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Βασίλειος ὁ Μέγας
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

 Προστάτες τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας
 Πρότυπα μορφώσεως, ἀρετῆς, ἀγάπης καί κοινωνικῆς προσφορᾶς
Ἀτένισέ τους στή γιορτή τους -30 Ἰανουαρίουκαί ἄντλησε ἔμπνευση καί δύναμη γιά τή ζωή σου.
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ΜΗΝΙΑΙΟ
Κύπρου: € 20.
Ἐξωτερικοῦ: Ἀεροπορικῶς € 30.
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ Ἐτήσια συνδρομή: € 12.
Ἐπιστολές καί Ἐμβάσματα: Περιοδικό «Πρός τή ΝΙΚΗ», Μαυρομιχάλη 32 - 106 80 ΑΘΗΝΑΙ
ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Τηλέφωνα: 210 36.08.533 καί 210 36.24.296. ʼΑριθμός κλήσεως Fax: 210 36.21.286 καί 210 36.01.533

Ἔτος 52ο.
Τεῦχος 743
Ἰανουάριος 2012

e-mail: prostiniki@yahoo.gr
Ἀριθ. Ἐγκρίσεων Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων: 36145/61, 58371/62,
102319/62, 174433/66, 138562/67, 7075/76, 30082/78, 3921/89, 2745/91, 155/94 καί 109708/2005.

ΚΩΔΙΚΟΣ διά τά ΕΛΤΑ: 1589

ἀλλαγή τοῦ χρόνου μᾶς βρίσκει
Ἡ
φέτος ἔντονα προβληματισμένους. Βαριά

καί θλιβερή ἡ ἀτμόσφαιρα γύρω μας. Οἱ
μεγάλοι πιέζονται ἀφόρητα ἀπό τά οἰκονομικά ἀδιέξοδα, ἐνῶ κι

 Καί τέλος, ν’ ἀλλάξουμε στόχους. Νά
συνειδητοποιήσουμε ἐπιτέλους ὅτι ἡ ἀληθινή εὐτυχία δέν κρύβεται

 λλάξει!
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οἱ νεώτεροι
δέχονται σέ μικρότερο ἤ μεγαλύτερο
βαθμό τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τή γενικότερη
κρίση. Ἐκεῖνο πού κυριαρχεῖ εἶναι ἡ ἀπογοήτευση γιά τό παρόν καί ἡ ἀβεβαιότητα γιά τό μέλλον.
Μέσα σ’ αὐτό τό πλαίσιο οἱ εὐχές γιά
τό νέο ἔτος ἠχοῦν παράξενα στ’ αὐτιά
μας. «Καλή χρονιά!»-«Εὐτυχισμένο τό νέο
ἔτος!», λένε. Ποιός τό πιστεύει;... Ποιός
περιμένει κάτι καλύτερο τή νέα χρονιά;
Μπορεῖ στ’ ἀλήθεια κάτι ν’ ἀλλάξει;
........................................................................
Ναί! Ὑπάρχει κάτι πού μπορεῖ καί
πρέπει νά ἀλλάξει. Κι αὐτό εἴμαστε ἐμεῖς! Ἄν θέλουμε νά ἐλπίζουμε σέ καλύτερες ἡμέρες, τότε ἄς τολμήσουμε πρῶτοι
ἐμεῖς νά ἀλλάξουμε ριζικά! Τί σημαίνει
αὐτό;
 Πρῶτον, ν’’ ἀλ
λλάξξουμε διά
άθεση διώχνοντας τήν ἀπογοήτευση καί στηρίζοντας τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα μας στόν
Θεό Πατέρα.
 Ἔπειτα νά πάρουμε ἀπόφαση ν’
ἀλλάξουμε ζωή μέ τήν εἰλικρινή μας μετάνοια καί τό δυναμικό ἀγώνα γιά τήν
ἀπαλλαγή μας ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας.

στά ὑλικά ἀγαθά, πού ἄλλοι τά ἀπολαμβάνουν ἄφθονα κι ἄλλοι τά στεροῦνται, ἀλλά στήν
καθαρή καρδιά πού γίνεται κατοικητήριο
τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἀποτελεῖ τόν πολυτιμότερο θησαυρό μας, τόν ὁποῖο κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς τόν πάρει!
.........................................................................
2012 μ.Χ. Αὐτό πού μᾶς κάνει νά ἐλπίζουμε ὅτι μπορεῖ ν’ ἀλλάξει κάτι δέν εἶναι
ὁ ἀριθμός πού ἄλλαξε κι ἀντικατέστησε
τό 2011. Εἶναι τά δύο γράμματα πού ἀκολουθοῦν: «μ.Χ.». Ἀποτελεῖ ἐξαιρετικό προνόμιο τό γεγονός ὅτι ζοῦμε στή μετά Χριστόν
ἐποχή, τήν ἐποχή τῆς Χάριτος. Ἤδη τό
φῶς τοῦ Χριστοῦ διέλυσε τό σκοτάδι τῆς
πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας. Ὁ ἐρχομός Του
στόν κόσμο ἄνοιξε γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους τό δρόμο τῆς σωτηρίας. Κι εἶναι στ᾽
ἀλήθεια τραγικό, ἐνῶ ζοῦμε στή μετά Χριστόν ἐποχή, στήν οὐσία νά πορευόμαστε
χωρίς τόν Χριστό... Καιρός ν’ ἀλλάξουμε
πορεία! Νά ζήσουμε ἑνωμένοι μέ τόν Κύριο
Ἰησοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία Του. Τότε
πραγματικά μποροῦμε νά ἐλπίζουμε. Τότε
θά ἀλλάξουν πολλά. Πρῶτα μέσα μας κι
ἔπειτα γύρω μας. Ἀρκεῖ νά ἀκούσουμε τή
θεϊκή προτροπή Του: «Μετανοεῖτε...».
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ÇɦÊ½ ɪÇ·, ÆÇɦÊ½ ÂȝÇ· Â»ÊȄ
ÊȼÈ º¿·ÀÅÆȝÈ ÊɮÃ Ç¿ÉÊÅË¹ȝÃÃÏÃ ÉÊɌ 1:
—¡·Áȥ ÍÇÅÃ¿Ȅ, Æ·¿º¿Ȅ, ȊÃ À·ȼ ºȝÃ
ȠÄ·ÉÌ·Áȼ¼»Ê·¿ ÂɌÃÅ Âȝ ÊȼÈ »əÍȝÈ
ÆÅɖ ºȼÃÅËÂ» À·ȼ Æ·ȼÇÃÅËÂ» ·əÊȝÈ
ÊȼÈ ÂȝÇ»È, »ɅÆ· ȇÆÅÌ·É¿ÉÂȝÃÅÈ ÃȄ
ÂȥÃ ȇÇÍȼÉÏ Âȝ ƤÁ¹»¸Ç· ȇÁÁȄ Âȝ Â¿Ȅ
ÉË¼ȥÊ½É½. ¿’ ·əÊɌ À·ȼ ÉËÃȝÍ¿É·...
—ƠÆɌ Êȼ, ÉÊ’ ȇÁȥ¾»¿·, ȠÄ·ÇÊțÊ·¿ ȧ
À·Áȥ ÍÇÅÃ¿Ȅ, Æ·¿º¿Ȅ;
£¿Ȅ Â¿ÀÇȥ É¿ÏÆȥ ÉÊȥÃ ÊȄÄ½ À¿ ɚÉÊ»Ç· Â¿Ȅ Â»¹ȄÁ½ ȣÀÆÁ½Ä½ ¹¿Ȅ ÂȝÃ· ȧ
ȇÆȄÃÊ½É½ ÊȺÈ £ËÇÊɦÈ:
—ƠÆ’ ÊɌ ÆÅº·Ç¿ÀɌ, ÀɖÇ¿».
—§ɮÈ »ɅÆ»È; ÇɦÊ½É· ȠÁÆȼ¼ÅÃÊ·È
ÃȄ ÂȥÃ ȊÀÅËÉ· À·ÁȄ.
—ƠÆ’ ÊɌ ÆÅº·Ç¿ÀɌ, ȠÆ·ÃȝÁ·¸» ÉÅ¸·Çȥ ȧ Â·¾ȥÊÇ¿·. ¡¿ ȠÃɮ Æ»ÇȼÂ»Ã·
ɐÁ½ ȧ ÊȄÄ½ ÃȄ Ä»ÉÆȄÉ»¿, ɐÆÏÈ Ƞ¹ɦ,
Éȝ ¹ȝÁ¿·, ¹Çȥ¹ÅÇ· º¿·ÆȼÉÊÏÉ· ÆɦÈ
ȠÁȄÍ¿ÉÊÅ¿ Âȝ ȇÀÅÁÅɖ¾½É·Ã. ¦Ⱦ ÆÅÁÁÅȼ ȭÊ·Ã ÉÅ¸·ÇÅȼ, ÆÅɖ ÉȥÂ·¿Ã» ȇº¿ȄÌÅÇÅ¿ ȫ À·ȼ ÉɖÂÌÏÃÅ¿. ¿’ ·əÊɌ ȇÆÅÊɌÁÂ½É· ÊȥÃ ȠÇɦÊ½É½:
—§Å¿Åȼ ÉËÂÌÏÃ»ɄÊ» Âȝ Êȥ £ËÇÊɦ;
§ȝÃÊ»-ȡÄ¿-ȟÆÊȄ ȫ ɏÀÊɦ ÍȝÇ¿· ÂÅɞ
ȣº»¿Ä·Ã ÆɌÉÅ¿ ȇÆɌ ÊÅɖÈ »ɂÀÅÉ¿ Â·¾½ÊȝÈ ÊȺÈ 1 ¢ËÀ»ȼÅË Æ¿ÉÊ»ɖÅËÃ
ÉÊȥÃ... ÊɖÍ½.
ȝÃ ÄȝÇÏ ȊÃ ȭÊ·Ã ȧ ȇÆÅÇȼ· ȫ ȧ ȇÆÅ¹ÅȥÊ»ËÉ½ ÆÅɖ Â’ ȣÀ·Ã·Ã ÃȄ ÆÇÅÊ¿ÂȥÉÏ ÊȥÃ ƤÁ¹»¸Ç· À·ȼ Ã’ ȇÃ·¸ȄÁÏ
Êȥ ÉËÃȝÍ»¿· ÊȺÈ ÉË¼ȥÊ½É½È, ÆȄÃÊÏÈ
¸¹ȺÀ· ȇÆ’ ÊȥÃ ÊȄÄ½ ÁËÆ½ÂȝÃÅÈ.

4

Ĉ±½¿Å¬Á¹¿Â 2012

ŝ

»ɖÊ»Ç½ ɪÇ·. £țÈ ¸ÇȼÉÀ»¿ ÉÊɌ
¹Ç·Ì»ɄÅ ÃȄ ÉË¼½ÊțÂ» Âȝ ÊɌ
ÉËÃȄº»ÁÌÅ, ÊɌ ¾»ÅÁɌ¹Å.
—ȝ Âȝ Ä·ÌÃ¿Ȅ¼»¿È. ©ÊȼÈ ȠÄ»ÊȄÉ»¿È ÊÅɞ ǐÅËÃȼÅË ÀȄÆÅ¿Å¿ ÆÇÅÊ¿ÂÅɞÃ
ÃȄ ÊÅɖÈ À·ȼ»¿ Ɏ ȩÁ¿ÅÈ ºȼÆÁ· ÉÊɌ Æ·ÇȄ¾ËÇÅ Æ·ÇȄ Ã’ ȇÁÁȄÄÅËÃ ¾Ç·ÃȼÅ,
¹¿·Êȼ ÊÅɖÈ ÌȝÇÃ»¿ ¹ÅɖÇ¿, ÁȝÃ»...
—¡·ȼ ÆɌÉÅ¿ ȊÁÁÅ¿ ÀÇ»ÂÅɞÃ ÉÊɌ
Á·¿ÂɌ ȫ ÉÊɌ ÍȝÇ¿ ÊɌ «¹ÅɖÇ¿» ÊÅËÈ, ¹¿Ȅ
ÃȄ ÊɌ ʆÍÅËÃ ÆȄÃÊ· Â·¼ȼ ÊÅËÈ. ªȄ ¸ÁȝÆ»¿È À·ȼ ÉÀȝÆÊ»É·¿ ÆɦÈ ÉÊȥÃ ȠÆÅÍȥ
Â·È, ȠÃɮ ȇÆÅ¾»ɦÉ·Â» ÊȥÃ »ȿÀÅÃ¿Àȥ ÆÇ·¹Â·Ê¿ÀɌÊ½Ê· À·ȼ ÊȄ ÆÅÁËÂȝÉ·,
ȇÌȥÉ·Â» ÆÅÁɖ ȣÄÏ ȇÆɌ ÊȥÃ ÆÇ·¹Â·Ê¿ÀɌÊ½Ê· ÊȺÈ ¼ÏȺÈ ÊȄ Æ·¿º¿Ȅ Â·È,
»ɅÆ· ȇÇÀ»ÊȄ ÆÇÅ¸Á½Â·Ê¿ÉÂȝÃÅÈ.
—£Å¿Ȅ¼»¿ ȇÆȼÉÊ»ËÊÅ, ɐÂÏÈ ɘÆȄÇÍÅËÃ À·ȼ ÉȥÂ»Ç· Æ·¿º¿Ȅ ÆÅɖ Æ¿ÉÊ»ɖÅËÃ Éȝ ȇÀ·¾ɌÇ¿ÉÊ»È ºËÃȄÂ»¿È
Ȋ¹ÃÏÉÊ½È Ê·ËÊɌÊ½Ê·È. ªȥ ÉËÃ¿ÉÊ·ÂȝÃ½ ÊÅËÈ ÊȥÃ ɏÃÅÂȄ¼ÅËÃ ÊɖÍ½ –ÉËÍÃȄ Êȥ ¾»ÅÆÅ¿ÅɞÃ À·ȼ ÆÇÅÉÆ·¾ÅɞÃ
ÃȄ ÊȥÃ ÀȄÃÅËÃ ÃȄ ÊÅɖÈ Í·ÂÅ¹»Áț.
©Â¿ÀÇɖÃÅËÃ ȣÊÉ¿ ÊɌ ÌɌ¸Å ÊÅËÈ ¹¿Ȅ ÊɌ
Ȋ¹ÃÏÉÊÅ ÂȝÁÁÅÃ.
—ƤÇ·, ºȝÃ ȭÊ·Ã ȊÉÀÅÆÅ ÆÅɖ ºȝÃ
ÊÅɖÈ ÆÇÅÀȄÁ»É· ÃȄ ÂÅɞ ȠÄ½¹ȥÉÅËÃ
ÆɮÈ »ɅÃ·¿ ºËÃ·ÊɌÃ ȡÃ· ÆÇɌÉÏÆÅ ȫ
ȡÃ· ȇÃÊ¿À»ȼÂ»ÃÅ ÃȄ ȠÆ½Ç»Ȅ¼»¿ Âȝ
ÊȥÃ Æ·ÇÅËÉȼ· ÊÅË À·ȼ ÂɌÃÅ Êȥ ¼Ïȥ
Â·È. ƤÈ ÊɌ Æ¿ÉÊ»ɖÅËÃ ÊɌ ÆÅº·Ç¿ÀɌ
À·ȼ ÊɌ ¹ÅɖÇ¿, ȊÃ ÊÅɖÈ ȧÉËÍȄ¼»¿, »ɅÆ·
ÆÇÅÉÆ·¾ɦÃÊ·È ÃȄ ȧÉËÍȄÉÏ À¿ Ƞ¹ɦ
Êȥ º¿Àȥ ÂÅË ÉËÃ»ȼº½É½ ÆÅɖ ÂÅɞ ȣÁ»¹» ÊɌ ȇÃÊȼ¾»ÊÅ.

—ȝ ÉËÂÌÏÃɮ, ÉËÃȄº»ÁÌ». ªȄ Æ·¿º¿Ȅ ȇÃ·¼½ÊÅɞÃ, Âȝ »ȿÁ¿ÀÇȼÃ»¿·, ÊȥÃ ȇÁȥ¾»¿·,
ÆÇÅ¸Á½Â·Êȼ¼ÅÃÊ·¿, ÇÏÊÅɞÃ À·ȼ ÆÅÁɖ ÉËÍÃȄ ȇÆ·ÃÊÅɞÃ ÊȄ ɂº¿· ÉÅÌȄ. ¡·ȼ ¾Ȅ ÉÅɞ ȇÆÅº»ȼÄÏ:
©ȝ ÉË¼ȥÊ½É½ ÉÊȥÃ ÊȄÄ½ ¹¿Ȅ... ÊȥÃ ÊɖÍ½, ÀȄÆÅ¿· Æ·¿º¿Ȅ »ɅÍ·Ã ÊȥÃ ȊÆÅÎ½ ÆɦÈ:
ᆑ ǐ ǽËÆÏ×ÎÍÐ ÎÍɉ ÄÃȷ ȓÌ¿ÏÒÅÊȐËÍÐ ǺÎȿ ÒȘË ÒÓÔÉȘ ÒɉÕÅ ÎÍÏÃɉÃÒ¿Ç ÑÒǷ ÒÓÔÉǷ.
ᆑ §Ã×ÏÃȷ ÒȯÐ ÂÓÑÈÍÉȯÃÐ È¿ÈÍÒÓÕȯÃÐ ÈÇ ɅÕÇ ÃɌÈ¿ÇÏȯÃÐ ÎÍɉ ÆǷ ÒÍɑ Ô¿ËÃÏəÑÍÓË
ÒȘË ǺÂÓË¿Êȯ¿ ÒÍÓ È¿ȯ ÆǷ ÒȿË ɜÆȘÑÍÓË ËǷ ÂÇÍÏÆəÑÃÇ ÒǷ ÉǷÆÅ ÒÍÓ.
ᆑ ¢ÇǷ ËǷ ÎÃÒɉÕÃÇ ÒÍɉÐ ÑÒȿÕÍÓÐ ÒÍÓ, ǽË ȓÉÎȯÄÃÇ ÑÒȘË «È¿ÉȘ ÒÍÓ ÒɉÕÅ», ÂȐË ÎÏÍÑÎ¿ÆÃȷ ɃÑÍ ÊÎÍÏÃȷ. ¯ÇÑÒÃɉÃÇ ɃÒÇ Ț ȓÎÇÒÓÕȯ¿ ɂÔÃȯÉÃÒ¿Ç ȓÉǷÕÇÑÒ¿ Ȟ È¿ÆȿÉÍÓ ÑÒȘË
ÎÏÍÑÎǷÆÃÇǷ ÒÍÓ.
ᆑ Ʊ ÑÓË¿ȯÑÆÅÑÅ ÃɌÆɉËÅÐ ÁÇǷ ÒȯÐ ÎÏǷÌÃÇÐ ÒÍÓ ǺÊÀÉɉËÃÒ¿Ç, ǺÔÍɑ ËÍÊȯÄÃÇ ɃÒÇ
ȓÎÅÏÃǷÄÍËÒ¿Ç ǺÎȿ ÒÓÕ¿ȷ¿ ÁÃÁÍËȿÒ¿, ÒǷ ɁÎÍȷ¿ ÂȐË ÒÍɑ ǺÔȘËÍÓË ÎÃÏÇÆəÏÇ¿ ȓÎÇÉÍÁɡË.
ᆑ Ʊ ȓÊÎÇÑÒÍÑɉËÅ ÑÒȘË ÒɉÕÅ ÊÃÇəËÃÇ ÒȘË ȓÉÎȯÂ¿ ÑÒȿ §Ãȿ È¿ȯ ÒȘ ÂɉË¿ÊȘ ²ÍÓ.
—ªȄ Æ·¿º¿Ȅ ÊȄ ȣÁ»¹·Ã ·əÊȄ ȫ ȠÉɖ;
—¦Ⱦ Â·¾½ÊȝÈ ÊȄ »ɅÆ·Ã... ¡¿ Ƞ¹ɦ ÆÇɌÉ¾»É· ÆɦÈ Ɏ ȊÃ¾ÇÏÆÅÈ ɘÆÅÁÅ¹ȼ¼ÅÃÊ·È ÊȥÃ
ÊɖÍ½ ¼»Ʉ Ƞ¹ÀÁÏ¸¿ÉÂȝÃÅÈ Éȝ º»¿É¿º·¿ÂÅÃȼ»È À·ȼ ÆÇÅÁȥÎ»¿È. əÊȝÈ ÊÅɞ º½Â¿ÅËÇ¹ÅɞÃ
Â¿Ȅ Î»Ëº·ȼÉ¾½É½ ȇÉÌȄÁ»¿·È À·ȼ ¸»¸·¿ɌÊ½Ê·È ¹¿Ȅ ÊɌ ÂȝÁÁÅÃ. ©Ë¹ÍÇɌÃÏÈ ɐÂÏÈ ÊɌÃ
ȠÂÆÅºȼ¼ÅËÃ ÃȄ ¼»Ʉ ȠÁ»ɖ¾»ÇÅÈ À·ȼ ÃȄ ȇÃ»¸·ȼÃ»¿ ÊɌÃ ȇÃȥÌÅÇÅ ÊȺÈ ¼ÏȺÈ ÀÇ·ÊɦÃÊ·È
ÊɌ ºËÃ·ÊɌ ÍȝÇ¿ ÊÅɞ »Åɞ ÆÅɖ ºȝÃ À·Ê·Ç¹»Ʉ, ÅɜÊ» ȇÃ·ÆÁ½ÇɦÃ»¿ Êȥ ºɖÃ·Âȥ ÊÅË,
ȇÁÁȄ Êȥ ÉËÂÆÁ½ÇɦÃ»¿, ÊȥÃ ·əÄȄÃ»¿, ÊȥÃ »əÁÅ¹»Ʉ.
ǝ Æ¿ÉÊɌÈ ÄȝÇ»¿ ÆɦÈ ÊȼÆÅÊ· ºȝÃ »ɅÃ·¿ ÊËÍ·ɄÅ, ¹¿·Êȼ ÊɖÍ½ ºȝÃ ɘÆȄÇÍ»¿. ªȥ ¼Ïȥ ÊÅË ÊȥÃ
ÀË¸»ÇÃȄ»¿ ȧ ÉÅÌȼ·, ȧ ºɖÃ·Â½ À·ȼ ȧ ȇ¹ȄÆ½ ÊÅɞ »Åɞ, ÆÅɖ ¼½Êț ÆȄÃÊ· À·ȼ Êȥ º¿Àȥ
ÊÅË ÉËÃ»Ç¹·Éȼ·. »Ʉ ȟÆÅÂȝÃÏÈ À·ȼ ȇ¹ÏÃȼ¼»Ê·¿ ÀȄÊÏ ȇÆɌ ÊɌ ÉÊÅÇ¹¿ÀɌ ¸ÁȝÂÂ· ÊÅɞ
§·ÊȝÇ· ªÅË ÂȝÉ· ÉÊȥÃ ÉÊÅÇ¹¿Àȥ ÌÇÅÃÊȼº· ÊÅË,Êȥ »ȼ· §ÇɌÃÅ¿·.
—¤Ȅ ÊȄ ȫÄ»Ç·Ã À·ȼ ÊȄ Æ·¿º¿Ȅ ÊÅɞ 1...
—ƵÂ»ɄÈ ¾Ȅ ÊÅɖÈ ÊȄ ÆÅɞÂ», ÉËÃȄº»ÁÌ», À¿ ȠÉɖ À¿ Ƞ¹ɦ...
©ȥÂ»Ç· ɐÂÏÈ, ÉÊȥÃ ȇÇÍȥ ÊȺÈ Ãȝ·È ÍÇÅÃ¿țÈ ÆÅɖ ȇÃȝÊ»¿Á» ÀȄÊÏ ȇÆɌ
Êȥ ¸·Ç¿Ȅ ÉËÃÃ»Ì¿Ȅ ÊȺÈ ȇÆ»¿ÁȺÈ À·ȼ ÊȺÈ ȇÃ·ÉÌȄÁ»¿·È À·ȼ ÀȄÃ»¿
ÃȄ Ì·ȼÃ»Ê·¿ ¹ÀÇȼ¼Å ÊɌ ÂȝÁÁÅÃ ÊÅËÈ, ȊÈ ȇÀÅɖÉÅËÃ ÊɌÃ ɂº¿Å ÊɌ Ç¿ÉÊɌ ÃȄ ÊÅɖÈ Áȝ»¿:

