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Υψωσις του Τιμίου Σταυρου

Σταυρός υψουται σήμερον

῞ ῀ ῀

῀῾
καί κόσμος αγιάζεται...῾

–––––––––––––
Ἀπό Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τᾹς Θεοτόκου Σκιάθου.

Σ. Σ., Ἀθήνα



Ηεἴδηση κυκλοφόρησε ἀστρα πιαῖα: 49 χρόνια μετά, ἀνοίγει πάλι στήν
Ἴμβρο τό ἑλληνορθόδοξο Δημοτικό σχολεῖο! 

Στό νησί τοῦ βορείου Αἰγαίου λειτουργοῦσαν κάποτε ἕξι ἑλληνικά Δημο-
τικά σχολεῖα καί ἕνα Γυμνάσιο. Ἀπό τίς 27 Μαρτίου 1964 ὅμως ἡ τουρκική
κυβέρνηση ἀπαγόρευσε τή λειτουργία τους. 
Στούς Ἁγίους Θεοδώρους τῆς Ἴμβρου τό κουδούνι, μισό αἰώνα μετά, θά

χτυπήσει ξανά καί κάποιοι, ἔστω κι ἐλάχιστοι μαθητές, θά δηλώσουν
«Παρών!». Οἱ λιγοστοί πλέ ον Ἕλληνες κάτοικοι τοῦ νησιοῦ, πού δέν ἔχασαν
ποτέ τήν ἐλπίδα τους, πιστεύουν πώς τό ἄνοιγμα τοῦ σχολείου θά ἀποτε-
λέσει βασικό κίνητρο γιά Ἰμβρίους τῆς διασπορᾶς νά ἐπιστρέψουν στήν πα-
τρίδα τους, ζωντανεύοντας τήν ἀκριτική ἐρημιά τους.

***
111 Σεπτεμβρίου 2013. Μιά νέα σχολική χρονιά ἀρχίζει καί πάλι καί γιά κάθε Δη-

μοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο τῆς πατρίδος μας. «Δύσκολα, ἐπίπονα, ἀβέβαια», θά πεῖς.
«Ποῦ νά δηλώσουμε «Πα ρών» καί νά τό ἐννοοῦμε; ἀναρωτιέσαι. Στή γνώση ὅση καί
ὅπως μᾶς προσφέρεται; Ἤ μήπως στήν πληροφορία πού διαδίδεται μέσα ἀπό τά
ἐξελιγμένα διαδικτυακά μας συστήματα; Νέ οι στόχοι, νέοι ἀγῶνες, νέες προοπτικές
ἀνοίγονται… Προβληματίζεσαι, διστάζεις, ἀναζητᾶς…

***
Μπορεῖς κι ἀξίζει νά δώσεις οὐσιαστικά τό «Παρών!»:

Καί στή γνώση πού ἀποκτᾶται μέ προσωπική ἐπιμέλεια, συνέπεια, ὑπευθυ-
νότητα, μεθοδικότητα, οὐ σιαστική καί σέ βάθος ἀναζήτηση. Γιατί ἡ γνώση εἶναι
δύναμη, ὅταν ξέρεις νά τήν κατακτᾶς καί νά τήν ἀξιοποιεῖς σωστά!

Καί στήν ἀρετή πού κερδίζεται μέ ἀγώνα καί μόχθο· ἡ εὐγένεια, ὁ σεβασμός,
ἡ ἀναγνώριση καί παραδοχή τοῦ λάθους μας, ἡ συνεργασία καί ἀλληλοβοήθεια, ἡ
ἐλπίδα, ἡ ἐμπιστοσύνη, ἡ ὑποχωρητικότητα ἀλλά καί ἡ σταθερότητα, ἡ διαρκής
αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ πού ἀσφαλίζει καί γεμίζει τήν ψυχή στίς ὧρες
τῆς χαρᾶς, τῆς ἐπιτυχίας, τῆς προόδου, ἀλλά καί στίς δύσκολες ὧρες τοῦ κόπου,
τῆς ἀ ποτυχίας, τοῦ πειρασμοῦ... Γιατί μέ τήν ἀρετή ἀνεβαίνεις, καί ἀνεβάζεις καί
τούς ἄλλους!

«Παρών !»«Παρών!»

Καλή χρονιά!
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Σέ ἀπόσταση μόλις 5 χλμ. ἀπό τήν κωμό-
πολη τῆς Πύλης Τρικάλων, στίς καταπράσι-
νες πλαγιές τοῦ Κόζιακα, ὑψώνεται
μεγαλόπρεπα ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Βησ-
σαρίωνος Δουσίκου. Πρόκειται γιά ἕνα ἱστο-
ρικό μοναστήρι πού ἱδρύθηκε μεταξύ τῶν
ἐτῶν 1527-1535 ἀπό τόν Ἅγιο Βησσαρίωνα,
ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης1. Μιά χαρισματική
προσωπικότητα μέ ἁγιότητα βίου καί τερά-
στιο φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο,
εἰδικά στήν περιοχή τῶν Τρικάλων ἀπʼ ὅπου
καταγόταν καί ὅπου εἶχε τήν ἕδρα του καί
ὅπου πλέον τιμᾶται ὡς πολιοῦχος.

***
Ὁ Ἅγιος Βησσαρίων γεννήθηκε στήν

Πόρτα Παναγιά Τρικάλων γύρω στό 1490,
δηλαδή μέσα στά δύσκολα χρόνια τῆς
τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Καταγόταν ἀπό ἱερα-
τική οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἀνέδειξε ἐπισκό-
πους, μοναχούς καί μοναχές. Ἀπό μικρό
παιδί ἀγαποῦσε τήν Ἐκκλησία καί συχνά
πήγαινε κοντά στόν πνευματικό του πα-
τέρα, τόν μητροπολίτη Λαρίσης Μᾶρκο, καί
τόν ὑπηρετοῦσε μέ πολλή ταπείνωση καί
ὑπακοή. Ἀφοῦ ἔμαθε τά πρῶτα γράμματα
καί ἔφτασε σέ κατάλληλη ἡλικία, ὁ ἐνάρε-
τος μητροπολίτης τόν χειροτόνησε διά-
κονο κι ἔπειτα πρεσβύτερο. 
Τό 1517 ἐξελέγη ἐπίσκοπος Ἐλασσῶνος

καί Δομενίκου. Δυστυχῶς ὅμως δέν ἔγινε
δεκτός ἀπό τούς κατοίκους ἐκείνης τῆς
περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν σέ διένεξη
μέ τήν Μητρόπολη Λαρίσης καί δέν ἤθελαν
νά δεχθοῦν ὁποιονδήποτε προερχόταν ἀπό
αὐτήν. 
Ὁ ταπεινός ἐπίσκοπος Βησσαρίων ὑπέ-

μεινε μέ ὑποδειγματική μακροθυμία τήν
περιφρόνηση πού τοῦ ἔγινε καί ἐπέστρεψε
στά Τρίκαλα κοντά στόν Γέροντά του
Μᾶρκο. Τά τέσσερα χρόνια πού παρέμεινε
στά Τρίκαλα τά ἀφιέρωσε σέ ἔργα ἀγάπης
καί φιλανθρωπίας. Ταπεινά κι ἀθόρυβα,

χωρίς νά τόν παίρνουν εἴδηση οἱ πολλοί,
ἐπισκεπτόταν τή νύκτα πτωχούς καί μο-
ναχικούς ἀσθενεῖς, γιά νά καθίσει δίπλα
στό προσκέφαλό τους, νά τούς παρηγο-
ρήσει καί νά τούς ἐνισχύσει. Ἔπλενε τά
λερωμένα ροῦχα τους μέ τά ἴδια του τά
χέρια καί δέν δίσταζε νά τούς ἐξυπηρε-
τεῖ ἀκόμη καί στίς πιό ταπεινωτικές δου-
λειές. 
Τό 1521 τόν κάλεσαν νά ἀναλάβει τή

διοίκηση τῆς ἐπισκοπῆς Σταγῶν. Ἀλλά
καί στή θέση αὐτή δοκίμασε πίκρες καί
θλίψεις ἀπό ἄδικες κατηγορίες καί συ-
κοφαντίες, τίς ὁποῖες ἀντιμετώπισε μέ
ἀνεξικακία καί συγχωρητικότητα. 
Μετά τό θάνατο τοῦ μητροπολίτη Λα-

ρίσης Μάρκου, σύσσωμος ὁ κλῆρος καί
ὁ λαός τῆς Θεσσαλίας ζήτησαν νά ἀνα-
λάβει ὡς διάδοχος τή Μητρόπολη τό
ἄξιο πνευματικό του τέκνο, ὁ Βησσα-
ρίων. Καί πράγματι τό 1527 ὁ πολύπαθος
ἱεράρχης ἐξελέγη μητροπολίτης Λαρί-
σης.
Μέ ἕδρα τά Τρίκαλα2, ὁ στοργικός ἐπί-

σκοπος ἀνέπτυξε ἀξιοθαύμαστη ποιμαντική
καί φιλανθρωπική δράση καί ἀνακούφισε
τό σκλαβωμένο λαό πού στέναζε κάτω
ἀπό τήν ὀθωμανική κυριαρχία. Μέ χρή-
ματα τῆς Ἐκκλησίας ἐξαγόρασε πολ-

ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

τό σεμνό καύχημα τῶν Τρικάλων
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λούς χριστιανούς αἰχμαλώτους, ἔθρεψε
πτωχούς, περιέθαλψε ἀσθενεῖς. Παράλ-
ληλα ἔκτιζε ναούς ἀλλά καί πρωτοστα-
τοῦσε σέ ἔργα πρωτοποριακά γιά ἐκεῖνα
τά δύσκολα χρόνια: ἄνοιξε δρόμους καί
κατεσκεύασε γέφυρες, ὅπως αὐτή τοῦ
Κοράκου στόν Ἀχελῶο, τοῦ Πορταϊκοῦ
καί τῆς Σαρακίνας στόν Πηνειό. Κι ὅλα
αὐτά μέ ἀνυπολόγιστους κόπους καί
ἔξοδα, μέ ἀπίστευτα ἐμπόδια καί ἀμέ-
τρητους κινδύνους. Ἀποκορύφωμα τῆς
δράσεώς του ὑπῆρξε ἡ ἀνέγερση τῆς πε-
ρίφημης ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος στό Δούσικο.
Πέντε χρόνια μετά τήν ἀποπεράτωση

τῆς Μονῆς ἀρρώστησε βαριά. Ἄν καί
ἦταν μόλις 50 ἐτῶν, ὁ ὀργανισμός του
εἶχε ἐξαντληθεῖ ἀπό τίς συνεχεῖς περι-
πέτειες καί τήν ἀσταμάτητη δραστηριό-
τητά του πρός ὠφέλειαν τοῦ ποιμνίου
του. Ὅταν προαισθάνθηκε ὅτι πλησιάζει
τό τέλος του, κάλεσε κοντά του τούς
κληρικούς καί μοναχούς τῆς ἐπαρχίας
του, τούς ἔδωσε τίς τελευταῖες συμ-
βουλές του καί παρέδωσε εἰρηνικός τήν
ψυχή του στόν Κύριο στίς 15 Σεπτεμ-
βρίου 1540. Ἐνταφιάστηκε στό κοιμητή-
ριο τῆς ἱερᾶς Μονῆς, ἀλλά δυστυχῶς
κάποιος Ἀγαρηνός ἔκλεψε τό ἱερό του
λείψανο. Σώθηκε ὅμως μέ θαυμαστό
τρόπο ἡ τιμία κάρα του, ἡ ὁποία φυλάσ-
σεται στό μοναστήρι τοῦ Δουσίκου, τό
ὁποῖο πλέον εἶναι γνωστό καί τιμᾶται στό
ὄνομα τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος καί ἀκτι-
νοβολεῖ πνευματικά στήν περιοχή.
Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου (15 Σεπτεμβρίου)

ἑορτάζεται μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στό
μοναστήρι του ἀλλά καί στόν τόπο κατα-
γωγῆς του, τήν Πύλη Τρικάλων. Τήν πα-
ραμονή τῆς ἑορτῆς γίνεται λιτανεία μέ
τήν τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου καί στήν Κα-
λαμπάκα. Στά Τρίκαλα μεταφέρεται ἡ
τιμία κάρα τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτι-
δος καί τότε τελεῖται πανηγυρικά ἡ
ἑορτή τοῦ πολιούχου μέ ἐπίκεντρο τόν
περίλαμπρο ἱερό προσκυνηματικό Ναό
πού ἔχει ἀνεγερθεῖ πρός τιμήν του.

Ἀναρίθμητα εἶναι τά θαύματα πού ἐπι-
τελεῖ ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου, ὄχι μόνο
στήν περιοχή τῶν Τρικάλων ἀλλά καί σέ
ἄλλες περιοχές, ὅπως στή Φιλιππιάδα καί
στό Μεγανήσι Λευκάδος, ὅπου τιμᾶται
ἐπίσης ὡς προστάτης καί πολιοῦχος. Οἱ
πρεσβεῖες του στόν φιλάνθρωπο Κύριο
ἔσωσαν τίς πόλεις αὐτές ἀπό ἐπιδημίες
ἀλλά καί καταστροφές στίς γεωργικές
καλλιέργειες (π.χ. ἀκρίδες). Σέ ἄλλη πε-
ρίπτωση ἀνομβρίας, μόλις ἔγινε λιτά-
νευση τῆς κάρας τοῦ Ἁγίου ἀμέσως
ἄρχισε καταρρακτώδης βροχή!
Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος

ἦταν μιά ἀγκαλιά γεμάτη ἀγάπη, συγχω-
ρητικότητα καί προσφορά πρός τόν συν -
άνθρωπο. Αὐτή ἡ ἀγάπη του, πού
ξεχειλίζει διαρκῶς καί μέ τά θαύματά
του συνεχίζει νά εὐεργετεῖ τόν τόπο
μας, ἄς μᾶς συγκινήσει κι ἄς μᾶς
ἐμπνεύσει. Ὁ κόσμος ἔχει ἀνάγκη ἀπό
μιά ζεστή ἀγκαλιά. Τήν ἀγκαλιά τῆς
Ἐκκλησίας, πού ἀνοίγεται πρός ὅλους
καί ἐκδηλώνει πλούσια τήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ!

