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ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ

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 αὐτοκρατορίας τᾹς ἐποχᾹς ἐκείνης, πού τόν ἔτρεμαν οἱ
πάντες, νά μήν μπορεῖ νά τά βγάλει πέρα μέ
τρεῖς νεαρούς, παιδιά, λέει, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.
Ἦταν οἱ τρεῖς, πού εἶχαν τολμήσει νά μήν
πέσουν νά προσκυνήσουν τό εἴδωλο, πού εἶχε 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 προσκυνήσουν· 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. Ἀλλά κι ἄν δέν τό κάνει, πάρ᾿ το εἴδηση, τό ἄγαλμα πού ἔστησες δέν πέφτουμε νά τό προσκυνήσουμε (Δαν. γ΄ 16-18).
Ἀπάντηση... Τί ἀπάντηση! Σέ ποιόν μπροστά! Ποιοί αὐτοί! Τρεῖς νέοι αἰχμάλωτοι,

μπροστά στόν κοσμοκράτορα τᾹς ἐποχᾹς
τους. Τρεῖς νέοι ἀλλά νέοι, πού ἤξεραν τί πιστεύουν, 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 λαοῦ, πού ἔπεφταν δουλικά μέ τό μέτωπο στό
χῶμα, αὐτοί, τρία στητά κυπαρισσόπουλα.
Ἀπροσκύνητοι. Καί τώρα, μπροστά στό Ναβουχοδονόσορα, νά τοῦ μιλοῦν ἔτσι. Ἀσυμβίβαστοι.
Καί σκεφθεῖτε τώρα ποιοί εἶναι οἱ ἀληθινά
ὡραῖοι. Αὐτοί πού θέλουν νά «τό παίζουν»
ἀσυμβίβαστοι, καί τό μόνο πού ξέρουν νά κάνουν 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;
Σεπτέμβριος 2010

291

̵̵̻
̯
̻Գ ԓ ̵̵̨̰
̹
̭
Ս̀ ̭̹ ̼̭
Ԩ̀

Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

ανείς δέν περίμενε ὅτι ὁ Συμεών, αὐτό τό ζωηρό καί τόσο ὁρμητικό παιδί, θά γινόταν μοναχός καί μάλιστα θά ἔφτανε σέ ὑψηλά μέτρα ἁγιότητας. Ὁ ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης (κατά κόσμον Συμεών Ἰβάνοβιτς Ἀντόνωφ) γεννήθηκε τό 1866 στό
χωριό Σόβσκ τῆς περιοχῆς Ταμπώφ τῆς Ρωσίας καί μεγάλωσε σέ μία εὐσεβή πολύτεκνη οἰκογένεια μέ ἑπτά παιδιά, πέντε ἀγόρια καί δύο κορίτσια. Ἀπό τά παιδικά καί νεανικά 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.
Ἦ
Ηταν μόλις τεσσάρων χρονῶν,
ὅταν ἄκουσε τή συζήτηση πού
εἶχε στό σπίτι ὁ ἀγράμματος ἀλλά 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 προσεύχομαι. 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 μικροῦ
παιδιοῦ. Σκεπτόταν μέσα του:
«Ποῦ εἶναι αὐτός ὁ Θεός; Ὅταν
μεγαλώσω, θά γυρίσω ὅλη τή
γῆ γιά νά τόν ἀναζητήσω!».
Ἀπό τότε πέρασαν χρόνια
πολλά. Ὁ Συμεών σταμάτησε
τό σχολεῖο – μόνο δυό χρονιές
τό παρακολούθησε – καί ἄρχισε
Ἱ. Κοινόβιο Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Ὁρμύλιας
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 Συμεών: «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 λογισμός 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 πνευματική ζωή: προσευχόταν γιά ὥρα
πολλή, 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,
συνετός καί διακριτικός, τοῦ ἀπάντησε κοφτά: «Πρῶτα θά ὑπηρετήσεις τή στρατιωτική 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 περάσουν τρεῖς μῆνες ἀπό τότε πού ἔδειξε τή θαυμαστή στροφή πρός τήν πίστη καί οἱ κακές
παρέες τόν παρέσυραν πάλι στήν κοσμική
ζωή καί τίς ἁμαρτωλές διασκεδάσεις. Ἦ
Ηταν
νέος, ὡραῖος, δυνατός καί ἀρκετά εὔπορος
πλέον. Ὡστόσο, ὅλα αὐτά τά προσόντα του
ἔγιναν παγίδες, πού παρ’ ὀλίγον θά κατέστρεφαν τή ζωή του.
Ἕνα ἀπό τά ἰδιαίτερα χαρίσματά του ἦταν
ἡ φυσική δύναμη πού διέθετε. Ἦ
Ηταν γεροδεμένος καί μποροῦσε μόνο μέ τή γροθιά του
νά σπάει πολύ εὔκολα σανίδες μεγάλου πάχους. Αὐτή ἡ δύναμη ὅμως τόν ἔφερνε συχνά 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 σκοτώσει. Τό ἐπεισόδιο αὐτό τόν συνεκλόνισε.
Παρ᾽ ὀλίγον φονιάς, λοιπόν! Ὅσο τό σκεπτόταν, δέν μποροῦσε νά ἡσυχάσει. Ὕστερα ἀπό
λίγο καιρό εἶδε στόν ὕπνο του ὅτι κατάπιε
ἕνα φίδι. Ἡ
Η φοβερή ἀηδία πού αἰσθάνθηκε
τόν ἔκανε νά ξυπνήσει ἀπότομα. Τότε ἄκουσε
τή φωνή τῆς Θεοτόκου νά τοῦ λέει μέ γλυκύτητα: «Κατάπιες στό ὄνειρό σου φίδι καί δέν
σοῦ ἄρεσε. Τό ἴδιο δέν ἀρέσει καί σέ μένα νά
βλέπω τά ἔργα σου».
Ἡ
Η ἐπέμβαση τῆς Παναγίας, μέ τό θαυμαστό αὐτό γεγονός, ἔγινε ἀφορμή ὥστε ἡ
ζωή του νά ἀλλάξει πλέον ριζικά. Ἔκοψε
κάθε σχέση μέ τήν ἁμαρτία καί μετάνιωσε
εἰλικρινά. Τίποτε ἄλλο δέν σκεπτόταν παρά

