
ἩἩ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς
2 Φεβρουαρίου. Ἡ ἑορτή τῆς
Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ.
Ἡ Παναγία Μητέρα φέρνει

τό βρέφος Ἰησοῦ στό Ναό.
Tήν ἡμέρα αὐτή ἔχει καθιε-

ρώσει ἡ Ἐκκλησία μας γιά νά
τιμήσει τή Χριστιανή μάνα. Καί
καλεῖ ὅλες τίς μάνες ν᾽ ἀκολου-
θήσουν τά ἀχνάρια τῆς Πανα-
γίας Μητέρας. Νά ὁδηγοῦν τά
παιδιά τους στό σπίτι καί
στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ!
Δέν ἔχει σημασία ἄν ἡ παγ -

κόσμια κοινότητα ἀναγνωρίζο-
ντας τή συμβολή τῆς μητέρας στήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας ἔχει καθιερώ-
σει «ἑορτή τῆς μάνας» μιά τυχαία ἡμέρα στό μήνα τῶν λουλουδιῶν, τό Μάϊο!
Οἱ στίχοι μιᾶς σύγχρονης Χριστιανῆς μητέρας ἐκφράζουν τήν ἀναγνώριση

τοῦ ὑψηλοῦ ρόλου τῆς μάνας καί τή βαθιά εὐγνωμοσύνη πού τῆς ἀνήκει:

Ὅταν στή χάρη τῆς Παναγιᾶς ἠχοῦνε τά καμπαναριά, ἡ ψυχή μας ψελ-
λίζει πάλι τοῦ ποιητῆ τά λόγια:

«Βασίλισσα τῆς Ἐκκλησιᾶς»
σέ κράζει ἡ καμπάνα, 
μά ἡ καρδιά μου, Δέσποινα, 
αὐτή σέ κράζει «Μάνα». 

Στή μάνα τοῦ Χριστοῦ καί τή δική μας μάνα αὐθόρμητα ἡ ψυχή καί τά
χείλη μας στέλνουν λόγια προσευχῆς: 
Μεγάλη μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, σκέπε μέ τή χάρη Σου καί στήριζε

στούς κόπους, στίς πίκρες καί στίς χαρές τους τίς μάνες ὅλου τοῦ κό-
σμου!

«Σάν τή βρῆτε στό δρόμο, 
μεριάστε... 
πάντα τρέχει μέ βία 
νά προκάνει τό χρέος...  

Στή γερτή της τήν πλάτη, 
ἑνός κόσμου τούς ἄθλους σηκώνει!..
Ποιός τῆς Μάνας τό ἔργο 
μπορεῖ νά λογιάσει...»
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— Μητέρα... ἔλα γρήγορα!
— Τί συμβαίνει, Νικόλα;
Ἔτρεξε ἡ μάνα ἀλαφιασμένη. Ἀπό τή μιά

ἔβλεπε τό μωρό νά τήν κοιτάζει μέσα ἀπό τήν
κούνια μέ τά γαλανά του ματάκια κι ἀπό τήν
ἄλλη τόν πρωτογιό της τό Νίκο ἀποσβολωμένο
νά ἔχει στυλώσει τό βλέμμα του πάνω
στό μικρό ἀδερφάκι του...

— Τί ἔγινε, Νίκο; Εἶσαι καλά;
— Ἡ Παναγία...
Ἦρθε ἡ Παναγία... Τήν

εἶδα νά σκεπάζει τό μωρό
μας μέσα σ’ ἕνα φῶς! Μητέ-
ρα, ἦταν ἡ Παναγία, τ’
ἀκοῦς;...

Ἔκανε τό σταυρό της ἡ πι-
στή μάνα. Δέν ἤξερε τί νά
πεῖ. Νά ‘ταν ἀλήθεια ἤ παι-
δικό ὄνειρο;... Οἱ μέρες περ-
νοῦσαν κι ὁ Νίκος συχνά
ἔβλεπε νά ἐπαναλαμβάνε-

ται ἡ ἴδια σκηνή, μέ τή
Θεοτόκο νά φανερώνεται
δίπλα στό ἀδελφάκι του λουσμένο μέσα σέ
φῶς θεϊκό. Τώρα πιά δέν ὑπῆρχε ἀμφιβολία. Ἡ
Παναγία σκέπαζε ἰδιαιτέρως μέ τή χάρη της τό
μικρό παιδί, πού ἔμελλε νά ξεχωρίσει μέ τήν
ἁγιασμένη ζωή του.

Ὁ Ἀργύρης -ἔτσι βάπτισαν τό παιδί- μεγάλω-
σε. Τό σχολεῖο δέν τό τελείωσε, γιατί ἦταν τέ-
τοιες οἱ ἀνάγκες καί ἀπό μικρός ἔμαθε νά δου-
λεύει τσαγκάρης. Ἦταν κι αὐτός ἕνας τρόπος
νά βοηθᾶ οἰκονομικά τό σπίτι. Ὁ ἴδιος δέν εἶχε
ἀπαιτήσεις. Ζοῦσε ἀσκητικά. Λίγο φαγητό τοῦ
ἀρκοῦσε. Τηροῦσε ὅλες τίς νηστεῖες καί προ-
σευχόταν κάθε μέρα. Καί μέ τή χάρη τῆς Πανα-
γίας διατηροῦσε καθαρή τήν ψυχή του καί προ-
όδευε σέ κάθε ἀρετή.

Ὁ πιστός νέος ἔτρεφε μέσα του ἰδιαίτερη
εὐλάβεια γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Μάλιστα
εἶχε φυλάξει ὡς ἱερό κειμήλιο τήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας τῆς Βοήθειας, τήν ὁποία εἶχε παρα-

λάβει ἀπό τή μητέρα του κι αὐτή ἀπό
τή γιαγιά της. Αὐτή ἡ εἰκόνα

ἀποτελοῦσε τή μόνιμη συ-
ντροφιά καί παρηγοριά του.

Εἶχε γίνει παλληκάρι πιά
19 χρονῶν, ὅταν ἕνα γεγο-
νός σημάδεψε τή ζωή του.
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας
τῆς Βοήθειας, πού διατη-
ροῦσε ὡς οἰκογενειακό
κειμήλιο, ἀπό τό πέρασμα
τοῦ χρόνου παρουσίαζε
ἀρκετές φθορές. Θέλησε
λοιπόν νά τήν ἐπιδιορθώ-
σει καί γι’ αὐτό τή μετέφε-

Ἄνθος εὐωδίας πνευματικῆςἌνθος εὐωδίας πνευματικῆς
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ΜΜυροβόλος ὀνομμάζζετταιι  ἡ  ΧΧίίοος.. ΚΚααίί ὄχχιι
ἄδικα. Εἶναι νησί μέ σπάννια  φυσσικήή ὀὀμοορρφφιιάά
πού μοσχοβολᾶ ἀπ΄ ἄκρη σσ’’ ἄἄκρρη..  ὩὩσστόόσοο  ἡ
Χίος δέν εἶναι μόνο τό νησίί τῶν λλεμμοννανθῶν
καί τῆς μαστίχας, ἀλλά καί τό νησί τῶῶνν ἁγίων.
Εἶναι μυροβόλος ἡ Χίος, διότι εἶναι τόποος ἱερόςς
καί ἁγιασμένος. Τά χώματά της τά ἁγίασααν
ἔνδοξοι μάρτυρες, ὅσιοι πατέρες, ἄξιοι ποιμέ-
νες καί διδάσκαλοι σέ διάφορες ἐποχές μέχρι
καί τίς ἡμέρες μας. Ἀνάμεσά τους ξεχώρισε τε-
λευταῖα μέ τήν ἀρετή καί τήν ἁγιότητά του ἕνας
νεοφανής Ἅγιος, ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος τῆς Χίου, ὁ
θαυματουργός (1869-1960). Ἀληθινό ἄνθος
εὐωδίας πνευματικῆς...

* * *

ὍὍτταανν  οοἱἱ  ἍἍ
γγιιοοιι

ἦἦτταανν  ππααιιδδιιάά



ρε στή Σκήτη τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἐκεῖ οἱ μο-
ναχοί θά μποροῦσαν νά κάνουν σωστά τή συ-
ντήρησή της. Αὐτό ἔγινε ἀφορμή ὁ νεαρός
Ἀργύρης νά ἀγαπήσει τό Μοναστήρι καί νά
γνωρίσει ἀπό κοντά τό Γέροντα Παχώμιο, τόν
ἡγούμενο τῆς Μονῆς πού εἶχε διατελέσει καί
πνευματικός τοῦ ἁγίου Νεκταρίου. Μέ τήν κα-
θοδήγηση τοῦ σοφοῦ Γέροντα ὁ σεμνός νέος
ἄρχισε νά στρέφεται πρός τή μοναχική ζωή. 

Ἔκτισε λίγο πιό ἔξω ἀπό τό σπίτι του μιά κα-
λύβα, «μιά ταπεινή κέλλα» ὅπως τήν ὀνόμαζε, κι
ἐκεῖ ἀποσυρόταν καί προσευχόταν. Ἐκεῖ εἶχε
ἐναποθέσει ὡς πολύτιμο θησαυρό καί τήν εἰκόνα
τῆς Παναγίας τῆς Βοήθειας, ἡ ὁποία τόν ἐνίσχυε
στόν πνευματικό του ἀγώνα, τόν παρηγοροῦσε
στίς δυσκολίες καί ἐπιτελοῦσε θαύματα. Καθη-
μερινά ἔρχονταν οἱ γείτονες νά τήν προσκυνή-
σουν καί νά λάβουν πλούσια τή χάρη της.

Ὁ Ἀργύρης συνεχῶς προόδευε στήν πνευμα-
τική ζωή. Σέ ἡλικία 40 ἐτῶν ἔγινε μοναχός καί
ἔλαβε τό ὄνομα Ἄνθιμος. Παρά τήν εὔθραυστη
ὑγεία του ἐπιδόθηκε σέ ἔντονους ἀσκητικούς
ἀγῶνες καί ἀξιώθηκε νά δεῖ οὐράνιες ὀπτασίες.
Ὁ ἅγιος Θεός τοῦ ἔδωσε τό χάρισμα νά τελεῖ
θαύματα καί πολλοί ἀσθενεῖς κοντά του βρῆκαν
τή θεραπεία τους. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος
καί ἐνδεδυμένος μέ τή χάρη τῆς ἱερωσύνης ὁδη-
γοῦσε πολλές ψυχές στή λύτρωση καί τή σωτη-
ρία. Μεγάλο κεφάλαιο τῆς ζωῆς του ἀποτελοῦν
τά εἴκοσι χρόνια πού ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος
στό Λεπροκομεῖο τῆς Χίου. Στάθηκε δίπλα
στούς ἀσθενεῖς μέ στοργή καί ἀγάπη μέχρι
αὐτοθυσίας. Τό φωτεινό παράδειγμά του μετέ-
βαλε τό Λεπροκομεῖο σέ τόπο μετανοίας καί
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 

Ὡστόσο τό τέλος τῆς ζωῆς του ἀνῆκε ἀπο-
κλειστικά στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο πού τόσο
ἀγάπησε. Ἔκτισε ἕνα μοναστήρι στό ὄνομα τῆς
Παναγίας τῆς Βοήθειας, ὅπου ἐγκαταστάθηκαν
ἀρκετές μοναχές, τίς ὁποῖες καθοδηγοῦσε ὁ
ἴδιος στήν πνευματική ζωή. Στό μοναστήρι αὐτό

ἀφιέρωσε τά τελευταῖα τριάντα χρόνια τῆς
ζωῆς του, μέχρι τό 1960, ὁπότε καί παρέδωσε
τήν ψυχή του στόν Πανάγαθο Θεό. Ἦταν ἤδη
91 ἐτῶν.

