ἀπό τό κε-
φάλι καί ἰδιαίτερα τῶν μικρῶν παιδιῶν.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕ-
ΚΤΡΙ ΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ:

Ὁ φοῦρνος μικροκυμάτων δημιουργεῖ
ραδιοκύματα παρόμοια μέ αὐτά τῶν κι-
νητῶν τηλεφώνων, ἀφοῦ ἡ ἀκτινοβολία
αὐτῶν τῶν κυμάτων εἶναι ἐκείνη πού θά
θερμάνει ἤ θά ψήσει τό φαγητό. Γιά παρά-
δειγμα, ὅ ταν ἡ συσκευή λειτουργεῖ σέ
ἰσχύ 800 watt, ἡ ἀκτινοβολία πού ἐκ πέμπε-

ται ἰσοδυναμεῖ μέ αὐτήν
πού παράγουν 800 κινη -
τά ὅταν εἶναι σέ πλήρη

ἰσχύ. Οἱ ἑστίες θέρμαν-
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ἈἈφφοοῦῦ  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  γγννωωρρίίζζεειι  ἀἀππόό  ππρρίίνν  ὅὅ,,ττιι
θθάά  σσυυμμββεεῖῖ,,  ππῶῶςς  εεἶἶννααιι  ἐἐλλεεύύθθεερροοςς  ὁὁ  ἄἄννθθρρωω--
πποοςς  σσττίίςς  ἐἐππιιλλοογγέέςς  ττοουυ;;  ὍὍ,,ττιι  κκααίί  ννάά  σσκκεε--
φφττεεῖῖ  κκααίί  ννάά  ἀἀπποοφφαασσίίσσεειι,,  ττεελλιικκάά  θθάά  γγίίννεειι
ααὐὐττόό  πποούύ  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  θθέέλλεειι  κκααίί  ξξέέρρεειι  ὅὅττιι  θθάά
γγίίννεειι..

Τό ἐρώτημα αὐτό ἔχει μέσα του
κάτι πολύ ἀνθρώπινο. Τό θέτει

ἀν θρώπινος νοῦς, πού δέν μπορεῖ νά
λειτουργήσει καί νά σκεφτεῖ, παρά μόνο
μέσα στό χρόνο. Ὁ χρόνος εἶναι στοι-
χεῖο τῆς δημιουργίας (ἀρχίζει νά ὑπάρχει
ἀπό τότε πού ὑπάρχει καί ἡ ὕλη) καί πε-
ριβάλλει τόν ἄνθρωπο χω ρίς ἐ κεῖ νος νά
τό συνειδητοποιεῖ. Γιά μᾶς, ὅλα γίνονται
μέ μιά χρονική σειρά: Ὑπάρχει τό πρίν,
τό τώρα, τό μετά. Τό πρίν τό ἔχουμε ζή-
σει, τό τώ ρα δέν τό προλαβαίνουμε καλά
καλά, ἐνῶ τό μέλλον μᾶς εἶναι ἄγνωστο.

Δέν ἰσχύει τό ἴδιο, βέβαια, γιά τό
Θεό. Ὁ Θεός γνωρίζει πράγματι

ὅ,τι θά συμβεῖ, ἀλλά ὄχι ὅπως θά γνωρί-
ζαμε ἐμεῖς, ἄν μπορούσαμε, τό μέλλον.
Ἐκεῖνος, μέ ἕνα δημιουργικό πρόσταγμα
δημιούργησε τό πᾶν ἀπό τό μηδέν, ἄρα
καί τό χρόνο. Ἄρα, ὁ Θεός εἶναι ἔξω καί
πάνω ἀπό αὐτόν. Γιά Ἐκεῖνον ὅλα εἶναι
ἕνα αἰώνιο παρόν. Τά ἐποπτεύει ὅλα
συγχρόνως, παρελθόν, παρόν καί μέλ-
λον, ἁπλά καί φυσικά, ὅπως ὁ ἥλιος ρί-

χνει τίς ἀκτίνες του παντοῦ, χωρίς νά
χρειάζεται νά τό ρυθμίσει αὐτό. Ὁ ἄξο-
νας τοῦ χρόνου εἶναι διαρκῶς ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ, γνωστός σ’ Αὐτόν ἀπό τήν
ἀρχή ὥς τό τέλος του, συνεχῶς.

