
ΣΣ’ ἕνα θαυμάσιο ψαλμό ὁ Δαβίδ,
ὁ ἐμπνευσμένος ψαλμωδός τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀφήνει νά ἀ-
ποτυπωθοῦν τά δυνατά αἰσθήματα
τῆς ψυχῆς του μπροστά στό μεγα-
λεῖο τοῦ κόσμου πού ἀντικρίζει.
Ἔκπληκτος στέκεται παρατηρώ-

ντας γύρω του τήν κτίση. Θαυμάζει
τή σταθερότητα τῆς γῆς πού τόν
κρατάει καί ἀναγνωρίζει Ἐκεῖνον
πού τῆς τήν χάρισε: «Σύ, Θεέ μου,
λέγει, τή θεμελίωσες πάνω σέ ἀ-
σφαλεῖς βάσεις καί δέν θά κλίνει
ποτέ δεξιά ἤ ἀριστερά».
Παρατηρεῖ στοχαστικά καί τήν ἀ-

πέραντη θάλασσα, πού συγκρατιέται
θαυμαστά στά ὅριά της. Κι ἄν κάποι-
ες φορές ἀγριεμένη καί ἀπειλητική
ξεσπᾶ στή γῆ μέ τά πελώρια κύματά
της, ὅμως καί πάλι ἐπιστρέφει στή
θέση της ταπεινωμένη· κάποιος τή
δεσμεύει. Κι ὁ ψαλμωδός ἀναφωνεῖ:
«Σύνορο ἔβαλες, Θεέ μου, ἀνάμε-
σα στή γῆ καί στή θάλασσα, πού
δέν θά τό ξεπεράσουν».
Βλέπει ἀκόμη μέσα σέ φαράγγια

καί κοιλάδες νά ξεπηδᾶνε νερά καί
μέ ἄλλα ἀπό αὐτά νά ξεδιψᾶνε τά
ἄγρια ζῶα ‒ποιός ἐνδιαφέρεται γι’
αὐτά;‒ καί μέ ἄλλα νά ποτίζεται ἡ
γῆ, νά βγάζει χορτάρι γιά τά ζῶα
καί νά καλλιεργεῖ ὁ ἄνθρωπος τά
ἀπαραίτητα γιά τή ζωή του, καί ἀ-
νακαλύπτει τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ
γιά ὅλα τά δημιουργήματά Του.

Παρακολουθεῖ ἐκστατικός καί τόν
ἥλιο, πῶς ἐκτελεῖ καθημερινά τή
διαδρομή του μέ θαυμαστή ἀκρίβεια
καί πῶς δύει στήν ἴδια πάντα κα-
τεύθυνση καί ἀναφωνεῖ: «Γνωρίζει
ὁ ἥλιος τήν ὥρα καί τό σημεῖο ὅ-
που θά δύσει».
Μελετᾶ ὁ ψαλμωδός τήν κτίση πού

τόν περιβάλλει, τήν μελετᾶ σ’ ὅλες
τίς περιοχές της καί παντοῦ βλέπει
τή σφραγίδα τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί
ἀσυγκράτητος ἀνακράζει: «Ὡς ἐμε-
γαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε· πά-
ντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας». Πίσω ἀ-
πό τήν κτίση εἶναι ὁ Κτίστης καί
Αὐτόν ὑμνεῖ στό ἔξοχο ποίημά του,
τόν 103ο ψαλμό, πού ἀκοῦμε πρῶ-
το-πρῶτο, ὡς προοίμιο, σέ κάθε ἑ-
σπερινό τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἔφθασε τό καλοκαίρι. Ἦρθε ὁ
καιρός τῶν διακοπῶν. Θά βρεθεῖς
κι ἐσύ γιά λίγο πιό ἔξω ἀπό τό θό-
ρυβο πού ἔχει ἡ πόλη. Θά δεῖς τόν
ἥλιο, τή σελήνη, τ’ ἀστέρια, τή θά-
λασσα, τά ποτάμια, τά βουνά, τίς ρε-
ματιές… Ἄφησε τά μάτια σου νά τά
χαροῦν ὅλα. Ἄφησε μετά καί τήν
καρδιά σου νά ἀνακαλύψει τό Δημι-
ουργό Θεό καί νά Τόν δοξολογήσει.
Νά δοξολογήσει Αὐτόν πού τά δημι-
ούργησε ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄνθρω-
πο καί γιά τή χαρά του.

Καλό καλοκαίρι

Ἰούλιος 2011 219

Ὁ ὄμορφος κόσμος τοῦ ΘεοῦὉ ὄμορφος κόσμος τοῦ Θεοῦ



ἍγιοςὙάκινθος:

Τί σημαίνει «ὑάκινθος»; Ἄν ψάξεις στό λε-
ξικό θά δεῖς ὅτι εἶναι ἕνα πανέμορφο λου-
λούδι μέ ἔντονο ἄρωμα. Ἄν ψάξεις στό Συ-
ναξάρι, τό βιβλίο μέ τούς βίους τῶν Ἁγίων
τῆς Ἐκκλησίας μας, τότε θά ἀνακαλύψεις
ἕνα ἄλλο «εὐωδιαστό λουλούδι», ἕνα νεαρό
παιδί πού μέσα στή δυσωδία τῆς εἰδωλολα-
τρίας σκόρπιζε γύρω του «Χριστοῦ εὐωδία»,
ἄρωμα ἁγιότητας καί ἡρωισμοῦ. Πρόκειται
γιά τόν πανένδοξο μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ,
τόν ἅγιο Ὑάκινθο πού ἑορτάζει κάθε χρόνο
στίς 3 Ἰουλίου.

***
Ὁ Ὑάκινθος ἦταν μόλις

18 χρονῶν καί ὁ αὐτοκρά-
τορας Τραϊανός τόν εἶχε
προσλάβει στήν ὑπηρεσία
του γιά νά ἐργάζεται ὡς
«κουβικουλάριος», δηλαδή
ὑπεύθυνος γιά τή φροντί-
δα τῶν αὐτοκρατορικῶν
δωματίων. Θέση τιμητι-
κή καί ὑπεύθυνη. Ὡ-
στόσο ἡ ἐργασία αὐτή
ἦταν πολύ ἐπικίνδυ-
νη γιά τό νεαρό Ὑά-
κινθο. Ὄχι γιατί εἶ-
χε πολύ κόπο καί
μεγάλη εὐθύνη.

Τόν Ὑάκινθο δέν τόν ἐνοχλοῦσε ἡ πολλή
δουλειά. Ἦταν πάντοτε πρόθυμος καί
ἐργατικός, γι᾽ αὐτό ἄλλωστε καί τόν ἐμπι-
στευόταν ὁ αὐτοκράτορας. Ὁ κίνδυνος ὀ-
φειλόταν στό γεγονός ὅτι ἦταν Xριστιανός.
Κι ἐπειδή μέσα στά ἀνάκτορα ἐρχόταν κάθε
μέρα σέ ἐπαφή μέ τούς εἰδωλολάτρες καί
τίς ἁμαρτωλές συνήθειές τους ἔπρεπε πολύ
νά προσέχει, γιά νά μήν ἐπηρεαστεῖ καί
προδώσει τήν πίστη καί τίς ἀρχές του. Πολύ
περισσότερο ἔπρεπε νά προσέχει νά μήν
ἀποκαλυφθεῖ τό «πιστεύω» του, διότι τότε
θά κινδύνευε ἡ ἴδια του ἡ ζωή. Τά χρόνια

ἍγιοςὙάκινθος:
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ἐκεῖνα, τέλη τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ., ἦταν χρόνια
σκληρῶν διωγμῶν κατά τῶν χριστιανῶν...

Ὡστόσο ὁ νεαρός χριστιανός δέν φοβό-
ταν. Προσπαθοῦσε πάντοτε νά εἶναι συνε-
πής στά καθήκοντα τῆς ἐργασίας του, χωρίς
ὅμως καί νά παραμελεῖ τήν πνευματική του
ζωή. Γιά παράδειγμα, ἀντί νά παρακολου-
θεῖ μέ περιέργεια τίς ἄνομες διασκεδάσεις
τῶν εἰδωλολατρῶν, προτιμοῦσε νά βρίσκει
ἕναν ἥσυχο τόπο καί νά προσεύχεται.

Ἔτσι ἔκανε καί τήν ἡμέρα ἐκείνη πού ὁ
αὐτοκράτορας εἶχε ὀργανώσει εἰδωλολα-
τρική ἑορτή μέ ἐπίσημο γεῦμα. Ὁ Ὑάκινθος
σέ ἕνα διάλειμμα τῆς ὑπηρεσίας του πῆγε
κάπου μόνος του γιά νά προσευχηθεῖ. Ἐκεῖ
ὅμως τόν ἀνακάλυψε ἕνας συνάδελφός του
καί τόν κατήγγειλε στόν αὐτοκράτορα. Ὁ
Τραϊανός ἀναστατώθηκε. Διέκοψε τή γιορτή
καί ζήτησε νά φέρουν μπροστά του τόν
τολμηρό νέο. Μόλις τόν εἶδε, εἶπε νά τοῦ
προσφέρουν φαγητό ἀπό τίς θυσίες τῶν
εἰδώλων τους. Τότε ὁ Ὑάκινθος ὁμολόγησε
φανερά τήν ἰδιότητά του:

― Εἶμαι χριστιανός, καί ποτέ δέν πρόκει-
ται νά φάω ἀπό τά εἰδωλόθυτά σας... Καί θά
ἤθελα καί σύ, βασιλιά, νά ἐλευθερωθεῖς
ἀπό τήν πλάνη καί νά γνωρίσεις τόν ἀληθι-
νό Θεό!...

