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... τό μήνυμά του σιγαλό
τό ἐκκλησάκι στέλνει ὥς πέρα
ἀπό τό λόφο τό ψηλό...

᾽Ἅγιος Γεώργιος, Καστανιά ἨμαθίαςΦωτογραφία ἀπό Ἀ. Σ.

Καί τό μήνυμα;
Πώς εἶν´ κοντά μας ὁ Χριστός,

φθάνει μέ παιδική ψυχή
νά Τόν ἀναζητᾶμε!



««Παναγία μου!», «Παναγιά μου!»
Ὑπάρχει ἄραγε ἄλλη πιό πολύ ἀγα-

πημένη λέξη –ἐπίκληση, πού νά βρίσκε-
ται τόσο συχνά στά χείλη καί στήν
καρδιά τῶν πιστῶν; 
Τήν λέμε σέ ὧρες δύσκολες, κινδύνων

ὧρες, καί ζητᾶμε τή βοήθειά Της.
Τήν λέμε καί σέ ὧρες ἐκπλήξεως,

θαυμασμοῦ ἤ ἀπορίας καί ἀμηχανίας,
καί ζητᾶμε τήν ἐνισχυτική παρουσία
Της, τή φωτεινή παρουσία τῆς Μητέρας
τοῦ Θεοῦ.
Περνᾶμε τίς χαρές καί τίς λύπες μας

μέ τήν παρουσία τῆς μεγάλης μας Μά -
νας, τῆς Παναγίας μας.
Πῶς, ἀλήθεια, συνδεθήκαμε τόσο πο -

λύ μαζί Της; Γιατί Τήν νιώθουμε τόσο
πολύ κοντά μας;
Μέσα στά ἱερά Εὐαγγέλια ἡ παρου-

σία Της ἀθόρυβη:
Δέχεται ταπεινά τήν ἐπίσκεψη τοῦ

Ἀρχαγγέλου. Εἶναι ἡ «Κεχαριτωμένη».
Λέει σεμνά τό «ναί» στό Σχέδιο τοῦ

Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας.
Δέχεται τό Ἅγιο Πνεῦμα καί γίνεται

Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Προσφέρει στοργικά τίς ἀνθρώπινες

φροντίδες στόν Ἐνανθρωπήσαντα Λόγο
τοῦ Θεοῦ.
Ζητάει τήν παρέμβασή Του γιά τή χα -

ρά τῶν ἀνθρώπων, στό γάμο ἐν Κανᾶ.

Ὑπομένει καρτερικά τή «ρομφαία»,
πού Τῆς προφητεύθηκε, δίπλα στό
Σταυρό Του.
Εἶναι μαζί μέ τίς Μυροφόρες πού δέ-

χονται τό «χαίρετε» τοῦ Ἀναστημένου
Υἱοῦ Της.
Ἐξέρχεται τῆς ζωῆς μέσα στή φροντί -

δα τοῦ Ἠγαπημένου Μαθητῆ τοῦ Υἱοῦ
Της, τοῦ Ἰωάννη.
Καί μετά τήν Κοίμησή Της εἶναι κο -

ντά μας. Συνεχίζει τό ἔργο Της.
Σεμνή, ἀθόρυβη ἡ παρουσία Της, ἀν -

θρώπινη καί φιλάνθρωπη, κοντινή μας.
Εἶναι ἡ Μητέρα μας. Ἁπλώνει τό μαφό-
ριό Της πάνω ἀπό τό λαό Της καί δέε-
ται γι’ αὐτόν.
Καί ὁ λαός Της; Ἐμεῖς;
Ἐμεῖς μαθαίνουμε ἀπό τά πρῶτα μας

χρόνια νά περνᾶμε τίς χαρές καί τίς
λύπες μας μαζί Της: 

«Παναγία μου!», «Παναγιά μου!»
ἀναφωνοῦμε καί προστρέχουμε γιά

νά Τήν ὑμνήσουμε, κάθε φορά πού ἡ
καμπάνα μᾶς προσκαλεῖ, ὅπως καί τώ -
ρα στή μεγάλη γιορτή Της, στό πανηγύρι
Της μέ τίς αὐγουστιάτικες κατανυκτικές
Παρακλήσεις.
Ἡ καρδιά μας εἶναι γεμάτη εἰρήνη,

καθώς ἀφήνουμε πίσω μας τό Ναό.
Ἔχουμε Μητέρα. Τή Μητέρα τοῦ Κυ-
ρίου μας.
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Στούς πρόποδες τοῦ ἀνατολικοῦ Βερμίου,
στόν εὔφορο κάμπο τῆς Ἠμαθίας πού ἐκτεί-
νεται μέχρι τή Θεσσαλονίκη, δεσπόζει ἡ
θρυλική πόλη τῆς Μακεδονίας, ἡ ἡρωική
Νάουσα. Εἶναι ἡ πόλη πού ἔγινε ὁλοκαύ-
τωμα στόν ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση
ἀπό τόν τουρκικό ζυγό (1822) καί γιά τή θυ -
σία της αὐτή ἀπέκτησε ἐπίσημα τό μοναδικό
τίτλο «ἡρωική πόλη». Εἶναι ἡ πόλη πού κα-
τέχει ὡς πολύτιμο θησαυρό τήν τιμία κάρα
ἑνός νεοφανοῦς ἁγίου, τοῦ ὁσίου Θεοφά-
νους, ὁ ὁποῖος ἔζησε ἐκεῖ τά τελευταῖα χρό-
νια τῆς ζωῆς του καί τιμᾶται πλέον ὡς
πολιοῦχος της.

***
Ὁ ὅσιος Θεοφάνης γεννήθηκε στά

Ἰωάννινα στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα ἀ -
πό γονεῖς χριστιανούς. Ἀπό νωρίς μέσα
στήν καρδιά του ἄναψε ὁ πόθος νά ἀ -
φιερώσει τή ζωή του στό Θεό. Ἔτσι, ὅ -
ταν ἐνηλικιώθηκε, κατέφυγε στό Ἅγιο
Ὄρος κι ἔγινε μοναχός στήν Ἱερά Μο -
νή Δοχειαρίου. Μέσα στό μοναστήρι
ὅλοι τόν θαύμαζαν γιά τή σύνεση, τή
διάκριση, τήν προθυμία καί τήν ὑπακοή
του. Σύντομα χειροτονήθηκε διάκονος
καί ἱερέας καί, παρά τίς ἀντιρρήσεις του,
ἀνέλαβε τήν ἡγουμενία τῆς Μονῆς.
Μιά μέρα ὁ ἐνάρετος ἡγούμενος ἔ -

λαβε ἀπό τήν ἀδελφή του στά Γιάννενα
μιά θλιβερή εἴδηση: Οἱ Τοῦρκοι συνέλα-
βαν τόν ἀνιψιό του καί τόν ὁδήγησαν
αἰχμάλωτο στήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ
Γέροντας ἔκανε θερμή προσευχή κι ὕ -
στερα πῆρε τήν ἀπόφαση νά ταξιδέψει
στήν Πόλη, γιά νά ἀναζητήσει τό παιδί
πού κινδύνευε νά ἀλλαξοπιστήσει. Μέ
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ τό ἐντόπισε καί –
ἄγνωστο μέ ποιό τρόπο– κατόρθωσε
νά τό ἐλευθερώσει. Ὁ ὅσιος Θεοφά-
νης δόξασε τό Θεό γιά τή θαυμαστή
ἐξέλιξη τῶν γεγονότων καί μαζί μέ τόν
ἀνιψιό του ἀνέβηκαν σʼ ἕνα καράβι καί

πῆραν τό δρόμο
τοῦ γυρισμοῦ. 
Τό ταξίδι τῆς ἐ -

πιστροφῆς, ἀπό
τήν Πόλη στόν Ἄ -
θωνα, ἦταν περι-
πετειῶδες. Καθώς
ἔπλεαν στʼ ἀνοι-
χτά τοῦ πελάγους
διαπίστωσαν ὅτι
τό πόσιμο νερό εἶ -
χε ἐξαντληθεῖ. Κιν-
δύνευαν ὅλοι νά πεθάνουν ἀπό τή
δίψα. Τότε ὁ ὅσιος Γέροντας ζήτησε νά
σταθεῖ γιά λίγο τό καράβι κι οἱ ἐπιβά-
τες νά γεμίσουν τά ἄδεια δοχεῖα τους
μέ νερό ἀπό τή θάλασσα. Ὕστερα γο-
νάτισε κι ἀφοῦ προσευχήθηκε μέ θερ -
μή πίστη, τό θαλασσινό νερό ἔγινε
πόσιμο! Χαρούμενοι οἱ ταξιδιῶτες εὐ -
χαρίστησαν τό Θεό γιά τό ἀναπάντεχο
θαῦμα καί συνέχισαν τό ταξίδι τους.
Ὡστόσο νέα περιπέτεια τούς περίμενε.
Ἄγρια καταιγίδα καί φοβερή θαλασσο-
ταραχή ξέσπασε ξαφνικά καί ὅλοι νόμι-
σαν ὅτι θά πνιγοῦν. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ καθησύχασε τούς ἐπιβάτες καί
τούς κάλεσε νά προσευχηθοῦν. Ἔτσι
κόπασε ἡ τρικυμία κι ὅλοι ἔφτασαν στόν
προορισμό τους ἐνισχυμένοι στήν πίστη
πρός τόν Σωτήρα Χριστό, πού τούς
ἔσωσε ὅπως ἄλλοτε τούς μαθητές Του
στή λίμνη Γεννησαρέτ.
Ὁ ὅσιος Θεοφάνης πῆρε τόν ἀνιψιό

του μαζί του στή Μονή Δοχειαρίου.
Ὡστόσο γιά νά μή δώσει στόχο στούς
Τούρκους καί κινδυνεύσει τό μονα-
στήρι, ἔπρεπε νά ἐγκαταλείψουν τό Πε-
ριβόλι τῆς Παναγίας. Ἔτσι κατέφυγαν
στήν περίφημη Σκήτη τοῦ Τιμίου Προ-
δρόμου στή Βέροια, πού βρίσκεται σέ
μιά κατάφυτη πλαγιά δίπλα στόν πο-

ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΟΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΝΕΟΣ
Ὁ πολιοῦχος τῆς ἡρωικῆς Νάουσας
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ταμό Ἀλιάκμονα. Ἐκεῖ ὁ ὅσιος Θεοφά-
νης δημιούργησε νέο μοναστικό κέν-
τρο κτίζοντας ἕναν περικαλλή ναό
πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Παράλληλα ἵδρυσε γυναικεῖο μονα-
στήρι πρός τιμήν τῶν ἁγίων Ἀγγέλων
κοντά στό χωριό Ἀσώματα.
Καθώς ὅμως ὁ ὅσιος παρατηροῦσε ὅ -

τι ὅλο καί περισσότεροι Γιαννιῶτες, δι -
ωγμένοι ἀπό τή σκληρότητα τῶν Τούρκων
ἔβρισκαν καταφύγιο στό Βέρ μιο, ἀπο-
φάσισε νά κτίσει ἕνα ἀκόμη μοναστήρι
κοντά στήν πόλη τῆς Νάουσας. Ἄφησε
ἡγούμενο στό μοναστήρι τῆς Παναγίας
τόν ἀνιψιό του καί ἄρχισε νά οἰκοδομεῖ
τή νέα Μονή πού ἀφιέρωσε στούς δύο
μεγάλους προστάτες του, τούς Ἀρχαγ-
γέλους. Στό μοναστήρι αὐ τό, καθώς
καί σʼ ἕνα σπήλαιο πού διατηροῦσε ὡς
μετόχι μέσα στήν πόλη τῆς Νάουσας, ὁ
ὅσιος Θεοφάνης συγκέντρωνε τούς
πρόσφυγες συμπατρι ῶ τες τους καί τούς
στήριζε στήν ὀρθόδοξη πίστη. Ὁ ὅσιος
Γέροντας τακτικά ἐπισκεπτόταν καί τό
μοναστήρι τῆς Παναγίας στή σκήτη
τῆς Βέροιας. Ἐκεῖ προαισθάνθηκε ὅτι
πλησιάζει τό τέλος του. Κάλεσε κοντά
του τούς ἀδελφούς τῆς Μονῆς, τούς
ἔδω σε τίς τελευταῖες πατρικές συμ-
βουλές του καί ἤρεμος παρέδωσε τήν
ψυχή του στόν Κύριο. Ἦταν 19 Αὐγού-
στου. Αὐτή τήν ἡμέρα ἡ ἁγία μας Ἐκ -
κλησία καθόρισε νά ἑορτάζεται ἡ
μνήμη του. 
Μετά τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων

του, ἡ τιμία κάρα του μεταφέρθηκε
στή Μονή τῶν Ἀρχαγγέλων στή Νάου -
σα κι ἔγινε πηγή θαυμάτων γιά ὅλους
ὅσοι καταφεύγουν μέ πίστη στόν Ἅ γιο.
Πολλοί ἀσθενεῖς πού ὑπέφεραν ἀπό
διάφορες ἀρρώστιες, ὅταν πλησίασαν
καί προσκύνησαν τήν τιμία κάρα, θε-
ραπεύθηκαν! Ἐπίσης θαυμαστές εἶ ναι
καί οἱ ἐπεμβάσεις τοῦ Ἁγίου στήν κα-
θημερινή ζωή τῆς Νάουσας. Ὅταν κά-
ποτε ἡ πόλη ὑπέφερε ἀπό θανατηφόρο

ἐπιδημία, οἱ πι-
στοί χριστιανοί
ἔκαναν λιτανεία
καί ἡ ἀσθένεια ἐ -
ξαφανίστηκε. 
Καί σέ ἄλλη πε-
ρίπτωση, ὅταν ἡ
περιοχή τῆς Νά-
ουσας δοκιμαζό-
ταν ἀπό μεγάλη
ξηρασία, οἱ κά-
τοικοι μέ πολλή
εὐλάβεια ἔκαναν
λιτανεῖες καί δε-
ήσεις μέ προπομπό τήν τιμία κάρα τοῦ
ὁσίου καί τό θαῦμα ἔγινε: ξέσπασε δυ-
νατή καί παρατεταμένη βροχή, ἡ γῆ πο-
τίστηκε καλά καί τά χωράφια ἔφεραν
πλούσια σοδειά. 
Ἡ Νάουσα αἰσθάνεται ὁλοζώντανη

τήν παρουσία τοῦ πολιούχου της. Κάθε
χρόνο πανηγυρίζει μέ λαμπρότητα τή
μνήμη του καί διατηρεῖ ὡς πολύτιμο
θησαυρό τήν ἁγία κάρα του στόν ἱερό
ναό τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου. Παράλ-
ληλα ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Να-
ούσης καί Καμπανίας σέ συνεργασία
μέ τόν τοπικό Δῆμο καί τίς κρατικές
ἀρχές συνεργάζονται, γιά νά ὑλοποι-
ήσουν ἕνα χρόνιο αἴτημα τῶν Ναου-
σαίων: τήν ἀνέγερση μεγαλοπρεποῦς
ναοῦ πρός τιμήν τοῦ ὁσίου Θεοφά-
νους, ὡς χρέος εὐ γνωμοσύνης πρός
τόν προστάτη ἅγιο τῆς ἡρωικῆς πό-
λεως. Ἕνα ναό πού θά ἀποτελεῖ πηγή
δυνάμεως καί ἁγιασμοῦ γιά τούς κα-
τοίκους τῆς Νάουσας καί σημεῖο ἀνα-
φορᾶς γιά τούς πολλούς ἐπισκέπτες
της, οἱ ὁποῖοι θά πληροφοροῦνται ἔτσι
τή θαυμαστή ζωή τοῦ ἄγνωστου αὐτοῦ
ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Νικηφόρος
–––––
Πηγή: Μητροπολίτου Βεροίας καί Ναούσης Παντελεήμονος
«Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ

ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΝΕΟΣ», ΝΑΟΥΣΑ 1998.
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τίς 6 Αὐγούστου προσκυνοῦμε μέ εὐ -
λάβεια τήν εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Κυρίου μας. Κάνοντας τό σταυρό
μας τήν παρατηροῦμε καί ἀνακαλοῦμε
στή σκέψη μας τήν ἔνδοξη αὐτή παρου-
σία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἦταν πρίν ἀπό τά Ἅγια Πάθη. Ὁ

