
άντοτε μοῦ ᾿κανε ἐντύπωση ἡ σκηνή
αὐτή ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη: Τά
τρία παλληκάρια μπροστά του νά

τολμοῦν νά τοῦ ἀντιμιλοῦν κατά πρόσωπο.
Κι αὐτός, βασιλιάς τᾹς μεγαλύτερης αὐτοκρα-
τορίας τᾹς ἐποχᾹς ἐκείνης, πού τόν ἔτρεμαν οἱ
πάντες, νά μήν μπορεῖ νά τά βγάλει πέρα μέ
τρεῖς νεαρούς, παιδιά, λέει, τοῦ ἀληθινοῦ Θε-
οῦ.
Ἦταν οἱ τρεῖς, πού εἶχαν τολμήσει νά μήν

πέσουν νά προσκυνήσουν τό εἴδωλο, πού εἶ-
χε στήσει ὁ μέγας ἐκεῖνος Ναβουχοδονόσορ,
καί τώρα βρίσκονταν μπροστά του γιά «νά
βάλουν μυαλό» καί νά κάνουν ὅ,τι ἔκαναν
ὅλοι.
ΠαρακολουθᾹστε τήν ἀπάντησή τους στόν

αὐτοκράτορα, ὅταν ἐκεῖνος τούς ἔδωσε μιά
τελευταία εὐκαιρία νά πέσουν νά προσκυνή-
σουν· ἀλλιῶς... τό καμίνι μέ τίς φλόγες ἦταν
μπροστά τους· τό ᾿βλεπαν.

— Οὔτε πού μς νοιάζει τί λές, βασιλιά.
Ἐμεῖς ἄλλον ἀπ᾿ τό Θεό μας δέν ξέρουμε νά
προσκυνοῦμε. Αὐτός εἶναι δυνατός νά μς
γλυτώσει ἀπ᾿ τό καμίνι πού μς ἀπειλεῖς. Ἀλ-
λά κι ἄν δέν τό κάνει, πάρ᾿ το εἴδηση, τό ἄ-
γαλμα πού ἔστησες δέν πέφτουμε νά τό προ-
σκυνήσουμε (Δαν. γ΄ 16-18).
Ἀπάντηση... Τί ἀπάντηση! Σέ ποιόν μπρο-

στά! Ποιοί αὐτοί! Τρεῖς νέοι αἰχμάλωτοι,

Π μπροστά στόν κοσμοκράτορα τᾹς ἐποχᾹς
τους. Τρεῖς νέοι ἀλλά νέοι, πού ἤξεραν τί πι-
στεύουν, Ποιόν ἔχουν μαζί τους, μέ Τίνος τή
δύναμη πορεύονται μέσα στή ζωή.
Τί φρόνημα λοιπόν! Τί ἐλευθερία ἐσωτερική!

Τί δύναμη ψυχᾹς!
Ἀντιπαραβάλετε στή φαντασία σας τίς δύο

εἰκόνες: Λίγο πρίν, μέσα στίς χιλιάδες τοῦ λα-
οῦ, πού ἔπεφταν δουλικά μέ τό μέτωπο στό
χῶμα, αὐτοί, τρία στητά κυπαρισσόπουλα.
Ἀπροσκύνητοι. Καί τώρα, μπροστά στό Να-
βουχοδονόσορα, νά τοῦ μιλοῦν ἔτσι. Ἀσυμβί-
βαστοι.
Καί σκεφθεῖτε τώρα ποιοί εἶναι οἱ ἀληθινά

ὡραῖοι. Αὐτοί πού θέλουν νά «τό παίζουν»
ἀσυμβίβαστοι, καί τό μόνο πού ξέρουν νά κά-
νουν εἶναι νά ἀκολουθοῦν τό συρμό τᾹς
ἐποχᾹς, ὅ,τι κάνουν οἱ πολλοί, δοῦλοι καί
προσκυνημένοι σέ κάθε πάθος καί ὄρεξη τοῦ
ἑαυτοῦ τους, ἤ ἐκεῖνοι πού θέλουν νά εἶναι
πραγματικά ἀσυμβίβαστοι, ἐλεύθεροι ἀπό
κάθε εἴδωλο καί θεό πού στήνει ἡ σημερινή
ἐποχή. Καί ἡ πηγή ἀπ᾿ ὅπου πίνουν αὐτό τό
νερό τᾹς ἐλευθερίας εἶναι ἡ ἀληθινή εὐσέβεια
καί ἡ ὑπακοή τους στό Θεό καί τό νόμο Του...
Σκεφθεῖτε καί ἀξιολογᾹστε. Καί τώρα πού

ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά κάντε μιά καί καλή
τήν ἐπιλογή σας. Μέ ποιούς θέλετε νά εἶστε: Μέ
τούς προσκυνημένους ἤ τούς ἀσυμβίβαστους;
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ανείς δέν περίμενε ὅτι ὁ Συμεών, αὐτό τό ζωηρό καί τόσο ὁρμητικό παιδί, θά γινό-
ταν μοναχός καί μάλιστα θά ἔφτανε σέ ὑψηλά μέτρα ἁγιότητας. Ὁ ὅσιος Σιλουα-
νός ὁ Ἀθωνίτης (κατά κόσμον Συμεών Ἰβάνοβιτς Ἀντόνωφ) γεννήθηκε τό 1866 στό 
χωριό Σόβσκ τῆς περιοχῆς Ταμπώφ τῆς Ρωσίας καί μεγάλωσε σέ μία εὐσεβή πολύ-

τεκνη οἰκογένεια μέ ἑπτά παιδιά, πέντε ἀγόρια καί δύο κορίτσια. Ἀπό τά παιδικά καί νεα-
νικά του χρόνια τό ἀνήσυχο πνεῦμα του ἔζησε τήν ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ καί τούς ἔντονους 
πειρασμούς τῆς κοσμικῆς ζωῆς. 
Ὡστόσο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δέν 
τόν ἐγκατέλειψε. 
ἮΗταν μόλις τεσσάρων χρονῶν, 

ὅταν ἄ   κουσε τή συζήτηση πού 
εἶχε στό σπίτι ὁ ἀγράμματος ἀλ-
λά σοφός πατέρας του μέ ἕνα 
πλανόδιο πωλητή βιβλίων, ὁ 
ὁποῖος ἦταν ἄθεος. 
 Ὅταν ἔφυγε ὁ ξένος, τό μικρό 

παιδί εἶπε στόν πατέρα του: 
–Ἐσύ μέ διδάσκεις νά προσεύ-

χομαι. Νά ὅμως, πού αὐτός ὁ 
ἄνθρωπος λέει ὅτι δέν ὑπάρχει 
Θεός! 
Παρά τήν ἄμεση ἀντίδραση τοῦ 

πιστοῦ πατέρα, ἡ ἀμφιβολία δέν 
ἔφυγε ἀπό τό μυαλό τοῦ μι    κροῦ 
παιδιοῦ. Σκεπτόταν μέσα του: 
«Ποῦ εἶναι αὐτός ὁ Θεός; Ὅταν 
μεγα λώσω, θά γυρίσω ὅ  λη τή 
γῆ γιά νά τόν ἀνα ζητήσω!».
Ἀπό τότε πέρασαν χρόνια 

πολλά. Ὁ Συμεών σταμάτησε 
τό σχολεῖο – μόνο δυό χρονιές 
τό παρακολούθησε – καί ἄρχισε 
νά ἐργάζεται ὡς ξυλουργός. Ἐκεῖ 
στή δουλειά, δεκαεννιάχρονο παλληκάρι πιά, ἄκουσε μιά μέρα νά συζητοῦν γιά τά θαύματα 
πού γίνονταν στόν τάφο ἑνός σπουδαίου ρώσου ἀσκητῆ, τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Σεζένωφ. Οἱ 
εἰδήσεις γιά τά θαύματα στήριξαν στήν πίστη τήν ψυχή τοῦ καλοδιάθετου Συμε ών: «Ἀφοῦ 
αὐτός εἶναι Ἅγιος», σκέφθηκε μέ ἁπλότητα, «ἄρα ὁ Θεός ὑπάρχει καί εἶναι μαζί μας. Δέν 
χρειάζεται νά γυρίσω ὅλο τόν κόσμο νά τόν βρῶ». Τί παράδοξο! Ὁ λο  γισμός ἀμφιβολίας, 
πού παρέμενε μέσα στά βάθη τῆς ψυχῆς του ἐπί τόσα χρόνια, διαλύθηκε μέ αὐτό τόν τόσο 
ἁπλό τρόπο! Θαῦμα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ! Ὁ νεαρός  Συμεών ἄρχισε τώρα νά ζεῖ συνειδη-
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τή πνευ ματική ζωή: προσευχόταν γιά ὥρα 
πολ λή, μελετοῦσε ἀχόρταγα τούς βίους τῶν 
Ἁγίων καί μέσα του φούντωνε ἡ φλόγα τῆς 
ἀγάπης του πρός τόν Θεό. Τότε ἦταν πού 
ἐκμυστηρεύθηκε στόν πατέρα του τόν πόθο 
του νά γίνει μοναχός. Ὁ πατέρας του ὅμως, 
συ νετός καί διακριτικός, τοῦ ἀπάντησε κο-
φτά: «Πρῶτα θά ὑπηρετήσεις τή στρατιωτι-
κή σου θητεία καί ὕστερα εἶσαι ἐλεύθερος νά 
πᾶς ὅπου θέλεις».
Τά πράγματα ἔδειξαν ὅτι ὁ νεαρός Συμεών 