Ὁ αὐτοκράτορας ἐξοργισμένος ἀπό τήν
τολμηρή ὁμολογία του διέταξε νά τόν χτυ-
πήσουν στό στόμα καί νά τοῦ δώσουν μέ τή
βία νά φάει. Μάταια ὅμως προσπαθοῦσαν
οἱ στρατιῶτες... Ὁ Ὑάκινθος μέ μιά ὑπε-

ράνθρωπη δύναμη κρατοῦσε τό στόμα του
κλειστό. Δέν ὑποχώρησε οὔτε γιά μιά στιγ-
μή. Τόν ἔκλεισαν στή φυλακή. Ὁ γενναῖος
ἀθλητής τοῦ Χριστοῦ ὅμως δέν δείλιασε.
Δέν λύγισε οὔτε τήν ἄλλη μέρα πού τόν μα-
στίγωσαν μέ πρωτοφανή ἀγριότητα.

Ἡ νέα διαταγή τοῦ αὐτοκράτορα ἦταν νά
μείνει κλεισμένος στή φυλακή χωρίς νά τοῦ
προσφέρουν ἀπολύτως καμία τροφή παρά
μόνο τά εἰδωλόθυτα. Κι ἐδῶ ὅμως ἔλαμψε
ἡ ἀνδρεία τοῦ ἀσυμβίβαστου νέου. Σαράντα
ὁλόκληρες ἡμέρες προτίμησε νά μείνει νη-
στικός παρά νά γευθεῖ τά ἀνόσια ἐδέσματα.
Πέθανε ἀποκαμωμένος ἀπό τήν πείνα ἀλλά
στεφανωμένος ἀπό τή δόξα τοῦ μαρτυρίου.
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι οἱ στρατιῶτες πού
ἦλθαν νά τόν παραλάβουν τήν τεσσαρακο-
στή ἡμέρα τόν βρῆκαν νεκρό, περιτριγυρι-
σμένο ἀπό ἀγγέλους μέ ἀνθρώπινη μορφή
πού κρατοῦσαν λαμπάδες στά χέρια τους.

Ὁ σκληρός τύραννος εἶχε ἡττηθεῖ. Γιά νά
ἐκδικηθεῖ τόν ἀλύγιστο μάρτυρα διέταξε νά
πετάξουν τό ἄψυχο σῶμα του στά ἀγρίμια.
Ἕνας ἄγγελος ὅμως σταλμένος ἀπό τό Θεό
διαφύλαξε τό τίμιο λείψανο ἀπό τά σαρκο-
βόρα θηρία καί ἀργότερα τό βρῆκαν οἱ χρι-
στιανοί νά εὐωδιάζει. Ἄλλωστε ὅλη ἡ ζωή
τοῦ Ὑάκινθου ἦταν «εὐωδία Χριστοῦ»!

Νικηφόρος

Σημείωση: Ὅπως παρατήρησε εὔστοχα ἀναγνώστρια τοῦ
Περιοδικοῦ μας ἀπό τήν Σαλαμίνα, στό τεῦχος τοῦ περα-
σμένου Μαΐου (σελ. 148-150) δημοσιεύθηκε ὁ βίος τοῦ ἁγί-
ου Ἰωάννου τοῦ Νάννου μέ λανθασμένη ὀρθογραφία στό
προσωνύμιό του. Τό σωστό εἶναι Νάννος (ὑποκοριστικό τοῦ
Ἰωάννης-Γιάννος) κι ὄχι Νάνος πού σημαίνει ἄνθρωπο μέ μι-
κρό ἀνάστημα. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ὑπόδειξη.
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Προφήτης Ἰεζεκιήλ, ἄνθρωπος ὑπέροχος καί παράδοξος. Ποτέ 
δέν συμπεριφέρθηκε σάν ἕνας συνηθισμένος ἄνθρωπος! Ἄλ  λω-
στε κανείς προφήτης δέν εἶναι συνηθισμένος ἄνθρωπος.
Γεννήθηκε στήν Ἰουδαία τό 623 π.Χ. ἀπό ἱερατική οἰκογέ-

νεια. Εἴκοσι πέντε ἐτῶν,  τό 597 π.Χ., ὁδηγεῖται μέ ἄλλους ἐπίση-
μους Ἰουδαίους  αἰχμάλωτος στή Βαβυλώνα μετά τή συντριβή τῶν Ἰουδαίων πού εἶχαν 
συμμαχήσει μέ τούς Αἰγύπτιους ἐναντίον τοῦ Ναβουχοδονόσορα (604 π.Χ.-561 
π.Χ.). Πέντε χρόνια ἀργότερα κλήθηκε μέ ὑπερφυσικό τρόπο στό προφητικό ἀξίωμα. 
Ἐμφανίζεται σ’ αὐτόν ὁ Θεός πάνω σέ ἐξαίσιο χερουβικό ἅρμα  καί τόν καλεῖ νά μιλή-
σει στούς συμπατριῶτες του. Τοῦ δίδει ἀκόμη ὁ Κύριος νά φάει εἰλητάριο περγαμηνῆς 
ὅπου ἦταν γραμμένα «θρῆνοι καί οὐαί», ἐπειδή θά προφήτευε τήν πτώση τῆς Ἱερου-
σαλήμ ἐξαιτίας τῆς διαφθορᾶς τῶν κατοίκων της. Τό ἔφαγε καί αἰσθάνθηκε «ὡς μέλι 
γλυκάζον», πού σημαίνει τήν εὐφροσύνη πού χαρίζει ἡ ὑπακοή στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ 
ἀλλά καί τήν τελική εὐχάριστη ἔκβαση τῶν γεγονότων γιά τούς συμπατριῶτες του.

Ὁ λόγος του γεμάτος παραβολές καί ὁράματα, οἱ πράξεις του συμβο λικές καί παρά-
δοξες, πάντοτε μέ τήν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου  Πνεύματος. Δέν ἔκανε καί δέν ἔλεγε τίπο-
τε δικό του. Ἡ ζωή καί ἡ δράση του περιγράφεται στό βιβλίο του σέ πρῶτο πρόσωπο, 
ὡς «αὐτοβιογραφία». Πεινᾶ καί διψᾶ καί  σιωπᾶ. Ὑποφέρει καί συντρίβεται ὁ ἴδιος, 
γιά νά κινήσει τό λαό σέ συναίσθηση καί μετάνοια.

Ἑπτά χρόνια, ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 592 π.Χ. μέχρι τόν Αὔγουστο τοῦ 586 π.Χ. πού 
καταλήφθηκε ἡ Ἱερουσαλήμ, κηρύττει μέ πάθος τή μετάνοια.  Μετά ὅμως τήν πτώ-
ση τῆς Ἁγίας Πόλεως τό κήρυγμά του γίνεται παρακλητικό καί ἐλπιδοφόρο βεβαιώ-
νοντας γιά τή νεκρανάσταση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τελικά τήν εὐφρόσυνη ἐποχή τοῦ 
Μεσσίου Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας του, πού τά κύρια γνωρίσματά της θά εἶναι ἡ 
παγκοσμιότητα, ἡ πνευματικότητα καί ἡ αἰωνιότητα. Προφητεύει ἀκόμη τή δίκαιη τι-
μωρία καί ἄλλων συγχρόνων λαῶν πού ἐπαληθεύθηκε μέ ἀκρίβεια.

Παρουσιάζει τόν Θεό μοναδικό, προσωπικό καί φιλάνθρωπο, καί τόν ἄνθρωπο προ-Παρουσιάζει τόν Θεό μοναδικό, προσωπικό καί φιλάνθρωπο, καί τόν ἄνθρωπο προ-
σωπικότητα μέ ἐλευθερία καί εὐθύνη. Ὁ Ἰεζεκιήλ ὀνομάζεται «Προφήτης τῆς ἐλπί-σωπικότητα μέ ἐλευθερία καί εὐθύνη. Ὁ Ἰεζεκιήλ ὀνομάζεται «Προφήτης τῆς ἐλπί-
δας», τῆς «προόδου τῆς ἀνθρωπότητας» ἀλλά καί τῆς συμφιλιώσεως τοῦ Θεοῦ μέ δας», τῆς «προόδου τῆς ἀνθρωπότητας» ἀλλά καί τῆς συμφιλιώσεως τοῦ Θεοῦ μέ 
τόν ἄνθρωπο.τόν ἄνθρωπο.