Νικηφόρος

––––––––––
1. Ὁ τίτλος «ἀρχιεπίσκοπος» στή συγκεκριμένη περίπτωση

ἀποτελεῖ τιμητικό τίτλο τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης καί δέν
ἀντιστοιχεῖ στή σημερινή γνωστή σημασία τοῦ ὅρου, πού δη-
λώνει τόν πρῶτο στήν ἱεραρχία μεταξύ ἐπισκόπων μιᾶς αὐτο-
κέφαλης Ἐκκλησίας. 

2. Ἡ ἕδρα τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης ἀπό τά μέσα τοῦ
14ου αἰῶνος ὥς τό 1763 εἶχε μεταφερθεῖ στά Τρίκαλα λόγω
δυσκόλων συνθηκῶν στήν τουρκοκρατούμενη Λάρισα.

Πηγή: Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βησσαρίω-
νος, Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης καί Τρίκκης τοῦ θαυματουργοῦ,
(ἐπιμελείᾳ πρωτοπρεσβ. Πολυκάρπου Τύμπα), Ἀθῆναι 1971.

Σμύρνη
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«Δέ θά ξαναγίνει». Μ’
αὐτή τήν ὑπόσχεση ἔφευγε
πάντα ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ
Διευθυντῆ καταλυπημένος
καί κατακόκκινος.
Ξαναγινόταν ὅμως, κι ἔτσι

κάποιος καθηγητής τόν
ἔστελνε πάλι στό Γραφεῖο,
γιά νά γραφτεῖ στό ποινολό-
γιο ἡ ποινή του: ἀποβολή...
καί ἡ αἰτιολογία της: συμπε-
ριφορά ἀνάρμοστη σέ μα-
θητή, καί ἡ ἀπολογία του:
«Δέν μπόρεσα νά συγκρα-
τηθῶ... δέ θά ξαναγίνει». 
Αὐτό ἐπαναλαμβανόταν
συχνά πέρυσι. Τή φετεινή
σχολική χρονιά  ὅμως τά
πράγματα ἄλλαξαν. Πέρασε
μιά ἑβδομάδα,

πέρασε δεύτερη, τρίτη...
ἕνας μήνας καί δεύτερος κι ὁ Χάρης
δέν εἶχε δώσει καμία ἀφορμή γιά τι-
μωρία. 
Ὁ Διευθυντής ρωτοῦσε τούς καθη-
γητές καί μάθαινε πώς ἡ συμπερι-
φορά του εἶχε πολύ βελτιωθεῖ. Μιά
μέρα τόν κάλεσε στό Γραφεῖο. Πῆγε
φανερά θορυβημένος. 

— Τί ἔκανα πάλι, κύριε; Δέν ἔγινε
τίποτα...

— Ἔγινε κάτι, Χάρη... ἄλλαξες,
διορθώθηκες... καί σοῦ ἀξίζουν συγ-

χαρητήρια. Ἀλήθεια, πές μου πῶς τά
κατάφερες;

— Ἄ! Αὐτό εἶναι τό μυστικό μου,
θά σᾶς τό πῶ ὅμως, ἀπάντησε καί
κοκκίνισε πάλι, ἀπό χαρά τώρα.
Μόλις ἄρχιζε τό σχολεῖο, τό Σεπτέμ-
βριο, μιά μέρα μᾶς εἶπε ὁ θεολόγος
μας ὅτι γιόρταζε ὁ Σταυρός. Ἀφοῦ
μᾶς διηγήθηκε τήν ἱστορία αὐτῆς τῆς
γιορτῆς, μᾶς εἶπε, ὅταν ἔρχονται δύ-
σκολες ὧρες, νά κάνουμε μέ πίστη τό
σταυρό μας, γιά νά γίνεται δική μας
ἡ δύναμη τοῦ Ἐσταυρωμένου Χρι-
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στοῦ. Ἀπό τότε ὅταν νευριάζω καί μοῦ ἔρχεται νά...
φωνάξω... νά χτυπήσω... κάνω τό σταυρό μου καί...
ἀλήθεια σᾶς λέω, κύριε, μοῦ περνάει. Σά νά ἔρχε-
ται στήν καρδιά μου αὐτή ἡ δύναμη καί διώχνει
μακριά τό κακό.

***
Τό γεγονός συνέβη πρίν λίγους μῆνες καί
μαρτυρεῖ πώς 2000 χρόνια οἱ πιστοί τοῦ
Ἐσταυρωμένου, ζοῦμε τήν ἴδια ἐμπειρία πού
ἔγινε ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας: «Σταυρός
πιστῶν τό στήριγμα... καί τῶν δαιμόνων τό τραῦμα».
Ἀπό τή στιγμή πού στό ἐπονείδιστο μέσο τῆς θανατικῆς
ποινῆς καρφώθηκε τό πανάχραντο Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τό ὄργανο τῆς καταδίκης ἔγινε ὄργανο σωτηρίας. Ὁ
προαιώνιος ἀντίπαλός μας τραυματίσθηκε, ἀφοπλίσθηκε.
Ὅλες οἱ δυνάμεις του ἀπογυμνώθηκαν, κατανικήθηκαν κι
ἔγιναν ἀνίσχυρες.

«Ὁ σταυρός... ἔδιωξε τήν πλάνη, ἐπανέφερε τήν ἀλή-
θεια, ἔκανε οὐρανό τή γῆ, καί τούς ἀνθρώπους, «ἀγγέ-
λους». Χάρη σ’ αὐτόν, οἱ δαίμονες δέν εἶναι πιά φοβεροί
ἀλλά ἄξιοι περιφρόνησης. Ὁ Σταυρός εἶναι τό τρόπαιο στόν
πόλεμο κατά τοῦ ἐχθροῦ, ἡ μάχαιρα στήν ἄμυνα κατά τῆς ἁμαρτίας, τό
ξίφος μέ τό ὁποῖο ὁ Χριστός πλήγωσε τό φίδι»1 πού μᾶς δηλητηρίασε.
Ὁ Σταυρός εἶναι «τό σημεῖον τῶν πιστῶν καί ὁ φόβος τῶν δαιμόνων»2

δέν ἐνεργεῖ ὅμως μαγικά. Προϋποθέτει τήν ἀπόφαση καί τόν ἀγώνα τοῦ
χριστιανοῦ νά ἀκολουθεῖ τόν Ἐσταυρωμένο Λυτρωτή του, σηκώνοντας τό
σταυρό τῆς ὑπακοῆς στό θέλημά Του.
Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς προτρέπει: Ὅταν βγαίνεις ἀπό τήν
ἐξώπορτα αὐτό τό λόγο πρῶτα πές: «ἀποτάσσομαί σοι σατανᾶ καί συν-
τάσσομαί σοι Χριστέ». «Φεύγω ἀπό τήν παράταξή σου σατανᾶ καί γίνομαι
δικός σου στρατιώτης Χριστέ».
Αὐτός ὁ λόγος θά γίνει ἡ βακτηρία σου, αὐτός καί τό ὅπλο σου, αὐτός
ἀπροσμάχητος πύργος γύρω σου. Μαζί μ’ αὐτόν τόν λόγο σχημάτισε μέ
πίστη καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Ἔτσι οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ διά-
βολος δέ θά μπορέσει νά σέ βλάψει βλέποντάς σε ἀπό παντοῦ ἀσφαλισμένο.

Μ.
–––––
1. Ἅγ. Ἰ. Χρυσόστομος.
2. Ἅγ. Κύριλλος Ἱεροσολύμων.
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— Καλή ἀρχή! Καλή ἐπιτυχία!
Τοῦ εὐχήθηκε ἡ κυρία Μαριάνθη, ἡ

καλή τους γειτόνισσα, πού τόν ἀγαποῦσε.
Ἦταν ἡ πρώτη μέρα τῶν Πανελληνίων

ἐξετάσεων. Ἡ ἀγωνία του εἶχε χτυπήσει
κόκκινο.

— Ἡ Παναγία μαζί σου! συνέχισε ἡ κ.
Μαριάνθη καί τοῦ ἔβαλε μία μικρή εἰκο-
νίτσα τᾹς Παναγίας στή χούφτα του. Τοῦ
ἔδωσε καί ἁγιασμό, τόν σταύρωσε καί μέ
λαδάκι ἀπό τόν ἅγιο Νεκτάριο.

Τά δέχθηκε ὅλα εὐχαρίστως.
— Εὐχαριστοῦμε... εἶπε συγκαταβατικά,

μέ φανερή ἀμηχανία, ἡ μητέρα του πού
ἦταν καθηγήτρια καί τόν ἔσπρωξε ἐλαφρά
πρός τό αὐτοκίνητο.

Τό μεσημέρι, ὁ Πέτρος γύρισε χαμογε-
λαστός.

— Ξέρεις, μαμά, σήμερα... μέ αὐτά...
τᾹς κ. Μαριάνθης ἔνιωθα μία ἠρεμία

ἀλλιώτικη! Μιά σιγουριά! Συγκεντρώθηκα
εὔκολα.

Ἡ μικρή αὐτή σκηνή ἐπαναλήφθηκε καί
τό ἄλλο πρωΐ... καί τό ἄλλο, ὥς τό τέλος.

— Καλά γράψαμε! Πολύ καλά! Θριαμβο-
λογοῦσε ἡ μητέρα καί, ὅπως συμβαίνει σέ
τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιοῦσε
πρῶτο πληθυντικό.

— Καλά τά πᾹγα... βοήθησε ἡ Παναγία,
ἔλεγε μέ παιδική ἁπλότητα ὁ νεαρός.

— Βοήθησε πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα τό μυαλό
σου, τό διάβασμά σου, ἡ καλή σου προ-
ετοιμασία! Τόσα λεφτά δώσαμε στά
φροντιστήρια! Ὄχι πώς δέν πιστεύω στό
Θεό, στήν Παναγία... ἀλλά... δέν εἶναι
καλό γιά σένα νά ἔχεις μειωμένη αὐτοε-
κτίμηση!

Κοίταξε ὁ Πέτρος τή μητέρα του στά
μάτια. Ἴσια. Καρφωτά.

— Μάνα, ἐσύ αὐτόν τό δρόμο μέ τόν
Θεό δέν μοῦ τόν ἔδειξες, εἶπε.

Κι εἶχε ἡ φωνή του κάτι σάν παράπονο
καί σάν καταγγελία...

Κύλησε τό καλοκαίρι, βγᾹκαν τά ἀποτε-
λέσματα, πανηγύρισε ὅλη ἡ οἰκογένεια τήν
ἐπιτυχία, ἔγιναν οἱ ἑτοιμασίες καί ὁ Πέτρος
φεύγει. Ἡ σχολή του, πού ἦταν ἡ πρώτη
του ἐπιλογή, εἶναι μακριά.
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Ἡ μητέρα του πού αὐτό τόν καιρό
ζοῦσε μέσα στό ὄνειρο –ἡ χαρά
τᾹς νίκης, οἱ συγχαρητήριες ἐπι-
σκέψεις, τά κεράσματα, τά
δῶρα, οἱ ἑτοιμασίες– προσ-
γειώνεται στήν πραγματικό-
τητα. Ὁ Πέτρος της ἀπό αὔριο
θά εἶναι μακριά καί μόνος.
Μόνος του θά κουμαντάρει τή
ζωή του.

— Καί τώρα τί γίνεται; ρωτάει
τόν ἑαυτό της καί τήν τυλίγει ἡ
ἀγωνία.

— «Μάνα, ἐσύ τό δρόμο... δέν μοῦ
τόν ἔδειξες.» Ἀντηχεῖ ἀκόμη ὁ λόγος του
στό μυαλό της. Στήν καρδιά της τόν νιώ-
θει σά δαγκωματιά. Ὅλες οἱ βεβαιότητες
πάνω στίς ὁποῖες εἶχε οἰκοδομήσει τή
ζωή τους φαίνονται ρευστές. Καταρρέουν.
Κάθε μέριμνα ἀνεπαρκής.

Ἦταν καλή μάνα. Ἔκανε ὅ,τι μποροῦ -
σε. Καί ὅ,τι δέν μποροῦσε πολλές φο ρές.
Ἐκείνη φρόντιζε γιά ὅλα· τόν προστάτευε
ἀπό ὅλα, τόν προλάβαινε, ἔβρισκε λύση
γιά ὅλα... ἔτσι πίστευε τουλάχιστον. Τώρα
δέν θά μπορεῖ ν᾿ ἁπλώσει τό χέρι της νά
τόν φτάσει... νά τόν προφτάσει... νά τοῦ
δείξει τό δρόμο...

— Ἀνάλαβέ τον, Παναγία μου! ψιθυρί-
ζει καί τά μάτια της γεμίζουν δάκρυα.

Φιλάει μέ δέος τήν εἰκόνα τᾹς Πανα-
γίας, δῶρο τᾹς κ. Μαριάνθης γιά τήν ἐπι-
τυχία τοῦ παιδιοῦ της, καί τή βάζει
προσεκτικά στόν ταξιδιωτικό του σάκκο.

— Ἀνάλαβέ τον, Παναγία μου! Ἐγώ
δέν μπορῶ... δέν ξέρω... δέν ἔκανα ὅ,τι
ἔπρεπε... ὅ,τι ἄξιζε...

— Ἀνάλαβέ τον! Ἐπανέλαβε παραδο-
μένη στή μητρική στοργή τᾹς μεγάλης
Μάνας!

Καί δέν εἶχε ἴχνος αὐτοπεποίθησης ἡ
φωνή της!