δέν εἶχε ἀκόμα ὡριμάσει γιά νά πάρει τέτοιες 
μεγάλες ἀποφάσεις. Δέν πρόλαβαν νά περά-
σουν τρεῖς μῆνες ἀπό τότε πού ἔδειξε τή θαυ-
μαστή στροφή πρός τήν πίστη καί οἱ κακές 
παρέες τόν παρέσυραν πάλι στήν κοσμική 
ζωή καί τίς ἁμαρτωλές διασκεδάσεις. ἮΗταν 
νέος, ὡραῖος, δυνατός καί ἀρκετά εὔπορος 
πλέον. Ὡστόσο, ὅλα αὐτά τά προσόντα του 
ἔγιναν παγίδες, πού παρ’ ὀλίγον θά κατέ-
στρεφαν τή ζωή του.
Ἕνα ἀπό τά ἰδιαίτερα χαρίσματά του ἦταν 

ἡ φυσική δύναμη πού διέθετε. ἮΗταν γεροδε-
μένος καί μποροῦσε μόνο μέ τή γροθιά του 
νά σπάει πολύ εὔκολα σανίδες μεγάλου πά-
χους. Αὐτή ἡ δύναμη ὅμως τόν ἔφερνε συ-
χνά μπλεγμένο σέ δυσάρεστες καταστάσεις. 
Μιά μέρα σέ μιά ἄγρια συμπλοκή ὁ Συμεών 
κτύπησε στό στῆθος μέ τόση δύναμη τόν 
ἀντίπαλό του, ὥστε παρ᾽ ὀλίγον νά τόν σκο-
τώσει. Τό ἐπεισόδιο αὐτό τόν συνεκλόνισε. 
Παρ᾽ ὀλίγον φονιάς, λοιπόν! Ὅσο τό σκεπτό-
ταν, δέν μποροῦσε νά ἡσυχάσει. Ὕστερα ἀπό 
λίγο καιρό εἶδε στόν ὕπνο του ὅτι κατάπιε 
ἕνα φίδι. ἩΗ φοβερή ἀηδία πού αἰσθάνθηκε 
τόν ἔκανε νά ξυπνήσει ἀπότομα. Τότε ἄκουσε 
τή φωνή τῆς Θεοτόκου νά τοῦ λέει μέ γλυκύ-
τητα: «Κατάπιες στό ὄνειρό σου φίδι καί δέν 
σοῦ ἄρεσε. Τό ἴδιο δέν ἀρέσει καί σέ μένα νά 
βλέπω τά ἔργα σου».
ἩΗ ἐπέμβαση τῆς Παναγίας, μέ τό θαυμα-

στό αὐτό γεγονός, ἔγινε ἀφορμή ὥστε ἡ 
ζωή του νά ἀλλάξει πλέον ριζικά. Ἔκοψε 
κά θε σχέση μέ τήν ἁμαρτία καί μετάνιωσε 
εἰλικρινά. Τίποτε ἄλλο δέν σκεπτόταν παρά 

μόνο τό Ἅγιον Ὄρος καί τήν μέλλουσα κρί-
ση. Τό 1892, μόλις τελείωσε τή στρατιωτι-
κή του θητεία, ζήτησε τήν εὐχή τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τῆς Κροστάν δης κι ἀνε χώρησε γιά 
τό Περιβόλι τῆς Παναγίας.  Πῆγε στό ρώ-
σικο μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Παν  τελεήμονος, 
πού τότε ἀριθμοῦσε 2000 περί που  μονα-
χούς. Ἐκεῖ ἔζησε γιά σαράντα ἕξη ὁλό κληρα 
χρόνια μέ βαθιά μετάνοια, ἔντονη ἄσκηση καί 
ἀδιάλειπτη προσευχή. Τήν ἡμέρα ἐργαζόταν 
στό μύλο, μιά πολύ βαριά καί κοπιαστική 
διακονία, καί τή νύκτα τήν περνοῦσε μέ θερ-
μή προσευχή. Συνολικά κοιμόταν μόλις 2 
ὧρες τό 24ωρο! Μέσα ὅμως στόν κόπο τῆς 
σκληραγωγίας καί τῆς ἄσκησης αἰσθανόταν 
τή γλυκύτητα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί 
αὐτό γέμιζε τήν ψυχή του μέ μία ἀνείπωτη 
χαρά καί εἰρήνη. 
Ὁ ὅσιος Σιλουανός ἀγαποῦσε μέ ὅλη τή 

δύ ναμη τῆς ψυχῆς του τόν Κύριο καί προ-
σευχόταν μέ πύρινα δάκρυα γιά ὅλο τόν κό-
σμο. Τελείωσε εἰρηνικά τήν ἐπί γῆς πορεία 
του στίς 24 Σεπτεμβρίου 1938 καί πλέον 
αὐτή τήν ἡμέρα τιμᾶται ἀπό τήν Ἁγία μας 
Ἐκκλησία ὡς ἕνας ἀπό τούς Ὁσίους καί Θεο-
φόρους Πατέρες της. Μέ τή μετάνοια καί τήν 
ἀσκητική ζωή του ἔγινε ὁδηγός γιά πολ-
λές ψυχές στό δρόμο τῆς πνευματικῆς ζωῆς. 
Οἱ διδαχές καί οἱ προσευχές του ἀποτελοῦν 
πολύτιμη παρακαταθήκη γιά τό σύγχρο-
νο κόσμο. Ἄς κλείσουμε αὐτή τήν ταπεινή 
ἀναφορά μέ τά δικά του λόγια προσευχῆς:
«Διψᾶ ἡ ψυχή μου τόν Κύριο καί μέ δά-

κρυα τόν ζητῶ. Πῶς νά μή σέ ζητῶ; Σύ πρῶ-
τος μέ ζήτησες καί μοῦ ἔδωσες νά γευθῶ τή 
γλυκύτητα τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, καί 
ἡ ψυχή μου σέ ἀγάπησε ὁλοκληρωτικά... Κι 
ἄν ἔδωσες σ’ ἐμένα τόν ἁμαρτωλό τή χά ρη 
νά σέ γνωρίσω μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, Σέ ἱκε -
τεύω, Κύριε, νά δώσεις νά Σέ γνωρίσει καί 
ὅλος ὁ κόσμος. Ἀμήν».*        , .   ( ),     , . .   - , 19956.
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Στή φημισμένη πόλη τοῦ Πόντου
τή Σινώπη εἶχε γεννηθεῖ ὁ Φωκᾶς κι
ἐκεῖ ἔζησε (2ος αἰώνας μ.Χ.).

Ἡ πατρική κληρονομιά φτωχική.
Κοντά στήν κεντρική πύλη τῆς πό-
λης ἕνας κῆπος. Αὐτή ἦταν ὅλη κι
ὅλη ἡ περιουσία του.

Τόν καλλιεργοῦσε μέ ἀγάπη καί
ἀφοσίωση. Ἡ μικρή γῆ τοῦ ἀνταπέ-
δωσε τήν εὐγνωμοσύνη μέ τόν προσ-
διορισμό στό ὄνομά του: «Φωκᾶς ὁ
κηπουρός». Ἔβγαζε ἄφθονους καρ-
πούς. Ἔφταναν νά ζεῖ ὁ ἴδιος καί ξό-
δευε γιά τή συντήρηση τῶν φτωχῶν.

Κατάφερε ἔπειτα νά κατασκευάσει
κι ἕναν ξενώνα. Πάντοτε ἀνοιχτές οἱ
πόρτες του. Ὑποδεχόταν ὅλους καί
μέ χριστιανική ἀγάπη κάλυπτε τίς
ἀνάγκες τους. Ὁ εὐλογημένος κῆπος
σκόρπιζε τ᾽ ἀγαθά του.

Ἄρχισε νά γίνεται γνωστός ὁ ξε-
νώνας τῆς Σινώπης. Δέν ἄργησαν
ὅμως νά  πληροφορηθοῦν καί οἱ διῶκτες τῆς χρι-
στιανικῆς πίστης, ὅτι ὁ Φωκᾶς ἦταν Χριστιανός.
Τότε ὁ διωγμός κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ κυριολε-
κτικά εἶχε φουντώσει.

Ἀποστέλλονται λοιπόν ἀπό τήν πρωτεύουσα
στή Σινώπη ἄντρες, γιά νά σκοτώσουν τό θερμό
Χριστιανό, χωρίς καμιά διαδικασία ἤ προανάκρι-
ση.

Ἔφθασαν οἱ ἀπεσταλμένοι στή Σινώπη, ἐντε -
λῶς ἄγνωστοι, καί ὁ ξενώνας τοῦ Φωκᾶ ἦταν τό
πρῶτο σπίτι, πού τούς ὑποδέχτηκε νά διανυκτε-
ρεύσουν.

Τούς περιποιήθηκε ὁ Φωκᾶς πολύ φιλικά καί
τό βράδυ δείπνησαν στό κοινό τραπέζι, χωρίς κάν
νά ὑποψιαστοῦν ἐκεῖνοι ὅτι αὐτός πού τούς φι-
λο ξενοῦσε ἦταν ὁ καταζητούμενός τους. 

Δέν δίστασαν μάλιστα νά τοῦ ἀνακοινώσουν
ἐμπιστευτικά τό σκοπό, γιά τόν ὁποῖο εἶχαν ἔλθει
στή Σινώπη. 

— Ἔχουμε φτάσει ἐδῶ, τοῦ εἶπαν, γιά νά συλ-
λάβουμε κάποιο Χριστιανό, πού ὀνομάζεται Φω -
κᾶς. Ἔχουμε ἐντολή, μόλις τόν πιάσουμε, νά τόν
θανατώσουμε. Θέλουμε νά μᾶς βοηθήσεις νά τόν
ἀνακαλύψουμε.

Ὁ Φωκᾶς ἄκουσε ἤρεμα τήν ἀνακοίνωση. Θά

μποροῦσε εὔκολα νά διαφύγει, νά
κρυφτεῖ, νά σωθεῖ.

