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Ἔλα,
τήν πατρική ἀγκαλιά Του

ἔχει πάντα ἀνοιχτή.
Τῆς Ἐκκλησίας Του τήν πύλη

κανείς ποτέ δέ βρίσκει σφαλιστή.

Ἔλα, μές στήν ἀγάπη Του
δισταγμοί, φόβοι δέ χωροῦν.
Δίνει τά πάντα ὁ Χριστός
σέ ὅλους ὅσοι στό χέρι Του
τό παντοδύναμο ἀκουμποῦν.

Κ.Α.

ἜἜλλαα......ἜἜλλαα......



συχνά φαίνεται διωγ-
μένος ἀπό τίς σκέψεις
του καί διώκτης τῶν
σκέψεών του. Ἔτσι λεί-
πει ἐκεῖνο τό προσω-
πικό ὕφος καί ἦθος,
πού εἶναι προνόμιο
καί δικαίωμα τοῦ κάθε
ἀνθρώπου.

Μάταια ἀναζητᾶς
αὐθεντικούς ἀνθρώ-
πους. Οἱ πολλοί ἀνα-
παράγουν μαζικά
μοντέλα –ἴδια λόγια,

λέξεις, φράσεις, ἴδιο ὕφος, ἴδια ἀμφίεση,
ἴδιες συμπεριφορές στό δρόμο, στό
σπίτι, στό σχολεῖο, στήν παρέα, στά γή-
πεδα. Σάν νά μήν ὑπάρχουν οἱ προϋπο-
θέσεις γιά ἐλεύθερες ἐπιλογές καί κυρίως
ἀνάμεσα στούς ἐφήβους.

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος, πού ἑορτάζει στίς
ἀρχές Νοεμβρίου, ὁ ἅγιος πού ἀγαποῦ-
σε νά συναναστρέφεται τούς νέους –ἦ-
ταν καί διευθυντής Σχολῆς σπουδαστῶν–
ὀνομάζει τήν ἐφηβική ἡλικία «σπουδαία
καί ἐπείγουσα», γιά τό ρόλο της στή
διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας τοῦ
ἀνθρώπου καί γιά τό ὅτι περνάει γρή-
γορα. Καί διαπιστώνει ὅτι «ὅποιος εἶναι
κανείς ὡς ἔφηβος, τέτοιος θά εἶναι καί
σέ ὅλη τή διαδρομή τῆς ζωῆς του»!

* * *
Φίλοι μου, βλέπετε, ἀκοῦτε, μιλᾶτε,

ἀλλά καί σκέπτεσθε, σκέπτεσθε προσω-
πικά, ὑπεύθυνα, πρωτότυπα καί βαθιά.
Ἔτσι δέν θά γίνετε «ὁμοιωματικά» ἐκεί-
νων πού ζητοῦν νά σᾶς μαζοποιήσουν.

Σταθεῖτε στό ὕψος πού σᾶς ἔταξε ὁ Κύ-
ριος Ἰησοῦς Χριστός, μέσα στήν ἀσφά-
λεια καί τή χάρη τῆς Ἐκκλησίας Του.

ΝΝααίί,,  σσττήή  σσκκέέψψηη!!ΝΝααίί,,  σσττήή  σσκκέέψψηη!!
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Νοέμβριος θεωρεῖται ὁ πιό ἀπο-
δοτικός, ὁ πιό γεμάτος, ὁ ὁλόκλη-
ρος μήνας τοῦ σχολικοῦ ἔτους.
Εἶναι κατάλληλος γιά συστηματική
δουλειά.

Εἶναι σάν νά καλεῖ μεγάλους καί
μικρούς σέ ἔνταση τῆς δραστηριό-
τητας γιά ὅ,τι ἔχουμε ἀρχίσει. Γιά νά
τό κάνουμε καλύτερο καί νά τό τε-
λειώσουμε μέ ἐνδιαφέρον καί χαρά.

Καί πῶς θά γίνει αὐτό; Μέ τή δύ-
ναμη τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς, τά με-
γάλα δῶρα, μέ τά ὁποῖα προίκισε ὁ
Θεός-Δημιουργός τόν ἄνθρωπο καί
τόν ἔκανε ἱκανό γιά σωστή πορεία.

Σήμερα ὅμως παρατηροῦμε ὅτι οἱ
περισσότεροι λίγο χρησιμοποιοῦν τό
νοῦ τους. Λίγο σκέπτονται. Κυρίως
ἀκοῦνε καί βλέπουν καί ἀκολουθοῦν.
Ἦχος καί εἰκόνα εἶναι τά μέσα μέ τά
ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος μοιάζει νά ἀντιστέ-
κεται στή σκέψη του.

Ἀπορροφημένος ἀτέλειωτες ὧρες
στήν τηλεόραση, στόν ὑπολογιστή,
στό εὔκολο κάποτε ἔντυπο, μέ τά αὐτιά
φραγμένα ἀπό τά ἀκουστικά καί τά
μάτια αἰχμαλωτισμένα ἀπό τά ἀκουό-
μενα, μέ τή μουσική στή «διαπασῶν»

ὉὉ



ζωή του ἦταν γεμάτη περιπέτειες.
Φτώχεια, ὀρφάνια, προσφυγιά, ἀρρώ-
στιες, διωγμοί... Καί τί δέν πέρασε
αὐτό τό παιδί! Συνοδοιπόρους στό τα-
ξίδι τῆς ζωῆς του
εἶχε τούς Ἁγίους, οἱ
ὁποῖοι τόν ἐνί-
σχυαν καί τόν
καθοδηγοῦσαν.
Ἡ πίστη στόν
Θεό καί ἡ πα-
ραδειγματική
ὑπομονή του
τόν ἀνέδειξαν
σύγχρονο ἅγιο
καί ὁμολογητή. 

***
Γεννήθηκε στήν

Ἀργυρούπολη τοῦ
Πόντου τό 1901. Τό
βαπτιστικό του ὄ -
νομα ἦταν Ἀθανά-
σιος. Πολύ νωρίς
ἔμεινε ὀρφανός καί
ἀ πό τούς δύο γονεῖς κι
ἔτσι ἀνέλαβε τήν ἀνα-
τροφή του ἡ πιστή καί
εὐσεβής γιαγιά του. Αὐτή
τόν ἔ μα θε νά προσεύχεται, νά

πηγαίνει στήν Ἐκκλησία καί γενι κά ν’ ἀγαπᾶ
μέ ὅ λη του τήν ψυχή τόν Θεό. Μία ἀ πό τίς
καλύτερες ἀναμνήσεις τῶν παιδικῶν του

χρόνων ἦταν τό προσκύνημα πού ἔκανε
μαζί της στήν ἱερά Μονή τῆς Πα-

ναγίας Σουμελᾶ, τό ἱστορικό
μοναστήρι τοῦ Πόντου μέ τήν

γνωστή θαυματουργή εἰ -
κόνα τῆς Ὑπεραγίας Θε-

οτόκου. Ἡ καλή γιαγιά
του εἶχε μεγάλη εὐ -

λάβεια στήν Μη-

Μιά ζωή γεμάτη περιπέτειεςΜιά ζωή γεμάτη περιπέτειες
ἩἩ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ, Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
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τέρα τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί πρίν φύγει ἀπό
τόν κόσμο, χάρισε στόν μικρό ἐγγονό της
μιά μικρή εἰκόνα τῆς Παναγίας τήν ὁποία ὁ
ἴδιος πάντοτε φοροῦσε ὡς πολύτιμο φυλα-
χτό.

Μετά τόν θάνατο τῆς γιαγιᾶς του ἀλλά καί
τῆς μικρῆς ἀδελφῆς του πού εἶχε προσβληθεῖ
ἀπό βαριά ἀρρώστια, ὁ Ἀθανάσιος ἔμεινε
μόνος μέ τόν παππού του. Εἶχε κι ἕναν μεγα-
λύτερο ἀδελφό, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶχε δημιουρ-
γήσει δική του οἰκογένεια. Μεταφέρθηκαν στό
Ἐρζερούμ, τήν ἀρχαία Θεοδοσιούπολη καί
κατόπιν στό Χαντίκ, μία πόλη τῆς Γεωργίας.
Δυστυχῶς ὅμως, ὁ ἀδελφός του δέν τοῦ φε-
ρόταν καθόλου καλά. Τόν ἔβαζε νά ἐργάζε-
ται σέ βαριές ἐργασίες καί ἀπαιτοῦσε νά τοῦ
στέλνει ὅλα τά χρήματα πού ἔβγαζε. Ἦταν
τόσο μεγάλη ἡ κακομεταχείριση ἀπέναντί
του, ὥστε ἀφοῦ πέθανε κι ὁ παππούς του,
ἀναγκάστηκε νά φύγει ἀπό τό σπίτι. Νέες πε-
ριπέτειες ἄρχιζαν γιά τό πονεμένο καί ταλαι-
πωρημένο αὐτό παιδί. 

............................................................................
Περπατοῦσε ἀτελείωτες ὧρες στούς δύ-

σβατους δρόμους καί τά μονοπάτια τοῦ
Καυκάσου. Ἦταν χειμώνας καί τό κρύο
τσουχτερό. Κάποια νύκτα πού ἔριχνε πυκνό
χιόνι, στάθηκε σέ μιά σπηλιά γιά νά κοιμη-
θεῖ. Ὅταν ξύπνησε, τό χιόνι εἶχε καλύψει τά
πάντα καί εἶχε φράξει τήν εἴσοδο τῆς σπη-
λιᾶς. Μόνος καί ἀπροστάτευτος καθώς
ἦταν, κινδύνευε νά πεθάνει ἀπό τήν πείνα
καί τήν παγωνιά. Ἄρχισε νά κλαίει καί νά
προσεύχεται. Ξάφνου... ἄκουσε κάτι φωνές.
Προσπάθησε νά βγάλει τό ἀδύναμο χέρι του

ἔξω ἀπό τό χιόνι. Τό εἶδαν οἱ περαστικοί
ἀγωγιάτες καί σταμάτησαν. Ἔμειναν ἔκπλη-
κτοι ὅταν ἀνακάλυψαν τό μικρό παιδί. Ἀμέ-
σως τό πῆραν μαζί τους καί τό ὁδήγησαν
στό κοντινότερο σπίτι ὅπου θά ἔβρισκε ζε-
στασιά καί φροντίδα.  

Πράγματι, στό σπίτι πού φιλοξένησαν τόν
μικρό Ἀθανάσιο, τοῦ φέρθηκαν μέ πολλή
στοργή καί ἀγάπη. Μάλιστα ἐπειδή τόν συμ-
πάθησαν, τοῦ πρότειναν νά παραμείνει καί
νά ἐργάζεται ὡς τσοπάνος στά ζωντανά
τους. Ἡ οἰκογένεια αὐτή ἦταν τουρκική,
ὡστόσο δέν ἦταν τυχαῖο τό ὅτι ὁ Θεός ὁδή-
γησε ἐκεῖ τά βήματα τοῦ μικροῦ χριστιανό-
πουλου. 

Μιά μέρα, συνέβη τό ἑξῆς θαυμαστό γε-
γονός: Καθώς ὁ Ἀθανάσιος φύλαγε τά ζῶα
στό βουνό, κάποια στιγμή παρουσιάστηκαν
μπροστά του τρεῖς ἱερωμένοι καί ἄρχισαν νά
ψέλνουν. Μά τί ὑπέροχη ψαλμωδία ἦταν
αὐτή! Δέν ἠθελε νά τούς ἀποχωριστεῖ.
Ὅταν ὅμως πῆγε νά τούς ἀκολουθήσει,
αὐτοί ἔγιναν ἄφαντοι... Στενοχωρήθηκε πού
τούς ἔχασε ὁ μικρός τσοπάνος καί γύρισε
στό σπίτι κλαίγοντας. Τρόμαξε ὁ Τοῦρκος.
Τόν ρώτησε μέ ἀγωνία τί εἶχε συμβεῖ. Ὁ μι-
κρός τοῦ τά διηγήθηκε ὅλα μέ λεπτομέ-
ρειες. Γυρίζει τότε ὁ Τοῦρκος καί τόν
ρωτάει:

— Ἄν τούς δεῖς, θά τούς γνωρίσεις; 
— Δέν ξέρω, ἀπάντησε. 
— Ἔλα μαζί μου, ἀλλά μήν πεῖς σέ κανέ-

ναν γι’ αὐτά πού θα δεῖς. 
Τόν ὁδήγησε ἀπό τό ἕνα δωμάτιο στό ἄλ -

λο, ὕστερα σήκωσε μία καταπακτή καί κα-
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τέβηκαν μία σκάλα. Ἄναψε ἕνα λυχνάρι καί
μεμιᾶς φωτίστηκε μιά ὁλόκληρη ἐκκλησιά!
Ὁ Τοῦρκος κι ἡ οἰκογένειά του ἦταν κρυ-
πτοχριστιανοί! Ὁ μικρός Ἀθανάσιος ἔμεινε
ἀποσβολωμένος νά κοιτάζει ὁλόγυρα ἄλ -
λες μικρές κι ἄλλες πιό μεγάλες εἰκόνες.

— Αὐτοί εἶναι!... φώναξε ἔξαφνα κι ἔτρεξε
πρός τήν εἰκόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Συγκινήθηκε ὁ Τοῦρκος χριστιανός. Κατά-
λαβε ὅτι τό παιδί αὐτό ἦταν εὐλογημένο ἀπό
τόν Θεό καί σ’ Ἐκεῖνον θ’ ἀφιέρωνε τή ζωή
του. Ἦταν φανερό ὅτι ὁ Ἀθανάσιος δέν θά
ἔμενε γιά πολύ ἐκεῖ. Πράγματι, ἀργότερα μέ
ἄλλη θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ ἁγίου Γεωρ-
γίου τοῦ Τροπαιοφόρου ὁδηγήθηκε στήν Τι-
φλίδα τῆς Γεωργίας. Ἐκεῖ γνώρισε ἕναν
καλό πνευματικό καί τοῦ διηγήθηκε ὅλη τή
βασανισμένη ζωή του. Ἦταν τότε μόλις 9
ἐτῶν. Ὁ καλός ἱερέας συγκλονίστηκε ἀπό
τήν ἱστορία τοῦ μικροῦ χριστιανοῦ καί τόν
κράτησε κοντά του. Τόν ἔβαλε νά διακονεῖ
στήν Ἐκκλησία καί παράλληλα τόν ἔστελνε
στό Μοναστήρι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἕνα
ἀπό τά μεγαλύτερα προσκυνήματα τῆς πε-
ριοχῆς, ὅπου ἔμαθε γράμματα. Ὅταν ἐνηλι-
κιώθηκε, ἔγινε μοναχός μέ τό ὄνομα Συμεών
καί λίγα χρόνια ἀργότερα χειροτονήθηκε
ἱερέας καί πῆρε τό ὄνομα Γεώργιος. Μέ τό
ὄνομα αὐτό θά δοξάσει τόν Θεό τά ὑπό-
λοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του.

