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...Πνεῦμα Πανάγιο,Παράκλητε Ἀγαθέ,

Πνεῦμα ὁδηγό στῆς Ἀρετῆς τή στράτα,

ἀπό τήν κολυμβήθρα ὅπου μᾶς ἔχρισες,

στήν σκέπη Σου, ὤ, κράτησέ μας πάντα!...
* * *

Τῆς Ἀρετῆς τά ὅπλα ντύσε μας,

ὦ Πνεῦμα «ἡγεμονικόν»! κι᾽ ὤ, χάρισέ μας

μέ τῶν σεπτῶν Ἀγωνιστῶν τίς στρατιές

νικῆτρες νά ᾽βγουν οἱ ψυχές μας!...
* * *

Στοῦ ἁγιασμοῦ τή Χάρη ξαναβάφτισε

τό νοῦ μας, τήν καρδιά, τό σῶμα

κι ἀνάβλυσε ἀπ᾽ τά σπλάχνα μας πηγή

στή διψασμένη γῆ μας ζωοφόρα...
Αἰ. Χιόνη

Π
νε
ῦμα

Πανάγιον



Τόν ἀκούσουμε ὁπωσδήποτε καί νά Τοῦ ἐμπι-
στευθοῦμε τήν προσωπική μας δίψα. Εἶναι
τόσο μεγάλη ἡ λαχτάρα Του νά μᾶς ξεδιψά-
σει. Ἐλᾶτε. Ἐλᾶτε νά ξεδιψάσετε κοντά μου.

Διψᾶτε γιά ἀλήθεια; Ἐλᾶτε νά ξεδιψάσετε
κοντά μου. Ἐγώ εἰμι ἡ Ἀλήθεια!

Διψᾶτε γιά ἀγάπη; Ἐλᾶτε νά ξεδιψάσετε
κοντά μου. Ἐγώ εἰμι ἡ Ἀγάπη!

Διψᾶτε γιά Φῶς; Ἐλᾶτε νά ξεδιψάσετε
κοντά μου. Ἐγώ εἰμι τό φῶς!

Διψᾶτε γιά ζωή; Ἐλᾶτε νά ξεδιψάσετε
κοντά μου. Ἐγώ εἰμι ἡ ζωή!

Διψᾶτε γιά σωτηρία; Ἐλᾶτε νά ξεδιψάσετε
κοντά μου. Ἐγώ εἰμι ὁ Σωτήρ!

Τό δικό Του τό νερό καταργεῖ ὅλες τίς
δίψες, δρᾶ ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τοῦ κα-
θενός καί σέ πλημμυρίζει ἀπό ἐκεῖνο γιά τό
ὁποῖο διψᾶς.

Διψᾶς γιά χαρά; Σέ πλημμυρίζει χαρά.
Διψᾶς γιά γνώση καί σοφία; Σέ πλημμυ-

ρίζει μέ τήν ἀληθινή σοφία.
Διψᾶς γιά εὐτυχία; Σέ πλημμυρίζει εὐτυχία.
Διψᾶς γιά ἁγιότητα; Σέ πλημμυρίζει ἁγιό-

τητα.

ΓΓιά νά σβήσεις

τή δίψα σου

Ἑπτά ἡμέρες διαρκοῦσε ἡ ἑορτή τῆς Σκη-
νοπηγίας, γιά νά θυμίζει στούς Ἰουδαίους
τή σαραντάχρονη περιπλάνησή τους στήν
ἔρημο, τή θαυματουργική ἀνάβλυση τοῦ
νεροῦ ἀπό τήν πέτρα μέ τό χτύπημα τῆς
ράβδου τοῦ Μωυσῆ πού ἔσβησε τή δίψα
τους, καί τή φωτεινή νεφέλη πού τούς φώ-
τιζε τή νύχτα.

