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ά σέ ἀναγνωρίζουν!
ά διαθέτεις ἀναγνωρισιμότητα.

«ʼΑναγνωρισιμότητα»˙ λέξη καινούργια.
Ξεκινάει ἀπό προϊόντα πάσης φύσεως πού ἀγοράζου-

με στά σοῦπερ-μάρκετ τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ μας,
φαγώσιμα, ροῦχα, παιγνίδια, μάρκες ἀναγνωρίσιμες πα-

γκόσμια, καί φτάνει μέχρι τούς ἀνθρώπους μέ κάποιο
ὄνομα οἰκογενειακό, καλλιτεχνικό, ἀθλητικό ἤ ἄλλο, πού

τούς ἔκανε ἀναγνωρίσιμους.
Ὕστερα, μέ αὐτήν μπορεῖ
κάποιος νά

πετύχει μερικά
«σπουδαῖα» πράγματα, ὅπως

εὔκολη κοινωνική ἀποδοχή καί ἐπαγγελ-
ματική ἀποκατάσταση. Μπορεῖ νά γίνει
βουλευτής χωρίς ἄλλα προσόντα ἐκτός ἀπό

αὐτήν τή μαγική ἐτικέτα: ἀναγνωρισιμότητα. Αὐτή περνάει στήν ἐποχή τοῦ Marketing.
Τώρα ἄν τή θέση πού κρατᾶς δέν τήν ἀξίζεις ἤ ἄν ἡ θέση πού κατέκτησες δέ σέ τιμᾶ

ὡς ἄνθρωπο κι ἄν ἡ κοινωνική ἀποδοχή ἀπέχει τόσο λίγο ἀπ᾿ τήν κοινωνική ἀπόρριψη
πού καιροφυλακτεῖ, αὐτά πρέπει νά ᾿σαι κάτι πιό πολύ γιά νά τά λογαριάζεις.

Καί βέβαια αὐτή ἡ ἀναγνωρισιμότητα θέλει ἀνταλλάγματα καί ὑποστηλώματα ἀπό
τά ΜΜΕ, τά sites καί τά blogs πού πρέπει κατά κάποιο τρόπο νά ἐξαγοράσεις. Κι ἀκό-
μη χρειάζονται κι ὅλα τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά ἐξαρτήματα πού κουβαλᾶμε σήμε-
ρα οἱ ἄνθρωποι, γιά νά ἀναπαράγεται ἡ πράγματι εἰκονική ἀναγνωρισιμότητα πού πέ-

τυχες. Ἄν λείψουνε αὐτά, πῶς γίνεται νά σέ γνωρίσουνε καί νά σέ ἀναγνωρίσουν;
* * *

Στήν Ὀδύσσεια, τό περίφημο ὁμηρικό ποίημα, περιγράφεται μιά ἀναγνωρισιμότητα
ἄλλης ποιότητας, πού κρατάει παγκόσμια καί διαχρονικά πάνω ἀπό τρεῖς χιλιάδες χρόνια.
Ὅταν ὁ συνετός, σοφός καί πολύπαθος ἥρωας, ὁ Ὀδυσσέας, ἔφτασε στή νῆσο τῶν

Φαιάκων, ξαρμάτωτος, γυμνός καί μισοπεθαμένος, ἔπεσε ὅπως ἤτανε κι ἀποκοιμήθηκε.
Ξύπνησε ἀπ᾽ τίς χαρούμενες φωνές καί τά παιγνίδια πού ἔπαιζαν ἡ Ναυσικᾶ, ἡ κόρη τοῦ
βασιλιᾶ Ἀλκίνοου, καί οἱ θεραπαινίδες της. Στή θέα του ἐκεῖνες τρόμαξαν καί κρύφτη-
καν καί ἔμεινε μόνη ἡ Ναυσικᾶ νά τόν ἀκούσει νά μιλάει. Ἦταν τέτοια ἡ στάση του, τά
λόγια καί ἡ ἔκφραση στή θαλασσοδαρμένη του μορφή, πού δέ χρειάστηκε καμία ἄλλη
σύσταση, γιά νά καταλάβει ἡ Ναυσικᾶ πώς αὐτός ὁ ἄγνωστος ἄνδρας, ὁ ζητιάνος, δέν
ἦταν ἄνθρωπος συνηθισμένος. Ὁ Ὀδυσσέας κράτησε τήν ἀνωνυμία του ἀκόμη κι ὅταν
ἔφτασε καί ἔμεινε στό βασιλικό παλάτι. Ἀναγνωρίστηκε μέ τή γνώση του, τή φρόνηση,
τή δύναμή του, πρίν φανερώσει τό πασίγνωστο ἤδη θρυλικό του ὄνομα. Ἀκόμη κι ὅταν
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στά τραγούδια τους οἱ Φαίακες μι-
λοῦσαν γιά τήν Τροία καί τά κατορ-
θώματά του καί τοῦ συντρίβαν τήν καρ-
διά, δέ φανέρωνε οὔτε τό γιατί, οὔτε τά
δάκρυά του. Ἔγινε ἀποδεκτός, τιμήθη-
κε, πρίν γίνει γνωστή ἡ μέγιστη ἀναγνω-
ρισιμότητά του.

Γράφεται ἀκόμη στήν Ὀδύσσεια πώς
ἔδιναν οἱ θεοί χάρη στόν ἥρωα, κι αὐτός
ὁ ἴδιος περιγράφεται νά καταφεύγει
στούς θεούς καί νά συνδιαλέγεται συ-
νέχεια μαζί τους.

* * *
Ἀναγνωρισιμότητα. Σήμερα φαίνεται

νά συγκινεῖ πολλούς, νά μπαίνει στόχος.
Στήν κρίσιμη ἐποχή, πού μπορεῖ μέ πλῆ-
θος προσόντα νά μή βρίσκεις ἀναγνώρι-
ση, ἴσως εἶναι κάποια λύση.

Μπορεῖς νά βάλεις γιά μεγάλο στόχο
νά κατακτήσεις μιά ἀναγνωρισιμότητα
πού νά μή χρειάζεται καμία ἄλλη ὑπο-
στήριξη ἀπ᾿ ἔξω, καμία ὑποδούλωση δι-
κή σου σέ μέσα πού ὑπόσχονται μέ
ἀνταλλάγματα νά τήν ἐξασφαλίσουν;

Μπορεῖς ν᾿ ἀγωνιστεῖς σκληρά μ᾿ ἐπι-
μονή καί ὑπομονή νά κατακτήσεις μιά
φρόνηση, μιά γνώση, μιά τέχνη ὑψηλή,
καταδική σου, ν᾿ ἀντέχει καί στίς πιό
σκληρές δοκιμασίες, ἀκόμη κι ὅταν ὅλα
φαίνονται χαμένα;

Μπορεῖς νά ἐξασφαλίσεις τή χάρη τοῦ
Θεοῦ μέ συνεχή καταφυγή καί μέ ὁλό-
καρδη ἐμπιστοσύνη;

Τότε μπορεῖς νά ἀποκτήσεις μιά ἀνα-
γνωρισιμότητα, προσωπική κατάκτηση
δική σου, νά γίνεις μιά προσωπικότητα
ἀντάξια νά σέ ἀναγνωρίζουν.

Εὐχές γιά σχολική χρονιά ἄλλης ποιό-
τητας, μέ ἀντάξια μεγάλο στόχο.