μόνο τό Ἅγιον Ὄρος καί τήν μέλλουσα κρίση. Τό 1892, μόλις τελείωσε τή στρατιωτική του θητεία, ζήτησε τήν εὐχή τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης κι ἀνεχώρησε γιά
τό Περιβόλι τῆς Παναγίας. Πῆγε στό ρώσικο μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος,
πού τότε ἀριθμοῦσε 2000 περίπου μοναχούς. Ἐκεῖ ἔζησε γιά σαράντα ἕξη ὁλόκληρα
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 θερμή 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
δύναμη τῆς ψυχῆς του τόν Κύριο καί προσευχόταν μέ πύρινα δάκρυα γιά ὅλο τόν κόσμο. 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 Θεοφόρους Πατέρες της. Μέ τή μετάνοια καί τήν
ἀσκητική ζωή του ἔγινε ὁδηγός γιά πολλές ψυχές στό δρόμο τῆς πνευματικῆς ζωῆς.
Οἱ διδαχές καί οἱ προσευχές του ἀποτελοῦν
πολύτιμη παρακαταθήκη γιά τό σύγχρονο κόσμο. Ἄς κλείσουμε αὐτή τήν ταπεινή
ἀναφορά μέ τά δικά του λόγια προσευχῆς:
«Διψᾶ ἡ ψυχή μου τόν Κύριο καί μέ δάκρυα τόν ζητῶ. Πῶς νά μή σέ ζητῶ; Σύ πρῶτος 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 χάρη
νά σέ γνωρίσω μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, Σέ ἱκετεύω, Κύριε, νά δώσεις νά Σέ γνωρίσει καί
ὅλος ὁ κόσμος. Ἀμήν».
* ŖŻφ ƂŷƃŻƅƅЎƆŷƃų ƅƆƁŻƉŷІų ωƂЎ ƆЎſ ŴϾƁ ƆƁР ͣŵϾƁƇ,
ŴŽ. ͢ƃƉŻžųſŶƃϾƆƁƇ ťƋƈƃƁſϾƁƇ (ťųƉφƃƋƈ), Ο ϊŵŻƁƄ
ťŻŽƁƇųſЎƄ А ͢źƋſϾƆŹƄ, Γ.ş. ŦŻžϾƁƇ ţƃƁŶƃЎžƁƇ ͻƅƅŷƀ ͢ŵŵŽϾųƄ, 19956.
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«Εἶμαι ὁ Φωκᾶς...»
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 πόλης ἕνας κῆπος. Αὐτή ἦταν ὅλη κι
ὅλη ἡ περιουσία του.
Τόν καλλιεργοῦσε μέ ἀγάπη καί
ἀφοσίωση. Ἡ μικρή γῆ τοῦ ἀνταπέδωσε τήν εὐγνωμοσύνη μέ τόν προσδιορισμό στό ὄνομά του: «Φωκᾶς ὁ
κηπουρός». Ἔβγαζε ἄφθονους καρπούς. Ἔφταναν νά ζεῖ ὁ ἴδιος καί ξόδευε 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 ξενώνας τῆς Σινώπης. Δέν ἄργησαν
ὅμως νά πληροφορηθοῦν καί οἱ διῶκτες τῆς χριστιανικῆς πίστης, ὅτι ὁ Φωκᾶς ἦταν Χριστιανός.
Τότε ὁ διωγμός κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ κυριολεκτικά εἶχε φουντώσει.
Ἀποστέλλονται λοιπόν ἀπό τήν πρωτεύουσα
στή Σινώπη ἄντρες, γιά νά σκοτώσουν τό θερμό
Χριστιανό, χωρίς καμιά διαδικασία ἤ προανάκριση.
Ἔφθασαν οἱ ἀπεσταλμένοι στή Σινώπη, ἐντελῶς ἄγνωστοι, καί ὁ ξενώνας τοῦ Φωκᾶ ἦταν τό
πρῶτο σπίτι, πού τούς ὑποδέχτηκε νά διανυκτερεύσουν.
Τούς περιποιήθηκε ὁ Φωκᾶς πολύ φιλικά καί
τό βράδυ δείπνησαν στό κοινό τραπέζι, χωρίς κάν
νά ὑποψιαστοῦν ἐκεῖνοι ὅτι αὐτός πού τούς φιλοξενοῦσε 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 συλλάβουμε κάποιο Χριστιανό, πού ὀνομάζεται Φωκᾶς. 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. Κοιμηθεῖτε 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 μαρτύριο.
Πῆρε δύναμη μέ τήν προσευχή. Νίκησε τόν ἀνθρώπινο δισταγμό καί παρουσιάστηκε μπροστά τους.
— Σᾶς φέρνω τόν Φωκᾶ, εἶπε μέ θάρρος
Ἐνθουσιάστηκαν οἱ ξένοι.
— Ποῦ εἶναι λοιπόν, ρώτησαν, αὐτός ὁ ἄνθρωπος;
— Ἐδῶ!... Ἐγώ εἶμαι ὁ Φωκᾶς, πού ζητᾶτε. Ἐκτελέστε τίς διαταγές, πού πήρατε.
Ἔμειναν οἱ στρατιῶτες ἀκίνητοι, ἀμίλητοι,
ἀποσβολωμένοι. Δέν τολμοῦσαν νά βάψουν τά
χέρια τους μέ τό αἷμα αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου, 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 διαταγές ἐκτελεῖτε.Ἐμπρός θανατῶστε με... Εἶναι γιά
μένα εὐτυχία, γιατί θά συναντήσω τόν Χριστό,
πού γι᾽ αὐτόν τόσα χρόνια ὑπηρετῶ τούς ἀδελφούς Του. Μήν ἀργεῖτε, θά μέ κάνετε αἰώνια
εὐτυχισμένο!...
Οἱ δύστυχοι δήμιοι τοῦ ἔκοψαν τό κεφάλι καί ὁ
μακάριος ἐκεῖνος φίλος τῶν φτωχῶν συναριθμήθηκε στή χορεία τῶν μαρτύρων, ὡς ὁ «Ἅγιος
Φωκᾶς ἐκ Σινώπης».
Ἡ μνήμη τοῦ μάρτυρος ἑορτάζεται στίς 22 Σεπτεμβρίου.
δ. Χ.
Σεπτέμβριος 2010
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ũεůŮŴ ŲųϖŬ ͑ūŤŰŨũϖ Ϝ ŲųϖŬ ŃŤŰūŠŬϭŠ ũŨ
ϑůŤŨţϖ ųЇŶŠŨŬŤ Ŭε ůŠϭťŤŨ Manhunt θūώŲŸű
ŲŴŪŪϖšţŦŬ ŵųŠϵŬŤ ЁŪŠ ųε šŨŬųŤŮůŠŨŶŬϭţŨŠ.
ŊŨ θŰŶϭťŤŨ Ϙ ŢũŰϭŬŨŠ θůϽ ųŮЇű ŢŮŬŤϵű, ųε
ůŠŰεůŮŬŠ, Ϙ ũŠŶŴůŮŷϭŠ ũŠϭ Ϙ ϑůϭŰŰŨŷŦ
ũεŧŤ θŰŬŦųŨũϫű ŲŴūůŤŰŨŵŮŰόű Ųųε... ůŠŨŶŬϭţŨŠ ŲŠű. ͪůŤŲŤ Ϙ θůϽţŮŲŦ ŲųϽ ŲŶŮŪŤϵŮ; œε šŨŬųŤŮůŠŨŶŬϭţŨŠ ŵųŠϵŬŤ. ͦũŬŤŴŰϭťŤŲųŤ ũŠϭ ŧŴūЗŬŤųŤ ŤЍũŮŪŠ; ŁЊųε ŵųŠϵŬŤ.
ŊεųŨ ŲŴūšŠϭŬŤŨ Ųųϖ ŲŴūůŤŰŨŵŮŰε ŲŠű;
ŐεŪŨ Ϙ ŤЍũŮŪŦ ŪЇŲŦ: «ńώŬ ϜŲŮŴŬ ϔųŲŨ. ͑ůϽ
ųϽųŤ ůŮЇ λŰŶŨŲŤű Ŭε ůŠϭťŤŨű ųϽŲŤű СŰŤű
ŠЊųε ųε ůŠŨŶŬϭţŨŠ θůϽ ųϽųŤ λŪŪŠŭŤű». ŋώű
ũŠϭ ţώŬ ŲŴūšŠϭŬŮŴŬ ųϽŲŠ
ůŰεŢūŠųŠ ŢЇŰŸ ŲŠű,
ūώŲŠ ŲŠű ůŮЇ Ųόű ϑůŦŰŤεťŮŴŬ ũŠϭ Ųόű ŵŮŰųϭťŮŴŬ θŬεŪŮŢŠ.
ŊŠϭ ŢŨŠųϭ ůŠŰŠũŠŪП,
ŲŴŬŤŶϭťŤųŤ θŬųŨŪώŢŮŬųŠű,
θŢŬŮŤϵųŤ, θůŮŲŨŸůόųŤ ũŠϭ
ţŨŠŢŰεŵŤųŤ ųϭű ŧŤųŨũώű ϑůŨţŰεŲŤŨű ųПŬ šŨŬųŤŮůŠŨŶŬŨţŨПŬ; ńώŬ ЉůεŰŶŤŨ ųϭůŮųŤ ŧŤųŨũϽ Ų’ ŠЊųε; ńώŬ
šŮŦŧŮЏŬ ŲųϖŬ θŬεůųŴŭŦ ųϫű ŵŠŬųŠŲϭŠű; ńώŬ ţŨŤŢŤϭŰŮŴŬ ųϖŬ ůŠŰŠųŦŰŦųŨũϽųŦųŠ; ńώŬ ũŠŪŪŨŤŰŢŮЏŬ ųϖŬ
ŢŰϖŢŮŰŦ ŲЇŢũŰŨŲŦ ũŠϭ ũŰϭŲŦ ŲŴūšεŪŪŮŬųŠű ŲųϖŬ θŬεůųŴŭŦ ųПŬ ϑŢũŤŵŠŪŨũПŬ
ŪŤŨųŮŴŰŢŨПŬ; ŃŨŠųϭ θůŮũŰЇůųŤųŤ ЁųŨ ŶŰŦŲŨūŮůŮŨŮЏŬųŠŨ ūώ ųϖŬ ŲЇūŵŸŬŦ ŢŬЗūŦ
ųПŬ ŤϰţŨũПŬ ϑůŨŲųŦūϽŬŸŬ ŲųϖŬ ūŠŧŦŲŨŠũϖ
ţŨŠţŨũŠŲϭŠ Ϝ ũŠϭ ŲųϖŬ ŧŤŰŠůŤϭŠ ũεůŮŨŸŬ
θŲŧŤŬŤŨПŬ, ŲŴūšεŪŪŮŬųŠű ŲųϖŬ ţŨώŢŤŰŲŦ
ũŠϭ ϑŬŤŰŢŮůŮϭŦŲŦ ųПŬ θŬųŠŬŠũŪŠŲųŨũПŬ
ųПŬ θŬŧŰЗůŸŬ; ŊŠϭ ŲųϽ ũεųŸ-ũεųŸ,
ůŰŮŲŧώųŤųŤ ůεŪŨ, ūώ ůŮŨŮЇű Ŭε ůŠϭŭŮŴūŤ;
Œ’ ЁŪŦ ųϖŬ ůŮŪŴũŠųŮŨũϭŠ ūϽŬŮ λŪŪŠ ţЇŮ
ůŠŨţŨε ЉůεŰŶŮŴŬ. ŊŨ λŬ Ť϶ŬŠŨ ũŠϭ ůŤŰŨŲϽųŤŰŠ ůŮЏ Ŭε ůŠϭŭŮŴūŤ; ΖůεŰŶŮŴŬ ŶПŰŮŨ;
Ͳ ūϖůŸű ŢŪŴųЗŬŮŴūŤ θůз ųϖŬ ŢũŰϭŬŨŠ ũŠϭ
ųϖŬ ũŠŶŴůŮŷϭŠ ųПŬ ŢŮŬŨПŬ ūŠű ЁųŠŬ šŢŠϭŬŮŴūŤ ϔŭŸ; ŐεŪŨ ųθ ϳţŨŠ ţώŬ θŬųŨūŤųŸůϭťŮŴūŤ ũŨ ϑũŤϵ; ŐŮЏ ϜŲŮŴŬ; ŃŨŠųϭ λŰŢŦŲŤű;
Ōώ ůŮŨŮЇű ϜŲŮŴŬ; ŊŠϭ ųε ůŠŰϽūŮŨŠ...
ŁЊųε ϰŲŶŴŰϭťŤŲŧŤ ũŠϭ ŮЍųŤ Ŭ’ θũŮЇŲŤųŤ ţώŬ ŧώŪŤųŤ ŢŨε šϭŠŨŦ ŲŴūůŤŰŨŵŮŰε ůŮЇ

ůŰŮώŰŶŤųŠŨ θů’ ŠЊųε. ŃŨε ũŠųεŧŪŨŷŦ ůŮЇ
ųϖŬ ŢŤŬŬό Ϝ ųϖŬ ϑůŨųŤϭŬŤŨ Ϙ ЉůώŰūŤųŰŦ ŶŰϖŲŦ ųŮŴű. ŃŨε ϑŧŨŲūϽ šŠŰŨόű ūŮŰŵϫű ůŮЇ
ŶŰŤŨεťŤųŠŨ ŤϰţŨũώű ũŪŨŬŨũώű θůŤŭεŰųŦŲŦű,
ŢŨε Ŭε θůŠŪŪŠŢŤϵű ũŠϭ Ŭε ϑůŨŲųŰώŷŤŨű ŵŴŲŨŮŪŮŢŨũϽű ŲųϖŬ ũŮŨŬŸŬϭŠ. ŃŤŪόųŤ ЉůŤŰŮůųŨũε ũŠϭ θŬųŨŪώŢŤųŤ: ŌϖůŸű ůŰώůŤŨ Ŭε θůŠŢŮŰŤЇŲŮŴūŤ ųϽ ŵŠŢŦųϽ, ϑůŤŨţϖ ЉůεŰŶŤŨ
Ϙ ůŠŶŴŲŠŰũϭŠ; Ͳ Ŭε θůŮũŪŤϭŲŮŴūŤ θů’
ųϖ ťŸϖ ūŠű ųϽ ũŰŠŲϭ, ϑůŤŨţϖ ЉůεŰŶŮŴŬ
θŪũŮŮŪŨũŮϭ; Ͳ ųε ūŠŶŠϭŰŨŠ, ϑůŤŨţϖ ЉůεŰŶŮŴŬ ϑŢũŪŦūŠųϭŤű;
Ņ϶ůŤ ũεůŮųŤ Ͽ ůŠųϖŰ ŐŠŀŲŨŮű: «ńώŬ ūůŮŰŤϵű Ŭε ϑūůŮţϭŲŤŨű ųε ůŮŴŪŨε Ŭε ůŤųŮЏŬ
ůεŬŸ θů’ ųϽ ũŤŵεŪŨ ŲŮŴ.
Ņ϶ŬŠŨ ЁūŸű ţŨũϽ ŲŮŴ ŧώūŠ, λŬ ŧε ųŮЇű ϑůŨųŰώŷŤŨű
Ŭε ŵųŨεŭŮŴŬ ŵŸŪŨώű Ųųε
ũŤŰŠūϭţŨŠ ŲŮŴ».
ŐŰŠŢūŠųŨũε, ţώŬ ūůŮŰŤϵ
ũŠŬŤϭű Ŭε ţŨŠŢŰεŷŤŨ θůŮŰŰŨůųŨũε ųε šŨŬųŤŮůŠŨŶŬϭţŨŠ. Ņ϶ŬŠŨ ųε ůŠŨŶŬϭţŨŠ
ŲŠű. ͯ ϑŭώŪŨŭŦ ųПŬ ůŠŰŠţŮŲŨŠũПŬ ůŠŨŶŬŨţŨПŬ
ŲųϖŬ ŷŦŵŨŠũϖ ũŠϭ ϙŪŤũųŰŮŬŨũϖ ϑůŮŶϖ ūŠű. ŖŰŤŨεťŤųŠŨ ŪŮŨůϽŬ Ŭε ŲųŠŧŤϵųŤ ũŰŨųŨũε θůώŬŠŬųϭ ųŮŴű. ōε ϑŬŦūŤŰŸŧŤϵųŤ ŢŨ’ ŠЊųε. ōε
Ť϶ŲųŤ ůŰŮŤųŮŨūŠŲūώŬŮŨ ũŠϭ ЉůŮŷŨŠŲūώŬŮŨ,
ůŰϭŬ ůŠŰŠţŮŧŤϵųŤ ůŠŧŦųŨũε ŲųϽŬ ũϽŲūŮ
ųŮŴű. ŃŨŠųϭ Ť϶ŬŠŨ ũŠŪϽ Ŭε ŢŬŸŰϭťŤųŤ ũŠϭ
ųŮЇű ũŨŬţЇŬŮŴű ůŮЇ ũŰЇšŮŴŬ ūŠťϭ ūώ ųϖŬ
ϑūůŤŨŰŨũϖ ŢŬЗŲŦ ųϫű ŵŠŬųŠŲūŠŢŮŰϭŠű
ųŮŴű ůŮЇ ϜţŦ ϔŶŤųŤ.
ŁЊųŮЇű ŪŮŨůϽŬ ųŮЇű ũŨŬţЇŬŮŴű ŧε ůŰŮŲůŠŧϖŲŤŨ Ŭε ЉůŮŢŰŠūūϭŲŤŨ ŠЊųϖ Ϙ ŲŤŨŰε ųПŬ λŰŧŰŸŬ. ňε ŰϭŭŮŴūŤ ūŨε ũŰŨųŨũϖ
ūŠųŨε ŲųϽŬ ũϽŲūŮ ųПŬ šŨŬųŤŮůŠŨŶŬŨţŨПŬ.
ňε ůŰŮŲŵώŰŮŴūŤ ūŨε ϑŬŦūώŰŸŲŦ ũŠϭ
ŧε ţŨŠųŴůЗŲŮŴūŤ ϒŬŠŬ ůŰŮšŪŦūŠųŨŲūϽ
ŢŨε ųϖŬ ŲŸŲųϖ ųŮŴű ŶŰϖŲŦ, ůŮЇ ŧε θůŮųŰώŷŤŨ ųϖŬ ЁůŮŨŠ ϑŧŨŲųŨũϖ ũŠųεŶŰŦŲŦ ũŠϭ
ŧε θůŮũŪŤϭŲŤŨ ųϖŬ ЁůŮŨŠ θŰŬŦųŨũϖ ϑůϭţŰŠŲŦ ůεŬŸ ŲųϽ ŶŠŰŠũųϖŰŠ ŲŠű ũŠϭ Ųųϖ
ťŸϖ ŲŠű.
͑ŪŪε ŠЊųϖ ųϖŬ ũŰŨųŨũϖ ŧε ųϖŬ ũεŬŮŴūŤ
ūŠťϭ θů’ ųϽ ϐůϽūŤŬŮ ųŤЏŶŮű.
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ȌȮȦȞȦȭȞȶȧȞȢȫ ȭȨȮ ȝȠȥȨȬȢȞȶȭȠȣȚȦ ȬȭȵȦ ȭȶȩȨ ȣȚȘ Ȭȭȵ ȝȢȚȝȘȣȭȮȨ,
˪ȩ’ ̫ȩȨȮ ȣȚȘ ˪ȦȚȝȠȥȨȬȢȞȶȨȮȥȞ.
ȍȕ ȭȞȤȞȮȭȚήȚ ˿ȦȭȞȣȚ ȰȪȵȦȢȚ ˾ȰȞȢ
ȝȷȬȞȢ ȟȲȗ ȬȖ 9.000 ȣȚȪȝȢȨȩȚȡȗ
ȩȚȢȝȢȕ ȬȖ ̧ȤȵȣȤȠȪȨ ȭȵȦ ȣȵȬȥȨ.
ȅȨȦȚȝȢȣȗ ȭȨȮ ˪ȥȨȢțȗ ȭȵ ȰȚȥȵȜȞȤȨ ȩȨȶ ȧȚȦȚȜȞȦȦȗȡȠȣȞ Ȭȭȕ ȰȞȘȤȠ ȭȨȮȫ.

