
Ξεχωριστή μέσα στή χορεία τῶν προ-
φητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἡ θέση τοῦ
προφήτη Ἠλία, πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
τή μνήμη στίς 20 τοῦ μηνός Ἰουλίου.

Ἐμφανίστηκε στή Θέσβη τῆς Γαλιλαίας,
μιά πόλη πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη ποταμό,
πρίν ἀπό 3000 χρόνια περίπου. Ἀσκητικός
ἀλλά δραστήριος, γλυκύς ἀλλά αὐστηρός,
μέ βλέμμα πού ἄστραφτε καί καθήλωνε
καί γλώσσα πού βροντοῦσε τήν ἀλήθεια.
Ὅλος τόλμη, θάρρος καί δύναμη Θεοῦ.
Τό κήρυγμά του δροσερό σάν τό γάργαρο
νερό. Ἀγαποῦσε καί πονοῦσε. Ζοῦσε γιά
νά προσφέρει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί
νά ἁπαλύνει τούς πόνους τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ζωή του ὅλη ὑπῆρξε ἕνα ἀτέλειωτο,
καταπληκτικό θαῦμα. Μέ ἀκαταμάχητο ὅ-
πλο του τήν προσευχή κατέβασε τρεῖς φο-
ρές φωτιά ἀπό τόν οὐρανό, σταμάτησε τή
βροχή γιά τρισήμισι χρόνια καί ἄλλοτε ἄ-
φησε νʼ ἀνοίξουν οἱ κρουνοί καί ἀσταμά-
τητα νά ἀρδεύουν τή γῆ. Νίκησε, ἐκδίωξε
καί θανάτωσε τήν εἰδωλολατρία καί τήν
αἵρεση τοῦ ψευδοθεοῦ Βάαλ.

Κατεδίκασε καί κατέβαλε τούς πονη-
ρούς βασιλεῖς Ἀχαάβ καί Ἰεζάβελ. Ἔζησε
στήν ἔρημο καί τρέφονταν θαυματουργι-
κά ἀπό ἕνα κοράκι. Ὑπῆρξε ἕνας μεγάλος
κοινωνικός ἐργάτης. Προστάτης φτωχῶν
καί ἀδυνάτων. Πλήθυνε τό ἐλάχιστο ἀλεύ-
ρι καί λάδι τῆς φτωχῆς χήρας, πού τόν φι-
λοξένησε στά Σαρεπτά, καί ἀνέστησε μέ
τήν προσευχή τό πεθαμένο παιδί της.

Προφήτευσε τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ
καί ἀξιώθηκε νά αἰσθανθεῖ τήν παρουσία
τοῦ Θεοῦ μέ παράδοξο τρόπο. Διέσχισε
τόν Ἰορδάνη ποταμό χωρίζοντάς τον στά
δυό μέ τή μηλωτή του (δέρμα προβάτου).
Ἔζησε μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, παρών
στή Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ μαζί μέ
τό Μωϋσῆ. Ἐγκόσμιος ἀλλά καί ὑπερκό-
σμιος, οὐράνιος ἄνθρωπος καί ἐπίγειος
ἄγγελος.

Ὁ Προφήτης Ἠλίας φλεγόταν ὁλόκλη-
ρος ἀπό θεῖο ζῆλο. Ἡ ζωή του πύρινη κι ὁ
θάνατός του ἀνάληψη στόν οὐρανό «ἐπί
πυρίνου ἅρματος». Στό πρῶτο κάθισμα
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς του ψάλλου-
με: «Ἠλίας ὁ ζηλωτής καί τῶν παθῶν αὐ-
τοκράτωρ…». Ὁ ἀληθινός ζῆλος, ὁ «κατʼ
ἐπίγνωσιν», εἶναι πύρωμα καί φωτιά, παλ-
μός καί φλόγα καί ἀγώνας, κάθαρση ἀπό
τά πάθη, συνάντηση μέ τό Θεό καί κοινω-
νία μαζί Του. Ὁ ἀληθινός ζηλωτής εἶναι ὁ
θεοφώτιστος καί θεοκίνητος. Συνδυάζει
τήν ἀγάπη μέ τήν προσευχή, τόν ἡρωισμό
μέ τήν ἁγιότητα,τόν ἐνθουσιαμό μέ τή σύ-
νεση, τή θέληση μέ τήν ἀφοσίωση, τή γνη-
σιότητα μέ τήν προσωπική τελειότητα. Βιώ-
νει τήν ταπείνωση, τήν πραότητα καί τή
βαθιά ἐσωτερική εἰρήνη, ζεῖ στή γῆ, ἀλλά
πολιτεύεται στόν οὐρανό.

«Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν» ἄς ἀκολουθοῦν
κι οἱ δικές μας καρδιές στήν κάθετη πο-

ρεία μας ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό.
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M
ακρίνα. Ἡ πρωτοκόρη τῆς ἀρχο-
ντι κῆς οἰκογένειας τοῦ Βασιλείου

καί τῆς Ἐμμέλειας, μέ τά ἐννέα παιδιά.
Ἕνα κορίτσι μέ ὡραία μορφή κι ἀκόμη
ὡραιότερη ψυχή, φροντισμένη μέ ἐπιμέ-
λεια ἀπό τήν Ἐμμέλεια, τήν μητέρα της,
καί τή Μακρίνα,τή γιαγιά της. Οἱ δυό γυ-
ναῖκες, ἀπό τά πρῶτα παιδικά χρόνια
τῆς δίδαξαν τήν προσευχή καί τή μελέτη
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί μαζί τή τέχνη νά
κυβερνᾶς τό σπίτι, πού λέγεται νοικοκυ-
ρωσύνη. 

Πολλά τά προσόντα τῆς Μακρίνας, ἦ -
θος, μόρφωση, ὀμορφιά, πλούτη. Οἱ κα-
λύτερες οἰκογένειες τῆς Καισάρειας ἤθελαν
νά τήν κάνουν νύφη τους. Ὁ πατέρας
της, σύμφωνα μέ τά ἤθη τῆς ἐποχῆς, τή
μνήστευσε μέ νέο εὐγενή κι ἀξιόλογο. Ὅ -
ταν θά μεγάλωνε, θά γίνονταν οἱ γάμοι.
Δέν ἔγιναν ὅμως ποτέ, γιατί ὁ Θεός κάλε-
σε κοντά του τό μνηστήρα της.

Πρῶτος ἰσχυρός σεισμός στή ζωή τῆς
μικρῆς Μακρίνας. Ράγισε ἡ ἐφηβική καρ-
διά της, μά ἀπ’ τό ράγισμα μπῆκε μέσα
της πιό πλούσιο, πιό καθαρό, πιό λα-
μπρό τό θεῖο φῶς. Εἶδε καί κατάλαβε τί ὁ

Θεός τῆς ζητοῦσε μ’
αὐ τό τό ἀπρόσμενο,

τραγικό γεγονός κι ἀ πο-
φάσισε νά τό πραγματο-
ποι ή σει, ν’ ἀφιερώσει τόν
ἑ αυτό της στή λατρεία
τοῦ Θεοῦ καί στή διακο-
νία τῶν ἀν θρώπων. 

Πρώτη ἡ οἰκογένειά
της γεύεται τήν πολύ-

πλευρη φροντίδα της. Ἡ Ἐμμέλεια μπο-
ρεῖ πιά νά μοιράζεται μαζί της τίς πολλές
μέριμνες καί τούς βαρεῖς κόπους της.
Γράφει ὁ τρίτος γιός, Ἁγ. Γρηγόριος Νύσ-
σης, στό βίο τῆς ἀδελ φῆς του, ὁσίας Μα-
κρίνας: «Ἡ κόρη φρόντιζε τό σῶμα τῆς
μητέρας κι ἡ μητέρα φρουροῦσε τήν ψυ-
χή τῆς κό ρης». 

Δέν πέρασε λίγος καιρός καί νέα ἰσχυρή
δόνηση στά θεμέλια τώρα τῆς οἰκογένει-
ας. Ὁ πατέρας τους Βασίλειος φεύγει ἀπ’
αὐτή τή γῆ, ὅταν ἡ Ἐμμέλεια ἔφερε στόν
κόσμο τό ἔνατο παιδί τους. Ἄν καί 17χρο-
νη τότε ἡ Μακρίνα γίνεται γιά τό μικρό
ἀδελφό της τά πάντα: «πατέρας, δάσκα-
λος, παιδαγωγός,μητέρα, σύμβουλος κάθε
καλοῦ»1. Κι ἐκεῖνος, ὁ μελλοντικός ἐπίσκο-
πος Σεβαστείας Πέτρος, «προώδευε τόσο
στήν ἀρετή, ὥστε νά μή φαίνεται καθόλου
κατώτε ρος ἀπό τό μεγάλο, τό Βασίλειο,
στά προτερήματα»2.

Δέκα χρόνια ἀργότερα, ἡ μεγάλη ἀ δελ-
φή θά συντελέσει στό νά κερδήσει ἡ Ἐκ -
κλησία τόν Μεγάλο ἐπίσκοπό της Βασί-
λειο. Ἦταν, ὅταν ἐκεῖνος, πανεπιστήμο-
νας πιά, γύρισε ἀπ’ τίς σπουδές του στήν

Ἐκκλησάκι Ἁγ. Μακρίνας, Ἀθαμάνιο Ἄρτας.
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Ἀθήνα κι ἔκανε τήν πρώτη του παράστα-
ση στά δικαστήρια τῆς Καισάρειας. Ἡ
βροχή τῶν ἐπιδοκιμασιῶν πλημμύριζε τήν
ψυχή του περηφάνεια καί τόν ἔκανε νά
διχάζεται ἀνάμεσα στή λαμπρή δικηγορι-
κή καριέρα καί τήν ἀφανῆ διακονία τοῦ
Χριστοῦ. Τότε ἀνήσυχη τοῦ μίλησε ἡ Μα-
κρίνα. Τά λόγια της δέ μᾶς εἶναι γνωστά,
γνωστή εἶναι ἡ λύση πού ἔ δωσε στό δί-
λημμά του ὁ ἀδελφός της: Περιφρόνησε
τήν κοσμική προβολή κι ἀποφάσισε στα-
θερά ν’ ἀντιχαρίσει τά πολλά χαρίσματά
του στήν Ἐκκλησία. Ἀλλά καί στόν τρα-
χύ δρόμο, πού ἀπό τήν ἀπόφαση ὁδηγεῖ
στή πράξη, ἀκούραστος συνοδοιπόρος
τοῦ νεαροῦ Βασιλείου ἦταν ἡ Ἀδελφή μέ
τήν προσευχή, τή συμβουλή, τήν ὑπο-
δειγματική βιοτή της.

