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Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, 
τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, 

ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, 
ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, 

ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν 
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος 
καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ



Σαῦλος εἶχε γίνει πλέον Παῦ λος. Ὁ
Ἀναστημένος Κύριός μας εἶχε μεταβάλει τό
διώκτη Του –ἐκεῖ στή Δαμασκό μέ τή συγ-
κλονιστική ἐμφάνισή Του– σέ λάτρη Του.
Καί πλέον ὁ Παῦλος δέ ζοῦσε παρά γιά τό
Χριστό...
Βρισκόταν κοντά στήν ἀρχαία Τροία, στή

μικρασιατική γῆ, κι ἔ κανε τά σχέδιά του τά
ἱεραποστολικά, ὁ Παῦλος, ὅταν ἔλαβε τό
κάλεσμα, τήν πρόσκληση, τήν κλή ση. Ἀπό
τή γῆ τῆς Μακεδονίας ἐρχόταν: «Διαβάς εἰς
Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν»! Ἔλα στή Μα-
κεδονία. Σέ περιμένουμε. Ἔλα νά μᾶς βοη-
θήσεις, ἔλεγε τό μήνυμα. Ἡ ἑλληνική γῆ, ἡ
ἑλληνική ψυχή καλοῦσε τό Χριστό! Τί δίψα
ἦταν αὐτή! Τί πόθος! Τί θεία νεύση!
Στή θεία πρόσκληση σκίρτησε ἡ καρδιά

τοῦ Ἀποστόλου. Καί ἀμέσως ...πέρασε στή
Μακεδονία, πέρασε στήν Ἑλλάδα κι ἄρχισε
τό οὐράνιο κήρυγμά του.
Πρῶτα στούς Φιλίππους κοντά στήν Κα-

βάλα. Ἐκεῖ μέ καταπληκτικό θαῦμα* ἔ στη -
σε τήν πρώτη Ἐκ κλησία. Τό κήρυγμα τοῦ
Χριστοῦ εἶχε φθάσει στήν Ἑλλάδα, εἶχε
φθάσει στήν Εὐρώπη. Καί τήν ἄλ λαξε, τήν
ἐξανθρώπισε, τήν ἐκπολίτισε.
Μετά τούς Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, Βέ-

ροια, Ἀθήνα, Κόρινθος ὑποδέχθηκαν τό με-

γάλο Ἀπόστολο. Κι ἐκεῖνος πάλαιψε, ἀγω-
νίσθηκε, κινδύνευσε, χλευάσθηκε, ὅμως δέν
σταμάτησε. Γιατί ὅλα αὐτά τά θεωροῦσε τί-
ποτε γιά τήν ἀγάπη καί τή δόξα τοῦ Χρι-
στοῦ. Καί ὁ Χριστός τόν ἐνδυνάμωνε στό
γιγάντιο ἔργο του.

««Εἶμαι ὀφειλέτης», ἔλεγε. Χρεωστοῦσε, ἔ -
λεγε, σέ ὅλους τό νά τούς ἀποκαλύψει τήν
ἀλήθεια, νά τούς γνωρίσει τόν Ἀναστάντα
Κύριο, τό Σωτήρα Χριστό.
Ἀλλά, ἄλλοι βέβαια ὀφείλουν. 
Ὀφείλει ἡ Ἑλλάδα, πού τῆς ἔδω σε νέα

πνοή καί τῆς ἐξασφάλισε τίς προϋποθέσεις
γιά μιά λαμπρή παρουσία στήν Ἱστορία τοῦ
κόσμου. Ὀφείλει ἡ Εὐρώπη ὅλη, πού ἀπαλ-
λάχθηκε ἀπό τίς πρωτόγονες θρησκεῖες καί
ὁδηγήθηκε στήν ἀληθινή θεογνωσία. Τοῦ
ὀφείλει κάθε πιστός –ἰδιαίτερα κάθε Ἕλλη-
νας– γιά τό φῶς τῆς Πίστεως πού δέχθηκε
καί τοῦ φωτίζει τούς δρόμους τῆς ζωῆς.
Γι’ αὐτό καί στή μνήμη του −μαζί μέ τόν

ἄλλο κορυφαῖο ἀπόστολο, τόν Ἀπόστολο
Πέτρο− στίς 29 Ἰουνίου, ξεχύνει τήν πολλή
εὐγνωμοσύνη του σ’ αὐτούς πού ἀνέτρεψαν
τήν Ἱστορία τοῦ κόσμου μέ τό φλογερό κή-
ρυγμά τους. Καί ζητάει τίς ἱκεσίες τους, γιά
ἕναν κόσμο, πού θά ᾽χει ὁδηγό τόν «’Ιησοῦν
καί τήν ἀνάστασίν» Του.

−−−−−−
* Πράξ. ις´

Ὁ
Ἀπό τό Βῆμα 

τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
στή Βέροια
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Στή μνήμη τῆς μεγαλο-
μάρτυρος καί ἰσαποστόλου
Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος
ἦταν ἀφιερωμένος ὁ περί-
φημος μητροπολιτικός ναός
τῆς ἀ λησμόνητης Σμύρνης·
τό περίτεχνο ἐκεῖνο οἰκοδό-
μημα μέ τά ὡραῖα λευκά
μάρμαρα, τό ἀριστουργημα-
τικό ξυλόγλυπτο τέμπλο καί
τό χαρακτηριστικό καμπα-
ναριό, στολίδι καί σύμβολο
τῆς πρωτεύουσας τοῦ Μι-
κρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Πρός τιμήν τῆς ἁγίας Φωτεινῆς ἔκτι-
σαν οἱ ξεριζωμένοι πρόσφυγες Σμυρ-
νιοί τόν πρῶτο ναό τους στήν περιοχή
τῆς Ἀτ τικῆς ὅπου ἐγκαταστάθηκαν καί
ὀνόμασαν Νέα Σμύρνη. Κι ἔτσι ἡ ἁγία
Φωτεινή ἔγινε ἡ πολιοῦχος καί προ-
στάτης τῆς Νέας Σμύρνης.

***
Ἡ ἁγία Φωτεινή καταγόταν ἀπό τή Συ -
χάρ, πόλη τῆς Σαμάρειας, γιʼ αὐτό καί ὀ -
νομάζεται καί Σαμαρείτιδα. Ἦταν ἡ
γυναίκα τήν ὁποία συνάντησε ὁ Κύριος
Ἰησοῦς Χριστός στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ
καί τῆς φανέρωσε ὅσα εἶχε κάνει μέχρι
τότε στή ζωή της. Ἐπίσης τῆς ἀποκά-
λυψε σπουδαῖες ἀλήθειες γιά τήν πνευ-
ματική ζωή. Τῆς μίλησε γιά «τό ὕδωρ τό
ζῶν», δηλα δή τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, καί γιά τήν εὐάρεστη στό Θεό
λατρεία. Ἐκείνη ἀναγνώρισε στό πρό-
σωπό Του τόν Μεσσία κι ἔτρεξε νά κα-
λέσει τούς συγγενεῖς καί συμπατριῶτες
της νά ἔλθουν καί νά Τόν γνωρίσουν
ἀπό κοντά.
Αὐτός ὁ πόθος καί τό ἐνδιαφέρον
γιά νά γνωρίσουν κι ἄλλες ψυχές τό
Σωτήρα Χριστό ἔγινε στό ἑξῆς τό ἰδα-

νικό, στό ὁποῖο ἀφιέρωσε ὅλη τή ζωή
της. Ὅταν βαπτίστηκε χριστιανή, πῆρε
τό ὄνομα Φωτεινή καί ἐργάστηκε μέ
αὐταπάρνηση γιά τή διάδοση τοῦ Εὐ -
αγγελίου στήν Ἀφρική καί στή Ρώμη.
Ἐκεῖ τή συνέλαβαν καί τήν ὁδήγησαν
στό δικαστήριο. Ἡ σταθερή πίστη καί ἡ
θαρραλέα ὁμολογία της ἔγιναν ἀ φορ -
μή, ὥστε ἀ κόμη κι ἡ κόρη τοῦ αὐτο-
κράτορα Νέρωνα μαζί μέ τίς δοῦλες
της νά πιστεύσουν στό Χριστό ―γεγο-
νός πού προκάλεσε τήν ὀργή τοῦ πα-
ρανοϊκοῦ τυράννου. Ὁ ἴδιος διέταξε
νά ρίξουν σέ μία ἀναμμένη κάμινο ὄχι
μόνο τήν ἁγία Φωτεινή ἀλλά κι ὅλες
ὅσες δήλωναν ὅτι ἔγιναν χριστιανές.
Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὅμως τίς διατήρησε
ἀβλαβεῖς. Στή συνέχεια τίς ὑποχρέω-
σαν νά πιοῦν δηλητήριο, χωρίς ὅμως κι
αὐτό νά τίς πειράξει. Ἔπειτα τίς τύφλω -
σαν καί τίς ἔκλεισαν σέ μιά σκοτεινή
ὑπόγεια φυλακή γεμά τη φαρμακερά
φίδια.
Εἶναι ἀδύνατον νά περιγράψουμε τά
φρικτά βασανιστήρια, στά ὁποῖα ὑπο-
βλήθηκε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς καί ἡ
συνοδεία της. Γενικά εἶναι νʼ ἀπορεῖ κα-

ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ἡ πολιοῦχος τῆς Νέας Σμύρνης ( Ἀτ τική)

Ἰούνιος 2013184



νείς μέ τή σκληρότητα καί τήν ὠμότη -
τα μέ τήν ὁποία φέρονταν οἱ εἰδωλο-
λάτρες τύραννοι πρός τούς χριστιανούς
μάρτυρες. Πολύ περισσότερο ὅμως
μένει ἔκπληκτος ὁ καθένας μας, κα -
θώς συναντᾶ στά μαρτυρολόγια γυ-
ναῖ κες καί μικρά παιδιά νά ὑπομένουν
ἐπώδυνα καί πολυχρόνια μαρτύρια μέ
ἐντυπωσιακό σθένος καί ἀξιοθαύμα-
στη καρτερία. Τό γεγονός αὐτό δέν
περνοῦσε ἀπαρατήρητο κι ἀπό ὅσους
παρακολουθοῦσαν τά μαρτύρια, καί οἱ
ὁποῖοι συγκλονίζονταν καί μετανοοῦ -
σαν. Αὐτό συνέβη καί στή ζωή τῆς ἁ -
γίας μεγαλομάρτυρος Φωτει νῆς, ἡ
ὁποία ἔμεινε στή φυλακή γιά τρία χρό-
νια καί πολλοί ἦταν οἱ εἰδωλολάτρες,
οἱ ὁποῖοι βλέποντας τή γενναία στάση
της ἔγιναν χριστιανοί.
Τελικά, ὕστερα ἀπό πολλά φρικτά
μαρτύρια ἡ ψυχή τῆς ἁγίας μεγαλο-
μάρτυρος Φωτεινῆς πέταξε γιά τόν
οὐρανό. Παρόμοιο μαρτυρικό θάνατο
εἶχαν κι οἱ γιοί της Ἰωσῆς καί Βίκτωρ
(πού ὀνομάστηκε Φωτεινός) καί οἱ πέ -
ντε ἀδελφές της, Ἀνατολή, Φωτώ, Φω -
τίς, Παρασκευή καί Κυριακή.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται κάθε χρόνο στίς

26 Φεβρουαρίου ἀλλά καί τήν Ε´ Κυ-
ριακή μετά τό Πάσχα, ἡ ὁποία εἶναι ἀ -
φιερωμένη σʼ αὐτήν καί ὀνομάζεται
Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος. Κατά τήν
ἡμέρα αὐτή ἡ Νέα Σμύρνη ἑορτάζει μέ
λαμπρότητα τήν πολιοῦχο της καί γί-
νεται λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος της
στούς δρόμους τῆς πόλεως.
Ὁ ναός τῆς ἁγίας Φωτεινῆς στή Νέα
Σμύρνη ἀποτελεῖ σύμβολο μνήμης καί
ἐλπίδας εἰδικά γιά τούς Μικρασιάτες
πρόσφυγες. Καθώς ἀτενίζουμε τό ψη -
λό καί ἐπιβλητικό καμπαναριό της, ἡ
καρδιά μας στρέφεται πρός τόν οὐρα -
νό κι αὐθόρμητα βγαίνει ἡ προσευχή-
στεναγμός ἀπό τά βάθη της:

— Ἁγία Φωτεινή, πρέσβευε στόν Ἀ -

ναστάντα Κύριο,
γιά νά διατηροῦμε
πά ντοτε ζωντανή στή μνήμη μας τήν
ἀγαπημένη μας Μικρασία̇ καί κάπο τε,
ὅταν Ἐκεῖνος θελήσει, νά γίνει τό
θαῦμα: νʼ ἀναστηθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία στόν
εὐλογημένο αὐτό τόπο, πού ἁγιάστη -
κε ἀπό τίς περιοδεῖες τῶν ἁγίων Ἀπο-
στόλων, δοξάστηκε ἀπό τό πέρασμα
ἁγίων ἐπισκόπων καί ὁσίων ἀσκητῶν,
ποτίστηκε μέ αἷμα μαρτύρων καί ἡ -
ρώων. Καί τότε νά χτυπήσουν ἀνα-
στάσιμα οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν
ἀπό τά παράλια τῆς Μικρασίας μέχρι
τά βάθη τοῦ Πόντου καί τῆς Καππα-
δοκίας, γιά νά διαλαλοῦν παντοῦ τό
νικητήριο παιάνα: «Χριστός Ἀνέστη -
Ἀληθῶς Ἀνέστη!».

Νικηφόρος

ΤΤό καμπαναριό τῆς
Ἁγίας Φωτεινῆς 

σύμβολο 
μνήμης καί ἐλπίδας

Νέα Σμύρνη

Σμύρνη
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Ἡ ἱστορία τοῦ «Ἄξιόν ἐστι»
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Ὅταν τό 1912 στόν Α΄ Βαλκανικό πό-
λεμο οἱ προηγούμενοι κατακτητές της,
οἱ Τοῦρκοι, ἀποχώρησαν, κατάφεραν
καί μπῆκαν πρῶτοι οἱ Βούλγαροι στίς
Σέρρες.
Στήν ὀκτάμηνη περίπου κατοχή τους
οἱ Βούλγαροι ἐκδικήθηκαν πολλούς
Μακεδονομάχους. Προσπάθησαν μέ
κάθε μέσο νά μεθοδεύσουν τήν ὁρι-
στική προσάρτηση τῆς περιοχῆς στή
Βουλγαρία. Μάλιστα ζήτησαν ἀπό τό
Μητροπολίτη Ἀπόστολο νά προτρέψει
τούς κατοίκους νά ὑπακούσουν γιά τό
συμφέρον τους. Ἐκεῖνος ἀντίθετα ὀρ -
γάνωσε τήν ἄμυνα τῶν Σερραίων, οἱ ὁ -
ποῖοι δέν τό ἔβαλαν κάτω. Διηγοῦνται
οἱ προπαπποῦδες μας τά δεινά πού πέ-
ρασαν τότε, ἀρνούμενοι νά ἐκβουλγα-
ριστοῦν: τρομοκρατία, διώξεις, καταπίεση,
ἐκτελέσεις καί ἄλλα πολλά. 
Ὅμως ὁ Β΄ Βαλκανικός πόλεμος ξέ-
σπασε σύντομα.