Σεπτέμβριος 2011292

φθασε μέχρι τίς μέρες μας τό
ἁπλό αὐτό γνωστό κι ἀγαπημένο
τραγουδάκι. Τό μάθαιναν στά μικρά
τους παιδιά οἱ Ἑλληνίδες μάνες,
γενιές καί γενιές, μεταφέροντας μέ
τά ἁπλά του λόγια σπουδαῖες ἀλή-
θειες. ῎Ερχεται ἀπό πολύ παλιά: Ὁ
πρῶτος ἀμερικανός Πρόξενος στήν
Ἀθήνα τό 1867 Charles Tuckerman
στό ἔργο του «Οἱ Ἕλληνες τῆς σή-
μερον» γράφει ἀναφερόμενος στό
τραγουδάκι αὐτό: «Τέτοιο περίπου
ἦταν τό τραγούδι πού τραγουδοῦσαν
οἱ Ἑλληνόπαιδες, καθώς πορεύονταν
κατά τή νύχτα στό σχολεῖο ἐπί τουρ-
κοκρατίας. Τό τραγούδι τοῦτο εἶναι
γνωστό σέ κάθε Ἕλληνα τώρα ὅ-
πως καί πιό παλιά...»1.

Τοῦτο τό τραγουδάκι τό δημιούρ-
γησαν συνθῆκες δύσκολες γιά τό
Γένος. Τό διέσωσε δέ ἡ Παράδοση,
πού κι αὐτή γράφει ἱστορία.

Πέρα ὡστόσο ἀπό τήν ἱστορική
του μαρτυρία, μᾶς πληροφορεῖ καί
γιά τούς στόχους πού ἔβαζε ἡ ἑλ-
ληνική ψυχή στή διαδικασία τῆς ἐκ-
παιδεύσεως. Ἦταν τά «γράμματα»,
ἦταν καί τά «σπουδάγματα», μά ἦταν
καί «τοῦ Θεοῦ τά πράγματα».

Ποτέ δέν ἔλειψε ἀπό τόν ἄνθρω-

Γνώσεις
«Φεγγαράκι μου λαμπρό,

φέγγε μου νά περπατῶ,

νά πηγαίνω στό σκολειό,

νά μαθαίνω γράμματα,

γράμματα σπουδά(γ)ματα,

τοῦ Θεοῦ τά πράγματα».

Ἔ



Μέ ἐντυπωσίαζε τό
ὄνομα: Ἐπίχαρις. Ἡ ἱ-
στορία τᾹς Ἐκκλησίας

μας, διάβασα, μιλάει γιά δυό ἅγιες πού
ἔφεραν αὐτό τό ὄνομα. Ἡ μιά στήν Κων-
σταντινούπολη ἀπό ἀρχοντική οἰκογένεια,
ἀδελφή τοῦ μεγάλου ἁγίου τᾹς Ὀρθοδο-
ξίας, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμ (14ος αἰ.).

Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς τους εἶχαν καθημερι-
νή φροντίδα ὄχι μόνο οἱ ἴδιοι νά μελετοῦν
τό λόγο τοῦ Θεοῦ
καί τίς διδαχές τῶν
πνευματικῶν πατέ-
ρων, ἀλλά ἔστρε-
φαν καί τά παιδιά
τους σ' αὐτή τήν
εὐλογημένη συνή-
θεια. Τό θαυμαστό
εἶναι πώς δέν πε-
ριορίζονταν στά με-
γαλύτερα, μά καί
στά πιό μικρά, πού
μόλις ἄρχιζαν νά
μιλοῦν, ὥστε νά
ἐντυπώνονται στίς
ἀθῶες ψυχές τους
τά ἱερά γράμματα
καί νά διαμορφώ-
νουν τό χαρακτή-
ρα τους. Ὁ πατέ-
ρας Παλαμς ἔ-
φυγε γρήγορα ἀπό τή ζωή. Ἡ μητέρα συ-
νέχισε τήν ἴδια φροντίδα γιά τίς κόρες της,
ἀφοῦ οἱ γιοί της Θεοδόσιος, Κωνσταντί-

νος καί Μακάριος μαζί
μέ τόν ἀδελφό τους
Γρηγόριο εἶχαν δοθεῖ ἀπό νωρίς στήν
ἄσκηση καί τούς πνευματικούς ἀγῶνες.

Θαυμάζει κανείς πῶς μέ τήν πνευματική
τροφή τοῦ Εὐαγγελίου καί τή ζωή τή σύμ-
φωνη μέ αὐτό μιά ὁλόκληρη οἰκογένεια
κατατάσσεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στή
χορεία τῶν Ἁγίων.

Ἁγία Ἐπίχαρις! Ἡ ἀρχοντοπούλα τᾹς
Κωνσταντινούπο-
λης. Ἡ ἀδελφή
τοῦ μεγάλου Πα-
τέρα τᾹς Ὀρθοδο-
ξίας, τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμ.

* * *
Τό Ἁγιολόγιο τᾹς

Ἐκκλησίας μας, ἀ-
ναφέρει καί τή δω-
δεκάχρονη ἁγία
Ἐπίχαρι, πού ἔζη-
σε στούς πρώτους
χριστιανικούς χρό-
νους, νά ἑορτάζει
τήν 27η Σεπτεμ-
βρίου.

Ἁγία στά δώδε-
κά της χρόνια;
Ξαφνιαζόμαστε!

Ποῦ; Πότε ἔζησε;
Λίγες σχετικά πληροφορίες ἔχουμε γιά

τήν ἀρχοντοπούλα τᾹς Ρώμης.

ΔΔυό ἀρχοντοποῦλες 
ἅγιες!

Δυό ἀρχοντοποῦλες 
ἅγιες!

Σεπτέμβριος 2011294



Ἡ οἰκογένειά της ἐπιφανής.
Ἡ ἴδια μέ τήν ἀθώα παιδική ὄ -

ψη καί τούς εὐγενικούς τρόπους
ἦταν χαριτωμένη, θελκτική, εὐχάριστη,
ἀξιαγάπητη.

Κάτω ἀπό τή γεμάτη χάρη μορφή της
κρυβόταν μιά γενναία καρδιά, μιά δυνατή
θέληση. Σέ μιά δωδεκάχρονη Ρωμαία τό-
σες ἀρετές καί μαζί μιά σοβαρότητα ὥρι-
μης νέας; Θαυμάζουμε τά δῶρα τᾹς Χά-
ρης τοῦ Θεοῦ! 

Τά φωτεινά μάτια της ἦταν ἀντιφέγγισμα
τοῦ οὐρανοῦ. Ἐκεῖ ἦταν στραμμένο τό ὅ -
ραμά της. Στό βάθος τᾹς ψυχᾹς κρυβό-
ταν μιά βαθιά κι ἀκέραιη πίστη, πού
δέν τήν μόλυναν οἱ ἀμφισβητήσεις τῶν
ἀνικανοποίητων φιλοσόφων.

Ἀπό παιδούλα εἶχε ἀκούσει γιά τόν
ἀληθινό Θεό, γιά τή Θυσία καί τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Εἶχε ἐμ -
πνευσθεῖ ἀπό τή θεία διδασκαλία.
Ἡ δωδεκάχρονη Ἐπίχαρις, χαρι-
σματική νέα, πού δικαίωσε τό ὄ -
νομά της μέ τή μορφή, τό παρά-
στημα, τό πνεῦμα, τό ἦθος, δέ
δείλιαζε νά ὁμολογεῖ τήν πίστη
της στόν Ἰησοῦ Χριστό. Γιατί, ὅ -
πως σημειώνουν οἱ βιογράφοι
της, ἦταν «καί ἰσχυρά καί τολ-
μῶσα», δυνατή καί τολμηρή. 

«Τό σωματικόν ἐκεῖνον ἄνθος ἦ -
το δρῦς εἰς τήν δύναμιν τᾹς πίστε-
ως, τᾹς γνώμης, τᾹς καρτερίας». Τό
θελκτικό εὐαίσθητο λουλούδι ἦταν
βελανιδιά στή δύναμη τᾹς πίστεως,
τᾹς σταθερᾹς γνώμης καί τᾹς ὑπο-
μονᾹς.

