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Τό καύχημα καί ἡ δόξα
τῆς Θεσσαλονίκης

Ὁ νεαρός Χριστιανός ἀξιωματικός
τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ

Ὁ φωτισμένος ὁμολογητής καί Κατηχητής
Ὁ ἐμπνευστής τοῦ Ἁγίου Νέστορος
Ὁ πρόμαχος καί ἐλευθερωτής

τῆς νύμφης τοῦ Θερμαϊκοῦ

26 Ὀκτωβρίου

Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος
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Αὐτό τό μήνα γιορτάζουμε τήν ἐπέτειο
τῆς ἐθνικῆς μας περηφάνειας. Τήν 28η
Ὀκτωβρίου. Καί «ἡ Ἑλλάδα μᾶς ταξιδεύει
σέ γυμνά, χιονοσκέπαστα βουνά».

Καθώς περπατᾶμε στό χῶρο τῆς Ἱστο-
ρίας, ἀπό τά βάθη τῶν χρόνων ὥς σήμερα,
συχνά φτάνουμε στά σκοτεινά, πού «οἱ
Ἕλληνες δείχνουν τόν δρόμο».

«Ἀλήθεια, τοῦτο τό στρατί τῆς λευτεριᾶς
ἀπό παιδιά τό πήραμε κατόπι...», ὅπως
λέει ὁ ποιητής.

Χρέος ὅλων μας νά θυμηθοῦμε τίς μεγά-
λες ἐκεῖνες ἡμέρες καί τίς μεγάλες νίκες
τῶν παππούδων καί τῶν προπάππων μας
τοῦ ἔπους τοῦ ᾽40, καί μάλιστα μέ ὁδη-
γούς αὐτούς πού τά βίωσαν:

«...Ὅταν ξαφνικά μᾶς ξύπνησαν οἱ
σειρῆνες τό πρωί τῆς 28ης Ὀκτωβρίου
1940, εἴπαμε: θά γίνει ὅ,τι ἔχει ἀποφασί-
σει ἡ ὑβρισμένη Παναγία τῆς Τήνου».

Μᾶς ξύπνησαν γιά νά μᾶς πάρουν τήν

Ἤπειρο, τά Γιάννενα, τά
νησιά, γιά νά μᾶς ρημάξουν
τόν τόπο.

Τό πρωί τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ἡ
εἴδηση πού ἔτρεχε ἀπό στόμα σέ στόμα
«Πόλεμος! Οἱ Ἰταλοί εἰσβάλλουν» ἦταν
σάν γενική πρόσκληση σέ ξεφάντωμα...
Τά νέα παλληκάρια τραγουδοῦσαν φεύ-
γοντας γιά νά ὑπερασπιστοῦν τά σύνορά
μας. «Δέν εἴμαστε πλασμένοι γιά τόν πό-
λεμο». Ὅμως ἀποφασίσαμε, ἐφόσον ἦταν
γιά τήν ἀκεραιότητα καί τήν τιμή τῆς Πα-
τρίδας μας, γιά τήν λευτεριά, νά τά θυσιά-
σουμε ὅλα, καί τή ζωή μας. Τό αἴσθημα
ἦταν κοινό:

«...Τί θέλεις, ἐχθρέ; τά ὅπλα μας, τά παι-
διά μας, τίς γυναῖκες, τίς πέτρες, τό γιαλό,
τίς πίκρες, τό τραγούδι μας, τά βράχια μας;
Ποτέ δέν τά δίνουμε, ἔλα νά τά πάρεις...».
Ὁ ἀρχαῖος κι ὁ παντοτεινός ἑλληνικός
λαός ξεσηκώθηκε γεμάτος μνήμη καί
ἱστορία.

Ὁ φαντάρος τοῦ 1940-41 ἔκανε πεισμα-
τικότερο τό πεῖσμα του νά φράξει τό
δρόμο τοῦ ἐχθροῦ. Εἶχε αὐτό πού δείχνει
τούς Ἕλληνες νικητές στό πεδίο τοῦ
ἀγώνα: Τή ζωντανή πίστη στόν Παντοδύ-
ναμο Κύριο, πού ὁπλίζει τόν ἄνθρωπο μέ

2288  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ
ὉὉ  ἀἀγγώώννααςς  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι

2288  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ
ὉὉ  ἀἀγγώώννααςς  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι

2288  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ
ὉὉ  ἀἀγγώώννααςς  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι

Ὀκτώβριος 2011 327



Ὀκτώβριος 2011328

ό ἔπος τοῦ ᾽40, ἡ ἡρωική ἀπάντηση τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ στήν ἐχθρική προσβολή
«πάνω κεῖ στῆς Πίνδου μας τίς κορφές», συ&
νεχίσθηκε καί μέσα στό 1941 καί ἦταν τόσες
οἱ νίκες τῆς ἑλληνικῆς λόγχης πού καί ἡ
«ἐαρινή ἐπίθεση» τοῦ Μουσολίνι –ἡ πιό σφο&
δρή ἐπίθεσή του καί μέ τίς πιό διαλεχτές δυ&
νάμεις του– συνετρίβη καί ἡ παρέμβαση τοῦ
Χίτλερ ἐπισπεύσθηκε.

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941 οἱ Γερμανοί μπῆκαν
στήν Ἑλλάδα, παρά τό δεύτερο ΟΧΙ πού
ἀντήχησε ἡρωικά στά ὀχυρά τοῦ Ροῦπελ
(Ἀνατολική Μακεδονία). Εἶχαν συνθηκολο&
γήσει οἱ γειτονικοί λαοί καί φαινόταν μά&
ταιος ὁ ἀγώνας... Τότε «ἔσπασε» καί τό
μέτωπο στά Ἠπειρωτικά βουνά. Οἱ νικητές
στρατιῶτες μας ὑποχρεώθηκαν νά σταματή&

ἀστείρευτη ἀντοχή στό δίκαιο ἀ γώ -
να, καί στή βοήθεια τῆς Παναγίας μας,
τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Ἔ -
θνους μας.

Τήν 28η Ὀκτωβρίου μᾶς ξύπνησαν
τά ξημερώματα γιά νά μᾶς πάρουν
τήν Ἑλλάδα καί συνάντησαν ἕναν
ὁλόκληρο λαό πού προκάλεσε τό
θαυμασμό τοῦ κόσμου, καθώς τά παι-
διά τῆς Ἑλλάδας ἔμπαιναν νικητές
στήν Ἐρσέκα, στό Δέλβινο, στό
Ἀργυρόκαστρο, στήν Κορυτσᾶ, στή
Μοσχόπολη, στούς Ἁγίους Σαράντα.

Στά καμπαναριά, στά μπαλκόνια καί
στά βυζαντινά κάστρα τῆς Βορείου ῎
Ἠπείρου κυμάτιζε ξανά ἡ Ἑλληνική
σημαία. Τί κι ἄν πάλι τά πονηρά πο-
λιτικά παιχνίδια μᾶς τήν ἅρπαξαν;
Δέν λησμονοῦμε. 

Εἶναι ἀνάγκη νά τιμοῦμε κάθε φορά
πού ξανάρχεται ὁ Ὀκτώβριος καί νά
εὐγνωμονοῦμε τά παλληκάρια πού
θυσιάστηκαν γιά νά στέκεται ὄρθια ἡ
Ἑλλάδα!

Ὅμως μέσα στή σκοτεινιά τῶν
καιρῶν καί τήν παγκόσμια ἀναστά-
τωση ὑπάρχουν παιδιά, νέοι καί με-
γάλοι μέ ἡρωϊκό φρόνημα, μέ πίστη
στό δίκαιο Θεό, μέ πνεῦμα αὐτοθυ-
σίας, ὅπως ἐκεῖνο τῆς γενιᾶς τοῦ ̓ 40.
Αὐτός ὁ τόπος εἶναι ἱερός καί ποτι-
σμένος μέ ποταμούς αἱμάτων. Στεκό-
μαστε στίς ἐπάλξεις καί συνεχίζουμε
τόν πόλεμο καί τήν ἀντίσταση ὅπως
τότε...                                       �

«Μήν
ξεχνᾶμε...»

«Μήν
ξεχνᾶμε...»

ΤΤ
Πυροβολικό στό ποτάμι
Πίνακας Ἀλ. Ἀλεξανδράκη



σουν τίς ἐπιχειρήσεις καί νά ὑποχωρήσουν! Ἀνείπωτη ἡ λύπη τους.
Ἀφάνταστη ἡ κατάπληξή τους.

Σέ λίγο ἡ Πατρίδα μας γνώριζε τήν Κατοχή, μιά ἀφάνταστα σκληρή
πραγματικότητα. Ὅμως ἀμέσως ἄρχισε νά ὀργανώνεται ὁ ἀγώνας κατά

τῶν δυνάμεων Κατοχῆς, τῶν Ἰταλῶν καί Γερμανῶν. Ἕνας
ἀγώνας μυστικός, πού τόν ὀργάνωναν νέοι τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἁγνός
πατριωτισμός καί ὁ πόνος γιά τήν Πατρίδα ἦταν τά μόνα κίνητρά τους.

Ἕνας τρόπος αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα ἦταν καί οἱ προκηρύξεις πού τυπώ&
νονταν μυστικά, μέ πολλές προφυλάξεις, καί κυκλοφοροῦσαν ἀπό χέρι
σέ χέρι καί προσπαθοῦσαν νά κρατήσουν ὄρθια τήν ἑλληνική ψυ χή,
ὑπερήφανη γιά τή νίκη της, ἕ τοιμη γιά νέους ἀγῶνες.

Μιά ἀπό τίς πρῶτες ἔντυπες προκηρύξεις πού κυκλοφόρησαν ἦταν
καί ἡ  προκήρυξη τοῦ «Συνδέσμου τῶν Σκλαβωμένων Νικητῶν» στίς 28
Ὀκτωβρίου 1941. Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ, γιατί ἐκθέτει, μέ λίγες λέξεις, τό
βαθύτερο περιεχόμενο πού ἔδωσαν εὐθύς ἐξαρχῆς οἱ ἀγωνιζόμενοι
στήν προσπάθειά τους:  

Ἑβδομήντα χρόνια ἀπό τότε τό μήνυμα φθάνει στήν ἐποχή μας μέ ὅλη του τή δύ&
ναμη, τήν ἐπικαιρότητα καί τήν ἀναγκαιότητα.                                

Ἡ 28η Ὀκτωβρίου μόνο μία ἰδιότητα ἔχει καί μέ αὐτή πέρασε στήν Ἱστορία μας:
Εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ λαμπροῦ καί ἔνδοξου ΟΧΙ τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς. Καί τίποτε ἄλλο
δέν θά τήν σκιάσει.**

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
* Ἀπό τό Χρονικόν 1940&1944, Ἀ. Κ. Κύρου, Β´ τόμος, σελ. 116&117.
** Πέρυσι ἀπό τό πρόγραμμα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας γιά παιδιά κλήθηκαν τά Ἑλληνόπουλα «νά μήν ξεχάσουν ὅτι ἡ 28η Ὀκτωβρίου

εἶναι ἡ παγκόσμια ἡμέρα τῶν κινούμενων σχεδίων»!

«Μήν ξεχνᾶμε τήν 28η Ὀκτωβρίου. Εἶναι ἡ ἡμέρα πού ἀπεδείξαμεν ὅτι: Ἡ
Ἑλλάς δέν εἶναι γεωγραφικός χῶρος κατάλληλος γιά παρελάσεις αὐτοκρατο,
ρικῶν ἁρμάτων. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ χώρα ὅπου ὁ λαμπρός καί καυτερός ἥλιος
τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς Δικαιοσύνης ἀπεχρωμάτισε καί ξεθώριασε τήν αἱμα,
τοβαμμένη χλαμύδα τοῦ μίσους καί τῆς καταστροφῆς. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ πατρίς
τῶν ἀνθρώπων, γιά τούς ὁποίους τά αἰσθήματα τῆς αὐτοσυντηρήσεως καί τῆς
ἀπολαύσεως δέν ἐνίκησαν ποτέ τά αἰσθήματα τῆς αὐτοθυσίας καί τῆς ἐγκαρ,
τερήσεως. Ἡ Ἑλλάς εἶναι πνεῦμα αἰωνίας, ἀκαταβλήτου δυνάμεως, πού δέν
λυγίζει πρό τῆς σκοτεινῆς καί σκαιᾶς βίας τῶν κατακτητῶν, πρό τῶν στερή,
σεων καί τῆς πείνας. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ ὡραιοτέρα ἐκδήλωσις τῆς Ἐλευθερίας...

Ἕλληνες, Ἑλληνίδες, Ἑλληνόπουλα, Ἑλληνοποῦλες, νά εἴμαστε ἕτοιμοι καί
νά μήν ξεχνᾶμε πώς εἴμαστε οἱ Σκλαβωμένοι Νικηταί!»*

«Μήν ξεχνᾶμε τήν 28η Ὀκτωβρίου».
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κτός ἀπό τά ἑκατομμύρια τῶν γνωστῶν
ἁγίων, ὑπάρχουν πολλοί ἀκόμη πού ἀγνο -
οῦμε τελείως ἤ καί ἄλλοι γιά τούς ὁποίους
γνωρίζουμε ἐλάχιστα στοιχεῖα.

Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς ἁγίους ἑορτάζει στίς
31 Ὀκτωβρίου. Πρόκειται γιά ἕνα νεαρό Ὁμο-
λογητή πού ἔζησε στήν Ἀντιόχεια στά χρόνια
τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361-363) καί
τοῦ ὁποίου τό ὄνομα παραμένει ἄγνωστο.
Ὡστόσο ὁ βίος του σώζεται στήν «Ἐκκλησια-
στική Ἱστορία» τοῦ Θεοδωρήτου Κύρου καί
εἶναι στ’ ἀλήθεια θαυμαστός!

* * *
Ὁ ἀνώνυμος αὐτός ἅγιος ἦταν γιός ἑνός

ἱερέα τῶν εἰδώλων. Ἔτσι μεγάλωνε μέσα σέ
ἕνα κατ’ ἐξοχήν εἰδωλολατρικό περιβάλλον.
Ὡστόσο ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ δέν τόν ἄφησε
ἀβοήθητο. Τόν ἀξίωσε νά γνωρίσει τήν ἀλη-
θινή πίστη ἤδη ἀπό μικρό παιδί. Πῶς ἔγινε
αὐτό;...

Ἡ μητέρα του εἶχε μιά πολύ καλή φίλη, ἡ
ὁποία ἦταν χριστιανή καί μάλιστα πολύ πιστή,
ἀφοῦ ὑπηρετοῦσε ὡς διακόνισσα στά ἔργα
τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν λοιπόν ἐπισκεπτόταν
αὐτή τή φίλη της, ἔπαιρνε μαζί καί τό μικρό
γιό της. Ἔτσι ἡ πιστή χριστιανή ἔβρισκε τήν
εὐκαιρία νά μιλᾶ στό παιδί γιά τόν ἀληθινό
Θεό, νά τοῦ ἐξηγεῖ ἀπορίες σχετικά μέ τήν
ὀρθόδοξη πίστη καί νά τό καθοδηγεῖ στήν
πνευματική ζωή. Μέ τήν καθοδήγηση αὐτῆς
τῆς ἁγίας ψυχῆς τό μικρό παιδί ἑδραιωνόταν
στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Στό μεταξύ πέθανε ἡ
μητέρα του κι ἐκεῖνο, ὀρφανό πλέ ον, βρῆκε

στήριγμα καί παρηγοριά στήν εὐσεβή αὐτή γυ-
ναίκα πού εἶχε σάν πνευμα-
τική μητέρα. 

Τό πρόβλημα,
ὅμως, ἦταν τί θά
ἔκανε μέ τόν
εἰδωλολάτρη πα-
τέρα του. Μιά
μέρα,
λοι-
πόν,
συνέβη
τό ἑξῆς:
Ὁ αὐτοκρά-
τορας Ἰουλιανός
ἐπισκέφθηκε τή
Δάφνη, προάστειο
τῆς Ἀντιοχείας, γιά
νά προσφέρει θυ-
σίες στό ναό τοῦ
Ἀπόλλωνα. Ἀπό τίς
θυσίες αὐτές δέν θά
μποροῦσε νά λείπει
ὁ ἱερέας τῶν εἰδώ-
λων, ὁ ὁποῖος πῆρε
κοντά του τούς δύο
γιούς του γιά νά τόν
βοηθήσουν. Ἐδῶ
ἀκριβῶς ἦταν τό κρί-
σιμο σημεῖο γιά τό
νεαρό χριστιανό: Τί νά
κάνει; Μποροῦσε
νά λάβει

Στόν ἄγνωστο νέο καί γενναῖο ὁμολογητήΣτόν ἄγνωστο νέο καί γενναῖο ὁμολογητή
ἘἘ
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μέρος σέ αὐτές τίς ἀσεβεῖς τελετές; Ὄχι, βέ-
βαια! Γι’ αὐτό καί ἀντέδρασε ἄμεσα. Ἔφυγε
κρυφά καί πῆγε στήν πόλη ζητώντας προστα-
σία ἀπό τήν εὐλαβή διακόνισσα. Ἐκείνη τόν
ὁδήγησε στόν ἐπίσκοπο Μελέτιο, ὁ ὁποῖος
τόν ἔκρυψε στήν οἰκία του. Στό μεταξύ ὁ πα-
τέρας του ἀνήσυχος γιά τήν ἐξαφάνιση τοῦ
γιοῦ του, ἄρχισε νά τόν ἀναζητᾶ σέ ὅλη τήν

πόλη. Ὕστερα ἀπό ἀρκετή
ὥρα τόν εἶδε τυχαῖα στό
παράθυρο τῆς οἰκίας τοῦ
χριστιανοῦ ἐπισκόπου καί
τότε τά κατάλαβε ὅλα...
Μπῆκε μέ ὁρμή στό σπίτι,
ἔδειρε βίαια τό παιδί του
καί τό ἔσυρε μέχρι τήν κα-

τοικία του ὅπου ἀκολούθη-
σαν νέες σκληρές τιμωρίες.

Ἔπειτα τόν κλείδωσε ἐκεῖ κι
ἔφυγε γιά νά συνεχίσει τίς θυ-
σίες κοντά στόν αὐτοκράτορα.

Ὁ νεαρός ὁμολογητής πο-
νοῦσε ἀφάνταστα. Τά σκληρά
βασανιστήρια εἶχαν ἀφήσει
πληγές σέ ὅλο του τό σῶμα
καί μέ πολλή δυσκολία στε-
κόταν ὄρθιος. Ὡστόσο δέν
ἄντεχε πλέον νά βλέπει γύρω
του τά εἴδωλα τῶν ψευτο-
θεῶν. Μέ μία τολμηρή καί

ἀποφασιστική κίνηση γκρέμισε
ὅλα τά ἀγάλματα πού εἶχαν στό
σπίτι καί τά ἔκανε κομμάτια!
Ἀλλοίμονο, ὅ μως!... Σέ λίγο θά
ἐπέστρεφε ὁ πατέρας του.
Ποιός θά μποροῦσε νά συγ-
κρατήσει τήν ὀργή του στό

θέαμα αὐτό;...! Στή σκέψη αὐτή ὁ μικρός
ἄρχισε νά φοβᾶται πραγματικά. Ἔκανε θερμή
προσευχή στόν Κύ ριο νά τόν γλιτώσει ἀπό τήν
ἀναπόφευκτη τιμωρία καί τότε ἔγινε τό ἑξῆς
καταπληκτικό θαῦμα: ἄνοιξαν οἱ κλειδωμένες
πόρτες καί ἔφυγε ἐλεύθερος! Ἀμέσως ἔτρεξε
γιά νά ἀποχαιρετήσει τήν πνευματική του μη-
τέρα καί ἀκολουθώντας τίς ὁδηγίες τοῦ ἐπι-
σκόπου Μελετίου ταξίδεψε μέσα στή νύκτα
γιά τήν Παλαιστίνη, ὅπου θά συναντοῦσε τόν
ἅγιο Κύριλλο Ἱεροσολύμων. Κοντά του θά
ἔμενε ἀσφαλής. Πράγματι τό νεαρό χριστια-
νόπουλο παρέμεινε ἐκεῖ μέχρι τό θάνατο τοῦ
Ἰουλιανοῦ, ὁπότε καί σταμάτησαν οἱ διωγμοί
τῶν εἰδωλολατρῶν σέ ὅλη τήν αὐτοκρατορία.
Ἐπέστρεψε στήν Ἀντιόχεια καί μέ τή χάρη τοῦ
Θεοῦ ἔζησε ἕνα ἀκόμη θαῦμα: τή μεταστροφή
τοῦ πατέρα του, ὁ ὁποῖος ἔγινε χριστιανός μέ
τή δική του παρακίνηση, ὅπως ἐπίσης καί πολ-
λοί ἄλλοι εἰδωλολάτρες!

Ὁ νεαρός αὐτός ὁμολογητής, παρά τό
ἐχθρικό περιβάλλον ὅπου μεγάλωσε, βάδισε
σταθερά τό δρόμο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς,
ὁμολόγησε μέ παρρησία τήν πίστη του καί
τώρα ἀπολαμβάνει τή χαρά τοῦ Παραδείσου.

* * *
Πόσοι ἀνώνυμοι νέοι ὁμολογητές ὑπάρχουν

καί σήμερα! Νέοι πού προσεύχονται, νη-
στεύουν, ἐξομολογοῦνται, κοινωνοῦν καί
ἀγωνίζονται νά ζοῦν σύμφωνα μέ τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ παρά τίς εἰρωνεῖες, τίς ἀντιδράσεις
ἤ τήν παγερή ἀδιαφορία πού συναντοῦν γύρω
τους. Εἶναι σύγχρονοι ἥρωες – μικροί ὁμολο-
γητές! Ἄς μήν γνωρίζουμε τά ὀνόματά τους.
Τά γνωρίζει ὁ Θεός. Ἐκεῖνος πού παρακο-
λουθεῖ τόν ἀγώνα τους καί περιμένει νά τούς
χαρίσει τό στεφάνι τῆς νίκης!

Νικηφόρος
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τοιμάζοντας τή γιορτή τῆς 28ης γιά τό σχολεῖο ἄκουσα γιά μιά ἀκόμη φορά
τό ἠχητικό ὑλικό πού θά συνόδευε τά κείμενα: 

«Ἐδῶ ραδιοφωνικός σταθμός Ἀθηνῶν... Ἀπό τῆς 5.30΄ πρωϊνῆς σή-
μερον αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους».

Πάντοτε ἔνιωθα μιά ξεχωριστή συγκίνηση στό ἄκουσμα αὐτοῦ
τοῦ πολεμικοῦ ἀνακοινωθέντος. Σήμερα ὅμως, ἴσως καί ἐπηρεα-

σμένη ἀπό τίς ἀντιδράσεις κάποιων μαθητῶν στό χθεσινό μάθημα τῆς ἱστορίας,
σταμάτησε ἰδιαίτερα ἡ σκέψη μου στό ρῆμα «ἀμύνονται». 

Θυελλώδης πραγματικά ἦταν χθές ἡ ἀντίδραση τοῦ Νίκου καί κάποιων ἄλλων
ἀπό τό Β4: «Γιατί πρέπει νά «γιορτάσουμε» ἕναν πόλεμο; Δέ θά ἔπρεπε καλύ-
τερα νά μιλήσουμε γιά τήν εἰρήνη καί τή συναδέλφωση τῶν λαῶν; Δέ διαιωνί-
ζουμε ἔτσι τό μίσος; Ὁ πόλεμος δέν εἶναι αὐτός πού καταστρέφει πολιτισμούς,
ἰσοπεδώνει ἀξίες, προάγει τή βαρβαρότητα;...». 

Καί βέβαια κανένας ψυχικά ὑγιής καί λογικά σκεπτόμενος ἄνθρωπος δέν
ἀρνεῖται τή βαρβαρότητα καί τό ἀποτρόπαιο τοῦ πολέμου. Ὅμως ἐδῶ ξεχωρί-
ζει γιά μιά ἀκόμη φορά τό μεγαλεῖο τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι στή διαχρονική ἱστο-
ρική τους πορεία κατάφεραν νά διδάξουν ἀξίες μέσα ἀπό τήν πιό μελανή σελίδα
τῆς ἀνθρωπότητας, τόν πόλεμο! 

Ἔτσι ἔρχεται σήμερα αὐτό τό «ἀμύνονται» νά κάνει νά περάσει ἀπό μπροστά
μου μέσα σέ μιά φωτεινή πορεία ὅλη ἡ ἑλληνική ἀγωνιστικότητα. Πρώτη φορά
συνειδητοποιῶ καί ἐγώ ἡ ἴδια πόσο πολύ ἡ Ἑλλάδα, μέσα στήν πανάρχαιη ἱκα-
νότητά της νά συνδυάζει τίς ἀντιθέσεις καί νʼ ἀνεβάζει τόν κόσμο, κατάφερε νά
διδάξει μέσα ἀπό τή σκληρή πραγματικότητα τοῦ πολέμου τό σεβασμό στίς
ἀξίες, τή διάσωση καί προαγωγή τοῦ πολιτισμοῦ, τήν ἀνθρωπιά καί τήν ἀλλη-
λεγγύη.

Οἱ πόλεμοι πού διεξά-
γουν οἱ Ἕλληνες εἶναι
στήν πλειονότητά τους
ἀμυντικοί. Ἀγωνίζονται

«ὑπέρ βωμῶν καί ἑ στι ῶν», καί ὄχι γιά
νά ὑποδουλώσουν ἄλλους λαούς, νά κα-
ταστρέψουν, νά ἐκμεταλλευτοῦν. Ἀπό τό
«εἷς οἰωνός ἄριστος, ἀμύνεσθαι περί πά-
τρης» τοῦ Ὁμήρου, τό «ἀμυνῶ καί μόνος
καί μετά πολλῶν» στόν ὅρκο τῶν Ἀθη-
ναίων ἐφήβων, μέχρι τό «αἱ ἡμέτεραι
δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδά-
φους» τό 1940, ἡ ἄμυνα καί ἡ ὑπερά-

σπιση τῆς πατρίδος εἶναι ὁ λόγος πού
πολεμοῦν οἱ Ἕλληνες.

Καί ἡ ἐκστρατεία τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου,
πού θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς
κατακτητική, εἶναι ἐκστρατεία ὄχι ἐκμε-
ταλλεύσεως καί ταπεινώσεως τῶν λαῶν
ἀλλά ἐκπολιτισμοῦ καί ἀνυψώσεως τῶν
κατακτημένων, ὥστε νά εἶναι ὁ Μ. Ἀλέ-
ξανδρος, ὁ κατακτητής –μοναδικός μέσα
στήν ἱστορία– πού τιμήθηκε, ἀγαπήθηκε
ὅσο κανείς ἄλλος ἀπό τούς ἴδιους τούς
κατακτημένους!