E.Z.
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Ἡ ἑ λ λ η ν ι κ ή
γλώσσα ἔχει ἕνα

ἀπέραντο λεξιλογικό

πλοῦτο καί μπορεῖ γ
ι᾿ αὐτό νά

ἐκφράσει τίς πιό λεπτ
ές ἀποχρώ-

σεις ἐννοίας. Γι᾿ αὐτό κ
αί τό ὅτι τό

ἅγιο Εὐαγγέλιο διατυπ
ώθηκε στή

γλώσσα αὐτή, ὅταν ὁμιλουμένη
 στό

ἀπέραντο ρωμαϊκό κρά
τος ἦταν ἡ

ἑλληνική, δέν εἶναι γεγ
ονός τυχαῖο

ἀλλά ἔργο τῆς θείας προνοία
ς.

Οἱ Νεοέλληνες χρησιμ
οποιοῦμε

συχνά λέξεις πανάρχαιες ἀπ᾿ 
αὐτόν

τόν μεγάλο θησαυρό, χ
ωρίς συχνά

νά γνωρίζουμε τήν ὀρθο
γραφία τους

καί τό ἀκριβές νόημά τους.
ὉὉμόηχα

Ὑπάρχουν πολλές λέξει
ς ὁμόηχες,

πού ὅμως ἡ ἔννοια πού ἐκφράζουν

εἶναι διαφορετική, σύμφ
ωνη μέ τήν

ἀρχική καταγωγή τους.

Π.χ. ἡ λέξη (τό) λῆμμα (ἀπό τό ῥ.

λαμβάνω) σημαίνει ὅ,τι ἔχω λάβει,

ὅπως τό εἰσόδημα,
ἤ πληροφορίες πού δίδο

νται σέ λε-

ξικό γιά μιά λέξη,
ἤ μιά ἀποδεδειγμένη πρότ

αση,

πού λαμβάνεται στά μαθ
ηματικά ὡς

βάση γιά τήν ἀπόδειξη μιᾶς ἄλλ
ης

(θεώρημα).
Ἐπίσης (τό) λεῖμμα (λείπω), πού

σημαίνει ὅ,τι ἀπομένει
, ὑπόλοιπο,

λείψανο.
Ἐπίσης (τό) λῆμα (ῥ. λήω-ῶ

θέλω), πού σημαίνει εὐχή, ἐπ
ιθυμία.

(Τά) λύματα (ῥ. λυμαίνομαι κα-

ταστρέφω), πού σημαίνει τά ἀπό-

βλητα, τά ἀκάθαρτα ὑπολείμματα.

(Τό) λῦμα (ῥ. λούω  λούζω) ση-

μαίνει ρύπο πού ἐξαφα
νίζεται μέ

τήν πλύση, «ἀποπλύματ
α».

(ἡ) λίμα (ῥ. λιμάζω)  ἡ ὑπερβο-

λική πείνα, ἀχορταγιά, λαιμαργία.

(ἡ) λίμα (ῥ. λιμάρω)  λειαίνω μέ

τή λίμα (ἐργαλεῖο).
Συνώνυμα κ.ἄ.

Ὑπάρχουν καί λέξεις συ
νώνυμες

(μέ παραπλήσια ἔννοια)
, ὅπως καί

ἀντίθετες ὡς πρός ὁρισμέ
να σημεῖα:

π.χ. (τά) ἱερά αὐτά πού ται-

ριάζουν στό θεῖο: «Τά τῷ θεῷ

ἀνήκο ντα».
(τά) ὅσια  Τά σπουδαιότερα ἀ -

πό τά ἀνθρώπινα, πού εἶναι συγ-

γενικά μέ τά θεῖα.
ἑταῖρος  ὁ συνεργός, αὐτός πού

ὅλα τά μοιράζεται μέ τόν ἄλλ
ον,

φίλος (βλ. ἑταιρεία).
φίλος  αὐτός πού συνδέθηκε μ

έ

κάποιον φιλικά σέ κάποιο συμπό-

σιο.
ξένος  αὐτός πού ἔγινε φίλο

ς

μετά ἀπό φιλοξενία.
Γνωστές στά ἀρχαῖα κείμενα οἱ

ἐπιφωνήσεις: «ἑταῖρε», «φίλε»,

«ξένε», καί τό δωρικό «ὦ τάν

φίλε μου!»

θρασύς - θαρραλέος
«Οἱ μέν θρασεῖς ἄνευ λ

ογισμοῦ

πάντα πράττουσι» - Οἱ θρασεῖς

πράττουν τά πάντα χωρίς νά σκέ-

πτονται.
«Οἱ δέ θαρραλέοι μετά 

λογισμοῦ

τούς παραπεσόντας κιν
δύνους ἀ -

νέκπληκτοι ὑπομένουσι»
 - Οἱ θαρ-

ραλέοι μέ σκέψη (μέ σύ
νεση) τούς

κινδύνους πού ἐμφανίζο
νται ἀντι-

μετωπίζουν χωρίς νά ἐκπλήττο ν-

ται (χωρίς νά τά χάνουν).
Λ.

Ὁμόηχα, συνώνυμα κ.ἄ.Ἀπό τό θησαυρό τῆς
 γλώσσας μα

ς
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ἈἈληθινή
ἱστορία

Μς μεγαλώνει ἡ μάνα μας, τέσσερα ἀδέλφια. Ὁ θάνατος τοῦ πατέρα,
δέκα χρόνια τώρα, μς συνέδεσε σφικτά στό σπιτικό μας. Εἶμαι τό
πρῶτο παιδί πού «ξεπορτίζει». Πέρασα φέτος Mαθηματικό, στά Γιάν-

νενα. Παραμονή βράδυ πού θά ᾿φευγα, μς μάζεψε στό καθιστικό ἡ μάνα.
Δέν ἔχουμε ξαναχωρίσει. Ὁ μικρός, βουρκωμένος, λέει «...καί πότε θά ξανάρθεις,

ἀδερφούλη;». Πασχίζω νά φανῶ ἄντρας, νά διώξω σκέψεις μελαγχολικές. Ἡ
μάνα, πιό ψύχραιμη, μς χαμογελάει . Μς κερνάει χειροποίητο γλυκό. Τά μικρά
θέλουν νά μ᾿ εὐχαριστήσουν. Φέρνουν ἀπό ἕνα δωράκι, στυλό, ξυπνητήρι, φακό.
Καθώς τά χαίρομαι, ἀκούγεται μέ φράσεις ἀργές ἡ μάνα, συγκινημένη πιά: 
Νά πς στό καλό, ἀγόρι μου! Θά σ᾿ ἔχουμε κάθε βράδυ στήν προσευχή

μας.Ἔτσι θ᾿ ἀνταμώνουμε κάθε μέρα!... Θά τό νιώθεις, θά δεῖς! Κι ὅπου βρεθεῖς,

Γιά τή  δύσκολη
ὥρα  μας

Σεπτέμβριος 2013300



ἕνα πράγμα νά ξέρεις: Γιά τή δύσκολη
ὥρα μας ἔχει παντοῦ ὁ Θεός τούς
ἀνθρώπους του!
Ἀπόψε θά σς πῶ μιά ἱστορία πού δέ
σς τή διηγήθηκα μέχρι τώ ρα. Τή φύ-
λαγα γιά τήν ὥρα πού θά χρειαζόταν
περισσότερο. Καί θά τή βάλουμε ἐνθύ-
μιο πολύτιμο στήν καρδιά καί στίς ἀπο-
σκευές τοῦ Βασίλη μας: 
Θυμμαι, ἤμασταν στό «Θεαγένειο»*
μέ τόν ἄρρωστο πατέρα σας, στή Θεσ-
σαλονίκη. Πάνω ἀπό ἑνάμισι μήνα,
ἀνήμπορος ἐκεῖνος στό κρεβάτι, κι ἐγώ
στήν καρέκλα, δίπλα του... Ἐσεῖς, ὅλα
μικρά, πολύ μακριά μας, ἐδῶ, μέ τή
συγχωρεμένη τή γιαγιά. Δύσκολες
ὧρες...
Κι ἔστειλε γρήγορα ὁ Θεός τόν
ἄνθρωπό του: μιάν ἄγνωστή μου καλή
κυρία. Ἔμενε πολύ κοντά στό Νοσοκο-
μεῖο. Κι εἶχε αὐτή τήν καλωσύνη: ἀνα-
κούφιζε δυσκολεμένες κυρίες-
συνοδούς τῶν βαριά ἀρρώστων. Μέ
βρᾹκε, λοιπόν... Μ᾿ ἔπαιρνε σπίτι της.
Μέ ξεκούραζε. Μέ φρόντιζε, μοῦ
᾽πλενε τά ροῦχα, τά σιδέρωνε... Μέ πα-
ρηγοροῦσε καί μόνον ἡ παρουσία της.
Χώρια τά ζεστά της λόγια. Οὔτε
ἀδελφή μου νά ἦταν!
Συνήθως ἐρχόταν ἀπόγευμα Τρίτης
στό «Θεαγένειο». Σήκωνε διακριτικά
τήν τσάντα μέ τ᾿ ἄπλυτα. Τήν Πέμπτη
τά εἶχε ἕτοιμα, σιδερωμένα! Ἀρκετές
ἑβδομάδες... 
Ἐκεῖ νο ἀκριβῶς τό διάστημα, πέθανε
ἀπό ἀνακοπή κι ὁ γιός της. Τό ἔμαθα
ἀργότερα. Δέν τό ἤξερα. Δέν τό κατά-
λαβα, ἔτσι πού ἤμουν δυσκολεμένη. Ἡ
ἴδια δέν μοῦ τό εἶπε, οὔτε καί ἄλλαξε τό
πρόγραμ μα τῶν ἐπισκέψεών της, γιά

νά μή μέ δυσκολέψει! Γιά νά μή νιώσω
ἄβολα κι ἀμήχανα... Ὅσο τό σκέφτο-
μαι, τόσο συγκινοῦμαι... Πῶς ἄντεξε,
πῶς σήκωσε τό δικό της πόνο τόσο
ἀθόρυβα, τόσο πνευματικά! Δέν μπορῶ
νά λησμονήσω τή στάση της...
Βλέπετε, παιδιά μου, τί ἄνθρωπο ἔβαλε
δίπλα μου ὁ καλός Θεός, γιά νά μέ ἀνα-
κουφίσει; Γιά νά μέ διδάξει μέ τόν πιό
συγκλονιστικό τρόπο τήν ὑπομονή στά

δύσκολα, τήν ἐλ πίδα στό ἔλεός Του,
τήν ταπεινή ἀ γάπη πού Ἐκεῖνος ἐμπνέει
στούς ἀνθρώπους του...
Σάν ψέματα ἡ ἱστορία, ἔ; Κι εἶναι ἀλη-
θινή!

.......................................................
Φεύγεις, ἀγόρι μου... Μή φο β σαι˙

πάντοτε νά θυμσαι: γιά τή δύσκολη
ὥρα μας ἔχει παντοῦ ὁ Θεός τούς
ἀνθρώπους του. Ἴσως κάπο τε, ἄν μς
ἀξιώσει ὁ Θεός, νά γίνουμε κι ἐμεῖς οἱ
βοηθοί δυσκολεμένων συνανθρώπων
μας... Ποιός ξέρει... 
Κι ἀπό τώρα, πού μάθατε, νά λέτε
στήν προσευχή σας, παιδιά μου:

«Εὐλόγησε, Κύριε, τή δούλη σου
Ἑλένη, καί ἀνάπαυσε τό γιό της Παῦλο.
Ἀμήν!».

Βασίλειος
* «Θεαγένειο»: Μεγάλο νοσοκομεῖο τᾹς Θεσσαλονίκης.

Γιά τή  δύσκολη
ὥρα  μας
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οῦ ἀρέσουν τά ἀκραῖα ἀθλήμα -
τα;

Καί σέ ποιόν δέν ἀρέσουν, θά πεῖς.
Ὄχι μόνο ἀρέσουν· γοητεύουν, τρα-
βοῦν, μαγνητίζουν.

Καί στήν πνευματική ζωή ὑπάρχουν
ἀθλήματα. Καί τό κορυφαῖο ἀπ’ ὅλα
μᾶς τό ὑποδεικνύει ὁ Χριστός μας μέ
τά λόγια Του πού ἀκοῦμε στό εὐαγγε-
λικό ἀνάγνωσμα αὐτῆς τῆς Κυριακῆς.

Ἀρχίζει μέ ἕνα γενικό κανόνα καί
προχωρεῖ ἔπειτα στίς κορυφές:

«Ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέ-
ρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νά
τούς συμπεριφέρεστε κι ἐσεῖς.

Καί βέβαια αὐτό πρέπει νά τό κάνετε
σέ ὅλους. Διότι, ἐάν ἀγαπᾶτε μόνον
ἐκείνους πού σᾶς ἀγαποῦν, ποιά εὔ νοια,
χάρη, ἀνταμοιβή σᾶς ἀνήκει ἀπό τόν
Θεό; Καμία. Ἀφοῦ καί οἱ ἁμαρτωλοί
τό ἴδιο κάνουν. Κι ἄν δανείζετε μό νον
ἐκείνους ἀπ’ τούς ὁποίους ἐλπίζε τε νά
πάρετε πίσω ὅ,τι τούς δώσατε, ποιά
χάρη καί ἀνταπόδοση ἀπό τόν Θεό
σᾶς ἀνήκει; Καμία. Καί οἱ πονηροί καί

ἁμαρτωλοί δανείζουν σέ ἄλ λους ὁμοί-
ους τους, γιά νά ἔχουν κι αὐτοί τά ἴδια
ὀφέλη καί ἀνταλλάγματα ἀπό ἐκεί-
νους.