Σάν ἀστραπή πέρασαν αὐτά ἀπό τό
νοῦ του. Ἀλλά ἐπικράτησε ἡ σκέψη
ὅτι πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος ὁ γνήσιος
Χριστιανός ὄχι μόνο νά ὑπηρετεῖ μέ
ἀγάπη τούς ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλά καί νά θυσιάζεται γιά τήν ἀγάπη
Του!

— Ἡσυχάστε, εἶπε στούς ξένους. Κοι-
μηθεῖτε ἤρεμοι. Γνωρίζω πολύ καλά
αὐτόν τό Φωκᾶ. Πιστεύω ὅτι σέ εἴκοσι
τέσσερις ὧρες θά σᾶς τόν παραδώσω.

Ἔπειτα ἔσπευσε νά κανονίσει ὅ,τι
ἀφοροῦσε τόν ξενώνα. Στή συνέχεια
ἑτοίμασε τόν τάφο του. Πρό πάντων
ὅμως ἀφιερώθηκε στήν προσευχή, γιά
νά τόν ἐνισχύσει ὁ Κύριος στό μαρτύ-
ριο.

Πῆρε δύναμη μέ τήν προσευχή. Νί-
κησε τόν ἀνθρώπινο δισταγ μό καί πα-

ρουσιάστηκε μπροστά τους. 
— Σᾶς φέρνω τόν Φωκᾶ, εἶπε μέ θάρρος
Ἐν θουσιάστηκαν οἱ ξένοι.
— Ποῦ εἶναι λοιπόν, ρώτησαν, αὐτός ὁ ἄνθρω-

πος; 
— Ἐδῶ!... Ἐγώ εἶμαι ὁ Φωκᾶς, πού ζητᾶτε. Ἐ -

κτελέστε τίς διαταγές, πού πήρατε.
Ἔμειναν οἱ στρατιῶτες ἀκίνητοι, ἀμίλητοι,

ἀποσβολωμένοι. Δέν τολμοῦσαν νά βάψουν τά
χέρια τους μέ τό αἷμα αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώ-
που, πού μέ τόση ἀγάπη τούς εἶχε φερθεῖ.

Ὅταν ὁ Φωκᾶς τούς εἶδε ἀναποφάσιστους,
βρῆκε τήν τόλμη νά τούς προτρέψει:

— Μή διστάζετε. Δέν φταῖτε ἐσεῖς. Ἄλλων δια-
ταγές ἐκτελεῖτε.Ἐμπρός θανατῶστε με... Εἶναι γιά
μένα εὐτυχία, γιατί θά συναντήσω τόν Χριστό,
πού γι᾽ αὐ τόν τόσα χρόνια ὑπηρετῶ τούς ἀδελ-
φούς Του. Μήν ἀργεῖτε, θά μέ κάνετε αἰώνια
εὐτυχισμένο!...

Οἱ δύστυχοι δήμιοι τοῦ ἔκοψαν τό κεφάλι καί ὁ
μακάριος ἐκεῖνος φίλος τῶν φτωχῶν συναριθμή-
θηκε στή χορεία τῶν μαρτύρων, ὡς ὁ «Ἅγιος
Φωκᾶς ἐκ Σινώπης».

Ἡ μνήμη τοῦ μάρτυρος ἑορτάζεται στίς 22 Σε-
πτεμβρίου.

δ. Χ.

ΜΙΚΡΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
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Ο,ΤΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ

ἶναι ἐπικίνδυνο νά ἐρευνᾶς
τό διάστημα γιά νά γνωρί-

σεις τά μυστικά τοῦ Σύμπα-
ντος· νά βυθίζεσαι στίς ἀ βύσ-
σους τῶν ὠκεανῶν γιά νά
ἀνακαλύψεις τά θεμέλια τῆς
γῆς· νά εἰσδύεις στούς
πυρῆνες γιά νά συναντήσεις

τίς ρίζες τῆς ζωῆς. 
Πόσο πιό ἐπικίνδυνο εἶναι νά

ἀποτολμᾶς νά μιλήσεις γιά τόν Θεό!
Νά δώσεις ὁρισμό τοῦ Θεοῦ!

Ὁ Ἰωάννης μπόρεσε νά τό κάνει αὐτό. Ὁ
Ἰωάννης! Ὁ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Κυρί-
ου. «Ὁ υἱός τῆς βροντῆς», ὅπως τόν ὀνόμα-
σε ὁ Χριστός. Ὁ ἁγνός, ὁ καθαρός, ὁ φίλος, ὁ
ἀγαπημένος, ὁ ἀπόστολος, ὁ ἐπιστήθιος, ὁ
θεολόγος, ὁ ἅγιος.

Εἶναι ὁ μόνος πού τόλμησε νά κάνει
ἐτοῦτο:  Ἐκεῖ, στό Μυστικό Δεῖπνο, ὅταν ὁ
Χριστός ἀποκάλυπτε στούς μαθητές Του τίς
ἀβύσσους τῆς καρδιᾶς Του, τήν ἄβυσσο τῆς
ἀγάπης Του, τότε αὐτός, ὁ ἁγνός, τόλμησε νά
γείρει τό κεφάλι του καί νά τό ἀκουμπήσει
στό στῆθος τοῦ Θεανθρώπου. Κι ἐκεῖ ἄκου-
σε... Τί ἄκουσε; Τούς χτύπους τῆς θεϊκῆς
καρδιᾶς!

Ὁ μόνος πού τό τόλμησε. Κι ἦταν τότε νέ-
ος ἀκόμη... 

...Κι ἔφτασε νά γεράσει. Καί δέν ἔπαψε
ἀπό τότε νά λέει καί νά φωνάζει καί νά δια-
κηρύττει καί νά τό γράφει, νά τό ἀκούσουν
ὅλοι οἱ κόσμοι, ὅλα τά σύμπαντα. Ποιό; 

Αὐτό πού ἄκουσε ἀπό τό στῆθος τοῦ Θε-
ανθρώπου...

* * *

EE

«Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί»

aa¶¶oo  TTOO  AA¶¶√√ssttoolliikkoo  ··nn··ggnnvv™™mm··

TTHHSS  EEoorrttHHSS  TTooyy AAGGIIOOYY IIVVAANNNNOOYY  TTOOYY  UUEEOOLLOOGGOOYY
26 Σεπτεμβρίου 2010                                                       Α´ Ἰωάν. δ΄ 12-19
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Φέτος ἡ μνήμη του ἑορτάζεται ἡμέρα Κυρια-
κή. Καί γιά ἀποστολικό ἀνάγνωσμα διαβάζε-
ται μέρος τῆς Α΄ Καθολικῆς ἐπιστολῆς του:

«Κανείς ποτέ δέν ἔχει δεῖ τόν Θεό. ‘‘Θεόν
οὐδείς πώποτε τεθέαται’’. Κι ὅμως, αὐτός ὁ
ἀόρατος καί ἀκατανόητος Θεός, ἐάν
ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλ λο, μένει μέσα μας, καί
τήν ἀγάπη Του τήν αἰ σθανόμαστε πλήρη καί
τέλεια στό ἐσωτερικό μας. Μέ τοῦτο γνωρί-
ζουμε ὅτι μένουμε μέσα
του κι Αὐτός μέσα μας,
μέ τό ὅτι μᾶς ἔχει δώσει
ἀπό τό Πνεῦμα Του, τό
Ὁποῖο κατοικεῖ ἐντός
μας... Κι ἐμεῖς ἔχουμε
γνωρίσει μέ τήν πείρα
μας κι ἔχουμε πιστέψει
τήν ἀγάπη πού μᾶς ἔχει
ὁ Θεός. ‘‘ Ὁ Θεός ἀγάπη
ἐστί’’, κι ὅποιος μένει στήν ἀγάπη, μένει στό
Θεό, κι ὁ Θεός σ’ αὐτόν. Σημεῖο μάλιστα ὅτι
προοδεύσαμε στήν ἀγάπη σέ τέλειο βαθμό
εἶναι τό νά ἔχουμε θάρρος καί ἀφοβία μπρο-
στά στήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Κι αὐτό θά γί-
νει ὁπωσδήποτε, ἐπειδή κι ἐμεῖς ἔχουμε γίνει
μέσα στόν κόσμο ὅ,τι εἶναι Ἐκεῖνος, γεμάτοι
δηλαδή ἀγάπη. Φόβος δέν ὑπάρχει σ’ ὅποιον
ἀγαπᾶ, ἀλλά ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει μακριά
ἀπ’ τήν ψυχή τό φόβο. Γιατί ὁ φόβος ἔχει μέ-
σα του βάσανο, ‘‘κόλασιν ἔ χει’’, κι ὅποιος
φοβᾶται δέν ἔχει φτάσει στήν τέλεια ἀγάπη.
Ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τόν Θεό, ἐπειδή Αὐτός
πρῶτος μᾶς ἀγάπησε καί προηγήθηκε στήν
ἀγάπη Του γιά μᾶς...».

* * *

«Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί».
Δέν λέει ὅτι ὁ Θεός ἔχει ἀγάπη· ἀλλά ὅτι ὁ

Θεός εἶναι ἀγάπη. Ἄλλον ὁρισμό γιά τόν Θεό
δέν ἔχουμε πουθενά στήν Καινή Διαθήκη.
Μόνο αὐτόν. 

Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη!
Μιά ἀλήθεια τόσο γνωστή – θά πεῖς – μά

καί τόσο ἄγνωστη στόν πολύ κόσμο. Ἄγνω-
στη, γιατί αὐτό εἶναι κάτι πού δέν κατανο-

εῖται ἐγκεφαλικά. Αὐτό
τό κατανοεῖς μόνον ὅ -
ταν τό νιώσεις μέσα
σου. Καί γιά νά τό νιώ-
σεις μέσα σου, γιά νά
αἰσθανθεῖς δηλαδή τήν
παρουσία τοῦ Χριστοῦ
στό ἐσωτερικό σου,
χρειάζεται, μᾶς λέει ὁ
πρῶτος θεολόγος καί

εὐαγγελιστής Ἰωάννης, νά μπεῖς στή συχνό-
τητα τῆς ἀγάπης· νά ἀγαπήσεις δηλαδή τόν
διπλανό σου, τόν συνάνθρωπό σου, ὅπως
ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο: ἁγνά, ἀνιδιο-
τελῶς, θυσιαστικά. Ὅ ταν θυσιάσεις κάτι
ἀπό τόν ἑαυτό σου γιά τήν ἀγάπη τοῦ ἀδελ-
φοῦ, ὅπως ὁ Χριστός θυσίασε τή ζωή Του γιά
τή δική μας ἀγάπη, τότε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος
ἔρχεται μέσα σου νά κατοικήσει καί δίνει μυ-
στικά στήν ψυχή σου τήν πληροφορία τῆς
ἀγάπης Του. 

Τότε κάθε φόβος, φοβία, ἀναστολή, ἐρώ-
τημα, ἀμφιβολία, δισταγμός φεύγει ἀπό μέ-
σα σου. Καί ζεῖς... τί, ἀλήθεια, ζεῖς; 

Μιά γεύση τοῦ Παραδείσου. Αὐτό.

«Καί δέν ἔπαψε ἀπό τότε νά λέει
καί νά φωνάζει καί νά διακηρύττει

καί νά τό γράφει,
νά τό ἀκούσουν ὅλοι οἱ κόσμοι,

ὅλα τά σύμπαντα. Ποιό; 
Αὐτό πού ἄκουσε
ἀπό τό στῆθος

τοῦ Θεανθρώπου...».
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Φ ωνές, γέλια, ἐντυπώσεις, χαιρε-
τοῦ ρες, στιγμιότυπα ἀπό τίς κα-

λοκαι ρινές διακοπές ἔπνιξαν τή φωνή
τῆς κ. Τ. μέ τό πού μπῆκε στή τάξη. Μά
ἐκείνη εἶχε τόν τρόπο της νά μᾶς στα-
ματᾶ, νά μᾶς κερδίζει. Στάθηκε μπροστά
μας καί χαμογέλασε ἐγκάρδια.

— Παιδιά, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !
Στή στιγμή μᾶς ἀγκάλιασε ὅλους μέ τά

μάτια της. Τή γνωρίζαμε καί μᾶς γνώριζε
καλά ἀπό πέρσι. Εἴχαμε περάσει φα-
νταστικά μαζί. Μπῆκε στήν κουβέντα
μας φιλικά γιά λίγο ἀκό μη κι ὕστερα...

— Παιδιά, σήμερα, στήν πρώτη μας
συνάντηση, ἔχω μιά ἐπιθυμία.

— Ὅ,τι θέλετε, κυρία. Πεῖτε κι ἔγινε,
φώναξε ὁ Χρῆστος.

— Μιά πού γνωριζόμαστε καλά, θέλω
φέτος νά προχωρήσουμε ἀ κόμα περισ-
σό τερο. Νά βροῦμε, λοιπόν, σήμερα
τούς τρόπους, τά μυστικά πού θά μᾶς
βοηθήσουν νά στοχεύσουμε πιό ψηλά,
γιά νά πετύχουμε τό καλύτερο. Ἀκοῦτε;
Τό ἐν νοῶ. Γιά τόν καθένα τό καλύτερο. 

Θά ψάξουμε γιά τόν καθένα κάτι ται-
ριαστό. Θά συμπληρώνει ὁ ἕνας τούς
ἄλ λους. Ξέρουμε καί τά καλά καί τά ἀδύ-
νατα σημεῖα ὅλων λίγο πολύ. Μιά οἰ κο-
γένεια εἴμαστε. Κι ἀρχίζω...

Γιά τόν Κώστα: Κάνε ὅ,τι ἀντέχεις,
ὅσα μπορεῖς, αὐτά πού πραγματικά

σοῦ χρειάζονται καί σοῦ ταιριάζουν. Μή
μπερδεύεσαι μέ πολλά.

— Πέσατε μέσα, κυρία. Ὡραῖο!
— Νά πῶ γιά τήν Ἄννα ἀλλά θά εἶναι

καί γιά μένα; 
— Λέγε, Ἀθανασία.

Γιά τήν Ἄννα καί γιά μένα: Ἄρχιζε
μέ ὄρεξη τό καθετί.

— Πετυχημένο. Θά ἔλεγα, εἶναι γιά ὅ -
λους.

— Νά συμπληρώσω κι ἐγώ γιά μένα
καί... γιά τή Λίνα, πού, ἄν θέλουμε νά
εἴμαστε εἰλικρινεῖς, μᾶς τρώει τό τί κά-
νουν οἱ ἄλλοι; 

— Γιά λέγε, Λευκή.
Λίγα νά λέμε καί περισσότερα νά
κάνουμε αὐτή τή χρονιά, χωρίς νά

συγκρίνουμε τόν ἑαυτό μας μέ κανέναν.
— Παιδιά, βρῆκα γιά τόν Ἠλία, ἀκοῦ -

στε!
Ἠλίας καί Ἠλεκτρονικός ὑπολογι-
στής... Μήν παθιάζεσαι, φίλε, τόσο

πο λύ. Σήκωσε καί λίγο κεφάλι...
— Ἄααα χά χά... Γελάσαμε ὅλοι... Ἐδῶ

κι ἄν ἔπιασες σφιγμό, Τάσο!
— Καταπληκτικό, εἶπε κι ὁ ἴδιος ὁ

Ἠλίας. Ἀλλά πῶς τό καταφέρνεις...
— Πᾶμε στό Χρῆστο!

ΗΗ

ΛΛ

AA

ΚΚ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
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Χρειάζεσαι ἐπιμονή καί ὑπομονή. Ἄν
κάπου δυσκολευτεῖς, μήν παραιτη-

θεῖς. Ξαναπροσπάθησε.
Ἐγώ γιά τή Ρένα καί θά τό πῶ ποι-

ητικά μιά πού εἶναι ρομαντική: Ρυάκι
ὁ χρόνος καί κυλάει. Μήν τόν σπατα λᾶς,
γιατί γρήγορα περνάει.

— Γιά τήν Ὀλυμπία σκέφτηκα ἐγώ, συ-
νέχεια ἀπ’ αὐτό πού χαρίσαμε στή Ρένα.

Ὅ,τι ξεκινᾶς τέλειωνέ το κι ὕστε ρα
προχώρα στό ἑπόμενο. Τό κρατῶ σί-

γου ρα καί γιά μένα.
— Τά λόγια σας κρύβουν μυστικά, παι-

διά. Χρειάζεται προγραμματισμός καί σύ-
στημα στή μελέτη μά καί σ’ ὅλη μας τή
ζωή. Μήν τό ξεχνᾶμε. Ἀλλά συνεχίστε, τά
καταφέρνετε βλέπω. 

Γιά τό Νίκο: Νά νικᾶς τόν κόπο. Νά
τόν ξεπερνᾶς. Νά ξεκουράζεσαι. Στήν

καλή παρέα σάν τή δική μας νά ποῦμε.
— Εὐχαριστῶ, νά πῶ κι ἐγώ γιά σένα Ἰά-

σονα;
— Ἀκούω.

Ἴσως εἶναι καιρός νά καταλάβουμε κι
ἐσύ κι ἐγώ πώς ἡ καλή δουλειά δέ θέ-

λει μόνο κόπο ἀλλά καί τρόπο! Νά βροῦμε
τόν τρόπο πού ταιριάζει στόν καθένα μας
φέτος.

— Γιά τόν Ἄγγελο καί τελειώνουμε γιά
σήμερα, εἶπε ἡ κ. Τ. 

— Ναί ἀλλά νά τό συνεχίσουμε, κυρία,
γιά μᾶς πού μείναμε.

— Μέ τήν πρώτη εὐκαιρία.
Ἄφησα τελευταῖο τό πρῶτο, τό πιό ση-

μαντικό. Δέν εἶναι μόνο γιά τόν Ἄγγελο.
Γιά ὅλους εἶναι. 

Ἄφηνε τήν κάθε μέρα σου στά χέρια
τοῦ Θεοῦ. Ἄρχιζέ την μέ λίγα λόγια

προσευχῆς. Τότε θά ἔχουμε Σύμμαχο στόν
ἀγώνα, Βοηθό στίς προσπάθειές μας.

Τότε ἡ νέα χρονιά δέ θά ἀρχίσει μόνο μέ
στόχο τό καλύτερο γιά τόν καθένα, ἀλλά
θά τελειώσει μέ ἐπιτυχία γιά ὅλους. Καλή
χρονιά!

Ε.Π.

ΑΑ

ΙΙ

ΝΝ

ΟΟ

ΡΡ
ΧΧ

Ἀπευθυνθεῖτε 
στά Παραρτήµατα 

Βιβλιοπωλείου 
«Ο ΣΩΤΗΡ»

ΕΚΛΕΚΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ: Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ) Τηλ. 210.3624349.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ) Τηλ. 210.4179022.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Πλατ. Ἁγ. Σοφίας 6 (546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Τηλ. 2310.272739.
ΠΑΤΡΩΝ: Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑΙ) Τηλ. 2610.278993.
ΚΥΠΡΟΥ: Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ) Τηλ. 25.355081.
ΒΟΛΟΥ: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Κοραῆ καί Ἀλεξάνδρας (383 33 ΒΟΛΟΣ)

Τηλ. 24210. 25952.
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άθε φορά πού ρωτοῦσα τή μητέρα μου
ποιά ἦταν τά ὡραιότερα χρόνια τῆς

ζωῆς της, ἔπαιρνα τήν ἴδια ἀπάντηση:
— Τά φοιτητικά!
Καί ἀμέσως ἡ μητέρα συμπλήρωνε:
— Σοῦ εὔχομαι, ὅταν σπουδάσεις, νά μεί-

νεις σέ Οἰκοτροφεῖο, γιά νά ζήσεις ὅ,τι ἔζησα
κι ἐγώ!