Ὅταν ὁ πόλεμος διδάσκει ἀξίες...Ὅταν ὁ πόλεμος διδάσκει ἀξίες...
E



Ὁ σεβασμός στόν ἡττημέ νο
ἀντίπαλο εἶ ναι ἕνα ἀκόμη
ἑλληνικό μάθημα. Ἡ τιμή
καί ὁ σεβασμός τοῦ Μ. Ἀλε-

ξάνδρου στήν οἰκογένεια τοῦ ἡττημένου
Δαρείου κάνει τή μητέρα τοῦ Δαρείου νά
κλαίει τό χαμό ἀργότερα τοῦ Μ. Ἀλε-
ξάνδρου. Καί τό 1943 οἱ Ἕλληνες κρύ-
βουν ἀπό τούς Γερμανούς καί σώζουν, καί
μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους ἀκόμη, ἡττημέ-
νους Ἰταλούς. 

Καί ὅταν κατά τήν πολιορ-
κία τῆς Ἀκροπόλεως στήν
Ἐπανάσταση τοῦ 1821 οἱ
Ἕλληνες θά δώσουν βόλια

στούς Τούρκους γιά νά τούς χτυπήσουν,
μόνο καί μόνο γιά νά μήν καταστρέψουν
τά ἀρχαῖα μνημεῖα, ὑπογράφουν μέ τό
αἷμα τους ὄχι μόνο τήν ἀγάπη τους στήν
πατρίδα, ἀλλά καί τό σεβασμό τους στήν
πολιτιστική κληρονομιά της, πού ἀποτε-
λεῖ σήμερα παγκόσμια κληρονομιά.

Ἀξίζει, λοιπόν, αὔριο στό μάθημα τῆς
ἱστορίας ν’ ἀρχίσουμε ἀπό τό μάθημα τοῦ
πολέμου...

Ἡ Φιλόλογός σας

Οἱ ἀμυντικοί καί συγχρόνως
νικηφόροι πόλεμοι πού διε-
ξάγουν οἱ Ἕλληνες ἀπό τήν
ἀρ χαιότητα μέ χρι σήμερα,

εἶναι ὁ κυματοθραύστης τῆς βαρβαρότητας.
Ἡ ἥττα τῶν Περσῶν στό Μαραθώνα,

ἡ ἀπόκρουση τῶν Ἀράβων ἀπό τούς Βυ-
ζαντινούς,  ἡ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων
στόν ἀνίκητο μέχρι τότε Ἄξονα στό Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο ἀποτελοῦν μεγάλους
σταθμούς, πού ἄλλαξαν τήν πορεία τῆς
ἱστορίας τοῦ κόσμου. Πολύ χαρακτηρι-
στικά τά ὅσα εἶπε ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ
Φραγκλίνος Ροῦζβελτ γιά τήν ἀντί-
σταση τῶν Ἑλλήνων τό ᾽40: "Τήν 28η
Ὀκτωβρίου 1940 στήν Ἑλλάδα δόθηκε
μιά προθεσμία τριῶν ὡρῶν γιά νά ἀπο-
φασίσει σχετικά μέ τόν πόλεμο ἤ τήν εἰ -
ρή νη, ἀλλά ἀκόμα κι ἄν δίνονταν τρεῖς
ἡμέρες ἤ τρεῖς ἑβδομάδες ἤ τρία ἔτη, ἡ
ἀπάντηση θά ἦταν ἡ ἴδια. Οἱ Ἕλληνες
δίδαξαν τήν ἀξιοπρέπεια στό πέρασμα
τῶν αἰώνων. Ὅταν ὅλος ὁ κόσμος ἔ χα σε
τήν ἐλπίδα του, οἱ Ἕλληνες τόλμησαν νά
ἀμφισβητήσουν τό ἀήττητο τοῦ γερμανι-
κοῦ τέρατος, ὑψώνοντας ἀπέναντί του τό
ὑπερήφανο πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας."

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
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ιατί λοιπόν νά ὑπάρχουν πλούσιοι
καί φτωχοί στόν κόσμο; Πῶς ἀνέχε-
ται αὐτήν τήν κοινωνική ἀνισότητα
ὁ Θεός; Γιατί δέν ἐπιβάλλει δικαιο-
σύνη; 

Ὁ πλούσιος Θεός, ὅταν ἦρθε στή γῆ κι
ἔγινε ἄνθρωπος, διάλεξε γιά τόν ἑαυτό του
νά γίνει ὁ πιό φτωχός ἀπ’ ὅλους, ἀφοῦ καί
σέ σταῦλο γεννήθηκε καί σέ ὅλη τή ζωή
Του δέν εἶχε οὔτε ἕνα προσκέφαλο δικό
Του γιά νά κοιμηθεῖ...

°°

Αὐτός λοιπόν ὁ Κύριός
μας εἶπε μιά παραβολή μ’
ἕναν πλούσιο κι ἕνα
φτωχό: 

Ἦταν κάποιος πλούσιος,
μέ πολλά, ἀμέτρητα
πλούτη. Τόσα πολλά,
ὥστε ὁ ἴδιος καθημερινά
νά φορᾶ ἐνδύματα πού
μόνο οἱ βασιλεῖς διαθέτουν
τέτοια. Ἀπέξω φοροῦσε
πανάκριβο μάλλινο φό-
ρεμα, βαμμένο μέ ἔντονο
κόκκινο χρῶμα, πού τό
ἔβγαζαν ἀπό σπάνια ὄσ -
τρακα. Ἀπό μέσα εἶχε πο-
λυτελέστατο χιτώνα ἀπό
λεπτό αἰγυπτιακό λινάρι.

Ποιός ἄλλος μποροῦσε νά ντυθεῖ ὅπως
αὐτός; Ὅλο κομπασμό καί ἀέρα ἦταν!

Ἀλλά καί οἱ διασκεδάσεις του δέν πήγαι-
ναν πίσω σέ χλιδή καί μεγαλοπρέπεια. Κάθε
μέρα συμπόσια πλουσιότατα, μέ ὅλων τῶν
εἰδῶν τίς ἡδονές καί ἀπολαύσεις...

Τήν ἴδια στιγμή κάποιος φτωχός –Λά-
ζαρο τόν λέγανε– ἦταν παραπεταμένος
κάπου ἐκεῖ στήν ἐξώπορτα τοῦ ἀρχοντικοῦ
τοῦ πλουσίου. Φτωχός μέ ὅλη τή σημασία
τῆς λέξεως. Καί ἐπιπλέον καί ἄρ ρωστος,

30  Ὀκτωβρίου  2011                     Ε´ ΛΟΥΚΑ                          Λουκ. ιστ΄ 19-31

ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ
«Ἄνθρωπός τις 
ἦν πλούσιος... 

πτωχός δέ τις ἦν»
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γεμάτος σέ ὅλο του τό σῶμα μέ πληγές.
Μόνη του συντροφιά κάποια σκυλιά, πού
ἔρχονταν καί τοῦ ἔγλειφαν τίς πληγές...

Παρόλα αὐτά μιά λέξη γογγυσμοῦ, πα-
ραπόνου, κατάρας δέ βγῆκε ποτέ ἀπ’ τό
στόμα του. Ὑπέμενε καρτερικά τή δυστυ-
χία του.

Κάποτε πέθανε ὁ φτωχός Λάζαρος, καί
ἀμέσως οἱ ἄγγελοι πῆραν στά φτερά τους
τήν ψυχή του καί τήν ἀνέβασαν στόν Πα-
ράδεισο, στίς ἀγκάλες τοῦ Πατριάρχη
Ἀβραάμ. 

Πέθανε καί ὁ πλού-
σιος, καί τόν ἔθαψαν στό
χῶμα. Ἄγγελοι γι’ αὐτόν δέ
βρέθηκαν...

Στή νέα κατάσταση
τώρα, ὁ πλούσιος ἀπό τόν
ἅδη σηκώνει τά μάτια του
καί παρακαλεῖ τόν
Ἀβραάμ νά στείλει τό
Λάζαρο νά τοῦ βρέξει
λίγο μέ τό δάχτυλο
τή γλώσσα του, γιατί δέν μπορεῖ νά ἀντέξει
τή φοβερή κόλαση. Ὁ Ἀβραάμ τοῦ
ἀπαντᾶ ὅτι οἱ ὅροι τώρα ἀντιστράφηκαν
καί δέν εἶναι δυνατόν ἡ κατάσταση νά
ἀλλάξει. Καί στό ἄλλο αἴτημα τοῦ πλου-
σίου, νά ἀναστηθεῖ ὁ Λάζαρος γιά νά πεῖ
στά ἀδέλφια του τήν κατάσταση πού ἐπι-
κρατεῖ μετά τό θάνατο, ὁ Ἀβραάμ πάλι τοῦ
ἀπαντᾶ ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει αὐτό,
οὔτε καί κανένα ἀποτέλεσμα θά ἔχει, ἄν οἱ
ἴδιοι δέν πιστέψουν στά λόγια τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί δέ μετανοήσουν.

* * *
Ὁ πλούσιος ἦταν πλούσιος. Δέν τόν κα-

τηγορεῖ κανείς γι’ αὐτό (ἄν βέβαια τά
πλούτη δέν τά εἶχε μαζέψει ἀπό ἀπάτες,
κλοπές καί ἀδικίες). Ὁ λόγος γιά τόν ὁ ποῖο
καταδικάστηκε στήν κόλαση εἶναι γιατί τά
πλούτη του αὐτά τά χρησιμοποίησε ἀπο-
κλειστικά γιά τίς δικές του ἀπολαύσεις καί
ἡδονές, τή στιγμή πού δίπλα του ὑπῆρχε
ἕνας τόσο ἀξιολύπητος ἄν θρωπος, φτωχός
καί ἄρρωστος.

Ὁ φτωχός πάλι πῆγε στόν Παράδεισο
ὄχι γιατί ἦταν φτωχός, ἀλλά γιατί παρά τή

φτώχεια του δέ γόγ-
γυσε, δέ βλασφήμησε,
δέν ἁμάρτησε στό Θεό,
ἀλλά ἀντίθετα σήκωσε
τή δυστυχία του αὐτή
μέ ὑπομονή καί πίστη,
ἔχοντας ὅλη του τήν
ἐλπίδα στηριγμένη
στό Θεό.

Ὁ Θεός, μέ τό νά
ἀνέχεται τίς κοινωνι-

κές ἀνισότητες στόν κόσμο
αὐτόν, δίνει τήν εὐκαιρία καί στούς πλού-
σιους καί στούς φτωχούς, ἄν θέλουν, νά
σωθοῦν: οἱ πρῶτοι μέ τή μεταδοτικότητα,
καί οἱ δεύτεροι μέ τήν ὑπομονή.

Ἐμεῖς ὅμως δέν ἔχουμε δικαίωμα νά ντυ-
νόμαστε ἀκριβά, νά γλεντᾶμε καί νά δια-
σκεδάζουμε, ὅταν δίπλα μας ὑπάρχουν
ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν νά φᾶνε. Ἡ ἀ πλη-
στία μας καί ἡ ἀσπλαχνία θά μᾶς καταδι-
κάσουν. 

Αὐτό θέλησε νά πεῖ ὁ Κύριος μέ τήν πα-
ραβολή αὐτή πού εἶπε.  

�

«Ἐμεῖς ὅμως δέν
ἔχουμε δικαίωμα νά ντυ-

νόμαστε ἀκριβά, νά
γλεντᾶμε καί νά διασκε-
δάζουμε, ὅταν δίπλα μας
ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού

δέν ἔχουν νά φᾶνε».  
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Ἀπορίες... ἈἈσσττρροολλοογγίίαα,,
μμιιάά  ππααλλιιάά  κκααίί  σσύύγγχχρροοννηη  εεἰἰδδωωλλοολλααττρρίίαα!!

ἈἈσσττρροολλοογγίίαα,,
μμιιάά  ππααλλιιάά  κκααίί  σσύύγγχχρροοννηη  εεἰἰδδωωλλοολλααττρρίίαα!!

— Κύριε, πεῖτε της κάτι, μᾶς ἔχει ζαλίσει. Ἀπό τό πρωί εἶναι ἀναστατωμένη
γιατί οἱ προβλέψεις γιά τό ζώδιό της δέν εἶναι καλές γιά αὐτές τίς μέρες.

— Μυρτώ, ἐσύ ἦσουν πάντα θετικό μυαλό, πῶς ἔτσι;
— Τόν τελευταῖο καιρό, ἔχει συμβεῖ πολλές φορές νά ἐπιβεβαιω θοῦν ὅσα

διαβάζω γιά τό ζώδιό μου. Πῶς νά μήν τά πιστεύω;
— Ἡ παρέα της τήν παρέσυρε, κύριε, ἡ ἴδια μέχρι πρόσφατα δέν τά πί-
στευε, πετάχτηκε ἡ Λίνα. Μάλιστα, σάν νά μᾶς ἀποφεύγει τελευταῖα,
γιατί, λέει, τά ζώδιά μας δέν ταιριάζουν.

— Εἶναι μιά καλή εὐκαιρία νά ποῦμε δυό λόγια γιά τό θέμα, γιατί
μπορεῖ καί ἄλλοι συμμαθητές σας νά προβληματίζονται.

