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Θεϊκές

Κάποτε, τά πολύ παλιά χρόνια, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μετροῦσε τά πρῶτα του βήματα πάνω
στό πρόσωπο τοῦ πλανήτη,
καί τά μάτια του ἦταν ἀκόμα
φωτεινά καί ἁπλά καί ἡ ὄψη του ὡραία καί νεανική, τότε λοιπόν συνέβαινε νά περπατᾶ ὁ
ἄνθρωπος μαζί μέ τό
Θεό μέσα στά μονοπάτια τοῦ μεγάλου κήπου πού εἶχε φυτέψει γι’ αὐτόν ὁ Πλάστης του, τά μονοπάτια τοῦ κήπου τῆς Ἐδέμ. Περπατοῦσαν τά δειλινά μαζί, κι
ὁ ἄνθρωπος ἔβλεπε τό πρόσωπο τοῦ Δημιουργοῦ του,
καί φωτιζόταν ὅλο καί πιό
πολύ τό δικό του πρόσωπο
καί γινόταν ὅλο καί πιό ὡραῖο, 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· τρόμαζε στήν παρουσία Του, Τόν φοβόταν, Τόν
ἐχθρευόταν, κρυβόταν ὅταν ἄκουγε τά βήματα τοῦ Θεοῦ κοντά του· πολύ περισσότερο τή φωνή Του νά τόν καλεῖ: «Ἀδάμ, ποῦ
εἶσαι;».
Πέρασαν ἔτσι πάλι πολλά χρόνια, κι ὁ
ἄνθρωπος, μακριά τώρα ἀπ’ τόν κῆπο τῆς
Ἐδέμ, ξέχασε τό Θεό. Ἀλλά ὁ Θεός δέν ξέχασε τόν ἄνθρωπο καί ἀποφάσισε νά ἔρθει
ὁ Ἴδιος στή γῆ, νά γίνει ἄνθρωπος, γιά νά

Συνοδοιπορίες
ξανακαλέσει τόν ἄνθρωπο κοντά Του, μήπως καί τώρα, μετά 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’ αὐτό καί βγῆκε ἀπό τόν τάφο. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, καί μαζί Του ξεπήδησε ἀπό τό κενό μνῆμα καί ἡ ἀγάπη
καί ἡ συχώρεση γιά τόν ἄνθρωπο. Κι
ὁ κῆπος ξανάνθισε πάλι, κι ὁ ἄνθρωπος δέχτηκε τήν ἀνακούφιση καί τή ζεστασιά μές στήν καρδιά του, καθώς βρισκόταν ξανά μαζί μέ τόν ἀναστημένο
Χριστό τό δειλινό τῆς ἡμέρας ἐκείνης
στήν πορεία πρός Ἐμμαούς...
Ἀπό τότε μποροῦμε ἄφοβα πιά, ἀγαπητικά καί πάλι, ὅπως καί πρῶτα, νά περπατᾶμε μαζί μέ τό Θεό μές στίς στράτες τῆς
ζωῆς. Καί νά μή φοβόμαστε γιά τίποτε, γιατί νιώθουμε τό χάδι τοῦ Θεοῦ στό πρόσωπό μας, τήν αἰώνια Ἀγάπη δίπλα μας.
Καί πλέον ἡ συνοδοιπορία μας μέ τό Θεό
δέν πρόκειται ποτέ νά τελειώσει. Θά συνεχίζεται ἀδιάκοπα στίς αἰώνιες πορεῖες τοῦ
Παραδείσου!
Γιατί ἡ Συχώρεση καί ἡ Ἀγάπη πού ξεπήδησαν μαζί μέ τόν ἀναστημένο Χριστό
μέσα ἀπό τόν κενό τάφο τελειωμό δέν ἔχουν...
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«̨̘̲̭̻̽̾
Ճ ͂ ̫ ̷ ̻ ̾ ԣ ̸  ̵ ̭̀ ̳ ̸ ̫ ̻ ̶ ̱ ̶ ̹ ץ. . . »
(ƺŧ. ŗŏĥ 1-44)

Ţŏś ŝƳ ŢœřœţŢŏɊœŠ ƣŚŋşœŠ ŢȼŠ ŞŏşŝţšōŏŠ šŢŌ őȼ
Ţŝə ŃƳŝə Ţŝə ķœŝə Řŏō ţƳŝə Ţŝə ƆśŖşŬŞŝţ. łşōŏ
ťşŪśŗŏ ŒōŒŏšŘœ ŢŊ ŞřŌŖŕ ŢŪ ŖŋřŕŚŏ Ţŝə ľǎşŊśŗŝţ ĿŏŢŋşŏ, ŖœşŊŞœţœ ŢŝūŠ ŞŪśŝţŠ šŢŊ šŬŚŏŢŏ Řŏō šŢōŠ ŦţťŋŠ. ƠŒœŗťśœ šŢŝūŠ ƆśŖşŬŞŝţŠ ŢŪ ŒşŪŚŝ ŢȼŠ œƲşŌśŕŠ,
ŢȼŠ ƆőŊŞŕŠ Řŏō ŢȼŠ šŧŢŕşōŏŠ ƆŞŪ ŢŌś ŘŏŘōŏ Ţŝə
ŁŏŢŏśȭ, ŢŝūŠ Řŏřŝəšœ šŢŌ ıŏšŗřœōŏ Ţɦś ľǎşŏśɦś.
ǍŚŧŠ ŢŬşŏ ŞřŕšōŏŔœ ƣ ŚœőŊřŕ ǟşŏ : ļŊ ŞşŝšŤŋşœŗ
ŢŪś ƗŏţŢŪ łŝţ, Śŋ ŢŌ ŖŋřŕšŌ łŝţ, ƆŞŪ ƆőŊŞŕ, őŗŊ ŢŌ
řūŢşŧšŕ ƆŞŪ ŢŌś ƇŚŏşŢōŏ Ǉřŝţ Ţŝə ŘŪšŚŝţ.
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ǉ ĹūşŗŝŠ ƺŕšŝəŠ ŅşŗšŢŪŠ, ǛŠ ŢŋřœŗŝŠ
ƊśŖşŧŞŝŠ Şŝū ƨŢŏś, ƆőŏŞŝəšœ ǇŞŧŠ
ƖŚœɊŠ, šţŚŞŝśŝəšœ ŢŝūŠ ƆśŖşŬŞŝţŠ,
ŢŝūŠ šţśŏśŏšŢşœŤŪŢŏś Śŋ Řŏřŧšūśŕ,
œƸťœ ŤōřŝţŠ ƆőŏŞŕŢŝūŠ. ơśŏŠ ƆŞŪ
ŏǎŢŝūŠ ƨŢŏś ǃ ĺŊŔŏşŝŠ ƆŞŪ ŢŌ ıŕŖŏśōŏ, ŚŗŊ ŚŗŘşŌ ŘŬŚŕ ŘŝśŢŊ šŢŊ ƻœşŝšŪřţŚŏ. ǉ ĺŊŔŏşŝŠ œƸťœ Řŏō Œūŝ ƆŒœřŤŋŠ –ŢŌ ĻŊşŖŏ Řŏō ŢŌ Ļŏşōŏ– Şŝū
ƆőŏŞŝəšŏś ŢŪś ķœŪ Řŏō ťŏōşŝśŢŏś śŊ
ŤŗřŝŜœśŝəś šŢŪ šŞōŢŗ ŢŝţŠ ŢŪś Ĺūşŗŝ
Řŏō ŢŝūŠ ĻŏŖŕŢŋŠ łŝţ. Ĺŗ ƖŘœɊśŝŠ ŞŌőŏŗśœ. łŝūŠ ƆőŏŞŝəšœ, ŢŝūŠ šŘœŞŢŪŢŏś, ƦŖœřœ śŊ œƸśŏŗ œǎŢţťŗšŚŋśŝŗ.
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ǍŚŧŠ ŚŗŊ Śŋşŏ ƨşŖœ ŚŌśţŚŏ ƆŞŪ
ŢōŠ ƆŒœřŤŋŠ Ţŝə ĺŏŔŊşŝţ šŢŪś Ĺūşŗŝ,
őœŚŊŢŝ ŞŪśŝ Řŏō Ɔőŧśōŏ ƆřřŊ Řŏō
ƖřŞōŒŏ, őŗŏŢō ƦŜœşŏś ŞɦŠ ǃ ĳŗŒŊšŘŏřŝŠ ŢŝūŠ œƸťœ. «ĻŊŖœ, Ĺūşŗœ,», ƚřœőœ ŢŪ
ŚŌśţŚŏ, «ǇŢŗ ŏǎŢŪŠ Şŝū ƆőŏŞȭŠ œƸśŏŗ
ƊşşŧšŢŝŠ…». ĳŋś œƸŞŏś ŢōŞŝŢœ Ɗřřŝ
ŝƳ ƎŒœřŤŋŠ. łȶ ƊŤŕšŏś ŢŊ ǏŞŪřŝŗŞŏ šȶ
ƜŘœɊśŝś. İǎŢŪŠ ƦŜœşœ Ţō ŖŊ ŘŊśœŗ…
ƎřřŊ, ŞŏşŊŜœśŝ ! ǉ ĹūşŗŝŠ, Şŝū
ŐşŗšŘŪŢŏś šȶ Ɗřřŝ ŢŪŞŝ, Œŋś ƚŢşœŜœ ƆŚŋšŧŠ šŢŪ Ťōřŝ łŝţ, ŞŏşŊ ƚŚœŗśœ ƖŘœɊ
Œūŝ ƣŚŋşœŠ. ĻœŢŊ œƸŞœ šŢŝūŠ ĻŏŖŕŢŋŠ
łŝţ : «ĺŊŔŏşŝŠ, ǃ ŤōřŝŠ ƣŚɦś ŘœŘŝōŚŕŢŏŗ· ƆřřŊ ŞŝşœūŝŚŏŗ Ʒśŏ ƖŜţŞśŌšŧ
ŏǎŢŪś». ĺŪőŗŏ ŒŗŞřŊ ŒūšŘŝřŏ. ĲŗŏŢō ǃ
ĺŊŔŏşŝŠ œƸťœ ŞŗŊ ŞœŖŊśœŗ, œƸťœ ŐţŖŗšŖœɊ šŢŪś ƆŜūŞśŕŢŝ, ǇŞŧŠ řŋŚœ, ǓŞśŝ.
ǉ ƺŕšŝəŠ ťŧşōŠ śŊ ŐŗŊŔœŢŏŗ ƨşŖœ šŢŌ
ıŕŖŏśōŏ, Şŝū œƸťœ śŢţŖœɊ šŢŊ ŞŋśŖŗŚŏ
őŗŊ ŢŪ ĺŊŔŏşŝ. ĵŌŢŕšœ śŊ ŢŪś Şȭśœ šŢŪś
ŢŊŤŝ. ƜŘœɊ ŒŊŘşţšœ ǃ ķœŊśŖşŧŞŝŠ.
Ǎřŝŗ őūşŧ Ţŝţ ŢŪ ŞşŪšœŜŏś ŏǎŢŪ Řŏō
ŦŗŖūşŗšŏś ŚœŢŏŜū ŢŝţŠ : «ĹūŢŢŏ ŞɦŠ ŢŪś
ƆőŏŞŝəšœ !». Ĺŏō ŘŊŞŝŗŝŗ ŞşŪšŖœšŏś :
«łŊťŏ Œŋś ŚŞŝşŝəšœ ŏǎŢŪŠ Şŝū ƊśŝŗŜœ
ŢŊ ŚŊŢŗŏ Ţŝə ŢţŤřŝə śŊ ŘŏŢŏŤŋşœŗ śŊ
ŚŌś ŞœŖŊśœŗ ǃ ĺŊŔŏşŝŠ ;».

Ĺŏō ŢŪ ŖŏəŚŏ ƚőŗśœ ! ĿŗŪ řŏŚŞşŪ, ŞŗŪ
šţőŘřŝśŗšŢŗŘŪ ƆŞŪ ŘŊŖœ ŖœşŏŞœōŏ.
ǉ ĹūşŗŝŠ ƆśŊšŢŕšœ ŢŪ ńōřŝ łŝţ,
Şŝū ƨŢŏś ŢŋššœşœŠ ŚŋşœŠ Śŋšŏ šŢŪś
ŢŊŤŝ…
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ƎřŌŖœŗŏ, ŞŪšœŠ ŤŝşŋŠ Řŗ ƖőŬ, ŘŏŖŬŠ
ŚŗŘşŪŢœşŝŠ ƚŐřœŞŏ ǇŢŗ, Ɩśɦ ŞŏşŏŘŏřŝəšŏ ŢŪś Ĺūşŗŝ –Şŝū ƦŜœşŏ ǇŢŗ Śŋ
ƆőŏŞŊœŗ, ƆŤŝə ŖţšŗŊšŢŕŘœ Řŏō őŗŊ Śŋśŏ– ŢŪ ŖŏəŚŏ, Şŝū łŝə ŔŕŢŝəšŏ, Œŋś
őŗśŪŢŏś ! ǉ ŞŏŢŋşŏŠ Œŋś ƚŞŏŗşśœ ŢŪ
ŘŏřūŢœşŝ, ƣ ŚŕŢŋşŏ Œŋ ťŏŚŝőœřŝəšœ,
ǃ ŤōřŝŠ Śŝţ Œŋ Śŋ ƚŘŏśœ ŞŗŊ Şŏşŋŏ,
ŢŊ ŚŏŖŌŚŏŢŏ ŢŊ ƖŜŧšťŝřŗŘŊ, Şŝū ƦŖœřŏ śŊ ŘŊśŧ, Œŋś ƚŐőŏŗśŏś ƆŞŪ ŢŊ
ŝƲŘŝśŝŚŗŘŊ ŚŏŠ. ƫ ŘŏşŒŗŊ šŤŗőőŪŢŏś
ťşŪśŗŏ ƆŞŪ ŢŪś ŞŪśŝ őŗŊ ŢŌś ƆŒŗŘōŏ
Şŝū ŚȭŠ œƸťŏś ŘŊśœŗ. ƜőŬ Œŋś œǓşŗšŘŏ ŢŌ ŒūśŏŚŕ śŊ Şɦ «ǆťŗ» šŢŊ ƆőŘŊŖŗŏ Şŝū ŜœŤūŢşŧśŏś Śŋšŏ Śŝţ Řŏō Śŋ
Şŝśŝəšŏś Řŗ ƚŘŏśŏś Řŏō ŢŝūŠ ƊřřŝţŠ
śŊ Şŝśŝəś…
łŪŢœ Œŋś ŚŞŝşŝəšŏ śŊ ŘŏŢŏřŊŐŧ Řŏō
ƚřœőŏ ǇŞŧŠ ƣ ƎŒœřŤŌ Ţŝə ĺŏŔŊşŝţ,
Şŝū ǇŢŏś œƸŒœ ŢŪś Ĺūşŗŝ Ţŝə œƸŞœ Śŋ
ŞōšŢŕ ƆřřŊ Řŏō ŞŏşŊŞŝśŝ : «ƒś Ʀšŝţś
ƖŒɦ (ŒŕřŏŒŌ Ɗś ƖşťŪšŝţś śŧşōŢœşŏ)
Œŋ ŖŊ Śŝə ŞŋŖŏŗśœ ǃ ƆŒœřŤŪŠ». ĴƸťŏ Řŗ
ƖőŬ ŢŪšŝţŠ ŞœŖŏŚŋśŝţŠ Řŏō ŞœŖŏŚŋśŏ
šŢŌś ŘŏşŒŗŊ Śŝţ, Şŝū ŘŏşŢœşŝəšŏś śȶ
ƆśŏšŢŕŖŝəś…
ĹŊŞŝŗŏ ǇŚŧŠ Śŋşŏ ƆŘŝūŧ Řŗ ƖőŬ ŢŪś
Ĺūşŗŝ śŊ řŋœŗ Řŏō šŋ Śŋśŏ, ǇŞŧŠ šŢŌ
ĻŊşŖŏ : «ĳŋ šŝə œƸŞŏ, ŞŬŠ, Ɗś ŞŗšŢœūœŗŠ, ŖŊ ŒœɊŠ ŢŌ ŒŪŜŏ Ţŝə ķœŝə ;».
ļŏō, ŢŬşŏ Řŗ ƖőŬ ƚťŧ ŒœɊ ŢŌ ŒŪŜŏ Ţŝə
ķœŝə : łŌś ƆśŊšŢŏšŌ łŝţ Řŏō ŢŪšŏ ƆśŏšŢŕŚŋśŏ ŒŗŘŊ Śŝţ… Ĺŗ ƚťŧ ŘŏşŒŗŊ śŊ
ŞşŝšŚŋśŧ Řŏō ŢŌś ŘŝŗśŌ ƎśŊšŢŏšŕ.
Ŀŏ
ŏşŧ
ŧşōōŢŕ
ŕŠ ƆŞŪ ŢŌ ıŕŖ
Ŗŏśōŏ
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ΠΙΛΑΤΟΣ