Πρίν ἀπό λίγο καιρό ὅμως, ἕνα γεγονός ἔγινε
ἀφορμή νά ψηλαφήσω καλά τό «μυστικό» της.

Ἡ μητέρα, ὅταν σπούδαζε στή Θεσσαλονί-
κη, ἔμενε σέ ἕνα χριστιανικό Οἰκοτροφεῖο. Ἡ
ἴδια τό ὀνομάζει «Μεγάλο Σπίτι». Φέτος, στίς

19 Φεβρουαρίου, γιορτή τῆς ἁγίας Φιλοθέης,
τό Σπίτι αὐτό γιόρτασε τά ἑξήντα χρόνια ἀπό
τήν ἵδρυσή του καί ὀργάνωσε ἕνα πανηγύρι.
Τή συνάντηση ὅλων τῶν οἰκοτρόφων, πού τά
ἑξήντα αὐ τά χρόνια πέρασαν ἀπό ἐκεῖ, γιά
μία δοξολογητική θεία Λειτουργία, μιά γιορ-
ταστική ἐκδήλωση καί… φυσικά, κι ἕνα κοινό
τραπέζι!

Συναγερμός! Ἡ μητέρα, ὅταν τό ἔμαθε,
ἐνθουσιάστηκε. Μά ὅταν ἐπέστρεψε ἀπό τό
γιορταστικό τριήμερο, τότε ἦταν τό ἀ περί-
γραπτο. Οἱ πόνοι στή μέση της εἶχαν ἐξαφα-
νιστεῖ! Πρώτη φορά περπατοῦσε τό σο ἀνάλα-
φρα!

— Αὐτό δέν ἦταν συνάντηση, ἦταν συλλα-
λητήριο! φώναξε. Τριακόσιες πενήντα
περίπου! Παλιές καί νεότερες. Ἀπό

τόν Ἕβρο, τή Μακεδονία, τή
Λάρισα, τό Βόλο, τήν Ἀθήνα,
τήν Κρήτη καί τήν Κύπρο!

— Ἀλήθεια; διέκοψα.
— Ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα,

ἀπό τή Βόρειο Ἤπειρο… Κι
ἀπό τήν Ἀμερική καί τήν Αὐ -

στραλία ἀκόμα!
Ὅλα τά ξε-

K

νιτεμένα παιδιά τοῦ Οἰκοτροφείου ἦρθαν νά
τό γιορτάσουν. Εἶδα τίς παλιές μου φίλες.
Ἀγνώριστες ἀπό τά χρόνια. Κι ὅμως, μοῦ φά-
νηκε πώς δέ χωρίσαμε ποτέ. Ἀλησμόνητες
φιλίες, πού σμιλεύτηκαν ἐκεῖ μέσα καί κρά-
τησαν γιά μιά ζωή! Ἄλλες, μητέρες τώρα μέ
πολλά παιδιά, ἄλλες σέ σπουδαῖες θέσεις
στήν κοινωνία, ἄλλες στήν ἀφάνεια… Ὅλες
πάντως, εὐτυχισμένες ἐκεῖ πού τίς ἔβαλε ὁ
Θεός. Καί πόσες δέν μπόρεσαν νά παρευρε-
θοῦν λόγω ὑποχρεώσεων, ἀλλά ἔστειλαν τά
γεμάτα εὐγνωμοσύνη γράμματά τους! Καμά-
ρωσα καί τίς νέες φοιτήτριες πού μένουν τώ-
ρα ἐκεῖ. Τί ὡραῖες πού ἦταν! Ζήσαμε τή συ-
νάντηση τριῶν γενεῶν! Καί ὅλες μαζί δακρύ-
ζαμε στή θέα ἑνός Σπιτιοῦ…

Ἡ μητέρα μιλοῦσε δακρυσμένη.
— Ἤθελα νά τό περπατή σω ὁλόκληρο!
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Χάιδεψα τούς τοίχους του. Ἔχουν ψυχή.
Ξαναεῖδα τό σιδερωτήριο καί τήν τραπεζα-
 ρία. Τό ἀλησμόνητο ἐκεῖνο τζάκι, ὅπου
τραγουδούσαμε τά βράδια. Ἀνέβηκα τίς
σκάλες χωρίς ἀσανσέρ. Χαιρέτησα τά
δωμάτια πού ἔμεινα.

— Μητέρα, διέκοψα, πῶς τά καταφέρνα -
τε νά ζεῖτε ὅλες μαζί; Εἶναι εὔκολη ἡ κοινή
ζωή;

— Δέν ἦταν ὅλα ρόδινα, τό ὁμολογῶ,
μοῦ ἀπάντησε. Κάποτε μᾶς ἐνοχλοῦσε ὁ
θόρυβος πού ἔκανε ἡ διπλανή. Ἄλλοτε ἡ
ἰδιοτροπία μας στό φαγητό… Μικροπράγμα-
τα, ξέρεις. Τότε ἦταν εὐκαιρίες γιά ἀ γώνα.
Τώρα καταλαβαίνω πώς ἦταν καί μιά προπό-
νηση γιά τίς δυσκολίες πού θά συνα -
ντούσαμε στό μέλλον. Γιατί στό Οἰκοτροφεῖο
μάθαμε νά συνεργαζόμαστε, νά κάνουμε
ὑπομονή, νά ἀκοῦμε τόν ἄλλο, νά τόν σεβό-
μαστε. Εἴδαμε ὅμως καί τήν ἔμ πρακτη ἀγάπη
τῶν συνοικοτρόφων, ὅταν ἀρρωσταίναμε ἤ
βρισκόμασταν σέ κάποια δυσκολία.

Ἀλλά, νά σοῦ συνεχίσω. Εἶδα καί τό ἀνα-
γνωστήριο.

— Πές μου γι᾿ αὐτό, εἶπα ἀμέσως. Μέ
ἐν διαφέρει!

— Βρῆκα τό γραφεῖο μου. Κάθισα στή
θέση μου. Ἦταν καινούργια, ἀνατομική
τώρα πιά! Ἀγνάντεψα τή θάλασσα. Ἄχ,
αὐτή ἡ θέα πρός τό Θερμαϊκό!… Πανόρα-
μα! Ὅμως, ἀναγνωστήριο σημαίνει καί

ξενύχτι καί καρδιοχτύπι.
Σημαίνει ἐξετάσεις!

— Μητέρα, ἦταν δύσκο-
λες οἱ ἐξετάσεις; ρώτησα.

— Ἐξετάσεις καί εὔκο-
λες γίνεται; Τό διάβασμα,
διάβασμα. Μά ἄλλο εἶναι
νά ἔ χεις δίπλα σου μιά

συμφοιτήτρια. Ἀνταλλάσσεις
σημειώσεις. Καί τό κυριότερο:

Ὅταν δίναμε μαθήματα, κάναμε Παρακλή -
σεις. Κάτι Παρακλήσεις! Τά ὀνόματα σειρά…
Ξέρεις τί δύναμη παίρναμε;

Τί θυμήθηκα τώρα… Τό προσευχητήριό μας
μέ τά ἱερά λείψανα τόσων ἁγίων! Τί εὐ λογία!
Πόσες φορές γονάτισα στά πόδια τοῦ Ἐσταυ-
ρωμένου! Δέ θά ξεχάσω τή λεπτή εὐωδία τοῦ
θυμιάματος, τό γλυκό φῶς τοῦ καντηλιοῦ καί
τίς ἐλπίδες μέ τίς ὁ ποῖ ες ἔφευγα ἀπό αὐτό τό
χῶρο.

Ἄ, νομίζω πώς τό μυστικό τῆς ἀγάπης μας

γι᾿ αὐτό τό Σπίτι ἀλλά καί τῆς με-
ταξύ μας ἀγάπης βρίσκεται ἀκρι -
βῶς ἐκεῖ. Στό προσευχητήριο. Ἐ -
κεῖ εἶναι τό ἅγιο λείψα νο τῆς
«Κυ ρᾶς» τοῦ Σπιτιοῦ, τῆς
ἁγίας Φιλοθέης. Αὐτή μᾶς
προστατεύει. Ἐ μεῖς τή
λέμε «Μάνα» μας.

Καί ἡ φωνή τῆς
μητέρας ἔγινε πιό θερμή. Μέ
κοίταξε στά μάτια.

— Ζήσαμε τά πιό καθοριστι-
κά μας χρόνια στήν ἀγκαλιά μιᾶς
ἁγίας. Τά ὄνειρά
μας τά ἐμπι-
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ΓΕΜΙΣΕ Η ΚΑΡΔΙΑ  ΓΕΜΙΣΕ Η ΚΑΡΔΙΑ  στευθήκαμε στή δική της φιλάνθρωπη καρδιά.
Τά δάκρυά μας τά στέγνω σε τό δικό της ράσο.
Ἡ ἁγία ἀναλάμβανε τά προσωπικά καί οἰκογε-
νειακά μας θέματα. Ἔκανε καί κάνει θαύματα.
Δέ θά ξεχάσω τήν οἰκότροφο πού ἀπρόσμενα
πέρασε ἕνα δύσκολο μάθημα στή γιορτή τῆς
ἁγίας! Δέν εἶχε γράψει καλά· εἶχε κά νει ὅμως
ὡραία ἐργασία. Ὁ καθηγητής ὁ μολογοῦσε
ἀργότερα πώς ἐνθουσιάστηκε τόσο ἀπό τήν
ἐργασία, πού, χωρίς νά τό καταλάβει, πέρασε τή
φοιτήτρια!