— Κι ἐγώ τά διαβάζω, κύριε, ἀλλά δέν τά πιστεύω, ἔτσι, γιά νά κάνω
κέφι, εἶπε ὁ Ἀνδρέας.

— Εἶναι πολύ παράξενο, παιδιά μου, ὅτι σέ μιά ἐποχή πού καυχιέ-
ται γιά τήν πρόοδο, τήν τεχνολογική καί τήν ἠλεκτρονική, ὅλο
καί πιό πολύ οἱ ἄνθρωποι παρασύρονται σέ παρόμοιες ἀντιλή-
ψεις καί πρακτικές. Ἄλλοι ἁπλῶς χάνουν τό χρόνο τους, ἄλλοι

ὅμως ταλαιπωροῦνται καί ὑποφέρουν γιατί δίνουν τήν ἐμπι-
στοσύνη τους. Καί, γιά νά μάθουμε κάποια πράγματα, ἡ
ἀστρολογία εἶναι μιά ἀρχαία ψευδοεπιστήμη μέ στοιχεῖα
θρησκείας, πού πρωτοφάνηκε ὅταν οἱ ἄνθρωποι πί-

στευαν ὅτι ἡ γῆ εἶναι τό κέντρο τοῦ σύμπαντος. Καθό-
ρισαν, λοιπόν, μιά τροχιά τοῦ ἥλιου στόν οὐρανό, γύρω

ἀπό τή γῆ, σύμφωνα μέ τή θέση στήν ὁποία τόν ἔβλε-
παν τίς διάφορες ἐποχές τοῦ χρόνου. Οἰ ἀστερισμοί πού
ἦταν πάνω σ’ αὐτή τήν τροχιά καί τούς συναντοῦσε ὁ
ἥλιος στό ταξίδι του, ὀνομάστηκαν ζωδιακοί ἀστερι-
σμοί, ἤ ὅπως εἶναι πιό γνωστά, ζώδια. Σάν ἀστερισμοί

ἦταν γνωστοί ἀπό πολύ παλιά, πολύ πρίν τό 200 π.Χ., μέ
τά ὀνόματα πού τούς ξέρουμε καί σήμερα. Κι ἐ πειδή
πάντοτε ἡ γνώση τοῦ μέλλοντος ἕλκυε
τόν ἄνθρωπο, φάνηκε σαγηνευ-

τικό νά ἀποδώσει στή θέση
τῶν ζωδίων τήν... ἱκανότητα νά καθορίζουν

αὐτά τό μέλλον του. Σύμφωνα μέ τήν ἐπιστήμη
τῆς ἀστρονομίας, οἱ ἀστερισμοί εἶ ναι χρήσιμοι γιά

τήν παρατήρηση τοῦ ἥλιου, τῶν πλανητῶν του, τῆς
Σελήνης. Κάθε μήνα περίπου, ὁ ἥ λιος μπαίνει σέ ἄλλο
ἀστερισμό, δηλαδή, ἔτσι τόν βλέπουμε ἐμεῖς. Ἐάν κά-
ποιος γεννηθεῖ ὅταν ὁ ἥλιος βρίσκεται σέ κάποιο συγ-
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κεκριμένο ἀστερισμό κατά τήν τροχιά
του, λένε ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού γεννήθηκε
εἶναι αὐτό τό ζώδιο. Καί οἱ ἀστρολόγοι
λένε ὅτι αὐτό εἶναι καθοριστικό γιά ὁλό-
κληρη τή ζωή του, γιά τίς σχέσεις του μέ
τούς ἄλλους ἀνθρώπους, γιά τήν ἐπαγ-
γελματική καί οἰκονομική ἐπιτυχία του.

— Καί ἐπηρεάζει ἔτσι καί τίς ἀποφάσεις
πού παίρνουμε γιά τή ζωή μας.

— Ἀκριβῶς, Σωτήρη, ἐάν φυσικά εἴμα-
στε τόσο ἀφελεῖς πού νά τούς πιστεύουμε.
Δέ μᾶς ὑποτιμᾶ ὅμως ὡς ἀνθρώπους λογι-
κούς νά ἐμπιστευόμαστε στή ζωή μας τή
θέση κάποιων ἀστεριῶν στόν οὐρανό;
Σκεφτεῖτε καί πόσο καταπατεῖται ἡ ἐλευ-
θερία μας μέ μιά τέτοια φανερή ὑποταγή
στή μοίρα. Πόσο κινδυνεύει ὁ ἄνθρωπος
νά ἀρνεῖται κάθε πρωτοβουλία στή ζωή
του, κάθε νέα εὐκαιρία, ἐφόσον δέν προ-
βλέπεται ἀπό τό ζώδιό του!

— Πῶς γίνεται ὅμως, κύριε, νά ἐπαλη-
θεύονται; εἶπε προβληματισμένη ἡ Μυρτώ.

— Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι κάνω μιά πρό-
βλεψη γιά αὔριο γιά σένα καί μάλιστα σοῦ
πῶ καί ἀρκετές πιθανότητες, ὄχι μόνο μία,
συχνά διφορούμενες, τότε, δύο πράγματα
μπορεῖ νά συμβοῦν: κάποια ἀπό ὅσα εἶπα
θά πραγματοποιηθοῦν καί κάποια ὄχι.
Ἔτσι συμβαίνει καί μέ αὐτές τίς προβλέ-
ψεις. Οἱ πιθανότητες εἶναι μισές-μισές, ἤ
θά βγοῦν ἀληθινές ἤ ὄχι. Κάνε καί μιά δο-
κι μή, νά ἐλέγξεις κάποια μέρα τό ὡροσκό-
πιο ἀπό διάφορες πηγές, θά δεῖς ὅτι δέ
συμφωνοῦν οἱ συμβουλές καί οἱ προβλέ-
ψεις... Ἐκτός αὐτοῦ, τά τελευταῖα νέα
εἶναι ὅτι οἱ ἡμερομηνίες ἀλλαγῆς τῆς
θέσης τοῦ ἥλιου στό ζωδιακό κύκλο (οἱ
ἡμερομηνίες δηλαδή πού ἀλλάζουν τά
ζώδια) ἔχουν ἀλλάξει κατά τή διάρκεια
τόσων αἰώνων, λόγῳ μετατόπισης τοῦ
ἄξονα τῆς γῆς* καί στήν οὐσία, θά ἔπρεπε
ὁ καθένας νά κοιτάζει τό προηγούμενο
ἀπό τό δικό του ζώδιο, ἀλλά, ὅπως βλέ-

πετε κι ἐσεῖς, κανείς ἀπό τούς ...περίφη-
μους ἀστρολόγους δέ μᾶς ἔχει ἐ νημερώσει
γι’ αὐτό.

Τό πρόβλημα ὅμως εἶναι πιό σοβαρό,
δέν εἶναι μόνο ἀφέλεια καί ἐπιπολαιότητα
καί ἀνωριμότητα ἡ πίστη σέ τέτοιες ἀντι-
λήψεις. Σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη
μας ὁ Θεός εἶναι δημιουργός καί κυβερ-
νήτης τοῦ σύμπαντος, μέ τήν παντοδυνα-
μία καί τήν ἀγαθότητά Του. Αὐτός ἔπλασε
τόν ἄνθρωπο ἐλεύθερο. Σκεφτεῖτε, λοι-
πόν, τί κάνου με ὅταν πιστεύουμε ὅτι ἡ
θέση τῶν ἀστεριῶν καί τοῦ ἥλιου στόν οὐ -
ρανό καθορίζουν τή ζωή καί τήν πορεία
μας. Βάζουμε τά ἀστέρια πάνω ἀπό τήν
ἀγαθή φροντίδα τοῦ Θεοῦ, σάν νά Τοῦ
λέμε μέ ἀπερισκεψία «δέ Σ’ ἔχω ἀνάγκη,
δέν κυβερνᾶς Ἐσύ, συμβουλεύομαι τό

ζώδιό μου». Δέν εἶναι προσβολή καί βλα-
σφημία κατά τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ; Δέν
εἶναι μιά σύγχρονη εἰδωλολατρία; Δέν
εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη μας αὐτή ἀσυμβίβα-
στη μέ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα μας στό
Χριστό πού γιά μᾶς θυσιάστηκε; Ἀρχαῖοι
κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας καθόριζαν
παιδαγωγικές τιμωρίες γιά ὅσους ἐμπι-
στεύονταν στή ζωή τους τούς ἀστρολό-
γους καί τίς προβλέψεις τους. Τί λές,
Μυρτώ;

Κ.
————

* Περιοδικό «Ἡ Δράση μας», τεῦ χος 488, Ἀπρίλιος 2011.
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« φυγε μέ τόν καϋμό τοῦ ἐγγονοῦ, ὁ
σχωρεμένος ὁ μπαρμπα-Ἀποστόλης», ἔτσι
ἔλεγαν οἱ γλῶσσες στή μικρή κοινότητα
τοῦ Ἀγραφιώτικου χωριοῦ. Καί σήμερα
πού ἦταν τά σαράντα τοῦ λεβεντόγερου
σταματημό δέν εἶχαν τά σχόλια στό κα-
φενεδάκι ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία.

— Ὁ Θιός ν᾽ ἀναπάψ᾽ τήν ψχούλα
τ᾽ καί νά βάλ᾽ μυαλά στό παλληκα-

ρούδ᾽.
— Μπρέ τό βλοημένο, οὔτε στά

σαράντα τ᾽ δίν ἦρθι.
— Σάμπους καί στήν κηδεία ἀπ᾽

ὄξου παράστεκε, κεῖ δά στήν
αὐλή τῆς ἐκκλησιᾶς, μπάς

καί ξεπορτίουν τά μανουάλια!
— Σάματις καί στού μνῆ-

μα, οὔτε πού πλησίασι.
— Τί τά θέτε; Τά τρώει ἡ Ἀ-

θήνα τά παιδόπουλα.
— Οἱ λευτερίες ντάχαντις.

Φτοῦ! νά πάν᾽ ἀπ᾽ κεῖ πού ᾽ρθα-
νι τέτοιες λευτερίες.

Σίδερα, μωρέ, νταλκά-
δες εἶν᾽.

Σήκωσε τό χέρι ὁ γερο-
Ἀγραφιώτης καί δείχνοντας

πέρα τό Κοτσινάκι συνέχισε.
— Νά μωρέ, ἡ λευτεριά! Διέτε ψλά, κορ-

φοῦλες καί ξάγναντα καί ρεματιές. Αὐτήνη
εἶν᾽ ἡ λευτεριά.

— Γιά δαύτην πολέμσε κι οὑ σχωρεμένος ὁ
Ἀποστόλης, συμπλήρωσε ὁ κυρ-Θύμιος καί
σήκωσε τό ποτήρι μέ τό κονιάκ.

— Ἄϊντε στ᾽ ἅγια ἡ ψχούλα τ᾽.
— Μένα θά πεῖτε γιά πόλεμο; Ἕξ μῆνες κά-

ναμι μαζί στήν πρώτ᾽ γραμμή. Ξές τί ᾽ναι ἕξ
μῆνες μές στά χιόνια καί στά στουρνάρια.
Ἄϊ, τί περάσαμε. Καί νά σ᾽ ἔρχιτι τώρα ἡ νε-
ολαί καί νά σί λέει κάτου ἡ σημαία, κάτου

ἜἜ
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οὑ σταυρούς, κάτου τό ᾽να, κάτ᾽ τ᾽ ἄλλο. 
— Κάτου, μωρέ, τά στραβά τά μυαλά.

Ἔλεγαν κι ἔλεγαν οἱ γερο-βετεράνοι τοῦ Β΄
Παγκοσμίου πολέμου στό μνημόσυνο τοῦ Ἀπο-
στόλη τους. Κι ἔκοβε ἡ γλώσσα πικρή τήν ἀλή-
θεια. Στῆς μικρῆς κοινότητάς τους τήν
φαμελιά, πού ὅλοι ξέραν ὁλονῶν, δέν χωροῦ -
σε ψέμα καί ξεγέλασμα. Γι᾽ αὐτό, πάει τέλει-
ωσε, ὅλοι τό λέγαν, γιά φανερά γιά κρυφά:
ὁ Τόλης τοῦ Κωστῆ καί τῆς Δήμητρας ἦταν
ἀνεπρόκοπος. Καί κάποια νέα ἔλεγαν ὅτι
ἐκεῖ κάτω στήν Ἀθήνα, πού τάχα σπούδαζε,
ἔμπλεξε ἄσχημα.

Τ᾽ ἄκουγε ἡ μάνα του τά σχόλια καί λιγωνό-
τανε. Ἦταν νά πέσει νά πεθάνει ἀπ᾽ τήν ντροπή
της. Καί σήμερα, μέρα πού ᾽ναι, νά μή φανεῖ ὁ
γιός της οὔτε στό μνημόσυνο τοῦ πάππου του.

Καί πῶς νά τό δικαιολογήσει τό σπλάχνο της; 
Μόλις εἶχε τελειώσει ἡ ἐξεταστική τοῦ Σε-

πτεμβρίου καί τά μαθήματα τοῦ 2ου

ἔτους στή Σχολή
του δέν εἶχαν ἀρχίσει ἀκόμη.