Ὑποθέστε ὅτι βρισκόμαστε σέ ἕ -
να μπαλκόνι γωνιακό καί παρα-

κολουθοῦμε τήν πορεία δύο αὐτοκινή-
των πού πλησιάζουν καί τά δύο στήν
ἴδια γωνία ἀπό διαφορετικούς δρόμους.
Ἐάν δέν προσέξουν οἱ ὁδηγοί τους, τά
αὐτοκίνητα θά συγκρουστοῦν, ὄχι βέ-
βαια ἐπειδή ἐμεῖς, πού βλέπαμε τήν πο-
ρεία τους, τό γνωρίζαμε ἀπό πρίν.

Πῶς ὅμως νά καταλάβει ὁ μικρός
ἄνθρωπος τίς θεϊκές δυνατότη-

τες καί ἐνέργειες, ἀφοῦ εἶναι τόσο... ἀν -
θρώπινος; Ἔτσι, ἀναγκάζεται νά ἐκφρά-
ζεται γιά τό Θεό καί νά διατυπώνει ἀλή-
θειες τῆς πίστης μέ ἀνθρώπινες ἐκφρά-
σεις –γιατί δέν μπορεῖ διαφορετικά– καί
νά λέει: ὁ Θεός ὡς Παντογνώστης, τά
ξέρει ὅλα, ἄρα γνωρίζει καί τό μέλλον,
προγνωρίζει τά πάντα, ἀλλά βέβαια, δέν
τά προκαθορίζει. Μέχρι ἐκεῖ φτάνει τό
μυαλό μας.

Τό ἀντίθετο, ἡ ἄποψη δηλαδή ὅτι
ὁ Θεός ἐν τῇ παγγνωσίᾳ Του προ-

καθορίζει ὅ,τι πρόκειται νά συμβεῖ, ὀνο-
μάστηκε «ἀπόλυτος προορισμός» καί

ἈἈπποορρίίεεςς......

ΕΕἶἶννααιι  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς  ἐἐλλεεύύθθεερροοςς ;;
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καταδικάστηκε ἀπό τήν Ἐκ κλησία
μας ὡς αἵρεση, γιατί καταργοῦσε τό
θεϊκό δῶρο τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀν -
θρώπου. Ἦταν μιά παγίδα: ὁ ἄν -
θρωπος καθησύχαζε τή συνείδησή
του ὅτι αὐτός δέν ἔχει εὐθύνη γιά
τά στραβά πού ἐπιλέγει, ἀφοῦ ὁ
Θεός τά ἔχει προαποφασίσει. Θά
ἦταν καί μιά ὑποδούλωση στή
μοίρα...

Κι ὅμως, ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἀπο-
κλειστικά ὑπεύθυνοι γιά τίς ἐπιλο-
γές μας, εἴτε αὐτές εἶναι καλές εἴτε
ὄχι. Γιατί, πῶς θά ἦταν δυνατό, ὁ
δίκαιος Θεός νά μᾶς κρίνει γιά κά-
τι πού δέν εὐθυνόμαστε; 

Ναί, ὁ ἄνθρωπος μέ τήν προ-
σπάθεια καί τόν ἀγώνα του γράφει
τήν ἱστορία του. Ἀποφασίζει ἄν θά
εἶναι τοῦ Θεοῦ ἤ ὄχι, προοδεύει ἤ
ὀπισθοχωρεῖ, πέφτει καί ξαναση-
κώνεται, ζητᾶ τή βοήθειά Του γιά
νά γίνει πιό δυνατός, ἀλλά πάντα
ξέρει ὅτι ἡ ἐπιλογή εἶναι προσω-
πικά δική του. Ὁ Θεός πού ὅλα τά
ξέρει, καί ὅλα τά μπορεῖ, τόν παρα-
κολουθεῖ μέ ἀγάπη καί πατρικό
ἐνδιαφέρον, ἐνῶ στό αἰώνιο παρόν
τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅλα διαφανή καί
ξεκάθαρα, χωρίς νά καταργεῖται ἡ
ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.