«Πλήν ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς
ὑμῶν»! Ἐσεῖς ὅμως
ὄχι ἔτσι.  Ἐσεῖς
νά ἀγαπᾶτε
τούς
ἐχθρούς
σας καί νά
τούς εὐερ-
γετεῖτε
καί νά
τούς δανεί-
ζετε χωρίς
νά περιμένετε
τίποτε γιά ἀντα-
πόδοση. Τότε ὁ μι-
σθός σας, ἡ ἀνταμοιβή σας
ἀπό τόν Θεό θά εἶναι πολύ μεγάλη. 
Θά ἀνακηρυχθεῖτε κατά χά ριν παιδιά
τοῦ Θεοῦ, θεοί δηλαδή κα τά χάριν κι
ἐσεῖς, ἀφοῦ θά μοιάζετε πνευματικά μέ
Ἐκεῖνον. Διότι κι Αὐ τός δέν παύει νά
εἶναι καλός καί εὐεργετικός στούς

Β´ Λουκ. ς´ 31-36

ΤΟ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ
ΑΘΛΗΜΑ

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ
ΑΘΛΗΜΑ

«πλήν ἀγαπᾶτε
τούς ἐχθρούς ὑμῶν».

Ξέρεις τί σημαίνει 
τό «πλήν»;

Σημαίνει ὅτι αὐτό
δέν ἀποφασίζουν νά τό

κάνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι.
Ὅπως ἀκριβῶς καί

μέ τά ἀκραῖα 
ἀθλήματα

λίγοι ἀσχολοῦνται.

29 Σεπτεμβρίου 2013

ss
«ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν»
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ἀνθρώπους τούς πονηρούς, πού δεί-
χνουν ἀχαριστία καί χλευάζουν τίς
τόσες εὐεργεσίες Του.

Νά γίνεστε λοιπόν ‘‘οἰκτίρμονες’’,
σπλαχνικοί πρός τούς συνανθρώπους
σας καί συμπονετικοί στίς δυστυχίες
καί ἀνάγκες τους, ὅπως καί ὁ οὐράνιος
Πατέρας σας εἶναι σπλαχνικός σέ
ὅλους».

* * *
«πλήν ἀγαπᾶτε 

τούς ἐχθρούς ὑμῶν».
Ξέρεις τί σημαίνει τό «πλήν»; Ση-

μαίνει ὅτι αὐτό δέν ἀποφασίζουν νά τό
κάνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ὅπως ἀκρι -
βῶς καί μέ τά ἀκραῖα ἀθλήματα λίγοι
ἀσχολοῦνται. Πολλοί ἀθλοῦνται στόν
κλασικό στίβο, ὅμως λίγοι εἶναι αὐτοί
πού ἀσχολοῦνται μέ τόν αἰωροπτερι-
σμό, τήν ἀναρρίχηση, τήν κατάδυση.

Οἱ πολλοί ἀγαποῦν ἐκείνους πού
τούς ἀγαποῦν.  Ἔ, καί τί; Συνηθισμέ να
πράγματα, συμβατικά.  Ὁ Χριστός
θέλει ἀπό τούς δικούς Του νά ξεχωρί-
ζουν ἀπό τούς ἄλλους, ὄχι γιά νά κά-
νουν ἐντύπωση, ἀλλά γιά νά εἶ ναι σέ
θέση νά φεύγουν ἀπ’ τή γῆ, νά ξε-
κολλοῦν ἀπό τά δεσμά τοῦ κόσμου, νά
πετᾶνε στίς οὐράνιες σφαῖρες, ὅ πως οἱ
ἀετοί, ἐλεύθεροι, μεγαλοπρεπεῖς, δυ-
νατοί!...

Σκέψου, γιά παράδειγμα, τί μεγα-
λεῖο εἶναι νά πεῖς ἐπαινετικά λόγια σέ
μιά παρέα γιά κάποιον ὁ ὁποῖος ἐχθές

σέ κατηγόρησε. Ἤ νά ξέρεις ὅτι σέ
ἀπεχθάνεται, ἤ ἀκόμα νά σοῦ ἔχει
προξενήσει κακό, βλάβη, ζημιά, καί
σύ νά βρεῖς τρόπο νά τόν εὐεργετή-
σεις, χωρίς ἐνδεχομένως καί νά κατα-
λάβει ὅτι ἐσύ εἶσαι πού τόν 
εὐεργέτησες. Εἶναι ἤ
δέν εἶναι, ὄχι
ἀκραῖο, ἀλλά
κορυφαῖο
ἄθλημα; Ἀναρ-
ρίχηση εἶναι
στήν πιό ψηλή κο-
ρυφή τοῦ κόσμου, πάνω
κι ἀπό τό Ἔβερεστ, στήν
κορυφή 
τοῦ Γολγοθᾶ, ἐκεῖ
πού ἀκούστη-
καν τά λόγια
τοῦ Ἐσταυρωμέ-
νου «Πατέρα
μου, συγχώρα
τους...». Κατάδυση εἶ ναι
στά βάθη τοῦ ὠκεανοῦ τῆς ἀγάπης,
ἐκεῖ πού τά νερά δέν ταράζονται ἀπό
κυματισμούς, ἐκεῖ πού τά αἰσθήματα
δέν μεταβάλλονται ἀπό παράγοντες
ἐξωτερικούς.

* * *
«πλήν ἀγαπᾶτε 

τούς ἐχθρούς ὑμῶν».
Τί λές; Εἶσαι γιά τό κορυφαῖο αὐτό

ἄθλημα;
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Γύρω στό 52 μ.Χ. κα -
τά τή δεύτερη ὁδοιπορία
του ἵδρυσε στούς Φιλίπ-
πους τῆς Μακεδονίας, κοντά
στή σημερινή Καβάλα, τήν πρώτη
ἐκ κλησία στήν Εὐρώπη, ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος (Πράξ. ιστ΄ 12).

Λίγα χρόνια ἀργότερα, φυλακισμέ-
νος στή μακρινή Ρώμη (γύρω στό 62
μ.Χ.) γράφει μιά ἐπιστολή πρός τούς
Φιλιππησίους, στήν ὁποία τούς συμ-
βουλεύει καί τούς δίνει ὁδηγίες γιά τήν
πορεία τους. Κοντά στ’ ἄλλα τούς λέει: 

««Σᾶς ἀπευθύνω καί μιά 
ἄλλη προτροπή, ἀδελφοί μου˙
ὅσα ἐστίν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά,

ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, 
ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, 
εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος 

ταῦτα λογίζεσθε». 
(Φιλ. δ ,́ 8)

Τούς μιλάει μέ ἔγνοια κι ἀγάπη ὁ δά-
σκαλός τους, ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν.

Ὁ λόγος του ἁγιασμένος καί διαχρο-
νικός, ἐπίκαιρος καί διαφωτιστικός
πάντα, μπορεῖ καί γιά μᾶς νά γίνει προ-
τροπή γιά ἀγώνα, στόχος γιά πορεία
ἀνοδική, καθώς βρισκόμαστε σέ μιά

νέα ἀρχή, καθώς μιά καινούρια χρο-
νιά ἀνοίγεται μπροστά μας.

Νά συλλογίζεστε, νά σκέφτεστε, νά
ἀπασχολεῖτε τή διάνοιά σας καθημε-
ρινά μέ πράγματα πού πραγματικά
ἀξίζουν. Μέ ὅσα εἶναι ἀληθινά, ἔχουν
δηλαδή σχέση μέ τήν ἀλήθεια καί τήν
ἀρετή. 

Νά σκέφτεστε τά σεμνά, ὅσα δη-
λαδή προέρχονται ἀπό τήν ἠθική τοῦ
εὐαγγελίου καί προκαλοῦν τό σεβα-
σμό. Ἡ σεμνότητα εἶναι ἀκριβό στο-
λίδι καί δυσεύρετο, γι’ αὐτό καί
ἀποδεικνύεται πολύτιμο στή ζωή.
Κάνει τόν ἄνθρωπο ἑλκυστικό καί
ἀγαπητό στούς γύρω του.
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Ὅσα εἶναι δδίκαια, χωρίς δηλαδή
νά ἀφήνουν περιθώριο ἐκμετάλ-
λευσης καί ἀδικίας, αὐτά νά σκέ-
φτεστε. Σ’ ἕναν κόσμο πού
φαίνεται νά ὑπερισχύει ἡ ἀδικία, ἡ
διαφθορά, ἡ ἐκμετάλλευση τῶν
ἀδυνάτων, ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ
προτρέπει νά σκεφτόμαστε τά δί-
καια, νά ζοῦμε ἑπομένως μέ τιμιό-
τητα, μέ δικαιοσύνη, διότι αὐτό μᾶς
βοηθάει νά κρατᾶμε τήν ἀνθρωπιά
μας. 

Ὅπως ἐπίσης καί τά ἁγνά νά
σκέφτεστε, αὐτά πού εἶναι καθαρά
καί στά ἐλατήριά τους ἀκόμα.
Ἁγνά δηλαδή ἀμόλυντα ἀπό τήν
ἁμαρτία, ἡ ὁποία εἰσδύει στήν ψυχή
ὕπουλα καί σιγά σιγά ἀπό τίς πόρ-
τες τῶν αἰσθήσεων, ὅταν τίς ἀφή-
νουμε ἀπρόσεκτα ἀνοιχτές καί
ἀφύλαχτες.

Ὅσα εἶναι προσφιλή, ἀγαπητά,
ἐπιθυμητά κι εὐχάριστα στούς κα-
λούς καί ἀγαθούς ἀνθρώπους καί
στό Θεό, αὐτά νά συλλογίζεστε.

Ἀλλά καί τά ἄξια καλῆς φήμης,
δηλαδή αὐτά πού ἀξίζουν τιμή καί
ἐπιβράβευση, καί ὅ,τι ἄλλο ἔχει
σχέση μέ καλό ἔργο καί ἀρετή, κι
ὅ,τι ἀξίζει νά ἐπαινεῖται, αὐτά νά
σκέφτεστε καί νά προσέχετε, ὥστε
νά τά ἐφαρμόζετε στή ζωή σας.

Τότε ὁ Παντοδύναμος Θεός, ὁ
Θεός τῆς εἰρήνης θά εἶναι μαζί σας.

Στή νέα χρονιά 
τ’ ἀληθινά καί τά�σεμνά,
τά δίκαια καί τά ἁγνά,

τά εὔφημα καί τά ἐπαινετά,
ὅσα ἀνεβάζουν ψηλότερα τό νοῦ

κι ὅσα κρατοῦν καθαρή
κι ἀμόλυντη τήν ψυχή,
αὐτά νά σκέφτεσαι.
αὐτά νά πράττεις!

ε.π.

ΣΤΟΧΟΣ
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Θά φύγει. Τό ἀποφάσισε. Χάθηκαν ὅλες οἱ
ἐλπίδες. Ἕξι μέρες τώρα οἱ στασιαστές κατα-
στρέφουν τήν Πό λη… Τρόμος καί ἀναρχία…

Ναί, ὁ Ἰουστινιανός θά φύγει! Θά ἐγκατα-
λείψει τή Βασιλεύουσα, γιά νά σωθεῖ…

Οὔτε κατάλαβε πῶς ἐξελίχθηκαν τά γεγο-
νότα. Ἦταν Δευτέρα, 13 Ἰανουαρίου, 523
μ.Χ., ὅταν ξέσπασε ἡ ταραχή στόν Ἱππόδρομο.
Ἡ μερίδα τῶν Πράσινων διατύπωσε κάποια
παράπονα, ἀκούστηκαν καί λέξεις ὑβριστικές.
Οἱ Βένετοι ἐρεθίστηκαν καί διαπληκτίσθηκαν
μαζί τους. Ὁ Αὐτοκράτορας τότε, γιά νά τούς
ἡσυχάσει, θέλησε νά τιμωρήσει τούς πρωταί-
τιους καί ἀπό τίς δύο μερίδες. Ἀλλά οἱ φατρίες,
ἀντί νά ἠρεμήσουν, συνέπραξαν μεταξύ τους
καί ἡ στάση στόν Ἱππόδρομο ἐξελίχθηκε σέ
ἐπανάσταση. Τό μανιασμένο πλῆθος τῶν τα-
ραχοποιῶν ξεχύθηκε στούς δρόμους τῆς Πρω-
τεύουσας.

— Νίκα! Φώναζαν μέ ἄγριες κραυγές
καί κατέστρεφαν ὅ,τι ἔβρισκαν μπροστά

τους.
— Φωτιά, φωτιά στό Πραιτώριο! ἀ κούστη-
καν κάποιες τρομαγμένες φωνές.

Ὁ ἄνεμος γρήγορα μετέδωσε τίς φλό-
γες καί σέ λίγο καίγονταν καί ὁ παλαιός
ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Καί τά λου-
τρά τοῦ Ζεύξιππου… Καί ἡ Ἁγία

Εἰρήνη… Καί πολλά μέγαρα καί ἀρχον-
τικά πλουσίων…

Φλόγες, καπνός καί πάταγος… Οἰ κοδομές
ἔπεφταν. Ἡ Πόλη λεηλατοῦνταν.

Ὁ Ἰουστινιανός βρισκόταν κλεισμένος στά
ἀνάκτορά του. Εἶχε ἀντικαταστήσει τά μέλη
τῆς Κυβερνήσεως, τόν Ὑπουργό τῆς Δικαιο-
σύνης Τριβωνιανό, καί τόν Ὑπουργό τῶν
Οἰκονομικῶν Ἰωάννη Καππαδόκη, ἀλλά ἀντί
νά κατευνάσει τά πνεύματα, ἔκανε τήν κατά-
σταση χειρότερη. Ἦταν πιά φανερό. Οἱ ἐπα-
ναστατημένοι εἶχαν στραφεῖ ἐναντίον του.
Ἔσυραν μέ τή βία ἕναν στρατιωτικό, τόν Ὑπά-
τιο, καί τόν ἀναγόρευσαν Αὐτοκράτορα. Τοῦ
πέρασαν καί χρυ σό περιδέραιο στό λαιμό. Τοῦ
ἔδωσαν καί αὐτοκρατορικό χιτώνα…

Ὅταν φοροῦσε τό στέμμα ὁ Ἰουστινιανός, δέν
θά μποροῦσε μέ τίποτα νά φαντασθεῖ ὅτι πέντε
χρόνια μετά, στά 532 μ.Χ., θά ἀντιμετώπιζε τέ-
τοια ἀνταρσία, πού θά τοῦ στοίχιζε τό θρόνο…
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Μέσα στόν πανικό του ὁ παντοδύναμος
Αὔγουστος σκεπτόταν νά φύγει στήν Ἡρά-
κλεια τῆς Θράκης, γιά ν᾿ ἀνακτήσει ἀπό κεῖ
τήν Κωνσταντινούπολη, ἄν μποροῦσε… Εἶχε
μάλιστα ἀρχίσει νά φορτώνει τά πολύτιμα
σκεύη στά πλοῖα…

Στό τελευταῖο Συμβούλιο θά ἀνακοίνωνε
τήν ἀπόφασή του.

