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Ἄς ποῦµε πὼς φτιάχνουµε µιὰ παρέα. 
Καὶ ἄς ποῦµε πώς συναποφασίζουµε πὼς στὴν 
παρέα αὐτὴ ἐγὼ θὰ εἶµαι ὁ Ναπολέων, ἐσεῖς θὰ 
εἶσθε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ἄλλος ὁ Ἀχιλλεὺς, 
ἄλλος ὁ Σωκράτης κ.λ.π. Σκεφτεῖτε, µάλιστα, 
νὰ ἀγαπήσουµε αὐτὸ ποὺ συναποφασίσαµε 
καὶ νὰ τὸ πάρουµε γιὰ ἀλήθεια. Καὶ ὄχι 
µόνο νὰ τὸ πάρουµε γιὰ ἀλήθεια, ἀλλὰ καὶ 
νὰ τὸ ὑποστηρίξουµε µὲ πάθος κάθε φορὰ 
ποὺ κινδυνεύει νὰ ἀποκαλυφθεῖ τὸ ψέµµα του. 
Μπορεῖ καὶ νὰ χάσουµε ὁριστικὰ τὴν ἐπαφὴ 
µὲ τὸν πραγµατικὸ κόσµο τῶν ἀνθρώπων καὶ 
νὰ βουλιάξουµε ὁλότελα στὸ ψέµµα µας. 

Τὸ νὰ ζεῖς µακρυὰ ἀπὸ τὸ βλέµµα 
τοῦ Θεοῦ µπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ 
περιγράψαµε. Ἕνας πλαστὸς συµφωνηµένος 
τρόπος ζωῆς, ὅπου τὰ πρόσωπα, οἱ ἀξίες, οἱ 
σχέσεις µεταξὺ τῶν ἀνθρώπων νὰ καθορίζονται, 
ὄχι πλέον ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ ἀπὸ συµφωνίες 
µεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ὅπως µπορεῖ νὰ 
συµφωνήσουµε νὰ εἶµαι ὁ Ναπολέων, ἔτσι 
µπορεῖ νὰ συµφωνήσουµε καὶ τὸ ὁτιδήποτε. 

Εἶναι, γιὰ παράδειγµα, ἡ ἔκτρωση φόνος 
ἤ ὄχι; Ἔ, λοιπὸν, αὐτὸ µπορεῖ νὰ καθορισθεῖ, 
καὶ καθορίζεται ἐν Ἑλλάδι νοµοθετικὰ, µὲ 
βάση τὴν ἀνθρώπινη συµφωνία καὶ ὄχι µὲ 
βάση τὴν ἀλήθεια τῶν πραγµάτων. Νοµοθετεῖ 
λοιπὸν καὶ ἀποφαίνεται τὸ κλειστὸ σύστηµα 
τῆς παρέας ὅτι στὴν περίπτωση τῆς ἔκτρωσης 
φόνος δὲν ὑπάρχει· ὑπάρχει µόνο αὐτοδιάθεση 
τῆς γυναίκας κυριαρχικὰ καὶ ἐλεύθερα.

Εἶναι ἡ ὁµοφυλοφιλία πρόβληµα 
ψυχιατρικῆς φύσεως ἤ ἁπλὴ ἐπιλογή; Σπεύδει 
λοιπὸν τὸ κλειστὸ σύστηµα τῆς παρέας καὶ 

ἀποφαίνεται πὼς ἀσφαλῶς εἶναι θέµα ἐπιλογῆς 
καὶ συνεπῶς δὲν πρόκειται νὰ γίνει ἀνεκτὴ 
ἄλλη θέση. Καὶ τόσα ἄλλα παρόµοια. 

Οἱ φίλοι τῆς παρέας φαίνεται νὰ 
µοιράζουν µεταξύ τους τὶς λειτουργίες καὶ τοὺς 
ρόλους σὰν νὰ πρόκειται γιὰ θεατρικὸ παιχνίδι 
καὶ ὄχι γιὰ τὸ µυστήριο τῆς ζωῆς. Κάθε θέµα, 
ποὺ ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς ἀλήθειας καὶ ἀποζητᾶ 
νοηµατοδότηση, ξεπέφτει σὲ ἕνα ἀνθρώπινο 
παιχνίδι συµφωνιῶν, ἀλληλεπιδράσεων, 
ἐκβιασµῶν, ἐπιβολῆς τοῦ ἰσχυροτέρου, ἐθισµῶν 
καὶ ἐν τέλει διαχείρισης τῆς µάζας. Καὶ ὅλα 
αὐτὰ γιατὶ; Μὰ, προφανῶς, γιατὶ ἐπιλέχθηκε 
τὸ παιχνίδι τοῦ ψέµµατος. Μιὰ ζωὴ µακρυὰ 
ἀπὸ τὴν ἀλήθεια· µὲ συµβάσεις καὶ ὑποκρισίες. 
Ἐγὼ θὰ εἶµαι ὁ Ναπολέων. Ἐσεῖς θὰ εἶστε ὁ 
Σωκράτης. Λοιπὸν, ἄς παίξουµε. 

Πόσοι ἄνθρωποι δὲν δηλώνουν 
κουρασµένοι ἀπὸ τὴν ζωή τους καὶ τὰ σχήµατά 
της. Πόσοι δὲν ὁµολογοῦν µὲ ἀφοπλιστικὴ 
εἰλικρίνεια ὅτι πῆραν τὴν ζωὴ τους λάθος. 
Πόσοι δὲν νιώθουν ὅτι ἡ ζωή τους ἔγινε ξένη, 
ἄδεια, φορτική. 

Σχήµατα ζωῆς σὲ κρίση. Ἄνθρωποι σὲ 
κρίση. Σχέσεις σὲ κρίση. Συνειδήσεις σὲ κρίση. 
Ἔθνη σὲ κρίση. Καὶ πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ 
παρέες νὰ συνεχίζουν νὰ ἐπεξεργάζονται τὰ 
ψέµµατά τους, τὶς ἀπατηλὲς τους συµβάσεις. 
Μιὰ ζωὴ µακρυά ἀπὸ τὸ βλέµµα τοῦ Θεοῦ. 
Μιὰ ζωὴ γεµάτη µικροὺς νοµοθέτες. Παρέες 
θεατρικές, ἀνθρώπινα µπουλούκια ποὺ 
ὑποβιβάζουν τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἀλήθειά της 
σὲ σχῆµα παρέας αὐτόβουλης. Καὶ αὐτὴ ἡ 
ἀπάτη βαπτίζεται ἐλευθερία, καὶ ἔτσι φτάνει 

Οἱ  Ναπολέοντες

Ἀρχιµ. Ἀνθίµου Ἠλιόπουλου
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κανεὶς νὰ πεῖ: «Ἔ, καὶ τὶ εἶναι ἡ ψυχή, τὶ εἶν’ 
ὁ θάνατος, τὶ ἡ ἁµαρτία, τὶ ἡ ἔκτρωση, τὶ εἶναι 
ἡ ὁµοφυλοφιλία, τὶ ἡ ζωή»; Τὴν ἀπάντηση σὲ 
ὅλα αὐτὰ ἀναλαµβάνει νὰ τὴν προωθήσει ἡ 
παρέα. Γιατὶ ὅλα, ἐν προκειµένῳ, γίνονται θέµα 
ἁπλῆς ἐπιλογῆς, θέµα ἀνθρώπινης σύµβασης. 

Κι ὅµως ἀκοῦµε τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: 
«Εἰς τὸν Θεὸν πιστεύετε καὶ εἰς ἐµὲ πιστεύετε»  
Νὰ τὸ καθοριστικὸ δίληµµα· τὰ σχήµατα καὶ 
οἱ ἀξίες τῆς ζωῆς θὰ διαµορφώνονται µὲ τὴν 
λογικὴ τῆς ἀνθρώπινης κλειστῆς παρέας ἤ θὰ 
ἐξετάζονται µὲ ἀκρίβεια ἀπὸ συνειδήσεις ποὺ 
συνεχῶς διευρύνουν τὰ ὅριά τους ἐπιλέγοντας 
νὰ τίθενται βασανιστικὰ ὑπὸ τὸ βλέµµα τοῦ 
Θεοῦ. 

Οἱ κρίσεις κάθε µορφῆς παράγονται ἀπὸ 
παρέες κλειστὲς καὶ φοβικὲς ποὺ δὲν ἀντέχουν 
νὰ ἐκτεθοῦν στὴν ἀλήθεια. Πῶς νὰ τὸ κάνουµε· 
δὲν εἶµαι ὁ Ναπολέων, ὅσο κι ἄν συµβατικὰ 
ἐσεῖς µπορεῖ νὰ τὸ ἀποδέχεσθε. Καὶ, ἄν 
συνεχίζω νὰ ζῶ ὡς ὁ Ναπολέων, κάνω κακὸ 
καὶ στὸν ἑαυτό µου καὶ σὲ σᾶς. 

Ἄς µάθουµε νὰ ζοῦµε ταπεινὰ. Καί, 
εἰδικὰ σήµερα, θὰ ἀποτελοῦσε ὕψιστη 
πνευµατικὴ προσφορὰ πρὸς τὴν πατρίδα νὰ 
τῆς προσφέρονται πολίτες ποὺ δὲν ζοῦν µὲ τὴν 
λογικὴ τῶν µελῶν µιᾶς παρέας ποὺ τὰ ἔχουν 
βρεῖ µεταξύ τους, ἀλλὰ πολίτες µὲ συνειδήσεις 
ὀξύτατες, ποὺ ἀγαποῦν νὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ 
βλέµµα τοῦ Θεοῦ.
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  Ὁ Θεὸς δηµιούργησε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ 
τὸ µηδὲν «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁµοίωσιν». Τί 
σηµαίνει «κατ’ εἰκόνα» ἐρωτᾶ ὁ ἅγιος Βασίλειος 
καὶ ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος: «νὰ καθαρίσουµε τὴν 
καρδιά µας καὶ νὰ  µὴν εἴµαστε ἀπαίδευτοι καὶ 
ἀµαθεῖς στὴ διδασκαλία τοῦ Θεοῦ». Καὶ πῶς 
θὰ ἐπιτύχουµε τὸ «καθ’ ὁµοίωσιν» ἐρωτᾶ καὶ 
ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος: «ὁ σκοπὸς καὶ ὁ προορισµὸς τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι ἡ θεοποίηση καὶ ἁγιοποίηση.  
Ὁ ἄνθρωπος ἔχει καθῆκον νὰ στραφεῖ πρὸς 
τὰ ἄνω ἀγαθὰ γιὰ νὰ µιµηθεῖ τὶς θεῖες 
τελειότητες καὶ θεοειδεῖς ἀρετές, δηλαδὴ στὴν 
ἀληθινὴ µόρφωση καὶ ὁλοκλήρωση. Καὶ αὐτὴ 
ἡ µόρφωση εἶναι τὸ ἰδεῶδες τοῦ εὐαγγελίου, 
ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο Θεόµορφο.» 

Γιὰ τὸν καθένα ἀπό µᾶς, ὅλο αὐτὸ ἔγινε 
δυνατό, µὲ τὴν κάθοδο τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ στὸν 
κόσµο µας, δηλαδὴ µὲ τὴν ἐνανθρώπισή Του. 
Ἡ δική του ἐνανθρώπιση, κατέστησε δυνατὴ 
τὴ δική µας Θέωση. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο 
τῆς «Χάριτός» Του. Ἄρα λοιπὸν ὁ θεωµένος 
ἄνθρωπος ποὺ µέσῳ τῶν µυστηρίων καὶ τῶν 
ἀρετῶν «πληροῦται εἰς πᾶν τὸ πλήρωµα τοῦ 
Θεοῦ» εἶναι ὁ ἀληθινὸς χριστιανός. Εἶναι αὐτὸς 
ποὺ ζεῖ «ἐν Χριστῷ» καὶ ἀναπόφευκτα παράγει 
γλυκοὺς καρπούς, ἅγιες καὶ ἀθάνατες σκέψεις, 
ἅγια καὶ ἀθάνατα αἰσθήµατα, ἅγια καὶ ἀθάνατα 
ἔργα. Ἔτσι λοιπὸν µὲ τὴ χάρη τῶν ἁγίων 
µυστηρίων καὶ ἀρετῶν ὁ ἄνθρωπος γίνεται 
«εὔφορη γῆ» καρποφόρα, γιατί «πᾶν δένδρον 
ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ». (Ματθ. 7,17). 
Ἕνας τέτοιος καρπὸς εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη, 
µὲ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος «φρουρεῖται» ἀπὸ 
τὸν Χριστὸ καὶ ψυχικὰ καὶ σωµατικὰ . Μὲ 
αὐτὴ κάθε του σκέψη καὶ κάθε του αἴσθηση 

ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ Χριστό, καὶ Αὐτὸς πλέον 
γίνεται συνοδηγὸς καὶ συνοδοιπόρος στὴν 
πνευµατική του πορεία. 

Ἡ ταπεινοφροσύνη δὲν εἶναι τίποτε 
διαφορετικὸ ἀπ’ τὴ Χριστοφροσύνη. Ὅποιος 
ἔχει «νοῦ Χριστοῦ» ἔχει ταπεινοφροσύνη. Καὶ 
ὁ Χριστιανὸς µόνο ἔτσι πρέπει νὰ σκέφτεται 
καὶ νὰ πράττει γιὰ τὰ πάντα: γιὰ τὸ Θεό, γιὰ 
τὸν κόσµο, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ ὁλόκληρη 
τὴ δηµιουργία. Ὁ ταπεινόφρων θεωρεῖ τὸν 
ἑαυτὸ του ἕνα µηδὲν - ἕνα τίποτα ἀπέναντι 
στὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι στοὺς ἄλλους. 
Γι’ αὐτὸ µόνιµα καὶ σταθερά, ὁλοένα καὶ 
περισσότερο εἰρηνεύει ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν 
ἀνθρώπων. Μὲ χαρὰ ἀποδέχεται τοὺς ἄλλους 
ὡς «µεγαλύτερους» στὴν ἀρετὴ καὶ ἀνώτερους 
ἀπ’ αὐτόν.

Ἐκ διαµέτρου ἀντίθετη τῆς 
ταπεινοφροσύνης εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ 
ὑψηλοφροσύνη καὶ ἡ ἀλαζονεία. Ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ ἔτσι πορεύεται στὴ ζωή του, στηρίζεται µόνο 
στὸν ἑαυτό του. Γιατί αὐτὸς εἶναι ὁ ἀλαζόνας 
καὶ ὑπερήφανος. Θέλει νὰ εἶναι «ἀνεξάρτητος», 
αὐτόνοµος καὶ αὐτάρκης σὲ ὅλα. Οὐσιαστικὰ 
ἐπιδιώκει καὶ βαδίζει ὁλοένα καὶ περισσότερο 
στὴν αὐτονόµησή του ἀπ’ τὸ Θεό. Δὲν ἐπιθυµεῖ 
καµιὰ ἐπέµβαση, οὔτε κἄν τοῦ Θεοῦ, σὲ τίποτα 
δικό του, σὲ τίποτα ποὺ ἀφορᾶ τὴ ζωὴ καὶ τὰ 
ἔργα του. Στὴν πραγµατικότητα ὅµως δὲν 
εἶναι ἀνεξάρτητος καὶ αὐτόνοµος, διότι τέτοιου 
εἴδους σκέψεις καὶ τρόπους ζωῆς προσφέρει 
ὁ διάβολος, ποὺ δηµιουργεῖ τὴν ψευδαίσθηση 
τῆς «ἐλευθερίας» καὶ τῆς «ἀνεξαρτησίας» ἀπ’ 
τὰ δεσµὰ τοῦ Θεοῦ. Ζώντας ὅµως ὁ ἄνθρωπος 

Περὶ ταπείνωσης

π. Ἐµµανουὴλ Νιράκη
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χωρὶς Θεό, τὸ µόνο ποὺ κατορθώνει εἶναι 
νὰ βρίσκεται διαρκῶς παρὼν στὴ ζωὴ του ὁ 
διάβολος. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος βλέπει τὰ πάντα 
σὲ ἀναφορὰ µὲ τὸν ἑαυτό του καὶ γύρω ἀπ’ 
αὐτόν. Ζώντας µόνος µὲ τὸν ἑαυτό του, δὲν ζεῖ 
κανένας ἄλλος παρὰ ὁ ἴδιος ὁ διάβολος. 