Κατά τήν παράδοση ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ θανατώθηκε τό 571 π.Χ. ἀπό ἀμετανό-
ητους Ἰσραηλίτες πού δέν ἄντεχαν τό λόγο καί τά ἔργα του. Ἡ μνήμη του γιορτάζε-
ται στίς 23 Ἰουλίου.
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Ἐξαιρετική ἀπεικόνιση τοῦ πρώτου ὁράματός του ἔχουμε στό περίφημο ψηφιδωτό 
τοῦ 6ου αἰώνα, στήν ἁψίδα  τοῦ ἱεροῦ, στόν ὅσιο Δαβίδ στήν Ἄνω Πόλη τῆς Θεσ-
σαλονίκης. Τό τοπίο παραδείσιο, ὁλόλαμπρο, ἡ ἀτμόσφαιρα ἀποκαλυπτική δημιουργεῖ 
τήν αἴσθηση τοῦ θριάμβου τοῦ Χριστοῦ. Στὸ κέντρο εἰκονίζεται ὁ Χριστός σέ νεαρή 
ἡλικία, ἀγένειος, μέσα σέ σφαιρική δόξα*, καθισμένος σέ οὐράνιο τόξο. Τή δόξα περι-
βάλλουν κυκλικά τά σύμβολα τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν, ἄγγελος, λέοντας, μόσχος 
καί ἀετός, πού συντροφεύουν ἀντίστοιχα τούς Εὐαγγελιστές Ματθαῖο, Μάρκο, Λουκᾶ 

καί Ἰωάννη. Δεξιά εἰκονίζεται ὁ προφήτης Ἀββακούμ ἤ ὁ Ἡσαΐας, πού παρακολουθεῖ 
μέ ἠρεμία καί περισυλλογή τό θέαμα. Ἀριστερὰ εἰκονίζεται ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ, μέ 
τήν ἔκπληξη καί τό δέος ζωγραφισμένα στό βλέμμα καί τήν κίνηση τοῦ σώματός του.

   
Ἡ ἔκπληξη καί τό δέος μπροστά στήν παραδεισένια ὡραιότητα εἶναι τά πολυτιμό-Ἡ ἔκπληξη καί τό δέος μπροστά στήν παραδεισένια ὡραιότητα εἶναι τά πολυτιμό-

τερα ἐφόδια πού μποροῦν νά σέ συντροφεύουν στή μουντή -ἀκόμη καί μές στό κατα-τερα ἐφόδια πού μποροῦν νά σέ συντροφεύουν στή μουντή -ἀκόμη καί μές στό κατα-
καλόκαιρο- συχνά ἀδιέξοδη καθημερινότητα.καλόκαιρο- συχνά ἀδιέξοδη καθημερινότητα. Μιά βόλτα στήν Ἄνω Πόλη τῆς Θεσσα-
λονίκης, ἴσως ἀνήμερα στή γιορτή τοῦ μεγάλου προφήτη, γιά νά δεῖς αὐτό τό ψηφι-
δωτό, ὄχι μέ τά μάτια τοῦ εἰδικοῦ ἀλλά τοῦ νέου παιδιοῦ πού ἀναζητᾶ μέ πάθος τήν 
ἀλήθεια, μπορεῖ νά σοῦ τά χαρίσει.
          Γ.
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* Μονή Λατόμου (Ὁσίου Δαβίδ - Ἄνω Πόλη Θεσσαλονίκης). Ψηφιδωτό ὁράματος Προφήτου Ἰεζεκιήλ (5ος-7ος μ.Χ. αἰώνας).

* Δόξα (στήν ἁγιογραφία): τό διακοσμητικό χρυσό φωτοστέφανο, ὠο-
ειδοῦς συνήθως σχήματος, τῶν ἱερῶν προσώπων.



4. Ὁ Παῦλος, δεκαπέντε χρο -
νῶν, μέ σα σ’  ἕνα χρόνο ἔχει ἀλλά-
ξει τρία κινητά. Ἤθελε νά βρεῖ τό
κινητό μέ τίς περισσότερες δυνα-
τότητες.

– Μά αὐτό εἶναι πολύ ἀκριβό!
Κρίμα τά λεφτά, τοῦ πέταξε μόλις
τό εἶδε ἕ νας φίλος του, πού σκε-
φτόταν πάντα πιό λογικά.

–Ἔχει ὁ μπαμπάς. Δέ μέ νοιάζει!
Ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ Παύλου.

3. Ἡ μητέρα τοῦ Νίκου προ-

σπαθεῖ νά πείσει τό γιό της νά

κλείνει τό φῶς, ὅταν φεύγει ἀπό

τό δωμάτιο.

– Δέν εἶναι μόνο ὅτι δέ μᾶς

περισσεύουν τά χρήματα, τοῦ

λέει σοβαρά. Σκέψου ἀκόμη ὅτι

ἡ παραγωγή ρεύματος ρυπαίνει

τήν ἀτμόσφαιρα μέ διοξείδιο

τοῦ ἄνθρακα. Σκέψου ὅτι ξοδεύ-

ονται οἱ πηγές ἐνέργειας. Καί μέ-

χρι πότε θά ὑπάρχουν;

– Ὤχ, βρέ μάνα, μή μέ ζαλίζεις!

ἀπαντᾶ ὁ Νίκος. Πόσα χρόνια

θά ζήσουμε; Δέ μέ νοιάζει γιά

τούς ἄλλους!

ΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΡΡΩΩ
ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΠΠΑΑΤΤΑΑΛΛΗΗ
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� «Δέ μέ νοιάζει γιά τούς ἄλ λους»!
Φράση πού ἐπαναλαμβάνεται συχνά.

«Δέ μέ νοιάζει
ἄν μολύνεται τό περιβάλλον».
«Δέ μέ νοιάζει
ἄν θά ζήσουν οἱ ἑπόμενοι!».
Φοβᾶμαι πώς αὐτή ἡ ἀδιαφορία εἶναι

ἔγκλημα. Φοβᾶμαι πολύ! Τί θά γινόταν,
ἄν οἱ προηγούμενες γενιές ἔλεγαν τό
ἴδιο καί γιά μᾶς;

Τά ἀγαθά τῆς γῆς, οἱ τροφές, ἡ ἀ τμό-
σφαιρα, τό περιβάλλον, οἱ πηγές ἐνέργει-
ας ἀνήκουν σέ ὅλους μας.

Τά ἀγαθά τῆς γῆς μᾶς τά ἔδωσε ὁ Θε-
ός. Μποροῦμε νά σπαταλοῦμε ξένη πε-
ριουσία καί νά τήν καταστρέφουμε;

� Πολλοί σήμερα σπαταλοῦμε τό
χρῆμα ἀσυλλόγιστα.

«Ἔχει ὁ μπαμπάς», λέμε, καί ἀ γοράζου-
με πράγματα ὄχι ἀναγκαῖα, μόνο καί μό-
νο γιά νά προκαλέσουμε ἐντύπωση
στούς φίλους μας.

Τί θά γίνει ὅμως, ἄν ἔρθει κάποτε και-
ρός πού «δέ θά ἔχει ὁ μπαμπάς»; Ἄν ἔρ -
θει καιρός φτώχειας, καιρός πείνας…

Θά μπορέσουμε νά ζήσουμε μέ τά λίγα
καί ἀπαραίτητα; Θά ἀντέξουμε καί στή
στέρηση, ἄν χρεια στεῖ;

* * *
Ὁ κόσμος σήμερα εἶναι σπάταλος. Μά

ἐγώ τολμῶ καί
ΑΝΤΙΔΡΩ ΣΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ

Νεφέλη



διάστημα κανονίσαμε διακοπές μέ κά-
ποιους συμμαθητές, εἶπε μελαγχολικά
ἀλλά ἀποφασιστικά, μήν ἀφήνοντας
περιθώριο γιά σχόλια. Ἀνησύχησα...
προτίμησα ὅμως νά μήν τό δείξω.

— Ἐδῶ, στό νησί, περνᾶς καλά, Ἠλία;
Τό βλέμμα του τώρα σκοτείνιασε. 

— Πῶς νά περάσω καλά, κύριε. Ὅλοι
γύρω μου εἶναι ἄνω τῶν πενήντα.

— Τί ἐννοεῖς; ρώτησα, ἄν καί εἶχα
ἀρχίσει νά καταλαβαίνω. 

— Ὅποτε ἐρχόμαστε γιά προσκύνη-
μα μέ τούς δικούς μου, παρατη ρῶ ὅτι οἱ
περισσότεροι γύρω μου εἶναι μεγάλοι...

— Μήν τό λές, ἐγώ βλέπω καί τό σα
νέα παιδιά. 

— Πόσα; Ἕνα στούς δέκα, στούς
εἴκοσι, στούς τριάντα...; Οἱ συνομήλικοί

μου βρίσκονται μακριά ἀπό
τήν Ἐκκλησία, κύριε, ...κι αὐτό
μέ προβληματίζει πολύ... Στό
Θεό πιστεύω ἀλλά δέν ἀντέχω
νά διαπιστώνω πώς σέ κάποι-
ες φάσεις... εἶμαι ἴσως ὁ μό νος
νέος ἄνθρωπος πού κάνω

αὐτή τήν ἐπιλογή, ἡ ἐξαίρεση στόν κα-
νόνα. Πιστέψτε με, κύριε, δέν ὑποφέρε-
ται αὐτό... δέν...

