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Στή γιορτή
τῆς Παναγίας μας

τά μέσα τοῦ καλοκαιριοῦ, στά μέσα τοῦ Αὐγούστου μιά μεγάλη γιορτή τᾹς Χριστια-
νοσύνης, ἡ Κοίμηση τᾹς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μιά γιορτή πού μς συγκεντρώνει στήν
Ἐκκλησία μας, μς ξεκουράζει ψυχικά καί μς ἑνώνει ὡς ἄτομα, ὡς κοινωνία, ὡς
Ἔθνος. Γιατί ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ κοινή Μητέρα ὅλων μας, εἶναι καί τοῦ Γένους μας
ἡ Μάνα. Ἐξαίρετα δείγματα τᾹς παρουσίας καί προστασίας της ἔχουν καταγραφεῖ πιά
στήν Ἱστορία μας καί ἀποτελοῦν δύναμη κι ἐλπίδα γιά τό τραχύ παρόν καί τό μέλλον τᾹς
Πατρίδας μας.
Στή μέση τοῦ λίβα τοῦ καλοκαιριοῦ, πού κατακαίει τά ἀνυπεράσπιστα λουλούδια, μιά
γιορτή-ὄαση δροσερή γιά ὅσους ἐπιλέξανε ν’ ἀρέσουν μέ τή ζωή τους στό Χριστό. Γιατί
ἡ Παναγία μας, ἡ Κόρη τᾹς Ναζαρέτ, ἄνθισε ἐκεῖ πού δέν τό περίμενε κανείς, ἐκεῖ πού
ἡ ἁμαρτία πλεόναζε. Καί, φύλαξε τόν ἑαυτό της καί ἀναδείχθηκε ἡ Κεχαριτωμένη, ἄξια
γιά τήν πιό μεγάλη τιμή, νά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

***
Ὅταν κι ἐμεῖς στήν πανίερη γιορτή της πλησιάσουμε νά τήν προσκυνήσουμε στήν πά-
ντιμη κλίνη της, ἀποθέτοντας τά ἄνθη τᾹς εὐγνωμοσύνης μας γιά τήν εὐλογημένη πα-
ρουσία της στή γᾹ μας, ἄς τήν ρωτήσουμε μυστικά πῶς τό πέτυχε νά μήν τήν ἀγγίξει ὁ
κόσμος τᾹς ἁμαρτίας. Πῶς;
Καί θά μς πεῖ, δέν μπορεῖ, θά μς πεῖ τά μυστικά της. Μέ τό φόβο καί τό λόγο τοῦ
Θεοῦ −θά μς πεῖ– μέ τήν προσευχή, τήν ταπείνωση, τήν ὑπακοή, τήν πίστη, τή θέλη-
ση... Ὅλα αὐτά τά παρουσίασε ἡ ἁγία της ζωή, μέχρι πού τήν κάλεσε ὁ Υἱός της στήν
αἰώνια Βασιλεία Του.

***
Στά μέσα τοῦ καλοκαιριοῦ ἡ γιορτή τᾹς Παναγίας μας. Γιορτή χαρς ἀλλά καί ἐμπνεύ-
σεως. Στό δρόμο τᾹς ἀρετᾹς ὑπάρχουν πάντα «αὐτοί πού κίνησαν πρῶτοι», πού μς δεί-
χνουν τό δρόμο καί τόν βαδίζουν μαζί μας, σάν τούς τό ζητήσουμε. Προεξάρχουσα στήν
πορεία αὐτή ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ Παναγία μας, πού καί μετά τήν ἔνδοξη Κοίμησή της
μένει στόν κόσμο μας καί τόν καθοδηγεῖ.
Ἄς ζητμε θερμά τήν προστασία της.

Μένει καί καθοδηγε ῖ
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Τά μαθητικά χρόνια δέ σημαίνουν
πάντα ἀνέμελη ζωή. Συχνά παρουσι-
άζονται δυσκολίες καί προβλήματα
πού μᾶς στενοχωροῦν: Ἄλλοτε κάποιο
μάθημα πού δέν τό καταλαβαίνουμε,
ἄλλοτε ἡ ἀδυναμία νά συγκεντρωθοῦ-
με στό διάβασμα ἤ στήν παράδοση,
ἄλλοτε οἱ χαμηλοί βαθμοί καί ἡ μειω-
μένη ἐπίδοσή μας... Αὐτά καί ἄλλα πα-
ρόμοια προβληματίζουν τόσο ἐμᾶς ὅσο
καί τούς γονεῖς καί δασκάλους μας.
Ἄραγε ὑπάρχουν περιθώρια νά βελτιω-
θοῦμε ἤ εἶναι ματαιοπονία κάθε προ-
σπάθεια;...
Τήν ἀπάντηση στά παραπάνω ἐ-

ρωτήματα μποροῦν νά μᾶς τή δώ-
σουν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας
πού ἀντιμετώπισαν παρόμοιες
δυσκολίες. Διότι καί αὐτοί ἦταν
ἄνθρωποι σάν κι ἐμᾶς. Δοκίμα-
σαν πειρασμούς καί ἀποτυχίες,
κόπους καί ἀγωνίες ἀλλά καί
χαρές, ἐπιτυχίες, νίκες!... Ἤδη
μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ περιο-
δικοῦ μας γνωρίσαμε Ἁγίους οἱ
ὁποῖοι, ἐνῶ ἀντιμετώπιζαν σο-
βαρή δυσκολία στήν κατανόηση
τῶν μαθημάτων, μέ θαυμαστό
τρόπο ξεπέρασαν τό πρόβλημά
τους καί ἔγιναν ἀριστοῦχοι! Τέ-

τοιοι ἦταν ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς, ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάν-
δης, ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ἀρχιεπίσκοπος
Κριμαίας ὁ ἰατρός καί ἄλλοι.* Ἕνας ἀκό-
μη ἅγιος, ἄγνωστος στούς πολλούς, ὁ
ὁποῖος ἔζησε ἀνάλογο θαῦμα στή μα-
θητική του ζωή ἦταν καί ὁ Ὅσιος
Ἀλέξανδρος τοῦ Σβίρ.

* * *
Ὁ ὅσιος Ἀλέξανδρος γεννήθηκε στό

χωριό Μαντέρα (τοῦ Νόβγκοροντ τῆς Ρω-
σίας) τό 1449 μέ θαῦμα. Γιά ἀρκετό χρόνο

Ὅσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβίρ
ἩΠαναγία ἀκούει καί ἀπαντᾶ...ἩΠαναγία ἀκούει καί ἀπαντᾶ...
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οἱ πιστοί γονεῖς του παρακαλοῦσαν τήν
Παναγία στήν ἱερά Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου τοῦ Ὀστρόγκ νά τούς χαρίσει
ἕνα παιδί καί ἡ γέννησή του ἦλθε ὡς ἀπά-
ντηση στίς ἐπίμονες προσευχές τους.

Ὅταν μεγάλωσε καί ἔφτασε ὁ καιρός
γιά νά ἀρχίσει νά μαθαίνει γράμματα, πα-
ρουσιάστηκαν οἱ πρῶτες δυσκολίες. Ἦ-
ταν φανερό ὅτι ὑστεροῦσε στά μαθήματα
σέ σχέση μέ ἄλλα παιδιά τῆς ἡλικίας του
καί αὐτό στενοχωροῦσε καί αὐτόν καί
τούς γονεῖς του. Ὡστόσο δέν ἀπελπίστη-
κε. Σκέφθηκε νά ἐμπιστευθεῖ τό πρόβλη-
μά του στήν Παναγία, πού τόσο πολύ ἀγα-
ποῦσε. Γι’ αὐτό καί κάθε μέρα προσευχόταν
στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐνῶ συχνά ἐπι-
σκεπτόταν μαζί μέ τούς γονεῖς του τό γνω-
στό κοντινό τους Μοναστήρι τῶν Εἰσοδίων.