Ἡ ἱστορική μάχη τοῦ Κιλκίς-Λαχανᾶ
(12-21 Ἰουνίου 1913) ἦταν νικηφόρα

γιά τούς Ἕλληνες καί σήμανε τήν
ἀρχή τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Ἀνατο-
λικῆς Μακεδονίας.

«Ὅσοι ζούσαμε ἐκεῖνες τίς
μέρες στίς Σέρρες, ἀκού-
γοντας τούς κανονιο-
βολισμούς τῶν δύο

αὐ τῶν μαχῶν,
ἀρχίσαμε νά κα-
ταλαβαίνουμε
ὅτι προχωροῦν
πρός ἐ μᾶς τά

ἀπελευθερωτικά
στρατεύματα»,

Ἀνοίγει
διάπλα τα τίς

πόρτες του νά μᾶς
ὑποδεχτεῖ στήν καρδιά τῆς

Ἀνατολικῆς Μακεδονίας μας ὁ νο μός
Σερρῶν. Ἀκρίτας τοῦ Βορρᾶ μέ γεω-
γραφική θέση ἰδιαίτερα ἀξιόλογη ἀπό
στρατηγικῆς καί ἐμπορικῆς ἀπόψεως,
διότι συνδέει, μέ τά στενά τοῦ Ροῦπελ,
τά Βαλκάνια μέ τό Αἰγαῖο. Πρωτεύουσά
του ἡ ὁμώνυμη πόλη. Εἶναι μία ἀπό τίς
ἀρχαιότερες, πυκνοκατοικημένες, μέ
ἀναπτυγμένο πολιτισμό περιοχές τῆς
Μακεδονίας.
Ἱστορικές πληροφορίες γιά τίς Σέρ-
ρες μᾶς δίνει ὁ Ἡρόδοτος. Τήν ὀνομά-
ζει στίς ἀρχές τοῦ 5ου αἰ. π.Χ. Σίρι
Παιονική καί τή χαρακτηρίζει πόλη
ἀξιόλογη.
Ὅλοι οἱ Βυζαντινοί συγγραφεῖς τή
χαρακτηρίζουν ὡς πόλη μεγάλη, ὀχυ -
ρά, θαυμάσια, πλούσια μέγα ἄστυ, μη-
τρόπολη κ.λπ. Αὐτό τό πρόσεξαν καί τό
ἐκτίμησαν οἱ Βυζαντινοί αὐτοκράτο-
ρες καθώς καί οἱ Σουλτάνοι ἐπί τουρ-
κοκρατίας. Γιʼ αὐτό καί κατέστησαν
τήν περιοχή ὁρμητήριό τους. 
Συνεχίζει καί σήμερα τή μακραί-
ωνη ἱστορία της ἡ πόλη τῶν
Σερ ρῶν ὡς ἐμπορικό
κέντρο μέ πνευμα-
τική καί ἐ μπορική
ἄνθηση. Φέ τος
γιορτάζει τήν
100ή ἐπέτειο τῆς
ἀπελευθερώσεώς
της ἀπό τούς
Βουλγάρους.

29 Ἰουνίου 1913
ἀπελευθέρωση τῶν Σερρῶν
1913-2013, 100 χρόνια μνήμης

ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ!

Ἱστορική μάχη Κιλκίς-Λαχανᾶ
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ἴδιας μέρας, ἔτρεψε
τούς Βουλγάρους σέ
φυγή. Τό ἄλλο πρωί
μπῆκε στίς Σέρρες
ἡ 7η Μεραρχία μέ
τό Μέραρχο Σω-
τήλη. 
Ἡ ὑποδοχή ἔ γινε

ἀνατολι κά τῆς πό λης,
στήν τοποθεσία τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου τοῦ Κρυονερί τη,
ἐκεῖ ὅ που πρίν 530 χρόνια ἔγινε ἡ
συνθήκη παράδοσης τῆς
πόλης στούς Τούρκους. Ἀκολούθησαν
στιγμές ἀνέκφραστης συγκίνησης καί
ἐθνικοῦ ἐνθουσιασμοῦ. 
Μέσα ἀπό τούς θρήνους καί τούς

στεναγμούς, τούς καπνούς καί τίς φλό-
γες πρόβαλε ἡ ἐλευθερία ἔπειτα ἀπό
530 χρόνια σκλαβιᾶς (1383-1913)!
Ὁ Μέραρχος ἀντικρύζοντας τήν τρο-

μερή εἰκόνα τῆς πόλης ἔστειλε τηλε-
γράφημα στό στρατιωτικό ἐπιτελεῖο στή
Δοϊράνη ζητώντας ἐπειγόντως βο ήθεια.
Ἐκεῖ βρίσκονταν στρατοπεδευμένοι ἤ -
δη ἀπό τίς 23 Ἰουνίου ὁ Στρατηλάτης
βασιλιάς Κωνσταντῖνος καί τό ἐπιτελεῖο
του. Τό τηλεγράφημα ἔλεγε:

«Ἡ πόλη Σερρῶν ἐκάη ὁλόκληρος
ἐξαιρέσει τουρκικῆς καί ἑβραϊκῆς συν -
οικίας. Ἀγορά ἐκάη ἐπίσης. Πλῆθος
γυναικοπαίδων εὑρέθησαν φονευμένα
ἤ ἀπηνθρακωμένα ἐντός τῶν οἰκιῶν.
Πόλις στερεῖται ἐντελῶς ἄρτου. Ἀπό-
λυτος ἀνάγκη ληφθῶσι μέτρα συντό-
μως πρός διατροφήν πληθυσμοῦ.
Ἄστεγοι ὑπερβαίνουσι 20 χιλιάδας.»

...............................................................
Σιγά σιγά οἱ Σερραῖοι ξανάρχισαν μιά
καινούρια ζωή μέσα ἀπό τά ἐρείπια
καί τίς στάχτες. Ἔχτισαν ἀπό τήν
ἀρχή τά καμένα τους σπίτια καί
προσπάθησαν νά καλύψουν τό
χάος πού ἄφησε ὁ σκληρός
ἐχθρός.

γράφει ἀργότερα ἕνας ἀπό ὅσους ἐπέ-
ζησαν. «Ἀπό ἔνστικτο βάζαμε τά αὐτιά
μας στό ἔδαφος κι ἀφουγκραζόμασταν
κάθε μέρα πιό εὐκρινεῖς τούς κανο-
νιοβολισμούς. Κρυφή χαρά ἔνιωθε ἡ
καρδιά μας. Προχωροῦν οἱ δικοί μας,
σιγομουρμουρίζαμε. Ὅταν ἄρχισαν νά
μεταφέρονται στήν πόλη μας οἱ τραυ-
ματίες ἀπό τό Λαχανᾶ, οἱ Βούλγαροι
ἔγιναν θηρία. Ἄρχισαν συλλήψεις καί
φόνους. Πολιόρκησαν τό οἴκημα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ σκοπό νά συλ-
λάβουν ζωντανό τό Μητροπολίτη μας.
Ἀπέτυχαν ὅμως, ἀφοῦ ἔλαβαν ἐπεί-
γουσα διαταγή νά ἐκκενώσουν τήν
πόλη μας.»
Ἡττημένος ὁ βουλγαρικός στρατός

ἀναγκάστηκε νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν
περιοχή τήν Παρα-

σκευή 28 Ἰου-
νίου 1913

ἀφήνοντας
πίσω του
τά σημά-
δια τῆς

ἐκδικητι -
κῆς μανίας

του. Τό πρωί
ἐκείνης τῆς ἀπο-

φράδας μέρας κανο-
νιοβόλησαν τήν πόλη ἀπό τήν

Ἀκρόπολη (Κουλᾶ). Ἔσφαξαν πολλούς
καί πυρπόλησαν τό μεγαλύτερο μέρος
της. Κατέστρεψαν παντελῶς τή μεγάλη
ἑλληνική συνοικία καί τήν ἑλληνική
ἀγορά καθώς καί ἐκκλησίες, μνημεῖα,
ἀρχοντόσπιτα... 
Ἡ ἐπίθεση τοῦ ταγματάρχη Μαζαρά -

κη, πού κατέφθασε τό ἀπόγευμα τῆς

Ἅγ. Γεώργιος
Κρυονερίτης

Μητροπολίτης Ἀπόστολος μέ τόν
φρούραρχο Σερρῶν Κ. Μαζαράκη.

ἐφημ. «Ἐμπρός» 29 Ιουνίου 1913
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Δυστυχῶς ἀκολούθησαν ὁ Α΄ καί ὁ Β΄ Παγ-
κόσμιος Πόλεμος. Καί πάλι ἡ περιοχή αὐτή
περιῆλθε στίς γερμανοβουλγαρικές δυνά-
μεις. Νέες συμφορές καί ἐκδικήσεις ἀπό
τούς Βουλγάρους... ξυ λοδαρμοί, φυλα-
κίσεις... λε ηλασίες... κατατρεγμοί...
Ἡ κυρά Ζωή, ἡ γειτόνισσά μας, πού
ἦταν ζωντανή ἱστορία, μᾶς ἔλεγε πολ -
λά σάν ἤμασταν παιδιά καί καθόμα-
σταν γύρω της. Ἔπασχε ἀπό φοβε ρούς
πονοκεφάλους καί ζαλάδες καί στά τε-
λευταῖα της χρόνια ἔχασε τή μνήμη της.

Κι ὅλα αὐτά ἀπό τά γρονθοκοπήματα πού
τῆς ἔδωσαν ἐπανειλημμένα οἱ Βούλγαροι,

ἐπειδή στά μαθητικά της χρόνια δέ σταματοῦσε νά
ψάλλει τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο μέ θάρρος καί καμάρι.
Ἀλλά καί ἡ γιαγιά μου μᾶς διηγοῦ νταν, πῶς ἡ μάνα της ἔκρυβε τό μικρό της γιό,
μήν τῆς τόν ἁρπάξουν οἱ Βούλγαροι στούς αἰφνιδιαστικούς ἐλέγχους πού ἔκαναν
στά σπίτια. Τόν τύλιγε σέ κουβέρτες νά μοιάζει μέ μποχτσά* πεταμένο στήν ἄκρη.
Μέ τό ση βία καί παραζάλη τόν τύλιγε πού μιά βραδιά κόντεψε νά τόν σκάσει!

..................................................................................................................................
Ἄχ, Μακεδονία μου κι ὄμορφη πόλη τῶν Σερρῶν! Φέτος σάν σέ σημαιοστολί-
ζουμε καί γιορτάζουμε τήν 100χρονη λευτεριά σου, συλλογιόμαστε τό χρέ ος
μας σʼ ὅλους αὐτούς πού ἔπαθαν, σʼ ὅλους αὐτούς πού θυσιάστηκαν. Καθώς θ᾽
ἀποθέτουμε τῆς δάφνης τό τιμητικό στεφάνι στό Ἡρῶον τους, νιώθω πώς ἡ
φωνή τους θά διαπερνᾶ τό μυρωμένο ἀέρα καί στόν καθένα θά μιλᾶ καί θά λέει:
Κρατῆστε τά ἱερά μας χώματα γιά πάντα Ἑλληνικά!»

Σερραία
––––––––
*μποχτσάς ἤ μποξάς: τετράγωνο τεμάχιο ὑφάσματος πού χρησιμοποιεῖται γιά τήν περιτύλιξη διαφόρων ἀντικειμένων / μπόγος.

Ἡ πόλη τῶν Σερρῶν σήμερα

ΟΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ ΣΑΣ

Κατασκήνωση Ἱ. Μ. Κονίτσης
στήν Γκούρα, Ἀηδονοχωρίου, 

Ἐπίσκεψη
«Χ.Α.» Ἀθηνῶν,
στό Μυστρά



ΠΠᾶμε στή Θράκη μας;

Πᾶμε!

Πιό πολύ νά τήν γνωρίσουμε!
Πιό πολύ νά τήν ἀγαπήσουμε!
Πιό πολύ νά τήν τραγουδήσουμε!

Πᾶμε στή Θράκ
η μας;

Οἱ συμμετοχές σας
 

μέχρι τέλους Αὐγο
ύστου 2013

στή διεύθυνση τοῦ «Πρός τή Νίκ
η».

Τό «Πρός τή Νίκη»
θά τῆς ἀφιερώσει

τό τεῦχος τοῦ Νοεμβρίου 2013.
Περιμένει τή συμμετοχή σας 

καί πιό πολύ ἀπό τά νιάτα τῆς Θράκης
μέ πεζό ἤ ποίημα ἤ στοχασμό ἤ...

Σύντομα κείμενα. 
Τά καλύτερα θά δημοσιευθοῦν. Ἰδιαίτερα σᾶς καλεῖ

σέ διαγωνισμό τραγουδιοῦ 
γιά τήν ὄμορφη Θράκη μας

Νά γίνει τραγούδι 
–στίχοι καί μελωδία–
ἡ γεμάτη θρύλους

καί πόνους
ἀκριτική γῆ

τῆς Πατρίδας μας.

Μᾶς περιμένουν τ᾽ ἀρχαῖα της μνημεῖα
οἱ ἱστορικοί της τόποι
οἱ φιλόσοφοί της
οἱ ἅγιοί της
οἱ ἥρωές της
οἱ ὀμορφιές της

Διάβασέ το μ
έ προσοχή
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ῶρο-ἔκπληξη ἦταν γιά ὅλους μας ἡ
πρόταση τοῦ πατέρα μετά τίς ἐξετάσεις. 