Τήν τελευταία ἡμέρα τῆς μεγάλης γιορτῆς
ὁ Κύριος βρέθηκε στά Ἱεροσόλυμα. Κόσμος
πολύς, ὀχλοβοή δυσκόλευε τό κηρυκτικό
Του ἔργο. Ὡστόσο ἡ πρόσκλησή Του, σω-
στική καί ἀβίαστη, ἀκούστηκε δυνατά καί
καθαρά ἀπό ὅ λους: «Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω
πρός με καί πινέτω». Ὅποιος διψᾶ, ἄς ἔρθει
σέ μένα καί ἄς πιεῖ. Φαίνεται νά γνωρίζει
καλά πόσο ἐξαντλητική εἶναι ἡ πορεία τῶν
ἀνθρώπων στήν ἔρημο τῆς ζωῆς, πόσο βα-
σανίζεται ἡ ἀνθρώπινη ψυ χή καθημερινά
ἀπό μιά ἄλλη δίψα, ἀθέατη, μεταφυσική,
πνευματική. Γι’ αὐτό καί προσκαλεῖ. Χωρίς
πίεση καί ἐξανα γκασμό, μέ ἀπέραντο σεβα-
σμό στήν ἐλευθερία τοῦ ἀν θρώπου, «ἐάν»,
ἀλ λά μέ συνεχή ἐπίκληση· «ἔ κραζε». Γιά νά
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Γιά ποιά λήθεια νά σ ς μιλήσουμε
σήμερα, πού ζε τε σ  ναν κόσμο γεμάτο
πάτη, ψέμα καί διάψευση; Σήμερα πού
κο τε καί βλέπετε νά συμβαίνουν σ
λο τόν κόσμο –καί δυστυχ ς καί στήν
Πατρίδα μας– γεγονότα καί πράγματα,
πού γεμίζουν τίς δολες ψυχές καί τά κα‐
θαρά μυαλά πό κπληξη, φόβο καί γα‐
νάκτηση;
Μιά γανάκτηση, πού συχνά βγαίνει

στό πεζοδρόμιο καί γίνεται κραυγή καί
σφιγμένη γροθιά καί μανιακή πράξη,
πού καταστρέφει καί θρυμματίζει καί κά‐
ποτε στέλνει στό θάνατο καί θώους.

μως, πάρχει μιά λήθεια, πού τί‐
ποτε δέν μπορε  νά τήν ναιρέσει  νά
τήν ξουδετερώσει. Α τή  μιά καί μονα‐
δική λήθεια ε ναι πώς  νθρωπος,
κάθε νθρωπος πού ρχεται στόν κό σμο,
ε ναι μοναδικός καί πό μόνος του πο‐
τελεσματικός καί γι  α τό  πεύ θυνος,
γιατί χει τό δ ρο τ ς λευθερίας να‐
φαίρετο μέσα του.
Καί ε ναι τσι κύριος στό νά διαλέξει
νάμεσα στό καλό καί τό κακό, στήν τιμή
καί τό κέρδος, στή νομιμότητα καί τή βία,
στό γκλημα καί τήν καλωσύνη, στόν Θεό
καί τόν Διάβολο.
Κάποτε ρώτησαν ναν μικρό: Ξέρεις τί

ε ναι καλό καί τί κακό; Κι  Γιωργάκης
ε χε τοιμη τήν πάντηση: Ξέρω! Τό καλό
τό θέλει  Θεός καί τό κακό  Διάβολος.
Κι ταν μόλις πέντε τρυφερ ν τ ν!

λα στόν κόσμο α τό – α τή ε ναι 
λήθεια – ε ναι θέμα προσωπικ ς πιλο ‐
γ ς. Μή σ ς γελο ν α τοί πού «διαλέ‐
γουν πρίν πό σ ς γιά σ ς»! Α τοί
α  θαιρετο ν καί νατρέπουν τήν τάξη
πού ρισε  Θεός. 

Φτάνει νά πιοῦμε, νά πιοῦμε πολύ.
Κι ὄχι ἀπ’ τίς θολές πηγές τοῦ κόσμου.
Μέσα στήν πνευματική ξηρασία τοῦ
σύγχρονου κόσμου ὁ Χριστός μᾶς
προσφέρει τό «ὕδωρ τό ζῶν», τή ζωο-
γόνο χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κι
ὅπως τό νερό προχωρεῖ μέχρι τό τε-
λευταῖο κύτταρο, καί τό ζωογονεῖ,
ἔτσι καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, δροσερό
ὁρμητικό ποτάμι, θά εἰσδύσει μέχρι τό
βάθος τῶν σκέψεων, τῶν αἰσθημάτων,
τῆς ὕπαρξής μας. Κι ὅποιος ξεδίψασε
ἀπό τόν Χριστό, δέν περιορίζεται
στόν ἑαυτό του. Γίνεται εὐλογία, τρε-
χούμενο νερό, πού ξεκουράζει, δροσί-
ζει, ζωογονεῖ καί τό περιβάλλον του. 

Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς
«τό ὕδωρ τό ζῶν» ξεχύθηκε σ’ ὅλο τόν
κό σμο, σβήνοντας τή δίψα τῆς γῆς
ὁλάκερης... Τό ἔχουμε στή διάθεσή
μας. Μᾶς τό προσφέρει πλουσιοπά-
ροχα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Κι ὁ
Χριστός ἐξακολουθεῖ νά καλεῖ: «Ἐάν
τις δι ψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».
Ὅποιος δέν ἀνταποκρίνεται μένει ἀδι-

καιολόγητα διψασμένος. Ἡ πρό-
σκλησή Του διαρκής, ἄς

εἶναι ἡ ἀνταπό-
κριση ἐπιλογή
μας.
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ν ε μαι γερός στό σ μα καί στό πνε μα, διαλέγω καί δέχομαι   πορρίπτω
προσωπικά. Δέν γίνομαι φερέφωνο καί ρμαιο μεταβαλλόμενων δεολογι ν καί
ξαναγκαστικ ν συνθηκ ν. 
ν δέν ταν τσι,  στορία το  κόσμου θά ταν μιά σιωπηλή μονότονη πορεία

συμβιβασμένων, χωρίς τήν στραπή τ ν ρώων καί τ ν μαρτύρων. Καί σ  α τό
 πορεία τ ς κκλησίας καί το  θνους μας ε ναι ε γλωττη καί ποστομωτική
καί γιά τούς συμβιβασμένους καί γιά τούς νατρεπτικούς. Ξεφυλλίστε την καί θά
πεισθε τε!
Γι  α τό  ε θύνη ε ναι καθαρά προσωπική πόθεση καί χει τή δύναμη νά μ ς

κρατάει γρυπνους γιά τίς πιλογές μας καί γιά τίς ποχρεώσεις μας.
Ο Πλούταρχος παραδίδει τι  σχυρότερος νδρας τ ς κμ ς τ ς ρχαίας
θήνας,  Περικλ ς, ταν φορο σε τή χλαμύδα γιά νά πάει στήν κκλησία το

δήμου, πενθύμιζε στόν αυτό του τήν ε θύνη του λέγοντας: «Πρόσεχε, Περί‐
κλεις, λευθέρων ρχεις, λλήνων ρχεις, πολιτ ν θηναίων», καί πραττε νά‐
λογα.
Ε σαι φηβος, στήν νοιξη τ ς ζω ς σου. Νά καμαρώνει  νέος γιατί ε ναι
ρα ος, θλητικός, ξυπνος, περιζήτητος ε ναι φυσικό. λλο μως ε ναι τό σπου‐

δα ο. ραγε σήμερα πόσοι φηβοι καί νέοι ε ναι ε τυχισμένοι γιατί ε ναι λεύ‐
θεροι καί πεύθυνοι γιά τόν αυτό τους καί γιά τό μέλλον τό δικό τους καί το
κόσμου;
Ε σαι φηβος, ε σαι νέος, στήν νοιξη τ ς ζω ς σου. Ζε ς σέ μιά δύσκολη ποχή.
μως, μήν πογοητεύεσαι, ταν βλέπεις γύρω σου παρακμή καί χρεωκοπία. Στή‐

σου κύριος το  αυτο  σου. Κοίτα ψηλά, μακριά καί πάνω!  ν χεις καθαρά
χέρια καί μιά καρδιά πού γαπ  τό κρύσταλλο τ ς λήθειας, μή φοβ σαι! 
Θεός γαπ  τούς πεύθυνους καί τούς φωτίζει. Θά ναι μαζί σου καί μέ τούς φί‐
λους σου. Θά ρθει καί  δική σας ρα. Λ.