Βέβαια οἱ περιπέτειές του δέν τελειώνουν
ἐδῶ. Τόν καιρό πού βρισκόταν στή Γεωργία,
τό ἄθεο σοβιετικό καθεστώς ἐξαπέλυσε φο-
βερούς διωγμούς ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.
Τόν ἔριξαν στή φυλακή κάτω ἀπό ἄθλιες

συνθῆκες ἐνῶ ὁδηγήθηκε καί στό ἐκτελε-
στικό ἀπόσπασμα ὅπου ἔζησε ἀπό ὁλοφά-
νερο θαῦμα: Ἡ σφαίρα κτύπησε στό
μεταλλικό περίβλημα τῆς εἰκόνας τῆς Πα-
ναγίας πού φοροῦσε, ἐνῶ ἄλλες δύο σφαῖ -
ρες πέρασαν ἐπιφανειακά ἀπό τό λαιμό καί
τό πόδι του! Τελικά, μέ τήν βοήθεια κά-
ποιων εὐλαβῶν χριστιανῶν ἔφυγε γιά τήν
Ἑλλάδα καί ἐγκαταστάθηκε στήν περιοχή
τῆς Δράμας. Ἔκτισε τήν ἱερά Μονή Ἀναλή-
ψεως στό χωριό Σίψα (σήμερα Ταξιάρχες) κι
ἐκεῖ λειτουργοῦσε, κήρυττε καί ἐξομολο-
γοῦσε. Εἶχε προορατικό χάρισμα καί πλῆθος
κόσμου ἐρχόταν κοντά του ἀπ’ ὅλη τή Μα-
κεδονία καί τή Θράκη, γιά νά τόν συμβου-
λευθοῦν καί νά πάρουν τήν εὐχή του.
Ὡστόσο τό φιλάσθενο καί ταλαιπωρημένο
ἀπό τίς κακουχίες σῶμα του δέν ἄντεξε, καί
σέ ἡλικία 58 ἐτῶν ὁ πατήρ Γεώργιος Καρσ-
λίδης, γαλήνιος καί εἰρηνικός, ἄφησε τήν
ψυχή του νά πετάξει γιά τόν οὐρανό. Ἦταν
4 Νοεμβρίου 1959. 

Ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Γεωργίου τοῦ νέου
Ὁμολογητοῦ τιμᾶται κάθε χρόνο τήν ἡμέρα
αὐτή μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, ἐνῶ ἀναρίθ-
μητα εἶναι τά θαύματα πού ἐπιτελεῖ ὁ Ἅγιος
σέ ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται. Κι ἐμεῖς, μέσα
ἀπό τήν πολυτάραχη ζωή του, ἀκοῦμε ζων-
τανό τό μήνυμά του: στίς δυσκολίες τῆς
ζωῆς ἀκολουθῆστε τό δρόμο τῆς πίστεως
καί τῆς ὑπομονῆς καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι ἡ
χάρη τοῦ Θεοῦ δέν θά σᾶς ἐγκαταλείψει!

Nικηφόρος

Νοέμβριος 2011366



Νοέμβριος 2011 367

νας ἀπ´ αὐτούς, κανείς μας δέν εἶναι προ-
δότης. Κανένας ἀπό μς δέ φανερώνει τά
σχέδιά σου καί τίς ἐνέργειές σου στόν
ἐχθρό. Ὑπάρχει ἕνας ἄνθρωπος στό βα-
σίλειο τοῦ Ἰσραήλ πού ξέρει τά πάντα.
Ἀκόμη καί ὅ,τι πεῖς μόνος σου μέσα στήν
κρεβατοκάμαρά σου. Αὐτός τά φανερώ-
νει ὅλα στό Ἰσραηλίτη βασιλιά. Καί κεῖνος
παίρνει τά μέτρα του! Εἶναι ὁ προφήτης
Ἐλισαῖος! 

*  *  *
Ὁ προφήτης Ἐλισαῖος. Ὁ σεβαστός δά-

σκαλος τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ! Ὁ παρη-
γορητής τους. Ὁ πατέρας τους! Μετά τήν
ἀνάληψη στόν οὐρανό τοῦ δικοῦ του δα-
σκάλου, τοῦ πύρινου προφήτη Ἠλία, πάμ-
πολλες φορές βρέθηκε πλάι στό λαό του
καί τοῦ συμπαραστάθηκε μέ τό λόγο, τά
θαύματά του καί τίς προσευχές του. 

Ἔτσι καί τώρα. Μέ τό χάρισμα τᾹς προφη-
τείας πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός βλέπει ὅ λες τίς
κινήσεις τοῦ Σύρου ἐχθροῦ. Καί ἐνημερώνει
τόν Ἰω ράμ. Ἔτσι τά σχέδια καί ἡ δύναμη τοῦ
βασιλι τᾹς Συρίας ἀποδεικνύονται ἀνί-
σχυρα. Κάθε ἐπίθεσή του, ὅσο καλά μελετη-
μένη κι ἄν ἦταν καί ὅσο μυστική καί ἄν τήν
κράτησε, ἀποκρούσθη κε ἀπό τούς ἐνημε-
ρωμένους ἀπό τόν προφήτη Ἰσραηλίτες.

*  *  *

έν μπορεῖ! Κάποιος μέ προδίδει. Κά-
ποιος ἀπό σς ἀποκαλύπτει τά σχέδιά μου
στόν Ἰωράμ1.

Ὁ Σύρος μονάρχης εἶναι ἀναστατωμέ-
νος. Ἀπό καιρό τώρα κάνει σχέδια ἐπί σχε-
δίων νά ὑποδουλώσει τό βασίλειο τοῦ
Ἰσραήλ, νά συλλάβει τό βασιλιά του, νά
σύρει αἰχμαλώτους τούς Ἰσραηλίτες, νά
λεηλατήσει τά ἀγαθά τους. Ὀργανώνει
καί στήνει ἐνέδρες. Διαλέγει μέ προσοχή
τόν τόπο πού θά ἐπιτεθεῖ. Μελετ κάθε λε-
πτομέρεια τῶν ἐπιχειρήσεων. Τοποθετεῖ
τούς καταλληλότερους στίς καίριες θέ-
σεις… Καί ἐπιτίθεται… Ὄχι μιά καί δυό φο -
ρές ἀλλά πολλές. Ὅμως κάθε φορά τά
βρίσκει σκοῦρα. Οἱ ἰσραηλιτικές φρουρές
εἶναι στίς θέσεις τους. Καί ἀντιστέκονται
καί νικοῦν καί διώχνουν τό στρατό τοῦ Σύ -
ρου βασιλι…

Τώρα συγκάλεσε πολεμικό συμβούλιο.
Εἶναι ἀνήσυχος. Εἶναι ἐκνευρισμένος. Ὑ -
ποπτεύεται τούς ἐπιτελεῖς του. 

— Θά μοῦ πεῖτε ἐπιτέλους ποιός ἀπό
σς μέ προδίδει στό βασιλιά τοῦ Ἰσραήλ;

Κοιτάχθηκαν μεταξύ τους οἱ ἀξιωματικοί.
Κανένας δέν εἶχε τέτοια δραστηριότητα.
Κανένα δέν ὑποψιάζονταν αὐτοί.

— Κύριέ μου βασιλιά, ἄρχισε νά λέει ἕ -

– Δ



Καί εἶδε ὁ ὑπηρέτης τοῦ Ἐλισαί ου!
Τό βουνό ἦταν γεμάτο μέ ἱππικό, καί πύ-

ρινα ἅρματα ἀγγελικῶν δυνάμεων περι-
κύκλωναν καί προστάτευαν τόν προφήτη!

ΠᾹρε θάρρος ὁ ὑπηρέτης! Καί μα ζί μέ τόν
κύριό του τώρα πορεύονται πρός τόν ἐχ -
θρό, τόν ὁποῖο ὁ Ἐλισαῖος ὁδηγεῖ στή Σα-
μάρεια, στόν βασιλιά Ἰωράμ, γιά νά τοῦ
ἀποδείξει ὅτι ματαιοπονεῖ καί νά τόν ἀναγ-
κάσει νά λύσει τήν πολιορκία καί νά μή ἐπι-
τεθεῖ πλέον στό βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ.

*  *  *
— Κύριε, ἄνοιξε τά μάτια του νά δεῖ!

— Κύριε, ἄνοιξε τά μάτια μας, τά μάτια
τᾹς πίστης νά δοῦμε, νά βλέπουμε… καί
μεῖς τούς ἁγίους ἀγγέλους Σου πού
� πορεύονται μαζί μας στούς δρό-

μους τᾹς ἀρετᾹς καί τοῦ καθήκοντος, 
� παραμερίζουν τίς δαιμονικές δυνάμεις

πού λυσσομανοῦν ἐναντίον μας καί νά τίς
καθιστοῦν ἀνίσχυρες νά μς βλάψουν,
� βοηθοῦν στή λύση δύσκολων προ-

βλημάτων, 
� περιφρουροῦν τό σπίτι μας καί τή ζωή

μας. 

Ἔχουμε, ἐφόσον τό θέλουμε, δυνατούς
συνοδοιπόρους καί συμπαραστάτες καί φί-
λους στό δρόμο μας καί στούς καθημερι-
νούς μας ἀγῶνες. Τούς ἁγίους ἀγγέλους! 

Ἄς τούς παρακαλοῦμε καθημερινα νά
κρατοῦν γερά τό ἀνήμπορο χέρι μας καί
νά ἐνισχύουν μέσα μας τή συναίσθηση τᾹς
πανταχοῦ παντοδύναμης παρουσίας τοῦ
Θεοῦ.

ð.
-------------------
Ἰωράμ: βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ 853-842 π.Χ.

Ὁ Σύρος βασιλιάς δέ χάνει καιρό. Δια-
τάζει νά ἀνακαλύψουν ποῦ βρίσκεται ὁ
ἔνοχος τῶν ἀποτυχιῶν του. 

Τόν βρᾹκαν!
— Βασιλιά, στή Δωθαΐμ βρίσκεται ὁ Ἐ λι-

σαῖος.
— Στή Δωθαΐμ λοιπόν. Νά τόν συλλά-

βουμε. Νά σταματήσει τό κακό. Νά νική-
σουμε ἐπιτέλους! 

Καί ἔστειλε ὁ Σύρος ἱππικό καί ἅρματα
πολεμικά καί μεγάλη δύναμη πεζικοῦ νά
περικυκλώσουν νύχτα τή Δωθαΐμ.
Δέν θά μποροῦσε νά ξεφύ-
γει μέ τίποτα ὁ Ἐλισαῖος.

Μέ τίποτα;

Ξημέρωσε ὁ Θεός τό
πρωί καί ὁ «λειτουργός»
(βοηθός, ὑπηρέτης) τοῦ
προφήτη βγᾹκε νωρίς-νωρίς
ἀπό τό σπίτι. Καί τρομοκρατήθηκε. Ἡ πόλη
ἦταν κυκλωμένη ἀπό τόν ἐχθρό. Ἅρματα
καί ἱππεῖς καί πε ζοί… Κουνούπι δέ θά μπο-
ροῦσε νά περάσει ἀνάμεσά τους.

— Ὦ Κύριε, εἶπε ἔντρομος στόν προ-
φήτη, «πῶς ποιήσωμεν»; Τί θά κάνουμε
τώρα;

— «Μή φοβοῦ»! Ἔχουμε μέ τό μέρος
μας πολύ περισσότερους ἀπό τούς ἐχ -
θρούς.

Πολλοί περισσότερους; Τί λές, πατέρα;
Ποῦ τούς βλέπεις ἐσύ καί «τό παιδάριόν
σου» δέν τούς βλέπει;

Καί προσευχήθηκε ὁ προφήτης καί εἶπε
στόν Κύριο:

— Κύριε, ἄνοιξε τά μάτια τοῦ ὑπηρέτη γιά
νά δεῖ!
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ἍἍγγιιεε  ἌἌγγγγεελλεε,, ὁὁ  ἐἐφφεεσσττὼὼςς  ττᾹᾹςς  ἀἀθθλλίίααςς
μμοουυ  ψψυυχχᾹᾹςς  κκααὶὶ  ττααλλααιιππώώρροουυ  μμοουυ  ζζωωᾹᾹςς,,
μμὴὴ  ἐἐγγκκααττααλλίίππ᾽̓ςς  μμεε  ττὸὸνν  ἁἁμμααρρττωωλλόόνν,,
μμηηδδὲὲ  ἀἀπποοσσττῇῇςς  ἀἀππ᾿̓  ἐἐμμοοῦῦ  δδιιὰὰ  ττὴὴνν  ἀἀκκρραα--
σσίίαανν  μμοουυ··  μμὴὴ  δδώώ᾽̓ςς  χχώώρραανν  ττῷῷ  πποοννηηρρῷῷ
δδααίίμμοοννιι  κκαατταακκυυρριιεεῦῦσσααίί  μμοουυ  ττῇῇ  κκααττααδδυυ--
νναασσττεείί  ττοοῦῦ  θθννηηττοοῦῦ  ττοούύττοουυ  σσώώμμααττοοςς··
κκρράάττηησσοονν  ττᾹᾹςς  ἀἀθθλλίίααςς  κκααὶὶ  ππααρρεειιμμέέννηηςς
χχεειιρρόόςς  μμοουυ,,  κκααὶὶ  ὁὁδδήήγγηησσόόνν  μμεε  εεἰἰςς  ὁὁδδὸὸνν
σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ,
ὁὁ  φφύύλλααξξ  κκααὶὶ  σσκκεεππαασσττὴὴςς  ττᾹᾹςς  ἀἀθθλλίίααςς  μμοουυ
ψυχᾹς καὶ τοῦ σώματος, πάντα μοι συγ-
χώρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τὰς
ἡἡμμέέρρααςς  ττᾹᾹςς  ζζωωᾹᾹςς  μμοουυ,,  κκααὶὶ  εεἴἴ  ττιι  ἥἥμμααρρττοονν
ττὴὴνν  σσήήμμεερροονν  ἡἡμμέέρραανν··  σσκκέέππαασσόόνν  μμεε  ἐἐνν
τῇ παρούσ᾽ νυκτὶ καὶ διαφύλαξόν με
ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου,
ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παροργίσω
τὸν Θεόν· καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ
πρὸς τὸν Κύριον τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν
τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἄξιον ἀναδεῖξαί με
δοῦλον τᾹς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.