Μετά τήν κοίμησή του, ὁ ἅ γιος Θεός φανέρωσε
ἀ κόμη πιό ἔ ν το να τήν ἁγιότητά του.

Ὁ ἅγιος
Ἄν  θιμος δέν
ἔ παυσε νά
θαυ ματουργεῖ
καί μάλιστα
νά θεραπεύει
ἀ κόμη καί τίς
πιό δύσκολες
ἀ σθένειες.
Ἀπό τό 1992
τό Οἰκουμε-
νικό Πατρι -
αρχεῖο τόν
ἀνεγνώρι-
σε ἐ πί-
σημα 
ὡς  Ἅγιο  καί  ὅρισε  νά τελεῖται ἡ
μνήμη του στίς 15 Φεβρου αρίου. Ἡ Χίος
τόν  τιμᾶ  ἰδιαιτέρως  καί μάλιστα τό Μο-
ναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Βοηθείας, ὅπου καί
φυλάσσονται τά ἱερά λείψανά του. Ὡστόσο ἡ εὐω-
δία τῆς ἁγιότητάς του ἔχει ξεχυθεῖ καί πέρα ἀπό
τό νησί τῆς Χίου σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ὄχι μό-
νο. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό Νοσοκομεῖο τοῦ
Ρίου, πού βρίσκεται ἔξω ἀπό τήν Πάτρα, ὀνομάστη-
κε Νοσοκομεῖο «Παναγία ἡ Βοήθεια» κι ἔχει Ἱερό
Ναό πού τιμᾶται στήν Παναγία καί στόν ἅγιο
Ἄνθιμο. 

ΠΠόσες προσευχές δέχεται ὁ Ἅγιος... Καί πό-
σα θαύματα γίνονται γιά τή θεραπεία ἀσθενῶν
στό σῶμα καί στήν ψυχή...! Ἅγιε Ἄνθιμε, πρέ-
σβευε καί ὑπέρ ἡμῶν! 

Νικηφόρος————————

* Γιά περισσότερα στοιχεῖα ἀπό τό βίο τοῦ Ἁγίου βλ.: Μον. Θεοκλή-
του Διονυσιάτου, Ὁ ἅγιος Ἄνθιμος τῆς Χίου ὁ θαυματουργός, ἔκδ. Ἱ. Μ.
Παναγίας Βοηθείας Χίου.
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Τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς συ-
χνά ἀναστατώνουν τόν κόσμο. Καταπα-

τοῦν τά ἀνθρώπινα δικαιώμα τα. Μέ τά ἀ νέντι-
μα πολιτικά παιχνίδια τους ἐπιβάλλουν τήν πα-
ράλογη θέλησή τους. Ἀδιαφοροῦν γιά τό δί-
καιο. Σκορπίζουν μέ τά ὅπλα τῆς καταστροφῆς
τό θάνατο σέ ἀθώους κι ἀνυπεράσπιστους.
Χωρίζουν μέ τείχη τούς λαούς σέ σκλάβους κι
ἐλεύθερους. Τότε ἡ ἀν θρώπινη καρδιά, πλα-
σμένη ἀπό τόν Δημιουργό της ἐλεύθερη, ἐπα-
ναστατεῖ, ξεσηκώνεται. 

Ἀξίζει νά θυμηθοῦμε ἕναν ξεχωριστό ἀ γώ-
να, πού ἔγινε πρίν ἀπό 97 χρόνια ἀπό ἡ ρωικές
ψυχές. Γενναίους ἄνδρες καί φοιτητές καί μα-
θητές. 

Οἱ προπάπποι μας τό 1912 ἐλευθέρωσαν ἀπό
τόν τουρκικό ζυγό τήν Ἤπειρο καί τή Μακε-
δονία.

Ὅμως οἱ Αὐστριακοί καί οἱ Ἰταλοί, μέ πονη-
ρές προοπτικές, γιά νά ἔχουν πρόσβαση ἄνετη
στήν Ἀδριατική, μέ διπλωματικούς ἑλιγμούς
ἔπεισαν καί τίς ἄλλες Μεγάλες Δυνάμεις νά δη-
μιουργήσουν ἀνεξάρτητο μεγάλο Ἀλβανικό
κράτος. (Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας, 17 Δε-
κεμβρίου 1913). 

Ἔτσι ἐπέβαλαν στήν Πατρίδα μας νά ἀποσύ-
ρει τούς ἐλευθερωτές Ἕλληνες ἀπό τό βό-
ρειο τμῆμα τῆς Ἠπείρου, γιά νά τό προσαρτή-
σουν στό νεοσύστατο ἀλβανικό κράτος. 

Μέ δάκρυα τότε ἀποχαιρετοῦσαν οἱ στρα-

τιῶτες μας τούς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς.
Στήν κατάφωρη αὐτή ἀδικία οἱ Ἠπειρῶτες

ξεσηκώθηκαν. Οἱ φοιτητές συμμετεῖχαν σέ ἱε-
ρούς Λόχους καί ἐνημέρωναν καί καλοῦ σαν
στόν ἀγώνα τους τήν Πανεπιστημιακή Νεολαία
ὅλων τῶν πολιτισμένων κρατῶν.

Τό ξεσήκωμα γενικεύτηκε. Ἐθνική ἔξαρση.
Φοιτητές τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν φοροῦν
τή στολή τοῦ Ἕλληνα στρατιώτη καί φθάνουν
στήν Ἤπειρο. 

Ὁ ὑπέροχος γενναῖος ἄνδρας Γεώργιος Χρη-
στάκη Ζωγράφος ἀρνεῖται στόν τότε Πρωθυ-
πουργό (Ἐλ. Βενιζέλο) νά μή λάβει μέρος καί τί-
θεται ἐπί κεφαλῆς τοῦ κινήματος.

Μαθητές καί μαθήτριες μέ ἑλληνικές ση-
μαῖες κάνουν παρέλαση μέ ἐθνικά ἐμβατήρια
καί ἁπλώνουν κεντημένες ταινίες μέ τό
«Ἐλευθερία ἤ θάνατος» μπροστά στούς ξέ-
νους ἀντιπροσώπους, πού ἦλθαν νά χαράξουν
τά νέα σύνορα τῆς Ἑλλάδας. Κάποιοι ἀπ᾽
αὐτούς δακρύζουν μέ τό ἀδούλωτο φρόνημα
καί τῶν παιδιῶν ἀκόμα, καί κρύβονται, γιά νά μή
θεωρηθοῦν Φιλέλληνες!!

Ἀνταπόκριση ἀπό τήν Ἤπειρο ἔλεγε: 
«Τήν σημαίαν τῆς Αὐτονόμου Ἠπείρου ἀ νε-

πέτασσε σήμερον (17 Φεβρουαρίου 1914) ὥραν
3ην μ.μ. ἔξω τοῦ Ἀργυροκάστρου, παρά τόν
Δρῖνον ποταμόν, ὁ Πρόεδρος τῆς Προσωρινῆς
Κυβερνήσεως κ. Ζωγράφος, ἐ νῶ οἱ Μητρο-
πολῖται Δρυϊνουπόλεως, Βελλᾶς καί Κονίτσης

Ἀδούλωτο φρόνημα
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ἐτέλεσαν ἐπιβλητικώτατον Ἁγιασμόν». 
Τρεῖς ἡμέρες νωρίτερα, στή Χρυσοσπηλιώ-

τισσα τῶν Ἀθηνῶν, πλῆθος Ἀθηναῖοι ἔ καναν
δέηση «ὑπέρ εὐοδώσεως τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ τῆς
δοκιμαζόμενης Ἠπείρου. Στό Ἀργυρόκαστρο
ἔψαλλαν ὅλοι τό «Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν
Σου»... Ξεσηκώνονται οἱ Ἅ γιοι Σαράντα, ἡ Χει-
μάρρα, τό Δέλβινο, ὅλη ἡ Βόρειος Ἤπειρος. 

Ἡ ἐπανάσταση γιά τήν ἐλευθερία πέτυχε. Οἱ
Ἀλβανοί ζητοῦν ἀνακωχή. Οἱ μεγάλες Δυνάμεις
ἀδυνατοῦν νά ἐπιβληθοῦν στήν ὁρμή τῶν Βο-
ρειοηπειρωτῶν. Ζητοῦν ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς
Αὐτονόμου Ἠπείρου Γεώργιο Χρηστάκη Ζω-
γράφο νά πάει στήν Κέρκυρα, γιά νά διαπραγ-
ματευθεῖ μαζί τους τούς ὅρους τῆς εἰρήνης.

Τό πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας θεωρεῖ ται ἡ
πρώτη διεθνής πράξη, πού μέ ἐπίσημο χαρα-
κτήρα ἀναγνώριζε τήν ἐθνολογική σύνθεση καί
τήν ἑλληνικότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου (17
Μαΐου 1914). 

Τό ξεσήκωμα γιά τήν Αὐτονομία τῆς Β. Ἠ πεί-
ρου μέ τόν ὑπέροχο ἡρωϊσμό τῶν παιδιῶν της
ὁδήγησε σ᾽ ἕνα θρίαμβο. Ἀλίμονο ὅμως, δέν
κράτησε πολύ. Πέρα ἀπό κάθε δίκαιο ἤ ὅποια
λογική οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς συχνά ἐπιβάλλουν τή
δική τους θέληση. Πάλι δέσμια ἡ Β. Ἤπειρος γιά
χρόνια. Νέοι ἀγῶ νες. Νέα θαύματα παλληκαριᾶς
τό 1940-41. Ἀνεμίζουν πάλι οἱ ἑλληνικές σημαῖες
στά κάστρα της. Ψάλλονται δοξολογίες στίς
Βυζαντινές ἐκκλησί ες της. Ὅμως ξανά ἡ χαρά
τῆς ἐλευθερίας «ἄστραψε, ἔλαμψε, ἔ σβη σε». 