Κ.Φ.

ΥΛΙΚΑ
� 1 πακέτο «φωλιές» (φιδές ψιλός)
� κόκκινα αὐγά
� χρυσό σπρέι
� γάντια μιᾶς χρήσεως
� κόλλα σιλικόνη
� διακοσμητικά λουλουδάκια κ.λπ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Βάζουμε τά γάντια καί σέ ἀνοιχτό χῶ -

ρο ψεκάζουμε τή «φωλιά» μέ τό χρυσό
σπρέι. Ἀφοῦ στεγνώσει κολλᾶμε τό αὐ -
γό μέ τή σιλικόνη καί ἀρχίζουμε νά τό
διακοσμοῦμε ὅπως θέλουμε.

Καλή ἐπιτυχία
(Ἔστειλε ἡ Κ. Μπ.)

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



Βαλμένες μέ τό γοῦστο τῆς κυρί ας Μίνας
καμάρωναν στολισμένες στή βιτρίνα οἱ πα-
σχαλινές λαμπάδες. Κόκκινες, γαλάζιες, ρόζ,
κίτρινες, διακοσμημένες μέ χρωματιστές
κορδέλες, μέ λουλούδια, λαγουδάκια, ἀκό-
μα καί μικρά παιχνίδια, φάνταζαν στά μάτια
τῶν παιδιῶν, πού κολλοῦσαν τό πρόσωπό
τους στό κρύσταλλο, ψάχνοντας τήν πιό ἐν -
τυπωσιακή.

Στή γωνία τῆς βιτρίνας κρέμονταν καί
δυό λαμπάδες χωρίς ἰδιαίτερα στολίδια πά-
νω τους. Μόνο δυό λέξεις ἦταν χαραγμέ-
νες στήν καθεμιά μέ λεπτά, χρυσά γράμμα-
τα: «Χριστός Ἀνέστη!», «Ἀληθῶς Ἀνέστη!».

Κόσμος πηγαινο-
ερχόταν στό κατά-
στημα. Σχημάτιζε
οὐρά στό ταμεῖο.

Νονές, γονεῑς μέ τά
παιδιά τους... Οἱ πα-

σχαλινές λαμπάδες συ-
σκευάζονταν σέ κουτιά

πολυτελεί ας καί καμάρω-
ναν στά χέρια τῶν πελατῶν.

Τοποθετοῦνταν ἄλλες ἀ μέσως
στή βιτρίνα. Μόνο οἱ δυό λευκές

λαμπάδες ἔμεναν στή θέση τους.

— Δυό μέρες ἀκόμα καί φτάσαμε στήν
Ἀνάσταση κι οἱ πελάτες δέ μᾶς προτιμοῦν.
Βλέπεις, ἐμεῖς δέν ἔχουμε φανταχτερά
στολίδια καί χρώματα πού χτυπᾶνε στό μά-
τι, εἶ πε ἡ μία.

— Λές νά μείνουμε ἐδῶ τό βράδυ τῆς
Ἀνάστασης; ἀπάντησε ἡ δεύτερη. Τί κρί-
μα... Πῶς καί πῶς περίμενα αὐτή τή νύχτα,
νά μέ πᾶνε στήν Ἐκκλησία καί νά μ᾽ ἀνά-
ψουν μέ τό Ἅγιο φῶς... Ἔχω ἀκούσει τό σα
γιά τό Ἅγιο φῶς... Τό μεσημέρι τοῦ Μεγά-
λου Σαββάτου στά Ἱεροσόλυμα, στό Ναό
τῆς Ἀναστάσεως ξεπετάγεται ἀπό τόν Πα-
νάγιο Τάφο μέ τρόπο θαυμαστό, ἐπιβεβαιώ-
νοντας τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, καί πά-
ντα, μόνο μέ τήν προσευχή τοῦ Ὀρθόδοξου
Πατριάρχη. Ὕστερα, ὁ Ναός πλέει μέσα σέ
θάλασσα Ἁγίου φωτός, πού ἁγιάζει τίς λα-
μπάδες τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν!