— Τί λέτε, παιδιά; Πμε λίγες μέρες στή
Γιαγιά; 
Ἡ Μακρίνα, ἡ μεγάλη μου ἀδελφή, θά

πήγαινε στή χριστιανική Κατασκήνωση,
πού δέν τήν ἄφηνε γιά κανένα λόγο, καί
θά ἐρχόταν μόνη της μετά. Οἱ ὑπόλοιποι
ὑποδεχτήκαμε μέ πολύ ἐνθουσιασμό τήν
πρόταση. Εἴχαμε χρόνια νά πμε ἐμεῖς στή
Γιαγιά, ἀφοῦ τήν εἴχαμε πείσει καί ἐρχόταν
ἐκείνη συχνά. 
Οἱ γονεῖς τᾹς Γιαγις ἦρθαν πρόσφυγες

ἀπό τήν Καππαδοκία, τό 1924, μέ τήν ἀν -
ταλλαγή τῶν πληθυσμῶν καί ἐγκαταστά-
θηκαν στήν καινούρια τότε Ἀλεξανδρούπολη,
πολλοί συμπατριῶτες μαζί. Ἔβαλαν τό μυαλό
καί τά χέρια τους, –ἀπ' αὐτά εἶ χαν μεγάλη
περιουσία– καί στέριωσαν καί πρόκοψαν.
Σήμερα, οἱ ἀπόγονοί τους κατοικοῦν σέ μιά
συνοικία κυρίως, μέ περίλαμπρο ναό τᾹς
Μεταμορφώσεως τοῦ ΣωτᾹρος, πού τόν
ἔχτισαν μέ προσωπική συμβολή. 
Τήν προηγούμενη φορά πού εἴχαμε ἀνη-

φορίσει πάλι γιά τή Γιαγιά ἤμουν μικρός,
τώρα ὅμως οἱ ἐρωτήσεις μέσα μου ἔπεφταν

βροχή. Δέν ἔπρεπε νά
χάσω τήν εὐκαιρία.
Στό ταξίδι ρωτοῦσα τό
μεγάλο μου ἀδελφό, πού
εἶναι φοιτητής καί εἶχε
ἐπανειλημμένα μιλήσει
μέ τή Γιαγιά γιά ὅλα αὐτά.
— Καί δέ μοῦ λές, Γρη-

γόρη, ποῦ εἶ ναι ἡ Καππα-
δοκία;

— Εἶναι στά βάθη
τᾹς Μικρς Ἀσίας,
μετά κι ἀπό τήν Ἄγ -
κυρα ἀκόμη. Κατα-
λαμβάνει μιά μεγάλη
ἔκταση ἀπό τόν Πό -
ντο στό Βορρά μέ -
χρι τήν Κιλικία

στό Νότο καί τόν ποταμό Εὐφράτη ἀνατο-
λικά. Δέν ἄκουσες γιά τήν Καισάρεια τοῦ
Μ.Βασιλείου; ΤᾹς Καππαδοκίας πόλη ἦταν.

— Καί εἶχε Ἕλληνες ἐκεῖ; Τόσο μακριά;
— Ἡ περιοχή κατοικήθηκε ἀπό τά πολύ

ἀρχαῖα χρόνια. Οἱ κάτοικοί της ἦταν πο-
λεμικός λαός καί περνοῦσαν ἀπό τόν ἕνα
κατακτητή στόν ἄλλο. Ἐξελληνίστηκαν
ἀρχικά ἀπό τούς Ἕλληνες ἀποίκους πού
προχώρησαν στό ἐσωτερικό ἀπό τά  πα-
ράλια τοῦ Πόντου καί τᾹς Μικρς Ἀσίας,
καί ἀργότερα ἀπό τό Μ. Ἀλέξανδρο καί
τούς διαδόχους του. Ἀπό τότε ἡ παρουσία
τῶν Ἑλλήνων εἶναι συνεχής. Θυμσαι πού
κάνατε στήν Ἱστορία γιά τούς ἀκρίτες τοῦ
Βυζαντίου; Κυρίως σ' ἐκεῖνα τά μέρη ἦταν. 

— Ἔγιναν χριστιανοί ὅπως οἱ ὑπόλοιποι
Ἕλληνες;

— Καί βέβαια! Ἐπειδή μιλοῦσαν ἑλληνικά,
δέχτηκαν πολύ εὔκολα καί μέ θαυμαστή
προθυμία τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, πού
γινόταν στά ἑλληνικά. Ἔχουμε πολλοὐς
Μάρτυρες καί Πατέρες τᾹς Ἐκκλησίας πού
κατάγονται ἀπό ἐκεῖ. Μάλιστα σήμερα
μπορεῖ νά συναντήσει κανείς τόν τίτλο
«ἁγιοτόκος Καππαδοκία», δηλαδή χώρα
πού γενν ἁγίους. Τόν 4ο αἰώνα οἱ χρι-

ΔΔ
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στιανοί δημιούργησαν εἴτε μέσα σε φυσικές
σπηλιές, εἴτε λαξεύοντας τούς ἠφαιστειογε-
νεῖς βράχους ἐκκλησίες καί μοναστήρια. Ἀπό
ἐκεῖ καταγόταν καί ὁ π. Παΐσιος.

— Μιλοῦσαν ἑλληνικά; Γιατί καμιά φορά
ἡ Γιαγιά ἀναφέρει κάτι λέξεις, «ἀπό τήν πα-
τρίδα» ὅπως λέει, πού δέν τίς καταλαβαίνω.

— Σκέψου ὅτι ἀπό τό 1100 μ.Χ. περίπου ἡ
περιοχή πέρασε στά χέρια τῶν Σελτζού-
κων Τούρκων. Λίγο πρίν τό 1300 ἔγινε
αὐτόνομη γιά περίπου 200 χρόνια μέ ἡγε-
μόνες τούς τουρκομάνους Καραμάν.

— Γι' αύτό τούς λένε καί «ΚαραμανλᾹδες»;
πετάχτηκα.

— Ἀκριβῶς! Ἡ αὐτονομία ὅμως αὐτή σή-
μαινε βίαιο ἐξισλαμισμό καί ἐπιβολή τᾹς
τουρκικᾹς γλώσσας γιά τούς χριστιανούς
καί τελείωσε ὁριστικά, ὅταν λίγα χρόνια
μετά τήν ἅλωση τᾹς Πόλης ἡ Καππαδοκία
ἔγινε ὀθωμανική-τουρκική μέχρι σήμερα.
Μιλοῦσαν, λοιπόν, ἑλληνικά, ὅμως γιά δέ -
κα αἰῶνες ἔζησαν κάτω ἀπό σκληρό ζυγό.
Ἔτσι, φυσιολογικά, μπᾹκαν προσμίξεις στά
ἑλληνικά τους καί διαμόρφωσαν διάφορες
διαλέκτους ἀνάλογα μέ τήν περιοχή. Πάν-
τως ἡ γλώσσα τους θεωρεῖται πολύτιμη, ἐ -
πειδή διατηρεῖ ἀρχαῖες ἑλληνικές καί
βυζαντινές λέξεις αὐτούσιες. Λέγεται πώς κά-
ποιες περιοχές ἔγιναν τουρκόφωνες, χωρίς
νά χάσουν ὅμως τήν ἑλληνική τους συνεί-
δηση, ἐπειδή τούς τέθηκε τό δίλημμα νά ἐγ -
καταλείψουν ἤ τή γλώσσα ἤ τήν πίστη τους.

Οὔτε κατάλαβα ὅτι μέ τήν κουβέντα καί
τίς ἀπορίες μου φτάσαμε... Δέν εἶχα φαν-
ταστεῖ ὅμως τή συνέχεια. Εἴδαμε τήν ἀγα-
πημένη γιαγιά-Μακρίνα (καθαρά καππαδοκικό
ὄνομα ἀπό τήν ὁσία ἀδελφή τοῦ ἁγίου Βα-
σιλείου), γευτήκαμε τήν πλούσια φιλοξενία
της, χαρήκαμε καί τή θάλασσα μέ τά ξα-
δέλφια μας, ὥσπου ἦρθε ἡ ἔκπληξη πού
μς εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ πατέρας, ὅταν θά
'ρχόταν κι ἡ Μακρίνα: Πήγαμε στό
Μουσεῖο πού διατηρεῖ ἡ Καππαδοκική
Ἑστία, ἀνακαινισμένο ἀπό τό 2008. Τίς

Εἴσοδος Μουσείου
ΚαππαδοκικᾹς Ἑστίας 

Ἀλεξανδρούπολη

Μουσεῖο ΚαππαδοκικᾹς Ἑστίας–Ἐκθέματα
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(συνεχίζεται στή σελ. 202)

1

2

ἐντυπώσεις μου τίς λέω ἀκόμη στούς συμ-
μαθητές μου. Στό νέο Μουσεῖο οἱ ἀπόγονοι
τῶν προσφύγων δέν ἔχουν ἁπλῶς συγ-
κεντρώσει τά κειμήλια πού ἔφεραν οἱ παπ-
ποῦδες ἀπό τήν πατρίδα. Ἔχουν διαμορφώσει
τό ὑπόγειό του μέ ἀληθινό μεράκι σέ ὑπόγειο
καππαδοκικό σπίτι. Ἔφεραν καί ὑλικά ἀπό
πρόσφατες ἐκδρομές τοῦ συλλόγου ἐκεῖ,
ὅπως τήν τεράστια πέτρα πού χρησιμεύει
ὡς πόρτα (εἰκ. 1). Μέχρι καί τή θερμοκρα-
σία διατηροῦν στά ἐπίπεδα ἐκείνων τῶν
πόλεων σταθερή μέ εἰδικό μηχανισμό. Εἶχα
δεῖ φωτογραφίες ἀπό τίς παράξενες ὑπό-
γειες πόλεις τᾹς Καππαδοκίας. Κατεβήκαμε
λοιπόν κι ἐμεῖς τά λαξευμένα σκαλοπάτια,
θαυμάσαμε τό ἐκκλησάκι μέ τίς εἰκόνες πού
ἦρθαν -πολύτιμα κειμήλια- ἀπό κεῖ, καί εἴ -
δαμε τά διάφορα ἐκθέματα στό χῶρο πού
θά ἦταν στήν πραγματικότητα. Τήν κεν-
τρική αὐλή μέ τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν γύρω
γύρω, τά δωμάτια, τίς στολές, ἀντικείμενα
τᾹς καθημερινότητας, τά ἐργαλεῖα τᾹς ἐρ -
γασίας, ὅλα σάν στό φυσικό τους χῶρο
(εἰκ. 2). 

Σέ κάποιο χῶρο ὑπᾹρχαν κειμήλια ἀπό
τούς Καππαδόκες τᾹς Κων/πολης. Ἀνά-
μεσα στά ἄλλα, καί βιβλία μέ παράξενη



ά ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀνα-
λήψεως –ἀποστολικό καί εὐαγγελικό– μᾶς
μεταφέρουν στίς τελευταῖες στιγμές τοῦ Κυ-
ρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ πάνω στή γῆ μας.

Ἀναστημένος πλέον, ἐμφανίζεται ὁ Κύριος
γιά τελευταία φορά ἀνάμεσα στούς δικούς
Του, τούς μαθητές Του, αὐτούς πού ἀγάπησε
πάνω στή γῆ μέ μιά τέλεια ἀγάπη. Τούς ἐμ -
φανίζεται προκειμένου νά τούς δώσει τίς τε-
λευταῖες Του ὁδηγίες, τά στερνά Του
παραγγέλματα, τίς θεϊκές Του ὑποθῆκες. Ἔρ -
χεται ἀνάμεσά τους χαροποιός, εἰρηνοποιός,
καί τούς ἀποστέλλει σέ ὅλο τόν κόσμο γιά νά
κηρύξουν τό εὐαγγέλιο. Νά διαδώσουν παν-
τοῦ τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς συγχώρησης
τῶν ἁμαρτιῶν διαμέσου τῆς μετάνοιας, καί
τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου μέ τή δύναμη τῆς
ἀπολυτρωτικῆς θυσίας καί τοῦ ἀτίμητου αἵ -
ματος τοῦ Χριστοῦ.

— Ἐσεῖς εἶστε μάρτυρες ὅλων ὅσων ἔκανα
καί ἔπαθα γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, τούς
λέει. Καί τώρα, πρός τό παρόν, μείνετε ἐδῶ
στήν Ἱερουσαλήμ, ἕως ὅτου δεχθεῖτε δύναμη
ἀπό τόν οὐρανό (δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό
Ὁποῖο ἐπρόκειτο νά ἔρθει σέ δέκα μέρες).

Αὐτά τά λόγια Του ἦταν τά τελευταῖα. Κι
ἔπειτα τούς ὁδήγησε ἔξω ἀπό τήν πόλη, στό
ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τό ἀγαπημένο ὄρος τοῦ
Κυρίου, ὅπου συνήθιζε καί παλαιότερα νά
συναθροίζεται μέ τούς μαθητές Του. Ἔφτα-
σαν ἐκεῖ, καί τότε ὁ λατρευτός Διδάσκαλος
σήκωσε τά χέρια Του σέ σχῆμα εὐλογίας.
Ἦταν αὐτή ἡ τελευταία Του πράξη πάνω στή
γῆ. Διότι, ἐνῶ τούς εὐλογοῦσε –καί αὐτοί
ἀτένιζαν ἕνα Διδάσκαλο ὅλο φῶς καί δόξα,
ὅλο στοργή καί πραότητα, μέ τίς οὐλές τῶν
τραυμάτων Του νά προδίδουν ἕνα Θεό τραυ-
ματισμένο ἀπό ἀγάπη γιά τό πλάσμα Του–

13  Ἰουνίου  2013
Πράξ. α΄ 1-12, Λουκ. κδ´ 36-53

AΠΟ ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛ∏ΨΕΩΣ

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΙΑΣΕΙ
ΤΗ ΧΑΡΑ ΜΑΣ;

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΙΑΣΕΙ
ΤΗ ΧΑΡΑ ΜΑΣ;

T

«ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ
μετά χαρᾶς μεγάλης»

Ἱ. Μ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ (ΣΙΨΑ) ΔΡΑΜΑ
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ἐνῶ τούς εὐλογοῦσε, ἄρχισε νά ὑψώνεται
ἀπό τή γῆ. Ἕνα σύννεφο φωτεινό ἦρθε καί
σάν ὄχημα Τόν παρέλαβε καί τόν ἀνέβαζε
ψη λά, πολύ ψηλά. 

Αὐτοί ἔμειναν νά ἀτενίζουν. Κι ὅσο ἀκό -
μα ἦταν σέ θέση νά διακρίνουν τή θεία Του
μορφή, αὐτό ἔβλεπαν: Δυό χέρια ὑψωμένα
νά εὐλογοῦν τούς ἴδιους, νά εὐλογοῦν τούς
ἀνθρώπους, νά εὐλογοῦν ὅλο τόν κόσμο,
ὅλη τή γῆ.

Ἔτσι Τόν ἔχασαν ἀπό τά μάτια τους. Κι
ἀμέσως δυό ἄγγελοι ἐμφανίσθηκαν ἀνά-
μεσά τους μέσα στά λευκά καί τούς εἶπαν:

— Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί στέκεστε ἀκόμα
βλέποντας στόν οὐρανό; Αὐτός ὁ Ἰησοῦς
πού πρίν λίγο ἀναλήφθηκε ἀπό ἀνάμεσά
σας, ἔτσι θά ἔρθει καί πάλι στή γῆ, ὅπως
Τόν εἴδατε νά ἀνεβαίνει στόν οὐρανό.