Ἄλλη οἰκότροφος, πτυχιοῦχος πιά, ἔψαχνε
δουλειά γιά ἕνα χρόνο καί δέν ἔβρισκε. Μόλις
ἐπικαλέστηκε τήν ἁγία, τῆς παρουσιάστηκε ἀ -

μέσως μιά θέση
βοηθοῦ Νηπια-
γωγοῦ. Πῆγε στή
νέα της δου λειά·
καί διάβασε ἀπ᾿
ἔξω τήν ταμπέ-
λα, πού ἔ γραφε:
Παιδικός Σταθ-
μός: «Ἡ ἁγία Φι-
λοθέη»! Τό λέω
κι ἀνατριχιάζω!

Διηγοῦνταν
γιά πολλή ὥρα ἡ μητέρα ξανανιωμένη. Καί κα-
θώς πῆρε στά χέρια της τό ἄλμπουμ, νά μοῦ δεί-
ξει παλιές φωτογραφίες, ψιθύριζε:

— Ἀγαπημένο μου Οἰκοτροφεῖο! Νά τά χιλιά-
σεις τά χρόνια σου!

* * *
Καί τώρα ἐγώ, ἀγαπημένο μου Περιοδικό, κα-

θώς ἑτοιμάζομαι γιά τίς Πανελλαδικές, σοῦ τά
γράφω αὐτά, γιατί ζήλεψα. Ἡ μητέρα λέει πώς
εἶναι ἕνα θαῦμα τοῦ Θεοῦ πού ὑπάρχουν καί σή-
μερα Οἰκοτροφεῖα, καί γιά κορίτσια καί γιά ἀγό-
ρια. Θέλω λοιπόν, ὅταν θά γίνω φοιτήτρια, νά
ζήσω κι ἐγώ σέ ἕνα Οἰκοτροφεῖο. Γιατί θέλω νά
εἶμαι ἀσφαλισμένη κοντά στό Χριστό καί νά ἔχω
κι ἐγώ μιά ἁγία πού θά μέ προσέχει!

Βλέπω στά ὄνειρά μου ἀπό τώρα τά κορίτσια
πού μένουν ἐκεῖ καί τίς κάνω φίλες μου! Βλέπω
τό τζάκι, τήν τραπεζαρία, τό ἀναγνωστήριο…

Τό ξέρω πώς δέν εἶναι ἡ μόδα σήμερα νά μένει
κανείς ἐκεῖ. Μά ἐμένα μοῦ ἀρέσει νά ὀνειρεύο-
μαι…

Καί τό λέω σέ σένα, ἀγαπητό μου Περιοδικό,
γιατί ἐσύ θά μέ καταλάβεις. Ἔχω ἄδικο;

Ε.Μ.

ΟCharles Plumb ἦταν πιλό-
τος τοῦ Ναυτικοῦ τῶν ΗΠΑ στό

Βιετνάμ*. Μετά ἀπό 75 πολεμικές ἀποστο-
λές, τό ἀεροπλάνο του κατερρίφθη ἀπό ἕνα
πύραυλο ἐδάφους-ἀέρος. Ὁ πιλότος ἐκτινά-
χθηκε καί ἔπεσε μέ τό ἀλεξίπτωτό του σέ
ἐχθρικό ἔδαφος. Αἰχμαλωτίστηκε καί πέρα-
σε ἕξι μαρτυρικά χρόνια μέσα σέ μιά φυλα-
κή τοῦ Βιετνάμ. 

Μετά τήν ἀποφυλάκισή του ὁ Plumb κα-
θόταν μιά μέρα μέ τή γυναίκα του σέ ἕνα
ἑστιατόριο. Κάποιος ἀπό ἕνα ἄλλο τραπέζι
τούς πλησίασε καί εἶπε: 

— Εἶστε ὁ κ. Plumb! Ἤσαστε πιλότος στό
Βιετνάμ καί ἡ βάση σας ἦταν τό ἀεροπλανο-
φόρο Kitty Hawk. Καί σᾶς κατέρριψαν!

— Πῶς τό ξέρετε αὐτό; ρώτησε μέ ἀπορία
ὁ Plumb.

— Ἐγώ πακετάρισα τό ἀλεξίπτωτό σας,
τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ ἄνδρας.

Ὁ Plumb ἔνιωσε ἔκπληξη καί εὐγνωμοσύ-
νη. 

— Ὑποθέτω ὅτι τό ἀλεξίπτωτο ἄνοιξε κα-
νονικά! 

Ὁ Plumb τόν διαβεβαίωσε:
— Καί βέβαια. Ἄν τό ἀλεξίπτωτο δέν εἶχε

ἀνοίξει, δέ θά βρισκόμουν ἐδῶ σήμερα.
Ἐκεῖνο τό βράδυ ὁ Plumb δέ μπόρεσε νά

κλείσει μάτι, ἀφοῦ συνέχεια σκεφτόταν
ἐκεῖνον τόν ναύτη.

A B O Λ Α Λ Ω Σ Η Α
Ρ Α Ξ Ι Ν Α Λ Α Σ Φ
Α Ρ Γ Α Ι Κ Ι Μ Α Ε
Δ Ρ Α O Ν Ε Σ Υ Τ Σ
Α Α Ν Ν Ι Ω Α Χ Ο Η
Α Γ Ρ Λ Ο Α Σ Η Μ Ι
Α Ρ Α Θ Ρ Χ Υ Η Ο Α
Α Π Ε Α Ρ Α Η Ρ Ι Ρ
Γ Ρ Τ Τ Η Ο Σ Ρ Ι Ι
Ι Ν Ω Λ Η Σ Ο Α Κ Θ
Α Λ Ε Μ Α Π Ο Ψ Η Μ
Α Γ Ω Ν Α Σ Α Η Λ Ο
Α Σ Τ Ρ Ο Α Π Λ Ο Σ

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ

Δ
ΙΑ

ΓΡ
ΑΜ

Μ
Α 

ΤΟ
Υ 

..
.Α

ΘΕΟ
ΑΙΡΑΨ  
ΥΟΛΥΟΔ 
ΜΕΣΣΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ 
ΑΓΓΕΛΟ

ΓΡΙΦΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΩΡΟ ΠΙΝΕΖΕΣ
ΔΩΣΕ Σʼ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΙΝΟΥΝ
ΑΠʼ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΟΥ, 
ΔΩΣΕ Σʼ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΝΟΥΝ
ΑΠʼ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΧΝΙΔΙΩΝ

ΑΙΝΙΓΜΑ
Τό ὄνειρο



Σεπτέμβριος 2010 313

 ΜΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ... ΜΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ...
Αὐτή ἡ συνάντηση τοῦ ἀποκάλυψε

πράγματα πού δέν εἶχε ποτέ φανταστεῖ!
Λέει ὁ Plumb:
— Ἀναρωτιόμουν συνέχεια πῶς νά ἔμοιαζε

αὐτός ὁ ἄνθρωπος  μέ τή στολή τοῦ Ναυτικοῦ:
ἄσπρο καπελάκι, ποδιά, καί παντελόνι καμπά-
να. Ἀναρωτιέμαι πόσες φορές μπορεῖ νά τόν
εἶχα δεῖ καί δέν τοῦ εἶπα οὔτε ἕνα «Καλημέρα,
τί κάνεις;» ἤ κάτι παρόμοιο∙ ’Επειδή, βλέπετε,
ἐγώ ἤμουν πιλότος πολεμικῶν ἀεροσκαφῶν καί
αὐτός ἦταν ἕνας ἁπλός ναύτης. 

Σκέφτηκα τίς ἀτελείωτες ὧρες πού ξόδευε
αὐτός ὁ ναύτης πάνω σ’ ἕνα μακρύ ξύλινο τρα-
πέζι στά ἔγκατα τοῦ πλοίου, τυλίγοντας προσε-
κτικά τά πανιά καί διπλώνοντας τά σχοινιά ἀπό
τό κάθε ἀ λεξίπτωτο, κρατώντας στά χέρια του
κά θε φορά τή ζωή κάποιου, πού οὔτε κάν γνώ-
ριζε.

Καί διηγούμενος αὐτή τήν προσωπική ἐμπει-
ρία ὁ πιλότος συνηθίζει νά ρωτᾶ τούς ἀκροατές
του:

“Ποιός πακετάρει τό δικό σας ἀλεξίπτωτο;”
***

Μέ τή σειρά μου, ἐντυπωσιασμένος ἀπό τήν
ἱστορία τοῦ πιλότου, ρώτησα καί ρωτῶ πολλές
φορές τόν ἑαυτό μου:

—Ποιός πακετάρει τό ἀλεξίπτωτό σου, φίλε;

Εἶναι ἕνα πολυσήμαντο ἐρώτημα:
Κάθε μέρα χρειάζεσαι χίλια δυό πράγματα γιά

νά τά βγάλεις πέρα ἀπό τό πρωί μέχρι τό βρά-
δυ... Πρέπει τό «ἀλεξίπτωτό» σου νά λειτουρ-
γήσει κάθε φορά στήν ὥρα του καί σωστά .

Ἄρχισα νά ἀπαριθμῶ τούς γνωστούς καί
ἄγνωστους «ναῦτες» μου:

— Οἱ γονεῖς μου βέβαια πρῶτοι. Παλεύουν
νά μοῦ προσφέρουν τίς καλύτερες συνθῆκες
γιά τήν ὑγεία μου, τή μελέτη μου, τά ξενύχτια

μου στό διάβασμα, τήν ἠρεμία στό σπίτι μας.

Μέ τήν πίστη τους, τήν
πείρα τους, τήν ψυχραιμία
τους, τίς συμβουλές τους,
τό παράδειγμά τους καί τά
προσγειωμένα ὄνειρα μέ γεμίζουν μέ αἰσιοδο-
ξία, μέ θωρακίζουν γιά κάθε κίνδυνο.

