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π. Σπυρίδωνα Βασιλάκου 

Τὸ παραμύθι σου ἄνοιξε... 
Ἀπὸ τὰ παραμύθια τοῦ χθὲς
στὴν ἀλήθεια τοῦ σήμερα!

Ἐκδόσεις «Ἀρχονταρίκι», Ἀθήνα 2017,
σελίδες 175 (20 x 20 ἑκ.).

Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι φιλεπίστροφη. Ἔχει τὴ δυ-
νατὴ τῆς ἐπιστροφῆς διάθεση. Ἡ σύλληψη αὐτῆς τῆς τάσης 
ἔγινε τὴν τραγικὴ στιγμὴ τῆς φυγῆς ἀπὸ τὴν παραδείσια τῆς 
ἀγάπης κατάσταση. Ὅλα τὰ κύτταρα, πνευματικὰ καὶ σω-
ματικά, κοινώνησαν τὴν πικρὴ γεύση τοῦ ξεριζωμοῦ καὶ τῆς 
προσφυγιᾶς. Ἔτσι πόθησαν νὰ γευτοῦν καὶ πάλι μὲ τὴν λα-
βίδα τῆς ἐπιστροφῆς τὴν Θεία Κοινωνία, τὸν ἐπαναπατρισμὸ 
στὸν παράδεισο, στὸν προδομένο καὶ ἐγκαταλελειμμένο 
Θεό. Δρόμος ἐπιστροφῆς, τὸ παρελθόν. Ἕνα μακρὺ σχοινὶ 
μὲ κόμπους σφιχτοδεμένους ἀπὸ τὰ δάκτυλα τοῦ ἐγωισμοῦ. 
Πτώσεις ὀδυνηρές, ἀστοχίες πνευματικές, ἁμαρτίες ἀθερά-
πευτες. Ἡ παρουσία τους, ἀπουσία ἀγάπης, ἐξορία τῆς χάρι-
τος. Ὄχημα στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, ἡ μετάνοια. Ἐκείνη 
ἀγκαλιάζει τὸν Θεὸ πρὶν ἀκόμη τὸν πλησιάσει ἡ ψυχή. Ἐκείνη 
ποὺ διακριτικὰ ρίχνει τὸν πόθο, τὴν λαχτάρα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ 
στὴν διάθεση καὶ στὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκείνη ποὺ 
ταπεινὰ σκύβει, νὰ λύσει τοὺς κόμπους καὶ νὰ ἐλευθερώσει 
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ὅ,τι ἀπὸ τὴν ψυχὴ αἰχμαλωτίστηκε. Προ-
ορισμὸς τῆς μετανοημένης ἐπιστροφῆς, ἡ 
παιδικότητα. Ἡ ἐπίγεια βάση ἐκτόξευσης 
τῆς ὕπαρξης στὴν οὐράνια πατρίδα. Ὁ 
λόγος τοῦ Κυρίου, σφραγῖδα γνησιότητας 
καὶ ἀληθείας. «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ 
στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ 
εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· 
ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν 
ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ιη´ 4-5). Στὸν λόγο 
αὐτὸ τοῦ Κυρίου, θὰ μποροῦσες νὰ ἀπορήσεις καὶ νὰ ἐκφρα-
στεῖς, ὅπως ὁ Νικόδημος, ὁ κρυφὸς μαθητής.