Ἐκεῖ λοιπόν συνέβη μιά μέρα τό ἑξῆς
ἐκπληκτικό γεγονός: Ἦταν γονατιστός καί
προσευχόταν μπροστά στήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας. Τῆς μιλοῦσε μέ πίστη καί ἁπλό-
τητα. Μέ δάκρυα στά μάτια Τήν παρακα-
λοῦσε νά τόν βοηθήσει στή δυσκολία του.
Τότε ἄκουσε τή γλυκιά φωνή Της νά τοῦ
λέει: «Σήκω, μή φοβᾶσαι! Ὅ,τι ζήτησες θά
τό λάβεις!». Καί τό θαῦμα ἔγινε! Ἀπό τότε
ὁ μικρός μαθητής παρουσίασε καταπλη-
κτική πρόοδο στά μαθήματα καί ξεπέρασε
ὅλους τούς συμμαθητές του! Τό πιό σημα-
ντικό ὅμως ἦταν ὅτι παρά τήν ἀπρόσμενη
μεταβολή καί ἀνοδική του πορεία, ὁ ἴδιος
παρέμεινε ἁπλός καί ταπεινός. Πρόθυμα

ἐξυπηρετοῦσε κάθε συμμαθητή του σέ κά-
θε ἀνάγκη, ἐνῶ ἔδειχνε καί ὑποδειγματική
ὑπακοή σέ ὅ,τι τοῦ ζητοῦσαν οἱ γονεῖς του.
Ὅμως αὐτό πού τόν εὐχαριστοῦσε περισ-
σότερο ἦταν τό νά πηγαίνει στήν ἐκκλη-
σία, νά προσεύχεται καί νά μελετᾶ τήν
Ἁγία Γραφή. Δεῖγμα τῆς ἀγάπης καί τῆς
εὐγνωμοσύνης του πρός τόν ἅγιο Θεό γιά
τά πλούσια δῶρα πού τοῦ εἶχε χαρίσει.

Ὁ ὅσιος Ἀλέξανδρος ἀρίστευσε ὄχι μόνο
στή μαθητική ἀλλά καί στήν πνευματική
ζωή. Ὁ Πανάγαθος Θεός τόν ἀξίωσε νά γί-
νει μοναχός καί ἀργότερα νά λάβει καί τό
χάρισμα τῆς ἱερωσύνης. Ὁ ἴδιος ἀγαποῦσε
τήν ταπείνωση, τήν ἡσυχία καί τήν προσευ-
χή. Γι΄ αὐτό καί ἀποσυρόταν συχνά στήν πε-
ριοχή τοῦ ποταμοῦ Σβίρ. Ὅσο ὅμως ἐκεῖ-
νος κρυβόταν, τόσο ὁ Θεός φανέρωνε τήν
ἁγιότητά του. Πλῆθος ἀνθρώπων ἀπ΄ ὅλη
τή Ρωσία κατέφευγε κοντά του γιά νά ζη-
τήσει συμβουλές καί πνευματική καθοδή-
γηση. Χαρακτηριστικό τῆς ἁγίας ζωῆς του
εἶναι τό γεγονός ὅτι ἀξιώθηκε νά δεῖ τή
θεϊκή δόξα καθώς ἐπίσης καί τήν Ὑπερα-
γία Θεοτόκο, ἡ ὁποία ἐμφανίστηκε καί τοῦ
ὑπέδειξε τόπο γιά νά κτίσει τό ναό Της.

Πολύ περισσότερο ὅμως τόν δόξασε ὁ
Θεός μετά τήν ὁσιακή κοίμησή του στίς 30
Αὐγούστου τοῦ 1553. Μέχρι σήμερα τό ἱε-
ρό λείψανό του παραμένει ἄφθαρτο, εὐω-
διάζει καί θαυματουργεῖ! Ἡ μνήμη του
ἑορτάζεται στίς 30 Αὐγούστου.

Νικηφόρος
———
* Βλέπε Τόμους Περιοδικοῦ «Πρός τή Νίκη» 2009, 2010.
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λα τά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς
Μητέρας τοῦ Θεοῦ ξεπερνοῦν

τά μέτρα τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας. Σ᾽
αὐτήν ὁ ἀπειρόσοφος Θεός ἐργάσθηκε
ἔργα μεγάλα καί θαυμαστά. Ἡ Παρθένος
γεννήθηκε ἀπό τόν Ἰωακείμ καί τήν προ-
χωρημένη στήν ἡλικία Ἄννα ὕστερα ἀπό
ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ, πού τούς ἔφερε
ἄγγελος. Ἀλλά κι ἡ ἴδια Εὐαγγελισμό δέ-
χτηκε ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ προ-
κειμένου νά γεννήσει τόν Σωτήρα. Ἡ γέν-
νηση τοῦ Υἱοῦ της, πού εἶναι μοναδική,
ὑπερφυσική, δηλαδή ὁλότελα ἔξω ἀπό
τούς ἀνθρώπινους φυσικούς νόμους,
ἔφερε τή σωτηρία στό ἀνθρώπινο γένος.
Ἀλλά κι ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ἦταν
ἔνδοξη καί πανίερη. Ἀπόστολοι ἀπό τά
πέρατα τῆς γῆς, ὁ δῆμος τῶν μαθητῶν,
ἅγιοι Ἱεράρχες μαζεύτηκαν χάρη στό
παντοδύναμο νεῦμα. Ὅλοι αὐτοί μέ τούς

Ὅ ἀγγέλους τ᾽ οὐρανοῦ κύκλωσαν τήν πα-
νάγια σωρό ἐκείνης πού ἔζησε ζωή «ὑπέρ
ἄγγελον» (Ἰω. Δαμασκηνός).

Μυστήριο ἀπόρρητο, ἀλλόκοτο, παρά-
ξενο ὁ τόκος της. Μυστήριο κι ἡ πανεύ-
φημη Κοίμησή της. Μέ ποιόν ἄραγε τρό-
πο μεταφέρεται «ἡ πηγή τῆς ζωῆς πρός
τήν ζωήν», τόν Κύριο καί Θεό της; Πῶς
αὐτή πού νίκησε τούς νόμους τῆς φύσε-
ως, προκειμένου νά φέρει στόν κόσμο
τόν Κύριο Ἰησοῦν, τό οὐράνιο καί γλυ-
κύτατο μάννα, ὑποκύπτει τώρα στούς
νόμους τῆς φύσεως;

Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, πού τήν ἔχουν ἐγκωμιάσει μ᾽
ἐξαίσια ἐγκώμια, γεμάτος ἔκσταση καί
θαυμασμό τήν ἐρωτᾶ:

ΠΠῶς πρέπει νά ὀνομάζουμε τό μυστή-
ριο πού σέ περιβάλλει; Νά τ᾽ ὀνομάσου-
με θάνατο; Μάλλον κοίμηση ἤ ἐκδημία ἤ

Ἱερά ἐγκώμια,                   ἱερή ἔκσταση
στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου

Ἱερά ἐγκώμια,                   ἱερή ἔκσταση
στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου
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σσωστότερα κατοικία στόν οὐρανό πρέ-
ππεειι  ννάά  ττ᾽̓  ὀὀννοομμάάσσοουυμμεε..  ΓΓιιααττίί  φφεεύύγγοοννττααςς
ἀπ᾽ αὐτόν τόν κόσμο κατοικεῖς ἐκεῖ,
ὅπου εἶναι τά αἰώνια, τά ἀσυγκρίτως
ἀἀννώώττεερραα..  ΧΧάάρρηη  σσέέ  σσέένναα  ὁὁ  θθάάννααττοοςς,,  ὁὁ
ὁὁπποοῖῖοοςς  ἀἀππόό  ττόόττεε  πποούύ  ἁἁμμααρρττήήσσααμμεε  ἦἦτταανν
μμιισσηηττόόςς  κκιι  ἀἀππααίίσσιιοοςς,,  ττώώρραα  κκααίί  εεὐὐφφηημμεεῖῖττααιι
κκααίί  μμαακκααρρίίζζεεττααιι..  ἘἘσσέένναα  δδέένν  σσ᾽̓  ἔἔκκααννεε
εεὐὐττυυχχιισσμμέέννηη  ὁὁ  θθάάννααττοοςς,,  ὅὅππωωςς  κκάάννεειι  ἐἐμμᾶᾶςς
ττοούύςς  ἀἀννθθρρώώπποουυςς,,  πποούύ  μμᾶᾶςς  ἀἀππααλλλλάάσσσσεειι
ἀἀππόό  ττάά  ββάάσσαανναα  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς..  ἈἈννττίίθθεετταα˙̇  σσύύ
μμέέ  ττήήνν  ΚΚοοίίμμηησσήή  σσοουυ  ἐἐδδόόξξαασσεεςς,,  ἐἐττίίμμηησσεεςς
κκιι  ἐἐλλάάμμππρρυυννεεςς  ττόό  θθάάννααττοο,,  γγιιααττίί  δδιιέέλλυυσσεεςς
ττήή  σσκκυυθθρρωωππόόττηηττάά  ττοουυ  κκααίί  ττόόνν ἀἀππόόδδεειιξξεεςς
χχααρράά..  ΓΓιι᾽̓  ααὐὐττόό  ττόό  ἱἱεερρόό  κκααίί  ππααννάάμμωωμμοο
σσῶῶμμαα  σσοουυ  εεἶἶχχεε  ππααρρααδδοοθθεεῖῖ  σσέέ  ὅὅσσιιαα  ττααφφήή,,
ἐἐννῶῶ  ππρροοπποορρεεύύοονντταανν  ἄἄγγγγεελλοοιι,,  ἐἐννῶῶ  ττόό  ππεε--
ρριικκύύκκλλωωνναανν  κκααίί  ττόό  ἀἀκκοολλοουυθθοοῦῦσσαανν  οοἱἱ
ἈἈππόόσσττοολλοοιι  κκιι  ὅὅλλοο  ττόό  ππλλήήρρωωμμαα  ττῆῆςς
ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  ψψάάλλλλοοννττααςς  μμέέ  δδυυννααττήή  φφωωννήή
ἐξόδιους θεηγορικούς ὕμνους.