ȫ
ȵ
Ȧ
˻
ȕ
ȝȢ
Ȫ
Ț
ȣ
Ȧ
ȗ
ȭ
ȫ
Ț
ν
ȭ
Ȩ
Ȧ
Ȝ
Ȩ
Ȫ
ȟ
Ș
Ȯ
Ȩ
ȢȪ
Ȟ
˲ȜȜ
Ȱ
Ȩ
Ȣ
ȝ
ȣȚȪ

c

˧˞ˮˡ˦ˬ˲˴ˢ˦ˮˬ˲ˮˠ˹˯ʿ௴˫˚˪˱˦ˬ˯ˈ˞˨˞˪
ˠ˧˹˯ ௩ ˧˞˨˺˱ˢˮˬ˯ ˩˞˥ˤ˱˛˯ ˱ˬ౿ ˊ˞
ˠ˧˪˱˜ˁ˦˞˧ˬ˺˩˭˭ˬ˱ˢ˨ˢு˪˞ˣ˶˪˱˞
˪˹˩˛˪˲˩˞˨˭˜ˡ˞˯௭˱˦˪˥ˮ˶˭˦˙ˡ˚˪ீ˴ˢ˦
˴˞˥ˢˑ˹௬˪ˬ˩˙˱ˬ˲ீ˴ˢ˦˰˲˪ˡˢ˥ˢ˩˚˱˛˰˶
˱ˤˮ˜˞ ˭ˬ˨˨ಌ˪ ˧˞ˮˡ˦ˬ˭˞˥ಌ˪ ˰˱˹ ˉ˜˟˞˪ˬ
˰˱˛ˁˢ˶ˮˠ˜˞˰˱˛ːˢˮ˟˜˞˰˱˛˪ˈ˺˭ˮˬ˰˱˛˪
˪ˡ˜˞˰˱˹ˊ˞ˮ˹˧ˬ˰˱˛˪ழ˨ˠˢˮ˜˞˰˱˹ˊ˞˲
ˮ˜˧˦ˬ ˰˱˛ ˊˬˣ˞˩˟˜˧ˤ ˰˱˛˪ ூˮ˲˥ˮ˞˜˞ ˰˱˹
ˈ˦ˮˠ˦˰˱˙˪ː˱˛ˊ˞ˡ˞ˠ˞˰˧˙ˮˤ˰˱˛ˀˢ˪ˢˣˬ˲
˚˨˞˰˱˛˪ˍ௴˧ˮ˞˪˜˞˧˞˜˰˱˛˪ˊ˭ˬ˱˰ˬ˲˙˪˞
௯ே˨˨ˤ˪˞˯˧˞ˮˡ˦ˬ˴ˢ˦ˮˬ˲ˮˠ˹˯ʿ௴˫˚˪˱˦ˬ˯
ˈ˞˨˞˪ˠ˧˹˯ ˡ˚˪ ˭˚˧˱ˤ˰ˢ ˱˲˴˞˞ ˱˹˪ ˱˜˱˨ˬ
˱ˬ౿mˠ˦˞˱ˮˬ౿˱ಌ˪˳˱˶˴ಌ˪˭˞˦ˡ˦ಌ˪}
ː˱˙  ˱ˬ˲ ˴ˮ˹˪˦˞ ˭ˬ˳ˬ˜˱ˤ˰ˢ ˭˹ ˱˛˪
ழ˩ˢˮ˦˧˞˪˦˧˛ ˞˱ˮ˦˧˛ ː˴ˬ˨˛ ˱ౢ˯ ˈ˶˪˱˞˪˱˦
˪ˬ˺˭ˬ˨ˤ˯˧˞˜˰˱˙˱ˬ˲ீˠ˦˪ˢ˱˞˧˱˦˧˹˯˧˞
˥ˤˠˤ˱˛˯ ˰˱˹ ˎ˞˪ˢ˭˦˰˱˛˩˦ˬ ˱ౢ˯ ˁˢ˪ˢ˺ˤ˯
ழˮˠ˹˱ˢˮ˞ ˱˞˪ ௩ ˧˞˨˺˱ˢˮˬ˯ ˩˞˥ˤ˱˛˯ ˱ˬ౿
˧ˬˮ˲˳˞˜ˬ˲ ˧˞ˮˡ˦ˬ˴ˢ˦ˮˬ˺ˮˠˬ˲ ˊ˞ˠ˧˪˱˜ ˁ˦˞
˧ˬ˺˩˭
ˡˮ˲˱˛˯ ˱ˬ౿ ˳˦˨˞˪˥ˮ˶˭˦˧ˬ౿ ˡˮ˺˩˞˱ˬ˯
mˈ˞ˮˡ˦˚˯ ˠ˦˙ ௭˨ˬ˲˯} ௩ ே˨˨ˤ˪˞˯ ˠ˦˞˱ˮ˹˯
˭˹˱˛˪ˎ˹˨ˤ˩˞ˣ˜˩˚˱˛˪௩˩˙ˡ˞˱ˬ˲ˡ˚˪˧˙
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˪ˢ˦˱˜˭ˬ˱˞ர˨˨ˬ˭˹˱˹˪˙˴ˢ˦ˮˬ˲ˮˠˢ˧˞˥ˤ
˩ˢˮ˦˪˙ˡ˶ˮˢ˙˪௭˨˞˱˙˭˞˦ˡ˦˙˰˱˜˯˳˱˶˴˚˯
˰˲˪ˬ˦˧˜ˢ˯˱ˬ౿˧˹˰˩ˬ˲˩˹˪ˬ˧˞˜˩˹˪ˬˠ˦˙˪˙
˫˞˪˞ˡˢ˱˹˴˞˩˹ˠˢ˨ˬ˰˱˙˴ˢ˜˨ˤ˱ˬ˲˯mˊ˭ˬˮˢ
˪˙˧ˬ˲˰˱ˢ˧ˬ˦˪˹˱˲˭ˬ˨˨˙ˢ˪˞˦˨˛˥ˢ˦˞}
˩˯˟ˢ˟˞˦˻˪ˢ˦m˩˹˪ˤ˩ˬ˲˪˱˞˩ˬ˦˟˛ˢ˪˞˦
˱˹ ˴˞˩˹ˠˢ˨ˬ ˱ಌ˪ ˭˞˦ˡ˦ಌ˪ ˭ˬ˺ ீ˴˶ ˰˻˰ˢ˦
˧˞˜˴˞ˮ˙˭ˬ˺˪˦˻˥ˬ˲˪ˬˬ˧ˬˠ˚˪ˢ˦˚˯˱ˬ˲˯
ʿ௴˱˙˩ˬ౿ˮ˧ˬ౿˪}
ˊˬ˦ˮ˙ˣˢ˦˱˛ˣ˶˛˱ˬ˲˪˙˩ˢ˰˞˰˱˛˪ˢ˩˚˪ˤ
˧˞˜˰˱˛ˁˢ˪ˢ˺ˤ˨˨˙˧˞˜௩˭ˬ˲ˡ˛˭ˬ˱ˢ˰˱˹˪
˧˹˰˩ˬ ˱˹˪ ˴ˮˢ˦˞˰˱ˬ౿˪ ˡˤ˨˻˪ˢ˦ m˭˞ˮ˻˪}
௳˱˞˪ ˡˬ˲˨ˢ˺ˢ˦ ˡ˚˪ ˧ˬ˦˱˙ˢ˦ ˭ˬ˱˚ ˱˹ ˮˬ˨˹˷
˱ˬ˲ mː˱˛˪ ˢ˩˚˪ˤ ˭ˬ˺ ˢ˪˞˦  ˟˙˰ˤ ˩ˬ˲
˴ˢ˦ˮˬ˲ˮˠಌ ˧˙˥ˢ ˩˛˪˞ ˰˞ˮ˙˪˱˞ ˩˚ ˭ˢ˪˛
˪˱˞ ˭ˢˮ˦˰˱˞˱˦˧˙ ௳˱˞˪ ˱˞˫˦ˡˢ˺˶ ˠ˦˙ ˳˦˨˞˪
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«Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί»