Κανένας δέν τόλμησε κάτι νά τοῦ ἀντιτάξει.
Οἱ στρατιωτικοί κάθονταν φοβισμένοι στίς
θέσεις τους. Κι ὁ Αὐτοκράτορας ἔντρομος,
ἀξιολύπητος ἑτοιμαζόταν γιά τή φυγή.

Τότε ὅμως ἔγινε κάτι πού τόν ταρακούνησε.
Σηκώθηκε ὄρθια ἡ Βασίλισσα. Τό ὡραῖο της

πρόσωπο εἶχε μιά στιβαρότητα. Ψύχραι μη
πῆρε τό λόγο καί εἶπε:

— Αὔγουστε, δέν συμφωνῶ! Κι ἄν ἀκόμα ἡ
φυγή ἦταν ὁ μόνος τρόπος γιά νά σωθοῦμε, θά
τή θεωροῦσα ἀσύμφορη! Ὁ ἄνθρωπος γεννή-
θηκε γιά νά πεθάνει, κι ὁ βασιλιάς δέν πρέπει
ποτέ νά ἀνεχθεῖ νά γίνει φυγάς!

Ὅλοι ἀναθάρρησαν. Καί ἡ γενναία Θεοδώρα
συνέχισε μέ σθένος:

— Ἄν θέλεις, Βασιλιά, νά σωθεῖς, εἶναι τό πιό
εὔκολο πράγμα. Καί χρήματα πολλά ἔ χουμε,
νά καί ἡ θάλασσα, νά καί τά πλοῖα. Συλλογί-
σου ὅμως, μήπως, ὅταν θά ἔχεις πιά σωθεῖ, σκε-
φθεῖς ὅτι ἦταν προτιμότερος ὁ θάνατος…

Αὐτά εἶπε ἡ Βασίλισσα.
Ὁ Ἰουστινιανός κοίταξε τό βλέμμα της πού

πετοῦσε σπίθες. Τή θαύμαζε ὧρες ὧρες τήν
ἡρωική Θεοδώρα, τήν ἀνδρεία γυναίκα. Τή
θαύμαζε καί ἐκτιμοῦσε τή συνετή της σκέψη.

Ἔσκυψε γιά λίγο τό κεφάλι. Ἦταν σάν νά ξυ-
πνοῦσε ἀπό λήθαργο. Ὁ φόβος του ἄρχισε νά
ὑποχωρεῖ καί ἔδινε τή θέση του στή φρόνηση.

Εἶχε δίκιο ἡ Βασίλισσα. Δέν ἐπιτρέπεται σέ
ἕνα Βασιλιά νά εἶναι δειλός! Καλύτερα νά θυ-
σιασθεῖ μένοντας στή θέση του παρά νά ζήσει
μέσα στήν ντροπή. Καί ὕστερα, εἶχε εὐθύ νη

γιά τό λαό του. Θά τόν ἄφηνε ἀπροστάτευτο
στό μένος τοῦ ὄχλου;

Πάλεψε μέ τά συναισθήματά του. Σέ λίγο
ἔλειωσε μέσα του κάθε δισταγμός. Ἡ πίστη
στό καθῆκον ὀρ θώθηκε μπροστά του. Εἶχε
χρέος ἱερό νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη καί
τήν εἰρήνη στήν ἐπαναστατημένη πόλη.

Σηκώθηκε μέ ἀπόφαση.
— Θά μείνω! εἶπε, καί κοίταξε μέ εὐγνω-

μοσύνη τή Βασίλισσα. Θά μείνω ἐδῶ, κι ἄς
πεθάνω!

Σέ λίγο μέ αὐτοκρατορική ἐντολή οἱ δυό
γενναῖοι στρατηγοί Βελισάριος καί Μοῦν δος
ἐπέβαλαν τήν τάξη μέ τά ὅπλα. Τό τίμημα
ἦταν βαρύ. Χιλιάδες στασιαστές ἔχασαν τή
ζωή τους, καί ἀποκαταστάθηκε ἡ τάξη καί ἡ
ἀσφάλεια. Ὁ Ἰουστινιανός ἦταν καί πάλι ὁ
πανίσχυρος Αὐτοκράτορας.

Αὐτή τήν ὥρα δέν θά κρίνουμε τόν τρόπο
μέ τόν ὁποῖο ἐπιβλήθηκε τελικά ἡ τάξη στό
κράτος. Μᾶς φαίνεται ἀδιανόητος. Ἄλλωστε
οἱ ἐποχές μας εἶναι τόσο διαφορετικές.

Θά μείνουμε μόνο στό λόγο τῆς Βασίλισσας
Θεοδώρας. Στόν ἐμπνευσμένο ἀπό τό ἰδανικό
τῆς θυσίας καί τῆς ἀφοσίωσης στό καθῆκον
λόγο της, πού τελικά ἔσωσε τήν Πόλη ἀπ᾿ τήν
ὁλοκληρωτική καταστροφή. Στό λόγο της, πού
ἔδωσε θάρρος στόν φοβισμένο Αὐτοκράτορα
καί τοῦ ἄ νοιξε τό δρόμο γιά νά ἀνοικοδομήσει
καί πάλι τήν Πόλη καί νά δημιουργήσει τό
χρυσό αἰώνα τοῦ Βυζαντίου.

Τέτοιοι λόγοι μένουν
στήν Ἱστορία σάν ἱερή
παρακαταθήκη. Μέ-
νουν, γιά νά μᾶς θυμίζουν
ὅτι τά λόγια πού ἐμ πνέον-
ται ἀπό τίς ἀξίες καί τά ἰδα-
νικά ἔχουν δύναμη. 

Nεφέλη
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Ὁ παππούς μου,
ἑβδομηντάχρονος σήμερα, ὀρφά-
νεψε στά δεκατρία. Ἔχασε τόν πα-
τέρα του πού ὑπεραγαποῦσε. Ἕ ναν
ἄνθρωπο τολ μηρό, δημιουργικό,
πολύπλευρο κι ἀκόμη μέ τίς ὧρες
προσευχόμενο. Ποιός τοῦ 'χε μάθει
τοῦ πατέρα του νά προσεύχεται δέν
ξέρει νά μς πεῖ ὁ παππούς. Ἄλλω-
στε ὁ πατέρας του ἔζησε σάν παιδί
σέ τουρκοκρατούμενη ἀκόμη ἐπαρ-
χιακή μακεδονική πόλη*. Ἤξερε ὅ -
μως νά μαθαίνει στόν παππού μου
πῶς νά βρίσκει αὐτά πού ἔλεγαν
στήν Ἐκκλησία ἀπ' τή Σύνο ψη, τόν
ἄφηνε νά πάει στό κατηχητικό πού
γινόταν στήν πόλη κι ἄς μήν τό πο-
λυήθελε ἡ μητέρα του, ἡ προγιαγιά
μου, πού ἄλλα θεωροῦσε πιό σπου-
δαῖα.
Σάν πέρασε ὁ πρῶτος χειμώνας
τᾹς ὀρφάνιας του -ἀνεύθυνος ἤ
ἀπροστάτευτος δέν ἔνιωσε ποτέ του
ὁ παππούς μου- κι ἔμπαινε ἡ και-
νούργια σχολική χρονιά ἤθελε
μέσα του κάτι νά κάνει. Ἦταν κα -
λός μαθητής, ἄς ποῦμε πρῶτος. Δέν
θυμται νά μς πεῖ πῶς ὁδηγήθηκε
στό νά ἐπιθυμεῖ νά κοινωνήσει.
Εἴχανε στήν ἐπαρχιακή πόλη ὅπου
μεγάλωνε ἕναν κληρικό, πνευμα-
τικό, πού τόν τιμοῦσε ὁ πατέρας
του. Τόν ἀγαποῦσε καί γι’ αὐτό ὁ

ΔΔέν 
τήν ξέχασε
Δέν 

τήν ξέχασε
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παππούς μου. Πάντως θυμται πώς
ἑτοιμάστηκε νά κοινωνήσει.
Ἐκείνη τήν ἐποχή, -δεκαετία τοῦ ̓ 50-
σέ ἐπαρχιακή πόλη, νά κοινωνήσει
ἕνα παιδί δέν ἤτανε συνηθισμένο.
Ἔφερε κάποιες ἀντιρρήσεις καί ἡ μη-
τέρα του γιά τό τί θά πεῖ ὁ κόσμος.
Εὔθικτο καί ὁρμητικό παιδί ἐκεῖνος
ἀντιμίλησε κι ὕστερα παιδευότανε
μέσα του τί νά κάνει...
Ὥς τό βράδυ εἶπε στή μάνα του συγ-

γνώμη καί πᾹγε τό ἄλλο πρωί, Κυ-
ριακή, στήν Ἐκκλησία. Θυμται πώς,
ὅταν πλησίασε μέ κάποιο φόβο στό
Ἅγιο ΒᾹμα, ὁ ἱερέας τᾹς ἐνορίας του
ξαφνιάστηκε. Δέν κοινωνοῦσε τότε
γιά πολλές συνέχεια Κυριακές κανέ-
νας. Μόνο τᾹς Παναγίας, τά Χρι-
στούγεννα, τό Πάσχα, τή Μεγάλη
Πέμπτη κοινωνούσανε οἱ ἄνθρωποι.
Μιλμε γιά ἐπαρχιακή πόλη, οὔτε
πενήντα χρόνια μετά τήν ἀπελευθέ-
ρωση τοῦ 1912 ἀπό τήν τουρκική
σκλαβιά.
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ΠΑΤΡΑ
γιά φοιτήτριες:

ὁδός Μιαούλη 55, 262 22 ΠΑΤΡΑ

τηλ. 2610-321772, 6984 503 625, 

2610-323 728 (fax)

e-mail: xfdpatron@yahoo.gr

γιά φοιτητές:

ὁδός Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ

Τηλ. 2610-222803, fax: 2610-323 728

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

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

Θεοῦ:
Τά Χριστιανικά Φοιτητικά Οἰκοτροφεῖα, στίς με-

γαλύτερες πόλεις τῆς Πατρίδας μας.
Περιβάλλον πολιτισμένο, φιλικό, μέ οἰκογενει-

ακή θαλπωρή, μέ παρουσία Χριστοῦ, μέ πνευμα-
τικούς προσανατολισμούς.
Μιά «γωνιά» τοῦ Θεοῦ!

Τόν κοινώνησε μετά τό «Δι' εὐ -
χῶν...» ὁ ἱερέας. Κοινώνησε ἕνα
παι δί, πού ὁ Θεός τοῦ ἔβαλε τήν
ἐπιθυμία νά θέλει, νά πάει, ὅπως ἤ -
τανε, παιδί τᾹς ἐποχᾹς του, γιά νά
κοινωνήσει.

Ἀπό τόν Ἅη Γιάννη, τήν ἐνορία
τους, γιά νά πάει ὥς τό σπίτι ἦταν
ἕνας δρόμος λοξός, στενός,
στρωμένος, καλντερίμι. Ἔτρεχε
ἔτρεχε, σχεδόν χοροπηδοῦσε. Δέ
βιαζότανε νά πάει σπίτι τους -μς
ἔλεγε- ἀλλά εἶχε μέσα του μιά
χαρά ἀσυγκράτητη, πρωτό-
γνωρη, πού δέν τήν ξέχασε ποτέ
του.

Ὕστερα ὁ παππούς μου ἔμαθε
γράμματα, ἔμαθε καί λίγα «γράμ-
ματα πνευματικά», ὅπως λέει,
ἀλλά τήν προτροπή τοῦ Κυρίου
νά χαίρεστε, νά γίνετε σάν τά παι-
διά, μς λέει ὅτι τήν καταλαβαίνει,
ὅταν θυ μται ἐκείνη τή Θεία Κοι-
νωνία, ἐ κείνη τή χαρά, πού δέν
τήν ξέχασε ποτέ του!

Γ.
-----------------

* Κρατήθηκε ἡ ἀνωνυμία τᾹς πόλης, γιά νά ἐξα-
σφαλιστεῖ ἡ ἀνωνυμία τῶν προσώπων.
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Ὁ πατέρας εἶχε
φύγει ἀπό τό πρωί γιά τήν Πρίγκιπο καί τά
δύο κορίτσια κάνοντας τίς βραδινές ἑτοι-
μασίες συζητοῦσαν χαμηλόφωνα. Δέν ἤθε-
λαν νά ἀργήσει ἀπόψε νά ἔρθει ὁ πατέρας.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀπό τό ἀπόγευμα

ἀκούγονταν ἄσχημες φῆμες στή ρωμαίικη
συνοικία. Κάτι γιά ἕνα ἐπεισόδιο στήν
Ἑλλάδα, κάτι γιά τίς ἐξεγέρσεις στή μα-
κρινή Κύπρο, δέν ἤξεραν καί καλά. Γι’ αὐτό
καί περίμεναν τόν πατέρα. Κάτι θά ἤξερε
ἐκεῖνος νά τούς πεῖ.
Τό ρολόι χτύπησε ἐννιά.
Ξαφνικά, μέσα στήν ἡσυχία ἀκούστηκε

ἕνα τρομερό βουητό, ἕνας θόρυβος πού
ὁλοένα μεγάλωνε.

— Θάνατος στούς γκιαούρηδες!
— Σπάστε, γκρεμίστε, εἶναι γκιαούρης!