— Οἱ καθηγητές μου ὕστερα. Νιώθω σιγου-
ριά, ὅταν σκέφτομαι πόσο δουλεύουν γιά μέ-
να μέ τήν ἄρτια ὀργάνωση τοῦ μαθήματος,
τίς ὑποδείξεις τους στίς ἐργασίες μου, τήν
ἐπιβράβευση τῶν κόπων μου, τή φροντίδα νά
βελτιώνονται οἱ ἴδιοι στίς γνώσεις καί τίς με-
θόδους διδασκαλίας… 

— Καί ὁ Διευθυντής μας ξαγρυπνάει κυριο-
λεκτικά, γιά νά λειτουργοῦν ὅλα κάθε μέρα
ρολόϊ. Νά βολεύει τά δύσκολα θέματα. Νά
ἔχουμε ἀνάσες στό φόρτο τῶν μαθημάτων.
Πακετάρει πολλά ἀλεξίπτωτα κάθε μέρα ὁ Δι-
ευθυντής μας... 

Πάνω ἀπ’ ὅλους ξεχωρίζω τήν σεπτή μορφή
τοῦ πνευματικοῦ μου. Μέ ἅγια στοργή καί
σοβαρότητα μέ καθοδηγεῖ, μέ διορθώνει, μέ
μαλώνει, μέ συγχωρεῖ! Ξέρω ὅτι ἔχει πολλές
προσευχές καί γιά μένα…

Γέμισε ἡ καρδιά μου εὐγνωμοσύνη γιά
ὅλους...

π. μαν.
---------------

* Ἡ ἱστορία εἶναι ἀληθινή καί ἁλιεύθηκε ἀπό τό διαδίκτυο.
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Μιά φορά κι ἕναν καιρό ζοῦσε μέσα στό δά-
σος ἕνας σκίουρος, πού τόν λέγανε Κοροϊδευ-
τούρα. Ἦταν στρουμπουλός καί γκριζοκαφε-
τής. Ἡ οὐρά του ἦταν φουντωτή καί εὐλύγι-
στη. Τά δοντάκια του κοφτερά καί τά πόδια
του πολύ πολύ δυνατά καί γρήγορα. Ἀφοῦ, νά
φανταστεῖτε, σκαρφάλωνε τόσο γρήγορα στά
ψηλά δέντρα, πού ἔσπασε ὅλα τά ρεκόρ στό
πρωτάθλημα «κατακόρυφης ἀνάβασης σέ βε-
λανιδιά».

Τί τά θέλετε ὅμως; Μέσα στό δάσος κανείς
δέν τόν ἤθελε γιά φίλο. Καί ξέρετε γιατί; Γιατί ὁ
Κοροϊδευτούρας ὅλους τούς κορόϊδευε. Ἔ τσι
σιγά σιγά ἔμεινε μόνος. Μάζεψε λοιπόν τά λίγα
πραγματάκια του μέσα στό σακκίδιό του, πῆρε
καπέλο, γυαλιά καί ξεκίνησε νά φύγει. Ἄ, ξέχα-
σα, πῆρε μαζί του κι ἕναν μεγεθυντικό φα κό,
γιά νά βλέπει τάχα τίς παγίδες τῶν κυνη γῶν.

Περπάτησε, περπάτησε, ὥσπου βγῆκε ἀπό τό
πυκνό δάσος κι ἔφτασε στά χωράφια τῶν ἀν -
θρώπων.  

— Πώ-πώ! Τί εἶναι πάλι αὐτό; μουρμούρισε
καθώς εἶδε ἀπό μακριά ἕναν γαϊδαράκο νά
κουβαλᾶ κανάτια.

Ὁ Κοροϊδευτούρας ἔτρεξε πρός τό μέρος
του. Τόν παρατήρησε καλά καλά κι ἄρχισε νά
κυλιέται κάτω σκασμένος  στά γέλια! 

— Χά! Χα! Χα! Χί! Χι! Χι! Οὔχου χου! Οὔχου
χου! Πῶς εἶσαι ἔτσι; Χά! Χα! Οὔχου χου! 

Ὁ γάϊδαρος τόν κοίταξε ἀνόρεχτα καί ρώτησε:
— Σάν πῶς σοῦ φαίνομαι δηλαδή;
— Σάν γάϊδαρος! Οὔ χα χα! Τί μεγάλα αὐ τιά!

Καί τί ἄσχημα πό δια! Ἀπορῶ
μαζί σου, φιλαράκο! Πῶς
ἀντέχεις μέ τόσο
ἄσχημο σῶμα;! 

Ὁ γαϊδαράκος, πού
πρώτη φορά ἄκουγε

τέτοια λόγια, κοι-
τάχτηκε, ξανακοι-

τάχτηκε καί συνέχισε τή δουλειά του.
— Ἔ, ε, νά σοῦ πῶ! ξαναφώναξε ὁ Κορϊδευ-

τούρας. Δέν λυπᾶσαι τόν ἑαυτό σου; Πέρα δῶ -
θε, πέρα δῶθε; Δέν βαρέθηκες! Χά χα χα, κο-
ρό ϊδο!

Τότε ὁ γάϊδαρος σταμάτησε ἐκεῖ στή μέση
τοῦ δρόμου, χαμήλωσε τό λαιμό του κι ἔφερε
τό κεφάλι του κοντά στόν Κοροϊδευτούρα.

— Ἄκου νά σοῦ πῶ, ἐμεῖς οἱ γάϊδαροι ἔχου-
με μεγάλα αὐτιά, ἀλλά ἔχουμε καί μεγάλη ὑπο-
μονή. Εἴμαστε τά πιό ὑπομονετικά ζῶα. Ὥς κι
ἄνθρωποι παραδειγματίζονται ἀπό μᾶς.

Ἔτσι εἶπε ὁ γάϊδαρος κι ἄρχισε νά γκαρίζει
χαρούμενα μʼ ὅλη τή δύναμή του. Ὁ Κοροϊ-
δευτούρας ἔκλεισε τά αὐτιά του κι ἄρχισε νά
τρέχει μακριά... Καί νά σέ λίγο ἔφτασε στό Κα-
ρυδοχώρι.

— Πώ-πώ καρύδια! φώναξε ἐνθουσιασμένος. 
Στό λεπτό σκαρφάλωσε στό πιό ψηλό κλαδί

κι ἄρχισε λαίμαργα νά τρώει. Ὅταν πιά φού-
σκωσε ἡ κοιλιά του κι ἦταν ἕτοιμος νά κατέβει,
εἶδε στή ρίζα τοῦ δέντρου ξαπλωμένο ἕνα
σκύλο.

— Καλέ τί ἄσχημο σκυλί! Ἔ, ε, ἀσχημομού-
ρη! Πῶς εἶσαι ἔτσι; Χά! Χα! Χα! Χί! Χι! Χι! Οὔχου
χου! Οὔχου χου! Δέν ντρέπεσαι, πού ἔχεις τό-
σο ἄσχημη κι ἀδύνατη οὐρά; Καί τί μακρύ στό-

μα! Χά χα χα! Ἔχεις πολλή πλάκα, φίλε!
Τό ξέρεις;!

— Ποιός εἶσαι σύ, πού τολμᾶς νά κο-
ροϊδεύεις τό φύλα κα τοῦ σπιτιοῦ;

ρώτησε ἄγρια ὁ σκύλος.
— Εἶμαι ὁ Κοροϊδευτού-
ρας! Ὁ πιό γρήγορος σκί-

ουρος τοῦ δάσους!
— Ἔ, λοιπόν, τό-

τε δίνε του γρήγορα!
— Χά, χα! Ὁρίστε μας μᾶς

διώχνει ὁ ἀσχημόσκυλος!
— Κοίτα νά σοῦ πῶ,

Συννεφοπαραμύθια  καί ἄλλα...Συννεφοπαραμύθια  καί ἄλλα...
Φίλοι μου, γειά σας!

Τήν ἱστορία πού θά σᾶς διηγηθῶ μοῦ τή διηγήθηκε ὁ παππούς μου ὁ Γεροσύννεφος, πού ἔχει γυ-

ρίσει ὅλο τόν κόσμο κι ἔχει πάρει μέρος σέ χιλιάδες ΣΥΝΝΕΦΟαποστολές καί ὁμίχλες. Σέ ἕνα

λοιπόν ἀπό τά ταξίδια του συνάντησε τόν σκίουρο Κοροϊδευτούρα. Ἀκοῦστε τί ἦταν αὐτός.

Ὁ Σκίουρος ΚοροϊδευτούραςὉ Σκίουρος ΚοροϊδευτούραςὉ Σκίουρος Κοροϊδευτούρας
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δευτούρα καί «Φφφφφφφφφ....» τόν φύσηξε
μακριά, μακριά, μακριάααα.

Ὅταν ὁ Κοροϊδευτούρας προσγειώθηκε πά-
 νω στή φουντωτή οὐρά του, βρέθηκε πάλι μό-
 νος κι ἔρημος μέσα στό δάσος. Ἄφησε κάτω
τό σακκίδιό του, ἀκούμπησε τό μεγεθυντικό
του φακό πάνω σε μιά πετρούλα, κατέβασε τό
καπέλο του στά μάτια του καί σιγά σιγά τόν
πῆρε ὁ ὕπνος.

Ὅμως.... Ξαφνικά.... Τί γίνεται;! Πώ – πώ! Τί
ζέστη! 

— ΦΩΤΙΑ! ΦΩΤΙΑ! ΦΩΤΙΑ! ΒΟΗΘΕΙΑ! ΚΑΙΓΕ-
ΤΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ! ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑ! φώναζε ἀπελ-
πισμένος ὁ Κοροϊδευτούρας, περικυκλωμένος
ἀπό τίς φλόγες!

— ΦΩΤΙΑΑΑΑΑ! ΚΑΙΓΟΜΑΙ!! ΤΡΕΞΤΕ! τσίριζε
ὁ σκίουρος.

