
ΝΝέος χρόνος! Νά εἶναι εὐλογημένο, δημιουργικό καί χαρούμενο τό καινούργιο
διάστημα, πού χαρίζει στόν καθένα μας ὁ ἅγιος Θεός καί Πλάστης μας. Γιά νά συνε-
χίσουμε καί νά ὁλοκληρώσουμε τόν ἀγώνα γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ, γιά τόν
ὁποῖο μᾶς ἔφερε στόν κόσμο, χαρίζοντάς μας τό δῶρο τῆς ζωῆς.

Ὁ ἐθνικός μας Ποιητής, ὁ Διονύσιος Σολωμός, γράφει στό μεγάλο σύνθεμά του
«Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι» ἐκφράζοντας τό θάμβος τοῦ κάθε ἀνθρώπου μπροστά
σ᾿ αὐτό τό θεῖο δῶρο: 

«Δέν τό ᾿λπιζα νά ᾿ναι ἡ ζωή
μέγα καλό καί πρῶτο».

«Μέγα καλό», γιατί ἡ ζωή εἶναι χαρά καί χάρη καί ὀμορφιά καί ὄνειρο. Καί
«πρῶτο», γιατί εἶναι προϋπόθεση τῆς μετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στούς κόσμους τούς
ὑπέροχους τοῦ Θεοῦ καί στή δική Του μακαριότητα.

Κι ὅμως σήμερα σ᾿ ὅλα τά πλάτη καί τά μήκη τῆς γῆς ἡ ζωή μοιάζει νά μήν εἶναι
«μέγα καλό καί πρῶτο». Ἔχει ἕνα πρόσωπο γεμάτο δάκρυα, τραυματισμένο, φοβι-
σμένο ἤ ἕνα πρόσωπο φριχτό, σκεπασμένο μέ μιά ὑποκριτική μάσκα. Αὐτό εἶναι τό
ἀποτέλεσμα μιᾶς κακοσχεδιασμένης καί κακοβιωμένης ζωῆς, πού εἶναι ἀντίθετη μέ
τήν ἀγαθή πρόνοια καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὅμως ἐμεῖς, πού ζοῦμε μέσα στήν ἀγκάλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας καί πι-
στεύουμε ὅτι Αὐτός εἶναι τό φῶς, ἡ χαρά καί ἡ ζωή τοῦ κόσμου, δεχόμαστε τήν κά-
θε μέρα ὡς θεῖο δῶρο καί ἐπιμένουμε – μυστικά στήν καρδιά μας καί φανερά στίς
σχέσεις μας μέ τούς συνανθρώπους μας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους –, νά βα-
δίζουμε μέ πίστη, ἀγάπη καί ἐλπίδα στά δικά Του ἴχνη γιά ἕνα καινούργιο κόσμο.

ΚΚ αα λ ή  χχ ρρ οο νν ιι ά !
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ἝἝνα παιδί μέ σπάνια ἀρετή... Ἕνα παιδί μέ δυνα-
τή προσευχή... Ἕνα παιδί-θαῦμα! Ὅποιος διαβάζει
τό βίο τοῦ ἁγίου μάρτυρα Νεοφύτου μένει κατά-
πληκτος. Τά θαύματα πού ἐπετέλεσε ἡ χάρη τοῦ
Θεοῦ στή ζωή τοῦ μικροῦ αὐτοῦ παιδιοῦ εἶναι ἀπί-
στευτα γιά τήν ἀνθρώπινη λογική, ἀλλά πέρα γιά
πέρα ἀληθινά! Διότι γιά τό Θεό τίποτε δέν εἶναι
ἀδύνατο!

Γεννήθηκε στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας γύρω στό
290 μ.Χ. Ἀπό μικρό παιδί ἀγαποῦσε τό Θεό καί
ζοῦσε κάτω ἀπό τήν προστασία Του. Ὁ Νεόφυτος
ἦταν ἀπό μικρός πολύ φιλάνθρωπος. Συμπονοῦσε
τούς πτωχούς συμμαθητές του καί ἔβρισκε πάντο-
τε κάτι νά τούς προσφέρει νά φᾶνε, ἀκόμη κι ἄν
αὐτός ἔμενε νηστικός. Μιά μέρα ἔγινε τό ἑξῆς θαυ-
μαστό: Εἶχαν μαζευτεῖ πολλά παιδιά πού εἶχαν
ἀνάγκη νά φᾶνε κι ἐπειδή δέν εἶχε νά τούς προ-
σφέρει κάτι, παρακάλεσε μέ πίστη τό Θεό νά στεί-
λει Ἐκεῖνος τροφή. Ὁ Πανάγαθος Θεός ἄκουσε
τήν προσευχή τοῦ μικροῦ παιδιοῦ καί ἐκείνη τήν

ὥρα μέσα ἀπό ἕνα βράχο ξεπήδησε μία πηγή πού
ἀνέβλυζε νερό καί γάλα! Ἔτσι, ὅλα τά παιδιά
ἤπιαν τό δυναμωτικό ρόφημα καί χόρτασαν! Τό ἐ -
ντυπωσιακό αὐτό θαῦμα θά μποροῦσε νά κάνει τό
ἐννιάχρονο τότε παιδί νά ὑπερηφανευθεῖ. Εἶχε
ὅμως ἁπλή καί ταπεινή ψυχή. Τό θεωροῦσε πολύ
φυσικό νά δίνει ὁ Θεός Πατέρας ὅ,τι ἔχουν ἀνά-
γκη τά παιδιά Του.

Ἦταν ταπεινό παιδί ὁ Νεόφυτος καί γι᾽ αὐτό
τόν σκέπαζε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Μία μέρα ἡ μητέρα
του εἶδε μέ τά ἴδια της τά μάτια ἕνα περιστέρι νά
στέκεται πάνω ἀπό τό προσκέφαλο τοῦ παιδιοῦ
της. Φοβήθηκε! Ἄραγε ἦταν τυχαῖο ἤ σημάδι ἀπό
τόν οὐρανό; Κι ἐνῶ σκεπτόταν αὐτά, ἄκουσε τό
περιστέρι νά τῆς μιλᾶ μέ ἀνθρώπινη φωνή καί νά
τῆς λέει ὅτι στάλθηκε ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιά νά
προστατεύει καί νά καθοδηγεῖ τό μικρό Νεόφυτο.
Ἡ μητέρα ἀπό τήν κατάπληξή της ἔχασε τήν ἀνα-

πνοή της, ἔπεσε λιπόθυμη καί ξεψύχησε. Εἰδοποί-
ησαν τό σύζυγό της καί σύντομα μαζεύτηκε κό-
σμος πολύς. Ὅλοι θρηνοῦσαν κι ἔκλαιγαν. Ὁ μό-
νος πού δέν ἀνησυχοῦσε ἦταν ὁ Νεόφυτος. Πί-
στευε μέσα του βαθιά ὅτι ὁ Θεός θά ἔδινε καί πάλι
τή ζωή στή μητέρα του πού ἄδικα ταράχθηκε. Κά-
ποια στιγμή τό μικρό παιδί ζήτησε ἀπό τόν πατέρα
του νά ἀπομακρύνει τόν κόσμο, γιά νά μείνει μό-
νος του μπροστά στό νεκρό σῶμα. Τότε γονάτισε
κι ἀφοῦ προσευχήθηκε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς
ψυχῆς του, ἔπιασε ἀπό τό χέρι τή μητέρα του καί
τῆς εἶπε: «Μητέρα, κοιμήθηκες ὅσο ἤθελε ὁ Θεός...
Τώρα, στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, σήκω
ἐπάνω!». Καί πράγματι ἡ μητέρα του ἀναστήθηκε!
Ὅπως ἦταν φυσικό τό θαῦμα αὐτό διαδόθηκε πα-
ντοῦ. Ἡ φήμη τοῦ μικροῦ Νεοφύτου ἁπλώθηκε σέ
ὅλη τήν περιοχή καί πολλοί ἦταν αὐτοί πού ἔτρε-
χαν νά γνωρίσουν τό εὐλογημένο αὐτό παιδί. Τότε
τό περιστέρι, γιά νά προφυλάξει τό Νεόφυτο ἀπό τίς
τιμές καί τούς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων, τοῦ σύστησε

ὍὍτταανν  οοἱἱ  ἍἍ
γγιιοοιι

ἦἦτταανν  ππααιιδδιιάά

Μιά  ζωή  γεμάτη  θαύματα!Μιά  ζωή  γεμάτη  θαύματα!
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ἀσκητικά γιά ἄλλα τέσσερα χρόνια. Στά δεκαπέντε
του χρόνια ὁ Κύριος τόν κάλεσε νά βαδίσει τό δρό-
μο τοῦ μαρτυρίου. Πράγματι, τό νεαρό παλληκάρι
πῆγε στό ἀμφιθέατρο, ὅπου ἦταν συγκεντρωμένος
ὅλος ὁ κόσμος, στάθηκε στή μέση τῆς ἀρένας καί
κήρυξε τό Χριστό ὡς τόν μόνο ἀληθινό Θεό. Ἀμέ-
σως τόν συνέλαβαν καί ἄρχισαν τά ἀπάνθρωπα βα-
σανιστήρια. Ὡστόσο ὁ παντοδύναμος Θεός δέν
ἄφησε ἀπροστάτευτο τό ἐκλεκτό παιδί Του. Τόν
ἔριξαν σέ πυρακτωμένο καμίνι καί ὅπως ἄλλοτε οἱ
Τρεῖς Παῖδες ἔμεινε ἄθικτος! Τόν παρέδωσαν στά
θηρία καί κανένα δέν τόν πείραξε! Τό πιό ἐντυπω-
σιακό εἶναι ὅτι μπροστά στά μάτια ὅλων τῶν θε-
ατῶν ἕνα λιοντάρι πού εἶχαν ἐξαπολύσει ἐναντίον
του πλησίασε τό νεαρό μάρτυρα καί ἄρχισε νά παί-
ζει μαζί του σάν μικρό σκυλάκι. Ἦταν τό λιοντάρι
ἐκεῖνο πού τοῦ εἶχε παραχωρήσει τή σπηλιά! Τελι-
κά ὁ φοβερός εἰδωλολάτρης τύραννος, μόλις εἶδε
ὅτι τίποτε δέν μποροῦσε νά καταβάλει τό νεαρό
χριστιανόπουλο, κυριευμένος ἀπό μανία πῆρε ὁ
ἴδιος μία λόγχη ἀπό τούς στρατιῶτες του καί τόν
κτύπησε στήν καρδιά. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νεόφυτος ἔλα-
βε τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Ἡ μνήμη του τιμᾶται
κάθε χρόνο στίς 21 Ἰανουαρίου.