Τά δύο κορίτσια ἔτρεξαν τρομαγμένα στό
παράθυρο.

— Παναγιά μου! Φώναξε ἡ μεγάλη.
Ἑκατοντάδες Τοῦρκοι, κρατώντας λο-

στούς, πέτρες καί βενζίνη εἶχαν ξεχυθεῖ καί
ἔκαιγαν καί ἔσπαγαν τά πάντα. Ἔσπαγαν
καί χειροκροτοῦσαν. 
Θεέ μου… ποῦ βρέθηκαν ὅλοι αὐτοί;
— Τρέξε! Φώναξε ἡ μιά τους καί ἁρπά-

ζοντας τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ὅρμησε
ἔξω ἀπό τό δωμάτιο. Ἤδη ἀκούγονταν δυ-

νατά χτυπήματα στήν πόρτα. Σίγουρα θά
τήν ἔσπαγαν.

— Παναγιά μου βόηθα!... γρήγορα στήν
ἀποθήκη τῆς αὐλῆς!
Μπῆκαν μέσα καί ἔκλεισαν γερά ἀπό

πίσω τους τήν πόρτα. -Θεέ μου… Κάνε νά
μήν τό σκεφτοῦν…

Ἄγριες φωνές χαρᾶς ἀκούστηκαν. Τά
εἶχαν καταφέρει. Εἶχαν μπεῖ στό σπίτι. Ἡ
μικρή θέλησε νά βγεῖ, νά δεῖ τί κάνουν.

— Κάτσε κάτω σοῦ λέω. Θές νά μᾶς
βροῦν; ψιθύρισε συγχυσμένη ἡ μεγάλη.
Θυμωμένοι ἀκούγονταν τώρα οἱ Τοῦρκοι.

Δέν εἶχαν βρεῖ κανέναν μέσα. Καί σάν νά
ἔπρεπε κάπου νά βγάλουν τή μανία τους
κατέστρεφαν ὅ,τι ἔβρισκαν μπροστά τους.
Στήν αὐλή ἔφτανε ὁ θόρυβος ἀπό σπα-
σμένα γυαλιά καί χτυπήματα στούς τοίχους.
Ἡ μικρή ἔκλαιγε πιά μέ λυγμούς. Καί ἄν
ἔφτανε τώρα ὁ πατέρας; Τί θά τοῦ ἔκαναν;
Γιατί ἡ μητέρα νά μήν εἶναι ἀνάμεσά τους
νά τίς σώσει; Τήν εἶχαν χάσει τόσο νωρίς... 
Σιγά σιγά ἄρχισε νά ξεμακραίνει ὁ θόρυ-

βος. Σάν νά ἡσύχαζε ἡ γειτονιά. Αὐτές
ὅμως δέν ἀποφάσιζαν νά βγοῦν. Τό εἶχαν
πάρει ἀπόφαση. Ἐκεῖ θά περνοῦσαν τό
βράδυ τους.

Ὁ πατέρας ἦρθε τήν ἄλλη μέρα. Τίς
βρῆκε νά κοιμοῦνται στήν ἀποθήκη, ἔχον-
τας στήν ἀγκαλιά τους τήν εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας. Τίς ξύπνησε. Ἔπρεπε νά πᾶνε στό
ἑλληνικό Προξενεῖο. Εἶχε πάρει αὐτό τό
βράδυ τήν ἀπόφασή του. Θά ἔφευγαν γιά
τήν Ἑλλάδα.

66 Σεπτεμβρίου 1955.6 Σεπτεμβρίου 1955.
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Βγαίνοντας ἀπό τό σπίτι ἀντίκρυσαν κάτι
πού ξεπερνοῦσε κάθε φαντασία. Σπίτια,
μαγαζιά, περιουσίες, ὅλα κατεστραμμένα.
Σφίχτηκε ἡ καρδιά τῶν κοριτσιῶν. Δέ μίλη-
σαν.
Στό Προξενεῖο ὑπῆρχε ἀρκετός κόσμος.

Ἦταν πολλοί οἱ Ἕλληνες πού εἶχαν ἔρθει
ἐκεῖ γιά τόν ἴδιο λόγο. Ἐκεῖ μπόρεσαν ἐπι-
τέλους νά μάθουν τί εἶχε γίνει. Τήν προ-
ηγούμενη μέρα- διαδιδότανε- κάποιος
ἄγνωστος εἶχε βάλει ἐκρηκτικό μηχανισμό
στό σπίτι τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ στή Θεσ-
σαλονίκη. Ἀμέσως εἶχαν κυκλοφορήσει
στήν Πόλη ἐφημερίδες μέ φωτογραφίες
τοῦ καμένου σπιτιοῦ. Στό μεταξύ, Τοῦρκοι
πού εἶχαν ἔρθει ἀπό τά βάθη τῆς Τουρκίας
τίς προηγούμενες μέρες, εἶχαν σημαδέψει
τά σπίτια καί τά καταστήματα τῶν Ἑλλή-
νων. Ὅταν ἔφτασε τό νέο τοῦ ἐμπρησμοῦ,
βγῆκαν στούς δρόμους καί ἐκδικήθηκαν
καταστρέφοντας ὅλες τίς ἑλληνικές περι-
ουσίες.

....……………………………………
Σήμερα τά δύο κορίτσια, πού ἔχουν πιά

μεγαλώσει, ζοῦν στήν Ἑλλάδα. Δέν ἐπέ-
στρεψαν ποτέ στήν Πόλη. Ὄχι τόσο γιατί
δέν μπόρεσαν, ὅσο γιατί ἡ ἀνάμνηση τῶν
ἐπεισοδίων ἐκείνης τῆς νύχτας τίς κρα-
τοῦσε μακριά.

Λίγα χρόνια ἀργότερα οἱ ἔρευνες εἶχαν
δείξει τήν ἀλήθεια. Ἡ ἐνέργεια αὐτή σχε-
διαζόταν πολύ νωρίτερα ἀπό ἐκείνη τή
νύχτα, μέ τή βοήθεια ξένων δυνάμεων. Τόν
ἐκρηκτικό μηχανισμό στή Θεσσαλονίκη τόν
εἶχε τοποθετήσει κάποιος νεαρός Τοῦρ κος,
ὕστερα ἀπό ἐντολή τῆς τουρκικῆς κυβέρ-
νησης. Ἀπό τήν ἔκρηξη εἶχαν προ κληθεῖ
ἐλάχιστες ζημιές, ὅμως στήν Πόλη κυκλο-
φόρησαν ἀμέσως παραποιημένες φωτο-
γραφίες τοῦ σπιτιοῦ πού τό ἔδειχναν
κατεστραμμένο καί ἄρχισαν οἱ προσχεδια-

σμένες καταστροφές.

Ἡ ἑλληνική συνοικία, μετά ἀπό ἐκείνη τή
νύχτα καί ἀπό κάποια μέτρα τῆς τουρκικῆς
κυβέρνησης πού ἀκολούθησαν, εἶχε σχε-
δόν ἀδειάσει. Οἱ περιουσίες τῶν Ἑλλήνων
εἶχαν καταστραφεῖ. Οἱ δύο ἀδελφές, πού
κοριτσάκια τότε εἶχαν φύγει ἀπό τήν Πόλη,
συναντιοῦνται πιά καί μιλᾶνε γιά ἐκεῖνα τά
ἀξέχαστα χρόνια πού ζοῦσαν στήν Πόλη
τῶν ὀνείρων, τήν Πόλη πού ἔχασε πιά τήν
αἴγλη της, μετά τή φυγή τῆς ψυχῆς της, τοῦ
ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.

Πετρωνία
–––––––––
*Βασισμένο σέ μαρτυρία Κωνσταντινουπολίτισσας.

Καταστροφές στό καθολικό

τῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Μπαλουκλῆ

Καταστροφές στά ἑλληνικά καταστήματα τῆς Πόλης
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ΑΑΛΑΣΚΑ.  Μεγάλη χερσόνησος στό βορειοδυτικό
ἄκρο τᾹς ἈμερικανικᾹς Ἠπείρου. Ἀποτελεῖ σταυρο-
δρόμι δύο μεγάλων Ἠπείρων καί πολιτισμῶν... Ἀπό
τό 19ο αἰώνα ἀνήκει διοικητικά στίς ΗΠΑ καί εἶναι
ἡ μεγαλύτερη σέ ἔκταση, ἡ ἕκτη σέ πλοῦτο καί ἡ πιό
ἀραιοκατοικημένη πολιτεία τῶν ΗΠΑ, ἀπομονωμένη τοπικά ἀπό τίς ὑπόλοιπες.

αὐτή τήν παγωμένη γᾹ, (μέση θερμοκρασία
-10 C) καί στήν πόλη τοῦ Ἄνκορατζ, μέσα σέ μία
πολυπολιτισμική κοινωνία, ζεῖ καί προοδεύει καί
ἡ ἑλληνική κοινότητα: 75 περίπου οἰκογένειες
Ἑλλήνων πού κάνουν αἰσθητή τήν παρουσία
τους, μέ ἐκδηλώσεις πού ζεσταίνουν τό παγω-

μένο Ἄνκορατζ. Ἀπό τότε πού ἐγκαταστάθηκαν ἐκεῖ εἶχαν βάλει στόχο
νά χτίσουν ἕναν ἱερό ναό, ὁ ὁποῖος θά τούς ἕνωνε στίς μεγάλες γιορτές τᾹς
χριστιανοσύνης, θά ἱκανοποιοῦσε τίς θρησκευτικές τους ἀνάγκες, ἐνῶ πα-
ράλληλα θά τούς θύμιζε τή μητέρα πατρίδα, τήν Ἑλλάδα. Μετά ἀπό πολλούς
κόπους καί προσπάθειες τό πέτυχαν τό 2011. Τώρα προχωράει τό ἔργο τᾹς
ἁγιογράφησης τοῦ ναοῦ, πάλι ἀπό Ἕλληνες ἐθελοντές.

Ὁ βυζαντινοῦ ρυθμοῦ ναός ἐξυπηρετεῖ ὄχι μόνο τούς
Ἕλληνες, ἀλλά καί πολλούς ἄλλους ὀρθόδοξους τᾹς
περιοχᾹς, ὅπως Γάλλους, Σέρβους, Ἄραβες, Ἀρμένι-
ους, Ρουμάνους, Σλάβους, Οὐκρανούς καί Ἀμερικά-
νους.

«Μία ζεστή φωλιά πίστης στήν παγωμένη γᾹ»... ση-
μειώνει ὁ ἱερέας τᾹς περιοχᾹς...

Σ'
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οντά στή βουλγαρική βάση στό Livingston τᾹς
ἈνταρκτικᾹς, μία ἀκόμη ὀρθόδοξη παρουσία: τό
παλιό μικρό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τᾹς
Ρίλας. Οἱ Βούλγαροι ἐρευνητές τῶν τελευταίων
ἀποστολῶν ἔχουν στόχο νά χτίσουν καινούργιο

παρεκκλήσι κοντά στόν πολικό σταθμό τους, πού νά
ἀνταποκρίνεται καλύτερα στίς ἀνάγκες τους (ὅπως ἡ Ἅγ.Τριάδα).

Ὁ ἱερέας τᾹς ἐκκλησίας τᾹς Ἅγ. Τριάδος λέει χαρα-
κτηριστικά:

«Ἡ ἐκκλησία μόνο μέ τήν παρουσία τᾹς ἐδῶ λέει
πολλά!

Γιά κάθε πιστό, ἡ ἐμφάνιση μίας ἐκκλησίας στό...
"πουθενά" δηλώνει ἀπερίφραστα τήν παρουσία τοῦ

Θεοῦ στήν Ἀνταρκτική ἤ ἀκόμη καλύ-
τερα θά ἔλεγα... ὁ Θεός εἶναι παντοῦ!»

Ὁδοιπόρος 

με τώρα σέ ἕνα ἀπό τά
πλέον «ἀφιλόξενα» σημεῖα
τοῦ πλανήτη... Στό KingGe-
orgeIsland στήν... 

ΑΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ .

Ἐκεῖ, στήν παγωμένη καί
σχεδόν ἄβατη γᾹ, θά συναντήσουμε ἕναν πρωτότυπο
ὀρθόδοξο ναό, ἀφιερωμένο... στήν Ἁγία Τριάδα.

Χτίστηκε τό 1990 ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό ξύλο πεύκου τᾹς
Σιβηρίας καί ὁ σχεδιασμός της παραπέμπει στό παραδο-
σιακό ἀρχιτεκτονικό στύλ τῶν Ρώσων, ἐνῶ μπορεῖ νά φιλοξενήσει στό
ἐσωτερικό της μέχρι 30 πιστούς.

Ἐπειδή οἱ καιρικές συνθᾹκες στήν Ἀνταρκτική εἶναι δύσκολες, οἱ κορμοί
τῶν δέντρων στερεώθηκαν μέ εἰδικές ἁλυσίδες, ἐνῶ μία εἰδική ἐπένδυση
στό ἐσωτερικό προφυλάσσει τήν ἐκκλησία ἀπό τό νερό τᾹς βροχᾹς.

Π

Κ
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Πρίν ἀπό μερικούς μῆνες, στήν ἀρχή τοῦ
Καλοκαιριοῦ, ὁ Ἀριστείδης καί ἡ Ἀριστέα
μετακόμισαν μέ τούς γονεῖς τους στό και-
νούργιο τους σπίτι.

— Μμμμμ, τί ὄμορφο πού εἶναι! φώναξε
ἡ Ἀριστέα, μόλις κατέβηκε ἀπό τό αὐτοκί-
νητο.

— Τέλειο! εἶπε κι ὁ Ἀριστείδης κοιτών-
τας πρός τήν πίσω αὐλή μέ τίς μπασκέτες.
Στάθηκαν μπροστά στή μικρή πόρτα τοῦ

κήπου κάτω ἀπό τήν καμάρα μέ τήν βου-
καμβίλια καί τό θαύμαζαν. Ἰσόγειο μέ σο-
φίτα. Μέ λουλουδιασμένα μπαλκονάκια
καί μέ τεράστιες αὐλές. 