Τελειώνοντας τό γεμάτο δέος ἐγκώμιό
του ὁ ἱερός Δαμασκηνός συνεχίζει νά
στέκεται μέ τήν ἀπορία μπροστά στό μυ-
στήριο κι ἀναφωνεῖ:

Ὤ! πῶς ὑποδέχτηκε τάχα ὁ οὐρανός
αὐτήν πού ἔγινε πλατυτέρα τῶν
οὐρανῶν μέ τό νά κρατήσει στά σπλά-
χνα της τόν ἄπειρο Θεό; Καί πῶς ὁ τά-
φος δέχτηκε τό δοχεῖο, πού χώρεσε τόν
ἄπειρο Θεό; Ναί˙ τό δέχτηκε! Ναί˙ τό
χώρεσε! Ὤ ἱερό καί θαυμαστό καί σεβά-
σμιο καί προσκυνητό μνῆμα. Τοῦτο τό
μνῆμα καί τώρα ἀκόμη τό φροντίζουν
ἄγγελοι, πού στέκονται πλάϊ του μέ δέος

καί πολύ φόβο. Τοῦτο τό μνῆμα τό φο-
ββοοῦῦννττααιι  οοἱἱ  πποοννηηρροοίί  δδααίίμμοοννεεςς˙̇  σσ᾽̓  ααὐὐττόό
στρέφονται μέ πίστη οἱ ἄνθρωποι˙ τό τι-
μοῦν, τό προσκυνοῦν, τό ἀσπάζονται μέ
ττάά  μμάάττιιαα,,  μμέέ  ττάά  χχεείίλληη,,  μμέέ  ἅἅγγιιοο  ππόόθθοο  ψψυυχχῆῆςς
κκααίί  ππίίσσττηη  θθεερρμμήή  ππααίίρρννοοννττααςς  ἀἀππ᾽̓  ααὐὐττόό
ἀἀφφθθοοννίίαα  ἀἀγγααθθῶῶνν.

Μιά καί δέν μπορεῖ ἡ ὁσία ψυχή τοῦ ἱε-
ροῦ Δαμασκηνοῦ νά μᾶς πεῖ τίποτε πε-
ρισσότερο γιά τό μυστήριο τῆς Κοιμήσε-
ως τῆς Θεοτόκου, μένει νά διατηρεῖ ζω-
ντανή στή διάνοιά του τή θύμηση τῆς
Παρθένου. Γιατί, ὅπως λέει, ὅὅπποοιιοοςς  κκάάννεειι
ττήή  δδιιάάννοοιιάά  ττοουυ  θθηησσααυυρροοφφυυλλάάκκιιοο  ττῆῆςς  ππάά--
ννααγγννηηςς  μμννήήμμηηςς  ττηηςς  γγεεμμίίζζεειι  ἄἄ  φφαα  ττηη  χχααρράά,,
δδέέχχεεττααιι  ἀἀννέέκκφφρραασστταα  ἀἀγγααθθάά.

Μ᾽ αὐτά τά ἱερά ἐγκώμια, τήν ἱερή
ἔκσταση, τήν ἱερή μνήμη ἀφήνω τό χαρτί
καί τό μολύβι καί γονατίζω εὐλαβικά
μπροστά στήν ἔμψυχο κιβωτό τοῦ ζω-
ντανοῦ Θεοῦ. Σκιρτῶ μέ τόν προφήτη καί
βασιλιά Δαυϊδ, τόν προπάτορά της καί
Θεοπάτορα. Χορεύω μέ τούς Ἀγγέλους.
Χειροκροτῶ μέ τούς Ἀρχαγγέλους. Δο-
ξάζω μέ τίς ἄνω Δυνάμεις. Ἀγάλλομαι μέ
τίς οὐράνιες Ἀρχές. Εὐφραίνομαι μέ τίς
ἀγγελικές Ἐξουσίες. Πανηγυρίζω μέ τίς
ἀγγελικές Κυριότητες καί τούς Θρόνους.
Ἀνυμνῶ μαζί μέ τά Χερουβείμ. Δοξολογῶ
μαζί μέ τά Σεραφείμ.

Τό ἴδιο μήπως δέν ἔκαναν πάντα ὅλοι
οἱ ἅγιοι, ὅλες οἱ γενιές τῶν πατέρων μας,
ὅλοι οἱ πιστοί δοῦλοι της;

-------------------------------------

Ἀπό τό βιβλίο «Στίς γιορτές τῆς Ὀρθοδοξίας»
Ν. Π. Βασιλειάδη, 2η  ἔκδοση, 1989, σελ. 186.
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AA¶¶OO  ttOO  EEYYAAGGGGEELLIIKKOO  AANNAAGGNNVVSSMMAA

ttHHSS  ∫∫yyrriiAA∫∫HHSS
7  Αὐγούστου  2011                      Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ                      Ματθ. ιδ΄ 14-22

ΟΤΑΝ ΕΥΛΟΓΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

όσο κάνει 5:5.000;
Μά, φυσικά, 0,001. Δηλαδή,

ἄν ἔχουμε 5 ψωμιά γιά νά φᾶνε
5.000 ἄνθρωποι, πρέπει νά κόψουμε τό
κάθε ψωμί σέ χίλια κομματάκια, κι ὁ κα-
θένας νά πάρει ἀπό ἕνα.

Κοντά στό Χριστό πολύ περισσότεροι
ἀπό 5.000 χόρτασαν μέ πέντε ψωμιά καί
δύο ψάρια. Γιατί δέν ἦταν μόνον οἱ 5.000
ἄνδρες. βάλε καί τίς γυναῖκες καί τά παι-
διά... Κι ὄχι μόνο χόρτασαν, ἀλλά καί πε-
ρίσσεψαν καί δώδεκα κοφίνια γεμάτα μέ
ψωμιά καί ψάρια.

Ὅταν εὐλογήσει ὁ Χριστός!...
Βρίσκονταν, γράφει ὁ εὐαγγελιστής, σέ

ἐρημική περιοχή ὁ Κύριος μέ τούς μαθη-
τές Του, πάνω στό ὄρος. Εἶχαν ἀποσυρθεῖ
ἐκεῖ γιά λίγη ξεκούραση καί ἡσυχία. Ἔλα
ὅμως πού ὁ κόσμος τό πῆρε εἴδηση καί
κατέφθασαν χιλιάδες λαοῦ, μέ τούς ἀρ -
ρώστους καί τούς ἀναπήρους τους, γιά
νά συναντήσουν τόν Χριστό καί νά ζη-
τήσουν τό ἔλεός Του. 

Καί ὁ πανοικτίρμων Κύριος, ὁ φιλαν-
θρωπότατος Θεός, ὅλη τήν ἡμέρα δέν

«καί ἔφαγον πάντες καί ἐχορτάσθησαν»

pp
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ἄδειαζε ἀπό τό νά τούς διδάσκει καί νά
θεραπεύει τούς ἀσθενεῖς. Εἶχε φτάσει ἤδη
τό ἀπόγευμα, ὅταν πιά Τόν πλησίασαν οἱ
μαθητές καί Τοῦ εἶπαν ὅτι πρέπει ὅλος
αὐτός ὁ κόσμος νά φύγει τώρα, γιατί τό
βράδυ πλησιάζει καί ἐπιπλέον ὅλη τήν
ἡμέρα ἔχουν παραμείνει νηστικοί.

— Δῶστε τους ἐ -
σεῖς νά φᾶνε, τούς ἀ -
πάντησε ὁ Χριστός.

— Ποῦ νά βροῦμε γιά
τόσο κόσμο φαγητό;
ρώτησαν ἐκεῖνοι. Ἄλλο
ἀπό πέντε ψωμιά καί
δύο ψάρια δέν ἔχουμε.