ἶναι ἐπικίνδυνο νά ἐρευνᾶς
τό διάστημα γιά νά γνωρίσεις τά μυστικά τοῦ Σύμπαντος· νά βυθίζεσαι στίς ἀβύσσους 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 Κυρίου. «Ὁ υἱός τῆς βροντῆς», ὅπως τόν ὀνόμασε ὁ Χριστός. Ὁ ἁγνός, ὁ καθαρός, ὁ φίλος, ὁ
ἀγαπημένος, ὁ ἀπόστολος, ὁ ἐπιστήθιος, ὁ
θεολόγος, ὁ ἅγιος.
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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 ἄκουσε... Τί ἄκουσε; Τούς χτύπους τῆς θεϊκῆς
καρδιᾶς!
Ὁ μόνος πού τό τόλμησε. Κι ἦταν τότε νέος ἀκόμη...
...Κι ἔφτασε νά γεράσει. 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...
***

Φέτος ἡ μνήμη του ἑορτάζεται ἡμέρα Κυρια«Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί».
κή. Καί γιά ἀποστολικό ἀνάγνωσμα διαβάζεΔέν λέει ὅτι ὁ Θεός ἔχει ἀγάπη· ἀλλά ὅτι ὁ
ται μέρος τῆς Α΄ Καθολικῆς ἐπιστολῆς του:
Θεός εἶναι ἀγάπη. Ἄλλον ὁρισμό γιά τόν Θεό
«Κανείς ποτέ δέν ἔχει δεῖ τόν Θεό. ‘‘Θεόν δέν ἔχουμε πουθενά στήν Καινή Διαθήκη.
οὐδείς πώποτε τεθέαται’’. Κι ὅμως, αὐτός ὁ Μόνο αὐτόν.
ἀόρατος καί ἀκατανόητος Θεός, ἐάν
Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη!
ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, μένει μέσα μας, καί
Μιά ἀλήθεια τόσο γνωστή – θά πεῖς – μά
τήν ἀγάπη Του τήν αἰσθανόμαστε πλήρη καί καί τόσο ἄγνωστη στόν πολύ κόσμο. Ἄγνωτέλεια στό ἐσωτερικό μας. Μέ τοῦτο γνωρί- στη, γιατί αὐτό εἶναι κάτι πού δέν κατανοζουμε ὅτι μένουμε μέσα
εῖται ἐγκεφαλικά. Αὐτό
« Καί δέν ἔπαψε ἀπό τότε νά λέει
του κι Αὐτός μέσα μας,
τό κατανοεῖς μόνον ὅκαί
νά
φωνάζει
καί
νά
διακηρύττει
μέ τό ὅτι μᾶς ἔχει δώσει
ταν τό νιώσεις μέσα
καί νά τό γράφει,
ἀπό τό Πνεῦμα Του, τό
σου. Καί γιά νά τό νιώὉποῖο κατοικεῖ ἐντός
σεις μέσα σου, γιά νά
νά τό ἀκούσουν ὅλοι οἱ κόσμοι,
μας... Κι ἐμεῖς ἔχουμε
αἰσθανθεῖς δηλαδή τήν
ὅλα τά σύμπαντα. Ποιό;
γνωρίσει μέ τήν πείρα
παρουσία τοῦ Χριστοῦ
Αὐτό πού ἄκουσε
μας κι ἔχουμε πιστέψει
στό ἐσωτερικό σου,
ἀπό τό στῆθος
τήν ἀγάπη πού μᾶς ἔχει τοῦ Θεανθρώπου...».
χρειάζεται, μᾶς λέει ὁ
ὁ Θεός. ‘‘ Ὁ Θεός ἀγάπη
πρῶτος θεολόγος καί
ἐστί’’, κι ὅποιος μένει στήν ἀγάπη, μένει στό εὐαγγελιστής Ἰωάννης, νά μπεῖς στή συχνόΘεό, κι ὁ Θεός σ’ αὐτόν. Σημεῖο μάλιστα ὅτι τητα τῆς ἀγάπης· νά ἀγαπήσεις δηλαδή τόν
προοδεύσαμε στήν ἀγάπη σέ τέλειο βαθμό διπλανό σου, τόν συνάνθρωπό σου, ὅπως
εἶναι τό νά ἔχουμε θάρρος καί ἀφοβία μπρο- ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο: ἁγνά, ἀνιδιοστά στήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Κι αὐτό θά γί- τελῶς, θυσιαστικά. Ὅταν θυσιάσεις κάτι
νει ὁπωσδήποτε, ἐπειδή κι ἐμεῖς ἔχουμε γίνει ἀπό τόν ἑαυτό σου γιά τήν ἀγάπη τοῦ ἀδελμέσα στόν κόσμο ὅ,τι εἶναι Ἐκεῖνος, γεμάτοι φοῦ, ὅπως ὁ Χριστός θυσίασε τή ζωή Του γιά
δηλαδή ἀγάπη. Φόβος δέν ὑπάρχει σ’ ὅποιον τή δική μας ἀγάπη, τότε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος
ἀγαπᾶ, ἀλλά ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει μακριά ἔρχεται μέσα σου νά κατοικήσει καί δίνει μυἀπ’ τήν ψυχή τό φόβο. Γιατί ὁ φόβος ἔχει μέ- στικά στήν ψυχή σου τήν πληροφορία τῆς
σα του βάσανο, ‘‘κόλασιν ἔχει’’, κι ὅποιος ἀγάπης Του.
Τότε κάθε φόβος, φοβία, ἀναστολή, ἐρώφοβᾶται δέν ἔχει φτάσει στήν τέλεια ἀγάπη.
Ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τόν Θεό, ἐπειδή Αὐτός τημα, ἀμφιβολία, δισταγμός φεύγει ἀπό μέπρῶτος μᾶς ἀγάπησε καί προηγήθηκε στήν σα σου. Καί ζεῖς... τί, ἀλήθεια, ζεῖς;
Μιά γεύση τοῦ Παραδείσου. Αὐτό.
ἀγάπη Του γιά μᾶς...».
***
Σεπτέμβριος 2010
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äìðòȟôæìä öúòîìíǮ úôòðìǍ, íäȅ öǍð íäìðòȟôæìò ïǤõ óèôȅïèðè ÷ȕ öúòîèìȕ ïäõ, ùôèöíòåäïïǦðò ïǦ òȈíòîòæìíǍ úôȯïä÷ä, óèð÷äíǍëäôò, óèôìóòìêïǦðò.
– ÎäîǮ úôòðìǍ, óäìçìǍ íäȅ «ïǦ æèìǍ» ÷Ǯð äȋëòøöǍ öäõ. ƪîò ÷ȕ úôȕðò ðǍ ÷Ǯ åîǦóòøïè Ǭ÷öì, șóüõ öǮïèôä, èȢúǮëêíä ïóäȅðòð÷äõ ö÷ȕ Æ1.
–Ƃ÷öì ǐíôìåȷõ; ôȯ÷êöè ûìëøôìö÷Ǎ ǰ Îä÷èôȅðä, ö÷ȕ óôȷ÷ò ëôäðȅò, çèȅúðòð÷Ǎõ ïòø óǍðü ǐóȕ
÷ȕð óȅðäíä.
ÉȎúè çȅíìò. Ƈ èȈíȕðä ÷òȧ Îøôȅòø, óòȟ úôȕðìä åôìöíȕ÷äð ǩíèȍ,
Ǭîèìóè. Ð’ ǐðǮöøúò ÷ȕ åîǦïïä ÷Ǯð ǐðäéǮ÷êöä íäȅ ÷Ǯð ǐðäíǍîøûä
țôëìä, öǦ íǍóòìò ôǍùì. Îä÷Ǎîäåä. Ʀ íøô-Ñȅíòõ, ȗ ǩóìö÷Ǎ÷êõ, ȗ
ðòìíòíȟôêõ ïäõ, ðǍ óȷ íäîȟ÷èôä, Ǭîèìóè ïɏ ǐðäôôü÷ìíǮ Ǔçèìä íì ǰ
èȈíȕðä, óòȟ ñèíôèïǍö÷êíè æìǍ ðǍ åäù÷èȍ ȗ ÷òȍúòõ, çǦð ñäðäïóȃíè
ö÷Ǯ ëǦöê ÷êõ.
–ÔäìçìǍ, ÷Ǯð èȢúǮ ëǍ ÷Ǯð íǍðü ǐóòôȅä. Ƃ÷öì ëǍ ïèȅðèì ǰ ÷Ǎñê
ïäõ;
–ŭð ǩððòèȍ÷è úüôȅõ èȈíȕðä, ëǍ ÷Ǯð íôèïǍöòøïè ǩïèȍõ, ǐóǍð÷êöè
ȗ ÐìúǍîêõ ȗ óèôöìðȕõ óôȕèçôòõ ÷òȧ 5ïèîòȧõ.
ÔǦôäöäð çȟò ïǦôèõ íì ǰ èȈíȕðä åôìöíȕ÷äð ö÷ȕ ôǍùì.
–ÔäìçìǍ, ÷ȅ ëǍ æȅðèì ïǦ ÷Ǯð èȈíȕðä;
–ÈǦð Ǭúòøïè íäôùȅ, íøôȅä... ǐíòȟö÷êíè.
–Ƃúòøïè... ÷ȕð Ö÷ôǍ÷ò! óè÷Ǎú÷êíè íǍóòìòõ íäȅ æèîǍöäïè șîòì íäȅ óôȷ÷òõ ȗ Ö÷ôǍ÷òõ, Ǫðä
íäîȕíäôçò ǐæȕôì, óòȟ óò÷Ǧ çǦð Ǭóäìéè ÷ȕ ôȕîò óòȟ ùǦôðèì ö÷ȕ ðòȧ ǰ îǦñê, íäôùȅ. ÖøðǮëìéè
șïüõ ðǍ ùǦôðèì æìǍ öøéǮ÷êöê ö÷Ǯð ÷Ǎñê íǍóòìèõ çìäùüðȅèõ ÷òȧ çìäîèȅïïä÷òõ.
–Îȟôìè, ÷Ǯð èȈíȕðä çǦð ÷Ǯð åǍîäïè, æìä÷ȅ íǍóòìòõ Ǭúèì ǐð÷ȅôôêöê. Ʈóòö÷êôȅéèì ș÷ì «òȇ èȈíȕðèõ, ö÷Ǯð ÷Ǎñê, Ƕ÷äð æìǍ Ǔîîèõ ǩóòúǦõ íì țúì æìǍ ÷ȕ óòîøóòîì÷ìöïìíȕ öúòîèȍò ÷ȃõ çìíȃõ ïäõ».
–ÑǍ ÷ȕ öøéê÷Ǯöòøïè, ǐíòȟö÷êíè ǐóȕ óòîîòȟõ.
–ƪïüõ ðǍ ǩíùôäö÷èȍ÷è ǩîèȟëèôä, èȎóè Ǭð÷òðä ȗ Æäöȅîêõ...
Öøïùüðòȧöä íì ǩæȯ. Ðè÷Ǎ ǐóȕ ÷ȅõ èȢôüóäýíǦõ èȈçǮöèìõ ÷ȷð ÷èîèø÷äȅüð ïêðȷð, Ǵëèîä óòîȟ
ðǍ ǐíòȟöü ÷Ǯ æðȯïê ÷ȷð ïäëê÷ȷð æìǍ ÷ȕ ëǦïä.
–ÌǍ öøéê÷Ǯöòøïè, óäìçìǍ, ïɏ Ǫðäð ǐîîìȯ÷ìíò ÷ôȕóò. ƪóòìòõ ëǦîèì, ëǍ æôǍûèì öɏ Ǫðä ùȟîîò,
ǐðȯðøïä, ïìǍð ǐóǍð÷êöê ö÷ȕ óäôäíǍ÷ü ǩôȯ÷êïä:
«£ƶ ¼¸Ǡ·´¸Á ±ºƗ¿¾¼Ã°Á ÃƟ¼ ´ƹ¹ǆ¼° Ã¾ǘ ¦À¸ÂÃ¾ǘ ÂÃƟ¼ Ãž½¶; ¾¸ƗÁ Â¹ƗÇ´¸Á Â¾ǘ ¿À¾¹žº´Â´ ơ
Ɓ¿¾ÄÂƶ° Ã¶Á;»
Ðè÷Ǎ ǐóȕ 15’ óèôȅóòø Ǔôúìöè ǰ ÈǮïê÷ôä ðǍ çìäåǍéèì ÷ȅõ ǐóäð÷Ǯöèìõ...
«Ñìȯëü ǐöùǍîèìä, óäôêæòôìǍ, ȗ Ìèȕõ èȎðäì íòð÷Ǎ ïòø».
«Öøð÷ôòùìǍ íäȅ öìæòøôìǍ... íøôȅüõ ș÷äð æôǍùòøïè çìäæȯðìöïä», «çȟðäïê ö÷Ǯð ǐçøðäïȅä ïòø»,
«ǰ öíǦûê ș÷ì çȅóîä ïòø èȎðäì ȗ Úôìö÷ȕõ ïɏ ǐðäíòøùȅéèì...».
«ÅȢ÷Ǧõ ÷ȅõ ïǦôèõ óòȟ îèȅóèì ðìȯëü Ǫðä íèðȕ ...æìä÷ȅ çǦð ïóòôȷ ðǍ ÷Ǯð íòì÷Ǎñü íäȅ ðǍ óǍôü íòøôǍæìò æìǍ ÷Ǯ öøðǦúèìä».
«ÈǦ ðìȯëü ÷ȅóò÷ä. Çìä÷ȅ çǦð óìö÷èȟü öǦ íǍ÷ì
ǐðȯ÷èôò ǐóȕ ÷ȕð Ǔðëôüóò».
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«ũóȕ ïǦðä ïǦðèì ǐóäôä÷Ǯôê÷ê, öǦ íǍóòìòð óòȟ óìö÷èȟèì çȅðèì
ǩîóȅçä íäȅ çȟðäïê».
«ƪ÷äð åîǦóü ÷ȕð Úôìö÷ȕ, ðìȯëü ÷Ǎ ïǍ÷ìä ×òø ðǍ ïǦ íòì÷Ǎéòøð
íäȅ ðǍ ïǦ öøæíôä÷òȧð ïóôòö÷Ǎ ö÷ȕð șóòìò íä÷Ǯùòôò».
«ÔôòöüóìíǍ çǦð äȈöëǍðòïäì ÷ȅóò÷ä, ñǦôü șïüõ ș÷ì ïèôìíǍ óäìçìǍ, óòȟ óìö÷èȟòøð, ëǦîòøð
÷ȕð Ìèȕ íòð÷Ǎ ÷òøõ, æìɏ
äȢ÷ȕ çǦ ïɏ ǩðòúîèȍ ÷ȕ ðǍ
ȡóǍôúèì ǰ èȈíȕðä».
«ÈǦð úôèìǍéè÷äì ðǍ Ǭúèìõ
ïìǍ èȈíȕðä ïóôòö÷Ǎ öòø,
ǐîîǍ ðǍ Ǭúèìõ óȅö÷ê ö÷Ǯð
íäôçìǍ öòø».
«Ƃúèì öøïåèȍ ïè÷Ǎ ǐóȕ
Ǫðä íäøæǍ ïǦ ïìǍ öøïïäëǮ÷ôìǍ ïòø ðǍ íòì÷Ǎñü ÷Ǯð
èȈíȕðä íäȅ ðǍ óäôäçèúëȷ
ïǦöä ïòø óȯõ Ǭúü Ǔçìíò».
«Ôôȕõ ÷ȕ óäôȕð íôä÷Ǎü òȢçǦ÷èôê ëǦöê. ÒǦôü șïüõ óȯõ æìǍ óòîîǍ óäìçìǍ ǰ óäôòøöȅä ÷ȃõ
èȈíȕðäõ ÷òȧ Úôìö÷òȧ öêïäȅðèì óòîîǍ».
–«ÌǦîü ðǍ åîǦóü ÷Ǯð èȈíȕðä ÷òȧ Úôìö÷òȧ, æìɏ äȢ÷ȕ ÷ȯôä óòȟ îèȅóèì ùǦôðü ïìǍ ïìíôǮ èȈíòðȅ÷öä».
«ÆîǦóòð÷Ǎõ ÷êð ïìîǍü ïøö÷ìíǍ ö÷ȕð Úôìö÷ȕ». «ÐǦ åòêëǍèì íǍóò÷è ðǍ óǍôü ïìǍð ǐóȕùäöê».
«×ȕð ðìȯëü çȅóîä ïòø, îìæòö÷èȟèì ÷ȕ Ǔæúòõ ïòø». «ÐǦ æäîêðèȟèì».
«Úüôȅõ ÷Ǯð èȈíȕðä ǰ äȋëòøöä ïòȧ ùäȅðè÷äì Ǔçèìä».
Ƈ óôü÷ȕ÷øóê «öøéǮ÷êöǮ ïäõ» ÷Ǧîèìüöè. Ö÷Ǯð ÷Ǎñê Ǐóîȯëêíè ïìǍ öìüóǮ, óòȟ Ǭîèæè óòîîǍ.
Ôôȷ÷òõ ÷Ǯ çìǦíòûè ȗ óôȕèçôòõ. «Ïòìóȕð, ö÷ȕ çìǍîèìïïä åǍéòøïè ÷Ǯð èȈíȕðä.ƮóǍôúèì
ǐð÷ȅôôêöê;»
Ƈ ÷ȕöò ǩíùôäö÷ìíǮ öìüóǮ öøðǦúìöè ðǍ ïìîǍèì ïǦúôì óòȟ ÷Ǯ çìǦíòûä:
–ÔäìçìǍ, èȈîìíôìðǍ úäȅôòïäì, æìä÷ȅ ö÷Ǎ ÷ȕöò æðǮöìä åìȯïä÷Ǎ öäõ åîǦóü ðǍ ǩóìåèåäìȯðòð÷äì
÷Ǎ șöä ǰ óäôǍçòöê ÷ȃõ žííîêöȅäõ ïäõ çìçǍöíèì æìǍ ÷Ǯ ëǦöê ÷ȷð ȇèôȷð
èȈíȕðüð ö÷Ǯ éüǮ ïäõ.
Óȇ Úôìö÷ìäðòȅ ȱõ Ǔðëôüóòì ïǦ ûøúǮ íäȅ öȷïä Ǭúòøïè ǐðǍæíê,
ïǦ ÷Ǯð ûøúǮ íäȅ ïǦ ÷ȕ öȷïä ïäõ ðǍ óôòöèææȅéòøïè ÷ȕð Ìèȕ*, ðǍ
åîǦóòøïè ïǦ ÷Ǎ ïǍ÷ìä ïäõ ÷Ǯ ïòôùǮ ×òø. Ƈ èȈíȕðä èȎðäì Ǫðä Ǔîîò
ö÷ȕïä óòȟ çìçǍöíèì íì ǩöèȍõ, óäìçìǍ, èȎðäì ùäðèôȕ óȯõ ǐíòȧ÷è íäȅ
ïäëäȅðè÷è íäîǍ ÷Ǎ ïäëǮïä÷Ǎ ÷êõ... Óȇ óèôìööȕ÷èôòì, íäȅ ïäíǍôì
íǍóò÷è șîòì.
–ÆǦåäìä, șóüõ ǰ Ǭðöäôíê óäôòøöȅä ÷òȧ Îøôȅòø ƙêöòȧ ö÷Ǯ æȃ
ïäõ, Ǭ÷öì íì ǰ óäôòøöȅä ÷ȃõ èȈíȕðäõ ×òø ö÷Ǯð ÷Ǎñê ïäõ çǦð íä÷äíøôìèȟèì ÷Ǯð ǐðëôȯóìðê íäôçìǍ, çǦð ûøúäðäæíǍéèì íäðǦðäð
ðǍ ×ȕð óìö÷Ǧûèì, ðǍ ×ȕð ǐíòîòøëǮöèì. ÐǦðèì ö÷Ǯ ëǦöê ÷êõ, ǩíèȍ
ûêîǍ, íäȅ íäîèȍ șóòìòð ëǦîèì ðǍ ñèçìûǍèì ö÷Ǯ çôòöìǍ ÷êõ.
Õ.
* Ůæ. ƙüǍð. Èäïäöíêðȕõ.
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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Φ