M

εγάλη Παρασκευή
πρωί. Ὁ Κύριος ὠχρός, ἀποκαμωμένος, σύρεται δεμένος
πρός τό Πραιτώριο, σάν νά ἦταν ὁ χειρότερος ἐγκληματίας.
Γύρω του στριμώχνονται πλῆθος οἱ περίεργοι. 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 εἶχε ἐκτελέσει πολλούς ἀπό αὐτούς. Τί ἤθελαν λοιπόν οἱ Ἑβραῖοι πάλι στό ἀνάκτορό του;
— Ποιά κατηγορία ἔχετε ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου; τούς ρωτᾶ.
— Ἄν δέν ἦταν κακοποιός, δέ θά τόν
φέρναμε ἐδῶ, τοῦ ἀπαντοῦν.
— Διαστρέφει τό ἔθνος καί μᾶς ἐμποδίζει νά πληρώνουμε φόρους στόν Καίσαρα, λέει κάποιος ἄλλος μέ πονηρά μάτια.
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Μιά τραγική μορφή
Ἕνα φοβερό δίλημμα
— Ἰσχυρίζεται πώς εἶναι
βασιλιάς, συμπληρώνει ἕνας
τρίτος.
Ἄντε νά βγάλεις ἄκρη! Τήν
ἤξερε πολύ καλά ὁ Πιλᾶτος
τήν πανουργία τῶν Ἑβραίων.
Ἄν, στό κάτω κάτω, ἦταν
ἐπαναστάτης
ὁ
Ἰησοῦς,
πρῶτος ὁ ἴδιος θά τό εἶχε
πληροφορηθεῖ. Καί ἀπό πότε
ἄρχισαν νά νοιάζονται οἱ Ἰουδαῖοι γιά τήν κυριαρχία τῶν Ρωμαίων; Ἀστεῖο πράγμα… Ὄχι, τούς Ἑβραίους δέν τούς πίστευε, γιατί ἤξερε
πόσο φθονεροί ἦταν.
Ἔριξε μιά ματιά στόν ὑπόδικο.
Σιωπηλός, γαλήνιος ὁ Κύριος τά παρακολουθοῦσε ὅλα ἀδιαμαρτύρητα.
Ἐντυπωσιάστηκε ὁ Πιλᾶτος ἀπό τή στάση του. Τόν πῆρε παράμερα.
— Εἶσαι ὁ βασιλιάς τῶν Ἰουδαίων; τόν
ρωτᾶ.
— Ἡ βασιλεία ἡ δική μου δέν εἶναι ἀπό τόν κόσμο αὐτό.
Δέν κατάλαβε ὁ Πιλᾶτος. Μά ἔνιωθε
ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶχε κάτι τό ἀνώτερο πάνω του, κάτι μεγαλόπρεπο…
— Ἐγώ δέν τοῦ βρίσκω καμία ἐνοχή, ἀνακοινώνει στό πλῆθος.
Μά! πρίν ἀποσώσει τά λόγια του, ἔγινε τέτοια ἀναταραχή, πού τρόμαξε.
Γιατί τόσο μένος ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ Ἀθώου; Ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά βρεῖ τρόπο νά τόν γλυτώσει.
Τόν ἔστειλε στό Διοικητή τῆς Γαλιλαίας,
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-

νῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾿ ὄναρ δι᾿ αὐτόν» (Ματθ. κζ΄ 19). Τόν παρακαλοῦσε καί ἡ Πρόκλα νά μήν καταδικάσει τόν Ἀθῶο, γιατί εἶχε τραβήξει πολλά στόν ὕπνο της…
Μά τί νά ἔκανε, πού φοβόταν τούς Ἑβραίους;…
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 Βαραββᾶ ἤ τόν Ἰησοῦ;
(Ἦταν ὁ Βαραββᾶς μεγάλος ληστής κι
ἐπαναστάτης.)
Μά ἔκπληκτος ὁ Πιλᾶτος ἀκούει τίς
ἄγριες κραυγές τους:
— Τό Βαραββᾶ!
Τρεῖς φορές ρώτησε τόν ὄχλο ὁ Πιλᾶτος. 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 παρέδωσε τόν Ἰησοῦ Χριστό στούς στρατιῶτες του προσωρινά, γιά νά τόν μαστιγώσουν. Μπορεῖ ἔτσι νά περνοῦσε τό μένος
τῶν ἐχθρῶν του, σκέφθηκε…
Ἡ πρώτη ὑποχώρηση εἶχε γίνει.
Ὁ Πιλᾶτος βρίσκεται σέ μεγάλο δίλημμα: Τί νά ἐπιλέξει; Τό δρόμο τοῦ καθήκοντος 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 ἐξέγερσης. Ὤ, ὄχι, αὐτό δέν τό ἀντέχει…
— Ἄν τόν ἀπολύσεις, δέ θά εἶσαι φίλος τοῦ Καίσαρα! φωνάζουν τώρα οἱ Ἰουδαῖοι 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 Καίσαρα. Ἄν οἱ Ἑβραῖοι ἔστελναν πρεσβεία
στή Ρώμη καί τόν κατηγοροῦσαν, τότε μπορεῖ νά κινδύνευε ἡ θέση του… Ἴσως καί ἡ
ἴδια ἡ ζωή του… Βλέπεις, εἶχε κάνει τόσα
ἐγκλήματα… Ὄχι, μέ τίποτα δέν ἔπρεπε 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 μπροστά στό πλῆθος «ἀπενίψατο τὰς χεῖρας».
Ἔνιψε τά χέρια του λέγοντας: «Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου·
ὑμεῖς ὄψεσθε» (Ματθ. κζ΄ 24).
— Ἐγώ εἶμαι ἀθῶος, εἶπε στούς Ἰουδαίους μέ προσποιητή ἠρεμία. Ἐσεῖς θά δώσετε λόγο.
Κι ἀμέσως ἔνιωσε νά ζώνουν τήν καρδιά του χίλιες μαῦρες τύψεις.
* * *
Τραγική μορφή ὁ Πιλᾶτος. Κρίμα πού
δέν εἶχε τή δύναμη νά πεῖ: Ἀθωώνω τόν
Ἀθῶο! Κρίμα νά τρέμει τόσο πολύ στή
σκέψη μήπως χάσει τή θέση του! Καί τό
πιό τραγικό ἀκόμη εἶναι πώς αὐτή τή θέση τελικά τήν ἔχασε!
Ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση ἀναφέρει
ὅτι λίγον καιρό ἀργότερα κατηγορήθηκε
ἀπό Ἰουδαίους καί Σαμαρεῖτες στόν ὕπατο τῆς Συρίας γιά ἄδικες σφαγές καί
διατάχθηκε νά μεταβεῖ στή Ρώμη, γιά νά
ἀπολογηθεῖ στόν Αὐτοκράτορα. Φυσικά,
ἀπό τό ἀξίωμά του καθαιρέθηκε. Καί τελικά, ἀπό τίς πολλές του τύψεις δέν ἄντεξε. Λίγο ἀργότερα ἔδωσε ὁ ἴδιος τέρμα στή ζωή του… (Migne PG τόμ. 20, σ. 156).
Πιλᾶτος: Μιά θλιβερή μορφή, πού προσπάθησε νά μεταθέσει τήν προσωπική
του εὐθύνη στούς ἄλλους. Πού ἔβαλε πάνω ἀπό τήν ἀλήθεια τό προσωπικό του
συμφέρον. Καί πού προσπάθησε νά κοιμίσει τή συνείδησή του, ὕστερα ἀπό ὅλα
αὐτά.
Κέρδισε τίποτα;
Νεφέλη
Ἀπρίλιος 2011
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ɺ ƨƦƟƮƪ ƤƾƲƪ POLO, ƥƲƬƴƭƽƵƤƯ ƴƸƨƧƽƯ
ƴƵơ
ƴ Ơƴƪ ƵƱ̨ ƧƬƤƧƲƽƱƶ Ʊƾ ƴƸƪƤƵƢƩƱƶƯ Ʊʂ
ƧƾƱ
Ƨ ƴƨƬƲƠƳ Ƶ̵Ư ƫƲƤƯƢƺƯ. ¨Ơ ƴƭƽƯƵƤƹƨ ƽƯƱ
Ƶƽ ƥ̋Ƥ Ʊƶ ƟƯƺ ƵƪƳ, ɕƮƮƟ ƴƵơƯ ɩƯƵƱƯƪ
ɕƯƵƢƫƨƴƪ Ʊƾ ɩƭƤƯƨ ʒ ƮƨƶƭƽƳ ƤƲƭƤƧƽƲƱƳ
ƴƵƽ Ƥ̨ƲƱ ʢƷƤƴƟ ƵƪƳ ƴƭƽƯƵƤƹƨ ƭƬ ɲ ƤƵƬƟ
Ʊƶ.
ƎƬ ʢƴƵƨƲƤ ɲ ƴƭƠƹƪ Ʊƶ ɩƨƴƨ ƴƵơƯ Ƥ
ƲƟưƨƯƪ
ƲƟ
Ʋ
ɕƱƲƢƤ Ʊƾ ƴƸƪƟƵƬƩƤƯ Ʊʂ ƠƯƵƨ ƭƤƭƱƦƲƤƠƯƨƳ
ƭƱ
Ʊ
ƮƠưƨƬƳ:

Ǝ

ƤƫƿƳ ɥƬƵƪƲƱ̨ƴƤ
ƲƱ̨ƴ
̨ƴƤ Ƶƽ ʪƲƬ
ʪ
ʪƲƬƤ̙Ʊ
Ʋ Ƥ̙
ƲƬ
Ƥ̙Ʊ
Ʊ Ƶ̋Ƴ
Ƶ̋Ƴ
ƯƤ Ơ Ƶƽ ƯƱ̨
ƇŹ ƏƶƭƨƢƱƶ, ɩƹƤƸƯƤ
Ʊƶ ɕƯƟƨƴƤ ƴƵƱƾƳ ƤƫƪƵƠƳ Ƶ̵Ư
ƦƾƲƺ ƫƲƤƯƢƺƯ. ƔƱƬƽƳ ɕ̃ ƤʝƵƱƾƳ ƫƠƮƨƬ,
ƴƬƺƪƮƟ, ƯƟ ˼Ƴ ƷƺƯƟƩƨƬ ƿƳ, ̃ ʖƮƨƳ
ƵƢƳ ƦƯƿƴƨƬƳ Ʊƾ ƵƱ̨ ƧƢƯƱƶƯ ƵƟ ƥƬƥƮƢƤ
Ʊƾ ƷƠƲƯƨƬ ƴƵơ ƴƸƱƮƬƭơ ƵƴƟƯƵƤ ƵƱƶ,
ƧƠƯ ƭƤƵƱƲƫƿƯƨƬ ƯƟ ƮƾƴƨƬ ƵơƯ Ƭƽ ƨƦƟƮƪ, ƵơƯ Ƭƽ ƱʝƴƬƤƴƵƬƭơ ɕƱƲƢƤ ƵƱƶ;
ƌƟ ̃ƯƤƬ ʒ ʉƟƭƺƥƱƳ. ¨ƬƤƲƭ̵Ƴ ƧƬƤƤƲƵƾƲƨƵƤƬ, ƨƲƬƦƲƟƷƱƯƵƤƳ Ơ ƵƟ Ƭƽ ƴƭƱƵƨƬƯƟ ƸƲƿƤƵƤ, ƵơƯ ƭƱƬƯƺƯƬƭơ ɕƧƬƭƢƤ
ƭƤƢ ɕƫƮƬƽƵƪƵƤ Ʊƾ ƲƱƭƤƮƨ̙ ɲ ɥƭƨƵƟƮƮƨƶƴƪ Ƶ̵Ư ɕƧƾƯƤƵƺƯ ɕƽ ƭƟƱƬƱƶƳ
ƧƶƯƤƵƱƾƳ...
ʍƴƺƳ ƯƟ ̃ƯƤƬ ƭƬ ɲ ɰƮƮƪ. ƔƲƢƯ ɕƽ ɪƯƤ
ơƯƤ ɥƭƧƪƮƿƫƪƭƨ ɲ ɕƯƢƤƵƪ ɕƴƫƠƯƨƬƤ
Ƶ̋Ƴ ƪƵƠƲƤƳ ƵƪƳ ƭƤƢ ɕƽ ƵƽƵƨ Ƶơ ƥƮƠƱƶƨ ƴƸƨƧƽƯ ƟƯƵƤ ƨƮƤƦƸƱƮƬƭơ...
¨ƠƯ ɕƱƭƮƨƢƨƵƤƬ ƭƤƫƽƮƱƶ ƯƟ ̃ƯƤƬ ƭƬ
ʒ ƑƬƭƽƮƤƳ, Ơ ƵƟ ƵƲƢƤ ɕƧƠƮƷƬƤ. ʜƺƳ
ɩƮƨƦƨ ƵƢƳ ƲƱƟƮƮƨƳ, ƫƠƮƨƬ ƯƟ ƧƱƶƮƨƾƨƬ Ƶ̃ ɕƱƦƨƾƤƵƤ, ƦƬƤƵƢ ƵƽƯ ƵƨƮƨƶƵƤ̙Ʊ
ƭƤƬƲƽ ɕƭƱƾƨƬ ƴƶƯƨƸ̵Ƴ ƵƱƾƳ ƦƱƯƨ̙Ƴ ƵƱƶ
ƯƟ ƤƲƤƱƯƱ̨ƯƵƤƬ ƿƳ, ɥƯ̵ Ʊʂ ƮƱƦƤ-
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ƲƬƤƴƱƢ
əƮƮƤ
ƲƬƤƴ
ƲƬ
ƤƴƱƢ
Ƥƴ
ƱƢ ƭƤ
ƭƤƢƢ Ƶ̃̃ ə
ƮƮƤ
ƮƮ
Ƥ ɩưƱƧƤ
ɩưƱƧ
ɩư
ƱƧƤ
Ƥ ƵƲƠƸƱƶƯ
ƵƲƠƸ
ƵƲ
ƠƸƱƶ
ƱƶƯ
Ư
ɕƴƵƤƟƵƪƵƤ ƴƵƤƟƵƪƴƨ ʒ ƬƴƫƽƳ ƵƱ̨̨
ɕƴƵƤƟƵƪƵƤ,
ƤƵƠƲƤ ƵƱƶ.
ƔƱƬƱ̨ ƤƬƧƬƱ̨ ƯƟ ̃ƯƤƬ ƤʝƵơ ɲ ƵƴƟƯƵƤ,
ƤʝƵơ ɲ ɕƱƲƢƤ, ƴƭƨƵƽƱƶƯ ƷƱƥƨƲƟ
ƲƱƥƮƪƤƵƬƴƠƯƱƳ, ƠƸƲƬ Ʊƾ ƴƪƭƿƫƪƭƨ ɕƽ Ƶơ ƫƠƴƪ ƵƱƶ ʒ ƏƨƺƯƢƧƤƳ. ƉʇƯƤƬ
ʒ ƱƯƤƸƱƦƬƽƳ ƵƱ̨ ƮƱƾƴƬƱƶ ƥƬƱơƸƤƯƱƶ
Ƶ̋Ƴ ƽƮƪƳ ƤƳ. ¨ƬƤƫƠƵƨƬ ƴƠ ʖƮƤ ƵƢƳ
Ƭƽ ƸƮƬƧƟƵƨƳ ƟƲƭƨƳ, ƭƶƭƮƱƷƱƲƨ̙ Ơ Ƶƽ
ƭƤƮƾƵƨƲƱ ƪƸƤƯƟƭƬ, ƭƬ ɩƸƨƬ ƟƯƵƤ ƭƤƮƽ
ƸƤƲƵƩƬƮƢƭƬ. ƐƱƲƨ̙ ɩƵƴƬ, ʖƺƳ ƴƶƯƪƫƢƩƨƬ ƯƟ ƮƠƨƬ, ƯƟ ƭƟƯƨƬ ƧƬƭƱƾƳ ƵƱƶ «ƭƟƱƬƱƶƳ ɕƤƦƱƲƨƶƠƯƱƶƳ ƭƤƲƱƾƳ», ʖƺƳ
ƧƠƯ ƱƲƨ̙ ƯƟ ƸƤƱƦƨƮƟƴƨƬ ƱƵƠ. ʘ ƏƨƺƯƢƧƤƳ ̋Ʋƨ ƵơƯ ƵƴƟƯƵƤ, ƧƢƯƱƯƵƟƳ Ʊƶ
ƵơƯ ƭƽƮƮƤ ƵƱ̨ ƧƬƤƦƺƯƢƴƤƵƱƳ ƭƤƢ ƤƩƢ
ƭƟƱƬƤ ƥƱơƫƨƬƤ ƴƵƽ ƨƦƟƮƱ ƲƱƥƮƪƤƵƬƴƽ Ʊƶ. ʘ ƏƨƺƯƢƧƤƳ!
ƔƱƬƽƳ ƮƱƬƽƯ, ƤƫƪƵơƳ Ʊƶ ƥƤƴƤƯƢƩƨƵƤƬ ɕƽ ƤʝƵơ ƵơƯ ƵƲƤƦƬƭơ ɕƱƲƢƤ;
ƎƟƱƬƱƳ Ʊƾ ɕƱƦƱƪƵƨƶƠƯƱƳ ɕƽ ƵƢƳ
ɕƯƶƠƲƥƮƪƵƨƳ ƧƶƴƭƱƮƢƨƳ, Ơ ƫƱƮƟ, ƧƤƭƲƶƴƠƯƤ ƟƵƬƤ ƥƮƠƨƬ ƨʝƵƨƮƬƴƠƯƱ
Ƶƽ ƱƮƾƵƬƱ Ƨ̵ƲƱ Ƶ̋Ƴ Ʃƺ̋Ƴ; ɽ ƭƟ-