Ξέσπασε τότε ὁ διωγμός τοῦ Διο-
κλητιανοῦ (303-305 μ.Χ.). Παρά

τήν ἡλικία της τή συνέλαβαν ὡς
Χριστιανή καί ἀνακρίθηκε ἀπό
τόν ἔπαρχο Καισάριο, ὁ ὁποῖος
πρόσταξε νά τή βασανίσουν καί νά τήν
κρεμάσουν, ἐπειδή ἔμεινε ἄσειστη στήν ὁ -
μολογία τοῦ Χριστοῦ. Ὑπέφερε φοβερά ἡ
Ἐπίχαρις καί προσευχόταν στό Θεό νά δεί-
ξει τά θαυμάσιά Του στούς παρευρισκόμε-
νους εἰδωλολάτρες, καί ἀμέσως ἡ πέτρα
πού στεκόταν ἀνάβλυσε ἄφθονο νερό.

Τό θαῦμα συγκλόνισε πολλούς ἐθνι-
κούς καί τούς ὁδήγησε στήν πίστη τοῦ

Χριστοῦ. 
Ὁ Καισάριος ἀγρίεψε κι ἔδω-
σε ἐντολή τέσσερις στρατιῶτες
νά τήν κτυποῦν στό λαιμό μέ
μολύβδινες σφαῖρες. Ἡ Ἁγία

δέν ὑπέκυψε. Προσευχόταν
θερμά νά δείξει τή δύναμή
του ὁ Θεός καί στό σκληρό
Καισάριο. Ἔπεσαν τότε νε-
κροί καί οἱ δήμιοι!

Ὁ Καισάριος ἀλλόφρο-
νας συντόμευσε τή δίκη
καί διέταξε ν' ἀποκεφαλί-
σουν τή νέα καί νά κάψουν
τό λείψανό της. 

Καί ὁ βιογράφος της κα-
ταλήγει: «...Ἡ χαριτωμένη
κεφαλή της ἀποκόπηκε,
γιά νά ἀνατείλει ξανά μέ
ἀνώτερα καί ἀθάνατα θέλ-
γητρα στήν οὐράνια ζωή».

Πόση θαυμαστή δύναμη
κρύβουν καί τά παιδιά ἀκό-

μα, ὥστε νά θυσιάζονται γιά
τήν πίστη καί τήν ἀγάπη στό
Χριστό!

δ. Χ.
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πιστρατεύτηκαν μέ τέχνη οἱ ἔννοι-
ες φασισμός, ἐθνικισμός, ρατσισμός,
σωβινισμός κ.τ.ὅ., ἀπό « ἱστορικούς»,
γιά νά μέ πείσουν ὅτι ἡ ἀγάπη στήν πα-
τρίδα μου εἶναι νοσηρό φαινόμενο.

Χρησιμοποιήθηκαν ἐκπομπές στήν τη-
λεόραση, «εἰδικοί», ἀκόμη καί αὐτό τό
σχολεῖο μου, γιά νά μέ κάνουν νά ξεχά-
σω τήν ἱστορία τοῦ τόπου μου, νά μοῦ
ποῦν ὅτι εἶναι λάθος νά ἐκτιμῶ ἀξίες καί
ἰδανικά, ἥρωες καί θυσίες.

Ξοδεύτηκε μελάνι, πολύτιμος «τηλεο-
πτικός χρόνος», «σοφά προοδευτικά»
μυαλά γιά νά «ἀποκαταστήσουν» –κα-
τά πώς λένε– τήν ἀλήθεια (!) συκοφα-
ντώντας τήν Ἐκκλησία καί διαγράφο-
ντας τήν ἀνεκτίμητη προσφορά της «σ’
αὐτόν τόν τόπο τόν μικρό, τόν μέγα».

Ἀλλά ἐγώ, ὄρθια στό μετερίζι τῆς καρ-
διᾶς μου καί τῆς ταπεινωμένης σήμερα
καί σταυρωμένης πατρίδας μου ἐ π ι μ έ -
ν ω  ν ’  ἀ π α ν τ ῶ :

● Γιατί ἀκριβῶς θέλω νά εἶμαι ὅπως
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν ὑγιή αἰσθή-
ματα καί συγκροτημένη προσωπικότη-
τα. Ἔτσι, ἀγαπῶ ττόόνν  ττόόπποο πού πρωτο-
εῖδα τό φῶς καί γεύομαι τήν ὀμορφιά
τῆς ζωῆς. Ἀγαπῶ καί θέλω νά γνωρίζω
ὅλο καί περισσότερο ττήήνν  ἱἱσσττοορρίίαα  ττοοῦῦ  ττόό--
πποουυ  μμοουυ,, τίς ρίζες μου, πού μοῦ δίνουν
ἐφόδια πολύτιμα ἀπό τό παρελθόν, σι-
γουριά στά βήματά μου στό παρόν, ἐλ -
πίδα καί δοκιμασμένες κατευθύνσεις γιά
τό μέλλον! Ἀγαπῶ τούς ἀνθρώπους τοῦ
τόπου μου, πού μαζί τους μιλῶ τήν ἴδια
γλώσσα, λατρεύουμε τόν ἴδιο Θεό, μοι-
 ραζόμαστε τούς ἀγῶνες καί τίς ἀγωνίες
μας –καί ἄν χρειαστεῖ καί τίς θυσίες
μας– γιά ἕναν κόσμο καλύτερο.

● Γιατί ἀγαπώντας τή δική μου πατρί-
δα καί ἀναγνωρίζοντας τήν ἀξία της,
μπορῶ νά τιμήσω καί νά σεβαστῶ τήν

Ἀγαπῶ τήν πατρίδα μου!E
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ἀξία πού λέγεται πατρίδα καί γιά τούς
ἄλλους ἀνθρώπους, γιά τούς ἄλ λους λα-
ούς. Πῶς μπορῶ νά ἐκτιμήσω, νά τιμή-
σω καί νά σεβαστῶ κάτι στούς ἄλλους,
ὅταν δέν ἔχω ἐκτιμήσει καί δέν ἔχω ἀγα-
πήσει τό δικό μου;

● Πῶς μπορῶ νά μήν ἀγαπῶ τόν τόπο
ὅπου στήθηκε ἕνας Παρθενώνας ὑμνώ-
ντας ἔτσι ἀξεπέραστα τήν ὀμορφιά, τήν
ἁρμονία καί τό μέτρο!

● Τόν τόπο στόν ὁποῖο καλλιεργήθηκε
τόσο τό ἀνθρώπινο πνεῦμα, ὥστε ἡ ἑλ -
ληνική ψυχή γιά πρώτη φορά νά συλλά-
βει ἰδέες ὑψηλές, νά τίς ἐκφράσει μέ τήν
ἑλληνική γλώσσα καί νά μεταδώσει σέ
ὅλο τόν κόσμο τό σεβασμό πρός αὐτές!
Ἰδέες ὅπως εἶναι: τό ἀγαθόν, τό ἀληθές,
ἡ δίκη, ἡ αἰδώς, ὁ νόμος, ἡ ἀρετή, ἡ ἐλευ-
θερία, ἡ δημοκρατία κ.ἄ. 

● Πῶς μπορῶ νά μήν ἀγαπῶ τόν τόπο
πού πολλοί ἀγάπησαν, θαύμασαν, ὕμνη-
σαν, ἀκόμη καί πέθαναν γι’ αὐτόν χωρίς
νά εἶναι οἱ ἴδιοι Ἕλληνες; «Ὅ,τι εἶναι ἡ
καρδιά καί ὁ νοῦς γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι
ἡ Ἑλλάδα γιά τήν ἀνθρωπότητα», θά
πεῖ ὁ Γερμανός ποιητής Γκαῖτε. 