Σέ τρία περίπου χρόνια ὁ πρόωρος κι
αἰφνίδιος θάνατος θά χτυπήσει καί πάλι
τή ζωή τους. Στόχος του τώρα ὁ δεύτε-
ρος γιός, 22 ἐτῶν, ὁ ἀγαπημένος τῆς οἰ -
κογένειας, ὁ ἀσκητής Ναυκράτιος. Ἡ μά-
να Ἐμμέλεια εἶχε στήριγμα ἰσχυρό τήν
πρώτη της κόρη. Ἡ Μακρίνα, ἄν καί «σάν
ἄνθρωπος ὑπέφερε τό ἴδιο μ’ ἐκείνη...
ὅμως ἀντιτάσσοντας τή λογική στή συμ-
φορά, καί τόν ἑαυτό της φύλαξε ἀπρόσ -
βλητο καί τή μητέρα της ἀνέσυρε ἀπ΄ τό
βυθό τῆς λύπης. Ἐξάλλου ἡ ζωή της, πού
ὅλο καί προώδευε στήν ἀρετή, δέν ἄφη-
νε  περιθώριο στή μητέρα νά θλίβεται τό-
σο γι’ αὐτόν πού ἔφυγε,ὅσο νά χαίρεται
γιά τό θησαυρό πού ἔβλεπαν τά μάτια
της3» γράφει ὁ ἅγ. Γρηγόριος. Καί προ-
σθέτει κάτι ἀκόμα σπουδαιότερο: ἡ κόρη
γίνεται σύμβουλος τῆς μητέρας στή συνε-
πή χριστι ανική  ζωή... Τώρα πιά ἀπόλαυ-
σή τους ἔγινε ἡ ἐγκράτεια, δόξα ἡ ἀφά-
νεια, καί πλοῦτος τους ἡ ἐλεημοσύνη.
Κύριο ἔργο τους ἡ μελέτη τῶν γραφῶν
καί ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή κι ἡ ἄπαυστη
ψαλμωδία. 

Στό μοναστήρι τους, στά Ἄννησα, κο-
 ντά στόν Ἴρι ποταμό, ἡ μητέρα, ἡ κόρη κι
ἄλλες παρθένοι ζοῦσαν ζωή – πορεία ἀνο-
δική, μέ συνοδοιπορία ἀγγελική. Προ ορι-
σμός τους ἡ οὐράνια πατρίδα. Πρώτη
ἔφθασε ἐκεῖ ἡ γερόντισσα Ἐμμέλεια. Ἡ
Μακρίνα θά μείνει γιά ὀκτώ ἀ κόμη χρό-
νια στή γῆ νά καθοδηγεῖ τίς συνασκή-
τριές της καί νά συμπαρίσταται μέ τίς
θερμές προσευχές της στόν ἀ σκη τή Ἐπί-
σκοπο Καισαρείας, ἀδελφό της. Τόν ἔνα-
το χρόνο θά παλέψει μέ τόν τελευταῖο με-
γάλο πόνο τῆς ζωῆς της. Ὁ Μέγας  Βασί-
λειος, ἀφοῦ στά σαρανταεννέα χρόνια του
τελειώσει τό μεγάλο ἔργο του κοντά
στούς ἀνθρώπους, θά ἀναπαυθεῖ στήν
ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ.

«Λένε πώς γιά νά καθαριστεῖ τό γνήσιο
χρυσάφι, δέν περνάει ἀπό ἕνα, ἀλλά ἀπό
πολλά χωνευτήρια, ὥστε ἄν κάτι διαφύ-
γει ἀπό τό πρῶτο,νά ξεχωρίσει στό δεύ-
τερο ἤ στό τελευταῖο, ὥστε νά καθαρι-
στεῖ ὅλη ἡ ἀκαθαρσία πού εἶναι ἀναμε-
μειγμένη μέ τό μέταλ λο». Ἔτσι ἔγινε καί
μέ τήν Μακρίνα. Μέσα ἀπ᾽ τίς πολλές
θλίψεις ἡ ψυχή της βγῆκε καθαρό χρυσά-
φι, πολύτιμο ἀφιέρωμα στό βασιλέα Χρι-
στό. Κι Ἐ κεῖνος δέν ἄργησε νά τήν πάρει
κοντά του. Ἐννέα μῆνες μετά τήν ἐκδη-
μία τοῦ Ἁγίου ἀδελφοῦ της Βασιλείου, θά
τόν ἀκολουθήσει στόν τόπο τῆς αἰ ώ νιας
χαρᾶς.

Στίς 19 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας, τιμώ-
ντας την, φέρνει στή μνήμη μας τήν πο-
λύπαθη ἀγωνιστική ζωή της, μία πολύτιμη
πειστική μαρτυρία ὅτι ὁ πό νος δέν ἔρχε-
ται στή ζωή μας γιά κακό, ἀφοῦ «γιά ὅ -
σους ἀγαποῦν τόν Θεό ὅλα συνεργοῦν
στό καλό τους...» (Ρωμ. η΄ 28).

Α.

_________
1,2,3: Ὁ Ἁγ. Γρηγόριος Νύσσης, ὁ ἄλλος ἀδελφός της, γράφει

«Εἰς τόν βίον τῆς Ὁσίας Μακρίνης»:
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ἴχαμε ἀρχίσει ἀπ᾽ τόν Ὀκτώβριο τήν παρέα μέ τό Στέλιο καί τόν Ἀλέξη. Μᾶς ἔφεραν 
κοντά οἱ ἐργασίες στήν Τεχνολογία. Ἔγιναν ἀπαραίτητες καί οἱ ἐπισκέψεις στά σπίτια 
μας γιά διευκόλυνση τῆς συνεργασίας. Βγήκαμε καί κάποια βράδια νά χαλαρώσουμε. 

Τότε, ὅταν ξεφύγαμε ἀπ᾽ τά σχολικά, κατάλαβα πώς δέν ταιριάζαμε.  
Σχεδόν ὅλοι ἦταν μέ τό τσιγάρο στό στόμα. Ξόδευαν σπάταλα χρήματα. Τούς ξέφευγαν 

λόγια πικρά γιά συμμαθητές μας. Κάποιες στιγμές ἡ κουβέντα ἔπεφτε πολύ καί κάποιες ἄλλες 
κόντεψαν νά πιαστοῦν στά χέρια γιά ἀθλητικές διαφορές. Ἕνας μάλιστα αὐτοδιαφημίζονταν, 
γιατί μέ μερικούς ἄλλους ἔσπαζε στά γήπεδα κι ἔτσι ἔνιωθε ἐλεύθερος καί δυνατός. Ἔτσι 
ἔφευγα ἄδειος καί μπερδεμένος ἀπό κοντά τους. Δέν ἔλεγα ὅμως καί «ὄχι». Θές ἀπό ἀδυναμία; 
Θές  ἀπό εὐγένεια μή τούς προσβάλω;

Ἦρθε Ἰούλιος. Στό χωριό, στό ἐξοχικό μας παρέα μέ τόν παππού καί τή γιαγιά βρῆκα 
εὐκαιρία νά τά βάλω κάτω, νά σκεφτῶ πιό ἤρεμα, νά ξεμπλοκαριστῶ. Μέ βοηθοῦσε κι ὁ Θά-
νος, ὁ παιδικός μου φίλος. Βλεπόμασταν μόνο στίς διακοπές ἀλλά ἔφτανε. Τά δύο προηγού-
μενα καλοκαίρια εἴχαμε πάει στή χριστιανική Κατασκήνωση, πού αὐτός ἤξερε καί ἀγαποῦσε 
ἀπό μικρός. Μέ προσκάλεσε καί φέτος. Μοῦ τηλεφώνησε καί ὁ Ὁμαδάρχης μου, ὅτι μέ περί-
μενε. Φέτος ὅμως δέ μοῦ ᾽κανε κέφι. Δήλωνα ἀναποφάσιστος. Τότε ἀκριβῶς ἦρθε τό μήνυμα 
τοῦ Ἀλέξη καί τοῦ Στέλιου: Εἴμαστε στήν ἀπέναντι παραλία. Σοῦ ᾽ρχόμαστε. Ἑτοιμάσου ν᾽ 
ἀκολουθήσεις. Περνᾶμε «ἄπαιχτα».

Ἔνιωσα νά μοῦ ἀνεβαίνει τό αἷμα στό κεφάλι. Τί ἔπρεπε νά κάνω; Ὅλη νύχτα στριφογύ-
ριζα ἄγρυπνος. Τό πρωί τό κεφάλι μου ζύγιζε τόνους. Ἡ γιαγιά κι ὁ παππούς νόμισαν ὅτι 
ἀρρώστησα.

–Δέν εἶναι τίποτα, ἀπάντησα. Ἀπ᾽ τόν καύσωνα. Θά μοῦ περάσει.
Συναντηθήκαμε μεσημεράκι. Κανονικοί τουρίστες καί οἱ δυό. 

–Τί ἔγινες, Πάνο; Χάθηκες!
–Εἶχα ἀνάγκη ξεκούρασης κι ἐδῶ τή βρίσκω.
–Γι᾽ αὐτό εἶναι τό καλοκαίρι, σύμφωνοι, μά τό παράκανες. Ἔτσι εἴπαμε;
Λοιπόν, ἔρχεσαι μαζί μας; Ἐμεῖς κι ἄλλοι τρεῖς. Φεύγουμε σέ τέσσερις μέρες γιά 

Κέρκυρα. Μιά βδομάδα νά ξεδώσουμε. Μᾶς περιμένει δύσκολη χρονιά. Νά ᾽χουμε 
δυνάμεις.

–Εὐχαριστῶ, παιδιά, ἀλλά τό βλέπω λίγο δύσκολο. Πολλά τά ἔξοδα. Οἱ γονεῖς μου 
ἔμειναν νά δουλεύουν, χωρίς διακοπές, γιά νά μοῦ ἐξασφαλίσουν τά φροντιστήρια 
τῆς χρονιᾶς. Πῶς νά τούς ζητήσω;
–Μή τό παίρνεις τόσο μέ τό μέσα μυαλό. Ἔτσι κάνουν κι οἱ δικοί μας. Καθῆκον 

τους εἶναι. Κι ὕστερα νά ξέρεις, κλαίγονται γιά νά μήν τούς ζητᾶμε πολλά. Μποροῦν 
νά καταλάβουν τίς ἀνάγκες μας; Ἄς ἀπαιτήσουμε καί κάτι.
–Δέν εἶναι ὅλες οἱ περιπτώσεις ἴδιες, Ἀλέξη. Κι ἀκόμη νομίζω δέν κάνουμε καί τόν 

καλύτερο συνδυασμό οἱ ἕξι μαζί. Ἄλλα τά ἐνδιαφέροντά μας. Νά σ᾽ τό πῶ ἴσια; Δέ μ᾽ 
ἀρέσουν καί οἱ ἐξαρτήσεις σας.
–Χά, χά... Ξεκόλλα, Πάνο, ἀπ᾽ τίς συνήθειες καί τίς ἀρχαιολογί-

ες σου, γιατί θά πᾶς μαζί μ᾽ αὐτές, νά σ᾽ τό πῶ κι ἐγώ ἴσια. 
Ἐξαρτήσεις; Ναί. Ὅλοι ἔχουν τίς ἐξαρτήσεις τους. 