Ἄλλο δέν εἶχαν νά περιμένουν οἱ Ἀπό-
στολοι ἐκεῖ. Ἐπέστρεψαν λοιπόν στά Ἱερο-
σόλυμα μέ μιά ἔντονη χαρά μέσα τους, καί
πλέον περνοῦσαν τίς μέρες τους συνεχῶς
στό Ναό, δοξάζοντας καί εὐλογώντας τό
ὄνομα τοῦ Κυρίου.

*  *  *
«Ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ μετά

χαρᾶς μεγάλης».
Ὁ ἀποχωρισμός τοῦ λατρευτοῦ τους Διδα-

σκάλου δέν τούς γέμισε μέ λύπη, μέ ὀδύνη
ψυχῆς, μέ κατήφεια· τό ἀντίθετο: Γύρισαν
γεμάτοι ἀπό χαρά. Δέν ἦταν αὐτό ἕνα παρο-
δικό συναίσθημα. Ἦταν τό βαθύ ἐσωτερικό
βίωμα πού τούς ἄφηνε ἡ τελευταία πράξη τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ πάνω στή γῆ: ἡ εὐλογία Του!

Ὁ Κύριος ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτόν
εὐλογώντας Τον. Κι ἄς Τόν σταύρωσε ὁ
κόσμος. Ἄς Τόν ὕβρισε, ἄς Τόν χλεύασε,
ἄς Τόν θανάτωσε. Ὁ Κύριος ἔφυγε εὐλο-
γώντας τον, κι ὅποιος μπορεῖ νά καταλά-
βει τί σημαίνει αὐτό, δέν ἔχει τίποτε ἄλλο
νά κάνει παρά νά βρίσκεται μέσα σέ μιά
μόνιμη, βαθιά ἐσωτερική χαρά.

Διότι, ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶναι συμφιλιω-
μένος μαζί μας, ἀφοῦ γνωρίζουμε ὅτι ἔ -
χουμε ἐπάνω μας τήν εὐλογία Του, ἀφοῦ
καί οἱ ὅποιες ἁμαρτίες μας
δέν εἶναι ἱκανές νά
μᾶς στερήσουν τήν 
ἀγάπη Του –
καθώς μπο-
ροῦν πιά νά
συγχωροῦ -
νται– τότε τί
μπορεῖ νά
σκιάσει τή
χαρά μας αὐτή;
Ποιά δυσκολία,
ποιά θλίψη, ποιά στέ-
ρηση, ποιά ἀνάγκη εἶναι
δυνατόν νά ὑπερκαλύψει τήν εὐλογία
τοῦ Κυρίου μας; 

Κι ἀφοῦ τίποτε δέν εἶναι ἱκανό νά μᾶς
ἀποσπάσει ἀπό τή στοργή Του, τότε
γιατί ἀκόμα ἀνησυχοῦμε; Γιατί φοβόμα-
στε; Γιατί ἡ χαρά, ἡ δική Του χαρά, ἡ με-
γάλη καί βαθιά καί ἀναφαίρετη, δέν ἔχει
πλημμυρίσει τά φυλλοκάρδια μας; Γιατί;

«Κι ὅσο ἀκόμα
ἦταν σέ θέση

νά διακρίνουν
τή θεία Του μορφή,

αὐτό ἔβλεπαν:
Δυό χέρια ὑψωμένα νά

εὐλογοῦν τούς ἴδιους,
νά εὐλογοῦν

τούς ἀνθρώπους,
νά εὐλογοῦν

ὅλο τόν κόσμο,
ὅλη τή γῆ».
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Παῦλοςἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ...
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Στά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
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Τόν προσεχή Ὀκτώβριο τά Πανεπιστήμια τοῦ Σάαρλαντ (Γερμανία) καί τοῦ Λου-
ξεμβούργου διοργανώνουν ἕνα συνέδριο γιά τή Ρητορική, μέ διεθνή, διεπιστημονικό
καί διαπανεπιστημιακό χαρακτήρα, καί θέμα: «Ἡ Ρητορική στήν Εὐρώπη». Τό ἔτος
2013 ἐπελέγη, ἐπειδή συνδέεται μέ μιά σημαντική ἐπέτειο στήν Ἱστορία τᾹς ΡητορικᾹς.
Πιθανότατα τό 387 π.Χ. ὁ Ἰσοκράτης ἵδρυσε στήν Ἀθήνα τή Σχολή του τᾹς ΡητορικᾹς
καί Φιλοσοφίας.

Ἡ Ρητορική, ὅπως γράφουν, ἀποτελεῖ ἀπό τήν ἀρχαιότητα σημαντικό μέρος τᾹς εὐρω-
παϊκᾹς παιδείας καί παράδοσης. Στήν ἐποχή μας θεωρεῖται ἀπαραίτητη στήν ἀπόκτηση
τᾹς ἱκανότητας ἐπικοινωνίας πού ἀπαιτοῦν τά σύγχρονα μέσα.  

Μέ ἀφορμή τήν ἀνακοίνωση αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου στήν καρδιά τᾹς Εὐρώπης ἀναφε-
ρόμαστε στόν ἄνδρα Ἰσοκράτη (436-338 π.Χ.) καί τό ἔργο του, ἀποδίδοντας ἐλάχιστο
φόρο τιμᾹς στόν Ἀθηναῖο Ρήτορα, ἡ ἐπίδραση τᾹς ΣχολᾹς τοῦ ὁποίου χαρακτηρίστηκε
πρωτάκουστη. Ὁ Κικέρων τήν παρομοιάζει μέ Δούρειο ἵππο, πού ἔκρυβε πραγματικά
διαλεχτούς ἥρωες. Ἡ ἐπίδραση τοῦ Ἰσοκράτη φτάνει πολύ πέρα ἀπό τήν ἀρχαιότητα
καί ὁδηγεῖ σήμερα στόν καθορισμό τοῦ 2013 ὡς ἔτους ΡητορικᾹς, 2.400 χρόνια, μετά
ἀπό τήν ἵδρυση τᾹς ΣχολᾹς του.

Ὁ Ἰσοκράτης γεννήθηκε τό 436 π.Χ. στό ΔᾹμο Ἐρχις τᾹς ἈττικᾹς, τά ση-
μερινά Σπάτα. Ὁ πατέρας του Θεόδωρος εἶχε ἐργαστήρι πού κατασκεύαζε
αὐλούς καί διέθετε σημαντική περιουσία. Ὁ Ἰσοκράτης ἄκουσε μαθήματα ἀπό
τούς σοφιστές Πρόδικο καί Γοργία. Φαίνεται ἀκόμη πώς εἶχε σχέση μέ τόν κύκλο
τοῦ Σωκράτη. Ἐπειδή ἡ πατρική περιουσία ἐξανεμίστηκε μέ τόν Πελοποννησιακό
πόλεμο, ἔγινε "δικηγόρος", λογογράφος γιά τά δικαστήρια, ἐπί δέκα περίπου χρό-
νια. Ἤθελε νά γίνει ρήτορας, ἀλλά δέν εἶχε τήν ἀπαραίτητη δυνατή φωνή καί τήν
ἐξωτερική ἐμφάνιση πού ἀπαιτοῦσε αὐτή ἡ τέχνη. Ἔτσι ἀποφάσισε νά γίνει διδά-
σκαλος τᾹς ρητορικᾹς. Γρήγορα ἀπέκτησε φήμη καί χρήματα. Στή Σχολή συνέρ-
ρεαν μαθητές ἀπ' ὅλα τά μέρη τοῦ ἑλληνόφωνου κόσμου καί πολλοί ἀπό αὐτούς
ἔγιναν σημαντικοί ἡγέτες τᾹς ἐποχᾹς τους.
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Τά μαθήματα κρατοῦσαν τρία ἤ τέσσερα χρόνια καί ὅσοι φοιτοῦσαν ἦταν ὑπο-
χρεωμένοι νά αὐτενεργοῦν, νά γράφουν δικούς τους λόγους. Κάθε μήνα μετεῖχαν
σέ ρητορικό ἀγώνα μέ βραβεῖο ἕνα στεφάνι. Προσπαθοῦσε, ὅπως τοῦ ἀναγνωρί-
ζουν, πέρα ἀπό «γλωσσικός καλλιτέχνης», νά διευρύνει τόν πνευματικό ὁρίζοντα
τῶν μαθητῶν. Ὁδηγοῦσε τή διάνοιά τους σέ θέματα πού δέν εἶχαν μόνο τοπικό,
ἀθηναϊκό, ἐνδιαφέρον καί τούς ἔδειχνε μιά ἀνώτερη καί ἁγνότερη σφαίρα ζωᾹς,
πού φαινόταν ἀφελής στά χρόνια τοῦ ἀναίσχυντου ἐγωϊσμοῦ πού κυριαρχοῦσε
στήν Ἀθήνα τόν 4ο αἰώνα. 

Ἀπό τούς λόγους του σήμερα σώζονται 21. Σώζονται καί 9 ἐπιστολές. Στό πε-
ριεχόμενο τῶν περισσοτέρων λόγων του –6 δικανικοί καί 15 παραινετικοί– δια-
φαίνονται οἱ πολιτικοί στόχοι τοῦ συγγραφέα.

Στόν περίφημο «Πανηγυρικό» του, πού ἐκφωνήθηκε σέ πανηγύρι τῶν Ἑλλή-
νων στήν Ὀλυμπία τό 380 π.Χ. καί θεωρεῖται ὡς ἀριστούργημα λόγου, καί πού ὁ
Ἰσοκράτης ἐπεξεργαζόταν ἐπί δέκα χρόνια, διατυπώνεται ἡ συμβουλή του ἡ Ἀθήνα
καί ἡ Σπάρτη νά ξεχάσουν τίς ἀντιζηλίες καί τίς διαφορές καί νά ὀργανώσουν μιά
μεγάλη ἐθνική ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν Περσῶν. Αὐτή ἡ μεγαλειώδης πανελλή-
νια ἰδέα θεωρεῖται ὁ ὕψιστος στόχος στή ζωή τοῦ ρήτορα. 

Στά γεροντικά του συγγράμματα, –πέθανε τό 338 π.Χ. σέ ἡλικία 98 ἐτῶν–,
ἀναγνωρίζει τή μορφωτική ἀξία τῶν μαθηματικῶν καί φιλοσοφικῶν σπουδῶν συγ-
κεντρώνοντας τό ἐνδιαφέρον του στή γενική παιδεία, πού δημιουργεῖ τίς προ-
ϋποθέσεις γιά τήν ὀρθή ἀνθρώπινη δράση. Γι' αὐτό αὐτός, ὁ μέτριος ἴσως κατά τά
ἄλλα ἄνθρωπος, θεωρεῖται παγκόσμια ὁ πρόδρομος τῶν κλασικῶν σπουδῶν.

Στή μικρή ἀναφορά μας ἐπιλέγουμε ἐλάχιστα ἀπό τά περίφημα ἀποφθέγματά του:

Κανένα νά μήν κοροϊδέψεις

στή συμφορά, γιατί κοινή εἶναι

ἡ τύχη καί τό μέλλον ἄγνωστο. 

«Μηδενί
 συμφορ

άν ὀνει-

δίσ᾽ς, κ
οινή γάρ ἡ τύχη

καί τό μέλλον 
ἀόρατον

».

Προσπάθησε ὥστε τό σῶμα νά ἀγαπ τόν κόποκαί ἡ ψυχή νά ἀγαπ 
τή σοφία. 

«Πειρῶ τό μέν σῶμα 
εἶναι φιλόπονον, τήν δέ ψυχήν φιλόσοφον».

Ξοδεύοντας τόν ἑαυτό σου 

σ' αὐτά πού δέν χρειάζεται,

δέν φτάνεις γι'αὐτά 

πού πρέπει.

«Δαπανώμεν
ος ἐφ' ἅ μή

δεῖ, ὀλίγος ἔ
σ᾽ ἐφ' ἅ δεῖ».

Κανένα
 ἀπόκτημα 

δέν εἶνα
ι τόσο σεβαστό 

καί σταθερό, ὅσο ἡ ἀρετή. 

«Ἀρε
τᾹς ο

ὐδέν
 κτᾹ

μα 

σεμν
ότερ

ον 

οὐδέ
 βεβ

αιότ
ερόν

 ἐστι
».

(Πρός Δημόνικον)
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Τό ἦθος ὅλης τᾹς πολιτείας

εἶναι τό ἴδιο μέ ἐκεῖνο

αὐτῶν πού τήν κυβερνοῦν.

«Τό τᾹς πόλεως ὅλης
ἦθος ὁμοιοῦ ται 
τοῖς ἄρχουσιν».

Νά ἀποδέχεσαι τά παρόντα, ἀλλά νά ζητς  τά καλύτερα. 
«Στέργε μέν τά παρόντα,
ζήτει δέ τά βέλτιστα».
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  Ἐλπίζουμε αὐτή ἡ διακήρυξη τοῦ μεγάλου ρήτορα νά φέρει σέ αὐτοσυνειδησία
πρῶτα ἐμς τούς κατέχοντες τό μέγα προνόμιο καί μετέχοντες τᾹς ἑλληνικᾹς
«κοινᾹς φύσεως». Νά μς ὁδηγήσει κατόπιν στήν ἄλλη μετοχή, ἐκείνη τᾹς «παι-
δεύσεως», τᾹς ἀληθινᾹς μορφώσεως, τᾹς σοφίας, τᾹς ἀρετᾹς καί τοῦ πολιτισμοῦ,
πού παραμελήσαμε. Ὕστερα νά ἑλκύσει, νά προσφέρει, νά κάνει καί σήμερα με-
τόχους αὐτᾹς τᾹς ἀξεπέραστης παιδεύσεως καί τούς συνανθρώπους μας στήν
Εὐρώπη καί στόν κόσμο, πού διοργανώνουν ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ, τιμών-
τας τή Σχολή τοῦ Ἕλληνα ρήτορα. Γ.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ             Περί  Ἑλλήνων Τόσο πολύ δέ ἀπέχει ἡ πόλη μας ὡς πρός τό φρόνημα καίτήν τέχνη τοῦ λόγου ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥστε οἱ μα-θητές της ἔχουν γίνει διδάσκαλοι τῶν ἄλλων καί ἔκανε τόὄνομα τῶν Ἑλλήνων σύμβολο ὄχι πλέον τᾹς καταγωγᾹς, ἀλλάτᾹς πνευματικᾹς καλλιέργειας, ὥστε νά θεωροῦνται περισσότερο Ἕλλη-νες ἐκεῖνοι πού κατέχουν τή δική μας μόρφωση καί ὄχι αὐτοί πού ἔχουντήν κοινή καταγωγή. («Πανηγυρικός»).«Τοσοῦτον δ' ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περί τό φρονεῖν καί λέ-γειν τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ' οἱ ταύτης μαθηταί τῶν ἄλλωνδιδάσκαλοι γεγόνασιν, καί τό τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν μη-κέτι τοῦ γένους, ἀλλά τᾹς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καί μλλον Ἕλλη-νας καλεῖσθαι τούς τᾹς παιδεύσεως τᾹς ἡμετέρας ἤ τούς τᾹς κοινᾹςφύσεως μετέχοντας».