● Γιατί σ’ αὐτήν ἔσκυψε μέ ἰδιαίτερη
ἀγάπη καί στοργή ὁ ἴδιος ὁ οὐρανός καί

Ἀγαπῶ τήν πατρίδα μου, 

τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα!

Ἀγαπῶ τήν πατρίδα μου,

τήν Ἑλλάδα!

τήν ἔκανε ὅλη ἕναν ναό! Δυό ἀπόστολοι,
ὁ Πρωτοκορυφαῖος καί ὁ Πρωτόκλητος
ὄργωσαν τό χῶμα καί τίς ψυχές της.
Αἵματα μαρτύρων καί νεομαρτύρων θε-
μέλιωσαν τήν Ἅγια Τράπεζά της. Θαυ-
ματουργές εἰκόνες κι ἅγια λείψανα τ’ ἀ -
τίμητα προσκυνητάρια της, κρουνοί αἰ -
σθητοί τῆς θείας Χάριτος. Ψυχές ἁγια-
σμένες κρατοῦν ἀναμμένο τό ἀκοίμητο
καντήλι τῆς προσευχῆς μέσα στό Περι-
βόλι τῆς Παναγιᾶς της. Οἱ ἦχοι τῆς κα-
μπάνας, τό «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατη -
γῷ...» καί τό «Χριστός Ἀνέστη» δονοῦν
αἰῶνες τόν ἀέρα της!

● Πῶς μπορῶ ἐγώ νά μήν ἀγαπῶ τήν
ὀρθόδοξη πατρίδα μου, ὅταν ἡ Κινέζα
Πελαγία Yu σήμερα δηλώνει: « Θ ά
ἤ θ ε λ α  ν ά  ἤ μ ο υ ν  Ἑ λ λ η ν ί δ α , νά
εἶχα γεννηθεῖ Ὀρθόδοξη, νά μεταλάβαι-
να τή Θεία Κοινωνία ἀπό τά βρεφικά
μου χρόνια..., νά ὀσφραίνομαι τή γλυκιά
εὐωδία τοῦ λιβανιοῦ..., νά ἀγγίζουν τά
χέρια μου τίς εἰκόνες..., νά μπορῶ νά
διαβάζω τήν Καινή Διαθήκη στό πρωτό-
τυπο... Ἕλληνες, νομίζετε ὅτι εἶστε
φτωχοί μέ τήν κρίση πού διέρχεστε, ἀλ -
λά δέν ξέρετε πόσο πλούσιοι εἶστε...».

Ναί! Ἀγαπῶ τήν πατρίδα μου! Γιατί
μέσα σ’ αὐτήν ἔμαθα 

νά σέβομαι τόν ἄνθρωπο, 
νά ἐκτιμῶ τό ὡραῖο καί τίς ἀξίες, 
ν’ ἀγαπῶ καί νά λατρεύω τό Θεό!
Ἡ πατρίδα μου, ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα,

ἀνεκτίμητο δῶρο τοῦ Θεοῦ στή ζωή μου!
Καί ἡ ἀγάπη μου σ’ αὐτήν ἰσόβιο εὐ -
γνωμοσύνης θυμίαμα σ’ Αὐτόν πού μοῦ
τή χάρισε.

ἴα
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ΤΙ ΚΑΛΟ ΒΡΗΚΕΣ ΣΕ ΜΕΝΑ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ;

ρωί στήν Τιβεριάδα, καί ὁ Κύριος
νά στέκεται δίπλα στή λίμνη. Δύο
πλοιάρια ἀραγμένα ἐκεῖ κάπου,
καί οἱ ψαράδες στήν ἀκρογιαλιά

νά τακτοποιοῦν τά δίχτυα τους.
Γαλήνη καί φῶς!
Στό μεταξύ πλῆθος κόσμου ἀρχίζει νά

μαζεύεται γύρω ἀπό τό νέο Ραββί, γιά ν’
ἀκούσει τήν οὐράνια διδασκαλία Του.
Τότε ἀκριβῶς εἶναι πού Ἐκεῖνος μπαίνει
μέσα στό ἕνα ἀπό τά δύο πλοιάρια καί
παρακαλεῖ τόν κάτοχό του –Σίμων λε-
γόταν– νά τό τραβήξει λίγο πρός τά μέ-
σα. Πρόθυμος ἐκεῖνος στήν παράκληση
τοῦ Διδασκάλου, κι ἔτσι τώρα ὁ Κύριος
Ἰησοῦς μέσα ἀπό τό καράβι διδάσκει τά

pp
πλήθη τά συνωστισμένα στήν ὄχθη τῆς
λίμνης...

Κάποια στιγμή σταμάτησε ὁ θεῖος Δι-
δάσκαλος. Ὁ ἥλιος θά ἦταν κάπου στό
μεσουράνημά του.

— Ἄντε τώρα, Σίμων –ἡ φωνή τοῦ
Κυρίου– ἀνοίξου στά βαθιά καί ρίξτε τά
δίχτυα στή θάλασσα.

Δέν εἶναι δυνατόν. Ὁ νέος Διδάσκαλος
εἶναι φανερό ὅτι δέν γνωρίζει ἀπό τήν τέ-
χνη τῆς ἁλιείας. Μέρα μεσημέρι πιάνουν
ψάρια; 

— Κύριε, ὅλη τή νύχτα κοπιάσαμε καί
δέν πιάσαμε τίποτε...

Θέλεις ὅμως ἡ μορφή τοῦ Κυρίου, θέ-
λεις τό ὕφος Του, τά λόγια Του, μιά αἴ -

«ἔξελθε ἀπ᾽ἐμοῦ,
ὅτι ἀνήρ ἁμαρτωλός

εἰμι, Κύριε»
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σθηση ἀπόλυτου σεβασμοῦ κυριεύει τό
Σίμωνα. Διάθεση ὑπακοῆς.

— Ἀφοῦ τό λές Ἐσύ, θά τό κάνω, Κύριε!
Τό ’κανε, καί σέ λίγο τά δίχτυα σκίζο-

νταν ἀπό τό βάρος τῶν ψαριῶν. Ἀμέσως
νεῦμα πρός τό ἄλλο πλοιάριο γιά βοή-
θεια. Καί τά δύο τώρα μαζί νά προσπα-
θοῦν νά σηκώσουν τά δίχτυα καί νά κιν-
δυνεύουν νά βυθιστοῦν ἀπ’ τό βάρος...

Ἐμβρόντητος ὁ Σίμων. Πέφτει στά πό-
δια τοῦ Χριστοῦ καί κάτι Τόν παρακαλεῖ:

–Κύριε, σέ παρα-
καλῶ...

Τί ἄραγε θέλει νά
τοῦ κάνει ὁ Κύριος;

–Βγές ἀπ’ τό καράβι
μου, Κύριε. Φύγε ἀπό
μένα. Δέν ἀντέχω νά Σέ
ἔχω δίπλα μου. Εἶμαι ἁ -
μαρτωλός ἄνθρωπος ἐ -
γώ. Δέν ἀξίζω. Σέ πα-
ρακαλῶ, Κύριε!

Σκέτη συντριβή ὁ
Σίμων.

— Μή φοβᾶσαι, Σίμων, ἡ γλυκύτατη
φωνή τοῦ Κυρίου τώρα. Σέ προετοιμάζω
γιά πολύ μεγαλύτερα. Ἀπό τώρα καί στό
ἑξῆς, μαθητής δικός μου, θά ἁλιεύεις
ἀνθρώπους...

* * *
«ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνήρ ἁμαρτω-

λός εἰμι, Κύριε»
Ἔτσι σκέφτονται, μ’ αὐτόν τόν τρόπο

μιλοῦν στό Θεό οἱ δίκαιοι, οἱ ἐνάρετοι, οἱ
ἅγιοι. «Δέν εἶμαι ἄξιος, Κύριε». Καί νι -
ώθουν πάντοτε συντριμμένοι μπροστά

στήν αἴσθηση τῆς παρουσίας Του. Καί
πάντοτε βαθιά εὐγνώμονες γιά τίς εὐερ-
γεσίες τοῦ Θεοῦ στή ζωή τους.