ωνές, γέλια, ἐντυπώσεις, χαιρετοῦρες, στιγμιότυπα ἀπό τίς καλοκαιρινές διακοπές ἔπνιξαν τή φωνή
τῆς κ. Τ. μέ τό πού μπῆκε στή τάξη. Μά
ἐκείνη εἶχε τόν τρόπο της νά μᾶς σταματᾶ, 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 φανταστικά μαζί. Μπῆκε στήν κουβέντα
μας φιλικά γιά λίγο ἀκόμη 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 ἀκόμα περισσότερο. Νά βροῦμε, λοιπόν, σήμερα
τούς τρόπους, τά μυστικά πού θά μᾶς
βοηθήσουν νά στοχεύσουμε πιό ψηλά,
γιά νά πετύχουμε τό καλύτερο. Ἀκοῦτε;
Τό ἐννοῶ. Γιά τόν καθένα τό καλύτερο.
Θά ψάξουμε γιά τόν καθένα κάτι ταιριαστό. Θά συμπληρώνει ὁ ἕνας τούς
ἄλλους. Ξέρουμε καί τά καλά καί τά ἀδύνατα σημεῖα ὅλων λίγο πολύ. Μιά οἰκογένεια εἴμαστε. Κι ἀρχίζω...
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Γιά τόν Κώστα: Κάνε ὅ,τι ἀντέχεις,
Κ 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 ὅλους.
— Νά συμπληρώσω κι ἐγώ γιά μένα
καί... γιά τή Λίνα, πού, ἄν θέλουμε νά
εἴμαστε εἰλικρινεῖς, μᾶς τρώει τό τί κάνουν 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, ἀκοῦστε!
Ἠλίας καί Ἠλεκτρονικός ὑπολογιστής... Μήν παθιάζεσαι, φίλε, τόσο
πολύ. 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!