ΠΠρροοσσεευυχχήή
σσττόό  φφύύλλαακκαα  ἌἌγγγγεελλοο

σέ διαλεκτά βιβλία

Σπουδαῖες ἀλήθειε
ς Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ) Τηλ. 210.3624349.
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Ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου Ἅγιε Ἄγγελε, ἐσύ πού εἶσαι φύλακας (προ-
στάτης) τᾹς ἄθλιας ψυχᾹς μου καί τᾹς ταλαίπω-
ρης ζωᾹς μου, μή μέ ἐγκαταλείψεις τόν
ἁμαρτωλό, μήτε νά ἀπομακρυνθεῖς ἀπό μένα
ἐξαιτίας τᾹς ἀδυναμίας μου νά κάνω τό καλό.
Μήν ἐπιτρέψεις στόν πονηρό δαίμονα νά κυ-
ριαρχήσει ἐπάνω μου κατατυραννώντας αὐτό τό
θνητό μου σῶμα. Κράτησε τό ταλαίπωρο καί πα-
ραλυμένο χέρι μου καί ὁδήγησέ με στό δρόμο
τᾹς σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, πού
εἶσαι ὁ φύλακας καί σκεπαστής τᾹς ἄθλιας
ψυχᾹς μου καί τοῦ σώματός μου, συγχώρησέ
με γιά ὅλα ἐκεῖνα μέ τά ὁποῖα σέ λύπησα ὅλες
τίς ἡμέρες τᾹς ζωᾹς μου, καί γιά ὅσα ἁμάρτησα
τή σημερινή ἡμέρα. Σκέπασέ με καί τούτη τή
νύκτα καί διαφύλαξέ με ἀπό κάθε ἐπηρεασμό
τοῦ ἀντιπάλου διαβόλου, γιά νά μή παροργίσω
τόν Θεό μέ κάποιο ἁμάρτημα. Καί παρακάλεσε
γιά μένα τόν Κύριο, νά μέ στηρίξει μέ τό βαθύ
καί ἅγιο σεβασμό πρός Αὐτόν καί νά μέ ἀνα-
δείξει ἄξιο δοῦλο τᾹς ἀγαθότητάς Του. Ἀμήν.
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Ἀναγνωρί-
ζοντας τά ἐ -
πιτεύγματα
τῆς Χημείας
καί τή συνει-
σφορά της
στήν εὐ η -

μερία τῆς ἀνθρωπότητας ὁ ΟΗΕ ἀνα-
κήρυξε τό 2011
Διεθνές Ἔτος Χη-
μείας μέ γενικό τίτλο
«Χημεία – ἡ ζωή μας,
τό μέλλον μας». Tό
2011 συμπίπτει μέ τά
100 χρόνια ἀπό τήν
ἀπονομή τοῦ βρα-
βείου Nobel Χημείας
στή Maria Sklodowska
Curie ἀλλά καί τήν
ἵδρυση τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Χημικῶν
Κοινοτήτων, πρόδρομο τῆς σημερινῆς
IUPAC*, πού πρωτοστάτησε στή διορ-
γάνωση μαζί μέ πολλά ἄλλα Ἀκαδη-
μαϊκά Ἱδρύματα, Ἐρευνητικά Κέντρα,
Χημικές Ἑταιρίες καί ἀτομικές πρωτο-
βουλίες σʼ ὁλόκληρο τόν κό σμο καί
στήν Ἑλλάδα** σέ πλῆθος ἐκδηλώσεις
μέ στόχους:

Στό πρόσωπο τῆς –πολωνικῆς κατα-
γωγῆς– Maria Sklodowska Curie (1867-

1934), ὅπως ἀναγνωρίζουν οἱ βιογράφοι
της, συγκεντρώνονται πολλές πρωτι ές.
Ὑπῆρξε ἡ πρώτη Εὐρωπαία πού πραγμα-
τοποίησε διδακτορική διατριβή στίς θε-
τικές ἐπιστῆμες, ἡ πρώτη γυναίκα πού
τιμήθηκε μέ τό βραβεῖο Νόμπελ, πού τό
μοιράστηκε μέ τό σύζυγό της Πιέρ καί
τόν Ἀνρί Μπεκερέλ γιά τήν ἀνακάλυψη

τῆς ραδιενέργειας (1903). Ἡ
πρώτη γυναίκα διευθύντρια ἐρ -
γαστηρίου στό Πανεπιστήμιο τῆς
Σορβόννης καί καθηγήτρια σʼ
αὐτό μετά τόν ξαφνικό θάνατο
σέ ἀτύχημα τοῦ συζύγου της Πι -
έρ (1906). Ἡ πρώτη γυναίκα πού
πῆρε καί δεύτερο βραβεῖο  Νομ-
πέλ Χημείας γιά τήν ἀνακάλυψη
καί ἀπομόνωση τοῦ καθαροῦ ρα-
δίου, ἡ πρώτη μητέρα βραβευ-

μένη μέ Νόμπελ –καί ἡ κόρη της Εἰρήνη
κατέκτησε μαζί μέ τόν σύζυγό της τό
ἴδιο βραβεῖο (1935)– καί τέλος ἡ πρώτη
καί μόνη γυναίκα πού ἀναπαύεται στό
Πάνθεον, τό μαυσωλεῖο, στό ὁποῖο βρί-
σκονται θαμμένοι οἱ «μεγάλοι ἄνδρες»
τῆς Γαλλί ας. Ἄλλωστε ποτέ δέν ἔπαψε
καί ἡ ἴδια νά θεωρεῖ τή Γαλλία δεύτερη
πατρίδα της.

Ἡ Μαρία Κιουρί ξεκίνησε μέ ἔ ρευνες
γιά τή ραδιενέργεια πού μόλις εἶχε ἀ -
νακαλυφθεῖ καί τό πανεπιστήμιο τῆς
Σορβόννης τῆς παραχώρησε μιά ὑπόγεια
ἀποθήκη μέ στοιχειώδη ἐξοπλισμό. Ἐκεῖ
ἔκανε τή σημαντική παρατήρηση ὅτι με-
ρικά ὀρυκτά οὐρανίου παρουσίαζαν πο -
λύ πιό ἰσχυρή ραδιενέργεια ἀπό ὅ,τι τό
καθαρό οὐράνιο. Αὐτή ἡ παρατήρηση
ἐξέπληξε τό σύζυγό της Πιέρ Κιουρί,
πού ἐγκατέλειψε τίς δικές του ἔρευ-
νες, βοήθησε τή Μαρία στό δύσκολο
ἔργο της καί ἔφτασαν μαζί στήν ἀνακά-

«Χημεία –ἡ ζωή μας, τό μέλλον μας»«Χημεία –ἡ ζωή μας, τό μέλλον μας»

� Νά αὐξηθεῖ ἡ παγκόσμια ἀνα-

γνώριση τῆς Χημείας στίς ἀνάγκες

τῆς καθημερινῆς ζωῆς.
� Νά προβληθεῖ τό μέλλον τῆς Χη-

μείας καί νά ἐνθαρρυνθεῖ τό ἐνδια-

φέρον τῶν νέων γιʼ αὐτήν.

� Νά τιμηθεῖ ἡ Μαντάμ Κιουρί ἀλ -

λά καί γενικότερα ἡ προσφορά τῶν

γυναικῶν στήν Ἐπιστήμη.
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λυψη δύο νέων ραδιενεργῶν στοιχεί -
ων, τοῦ πολωνίου καί τοῦ ραδίου.

Συγχρόνως οἱ Κιουρί ἀνακάλυψαν τήν
ἐπίδραση τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ ραδίου
στούς καρκινικούς ὄγκους (Ραδιοθερα -
πεία). Ἡ μέθοδος τελειοποιήθηκε τό
1906 ἀπό τή Μαρία Κιουρί πού ὑπολό-
γισε τίς σωστές δόσεις γιά θεραπεία μέ
ράδιο.

Στή διάρκεια τοῦ A´ Παγκοσμίου Πολέ -
μου (1914-18) ἔστησε ἡ ἴδια στά πολε-
μικά μέτωπα,
μέ τά χρήματα
πού εἶχε συγ-
κεντρώσει ἀπό
τά δύο βραβεῖ α
Νόμπελ, 250
θαλάμους ἀκτί-
νων Χ ὥστε νά
ἐντοπίζονται
τά θραύσματα
καί οἱ σφαῖ ρες
στά σώματα τῶν τραυματισμένων στρα-
τιω τῶν. Τό 1921 ἐπισκέφθηκε τίς Η.Π.Α.,
ὅπου ὁ τότε Πρόεδρος, Οὐ όρεν Χάρντι -
νγκ, τῆς δώρισε ἕνα γραμμάριο ραδίου
ἀξίας 200.000 δολαρίων. Ἡ Μαρία Κι -
ουρί μέ τή σειρά της τό δώρισε στό Ἰν -
στιτοῦτο Ραδίου τοῦ Παρισιοῦ. Τόν ἴδιο
χρόνο ἀναγορεύεται ἐ πίτιμη διδάκτο-
ρας σχεδόν σέ ὅλα τά πανεπιστήμια
τῶν Η.Π.Α., ἐνῶ γίνεται καί ἐπίτιμη δη-
μότης τῆς Νέας Ὑόρκης.
Προσβλήθηκε ἀπό λευχαιμία ἐξαιτίας
τῶν ἐρευνῶν της καί τῆς ἔκθεσής της
στά ὑψηλά ἐπίπεδα ραδιενέργειας καί
στίς 4 Ἰουλίου τοῦ 1934 ἀπεβίωσε, ἀφή-
νοντας πί σω της πραγματικά μεγάλο
ἔργο.

Ἡ δική μας μικρή ἀναφορά στό
Διεθνές ἔτος Χημείας στοχεύει:
� Πρῶτον νά ἐπισημάνουμε τήν ἀρ χή

τῆς ἱστορίας τῆς Χημείας, πού τοποθε-

τεῖται στίς πρῶτες προσπάθειες τοῦ
ἀνθρώπου νά δημιουργήσει μόνιμους
οἰκισμούς (περίπου τό 10.000 π.Χ.), ἄρα
καί τά ἀπαραίτητα ὑλικά οἰκοδο μῆς,
ὅπως τά τοῦβλα, προϊόντα χημι κῆς ἐπε-
ξεργασίας τοῦ πηλοῦ.
� Δεύτερον νά στρέψει τό ἐνδιαφέ-

ρον μας γενικότερα σʼ ἕνα κλάδο ἱστο-
ρίας, πού ἀναπτύσσεται ἔντονα τά
τελευταῖα χρόνια καί στά δικά μας ἀνώ-
τατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, τόν κλάδο

τῆς «Ἱ στορίας τῆς Ἐπιστή-
μης», πού μᾶς τιμᾶ ἰδιαίτερα,
ἀφοῦ σʼ ὅλες τίς σχετικές
ἐκδόσεις σʼ ὁλόκληρο τόν κό -
σμο θεμελιωτές τῶν ἐπιστη -
μῶν –ἀπό τή Μηχανική, τή
Φυσική, τήν Ἰατρική, τήν Ἀ -
στρονομία, τή Λογική, τή Με-
θοδολογία καί τόσα ἄλ λα–
ὑπῆρξαν καί ἀναγνωρίζονται
ἐπώνυμα οἱ Ἕλληνες.

� Τέλος νά φτάσουμε νά καταλάβου -
με τό νόημα, πού καταγράφεται στό ἱε -
ρό κείμενο πού μᾶς βεβαιώνει ὅτι
«Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα... καὶ
αὐτὸς ἔδωκεν ἀν θρώποις ἐπιστήμην
ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐ -
τοῦ» (Σοφία Σειράχ, λη΄ 4, 6). Ὁ Κύριος καί
Θεός μας ἔκτισε στά πετρώματα τῆς
γῆς καί τό οὐράνιο καί τό ράδιο καί τά
ἄλλα στοιχεῖα. Αὐτός ἔδωσε τίς εὐ ερ-
γετικές τους ἰδιότητες, ἀλλά καί Αὐτός
ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους στούς δρό-
μους τῆς ἐπιστήμης καί τῆς ἀνακάλυ-
ψης τῶν θαυμασίων Του.

Γ.
–––––––––
* International Union of Pure and Applied Chemistry = Διεθνής

Ἕνωση Καθαρῆς καί Ἐφαρμοσμένης Χημείας
** Στήν Ἑλλάδα ἱδρυτής τῆς Χημείας, ὡς ξεχωριστοῦ ἐπι-

στημονικοῦ κλάδου, θεωρεῖται ὁ Ἀναστάσιος Χρηστομάνος.
Προσελήφθη ὡς ὑφηγητής στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν τό 1863,
ὅπου καί δίδαξε Γενική Χημεία γιά σχεδόν 40 χρόνια (1866-
1905). Ἦταν ἐκεῖνος πού ἐπέβλεψε τήν κατασκευή τοῦ κτηρίου
τοῦ Χημείου στήν ὁδό Σόλωνος (στό κέντρο τῆς Ἀθήνας), σή-
μερα γνωστό ὡς «Παλαιό Χημεῖο». Τό Τμῆμα Χημείας ἱδρύθηκε
ὡς ἀνεξάρτητο Τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1919.
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«Ψυχή... φάγε, πίε, εὐφραίνου»

tO EYAGGELIKO ANAGNVSMA

tHS ∫yriA∫HS
20  Nοεμβρίου  2011                     Θ´ ΛΟΥΚΑ                          Λουκ. ιβ΄ 16-21

ΨΥΧΗ, ΦΑΕ!

αί πλούσιος ἦταν, καί ἐκτεταμένα
χωράφια εἶχε, καί συνέβη τή χρο-
νιά ἐκείνη ἡ γῆ του νά δώσει πολύ
καρπό, ἄφθονη σοδειά. Μέσα σ’

αὐτές τίς συνθῆκες διαβίωσης περιέ-
γραψε ὁ Κύριος Ἰησοῦς τόν ἄν θρωπο
αὐτό τῆς παραβολῆς.

Πραγματική εὐλογία Θεοῦ! Ἀλλά
ἐκεῖνος δέν τόν εἶδε ἔτσι. Ἀντί νά χαρεῖ
γιά ὅλα αὐτά καί νά εὐχαριστήσει τόν
Θεό πού τοῦ τά χάρισε, ἀντί νά τόν γε-
μίσει μέ εὐφροσύνη τό γεγονός ὅτι
τώρα, τόσο πολλά πού τά εἶχε, θά μπο-
ροῦσε ἄνετα νά χαρίζει καί στούς γύρω
του φτωχούς καί νά κάνει καί ἄλλους νά
χαίρονται καί νά τόν εὐχαριστοῦν, αὐ -

kK
τός ἔπεσε σέ βαριά περισυλλογή, σέ
ζάλη καί ἀγωνία!

Ἀγωνία; Ναί, ἀγωνία. Τί θά κάνω;
ἔλεγε. Ὅ,τι λέει ὁ φτωχός, πού δέν ξέρει
τί νά κάνει μέ τή φτώχια του, τό ἴδιο
ἔλεγε καί ὁ πλούσιος, πού δέν ἤξερε τί
νά κάνει μέ... τά πλούτη του. Ποῦ θά
χωρέσουν ὅλα αὐτά πού μοῦ ἀπέδωσαν
τά χωράφια μου;

Καί κάποτε ἀποφάσισε. Τό βρῆκα,
εἶπε. Θά γκρεμίσω τίς ἀποθῆκες πού
ἔχω τώρα καί θά χτίσω ἄλλες, μεγαλύ-
τερες, κι ἐκεῖ μέσα θά βάλω ὅλη τή σο-
δειά μου καί τά ἀγαθά μου, καί μετά θά
πῶ στήν ψυχή μου: Ψυχή, ἔχεις τώρα
ὑλικά ἀγαθά πού σοῦ ἀρκοῦν γιά χρό-

Νοέμβριος 2011374



νια πολλά. Ἀπόλαυσε λοιπόν ὅ,τι θέλεις.
Φάε, πιές, γλέντα!

Φάε, ψυχή!
Ἀλλά, δυστυχῶς, προτοῦ νά φάει ἡ

ψυχή τοῦ πλούσιου, ὁ Θεός τόν προφτά-
νει καί τοῦ λέει: Ἀ -
νόητε, αὐτὴν ἐδῶ τὴ
νύχτα οἱ δαίμονες ζη-
τοῦν νά πάρουν τήν ψυ -
χή σου. Ὅλα λοιπόν αὐτά
πού τῆς ἑτοίμασες τί θά
γίνουν τώρα;

Ἔτσι θά πάθει, κα-
τέληξε ὁ Κύριος,
ὅποιος μαζεύει ὑλικά ἀγαθά γιά νά τά
ἀπολαμβάνει μόνος του, ἐγωιστικά, καί
δέν ἀποταμιεύει μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης
θησαυρούς στόν οὐρανό.