Νὰ γιατί ἡ ὑψηλοφροσύνη  δὲν εἶναι 
τίποτε ἄλλο παρὰ «διαβολοφροσύνη». Ἡ 
ταπεινοφροσύνη συνοδεύεται πάντα ἀπ’ τὴ 
σωφροσύνη καὶ τὴν ὑποµονή. Αὐτὸς ποὺ 
θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ του «µηδέν», αὐτὸς ποὺ δὲν 
ὑπάρχει δηλαδὴ χωρὶς τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, 
εἶναι σώφρων καὶ ὑποµονετικὸς σὲ κάθε τι 
ποὺ ἀντιµετωπίζει, ἔστω κι ἂν αὐτὸ εἶναι τὸ 
πιὸ δυσάρεστο. Ταπεινοφροσύνη, ὑποµονὴ καὶ 
σωφροσύνη εἶναι τὸ τρίπτυχο ποὺ ὡς βάση 
ἔχει τὴν ἀγάπη. Μόνο ὅποιος ἔχει στὴν ψυχὴ 

του τὴν ἀγάπη µπορεῖ νὰ εἶναι ταπεινόφρων, 
σώφρων καὶ ὑποµονετικὸς ἀπέναντι στὸ Θεὸ 
καὶ τοὺς ἀνθρώπους. 

Τὸ µέτρο τῆς δικῆς µας ταπεινοφροσύνης 
πρέπει νὰ εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη τοῦ Χριστοῦ. 
Ὅπως ἐκεῖνος «κατέβηκε» ἀπ’ τὰ ἐπουράνια 
ὕψη Του, ἕως τὰ κατώτερα µέρη τοῦ Ἅδη γιὰ 
χάρη µας, ἔτσι κι ἐµεῖς ἀκολουθώντας τὴν ἴδια 
πορεία «µὲ ἄκρα ταπείνωση», ὀφείλουµε νὰ 
ἐγκαταλείψουµε τοὺς ὑψηλοὺς θρόνους στοὺς 
ὁποίους ἔχουµε στρογγυλοκαθίσει πολλοὶ 
ἀπό µᾶς καὶ µὲ πολλὴ ἀγάπη, ὑποµονὴ καὶ 
σωφροσύνη νὰ σταθοῦµε ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, 
κάνοντας πράξη τὸ λόγο τοῦ ἀπ. Παύλου «µετὰ 
πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραότητος, µετὰ 
µακροθυµίας, ἀνεχόµενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ» 
(Ἐφ. 4,2)
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(Φέτος συµπληρώθηκαν 100 χρόνια 
ἀπὸ τότε ποὺ «ὁ ἅγιος τῶν νεοελληνικῶν 
γραµµάτων», ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαµάντης, 
ἄφησε, σιγοψέλνοντας, τὴν τελευταία του πνοὴ 
στὸ πολυτραγουδηµένο νησί του, τὴ Σκίαθο.

Σὰν συγγραφέας ὁ Παπαδιαµάντης 
ἀγαπήθηκε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κοινὸ ὅσο λίγοι. 
Μὲ τὴ µαγεία τῆς πέννας του τραγούδησε 
τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιµα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ κι 
ἀπαθανάτισε σὲ πίνακες ἀπίθανης λογοτεχνικῆς 
ὀµορφιᾶς τὶς πιὸ ἁπλὲς καὶ ταπεινὲς σκηνὲς τῆς 
ζωῆς τῶν ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ. Στὰ ἔργα του 
παρελαύνει ζωντανεµένη ἡ θρησκευτικὴ ζωὴ 
τοῦ τόπου, οἱ καθηµερινὲς πράξεις, ἁπλοϊκῶν κι 
ἀπονήρευτων χριστιανῶν ἀλλὰ καὶ ἁµαρτωλῶν 
ἀνθρώπων, ὁλόκληρη δηλαδὴ ἡ ἀνθρώπινη 
πραγµατικότητα γυµνὴ κι ἀληθινή, ὅπως εἶναι, 
ἀπὸ τὰ δαιµονιακὰ βάθη τῆς πτώσεως ὥς τὰ 
οὐράνια ὕψη τῆς ἁγιότητας.

«Τὸ ἐπ’ ἐµοὶ — ἔγραφε κάπου — ἐνόσῳ 
ζῶ καὶ ἀναπνέω, καὶ σωφρονῶ, δὲν θὰ παύσω 
πάντοτε, ἰδίως δὲ κατὰ τὰς πανεκλάµπρους 
ταύτας ἡµέρας, νὰ ὑµνῶ µετὰ λατρείας τὸν 
Χριστόν µου, νὰ περιγράφω µετ’ ἔρωτος τὴν 
φύσιν, καὶ νὰ ζωγραφῶ µετὰ στοργῆς τὰ γνήσια 
ἑλληνικὰ ἤθη.»!...

Ὁ Παπαδιαµάντης ἔζησε σὰν ἀληθινὸς 
ὀρθόδοξος χρισπανός. Ἡ ζωὴ του ἦταν 
ταυτισµένη µὲ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.  
Ἱστορικὲς καὶ ἀλησµόνητες θὰ παραµείνουν οἱ 
ἀναρίθµητες ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο  Ἐλισσαῖο 
τῆς Ἀθήνας ὅπου λειτουργοῦσε ὁ ἅγιος ἐκεῖνος 
ἱερέας, ὁ Παπα-Νικόλας ὁ Πλανᾶς κι ἔψαλλαν 

οἱ δύο Ἀλέξανδροι: ὁ Παπαδιαµάντης δεξιὰ κι 
ὁ Μωραϊτίδης ἀριστερά.

Ὁ Παπαδιαµάντης ἔζησε µέσα στὴν 
Ἀθήνα σὰν κοσµοκαλόγερος, σὰν ἀσκητής. 
«Ἀργυρίου ἤ χρυσίου ἤ ἱµατισµοῦ, οὐδενὸς 
ἐπεθύµησε» (Πράξ. κ’ 33) γι’ αὐτὸ ἔζησε καὶ 
πέθανε φτωχός. Βασανίστηκε σκληρὰ καὶ 
πόνεσε πολύ. «Ὡµοιώθη πελεκάνι ἐρηµικῷ» 
ἦταν ἕνα πετεινὸ τοῦ οὐρανοῦ ποὺ εἶχε ὅλη 
τὴ µέριµνά του δοσµένη στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, 
«ζητώντας πρῶτα τὴ βασιλεία Του...» (Ματθ. 
στ’ 33).

Σὰν εὐλαβικὸ ἀφιέρωµα στὴ µνήµη του, 
παραθέτουµε πιὸ κάτω ἕνα χαρακτηριστικὸ 
κείµενο τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ.)

*******

Ὁ Παπαδιαµάντης γεννήθηκε φτωχός, 
ἔζησε φτωχός, καὶ πέθανε φτωχός. Τραγούδησε 
τοὺς φτωχούς, καὶ τὸ ἔργο του στάθηκε τὸ 
µεγάλο χρονικό τῆς Ἑλληνικῆς φτωχολογιᾶς. 
Ὅτι γεννήθηκε ἕνας ἄνθρωπος φτωχὸς δὲ 
σηµαίνει τίποτα. Τὸ ἴδιο κι ἡ φτώχειά του 
δὲν φανερώνει σπουδαῖα πράγµατα, ἂν δὲν 
ξεκαθαρίσουµε τὴν πνευµατική του στάση 
ἄντικρυ σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση ποὺ ὀνοµάζουµε 
πενία.

Κι ἄλλοι γεννηθήκανε, ζήσανε καὶ πεθάνανε 
φτωχοί. Καὶ τραγουδήσανε τοὺς φτωχούς, 
χωρὶς νὰ µοιάζουνε τοῦ Παπαδιαµάντη. Ἡ 
πνευµατική τους στάση ἤτανε ριζικὰ ἀντίθετη 

Παπαδιαµάντης, Ἡ µεταφυσική τῆς πενίας

Κωστῆ  Μπαστιᾶ
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πρὸς τὴ φτώχειά τους. Ἤτανε φτωχοί, ἀλλὰ 
ζήσανε καὶ πεθάνανε µὲ τὸν καϋµὸ καὶ τὴ 
λαχτάρα τοῦ πλούτου... Ὁ ἄνθρωπος ὅµως ποὺ 
ζεῖ µὲ τὸν καϋµὸ τοῦ πλούτου, δὲν ξεχωρίζει σὲ 
τίποτα ἀπ’ τὸν πλούσιο.  Ὁ πλοῦτος εἶναι τὸ 
ἰδανικὸ του· γιὰ τὸ χρυσάφι κτυπᾶ ἡ καρδιά 
του....

Ἡ φτώχεια τοῦ Παπαδιαµάντη δὲν ἔχει 
τίποτα κοινὸ µ’ αὐτούς. Ὁ Παπαδιαµάντης 
δὲν πέθανε µὲ τὸν καϋµὸ τοῦ πλούτου. Πέθανε 

ψέλνοντας, ποὺ σηµαίνει δοξολογόντας. Τοῦτο 
φανερώνει πὼς εὐχαριστοῦσε τὸν Πλάστη του 
γιὰ ὅσα τοῦ ’χε χαρίσει. Τὸν εὐχαριστοῦσε 
ποὺ τὸν ἀξίωσε νὰ γεννηθεῖ φτωχός, νὰ 
ζήσει φτωχός, καὶ νὰ πεθάνει φτωχός. Ὁ 
Παπαδιαµάντης ἀγαποῦσε τὴ φτώχεια, γιατί 
πίστευε πὼς ὁ πλοῦτος εἶναι ἡ ἁµαρτία. 
Πίστευε πὼς τὸ ροῦχο τοῦ πλούτου δὲν εἶναι 
τὸ χρειαζούµενο γιὰ νὰ περάσει ὁ ἄνθρωπος 
στὴ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Καὶ τοῦτο γιατί 
τὸ κλειδὶ τῆς ζωῆς τοῦ Παπαδιαµάντη εἶναι ὁ 
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Χριστός. Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε φτωχός, ἔζησε 
φτωχὸς καὶ πέθανε πάνω στὸ Σταυρό. Δὲ 
χωροῦσε λοιπὸν στὸ νοῦ του, πῶς ὁ Ἄνθρωπος 
ποὺ ἔκλεισε στὴν καρδιὰ του τὸ Χριστό, µπορεῖ 
νὰ προσεύχεται στὸν Οὐράνιο Πατέρα καὶ νὰ 
τοῦ ζητᾶ µιὰ ζωὴ διαφορετικὴ ἀπὸ κείνην ποὺ 
ἔζησε ὁ Μονογενής Του Γυιός... Γιὰ τὸ Χριστὸ 
ὁ µόνος φιλόξενος τόπος ποὺ βρέθηκε γιὰ νὰ 
γεννηθεῖ, ἤτανε µία φάτνη ἀλόγων, µέσα σὲ 
µία σπηλιὰ κι ἀνάµεσα στ’ ἀπονήρευτα ζῶα...
Πῶς νὰ λησµονήσει λοιπὸν ὁ Παπαδιαµάντης, 
τὸ λόγο τοῦ Ἀπ. Παύλου, πὼς ὁ Χριστὸς «δι’ 
ὑµᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑµεῖς, τῇ 
ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (Β’ Κορ. η’ 9), 
ὥστε νὰ νοιαστεῖ γιὰ τὰ ἐγκόσµια ἀγαθά; Τοῦ 
’φτανε ἡ δόση τῆς µέρας, τὸ χρειαζούµενο λιτό, 
τὸ ξαλαφρωµένο ἀπὸ τὸ περιττό....

Ὁ Παπαδιαµάντης ἔζησε στιγµὲς ποὺ δὲν 
εἶχε οὔτε τὶς λίγες δεκάρες ποὺ χρειαζότανε 
γιὰ τὸ ψωµί. Ἤτανε ὁ «εἰδώς», καὶ τίποτα δὲν 
µποροῦσε νὰ τὸν παρασύρει σὲ ἐπιθυµίες ἄνοµες 
κι ἁµαρτωλές. Τὸ λίγο, τὸ ἐλάχιστο, ἀποζήτησε 
σ’ ὅλη του τὴ ζωὴ καὶ στάθηκε πάντα «ὁ ἐν 
τῷ ὀλίγῳ ἀναπαυόµενος».... Κανένας ὅσο ὁ 
Παπαδιαµάντης δὲν λογάριασε τὸ περισσὸ ἐκ 
τοῦ πονηροῦ. Καὶ κανένας δὲν τὸ ἀπόκρουσε 
ὅσο ὁ Παπαδιαµάντης... Χαιρότανε τὴ φτώχεια, 
τὴ λογαρίαζε εὐλογία Θεοῦ καὶ ποτὲ του δὲ 
λαχτάρισε τὸν πλοῦτο, οὔτε πεθύµησε τ’ ἀγαθὰ 
τοῦ πλησίον του, οὔτε νοιάστηκε ποτὲ γι’ 
αὐτά....

Ἡ φτώχεια λοιπὸν τοῦ Παπαδιαµάντη 
δὲν εἶναι κακοτυχία τῆς ζωῆς του, ἀλλὰ καρπὸς 
Χριστιανικῆς ὡριµότητας... Ἂν ἡ ἔγνοια εἶναι 
ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, δὲν εἶναι τὰ ὑλικὰ 
ἀγαθὰ τὸ πρεπούµενο ροῦχο γιὰ τέτοιο χῶρο, 
ἀλλὰ ὁ πλοῦτος τῆς ψυχῆς, τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ 
πνεύµατος· ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων 
του. Χωρὶς περιστροφὲς τὸ ὑπογράµµισεν ὁ 
Χριστὸς ὅταν λέει, πὼς εὐκολώτερα µπορεῖ νὰ 
περάσει γκαµήλα ἀπὸ τὴν τρύπα µιᾶς βελόνας, 
παρὰ νὰ µπεῖ ὁ πλούσιος στὴ Βασιλεία τῶν 

Οὐρανῶν. Ἔτσι ὁ πλοῦτος στὰ µάτια τοῦ 
Παπαδιαµάντη, τοῦ θρεµµένου µὲ τὸ µάννα τῆς 
Γραφῆς, παίρνει ὁλότελα δαιµονιακὴ µορφή. 
Γίνεται τὸ κύριο ὄργανο τοῦ ἑωσφόρου κι ἡ πιὸ 
ξυπνὴ παγίδα, ποὺ παγιδεύει τὸν ἄνθρωπο, γιὰ 
νὰ τοῦ δώσει, µὲ τὸν πλοῦτο στὸ χέρι, τὴν ἄνεση 
τῆς ἁµαρτίας. Νὰ τὸν σπρώξει στὴν ἄλαζονια, 
στὴ µοιχεία, στὴν πορνεία, στὸ ψέµµα, στὴν 
κλεψιά, στὴν µαταιοδοξία, στὸ ναρκισσισµό. Κι 
ἀλλοίµονο στὸν ἄνθρωπο ποὺ θὰ πέσει σ’ αὐτὴ τὴ 
φοβερὴ κι ἀδυσώπητη παγίδα. «Οὐαὶ ὑµῖν τοῖς 
πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑµῶν. 
Οὐαὶ ὑµῖν οἱ ἐµπεπλησµένοι, ὅτι πεινάσετε. 
Οὐαὶ ὑµῖν oἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ 
κλαύσετε»!...

Ἔτσι ὁ Παπαδιαµάντης µπαίνει στὴν 
ἄσκηση τῆς πενίας κατὰ τὴν πιὸ ὀντολογικὴ 
σηµασία τοῦ ὅρου... Γνωρίζοντας τὰ πιὸ πάνω, 
δὲ θέλησε, οὔτε µιὰ στιγµὴ τῆς ζωῆς του, νὰ 
’ναι «ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ µὴ εἰς Θεὸν 
πλουτῶν»...