Καί συμβαίνει τό παράδοξο, ὅσο κανείς
προοδεύει πνευματικά, τόσο περισσότε-
ρο νά αἰσθάνεται τόν ἑαυτό του ἁμαρτω-
λό καί ἀνάξιο. Κι ὅσο περισσότερο ἀπο-
λαμβάνει τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, τόσο
περισσότερο νά ρωτᾶ μέ πόνο καί «λει-
ώσιμο» καρδιᾶς μπροστά στή θεία με-
γαλειότητα: «Τί καλό βρῆκες σέ μένα,

Χριστέ μου, καί μέ
κατακλύζεις μέ τίς
εὐλογίες σου;». Για-
τί ἡ ψυχή γίνεται
εὐαίσθητη καί μπο-
ρεῖ ἀφενός νά κατα-
λαβαίνει τίς ἀναρίθ-
μητες καθημερινά
εὐλογίες τοῦ Θεοῦ
καί ἀφετέρου νά
βλέπει τή δική της

ἀναξιότητα.
Φίλε μου, ποτέ μή

σταθοῦμε μπροστά στό Θεό νά Τοῦ ποῦ -
με ὅτι ἔκανα αὐτό κι ἐκεῖνο τό καλό. Ἄς
ἔχουμε τήν ἰδέα γιά τόν ἑαυτό μας ὅτι δέν
ἀξίζουμε, καί ὅ,τι καλό κάναμε, μέ τή χά-
ρη Του τό κάναμε. Ἐμεῖς ἀπό μόνοι μας
εἴμαστε ἀδύναμοι καί ἐλλιπεῖς. Κι ὅταν ἔ -
χουμε αὐτή τή συναίσθηση, καί μόνο αὐ -
 τή εἶναι ἱκανή νά ἑλκύει στή ζωή μας
πλημμύρα θείων εὐλογιῶν καί χαρίτων.

Γιατί εὐαρεστεῖται σ’ αὐτή τή διάθεση
ὁ ἅγιος Θεός!

�

ἘἘμμββρρόόννττηηττοοςς  ὁὁ  ΣΣίίμμωωνν..  
ΠΠέέφφττεειι  σσττάά  ππόόδδιιαα

ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  κκααίί  κκάάττιι
ΤΤόόνν  ππααρραακκααλλεεῖῖ::

−−  ΚΚύύρριιεε,,  σσέέ  ππααρραακκααλλῶῶ......
ΤΤίί  ἄἄρρααγγεε  θθέέλλεειι

ννάά  ττοοῦῦ  κκάάννεειι  ὁὁ  ΚΚύύρριιοοςς;;
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Ρινορραγία ἤ ἐπίσταξη εἶναι ἡ αἱμορ-
ραγία ἀπό τή μύτη. Ἄν καί τίς περισσό-
τερες φορές τά αἴτια δέν εἶναι σοβαρά
καί ὁ τρόπος ἀντιμετώπισης εἶναι ἁ -
πλός, ἡ θέα τοῦ αἵματος προκαλεῖ σέ
μᾶς φόβο καί ἀνησυχία στούς γονεῖς
μας. 

Ἡ μύτη εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό εὐαίσθη-
τα σημεῖα τοῦ σώματος. Εἶναι πλούσια
σέ πολλά μικρά ἀγγεῖα πού αἱμορρα-
γοῦν εὔκολα. Οἱ ρινικές μεμβράνες (τό
ἐσωτερικό τῆς μύ της) εἶναι εὐαίσθη-
τες σέ μεταβολές τῆς ὑγρασίας καί τῆς
θερμοκρασίας τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ
ξηρότητα καί ἡ χαμηλή θερμοκρασία
προκαλοῦν ρήξη τῶν ἀγγείων τῆς μύ-

της . Οἱ ἐποχιακές μεταβολές, ἡ ὑψηλή
θερμοκρασία κατά τό καλοκαίρι, ἡ χα-
μηλή θερμοκρασία κατά τό χειμώνα καί
τά κακῶς ρυθμισμένα κλιματιστικά
εἶναι μερικοί παράγοντες πού προκα-
λοῦν μικρορινορραγίες σέ ἕνα ὑγιή ὀρ -
γανισμό. Τά «ρουφήγματα» καί «σκαλί-
σματα» τῆς μύτης μέ τό χέρι μας ἤ μέ
κάποιο ἀντικείμενο, ἀποτελοῦν τήν πιό
συχνή αἰτία ρινορραγίας στίς μικρότε-
ρες ἡλικίες.  

Ἐπίσης, ἡ ρινορραγία μπορεῖ νά εἶναι
ἐκδήλωση κάποιας γενικῆς νόσου ὅ -
πως ὑπέρτασης, τραυματισμοῦ ἤ κατά-
χρησης φαρμάκων, πού συνήθως πα-
ρουσιάζονται σέ μεγαλύτερες ἡλικίες. 

ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ
Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣΠρῶτες Βοήθειες

Ἀντιμετώπιση ρινορραγίας:
1. Σταματᾶμε τίς δραστηριότητές μας καί καθό-

μαστε.  
2. Πλένουμε μέ ἄφθονο κρύο νε ρό τή μύτη μας.

Ἄν διαπιστώσου με ὅτι ὑπάρχει ξένο σῶμα π.χ. μι-
κρό κομμάτι ἀπό παιχνίδι, χαλίκι ἤ σύρ μα, τότε
«φυσᾶμε» τήν μύτη μας ἐ λαφρά γιά νά βγεῖ.

3. Γέρνουμε τό κεφάλι μας πρός τά ἐμπρός. 
4. Φράζουμε τό ρώθωνα πού αἱ μορραγεῖ ἤ καί

τούς δυό, ἄν δέν ξέρουμε ποιός αἱμορραγεῖ, πιέ-
ζοντάς τους ἀπό ἔξω μέ τό δείκτη καί τόν ἀντίχει-
ρα, ὅσο χρειάζεται (γιά δέκα περίπου λεπτά) γιά νά σχηματιστεῖ θρόμβος
(πῆγμα αἵματος), καί ἀναπνέουμε ἀπό τό στόμα. 

5. Ζητᾶμε ἀπό ἕνα ἄτομο τοῦ φιλικοῦ μας περιβάλλοντος νά μᾶςφέρει πάγο,
τόν ὁποῖο τυλίγουμε σέ ἕνα κομμάτι ὕφασμα καί τόν τοποθετοῦμε πάνω στή
μύτη. Ἄν δέν ἔ χουμε πάγο ἤ παγάκια, ζητᾶμε ἕνα δοχεῖο μέ κρύο νερό καί ἕνα
καθαρό κομμάτι ὕφασμα, τό ὁποῖο βρέχουμε καί τό τοποθετοῦμε κομπρέσα  

6. Ὅταν διαπιστώσουμε ὅτι τό ὕφασμα – κομπρέσα ἔχει ζεσταθεῖ, τό ξανα-
βρέχουμε καί τό ἐπανατοποθετοῦμε πάνω στή μύτη. 

7. Ἀποφεύγουμε νά ξαπλώσουμε σέ ὕπτια θέση (ἀνάσκελα), διότι τό αἷμα θά
ρέει στό πίσω μέρος τοῦ στόματός μας καί μπορεῖ νά προκαλέσει ἐμετό.

8. Σημαντικό εἶναι νά διατηροῦμε τήν ψυχραιμία μας.
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Προσέχουμε:

Πωματισμός μύτης
Ἄν τά παραπάνω πρόχειρα μέσα δέ φέρνουν ἀποτέλε-

σμα καί ἡ αἱμορραγία ἐξακολουθεῖ, θά κάνουμε τόν πω-
ματισμό τῆς μύτης. 