ƱƬƱƳ ƵƱƮƪƲƽƳ Ʊƾ ƧƪƱƴƬƱƱƬƨ̙ Ơ
ƨʁƮƬƭƲƢƯƨƬƤ Ƶƽ ƷƱƥƨƲƽ ƥƢƺƤ ƵƱ̨ ɕƯƫƲƿƱƶ Ʊƾ Ʃƨ̙ ƸƺƲƢƳ ƌƨƽ;
ɺ ƹƶƸơ ƨʡƭƱƮƤ ƤƦƬƧƨƾƨƵƤƬ ɕ̃ ƵƽƯ
ɥƸƫƲƽ, ƠƷƵƨƬ ƴƵơƯ ɖƤƲƵƢƤ, ƮƪƦƿƯƨƵƤƬ, ƤʂƱƲƲƤƦƨ̙ ƭƬ əƯ ƧƠƯ ɕƯƤƩƪƵơƴƨƬ
ƫƨƲƤƨƢƤ, ƭƬƯƧƶƯƨƾƨƬ. ʘ əƯƫƲƺƱƳ ƨʇƯƤƬ
ƵƽƵƨ ƴƟƯ ƯƨƭƲƽƳż ƧƠ ƥƮƠƨƬ, ƧƠƯ ɕƭƱƾƨƬ,
ƧƠƯ ƤʁƴƫƟƯƨƵƤƬ. ¨Ơ ƥƮƠƨƬ Ƶƽ ƴƶƯƟƯƫƲƺƱ ƧƢƮƤ ƵƱƶ ƴƟƯ ɕƧƨƮƷƽ, ƧƠƯ
ɕƭƱƾƨƬ Ƶơ ƷƺƯơ Ƶ̋Ƴ ɕƯƟƦƭƪƳ ƵƱƶ ɵ Ƶ̋Ƴ
ƤƲƪƦƱƲƬ˼Ƴ ƵƱƶ. ƓʡƵƨ ƵƱ̨ ƌƨƱ̨ ƵơƯ
ƤƲƱƶƴƢƤ ƱƲƨ̙ ƯƟ ƤʁƴƫƤƯƫƨ̙, ƵƢƳ ƶƴƵƬƭƠƳ ƭƮơƴƨƬƳ ƘƱƶ, ƵƢƳ ƴƵƱƲƦƬƭƠƳ ƴƶƥƱƶƮƠƳ ƘƱƶ, ƵƢƳ ƧƶƯƤƬƭƠƳ ɥƨƥƟƴƨƬƳ
ƘƱƶ...
ƛƺƲƬƴƠƯƪ ɲ ƹƶƸơ ɕ̃ ƵơƯ ƹƶƸơ
ƵƪƳ, Ʊƾ ƨʇƯƤƬ ʒ ƌƨƽƳ, Ʃƨ̙ ɪƯƤ ƫƟƯƤƵƱ
ɕƮƮƬƿƵƬƭƱ, ƯƨƶƤƵƬƭƽ ƵƽƯ ʑƯƱƟƩƨƬ
ɲ ɫƭƭƮƪƴƢƤ ƤƳ. ƑƬƿƫƨƬ ƷƶƮƤƭƬƴƠƯƪ
ƴƵƽ ƤƦƨƲƽ Ư̋Ƥ Ƶ̋Ƴ ƱƯƤưƬ˼Ƴ ƵƪƳ ƭƬ
ɕƨƦƯƺƴƠƯƤ ƲƺƵ˼:
ʥƟƲƸƨƬ!
ʥƟƲ
ʥ
ʥ
ƟƲ
Ɵ Ƹƨ
ƟƲ
ƟƲƸƨƬ!
Ƹ Ƭ! Ɛ˼Ƴ Ƶơ
ƸƟƲƬƴƨ
ƸƟƲƬƴƨ ɲ ɕƦƟƪ
ƵƱ̨
ƵƱ̨ ƌƨƱ̨ ƴƵƠƮƯƱƯƵƤƳ
ƮƯƱƯƵƤƳ ƴƵƽ ƯƨƭƲƺƠƯƱ
ƭƲ
ɕƽ ƵơƯ
ɖƤƲƵƢƤ
ɖ ƤƲƵƢƤ ƭƽƴƱ ƤƳ
ɖ
ƵƽƯ
Ƶƽ ƐƱƯƟƭƲƬƥƱ ƙʂƽ ƘƱƶ,
«ʆƯƤ
«ʆƯƤ ƩơƴƺƨƯ ƧƬ̃ ƤʝƵƱ̨»1.
Ƙƽ
Ƙƽ ƥƨƥƤƬƿƯƨƬ ʒ ʅƧƬƱƳ: ɥƭƭƨ̙ƯƱƳ
ƨ̙ƯƱƳ Ʊƾ ƬƴƵƨƾƨƬ ƴ̃
ɥƠƯƤ
Ơ Ƥ ƭƬ ɥƷƤƲƽƩƨƬ
ƠƯ
Ƶ ƮƽƦƱ Ʊƶ ƧƠ ƫƟ
Ƶƽ
ƧƱ
Ƨ ƭƬƟƴƨƬ
ƭƭƬ
ƬƟƴ
ƴƨƬ ƱƵƠ
ƱƵ

Ʊ Ơ

ƵƽƯ ƯƨƶƤƵƬƭƽ ƫƟƯƤƵƱ2. ƎƬ ʢƴƵƨƲƤ,
ƟƯƺ ƴƵƽ ƗƵƤƶƲƽ ɖƮƿƯƨƬ ƵƢƳ ƤƮƟƨƳ ƘƱƶ ƭƤƢ ƦƨƷƶƲƿƯƨƬ Ƶƽ ƸƟƴƤ Ʊƾ
əƯƱƬưƨ ɲ ɖƤƲƵƢƤ ɕƯƟƨƴƤ ƴƵƽ ƌƨƽ ƭƤƢ
ƵƽƯ əƯƫƲƺƱ. ƐƠ Ƶƽ ƫƟƯƤƵƽ ƘƱƶ ƫƤƯƤƵƿƯƨƬ Ƶƽ ƫƟƯƤƵƱ. ƐƠ ƵơƯ ɕƯƟƴƵƤƴơ
ƘƱƶ ˼Ƴ ƸƤƲƢƩƨƬ Ʃƺơ.
ƲƺƵ˼Ƴ
ƲƺƵ˼Ƴ.
ƎƬ ɕƭƱ̨Ƴ ƵơƯ ƤƯƵƱƭƲƤƵƱƲƬƭơ ƷƺƯơ
ƘƱƶ:
«ɫƦƿ ƨʁƬ ɲ ɕƯƟƴƵƤƴƬƳ ƭƤƢ ɲ Ʃƺơ»3. ɺ
ƧƾƯƤƪ Ƶ̋Ƴ ɕƯƟƴƵƤƴƪƳ ƭƤƢ ɲ ƪƦơ Ƶ̋Ƴ
Ʃƺ̋Ƴ.
ƗƱ̨ ɖƮƿƯƺ Ƶƽ ƸƠƲƬ ƭƤƢ ƨƲƬƠƯƺ Ƶƽ
ƧƬƭƽ ƴƱƶ, ƵơƯ ɕƽƷƤƴơ ƴƱƶ ƧƪƮƤƧơ ƯƟ
ƴƪƭƺƫƨ̙Ƴ ɕƽ ƵơƯ ʖƱƬƤ Ƶƿƴƪ ƴƱƶ, ƯƟ
ƤƮƠƹƨƬƳ Ơ ƵƢƳ ƭƤƭƢƨƳ, ƵƢƳ ɕƧƶƯƤƢƨƳ,
ƵƢƳ ɖƤƲƵƢƨƳ ƴƱƶ. ƐƠ ƬƟ ƮƠưƪ ƯƟ ƨƵƤƯƱƬƿƴƨƬƳ. ƑƟ ƨƵƤƥƟƮƨƬƳ ƭƟƫƨ ƵƲƽƱ
ƴƭƠƹƪƳ ƭƤƢ ƲƟưƪƳ, əƯ ƤʝƵƽƳ ƴƠ ƸƺƲƢƩƨƬ
ɕƽ Ƶ̃ ɕƧƠƮƷƬƤ ƴƱƶ, ƵƱƾƳ ɕƯƫƲƿƱƶƳ
ƭƤƢ ƵƽƯ ƔƤƵƠƲƤ ƴƱƶ, ƵƽƯ ƌƨƽ.
ƗƱ̨ ɖƮƿƯƺ
ɖ
Ƶƽ ƸƠƲƬ ƭƤƢ ƨƲƬƠƯƺ
Ƶƽ ƧƬƭƽ
ƽ ƴƱƶ, ƦƬƟ ƯƟ ƴƠ ɕƯƤƴƵơƴƺ ƭƤƢ
ƯƟ ƴƱ̨ ƸƤƲƢƴƺ Ƶơ Ʃƺơ Ʊƾ ƨƵƤƦƦƢƩƨƬ
ƴƵơƯ ʢƤƲươ
ʢ

ƴƱƶ Ƶƽ Ɨ̵Ƥ Ʊƶ ƭƤƢ Ƶƽ
Ʊ
Ʊ
ƆʈƤ Ʊƶ.
Ƙơ Ʃƺơ
Ʃƺơ Ʊƾ ɕưƢƩƨƬ ƯƟ Ƶơ Ʃƨ̙Ƴ ƭƤƢ ƯƟ Ƶơ
ƸƤƢƲƨƴƤƬ,
ƸƤƢƲƨƴƤ
Ƥ ʖƴƱ ƧƾƴƭƱƮƪ ƭƬ əƯ ƨʇƯƤƬ.
Ʃƺơ
Ƙơ Ʃƺ
ƺ Ʊƾ ʞƟƲƸƨƬ ɕƧƬƟƭƱƤ ƲƢƯ Ƶƽ
ƫƟƯƤƵƱ ƭƤƢ ƨƵƟ Ƶƽ ƫƟƯƤƵƱ.
ƲƺƵ˼Ƴ
ƲƺƵ˼Ƴ.
Ƴ
ʥƟƲƸƨƬ!
ʥƟƲƸ
Ƹ
ƉʇƯƤƬ ʒ ɝƯƤƴƵƪƠƯƱƳ ƛƲƬƴƵƽƳ. Ǝ
ƎƤƢ, «ʒ ɩƸƺƯ ƵƽƯ ƙʂƽƯ, ɩƸƨƬ ƵơƯ
ƩƺơƯ»4.
Ƙ
ƘơƯ ɕƮƪƫƬƯơ, ƵơƯ ƤʁƿƯƬƤ Ʃƺơ...
Ɛ.
1.
2.
3.
4.

ƆŹ ʉƺƟ
ʉƺƟƯ.
Ɵ Ƨ´ 9.
ʉƺƟƯ. ƪ̼ 51 ƭƤƢ ƬƤ´ 26.
ʉƺƟƯ. ƬƤ̼ 25.
ƆŹ ʉƺƟ
ʉƺƟƯ.
Ɵ ƨ̼ 12.
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λήθεια

ἀ
Στούς νέους μας τήν

῾Η ῾ιστορία

Τ

δέν ξαναγράφεται!

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 ἀγωνιστικούς, φιλότιμους, ἔντιμους, φιλάνθρωπους, εὐαίσθητους στήν ὀμορφιά
καί στήν πνευματική ἀνωτερότητα, ἀρετές πού συνιστοῦν ὅ,τι ὀνομάζουμε
ἑλληνικό ἦθος.
τή διαδρομή τῶν 5.000 χρόνων
τῆς ἱστορίας μας τό Ἔθνος κινδύνευσε πολλές φορές νά χάσει τό ἀγαθό τῆς ἐλεύθερης ἐκφράσεως αὐτῶν
τῶν χαρακτηριστικῶν ἀπό συνεχεῖς ξενικές ἐπιδρομές καί ἐπεμβάσεις. Ὅμως σέ ἄνιση πάντα πάλη μέ τούς ἐπιδρομεῖς κατόρθωσε χάρη στήν πνευματική 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 Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.
ότε θυσίασαν οἱ Ἕλληνες τόν ἑαυτό τους καί «τό ἔχει» τους, δηλαδή τήν περιουσία τους καί τά ἀγαθά
τους, σέ πολλές γενιές, ἄν καί γνώριζαν τό μάταιο τῆς ἀναμετρήσεως καί τήν
σκληρότητα τῶν συνεπειῶν τῆς ἀποτυχίας!
μως μέσα ἀπό αὐτές τίς περιπέτειες τό Ἔθνος βγῆκε ἀλώβητο
στίς πατροπαράδοτες ἀρετές του. Αὐτό
κόστισε ἀμέτρητες θυσίες καί ποταμούς αἱμάτων.

Σ

Τ

Ο
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Η

ἐθνική μνημοσύνη στεφάνωσε
τούς ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους
ἥρωες. Βέβαια οἱ ἥρωες ἦταν ἄνθρωποι, κάποτε, μέ ἀδυναμίες καί ἐλαττώματα προσωπικά, ὅμως γιά τόν Ἀγώνα
ἔδωσαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους. Ἀκόμα κι ὅταν ἔσφαλαν, ὅπως στήν περίπτωση τῆς κακοποιήσεως τῶν ἀμάχων τῶν ἐχθρῶν, μετά τήν ἅλωση τῆς
Τριπολιτσᾶς, ἡ πράξη ἀποδοκιμάστηκε. Δέν δικαιολογήθηκε, παρόλο πού
ἐξηγήθηκε, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἐθνικός ἱστορικός Κων/νος Παπαρρηγόπουλος.
Στήν περίπτωση ἐκείνη λειτούργησε
στίς ψυχές τῶν ἐλευθερωτῶν ἡ ἀγανάκτηση γιά τά τετρακόσια χρόνια τῶν
καταπιέσεων, τῶν ἐξολοθρεμῶν καί τό
αἴσθημα μιᾶς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης
πού θέλει νά τιμωρεῖται ὁ ἔνοχος, χωρίς δυστυχῶς νά ἀποφεύγεται τό νά
πληρώσουν καί κάποιοι ἀθῶοι. Βέβαια,
ἡ ἀρετή τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι θεϊκή καί
ζητᾶ τήν ἀγάπη καί στόν ἐχθρό, ὅπως
συνέβη μέ τούς Νεομάρτυρες τῆς Πίστεως, πού ἱλαροί καί ὁλόφωτοι εὐλογοῦσαν τούς δημίους τους, πού τούς
ὁδηγοῦσαν στή σφαγή «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδας τήν ἐλευθερία».
ελευταῖα κορυφώνεται ἡ ἐπιχείρηση γιά μιά διαστρέβλωση καί
παραποίηση τῆς ἱστορίας μας τῶν νεώτερων χρόνων ‒κατευθυνόμενη ἀπό ξένους κύκλους καί μεθοδευόμενη ἀπό
ἐγχώριους φορεῖς‒ πού προβάλλεται
ἀπό μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καί

Τ

ἀπό βιβλία, ἀκόμα καί σχολικά ἐγχειρίδια. Καλούμαστε π.χ. νά πιστεύσουμε ὅτι στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας
ἡ ζωή τῶν ὑποδούλων ἦταν καλή καί
ὁμονοοῦσαν μέ τούς δυνάστες τους.
λλά διερωτᾶται κανείς, ἄν ἦταν ἔτσι τά πράγματα, πῶς ἐξηγοῦνται
τόσα κινήματα καί ἐπαναστάσεις σχεδόν εὐθύς μετά τήν Ἅλωση γιά νά πνιγοῦν στό αἷμα; Ἄν ὑπῆρχε ἐλευθερία
ἐκφράσεως, πρός τί οἱ βίαιοι ἐξισλαμισμοί καί τά ἀποτρόπαια μαρτύρια (παλούκωμα, ἐκδορά, ἐγκλεισμοί μέ πεινασμένα ζῶα καί τά σχετικά)1, τό παιδομάζωμα, οἱ μύριες μορφές κακοποιήσεως τῶν γυναικῶν καί τῶν παιδιῶν ἀκόμα,
οἱ μετοικεσίες πληθυσμῶν κ.ἄ.

Α

Τ

όν Ἰανουάριο τό τουρκικό ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν διαμαρτυρήθηκε ἔντονα, γιατί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας ὑποδεχόμενος 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 διεθνῶς γενοκτονία τῶν δυό λαῶν ἀπό
τούς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν
ὡς ἐπίσημο κράτος νά παραβιάζουν
τίς διεθνεῖς συνθῆκες καί νά ἀθετοῦν
τίς ὑποχρεώσεις τους (κατοχή τῆς Κύπρου, παραβίαση ἑλληνικοῦ ἐναερίου
χώρου κ.τ.λ.).
έ ἀνακούφιση ὁ Ἑλληνισμός ἄκουσε τήν ἀπάντηση τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στούς τουρκικούς σχολιασμούς γιά
τίς δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρα-

Μ

τίας: «Ἡ ἱστορία δέν ξαναγράφεται, δέν
παραγράφεται. Ἡ ἱστορία διδάσκει...»!
αί, ἡ ἱστορία διδάσκει. Γι᾽ αὐτό
καί δέν ξαναγράφεται καί δέν παραχαράσσεται, ὅσο κι ἄν τό θέλουν κάποιοι. Παραμένει στήν ἀλήθειά της, γιά
νά μποροῦν ἄτομα καί λαοί νά ἀποκομίζουν τήν ὠφέλεια ἀπό τή μελέτη της
γιά τούς ἑαυτούς τους καί γιά τούς ἄλλους. Διαφορετικά πρόκειται γιά κατασκεύασμα πού δέν πείθει καί δέν ὠφελεῖ κανέναν2.
ἀπόπειρα νά ξαναγραφεῖ ἡ Ἱστορία καθ᾽ ὑπαγόρευση, δῆθεν γιά
τήν ἕνωση τῶν λαῶν, πού ἐπικαλοῦνται
ὅσοι τήν ἐπιχειροῦν στό ὄνομα τῆς παγκοσμιοποίησης, ἀποτελεῖ μεγάλο σφάλμα καί ἀποβλέπει στήν «πολτοποίηση» τῶν λαῶν καί δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσει θεμέλιο γιά τήν ποθητή διεθνή
εἰρήνη.
ἱ λαοί, προκειμένου νά συνεργασθοῦν δημιουργικά καί ἰσότιμα,
πρέπει νά ἔχουν αὐτογνωσία καί νά ἀναγνωρίζουν τίς ἀρετές καθώς καί τίς
ἀδύνατες πλευρές τους. Καί ὡς πρός
τή συγχώνευση τῶν λαῶν, πού ἐπιχειρεῖται σήμερα, ἄς λάβομε ὑπ᾽ ὄψη τή διαπίστωση τοῦ σοφοῦ ἀκαδημαϊκοῦ καθηγητοῦ τῆς Φιλοσοφίας Ἰωάννου Θεοδωρακοπούλου σχετικά μέ τήν ἕνωση τῶν
Ἐκκλησιῶν: «Σύμπνοια μπορεῖ νά ὑπάρξη. Ἕνωση δέν εἶναι δυνατόν ποτέ νά
γίνει, γιατί κανείς λαός δέν μπορεῖ νά
ἀρνηθεῖ τήν ἱστορία του»3.
οιπόν ἄς σκεπτόμαστε καί ἄς
πράττομε ἱστορικά!
Λ.
---------------

Ν

Η

Ο

Λ

1. Βλ. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τόμος Ι´, κεφ. Παράγοντες... 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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Νύχτα τῆς Ἀνάστασης 200...
ὥρα 10.30 μ.μ.
Δέν εἶχα καμιά διάθεση νά βγῶ ἀπόψε.
Ὁ ἀπροσδόκητος θάνατος τοῦ πιό καλοῦ
μου φίλου, τοῦ Κώστα, μέ εἶχε συγκλονίσει... 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
ἦταν;. Ντύθηκα στά γρήγορα καί ξεκινήσαμε. Θά τή συνόδευα μόνο μέχρι τήν
ἐκκλησία (ἔτσι τουλάχιστον ὑποσχέθηκα
στόν ἑαυτό μου). Προχωροῦσα σιωπηλός... Πλῆθος ἀναμνήσεις στριφογύριζαν
στό μυαλό μου! Ἀπ’ τή μιά οἱ ἀξέχαστες
στιγμές πού ζήσαμε μέ τόν Κώστα, οἱ ἀτέλειωτες συζητήσεις, οἱ περίπατοι, κι ἀπ’
τήν ἄλλη τό ἀπρόσμενο χτύπημα μέ τό
μηχανάκι, τό ἀπότομο τέλος... «Γιατί; Γιατί νά μπαίνει ἔτσι ξαφνικά τέρμα στή χαρά
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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, γύρισε καί μέ κοίταξε. Ἐρευνητικό καί μαζί
στοργικό τό βλέμμα της ἦταν σά νά μοῦ ἔλεγε: «Ἀνάσταση σήμερα. Κι ἐσύ θά φύγεις;»...