A

Λ

Η

ΕΚΛΕΚΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ

Χρειάζεσαι ἐπιμονή καί ὑπομονή. Ἄν
Χ κάπου
δυσκολευτεῖς, μήν παραιτη-

θεῖς. Ξαναπροσπάθησε.
Ἐγώ γιά τή Ρένα καί θά τό πῶ ποιητικά μιά πού εἶναι ρομαντική: Ρυάκι
ὁ χρόνος καί κυλάει. Μήν τόν σπαταλᾶς,
γιατί γρήγορα περνάει.
— Γιά τήν Ὀλυμπία σκέφτηκα ἐγώ, συνέχεια ἀπ’ αὐτό πού χαρίσαμε στή Ρένα.
Ὅ,τι ξεκινᾶς τέλειωνέ το κι ὕστερα
προχώρα στό ἑπόμενο. Τό κρατῶ σίγουρα καί γιά μένα.
— Τά λόγια σας κρύβουν μυστικά, παιδιά. Χρειάζεται προγραμματισμός καί σύστημα 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 Ἰάσονα;
— Ἀκούω.
Ἴσως εἶναι καιρός νά καταλάβουμε κι
ἐσύ κι ἐγώ πώς ἡ καλή δουλειά δέ θέλει 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 σημαντικό. 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.
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Ἀπευθυνθεῖτε
στά Παραρτήµατα
Βιβλιοπωλείου
«Ο ΣΩΤΗΡ»

ΑΘΗΝΩΝ: Σόλωνος 100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Φίλωνος 34α
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Πλατ. Ἁγ. Σοφίας 6
ΠΑΤΡΩΝ: Γούναρη 45
ΚΥΠΡΟΥ: Ἑλλάδος 115
ΒΟΛΟΥ: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

(106 80 ΑΘΗΝΑΙ)
Τηλ. 210.3624349.
(185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ) Τηλ. 210.4179022.
(546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Τηλ. 2310.272739.
(262 21 ΠΑΤΡΑΙ)
Τηλ. 2610.278993.
(3041 ΛΕΜΕΣΟΣ)
Τηλ. 25.355081.
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 μείνεις 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 Θεσσαλονίκη, 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 αὐτά χρόνια πέρασαν ἀπό ἐκεῖ, γιά
μία δοξολογητική θεία Λειτουργία, μιά γιορταστική ἐκδήλωση καί… φυσικά, κι ἕνα κοινό
τραπέζι!
Συναγερμός! Ἡ μητέρα, ὅταν τό ἔμαθε,
ἐνθουσιάστηκε. Μά ὅταν ἐπέστρεψε ἀπό τό
γιορταστικό τριήμερο, τότε ἦταν τό ἀπερίγραπτο. Οἱ πόνοι στή μέση της εἶχαν ἐξαφανιστεῖ! Πρώτη φορά περπατοῦσε τόσο ἀνάλαφρα!
— Αὐτό δέν ἦταν συνάντηση, ἦταν συλλαλητήριο! 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 Αὐστραλία ἀκόμα!
Ὅλα τά ξε-

310

Σεπτέμβριος 2010

νιτεμένα παιδιά τοῦ Οἰκοτροφείου ἦρθαν νά
τό γιορτάσουν. Εἶδα τίς παλιές μου φίλες.
Ἀγνώριστες ἀπό τά χρόνια. Κι ὅμως, μοῦ φάνηκε πώς δέ χωρίσαμε ποτέ. Ἀλησμόνητες
φιλίες, πού σμιλεύτηκαν ἐκεῖ μέσα καί κράτησαν 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 παρευρεθοῦν λόγω ὑποχρεώσεων, ἀλλά ἔστειλαν τά
γεμάτα εὐγνωμοσύνη γράμματά τους! Καμάρωσα καί τίς νέες φοιτήτριες πού μένουν τώρα ἐκεῖ. Τί ὡραῖες πού ἦταν! Ζήσαμε τή συνάντηση τριῶν γενεῶν! Καί ὅλες μαζί δακρύζαμε στή θέα ἑνός Σπιτιοῦ…
Ἡ μητέρα μιλοῦσε δακρυσμένη.
— Ἤθελα νά τό περπατήσω ὁλόκληρο!

Χάιδεψα τούς τοίχους του. Ἔχουν ψυχή.
Ξαναεῖδα τό σιδερωτήριο καί τήν τραπεζαρία. Τό ἀλησμόνητο ἐκεῖνο τζάκι, ὅπου
τραγουδούσαμε τά βράδια. Ἀνέβηκα τίς
σκάλες χωρίς ἀσανσέρ. Χαιρέτησα τά
δωμάτια πού ἔμεινα.
— Μητέρα, διέκοψα, πῶς τά καταφέρνατε 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… Μικροπράγματα, ξέρεις. Τότε ἦταν εὐκαιρίες γιά ἀγώνα.
Τώρα καταλαβαίνω πώς ἦταν καί μιά προπόνηση γιά τίς δυσκολίες πού θά συναντούσαμε στό μέλλον. Γιατί στό Οἰκοτροφεῖο
μάθαμε νά συνεργαζόμαστε, νά κάνουμε
ὑπομονή, νά ἀκοῦμε τόν ἄλλο, νά τόν σεβόμαστε. Εἴδαμε ὅμως καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη
τῶν συνοικοτρόφων, ὅταν ἀρρωσταίναμε ἤ
βρισκόμασταν σέ κάποια δυσκολία.
Ἀλλά, νά σοῦ συνεχίσω. Εἶδα καί τό ἀναγνωστήριο.
— Πές μου γι᾿ αὐτό, εἶπα ἀμέσως. Μέ
ἐνδιαφέρει!
— Βρῆκα τό γραφεῖο μου. Κάθισα στή
θέση μου. Ἦταν καινούργια, ἀνατομική
τώρα πιά! Ἀγνάντεψα τή θάλασσα. Ἄχ,
αὐτή ἡ θέα πρός τό Θερμαϊκό!… Πανόραμα! Ὅμως, ἀναγνωστήριο σημαίνει καί

ξενύχτι καί καρδιοχτύπι.
Σημαίνει ἐξετάσεις!
— Μητέρα, ἦταν δύσκολες οἱ ἐξετάσεις; ρώτησα.
— Ἐξετάσεις καί εὔκολες γίνεται; Τό διάβασμα,
διάβασμα. Μά ἄλλο εἶναι
νά ἔχεις δίπλα σου μιά

συμφοιτήτρια. Ἀνταλλάσσεις
σημειώσεις. Καί τό κυριότερο:
Ὅταν δίναμε μαθήματα, κάναμε Παρακλήσεις. Κάτι Παρακλήσεις! Τά ὀνόματα σειρά…
Ξέρεις τί δύναμη παίρναμε;
Τί θυμήθηκα τώρα… Τό προσευχητήριό μας
μέ τά ἱερά λείψανα τόσων ἁγίων! Τί εὐλογία!
Πόσες φορές γονάτισα στά πόδια τοῦ Ἐσταυρωμένου! Δέ θά ξεχάσω τή λεπτή εὐωδία τοῦ
θυμιάματος, τό γλυκό φῶς τοῦ καντηλιοῦ καί
τίς ἐλπίδες μέ τίς ὁποῖες ἔφευγα ἀπό αὐτό τό
χῶρο.
Ἄ, νομίζω πώς τό μυστικό τῆς ἀγάπης μας

γι᾿ αὐτό τό Σπίτι ἀλλά καί τῆς μεταξύ μας ἀγάπης βρίσκεται ἀκριβῶς ἐκεῖ. Στό προσευχητήριο. Ἐκεῖ εἶναι τό ἅγιο λείψανο τῆς
«Κυρᾶς» τοῦ Σπιτιοῦ, τῆς
ἁγίας Φιλοθέης. Αὐτή μᾶς
προστατεύει. Ἐμεῖς τή
λέμε «Μάνα» μας.
Καί ἡ φωνή τῆς
μητέρας ἔγινε πιό θερμή. Μέ
κοίταξε στά μάτια.
— Ζήσαμε τά πιό καθοριστικά μας χρόνια στήν ἀγκαλιά μιᾶς
ἁγίας. Τά ὄνειρά
μας τά ἐμπι-
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ΓΕΜΙΣΕ Η ΚΑΡΔΙΑ

Ο

Charles Plumb ἦταν πιλότος τοῦ Ναυτικοῦ τῶν ΗΠΑ στό
Βιετνάμ*. Μετά ἀπό 75 πολεμικές ἀποστολές, τό ἀεροπλάνο του κατερρίφθη ἀπό ἕνα
πύραυλο ἐδάφους-ἀέρος. Ὁ πιλότος ἐκτινάχθηκε καί ἔπεσε μέ τό ἀλεξίπτωτό του σέ
ἐχθρικό ἔδαφος. Αἰχμαλωτίστηκε καί πέρασε ἕξι μαρτυρικά χρόνια μέσα σέ μιά φυλακή τοῦ Βιετνάμ.
Μετά τήν ἀποφυλάκισή του ὁ Plumb καθόταν 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 ἀεροπλανοφόρο 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 εὐγνωμοσύνη.
— Ὑποθέτω ὅτι τό ἀλεξίπτωτο ἄνοιξε κανονικά!
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.
ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΧΝΙΔΙΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ...Α

στευθήκαμε στή δική της φιλάνθρωπη καρδιά.
Τά δάκρυά μας τά στέγνωσε τό δικό της ράσο.
Ἡ ἁγία ἀναλάμβανε τά προσωπικά καί οἰκογενειακά 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 κάνει ὅμως
ὡραία ἐργασία. Ὁ καθηγητής ὁμολογοῦσε
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 ἀμέσως μιά θέση
βοηθοῦ Νηπιαγωγοῦ. Πῆγε στή
νέα της δουλειά·
καί διάβασε ἀπ᾿
ἔξω τήν ταμπέλα, πού ἔγραφε:
Παιδικός Σταθμός: «Ἡ ἁγία Φιλοθέη»! Τό λέω
κι ἀνατριχιάζω!
Διηγοῦνταν
γιά πολλή ὥρα ἡ μητέρα ξανανιωμένη. Καί καθώς πῆρε στά χέρια της τό ἄλμπουμ, νά μοῦ δείξει παλιές φωτογραφίες, ψιθύριζε:
— Ἀγαπημένο μου Οἰκοτροφεῖο! Νά τά χιλιάσεις τά χρόνια σου!
***
Καί τώρα ἐγώ, ἀγαπημένο μου Περιοδικό, καθώς ἑτοιμάζομαι γιά τίς Πανελλαδικές, σοῦ τά
γράφω αὐτά, γιατί ζήλεψα. Ἡ μητέρα λέει πώς
εἶναι ἕνα θαῦμα τοῦ Θεοῦ πού ὑπάρχουν καί σήμερα Οἰκοτροφεῖα, καί γιά κορίτσια καί γιά ἀγόρια. 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 ὀνειρεύομαι…
Καί τό λέω σέ σένα, ἀγαπητό μου Περιοδικό,
γιατί ἐσύ θά μέ καταλάβεις. Ἔχω ἄδικο;
Ε.Μ.
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ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ
ΘΕΟ
ΑΙΝΙΓΜΑ
ΑΙΡΑΨ
ΥΟΛΥΟΔ Τό ὄνειρο
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.

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 καμπάνα. 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 τραπέζι στά ἔγκατα τοῦ πλοίου, τυλίγοντας προσεκτικά τά πανιά καί διπλώνοντας τά σχοινιά ἀπό
τό κάθε ἀλεξίπτωτο, κρατώντας στά χέρια του
κάθε φορά τή ζωή κάποιου, πού οὔτε κάν γνώριζε.
Καί διηγούμενος αὐτή τήν προσωπική ἐμπειρία 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 βράδυ... Πρέπει τό «ἀλεξίπτωτό» σου νά λειτουργήσει 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 αἰσιοδοξία, μέ θωρακίζουν γιά κάθε κίνδυνο.
— Οἱ καθηγητές μου ὕστερα. Νιώθω σιγουριά, ὅταν σκέφτομαι πόσο δουλεύουν γιά μένα 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 μεθόδους διδασκαλίας…
— Καί ὁ Διευθυντής μας ξαγρυπνάει κυριολεκτικά, 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 Διευθυντής 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.

Σεπτέμβριος 2010

313

Ƶƨ ƷƨƳƇƻư ƺƻƇ ƺƷƳƇƿƵƨ ƻºƾ Ʈºƾ
Ὅ,τι ὑπάρχει ἐδῶ ἔγινε χωρίς εἰδικά - ἀκριβά ἐργαλεῖα, χωρίς ἠλεκτρικό
ρεῦμα, χωρίς πολύπλοκους ὑπολογισμούς. Στάλες νεροῦ, μόρια ἁλατιοῦ,
ὑγρός ἀέρας καί λίγα κύτταρα ἀπό τά «ὑλικά» τοῦ χρόνου δημιούργησαν
ἕνα ἔργο μοναδικῆς καί ἀπίστευτης ὀμορφιᾶς μέσα στά σπλάχνα τῆς γῆς.