Τόν Ἠλία τόν
συναντοῦ σα κά-
 θε μέρα στό σχο-
λεῖο καί κά θε Κυ-
ρια κή στήν Ἐκ -
κλησία. Ἡ ζω η-

ρή «καλημέρα» του καί τά χαρούμενα
νέα τῆς κατηχητικῆς ὁμάδας του γιά τό
πρωτάθλημα, τήν ἐκδρομή, τό θεατρικό
ἔκαναν πιό ξεκούραστο τό διάλειμμά
μου. Ἡ χριστιανική ὁμολογία του καί ἡ
σταθερή ἀποστασιοποίησή του ἀπό κά-

ποια ἄσχημα τῆς
σχολικῆς ζωῆς
ἔκαναν πιό βέ-
βαιη τήν ἐλπίδα
γιά τά παιδιά
μου.

Χαρούμενος καί ἀγωνιστής ὁ Ἠλί ας
τότε... Τώρα;

Τώρα εἶναι
ἀ πόφοιτος καί
βρίσκεται μέ
τούς δικούς
του στό Νησί
τῆς Παναγίας.
Ἐκεῖ τόν συναντῶ. «Καλημέρα, κύριε» μέ
χαιρέτησε κάπως ψυχρά. Τόν ἀντιχαιρέ-
τησα καί ἀρχίσαμε τή συζήτηση:

— Τί κάνεις... πῶς πᾶνε οἱ σπουδές...
πότε φεύγεις γιά κατασκήνωση;

— Δέν πάω κατασκήνωση φέτος,
ἔχω... κάπως ξεκόψει. Ἄλλωστε αὐτό τό
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Δέν τόν ἄφησα νά συνεχίσει... 
— Ἠλία1, γιά τή ζωή τοῦ Ἁγίου σου

σίγουρα ξέρεις...
Ξαφνιάστηκε ἀλλά σά νά ἤθελε νά

βγεῖ ἀπό τίς σκέψεις του ἄρχισε νά λέει...
— Ναί, τόν κατεδίωκε μιά φανατική

εἰδωλολάτρισσα βασίλισσα2, γιατί μέ τό
κήρυγμα καί τά θαύματά του τήν ἐμπό-
διζε νά ἐπιβάλει τή λατρεία τοῦ θεοῦ
Βάαλ. Ἀναγκάστηκε νά καταφύ-
γει σ᾽ ἕνα χείμαρ ρο3, κι ἐκεῖ τοῦ
ἔφερνε τροφή ἕνα κοράκι. Καί
σέ κάποιο βουνό... κατατρόπω-
σε κάποιους εἰδωλολάτρες...

— Καλά τά θυμᾶσαι. Στό ὄρος
Κάρμηλος ἀναμετρήθηκε μέ
τούς προφῆτες τοῦ Βάαλ. Μιά
μέρα προσεύχονταν ἐκεῖνοι στόν ψεύτι-
κο θεό τους νά στείλει φωτιά ἀπό τόν
οὐρανό γιά νά καεῖ τό σφάγιο τῆς θυ-
σίας καί «οὔτε φωνή, οὔτε ἀκρόαση», ὅ -
πως ἀ κό μη λέμε. 

— Ναί... κι ἡ φωτιά κατέβηκε μόνο
ὅταν προσευχήθηκε ὁ προφήτης
Ἠλίας.

— Τά ξέρεις, Ἠλία. Ὅμως δέν ἔ χεις
ἴσως ἀκούσει πώς ἐννέα αἰῶ νες π.Χ. ὁ
Ἅγιός σου, ὁ πύρινος προφήτης, ὁ ζη-
λωτής Ἠλίας, ἦρθε κάποια στιγμή πού
ἔνιωθε ὅπως ἐσύ;

— Τί ἔνιωθε, ὅτι εἶναι
μόνος; 

— Ἀκριβῶς, κι εἶπε τό
μεγάλο παράπονό του

στό Θεό: «Οἱ Ἰ σραηλίτες σ᾽ ἐγκατέλει-
ψαν, κατέστρε-
ψαν τά θυ σια-
στήριά σου κι
ἐφόνευσαν τούς
προφῆτες σου κι
ἐγώ ἔχω μείνει
ὁλομόναχος»4. Τότε Ἐ κεῖνος τοῦ φανέ-
ρω σε ὅτι 7.000 ἄν δρες στό βασίλειο

τοῦ Ἰσραήλ δέν
προσκυνοῦν τόν
Βάαλ.

— Ἐννέα αἰῶνες
π.Χ. μπορεῖ νά ἔγι-
ναν αὐτά, 21 αἰῶνες
μ.Χ. δέν ξέ ρω ἄν γί-
νονται.

Τήν ὥρα ἐκείνη –τίποτα δέν εἶναι τυ-
χαῖο– πέρασε μπρο στά μας μιά ὁμάδα

εἴκοσι περίπου ἀγοριῶν μέ δύο ἱερεῖς
ἐπικεφαλῆς. Οἱ φω νές, τά γέλια, τά πει-
ράγματα, ὅλα χαρούμενα καί τό ἁγνό
πρόσωπο καί... κυρίως τό «καθαρό» στό-
 μα, ἔδιναν ἄριστη σύσταση γιά τήν πα-

 ρέα. Κάποια κατηχητική ὁμά δα
θά εἶ ναι, πού ἦρθαν προσκυνη-
ματική ἐκ δρο μή. 

— Κοίταξέ τους, σίγουρα, κα-
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νείς τους δέν νιώθει αὐτή τήν ὥρα πώς
εἶναι ὁ μόνος νέος πού διάλεξε αὐτό τό
δρόμο... Κι ἐσύ δέν θά τό νιώθεις,
Ἠλία, ἄν δέ μένεις μόνος. Ἀναζήτησε
καί πάλι τή συντροφιά σου μέσα στήν
Ἐκκλησία, τίς συναντήσεις της κάθε
ἑβδομάδα τό χειμώνα καί... γιά κανένα
λόγο μή χάνεις τή χριστιανική κατασκή-
νωση τό καλοκαίρι...

Μέσα στήν κατασκηνιώτικη ζωή θά
βεβαιωθεῖς πώς ὑπάρχουν κοντά σου
ἀρκετά παιδιά, πού θέλουν νά γνωρί-
ζουν τί θέλει ὁ Θεός καί ἀγωνίζονται
νά τό ζοῦν ὅπως ἄλλα καλοκαίρια.

Ἐκεῖ σέ κάποιο δροσερό ἀκρογιάλι
τῆς πατρίδας μας ἤ σέ κάποιο κατα-
πράσινο βουνό, ὅπως ἄλλα καλοκαίρια

θά νιώσεις, ὅπως κάποτε ὁ Ἅγιός σου,
τόν ψίθυρο μιᾶς ἁπαλῆς δροσερῆς
αὔρας νά ἀνακουφίζει τήν ψυχή σου,
γιατί ἐκεῖ θά εἶναι ὁ Κύριος.

Μήν ἀφήσεις τή χριστιανική συντρο-
φιά σου. Ἐκεῖ θά πείθεσαι πώς ὁ Χρι-
στός, ὅπως τό ὑποσχέθηκε, βρίσκεται
κοντά σ’ ἐκείνους πού εἶναι συγκεντρω-
μένοι στό ὄνομά Του, φίλος κι ἀδελ-
φός τους. Καί τούς ἑνώνει καί τούς το-
νώνει νά μένουν μπροστά στούς σύγ-
χρονους Βάαλ ὀρθοί κι ἀπροσκύνητοι.
Νά μένουν ὅλοι μαζί, πάντα μαζί Του.

Μ.
–––––––––
1. Προφήτης Ἠλίας (περί τό 850 π.Χ.).
2. Ἰεζάβελ, σύζυγος τοῦ βασιλιᾶ Ἀχαάβ.
3. Χορράθ.
4. Γ´ Βασιλ. ιθ΄ 10,14.
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ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ἕνα βιβλίο γραμμένο ἁπλά, μέ βάση τίς ἐξιστο�
ρήσεις τῶν ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν.

Ἐπιθυμεῖ νά ὁδηγήσει τά παιδιά στούς ἁγιασμέ�
νους ἐκείνους τόπους, ὅπου ἔζησε καί θαυματούρ�
γησε ὁ Κύριός μας.

Νά Τόν δοῦν ἐκεῖ νά θερα�
πεύει τόν ἀνθρώπινο πόνο
σπλαχνικά˙ νά Τόν νιώ�
σουν Θεό μας μέσα ἀπό
τήν πανσοφία, τήν πα�
ντογνωσία, τήν παντο�
δυναμία Του˙ καί νά
Τόν ἀγαπήσουν πολύ!

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

γιά παιδιά
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ηκῶστε τό βλέμμα σας στόν
οὐ ρανό καί παρατηρῆστε τά

πουλιά... 
–Πλησιάστε καί βυθίστε τή ματιά σας

μέσα στά ἀγριολούλουδα...
Ὁ Κύριος μιλάει. Ὁ Δημιουργός τοῦ

σύμπαντος. Ὁ Θεός τοῦ παντός. Αὐτός
πού ἔγινε ἄνθρωπος σάν κι ἐμᾶς καί ἦρθε
ἀνάμεσά μας, κρύβοντας τή φοβερή με-
γαλοπρέπεια τῆς δόξας του, τό ἐκτυφλω-
τικό θεϊκό Του μεγαλεῖο, γιά νά μᾶς πεῖ
πόσο μᾶς ἀγαπᾶ καί πόσο πολύ φροντίζει

γιά μᾶς καί ἐνδιαφέρεται γιά τόν κάθε
ἕναν ξεχωριστά.