Δηλαδὴ θὰ πρέπει νὰ βρεθῶ πάλι στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας 
μου καὶ νὰ ξαναγεννηθῶ; Ὄχι βέβαια. Δὲν σώζει ἡ παιδικὴ 
ἡλικία. Ὁ Κύριος δὲν ζητᾶ τὴν ἀνευθυνότητα τῆς παιδικῆς 
ἡλικίας. Δὲν ἀναφέρεται στὴν ἀπειρία της ἢ στὴν ἀπουσία 
τῆς γνώσης. Ὁ Χριστὸς μιλᾶ γιὰ τὴν καθαρότητα ποὺ ξεχει-
λίζει μέσα ἀπὸ τὰ ἀθῶα βλέμματα, τὶς ἁπλὲς σκέψεις, τὶς 
ἐλεύθερες ἀπὸ τὶς ἀγκυλώσεις τοῦ συμφέροντος κινήσεις. Ὁ 
Κύριος μιλᾶ γιὰ κατάσταση πνευματικὴ καὶ ὄχι γιὰ περίοδο 
χρονικὴ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ζητᾶ αὐτὴν τὴν κατάσταση 
μέσα στὴν ὁποία ἀναπαύεται ὁ Θεός. Τὴν κατάσταση ποὺ 
καὶ ἐσὺ μέσα στὴν ἀτμόσφαιρά της ἀναπνέεις τὴν χαρὰ καὶ 
τὴν χάρη, μέσα στὸ κλῖμα της ἀγγίζεις τὴν εἰρήνη. Ἡ καθα-
ρότητα τῆς ζωῆς, ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ὅπως 
τοῦ παιδιοῦ στὸν πατέρα, ἡ ἄδολη ἀγάπη, ἡ ταπεινὴ ὑπα-
κοὴ ὁδηγοῦν στὴν ἐμπειρία τῆς οὐράνιας τοῦ Θεοῦ Βασιλείας 
στὴν ἐπίγεια τοῦ ἀνθρώπου πορεία.

Ἕνας εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς, ἡ μετάνοια. Δύσκο-
λος, στενὸς καὶ ἀνηφορικός. Σηκώνεις ὅλη σου τὴν ζωή, τὸ 
σταυρό σου δηλαδή. Μετακομίζεις. Πολλὰ ἀπὸ τὰ ὑπάρχον-
τά σου, πάθη, κακίες, ἐμπάθειες, πρέπει νὰ τὰ πετάξεις γιὰ 
νά... πετάξεις. Ἡ μικρότητά τους δὲν χωρᾶ στὴν ἀπεραντο-
σύνη τῆς παιδικότητας. Πρέπει νὰ ἀφήσεις, νὰ διώξεις, νὰ 
λύσεις, νὰ δέσεις, νὰ δεχθεῖς, νὰ ἀρνηθεῖς, νὰ ταπεινωθεῖς 
γιὰ νὰ πορευθεῖς. Ἡ πόρτα τοῦ παιδικοῦ τρόπου εἶναι χα-
μηλή. Θὰ χρειαστεῖ νὰ σκύψεις, ὅπως ὁ λειτουργὸς μπροστὰ 
στὴν Ἁγία Τράπεζα. 
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Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ δρό-
μο ἐπιστροφῆς στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι δρόμοι. Δὲν 
εἶναι ὅμως ἐπιστροφῆς ἀλλὰ ἀναδρομῆς. 
Ἕνας τέτοιος δρόμος εἶναι καὶ ἡ σκέψη. 
Εἶναι δρόμος εὔκολος. Ὄχημα δὲν εἶναι ἡ 
μετάνοια ἀλλὰ ὁ λογισμός. Φθηνὸ εἰσι-
τήριο καὶ μὲ σύντομη ἐπιστροφὴ στὴν 

τωρινή σου κατάσταση. Δὲν παίρνεις καμία ἀποσκευή. Ταξι-
δεύεις γιὰ μία μόνο ἀνάσα. Ὄχι καθαροῦ ἀέρα ἀλλὰ καθα-
ρότητας ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία. Σύντομα ὁ λογισμὸς θὰ σὲ 
ἐπαναφέρει καὶ θὰ σὲ ρίξει στὴν ρηχὴ τῆς καθημερινότητας 
κολυμβήθρα.

Ὅποιο δρόμο ὅμως καὶ ἂν πάρεις, εἴτε τῆς ἐπιστροφῆς, εἴτε 
τῆς ἀναδρομῆς, εἶναι βέβαιο πὼς θὰ συναντήσεις τὶς γερον-
τικὲς μορφὲς γιαγιάδων καὶ παππούδων ποὺ ἀγκάλιασαν 
τρυφερὰ καὶ ὑπερασπίστηκαν ἡρωικὰ τὸν παράδεισο τῆς παι-
δικότητάς σου. Μοιάζουν μὲ ἐκεῖνα τὰ πρόσωπα, τὰ σκαμμέ-
να ἀπὸ τὸ ἀλέτρι τοῦ χρόνου καὶ τὰ λουσμένα ἀπὸ τὴν χάρη 
τοῦ Θεοῦ στὸ εἰκόνισμα τῆς ῾Υπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.