Ἦταν ἡ ὥρα 11.00 μ.μ.
Ποτέ δέν εἶχα ξαναβρεθεῖ στήν Ἐκκλησία τέτοια ὥρα, τέτοια μέρα. Συνήθως πηγαίναμε στίς 12.00, ἀκούγοντας τά βεγγαλικά. Χαιρετούσαμε τούς γνωστούς,
τσουγκρίζαμε τ’ αὐγά, πετοῦσα καί καμιά
ρουκέτα κι ἔφευγα ὅταν ἔφτανε στό «ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ
ἐχθροί αὐτοῦ»... Ἡ μητέρα μοῦ ξανατόνιζε 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-

ντήλια ἀναμμένα μπροστά στό τέμπλο,
ἕνα μανουάλι πίσω...
Μιά γλυκιά προσμονή κυριαρχεῖ στήν
ἀτμόσφαιρα τοῦ ναοῦ. Ἡ ψαλμωδία γλυκιά, μελωδική καί γοργή... Πρόσεξα τά λόγια «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 περιμένει ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀλλά δέν
μπορεῖ νά τούς κρατήσει γιά πάντα! Ὁ
Χριστός ἔσπασε, «ἔκανε γυαλιά καρφιά»
τίς σιδερένιες ἀμπάρες τῆς φυλακῆς του!
Ἀπό τότε πού κατέβηκε στόν Ἅδη, καταργήθηκε ὁ Ἅδης!
– Τί παρήγορο!

νά ψελλίσω ἕνα «εὐχαριστῶ» κι ἕνα δάκρυ κύλησε ἀπό τά μάτια μου... «Μαζί,
Νίκο, μαζί νά τήν κρατᾶμε» εἶπα μέ σπασμένη τή φωνή...

Ὥρα 12.00 μεσάνυχτα
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ
θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος».
Ἀντηχεῖ ὁ ναός, ἀντηχεῖ τό προαύλιο, ἀντηχοῦν οἱ καρδιές...
– «Χριστός Ἀνέστη, Τάκη»!
– «Ἀληθῶς Ἀνέστη, Νίκο»! Καί ἡ λαμπάδα μας παρέμεινε ἄσβηστη μέχρι τό
τέλος τῆς θείας λειτουργίας. Φώτιζε τά
πρόσωπα, θέρμαινε τίς καρδιές....

Ὥρα 11.30 μ.μ.
«Δεῦτε λάβεετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου
φωτός» ψάλλει ὁ ἱερέας. Κι ἕνα κύμα φωτός ξεχύνεται ἀπό τήν Ὡραία Πύλη πρός
τά ἔξω. Ἀπό τή λαμπάδα τοῦ ἱερέα στή λαμπάδα 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 συμμαθητής μου ὁ Νίκος. Γύρισε πρός τό μέρος
μου. Θά ἀπόρησε πού μέ εἶδε στήν Ἐκκλησία, σκέφτηκα. Ἴσως καί νά εἶναι θυμωμένος μαζί μου, πού πάντα τόν κορόϊδευα...
Τί θά κάνει;
Ἐκεῖνος μέ κοίταξε στά χέρια «Χριστός
Ἀνέστη, Τάκη», μοῦ ψιθύρισε καί μέ μιά
ἀποφασιστική κίνηση μοῦ ἔδωσε τή δική
του λαμπάδα. Σάστισα, ἴσα πού πρόλαβα

Νύχτα τῆς Ἀνάστασης 200...
Θέλεις ἡ γλυκιά ἀτμόσφαιρα τοῦ ναοῦ;
Θέλεις ἡ συγκινητική κίνηση τοῦ Νίκου;
Τώρα δέν τά βλέπω ὅλα «μαῦρα». Λές ὁ
Θεός ν’ ἀπάντησε στά ἀναπάντητα «γιατί» μου;...
Ὁδοιπόρος
Ἀπρίλιος 2011
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ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΤΕ ΣΚΥΘΡΩΠΟΙ;

p

«...(τί) ἐστε σκυθρωποί;»

ραινε τήν ψυχή τους. Ἄδειασαν ὅλη τή θλίῶς μπορῶ ἀκόμα νά εἶμαι μελαγχολι- ψη τῆς καρδιᾶς τους ἐμπρός Του. Καί μετά
κός; Ἀφοῦ ἔχω τόν ἀναστημένο Χρι- σώπασαν, γιά ν’ ἀκούσουν τό Συνοδοιπόρο
στό δίπλα μου.
νά τούς μιλᾶ, τόν τόσο παράξενο καί συνάμα
Τόν ἀναστημένο Χριστό δίπλα μου! τόσο γλυκύ καί ἐπιθυμητό τους...
Νέο, ὡραῖο, ἀκμαῖο, μέ τό βλέμμα εὐμενές,
φωτεινό, γαλήνιο, νά σκορπίζει τή συγχώρεΚαί συνέχιζε ἡ ὁδοιπορία τό
ση καί τήν ἀγάπη Του παντοῦ. Τόν Χριστό δειλινό ἐκεῖνο τῆς
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 βάλσαμο στίς κουρασμένες καί τσακισμένες ἀπ’ τή
θλίψη καρδιές τους.
Δυό τους αὐτοί, μαθητές Ἐκείνου, τοῦ μεγάλου Διδασκάλου, τοῦ τόσο ὅμως καταφρονεμένου καί χλευασμένου, τοῦ σταυρωμένου καί θαμμένου. Ἐκείνου πού ἦταν ἡ
ἐλπίδα τους καί ἡ ἀπαντοχή τους! Καί τώρα
Ἱ. Μ. Βηθλεέμ Κορωπί Ἀττικῆς
ὅλα τά ὄνειρά τους εἶχαν πάει χαμένα...
–«Ἡμεῖς δέ ἠλπίζομεν...», ἐλπίζαμε κι
ἐμεῖς ὅτι αὐτός ἦταν πού θά μᾶς σήκωνε ἀπό Ἀναστάσεως, μέ τόν Χριστό νά βαδίζει ἀνάτόν ξεπεσμό καί τήν κατάπτωσή μας καί θά μεσα στούς δύο μαθητές Του, νέος, ὡραῖος,
μᾶς ἔδινε τή λύτρωση. Ἐλπίζαμε, ἀλλά...
ἀναστημένος, καί τίς καρδιές τῶν δύο νά
Ὁ Χριστός ἦταν δίπλα τους, κι αὐτοί δέν ρουφοῦν τό βάλσαμο τῆς παρηγοριᾶς ἀπό τά
Τόν εἶχαν ἀναγνωρίσει, κι ἀκόμα ἦταν βυθι- χείλη Του καί νά ἀρχίζουν νά θερμαίνονται,
σμένοι στή μελαγχολία καί τήν ἀπόγνωσή νά καῖνε...
τους.
Ἔφτασαν στό σταυροδρόμι, κι Ἐκεῖνος
Τά εἶπαν ὅμως ὅλα στό Χριστό, ὅ,τι βά- ἔκανε ὅτι θά συνεχίσει τήν πορεία Του πιό
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πέρα. Κι αὐτοί ἔπεσαν πάνω Του νά Τόν παρακαλοῦν: 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 εὐλογοῦσε ὁ Χριστός τό φαγητό.
–Αὐτός εἶναι!!
Καί στή στιγμή ἐξαφανίστηκε.

–«Τί ἐστε σκυθρωποί;»
Πῶς μποροῦμε ἀκόμα, φίλε μου, νά εἴμαστε 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 χειμώνας νά πλακώνει τίς καρδιές καί τά πρόσωπά μας; 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;
Δέν μᾶς διαβεβαίωσε μετά τήν ἀνατολή Του ἀπ’ τόν τάφο ὅτι θά εἶναι
μαζί μας ὅλες τίς ἡμέρες τῆς
ζωῆς μας μέχρι τή συντέλεια τοῦ κόσμου;
Φίλε μου, κοίτα Τον τί
ὡραῖος πού εἶναι ὁ Ἀναστημένος! Πόσο γλυκύ,
εὐμενές εἶναι τό ἄχραντο
πρόσωπό Του! Κοίτα
Τον, ἄνοιξέ Του τήν καρ-
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Πῆραν τότε νά τρέχουν μές στή νύχτα τό διά σου, πές Του τή θλίψη σου, αὐτό πού σέ
δρόμο τοῦ γυρισμοῦ. Νά ἀναγγείλουν στούς βαραίνει...
Κι ἔπειτα φανέρωσε καί σέ μένα τί ἔνιωσε
ἄλλους μαθητές ὅτι ὁ Διδάσκαλος ἀναστήθηκε! Κι ἦταν οἱ καρδιές τους τώρα τόσο ἡ καρδιά σου κοντά του...
καυτές...
I
Ἀπρίλιος 2011
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͊ūŧŨũŭϏ ϨųŴůűϦš
ϴ Юŵţŧ ŬşūşŮŧţϬ Ϗ ŮşŲůϤŢş ŪşŰ
ŲŭІŲŭ Ųϴ ŮŧŨůϴ ŮŭŲύůŧ ŲϢŰ ŭϧŨŭūŭŪŧŨϢŰ ŨůϤűťŰ ŨşϤ ŲϢŰ ŢťŪϴűŧşŰ ŵůţŷŨŭŮϤşŰ. ͫŲşū Ůάũŧ ŲϴŲţ ŪţŲά
Ųύū ŉşŲŭŵύ ŨşϤ Ųά ŢϾűŨŭũş ŵůϴūŧş ŮŭϾ
ίŨŭũŭϾŦťűşū… ŎϦ ŮũťšυŰ ŲϢŰ ŎϧŨŭūŭŪϤşŰ, ŬţŨŧūЎūŲşŰ ίŮϴ ŲŭϾŰ ŨşŲşŨŲťŲυŰ
ŨşϤ ŨşŲşũύšŭūŲşŰ űŲύū ίũũťũŭţŬϴūŲŷűť
ŲŭІ ũşŭІ, ψŬŭųŦυūŷűşū Ūυ ŪϾůŧş Šάűşūş ŲŭϾŰ ŮţůŧűűϴŲţůŭųŰ ͢ũũťūţŰ. ͈ŨϴŪť
ŨşϤ şЁŲύ Ųύū ϧűŵųůύ ŲάŬť ŲЖū ŵůťŪşŲŭŪţűŧŲЖū ŮŭϾ űŵţŢϴū ϸũť Ųύ ŢţŨşţŲϤş
1940-1950 šūЎůŧűţ Ųύū ψŬşŦũϤŷűť, Ųύū
ŲşŮţϤūŷűť, Ųύū ίūυŵţŧş, Ųύ ŴŲЎŵţŧş ŨşϤ
Ųύ űŲυůťűť űυ ίŲŭŪŧŨϴ ŨşϤ ŭϧŨŭšţūţŧşŨϴ
ψŮϤŮţŢŭ.
͡Ųűŧ ŨşϤ ψŨţϬūŭ Ųϴ ŏάűŵş ŲŭІ 1948,
űŲϤŰ 20 ͈ŮůŧũϤŭų, ŢţŨşυŬŧ ŭϧŨŭšυūţŧţŰ
ŵůťŪşŲŧűŲЖū ŵŲϾŮťűşū Ųύū ŮϴůŲş ŲŭІ
ŒşŪţϤŭų ŲŭІ ŕůťŪşŲŧűŲťůϤŭų, šŧά ūά
ŤťŲύűŭųū ŠŭťŦύŪşŲş. ŁũυŮţŧŰ Ųϴū ŲţũţųŲşϬŭ Ũşŧůϴ Ůύšşŧūşū ψŨţϬ Ūϴūŭ šŧά Ųϴ
űųűűϤŲŧŭ, Ūŧά ίůşŧύ űŭϾŮş Ūυ ϺűŮůŧş Ũŧ
ωūş ŨŭŪŪάŲŧ ŶŷŪϤ.
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͈ūάŪţűş űŲŭϾŰ ŢţŨάŬŧ ŨşϤ ωūş χūŲţŨάŵůŭūŭ ίšϴůŧ, ϶ ŔŭϬŠŭŰ. ͢ūş ŪŧŨůϴűŷŪŭ
ũŭųűŲůάŨŧ, ŮŭϾ ϋűŲťūţ Ųϴ ŬϾũŧūŭ ŨşűţũάŨŧ
Ūυ ŲϤŰ ŠŭІůŲűţŰ, ŲϤŰ ŪŮŭšŧυŰ ŨşϤ Ųά Ůşūŧά
Ųŭų, ϋŬŷ ίŮϴ Ųϴ «ŉşŴţŤşŵşůŭŮũşűŲţϬŭū
͛ůŪϟŰ» űŲύū ϶Ţϴ ͈ŵşůūЖū. ͝Šυūŧūş Ųά ŮųŨūά Ųŭų ŪşũũάŨŧş, Ūυ Ūŧά ŠşŦŧά ŵŷůϤűŲůş
űŧŢťůϴŢůŭŪŭ, ŮũşŧűϤŷūşū Ųϴ ŵũŷŪϴ ŮůŭűŷŮάŨŧ Ųŭų. ŋŧά ŴŧūυŲűş ίůŵŭūŲϴŮşŧŢŭų ŮůϴŢŧŢţ Ϗ ŪţŲşŬυūŧş ψŮŧŢţůŪϤŢş Ųŭų. ͌Ŵťűţ Ųϴ
ŨşűţũάŨŧ Ųŭų űŲύū şЁũύ ūά Ųϴ Ŵųũάţŧ ωūş
űųūţűŲşũŪυūŭ ŨşϤ ŪŧŨůϴŲţůϴ Ųŭų ŮşŧŢϤ, ίūυŠťŨţ ŠŧşűŲŧŨά Ųά űŨşũŧά ŨşϤ Ůυůşűţ Ųύ Ūţšάũť ŮϴůŲş ŲŭІ ŕůťŪşŲŧűŲťůϤŭų. őŲάŦťŨţ
ŪşŤţŪυūŭŰ ŪŮůŭűŲά űŲύū ͝ŮŧŲůŭŮύ Ūυ Ųϴū
ίůŧűŲţůϴ Ųŭų ЗŪŭ ūά Юŵţŧ Ůάůţŧ ŪϴūŧŪť ŨũϤűť ίŮϴ Ųϴ ŴŭůťŲϴ Ųŭų ŪşšşŤάŨŧ. ΅ ŔŭϬŠŭŰ
ϋūŧŷŦţ ŨŧϴũşŰ Ųϴ şЁűŲťůϴ, Ŷųŵůϴ ŲŭųŰ
ŠũυŪŪş ūά Ųϴū ŢŧşŮţůūσ ψŬţŲşűŲŧŨά. ŏŭІ
ūά ЮŠůŧűŨţ ŲЎůş Ųϴ ŦάůůŭŰ ū’ ίūŭϤŬţŧ Ųϴ
űŲϴŪş Ųŭų! Ňά Ųϴū ŨşŲşũάŠşŧūşū βůşšţ;...
–ŉşũťŪυůş űşŰ, ţϭŮţ ŵşŪťũϴŴŷūş ŨşϤ
ūŲůŭŮşũά, Ūυ ίŪťŵşūϤş Ŵşūţůύ. Œά ίŪųšŢşũŷŲά Ųŭų ŪάŲŧş ίūŲşūşŨũŭІűşū Ųϴū БŨţşūϴ ŪŧσŰ ίŴşūυůŷŲťŰ ŦũϤŶťŰ. ŒůţϬŰ űŭŠşůυŰ, şЁűŲťůυŰ ίūŢůŧŨυŰ ŴųűŧŭšūŷŪϤţŰ şϧűŦάūŦťŨţ ūά Ųϴū ŨşŦťũЎūŭųū.
–ŒϤ ŤťŲσŰ ψŢЖ ŲŭІ ũϴšŭų űŭų, ŪŧŨůυ; ůЎŲťűţ ϶ ŮůЖŲŭŰ.
–ŏЖŰ űυ βŴťűţ ūά ŮţůάűţŧŰ Ūυűş ϶ ŴϾũşŨşŰ; űųŪŮũύůŷűţ ŨάŮŷŰ ψūŭŵũťŪυūŭŰ ϶
ŢţϾŲţůŭŰ.
΅ ŔŭϬŠŭŰ Ţυū ίŮάūŲťűţ. Ńυū ţϭŵţ ūϴťŪş
ψŬάũũŭų. ŀЁŲϴŰ šŧά βũũŭ ϕůŦţ ψŢЖ. ŁůϢŨţ
šůύšŭůş Ųϴ ŦάůůŭŰ ŨşϤ ϋŨşūţ ŢϾŭ ŠύŪşŲş
ŪŮůŭűŲά. ͡Šşũţ ίůšά ŨşϤ ŮůŭűţŨŲŧŨά Ųϴ
ŵυůŧ űŲύū ψűŷŲţůŧŨύ ŲűυŮť ŲŭІ ŮşūŷŴŭůŧŭІ
Ųŭų Ũŧ ϋŠšşũţ ωūş ŴάŨţũŭ ŨũţŧűŪυūŭ Ũşũά.
ŃϤŵŷŰ ŢţϾŲţůť ŨŭųŠυūŲş, Ųϴū ίŨŭϾŪŮťűţ
ŮůŭűţŨŲŧŨά űŲϴ űŨŭІůŭ, ŪşŨůϴűŲţūŭ ŲůşŮυŤŧ ŲϢŰ ͝ŮŧŲůŭŮϢŰ. ͫŲşū Вůş ūά ŢЎűţŧ
ŲϤŰ ίŮşůşϤŲťŲţŰ ψŬťšύűţŧŰ. ͌ůŵŧűţ ŨŭŪŮŧ-