Γράφοντας στὸν πατέρα του «ἂς µείνωµεν 
εἰς τὴν ἔντιµον πενίαν µας διὰ νὰ µᾶς βοηθῆ 
ὁ Θεὸς» ἐκφράζει ξεκάθαρα τὴν ἰδέα ποὺ ἔχει 
ριζώσει µέσα του πὼς ἡ πενία εἶναι ἡ περιοχὴ 
ποὺ ἀρέσει στὸ Θεό, καὶ ποὺ ὁ Θεὸς εὔλογα καὶ 
βοηθάει. Τὸ ἰδανικὸ ὅµως τῆς πενίας, ποὺ στὸν 
Παπαδιαµάντη ἀγγίζει τὰ ὅρια τοῦ µοναχικοῦ 
ὅρκου γι’ ἀχτηµοσύνη, δὲν περιοριζότανε στὸν 
ὑλικὸ τοµέα. Ὑπάρχουνε λογῆς λογῆς πλουτο-
λατρεῖες. Ἄλλοι θησαυρίζουνε χρυσάφι, ἄλλοι 
σωρεύουνε ἄκαρπη µάθηση καὶ παρασταίνουνε 
τοὺς σοφούς, ἄλλοι εἰσπράττουνε τιµὲς καὶ δόξα 
καὶ διάκρισες, ἄλλοι ἔχουνε τὴν ὑστερία τῆς 
ἐξουσίας. Πρὸς ὅλα τοῦτα ὁ Παπαδιαµάντης 
ἀντιδικοῦσε ἐπίµονα καὶ σταθερά.

Ἀπόδειξη, ἀπὸ τὶς ἀσυνείθιστες, 
εἶναι ἡ ὀργάνωση γιορτῆς πρὸς τιµὴ τοῦ 
Παπαδιαµάντη. Τὴν ὀργανώσανε θαυµαστὲς 
καὶ φίλοι, λογοτέχνες καὶ ἄνθρωποι κοσµικοί. 
Κι ὁρίσανε µάλιστα τὴν πριγκήπισσα Μαρία 
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Βοναπάρτη, σύζυγο τοῦ πρίγκηπα Γεωργίου, 
νὰ εἶναι ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ γιορτασµοῦ, ποὺ 
θὰ γινότανε στὴν αἴθουσα τοῦ Παρνασσοῦ. 
Ποιὸς λογοτέχνης, ἤ ποιὸς ἄνθρωπος ποὺ 
θὰ βρισκότανε στὴν ἀπαθλιωµένη κατάσταση 
τοῦ Παπαδιαµάντη, δὲν θ’ ἀντικρυζε τούτη 
τὴν πρωτοβουλία σὰ δῶρο καὶ χαµόγελο τ’ 
οὐρανοῦ, προορισµένο ν’ ἀλλάξει τὴν ὄψη τῆς 
ζωῆς του; Ποιὸς δὲν θὰ ἐκµεταλλευότανε τούτη 
τὴ µοναδικὴ εὐκαιρία;... Κι ὅµως! Ὅλοι οἱ 
σηµαντικοὶ ἄνθρωποι στὴν αἴθουσα, ἐκτὸς ἀπὸ 
ἕνα: τὸν ἴδιο τὸν τιµούµενο, τὸν  Ἀλέξανδρο 
Παπαδιαµάντη. Τὸν ἀναζητήσανε παντοῦ, ἀλλὰ 
δὲν τὸν βρήκανε πουθενά. Ἔτσι ἡ γιορτὴ ἔγινε 
δίχως τὸν Παπαδιαµάντη, γιατί κανένας δὲν 
µποροῦσε νὰ ὑποψιαστεῖ πὼς ὁ Παπαδιαµάντης 
ἀρνήθηκε τὸ χειροκρότηµα καὶ τὸ λιβανωτὸ τῶν 
τρανῶν καὶ τῶν σπουδαίων, γιὰ νὰ περάσει τὴν 
ἴδια ὥρα στὸ σπίτι ἑνὸς φτωχοῦ µανάβη, τοῦ 
Νικόλα τοῦ Μπούκη, ποὺ ὁ Παπαδιαµάντης 
ἔψελνε συχνὰ στὸ σπίτι του κι ἡ µικρούλα ἡ 
κόρη τοῦ Μπούκη, ἡ Ἀγγελικούλα, τὸν ἄκουγε 
µὲ κατάνυξη, ὀνοµάζοντας τὶς ψαλµωδίες τοῦ 
Παπαδιαµάντη «Τὰ τραγούδια τοῦ Θεοῦ» !....

Ἡ πενία, σὰν ὑπόσταση πνευµατική, ἔχει 
προϋπόθεση τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἁπλότητα 
τῆς καρδιᾶς. Στὰ «Τραγούδια τοῦ Θεοῦ», 
γράφει ὁ Παπαδιαµάντης: «Μὲ εἶχε καλέσει 
ὁ γενναῖος φίλος µου, ὁ κυρ Στέφανος Μ. εἰς 
τὴν οἰκίαν του τὴν ἡµέραν τοῦ Πάσχα, διὰ νὰ 
συµφάγωµεν τὴν ὥρα τοῦ προγεύµατος, ἀπὸ 
συγκατάβασιν καὶ εὐσπλαχνίαν, διὰ νὰ κάµω 
κι ἐγὼ µετὰ τόσα χρόνια Πάσχα, οἰκιακόν, ὡς 
ἔρηµος καὶ ξένος στὰ ξένα».

Ὁ φίλος του ὁ Στέφανος ἤτανε ἕνας 
ἁµαξᾶς. Ὅταν ὁ Παπαδιαµάντης δέχεται τὴν 
πρόσκληση γιὰ τὸ Πασχαλινὸ γεῦµα, ἤτανεν 
πιὰ γνωστός, ἀναγνωρισµένος, φηµισµένος καὶ 
τιµηµένος. Ἕνας ἄλλος, ποὺ δὲν θὰ ’χε οὔτε 
τὸ δέκατο τῆς φήµης του, δὲν θὰ καταδεχότανε 
νὰ περάσει τὸ Πάσχα στὸ σπίτι ἑνοῦ φτωχοῦ 

κι ἄσηµου ἁµαξᾶ, ἤ τὴν ὥρα τοῦ µεγάλου 
γιορτασµοῦ του, νὰ κρυφτεῖ στὸ σπίτι ἐνοῦ 
ταπεινοῦ µανάβη, τοῦ Νικόλα τοῦ Μπούκη. 
Ὁ Παπαδιαµάντης ὅµως, ποὺ δὲν λογαρίαζε 
τὴ φτώχεια ντροπή, ποὺ τιµοῦσε τοὺς φτωχοὺς 
αὐτοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔψελνε 
µαζί τους καὶ µοιραζότανε τὸ ψωµί τους, 
στεκότανε κοντά τους κι ἀποτραβιότανε ὅσο 
ἤτανε γινούµενο πιὸ πολὺ ἀπ’ τοὺς ὑλικὰ καὶ 
διανοητικὰ πλουσίους...

Γιὰ τὸν Παπαδιαµάντη, περιοχὴ τῆς 
ντροπῆς ἤτανε ὁ πλοῦτος, καὶ περιβόλι τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγιᾶς τὰ καλυβόσπιτα 
τῶν πτωχῶν. Σ’ αὐτὰ ἀναγάλιαζε, σ’ αὐτὰ 
ἀναπαυότανε ἡ ψυχή του καὶ γαλήνευε ὁ νοῦς του. 
Γιὰ τοῦτο λογαριάζει τιµὴ του τὴν πασχαλινὴ 
πρόσκληση τοῦ Στέφανου τοῦ ἁµαξᾶ, κι ὄχι 
µονάχα τοῦτο, ἀλλὰ λογαριάζει τὸν ἑαυτὸ του 
πολὺ πιὸ ἀνάξιο ἀπ’ τοὺς ταπεινοὺς τούτους 
ἀνθρώπους καὶ δέχεται πὼς ἀπὸ συγκατάβαση 
κι εὐσπλαχνία τὸν καλέσανε. Τούτη ἡ φράση 
φανερώνει τὴν ἀπίθανη µετριοφροσύνη τοῦ 
Παπαδιαµάντη καὶ τὴν ἐγκάρδια ἀλληλεγγύη 
του µὲ τοὺς φτωχούς, ποὺ εἴχανε φόβο Θεοῦ, 
πίστη κι ἀνυπόκριτη ἀγάπη. Δίπλα στοὺς 
σταύλους τῶν ἀλόγων ἔκανε Πασκαλιά, 
ὅπως µέσα σὲ σταῦλο ἀλόγων γεννήθηκε 
ὁ µεγάλος φορέας τῆς πενίας, ὁ Χριστός. 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι µὲ τὶς γυναῖκες τους, µὲ 
τ’ ἀπονήρευτα παιδιά τους, παρακολουθούσανε 
τὶς ἀτελείωτες λειτουργίες τοῦ Παπά-Νικόλα 
τοῦ Πλανᾶ στὸν Ἅγιο Ἐλισσαῖο καὶ τὶς 
ψαλµωδίες τοῦ Παπαδιαµάντη, κι αὐτοὶ οἱ 
λίγοι, µὰ διαλεκτοί, νοιώθανε µυστικοὶ κι 
ἐπιστήθιοι φίλοι τοῦ Χριστοῦ, ἅµα ἀκούγανε 
τὸν Παπαδιαµάντη νὰ ψέλνει τὸ «Φίλε µυστικέ 
τοῦ Χριστοῦ ἐπιστήθιε», κι ἀναγαλιάζανε ὅταν 
τὸν ἀκούγανε πάλι νὰ ψέλνει τὸ «Ἀγαλλιάσθω 
τοῦ δρυµοῦ ξύλα σύµπαντα»!....

(Ἀποσπάσµατα ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Παπαδιαµάντης», τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ)
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Οἱ δαίµονες χρησιµοποιοῦν τὰ ὄνειρα 
γιὰ νὰ ἐνοχλήσουν καὶ νὰ πληγώσουν τὶς 
ἀνθρώπινες ψυχές. Μὲ παρόµοιο τρόπο οἱ 
ἄπειροι στὸν πνευµατικὸ ἀγώνα Χριστιανοὶ 
ποὺ δίδουν σηµασία στὰ ὄνειρα κάνουν κακὸ 
στὸν ἑαυτό τους. Εἶναι, ἔτσι, σηµαντικὸ νὰ 
διακρίνουµε τὴν ἀκριβῆ σηµασία τῶν ὀνείρων 
σὲ κάποιο πρόσωπο ποὺ ἡ φύση του δὲν ἔχει 
ἀνανεωθεῖ µὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα.

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὕπνου ἡ 
κατάσταση ἑνὸς κοιµωµένου προσώπου εἶναι 
τέτοια ὥστε ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος χάνει τὴν 
αὐτοσυνειδησία τῆς ὑπάρξεώς του καὶ εἶναι σὲ 
µία κατάσταση λήθης. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 
ὕπνου ὅλες οἱ ἑκούσιες δραστηριότητες καὶ 
ἐργασίες σταµατοῦν.

Συνεχίζει µόνο αὐτὴ ἡ δραστηριότητα ποὺ 
εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ δὲν µπορεῖ 
νὰ σταµατήσει. Στὸ σῶµα τὸ αἷµα συνεχίζει 
τὴν κυκλοφορία του, τὸ στοµάχι χωνεύει τὴν 
τροφή, οἱ πνεύµονες διατηροῦν τὴν ἀναπνοή, 
τὸ δέρµα ἐφιδρώνει. Στὴν ψυχὴ οἱ σκέψεις, 
οἱ φαντασίες καὶ οἱ αἰσθήσεις συνεχίζουν νὰ 
παράγονται, χωρίς, ὅµως, τὴν ἐξάρτηση τῆς 
θελήσεως καὶ τῆς λογικῆς ἀλλὰ µὲ τὴ δράση 
τῆς ὑποσυνείδητης φύσεώς µας.

Ἕνα ὄνειρο ἀποτελεῖται ἀπὸ τέτοιες 
φαντασίες συνοδευόµενες ἀπὸ παράξενες 
σκέψεις καὶ αἰσθήµατα. Συχνὰ φαίνεται 
παράξενο ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν ἔχουν καµιὰ σχέση 
µὲ τὶς θεληµατικὲς καὶ ἐν ἐπιγνώσει σκέψεις 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντίθετα παρουσιάζονται 
ξαφνικὰ καὶ παράδοξα σύµφωνα µὲ τοὺς 
νόµους καὶ ἀπαιτήσεις τῆς φύσεως. Συχνὰ 

ἕνα ὄνειρο ἔχει µία χωρὶς συνοχὴ ἐντύπωση 
τῶν ἑκουσίων σκέψεων καὶ ἐπιθυµιῶν ἐνῶ 
ἄλλες εἶναι ἀποτέλεσµα µιᾶς ἰδιαίτερα ἠθικῆς 
καταστάσεως τοῦ λογικοῦ.

Ἔτσι ἕνα ὄνειρο δὲν µπορεῖ καὶ δὲν πρέπει 
καθ’ αὐτὸ νὰ ἔχει ὁποιαδήποτε σηµασία. Ἡ 
ἐπιθυµία µερικῶν ἀνθρώπων νὰ δοῦν στὰ 
παραληρήµατα τῶν ὀνείρων τους πρόβλεψη 
γιὰ τὸ µέλλον τους ἤ τὸ µέλλον ἄλλων 
ἀνθρώπων ἤ κάποιο ἄλλο νόηµα εἶναι ἀνόητη 
καὶ παράλογη.

Πῶς µπορεῖ αὐτὸ νὰ εἶναι ἔτσι, αὐτὸ ποὺ 
δὲν ἔχει αἰτία ὑπάρξεως;

Οἱ δαίµονες ποὺ ἔχουν πρόσβαση στὶς 
ψυχές µας κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ὡρῶν ποὺ 
εἴµαστε ξύπνιοι ἔχουν ἐπίσης πρόσβαση σ’ 
αὐτὲς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὕπνου.  Ἐπίσης 
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὕπνου µᾶς πειράζουν 
στὸ νὰ ἁµαρτήσουµε µὲ τὸ νὰ ἀναµιγνύουν τὴ 
δική τους φαντασία µὲ τὴ δική µας. Ἀκόµη 
ὅταν δοῦν µέσα µας ἕνα ἐνδιαφέρον γιὰ ὄνειρα 
προσπαθοῦν νὰ αὐξήσουν τὸ ἐνδιαφέρον µας 
γιὰ τὰ ὄνειρά µας. Σιγὰ - σιγὰ µάλιστα µᾶς 
πείθουν νὰ τὰ ἐµπιστευόµαστε. Μία τέτοια 
ἐµπιστοσύνη συνοδεύεται πάντα ἀπὸ πλάνη 
καὶ ἡ πλάνη κάνει τὶς διανοητικές µας ἀπόψεις 
γιὰ τὸν ἑαυτό µας νὰ λανθάνονται, ὁπότε ὅλη 
µας ἡ ἐνεργητικότητα γίνεται σαθρή. Αὐτὸ 
ἀκριβῶς θέλουν καὶ οἱ δαίµονες.

Σ’ αὐτοὺς ποὺ εἶναι προχωρηµένοι σ’ 
αὐτὴ τὴν ἐγωιστικὴ αὐτοθεώρηση οἱ δαίµονες 
ἀρχίζουν νὰ παρουσιάζονται σὰν ἄγγελοι 
φωτὸς στὴ µορφὴ µαρτύρων καὶ ἁγίων ἀκόµη 

Τὰ ὄνειρα

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ
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καὶ αὐτῆς τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ 
ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Χαίρονται µὲ τὸν τρόπο 
ποὺ ζοῦν αὐτοὶ οἱ πλανεµένοι, τοὺς ὑπόσχονται 
οὐράνια στέµµατα καὶ µ’ αὐτὸ τὸν τρόπο τοὺς 
ὁδηγοῦν σὲ µεγάλο ὕψος αὐτοεκτιµήσεως καὶ 
ὑπερηφάνειας. Αὐτὸ τὸ ὕψος εἶναι ταυτόχρονα 
καὶ ἡ ἄβυσσος τοῦ ὀλέθρου τους.