Αὐτό τό Ἅγιο φῶς, πού ταξιδεύει σ᾽ ὅλα
τά σημεῖα τῆς γῆς περιμένω μέ λαχτάρα κι

ΟΙ ΛΕΥΚΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ
ΟΙ ΛΕΥΚΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ
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ἐγώ, νά ἁγιάσει τήν κορυφή μου κι ὕστερα
νά τό δώσω μέ τή σειρά μου σ᾽ ἄλλη καί σ᾽
ἄλλη λαμπάδα. Νά πλημμυρίσει ὁ κόσμος μέ
τή λάμψη του. Γι᾽ αὐτό θέλω, θέ λω πολύ νά
βγῶ ἀπό τή βιτρίνα.

..................................................................... 
Μέγα Σάββατο μεσημέρι καί νά, μιά οἰκο-

γένεια φουριόζα μπῆκε στό κατάστημα.
— Εἴμαστε σίγουρα ἀπʼ τούς τελευταίους

πού ἐρχόμαστε γιά λαμπάδες κι ὅμως ἡ βι-
τρίνα σας ἔχει ἀκόμη μεγάλη ποικιλία, εἶπε
ἡ μητέ ρα. Τά παιδιά ἔχουν πάρει τίς δικές
τους ἀπό τή νονά μας. Σήμερα μᾶς ἔστειλε
ἐδῶ ὁ παπα-Λάμπρος ἀπ᾽ τόν Ἅγιο Δημήτριο
γιά κάτι ἰδιαίτε ρο.

— Δηλαδή; ρώτησε χαμογελαστή ἡ κυρία
Μίνα.

— Νά, αὐτές τίς μέρες φιλοξενοῦ με στήν
ἐνορία μας, μιά οἰκογένεια νεοφώτιστων
ἀπʼ τήν Ἀφρική. Βαπτίστηκαν τά Χριστού-
γεννα. Φέτος εἶναι τό πρῶτο τους Πάσχα
καί μάλιστα ἐδῶ στήν Ἑλλάδα. Ἔζησαν τή
Μ. Ἑβδομάδα μέ πολλή συγκίνη ση καί τώρα
περιμένουν τήν Ἀνάσταση. Ἤρθαμε λοιπόν
νά τούς ἀγοράσουμε τίς καλύτερες λαμπά-
δες.

— Θαυμάσια, ἐνθουσιάστηκε ἡ κυρία Μί-
να. Διαλέξτε ὅποιες θέλετε. 

— Στούς μεγάλους θά πάρω αὐτές, ἀπό
ἁγνό μελισσοκέρι. Γιά τόν Κasenga καί τόν
Κapanga ἄς διαλέξουν τά παιδιά.

Μόλις ἄκουσαν οἱ πολύχρωμες λαμπάδες
τῆς βιτρίνας τήν ἱστορία, βάλθηκαν νά φι-
γουράρουν περισσότερο. Κι οἱ λευκές λα-
μπάδες ὅ μως σκίρτησαν στή γωνία. 

— Ἄχ καί νά μᾶς ἔπαιρναν στά χέρια τους
τά δυό μαυράκια... Θά ἤ μασταν οἱ πρῶτες
ἀναστάσιμες λα μπάδες τους, σιγομουρμού-
ρισε ἡ πρώτη. Πώ, πώ!

Τά παιδιά κοίταζαν ἀπό δῶ, κοίταζαν ἀπό
κεῖ. Δυσκολεύονταν νά διαλέξουν. Τέλος,
τά μάτια τους καρφώθηκαν στίς δυό λευ-
κές λαμπάδες μέ τά χρυσά γράμματα. Αὐ -
τές θά πάρουμε, ἀποφάσισαν.

— Μπράβο! Οἱ πιό κατάλληλες γιά τήν πε-
ρίπτωση, συμφώνησαν κι οἱ μεγάλοι.