— Φέρτε τά μου ἐδῶ.
Τά πῆρε ὁ Χριστός,

ὕψωσε τό βλέμμα
Του στόν οὐρανό, τά
εὐλόγησε, καί ἄρχισε νά κόβει μεγάλα
τεμάχια ἀπό τά ψωμιά καί τά ψάρια καί
νά τά δίνει στούς μαθητές, καί οἱ μαθητές
στόν κόσμο. Ἔδιναν, ἔδιναν ἀσταμάτητα.
Ὅλο αὐτό τό πλῆθος ἔτρωγε ἀπό τά πέ-
ντε ψωμιά καί τά δύο ψάρια, ὅσο ὁ καθέ-
νας ἤθελε. Μέχρι πού νά χορτάσουν οἱ
πάντες. Καί νά μαζέψουν καί περισσεύ-
ματα δώδεκα κοφίνια!... 

* * *
Πόσο κάνει 5:5.000;
Ὅταν πεῖ ὁ Χριστός, μπορεῖ νά κάνει

ὅσο θέλεις, ὅσο χρειάζεσαι, κι ἀκόμη πα-
ραπάνω. νά σοῦ περισσέψει κιόλας. Ὅ -
ταν εὐλογεῖ ὁ Χριστός, σοῦ τά δίνει τόσα,
πού νά λές «φτάνει τόσο, Χριστέ μου, μέ
χόρτασες, μέ γέμισες. ἄρχοντα μ’ ἔκα-

νες». Κι ἄν σέ ποσότητα δέν εἶναι ὑπερ-
πληθή –γιά νά μήν ἀλαζονευτεῖς καί πε-
ριφρονήσεις τή δωρεά– εἶναι τόσα καί
τέτοια πού νά νιώθεις ὅτι δέν ἔχεις καμία
ἔλλειψη. Νά εἶσαι πλήρως ἱκανοποιημέ-
νος καί νά εὐχαριστεῖς μέ τήν καρδιά σου

τόν Εὐεργέτη σου.
Φίλε μου, 
Ἡ ζωή μπορεῖ νά τά

φέρει ἔτσι, πού νά
δεῖς μπροστά σου τό
φάσμα τῆς φτώχειας,
τῆς στέρησης. Μήν
ἀνησυχήσεις. Ἀνά-
θεσε τή ζωή σου
στό Θεό. Κάνε τήν
προσευχή σου, πές

μέ ἁπλότητα καί συ-
ναίσθηση «τὸν ἄρτον ἡμῶν

τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον», πές
καί στούς ἄλλους τῆς οἰκογένειάς σου νά
τήν κάνετε ὅλοι μαζί τήν προσευχή μέ πί-
στη καί θέρμη ψυχῆς. Αὐτό τό σήκωμα
τῶν βλεφάρων στόν οὐρανό εἶναι σάν
τήν κίνηση πού ἔκαναν οἱ μαθητές νά δώ-
σουν στόν Κύριο τά ἐλάχιστα τρόφιμα
πού εἶχαν μαζί τους καί νά περιμένουν ἀ -
πό Ἐκεῖνον...

Κι Αὐτός θά δεῖς νά εὐλογεῖ τά ὑλικά
ἀγαθά στήν οἰκογένειά σου, κι αὐτά νά
ἐπαρκοῦν γιά ὅλους. καί γιά τούς διπλα-
νούς ἀκόμη.

Καί νά περισσεύουν!...

ΠΠόσο κάνει 5:5.000;
Ὅταν πεῖ ὁ Χριστός,

μπορεῖ νά κάνει ὅσο θέ-
λεις, ὅσο χρειάζεσαι, κι

ἀκόμη παραπάνω· νά σοῦ
περισσέψει κιόλας.
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Σίγουρα  γνωρίζεις τόν... «τραγουδιστή τοῦ καλοκαιριοῦ».
Πασίγνωστος ὁ τζίτζικας, ἀπό τόν ἦχο πού ἐκπέμπει τίς ζε-
στές καλοκαιρινές μέρες, αὐτό τό  ἰδιόμορφο τερέτισμα....

� Ὁ τζίτζικας δέν
τραγουδάει
μέ τό... στόμα;

Πῶς τραγουδάει;

� Ὁ τζίτζικας
εἶναι...
«κουφός»;

γιατί;

� Ἡ συσκευή  ἀποτελεῖ ται
ἀπό δύο κοιλότητες πού
χωρίζονται  ἀπό μιά λε πτή
μεμβράνη τεντωμένη.
� Κάθε φορά πού
δονεῖται ἡ μεμβράνη
αὐτή, παράγεται ὁ ἦχος.

δόνηση μεμβράνης

γιατί δέν
πῆραν εἴδηση;

� Διαθέτει εἰδική συσκευή  ἀνά-
μεσα στό θώρακα καί τήν κοιλιά,
μέσω τῆς ὁποίας δημιουργεῖται
αὐτό τό ἰδιόμορφο τερέτισμα,
πού ὅλοι μας ἀκοῦμε τίς ζεστές
καλοκαιρινές μέρες.

εἰδική ἠχητική
συσκευή

� Αὐτό ἔδειξε ἕνας δήμαρχος
τοῦ Μαγδεμβούργου τόν περα-
σμένο αἰώνα,
� πυροδοτώντας ἕνα κανόνι κά-
τω ἀπό ἕνα πλατάνι τῆς πλατεί-
ας, πάνω στό ὁποῖο τερέτιζαν
χιλιάδες τζιτζίκια.

πείραμα

Ξέρεις ὅτι...

Ξέρεις ὅτι...

Τζίτζικας ἐλάλησε,
μαύρη ρόγα γυάλισε
Τζίτζικας ἐλάλησε,
μαύρη ρόγα γυάλισε

Μή σέ γελάσει ὁ                καί τό 
ἄν δέ λαλήσει τζίτζικας δέν εἶν᾿ καλοκαιράκι

Αὔγουστος 2011274

� ἐκεῖνα δέ σταμάτησαν
καθόλου,
� σά νά μήν πῆραν εἴδηση
τόν ἐκκωφαντικό κρότο.



Ὁ τζίτζικας καί ὁ μέρμηγκαςὉ τζίτζικας καί ὁ μέρμηγκας
(ἕνας ἀπό τούς γνωστούς μύθους τοῦ Αἰσώπου σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση)

Ὁ τζίτζικας μέ τό τραγούδι του
ἔχει γίνει σύμβολο ἀνεμελις;

Ξέρεις ὅτι...Ξέρεις ὅτι...

K άποτε ἦταν ἕνα τζιτζίκι καί ἕνα μυρμήγκι. Τό τζιτζίκι εἶχε
φτιάξει τή φωλιά του στά κλαδιά ἑνός δέντρου, ἐνῶ τό

μυρμήγκι στίς ρίζες του. Τό καλοκαίρι μόλις ἔβγαινε ὁ ἥλιος,
τό μυρμήγκι ξεκινοῦσε τήν ἐργασία του. Ἔβγαινε ἀπό τήν φω-
λιά του καί ἔψαχνε νά βρεῖ σπόρους. Μόλις ἔβρισκε κάποιον,
τόν φορτωνόταν στήν πλάτη καί τόν μετέφερε στή φωλιά του
ὅπου τόν ἀποθήκευε. Ἐργαζόταν φιλότιμα ἀπό τήν ἀνατολή
μέχρι τή δύση τοῦ ἥλιου.

E τσι περνοῦσαν οἱ μέρες ἡ μία μετά τήν ἄλλη καί ἦρθε ὁ και-
ρός πού ἔφυγε τό καλοκαίρι καί ἔδωσε τή θέση του στό φθι-

νόπωρο. Ὁ οὐρανός συννέφιασε, ψιλή βροχή ἄρχισε νά πέφτει
καί τά φύλλα τῶν δέντρων ἕνα-ἕνα ξεράθηκαν καί ἔπεσαν στή

γῆ.