Στούς νέουςμας
τήν ἀλήθεια

Γιά τήν λευθερία καί τήν ε θύνη
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ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

Τήν ἀγάπησε
πολύ τήν Κύ -
προ ὁ ἀπόστο-
λος Βαρνάβας.
Κύπριος ὁ ἴ δι ος,
πονοῦσε γιά τόν
τόπο ὅ που γεν-
νήθηκε καί στόν
ὁποῖο ἀξιώθηκε

νά ἐρ γαστεῖ μέ θερμό ζῆλο καί ὑποδειγμα-
τική αὐταπάρνηση γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγ-
γελίου. Θεωρεῖται ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τιμᾶται ὡς ὁ
ἱδρυτής καί προστάτης της.

***
Ὁ ἀπόστολος Βαρνάβας ἔζησε στήν

ἐποχή τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων Ἀποστό-
λων. 
Ἀνῆκε στήν ἰουδαϊκή φυλή τοῦ Λευΐ καί

τό ἀρχικό του ὄνομα ἦταν Ἰωσήφ (ἤ
Ἰωσῆς). Σπούδασε πιθανότατα στήν Ταρ σό
τῆς Κιλικίας, ἡ ὁποία βρίσκεται πολύ κοντά
στήν γενέτειρά του τήν Κύπρο, ἤ στήν
σχολή τοῦ Γαμαλιήλ στά Ἱεροσόλυμα, καί
φαίνεται ὅτι ἀπό τότε γνώρισε τόν σχεδόν
συνομήλικό του Σαούλ, τόν μετέπειτα ἀπό-
στολο Παῦλο. Ἀργότερα οἱ δυό τους ἐπρό-
κειτο νά γίνουν στενοί συνεργάτες καί
συνοδοιπόροι στό ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου.
Στό μεταξύ ὁ Βαρνάβας ἐ γκαταστάθηκε
στά Ἱεροσόλυμα. Σύμφωνα μέ τήν παρά-
δοση, ἦταν ἕνας ἀπό τούς Ἑ βδομήκοντα
Ἀποστόλους πού ἀκολούθησαν τόν Κύριο,
καί μάλιστα ὁ πρῶτος μεταξύ αὐτῶν. Ἀργό-
τερα ἔγινε ἕνα ἀπό τά ἐκλεκτά μέλη τῆς
πρώτης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.
Εἶχε τό χάρισμα νά διδάσκει καί νά συμ-

βουλεύει μέ γλυκύτητα καί σύνε ση, νά πα-
ρηγορεῖ καί νά στηρίζει τούς πιστούς, καί
γιʼ αὐτό οἱ Ἀπόστολοι τοῦ ἔδωσαν τό
ὄνομα Βαρνάβας, πού σημαίνει «υἱός πα-

ρακλήσεως» (=ἄνθρωπος πού παρηγορεῖ
καί ἐνισχύει). Τό χάρισμα αὐτό τῆς παρα-
κλήσεως, ὅπως καί ὅλα του τά χαρίσματα,
τήν περιουσία του καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό
του, τά ἔθεσε στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλη-
σίας. Εἶναι ἀξιοθαύμαστη ἡ δράση του, ὅ -
πως περιγράφεται κυρίως μέσα στίς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. 
Ἡ πρώτη ἀποστολή πού τοῦ ἀνέθεσε ἡ

Ἐκκλησία ἦταν νά μεταβεῖ στήν Ἀ ντιόχεια,
γιά νά στηρίξει τούς ἐκεῖ νεοφώτιστους
χριστιανούς πού συνεχῶς αὐξάνονταν σέ
ἀριθμό. Ὁ ἀπόστολος Βαρνάβας, ὁ ὁ ποῖ ος
πῆγε καί εἶδε τή μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ
Κυρίου, χάρηκε πάρα πολύ καί μέ κάθε
τρόπο ἐνίσχυε τούς πιστούς γιά νά μένουν
ἀφοσιωμένοι στόν Κύριο. Ὁ ἴδιος εἶναι
αὐτός πού ἀναζήτησε τόν παλαιό του συμ-
μαθητή Παῦλο, γιά τόν ὁποῖο εἶχε πληρο-
φορηθεῖ τή θαυμαστή μεταστρο φή του,
καί μεσολάβησε γιά νά τόν δεχθοῦν οἱ λοι-
ποί Ἀπόστολοι, πού μέχρι τότε ἔβλεπαν
τόν Παῦλο μέ καχυποψία, λόγω τῆς σκλη -
ρῆς πολεμικῆς πού εἶχε ἀσκήσει ἐκεῖνος
ὡς πρώην διώκτης τοῦ χριστιανισμοῦ.
Ὁ Βαρνάβας μαζί μέ τόν Παῦλο ἄρχισαν