άŤŭūŲşŰ, Ůŧϴ ŮŭũϾ ίŮϴ Ůϴūŭ ŨşϤ ũŧšϴŲţůŭ
ίŮϴ ŴϴŠŭ ŲŭϾŲť Ųύ Ŵŭůά:
«΅ ŮşŲυůşŰ ŪşŰ ŠšϢŨţ βůůŷűŲŭŰ
ίŮЮ Ųύ ŴųũşŨύ ŨşϤ Ţυū ϋŤťűţ ŮŭũϾ. ńϭŵţ
ŢŧŨşűŲţϬ šŧά ŵůυť űŲϴ ŕůťŪşŲŧűŲύůŧŭ,
ŮŭϾ Ţυū ţϭŵţ ūά Ųά ŮũťůЎűţŧ… ŋţŲά ŮυŦşūţ Ũŧ Ϗ ŪťŲυůş ŪşŰ ίŮϴ ŲϾŴŭ…». ͦ
Ŵŷūύ Ųŭų ϋŲůţŪţ ŨşϤ Ųά ŪάŲŧş Ųŭų ţϭŵşū
šţŪϤűţŧ, ŨşŦЎŰ ϋūŧŷŦţ ϸŲŧ βŢţŧşŤţ Ųύū
Ŷųŵύ Ųŭų űŲά ŵţϤũť Ųŭų ŨşϤ űŲЮ şЁŲŧά
ŲŭϾŲŷū ŲЖū βšūŷűŲŷū ίūŦůЎŮŷū. ŋά ϕŲşū ίŮŭŴşűŧűŪυūŭŰ šŧά Ųϴ űŨŭŮϴ Ųŭų ϶
ŔŭϬŠŭŰ. ŋţűŭũάŠťűşū Ţųϴ-ŲůϤş ũţŮŲά.
͌ũũşŬţ Ųϴūŭ űŲť Ŵŷūύ Ųŭų ŲЎůş:
«ńϭŪşŧ ϶ ŪţšşũϾŲţůŭŰ ίŮϴ Ųά Ųυűűţůş
ŮşŧŢŧά. Œά ίŢυũŴŧş Ūŭų Ũάūŭųū ŪŧŨůŭŦţũύŪşŲş Ũŧ ψšЎ ţϭŪşŧ ũŭІűŲůŭŰ. Ńυū ϕůŦş
šŧά ŠŭύŦţŧş, Ūύū ίūťűųŵţϬŲţ», ϋűŮţųűţ ūά
ŢťũЎűţŧ ŴŭŠŭϾŪţūŭŰ Ūύū Ųϴū űŲşŪşŲύűŭųū…
«ŕŦυŰ šųάũŧűş Ųά ŮşŮŭϾŲűŧş χūϴŰ ίūŦůЎŮŭų Ūυ űŲŭũύ. Ńυū Ŭυůŷ, ίũũά űάū ŨşŮţŲάūŧŭŰ ŪŭІ ŴάūťŨţ. Ňά Ūυ ũųŮύŦťŨţ
ŴşϤūţŲşŧ ŨşϤ Ūυ Ůũύůŷűţ Ūυ ŢϾŭ ŨϤŲůŧūş
Ŵũŭųůŧά. ŕůųűυŰ ũϤůţŰ Ŧά ţϭūşŧ, ŮŭϾ Ţυū
ţϭŵş ŬşūşŢţϬ» ţϭŮţ ŢţϤŵūŭūŲşŰ ŦşųŪşűŪϴ
Ųϴűŭ ϶ ŔŭϬŠŭŰ, ϸűŭ Ũŧ ψŨţϬūŭŧ ŮŭϾ ŲЎůş
Ųϴū βŨŭųšşū Ūάũũŭū ŮůŭűţŨŲŧŨά...
«ͦ Ūŧά ũϤůş ŪσŰ ŴŲάūţŧ šŧά ūά ŨάūŭųŪţ ͈ūάűŲşűť. Ňά Ůάůŷ ŨϴŨŨŧūş şЁšά,
ŨŭųũŭϾůŧş ŨşϤ ŨşŧūŭϾůŧş ŮşŮŭϾŲűŧş űŲϤŰ
ίŢţůŴυŰ Ūŭų». ŋŧũŭІűţ Ūυ ψūŦŭųűŧşűŪϴ
šŧά Ųά űŵυŢŧά Ųŭų ϶ ŔŭϬŠŭŰ, Ūά ŠŧάűŲťŨţ
ūά űųūŲŭŪţϾűţŧ, Ūύ ŨşϤ ŬţŴϾšţŧ ίŮЮ Ųϴ
űŨŭŮϴ Ųŭų...
«Œύū βũũť Ųύū ϋŴţůş űυ űσŰ. Ňά Юūşŧ Ũŧ
βũũş ŮşŧŢŧά űάū ŨşϤ ŪσŰ, ŮŭϾ Ţυ Ŧά Юŵŭųū
ūά Ůţůάűŭųū Ųύ ŊşŪŮůύ. ͝űţϬŰ ŬυůţŲţİ
ŢЖűŲţ Ųťū űυ ЮŨţϬūş ŮŭϾ Ŧά ŤťŲύűŭųū ωūş
ŠŭύŦťŪş. Ōά ŲűŭųšŨůϤűŭųū Ũŧ şЁŲά ωūş
şЁšϴ». ͡Ţŧūţ ϧŢυţŰ ίŬŧŭŮŭϤťűťŰ ϶ ŔŭϬŠŭŰ
űŲύū ίŮŭűŠŭũŷŪυūť ͝ŮŧŲůŭŮύ. őŲşŪάŲť-

űţ Ůάũŧ ωūş-ŢϾŭ ũţŮŲά ŨşϤ űųūυŵŧűţ, Ůŧϴ
űŭŠşůά Ũşŧ ίŮŭŴşűŧűŲŧŨά, Ūά Ūυ Ůŧϴ ŮŭūţŪυūť Ŵŷūύ ŲŭϾŲť Ųύ Ŵŭůά:
«͡Ŵţůş ŨşϤ Ūŧά ŴŷŲŭšůşŴϤş, ŮŭϾ
ŪŭІ βŴťűţ ϶ ŮşŲυůşŰ Ūŭų, šŧşŲϤ ŪŭІ Ųϴ
ŤύŲťűţ ŮůϤū ŮţŦάūţŧ. ͩŦţũţ ūά Ųϴū űŠύűţŲţ ίŮϴ Ųϴ ŠŧŠũϤŭ ψŨţϬūŭ, ϸŮŭų šůάŴţŲţ ϸűŭųŰ ŵůŷűŲσūţ ŨşϤ ŲŭϾŰ ūŭŪϤŤţŲţ…»
͡űŮşűţ Ϗ Ŵŷūύ ŲŭІ ŔŭϤŠŭų Ũŧ ίŮυŴųšţ
ūά ŮůŭŴυůţŧ Ųϴ ŵşůşŨŲťůŧűŪϴ šŧά Ųϴū ŮşŲυůş, ŮŭϾ Ųϴűŭ Ųϴū ŮŭūŭІűţ. «ŉάŦţ Ŵŭůά
ŮŭϾ ŪσŰ ϋũţšţ ŮЎŰ ϕŲşū ŲϤŪŧŭŰ ŠŭϾůŨŷūţ… ΅ ŕůŧűŲϴŰ ϋũţšţ ϸũŭųŰ ŲŭϾŰ űųšŵŷůţϬ. ŉşϤ Ųύū ͈ūάűŲşűť ϋŢŷűţ űυ ϸũŭųŰ Ųύ
űųššūЎŪť. ŉŧ ψŪţϬŰ ūά Ųύ ŢϤūŭųŪţ, ϋũţšţ,
űυ ϸűŭųŰ ŪσŰ ίŢŧŨŭІū…». ŒЎůş Ţυ ŠŧşŤϴŲşū ϶ ŔŭϬŠŭŰ. ŋţŲůŭІűţ Ūŧά-Ūŧά ŲϤŰ ũυŬţŧŰ ŨşϤ ŮţůϤŪţūţ… ŒϤ ŮţůϤŪţūţ;
΅ ŪţűşϬŭŰ βūŢůşŰ, Ūσũũŭū Ŧά ЮŲşū
϶ ŏůϴţŢůŭŰ ŲϢŰ ͝ŮŧŲůŭŮϢŰ, βūŭŧŬţ Ūυ
ŲůţŪάŪţūş ŵυůŧş Ųϴ ŴάŨţũŭ. ŉŭϤŲşŬţ Ųύ
ŴŷŲŭšůşŴϤş. Œά ŪάŲŧş Ųŭų ίūŲυŢůşűşū
ŪЮ ωūş ŦũŧŠţůϴ ŮşŧŵūϤŢŧűŪş. őάū ŨάŲŧ ūά
ŦųŪύŦťŨţ… łϾůŧűţ Ųύ ŴŷŲŭšůşŴϤş űŲύū
ŮϤűŷ ŲťŰ Ůũţųůά. ͡šůşŴţ: «ŕůťŪşŲŧűŲύŰ
ł. ŋ. ͢ūş βŲųŵŭ, Ůũύū ŲϤŪŧŭ ŦϾŪş ŲϢŰ ŉşŲŭŵϢŰ». őύŨŷűţ Ųά ŪάŲŧş Ųŭų űŲϴ ŔŭϬŠŭ.
ͫŲşū βũũş Ųά ŪάŲŧş, ŮŭϾ Ųϴū ϋŠũţŮşū
ŲЎůş. ŃϤŵŷŰ ūά ŮţϬ ŨŭųŠυūŲş βūŭŧŬţ ωūş
ŵŭūŲůϴ ŠŧŠũϤŭ. Œϴ ŵυůŧ Ųŭų ϋűųůţ ίůšά,
Ūά űŲşŦţůά Ūŧά Ūţšάũť šůşŪŪύ. Œϴűŭ
Ūţšάũť, ŮŭϾ Ţυū ŨşŲάũşŠţ ŮŭІ Ųυũţŧŷűţ
϶ ŔŭϬŠŭŰ. ŒŭІ ŴάūťŨţ ŮЎŰ ϋŴŲşűţ Ūυŵůŧ Ųϴū ŮşŲυůş Ųŭų, ŮЎŰ βŨŭųűţ Ųύ Ŵŷūύ
Ųŭų…
–ŉşũύ ͈ūάűŲşűť, ŮşŧŢϤ Ūŭų! ţϭŮţ ϶
ŏůϴţŢůŭŰ.
–ŉşũύ ͈ūάűŲşűť, ŨϾůŧţ! ίŮάūŲťűţ Ũŧ
϶ ŔŭϬŠŭŰ, Ųϴ ũŭųűŲůάŨŧ, Ũŧ Ϗ ŪşŲŧά Ųŭų
βűŲůşŶţ ίŮϴ ŵşůά!
Ŕ.
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«Χριστός Ἀνέστη»!

Ὁ θριαμβικός χαιιρετισμό
ός τῆςς Ἐκκλησίας μας, ὅλλων τῶ
ῶν πιστῶ
ῶν, σέ
ὅλους τούς αἰῶννες.
Ὁ χαιρετισμός πού κάνεει νά λάμπουν τά πρόσω
ωπα, νά χαίίρονται οἱ
καρδιές τῶν ἀννθρώπ
πων. Πού μᾶς
ἑνώνει, μᾶς ἀδελφ
φώνει, καθώς ὅλοι
γευόμαστε, τίς μέρρες το
οῦ Πάσχα, τή
χαρά τῆς νίκηςς τοῦ Χρισ
στο
οῦ πά
άνω
στό διάβολο, τή
ήν ἁμα
αρτία, τό θά
άνατο.
«Χριστός ἀνέστη»! Ὁ χαιρεετιισμός
τῆς χαρᾶς καί τῆςς ἀγάπης. Ἀλλλά
ά καί
τῆς δυνάμεως! Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ
γίνεται νίκη καί τοῦ κάθε πιστοῦ. Ἡ
πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, πού εἶναι τό φωτεινό προοίίμιο τῆς κοινῆς ἀννασ
στάσεεως ὅλων
τῶν ἀνθρώπων, γίνεται ἕνας ἀκαταγώνιστος μοχλός, γιά νά σηκώνει ὁ
πιστός τά δύσκολα τῆς ζωῆς. Καί
αὐτό τό μαρτύριο!!
Χαρακτηριστική καί συγκλονιστική
πάνω σ᾿ αὐτό ἡ περίπτωση τοῦ «νεαροῦ Ἕλληνος Παναγιώτου», πού τή
διέσωσε κατάπληκτος, ὡς αὐτόπτης
μάρτυρας, ξένος ἱστορικός, περιηγητής.
...Λίγα χρόνια μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, πού ἔφερε στούς Ἕλληνες τή λευτεριά. Ὁ Παναγιώτης κατηγορήθηκε ἀπό τούς Μωαμεθανούς
τῶν Ἱεροσολύμων ὅτι μπῆκε στό ἱερό προσκύνημά τους τῆς Ἱερουσαλήμ, στό τέμενος τοῦ Ὀμάρ.
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Διατάχθηκε
τότε ὁ νεαρός Ἕλληνας
Παναγιώτης νά διαλέξει
ἀνάμεσα στό θάνατο καί στήν ἄρνηση
τῆς πίστεώς του τῆς χριστιανικῆς.
Ὅμως αὐτός μπροστά στό φοβερό δίλημμα δέν ταλαντεύεται, ἀλλά κράζει
πρός τόν πασᾶ: Ὁ Χριστός εἶναι Υἱός
τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Θανατῶστε με·
δέν φοβᾶμαι. Χριστός ἀνέστη!
Οἱ στρατιῶτες τώρα ὁδηγοῦν τόν νέο
μπροστά στήν πύλη τοῦ Δαβίδ, κάνουν ἕναν κύκλο γύρω του καί γυμνώνουν τά σπαθιά τους. Ἐκφοβίζουν τόν Παναγιώτη καί ἑτοιμάζονται.
Τόν προκαλοῦν. Ὅμως αὐτός ἀπτόη-

μαλλιά τοῦ μάρτυρα καί
ἀκουμπᾶ τό κρύο μέταλλο
τοῦ σπαθιοῦ στό λαιμό
του. Μικροχτυπήματα, γιά
νά κάμψει τό ἠθικό. Ὁ Παναγιώτης ὅμως μέχρι τήν
τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς
του δέν σταματάει τήν ὁμολογία του «Χριστός Ἀνέστη!». Ἕως ὅτου μέ ἕνα τελευταῖο «Χριστός Ἀνέστη»
ἡ ὡραία κεφαλή τοῦ νεομάρτυρα ἔπεσε στή γῆ, ἐνῶ ἡ ψυχή του πέταξε γιά τό
χῶρο τῆς ἀθανασίας, περιμένοντας τήν Ἀνάσταση.
Χριστός Ἀνέστη! Ἡ ἀλήτος καί πάλι φωνάζει: Δέν σᾶς φο- θεια πού γεμίζει τήν ψυχή χαρά
βᾶμαι· εἶμαι Χριστιανός καί ὁ Χριστός πλατιά καί δύναμη ἀσύλληπτη.
ἀνέστη!
Κ.
Πῶς ἄραγε ἔνιωθε ὁ νεαρός μάρτυρας αὐτή τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως;
Πόσο μεγάλη καί ὑψηλή τήν αἰσθανόταν, ὥστε γι᾿ αὐτή ν᾿ ἀψηφᾶ τή
ζωή του; Πόσο ἰσχυρή ἡ αἴσθηση τῆς
ἀθανασίας καί τῆς αἰωνιότητας! Τί
μετάγγιση δυνάμεως ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριο!
Τό μαρτύριο τοῦ Παναγιώτη συνεχίζεται. Τώρα ὁ δήμιος σηκώνει τό ξίφος
του. Δέν τό κατεβάζει ὅμως γιά τό τελειωτικό κτύπημα. Παίζει μέ τόν μάρτυρα; Τόν δοκιμάζει; Τοῦ μεγαλώνει τό
μαρτύριο; Τί ἀφόρητη πίεση... Ἀνασηκώνει κάποια στιγμή τά πλούσια
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κšūŭŧş ϛ ϗ ϗŪŧŪδŦţŧş ţϵūşŧ ŲϬŰ ŮţůŧűűϼŲţůţŰ ŴŭůύŰ Ͼ ŵţŧůϼŲţůŭŰ űІŪŠŭųũŭŰ űύ
Ůδůş ŮŭũũύŰ ϐŮŧũŭšύŰ ŲϪŰ ŤŷϪŰ. ͥŨţϴ κũũŷűŲţ ŠşűϬŤţŲşŧ ŨşϬ ϗ ŢŧşŴϕŪŧűť ϛ ϗ
ŴşūŲşűŪşšŭůϬş ŮŭІ ŢťŪŧŭųůšŭЎū ŢŧδŴŭůţŰ ŲδűţŧŰ űŲϕ Ťŷϕ ŪşŰ. őŲϕū ϓũũţŧŶť
ηūŲŧŨţŧŪţūŧŨϪŰ šūЖűţŷŰ Ůδūŷ űŲδ ŮůşšŪşŲŧŨδ ŢţŢŭŪύūş ŮŭІ ŢťŪŧŭųůšţϴ ϗ ЀŮŭŧş ūύş
Ųδűť.
Œϼ ϲŢŧŭ űųŪŠşϬūţŧ ŨşϬ Ūύ Ųδ űІšŵůŭūş ŠŧūŲţŭŮşŧŵūϬŢŧş. łŧ’ şЉŲϼ ŨşϬ Ūϼūŭ ϗ ζŮũϕ ϐūťŪύůŷűť šІůŷ ηŮϼ Ųϼ «ŪųŦŧŨϼ» ŲŭųŰ ŨϼűŪŭ Ūύ ŲϬŰ ŮůŷŲϼšūŷůţŰ ϐŮŧŮŲЖűţŧŰ Ųŭų Ůδūŷ
űŲϕ Ťŷϕ ŲОū ηūŦůЖŮŷū, ηůŨţϴ šŧδ ūδ šţūūϕűţŧ űύ ŨδŦţ űŨţŮŲϼŪţūŭ ηŮϼ ζŮũϼ ŮůŭŠũťŪşŲŧűŪϼ ŨşϬ ϐŮŧŴІũşŬť Ūύŵůŧ ŨşϬ Ųϕ űŲşŦţůϕ ηůūťŲŧŨϕ ŢŧδŦţűť ūδ ϐŨŲţŦţϴ űŲϼū ŨϼűŪŭ
ŲŭųŰ.
ŋδŦţ ũŭŧŮϼū ŪţůŧŨδ űŲŭŧŵţϴş šІůŷ ηŮϼ Ųδ ūύş ŠŧūŲţŭŮşŧŵūϬŢŧş, ηŬŧŭũϼšťűύ Ųş, ŨůϬūţ Ųş ŨşϬ ŲŭŮŭŦţŲϕűŭų ЈŮţІŦųūş, ŵŷůϬŰ ūδ ŮşůşűІůţűşŧ ηūţІŦųūş Ūύ šūЖŪŭūş ŲϬ
Ũδūŭųū ϛ ŲϬ ŮşϬŤŭųū ŭϮ ŮŭũũŭϬ.
Second life
Œϻ 2002 ţϴūşŧ ϐūş ϒŲŭŰ űŲşŦŪϻŰ űŲϔū
Ůŭůţϫş Ũşϫ Ųϔū ŮůϻŭŢŭ ŲНū űЅšŵůŭūŷū
ŠŧūŲţŭŮşŧŵūŧŢŧНū. łŧγ ŮůЕŲť Ŵŭůγ Ũγūţŧ
Ųϔū ϏŪŴγūŧűϔ Ųŭų ϐūş ŮşŧŵūϫŢŧ ŮŭЅ ϒůŵţŲşŧ ūγ ζūşŲůόŶţŧ Ͽũş Ųγ Ūόŵůŧ ŲЕůş ŢţŢŭŪόūş űŲϻ ŵНůŭ ŲНū ŠŧūŲţŭŮşŧŵūŧŢŧНū.
ńϴūşŧ ϐūş ŮşŧŵūϫŢŧ ůϻũŷū ŋŋŎ (ŋassively
Multiplayer Online) ŮŭЅ Ūόŵůŧ űϔŪţůş
Ůόůş ζŮϻ Ųϔū ŲŭŪϔ ŮŭЅ ϒŨşūţ űŲϻ ŵНůŭ ŲНū
ŠŧūŲţŭŮşŧŵūŧŢŧНū ϒŵţŧ ūγ ϏŮŧŢţϫŬţŧ ŮţůŧűűϻŲţůŭųŰ ζŮϻ 8.000.000 ϏššţšůşŪŪόūŭųŰ
ŵůϩűŲţŰ ű’ Ͽũŭ Ųϻū ŨϻűŪŭ.
ŎЈűŧşűŲŧŨγ Ţόū ŮůϻŨţŧŲşŧ šŧγ ŮşŧŵūϫŢŧ
Ūό Ųϔū şЈűŲťůϔ ϒūūŭŧş ŲŭЍ Ͽůŭų ζũũγ šŧγ
ϐūş online ŮţůŧŠγũũŭū ţϮŨŭūŧŨϩŰ ŮůşšŪşŲŧŨϻŲťŲşŰ, Ūόűş űŲϻ ϽŮŭϳŭ Ͻ ŨγŦţ
ŮşϫŨŲťŰ ŢťŪŧŭųůšţϳ ϐūşū ţϮŨŭūŧŨϻ ώşųŲϻ
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(Avatar) Ũşϫ Ťţϳ Ūϫş ŢţЅŲţůť Ťŷϔ Ūόűŷ ŲŭЍ
ŃŧşŢŧŨŲЅŭų. łŧ’ şЈŲϻ Ũşϫ Ųϻ ŮşŧŵūϫŢŧ şЈŲϻ
ϾūŭŪγűŲťŨţ second life, ŢţЅŲţůť Ťŷϔ.
ŋόűş ζŮϻ Ųϻ second life Ũşϫ Ūόűŷ şЈŲŭЍ
Ͻ ŨγŦţ ŮşϫŨŲťŰ šūŷůϫŤţŧ ζūŦůЕŮŭųŰ, ŢťŪŧŭųůšţϳ űŵόűţŧŰ ŪşŤϫ ŲŭųŰ, ŶŷūϫŤţŧ, ŮşůşŨŭũŭųŦţϳ űųūşųũϫţŰ, ŨŧūťŪşŲŭšůşŴŧŨγ
ϒůšş, ŮşūŲůţЅţŲşŧ, ζŮŭŨŲϊ Ůţůŧŭųűϫş Ũşϫ
šţūŧŨγ Ũγūţŧ ϽŲŧŢϔŮŭŲţ Ũγūţŧ ϐūşŰ ιūŦůŷŮŭŰ űŲϔū ŨşŦťŪţůŧūϔ Ųŭų Ťŷϔ.
ͭ şϱűŦťűť ŮŭЅ Ůşůόŵţŧ Ųϻ ŮşŧŵūϫŢŧ
űό ŨγŦţ ŮşϫŨŲť ţϴūşŧ ϿŲŧ Ţόū ЇŮγůŵŭųū
Ͽůŧş űŲϻ second life, Ůşůγ Ųγ Ͽůŧş ŮŭЅ
ŦόŲţŧ Ͻ ŦţϻŰ, Ͻ ϱŢŧŭŰ Ͻ ŮşϫŨŲťŰ. ͏Ůϻ Ųγ
ŮůНŲş ŮůγšŪşŲş ŮŭЅ ŪşŦşϫūţŧ ŨşūţϫŰ
Ūόűş ű’ şЈŲϻ Ųϻ ŮşŧŵūϫŢŧ ţϴūşŧ ϿŲŧ ŮşůϻŲŧ
ŨŧūţϳŲşŧ űό ţϮŨŭūŧŨŭЅŰ ŨϻűŪŭųŰ Ϗū ŲŭЅŲŭŧŰ