— Λευκές λαμπάδες, σάν τίς λευκές ψυ-
χές τῶν Ἀφρικανῶν φίλων σας. Δικό μου
δῶρο στούς νεοφώτιστους, εἶπε ἡ κυρία Μί-
να.

..................................................................... 
Μέγα Σάββατο μεσάνυχτα. Ἡ μεγάλη

πλατεία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου βυθισμένη
στό σκοτάδι, γεμάτη ἀπό πιστούς κάθε ἡλι-
κίας περίμενε. Καί νά! Ἀντηχεῖ μελωδική καί
βροντερή ἡ φωνή τοῦ παπα-Λάμπρου. Σχίζει
θριαμβικά τή σιωπή: «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ
τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί δοξάσατε Χρι-
στόν τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

Σιγά-σιγά τό Ἅγιο φῶς ξεχύθηκε κι ἀγκά-
λιασε ὅλους μέ τή λάμψη καί τή ζεστασιά
του. Δυό μαυράκια, Ὀρθόδοξα Χριστιανό-
πουλα, ἀκολουθοῦσαν τήν πομπή τῶν ἱερέ-
ων καί τῶν ἱεροψαλτῶν μέ τίς λευκές λα-
μπάδες τους στά χέρια. Οἱ καμπάνες διαλα-
λοῦσαν χαρμόσυνα τή νίκη τοῦ Χριστοῦ πά-
νω στό θάνατο. Ὁ Κasenga καί ὁ Κapanga
πάνω στήν ἐξέδρα, κοντά στ᾽ ἄλλα παπαδά-
κια, φωτίστηκαν ἀπό χαρά. Ἀν τάλλαξαν μέ
ὅλη τους τήν καρδιά τόν ἀναστάσιμο χαιρε-
τισμό: «Χριστός Ἀνέστη!». «Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!».

Σήκωσαν ψηλά τίς
χρυσογραμμένες
λαμπάδες τους,
γιά νά σκορπί-
σουν σʼ οὐρα-
 νό καί γῆ τό
Ἅγιο φῶς. Γιά
νά μηνύσουν
σʼ ὅλους τούς
λαούς τῆς γῆς
τή δύναμη καί
τή χαρά τῆς Ἀνά-
στασης! 

ε.π.
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Πώ-πώ, φίλοι μου!
Ἄλλο νά σᾶς τό λέω κι ἄλλο νά τό βλέπετε! Φοβερό!

Δέν ξανάγινε! Θά σᾶς τά πῶ ὅμως μέ τή σειρά, γιά νά
μή σᾶς κρατάω σέ ἀγωνία.

Ξεκίνησα ἕνα πρωί γιά τό χωριό
τοῦ παπποῦ μου. Πετοῦσα ἀνέ-
μελο πάνω ἀπό κάμπους καί

βουνά καί τραγουδοῦσα. Ὅμως ξαφ-
νικά... τί βλέπω! Κάτω ἀπό τό γερο-
πλάτανο δίπλα στήν κρύα βρύση, δε-
ξιά στήν ἀκροποταμιά, παρέκει ἀπό τίς
στάνες τοῦ κυρ-Παναγῆ, εἴχανε μα-
ζευτεῖ ὅλα τά ζωντανά: γίδια, πρόβα-
τα, προβατίνες, τραγιά, κριάρια, κατσι-
κοῦλες, ἀρνάκια, καί πιό πίσω κάτι
τσοπανόσκυλα... μανούλα μου!

Ἦταν ὅλα ἀμίλητα, σάν κάτι νά πε-
ρίμεναν. Χαμήλωσα λιγάκι κι εἶδα στό
βλέμμα τους μιά παράξενη ἀγριάδα.
Λές καί σέ λίγο θά ξεσποῦσε μεγάλος
πόλεμος. Στή μέση ἀνάμεσα στά ζω-
ντανά, πάνω σέ μιά μεγάλη ἀκούνητη
κοτρώνα –σʼ ἕνα λιθάρι ριζιμιό, πού
λέν καί στό χωριό μου– στεκόταν σο-
βαρό καί σκεφτικό τό πιό μεγάλο