Ἄς μή μᾶς ξαφνιάζει τό πῶς ἕνα
μικρό παιδί ἔζησε τόσο μεγάλα
θαύματα. Ὁ Πανάγαθος Θεός
ἀγαπᾶ ἰδιαιτέρως τά παιδιά καί τά
προστατεύει. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Κύριος
Ἰησοῦς εἰδικά τά παιδιά –καί μόνο
αὐτά– τά ἀγκάλιασε! Καί καλώντας ὅλους νά μιμη-
θοῦν τά παιδιά στήν ἁπλότητα καί τήν καθαρότητα
τῆς ψυχῆς, εἶπε τόν πολύ σημαντικό λόγο: «τῶν
γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Μάρκ. ι’

14). Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνήκει σ᾽ αὐτούς πού θά
μοιάσουν στά παιδιά!

Νικηφόρος
Βοηθήματα: 
1. Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-

σίας, τόμ. 5ος: Ἰανουάριος, ἐκδ. Ἴνδικτος, Ἀθῆναι 2005, σελ. 261-262.
2. Π. Σωτήρχου, Παιδομάρτυρες, ἔκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, Ἀθῆναι 1982, σελ. 27-35.

ἀνέβηκε στόν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας γιά νά ζήσει
ὡς ἀσκητής, κι ἄς ἦταν μόλις 9 χρονῶν! Ὕστερα
ἀπό ἀρκετή ὁδοιπορία, ἔφτασε σέ μιά σπηλιά. Ἐκεῖ
ἀντίκρισε ἕνα μεγάλο λιοντάρι. Δέ φοβήθηκε ὅμως
καθόλου. «Ἀγαπητό μου λιοντάρι», τοῦ εἶπε μέ τήν
παιδική του ἁπλότητα, «ἔχω ἐντολή ἀπό τό Ἅγιο
Πνεῦμα νά μοῦ παραχωρήσεις τή σπηλιά σου γιά
κατοικία μου». Καί τί θαυμαστό! Τό φοβερό θηρίο
ἀμέσως ὑπάκουσε καί, ἀφοῦ ἔδειξε μέ τόν τρόπο
του τή στοργή του στό νεαρό ἐρημίτη, ἀνεχώρησε. 

Ὁ Νεόφυτος ἔμεινε γιά δύο χρόνια στή σπηλιά
αὐτή καί ἀπολάμβανε τήν ἀπόλυτη ἡσυχία ἀλλά καί
τήν προστασία τοῦ Θεοῦ. Τρεφόταν μέ θαυματουρ-
γικό τρόπο καί κάθε μέρα δόξαζε τόν ἅγιο Θεό γιά
τίς πλούσιες εὐεργεσίες Του. Ὕστερα, μέ θεία κα-
θοδήγηση κατέβηκε στό σπίτι του γιά νά ἀποχαιρε-
τήσει ὁριστικά τούς γονεῖς του. Τήν περιουσία πού ὁ
ἴδιος ὡς μοναχογιός θά κληρονομοῦσε, τούς ζήτησε
νά τή μοιράσουν στούς πτωχούς. Καί πράγματι, οἱ
θεοφοβούμενοι γονεῖς δέχτηκαν τήν πρόταση τοῦ
γιοῦ τους θαυμάζοντάς τον γιά τήν πνευματική ὡρι-
μότητα πού ἔδειχνε σέ αὐτή τή μικρή ἡλικία. 

Ὁ Νεόφυτος γύρισε στή σπηλιά του, ὅπου ἔζησε
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νά φύγει μακριά καί νά μείνει μόνος του στό βουνό.
Πράγματι τό ἀξιοθαύμαστο αὐτό παιδί, μέ τήν

καθοδήγηση τοῦ οὐρανόσταλτου συνοδοῦ του,



γοῦνται ὅτι σέ μιά γιορτή τῆς Ἥρας στό
Ἄργος ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά μεταφερ-
θεῖ ἡ μητέρα τους –πού ἦταν ἱέρεια– μέ ἅ -
μαξα στό ναό καί τά βόδια δέν ἔφταναν
ἀπʼ τό χωράφι. Καθώς ἡ ὥρα δέν τούς ἄ -
φηνε περιθώρια, μπῆκαν τά παλληκάρια
στό ζυγό κι ἔσερναν τήν ἅμα ξα μέ τή μη-
τέρα τους ἐπάνω. Κι ἀφοῦ τήν πῆγαν ἔτσι
σαράντα πέντε ὁλόκληρα στάδια, ἔφτα-
σαν στό ναό. Ἔπειτα ἀπό αὐτό πού ἔκα-
ναν, ὅλο τό συγκεντρωμένο πλῆθος τῶν
Ἀργείων τούς περιστοίχισαν καί θαύμα-
ζαν τή δύναμη τῶν νέων καί καλοτύχιζαν
τή μάνα τους γιά τά παιδιά πού εἶχε κάνει.
Τρισευτυχισμένη ἡ μητέρα τους γιά τήν
πράξη τῶν παιδιῶν της καί τούς ἐπαίνους
μπῆκε μαζί τους στό ναό, ἔκαναν τή θυσία
τους, κάθισαν στό τραπέζι καί τέλος ἔπε-
σαν καί κοιμήθηκαν μέσα στό ναό, χωρίς
ὅμως νά σηκωθοῦν πιά. Καί αὐτό ἦταν τό
τέλος τους. Οἱ Ἀρ γεῖοι κατασκεύασαν τά
ἀγάλματά τους καί τ᾽ ἀφιέρωσαν στούς
Δελφούς, ἐπειδή ἀποδείχτηκαν ἄντρες
ἐξαιρετικοί».

Ὁ ἀπαίδευτος Κροῖσος θύμωσε μέ τή
δεύτερη ἀπάντηση τοῦ Σόλωνα, πού δέν
τόν ἔκανε οὔτε κἄν ἴσο μέ ἀνθρώπους ἄ -
σημους, καί τόν ἔδιωξε. Ὁ Σόλων ἔφυγε
ἀφήνοντας ὅμως παρακαταθήκη στόν
Κροῖσο –καί στήν ἀνθρωπότητα– νά μήν
κρίνει τήν εὐτυχία του ἀπό τό τώρα ἀλλά
ἀπό τό τέλος της μέ τήν περίφημη φράση:
«Μηδένα πρό τοῦ τέλους μακάριζε», δη-
λαδή, «μήν καλοτυχίζεις κανέναν, προτοῦ
νά δεῖς τό τέλος του».

Σάν ἔφυγε ὁ Σόλων δέν ἄργησαν νά
βροῦν οἱ συμφορές τόν Κροῖσο. Πρῶ τα ὁ
γιός του, τό καμάρι του καί διάδοχος, ὁ
Ἄτυς, σκοτώθηκε κατά λάθος στό κυνήγι
ἀπό τόν ἄνθρωπο πού εἶχε εὐεργετήσει ὁ
Κροῖσος καί τόν ἔστειλε μαζί μέ τό παιδί
του στό κυνήγι γιά νά τόν προστατεύει.
Ὕ στερα ὁ ἴδιος ὁ βασιλιάς μετά ἀπό λαν-
θασμένες ἐκτιμήσεις καί ἑρμηνεῖες τῶν
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χρησμῶν κίνησε πόλεμο, νικήθηκε ἀπό τό
βασιλιά Κῦρο τῶν Περσῶν καί αἰχμαλωτίστη-
κε. Τή στιγμή ὅμως πού ἀνεβασμένος στή
φω τιά ὁ Κροῖσος ἐπρόκειτο νά πεθάνει,
ἀφοῦ πρῶτα ἔπεσε σέ συλλογή βαθιά καί
σιωπή, θυμήθηκε τά λόγια τοῦ Σόλωνα καί
φώναξε μετανιωμένος τρεῖς φορές: «Σό-
λων! Σόλων! Σόλων!». Τότε ὁ Κῦρος, πού
τόν ἄκουσε, ζήτησε μέ ἐπιμονή νά μάθει
τί σήμαινε ἡ ἐπίκληση αὐτή. Ὁ Κροῖ σος
πάλι σιωποῦσε ἀλλά ὕστερα ἀπό πολλή
ἐπιμονή φανέρωσε τή συνομιλία του μέ
τόν Ἕλληνα σοφό. Ὅταν ὁ Κῦρος ἄκουσε
τήν ἱστορία, συγκλονίστη κε, σκέφτηκε τό
δικό του τέλος, χάρισε στόν Κροῖσο τή ζωή
καί τόν κράτησε κοντά του σύμβουλο.