Ͽũş Ųγ ŢŧşŵţŧůϫŤţŲşŧ ŨşūţϫŰ Ūόűŷ
ŮůşšŪşŲŧŨНū ŵůťŪγŲŷū.
Ŏϭ ŮşϳŨŲţŰ ζšŷūϫŤŭūŲşŧ ūγ ζŮŭŨŲϔűŭųū Ųγ linden Dollars (Ųϻ ūϻŪŧűŪş ŲŭЍ ţϮŨŭūŧŨŭЍ ŨϻűŪŭų), Ųγ
ϽŮŭϳş Ŧγ ŲŭЅŰ ŵşůϫűŭųū Ųϔ ŢųūşŲϻŲťŲş ū’ ζšŭůγűŭųū ζūŲŧŨţϫŪţūş,
ůŭЍŵş, şЈŲŭŨϫūťŲş Ϛ űŮϫŲŧş šŧγ Ųϻ
avatar ŲŭųŰ ζŮϻ ιũũŭųŰ
avatars, űŲγ Ůũşϫűŧş ŪŧϊŰ
ϏũţЅŦţůťŰ ţϮŨŭūŧŨϩŰ ŭϮŨŭūŭŪϫşŰ. ŉşϫ ŴųűŧŨγ şЈŲϻ
šϫūţŲşŧ Ūό Ųϔ ŪţŲşŲůŭŮϔ
ŮůşšŪşŲŧŨНū Ţŭũũşůϫŷū
űό űųūγũũşšŪş ŲŭЍ second life. ŋό Ųϔū ζšŭůγ ŢťũşŢϔ ţϮŨŭūŧŨНū ūŭŪŧűŪγŲŷū Ūό ŮůşšŪşŲŧŨγ ŵůϔŪşŲş.
ͭ ϮűŭŲŧŪϫş ţϴūşŧ űϔŪţůş ŮţůϫŮŭų
270 linden Dollars ŮůϻŰ 1 ζŪţůŧŨşūŧŨϻ Ţŭũũγůŧŭ. ŒşųŲϻŵůŭūş ЇŮγůŵţŧ Ũşϫ ϖ ŢųūşŲϻŲťŲş ūγ ŨŧūťŦţϳ
ŨşūţϫŰ ζūŲϫűŲůŭŴş. Ōγ ζšŭůγűţŧ
ŢťũşŢϔ ŮůşšŪşŲŧŨγ Ţŭũũγůŧş ŵůťűŧŪŭŮŭŧЕūŲşŰ ţϮŨŭūŧŨγ, Ūό Šγűť
ŮγūŲş Ųϔū ώŨγűŲŭŲţ ϮűŵЅŭųűş ϮűŭŲŧŪϫş.
ńϴūşŧ ŮŭũЅ ϏūŢŧşŴόůŭųűş, ϏŨŮũťŨŲŧŨϔ Ŧγ ϒũţšţ ŨşūţϫŰ, ϖ ζūŲşŮϻŨůŧűť ŲНū ŮşŧŨŲНū ű’ şЈŲϔ Ųϔū
«ţϮŨŭūŧŨϔ» ζšŭůşŮŷũťűϫş Ūό ŮůşšŪşŲŧŨγ ЗűŲϻűŭ ŵůϔŪşŲş. ͨŲűŧ Ūϻūŭ Ųϻ 3ŭ ŲůϫŪťūŭ ŲŭЍ 2009 ϖ ζšŭůşŮŷũťűϫş űųūşũũγšŪşŲŭŰ űŲϻ
ŃŧşŢŧŨŲųşŨϻ «ζūŲşũũşŨŲϔůŧŭ» ŲϩŰ
Linde (ŲϩŰ ŲůγŮţŤşŰ ŲϩŰ ώŲşŧůţϫşŰ ŲŭЍ ŮşŧŵūŧŢŧŭЍ) ϒŴŲşűţ Ųγ
29.000.000 Ţŭũũγůŧş, ϏūН Ͻ ЁšŨŭŰ
ŲНū űųūşũũşšНū ŪţŲşŬЅ ŲНū ŵůťűŲНū ŲŭЍ ŮşŧŵūŧŢŧŭЍ ϒŴŲşűţ Ųϻ
ЇŮόůŭšŨŭ Ůŭűϻ ŲНū 150.000.000
Ţŭũũşůϫŷū, űťŪţŧЕūŭūŲşŰ şЋŬťűť
ŲϩŰ ŲγŬţŷŰ ŲŭЍ 54% űό űŵόűť Ūό
Ųϻ ζūŲϫűŲŭŧŵŭ Ůŭűϻ ŲŭЍ 2008!

World of warcraft
ŉşϫ ŴųűŧŨγ, ϿŮŷŰ šūŷůϫŤţŧŰ ϱűŷŰ, Ţόū ţϴūşŧ Ūϻūŭ
Ųϻ second life Ůϫűŷ ζŮϻ Ųϻ ϽŮŭϳŭ ŢŧşŨŧūŭЍūŲşŧ
ŲţůγűŲŧş ŮůşšŪşŲŧŨγ ŵůťŪşŲŧŨγ Ůŭűγ Ūόűŷ
ŲϩŰ ţϮŨŭūŧŨϩŰ ŭϮŨŭūŭŪϫşŰ.
őŲϻ world of warcraft, ϐūş ιũũŭ ŢťŪŭŴŧũόűŲşŲŭ online ŮşŧŵūϫŢŧ ű’ Ͽũŭ Ųϻū ŨϻűŪŭ Ūό ŮţůŧűűϻŲţůŭųŰ ζŮϻ 11.000.000 ŮşϳŨŲţŰ ŵůťűŧŪŭŮŭŧţϳŰ
Ţŭũũγůŧş Ũşϫ ţЈůЕ šŧγ ū’
ζšŭůγűţŧŰ wow Gold, Ųϻ
űųūγũũşšŪş ŢťũşŢϔ ŲŭЍ
ŮşŧŵūŧŢŧŭЍ.
ͤŢН Ţόū ЇŮγůŵŭųū ϿŮŷŰ űŲϻ second life ώŲşŧůţϳţŰ, ϏŨŲγűţŧŰ šϩŰ ŮůϻŰ
ζšŭůşŮŷũťűϫş Ũşϫ ζūŲŧŮůϻűŷŮŭŧ ŨůşŲНū. ͤŢН
ϮűŵЅţŧ Ūϻūŭ Ͻ ūϻŪŭŰ ŲŭЍ
ϮűŵųůŭЍ Ũşϫ ŲϩŰ ŠϫşŰ. ŉşϫ ϮűŵųůϻŰ ţϴūşŧ şЈŲϻŰ
Ūό Ųϻ ŨşũЅŲţůŭ űŮşŦϫ Ũşϫ Ųϔū ζūŦţŨŲŧŨϻŲţůť
ŮşūŭŮũϫş. Œϻ Ţό ŮŭũЅŲŧŪŭ ţϮŨŭūŧŨϻ ŵůϩŪş ζŮŭŨŲϊŲşŧ Ūό ζůŨţŲϻ ŨϻŮŭ, ζūγũŭšş Ūό Ųϻ ŵůϻūŭ
ŮŭЅ ζŴŧţůЕūţŧ ŨγŮŭŧŭŰ űŲϻ ŮşŧŵūϫŢŧ Ũşϫ ŴųűŧŨγ
ζŮϻ Ųϻ ϏŮϫŮţŢŭ űŲϻ ϽŮŭϳŭ ŠůϫűŨţŲşŧ.
ͤŢН ζŨůŧŠНŰ ŠůϫűŨţŲşŧ Ũşϫ ϖ Ūţšγũť Ųŭų ŮşšϫŢş. Ό ŮşϫŨŲťŰ ŪŮşϫūţŧ űŲϻ ŮşŧŵūϫŢŧ Ūό űŨŭŮϻ
Ųϔū Ŷųŵşšŷšϫş Ũşϫ Ųϔū ϒŬŭŢϻ Ųŭų šŧγ ũϫšŭ ζŮϻ
Ųϔ ůŭųŲϫūş ŲϩŰ ŤŷϩŰ Ũşϫ ŠůϫűŨţŲşŧ ζūŲŧŪόŲŷŮŭŰ
Ūό ϐūşū ŨϻűŪŭ ŭЈűŧşűŲŧŨγ ŮşūŭŪŭŧϻŲųŮŭ ŲŭЍ
ŮůşšŪşŲŧŨŭЍ, űŲϻū ϽŮŭϳŭ ŮůόŮţŧ Ũşϫ Ůγũŧ ūγ
ϏůšşűŦţϳ űŨũťůγ űό ŨşŦťŪţůŧūϔ Šγűť šŧγ ūγ
ŮţŲЅŵţŧ ŲŭЅŰ űŲϻŵŭųŰ Ųŭų.
ŁόŠşŧş űŲϻ world of warcraft ϖ ζšŭůγ ϗũţŨŲůŭūŧŨŭЍ ŵůųűŭЍ ϒūşūŲŧ ŮůşšŪşŲŧŨНū ŵůťŪγŲŷū ζŮşšŭůţЅŲťŨţ Ųϻ 2004 ζŮϻ Ųϔū ŨşŲşűŨţųγűŲůŧş ώŲşŧůţϫş (Blizzard) Ũŧ ϒŲűŧ ŦţŷůťŲŧŨγ
ŲŭųũγŵŧűŲŭū ŦţŷůţϳŲşŧ ϐūş ŨũţŧűŲϻ ŭϮŨŭūŭŪŧŨϻ
űЅűŲťŪş. ŇţŷůťŲŧŨγ, šŧşŲϫ űŲϔū ŮůγŬť űųŪŠşϫūţŧ Ųϻ ϏūŲţũНŰ ζūŲϫŦţŲŭ.
ͭ ζŮşšϻůţųűť ŢťŪŧŭЅůšťűţ Ūϫş ŲţůγűŲŧş ζšŭůγ, űŲϔū ϽŮŭϫş ϒűŮţųűşū ūγ ŢůşűŲťůŧŭŮŭŧťŦŭЍū ώŲşŧůţϳţŰ ŮŭЅ űųűŲγŦťŨşū ζŮŭŨũţŧűŲŧŨγ
šŧγ Ųϻ űŨŭŮϻ şЈŲϻ. őŲϔū ŉϫūş šŧγ ŮşůγŢţŧšŪş
ЇŮŭũŭšϫŤţŲşŧ ϿŲŧ ŮţůŧűűϻŲţůŭŧ ζŮϻ 400.000
ιūŦůŷŮŭŧ ζŮşűŵŭũŭЍūŲşŧ űŲϻ gold farming, Ųϔ
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űųũũŭšϔ ŢťũşŢϔ ŲŭЍ ţϮŨŭūŧŨŭЍ űųūşũũγšŪşŲŭŰ űό online ŮşŧŵūϫŢŧş Ūό űŨŭŮϻ Ųϔū ŮЕũťűϔ Ųŭų. ŉşϫ Ͻ ŲŤϫůŭŰ ŲНū
ϮŢŧϻŲųŮŷū şЈŲНū ώŲşŧůţŧНū ūγ ζššϫŤţŧ Ųγ
800.000.000 ţЈůЕ ϏŲťűϫŷŰ.
űŷŰ ζŨϻŪş Ůŧϻ ζŨůşϳş ţϴūşŧ Ųγ ŮşůşŢţϫšŪşŲş ŮşŧŨŲНū ŮŭЅ ŬϻŢţŶşū ŮţůŧŭųűϫţŰ ϽũϻŨũťůţŰ šŧγ ζūŲŧŨţϫŪţūş ŵŷůϫŰ ЇũŧŨϔ ЇŮϻűŲşűť. őŲϫŰ ņ.ŏ.A ϐūşŰ 43ŵůŭūŭŰ
ЇŮγũũťũŭŰ ŴŭЅůūŭų ŬϻŢţŶţ 750 Ţŭũũγůŧş, šŧγ ūγ ζšŭůγűţŧ Ūϫş ŲůŧЕůŭŴť ϒŮşųũť Ūό 9 ŢŷŪγŲŧş űŲϻū ţϮŨŭūŧŨϻ ŨϻűŪŭ ŲŭЍ
Ultima Online. őŲϔū ŀЈűŲůşũϫş, ϐūşŰ ŴŭŧŲťŲϔŰ ζšϻůşűţ űό ŲŧŪϔ ţЈŨşŧůϫşŰ (ŪϻũŧŰ
26.500 Ţŭũũγůŧş!) ϐūş ūťűϫ űŲϻū ŨϻűŪŭ
ŲŭЍ Entropia Universe.
Œϻ ůţŨϻů ϿŪŷŰ šŧγ Ųϔū Ůŧϻ ŮŭũųŢγŮşūť
ζšŭůγ ţϮŨŭūŧŨŭЍ ζūŲŧŨţŧŪόūŭų ŨşŲόŵţŧ, Ųϻ
2005, Ͻ John Jacobs, ŮŭЅ ζšϻůşűţ ϒūşūŲŧ 100.000 Ţŭũũşůϫŷū ϐūşū... ζűŲţůŭţŧŢϔ
ŲŭЍ ńntropia Universe!
ŋγũŧűŲş, Ųϔū ώŮϻŪţūť Ūόůş ŲϩŰ ζšŭůϊŰ ŢόŵŦťŨţ ŮůŭűŴŭůγ 200.000 Ţŭũũşůϫŷū, šŧγ Ųϻū ζűŲţůŭţŧŢϔ, ζũũγ ϏŨţϳūŭŰ
ζůūϔŦťŨţ, ŨşŦЕŰ űŵţŢϫşŤţ ūγ Ųϻū ŪţŲşŠγũţŧ űό... ŲŭųůŧűŲŧŨϻ ŦόůţŲůŭ!
ᅭᅭᅭ
ńϴūşŧ ŮşŧŵūϫŢŧş şЈŲγ; ńϴūşŧ ϏŬόũŧŬť Ũşϫ
ŮůϻŭŢŭŰ űŲϻ ŵНůŭ ŲϩŰ ŶųŵşšŷšϫşŰ Ϛ ŨşũŭűŲťŪόūţŰ ŮşšϫŢţŰ Ūό ŪŭūşŢŧŨϻ ŨϫūťŲůŭ
Ųϻ ţЋŨŭũŭ ŨόůŢŭŰ Ũşϫ Ųϻū ŲŤϻšŭ; őŨόŶŭų
šŧγ ũϫšŭ. ŉşϫ ϖ ţϱűŭŢŭŰ űŲϔū ţϮŨŭūŧŨϔ
ŮůşšŪşŲŧŨϻŲťŲş ŮŭЅ ϏŴşůŪϻŤŭųū ŪϔŮŷŰ
ŲţũŧŨγ ũţŧŲŭųůšţϳ űγū ϒŬŭŢŭŰ ζŮϻ Ųϔ Ťŷϔ
Ϛ űγū ŮũϔůťŰ Ũşϫ ϽůŧűŲŧŨϔ ιůūťűϔ ŲťŰ;
łŧ’ şЈŲϻ ţϴūşŧ Ũşũϻ ūγ ŬόůţŧŰ šŧγ ūγ
ŪŮŭůţϳŰ ЇŮţЅŦųūş ūγ ŨůϫūţŧŰ. ŉşϫ ŠόŠşŧş
ЇŮγůŵŭųū Ũşϫ ιũũş űŲŭŧŵţϳş. łŧγ ŨγŮŭŧŭųŰ ŮşϳŨŲţŰ ŮŭЅ ŵγūŭųū ŮŭũЅ ŮţůŧűűϻŲţůş ŮůγšŪşŲş ζŮϻ... ŵůϔŪşŲş.
͏ũũγ šŧ’ şЈŲγ űŲϻ ώŮϻŪţūŭ.
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Μ