«είνατε ἐν ἐμοί, κἀγώ ἐν ὑμῖν... ὁ
μένων ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτ, οὗτος
φέρει καρπόν πολύν, ὅτι χωρίς ἐμοῦ
οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»1.
––––––––––––––––––

£.

1. £»ȼÃ»Ê» ȟÃÏÂȝÃÅ¿ Â·¼ȼ ÂÅË, ¹¿Ȅ ÃȄ ÂȝÃÏ À¿
Ƞ¹ɦ ȟÃÏÂȝÃÅÈ Âȝ ÉțÈ. ƵÀ»ɄÃÅÈ ÆÅɖ ÂȝÃ»¿ ȟÃÏÂȝÃÅÈ Â·¼ȼ ÂÅË À¿ Ƞ¹ɦ ÂȝÃÏ ÂȝÉ· ÊÅË, ·əÊɌÈ
ȇÆÅºȼº»¿ ȊÌ¾ÅÃÅ À·ȼ ȠÀÁ»ÀÊɌ À·ÇÆɌ. ¿ɌÊ¿ ÍÏÇȼÈ ȠÂȝÃ· À·ȼ ÍÏÇȼÈ ÃȄ ȣÍ»Ê» Êȥ ¼ÏÊ¿Àȥ ºɖÃ·Â½ ÆÅɖ Æ½¹Ȅ¼»¿ ȇÆɌ ÂȝÃ·, ºȝÃ ÂÆÅÇ»ɄÊ» ÃȄ
ÀȄÃ»Ê» ÊȼÆÅÊ» ¹¿Ȅ ÊɌÃ ȠÄ·¹¿·ÉÂɌ É·È À·ȼ Êȥ
ÉÏÊ½Çȼ· É·È.
ǐÏȄÃ. ¿»´ÉÊ. 4-5. ƶÇÂ½Ã»ȼ· §. ¤. ªÇ»ÂÆȝÁ·
Â»Ê·¹ÁÏÊ Ê¿ÉÂȝÃ½ ÉÊȥ º½ÂÅÊ¿Àȥ. ƹÀºÅÉ½ «ǝ
©ÏÊȥÇ», Ơ¾ȥÃ·, 2011.

.
.
Ŷ
ƃ
Ź
ţ
ʘ ƌƕƏſ;
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Μ

ιά πρωτότυπη ἔρευνα τῆς ἐφημερίδας «Washington Post», πού ἦταν ταυτόχρονα κι ἕνα κοινωνιολογικό πείραμα
γιά τήν αἴσθηση τοῦ ὡραίου, τήν ἀντίληψη τοῦ σημαντικοῦ σέ οὐδέτερο χῶρο
καί χρόνο καί τίς προτεραιότητες τῶν
ἀνθρώπων, ἔγινε στίς 12 Ἰανουαρίου τοῦ
2007 στό Μετρό τῆς Οὐάσιγκτων.
Ἦταν γύρω στίς 8 τό πρωί τῆς 12ης
Ἰανουαρίου τοῦ 2007, ὥρα αἰχμῆς γιά
τόν ἐργαζόμενο κόσμο, ὅταν ἕνας νεαρός ντυμένος μέ ἕνα παντελόνι παραλλαγῆς, ἕνα μπλουζάκι μακό κι ἕνα κασκέτο
στάθηκε δίπλα σέ ἕναν κάδο ἀπορριμμάτων μιᾶς πολυσύχναστης ἀποβάθρας.
Στά χέρια του κρατοῦσε ἕνα βιολί. Λίγα
λεπτά μετά τήν ἐμφάνισή του ὁ «ἄγνωστος» μουσικός ἄρχισε νά παίζει διάφορα μουσικά κομμάτια τοῦ Μπάχ γιά
περίπου μία ὥρα.
Ὁ κόσμος περνοῦσε σκεπτικός καί βιαστικός γιά τή δουλειά του, ὅπως κάθε
πρωί, ὅταν μετά ἀπό 3 λεπτά ἕνας μεσήλικας πρόσεξε ὅτι κάποιος ἔπαιζε μουσική.
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Κοντοστάθηκε γιά λίγα δευτερόλεπτα
ρίχνοντας φευγαλέες, μᾶλλον ἀδιάφορες, ματιές καί συνέχισε βιαστικός τό
δρόμο του.
Στά ἑπόμενα 4 λεπτά μιά καλοντυμένη
κυρία χωρίς νά σταματήσει, ρίχνει συμπονετικά στό κουτί του ἕνα δολλάριο.
Στά 6 λεπτά ἕνας νεαρός διαβάτης στέκεται λίγο γιά νά ἀκούσει τόν ὀργανοπαίχτη τοῦ δρόμου, ρίχνει μιά γρήγορη ματιά
στό ρολόι του καί προσπερνᾶ.
10 λεπτά ἀργότερα ἕνα τρίχρονο ἀγοράκι σταμάτησε ἀπορημένο νά τόν κοιτάξει. Ἡ μητέρα του τό τράβηξε βιαστικά
ἀπό τό χέρι γιά νά συνεχίσει τό περπάτημα, ἀλλά ὁ μικρός ἀνενόχλητος ἀπό
τή βίαιη κίνηση ἐξακολούθησε νά γυρίζει πίσω τό κεφαλάκι του ἀπολαμβάνοντας ἦχο καί θέαμα. Ἡ ἴδια ἀντίδραση
παρατηρήθηκε σέ ὅσα παιδιά πέρασαν
ἐκεῖνο τό πρωί ἀπό τό σταθμό καί συνάντησαν τό βιολιτζή. Ἐκεῖνα κοιτοῦσαν
κι οἱ γονεῖς τους τά τράβαγαν.
Μετά ἀπό 45 λεπτά ὁ νεαρός μουσικός

συνέχιζε νά παίζει, ἄν καί μόνο 6 ἄνθρω- Ἴσως γιατί ἀκόμη σπουδαιότεροι θεωποι εἶχαν σταματήσει γιά λίγο, ἐνῶ 20 ἄ- ρήθηκαν οἱ προβληματισμοί ἀπό τά ἀτομα τοῦ ἄφησαν συνολικά 32 δολλάρια, ποτελέσματα τῆς ἔρευνας.
δίχως νά σταματήσουν τό περπάτημά
Στή
ήν ἀρχή τῆς καινούργιας χρονιᾶς
τους. Μόνο ἕνα ἄτομο τόν ἀναγνώρισε!
κάπο
οιοι ἀπ’ αὐτούς ἀξίζει νά γίνουν καί
Μετά ἀπό μία ὥρα, κι ἐνῶ εἶχαν περάδικοί μας. Γιατί μπορεῖ βέβαια νά μή μᾶς
σει ἀπό μπροστά του πάνω ἀπό 1100
συμβεῖ κάτι παρόμοιο καί γιά ἄλλους λόἄτομα, σταμάτησε νά παίζει, ἀλλά δέν τό
γους νά μή σταθοῦμε στό δρόμο γιά νά
παρατήρησε κανείς. Ὁ βιολιστής δέν
ἀκούσουμε ἕνα σπουδαῖο μουσικό νά ἐκτεἀναγνωρίστηκε, οὔτε χειροκροτήθηκε.
λεῖ κάποια ἀπό τά ὀμορφότερα κομμάΜόνο σιγή ἁπλώθηκε παντοῦ!
τια, μέ ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα μουσικά
Κι ὅμως ἦταν ἕνας ἀπό τούς καλύτερους
ὄργανα, ἀλλά:
βιολιστές στόν κόσμο. Ὁ πολυβραβευμέ— Πόσα ἄλλα καθημερινά, ἁπλά καί
νος καί ἀκριβοπληρωμένος ἀμερικανός
ὄμορφα πράγματα, δῶρα τῆς ἀγάπης
Τζόσουα Μπέλ ἔχει μία λαμπρή σταδιοτοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, τά συνηθίδρομία καί ἐκεῖνο τό πρωινό στό σταθμό
ζουμε, δέν τά ἀντιλαμβανόμαστε καί τά
τοῦ Μετρό ἔπαιξε τά πιό δύσκολα κομπροσπερνοῦμε ἀδιάφορα καί ἀγνώμονα;
μάτια μέ ἕνα πολύτιμο Στραντιβάριους1
— Πόσα χρήσιμα, ὠφέλιμα καί οὐσιακατασκευασμένο τό 1713, ἀξίας 3,5 ἑκαστικά γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας ἀκοῦτομμυρίων δολλαρίων! Καί νά σκεφτεῖ
με, ἀλλά δέ μᾶς ἀγγίζουν;
κανείς πώς δέν εἶχε περάσει οὔτε μία
— Πόσο λίγο προσπαθοῦμε νά ξεφύἑβδομάδα ἀπό τότε πού ὁ Μπέλ εἶχε γεγουμε ἀπό τήν πεζή καθημερινότητά μας,
μίσει ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα τῆς περίὅταν ἀδιάφοροι καί κουρασμένοι ἀφήφημης Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας τῆς
νουμε μάταια τούς ἄλλους νά περιμένουν
Βοστώνης, μέ τά «λογικά» εἰσιτήρια νά
ἔστω καί κάτι μικρό ἀπ’ τήν ἀγάπη μας;
κυμαίνονται γύρω στά 100 δολλάρια!
Εἶναι ἡ ὥρα τῆς προσωπικῆς μας ἔρευἩ πρωτότυπη αὐτή ἔρευνα τῆς ἐφηνας καί τῶν οὐσιαστικῶν ἀπαντήσεων…
μερίδας μέ τόν τίτλο «Μαργαριτάρια
Ἄς μήν τήν προσπεράσουμε ἀδιάφορα...!
πρίν ἀπό τό πρωϊνό», («Pearls before
Φ.
breakfast»), χάρισε στό συντάκτη της ἕ---------------------------1. Στραντιβάριους: Τά πιό φημισμένα καί πολύτιμα, γιά τήν τελεινα ἀπό τά μεγαλύτερα δημοσιογραφικά
ότητα τοῦ ἤχου τους, βιολιά, πού κατασκευάστηκαν ἀπό τόν Ἀντώβραβεῖα παγκοσμίως (Πούλιτζερ 2008). νιο Στραντιβάριους (μέσα 17ου αἰ. καί πρῶτες δεκαετίες 18ου αἰ.).
Κάπου διάβασα:
Σ᾽ ἕνα ἡλιακό ρολόι εἶναι γραμμένη ἡ ἑξῆς ἐπιγραφή:

Δέν μετ
τρῶ
ῶ τίς
ς ὧρεες ἐκ
κτός ἄν ἔχουν
ν
Κι εὐχήθηκα
Μακάρι οἱ ὧρες τῆς ζωῆς μου νά φωτίζονται ἀπό τό φῶς
τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, γιά νά καταγράφονται στό αἰώνιο βιβλίο Του.
Ἰανουάριος 2012
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Ɔƙƪơƕȶ Ʃƕ ƜƳƦ
’ ƟƚơƢƔ ƜƯƔƪơƙ
ƝƬ
ŅϴũЁŬŠ ŐŰЛųŦ:
Ņ
ˀˮ˹˪˱ˤ˰ˢ  ˭˹ˮ˱˞ ˭˜˰˶ ˱ˬ˲ ˧˞˥˻˯
˱˛˪ ˧˨˻˱˰ˤ˰ˢ ˩˚ ˡ˺˪˞˩ˤ ˧˞˜ ˱˛˪ ˡ˦˞
˰˱˦ˠ˩˛˱˹˰˞˧˧˜ˡ˦ˬ˭ˬ˺˧ˮ˞˱ˬ౿˰ˢ˭ˮˬ˰
ˠˢ˦˻˥ˤ˧ˢ˰˱˛˪ர˨˨ˤˠ˶˪˦˙˱ˬ౿ˡ˶˩˞˱˜
ˬ˲˱ˬ˲
ಧˊ˚ˮ˞ ˧˦ ˞௴˱˛ ˩ˬ˲ˮ˩ˬ˺ˮ˦˰ˢ ழ
˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˜ˤ˱ˬ ˡ˦˞ˠ˻˪˦˰˩˞ ˰˱˙ ˩˞˥ˤ
˩˞˱˦˧˙  ˧˹˪˱ˮ˞ ˩˚ ˱˛ ˳˦˨˹˨ˬˠˬ ˠ˦˙
˱˙ ˮ˴˞˞ ˱ౢ˯ ˁˢ˪˦˧ౢ˯  ˪˞ˠ˧˞˰˱˦˧˛
ரˮ˪ˤ˰˛˱ˬ˲˰˱˛˪˭ˮ˹˱˞˰ˤ˱ౢ˯˭˞ˮ˚˞˯
ˠ˦˙ ˧ˬ˭˙˪˞ ˨˹ˠ˶ ˭ˬ˲˰˦ಌ˪ ˈ˞˜ ௭˨˞
˞௴˱˙˩˚˱˙˩˙˱˦˞˱ˬ˲˧˹˧˧˦˪˞˭˹˱˹˫ˢ
˪˺˴˱˦˧˞˜˱˹˧ˢ˳˙˨˦˱ˬ˲˪˙˟ˬ˲ʾˣˢ˦˂˲˹
ఇˮˢ˯ ˧ˬ˦˩˛˥ˤ˧ˢ ˴˥˚˯ ˱˹ ˟ˮ˙ˡ˲ ʴ
˱˹˭ˮ˶ʾ˱˞˪௭˱˞˪ˢˡˢ˱˹ˮˬ˨˹˷˧˞˥˻˯
˭˛ˠ˞˦˪ˢ˪˙˫˞˭˨˻˰ˢ˦ˎ˹˰ˢ˯ఇˮˢ˯˨˛
˥ˢ˦˞ ದ˭˹ ˴˥˚˯ ˱˹ ˭˹ˠˢ˲˩˞ದ ˴˙˥ˤ˧ˢ
˩˭ˮˬ˰˱˙ ˰˱˹˪ ௵˭ˬ˨ˬˠ˦˰˱˛ ˉ˜ˠˬ  ˭ˢ
ˮ˦˛ˠˤ˰ˤ˰˚ˠ˪˶˰˱˙˧˞˜ரˠ˪˶˰˱˞VLWHV
˨˜ˠˬ˧ˬ˲˟˚˪˱˞˩˚˱˛˪˭˞ˮ˚˞ˡ˦˞ˡ˦˧˱˲
˞˧˙˧˞˜˱˙˭˞˦˴˪˜ˡ˦˞˰˱˹˱˚˨ˬ˯˱˹˪˧ˮ˙
˱ˤ˰˞˪ ˭ˮˬ˰ˤ˨˶˩˚˪ˬ ఇˮˢ˯ ˱ˢ˨ˢ˜˶˱ˢ˯
˩˭ˮˬ˰˱˙ ˰˱˛˪ ௨˥˹˪ˤ ˎಌ˯ ˪˙ ˟ˮˢ ˱˹
˧ˬ˲ˮ˙ˠ˦ˬ ˪˙ ˭˞˨˚˵ˢ˦ ˧˞˜ ˩˚ ௭˨˞ ˞௴˱˙
˰˛˩ˢˮ˞˰˱˹˰˴ˬ˨ˢˬ
ூ˧ˢ˜˪ˤ˱˛˪అˮ˞˴˱˺˭ˤ˰ˢ˭˹ˮ˱˞˧˞˜
˰˱˹ர˪ˬ˦ˠ˩˙˱ˤ˯˭ˮ˹˟˞˨ˢ˩ˤ˱˚ˮ˞˧ˮ˞
˱˻˪˱˞˯ ˱˙ ˳ˮˢ˰˧ˬ˰˦ˡˢˮ˶˩˚˪˞ ˮˬ౿˴˞
˱ˬ˲
ಧˑ˜ ˥˙ ˠ˜˪ˢ˦ ˭˞˦ˡ˜ ˩ˬ˲ ˎ˹˱ˢ ˭˦˱˚
˨ˬ˲˯ ˥˙ ˰˲˩˩˞ˣ˚˵ˢ˦˯ ˞௴˱˹ ˱˹ ˡ˶˩˙
˱˦˹˰ˬ˲ழ˴ˬ˺ˮ˦˧˞˱˙˪˱ˤ˰ˢˢ˭ˢ˩˚˭˞
ˮ˙˭ˬ˪ˬ ˭˞ˮ˞˱ˤˮ˻˪˱˞˯ ˠ˦˙ ர˨˨ˤ ˩˦˙
˳ˬˮ˙ ˱˛˪ ˧˞˱˞˰˱˞˰˜˞ ˭ˬ˺ ˭˦˧ˮ˞
˱ˬ౿˰ˢ˧ˢ˩˚˰˞
ூ˧ˢ˪ˬ˯ ˟˦˙˰˱ˤ˧ˢ ˪˙ ˭˙ˮˢ˦ ˱˙ ˮˬ౿˴˞
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˧˞˜˪˙˱ౢ˯˧˨ˢ˜˰ˢ˦
˱˛˪˭˹ˮ˱˞ˠ˦˙˪˙
˩˛ ˩˞˨˻˰ˢ˦ ˧˞˜
˭˙˨˦˩˞ˣ˜˱ˤ˯
ˎˮ˙ˠ˩˞˱˦௭˩˶˯
ˢ˴ˢˡ˜˧˦ˬ˩ˤ˱˚ˮ˞˱ˬ˲
˱ˬ˲
ெˮ˦˫ˢ ˩˦˙ ˟˦˞˰˱˦˧˛ ˩˞˱˦˙ ˠ˺ˮ˶ ˱ˬ˲
ˏˬ౿˴˞ ˧˞˥˞ˮ˙ ˧˞˜ ˨ˢˮ˶˩˚˪˞ ˭ˢ˱˞˩˚
˪˞௭˨˞˩˞ˣ˜˭˙˪˶˰˱˹˧ˮˢ˟˙˱˦ˀ˦˟˨˜˞
&'V˧˞˜˧˙˪˞ˡ˲˹ˣˢ˲ˠ˙ˮ˦˞˭˞˭ˬ˺˱˰˦˞
ˢ˴˞˪˧˞˨˺˵ˢ˦˱˹˭˙˱˶˩˞ழ˧˹˩ˤ˧˞˜˱˹
˭˦˞˱˙˧˦ ˩˚ ˱˹ ˧ˬ˩˩˙˱˦ ˱˛˪ ˭˜˱˰˞ ˧˞˜ ˱˹
˪˞˵˲˧˱˦˧˹ ˭˹ ˴˥˚˯ ˱˹ ˟ˮ˙ˡ˲ ˧˞˩˙
ˮ˶˪˞˪˭˙˪˶˰˱˹ˠˮ˞˳ˢˬ˱ˬ˲
 ˧˞ˮ˚˧˨˞ ˱ˬ˲ ˩˭ˮˬ˰˱˙ ˰˱˹˪ ௵˭ˬ
˨ˬˠ˦˰˱˛˳˦˨ˬ˫ˢ˪ˬ౿˰ˢ˱˙˟ˢ˨˙˧˦˞˭˹˱˹
˰˱˹˴ˬ˭ˬ˺˧ˮˢ˩˹˱˞˪˰˱˹˪˱ˬ˴ˬஹˮ˭˞
˫ˢு˪˞˭ౚ˞௴˱˙˧˞˜˱˹ீˮ˦˫ˢ˩˚ˡ˺˪˞˩ˤ
ழ˰˱ˬ˴˜˞˧˞˜ˡಌ௭˭˶˯˧˞˜˰˚˭ˬ˨˨˙
ர˨˨˞ ˰˱˛ ˣ˶˛ ˱ˬ˲ ː˱˹ ˰˴ˬ˨ˢˬ ˰˱˜˯
˭˞ˮ˚ˢ˯˰˱˜˯˰˴˚˰ˢ˦˯˱ˬ˲˩˚˱˛˪ˬ˧ˬˠ˚
˪ˢ˦˙˱ˬ˲
ˊˬ˪˞ˡ˦˧˹ ˧˞˱˞˳˺ˠ˦ˬ ˩˚˴ˮ˦ ˱˻ˮ˞ ˰˱˙
ˡ˦˚˫ˬˡ˞ ˭ˬ˺ ˟˞˥˦˙ ˩˚˰˞ ˱ˬ˲ ˪˞
ˠ˪˶ˮ˜ˣˢ˦ ˭˻˯ ௩ ˡ˦ˬ˯ ˡˤ˩˦ˬ˺ˮˠˤ˰ˢ 
˧˞ˮ˚˧˨˞ ˱ˬ˲ ˩˭ˮˬ˰˱˙ ˰˱˹˪ ௵˭ˬ˨ˬˠ˦
˰˱˛ ˈ˞˱˞˳˺ˠ˦ˬ ˧˞˜ ˳˲˨˞˧˛ ˭˹ˡˮ˞
˰ˤ ˭˹ ˱˛˪ ˭ˮ˞ˠ˩˞˱˦˧˹˱ˤ˱˞ ˧˞˜ ˟˺˥˦
˰˩˞௭˨ˬ˧˞˜˩ˢˠ˞˨˺˱ˢˮˬ˰˱˛˪˭ˬˠˬ˛
˱ˢ˲˰ˤ˧˞˜˰˱˙˭ˮˬ˟˨˛˩˞˱˞ˑ˹˟˨˚˩˩˞
˱ˬ˲ ீ˭ˢ˰ˢ ˭˙˪˶ ˰˱˛˪ ˳˜˰˰˞ ˱ˬ౿ ˱ˬ˜
˴ˬ˲˩˚˱˹ˠ˞˭ˤ˩˚˪ˬ˱ˬ˲˰˲ˠ˧ˮ˹˱ˤ˩˞
ˊˬˮ˳˚˯˱˞ˮ˞ˠ˩˚˪ˢ˯ˠˮ˦ˢ˩˚˪ˢ˯˥˙ீ˨ˢ
ˠˢ˯ ˱˹˰ˬ ˱˞˦ˮ˦˞˰˱˚˯ ˩˚ ˱˛ ˳ˬ˲ˮ˱ˬ˺˪˞
˰˱ౢ˯˵˲˴ౢ˯˱ˬ˲˱˙˟˙˥ˤ˧˞˜˱˛˪˧˞˱˞
˰˱˞˰˜˞ˠ˺ˮ˶˱ˬ˲