γραφή. Δέν καταλάβαινα τί ἔγραφαν. Ὁ κύριος
πού μς ξενάγησε εἶχε ἀληθινή ἀγάπη γιά τήν
ἱστορία τοῦ τόπου τῶν προγόνων του. Ἐκεῖνος
μς ἐξήγησε ὅτι τούς αἰῶνες τᾹς τουρκοκρατίας
πολλοί Καππαδόκες μετανάστευσαν πρός τόν
Πόντο, τήν Πόλη καί τήν Ἀλεξάνδρεια. Αὐτοί
προόδευσαν στά γράμματα καί βοήθησαν τήν
πατρίδα τους. Ἵδρυσαν καί σχολεῖα μέ ἑλληνική

ἐκπαίδευση, πολλές φορές ὅμως στήν τουρκική γλώσσα. Ἔτσι προέκυψε ἡ «καραμαν-
λήδικη γραφή»: τουρκικές λέξεις μέ ἑλληνικά γράμματα. Τέτοια ἦταν τά βιβλία πού εἴχαμε
μπροστά μας.
Τά 'βλεπα ὅλα καί σκεφτόμουν κάπου ἐκεῖ τόν προπάππο μου μέ τήν οἰκογένειά του... ὅλη

ἡ ἱστορία πού ὁ Γρηγόρης μοῦ εἶπε στή διαδρομή ζωντάνεψε, χωρίς νά τό σχεδιάσω... Χρει-
άστηκε νά μέ σκουντήσουν, γιά νά καταλάβω  ὅτι οἱ ὑπόλοιποι ξεκίνησαν νά φύγουν...
Τό βράδυ στό τραπέζι δέν κατάφεραν νά μέ πείσουν οἱ ἄλλοι νά κλείσω τό στόμα μου.

Οἱ ἐντυπώσεις ἦταν τόσο ζωντανές... Σά συνεννοημένοι ζητήσαμε καί τά τρία ἀδέλφια,
τό ἑπόμενο ταξίδι νά εἶναι, μαζί μέ τή Γιαγιά, στήν Καππαδοκία.                          Σάββας

(συνεχίζεται ἀπό σελ. 193)Στή Γιαγιά Μακρίνα
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...ἕνα αὐγό θά καθυστερήσει νά
βράσει στήν κορυφή τοῦ Ἔβερεστ;

Ἄν ποτέ καταφέρετε νά σκαρφαλώσετε
στήν ψηλότερη κορυφή τοῦ κόσμου, σί-
γουρα δέν εἶναι τό πρῶτο πού θά σκεφτεῖ -
τε...

Ὡστόσο, εἶναι ἀ λή θεια πώς τό αὐγό θά
καθυστερήσει νά... «βράσει» στήν κορυφή τοῦ Ἔβερεστ. Καί αὐτό δέν ὀφείλεται
στό ψύχος πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ ἐπάνω, ὅπως ἴσως θά φανταζόμασταν. Ὑπεύθυνο
γιά τό φαινόμενο αὐ τό εἶναι τό... νερό!

Εἶναι γνωστό ὅτι γιά νά βράσουμε ἕνα αὐ γό, τό τοποθετοῦμε μέσα
σέ νερό πού θερμαίνεται. Ὅσο αὐξάνει ἡ θερ-
μοκρασία τοῦ νεροῦ, τόσο μεταφέρεται θερ-
μότητα στό αὐγό, πού «ψήνεται».

Αὐτό συμβαίνει μέχρι νά φτάσει τό νερό
στό σημεῖο βρασμοῦ, ὁπότε σταματάει ν’
ἀνεβαίνει πλέον ἡ θερμοκρασία του.

Πότε ὅμως φτάνει στό σημεῖο
βρασμοῦ; Ἐδῶ εἶναι τό κρίσιμο ἐρώτη -
μα, στό ὁποῖο ἔρχεται ν’ ἀπαντήσει ἡ Φυσική:

Στίς συνήθεις συνθῆκες τό νερό βράζει στούς 100o.
Ὅπου ὅμως ἡ πίεση τῆς ἀτμόσφαιρας εἶναι πολύ μι-

κρότερη, τό νερό βράζει σέ μικρότερη θερμοκρασία.
Αὐτό συμβαίνει στήν κορυφή τοῦ Ἔβερεστ. Ἡ πίεση τῆς ἀτμόσφαιρας εἶναι πολύ

μικρότερη ἀπό ὅ,τι στήν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας, κι ἔτσι ἡ θερμότητα πού μετα-
φέρεται στό αὐγό εἶναι ἀρκετά μικρότερη (σέ σύγκριση μέ τή θερμότητα πού με-
ταφέρεται στό σημεῖο βρασμοῦ στό ἔδαφος).

Ἔτσι θά χρειαστεῖ περισσότερο χρόνο, γιά νά ἀπορροφήσει αὐτό ὅλη τή θερμό-
τητα πού ἀπαιτεῖται.

Τίθεται τώρα τό ἐρώτημα: Μπορεῖτε νά κάνετε τίποτε γιά νά ἐξυπη-
ρετηθεῖτε;

Ναί... Νά πάρετε μιά... χύτρα!...
Γιατί τό αὐγό (καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο) «βράζει» γρηγορότερα

στή χύτρα ταχύτητας;...
Γιά νά πετύχουμε ν’ αὐξήσουμε τή θερμοκρασία βρασμοῦ τοῦ

νεροῦ, σύμφωνα μέ τά προηγούμενα, πρέπει νά αὐξήσουμε τήν πίεση
τοῦ ἀέρα πού βρίσκεται πάνω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ.

Αὐτό κάνει ἡ χύτρα ταχύτητας, ἀφοῦ τό στεγανό δοχεῖο καί τό ἑρμητικά κλειστό κα-
πάκι της δέν ἐπιτρέπουν τή διαφυγή τοῦ ἀτμοῦ.

Ἄν ὅμως στό Ἔβερεστ σᾶς εἶναι δύσκολο... νά βρεῖτε χύτρα ταχύτητας, καί ἐπι-
μέ νετε νά βράσετε πιό γρήγορα τό αὐγό, μπορεῖτε νά... ρίξετε λίγο ἁλάτι στό νερό.
(Αὐτό κατεβάζει ἐπίσης τή θερμοκρασία βρασμοῦ τοῦ νεροῦ).   Καλή ἐπιτυχία!

Ὁδοιπόρος



Τροφές στίς ὁποῖες περιέχεται εἶναι τό σιτάρι, τά προϊόντα
ὁλικῆς ἀλέσεως καί τό συκώτι.

Βοηθᾶ τό σῶμα στήν ἀπελευθέρωση ἐνέργειας ἀπό τούς
ὑδατάνθρακες κατά τό μεταβολισμό.*
Ἡ ἀνεπάρκειά της προκαλεῖ τήν ἀσθένεια beri-beri (μπέρι-μπέρι),

ὅπου ἐμφανίζονται βλάβες στήν καρδιά, ὅπως καρδιακή ἀνεπάρκεια,
βλάβες στόν ἐγκέφαλο καί τά νεῦρα, ὅπως κόπωση, νοητική σύγχυση,
καί βλάβες περιφερικῶν νεύρων, ὅπως παράλυση χεριῶν ἤ ποδιῶν.

Περιέχεται στό κρέας, λαχανικά καί φροῦτα, ὄσπρια
καί προϊόντα ὁλικῆς ἀλέσεως.

Συμμετέχει στό μεταβολισμό τῶν θρεπτικῶν συ-
στατικῶν. 
Ἡ ἔλλειψή της προκαλεῖ κόπωση, δυσπεπτικά ἐνο-

χλήματα, μολύνσεις καί μυϊκές κράμπες.

Τροφές στίς ὁποῖες περιέχεται εἶναι τό γάλα, τυρί,
αὐγά, κρέας, μαγιά, προϊόντα ὁλικῆς ἀλέσεως, δημη-
τριακά καί λαχανικά.

Βοηθᾶ τό σῶμα στήν ἀπελευθέρωση ἐνέργειας ἀπό
τίς πρωτεΐνες, τά λίπη καί τούς ὑδατάνθρακες.

Ἡ ἀνεπάρκειά της προκαλεῖ ἀναιμία, πληγές στίς γωνίες τοῦ στό-
ματος, γλωσσίτιδα, δερματίτιδα, ἐρεθισμό τῶν ὀφθαλμῶν.

I IT A M N E

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Σύμπλεγμα βιταμινῶν Β (συνέχεια προηγουμένου ἄρθρου:

«Πρός τή Νίκη» , τ. 758, σ. 128)

M

Β1Βιταμίνη

Β2Βιταμίνη

Περιέχεται στό κρέας, τά πουλερικά, γαλακτοκομικά,
αὐγά, πατάτες καί φυστίκια.

Συμμετέχει στό μεταβολισμό τῶν ὑδα-
τανθράκων, πρωτεϊνῶν καί λιπῶν.
Ἡ ἔλλειψή της προκαλεῖ δερματικές δια-

ταραχές, δυσπεψία καί κόπωση.

Β3Βιταμίνη

Β5Βιταμίνη
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Περιέχεται στό κρέας, κόκκινο καί ἄσπρο, ψάρια, γάλα καί
γιαούρτι, φροῦτα (μπανάνες, δαμάσκηνα, ἀβοκάντο) καί πρά-
σινα φυλλώδη λαχανικά. 

Εἶναι ἀπαραίτητη γιά τό μεταβολισμό
λιπῶν, πρωτεϊνῶν καί ὑδατανθράκων. 
Ἡ ἔλλειψή της προκαλεῖ νευρολογικά

συμπτώματα (σπασμούς, μυϊκή ἀδυναμία),
καί δερματολογικά (δερματίτιδα καί ἀμυχές) καί ἀναιμία.

Περιέχεται στά αὐγά, γαλακτοκομικά, φυστίκια, φυστικο-
βούτυρο, καρύδια, φουντούκια, ἀμύγδαλα.

Συμμετέχει στό μεταβολισμό τῶν λιπῶν, ὑδατανθράκων
καί ἀμινοξέων.
Σέ ἀνεπάρκειά της προκαλοῦνται ναυτία, ἔμετοι, ξηροδερ-

μία, νευρικές διαταραχές ὅπως λήθαργος καί παραισθήσεις.

Β6Βιταμίνη

Β7Βιταμίνη

Περιέχεται σέ πράσινα λαχανικά, ὄσπρια, συκώτι, δημητριακά, αὐγά,
ἀμύγδαλα καί ἀκτινίδια.

Συμβάλλει στήν ὑγεία τοῦ δέρματος καί στή σωστή παραγωγή τῶν
ἐρυθρῶν αἱμοσφαιρίων. Ἐπίσης, συμβάλλει στήν
καλή λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου, στήν ἀντιμετώ-
πιση ἀναιμίας καί προστατεύει ἀπό καρδιαγγειακά
νοσήματα. 
Σέ ἀνεπάρκειά της ἐμφανίζονται διαταραχές τοῦ πεπτικοῦ

συστήματος καί ἀναιμία.

Β9Βιταμίνη

Περιέχεται στό κρέας, θαλασσινά καί προϊόντα γάλακτος.
Εἶναι μία ἀπό τίς πιό σημαντικές βιταμίνες τοῦ συμπλέγ-

ματος, καθότι βοηθᾶ στήν καλή λειτουργία τοῦ νευρικοῦ συ-
στήματος, στή σωστή παραγωγή κυττάρων τοῦ αἵματος καί
συμβάλλει στό μεταβολισμό πρωτεϊνῶν καί λίπους.
Σέ ἀνεπάρκειά της ἐμφανίζονται ἀναιμία, νευρικότητα,

κόπωση καί νευρίτιδα.
(Τό τελευταῖο  σε ἑπόμενο τεῦχος)

––––––––
*Μεταβολισμός εἶναι τό σύνολο τῶν φυσικῶν καί χημικῶν διαδικασιῶν (ἐπεξεργασιῶν) τοῦ

ὀργανισμοῦ μας μέ σκοπό τήν παραγωγή ἐνέργειας γιά τή διατήρηση τῆς ζωῆς.

Β12Βιταμίνη
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Π εριδιάβαινα στίς ἰστοσελίδες στό
Διαδίκτυο, ὅταν τράβηξε τήν προσο -

χή μου ἕνα μικρό βιντεάκι... «Γκρεμίζουν
ὀρθόδοξους ναούς στό Κόσσοβο» ἦ -
ταν ὁ τίτλος. Ἕνα σφίξιμο στήν ψυχή μαζί
μέ κάποια περιέργεια μέ ἔκαναν νά πα-
τήσω «play».

Στά λίγα λεπτά διάρκειας τᾹς προβολᾹς
περνοῦσαν ἀπό μπροστά μου ναοί μικροί,
ὄμορφοι, πού μέ τήν παρουσία τους ἔφερ-
ναν τή γλυκιά θαλπωρή τ' οὐρανοῦ μέσα
στό γήινο τοπίο, ἤ ναοί περίλαμπροι, πού
ἔδειχναν ὅλο τό μεράκι, τήν ἀγάπη καί τή
λατρεία αὐτῶν πού τούς ἔκτισαν... Καί
μετά, οἱ ἴδιοι αὐτοί ναοί σωριασμένοι σέ
σωρούς ἐρειπίων!... Κάποιος τοῖχος πού
ἀπέμεινε μισογκρεμισμένος, ἕνας τροῦλος
πεσμένος στό ἔδαφος, ἕνα καμπαναριό νά
χάσκει μόνο του δίπλα σέ ἕνα ὕψωμα ἀπό
τοῦβλα καί πέτρες...

Θλίψη, ἀγανάκτηση, πόνος αὐθόρμητα
γέμισαν τήν ψυχή μου! «Μά πῶς μπο-
ροῦν...» σκέφτηκα.

Καί ξαφνικά –χωρίς νά καταλάβω καί
'γώ τό πῶς– ἡ ἀγανάκτηση μέσα μου με-
τατράπηκε σέ ἔλεγχο, ὁ πόνος σέ αὐτο-
κριτική... Οἱ ναοί στό video καί ὁ ναός
μέσα μου!...