— Εἶναι ἐπιπλωμένο, καί μάλιστα μᾶς
εἶπε ὁ εἰδικός διακοσμητής ὅτι τά ἔπιπλα
εἶναι μεγάλης μάρκας! μίλησε μέ καμάρι ὁ
πατέρας, καθώς ἀνέβαιναν τά λιγοστά
σκαλιά. 

— Θά ἔχετε καί δικά σας δωμάτια, συμ-
πλήρωσε μέ χαμόγελο ἡ μητέρα, κι ἄνοιξε
τήν ὁλόλευκη ἐξώπορτα μέ τά χρυσαφιά
τζαμάκια.

— Ἴιιι, φώναξε μέ ἐνθουσιασμό ἡ Ἀρι-
στέα. Εἶναι τό πιό παραμυθένιο σπίτι πού
ἔχω δεῖ ποτέ!

— Φανταστικό! ψιθύρισε κι ὁ Ἀριστείδης.
Ἔτρεχαν νά τά δοῦν ὅλα μέ τή μιά. Τό

εὐρύχωρο σαλόνι μέ τήν ὑπέροχη θέα ὥς
κάτω μακριά στή θάλασσα, τή γαλαζωπή
κουζίνα, τήν τραπεζαρία μέ τό μεγάλο
ὀβάλ τραπέζι. Ἐκεῖ ὅμως πού τά ἔχασαν

κυριολεκτικά ἦταν τά δωμάτιά τους. 
— Οὔτε οἱ πριγκίπισσες δέν ἔχουν τέτοιο

δωμάτιο, φώναξε ἡ Ἀριστέα,  καθώς βού-
λιαζε στό καινούργιο μαλακό κρεβάτι της
μέ τά λευκορόζ σεντόνια.

— Μαμά, πότε νά καλέσω τούς φίλους
μου; ρώτησε ὁ Ἀριστείδης χωμένος στά
διαστημικά πούφ.
Ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα καί ὅλο τό Καλο-

καίρι δέν χόρταιναν νά τριγυρίζουν στό
σπιτάκι τους. Ὅλα τούς φαίνονταν πρω-
τότυπα, παραμυθένια, καταπληκτικά. 
Ὅμως... δυστυχῶς τό Καλοκαιράκι πέ-

ρασε καί... 
— Ἀπό αὔριο σχολεῖο! φώναξε ἕνα

πρωινό τοῦ Σεπτέμβρη ἡ μητέρα, καθώς
ἄνοιγε τά παντζούρια στό δωμάτιο τοῦ
Ἀριστείδη.
Ἀπό τήν πρώτη κιόλας μέρα στό σχολεῖο

ὅλα ἔδειχναν ὅτι ὁ Ἀριστείδης καί ἡ Ἀρι-
στέα θά ἦταν ἄριστοι μαθητές. Μέ τέτοια
φωτεινά δωμάτια, μέ τέτοια καινούργια
ἔπιπλα ἄνοιγε ἡ ὄρεξή τους γιά γράμματα!
Ὅμως... κάτι πολύ περίεργο συνέβαινε

στό σπίτι τους... Τί ὅμως; Τί;
Μόλις πῆραν τά καινούργια βιβλία καί

γύρισαν στό σπίτι, ὁ Ἀριστείδης ὅλο χαρά
ξάπλωσε στό διαστημικό πούφ καναπέ καί
τά ξεφύλλιζε. Σιγά σιγά ὅμως βούλιαξε
τόσο πολύ, τόσο πολύ πού νύσταξε.

— Μμμμ, τί ἀναπαυτικά πού εἶναι ἐδῶ,
πρόλαβε νά ψιθυρίσει, προτοῦ τό πάρει γιά

Φίλοι μου, γειά καί χαρά σας! 
Τήν ξέρετε τήν Ἀριστέα; Γνωρίζετε τόν Ἀριστείδη; Εἶναι δυό δίδυμα ἀδέλφια,

πού τέλειωσαν πέρσι τήν Τρίτη Δημοτικοῦ ἀλλά κανείς δέν ξέρει σέ ποιά τάξη
εἶναι φέτος! Ἄχ, μήν τά ρωτᾶτε! Τρομακτική ἡ ἱστορία τους. Γιά ὅλα φταῖνε τά
ἔπιπλα τοῦ καινούργιου σπιτιοῦ. Θά σᾶς τά πῶ μέ τή σειρά!

Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...
Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...

ΚΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ
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τά καλά ὁ
ὕπνος. Στό

ὄνειρό του ἔβλεπε
διαστημόπλοια καί

πλανῆτες καί ἱπτάμενους καναπέδες. 
Τήν ἴδια ὥρα στό διπλανό δωμάτιο συνέ-

βαιναν πολύ παράξενα πράγματα. 
— Ποῦ νά βάλω τά καινούργια μου βι-

βλία; ἀποροῦσε ἡ Ἀριστέα καθισμένη σέ
μιά βελουδένια περιστρεφόμενη καί κου-
νιστή πολυθρόνα.
Δέν πρόλαβε νά τελειώσει τήν ἀπορία

της κι ἡ πολυθρόνα ἄρχισε νά κουνιέται.
Ἦταν τόσο διασκεδαστική! Τόσο ἀπέ-
ραντη ἡ θέα ἀπό τό παράθυρό της, τόσο...
Ἄχ θυμήθηκε ἕνα παραμύθι... 

— Μμμμμ, ἐσένα θά σέ λέω Πολυθρονί-
τσα Παραμυθίτσα, εἶπε χαϊδεύοντας τήν
πολυθρόνα της.
Οἱ μέρες καί οἱ νύχτες περνοῦσαν. Τά

μαθήματα προχωροῦσαν. Τό διάβασμα γι-
νόταν κάθε μέρα καί περισσότερο. Ὅμως
τά δίδυμα πήγαιναν ἀπό τό κακό στό χει-
ρότερο. Οὔτε βιβλίο ἄνοιγαν οὔτε σέ γρα-
φεῖο κάθονταν οὔτε σέ τετράδιο ἔγραφαν.
Ἔπιαναν μιά τόν καναπέ καί μιά τήν πολυ-
θρόνα καί δῶσ᾽του παραμύθια καί δῶσ᾽του
ὕπνος! Καί πάλι καναπές καί πάλι πολυ-
θρόνα!

-Ἀριστείδη, ξέρεις τί θά γίνω ὅταν θά με-
γαλώσω; 

— Τί;
— Παραμυθοῦ, καί θά πουλάω κουνιστές

πολυθρονίτσες παραμυθίτσες! Ἐσύ τί θά
γίνεις;

— Δέν ἀποφάσισα ἀκόμη. Πάντως ἤ
ἀστροναύτης ἤ  πωλητής καναπέδων μάρ-
κας ʻμπεσκαιδέςʼ!

— Τί ᾽ναι αὐτό πάλι;
— Ἔτσι ὀνόμασα τόν καναπέ μου. ʻΜπές

καί δέςʼ. Μόλις βουλιάζω μέσα του, βλέπω
τά πιό ὡραῖα ὄνειρα.

— Τελικά εἶχε δίκιο ἐκεῖνος ὁ διακοσμη-
τής. Τά ἔπιπλά μας εἶναι μεγάλης μάρκας!
Ἐκείνη τήν ὥρα βρόντησε μέ δύναμη ἡ

ἐξώπορτα.
— Ὤχ, τί ἦταν αὐτό, Ἀριστέα;
— Δέν ξέρω.

— Παιδιά! ἀκού-
στηκε αὐστηρή ἡ φωνή

τοῦ πατέρα, ἐλᾶτε γρήγορα στό
σαλόνι. 
Τά δυό παιδιά πάγωσαν. Σηκώθηκαν

ἀργά ἀργά καί πλησίασαν στούς καναπέ-
δες τοῦ σαλονιοῦ. Πρίν προλάβουν νά κα-
θίσουν...

— Ὄρθιοι! φώναξε ὁ πατέρας καί συνέ-
χισε, σήμερα πῆγα στό σχολεῖο σας...

— ...
— ...
—  Οἱ δάσκαλοί σας εἶναι πολύ ἀνήσυχοι

κι έγώ πολύ στενοχωρημένος! Ἔχετε διο-
ρία μέχρι τήν ἄλλη ἑβδομάδα νά διορθώ-
σετε τή συμπεριφορά καί τήν ἀπόδοσή
σας. Καί τώρα γρήγορα στά δωμάτιά σας!
Μέχρι τό βράδυ θά σκεφτῆτε καί θά μοῦ
πεῖτε τί ἔφταιξε. Πηγαίνετε!
Ἦταν τέτοια ἡ φωνή τοῦ πατέρα, πού

δέν τόλμησαν οὔτε νά τόν ξανακοιτάξουν.
Κλείστηκαν στά δωμάτιά τους ἀμίλητοι. Ἡ
ὥρα περνοῦσε.

«Ντούκ-ντούκ» χτύπησε ἡ Ἀριστέα τόν
τοῖχο τοῦ Ἀριστείδη.

«Ντούκ-ντούκ» ἀπάντησε ὁ Ἀριστείδης.
— Τί κάνεις; ρώτησε σιγανά ἡ Ἀριστέα

καί ἀμέσως κόλλησε τό αὐτί της στόν
τοῖχο.

— Σκέφτομαι τό ὑπόγειο. Ἐσύ;
— Κι ἐγώ. Πᾶμε;
Περπατώντας στίς μύτες βγῆκαν ἀπό τά

δωμάτιά τους, διέσχισαν τόν μεγάλο διά-
δρομο, ἔστριψαν δεξιά, ἄνοιξαν μιά καφε-
τιά πόρτα δίπλα στήν ἀποθηκούλα καί
ἄρχισαν νά κατεβαίνουν τά σκαλιά.  

— Ἀριστείδη, φοβᾶμαι. Δέν βλέπω τί-
ποτα, ἄναψε τό φῶς, κλαψούρισε ἡ Ἀρι-
στέα.

— Κουτή, θά μᾶς καταλάβουν! εἶπε τρέ-
μοντας τό ἀγόρι.

— Ἀριστείδη, λές νά μᾶς τίς πῆραν; 
— Ἀποκλείεται, τίς ἔκρυψα πολύ καλά.
Μπροστά τους ἀχνοφάνηκε μιά χαμηλή

σιδερένια πορτούλα μέ λουκέτο. Ἡ καρδιά
τους πήγαινε νά σπάσει ἀπό τήν ἀγωνία.
Στό τελευταῖο σκαλί σταμάτησαν. Πιάστη-
καν χέρι χέρι.
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««Ἡ καρέκλα τοῦ γραφείου

ποτέ στή φυλακή τοῦ ὑπογείου.

Ὅποιος κάθεται σ΄ αὐτή

βλέπει μεγάλη προκοπή!»

Φίλοι μου,

καλό Σχολειο!῀

TO ΣΥΝΝΕΦΟ
Σᾶς χαιρετῶ μέ ἀγάπη

Σεπτέμβριος 2013318

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. 

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλιοπωλε ο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σ λωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ)

Τηλ. 210.3624349.

www.osotir.gr/shop

— Τ-ώ-ρ-α;
τραύλισε ἡ Ἀριστέα.

— Σσσσσσ.
Κόλλησαν τά αὐτάκια τους στήν

πόρτα. Τίποτε δέν ἀκουγόταν. Ψαχού-
λεψαν τό κλειδί. Σέ λίγο ἔτριξε ἡ μικρή
πορτούλα καί μιά μπερδεμένη μυρωδιά
τούς χτύπησε ἀπό τό ὑπόγειο.

— Περίμενέ με ἐδῶ, ψιθύρισε ὅσο μπο-
ροῦσε πιό ψύχραιμα ὁ Ἀριστείδης καί προ-
χώρησε στό μισοσκόταδο.
Ἡ ἀδελφή του ἔμεινε πίσω μέ κλειστά τά

μάτια, κλαψουρίζοντας.
— Ἐσύ φταῖς, Ἀριστείδη, πού εἶπες ὅτι

πρέπει νά τίς φυλακίσουμε, γιατί εἶναι
ἄβολες καί ἄχρηστες. Γιατί νά σέ ἀκούσω;
Ἄχ, τί τραβάω τώρα! Ἐσύ φταῖς, γιά ὅλα,
ἐγώ τήν ἀγαποῦσα...

— ΝΑ-ΤΕΣ! φώναξε μέ ἐνθουσιασμό ὁ
Ἀριστείδης ἀπό τό βάθος τοῦ δωματίου.
Κι ἦταν τόσο δυνατή ἡ φωνή του, πού ἡ
Ἀριστέα ἔδωσε ἕνα σάλτο ἀπό τήν τρο-
μάρα της καί βρόντησε πίσω της τήν
πόρτα. Ὅταν ἔφτασε στήν κορφή τῆς
σκάλας, θυμήθηκε τόν ἀδελφό της, ἀλλά
ἦταν πιά ἀργά. Μπροστά της στέκονταν οἱ
γονεῖς της.

Ἀργά τό βράδυ στή μέση τοῦ χώλ
ἔστησε ὁ πατέρας τίς δυό καρέκλες γρα-
φείου. Ξεσκόνισαν ὁ καθένας τή δικιά του
ἀμίλητος. Ὕστερα τίς ὁδήγησαν στά δω-
μάτιά τους. Πῆραν ὁ καθένας ἕνα χαρτο-
νάκι κι ἔγραψαν:
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Τό «Πρός τή Νίκη» εὔχεται στούς ἀγα ητούς
ἀναγνῶστες του ού τελείωσαν τό Λύκειο
τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή νέα ερίοδο τῆς
ζωῆς τους, εἴτε έτυχαν σέ κά οια ἀνώτερη
ἤ ἀνώτατη σχολή, εἴτε δέν εἶχαν αὐτή τήν
εὐκαιρία καί ρόκειται µέ κάτι ἄλλο νά
ἀσχοληθοῦν. Πνεῦµα ἀγωνιστικό νά ἔχουν,
γεµάτο αἰσιοδοξία γιά τό ἄγνωστο µέλλον,
καί ίστη στήν ἀγά η τοῦ Θεοῦ καί στήν
ροστασία Του.