Ἔτσι εἶναι ὁ κόσμος σήμερα. Δέ ζεῖς ἀλ-
λιῶς. Ἔτσι ζοῦν ὅλοι. Ἡ ἀντί-

  

 2010
226



σταση πού προσπαθεῖς εἶναι μάταιη. Σέ λίγο 
θά εἶσαι ἐκτός τόπου καί χρόνου. Λοιπόν, 
τώρα φεύγουμε καί σέ περιμένουμε ἀπέναντι 
σέ τέσσερις μέρες.

Τό ferry boat τάραξε τά νερά τοῦ λιμανιοῦ 
μέ τή μηχανή του. Δυό χέρια σηκώθηκαν. Δέν 
ἀνταποκρίθηκα. Ἡ καρδιά μου, φουρτουνια-
σμένη θάλασσα, δέ χωροῦσε στό στῆθος μου. 
Τράβηξα ἴσια γιά τά βραχάκια πού σύχναζε 
ὁ Θάνος. Τόν βρῆκα ἀμέριμνο νά ψαρεύει. 
Ἦταν ἑνάμιση χρόνο μεγαλύτερος. Πῆγε 
πολύ καλά στίς Γενικές ἐξετάσεις καί τώρα 
περίμενε τήν Κατασκήνωση γιά τελευταία 
φορά σάν κατασκηνωτής. Εἶχε κάτι πού σοῦ 
ἐνέπνεε σιγουριά. Τόν ἐμπιστευόμουν.

–Σέ περίμενα. Κάτσε. Σήμερα τσιμπᾶνε. Θά 
πᾶς μεζέ στόν παππού σου.

–Τί μεζέδες μοῦ λές, Θάνο. Ἔχω φουρτού-
να. Πνίγομαι. Πνίγομαι στή στεριά. 

–Τί ἔγι νε, Πάνο;
–Πές μου, σέ παρακαλῶ. Εἴμαστε ἐκτός 

τόπου καί χρόνου; Ὅποιος δέ θέλει νά ᾽χει 
ἐξαρτήσεις,  ὅποιος δέ θέλει νά λέει ὅ,τι τοῦ 
᾽ρχεται, ὅποιος σέβεται τόν κόπο τῶν γονιῶν 
του, ὅποιος δέ φανατίζεται, εἶναι ἐκτός τό-
που καί χρόνου, ἐπειδή κάνουν ἔτσι οἱ πολ-
λοί; Τότε γιατί νά μήν ἀφεθοῦμε κι ἐμεῖς; 
Ἀφοῦ ὅλοι κάνουν ἔτσι, δέν εἶναι μάταιο νά 
ἀντιστέκεσαι; Γιατί νά πᾶμε Κατασκήνωση 
τότε;

–Μ᾽ ἀρέσει ἡ φάση πού περνᾶς. Καλό θά 
βγεῖ. Θά βγεῖς πιό σταθερός σ᾽ αὐτό πού κά-
νεις μετά τή φουρτούνα. Πιό σίγουρος ὅτι 
ἀξίζει ὁ ἀγώνας. Ξέρεις, εἶμαι λίγο φιλόσο-
φος. Διάβαζα προχθές κάτι πού νομίζω σοῦ 
ἀπαντᾶ: 

Ἕνας ἀπ’ τούς πιό κοινούς πειρασμούς, ὁ 
ὁποῖος ὅμως ὁδηγεῖ σέ μεγάλες συμφορές, 

εἶναι ὁ πειρασμός τῶν λέξεων «ὅλοι ἔτσι κά-
νουν».

Σκέψου το καί πᾶρε τήν ἀπόφαση νά ἔρ-
θεις μαζί μας. Θά βρεθοῦμε καί μ᾽ ἄλλους πού 
ἀγωνίζονται κι αὐτό ἀπό μόνο του ἀπο δει-
κνύει ὅτι ἀξίζει. Θά μάθουμε τήν τέχνη  τοῦ 
ἀγώνα. Θά πάρουμε ἐνισχύσεις. Κι ἔπειτα, 
γιατί αὐτό πού κάνουν οἱ πολλοί νά εἶναι τό 
σωστό; Ποιός σέ βεβαιώνει; Λοιπόν, ἑτοιμά-
σου κι ἔλα μαζί μας.

–Καί μέ τήν παρέα τί θά κάνω;
–Ξέρεις ἐσύ!
Ἡ κουβέντα μέ τό Θάνο κάπως μέ ἠρέμη-

σε. Μέ βοήθησε νά διαλέξω. Τηλεφώνησα 
στό Στέλιο. Εἶπα καθαρά, ὅτι θά προτιμήσω 
μιά χριστιανική Κατασκήνωση, γιατί ἐκεῖ θά 
ξεκουραστῶ καί θά ἀνανεωθῶ πραγματικά. 
Εἰρωνεύτηκε, ἀλλά τό ἀγνόησα. Καί πῆγα...

Ἐκεῖ, στόν τόπο τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν πρώτη 
κιόλας μέρα ἔνιωσα πώς ὅλα ἦταν σχεδια-
σμένα γιά μένα.

Στήν πρώτη ἀπογευματινή μας συζήτηση 
τό θέμα ἦταν: «Μέ ποιούς θά ταχθεῖς; Μέ 
τούς πολλούς ἤ μέ τούς λίγους;» Ἀπό τίς γνῶ-
μες πού ἄκουσα, κατάλαβα πώς εἶχα πλάι 
μου συναγωνιστές. Ἄλλος μέ τόν προβλη μα-
τισμό, ἄλλος μέ τήν ἀντίρρηση, ἄλλος μέ τήν 
ξεκαθαρισμένη θέση... κι ὁ καθένας ἔδινε κι 
ἔπαιρνε ὅ,τι τοῦ χρειάζονταν.

Ἀπό κείνη τή συνάντηση θά θυμᾶμαι πά-
ντα ἕνα λόγο τοῦ ἀρχηγοῦ μας: 

Παιδιά, ὅποιος δέν ἀντιστέκεται, σέ λίγο δέ 
θά ὑπάρχει!

Οἱ μέρες διαδέχονταν ἡ μιά τήν ἄλλη κι ἐγώ 
ἔνιωθα τή φουρτούνα νά κοπάζει μέσα μου. 
Βρῆκα τόν ἑαυτό μου στήν Κατασκήνωση κι 
ἀκόμα ἀναρωτιέμαι: ἦταν μόνο γιά μένα;

                                                                     
                                          Ε.Π.
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ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

άθε χρόνο τήν ἡμέρα τῆς ἑ -
ορ τῆς τῆς ἁγίας Παρασκευ-
 ῆς διαβάζεται στίς ἐκκλη-

σίες μιά περικοπή ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή πού ἀναφέρε-
ται θρι αμβικά μεταξύ τῶν

ἄλλων καί στό ὕψος πού
ἀνέβασε ὁ Χριστός καί ἡ

πί στη Του τό γυναικεῖο πρό-
σωπο. Ὁ λόγος πού ἀκούγεται

αὐτή ἡ ἀποστολική περικοπή εἶναι
ἡ ἔκ πληξη καί ὁ θαυμασμός πού προ-

καλεῖ σέ ὅ λους τούς πιστούς τό πρόσωπο τῆς
ἁγίας Παρασκευῆς, καί ἡ ἀνδρεία, τόλμη, ἀφο-
βία μέ τήν ὁποία ἀντιμετώπισε, νεαρή κόρη, τά
φρικτά βασανιστήριά της. Βασανιστήρια πού
τήν ἀνέδειξαν ἀθλήτρια, πρωταθλήτρια στό
δυσκολότερο στίβο· τό στίβο τοῦ μαρτυρίου!...

Γράφει λοιπόν ὁ ἀπόστολος Παῦλος τήν ἐ -
πιστολή του πρός τούς Γαλάτες καί τούς πα-
ραθέτει τή ζωή τῶν ἀνθρώπων πρίν καί μετά
ἀπό τόν Χριστό:

Πρίν νά ’ρθει ἡ νέα αὐτή κατάσταση – λέ-
ει ὁ Ἀπόστολος – πού μέ τήν εἴσοδό Του στόν
κόσμο ἐγκαινίασε ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ἡ ἐποχή
δηλαδή τῆς Χάριτος, στήν ὁποία τό κύριο
χαρακτηριστικό εἶναι ἡ πίστη, ὁ τρόπος μέ
τόν ὁ ποῖο ζούσαμε ἦταν σά νά ἤμασταν κλει-

σμένοι σ’ ἕ να φρούριο, σέ μιά φυλακή. Φρουρός
μας στήν κατάσταση αὐτή τῆς δουλείας ἦταν ὁ
μωσαϊκός νόμος, ὁ ὁποῖος – ὅπως μάλιστα τόν
εἶχαν καταστήσει μέ τίς ἑρμηνεῖες τους οἱ ραββίνοι
– μᾶς κρατοῦσε σάν αἰχμάλωτους μέ τίς ἀπειλές
του καί τίς τιμωρίες του. Ἀπό τή μιά ἡ ἁμαρτία,
ἀπό τήν ἄλλη ἡ ἀπειλή, δέν μᾶς ἄφηναν νά ἀνα-
πνεύσουμε ἐλεύθερα...

Ἦρθε ὅμως ἐπιτέλους ὁ Χριστός, καί τό φῶς τῆς
πίστεως ἀνέτειλε στόν κόσμο. Καί πλέον δέν εἴμα-
στε ὑποχείριοι κανενός. Ἐλεύθεροι τώρα, παιδιά
τοῦ Θεοῦ. Ἡ πίστη μας στό Χριστό, τό βάπτισμά

KK
«οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ»

aa¶¶oo  TTOO  AA¶¶oossttooLLIIKKOO  AANNAAGGNNVVSSMMAA

TTHHSS  EEoorrttHHSS  TTHHSS AAGGIIAASS ¶¶aappaasskkEEYYhhss
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μας σ’ Αὐτόν μᾶς ἔκαναν βασιλική στολή νά
φορέσουμε, τόν ἴδιο τόν Χριστό νά ντυθοῦμε,
ἐλεύθεροι νά ’μαστε.