Αὐτός λοιπόν, γιά νά μᾶς δείξει τή
στοργή Του τή θεϊκή, δέν μᾶς μίλησε φι-
λοσοφικά καί δυσνόητα, ἀλλά τόσο ἁπλά
καί κατανοητά, ὥστε νά τόν καταλαβαί-
νει κι ἕνα μικρό παιδάκι!

Καί τί μᾶς εἶπε;
Νά κοιτάξουμε προσεκτικά τά πουλιά

καί τά λουλούδια.
Ἄραγε ἔχουμε τό βλέμμα ἑνός μικροῦ

παιδιοῦ, γιά νά καταλάβουμε τί λέει ὁ
Χριστός μας καί νά χαροῦμε μέ ὅση χαρά
κάνει τό παιδί, ὅταν δεῖ μπροστά του ἕνα

«καταμάθετε τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ»

sS––
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πουλάκι νά παίρνει μέ τό ράμφος του ἀπό
τή γῆ ἕνα σπυρί καί νά πετᾶ μακριά, ἤ
ὅταν κόβει ἕνα κρινάκι τοῦ ἀγροῦ καί τό
προσφέρει στή μανούλα του;...

* * *
«Γἰ  αὐτό σᾶς λέω, μήν ἀγωνιᾶτε γιά

τή ζωή σας τί θά
φᾶ  τε καί τί θά πι εῖ -
τε, οὔτε γιά τό σῶμα
σας τί θά ντυθεῖτε. Ἡ
ζωή δέν εἶναι πάνω ἀπ̓
τήν τροφή καί τό σῶ μα
πάνω ἀπό τό ἔνδυμα; Ἄν
ὁ Θεός εἶναι αὐτός πού
σᾶς ἔδωσε τά ἀνώτερα,
δέν θά σᾶς δώσει καί τά
δευτερότερα;...».

Ὁ Κύριος ὁμιλεῖ ἐ -
πάνω στό ὄρος, καί
ὅλος ὁ λαός εἶναι καθισμένος στό χορτά-
ρι, τό κεντημένο μέ ἀγριολούλουδα, καί
ἀκούει. Κάποια στιγμή κάνει ἴσως τήν
ἐμφάνισή του ἕνα σμάρι πουλιῶν στόν
οὐρανό.

«...Κοιτάξτε τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ
καί δεῖ τε ὅτι αὐτά οὔτε σπέρνουν, οὔτε
θερίζουν, οὔτε μαζεύουν σέ ἀποθῆκες. Κι
ὅμως ὁ Πατέρας σας ὁ ἐπουράνιος τά τρέ-
φει. Ἐσεῖς δέν ἀξίζετε πολύ περισσότερο
ἀπό αὐτά;...

Καί γιά ἔνδυμα γιατί ἀνησυχεῖτε; Πα-
ρατηρῆστε τά ἀγριολούλουδα, πῶς μεγα-
λώνουν. Δέν κοπιάζουν οὔτε ἑτοιμάζουν
τή στολή τους. Καί σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι
οὔτε ὁ μεγαλοπρεπής ἐκεῖνος Σολομώ-
ντας, μέ ὅλη τή βασιλική του δόξα, δέν

φόρεσε τόσο ὡραῖο καί τέλειο φόρεμα
σάν αὐτό πού φοράει ἕνα τέτοιο λουλού-
δι. Ἄν λοιπόν τό ἐφήμερο χορτάρι τῆς γῆς
ὁ Θεός ἔτσι τό ντύνει, δέν θά τό κάνει
αὐτό πολύ περισσότερο γιά σᾶς, ὀλιγόπι-
στοι ἄνθρωποι;... Ἐσεῖς κυρίως νά ζη τᾶτε

ἀπό τόν Θεό τή βα-
σιλεία Του καί τήν ἀ -
ρετή, καί ὅλα τά ἄλ -
λα θά σᾶς δοθοῦν ἀ -
πό Ἐκεῖνον».

Τί στοργικά, ἀ λή-
θεια, λόγια! Πόση ἀ -
νακούφιση, δροσιά,
τρυφεράδα δέν ἁ -
πλώνουν στήν ψυ-
χή τοῦ ἀνθρώπου!

Λόγια μέ τά ὁποῖα ὁ
ὕψιστος Θεός μας, ὁ Δημι-

ουργός καί Προνοητής ὅλου τοῦ κόσμου,
μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι δέν πρόκειται ποτέ
νά μᾶς ἐγκαταλείψει· ὅτι ἡ στοργική του
ματιά βρίσκεται διαρκῶς ἐπάνω μας καί
παρακολουθεῖ τήν πορεία μας καί τί ἀνά-
γκες ἔχουμε κάθε στιγμή˙ καί ὅτι πάντο-
τε θά μᾶς δίνει ὅ,τι χρειαζόμαστε...

Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά ἔχουμε τήν ἁπλότητα
καί τήν ἐξάρτηση πού ἔχει τό μικρό παι-
δί ἀπό τή μητέρα του. Τό παιδί, πού ἄλλη
εὐτυχία δέν ἔχει ἀπό τό νά νιώθει τό
στοργικό της βλέμμα ἐπάνω του νά τό
παρακολουθεῖ διαρκῶς. Καί γι’ αὐτό μπο-
ρεῖ νά τρέχει στά λειβάδια καί νά χαίρε-
ται παίζοντας μέ τά πουλιά καί τά λου-
λούδια...

�

«Καί σᾶς διαβεβαιώνω
ὅτι οὔτε ὁ μεγαλοπρεπής

ἐκεῖνος Σολομώντας, μέ ὅλη
τή βασιλική του δόξα,

δέν φόρεσε τόσο ὡραῖο καί
τέλειο φόρεμα

σάν αὐτό πού φοράει
ἕνα τέτοιο λουλούδι»
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μεγάλος παιδαγωγός καί ἀνατόμος τῆς
ἀνθρώπινης ψυχῆς Ἁγιος Ἰωάννης Χρυσό-
στομος ἔγραφε:

«Ἡ θεία σοφία μᾶς χρειάζεται». «Ἡ
ἄγνοια τῶν ἁγίων Γραφῶν εἶναι ἡ αἰτία κάθε
κακοῦ...». Γι᾽ αὐτό καί συνιστοῦσε μέ πάθος
τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Μάλιστα μέσα
στά κείμενά του ἀνακαλύπτουμε ὡραῖες
εἰκόνες, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες μέ λόγο παρα-
στατικό πείθει γιά τήν ὠφέλεια ἀπό τή μελέ-
τη τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Γράφει:

«Ὅπως σ᾽ ἕνα ὁλάνθιστο λιβάδι ὑπάρχουν
πολλά καί πλούσια σέ ποικιλία ἄνθη, ἔτσι καί
ἐδῶ (στήν Ἁγία Γραφή). Καί καθώς ἐκεῖ ἀνθί-
ζουν τά τριαντάφυλλα, καί οἱ μενεξέδες καί
κρίνα πολλά, κατά παρόμοιο τρόπο, σάν ἄνθη
προβάλλουν τά διδάγματα ἀπό τήν προσεκτι-
κή μελέτη τῆς Γραφῆς. Καί ὅπως τά ἄνθη
εἶναι διάφορα, ἔτσι βλέπω καί ἐδῶ ποικιλία δι-
δαγμάτων καί πλούσιο καρπό,τόν ὁποῖο ἔχει
διασκορπίσει τό Πνεῦμα, καί πολλή εὐωδία.

Δέν εἶναι δέ ἡ ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν λιβά-
δι μόνο γεμάτο ἄνθη ἀλλά καί κῆπος ὡραῖος,
κατάφυτος ἀπό δένδρα γεμάτα καρπούς. Για-
τί μελετώντας κανείς τή Γραφή, δέν αἰσθάνε-
ται μόνον τήν εὐωδία πού ἀφήνουν τά ἄνθη
της, ἀλλά βρίσκει καί καρπό, πού ἔχει τή δύ-
ναμη νά τρέφει πνευματικά τήν ψυχή»!

(Εἰς τούς Ἀνδριάντας, ὁμιλία 1η)*.
_________
* Ἀπό τό βιβλίο «Οἱ θησαυροί τῆς

Ἁγίας Γραφῆς», π. Γεωργίου Δημο-
πούλου, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ».

Ἄνθη
καί καρποί
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Μπῆκε κι ὁ Ἰούλιος καί, ὅσο κι ἄν ἡ
οἰκονομική κρίση μᾶς συντρο-

φεύει ἀκατάπαυστα, τό καλοκαίρι εἶναι
ἐδῶ, προκλητικό μέ τίς χαρές
καί τίς χάρες του, τήν ξε-
νοιασιά καί φυσικά τίς πο-
λυπόθητες διακοπές˙ λίγες ἤ
πολλές δέν ἔχει σημασία, φτάνει
πού τίς λένε καί εἶναι διακοπές.