««Ψυχή... φάγε»!
Ποῦ μπορεῖ νά καταντήσει ὁ φίλαυτος,

ἐγωιστής, σαρκικός ἄνθρωπος! Σέ τί τρα-
γική κατάπτωση! Νά λέει στήν ψυχή του
«φάε». Λές καί εἶναι ζῶο ἡ ψυχή καί τῆς
βάζει μπροστά της φαγητό.

Ὁ Μέγας Βασίλειος κάνει τήν παρα-
τήρηση αὐτή. Ἀπευθύνεται στόν πλού-
σιο τῆς παραβολῆς καί τοῦ λέει: «Ἄν
ὑποθέσουμε, πλούσιε, ὅτι ἡ ψυχή σου
δέν ἦταν ἀνθρώπου ἀλλά χοίρου, τί ἄλλο
θά τῆς ἔλεγες; Αὐτά τά ἴδια δέν θά τῆς
ἔλεγες; Τόσο λοιπόν ζωώδης ἔ χεις κα-
ταντήσει;...»

Καί βέβαια ὄχι μόνον ὁ συγκεκριμέ-

νος. Ὅποιος ἔχει τά ἴδια «πιστεύω», τίς
ἴδιες συνήθειες μέ τόν πλούσιο τῆς πα-
ραβολῆς, στό ἴδιο κατάντημα καταλή-
γει. Τό διαβεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή: «Ὁ

ἄνθρωπος, λέγει, ἐνῶ
πλάσθηκε ἀπό τόν
Θεό τιμημένος, μέ ψυ -
χή λογική, στοιχεῖο
πνευματικό μέσα του,
δέν τό κατάλαβε. Ἐξί-
σωσε τόν ἑαυτό του
μέ τά ἄλογα κτήνη
καί ἔγινε ὅμοιος μέ

αὐτά» (Ψαλμ. 48, 13).
Πῶς μετά ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος νά

ἐννοήσει κάτι ἀνώτερο γιά τόν ἑαυτό
του; Πῶς νά σηκώσει τήν ψυχή του
πρός τόν Θεό, πού εἶναι στραμμένη
πρός τή γῆ, τό χῶμα, ὅπως τά ζῶα, πῶς
νά ἐκτιμήσει τό συνάνθρωπό του ὡς
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ; Πῶς νά ζήσει μέ σω-
φροσύνη, τιμιότητα, δικαιοσύνη, εὐσέ-
βεια, πίστη;

Μήπως ἡ ἐποχή μας δέ χαρακτηρίζε-
ται ἀπό τά ἴδια γνωρίσματα μέ αὐτά τοῦ
ἀνθρώπου τῆς παραβολῆς;

Ἐμεῖς ὅμως, φίλε μου, ἄς παρέχουμε
στήν ψυχή μας ὅ,τι τήν ζωοποιεῖ καί
τήν κρατᾶ σέ ὑγεία πνευματική, κι ὄχι
ὅ,τι τήν κατεβάζει στό ἐπίπεδο τοῦ κτή-
νους.

Γιά νά μή χάσουμε τόν Οὐρανό ἀπό
τόν ὁρίζοντά μας...

�

«Ποῦ μπορεῖ νά
καταντήσει ὁ φίλαυτος,

ἐγωϊστής, σαρκικός
ἄνθρωπος! Σέ τί τραγική

κατάπτωση! Νά λέει στήν
ψυχή του “φάε”».
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έένν  μμᾶᾶςς  εεἶἶχχεε  σσυυννηηθθίίσσεειι  σσέέ  ττέέττοοιιαα  ττόό
δδεεκκααππεεννττααμμεελλέέςς  ττοοῦῦ  ΛΛυυκκεείίοουυ  μμααςς..

ΓΓιι’’  ααὐὐττόό  ἡἡ  ππρρόότταασσηη,,  ννάά  ὀὀρργγααννώώσσεειι  ττόό
σσχχοολλεεῖῖοο  μμααςς  ἐἐθθεελλοοννττιικκήή  ααἱἱμμοοδδοοσσίίαα  κκααίί
μάλιστα στήν κεντρικκή πλατείαα τῆς
ππόόλληηςς,,  μμᾶᾶςς  ξξάάφφννιιαασσεε  εεὐὐ  χχάάρριισστταα  κκααίί
ἔγινε δεκτή μέ ἐνθουυσσιασμό!!

ὉὉ  ππρρόόεεδδρροοςς,,  ἕἕννααςς  ψψηηλλέέααςς  ττῆῆςς  ΓΓ΄́  πποούύ
σέ ὅλα, ἐκτός ἀπό τά  μαθήματα,  εεἶνναι
δραστήριος καί ἀποτεελεσματτικός, ἐἐξα--
σσφφάάλλιισσεε  σσττάά  γγρρήήγγοορραα  ἔἔγγκκρριισσηη  ἀἀππόό
ΔΔιιεευυθθυυννττήή  κκααίί  κκααθθηηγγηηττέέςς  κκααθθώώςς  κκααίί
τή συνεργασία τοῦ τμήματος αἱμμοδοο--
σσίίααςς  ττοοῦῦ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ττῆῆςς  ππόό  λληηςς..  ἈἈππόό
ππααννττοοῦῦ  εεἰἰσσέέππρρααξξεε  χχααμμόόγγεελλαα,,  σσυυγγχχαα--
ρρηηττήήρριιαα  κκααίί  ὑὑπποοσσχχέέσσεειιςς!!

ΣΣττήήνν  ὀὀρργγααννωωττιικκήή  ἐἐππιιττρροοππήή  ἀἀππ’’
τούς πρώτους ὁ γυμναστής, ὁ  φφυυσι--
κκόόςς,,  πποούύ  εεἶἶννααιι  ἤἤδδηη  ἐἐθθεελλοοννττέέςς  ααἱἱμμοοδδόόττεεςς,,
ἡ καθηγήτρια τῆς Βιιοολογίαας πού
ξξέέρρεειι……  κκααίί  φφυυσσιικκάά  οοἱἱ  δδεεκκααππέέννττεε  ««ἐἐκκλλεε--
κτοί» τῶν μαθητῶν!

ΤΤόό  ννέέοο  δδιιααδδόόθθηηκκεε  ἀἀσσττρρααππιιααῖῖαα..  ΣΣυυγγ--
κροτοῦνται οἱ πρῶτες ὁμάδες ἐργγαα--
σσίίααςς..  ΜΜοοιιρράάζζοοννττααιι  εεὐὐθθύύννεεςς  κκααίί  ρρόόλλοοιι..
Ξεσηκώνονται καί οἱ βολεεμένοι!!...
ὈὈρργγααννώώννοοννττααιι  μμέέ  μμιιάά  ὡὡρριιμμόόττηητταα  πποούύ
ξαφνιάζει!

ὉὉ Βασίλλης δήή-
λλωωσσεε  σσυυμμμμεεττοοχχήή
ἀμέσωως. Ἔγρααψεε
πρῶτοςς  τό ὄὄ νο  --
μμά τοου σστήν  κκαα--

τάσσταση μέέ χχέρρι
σταθεερρό καίί μά τιια
ββουρκωμέ  νναα.  ΑΑὐ  --
τός ξέρειι… Ἡ ἀἀ  --
δεελφούύ λα ττου

μμεεττααγγγγίίζζεεττααιι  κκάάθθεε  μμήή  --
νναα……  ΤΤίί  ἀἀγγωωννίίαα  ππεερρ  --
ννᾶᾶννεε  κκάάθθεε  φφοορράά!!!!

Κααί ἡἡ ἙἙλλέέννηη  ἐἐππίσσηςς..
Θυυ μᾶτααιι  τόό ππερρυσιινόό
τροοχχαῖοο  τοοῦῦ ππαττέέραα
τηςς…… ττόό  ἐἐππεῖγγοονν  χχεειι--
ροουυργεεῖῖο…  τήήνν ἀἀππεγγννωωσσμμέέννηη  ππρροοσσππάά--
θθεειιαα  ννάά  ββρρεεθθεεῖῖ  ααἷἷμμαα  rrhheessuuss  ἀἀρρ  ννηηττιικκόό……

Γιιά ἕνναα μμήήνναα δδούλλεψψαανν  μμέέ  ττήήνν  ψψυυχχήή
ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  κκααίί  κκααθθηηγγηηττέέςς  κκααίί  ἐἐκκττόόςς
σχοολλικκοοῦ  ὡὡρρααρίοουυ..  ΜΜυυααλόό,,  κκααρρδδιιάά,,  τταα--
λλέένντταα,,  μμεερράάκκιι,,  φφιιλλόόττιιμμοο,,  ὅὅλλαα  σσέέ  γγεεννιικκόό
συυννααγεερρμμό!

ΚΚάάπποοιιοοιι,,  ὅὅππωωςς  σσυυμμββααίίννεειι  σσυυννήήθθωωςς,,
ἔμμεεινναανν  κλλεειισσμμέέννοιι  σσττόό  κκααββοούύκκιι  ττοουυςς,,
σσττεεγγννοοίί,,  ππααγγεερράά  ἀἀδδιιάάφφοορροοιι,,  ἄἄλλλλοοιι  ἁἁ  --
ππλλοοίί  θθεεααττέέςς,,  ἄἄλλλλοοιι  χχααμμέέννοοιι  σσττάά  δδιιαα--
γγωωννίίσσμμαατταα  κκααίί  ττοούύςς  ββααθθμμοούύςς..

ὍὍσσοοιι  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  χχααίίρροοννττααιι  κκααίί
δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοοῦῦννττααιι  ὅὅλλοο  κκααίί  ππιιόό  πποο  --
λύύ!!

—  ἈἈξίζζει ἄἄρααγε;; ἈἈννααρωωττιιοοῦῦννττααιι..
—  ἈἈξίζζει!  Σίίγγοουυρραα  ἀἀξξίίζζειι!!
——  ΘΘάά  δδεείίξξεειι……
ΚΚάάθθεε  δδυυσσκκοολλίίαα  κκααίί  μμιιάά  ππρρόόκκλληησσηη  γγιιάά

ννάά  ἐἐππιιννοοήήσσοουυνν  λλύύσσεειιςς!!
Κάθθε  ἐμμππόόδδιιο,  μμιιάά εεὐὐκκααιιρρίίαα  ννάά ἀἀνεεββάά--

σοουυν  πιό  ψψηλά  ττόόνν  πήχχυυ  ττῆῆςς  ππρροο--
σσππάάθθεειιααςς!!

Ὁ  ααὐὐσστηηρόός  ΔΔιεευυθθυυννττήήςς,,  μμέέ  ὕὕφφοοςς
παθθιαασσμέννοουυ  ἐθθεελλοονττῆῆ,,  ττοούύςς  δδέέχχεεττααιι
σττόό γγρααφεῖῖοο κκάάθεε  φφοορράά  μμέέ  χχααμμόόγγεελλοο
ἀπόό τόό  ἕἕναα  αὐὐττίί ὥὥςς  ττόό  ἄἄλλλλοο  κκααίί  σσέέ  ὅὅ,,ττιι
σχχεεττιικκόό  τοοῦῦ ζζηηττήσουνν  λλέέεειι  ……νναίί!!!!!!

Ὁ Βααγγγέληηςς  κκαίί ἡ  ππααρρέέαα  ττοουυ  πποούύ  δδέένν
ἔχουν  ἀἀφήήσσεει  μμααννττρρόττοοιχχοο  ἄἄββααφφοο  σσττήή
γειιτονιάά,, ἔἔκααναανν  ggrraaffiittii  ((μμέέ  ἄἄδδεειιαα  ααὐὐττήή

Δ
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ττήή  φφοορράά))  σσττόόνν
ππλλααϊϊννόό  ττοοῖῖχχοο  ττοοῦῦ
σσχχοολλεείίοουυ  μμέέ  θθέέμμαα
ττήή  μμεεττάάγγγγιισσηη  ζζωωῆῆςς..
ΠΠρρααγγμμααττιικκάά  ὡὡρρααῖῖοο
τό ἀποτέλεσμα! Ἔ -
γραψαν καί τά ὀνό-
ματά τους φαρδιά
ππλλααττιιάά……  κκααίί  ττόό
σχολικό ἔ τος…

ὉὉ  ΚΚωωσσττήήςς  πποούύ  ἔἔ  --
χει «ἄκρες» στό δη-
μμοοττιικκόό  ρρααδδιιόόφφωω  ννοο
ἐπιμελήθηκε τά δια-
φφηημμιισσττιικκάά  σσπποοττάά--
κια πού θά μετέδιδε
ὁὁ  σσττααθθμμόόςς  χχωωρρίίςς
χρήματα!

ἩἩ  ἙἙλλέέννηη  κκααίί  ἡἡ  ὁὁμμάάδδαα  ττηηςς  ββρρῆῆκκαανν
χχοορρηηγγοούύςς  κκααίί  ἐἐκκττύύππωωσσαανν  φφυυλλλλάάδδιιαα,,
ἀἀφφίίσσεεςς  κκααίί  σσττάάμμππεεςς  γγιιάά  μμππλλοουυζζάάκκιιαα..

ΟΟἱἱ  φφααννααττιικκοοίί  ττῆῆςς  ββιιοολλοογγίίααςς  ἀἀσσχχοολλήή--
θηκαν μέ τό θεωρητικό μέρρος τῆς
ὑπόθεσης καί ἑτοίμασαν σσχεετιικκόό
ὑλικό.

ἜἜφφτταασσεε  ἡἡ  μμέέρραα..  ἩἩ  κκιιννηηττήή  μμοοννάάδδαα
αἱμοληψίας ἐγκαθίίσταται στήήν πλαα-
ττεείίαα..  ἩἩ  ππόόλληη  ἔἔχχεειι  ἐἐννηημμεερρωωθθεεῖῖ..  ἜἜχχοουυνν
μμοοιιρράάσσεειι  φφέέιιγγ--ββοολλλλάάνν  ππααννττοοῦῦ,,  ὅὅπποουυ
μπαινοβγαίνει κόσμος. Γύρω ταμπλώώ,
ππααννώώ,,  ἀἀφφίίσσεεςς  μμέέ  σσυυννθθήήμμαατταα  σσυυγγκκιιννηη--
τικά… καί φυσικά μουσική…

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν πολλιττῶν ποοικί-
λες. Ἄλλοι προσπερνοῦν λοξά... Κάά-
ποιοι κοντοστέκοναι λίγο  καίί ἀλλλάάζουυνν
δρόμο… μερικοί πλησιάζουν ἀπποφαασιι-
στικά τό λευκό ὄχημα μέ τόν  κόκκκιινοο
σταυρό καί παίρνουν θέση στό παγ-
κάκι ἀναμονῆς.

Πρῶτος ἔδωσε αἷμα ὁ  Λυκεειιάάρχης καί

ὕστεραα κααθηηγγηητέέςς  κααίί  ὀχττώ  μμααθθηηττέέςς
πποούύ  ἔἔχχοουυνν  σσυυμμππλληηρρώώσσεειι  ττάά  δδεεκκααοο--
χχττώώ..