Ἡ σκλαβιά πιό βαριά φώλιασε ξανά στά παλιά
της τά λημέρια. Κι ὁ μικρός ρώτησε: «Πάππο,
δέν ἐτέλειωσε ἡ παλιά ἱστορία; Πάππο, πόσα
χρόνια ἀκόμα θά τή λές;».

Μετά ἀπό τά δύστυχα, πικρά χρόνια τοῦ ἀθε-
ϊστικοῦ καθεστῶτος οἱ ἀδελφοί Βορειο -
ηπειρῶτες πῆραν μιά ἀναπνοή, ὄχι ἀζημίωτα γιά
τούς αἱματοβαμμένους τόπους. 

Καί στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων, πού κρατοῦν τό
ἀδούλωτο φρόνημα, ξυπνάει τό ἐ ρώτημα:
«Ἄλλος δέν εἶναι ἀγώνας;».

Ναί, «δέν ὑπάρχει θάνατος γιά τίς πατρίδες,
παρά μόνον ὅταν πεθάνει στίς καρδιές τῶν παι-
διῶν τους ἡ ἀγάπη τους γι᾽ αὐτές»!

δ.XX.

Ἀπευθυνθεῖτε 
στά Παραρτήµατα 

Βιβλιοπωλείου 
«Ο ΣΩΤΗΡ»

ΕΚΛΕΚΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ

γιά νέους

γιά παιδιά
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ΑΘΗΝΩΝ: Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ) Τηλ. 210.3624349.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ) Τηλ. 210.4179022.
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ΠΑΤΡΩΝ: Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑΙ) Τηλ. 2610.278993.
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ΒΟΛΟΥ: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Κοραῆ καί Ἀλεξάνδρας (383 33 ΒΟΛΟΣ)

Τηλ. 24210. 25952.



Ἐντυπωσιακή ἡ εἴδηση στόν ἡμερήσιο τύ-
πο. Πρόκειται γιά ἕνα 24χρονο Κολομβιανό,
πού εἶναι ὁ πιό κοντός ἄνθρωπος, σύμφωνα
μέ τό βιβλίο τῶν Ρεκόρ Γκίνες: Τό ὕψος του
εἶναι μόλις 70 ἑκατοστά, ἐνῶ ζυγίζει 10 κι-
λά... Ὁ  Ἔντουαρτ –αὐτό εἶναι τό ὄνομά
του– δήλωσε στό Associated Press: «Εἶμαι
χαρούμενος, γιατί εἶμαι μοναδικός»!*

Ἡ εἴδηση –εἴπαμε– ἐντυπωσιακή. Τήν
πρόσεξα, ἔκανα κάποιες σκέψεις καί τίς
μοιράζομαι μαζί σας.

Τό πρῶτο πού σκέφθηκα καί εἶπα μονο-
λογώντας: Μπράβο κουράγιο! Τί δύναμη
ψυχῆς! Τί σπουδαίους μηχανισμούς ἄμυνας
ἔβαλε μπρός ὁ συμπαθής αὐτός συνάνθρω-
πός μας!  Ἔτσι πρέπει ν᾿ ἀντιμετωπίζει κα-

νείς τή ζωή. Νά βολεύ-
εται σ᾿ αὐτό πού

τοῦ παρουσιάζει
καί νά τό ἀ ξιο-
ποιεῖ.

Τό δεύτερο
πού μοῦ ἔκανε

ἐντύπωση: Πόσο πο-

λύ ἐπιθυμεῖ ὁ ἄν θρωπος τή μοναδικότητα!
Τή διάκριση. Τό νά ξεχωρίζει. Ἔστω καί γιά
κάτι πού, ἀντικειμενικά, δέ θεωρεῖται ἄξιο
γιά διάκριση. Πόσο πολύ ἐπιθυμεῖ ὁ
ἄνθρωπος νά εἶναι προσωπικότητα καί νά
ὑπολογίζεται στό περιβάλλον του!

Ἔτσι πέρασα σέ μιά τρίτη σκέψη: Πῶς
πρέπει νά βλέπουμε ἐμεῖς τό συνάνθρωπο.
Μέ τί σεβασμό, μέ πόση ἐκτίμηση, μέ πόση
προσοχή, κι ὅταν μάλιστα
κάτι τόν ξεχωρίζει ἀπό
τούς ἄλλους, μιά φυσι-
κή ἀναπηρία, ἕνα
ἐλάττωμα, μιά πονε-
μένη ἱστορία...

Τώρα, ἐπειδή νο-
μίζω ὅτι δέν εἶναι
μόνο ὁ Ἔντουαρτ πού
ἐπιθυμεῖ τή μοναδι-
κότητα, θά πῶ καί κάτι
τε λευταῖο: Στά χρόνια
τοῦ Χριστοῦ ἦ ταν κι ἕνας
ἀρχιτελώνης, περιφρονημένος ἀπό τούς
συνανθρώπους του ἐξαιτίας τοῦ ἐπαγγέλ-
ματός του. Πέρασε κάποτε ἀπό τήν πόλη
του ὁ Κύριος. Ὁ ἀρχιτελώνης ἤ θελε νά δεῖ
τόν Χριστό, πού τόσα ἔ λεγαν γιά τήν ἀγά-
πη Του. Ἀνέβηκε σ᾿ ἕνα δένδρο κι ἀπό κεῖ
κοίταζε τόν Κύριο καθώς περνοῦσε. Κι ὁ
Κύριος σταμάτησε κάτω ἀπό τό δένδρο,
τόν κοίταξε καί τοῦ εἶπε: Ζακχαῖε, κατέβα
καί πήγαινε σπίτι σου. Σήμερα θά μείνω
κοντά σου. «Ζακχαῖε». Ἤξερε τό ὄνομά του
ὁ Κύριος!  Καί τό βαθύτερο εἶναι του ἤξε-
ρε. Ὁ Ζακχαῖος ἦταν «μοναδικός» γιά τόν
Χριστό ἐκείνη τή μέρα. Τόν κάλεσε κοντά
Του καί τόν ἀνέδειξε σέ ἄνθρωπο ἔντιμο,
ὑπόδειγμα γιά πολλούς.

Τελικά λέω πώς πρέπει ὅλοι νά λέμε:
Εἴμαστε χαρούμενοι, γιατί ὅ,τι κι ἄν εἴμα-
στε, γιά τόν Θεό πού μᾶς χάρισε ἀθάνατη
ψυχή εἴμαστε μοναδικοί.

——————————
*’Εφημ. ΕΣΤΙΑ, 9-9-2010

ΣΣχχοολλιιάάζζοοννττααςς  μμααζζίί  σσααςςΣΣχχοολλιιάάζζοοννττααςς  μμααζζίί  σσααςς

Εἶσαι μοναδικός...Εἶσαι μοναδικός...

Φεβρουάριος 201148



15/03/2010
Μέ λένε Θωμ καί εἶμαι 16 χρό-
νων. Δέν ἔχω ξαναγράψει ἡμερο-
λόγιο, γιατί μοῦ φαίνεται πολύ
ἀνούσιο. Σήμερα ὅμως κάποιος
πρέπει νά μέ ἀκούσει. Δέ θέλω
ὅμως νά τό συζητήσω μέ κάποιον.
Δέ θέλω νά μοῦ ποῦν πάλι ὅτι
ἔχω ἄδικο. Θέλω ἁπλά νά μιλή-

σω. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι εἶμαι πολύ μπερδεμένος. Νά σοῦ ἐξηγήσω. Εἶμαι σέ μία πα-
ραδοσιακή οἰκογένεια καί ἀπό μικρός συνήθισα νά πηγαίνω στήν ἐκκλησία καί νά
ζῶ χριστιανική ζωή. Τώρα ὅμως νιώθω ὅτι δέν ἀντέχω πιά. Κουράστηκα. Δέν
μπορῶ νά μέ εἰ ρωνεύονται, δέν μπορῶ. Δέν μπο ρῶ νά λέω ὄχι σ᾿ αὐτά πού μοῦ προ-
τείνουν. Δέν μπορῶ νά πρέπει νά κάνω ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. Θέλω νά
χαίρομαι ὅπως ὅλοι οἱ φίλοι μου. Δέν ξέρω ἄν μπορεῖς νά μέ καταλάβεις... Ἴσως ὄχι.
Ἴσως σέ σένα νά φαίνονται εὔκολα ὅλα αὐτά. Ἐγώ ὅμως δέν ἀντέχω ἄλλο. Μοῦ λέ-
νε νά προσπαθῶ, νά προσπαθῶ... Μοῦ λένε ὅτι ὁ Θεός θά ἀμείψει αὐτή τήν προσπά-
θεια, ἀλλά ἐγώ δέν ἀντέχω ἄλλο. Δέν ξέρω τί μέ κρατάει καί δέν τά ἔχω παρατήσει
ὅλα. Μπορεῖ νά τό κάνω στή συνέχεια. Δέν ἀντέχω ἄλλο.

20/03/2010
Χμμ... ἴσως φανεῖ παράξενο, μπορεῖ νά μή μέ πιστέψεις, ἀλλά πρέπει νά ἀποκατα-
στήσω κάποια πράγματα. Χθές πᾹγα στόν πνευματικό μου. Δέν ἤ θε λα νά πάω. Δέν
ἤθελα καθόλου. Ἀλλά πᾹγα. Καί πολύ θυμωμένος ὅπως ἤμουν, ἀποφάσισα νά τοῦ
πῶ μόνο ὅλη μου τήν κούραση, ὅλη τήν ἀπέχθεια πού ἔνιωθα γιά τή ζωή μου. Ἀπί-
στευτο! Μέ κατάλαβε! Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τό χαμόγελό του μέ ἀφόπλισε. Καί μετά
ὅ,τι τοῦ ἔλεγα τό δεχόταν. Μοῦ εἶπε πολύ ὡραῖα πράγματα. Δέν τό περίμενα! Τώρα
νιώθω καλύτερα. Θά προσπαθήσω. Πρίν ἀπό λίγες μέρες ἔνιωθα ἕτοιμος νά φύγω
μακριά. Τώρα εἶ μαι ἕτοιμος νά ξαναρχίσω. Σίγουρα θά ἔρθουν ξανά καί ξανά στιγ-
μές πού θά ἀπογοητευτῶ, θά ἀντιδρά σω, θά θέλω νά τά γκρεμίσω ὅλα. Νά δώσει ὁ
Θεός νά ἀντέξω. Ἔτσι εἶπε καί ὁ πνευματικός μου. «Νά δώσει ὁ Θεός νά ἀντέξεις,
παιδί μου. Καί ὅταν περάσει αὐτή ἡ δύσκολη φάση καί βρεῖς καί φίλους πού θά θέ-
λουν ὅπως κι ἐσύ νά εἶναι κοντά στό Θεό, τότε θά καταλάβεις καλά τήν εὐτυχία καί
δέ θά θέλεις γιά τίποτα στόν κόσμο νά φύγεις μακριά. Πειρασμοί θά ὑπάρχουν πά-
ντα. Μόνο νά δώσει ὁ Θεός νά ἀντέχεις. Πολλή προσευχή νά κάνεις γι᾿ αὐτό». Θά τό
κάνω. Καί εὔχομαι νά πετύχει. Θέλω σίγουρα νά ζήσω αὐτή τήν εὐτυχία. Καλημέρα!