Πλέον δέν ἰσχύουν διακρίσεις πού χωρίζουν
τούς ἀνθρώπους σέ τιμημένους καί περιφρονη-
μένους, ἀ νώτερους καί κατώτερους. Δέν ὑπάρ-
χει τώρα διαφορά μεταξύ Ἰουδαίου καί εἰδωλο-
λάτρη, δούλου καί ἐλεύθερου, ἄνδρα καί γυναί-
κας. Ὅλοι μπροστά στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἴμα-
στε ἕνα, ἐφόσον ἑνωθήκα-
με μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ὅλοι ἕνα!
* * *

«οὐκ ἔνι ἄρσεν
καί θῆλυ»

Πότε ἄλλοτε, ποῦ ἀλλοῦ
πρίν καί ἐκτός Χριστοῦ
ἀκούστηκε τέτοιος λόγος;
Δέν ὑπάρχει διάκριση με-
ταξύ ἄνδρα καί γυναίκας!

Στούς Ἰουδαίους; πού εἶχαν τό γυναικεῖο πρό-
σωπο τόσο περιφρονημένο, ὥστε νά λένε, κα-
λύτερα ὁ νόμος νά πέσει στή φωτιά παρά νά δο-
θεῖ σέ γυναίκα!... Στούς εἰδωλολάτρες; πού στά
ρωμαϊκά χρόνια ἡ γυναίκα εἶχε καταντήσει
«res», πράγμα, στήν ἀποκλειστική διάθεση τοῦ
ἄντρα νά τή μεταχειριστεῖ ὅπως ἤθελε...

Πόσο ὁ Χριστός ἐξύψωσε τή γυναίκα!
«Οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ».
Καί πόσο, πράγματι, ψευδώνυμες εἶναι οἱ δῆ -

θεν προοδευτικές διακηρύξεις τῶν ἡμερῶν μας
γιά ἰσότητα τῶν δύο φύλων! Τούς πρόλαβε ὅ -
σους τά ἀναμασᾶνε αὐτά τό μανιφέστο τοῦ χρι-
στιανισμοῦ ἐδῶ καί 2000 χρόνια. Τά ξέρουμε
καί τά δικά τους συνθήματα. Τά μάθαμε, τά εἴ -

δαμε, τά βλέπουμε. Βλέπουμε σέ ποιό σημεῖο ἔ -
χουν καταρρακώσει τό γυναικεῖο πρόσωπο, ποῦ
ἔχουν πετάξει τή γυναικεία τιμή. Ἔχουν μολύνει
μέ τά βέβηλα χέρια τους τό κάλλος, τήν τρυφε-
ρότητα τῆς φύσης αὐτῆς τῆς ξεχωριστῆς, πού ὁ
Θεός τήν προόρισε νά ἐπιτελεῖ ἕναν ὕ ψιστο ρό-
λο καί προορισμό σέ τοῦ τον ἐδῶ τόν κόσμο:
αὐτόν τῆς μητρότητας!

Σέ σένα, ἔφηβη, πού διαβάζεις τίς γραμμές ἐ -
τοῦτες, ἀπευθύνομαι τώ-
ρα. Ἄσ’ τους αὐτούς νά πε-
 τᾶνε τά ἀντιανθρωπιστι-
κά τους συνθήματα στό
γυναικεῖο φύλο. Μήν ξε-
χνᾶς ὅτι αὐτό πού σέ ἐξυ-
ψώνει καί σέ βάζει νά
στέκεσαι ἰσότιμα δίπλα
στόν ἄνδρα εἶναι ἡ διατή-
ρηση τῆς διαφορετικότη-
τας πού σοῦ ἔδωσε ὡς

ἀποκλειστικό προνόμιο ὁ Πλάστης καί Πατέ-
ρας μας. Ἡ ἰσότητα δέν βρίσκεται στήν ἐξομοί-
ωσή σου μέ τόν ἄν δρα. Βρίσκεται στήν κατα-
ξίωσή σου ὡς λογικοῦ κατ’ εἰκόνα καί καθ’
ὁμοίωσιν Θεοῦ προσώπου, πού σοῦ χορηγεῖται
μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Στόν ἁγια-
σμό σου.

Κοίτα τό πανάγιο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου· τῆς γυναίκας πού στέκεται πάνω
ἀπ’ ὅλους, ὄχι μόνο τούς ἀνθρώπους ἀλλά καί
τούς ἀγγέλους. Κοίτα καί τά πρόσωπα τῶν συ-
νομιλήκων σου ἁγίων νεανίδων, μέ τά ὁποῖα εἶ -
ναι γεμάτος ὁ Ἰούλιος μήνας. Κάν’ τες φίλες
σου. Σκέψου, πόσους ἄνδρες δέν ὑπερακόντισε
μέ τούς ἄθλους της ἡ ἁγία Παρασκευή!... �

«Ἡ ἰσότητα δέν βρίσκεται στήν
ἐξομοίωσή σου μέ τόν ἄνδρα. Βρί-
σκεται στήν καταξίωσή σου ὡς λο-
γικοῦ κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ὁμοίωσιν
Θεοῦ προσώπου, πού σοῦ χορη-
γεῖται μέσα στήν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ. Στόν
Ἁγιασμό σου.»
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2. «...Ψηλά στό κέντρο σέ μιά βυ-
ζαντινή εἰκόνα βλέπουμε τό Χριστό
νά εὐλογεῖ μέ τό δεξί χέρι καί μέ τό
ἀριστερό νά κρατᾶ τό Εὐαγγέλιο.
Εἶναι ἀνοικτό στό σημεῖο πού ἀνα-
φέρονται τά πιό πάνω λόγια. Τέσσε-
ρις ἄλλες μικρές εἰκόνες πιό κάτω
παρουσιάζουν σκηνές ἀπό τή ζωή
τῶν παιδιῶν πού ἔμπρακτα ὁμολο-
γοῦν τήν πίστη τους στό Χρι-
στό...Στήν πρώτη ἐπάνω ἀριστερά,
δυό παιδιά φιλοῦν τό χέρι κάποιου
ἱερέα πού περπατᾶ στό δρόμο...
Στήν εἰκόνα κάτω ἀριστερά ἕνα κο-
ρίτσι κάνει τό σταυρό του περνώ-
ντας μπροστά ἀπό μία Ἐκκλησία...
Ἡ τελευταία εἰκόνα παρουσιάζει
μιά ὁμάδα παιδιῶν πού κάνουν τήν
προσευχή τους πρίν ἀπό τό φαγητό
στό ἐστιατόριο...».

Βενιοπούλου Ὄλγα,
Α´ Λυκείου, Βέροια

1. «Θέμα: «Σιώπα, πεφίμωσο»
Ὑλικά: � μπλέ καί γαλάζιο γκοφρέ

χαρτί, γιά τά κύματα � μακετόχαρτο
� κοχύλια, βότσαλα καί παραθαλάσ-
σια φυτά ἀπό τίς πανέμορφες ἀκρο-
γιαλιές τοῦ Κορινθιακοῦ, τή λιμνο-
θάλασσα τοῦ Μεσολογγίου καί ἄμμο
ἀπό τή Νάξο...

Χαρακτηριστικά τῆς δουλειᾶς
μας: � συνεργατικότητα, � ἐνθου-
σιασμός �πολλές χαρούμενες φα-
τσοῦλες �ἑνότητα, � σεβασμός
�καλή διάθεση, � ψυχαγωγία.

Κοιτάζουμε τήν κατασκευή μας
καί χαιρόμαστε.

Εὐχόμαστε «καλή ἐπιτυχία» καί
λέμε πώς «ἀκόμα κι ἄν δέν πάρουμε
βραβεῖο, θά ἔχουμε κερδίσει πολλά
ἀπό τίς ὄμορφες ὧρες πού περάσα-
με».

Εὐχαριστοῦμε. Χ.Α. Αἰγάλεω.
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Ἁγίας Γραφῆς



τοῦ
εἰκαστική ἀπόδοση χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς

4. «Οἱ φωτο-
γραφίες ἀναφέ-
ρονται στά ἑξῆς
γεγονότα:

� Ἡ μικρή
Ζήνα σέ ἀντίθε-
ση μέ ἀρκετούς
συμμαθητές
της, ὅταν βλέ-
πει ἕναν Ἱερέα
στό δρόμο, τρέ-
χει μέ λαχτάρα
νά ζητήσει τήν
εὐχή του.

� Ὁ Πανα-
γιώτης κάθε
Κυριακή ξυπνά-
ει πρωί-πρωί καί
πηγαίνει στήν
Ἐκκλησία... σέ
ἀντίθεση μέ
τόν Ἀχιλλέα
πού προτιμάει
νά κοιμᾶται ἤ νά βλέπει παιδικά στήν τηλεόραση.

� Ὁ Θωμᾶς ἀνάβει κεράκι κι εὔχεται νά ἔχει ὁ Θεός καλά ὅλο τόν κόσμο καί εἰδικά γιά ἕνα φίλο του
πού τόν κοροϊδεύει στό σχολεῖο καί τόν πειράζει μέ τίς σκανταλιές πού σκαρώνει...

Θέλουμε καί ὁμολογοῦμε τόν Κύριο ὡς Σωτήρα καί Θεό μας ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων...».
Κατηχ. Ἱ. Μ. Μ.Παναγίας, Σάμος

Στά ἑπόμενα τεύχη ...ἡ συνέχεια

3. «Τό ταπεινό μας ἔργο ἐμπνέεται
ἀπό τόν τρίτο κατά σειρά προτεινό-
μενο στίχο: «καί γίνεται λαῖλαψ ἀνέ-
μου...». Εἶναι φτιαγμένο ἀπό χαρτόνι
μακέτας, ξύλο μπάλσα καί σιλικόνη.
Ἡ παράσταση εἶναι ἀπό εἰκόνα, ἐνῶ
τό φόντο τό ζωγράφισα μέ τό χέ-
ρι...».

Ἀλεξάνδρα Κουτσουρᾶ,
Β´ Λυκείου, Κάτω Ἀχαΐας
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� ΑΘΗΝΩΝ: Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ)
Τηλ. 210.3624349.

� ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ)
Τηλ. 210.4179022.

� ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Πλατ.Ἁγ. Σοφίας 6 (546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Τηλ. 2310.272739.

� ΠΑΤΡΩΝ: Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑΙ)
Τηλ. 2610.278993.

� ΚΥΠΡΟΥ: Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ)
Τηλ. 25.355081.

� ΒΟΛΟΥ: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Κοραῆ καί Ἀλεξάνδρας (383 33 ΒΟΛΟΣ)
Τηλ. 24210. 25952.