ΧΧααρρίίζζοουυνν  ὁὁ  ἕἕννααςς  σσττόόνν  ἄἄλλλλοο  χχααμμόόγγεελλαα
ἐἐννθθααρρρρυυννττιικκάά  κκααίί  δδιιαασσκκεεδδάάζζοουυνν  ττόό
φόόβοο τοουςς  μμ’  ἀἀνάλααφφρρο  χιιοοῦῦμμοορρ..  ΝΝιιώώ--
θουνν παρράάξξενα  κκααθθώς βλλέέπποουυνν  ττόό  ααἷἷμμαα
τοουςς  σσταγγόόνναα-σστταγγόόναα  ννάά  κκυυλλᾶᾶ  σττόόνν
ἀσκκό. ΜΜιιάά  γγλλυυκιιάά ἀνατρριιχχίίλλαα!!  ΚΚάάθθεε
σσττααγγόόνναα,,  σσττααγγόόνναα  ἐἐλλππίίδδααςς,,  σσττααγγόόνναα
ζζωωῆῆςς  γγιιάά  κκάάπποοιιοονν  ἄἄγγννωωσσττοο!!  ΚΚάάννοουυνν
κκάάττιι  σσπποουυδδααῖῖοο  ααὐὐττήή  ττήή  σσττιιγγ  μμήή!!  ΕΕἶἶννααιι
μμεεγγάάλλοοιι!!  

Ὅτανν  ἔδωωσεε  αἷμμαα  ἡἡ  Ϋπποοδδιιευυθθύύννττρριιαα,,
ξξέέσσππαασσαανν  σσέέ  χχεειιρροοκκρροοττήήμμαατταα!!  ΧΧθθέέςς
τούς ἔλλεεγγε  ὅττι  δδέένν  μμπορρεεῖῖ,,  φφοο  ββᾶᾶττααιι!!
Σήήμεεραα τάά κααττάάφφεερρε!!  ΞΞεεππέέρραασσεε  φφόόββοο
καί διισσττααγμό!!  

Οἱ πεερραασστικοοί  πποούύ ππααίίρρνοουυνν  θθέέσσηη
σττό πααγκάκιι  ὅλο  κααίί πλληηθααίίννοουνν..

Στό  σχόλλαασμμαα φφττάάννοουνν  κκιι  ἄἄλλλλοοιι,,
καθηηγγηητές  κκααίί μμααθηηττέςς  κκααίί  γγοοννεεῖῖςς  πποούύ
τεελείωσααν ττή δδουυλεειιά  ττοουυςς..
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——  ΚΚοοίίτταα,,  ἡἡ  κκυυρρίίαα  μμέέ  ττάά  μμααῦῦρραα  πποούύ
ἦἦρρθθεε  κκααίί  ττόό  ππρρωωίί!!

——  ἮἮρρθθεε,,  εεἶἶδδεε  κκιι  ἔἔφφυυγγεε!!
——  ΞΞααννάάρρχχεεττααιι  ττώώρραα!!  ΚΚρρααττάάεειι  κκααίί  ττάά

φυλλάδια πού τῆς δώσαμμεε.
——  ΠΠρρόόσσεεξξεεςς;;  ὍὍσσηη  ὥὥρραα  ττῆῆςς  μμιιλλοοῦῦ  σσεεςς

τά μάτια της ἦταν βουρκωμέένα…

ἘἘκκεείίννηη  ππρροοχχωωρράάεειι  ππρρόόςς  ττόό  ττρρααππεεζζάάκκιι
τοῦ γιατροῦ δισστακτικά.. ΜΜέέ φωνή ππού
ττρρέέμμεειι..  ΜΜέέ  μμάάττιιαα  ππάάλλιι  ββοουυρρκκωωμμέένναα..  ὉὉ
γιατρός τό παίρνει γιά φόβο, ττήν καθθηη-
σσυυχχάάζζεειι  ὅὅσσοο  μμπποορρεεῖῖ  κκααίί  ττήήνν  ππααρρααλλααμμββάά--
ννεειι  ἡἡ  ββοοηηθθόόςς  ττοουυ..  ΤΤάά  μμάάττιιαα  ττηηςς  ττώώρραα
ττρρέέχχοουυνν  πποοττάάμμιι,,  ἥἥσσυυχχαα,,  σσιιωωππηηλλάά..

— Γιατί; τή ρωτάει δδιακριττικκάά.  Θά
ππρρέέππεειι  ννάά  εεἶἶννααιι  δδάάκκρρυυαα  χχααρρᾶᾶςς  ααὐὐττάά……
ΚΚάάννεεττεε  κκάάττιι  πποολλύύ  ὄὄμμοορρφφοο  σσήήμμεερραα..  ἝἝνναα
δδῶῶρροο  ζζωωῆῆςς  σσέέ  κκάάπποοιιοονν……

——  ΝΝααίί,,  ττήή  δδιιέέκκοοψψεε,,  ἕἕνναα  δδῶῶρροο
ζζωωῆῆςς  σσττήή  μμννήήμμηη  ττοοῦῦ  ππααττέέρραα  μμοουυ
πποούύ  σσάάνν  σσήήμμεερραα  ἀἀκκρριιββῶῶςς  ἔἔφφυυγγεε
γιά τόν οὐ ρανό, πρίν ἕνα
χρόνο. Τόν εἴχαμε στό  νο--
σοκομεῖο. Παρουσιάστηκκεε
ἐἐππιιππλλοοκκήή  κκααίί  χχρρεειιάάσσττηηκκεε
ααἷἷμμαα..  ΔΔέένν  ὑὑππῆῆρρχχεε..  ὍὍτταανν  ββρρέέ--
θθηηκκεε……  ἦἦτταανν  ἀἀρρ  γγάά……  δδέένν  ππρροολλάάββααμμεε!!!!!!

— Δυστυχῶς συμβαίνουν ααὐτά. ΓΓι’
ααὐὐττόό  γγίίννεεττααιι  σσήήμμεερραα  ααὐὐττήή  ἡἡ  ππρροοσσππάά--
θεια, γιά νά προλαβαίνουμε!

——  ὍὍμμωωςς……  ἜἜκκρρυυψψεε  ττόό  ππρρόόσσωωππόό
ττηηςς  σσττάά  χχέέρριιαα  ττηηςς  κκααίί  ξξέέσσππαασσεε  σσέέ  λλυυγγ--
μούς. Ἐγώ μποροῦσα… ΕΕἶχα  ὁμάδα
συμβατή… μποροῦσσα νάά δώσωω  ααἷ -
μα… ἀλλά… φοβήθηκαα!! Ἴσως κααί νά
τά κατάφερνε… νάά κέρδιζε λίγο χχρρόόννοο
ζωῆς ἀκόμη… Προχθέςς κκάάναμε  ττόό
μνημόσυνο.

— Τό καλύτερο μνημόσυννοο εἶἶναι σσήή-
μερα τό δικό σαας! Δώσατε  τό  αἷμμα σαςς

γγιιάά  κκάάπποοιιοονν  ἄἄλλλλοο..  ΝΝάά  εεἶἶσσττεε  σσίίγγοουυρρηη
ὅὅττιι  κκααίί  ἡἡ  ψψυυχχήή  ττοοῦῦ  ππααττέέρραα  σσααςς  θθάά  ττόό
χχααίίρρεεττααιι!!

——  ΠΠόόττεε  μμπποορρῶῶ  ννάά  ξξααννααδδώώσσωω  ααἷἷμμαα;;
—  ΣΣέ μμεεριικοούύςς  μῆνεεςς.  ἘἘλλᾶᾶττεε  σσττόό  ΝΝοο--

σοκομμεεῖῖοο,,  σττό ἰἰσσόγγεειιοο  δδεεξξιιάά..
——  ΞΞέέρρωω,,  ξξέέρρωω,,  εεἶἶππεε  κκααίί  ἀἀπποομμαακκρρύύνν--

θηηκκεε…
ΠΠααρραακκοολλοουυθθοούύσσααμμεε  ἀἀπποοσσββοολλωωμμέέ--

νοι!!
——  ἈἈρρκκεεττάά  γγιιάά  σσήήμμεερραα,,  ἀἀκκοούύσσττηηκκεε  ὁὁ

γιαατρόςς  φαανερράά  ἱἱκκαννοοπποοιιηημμέέννοοςς..
ΕΕἶἶχχεε  φφττάάσσεειι  ἀἀπποογγεευυμμααττάάκκιι..  ἮἮτταανν

ὅὅλλοιι  πποολλύύ  εεὐὐ  χχααριισσττηη--
μμέέννοοιι..  ΤΤόό  ννοοσσοοκκοομμεεῖῖ  οο,,

μμέέ  ττοούύςς  σσυυννήήθθεειιςς
ρρυυθθμμοούύςς,,  θθάά  ἔἔχχεειι

ἐἐππάάρρκκεειια  ααἵἵμμααττοοςς  γγιιάά
κκααιιρρόό..

ὉὉ  ππρρόόεεδδρροοςς,,  ὁὁ  ψψηηλλέέααςς,,
κκάάθθεεττααιι  κκααττάάκκοοπποοςς  σσττόό

ππααγγκκάάκκιι  ἀἀννααμμοοννῆῆςς..  ΘΘάά  ππεε--
ρριιμέέννειι  ὅὅμμωωςς  ππολλύύ γγιιάά  ννάά
δδώώσσειι  ααἷμμαα,,  δδέένν  εεἶἶννααιι
ἀκκόόμμαα  δδεεκκααοοχχττώ..
ΚΚοοιιττααχχττήήκκααμμεε..

——  ΛΛοοιιππόόνν,,  ττίί  λλέέςς;;  ἌἌξξιιζζεε;;
——  ἌἌξξιιζζεε  πποολλύύ!!!!!!

ΤΤήήνν  ἄἄλλλληη  μμέέρραα  σσττόό  σσχχοο--
λεεῖοο..

Ὁ αἱἱμμοοδδόόττης Διεευθθυυννττήήςς μμααςς  σσοοββαα--
ρόςς κααίί  συυγγκκιινηημμέέννοοςς  ἔἔδδωωσσεε  ττάά  ἀἀνναα--
μνηηστιικκάά  σσττοούύς  μμααθθηηττέέςς  πποούύ
συυμμμεεττεεῖχαν κααί  τήήνν  ττααυυττόόττηητταα  ααἱἱ  --
μοοδόόττη στοούύςς  ννέοουυςς  δδεεκκαοοχχττάάχχρροοννοουυςς
ἐθελονττές. ΚΚααίί ἔἔσσφφιιξξεε  ζζεεσσττάά  ττόό  χχέέρριι  κκαα--
θεννόός ἀἀπόό  ττοούύς  δδεεκααππέέννττεε  ««ἐἐκκλλεε--
κτούςς»!

ΠΠεερραασσττιικκόόςς
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Ἐποχή πολέμου. Ὁ ἡρωικός Ἑλληνικός
στρατός ἀγωνιζόταν ἐ πά νω στά βουνά
τῆς Πίνδου γιά νά κρατήσει ἐλεύθερη

τήν πατρίδα. Γιά νά ἐλευθερώσει καί τούς σκλα-
βωμένους τόπους της.

Ἐκεῖ στίς δυσπρόσιτες κορφές, στά λαγκά-
δια καί στίς ρεματιές τά πολυβόλα καί οἱ ὅλμοι
βούιζαν ἀκατάπαυστα καί μαζί ἡ ἰαχή «ἀέρα!». 

Ἀνυπέρβλητες δυσκολίες. Νίκες καί θρίαμ-
βοι καί τά θαύματα τῆς Παναγίας καθημερινά.
Ὄχι ὅμως καί λίγες οἱ θυσίες. Ὄχι λίγα τά
σκοτωμένα παλληκάρια. Ὄχι λίγα τά νεκρω-
μένα πόδια ἀπό κρυοπαγήματα μέσα στό ἀστα-
μάτητο χιόνι. Ἀκριβή πού εἶναι ἡ λευτεριά! 

Πόσα ὀρεινά καί πεδινά νοσοκομεῖα κο ντά
στό μέτωπο! Πόσα σακατεμένα νεανι κά κορ-
μιά! 

Ἀνάμεσά τους κι ἕνας γενναῖος ἀξιωματικός
τοῦ ἱππικοῦ μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμέ-
νος σέ κεντρικό στρατιωτικό νοσοκομεῖο. Ἦταν
ἰσχυρός ὁ τραυματισμός στή μάχη. Ἡ ἔξαψη τοῦ
πυρετοῦ μεγάλη. Προχωροῦσε στό θάνατο.

Ἡ ψυχή ὅμως κι ὁ νοῦς βρισκόταν ἀ κόμα
στό πεδίο τῆς μάχης ἐπικεφαλῆς τῶν γεν-
ναίων ἀνδρῶν του. Τό σο ἦταν ταυτισμένη ἡ
ζωή τῶν Ἑλλήνων ἡρώ ων μέ τό καθῆκον γιά
τήν πατρίδα. 

Ἐνῶ πλησίαζε ὁ θάνατος, ἐκεῖνος φανταζό-
ταν ὅτι ἕνα βαρύ πυροβόλο ἦταν ἐπί τοῦ με-
τώ που ἕτοιμο νά ἐκπυρσοκροτή σει. Τόν
κατέλαβε βαριά θλίψη, γιατί τοῦ φάνηκε ὅτι
ἐκπυρσοκρότησε καί οἱ ἄντρες του ἀ ποδεκατί-
σθηκαν καί τράπηκαν σέ φυγή.

Παρά τή βαθιά ὀδύνη καί τούς ἀφό-
ρητους πόνους δοκίμασε νά ἀναση-

κωθεῖ ἀπό τό κρεβάτι. 
Τόν συγκράτησε ὁ στρατιωτικός ἱε -

ρέ ας πού βρισκόταν κοντά του στό νο-
σοκομεῖο, ὅπως ἀφηγήθηκε ὁ ἴδιος.

―Ἠρεμῆστε, ἵππαρχε, τοῦ εἶπα μέ ἀγά πη.
Ἐδῶ δέν ὑπάρχουν πυροβόλα. Εὑρίσκεστε
σέ ἀσφάλεια ἀνάμεσα σέ φίλους. 

―Ἀφῆστε με μόνο, ἀποκρίθηκε ἐκεῖ νος μέ
τόνο αὐστηρό. Πρέπει νά ἀνασυ ντάξω τούς
στρατιῶτες μου καί νά ἐπαναλάβω τήν ἔφοδο. 

―Ὄχι ἀκόμα, τοῦ εἶπα καί προσπάθησα
ἁπαλά νά γείρει πάλι στό κρεβάτι του.

Καθώς ἦταν φανερό ὅτι ἔφευγε ἀπό τή
ζωή, ἔνιωσα ἔντονη τήν εὐθύνη νά τοῦ μι-
λήσω γιά τό πιό οὐσιαστικό. 