Μ. Χ.

™∂§Δ¢∂™  ∞¶√

Eº∏μΔ∫√  ∏ª∂ƒ√§√°Δ√™∂§Δ¢∂™  ∞¶√

Eº∏μΔ∫√  ∏ª∂ƒ√§√°Δ√

Mέ λένε Θωμ
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Κύριος Ἰησοῦς τήν ὥρα τοῦ Μυστι-
κοῦ Δείπνου ἄφησε νά ξεπηδήσει ἀπό
τήν ἁγία καρδιά Του ὅλη ἡ ἀγάπη
πού ἔτρεφε γιά τούς δικούς Του.

Ἀφοῦ δηλαδή ἔπλυνε τά πόδια τοῦ καθενός
ξεχωριστά, μετά κάθισε ἀνάμεσά τους καί
ἄρχισε νά τούς μιλάει μέ λόγια στοργικά,
ἀποκαλύπτοντας ὅλα ὅσα ἐπρόκειτο νά συ-
ναντήσουν στό μετέπειτα διάστημα τῆς
ζωῆς τους, μετά τόν ἀποχωρισμό τους ἀπό
Ἐκεῖνον. Τότε λοιπόν τούς ἔδωσε καί τίς τε-
λευταῖες Του συμβουλές: 

«Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους», τούς εἶπε. Αὐτό σᾶς δίνω ὡς
ἐντολή, νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Καί
συνέχισε: 

Ἄν ὁ κόσμος πού βρίσκεται μακριά ἀπό
τόν Θεό σᾶς μισεῖ, μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἐμένα
πρίν ἀπό σᾶς μίσησε. Ἄν ἤσασταν κι ἐσεῖς
ἀπ’ τόν κόσμο καί εἴχατε τά ἴδια φρονήμα-
τα καί διαθέσεις μ’ αὐτά τοῦ κόσμου, τότε
ὅλοι θά σᾶς ἀγαποῦσαν. Ἐπειδή ὅμως δέν
εἶστε ἀπ’ τόν κόσμο, ἀλλά δικοί μου, γι’ αὐτό
σᾶς μισεῖ ὁ κόσμος.

Νά θυμάστε πάντα τά λόγια πού σᾶς
εἶπα: Δέν ὑπάρχει δοῦλος ἀνώτερος ἀπό τόν
κύριό του. Ἄν ἐμένα καταδίωξαν, πού εἶμαι
ὁ Κύριος, κι ἐσᾶς θά καταδιώξουν. Ἄν τό λό-
γο μου τόν τήρησαν, καί τό δικό σας θά τόν
τηρήσουν. Καί νά ξέρετε ὅτι ὅλα αὐτά θά
σᾶς τά κάνουν ὄχι ἐπειδή τούς φταίξατε σέ
τίποτε, ἀλλά ἐξαιτίας τῆς πίστης πού δεί-

OO
«εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμέ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν»

AA¶¶oo  ttOO  EEYYAAGGGGEELLIIKKOO  AANNAAGGNNVVSSMMAA

tthhss  eeoorrtthhss  TTOOYY  AAGGIIOOYY  xxAAppAALLAAmmÔÔÀÀSS
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χνετε σέ μένα καί πού τήν ὁμολογεῖτε καί
γύρω σας...

Ἐσεῖς ὅμως νά ’χετε θάρρος. Ἐγώ θά σᾶς
στείλω τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό Ὁποῖο θά ἀπο-
καλύπτει μές στίς καρδιές σας ἐμένα καί
τήν ἀγάπη πού σᾶς ἔχω. Κι ὅλα τά προη-
γούμενα σᾶς τά εἶπα γιά νά μή σκανδαλι-
σθεῖτε, ὅταν θά βλέπετε νά πραγματοποι-
οῦνται ἐπάνω σας. Σᾶς τό λέω καθαρά ὅτι
θά σᾶς καταδιώξουν οἱ ἄνθρωποι καί θά σᾶς
ἀπομακρύνουν ἀπό ἀνάμεσά τους. Καί στό
μαρτύριο ἀκόμα θά σᾶς
ὁδηγήσουν γιά τήν ἀγάπη
σας πρός ἐμένα...

* * *
«εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ,

γινώσκετε ὅτι ἐμέ πρῶτον
ὑμῶν μεμίσηκεν»

Κάποτε ρώτησαν μιά
ὁμάδα παιδιῶν πού πήγαιναν
στό Κατηχητικό:

— Ἐσεῖς, παιδιά, στό σχολεῖο σας,
στό φροντιστήριο, στίς παρέες, συ-
ναντᾶτε καμιά ἀντίδραση, καμιά πε-
ριφρόνηση, καμιά δυσκολία ἀπ’ τούς
συμμαθητές σας; 

— Ὄχι, ἀπάντησαν.
— Μά, πῶς γίνεται αὐτό;
— Ἁπλούστατα, δέν ξέρουν ὅτι ἔχουμε

σχέση μέ τήν Ἐκκλησία!... 
Τί λέτε τώρα ἐσεῖς πού διαβάζετε τίς

γραμμές αὐτές: Εἶναι αὐτό ἀπόδειξη γνή-
σιας ἀγάπης πρός τό Χριστό; 

Νομίζω ὅτι κανείς δέ θά δυσκολευθεῖ νά
ἀπαντήσει. Ἄν γιά τό Χριστό μας ξεστόμι-

σαν χίλιες δυό βλαστήμιες, μέχρι καί κα-
κοῦργο Τόν εἶπαν καί Διάβολο – ναί, ὅπως
τό διαβάσατε· «Βεεζελβούλ» Τόν ἀποκά-
λεσαν – καί Τόν καταδίωξαν, Τόν χλεύα-
σαν, Τόν χαστούκισαν, Τόν μαστίγωσαν,
Τόν σταύρωσαν, ἐμεῖς πῶς θέλουμε νά μᾶς
ἔρχονται ὅλα βολικά;

Ἀλλά καί σ᾽ ὅλους τούς μάρτυρες καλύτε-
ρα συμπεριφέρθηκαν; 113 χρονῶν ἦταν ὁ
ἅγιος Χαράλαμπος, ἱερέας σεβάσμιος, ὅταν
τόν ἔγδερναν μέ σιδερένια νύχια γιά τήν

ἀγάπη του στό Χριστό!
Λοιπόν. Ἄς τό πάρουμε

ἀπόφαση. Δέν μποροῦμε
νά λέμε ὅτι ἀγαπᾶμε τό
Χριστό, ἄν δέ δεχθοῦμε

κάτι νά ὑποστοῦμε γι’
Αὐτόν: μιά εἰρωνεία, ἕναν
ἀποκλεισμό ἀπό τήν πα-

ρέα, μιά περιφρόνηση, κά-
 ποιο χλευασμό, μιά ὑποτίμηση,
κάτι τελοσπάντων. Ἄν εἴμαστε

γνήσιοι ἀκόλουθοί Του, δέν εἶναι
δυνατόν νά μήν ἔχουμε ἀντιδράσεις.

Τιμή μας εἶναι αὐτό. Δόξα μας. Καύχημά
μας. Τήν ἀγάπη μας γι’ Αὐ τόν δείχνει. Τήν
ἀγάπη Του γιά μᾶς ἑλκύει. Μοναδική, ξεχω-
ριστή, ἰδιαίτερα στοργική μέσα μας.

Σάν αὐτή πού ἀπολάμβαναν μές στά
στήθη τους ὅλοι οἱ δικοί Του μάρτυρες.
Ὅπως καί ὁ ἅγιος Χαράλαμπος, πού ὁ Χρι-
στός τόν δόξασε μετά θάνατον καί στή γῆ
μέ τήν ἐπιτέλεση πολλῶν θαυμάτων· καί
στόν οὐρανό μέ δόξα ἄφθαστη, ἀνείπωτη,
αἰώνια! �

«Λοιπόν. Ἄς τό πάρουμε
ἀπόφαση. Δέν μποροῦμε νά
λέμε ὅτι ἀγαπᾶμε τό Χρι-
στό, ἄν δέ δεχθοῦμε κάτι

νά ὑποστοῦμε γι᾽ Αὐτόν».



Σεμνός· ἀρχαία ἑλληνική κομψή καί
ἤρεμα δυναμική λέξη. Σημαίνει τόν
ἄν θρωπο τόν «εὐπρεπῆ», «τόν κό-
σμιο», ἐ κεῖνον πού συνδυάζει τήν
αἰδημοσύνη – δηλαδή τή στάση καί
τήν ἰδιότητα τοῦ ἀνθρώπου πού συ-
μπεριφέρεται μέ σοβαρότητα, μέ
αὐτοκυριαρχία φροντίζοντας νά μήν
προσβάλλει τούς ἄλ λους καί νά μήν
ἐκθέτει τόν ἑαυτό του – μέ τήν ἀξιο-
πρέπεια.

Ὁ σεμνός εἶναι ὁ σοβαρός, πού ἔχει
μία βαρύτητα, πού ὅμως δέν κάνει
τούς ἄλλους διστακτικούς νά τόν πλη-
σιάσουν.  Ἀντίθετα γίνεται ἑλκυστι-
κός μέ τήν ἁπλότητά του καί τήν εἰλι-
κρίνεια. Ἐπειδή ἐμπνέεται ἀπό ἀξίες
καί ἰδανικά, εἶναι εὐγενής καί συγκα-
ταβατικός πρός τούς ἄλλους. Δέν
εἶναι ὑπερήφανος καί ἐγωιστής, διότι
δέν ἔχει συμπλέγματα ὑπεροχῆς. Τα-
πεινός καί εὐγενής, ἐκφράζει μιά κα-
λωσύνη καί λεπτότητα καί ἐμπνέει
ἀνάλογα αἰσθήματα στούς ἄλλους.

Μέ τήν ἐξωτερική ἐμφάνισή του, τό
λόγο καί τόν τρόπο του δείχνει ὅτι σέ-
βεται τόν ἑαυτό του καί τούς ἄλ λους,
πού γι᾿ αὐτόν εἶναι ξεχωριστές προσω-
πικότητες καί ἀξιοσέβαστες ὡς εἰκό-
νες τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀφοσίωσή του σ᾿ ὅ,τι
ἔχει ὁ ἄνθρωπος μέσα του καθαρό, ἁ -
γνό, θεϊκό τόν κάνει νά φέρεται ἡ ρωι-

κά μπροστά στόν κάθε πειρα-
σμό, πού μπορεῖ νά θίξει τή δι-

κή του ψυχή ἀλλά καί τῶν
ἄλλων. Ἡ σεμνότητα εἶναι χαρακτηρι-
στι κό τῶν ἁγίων καί ἡρωικῶν ψυχῶν.