ελετήσαμε στά προηγούμε- Γ´ θερμικές. Ἀναφέραμε στό πρῶτο μέρος
τῆς μελέτης αὐτῆς (τεῦχος 732, σελ. 46-47),
να τεύχη τό κινητό τηλέφωνο ὡς μιά σημαντική πηγή ἠλε- τίς σημαντικότερες θερμικές συνέπειες. Σήκτρομαγνητικῆς ρύπανσης. Σήμερα θά μερα θά μελετήσουμε κάποιες συσκευές
ἀποδείξουμε πώς ὅλοι συμμετέχουμε στό πού καθημερινά χρησιμοποιοῦμε
πείραμα πού ἀναφέρεται σέ ὅλη τήν ἀν- καί θά ἀνακαλύψουμε κάποια
θρωπότητα καί μελετᾶ τίς συνέπειες τῆς «μυστικά» τους…
ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας στόν ἀνΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Τά
θρώπινο ὀργανισμό.
σύγχρονα
ψηφιακά ἀσύρματα
Θά πεῖτε κάποιοι: «ʼΕμεῖς δέν ἔχουμε κιτηλέφωνα
ἐκπέμπουν
συνεχῶς
νητό ἤ τό χρησιμοποιοῦμε μόνο ὅταν πηἠλεκτρομαγνητική
ἀκτινοβολία,
ἀκόμη κι
γαίνουμε ἐκδρομές. Πῶς εἶναι δυνατό νά
ὅταν
δέν
πραγματοποιεῖται
κλήση.
Ἡ ἀπαίρνουμε μέρος σʼ ἕνα τέτοιο πείραμα;».
κτινοβολία
αὐτή
εἶναι
πολύ
διεισδυτική
Ἡ ἀπάντηση στήν ἀπορία σας δέν εἶναι
καί μπορεῖ νά διαπεράσει ἀκόμη καί τούς
δύσκολη. Θά σᾶς ρωτήσουμε τά ἑξῆς:
G Ἄν δέν κάνετε κατάχρηση κινητοῦ, μή- τοίχους τῶν διαμερισμάτων. Ἰδιαίτερα ἡ
πως ὅμως χρησιμοποιεῖτε ἀνεξέλεγκτα τό βάση φόρτισης εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη, γιʼ
αὐτό δέν πρέπει νά τοποθετεῖται στό κοἀσύρματο τηλέφωνό σας;
G Ποιά ἡ σχέση σας μέ τό internet; Μήπως μοδίνο, δίπλα σέ κρεβάτι, οὔτε ὅμως καί
εἶναι ὁ καλύτερος φίλος σας καί βρίσκε- σέ μέρος οὐδέτερου δωματίου (π.χ. σαλόστε διαρκῶς πλάι σʼ ἕνα router ἤ νι), ὅταν πίσω ἀπό τόν ἀντίστοιχο τοῖχο
σέ μιά ἀσύρματη κάρτα δικτύ- βρίσκεται κρεβάτι. Καλό θά εἶναι νά ἀποφεύγουμε τή χρήση ἀσύρματου τηλεφώου μέσω τοῦ laptop σας;
G Χρησιμοποιεῖτε συχνά διά- νου (ἰδίως τά παιδιά). Ἄν αὐτό εἶναι ἀναφορες οἰκιακές συσκευές, ὅ- πόφευκτο, τότε νά ἐλαχιστοποιοῦμε τή
πως φοῦρνο μικροκυμάτων, στεγνωτήρα συνομιλία, νά φροντίζουμε νά ὑπάρχει
μαλλιῶν, ἠλεκτρική κουβέρτα, συσκευή ἀνί- ἀνοιχτή ἀκρόαση καί νά χρησιμοποιοῦμε
χνευσης ἤχων καί ἄλλες ἠλεκτρικές συ- Hands free ἤ Bluetooth (κάποια μοντέλα
ἔχουν αὐτήν τή δυνατότητα). Ἡ παρατεσκευές;
G Μήπως τό σπίτι σας βρίσκεται κοντά σέ ταμένη ἀκτινοβόληση ἀπό τή βάση φόρκεραῖες τηλεφωνίας, τηλεοπτικῶν ἤ ρα- τισης, ἔστω καί ἀπό ἀπόσταση, μπορεῖ νά
ἐπηρεάσει τόν ὕπνο.
διοφωνικῶν σταθμῶν ἤ σέ πυλῶνες;
Ἀπό τίς ἀπαντήσεις πού θά δώσετε στά
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ: Τά δίπαραπάνω ἐρωτήματα, θά καταλάβετε ὅτι
κτυα
αὐτά ἀποτελοῦνται ἀπό τίς
κι ἐσεῖς δέν ἔχετε μικρότερη συμμετοχή
συσκευές
πρόσβασης (WiFi routers,
σʼ αὐτό τό παγκόσμιο πείραμα.
Bluetooth
κτλ.)
καί τόν ὑπολογιστή. ὙπολοΕἶναι γεγονός ὅτι ζοῦμε μέσα σʼ ἕνα ἠγίζεται
ὅτι
ἡ
ἀκτινοβολία
πού ἐκπέμπει τό
λεκτρομαγνητικό νέφος. Τό νέφος αὐτό
router
εἶναι
100
φορές
μεγαλύτερη
τοῦ ὁπροκαλεῖται ἀπό πληθώρα συσκευῶν καί
ρίου
ἀσφαλείας
ἀκριβῶς
δίπλα
στήν
κεδικτύων πού καθημερινά χρησιμοποιοῦραία,
ἐνῶ
σέ
ἀπόσταση
10
cm
ἡ
ἀκτινοβομε καί προαναφέρθηκαν. Ἡ ἀκτινοβολία πού δημιουργεῖται καί μεταδίδεται λία πού ἐκπέμπεται εἶναι τριπλάσια τοῦ
ἀπό αὐτή τή χρήση εἶναι ἠλεκτρο- ὁρίου ἀσφαλείας. Τό ποσό αὐτό ἐκπέμπεμαγνητική καί οἱ ἐπιδράσεις της ται διαρκῶς ὅσο τό router παραμένει ἀνοιπάνω στόν ἀνθρώπινο ὀργανι- χτό, ἔστω κι ἄν δέ χρησιμοποιεῖται τό interσμό εἶναι θερμικές καί μή net. Ἡ ἀκτινοβολία πού προέρχεται ἀπό
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τήν ἀσύρματη κάρτα δικτύου –πού εἶναι
ἐνσωματωμένη στό φορητό ὑπολογιστή–
εἶναι ἐπίσης σημαντικά ἐπιβλαβής.
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ BACK SERVER: Πρόκειται
γιά ἕναν σκληρό δίσκο, ὁ ὁποῖος συνδέεται
ἀσύρματα μέ τόν Η/Υ καί κάνει backup σέ
πολύτιμα ἀρχεῖα. Ἡ ἀκτινοβολία πού ἐκπέμπει ἡ συσκευή ὅταν λειτουργεῖ εἶναι τριπλάσια τοῦ ὁρίου ἀσφαλείας.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Οἱ παλαιοῦ τύπου τηλεοράσεις (μέ καθοδικό σωλήνα) παράγουν
μαγνητικό πεδίο, τό ὁποῖο εἶναι τόσο μεγαλύτερο ὅσο μεγαλύτερο εἶναι τό μέγεθος τῆς T.V. Φαίνεται ὅτι ὁ κίνδυνος ἀπό
τίς νέου τύπου τηλεοράσεις εἶναι ἀμελητέος, λόγω χαμηλῆς ἀκτινοβολίας.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (π.χ.
σύστημα παρακολούθησης βρεφῶν, baby
phone): Τά συστήματα αὐτά ἀποτελοῦνται
ἀπό δύο συσκευές, ἕναν πομπό κι ἕναν δέκτη, μεταξύ τῶν ὁποίων δημιουργεῖται μαγνητικό πεδίο καί πραγματοποιεῖται ἐνδοσυνεννόηση. Ἡ ἀκτινοβολία 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 ΜΑΛΛΙΩΝ: Δημιουργεῖ ἰσχυρό πεδίο, γιʼ αὐτό θά πρέπει νά
χρησιμοποιεῖται σέ ἀπόσταση ἀπό τό κεφάλι καί ἰδιαίτερα τῶν μικρῶν παιδιῶν.
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ:
Ὁ φοῦρνος μικροκυμάτων δημιουργεῖ
ραδιοκύματα παρόμοια μέ αὐτά τῶν κινητῶν τηλεφώνων, ἀφοῦ ἡ ἀκτινοβολία
αὐτῶν τῶν κυμάτων εἶναι ἐκείνη πού θά
θερμάνει ἤ θά ψήσει τό φαγητό. Γιά παράδειγμα, ὅταν ἡ συσκευή λειτουργεῖ σέ
ἰσχύ 800 watt, ἡ ἀκτινοβολία πού ἐκπέμπεται ἰσοδυναμεῖ μέ αὐτήν
πού παράγουν 800 κινητά ὅταν εἶναι σέ πλήρη
ἰσχύ. Οἱ ἑστίες θέρμαν-

σης καί παρασκευῆς φαγητοῦ τῆς ἠλεκτρικῆς κουζίνας, καθώς καί ὁ ἠλεκτρικός
φοῦρνος παράγουν ἐπίσης ἰσχυρό μαγνητικό
πεδίο. Ἡ ἀκτινοβολία μειώνεται μέ τήν ἀπόσταση, γιʼ αὐτό δέν πρέπει νά στεκόμαστε χωρίς λόγο –ἰδιαίτερα
τά παιδιά– μπροστά σέ αὐτές τίς συσκευές ὅταν εἶναι σέ λειτουργία. Ἐνῶ ὁ ἀπορροφητήρας, ἄν καί παράγει ἰσχυρό πεδίο,
ἐπειδή εἶναι σέ τέτοιο ὕψος δέν ἐπηρεάζει τόσο τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό.
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, καταλαβαίνουμε
γιατί ὅλοι συμμετέχουμε σʼ αὐτό τό πείραμα, πού μελετᾶ τίς συνέπειες τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας πάνω
στόν ἄνθρωπο. Τά ἀποτελέσματα
τῆς μελέτης δέ θά ἀργήσουν νά
ἀνακοινωθοῦν καί θά εἶναι ἀσφαλῶς δυσάρεστα γιά πολλούς. Τό
θέμα εἶναι, ὅσο μποροῦμε, νά τροποποιήσουμε αὐτά τά συμπεράσματα. Σίγουρα τή χρήση κάποιων συσκευῶν δέν
μποροῦμε νά τήν ἀποφύγουμε. Μποροῦμε ὅμως νά ἀποφύγουμε τήν κατάχρησή
τους, νά παίρνουμε τίς σωστές ἀποστάσεις ἀσφαλείας καί νά διακόπτουμε τή
λειτουργία τους, ὅταν δέν τίς χρησιμοποιοῦμε. Κι ἄς ἐνημερώνουμε καί ἄλλους
πού μπορεῖ νά μή φαντάζονται πολλά ἀπό
ὅσα κι ἐμεῖς δέ γνωρίζαμε πρίν λίγο. Ἔτσι
θά «ἀνοίγουμε κάποιες ὀμπρέλες ἀσφαλείας», 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
χρησιμοποιοῦμε 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
Ἀπρίλιος 2011
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Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερος ;

Ἀφοῦ ὁ Θεός γνωρίζει ἀπό πρίν ὅ,τι
θά συμβεῖ, πῶς εἶναι ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος στίς ἐπιλογές του; Ὅ,τι καί νά σκεφτεῖ καί νά ἀποφασίσει, τελικά θά γίνει
αὐτό πού ὁ Θεός θέλει καί ξέρει ὅτι θά
γίνει.
Τό ἐρώτημα αὐτό ἔχει μέσα του
κάτι πολύ ἀνθρώπινο. Τό θέτει
ἀνθρώπινος νοῦς, πού δέν μπορεῖ νά
λειτουργήσει καί νά σκεφτεῖ, παρά μόνο
μέσα στό χρόνο. Ὁ χρόνος εἶναι στοιχεῖο τῆς δημιουργίας (ἀρχίζει νά ὑπάρχει
ἀπό τότε πού ὑπάρχει καί ἡ ὕλη) καί περιβάλλει τόν ἄνθρωπο χωρίς ἐκεῖνος νά
τό συνειδητοποιεῖ. Γιά μᾶς, ὅλα γίνονται
μέ μιά χρονική σειρά: Ὑπάρχει τό πρίν,
τό τώρα, τό μετά. Τό πρίν τό ἔχουμε ζήσει, τό τώρα 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 γνωρίζαμε 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 μέλλον, ἁπλά καί φυσικά, ὅπως ὁ ἥλιος ρί-
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χνει τίς ἀκτίνες του παντοῦ, χωρίς νά
χρειάζεται νά τό ρυθμίσει αὐτό. Ὁ ἄξονας τοῦ χρόνου εἶναι διαρκῶς ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ, γνωστός σ’ Αὐτόν ἀπό τήν
ἀρχή ὥς τό τέλος του, συνεχῶς.
Ὑποθέστε ὅτι βρισκόμαστε σέ ἕνα μπαλκόνι γωνιακό καί παρακολουθοῦμε τήν πορεία δύο αὐτοκινήτων πού πλησιάζουν καί τά δύο στήν
ἴδια γωνία ἀπό διαφορετικούς δρόμους.
Ἐάν δέν προσέξουν οἱ ὁδηγοί τους, τά
αὐτοκίνητα θά συγκρουστοῦν, ὄχι βέβαια ἐπειδή ἐμεῖς, πού βλέπαμε τήν πορεία τους, τό γνωρίζαμε ἀπό πρίν.
Πῶς ὅμως νά καταλάβει ὁ μικρός
ἄνθρωπος τίς θεϊκές δυνατότητες καί ἐνέργειες, ἀφοῦ εἶναι τόσο... ἀνθρώπινος; Ἔτσι, ἀναγκάζεται νά ἐκφράζεται γιά τό Θεό καί νά διατυπώνει ἀλήθειες τῆς πίστης μέ ἀνθρώπινες ἐκφράσεις –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 προκαθορίζει ὅ,τι πρόκειται νά συμβεῖ, ὀνομάστηκε «ἀπόλυτος προορισμός» καί

καταδικάστηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία
μας ὡς αἵρεση, γιατί καταργοῦσε τό
θεϊκό δῶρο τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἦταν μιά παγίδα: ὁ ἄνθρωπος 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 ἀποκλειστικά ὑπεύθυνοι γιά τίς ἐπιλογές μας, εἴτε αὐτές εἶναι καλές εἴτε
ὄχι. Γιατί, πῶς θά ἦταν δυνατό, ὁ
δίκαιος Θεός νά μᾶς κρίνει γιά κάτι πού δέν εὐθυνόμαστε;
Ναί, ὁ ἄνθρωπος μέ τήν προσπάθεια καί τόν ἀγώνα του γράφει
τήν ἱστορία του. Ἀποφασίζει ἄν θά
εἶναι τοῦ Θεοῦ ἤ ὄχι, προοδεύει ἤ
ὀπισθοχωρεῖ, πέφτει καί ξανασηκώνεται, ζητᾶ τή βοήθειά Του γιά
νά γίνει πιό δυνατός, ἀλλά πάντα
ξέρει ὅτι ἡ ἐπιλογή εἶναι προσωπικά δική του. Ὁ Θεός πού ὅλα τά
ξέρει, καί ὅλα τά μπορεῖ, τόν παρακολουθεῖ 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.

ΑΤΑΣΚ
Κ
Η
Ν
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Λ
ΠΑΣΧΑ

ΕΥΗ

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Βάζουμε τά γάντια καί σέ ἀνοιχτό χῶρο ψεκάζουμε τή «φωλιά» μέ τό χρυσό
σπρέι. Ἀφοῦ στεγνώσει κολλᾶμε τό αὐγό μέ τή σιλικόνη καί ἀρχίζουμε νά τό
διακοσμοῦμε ὅπως θέλουμε.
Καλή ἐπιτυχία
(Ἔστειλε ἡ Κ. Μπ.)
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ΟΙ ΛΕΥΚ
Κόσμος πηγαινοερχόταν στό κατάστημα. Σχημάτιζε
οὐρά στό ταμεῖο.
Νονές, γονεῑς μέ τά
παιδιά τους... Οἱ πασχαλινές λαμπάδες συσκευάζονταν σέ κουτιά
πολυτελείας καί καμάρωναν στά χέρια τῶν πελατῶν.
Τοποθετοῦνταν ἄλλες ἀμέσως
στή βιτρίνα. Μόνο οἱ δυό λευκές
λαμπάδες ἔμεναν στή θέση τους.