Ἐμπρός λοιπόν, ἄς ἀπολαύσουμε ξα-
νά τό ἀπέραντο ἑλληνικό γαλάζιο τῆς
θάλασσας, ἄς χαϊδέψει τό πρόσωπό μας
τό ἁπαλό ἀεράκι ἀπ’ τά σκιερά φυλλώ-
ματα τῆς βουνοπλαγιᾶς, ἄς ξεδιψάσου-
με στή γεύση μιᾶς κόκκινης παγωμένης
φέτας καρπουζιοῦ κι ἄς ἀπομακρυνθοῦμε
ἀπό τά μουντά SMS, MP3 καί τίς ἀπρό-
σωπες ὀθόνες τῶν ὑπολογιστῶν μας…
Ἕνα χειμώνα ὁλόκληρο κάναμε ὄ νει ρα
γι’ αὐτές, καταστρώναμε σχέδια δραπέ-
τευσης ἀπό τό χρόνο, τόν κόπο, τόν
καθημερινό τρόπο ζωῆς μας. 

Ἕτοιμες οἱ βαλίτσες μας καί ξεκινᾶ -
με… Παραφουσκωμένες κι ἀσήκωτες ὅ -

μως χωροῦν καί κάτι ἀ -
κόμη. Ἡ ἰδέα ἴσως εἶναι
γνωστή, τετριμμένη, μά
πάντα ἑλκυστι-
κή˙ ἕνα ἤ καί πε-
ρισσότερα βι-
βλία! Ὅσο κι ἄν
σᾶς φαίνεται
παράξενο, εἶναι
ἰδανική συντρο-
φιά γιά τό κα-

λοκαίρι, ὁ
καλύτερος συ-
νταξιδώτης. Ξε-
κουράζει, συγκινεῖ,
συντροφεύει, ταξιδεύει,
γίνεται φίλος καί σύμμαχος καί δέ σ’
ἀφήνει νά πεῖς: «βαριέμαι», «τί νά κάνω
τώρα;». Κρατῆστε καί φέτος ἕνα βιβλίο
στά χέρια σας, ἀφεθεῖτε σέ κόσμους μα-
κρινούς, ταξιδέψτε μέ ἕνα πρίμο λογοτε-
χνικό ἄνεμο καί μοιραστεῖτε μαζί του
ὄμορφα μυστικά… 

— Ἕνα βιβλίο γιά τίς διακοπές μας!
Ἀλλά πῶς νά τό ἐπιλέξουμε; Κυκλοφο-
ροῦν τόσα πολλά, πολύχρωμα, φαντα-

χτερά, πολυδιαφημιζόμενα…
Σωστά, καί θέλει προσοχή!

Κι ὅμως ὑπάρχουν βιβλία
πού ἀξίζουν τῆς προσοχῆς
μας, πού προσφέρουν ἀληθι-
νή ξεκούραση στήν ψυχή,
ψυχ-αγωγικά μέ τήν οὐσια-
στική ἔννοια τῆς λέξης.
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ΠΟΛΥΤΙΜΑ 
ΜΥΣΤΙΚΑ 

--ἀἀππόό  ἔἔ  μμππεειι  ρροουυςς
ἀἀννααγγννῶῶ  σσττεεςς,,  μμέέ  ἰἰ  --
δδααννιικκάά  κκααίί  ἀἀξξίίεεςς  --
ἡἡ  ππιιόό  ἀἀσσφφααλλήήςς
κκααίί  ἀἀ  ππααρρααίίττηηττηη
ββοο  ήήθθεειιαα  σσττίίςς  κκαα--
λλοοκκααιιρριιννέέςς  ἀἀνναα--
γγννώώσσεειιςς  μμααςς::

� Ἕνα πρῶτο κριτήριο ἐπιλογῆς εἶ -
ναι ἡ ἡλικία. Μήν τό θεωροῦμε  αὐ το-
νόητο. Ἔχει σχέση μέ τήν πνευματική
ὡριμότητα καί τήν ἀναγνωστική ἐξοι-
κείωση τοῦ ἀναγνώστη μέ τά βιβλία.

� Ἕνα ἐντυπωσιακό ἐξώφυλλο, τό
μέγεθος ἤ τό σχῆμα, μιά πρωτότυπη εἰ -
κονογράφηση, ἕνας ἑλκυστικός τίτλος,
δέν ἀρκοῦν ὡς πρωτεύοντα κριτήρια
γιά νά ἐπιλέξουμε ἕνα βιβλίο καί νά χα-
θοῦμε στίς σελίδες του.

� Ἐκεῖνο πού ἐνδιαφέρει εἶναι τό πε-
ριεχόμενο. Ἄς ρωτήσουμε κι ἄς ἀκού-
σουμε γι’ αὐτό ἀπό ἐκείνους πού ξέρουν
καί νοιάζονται γιά μᾶς. Μιά σύντομη
ἀνάγνωση τῆς περίληψης τοῦ περιεχο-
μένου μπορεῖ νά μᾶς βεβαιώσει ἄν εἶναι
σύμφωνα μέ τά ἀναγνωστικά ἐνδιαφέ-
ροντα καί τίς ἐπιθυμίες μας.

� Εἶναι χρήσιμο νά ξέρουμε ἤ νά μά-
θουμε γιά τό συγγραφέα, ἀλλά καί τόν
ἐκδοτικό οἶκο. Δέν εἶ ναι τόσο φρόνιμο
νά ἀδιαφοροῦμε γιά ὅλα.

� Ἡ γλώσ-
 σα πού χύνει
ὁ συγγραφέ-
ας μέ τήν πέ-
να του στό
ἄ ψυχο χαρτί
δίνοντας στίς
λέξεις νόημα,
μήνυμα, σκο-
πό, περιεχόμενο, ἔκφραση, δέν πρέπει

νά μᾶς ἀφήνει ἀδιάφορους στίς ἐπιλογές
μας. Γιατί καί ἡ γλώσσα
μᾶς ἐπηρεάζει…

� Μποροῦμε νά ἐπι-
λέξουμε βιβλία γιά ξε-
κούραση καί ψυχαγωγία
ἀλλά καί βιβλία πού θά
μᾶς ἀνεβάσουν καί θά
πλατύνουν τούς πνευ-
ματικούς ὁρίζοντες τῆς
ψυχῆς μας, θά ἀπαντή-
σουν στούς προβληματι-
σμούς μας, θά μᾶς ὁδηγήσουν σέ ἀποφά-
σεις καί στάσεις ζωῆς.

� Εἶναι ὄμορφο νά ξέ-
ρουμε τί ζητᾶμε κάθε φο-
ρά ἀπό τή μελέτη ἑνός
βιβλίου. Πολύ συχνά στό
περιεχόμενο ἑνός βιβλίου
κρύβονται παγίδες, πού
δέν φαίνονται μέ τήν
πρώτη ματιά.

� Τέλος εἶναι χρήσιμο
κάποτε-κάποτε νά μοιραζόμαστε τίς
σκέψεις, τίς ἀπορίες μας ἀ πό τήν ἀ νά-
γνωση ἑνός βιβλίου. Ἔτσι τό κέρδος θά
’ναι μεγαλύτερο καί ἀποδοτικότερο.

Καλό ταξίδι
στίς καλοκαιρινές ἀναγνώσεις!

Φ.
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«Τρελά(!) νερά»

Ἄν περάσετε ποτέ ἀπό τή Χαλκίδα
τῆς Εὔβοιας, ἐκεῖ στό στενό

τοῦ Εὐρίπου, ἀξίζει καί μπορεῖτε νά στα-
θεῖτε λιγάκι...

Αὐτή ἡ στενή θαλάσσια λωρίδα, πού
χωρίζει τήν ἠπειρωτική χώρα ἀπό τό νη-
σί τῆς Εὔβοιας, σύμφωνα μέ ἀρχαία πα-
ράδοση ἀνοίχτηκε ἀπό τό βασιλιά τῶν
Μυκηνῶν Ἀ γαμέμνονα, γιά νά περάσουν
τά πλοῖα τῶν Ἑλλήνων πού πήγαιναν
στήν Τροία...

Δέν ἄργησαν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς
νά ἀντιληφθοῦν τήν περίεργη κίνηση τῶν
νε ρῶν στό στενό, κι αὐτό ἔδωσε ἔναυσμα
στή φαντασία τους, γιά νά πλέξουν διάφο-
ρους μύθους... Μεταξύ αὐτῶν κι ὁ μύθος
πού λέ ει ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης αὐτοκτόνησε,

πέφτοντας στά
νερά τοῦ Εὐρί-
που, ἐπειδή δέν μπόρεσε νά ἑρ μηνεύσει τό
φαινόμενο πού παρατηρεῖται ἐκεῖ...

«Τρελά νερά» τά χαρακτηρίζουν πολ-
λοί τά νερά τοῦ πορθμοῦ κι ἴσως νά μήν
εἶναι ὑ περβολή ὁ λόγος.

�Πρῶτα-πρῶτα κινοῦνται πολύ ὁρ μη-
τικά (κάποτε φτάνουν τά 20 χλμ. τήν ὥ -
ρα, ταχύτητα ἐξαιρετικά μεγάλη γιά θα-
λάσσια νε ρά)...