Πρέπει νὰ ξέρουµε ὅτι ἀναµφίβολα 
στὴν παροῦσα µας κατάσταση, ποὺ ἀκόµη 
δὲν ἔχει ἀνανεωθεῖ µὲ τὴ χάρη, δὲν εἴµαστε 
ἕτοιµοι νὰ δοῦµε ἄλλα ὄνειρα ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ 
ποὺ ὕπουλα ἑτοιµάζουν γιὰ µᾶς οἱ δαίµονες. 
Ὅπως κατὰ τὴ διάρκεια ποὺ εἴµαστε ξύπνιοι 
ξεσηκώνονται µέσα ἀπὸ τὴν πεπτωκυία φύση 
µας ἤ προκαλοῦνται ἀπὸ δαίµονες σκέψεις καὶ 
ἐπιθυµίες — ἔτσι συµβαίνει καὶ ὅταν κοιµόµαστε. 
Ὅπως καὶ ὅταν εἴµαστε ξύπνιοι νοιώθουµε θεία 
παρηγορία ποὺ πηγάζει ἀπὸ κατάνυξη (λόγω 
τῆς ἀντιλήψεως τῆς ἁµαρτωλότητάς µας, τῆς 
µνήµης θανάτου καὶ τῆς Τελικῆς Κρίσεως). 
Μόνο αὐτὲς οἱ σκέψεις ἐµφανίζονται µέσα ἀπὸ 
τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ποὺ φυτεύτηκε µέσα µας µὲ 
τὸ ἅγιο βάπτισµα καὶ µᾶς µεταφέρονται µέσα 
µας σὲ ἀναλογία µὲ τὴ µετάνοιά µας. 

Ἔτσι µὲ παρόµοιο τρόπο πολὺ σπάνια 
καὶ σὲ ἐξαιρετικὴ ἀνάγκη οἱ Ἄγγελοι τοῦ 
Θεοῦ µᾶς ἀπεικονίζουν ἤ µᾶς παρουσιάζουν 
τὸ τέλος µας ἤ τὰ βάσανα τῆς κολάσεως ἤ 
τὴν Τελικὴ Κρίση τοῦ Θεοῦ πέραν τοῦ Τάφου. 
Ἀπὸ τέτοια ὄνειρα ἐρχόµαστε σὲ συναίσθηση 
καὶ φόβο Θεοῦ σὲ κατάνυξη, σὲ µετάνοια. 
Ἀλλὰ τέτοια ὄνειρα δίδονται πολὺ σπάνια σὲ 
ἐξαιρετικὴ ἀνάγκη σὲ ἁγιασµένες ψυχὲς ἀλλὰ 
καὶ σὲ πολὺ ἁµαρτωλοὺς σύµφωνα µὲ τὴν 
ἀνεξιχνίαστη καὶ εἰδικὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ. 
Δίδονται ἐξαιρετικὰ σπάνια ὄχι λόγω τῆς 
«τσιγγουνιᾶς» τῆς Θείας Χάρης — ὄχι!  Ἀλλὰ 
διότι ὅ,τι γίνεται σὲ µᾶς ἔξω ἀπὸ τὴ ρουτίνα 
µᾶς ὁδηγεῖ σὲ ὑπερηφάνεια καὶ αὐτοεκτίµηση 
καὶ ὑποσκάπτει τὴν ταπείνωσή µας ποὺ εἶναι 
τόσο σηµαντικὴ γιὰ τὴ σωτηρία µας.

Τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐκπλήρωση τοῦ 
ὁποίου ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἔχει 
ἐκφρασθεῖ στὴν Ἁγία Γραφὴ τόσο καθαρά, 
τόσο δυναµικὰ καὶ µὲ τόση λεπτοµέρεια οὕτως 
ὥστε εἶναι ἐντελῶς περιττὸ τὸ νὰ βοηθεῖται ἡ 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸ νὰ διασπᾶται ἡ 
συνηθισµένη ὁδὸς τῶν πραγµάτων.

Σ’ αὐτὸν ποὺ ζητοῦσε τὴν ἀνάσταση 
ἑνὸς νεκροῦ ἀνθρώπου ποὺ θὰ µποροῦσε 
νὰ ἀποσταλεῖ καὶ νὰ προειδοποιήσει τοὺς 
ἀδελφούς του εἰπώθηκε: «ἔχουσι Μωϋσέα καὶ 
τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν.  Ὁ δὲ 
εἶπεν οὐχὶ πάτερ  Ἀβραάµ, ἀλλ’ ἐὰν τις ἀπὸ 
νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς, µετανοήσουσιν. 
Εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν 
οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐὰν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ 
πεισθήσονται» (Λουκ. ιστ’, 27-31).

Ἡ πείρα ἔχει δείξει ὅτι πολλοὶ ποὺ 
τοὺς παραχωρήθηκε νὰ δοῦν στὸν ὕπνο τους 
ὁράµατα βασάνων — συγκλονίστηκαν ἀπὸ τὸ 
ὅραµα γιὰ λίγο καὶ µετὰ ὅµως ξεχάστηκαν 
καὶ µαζὶ ξέχασαν ὅ,τι εἶδαν καὶ ζοῦσαν µιὰ 
ἀπρόσεκτη πνευµατικὰ ζωή.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη αὐτοὶ ποὺ δὲν εἶχαν 
ὁποιαδήποτε ὁράµατα ἀλλὰ προσεκτικὰ 
µελετοῦσαν τὸ θεῖο Νόµο, σταδιακὰ ὁδηγήθηκαν 
στὸ φόβο Θεοῦ, ἀπέκτησαν πνευµατικὴ δύναµη 
καὶ νίκη καὶ µὲ χαρὰ ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὴν 
οἰκειοποίηση τῆς σωτηρίας πέρασαν ἀπὸ τὸ 
ἐπίγειο πέπλο τῶν θλίψεων στὴν εὐλογηµένη 
αἰωνιότητα.

Ὁ ἅγιος  Ἰωάννης τῆς Κλίµακος συζητᾶ 
τὸ ρόλο ποὺ παίζεται ἀπὸ τοὺς δαίµονες στὰ 
ὄνειρα µὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: «... Ἀφοῦ 
ἐγκαταλείψουµε γιὰ τὸν Κύριον τὰ σπίτια 
µας καὶ τοὺς οἰκείους µας καὶ µὲ τὴν ξενιτεία 
γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πωλήσουµε τὸν 
ἑαυτό µας, τότε οἱ δαίµονες ἐπιχειροῦν νὰ 
µᾶς ταράζουν µὲ ὄνειρα. Παρουσιάζουν δὲ σ’ 
αὐτὰ τοὺς ἰδικούς µας ὅτι θρηνοῦν, πεθαίνουν, 
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καταστενοχωροῦνται καὶ βασανίζονται ἐξ αἰτίας 
µας. Ἐκεῖνος, λοιπόν, ποὺ πιστεύει στὰ ὄνειρα 
ὁµοιάζει µ’ αὐτὸν ποὺ κυνηγᾶ τὴ σκιὰ του καὶ 
προσπαθεῖ νὰ τὴν πιάσει» (Σοφ. Σειρὰχ λδ’, 
2).

Οἱ δαίµονες τῆς κενοδοξίας ἐµφανίζονται 
στὸν ὕπνο µας σὰν προφῆτες.

Συµπεραίνουν, σὰν πανοῦργοι ποὺ εἶναι, 
µερικὰ ἀπὸ τὰ µέλλοντα νὰ συµβοῦν καὶ 
νὰ µᾶς τὰ προαναγγέλουν. Καὶ ὅταν αὐτὰ 
πραγµατοποιηθοῦν ἐµεῖς µένουµε ἔκθαµβοι 
καὶ ὑπερηφανεύεται ὁ λογισµός µας µὲ τὴν 
ἰδέα ὅτι πλησιάσαµε στὸ προορατικὸ χάρισµα». 
(Κεφ. Γ’, 38 - 39).

Ὁ ἅγιος Κασσιανὸς διηγεῖται γιὰ ἕνα 
µοναχὸ στὴ Μεσοποταµία ποὺ ζοῦσε µία 
πάρα πολὺ ἐρηµικὴ καὶ ἀσκητικὴ ζωὴ ἀλλὰ 
ἀπώλεσε τὴν ψυχή του, διότι πλανήθηκε ἀπὸ 
διαβολικὰ ὄνειρα. Παρατήρησε ὅτι ὁ µοναχὸς 
δὲν πολυπρόσεχε τὴν πνευµατική του πρόοδο 
ἀλλὰ ἐνδιαφερόταν µόνο γιὰ τοὺς σωµατικοὺς 
κόπους γιὰ τοὺς ὁποίους καὶ αἰσθανόταν 
περήφανος. Ὁ διάβολος τότε, λοιπόν, ἄρχισε 
νὰ τοῦ παρουσιάζει ὄνειρα ποὺ µὲ τὴ διαβολικὴ 
πονηρία του ἄρχισαν νὰ ἐπαληθεύονται. Ὅταν 
ἡ ἐµπιστοσύνη τοῦ µοναχοῦ στὰ ὄνειρα καὶ 
στὸν ἑαυτὸ του ἐνισχύθηκε, ὁ διάβολος τοῦ 
παρουσίασε µπροστά του ἕνα θαυµάσιο ὄνειρο: 
Ἑβραίους νὰ ἀπολαµβάνουν τὶς ὀµορφιὲς 
τοῦ Παραδείσου — ἐνῶ οἱ Χριστιανοὶ νὰ 
τυραννιοῦνται µὲ τὰ βάσανα τῆς κολάσεως.

Τότε ὁ διάβολος (ντυµένος σὰν Ἄγγελος 
φωτὸς) συµβούλεψε τὸ µοναχὸ νὰ ἀποδεχθεῖ 
τὸν Ἰουδαϊσµὸ ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ 
ἔχει ἕνα µερίδιο ἀπὸ τὴν εὐτυχία τῶν Ἰουδαίων. 
Αὐτὸ τὸ ἔκανε ὁ µοναχὸς χωρὶς τὸν παραµικρὸ 
δισταγµό.

Συνεπῶς ἀρκετὰ ἔχουν εἰπωθεῖ, γιὰ νὰ 
ἐξηγήσουν στοὺς ἀγαπητούς µας ἀδελφοὺς 

Χριστιανούς, πόσο ἀνόητο εἶναι νὰ δίνουν 
σηµασία στὰ ὄνειρα καὶ ἀκόµη περισσότερο νὰ 
τὰ πιστεύουν καὶ νὰ τὰ ἐµπιστεύονται.  Ἀπὸ 
τὴν προσοχὴ στὰ ὄνειρα ὁπωσδήποτε θὰ µπεῖ 
µέσα στὴν ψυχή µας ἡ ἐµπιστοσύνη σ’ αὐτά. 
Συνεπῶς ἀπαγορεύεται αὐστηρὰ ἀκόµη καὶ τὸ 
νὰ προσέχουµε στὰ ὄνειρα.

Ἡ ἀνθρώπινη φύση ἀνανεωµένη µὲ 
τὸ Ἅγιο Πνεῦµα κυβερνᾶται ἀπὸ ἐντελῶς 
διαφορετικοὺς νόµους ἀπὸ τὴν πεπτωκυία φύση 
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐπιµένει στὴν ἁµαρτωλὴ 
κατάσταση.

Ὁ κυβερνήτης τοῦ ἀναγεννηµένου 
ἀνθρώπου εἶναι τὸ Ἅγιον Πνεῦµα. «Ἡ χάρη τοῦ 
Θείου Πνεύµατος τοὺς φωτίζει» λέει ὁ Μέγας 
Μακάριος, «καὶ κατακάθεται στὰ βάθη τοῦ νοῦ 
τους». Καὶ ἔτσι εἴτε ξύπνιοι εἶναι ἤ κοιµοῦνται 
ἡ ψυχὴ τους παραµένει µὲ τὸν Κύριο χωρὶς 
ἁµαρτία, χωρὶς γήινες ἤ σαρκικὲς ἀπολαύσεις 
καὶ φαντασίες. Οἱ σκέψεις καὶ οἱ φαντασίες 
ποὺ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὕπνου εἶναι ἐκτός 
τοῦ ἐλέγχου τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς καὶ 
θελήσεως, καὶ ποὺ ἐνεργοῦν ὑποσυνείδητα στὶς 
ἀπαιτήσεις τῆς φύσεως, δροῦν µέσα τους κάτω 
ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καὶ τὰ 
ὄνειρα τέτοιων ἀνθρώπων ἔχουν πνευµατικὴ 
σπουδαιότητα. Ἔτσι ὁ δίκαιος Ἰωσὴφ ἔµαθε 
ἀπὸ ἕνα ὄνειρο τὸ µυστήριο τῆς ἐνσαρκώσεως 
τοῦ Θείου Λόγου. Μ’ ἕνα ὄνειρο διατάχθηκε νὰ 
φύγει στὴν Αἴγυπτο καὶ σ’ ἄλλο νὰ ἐπιστρέψει 
στὸ  Ἰσραήλ. 

Τὰ ὄνειρα ποὺ ἐστάλησαν ἀπὸ τὸ Θεὸ 
φέρνουν µαζί τους µιὰ ἀναµφισβήτητη πειθὼ 
ἤ βεβαιότητα. Αὐτὴ ἡ βεβαιότητα µπορεῖ νὰ 
κατανοηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἁγίους τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ 
ὄχι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀκόµη ἀγωνίζονται κατὰ 
τῶν παθῶν τους.

Μετάφραση:
Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Τελεβάντος
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 Ἦταν χαράµατα Παρασκευῆς, 29 
Αὐγούστου τοῦ 2003. Φεύγαµε µὲ βαριὰ 
καρδιὰ ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήµ, µὲ κατεύθυνση 
πρὸς Τὲλ Ἀβὶβ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ γιὰ Ἀθήνα.

Εἴχαµε περάσει ὑπέροχα. Τὴν 
προηγούµενη, εἴχαµε γιορτάσει Πανηγυρικὰ 
τὴν Κοίµηση τῆς Παναγίας µας στὸν Τάφο Της, 
ἀφοῦ στὰ Ἱεροσόλυµα ἡ Κοίµηση ἑορτάζεται 
13 ἡµέρες µετά, στὶς 28 Αὐγούστου.

 Ζήσαµε µιὰ πρωτόγνωρη, µοναδικὴ 
ἐµπειρία. Τὸ πανηγύρι ἦταν µεγαλοπρεπές, 
πλούσιο, γενναιόδωρο πρὸς πάντας. Ἀργὰ 
τὸ ἀπόγευµα ἑτοιµάσαµε τὶς βαλίτσες µας, 
τὸ βράδυ λάβαµε µέρος στὴν ἀγρυπνία στὸν 
Πανάγιο Τάφο καὶ ἀµέσως µετά, γρήγορα 
στὸ πούλµαν ποὺ µᾶς περίµενε ἀκριβῶς ἔξω 
ἀπὸ τὴν παλαιὰ Πόλη. Ὁ καιρὸς ἦταν καλός. 
Ὁ οὐρανὸς ἔναστρος καὶ µέσα σὲ µιὰ γλυκιὰ 
ἡσυχία ἀπολαµβάναµε τὴν Πόλη φωτισµένη. 

Εἴχαµε στυλώσει τὰ µάτια µας στὰ τείχη 
της, ἀγκαλιάζοντας νοερὰ ὅλα τὰ Πανάγια 
Προσκυνήµατα, κλείνοντάς τα ἑρµητικὰ µέσα 
στὴν καρδιά µας. Ἕνα σχεδὸν ἀδιόρατο 
ἐλαφρὺ χαµόγελο πρόδιδε τὴν κούραση τῶν 
ἡµερῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν βαθιὰ εὐγνωµοσύνη 
µας πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ ὅσα ζήσαµε. Ἡ 
εὐχαρίστησή µας ἦταν τόση, ποὺ δὲν 
κλονίστηκε καθόλου ἀπὸ τὴν παρατεταµένη 
ἀναµονή, οὔτε ἀπὸ τὸν ἐξαντλητικὸ ἔλεγχο 
τῶν Ἰσραηλινῶν στὸ ἀεροδρόµιο.