Κατάπιναν μαζί μέ τόν ἄντρα της λίγο-
λίγο τήν ἀπομάκρυνση τοῦ γιοῦ τους. Τό νιώ-
θανε, ξέκοβε ἀπ᾽ ὅ,τι οἰκογενειακό. Κανα-δυό
φορές θελήσανε νά κατεβοῦνε στήν Ἀθήνα,
ἀλλά δέν πολυκατάλαβαν ποῦ καί μέ ποιούς
σύχναζε τό παλληκάρι τους. Κι ἦταν ἕνα ὀ -
μορφόπαιδο ὅλο νιάτα καί δυναμισμό, ὅπως
ὅλοι οἱ βουνήσιοι. Μόνη τους παρηγοριά ἔ -
μενε ἡ Παναγία, ἡ ἁγία Σκέπη, πού σέ λίγες
μέρες θά τή γιόρταζαν στό χωριό τους.

* * *
Μεσάνυχτα 27ης Ὀκτωβρίου. Ἀπό νωρίς

εἶχαν πάρει τό σύνθημα ἀπό τό «μυαλό» νά
σαμποτάρουν τήν παρέλαση καί νά κάψουν
τίς σημαῖες. Οἱ «ἐπίλεκτοι» τῆς ὁμάδας ἤξεραν
καλά τή δουλειά τους. Αὐτοί θά καθοδηγοῦ -
σαν καί τούς ὑπόλοιπους. 

Ὁ Τόλης ἔχωσε στήν πίσω τσέπη τήν κου-

κούλα καί κατέβηκε στό δρόμο. Τοῦ πήγαινε
ὁ ρόλος τοῦ ἀρχηγοῦ κι ἄς ἦταν πρωτάρης.
Ἐντάξει, γιά νά εἶναι εἰλικρινής μέ τόν ἑαυτό
του, ὁ ρόλος τοῦ ὑπαρχηγοῦ. Διότι ἀρχηγός ἦ -
ταν ὁ ἄλλος, ὁ μεγάλος. Ἀλλά ποιός τόν ἔ -
βλεπε ἐκεῖνον; Σημασία εἶχε ὅτι μπροστά
βλέπανε τόν Τόλη. Καί τοῦ ἄρεσε καθετί δυ-
ναμικό, καθετί πού χτυποῦσε τά σάπια καί
τά ἀραχνιασμένα, τά ὑποκριτικά καί τά ἐ -
 θνικιστικά. Αὐτός ἤθελε μιά νέα τάξη πραγ-
μάτων κι ὅλα ἔδειχναν ὅτι ὁ μόνος δρόμος
ἦταν ἡ κοινωνική ἀνταρσία, ἡ ἀνυπακοή καί
ἡ ἐπανάσταση. 

Προχωροῦσε μέ κατεύθυνση τό Σύνταγμα.
Σέ μιά στροφή σκόνταψε πάνω σ᾽ ἕνα μισο-
σβησμένο σύνθημα «συναδέλφου» γραμμένο
σέ κάδο «Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΥ, ΑΝ ΣΚΥ...».
Πρώτη του φορά τό εἶδε. Καί γιά νά λέμε τήν
ἀλήθεια, κάτι σάν ἀνατριχίλα τόν ἔπιασε.

Πρώτη του φορά.
Κόντυνε τό βῆμα, ξαναγύρισε στόν

κάδο. Ἤθελε ὁπωσδήποτε νά διαβάσει τή συ-
νέχεια. Δέν μπορεῖ, θά ἦταν ὑπέρ του. Ἀδύνα-
τον, ὁ κά δος ἀρνήθηκε νά δώσει πληροφορίες.
Ὁ Τόλης ξαναδιάβασε «Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΥ».
Εἶχε ὅλα τά μέσα μαζί του καί θά μποροῦσε νά
τόν κάψει τόν κάδο, πού τοῦ ἔκαιγε τήν καρ-
διά αὐτήν τήν μεταμεσονύχτια ἄγρια ὥρα.

Μπῆκε στό στενό ἀριστερά καί κάθησε χα-
μηλά στό πεζοδρόμιο. Ἄς περίμεναν λιγάκι.
Εἶχε καιρό μέχρι τήν παρέλαση. 

Ἔκλεισε τά μάτια. Παρέλαση, σημαῖες,
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΥ, κουκοῦλες, κορ-
φές, φωτιές, ἕνα φέρετρο, μιά συμμορία, μιά
σχισμένη σημαία στό σπίτι τοῦ παπποῦ. Ζάλη
οἱ εἰκόνες τῆς μικρῆς του ζωῆς. Μέ τά μάτια
κλειστά ἔχωσε τό χέρι στό στῆθος. Χαμογέ-
λασε εἰρωνικά, φοροῦσε ἀκόμη τό σταυρό
του. Καί κοίτα σύμπτωση, ἦταν τοῦ παπποῦ
Ἀποστόλη.                                                        �
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Ὑπάρχει στήν ἐποχή μας μιά ἀλήθεια πού
κρύβουν, μέ κάθε λόγο καί κάθε τρόπο, ἀπό
τούς νέους μας ἐκεῖνοι –καί εἶναι πολλοί
αὐτοί– πού δέν τούς ἀγαποῦν! Γι' αὐτό ἄλλω-
στε καθημερινή πρακτική αὐτῶν τῶν ἀνθρώ-
πων εἶναι ἡ κάθε εἴδους ἐκμετάλλευση τᾹς
τρυφε ρᾹς ἡλικίας τους, οἰκονομική, συναι-
σθηματική, ἠθική, πολιτική, πνευματική. 

Διερωτσθε ποιά εἶναι αὐτή ἡ ἀλήθεια;
Εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει προσωπική
εὐθύνη γιά τόν ἑαυτό του, γιά τούς ἄλλους,
γιά τόν κόσμο. Ὅλοι ἐκεῖνοι πού θέλουν νά
χρησιμοποιήσουν τούς νέους γιά τά συμφέ-
ροντά τους ξεκινοῦν ἀπό ἕνα ἀντικειμενικό
δεδομένο: Οἱ νέοι βρίσκονται στήν ἄνοιξη
τᾹς ἀνθρώπινης ζωᾹς. Εἶναι ὡραῖοι, ἀτσαλά-
κωτοι, μέ μιά καρδιά πού τήν ἀγγίζει τό πν.
Μπορεῖ νά ὀνειρεύεται καί νά ὑπερασπίζεται
τά ὄνειρά του. Θέλει νά ἁπλώνεται σέ ὅλα,
μέ τήν τάση νά τά γνωρίσει καί νά τά δοκι-
μάσει ὅλα. Ἐκεῖ ὅμως, καιροφυλακτεῖ τό
τυφλό συμφέρον ὅσων δέν ἀγαποῦν πραγ-
ματικά τόν ἀνώτερο ἑαυτό τους, καί πολύ πε-
ρισσότερο τούς νέους, εἴτε γιά νά
πλουτίσουν, εἴτε γιά νά ἀποκτήσουν ὀπα-
δούς, εἴτε γιά λόγους προσωπικῶν ἱκανο-
ποιήσεών τους πού ἐξευτελίζουν τήν
ἀνθρώπινη προσωπικότητα.

«Ἔτσι κάνουν ὅλοι!» ὑποβάλλουν στούς
νέους προτείνοντάς τους τό δικό τους «μον-
τέλο» ζωᾹς.

Στούς νέους μας τήν ἀλήθεια
Στούς νέους μας τήν ἀλήθεια

«Ἔτσι «Ἔτσι Ἄ, ὅλα κι ὅλα, ὄχι καί νά κλάψει ὁλόκλη-
ρος ἄντρας, ὁλόκληρος ἀρ χηγός. Ὅμως, φαί-
νεται, τά δάκρυα ἔχουν δικούς τους νόμους. 

Τόν συνέφεραν οἱ ἦχοι ἀπό τά περιπολικά.
Γινόταν μεγάλο μακελειό παρακάτω. Ἄρ -
γησε. Τώρα; Οἱ καπνοί ἄρχισαν νά ἀνεβαί-
νουν ψη λά. 

Ἔφτασε στήν πλατεία. Μέσα σέ φλόγες,
ἐκκωφαντικές ἐκρήξεις καί πετροπόλεμο ἄ -
κουσε δυό νά τόν φωναζουν. 

— Τόλη, τρέχα ἀπό ἀριστερά.
— Τρελός εἶσαι βρέ; Φόρα τήν κουκούλα!

Προδότη!
Τή φόρεσε καί ὅρμησε στή μέση τῆς συμ-

πλοκῆς, ἐκεῖ πού ἔκαιγαν τήν πρώτη ἑλληνική
σημαία. Μαθημένος νά γλιστράει σάν αἴλου-
ρος ἅπλωσε τά χέρια καί τήν ἅρπαξε. Μέσα
στό χαμό κανείς δέν κατάλαβε τίς προθέσεις
του.  Τήν ἔσβησε πάνω του καί πήδηξε στήν
πρώτη μάντρα πού βρέθηκε μπρός του.

Μόνο σάν ἔ -
φτασε μακριά αἰσθάνθηκε νά πο-

νάει τό κάψιμο στό ἀριστερό του χέρι. Σήκωσε
τό μανίκι νά πάρει ἀέρα. Ἔτσουζε πολύ τό
ἔγκαυμα. ***

Ἀργά τό ἀπόγευμα ἔφτασε στό χωριό του.
Κατέβηκε δυό στάσεις πρίν τά πρῶτα σπίτια.
Ἔ στριψε στό χωματόδρομο μέ τά κυπαρίσσια.
Ἄνοιξε τή μικρή καγκελόπορτα. Ἡσυχία σέ
τοῦ το τό λευκό χωριό μέ τούς λευκούς σταυ-
ρούς.

Ὅσο κι ἄν οἱ γλῶσσες τόν κατηγοροῦσαν,
βρῆκε τό μνῆμα τοῦ μπαρμπα-Ἀποστόλη. Διά-
βασε στήν ἄσπρη πλάκα: 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ. Τά ὑ -
πόλοιπα, κάτι ἡμερομηνίες καί τά λοιπά δέν μπό-
ρεσαν νά τά διαβάσουν τά θολωμένα μάτια του. 

Στάθηκε σέ θέση προσοχῆς. Κι ὕστερα ἔ -
βγαλε ἀπό τό μπουφάν του τήν μισοκαμμένη
σημαία καί τήν ἅπλωσε πάνω στό μνῆμα.

Ν. Σ.
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«Ἔτσι κάνουν ὅλοι!» Ἄρα δέν ὑπάρχει προ-
σωπική εὐθύνη; Ἄρα ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι
ἐλεύθερος, ἀφοῦ δέν μπορεῖ νά ἐπιλέγει.

Ὅμως ποιός νέος μπορεῖ νά τό ἀποδεχτεῖ
αὐτό; Καί ποιός θά βρεθεῖ νά βεβαιώσει ὅτι δέν
ἔχει δεῖ ἔστω καί ἕναν πού δέν κάνει ἔτσι; Κι
ἄν ὑπάρχει ἕνας, μποροῦν κι ἄλλοι, μποροῦν
πολλοί νά μή κάνουν κι αὐτοί ἔτσι –ἀρκεῖ νά
μήν ἀφιονιστεῖ ἀπό τό ἐξυπηρετικό(!) «διαλέ-
γουμε πρίν ἀπό σς γιά σς!»...

Ναί, ὑπάρχει στόν ἄνθρωπο προσωπική
εὐθύνη γιατί ὁ ἄνθρωπος ἔχει θεόσδοτο τό
δῶρο τᾹς ἐλευθερίας. Κι ὅταν περιφρουρεῖ τήν
ἐλευθερία του μπορεῖ νά ἐκλέγει καί αἰσθάνε-
ται ὑπεύθυνος γιά τίς ἐπιλογές του. Παραδείγ-
ματα ὑ πευθύνων ἀνθρώπων ἔχουμε πολλά.
Λέγεται ὅτι ὅταν ὁ Περικλής κάθε πρωί φο-
ροῦσε τό ἱμάτιό του γιά νά πάει στήν Ἐκκλη-
σία τοῦ Δήμου ἔλεγε στόν ἑαυτό του: «Πρόσεχε,
Περίκλεις, ἀνθρώπων ἄρχεις, ἐλευθέρων ἄρ -
χεις, ἀνδρῶν Ἀθηναίων».

Καί σήμερα ὑπάρχει ἕνα πλᾹθος ἀν θρώπων
ἐπώνυμων καί ἀνώνυμων πού βιώνουν τό με-
γαλεῖο τᾹς προσωπικᾹς εὐθύνης. Τότε ὁ νέος
ἄνθρωπος διατηρεῖ τήν προσωπικότητά του καί
δέν ξεπέφτει νά γίνει ἕνα μόριο μις μάζας
πού γίνεται ἀντικείμενο τᾹς ἐκμεταλλεύ-
σεως τῶν κακῶν. Παραμένει προσωπι-
κός καί ἐλεύθερος ἀπό κάθε
κολακεία ἀκόμα καί ὅταν ἀπο-
λαμβάνει μιά διακεκριμένη

ἀναγνώριση. Βεβαίωνε πρό καιροῦ μιά
ἐπιτυχημένη νέα ἐλληνίδα πώς «μέ τήν
ἀναγνώριση ἔρχεται μαζί καί ἡ εὐθύνη».
(«Olympic on air» 06, 2011). Μέ τήν εὐθύνη ἡ

ζωή ἀποκτ νόημα. Μιά ζωή χωρίς νόημα ταυ-
τίζεται μέ τήν ἀνεύθυνη ζωή. Καί μιά ἀνεύθυνη
ζωή εἶναι ἀπονοηματισμένη κοινωνικά, ἠθικά
καί πνευματικά.