Ὑπόγεια σπήλαια: žŷŵφŽŷƄ żƁŻŽЎƆŹƆŷƄ ƅƆЎ ϢƅƋƆŷƃŻżЎ ƆϼƄ ŵϼƄ, żƁſƆφ ƅƆϧſ
ϢƂŻƈφſŷŻφ ƆŹƄ. ͢žϟƆƃŹƆƁŻ КƂЎŵŷŻƁŻ żųϾ КŵƃƁϾ ƂųƃųŶŷŻƅϟſŻƁŻ ƆЎƂƁŻ, ƂƁИ Ŷϟſ ƂųИƁƇſ ſφ žϝƄ ωƂƁżųŽИƂƆƁƇſ žƇƅƆŻżφ ƆϼƄ ŶŹžŻƁƇƃŵϾųƄ.
Ποῦ βρίσκονται; Πῶς σχηματίστηκαν; Ποῦ βρέθηκαν τά «πέτρινα
στολίδια» τους ;
Ἄς τά πάρουμε μέ τή σειρά
Ποῦ βρίσκονται;
ţųſƆƁР... żųϾ žφŽŻƅƆų ƅƆϧſ ŽŽφŶų, ƂƁИ ŷЇſųŻ ŶŻφƅƂųƃƆŹ ωƂЎ ƆϟƆƁŻų ϢſƆƇƂƋƅŻųżφ ƅƂϧŽųŻų, żƃƇžžϟſų Ɔφ ƂŷƃŻƅƅЎƆŷƃų żųϾ ωſŷƀŷƃŷИſŹƆų ωżЎžŹ.
Πῶς σχηματίστηκαν;
ŝИƃŻƁƄ ƂųƃφŵƁſƆųƄ ϯƆųſ ϩ ŶŻųŽƇƆŻżϧ ŶƃφƅŹ Ɔаſ КƂЎŵŷŻƋſ ſŷƃаſ ƅƆφ ƂŷƆƃШžųƆų. ŗИƁ ϢƃƋƆϧžųƆų ŶŹžŻƁƇƃŵƁРſƆųŻ ŴϟŴųŻų:
1. Εἶναι ἱκανό τό νερό νά διαλύσει τά ἀσβεστοῦχα πετρώματα;
ŦЎ żųźųƃЎ ſŷƃЎ ДƉŻ ŴϟŴųŻų. ΣžƋƄ ƆЎ КƂЎŵŷŻƁ ſŷƃЎ Ŷϟſ ŷЇſųŻ «żųźųƃЎ». ţŷƃŻϟƉŷŻ
БƃŵųſŻżφ Бƀϟų ϭ żƇƃϾƋƄ ŶŻƁƀŷϾŶŻƁ ƆƁР όſźƃųżų. ͻƆƅŻ Ŷƃϝ ƅφſ БƀИ ƂƁИ ŶŻųŽИŷŻ,
ƆŷŽŻżφ, ωżЎžŹ żųϾ Ɔφ ƂŷƆƃШžųƆų.
2. Ποῦ βρέθηκαν τά ὑπόγεια νερά;
ͼſų žϟƃƁƄ ƂƃƁϼŽźŷ ωƂЎ ƆЎ ſŷƃЎ ƆϼƄ ŴƃƁƉϼƄ ƂƁИ ŷЁƅƉШƃŹƅŷ ƅƆЎ ϥŶųƈƁƄ žϟƅų ωƂЎ ƅƉŻƅžϟƄ żųϾ ƃƋŵžϟƄ Ɔаſ ƂŷƆƃƋžφƆƋſ.
ͼſų žϟƃƁƄ КƂϼƃƉŷ ωƂЎ ƂƁŽИ ƂųŽŻφ, Ɔϧſ ϢƂƁƉϧ ƂƁИ όƃƉŻƅŷ
ſφ ƂųŵШſŷŻ ϩ ƂƇƃųżƆƋžϟſŹ žφŸų ƆϼƄ ŖϼƄ... ŦЎƆŷ ƅƆųŶŻųżφ
ƅƉŹžųƆϾƅƆŹżųſ ƁЀ ЫżŷųſƁϾ żųϾ ƁЀ ŽϾžſŷƄ, Ϣſа ϣſų žŷŵφŽƁ
žϟƃƁƄ Ɔаſ КŶφƆŻſƋſ ДŵżƋſ ŶŻƁƉŷƆŷИƆŹżŷ ƅƆЎ ϢƅƋƆŷƃŻżЎ ƆϼƄ
ŖϼƄ ŶŹžŻƁƇƃŵШſƆųƄ ωƆŷŽŷϾƋƆų КƂЎŵŷŻų ƂƁƆφžŻų, žϧżƁƇƄ
ƂƁŽŽаſ ƉŻŽŻƁžϟƆƃƋſ. ΣƆųſ ųЛƆφ ƅƆϟƃŷƊųſ, όƈŹƅųſ ƅƆϧ
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źϟƅŹ ƆƁƇƄ żŷſЎ ƆƁРſŷŽ-ŶŻφŶƃƁžƁ.
ͻƆƅŻ Ɔφ žϟſ КƂЎŵŷŻų ƂƁƆφžŻų ŶŹžŻƁИƃŵŹƅųſ АƃŻŸЎſƆŻƁƇƄ
ŶŻųŶƃЎžƁƇƄ (ƈųƃŶŷІƄ żųϾ ƉųžŹŽƁИƄ), ƆЎ Ŷϟ ſŷƃЎ ƆϼƄ ŴƃƁƉϼƄ
ƂƁИ ŷЁƅƉШƃŹƅŷ ωƂЎ Ɔφ żųƆųżЎƃƇƈų ƃϧŵžųƆų όſƁŻƀŷ ωſƆϾƅƆƁŻƉų żųƆųżЎƃƇƈƁƇƄ ŶŻųŶƃЎžƁƇƄ (ƅƆŷſƁИƄ żųϾ ƊŹŽƁИƄ).
şϟ ƆЎ Ƃϟƃųƅžų ƆƁР ƉƃЎſƁƇ ƁЀ
žƁƃƈϟƄ Ɔаſ ƅƉŹžųƆŻƅžаſ ųЛƆаſ žŷƆųŴŽϧźŹżųſ, ŶŹžŻƁƇƃŵШſƆųƄ ϡſŻųІŷƄ żƁŻŽЎƆŹƆŷƄ ƅƆЎ
ϢƅƋƆŷƃŻżЎ ƆϼƄ ŵϼƄ, Ɔφ ŵſƋƅƆφ
ƅƂϧŽųŻų…
Ποῦ βρέθηκαν τά «πέτρινα στολίδια» τους;
şЎŽŻƄ АŽƁżŽŹƃƋſЎƆųſ А ƅƉŹžųƆŻƅžЎƄ ϡſЎƄ ƅƂŹŽųϾƁƇ, όƃƉŻŸŷ ϩ ŶŻųŶŻżųƅϾų ƆϼƄ... «ŶŻųžЎƃƈƋƅŹƄ ƆƁР ϢƅƋƆŷƃŻżƁР ƉШƃƁƇ»: ťƉŹžųƆϾŸƁſƆųſ ŶŹŽųŶϧ
Ɔφ ƂϟƆƃŻſų ƅƆƁŽϾŶŻų ƆƁƇ, ƁЀ
ƉųƃųżƆŹƃŻƅƆŻżƁϾ ƅƆųŽųżƆϾƆŷƄ
żųϾ ƅƆųŽųŵžϾƆŷƄ. ͷſƆƇƂƋƅŻųżƁϾ ƅƆϧ žƁƃƈϧ, ωŽŽφ żųϾ ƅƆЎſ
ƆƃЎƂƁ ƅƉŹžųƆŻƅžƁР …
ŝųźШƄ ŷЁƅƉƋƃƁРƅŷ ƆЎ ſŷƃЎ
ωƂЎ Ɔφ żųƆųżЎƃƇƈų ƃϧŵžųƆų,
ŶŻϟŽƇŷ Ɔφ ƂŷƆƃШžųƆų ƂƁИ ϥŴƃŻƅżŷ ƅƆЎ ŶƃЎžƁ ƆƁƇ żųϾ žŷƆϟƈŷƃŷ ŶŻƅųſźƃųżŻżЎ ωƅŴϟƅƆŻƁ.
ŨƆφſƁſƆųƄ ƅƆϧſ БƃƁƈϧ ƆƁР
ƅƂŹŽųϾƁƇ, żųϾ ƂƃϾſ ƅƆφƀŷŻ ƂƃЎƄ
Ɔφ żφƆƋ, όƈŹſŷ ƅƆϧſ БƃƁƈϧ
ϣſų ŶųżƆИŽŻƁ ωƂЎ ωſźƃųżŻżЎ
ωƅŴϟƅƆŻƁ. ͻƆƅŻ ƅƆųŵЎſų-ƅƆųŵЎſų ƅƉŹžųƆϾƅƆŹżųſ ƅŻŵφ-ƅŻŵφ ƁЀ ƂŷƃϾƈŹžƁŻ ƅƆųŽųżƆϾƆŷƄ.
ΣƆųſ ϩ ƅƆųŵЎſų ϥƂŷƈƆŷ ƅƆЎ