T ό μυρμήγκι ἔχοντας ἀρκετές προμήθειες γιά νά περάσει μέχρι
τήν ἄνοιξη, καθόταν καί ἀπολάμβανε τόν ἦχο πού ἔκαναν οἱ

σταγόνες τῆς βροχῆς καθώς ἔπεφταν πάνω στά ξερά φύλλα. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, τό
τζιτζίκι ἔψαχνε ἀπεγνωσμένα νά βρεῖ κάτι νά φάει, ἀλλά δέν ὑπῆρχε τίποτα, ἀφοῦ ὅλα
τά φύλλα, ὅπως εἴπαμε, εἶχαν ξεραθεῖ. Μή ἀντέχοντας ἄλλο τήν πείνα, πῆγε στό γεί-
τονά του, τό μυρμήγκι, καί τοῦ εἶπε:
― Καλέ μου γείτονα, σέ παρακαλῶ, δῶσε μου κάτι νά φάω, γιατί ὅλα τά φύλλα ἔχουν
ξεραθεῖ καί δέν ὑπάρχει τροφή πουθενά.
― Καλά, ὅλο τό καλοκαίρι τί ἔκανες; Ρώτησε τό μυρμήγκι.
― Ἄ! Τό καλοκαίρι δέν πρόλαβα νά μαζέψω τροφές, γιατί εἶχα
πολύ κέφι καί τραγούδαγα ὅλη μέρα.
― Ἔ! Ἀφοῦ τραγούδαγες τό καλοκαίρι, ἦρθε τώρα ὁ καιρός νά
χορέψεις, εἶπε τό μυρμήγκι καί γύρισε νά δεῖ κάτι ἀργοπορημέ-
να πουλιά πού πετοῦσαν πρός τό νότο.

Τί ἤθελε νά πεῖ ὁ Αἴσωπος;

πώς
Ὁδοιπόρος

Aπό τήν ἄλλη μεριά, τό τζιτζίκι ξυπνοῦσε ἀφοῦ εἶχε σχεδόν μεσημεριάσει. Ἔβγαινε
ἀπό τή φωλιά του καί ἀφοῦ ἔτρωγε κάτι πρόχειρα, ἔπιανε τό τραγούδι πού μερικές

φορές τό συνέχιζε ἀκόμα καί μετά τά μεσάνυκτα. Ἐκτός ἀπό τό νά
τρώει καί νά τραγουδάει δέν ἔκανε τίποτα ἄλλο ὅλη μέρα. Τί ὅλη
μέρα δηλαδή, τή μισή μέρα ἀφοῦ, ὅπως εἴπαμε, ξυπνοῦσε τό με-
σημεράκι.

«τεμπελιά κι ἀνεμελιά

ὁδηγοῦν στή φτώχεια

καί στή ζητιανιά».
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Κάπου διάβασα μιά παλιά-παλιά ἱ -
στορία, παράξενη καί ἐντυπωσιακή. Καί
σκέφθηκα νά τήν πῶ καί σέ σᾶς.
Ἦταν –λέει– σέ κάποια χώρα, τά πα-

λιά-παλιά χρόνια, ἕνας νεαρός βασιλιάς
πολύ σκληρός. Μόλις πῆρε τήν ἐξουσία
στά χέρια του, ἔβγαλε μιά ἀπάνθρωπη
διαταγή: Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐπικράτειάς
του νʹ ἀφήνουν τούς γονεῖς τους, σάν με-
γάλωναν πιά καί δέν ἐργάζονταν, μόνους
στά δάση νά πεθαίνουν...
Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὑπηκόους

του ξαφνιάσθηκαν καί καθώς ἦταν φυ-
σικό ἀντιδράσανε, ἀλλά τί νά ἔκαναν;
Ὁ βασιλιάς εἶχε τή δύναμη, καί τήν ἐ -
ξουσία νά ἐπιβάλει τιμωρίες. Μέ πόνο
ψυχῆς, λοιπόν, ἄρχισαν διστακτικά νά
κάνουν ὅ,τι ἔλεγε ἡ διαταγή...
Ξεκίνησε κι ἕνας γιός μέ τόν γέροντα

πατέρα του. Ἀμίλητοι στό δρόμο, ἀπό τή
θλίψη. Μόνον ὁ γέροντας καθώς περπα-
τοῦσαν στά μονοπάτια τοῦ δάσους ἔκοβε
κλαδάκια ἀπό τά δένδρα καί τά ᾽ριχνε
στό δρόμο τους. Ὅταν πιά ἔφθασαν στά
βάθη τοῦ δάσους καί ἦταν ἡ ὥρα πού ἔ -
πρεπε νά χωρισθοῦν, ὁ γέροντας πατέρας
εἶπε στό γιό νά μαζεύει ἐπιστρέφοντας τά
κλαδάκια πού ἐκεῖνος εἶχε σκορπίσει στό
δρόμο, γιά νά μήν μπερδευθεῖ καί δέν ξέ-
 ρει πῶς νά γυρίσει πίσω!
Ὁ γιός ὅταν εἶδε τήν τόσο στοργική

φροντίδα τοῦ γέροντα πατέρα του καί τό
σοφό του σχέδιο, συγκλονίσθηκε. Παίρ-
νει λοιπόν ξανά τόν πατέρα του στήν
πλάτη του καί τόν γυρίζει σπίτι του!
Φτιάχνει κάπου ἐκεῖ κοντά μιά ὑπόγεια
σπηλιά, βάζει ἐκεῖ τόν πατέρα του καί,
ἕτοιμος ν᾽ ἀντιμετωπίσει κάθε ἀπειλή
καί κίνδυνο, τόν περιποιόταν κρυφά...
Κάποτε ὁ παράδοξος αὐτός βασιλιάς

τοῦ τόπου ἐκείνου ἀναζήτησε καλούς
συμβούλους μέ τόν ἑξῆς περίεργο τρόπο:
Ἔβαζε στούς πολίτες δύσκολα προβλή-
ματα καί περίμενε ποιός θά ἔδινε τή
σωστή ἀπάντηση. Πρῶτο πρόβλημα,
δεύτερο, τρί το... Ἀπάντηση ἔφερνε μό-
νο ὁ γιός πού συντηροῦσε τόν γέροντα
πατέρα του. Καί ἦταν ἔξυπνη καί σω-
στή. Νά σᾶς πῶ κάτι πού θυμᾶμαι.
Ὅ ταν κέρδισε ὁ γιός τήν πρώτη καλή ἐ -
ντύπωση, τοῦ ἔστειλε ὁ βασιλιάς ἕνα
ὁμοιόμορφο κο-
ντάρι ἀπό μπα-
μπού καί ζή-
τη σε νά τοῦ
πεῖ σέ ποιά
ἄκρη του ἦ -
ταν ἀρ χικά ἡ
ρίζα. Ὁ γιός
τό ἔδειξε στόν
πατέρα του
καί ζήτησε τή



βοήθειά του. «Ὤ, εἶναι ἁ πλό», εἶπε ὁ γέ-
ροντας. «Βά λτο ἀρ γά σέ νερό καί ἡ ἄκρη
πού θά κλίνει πρός τά κάτω εἶναι ἡ ρίζα,
ἡ ἄλλη πού ἀνεβαίνει πρός τά πάνω, πά-
νω ἀπό τό νερό, εἶναι ἡ κορυφή». Ὁ γιός
τό ἔκανε, τό κατάλαβε καί μετά πῆγε
στό βασιλιά καί τοῦ τό δʹειξε.
Ὁ βασιλιάς παραξενεύθηκε καί ρώ-

τησε τό γιό πῶς αὐτός τά ξέρει ὅλα αὐ -
τά. Κι ὁ γιός τότε συγκινημένος τοῦ εἶ -
πε: Ἐγώ, βασιλιά μου, εἶμαι νέος καί
δέν ἔχω πείρα καί γνώσεις. Ὅπως καί
κανένας ἄλλος στή χώρα μας. Τίς λύ-
σεις σέ ὅσα ζητοῦσες μοῦ τίς ἔδωσε ὁ
γέροντας πατέρας μου. Δέν ἄντεξα νά
τόν ἀφήσω στό βουνό νά πεθάνει μό-
νος, ἀφρόντιστος...
Ὁ βασιλιάς –λέει ἡ ἱστορία– ἐντυ-

πωσιάσθηκε ἀπό ὅσα ἄκουγε. Καί κα-
τάλαβε ξαφνικά πόσο πολύτιμοι γιά τή
χώρα θά ἦταν οἱ γέροντες τοῦ τόπου μέ
τήν πείρα καί τή σοφία τους. Καί ἀ -
ντέστρεψε τή διαταγή του! Ἀπό τότε
καί πέρα ἀπαγορεύθηκε στούς ἀνθρώ-
πους νά ἐγκαταλείπουν τούς γέροντες
πατέρες τους στήν ἄγρια ἐρημιά τῶν
βουνῶν.1

Ὁ βασιλιάς κατάλαβε...
Ἄραγε, μόνο ὁ βασιλιάς; 

Κ.--------------------
1. Διασκευή ἀπό τό Γεροντικό

� Ἀγαπητό «Πρός τή Νίκη»
...Θά ἤθελα νά σοῦ ζητήσω νά ἀναφέρεις λίγα

λόγια γιά τά φεστιβάλ νεολαίας πού ὀργανώνο-
νται σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Περιμένω ἀπάντησή
σου!