Στή συνομιλία τοῦ Κροίσου μέ τό Σόλω-
να συγκρούστηκε ἡ ὑψηλή ἑλληνική θεώ-
ρηση τῆς εὐτυχίας τῆς ζωῆς μέ τήν εὐδαι-
μονιστική, πρόσκαιρη ἀνατολίτικη νοοτρο-
πία. Ἡ νίκη ἦταν τοῦ Σόλωνα, πού ὡστόσο
στάθη κε ἱκανή νά σώσει τελικά τή ζωή τοῦ
Κροίσου.

Σήμερα δύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια
ἀργότερα εἴμαστε ἄραγε ἱκανοί νά κατα-
λάβουμε τή σοφία τοῦ Σόλωνα, τή μετα-
μέλεια τοῦ Κροίσου ἤ τή διορατικότητα
τοῦ Πέρση Κύρου;

Στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ καινούργιου χρό-
νου ζητοῦμε κάτι πολύ δύσκολο. Νά κατα-
λάβουμε τό σοφό λόγο τοῦ Σόλωνα «μηδέ-
να πρό τοῦ τέλους μακάριζε». Νά μπορέ-
σουμε νά φωτίσουμε τήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ
χρόνου μέ τό τέλος του. Μέ ὅ,τι θά ἔ χου-
με δικό μας κατακτήσει σέ γνώση τῆς ἀ -
λήθειας, ὅταν τελειώσει αὐτός ὁ χρόνος.
Αὐτό θά ᾽ναι μεγάλο ἀπόκτημα γιά ὅλους.
Ὕστερα, ἴσως βροῦμε τή δύναμη καί τήν
ἐλευθερία νά τολμήσουμε, νά βγοῦμε
ἀπό τή φυλακή τοῦ σήμερα καί νά δοῦμε
μέ ἀληθινή σοφία μακριά, στῆς ὅλης μας
ζωῆς τό ΤΕΛΟΣ.

Γ.



Π ές μου ξέρεις ποιός εἶναι ὁ πιό εὐτυ-
χισμένος ἄνθρωπος στόν κόσμο;».

Τήν ἐρώτηση ἀπευθύνει ὁ βασιλιάς τῆς
Λυδίας Κροῖσος (561-547π.Χ.) στό φιλοξε-
νούμενό του Σόλωνα, πού ταξιδεύοντας
στόν τότε κόσμο ἔφτασε στήν πρωτεύου -
σα τοῦ βασιλείου του, τίς Σάρδεις, πόλη
λαμπρή, κτισμένη στίς ὄχθες τοῦ ποτα-
μοῦ Πακτωλοῦ μέ τά περίφημα χρυσωρυ-
χεῖα του. Ἀπό τότε οἱ λέξεις «κροῖσος»
καί «πακτωλός» ἔμειναν στήν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητας νά σημαίνουν τά ἀμύθητα
πλούτη. Τή συνομιλία καταγράφει στήν
ἱστορία του ὁ Ἡρόδοτος.

Ὁ βασιλιάς Κροῖσος δέχτηκε τόν Ἕλλη-
 να σοφό γνωρίζοντας τή φήμη του. Τήν
τρίτη ἡμέρα ἀπό τήν ἄφιξή του μέ διατα-
γή του οἱ ὑπηρέτες του γύρισαν τό Σόλω-
να στούς θησαυρούς του κι ἀφοῦ μέ προ-
σοχή τά εἶδε ὅλα, τόν ρώτησε ὁ Κροῖσος:

«Ξένε Ἀθηναῖε, ἔφτασε σ᾽ ἐμᾶς μεγάλη

φήμη γιά τή γνώση, τή σο-
 φία σου καί τά ταξίδια σου
στόν κόσμο. Τώρα λοιπόν
μοῦ γεννήθηκε ἡ ἐπιθυμία
νά σέ ρωτήσω ἄν εἶδες κά-
ποιον πού νά εἶναι ὁ πιό εὐ -
τυχισμένος ἄνθρωπος».

Ἔτσι ρωτώντας ἤλπιζε ὁ
βασιλιάς πώς θά τόν ἀναγνώ-
ριζε γιά πρῶτο.

Ὁ Σόλων ὅμως μιλώντας
τή γλώσσα τῆς ἀλήθειας τοῦ
ἀπάντησε:

«Ναί, βασιλιά, γνωρίζω, τόν
Ἀθηναῖο τόν Τέλλο».

Ἀπόρησε ὁ Κροῖσος μέ τήν
ἀπάντηση καί ρώτησε ζωη-
ρά: «Πῶς κρίνεις ὅτι ὁ πιό
εὐτυχισμένος εἶναι ὁ Τέλ-
λος;». Τότε ὁ Σόλων εἶπε:

«Ὁ Τέλλος ἀπό τή μιά εἶχε
πατρίδα πού εὐτυχοῦσε καί
σ᾽ αὐτήν ἀπόχτησε γιούς
καλούς κι ἐνάρετους καί εἶ -

δε νά κάνουν ὅλοι παιδιά καί νά ζοῦν ὅλα.
Ἀπό τήν ἄλλη, ἐνῶ ἡ ζωή του ἦταν εὐτυχι-
σμένη μέ τά ἀνθρώπινα μέτρα, τή σφράγι-
σε ἕνας ἔνδοξος θάνατος. Σέ μιά μάχη δη-
λαδή τῶν Ἀθηναίων στήν Ἐλευσίνα μέ
τούς γείτονές τους πῆ ρε μέρος κι ἐκεῖνος
κι ἀφοῦ ἔτρεψε τούς ἐχθρούς τους σέ φυ-
γή, σκοτώθηκε ἡρωι κά. Οἱ Ἀθηναῖοι τόν
ἔθαψαν μέ δημόσια δαπάνη στόν τόπο πού
ἔπεσε καί τοῦ ἀπέδωσαν τιμές μεγάλες».

Ὁ Σόλων ἐκθέτοντας τή διπλή καί τριπλή
εὐτυχία τοῦ Τέλλου προκάλεσε τό ἐνδια-
φέρον τοῦ Κροίσου, πού ρώτησε ποιόν
γνωρίζει δεύτερο ἔπειτα ἀπό ἐκεῖνον καί
ἦταν βέβαιος ὅτι ὁπωσδήποτε θά ἔπαιρνε
τό δεύτερο βραβεῖο. Ὁ Σόλων ὅμως εἶπε:

«Τόν Κλέοβη καί τό Βίτωνα. Ἡ καταγωγή
τους ἦταν ἀπό τό Ἄργος. Εἶχαν περιουσία
ὅση χρειαζόταν. Ὅσο γιά τή σωματική τους
δύναμη λάβε ὑπόψη ὅτι κι οἱ δύο ἦταν πρω-
ταθλητές στούς ἀγῶνες. Γι᾽ αὐτούς διη-

Στήν ἀρχή τοῦ καινούργιου χρόνου

«
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Πρώτη μέρα στό σχολεῖο μετά τίς διακοπές
τῶν Χριστουγέννων καί ἡ δυσκολία προ-

σαρμογῆς εἶναι ἔκδηλη. Ἀργά καί σχεδόν σέρνο-
ντας τά βήματα μπαίνουν οἱ μαθητές τῆς Γ´ τά-
 ξης, τῆς θεωρητικῆς κατεύθυνσης, στήν αἴθουσα
γιά τό μάθημα τῶν Ἀρχαίων. Οἱ τελευταῖοι μόλις
καταφέρνουν νά περάσουν τήν πόρτα λίγο μετά
τήν καθηγήτρια.

— Κυρία, δέ θά κάνουμε φυσικά μάθημα σήμερα!
Ἄλλωστε ἔχουμε προχωρήσει ἀρκετά στήν ὕλη, φώ-
ναξε ὁ Γρηγόρης ἀπό τό τελευταῖο θρανίο, πρίν ἀκό-
μη ἡ καθηγήτρια φτάσει στήν ἕδρα. Σήμερα νά
ποῦμε πῶς περάσαμε τίς γιορτές...

Καί ἡ Μάρα, χωρίς νά περιμένει κἄν ἀπάντηση:
— Ἦταν τά πιό ἀνιαρά Χριστούγεννα, πού ἔχω

περάσει!
— Ἐγώ μελαγχολῶ πάντα στίς γιορτές, ἀκόμη

καί ὅταν ὅλα εἶναι καλά, συμπλήρωσε ἡ Μαίρη μέ
τόν ἰδιαίτερα εὐαίσθητο χαρακτήρα της.

— Ἐσεῖς, κυρία, πῶς τά περάσατε; Πήγατε
πουθενά;

— Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά! Καλή
χρονιά καί καλή ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις πού ἔρχο-
νται! Κατάφερε νά πεῖ ἡ φιλόλογος μετά τήν πρώ-
τη δυναμική ὑποδοχή τῶν μαθητῶν.

— Εὐχαριστοῦμε! Χρόνια Πολλά! ἀλλά μάθη-

μα δέν θά κάνουμε... Ἀφῆστε μας λίγο σή-
μερα, μέχρι νά προσαρμοστοῦμε στήν
πραγματικότητα τοῦ σχολείου...