Τοποθετοῦμε στή ρινική κοιλότη τα πού αἱμορραγεῖ
(ρώθωνα) μικρό ταμπόν ἀπό βαμβάκι ἤ ἀποστειρωμένη
γάζα καί τό ἀφήνουμε, ὥσπου νά σταματήσει ἤ αἱμορ-
ραγία. Τό ταμπόν αὐτό καλύτερα νά εἶναι ποτισμένο μέ ὀξυζενέ ἤ βαζελίνη. 

Τό ταμπόν εἶναι ἕνα κομματάκι βαμβάκι μήκους 3 περίπου ἑκατοστῶν σέ
κυλινδρικό σχῆμα, τό ὁποῖο πιέζουμε μέ τά δάκτυλά μας, ὥστε νά ἐφαρμό-
ζει στό ρώθωνα τῆς μύτης. Ἄν ἔχουμε γάζα, τή διπλώνουμε πιεστικά τό ἴδιο
ὅπως τό βαμβάκι, ἤ ἐάν ὑπάρχει ἡ εἰδική γάζα σέ κορδέλα, τήν τοποθε-
τοῦμε στό ρώθωνα μέ τή βοήθεια μίας μικρῆς λαβίδας.

� Νά μήν τοποθετηθεῖ τό ταμπόν πολύ βαθιά
στό ρώθωνα πού αἱμορραγεῖ, διότι μετά δέν
θά μποροῦμε νά τό ἀφαιρέσουμε. Ἄν μας

συμβεῖ κάτι τέτοιο, πρέπει νά ζητήσουμε βοήθεια ἀπό εἰδικό ἐπιστήμονα
ὑγείας.
� Μετά τήν παύση τῆς ρινορραγίας, γιά μερικές ὧρες, δέν ἐρεθίζουμε

τήν μύτη καί ἀποφεύγουμε τό βήξιμο καί τό φτάρνισμα. 

Προσέχουμε:

Πρέπει ὁπωσδήποτε νά πᾶμε στό γιατρό:
� ἄν ὑπάρχει ξένο σῶμα πού δέν βγῆκε μέ ἁπλό φύσημα,
� ἄν τό ἄτομο παρουσιάζει συχνά ρινορραγία, 
� ἄν ἔχει προηγηθεῖ τραυματισμός τῆς μύτης, 
� ἄν συνυπάρχει πόνος στήν περιοχή, 
� ἄν συμβαίνουν αἱμορραγίες καί σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ σώματος,
� ἄν δέν σταματήσει ἡ ρινορραγία. 

Ἄν λοιπόν συμβεῖ σέ ἐμᾶς ρινορραγία ἤ σέ κάποιο συμμαθητή ἤ φίλο μας,
δέν θά πανικοβληθοῦμε, ἀλλά θά μποροῦμε νά βοηθήσουμε. 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ
Ἡ ἐρώτηση εἶναι:
- Ἄν ἐγώ ἔχω στό μυαλό μου ἤ τό 10 ἤ τό 11, ὁ ἀριθμός πού ἔχεις ἐσύ
εἶναι μεγαλύτερος ἀπό τόν δικό μου;

Ἄν πεῖ «ὄχι» τότε εἶναι τό 10.
Ἄν πεῖ «δέν ξέρω» τότε εἶναι τό 11.
Ἄν πεῖ «ναί» τότε εἶναι τό 12

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΑ

1) Στή Ρόδο
2) Ὁ Ἕβρος (εὖρος)
3) Τή Μῆλο

Μυστικός ἀριθμός

Λύση: 1800
(Πολλαπλασιάζουμε τόν 1ο ἀριθμό ἐπί 3, τόν
2ο ἐπί 4, τόν 3ο ἐπί 5 καί τόν 4ο ἐπί 6)

Β Α Ρ Δ Ι Α Β Ε Λ Ο Σ Σ
Ν Α Τ Β Κ Β Ο Ρ Β Ε Ο Β
Β Ε Θ Ρ Η Ρ Λ Β Ε Ρ Γ Α
Α Ο Α Μ Α Μ Τ Ε Α Δ Ο Γ
Β Β Τ Φ Ο Α Α Β M H Y O
A A E Σ Μ Σ Η Λ Β Μ Ι Ν
Μ Λ Κ Ω Α Τ Β Α Λ Ε Α Ι
Β Β Ι Τ Ν Λ Λ Υ Α Β Ο Τ
Α Β Α Ο Η Β Ο Ι Σ Ι Β Α
Κ Ι Ρ Ρ Α Ρ Γ Α Τ Μ Ρ Β
Ι Β Β Λ Α Α Ι Υ Ο Ο Α Α
Φ Λ Η Ω Β Θ Β Ο Σ Τ Σ Θ
Λ Ι Ψ Χ Μ Β Ρ Ο Χ Η Η Ο
Β Ο Υ Ν Α Ο Β Ο Β Ι Ο Σ
Β Ρ Α Χ Ο Σ Σ    Β Ι Ο Λ Α

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

Λύσεις:
Διάγραμμα τοῦ... Β

ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΗ 
ΑΛΦΑΒΗΤΑ
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Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Ἰνδιάνικη ἱστορίαἸνδιάνικη ἱστορία
Φίλοι μου, γειά σας!
Σήμερα σᾶς ἔφερα νά διαβάσετε

ἕνα καταπληκτικό βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ

ὉἸνδιάνος Μεγάλο Γεράκι, ἀρχηγός
τοῦ χωριοῦ, κάθισε ὀκλαδόν καί

κοίταξε γύρω του τό ἐρυθρόδερμο πλῆ-
θος. Ὕστερα ἔσιαξε τά φτερά, πού ξεκι-
νοῦσαν ἀπό τό κεφάλι του καί κατέβαιναν
ὥς κάτω στήν πλάτη του. Ξερόβηξε. Πῆρε
τό κοκκάλινο τόξο του, τράβηξε ἀπό τή

δερμάτινη φαρέτρα του ἕνα βέλος καί τό
στέριωσε στή χορδή. Τό πλῆθος κοίταζε
ἀμίλητο. Τό Μεγάλο Γεράκι στράφηκε
στήν ἀνατολή, μισόκλεισε τά μαῦρα μάτια
του ἀντικρίζοντας τό φῶς καί σημάδεψε
κατά τόν ἥλιο. Ἔμεινε λίγα δευτερόλεπτα

ἀκίνητος κι ὕστερα ἄφησε μʼ ὁρμή τό βέλος.
Ὅλα τά μάτια παρακολουθοῦσαν τήν τροχιά
του. Ξαφνικά, στή μέση τῆς συνάθροισης,
μπροστά στά πόδια τοῦ ἀρχηγοῦ ἔπεσε μιά
μαύρη καλιακούδα.

Οἱ Ἰνδιάνοι ἤξεραν αὐτή τήν κίνηση. Τή συ-
νήθιζε ὁ ἀρχηγός, ὅταν εἶχε νά τούς ἀνακοι-
νώσει κάτι σπουδαῖο. Περίμεναν λοιπόν νά
ἀκούσουν μέ τά μάτια καρφωμένα πάνω του.

— Ἡ κατάσταση στό χωριό μας, Ἰνδιάνοι,
ἔχει γίνει ἀνυπόφορη. Τώρα πού μᾶς ἄφησαν οἱ

λευκοί, μᾶς βρῆκε ἄλλο κακό μεγαλύτερο. Τό
γνωρίζετε ὅλοι. Οὔτε τό ὄνομά του δέ θέλω
νά ἀναφέρω μπροστά σας· θά τό πῶ μόνο
μπροστά στόν ψηλό καταρράχτη τοῦ κόκκι-
νου βράχου. Σᾶς ρωτῶ: τί θά γίνει; ποιός θά
δώσει τέλος στό κακό;

Οἱ Ἰνδιάνοι ἔσκυψαν τά κεφάλια τους στό
κοκκινωπό χῶμα μέ ντροπή καί συλλογή. Καί
τό Μεγάλο Γεράκι συνέχισε.

