
Ἡ ἀρχή!
Ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἰδιαίτερα ὁ νέος,

αἰσθάνεται χαρά ὅταν βρίσκεται μπρός
σέ μιά νέα ἀρχή. Καί στή ζωή τοῦ
ἀνθρώπου, πού ἔχει μιά μόνη ἀρχή,
ὑπάρχουν πολλές ἀρχές. Μέσα στή ζωή
χωρᾶνε τόσες ἀρχές!
Ἡ στιγμή πού ἀρχίζει τό νήπιο νά

γνωρίζει τόν κόσμο γύρω του καί ν᾿
ἀνοίγεται πρός αὐτόν. Τό πρῶτο συνει-
δητό βλέμμα, τό πρῶτο χαμόγελο, τό
πρῶτο ἅπλωμα τοῦ χεριοῦ γιά νά πιά-
σει, τό πρῶτο βῆμα, τό πρῶτο νόημα, ἡ
πρώτη λέξη.
Κι ἔπειτα τό πρῶτο γράμμα στό

πρῶτο τετράδιο. Τό διάβασμα τῆς πρώ-
της λέξης ἀπό τό βιβλίο τῆς πρώτης τά-
ξης, τό πρῶτο παιχνίδι, ἡ πρώτη ἐπαφή
μέ τή θάλασσα, ἡ πρώτη βουτιά, τό
πρῶτο χιόνι, τό πρῶτο ποδήλατο, τό
πρῶτο ἀδελφάκι... Ὅλα μιά ἀρχή!

Χαρά καί ἐλπίδα! Τό νεογέννητο ἀρ-
νάκι πού πρωτοτρέχει στό νιόβγαλτο κα-
ταπράσινο χορταράκι. Νά τό βλέπατε...

* * *
Κάθε Σεπτέμβριο ἡ καινούργια ἀρχή

στό σχολεῖο τῆς γνώσης. Ἡ γνώση! Τό
μεγάλο ἀγαθό, πού μόνο ὁ ἄνθρωπος
μπορεῖ νά ἀπολαύσει. Ὅλη ἡ ἄλλη φύση
ὑπάρχει ἁπλῶς. Δέ ζεῖ, οὔτε αἰσθάνεται.
Ὁ ἄνθρωπος μόνον ζεῖ, αἰσθάνεται καί
γνωρίζει. Διότι αὐτός ἔχει προικισθεῖ
ἀπό τόν Δημιουργό μέ τή λογική, μέ τό
νοῦ.
Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου τόν φέρνει κο-

ντά στόν Θεό του, τόν πάνσοφο καί πα-
ντοδύναμο νοῦ, ἀλλά καί μέσα στόν ἴδιο
τόν ἑαυτό του γιά νά τόν γνωρίσει, νά
τοῦ ὁρίσει τούς στόχους του μέσα στή
ζωή καί νά ρυθμίσει τίς σχέσεις του μέ
τούς ἄλλους ἀνθρώπους, πού κι αὐτοί
ἀνοίγονται πρός αὐτόν ὡς λογικά καί
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αὐτοί ἰσότιμά του πλάσματα μέ
νοῦ καί ψυχή.

Σιγά-σιγά γνωρίζει καί τό
μυστήριο τοῦ κόσμου, πού
τόν περιβάλλει μέ χίλια σχή-
ματα, χρώματα καί ὀνόματα.
Ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου

νά κατακτᾶ τή γνώση τόν ἀνα-
δεικνύει ἀνώτερο ἀπό τίς δυνά-
μεις τῆς φύσεως, πού εἶναι ἰσχυ-
ρότερές του, ἐνῶ αὐτός μπροστά
σέ κάποιες μοιάζει σάν ἕνα ἀδύνα-
μο καλάμι, ὅπως ἔλεγε ὁ σοφός
Πασκάλ. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἕνα καλάμι, πού σκέπτεται!
Καί σ᾿ αὐτό ἀκριβῶς βρίσκεται

τό μεγαλεῖο του...
* * *

Σεπτέμβριος, ἀρχή τοῦ νέου
σχολικοῦ ἔτους. Μιά καινούργια
ἀρχή γιά νήπια, παιδιά, ἐφήβους,
φοιτητές καί τούς δασκάλους
τους. Μιά καινούργια ἀρχή γιά
προώθηση στή χώρα τῆς γνώσης,
πού κρύβει τόσα μυστικά, τά
ὁποῖα δέν φανερώνει παρά μόνο
σ᾿ αὐτούς πού ἀγωνίζονται μέ
ἐνθουσιασμό, μέ ἐπιμονή καί ὑπο-
μονή καταβάλλοντας κόπο, μο-
χθώντας μέσα σέ ἀτέλειωτες μέ-
ρες, μῆνες, χρόνια γιά νά τήν κα-
τακτήσουν.
Μακάρι νά ᾿μαστε ἀνάμεσα σ᾿

αὐτούς.
Καλή χρονιά!

Λ.
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ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Κυκλοφόρησε καί τό δεύτερο βιβλίο τῆς
σειρᾶς ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ

5€

Ἡ εὐαγγελική διήγηση γιά τήν ἔνδοξη 
Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας στό Θαβώρ, μέ
ἐπιμελημένη βυζαντινή ἁγιογράφηση καί
ἐνδιαφέρουσες δραστηριότητες γιά παιδιά.

Μιά ἔκδοση ἰδιαίτερα εὐχάριστη καί χρήσι-
μη γιά τίς μικρές ἡλικίες.

Ἀπευθυνθεῖτε στό

Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σόλωνος 100,  106 80 ΑΘΗΝΑ

τηλ. 210.3624349
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