ŶφƂŷŶƁ όƈŹſŷ żŻ ϢżŷІ ЄƉſƁƄ ωƂЎ CaCO3, ƅƉŹžųƆϾŸƁſƆųƄ ƆƁИƄ ƅƆųŽųŵžϾƆŷƄ.
ŢЀ ƅƆųŽųżƆϾƆŷƄ żųϾ ƁЀ ƅƆųŽųŵžϾƆŷƄ ƉƃƋžųƆϾƅƆŹżųſ όŽŽƁƆŷ ŽŷƇżƁϾ, όŽŽƁƆŷ żƁżżŻſƋƂƁϾ
ϭ ƂƃųƅŻſƋƂƁϾ ϭ žШŴ, ωſφŽƁŵų žϟ Ɔφ БƀŷϾŶŻų,
ƂƁИ ƂŷƃŻϟƉƁſƆųſ ŶŻųŽƇžϟſų žϟƅų ƅƆЎ ſŷƃЎ ƂƁИ
ϥƅƆųŸŷ. ͻƆƅŻ, ŵŻφ ƂųƃφŶŷŻŵžų, БƀŷϾŶŻų ƆƁР ƅŻŶϧƃƁƇ ϥŶƋƅųſ żЎżżŻſƁƇƄ ƉƃƋžųƆŻƅžƁИƄ, Ϣſа
БƀŷϾŶŻų ƆƁР žųŵŵųſϾƁƇ żųƅƆųſƁžϟŽųſŷƄ.
ţƁŽŽϟƄ ƈƁƃϟƄ ƁЀ ƅƆųŽųżƆϾƆŷƄ ϡſШźŹżųſ žϟ
ƆƁИƄ ƅƆųŽųŵžϾƆŷƄ ωƂЎ żφƆƋ żųϾ ŶŹžŻƁИƃŵŹƅųſ ƆϾƄ żƁŽЎſŷƄ. ͷſƆƇƂƋƅŻųżƁϾ ƅƉŹžųƆŻƅžƁϾ,
žƂƁƃƁРſ ſφ ƈźφƅƁƇſ ωƃżŷƆφ žϟƆƃų ƅϟ МƊƁƄ.
ťŷŻƃϟƄ ωƂЎ żƁŽЎſŷƄ, ƂƁИ ƅƉŹžųƆϾƅƆŹżųſ ž’
ųЛƆЎſ ƆЎſ ƆƃЎƂƁ, ŶŹžŻƁИƃŵŹƅųſ ƆƁŻƉШžųƆų
ƂƁИ ƉШƃŻƅųſ Ɔφ ƅƂϧŽųŻų ƅϟ śųŽφžƁƇƄ.
ťƆųŵЎſų-ƅƆųŵЎſų, żЎżżƁƄ-żЎżżƁƄ, ƉƆϾƅƆŹżŷ
ϣſų ƂųŽφƆŻ. ŨųſƆųƅƆŷІƆŷ ƂЎƅų ƉƃЎſŻų, ƂЎƅƁŻ
ųЁаſŷƄ ƉƃŷŻφƅƆŹżųſ!
ͻƆƅŻ ƅƇžŴųϾſŷŻ ƂųſƆƁР, ŵИƃƋ žųƄ żųϾ žϟƅų
žųƄ: ŖŻφ ſφ ŵϾſŷŻ żφƆŻ ДžƁƃƈƁ, ƉƃŷŻφŸŷƆųŻ ƂƁŽŽϧ ŶƁƇŽŷŻφ, КƂƁžƁſϧ, ƉƃЎſƁ. ΣƂƁŻƁƄ źϟŽŷŻ Ɔϧſ
БžƁƃƈŻφ Ŷϟ ŴŻφŸŷƆųŻ. ũƆϾŸŷŻ ƅŻŵφ-ƅŻŵφ, ωźЎƃƇŴų
żųϾ ƅƆųźŷƃφ.
ΠŷƂżƃЏƄƂƅ
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Σ υν νε φ οπ αρ αμ ύθ ια κα ί ἄλ λα .. .
Φίλοι μου, γειά σας!
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Μιά φορά κι ἕναν καιρό ζοῦσε μέσα στό δάσος ἕνας σκίουρος, πού τόν λέγανε Κοροϊδευτούρα. Ἦταν στρουμπουλός καί γκριζοκαφετής. Ἡ οὐρά του ἦταν φουντωτή καί εὐλύγιστη. 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 βελανιδιά».
Τί τά θέλετε ὅμως; Μέσα στό δάσος κανείς
δέν τόν ἤθελε γιά φίλο. Καί ξέρετε γιατί; Γιατί ὁ
Κοροϊδευτούρας ὅλους τούς κορόϊδευε. Ἔτσι
σιγά σιγά ἔμεινε μόνος. Μάζεψε λοιπόν τά λίγα
πραγματάκια του μέσα στό σακκίδιό του, πῆρε
καπέλο, γυαλιά καί ξεκίνησε νά φύγει. Ἄ, ξέχασα, πῆρε μαζί του κι ἕναν μεγεθυντικό φακό,
γιά νά βλέπει τάχα τίς παγίδες τῶν κυνηγῶν.
Περπάτησε, περπάτησε, ὥσπου βγῆκε ἀπό τό
πυκνό δάσος κι ἔφτασε στά χωράφια τῶν ἀνθρώπων.
— 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 αὐτιά!
Καί τί ἄσχημα πόδια! Ἀπορῶ
μαζί σου, φιλαράκο! Πῶς
ἀντέχεις μέ τόσο
ἄσχημο σῶμα;!
Ὁ γαϊδαράκος, πού
πρώτη φορά ἄκουγε
τέτοια λόγια, κοιτάχτηκε, ξανακοι-

318

Σεπτέμβριος 2010

τάχτηκε καί συνέχισε τή δουλειά του.
— Ἔ, ε, νά σοῦ πῶ! ξαναφώναξε ὁ Κορϊδευτούρας. Δέν λυπᾶσαι τόν ἑαυτό σου; Πέρα δῶθε, πέρα δῶθε; Δέν βαρέθηκες! Χά χα χα, κορόϊδο!
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 ἔχουμε μεγάλα αὐτιά, ἀλλά ἔχουμε καί μεγάλη ὑπομονή. 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 Κοροϊδευτούρας ἔκλεισε τά αὐτιά του κι ἄρχισε νά
τρέχει μακριά... Καί νά σέ λίγο ἔφτασε στό Καρυδοχώρι.
— Πώ-πώ καρύδια! φώναξε ἐνθουσιασμένος.
Στό λεπτό σκαρφάλωσε στό πιό ψηλό κλαδί
κι ἄρχισε λαίμαργα νά τρώει. Ὅταν πιά φούσκωσε ἡ κοιλιά του κι ἦταν ἕτοιμος νά κατέβει,
εἶδε στή ρίζα τοῦ δέντρου ξαπλωμένο ἕνα
σκύλο.
— Καλέ τί ἄσχημο σκυλί! Ἔ, ε, ἀσχημομούρη! Πῶς εἶσαι ἔτσι; Χά! Χα! Χα! Χί! Χι! Χι! Οὔχου
χου! Οὔχου χου! Δέν ντρέπεσαι, πού ἔχεις τόσο ἄσχημη κι ἀδύνατη οὐρά; Καί τί μακρύ στόμα! Χά χα χα! Ἔχεις πολλή πλάκα, φίλε!
Τό ξέρεις;!
— Ποιός εἶσαι σύ, πού τολμᾶς νά κοροϊδεύεις τό φύλακα τοῦ σπιτιοῦ;
ρώτησε ἄγρια ὁ σκύλος.
— Εἶμαι ὁ Κοροϊδευτούρας! Ὁ πιό γρήγορος σκίουρος τοῦ δάσους!
— Ἔ, λοιπόν, τότε δίνε του γρήγορα!
— Χά, χα! Ὁρίστε μας μᾶς
διώχνει ὁ ἀσχημόσκυλος!
— Κοίτα νά σοῦ πῶ,

εἶπε ὁ σκύλος, δέν ξέρω τί ἀνοησίες εἶναι αὐτές πού λές! Ἐμεῖς πάντως οἱ σκύλοι εἴμαστε
ζῶα πιστά στʼ ἀφεντικά μας. Ποτέ δέν τά προδίδουμε καί πάντα
ἀγαπᾶμε τούς εὐεργέτες μας.
— Μμμμμ, τί μᾶς λές....! εἶπε
εἰρωνικά ὁ σκίουρος καί πήδηξε ἀπό
κλαδί σέ κλαδί...
Ὥσπου....
Ζζζζζζζ .... Ζζζζ ζζζ.... Ζζζζζζ....
— Ποιός ροχαλίζει τέτοια ὥρα; φώναξε
ὁ Κοροϊδευτούρας.
— Ζζζζζζ.... Δέ ροχαλίζω. Πετῶ. Εἶμαι ἡ
μελισσούλα! Καλημέρα, κύριε σκίουρε!
— Ἐσύ εἶσαι ἡ μέλισσα; ἀπόρησε ὁ Κοροϊδευτούρας κι ἔβγαλε τό μεγεθυντικό
φακό του.
— Πώ-πώ τί ἀπαίσια! Πρώτη φορά
βλέπω τόσο ἄσχημο ἔντομο! Χά! Χα! Χα! Χί! Χι! Χι!
Οὔχου χου! Οὔχου
χου! Πῶς εἶσαι ἔτσι;!
Χνουδωτή καί ριγέ. Σάν καρναβάλι! Οὔχου χου! Ἀπορῶ
πῶς δέν μαραίνονται τά
λουλούδια, ὅταν κάθεσαι πάνω
τους! Οὔχου χου!!
Ἡ μελισσούλα τά ᾽χασε. Ἦταν ἕτοιμη νά βγάλει 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 πυροσβεστική ἀντλία! Χά! Χα! Χα! Χί! Χι! Χι! Οὔχου 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 μπουλντόζα; κορόϊδεψε ὁ σκίουρος.
Ὅμως ὁ ἐλέφαντας δέν ἀστειευόταν.
Γύρισε τήν προβοσκίδα του στόν Κοροϊ-

δευτούρα καί «Φφφφφφφφφ....» τόν φύσηξε
μακριά, μακριά, μακριάααα.
Ὅταν ὁ Κοροϊδευτούρας προσγειώθηκε πάνω στή φουντωτή οὐρά του, βρέθηκε πάλι μόνος 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! ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ! ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑ! φώναζε ἀπελπισμένος ὁ Κοροϊδευτούρας, περικυκλωμένος
ἀπό τίς φλόγες!
— ΦΩΤΙΑΑΑΑΑ! ΚΑΙΓΟΜΑΙ!! ΤΡΕΞΤΕ! τσίριζε
ὁ σκίουρος.
Ὁ καημένος δέν κατάλαβε ὅτι, καθώς οἱ ἀκτίνες 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-Ἐλέφαντας νά ρίξει νερό μέ τήν προβοσκίδα του.
Μέσα σέ λίγη ὥρα ὅμως ἔφτασε ἡ ἀστυνομία
τοῦ δάσους.
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— Κύριοι ἀθτυνομικοί! Αὐτόθ ἐδῶ ὁ θκίουρος ἔβαλε τή φωτιά! Αὐτόθ! κατέθεσε ἕνα μικρό λαγουδάκι κι ἔδειξε μέ τό δάχτυλο τόν
Κοροϊδευτούρα.
— Τώρα θά πάρεις τό μάθημά σου! Γρήγορα
στή φυλακή! φώναξε ὁ ρινόκερος ὁ ἀστυνομικός καί τοῦ φόρεσε χειροπέδες.
Μανούλα μου! πρώτη φορά ἔμπαινε ὁ Κοροϊδευτούρας στή φυλακή. Ἦταν σκαλισμένη
στήν πιό βαθιά κουφάλα τοῦ πιό μεγάλου δέντρου τοῦ δάσους. Ἦταν κατασκότεινη. Εἶχε
ἕνα τόσο δά μικρό παραθυράκι μέ κάγκελα. Ὁ
Κοροϊδευτούρας τά χρειάστηκε. Ἔκανε νά πάει 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 σκοτεινό κελί. Σέ λίγο ξανακούστηκε ἡ φωνή:
«Ἐμεῖς ἔχουμε μεγάλη ὑπομονή». Ὁ Κοροϊδευτούρας θυμήθηκε τά λόγια τοῦ γαϊδαράκου.
— Ἄχ, ναί, πρέπει κι ἐγώ νά κάνω ὑπομονή! Πρέπει νά ἔχω ὑπομονή, σάν τό γαϊδαράκο! εἶπε καί κοίταξε κατά τό παραθυράκι
— Ζζζζζζ! Ἔλα Κοροϊδευτούρα, σοῦ ἔφερα λίγη κηρύθρα μέ φρέσκο μέλι, γιά νά πάρεις δύναμη! Κάνε ὑπομονή! Ἄκουσα ὅτι γρήγορα θά σέ βγάλουν.
— Ἄχ, κυρία μελισσούλα... καί πῶς πεινάω,
εἶπε ὁ Κοροϊδευτούρας καί ΧΛΑΠ κατάπιε μέ
μιᾶς ὁλόκληρη τήν κηρύθρα.
Τότε ἄκουσε μιά ἄλλη φωνή μέσα του: «Ἐμεῖς
ἀγαπᾶμε τούς εὐεργέτες μας».
— Ἄαα! ἡ φωνή τοῦ σκύλου! ψιθύρισε ὁ σκίουρος καί
στράφηκε δακρυσμένος πρός τή μελισσούλα.
— Σʼ εὐχαριστῶ, κυρία μελισσού-
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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 φυλακή!
— Ναί, Κοροϊδευτούρα, ἐγώ τή γκρεμίζω, εἶπε ὁ ἐλέφαντας καί πλησίασε τό τεράστιο μάτι
του σέ μιά μικρή τρυπούλα. Καί συνέχισε
— Ἄκουσα ὅτι ζήτησες συγγνώμη. Ἐπιτέλους πῆρες τό μάθημά
σου. Ἔτσι εἶναι,
ὅποιος κοροϊ-

δεύει, τήν παθαίνει. Ἔλα τώρα βγές! εἶπε καί
μέ μιά δυνατή σπρωξιά ἄνοιξε τή φυλακή.
Κι ἀπό κείνη τή μέρα, φίλοι μου, ὁ Κοροϊδευτούρας δέν ξανακορόϊδεψε κανέναν, μά κανέναν. 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