κριάρι μέ τά στριφτά κέρατα.
Πρίν προλάβω νά πῶ λέξη,

ἀκούστηκε τό κριάρι:
— Νά προσέλθει ἡ κατη-

γορουμένη Ρίκα Βαρίκα
τοῦ Ἀσήκωτου καί τῆς Πα-

χουλοῦς.
— Μάααλιιιστααα..., ἀ -

κούστηκε μιά τρεμουλια-
στή φωνή κι ἡ Ρίκα Βαρί-
κα ἔκανε μερικά βήματα
καί ξεχώρισε ἀπό τό κο-
πάδι. Στάθηκε στή μέση

μπροστά στό δικαστή, πάνω σʼ ἕνα χα-
σαπόξυλο καί περίμενε.

— Λοιπόν, συνέχισε τό κρι άρι, τί κα-
τηγορίες εἶναι αὐτές πού ἀκούγονται
τόν τελευταῖο καιρό γιά σένα;

— Δέν ξέρω τίποτα, δέν ξέρω τίπο-
τα, κλαψούρισε ἡ κατσικούλα. Εἶμαι
ἀθώα, μπέεεε...

Ἔ, τό τί ἔγινε τότε! Φωνές, βελάσμα-
τα, γαβγίσματα. Ὥς κι ἕνα γκάρισμα
ἀκούστηκε ἀπό μακριά.

— Παρακαλῶ! φώναξε τό κριάρι. Πα-
ρακαλῶ, ἡσυχία στό ἀκροατήριο! Μέ
τή σειρά, μέ τή σειρά! Θά μιλήσετε ὅ -
λοι.

— Ἐγώ κυρ-δικα-
στά –πῆρε πρώτη
τό λόγο μιά γριά
προβατίνα– τοῦ -
το ξέρω: ὅτι χά-
λασε ἡ νεολαία
ἐδῶ στό κοπάδι.

Ἀ κοῦς ἐκεῖ, νά ἔρχεται ἡ Ρίκα Βαρίκα
καί νά μοῦ λέει: «Γιαγιά προβατίνα,
φέρε μου νερό, φέρε μου σανό, φέρε
τοῦτο, φέρε τʼ ἄλλο»! Ἀκοῦς ντροπές!
Καί τί μέ πέρασες, μωρές, ᾽πηρέτρια;
Καί δέν ἔγινε μιά φορά, κυρ-δικαστά.
Φτάνει πιά! Νά τή διώξουμε ἀπό τή
στάνη.

— Ναί, ναί, νά τή διώξουμε! φώναξε
μονομιᾶς τό πλῆθος.

— Ἕνα λεπτό νά πῶ κι ἐγώ, εἶπε ἕνας
τράγος πού φαινόταν σοφός. Αὐτή ἐ -

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Ἡ δίκη τῆς κατσίκας

Ρίκας Βαρίκας
Ἡ δίκη τῆς κατσίκας

Ρίκας Βαρίκας
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δῶ ἡ μικρή κατσίκα, κύριε δικαστά, ἔ -
χει γίνει ἀνυπόφορη. Δέν τήν ἀντέχου-
με πλέον. Γίνεται σέ ὅλους βάρος.

— Ναί, ναί βάρος! βέλαζαν ὅλα μαζί.
— Δέν μποροῦμε νά κάνουμε βῆμα

μέσα στό μαντρί, –συνέχισε ὁ τρά-
γος– καί νά σου ἡ Βαρίκα: «Κυρ-τρά-
γε, φέρε μου τά χόρτα νά φάω, φέρε
μου τήν καρδάρα γιά τό γάλα». Ἔ, φτά-
νει πιά. Προτείνω νά φύ γει. Ἐξάλλου τί-
ποτα δέν προσφέρει. Μόνο βάρος.

— Ἔξω! Ἔξω ἡ Βαρίκα πού γίνεται
βάρος!