ŅϴũЁŬŠ ńŤЋųŤŰŦ:
˱˞˪ˮˠ˙˭˦˙ದ˭ˢˮ˞˰˩˚˪ˢ˯ʴ˩˩ದ
௭˱˞˪ ˰˴˹˨˞˰ˢ ˭˹ ˱˹ ˳ˮˬ˪˱˦˰˱˛ˮ˦ˬ ˧˞˜
˟˦˙˰˱ˤ˧ˢ˪˙ˠ˲ˮ˜˰ˢ˦˰˭˜˱˦௭˰ˬˠ˦˪˹˱˞˪˭˦˹
˰˺˪˱ˬ˩˞ ˃˴ˢ ˭˹˨˲˱ˤ ˪˙ˠ˧ˤ ˭˹ ˫ˢ
˧ˬ˺ˮ˞˰ˤ˧˞˜˪˞˪˚˶˰ˤ
ˑ˹˳ಌ˯˭ˬ˺˭˨˻˥ˤ˧ˢ˰˱˹ˡ˶˩˙˱˦ˬ˩˚
˱˹ ˭˙˱ˤ˩˞ ˱ˬ౿ ˡ˦˞˧˹˭˱ˤ ீ˧˞˪ˢ ˱˛˪ ˧˞ˮ
ˡ˦˙˱ˬ˲˪˙˰˧˦ˮ˱˛˰ˢ˦˧˞˥˻˯˱˹˟˨˚˩˩˞˱ˬ˲
˪˱˜˧ˮ˦˰ˢ˱˛˩˞˱˦˙˱ˬ౿˔ˮ˦˰˱ˬ౿˰˱˛˪ˢ˧˹
˪˞˭ˬ˺ˡ˚˰˭ˬˣˢ˭˙˪˶˭˹˱˹˧ˮˢ˟˙˱˦˱ˬ˲
ˊ˚ ˱˹ ˧˨ˢ˜˰˦˩ˬ ˱ౢ˯ ˭˹ˮ˱˞˯ ˞˰˥˙˪˥ˤ˧ˢ
˪˙˧˨ˢ˜˪ˢ˦˭˜˰˶˱ˬ˲ு˪˞˪௩˨˹˧˨ˤˮˬ˧˹˰˩ˬ
˭ˬ˨˺˟ˬ˲ˬ˧˞˜˱˞ˮ˞ˠ˩˚˪ˬ˭ˬ˺ˣˤ˱ˬ౿˰ˢ˪˙
˱˹˪˭˞ˮ˞˰˺ˮˢ˦˰˱˛ˡ˜˪ˤ˱ˬ˲ூ˪ಌ˪˱˜˥ˢ
˱˞˱˹˭˞˨˹˳ಌ˯˱ˬ౿˧˞˪˱ˤ˨˦ˬ౿˩˭ˮˬ˰˱˙
˰˱˹˪ூ˰˱˞˲ˮ˶˩˚˪ˬ˧˞˜ˢ௴˶ˡ˜˞˱ˬ౿˥˲˩˦
˙˩˞˱ˬ˯˭ˬ˺˭˨˻˥ˤ˧ˢ˰˚˨˜ˠˬ˰˱˹ˡ˶˩˙
˱˦ˬ ர˪ˬ˦ˠ˞˪ ˰˱˛˪ ˵˲˴˛ ˱ˬ˲ ˩ˬ˪ˬ˭˙˱˦ ˠ˦˙
˧˹˰˩ˬ˲˯௬˩ˬˮ˳ˬ˲˯˧˞˜˳˶˱ˢ˦˪ˬ˺˯ரˠ˪˶
˰˱ˬ˲˯˧˞˜˭ˮˬ˰˭˚˨˞˰˱ˬ˲˯ˠ˦˙˱ˬ˺˯˭ˬ˨
˨ˬ˺˯
ˎˮ˜˪ ˡ˲˹ ˴ˮ˹˪˦˞ ˠ˦˙ ˭ˮ˻˱ˤ ˳ˬˮ˙ ˠ˪˻
ˮ˦˰ˢ ˧˞˜ ˡ˦˙˟ˤ˧ˢ ˞௴˱˹ ˱˹ ˩ˬ˪ˬ˭˙˱˦ ˰˱˛
˴ˮ˦˰˱˦˞˪˦˧˛ ˧˞˱˞˰˧˛˪˶˰ˤ ˭ˬ˺ ˟ˮ˚˥ˤ˧ˢ
ூ˧ˢ ˧˙˱˶ ˭ౚ ˱ౚ ˰˱˚ˮ˦˞ ˱˹˱ˢ ீ˩˞˥ˢ ˪˙
˪˞˭ˬ˥˚˱ˢ˦ ˩˭ˮˬ˰˱˙ ˰˱˹˪ ூ˰˱˞˲ˮ˶˩˚
˪ˬ˱ˬ˺˯˭˹˪ˬ˲˯˧˞˜˱ˬ˺˯˭˹˥ˬ˲˯˱ˬ˲˱˜˯
˨˞˴˱˙ˮˢ˯˧˞˜˱˜˯ˠ˶˪˜ˢ˯˱ౢ˯˪ˢ˞˪˦˧ౢ˯˱ˬ˲
˵˲˴ౢ˯ ூ˧ˢ ˭ˮ˶˱ˬˠˢ˺˱ˤ˧ˢ ˱˛˪ ரˮˮˤ˱ˤ
ˠ˨˲˧˺˱ˤ˱˞˧˞˜˱˛˪˪˚˧˳ˮ˞˰˱ˤˠ˞˨˛˪ˤ˱ౢ˯
˟˞˰˦˨ˢ˜˞˯˱ˬ౿ˆˢˬ౿˩˚˰˞˱ˬ˲
௳˱˞˪௭˩˶˯˥˚˨ˤ˰ˢ˪˙˧ˮ˞˱˛˰ˢ˦˧˞˜˰˱˛˪
˭˹˨ˤ˭ˬ˺ˠ˺ˮ˦˰ˢ˪ˬ˦˧˱˹˞௴˱˹˱˹˩ˬ˪ˬ˭˙˱˦
˭ˬ˺
˭ˬ
˭
˺௩ˡ
௩ˡˤˠ
ˤˠˬ౿
ˬ౿˰ˢ
˰ˢ˰˱ˬ
˰˱ˬ˺˯
˺˯˯˥˞˲
˥˞˲˩˞
˩ ˰˱
˩˞
˰˱ˬ˺
ˬ˺˯˯˧˞
˧˞˜˜˭ˬ
˭ˬ
˭ˬ˺௩ˡˤˠˬ౿˰ˢ˰˱ˬ˺˯˥˞˲˩˞˰˱ˬ˺˯˧˞˜˭ˬ

˺
˥ˤ˱ˬ˺˯˧˹˰˩ˬ˲˯˱ˬ౿ˆˢˬ౿˱˹˱ˢˡ˲˰˧ˬ˨ˢ˺
˱ˤ˧ˢ˭ˬ˨˺˔ˮˢ˦˙˰˱ˤ˧ˢ˪˙˭˞˨˚˵ˢ˦˧˞˦ˮ˹
˩˚ ˱˛ ˟ˬ˛˥ˢ˦˞ ˧˞˜ ˱˛ ˰˲˩˭˞ˮ˙˰˱˞˰ˤ ˱ˬ౿
ˎ˪ˢ˲˩˞˱˦˧ˬ౿ ˱ˬ˲ ˠ˦˙ ˪ౚ ˪˱˦˰˱˞˥ˢ ர˨˨ˬ
˱ˢ˰˱˛˪˱ˢ˩˭ˢ˨˦˙˧˞˜˱˛˴˞˨˙ˮ˶˰ˤர˨˨ˬ˱ˢ
˰˱˛˪˫˙ˮ˱ˤ˰ˤ˧˲ˮ˦ˬ˨ˢ˧˱˦˧˙˭˹˱˹˪௵˭ˬ
˨ˬˠ˦˰˱˛˱ˬ˲˧˞˜ர˨˨ˬ˱ˢ˪˙˪ˬ˦˧ˬ˧˲ˮ˚˵ˢ˦˱˹
˭ˮ˹ˠˮ˞˩˩˙˱ˬ˲˧˞˜˪˙˩˙˥ˢ˦˪˙ˢˮ˞ˮ˴ˢ˱˙
˧˞˥˛˧ˬ˪˱˞˧˞˜˱˜˯˪˙ˠ˧ˢ˯˱ˬ˲ˠ˦˙˪˙˫˞
˰˳˞˨˜˰ˢ˦ ˞௴˱˹ ˱˹˪ ˭˞ˮ˞˜˱ˤ˱ˬ ˴ˮ˹˪ˬ ˠ˦˙
˱ౢ˯˵˲˴ౢ˯˱ˬ˲˱˹˫˞˪˙˪˦˶˩˞
ಧ˂˚˪ ˩˭ˬˮಌ ˪˙ ˧˞˱˞˨˙˟˶ ˭ಌ˯ ˪˱˚
˴ˢ˦˯˪˙˫ˢ˴˶ˮ˜ˣˢ˦˯˭ౚ˱˛˪˭˞ˮ˚˞˱ˬ౿ˢ˭ˢ
˭ˮˬ˴˥˚˯˰˱˹ˡ˦˙˨ˢ˦˩˩˞௩ˎ˚˱ˮˬ˯
ಧˈ˞˜ ீ˴ˢ˦˯ ˭˙˪˱ˬ˱ˢ ˱˹˰ˤ ˰˦ˠˬ˲ˮ˦˙ ˧˞˜
ˢˮ˛˪ˤ ˰˱˛˪ ீ˧˳ˮ˞˰˛ ˰ˬ˲ ˭ˮ˹˰˥ˢ˰ˢ ˩˚
˧˙˭ˬ˦˞ˣ˛˨ˢ˦˞˰˙˪˪˙˩ˬ˪ˬ˨ˬˠˬ౿˰ˢ
ˈ˦ ௭˩˶˯ ˱˹ ˩˲˰˱˦˧˹ ˟ˮ˦˰˧˹˱˞˪ ˧ˮ˲˩˩˚
˪ˬˡಌ˩˚˰˞˰˱˹ˡ˶˩˙˱˦˹˱ˬ˲ˎ˹˱ˢ˩˭ˮˬ
˰˱˙ ˰˱˙ ˎ˹ˡ˦˞ ˱ˬ౿ ூ˰˱˞˲ˮ˶˩˚˪ˬ˲ ˧˞˜
˭˹˱ˢ ˩˚˰˞ ˰˱˜˯ ˰ˢ˨˜ˡˢ˯ ˱ౢ˯ வˠˁˮ˞˳ౢ˯ ௌ
˧˙˭ˬ˦ˬ˲ ˴ˮ˦˰˱˦˞˪˦˧ˬ౿ ˟˦˟˨˜ˬ˲ ூ˧ˢ ˭ˬ˺
 ˵˲˴˛ ˱ˬ˲ ீ˩˞˥ˢ ˪˙ ˟ˮ˜˰˧ˢ˦ ˧˞˱˞˳˺ˠ˦ˬ
˰˱˜˯ˡ˲˰˧ˬ˨˜ˢ˯˪ౚ˪˦˴˪ˢ˺ˢ˦˱˙˴˪ˤ˞௴˱ಌ˪
˭ˮ˜˪˭ 
˭ˬ˺ ˟˙ˡ˦˰˞˪ ˭ˮ˜˪˭ౚ
˞௴˱˹˪ ˱˹ ˩ˬ˪ˬ
˭˙˱˦ ˧˞˜ ீ˳˥˞
˰˞˪ ˰˱˹˪ ௵˭˚
ˮˬ˴ˬ˧˹˰˩ˬ˱ˬ౿
ˆˢˬ౿˪˙ˡ˲˪˞
˩˻˪ˢ˦ ˱˙ ˳˱ˢˮ˙
˱ˤ˯ ˠ˦˙ ˭ˢ˱˙ˠ
˩˞˱˞˭˙˪˶˭˹
˱˙ˠ˛˷˪˞˧˞˜˴˞
˩ˤ˨˙
˩ˤ
˨˙
˩ˤ˨˙

ňζ ūůŮŰŮАŲŤ Ŭζ ЊůζŰŭŤŨ ũŠϮ ūŨζ ųŰϱųŦ ŤϴũЁŬŠ:
ͧŢИ, ϓŬŠű ϕŵŦšŮű ųŮА 2011, ūϏŲŠ ŲųϾ ţŸūζųŨϾ ūŮŴ... ͒ŪϗŧŤŨŠ, ųϮ ŤϷŬŠŨ ŢŨζ
ūϏŬŠ ϙ ťŸϗ ūŮŴ ūϏŲŠ Ųи ŠЋųϾ;
ŕŴŪŠũϗ ϝ μŬŮŨŢūŠ ŲϏ ŵŸųŤŨŬŮЈű ЀŰϮťŮŬųŤű;
łЈŧŨŲūŠ ŲųϾ ŲũŮųζţŨ ũŠϮ ųϗŬ ιůϾŢŬŸŲŦ ϝ ţŴŬζūŸūŠ ŢŨζ ųζ ŵųŤŰζ ųϬű ŷŴŶϬű;
œŰŨũŴūŨŲūϏŬŮ ůϏŪŠŢŮű ūϏŲŠ ŲųϾ ЀůŮ϶Ů ũŨŬţŴŬŤЈŮŴŬ Ŭζ ũŠųŠůŮŬųŨŲųŮАŬ ųζ
ЄŬŤŨŰŠ ũŠϮ ϙ ťŸϗ ūŮŴ ЀŪϾũŪŦŰŦ ϝ ŪŨūζŬŨ ŢŠŪϗŬŦű ŲųϗŬ ιŢũŠŪŨζ ųŮА ňŤŮА;
ŊŠŨŰϾű Ŭζ ůζŰŸ ţŴŬŠūŨũζ ųϮű ιůŮŵζŲŤŨű ūŮŴ!
ϷŠ
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ΑΝΤΙ∆ΡΩ στό…
στό… ξενύχτι
ξενύχτι…
…
¤ȲÈȿË¿ 2Å

¤ȲÈȿË¿ 1Å

ǜÈ¸ ÃȦ¸ Ã¼ËǮ ËǮ Ã¼ÊǮÄÌÎË¸. Ǉ
£ǮÁ¾É Á¸Ȧ ȑ ¥ȦÁ¾, Ã¸¿¾ËȇÉ £ÌÁ¼ȦÆÌ, ȍÎÆÌÄ ÇÈȶºÈ¸ÃÃ¸ ÄǮ Å¼ÄÌÎËȏÊÆÌÄ ÊËȶ ÊÇȦËÀ «ȺÊÆ ÇǮ¼À». Ǉ £ǮÁ¾É Á¸Ã¸ÈɐÄ¼À, ºÀ¸ËȦ «»ȇÄ ÁÆÀÃȅË¸À
Ãȇ ËȦÉ ÁȶË¼É», ȺÇÐÉ Âȇ¼À, Á¸Ȧ ȑ ¥ȦÁ¾
ɂÇÆÊË¾ÈȦ½¼À ȺËÀ ¼ȯÄ¸À «¹È¸»ÀÄȶÉ ËɀÇÆÉ» Á¸Ȧ ËȤÉ ¼ȯÄ¸À ÇÀȶ ǱÇÆ»ÆËÀÁȶ Ëȶ
»ÀǮ¹¸ÊÃ¸ Ëȏ ÄɀÎË¸ Ãȇ ËȏÄ ȑÊÌÎȦ¸.
ƣËÊÀ, Ã¼ËǮ ǱÇȶ ÃÀǮ ½Ð¾Èȏ ÂÆºÆÃ¸ÎȦ¸, ǱÇɲ ¸ɃËȇÉ ÇÆɀ ÊËȶ ÊÇȦËÀ ȊÇ¸Ä¸Â¸Ã¹ǮÄÆÄË¸Ä ÊÌÎÄǮ, ȍÊË¼ÀÂ¸Ä
Á¸Ȧ ÆȨ »Ìȶ ËÆɀÉ ºÆÄ¼ȮÉ ËÆÌÉ ºÀǮ…
ɄÇÄÆ(!) Á¸Ȧ ȉËÆÀÃǮÊË¾Á¸Ä ºÀǮ ËȦÉ
»ÆÌÂ¼ÀȇÉ ËÆÌÉ.
ƨ ǱÂȏ¿¼À¸ ¹ȇ¹¸À¸ ¼ȯÄ¸À ȺËÀ ȸ £ǮÁ¾É ¿Ǯ Â¸ÎË¸ÈÆɈÊ¼ Ëȶ ÁÈ¼¹ǮËÀ ËÆÌ, ǴÄ »ȇÄ ¼ȯÎ¼ ÇÈȶºÈ¸ÃÃ¸ ÄǮ
»¼Ȯ ÁÈÌÍǮ ÊËȶÄ ɂÇÆÂÆºÀÊËȏ ËȏÄ Ë¸ÀÄȦ¸ ÇÆɀ ÃȶÂÀÉ ¼ȯÎ¼ ǱºÆÈǮÊ¼À. ǋÊÆ
ºÀǮ Ëȏ ¥ȦÁ¾, ÇÆÄÆɈÊ¼ ÂȦºÆ Ëȶ Á¼ÍǮÂÀ Ë¾É, ǱÂÂǮ ¿Ǯ ȍÇÀÄ¼ Á¸Íȇ Á¸Ȧ ¿Ǯ
»ÀǮ¹¸½¼, ȺÊÆ ǴÄË¼Î¼…