Θυμμαι πόσο μέ εἶχε συγκινήσει ἐ -
κεῖνο τό Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα πέρυσι
στήν κατασκήνωση: «ὑμεῖς ἐστε ναός Θε -
οῦ ζῶντος»! Ἡ ψυχή μου, ὁ πιό πολύτιμος
καί πιό ποθητός στό Θεό ναός! Πρίν πολ -

λά χρόνια ἔγιναν τά ἐγκαίνιά του μέ τή Βά-
πτισή μου, καί μέ τό Μυστήριο τοῦ Χρίσμα-
τος θρονιάστηκε μέσα μου ὁ Θεός! Καί
χρόνια τώρα, στήν ἀρχή μέ τήν ἄδολη παι-
διάστικη ἀγάπη μου στό Χριστό, στή συνέ-
χεια μέ τόν ἐνθουσιασμό καί τόν ἀγώνα τῶν
πρώτων ἐφηβικῶν μου χρόνων· μέ τή στορ-
γική καθοδήγηση τῶν γονιῶν μου στήν
ἀρχή καί τοῦ Πνευματικοῦ μου στή συνέ-
χεια, ὅλο καί μεγάλωνε, ὅλο καί ὀμόρφαινε
τό ἐκκλησάκι τᾹς ψυχᾹς μου...

Ὅμως ἐδῶ καί ἕνα χρόνο περίπου τρί-
ζουν τά θέμελά του... Κινδυνεύει νά μετα-
τραπεῖ καί αὐτό σ' ἕνα σωρό ἐρειπίων!... 

Στήν ἀρχή ἔσβησε τό καντήλι τᾹς προ-
σευχᾹς... Ἡ ἀτμόσφαιρα τᾹς ψυχᾹς μου
δέ μοσχομύριζε πιά ἀπό τό εὐωδιαστό θυ-
μίαμά της. Ὕστερα ἔμεινε ἀλειτούργητος
ὁ ναός μου... χωρίς ἐκκλησιασμό καί Θεία
Κοινωνία ἐδῶ καί μᾹνες... Καί στή συνέ-
χεια ἀπό τ' ἀφύλακτα πορτοπαράθυρα
ἄρχισαν νά εἰσβάλλουν μέσα βοριάδες καί
νά μολύνουν τά πάντα. Ἀκούσματα, θεά-
ματα, βιβλία... ἐρήμωναν ὅλο καί περισ-
σότερο τόν ἱερό χῶρο... Μέχρι πού τώρα
τελευταῖα τά πράγματα ἔγιναν ἀκόμη πιό
ἐπικίνδυνα. Οἱ καινούριες γνωριμίες μέσω
Facebook φαίνεται νά παίζουν τό ρόλο δυ-
ναμίτη στά θέμελα τᾹς ἐκκλησις μου.

Πάει καιρός πού οἱ φωνές αὐτῶν πού μ'
ἀγαποῦν, μαζί μέ μιά φωνή μέσα μου,
προσπαθοῦσαν νά κτυπήσουν τήν καμ-
πάνα καί νά σημάνουν κίνδυνο. Ὅμως

Ἕνας Ναός
γκρεμίζεται...



τώρα, μέσα ἀπ' αὐτό τό βιντεάκι ὁ Θεός
αἰσθάνομαι πώς κάνει ἔφοδο γιά ἀνα-
κατάληψη τᾹς ψυχᾹς μου.

Ἔκλεισα τόν ὑπολογιστή καί σηκώ-
θηκα... Τό δάκρυ πού κύλησε –ἀπό τά
μάτια μου ἤ τήν ψυχή μου δέν κατά-
λαβα– τό συνόδευσε καί μιά ἀπόφαση:
Αὔριο κιόλας πρέπει νά τά ποῦμε μέ τόν
Πνευματικό μου... Ἔχουμε πολλή δου-
λειά νά κάνουμε! Πρέπει νά καθαρί-
σουμε τήν ἐκκλησία μου καί νά τήν
παραδώσουμε καί πάλι σ' Ἐκεῖνον στόν
ὁποῖο ἀνήκει.

Τό βράδυ ἔψαξα καί βρᾹκα κάπου κα-
ταχωνιασμένο τό καρτάκι ἀπό τήν κατα-
σκήνωση μέ τούς στίχους τοῦ χριστιανοῦ
ποιητᾹ:

Μέσα στά βάθη μου νά χτίσω
βουλήθηκα μιάν ἐκκλησιά·
.....................................
Ἔλα! Δική Σου ἡ ἐκκλησιά μου·
δέξου, Χριστέ, τήν προσφορά,
πάρε γιά θρόνο τήν καρδιά μου,
νά πλημμυροῦν τά τρίσβαθά μου
ἀπ' ὀμορφιά κι ἀπό χαρά.

ἴα
–––––––
Ἱ.Ν. ἁγ. Βαρνάβα. Κατασκήνωση Σκοτίνας, Λάρισα.

Βιβλία 
γιά 
νέους

γιά 
παιδιά

Βιβλιοπωλε ο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σ λωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ)

Τηλ. 210.3624349.

www.osotir.org/shop
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«Παρεμβάσεις στοργῆς
σέ νεανικά δρώμενα»

Θαυμαστές

ἱστορίες

ἀπό τήν

Παλαιά Διαθήκη.

Χαριτωμένεςκαί διδακτικές ἱστορίες
γιά παιδιάἀπό τή ζωή καί τήν

ἱστορία μας

Ἡ ζωή
τοῦ Ἀπ. Πέτρου



αὐτές, γιατί ἀγαπάω πολύ τήν τέχνη. Καί νά
πού βρῆκα ἐπιτέλους τήν εὐκαιρία αὐτή.
Ἕνα ἀπόγευμα λοιπόν μαζευτήκα με ἀρκε-
τές «Χαρούμενες Ἀγωνίστριες» στό ἀγα-
πημένο μας ἐντευκτήριο μέ σκοπό νά
φτιάξουμε μιά στήλη σου γιά τό μήνα αὐ -
τό. Ἡ στήλη πού εἴχαμε ἀναλάβει ἦταν οἱ
«ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ». Χαρήκαμε ὅλες ἰδιαι-
τέρως, διότι εἴχαμε τήν εὐλογία νά γρά-
ψουμε γιά τόν Ἅγιο Νικήτα... Ἦταν μιά
ξεχωριστή ἐμπειρία καί γιά ἐμένα ἀλλά καί
γιά τίς ὑπόλοιπες «Χαρούμενες Ἀγωνί-
στριες», διότι καθώς συνεργαζόμασταν ἀ -
κούγαμε ἀπό τίς ὁμαδάρχισσές μας
ὄ μορφες διηγήσεις γιά τήν ἱστορία σου.
Ἦταν μιά μοναδική εὐκαιρία... Τέλος, ἐπι-
θυμία μου εἶναι νά ἐπισκεφθῶ κάποτε τό
χῶρο ὅπου ἐκδίδεσαι καί νά βοηθήσω καί
ἄλλοτε στήν διακόσμησή σου.
Μέ πολλή ἐκτίμηση καί εὐγνωμοσύνη

Κατ. Εὐστρ., Σέρρες

Νά λοιπόν πού δόθηκε ἡ εὐκαιρία πού
πολύ ἐπιθυμοῦσες. Ὁ Ἅγιος Νικήτας, ὁ
πολιοῦχος σας, ἄς προστατεύει καί ἐ -
μπνέει ὅλη τήν χαρούμενη Ὁμάδα σας.
Νά τοῦ μοιάσετε στή σταθερότητα. Ἔ -
χεις καί ἄλλη μία ἐπιθυμία, ὅπως γράφεις:
Νά ἔρθεις νά γνωρίσεις τό χῶρο, ὅπου

ἐκδίδεται τό ἀγαπημένο σου «Πρός τή
Νίκη». Λοιπόν, σέ περιμένω. Δέν εἶναι δύσκολο!

Γειά σας!!!!
Θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω πού ἐκδίδετε

αὐτό τό ὡραῖο περιοδικό καί νά συνεχίσετε
ἔτσι!!!!

Χελιδόνι e-mail

Σ᾽ εὐχαριστῶ «Χελιδόνι» γιά τό μήνυμά σου.
Καί σύ μήν ξεχνᾶς νά φέρνεις γύρω σου «ἄ νοιξη».

Αὐτή πού χαρίζει ἡ Πίστη μας. Ὁ Θεός μαζί σου.

 Νέοι συνδρομητές: Καμπ. Παναγ., Θεσσαλονίκη, ἀπό
1/1/2013 μέχρι 1/1/2014. Μαργ. Γ. Ἰωάν., Κορωπί Ἀττ., ἀπό
1/4/2013 μέχρι 1/4/2014. Φανδ. Στ., Προφάρτα Κορωπίου,
Ἀττ., ἀπό 1/4/2013 μέχρι 1/4/2014. Χαπαλ. Γεωργ., Ν. Ἰωνία,
Ἀττ., ἀπό 1/5/2013 μέχρι 1/5/2014. Παλιάτσ. Σοφ., Φιλιππιάδα
Πρεβέζης, ἀπό 1/5/2013 μέχρι 1/5/2014.
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Ἀγαπημένο μου «Πρός τή Νίκη»,
...Στίς Σέρρες ἔχουμε τή συνήθεια νά μα-

ζευόμαστε μία Πέμπτη τοῦ κάθε μήνα καί νά
στολίζουμε ἕνα πίνακα μέ κάποια ἀποκόμματα
τοῦ περιοδικοῦ σου. Ἔτσι, μία Πέμπτη ἀποφα-
σίσαμε νά δημιουργήσουμε μία σελίδα ἀφιερω -
μένη στόν Ἅγιο Νικήτα καί νά σοῦ τό στείλουμε
νά τό δημοσιεύσεις στό τεῦχος τοῦ ἑπόμενου
μήνα. ...Μέ ἐνθουσιασμό ξεκινήσαμε νά φτιά-
χνου με αὐτή τή σελίδα μέ τή βοήθεια τοῦ ὑπο-
λογι στῆ καί τῆς Ὑπεύθυνης δεσποινίδας. 

Μέ ἐκτίμηση Ἐλ. Δομ., Σέρρες

Ἤμουν κι ἐγώ ἀνάμεσά σας! Μέσα ἀπό τίς
ὄμορφες φωτογραφίες πού ἔλαβα εἶδα τή
χαρά σας καί τήν μεταξύ σας ἀγάπη. Πιστεύω
ὅτι στό τέλος αὐτῆς τῆς ὡραίας συνεργασίας ἡ
κάθε μιά σας θά πῆρε τήν ἀπόφαση νά μιμηθεῖ
τήν ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Νικήτα στόν Χριστό μας.
Εἶ ναι ἔτσι;

 Πολυαγαπημένο μου περιοδικό
«Πρός τή Νίκη»

Εἶμαι μία ἀπό τίς πολλές ἀναγνώστριές σου
πού πηγαίνω Δευτέρα Γυμνασίου καί ἀπό πολύ
μικρή διαβάζω τίς γεμάτες ἀλήθεια, δύνα μη,
θάρρος καί πίστη σελίδες σου... Ἀληθινά σοῦ
λέω πώς εἶχα ὄνειρο νά διακοσμήσω μία ἀπό

Ἀπό τό Μοναστήρι μας στήν

Κορέα ἐκφράζουμε τίς θερμές

εὐχαριστίες μας γιά τήν τακτική

ἀποστολή τοῦ ἐξαιρετικά ἐνδια-

φέροντος Περιοδικοῦ σας, μαζί

μέ τίς ἐγκάρδιες εὐχές μας γιά

ἕνα χαρούμενο και πλούσια εὐ -

λογημένο παρά Κυρίου Ἅγιον Πάσχα!

† Ὁ Πισιδίας Σωτήριος

Εὐχαριστοῦμε θερμά καί σεβαστικά γιά τίς Πατρι-

κές εὐχές Σας καί παρακαλοῦμε πολύ πάντοτε γιά τίς

πρός τόν Κύριο ἀρχιερατικές Εὐχές Σας χάριν τοῦ

ἀγωνιζομένου Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ Περιοδικοῦ

«Πρός τή Νίκη».
Πολλή χαρά μᾶς ἔδωσε ἡ ἐξαιρετική-καλλιτε-

χνική ἔκδοση τοῦ Μοναστηριοῦ Σας στήν Κορέα, ἡ

ὁποία περιλαμβάνει βίους Ἁγίων στά Κορεατικά.

Εἴχατε τήν καλωσύνη νά μᾶς τήν ἀποστείλετε καί

πολύ εὐχαριστοῦμε. Χαρά καί συγκίνηση αἰσθανό-

μαστε γιά τή διάδοση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας

σ᾽ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τοῦ κόσμου. Παρακαλοῦμε

δέ ταπεινά τόν Κύριό μας νά κραταιώνει καί νά μη-

κύνει τά ἔτη τῆς ζωῆς ὅσων ἔδωσαν τόν ἑαυτό

τους ὁλοψύχως στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας Του.

ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩ

ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ι Μ Η Λ Ο Σ Κ Υ Ρ Ο Σ Κ

Κ Φ Δ Α Ο Ρ Σ Ζ Σ Α Κ Α

Α Η Ο Ρ Μ Ο Β Ο Υ Ν Ι Σ

Ρ Α Α Λ Ν Ο Θ Δ Μ Δ Α Τ

Ι Π Σ Μ Ε Α Ρ Σ Η Ρ Θ Ε

Α Κ Η Τ Π Γ Ο Γ Η Ο Ο Λ

Σ Λ Α Ρ Υ Ν Α Κ Ο Σ Σ Ο

Ι Κ Α Λ Ι Π Α Ν Ο Σ Θ Ρ

Τ Κ Ο Κ Υ Ρ Α Σ Δ Σ Ν Ι

Η Ε Ι Π Θ Μ Η Λ Ο Ρ Σ Ζ

Ν Σ Υ Ο Ε Ν Ν Λ Α Ο Ο Ο

Ο Α Μ Β Ν Λ Ω Ο Ν Ι Φ Σ

Σ Α Ξ Ο Ο Μ Ο Θ Σ Ρ Α Δ

Σ Υ Λ Ο Ι Ι Υ Σ Υ Ρ Ο Σ

Β Α Θ Κ Σ Κ Α Ι Γ Ι Ν Α

ΜΗΛΙΑ, ΣΥΚΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ,
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ,
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΡΟΔΙΑ, ΒΥΣ-
ΣΙΝΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ,
ΑΧΛΑΔΙΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;
66, 69. Ὁ πρῶτος ἀριθμός σύν 3
καί μετά ἐπί 2 δηλ. 3+3=6x2=12
(παράδειγμα μέ τούς τρεῖς πρώ-
τους ἀριθμούς).