Τά βιβλία εἶναι συντροφιά,
παρηγοριά, χάδι, χαρά.
Τά βιβλία μέ ταξιδεύουν˙
τά διαβάζω καί μέ τρέχουν.

***

Τά βιβλία τ᾽ ἀγαπῶ
τά ᾽χω σάν φίλο ἀγαπητό.

***

Περιπέτειες, ἱστορίες,
βρίσκονται μέσα σ᾽ αὐτά,
τίς διαβάζω καί μέ πᾶνε
σ᾽ ἕνα ὄνειρο μακριά.

***

Ὅλο τό χρόνο εἶναι κοντά μας,
ἐποχές, μῆνες δικά μας.

***

Μέρα, νύχτα, μεσημέρι
εἶναι στό δικό μας χέρι.

***

Ἡ καλύτερη παρέα,
γιά νά τά περνᾶμε ὡραῖα

Μάρω Κουτρ. Ε´ Δημοτικοῦ

Ἡ καλή σου
συντροφιά τώρα

τό Καλοκαίρι

Ζητῆστε τα
στά παραρτήματα τοῦ

Βιβλιοπωλείου «Ο ΣΩΤΗΡ»

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ
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Πολλή χαρά ἔδωσε ἡ παρακάτω
εἴδηση:

Ὑπό δρακόντεια μέτρα
ἀσφαλείας μεταφέρεται αὔ-
ριο ἀπό τό Βερολίνο ἡ Βί-
βλος τοῦ Γουτεμβέργιου, τό
παλιότερο βιβλίο τῆς Εὐρώ-
πης, προκειμένου νά ἐκτεθεῖ
στή Σεούλ. Ἡ Βίβλος πού
τύπωσε σέ περγαμηνή ὁ
Γουτεμβέργιος μεταξύ 1452
καί 1454, ἀλλά βρίσκεται σέ
πολύ καλή κατάσταση θά
μεταφερθεῖ σέ εἰδική γυάλι-
νη θήκη σέ θερμοκρασία 18
ἕως 230 C καί θά «ταξιδεύ-
σει» σέ θέση καί ὄχι στό
χῶρο ἀποσκευῶν. Θά φυ-
λάσσεται συνεχῶς ἀπό στε-
λέχη εἰδικῆς ἑταιρείας μετα-
φορῶν πολυτίμων ἔργων τέ-
χνης, ἐνῶ θά ἀσφαλισθεῖ γιά
25 ἑκατ. εὐρώ.

(«ΕΣΤΊΑ» 29.5.2010)

Τά «δρακόντεια μέτρα ἀσφα-
λείας» δείχνουν τό πόσο μεγά-
λο θησαυρό αἰσθάνονται τή Βί-
βλο αὐτή οἱ κάτοχοί της. Εἶναι
γιατί εἶναι τό παλαιότερο βι-
βλίο τῆς Εὐρώπης ἤ γιατί εἶναι
αὐτός ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ;
Εὐχή μας: Ὅπου βρεθεῖ νά
μήν ἀποτελέσει μόνο ἀντικεί-
μενο πολύτιμο Ἐκθέσεως

ἀλλά πρόκληση νά γνωρίσουν
οἱ ἄνθρωποι τήν ἀποκαλυ-
φθεῖσα ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ διά
τῆς Ἐνανθρωπήσαντος Κυρί-

ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐνδιαφέρουσα εἴδηση



πού ἔχει γράψει ἡ ἴδια σέ συνεργασία μέ τόν
Μουσικό Ross Baratta, πολύ πρίν ὁ Axil δείξει
τή μεγάλη εὐαισθησία του γιά τά φτωχά παιδιά
ὅλης τῆς γῆς, στά ὁποῖα λείπει καί τό νερό
ἀκόμα. Δέν ἔχουν ψωμί, φάρμακα, βιβλία νά
μορφωθοῦν, παιχνίδια νά παίζουν...

Πρίν τοῦ μάθει τό «Τραγούδι γιά τήν παγκό-
σμια εἰρήνη» ἡ μητέρα του εἶπε στόν Axil ὅτι
εἶναι δύσκολο γιά τήν ἡλικία του, ἐ πει δή ἔχει
λέξεις πού ξέ ρουν μόνο οἱ μεγάλοι, ὅπως: κα-
ταπίεση, διαφθορά, ἀπληστία, δημοκρατία. 

Ὁ μικρός ἔμαθε τή σημασία τους καί τό τρα-
γούδι.

Θά τό πεῖ καί στή Συναυλία γιά τήν Παγκό-
σμια εἰρήνη, πού θά γίνει στήν Ἀτλάντα τῶν
Η.Π.Α. τόν Αὔγουστο τοῦ 2010.

Γιά τήν ὥρα ὁ μικρός φιλόσοφος εἶ ναι ἕνα
συνηθισμένο παιδί, πού πηγαίνει στό Σχολεῖο
του, κάνει ποδήλατο, μαθαίνει κολύμβηση καί
τραγουδάει τό «world Peace before». Ἔχει γιά
δεύτερο στόχο νά μπορέσει νά ἱδρύσει ἕναν
ὀργανισμό σέ παγκόσμια κλίμακα μέ σύνθημα:
«Υἱοθετῆστε μιά Κοινότητα». Ὁ ἴδιος, ὅπως καί
πολλοί συμμαθητές του, στέλνουν τά δῶρα
τους σʼ ἕ να Ὀρφανοτροφεῖο στήν Κέ νυα.

Ἐντυπωσιάζει τό τί μπορεῖ νά κάνει γιά ἕνα
παγκόσμιο θέμα, ἕ νας μικρός μαθητής πού πι-
στεύει ὅτι καί «μέ τή μουσική μπορεῖ νʼ ἀλλά-
ξει τόν κόσμο».

«Μικρέ φιλόσοφε», σίγουρα πολλές ἀ θῶ ες
ψυχές ἀπʼ ὅλο τόν κόσμο θά ἑνώσουν τίς φω-
νές τους στό τραγούδι σου, γιά νά μή σβηστεῖ
ἡ ἐλπίδα, ἐ πειδή ἡ εἰρήνη εἶναι παγκόσμιο αἴ -
τημα.

Μικρέ Axil, πιστεύουμε ὅτι ὅσο μεγαλώνεις
θά καταλάβεις πώς μαζί μέ ὡραῖες δραστηριό-
τητες ἡ εἰρήνη στίς ἀνθρώπινες καρδιές καί
στήν οἰκουμένη θά ἐπικρατήσει, ὅταν καταφύ-
γουμε μέ πίστη στό Θεό, γιατί ὁ Χριστός εἶναι
ἡ εἰρήνη ὅλων!

-----------------------
Χαβάη = Νησιωτική πολιτεία τῶν Η.Π.Α. στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό,

μέ πρωτεύουσα τή Χονολουλοῦ στή νῆσο Ὀάχον.

Παράξενος τίτλος.
Ἔτσι εἶπαν τόν μικρό Axil kallist ἀπό

τή Χαβάη. Ἕνα ἐννιάχρονο παιδί φιλόσοφος!
Τί τάχα νά ἔδωσε ἀφορμή γιʼ αὐτή τήν ἀ να-

κήρυξή του τό 2007;
Ὑποθέτω τό ἐνδιαφέρον καί τά σχέδια τοῦ

Axil γιά τήν παγκόσμια εἰρήνη.
Ὅταν ὁ Axil ἦταν ἕξι χρονῶν, ἡ μητέρα του

ἐξηγοῦσε στό μικρό της γιό πώς ἔ πρεπε νά
εἶναι εὐχαριστημένο μέ ὅσα ἀ γαθά ἔχουν, για-
τί ὑπάρχουν πολλά παιδιά στόν κόσμο πού πει-
νοῦν. Ὁ μικρός παραξενεύτηκε.

Στήν ἀπορία του «γιατί; τί σημαίνει αὐ τό;» ἡ
μητέρα του κ. Jill, πού εἶναι νοσηλεύ τρια καί μα-
ζί μουσικός στή Χαβάη, προσπάθησε νά βρεῖ
κάτι πού θά ἔκανε τόν Axil νά κα ταλάβει ποιές
συνέπειες ἔχει γιά τά παιδιά ἕνας πόλεμος,
ὅταν ξεσπάει στή χώρα τους.

Ἀναζητώντας, βρῆκε στό Ἴντερνετ πολλές
φωτογραφίες παιδιῶν, πού ἡ πείνα τά εἶχε ἀπο-
σκελετώσει. Τρόμαξε στή θέα τους ὁ Axil. Δέν
τό πίστευε. Ἀμέσως θέλησε κάτι νά κάνει γιʼ
αὐτά τά παιδιά, πού τά εἶχαν χά σει ὅλα καί πει-
νοῦσαν...

Σκέφθηκε πολύ κι ἤθελε νά βρεῖ τρόπους νά
βοηθήσει γρήγορα. Ἔκανε σχέδια ὁ μικρός φι-
λόσοφος. Δέν ἔ πρε πε κάποια παιδιά στή γῆ νά
πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα καί ἄλ λα νά ζοῦν μέ-
σα στήν ἀφθονία καί τά πλού τη τους.

Ἡ μητέρα του, ὅπως εἶπε στή συνέντευξή
της στήν ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, προσπάθησε νά
τοῦ ἐξηγήσει ὅτι θά πρέπει νά προσεύχεται
θερμά γιʼ αὐτά τά παιδιά. Παράλληλα ὅμως
ἔπρεπε νά βάλει ἕνα στόχο, γιά νά βοηθήσει
πρακτικά χωρίς ἀναβολές. Συνεργάστηκε μαζί
του. Σχεδίασαν ἕνα λογότυπο καί σέ λίγο στό
κιόσκι (στάντ) τοῦ σπιτιοῦ τους ὁ Axil ἄρχισε
νά πουλάει πορτοκαλάδες, γιά νά στείλει τά
χρήματα στά πεινασμένα παιδιά. Τό κιόσκι με-
τατράπηκε σιγά-σιγά σέ γραφεῖο πού προω-
θοῦσε τήν ἰδέα γιά τήν παγκόσμια εἰρήνη. Πό-
σες ἐμ πνεύσεις κρύβει ἡ ἀληθινή ἀγάπη!