Κύριός μας γνώριζε ὅλα ὅσα θά περ-
νοῦσε γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Ὄχι μόνο τά γνώριζε, ἀλλά καί μέ τή
θέλησή Του βάδιζε πρός τό Γολγοθᾶ.
Ὅμως οἱ Μαθητές Του; Τί θά ἔκαναν

ὅταν Τόν ἔβλεπαν νά Τόν ταπεινώνουν
οἱ ἄνθρωποι, ὅταν Τόν ἔβλεπαν πάνω
στό Σταυρό; Γιά νά τούς ἑτοιμάσει γι’
αὐτές τίς δύσκολες ὧρες ὁ Κύριος, θέ-
λησε νά τούς ἀποκαλύψει κάτι ἀπό τή
θεϊκή Του δόξα, τή δόξα αὐτή πού τήν
«κάλυπτε» μέ τήν ἀνθρώπινη σωμα-
τική Του ὕπαρξη.
Ἔτσι «παραλαμβάνει» τρεῖς ἀπό

τούς Μαθητές Του, Πέτρο καί Ἰάκωβο
καί Ἰω άννη, πού διακρίνονταν γιά τήν
ἀφοσί ω σή τους στό πρόσωπό Του, καί
ἀνεβαίνουν στό ὄρος Θαβώρ, πού ἀγα-

ποῦσε ὁ Κύριος. Καί κεῖ, ἐνῶ προσευ-
χόταν, μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια
τῶν Μαθητῶν Του ὁ Κύριος «μετεμορ-
φώθη»! Τό σῶμα Του τό ἀνθρώπινο πα-
ρέμενε ὅπως ἦταν, ὅμως ὁ Κύριος τώρα
ἦταν μέσα στό φῶς, ἔλαμπε ὅ πως λά -
μπει ὁ ἥλιος! Ἀ κό μη καί τά ἱμάτιά
Του, τά ἐνδύματά Του, ἦταν κάτασπρα,
ἀστραποβολοῦσαν. Ὁ Κύριος ἦ ταν μέ -
σα στή δόξα Του τή θεϊκή!
Ξαφνικά ἐμφανίζονται δυό μορφές

δίπλα στόν Κύριο. Ἦταν ὁ Μωυσῆς
καί ὁ Ἠλίας καί μιλοῦσαν μαζί μέ Τόν
Κύριο γιά τήν «ἔξοδό»Του, γιά ὅσα θά
συνέβαιναν μετά ἀπό λίγο καιρό.
Ἦταν τόσο λαμπρή καί μεγαλειώδης

ἡ ὥρα αὐτή, ὥστε ὁ θερμός μαθητής
τοῦ Κυρίου Πέτρος τόλμησε καί εἶπε:
Κύριε, εἶναι καλό νά εἴμαστε ἐδῶ.
«Καλόν ἐστίν ἡμᾶς ὧδε εἶναι». Ἄς
κάνουμε, ἄν θέλεις, τρεῖς σκηνές, μία
γιά Σένα, μία γιά τό Μωυσῆ καί μία
γιά τόν Ἠλία καί ἄς μείνουμε ἐδῶ!
Ὅμως μιά νεφέλη, ἕνα σύννεφο, τούς

κάλυψε ἐκείνη τήν ὥρα καί βροντερή

Σ
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φωνή ἀκούσθηκε. Ἦταν τοῦ Θεοῦ πού
ἔ λεγε: Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπη-
 τός. Σ’ Αὐτόν νά ἀκοῦτε.
Οἱ Μαθητές φοβήθηκαν πολύ. Ποιός

μπορεῖ νά δεῖ τή δόξα τοῦ Θεοῦ; Καί
ἀπό τό φόβο τους ἔπεσαν κάτω.
Σέ λίγο ὁ Κύριός τους μέ τήν ἁπλή

ἀθρώπινη μορφή πλέον τούς πλησίασε
μέ στοργή καί τούς εἶπε: «Μή φο βᾶ -
σθε». Καί καί ἀφοῦ σηκώθηκαν ἄρχισαν
νά κατεβαίνουν τό βουνό, γιά νά συναν-
τήσουν τούς ἄλλους Μαθητές πού βρί-
σκονταν στούς πρόποδες. Ἀπό τούς
τρεῖς ζήτησε ὁ Κύριος νά μήν ποῦν τί-
ποτε ἀπό ὅσα εἶδαν καί ἄκουσαν, ἕως
ὅτου ἀναστηθεῖ.
Ὕστερα ἀπό χρόνια ὁ Ἀπόστολος Πέ-

τρος στήριζε τή μαρτυρία του γιά τόν
Θεάνθρωπο Κύριο ἔχοντας βαθιά μέσα
στήν ψυχή του ὅσα θαυμαστά καί ἀπο-
καλυπτικά εἶχε δεῖ καί εἶχε νιώσει ἐ -
πάνω στό Θαβώρ (Β΄ Πέτρ. α´16).

Ὅταν στίς 6
Αὐγούστου
σκύψουμε
εὐ  λαβ ικά
νά προσκυ-
νή σουμε τήν
εἰ  κό να τῆς
Μεταμορ-
φώσεως τοῦ
Κυρίου, ἄς

Τόν παρακαλέσουμε θερμά τό δικό Του
φῶς νά φωτίζει καί τή δική μας ζωή.

Μεταμορφώθηκες ἐπάνω στό
Ὄρος (Θαβώρ), Χριστέ ὁ Θεός, καί
ἔδειξες στούς Μαθητές Σου τή
θεία δόξα Σου, ὅσο μποροῦσαν νά
τήν κατανοήσουν. Κάνε νά λάμψει
καί σέ μᾶς τούς ἁμαρτωλούς τό
παντοτεινό καί ἅγιο φῶς τῆς Θεό-
τητάς Σου, μέ
τίς πρεσβεῖες
τῆς Θεοτό-
κου. Κύριε,
Σύ πού δί-
νεις τό φῶς,
δοξασμένος
νά εἶσαι.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
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––––––––
* ἀΐδιον, ἀντί ἀείδιον: παντοτεινό, αἰώνιο .
Φωτογρ.: Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος
στήν Κατασκήνωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κορινθίας.

Ὅλα ὅσα διάβασες στό χαρτί μπορεῖς νά
τά «διαβάσεις» καί στήν εἰκόνα. Ὁ εὐλαβής
ἁγιογράφος προσπαθεῖ προσευχόμενος νά
ἀποδώσει γεγονότα καί συναισθήματα, μέ
χρώματα καί κινήσεις. Ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ
μας ἀποδίδεται μέ τό ὠοειδές* λαμπρό
σχῆμα πού Τόν περιβάλλει. Στή γλώσσα τῶν
ἁγιογράφων αὐτό λέγεται «δόξα».

––––––
* πού μοιάζει μέ αὐγό

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει, Χριστέ
ὁ Θεός, δείξας τοῖς μαθηταῖς σου
τήν δόξαν σου, καθώς ἠδύναντο.
Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς
τό φῶς σου τό ἀΐδιον*, πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου. Φωτοδότα, δόξα σοι.



σῶσον ἡμᾶς...

Ὑπεραγία Θεοτόκε,
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
γιά φοιτήτριες:
ὁδός Γ. Βιζυηνοῦ 64, 40 Ἐκκλησιές
546 36 ΘΕΣ/NIKH
Τηλ. 2310-206594 & 214320
fax: 2310201856 κιν. 6978642909
e-mail: oik_agia_fi@hotmail.com
site: www.oikaf.gr
γιά φοιτητές:
ὁδός Πλαταιῶν 32, 542 49 ΘΕΣ/NIKH
Tηλ. 2310-310777 fax: 2310-310577
Τηλ. Δ/νσεως 2310-311577
e-mail: oikad@otenet.gr

ΠΑΤΡΑ
γιά φοιτήτριες:
ὁδός Μιαούλη 55, 262 22 ΠΑΤΡΑ
τηλ. 2610-321772, 6984 503 625, 
e-mail: xfdpatron@yahoo.gr
γιά φοιτητές:
ὁδός Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 2610-222803, 6944895567

ΑΘΗΝΑ
γιά φοιτήτριες:
ὁδός Βαθέος 8, 115 22 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-6464782 e-mail: batheos@yahoo.gr
γιά φοιτητές:
ὁδός Καρτάλη 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-7700170 fax: 210-7700470

Θερμά 
συγχαρητήρια

γιά ὅσους/ὅσες εἶ χαν
τή χα ρά τῆς ἐ πι τυ χί ας
τους σέ κάποια Ἀνώ-
τερη ἤ Ἀνώτατη Σχολή τῆς Πατρίδας μας.
Γιά ὅσους/ὅσες θά χρειασθεῖ νά μετακινη-
θοῦν σέ ἄλλο τόπο,
τό «Πρός τή Νίκη» θυμίζει
μιά ξεχωριστή διευκόλυνση –μιά εὐλογία

τοῦ Θεοῦ:
Τά Χριστιανικά Φοιτητικά Οἰκοτροφεῖα,

στίς μεγαλύτερες πόλεις τῆς Πατρίδας μας.
Περιβάλλον πολιτισμένο, φιλικό, μέ οἰκο-

γενειακή θαλπωρή, μέ παρουσία Χριστοῦ, μέ
πνευματικούς προσανατολισμούς.
Μιά «γωνιά» τοῦ Θεοῦ!
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Βρισκόμαστε στά βάθη τῆς Ἀνταρκτι κῆς,
στό Νότιο Πόλο.
Σέ ὑψόμετρο 3.233 μ., τό Dome C εἶναι ἡ

μεγαλύτερη «ἔρημος» τῆς Γῆς, ἔστω κι ἄν δέν
ἔχει οὔτε ἕναν... κόκκο ἄμμου.
Ἕνα λευκό, ἀπέραντο, ἐπίπεδο παγωμένο

τοπίο ἁπλώνεται ὥς ἐκεῖ πού φθάνει τό μάτι
καί γίνεται ἕνα μέ τόν ὁρίζοντα. 
Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά πιό ψυχρά καί

ξηρά μέρη στόν πλανήτη μέ θερμοκρασίες πού
μόλις ξεπερνοῦν τούς -25 βαθμούς Κελσίου τό

καλοκαίρι καί μποροῦν νά πέσουν κάτω ἀπό τούς -80 τό χειμώνα... 
Ἐδῶ δέν ἔχει σύννεφα, δέ βρέχει καί δέ χιονίζει ποτέ. Φυσάει μόνον ἕνας ἤ -

πιος ἄνεμος, ἐνῶ ὁ ἔναστρος οὐρανός τή νύχτα –πού διαρκεῖ μῆνες– εἶναι ὁ
πιό λαμπερός πού θά μπορούσατε νά δεῖτε ποτέ*.

Ἡ ἐπιστημονική βάση Concordia
Σέ αὐτό τό σκληρό καί ἀφιλόξενο περιβάλλον δέν ζοῦν ζῶα οὔτε φυτά. Ζοῦν

ὅμως ἄνθρωποι, καί μάλιστα καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ χρόνου. Ποιοί εἶναι
αὐτοί;
Οἱ τόσο ἰδιαίτερες συνθῆκες τοῦ Dome C προσφέρονται γιά ἕνα εὐρύ φάσμα

μελετῶν καί παρατηρήσεων. Αὐτόν ἀκριβῶς τόν
σκο πό ἐξυπηρετεῖ ἡ ἐπιστημονική βάση Con-
cordia ἐδῶ καί περίπου μία δεκαετία (ὁλοκλη-
ρώθηκε καί ἄρχισε νά λειτουργεῖ τό 2005).
Στήν Concordia γίνονται κάθε χρό νο πολυά-

ριθμες ἐπιστημονικές ἔρευνες πού ἔχουν νά
κάνουν μέ τούς τομεῖς τῆς μετεωρολογίας, τῆς
γεωλογίας, τῆς φυσικῆς τῆς ἀτμόσφαιρας, τῆς
ἀστρονομίας-ἀστροφυσικῆς καί τῆς βιοϊα-
τρικῆς. 
Κατά τή διάρκεια τοῦ χειμώνα τῆς Ἀνταρ-

κτικῆς (Φεβρουάριος – Νοέμβριος) ἕνας μικρός ἀριθμός ἀτόμων (12-15, τόσο τε-
χνικό ὅσο καί ἐπιστημονικό προσωπικό) μένουν στή βάση ἐκτελώντας
ἐπιστημονικές παρατηρήσεις. 
Μέσα σ’ αὐτούς ἡ Εὐρωπαϊκή Διαστημική Ὑπηρεσία (European Space Agency–

ESA) προκηρύσσει κάθε χρόνο μιά θέση ἰατροῦ ἐρευνητῆ, ὁ ὁποῖος μένει στή
βάση γιά ἕνα ἔτος**. 
Γιά τό 2013 στή θέση αὐτή ἐπιλέχθηκε ἕνας Ἕλληνας ἰατρός Πνευμονολόγος.

Ὁ δρ Εὐάγγελος Καϊμακάμης, ὁ ὁποῖος κρατᾶ στά χέ ρια του τήν ἑλ ληνική ση-

Νέα ἀπό τό πιό ψυχρό μέρος τοῦ πλανήτηνέα

νέα
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μαία στή φωτο-
γραφία, δέν εἶ ναι
ἴσως ὁ πρῶ τος
Ἕλ ληνας πού πα-
τά ει τό πόδι του
στή λευκή ἤ πει -
ρο. Εἶναι ὅ μως σί-
γουρα ὁ πρῶτος
πού φθά νει στήν
ἐ  π ιστημον ι κή

βάση Concordia καί στό Dome C
καί θά παραμείνει στήν Ἀ νταρκτική
γιά τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κι ἀκόμη εἶναι ὁ πρῶτος ἴσως

ἐπιστήμονας πού ὑψώνει τήν ἑλ -
ληνική σημαία στή βάση Concor-
dia, στά βάθη τῆς Ἀνταρκτικῆς. 

Ὁδοιπόρος
–––––––––
* Στίς ἀρχές Μαρτίου, ἀρχίζει ἡ χειμερινή περίο-

δος.

** Παρά τόν φαντασμαγορικό οὐράνιο θόλο, τά πράγ-
ματα δέν εἶναι καθόλου εὔκολα γιά τούς κατοίκους τῆς
Concordia καί μιά ἀπό τίς ἀποστολές τοῦ γιατροῦ εἶναι νά
μελετήσει τήν ἀντίδραση τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ στίς
ἰδιάζουσες συν θῆκες πού ἐπικρατοῦν ἐδῶ. Οἱ συνθῆκες
ὑποξίας (τά χαμηλά ἐπίπεδα ὀξυγόνου λόγω ὑψομέτρου),
ἡ ἀπομόνωση καί ἡ σκέ ψη ὅτι δέν μπορεῖς νά φύγεις ὅ,τι
καί νά συμβεῖ, καθώς καί τό σκοτάδι γιά τέσσερις περίπου
συνεχόμενους μῆνες, ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα κάνουν νά προ-
σομοιάζει αὐτή ἡ βάση μέ μιά βάση στό Διάστημα, ὅπως
π.χ. στή Σελήνη ἤ στόν Ἄρη. Γι᾽ αὐ τό τό λόγο ἡ Εὐρωπαϊκή
Διαστημική Ὑπηρεσία ὅπως καί ἡ NASA ἔχουν ἀποφασί-
σει νά κάνουν ἐδῶ μιά σειρά ἀπό βιοϊατρικές μελέτες κάθε
χρόνο.

Ἀπό τίς 15 Μαΐου
καί μετά, τό Dome
C ἔχει μόνο νύχτα
καί βυθίζεται σέ

ἀπόλυτο σκοτάδι...

....ὁ περίφημος αὐτός οὐρανός
ἀποτελεῖ μόνιμο θέαμα ἐπί
εἰκοσιτετραώρου βάσεως.

Ἀρχίζουν νά φαίνονται τό Νότιο
Σέλας καί τά ἀστέρια...
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ΕΣΕΙΣ 
ΚΙ ΕΓΩ

Αὔγουστος, 
ὁ μήνας τῆς Παναγίας μας!