e-mail ἀπό Στέφ. Μαχ.
Ἡ λέξη φεστιβάλ σημαίνει βασικά πανηγυρι-

σμό μέ ἕνα κύκλο καλλιτεχνικῶν καί πολιτι-
στικῶν ἐκδηλώσεων. Πραγματικά τά τελευταῖα
χρόνια ὀργανώνονται σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα τέτοι-
ες ἐκδηλώσεις, ἰδιαίτερα ἀνάμεσα στούς νέους,
στή νεολαία. Ἀποβλέπουν στή δραστηριοποίηση
τῶν νέων, ἐπί τοῦ ὁρισμένου κάθε φορά θέμα-
τος, στήν ἀνάδειξη κάποιων γεγονότων, στήν
εὐαισθητοποίηση τῶν νέων, ἀκόμη καί στή συ-
σπείρωσή τους. Ὀργανώνει καί ἡ Ἐκκλησία μας
τόν τελευταῖο καιρό φεστιβάλ νεολαίας, γιά νά
δώσει στούς νέους εὐκαιρίες καλλιτεχνικῆς
ἐκφράσεως καί δραστηριότητος μέσα στό χῶρο
της καί ἀπό τό χῶρο της. Τέτοιο ἦταν καί τό φε-
στιβάλ νεολαίας πού ἔγινε φέτος στή δική σας
ἐπαρχία, μέ τήν εὐθύνη τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως. Χρειάζεται νά ξέρει κανείς ἀπό ποι-
όν φορέα ὀργανώνονται σέ κάθε περίπτωση οἱ
ἐκδηλώσεις ἑνός φεστιβάλ καί ἀνάλογα νά τό
ἐμπιστεύεται ἤ ὄχι. Γιατί κάποτε ὑπεισέρχονται
καί πολιτικές σκοπιμότητες καί φανατισμοί.

� Ἀγαπητό «Πρός τή Νίκη»
γειά σου καί πάλι!

...Μετά ἀπό κάθε φορά πού σέ ξεφυλλίζω, ἔχω
τήν τάση νά σοῦ γράφω, γιά νά σοῦ λέω εὐχαρι-
στῶ πού πλανιέσαι ἀνάμεσά μας. Λοιπόν, σοῦ
στέλνω κι ἕνα ποίημα πού ἐμπνεύστηκα ἕνα
βράδυ...

e-mail ἀπό Εὐθ. Ἰω.
Ἀσφαλῶς θά εἶδες στό τεῦχος μου τοῦ Ἰουλί-

ου τό ποίημά σου καί θά χάρηκες. Ἤδη ἔχω λά-
βει καί ἄλλες ποιητικές σου προσπάθειες καί σ᾽
εὐχαριστῶ. Πιστεύω ὅτι θά τίς συγκεντρώνεις
γιά νά κάνεις τή συλλογή σου. Καί καλό εἶναι νά
ξαναβλέπεις τίς προσπάθειές σου καί νά τίς
βελτιώνεις. Νά καλλιεργεῖς μέ ὑπομονή τό χά-
ρισμα. Ὁ Θεός χαρίζει τήν ἔμπνευση –καί βλέ-
πεις πόση καί τί εἴδους ἔμπνευση δίνει ἡ πίστη
μας καί ἡ χριστιανική ζωή– ὁ ἄνθρωπος ὅμως
καταβάλλει προσπάθειες γιά τό καλύτερο, πά-
ντα τό καλύτερο.
� Νέες συνδρομές: Ψακῆ Εἰρήνη, Κατάπολα

Ἀμοργοῦ, Κυκλάδες, ἀπό 1/5/2011-1/8/2012. Σιμι-
γδαλᾶ Μαρία, Κατάπολα Ἀμοργοῦ, Κυκλάδες,
ἀπό 1/5/2011-1/8/2012.
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Τά μέν δηλητηριώδη
κεντρίζουν, τά δέ ὑπό-
λοιπα ἁπλῶς τσιμποῦν.

Ὑπάρχει σαφής καί
εἰδοποιός διαφορά μετα-

ξύ ἑνός ἐντόμου μέ κεντρί
καί ἑνός μέ ἁπλό τσίμπημα:

Τό ἔντομο μέ κεντρί προσβάλλει τά
θηλαστικά καί τόν ἄνθρωπο στά πλαί-
σια ἀμυντικῆς ἀντίδρασης. Τό κεντρί
ἀπελευθερώνει ἐπώδυνο δηλητήριο
στό σῶμα τοῦ ἐχθροῦ μέ στόχο τήν
ἀπομάκρυνσή του. 

Στή μέλισσα μάλιστα, τό κεντρί ἀπο-
τελεῖ μέρος τοῦ ἐντερικοῦ σωλήνα
της, μέ ἀποτέλεσμα νά πεθαίνει μετά
τό δῆγμα (θυσιάζεται γιά τό γενικό κα-
λό της κυψέλης!).

Ἀντίθετα τά κουνούπια καί τά ἄλλα
αἱματοφάγα ἔντομα τσιμπώντας μας
ἀπελευθερώνουν τοπικά σάλιο μέ
ἀντιπηκτική οὐσία, μέ σκοπό νά τρα-
φοῦν καί νά ζήσουν ἀπό τό αἷμα μας.

Τά δήγματα ἀπό τά δηλητηριώδη ἔ ντο-
μα εἶναι πολύ ἐπώδυνα καί προκαλοῦν:

� Ἔντονες τοπικές ἀντιδράσεις γύ-
 ρω ἀπό τό σημεῖο τοῦ κεντρίσματος (ἐ -
ρυθρό τητα καί οἴδημα πού μπορεῖ νά
ἐξαπλωθεῖ καί μέχρι 30 ἑκατοστά γύρω
ἀπό τό δῆγμα).
� Σέ ὁρισμένα εὐαίσθητα ἄτομα

μπορεῖ νά παρατηρηθεῖ μία γενικευμέ-
νη ἀντίδρα ση γνωστή ὡς ἀναφυλαξία:
Διάχυτη ἐρυθρότητα καί οἴδημα σέ ὅ -
λο τό δέρμα καί μερικές φορές λαρυγ-
γικό οἴδημα καί σπασμός τῶν βρόγχων
πού μπορεῖ νά ἀποβοῦν καί μοιραία. 

Ἀντιμετώπιση
Τά δηλητηριώδη ἔντομα, ἀφήνουν

πολλές φορές τό κεντρί στό δέρμα. Γι᾿
αὐτό πρέπει νά γίνεται:

1. Ἄμεση ἀπομάκρυνση τοῦ κεντριοῦ
ἀπό τό δέρμα, μέ τσιμπιδάκι ἤ μέ μία
βελόνα. ΟΧΙ ἀφαίρεση τοῦ κεντριοῦ μέ
πίεση (ζούληγμα) τῆς περιοχῆς μέ τά
δάκτυλα ἢ μέ τά νύχια μας, διότι μπο-
ρεῖ ἀντί νά βγεῖ τό κεντρί πρός τά ἔξω,
νά σπρωχθεῖ ἀκόμα πιό βαθιά.

2. Ἐπιθέματα πάγου πάνω στό τσί-
μπημα γιά τήν ἐπιβράδυνση τοῦ ρυθ-
μοῦ ἀπορρόφησης τοῦ δηλητηρίου,
μαλακώνει τόν κνησμό καί μειώνει τό
οἴδημα. 

3. Χρησιμοποίηση ἀντιϊσταμινικῆς
κρέμας ἢ κορτιζονούχου ἀλοιφῆς, ἄν
χρειάζεται.

4. Ἄν ἐμφανιστοῦν συμπτώματα
ἀλλεργικοῦ σόκ (ζάλη, πρήξιμο προσώ-
που καί φάρυγγα, δύσπνοια, ἐμετός), τό

Δήγματα (τσιμπήματα) ἐντόμωνΔήγματα (τσιμπήματα) ἐντόμων
Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λέγοντας δήγματα ἐντόμων ἐννοοῦμε τόσο τά τσιμπήματα, ὅσο καί τά
κεντρίσματα ἀπό αὐτά. 

Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες εἴδη ἐντόμων τῶν ὁποίων τά δήγματα προκα-
λοῦν πρόβλημα. Θά  διαχωρίσουμε τά ἔντομα σέ δηλητηριώδη καί μή
δηλητηριώδη. 

Πρῶτες Βοήθειες

Δηλητηριώδη: Mέλισσες, σφῆκες,
σβοῦροι καί ἄλλα ὑμενόπτερα, σκορπιοί
κλπ. 