Ἡ ἐπιθυμία του εἶναι νά υἱοθετηθεῖ ἡ ἰ δέ α του
σʼ ὅλο τόν κόσμο. Γιʼ αὐτό ζήτησε ἀπό τήν μη-
τέρα του νά τραγουδάει κι ἐκεῖνος τό κομμάτι
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Κύριε Διευθυντά,
Μέ μεγάλη χαρά λαμβάνω κάθε

τεῦχος τοῦ «Πρός τή Νίκη» καί γε-
μίζω Ὀρθοδοξία καί Ἑλλάδα. Συνε-

χίστε ἀπερίσπαστοι τό θεάρεστο ἔργο σας. Σέ
μιά κοινωνία «τρέλας» – ὡς ἡ σημερινή – τό
«Πρός τή Νίκη» ἀποτελεῖ μιά ὄαση ζωντάνιας καί
ἐλπίδας γιά τά νειάτα, τό μέλλον τῆς πατρίδας
μας. Θερμά σᾶς εὐχαριστῶ γιά τό κείμενο πού
δημοσιεύσατε στό τεῦχος τοῦ μηνός Ἀπριλίου ἐ.
ἔ. γιά τόν νεομάρτυρα Μιχαήλ Βουρλιώτη
(+1772). Τά Βουρλά βρίσκονται ἀντίκρυ τῆς Χίου,
ἐπί τῆς Χερσονήσου τῆς Ἐρυθραίας, μεταξύ
Σμύρνης-Τσεσμέ. Σᾶς εὐ χαριστοῦμε λοιπόν πού
μᾶς γνωστοποιήσατε τήν ὕπαρξη τοῦ Ἁγίου
αὐτοῦ νεομάρτυρα τῆς πίστεώς μας...

Μέ ἐξαιρετική τιμή
Γιῶργ. Φ. Παπαδόπ.

Δημ. Σύμβ. Χίου

Εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἐκτίμησή σας καί τίς
εὐχές σας. Κάνει ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι παρά
τά σοβαρά καθήκοντά σας βρίσκετε τό χρόνο νά
ἐντρυφᾶτε – καί τόσα χρόνια τώρα – στίς σελί-
δες τοῦ «Πρός τή Νίκη» καί ἀπό αὐτό νά ἀντλεῖτε
ἐμπνεύσεις. Εὔχομαι νά σᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός νά
πρωτοστατεῖτε πάντα σέ ἔργα καί ἐνέργειες πού
θά τονώσουν ἠθικά καί ἐθνικά τά κοινωνικά περι-
βάλλοντα πού ἐπηρεάζετε.

Ἀγαπητό Περιοδικό «Πρός τήν Νίκην»
Εἴμαστε οἱ μαθητές τοῦ Δημοτι-

κοῦ Σχολείου τῆς Ἱερᾶς Μητρόπο-
λης Ἀργυροκάστρου καί σᾶς χαιρε-

τοῦμε μέ πολλή ἀγάπη. Εἶναι τό πρῶτο γράμμα
πού σᾶς στέλνουμε. Δέ σέ γνωρίζουμε πολύ,
ἀλλά ὅταν θά μεγαλώσουμε καί λίγο θά σέ δια-
βάζουμε ἀπό τήν ἀρχή ὥς τό τέλος μέ πολλή λα-
χτάρα!! Ὁ Χριστός νά σᾶς χαρίζει πολλή Ὑγεία
καί Δύναμη, γιά νά συνεχίσετε τό σπουδαῖο ἔργο
σας! Θά σέ περιμένουμε μέ ἰδιαίτερη χαρά στό
ἀγαπητό μας σχολεῖο. Σοῦ στέλνουμε λίγες φω-
τογραφίες μέ εὐχάριστες στιγμές ἀπό τή σχολι-
κή μας ζωή.

Μαθητές τοῦ Δημ. Σχολείου
τῆς Ἱ. Μητρ. Ἀργυροκάστρου

Ὤ, πόσο πολύ χάρηκα μέ τό πρῶτο σας γράμ-

 μα, τό τόσο ὄμορφα γραμμένο, ἀπό τήν ἱστορική
πόλη τῆς Β. Ἠπείρου, τό Ἀργυρόκαστρο! Καί τί
ὡραῖες οἱ φωτογραφίες σας ἀπό τό σχολεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας! Πόσο ἔνδοξη ἱστορία,
ἡ ἱστορία τοῦ τόπου σας! Ἀσφαλῶς οἱ καλές σας
δασκάλες θά σᾶς τήν μαθαίνουν καί σεῖς θά τήν
κλείνετε βαθιά μέσα στήν ψυχή σας.Ἔτσι δέν
εἶναι; Λοιπόν, σᾶς εὐχαριστῶ γιά τό γράμμα καί
τίς φωτογραφίες σας. Σᾶς εὔχομαι καλή πρόοδο.

Ἀγαπημένο μας «Πρός τήν Νίκην»
Εἴμαστε ἡ Ὁμάδα τῆς Α´ Γυμνα-

σίου τῶν «Χαρούμενων Ἀγωνιστρι -
ῶν» τῆς Πάτρας. Σήμερα, πού ἔχου-

με τήν τελευταία συνάντησή μας, συζητήσαμε τί
μᾶς ἄγγιξε περισσότερο ἀπό τή φετινή Ὁμάδα.
Συμφωνήσαμε, λοιπόν, νά γράψει ἡ κάθε μιά τίς
σκέψεις της σ᾽ ἕνα χαρτί καί νά σοῦ τίς στείλου-
με. Μέ αὐτό τόν τρόπο θέλουμε νά ἐπικοινωνή-
σουμε μαζί σου καί νά μᾶς γνωρίσεις, ὅπως σέ
γνωρίζουμε ἐμεῖς μέσα ἀπό τίς σελίδες σου. Πε-
ριμένουμε μέ χαρά τήν ἀπάντησή σου.

Μέ ἀγάπη
Ὁμάδα Α´ Γυμνασίου Χ.Α. Πάτρας

Πολύ ὡραῖο τρόπο ἐπικοινωνίας μαζί μου δια-
λέξατε, ἀγαπητές, καί σᾶς εὐχαριστῶ. «Νά σᾶς
γνωρίσω» θέλετε, μέσα ἀπό ὅσα μοῦ γράψατε ὅτι
σᾶς ἔκαναν ἐντύπωση ἀπό τίς ἐφετινές συναντή-
σεις τῆς Χριστιανικῆς σας Ὁμάδας. Διάβασα μέ
προσοχή τίς ἐντυπώσεις καί ἐ πι σημάνσεις σας.
Λοιπόν, κατάλαβα ὅτι σᾶς ἐμπνέει ὅ,τι ἔχει μέσα
του ἡρωισμό, ὅπως ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, Μο-
νεμβασιώτη, ἡ ζωή τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ἀλλά καί
τά γεμάτα παλμό τραγούδια, «Μαχητικές»,
«Ἀκλόνητες». Τό μήνυμα τό πήρατε. Ἡ χριστιανι-
κή ζωή εἶναι ὡραία. Θέλει ὅμως ἡρωισμό! Σᾶς
εὔχομαι αὐτό τό στοιχεῖο, τό ἰδιαίτερα νεανικό,
νά χαρακτηρίζει καί τή δική σας καθημερινή ζωή.

Ἀγαπημένο μας Περιοδικό,
Εἴμαστε 22 μαθήτριες Γυμνασίου-

Λυκείου καί πᾶμε Κατηχητικό στό
Ναό τῆς Ἀνάληψης στήν Πάτρα. Σή-

μερα, στήν τελευταία μας συνάντηση συγκεντρώ-
σαμε κάποιες δύσκολες ἀπορίες πού εἴχαμε καί
ἀποφασίσαμε νά σοῦ τίς στείλουμε, γιά νά μᾶς
ἀπαντήσεις. Σέ διαβάζουμε καί ξέρουμε ὅτι μπο-
ρεῖς νά μᾶς στηρίξεις καί νά φωτίσεις τό δρόμο
μας, πού ἔχει πολλές δυσκολίες.

Καλό καλοκαίρι
Μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου

Ἱ.Ν. Ἀνάληψης Πατρῶν

ΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΚΚΙΙ  ΕΕΓΓΩΩ
ΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΚΚΙΙ  ΕΕΓΓΩΩ
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Τά νιάτα σας τά Χριστιανικά μπήκανε με-
μιᾶς στό Γραφεῖο μου καί σκορπίσανε χαρά
μέ τά φωτεινά πρόσωπα, τά καθαρά μάτια
καί τά πλούσια αἰσθήματα! Ὁ Θεός νά σᾶς
εὐλογεῖ πλούσια. Καί τώρα οἱ ἀπορίες. «Δύ-
σκολες» τίς χαρακτηρίσατε. Εἶναι. Ὅμως ἡ
πίστη μας ἡ χριστιανική ἔχει τή δύναμη νά
τίς φωτίσει: α) Ποιά ἡ θέση τῆς γυναίκας...
Καί γιατί νά μήν γίνονται ἱερεῖς... Καί γιατί νά
μήν ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδός τους στό Ἅγιον
Ὄρος...Θά ἤθελα νά ξέρετε ὅτι τά ἐρωτήμα-
τα αὐτά, πού πολύ συχνά ἔρχονται στό προ-
σκήνιο, τίς πιό πολλές φορές τά διοχετεύ-
ουν καί τά προωθοῦν στήν κοινωνία ἄνθρω-
ποι πού κατά τά ἄλλα δέν ἔχουν σχέση μέ
τήν Ἐκκλησία. Οἱ γυναῖκες πού ζοῦν μέσα
στήν εὐλογημένη ἀτμόσφαιρα τῆς Ἐκκλη-
σίας γνωρίζουν πολύ καλά πόσο ἀνυψώθηκε
στό Πρόσωπο τῆς Παναγίας μας τό γυναι-
κεῖο φύλο. Πόσες Ἅγιες ὕστερα κοσμοῦν τό
στερέωμά της. Πώς καί σ᾽ αὐτό τό Ἅγιον
Ὄρος Ἔφορος εἶναι αὐτή ἡ Παναγία Μητέ-
ρα τοῦ Κυρίου μας. β) Ἡ καταγωγή τοῦ
ἀνθρώπου – ἄλλη ἀπορία. Βέβαια δέν «ἔρι-
ξε» στή γῆ τούς ἀνθρώπους ὁ Θεός, ὅπως πι-
θανόν διαβάζετε – ἡ λέξη θυμίζει ἑλληνική
μυθολογία. Τόν ἄνθρωπο τόν δημιούργησε,
τόν ἔπλασε, τόν «καλλιτέχνησε», νά πῶ κα-
λύτερα  ὁ  Θεός. Καί τοῦ χάρισε ἀθάνατη
ψυχή, λογικό, λόγο, ἐλευθερία, πόθους ἀνώ-
τερους. Καί ἀκόμα αὐτή ἡ θεωρία «ἀπό τόν
πίθηκο»... Ὅμως, ἀλήθεια, δέν φαίνεται ἡ
διαφορά; Εἴμαστε σάν τά ζῶα πού κινοῦνται
γύρω μας;   Μέ τά πολύ σοβαρά αὐτά θέμα-
τα ἔχει ἀσχοληθεῖ παλαιότερα διά πολλῶν τό
«Πρός τή Νίκη». Ἀπό τά ἄρθρα ἐκεῖνα ἔχουν
προκύψει δύο πολύ ἐνδιαφέροντα καί πολύ
χρήσιμα βιβλία. 1) Ὀρθοδοξία καί Φεμινι-
σμός, 2) Ὁ Δαρβίνος καί ἡ θεωρία τῆς ἐξελί-
ξεως. Εἶναι εὐκαιρία, τώρα τό καλοκαίρι, πού
ἡ ἀπαιτητική σχολική μελέτη ἔχει πολύ πε-
ριορισθεῖ, νά τά μελετήσετε μέ προσοχή. Θά
σᾶς λύσουν καί πολλές ἄλλες ἀπορίες, πού
εἶναι φυσικό καί ἑπόμενο γιά τήν ἡλικία σας
νά ἔχετε. Εὔχομαι καί σέ σᾶς Καλό Καλοκαί-
ρι, καλή ξεκούραση καί ἀνανέωση σωματική
καί ψυχική. Καί ἴσως τά ξαναποῦμε.