Τό ἴνδαλμα τῆς φυλῆς μας, τό «παλ-
ληκάρι», ἐνσαρκώνει τή λεβεντιά ἀξε-
χώριστη ἀπό τή σεμνότητα. Τό «παλλη-
κάρι» ποτέ δέν εἶναι ἄσεμνο, ὑπερήφα-
νο, «φαντασμένο», προκλητικό γιά τό
κακό. Γιά τοῦτο ἐμπνέει τόν θαυμασμό,
τήν ἐμπιστοσύνη, τήν ἀγάπη.

Διηγοῦνται πώς κάποτε στό στάδιο
τῆς Ὀλυμπίας μπῆκαν νά παρακολου-
θήσουν τούς ἀγῶνες δυό νέοι μέ
ροῦχα πού ἄστραφταν ἀπό τήν πολυ-
τέλεια. Τότε κάποιοι ἀπό τούς θεατές
ἀκούστηκαν νά λένε βλέποντάς τους:
«Μέγας τῦφος* οὗτος!». Σέ λίγο ὅμως
πέρασαν ἀπό μπροστά τους κάποιοι
ἄλλοι νέοι μέ ἐνδύματα ἀκάθαρτα.
Τότε οἱ ἴδιοι θεατές δείχνοντάς τους
εἶπαν: «Ἄλλος τῦ φος οὗτος!». Γιατί ὅ -
σο ἐκτιμᾶται ὁ σεμνός, τόσο ἀπορρί-
πτεται ὁ «σεμνότυφος», αὐτός δηλα-
δή πού κάνει μιά προσποιητή ἐπίδειξη
σεμνότητας.

Ἡ σεμνότητα εἶναι τό γνώρισμα τῶν
πιστῶν χριστιανῶν. Ἡ Παναγία μας
στά ὑμνητικά τροπάρια ὀνομάζεται
«Σεμνή», γιατί, ἄν καί ὑπῆρξε μεγάλη
στήν ἀρετή, παρέμεινε ταπεινή. Γι᾿
αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραφε

ΩΡΑΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ο ΣΕΜΝΟΣ
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Ποιός
τῆς Μάνας τό ἔργο 
μπορεῖ νά λογιάσει, 
σάν βάζει τό κερί 
στή βρεφική παλάμη 
καί στήν μικρή καρδιά
τήν πρώτη ὁρμήνια!.

Σάν σμίγοντας 
τά τρία δαχτυλάκια, 
τό σταυρικό –σωτήριο σχῆμα–
στό τρυφερό στῆθος 
χαράζει...
.........................................
Ποιός 
τῆς Μάνας τά δάκρυα
μπορεῖ νά μαζέψει, 
καθώς στάζουν στ᾿ ἀλεύρι 
καί ζυμώνουν τό πρόσφορο, 
γιά ἕνα Πέτρο, Μαρία ἤ Νίκο...

Καί ποιός 
νά μετρήσει μπορεῖ 
τίς ἀτέλειωτες νύχτες,
πού ὀρθή περιμένει
στή μισάνοιχτη πόρτα, 
τά γνωστά της πατήματα..

Σάν τή βρῆτε στό δρόμο,
μεριάστε...
πάντα τρέχει μέ βία
νά  προκάνει τό χρέος...
Στή γερτή της τήν πλάτη, 
ἑνός κόσμου τούς ἄθλους
σηκώνει!...

Ποιός τῆς Μάνας τό ἔργο 
μπορεῖ νά λογιάσει...

Ναυσικᾶ Ἰεσσαί-Κασιμάτη
__________
Ἀπό τή συλλογή «Μέ λένε Μάνα»

στούς ἀγαπητούς του πρώτους Χρι-
στιανούς τῶν Φιλίππων: «Ἀδελφοί
μου, ὅσα ἐστίν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, (...)
ὅσα ἁγνά (...), εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις
ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε... ταῦτα
πράσσετε» (Φιλιπ. δ΄ 8-9).

Σεμνός μπορεῖ νά εἶναι ὁ καθένας
στό χῶρο του στήν καθημερινή ζωή.
Σεμνός καί ὁ ἀριστοῦχος μαθητής καί
οἱ γονεῖς του στήν ἐπιτυχία τους. Σε-
μνός καί ὁ ἐπιτυχημένος φοιτητής, ὁ
ἐπαγγελματίας, ὁ διακεκριμένος ἐπι-
στήμονας, πού, ὅταν οἱ ἄλλοι ἐκδηλώ-
νουν τό θαυμασμό τους γιά τό πρόσωπό
του ἤ τό ἔργο του, ἐκεῖνος δέν «καμα-
ρώνει» αὐτάρεσκα, ἀλλά βρίσκει τρόπο
νά ἀποδώσει τό αἴτιο τῆς ἐπιτυχίας
του στή θεία βοήθεια, στή φιλοτιμία
τῶν συνεργατῶν του, στή φροντίδα
τῶν γονέων του ὁ νέ ος, στούς σο-
φούς δασκάλους του, καί βέβαια καί
στόν προσωπικό του μόχθο.

Εὐτυχισμένη ἡ κοινωνία πού ἔχει
σεμνούς νέους καί νέες, σεμνούς
ὥριμους, σεμνούς γέροντες. Εἶναι μιά
κοινωνία ἀνώτερη, πού μέσα σ᾿ αὐτή ὁ
καθένας βρίσκει τή θέση του, θέση
ἀξιότιμη καί ζηλευτή.

Λ.——————
* Τῦφος: ὑπερηφάνεια, ἀλαζονεία.

ΠΠοοιιόόςς
μμπποορρεεῖῖ;;
ΠΠοοιιόόςς
μμπποορρεεῖῖ;;
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άθε ἐπικριτικός λόγος πρός τά σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια ἀντιμετωπίζε ται ἀπό ἀρκετούς σάν ἀκραῖος καί ὑπερβολικός. Εἶναι ἀθῶα τά παιχνίδια, ἰσχυρίζονται. Τόσο ἀθῶα ὅσο ἦταν πάντα. Παίζω, λένε κάποιοι, καί δέν ἀντιλαμβάνομαι νά μέ ἐπηρεάζει τίποτε. Πόσο ἀθῶος καί ἀφελής ἀκούγεται ὅμως ἕνας τέτοιος ἰσχυρισμός. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα εἴμαστε πάντοτε σέ θέση νά διακριβώσουμε καί νά ἐντοπίσουμε τήν ὅποια ἐπίδραση ἀσκεῖ πάνω μας; Πόσα πράγματα δέν μᾶς ἐπηρεάζουν κα-θημερινά καί κάποιοι ἄλλοι καί ὄχι ἐμεῖς διακριβώνουν τόν ἐπηρεασμό μας ἀπό αὐτά; Καί δεύτερον ποιός εἶπε ὅτι πάντοτε οἱ ἐπιδράσεις εἶναι ἄμεσες καί σάν τέτοιες ἀντιληπτές; Τό ἴδιο θά μποροῦσε νά ἰσχυρισθεῖ καί ἕνας πού κάνει καταχρήσεις στό ποτό ἤ καπνίζει. Δέν παθαίνω κάτι, θά μποροῦσε νά πεῖ. Οἱ ἐπιπτώσεις ὅμως ἔρχονται ἀργότερα καί πιό εὔκολα τίς ἐντοπίζουν οἱ εἰδικοί. Γι’ αὐτό καί θά πρέπει πολύ νά προσέξεις καί νά διερωτηθεῖς. Γιατί τό φαινο-μενικά ἀθῶο συναρπαστικό σημερινό σου παιχνίδι μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει κα-θοριστικά κάποτε τό ψυχικό σου αὔριο. Ὁ ἀπομονωτικός του χαρακτήρας μπορεῖ νά ἐπιφέρει δυσκολία στίς διαπροσωπικές σου σχέσεις. Νά συ-νηθίσεις νά παίζεις μόνος σου ἀκόμα καί ὅταν συναγωνίζεσαι μέ πολλούς ἄλλους πού ὅμως δέν τούς βλέπεις και δέν ἀφουγκράζεσαι ἀπό κοντά τήν ἀντίδρασή τους σέ ὅποια ἐπιτυχία ἤ ἀποτυχία τους. Κι ἔτσι κάποια στιγμή νά ἐντοπίσεις δυσκολία στήν ἐπικοινωνία σου καί στήν κοινωνία σου μέ τούς ἄλλους,Μπορεῖ ὅμως νά σέ ὁδηγήσει σέ ἀνε-
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σε τή μαθηματική ἐπιστήμη κοντά στούς δια-
δόχους τοῦ Εὐκλείδη (323-285 π.Χ.), ἀλλά οἱ
δικές του ἐξαιρετικές μελέτες μᾶς ἔδωσαν τά
ἐμ βαδά κύκλου, ἔλλειψης, παραβολῆς καί ἕ -
λικα, καθώς καί τά ἐμβαδά καί τούς ὄ γκους
κυλίνδρου, κώνου καί σφαίρας. Στή σύγχρο-
νη κλασική γεωμετρία ὅλο σχεδόν τό μετρικό
της μέρος ὀφείλεται στόν Ἀρχιμήδη, μέ ἀπο-
τέλεσμα αὐτή νά εἶναι οὐσιαστικά μείξη τῆς
Εὐ κλείδειας καί τῆς Ἀρχιμήδειας ἀρχαίας
γεωμετρίας.

Συγχρόνως ὁ Ἀρχιμήδης γνώριζε νά κατα-
σκευάζει τή λύση εἰδικῶν τρι τοβάθμιων προ-
βλημάτων ἀλλά καί νά ἐφαρμόζει "ἀπειροστι-
κές" μεθόδους, ὥστε νά ἀποτελεῖ οὐσιαστικά
τόν πατέρα τῆς ἀνώτερης μετρικῆς γεωμε-
τρίας τῆς ἀρχαιότητας καί ταυτόχρονα τήν
πηγή ἔ μ πνευσης τῶν νεώτερων μελετῶν τοῦ
διαφορικοῦ, ἀπειροστικοῦ λογισμοῦ καί τοῦ
ὁλοκληρωτικοῦ λογισμοῦ. Ὑπολόγισε ἀ κόμη
μία προσεγγιστική τιμή γιά τόν ἄρρητο ἀριθ-
μό π, διατύπωσε τό νόμο τῆς Μηχανικῆς γιά
τούς μοχλούς καί τήν περίφημη ὁμώνυμη
ἀρχή του γιά τήν ἄνωση τοῦ νεροῦ.