Καί μή ξεχντε, σάν νέοι πού εἶστε, μέσα στό
γενικό κλίμα τᾹς ἀνευθυνότητας, τᾹς ἀμφισβή-
τησης τοῦ μεγαλείου τοῦ θεόπλαστου ἀνθρώ-
πινου προσώπου στή θεωρία καί στήν πράξη,
μέσα στό χειμώνα τᾹς ἐ κμετάλλευσης τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τόν ἄν θρωπο, πού σς κάνει
νά ἐπαναστατεῖτε ὅτι

«ἄνοιξη μπορεῖ νά ᾿ρθᾹ 
καί ἀπό ἕνα μόνο πουλί,
ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου 
μπορεῖ νά ξαναρχίσει,
ὅταν τήν ὥρα μηδέν βρεθᾹ 
μιά κρυστάλλινη φωνή
γιά ν' ἀρχίσει 
τήν ἀντίστροφη μέτρηση...».

Γιατί νά μήν εἶναι αὐτή 
ἡ φωνή ἡ δική σας;

Λ.

κάνουν ὅλοι!»;κάνουν ὅλοι!»;
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Συμφωνεῖς μέ τά ὅσα δήλωσε κάποιο παι -
δί τῆς ἡλικίας σου σέ ἔρευνα-γκάλοπ πού
ἔ γινε στό σχολεῖο του; Ἡ ἀπάντησή σου
εἶναι ἀσφαλῶς θετική. Καί πῶς νά μήν εἶ -
ναι; Ὁ ὑπολογιστής εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο
χρήσιμο στά χέρια τῶν περισσοτέρων. Μᾶς
δίνει πολλές δυνατότητες καί διευκολύν-
σεις. Ὅ πως ὅμως κάθε ἐργαλεῖο, ἔτσι καί ὁ
Η/Υ κρύβει κάποιους κινδύνους γιά τή σω-
ματική μας ὑγεία, ἄν δέν τόν χρησιμοποι οῦμε
σωστά. Τί θά ἔλεγες νά τούς μελετούσαμε
μαζί;

Καταρχάς, οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν διαπι-
στώσει ὅτι τό 75% τῶν ἀτόμων πού κάνουν
χρήση ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ παρου-
σιάζουν πονοκέφαλο, ἐρεθισμένα μάτια καί
διαταραχές στήν ὅραση (δηλαδή βλέπουν
θολά ἤ διπλά καί κάποτε δυσκολεύονται

στά χρώματα καί στίς μεγάλες ἀποστά-
σεις). Ἐνῶ ταυτόχρονα ἔχουν κακή διά-
θεση, ἄγχος καί μειωμένη ἀπόδοση στήν
ἐρ γασία τους. Ὅλα αὐτά τά συμπτώματα
περιγράφονται μέ τόν ὄρο «σύνδρομο ἠλε-
κτρονικοῦ ὑπολογιστῆ» (“computer vision
syndrome”, ὀπτικό σύνδρομο ἀπό τήν ὑπερ-
βολική χρήση του Η/Υ).

Γιατί ὅμως νά συμβαίνει αὐτό τό φαινό-
μενο; Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἡ ἀπόσταση
τῆς ὀθόνης ἀπό τά μάτια μας εἶναι διαφο-
ρετική ἀπʼ αὐτήν τοῦ βιβλί ου. Ἀπʼ τήν ἄλλη
συνηθίζουμε νά δουλεύουμε μπροστά
στόν ὑπολογιστή χωρίς διαλείμματα, μέ
ἀποτέλεσμα τά μάτια μας νά κάνουν ὑπερ-
βολική ἑ στί αση καί νά κουράζονται. Ἀλλά
καί ἡ ὀπτική πληροφορία ἔτσι ὅπως δίνεται
στήν ὀθόνη ἀπαιτεῖ ἐντονότερη προσπά-

¶ø™ Δ∞ ¶∞™
ªÂ Δ√¡ V¶o§o°õ™Δ∏ ™√V;

�
— Πόσα χρόνια ἔχεις ὑ πο-

λογιστή;
— Τά τελευταῖα πέντε στό δωμάτιό

μου καί τά προηγούμενα τρία μοι-
ραζόμουν τό laptop τοῦ

ἀδελφοῦ μου.
— Πόσα λεπτά τόν χρη-

σιμοποιεῖς καθημερινά;
— Λεπτά; Δέ ρωτᾶτε καλύτερα πό -

σες ὧρες; Ὑπολογίζω ὅτι κάνω χρήση
περίπου δύο μέ τρεῖς ὧρες τίς καθη-

μερινές καί τό διπλάσιο χρόνο τά
Σαββατοκύριακα.

— Σέ κουράζει;
Δέ νομίζω. Κάθομαι μαγεμένος μπροστά στήν ὀθόνη καί οὔτε καταλαβαίνω πῶς περνάει

ἡ ὥρα. Βέβαια εἶναι φορές πού νιώθω νά πονᾶνε τό κεφάλι μου καί τά χέρια μου καί
ἄλλες φορές πού βλέπω θολά ἤ διπλά καί σάν νά μέ καῖνε τά μάτια μου, ἀλλά εἶμαι βέ-
βαιος ὅτι ὅλα αὐτά δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τόν ὑπολογιστή μου. Θά ἔλεγα μέ βεβαιό -
τητα ὅτι τά πολλά διαβάσματα καί ἡ «ἀσήκωτη τσάντα» πού καθημερινά ἔχω εἶναι ἡ
αἰτία ὅλων ὅσων νιώθω. Ὁ ὑπολογιστής μου εἶναι ὁ καλύτερός μου φίλος, σέ αὐτόν κα-
ταφεύγω γιά νά ἀντλήσω πληροφορίες γιά τό σχολεῖο μου, μέ αὐτόν ἐπικοινωνῶ μέ τούς
φίλους μου καί σέ αὐτόν χαλαρώνω παίζοντας ἤ βλέποντας κάτι πού μοῦ ἀρέσει.
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Ποιοί ἀριθμοί λείπουν
Λύση: α=4, β=10.

Σέ ὅλες τίς ὁριζόντιες
τό ἄθροισμα εἶναι 20.

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙΣ;
Ὁριζόντια: 1.Ἰάφεθ, 4.Ἰακώβ, 5.Σφαίρ
Κάθετα: 1.Ἴσιος, 2.Φώκια, 3.Θαβώρ

ΔΑΦΝΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
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θεια ἀνάγνωσης καί ἐπεξεργασίας σέ σχέση μέ τήν τυπωμένη στό χαρτί πληροφορία.
Ὅλα αὐτά κουράζουν τά μάτια καί τόν ἐγκέφαλο, γιατί «ἀναγκάζονται» νά κάνουν με-
γαλύτερες καί δυσκολότερες προσπάθειες προσαρμογῆς μπροστά στόν Η/Υ σέ σχέση
μέ τό βιβλίο. 

Ἄλλα συμπτώματα ἀπό τήν ὑπερβολική ἤ τή λαθεμένη χρήση τοῦ ὑπολογιστῆ εἶναι ὁ
πόνος στόν αὐχένα καί τή μέση καί πιό συχνός ὁ πόνος στό χέρι. Ὅλα αὐτά εἶναι ἀπο-
τέλεσμα πολλῶν καί ἁπλῶν παραγόντων, τούς ὁποίους εὔκολα μπορεῖ κάποιος νά προ-
σέξει ἀρκεῖ νά τούς γνωρίζει. Γιʼ αὐτό οἱ ἴδιοι οἱ μελετητές συμβουλεύουν:

☑ Ἡ ὀθόνη του Η/Υ νά εἶναι σέ ἐπίπεδο
χαμηλότερο ἀπό ἐκεῖνο τῶν ματιῶν.
☑ Τό κάθισμα νά ρυθμίζεται σύμφω να μέ

τό ὕψος τοῦ χρήστη καί τό πληκτρολόγιο
νά εἶναι σέ τέτοια θέση, ὥστε τό χέρι καί οἱ
μηροί νά εἶναι παράλληλα μέ τό ἔδαφος.  
☑ Νά προτιμᾶται μεγαλύτερη ὀθόνη.
☑ Νά καθαρίζεται συχνά ἡ ὀθόνη ἀπό τή

σκό νη.
☑Ἡ φωτεινότητα τῆς ὀθόνης καί τοῦ δω-

ματίου νά εἶναι τέτοια, ὥστε νά μήν κουρά-
ζονται τά μάτια, ἐνῶ στήν ὀθόνη δέν πρέπει νά ἀντανακλᾶ φῶς ἀπό παράθυρο ἤ
ἄλλη πηγή. 
☑ Νά γίνονται συχνά καί μικρά διαλείμματα, ἐνῶ τό συχνό ἀνοιγοκλείσιμο

τῶν ματιῶν κατά τή διάρκεια τῆς ἐργασίας μπροστά στήν ὀθόνη, βοηθάει ὥστε
νά μή στεγνώνουν καί ἐρεθίζονται τά μάτια.

Μετά τά ὅσα εἴπαμε, καταλαβαίνεις ὅτι γιά πολλά δυσάρεστα
πού νιώθεις μπορεῖ νά «φταίει» κάποτε ὁ τρόπος χρήσης τοῦ
ὑπολογιστῆ σου; Τί θά ἔλεγες νά δοκιμάσεις τίς παραπάνω συμ-
βουλές τῶν εἰδικῶν, γιά νά διαπιστώσεις καί μόνος σου ὅτι δέν
εἶναι καθόλου δύσκολο καί τόν ὑπολογιστή σου νά χαίρεσαι καί
τήν ὑγεία σου νά ἀπολαμβάνεις καί ἀπόδοση στήν ἐργασία σου
νά ἔχεις; Κάθε ἀνθρώπινο ἐπίτευγμα ἀπό μόνο του εἶναι
ἔμπνευση-δῶρο Θεοῦ. Μπορεῖ ὅμως νά διευκολύνει ἤ νά δυ-
σκολεύει τό χρήστη ἀνάλογα μέ τό πῶς, πόσο καί γιατί τό χρησι-
μοποιεῖ.  

Αὐτά ὡς πρός τήν πρόβλεψη τῆς σωματικῆς σου ὑγείας. Ὑπάρ-
χει ὅμως καί ἡ ἄλλη διάσταση στήν ὅλη σου ὕπαρ ξη, ἡ ὁποία δέ
μένει ἀνεπηρέαστη ἀπό τή χρήση τοῦ Η/Υ καί τήν ὁποία ἀξίζει νά
προσέξεις περισσότερο. 

Γρηγόριος
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Πρός τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Πε-
ριοδικό «Πρός τή ΝΙΚΗ»

«Εἶμαι ἕνας ἀπό ἐκείνους πού παρακολούθη-
σαν ἀπό τήν ἀρχή τήν ἔκδοση τοῦ «Πρός τή
ΝΙΚΗ» καί ἀπό τό 1970, μαζί μέ τήν 6χρονη
τότε κόρη μου, ἀγκαλιάσαμε τό περισπούδαστο
τοῦτο Περιοδικό μας, πού ἀναμέναμε μέ λα-
χτάρα νά ἐντρυφήσουμε σ᾽ αὐτό καί νά ἀντλή-
σουμε δυνάμεις. Σήμερα, ὁλοκληρώνοντας τήν
καμπύλη τοῦ ἀνθρώπινου τόξου τῆς ζωῆς, τό
βρίσκω πάντα ἐπίκαιρο καί συντονισμένο, ὀρ -
θόδοξο χριστιανικό, νεανικό καί ἐφηβικό νά γα-
λουχεῖ τά χριστιανόπουλα, ὅπου κι ἄν βρίσκονται...
Γιά τό παι δί, περνώντας στή δεύτερη δεκαετία
τῆς ζωῆς του, ἀνοίγονται πολλοί δρόμοι. ᾽Ανα-
ζητεῖ δράση καί κάνει ἐξορμήσεις, θέλει νά
ἐρευνήσει τόν εὐρύτερο ὁρίζοντα, νά μεταβεῖ
σήμερα στό «Διαδίκτυο» καί μέ τά σύγχρονα
μέσα νά τό ἐξερευνήσει καί συγχρόνως προβλη-
ματίζεται. Ἐδῶ χρειάζεται νά σταθοῦμε κοντά
του (γιατί βρίσκεται στήν πιό λεπτή ἡλικία),
συμπαραστάτες στίς σκέψεις καί τίς ἰδέες του,
μέ φιλική διάθεση νά ποῦμε τίς σκέψεις μας,
συνδιαλεγόμενοι μαζί του μέ ἤπιο τρόπο, ὥστε
νά γίνουμε πιστευτοί καί νά συγκρατήσουμε τίς
ἀνεξέλεγκτες, ἴσως, παρορμήσεις του. Τό Περιο-
δικό μας εἶναι ἐκεῖνο πού ξεδιαλύνει ἀντιφά-
σεις, προβληματισμούς, διανοίγει καί
καθοδηγεῖ τά βήματά μας στόν ὀρθό προορι -
σμό τοῦ ἀν θρώπου... Εἴθε ὁ Κύριος νά δίνει

�� ὑγεία, δύναμη καί φώτιση σ᾽ ὅλους τούς συ-
νεργάτες, γιά νά συνεχίσουν νά ἐκδίδουν τό
περιοδικό μας «Πρός τή ΝΙΚΗ» καί νά φτάνει
στίς διψασμένες ψυχές τῶν νέων μας πάντα
πλούσιο, σφριγηλό καί δροσερό. 