―Λησμονῆστε τώρα τίς σκηνές τοῦ πολέμου.
Ἡ Παναγία μας πού ἑορτάζει σήμερα προστα-
τεύει τήν πατρίδα μας. Ἄς ποῦμε κάτι γιά τήν
εἰρήνη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Στό ἄκουσμα τῆς λέξης Χριστός ὁ ἑ τοιμο-
θάνατος ἄνοιξε τά μάτια του. Σταμάτη σε ἡ
ταραχή του ἀμέσως, πέρασε τό πα ραλήρημα
κι ἕνα μειδίαμα ἄνθισε στά ὠχρά χαρακτηρι-
στικά του. Πόση γαλήνη φέρνει καί μόνο τʼ
ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦς. Μετά ἀπό μιά
μικρή σιγή, εἶπε μέ τόνο χαμηλῆς φωνῆς: 

―Πάτερ μου, πέστε μου ἀκόμα κάτι γιά τόν
Ἰησοῦ Χριστό.

Συγκράτησα τή συγκίνησή μου. Τοῦ μίλησα
ἁπλά γιά τήν οὐράνια Βασιλεία, πού θά συναντη-
θοῦμε ὅλοι, ὅσοι Τόν πιστεύ ουμε.

Μειδίασε πάλι καί πρόφερε σιγά, μέ διακο-
πές:― Ἐκεῖνος εἶπε: «Δεῦτε πρός με... πάν-
τες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι... κἀγώ
ἀναπαύσω ὑμᾶς...».

―Εἶμαι κουρασμένος ἀπό τόν πόλεμο, πάτερ.
Θʼ ἀναλάβει ὁ Χριστός καί ἡ Ὑπέρμαχος στρα-
τηγός τή νίκη τῆς Πατρί...δος... 

Καί ὁ γενναῖος Ἕλληνας ἀξιωματικός τοῦ
ἱππικοῦ ἔφυγε ἀπό τήν ταραχή τῶν πολέμων
τῆς γῆς γιά τήν εἰρήνη τοῦ οὐρανοῦ. 

δδ.Χ.

Ἐ
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πᾹκε στό δωμάτιο χτυπώντας δυνατά
τήν πόρτα. Ἄνοιξε τήν ντουλάπα καί
ἔβγαλε μέ βίαιες κινήσεις τό σκισμένο τζίν
καί τήν ἀσιδέρωτη μαύρη μπλούζα.
Ἀκριβῶς αὐτά πού μισεῖ ἡ μαμά, σκέφτηκε
μέ χαιρέκακο χαμόγελο. Ντύθηκε βια-
στικά καί ἔβαλε τά ἀκουστικά στ’ αὐτιά.

— Βγαίνω, φώναξε καί ἔκλεισε τήν
πόρτα πρίν ἀκούσει τήν ἀπάντηση. 

Κουτρουβάλησε γρήγορα τίς σκάλες καί
κάλεσε τόν ἀριθμό.

— Ἔλα, μεγάλε. Μπορεῖς νά βρεθοῦμε σέ
δέκα στήν πλατεία; Ok, τά λέμε σέ λίγο.

........................................................................
— Ἄσε, φίλε, τούς βαρέθηκα.
— Τούς δικούς σου ἔ;
— Ναί, καί κυρίως τή μάνα μου. Δέν

μπορῶ νά καταλάβω τί ζόρι τραβάει κι αὐτή
κι ὁ πατέρας μου. Τούς πειράζουν ὅλα. Οἱ
φίλοι μου, τό διάβασμά μου, μέχρι καί οἱ
ὧρες πού κοι μμαι! Ὅλα θέλουν νά τά
ἐλέγχουν. Τί τρώω, πόσο παίζω, μέ ποι-
ούς κάνω παρέα, τί φοράω, ὅλα!

— Γιατί οἱ δικοί μου νομίζεις ὅτι εἶναι
καλύτεροι; «Ἴιιι… Τί φόρε-
σες ἐκεῖ παιδί μου; Δέν κα-
ταλαβαίνεις ὅτι ἐκεῖ πού
πμε θά πρέπει νά εἶσαι ἐπί-
σημα ντυμένος;…  Παι δί
μου πότε θά διαβάσεις; Σέ
ἔφαγε αὐτό τό κομπιοῦτερ…
Τί θά γίνει μ’ αὐτό τό παιδί,
δέν ἀντέχω πιά. Ὅλα τά σκι-
σμένα καί τά ἀσιδέρωτα δια-
λέγει…», μιμήθηκε ὁ Φάνης
τή φωνή τᾹς μητέρας του.

— Ἔτσι μοῦ ἔρχεται νά κάνουμε ἕνα κί-
νημα κατά τῶν μαμάδων.

— Καλά, Σπύρο, εἶσαι μεγάλος! Θά μα-
ζευτοῦμε ὅλοι ὅσοι ἔχουμε τέτοιους γο-
νεῖς καί θά συνασπιστοῦμε ἐναντίον τους.
Πῶς λές νά φτιάχνεται ἕνας σύλλογος; 

— Ἔλα, ἄσε τήν πλάκα. Σοβαρά σοῦ
μιλάω, δέν τούς ἀντέχω. Ὧρες ὧρες μοῦ
ἔρχεται νά σηκωθῶ καί νά φύγω ἀπό τό
σπίτι...

Τά δύο παιδιά βάδισαν ἀμίλητα. Εἶχαν
ἀφήσει κι ἕνα σωρό διάβασμα στό σπίτι,
ἀλλά δέ βαριέσαι…

— Μέ τή Στεργίου τί θά κάνεις τελικά;
μίλησε ξαφνικά ὁ Φάνης. Θά πεῖς στούς
δικούς σου νά ἔρθουν νά τή δοῦν αὔριο ἤ
θά ρισκάρεις τήν ἀποβολή;

— Ὤχ, αὐτό τό εἶχα ξεχάσει ἐντελῶς…
Κι αὐτή ἡ μπάλα… Τί τᾹς ἦρθε καί καρ-
φώθηκε στό τζάμι τοῦ γραφείου; Οὔτε
ἐπίτηδες νά τό ἔκανε.

— Νομίζω ὅτι πρέπει νά τό πεῖς στούς
δικούς σου, Σπύρο.

— Ναί, αὐτό εἶναι σί-
γουρο. Δέν εἶδες τί ἔπαθε ὁ
Παντελής τήν προηγού-
μενη φορά; Καί νά πεῖς ὅτι
δέν ἤθελε νά ἔρθουν οἱ
δικοί του… Τούς παρακά-
λαγε. Ἀλλά ἐκεῖνοι εἶναι
ἐντελῶς ἀδιάφοροι.

— Δέ νομίζω. Ἁπλά δέν
προλαβαίνουν. Εἶναι καί οἱ
δύο πολυάσχολοι βλέπεις.
Ἐσύ τί θά κάνεις τώρα πού
μαλώσατε μέ τή μάνα σου;

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΜΑΔΩΝΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΜΑΔΩΝ
ΚΙΝΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑ 
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Βόλτα στό δάσος
Α Σ Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Α Γ Η Δ

Κ Ο Υ Μ Α Ν Ι Τ Α Ρ Ι Χ Ω

Π Α Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ν Α Ρ Ι Α

Φ Υ Λ Λ Ο Σ Τ Ρ Ω Μ Ν Η Μ

Τ Ι Α Κ Ε Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ν Υ

Ε Λ Μ Ο Ξ Α Θ Α Μ Ν Ο Σ Ρ

Ρ Ν Ι Α Φ Θ Ε Κ Ε Ο Ζ Ν Μ

Η Ψ Ν Ε Ρ Α Σ Ι Μ Π Η Τ Η

Α Κ Ο Υ Β Ρ Υ Α Λ Α Π Η Γ

Π Ε Τ Φ Ρ Ι Α Λ Ο Τ Ε Γ Κ

Λ Ε Ξ Ω Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Π Ι

Ε Ξ Υ Ω Χ Η Τ Ν Ε Σ Ο Η Α

Ι Ρ Α Κ Α Σ Τ Α Ν Υ Τ Γ Α

Χ Β Α Τ Ο Μ Ο Υ Ρ Ο Π Η Δ

Η Π Ε Υ Κ Υ Μ Ν Α Τ Α Ρ Ι

Ν Ε Γ Β Ε Λ Α Ν Ι Δ Ι Α Σ

Ε Υ Τ Ο Υ Ρ Σ Ν Χ Ρ Υ Α Κ

Σ Α Γ Ρ Ι Ο Φ Ρ Α Ο Υ Λ Α

Γιορτάζουν τό Νοέμβριο
Χ

Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α

Γ Υ

Γ Σ Σ

Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ

Α Λ Υ Σ Μ

Ν Ο Λ Τ Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ

Δ Σ Ι Ο Χ

Ρ Α Μ Η Ν Α Σ

Ε Ν Ο Η

Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Σ Σ Λ

Σ Σ

ΑΛΛΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μόσχα
Πάρος-Φάρος
Ξάνθη
Καρδίτσα-καρφίτσα

Λύσεις:
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Ὁ Σπύρος ἔμεινε σκεπτικός, κοιτάζοντας
τίς καλοβαλμένες πλάκες τᾹς πλατείας...

— Μή, Κωστάκη, μή, θά χτυπήσεις, ἀ-
κούστηκε ξαφνικά μία φωνή δίπλα τους.

Τά δύο ἀγόρια γύρισαν καί εἶδαν τόν
μικρό ἔνοχο, στόν ὁποῖο ἀπευθυνόταν ἡ
παρατήρηση, νά προσπαθεῖ νά σκαρφαλώ-
σει στά πράσινα καγκελάκια. Ἦταν τόσα
δά τά ποδαράκια του, ἀλλά εἶχε ἀπίθανο
πεῖσμα ὁ πιτσιρίκος. Ἅπλωσε τό χέρι του
νά πιαστεῖ γιά νά προχωρήσει, ἀλλά μά-
ταια. Κινδύνευε μάλιστα νά πέσει.Ἡ μαμά
ὅμως ἦταν ἐκεῖ. Τόν εἶχε ἤδη πάρει στήν
ἀγκαλιά της.

— Ἀγόρι μου, δέν μπορεῖς ἀκόμη νά τό
κάνεις αὐτό… Θά χτυπήσεις, παιδάκι μου,
καί μετά θά κλαῖς πολύ…, ἦταν τά λόγια
τᾹς νεαρᾹς μητέρας καθώς ἀπομακρύνθηκε
μέ τό μικρό ἀκροβάτη στά χέρια.

Ὁ Σπύρος χαμογέλασε καί σήκωσε τά
μάτια του ξαστερωμένος.

— Θά τᾹς μιλήσω, Φάνη, εἶπε ἀποφα-
σιστικά. Καί νομίζω θά μέ καταλάβει. Σί-
γουρα τή νοιάζουν αὐτά πού μοῦ συμβαίνουν
καί αὐτά πού σκέφτομαι. Πάντα τήν ἐνδιέ-
φεραν. Θά τᾹς ἐξηγήσω καί γιά τίς φορές
πού νιώθω νά καταπιέζομαι.

— Κι ἄν δέν καταλάβει;
Ὁ Σπύρος σήκωσε τούς ὤμους.
— Θά μέ καταλάβει, εἶπε μέ βεβαιότητα.

Ἀλλά κι ἄν δέ γίνει ἔτσι, δέν πειράζει! Μά-
να μου εἶναι στό κάτω κάτω…

Ὁ Φάνης χαμογέλασε. Πάει τό κίνημα!...
Κλώτσησε τό τενεκεδένιο κουτάκι πού βρέ-
θηκε μπροστά του καί κοίταξε τό φίλο του.

— Πμε; Ἔχω ἀρκετό διάβασμα ἀκόμη.

Μ. Χ.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ἀπό τριῶν ἐτῶν

καί πάνω

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ἀπό τριῶν ἐτῶν

καί πάνω

Ὑπάρχουν καναρινάκια παράφωνα;
Καί βέβαια!

Ὅμως, τό παράφωνο καναρινάκι μας
ἐκπροσώπησε τό Σχολεῖο τῶν πουλιῶν

στή γιορτή τοῦ Βασιλιᾶ!
Πῶς; Γιατί;;;... Θά τό μάθεις

στό καινούργιο ὄμορφο βιβλίο.
Ἐξαιρετικές ζωγραφιές
καί πρωτότυπα παιχνίδια!

Ὑπάρχουν καναρινάκια παράφωνα;
Καί βέβαια!

Ὅμως, τό παράφωνο καναρινάκι μας
ἐκπροσώπησε τό Σχολεῖο τῶν πουλιῶν

στή γιορτή τοῦ Βασιλιᾶ!
Πῶς; Γιατί;;;... Θά τό μάθεις

στό καινούργιο ὄμορφο βιβλίο.
Ἐξαιρετικές ζωγραφιές
καί πρωτότυπα παιχνίδια!

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»
Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ) Τηλ. 210.3624349.
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Συναντήθηκα
μέ κάποιο δειλινό,

εἶπε «ξεψύχησε τό φῶς μου»
καί θρηνῶ.

Ἀποκρίθηκα
πώς τίποτα δέ σβήνει,

πώς ἕνα σπόρι
πάντα πίσω του ἀφήνει.

Ξαναντάμωσα
λιπόθυμα φτερά
πού ἀποδήμησαν
σέ φέγγη σκιερά.

Ἀποκρίθηκα
πώς τίποτα δέ φεύγει
πώς στό φευγιό του

ἕνα πέταγμα ἀντιφέγγει.

Ξαναντάμωσα
φευγάτο γυρισμό
πού λιγοψύχησε

σέ πίκρας ραντισμό.

Ἀποκρίθηκα
πώς τίποτα δέ φθίνει

ἡ νοσταλγία
μέ τήν ἄφιξη σέ ντύνει.

Α.-Μ. Κ.
Θεσσαλονίκη

ἘἘρωταποκρίσεις
Ἀπό τήν πένα σας
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Καί ἑπομένως τό καλύτερο μέσο γιά νά
προλάβει κάποιος τή μετάδοσή τους εἶ -
ναι τό συχνό πλύσιμο τῶν χεριῶν καί ἡ
ἀποφυγή συγχρωτισμοῦ μέ ἀσθενεῖς
καθώς καί ἡ ἀποφυγή τοῦ συνωστισμοῦ.

ἩἩ ἐπώαση τῆς νόσου (δηλ. ὁ χρόνος
ἀπό τήν μετάδοση ἕως τήν ἐκδήλωση
νόσου) εἶναι 1-3 ἡμέρες.

Τά συμπτώματα τῆς νόσου εἶ ναι πο-
νόλαιμος, μυϊκοί πόνοι, ρινική ἀ πόφρα -
ξη καί καταρροή, ξηρότητα φάρυγγα,
βήχας, βράγχος φωνῆς, κακουχία καί
σέ μικρό ποσοστό πυρετός. Ἐπέκταση

τῆς νόσου μπορεῖ νά προκαλέσει ἰγμο-
ρίτιδα, ὠτίτιδα, λαρυγγίτιδα καί βρογ-
χίτιδα. Ἡ νόσος διαρκεῖ 5-7 ἡμέρες. Ὁ
ἀσθενής μεταδίδει τόν ἰό περίπου γιά
μιά ἑβδομάδα. 