Ὅταν ἐπιτέλους ἐπιβιβάστηκα στὸ 
ἀεροπλάνο - ἐὰν θυµᾶµαι καλὰ ἦταν ἕνα 
δικινητήριο Airbus - πρόσεξα ὅτι τὰ φῶτα του 

τρεµόπαιζαν συνεχῶς καὶ δὲν σταθεροποιοῦνταν 
σὲ µιὰ συγκεκριµένη φωτεινότητα. Σκέφθηκα 
ὅτι κάποιο καλώδιο δὲν κάνει καλὴ ἐπαφὴ καὶ 
βυθίστηκα στὸ κάθισµά µου. Ὅταν ξεκίνησε ἡ 
τροχοδρόµηση, τὰ πρόβληµα στὰ ἠλεκτρικὰ 
ἔγινε πιὸ ἔντονο, ἐνῶ παράλληλα ἀκούγονταν 
καὶ ὁ χαρακτηριστικὸς ἦχος µικρῶν, 
πολλαπλῶν βραχυκυκλωµάτων. Δὲν ἔδωσα 
σηµασία· τὰ φῶτα ἔσβησαν, ἀπογειωθήκαµε 
καί, ὅταν ξανάναψαν τὸ πρόβληµα ὑφίστατο 
σὲ µικρότερο βαθµό. Καθόµουν µὲ τὴ µητέρα 
µου στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ ἀεροσκάφους, 
µπροστὰ ἀπὸ τὸ φτερό, ἐνῶ φίλοι καὶ γνωστοὶ 
κάθονταν σὲ κοντινὲς θέσεις.

Μετὰ ἀπὸ περίπου 20 λεπτὰ ἀκούσαµε 
ἕναν δυνατὸ θόρυβο καὶ τὸ ἀεροπλάνο 
ἄρχιζε νὰ τρέµει καὶ νὰ κινεῖται δεξιὰ καὶ 
ἀριστερά, σὰν νὰ «κοσκινίζει», ὅπως εὔστοχα 
παρατήρησε κάποιος φίλος. Ὁ πιλότος εἶπε 
πρῶτα στὰ ἑβραϊκὰ καὶ µετὰ στὰ ἀγγλικὰ νὰ 
παραµείνουµε µὲ τὶς ζῶνες µας δεµένες, τὸ 
ἴδιο ἔκαναν ἀµέσως καὶ οἱ ἀεροσυνοδοὶ. 

Ἀρχικὰ δὲν δώσαµε σηµασία, ὥσπου 
κοίταξα τὸ φτερὸ καὶ εἶδα τὴν τουρµπίνα 
νὰ φλέγεται καὶ νὰ ἐκσφενδονίζει κοµµάτια 
ἀπὸ πυρωµένο σίδερο! Μετὰ ἀπὸ ἕνα 
καθησυχαστικὸ πρόλογο, τὴν ἔδειξα στὴ 
µητέρα µου καὶ στοὺς γύρω φίλους. Ὅλοι µας 
εἴχαµε ταξιδέψει πολλὲς φορὲς µὲ ἀεροπλάνο, 
ἀλλὰ ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ βλέπαµε 
φλεγόµενο κινητήρα. Σφιχθήκαµε κάπως 
ἀλλὰ κρύψαµε ἐπιµελῶς τὴν ἀνησυχία µας, 
σιωπώντας. Κάποιοι ἀπὸ ἐµᾶς ὅπως ἔµαθα 
ἀργότερα, λέγαµε νοερὰ τὴν Εὐχή. Μετὰ ἀπὸ 
ἀρκετὰ λεπτὰ ἔγινε νέα ἀνακοίνωση ποὺ µᾶς 

Μεγάλο καὶ ἄγνωστο θαῦµα 

Προσκυνήτριας Α.Π.
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πληροφοροῦσε γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ ἀριστεροῦ 
κινητήρα καὶ ὅτι θὰ προσπαθήσουµε νὰ 
φθάσουµε στὰ Ἐλευθέριος Βενιζέλος µὲ τὸν 
ἄλλον.

Δὲν πέρασαν ἄλλα εἴκοσι λεπτὰ ὅταν 
ἀκούστηκε ἕνας λιγότερος δυνατὸς θόρυβος 
ἀπὸ τὴ δεξιὰ πλευρὰ καὶ νοιώσαµε ὅλοι 
τὶς ἴδιες ἔντονες δονήσεις τοῦ ἀεροσκάφους, 
ἀναµεµιγµένες µὲ ἀναταράξεις. Κάποιοι 
ποὺ κάθονταν µπροστὰ ἀπὸ τὸ δεξὶ φτερὸ 
φώναξαν «πῆρε φωτιὰ ἡ τουρµπίνα»! Τὸ 
µέχρι τότε ἤπιο καί, µᾶλλον εὐχάριστο κλίµα, 
τοῦ θαλάµου ἀντικαταστάθηκε σύντοµα ἀπὸ 
πανικό. Τὸ ἀεροσκάφος ἔχανε διαρκῶς καὶ 
ἀπότοµα ὕψος καὶ ἀκουγόταν ἕνας θόρυβος 
σὰν σφύριγµα, ποὺ µετὰ θυµήθηκα ὅτι τὸν 
ἄκουγα στὶς ταινίες, ὅταν ἔπεφταν οἱ βόµβες 
τῶν ἀεροπλάνων. 

Οἱ ἀεροσυνοδοί, ποὺ µόλις εἶχαν ξεκινήσει 
νὰ προσφέρουν ἀναψυκτικά, ἀσφάλισαν 
τρέχοντας τὰ καροτσάκια τους στὶς κατάλληλες 
θέσεις· κάθισαν γρήγορα κὰ προσδέθηκαν 
κρατώντας τὸ κεφάλι τους κοντὰ στὰ γόνατα. 
Ἀρκετοὶ καρδιοπαθεῖς καὶ ἡλικιωµένοι 
ἔπαιρναν τὰ χάπια τους δύο-δύο. Μεταξὺ 
συζύγων, γίνονταν δηµόσιες ἐξοµολογήσεις 
γιὰ τὸ πότε ἀπάτησε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ µὲ 
ποιὸν καὶ ζητοῦσαν συγχώρεση. Γιαγιάδες καὶ 
παποῦδες ἀπεκάλυπταν στὰ παιδιά τους ὅτι 
τοὺς ἀδίκησαν στὴ διαθήκη τους καὶ ζητοῦσαν 
συγχώρεση καὶ ἐκεῖνα τὴν ἔδιναν, ἀλλὰ καὶ 
τὴ ζητοῦσαν µὲ τὴ σειρά τους γιὰ παλιὲς 
ἄπρεπες συµπεριφορές. Φίλοι ὁµολογοῦσαν 
ὅτι µὲ ἀφορµὴ τὸ τάδε περιστατικὸ εἶχαν πεῖ 
ψέµατα καὶ συκοφαντήσει ἀλλήλους...

Ὅλα τὰ παραπάνω µαζὶ µὲ τὴ συνεχῆ 
καὶ ἀπότοµη ἀπώλεια ὕψους, τὶς ἀσυνήθιστες 
ἀναταράξεις καὶ τὴ σιγὴ τοῦ πιλότου ἔκαναν 
βαριὰ τὴν ἀτµόσφαιρα. Σὰν νὰ µὴν ἔφθανε 
αὐτό, κάποιος ἀπὸ τὴν παρέα φώναξε «εἶχε 
δίκιο ὁ τάδε», ἐνθυµούµενος τὰ λόγια ἑνὸς 

µοναχοῦ, ποὺ τοῦ εἶχε πεῖ, παρουσίᾳ τρίτων, 
πρὶν ἀπὸ λίγες ἡµέρες ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ 
θρηνήσει µεγαλύτερο ἀριθµὸ νεκρῶν ἀπὸ ὅ,τι 
τὸ Πάσχα - ἀναφερόµενος στὸ δυστύχηµα 
λίγο πρὶν ἀπὸ τὴ Μεγάλη Ἑβδοµάδα στὰ 
Τέµπη - µόνο ποὺ αὐτὴ τὴ φορὰ θὰ εἶναι στὴ 
θάλασσα. Εἴχαµε ἀρχίσει νὰ ἀνησυχοῦµε 
σοβαρά...

Τὸ ἀεροπλάνο ἄρχισε νὰ παίρνει κλίση 
καταλάβαµε ὅτι προσπαθεῖ νὰ στρίψει καὶ 
σκέφθηκα ὅτι θὰ ἐπιστρέφαµε στὸ Τὲλ Ἀβὶβ 
ἤ ὅτι θὰ πηγαίναµε στὴν Κύπρο. Σὲ λίγο 
σηκώθηκε µία ἀεροσυνοδὸς καὶ πῆγε βιαστικὰ 
νὰ ἀσφαλίσει κάποια ἀντικείµενα ποὺ ἔπεφταν. 
Τὴ σταµάτησα καὶ τὴ ρώτησα τί ἀκριβῶς 
συνέβαινε. Ἡ πρώην χαµογελαστὴ καὶ 
γλυκοµίλητη κοπέλα εἶχε γίνει κατάχλωµη 
καὶ εἶχε χάσει τὴ φωνή της. Ὁ φόβος 
κυριαρχοῦσε στὴν ἔκφραση τοῦ προσώπου 
της, στὰ σφιγµένα δόντια καὶ κορυφωνόταν 
στὰ µατιά της.

Τὴ ρώτησα ἐὰν εἴχαµε χάσει καὶ 
τοὺς δύο κινητῆρες καὶ ἀπάντησε µὲ νεῦµα 
καταφατικά. «Καὶ τώρα τί θὰ γίνει; Πῶς θὰ 
τὸ ἀντιµετωπίσουµε;», ξαναρώτησα. Ἔπαψε 
νὰ µὲ κοιτάζει στὰ µάτια, τὸ βλέµµα της 
ἔγινε µακρινό, σὰν νὰ κοιτοῦσε τὸ κενό, 
κινοῦσε τὸ κεφάλι της δεξιὰ καὶ ἀριστερά, 
ἀνασήκωσε τοὺς ὤµους ἀδιάφορα, σὰν ὅλα 
νὰ εἶχαν τελειώσει καὶ ἔκανε νὰ φύγει. Τὴ 
συγκράτησα ἔντονα ἀπὸ τὸ χέρι φωνάζοντας 
«Πέφτουµε;» καὶ ἐκείνη µοῦ ἔγνεψε πολλὲς 
φορὲς καταφατικά, χωρὶς νὰ µπορεῖ νὰ 
ἀρθρώσει λέξη καὶ ἔτρεξε νὰ προσδεθεῖ πάλι 
στὸ κάθισµά της, κρατώντας σφιχτὰ τὸ κεφάλι 
στὰ γόνατα. Πήραµε ὅλοι βαθιὰ ἀνάσα καὶ 
προσπαθούσαµε ὅσο τὸ δυνατὸν ψύχραιµα νὰ 
συνειδητοποιήσουµε τὰ συµβαίνοντα.

Τὸ πέπλο τῆς µελαγχολίας ἔσκισε ἡ 
δυνατὴ φωνὴ ἑνὸς ρασοφόρου: «Μὴν φοβάστε, 
ἀδελφοί µου, ἂς προσευχηθοῦµε, δὲν θὰ 
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ἀφήσει ὁ Θεός!». Οἱ ἱερεῖς ἔβαλαν πετραχήλι 
καὶ ἄρχισαν νὰ διαβάζουν, κάποιοι λαϊκοὶ 
ἔλεγαν νοερὰ τὴν Εὐχὴ καὶ οἱ ὑπόλοιποι 
χωρίστηκαν σὲ δύο ὁµάδες - τὴ δεξιὰ καὶ 
τὴν ἀριστερὴ πτέρυγα τοῦ θαλάµου τῶν 
ἐπιβατῶν - καὶ ἄρχισαν δειλὰ νὰ ψάλουν οἱ 
µὲν τὴν Παρἀκληση τῆς Παναγίας, οἱ δὲ τοὺς 
Χαιρετισµούς. Ἀναθέσαµε τὴν ἐλπίδα µας 
στὸν Θεὸ καὶ αἰσθανθήκαµε πολὺ καλύτερα· 
ξελαφρώσαµε.

Οἱ ἀλλόθρησκοι ἐπιβάτες, ὑπερβολικὰ 
φοβισµένοι σὲ σύγκριση µ’ ἐµᾶς, νόµιζαν ὅτι 
τραγουδούσαµε καὶ µᾶς κοίταζαν σὰν νὰ 
ἤµασταν τρελοί. Ἡ παρήγορη ὅµως αὐτὴ 
ψυχικὴ ἀνάταση διεκόπη λίγο ἀργότερα, 
ὅταν ἔκανε ἀνακοίνωση µὲ τρεµάµενη 
φωνὴ ὁ πιλότος: «ὅπως ἤδη καταλάβατε, 
πρὶν ἀπὸ λίγη ὥρα χάσαµε καὶ τὸ δεύτερο 
κινητήρα· ἀνεφλέγη. Ρίξαµε τὰ καύσιµα καὶ 
θὰ προσπαθήσουµε νὰ ἐπιστρέψουµε στὸ 
Μπὲν Κουριὸν (τὸ ἀεροδρόµιο τοῦ Τὲλ Ἀβίβ), 
ἀλλά...» τοῦ ἦρθε ἕνας κόµπος στὸν λαιµὸ καὶ 
σταµάτησε ἀπότοµα. Πρὸς στιγµὴν πάγωσε 
τὸ αἷµα µας. Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουµε, 

ἀλλιῶς εἶναι νὰ ὑποθέτεις βάσιµα πὼς 
ὁδεύεις σὲ κάτι δυσάρεστο καὶ ἀλλιῶς εἶναι 
νὰ σοῦ τὸ ἐπιβεβαιώνουν ἐπισήµως! Μετὰ τὶς 
πρῶτες ἀµήχανες στιγµές, συνεχίσαµε ὅλοι 
µαζὶ νὰ προσευχόµαστε ἀπὸ τὸ σηµεῖο ποὺ 
εἴχαµε σταµατήσει, ἄλλοι τὴν Εὐχή, ἄλλοι 
τὴν Παράκληση, ἄλλοι τοὺς Χαιρετισµούς. 
Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὅτι προσεύχονταν 
θερµὰ καὶ ὅσοι ἔδειχναν στὸ παρελθὸν νὰ µὴν 
πιστεύουν...

Προσπάθησα νὰ φερθῶ ψύχραιµα σὲ 
σηµεῖο ποὺ κατηγορήθηκα γιὰ ἀναισθησία. 
Ἐξήγησα ἤρεµα, µὲ τὴν ἐλπίδα νὰ δώσω 
κουράγιο καὶ σὲ κάποιους ποὺ ἔκλαιγαν: 
«Κάποτε ὅλοι θὰ πεθάνουµε αὐτὸ δὲν ἀλλάζει. 
Τί µᾶς µένει τότε; Τὸ πόσα χρόνια θὰ ζήσουµε 
καὶ τὸ πῶς θὰ τὰ ζήσουµε. Ὅλοι µας θέλουµε 
νὰ ζήσουµε πολλὰ χρόνια, ἐὰν ὅµως ὁ Θεὸς 
ἀποφάσισε νὰ πεθάνουµε σήµερα, οὔτε αὐτὸ 
ἀλλάζει· ἔξαλλου, δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ 
νὰ µποροῦµε νὰ κάνουµε ἀνθρωπίνως γιὰ 
νὰ σωθοῦµε καὶ δὲν τὸ κάνουµε. Ἄρα, ἐὰν 
πάρουµε ὡς δεδοµένο ὅτι σήµερα θὰ κληθοῦµε 
σὲ ἀπολογία, τί πρέπει νὰ µᾶς ἐνδιαφέρει; 
Τὸ σὲ ποιὰ κατάσταση βρίσκεται ἡ ψυχή 
µας. Τώρα θὰ µοῦ πεῖτε: «εἶµαι σὲ ἄσχηµη 
κατάσταση, ἀλλά, ἐὰν εἶχα καὶ ἄλλα χρόνια, 
θὰ µετανοοῦσα!» 