Στό χῶρο τῆς ἐφαρμοσμένης μηχανικῆς ὁ
Ἀρχιμήδης ἐπινόησε ἰδιοφυεῖς μηχανές κάθε
εἴδους, ὅπως τό ρωμαϊκό ζυγό (καντάρι), τό
τρίσπαστο (ἀνυψωτική τριπλή τροχαλία) καί

τόν ἀτέρμονα κοχλία, "ἕλιξ τοῦ Ἀρχιμή-
δους", μηχανή ἄντλησης νεροῦ ἀπό ποτα-

μούς καί πηγάδια, πού χρησιμοποιεῖται
ἀκόμα καί στίς μέρες μας σέ περιοχές

τῆς Β. Ἀφρικῆς. Γιά τή μέτρηση τοῦ
χρόνου κατασκεύασε ἕνα ὑδραυ-

λικό ρολόι, τό ὁποῖο ὑπολόγιζε
μέ μεγάλη ἀκρίβεια τίς

ὧρες (καί

Ψαμμίτης: «Ἄμμου Καταμέτρης». Τίτλος
ἔργου τοῦ μεγαλύτερου μα θηματικοῦ

ὅ λων τῶν ἐποχῶν καί ὅλων τῶν ἐθνῶν, ὅ πως
ἔχει χα ρακτηρισθεῖ, τοῦ Ἀρχιμήδη, Ἕλληνα
μεγαλοφυούς, προσωπικότητας πολυσύνθε-
της, φιλόσοφου, φυσικοῦ καί μηχανικοῦ.

Τό ἔργο του Ψαμμίτης ἐνέπνευσε καί πρό-
σφατες ἐκδόσεις γιά τόν Ἀρχιμήδη μέ τίτλο
“The Sand-Reckoner”, πού μᾶς ἔδωσαν τήν ἀ -
φορμή αὐτῆς τῆς ἐλάχιστης ἀναφο ρᾶς στό
ἔργο του*.

Ὁ Ἀρχιμήδης γεννήθηκε στίς Συρακοῦ σες,
τή σημαντικότερη πόλη τῆς Μεγάλης Ἑλλά-
δας, τό 287 π.Χ. Πατέρας του ἦταν ὁ ἀστρο-
νόμος Φειδίας, πού τοῦ ἔδωσε τή δυνατότη-
τα νά σπουδάσει στό μεγάλο πνευματικό κέ-
ντρο τῆς ἐποχῆς, τήν Ἀλεξάνδρεια. Σπούδα-
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εἰδοποιοῦσε γιά τήν ἀλλαγή τῆς ὥρας). Με-
γάλη φήμη ἀπέκτησαν καί οἱ πολεμικές μη-
χανές τοῦ Ἀρχιμήδη ὅπως τό "ἀρχιτρόνιτο"
(πυροβόλο ἀτμοῦ - τό ὁποῖο πολλούς αἰῶνες
ἀργότερα «ἐπανα-ἀνακάλυψε» ὁ Λεονάρντο
Ντά Βίντσι), "καταπέλτες", "ἁρπάγες" (μηχα-
νισμούς πού ἀνύψωναν καί ἀναποδογύριζαν
τά ἐχθρικά πλοῖα), καί "κάτοπτρα" γιά τήν
καύση τῶν ρωμαϊκῶν πλοίων. Θεωροῦσε
ὅμως, ὅπως καί οἱ περισσότεροι στήν ἐποχή
του, ταπεινή καί ἀνάξια κάθε τέχνη πού ἐξυ-
πηρετοῦσε πρακτικές ἀνάγκες ἤ τό κέρδος.
Ἔστρεψε ὅλη τήν προσοχή του, ὅπως γρά-
φουν, στούς καθαρούς στοχασμούς καί δέν
καταδέχτηκε ν’ ἀφήσει γραπτό στοιχεῖο γιά
τίς τεχνολογικές του ἀνακαλύψεις ἐκτός τοῦ
«Περί σφαιροποιίας».

Στό ἔργο Ψαμμίτης πού τό ἀφιερώνει στό
βασιλέα τῶν Συρακουσῶν Γέλωνα Β´ ὑπο-
στηρίζει ὅτι μπορεῖ νά μετρηθοῦν ὄχι μόνο οἱ
κόκκοι τῆς ἄμμου τῆς πατρίδος του ἀλλά καί
ὅλου τοῦ σύμπαντος. Προκειμένου νά τό ἐπι-
τύχει, ἔπρεπε πρῶτα νά ἐπινοήσει ἕνα σύστη-
μα μεγάλων ἀριθμῶν. Ξεκίνησε λοιπόν ἀπό
τό μεγαλύτερο ἀριθ μό τῆς ἐποχῆς, τή μυριά-
δα μυριάδων. Ἡ μυριάς ἰσοῦται μέ 10.000,
συνεπῶς ἡ μυριάς μυριάδων ἰσοῦται μέ
10.000 x 10.000=100.000.000, ἑκατό ἑ κατομ-
μύρια, δηλαδή 108 καί ὑπολόγισε τό συνολικό
ἀριθμό κόκκων ἄμμου πού θά γέμιζαν τό
ἡλιοκεντρικό σύστημα τοῦ Ἀρίσταρχου ἴσο
μέ  8Χ1063 κόκκους. Ὁ Ψαμμίτης εἶναι ἡ κυ-
ριότερη πηγή πληροφοριῶν γιά τό ἡλιο
κεντρικό σύστημα τοῦ Ἀρίσταρχου τοῦ Σάμι-
ου (310-230 π.Χ.), τόσους αἰῶνες πρίν ἀπό
τόν Κοπέρνικο (1473-1543 μ.Χ.).

Τό ἀξιοθαύμαστο εἶναι ὅτι ἡ σύγχρονη ἐπι-
στήμη μπορεῖ νά ὑπολογίσει ὅτι κάθε κόκκος
ἄμμου περιέχει περίπου 1017 ἄτομα καί τό σύ-

νολο τῶν ἀτόμων τοῦ σημερινοῦ σύμπαντος
ἀνέρχεται σέ 1080 ἄτομα, ἕναν ἀριθμό ἐκπλη-
κτικά ἴδιο μέ τό γινόμενο τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
κόκ κων ἄμμου τοῦ σύμπαντος τοῦ Ἀρχιμήδη
ἐπί τόν ἀριθμό τῶν ἀτόμων κάθε κόκκου.
Μόνο πού τό σημερινό σύμπαν εἶναι τερά-
στιο καί σχεδόν ἄδειο.

Στόν Ἀρχιμήδη χρωστᾶμε τρεῖς περίφημες
φράσεις: Τό «Εὕρηκα!» πού φώναζε στό
δρόμο, ὅταν ἀνακάλυψε τήν ἀρχή τῆς ἄνω-
σης, τό «Δός μοι πά στῶ καί τάν γάν κινά-
σω» (δός μου κάπου νά σταθῶ καί θά κινή-
σω τή γῆ), ὅταν ἀνακάλυψε τή δύναμη τῶν
μοχλῶν καί τό «Μή μου τούς κύκλους τά-
ραττε», πού εἶπε στό Ρωμαῖο στρατιώτη,
πρίν τοῦ πάρει τή ζωή ἐνῶ ἐκεῖνος προστά-
τευε τά χαραγμένα σχήματα καί τούς ὑπολο-
γισμούς του, τό 212 π.Χ.

Στόν ἐπίλογο τοῦ ἔργου του Ψαμμίτης
ἀπευθυνόμενος στό Βασιλιά του γράφει:

«Αὐτά, βασιλεῦ Γέλων, νομίζω ὅτι στούς
πολλούς καί μή ἔχοντες γνώση τῶν μαθημα-
τικῶν δέ θά φανοῦν πιστευτά. Σ’ ἐκείνους
ὅμως πού ἔχουν γνώση γιά τίς ἀποστάσεις
καί τά τῆς γῆς καί τοῦ ἥλιου καί τῆς σελήνης,
καί ἐνδιαφέρονται γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο
θά γίνουν πιστευτά μέ τίς ἀποδείξεις πού
τούς προσφέρονται. Γι’ αὐτό σκέφτηκα ὅτι
δέν εἶναι ἀνάρμοστο ν’ ἀσχοληθεῖς κι ἐσύ μ’
αὐτά».

Ἴσως, ἄν ὑπῆρχε καί σήμερα ἕνας Ἀρχιμή-
δης, μιά τόσο πολύπλευρη καί μεγαλοφυής
προσωπικότητα, πού νά προτιμάει τούς ὑψη-
λούς στοχασμούς ἀπό τό κέρδος, θά μποροῦσε
νά ἐ μπνεύσει καί τούς ση μερινούς μας ἄρχο-
ντες ἀλλά καί τά ἀδικημένα Ἑλληνόπουλα
νά κάνουν τό ἴδιο. 

Γ.
–––––––
* «Sky & Telescope», Νοέμβριος 2010
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ταν κάποτε ἕνας ἀετός. Σκλά-
βος ὅμως... Κατάμονος καί δε-
μένος μέσα σ᾽ ἕνα ὄμορφο κτῆ -

μα. Τό ἀφεντικό του τόν ἀγαποῦσε τό-
σο πού δέν τόν ἄφηνε νά πετάξει. Τί
παράξενο θέαμα! Ἕνας ἀετός σκλά-
βος!

Μιά ἁλυσίδα περασμένη στό πόδι
του τόν κρατοῦσε δεμένο στή γῆ. Ἀντί
νά σχίζει τόν αἰθέρα, περπατοῦσε τα-
πεινωμένος, μελαγχολικός στό χῶμα.
Ὅλοι ὅσοι τόν ἔβλεπαν περνώντας ἀπ᾽
ἔξω τόν λυπόνταν.

— Ὁ καημένος ὁ ἀετός, ἔλεγαν, πῶς
κατάντησε...

Κι ἐκεῖνος, ὁ περήφανος βασιλιάς τῶν
αἰθέρων, πού αἰσθανόταν τόν οἶκτο τῶν
περαστικῶν, ὅλο καί μαράζωνε, ὅλο καί
μελαγχολοῦσε.

Βέβαια μέσα του ξυπνοῦσε συχνά ἡ
ὁρμή νά ξεφύγει, νά ἐλευθερωθεῖ, νά
ξαναπετάξει. Ὅσο κοίταζε τόν οὐρανό,
τόσο λαχταροῦσε τά ψηλά πετάγματα.
Καί τότε ἔβαζε δύναμη. Ἀνασηκωνόταν
ἀπό τό ἔδαφος. Τίναζε μέ πεῖσμα τά
φτερά του καί νά τος πάνω ἀπό τό χῶ -

μα! Τί εἰρωνεία ὅμως... Μόλις ὑψωνόταν
τρία, τέσσερα μέτρα ἔπεφτε πάλι κα-
ταγῆς. Ἡ ἁλυσίδα τόν κρατοῦσε σκλά-
βο. Ξαναπροσπαθοῦσε μέ λαχτά ρα καί
μέ ὅση δύναμη τοῦ εἶχε ἀπομείνει, μά
πάντα κατέληγε στό χῶμα. Σκλάβος
στή γῆ...