Ζῆσε τoν ὀρθόδοξα καί ἑλληνικά.
Νιῶσε πιό κοντά σου 

τή Μητέρα τοῦ Κυρίου μας.
Ἀγαπημένο μου περιοδικό «Πρός τή Νίκη»,
Μοῦ ἀρέσουν ἰδιαίτερα τά θέματα πού βάζεις σέ
κάθε τεῦχος καί εἶναι πολύ χαροποιό πού ὑπάρχει ἕνα
νεανικό περιοδικό πού νά μιλάει γιά τόν Κύριό μας.
Περιμένω κάθε μήνα νά σέ πάρω στά χέρια μου καί πι-
στεύω τό ἴδιο θέλουν καί οἱ ὑπόλοιποι συνδρομητές
σου.
Ἔστειλα αὐτό τό μήνυμα, γιά νά σέ ρωτήσω κάτι:
Θέλω νά πάρω μέρος στό διαγωνισμό γιά τή Θράκη...

Ε.Μ. (e-mail)
Χαρά μοῦ δίνει ἡ διαπίστωσή σου «εἶναι πολύ χαρο-

ποιό πού ὑπάρχει ἕνα νεανικό περιοδικό πού νά μιλάει
γιά τόν Κύριό μας». Καί μοῦ δίνει χαρά καί γιατί τό
«Πρός τή Νίκη», ὅπως καί ἄλλα βέβαια παρόμοια Πε-
ριοδικά, βρίσκεται μέσα στό σκοπό του ἀλλά καί γιατί
ὑπάρχουν νέοι πού ἐπιθυμοῦν νά μαθαίνουν γιά τόν
Κύριό μας καί τόν Ἅγιο Νόμο Του. Ἄς ἔχουν τήν εὐλο-
γία τοῦ Θεοῦ στή ζωή τους. Ἔχεις ἤδη λάβει ἀπάν-
τηση γιά τή συμμετοχή σου στό «ταξίδι γνωριμίας»
στή Θράκη καί πιστεύω πώς θά ἀνταποκρίθηκες.

Λέγομαι Β. Π. Εἶμαι 38 χρονῶν καί διαβάζω τό πε-
ριοδικό ἀπό μικρή. Ὅταν μετά ἀπό χρόνια τό ξα-
ναπῆρα στά χέρια μου ἀνατρίχιασα. Δέν τό περίμενα.
Τώρα διαβάζω στά παιδιά μου ἱστορίες γιά τούς μικρούς
φίλους. Σ᾽ εὐχαριστῶ καί γιά τίς ἱστορίες τῶν ἁγίων.
Γράψε μου ἄν ξέρεις γιά τή ζωή τοῦ Ἁγίου Φανουρίου...

Μέ ἐκτίμηση
Β. Π., Θήβα

Χάρηκα τό μήνυμά σας, ἀγαπητή κ. Β.Π. Αὑτό τό
«ἀνατρίχιασα» πού αἰσθανθήκατε ξαναπαίρνοντας
μετά ἀπό χρόνια στά χέρια σας τό «Πρός τή Νίκη» γί-
νεται γιά τό «Πρός τή Νίκη» ἀφορμή δοξολογίας στόν
Ἅγιο Θεό, πού εὐλογεῖ γιά τόσα χρόνια τήν κυκλοφο-
ρία του καί ἐπιτρέπει νά γίνεται μέσο ἀγωγῆς χριστια-
νικῆς στίς σύγχρονες οἰκογένειες. Καί αὐτό γιατί ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι διαχρονικός καί ἰσχυρός. Νά
εὐλογεῖ ὁ Κύριός μας τήν Οἰκογένειά σας. Θά προσ -
παθήσουμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς ἐπιθυμίες σας.
Ὡστόσο γιά τόν Ἅγιο Φανούριο ἔχει γράψει τό «Πρός
τή Νίκη» τόν Αὔγουστο 2008 (τεῦχ. 702, σελ. 268).
Νέοι συνδρομητές: 
Νικοβ. Ἑλ., Ἁλμυρός Μαγνησίας, 1/5/2013-1/5/2014, Ρήγ. Ἱ.

Χαρ., Τρίπολη Ἀρκαδίας, 1/5/2013-1/5/2014, Μαυρ.Ἀγγ.,Χαλάν-
δρι  Ἀττικῆς, 1/7/2013-1/7/2014, Πέπ. Βασ., Σχηματάρι Βοι-
ωτίας, 1/7/2013-1/7/2014, Ζελέκ. Κριστ., Ἀθήνα, 1/7/2013-
1/7/2014, Μουντζ. Κατ., Καλλιθέα Ἀττικῆς, 1/7/2013-1/7/ 2014,
Ἀντ. Χαρ. Ἑλληνικό Ἀττικῆς, 1/7/2013-1/7/2014, Πλεύρ. Κατερ.-
Ἐριφ., Περιστέρι Ἀττ., 1/7/2013- 1/7/2014, Λέσσ. Ἑλέν - Αἰμ.,
Περιστέρι Ἀττ., 1/7/2013- 1/7/2014. 



καί ὅμως ὁ ἥλιος φαινόταν σάν νά
κοιμᾶται. Ἐλπίζουν τώρα πού ξύπνησε
νʼ ἀκολουθήσει τήν ἀναμενόμενη πε-
ριοδικότητά του, πού ὅμως κι αὐτή συ-
νοδεύεται ἀπό ἄλ λες λύπες καί χαρές.
Ἔτσι τό ξύπνημά του συνοδεύτηκε

ἤδη ἀπό, περιορισμένα εὐτυ χῶς, προ-
βλήματα στίς τηλεπικοινωνίες, στίς
ἀεροπορικές καί διαστημικές πτήσεις,
πού λαμβάνουν σοβαρά ὑπόψη τους
τή δραστηριότητα τοῦ ἥλιου γιά τήν
ἀποφυγή ἀτυχημάτων, ἀφοῦ τά ἐκπεμ-
πόμενα σʼ αὐτές τίς περιπτώσεις σω-
ματίδια ἀπό τόν ἥλιο (ἡλιακός ἄνεμος)
μποροῦν νά ἐπηρεάσουν σοβαρά τά
διάφορα ὄργανα τῶν συσκευῶν τους
ἀλλά καί τούς ἀστροναῦτες.
Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλοι εἰδικοί

πού ἐνδιαφέρονται γιά τή δραστηριό-
τητα τοῦ ἥλιου, ἀφοῦ μετά ἀπό ἔντο-
νες τέτοιες ἡλιακές καταιγίδες
προβλέπεται νά ἐμφανιστεῖ στούς πό-
λους πιό λαμπρό τό πολικό σέλας.
Ἔτσι τόν Μάρτιο τοῦ 2012, ὁ βρα-

βευμένος πέρσης φωτογράφος τοῦ
οὐρανοῦ Babak Tafreshi μόλις εἶδε τήν
ἐμφάνιση μιᾶς μεγάλης ἡ λια κῆς κηλί-
δας ταξίδεψε στή Βόρεια Σουηδία,

Κοιμ ται

ξύπνησε
 λιος ;

Κοιμ ται

ξύπνησε
 λιος;

Ἐπιστημονικές λύπες καί χαρές

Tούς τελευταίους μῆνες ὑπῆρχε
μεγάλη ἀνησυχία μεταξύ τῶν εἰδικῶν
ἐπιστημόνων τῆς NASA, ἐπειδή δέν
«ξυπνοῦσε» ὁ ἥλιος. «Μήπως σβήνει ὁ
ἥλιος» πρίν τήν ὥρα του, πού κανονικά
ἀναμένεται πολύ ἀργότερα, περίπου
μετά 5 δισεκατομμύρια χρόνια; Τελικά
στίς 11 Ἀπριλίου 2013 ὁ ἥλιος ξύπνησε
καί μιά ἰσχυρή ἔκλαμψη σημειώθηκε
στό μητρικό μας ἄστρο.
Καταγεγραμμένες παρατηρήσεις τά

τελευταῖα 400 χρόνια μᾶς πληροφο-
ροῦν ὅτι στή φωτόσφαιρα τοῦ ἥλιου
ἐμφανίζονται κηλίδες (μικρές σκοτει-
νές περιοχές), πού ὁ ἀριθμός τους
ἀκολουθεῖ μιά περιοδικότητα 11 περί-
που χρόνων. Τό παράδοξο εἶναι ὅτι,
ὅταν οἱ κηλίδες εἶναι περισσότερες καί
μεγαλύτερες, τότε ὁ ἥλιος εἶναι λαμ-
πρότερος. Γύρω ἀπό τέτοιες ὁρατές
ὁμάδες κηλίδων ἐμφανίζονται ἡλιακές
ἐκλάμψεις καί στεμματικές ἐκτοξεύ-
σεις πού ἀποδεικνύουν τόν ἥλιο ἕνα
ζωντανό ἐνεργό ἄστρο.
Τό 2013 κανονικά συμπίπτει μέ τό

ἔτος πού ἔπρεπε αὐτή ἡ περιοδική
δραστηριότητα νά ἦταν στό μέγιστο
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ἀφοῦ μέσα σέ δύο περίπου ἑβδομά-
δες ὑπολογίζεται ὅτι μποροῦν νά πα-
γιδευθοῦν ἀπό τούς μαγνητικούς
πόλους τῆς γῆς, πού εἶναι λίγο δια-
φορετικοί ἀπό τούς ἀντίστοιχους γε-
ωγραφικούς πόλους, τά σωματίδια
ἀπό τόν ἥλιο μετά μία τέτοια ἔκ -
λαμψη. Στή συνέχεια αὐτά τά σωμα-
τίδια συγκρού ονται μέ ἄτομα καί
μόρια ἀζώτου καί ὀξυγόνου τῆς γήι-
νης ἀτμόσφαιρας, πού ἐκπέμπουν τε-
λικά τό φῶς πού ὀνομάζουμε πολικό
σέλας.

Μιά θαυμαστή ἀκολουθία ἀπό γε-
γονότα γεννοῦν τό πολικό σέλας καί
χαρίζουν τελικά φῶς στίς μακρές πο-
λικές νύχτες, ἐκεῖ πού δέν μποροῦν
νά φτάσουν κατευθεῖαν οἱ ἀκτίνες
τοῦ ἥλιου.
Γιά ἕναν ἐπιστημονικό φωτογράφο

ἀστρονομικῶν φαινομένων αὐτό ἀ -
ποτελεῖ στόχο ζωῆς, μάλιστα ὅταν –
πέρα ἀπό τό κυνήγι τῶν ἡ λιακῶν
ἐκλάμψεων, ὅπως γράφει– ἀποσκο-
πεῖ νά στείλει στόν κόσμο εἰκόνες
πού φανερώνουν τήν καθολικότητα
τοῦ νυχτερινοῦ οὐρανοῦ πού σκεπά-
ζει μιά ποικιλία τοπίων σέ ὅλο τόν
κόσμο.
Σχήματα καί χρώματα, «ποικιλό-

χρωμες θεόρατες φωτεινές κουρτί-
νες, στολισμένες μέ τʼ ἄστρα τοῦ
οὐρανοῦ». Ἤδη καί τό ὄνομα «Σέ -
λας» ἀπό τή ρίζα σέλ-, ὅπως καί τό
Ἑλλάς, προοιωνίζει καί προδιαθέτει
γιά κάτι τό φωτεινό καί τό ὄμορφο.
Ἄλλωστε καί ἡ πρώτη παρατήρηση
σέλαος ἀναφέρεται στά «Μετεωρο-
λογικά» τοῦ Ἀριστοτέλη. 

Κοιμᾶται ἤ ξύπνησε ὁ ἥλιος; Εἶδες σέλας πολικό μέ τά δικά σου μάτια;
Μπορεῖ νά μή γίνεις ἀστρονόμος, οὔτε καί ἐπιστημονικός φωτογράφος τοῦ

νυχτερινοῦ οὐρανοῦ, μπορεῖς ὅμως νά συμμερίζεσαι τίς ἐπιστημονικές λύπες
καί χαρές καί νά καταλαβαίνεις τή θαυμαστή συνέπεια τῶν φαινομένων, ἀπό
τήν ἀρχική αἰτία μέχρι τό τελικό ἀποτέλεσμα, καί τή σαγηνευτική ὀμορφιά πού
φανερώνει ὁ οὐρανός στή γῆ. Γ.
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ιά συγκλονιστική ἐμ φάνιση τοῦ
Θεοῦ στόν προφήτη Ἠλία περιγράφει τό
ἀνάγνωσμα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη (Γ΄
Βασιλειῶν) στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς
Μεταμορφώσεως.

Κάτω ἀπό τήν ἀπειλή τῆς ἀσεβέστατης
βασίλισσας Ἰεζάβελ ἔφυγε ὁ μέγας προφή-
της τοῦ Θεοῦ ἀπό τό βόρειο βασίλειο τοῦ
Ἰσραήλ καί ἔφτασε στή νοτιότερη πόλη
τοῦ νοτίου βασιλείου τοῦ Ἰούδα, τή Βηρ-
σαβεέ, διανύοντας ἀπόσταση 240 χιλιομέ-
τρων. Ἀλλά οὔτε ἐκεῖ ἔμεινε. Συνέχισε νά
περπατᾶ, πλέον μέσα στήν ἔρημο Φαράν,
πρός τό ὄρος Σινᾶ. Μετά
ἀπό ὁδοιπορία μιᾶς ἡμέρας
σταμάτησε στόν ἴσκιο ἑνός
κέδρου γιά νά ξεκουραστεῖ.
Ξάπλωσε καί, ἀποκαμωμέ-
νος καθώς ἦταν, κοιμήθηκε.

Τότε ἕνας ἄγγελος Κυρίου
τόν ξύπνησε καί τοῦ ἔδωσε
ἐντολή νά φάει καί νά πιεῖ,
γιά νά ἀνακτήσει δυνάμεις.
Σηκώθηκε ὁ Προφήτης καί
εἶδε δίπλα του νά ὑπάρχει
(θαυματουργικά) μιά κριθα-
ρένια λαγάνα καί μιά πήλινη
κανάτα μέ νερό. Ἔφαγε,

ἤπιε, καί μέ τή δύναμη πού πῆρε ἀπό τόν
Θεό περπάτησε ἄλλες σαράντα μέρες
μέσα στήν ἔ ρημο, 480 χιλιόμετρα, μέχρι
πού ἔφτασε στό ὄρος Χωρήβ (Σινᾶ), ἐκεῖ
πού ἄλλοτε ὁ Θεός εἶχε ἐμφανιστεῖ στό
Μωυσῆ καί τοῦ ἔδωσε τίς πλάκες μέ τό
Νόμο Του.

Μόνος του ὁ προφήτης Ἠλίας μές στήν
ἔρημο, πάνω στό ὄρος. Τί ζητοῦσε ἐκεῖ;
Ἤ θελε νά βρεθεῖ μέ τόν Κύριο, νά Τοῦ μι-
λήσει μέ τήν προσευχή, χωρίς νά τόν τα-
ράζει κανένας θόρυβος, καμιά ἀπασχόληση.

Εἶδε μπροστά του ἕνα σπήλαιο καί
μπῆκε μέσα. Σέ λίγο ἄ -
κουσε φωνή. Τή φωνή
τοῦ Θεοῦ. Τόν καλοῦσε
νά βγεῖ ἔξω καί νά σταθεῖ
στό στόμιο τοῦ σπηλαί -
ου. Θά περνοῦσε ἀπό
μπροστά του ὁ ἴδιος ὁ
Θεός. Κι ἔπρεπε ὁ Προ-
φήτης Του νά βρίσκεται
σέ διαρκή ἑτοιμότητα, γιά
νά ἀναγνωρίσει τή θεϊκή
παρουσία.

Βγῆκε ὁ Ἠλίας στήν
εἴσοδο τοῦ σπηλαίου καί
μέ πολύ σεβασμό κάλυψε

Γ´ Βασ. ιθ´ 3-16

AΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑTA
ΤOY EΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ

6 Αὐγούστου 2013

mm
«Φωνή αὔρας λεπτῆς, καί ἐκεῖ Κύριος»
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τό πρόσωπό του μέ τόν δερμάτινο χιτώνα
του. Καί περίμενε...   

Καί τότε, ξαφνικά, ξέσπασε θύελλα φο-
βερή.  Ὄχι συνηθισμένη. Πρωτοφανής. Ση-
μάδι θεϊκό. Θύελλα πού ἀποσποῦσε βράχους
ἀπ’ τό βουνό καί ἔσκιζε πέτρες. Παρατη-
ροῦσε ὁ Προφήτης μήπως ἀναγνωρίσει τήν
παρουσία τοῦ Θεοῦ μές στή θύελλα. Τί-
ποτε.