Αὐτὴ ὅµως ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη δὲν 
εἶναι τῆς παρούσης, εἶναι µᾶλλον ἕνας εὐσεβὴς 
πόθος, γιατί εἴπαµε ὅτι παίρνουµε ὡς δεδοµένο 
ὅτι παραδίδουµε σήµερα. Ἄρα τί µᾶς µένει 
νὰ κάνουµε; Νὰ προσευχηθοῦµε εἰλικρινὰ 
καὶ νὰ ζητήσουµε µὲ θερµὴ συγχώρεση τῶν 
ἁµαρτιῶν µας. Ὅµως πρέπει νὰ ἔχουµε τὴν 
ἐλπίδα µας στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιατί ὁ Θεὸς 
ἀπὸ τὴν ἄπειρη ἀγάπη Του γιὰ ἐµᾶς, δὲν θὰ 
ἐπέτρεπε ποτὲ νὰ γίνει κάτι πρὸς ζηµία τῆς 
ψυχῆς µας, δηλαδή, ἐὰν µᾶς πάρει σήµερα, 
αὐτὸ θὰ πεῖ ὅτι θὰ µᾶς πάρει στὴν καλύτερη 
στιγµή µας.
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Οἱ περισσότεροι ἐξοµολογηθήκαµε 
καὶ κοινωνήσαµε µόλις χθὲς στὴ ἑορτὴ τῆς 
Παναγίας, ἄρα εἴµαστε κατὰ τὸ δυνατὸν 
ἕτοιµοι· σκεφθεῖτε νὰ φεύγαµε ἐντελῶς 
ἀπροετοίµαστοι; Ὅσοι ἤρθαµε ἐδῶ, δὲν 
ἤρθαµε γιὰ τουρισµὸ ἀλλὰ γιὰ προσκύνηµα· 
λέτε ὁ Κύριος καὶ ἡ Παναγία, ποὺ ἤρθαµε 
στὴν ἑορτή Της, νὰ µᾶς ἀφήσουν ἔτσι;

Οἱ ἀναταράξεις συνεχίζονταν πάλι 
ἔντονες. Ἤµασταν χαµηλά, ἄρχισαν νὰ 
διακρίνονται τὰ νησιὰ µὲ τὰ χαρακτηριστικά 
τους καὶ µακριὰ ἡ στεριά. Ξαφνικὰ σηκώθηκε 
ὄρθιος ὁ ἴδιος ρασοφόρος, ποὺ καθόταν 
µπροστὰ δεξιὰ καὶ µᾶς εἶχε παροτρύνει νὰ 
προσευχηθοῦµε - δὲν γνωρίζω ἐὰν ἦταν 
µοναχὸς ἤ Ἱεροµόναχος (θυµᾶµαι µόνο τὴν 
ψηλόλιγνη µορφὴ του τὸ ἱλαρό τοῦ προσώπου 
καὶ τὴ µακριά του γενειάδα) καὶ εἶπε µὲ δυνατὴ 
καὶ γεµάτη σιγουριὰ φωνὴ καὶ δακρυσµένα 
µάτια «Παιδιά µου, σᾶς παρακαλῶ, πιστέψτε 
µε· βλέπω τὴν Παναγία µας µπροστά µου 
θεόρατη καὶ κρατάει τὸ ἀεροπλάνο ἀπὸ 
τὴν κοιλιὰ· θὰ σωθοῦµε, θὰ σωθοῦµε!» καὶ 
ξεσπώντας σὲ δάκρυα: «ἂς προσευχηθοῦµε νὰ 
τὴν εὐχαριστήσουµε».

Ὅλοι οἱ ἐπιβάτες πήραµε κουράγιο καὶ 
ἀρχίσαµε νὰ ψέλνουµε, δυνατὰ αὐτὴ τί φορά, 
χαρµόσυνα τὴν Παράκληση. Μέχρι καὶ οἱ 
ἀεροσυνοδοὶ κατάλαβαν ἀπὸ τὴ γλώσσα τοῦ 
σώµατος ὅτι κάτι εὐχάριστο συµβαίνει καὶ 
ἀναθάρρεψαν κοιτώντας ἀπορηµένες.

Σὲ λίγη ὥρα φάνηκαν καθαρὰ τὰ κτήρια 
τοῦ Τὲλ Ἀβὶβ- ἤµασταν ἤδη πολὺ χαµηλά. 
Ἔµεναν λίγες µόλις στιγµές... Ἄρχισαν νὰ 
µπαίνουν λογισµοὶ ἀµφιβολίας στὸ µυαλό µου: 
«Ἄραγε ἡ πρόσκρουση θὰ γίνει στὴ στεριὰ ἤ 
θὰ πέσουµε στὴ θάλασσα;», µὰ προσπαθοῦσα 
νὰ τοὺς διώξω µὲ τὴν προσευχή: «Πιστεύω 
Κύριε, βοήθει µου τῇ ἀπιστίᾳ. Γεννηθήτω 
τὸ θέληµά Σου. Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον 
ἡµᾶς.»

Σὲ λίγο φάνηκε τὸ ἀεροδρόµιο. Ὁ 
διάδροµος ἦταν στρωµένος µὲ ἀφρὸ καὶ 
κατὰ µῆκος του ἦταν παρατεταγµένα πολλὰ 
νοσοκοµειακά. Ἄλλο ἀεροπλάνο δὲν φαινόταν, 
προφανῶς µᾶς εἶχαν δώσει προτεραιότητα. 
Μᾶς φάνηκε ὅτι κατεβαίναµε µὲ µεγάλη 
ταχύτητα σὲ σχέση µὲ τὶς ἄλλες φορές, µᾶς 
χώριζαν λίγα µόλις µέτρα ἀπὸ τὸ ἔδαφος. 

Ὅταν ἔγινε ἡ ἐπαφή, τὸ ἀεροπλάνο 
σταµάτησε κατὰ θαυµαστὸ τρόπο σὲ µόλις 
50 µέτρα, χωρὶς κανένας µας νὰ κινηθεῖ 
ἀπὸ τὴ θέση του, ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον. 
Τουρµπίνες δὲν εἶχε, γιὰ νὰ τὶς θέσει σὲ 
ἀνάστροφη λειτουργία, ὥστε νὰ φρενάρει, 
καὶ τὸ φρένο στὶς ρόδες θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι 
πολὺ ἀπότοµο - πράγµα πολὺ ἐπικίνδυνο - 
γιὰ νὰ σταµατήσουµε µόλις σὲ 50 µέτρα, καὶ 
ἀκόµα καὶ τότε θὰ ἔπρεπε λόγω ἀδράνειας 
νὰ πεταχτοῦµε ὅλοι πρὸς τὰ µπροστά! (Ἐδῶ 
φρενάρει κανεὶς λίγο µὲ τὸ αὐτοκίνητο καὶ µὲ 
µικρὲς ταχύτητες καὶ τὸ σῶµα του πηγαίνει 
µπροστά). Τίποτα ὅµως ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν 
ἔγινε. Τὸ ἀεροπλάνο δὲν σταµάτησε σύµφωνα 
µὲ τοὺς νόµους τῆς φυσικῆς, ἀλλὰ σὰν νὰ 
ἐναποτέθηκε µαλακὰ στὸ ἔδαφος!

Ὅλοι ἀρχίσαµε, γεµάτοι ἀνακούφιση,τὰ 
εὐχαριστήρια: «Δόξα Σοι, Κύριε», «Σὲ 
εὐχαριστῶ Παναγία µου», «Ἂς εἶναι 
εὐλογηµένο τὸ Ὄνοµά Σου, Κύριε».

Μόνο τὶς ἀεροσυνοδοὺς εἶχε πιάσει 
νευρικὴ κρίση. Γιὰ τουλάχιστον πέντε λεπτὰ 
ἡ µία ἄνοιγε ἕνα γιαούρτι, ἔτρωγε µία 
κουταλιά, τὸ πέταγε καὶ ἔπαιρνε ἄλλο, ἡ ἄλλη 
ἀνοιγόκλεινε συνεχῶς κάποια µεταλλικὰ 
συρτάρια, ἡ ἄλλη ἔτρεµε καὶ χτυποῦσαν τὰ 
δόντια της.

Μετὰ ἀπὸ λίγο ἀποβιβαστήκαµε καὶ 
συνοδείᾳ ἀστυνοµικῶν, ἰατρῶν καὶ νοσοκόµων 
πήγαµε σὲ ἕνα σαλόνι, ὅπου κάποιους 
προσπαθοῦσαν νὰ τοὺς συνεφέρουν καὶ στοὺς 
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ὑπόλοιπους πρόσφεραν ἕνα ἀναψυκτικό. Ἀπὸ 
τὴν ἔνταση εἶχε στεγνώσει τὸ στόµα µας, 
ἀλλὰ ποιὸς νοιαζόταν;

Ἤµασταν ζωντανοὶ µόνο αὐτὸ µετροῦσε! 
Σὲ λίγο ἦρθε ἄλλο ἀεροσκάφος νὰ µᾶς πάει 
στὴν Ἀθήνα, ὅπου καὶ φθάσαµε ἀσφαλῶς. 
Βέβαια µᾶς περίµεναν δηµοσιογράφοι καὶ 
κάµερες. Ἕνας φίλος µου τηλεφώνησε µὲ 
ἀγωνία νὰ δεῖ ἐὰν εἶµαι καλά, γιατί εἶδε 
ἕνα trailer στὶς πρωινὲς εἰδήσεις µεγάλου 
καναλιοῦ γιὰ τὴν πτήση µας, ἀλλὰ µετὰ τὸ 
θέµα ἀποσιωπήθηκε ἐπιµελῶς.

Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγµή, ὅλοι µας χάσαµε 
τὸ ἐνδιαφέρον µας γιὰ τὶς λεπτοµέρειες. 
Δὲν φώναζε κανείς, δὲν διαµαρτύρονταν γιὰ 
τὴν καθυστέρηση, γιὰ τὶς βαλίτσες, γιὰ τὶς 
δηµοσίως ἐξοµολογηθεῖσες βαριὲς ἁµαρτίες, 
γιὰ τίποτα. Βαδίζαµε στὴ γῆ, ἀλλὰ τὸ µυαλὸ 
καὶ ἡ καρδιὰ µας ἦταν γεµάτα εὐγνωµοσύνη, 
κατὰ τὴ δύναµη τοῦ καθενὸς προσκολληµένα 
σὲ Ἐκεῖνον ποὺ µᾶς ἐπιβεβαίωσε τόσο 
περίτρανα καὶ πάλι τὴν ἀγάπη Του. Ξέραµε 
ὅτι ζούσαµε µέσα στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ 
καὶ αἰσθανόµασταν ἀπέραντη χαρὰ καὶ 
ἀνεκλάλητη εὐγνωµοσύνη γι’ αὐτό.

Καὶ οἱ ἑπόµενες ἡµέρες πέρασαν ἔτσι. 
Ἔβλεπα κάθε τι ὡς δηµιούργηµα τοῦ Θεοῦ, 
τὸ ἀγαποῦσα καὶ τὸ θαύµαζα. Εἶχα πάψει νὰ 

θυµώνω καὶ νὰ ἀναλώνοµαι σὲ δευτερεύοντα 
πράγµατα. Προσπαθοῦσα νὰ ἀνταποκριθῶ 
στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ µὲ ἐπιεικῆ συµπεριφορά, 
µὴν κρίνοντας καί, ὅπου µποροῦσα, βοηθώντας 
τοὺς ἄλλους. Δυστυχῶς, µετὰ ἀπὸ µία 
περίπου ἑβδοµάδα, ξαναµπῆκα στὴ ρουτίνα 
τῆς καθηµερινότητας. Ντρέποµαι ποὺ τὸ 
ἀναφέρω, ἀλλὰ δὲν κατάφερα νὰ συγκρατήσω 
µέσα µου ἐκείνη τὴν πρωτόγνωρη εἰρήνη, τὴν 
προσευχή, τὴν εὐγνωµοσύνη, τὴν ἀγάπη.

Αὐτὰ τὸ πέρα γιὰ πέρα πραγµατικὸ 
γεγονός, µὲ ἔκανε νὰ βλέπω τὰ πράγµατα 
λίγο διαφορετικά, νὰ προσπαθῶ νὰ βγῶ ἀπὸ 
τὸ καβούκι τοῦ ἐγωκεντρισµοῦ µου καὶ τῆς 
παράλογης λογικῆς µας, ποὺ τὰ βάζει ὅλα σὲ 
κουτάκια καὶ θέλει νὰ τὰ ἐξηγεῖ µὲ νόµους 
καὶ κανόνες. Ὁ φόβος τοῦ τέλους ἐπιταχύνει 
τὴ συνειδητοποίηση τῶν λαθῶν, ὠθεῖ σὲ 
συναίσθηση...

Ἡ εὐγνωµοσύνη ποὺ νοιώθει κανεὶς 
στὴν ἄπειρη ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ µαλακώνει τὴν 
καρδιά του, τὸν λιώνει, τὸν κάνει νὰ ἀγαπάει 
διὰ τοῦ Θεοῦ τοὺς ἀδελφούς του καὶ τὴν κτίση 
καὶ παράλληλα φοβᾶται µήπως µὲ κάποια 
πράξη του λυπήσει τὸν Θεὸ καὶ χάσει αὐτὸ ποὺ 
ἀρχίζει νὰ γεύεται ἡ καρδιά του καὶ σκιρτᾶ, 
αὐτὸ ποὺ φτιάχτηκε νὰ ἀναζητᾶ ἡ ψυχὴ του 
τὴν διὰ τῆς ἀγάπης δωρεὰν παρεχοµένη 
ἕνωσή της µὲ τὸν Θεό.
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  Ἔγραφα –πᾶνε 40 χρόνια τώρα- στά 
διδακτικά µου βιβλία ὅτι νέος πού ζῆ χωρίς 
ἰδανικά εἶναι κέλυφος χωρίς οὐσία. Κι ἀκόµη 
ὅτι: νέος θά πεῖ νά εἶσαι αὐθόρµητος, νά στέκεσαι 
κοντά στίς πηγές τῆς ζωῆς, νά τολµᾶς νά κάνεις 
αὐτό πού δέν τολµοῦν νά κάνουν οἱ ἄλλοι.

Οἱ µεγάλοι σᾶς ἔκαναν ἱκανούς νά 
µήν µπορεῖτε νά κάνετε τίποτε· οὔτε καί νά 
ἐπαναστατήσετε. Οἱ ἐτήσιες ἐξεγέρσεις σας µέ τή 
µορφή «καταλήψεων» εἶχαν χαρακτῆρα ἐθιµικοῦ 
φαινοµένου. Κάτι σάν φολκλορική «ἀτραξιόν». 
Δίνατε τή µάχη γιά νά γίνετε χειρότεροι. Γιά νά 
ἀποκτήσετε δικαιώµατα πού τελικά ἀποδείχθηκαν 
συναλλαγµατικές χωρίς ἀντίκρυσµα.

Ἡ τωρινή ἐξέγερση εἶναι ἕνα µήνυµα ὑγείας 
καί ἐλπίδας. Ὅτι δέν εἶναι «σβησµένες ὅλες οἱ 
φωτιές οἱ πλάστρες µές στή χώρα», ὅπως λέει 
ὁ Παλαµᾶς. Ἀλλά χρειάζεται µεγάλη προσοχή, 
γιά νά µήν πέσετε, νέοι µου, θύµατα αὐταπάτης, 
ὅπως ἔπεσε ἡ δική µου γενιά. Φυλαχτεῖτε ἀπό 
τούς ψευδαποστόλους πού σᾶς πλησιάζουν 
καί σᾶς θωπεύουν στ’ αὐτιά. Φυλαχτεῖτε ἀπό 
αὐτούς πού κάποτε ἔφαγαν καλά, ἔκαναν µέσα 
σέ ἀνώµαλες καταστάσεις ραγδαῖες καριέρες 
καί τώρα ἐµφανίζονται ξανά σάν σταυροφόροι 
κάποιου ἰδανικοῦ πού σᾶς τό προσφέρουν δωρεάν, 
ὥσπου νά κάνουν κι ἐσᾶς θύµατα ἀπάτης. Καί 
νά κλειστεῖτε, ὅσοι δέν θελήσετε νά βολευτεῖτε, 
µέσα στό κέλυφος µιᾶς βαθειᾶς σιωπῆς.