— Κι ἐγώ θέλω νά καταθέσω κάτι,
εἶπε μιά μικρή κατσικούλα συμμαθή-
τρια τῆς Βαρίκας. Κύριε δικαστή, ἡ
Βαρίκα ποτέ δέ διαβάζει. Ποτέ δέ λύ-
νει τίς ἀσκήσεις. Ὅλα τά περιμένει
ἀπό τούς ἄλλους. Οὔτε μᾶς ἀφήνει
νά παίξουμε στά διαλείμματα, παρά
μᾶς ἀναγκάζει νά τῆς λέμε τά μαθή-
ματα. Κι ἄλλοτε ἀντιγράφει ἀπό τά
τετράδιά μας. Καί στίς ἐκδρομές πο-
τέ δέν κουβαλάει τά πράγματά της,
ἀλλά τά φορτώνει σέ μᾶς. Ρωτῆστε,
ἄν θέλετε, καί τή δασκάλα μας.

— Πράγματι, κύριε δικαστά –φώνα-
ξε ἡ κυρία Γίδα Γραφίδα– ἡ Βαρίκα
ἔχει γίνει ἀνυπόφορη. Γίνεται βάρος
σέ ὅλους, ὥς καί σέ μένα. Νά φαντα-
στεῖτε, χθές τό μεσημέρι στό σχόλα-
σμα σκαρφάλωσε στήν πλάτη μου,
γιατί, λέει, ἦταν κουρασμένη καί δέν
μποροῦσε νά περπατήσει ὥς τό μα-
ντρί. Αὐτό εἶναι ἄνω ποταμῶν. Προ-
τείνω ἀλλαγή κοπαδιοῦ.

— Ἐγώ, κυρ-δι-
καστά –εἶπε μέ-
σα ἀπό τό πλῆ -
θος ἕ να ἀρνί μέ
φουντωτό μαλ-
 λί– μπορῶ νά
σᾶς πῶ ὅλα τά
καμώμα τά της,

γιατί μένω στήν ἴδια γειτονιά. Ἡ Βαρί-
κα ἀ πό δῶ ποτέ στή ζωή της δέν
ἔστρωσε τό κρεβάτι της, παρά φωνά-
ζει τή μάνα της γιά νά σιάξει τό σανό.
Ποτέ δέν καθάρισε οὔτε μιά τόση δά
γωνίτσα μέσα στό μαντρί, παρά φω-
νάζει τά ἀδέλφια της νά σκουπίσουν.
Γιʼ αὐτό κυρ-δικαστά, τό καλό πού
σοῦ θέλουμε, διῶξʼ την ἀπό τό κοπά-
δι, γιατί ἔχει γίνει σʼ ὅλους βάρος!

— Ἔεεε, φώναξε τότε
τό μεγάλο τσοπανό-
σκυλο, νά πῶ κι ἐ γώ κά-
τι; Μένα δέ μοῦ πέφτει
λόγος, ἀλλά θά τό πῶ:
Ἡ Βαρίκα ὥς καί σέ μέ-

να θέλησε νά γίνει βάρος!
— Ἴιιιιιι!!! μουρμούρισε ὅλο τό κο-

πάδι καί κοίταξε μέ τρόμο τό ἄγριο
τσοπανόσκυλο.

— Δηλαδή; ρώτησε μέ ἀγωνία ὁ δι-
καστής.

— Πρίν ἀπό λίγες μέρες πού ἔκανε
πολλή ζέστη κι ἔπεσε μύγα στό κοπάδι,
ἦρθε ἡ Βαρίκα καί μοῦ λέει: «Θέλω νά
γαβγίζεις καί νά διώχνεις τίς μύγες
ἀπό πάνω μου». Κι ἐπειδής ἐγώ δέν
τῆς ἔκανα τό χατίρι, ἔβαλε τά κουτά-
βια τοῦ γείτονα νά τῆς κάνουν τή δου-
λειά! Πρόσεξε, κυρ-δικαστά, ἤ τή διώ-
χνεις ἤ φεύγω καί σᾶς ἀφήνω στούς
λύκους!