Μετά τιμῆς
Β.Π.Σ., Ξάνθη

Τό «Πρός τή ΝΙΚΗ» σᾶς εὐχαριστεῖ πολύ,
ἀξιότιμε κύριε, γιά τά εὐγενικά ἀπέναντί του
αἰσθήματά σας, γιά τό ὅτι παρακολουθεῖτε μέ
ἐνδιαφέρον τήν πορεία του καί γιά τό ὅτι τό θε-
ωρεῖτε σάν κάτι πολύ δικό σας, «τό Περιοδικό
μας» γράφετε. Οἱ ἐπισημάνσεις σας ἀποκαλύ-
πτουν τόν παιδαγωγό, πού μέ στορ γή ὑπηρέ-
τησε γιά χρόνια πολλά τήν παιδική ἡλικία καί
γνωρίζει πολύ καλά πότε ἀνοίγει ἡ ψυχή τοῦ
ἐφήβου γιά νά δεχθεῖ τήν ἀλήθεια. Πάνω σ᾽
αὐτές τίς παιδαγωγικές ἀρχές προσπαθεῖ καί
τό «Πρός τή ΝΙΚΗ» νά κινεῖται καί, σεβόμενο
τήν ἐλευθερία τοῦ νέου, προσφέρει τήν ἀλή-
θεια καί μετά τήν ἐμπιστεύεται στή Χάρη τοῦ
Θεοῦ. Τό Περιοδικό μας σᾶς εὔχεται νά προ-
σφέρετε γιά ἔτη πολλά ἀκόμη τήν πολύτιμη
πείρα σας.

Ἀγαπητό Περιοδικό,
Ἀπό καιρό ἔχω αὐτή τήν ἁπορία καί θά ἤ θελα

νά σέ παρακαλέσω ἐάν μπορεῖς νά μέ βοηθή-
σεις νά τήν λύσω… Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι διαχω-

��

Ἔχεις δεῖ ἀσφαλῶς συννεφιασμένες μέρες, μέ τά βαριά μαῦρα σύννεφα νά τρέχουν ἀπειλητικά στόν

οὐρανό προμηνύοντας καταστροφή. Καί ξαφνικά νά βγαίνει ὁ ἥλιος καί νά σκορπάει τά γκρίζα σύννεφα

καί νά δίνει χαρά κι ἐλπίδα! Ἔτσι νά φανταστεῖς κι ἐκεῖνον τόν Ὀκτώβρη τοῦ 1940. Ὁ τρομερός Ἄξο-

νας –Γερμανοί καί Ἰταλοί– ἀπειλοῦσε τόν οὐρανό τῆς Εὐρώπης. Οἱ Συμμαχικές Δυνάμεις –Ἀγγλία καί

Γαλλία– παρά τή γενναία ἀντίστασή τους ἔβλεπαν μέ ἀγωνία τήν καταστροφή πού ἐρχόταν. Καί ξαφ-

νικά κι ἀπρόσμενα «βγῆ κε ὁ ἥλιος»: ἡ ἡρωική ἀντίσταση, τό ἡ ρω ικό ΟΧΙ τῶν Ἑλλήνων. Σκόρπισε τά

σύννεφα, ἔδωσε ἐλπίδες, ἐμψύχωσε τίς Δυνάμεις πού μάχονταν κατά τοῦ φασισμοῦ καί ἰμπεριαλισμοῦ,

ὀρθοπόδησαν οἱ λαοί. «Ὁ ἥλιος τῆς Ἑλλάδος», τῆς Πατρίδας μας. Ναί, τῆς Πατρίδας μας. Ἔτσι γινό-

μαστε οἱ Ἕλληνες, ὅταν ἀφήσουμε νά μᾶς κατευθύνουνε τά μεγάλα ἰδανικά, οἱ μεγάλες ἀξίες. Ὅταν

ζητᾶμε τοῦ Θεοῦ τή βοήθεια, τή Σκέπη τῆς Παναγίας μας. Ἔτσι μποροῦμε νά γινόμαστε καί κάθε φορά

πού ἔρχονται τά δύσκολα.
Ζήτω ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940
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Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
μέ σύντομη ἑρμηνεία

�ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
μέ σύντομη ἑρμηνεία

�ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

ΝΝέα ἔκδοση
γιά χάρη κάθε πιστοῦ, 

γιά κάθε ἡλικία καί γιά κάθε μόρφωση.

Ἡ γνωστή ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης
ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἐπίτιμο Καθηγητή τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Παναγιώτη Ν.
Τρεμπέλα, πού ἀγαπήθηκε καί μελετήθηκε
πολύ ἀπό τούς Ὀρθόδοξους πιστούς

τώρα προσφέρεται 
σέ νέα μορφή, 

στή κοινή νεοελληνική γλώσσα.

Μιά σπουδαιότατη ἐργασία ἐγκεκριμένη
ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Νέα ἔκδοση γλωσσικά προσαρμο-
σμένη στίς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς, πολύτιμη
βοήθεια γιά τήν εὐκολότερη πρόσβαση στόν
αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ.

Μιά ἐξαιρετική δυνατότητα καί γιά
τούς νέους πού λαχταροῦν νά γνωρίσουν

τίς ἀλήθειες τῆς Πίστης μας.
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ρίζουμε τά κοσμικά μέ τά πνευματικά,
ὅμως… τί γίνεται ὅταν τά κοσμικά μπο-
ροῦν νά ἐνισχύσουν τά πνευματικά; Γιά
παράδειγμα ὑ πάρχουν πολλά κοσμικά
τραγούδια τά ὁποῖα ἔχουν καί πνευματικό
περιεχόμε νο… γιατί ὅμως παραγκωνίζον-
ται;… Θά περιμένω μιά ἀπάντηση.

Ἕνα μπερδεμένο παιδί
πού ἀναζητᾶ ἀπαντήσεις

Ἐπειδή ἡ ἀπορία σου, ἀγαπητή ἀναγνώ-
στρια, μπορεῖ νά ἐνδιαφέρει καί ἄλλους,
γι᾽ αὐτό ἐπανέρχομαι σ᾽ αὐτήν παρά τό ὅτι
ἔχω δώσει στό e-mail σου ἀπάντηση. Στήν
ἀπάντησή μου ἐκείνη ἐπεσήμανα ὅτι στά
τραγούδια πού ἐννοεῖς καί τά χαρακτηρί-
ζεις κοσμικά, γιά νά φτάσει κανείς στό
πνευματικό μήνυμα ἔχει περάσει ἀπό νοή-
ματα ὄχι ἀθῶα, ἴσως καί ἁμαρτωλά. Καί
αὐτό εἶναι σέ βάρος τῆς καθαρότητος
τῆς ψυχῆς, ἐφόσον ἐνδιαφέρεται γι᾽ αὐτή
καί τήν ἐπιθυμεῖ. Θά εἶχα νά σοῦ συ-
στήσω, μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, τό βιβλίο
«ΜΟΥΣΙΚΗ, νότες ζωῆς ἤ ἀντίλαλοι θανά-
του;», τοῦ ἔγκριτου συγγραφέα κ. Βασι-
λειάδη Νικολάου, ἐκδόσεων «ὁ Σωτήρ»,
ὅπου θά βρεῖς ἀπαντήσεις στήν ἀπορία
σου αὐτή καί σ᾽ ἄλλες παρόμοιες. Ἐπί
πλέον ὅμως ὅταν γίνεται ἀνακάτεμα κο-
σμικῶν καί πνευματικῶν μηνυμάτων
μπερδεύεται ἡ ψυχή, παρασύρεται καί
συγχρωτίζεται μέ τό κοσμικό πνεῦμα,
ἐξοικειώνεται μέ τό σύγχρονο φρόνημα,
πού θέλει λίγο Θεό, λίγο κόσμο, λίγο ἀπ᾽
ὅλα καί πού χάνει τήν αἴσθηση τοῦ αὐθεν-
τικοῦ, τοῦ γνήσια πνευματικοῦ. Ὅμως
αὐτό τό γνήσια πνευματικό ἱκανοποιεῖ τήν
ψυχή. Ἄλλωστε, εἴπαμε, ὑπάρχει τόσος
πλοῦτος χριστιανικῶν τραγουδιῶν, πού
μποροῦν νά καλύψουν ὅλες τίς διαθέσεις
τῆς ψυχῆς. Πάντως στά μπερδέματα καί
τούς «κόμπους» νά θυμᾶσαι τό ξίφος τοῦ
Μεγα-Ἀλέξανδρου…

Νέοι συνδρομητές: Σταθούλ. Ἀφρ.,
Πάτρα ἀπό 1/8/2011 ἕως 1/8/2012, Ζα-

φειρ. Νατ., Φλώρινα, ἀπό 1/8/2011 ἕως 1/8/2012,
Παπανικ Ἰωάν. ἀπό 1/8/2011 ἕως 1/8/2012, Πούν.
Ἀθ. Μαρ., ἀπό 1/8/2011 ἕως 1/8/2012, Φλώρ. Δήμ.,
Ἀμφιλοχία Αἰτωλ/νίας, ἀπό 1/9/2011 ἕως 1/9/2012,
Χαρπατσ. Ἑλ., Δράμα, ἀπό 1/9/2011 ἕως 1/9/2012,
Ράπτ. Βάγ., Γοργόμυλος, Φιλιππιάδα, ἀπό 1/9/2011
ἕως 1/12/2012.
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εγάλη ἦταν ἡ χαρά τῶν παιδιῶν
ἐκείνη τή μέρα. Στά παιδικά συσσίτια γιά
πρώτη φορά θά μοίραζαν γάλα, πού εἶχε
ἐξαφανιστεῖ ἀπό τήν Ἀθήνα πολλούς
μῆνες. Λίγο ἔπειτα ἀπό τήν εἴσοδο τῶν
Γερμανῶν (1941) εἶχε γίνει καί αὐτό εἶ -
δος πολυτελείας. Μά τώρα εὐτυχῶς ἔ -
φτασε ἡ πρώτη ἀποστολή τοῦ Διεθνοῦς
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Τό γάλα βραζόταν σέ μεγάλα καζάνια
στά σχολεῖα κι ὅπου ἀλλοῦ λειτουρ-
γοῦσαν παιδικά συσσίτια. Καί τά πεινα-
σμένα Ἑλληνόπουλα δέν χόρταιναν νά
τό ρουφοῦν μέ τά μάτια, πρίν ἀκόμα
γίνει ἡ διανομή. Τά φασόλια, τά μπιζέλια
καί τό πλιγούρι μόλις τά εἶχαν συγκρα-
τήσει ὡς τώρα στή ζωή. Καί τά εἶχαν πιά
βαρεθεῖ. Τό γάλα ὅμως θά τούς ξανά-
φερνε τό ρόδινο χρῶμα τῆς ὑγείας.

Σ’ ἕνα συνοικιακό δημοτικό σχολεῖο
τοῦ Πειραιῶς ἦταν μαθητής κι ὁ Κω-
στάκης, παιδί φτωχοῦ ὑπαλλήλου. Ἡ
οἰκογένειά του εἶχε ὑποφέρει πολύ ἑνά-
μιση χρόνο ἀπό τίς στερήσεις. Ἀφοῦ
ἀναγκάστηκαν στήν ἀρχή νά πουλή-
σουν τά λίγα κοσμήματα τῆς μητέρας,
τά περισσότερα ἔπιπλα καί πολλά
ροῦχα τους, τώρα τελευταῖα στήριζαν
ὅλες τίς ἐλπίδες τους στά συσσίτια καί
στίς διανομές.

Ὁ πατέρας ἔπαιρνε συσσίτιο ἀπό τήν
ὑπηρεσία του καί τά δύο παιδιά, ἡ Λέλα
κι ὁ Κωστάκης, ἀπό τά σχολεῖα τους. Ὁ
μισθός τοῦ πατέρα ἐκείνη τήν ἐποχή δέν
ἦταν ἀρκετός νά τούς θρέψει οὔτε πέντε
μέρες τό μήνα. Καί ἡ καημένη ἡ μητέρα
ἔπρεπε νά βάλει ὅλη τήν τέχνη της, γιά
νά ἔχουν πέντε πιάτα φαγητό τό μεση-
μέρι καί πέντε τό βράδυ.

Ἡ φτωχή οἰκογένεια εἶχε καί ἕνα φι-
λοξενούμενο σέ ὅλο αὐτό τό διάστημα.
Ἦταν ἕνας Κύπριος, στρατιώτης στόν
ἀγγλικό στρατό, καί τόν ἔλεγαν Μι-
χάλη. Εἶχε πολεμήσει γενναῖα τούς Γερ-
μανούς, πληγώθηκε ἐλαφρά στό δεξί
χέρι καί εἶχε πιαστεῖ αἰχμάλωτος. Ἀλλά
κατόρθωσε νά δραπετεύσει καί τυχαῖα
εἶχε χτυπήσει τήν πόρτα τοῦ φτωχοῦ
ὑπαλλήλου. Τόν δέχτηκαν μέ ὅλη τήν
καρδιά τους, τόν ἔκρυψαν ἀπό κάθε
ὕποπτο μάτι καί μοιράστηκαν μαζί του
τό λίγο φαγητό τους. Κι οὔτε ἤθελαν ν’
ἀκούσουν τίς παρακλήσεις του νά τόν
ἀφήσουν νά παραδοθεῖ. Τόν κίνδυνο νά
τουφεκιστοῦν οἱ γονεῖς, ἄν τόν ἀνακά-
λυπταν οἱ ἐχθροί, ἡ οἰκογένεια δέν τόν
λογάριαζε.