Βαλμένες μέ τό γοῦστο τῆς κυρίας Μίνας
καμάρωναν στολισμένες στή βιτρίνα οἱ πασχαλινές λαμπάδες. Κόκκινες, γαλάζιες, ρόζ,
κίτρινες, διακοσμημένες μέ χρωματιστές
κορδέλες, μέ λουλούδια, λαγουδάκια, ἀκόμα καί μικρά παιχνίδια, φάνταζαν στά μάτια
τῶν παιδιῶν, πού κολλοῦσαν τό πρόσωπό
τους στό κρύσταλλο, ψάχνοντας τήν πιό ἐντυπωσιακή.
Στή γωνία τῆς βιτρίνας κρέμονταν καί
δυό λαμπάδες χωρίς ἰδιαίτερα στολίδια πάνω τους. Μόνο δυό λέξεις ἦταν χαραγμένες στήν καθεμιά μέ λεπτά, χρυσά γράμματα: «Χριστός Ἀνέστη!», «Ἀληθῶς Ἀνέστη!».
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— Δυό μέρες ἀκόμα καί φτάσαμε στήν
Ἀνάσταση κι οἱ πελάτες δέ μᾶς προτιμοῦν.
Βλέπεις, ἐμεῖς δέν ἔχουμε φανταχτερά
στολίδια καί χρώματα πού χτυπᾶνε στό μάτι, εἶπε ἡ μία.
— Λές νά μείνουμε ἐδῶ τό βράδυ τῆς
Ἀνάστασης; ἀπάντησε ἡ δεύτερη. Τί κρίμα... Πῶς καί πῶς περίμενα αὐτή τή νύχτα,
νά μέ πᾶνε στήν Ἐκκλησία καί νά μ᾽ ἀνάψουν μέ τό Ἅγιο φῶς... Ἔχω ἀκούσει τόσα
γιά τό Ἅγιο φῶς... Τό μεσημέρι τοῦ Μεγάλου Σαββάτου στά Ἱεροσόλυμα, στό Ναό
τῆς Ἀναστάσεως ξεπετάγεται ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο μέ τρόπο θαυμαστό, ἐπιβεβαιώνοντας τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, καί πάντα, μόνο μέ τήν προσευχή τοῦ Ὀρθόδοξου
Πατριάρχη. Ὕστερα, ὁ Ναός πλέει μέσα σέ
θάλασσα Ἁγίου φωτός, πού ἁγιάζει τίς λαμπάδες τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν!
Αὐτό τό Ἅγιο φῶς, πού ταξιδεύει σ᾽ ὅλα
τά σημεῖα τῆς γῆς περιμένω μέ λαχτάρα κι

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, θέλω πολύ νά
βγῶ ἀπό τή βιτρίνα.
.....................................................................
Μέγα Σάββατο μεσημέρι καί νά, μιά οἰκογένεια φουριόζα μπῆκε στό κατάστημα.
— Εἴμαστε σίγουρα ἀπʼ τούς τελευταίους
πού ἐρχόμαστε γιά λαμπάδες κι ὅμως ἡ βιτρίνα σας ἔχει ἀκόμη μεγάλη ποικιλία, εἶπε
ἡ μητέρα. Τά παιδιά ἔχουν πάρει τίς δικές
τους ἀπό τή νονά μας. Σήμερα μᾶς ἔστειλε
ἐδῶ ὁ παπα-Λάμπρος ἀπ᾽ τόν Ἅγιο Δημήτριο
γιά κάτι ἰδιαίτερο.
— Δηλαδή; ρώτησε χαμογελαστή ἡ κυρία
Μίνα.
— Νά, αὐτές τίς μέρες φιλοξενοῦμε στήν
ἐνορία μας, μιά οἰκογένεια νεοφώτιστων
ἀπʼ τήν Ἀφρική. Βαπτίστηκαν τά Χριστούγεννα. Φέτος εἶναι τό πρῶτο τους Πάσχα
καί μάλιστα ἐδῶ στήν Ἑλλάδα. Ἔζησαν τή
Μ. Ἑβδομάδα μέ πολλή συγκίνηση καί τώρα
περιμένουν τήν Ἀνάσταση. Ἤρθαμε λοιπόν
νά τούς ἀγοράσουμε τίς καλύτερες λαμπάδες.
— Θαυμάσια, ἐνθουσιάστηκε ἡ κυρία Μίνα. 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 φιγουράρουν περισσότερο. Κι οἱ λευκές λαμπάδες ὅμως σκίρτησαν στή γωνία.
— Ἄχ καί νά μᾶς ἔπαιρναν στά χέρια τους
τά δυό μαυράκια... Θά ἤμασταν οἱ πρῶτες
ἀναστάσιμες λαμπάδες τους, σιγομουρμούρισε ἡ πρώτη. Πώ, πώ!
Τά παιδιά κοίταζαν ἀπό δῶ, κοίταζαν ἀπό
κεῖ. Δυσκολεύονταν νά διαλέξουν. Τέλος,
τά μάτια τους καρφώθηκαν στίς δυό λευκές λαμπάδες μέ τά χρυσά γράμματα. Αὐτές θά πάρουμε, ἀποφάσισαν.

— Μπράβο! Οἱ πιό κατάλληλες γιά τήν περίπτωση, συμφώνησαν κι οἱ μεγάλοι.
— Λευκές λαμπάδες, σάν τίς λευκές ψυχές τῶν Ἀφρικανῶν φίλων σας. Δικό μου
δῶρο στούς νεοφώτιστους, εἶπε ἡ κυρία Μίνα.
.....................................................................
Μέγα Σάββατο μεσάνυχτα. Ἡ μεγάλη
πλατεία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου βυθισμένη
στό σκοτάδι, γεμάτη ἀπό πιστούς κάθε ἡλικίας 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 Χριστόν τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».
Σιγά-σιγά τό Ἅγιο φῶς ξεχύθηκε κι ἀγκάλιασε ὅλους μέ τή λάμψη καί τή ζεστασιά
του. Δυό μαυράκια, Ὀρθόδοξα Χριστιανόπουλα, ἀκολουθοῦσαν τήν πομπή τῶν ἱερέων καί τῶν ἱεροψαλτῶν μέ τίς λευκές λαμπάδες τους στά χέρια. Οἱ καμπάνες διαλαλοῦσαν χαρμόσυνα τή νίκη τοῦ Χριστοῦ πάνω στό θάνατο. Ὁ Κasenga καί ὁ Κapanga
πάνω στήν ἐξέδρα, κοντά στ᾽ ἄλλα παπαδάκια, φωτίστηκαν ἀπό χαρά. Ἀντάλλαξαν μέ
ὅλη τους τήν καρδιά τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό: «Χριστός Ἀνέστη!». «Ἀληθῶς Ἀνέστη!».
Σήκωσαν ψηλά τίς
χρυσογραμμένες
λαμπάδες τους,
γιά νά σκορπίσουν σʼ οὐρανό καί γῆ τό
Ἅγιο φῶς. Γιά
νά μηνύσουν
σʼ ὅλους τούς
λαούς τῆς γῆς
τή δύναμη καί
τή χαρά τῆς Ἀνάστασης!
ε.π.
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Ἡ δίκ η τῆς κ ατσίκας
Σ υν νε φ οπ αρ αμ ύθ ια Ρίκας Βαρίκας

κα ί ἄλ λα .. .

Ξ

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.

εκίνησα ἕνα πρωί γιά τό χωριό
τοῦ παπποῦ μου. Πετοῦσα ἀνέμελο πάνω ἀπό κάμπους καί
βουνά καί τραγουδοῦσα. Ὅμως ξαφνικά... τί βλέπω! Κάτω ἀπό τό γεροπλάτανο δίπλα στήν κρύα βρύση, δεξιά στήν ἀκροποταμιά, παρέκει ἀπό τίς
στάνες τοῦ κυρ-Παναγῆ, εἴχανε μαζευτεῖ ὅλα τά ζωντανά: γίδια, πρόβατα, προβατίνες, τραγιά, κριάρια, κατσικοῦλες, ἀρνάκια, καί πιό πίσω κάτι
τσοπανόσκυλα... μανούλα μου!
Ἦταν ὅλα ἀμίλητα, σάν κάτι νά περίμεναν. Χαμήλωσα λιγάκι κι εἶδα στό
βλέμμα τους μιά παράξενη ἀγριάδα.
Λές καί σέ λίγο θά ξεσποῦσε μεγάλος
πόλεμος. Στή μέση ἀνάμεσα στά ζωντανά, πάνω σέ μιά μεγάλη ἀκούνητη
κοτρώνα –σʼ ἕνα λιθάρι ριζιμιό, πού
λέν καί στό χωριό μου– στεκόταν σοβαρό καί σκεφτικό τό πιό μεγάλο
κριάρι μέ τά στριφτά κέρατα.
Πρίν προλάβω νά πῶ λέξη,
ἀκούστηκε τό κριάρι:
— Νά προσέλθει ἡ κατηγορουμένη Ρίκα Βαρίκα
τοῦ Ἀσήκωτου καί τῆς Παχουλοῦς.
— Μάααλιιιστααα..., ἀκούστηκε μιά τρεμουλιαστή φωνή κι ἡ Ρίκα Βαρίκα ἔκανε μερικά βήματα
καί ξεχώρισε ἀπό τό κοπάδι. Στάθηκε στή μέση
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μπροστά στό δικαστή, πάνω σʼ ἕνα χασαπόξυλο καί περίμενε.
— Λοιπόν, συνέχισε τό κριάρι, τί κατηγορίες εἶναι αὐτές πού ἀκούγονται
τόν τελευταῖο καιρό γιά σένα;
— Δέν ξέρω τίποτα, δέν ξέρω τίποτα, κλαψούρισε ἡ κατσικούλα. Εἶμαι
ἀθώα, μπέεεε...
Ἔ, τό τί ἔγινε τότε! Φωνές, βελάσματα, γαβγίσματα. Ὥς κι ἕνα γκάρισμα
ἀκούστηκε ἀπό μακριά.
— Παρακαλῶ! φώναξε τό κριάρι. Παρακαλῶ, ἡσυχία στό ἀκροατήριο! Μέ
τή σειρά, μέ τή σειρά! Θά μιλήσετε ὅλοι.
— Ἐγώ κυρ-δικαστά –πῆρε πρώτη
τό λόγο μιά γριά
προβατίνα– τοῦτο ξέρω: ὅτι χάλασε ἡ νεολαία
ἐδῶ στό κοπάδι.
Ἀκοῦς 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-

δῶ ἡ μικρή κατσίκα, κύριε δικαστά, ἔχει γίνει ἀνυπόφορη. Δέν τήν ἀντέχουμε πλέον. Γίνεται σέ ὅλους βάρος.
— Ναί, ναί βάρος! βέλαζαν ὅλα μαζί.
— Δέν μποροῦμε νά κάνουμε βῆμα
μέσα στό μαντρί, –συνέχισε ὁ τράγος– καί νά σου ἡ Βαρίκα: «Κυρ-τράγε, φέρε μου τά χόρτα νά φάω, φέρε
μου τήν καρδάρα γιά τό γάλα». Ἔ, φτάνει πιά. Προτείνω νά φύγει. Ἐξάλλου τίποτα δέν προσφέρει. Μόνο βάρος.
— Ἔξω! Ἔξω ἡ Βαρίκα πού γίνεται
βάρος!
— Κι ἐγώ θέλω νά καταθέσω κάτι,
εἶπε μιά μικρή κατσικούλα συμμαθήτρια τῆς Βαρίκας. Κύριε δικαστή, ἡ
Βαρίκα ποτέ δέ διαβάζει. Ποτέ δέ λύνει τίς ἀσκήσεις. Ὅλα τά περιμένει
ἀπό τούς ἄλλους. Οὔτε μᾶς ἀφήνει
νά παίξουμε στά διαλείμματα, παρά
μᾶς ἀναγκάζει νά τῆς λέμε τά μαθήματα. Κι ἄλλοτε ἀντιγράφει ἀπό τά
τετράδιά μας. Καί στίς ἐκδρομές ποτέ δέν κουβαλάει τά πράγματά της,
ἀλλά τά φορτώνει σέ μᾶς. Ρωτῆστε,
ἄν θέλετε, καί τή δασκάλα μας.
— Πράγματι, κύριε δικαστά –φώναξε ἡ κυρία Γίδα Γραφίδα– ἡ Βαρίκα
ἔχει γίνει ἀνυπόφορη. Γίνεται βάρος
σέ ὅλους, ὥς καί σέ μένα. Νά φανταστεῖτε, χθές τό μεσημέρι στό σχόλασμα σκαρφάλωσε στήν πλάτη μου,
γιατί, λέει, ἦταν κουρασμένη καί δέν
μποροῦσε νά περπατήσει ὥς τό μαντρί. Αὐτό εἶναι ἄνω ποταμῶν. Προτείνω ἀλλαγή κοπαδιοῦ.
— Ἐγώ, κυρ-δικαστά –εἶπε μέσα ἀπό τό πλῆθος ἕνα ἀρνί μέ
φουντωτό μαλλί– μπορῶ νά
σᾶς πῶ ὅλα τά
καμώματά της,

γιατί μένω στήν ἴδια γειτονιά. Ἡ Βαρίκα ἀπό δῶ ποτέ στή ζωή της δέν
ἔστρωσε τό κρεβάτι της, παρά φωνάζει τή μάνα της γιά νά σιάξει τό σανό.
Ποτέ δέν καθάρισε οὔτε μιά τόση δά
γωνίτσα μέσα στό μαντρί, παρά φωνάζει τά ἀδέλφια της νά σκουπίσουν.
Γιʼ αὐτό κυρ-δικαστά, τό καλό πού
σοῦ θέλουμε, διῶξʼ την ἀπό τό κοπάδι, γιατί ἔχει γίνει σʼ ὅλους βάρος!
— Ἔεεε, φώναξε τότε
τό μεγάλο τσοπανόσκυλο, νά πῶ κι ἐγώ κάτι; Μένα δέ μοῦ πέφτει
λόγος, ἀλλά θά τό πῶ:
Ἡ Βαρίκα ὥς καί σέ μένα θέλησε νά γίνει βάρος!
— Ἴιιιιιι!!! μουρμούρισε ὅλο τό κοπάδι καί κοίταξε μέ τρόμο τό ἄγριο
τσοπανόσκυλο.
— Δηλαδή; ρώτησε μέ ἀγωνία ὁ δικαστής.
— 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 κουτάβια τοῦ γείτονα νά τῆς κάνουν τή δουλειά! Πρόσεξε, κυρ-δικαστά, ἤ τή διώχνεις ἤ φεύγω καί σᾶς ἀφήνω στούς
λύκους!
Ὅση ὥρα μιλοῦσαν οἱ κατήγοροι, ἡ
Ρίκα Βαρίκα ἔτρεμε σύγκορμη. Μιά
κοίταζε τό δικαστή, μιά τό χασαπόξυλο κάτω ἀπό τά πόδια της, μιά τά
αἰγοπρόβατα... Ἄχ, πῶς τήν ἔπαθε
ἔτσι; Γιατί νά μήν προσέξει τόσο καιρό;
— Λοιπόν, Βαρίκα, τί λές τώρα; ρώτησε αὐστηρός ὁ δικαστής.
— Ἄχ, κυρ-δικαστά, εἶπε ἡ Βαρίκα,
πρῶτα δός μου λίγο ἀπʼ τό νερό πού
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᾽χεις μπροστά σου, γιατί μέ τήν τρομάρα πού πῆρα, στέγνωσε τό στόμα
μου.
— Τά βλέπεις; Τά βλέπεις, κυρ-δικαστά; φώναξε ἡ γριά προβατίνα, ὥς καί
σέ σένα γίνεται βάρος. Δέν ντρέπεσαι, Βαρίκα; Τεμπέλικο γίδι! Νροπιάζεις ὅλο τό κοπάδι.
Ἡ κατσικούλα τά χρειάστηκε τότε.
Ποτέ δέν εἶχε φανταστεῖ
πόσο μεγάλο ἐλάττωμα
εἶναι νά φορτώνεις τίς
δουλειές σου στούς ἄλλους καί νά τούς γίνεσαι
βάρος. Πώ-πώ! Τί θά γίνει
τώρα; Τί ἀπόφαση θά
βγάλει ὁ δικαστής;
Τό μεγάλο κριάρι ξερόβηξε, ξαναξερόβηξε κι ἦταν ἕτοιμο νά ρίξει τήν
καταδικαστική ψῆφο τῆς σούβλας,
ἀλλά κείνη τήν ὥρα ἔφτασε τρέχοντας ὁ γαϊδαράκος τοῦ κυρ-Παναγῆ
κι εἶπε ὅτι τό ἀφεντικό, πού τά ἔμαθε
ὅλα, θέλει νά δώσουν ἄλλη μία εὐκαιρία στή Βαρίκα καί νά τήν ἀφήσουν κι
αὐτή τή χρονιά, κι ἄν τυχόν δέ διορθωθεῖ, θά τή σουβλίσει τοῦ χρόνου
τό Πάσχα.
Τί νά σᾶς τά πολυλογῶ, φίλοι μου!
Τέτοια δίκη δέν ξανάδα οὔτε στόν Ἄρειο Πάγο. Γιʼ αὐτό σηκώθηκα κι ἔφυγα 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:
ς,
στούς ἄλλου
Ποτέ βάρος
μεγάλους.
έ
σ
ς μήτε
ύ
ο
ρ
ικ
μ
έ
σ
μήτε
ρεῖς,
ου, ἀφοῦ μπο
Τή δουλειά σ
!
ἐκτελεῖς
μόνος σου νά
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Ἀπό
τή σοφία
τοῦ λαοῦ μας
καλά
: «Τά καρύδια τά ιβά».
λίγα εἶναι κι ἀκρ
αμός
: «Ὁ βαθύς ὁ ποτ .
κρότο δέν κάνει»
χρυσόμυγα
: «Χρυσή λέν᾽ τή γα».
καί ὅμως εἶναι μύ
εύει ψέματα
: «Ὅποιος μαγειρ βρίσκει».
στό πιάτο του τά
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