Μή δηλητηριώδη: Σκνίπες, κουνούπια,
βδέλλες, ψύλλοι, ψεῖρες, κοριοί, τά ἀκά-
ρεα τῆς ψώ ρας κλπ.
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Δήγματα
τσιμπουριῶν

� Τά τσιμπούρια μεταδίδουν μο-
λυσματικούς ὀργανισμούς. Κολ-
λοῦν στό δέρμα καί μποροῦν νά
μείνουν ἀπαρατήρητα γιά ὧρες.
� Προκαλοῦν ἐρεθισμό, πόνο ἤ

μωλωπισμό.
� Εἶναι δυνατόν νά μεταδώσουν

τή βακτηριακή λοιμώδη νόσο Ly-
me καί ὁρισμένους τύπους ἐγκε-
φαλίτιδας (φλεγμονῆς τοῦ ἐγκε-
φάλου) πού ὀφείλονται σέ ἰούς.

Ἀντιμετώπιση
1. Μέ ἕνα τσιμπιδάκι πιάνουμε

καλά τό τσιμπούρι ἀπό τό κεφάλι
καί τό βγάζουμε ἀργά. Μήν προ-
σπαθοῦμε νά τό βγάλουμε μέ τά
δάχτυλα, ἐπειδή μπορεῖ νά κοπεῖ
τό κεφάλι ἀπό τό σῶμα καί νά μεί-
νει στό δέρμα.

2. Καθαρίζουμε τό δῆγμα μέ
οἰνόπνευμα ἤ ἀντισηπτικό.

3. Ἄν τό κεφάλι μείνει σφηνωμέ-
νο στό δέρμα, εἰδοποιοῦμε ἀμέ-
σως τό γιατρό.

θύμα χρειάζεται ἄμεση
ἰατρική βοήθεια.

Τά μή δηλητη-
ριώδη ἔντομα
δέν εἶναι ἀκίν-
δυνα γιά τήν Δη-
μόσια Ὑγεία. Στήν
πραγματικότητα εὐθύνονται γιά τή
μετάδοση ἑκατοντάδων ἀσ θενειῶν
στόν ἄνθρωπο (ἐλονοσία, ἐπιδημικός
καί ἐνδημικός τύ φος, νόσος τοῦ Ly-
me, Μεσογειακός τύφος, πανώλης
κ.λπ.). 

Τό πιό συνηθισμένο εἶναι νά ἀποτε-
λοῦν μία ἐνοχλητική παρουσία καί νά
προκαλοῦν: 

� Ἔντονο κνησμό 
� Ἐρυθρότητα
� Ἐλαφρύ πόνο
� Ἀλλεργική καί ἀναφυλακτική

ἀντίδραση.

Ἀντιμετώπιση
Τά τσιμπήματα ἀπό τά μή δηλητηρι -

ώδη ἔντομα συνήθως δέν ἀπαιτοῦν
ἰδιαίτερη ἀγωγή. Μία ἀντιϊσταμινική
ἀ λοιφή (Fenistil, Phenergan) εἶναι συ-
νήθως ἀρκετή γιά τήν ἀνακούφιση
τοῦ κνησμοῦ. Ὁ ξεσμός πρέπει νά
ἀποφεύγεται,
γιατί ὑπάρχει
κίνδυνος ἐπι-
μόλυνσης.
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— «Ἐμένα κανείς δέ μʼ ἀγαπάει. ΟΥ-
ΓΚΟΥ ΓΚΟΥ. Ὅλοι μέ μαλώνουν. Συνέχεια
μοῦ κάνουν παρατηρήσεις. ΑΟΥΓΚΟΥ-
ΓΚΟΥΓΚΟΥΟΥΟΥ. Κανείς δέ μʼ ἀγαπάει!
Οὔτε ἡ δασκάλα πού συνέχεια σημειώνει
τά λάθη στό τετράδιό μου, οὔτε ἡ μαμά
πού μέ βάζει νά κάνω δουλειές, οὔ τε τά
παιδιά. Ἴιιιιιι. Κανείς! ΟΥΟΥΓΚΟΥΓΚΟΥΙΙΙ!».

— Βαριά περίπτωση. Εἶπε ὁ φίλος μου,
πού ὅλα τά ἰατρικά τά  ἤξερε. Ἔχει τόν ἰό
«Μεῖον ἕξι» (-6) ἤ ἀλλιῶς Παραπονιάρι-
ους Παρεξηγήσιμους ντε Γκρινιάρ.

— Ἄαα, τί εἶναι αὐτό; ρώτησα γεμάτο
ἀνησυχία. Πεθαίνεις ἀπό αὐτό;

— Ὄχι ἀμέσως, εἶπε ὁ γιατρούλης,
ἀλλά σιγά σιγά ἀδυνατίζεις. Μειώνεται
καί ἡ ὅραση τίς περισσότερες φορές.
Ἔχεις παραισθήσεις καί ἄλλα πολλά.

— Ἄχ, σέ παρακαλῶ, ΣΥΝΝΕΦΟγια-
τρού λη, κάνε κάτι γιά τή Φιλαρέτη. Φαί-
νεται τόσο καλή κατά βάθος.

— Ὤ, μά βέβαια, θά τῆς πῶ τήν ἱστο-
ρία τῆς παραπονιάρας τριανταφυλλιᾶς!
εἶπε ὁ γιατρούλης καί σκύβοντας πρός
τό κοριτσάκι ἄρχισε τήν ἱστορία:

ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΥΥΘΘΙΙ
ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝΝΝΕΕΦΦΟΟΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΥΥΛΛΗΗ

Μιά φορά κι ἕναν καιρό στόν κῆπο
ἑνός βασιλιᾶ ζοῦσε καί μεγάλωνε μιά
τριανταφυλλίτσα. Ἦταν πανέμορφη καί
εὐωδιαστή. Ὅλοι τήν καμάρωναν. Ὅμως
ἡ καημένη ἦταν πολύ-πολύ παραπονιάρα.
Κάθε πρωί, μόλις ἔβγαινε ὁ ἥλιος, ἔ στελ-

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Εμένα δέ μέ αγαπάει κανείς
Φίλοι μου, γειά καί χαρά σας!
Σᾶς φέρνω νέα ἀπό τό ΣΥΝΝΕΦΟγιατρούλη. Εἶναι ὁ καλύ-

τερος γιατρός καί φίλος μου. Ξέρει πολλά παραμύθια, πού

γιατρεύουν τά παιδιά. Αὐτός γιάτρεψε τή μικρή Φιλαρέτη.

Εἶναι διάσημος καί τόν ξέρουν σχεδόν σέ ὅλα τά σχολεῖα.

Τί; Δέν τόν ξέρετε; Δέν ξέρετε οὔτε τήν ἱστορία τῆς μι-

κρῆς Φιλαρέτης; Λοιπόν, ἀκοῦστε.

K άποια μέρα πετούσαμε μαζί μέ τό
φίλο μου πάνω ἀπό ἕνα μεγάλο

σχολεῖο. Τά παιδιά ἦταν μέσα στίς τά-
ξεις κι ἔκαναν μάθημα. Μόνο ἕνα μικρό
κοριτσάκι καθόταν ἔξω στά σκαλιά κι
ἔκλαιγε μέ λυγμούς. Κάτι ψιθύριζε, ἀλ -
λά δέν μπορούσαμε νά ἀκούσουμε.
Βλέπαμε μονάχα τήν κυρία ἐπιστάτρια
νά σκύβει μέ ἀγάπη πάνω στή μικρή μα-
θήτρια καί νά τή χαϊδεύει. 

— Πᾶμε νά δοῦμε τί γίνεται, φώναξε ὁ
ΣΥΝΝΕΦΟγιατρούλης καί –φλούπ– μέ
μιά ἀέρινη βουτιά βρέθηκε πάνω στή
στέγη τοῦ Σχολείου.

— Τί νομίζεις ὅτι ἔχει; ρώτησα τό φίλο
μου.

— Χμμμ, γιά νά ἀκούσουμε τί λέει, εἶπε
ὁ γιατρούλης κι ἔβαλε τά ἀκουστικά του.

, ,
Εμένα δέ μέ αγαπάει κανείς, ,



νε μιά ἀκτίνα στά πέταλά της. «Οὔφ, κι
αὐτός ὁ ἥλιος», ἔλεγε ἡ τριανταφυλλιά,
«θέλει νά μέ κάψει». 