— Γιʼ αὐτό σᾶς κάλεσα σήμερα ἐδῶ. Ἔχω
νά σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι ἡ λύση εἶναι μία: Πίσω
γιά μπρός! Ἀκούσατε; Πίσω γιά μπρός. Ὅλοι
καταλαβαίνετε πολύ καλά τό νόημα τῶν λό-
γων μου. Λοιπόν ἀπό σήμερα μέχρι καί τήν
τελευταία φεγγαράδα πρίν τήν ἀνατολή τοῦ
λευκοῦ ἄστρου θά παρακολουθῶ ἄγρυπνα τά
πάντα μέσα στό χωριό. Ὁ Ἰνδιάνος πού θά πά-
ει πίσω γιά μπρός θά πάρει ὡς ἀμοιβή τό χρυ-
σό φτερό τοῦ βασιλικοῦ ἀετοῦ τῆς ἐρήμου.
Ὅποιος ὅμως παρακούσει κι ἀποτύχει, αὐτός
θά φορέσει τό μαῦρο φτερό αὐτῆς ἐδῶ τῆς
μαύρης σκοτωμένης καλιακούδας καί θά ᾽ναι

γιά πάντα ντροπιασμένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
ΤΟ ΑΚΟΥΝΗΤΟ ΛΙΘΑΡΙ

Ὁ μικρός Ἰνδιάνος Ἀκούνητο Λιθάρι, πού τόν
φώναζαν καί Ἄρι, ἦταν πολύ ἐκνευρισμένος ὅ-
λη τήν ἑβδομάδα.

XΡΩΜΑΤΙΣΕ

ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΟΓΙΕΣ ΣΟΥ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
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— Ὅλα παράξενα τά λέει ὁ ἀρχηγός. Τί
πάει νά πεῖ «πίσω γιά μπρός»; ρώτησε τόν
πατέρα του ἕνα πρωί κάνοντας τόν ἀνήξερο.

— Νομίζω, Ἀκούνητο Λιθάρι, ὅτι γνωρίζεις
πολύ καλά τό μυστικό νόημα, εἶπε ὁ πατέρας.

Ὁ Ἄρι δέ μίλησε καθόλου ὅλη τήν ἡμέρα
καί ἀπέφευγε νά συναντήσει τόν πατέρα
του. Τή νύχτα εἶδε στό ὄνειρό του ὅτι ἦταν
πάνω στό καφετί ἄλογό του καί πήγαινε μιά
μπρός μιά πίσω, μιά μπρός μιά πίσω κι ὅλο
ἔμενε ἀκούνητος στό ἴδιο μέρος. Σπιρούνιζε
στά καπούλια, ἀλλά τό ἄλογο δέν καταλά-
βαινε. Ὥσπου ξαφνικά ἀφήνιασε κι ἄρχισε
νά τρέχει σάν τρελό πρός τόν ψηλό καταρ-
ράχτη τοῦ κόκκινου βράχου καί τότε ἦρθε
πάνω του μιά μαύρη καλιακούδα καί ἕνα με-
γάλο γεράκι μέ χρυσά φτερά καί μεγάλα νύ-
χια καί...

— Οὔφ, ὄνειρο ἦταν, εἶπε τρομαγμένος ὁ
Ἄρι μούσκεμα στόν ἱδρώτα.

Ξημέρωμα ἀκόμη πετάχτηκε ἔξω ἀπό τή
σκηνή του καί φορτωμένος τά κανάτια του
κατέβηκε στήν πηγή γιά νερό.

— Καλημέρα, Ἀκούνητο Λιθάρι! φώναξαν
δυό φίλοι.

— Καλημέρα καί κάντε στήν
μπάντα νά περάσω πρῶτος, ἀπά-
ντησε κοφτά.

— Αὐτό δέ γίνεται, εἶπαν τά
παιδιά, γιατί ἐμεῖς ἤρθαμε
πρῶτοι. Νά περιμένεις τή σει-
ρά σου.

— Δέν περιμένω τίποτα.
Εἶπα στήν μπάντα ὅλοι. Θά
περάσω ἐγώ.

Οἱ φίλοι του πού ἤξεραν
τί ἀκούνητο λιθάρι ἦταν,
ἔκαναν ἕνα βῆμα πίσω, γιά
νά περάσει πρῶτος καί νά
μήν ἀνάψει καυγάς πρωί-
πρωί. Ὁ Ἄρι πῆρε νερό
καί γεμάτος καμάρι γύρισε τήν πλάτη κι
ἔφυγε.

Τήν ἄλλη μέρα στό Σχολεῖο ὁ δάσκαλος, ὁ
Ἰνδιάνος Φωτεινό Ἀστροπελέκι, ξεκίνησε μέ
τό μάθημα τῆς τοξοβολίας. Ἀφοῦ ζωγράφι-
σε κάτω στήν ἄμμο ὅλες τίς λαβές καί τίς τε-
χνικές, μοίρασε στά Ἰνδιανάκια τά τόξα καί

μπῆκαν ὅλα στή σειρά κατά ὕψος. Ὁ Ἄρι
ἦταν ἕκτος κι εἶχε σκάσει.

— Ἐγώ θά ρίξω πρῶτος, φώναξε καί προ-
χώρησε μπροστά.

— Ἔεεε, ὄχι, διαμαρτυρήθηκαν τά παιδιά
καί προσπάθησαν μέ σκουντιές νά τόν βά-
λουν στή θέση του. Ὅμως ἐκεῖνος, ἴδιο ἀ-
κούνητο λιθάρι, δέ σάλευε.

Εἶδε κι ἀπόειδε ὁ δάσκαλος καί τελικά
τόν ἄφησε.

— Κάνετε, παιδιά, ἕνα βῆμα πίσω, εἶπε
κοφτά καί τά Ἰνδιανάκια στά λόγια τοῦ δα-
σκάλου ὑποχώρησαν χωρίς δεύτερη κου-
βέντα.

Ἄρχισε ἡ τοξοβολία. Πρῶτος ἔριξε ὁ Ἄρι.
Ὅμως ἦταν τόση ἡ φόρα του, πού ἀστόχη-
σε καί τσάκισε τό βέλος του στό βράχο. Τά
παιδιά γέλασαν κι ὁ Ἄρι ἔβγαζε καπνούς ἀπʼ
τό θυμό του. Στό τέλος τῆς μέρας ὅλα τά
Ἰνδιανάκια κρατοῦσαν στά χέρια τους τά
λάφυρά τους: ἄλλο εἶχε σκοτώσει λύκο,
ἄλλο κρατοῦσε τσακάλι, ἄλλο κάπρο, ἄλλο
κρατοῦσε ἀετό, ἄλλο ζαρκάδι. Μόνο ὁ Ἄρι
κρατοῦσε ἕναν σκοτωμένο ποντικό!

Ἔφτασε στή σκηνή του κακόκεφος. Ἔρι-
ξε μιά ματιά στό καζάνι πού ἔβραζε χάμω.

— Τί, πάλι τά ἴδια θά φᾶμε; γκρίνιαξε.
— Εἶναι ἀγριογούρουνο, γιέ μου,

εἶπε ἡ μάνα του κι ἀνακάτεψε τό
φαγητό μέ μιά ξύλινη κουτάλα.

— Ἐγώ θέλω κατσίκι
μέ ρίζες κάκτου καί
σάλτσα ἀπό καλα-

μπόκι.
— Αὔριο, γιέ μου, ἀπά-

ντησε γλυκά ἡ μάνα
του καί τίναξε πίσω
τίς μαῦρες κοτσίδες
της.