Μετά σεισμός. Νά σαλεύει ὅλος ὁ τό πος.
Νά τρέμει ἡ γῆς. Μήν ἐκεῖ ὁ Θεός; Οὔτε
ἐκεῖ ὁ Θεός.

Ἔπειτα ἀμέσως φωτιά. Κεραυνοί τρομε-
ροί, νά κοκκινίζει ὁ οὐρανός, νά καπνίζει
ὅλος ὁ τόπος γύρω. Στοιχεῖα φοβερά τῆς
φύσης, θαυμαστά, συγκλονιστικά. Ὅμως ὁ
Προφήτης οὔτε πρίν οὔτε τώρα ἔνιωσε τήν
παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Ἀφοῦ πέρασε ὅλος αὐτός ὁ τρόμος, κάτι
γλυκύ ἔπνευσε. Μιά αὔρα λεπτή, ζωογονη-
τική, δροσιστική, νά χαϊδεύει τό πρόσωπο,
νά τό ἠρεμεῖ, νά ἀνακουφίζει τόν ἄνθρωπο,
νά τόν ξεκουράζει. Τώρα, ναί, τώρα, ἐδῶ
ἦταν ὁ Κύριος. Κατάλαβε ὁ ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ. Μέσα ἀπό τή λε πτή, εὐγενική αὔρα
ἔκανε αἰσθητή τήν ἐμφάνισή Του ὁ Θεός.
Ἐμφανιζόταν ὁ Θεός ὡς εἰρήνη στήν ψυχή
καί στό σῶμα του. Ἀνακούφιση, παρηγοριά.

Κατάλαβε ὁ Ἠλίας ὅτι κύριο γνώρισμα
τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ὁ φό βος καί ὁ
τρόμος, ἀλλά τό ἔλεος, ἡ γλυκύτητα, ἡ
εἰρήνη... 

«Φωνή αὔρας λεπτῆς,
καί ἐκεῖ Κύριος»

Μήν περιμένεις νά συναντήσεις τόν Θεό
μέσα στήν ταραχή καί τήν ἀναστάτωση τοῦ

κόσμου. Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος
εἶναι ὅλος εἰρήνη, ἀγαλλίαση, ἔ λεος, συγχώ-
ρηση, χαρά, γίνεται αἰσθητή στήν ψυχή πού
εἶναι γαληνεμένη ἀπό ἁ μαρτίες, πάθη, ἐλατ-
τώματα, θυμούς, μί ση, ἐκδικητικότητες
κ.ο.κ. Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἶναι Πνεῦμα
εἰρήνης, γι’ αὐτό καί δέν μπορεῖ νά σκηνώ-
σει ἐκεῖ πού ὑπάρχει ταραχή. Κι ὅταν ἔρθει
στόν ἄνθρωπο, τοῦ χαρίζει μέσα στήν ψυχή
του μιά αὔρα θεϊκή, ξεκούραση βαθιά, παρη-
γοριά γλυκιά.

Πρόσεξε ὅμως μήν μπερδευτεῖς. Καί
σέ ἄλλους χώρους μιλᾶνε γιά
«αὔρα». Πνευματι-
στές, μέντιουμ,
χρησιμοποιοῦν
τή λέξη
αὐτή. Ἴσως
ἀ κό μη τήν
ἀκούσεις
καί σέ γυ-
μναστή-
ρια. Ἐκεῖ
πού μιλοῦν
γιά χαλά-
ρωση, αὐτοσυγ-
κέντρωση, ἀσκήσεις
γιόγκα... Αὐτά δέν ἔχουν
καμιά σχέ ση μέ τήν αὔρα τοῦ Πνεύματος
τοῦ Θε οῦ. Ὄχι σπάνια εἶναι καί τοῦ πονη-
ροῦ Πνεύματος.

Ἡ λεπτή αὔρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος
πνέει στίς ἁπλές, ταπεινές, ἄκακες, καθαρές
ψυχές. Καί χαρίζει σ’ αὐτές μιά εἰρήνη
ἄλλης τάξεως. Τίποτε διαφορετικό ἀπό
αὐτήν τήν πρόγευση τοῦ Παραδείσου!

«Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
εἶναι Πνεῦμα εἰρήνης,
γι’ αὐτό καί δέν μπορεῖ

νά σκηνώσει ἐκεῖ πού
ὑπάρχει ταραχή.

Κι ὅταν ἔρθει στόν
ἄνθρωπο, τοῦ χαρίζει μέσα

στήν ψυχή του μιά αὔρα
θεϊκή, ξεκούραση βαθιά,

παρηγοριά γλυκιά».
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ὉὉ λόγος 
ἔχει δύναμη

Α΄

Τυρταῖος-Σόλωνας

Aὔγουστος 2013268

Ἀρχαία Σπάρτη, γύρω στά 650 π.Χ.

Οἱ Σπαρτιάτες πολεμοῦσαν σκλη ρά μέ τούς Μεσσήνιους, γιά νά πάρουν τήν πλού-
σια γῆ τους. Κατά τό Β΄ Μεσσηνιακό πόλεμο οἱ Λακεδαιμόνιοι φιλονίκησαν με-

ταξύ τους. Τό ἐκμεταλλεύτηκε αὐτό ὁ Μεσσήνιος Ἀριστομένης, τούς αἰφνιδίασε καί
κατόρθωσε νά τούς διώξει ἀπό τή Μεσσηνία. Οἱ Σπαρτιάτες βρέθηκαν σέ δύσκολη
θέση. Ἀπογοητευμένοι, ἔστειλαν πρέσβεις νά ρωτήσουν τό μαντεῖο τῶν Δελφῶν τί
ἔπρεπε νά κάνουν. Τό μαντεῖο τούς συμβούλεψε νά καλέσουν ἕναν Ἀθηναῖο στρα-
τηγό. Τότε οἱ Ἀθηναῖοι, ἐπειδή ἀπό τή μιά φθονοῦσαν τούς Σπαρτιάτες, ἀπό τήν ἄλλη
ὅμως δέν τολμοῦσαν καί νά ἀρνηθοῦν, γιά νά εἰρωνευθοῦν τούς ἀντιπάλους τους
τούς ἔστειλαν τόν κουτσό ποιητή Τυρταῖο.
Ὁ Τυρταῖος ὅμως ἦταν ψυχωμένος ἄνθρωπος. Φθάνοντας στή Σπάρτη συνέθεσε

ἕνα πολεμικό τραγούδι μέ τό ὄνομα Εὐνομία. Στήν ἐλεγεία του αὐτή καλοῦσε τούς Λα-
κεδαιμονίους νά συμφιλιωθοῦν, νά μή μαλώνουν γιά τίς ἀτυχίες τοῦ πολέμου καί νά
σέβονται τήν πόλη τους καί τό πολίτευμά της.
Οἱ Σπαρτιάτες ἀκούγοντας τά ἐνθουσιώδη λόγια τοῦ ποιητῆ, ὅρμησαν στούς Μεσ-

σήνιους, τούς νίκησαν καί ἀνάκτησαν τά χαμένα τους ἐδάφη.

Τό δεύτερο παράδειγμα εἶναι ἀπό τήν ἀρχαία Ἀθήνα.
Ὅλοι ξέρουμε τό νομοθέτη Σόλωνα. Ὁ σοφός αὐτός ἄνθρωπος, πού ἀγαποῦσε πολύ

τήν πατρίδα του, εἶχε τό χάρισμα νά γράφει ποιήματα. Μέ τά θερμά του λόγια ξεσή-
κωνε ὅσους τόν ἄκουγαν καί τούς ἐνθουσίαζε.
Ἐκεῖνον τόν καιρό οἱ Ἀθηναῖοι ἦταν πολύ ἀπογοητευμένοι, γιατί τούς εἶχαν πάρει τή

Σαλαμίνα οἱ Μεγαρεῖς. Καί μάλιστα τούς εἶχε καταλάβει τέτοια ἡττοπάθεια, ὥ στε γιά
νά ξεχάσουν τήν πίκρα τους, ψήφισαν νόμο πού καταδίκαζε σέ θάνατο ὅποιον τούς
θύμιζε τή Σαλαμίνα.
Ὁ Σόλωνας δέν ἄντεξε αὐτόν τόν παραλογισμό. Ὁ πατριωτισμός του ξεχείλισε, καί

μήν μπορώντας ἄλλο νά βλέπει τήν πατρίδα του πικραμένη, πῆγε μιά μέρα στήν Ἀγορά,
ὑποκρίθηκε τόν τρελό καί ἄρχισε νά ἀπαγγέλλει:

Ἴσομεν εἰς Σαλαμῖνα, μαχησόμενοι περὶ νήσου
ἱμερτῆς χαλεπόν τ᾿ αἶσχος ἀπωσόμενοι…*

Σκεφθήκατε ποτέ πόση δύναμη ἔχει ἕνας λόγος;
Ξέρετε ὅτι ἕνας λόγος μόνο μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ μιά μεγάλη νίκη ἤ σέ μιά μεγάλη καταστροφή;
— Ἕνας λόγος μόνο; Εἶναι δυνατόν; Θά πεῖτε.
— Μάλιστα! Δυό παραδείγματα ἀπό τήν ἀρχαία Ἱστορία θά σς πείσουν.
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Κοντά του μαζεύτηκε μιά ὁμάδα ἀπό πε-
ρίεργους Ἀθηναίους. Σέ λί γο ἡ ὁμάδα ἔ γι -
νε πλῆθος. Ἕνα πλῆθος ἀν θρώπων, πού
ἄκουγαν τόν «τρελό» ποιητή νά φωνάζει:

Πᾶμε στή Σαλαμίνα, 
νά πολεμήσουμε γιά τό νησί μας,

νά πάρουμε τό ποθητό νησί 
καί τή βαθιά ντροπή νά διώξουμε!

Τά μάτια τοῦ σαστισμένου πλήθους σέ
λίγο ἄρχισαν νά δακρύζουν, ἡ ἀνάσα τους
ἔγινε γοργή. Καί οἱ γροθιές τους ἄρχισαν
νά σφίγγονται...
Τό τέχνασμα εἶχε πετύχει. Οἱ Ἀθηναῖοι

εἶχαν ἐνθουσιαστεῖ μέ τά φλογερά του λό -
για. Ὁ πατριωτισμός τους ξύπνησε καί ξεση -
κώθηκαν νά πάρουν πίσω τό ποθητό νησί!
Σέ λίγο ὅλα ἦταν ἕτοιμα γιά τήν ἐπίθεση.

Ὁ Σόλωνας εἶχε ἑτοιμάσει τό σχέδιο τῆς
μά χης. Οἱ Ἀθηναῖοι τό ἀκολούθησαν καί
ἀποδεκάτισαν τούς Μεγαρεῖς. Ἡ Σαλαμίνα
βρισκόταν ξανά στά χέρια τους!

Δύο περιστατικά ἀπό τήν ἀρχαία Ἑλ -
λάδα. Καί τά δύο δείχνουν ὅτι ὁ λόγος ἑ -
νός ἐμπνευσμένου ἀνθρώπου μπορεῖ νά
ξεσηκώσει. Ὅταν ὁ λόγος ἐμπνέεται ἀπό
τήν ἀγάπη στήν πατρίδα, ὅταν εἶναι ψυχω-
μένος καί γνήσιος, μπορεῖ νά ἀναστρέψει
μιά δύσκολη κατάσταση καί νά ὁδηγήσει
σέ μιά μεγάλη νίκη. Ἕνας καί μόνο λόγος.

Ὁ λόγος ἔχει δύναμη λοιπόν. Δέν εἶναι
ἐλπιδοφόρο αὐτό; Μέ ἕναν καί μόνο λόγο
μας μποροῦμε νά ἐνθουσιάσουμε, μποροῦ -
με νά ἐνθαρρύνουμε τούς ἀπογοητευμέ-
νους, μποροῦμε νά ἀλλάξουμε τή γνώμη
τους, νά τούς φιλοτιμήσουμε νά δραστη-
ρι οποιηθοῦν γιά τό κοινό καλό. Ποτέ μιά ἄ -
σχημη κατάσταση δέν πρέπει νά θεωρεῖται
μή ἀναστρέψιμη. Ποτέ μιά ὑπόθεση νά μή
θεωρεῖται χαμένη. Ὑπάρχουν πολλοί, πού
φαίνονται ὅτι δέν ἔχουν διάθεση νά κά-
νουν τό καλό, καί ὅμως περιμένουν τόν ἕ -
να, τόν ἄνθρωπο μέ τά ἰδανικά, πού θά
τούς ἐ μ πνεύσει!

Μέ τό λόγο μας λοιπόν μποροῦμε νά πε-
τύχουμε μεγάλα πράγματα. Ἀρκεῖ ὁ λόγος
αὐτός νά βγαίνει μέ θέρμη ἀπό μέσα μας,
μέ πίστη καί ἀγάπη, καί τότε δέν πέφτει
στό κενό.

Νεφέλη
–––––––––––
* Τό ποίημα αὐτό τοῦ Σόλωνα λέγεται Σαλαμίς.

Σʼ αὐτά καί σέ ἄλλα ἐρωτήματα
ἀπαντᾶ τό νέο βιβλίο 
ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

τοῦ Ἀρχιμ. Μάρκου Κ. Τζανακάκη.

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ
ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ

Βιντεοπαιχνίδια: 
Σαγηνεύουν μικρούς καί μεγάλους. 

Μπῆκαν στή ζωή μας.
Ἔγιναν ἡ ἴδια ἡ ζωή μας, ἤ μιά ἄλλη

ζωή, πού φαντάζει πιό φαντασμαγορική
ἀπ’ ὅ,τι ἡ πραγματική.

Κρύβουν κινδύνους;
Δημιουργοῦν ἐξαρτήσεις; 
Ἐπηρεάζουν τή ζωή μας; 
Ἔχουν θετικές συνέπειες; 

Τί πρέπει νά ξέρουν οἱ γονεῖς; 
Τί πρέπει νά ξέρουν τά παιδιά; 

Σελίδες 211. Τιμᾶται 5 εὐρώ. 
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όλις ἕξι χιλιόμε-
τρα βορειοανατολι -
κά τῆς Ἰστιαίας, στή
Βόρεια Εὔβοια, μέ σα
σέ μιά καταπράσινη
κοιλάδα βρίσκεται ἡ
Παναγία τῆς Ντινι -
οῦς. Θεόρατα πλα-

τάνια ἀνοίγουν τά κλαδιά τους στόν
οὐρανό κι ἕνα ἥσυχο ποταμάκι, τό «Διο-
νόρεμα», κυλᾶ τά καθάρια νερά του
μέσα σέ καλαμιές καί σκοῖνα. Γάργαρο
καί δροσερό τό νερό τῆς κρήνης στόν
περίβολο ξεδιψᾶ κάθε διαβάτη καί προ-
σκυνητή. 
Κατά τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας

ἡ περιοχή ἀνῆκε σέ κάποιον Τοῦρκο
μπέη. Μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821
πουλήθηκε στήν  οἰκογένεια τοῦ Ἀθανά-
σιου Πετσάλη, ἀπό τήν ὁποία τό 1928 τήν

ἀγόρασαν οἱ ἀδελφοί Ριτσώνη. Ὁ ναός
χτίστηκε πάνω σέ βυζαντινό ἐρειπωμένο
κτίσμα τό 1952.
Ἡ ἱερή εἰκόνα εἶναι πολύ παλιά. Εἰκονί-

ζει τή Θεοτόκο μέ τόν Κύριο εὐλογοῦ ντα
καί φέρει τήν ἐπωνυμία «Ἡ Ὁδηγήτρια
τῶν Χριστιανῶν». Ἡ χρονολογία τῆς ἁγιο-
γραφήσεως παραμένει ἄγνωστη καί, ὅπως
λέγουν οἱ εἰδικοί, ἔχει δύο ἤ τρεῖς φορές
ξαναζωγραφιστεῖ. Στίς ἄκρες της μπορεῖ
κανείς νά διαβάσει τό γνωστό θεομητο-
ρικό ὕμνο: «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε κε-
χαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά σοῦ,
εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημέ-
νος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου, ὅτι
Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν».
Ἀκριβῶς στό μέτωπο τῆς Θεομήτορος

ὑπάρχει μιά τρύπα, βαθιά. Ἡ παράδοση
ἀναφέρει ὅτι κατά τήν περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας, τότε πού ἡ πατρίδα μας

Ἡ Παναγία

τᾹς Ντινιοῦς

M
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στέναζε κάτω ἀπό τόν βαρύ κι ἀσήκωτο
ζυγό τοῦ ἄπιστου κατακτητῆ, ἕνας
Τοῦρκος κυνηγοῦσε στήν περιοχή αὐτή
ἕναν Ἕλληνα, πιστό καί εὐσεβή χρι-
στιανό, νά τόν σκοτώσει. Ποῦ ἀλλοῦ νά
καταφύγει ὁ δύστυχος; Ἀποκαμωμένος
μπῆκε στό φτωχικό καί ταπεινό ἐκκλη-
σάκι, γιά νά σωθεῖ. Γεμάτος ἀγωνία καί
συγκίνηση προχωρεῖ στό ἱερό καί κρύβε-
ται πίσω ἀπό τήν ἱε ρή εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας στό τέμπλο. Σέ λίγο καταφθάνει καί
ὁ Τοῦρκος. Μπαίνει στόν ἱερό χῶρο τοῦ
ναοῦ καί βλέπει τόν Ἕλληνα. Δέν συγκι-
νεῖται ὁ ἄπιστος ἀπό τό περιβάλλον. Τά
πρόσω πα τῶν Ἁγίων τόν ἀφήνουν ἀσυγ-
κίνητο. Δέν εἶναι σέ θέση νά αἰσθανθεῖ
τή χάρη τῆς Παναγίας. Αὐτός τό μίσος
του σκέφτεται μόνο.