Ǉ ǮÄÆÉ Ãȇ Ëȶ ¸ººȇÂ¾ ȍÎÆÌÄ »ɐÊ¼À È¸ÄË¼¹Æɀ ÊËȦÉ »ȇÁ¸ Ëȶ ¹ÈǮ»Ì, ºÀǮ
ÄǮ ¹ºÆɈÄ¼ ȍÅÐ. Ǯ ¼ȯÄ¸À ÁÀ ǴÂÂÆÀ ÍȦÂÆÀ
ÊËȶ ÃÇ¸ÈǮÁÀ ÇÆɀ ÊÌÎÄǮ½ÆÌÄ. ¨¼ÈÄȅÄ¼
ɒÈ¸Ȯ¸. «ÊÀºǮÈÆ, ÇÆËȶ, ÃÆÌÊÀÁȏ Á¸Ȧ ¹ǮÂ¼.
¢¸Ȧ ÇÈÆÇ¸ÄËȶÉ, Ã¸ÁÈÀǮ ǱÇȶ ËǮ Ç¼ÈȦ¼Èº¸ ¹ÂȇÃÃ¸Ë¸ ËɘÄ ºÆÄȇÐÄ.
¦¼ÄɀÎËÀ. À¸ÊÁȇ»¸Ê¾, Åȇ»ÐÃ¸ ÃȇÎÈÀ
ËȦÉ ËÈ¼ȮÉ Ëȶ ÇÈÐȦ. ƣËÊÀ Å¼ÎÄÆɈÄ ËȦÉ ÊË¼ÄÆÎɐÈÀ¼É ÇÆɀ ËÆɀÉ ¹ÈȤÁ¸Ä ǱÇȶ ËȶÊÆ
ÃÀÁÈÆɀÉ. Ǉ ǮÄÆÉ ÁÀÄ»ÌÄ¼ɀ¼À ÄǮ Ã¼ȦÄ¼À
ǱÇȶ ǱÇÆÌÊȦ¼É, ǱÍÆɈ ÇÆËȇ »ȇÄ ÃÇÆÈ¼Ȯ
ÄǮ ÅÌÇÄȏÊ¼À ºÀǮ Ëȶ ÃǮ¿¾Ã¸ ËȤÉ ÇÈɐË¾É
ɔÈ¸É… ¢À ȸ ¸ººȇÂ¾É… ƣÎ¼À ÁÀ ¸ɃËȶÉ
ËǮ »ÀÁǮ ËÆÌ.

¤ȲÈȿË¿ 3Å

ƨ ¤¼ÂȦÄ¸, ¼ȩÁÆÊÀËÈÀɘÄ ȊËɘÄ, ¼ȯÄ¸À
ÍÆÀËȏËÈÀ¸. ȇÄ ÃÇÆÈ¼Ȯ ÄǮ ÊÌºÁ¼ÄËÈÐ¿¼Ȯ ÊËȶ »ÀǮ¹¸ÊÃ¸, »ȇÄ ËǮ Á¸Ë¸ÍȇÈÄ¼À ÊËȏÄ ǱÇÆÃÄ¾ÃȶÄ¼ÌÊ¾
Á¸Ȧ ÄÀɐ¿¼À ÃÀǮ »À¸ÈÁȏ ÁȶÇÐÊ¾ ÊËȶÄ
ȹÈº¸ÄÀÊÃȶ Ë¾É. ªË¼ÄÆÎÐÈÀȇË¸À ÇÆÂɀ
ÇÆɀ ºÀǮ ȺÂÆÌÉ ¸ɃËÆɀÉ ËÆɀÉ ÂȶºÆÌÉ
Á¸¿ÌÊË¼È¼Ȯ ÄǮ ÇǮÈ¼À Ëȶ ÇËÌÎȦÆ Ë¾É,
ǱÂÂǮ »ȇÄ ÅȇÈ¼À Á¸Ȧ ËȦ ÄǮ ÁǮÄ¼À…
ǋË¸Ä ȗË¸Ä Ã¸¿ȏËÈÀ¸ ȑ ¤¼ÂȦÄ¸,
ÇÆËȇ »ȇÄ Á¸Ë¸»¼ÎȶË¸Ä ÄǮ ÁÆÀÃ¾¿¼Ȯ
ÇÈȦÄ ǱÇȶ Ëȏ ÃȦ¸ Ã¼ËǮ ËǮ Ã¼ÊǮÄÌÎË¸.

ÃËɉÕÒÇ. £¿Ȅ ÁȝÄ½ Â·¹¿Àȥ ¹¿Ȅ ÊÅɖÈ ȠÌȥ¸ÅËÈ. £¿Ȅ À·Àȥ ÉËÃȥ¾»¿·. ƺÃ·

ÆÇɌ¸Á½Â·.
£ȥÆÏÈ ɐÂÏÈ Ƞºɮ ÀÇɖ¸»Ê·¿ À·ȼ Â¿Ȅ ȣÁÁ»¿Î½ ȠÃ½ÂȝÇÏÉ½È;
¦Ⱦ ȠÆ¿ÉÊȥÂÅÃ»È ÁȝÃ» ɐÊ¿ Ɏ ɚÆÃÅÈ »ɅÃ·¿ Â¿Ȅ À·ÊȄÉÊ·É½ ÊÅɞ ɏÇ¹·Ã¿ÉÂÅɞ
Åɞ
ȇÆ·Ç·ȼÊ½Ê½ ¹¿Ȅ ÊȥÃ ȇÃȄÆ·ËÉ½ À·ȼ ȇÆÅÀ·ÊȄÉÊ·É½ ÊɮÃ ºËÃȄÂ»ɦÃ ÊÅË.
ȿº¿ÀȄ ¹¿Ȅ ÊȄ Æ·¿º¿Ȅ À·ȼ ÊÅɖÈ ȠÌȥ¸ÅËÈ ÅȾ ɰÇ»È ÊÅɞ ɚÆÃÅË »ɅÃ·¿ ÆÅÁɖÊ¿Â»È, À·¾ɦÈ ÊɌÊ» ȠÀÀÇȼÃÅÃÊ·¿ ɎÇÂɌÃ»È ȿº¿·ȼÊ»Ç· É½Â·ÃÊ¿ÀȝÈ ¹¿Ȅ ÊȥÃ
ȇÃȄÆÊËÄȥ ÊÅËÈ. ªɌ ¹ÃÏÇȼ¼ÅËÃ ·əÊɌ ÊȄ Æ·¿º¿Ȅ ÆÅɖ Ä»ÃËÍÊțÃ»;
¢ȝÃ» ÅȾ »ȿº¿ÀÅȼ ɐÊ¿ Ɏ ɚÆÃÅÈ ȣÇÍ»Ê·¿ Âȝ ÊȥÃ ȣÀÀÇ¿É½ Â¿țÈ ɎÇÂɌÃ½È,
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ÆÅɖ Áȝ¹»Ê·¿ Â»Á·ÊÅÃȼÃ½ À·ȼ Á·Â¸ȄÃ»¿ Â½ÃɖÂ·Ê· Â»Ê·Äɖ ȊÁÁÏÃ À·ȼ ȇÆɌ ÊɌ ÌɮÈ ÆÅɖ ȠÇ»¾ȼ¼»¿ ÊȄ ÂȄÊ¿· Â·È. ªȥÃ ȣÀÀÇ¿É½ ÊȺÈ ɎÇÂɌÃ½È
·əÊȺÈ ÇË¾Âȼ¼»¿ Ɏ Ƞ¹ÀȝÌ·ÁɌÈ Â·È. ǡÊ·Ã
ɐÂÏÈ ÂȝÃÅËÂ» ÄɖÆÃ¿Å¿ ÂȝÍÇ¿ ȇÇ¹Ȅ ÊɌ ¸ÇȄºË, ÊɌ Ê»ÍÃ½ÊɌ ÌɮÈ ÊȺÈ ÁȄÂÆ·È Ɏº½¹»Ʉ Éȝ
Éɖ¹ÍËÉ½ ÊɌÃ Ƞ¹ÀȝÌ·ÁÅ À·ȼ ÊɌ ¸¿ÅÁÅ¹¿ÀɌ Â·È
ÇÅÁɌ¿ ȇÆÅÇÇË¾Âȼ¼»Ê·¿!
©À»Ì¾ȥÀ·Â» ÆÅÊȝ Êȼ ÉËÃȝÆ»¿»È ÂÆÅÇ»Ʉ ÃȄ
ȣÍ»¿ ·əÊȥ ȧ º¿·ÊȄÇ·Ä½;

ƓËÃÎ¿ÏÈȘÐ ɍÎËÍÐ È¿ÒǷ ÒÍɉÐ ȓÎÇÑÒȘÊÍËÃÐ ÑÅÊ¿ȯËÃÇ ǺÂɉË¿ÒÅ ÊËȘÊÅ È¿ȯ ǺÎəÉÃÇ¿ ȓËȐÏÁÃÇ¿Ð. §ÇɌÉÌ·Ê»È ȣÇ»ËÃ»È

º»ȼÍÃÅËÃ ɐÊ¿ ȧ ÀɌÆÏÉ½ ȇÆɌ ȡÃ· Ä»ÃɖÍÊ¿ ȿÉÅºËÃ·Â»Ʉ Âȝ Æ»ÇÆȄÊ½Â· Ê»ÉÉȄÇÏÃ Í¿Á¿ÅÂȝÊÇÏÃ. ƠÁÁȄ Âȥ ÃÅÂȼÉ»Ê» ɐÊ¿ ÊɌ Ä»ÃɖÍÊ¿ »ɅÃ·¿
Â¿Ȅ ÁɖÉ½… ºȼ·¿Ê·È! ¿·Êȼ ȊÁÁ»È ȣÇ»ËÃ»È
ȇÆȝº»¿Ä·Ã ɐÊ¿ ɐÉÅ Á¿¹ɌÊ»ÇÅ ÀÅ¿ÂɌÂ·ÉÊ»,
ÊɌÉÅ Æ¿Ɍ »ɜÀÅÁ· Æ·Í·ȼÃÅËÂ»! ©țÈ Ì·ȼÃ»Ê·¿
Æ»Çȼ»Ç¹Å; ¡·ȼ ɐÂÏÈ! ªȥÃ ɪÇ· ÆÅɖ ÀÅ¿ÂɌÂ·ÉÊ» Æ·ÇȄ¹»Ê·¿ ȧ «Á»ÆÊȼÃ½», Â¿Ȅ ȊÁÁ½ ɎÇÂɌÃ½, ÆÅɖ Â»¿ɦÃ»¿ ÊȥÃ ɒÇ»Ä½. ¤Ȅ ÁÅ¿ÆɌÃ ¹¿·Êȼ

Ț ÑÒȐÏÅÑÅ ÒÍɑ ɍÎËÍÓ ÂÇ¿Ò¿ÏǷÑÑÃÇ Òȿ
ÊÃÒ¿ÀÍÉÇÑÊȿ Ê¿Ð.

¡·ȼ ȊÁÁ· ÆÇÅ¸ÁȥÂ·Ê· ɘ¹»ȼ·È ÂÆÅÇ»Ʉ ÃȄ
ÌȝÇ»¿ ȧ ÉÊȝÇ½É½ ÊÅɞ ɚÆÃÅË, ɐÆÏÈ À·Çº¿·¹¹»¿·ÀȝÈ Æ·¾ȥÉ»¿È, º¿·¸ȥÊ½, ÍÇɌÃ¿· ȇËÆÃȼ·,
ȇÀɌÂ½ À·ȼ À·ÊȄ¾Á¿Î½.
¢ȝ»¿ Ɏ Á·ɌÈ Â·È ɐÊ¿ ÅȾ ɰÇ»È ÊÅɞ ɚÆÃÅË
ÆÇȼÃ ȇÆɌ ÊȄ Â»ÉȄÃËÍÊ· Â»ÊÇ¿ÅɞÃÊ·¿ º¿ÆÁȝÈ.
¡·ȼ ÆÇȄ¹Â·Ê¿: ¦Ⱦ ȣÇ»ËÃ»È ȇÆȝº»¿Ä·Ã ɐÊ¿ Ɏ
¸Ç·º¿ÃɌÈ ɚÆÃÅÈ »ɅÃ·¿ ·əÊɌÈ ÆÅɖ ÀËÇȼÏÈ
ÂțÈ Ä»ÀÅËÇȄ¼»¿ À·ȼ ºËÉÊËÍɮÈ ºȝÃ ȇÃ·ÆÁ½ÇɦÃ»Ê·¿ Âȝ ÊɌÃ ÆÇÏ¿ÃɌ.
ƠÁÁȄ ÊɌ ÆÇɌ¸Á½Â· ºȝÃ »ɅÃ·¿ ÂɌÃÅ ÉÊȥÃ
ɘ¹»ȼ· Â·È. ɅÃ·¿ ¸·¾ɖÊ»ÇÅ À·ȼ ÆÃ»ËÂ·Ê¿ÀɌÊ»ÇÅ.

¯Íɑ ÌÃËÓÕÒÍɑË Íȱ ȖÔÅÀÍÇ ÑȘÊÃÏ¿;

¡ȄÆÅ¿Å¿ ÉÊɌ º¿Ȅ¸·ÉÂ·. §»Ç¿ÉÉɌÊ»ÇÅ¿ ÉÊȥÃ Ê½Á»ɌÇ·É½
À·ȼ ÉÊɌÃ ɘÆÅÁÅ¹¿ÉÊȥ. ¡·ȼ ȇÀɌÂ½ Æ»Ç¿ÉÉɌÊ»ÇÅ¿ ȣÄÏ ȇÆɌ ÊɌ
ÉÆȼÊ¿, Éȝ ÍɦÇÅËÈ ɚÆÅÆÊÅËÈ.
¿·Êȼ ɐÁ· ·əÊȄ ºȝ ¹ȼÃÅÃÊ·¿ ÊȥÃ ȧÂȝÇ·; ¿·Êȼ ȇÆÅÌ»ɖ¹ÅËÃ ÊɌ ÌɮÈ;
¿·Êȼ ÉÆ·Ê·ÁÅɞÃÊ·¿ ÅȾ Ã»·Ã¿ÀȝÈ ºËÃȄÂ»¿È Éȝ º¿·ÉÀ»ºȄÉ»¿È À·ÊɦÊ»Ç»È, ÆÅɖ Ì¾»ȼÇÅËÃ ÊȥÃ ÎËÍȥ;
¿·Êȼ ºȝ º¿ÅÍ»Ê»ɖÅÃÊ·¿ Éȝ ÀȄÊ¿ º½Â¿ÅËÇ¹¿ÀɌÊ»ÇÅ;
ǥÆȄÇÍÅËÃ À·ȼ ÅȾ Æ»Ç¿ÆÊɦÉ»¿È-ȠÄ·¿ÇȝÉ»¿È, ÆÅɖ Ä»ÃËÍÊȄ»¿ ÀȄÆÅ¿ÅÈ
ȇÆɌ ȇ¹ȄÆ½ ÉÊɌ ÉËÃȄÃ¾ÇÏÆÅ. ǡÆÏÈ ȧ Â½ÊȝÇ· ÆÅɖ Ä·¹ÇËÆÃț ÆÁȄ¿
ÉÊɌ ȊÇÇÏÉÊÅ Æ·¿ºȼ Ê½È. £ÆÅÇ»Ʉ ÃȄ
Ä·¹ÇËÆÃț ÀȄÆÅ¿ÅÈ À·ȼ ȇÆɌ »əÁȄ¸»¿·, ÆÇÅÉ»ËÍɌÂ»ÃÅÈ ¹¿Ȅ ɐÁÅÃ ÊɌÃ
ÀɌÉÂÅ.
ǥÆȄÇÍÅËÃ ȇÀɌÂ½ À·ȼ ȊÁÁ»È Æ»Ç¿ÆÊɦÉ»¿È, ÆÅɖ ȧ ȇÃȄ¹À½ ÊɌ ȠÆ¿¸ȄÁÁ»¿ ÃȄ Ä·¹ÇËÆÃȥÉ»¿ ÀȄÆÅ¿ÅÈ ¹¿Ȅ ÊɌ
ÀÅ¿ÃɌ À·ÁɌ. ¿·ÊÇÅȼ, ÃÅÉ½Á»ËÊȝÈ,
ÌɖÁ·À»È, ɘÆȄÁÁ½ÁÅ¿ ÉÊȄ ¹Ç·Ì»Ʉ·
ȇÉÌ·Á»ȼ·È, ȇÉÊËÃÅÂ¿ÀÅȼ, ÉÊÇ·Ê¿ÏÊ¿ÀÅȼ À·ȼ ÊɌÉÅ¿ ȊÁÁÅ¿ ȠÇ¹Ȅ¼ÅÃÊ·¿ Âȝ
ÊɌ ÀËÁ¿ɌÂ»ÃÅ ɨÇȄÇ¿Å. ƠÁÁȄ ÉËÂ¸·ȼÃ»¿ ÊɌ ȟÄȺÈ: ƵÃɮ ÆÅÁÁÅȼ ¸ÇȼÉÀÅËÃ
»ɜÀÅÁÅ ÊɌ ÉËÃ»ÍɌÂ»ÃÅ ȊÉÀÅÆÅ Ä»ÃɖÍÊ¿ ÉÊȄ Ã»·Ã¿ÀȄ ÊÅËÈ ÍÇɌÃ¿·, Éȝ
ȣÀÊ·ÀÊ»È Æ»Ç¿ÆÊɦÉ»¿È ȇÇ¹ɌÊ»Ç·
À·ȼ ɐÊ·Ã ÊɌ À·ÁȝÉ»¿ ȧ ȇÃȄ¹À½, ºȝÃ
ȣÍÅËÃ Æ¿Ȅ Êȥ ºɖÃ·Â½ ÅɜÊ» À·ȼ Êȥ ¾ȝÁ½É½ ÃȄ Ä·¹ÇËÆÃȥÉÅËÃ… ¤Ȅ ÁÅ¿ÆɌÃ ¹¿·Êȼ ÊɌ ¾ȝÂ· »ɅÃ·¿ ¸·¾ɖÊ»ÇÅ
À·ȼ Æ¿Ɍ ÆÃ»ËÂ·Ê¿ÀɌ.

ªÍÇÎȿË, ÔȯÉÍÇ ÊÍÓ,

¬²¨£°· ÑÒȿ ÌÃËɉÕÒÇ!

ᅛ¢Ç¿Òȯ ÂȐË ǺÌȯÄÃÇ ÒȯÎÍÒ¿ ÊÇǷ È¿ÒəÒÃÏÅ ÂÇ¿ÑÈȐÂ¿ÑÅ, ÎÍɉ ÄÅÊÇəËÃÇ ÒȘË ÖÓÕȘ ÊÍÓ.
ᅛ ¢Ç¿Òȯ ǺÌȯÄÃÇ ÎÃÏÇÑÑȿÒÃÏÍ Ț Ñ×ÑÒȘ ǺËǷÎÒÓÌÅ È¿ȯ Ț ɋÁÃȯ¿ ÊÍÓ!