Ὅση ὥρα μιλοῦσαν οἱ κατήγοροι, ἡ
Ρίκα Βαρίκα ἔτρεμε σύγκορμη. Μιά
κοίταζε τό δικαστή, μιά τό χασαπόξυ-
λο κάτω ἀπό τά πόδια της, μιά τά
αἰγοπρόβατα... Ἄχ, πῶς τήν ἔπαθε
ἔτσι; Γιατί νά μήν προσέξει τόσο και-
ρό;

— Λοιπόν, Βαρίκα, τί λές τώρα; ρώ-
τησε αὐστηρός ὁ δικαστής.

— Ἄχ, κυρ-δικαστά, εἶπε ἡ Βαρίκα,
πρῶ τα δός μου λίγο ἀπʼ τό νερό πού
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ΔΕΞΑΜΕΝΗΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

᾽χεις μπροστά σου, γιατί μέ τήν τρο-
μάρα πού πῆρα, στέγνωσε τό στόμα
μου.

— Τά βλέπεις; Τά βλέπεις, κυρ-δικα-
στά; φώναξε ἡ γριά προβατίνα, ὥς καί
σέ σένα γίνεται βάρος. Δέν ντρέπε-
σαι, Βαρίκα; Τε μπέλικο γίδι! Νροπιά-
ζεις ὅλο τό κοπάδι.

Ἡ κατσικούλα τά χρειάστηκε τότε.
Ποτέ δέν εἶχε φανταστεῖ
πόσο μεγάλο ἐλάττωμα
εἶναι νά φορτώνεις τίς
δουλειές σου στούς ἄλ -
λους καί νά τούς γίνεσαι
βάρος. Πώ-πώ! Τί θά γίνει
τώρα; Τί ἀπόφαση θά
βγάλει ὁ δικαστής; 

Τό μεγάλο κριάρι ξερόβηξε, ξανα-
ξερόβηξε κι ἦ ταν ἕτοιμο νά ρίξει τήν
καταδικαστική ψῆφο τῆς σούβλας,
ἀλλά κείνη τήν ὥρα ἔφτασε τρέχο-
ντας ὁ γαϊδαράκος τοῦ κυρ-Παναγῆ
κι εἶπε ὅτι τό ἀφεντικό, πού τά ἔμαθε
ὅλα, θέλει νά δώσουν ἄλλη μία εὐκαι-
ρία στή Βαρίκα καί νά τήν ἀφήσουν κι
αὐτή τή χρονιά, κι ἄν τυχόν δέ διορ-
θωθεῖ, θά τή σουβλίσει τοῦ χρόνου
τό Πάσχα.

Τί νά σᾶς τά πολυλογῶ, φίλοι μου!
Τέτοια δίκη δέν ξανάδα οὔτε στόν Ἄ -
ρειο Πάγο. Γιʼ αὐτό σηκώθηκα κι ἔφυ-
γα γρήγορα. Ὅσο γιά τή Βαρίκα,
πῆρε ἀπόφαση νά διορθωθεῖ, κι ἀπʼ
ὅ,τι μαθαίνω καλά πηγαίνει. Γιά νά
δοῦμε...

Σᾶς χαιρετῶ μʼ ἀγάπη, 
τό ΣΥΝΝΕΦΟ

Καί προσοχή:

Ποτέ βάρος στούς ἄλλους,

μήτε σέ μικρούς μήτε σέ μεγάλους.

Τή δουλειά σου, ἀφοῦ μπορεῖς,

μόνος σου νά ἐκτελεῖς!
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� «Τά καρύδια τά καλά

λίγα εἶναι κι ἀκριβά».

� «Ὁ βαθύς ὁ ποταμός

κρότο δέν κάνει».

� «Χρυσή λέν᾽ τή χρυσόμυγα

καί ὅμως εἶναι μύγα».

� «Ὅποιος μαγειρεύει ψέματα

στό πιάτο του τά βρίσκει».

Ἀπό τόν ἡμεροδείκτη τοῦ 2011 τῆς Γ.Ε.Χ.Α.

(Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων «Ἡ Χριστιανική

Ἀγωγή»)

Ἀπό 
τή σοφία 
τοῦ λαοῦ μας