— Τό γάλα σας θά τό πίνετε ὅλοι ἐδῶ
κι ὅταν φεύγετε, θά μοῦ δείχνετε ἄδειο
τό τενεκάκι σας, εἶπε ἡ διευθύντρια στά
παιδιά τήν ὥρα τῆς διανομῆς.

Τά παιδιά εἶχαν μπεῖ στή σειρά καί
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περνοῦσαν μπροστά ἀπό τό καζάνι, ἀπό
τό ὁποῖο δύο διδασκάλισσες μέ δύο με-
γάλες κουτάλες ἔχυναν τό γάλα στά τε-
νεκάκια τους. Καί τό καθένα καθόταν σ’
ἕνα θρανίο καί τό ρουφοῦσε γρήγορα
καί μέ μεγάλη εὐχαρίστηση. Κι ὅταν τε-
λείωνε, περνοῦσε μπροστά ἀπό τή διευ-
θύντρια κι ἔδειχνε τό ἄδειο τενεκάκι του.

Ὁ μικρός Κωστάκης κάθισε σέ μιά
γωνιά καί φαινόταν πώς ἔπινε τό γάλα
του. Ἔπειτα, σέ μία στιγμή πού ἔβγαι-

ναν πολλά παιδιά μαζεμένα, χώθηκε ἀ -
νάμεσά τους καί αὐτός μισοκρύβοντας
τό τενεκάκι του. Ἡ διευθύντρια δέν
μποροῦσε νά ὑποπτευθεῖ πώς θά τήν ξε-
γελοῦσε, γιατί ἦταν ὁ πιό καλός μαθη-
τής στήν τάξη του.

Αὐτό τό παιγνίδι τοῦ Κωστάκη κράτησε
μιά βδομάδα. Μά στό τέλος πιάστηκε. Ἡ
διευθύντρια δέν μποροῦσε νά τό πιστέψει!

— Γιατί τό ἔκαμες αὐτό, Κωστάκη;
Τόν μάλωσε περισσότερο λυπημένη
παρά θυμωμένη.

— Κυρία, δέν ἔχω ὄρεξη σήμερα, δι-
καιολογήθηκε μέ βουρκωμένα μάτια καί
μέ κατακόκκινα μάγουλα.

Εἶχε φανερωθεῖ πώς δέν ἔλεγε τήν ἀ -

λήθεια. Καί ἡ διευθύντρια
κατάλαβε πώς κάτι πολύ σο-
βαρό τοῦ συνέβαινε.

— Τό γάλα εἶναι ἴσα-ἴσα γιά τούς
ἀνόρεχτους καί νά καθίσεις νά τό
πιεῖς, τοῦ εἶπε.

Ὁ Κωστάκης ξανακάθισε καί ἤπιε τό
γάλα του, χωρίς νά μπορεῖ νά σταματή-
σει τά δάκρυά του.

Τό ἀπόγευμα ἡ διευθύντρια ἐπισκέ-
φθηκε τή μητέρα τοῦ Κωστάκη καί τῆς

διηγήθηκε τό πρωινό ἐπεισόδιο. Καί
ἡ μητέρα τοῦ Κωστάκη δέν μπόρεσε
νά κρατηθεῖ. Γνώριζε πολύ καλά τόν
καλό χαρακτήρα τῆς διευθύντριας
καί γι’ αὐτό τῆς εἶπε ὅλη τήν ἀλή-
θεια, πώς ἔκρυβαν τό Μιχάλη, πώς
ἦταν τώρα μέρες ἄρρωστος ἀπό
κρυολόγημα καί πώς τά δύο παιδιά
τους, ἡ Λέλα καί ὁ Κωστάκης, εἶχαν
συμφωνήσει κρυ φά ἀπό τούς γονεῖς
τους νά τοῦ φέρνουν τό γάλα τους.
Καί οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς ἔβλεπαν πώς τό
γάλα ἦταν πιό ἀπαραίτητο γιά τόν
ἄρρωστο παρά γιά τά παιδιά τους.

Δυστυχῶς δέν εἶχαν ἐμπιστοσύνη νά τοῦ
φέρουν καί γιατρό.

— Ὁ Κωστάκης νά πίνει τό γάλα του,
εἶπε τότε ἡ διευθύντρια μέ συγκίνηση,
γιατί εἶναι ἀδύνατος. Κι ἐγώ θά ἐξοικο-
νομῶ ἄλλο γιά τόν ἄρρωστο καί μέ
τρόπο θά σᾶς τό φέρνω ἡ ἴδια. Αὔριο θά
φέρω καί γιατρό, στόν ὁποῖο μπορεῖτε
νά ἔχετε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη.

Ὁ Κωστάκης εἶχε προσθέσει δύο
ἀκόμη προστάτες τοῦ Μιχάλη, τή διευ-
θύντριά του καί τό γιατρό. Κι ὡς τήν
ἡμέρα πού ἔφυγαν οἱ Γερμανοί, τόν φύ-
λαξαν πολύ καλά κρυμμένον.

Γεώργιος Ν. Καλαματιανός
------------

Παλιά Ἀναγνωστικά Δημ. Σχολείων
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ὙὙλλιικκάά

� 8 αὐγά,
� 1 ποτήρι γάλα,
� 3 κουταλάκια γλυκοῦ μπέικιν,

� 3 ποτήρια ἀλεύρι,

� 3/4 ποτηριοῦ λάδι,

� λίγος δυόσμος,

� 3 ποτήρια χαλούμι 

τριμμένο στόν τρίφτη.

Ἐκτέλεση

Χτυπμε στό μίξερ 15 λεπτά περίπου τά αὐγά. Κατόπιν ρίχνουμε τό λάδι,
τό γάλα χτυπώντας τα συνέχεια, λίγο δυόσμο τριμμένο καί τό ἀλεύρι λίγο
λίγο, ἀνακατεμένο μέ τό μπέικιν καί τό τυρί καί ἀνακατεύουμε.

Βάζουμε τό μίγμα σέ φόρμα στρογγυλή, ἀφοῦ τήν ἀλείψουμε μέ λάδι καί πα-
σπαλίσουμε μέ λίγο ἀλεύρι. Τό ψήνουμε περίπου 1 ὥρα καί 45 λεπτά σέ θερμο-
κρασία 200°C.

Καλή ἐπιτυχία

Κέικ
τυριοῦ
Κέικ
τυριοῦ

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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ἬἬθελα δυό λόγια ν᾽ ἀκούσω γιά τή Ση-
μαία μας, τήν Ἑλληνική Σημαία. Δυό
λόγια δυνατά, ἀφυπνιστικά, ἀσυνήθιστα,
σύγχρονα. Πόσο τή νιώθουμε οἱ Ἕλληνες.
Τί εἶναι γιά μᾶς σήμερα...

Ἤθελα κάτι δυνατό... Καί ἦρθε ἡ εἴδηση.
Πού ἔγινε πρώτη εἴδηση τῆς ἡμέρας: Ἡ
Κυρά τῶν Μαρασίων.

Ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό στίς 20
Ἰουνίου. Ἐτῶν 107. Χοροστάτησε στήν
κηδεία της ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός. Ἄ -
γημα στρατιωτῶν ἀπέδωσε τιμές στή
σορό, πού ἦταν τυλιγμένη μέ τήν Ἑλλη-
νική Σημαία. Τήν συνόδευσαν στήν τελευ-
ταία της κατοικία ὁ Ἀρχηγός Γ.Ε.Σ.
ἀντιστράτηγος Φρ. Φράγκος, ἐκπρόσω-
ποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, δεκάδες
στρατιῶτες καί ἀξιωματικοί τοῦ Δ´ Σώ-
ματος Στρατοῦ καί ὅλο τό χωριό. Γιά τήν
προσφορά της στήν Πατρίδα εἶχε τιμηθεῖ
ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἀπό
τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἀπό τόν Στρατό

Ξηρᾶς καί ἀπό ὅλη τήν τοπική κοινωνία.
Τιμές ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικοῦ τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων! Τιμές ἀνώτατες στήν
Κυρά τῶν Μαρασίων!

Μά τί ἔκανε;
Τί ἔκανε. Γιά πενήντα (50) χρόνια

ὕψωνε τήν Ἑλληνική Σημαία στήν αὐλή
τοῦ σπιτιοῦ της! Ἑκατό μόλις μέτρα ἀπό
τά Ἑλληνοτουρκικά σύνορα, στά Μαρά-
σια, στό ἀκρότατο βόρειο σημεῖο τοῦ Ἕ -
βρου, ὕψωνε καθημερινά τήν Ἑλληνική
Σημαία. Ἔλεγε ὅτι «ἀκούγοντας τούς φύ-
λακες ἀπό τήν ἄλλη πλευρά (δηλ. τούς
Τούρκους) ἔνιωθε πάντα τήν ἀνάγκη νά
δηλώνει τήν ἑλληνικότητα τοῦ τόπου»!
Ὕψωνε τή Σημαία καί φρόντιζε τά «παι-
διά» της, τούς ἀκρίτες στρατιῶτες, πού
τήν ἔνσιωθαν μάνα τους.

Γιά πενήντα χρόνια μιά ἀνύστακτη φρον-
τίδα: ἡ ὕψωση τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας, γιά
νά δηλώνεται ἡ ἑλληνικότητα τοῦ τόπου!

Εἴχαμε τήν Κυρά τῆς Ρῶ!
Δίπλα της τώρα παίρνει τή θέση της καί

ἡ Κυρά τῶν Μαρασίων.
Ὑπέροχες Ἑλληνίδες! Ὑπέροχα σύμ-

βολα! «Ἐμβληματικές φυσιογνωμίες»,
ὅπως ἐκφραστικά εἰπώθηκε.

Σεμνές, πέρασαν στήν Ἱστορία καί δί-
νουν τό μήνυμα:

Ψηλά ἡ Σημαία μας. Πάντα ψηλά ἡ
Σημαία μας. Ὅπου αὐτή, ἐκεῖ καί ἡ
Ἑλλάδα μας ὅλη!
-----------
Κυρά τῆς Ρῶ (κοντά στή Ρόδο): Δέσποινα Ἀχλαδιώτου.
Κυρά τῶν Μαρασίων (στόν Ἕβρο): Βασιλική Λαμπίδου-Φωτάκη.

Ἀνύσταχτη φροντίδαἈνύσταχτη φροντίδα
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1 2 3

4

5

Ὁριζόντια: 
1. Γιός τοῦ Νῶε
4. Πατριάρχης τῆς Π. Διαθήκης
5. Γεωμετρικό σχῆμα (χωρίς τέλος)
Κάθετα:
1. Εὐθύς
2. Θηλαστικό
3. Βιβλικό βουνό 

;

10

10

7

6

3

5

;

7

6

8

4

α

β

Ποιοί
aριθμοί λείπουν;

¸

Σάν σαΐτα εἶν᾽ ἐλαφρός,
ἄσπρος εἶναι σάν ἀφρός,

στά πελάγη μας πετάει,
τά καράβια ἀκολουθάει.

Στέκομαι, ὅταν στέκεσαι.
Κινοῦμαι, ὅταν κινεῖσαι.

Ἀδύνατο νά εἶμαι ἐκεῖ
ὅπου ἐσύ δέν εἶσαι.

Αἴνιγμα 1ο

Αἴνιγμα 2ο
5

1

Γράψε τούς
ἀριθμούς ἀπό
τό 1 ὥς τό 9
μέσα στούς κύ-
κλους, ἔτσι πού
τό ἄθροισμα
καθεμιᾶς ἀπό
τίς πλευρές τοῦ
τριγώνου νά
εἶναι 20.

ΤΡΙΓΩΝΟ
ΤΟΥ 20

  Πόσα χρειάζονται ἀκόμη
γιά νά συμπληρωθεῖ τό σχῆμα;    

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός - Πίσω:

Φωτογραφίες-σκίτσα 
ἀπό τό ἔπος τοῦ ᾽40.

ΔΑΦΝΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙΣ;
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Τί εἶν᾽ ἡ πατρίδα μας; Μήν εἶν᾽ οἱ κάμποι;
Μήν εἶναι τ᾽ ἄσπαρτα ψηλά βουνά;
Μήν εἶν᾽ ὁ ἥλιος της, πού χρυσολάμπει;
Μήν εἶναι τ᾽ ἄστρα της τά φωτεινά;

Μήν εἶναι κάθε της ρηχό ἀκρογιάλι
καί κάθε χώρα της μέ τά χωριά,
κάθε νησάκι της, πού ἀχνά προβάλλει,
κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά;

Μήν εἶναι τάχατε τά ἐρειπωμένα
ἀρχαῖα μνημεῖα της, χρυσή στολή,
πού ἡ τέχνη φόρεσε, καί τό καθένα
μιά δόξα ἀθάνατη ἀντιλαλεῖ;

Ὅλα πατρίδα μας! Κι αὐτά κι ἐκεῖνα,
καί κάτι, πού ᾽χουμε μές στήν καρδιά,
καί λάμπει ἀθώρητο σάν ἥλιου ἀκτίνα
καί κράζει μέσα μας: Ἐμπρός, παιδιά!

Ἰωάννης Πολέμης

ΤΤΙΙ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  
ΗΗ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ;;

ΤΤΙΙ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  
ΗΗ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ;;
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