ΛΥΣΕΙΣ
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Πολλή συγκίνηση στό Πανελλή-
νιο δημιούργησε ἡ περίπτωση τοῦ
μαθητῆ τῶν Πατρῶν πού ἀσθένησε
σοβαρά καί ἔπρεπε νά μεταβεῖ στὀ
ἐξωτερικό, γιά νά χειρουργηθεῖ.
Πολλή συγκίνηση ἐξάλλου –ἄλλου
εἴδους καί ποιότητας αὐτή!– δημι-
ούργησε καί ἡ εὐαισθητοποίηση τῶν
μαθητῶν τοῦ Λυκείου Δεμενίκων
(Πατρῶν), πού γιά νά βοηθήσουν κι
αὐτοί στήν οἰκονομική ἀντιμετώπιση
πού ἀπαιτοῦσε ἡ περίπτωση διέθεσαν
τά χρήματα πού εἶχαν συγκεντρώσει
γιά τήν πενθήμερη ἐκδρομή τους. Οἱ
γονεῖς τοῦ μαθητῆ δέν τά δέχθηκαν,
σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες, λαμβά-
νοντας ὑπόψη ἐκτός τῶν ἄλλων καί
τίς δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες τῆς ἐποχῆς μας. Ὅμως οἱ μα-
θητές καί οἱ μαθήτριες τοῦ Λυκείου Δεμενίκων ἐπέμεναν νά τά δεχ-
θοῦν. Καί οὔτε δέχθηκαν πρόταση τοῦ ὑπεύθυνου τῆς ἐκδρομῆς
ἐπιχειρηματία νά ἀναλάβει ἐκεῖνος τά ἔξοδα τῆς ἐκδρομῆς τους! Τί
ὡραῖες νεανικές καρδιές! Τό «Πρός τή Νίκη» θέλει νά συγχαρεῖ τά
εὐγενικά καί εὐαίσθητα αὐτά παιδιά καί νά εὐχηθεῖ πλούσιες τίς
εὐλογίες τοὺ Θεοῦ στή ζωή τους. Παραθέτει δέ μικρά ἀποσπάσματα
ἀπό σχετικό μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ.
Χρυσοστόμου, πού παρακολούθησε μέ μεγάλη στοργή καί ἀποτελε-
σματικότητα τή δύσκολη περίπτωση τοῦ δεκαπεντάχρονου μαθητῆ.
Οἱ ἐπισημάνσεις πού γίνονται εἶναι αὐτές πού ταιριάζουν στήν εὐγε-
νική καί γενναία ἐκδήλωση τῶν ἐφήβων τῆς Πατρίδας μας! Καί τίς
ὁποῖες εὐγνώμονα ἀποδεχόμαστε: 

έσα στό σκοτάδι καί τήν πνευματική βαρυχειμωνιά, ὁ Θεός
στέλνει ἀστέρια γιά νά φωτίζουν τήν πορεία μας, καί καρδιές γεμά-
τες ἀγάπη γιά νά ζεστάνουν τήν ψυχρή ἀπό αἰσθήματα ἐποχή μας...».

«Ἡ ἀνθρωπιά ἐνίκησε. Ἡ καλωσύνη ἔλαμψε. Ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς
ἐγλύκανε τά πρόσωπα καί τίς καρδιές. Τά παιδιά ἀπό τά Δεμένικα τῶν
Πατρῶν θυσίασαν τήν πενθήμερη ἐκδρομή, πού ἦταν βαθειά τους
ἐπιθυμία, γιά νά βοηθήσουν ἕναν συμμαθητή τους ἀπό Γυμνάσιο τῆς
πόλεώς μας πού αἰφνιδίως ἀσθένησε. Κατέθεσαν τά χρήματα τῆς
ἐκδρομῆς στό ταμεῖο τῆς ἀγάπης, γιά τό παιδί πού ἔπρεπε νά φύγῃ
γιά τό ἐξωτερικό. Στήν προσφορά ἀπό ἐπιχειρηματία νά δώσῃ ἐκεῖνος
τά χρήματα γιά τήν ἐκδρομή τους, ἀρνήθηκαν. Δέν εἶναι τά χρήματα
πού κάνουν τήν διαφορά. Εἶναι οἱ καρδιές, πού ἔχουν τήν δική τους
λογική καί διασώζουν τήν θεοείδεια τοῦ ἀνθρώπου...».

«Εἴμαστε ὅλοι ὑπερήφανοι γιʼ αὐτά τά παιδιά μας. Καυχώμεθα ἐν
Κυρίῳ μαζί μέ τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους τους καί προσευχό-
μεθα γιά τήν πρόοδό τους καί τήν κατά Θεόν εὐτυχία τους.
Μαζί τους ὅμως ὑψώνομε τά μάτια μας καί τήν καρδιά μας πρός

τόν Οὐράνιο Πατέρα μας, καί παρακαλοῦμε καί δεόμεθα πρός τήν
συμπαθεστάτην Αὐτοῦ ἀγαθότητα, νά ἐνισχύσῃ τό παιδί πού βρίσκε-
ται στό κρεββάτι τοῦ πόνου καί νά τοῦ χαρίσῃ ὑγεία καί ἴαση, διά πρε-
σβειῶν τῆς Παναγίας μας, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου καί πάντων τῶν Ἁγίων μας...

«Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΝΙΚΗΣΕ, 
Η ΚΑΛΩΣΥΝΗ ΕΛΑΜΨΕ»

«Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΝΙΚΗΣΕ, 
Η ΚΑΛΩΣΥΝΗ ΕΛΑΜΨΕ»
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Φίλοι μου, τήν ἱστορία αὐτή τήν ἄ κουσα
τήν ὥρα πού πότιζα τά σπαρτά σ᾽ ἕναν
ἀπέραντο κάμπο! Μοῦ τήν διηγήθηκε ὁ
ἐγγονός τοῦ Σιταράκη.

— Μαμά, τί εἶναι αὐτό; ρώτησε γεμάτος
περιέργεια ὁ μικρός σπόρος τοῦ σιταριοῦ,
καθώς κατρακύλησε στό χωράφι.

— Τό καινούργιο μας σπίτι! Σοῦ ἀρέσει;
— Καθόλου. Εἶναι ὀργωμένο καί χωμα-

τένιο.
— Κι ὅμως, μικρέ μου σπόρε, εἶναι τό κα-

λύτερο σπιτάκι.
Ἐκείνη τήν ὥρα ἕνα κοκκινοκίτρινο τρα-

κτέρ πέρασε μέ δύναμη ἀπό δίπλα τους κι
ἕνα πράσινο σιδερένιο ἀλέτρι ἔσπρωξε
ὅλα τά σιταράκια βαθιά μέσα στό χῶμα. Ὁ
μικρός σπόρος ἀγκάλιασε τρομαγμένος τή
μαμά του κι ἄρχισε νά κλαίει.

— Εὐτυχῶς γλιτώσαμε, Σιταράκη μου.

— Ἀπό τί, κλαψούρισε ὁ σποράκος, σκου-
πίζοντας τά μάτια του.

— Ἀπό κεῖνο τό μεγάλο
σπουργίτι πού ἤθελε νά μᾶς
φάει. Τώρα πιά εἴμαστε ἀ σφα-
λεῖς.

— Καί γεμάτοι χώματα, πα-
ραπονέθηκε ὁ μικρός σπόρος. 

— Θά δεῖς σέ λίγο καιρό δέν θά ἀναγνω-
ρίζεις τόν ἑαυτό σου. Περίμενε.

Ὁ Σιταράκης –τί νά κάνει;– συνήθισε
σιγά σιγά μέσα στά σπλάχνα τῆς γῆς. Ἦ -
ταν ὄμορφα τελικά ἐδῶ καί ζεστά. Εἶχε καί
πολλούς φίλους. Ἑκατοντάδες μικροί σπό-
ροι σιταριοῦ ὅλη μέρα ἔπαιζαν ἐκεῖ κάτω. 

Κάποιο ὅμως χειμωνιάτικο ἀπόγευμα φύ-
τρωσε ἔτσι ξαφνικά στήν παρέα τους ἕνα
πολύ ἀκατάδεχτο σιταράκι, ὁ Στάχος. Ἦ -
ταν λιγνούλης καί μουτρωμένος. Ὅλα τοῦ
φταίγαν. 

ΤΤΟ  ΣΥΝΝΕΦΟ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ  
ΚΑΙ  ΒΡΕΧΕΙ  ΣΥΝΝΕΦΟΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Μετά ἀπό διάστημα ἀρκετῶν μηνῶν τό ΣΥΝΝΕΦΟ
εἶναι καί πάλι δίπλα - πάνω - γύρω ἀπό τούς ἀγαπη-
μένους του φίλους. Φέρνει μαζί
του παραμύθια ὅλο ἀλήθεια.
Εἶ ναι χαρούμενο πού ξανα-
βρίσκει τούς παλιούς καλούς
του φίλους.

Η ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΝΕΦΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ 

«ʼΑγαπημένοι μου φίλοι, πραγματικά δέν ξέρω πῶς νά ἐκ -
φράσω τή χαρά μου τώρα πού ξαναγύρισα κοντά σας. Ζη -
τῶ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ἀπό ὅλους σας. Πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι αὐτό
πού μέ κράτησε μακριά σας ἦταν οἱ ΣΥΝΝΕΦΟεργασίες
μου. Μέρα καί νύχτα ταξίδευα καί ἔβρεχα καί πότιζα.

Οὔτε λεπτό ὅμως δέν σᾶς ξέχασα. Ὅλον αὐτό τόν καιρό ἄκουγα τίς φωνές σας στά
ΣΥΝΝΕΦΟαυτιά μου. Ἄκουγα τόν Ἰάσονα, τήν Εἰρήνη, τήν Ἑλεονώρα, τό Νίκο, τή Βα-
σιλική, τή Νίκη, τήν Ἰωάννα, τόν Κωνσταντῖνο, τόν Ἀναστάση, τό Νεκτάριο, τόν Ἀρι-
στείδη, τή Χριστίνα, τή Χαρά, τήν Παναγιώτα, τή Βίλμα, τόν Κωνσταντῖνο, τήν Ὄλγα,
τήν Ἑλεάνα, τή Μαγδαληνή, τήν... τήν... τήν... τόν... τόν...τόν... Ὅλους σᾶς ἄκουγα. Καί
περίμενα νά ἔρθει ἡ ὥρα νά ξαναγυρίσω κοντά σας».

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΝΕΦΟΠΑ
ΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΝΕΦΟΥ
:

Ὁ Χρυσοστάχ
ης Σιταράκης 

καί ὁ Ἐγωίσταχο
ς
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ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΞΑΝΑΓΥΡΝΑ!

Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...
Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...



— Γιατί δέν μοῦ
δίνετε κι ἐμένα τήν
μπάλα; Γιατί δέν
μοῦ μιλᾶτε; Γιατί
κάνει τόσο κρύο;
Οὔφ, τί ζέστη εἶναι
πάλι αὐτή;

— Ἄ, Στάχο, εἶπε
ὁ Σιταράκης, ὅλα
σέ πειράζουν! Ἡ ζέ -
στη αὐτή ἀπό πάνω μας εἶναι τό χιόνι.

— Τίιιιιιι;;;;; Χιόνι; Δέν μ᾽ ἀρέσει τό χιόνι.
Γιατί ἦρθε;

— Τό χιόνι, ἐξήγησε ὁ Σιταράκης πού
ὅλα τά ἤξερε, εἶναι σάν πάπλωμα. Ἁπλώνε-
ται πάνω στά χωράφια καί μᾶς προστα-
τεύει ἀπό τήν παγωνιά. Ὕστερα σιγά σιγά
λειώνει καί μᾶς ραντίζει σάν ψιλή βρο-
χούλα. Σέ λίγο θά βγοῦμε στόν κάμπο! Μή
γκρινιάζεις!

— Δέν θέλω νά βγῶ στόν κάμπο!
Οἱ μέρες περνοῦσαν. Ὁ

Χειμώνας σιγά σιγά ἔφευγε.
Καί μόλις ἔλειωσαν τά χιό-
νια φάνηκαν τά καταπράσι -
να μικρά σιταράκια. Εἶχαν
βγάλει ἕνα τόσο δά φυλλα-
ράκι. Ὁ κάμπος ἕμοιαζε μέ
καταπράσινη ρηχή θάλασσα. 

— Ἴιιιι!!!! φώναξαν μέ θαυμασμό
ὅλα μαζί τά μικρά σιταράκια. 

— Τί ὄμορφος κάμπος! φώναξε κι ὁ Σιτα-
ράκης.

— Ἀπαίσιος, μουρμούρισε ὁ Ἐγωίστα-
χος. Εἶναι φοβερό νά ἔχω τό χρῶμα πού
ἔχουν ὅλοι! 
Ἀπό τήν ἄκρη τοῦ κάμπου ἀ κούστηκε μιά

φωνή. Ἦταν τοῦ γέρο-Πεύκου. Χρόνια
ἦταν φυτεμένος στήν ἄκρη τοῦ χωραφιοῦ.
Ἦταν σοφός. Εἶχε δεῖ χιλιάδες καί ἑκα-
τομμύρια στάχια, χρόνια καί χρόνια.
Ἤξερε ὅλα τά μυστικά τοῦ καιροῦ. Αὐ τός
καλωσόριζε πρῶτος τά νέα φυντάνια κι
αὐτός τά ἀποχαιρετοῦσε τελευταῖος τήν
ὥρα τοῦ χρυσοῦ θερισμοῦ. Καί τώρα ξερό -
βηξε, τίναξε ψηλά τίς φουντωτές μεγάλες
βελονωτές τοῦφες του. Ὅλα τά σιταράκια
τέντωσαν τό μικρό κορμί τους κι ἀπόμει-
ναν ἀκούνητα, γιά νά ἀκούσουν.

— Καλωσορίσατε, ἀγαπητά σιταράκια!

Περίμενα μῆνες νά ξεπροβάλετε. Καί
τώ ρα ἦρθε ἡ ὥρα νά σᾶς συστήσω
στούς δασκάλους καί εὐεργέτες σας.

— ...
— Πρῶτος μεγάλος δάσκαλος κι

εὐεργέτης ὁ ἥλιος. Αὐτός μέ τό χρυ -
σό του φῶς θά σᾶς βοηθήσει νά με-
γαλώσετε, νά δέσετε καρπό, νά γίνετε
ὑγιή. Καί στό τέλος θά σᾶς
δώσει τό δικό του χρῶμα! 

— Δέν μʼ ἀρέσει ὁ ἥλιος, θά
τά καταφέρω καί μόνος μου, ψι-
θύρισε ὁ Ἐγωίσταχος.

— Σςςςςςςςς.... , τοῦ σφύρι-
ξαν ὅλα μαζί τά σιτάρια γιά νά
σωπάσει.