Ὥσπου ἀπογοητεύτηκε. Μάζεψε τά
φτερά του, κατέβασε τό κεφάλι του κι
ἄφησε τήν ἀπελπισία νά τοῦ κατατρώ-
ει τήν ὀμορφιά, τή δύναμη, τή χάρη.

Κάποια μέρα ὅμως συνέβη κάτι ἀ πρό-
σμενο. Μιά ἄγνωστη φωνή ἀκούστηκε
πίσω ἀπό τό συρματόπλεγμα. Ἦταν τό-
σο γλυκιά πού τόν ἔκανε νά γυρίσει
πρός τά ᾽κεῖ.

— Ἔ, ἀετέεε! Εἶμαι ὁ Πέτρος. Ἦρθα
στό κτῆμα τοῦ παπποῦ μου, μά εἶμαι
μόνος. Θέλεις νά γίνουμε φίλοι;

Ὁ ἀετός δέν ἀπάντησε. Ὅμως ὁ Πέ-
τρος ἀπ’ τό διπλανό κτῆμα ἄρχισε νά
τοῦ κάνει συχνά ἐπισκέψεις. Τόν πα-
ρατηροῦσε γιά ὥρα μέσ’ ἀπό τό συρμα-
τόπλεγμα. Τόν ἐντυπωσίαζαν τά μεγά-
λα του φτερά, τό γαμψό ράμφος του,
τό ἡγεμονικό του βλέμμα. Τόν θαύμαζε

Íßê
çóå η ελπίδα
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τόν ἀετό. Μόνο ὁ Πέτρος δέν τόν πλή-
γωνε. Γι᾽ αὐτό κι ὁ ἀετός μόνο στόν Πέ-
τρο ἄρχισε νά μιλάει μέ τό δικό του
τρόπο. Πλησίαζε στό συρματόπλεγμα
μόλις τόν ἔβλεπε, ἄνοιγε τά φτερά του
καί δοκίμαζε νά πετάξει, ὅπως πρίν.

— Μπράβο, μπράβο, ἀετέ μου! Λίγο,
λίγο καί θά δεῖς, θά σπάσουμε τήν ἁ -
λυσίδα, ἔλεγε ὁ μικρός του φίλος καί
χειροκροτοῦσε χαρούμενος. Εἶσαι δυ-
νατός, τά καταφέρνεις.

Ὅσο ὁ Πέτρος ἐμψύχωνε τόν ἀετό, ὅ -
σο τοῦ ἔδινε ἐλπίδα, τόσο ὁ σκλαβωμέ-
νος βασιλιάς ἔβαζε δύναμη στό πέταγ-
μά του. Ἡ ἐλπίδα ἔδιωχνε σιγά σιγά
τήν ἀπογοήτευση καί τή μελαγχολία.
Τοῦ ἔδινε δύναμη νά ξεπερνάει τή θλι-
βερή του κατάσταση καί ν’ ἀγωνίζεται,
ν᾽ ἀγωνίζεται... Ἡ ἐλπίδα!

Ὁ Πέτρος ἔκανε πιό συχνές τίς ἐπι-
σκέψεις του. Τώρα πιά ἡ ἁλυσίδα πού
κρατοῦσε σκλάβο τόν ἀετό εἶχε ξελα-
σκάρει, εἶχε τριφτεῖ.

— Λίγο ἀκόμα, ἀετέ μου... Λίγο ἀκό-
μα, ἔλεγε καί ξανάλεγε τό παιδί. Λίγο
ἀκόμα... καί τοῦ ᾽δινε ἐλπίδα. Κι ἡ ἐλ -
πίδα ἔφερνε νέες δυνάμεις, στόν ἀετό,
τόν ἐνίσχυε καί ξαναπροσπαθοῦσε.

Οἱ μέρες περνοῦσαν κι οἱ ἀπόπειρες
συνεχίζονταν. Πῶς τόν περίμενε τώρα
τόν Πέτρο ὁ  ἀετός...

— Ἔλα, ἀετέ μου, θέλω νά σέ δῶ ἐ -
λεύθερο. Ἔλα, μπορεῖς!

Ἕνα πρωί ἔτρεξε πάλι ὁ Πέτρος στό
συρματόπλεγμα, μά τί ἦταν αὐτό πού
ἀντίκρισε! Ἡ καρδιά του χτύπησε δυ-
νατά καί ἀσυγκράτητα φώναξε: Νίκησε
ἡ ἐλπίδα! 

Βρῆκε μοναχά τήν ἁλυσίδα σπασμέ-
νη, ριγμένη καταγῆς. Κι ὁ ἀετός; Ὁ ἀε-
τός πέταξε κάνοντας δυό-τρεῖς κύ-
κλους πάνω ἀπό τό κτῆμα νά πεῖ «εὐ -
χαριστῶ» στό μικρό του φίλο, τόν εὐερ-
γέτη του κι ὕστερα ἀνοίχτηκε ψηλά.

Ἐλεύθερος ἀγκάλιασε τίς ἡλιαχτίδες
καί τά σύννεφα πού τόσο ἀγαποῦσε.
Νίκησε ὁ ἀετός μέ ὅπλο τήν ἐλπίδα!

Καί τό παιδί; Ἔμεινε μέ τό χαμόγελο
στά χείλη καί τή χαρά τῆς νίκης στήν
καρδιά. Ἔμεινε νά λέει σέ μένα, σέ σέ-
να πού ἴσως παλεύουμε δεμένοι μέ κά-
ποιες ἁλυσίδες ἀπογοήτευσης, πόνου,
φόβου, ἀδυναμιῶν, πώς ὑπάρχει ἐλ πί-
δα, ἀρκεῖ νά θέλουμε ν᾽ ἀγωνιζόμαστε.
Καί τότε, ναί. Μιά μέρα θά πέσουν οἱ
ἁλυσίδες καί θ᾽ ἀπολαύσουμε τά ὕψη
καί τό φῶς!

Σαβίνα

Κύριε, δέν πρόφτασε νά βγεῖ ὁ ἥλιος
καί τά βήματά μου μ’ ἔφεραν σέ Σένα,
ὄχι τά λόγια τῶν ἀνθρώπων,
οἱ προφητεῖες κι οἱ προτροπές.
Ποιός εἶσαι καλά δέν ξέρω.
Γιατί Σέ ἀκολούθησα;
Κύριε, περίμενε.
Δέν ξέρω πῶς νά Σοῦ μιλήσω,
τί νά πῶ ἀπ’ αὐτά πού νιώθω,
πῶς λαχταρῶ νά βλέπω τή μορφή Σου.
Κύριε, ποῦ μένεις; 
Τόπος δικός Σου εἶν’ ὅλη ἡ γῆ,
ἄς γίνει κι ἡ καρδιά μου.
Mαζί Σου νά ᾽μαι, Κύριε, κάθε στιγμή,
κάθε στιγμή νά ζῶ θέλω μαζί Σου.

ΜΥΡΟΠΗ

Ἀκολουθώντας τόν Χριστό
Ἀκολουθώντας τόν Χριστό
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Τά τέσσερα διαμάντια ἔκαναν συνέχεια
ὄνειρα γιά τό μέλλον:

— Ἐγώ, ἔλεγε τό μώβ, σίγουρα θά βρεθῶ
στό στέμμα κάποιας πριγκίπισσας!

— Ἐγώ, ἔλεγε τό κιτρινόχρυσο, θέλω νά ζή-
σω σέ παλάτι μεγάλου βασιλιᾶ. Τό νιώθω, θά μέ
βάλει ὁ βασιλιάς στό βασιλικό του δαχτυλίδι.

— Ἐγώ, ὀνειρευόταν τό πράσινο, θά γίνω τό
πιό ἀκριβό πετράδι στό λαιμό τῆς βασίλισσας.
Θά μέ φοράει καί θά βγαίνουμε περίπατο σέ
ἀνθισμένα λιβάδια!

— Ἐγώ, ἔλεγε τό γαλάζιο, θέλω νά βρεθῶ
στό μεγαλύτερο καράβι καί νά ταξιδέψω μέ
τόν πιό σπουδαῖο ναύαρχο τοῦ κόσμου σʼ ὅλες
τίς θάλασσες τῆς γῆς.

— Κι ἐγώ, εἶπε δισταχτικά μέ χαμηλή φωνού-
λα τό μαῦρο διαμαντάκι, κι ἐγώ... θέλω νά γίνω...

— Χά! Χά! Χά! τό διέκοψαν τά γέλια τῶν
ἄλλων. Ἀκοῦστε, ἔχει ὄνειρα τό μαῦρο διαμά-
ντι, χά! χά! χά!

— Λοιπόν τί θέλεις νά γίνεις; Μήπως θέλεις
νά σέ φορέσει κάποιο μαῦρο κοράκι στό λαιμό
του; τοῦ πέταξε τήν προσβολή τό γαλάζιο.

— Θέλω..., ξανάπε λυπημένο τό μαῦρο δια-
μάντι, νά γίνω εὐεργέτης!

— Τί; Χά! χά! χά! ἄρχισαν πάλι τίς κοροϊδίες
τά τέσσερα διαμάντια.

Τό καημένο τό μαῦρο διαμαντάκι ἔκλεισε τό
στόμα του κι ἕνα δάκρυ κύλησε πάνω του. Ὤ,
πόσο ἤθελε νά φύγει, νά πάει μακριά, νά μήν
τό βλέπουν! Ὤ, πόσο ἤθελε νά ξαναμπεῖ στό
ἀδαμαντωρυχεῖο, νά χωθεῖ μέσα στό βράχο
καί νά μήν τό ξαναδεῖ ποτέ πιά κανείς! Ὤ, δέν
ἄντεχε ἄλλο! Ἄχ, γιατί νά εἶναι τόσο ἄσχημο;
Γιατί;

Ὥσπου μιά σκοτεινή νύχτα, τήν ὥρα πού
ὅλα τά διαμάντια κοιμόντουσαν, ἄραξε σιωπη-
λά στήν ἀκτή ἕνα πειρατικό καράβι! Ὁ μεγά-
λος πειρατής, πού εἶχε ἀκούσει γιά τά περίφη-
μα διαμάντια, ἄναψε τό μεγάλο δαυλό του κι
ἄρχισε νά ψάχνει. Ξαφνικά τέσσερις λαμπε-
ρές ἀκτίνες ἄστραψαν μπροστά του.

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

Ὅσα θά σᾶς διηγηθῶ σήμερα, τά ἔμαθα ἀπό τή φίλη μου Καπίνγκα σέ ἕνα μακρινό

ταξίδι μου στήν Ἀφρική! Ἀκοῦστε λοιπόν!