�Ὕστερα, 4 φορές(!!!) τήν ἡμέρα ἀλ -
λάζουν φορά κίνησης. Ἐπί ἕξι περίπου
ὧρες κινοῦνται πρός μιά κατεύθυνση.
Σταματοῦν γιά 8 περίπου λεπτά, καί μετά
ἀλλάζουν κατεύθυνση καί κινοῦνται ἀντί-
στροφα γιά ἄλλες ἕξι ὧρες. 
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κῆς Μεσογείου φτάνει στό νότιο Εὐβοϊκό
κόλπο νωρίτερα ἀπό ὅ,τι στό βόρειο... Ἔ -
τσι δημιουργεῖται μεγάλη διαφορά στάθ-
μης στίς δύο ἄκρες  τοῦ πορθμοῦ. Αὐ τή
προκαλεῖ τό ὁρμητικό ρεῦμα... ἀπό τά νό-
τια πρός τά βόρεια.

Μετά ἀπό ἕξι ὧρες ἀντιστρέφονται οἱ
συν θῆκες γιατί τό παλιρροιακό κύμα φτά-
νει στό βόρειο Εὐβοϊκό καί ἔτσι ἀνεβαίνει
ἡ στάθμη στό βόρειο μέρος τοῦ στενοῦ, κι
ἀντιστρέφεται καί τό ρεῦμα.

Φαινόμενο τοῦ Εὐρίπου: μιά ἀδιάκοπη
διαδικασία, πού διαρκεῖ αἰῶνες τώρα... Ἐ -
κεῖ πού λέμε πώς τό ἐξηγήσαμε, διαψεύδει
τίς προβλέψεις μας. Γιά νά ἐπιβεβαιώσει
ὅτι ὁ κόσμος μας χαρακτηρίζεται ἀπό μιά
ὀ μορφιά καί μιά ποικιλία. Ἕνα μυστήριο
εἶναι πού, ὅσο καί νά τό ἐξερευνήσει κα-
νείς, πά ντα ὑπάρχει κάτι ἐπιπλέον νά
ἀναζητήσει καί νά ἑρμηνεύσει.

Ὁδοιπόρος

�Ὑπάρχει τέλος περίπτωση ν’ ἀλ -
λάξουν κατεύθυνση μέχρι καί 14 φο-
ρές τό 24ωρο ἤ, ἀντίθετα, μπορεῖ γιά
μιά ὁλόκληρη μέ ρα νά μή συμβεῖ κα-
μία ἀλλαγή... 

Πότε συμβαίνει τό ἕνα καί πότε τό
ἄλλο; Ἄν ἔχει κανείς τήν ὑπομονή νά
κάνει μία συστηματική παρατήρηση,
θά διαπιστώσει ὅτι τό φαινόμενο συν-
δέ εται ἄμεσα μέ τίς φάσεις τῆς σελήνης.

Ἡ κανονική ἐναλλαγή (ἀνά 6ωρο) πα-
ρατηρεῖται κατά τήν περίοδο τῆς πανσέ-
ληνου (11-12 μέρες), ὅπως καί τῆς νέας
σελήνης (ἄλλες 11-12 μέρες τό μήνα). Ἡ
περίεργα ἀκανόνιστη κίνηση παρατη-
ρεῖται κατά τήν περίοδο τοῦ πρώτου καί
τοῦ τελευταίου τετάρτου τῆς σελήνης. Ἡ
συσχέτισή του μέ τίς φάσεις τῆς σελήνης
μᾶς ἔδωσε τή δυνατότητα γιά μιά πρώτη
ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου. 

Κάθε φορά πού ἔχουμε νέα σελήνη ἤ
πανσέληνο παρατηρεῖται ἔντονα τό φαι-
νόμενο τῆς παλίρροιας: ἡ βαρυτική ἕλξη
τῆς σελήνης συγκεντρώνει τά νερά τῆς
θάλασσας πρός τό μέρος πού βρίσκεται
πιό κοντά σ’ αὐτήν. Ἔτσι ἀλλοῦ τά νερά
«ἀνεβαίνουν» (πλημμυρίδα) κι ἀλλοῦ
«κατεβαίνουν» (ἄμπωτη). Αὐτή ἡ δια-
φορά στάθμης δημιουργεῖ τό λεγόμενο
παλιρροιακό κύμα. Τέτοια παλιρροιακά
κύματα δημιουργοῦνται στήν ἀνατολική
Μεσόγειο.

Στόν πορθμό τοῦ Εὐρίπου τά πράγμα-
τα γίνονται πιό πολύπλοκα λόγω τῆς
ἰδιότυπης διαμόρφωσης τῶν ἀκτῶν. Τό
παλιρροιακό δηλαδή κύμα τῆς ἀνατολι -
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Πρῶτες Βοήθειες εἶναι ἡ ἄμεση καί προσωρινή φροντίδα πού πα-
ρέχεται ἀπό ὁποιονδήποτε, σέ ἕνα ἄτομο πού ἔπαθε ἀτύχημα (χτύ-
πημα, τραυματισμό), ἤ πού ἀρρώστησε ξαφνικά, μέχρι νά μεταφερ-

θεῖ στό νοσοκομεῖο, ἄν εἶναι ἀπαραίτητο.

Ὁρισμός:
Λιποθυμία εἶναι ἡ ἀπώλεια τῶν αἰσθήσεων γιά λίγα λεπτά, πού ὀφείλεται σέ προσω-
ρινή ἐλάττωση τοῦ αἵματος στόν ἐγκέφαλο. Συνήθως τό ἄτομο συνέρχεται γρήγορα.

� Νά διατηρήσουμε τό ἄτομο στή ζωή.
� Νά προλάβουμε τήν ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης.

� Νά τό ἀνακουφίσουμε ἀπό τόν πόνο
καί νά τό βοηθήσουμε νά συνέλθει.

Σκοπός μας εἶνα
ι:

Ὑπερκόπωση

Φόβος

Ἔλλειψη τροφῆς

Ἀσφυκτικό περιβάλλον
(πολλά ἄτομα σέ μικρό

κλει στό χώρο)

Ἀναιμία
Χαμηλή ἀρτηριακή πίεση

Αἴτια:
Τά αἴτια τῆς λιποθυμίας

μπορεῖ νά εἶναι:

Συμπτώματα
Τί αἰσθάνεται τό ἄτομο
λίγο πρίν λιποθυμήσει.

� Ζάλη
� Βοή στά αὐτιά

� Ναυτία (τάση γιά ἐμετό)
� Κρύους ἱδρῶτες

Λιποθυμία

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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� Τό ξαπλώνουμε καί ἀνασηκώνουμε τά
πόδια του 30 ἑκατοστά (μέ τσάντα, μέ μα-
ξιλάρι, μέ τά χέρια), γιατί ἔτσι βοηθοῦμε νά

ἔρθει τό αἷμα στόν ἐγκέφαλο.
� Χαλαρώνουμε τά σφιχτά ροῦχα (ζώνη,

γραβάτα). 
� Ἄν ἀρχίσει νά βγάζει ὑγρά ἀπό τό στό-
μα ἤ κάνει ἐμετό, τό γυρίζουμε στό πλάι

γιά νά μήν πνιγεῖ.
� Ἀερίζουμε τό χῶρο.

� Ἀπομακρύνουμε τούς περίεργους.
� Παρακολουθοῦμε ἄν συνέρχεται (ἀνα-

πνοή, σφυγμός).
� Ἄν ἔχουμε κρύο νερό, βρέχουμε ἕνα πανί

ἤ χαρτομάντηλο καί σκουπίζουμε
τό πρόσωπό του. 

� Ὅταν συνέλθει, τοῦ δίνουμε κάτι
νά πιεῖ.

� Στή συνέχεια πρέπει νά μείνει ξαπλωμέ-
νος γιά 15 λεπτά τουλάχιστον.

� Ἄν δέν συνέρχεται, εἰδοποιοῦμε ἀσθενοφό-
ρο καί τόν μεταφέρουμε στό νοσοκομεῖο.

Τί κάνουμε ὅταν κάποιος φαίνεται ἕτοιμος νά λιποθυμήσει;

� Τόν βάζουμε νά καθίσει καί σκύβουμε τό κεφάλι του
ἀνάμεσα στά γόνατά του.

� Τόν κρατᾶμε γιά νά μήν πέσει.
� Τεντώνουμε καί λυγίζουμε τά δάχτυλα τῶν ποδιῶν του,

γιά νά βοηθήσουμε τήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος.
� Ἄν δέν συνέρχεται, τόν ξαπλώνουμε.

Ἀντιμετώπιση − Πρῶτες Βοήθειες 

Ἄν τό ἄτομο λιποθυμήσει:

Οἱ φωτογραφίες τῆς δεύτερης σελίδας εἶναι
ἀπό τό βιβλίο: Πρῶτες Βοήθειες γιά παιδιά, Ἱα-
τρικές ἐκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, σέ συνεργα-
σία μέ τόν Βρεταννικό Ἑρυθρο Σταυρό.
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θυμᾶμαι. Κάτι ἔλεγε ἡ Βασιλική στήν
Ἄννα καί στή Βούλα. Ἐ γώ σκούπιζα
καί δέν ἔδωσα σημασία. Ὅταν μπῆκε ἡ
Πόπη, σταμάτησαν ἀπότομα. Ἐκείνη
ἀμέριμνη τίς πλησίασε, καί τό τε σάν
κάτι νά τή ρώτησε περί ερ γα ἡ Ἄν να.