— Δεύτερη δασκάλα σας, συνέχισε ὁ
γερο-Πεῦκος, εἶναι ἡ βροχή. Νά ᾽τη ξεπρό-
βαλε κιόλας πάνω ἀπό τό βουνό. Εἶναι καλά
κρυμμένη μέσα στό μεγάλο σύννεφο. Θά
ἔρχεται καί θά σᾶς δροσίζει, θά σᾶς ποτίζει

ὅποτε χρειάζεται. Αὐτή θά σᾶς δώσει
τό νεράκι, γιά νά γίνει ὁ σπόρος σας

γλυκός καί μεγάλος.
— Δέν μʼ ἀρέσει ἡ βροχή!
Θά κρατάω ὀμπρέλα, ξα-
νάπε ὁ Ἐγωίσταχος θυμω-
μένος.

— Τρίτος καί σημαντικός
δάσκαλος κι εὐεργέτης
σας εἶναι τό σπίτι σας, ἡ

γῆ. Αὐτή θά σᾶς δίνει ὅλα τά θρεπτικά συ-
στατικά, γιά νά στηριχτεῖτε στή ζωή καί νά
ψηλώσετε.

— Δέν θέλω τή γῆ! φώναξε ὁ Ἐγωίσταχος
καί προσπάθησε νά τινάξει τίς ριζοῦ λες του.

— Μήηηη, τοῦ φώναξαν τρομαγμένα τά
σιταράκια, θά πεθάνεις!
Ὁ γερο-Πεῦκος σώπασε. Τά σιταράκια

ἀνυπομονοῦσαν νά ἀρχίσουν τά μαθή-
ματα.
Ἀπό κείνη τή μέρα τά μικρά σιταράκια

ἀκολουθοῦσαν μέ τό βλέμμα τους τόν
ἥλιο, ρουφοῦσαν τίς ζεστές ἀκτῖνες του
καί σιγά σιγά μεγάλωναν. Δέχονταν καί τή
βροχούλα καί ξεδιψοῦσαν, μάζευαν νεράκι
καί πότιζαν τίς ριζοῦλες τους. Κι ἀπό τό
σπίτι τους ἔπαιρναν μπόλικο φαγητό. Ἔτσι
ἀργά ἀργά ψήλωναν, ἔδεναν καρπό, ἔπαιρ-
ναν χρῶμα χρυσό.
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μί καί τόσα ἄλλα χρήσιμα κι ὠφέλιμα πράγ-
ματα. Αὐτά σκέφτονταν τά καρπερά ὥριμα
στάχυα κι ὅλο ἔγερναν τό κεφαλάκι τους.
Ὥσπου ἕνα πρωί φάνηκαν στό χωράφι οἱ

γεωργοί. Χάιδεψαν τά καρπερά στάχυα εὐ -
χαριστημένοι. Τά καμάρωναν. Ὑπολόγισαν
πόσο πολύ καρπό θά ἔπαιρναν φέτος. Ὅ -
μως;... Τί εἶναι αὐτό ἐκεῖ στή μέση τοῦ χω-
ραφιοῦ; Ἀπόρησαν οἱ γεωργοί καί πλησίασαν
τόν Ἐγωίσταχο.

«Σίγουρα μέ θαυμάζουν! Θά μέ κάνουν
ἀρχηγό ὅλου τοῦ κάμπου» σκέφτηκε μές
στό κούφιο του κεφάλι.
Ὅμως... φίλοι μου, τί νά σᾶς πῶ καί τί νά

ὁμολογήσω; Οἱ γεωργοί τό παρατήρησαν
καλά καλά καί θύμωσαν μέ τό ἄκαρπο στά -
χυ. Κανένα σπυρί σιτάρι δέν εἶχε πάνω
του! Ἦταν ἔντελῶς ἄχρηστο. Γι᾽ αὐτό μέ
ἕνα χράπ... τό ξερίζωσαν, γιά νά τό ρίξουν
στή φωτιά. Ὑπῆρχε, εἶπαν, κίνδυνος νά μο-
λύνει τό χωράφι.
Ἀπίστευτη ἡ κατάληξη τοῦ Ἐγωίσταχου.

Ἀπίστευτα καί τά τραγούδια πού ἄκουσα
τήν ὥρα τοῦ θερισμοῦ:

Ὁ Ἐγωίσταχος μόνο ἔκανε ὅ,τι τοῦ κα-
τέβαινε στό κεφάλι. Ὅταν ἔβρεχε κρα-
τοῦσε ὀμπρέλα, ὅταν ἔβγαινε ὁ ἥλιος,
ἔσκυβε τό κούφιο του κεφάλι στό χῶμα, κι
ὅταν ἡ γῆ τοῦ ἔστελνε μέσα ἀπό τίς ρι-
ζοῦλες φαγητό τίναζε τίς πατοῦσες του.
Οἱ μῆνες περνοῦσαν. Τά σιταράκια με-

γάλωσαν. Ψήλωσαν πολύ. Μερικά μάλιστα
ξεπέρασαν τό 1,20μ. Ἔγιναν ὁλόχρυσα.
Ψηλά ψηλά στό κεφαλάκι τους εἶχαν ὅλα
μεγάλα ὁλόχρυσα βελόνια, πού προστά-
τευαν τά πολύτιμα σποράκια. Κάποια στά-
χυα εἶχαν ὥς καί ἑκατό σποράκια. Τό
κεφαλάκι τους ἔγερνε ἀπό τό βάρος τοῦ
καρποῦ. Ὁ ἥλιος τά χάιδευε κάθε πρωί ὅλο
καί περισσότερο. Σέ λίγο θά ἄρχιζε τό πα-
νηγύρι τοῦ θερισμοῦ. 
Μόνο ἕνα στάχυ μέσα στόν κάμπο εἶχε

ὄρθιο τό κούφιο του κεφάλι, ὁ Ἐγωίστα-
χος. Οὔτε ἕνα σπυρί σιτάρι δέν κατάφερε
νά φέρει. Ψήλωσε, ψήλωσε, ψήλωσε. Ξε-
πέρασε ὅλα τά στάχυα. Ὅμως ἦταν τόσο
κούφιος. Ὁ ἴδιος βέβαια καμάρωνε γιά τό
μπόϊ του.

— Πώ πώ. Εἶμαι τό πιό ψηλό στάχυ, ἔλε γε.
Σίγουρα ἐγώ θά γίνω βασιλιάς στόν κά μπο!
Καλέ, τί κοντούλικα πού εἶστε! κορόιδευε
τά ὑπόλοιπα στάχυα. Οὔτε τό κεφάλι σας
δέν μπορεῖτε νά σηκώσετε! Δέν εἶστε σάν
κι ἐμένα. Δεῖτε κορμοστασιά, δεῖτε ὕψος!
Τά στάχυα δέν μιλοῦσαν. Ἑτοιμάζονταν

γιά τή μεγάλη ὥρα. Σέ λίγο θά ἔρχονταν οἱ
γεωργοί, θά μάζευαν τά στάχυα, θά ξεχώ-
ριζαν τό σιταράκι. Καί μετά, τό σιτάρι θά
γινόταν ἀλεύρι κι ὕστερα εὐλογημένο ψω -
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Γιά νά φέρεις καρπούς πολλούς

πρέπει τούς δασκάλους σου ν᾽ ἀκοῦς!

Ὅποιος ἔχει μέσα του καρπό πολύ 
ὅλο τόν κόσμο ὠφελεῖ!

Ὁ ἐγωιστής ἔχει κούφιο κεφάλι καί δέν ἀκούει τί τοῦ λένε οἱ ἄλλοι.

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦ
Ο



ὙὙλικά
1 ἀγγούρι μεγάλο
γιαούρτι στραγγιστό
τυρί φέτα τριμμένη, 1 κουταλιά σούπας
λάδι, μέλι, ξίδι μπαλσάμικο, λίγη ρίγανη
κρουτόν
ἁλάτι
μαϊντανό καί καρότα γιά στόλισμα

Σαλάτα δροσερή
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Ἐκτέλεση
1. Σκάβουμε τό ἀγγούρι νά δημιουργηθεῖ ἕνα κενό στή μέση. Χτυπᾶμε τά
τρίμματα τῆς φέτας μέ λάδι καί ρίγανη.
2. Γεμίζουμε τό κενό ἀγγούρι μέ τή φέτα.
3. Χτυπᾶμε τό γιαούρτι μέ τό λαδόξιδο, τό μέλι καί τό ἁλάτι.
4. Τοποθετοῦμε σέ μιά πιατέλα τό γεμιστό ἀγγούρι καί γύρω τό γιαούρτι.
5. Τό στολίζουμε μέ μαϊντανό καί καρότα.
6. Πρίν τό σερβίρουμε ρίχνουμε τά κρουτόν. 

Καλή ἐπιτυχία
Ἔστειλε: Μ. Τ., ἀπό τήν Κατασκήνωση τῆς Χίου.

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ



ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός-Πίσω: 
Γλάροι

ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

˜
Ι Μ Η Λ Ο Σ Κ Υ Ρ Ο Σ Κ

Κ Φ Δ Α Ο Ρ Σ Ζ Σ Α Κ Α

Α Η Ο Ρ Μ Ο Β Ο Υ Ν Ι Σ

Ρ Α Α Λ Ν Ο Θ Δ Μ Δ Α Τ

Ι Π Σ Μ Ε   Α Ρ Σ Η Ρ Θ Ε

Α Κ Η Τ Π Γ Ο Γ Η Ο Ο Λ

Σ Λ Α Ρ Υ Ν Α Κ Ο Σ Σ Ο

Ι Κ Α Λ Ι Π Α Ν Ο Σ Θ Ρ

Τ Κ Ο Κ Υ Ρ Α Σ Δ Σ Ν Ι

Η Ε Ι Π Θ Μ Η Λ Ο Ρ Σ Ζ

Ν Σ Υ Ο Ε Ν Ν Λ Α Ο Ο Ο

Ο Α Μ Β Ν Λ Ω Ο Ν Ι Φ Σ

Σ Α Ξ Ο Ο Μ Ο Θ Σ Ρ Α Δ

Σ Υ Λ Ο Ι Ι Υ Σ Υ Ρ Ο Σ

Β Α Θ Κ Σ Κ Α Ι Γ Ι Ν Α

Προσπάθησε νά βρεῖς 25 λέξεις πού δίνον-
ται παρακάτω καί κρύβονται στόν δι-
πλανό πίνακα. Ὅλες εἶναι νησιά τοῦ
Αἰγαίου μας. Ψάξε ὁριζόντια, κάθετα καί
διαγώνια.

Ἡ μικρή Παυλίνα πῆρε καί ἔκοψε ὅλες τίς πινακίδες ἀπό τά 12 δενδρύλλια, πού ὁ παππούς ἔφερε
γιά νά φυτέψει στό χωράφι. Μετά μαζεύοντας τά κομμάτια κατάλαβε ὅτι μπερδεύτηκαν τά γράμ-
ματα. Μπορεῖς νά τήν βοηθήσεις νά τά ξεμπερδέψει καί νά βρεῖ ὅλα τά ὀνόματα τῶν δένδρων;

ΗΛΙΜΑ

ΟΙΔΡΑ

ΙΝΟΚΑΔΑΡΙ

ΤΟΡΛΑΚΟΠΙΑ

ΚΙΣΑΥ

ΝΤΑΖΑΡΕΝΙ

ΑΤΙΝΑΡΑΝΙΜ

ΩΔΥΚΑΝΙ

ΡΑΔΥΚΑΙ

ΑΥΔΜΑΓΑΛΙ

ΔΑΧΙΑΛΑΑΣΙΣΒΙΝΥ

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;
ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΗΣ

Μπορεῖς νά βρεῖς ποιοί ἀριθμοί ἀκολουθοῦν;
Ὑπάρχει μιά λογική, μέ τήν ὁποία προκύπτει
ἀπό τούς δύο ἀριθμούς τό τρίτο νούμερο.

Ὁ ρουμπής, ὁ κουμπής, ὁ
ρουμποκομπολογής, πάει νά
ρουμπίσει, νά κουμπίσει, νά
ρουμποκομπολογήσει, καί τόν
στεῖλαν στή ρουμπιά, στήν
κουμπιά, στή ρουμποκομπο-
λογιά καί τοῦ πῆραν τά ρουμ-
πιά του, τά κουμπιά του, τά
ρουμποκομπολογιά του.

3, 6, 12, 15, 30, 33, ;,  ;

25 νησιά.......του ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΑΙΓΙΝΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 
ΣΙΚΙΝΟΣ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ

ΚΙΜΩΛΟΣ
ΙΚΑΡΙΑ
ΠΑΡΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ
ΣΚΥΡΟΣ
ΚΥΘΝΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ
ΣΥΜΗ
ΤΗΝΟΣ
ΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΛΟΣ
ΣΥΡΟΣ
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μορφη πού εἶν᾽ ἡ θάλασσα
μέ τούς κυματισμούς της.

Ὄμορφη πού ᾽ναι κι ἡ στεριά
μέ τούς πολλούς ἀνθούς της.

Ὡραῖα τά ψηλά βουνά
μέ τά πολλά τά ἐλάτια,

μέ τίς κρυστάλλινες πηγές
πού ξεδιψοῦν τά ἐλάφια.

Πόσα πουλάκια κελαηδοῦν,
πόσοι λαγοί πηδοῦνε

καί πόσα πρόβατα λευκά
γιά τή βοσκή τραβοῦνε!

Τή ρόδινη Ἀνατολή,
τή χρυσαφένια Δύση

μέ τί χαρά, τί θαυμασμό
τίς ἔχουμ᾽ ἀντικρίσει...

Μέ τήν καμπάνα πού χτυπᾶ
κι ἑσπερινό σημαίνει

καί ἡ ψυχή μας πρόσχαρη
στά ὕψη ἀνεβαίνει.

Καί ψάλλει τό δοξαστικό
σ᾽ Αὐτόν πού ἔχει πλάσει
μέ τόση τέχνη καί στοργή
τήν ὄμορφη τήν Πλάση.

Παυλ. Ρωμ. 

Ὄ

«Καλά λίαν»«Καλά λίαν»



Κι ὅπου, ἀλήθεια, βρεθεῖς
σέ κορφή,
σέ ἀφροκύμα,
σέ κλῶνο,
νά φτερών᾽ ἡ ψυχή σου εὐθύς
γιά τοῦ Πλάστη τό θρόνο!

Κι ὅπου, ἀλήθεια, βρεθεῖς
σέ κορφή,
σέ ἀφροκύμα,
σέ κλῶνο,
νά φτερών᾽ ἡ ψυχή σου εὐθύς
γιά τοῦ Πλάστη τό θρόνο!