— Ἐγώ ἔχω νά σᾶς προτείνω κάτι ἄλλο -
νομίζω ἀρκετά ἐνδιαφέρον- πού θά σᾶς
ἀρέσει· νά προχωρήσουμε σ’ αὐτό;

— Νά τό δοῦμε, κυρία. Μόνο νά μήν
εἶναι Ἀρχαῖα!...

— Λοιπόν, λέω νά μεταφέρουμε κάτι
ἀπ’ τήν ἀτμόσφαιρα τῶν γιορτῶν στό

σχολεῖο καί ξεκινώντας ἀπ’ αὐτό νά κάνουμε μιά
ἐνδιαφέρουσα προέκταση στή ζωή πού ξανοίγεται
μπροστά σας σέ λίγους μῆνες, καθώς θά ἀποχαι-
ρετήσετε γιά πάντα τά θρανία.

Ἡ πρόταση φάνηκε ἑλκυστική καί ἡ περιέργεια
γιά τό τί θ’ ἀκολουθήσει κέντρισε τό ἐνδιαφέρον
τῶν τελειοφοίτων.

Μέσα σέ λίγα λεπτά ὅμως τό ἐνδιαφέρον καί
τήν προσμονή διαδέχθηκε τό χαρούμενο ξάφνια-
σμα καί ἡ συγκίνηση, πού ἅπλωσε μιά γλύκα στίς
ψυχές ὅλων, ἀκόμη καί τῶν πιό ἀντιδραστικῶν
καί ἀδιάφορων μαθητῶν. Αἰτία μιά ἀσυνήθιστη
γι’ αὐτούς ἔκφραση ἀγάπης· ἕνα μικρό κέρασμα
καί κάποια δωράκια μαζί μέ τήν εὐχή γιά «καλή
χρονιά καί εὐλογημένη».

Τό γεμάτο ξάφνιασμα καί συνεσταλμένο «εὐ -
χαριστῶ» πού ἔβγαινε ἀπό τά χείλη τῶν περισσο-
τέρων καθώς δέχονταν τό κέρασμα, συνόδεψαν καί
κάποιες πιό δυναμικές φωνές:

— Κυρία, σᾶς εὐχαριστοῦμε, ὄχι τόσο γιά τό
κέρασμα ὅσο γιατί μᾶς θυμηθήκατε μέσα στίς
γιορτές.

— Εἶμαι σίγουρος, κυρία, ὅτι πουθενά ἀλλοῦ σ’
ὅλη τήν περιφέρεια δέ γίνεται αὐτό ἐδῶ, πρόσθεσε
ὁ Γιάννης καμαρώνοντας γιά τήν ξεχωριστή καί
ἀσυνήθιστη στιγμή πού ζοῦσε στό σχολεῖο του.

Ἓνα πρωτοχρονιάτικο μάθημα
σέ μιά τάξη τοῦ 2010...
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Ἀπόλυτη σιγή ἐπικρατοῦσε στήν τάξη, ἐνῶ τά
μάτια ὅλων ἦταν στραμμένα πότε στόν πίνακα
καί πότε στήν καθηγήτρια.

— Δέ σᾶς μιλῶ γιά ἀπόκτηση γνώσεων γύ ρω
ἀπό τό Θεό ἤ μιά ἁπλή παραδοχή τῆς ὑπάρξεώς
Του. Σᾶς μιλῶ γιά μιά προσωπική γνωριμία καί
σχέση μαζί Του. Γιά ἕνα ἄνοιγμα καρδιᾶς, γιά
μιά δυναμική παρουσία στήν καθημερινή ζωή
τοῦ καθενός τῆς ἀγάπης Του καί τῆς δυνάμεώς
Του. Τά Χριστούγεννα πού πέρασαν οὐσιαστι-
κά πανηγυρίσαμε τό πιό δύσκολο σ’ αὐτή τή
σχέση· τόν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο μας.
Μένει τώρα ἡ δική μας ἐλεύθερη ἀποδοχή γιά νά
Τοῦ ἐπιτρέψουμε νά μπεῖ στή ζωή μας καί νά τή
ζήσουμε, νά τήν ἀπολαύσουμε μαζί Του.

— Καί τότε τά Χριστούγεννα δέν θά εἶναι
ποτέ πιά ἀνιαρά, πετάχθηκε ἡ Μάρα, πού ὥρα
τώρα παρακολουθοῦσε μέ μεγάλη προσοχή ὅσα
λέγονταν μέσα στήν τάξη.

Δέν ἦταν ὅμως μόνο ἡ Μάρα· 22 ζευγάρια μά-
τια, ἄλλα γεμάτα ἔκπληξη, ἄλλα γεμάτα δίψα
καί ἀναζήτηση καί ἀρκετά συγκινημένα καί δα-
κρυσμένα, παρακολουθοῦσαν ὅσα λέγονταν γι’
αὐτή τή σχέση καί τή ζωή μέ τό Θεό, πού ποτέ
δέν εἶχαν σκεφθεῖ ὅτι μπορεῖ ἔτσι νά βιωθεῖ,
ἀλλά πού ταυτόχρονα αἰσθάνονταν τόσο πολύ
νά ἱκανοποιεῖ καί νά ἑλκύει τίς νεανικές τους
καρδιές.

Μιά πρωτόγνωρη ἀτμόσφαιρα δημιουργήθη-
κε στήν τάξη· ἦταν ἴσως ἡ πρώτη φορά πού κα-
νείς δέ μιλοῦσε, πού ἀπενεργοποιήθηκαν ἀληθι-
νά τά «κινητά», πού ἀκόμη καί ὅταν χτύπη σε
τό κουδούνι κανείς δέν κουνήθηκε ἀπό τή θέση
του. Ἀκόμη καί ὁ Ἀνδρέας ἀπό τό τμῆμα τῆς
«γενικῆς παιδείας», ὅταν ἄνοιξε φουριόζος τήν
πόρτα γιά νά ἀφήσει τά βιβλία του, σταμάτησε
ἀπότομα· «Καλά, ἀφοῦ κάνετε τόσο ὡραῖο μάθη-
μα, νά μή σᾶς ἐνοχλήσουμε», εἶπε καί γύρισε νά
φύγει κλείνοντας πίσω του τήν πόρτα, χωρίς
κανείς νά προλάβει νά τοῦ πεῖ τίποτε.

ἴα

Μιά καρτούλα μέ τό στίχο ἑνός ποιήματος καί
μιά προσωπική εὐχή γιά τόν καθένα ἦρθε νά συ-
μπληρώσει τό πρωτοχρονιάτικο σχολικό σκηνικό.

— «Βραβεῖο ἑνός ἀγώνα εἶν’ ἡ χαρά; Τά δίνω
ἑφτά φορές τά νιάτα!», διάβασε δυνατά τό στί χο
ἡ Χριστίνα, πού εἶχε ἰδιαίτερη ἔφεση στήν ποίη-
ση. 

— Ἀπό ποῦ εἶναι, κυρία, ὁ στίχος; Τί ἀκριβῶς
ἐννοεῖ;

— Ὁ στίχος αὐτός ἀποκαλύπτει τό μεγαλύτερο
μυστικό ἐπιτυχίας καί εὐτυχίας στή ζωή καί εἶναι
καί ἡ πιό θερμή εὐχή μου γιά τόν καθένα σας ξεχω-
ριστά. Σέ σᾶς, πού μέ τόσα ὄνειρα καί προσδοκίες
ξεκινᾶτε τή ζωή σας, δείχνει τόν ἀγώνα ὡς τό μόνο
σίγουρο δρόμο ἐπιτυχίας καί καταξίωσης τοῦ νεα-
νικοῦ δυναμισμοῦ σας. Ὅ μως, ἐπειδή ἡ ἔννοια τοῦ
ἀγώνα ὅσο εἶναι δυναμική ἄλλο τόσο εἶναι καί ἀφη-
ρημένη, θά ἤθελα νά σᾶς προτείνω κάποιες συγκε-
κριμένες μορφές του. Θέλετε;

Δέν ἦταν τόσο οἱ φωνές πού ἀκούστηκαν νά
συμφωνοῦν, ὅσο μιά ἀτμόσφαιρα ἰδιαίτερης καί
ἀσυνήθιστης προσοχῆς καί προσμονῆς, πού ἐν -
θάρρυνε τήν καθηγήτρια νά συνεχίσει.

Στράφηκε πρός τόν πίνακα καί ἔγραψε μέ με-
γάλα γράμματα: 

Ἀγώνας
1. γιά ἕνα καλύτερο ἑαυτό
2. γιά τή δημιουργία μιᾶς ἐπιτυχημένης

οἰκογενειακῆς ζωῆς
3. γιά τήν ἀνακάλυψη τῆς χαρᾶς στήν

προσφορά γιά τούς ἄλλους.
— Τό σπουδαιότερο, τό δυσκολότερο, ἀλλά καί

αὐτό πού ἀξίζει περισσότερο ἀπ’ ὅλα καί ἀ ξιοποιεῖ
ὅλα τά προηγούμενα τό κράτησα τελευταῖο, εἶπε
στό τέλος ἡ φιλόλογος.

Ἡ φωνή της δήλωνε μιά ἰδιαίτερη συγκίνηση,
κρύβοντας ὡστόσο καί μιά ἀγωνία γιά τήν ἀπο-
δοχή ὅσων ἤθελε νά πεῖ στά «παιδιά της».

«Ἀγώνας νά γνωρίσω καί 
νά ζήσω τό Θεό!»

συμπλήρωσε στόν πίνακα.