Αὐτές ξέσπασαν σέ γέλια. Ἡ
Πόπη ἄλλαξε χρῶ μα, μά δέν

εἶπε κάτι περισσότερο.
Τό μεσημέρι εἶδα τήν Ἄννα μέ τήν

Τασούλα, πού ἤθελε ὅλα νά τά μα-
θαίνει, νά ψιλοκουβεντιάζουν. Σέ λί γο
καθώς μπαινόβγαινα, ἄκουσα τήν
Τασούλα κάτι νά ρωτάει ἐπίμονα τήν
Πόπη γιά τό τσαντάκι της. Κάτι πού
σίγουρα τή δυσκόλεψε. Αὐτό ἦταν.
Πρέπει νά ἔνιωσε πολύ ἄσχημα. Ἀπό
κείνη τήν ὥρα ἔφυγε ἀπό κοντά μας
πικραμένη. 

Τό βραδάκι ἀνέβασε λίγο πυρετό,
ἀπό τή στενοχώρια της νομίζω, καί
τήν μετέφεραν στό ἰατρεῖο. Τότε βρῆ -
κε τήν εὐκαιρία ἡ ὁμαδάρχισσά μας νά
μᾶς μαζέψει γιά λίγο.

— Παιδιά, σήμερα λέω νά ποῦμε ἕ να
παραμύθι.

Ἡ κατασκήνωση ἔ φτανε
στή μέση κι ὅλα πήγαι-

ναν ὡραῖα. Φέ τος στήν παρέα μας
προστέθηκε καί ἡ Πόπη, ἡ φίλη τῆς
Βασιλικῆς. Δέν ἄργησε νά γίνει ἕνα μέ
ὅλες μας καί νά μήν ξεχωρίζει σέ τί-
ποτε. 

Τό μόνο ξεχωριστό καί συγχρόνως
παράξενο στήν Πόπη,
ἦ ταν τό μικρό τσαντά-
κι πού εἶ χε κρεμασμέ-
νο πάντα στόν ὦμο
της. Τί εἶχε μέ σα; Για-
τί δέν πήγαινε πουθε-
νά χωρίς αὐτό; Ὅλες
λίγο πολύ ἀ ναρω-
τιόμασταν. Καταλα-
βαίναμε πώς ἡ Βασι-
λική, ἡ φίλη της,
κάτι ἤξερε μά τό κρατοῦ σε μυστικό.

Ὅμως ἀπό χθές ἕνα σύννεφο σκί ασε
τό πρόσωπο τῆς Πόπης. Σταμάτησε
νά παίζει μαζί μας καί καθόταν μόνη
στό μακρινό παγκάκι πρός τά γήπε-
δα.

— Τί ἔχεις, Πόπη; Τήν πλησίασα.
Κούνησε τούς ὦμους χωρίς νά πεῖ

λέξη.
— Πές μου, τί ἔγινε καί εἶσαι ἔτσι;
— Θέλω νά φύγω, ἀπάντησε κι ἔ -

τρεξε πρός τά πεῦκα.
Νά φύγει; ἐπανέλαβα μηχανικά. Μά

μέχρι χθές ἦταν τόσο χαρούμενη κι
εὐχαριστημένη. Τί νά ἔγινε... Προ-
σπάθησα νά θυμηθῶ... Ναί... πραγμα-
τικά χθές μετά τό πρωινό κάτι πρέπει
νά ἔγινε στή σκηνή μας. Ἄρχισα νά

ΡΙΖΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ;ΡΙΖΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ;
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— Παραμύθι; Καί ποιός δέ θέλει πα-
ραμύθι, πεταχτήκαμε.

— Μέσα στή λιτότητα καί στήν ἁ -
πλότητά του ὁ σοφός λαός μας ἔχει
κρύψει ἕνα μήνυμα, πού χρειάζεται
σήμερα στήν ὁμάδα μας.

Μιά φορά ἦταν ἕνας βασιλιάς καί
εἶχε ἕνα μυστικό. Ποιό ἦταν αὐτό;
Νά, πίσω ἀπό τό αὐτί του εἶχε ἕνα
μεγάλο καί ἄσχημο σημάδι, ἀπό τότε
πού ἦταν νεαρός καί χτύπησε στό
κυνήγι. Τό εἶχε πολύ κρυφό. Ὅταν
ἔγινε βασιλιάς, προσπαθοῦσε ἀκόμη
περισσότερο νά μή μαθευτεῖ τό μυ-
στικό του. Πῶς ὅμως νά τό κρύψει
καί ἀπό τόν κουρέα του; Κά θε φορά
πού πήγαινε νά τοῦ κόψει τά μαλλιά,
ὁ βασιλιάς τόν φοβέριζε λέγοντας:
Ἄν ἀκούσω ποτέ ὅτι μαρτύρησες τό
μυστικό μου, νά ξέρεις θά σοῦ πάρω
τό κεφάλι. Ἄλλος κανένας δέν τό
ἤξερε αὐτό ἐκτός ἀπό τόν κουρέα
τοῦ βασιλιά.

Καθώς περνοῦ σε ὁ καιρός, ὁ κουρέ-
ας δέν μποροῦ σε νά βαστήξει τό μυστι-
κό, μά φοβόταν πάλι. Τί νά κάνει; Ποῦ
νά τό πεῖ;

Πῆγε λοιπόν σ᾿ ἕνα πηγάδι, ἔ σκυ ψε
ἀπό πάνω καί φώναξε μ’ ὅλη του τήν
καρδιά: «Ὁ βασιλιάς τῆς χώρας ἔχει
ἕνα ἄσχημο, μεγάλο σημάδιιιι!»

Ὕστερα ἀπό λίγο καιρό τό πηγάδι
ξεράθηκε καί φύτρωσε μέσα μιά κα-
λαμιά. Ἡ καλαμιά μεγάλωσε. Μιά μέ-
ρα πέρναγε ἕνας τσοπάνης. Ἔκο ψε
τήν καλαμιά καί ἔκανε μιά φλογέρα
καί τήν ἔπαιζε. Μά ἡ φλογέρα ἔλεγε:
Μπί, μπί, ὁ βασιλιάς ἔχει ἕνα ἄσχημο,
μεγάλο σημάδιιιι!

Τό ἄκουσε ὁ ἕνας, τό ἄκουσε ὁ ἄλ -
λος, τό ἔμαθε ὅλη ἡ χώρα, ἔφτασε καί
στά αὐτιά τοῦ βασιλιᾶ.

Στέλνει ὁ βασιλιάς νά φωνάξουν τόν
κουρέα.

— Ποῦ τό μαρτύρησες τό μυστικό
μου; τόν ρωτάει.

Ὁ καημένος ὁ κουρέας διαβεβαίω νε
ὅτι δέν τό εἶπε σέ κανέναν.  Μό νο μιά
φορά, εἶπε, δέν βάσταξα καί πῆγα καί
τό εἶπα μέσα στό βαθύ πηγάδι, μά δέν
τό ἄκουσε κανείς.

Φωνάζουν καί τόν τσοπάνη κι αὐ τός
εἶπε πώς τή φλογέρα τήν ἔκανε ἀπό
ἕνα καλάμι πού βγῆκε μέσα ἀπό τό
πηγάδι καί πώς αὐτή τραγουδοῦσε καί
φώναζε τό μυστικό τοῦ βασιλιᾶ. Ἔτσι,
παιδιά, φανερώθηκε πώς κάποτε ρι-
ζώνουν καί τά λόγια.

Ὅσο τό παραμύθι προχωροῦσε, τό-
 σο μερικά κεφάλια κατέβαιναν. Ἡ Βα-
σιλική πρώτη ἔδειξε νά καταλαβαίνει.
Ναί. Ἡ Βασιλική ἦταν ἡ μόνη πού ἤ -
ξερε τό μυστικό τῆς Πόπης. Στό τσα-
 ντάκι εἶχε ἕνα εἰδικό φάρμακο, τό ὁ -
ποῖο ἔπρεπε νά πάρει ἀμέσως σέ περί-
πτωση ἀνάγκης. Κι αὐτή δέν ἄντεξε.
Τό μαρτύρησε στήν Ἄν να καί στή
Βούλα. Ἐκεῖνες βάζοντας ἁλατοπίπε-
ρο ἱκανοποίησαν τήν περιέργεια τῆς
Τασούλας. Κι ἐκείνη χωρίς νά σκε-
φτεῖ, πλήγωσε τήν Πόπη...

Τά παιδιά σιγά-σιγά κατάλαβαν τό
λάθος τους. Λυπήθηκαν γιά ὅ,τι εἶ παν
κι ἔκαναν. Ἀποφάσισαν νά ἐπανορθώ-
σουν. Μά ποτέ δέν ξέχασαν ἀπό τότε
πώς «κάποτε ριζώνουν καί τά λόγια»
κι ἀκόμα πώς  ««ἄἄνν  κκάάττιι  ββγγεεῖῖ  ἀἀππόό  ττάά
χείληη,,  θθάά ττόό  μμάάθθοουν  χχίίλλιοιι!! ε.π.
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