τήν περιοδεία τους ἀπό τήν Κύπρο καί
ἐργάστηκαν μέ ζῆλο γιά τή σύστα ση καί
συγκρότηση ὀργανωμένων χριστιανικῶν
κοινοτήτων. Τούς ἀκολουθοῦσε καί ὁ νεα-

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Ὁ ἱ δρυτής καί προστάτης 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
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ρός Μᾶρκος, ἀ νι ψι ός
τοῦ Βαρνά βα. Ὑ πάρ -
χει πα ράδοση ὅ τι στή
Λάρνακα χειροτόνη-
σαν τόν ἅ γιο Λάζαρο
ὡς πρῶτο ἐ πίσκοπο
Κι τίου καί στή Λα -
μπαδοῦ τόν ἅγιο Ἡ -
ρα κλεί διο ὡς πρῶ το
ἐπίσκοπο Ταμασσοῦ.
Ἔφτασαν μέ χρι τήν
Πάφο, ὅ που ἦρθαν σέ ἀντιπαράθεση μέ
ἕναν μά γο, τόν Ἐλύμα, τόν ὁποῖο κατε-
τρόπωσαν μέ τό κήρυγμά τους ἀλλά καί
μέ ἕνα ἐντυπωσιακό θαῦμα πού τόν ἔκανε
νά τυφλωθεῖ. Ὅλα αὐτά τά ἐκπληκτικά
ση μεῖα εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νά πιστεύ-
σουν στόν Χριστό πολλοί ἄνθρωποι, ἀ κό -
μη κι ὁ ἀν θύπατος Σέργιος Παῦλος. Στή
συνέχεια πέρασαν ἀπέναντι στήν ἀσια-
τική ἀκτή καί, χωρίς πλέον τή βοήθεια
τοῦ νεαροῦ Μάρκου, πού εἶχε κουραστεῖ
καί ἀ ποχώρησε, οἱ δύο Ἀπόστολοι συνέχι-
σαν τό ἔργο τους στή νότια Μικρά Ἀσία.
Ἦταν τόσο ἐπιβλητική ἡ παρουσία καί
ἐκπληκτική ἡ δράση τους, ὥστε οἱ κάτοι-
κοι τῶν Λύστρων τούς νόμισαν γιά...
θεούς καί ἦταν ἕτοιμοι νά τούς προσκυ-
νήσουν καί νά προσφέρουν θυσίες γιά
χάρη τους! Νόμιζαν ὅτι ὁ Βαρνάβας εἶναι
ὁ Δίας καί ὁ Παῦλος ὁ Ἑρμῆς! Οἱ ἴδιοι οἱ
Ἀπόστολοι ἀντέδρασαν ἔντονα ἐξηγών-
τας ὅτι εἶναι ἄνθρωποι καί κηρύττουν τήν
πίστη στόν ἀληθινό Θεό· κι ἔτσι ἀπέτρε-
ψαν τή λατρεία στό πρόσωπό τους.
Ἀργότερα ὁ Βαρνάβας μετέβη πάλι

στήν Κύπρο μαζί μέ τόν ἀνιψιό του, γιά νά
συνεχίσει τό ἱεραποστολικό του ἔργο
στήν ἀγαπημένη του πατρίδα*. Πολεμή-
θηκε μέ μανία ἀπό τούς Ἰουδαίους, οἱ
ὁποῖοι τελικά τόν συνέλαβαν καί τόν ὁδή-
γησαν σέ μαρτυρικό θάνατο στίς 11 Ἰου-
νίου τοῦ 57 μ.Χ., ἡμέρα πού ἑορτάζεται ἡ
μνήμη του.
Τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου

τό ἔριξαν οἱ Ἑβραῖοι στή φωτιά, ἀλλά ἔ -
μει νε ἀνέπαφο μέ τή χά ρη τοῦ Θεοῦ. Τό
παρέλαβε ὁ ἅγιος Μᾶρ κος καί κάποιοι εὐ -

λαβεῖς χριστιανοί καί
τό ἔθαψαν σέ τά φο μέ
βα θύ σεβασμό καί τιμή.
Δυστυ χῶς, μέ τό πέρα-
σμα τοῦ χρόνου, χάθη -
κε τό σημεῖο ὅπου εἶχε
ἐνταφιαστεῖ. Ὡ στόσο,
ὕ στερα ἀπό τετρακό-
σια χρόνια περίπου, τό
487 μ.Χ., μέ θαυμαστή
ἐμ φάνιση τοῦ ἴδιου

τοῦ Ἀποστόλου, βρέθηκε τό ἱερό σκήνωμά
του κα θώς ἐπίσης καί ἕνα εὐαγγέλιο τοῦ
Ματθαίου, πού ὁ ἀνιψιός του Μᾶρκος εἶχε
ἐναποθέσει στά χέρια του. Τό θαῦμα αὐτό
ἔγινε ἀφορμή ὥστε οἱ Αὐτοκράτορες Ζήνων
καί Ἰουστινιανός νά ἐπικυρώσουν τό Αὐτοκέ-
φαλο καί κάποια αὐ τοκρατορικά προνόμια, πού
ἰσχύουν μόνο γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.
Στήν

περιοχή
τῆς
Ἀμμοχώ-
στου,
πλησίον
τοῦ
τάφου
τοῦ ἀπο-
στόλου
Βαρ-
νάβα,
ὑπάρχει
ἕνα ἱ -
στο ρικό
μοναστήρι
πού κτίστη κε πρός τιμήν του. Πρόκειται γιά
ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα ἱε ρά προσκυνή-
ματα τῆς Κύ πρου, τό ὁποῖο δυστυχῶς σή-
μερα βρίσκεται ὑπό τουρκική κατοχή.
Ὡ στό σο στήν ἱερά Μονή Κύκκου φυλάσ-

σονται ἱερά λείψανα τοῦ Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πηγή ἐνισχύσεως
καί παρηγορίας γιά τή μαρτυρική καί πολύ-
παθη Κύπρο, πού ἐλπίζει στίς πρεσβεῖες τοῦ
«υἱοῦ τῆς παρακλήσεως».

Νικηφόρος
_______
* Ἐκτός ἀπό τήν Κύπρο ὑπάρχει παράδοση ὅτι ὁ Ἀπόστολος Βαρ-

νάβας ἐπισκέφθηκε τή Ρώμη καί τήν Ἀλεξάνδρεια.

Ἱερά Μονή Ἀπ. Βαρνάβα, σήμερα
στήν τουρκοκατεχόμενη Κύπρο



ρίση καί ἀντίληψη ἰσχυρή, καρδιά
πύρινη, δραστηριότητα ἀκατάβλητη,
θέληση χαλύβδινη, φύση συναισθημα
τική, μεγάλη ἠθική παρατηρητικότητα,
ἑτοιμότητα καί εὐστροφία, δημιουργι
κότητα καί πρωτοτυπία, σπάνια ὀργα
νωτική ἱκανότητα καί δεξιότητα νά
ἄρχει καί νά κυβερνᾶ, καί μέ λίγες λέ
ξεις, ἀσυνήθιστος πλοῦτος διανοητικῶν
καί πνευματικῶν προσόντων» (Π. Ν.
Τρεμπέλας). Ὅλα αὐτά καί πάνω ἀπό
αὐτά τό φῶς καί ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ
ματος ἀνέδειξαν τόν περισπούδαστο Φα
ρισαῖο καί Ρωμαῖο πολίτη Παῦ λο σέ
Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, πού κυριολεκτικά
ἄλλαξε μέ τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου
τοῦ Χριστοῦ τήν ἱστορία τοῦ κόσμου.
Ἀνάμεσα στούς πρώτους Εὐρωπαίους πού δέχονται τό λόγο του εἶναι ἄν 