Ὅσοι/ὅσες, άλι, βρεθοῦν σέ σχολές τῆς
Τριτοβάθµιας Ἐκ αίδευσης ἄς ξεχωρίσουν
µέσα στό µωσα κό τῶν ἰδεολογιῶν ού ἐκεῖ
θά συναντήσουν τίς Ὀρθόδοξες Χριστιανι-
κές Φοιτητικές ροσ άθειες-σ᾽ὅλες τίς µε-
γάλες όλεις τῆς Πατρίδας µας
ὑ άρχουν-ὅ ου θά βροῦν νέους/νέες τῆς
ἡλικίας τους καί τῶν ἰδανικῶν τους, ἀγωνι-
ζόµενους τόν «καλόν ἀγῶνα». Εἶναι νησῖδες
ἀσφαλείας, σ᾽ ἕνα ἀ έραντο καί τρικυµι-
σµένο έλαγος.
ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. Ποῦ βρίσκεται; Γιατί ὀνο-
µάσθηκε Νέα; Ποιά ἀντικατέστησε καί γιατί;
Πῶς «χτίσθηκε»;...Ἀναρωτιέσαι καί σύ; Θά
τά µάθεις αὐτά καί ἄλλα ολλά στό «Πρός
τή Νίκη», στό τεῦχος τοῦ Νοεµβρίου, ού
εἶναι ἀφιέρωµα στή Θράκη µας. Πλούσιες
καί ζωντανές ληροφορίες ἔστειλε φίλη τοῦ
«Πρός τή Νίκη», Ε.Α., ἀ ό τό ιό βορειοα-
νατολικό ἄκρο τῆς Πατρίδας µας, ἐκεῖ ού
ὑ άρχουν καρδιές ιό ἰσχυρές καί ἀ οτελε-
σµατικές ἀ ό τούς φράχτες ού ἀνυψώ-
νονται.Τήν εὐχαριστοῦµε ολύ.   

Παλλόµενη ἐθνικά καί ἡ δική σας συµµε-
τοχή, «Ἡ Θράκη µας ἡ ὄµορφη», κ. Γερ.
Θεοδ.,Ν. Ὀρεστιάδα. Τό «Πρός τή Νίκη» χαί-
ρεται καί εὐχαριστεῖ.

Ἀγα ηµένο µου Περιοδικό
Εἶναι ἡ δεύτερη φορά ού σοῦ γράφω καί
εἶµαι ολύ χαρούµενη γι᾽αὐτό. Αὐτή τή
φορά δέν σοῦ γράφω µόνο γιά νά
ἐκφράσω τήν ἀγά η µου ρός ἐσένα,
ἀλλά καί γιά νά σοῦ ῶ κάτι ού µοῦ εἶ ε
ὁ µ αµ άς µου. Μιά φορά µιλούσαµε γιά
ἐσένα καί γιά τό ὅτι ἤθελα νά γίνω συν-
δροµήτριά σου. Ὁ µ αµ άς µου εἶ ε ὅτι
θά ἦταν ολύ καλή ἰδέα γιά νά ἔρθω
κοντά στό Κύριο, µιᾶς καί αὐτός
ἤξερε...Μοῦ µιλάει γιά σένα µέ τά καλύ-
τερα λόγια...καί χαίρεται ολύ, ὅταν βλέ-
ει νά διαβάζω τίς ολύτιµες σελίδες
σου...
Μέ ολλή ἀγά η Κ.Ρ., Γκάτζια Ναυ λίας

Εὐχαριστῶ, ἀγα ητή Κ.Ρ.,γιά τήν ἀγά η
σου, ού µοῦ τήν ἔδειξες καί µέ τίς ὄµορφες
ἐ ιγραφές ού ἔφτιαξες καί µοῦ ἔστειλες.   

Πόσο ολύ θά ρέ ει καί σύ νά εὐχαριστή-
σεις τόν καλό σου ατέρα, ού σοῦ δείχνει
τό δρόµο ρός τόν Κύριό µας, ἀ ό ροσω-
ική του µάλιστα γνώση καί ἐµ ειρία. Ἡ

Διεύθυνση τοῦ Περιοδικοῦ ἐνηµερώθηκε γιά
τά καλά του αἰσθήµατα ἀ έναντι στήν
ἐργασία ού γίνεται καί µέ τό «Πρός τή
Νίκη» γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ, καί τόν εὐχαρι-
στεῖ ολύ. Ἀ ό σένα θά εριµένω νά µοῦ
γράφεις, καί νά µαθαίνω ὅτι ροοδεύεις. Ὁ
Θεός µαζί σου.      

Sudoku μέ σχολικά

ΓΡΙΦΟΙ

7 διαφορές

1. Θά τό βάλετε στή γωνία τοῦ δωματίου.
2. Οἱ χρονολογίες εἶναι πρό Χριστοῦ.

Ξεκινᾶμε ἀπό τό Γ2 καί
τελειώνουμε σέ Η10

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ;

Νέα σχολική χρονιά!

Νέο ξεκίνημα.

Νέα ἀρχή σ᾽ ἕνα δρόμο πού δέν τελειώνει, 

τό δρόμο τῆς γνώσης.

Μήν κουρασθεῖς ποτέ νά τόν περπατᾶς.

Εἶναι δῶρο πολύτιμο τοῦ Θ
εοῦ ἡ γνώση!

ΛΥΣΕΙΣ
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Ἐκτέλεση
Κοσκινίζουμε τό ἀλεύρι μέ τό μπέϊκιν πάουντερ καί τή βανίλια.

Χτυπᾶμε στό κάδο τοῦ μίξερ τό βούτυρο μέ τή ζάχαρη μέχρι ν᾽
ἀφρατέψει. Συνεχίζουμε τό χτύπημα καί ρίχνουμε ἕνα ἕνα τ’ αὐγά,
ρίχνοντας ἀπό λίγο ἀλεύρι ὕστερα ἀπό κάθε αὐγό. Χαμηλώνουμε

τήν ταχύτητα στό μίξερ καί ρίχνουμε τό ὑπόλοιπο ἀλεύρι. Τό μίγμα
μας πρέπει νά εἶναι ἀφράτο. Τό βάζουμε στό ταψάκι μας, ἀφοῦ

πρῶτα τό ἔχουμε βουτυρώσει καλά καί ἀλευρώσει. Ρίχνουμε πάνω στό μίγμα μας
ἐδῶ καί ἐκεῖ τά κομματάκια τῆς σοκολάτας καί τά πατᾶμε ἐλαφρά νά βουλιάξουν
καί στή ζύμη μας. Μετά ρίχνουμε καί τά ἀμύγδαλα νά πᾶνε
παντοῦ. Ψήνουμε σέ προθερμασμένο φοῦρνο στούς
180ο C γιά 35 λεπτά.

Ἑτοιμάζουμε ἐν τῶ μεταξύ τό σιρόπι μας. Βρά-
ζουμε ὅλα τά ὑλικά γιά 5 λεπτά. Ἐνῶ θά ἔχει
κρυώσει τό κέικ, ρίχνουμε τό σιρόπι, πού θά πρέ-
πει νά εἶναι κάπως ζεστό. Τό ἀφήνουμε νά
κρυώσει καί τό κόβουμε σέ κομμάτια.

Καλή ἐπιτυχία

Σιρόπι
• 2 κοῦπες ζάχαρη
• 1 κούπα νερό
• 1 κουταλιά χυμό λεμονιοῦ

Ἔστειλε:
κ. Μ. Τσάπ., Ἁλμυρός Μαγνησίας

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

KK έϊκ  μέ  σοκολάταέϊκ  μέ  σοκολάτα
καί  ἀμύγδαλακαί  ἀμύγδαλαὙλικά

• 2½ κοῦπες ἀλεύρι 
γιά ὅλες τίς χρήσεις

• 3 κουταλάκια μπέϊκιν πάουντερ
• βανίλια
• 1 κούπα βούτυρο
• 2/3 κούπας ζάχαρη 
• 4 αὐγά
• 125 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 

κομμένη σέ κομματάκια
• 1 κούπα ἀμύγδαλα 

ἀσπρισμένα καί χοντροκομμένα



ΚΚατασκευή
1. Καλύψτε τό μισό τοῦ σωλήνα μέ κόλλα.
2. Τοποθετῆστε πάνω στήν κόλλα τά φασόλια
ἕνα ἕνα.
3. Κάνετε τό ἴδιο μέ τό ἄλλο μισό τοῦ σωλήνα.
4. Ἀφῆστε τήν κόλλα νά στεγνώσει τελείως.
5. Βάψτε τά φασόλια μέ κίτρινο χρῶμα ἀκρυ-
λικό.
6. Κόψτε «φλοῦδες» ἀπό τήν πράσινη τσόχα,
σέ σχῆμα «δάκρυ», περίπου 6.
7. Γιά τή βάση τοῦ σωλήνα πού εἶναι ἀνοικτός,
κόψτε τσόχα λίγο μεγαλύτερη ἀπό τήν περιφέ-
ρεια τοῦ σωλήνα καί στερεῶστε πάνω ἐκεῖ τό
σωλήνα.
8. Τέλος τοποθετῆστε τίς «φλοῦδες -δάκρυα», τή μία πάνω
στήν ἄλλη, ὥσπου νά κλείσει ὁ κύκλος (κατά τό σχῆμα).

Σημείωση: Ἀντί γιά σωλήνα χαρτονιοῦ (πιθανόν
ἀπό χαρτί κουζίνας), μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε

τό κουτάκι ἀπό caprice.

Πατρόν γιά τό δάκρυ 
φαίνεται στό φόντο 
μέ πράσινη γραμμή.

Ἕτοιμη ἡ μολυβοθήκη σας.
Καλά γραψίματα.

Ὑλικά
σωλήνας ἀπό χαρτόνι
ξηρά φασόλια, μέτριο μέγεθος
πράσινη τσόχα
κίτρινο χρῶμα ἀκρυλικό
λευκή κόλλα ἀτλακόλ
πινέλο ζωγραφικῆς

Χειρο
τεχνί

α

Mολυβοθήκη
αραβοσίτι
¸

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Sudoku μέ σχολικά

ΓΡΙΦΟΙ

7 διαφορές

Ὁριζόντια σέ κάθε γραμμή, κάθετα σέ
κάθε στήλη, ἀλλά καί σέ κάθε τετράγωνο
ἀπό 9 κουτάκια προσπάθησε νά βάλεις
κάθε σχέδιο μιά φορά. Τά σχέδια εἶναι 9,
ὅσα καί τά τετράγωνα.

Πῶς γίνεται νά βάλουμε ἕνα βιβλίο
στό πάτωμα ἑνός ἄδειου δωματίου
καί νά μήν μπορεῖ κανείς νά πηδήσει
ἀπό πάνω του;

Ὁ Ἐπαμεινώνδας τό ἔτος 1004 ἦταν
12 ἐτῶν καί τό ἔτος 1009 ἦταν 7 ἐτῶν.
Πῶς γίνεται αὐτό;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A ||| Δ Δ A
B Δ ||| ||| & & Δ B
Γ ||| Δ ||| & ||| & & Δ Γ
Δ Δ & ||| ||| Δ
Ε Δ ||| ||| & & Ε
Στ Δ & Στ
Ζ Δ & & & ||| ||| ||| Ζ
Η ||| ||| ||| Δ & Η
Θ Δ Δ Δ ||| & & Δ Θ
Ι & & Δ Ι

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Δ Δ Δ & & &

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
||| ||| ||| Δ Δ Δ &

Ἀκολουθία κινήσεων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ;
Μέ τήν βοήθεια τοῦ πίνακα «Ἀκολουθία κινήσεων»,
δηλαδή μέ τήν σειρά τῶν συμβόλων πού ὁρίζει (ἀπό
τό 1 μέχρι τό 20), προσπάθησε νά βρεῖς τό σίγουρο
μονοπάτι τοῦ μεγάλου πίνακα. Τό μονοπάτι μπο-
ρεῖ νά ἀρχίζει ἀπό ὁποιοδήποτε κουτάκι καί μπο-
ρεῖς νά περπατήσεις πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις. 

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός: Σταυρός ἁγιασμοῦ-Ἔργο Γεωργίου
Μουκίου ἀπό Στεμνίτσα τῆς Πελοποννήσου.1683.

Πίσω: Διαδρομές στόν Κίσσαβο.

1.

2.
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«αἰέν ἀριστεύειν...»  
Πάντα νά ἀριστεύεις… 

(Ἰλιάς Ζ', στ. 208)

Τό σύμβολο τοῦ Boston College τῆς Μασσαχουσέτης...  

Ἀποκρυσταλλωμένη ἑλληνική σκέψη! 
Περνᾶ τά χρόνια καί τούς αἰῶνες 

καί γίνεται ἔμβλημα σέ ξένα 
Ἀνώτατα Πνευματικά Ἱδρύματα. 

Τίμησε καί σύ 
τήν «κληρονομιά» σου

Ἔμβλημά σου «αἰέν ἀριστεύειν», 
γιά νά ξεπερνᾶς ὄχι τούς ἄλλους, 

ἀλλά τόν ἑαυτό σου, 
γιά κάτι καλύτερο.

ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ ΟΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διπλά βλέπουν αὐτοί πού γνωρίζουν γράμματα. 

(Πυθαγόρας)

Εἴσοδος τοῦ κτηρίου τῆς Γραμματείας 
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου 
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–––––––––––––
Τά σύμβολα ἔστειλε ὁ κ. Γ. Φρακ., Γερμανία



ἝἝνας δρόμος πού δέν τελειώνει:
Ἡ γνώση!

Ἕνας δρόμος πού δέν τελειώνει:
Ἡ γνώση!