Θά παραθέσω στή συνέχεια, γιά χάρη σας,
ἀπό τό βιβλίο πού σᾶς ἀνέφερα, τί αἰσθανό-
ταν γιά τίς θεωρίες του ὁ Δαρβίνος στά τε-
λευταῖα ὥριμα χρόνια τῆς ζωῆς του (βλέπε
ἐπόμενη σελίδα).

Ἀπολογη-
τι κή μελέ-

 τη  γύρω
ἀ πό τή θεωρία τοῦ

Δαρβίνου. Ἡ θέση τῆς σύγ-
χρονης ἐπιστήμης σχετικά μέ

τό μυστήριο τῆς ζωῆς.

Σελίδες 158.

Εἶναι ἡ γυναί -
κα κατώτερη
ἀπό τόν ἄν -
δρα; Πῶς βλέ πει τόν
ἄν δρα, τή γυναίκα, τόν γά-
μο, τή μητρότητα, τήν
οἰκογένεια ὁ ἁγιοπνευματι-
κός καί ἁγιοπατερικός λό-
γος τῆς Ὀρθοδοξίας;

Σελίδες 204.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
καί
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ

Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ
καί ἡ θεωρία
τῆς ἐξελίξεως
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Δ ιηγεῖται ἡ Ἀγγλίδα Χόουπ, ὅπως βε-
βαιώνει ὁ Ὄσβαλντ Σμίθ:

«Ἦταν ἕνα ἀπό ἐκεῖνα τά μεγαλόπρεπα
φθινοπωρινά δειλινά, πού ἀπολαμβάνουμε
κάποτε στήν Ἀγγλία, ὅταν μοῦ ζητήθηκε νά
πάω νά καθήσω πλάϊ στόν πασίγνωστο κα-
θηγητή Κάρολο Δαρβίνο. Τόν βρῆκα ἀνα-
καθισμένο στό κρεβάτι, ἀκουμπισμένο
στά μαξιλάρια. Ἦταν γυρισμένος πρός τά
ἔξω καί ἀτένιζε τά δένδρα καί τά χωρά-
φια μέ τά ἀραποσίτια, πού χρύσιζαν κα-
θώς ἔπρφτε πάνω τους τό λαμπρό φῶς
τοῦ ἡλιοβασιλέματος(...). Κούνησε ἀνά-
λαφρα τό ἕνα του χέρι πρός τό παράθυρο
δείχνοντάς μου τήν ὄμορφη σκηνή τοῦ
φθινοπωρινοῦ δειλινοῦ, ἐνῶ στό ἄλλο
κρατοῦσε μιά ἀνοικτή Ἁγία Γραφή, τήν ὁ-
ποία μελετοῦσε.

— Τί διαβάζετε τώρα; τόν ρώτησα, ὅταν
κάθησα δίπλα στό κρεβάτι του.

— Τήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή! μ᾽ ἀ-
πάντησε˙ ἀκόμη τήν πρός Ἑβραίους˙ τό
Βασιλικό Βιβλίο, ὅπως τό ὀνομάζω.

Κατόπιν, δείχνοντάς μου μερικά χωρία
ἀπό τό θεόπνευστο κείμενο, ἄρχισε νά τά
σχολιάζει.

Ἔκαμα κάποιους ὑπαινιγμούς γιά τίς
ἰσχυρές ἀπόψεις καί γνῶμες, πού εἶχαν
ἐκφράσει ὁρισμένοι σχετικά μέ τήν ἱστο-
ρία τῆς δημιουργίας, τό μεγαλεῖο της καί
κατόπιν στό πῶς διαπραγματεύθηκαν τά
πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως.

Φαινόταν πολύ λυπημένος, τά δάκτυλά
του τινάζονταν νευρικά καί μιά ἀγωνία
ζωγραφίστηκε στό πρόσωπό του, ὅταν
μοῦ εἶπε:

— Ἤμουνα νέος τότε μέ ἀσχημάτιστες
ἰδέες. Σκόρπισα ἐρωτηματικά, ὑπαινιγ-
μούς, διατύπωνα συνεχῶς ἀπορίες γιά τό
κάθε τι˙ καί πρός κατάπληξή μου οἱ ἰδέες
αὐτές διαδόθηκαν ἀστραπιαῖα. Ὁ κόσμος
ἔκαμε τίς ἰδέες αὐτές θρησκεία».

Τό δυστύχημα γιά ὅσους ἐκμεταλλεύ-
ονται τό Δαρβίνο καί τή θεωρία του, εἶναι
ὅτι δέν ξέρουν τίς ἀμφιταλαντεύσεις καί
τίς σαφεῖς δηλώσεις τοῦ Δαρβίνου, πού
ἀναφέρονται στό ζήτημα τῆς κοσμοθεω-
ρητικῆς του τοποθετήσεως, γιά τίς ὁποῖες
μιλήσαμε σέ κείμενα τοῦ ἰδίου στίς σελί-
δες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου καί ἰδιαίτερα στίς
προηγούμενες παραγράφους τοῦ κεφα-
λαίου αὐτοῦ.
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ΕΙΚΟΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ ΣΑΣ

«Εἴμαστε οἱ μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολεί-
ου τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Ἀργυροκάστρου
καί σᾶς χαιρετοῦμε μέ πολλή ἀγάπη... Στέλ-
νουμε λίγες φωτογραφίες μέ εὐχάριστες
στιγμές ἀπό τή σχολική μας ζωή» (σελ. 242).

Πόσο θά χαροῦν οἱ ἀγαπητοί μου ἀναγνῶ-
στες μέ τίς ὡραῖες φωτογραφίες σας! Ὡραία ἡ
σκέψη σας.



Πρίν ἀπό λίγα χρόνια φύτρω-
σε στόν κῆπο τοῦ Σχολείου

ἕνας τόσος δά μικρός θα-
μνούλης. Ἦταν καταπρά-
σινος καί φουντωτός,

στρογγυλός σάν μπαλίτσα καί
τό ὄνομά του ἦταν Ζούλης

Νούλης. Ὅλα τά φυτά τοῦ κήπου
εἶχαν νά λένε γιά τόν καινούργιο

φίλο, πού εἶχε ἕνα σωρό ταλέντα καί τά φανέ-
ρωνε σιγά σιγά.

Νά, ἄς ποῦμε τό φθινόπωρο, μόλις ἄρχιζαν οἱ
βροχοῦλες, γύριζε τά φύλλα του ἀπό τή γυαλι-
στερή πλευρά. Καί μόλις αὐτά ξεπλένονταν,
ἔλαμπαν σάν καθρεφτάκια. Τό χειμώνα πάλι,
ὅταν ἄρχιζε ὁ δυνατός βοριάς, ὁ θαμνούλης
ἄφηνε μερικές τρύπες στά κλαδιά του καί, κα-
θώς περνοῦσε ἀπʼ ἀνάμεσα ὁ ἀέρας, ἔπαιζε
μουσική. Τή μιά μέρα ἄκουγες τό «Χιόνια στό
καμπαναριό», τήν ἄλλη μέρα τό «Ἔξω πέφτει
χιόνι» κι ὅταν ἔφταναν τά Χριστούγεννα ὁ θα-
μνούλης Ζούλης Νούλης ἔπαιζε τά καλάντα!
Καταπληκτικό! Τήν ἄνοιξη... Πώ πώ! Τί λουλού-
δια, τί συνδυασμοί! Ἄλλοτε ἔβγαζε καρώ πορ-
τοκαλοκαφέ, ἄλλοτε ρόζ μέ κόκκινες βοῦλες.
Κι ὅταν πλησίαζε καμιά ἐθνική γιορτή, ἔβγαζε
ἄσπρα μέ γαλάζιες ρίγες! Φανταστικό! Τό καλο-
καίρι ποτέ δέν ξεραινόταν, γιατί εἶχε μεγάλες
ἀποθῆκες νεροῦ στίς ρίζες του, σάν πισίνες.
Ἔτσι ὅλα τά πουλιά καί τά ἔντομα κρύβονταν
μέσα του γιά λίγη δροσιά.

— Καλέ, τί θάμνος εἶναι αὐτός;! ἔλεγαν
ὅλα τά φυτά τοῦ κήπου μέ θαυμασμό.

— Θάμνος φαινόμενο! φώναζαν τά
παιδιά καί τόν χάϊδευαν.

Δυστυχῶς κανείς δέν εἶχε κατα-
λάβει τήν ἀρρώστια τοῦ θαμνούλη
Ζούλη Νούλη! Κανείς!

— Ζούλη Νούλη, τί ὄμορφα
πού μοσχοβολᾶνε τά λουλούδια

σου, φώναζαν ἐνθουσιασμένες οἱ μέλισσες.
— Ἡ τριανταφυλλιά μυρίζει πιό ὄμορφα! ἔλε-

γε μέ παράπονο ὁ θαμνούλης μας.
— Ζούλη Νούλη, τί μουσική θά παίξεις σήμε-

ρα; ρωτοῦσαν τά κοτσύφια.
— Ἄχ, γιατί νά μήν εἶμαι σάν τά ἀηδόνια,

κλαψούριζε ὁ θαμνούλης.
— Καλέ ἐσύ εἶσαι θάμνος μοναδικός καί ζη-

λεύεις τούς ἄλλους! ἀπόρησαν οἱ πεταλοῦδες
καθώς τόν ἄκουσαν νά ἀναστενάζει.