¥¼ÍȇÂ¾
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Ἡ Βερυκοκιά
Δέν ἀσχολήθηκα ποτέ μέ τόν κῆπο

τοῦ σπιτιοῦ μας. Πάντα τόν ἀπολάμ
βανα βέβαια, μά ἄλλο χέρι τόν σκά
λιζε καί τόν ὀμόρφαινε. Καί νά πῶ
τήν ἀλήθεια, τί δέντρα ἔχουμε καί
ποῦ ἀκριβῶς εἶναι τό καθένα δέν τό
ξέρω μέ βεβαιότητα. Μά μέ ἐκείνη τή
βερυκοκιά ἔχω μία σχέση διαφορε
τική:
Ἦταν κάτω ἀπό τό παιδικό μου δω
μάτιο καί δίπλα σέ μία κούνια μεγάλη
πού εἴχαμε βρεῖ σέ ἕνα σιδεράδικο –
ἕτοιμοι νά τήν πετάξουν ἦταν, μά τή
μάζεψε καί τήν ἔφτιαξε ὁ πατέρας
μου. Τά καλοκαίρια καθόμασταν μέ
τούς φίλους μας στήν κούνια –ἤμα
σταν μικροί καί μᾶς χωροῦσε 56
ἄτομα– καί κόβαμε ποῦ καί ποῦ κα
νένα βερύκοκο. Ἔτσι ἤμουν καί λίγο
περήφανος γιά τή βερυκοκιά μας πού
κερνοῦσε τήν παρέα μου... Μέχρι πού

12
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ἄρχισε ξαφνικά νά μαραίνεται –δέ
θυμᾶμαι τό λόγο– καί τέλος ξερά
θηκε ἐντελῶς. Τήν κόψαμε τότε καί
ἀπόμεινε ἕνας μικρός, λεπτός κορμός
σέ ἕνα περιποιημένο αὐλάκιἄσχημο
θέαμα ἀλήθεια.
Στενοχωρήθηκα λίγο μέ τούτη τήν
ἐξέλιξη, μά σέ λίγο μᾶλλον τήν εἶχα
ξεχάσει, μέχρι πού τήν ξαναθυμήθηκα
ἀνήμερα τῶν Φώτων. Μοῦ ἄρεσε νά
τρέχω ἀπό τούς πρώτους νά παίρνω
τόν Ἁγιασμό πού ἔδιναν στήν Ἐκκλη
σία. Ἄλλωστε μποροῦσα πιό εὔκολα
νά χώνομαι ἀνάμεσα στόν πολύ κό
σμο πού μαζευόταν μέ τά ποτηράκια.
Ἐκείνη τή χρονιά ἀνέλαβα μάλιστα
νά «ἁγιάσω» καί τό σπίτι ραντίζον
τάς το ἀπό δωμάτιο σέ δωμάτιο.
Εἶχα πάρει σοβαρά τό ρόλο μου καί
βγῆκα στό μπαλκόνι νά ραντίσω καί
τόν κῆπο. Τότε ἦταν πού θυμήθηκα τό

δέντρο. Μέ μία βεβαιότητα σάν νά
εἶχα βρεῖ τό σίγουρο φάρμακο εὐχή
θηκα μέσα μου νά ξαναβγάλει καρπό
καί τό ράντισα. Τό ἔκανα ἐντελῶς ἁ
πλά καί παιδικά, χωρίς καμία ἀμφιβο
λία, καί ἔτσι δέν δοκίμασα καί μεγάλη
ἔκπληξη ὅταν σέ λίγο καιρό ὁ κομμέ
νος κορμός πέταξε ἕνα κλαρί. Τό κλα
ρί σιγάσιγά χόντρυνε, μεγάλωσε καί
σήμερα συνεχίζουμε νά τρῶμε βερύ
κοκα τό καλοκαίρι, ἀκριβῶς ὅπως πρίν
ξεραθεῖ.
Ἀπό τότε τή βερυκοκιά αὐτή τήν
ἔχω ξεχωρίσει ἀνάμεσα στά ὑπόλοι
πα τοῦ κήπου. Μοῦ θυμίζει κάτι πού
ἔχω χάσει καί θά ἔδινα τά πάντα γιά
νά τό ἀποκτήσω ξανάκαί δέν ἀνα
φέρομαι μονάχα στήν παιδική μου
ἡλικία. Ἀναφέρομαι σέ ἐκείνη τή σι
γουριά πού εἶχα μέσα μου πώς τό
δέντρο θά πετάξει πάλι μετά τό
«ράντισμα» μέ τόν ἁγιασμό. Δέν ξέ
ρω. Μπορεῖ καί νά ὑπάρχει κάποια γε
ωπονική ἐξήγηση γιά τό γεγονός, ἀλλά
νομίζω δέν ἔχει σημασία. Ἄλλωστε
ὅσο μεγαλώνω γυρεύω μία λογική ἐ
ξήγηση γιά τά πάντα. Σήμερα δέν θά
μποροῦσα νά κάνω τό ἴδιο χωρίς μία
δόση ἀμφιβολίας καί ἀμφισβήτησης.
Αὐτήν ὅμως τήν παιδική πίστη πού μέ
ἔκανε τότε χαρούμενο, ἀνεξάρτητα
ἀπό τό ἀποτέλεσμα, δέν ξέρω ἄν θά
τήν ξαναβρῶ ποτέ. Καί ἀπέμεινε μία
βερυκοκιά στή μέση τοῦ κήπου νά μοῦ
τήν ὑπενθυμίζει...

O TOMOΣ
TOY 2011

Ὁ 51oς τόμος
τοῦ «Πρός τή NIKH»!
 Ἕνας ολύτιµος φίλος σου
 Ἕνας θησαυρός γιά τή νεανική βιβλιοθήκη σου
 Μέ θέµατα ού σ᾽ ἐνδιαφέρουν:
νεανικά, κοινωνικά, ἐθνικά, θρησκευτικά
 Μέ λούσια εἰκονογράφηση
 Μέ ἀγά η γιά τό µέλλον σου
Tιµᾶται:
Ὁ τόµος 12 €
Τό CD-ROM 10 €

(ἐ ιβαρύνονται µέ τά ταχυδροµικά)

Γιά ὅσους χειρίζονται H/Y
καί σέ

CD-ROM
 Περιλαµβάνει τά τεύχη τοῦ 2011
σέ ψηφιακή µορφή.
 Δυνατότητα εὔκολης ἀναζήτησης στά
εριεχόµενα τοῦ τόµου, καθώς ἐ ίσης δυνατότητα ἀντιγραφῆς καί ἐκτύ ωσης εἰκόνων και κείµενων.
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TO EYAGGELIKO ANAGNVSMA
THS EORTHS TOY AGIOY ANTVNIOY
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Λουκ. ς´ 17-23

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΥΤΥΧΕΙΣ

«μακάριοι...»

S
s

τά βορειοδυτικά τῆς μαγευτικῆς
λίμνης τῆς Τιβεριάδος βρίσκεται
τό ὄρος ὅπου ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός κατέφευγε συχνά γιά
νά προσευχηθεῖ μόνος. Τό ἴδιο συνέβη καί
τή φορά ἐκείνη πού καθόλη τή διάρκεια
τῆς νύχτας βρισκόταν σέ ἀγρυπνία καί
προσευχή. Τήν ἄλλη μέρα τό πρωί ἔκανε
τήν ὁριστική ἐκλογή τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, καί μαζί τους πλέον κατέβηκε
ἀπό τήν κορυφή τοῦ ὄρους σέ μιά πεδιάδα
κάπου στούς πρόποδες, ὅπου εἶχε συγκεντρωθεῖ πλῆθος μαθητῶν Του καί λαοῦ.
Ὅλοι αὐτοί εἶχαν ἔρθει ὄχι μόνο ἀπό τούς

σουν νά κάνει καλά τούς ἀσθενεῖς τους.
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς, μέ ἱλαρότητα καί
συγκατάβαση στά διάφορα προβλήματα
τῶν ἀνθρώπων, δέν σταματοῦσε τήν ἡμέρα ἐκείνη, μέ τήν ὑπερφυσική δύναμη
πού ἔβγαινε ἀπό μέσα Του, νά θεραπεύει
ὅλους καί ἀπό κάθε τι.
Ἔπειτα ὅλος ὁ λαός κάθισε στή χλόη, καί
ὁ Χριστός ἔδειξε ὅτι θά ἄρχιζε νά τούς μιλάει. Σήκωσε τά μάτια Του στόν εὐρύτερο κύκλο τῶν μαθητῶν Του, μάτια
θεϊκά, γεμάτα ἀπό ἔλεος καί ἱλαρότητα
καί εὐσπλαχνία, καί μέ φωνή ἥσυχη
ἄρχισε τήν ὁμιλία του.

γύρω τόπους, ἀλλά καί ἀπό πολύ μακριά,
Μά τί λόγια ἦταν ἐκεῖνα! Πρώτη φορά
ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, καθώς καί ἀπό τά ὁ κόσμος ὅλος ἄκουγε τέτοια λόγια. Ὁ
μέρη τῆς Τύρου καί τῆς Σιδώνας, γιά νά Θεός μιλοῦσε στούς ἀνθρώπους. Ὁ εὐαγΤόν ἀκούσουν καί ἐπιπλέον νά Τοῦ ζητή- γελιστής Λουκᾶς τά κατέγραψε:
14
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Μακάριοι οἱ π τωχοί, ὅτι ὑμετέρα
ἐσ τίν ἡ βασ ιλεία τοῦ Θεοῦ.
Μακάριοι οἱ πεινῶ ν τες ν ῦν, ὅτι
χορτασ θήσ εσ θε. Μακάριοι οἱ κ λαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε.
Μακάριοί ἐσ τε ὅταν μισ ήσ ω σ ιν
ὑμᾶς οἱ ἄν θρωποι, καί ὅταν ἀφορίσω σιν ὑμᾶς καί ὀνειδίσωσ ι καί ἐκβάλω σ ι τό ὄνομα ὑμῶ ν ὡ ς πον ηρόν
ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Χάρητε ἐν ἐκείν ῃ τ ῇ ἡμέρᾳ καί
σ κιρτήσατε· ἰδού γάρ ὁ μισ θός ὑμῶν
πολύς ἐν τῷ οὐρανῷ.

Πανευτυχεῖς εἶστε ἐσεῖς οἱ φτωχοί,
διότι δική σας εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Μακάριοι εἶστε ἐσεῖς πού πεινᾶτε
τώρα, διότι θά χορτάσετε. Μακάριοι
ἐσεῖς πού κλαῖτε τώρα, διότι θά γελάσετε.
Εἶστε μακάριοι, ὅταν σᾶς μισήσουν οἱ
ἄνθρωποι καί ὅταν σᾶς διώξουν ἀπό ἀνάμεσά τους καί ἐπιπλέον σᾶς συκοφαντήσουν καί βγάλουν κακό γιά σᾶς ὄνομα
ἐξαιτίας τῆς σχέσεώς σας μέ μένα, τόν υἱό
τοῦ ἀνθρώπου καί Μεσσία Κύριο.
Χαρεῖτε τήν ἡμέρα ἐκείνη καί
πηδῆστε ἀπ’ τή χαρά σας. Διότι ἡ ἀνταμοιβή σας εἶναι πολύ μεγάλη στόν
οὐρανό.

ἐγκράτεια καί στέρηση, μέ ἐλπίδα καί
Ὁ Κύριος μιλάει στούς δικούς Του. Καί
ὁ κόσμος ὅλος μένει μέ ἀνοιχτό τό στόμα ἀπαντοχή στόν Κύριο, μέ ὑπομονή στίς
ν’ ἀκούει λόγια πού ἄλλη φορά δέν ἀκού- θλίψεις καί ἀνάγκες τῆς ζωῆς καί μέ ἀληστηκαν στό πρόσωπο τῆς γῆς, καί νά βλέ- θινή μετάνοια καί προσφυγή στό ἔλεός
πει δυό μάτια θεϊκά ν’ ἀγκαλιάζουν μέ Του.
Εἶναι λόγια τοῦ Χριστοῦ αὐτά: Ἡ φτώἀπέραντη στοργή καί ἀγάπη ὅλους τούς
ἀνθρώπους. Δυό μάτια νά μιλᾶνε καί αὐ- χεια, ἡ πείνα, ἡ λύπη καί οἱ διωγμοί δέν
εἶναι γιά τόν πιστό ἀκόλουθο
τά καί νά προσυπογράφουν
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ τοῦ Κυρίου κατάρα, ἀλλά τό
ὅσα τά χείλη προφέρουν. Τό μέ σύντομη ἑρμηνεία
ἔλεος, ἡ ἀγάπη, οἱ οἰκτιρμοί,  ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ ἀντίθετο· μποροῦν νά ἀποβοῦν εὐλογία. Εὐλογία καί σ’
ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Κυρίου
σέ νέα μορφή,
στή κοινή
αὐτή τή ζωή, ὁπότε δέχεται
εἶναι μέ ὅσους ἀποδέχονται
νεοελληνική
γλώσσα.
μέσα του τήν ἔκχυση τοῦ ποτά λόγια Του καί τά βάζουν
ταμοῦ τῆς θεϊκῆς στοργῆς καί
ρυθμιστή στή ζωή τους.
παρηγοριᾶς, καί στήν ἄλλη...
Αὐτοί εἶναι καί οἱ μακάἜ, ἐκεῖ δέν περιγράφεται.
ριοι, οἱ ἀληθινά εὐτυχεῖς.
Ἴσως μόνο τό βλέμμα τοῦ
Αὐτοί πού δέν ξιπάζονται
Χριστοῦ, καθώς προσπίπτει
ἀπό τά πλούτη καί τίς ἀνέθερμό, ἱλαρό μές στήν καρσεις, τίς ὑλικές ἀπολαύσεις
διά, κάτι νά ἀποκαλύπτει...
καί ἐφήμερες διασκεδάσεις
τοῦ κόσμου, ἀλλά ζοῦν μέ
I
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Β

νά φανταστεῖς τήν Ἑλλάδα
M πορεῖς
μας χωρίς τή Θεσσαλονίκη; Χωρίς
τά Γιάννενα, τή Φλώρινα, τήν Ἔδεσσα,
τή Βέροια, τή Νάουσα... τίς Σέρρες, τή
Δράμα, τήν Καβάλα μέ ὅλη τήν πανέμορφη περιοχή γύρω τους; Μπορεῖς;
Κι ὅμως ἕναν καιρό ἡ Ἑλλάδα ἦταν
ἀκέφαλη! Ὅλα αὐτά τά ἐδάφη βρίσκονταν κάτω ἀπό τή σκληρή τουρκική τυραννία, πού κρατοῦσε γερά καί μετά τά
400 χρόνια σκλαβιᾶς τῶν Ἑλλήνων. Τό
νέο Ἑλληνικό κράτος πού συστάθηκε
μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, περιορισμένο ἀσφυκτικά, λίγο-λίγο ἐπεκτεινόταν. Ἡ Λευτεριά πού τραγούδησε ὁ
Σολωμός κρατώντας ἀπειλητικά τό
σπαθί της μέ «βία» μετροῦσε τή γῆ τήν
Ἑλληνική, σπιθαμή-σπιθαμή. Πολλοί
ἀγῶνες, ποτισμένοι μέ αἷμα. Καί τελευταῖος ὁ Μακεδονικός ἀγώνας πού κρατοῦσε ἄγρυπνη τήν ἑλληνική ψυχή.
Στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, γύρω στά
1910, τά ὅρια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους
ἔφθαναν μέχρι λίγο παραπάνω ἀπό τή
Λάρισα. Μιά νοητή γραμμή πάνω ἀπό
τή Λάρισα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, πού
ἔπεφτε πλάγια καί περνώντας ἀπό τήν
Ἄρτα ἔφθανε στόν Ἀμβρακικό κόλπο.
Πάνω ἀπό αὐτή τή γραμμή τῶν συνόρων
ἦταν ἄλλο κράτος, τό τουρκικό! Ἔπρεπε
νά ἔχεις εἰδική ἄδεια -διαβατήριο θά λέγαμε σήμερα- καί ἄν κυκλοφοροῦσες
χωρίς αὐτή, ἐσύ ὁ Ἕλληνας ἤσουν παράνομος, ἐχθρός, καί κατέληγες αἰχμάλωτος.
Αὐτή ἡ κατάσταση, ἡ ταπεινωτική γιά
τήν Πατρίδα μας, πίκραινε κατάβαθα
τούς Ἕλληνες, καί τούς ἐλεύθερους
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πλέον καί τούς ὑπόδουλους, πού τούς
χώριζε μεταξύ τους. Κι αὐτή ἡ πίκρα κι ὁ
καϋμός λαχταροῦσε νά γίνει ἀγώνας γιά
τήν ἀπελευθέρωση τῶν σκλάβων
ἀδελφῶν.
Ὅμως κάτω ἀπό τόν τουρκικό ζυγό
στέναζαν κι ἄλλες περιοχές στά Βαλκάνια: Ἡ Σερβία, ἡ Βουλγαρία, τό Μαυροβούνιο. Κι ἐκεῖ ὁ πόθος τῆς ἐλευθερίας
δονοῦσε τά στήθη τῶν ἀνθρώπων. Κι
ἐκεῖ σχέδια γιά ἀγῶνες. Ἡ Ὀθωμανική
αὐτοκρατορία ὅμως εἶχε ἀκόμη πολλή
δύναμη. Μόνο μέ κοινούς ἀγῶνες θά
μποροῦσαν τά ὑπόδουλα κράτη κάτι νά
κάνουν γιά τήν ἀνεξαρτησία τους.
Ἔτσι στίς ἀρχές τοῦ 1912 ἑνώνουν
τούς πόθους καί τίς δυνάμεις τους Σέρβοι καί Βούλγαροι. Ἡ συμφωνία μεταξύ
τους ἔγινε μυστικά καί μυστική ἤθελαν
νά τήν κρατήσουν, ὥσπου ν᾽ ἀρχίσουν
οἱ ἐχθροπραξίες. Σκοπός τους, νά μοιρασθοῦν μεταξύ τους τά ἐδάφη πού θά
ἐλευθερώνονταν, προφανῶς καί τά ἐδάφη τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης...
Τή μυστική αὐτή συμφωνία πληροφορήθηκε ἔγκαιρα ὁ διορατικός Ἕλληνας
πολιτικός ἐκείνης τῆς ἐποχῆς Ἐλευθέριος Βενιζέλος, καί, ἔχοντας σύμφωνο
καί τόν Βασιλέα Γεώργιο τόν Α´, δραστηριοποιήθηκε ἀμέσως. Ἡ σερβοβουλγαρική συμφωνία δέν ἤξερε κανείς τί
βλέψεις θά εἶχε... Ἄν ἔμενε ἡ Ἑλλάδα ἔξω
ἀπό τίς ζυμώσεις αὐτές, θά διακινδύνευε
δικές της περιοχές. Ἀφοῦ μάλιστα μία
ἔξοδος στό Αἰγαῖο ἦταν πάντα συναρπαστικό ὄνειρο γιά τούς βόρειους λαούς,
ὑπῆρχαν δέ καί οἱ βλέψεις τῆς Ἰταλίας
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πού εἶχε ἤδη ἐγκατασταθεῖ στά Δωδεκάνησα, ἀλλά καί τῆς Ρωσίας πού δέν
ἔπαψε ποτέ νά ὀνειρεύεται τήν Κωνσταντινούπολη.
Ἔτσι μπαίνει καί ἡ Ἑλλάδα στή συμμαχία αὐτή καί στήν προετοιμασία γιά
τή διεκδίκηση τῶν ἐθνικῶν δικαίων, παρά τά δεινά πού εἶχε ὑποστεῖ ἀπό τούς
Βουλγάρους στό αἱματοποτισμένο ἔδαφος τῆς Μακεδονίας.Ἡ Βουλγαρία δέχθηκε τήν Ἑλλάδα θεωρώντας ὅτι ὁ
στρατός τῆς Ἑλλάδος δέν ἦταν σέ θέση
νά διεκδικήσει μέρος ἔστω τῆς Μακεδονίας, ὁ ἑλληνικός δέ στόλος εἶχε φτάσει
νά ἔχει τήν ὑπεροπλία στό Αἰγαῖο. Σέ
λίγο –ἄν ἡ Τουρκία δέν ἄλλαζε τακτική
ἀπέναντι στά βαλκανικά κράτη, ὅπως
τῆς ζητοῦσαν– θά ἄρχιζε ὁ πόλεμος.
Οἱ πόλεμοι πού ξεκίνησαν κάπως ἔτσι
ὀνομάστηκαν Βαλκανικοί πόλεμοι, 19121913. Οἱ ἐχθροπραξίες ἄρχισαν τόν
Ὀκτώβριο τοῦ 1912, ἀλλά ἀπό τίς ἀρχές

τοῦ ἔτους μέ ἄγρυπνο βλέμμα ἡ ἡγεσία τῆς Πατρίδας μας παρακολουθοῦσε τίς κινήσεις τῶν γειτονικῶν λαῶν
καί ἑτοιμαζόταν.
Φέτος, 2012, συμπληρώνονται 100
χρόνια ἀπό τούς ἔνδοξους ἐκείνους
ἀγῶνες. Ὁ ἐνθουσιασμός τῶν εὐζώνων
μας ἦταν ἀσυγκράτητος. Ἡ ἰαχή ΑΕΡΑ
ἔγινε θρύλος καί ἔμεινε στήν Ἱστορία.
Πολλοί ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν.
Ὅμως τό αἴσθημά τους ἦταν ἐκεῖνο
πού ὁ λιονταρόψυχος στρατηγός Ἰωάννης Βελισσαρίου λίγο πρίν ἀπό τό
θάνατό του, κοντά στήν κοιλάδα τοῦ
Στρυμόνα, θανάσιμα τραυματισμένος
ψιθύρισε: «Ἀρκεῖ πού μεγαλώνει ἡ Ἑλλάδα!».
Ναί, ἡ Ἑλλάδα μεγάλωσε. Μία μία οἱ
ὡραῖες ἑλληνικές πολιτεῖες τοῦ Βορρᾶ
ὑποδέχονταν μέ ἀκράτητο ἐνθουσιασμό
καί δάκρυα στά μάτια τόν ἐλευθερωτή
ἑλληνικό στρατό. Τό ἔτος 1912, ὅπως καί
τό ἔτος 1913, ἀποτελοῦν δόξα τῆς Ἑλλάδος. Μιά ἱστορία λίγο ξεχασμένη ἤ καί
ἄγνωστη, μάλιστα γιά τούς νέους, πού
μποροῦν ὡστόσο ἄνετα νά κινοῦνται καί
νά σπουδάζουν στίς ὄμορφες πολιτεῖες
τοῦ Βορρᾶ, πού κερδήθηκαν μέ τό
αἷμα. Ἀλλά ἡ λευτεριά δέν ξέρει ἄλλο
δρόμο ἀπό τό δρόμο τῆς θυσίας.
Ἀπό τίς ἔνδοξες ἐκεῖνες σελίδες τῆς
Ἱστορίας μας καί τό «Πρός τή Νίκη»
θά προσπαθήσει φέτος νά παρουσιάσει κάποιες πτυχές. Γιά λόγους
ἐθνικῆς αὐτογνωσίας, ἀλλά καί
εὐγνωμοσύνης σ᾽ αὐτούς πού
μεγάλωσαν τήν Πατρίδα
μας μέ τό αἷμα τους.
Ι.Κ.
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«Πρός τή Νίκη»

δίνει τό λόγο στό λόγο σας...