Νέοι, µή στρέφετε πρός τό στῆθος σας τό 
ξίφος τῆς ὀργῆς σας. Θωρακίστε τήν καρδιά 
σας, ἐλέγξατε τά συναισθήµατά σας. Ἡ ὀργή δέν 
βλάπτει κανέναν περισσότερο ἀπό αὐτόν πού τήν 
ἔχει. Ἡ ἀγανάκτησή σας εἶναι δικαιολογηµένη, 
διότι εἴσαστε δεινά προδοµένοι ἀπό ἐκείνους πού 

σᾶς ἔµαθαν νά µισεῖτε τήν πατρίδα σας, νά µισεῖτε 
τήν ἱστορία σας, νά περιφρονεῖτε τή γλῶσσα σας. 
Νά ποδοπατᾶτε τά σύµβολα γιά τά ὁποῖα οἱ 
πρόγονοί σας ἔχυσαν τό αἷµα τους.

Νέοι, συνεχίστε ἀλλά στοχαστεῖτε. 
Διαβάστε πολύ προτοῦ προχωρῆστε. Ἀφῆστε τά 
συνθήµατα. Εἶναι σάν τά βεγκαλικά. Μέ αὐτά 
γαλουχήθηκαν πολιτικά οἱ πατέρες σας. Δεῖτε 
πῶς κατάντησαν τή χώρα µας. Νά δέχεται σάν 
παράσηµο τή βρισιά τοῦ ἀνεκδιήγητου Στρώς 
Κάν. Νέοι, µή βεβηλώνετε µνηµεῖα, ὅπως κάποιοι 
βεβήλωσαν τή ζωή σας. Βγάλτε τή λέξη µέ τά 
τρία ἄλφα ἀπό τό λεξιλόγιό σας. Χωρίς νά τό 
συνειδητοποιεῖτε, τό κάνατε ἐθνική ταυτότητα.

Νέοι, µήν ἀποδεχθεῖτε τή βαναυσότητα 
µέ τήν ὁποία κυβερνιέται ὁ κόσµος. Μή γίνετε 
χυδαῖοι σάν ἐκείνους πού σᾶς γαλούχησαν ἠθικά 
καί πνευµατικά. Μήν εἴσαστε ἀφελεῖς, ὅπως 
ἐµεῖς. Δέν µπορεῖτε νά διδάξετε µεταµέλεια στούς 
πολιτικούς. Μή ζητᾶτε τή λύση ἀπό αὐτούς. Οὔτε 
ἀπό τά «κανάλια» πού σᾶς κάνουν θέαµα. Τά 
«κανάλια» ἔχουν περισσότερο βοῦρκο κι ἀπό τήν 
πολιτική.

Ἡ λύση εἴσαστε σεῖς. Ἡ λύση βρίσκεται 
µέσα σας. Πρέπει ὅµως νά ψάξετε βαθειά. Τό 
«ἔνδον σκάπτειν» εἶναι µιά διαιώνια ἀρχή. 
Τὸ σκαπτικό ἐργαλεῖο τῆς ψυχῆς εἶναι τό 
καλό βιβλίο µέ τή βαθειά σκέψη καί βαρύ 
προβληµατισµό. Αὐτά πρέπει νά εἶναι γιά σᾶς τό 
βαρύ πυροβολικό. Καλό εἶναι τό διαδίκτυο, ἀλλά 
ἡ µεγάλη ἐπανάσταση - ὅπως καί στό παρελθόν- 
θά ξεπηδήσει ἀπό τό βιβλίο. Κι ἐννοῶ τό καλό 
καί ὄχι τό σαχλό βιβλίο. Τό βιβλίο µέ τά γερά 
ἑλληνικά κι ὄχι µέ τά «γκρίκλιζ» πού πορνεύουν 
τή σκέψη σας.

Πρός τά «ὀργισµένα νιάτα»

Σαράντου Καργάκου
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«Ἀφῆστε τὰ 13χρονα νὰ χρησιµοποιοῦν 
ἐλεύθερα τὴν ἱστοσελίδα µου» εἶπε ὁ 24χρονος 
ἱδρυτὴς τοῦ Facebook, Μὰρκ Ζούκερµπεργκ, 
βάζοντας ἔτσι τὸ φιτίλι σὲ ἕναν παγκόσµιο 
διάλογο γιὰ τὸ κατὰ πόσο θὰ πρέπει νὰ ἀρθοῦν 
οἱ νοµικὲς ἀπαγορεύσεις ποὺ ἀφοροῦν παιδιὰ 
κάτω τῶν 13 ἐτῶν. Μὲ τὸ ἕνα στὰ πέντε παιδιὰ 
στὶς ἡλικίες 9 – 12 νὰ διαθέτει προσωπικὸ 
προφίλ, σύµφωνα µὲ τὴν ἔρευνα Social Net-
working γιὰ τὴν Εὐρώπη, φαίνεται πώς, παρὰ 
τὶς ἀπαγορεύσεις, ἡ διεισδυτικότητα τοῦ Face-
book σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες δύσκολα ἐλέγχεται. 
Οἱ κίνδυνοι ὅµως, στοὺς ὁποίους ἐκτίθενται 
ἀπασχολοῦν γονεῖς καὶ ἁρµόδιους φορεῖς.

«Ὅταν βλέπουµε ὅλο καὶ περισσότερα 
8χρονα καὶ 9χρονα στὴν Ἑλλάδα νὰ ἔχουν 
δικό τους προφίλ, θὰ πρέπει νὰ εἴµαστε σὲ 
ἐπαγρύπνηση» λέει ὁ κ. Γεώργιος Κορµᾶς, 
ἐκπρόσωπος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Ἀσφαλοῦς 
Διαδικτύου, ὑπεύθυνος τῆς Γραµµῆς Βοήθειας 
800 11 800 15 καὶ ἐπιστηµονικὸς συνεργάτης τῆς 
Μονάδας Ἐφηβικῆς Ὑγείας Β΄ Παιδιατρικῆς 
Κλινικῆς Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν.

«Ἡ ἐµπειρία ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις σὲ 
σχολεῖα ὅλης τῆς Ἑλλάδας δείχνει ὅτι σὲ 
αὐτὲς τὶς ἡλικίες τὰ παιδιὰ δὲν µποροῦν νὰ 
διαχειριστοῦν τὸ Facebook. Τὸ βλέπουν σὰν 
παιχνίδι, δὲν µποροῦν ὅµως νὰ καταλάβουν 
πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι» προσθέτει.

Τὰ περισσότερα παιδιὰ ποὺ φτιάχνουν 
προφίλ, δίνοντας ψευδῆ ἡλικία, δηλώνουν 
εὔκολα τὸ ὄνοµα, τὴν διεύθυνση καὶ τὶς 
δραστηριότητές τους, ὅπως ποῦ πηγαίνουν 
διακοπὲς ἢ ποῦ πᾶνε φροντιστήριο, ἀφήνοντας 
τὴν ζωὴ τους ἐκτεθιµένη.

Ὁ ἐθισµός, ἡ ἐξάπλωση τῆς παιδοφιλίας, 
ἡ εὔκολη πρόσβαση σὲ πορνογραφικὸ ὑλικὸ καὶ 
σὲ τυχερὰ παιχνίδια, θὰ πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν 
τοὺς γονεῖς. «Αὐτὸ ποὺ στεροῦνται τὰ παιδιὰ 
ὅταν βρίσκονται ἀνεξέλεγκτα σὲ τέτοιες σελίδες 
κοινωνικῆς δικτύωσης εἶναι τὸ δικαίωµά τους 
στὴν ἀθωότητα. Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναπτύσσουν 
τὴν κοινωνικότητά τους στὴν πραγµατικὴ 
ζωή, ἀποµονώνονται στὸ δωµάτιό τους καὶ δὲν 
δηµιουργοῦν προσωπικὲς σχέσεις».

Σὲ αὐτὲς τὶς µικρὲς ἡλικίες, ὅταν τὰ 
παιδιὰ ἐκτίθενται σὲ τόσα ἐρεθίσµατα, εἶναι πολὺ 
πιθανὴ ἡ ἀλλοίωση τῆς ψυχοκοινωνικῆς τους 
ἐξέλιξης. «Τὰ κορίτσια ποὺ βάζουν στὸ προφὶλ 
τους φωτογραφίες προκλητικές, οὐσιαστικὰ 
ἀναζητοῦν τὴν θηλυκότητά τους µέσα ἀπὸ τὰ 
δίκτυα αὐτά. Φαντάζεστε λοιπὸν τί συζητήσεις 
προκαλοῦν καὶ πόσα σχόλια δέχονται 
– γιὰ νὰ µὴν φτάσουµε καὶ στὴ σεξουαλικὴ 
παρενόχληση» τονίζει ὁ κύριος Κορµᾶς.

Ἡ µόδα, ἀλλὰ καὶ ἡ αἴσθηση ὅτι ἔχουν 
πιὰ µεγαλώσει, εἶναι ἡ ἀπάντηση στὸ γιατί 
τὰ µικρὰ παιδιὰ θέλουν νὰ φτιάξουν δικό τους 
προφίλ. «Εἶναι σὰν µεταδοτικὴ ἴωση! Ὅταν 
ἔχει ἕνα παιδὶ στὴν τάξη, τότε θέλουν ὅλα. Μὲ 3 
ἑκατοµµύρια χρῆστες στὴν Ἑλλάδα, ὑπάρχουν 
στὸ περιβάλλον τους πολλὰ παραδείγµατα πρὸς 
µίµηση. Τὰ µεγαλύτερα ἀδέλφια, οἱ φίλοι, οἱ 
ἴδιοι οἱ γονεῖς».

«Ὅταν ἕνα κοριτσάκι 12 ἐτῶν µοῦ 
ἐµπιστεύθηκε ὅτι ἔχει 1.800 φίλους στὸ Face-
book, ἐνῶ οἱ γονεῖς της βρίσκονται στὸ 
σκοτάδι, σοκαρίστηκα. Ποιὰ ἐπίδραση µπορεῖ 
νὰ ἔχουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι στὸν ψυχισµὸ 
τοῦ παιδιοῦ; Δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις 

Τὸ Facebook καταστρατηγεῖ τὸ δικαίωµα τῶν 
παιδιῶν στὴν ἀθωότητα
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παιδιῶν ποὺ ἔχουν πέσει θύµατα ἐκφοβισµοῦ, 
ἐκβιασµοῦ, παρενόχλησης ἢ χλευασµοῦ» λέει 
ἡ κυρία Ἀλεξάνδρα Καππάτου, ψυχολόγος 
– παιδοψυχολόγος.

Τὰ µικρὰ παιδιὰ δὲν βάζουν στὸ µυαλό 
τους ὅτι πίσω ἀπὸ ἕνα προφὶλ µπορεῖ νὰ 
κρύβεται ἕνας ἄνθρωπος ποὺ οὔτε συνοµήλικός 
τους εἶναι οὔτε ἔχει ἀθῶα αἰσθήµατα ἀπέναντί 
τους. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ µεγαλύτερη παγίδα, 
σύµφωνα µὲ τὴν κυρία Καππάτου. «Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸ τὰ προτρέπουµε νὰ περιλαµβάνουν 
στὶς λίστες φίλων µόνο παιδιὰ ποὺ γνωρίζουν, 
ἐξηγώντας τοὺς κινδύνους ποὺ ἐνέχει αὐτὸς 
ὁ ἀνταγωνισµὸς γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει τοὺς 
περισσότερους φίλους».

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅµως, δὲν µποροῦµε νὰ 
ἀρνηθοῦµε τὴν τάση τῶν παιδιῶν νὰ θέλουν 
νὰ ἀνήκουν σὲ µιὰ ὁµάδα. «Τὰ παιδιὰ σήµερα 
αἰσθάνονται δέσµια τῶν δραστηριοτήτων µὲ 
τὶς ὁποῖες τὰ φορτώνουµε καὶ δὲν ἔχουν χρόνο 
νὰ ἀναπτύξουν σχέσεις. Ὁπότε αὐτὴ εἶναι µιὰ 
διέξοδος γιὰ νὰ χαλαρώσουν, νὰ γελάσουν, νὰ 
διασκεδάσουν, νὰ συνοµιλήσουν» ἐπισηµαίνει.

Αὐτὸ ὅµως φέρνει πιὸ κοντὰ τὸν κίνδυνο 
τοῦ ἐθισµοῦ, ποὺ ὥς πρόσφατα ἀποδιδόταν µόνο 
στὰ διαδικτυακὰ παιχνίδια. «Τὰ παιδιὰ ποὺ 
κάθονται πολλὲς ὧρες µπροστὰ στὸ ὑπολογιστὴ 
εἶναι πιθανὸ νὰ παρουσιάσουν ἔντονο ἄγχος, ποὺ 
µπορεῖ νὰ γίνει παθολογικό, νὰ ἐγκαταλείψουν 
τὰ µαθήµατά τους, νὰ χάσουν τὴν ἐπαφὴ µὲ 
τὴν οἰκογένειά τους καὶ νὰ ἀποµονωθοῦν» 
σηµειώνει ἡ κυρία Καππάτου.

Αὐτό, θὰ ἀναρωτηθεῖ κανείς, εἶναι πιθανὸ 
νὰ συµβεῖ καὶ σὲ παιδιὰ µετὰ τὴν ἡλικία τῶν 13 
ἐτῶν. Γιὰ ποιὸ λόγο τὰ νοµικὰ ὅρια µπαίνουν 
σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία; Σύµφωνα µὲ τὴν κυρία 
Καππάτου, τὰ παιδιὰ θεωρεῖται ὅτι ἀπὸ τὰ 13, 
ὁπότε καὶ µπαίνουν στὴν ἐφηβεία, ἀποκτοῦν 
µία µεγαλύτερη αὐτονοµία.

Στὸ ἐξωτερικὸ ἐξοικειώνονται µὲ τοὺς 
ὑπολογιστὲς καὶ µαθαίνουν νὰ προστατεύονται 
ἀπὸ νωρίς, ὅµως στὴν Ἑλλάδα δὲν τυγχάνουν 
ἀνάλογης ἐκπαίδευσης. Τὰ ὅρια γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα θὰ µποροῦσαν νὰ φτάσουν καὶ τὰ 
16 χρόνια, µὲ τοὺς γονεῖς νὰ παρακολουθοῦν 
διακριτικὰ τὶς κινήσεις τοῦ ἐφήβου σὲ αὐτὲς τὶς 
ἡλικίες. Ὥς τὴν ἡλικία τῶν 13 ἐτῶν, οἱ γονεῖς 
ποὺ γνωρίζουν ὅτι τὰ παιδιὰ τους διαθέτουν 
προσωπικὸ προφὶλ µποροῦν νὰ τὰ προσθέτουν 
στοὺς φίλους τους, ἔτσι ὥστε νὰ παρακολουθοῦν 
τὰ στοιχεῖα ποὺ µοιράζονται µὲ τὸ δίκτυό τους 
καὶ νὰ ἔχουν ἕναν ὑποτυπώδη ἔλεγχο στὶς 
δραστηριότητές τους, ὅπως προτείνει ἡ κυρία 
Καππάτου.

Αὐτοὶ ποὺ καλοῦνται νὰ θέσουν τὰ ὅρια 
καὶ νὰ ἐντοπίσουν ἄµεσα σηµάδια κινδύνου στὰ 
παιδιὰ εἶναι φυσικὰ οἱ γονεῖς. Ἀρχικά, «µέληµά 
τους θὰ πρέπει νὰ εἶναι νὰ µάθουν στὰ παιδιά 
τους νὰ κοινωνικοποιοῦνται ἀπὸ µικρά, διότι 
ἐὰν θεωροῦν ὅτι τὸ Facebook εἶναι κοινωνικὴ 
ἐπαφή, τότε στὴν ἐφηβεία θὰ ἀντιµετωπίσουν 
ἀκόµη σοβαρότερα προβλήµατα» τονίζει ὁ 
κύριος Κορµᾶς.