— Γιατί κρύφτηκες πίσω ἀπό τό ξύλινο
παραπέτασμα, ἄθλιε ραγιά; Θαρρεῖς ὅτι
τώρα δέν μπορῶ νά σέ σκοτώσω;

— Ἡ χάρη τῆς Παναγίας, τῆς Βασίλισ-
σας τῶν Οὐρανῶν, εἶναι μεγάλη. Σʼ
αὐτήν λοιπόν καταφεύγω τούτη τή δύ-
σκολη στιγμή ζητώντας τή βοήθεια καί
προστασία της.
Γέλασε ὁ Τοῦρκος καί τό ἄγριο, ἀφύ-

σικο, γέλιο του τράνταξε τή γαλήνη τῆς
φτωχικῆς ἐκκλησούλας. Κι ἔτσι χλευά-
ζοντας τήν πίστη τοῦ χριστιανοῦ, ἔσφιξε
στό χέρι του τή μακρύκανη πιστόλα του
καί πυροβόλησε τήν εἰκόνα πού πίσω της
κρυβόταν ὁ Ἕλληνας. Ἡ σφαίρα  κτύ-
πησε ἀκριβῶς τό μέτωπο τῆς Παναγίας,
ἄφησε τό σημάδι της μέχρι σήμερα,
ἀλλά ὅμως –τί θαῦμα!– ἐπέστρεψε ἀ -

στραπιαῖα πίσω καί κτύπησε ἀκριβῶς στό
μέτωπο τόν Τοῦρκο, τιμωρώντας τον γιά
τήν ἀσέβειά του. Καί ἐπειδή στά τουρ-
κικά ἡ λέξη ἐπιστροφή –γυρισμός τῆς
σφαίρας– λέγεται «ντινιούς», ὀνομά-
στηκε ἀπό τότε ἡ θαυματουργή αὐτή
εἰκόνα «Παναγία τῆς Ντινιοῦς». 
Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς Ἰστιαίας καί

ὅλης τῆς βόρειας Εὔβοιας σέβονται καί
ὑπεραγαποῦν τήν Ἱερή αὐτή Εἰκόνα, ὁ
ναός τῆς ὁποίας πανηγυρίζει κατά τήν
ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου στίς 23 Αὐγούστου. Ἑκατον-
τάδες πιστοί προσέρχονται νά προσκυ-
νήσουν καί νά παρακολουθήσουν τόν
πανηγυρικό ἑσπερινό καί τή Θεία Λει-
τουργία  στή Χάρη Της. Πολλά τά θαύ-
ματα πού ἀναφέρονται καί πλῆθος τά
ἀφιερώματα πού μαρτυροῦν τήν εὐγνω-
μοσύνη τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας στή Μάνα
Παναγιά. Τόσο ἐκφραστικοί οἱ ὕμνοι πού
συνέταξε γιʼ Αὐτήν ὁ ὁσιώτατος ὑμνο-
γράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας Γεράσιμος Μικραγιαννανί-
της:

«…Εἰκών σου ἡ πάνσεπτος…
θαύμα τα ἐνεργοῦσα…»
«…Ταύτῃ γάρ προστρέχοντες,
εὐλαβῶς Θεοτόκε,… ἐκβοῶμεν… 
Χαῖρε Παρθένε, ἡμῶν ἡ βοήθεια»

Φ.
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— Πάνο, εἶναι μέσα ἡ κουμπάρα, ἡ μάνα
σου; ρώτησε βλοσυρά καί μέ φόρα τόν νέο
ἄνδρα πού μόλις ἔμπαινε στήν αὐλίτσα
τοῦ παλαιοῦ σπιτιοῦ.

— Τί τή θές, μπαρμπα-Μιχάλη;
— Ἤθελα νά τήν ἐνημερώσω ὅτι ἡ ὑπό-

θεση ἔληξε, ὅπως τό ᾽θελε ὁ σχωρεμένος
σας. 
Ἡ φωνή τοῦ μπαρμπα-Μιχάλη ἀκού-

στηκε μακρόσυρτη μέ δόση εἰρωνείας καί
σιγουριᾶς γιά τή δόλια νίκη του. Καί τά
μάτια του μισόκλειστα καί στενεμένα
καθώς μιλοῦσε, γεμάτα πονηριά, θύμιζαν
ἀλεποῦς πού πετυχαίνει τό θήραμά της
στή χειρότερή του ὥρα.
Τοῦ ἀνέβηκε τό αἷμα στό κεφάλι τοῦ

Πάνου.
— Τό τί ἤθελε ὁ σχωρεμένος ὁ πατέρας

μου τό ξέρουμε ἡ μάνα μου κι ἐγώ. Ἄσε
μας ἥσυχους, μπάρμπα!

— Ἔ, τώρα πού τέλειωσαν ὅλα μέ τό δι-
κηγόρο, δέν θά ξανασκοτιστεῖτε, εἶπε καί
γέλασε δυνατά κι ἄχαρα.

— Ἄ, ἔπιασες καί δικηγόρο! Δέν σοῦ
φτάσαν, φαίνεται, ὁ Δήμαρχος κι ὁ Περι-
φερειάρχης. Ἔμ, βέβαια, ἔχεις βιός ἐσύ.

— Ἔχω τό δίκιο μέ τό μέρος μου, Πάνο!
ἀπάντησε πειραγμένος ὁ μεγάλος.

— Αὐτά πᾶνε μαζί χρόνια τώρα, βιός–δι-
κηγόροι–κτήματα–δίκιο.
Αἰσθάνθηκε σάν τό ἀνήμπορο ποντικάκι

ὁ Πάνος μπροστά στήν παμπόνηρη καί δυ-

νατή γάτα. Ἤθελε νά φωνάξει τό δίκιο τοῦ
φτωχοῦ, νά μιλήσει γιά τούς ἀετονύχηδες
καί τούς ἅρπαγες πού ρουφᾶνε τό αἷμα
τοῦ κοσμάκη. Ἤθελε νά χυμήξει πάνω
στόν γέρο τούτη τήν ὥρα... Ὅμως ἕνας
κόμπος στάθηκε στόν κατακόκκινο λαιμό
του καί τόν ἔπνιγε. 
Ὁ μπάρμπας, πού πρέπει νά κατάλαβε

τήν πάλη του, χωρίς ἄλλες περιστροφές
ἄφησε ἕναν ἄσπρο φάκελο ἀπό δικηγορικό
γραφεῖο στό κολωνάκι τῆς αὐλόπορτας κι
ἔφυγε σιάζοντας τό μουστάκι του.
Τόν τσαλάκωσε μέσα στό χέρι του τόν

φαρμακερό φάκελο καί τό ἔριξε κουρέλι
στή σακούλα πού κρατοῦσε.

— Καταραμένη φτώχεια! 
Στή μάνα του δέν μπόρεσε νά πεῖ πολλά.

Τί νά ᾽λεγε τάχα; Ἀπό τότε πού ἔφυγε ὁ
σχωρεμένος τους, τριάμισι χρόνια τώρα,
ρίχτηκαν σάν τά ὄρνεα πάνω της νά ἁρπά-
ξουν τό ἔχει της. Ἕνα οἰκόπεδο τὄχε ἡ
χριστιανή ὅλο κι ὅλο. Μεγάλο, ναί, καί σέ
καλή θέση, ναί. Μά τί λόγος τούς ἔπεφτε;
Σάματις δέν εἶχε παιδί κι αὐτή νά τό ἀπο-
καταστήσει; Ὄχι! Τό ᾽ταξε, λέει, ὁ σχωρε-
μένος στό βαφτιστήρι του. Ἀκοῦς ἐκεῖ! 
Στριφογύριζε ὅλο τό βράδυ στό στρῶμα.

Κι ὅταν ξημέρωσε εἶχε πιά συνειδητοποι-
ήσει γιά τά καλά πώς τίποτε δέν μποροῦσε
νά κάνει. Ἔφτασε ἄκεφος ὥς τήν κουζίνα.
Λιβανιοῦ μυρωδιά τόν πῆρε. Ἡ μάνα του
ζύμωνε πρόσφορα. Τήν κοίταξε μέ πόνο κι
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ἀγάπη. Αὐτήν μόνο εἶχε. Αὐτόν μόνο εἶχε. 
Τό βλέμμα της διαπεραστικό τά διάβαζε
ὅλα τά σώψυχα τοῦ γιοῦ. Ἔτριψε τά χέρια
ἀπό τά ζυμάρια.

— Ἡ γῆ στή γῆ θά μείνει, γιέ μου, κι ὅ -
ποιος γίνεται ἕνα μέ τή γῆ, τό μόνο πού
κερδίζει εἶναι τό χῶμα. 
Ἦταν σοφή ἡ μάνα του. Αὐτό μόνο εἶπε
καί ξανάσκυψε μέ ἀφοσίωση στό πρόσφο -
ρό της. Ὁ Πάνος, ἀντικρυστά της, κοίταζε
χαμένος σʼ ἄλλους κόσμους μιά τή μάνα
του, μιά τά χέρια της, μιά τά εἰκονίσματα
πάνω στόν δεξιό τοῖχο. Ἡ ματιά του στά-
θηκε στήν φαγωμένη ἀπό τόν καιρό εἰκό -
να τῆς Παναγίας. Τά μάτια της! Γιά κοίτα,
ἴδια μέ τῆς μάνας του. 
Δέν ξέρει ἄν ἦταν προσευχή τό κοίταγμά
του τόσην ὥρα, ξέρει ὅτι κάπως ξαστέρωσε,
κάπως ἡμέρεψε. Θά πάλευε μέ τή ζωή!

* * *
Δίπλα δίπλα εἶχε βάλει τή φωτογραφία
τῆς μάνας του καί τήν παλιά εἰκόνα τῆς
Παναγίας πάνω στό ράφι. Πόσα χρόνια πέ-
ρασαν ἀλήθεια ἀπό τότε. Σάν χθές ὁ
γάμος του μέ τή Χριστίνα, ἡ γέννηση τῶν
δυό παιδιῶν του, κι ὁ θάνατος τῆς μάνας
του. Αὐτό τό τελευταῖο τόν πόνεσε πολύ.
Πρώτη φορά ἔνιωσε μόνος στόν κόσμο, κι
ἄς εἶχε τή δική του πιά οἰκογένεια. Πούλη -
σε τό φτωχόσπιτο πού ᾽μεναν ὅλοι, μαζί κι
ἔφυγαν στή Γερμανία, «γιά μιά καλύτερη
τύχη», ὅπως τοῦ ᾽χε μηνύσει ἕνας παλιός
φίλος. Ὅμως κι ἐδῶ φτωχοζωή κάνουνε,
στά τρία δωματιάκια πού νοίκιασαν.
Δίπλα δίπλα στό ράφι τό εἰκόνισμα τῆς
Παναγίας καί ἡ μάνα του στή φωτογραφία
της. Καί πάλι δέν ἤξερε ἄν τό πολύωρο
κοίταγμά του ἦταν προσευχή. Ὅμως καί
σήμερα ὅπως καί τότε, ὀκτώ χρόνια πρίν,
ἡμέρεψε. 
Σηκώθηκε ἀπό τήν καρέκλα καί φόρεσε
τή ζακέτα του. Τά παιδιά του κοιμόντου-
σαν ἀκόμη. Ἡ Χριστίνα πηγαινοερχόταν
στή στενή κουζινίτσα κι ἑτοίμαζε τό
πρωινό του. 
Τόν χαιρέτησε στήν πόρτα μέ μιά μικρή
ἀδιόρατη σχεδόν πίκρα στά μάτια. Δεκα-
πενταύγουστος καί θά μείνουν πάλι ἀλει-
τούργητοι. Στήν ἄκρη τοῦ Θεοῦ πού ἦρθαν
ἡ Ἐκκλησία ἀπέχει τέσσερις ὧρες μέ τό

τραῖνο. Καί τά ἐργοστάσια τῶν Γερμανῶν
δέν ξέρουν ἀπό τίς ὀρθόδοξες ἀρ γίες.

— Χρόνια πολλά, Πάνο, ἡ Παναγιά μαζί
σου.

— Συγγνώμη, Χριστίνα, πού σᾶς ἀφήνω
πάλι ἀλειτούργητους, εἶπε μέ ἀμηχανία
καθώς συνειδητοποίησε τή μεγάλη ἔλ -
λειψη κι ἔφυγε βιαστικός γιά τή δουλειά.
Ξύπνησε τά παιδιά ἡ Χριστίνα. Τά ἔντυσε
μέ τά καλά τους. 

— Δέν θά φᾶμε πρωινό; κλαψούρισε νυ-
σταγμένος ἀκόμη ὁ Δημητράκης της.

— Ὄχι ἀκόμη, μετά τό ἀντίδωρο, εἶπε μέ
σιγουριά, ἡ Χριστίνα.

— Ποιό ἀντίδωρο; ρώτησε ἡ Κατερίνα,
θά πᾶμε στήν Ἐκκλησία;

— Θά δεῖτε, θά δεῖτε, εἶπε μέ βιασμένο
χαμόγελο ἡ μάνα τους.

— Κι ὁ μπαμπάς; ἔκανε δεύτερη ἐρώτηση
ὁ Δημητράκης, ἀλλά ἀπάντηση δέν πῆρε.
Ἄναψε καντήλι καί λιβάνι ἡ Χριστίνα. Κά-
θισαν ὅλοι μαζί ἀπέναντι ἀπό τήν εἰκόνα.
Ἔβγαλε μιά μικρή Σύνοψη –δῶρο τοῦ
νονοῦ της ἀπό τά φοιτητικά της χρόνια– κι
ἄρχισε νά ψέλνει τό «Ἄξιόν ἐστι». Παρα-
κίνησε καί τά παιδιά της. Ἔψαλαν σέ δικό
τους ἦχο κι ὅ,τι ἄλλο μπόρεσαν. 

— Ἐγώ θά γίνω ψάλτης, μαμά, φώναξε
μέ καμάρι ὁ Δημητράκης.

— Σςςςς, μή διακόπτεις, τόν μάλωσε ἡ
Κατερίνα, πού ἔνιωθε κιόλας σάν μέσα σ᾽
ἐκκλησία. 
Τούς διηγήθηκε κατόπιν ἡ μάνα τους ἡ
Χριστίνα μέ δικά της λόγια τό εὐαγγέλιο
τῆς ἡμέρας. Τά μικρά ἄκουγαν σάν μαγε-
μένα. Τούς εἶπε θαύματα τῆς Παναγίας με-
γάλα.
Σηκώθηκαν, ἔψαλαν πάλι κι
ὕστερα παρακάλεσαν ὅλοι
μαζί για τόν
πατέρα
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πού γιόρταζε, γιά τήν μακρινή πατρίδα, γιά
φίλους κι ἐχ θρούς. Κάθισαν στόν κανα πέ
κι ἄνοιξε ἡ Χριστίνα τήν κεντημένη πε-
τσέτα μέ τά μικρά στρογγυλά ψωμάκια
πού ᾽χε ζυμώσει.