Ἄν εἶσαι μαθητής–μαθήτρια Γυμνασίου-Λυκείου:
 Ὀνειρέψου καί φτιάξε ἕνα κόσμο μέσα σου καί γύρω σου.
 Σκέψου καί χάραξε γιά τή ζωή σου γραμμή αὐτοσυνειδησίας καί εὐθύνης.
 Σπάσε τόν κλοιό πού δημιουργοῦν τά σημερινά πρότυπα τᾹς κοινωνίας.
18

Ἰανουάριος 2012

σέ ἐπικοινωνία
εις-ἀπαντήσεις
έψ
σκ
υ
σο
ές
δικ
τίς
ς
μα
λε
εῖ
στ
ί
κα
ε
Γράψ
στά τρία ἐρωτήματα ὡς μία ἑνότητα:

Στό σημερινό κόσμο

11..

2.

Tί ἀξίζει γιά σένα πιό πολύ;

Τί περισσότερο σέ κάνει νά λυπᾶσαι;

3.

Καί τί ἐσύ μπορεῖς νά κάνεις;

Ὅροι συμμετοχᾹς:
1) Συμμετοχή ἀτομική.
2) Ἕως μία σελίδα, μεγέθους Α4.
3) Προθεσμία ἀποστολᾹς ἕως τέλους Μαρτίου 2012.
στή διεύθυνση τοῦ «Πρός τή Νίκη», Μαυρομιχάλη 32 10680, Ἀθήνα.
N
N

Βραβεῖα συμμετοχᾹς γιά κάθε συμμετοχή!
e-mail:
ahoo.gr
y
@
i
Βραβεῖα διάκρισης γιά κάθε διάκριση...
k
i
n
i
t
pros
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Mέ χαρά καί χωρίς σχόλια –περιττεύουν!– δημοσιεύουμε τό γεμάτο πατριωτικό παλμό e-mail
ἀγαπητῆς ἀναγνώστριας τοῦ «Πρός τή Νίκη».

A Ἀγαπημένο Πρός τή Νίκη, χαῖρε.
Εἶμαι δευτεροετής φοιτήτρια σέ παιδαγωγικό τμῆμα.
Διάβασα ἀγανακτισμένη, ὅμως χωρίς ἔκπληξη, στό
τεῦχος σου τοῦ Ὀκτωβρίου τήν ἀναφορά (πέρυσι) σέ πρόγραμμα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας πού ἐπισήμανε στά παιδιά
τήν 28η Ὀκτωβρίου σάν μέρα τῶν κινούμενων σχεδίων.
Ἔκανα κάποιες σκέψεις καί θέλησα νά τίς μοιραστῶ μέ
τούς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ, οἱ ὁποῖοι προσβάλλονται
κι αὐτοί μέ τέτοιου εἴδους ἀνθελληνικές ἐνέργειες.
Ἡ λεβεντιά, λοιπόν, καλό εἶναι νά θυμοῦνται οἱ σύγχρονοι ἀρχηγοί τῆς μεθοδευμένης λήθης
πώς δέ χωράει σʼ ἕνα φέρετρο. Ὅσοι ἔταξαν στή ζωή τους νά φυλᾶνε ἐθνικές ἀρχές ΠΙΣΤΗ καί
ΠΑΤΡΙΔΑ, παραμένουν ὄρθιοι, γελαστοί, ἀγέρωχοι στή ζωή καί στό θάνατο. Ποιοί ἄθεοι καί
ἀπάτριδες μποροῦν νά τούς σβήσουν, ποιοί μποροῦν νά καταφέρουν νά τούς ξεχάσουμε; Καμία
ἄθεη προπαγάνδα δέ θά κατορθώσει νά περιορίσει τό φρόνημά τους στά νεκροταφεῖα. Ἡ ἱστορία ζεῖ στό αἷμα μας, ἡ ἀντρειοσύνη ὑπάρχει στά γονίδιά μας, οἱ φιγοῦρες τους σκεπάζουν τή
ζωή μας, ἡ 28η ἀνασαίνει τά δάκρυά μας, τό 1940 αὐλακώνει τίς συνειδήσεις μας, ἀνεβάζει
τούς παλμούς τῆς καρδιᾶς μας, ἀναστατώνει τό νοῦ μας, πυρώνει τήν ψυχή μας, ὑψώνει τή
σκέψη μας στίς κορυφές τῶν ἁγίων, ἡ Ἑλληνοορθοδοξία εἶναι ὁ ἑαυτός μας καί ποιός μπορεῖ
νά μᾶς τήν πάρει; Ἡ Ἁγία Σκέπη τῆς Παναγίας μας εἶναι ἡ προστασία μας, τό ἀποκούμπι μας, ἡ
δύναμή μας καί ποιός μπορεῖ νά μᾶς νικήσει; Ματαιοπονοῦν ὅσοι λαχταροῦν νά διαγράψουν
ἀπό τά ἰδανικά μας τούς «ἰδανικούς». «Ἕνα ἔθνος πού ξεχνᾶ τούς "μεγάλους ἥρωές» του, δέν
ἔχει πιά μεγάλες ὧρες». Κι ἐμεῖς ἄν σιωπήσουμε καί ἄν γιορτάζουμε τά κινούμενα σχέδια στίς
28 τοῦ ἡρωικοῦ, ματωμένου καί μαρτυρικοῦ Ὀκτώβρη, οἱ λίθοι, πού βάσταξαν πλῆθος ἡρωικῶν
κορμιῶν, θά διαμαρτυρηθοῦν, θά ἐπαναστατήσουν, θά φωνάξουν "ΑΝΑΞΙΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΕΝΔΟΞΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ, ΓΙΑΤΙ;". Ἄς χτυποῦν παντοιοτρόπως τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καί τήν ΕΛΛΑΔΑ μας. Ἄς
προσπαθοῦν ἀντί τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ ἱστορικοῦ ΟΧΙ νά "μνημονεύονται" τά κινούμενα σχέδια. Τό φῶς –τί λέω;;– ὁ ἥλιος –τί λέω;;– ὁ οὐρανός μέ τά ἄστρα του, τόν ἥλιο, τά φεγγάρια καί τίς
σελῆνες του, δέ χάνονται πίσω ἀπό πατσαβούρια!!
Ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι ἀκόμα πού προσφέρονται θυσία κι ὁλοκαύτωμα στό βωμό τῆς
πίστης καί τῆς πατρίδας. Ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι ἀκόμα πού αἰσθάνονται ὑπέρτατη τιμή
νά ὑπερασπίζονται Χριστό καί Ἑλλάδα! Ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι ἀκόμα πού δακρύζουν κι
εὐλαβικά –αὐθόρμητα– ὑποκλίνονται μπρός στή θέα τῆς γαλανόλευκης μέ τόν σταυρό. Ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι ἀκόμα πού στέκονται μέ σεβασμό καί δέος μπροστά στόν περήφανο
ἑλληνισμό πού κληρονομήσανε. Ὑπάρχουν ἀκόμα Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες! Ἕλληνες πού
ἀρνοῦνται νά ἡττηθοῦν στό σύγχρονο μοντέρνο πόλεμο χωρίς νά δώσουν ἀγώνα, χωρίς νά
ὑψώσουν φωνή, χωρίς νά στήσουν ψηλό λάβαρο μέ ἐπιγραφή:
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ,
ΑΚΛΟΝΗΤΗ, ΖΩΣΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!
ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΙΝΩ
ΓΙΑ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΑΞΙΑ!!!
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΩ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΤΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
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ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΘΟΣ
Η ΠΙΣΤΗ ΚΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ!
Μέ τιμή καί σεβασμό,
Π. Ἐ.
ΥΓ: Ὁ Θεός νά σᾶς δυναμώνει στόν ἀγώνα
σας καί νά εὐλογεῖ τίς προσπάθειές σας.

A Ἀγαπητό «Πρός τή Νίκη»
εἶμαι μιά ἀναγνώστριά σου 11 χρονῶν. Σέ περιμένω κάθε μήνα πῶς καί πῶς. Σέ ἀνακάλυψα
πρίν 2 χρόνια στό Κατηχητικό. Ἀπό τότε ἔχεις
γίνει ἀχώριστη φίλη μου. Μέ διδάσκεις τό δρόμο τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς συμβουλές σου προχωρῶ. Σέ εὐχαριστῶ καί εὔχομαι νά συνεχίζεις
αὐτό τό ἔργο σου γιά πάντα.
(e-mail)
Μέ ἐκτίμηση Μαρ. Γ.
Σ᾽ εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀγάπη σου, ἀγαπητή μου Μαρία. Καί δέν εἶναι πού «ἀνακάλυψες»
ἐμένα, τό «Πρός τή Νίκη», εἶναι πού ἀνακάλυψες
τόν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ, πού χύνεται καί στίς
δικές μου τίς σελίδες. Μέ αὐτόν ὁδηγό σοῦ εὔχομαι νά προχωρεῖς στή ζωή σου, ἀπό τά ὁλόδροσα ἑντεκάχρονά σου μέχρι βαθιά γεράματα.
Καί νά εἴμαστε ὥς τότε «ἀχώριστες φίλες»!
A Συγκινεῖ, κ. Ἀσημ. Παραδ., ἀπό Βούππερταλ
Γερμανίας, ἡ ἀνησυχία σας μήπως γιά κάποιο
λόγο διακοπεῖ ἡ ἀποστολή τοῦ «Πρός τή Νίκη».
Ἔχει ἤδη τακτοποιηθεῖ τό θέμα τῆς ἀνανεώσεως τῆς συνδρομῆς σας. Λάβαμε καί τά ποιήματά σας καί εὐχαριστοῦμε. Τό «Μπρός» πού
καλεῖ σέ συνεχή καλό ἀγώνα, ἔστω κι ἄν δέν
πετυχαίνει κανείς «τήν πρωτιά», γιατί «στήν
προσπάθεια βρίσκεται ἡ χαρά» θά τό χαρεῖτε
καί σεῖς, θά τό χαροῦν καί οἱ ἀναγνῶστες μου
στίς στῆλες τοῦ «Πρός τή Νίκη».
A Ὡραία ἡ προσπάθειά σας, Χ. Ἀ. τῆς Κατασκηνώσεως Τρικάλων, νά ἀποδώσετε σέ στίχους τήν παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου.
Ἀσφαλῶς στήν προσπάθειά σας αὐτή, ἐμβαθύνοντας, θά ἀνακαλύψατε σπουδαῖες ἀλήθειες.
Καί τήν πιό μεγάλη ἀπό ὅλες, ὅτι ὁ Καλός Σαμαρείτης εἶναι ὁ Χριστός μας, πού ἔδωσε τίς
ἀληθινές διαστάσεις στήν ἀγάπη, καί μέ τή θεία
διδασκαλία Του ἀλλά καί μέ τήν παναγία ζωή
καί τή θυσία Του. Τί θησαυρός ἀνεκτίμητος
εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ! Ἔλαβα καί τίς φωτογραφίες σας ἀπό τήν Κατασκήνωσή σας. Εὐχαριστῶ πολύ. Θά περιμένετε λίγο.
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Ὄμορφα βιβλία

γιά νέους

γιά παιδιά

Ἀπευθυνθεῖτε στό
Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»
Σόλωνος 100
(106 80 ΑΘΗΝΑΙ)
Τηλ. 210.3624349.
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Γρίππη
Ἡ γρίππη εἶναι μιά συχνή ὀξεία καί μεταδο-

τική ἰογενής λοίμωξη τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος1.
Ἐμφανίζεται κυρίως τούς
χειμερινούς μῆνες καί ἐξαπλώνεται γρήγορα ὅπου ὑπάρχει συνωστισμός, καθότι
μεταδίδεται ἀπό τίς ἀναπνευστικές ἐκκρίσεις μολυσμένων
ἀτόμων (μέ ὁμιλία, φτέρνισμα,
σάλιο, μολυσμένες ἐπιφάνειες). Γι᾽ αὐτό ἡ μόλυνση καί ἡ προσβολή σέ μαθητές σχολείων εἶναι ὑψηλότερη. Ἀκολουθοῦν
οἱ ἐνήλικες.
Ἡ ἐπώαση τῆς νόσου εἶναι 2-3 ἡμέρες. Τά
συμπτώματα ἀρχίζουν ξαφνικά καί εἶναι:
ρίγος, πυρετός, ρινική ἀπόφραξη, πονοκέφαλος, πονόλαιμος, μυϊκοί πόνοι, βήχας, κακουχία. Διαρκοῦν δέ 3-7 ἡμέρες. Μοιάζει μέ κοινό
κρυολόγημα, ἀλλά στή γρίππη τά συμπτώματα εἶναι πιό σοβαρά καί ἡ διάρκεια μεγαλύτερη. Ἕνας ἐπίμονος βήχας καί κόπωση μπορεῖ
νά παραμείνουν γιά μερικές ἑβδομάδες.
Ἐπιπλοκές τῆς νόσου πού μπορεῖ νά ἐμφανιστοῦν εἶναι: ἰογενής πνευμονία,
δευτεροπαθής βακτηριακή πνευμονία, βρογχιολίτιδα, ἰγμορίτιδα,
ὠτίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
καί μυοσίτιδα. Μιά βαριά ἐπιπλοκή εἶναι τό σύνδρομο Reye
πού χαρακτηρίζεται ἀπό ἐγκεφαλοπάθεια καί λιπώδη διήθηση τοῦ ἥπατος,
ἔχει ὑψηλό ποσοστό θνησιμότητος καί ἔχει
συσχετισθεῖ μέ χρήση ἀσπιρίνης. Γι᾽ αὐτό σέ
ἀσθενεῖς μέ γρίππη καλό εἶναι νά μήν χορηγεῖται ἀσπιρίνη.
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(ἰνφλουέντζα)
Εἰδική θεραπεία τῆς νόσου δέν ὑπάρχει.
Κατά κανόνα περνᾶ χωρίς
προβλήματα. Οἱ ἀσθενεῖς
πρέπει νά ξεκουράζονται,
νά πίνουν ἄφθονα ὑγρά καί
νά παίρνουν γιά τόν πυρετό παρακεταμόλη. Τά
ἀντιβιοτικά δέν ἔχουν θέση
γιά τόν ἰό. Χορηγοῦνται
μόνο ἐάν ὑπάρχουν δευτερογενεῖς βακτηριακές λοιμώξεις. Σέ παράταση συμπτωμάτων ἤ
σέ ἐπιδείνωση ἐλέγχεται ὁ ἀσθενής γιά ἐπιπλοκές.
Γιά πρόληψη τῆς νόσου
ὑπάρχει τό ἐμβόλιο τῆς γρίππης πού περιέχει ἀντιγόνα2
ἀπό τά πιό πρόσφατα κυκλοφοροῦντα στελέχη. Γίνεται
τό φθινόπωρο κυρίως σέ παιδιά ἤ ἐνήλικες πού πάσχουν
ἀπό νόσημα καρδιᾶς, πνευμόνων, ἀπό σαχαρώδη διαβήτη ἤ ἀνοσοανεπάρκεια καί κινδυνεύουν περισσότερο νά πάθουν ἐπιπλοκές τῆς
γρίππης.
Συνιστᾶται ἀκόμη ξεκούραση, καλή διατροφή, ἀποφυγή συνωστισμοῦ καί καλός ἀερισμός τῶν χώρων.
------------1. Ὑπάρχουν τρεῖς ἀντιγονικοί τύποι τοῦ ἰοῦ γρίππης, οἱ Α, Β καί
καί ἀνήκουν σέ μιά οἰκογένεια ἰῶν πού ὀνομάζονται ὀρθομυξοϊοί. Ὁ ἰός
τῆς γρίππης καλύπτεται σέ ἐπιφάνεια ἀπό δύο τύπους γλυκοπρωτεΐνης, τήν αἱμοσυγκολιτίνη (Hemagglutinin) πού εἶναι ὑπεύθυνη γιά
τήν σύνδεση τοῦ ἰοῦ στά κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ καί τή νευραμινιδάση
(Neurominidase) πού εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν ἀπελευθέρωση λοιμογόνου ἰοῦ. Οἱ ἰοί τῆς ὁμάδος Α κυρίως προκαλοῦν τίς ἐπιδημίες ἤ τίς πανδημίες καί παίρνουν τό ὄνομα ἀπό τίς γλυκοπρωτεΐνες π.χ. Η1Ν1 γιά
τήν γρίππη τῶν χοίρων, Η2Ν2, Η3Ν3, Η5Ν1 γιά τήν γρίππη τῶν
πτηνῶν. Ὁ ὑπεύθυνος ἰός μολύνει τό ἀναπνευστικό σύστημα καί εἶναι
πολύ μεταδοτικός.
2. ἀντιγόνο: οὐσία πού δημιουργεῖ στόν ὀργανισμό ἀντισώματα.
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Στό τεῦχος τοῦ Δεκεμβρίου
2011 εἴχαμε δημοσιεύσει μία
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ἀνταπόκριση ἀπό τόν
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ρίου». Καί εἴχαμε ἐπιφυΟΥΜ ΡΙΩΝ λαχθεῖ νά ἀναφερθοῦμε
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ἀναλυτικότερα σ᾽ αὐτό τό
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Κ
τῶν ἴδιων τῶν Συνέδρων!
«Πρός τή Νίκη»
Υ
Λ
Προσκύνημα τῶν Συνέδρων στόν Ὅσιο Ἐφραίμ,
Ν. Μάκρη Ἀττικῆς
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Συνέδριό μας.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ

Συνεδρία 1η
α) «Τά διλήμματα καί οἱ ἀντοχές μας»
β) «Ζῆσε ἀληθινά μέ τό Χριστό»
Συνεδρία 2η
«Μήν περιμένεις, δράσε»
Συνεδρία 3η
«Ζωή ἀληθινή σʼ ἕναν ψεύτικο κόσμο»

Ἡ Χριστιανή νέα
1. Δέ θαμπώνεται ἀπό τά φῶτα τοῦ κόσμου. Ζεῖ μέσα στό Φῶς τοῦ Θεοῦ.
2. Δέ φοβᾶται τήν ἀντιπαράθεση μέ
τόν κόσμο, διότι ξέρει πώς ὅταν εἶναι μέ
τόν Χριστό δέν εἶναι μόνη.
3. Ἔχει λόγο καί ζωή. Ὁ λόγος καί ἡ
ζωή της εἶναι ἕνας δριμύς ἔλεγχος τῆς
ψευτιᾶς τοῦ κόσμου καί μιά θαρραλέα
ὁμολογία τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ.
4. Ξέρει νά ἀγωνίζεται καί νά παλεύει
καί πιό πολύ ξέρει νά τολμᾶ, γιατί γνωρίζει ὅτι ὅποιος τολμᾶ νά πέφτει στό καμίνι, στή φωτιά τῆς μάχης, αὐτός ζεῖ τήν
ὑπερκόσμια καί οὐράνια δροσιά.
5. Ἀπό τή ζωή της δέ ζητᾶ λίγα οὔτε
πολλά. Τά θέλει ὅλα, τό πᾶν, δηλαδή τόν
Θεό. Καί μόνο ἔτσι ἡσυχάζει.
Γιά ὅλα αὐτά, ἕνα μόνο εἶναι ἀρκετό: ἡ
ἀπόφαση. Καί τότε μέ τή δύναμη τοῦ
Θεοῦ ...γίνονται πράξη.
ΝΕΔΡΙΟ...
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥ

Τό θέμα τῆς 3ης Συνεδρίας ἀνέπτυξε ὁ
Προїστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» πατήρ Ἀστέριος Χατζηνικολάου καί κατέληξε στά παρακάτω
συμπεράσματα:
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H >/9/7LB3?/ E?L;7/ –:ô@ 2751=Ę;B/7 =¤ :31H9=7 8/K =¤ >/>>=Ę23@– =¤
z;6?G>=7 ACE;H 27IAE74/; >3?>/BN;B/@ :31H93@ v>=ABHA37@, 17H ;H
DBHA=C; 83Č >=M B/; v;H185 ;H 8H;=C; BK@ ?1/AK3@ B=C@. ¹E7 A>H;7/
=¤ AC;B=:LB3?=7 2?L:=7 B/; v>L :=;=>HB7/ 0=C;ģ;. L v>=DHA74/; 8H>=B3 8/K :L;=7 EG?K@ 8/:7H AC;B?=D7H.
B/; ¥AG@ >7L ?3:=7 z;6?G>=7, >7L ACE=7 =¤ BL>=7.
ºB/; BL B/<K27 B=C@ B/; :I 8/9=8/7?K/, BLB3 3¡E3 8/K :7H :/13K/, :7H v;/8=MD7A5 :IA/ ABL; 8L>=: BL D311/?KA7= Dģ@,  0?MA5 ABL 2?L:= B=C@, 
¯:=?D7H B=Ę 2HA=C@, BL v3?H87 B=Ę 0=C;=Ę. ƌ¤ v;H183@ ´:G@ B=M@ °251=ĘA/;
ACE;H ;H 1K;3B/7 8/K :IA/ ABL E37:N;/  :31H95 °2=7>=?K/ B=C@.
ᆇᆇᆇ
;/ >3?7AB/B78L :I 8H>=7= B/<727NB5, >=M BL; 0?ÿ83  ;MEB/ ABJ; >=?3K/ B=C, >3?71?HD37 A’ ;/ 27J15:H B=C ģA=@ AC11?/DI/@.
(H2743 AI :7H 0=C;=>9/17H A83>/A:I;5 :I >H1=C@. L A=M?=C>= 3¡E3 A87HA37 BL
0=C;L 8/K BL 8?M= 3¡E3 1K;37 >=9M ;B=;=, BA=CEB3?L. ¶ 8L>=@ vDL?5B=@,  <H;B95A5 ;B=;5. º>G@ ACE;H AC:0/K;37 :I BIB=73@ AC;6ÿ83@, ?E3B/7 :7H BHA5 À>;59K/@
ABL; z;6?G>=. L ¥27= 17;3 :I BL; B/<727NB5 :/@. J8G;3 BL 83DH97, v;I>;33 BL;
>/1G:I;= v1I?/, 0/43 ´93@ B=C BK@ 2C;H:37@ ;H >709563Č ABJ DCA78J v2C;/:K/,
v99H 2I; >376/?E=ĘA3 ° ¯?1/;7A:L@ B=C, 9M1743 BL Aģ:/ B=C. <3?3 8/9H >N@ 
À>=EN?5A5 ;H 8=7:563Č 9K1= ABJ; >/1G;7H 6H B/; BL BI9=@ B=C.
3I :=C, 3I :=C, 0=J65AI :3, :=C?:=M?743 :I B?3:H:3;/ E3K95...
H>=7/ AB71:J –BK >/?H2=<=!– ;/ v;/>H;B3E= :>L27= ABH >L27/ B=C.
;ģ 8937;/; BH 09ID/?/, A8L;B/F3 AI 8HB7 >=M D?/<3 BL 2?L:=.
?L:/<3, AC189=;KAB583, 01/93 2C;/BJ DG;J AH; >?LA3<3 8/K 3¡23:
;/@ z;6?G>=@ :IA/ ABL E7L;7...

I; v>=8=7:J6583
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 A>9/E;78J 8/?27H B=C 17H BL;
z1;GAB= 4G;BH;3F3, 8BC>=ĘA3 2C;/BH.
A8CF3 >H;G B=C ;H BL; ANA37.
B?703 BH EI?7/ B=Ę z1;GAB=C, BL
ABÿ6=@ B=C, BL :IBG>=, 8/K :I BJ 43ABJ v;/>;=J B=C 6I?:/7;3 BH >/1G:I;/ B=C E3K95 87 AD7113 ABJ; 8/?27H B=C BJ; 8/?27H B=Ę <I;=C-v239D=Ę,
>=M 8H>=7/ 2379H 8BC>J:/BH B5@ 2J9G;/; ´B7 4=ĘA3. º9= 8/K AC;3?ELB/;.
I 9K1= ° 8/BH8=>=@ B/<727NB5@
;7GA3 8HB7 >/?H2=<=. G;BH;3F3 9I@
:IA/ ABJ; >/1G;7H! JB5A3 ;H ANA37
BJ 4GJ B=Ę <I;=C 8/K </;/0?ÿ83 BJ
278J B=C, >=M 87;2M;3C3 v>L 93>BL AI
93>BL ;H BJ EHA37.
ƌ¤ ;B=;3@ 87;JA37@ B=Ę 25:7=M?15A/; ;3?15B78LB5B/ 8/K 2M;/:5. "C1/23MB583  BHA5 17H ¿>;=, >=M :IA/
ABJ; >/1G;7H 6H BL; °251=ĘA3 AI 0I0/7= 6H;/B=.
ĹŊŖœ Řōśŕšŕ, ŘŊŖœ ƖŘŒŌřŧšŕ,
ŘŊŖœ ŞşŊŜŕ ŖţšŗŏšŢŗŘȼŠ ƆőŊŞŕŠ ŔœšŢŏōśœŗ ŞşɦŢŏ ŢŌ ŒŗŘŌ ŚŏŠ
ŘŏşŒŗŊ. Ǎ,Ţŗ śŝŚōŔŝţŚœ ǇŢŗ ŖţšŗŊŔŝţŚœ, ŏǎŢŪ ŚȭŠ Œōśœŗ ŔŧŌ.
2. !.
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(Καί ἄλλες... περιπέτειες τοῦ πάγου...)

Πῶς εἶναι δυνατόν, ἀκόμα καί μέ ζεστό καιρό
νά πέφτουν "παγάκια" ἀπό τόν οὐρανό;
Ὅλοι ἔχουμε δεῖ αὐτό τό περίεργο καιρικό φαινόμενο: τό χαλάζι. Ἀκόμα καί καλοκαιριάτικα! Εἶναι δυνατόν;! Ἄς δοῦμε λοιπόν
τί εἶναι καί πῶς δημιουργεῖται.

τί εἶναι Τό χαλάζι εἶναι μία μορφή ὑετοῦ (βροχῆς), πού

ἀποτελεῖται ἀπό κομμάτια πάγου (χαλαζόκοκκοι).
Οἱ κόκκοι τοῦ χαλαζιοῦ μπορεῖ νά ἔχουν μέγεθος ἀπό
μερικά χιλιοστά μέχρι μερικά ἑκατοστά, ἀλλά κάποτε
μπορεῖ νά φτάσουν καί στό μέγεθος μπάλας τοῦ τένις ἤ
καί ἀκόμα μεγαλύτερα μεγέθη (χαλαζόκοκκος-τέρας).
Τό σχῆμα τους εἶναι συνήθως σφαιρικό ἤ ἐλλειπτικό
(σάν μικροῦ αὐγοῦ) ἤ, μερικές φορές, σάν μικροῦ ἀχλαδιοῦ. Κατά καιρούς πάντως ἔχουν πέσει καί χαλαζόκοκκοι μέ ἀγκαθωτές προεξοχές (ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τρόπο
πού στριφογυρίζουν μέσα στά σύννεφα πρίν πέσουν).
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Ὁ σχηματισμός χαλαζιοῦ
χρειάζεται πολύ εἰδικές
συνθῆκες. Ἔτσι:

σύγκριση μεγεθῶν

χαλάζι σάν αὐγό

I Ὅταν δοῦμε «βαριά» καί πυκνά νέφη μέ μορφή πελώριου
πύργου πού φτάνει σέ μεγάλα ὕψη (σωρειτομελανίες), περιμένουμε χαλάζι.
I Ἐπιπλέον ἄν ξεκινήσει ἀνεμοθύελλα* μέ διεύθυνση πρός
σωρειτομελανίες
τά πάνω, εἴμαστε σχεδόν σίγουροι γι᾽ αὐτό.
 Τά παγωμένα σταγονίδια πού δημιουργοῦνται στό κάτω μέρος τοῦ νέφους** παρασύρονται ἀπό τόν ἄνεμο καί ἀνεβαίνουν
μέσα στό σύννεφο.
 Ὅσο οἱ χαλαζόκοκκοι φτάνουν ψηλά ὁ
ἄ
νεμος
σταδιακά ἐξασθενεῖ καί ἀρχίζουν
σχηματισμός χαλαζόκοκκου
νά πέφτουν πάλι. Κατά τήν πτώση συναν- διάγραμμα σχηματισμοῦ
τοῦν ἐκ νέου τόν ἀνοδικό ἄνεμο καί ἀκολουθεῖ νέα ἀνύψωση.
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ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ
 Οἱ διαδοχικές πτώσεις καί ἀνυψώσεις προκαλοῦν λειώσιμο τοῦ χαλαζόκοκκου στή βάση τοῦ νέφους,
πού εἶναι θερμότερη, καί ξαναπάγωμα στήν παγωμένη κορυφή τοῦ
νέφους. Ἐπιπλέον σέ κάθε τέτοια
διαδρομή τοῦ κόκκου προστίθεται
ὑγρασία καί αὐξάνει τό βάρος του.
Μόλις τό βάρος ξεπεράσει τό ὅριο
ἐκεῖνο κατά τό ὁποῖο ἡ ἀνεμοθύελλα
μπορεῖ νά τό ἀνυψώνει, ὁ κόκκος πέφτει ἀπό τά σύννεφα στή γῆ.
 Ἡ μορφή πού ἔχει ὁ χαλαζόκοκκος ὀφείλεται ἐπίσης σʼ αὐτές τίς
διαδοχικές ἀνυψώσεις. Ἄν κόψουμε προσεκτικά
ἕνα χαλαζόκοκκο
στή μέση, διαπιστώνουμε ὅτι εἶναι σχηματισμένος σάν
σχῆμα
χαλαζόκοκκουκρεμμύδι ἀπό ὁμόκρεμμύδι
κεντρες στιβάδες.
Κάθε στιβάδα σχηματίζεται σέ
κάθε διαδρομή
τοῦ παγοκρυστάλλου ἀπό
τή βάση ὥς
τήν κορυφή
τοῦ νέφους.
Ὁδοιπόρος

–––––––––––
Σημειώσεις
* Ἀνοδικοί ἄνεμοι μέ ταχύτητες ἕως 110 μίλια τήν ὥρα.
** Ἡ σκόνη ἤ ἄλλα μικροσκοπικά στερεά σωματίδια
(π.χ. γύρη) πού φτάνουν σέ μεγάλα ὕψη συγκεντρώνουν
γύρω τους τήν ὑγρασία τῆς ἀτμόσφαιρας καί σχηματίζουν μικρές σταγόνες βροχῆς ἤ παγωμένα σταγονίδια
(χαλαζόκοκκους), ἀνάλογα μέ τή θερμοκρασία.

ΧΕΙΡΟ
Ὑλλικά
ΤΕΧΝΙ
Α
 Γλωσσοπίεστρο (ξυλάκι χειροτεχνίας)
 Γκοφρέ χαρτί σέ ὅ,τι χρῶμα θέλουμε
 Μαῦρο μαρκαδοράκι
 Κουμπιά καί κορδέλα μήκους περίπου 10 ἑκ.
 Ἄσπρη καί πορτοκαλί τέμπερα
 Κόλλα, ψαλίδι

Καττασκευήή:
1. Παίρνουμε τό γλωσσοπίεστρο καί τό βάφουμε
μέ ἄσπρη τέμπερα.
2. Κόβουμε μιά χονδρή λωρίδα ἀπό γκοφρέ χαρτί
καί τήν τυλίγουμε στήν πάνω ἄκρη τοῦ γλωσσοπίεστρου. Τήν κολλμε ἔτσι ὥστε ἡ μισή λωρίδα νά
εἶναι στόν ἀέρα.
3. Ἔπειτα, γιά νά σχηματισθεῖ ὁ σκοῦφος, δένουμε ἕνα κομματάκι σπάγγο κάτω ἀπό τό γκοφρέ
πού εἶναι στόν ἀέρα καί τό ὑπόλοιπο (στόν ἀέρα)
τό κόβουμε μικρές λωρίδες.
4. Ἀκριβῶς κάτω ἀπό τό σκοῦφο ζωγραφίζουμε
μέ ἕνα λεπτό μαρκαδοράκι μάτια καί τό στόμα μέ
τελίτσες. Ἔπειτα βάφουμε μία λίγο παραπάνω ἀπό
μισή ὀδοντογλυφίδα μέ πορτοκαλί χρῶμα καί τήν
κολλμε στή θέση πού ἀφήσαμε ἄδεια γιά τή μύτη.
5. Μετά κάτω ἀπό τό στόμα δένουμε μέ ἕναν
ἁπλό κόμπο μιά κορδέλα μήκους περίπου 10 ἑκ.
σχηματίζοντας τό κασκόλ.
6. Στό τέλος παίρνουμε τά κουμπιά καί τά κολλμε
κάτω ἀπό τό κασκόλ.
Ἰανουάριος 2012
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ήμερα σηκώθηκα γιά τό σχολεῖο καΣ
τσουφιασμένη. Ἄργησα νά ξυπνήσω, δέν
εἶχα διαβάσει καλά τά μαθηματικά, ὁ μικρός μου ἀδερφός ἔκανε χίλιες ὧρες νά
πιεῖ τό γάλα του, ὅλα μοῦ ἔφταιγαν. Βιαστικά χαιρέτησα τή μητέρα μου καί πῆρα
τήν τσάντα μου νά φύγω, νά προλάβουμε
τό λεωφορεῖο. Στήν πόρτα μέ πρόλαβε ὁ
παππούς, πού αὐτές τίς μέρες εἶναι στό
σπίτι μας.
— Καλημέρα! Κοίτα τί
ὄμορφη μέρα! μοῦ εἶπε.
— Τί λές, παππού; Ποῦ
τήν εἶδες τήν ὀμορφιά; Γιά
μένα, ἐκείνη τή μέρα, τίποτα
δέν ἦταν ὄμορφο.
— Ἄνοιξε καλά τά μάτια
σου καί θά δεῖς!
— Τί θά δῶ, παππού;
— Ψάξε νά βρεῖς τί δῶρα
σοῦ στέλνει σήμερα ὁ Θεός.
Καθώς μπῆκα στό λεωφορεῖο καί κάθησα στή θέση μου, –εὐτυχῶς
δέν τό εἴχαμε χάσει–, τό βλέμμα μου ἔπεσε
στόν οὐρανό. Ἦταν γεμάτος χρώματα καί
ἄσπρα μικρά συννεφάκια ἐδῶ κι ἐκεῖ! Κι
ἐγώ πού νόμιζα πώς εἶχε συννεφιά!
Στό σχολεῖο μου μέ περίμεναν οἱ φίλες
μου, νά παίξουμε κυνηγητό. Εἶμαι πολύ
γρήγορη στό τρέξιμο. Κι ἐκεῖ πού τίς κυνηγοῦσα, σκέφτηκα πώς δῶρο ἀπ᾽ τό Θεό
εἶναι ἡ ὑγεία καί πού μπορῶ νά τρέχω.
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Στό σπίτι, ὅταν γύρισα τό μεσημέρι, ἡ
μητέρα μου, πού γυρνάει πιό ἀργά, –
ὅπως καί ὁ μπαμπάς ἀπό τή δουλειά
του–, εἶχε ἀφήσει στό τραπέζι τό μεσημεριανό μας. Κάθησα νά φάω μέ τόν
παππού.
— Πῶς πέρασες σήμερα; μέ ρώτησε.
— Καλά, παππού, ἀπάντησα. Ψάχνω
καί τά δῶρα πού μοῦ εἶπες.
— Βρῆκες πολλά;
— Τρία, ἀπάντησα. Καί
τοῦ ἐξήγησα γιά τόν ὄμορφο οὐρανό, τό τρέξιμο
στό κυνηγητό, τίς φίλες μου
πού παίζουμε μαζί. Εἶναι
πολλά ἀκόμα;
Ὁ παππούς χαμογέλασε
αἰνιγματικά.
— Ψάξε κι ἄλλο, μοῦ εἶπε.
Τί ἄλλο ἔγινε στό σχολεῖο;
— Δέν ἔγινε τίποτα πολύ
σπουδαῖο, παππού. Γράψαμε ὀρθογραφία, λύσαμε ἀσκήσεις, σηκώθηκα στόν πίνακα… Ἄ, παππού,
καθώς κατέβαινα τίς σκάλες, πῆγα νά
πέσω. Δέν πρόσεξα τό προτελευταῖο
σκαλοπάτι. Μά εὐτυχῶς δέ χτύπησα.
Ὁ παππούς μέ κοίταξε χαμογελώντας.
— Ποιός νομίζεις σέ φύλαξε;
— Ὁ ἄγγελός μου, παππού; Εἶναι κι
αὐτός ἕνα ἀπό τά δῶρα τοῦ Θεοῦ;
— Βέβαια, παιδί μου. Ὁ ἄγγελός μας

εἶναι κάθε στιγμή μαζί μας, μᾶς προστατεύει καί μᾶς βοηθάει, μᾶς ὁδηγεῖ στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Πῆγα νά διαβάσω χαρούμενη τά μαθήματά μου. Τά δῶρα πού μέ περίμεναν
κάθε μέρα ἦταν πολλά κι ἐγώ οὔτε πού
τά εἶχα προσέξει. Ὕστερα ἀπό λίγο,
ἄκουσα τό καναρίνι μας νά κελαηδάει
γλυκά. Μία πεταλούδα πέταξε ἀπ' τό
ἀνοιχτό παράθυρο καί γιά μία στιγμή
στάθηκε πάνω στό βιβλίο τῆς Γλώσσας.
Τί ὄμορφα πού ἦταν τά πολύχρωμα
φτερά της! Ἡ μητέρα μου μέ τόν ἀδελφό
μου ἦταν στόν κῆπο κι ἔκοβαν λουλούδια. Μπορεῖ νά μή μοῦ ἀρέσει νά τά ποτίζω, ἀλλά μ' ἀρέσει πολύ νά τά βλέπω.
Εἶναι κι αὐτά δῶρα τοῦ Θεοῦ;
Ἡ μέρα πέρασε. Ὁ οὐρανός γέμισε
πάλι χρώματα, καθώς ὁ ἥλιος ἔδυε ἀργά
πίσω ἀπ' τά βουνά.
— Πές μου, παππού, δῶρα τοῦ Θεοῦ
εἶναι ὅλ᾽ αὐτά; Γιατί;
— Δῶρα ὅλα, παιδί μου, τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ. Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, ἡ στεριά
καί ἡ θάλασσα, ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη καί
τ΄ἀστέρια, τά ζῶα, τά ψάρια, τά πουλιά,
τά δέντρα, τά λουλούδια, τά ποτάμια, οἱ
ἄνθρωποι πού μᾶς χαρίζει καί μᾶς ἀγαποῦν, οἱ ἄγγελοι πού μᾶς σκεπάζουν καί
μᾶς φρουροῦν, ἡ Ἐκκλησία Του πού μᾶς
σώζει, ἡ χάρη Του πού μᾶς συγχωρεῖ, τό
Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του, στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, πού μᾶς χαρίζει «ζωήν αἰώνιον». Κοίτα τί δῶρα μεγάλα
καί ἀκριβά μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ!
Γύρισα στό δωμάτιό μου χαρούμενη.
Χαρούμενη πού ὁ Θεός μᾶς ἀγαπάει καί
μᾶς φροντίζει στοργικά. Χαρούμενη θά
εἶμαι καί αὔριο καί κάθε μέρα.
Καλημέρα, Χριστέ μου! Σ᾽ εὐχαριστῶ!
Μυρόπη

ΧΟΣ

ΕΥ
Α΄ Τ

3€

Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Ἕνα ὄμορφο καί ἑλκυστικό
βιβλίο γιά παιδιά!
Ὡραῖες ἱστορίες – χαριτωμένες στιγμές
τῆς καθημερινότητας τῆς ζωῆς τους διανθι
σμένες ἀπό τίς ἀλήθειες τῆς Πίστεώς μας.