Δεύτερο ἐ -
πεισόδιο λοί-
μωξης μπορεῖ
νά συμβεῖ στά

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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ΤΤΤΤό κοινό κρυολόγημα ἀποτελεῖ τή
συχνότερη λοίμωξη τοῦ ἀνωτέρου ἀνα-
πνευστικοῦ συστήματος στόν ἄν θρωπο.
Οἱ ἐνήλικες καί οἱ ἔφηβοι ἔχουν 2-3 λοι-
μώξεις τό χρόνο, τά παιδιά 6-10, ἐνῶ
τά παιδιά πού πᾶνε σχολεῖο ἕως καί 12
φο ρές. Οἱ λοιμώξεις αὐτές ἀποτελοῦν τή
συχνότερη αἰτία ἀ πουσίας ἀπό τήν
ἐργασία ἤ τά σχολεῖα.

Προκαλοῦνντααιι κυρίως ἀπό ἰούς. Δώ-
δεκα ὁ μάδες ἰῶν*. 

Τά κρούσματα τῆς νόσου ἐμφανίζον-
ται κυρίως τούς χειμερινούς μῆνες. Οἱ
ἰοί εἰ σέρχονται στά κύτταρα τοῦ ἀνα-
πνευστικοῦ βλεννογόνου, πολλαπλα-
σιάζονται τοπικά καί προκαλοῦν νόσο. 

Μετάδοσση
Ἀπαραίτητη προϋπόθε ση γιά

τή μετάδοση ἀ ποτελεῖ ἡ στενή
ἐπαφή. Ὁ ἰός, εἴτε μολύνει τά
χέρια καί μ’ αὐτά ἐνοφθαλμί-
ζεται στά μάτια καί στά ρου-
θούνια, εἴτε μεταδίδεται μέσω

τοῦ ρινοφάρυγγα μέ μολυσμένα σταγονί-
δια πού ἐκπέμπονται μέ τήν ἀναπνοή,
τόν βήχα ἤ τό φτέρνισμα ἀπό ἀσθενεῖς ἤ
ὑγιή ἄτομα πού εἶναι φορεῖς τοῦ ἰοῦ.

Κοινό κρυολΚοινό κρυολ



παιδιά ἀπό ἄλλον
ὀρότυπο γι᾽ αὐτό
καί παρατηροῦνται
πολλαπλές προσβο-
λές.

ΘΘεραπεία τῆς νόσου μέ στόχο τόν ἰό
δέν ὑ πάρχει. Εἶναι συμπτωματική καί
ἔχει σάν σκοπό τήν ἀνακούφιση τοῦ
ἀσθενοῦς καί τήν πρόληψη τῶν ἐπι-

πλοκῶν. Συνιστᾶται
παραμονή σέ ζεστό
χῶρο, ἄφθονα ὑγρά,
ἀναλγητικά τοῦ τύπου
παρακεταμόλης, ἀ πο-
συμφορητικά τοῦ ρινι-
κοῦ βλεννογόνου καί ἀντιβηχι κά. 

Τονίζουμε δέ ὅτι ἡ προληπτική χρήση
ἀντιβιοτικῶν εἶναι τελείως ἀδικαιολό-
γητη. Δίδονται μόνο σέ ἐπιπλοκές.

Πρόληψη
Ἐμβόλιο δέν ὑπάρχει. Καλό εἶναι νά

ἀποφεύγουμε κάποιον πού νοσεῖ, νά
πλένουμε συχνά τά χέρια μας καί νά
μήν ἀγγίζουμε μάτια, μύτη καί στόμα.

——————
* Οἱ συχνότεροι εἶναι οἱ ρινοϊοί, οἱ κορωναϊοί, οἱ ἀδενοϊοί καί οἱ ἰοί

παραϊνφλουέντζας. Τό κοινό κρυολόγημα στούς ἐνήλικες ὀφείλεται κυ-
ρίως σέ ρινοϊούς καί κορωναϊούς ἐνῶ στά παιδιά σέ ἀδενοϊούς καί ἰούς
παραϊνφλουένζας.
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λόγημαόγημα
�� Χαῖρε ἀγαπητό μας «Πρός τή Νίκη»!
Εἴμαστε οἱ Χαρούμενες Ἀγωνίστριες τῆς κατασκή-

νωσης τοῦ Ταϋγέτου. Τό φετινό μας ὄνομα εἶναι
«ʼΑνάστασις, Νίκη, Θρίαμβος». Τό ὄνομά μας, μᾶς ἀ -
νοίγει νέους δρόμους στήν πνευματική μας ζωή. Ἡ
Κατασκήνωσή μας εἶναι κάθε χρόνο καί καλύτερη. Γε-
μάτο πρόγραμμα μέ ἐκπλήξεις κάθε μέρα! Τό πρωινό
ξύπνημα, ἡ κοινή προσευχή, τό σύνθημα τῆς ἡμέρας,
εἶναι ὅλα καταπληκτικά. Τά τραγούδια μας, οἱ περίπα-
τοι, οἱ συζητήσεις μας εἶναι ὅλα καταπληκτικά!...Ἡ γε-
μάτη χαρά μέρα μας κλείνει μέ γαλήνιο ὕπνο στή θεία
ἀγκαλιά τοῦ Δημιουργοῦ μας. Ὅλα εἶναι ὑπέροχα σέ
αὐτήν τήν εὐλογημένη γωνιά τῆς Ἑλλάδας μας! Θά
θέλαμε νά σοῦ στείλουμε καί φωτογραφίες μας, γιά
νά σέ κάνουμε μέτοχο τῆς χαρᾶς μας, ἀλλά δυστυχῶς
δέν τά καταφέραμε. Θά προσπαθήσουμε πάλι.

Ἀγαπητές μου Κατασκηνώτριες τοῦ Ταϋγέτου, χαίρετε.
Ἔχω λάβει ἀπό καιρό τό μήνυμά σας καί σᾶς εὐχα-

ριστῶ γιά τήν ἀγάπη σας. Τό φετινό ὄνομα τῆς Κατα-
σκηνώσεώς σας εἶναι πραγματικά ἐμπνευσμένο. Ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἡ βάση τῆς πίστεώς
μας. Ἡ νίκη τοῦ Κυρίου μας πάνω στό θάνατο καί τήν
ἁμαρτία, ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση γιά τή νίκη κάθε πι-
στοῦ πάνω στό κακό. Σᾶς εὔχομαι, νά ἀποκτήσετε τήν
πείρα τῆς νίκης μέ τή δύναμη τοῦ Ἀναστημένου Κυ-
ρίου μας. Ἀλλά καί τό πρόγραμμα τῆς Κατασκηνώ-
σεως τόσο πλούσιο μέσα στή ποικιλία του. Πόσο πολλά
καί ὡραῖα μαθαίνετε! Καλά τό λέτε: «Ὅλα εἶναι ὑπέ-
ροχα σέ αὐτήν τήν εὐλογημένη γωνιά τῆς Ἑλλάδας
μας»! Καί ἔχει ἡ Πατρίδα μας τόσες «εὐλογημένες γω-
νιές»! 

Γι᾽ αὐτό μήν στενοχωριέστε πού δέν μοῦ στείλατε
ἀκόμη φωτογραφίες ἀπό τήν κατασκήνωσή σας. Ὥ -
σπου νά ἔρθουν χαρεῖτε καί σεῖς κάποιες πού ἔφθα-
σαν ἀπό ἀλλοῦ. Καί ἄς εἶναι γιά ὅλους χαρούμενες
στιγμές μέσα στό χειμώνα.

(Ἡ συνέχεια μέ φωτογραφίες στό πίσω ἐσώφυλλο)

�� Ἀγαπημένο μου σύννεφο, γειά σου! Τά συννε-
φοπαραμύθια σου νά ξέρεις μ᾽ἀρέσουν πολύ καί εἶναι
τό πρῶτο πού διαβάζω ὅταν παίρνω τό «Πρός τή
Νίκη»! Μοῦ ἀρέσει πολύ τό συννεφοημερολόγιό σου.
Πότε θά γράψεις τήν ἑπόμενη περιπέτειά σου;  Περι-
μένω μέ ἀνυπομονησία! Σοῦ στέλνω μερικές ζωγρα-
φιές μου μέ ἥλιους, σύννεφα καί χαμόγελα.
Χαιρετίσματα στό συννεφογιατρούλη!

Μέ ἀγάπη Χαρούλα

Πολύ τό χάρηκα, ἀγαπητή Χαρούλα, τό γράμμα σου
στό «Σύννεφο». Καί τί ὡραῖες εἶναι οἱ ζωγραφιές σου
μέ ἥλιους, σύννεφα καί χαμόγελα! Θά τά δώσω ὅλα
στό «ἀγαπημένο» σου Σύννεφο, καί αὐτό μπορεῖ σέ
κάποια στάση του νά σοῦ ἀπαντήσει. Ἐσύ νά περιμέ-
νεις. Ἄραγε ἔχεις μάθει τά μικρά ποιηματάκια πού κά-
ποτε γράφει στό τέλος-τέλος τῆς ἱστορίας του; Ἐκεῖ
βρίσκεται τό μήνυμα πού θά ἤθελε νά φθάσει σέ σᾶς
τό Σύννεφο πού σᾶς ἀγαπάει πολύ.

E™∂I™ ∫I ∂°øE™∂I™ ∫I ∂°ø
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κυνήγι φάλαινας μιά γιά πάντα. Αὐτά
μέχρι τήν ἐποχή τῆς Πλαγκτομελέτας,
ὁπότε ἡ Νάρα ἐκδήλωσε γιά πρώτη φορά
ἕνα τρομερό ἐλάττωμα, τό ὁποῖο θά στα-
θεῖ καθοριστικό γιά τήν τραγική πορεία
της.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΦΑΛΑΙΝΩΝ
Ὁ καιρός περνοῦσε κι ἡ Νάρα γινόταν

ὅλο καί πιό παχιά καί πιό κακοδιάθετη,
ἀφοῦ σύμφωνα μέ τούς γιατρούς τοῦ ὠ -
κεανοῦ Η ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΟ ΚΕΦΙ.
Καί τότε ἔφτασε στή Νάρα ἡ πρόσκληση
ἀπό τό διεθνές φεστιβάλ «πιρουέτας καί
βουτιᾶς γιά φάλαινες». Τό φεστιβάλ ὀρ -
γάνωναν τά κήτη στό Κέϊπ Τάουν τῆς Ν.
Ἀφρικῆς. Ἡ Νάρα ἔπρεπε νά διανύσει μιά
τεράστια ἀπόσταση ὥς τό ἀκρωτήριο τῆς
Καλῆς Ἐλπίδας. Ἔκανε πολλές βδομάδες.
Ἔ φτασε τήν τελευταία μέρα. Ἡ ὀργανω-
τική ἐπιτροπή τῆς ἐπέτρεψε νά παρουσιά-
σει τό νούμερό της. Τό ἀποτέλεσμα;
Τραγικό. Ἡ λαίμαργη φάλαινα ὕστερα ἀπό
τήν πρώτη βουτιά ἐντόπισε ἀφρικάνικο
πλακγτόν καί ρίχτηκε στό

Φίλοι μου, γειά σας!
Δυστυχῶς σήμεραααΑΑΑΨΟΥΟΥΟΥ!!!! δέν μπορῶ νά σᾶς πῶ

καμία ἱστορίαααΑΑΑΨΟΥΟΥ, γιατί, ὅπως καταλαβαίνετε, εἶμαι

χάλια. Ἅρπαξα γερό κρυολόγημα προχθές στό Βόρειο Παγωμένο

Ὠκεανό. Ναί, ναί, καλά ἀκούσατε! Ἦταν μεγάλη ἀνάγκη νά ἐπι-

σκεφτῶ καί νά βοηθήσω τή Φούλ Μάμ Νάρα. Τίιιιιι;;;; δέν τήν

γνωρίζετε;; Ἄαααψουουου, πρέπει ὁπωσδήποτε νά τή μάθετε!

Εὐτυχῶς σᾶς ἔφερα ἕνα περιοδικό ἀφιερωμένο σ΄ αὐτήν. Λοι-

πόν διαβάστε το, κι ὅταν γίνω καλάαααψουουου, τά ξαναλέμε!

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΜΠΥ ΤΗΣ ΝΑΡΑ
Στά βορειοδυτικά παράλια τοῦ Ἀτλαντι-

κοῦ ὠκεανοῦ εἶδε τό φῶς τῆς μέρας, μέ -
σα ἀπό τό νερό, ἡ μικρή φάλαινα. Ὅταν
γεννήθηκε ζύγιζε μόλις 8 τόνους καί δέν
ξεπερνοῦσε σέ μῆκος τά 4 μέτρα. Τό δέρ -
μα της ἦταν γυαλιστερό καί σκοῦρο. Εἶχε
μιά πλατιά σχιστή οὐρά καί μικρά πτερύ-
για στά πλάγια. Οἱ διάσημοι δημοσιογρά-
φοι τῆς ἐποχῆς θαύμασαν τήν ὀμορφιά
καί τή χάρη της. Δέν πέρασαν παρά λίγοι
μῆνες ἀπό τή γέννησή της καί οἱ ἐφημε-
ρίδες τοῦ ὠκεανοῦ ἔγραψαν γιά τή νεαρή
σοπράνο πού μάγευε μέ τή μοναδική φω -
νή της ὅλα τά ψάρια, ὅλες τίς χελῶνες,
ὅλες τίς φώκιες, ὅλα τά δελφίνια, ὅλα τά
θαλασσοπούλια. Ἡ Νάρα ἦταν ἐπίσης ἡ
μοναδική φάλαινα πού ἤξερε νά χορεύει 5
χορούς κι ἀκόμη νά κάνει ἀκροβατικά
μέσα κι ἔξω ἀπό τό νερό. Ἡ οἰκογένειά της
ἦταν πολύ περήφανη γιά τή Νάρα. Κι αὐτή
φωτογραφιζόταν συνεχῶς δίπλα στά με-
γαλύτερα ὀνόματα τῆς ἱστορίας,
ὅπως ἦταν καί ὁ Μαγγελάνος ὁ Γ΄.
Ὅλα ἔδειχναν ὅτι ἡ Νάρα θά ἐξε-
λισσόταν σέ μιά σπάνια προσωπικό-
τητα, πού κανένα φαλαινοθηρικό
δέ θά τολμοῦσε νά τήν κυνηγήσει.
Ὄνειρό της ἦταν νά σταματήσει τό

Φούλ Μάμ Νάρα, ἡ λαίμαργη φαλαινάραΦούλ Μάμ Νάρα, ἡ λαίμαργη φαλαινάρα

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...
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φαγητό. Ἔ τρω γε, ἔτρωγε,
ἔτρωγε. Κατάπινε ὅ,τι ἔβρισκε

μπροστά της. Ἔντρομοι οἱ θεα-
τές ἐγκατέλειψαν τό χῶρο τοῦ

φεστιβάλ. Ὁ Φίνης Δελφίνης, Πρόεδρος
τῆς Ἐπιτροπῆς «Βούτα», δήλωσε:

«Ντροπή στίς φάλαινες, πού ἔχουν στήν
οἰκογένειά τους τέτοια μέλη». Ἀπό ἐκείνη
τήν ὥρα κανείς δέν τήν ξανακάλεσε σέ
χορό. Τά νέα διαδόθηκαν πολύ γρή-
γορα μέσα στό νερό καί τά ὠκεάνια
εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα ἐνημέ-
ρωναν: ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ = Η ΜΕΓΑΛΥ-
ΤΕΡΗ ΝΤΡΟΠΗ. Ἔτσι ἡ Νάρα, πού
εἶδε τή λαμπρή ἐξέλιξή της νά
χάνεται μέσα ἀπό τό ἴδιο της τό
στόμα, ἔπρεπε νά ἀναζητήσει
κάπου ἀλλοῦ ἐργασία.