— Πῶς ἔκανες τό σταυρό, μαμά; ρώτησε
ὁ Δημητράκης κοιτώντας μέ θαυμασμό τό
σφραγισμένο ψωμάκι του.

— Εἶναι ἀντίδωρο; ρώτησε ἡ Κατερίνα;
Τί νά ᾽λεγε ἡ Χριστίνα ἡ μάνα τους; Τά
χάϊδεψε μέσα στή γαλήνη πού ἁπλώθηκε
στό σπίτι τους. Ὕστερα πῆρε ἕνα χοντρό
ἄλμπουμ μέ φωτογραφίες καί τούς ἔδειξε
τό χωριό της καί τό χωριό τοῦ Πάνου στήν
Ἑλλάδα. Τούς περιέγραψε τίς στολισμέ-
νες θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας,
τίς λαμπάδες καί τά τάματα, τά γλέντια
στήν αὐλή τῆς Ἐκκλησίας. 

— Μαμά, θά χορέψουμε κι ἐμεῖς; ρώ-
τησε ὁ Δημητράκης καί πετάχτηκε ὄρθιος
ἕτοιμος νά σύρει τό χορό.

— Ἐγώ λέω νά στολίσουμε τήν εἰκόνα
μας, ἔ μαμά; ρώτησε ἡ Κατερίνα κι ἔλαμ-
ψαν τά ματάκια της.
Μέχρι τό μεσημέρι ὅλα τά εἶχαν κάνει.
Καί ἀγριολούλουδα μάζεψαν ἀπό τό παρ-
κάκι τους, καί τήν εἰκόνα στόλισαν, καί χό-
ρεψαν παραδοσιακούς χορούς, καί
μαγείρεψαν τό ἀγαπημένο φαγητό τοῦ πα-
τέρα τους, πού γιόρταζε καί τόν περίμεναν
νά γυρίσει ἀπό τό ἐργοστάσιο.

— Μαμά, κουδούνι! Λές νά ἦρθε ὁ μπαμ-
πάς! φώναξε ὁ Δημητράκης.
Ξαφνιάστηκε ἡ Χριστίνα, ὅταν εἶδε στήν
αὐλόπορτα τό ἡλικιωμένο ζευγάρι. Τούς κοί-
ταξε μ᾽ ἀπορία. Τά μικρά κρύφτηκαν πίσω της.

— Καλημέρα, κόρη μου, μίλησε πρώτη ἡ
κυρία.

— Ἕλληνες εἶστε; ρώτησε μέ συγκρα-
τημένη λαχτάρα ἡ Χριστίνα.

— Ἕλληνες. Ἐδῶ μένει κάποιος Παναγιώ-
της Μίλτου; Σύ θά πρέπει νά ᾽σαι ἡ Χριστίνα.
Τά εἶπε μονοκοπανιά ὁ γέρος καί τήν
τρόμαξε.

— Πῶς μᾶς ξέρετε; δήλωσε τήν ἀπορία
της, ἀλλά μέσα στό σπίτι δέν ἀποφάσιζε νά
τούς βά λει.

— Εἴμαστε ἀπό τό χωριό τοῦ ἄντρα σου,
μίλησε ὁ γέρος. Κι ἤρθαμε γιά τό χρέος.

Τούς κοίταξε μέ φόβο κι ὑποψία ἡ Χρι-
στίνα. Χρέος; Ποιό χρέος; Δέν τήν ἀφή-
νουνε στή φτώχεια της; 

— Δίκιο νά μᾶς φοβᾶσαι. Ἐγώ εἶμαι ὁ
μπαρμπα-Μιχάλης ὁ Μάτρας κι ἀπό δῶ ἡ
κυρά μου ἡ Εἰρήνη. Θά σοῦ ᾽χει πολλά
εἰπωμένα γιά μᾶς ὁ Πάνος, εἶπε κομπιά-
ζοντας ὁ γέρος.
Ἔγνεψε ἀρνητικά ἡ νέα γυναίκα, κι ὕ -
στερα κάπως ντράπηκε πού τούς εἶχε ὄρ -
θιους τόσην ὥρα ἔξω ἀπό τήν μικρή
αὐλόπορτα. Ἄνοιξε καί τούς πέρασε στή
βεραντούλα.

— Ἄκουσε, κόρη μου, μίλησε ὁ ἀσπρο-
μάλλης, κι ἦταν ἡ φωνή του τρεμουλιαστή
ἀπʼ ἀγωνία. Ἡ ζωή μας τελειώνει. Πάτησα
τά 82. Δόξα τῷ Θεῷ, μοῦ ᾽δωσε ὑγεία. Δές
με, ταξιδεύω σάν παλληκαρόπουλο. Ὅμως
τό νιώθω, τό τέλος μου εἶναι κοντά.
Σκούπισε τό ἱδρωμένο του μέτωπο καί
συνέχισε.

— Ἔχω ὅμως μεγάλο βάρος στήν καρ-
διά μου, κοπέλα μου, καί φοβᾶμαι γιά τήν
ψυ χή πού θά παραδώσω. Σᾶς ἀδίκησα,
κόρη μου. Γιʼ αὐτό ἦρθα σήμερα ἐδῶ...
Ἡ Χριστίνα τόν παρακολουθοῦσε μέ
κομμένη ἀνάσα. Ἔβγαλε ἀπό τή μέσα τσέ -
πη τοῦ σακακιοῦ του δυό φακέλους. Τά χέ -
ρια του ἔτρεμαν. 

— ...Ἔτσι πού λές, κόρη μου, χρόνια μοῦ
ἔσφιγγε τήν καρδιά κεῖνο τό οἰκόπεδο,
εἶπε στό τέλος τῆς ἐξομολογητικῆς τους
ἀφήγησης ὁ γέρος.

— Νά, δῶσε τά συμβόλαια στόν Πάνο,
δῶσε του καί τά νοίκια τῶν τελευταίων
δύο χρόνων ἀπό τήν πολυκατοικία. 
Ἄφησε ξαλαφρωμένος τούς φακέλους
στό τραπεζάκι. Σηκώθηκαν νά φύγουν. Τό
βλέμμα τους ἦταν γαλήνιο σάν μικροῦ παι-
διοῦ. Δέν δέχτηκαν νά μείνουν γιά τό
γιορτινό τραπέζι. Τούς περίμεναν ἐξάλλου
τά παιδιά τους στό ξενοδοχεῖο. Χαιρέτη-
σαν καί ἔφυγαν.

* * *
Γονατιστό μπρός στό λευκό μνῆμα μέ τό
κεφάλι ἀκουμπισμένο στό μάρμαρο βρῆκε
ἡ Χριστίνα τόν Πάνο. Ὁ ἑλληνικός οὐρα-
νός πάνω τους χαμογελοῦσε. Τό ἴδιο καί ἡ
φωτογραφία τοῦ μπαρμπα-Μιχάλη.

T.A.

Aὔγουστος 2013274
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Κι ἀφοῦ ἀποκτήσατε μιά γεύση καλοκαιριάτικης ἐνα-
σχόλησης μέ φαιδρές πλευρές τῆς ἀρχαιοελληνικῆς
γραμματείας*, ἄς προχωρήσουμε στήν παράθεση κά-
ποιων σοφῶν ἀποφθεγμάτων1. Πολλά ἀπό αὐτά τά χρη-
σιμοποιοῦμε οἱ Νεοέλληνες, γιά νά ἐκφράσουμε

κοινές διαχρονικές διαπιστώσεις καί πείρα ζωῆς.

Σπεῦδε βραδέως.-Τρέχε χωρίς βιασύνη.

Τό γοργόν καί χάριν ἔχει.

Ἡ πενία τέχνας κατεργάζεται.

Σοφοῖς ὁμιλῶν2 καὐτός ἐκβήσῃ σοφός.

Τῇ τῶν ἀδελφῶν ὁμοφροσύνῃ3 καί
οἶκος ὑγιαίνει καί τέθηλε4.

Φαίνεται ὀξύμωρο (ἀντιφατικό), ἀλλά ὁ λόγος
ἀποτυπώνει τήν ἀνάγκη νά σπεύδει κανείς, ὅμως
μέ περίσκεψη, χωρίς δηλαδή ἐπιπολαιότητα.
Ἀπόδειξη ἡ ἀντίθετη φαινομενικά διαπίστωση,

πού σημαίνει ὅτι ὅ,τι ἔρχεται χωρίς καθυστε-
ρήσεις δημιουργεῖ εὐχάριστη αἴσθηση.

Ἡ φτώχεια, ἡ στέρηση τῶν ἀναγκαίων ὁδη-
γεῖ στό νά ἐφευρίσκει κανείς καινούργια πράγ-
ματα γιά νά ἀντιμετωπίζει τά ἀδιέξοδα.
Θυμηθεῖτε τόν Ὀδυσσέα καί τή σχεδία του!

Ὅταν συναναστρέφεσαι ἀνθρώπους 
σοφούς κι ὁ ἴδιος θά γίνεις σοφός.
Καί τό ἀντίθετο 

Καταστρέφουν τούς καλούς χαρακτῆρες
οἱ κακές συναναστροφές.

Ὅταν τά ἀδέλφια εἶναι μονοιασμένα, καί ἡ
οἰκογένεια βρίσκεται σέ κατάσταση ὑγείας καί

θάλλει.

Λ.

Β´   Ἀποφθέγματα

* Βλέπε «Πρός τή Νίκη», τεῦχος 761 (Ἰούλιος 2013) σελ. 228.
1. ἀπόφθεγμα (ἀπό + φθέγγομαι) = ἔγκυρη γνώση, πού δια-

τυπώνεται μέ λίγες λέξεις, λακωνικά.
2. ὁμιλῶ = συναναστρέφομαι / ὅμιλος = παρέα, σύλλογος.

3. ὁμοφροσύνη (ὁμοῦ + φρήν: σκέψη) = ὁμογνωμοσύνη
4. θάλλω (Παρακ. τέθηλα) = εἶμαι ἀνθηρός, ἀκμάζω
5. ἄνοια (ἀ στερητικό + νοῦς) 
6. κτάομαι -ῶμαι == ἀποκτῶ

Καλοκαιριάτικη σπουδή

1

2

3

4

5

Οὐδείς εἰς τοῦτο ἐλήλυθεν ἀνοίας5,
ὥστε πιστεύειν μή εἶναι θεόν.

Κανείς δέν ἔχει φθάσει σέ τέτοιο σημεῖο
ἀνοησίας, ὥστε νά δέχεται ὅτι δέν ὑπάρχει

Θεός!

7

Φίλους μή ταχύ κτῶ6. Μή βιάζεσαι νά ἀποκτήσεις φίλους, χωρίς
νά τούς γνωρίσεις καλά.

8

6

Φθείρουσιν ἤθη χρηστά ὁμιλίαι κακαί.
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Οἱ Βαλκανικοί Πόλεμοι τελείωσαν νικηφόρα.
Ἡ Ἑλλάδα μας μεγάλωσε!

Προσπάθησε τώρα μέ ὅσα διάβασες στό «Πρός τή Νίκη»
– ἀπό Ἰανουάριο 2012 ἕως Ἰούλιο 2013– καί ὅσα γνωρίζεις
ἀπό τό σχολεῖο σου νά αἰσθητοποιήσεις τά γεγονότα καί

νά ἐπιβεβαιώσεις τίς γνώσεις σου.
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Ὡ ς διάστρεμ μα χαρακτηρίζεται ἡ
διάταση (ὑπερβολικό τέντωμα) ἤ
ρήξη τῶν συνδέσμων. Οἱ σύνδε-

σμοι εἶναι ἀνθεκτικές ταινίες ἀπό ἰνώδη
ἱστό πού συγκρατοῦν τά ὀστᾶ μεταξύ
τους. Χρησιμεύουν στή σταθεροποίηση
τῶν ἀρ θρώσεων, ἐνῶ συγχρόνως τίς προ-
στατεύουν ἀπό τίς ὑπερβολικές κινήσεις. 
Τό διάστρεμμα ὡς ἐπί τό πλεῖστον προ-
καλεῖται ἀπό μιά ἀδέξια κίνηση, ἀπότομη
ἀλλαγή κατεύθυνσης ἤ ἀπό σύγκρουση. Οἱ
περισσότερο εὐάλωτες περιοχές εἶναι οἱ
ἀστράγαλοι καί τά γόνατα.

Διάστρεμμα καί θλάση εἶναι τό ἴδιο;
Ὄχι.
Τό διάστρεμμα ἀναφέρεται σέ τραυματι-
σμό τῶν συνδέσμων τῆς ἄρθρωσης, ἐνῶ ἡ
θλάση εἶναι κάκωση τῶν μυῶν.

ΡHΞΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
Συμπτώματα:
Πόνος: πολύ δυνατός, τοπικός πού ὅ μως
τείνει νά ἐλαττωθεῖ καί ὀφείλεται στόν
ἀνώμαλο νευρικό ἐρεθισμό τῶν αἰσθητη-
ρίων νευρικῶν ἰνῶν.
Οἴδημα (Πρήξιμο):Ὀφείλεται στήν αὔξη -
ση τῶν ὑγρῶν στούς ἱστούς, σάν ἐπακό-
λουθο τοῦ τραύματος. Ἡ βλάβη πού
μπορεῖ νά ὑποστεῖ ἡ ἄρθρωση δέν εἶναι
ἀνάλογη μέ τό μέγεθος τοῦ πρηξίματος.
Μελάνιασμα τοῦ δέρματος: Ὀφείλεται
στή ρήξη τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων στήν πε-
ριοχὴ τοῦ τραύματος καί στόν ἐμποτισμό
τῶν ἱστῶν ἀπό αἷμα. Λέγεται καί ἐκχύμω ση.
Μερικὴ ἀδυναμία κινήσεως: Οἱ κινήσεις
μποροῦν νά γίνουν, ἀλλά περιορίζονται ἀ -
πό τόν πόνο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ
Κάκωση 1ου βαθμοῦ ἤ Ἐλαφριά κάκωση:
Ὁ σύνδεσμος διατάθηκε (τεντώθηκε) ὑπερ-
βολικά ἤ προκλήθηκε ἐλαφριά ρήξη. Ἡ πε-
ριοχή εἶναι ἐπώδυνη, ἰδιαίτερα κατά τή
διάρκεια τῆς κίνησης. Ὑπάρχει ἐλαφρό
οἴδημα. Ἡ ἄρθρωση μπορεῖ νά δεχτεῖ φόρ-
τιση. 
Κάκωση 2ου βαθμοῦ ἤ Μέτρια κάκωση:
Ὑπάρχει μερικὴ ρήξη τοῦ συνδέσμου. Ἡ
ἄρθρωση εἶναι εὐαίσθητη, ἐπώδυνη, ἐνῶ
κινεῖται μέ δυσκολία. Συνυπάρχει μεγάλο
οἴδημα. Προκαλεῖται αἴσθημα ἀσταθείας
στήν προσπάθεια βάδισης.
Κάκωση 3ου βαθμοῦ ἤ Σοβαρὴ κάκωση:
Ὑπάρχει ὁλική ρήξη τοῦ συνδέσμου. Ἡ πε-
ριοχὴ εἶναι ἐπώδυνη. Δέν μπορεῖ νά κινη-
θεῖ φυσιολογικά ἡ ἄρθρωση ἤ νά δεχτεῖ
φόρτιση, ἐνῶ στήν προσπάθεια βάδισης
ὑπάρχει ἡ αἴσθηση τῆς ἀπώλειας στήριξης.
Ὑπάρχει μεγάλο οἴδημα, πού μπορεῖ νά συ-
νοδεύεται ἀπό ἐξάρθρωση τῆς ἄρθρωσης. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Τό διάστρεμμα ἀπαιτεῖ ἐκτίμηση τῆς ἔκ -
τασης τοῦ τραυματισμοῦ στόν τόπο τοῦ ἀ -
τυχήματος. Σέ κάθε περίπτωση ὅμως
πρέπει νά γίνονται τά ἑξῆς:

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ τῆς περιοχῆς, ὥστε νά
προστατευθεῖ ἀπό μεγαλύτερο τραυματι-
σμό.