ΜΜυυσσττιικκάά    μμεεγγάάλλωωνν    ἀἀννδδρρῶῶνν

ὉὉ Πρόεδρος τῆς ᾽Αμερικῆς Βενιαμίν Φραγκλίνος, πού κυβέρνησε μέ δικαιο-

σύνη τό ἀπέραντο κράτος του, θεωρεῖται ἀπό τούς μεγαλύτερους κι ἐξο-

χότερους ἄνδρες.
Τιμήθηκε καί δοξάστηκε καί ἀπό τούς συγχρόνους του καί ἀπό τούς μεταγενέ-

στερους γιά τίς σπουδαῖ ες ἀνακαλύψεις του καί τά ἔξοχα προτερήματά του. 

Συχνά σέ τέτοιες περιπτώσεις δι ερωτόμαστε: Πῶς τά κατάφερε;

Ἡ ἀπάντηση γιά τόν Βενιαμίν Φραγκλίνο ἔρχεται αὐθόρμητη, λογική, πειστική.

Φύση προικισμένη, δυνατό μυαλό, ταλαντοῦχος κυβερνήτης, μέ σθεναρή θέληση.

Εἶναι γεγονός πώς τά εἶχε ὅλα αὐτά. Ὁ ἴδιος ὅμως σημειώνει πώς καλλιέργησε πα-

ράλληλα τόν ἑαυτό του μέ καθημερινά ἀγωνίσματα ἀπό τήν παιδική του ἡλικία,

ὅταν τό τολμηρό καί δύσκολο ὅραμά του ἐπιζητοῦσε τήν ἠθική τελειότητα.

Γράφει ἁπλά: «Ὅταν ἤμουν νέος, ἐ πιθυμοῦσα νά προφυλαχτῶ ἀπό τά ἐλαττώ-

ματα, στά ὁποῖα ἡ φυσι κή κλίση καί ἡ συνήθεια καί τό κοινωνικό περιβάλλον μέ

παρέσυραν. 
Γι᾽ αὐτό ἀκολούθησα τήν ἑξῆς μέθοδο: Σημείωσα κάποιες βασικές ἀρετές πού

ἐπιθυμοῦσα, μέ μιά σύντομη συμβουλή: 

Ἐγκράτεια: Μήν τρῶς ποτέ τόσο, ὥστε νά ἐπιβαρύνεται ὁ ὀργανισμός σου.

Σιωπή: Μή λές τίποτε ἄλλο, παρά μόνο ὅ,τι μπορεῖ νά ὠφελήσει τούς ἄλλους

καί τόν ἑαυτό σου. Ἀπόφευγε τήν ἀργολογία. 

Τάξη: Κάθε πράγμα κοντά σου νά ἔχει τή θέση του. 

Ἀπόφαση: Πάρε τήν ἀπόφαση νά κάνεις ὅ,τι χρειάζεται. Καί ἀπαραίτητα ὁλο-

κλήρωσε ὅ,τι ἀποφασίσεις. 

Οἰκονομία: Μήν ξοδεύεις παρά μόνο γιά τό καλό τῶν ἄλλων καί τό δικό σου. Μή

σπαταλᾶς. 

Ἐργασία: Μή χάνεις τόν καιρό σου. Κάνε πάντοτε κάτι ὠφέλιμο. 

Δικαιοσύνη: Μή βλάπτεις κανένα. Βλάπτεις ὄχι μόνο ὅταν κάνεις τό κακό, ἀλλά

καί ὅταν ἀμελεῖς νά κάνεις τό ἀγαθό. 

Ταπείνωση: Μιμήσου τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Τό σχέδιό μου ἦταν ν᾽ ἀποκτήσω αὐτές τίς ἀρετές καί λεπτομερέστερα μία ἀπ᾽

αὐτές κατά τό διάστημα κάθε ἑβδομάδας, χωρίς νά παραλείπω τίς ὑπόλοιπες». 

Καί καταλήγει ὁ μεγάλος ἄνδρας: 

«...Εἶναι ὠφέλιμο νά γνωρίζουν οἱ ἀπόγονοί μου ὅτι ἕνας ἀπό τούς  προγόνους

τους μέ αὐτά τά ἀγωνίσματα καί μέ τή βοήθεια τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ ὀφείλει τή

σταθερή εὐτυχία καί τήν ἐπιτυχία σέ ὅλη τή ζωή του. Ἕως καί τά ἑξήντα δύο του

χρόνια, πού γράφει αὐτές τίς σελίδες». 

Ἁπλά μυστικά μεγάλων ἀνδρῶν, πού κρύβουν σοφία, καθημερινά ἀγωνίσματα

καί βαθιά πίστη στήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἀξίζει στό ξεκίνημα τῆς νέας χρονιᾶς νά

γίνουν καί δικό μας ἀγώνισμα καί ὅραμα ἐπιτυχίας! 
δ. Χ.

Ἰανουάριος 2011 11



ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΛΕΙΨΕΙ

ίλε μου, τί πόθο ἔχεις; Τί ὄνειρο, τί
λαχτάρα μές στήν καρδιά σου, τί
ἀνάγκη, τί προσδοκία σφοδρή; Τί
θέλεις βαθιά μέσα σου; Πές μου,

σέ παρακαλῶ, τήν πιό μύχια ἐπιθυμία σου.
Καί ἄσε με νά σέ ξεναγήσω σ’ ἕναν Ψαλ-
μό τῆς Ἐκκλησίας μας, πού διαβάζεται
τήν παραμονή τῶν Θεοφανίων· τῆς γιορ-
τῆς αὐτῆς ὅλου τοῦ κόσμου, κατά τήν
ὁποία γιορτάζουμε τήν ἐπίσημη ἐμφάνιση
τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο ὡς ἀνθρώπου, τότε
πού μέ τή βάπτισή Του ἁγίασε ὅλη τή φύση
καί σκόρπισε παντοῦ τή χάρη Του, τό ἄπει-
ρο ἔλεος καί εὐσπλαχνία Του.

Σκόρπισε τό ἔλεός Του καί σέ μᾶς τούς
ἀνθρώπους τόσο, πού νά μήν μποροῦμε νά

ἐπιθυμήσουμε κάτι βαθιά καί ἀληθινά καί
νά μήν τό ἔχουμε. Τά ἅγια Θεοφάνια εἶναι
ἡ γιορτή τῆς ἔκχυσης τῆς θείας ἀγάπης
καί τοῦ ἐλέους σ’ ὅλο τόν κόσμο.

Διάβασε τόν Ψαλμό αὐτό πού προφητι-
κά συνέθεσε καί τραγούδησε 1000 χρό-
νια πρίν ἀπό τόν Χριστό ὁ θεῖος λυράρης
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ ποιητής καί βα-
σιλιάς Δαβίδ, καί πές μου μετά ἄν μπορεῖς
νά ἐπιθυμήσεις κάτι πού νά μήν τό βρεῖς
ἀπ’ τόν Χριστό.

«Ὁ Κύριος εἶναι ὁ καλός ποιμένας καί
καθοδηγητής μου. Αὐτός φροντίζει στορ-
γικά γιά τή συντήρηση καί διατροφή μου,
γιά τήν εὐτυχία μου. Τίποτε δέν θά μοῦ
λείψει. Σέ τόπους πράσινους καί χλοε-

«Κύριος ποιμαίνει με, καί οὐδέν με ὑστερήσει»
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ρούς, σέ θαλερά λιβάδια, ἐκεῖ μέ ὁδήγησε
γιά νά κατασκηνώσω. Σέ πηγές δροσερές,
σέ κρυστάλλινα νερά, ἐκεῖ μέ δροσίζει, μέ
ἀνακουφίζει, μέ ἀναπαύει. Τήν ψυχή μου
τήν ἐξαντλημένη ἀπό τήν κούραση καί
τόν καύσωνα τή συνέφερε καί τήν ἀναζω-
ογόνησε. Μέ ὁδήγησε ἁπαλά σέ δρόμους
ὁμαλούς καί εὐθεῖς, τῆς ἀρετῆς δρόμους... 

Ἀκόμη κι ἄν διαβῶ
μέσα ἀπό χαράδρες
σκοτεινές καί θανατερά
μονοπάτια, δέν θά φο-
βηθῶ μήπως πάθω κα-
νένα κακό, γιατί Ἐσύ
εἶσαι μαζί μου. Τό ραβδί
σου, αὐτό μέ καθοδηγεῖ
καί μέ στηρίζει στό δρό-
μο μου, μέ ἀνακουφίζει
καί μέ παρηγορεῖ μές
στά μονοπάτια τῆς ζωῆς μου.

Ἐπιπλέον Σύ ἑτοίμασες γιά μένα τραπέ-
ζι χορταστικό καί εὐφρόσυνο, τραπέζι
πνευματικῶν ἀπολαύσεων... Καί προτοῦ
παρακαθήσω στό πλούσιο δεῖπνο σου,
μοῦ ἔχυσες ἀρώματα στό κεφάλι μου, νά
γεμίσω ἀπ’ τή δική σου εὐωδία. Κάθισα
στό τραπέζι, καί μοῦ ἔφερες τό ποτήρι μέ
τό κρασί, κρασί γλυκό, φλόγινο, μεθυστι-
κό! Χάριτες καί ἀπολαύσεις πανευφρόσυ-
νες καί ἀλλεπάλληλες κοντά σου!

Καί τό ἔλεός σου, αὐτό θά μέ κυνηγᾶ σ’
ὅλη τή ζωή μου, ὅπου κι ἄν πάω, ὅπου κι
ἄν καταφύγω. Κι ἔτσι ἐγώ θά εἶμαι πα-
ντοτινός κάτοικος τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.

Ἡ παρουσία Του θά μέ συνοδεύει αἰώνια!
* * *

«Κύριος ποιμαίνει με, καί οὐδέν με
ὑστερήσει».

Πές μου, φίλε, τί μπορεῖς νά ἐπιθυμήσεις
βαθιά μέσα σου –ἀπό τίς μεγάλες ἐπιθυ-
μίες, ὄχι ἀπό μικρά καί εὐ τελή πράγματα–
πού νά μήν τό ’χεις ἀπ’ τόν Χριστό; Ὅλες

οἱ εἰκόνες πού πα-
ρουσιάζονται στόν
Ψαλμό πού μόλις διά-
βασες, τά θαλερά λι-
βάδια, τά γάργαρα
νερά, τό ἀπολαυστι-
κό τραπέζι, τά πλού-
σια ἀρώματα, τό με-
θυστικό κρασί, ὑπο-
δηλώνουν ὅ,τι πιό βα-
θύ, γνήσιο, δυνατό,
ἀληθινό, σφοδρό
μπορεῖ νά ποθήσει
μιά νεανική ψυχή:

τή δόξα, τήν ὀμορ-
φιά, τή χάρη, τή δύνα-

μη, τή ζωή, τήν ἀπόλαυση, τή χαρά, τήν
ἀνάπαυση. Ὅ,τι σοῦ ὑπόσχεται καί ὁ Πο-
νηρός καί σέ διαβεβαιώνει ὅτι θά τά βρεῖς
μές στόν κόσμο καί στά πάθη – ὁ Ψεύτης!

Ἑλκύσου, ψυχή ὡραία, νεανική, ἀπό τόν
Καλό Ποιμένα σου, τόν στοργικό Ἰησοῦ
Χριστό. Καί ἀφήσου σ’ Αὐτόν νά σέ ὁδη-
γήσει ὅπου Αὐτός γνωρίζει. Στήν παντο-
τινή καί ἀληθινή εὐτυχία σου...  

�
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«Διάβασε τόν Ψαλμό αὐτό πού προ-
φητικά συνέθεσε καί τραγούδησε
1000 χρόνια πρίν ἀπό τό Χριστό ὁ
θεῖος λυράρης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ὁ ποιητής καί βασιλιάς Δαβίδ, καί πές
μου μετά ἄν μπορεῖς νά ἐπιθυμήσεις
κάτι πού νά μήν τό βρεῖς
ἀπ᾽τό Χριστό».



Κάθε φορά πού ἔμπαινα στό μαγαζί
τοῦ θείου Ἀναστάση, ἔνιωθα τήν

ἴδια πάντα ἐπιθυμία, νά δῶ μέ προ-
σοχή τό πλῆθος τῶν ρολογιῶν πού
εἶχε καί νά ἀκούσω μερικούς ἀπό

τούς ἤχους τους. Ὁ θεῖος Ἀναστά-
σης ἦταν ὡρολογοποιός. Ἤξε ρε καλά

αὐτή τήν τέχνη ἀπό τόν παππού του καί
γνώριζε λεπτομέρειες ἀπό τήν ἱστορία κάθε ρολο-

γιοῦ. Πολλές φορές εἶχα πιάσει συζήτηση μαζί του καί εἶχα θαυμάσει τίς πολ-
λές του γνώσεις. «Ὁ χρόνος εἶναι ὁ μεγάλος μας φίλος, ἀλλά μπορεῖ νά
γίνει καί ὁ μεγαλύτερος ἀντίπαλός μας», μοῦ ἔλεγε συχνά. Κάποια φο-
ρά πού τόν ρώτη σα γιά τήν ἱστορία τῶν ρολογιῶν, ἔπιασε τά πράγματα
ἀπό τήν ἀρχή...

— Ἡ πρώτη διαίρεση τοῦ χρόνου, ἄρχισε, ἦταν ἡ ἡμέρα καί ἡ νύχτα.
Σιγά-σιγά ὁ ἄνθρωπος ἄρχισε νά διαιρεῖ πρῶτα τήν ἡμέρα καί ἀργότερα
τή νύχτα, χρησιμοποιώντας τή θέση τῶν σκιῶν κατά τήν ὥρα τῆς ἡλιο-
φάνειας, καί κατά τή διάρκεια τῆς νύχτας τή θέση τῶν ἀστέρων. Οἱ
γνώσεις αὐτές τόν ὁδήγησαν στήν κατασκευή τοῦ ἡλιακοῦ ρολο-
γιοῦ. «Κοίταξε ἐδῶ» εἶπε δείχνοντάς μου μιά ξεθωριασμένη εἰκόνα
ἑνός ἡλιακοῦ ρολογιοῦ. Ἦταν ἕνας στύλος στερεωμένος σέ μιά
ἐπίπεδη ἐπιφάνεια. Κατά τή διάρκεια ἡλιοφάνειας ἡ σκιά του με-
τατοπιζόταν ἀνάλογα μέ τή θέση τοῦ ἥλιου καί κάλυπτε γωνία
ἀπό 0° μέχρι 180°.

— Ἔχω δεῖ ἕνα τέτοιο στήν εἴσοδο τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου τῆς
Ἀ θήνας, φώναξα ἐνθουσιασμένος ὅ τι κάτι ἤξερα κι ἐγώ.

— Καί τή νύχτα; συνέχισα ἀπορημένος.
— Πολύ ἀργότερα διαιρέθηκε ἡ νύχτα μέ τή βοήθεια τῶν

ἀστερισμῶν καί συγκεκριμένα αὐτοῦ τῆς Μεγάλης
Ἄρκτου, εἶπε καί σταμάτησε γιά λίγο τήν κουβέντα μας. 

— Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου, συνέχισε, ἡ ζωή τοῦ
ἀνθρώπου γινόταν πολυπλοκότερη. Ἡ ἀνάγκη γιά ἀκρι-
βέστερο καθορισμό τοῦ χρόνου ὁδήγησε μέσα ἀπό
μιά πορεία χιλιάδων ἐτῶν στά σύγχρονα ρολόγια,
πού γνώρισαν ἀμέτρητες μορφές ἐξέλιξης.

Πρίν ἀπό τήν ἐμφάνιση τῶν ρολογιῶν χειρός, δα-
πέδου καί τοίχου, οἱ ἄνθρωποι μετροῦσαν τό χρό-
νο μέ μηχανισμούς πού ἡ ἀκρίβειά τους ἦταν
μειωμένη. Οἱ Αἰγύπτιοι χρησιμοποιοῦσαν ὀβελί-
σκους, πού ἡ σκιά τους ἔδειχνε κατά προσέγ-
γιση τήν περίοδο τῆς ἡμέρας. Οἱ ἀρχαῖοι
Ἕλληνες χρησιμοποιοῦσαν κλεψύδρες νε-
 ροῦ ἤ ἄμμου, ὅπου ἡ προβολή τῆς περιό-
δου ἦταν πιό ἀκριβής. Ἔχεις ἀκούσει πού
λέμε «κυλάει ὁ χρόνος»; Ἀπό ἐκεῖ βγῆκε
ἡ φράση. Ἀργότερα οἱ Ρωμαῖοι ἀνέπτυ-
ξαν ἕναν πιό ἀκριβή μηχανισμό μέ κα-
μπάνες γιά τή σήμανση τῆς ὥρας, γιά
νά ὑπολογίζουν μέ μεγαλύτερη ἀκρί-
βεια τίς ὧρες κατά τίς ὁποῖες ἔπρε-

ἩἩ    ἱἱσσττοορρίίαα
ττοοῦῦ    ρροολλοογγιιοοῦῦ

ἡλιακό ρολόι

κλεψύδρα

μηχανικά ρολόγια μέ γρανάζια

Ἰανουάριος 201118



πε νά προσεύχονται. Τό μεγαλύτερο
ἅλμα στή μέτρηση τοῦ χρόνου τό
ἔκανε ὁ Γαλιλαῖος, ὅταν κοιτώντας
ἕναν ταλαντευόμενο πολυέλαιο παρα-
τήρησε ὅτι στή σταθερή κίνησή του
ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀκριβέστερης μέ-
τρησης τοῦ χρόνου.

— Καί πότε ἐμφανίστηκαν τά μηχανικά
ρολόγια; ξαναρώτησα.

— Ἀπό τό 13ο αἰώνα ξεκινᾶ μία περίοδος
ὅπου κατασκευάζονται συνεχῶς μεγάλα μηχα-
νικά ρολόγια μέ γρανάζια καί κοσμοῦν ἐκκλη-
σίες, δημαρχεῖα καί πύργους. Τά πρῶτα ἀπ᾽ αὐτά
πού κατασκευάστηκαν γύ ρω στά μέσα τοῦ 14ου
αἰώνα εἶχαν μόνο ὡροδείχτη καί μποροῦσαν νά δεί-
χνουν ἀκόμη καί μιά ὥρα λάθος!

— Καί τά φορητά;
— Σχεδόν ἕναν αἰώνα μετά κατασκευάστηκαν φορη-

τά ρολόγια. Αὐτό πραγματοποιήθηκε μέ τήν εἰσα-
γωγή ὡς κινητήριας δύναμης τοῦ ἐλατηρίου. Μέ
τόν τρόπο αὐτό τό ρολόι μποροῦσε νά κατασκευ-
αστεῖ ὡς αὐτόνομη συσκευή μέ πολύ μικρότερες
διαστάσεις. Τό 1525 ἐμ φανίζονται τά πρῶτα ἐπι-
τραπέζια ρολόγια καί ἀκολουθοῦν τά ρολόγια τοί-
χου. Ἕναν αἰώνα ἀργότερα ἀνακαλύφθηκαν τά
ρολόγια τσέπης, ἀλλά ἦταν πολύ μεγάλα καί φοριόνταν μέ ἁλυ-
σίδα στό λαιμό. Τό 18ο αἰώνα μέ τήν πρόοδο τῆς τεχνολογίας
ἄρχισαν νά πρωτοεμφανίζονται τά πρῶτα ρολόγια χειρός, πού
ἦταν ἀποκλειστικά γυναικεῖα, μιά καί οἱ ἄντρες χρησιμοποιοῦσαν
μόνο ρολόγια τσέπης. 

— Ἔχει κι ὁ παππούς ἕνα τέτοιο, μά τό φυλᾶμε, γιατί εἶναι οἰκογε-
νειακό κειμήλιο, εἶπα, καί συμπλήρωσα πόσο διαφορετικά εἶναι τά
πράγματα σήμερα!

— Σήμερα ὡς πηγή ἐνέργειας γιά τήν κίνηση τοῦ ρολογιοῦ χρησιμο-
ποιεῖται, ἐκτός ἀπό τό ἐλατήριο, ἡ ἠλεκτρική ἐνέργεια. Ὅλα σχεδόν τά
ρολόγια εἶναι μέ μπαταρία. Στήν ἐποχή μας ἡ βιομηχανία κατασκευ ῆς ρο-
λογιῶν εἶναι ἀπό τίς πιό ἀναπτυγμένες.

— Ξέρω, εἶπα, καί ἄρχισα νά ἀναφέρω κάποιες μάρκες. Τά καλύτερα ρο-
λόγια εἶναι τά ἑλβετικά.

— Τίς τελευταῖες ὅμως δεκαετί ες, μέ διόρθωσε, ἡ Ἰαπωνία κατόρθωσε νά
πάρει μιά ἀπό τίς πρῶτες θέσεις στήν παγκόσμια παραγωγή.

Θά μπορούσαμε νά μιλᾶμε ὧρες γι᾽ αὐτά, παιδί μου, νά δοῦ με τούς
μηχανισμούς τους και νά ἀκούσουμε τούς ποικίλους ἤχους πού βγά-
ζουν. Σημασία ἔχει ὅτι ἐνῶ ὅλα μετροῦν τό χρόνο ἡ ἀξία τοῦ χρόνου
δέν ἐ ξαρτᾶται ἀπό τό ρολόι πού τή μετρᾶ, ὅσο πολύτιμο, πρωτότυπο
καί τέλειο κι ἄν εἶναι, ἀλλά ἀπό τό πόσο σωστά καί δημιουργικά τόν
ἀξιοποιεῖ ὁ καθένας μας γιά τό καλό τό δικό του ἀλλά καί τῶν γύρω
του. Δέ συμφωνεῖς; ρώτησε. 

Καί μέ ἔβρισκε μᾶλλον σύμφωνο.
Φ.Τ.

ἐπιτραπέζιο ρολόι

ρολόι τοίχου (ἐκκρεμές)

ρολόι τσέπης

ρολόι 
ἀνδρικό

ρολόι 
ψηφιακό

ξυπνητήρι
κ.λπ.

ρολόι  γυναικεῖο

ρολόι  ψηφιακό
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Ὅμως πρίν λίγους μῆνες συνέβη κάτι φο-
βερό στό λιονταροπαλάτι. Ὁ Λεοντάρης Παλ-
ληκάρης, πού σέ λίγο θά γινόταν βασιλιάς,
ἔκοψε κατά λάθος τή χαίτη του! Μάλιστα, τή
χαίτη του! Τήν ὥρα πού τράβηξε ἕνα κομμάτι
βράχου, γιά νά ξύσει τά νύχια του, χράπ! ἔ δω-
 σε μία καί... πάει ἡ χαίτη!!!

— Πώ – πώ, συμφορά! φώναξε ἡ κυρία λέ-
αινα.

— Χαθήκαμε! φώναξε κι ὁ γερο βασιλιάς, ὁ
πατέρας του. Πῶς θά ἐμφανιστεῖς στή συγκέ-
ντρωση τῶν ζώων; Ὤ, πρέπει νά περιμένουμε
πολύ καιρό, γιατί ἕνα λιοντάρι χωρίς χαίτη
δέν μπορεῖ νά γίνει βασιλιάς!

— Τώρα; ρώτησε κι ὁ Λιονταράκης.
— Λιονταράκη, εἶπε σοβαρά ὁ Λέων, μή σοῦ

ξεφύγει κουβέντα. «Τά ἐν οἴκῳ μή ἐν δή μῳ».
Τοῦ σπιτιοῦ τά μυστικά δέν τά λέν στή γειτο-
νιά! Καί πρόσεξε, μικρέ, ἄν μάθω ὅτι μίλησες
παραέξω, θά σέ στείλω στό ζωολογικό κῆπο!

Μανούλα μου! πόσο τρόμαξε ὁ Λιονταρά-
κης Πολυλογάκης! Εἶχε ἀκούσει γιά τό ζωο-
λογικό κῆπο μέ τά φυλακισμένα ζῶα. Ὄχι,
ὄχι, μέ τίποτα δέν ἤθελε νά βρεθεῖ ἐκεῖ. Ἀπο-
φάσισε λοιπόν νά μή βγεῖ στή γειτονιά γιά
παιχνίδι, μή τυχόν καί τοῦ ξεφύγει κάτι γιά
τόν ἀδελφό του. 

Ἔτσι κι ἔγινε. Περνοῦσαν οἱ μέρες κι ὁ Λιο-
νταράκης ἦταν κλεισμένος στό δωμάτιό του.
Ἀπʼ ἔξω οἱ φίλοι του οἱ τίγρεις τόν περίμεναν
καί κάθε μέρα φώναζαν:

— Λιονταράκη Πολυλογάκη, γιατί δέν ἔρχε-
σαι νά παίξουμε;

Ὁ Λιονταράκης τούς ἄκουγε καί ἄχ, πόσο
ἤθελε νά πάει μαζί τους... Ὅμως ὄχι! ἄν τοῦ
ξέφευγε καμιά κουβέντα; Ἄ, πά-πά! 

— Φίλοι μου, δέν μπορῶ, φώναζε. Ἔχω πο-
λύ σοβαρό λόγο!

— Μά τί λόγο ἐπιτέλους; ἐπέμεναν οἱ φίλοι του.
— Ἄχ, δέν μπορῶ νά ἔρθω, γιατί φοβᾶμαι

Συννεφοπαραμύθια  καί ἄλλα...Συννεφοπαραμύθια  καί ἄλλα...
Φίλοι μου, γειά σας!
Μάθατε τί ἔγινε στή ζούγκλα; Μεγάλος χαμός! Ὥς κι ἐδῶ στή ΣΥΝΝΕΦΟχώρα ἔφτασαν τά νέα!

Στό ΛιονταροπαλάτιΣτό ΛιονταροπαλάτιΣτό Λιονταροπαλάτι

Ἐδῶ καί δυό χρόνια ὁ βασιλιάς τῶν ζώων,
τό μεγάλο λιοντάρι, ὁ Λέων μέ τʼ ὄνομα, ἑτοι-
μάζεται νά παραιτηθεῖ, γιατί γέρασε. Νέος
βασιλιάς θά γίνει ὁ μεγάλος του γιός, ὁ Λεο-
ντάρης Παλληκάρης. Ἡ μάνα του, ἡ κυρία λέ-
αινα, εἶναι πολύ χαρούμενη γιά τό γιό της.
Ἀλλά καί ὁ μικρός του ἀδερφούλης, ὁ σκύ-
μνος Λιονταράκης Πολυλογάκης, εἶναι κι αὐ -
τός ξετρελλαμένος.

— Ὤ, τί καλά! λέει συχνά πυκνά, θά ἔχω
ἀδελφό βασιλιά!

Ὅμως ὁ Λιονταράκης Πολυλογάκης –ὅπως
καταλαβαίνετε– ἔχει ἕνα ἐλάττωμα: μιλάει
πο λύ καί μάλιστα ἔχει τήν κακιά συνήθεια νά
διαλαλεῖ τά νέα τοῦ παλατιοῦ σέ ὅλη τή ζού-
γκλα. Γιʼ αὐτό καί κάθε μέρα ὁ πατέρας του,
ὁ Βασιλιάς Λέων, τοῦ ὑπενθυμίζει:

«Τά ἐν οἴκῳ μή ἐν δήμῳ»!
Τοῦ σπιτιοῦ τά μυστικά
δέν τά λέν στή γειτονιά!

— Ἐντάξει, ἐντάξει! ἀπαντάει κάθε φορά ὁ
Λιονταράκης Πολυλογάκης.
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— Ὁ γιός τοῦ βασιλιᾶ;
— Ἔκοψε τή χαίτη;
— Φεύγει ἀπό τή ζούγκλα;
Μεγάλη ἀναστάτωση ἁπλώθηκε παντοῦ.

Τό τε ἀπελπισμένα τά πουλιά σταμάτησαν νά
τραγουδᾶνε καί μιά ὁμάδα ἀπό μαραμπού πέ-
ταξε γιʼ ἄλλα μέρη. 

— Ἔ, γιά ποῦ τό βάλατε; φώναξαν οἱ ζέμ -
πρες.

— Πάει χαθήκαμε, εἶπαν τά μαραμπού, ὁ
μεγάλος γιός τοῦ βασιλιᾶ ἔφυγε ἀπό τή ζού-
γκλα καί ποιός ξέρει τώρα ποιός θά γίνει βα-
σιλιάς τῶν ζώων!

— Πώ-πώ! εἶπαν οἱ ζέμπρες κι ἔτρεξαν νά
φύγουν κι αὐτές γιά τίς σαβάνες. 

Καί γιά νά μή σᾶς τά πολυλογῶ, φίλοι μου,
μέσα σέ λίγη ὥρα ὅλη ἡ ζούγκλα ἔμαθε τό
μυστικό καί μάλιστα παραφουσκωμένο. Ἀφοῦ

νά φανταστεῖτε μιά ὁμάδα ψαριῶν ἄκουσε
ὅτι ὁ γιός τοῦ βασιλιᾶ ἔκοψε τό κεφάλι του
καί πέθανε!!!

Στό μεταξύ στό λιονταροπαλάτι ὁ
Λιονταράκης Πολυλογάκης, κλεισμέ-
νος στό δωμάτιό του σκεφτόταν
τούς φίλους του

— Ἄχ, τί πειράζει νά βγῶ λι-
γάκι ἔξω; Δέν θά πῶ σέ κανέ-
ναν τό μυστικό! Σέ κανέναν!

Κι ἐνῶ αὐτά σκεφτόταν ὁ Λιο-
νταράκης, τά ζῶα μάλωναν ποιόν θά
βγάλουν νέο βασιλιά.
— Τόν ἐλέφαντα! εἶναι τό μεγαλύτερο

ζῶο!
— Ὄχι, ὄχι! Τήν καμηλοπάρδαλη! Εἶναι

τό πιό ψηλό ζῶο!
— Ἐμεῖς θά γίνουμε βασιλιάδες, εἶ παν οἱ

τίγρεις, πού εἴμαστε καί συγγενεῖς μέ τά
λιοντάρια!

Τότε, ξαφνι κά... ἀκούστη κε ἕνας τρομερός
βρυχηθμός! Τά ζῶα πάγωσαν ἀπό τό φόβο
τους! Ὁ βασιλιάς Λέων φώναζε νά συγκε-
ντρωθοῦν τά ζῶα στό λιοντα-
ροπαλάτι!

Δειλά-δειλά πλη-
σίασαν. Σίγουρα
ἤ θελε νά τούς ἀ -
νακοινώσει τό με-

μήπως κατά λάθος σᾶς πῶ ὅτι ὁ ἀδελφός μου
ἔκοψε τή χαίτη του καί δέν μπορεῖ νά γίνει
βασιλιάς τώρα. Ὅμως, ὄχι, ὄχι, δέν πρόκειται
ποτέ νά πῶ ἐγώ τά μυστικά τοῦ σπιτιοῦ μας!
Ποτέ! Μόλις μεγαλώσει ἡ χαίτη του θά ἔρθω!

— Ἴιιιιι!!!, φώναξαν οἱ τίγρεις. Ὁ μεγάλος
γιός τοῦ βασιλιᾶ δέν ἔχει πιά χαίτη!

— Ἴιιιιι!!!, ποιός θά γίνει τώρα βασιλιάς;
— Ἔ, τί φωνές εἶναι αὐτές; ρώτησε ξαφ-

νιασμένος ὁ γερο-ἐλέφαντας, πού περνοῦσε
κείνη τήν ὥρα.

— Ποῦ νά σοῦ τά λέμε! εἶπαν μέ φόρα οἱ τί-
γρεις. Ὁ γιός τοῦ βασιλιᾶ ἔκοψε τή χαίτη
του!

— Γιατί;; γούρλωσε τά μάτια του ὁ ἐλέφα-
ντας. Δέ θέλει νά γίνει βασιλιάς;

— Ποιός ξέρει; εἶπαν οἱ τίγρεις κι ἔφυγαν,
γιά νά ποῦν τά νέα παρακάτω.

— Τί ἔγινε; Τί ἔγινε; Γιατί κλαῖς γερο-Ἐλέ-
φαντα; φώναξε μιά μαϊμουδίτσα καί πήδηξε
στήν πλάτη του.

— Ἄχ, μᾶς βρῆκαν συμφορές! 
— Τί; Τί; ρώτησε ὅλο περιέργεια ἡ μαϊμού.
— Ὁ μεγάλος γιός τοῦ βασιλιᾶ ἔκοψε τή

χαίτη του καί δήλωσε ὅτι δέ θέλει νά γίνει
βασιλιάς!

— Πώ-πώ! Λές νά ἀρχίσουμε νά ψάχνουμε
νέο βασιλιά; εἶπε ἡ μαϊμού καί ἔφυγε, γιά νά
διαδώσει τό νέο!

Κλαδί μέ κλαδί γύρισε σʼ ὅλη τή ζούγκλα
καί φώναζε: «Ὁ μεγάλος γιός τοῦ βασιλιά
μας ἔκοψε τή χαίτη του καί δήλωσε ὅτι δέ θέ-
λει νά γίνει βασιλιάς καί ἀποφάσισε νά φύγει
ἀπό τή ζούγκλα»!!!
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γάλο του πόνο. Γιʼ αὐτό, πρίν προλάβει νά
τούς μιλήσει, πετάχτηκε ἡ μαϊμού καί εἶπε:

— Μεγάλε βασιλιά μας, κάνε πέτρα τήν
καρδιά σου! Τά μάθαμε τά νέα. Λυπόμαστε
πολύ!

— Ναί, ναί, εἶπαν κι οἱ ρινόκεροι, συλλυ-
πητήρια, μεγάλε βασιλιά, γιά τό γιό σου!

— Πῶς; Τί;! ρώτησε ἄγρια ὁ Λέων. Τί κου-
ταμάρες εἶναι αὐτές;! Ποιός διαδίδει τέτοια
φοβερά ψέματα;! 

— Ἔεεε, εἶπε τρέμοντας ἡ μαϊμού, τά μά-
θαμε ἀπό τό γερο-ἐλέφαντα.

— Κι ἐγώ ἀπό τούς τίγρεις, ἀπολογήθηκε
ὁ ἐλέφαντας.

— Καί σέ μᾶς τό εἶπε ὁ Λιονταράκης!
εἶπαν οἱ τίγρεις.

Καί τότε... ὁ βασιλιάς Λέων, κατακόκκινος
ἀπό τό θυμό του, φώναξε:

— Λιονταράκη Πολυλογάκη, γιά πλησίασε!
— Δέν εἶπα τίποτα, δέν εἶπα τίποτα, κλα-

ψούρισε.
— Γιά θυμήσου! πρόσταξε ὁ Λέων.
— Στ᾽ ἀλήθεια, ἐγώ τό μόνο πού φώναξα

στούς φίλους μου ἦταν ὅτι δέ θά πῶ ποτέ
ὅτι ὁ ἀδελφός μου ἔκοψε τή χαίτη του!

— Ἔ, λοιπόν γιά τιμωρία σου, θά μείνεις
τρεῖς μῆνες στό ζωολογικό κῆπο καί δέ θά
εἶσαι στήν τελετή στέψης τοῦ νέου βασιλιᾶ! 

— Τί; Τί; Τί; ρώτησαν μέ μιά φωνή ὅλα τά
ζῶα.

Καί μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια ὅλων ὁ
Λέων παρουσίασε τό νέο βασιλιά: τό Λεο-
ντάρη Παλληκάρη. Καί... πώ-πώ... τί μεγάλη
χαίτη πού εἶχε!!!

— Ὅσο γιά τό Λιονταράκη Πολυλογάκη,
κλεισμένος σʼ ἕνα κλουβί τοῦ ζωολογικοῦ
κήπου ἄκουγε ἀπό μακριά τά τραγούδια καί
τά ξεφαντώματα κι ἔκλαιγε καί τραγου-
δοῦσε τό δικό του τραγούδι:

«Τά ἐν οἴκῳ μή ἐν δήμῳ».
Τοῦ σπιτιοῦ τά μυστικά
δέν τά λέν στή γειτονιά!
Ἄχ, δέν τά λέν στή γειτονιά!

Φίλοι μου, σᾶς χαιρετῶ μʼ ἀγάπη,
τό ΣΥΝΝΕΦΟ
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Ὤ! ἀγάπη, οὐράνιο δῶρο! 
Τῶν ἀγγέλων τραγούδι αἰώνιο!
Τῆς πλάσης ὕμνος γλυκός, 
τῆς καρδιᾶς θεῖος παλμός.
Γλυκιά τοῦ Γενάρ᾽ ἡλιαχτίδα! 
Τῶν ἀπελπισμένων μόνη ἐλπίδα.
Τῶν ματιῶν παιχνίδι δειλό,
τῶν χειλιῶν τραγούδι γλυκό.
Ἐσύ κάνεις κι ἀνθίζουν λουλούδια, 
ἐσύ σκορπίζεις γύρω τραγούδια! 
Ἐσύ λειώνεις τοῦ μίσους τό χιόνι, 
ἐσύ βουβαίνεις τό γκρίζο κανόνι.
Πόσο ὄμορφος θά ᾽ταν ὁ κόσμος, 
ἄν γινόσουνα πίστη καί νόμος!
Πόσα μάτια μέ μιᾶς θά στεγνώναν, 
εἰρήνης σημαῖες ψηλά θά ὑψώναν.

Τηντιλίνα

ὝὝμμννοοςς σσττήήνν ἀἀγγάάππηη