ΠΛΑΓΚΤΟΜΕΛΕΤΑ
Μεσημέρι· καί ἡ Νάρα κολυμ-

ποῦσε ἀμέριμνη. Βυθιζόταν
βαθιά κι ὕστερα ἔφτανε μεγαλό-
πρεπα στήν ἐπιφάνεια. Σήκωνε τό κεφάλι
ψηλά καί μέ μιά ἐπιδέξια πιρουέτα ἔβγαζε
ὅλο τό σῶμα ἀπό τό νερό. Διέγραφε ἕνα
ἡμικύκλιο λίγα μέτρα πάνω ἀπό τά κύματα
καί ξαναβουτοῦσε. Ἄφηνε γιά δευτερό-
λεπτα ψηλά τήν οὐρά της κι ὕστερα μέ
ἀργές κινήσεις τήν ἔκρυβε στήν μπλέ
ἄβυσσο. Σέ μιά τέτοια πρόβα χοροῦ εἶδε
μπροστά της τό πλαγκτόν. Ἀμέσως τῆς
γεννήθηκε ἡ ἐπιθυμία νά τό φάει ὅλο.
Μέσα σέ λίγα μόνο δευτερόλεπτα οἱ τε-
ράστιες μπαλένες της φίλτραραν ἑκατομ-
μύρια μικροοργανισμούς. Μαζί μέ τό
πλαγκτόν ἔκλεινε μέσα στό στόμα της κι
ὅ,τι ἄλλο τύχαινε μπρός της. Τό ὅλο γεῦ -
μα τό ὀνόμαζε ἡ ἴδια πλαγκτομελέτα. Σιγά
σιγά σκόρπισε τόν τρόμο σέ ὅλο τόν ὠ -
κεανό. Ἡ ἴδια ἄρχισε νά παχαίνει. Ξεπέ-
ρασε τούς 40 τόνους καί τό λίπος κάτω
ἀπό τό δέρμα της ἔφτανε τό 1 μέτρο. Τά
ψάρια, πού ὅλους ΤΟΥΣ ΛΑΙΜΑΡΓΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ, τῆς κόλλησαν τό

παρατσούκλι: Φούλ Μάμ Νάρα, ἡ λαίμαρ -
γη φαλαινάρα. Μ᾽ αὐτό θά περάσει ἀπό δῶ
καί πέρα στήν ἱστορία.

ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ
Ἡ ἀποτυχημένη σοπράνο φάλαινα Φούλ

Μάμ Νάρα κατάφερε νά πιάσει ἐργασία σέ

Παιδικό Σταθμό
Φαλαινῶν. Στή νέα της θέση θά ἦταν πολύ
εὐχαριστημένη, ἄν πληρωνόταν μέ περισ-
σότερους τόνους πλαγκτόν. Ὅμως μιά καί
δέν ἔβρισκε πιό προσοδοφόρο ἐπάγγελμα,
ἀναγκάστηκε νά παραμείνει. Τό βασικό της
καθῆκον ἦταν νά προσέχει τά μικρά φαλαι-
νάκια, ὅσο οἱ μητέρες τους ἔλειπαν στά ἀ -
νοιχτά τοῦ μεγάλου ὠκεανοῦ. Ἡ τύχη
ὅμως στάθηκε καί πάλι πολύ κακή μαζί
της. Ἕνα παγωμένο πρωινό μιά ὄρκα, φά-
λαινα δολοφόνος, ἔκανε τήν ἐμφάνισή
της. Στάθηκε λίγα μέτρα ἀπέναντι ἀπό τά
μικρά κατατρομαγμένα φαλαινάκια. Ση-
μάδεψε μέ τά μάτια της δυό κι ὅρμησε μέ
ἀπίστευτη ἀγριότητα. Ἡ Φούλ Μάμ Νάρα
δέν ἀντιλήφθηκε τόν κίνδυνο, διότι
ἐκείνη τήν ὥρα –τί ἄλλο;– ἔτρωγε! Οἱ τρο-
μερές κραυγές τή συνέφεραν. Ὅμως ἦ -
ταν ἤδη πολύ δυσκίνητη καί ἡ ὄρκα εἶχε
τελειώσει τό ἀπαίσιο ἔργο της. Οἱ ἐφημε-
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ρίδες τοῦ ὠκεανοῦ ἔγραψαν τότε: ΛΑΙ-
ΜΑΡΓΙΑ = Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ.
Μόνη, ντροπιασμένη, κουρασμένη ἡ Νάρα
ἐγκατέλειψε τήν πατρίδα της καί τράβηξε
πρός τό Βόρειο Παγωμένο ὠκεανό.

ΣΤΗΝ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΤΡΥΠΑ
Σούρουπο ἦταν ὅταν ἔφτασε ἡ τρα-

γική Νάρα στίς ἀκτές τῆς Βόρειας
Ἰσλανδίας. Πλησίασε τήν πλαγιά
ἑνός παγόβουνου καί
χάραξε πάνω
του μέ τά μικρά
της πτερύγια δυό
λέξεις: Πεινάω τρο-
μερά. Τό κρύο τσου-
χτερό, τό φῶς
ἐλάχιστο. Μπρο-
στά της μιά ἀπέ-
ραντη πεδιάδα
ἀπό πάγο. Γύρω της
ὅλο καί πάγωνε τό νερό. Ἔ κανε νά βουτή-
ξει, γιά νά βρεῖ κάτι νά φάει. Μάταια. Κάτι
τήν ἔσ φιγ γε. Ὁ πά γος ὅλο καί πολλαπλα-
σιαζόταν. Ἡ ὥρα περνοῦσε καί ἡ Νάρα βρέ-
θηκε τελικά ἐγκλωβισμένη μέσα σέ μιά
παγωμένη τρύπα. Ἔνιωθε τόσο φοβι-
σμένη. Μισόκλεισε τά μάτια. Κάπου στό
βάθος διέκρινε δυό τρία φωτάκια ἀπό
ἰγκλού Ἐσκιμώων. Σιγά σιγά ἀποκοιμή-
θηκε.

ΞΕΦΑΛΑΙΡΙΝ
Ὁ νεαρός Ἐσκιμῶος Ξεφαλαιρίν ἦταν

γνωστός γιά τίς ἱκανότητές του στό κυ-
νήγι φαλαινῶν. Ἐκεῖνο τό παγωμένο
πρωινό, ντυμένος μέ τά γούνινα ροῦχα
του, περπατοῦσε πρός τήν ἀκτή. Ἀπό μα-
κριά διέκρινε ἕναν σκοῦρο ὄγκο. Κατέ-
βασε τήν κουκούλα ὥς τά φρύδια, ἔσφιξε
τά ὅπλα του καί προχώρησε ἀποφασι-
στικά. Τά βήματά του ἤχησαν στά αὐτιά
τῆς Νάρα. Μισάνοιξε τά μάτια. Μπροστά
της ὁ Ξεφαλαιρίν μέ τό ἀκόντιο ὑψωμένο

καί 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ!

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

ἦταν ἕτοιμος νά τό μπήξει στό δέρμα της.
Ἡ μελλοθάνατη σοπράνο Νάρα σέ μιά

ὕστατη προσπάθει α
νά ζητήσει βοήθει α,
ἄνοιξε τό τεράστιο

στόμα της κι ἔ βγα -
λε –πρώτη φορά με -

τά ἀπό πολλά
χρόνια– ἁρμονι-

κές μελωδίες.
Ὁ Ἐ σκι μῶ ος

κατέβασε τό ὅπλο ἔκπληκτος. Γούρλωσε
τά μάτια καί πλησίασε τό κῆτος. «Εἶ σαι στʼ
ἀλήθεια ἡ διάσημη Νά ρα; Ἡ Νάρα;! Πόσο
ἤθελα νά σέ γνωρίσω! Πῶς κατήντησες; Η
ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ ΣΕ ΕΚΑΝΕ Α ΓΝΩΡΙΣΤΗ!». Ἡ
Νάρα ἔ σκυ ψε μέ ντροπή τό κε φάλι. Καί ὁ
Ξεφαλαιρίν γιά πρώτη φορά στή ζωή του
χάιδεψε φάλαινα. Κι ὕστερα εἶ πε: «Μή
φοβᾶσαι. Νομίζω πώς πιά κατάλαβες τό
λάθος σου. Θά τά καταφέρεις, μή φο -
βᾶσαι. Θά μείνεις γιά λίγο καιρό ἀκόμη
σφηνωμένη, ὥσπου νά ἀδυνατίσεις. Δέ θά
ἀφήσω κανένα φαλαινοθηρικό νά σέ πλη-
σιάσει. Μή φοβᾶσαι! Λίγη δίαιτα καί προ-
σοχή καί θά τά καταφέρεις».

Λοιπόν, παιδιά, τί λέτε. Θά τά καταφέρει
ἡ λαίμαργη φάλαινα; Τό ἐλπίζω.

Σᾶς χαιρετῶ μέ ἀγάπη,
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ΚαρυδάταΚαρυδάτα∫∞Δπ °π∞ Δ√ ™¶πΔπ ™∞™

νηστήσιμα

Στό τεῦχος 740, Ὀκτωβρίου 2011,

στή σελ. 356, ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΑΣ, πρέπει νά προστεθεῖ στά

ἀναμιγνυόμενα ὑλικά καί τό τυρί.

Ὑλικά:
� 400 γρ. Digestive ἤ ἄλλα νηστήσιμα μπισκότα
� 90 γρ. φυτική μαργαρίνη
� 1/2 φλιτζάνι νερό
� 1 φλιτζανάκι κακάο
� 2 κουταλιές σούπας ζάχαρη κρυσταλλική
� 3/4 φλιτζανιοῦ ζάχαρη ἄχνη
� 1/2 περίπου φλιτζάνι καρύδια χοντροαλεσμένα
� 60 γρ. κουβερτούρα
� 1 φάκελο ἰνδική καρύδα
� λίγο κονιάκ ἤ λικέρ

Ἐκτέλεση:
Σπάζουμε τά μπισκότα καί τά ἀνακατεύουμε μέ τήν ἄχνη καί τά καρύδια. 
Βράζουμε τό νερό μέ τό κακάο. Ρίχνουμε μέσα τό κονιάκ ἤ τό λικέρ, τήν

κουβερτούρα, τήν κρυσταλλική ζάχαρη καί τήν μαργαρίνη νά λειώσουν.
Ἑνώνουμε τά δύο μίγματα. Πλάθουμε μικρά μπαλάκια βουτώντας κάθε

φορά τό χέρι σ᾽ ἕνα μπώλ μέ νερό, γιά νά πλάθεται καί νά μήν κολλάει.
Τυλίγουμε τό μπαλάκι κάθε φορά στήν ἰνδική καρύδα. 
Διατηροῦνται στό ψυγεῖο.                                                Καλή ἐπιτυχία



ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός: Ἱ.Μ. Ἀναλήψεως, Τα-

ξιάρχες (Σίψα) Δράμας. Μονή

τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Καρσλίδη.

Πίσω: Ἐλιά ἡ τιμημένη.

Ἐλᾶτε νά πᾶμε μιά βόλτα στό δάσος! 
Ψάχνουμε γιά:

Α Ρ

Ν
Υ

Φ
Δ

Μ

Θ

Ποιᾶς πρωτεύουσας μεγάλου κράτους

τό ὄνομα, ἄν τό προφέρεις γρήγορα

πολλές φορές, ἀκούγεται σάν χαμός;
Εἶμαι ἕνα νησί. Ἄν τό πί τό κάνω φί,

ἔχω φῶς τή νύχτα στό πί καί φί.

Ἀπό ποιά πόλη, ἄν τό δέλτα τό κά-
νεις φί, πρόσεξε μήν τρυπηθεῖς; 

ΑΛΛΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

� ΜΟΝΟΠΑΤΙ
� ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ
� ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
� ΠΟΥΡΝΑΡΙ
� ΠΕΥΚΟ
� ΚΑΣΤΑΝΙΑ
� ΒΡΥΑ
� ΛΕΙΧΗΝΕΣ
� ΡΥΑΚΙ
� ΦΤΕΡΗ
� ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ
� ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ
� ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ
� ΘΑΜΝΟ
� ΜΑΝΙΤΑΡΙ
� ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
� ΣΚΑΘΑΡΙ
� ΦΥΛΛΟΣΤΡΩΜΝΗ
� ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ
� ΠΗΓΗ  

Α Σ Κ Α Σ Τ Α Ν Ι Α Γ Η Δ

Κ Ο Υ Μ Α Ν Ι Τ Α Ρ Ι Χ Ω

Π Α Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ν Α Ρ Ι Α

Φ Υ Λ Λ Ο Σ Τ Ρ Ω Μ Ν Η Μ

Τ Ι Α Κ Ε Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ν Υ

Ε Λ Μ Ο Ξ Α Θ Α Μ Ν Ο Σ Ρ

Ρ Ν Ι Α Φ Θ Ε Κ Ε Ο Ζ Ν Μ

Η Ψ Ν Ε Ρ Α Σ Ι Μ Π Η Τ Η

Α Κ Ο Υ Β Ρ Υ Α Λ Α Π Η Γ

Π Ε Τ Φ Ρ Ι Α Λ Ο Τ Ε Γ Κ

Λ Ε Ξ Ω Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Π Ι

Ε Ξ Υ Ω Χ Η Τ Ν Ε Σ Ο Η Α

Ι Ρ Α Κ Α Σ Τ Α Ν Υ Τ Γ Α

Χ Β Α Τ Ο Μ Ο Υ Ρ Ο Π Η Δ

Η Π Ε Υ Κ Υ Μ Ν Α Τ Α Ρ Ι

Ν Ε Γ Β Ε Λ Α Ν Ι Δ Ι Α Σ

Ε Υ Τ Ο Υ Ρ Σ Ν Χ Ρ Υ Α Κ

Σ Α Γ Ρ Ι Ο Φ Ρ Α Ο Υ Λ Α

Βόλτα στό δάσος

Γιορτάζουν τό Νοέμβριο

Στά λουλούδια ἄν βάλω ἕνα Ξ πόλη

θά ἀποκτήσω στή στιγμή.



Ὄμορφες εἰκόνες ἀπό τό φακό σας

Ἀπό τή ζωή
τοῦ καλοκαιριοῦ
στίς Χριστιανικές
Κατασκηνώσεις.

Χαρούμενες ὧρες
πού πέρασαν...

πού θά ᾽ρθουν καί πάλι...
καί πού δυναμώνουν

τήν ψυχή
μέσα στόν κόπο

τοῦ χειμώνα!

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΧΙΟΥ



Η ΕΛΙΑ
...Ὅπου κι ἄν λάχω κατοικία,
δέν μοῦ ἀπολείπουν οἱ καρποί,
ὥς τά βαθιά μου γηρατεῖα
δέ βρίσκω στή δουλειά ντροπή˙
μ᾽ ἔχει ὁ Θεός εὐλογημένη
κι εἶμαι γεμάτη προκοπή
Εἶμαι ἡ ἐλιά ἡ τιμημένη.

Κ. Παλαμᾶς