H ™∂§π¢∞ Δ∏™ À°∂π∞™
Διάστρεμμα

1
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ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ἀποφεύγοντας δραστηριό-
τητες πού προκαλοῦν πόνο, αὐξάνουν τό
οἴδημα ἤ τὴν κακουχία στή περιοχή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΟΥ γιά ἐλάττωση τοῦ
πόνου, τοῦ οἰδήματος, τῆς φλεγμονῆς ἀλ -
λά καί τῆς μικρό-αἱμορραγίας στήν τραυματι-
σμένη περιοχή. Πάγος μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ
τίς πρῶτες 48 ἕως 72 ὧρες μετά τόν τραυ-
ματισμό, γιά 10 λεπτά περίπου, κάθε τρεῖς
ὧρες, ὅσο ὁ ἀσθενής εἶναι ξύπνιος.
ΕΠΙΔΕΣΗ τοῦ μέλους γιά τὴν ἐλάττωση
τοῦ οἰδήματος.

ΑΝΥΨΩΣΗ τοῦ μέλους ἐπίσης για τὴν
ἐλάττωση τοῦ οἰδήματος.

Πότε πρέπει νά ζητηθεῖ ἰατρική βοήθεια; 
Ἐπείγουσα ἰατρικὴ βοήθεια ἀπαιτεῖται
στίς περιπτώσεις ὅπου: 
ἀκουστεῖ ἕνας χαρακτηριστικός ἦχος

τήν ὥρα τοῦ τραυματισμοῦ, ὑπάρχει με-
γάλο οἴδημα καί ἀστάθεια στήν ἄρθρωση.
ὑπάρξει ἀδυναμία στήριξης στό πά-

σχον μέλος.
δημιουργηθεῖ φλεγμονή μέ πυρετό,

ἐνῶ ἡ περιοχὴ εἶναι κόκκινη καί ζεστή.
Μπορεῖ νά συνυπάρχει λοίμωξη. 

Μποροῦμε νά κάνουμε ζεστό ποδόλουτρο;
Ὄχι, διότι ἡ ἐφαρμογή ζεστοῦ στήν πε-
ριοχή κάνει ἀγγειοδιαστολή καί προκαλεῖ
μεγαλύτερο αἱμάτωμα στήν περιοχή μέ
αὔξηση τοῦ οἰδήματος, ἄρα ἐπιπλέον προ-
βλήματα.

Θεραπευτική ἀγωγή
Ἡ κοινή γνώμη πιστεύει ὅτι τό διά-
στρεμμα γιατρεύεται μόνο του. Στήν
πραγματικότητα, ἐάν τό τραῦμα δέν πεί-
ραξε τόν ἀρθρικό θύλακα καί τούς ἀρθρι-
κούς συνδέσμους, μπορεῖ νά θεραπευτεῖ
χωρίς εἰδικές θεραπεῖες. Ἄν ὅμως αὐτές
οἱ δομές ἔχουν ὑποστεῖ μιά ἀλλοίωση, ἡ
ἴαση πού ἀκολουθεῖ τήν ἁπλή ἀνάρρωση
εἶναι ἐπιφανειακή καί μποροῦμε νά ἔχουμε
ὑποτροπές, δηλαδή ἐπανεμφάνιση τοῦ
διαστρέμματος. 
Συνεπῶς, δέν θά πρέπει νά ὑποβαθμί-
ζουμε οὔτε τό πιό μικρό διάστρεμμα, ἀλλά
νά τό θεραπεύουμε μέ τόν πιό κατάλληλο
τρόπο καί νά δίνουμε στήν ἄρθρωση τὴν
πλήρη ἀκεραιότητα.
Στό διάστρεμμα 1ου βαθμοῦ ἡ θεραπεία
εἶναι συντηρητική καί περιλαμβάνει ἐλα-
στική περίδεση, ψυχρά ἐπιθέματα, ἀνάρροπη
θέση (ψηλά) τοῦ μέλους καί περιορισμό τῆς
κινητικότητας τῆς ἄρθρωσης ἤ τῆς φόρτι-
σης τοῦ σκέλους –ἐάν πρόκειται γιά διά-
στρεμμα τῶν κάτω ἄκρων– γιά 10 ἡμέρες
τό λιγότερο ἕως καί 2-3 ἑβδομάδες.
Στό διάστρεμμα 2ου βαθμοῦ ἡ θεραπεία
εἶναι συντηρητική καί περιλαμβάνει ψυχρά
ἐπιθέματα, τοποθέτηση γύψινου νάρθηκα,
ἀνάρροπη θέση (ψηλά) τοῦ μέλους καί
ἀποφυγή φόρτισης τοῦ σκέλους, γιά 3 ὥς
6 ἑβδομάδες.
Στό διάστρεμμα 3ου βαθμοῦ ἡ θεραπεία
δέν εἶναι συντηρητική καί χρειάζεται
ἰατρι κή ἀντιμετώπιση.
Σημείωση: Ἡ λήψη παυσίπονων περιορί-
ζει τά ἐρεθίσματα πού προκαλοῦν τή δια-
στολή τῶν περιφερειακῶν ἀγγείων καί στή
συνέχεια τό πρήξιμο καί τήν ἐκχύμωση. Ἡ
λήψη τους χρησιμεύει γιά νά περιοριστοῦν
αὐτά τά συμπτώματα καί εἰδικά ὁ πόνος,
ἀλλά ὄχι σάν μέσο γιά νά ξαναρχίσουμε τή
δραστηριότητα. Αὐτό θά μποροῦσε να ἐπι-
φέρει κινδύνους πιό μεγάλους.

2

3
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ΛΥΣΕΙΣ

Λ Μ Η Μ Α Θ Η Ν Η Ω Ρ

Σ Λ Ο Λ Ο Τ Μ Ν Ο Ν Π

Ο Ε Ν Σ Ι Β Ρ Σ Τ Ε Σ

Κ Ι Ι Ρ Χ Ε Ε Α Κ Η Τ

Σ Υ Δ Ε Β    Α Κ Ι Μ Α Ο

Α Α Ν Α Ε Α Ν Ω Κ Ι Κ

Μ Κ Ο Μ Ρ Ο Ρ Δ Α Β Χ

Α Ο Λ Σ Ο Γ Ρ Μ Ν Ο Ο

Δ Ο Β Ε Λ Ι Ι Γ Μ Σ Λ

Ρ Β Ι Α Ι Λ Σ Λ Π Ρ Μ

Τ Ι Ρ Α Ν Α Κ Ι Ε Α Η

Ι Ο Σ Ρ Ο Η Μ Β Ρ Β Ν

Ο Ρ Ι Α Κ Ν Θ Τ Α Α Α

Χ Σ Ο Φ Ι Α Γ Α Ρ Π Π

Α Ι Σ Ω Κ Υ Ε Λ Ρ Ι Τ

ΔΕΚΑ ΝΑ ΧΤΙΖΟΥΝ ΕΝΑΣ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟ-
ΦΤΑΙΝΟΥΝ (Δηλαδή, εἶναι πολύ εὐκολότερο νά καταστρέφει
κανείς ἀπό τό νά δημιουργεῖ).

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΠΑΡΙΣΙ, ΡΩΜΗ,
ΑΘΗΝΑ, ΜΟΣΧΑ, ΚΑΝΜΠΕ -
ΡΑ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΛΙΜΑ, ΜΑ-
ΔΡΙΤΗ, ΚΑΪΡΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,
ΤΙΡΑΝΑ, ΟΣΛΟ, ΠΕΚΙΝΟ,
ΠΡΑΓΑ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ, ΝΤΑ-
ΚΑΡ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΒΕΡΝΗ,
ΔΑΜΑΣΚΟΣ, ΚΙΕΒΟ, ΣΤΟΚ-
ΧΟΛΜΗ, ΣΟΦΙΑ. 

Ποιές πρωτεύουσες;   

ΓΡΙΦΟΣ

Ποιοί παράγοντες συμβάλλουν στήν
πρόκληση διαστρεμμάτων τοῦ ἀστραγά-
λου;

Τό αὐξημένο σωματικό βάρος 
Ἡ ἀπουσία σωματικῆς ἄσκησης
Ὁρισμένα σπόρ, ὅπως τό ποδόσφαιρο

ἤ ἡ καλαθόσφαιρα, συσχετίζονται μέ αὐξη-
μένο κίνδυνο γιά στραμπούλιγμα τοῦ ἀ σ -
τραγάλου. 

Ἡ κακή ἐπιλογή παπουτσιῶν εἶναι ἀκό -
μη ἔνας παράγοντας πού συμβάλλει στήν
πρόκληση διαστρέμματος.

Ὁρισμένα ἄτομα λόγω τοῦ ὅτι ἔχουν
ἀδυναμία τῶν μυῶν ἤ χαλαρούς συνδέ-
σμους, παρουσιάζουν προδιάθεση στά δια-
στρέμματα τοῦ ἀστραγάλου.
Πρόληψη
Ἡ πρόληψη ἑνός διαστρέμματος εἶναι

ἀρκετά σημαντική, δεδομένου ὅτι ὁ τραυ-
ματισμός αὐτός εἶναι ἀπό τούς συχνότε-
ρους τόσο σέ ἀθλητές ὅσο καί σέ κάθε
ἄνθρωπο.Στήν πρόληψη περιλαμβάνονται: 

Βελτίωση τῆς τεχνικῆς γιά τούς ἐπαγ-
γελματίες ἀλλά καί ἐρασιτέχνες ἀθλητές.

Προθέρμανση τῶν μυῶν καί τῶν ἀρ -
θρώσεων πρίν ἀπό ἔντονη δραστηριότητα
μέ διατάσεις, ἐλαφρό τρέξιμο, ἅλ ματα
κ.λπ.

Ἰσχυροποίηση ὅλου τοῦ μυϊκοῦ συ-
στήματος.

Προσπάθεια γιά ἐλάττωση τῶν ἐπιβα-
ρυντικῶν παραγόντων.

Σωστή ἐπιλογή παπουτσιῶν ἀνάλογα
μέ τό ἄθλημα ἤ τήν δραστηριότητα.

Ἄν κάποια ἄρθρωση τήν νιώθουμε
ἀσταθή, πρέπει νά ἀκολουθήσουμε εἰδικό
πρόγραμμα βελτίωσης τῆς σταθερότητάς
της.

Ἰδιαίτερη προσοχή
χρειάζεται, ὅταν κάποι -

ος τρέχει ἤ ἀσκεῖται σέ
ἀνώμαλο ἤ βρεγμένο
ἔδαφος.

Οἱ φωτογραφίες 1,2,3 εἶναι ἀπό τό βιβλίο: Πρῶτες Βοήθειες
γιά παιδιά, Ἰατρικές ἐκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, σέ συν εργασία
μέ τόν Βρετανικό Ἐρυθρό Σταυρό.

888+88+8+8+8=1000 ἤ (8888-888):8=1000
ΟΚΤΑΡΙΑ

1. Πάλι 3 γάτες. Πιάνουν
καί στίς δύο περιπτώσεις 1
ποντίκι τό λεπτό.
2. Χρειάζονται 3 κάλτσες.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ



ὉὉ πατέρας στρατιώτης, ὁ γιός βασιλιάς
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Ὅλα κυλοῦσαν ὄμορφα καί χαρού-
μενα καί ἥσυχα στό σπίτι τοῦ Φάνη
ἐκεῖνο τό Καλοκαίρι πρίν δυό χρόνια.
Ὅλη μέρα παιχνίδια, παρέα, γέλια, ἐκ -
δρομοῦλες, θάλασσα. Ἀπό τή μέρα πού
ἔκλεισαν οἱ τάξεις τοῦ σχολείου, ἄνοιξε
ἡ μεγάλη αἴθουσα τῆς φύσης! Μάλιστα
ὁ Φάνης καί ἡ παρέα του ἑτοίμαζαν καί
μιά μικρή ἔκθεση μέ κοχύλια, φύκια,
ἀχινούς, ἀστερίες καί σπάνια εἴδη τῆς
θάλασσας. Ἑτοίμαζαν βαζάκια, ραφά-
κια, ταμπελίτσες. Ὥς καί ἐπιδείξεις κα-
τάδυσης θά παρουσίαζαν στό μικρό
παραθαλάσσιο συνοικισμό τους. Δού-
λευαν πυρετωδῶς.
Ὅμως... μιά μέρα, ἔτσι στά ξαφνικά,
ὅλα πάγωσαν... ὅταν... ὅταν... στό σπίτι
τοῦ Φάνη μπῆκε τό μεγάλο κουτί, πού
ἔγραφε πάνω τό ὄνομά του.
Ὁ Φάνης τό ἄνοιξε προσεκτικά, μό -
νος, μέσα στό δωμάτιό του. 

— Ἄαααααα! Φοβερή! φώναξε μέ
θαυμασμό.
Ἅρπαξε τό μικρό βιβλίο μέ τά χαρα-

κτηριστικά καί τίς ὁδηγίες χρήσεως.
— Ἴιιιι! Ἀπίθανη! ψιθύρισε μαγεμέ-
νος, ὅταν τέλειωσε τό διάβασμα.
Γονάτισε μπροστά της κι ἄρχισε νά
τήν ἐπεξεργάζεται, προτοῦ ἔρθει ὁ
εἰδικός καί συνδέσει τά καλώδια.

— Γιά σκέψου! μονολόγησε, ἐπίπεδη
Smart TV & 3D TV τηλεόραση, 46 ἰν τσῶν
μέ ἀνάλυση ὀθόνης 1920x1080p. καί μά-
λιστα ὀπίσθιου φωτισμοῦ γιά μεγαλύ-
τερη ἀντίθεση καί ἐξελιγμένου τύ που
γιά τίς γρήγορες φάσεις καί 40% μι-
κρότερη κατανάλωση ἐνέργειας ἀπό
τίς ἄλλες τηλεοράσεις, μέ διάρκεια
ζωῆς 35 χρόνια καί θύρες γιά πάρα
πολλά περιφερειακά! Καί μέ δέκτη Wi-
Fi γιά ἀσύρματη δικτύωση & πλοήγηση
στό Internet! Καί συνοδευτικα γυαλιά
3D! Καί μέ ἀναγνώριση φωνῆς!!!
Ἔμεινε ἐκεῖ γονατιστός κι ἀμίλητος νά
θαυμάζει τήν καινούργια τηλεόρα σή του.

Ἀπό ἐκεῖνο τό ἀπόγευμα ὁ Φάνης δέν
ξαναφάνηκε στή γειτονιά.

Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...
Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...
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Φίλοι μου, γειά καί χαρά σας! 
Ἐπιτέλους Καλοκαίρι! Μέρες ξενοιασιᾶς. Ζεστή θά-

λασσα, χρυσές ἀμμουδιές, καταπράσινες κορφοῦλες,
καθαρός οὐρανός καί λαμπρός ἥλιος. 

Ὅλη μέρα ταξιδεύω καί τραγουδάω τό ἀγαπημένο μου τραγούδι: «Πουθενά τό Κα-
λοκαίρι δέν εἶναι ἔτσι ὄμορφο καί φωτεινό». Μοῦ τό ἔμαθε ὁ φίλος μου ὁ Φάνης, ὅταν
ἔγινε καλά μετά ἀπό τήν τρομερή ἀρρώστια του.

Ἀλήθεια, τήν γνωρίζετε τήν ἱστορία τοῦ Φάνη; Ἄχ, πόσο φοβερή! Ξέρετε τί θά πεῖ νά
εἶναι Καλοκαίρι κι ὁ φίλος μου νά μήν μπορεῖ νά βγεῖ οὔτε στή βεράντα; Ξέρετε τί ση-
μαίνει νά παίζουν ὅλα τά παιδιά σέ θάλασσες καί βουνά, κι ὁ φίλος μου νά μένει καρ-
φωμένος στόν καναπέ; Εὐτυχῶς τόν λυπήθηκαν δυό ΣΥΝΝΕΦΟαδέλφια μου.

Θά σᾶς πῶ πῶς ἀκριβῶς ἔγιναν τά πράγματα.

Ο ΦΑΝΗΣ

ΔΕΝ  ΦΑΝΗΚΕ ΠΟΥΘΕΝΑ!



Τόν κατάπι ε τό κουτί.
Καί μάλιστα μέρα μέ τή μέρα χειρο-
τέρευε καί ἡ ὑγεία του.