Α´ τεῦχος ἀγαπήθηκε, ἐξαντλήθηκε

Τό

καί κυκλοφορεῖ πάλι.
Τό

Β´ τεῦχος

μόλις κυκλοφόρησε...

Ο Φ Ι Λ Ο Σ ΤΟ Υ Π Α Ι Δ Ι Ο Υ
ἕνας ἀληθινός φίλος!
Β΄ ΤΕΥΧΟΣ

3€

Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»
Σόλωνος 100 10680 ΑΘΗΝΑ
τηλ 210-3624349
Ἰανουάριος 2012
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Φίλοι μου,
νε φ ο π α ρ α μ ύθ ια
υν
Σ
ΣΜΕΝΗ.
ΥΧΙ
ΕΥΤ
ΚΙ
ΙΚΗ
ΗΝ
ΕΙΡ
,
ΝΙΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟ
κ α ί ἄ λλ α .. .
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 ΝΑ
.
ΣΑΣ
ΙΣ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕ
τήν Πρωτοχρονιά; Ἐλπίζω
Ἀλήθεια, ὅμως, ποῦ περάσατε
βαλούτζι – Λούτζι!
κάπου ὄμορφα, καί ὄχι στό Ἀνα
Τί; Δέν τό γνωρίζετε;
νησί στή μέση τοῦ Εἰρηνικοῦ.
Ξέρετε, ἐννοῶ αὐτό τό ἄγριο
φίλος μου, τό Ὠκεανοπαραμονή πρωτοχρονιᾶς ἕνας
Οὔτε κι ἐγώ τό ἤξερα, ὥσπου
νησί μέ τό ἐγκαταλεάξουμε πάνω ἀπό τό περίεργο
σύννεφο, μέ προσκάλεσε νά πετ
α. Ἤθελα τόσο πολύ
ριστους κήπους. Τί νά κάνω; Πῆγ
λειμμένο σχολεῖο καί τούς ἀθέ
τζι. Ἀκοῦστε τήν ἱστος μαθητής, ὁ Παντελούτζι – Λού
νά μάθω τί ἀπέγινε ὁ τελευταῖο
τε πουθενά...
δῶ καί πέρα ΑΝ τόν συναντήσε
ρία του, γιά νά τόν βοηθᾶτε ἀπό

Σ

τό Λούτζι, τό ὄμορφο νησί τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, ζοῦσαν εὐτυχισμένοι οἱ λίγοι κάτοικοι. Κάθε πρωί
ἄλλοι ἔβγαιναν γιά ψάρεμα στίς βραχώδεις ἀκτές, ἄλλοι κυνηγοῦσαν θαλάσσιους ἐλέφαντες, ἄλλοι μάζευαν φτερά
ἀπό ἄλμπατρος κι ἄλλοι ἔπιαναν γαλάζια
νεογέννητα καβούρια. Ἦταν καί μερικοί πιό τολμηροί, πού βουτοῦσαν στά ἀνοιχτά κι ἔφταναν ὥς τό φωσφοροῦχο
ὕφαλο μέ τά πολύτιμα χρωμα-
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τιστά κοράλλια. Ὅταν ἔμπαινε χειμώνας
καί τά κύματα σκέπαζαν τίς ἀκτές καί
τούς κοκκοφοίνικες, τότε καί οἱ κάτοικοι ἀποσύρονταν στό ἐσωτερικό, στίς
ἤρεμες καί καταπράσινες πεδιάδες, καί
καλλιεργοῦσαν τά χωράφια τους. Ἐπίσης, μιά φορά τήν ἑβδομάδα περνοῦσε
ἀπό τό νησί τους ἕνα πλοῖο καί μποροῦσαν μ᾽ αὐτό νά ταξιδέψουν γιά τίς
μεγάλες πολιτεῖες.
Περνοῦσε ἡ ζωή τους ὄμορφα καί ἤρεμα. Τό πιό σημαντικό ὅμως ἀπ᾽ ὅλα ἦταν τά παιδιά τους! Αὐτά ἦταν ὁ θησαυρός
τους. Ἦταν βέβαια λίγα καί στό σχολεῖο
πήγαιναν ἀραιά καί ποῦ, ἀλλά ἦταν παιδιά διαμάντια ἤ –τί λέω– κοράλλια, τόσο
πολύτιμα! Ἀφοῦ, νά φανταστεῖτε, ὅταν
οἱ μεγάλοι δούλευαν, αὐτά στέκονταν
καί τούς θαύμαζαν, κι ὅλο ζήλευαν καί
ἔλεγαν μεταξύ τους.
— Ἐγώ, ὅταν θά μεγαλώσω, θά γίνω
μεγάλος ἔμπορος κοραλλιῶν καί μαργαριταριῶν.
— Ἐγώ, ἔλεγε τό ἄλλο, θά γίνω κυνηγός φώκιας.
— Ἐγώ θά πουλάω σʼ ὅλο τόν κόσμο
παπλώματα γεμισμένα μέ φτερά
ἄλμπατρος.
— Κι ἐγώ θά γίνω καπετάνιος σέ ὑπερωκεάνιο καί
θά περνάω ἀπό τό Λούτζι
κάθε μέρα.

Οἱ γονεῖς τους καμάρωναν καί σκέφτονταν πόσο σπουδαῖα πράγματα θά
ἔβλεπαν σέ λίγα χρόνια τά μάτια τους.
Γι᾽ αὐτό κι ἀπό νωρίς σκέφτηκαν ὅτι ἔπρεπε νά βάλουν τά παιδιά στή δουλειά. Ἔτσι,
— Τασούτζι, ρωτοῦσε ἕνας ψαράς
τό γιό του, θέλεις νά ἔρθεις μαζί μου
γιά ψάρεμα; Θά μάθεις χίλια μυστικά.
— Θέλω, ἔλεγε ὁ Τασούτζι ἀλλά δέν
κουνιόταν ἀπό τή θέση του. Ξεκίνα
πατέρα, καί θά ἔρθω σέ λίγο.
— Ἑλενούτζι, ἔλεγε ἡ κυρία παπλωματοῦ, ἔλα, παιδάκι μου, νά μάθεις
πῶς μαζεύουμε φτερά!
— Μμμμ, σέ λίγο ἀπαντοῦσε ἡ Ἑλενούτζι, θά ἔρθω σέ λίγο.
— Κωστούτζι, Κωστούτζι, φώναζε ὁ
κύριος δύτης, τρέχα, φεύγουμε γιά
τόν ὕφαλο!
— Σέ λίγο. Πήγαινε καί θά ἔρθω σέ
λίγο. Τώρα δέν μπορῶ, πρέπει νά
βάψω τά κορδόνια μου.
— Ἀλικούτζι, ἔλα κορίτσι μου,
ὕψωνε τή φωνή ἡ κυρία δασκάλα, ἔλα
ἐπιτέλους στήν τάξη!
— Σέ λίγο. Θά ἔρθω, ἀλλά σέ λίγο.
— Παντελούτζι, τρέχα, φώναζε ὁ πατέρας, γλίστρισε μέσα στή λάσπη ἡ
γιαγιά, δῶσε ἕνα χεράκι.
— Σέ λίγο, περίμενε, θά ἔρθω σέ
λίγο.
Ὅπως καταλαβαίνετε, φίλοι μου, τά
παιδιά, μέσα στά χίλια τους καλά,
εἶχαν ἕνα σοβαρό ἐλάττωμα. Ποτέ
δέν ἔκαναν μιά δουλειά, γιατί συνεχῶς τήν ἀνέβαλλαν. Ἀφοῦ, νά φανταστεῖτε,
ὁ
Παντελούτζι,
πού
ἐπρόκειτο νά ταξιδέψει μέ τό πλοῖο
τῆς γραμμῆς γιά δουλειές τοῦ πατέρα
του, φώναξε στόν καπετάνιο:
— Βίρα τίς ἄγκυρες! Ξεκίνα καί θά
᾽ρθω σέ λίγο!
Ὁ καιρός περνοῦσε καί τά παιδιά
στό Λούτζι, πού τώρα ὅλοι τό ἔλεγαν
Ἀναβαλούτζι–Λούτζι, μεγάλωναν χωρίς νά μαθαίνουν καμία δουλειά. Τό

μόνο πού ἤξεραν ἦταν νά κάθονται
στά βράχια καί νά ὀνειρεύονται τό
μέλλον. Ὅμως ἔτσι σιγά σιγά τό νησί
ἀγρίεψε, γιατί οἱ μεγάλοι δέν εἶχαν
πιά δύναμη γιά νά δουλέψουν. Τά χωράφια γέμισαν ἀγκάθια, τά φτερά
ἀπό τά ἄλμπατρος ἔπνιξαν τίς ἀκτές
καί τά σπίτια τους, καί τά κοράλλια τά
ἔκλεβαν ἔμποροι ἀπό τήν Ἀτσιδαλάνδη καί τό Σχολεῖο τό κατέστρεψαν ἔμποροι φώκιας ἀπό τήν
Πανουργοστάν. Τίποτα δέν πήγαινε
καλά στό Ἀναβαλούτζι. Ὥς καί τό
πλοῖο ἀραίωσε τά δρομολόγιά του,
γιατί τά παιδιά ἤθελαν πάντα νά ταξιδέψουν τήν «ἄλλη φορά». Φρίκη σᾶς
λέω. Ὥσπου ἔγινε τό ἀναπάντεχο!
Τήν περασμένη ἑβδομάδα, παραμονές Πρωτοχρονιᾶς, ἄναψε τεράστια
πυρκαγιά στό Ἀναβαλούτζι.
— Φωτιά, φωτιά! φώναξε ὁ Παντελούτζι, τρέξτε νά τή σβήσετε!
Τρέξτε! Πειρατές ἔβαλαν φωτιά.
Τότε ἔγινε κάτι, πού ποτέ ἄλλοτε
δέν ξανάγινε: τά παιδιά ἔτρεξαν ἀμέσως νά τή σβήσουν. Οἱ γέροι γονεῖς
τους ἔβλεπαν πρώτη φορά στή ζωή
τους τά παιδιά τους νά δουλεύουν.
Ἄλλο κουβαλοῦσε νερό, ἄλλο κατασκεύαζε ἀντλίες φτιαγμένες ἀπό καλάμια, ἄλλο χτυποῦσε τή φωτιά μέ
φύλλα φοίνικα. Μόνο ἕνας δέν
ἔτρεξε, ὁ Παντελούτζι.
— Θά πάω σέ λίγο, εἶπε καί συνέχισε νά σκαλίζει τό φυσοκάλαμό του.
Πόσες ὧρες νά πέρασαν ἄραγε.
Οὔφ, τί ζέστη ἦταν αὐτή! Μήπως ἡ
φωτιά δέν ἔσβησε; Ὁ Παντελούτζι
ἄρχισε νά βήχει. Ὁ καπνός τόν
ἔπνιγε. Ἄνοιξε τήν πόρτα, γιά νά
φύγει, ἀλλά τίποτε δέν ἔβλεπε μπροστά του. Τώρα;
— Ἑλενούτζι, Κωστούτζι, Τασούτζιιιιι φώναζε ἀπελπισμένος.
Κανείς δέν τόν ἄκουγε. Τρελός ἀπό
τήν ἀγωνία ἔτρεξε κατά τήν ἀκτή.
Ἀπό μακριά διέκρινε τό μεγάλο καἸανουάριος 2012
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ράβι, εἶχε σηκώσει ἄγκυρες κι
ἔφευγε μακριά ἀπό τό φλεγόμενο νησί,
φορτωμένο μ᾽ ὅλους τούς κατοίκους.
— Γύρνα πίσω, καπετάνιε! Φώναζε ὁ
Παντελούτζι. Ὅμως ὁ καπετάνιος ἦταν
πιά μακριά.
Κουρασμένος, μαυρισμένος, πεινασμένος, μόνος κι ἔρημος ὁ Παντελούτζι γυρνοῦσε στά βράχια. Ἡ φωτιά ἦταν μακριά
του. Τί κρίμα νά μήν ξέρει πῶς ψαρεύουν. Πῶς πεινοῦσε!
Νύχτωσε, κι ὁ Παντελούτζι, ὁ τελευταῖος
κάτοικος τοῦ Ἀναβαλούτζι φοβόταν τώρα
μόνος του. Ἦταν ὅμως ἀναγκασμένος νά
περιμένει τό πλοῖο καί ποιός ξέρει πότε
θά περνοῦσε. Αὐτός πάντως θά ἀνέβαινε
χωρίς ἀναβολή!
Πάντως, γιά νά μήν ἀγωνιᾶτε, καθώς
πετοῦσα πάνω ἀπό τόν Ὠκεανό, συνάντησα τό πλοῖο. Τώρα σίγουρα θά ᾽χει φτάσει.
Φίλοι μου, καλή χρονιά,
Καί θυμηθεῖτε:

Στή νέα χρονιά
μακριά ἀπό τήν ἀναβολή,
εἶναι καταστροφή.

ΝΕΦΟ
ΤΟ ΣΥΝ
Υ.Γ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τά παιδιά τοῦ Ἀναβαλούτζι φοιτοῦν σέ σχολεῖο τῆς γειτονιᾶς
σας. Προσπαθοῦν νά διορθωθοῦν.
Βοηθῆστε τα.
Καί μία παροιμία τοῦ λαοῦ μας

Τό «θά» πολλές φορές τό σπείρανε,
ἀλλά καμιά δέ φύτρωσε.
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Τό ὡραῖο
καμπαναριό στό
ὀπισθόφυλλο
τοῦ προηγουμένου
φύλλου, τ.742,
εἶναι τῆς Ἱ.Μονῆς
Παναγίας
Μικροκάστρου
Κοζάνης.

Μήπως ἤθελες νά γίνεις
συνδρομητής
τοῦ «Πρός τή Νίκη»
κι ἀναρωτιέσαι πῶς;
Γιά σένα
τό παρακάτω
ἐνημερωτικό σημείωμα!
ΡΟΜΗΤΗ
ΝΕΟΥ ΣΥΝΔ
ΦΗ
Α
ΓΡ
ΕΓ
ΓΙΑ
νάγνωστα τά
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,
ία
ικ
ή
νο
στ
συ
ή 12 εὐρώ
τρός, ὁδό,
ομική ἐπιταγ
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ρο
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μέ
φωνο
ὁδός Μ
Περιοδικοῦ:
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διεύ
80 Ἀθήνα. ί τά ταχυδρομικά).
χάλη 32, 106
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(Στήν τιμή πε

ΛΥΣΕΙΣ

Χιονάνθρωποι

Εἶναι ὅλα ἴδια;
Τό 1 καί τό 6 εἶναι ἴδια.

Συμπλήρωσε τίς νιφάδες
Ἡ τελευταία χιονονιφάδα εἶναι ὁ
ἀριθμός 266.
Γρίφοι
1. Ἀφοῦ μεθαύριο θά εἶναι Κυριακή, τότε σήμερα εἶναι Παρασκευή. Αὐτό ὅμως θά συνέβαινε ἄν τό αὔριο ἦταν χθές. Δηλαδή
τό χθές τῆς Παρασκευῆς εἶναι ἡ Πέμπτη πού εἶναι τό αὔριο τῆς
πραγματικῆς μέρας. Δηλαδή σήμερα εἶναι Τετάρτη.
2. Τά ἕξι κουτιά περιέχουν ἀπό ἄλλα τρία δηλαδή 3χ6=18. Μετά
προσθέτουμε καί τά ἕξι καί ἔχουμε 24 κουτιά. Στό τέλος βάζουμε
καί τό μεγάλο κουτί πού τά περιέχει ὅλα. Συνολικά ἔχουμε 25
κουτιά.
3. Ἄν Α=1, Ε=5, Η=7, Ι=9, Ο=15, Υ=20, Ω=24 τότε τό ἄθροισμά
τους εἶναι 81. Ἡ τετραγωνική ρίζα τοῦ 81 εἶναι τό 9.

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

μέ πιπεριές Φλωρίνης

καί πατάτες

τή γιαγιά Σ
ό
π
ἀ
οφ
ί

α

(γιά 9 μερίδες)
Ὑλικά:
 2 κιλά πατάτες
 10 πιπεριές Φλωρίνης (εἴτε ψημένες εἴτε
ἀπό βάζο)
 1/2 κιλό κασέρι Gouda τριμμένο
Ὑλικά γιά τό κρέας:
 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας
 1/2 φλιτζάνι λάδι
 1 φλιτζάνι συμπυκνωμένο
χυμό ντομάτας
 1/2 ποτήρι κρασί
 1/2 ποτήρι νερό
 1 κρεμμύδι
 2 δαφνόφυλλα, ἁλάτι, πιπέρι

Ἐκτέλεση:
Ἑτοιμάζουμε πρῶτα τό κρέας. Τό κόβουμε σέ κομματάκια καί τό ἀχνίζουμε μέ τό λάδι. Προσθέτουμε ψιλοκομμένο τό κρεμμύδι γιά νά
ἀχνιστεῖ κι αὐτό καί μετά τό σβήνουμε μέ τό κρασί. Ἀφήνουμε λίγο νά ἐξατμιστεῖ τό κρασί καί ρίχνουμε ἁλάτι, πιπέρι, τήν ντομάτα, τά δαφνόφυλλα καί τό
νερό. Κλείνουμε τή χύτρα νά ψηθεῖ τό κρέας γιά 25 λεπτά σέ δυνατή φωτιά (π.χ.
ἄν ἡ κουζίνα ἔχει ἀρίθμηση ἀπό 1-9 τό βάζουμε στό 8).
Κόβουμε τίς πατάτες ροδέλες καί τίς τηγανίζουμε. Στή συνέχεια βάζουμε στό
ταψί 2 στρώσεις πατάτες τηγανιτές καί μία στρώση πιπεριές Φλωρίνης (νά καλύψουν τό ταψί). Μετά ἁπλώνουμε τό κρέας (ἀφοῦ τό ἔχουμε ἑτοιμάσει νωρίτερα) καί γιά 10 λεπτά τό ψήνουμε στούς 180ο C στόν ἀέρα. Τελευταῖο
προσθέτουμε τό κασέρι. Στόν ἤδη ζεστό φοῦρνο τοποθετοῦμε πάλι τό ταψί ἴσα
ἴσα γιά νά λειώσει τό κασέρι. Τό φαγητό μας εἶναι ἕτοιμο.
Καλή ὄρεξη
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Εἶναι ὅλα ἴδια;

3

2

1

Ὅλα τά ἐλεφαντάκια μοιάζουν νά
εἶναι ἴδια. Καί ὅμως! Μόνο τά δύο
ἀπό τά ἕξι εἶναι ἀκριβῶς ἴδια. Μπορεῖς νά τά
ἀνακαλύψεις;
ΣΤΟ ΕΞ

ΩΦ

6

5

4

Ρώτησαν τόν πατέρα τους τά παιδιά
τί μέρα εἶναι καί
ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε τά ἑξῆς:
Ἄν τό αὔριο
ἦταν χθές,
τότε μεθαύριο
θά ἦταν Κυριακή. Τί μέρα
ἦταν;

Χιονάνθρωποι

3

1

2

ΥΛΛΟ
Ἐμπρό
ς: Εὐχέ
ςἀ
χιονισμ
ένο Τα πό τό
Πίσω: X ΰγετο.
αρές
μέσʼ στ
ά χιόνια
... !

Βρές τή σειρά τῶν σχεδίων πού ὑπάρχει κάτω στό
πορτοκαλί κουτάκι, ψάχνοντας ὁριζόντια, κάθετα,
διαγώνια και σέ τεθλασμένη γραμμή. Καλή ἐπιτυχία!

Ἄν ἡ ἀξία κάθε
γράμματος τοῦ
ἀλφαβήτου ἀντιστοιχεῖ στή θέση πού
βρίσκεται,
δηλ. Α=1, Β=2,
Γ=3,...τότε
ποιά εἶναι ἡ
τετραγωνική
ρίζα τοῦ
ἀθροίσματος τῶν
φωνηέντων;

Συ
τίς μπ
λ
νι ήρω
φά
δε σε
ς

Σέ ἕνα κουτί ὑπάρχουν ἄλλα
ἕξι κουτιά, πού τό καθένα ἀπ᾽
αὐτά περιέχει ἄλλα τρία
κουτιά. Πόσα εἶναι τά κουτιά συνολικά;
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Προσπάθησε νά φτάσεις στήν
τελευταία χιονονιφάδα τοῦ
τριγώνου. Τό νούμερο κάθε
χιονονιφάδας εἶναι ἴσο μέ τό
ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν πού
βρίσκοναι στίς δύο
χιονονιφάδες ἀποκάτω του.