Τὰ τέσσερα ἁπλὰ βήµατα, ποὺ προτείνει 
στοὺς γονεῖς µποροῦν νὰ ἐξασφαλίσουν ἕνα 
ἱκανοποιητικὸ ἐπίπεδο ἐλέγχου, µὲ σεβασµὸ 
στὴν προσωπικότητα τοῦ παιδιοῦ:

• Μαθαίνουµε στὰ παιδιὰ τὸ «δηµιουργικὸ 
ἴντερνετ», δηλαδὴ πῶς νὰ χρησιµοποιοῦν τὸ 
ἴντερνετ γιὰ νὰ συλλέγουν ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ 
καὶ νὰ ἐνηµερώνονται.

• Τοποθετοῦµε τὸν ὑπολογιστὴ στὸ 
σαλόνι γιὰ νὰ εἴµαστε παρόντες ὅταν τὸ παιδὶ 
µπαίνει στὸ διαδίκτυο καὶ νὰ ἐπιβλέπουµε.

• Βάζουµε περιορισµὸ στὸν χρόνο ποὺ 
µπορεῖ νὰ µπαίνει στὸ ἴντερνετ τὴν ἡµέρα.

• Χρησιµοποιοῦµε φίλτρα, ποὺ περιορίζουν 
ἀνάλογα µὲ τὴν ἡλικία τοῦ παιδιοῦ τὴν 
πρόσβασή του σὲ συγκεκριµένες ἱστοσελίδες.

«ΤΟ ΒΗΜΑ» 28/5/2011
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Τὸν Σεπτέµβριο κάποιου ἔτους στὸ 
ὀγκολογικὸ τµῆµα τοῦ Πανεπιστηµιακοῦ 
Νοσοκοµείου τοῦ Ρίου ἐπικρατεῖ µεγάλη 
ἀναστάτωση. Ὁ µικρὸς Δηµητράκης ζητοῦσε 
ἐπειγόντως τὸν ἱερέα τοῦ Νοσοκοµείου. Ἤθελε 
ὁπωσδήποτε νὰ κοινωνήσει. 

Ἦταν 13 ἐτῶν. Ἑνάµιση περίπου χρόνο 
βρισκόταν στὴν συγκεκριµένη κλινική. Ἕνας 
µικρὸς πονοκέφαλος τὸν ὁδήγησε ἐκεῖ. Οἱ 
γιατροὶ διέγνωσαν καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου. 
Ἡ καταγωγὴ του ἦταν ἀπὸ τὸ Φίερι τῆς 
Ἀλβανίας. Οἱ γονεῖς του ἀβάπτιστοι. Ἔµεναν 
ἀρκετὰ χρόνια στὴν Πάτρα. Αὐτός, λίγο µετὰ 
τὴν εἴσοδό του στὸ Νοσοκοµεῖο, θέλησε νὰ 
βαπτιστεῖ. Ἄκουγε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ἤθελε 
νὰ γίνει «παιδί» Του. Βαπτίστηκε «εἰς τὸν 
ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος», κατόπιν κατηχήσεως βέβαια. 

Ὅλοι τὸν ἀγαποῦσαν πολὺ στὴν κλινική. 
Ὁ καρκίνος εἶχε προχωρήσει ἀρκετὰ καὶ 
ἤδη τοῦ εἶχε στερήσει τὴν ὅραση. Δὲν ἔβλεπε 
καθόλου, τίποτε καὶ κανέναν. Ἄκουγε ὅµως 
µὲ µεγάλη καὶ θαυµαστὴ ὑποµονή. Δὲν 
παραπονιόταν. Ἔλεγε ὅτι ὁ  Θεὸς τὸν ἀγαπᾶ 
πολύ. Προσευχόταν καὶ παρακαλοῦσε καὶ τοὺς 
γονεῖς του νὰ κάνουν τὸν ἴδιο.

Ὅσοι τὸν ἐπισκέπτονταν καταλάβαιναν 
νὰ ὑπάρχει κάτι διαφορετικὸ σ’ αὐτὸ τὸν παιδί. 
Μιλοῦσε συνέχεια γιὰ τὸν Θεό. Ἦταν πάντα 
εὐγενικὸ καὶ χαρούµενο. Τὸ πρόσωπό του 
ἔλαµπε. Ἤθελε νὰ κοινωνάη συχνὰ τῶν Τιµίων 
Δώρων.  Ὅταν κάποιες φορὲς ἡ µητέρα του ἦταν 
σὲ κάποιον ἄλλο χῶρο τῆς κλινικῆς, φώναζε: 
«Μητέρα, ἔλα γρήγορα. Φτάνει ὁ παππούλης µὲ 

τὸν Χριστό. Ἀνεβαίνει τὰ σκαλιά. Ἔλα νὰ µὲ 
ἑτοιµάσεις». Καὶ ἔτσι γινόταν. Ὁ ἱερέας ἐρχόταν 
καὶ εὕρισκε τὸν Δηµητράκη καθισµένο στὸ 
κρεβάτι του, µὲ ἀνοιχτὸ τὸν στόµα κάνοντας µὲ 
εὐλάβεια τὸν.... σταυρό του. Ἐνῶ δὲν γνώριζε 
τὴν ἀκριβῆ ὥρα τῆς προσελεύσεως τοῦ ἱερέως 
µὲ τὰ Τίµια Δῶρα, µὲ διορατικὸ χάρισµα τὸν 
ἔβλεπε νὰ ἔρχεται, µολονότι παρεµβάλλονταν 
δύο κλειστὲς πόρτες πού χώριζαν τὸν δωµάτιό 
του ἀπὸ τὸν διάδροµο πού ἐρχόταν ὁ ἱερέας.

Αὐτὸ τὸ βεβαιώνει καὶ ἡ εὐλαβὴς κυρία 
Μαρία Γαλιατσάτου ἡ ὁποία ἐθελοντικὰ 
φρόντιζε τὸν παιδὶ αὐτό. «Κυρία Μαρία, θέλω 
κάτι νὰ σᾶς πῶ», τῆς εἶπε µιὰ µέρα. «Ὅταν 
ἔρχεται ὁ παππούλης µὲ τὸν Χριστό, τὸν 
βλέπω στὶς σκάλες πού ἀνεβαίνει καὶ δίπλα 
του ὑπάρχουν δύο ψηλοί, ὄµορφοι ἄνθρωποι 
µὲ ὁλόασπρη στολὴ πού γέρνουν πρὸς τὸ Ἅγιο 
Ποτήριο καὶ µὲ ἀνοιχτὰ τὰ χέρια τους τὸν 
προστατεύουν».

Κάποτε τὸν ρώτησε ὁ γιατρός: «Τί κάνεις, 
Δηµητράκη, πῶς πᾶµε;». Τοῦ ἀπάντησε: «Κύριε 
γιατρέ, µπορῶ νὰ σᾶς πῶ ἀπὸ κοντά. Ἐγὼ 
εἶµαι καλά. Ἐσεῖς µὴν στενοχωριέστε πού 
ἔφυγε ἡ γυναίκα σας. Ὁ Θεὸς θὰ εἶναι µαζί σας 
γιατί εἶστε καλὸς ἄνθρωπος». Ὁ γιατρὸς ἔµεινε 
λίγο ἀκίνητος. Κανεὶς δὲν ἤξερε τὸν θλιβερὸ 
γεγονὸς πού εἶχε συµβεῖ τὴν προηγούµενη 
ἡµέρα στὸ σπίτι του, ὅτι δηλαδὴ ἡ γυναίκα 
του τὸν ἐγκατέλειψε καὶ πῆρε ἄλλον ἄνδρα. 
«Αὐτὸ εἶναι παιδὶ τοῦ Θεοῦ», ἔλεγαν ὅσοι τὸν 
γνώριζαν.

Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ κοινώνησε δὲν 
µποροῦσε πλέον νὰ σταθεῖ καθιστὸς στὸ κρεβάτι 

Μικρὸς µὲ διορατικὸ χάρισµα

π. Στεφάνου Ἀναγνωστόπουλου
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ἀλλὰ ὑποδέχθηκε µὲ χαρὰ καὶ λαχτάρα τὸν 
Χριστὸ ξαπλωµένος. «Εὐχαριστῶ πολύ», 
ψέλλισε καὶ µετὰ ἐκοιµήθη. Ὁ ἱερέας, ὅταν τὴν 
ἄλλη µέρα πῆγε στὸ νεκροτοµεῖο νὰ διαβάση 
στὸν Δηµητράκη τὸν τρισάγιο, εἶπε: «Τέτοιο 

λείψανο πρώτη φορὰ στὴν ζωή µου βλέπω. 
Τὸ πρόσωπό του εἶναι χαµογελαστό, λάµπει 
καὶ ἔχει τὸ χρῶµα τοῦ κεχριµπαριοῦ»........... 
Οἱ γονεῖς του ἀγάπησαν τὸν Χριστὸ πολὺ καὶ 
θέλουν καὶ αὐτοὶ νὰ βαπτιστοῦν.

Ἡ τέλεια ἀπόδειξη ὅτι ὑπάρχει Θεός!

Μιὰ φορὰ πῆγε κάποιος στὸ κουρεῖο γιὰ τὸ καθιερωµένο κούρεµα καὶ ξύρισµα. 
Καθὼς ὁ κουρέας ἄρχισε νὰ δουλεύει, ἄρχισε µιὰ καλὴ συζήτηση. Μίλησαν γιὰ τόσα 
πολλὰ πράγµατα καὶ πάρα πολλὰ θέµατα… Ὅταν τελικὰ ἄγγιξαν τὸ θέµα τῆς 
θρησκείας καὶ τοῦ Θεοῦ, ὁ κουρέας ἀναφώνησε:

«Δὲν πιστεύω ὅτι ὁ Θεὸς ὑπάρχει.»
«Γιατί τὸ λὲς αὐτό;» ρώτησε ὁ πελάτης.
Καὶ ὁ κουρέας εἶπε: «Λοιπόν, ἁπλὰ βγὲς ἔξω στὸ δρόµο γιὰ νὰ καταλάβεις γιατί 

ὁ Θεὸς δὲν ὑπάρχει. Πές µου γιατί ἂν ὁ Θεὸς ὑπάρχει, ὑπάρχουν τόσοι διεστραµµένοι; 
Γιατί τόσα ἐγκαταλελειµµένα παιδιά; Ἂν ὁ Θεὸς ὑπῆρχε, δὲ θὰ ὑπῆρχε οὔτε δυστυχία 
οὔτε πόνος. Δὲ µπορῶ νὰ φανταστῶ ἕνα Θεὸ ποὺ ἀγαπάει καὶ συµπονεῖ νὰ ἐπιτρέπει 
ὅλα αὐτὰ ποὺ γίνονται.»

 Ὁ πελάτης τὸ σκέφτηκε γιὰ µιὰ στιγµή, ἀλλὰ δὲν ἀπάντησε γιατί δὲν ἤθελε νὰ 
χαλάσει τὴ συζήτηση. Ὁ κουρέας τελικὰ τελείωσε τὴ δουλειά του καὶ ὁ πελάτης ἔφυγε.
Ὅµως µόλις ἔφυγε ἀπὸ τὸ κουρεῖο, εἶδε ἕνα ἄντρα στὸ δρόµο µὲ µακρυὰ κατσαρὰ 
βρώµικα µαλλιὰ καὶ γένια. Φαινόταν πολὺ βρώµικος καὶ ἀπεριποίητος. Ἐκείνη τὴ 
στιγµὴ ὁ πελάτης γύρισε πίσω καὶ ξαναµπῆκε στὸ κουρεῖο. Τότε εἶπε στὸν κουρέα: 

«Ξέρεις τί; Οἱ κουρεῖς δὲν ὑπάρχουν!»
«Πῶς µπορεῖς νὰ τὸ λὲς αὐτό;» ρώτησε ὁ ἔκπληκτος κουρέας. «Εἶµαι ἐδῶ καὶ εἶµαι 

κουρέας! Μόλις σὲ κούρεψα, τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές;»
«Ὄχι»! ἀπάντησε ὁ πελάτης καὶ ἐξήγησε: «Οἱ κουρεῖς δὲν ὑπάρχουν γιατί ἂν 

ὑπῆρχαν, δὲ θὰ ὑπῆρχαν ἀχτένιστοι ἄνθρωποι καὶ µὲ µακρυὰ βρώµικα µαλλιά, ὅπως 
ὁ τύπος ἀπ’ ἔξω.»

«Μὰ… οἱ κουρεῖς ΟΝΤΩΣ ὑπάρχουν! Αὐτὸ συµβαίνει ὅταν οἱ ἄνθρωποι δὲν 
ἔρχονται σὲ µένα.»

«Ἀκριβῶς»! ἀπάντησε ὁ πελάτης. «Αὐτό εἶναι τὸ θέµα! Ὁ Θεός, ἐπίσης ΥΠΑΡΧΕΙ! 
Καὶ αὐτὸ συµβαίνει ὅταν οἱ ἄνθρωποι δὲν πηγαίνουν σὲ Αὐτὸν καὶ δὲν ἀναζητοῦν σὲ 
Αὐτὸν βοήθεια. Γι’ αὐτὸ ὑπάρχει τόσος πόνος καὶ δυστυχία στὸν κόσµο.»
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Πῶς ἰσορροποῦµε; 
1)  Ἀγαποῦµε τὸν Θεό.

2)  Ἀγαποῦµε τὸν ἀδελφό µας.

3) Ἀποφεύγουµε τὶς διαµάχες, τὶς µνησικακίες καὶ τὸ µῖσος.

4) Τὸ βλέµµα µας τὸ καθαρίζουµε ἀπὸ τὴν περιέργεια καὶ τὴν ἐπιθυµία

5) Δὲν ὁρκιζόµαστε οὔτε στ’ ἀλήθεια οὔτε στὰ ψέµµατα.

6) Δὲν εἴµαστε ἐκδικητικοὶ καὶ δὲν ἀνταποδίδουµε κακὸ στὸ κακό.

7) Δὲν πηγαίνουµε τοὺς ἀδελφούς µας στὰ δικαστήρια, ὅπου θὰ κριθοῦν πιθανὸν ἀπὸ 
κοσµικοὺς ἀνθρώπους.

8) Δὲν κατακρίνουµε.

9) Συγχωροῦµε τὰ σφάλµατα τῶν ἀδελφῶν µας ὥστε νὰ συγχωρέσει καὶ τὰ δικά µας 
ὁ Θεός.

10) Οἱ ἐλεηµοσύνες, οἱ προσευχὲς καὶ οἱ νηστεῖες δὲν γίνονται ὑποκριτικὰ ἀλλὰ ἀπὸ τὴν 
καρδιά µας.

11) Δὲν στοχεύουµε σὲ ἐπίγειους θησαυροὺς, ἀλλὰ σὲ οὐράνιους. Καλύτερο θὰ ἦταν οἱ 
πλούσιοι νὰ κλαῖνε γιὰ τὰ πλούτη τους καὶ νὰ µὴν ὑπολογίζουν σ’ αὐτά.

12) Δὲν δείχνουµε µέριµνα γιὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς, οὔτε δείχνουµε ἀγάπη γιὰ τὸν κόσµο 
καὶ τὰ κοσµικὰ πράγµατα· ἐπιζητοῦµε µᾶλλον τὰ οὐράνια ἀγαθά. 

13) Δὲν ὑπερηφανευόµαστε, ἀλλὰ µένουµε ταπεινοί.

14) Δείχνουµε ὑποµονὴ στὶς θλίψεις.

15) Δὲν ἀγαποῦµε τὶς κοσµικὲς φροντίδες καὶ τὶς ὑλικὲς ἀπολαύσεις. Προσπαθοῦµε νὰ µὴ 
ζοῦµε µὲ ἀµέλεια καὶ πνευµατικὴ ραθυµία, ἀλλὰ µὲ πνευµατικὴ ἐγρήγορση καὶ ἑτοιµότητα 
κοιτάζοντας τὴν ὥρα τοῦ θανάτου µας. 

16) Μετανοοῦµε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς µας.

17) Προσπαθοῦµε νὰ ξεπεράσουµε στὰ καλὰ ἔργα τοὺς δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
ἄλλως δὲν θὰ γευθοῦµε τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Γνωρίζουµε ἐπίσης ὅτι ἁµαρτάνοντας 
θὰ τιµωρηθοῦµε βαρύτερα ἀπὸ κάποιον ἄπιστο.
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