Σέ λίγο ξυπνοῦσαν οἱ μέλισσες. Ἔτρε-
χαν στά τριαντάφυλλα, γιά νά μαζέψουν
νέκταρ. «Ξούτ, ξούτ», φώναζε ἡ τριαντα-
φυλλίτσα, «ἔξω γρήγοραααα» καί τίναζε
τά πέταλα, τά φύλλα της, τέντωνε τά ἀ -
γκάθια της. «Σᾶς ξέρω παλιομέλισσες,
θέλετε νά χαλάσετε τά χρώματά μου».

Πότε-πότε ἐρχόταν κι ἕνα μικρό
σπουργιτάκι. Πετάριζε γύρω ἀπό τά μι-
κρά κλαδιά της καί τῆς ἔκανε ἀέρα.
Ὅμως ἡ τριανταφυλλίτσα ξεσήκωνε
τόν τόπο: «Οὔουου, πάρτε το, καλέ, ἀπό
κοντά μου, θέλει νά ρημά-
ξει τά λουλούδια μου». 

Ἐκεῖ ὅμως πού γινό-
ταν ὁ μεγάλος κα-
βγάς, ἦταν ὅταν ἐρχό-
ταν ὁ βασιλικός κηπου-
ρός μέ τό χρυσό κλαδευ-
τήρι. Ἔ, τί χαμός τότε. Τά
ἄλλα λουλούδια ἔκλειναν τά
αὐτάκια τους, γιατί ἡ τριαντα-
φυλλιά τσίριζε μʼ ὅλη της τή δύ-
ναμη: «Φύγε, κακέ κηπουρέ:
Βοήθεια, βοήθεια, θέλει νά μέ
σκοτώσει! Πάρτε τον! Βοήθεια!».
Ἦταν τόση ἡ φασαρία, πού με-
ρικά λουλουδάκια δέν ἄντε-
χαν καί παρακαλοῦσαν τόν
κηπουρό νά τή βάλει σέ
γλάστρα καί νά τήν πουλή-
σει στή λαϊκή. Ὅμως ὁ κη-
πουρός ποτέ δέν ἔβγαζε τά
βασιλικά λουλούδια στήν ἀγο-
ρά. Μόνο φώναζε τή μαγείρισσα
τοῦ παλατιοῦ γιά νά μαζέψει λίγα ρο-
δοπέταλα καί νά τά κάνει
γλυκό τοῦ κουταλιοῦ καί
νά μοσχοβολήσει τό παλά-
τι. Καί τότε γινότανε τό

«σῶσε». Καθώς μάδαγε τά μεγάλα πέ-
ταλα ἡ μαγείρισσα, οἱ φωνές δέν εἶχαν
τελειωμό: «Φύγε, βάρβαρη, ἀπό πά νω
μου! Βοήθεια! Ἀστυνομίαααα!»

Κάποια μέρα ἡ βασίλισσα περπατώ-
ντας μέσα στόν κῆπο, εἶδε τήν τριαντα-
φυλλίτσα καί τόσο μαγεύτηκε ἀπό τήν
ὀμορφιά της, πού κάθισε ἐκεῖ δίπλα της,
ἔβγαλε τό βασιλικό της σημειωματάριο
κι ἔγραψε ἕ να ποίημα. Ἡ παραπονιάρα
ὅμως πάλι δέν κατάλαβε κι ἄρχισε νά
μουρμουρίζει: «Οὔφ, τί θέλει τώρα ἐδῶ
κοντά μου. Σίγουρα θέλει νά μέ πουλήσει
καί σημειώνει τήν τιμή! Βοήθεια! Ἡ βασί-
λισσα μέ μισεῖ», φώναξε μέ δάκρυα.

Ἔτσι περνοῦσαν οἱ μέρες μέσα στό
βασιλικό κῆπο. Κι ἡ μικρή τριαντα-

φυλλίτσα γινόταν ὅλο καί πιό πα-
ραπονιάρα καί παρεξηγοῦσε ὅ,τι
ἔβλεπε μπροστά της. Ὥ σπου μιά
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Ὁ φίλος μου τελείωσε τήν ἱστορία κι
ἔβαλε τά ΣΥΝΝΕΦΟγυαλιά του, γιά νά
δεῖ καλά τή Φιλαρέτη, πού τόν παρακο-
λουθοῦσε μέ προσοχή.

Στά μάτια της εἶχαν στεγνώσει τά δά-
κρυα κι ἕνα χαμόγελο ζωγραφίστηκε
στό πρόσωπό της.

— Λές νά κατάλαβε τήν ἱστορία; ρώ-
τησα τό γιατρούλη.

— Φυσικά, εἶναι πολύ ἔξυπνα τά παιδιά
σήμερα, εἶπε.

— Κι ἄκου –συμβούλεψε τή Φιλαρέτη–
κά θε φορά πού θά σοῦ ἔρχεται παράπο-
νο, νά παίρνεις δυό κουταλιές τῆς σού-
πας γλυκό ἀπό τριαντάφυλλο. Δρᾶ ἀμέ-
σως. Θά τά βλέπεις ὅλα καλύτερα καί θά
νιώθεις τήν ἀγάπη ὅλων. Ἐντάξει;

— Ἐντάξει! φώναξε ἡ Φιλαρέτη κι
ἔτρε ξε στήν τάξη της χαρούμενη.

Φίλοι μου σᾶς χαιρετῶ,
μέ ἀγάπη, 

Ο ΣΥΝΝΕΦΟγιατρούλης προειδοποιεῖ:

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ

ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

μέρα ἡ βασίλισσα τήν πλησίασε θλιμμέ-
νη. Ὅλοι ἤξεραν τόν πόνο της: ὁ μικρός
της πρίγκιπας ἦταν ἄρρωστος. Ἄχ, πόσο
ἤθελαν τά λουλούδια νά πᾶνε στό νο-
σοκομεῖο νά τοῦ κρατήσουν συντροφιά.
Ὅμως ἡ βασίλισσα κάτι ἔψαχνε. Ὅλα
τά λουλούδια κράτησαν τήν ἀναπνοή
τους. Καί τότε ἐκείνη ἅπλωσε τό χέρι
καί ἔκοψε ἕνα μικρό τριανταφυλλάκι. Ἡ
τριανταφυλλιά ἦταν ἕτοιμη νά παραπο-
νεθεῖ, ὅμως πετάχτηκε μέσα ἀπό τά
κλαδιά μιᾶς μουριᾶς ἕνας μικρός κό-
τσυφας καί φώναξε: «Σταμάτα ἐπιτέ-
λους, καημένη τριανταφυλλιά, τά παρά-
πονα. Ἐδῶ μέσα ὅλοι σέ ἀγαπᾶμε κι ὅ -
λοι σέ προσέχουμε, ὅλοι γιά σένα
μιλᾶμε καί σέ θαυμάζουμε! Τίποτα δέν
κατάλαβες; Καί τώρα, νά, τό μικρό σου
λουλούδι θά κάνει συντροφιά στόν πρί-
γκιπα! Τί ἄλλο θέλεις πιά; Ἡσύχασε, ὅλοι
σʼ ἀγαποῦμε!». Ἔτσι εἶπε ὁ κότσυφας κι ἡ
τριανταφυλλίτσα ἔμεινε σκεφτική.

Τίς ἑπόμενες μέρες δέ μιλοῦ σε καθό-
λου. Ἔ κλει σε μερικά τριανταφυλλάκια καί
μάζεψε τά περισσότερα ἀγκάθια της. Μέ-

σα στό τριανταφυλλένιο της μυ α-
λό σκεφτόταν... κι ὅ λο σκε-

φτόταν...
«Πώ-πώ, πόσο ἀ νόητη

ἤ μουν».
Οἱ μέρες πέρασαν μέ

ἡ συχία κι οὔ τε πού
παραπονέθηκε κα-
θόλου. 

Κι ὅταν ὁ πρίγκι-
πας ἔγινε καλά
καί περπάτησε

στόν κῆ πο, ἡ
πρώτη πού τόν κα-
λωσόρισε χαρωπή

καί γελαστή
ἦταν... ἡ τρια-

νταφυλλιά!

Σπαζοκεφαλιές
1. Φάκελος
2. Κανείς δέν εἶπε 
πώς ἔβρεχε...

Κάθε ἀριθμός προκύπτει
ἀπό τόν διπλασιασμό τοῦ
προηγουμένου καί τήν δια-
δοχική ἀφαίρεση -1,-2,-3,-4,-
5,-6,-7.
3x2=6-1=5
5x2=10-2=8
8x2=16-3=13 κ.ο.κ.

Παροιμίες τοῦ Αὐγούστου
1-ε 2-ζ 3-ι 4-γ 5-η
6-β 7-θ 8-δ 9-στ 10-α

Λύσεις:
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