— Φάνη, ἔλα! ἕτοιμο τό πρωινό σου,
φώναζε ἡ μάνα του.

— Δέν μπορῶ νά ἔρθω, ἀπαντοῦσε,
φέρʼ το ἐδῶ.

— Φάνη, χτυπᾶ τό κινητό σου.
— Δέν μπορῶ νά σηκωθῶ, φώναζε μι-
σοξαπλωμένος, ἄς μοῦ τό φέρει κά-
ποιος ἐπιτέλους!

— Φάνη, σέ φωνάζουν οἱ φίλοι σου
κάτω στήν αὐλή.

— Δέν μπορῶ νά βγῶ, ἄς ἔρθουν
ἐπάνω, ἄν θέλουν.

— Φάνη, τρῶμε! Ἔλα στήν τραπεζαρία.
— Δέν ἔχω ὄρεξη. Θά φάω μετά.
— Φάνη, θά ἔρθεις μαζί μας στή θεία
πού γιορτάζει;

— Δέν μπορῶ σήμερα, ἴσως τοῦ χρόνου.

Αὐτό ἦταν. Μέσα σέ δύο ἑβδομάδες
ὁ Φάνης δέν μποροῦσε νά κουνηθεῖ,
δέν μποροῦσε νά δεῖ κατάματα κανέ-
ναν, δέν μποροῦσε νά φάει. Ἡ κατά-
στασή του ἦταν φοβερή.
Οἱ δικοί του ἀνησύχησαν πολύ. Ἦ -
ταν ὅμως ἀδύνατον νά τόν ξεκολλή-
 σουν ἀπό τήν ὀθόνη. Ἄλλοτε φωνές,
καβγᾶς, χαμός. Κι ἄλλοτε παρακάλια καί
«ἔλα, ἀγόρι μου» καί «σήκω, παλληκάρι
μου ἀπό τόν καναπέ». Τίποτε δέν ἔ πια -
νε. Κάλεσαν τόν εἰδικό Ὀρθοπεδικό.
Τόν ἐξέτασε ἐπί τόπου, ἐνόσω ὁ Φά νης
ἔπαιζε ἕνα ἠλεκτρονικό παιχνίδι συν-
δεδεμένο στήν ὀθό νη τῆς τηλεόρα-
σης. Οὔτε ὁ γιατρός κατάφερε κάτι. Τό
μόνο πού συμβούλεψε ἦταν νά ἀλλά-

ξουν τό στρῶμα τοῦ καναπέ, γιατί εἶχε
βαθουλώσει ἐπικίνδυνα!

— Ἀπελπισία, ψιθύρισε ὁ πατέρας
του κι ἔκανε νά τραβήξει τά καλώδια
πίσω ἀπό τήν ὀ θόνη.
Ὁ Φάνης ἔγινε θηρίο ἀνήμερο.
— Ἀπελπισία! ψιθύρισε κι ἡ μάνα του.
— Κάτι πρέπει νά γίνει. Κάτι. Τί ὅμως;
Τί; ἀναρωτιόταν κι ἡ παρέα του.

Τό Καλοκαίρι προχωροῦ σε, προχω-
ροῦσε... Ὥσπου ἕνα βράδυ ξέσπασε
μιά δυνατή Καλοκαιρινή μπόρα. Ἀ -
στραπές, βροντές, κεραυνοί, βροχή...
Στό σπίτι τοῦ Φάνη ὅλοι κοιμήθηκαν
μέ κάποια περίεργη ἐλ πί δα. Μόνο ὁ
Φάνης ξαγρυπνοῦσε ξαπλωμένος στόν
καναπέ. Ἔπαιζε ἕνα πολύ ἐν διαφέρον
παιχνίδι «Βαφές γιά ταραντοῦλες καί
τσιμπούρια».
Καί τότε... ξαφνικά... τρομερός κρό-
τος ταρακούνησε τό σύμπαν. Λές καί
γινόταν ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου. Ὅλη
ἡ συνοικία βυθίστηκε στό σκοτάδι. Ὁ
ἀέρας μύριζε καμένο.
Πετάχτηκαν οἱ γείτονες στά μπαλκό-
νια ἔξαλλοι, κατατρομαγμένοι.

— Κεραυνός! Κεραυνός!
— Κεραυνός στόν ὑποσταθμό τοῦ
ἠλεκτρικοῦ!
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Γιῶρ γος, ὁ Νίκος, ἡ Μαντώ, ἡ Γιάν να,
οἱ γονεῖς του, τά ξαδέλφια του, ὁ κυρ-
Παναγιώτης ὁ παγωτατζής, ὥς κι ὁ
Λάμπρος ὁ ναυαγοσώστης ἦταν ἐκεῖ...
Μά τί κάνουν;

— Ἆ!!! ψέλλισε μέ θαυμασμό. Μπρο-
στά του στό κοίλωμα τοῦ βράχου ἕνα
σωρό πέτρινα ραφάκια μέ βαζάκια
πάνω τους καί μικρές ταμπελίτσες πε-
ρίμεναν τούς καλεσμένους γιά τά
ἐγκαίνια. Στήν εἴσοδο τῆς ρηχῆς σπη-
λιᾶς μιά μεταξωτή κορδέλα ἀπό μα-
κριά φύκια περίμενε τόν ἐπικεφαλῆς
νά τήν κόψει. Ψηλά στό δεξιό πλάι ἔξω
ἀπό τή σπηλιά μιά ἐπιγραφή βοτσα-
λωτή

«Ἔκθεση θαλάσσιου κόσμου
ΦΑΝΗΣ καί ΣΙΑ».

Ὁ Μίμης τοῦ ἔδωσε ἕνα μαχαίρι ἀπό
μύτη ξιφία. Ὁ Φάνης τούς κοίταξε ὅ -
λους μέ συγκίνηση καί χαρά. Κι ὕ -
στερα μέ ἀποφασιστικότητα... ἔ δω σε
μιά καί... χράπ, ἔκοψε τήν κορδέλα.
Χειροκροτήματα, γέλια, συγχαρητή-
ρια ἔδιναν κι ἔπαιρναν. Αὔριο θά ἄρχι-
ζαν καί οἱ ἐπιδείξεις κατάδυσης μέ
πρῶτο βουτηχτή τόν Φάνη!
Ὅσο γιά τήν τηλεόραση; Τήν μετα-
ποίησε ὁ Φάνης σέ ἐνυδρεῖο γιά κου-
τσουμοῦρες!!! 
Φίλοι μου, σᾶς χαιρετῶ καί σᾶς τρα-
γουδῶ:

Μόνο οἱ γονεῖς τοῦ Φάνη στάθηκαν
δίπλα δίπλα στή βεράντα καί χωρίς κα-
νείς νά τούς παρει εἴδηση, μέσα στό
πηχτό σκοτά δι, στραμμένοι πρός τόν
ὑποσταθμό... χαμογέλασαν μέ ἀνα-
κούφιση. 
Μπῆκαν ὕστερα ψηλαφητά στό δω-
μάτιο τοῦ γιοῦ. Ἀπό τή μαύρη ὀθόνη
εἶχαν σβήσει ὅλα τά φωτάκια. Ὁ
Φάνης πεσμένος στό πάτωμα ροχάλιζε
δυνατά.

Τήν ἄλλη μέρα ξύπνησε ἀρ γά. Ἡ ψη-
φιακή τηλεόραση νε κρή. Περπάτησε
ὥς τήν κου ζίνα. Πεινοῦσε. «Μπά, πή-
ραμε τοστιέρα;» ἀναρωτήθη κε. «Μά
ποῦ εἶναι οἱ ἄλ λοι»; Κατέβηκε τίς λιγο-
στές σκάλες, ἔστριψε στό σαλόνι. «Μπά,
πήραμε πιάνο;» μουρμούρισε. Ψυχή
πουθενά. Βγῆκε στήν αὐλή. Ἕνα δυ-
νατό φῶς τόν τύφλωσε. «Ὁ ἥλιος» ψι-
θύρισε. Ἔψαξε γύρω. Κανείς. Βγῆ κε
στόν παραλιακό δρομάκο τους.
«Ἄααα, ἡ πραγματική θάλασσα» μονο-
λόγησε κι ἄρχισε σιγά σιγά νά ξυπνᾶ.
Κατέβηκε τά λιγοστά πέτρινα σκαλιά.
Τί ζεστή ἡ ἄμμος! Κάπου στά δεξιά
ἄκουσε γέλια καί φωνές. Περπάτησε
ὥς πίσω ἀπό τό μεγάλο βράχο, πού τόν
ἔλεγαν κι «αὐγό», γιά τό σχῆμα του.
Κι ἐκεῖ... ὤ, τί ἔκπληξη! Φίλοι καί γνω-
στοί καί συγγενεῖς τόν χαιρετοῦσαν
καί τοῦ φώναζαν νά πλησιάσει. Νά κι ὁ
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Πουθενά τό Καλοκαίρι 

δέν εἶν’ ἔτσι φ
ωτει νό·

ἄς τό πάρουμε 
εἴδηση ὅλοι

ὅσο ἔχουμε και
 ρό·

Σήκω ἀπό τόν καναπ
έ, 

σβῆσε τήν ὀθό
νη

καί δές! τό Καλ
οκαίρι σου

ἄρχισε νά μεγαλώνει!

Μέ ἀγάπη 
τό ΣΥΝΝΕΦΟ



Τρουφάκια
μέ καρότο καί καρύδα

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ἘἘκτέλεση
Ξύνουμε τά καρότα καί μετά τά βράζουμε μέ τή ζάχαρη γιά 5-6 λεπτά.

Στή συνέχεια ρίχνουμε τό ξύσμα τοῦ πορτοκαλιοῦ καί τήν καρύδα τοῦ ἑνός
πακέτου καί τά ἀφήνουμε νά βράσουν ὅλα μαζί γιά λίγα λεπτά.

Ὅταν κρυώσουν τά κάνουμε μπαλάκια καί τά ρίχνουμε στήν ὑπόλοιπη
καρύδα. Καλή ἐπιτυχία

Ὑλικά
1 κιλό καρότα
1 κιλό ζάχαρη
2 πακέτα καρύδα τῶν 150 γρ.
4 πορτοκάλια (ὄχι γυαλιστερά), τό ξύσμα 
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Λ Μ Η Μ Α Θ Η Ν Η Ω Ρ

Σ Λ Ο Λ Ο Τ Μ Ν Ο Ν Π

Ο Ε Ν Σ Ι Β Ρ Σ Τ Ε Σ

Κ Ι Ι Ρ Χ Ε Ε Α Κ Η Τ

Σ Υ Δ Ε Β    Α Κ Ι Μ Α Ο

Α Α Ν Α Ε Α Ν Ω Κ Ι Κ

Μ Κ Ο Μ Ρ Ο Ρ Δ Α Β Χ

Α Ο Λ Σ Ο Γ Ρ Μ Ν Ο Ο

Δ Ο Β Ε Λ Ι Ι Γ Μ Σ Λ

Ρ Β Ι Α Ι Λ Σ Λ Π Ρ Μ

Τ Ι Ρ Α Ν Α Κ Ι Ε Α Η

Ι Ο Σ Ρ Ο Η Μ Β Ρ Β Ν

Ο Ρ Ι Α Κ Ν Θ Τ Α Α Α

Χ Σ Ο Φ Ι Α Γ Α Ρ Π Π

Α Ι Σ Ω Κ Υ Ε Λ Ρ Ι Τ

Γράψε τίς πρωτεύουσες αὐτῶν τῶν χωρῶν καί
μετά προσπάθησε νά βρεῖς τίς πρωτεύουσες
στό πλέγμα ὀριζόντια, κάθετα, διαγώνια,
εὐθεία καί ἀντίστροφα.

Ἄν τρεῖς γάτες πιάνουν 3ποντίκια σέ 3 λεπτά, πόσεςγάτες τό ἴδιο γρήγορες, θάχρειαστοῦν γιά νά πιάσουν100 ποντίκια σέ 100 λεπτά;

Σέ ἕνα συρτάρι ἔχετε 12 ζευγάρια

ἄσπρες καί 12 ζευγάρια μαῦρες

κάλτσες. Χωρίς νά βλέπετε,

πόσες κάλτσες πρέπει νά τραβή-

ξετε γιά νά εἶστε σίγουροι πώς

ἔχετε στά χέρια σας τουλάχιστον

ἕνα ζευγάρι ὄμοιες κάλτσες;

ΑΓΓΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΡΩΣΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΕΡΟΥ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΚΙΝΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΣΕΡΒΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΥΡΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ποιές πρωτεύουσες;   

Α
Ι
Ν
Ι
Γ
Μ
Α
Τ
Α

17 2 18 1114 1516 2 8

14 15 1 2 15 18 2 1318 2 18 2

17 1 3 15 16

10 11 8 7

8 7 15 8

1 2 3 4 5 6 7 8

34 5 9 11 2 8 18 5 6 18181415 1811 5

185 6

9 3 2 10 1311 12

Προσπάθησε νά βρεῖς τί λέει ὁ γρίφος, ἀφοῦ πρῶτα γράψεις κάτω ἀπό
τίς εἰκόνες τίς ὀνομασίες τους. Μετά ἀντικατάστησε τό κάθε γράμμα στό
γρίφο. Θά βρεῖς μιά παροιμία.

ΓΡΙΦΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Ἐμπρός: Παναγία ἡ Χρυσαφίτισσα,

Μονεμβασία
Πίσω: Πηνειός.

ΟΚΤΑΡΙΑ
Ἔχοντας ὀκτώ ὀκτάρια μέ ποιές ἀριθμη-
τικές πράξεις φθάνουμε σέ ἀποτέλεσμα,
τόν ἀριθμό 1000; Ὑπάρχουν περισσότε-
ρες ἀπό μία λύσεις.
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ὙὙλικά
Ξυλάκια χειροτεχνίας
Κορδόνι
Ἕτοιμα σχέδια γιά διακόσμηση (ἀπό τ  σόχα, ἀφρῶδες κ.ἄ.)
Κόλλα
Χαρτιά γιά σημειώσεις

Καλή ἐπιτυχία

Κατασκευή
1. Τοποθετοῦμε σέ μιά ἐπιφάνεια 2 ξυλάκια κάθετα, σέ ἀπόσταση μεταξύ

τους περίπου 10 ἑκ.
2. Πάνω στά ξυλάκια αὐτά κολλᾶμε ὁριζόντια ἄλλα 6 ξυλάκια, ξεκινώντας

ἀπό κάτω πρός τά πάνω, σέ ἀπόσταση μεταξύ τους περίπου 2 ἑκ.
3. Πάνω στά ὁριζόντια αὐτά ξυλάκια τοποθετοῦμε ἀντίστοιχα πρός στά 2

πρῶτα κάθετα ξυλάκια ἀπό 3 ἤ 4 ξυλάκια, τό ἕνα πάνω στό ἄλλο (ἐπάλλη-
λα), γιά νά δημιουργήσουμε πάχος.

4. Τέλος, στά ἐπάλληλα κάθετα ξυλάκια κολλᾶμε ὁριζόντια ἄλλα 4 ξυλά-
κια, ἀρχίζοντας ἀπό κάτω πρός τά πάνω, καί σέ ἀπόσταση μεταξύ τους πά-
λι 2 ἑκ. περίπου.

5. Στά τελευταῖα ξυλάκια τώρα κολλᾶμε ὅ,τι ἔχουμε γιά διακόσμηση, εἴτε
ἕτοιμο ὑλικό (ὅπως φαίνεται στίς φωτογραφίες) εἴτε κάτι πού θά δημιουρ-
γήσουμε ἐμεῖς ἀνάλογα μέ ὑλικά πού ἔχουμε στό σπίτι.

6. Ἀπό τό πρῶτο ὁριζόντιο ξυλάκι περνᾶμε τό κορδόνι, δένοντάς το ὅπως
δείχνει ἡ φωτογραφία 2.

7. Στό διάστημα πού ἔχει δημι-
ουργηθεῖ ἀνάμεσα στά ξυλάκια
βάζουμε τά χαρτιά γιά τίς χρήσι-
μες σημειώσεις μας. Κρεμᾶμε τή
θήκη μας ὅπου νομίζουμε ὅτι θά
εἶναι χρήσιμη.

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΘΗΚΗΘΗΚΗ

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2