Κι ὅμως ὁ θαμνούλης Ζούλης Νούλης ἦταν
φοβερός ζηλιάρης. Ποτέ του δέν ἦταν ἱκανο-
ποιημένος μέ τά χαρίσματά του. Πάντα ἔβρι-
σκε κάτι νά ζηλέψει στούς ἄλλους. Πάντα πα-
ραπονιόταν. Καί φυσικά εἶχε τά θαμνοματάκια
του πάντα πάνω στούς ἄλλους. Γιʼ αὐτό πολύ
παραξενεύτηκε, ὅταν εἶδε νά φυτεύουν δίπλα
του ἕνα μικρό κυπαρισσάκι.

— Τί ᾽ναι πάλι αὐτό; ρώτησε ἀκατάδεχτα καί
γεμάτος ἀγωνία.

— Εἶναι ἕνα κυπαρίσσι, εἶπε ὁ κηπουρός τοῦ
Σχολείου, θά μεγαλώσει καί θά σοῦ δίνει σκιά,
θά κάνετε καλή παρέα.

— Δέν θέλω οὔτε σκιά οὔτε παρέα, ἀπάντη-
σε ξερά ὁ Ζούλης Νούλης κι ἔριξε λοξή ματιά
στό δεντράκι.

— Καλημέρα, εἶπε εὐγενικά τό κυπαρίσσι.
— Μμμ, ἐσύ δέν εἶσαι πού γίνεσαι ψηλόλιγνο

σάν ὀδοντογλυφίδα...! Χί, χί, χί! εἶπε κοροϊδευ-
τικά ὁ θαμνούλης.

Κι ἀπό κείνη τή μέρα δέν ξαναμίλησε στό
κυπαρίσσι. Ὅμως τό κυπαρισσάκι ψήλω-

νε μέρα μέ τή μέρα. Ψήλωνε, ψή-
λωνε... ὥσπου ξεπέρασε τό θάμνο.

— Μωρέ, μουρμούρισε γεμάτος
ζήλεια ὁ Ζούλης, μωρέ γιά κοίτα
κεῖ!
Κι ὕστερα ἄρχισε νά φωνάζει:

— Ἔεεεε! Ἄκου νά σοῦ πῶ, ψηλέ, μή
νομίζεις ὅτι τώρα πού ψήλω-

Συννεφοπαραμύθια καί ἄλλα...Συννεφοπαραμύθια καί ἄλλα...
Φίλοι μου, γειά σας!
Ὅ,τι καί νά σᾶς πῶ, εἶναι ἀδύνατο νά φανταστεῖτε τί πέρασα. Ἄχ, τί λαχτάρα ἦταν αὐτή! Ἄχ, τί

εἶδαν τά ΣΥΝΝΕΦΟματάκια μου καί τί ἄκουσαν τά ΣΥΝΝΕΦΟαυτάκια μου! Ἦταν φοβερό. Φοβερό

σᾶς λέω! Καί νά τύχει ἐδῶ πιό κάτω, στήν παρακάτω γειτονιά;!

Γιά νά μήν σᾶς κρατάω ὅμως σέ ἀγωνία θά σᾶς τά πῶ ἀπό τήν ἀρχή.

Ζούλης Νούλης ὁ θαμνούληςΖούλης Νούλης ὁ θαμνούληςΖούλης Νούλης ὁ θαμνούλης
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ἔριξε στή ρίζα του δυό
τσουβάλια λίπασμα κι ἅπλωσε

τά κλαδιά του καί... καί... Πώ –
πώ! Τί ψηλός πού ἔγινε! Κι
ὅταν ξημέρωσε...

— Καλέ, τί εἶναι αὐτό ἐκεῖ κάτω; μο-
νολόγησε. Ἄ! Χά! Χά! Χά! Τό κυπαρίσσι!
Μμμμ, ἐπιτέλους σέ ξεπέρασα! φώναξε

ἐνθουσιασμένος κι ἔστρεψε περήφανα
τά κλαδιά του στόν ἥλιο.

Ὅμως ὁ ἥλιος δέν ἀστειευόταν. Ἦταν τόσο
καυτός ἐκείνη τήν ὥρα, πού μέσα σέ λίγα λε-
πτά μαράθηκαν τά λουλούδια τοῦ Ζούλη,
ἔκλεισαν κι ἔγιναν κατακίτρινα κι ὕστερα κα-
φετιά.

— Ἐπιτέλους ἔχω καί κουκουνάρια, εἶπε
ἔκπληκτος ὁ ζηλιάρης θάμνος.

Ξάφνου ἔνιωσε ἕνα δυνατό τράνταγμα.
— Μά τί γίνεται; Ἄ, ὁ φίλος μου ὁ κυρ – Βο-

ριάς! Ἔεεε, θέλεις νά τραγουδήσουμε, ρώτη-
σε ὁ Ζούλης κι ἅπλωσε τά τεράστια κλαδιά του.

Ὅμως ὁ Βοριᾶς δέν τόν ἀναγνώρισε κι ἄρχι-
σε νά τόν κλωτσᾶ μέ ὅλη του τή δύναμη,
ὥσπου... «ΚΡΑΚ!» ἔσπασε τό πρῶτο κλαδί.

Σέ λίγο μαζεύτηκαν σύννεφα. Ὁ Ζούλης
Νούλης γύρισε τά φύλλα του ἀπό τή γυαλιστε-
ρή πλευρά.

— Ὡραῖα, εἶπε, τώρα μέ τή βροχή θά γίνω ὁ
πιό μεγάλος καί ἀστραφτερός καθρέφτης!

Μά τί κρίμα, τά σύννεφα ἀντί γιά βροχή ἔρι-
ξαν δυνατό χαλάζι. Καί τά φύλλα τοῦ Ζούλη
κουρελιάστηκαν στή στιγμή. Ὁ θάμνος τότε
γύρισε πρός τό κυπαρίσσι. Στητό, ἀκούνητο
δέν σάλευε. Περίμενε νά περάσει ἡ μπόρα.

— Ζούλη Νούλη! φώναζε ἡ κουκουβάγια, κα-
τέβα! Κατέβα! Κινδυνεύεις! Ἐσύ εἶσαι γιά νά
στολίζεις τά παρτέρια. Κατέβα! Ἔρχεται χει-
μώνας καί κεραυνοί!

— Ὄχι! Ὄχι! Ὄχι! Ξέρω! Θέλετε νά φαίνεται
μόνο τό κυπαρίσσι! ἔλεγε μέ πεῖσμα ὁ θάμνος,
πού δέν ἔβαζε μέ τίποτα μυαλό.

Ἄχ, τί νά σᾶς πῶ, φίλοι μου, δέν μποροῦσα
νά τό κοιτάζω ἄλλο. Σηκώθηκα καί πέταξα μα-
κριά... Πάντως... προχθές πού πέρασα πάνω
ἀπό τόν κῆπο τοῦ Σχολείου, δέν τόν εἶδα που-
θενά τό Ζούλη Νούλη τό ζηλιάρη θαμνούλη!

Φίλοι μου σᾶς χαιρετῶ,
Καί ... μακριά ἀπό τή ζήλεια! Σκοτώνει!

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

σες εἶσαι πιό σπουδαῖος ἀπό μένα!
— Τό κυπαρίσσι δέν ἀπάντησε. Μό-

νο τέντωσε τό κορμί του. Καί σέ λίγο
καιρό ψήλωσε τόσο πολύ, πού ὁ θα-
μνούλης ἔβλεπε μόνο τόν κορμό του.

— Ἔεεεε! Μήν κάνεις ὅτι δέν ἀκοῦς!
Μή νομίζεις ὅτι ἔγινες σπουδαῖος! φώ-
ναζε ἀπό χαμηλά ὁ θάμνος. Ἐγώ ξέρω
μουσική, ξέρω ζωγραφική, ξέρω τίς ἐποχές...
Καί τί δέν ξέρω! Εἶμαι σπουδαῖος θάμνος ἐγώ!

Τό κυπαρίσσι ὅμως δέν ἄκουγε πιά, γιατί
ἦταν ψηλά, ψηλά. Ὁ θάμνος κόντευε νά σκά-
σει ἀπό τή ζήλεια του. Δέν ἤξερε τί νά κάνει.
Μιά ἔβγαζε χρωματιστά λουλούδια, μιά ἔπαιζε
μουσική, μιά στριφογυρνοῦσε τά φύλλα του,
μιά ἔβαζε τά κλάματα. Μάταια προσπαθοῦσαν
νά τόν συνεφέρουν τά πουλιά.

— Ζούλη Νούλη, τοῦ εἶπε μιά μέρα
ἡ σοφή κουκουβάγια, μήν ἀσχο-
λεῖσαι μέ τό κυπαρίσσι. Κοίταξε πό-
σες ὀμορφιές ἔχεις!

— Ὄχι! Ὄχι! Ὄχι! φώναζε μέ
νεῦρα ὁ θάμνος, θέλω νά γίνω

ψηλός σάν τό κυπαρίσσι!
— Αὐτό δέν γίνεται, ἀπάντησε ἡ

κουκουβάγια. Ἄλλα χαρίσματα ἔχει ἕνα
κυπαρίσσι κι ἄλλα ἕνας θάμνος.

— Ξέρω, ξέρω... τώρα ὅλοι ἀγαποῦν τό κυ-
παρίσσι πιό πολύ ἀπό μένα. Ἐμένα κανένας
δέν γυρνάει νά μέ κοιτάξει, κλαψούρισε ὁ ζη-
λιάρης θάμνος.

— Αὐτό δέν εἶναι ἀλήθεια, πετάχτηκε τότε
ἕνα περιστεράκι. Κοίταξε πόσα πουλιά δροσί-
ζονται στή ρίζα σου, κοίταξε πόσες πετα-
λοῦδες παίζουν μέ τά λουλούδια σου...

— Ὄχι! Ὄχι! Ὄχι! Ὅλοι σας ἀγαπᾶτε τό κυ-
παρίσσι πιό πολύ ἀπό μένα, γιατί εἶναι ψηλό!

— Ὦ, Ζούλη Νούλη, φώναξε τότε μιά τουλί-
πα ἀπό τό διπλανό παρτέρι, γιά δές πόσο ὄμορ-
φα εἶναι τά λουλούδια σου!

— Ὄχι! ξανάπε γεμάτος νεῦρα ὁ θάμνος. Τό
κυπαρίσσι ἔχει καφέ κουκουναράκια, πού τά
προτιμοῦν τά παιδιά στά παιχνίδια τους. Θέλω
κι ἐγώ κουκουνάρια! Θέλω κουκουνάρια! Πάει
τέλειωσε! Θέλω νά γίνω ψηλός καί γεμάτος
κουκουνάρια!

Ὥσπου ἕνα βράδυ, πού δέν εἶχε φεγγάρι κι
ἦταν ὅλα κατασκότεινα στόν κῆπο, ὁ Ζού-
λης Νούλης ρούφηξε δυό βαρέλια νερό,
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