Σὰν ψηλὰ τείχη ὀχυρωμένης πόλης, οἱ ῞Αγιοι Θεοπάτορες 
Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, ὁ κατάλευκος πρεσβύτης Συμεὼν καὶ ἡ 
Ἁγία γιαγιὰ Ἄννα, περικυκλώνουν προστατευτικά, ἀγκαλιά-
ζουν λατρευτικά, νανουρίζουν δοξολογικὰ καὶ κοιτοῦν ἱκε-
τευτικὰ τὸν μεγάλο Θεὸ σαρκωμένο στὴν μορφὴ ἑνὸς μωροῦ. 
Γνωρίζουν καλὰ πὼς ἀκόμα ζοῦν καὶ βασιλεύουν, ὅπως καὶ 
σήμερα, «οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδιοῦ» (Ματθ. β´ 8).

Ὅπως τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καὶ οἱ δικοί σου γιαγιάδες καὶ παπ-
ποῦδες στάθηκαν δίπλα σου. Διάκονοι καὶ λειτουργοὶ στὸν 
ναὸ τῆς παιδικότητάς σου. Πάλεψαν γιὰ νὰ μὴν κλέψει κα-
νεὶς τὴν καθαρότητα καὶ ἀδειάσει τὸ περιεχόμενο τῆς ψυχῆς 
σου. Ἡ ὅραση τῆς ἀγάπης τους δὲν ἔπαψε 
ποτὲ νὰ σὲ βλέπει σὰν παιδί, ἀκόμα καὶ 
ὅταν εἶχες φύγει «εἰς χώραν μακρὰν» (Λουκ. 
ιε´ 13). Πόσο ἀλήθεια μοιάζουν μὲ ἐκεῖνον 
τὸν Πατέρα, ποὺ ὅσο ὁ γυιός του χανόταν 
στὸν ὁρίζοντα τῆς ἀπειρίας του, τόσο πε-
ρισσότερο παιδί του γινόταν. Πόσες φορὲς 
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νὰ ξενιτεύτηκε ἡ ἀγάπη τους στὴν αὐτοεξορία τῆς ἀσωτίας 
σου. Ἕνα ἰσχυρὸ ὅπλο τους γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς παιδικῆς 
ψυχῆς καὶ τὸ παραμύθι. Πόσα δὲν δίδαξαν μὲ τὸ παραμύθι.

Τὴν ἐμπειρία τῆς ζωῆς. Τὴν βαρύτητα τοῦ περιεχομένου 
τῆς ψυχῆς. Τὴν σπουδαιότητα τῆς ἀρετῆς. Τὴν καλλιέργεια 
τοῦ ἤθους. Τὴν ἧττα τοῦ κακοῦ. Τὸν θρίαμβο τοῦ καλοῦ. 
Τὴν ἀδυναμία τοῦ ἰσχυροῦ. Τὴν δύναμη τοῦ ταπεινοῦ. Τὴν 
ἀνάσταση τῆς δικαιοσύνης. Τὴν νέκρωση τῆς ἀδικίας. Πόσα 
μαθήματα σοφοῦ πανεπιστημιακοῦ δασκάλου στὸ ἀμφιθέ-
ατρο τῆς ἀγκαλιᾶς τους. Ξαναγυρίζουμε στὸν κῆπο τῶν πα-
ραμυθιῶν, γιὰ νὰ ἐργαστοῦμε στὴν συγκομιδὴ τῆς ἀλήθειας. 
Ἐπιστρέφουμε μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι αὐτὴ ἡ ἀλήθεια θὰ μᾶς 
ἐλευθερώσει...

* * *
Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Πρόλογος.
Εἰσαγωγή.

Ἡ Σταχτοπούτα.
Τὰ τρία γουρουνάκια.
Ἡ Κοκκινοσκουφίτσα.
Τὸ ἀσχημόπαπο.
Ἡ στολὴ τοῦ αὐτοκράτορα.

Ἐπίλογος.
Θερμὲς εὐχαριστίες. 



■ Σημ. ἡμετ.: Τὸ συστήνουμε ἀνεπιφυλάκτως!... Εἶναι θαυ-
μάσιο!... 

† Γ.̔ Ι.Μ.