— Σήμεραααα! φώ-
ναξε τό Ἀκούνητο

Λιθάρι καί χτύπησε τό πόδι χάμω. Ἄκου-
σες; Σήμερα. Ἀλλιῶς θά φύγω στό βουνό!

Ἡ μάνα του, πού ἤξερε καλά τί ἀκούνητο
λιθάρι ἦταν, δέν τοῦ ξαναμίλησε. Καί ὄ-
ντως ὁ Ἄρι ἔφυγε. Καί χρειάστηκε νά βγεῖ
ἡ μάνα του στό βουνό καί νά φωνάζει μέ τό
πιάτο στό χέρι «Ἄρι, Ἄρι!»
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τῶν ἐρυθρόδερμων ὁ Ἄρι στεκόταν μπρο-
στά-μπροστά καμαρωτός. Τό Μεγάλο Γεράκι
ἄρχισε.

— Ἐρυθρόδερμοι, κάτοικοι τοῦ χωριοῦ μας,
φίλοι τῆς γῆς καί τοῦ νεροῦ μας, ἀδέλφια
τοῦ ἀέρα μας καί παιδιά τῶν βουνῶν μας,
σᾶς κάλεσα γιά νά σᾶς πῶ τό μεγάλο «εὐχα-
ριστῶ». Τόσες μέρες παρακολουθῶ τό καθε-
τί κι εἶδα ὅτι ὅλοι βάλατε τά δυνατά σας.
Ὅλοι κάνατε ἕνα βῆμα πίσω τήν ὥρα τοῦ
καυγά, ἕνα βῆμα πίσω τήν ὥρα τοῦ θυμοῦ
καί τῆς ἔχθρας. Ἕνα βῆμα πίσω τήν ὥρα πού
ἄναβε τό πεῖσμα. Μπράβο σέ ὅλους. Ἔτσι
μόνο θά πάει μπροστά τό χωριό μας. Πίσω
γιά μπρός! Γιʼ αὐτό θά περάσετε ὅλοι νά πά-
ρετε τό χρυσό φτερό τοῦ βασιλικοῦ ἀετοῦ
τῆς ἐρήμου. Ὅλοι. Ἐκτός ἀπό ἕναν, πού δέν
ὑποχώρησε οὔτε μία φορά. Ἐκτός ἀπό τόν
Ἰνδιάνο πού δέν ἔκανε πίσω ποτέ, πού δέ σε-
βάστηκε τή γνώμη τῶν φίλων, τῶν γονιῶν,
τῶν ἀδελφῶν, τοῦ δασκάλου. Αὐτός θά πά-
ρει τό μαῦρο φτερό τῆς καλιακούδας.

Τό Ἀκούνητο Λιθάρι τά χρειάστηκε. Γούρ-
λωσε τά μάτια του καί γιά πρώτη φορά στή
ζωή του ἔκανε ἕνα βῆμα πίσω. Ἀλλά δυ-
στυχῶς ἡ προθεσμία εἶχε λήξει. 

— Ἔλα ἐδῶ, ἀκούνητο Λιθάρι, γιά νά φο-
ρέσεις τό φτερό τῆς ντροπῆς, φώναξε ὁ
ἀρχηγός.

Τότε ὁ πατέρας τοῦ Ἄρι ἔπεσε στά πόδια
τοῦ ἀρχηγοῦ καί τόν παρακαλοῦσε νά συγ-
χωρέσει τό γιό του καί νά τοῦ δώσει ἄλλη
μία εὐκαιρία. Τό Μεγάλο Γεράκι σκέφτηκε,
ξανασκέφτηκε κι ἀποφάσισε νά κάνει λίγο
πίσω, γιά νά βοηθήσει τόν Ἄρι.

Τί νά σᾶς πῶ, φί-
λοι μου. Λέτε νά τά
κατάφερε ὁ Ἄρι; 

Θά μάθω τή συνέ-
χεια καί θά σᾶς πῶ.

Πάντως ὥς τότε,
μήν τό ξε χνᾶτε: 

ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΜΠΡΟΣ!
Σᾶς χαιρετῶ μέ

ἀγάπη, 

Ὁ Ἄρι μόλις τήν εἶδε φώναξε ἀπό μακριά:
«Εἶναι κατσίκι μέ ρίζες κάκτου καί σάλτσα
καλαμποκιοῦ;». «Ναί» ἔγνεψε ἡ μάνα του κι ὁ
Ἄρι κατέβηκε καί τό καταβρόχθησε μονο-
μιᾶς, γιατί εἶχε μιά πείνα! 

Κάποια μέρα πάλι τήν ὥρα πού ἔπαιζε μέ τά
ἀδέλφια του, φώναξε: «θά παίξουμε τσακά-
λι!». (Τό τσακάλι ἐκτός ἀπό ζῶο, εἶναι καί
ἰνδιάνικο παιχνίδι. Ἕνας παίκτης παριστάνει
τό τσακάλι φωνάζοντας ου-ου-άου-ουάα καί
προσπαθεῖ νά βάλει τρικλοποδιά στούς ἄλ -
λους. Ὅσους πε ρισσότερους ρίξει στό χῶ -
μα, τόσους περισσότερους βαθμούς κερδί-
ζει.)

— Ὄχι, ὄχι, φώναξαν τά ἀδέλφια του. Πε-
ριμένουμε σήμερα στή σκηνή μας τόν ἀρχη-
γό κι εἶπε ἡ μαμά νά μή λερωθοῦμε.

— Καί τί μέ νοιάζει ἐμένα; Ἐγώ θέλω νά
παίξουμε τσακάλι! 

Τά ἀδέλφια του, πού ἤξεραν τί ἀκούνητο
λιθάρι ἦταν, ἔκαναν πίσω καί δέχτηκαν νά
παίξουν ἀλλά γιά λίγο. Μέσα σέ ἐλάχιστα λε-
πτά ὁ Ἄρι τούς ἔριξε ὅλους μέσα στά λασπό-
νερα.

— Χά-χά-χά! Νίκησα πάλι! ζητωκραύγασε
καί... τότε... ἀκούστηκε τό βούκινο. Ἐρχόταν
ὁ ἀρχηγός στή σκηνή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:
ΤΟ ΦΤΕΡΟ

Ὁ ἀρχηγός Μεγάλο Γεράκι κάθισε ὀκλα-
δόν στό δέρμα μιᾶς λαφίνας. Κοίταξε τήν
οἰκογένεια κι εἶπε:

— Σήμερα τελείωσε ἡ προθεσμία.
— Ποιά προθεσμία; ρώτησε μέ ἀγένεια ὁ

Ἄρι.
Οἱ γονεῖς του δαγκώθηκαν. Ἕνας Ἰνδιάνος

ποτέ δέ διακόπτει τόν ἀρχηγό. Τόν ἔσπρωξαν
λοιπόν παραπίσω, ἀλλά ὁ Ἄρι μʼ ἕνα πήδημα
ἔφτασε πάλι μπροστά στό Μεγάλο Γεράκι.

— Παρακολουθοῦσα τό Ἀκούνητο Λιθάρι
τόσο καιρό καί νομίζω ὅτι θά τοῦ δώσω τό
φτερό. Γιʼ αὐτό νά ἔρθει αὔριο στή μεγάλη
συνέλευση.

— Τό χρυσό φτερό τοῦ βασιλικοῦ ἀετοῦ τῆς
ἐρήμου; ρώτησε μέ λαχτάρα ὁ Ἄρι, ἀλλά δέν
πῆρε ἀπάντηση. Ὁ ἀρχηγός ἦταν ἤδη μακριά.

Τήν ἄλλη μέρα πρωί-πρωί στή συνέλευση ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ




