Τὸ μολύβι
Τό παιδί κοιτοῦσε τή γιαγιά του
πού ἔγραφε ἕνα γράμμα. Κάποια
στιγμή τή ρώτησε:
- Γράφεις μιὰ ἱστορία ποὺ συνέβη
σέ μᾶς; Καί μήπως εἶναι μία ἱστο ρία γιά μένα;
Ἡ γιαγιά σταμάτησε νά γράφει,
χαμογέλασε καί εἶπε στόν ἐγγονό
της:
- Ὄντως γράφω γιά σένα, Ὡστό σο, αὐτό πού εἶναι πιό σημαντικό
κι ἀπό τίς λέξεις εἶναι τό μολύβι
πού χρησιμοποιῶ. Θά ἤθελα, ὅταν
μεγαλώσεις, νά γίνεις σάν κι αὐτό.
Τό παιδί, περίεργο, κοίταξε τό μο λύβι καί δέν εἶδε τίποτα τό ἰδιαίτερο.
- Ἀφοῦ εἶναι τό ἴδιο μέ ὅλα τά μο λύβια πού ἔχω δεῖ στή ζωή μου!

λέμε -Θεό - καί Ἐκεῖνος πρέπει νά
σέ καθοδηγεῖ πάντα σύμφωνα μέ τό
θέλημά Του.
Δεύτερη ἰ διότητα : Πότε-πότε πρέ-

πει νά σταματάω νά γράφω καί
νά χρησιμοποιῶ τήν ξύστρα. Αὐτό
κάνει τό μολύβι νά ὑποφέρει λίγο,
ἀλλά στό τέλος εἶναι πιό μυτερό.
Ἔτσι, μάθε νά ὑπομένεις ὁρισμένες
δοκιμασίες γιατί θά σέ κάνουν καλύτερο ἄνθρωπο.
Τρ ίτη ἰ διότητα : Τό μολύβι μᾶς ἐπι-

τρέπει πάντα νά χρησιμοποιοῦμε
γόμα γιά νά σβύνουμε τά λάθη.
Κατάλαβε ὅτι τό νά διορθώνουμε
κάτι πού κάναμε δέν εἶναι ἀπαραίτητα κακό, ἀλλά σημαντικό γιά νά
παραμένουμε στό δρόμο τοῦ δικαίου.
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Τὶ βγάζε ις; Τὶ κερ δίζε ις;
Ἕνας βασιλιάς πέρασε ἐπίσημα ἀπό ἕνα ἔρημο λόγγο. Ἐκεῖ εἶδε ἕνα
φτωχό ἄνθρωπο πού ἔβοσκε λίγες γίδες. Καί ἀπόρησε. Γιατί τόν εἶδε
ἤρεμο καί εἰρηνικό.
Ἐρωτάει λοιπόν ὁ βασιλιάς:
-Πῶς εἶσαι ἤρεμος καί εἰρηνικός, ζώντας καί δουλεύοντας σέ τέτοια
ἄγρια μέρη; Τί κερδίζεις ἀπό τήν δουλειά σου;
Ἀπάντησε ὁ τσοπάνης:
-Ὅ,τι καί σύ μέ τήν δική σου, βασιλιά μου!
Ἀπόρησε πάλι ὁ βασιλιάς. Καί ζήτησε ἐξηγήσεις:
-Μά ξέρεις τί λές, καλέ μου ἄνθρωπε; Ξέρεις τί κερδίζω ἐγώ;

- Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπό τόν τρόπο
τόν ὁποῖο βλέπεις τά πράγματα.
Τό μολύβι ἔχει πέντε ἰδιότητες, τίς
ὁποῖες ἄν καταφέρεις νά διατηρήσεις, θά εἶσαι πάντα ἕνας ἄνθρωπος
πού θά βρίσκεται σέ ἁρμονία μέ τόν
κόσμο.
Πρώτη ἰδιότητα : Μπορεῖς νά κά-

νεις μεγάλα πράγματα, ἀλλά δέν
πρέπει νά ξεχνᾶς ποτέ ὅτι ὑπάρ χει ἕνα Χέρι τό ὁποῖο καθοδηγεῖ
τά βήματά σου. Αὐτό τό χέρι τό

Τέταρτη ἰ διότητα : Αὐτό πού ἔχει

στήν οὐσία σημασία στό μολύβι δέν
εἶναι τό ξύλο ἤ τό ἐξωτερικό του
σχῆμα, ἀλλά ὁ γραφίτης πού περιέχει. Ἔτσι, νά φροντίζεις πάντα
αὐτό πού συμβαίνει μέσα σου.
Τέλος, ἡ πέμ πτη ἰ διότητα τοῦ μο λυβιοῦ: Ἀφήνει πάντα ἕνα σημάδι.
Ἔτσι, λοιπόν, νά ξέρεις ὅτι ὅ,τι κάνεις στή ζωή σου θά ἀφήσει ἴχνη
καί νά προσπαθεῖς νά ἔχεις ἐπίγνωση τῆς κάθε σου πράξης.

Ἀπάντησε ὁ τσοπάνης:
-Τό μεγαλύτερο πού μπορεῖς καί σύ, νά κερδίσεις, βασιλιά μου, εἶναι
νά πᾶς στόν παράδεισο· ἄν κάνεις ἔργα καλά. Γιατί, ἄν δέν φροντίζεις
νά κάνεις καλά ἔργα, θά πᾶς καί σύ στήν κόλαση! Τό ἴδιο καί ἐγώ μέ
τήν δική μου δουλειά! Μπορεῖς νά μοῦ εἰπεῖς τί περισσότερο μπορεῖς
νά κερδίσεις σύ στήν ζωή σου ἀπό ἐμένα;
Τά λόγια τοῦ φτωχοῦ τσοπάνη ξύπνησαν τόν βασιλιά. Καί τόν ἔκαμα
νά σκέπτεται πιό καλά.
Θά κάμουν τάχα καί ἐμᾶς;

Ἡ «πρ οχωρη μ ένη » γ ιαγ ιά
π . Ἀδα μαντ ίου Αὐγουστ ίδη

«Στίς δικές μου ἐφηβικές ἀναμνήσεις συνυπάρχουν τά πάρτι, ἡ ρόκ
μουσική καί ἡ γιαγιά μου. Γιά
ἐκείνην, ἡ ρόκ μουσική δέν ἦταν
παρά ἕνας κακότεχνος θόρυβος.
Πάντως σεβόταν περισσότερο τήν
νεανική μας σύγχυση, ἀπό ὅσο
ἐμεῖς τήν νηφάλια σοφία της. Ἤξερε ποῦ πηγαίναμε, ἀλλά ποτέ δέν
ἔμπαινε στόν πειρασμό νά ἀντιπαρατεθεῖ πρός ὅ,τι θεωροῦσε φυσικό
γιά τήν ἡλικία μας. Σηκωνόταν,
μᾶς φιλοῦσε, εὐχόταν νά περάσουμε
καλά, κι ὕστερα προσέθετε νά ἔχου με τόν Χριστό στήν καρδιά μας ἐκεῖ
πού θά εἴμαστε, καί ἄς κάνουμε ὅ,τι
θέλουμε. Μετά μᾶς σταύρωνε, εὐχό ταν νά εἶναι ἡ Παναγιά μαζί μας,
καί συμπλήρωνε διστακτικά, σάν
νά μήν ἦταν σίγουρη ἄν ἔπρεπε ὄχι
νά τό ξεστομίσει, νά μήν ἀργήσου με, γιατί θά προσευχόταν γιά μᾶς
ὅσο λείπαμε καί δέν ἄντεχε νά ξενυχτάει...
Τελειόφοιτος τῆς Ἰατρικῆς, ἀφελῶς
πεπεισμένος γιά τήν παντοδυναμία
τῆς ἐπιστήμης, βρέθηκα στήν Μονή
Τιμίου Προδρόμου στό Ἔσσεξ.
Ἔμεινα μόνο λίγες μέρες στό μο ναστήρι ἀλλά ἡ ἀνακάλυψη ὑπῆρξε
συγκλονιστική. Οἱ μοναχοί ζοῦσαν
μέ τόν τρόπο τῆς γιαγιᾶς μου. Ἀνα-

γνωριστικά σημάδια: τό κομποσχοίνι, τό ἀνεπιτήδευτο χαμόγελο καί ἡ
ἄνευ ὅρων ἀποδοχή τοῦ ἄλλου.
Ἐπιστρέφοντας στήν Ἑλλάδα πῆγα
νά δῶ τή γιαγιά. Μισοαστείαμισοσοβαρά τῆς εἶπα κάποια στιγμή: «Τόσα κομποσχοίνια ἔχεις, δέν
θά μοῦ δώσεις κι ἐμένα ἕνα;» Σο βάρεψε ἀπότομα. Σχεδόν βούρκω σε. Πῆγε καί μοῦ ἔφερε ἕνα κομπο σχοίνι μεταξωτό καί εἶπε: «Πάρτο.
Εἶναι τό δικό σου. Στό φυλάω τρία
χρόνια καί περίμενα πότε θά μοῦ
τό ζητήσεις». Ἡ γιαγιά μου περίμενε νά γυρίσω· ἀπό τά πάρτι, ἀπό
τήν Ἀγγλία, ἀπό τόν λανθασμένο
δρόμο. Ἐγώ, καί ὅσοι ἄλλοι συ μπεριλαμβάνονταν στήν προσευχή
της...
Λίγους μῆνες, πρίν τήν ἀναχώρηση ἀπό τά ἐπίγεια, μέ εἶχε πάρει
ἰδιαιτέρως καί μέ αἰφνιδίασε πάλι.
Σέ ἕνα χαρτοκιβώτιο εἶχε μαζέψει
μιὰ σειρά μέ ὅλα τά λειτουργικά
βιβλία. Μέ τήν ἴδια ἁπλότητα, πού
μοῦ ἔδωσε τό «δικό μου» κομπο σχοίνι, μοῦ ἄφησε ρητή ἐντολή: «Ἄν
κάποιος ἀπό σᾶς γίνει ἱερέας, θά τά
κρατήσει αὐτός. Ἄν ὄχι, θά βρεῖς
κάποιο φτωχό ναό καί θά τά δώσεις ἐκεῖ»...

Στήν κηδεία της πολλοί ἄγνω στοι ἐμφανίστηκαν καί μιλοῦσαν
γι᾽ αὐτήν μέ εὐγνωμοσύνη. Ὅπως
ἐκείνη ἡ ἡλικιωμένη κυρία, πού
ἔλεγε ὅτι ἡ γιαγιά συνέχισε νά τήν
δέχεται στό σπίτι της, ὅταν ὅλοι τήν
ἀπέφευγαν. Καί αὐτό, γιατί ἀπόκτησε ἕνα ἐξώγαμο παιδί λίγο μετά τόν
πόλεμο καί τήν θεωροῦσαν πόρνη.
Διηγιόταν, ἀνάμεσα στά κλάματα,
πῶς τῆς ἔχωνε τσάντες μέ τρόφιμα
κάτω ἀπό τό παλτό, παρακαλώντας
την νά μήν τό μάθει κανείς...».

Ἡ γιαγιά μου καί πολλοί ἄλλοι
εὐλογημένοι παπποῦδες καί γιαγιάδες ἀναπαύονται πιά ἐν εἰρήνῃ.
Ἡ εὐθύνη γιά τό σήμερα καί τό
αὔριο ἔχει περάσει στά χέρια μας.
Καλούμαστε νά καθρεφτίσουμε τόν
ἑαυτό μας στήν παρακαταθήκη πού
μᾶς ἄφησαν καί νά προβληματιστοῦμε σοβαρά γιά τόν τρόπο, πού
θά διαχειριστοῦμε τήν πνευματική
μας κληρονομιά.

Οἱ δύο λύκοι
Ἕνα παρ α μύθ ι γ ιὰ μ εγάλους κ α ὶ μ ικ ρ οὺς

Ἕνα βράδυ ἕνας γέρ ος (ἰνδιάνος) τῆς φυλῆς Τσερ όκι , μ ίλη σε στὸν ἐγγονό
του γιὰ τὴ μάχη ποὺ γίνεται μέσα στὴν ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων.
Εἶπε: «Γιέ μ ου, ἡ μάχη γίνεται μεταξὺ δύο «λύκων» ποὺ ὑπάρχουν μέσα
σὲ ὅλους μας. Ὁ ἕνας εἶναι τὸ Κακό. – Εἶναι ὁ θυμ ός, ἡ ζή λια , ἡ θλίψη , ἡ
ἀπογοήτευση , ἡ ἀπλη στία , ἡ ἀ λαζονεία , ἡ αὐτολύπη ση , ἡ ἔνοχη πρ οσβο λή , ἡ κατωτερ ότητα , τὰ ψέματα , ἡ ματαιο δοξία , ἡ ὑπερ οψία , καὶ τὸ ἐγώ.
Ὁ ἄλλος εἶναι τὸ Κα λό. – Εἶναι ἡ χαρά , ἡ εἰρήνη , ἡ ἀγάπη , ἡ ἐλπί δα , ἡ
ἠρεμ ία , ἡ ταπεινοφρ οσύνη , ἡ εὐγένεια , ἡ φ ιλανθρωπία , ἡ συμ πόνια , ἡ
γενναιο δωρ ία , ἡ ἀ λήθεια , ἡ εὐσπλαχνία καὶ ἡ πίστη στὸ Θεό.»
Ὁ ἐγγονὸς τὸ σκέφτη κε γιὰ ἕνα λεπτὸ καὶ μετὰ ρώτη σε τὸν παππού του:
«Ποιὸς λύκος νικάει;»
Ὁ γέρ ος Ἰνδιάνος Τσερ όκι ἀπάντη σε. «Αὐτὸς ποὺ τα ΐζεις.»
Ἰνδιάνικος μύθος τῆς φ υλῆς Τσερ όκι