Ἡ Καπίνγκα πήγαινε σʼ ἕνα ἀφρικα-
νικό Σχολεῖο. Ἦταν πολύ καλή

μαθήτρια, ὅμως δυστυχῶς δέν
εἶχε φίλες κι οὔτε κανένα παι-
δί τῆς μιλοῦσε. Καί ξέρετε
γιατί; Διότι ἡ Καπίνγκα ἦταν
ἄσχημη. Κάθε φορά λοιπόν

πού γύριζε στήν καλύβα της
ἔκλαιγε μέ μαῦρο δάκρυ. Ὥσπου

μιά μέρα ὁ καλός της παππούς τῆς διη-
γήθηκε τή διαμαντένια ἱστορία.

Μιά φορά κι ἕναν καιρό –τότε πού τά
διαμάντια μιλοῦσαν– βγῆκαν ἀπό ἕνα
ἀδαμαντωρυχεῖο πέντε διαμάντια καί
ζοῦσαν κρυμμένα μέσα στίς φυλλωσιές
τοῦ δάσους.

Τό πρῶτο διαμάντι εἶχε ἀποχρώσεις
γαλάζιες. Ὅταν τό κοιτοῦσες, νόμιζες

πώς ἔβλεπες τόν οὐρανό καί τή θάλασσα μαζί.
Τό δεύτερο εἶχε χρῶμα πρασινωπό σάν ἀνοι-
ξιάτικο λιβάδι. Τό τρίτο ἦταν χρυσοκίτρινο,
ἴδιο ὁ ἥλιος. Τέτοια λάμψη θά τή ζήλευε ὥς
καί βασιλιάς. Τό τέταρτο διαμάντι εἶχε χρώ-
ματα μώβ κι ἦταν σάν μαγευτικό ἡλιοβασίλε-
μα. Τό πέμπτο, τό καημένο, ἦταν... ἦταν
μαῦρο! Σάν μιά σκοτεινή τρύπα.

Τά τέσσερα χρωματιστά διαμάντια σέ κάθε
τους παιχνίδι καί σέ κάθε τους περίπατο κα-
μάρωναν τά χρώματά τους. Τό καημένο τό
μαῦρο διαμαντάκι περπατοῦσε πάντοτε ἀπό
πίσω τους λυπημένο καί μόνο. Τά πολύχρωμα
διαμάντια συχνά πυκνά γύριζαν καί τό κοίτα-
ζαν μέ περιφρόνηση καί τό κορόϊδευαν.

— Πώ-πώ! τί ἄσχημο διαμάντι!
— Κανείς νά μήν τοῦ μιλᾶ, μπορεῖ νά μᾶς λε-

ρώσει!
— Καλέ, αὐτό δέν εἶναι διαμάντι. Εἶναι κάρ-

βουνο.
Κι ὅμως, τό μαῦρο διαμαντάκι ἦταν κανονι-

κό διαμάντι. Ὅμως τί κρίμα νά εἶναι τόσο
ἄσχημο.

Ἔτσι περνοῦσαν οἱ μέρες...
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«Πώ-πώ! ποτέ μου δέν ξανάδα τέτοια διαμά-
ντια!» εἶπε ὁ πειρατής καί φράπ, τά ἔριξε μέσα
στό μαῦρο σακούλι του. Γύρισε στό πειρατικό
του καράβι καί σέ λίγο ἁρμένιζε μεσοπέλαγα.
Πότε πότε ἅπλωνε τό χέρι καί χάϊδευε τό σα-
κούλι ἤ ἄλλοτε τό ἄνοιγε καί θαύμαζε τά τέσ-
σερα διαμάντια του.

Ὅμως... δέν εἶχε πάρει εἴδηση ὅτι κουβα-
λοῦσε κι ἕνα πέμπτο διαμάντι... Δέ φαινόταν,
γιατί ἦταν μαῦρο!

Τό μαῦρο διαμαντάκι εἶχε γαντζωθεῖ στό
μανίκι του τήν ὥρα πού ἔκλεβε τά πολύχρωμα
διαμάντια καί κατάφερε νά μπεῖ κι αὐτό στό
σακούλι. Εἶχε καλή καρδιά κι ἤθελε νά βοηθή-
σει τούς φίλους του. Περίμενε λοιπόν τήν κα-
τάλληλη στιγμή. Καί νά πού ἡ στιγμή ἔφτασε!

Μιά νύχτα, πού τό καράβι ἄραξε σέ μιά ἐρη-
μική ἀκρογιαλιά, ἔβγαλε ὁ μεγάλος πειρατής
τά τέσσερα διαμάντια, τά ἔδεσε μέ ἁλυσίδες
καί τά φυλάκισε μέσα σ᾽ ἕνα γυάλινο κουτάκι.
Τά καμάρωσε ἀρκετή ὥρα στό φῶς ἑνός χο-
ντροῦ κεριοῦ. Κι ὕστερα ἔσβησε τό κερί του
κι ἔπεσε νά κοιμηθεῖ. Σέ λίγο τό ροχαλητό του
ἀκουγόταν πιό δυνατό ἀπό τά κύματα πού
ἔσπαγαν στά βράχια.

Ἦταν ἡ κατάλληλη ὥρα! Τό μικρό διαμαντάκι
πήδησε ἔξω ἀπό τό σακούλι καί πλησίασε στό
κελί τῶν φυλακισμένων. Κόλλησε στό τζάμι καί
κοίταξε μέ πόνο τούς ὄμορφους φίλους του.
Ἦταν τόσο μά τόσο δυστυχισμένοι οἱ καημένοι!

«Τόκ-τόκ»! χτύπησε τό γυάλινο κλουβί τους.
Ὅμως... κανείς δέν τό εἶδε, γιατί ἦταν μαῦρο
καί ἡ καμπίνα τοῦ καραβιοῦ κατασκότεινη.

«Τόκ-τόκ»! ξαναχτύπησε.
— Ποιός εἶναι; ρώτησαν ξαφνιασμένα τά

διαμάντια.
— Ἐγώ, τό μαῦρο διαμάντι. Σσσσς! Ἦρθα

νά σᾶς ἐλευθερώσω! εἶπε καί... «χράκ» μέ μιά
χαρακιά ἔκοψε τό τζάμι. Ἔτρεξε κοντά στούς
φυλακισμένους καί κατάφερε νά κόψει τίς
ἁλυσίδες τους.

Τά πολύχρωμα διαμάντια δέν μποροῦσαν νά
πιστέψουν στά μάτια τους, γιατί φυσικά τό
μαῦρο διαμάντι ἦταν ἀόρατο μέσα στό σκοτά-
δι. Ἄκουγαν μόνο τή φωνή του. Τότε... θυμή-
θηκαν ἐκεῖνα τά λόγια του: «Ἐγώ θέλω νά γί-
νω εὐεργέτης». Καί πόσο μετάνοιωσαν γιά τή
συμπεριφορά τους!

— Ἐμπρός, τρέξτε πίσω μου! εἶπε τό μαῦρο
διαμάντι.

— Μά δέ σέ βλέπουμε, δέ βλέπουμε τίποτα!
φώναξαν μέ ἀγωνία καί τά τέσσερα.

— Ἔ, τότε νά ἀκολουθεῖτε τά χτυπήματά
μου, εἶπε τό πέμπτο διαμάντι.

Κι ἔτσι σιγά σιγά, τίκ-τίκ, τόκ-τόκ, τάκ-τάκ...
κατάφερε νά βγάλει τούς φίλους του ἔξω
στήν ἀκτή. Ἦταν ἀκόμη σκοτάδι. Θαλασσινός
ἀέρας τούς χτύπησε.

— Ζήτω! Σωθήκαμε!
— Ζήτω! Εἴμαστε πιά ἐλεύθεροι!
— Ζήτω!
— Μά ποῦ εἶναι τό μαῦρο διαμάντι;
— Ἐδῶ δίπλα σας εἶμαι, ψιθύρισε ἐκεῖνο.
— Ὤ, σʼ εὐχαριστοῦμε κι ἄς μή σέ βλέπου-

με! εἶπαν μέ εἰλικρινή εὐγνωμοσύνη τά τέσ-
σερα διαμάντια.

— Εἶσαι τό πιό γενναῖο διαμάντι! Εἶσαι ὁ εὐ-
εργέτης μας!

Τό μαῦρο διαμάντι, πρώτη φορά ἄκουγε τέ-
τοια λόγια, γιʼ αὐτό ντράπηκε, τόσο πολύ πού
ἄρχισε νά κοκκινίζει ἀπό τήν ντροπή του.
Ἦταν ἡ πρώτη φορά στή ζωή του πού ἔκανε
εὐεργεσία, καί ἡ διαμαντένια του καρδιά κά-
πως σάν νά ζεστάθηκε.

Σέ λίγο, πέρα μακριά στόν ὁρίζοντα, μέσα
ἀπό τήν κοκκινοπορτοκαλί θάλασσα ἄρχισε νά
βγαίνει ὁ ἥλιος! Τά πέντε διαμάντια κοίταζαν
θαμπωμένα τά ὑπέροχα χρώματά του. Πρώτη
φορά ἔβλεπαν κατάματα ὁλόκληρο τόν ἥλιο.

Καί τότε... ξαφνικά μιά ἡλιαχτίδα ἔπεσε πά-
νω στό μαῦρο διαμάντι. Κι ἐκεῖνο... πώ-πώ,
τήν κατάπιε!... Κι ὕστερα κι ἄλλη κι ἄλλη! Κι
ἔγινε τόσο μά τόσο ζεστή ἡ καρδιά του! Πρώ-
τη φορά τά τέσσερα πολύχρωμα διαμάντια
ἔβλεπαν φωτοφάγο διαμάντι!

.....................................................................
— Κατάλαβες τώρα, χρυσή μου Καπίνγκα,

εἶπε ὁ παππούς, ὅτι δέν πρέπει νά στενοχω-
ριέσαι; Ἡ ἀγάπη κάνει τούς ἀνθρώπους, καί
τούς πιό ἄσχημους ἀκόμη, πανέμορφους, σάν
νά ἔχουν μέσα τους ὁλόκληρο τόν ἥλιο. Γιʼ
αὐτό σταμάτα νά κλαῖς καί νά λές πώς εἶσαι
ἄσχημη. Ἀγάπα τούς φίλους σου καί θά δεῖς!
Θά γίνεις σάν τό διαμαντάκι πού ἔπινε τό
φῶς. Θέλεις;

Φίλοι μου, σᾶς χαιρετῶ,
καί νά θυμάστε:
ἡ ἀληθινή ΑΓΑΠΗ
εἶναι ΟΜΟΡΦΙΑ! Μέ ἀγάπη

τό ΣΥΝΝΕΦΟ
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