Ὁ καημένος δέν κατάλαβε ὅτι, καθώς οἱ ἀ -
κτίνες τοῦ ἥλιου περνοῦσαν μέσα ἀπό τό φακό
του, ζέσταναν τόσο πολύ τά ξερά χορταράκια,
πού ἔπιασαν φωτιά. Καί θά γινόταν τεράστια ἡ
πυρκαγιά, ἄν δέν προλάβαινε ὁ κυρ-Ἐλέφα-
ντας νά ρίξει νερό μέ τήν προβοσκίδα του.

Μέσα σέ λίγη ὥρα ὅμως ἔφτασε ἡ ἀστυνομία
τοῦ δάσους.

εἶπε ὁ σκύλος, δέν ξέρω τί ἀνο -
ησίες εἶναι αὐτές πού λές! Ἐ -
μεῖς πάντως οἱ σκύλοι εἴμαστε
ζῶα πιστά στʼ ἀφεντικά μας. Πο-
τέ δέν τά προδίδουμε καί πάντα
ἀγαπᾶμε τούς εὐεργέτες μας.

— Μμμμμ, τί μᾶς λές....! εἶπε
εἰρωνικά ὁ σκίουρος καί πήδηξε ἀπό
κλαδί σέ κλαδί...

Ὥσπου....
Ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ  . . . .   Ζ ζ ζ ζ  ζ ζ ζ . . . .   Ζ ζ ζ ζ ζ ζ . . . . 
— Ποιός ροχαλίζει τέτοια ὥρα; φώναξε

ὁ Κοροϊδευτούρας.
— Ζζζζζζ.... Δέ ροχαλίζω. Πετῶ. Εἶμαι ἡ

μελισσούλα! Καλημέρα, κύριε σκίουρε! 
— Ἐσύ εἶσαι ἡ μέλισσα; ἀπόρησε ὁ Κο-

ροϊδευτούρας κι ἔβγαλε τό μεγεθυντικό
φακό του. 

— Πώ-πώ τί ἀπαίσια! Πρώ τη φορά
βλέπω τόσο ἄσχη μο ἔντο-
μο! Χά! Χα! Χα! Χί! Χι! Χι!

Οὔ χου χου! Οὔχου
χου! Πῶς εἶ σαι ἔτσι;!

Χνουδωτή καί ριγέ. Σάν καρ-
ναβάλι! Οὔχου χου! Ἀπορῶ
πῶς δέν μαραίνονται τά

λουλούδια, ὅταν κάθεσαι πάνω
τους! Οὔχου χου!!

Ἡ μελισσούλα τά ᾽χασε. Ἦταν ἕτοιμη νά βγά-
λει τό κεντρί της, ἀλλά συγκρατήθηκε καί εἶπε:

— Πές ὅ,τι θές! Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἐργατικές
μέλισσες, πού κάνουμε τό μέλι, τήν πιό ὑγιεινή
τροφή.

Καί ζζζζζζ πέταξε μακριά.
Ὁ Κοροϊδευτούρας συνέχισε τό ταξίδι του.

Κατευθύνθηκε μέ προσοχή πρός τή μεγάλη
πολιτεία. Μπῆκε μέσα στό ζωολογικό κῆπο.
Ἐδῶ σίγουρα πολλούς θά εἶχε νά κοροϊδέψει.

— Ὤ, τί μεγάλη μύτη! Σάν ξεχειλωμένη πυ-
ροσβεστική ἀντλία! Χά! Χα! Χα! Χί! Χι! Χι! Οὔ -
χου χου! Οὔχου χου! Καί τί τεράστια αὐτιά!
Σάν κουβέρτες! Χί! Χι! Οὔχου χου! Οὔχου χου!
ἔλεγε καί χτυπιόταν ἀπό τά γέλια μπροστά
στόν ἐλέφαντα.

— Φύγε, μικρέ, γιατί, ἄν σέ πατήσω, χάθηκες!
— Μπά, μπορεῖς νά κουνηθεῖς, κύριε μπουλ-

ντόζα; κορόϊδεψε ὁ σκίουρος.
Ὅμως ὁ ἐλέφαντας δέν ἀστειευόταν.

Γύρισε τήν προβοσκίδα του στόν Κοροϊ-
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— Κύριοι ἀθτυνομικοί! Αὐτόθ ἐδῶ ὁ θκίου-
ρος ἔβαλε τή φωτιά! Αὐτόθ! κατέθεσε ἕνα μι-
κρό λαγουδάκι κι ἔδειξε μέ τό δάχτυλο τόν
Κοροϊδευτούρα. 

— Τώρα θά πάρεις τό μάθημά σου! Γρήγορα
στή φυλακή! φώναξε ὁ ρινόκερος ὁ ἀστυνομι-
κός καί τοῦ φόρεσε χειροπέδες.

Μανούλα μου! πρώτη φορά ἔμπαινε ὁ Κοροϊ-
δευτούρας στή φυλακή. Ἦταν σκαλισμένη
στήν πιό βαθιά κουφάλα τοῦ πιό μεγάλου δέ-
ντρου τοῦ δάσους. Ἦταν κατασκότεινη. Εἶχε
ἕνα τόσο δά μικρό παραθυράκι μέ κάγκελα. Ὁ
Κοροϊδευτούρας τά χρειάστηκε. Ἔκανε νά πά-
ει δεξιά, χτύπησε στόν ἕνα τοῖχο τῆς φυλακῆς.
Ἔκανε ἀριστερά, χτύπησε στόν ἄλλο τοῖχο.  

«Σίγουρα αὐτή ἡ φυλακή εἶναι γιά τούς
ἐμπρηστές καί τούς βαρυποινίτες», σκέφτηκε
κι ἄρχισε νά τρέμει.

— Ἄχ, τί θά κάνω; Τί θά κάνω; Θέλω νά
βγῶ! Θέλω νά βγῶ! ἔλεγε κι ἔκλαιγε.

Τότε ἄκουσε μιά φωνή μέσα του:
«Ἐμεῖς ἔχουμε μεγάλη ὑπομονή».

— Ποιός μίλησε; ρώτησε τρομαγμένος
ὁ σκίουρος. 

Ὅμως ἡσυχία ἁπλωνόταν στό σκοτει-
νό κελί. Σέ λίγο ξανακούστηκε ἡ φωνή:
«Ἐμεῖς ἔχουμε μεγάλη ὑπομονή». Ὁ Κο-
ροϊδευτούρας θυμήθηκε τά λόγια τοῦ γαϊ-
δαράκου.

— Ἄχ, ναί, πρέπει κι ἐγώ νά κάνω ὑπομο-
νή! Πρέπει νά ἔχω ὑπομονή, σάν τό γαϊ-
δαράκο! εἶπε καί κοίταξε κατά τό παρα-
θυράκι

— Ζζζζζζ! Ἔλα Κοροϊδευτούρα, σοῦ ἔφε-
ρα λίγη κηρύθρα μέ φρέσκο μέλι, γιά νά πά-
ρεις δύναμη! Κάνε ὑπομονή! Ἄκουσα ὅτι γρή-
γορα θά σέ βγάλουν.

— Ἄχ, κυρία μελισσούλα... καί πῶς πεινάω,
εἶπε ὁ Κοροϊδευτούρας καί ΧΛΑΠ κατάπιε μέ
μιᾶς ὁλόκληρη τήν κηρύθρα.

Τότε ἄκουσε μιά ἄλλη φω-
νή μέσα του: «Ἐ μεῖς
ἀγαπᾶμε τούς εὐεργέ-

τες μας».
— Ἄαα! ἡ φωνή τοῦ σκύ-

λου! ψιθύρισε ὁ σκίουρος καί
στράφηκε δακρυσμένος πρός τή με-
λισσούλα.

— Σʼ εὐχαριστῶ, κυρία μελισσού-

λα, σʼ εὐχαριστῶ καί ....ἔ, νά ....ἔ,
πῶς τό λένε ...ἔ ...συγγνώμη,
συγγνώμη πού σέ κορόϊδεψα

πρίν.
Καθώς ἡ μελισσούλα χαμογέλασε καί ἔκανε

νά πετάξει μακριά... πώ – πώ! Τί χαλασμός!
Ἔτρεμε ὁλόκληρο τό δάσος.

— ΣΕΙΣΜΟΣ!!! φώναξε ὁ Κοροϊδευτούρας.
Ἄχ, δέν θέλω νά πλακωθῶ μέσα στή φυλακή!
Ἔεεε! Τί γίνεται; Κάποιος γκρεμίζει τή φυλα-
κή!

— Ναί, Κοροϊδευτούρα, ἐγώ τή γκρεμίζω, εἶ -
πε ὁ ἐλέφαντας καί πλησίασε τό τεράστιο μάτι
του σέ μιά μικρή τρυπούλα. Καί συνέχισε 

— Ἄκουσα ὅτι ζήτησες συγγνώμη. Ἐπιτέ-
λους πῆρες τό μάθημά
σου.  Ἔτσι εἶ ναι,
ὅποιος κο ροϊ-

δεύει, τήν παθαίνει. Ἔλα τώρα βγές! εἶπε καί
μέ μιά δυνατή σπρωξιά ἄνοιξε τή φυλακή.

Κι ἀπό κείνη τή μέρα, φίλοι μου, ὁ Κοροϊδευ-
τούρας δέν ξανακορόϊδεψε κανέναν, μά κανέ-
ναν. Γιατί κατάλαβε ὅτι:

Ὅποιος κοροϊδεύει, μόνος πάντα μένει.
Ὅποιος κοροϊδεύει, πάντα τήν παθαίνει.
Ὅποιος κοροϊδεύει, ἀνάβει μιά φωτιά
καί διώχνει τήν ἀγάπη,
διώχνει τή φιλία, 
διώχνει τή χαρά!

Σᾶς χαιρετῶ μέ ἀγάπη 
τό ΣΥΝΝΕΦΟ
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