δρες καί γυναῖκες Ἑλληνίδες εὐσχήμονες, κάτοικοι τῆς ἀρχαίας Μακεδονικῆς
πόλης τῆς Βέροιας. Σ’
αὐτό τό μεγάλο ἐμπο
ρικό καί πολιτισμικό
κέντρο τοῦ 51 μ.Χ. φυ
γαδεύεται ὁ Ἀπόστο
λος, με τά τίς ταραχές
πού ξεσήκωσαν οἱ Ἰου
δαῖοι τῆς Θεσσαλονί
κης, καί μεταστρέφει εἰς
Χριστόν αὐτούς τούς
ἀνθρώπους, πού φέ
ρουν τή σφραγίδα τῆς

ὉὉ Ἀπόστολος Παῦλος στή Βέροια «Κ
Ἄφιξη Ἀπ. Παύλου στή Μακεδονία

Εὐ. Βαρλάμης

Συνάντηση τοῦ Ἀπ. Παύλου μέ τούς Βεροιεῖς
Εὐ. Βαρλάμης
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ἀληθινῆς εὐγένειας, τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος καί τήν ἔντιμη ἀναζήτηση
τῆς ἀλήθειας. 
Εἴκοσι αἰῶνες μετά ἀπό τότε ἕνας σύγχρονος διάσημος ἀρχιτέκτων καί ζω

γράφος, ὁ Εὐθύμιος Βαρλάμης, γεννημένος στήν ἐπαρχιακή πόλη τῆς Βέροιας,
μεγαλωμένος δίπλα στά ἀπέριττα σκαλοπάτια τοῦ «Βήματος», ἀπ’ ὅπου
κατά τήν παράδοση κήρυξε στούς Βεροιεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπέδωσε
σέ μεγάλους ζωγραφικούς πίνακες αὐτά τά ἱερά γεγονότα, τά ὁποῖα καί πα
ρουσίασε στήν Ἔκθεση «Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος στή Βέ
ροια», στά πλαίσια τῶν ἑορ
τασμῶν «Παύλεια 2013» τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς γενέ
τειράς του, ὡς ἔκφραση εὐ 
γνω μοσύνης καί θαυμασμοῦ
γι’ αὐτούς τούς προ προ προ
γόνους του ἀλλά καί τιμῆς καί
δόξας τοῦ Ἀποστόλου Παύ
λου καί τῶν συνεργῶν του.

«Σήμερα», σημειώνει στό βι
βλίο πού συνόδευε τήν Ἔκθεση, «ἡ ἐποχή μας μοιάζει σέ πολλά ἐπίπεδα μέ
τήν εἰδωλολατρική ἐποχή τῆς ἀρχαιότητας... Ὁ ἄνθρωπος ἐμπιστεύεται καί
διαλέγει τήν ἐγκεφαλική του γνώση καί μιά διανοητική ὑπεροψία, πού ἐξα
φανίζει ὅλες τίς συναισθηματικές καί πνευματικές ἀξίες. Σήμερα κυριαρχεῖ
ὁ ἡδονισμός, ὁ ὑλισμός κι ὁ μηδενισμός, πού καταλήγουν σέ μιά χρόνια ἀνι
κανοποίηση... Μέσα μου ὅμως ἀκούγεται μιά ἄλλη φωνή. Ἡ φωνή τῆς αἰσιο
δοξίας καί τῆς μεγαλοσύνης, τῆς ζωῆς καί τῆς ἀγάπης. Ἡ σταύρωση κι ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν πῆγαν χαμένες... Ἡ ἀγάπη μᾶς δίνει τήν ἐλευθε
ρία νά μετανοοῦμε καί νά ζητοῦμε στήν προσευχή μας βοήθεια. Μόνο ἔτσι
μποροῦμε νά εἴμαστε πάντοτε σ’ ἐγρήγορση, γιά νά μήν ἀπομακρυνόμαστε
ἀπ’ αὐτήν τήν χάρη ν’ ἀγαποῦμε τόν πλησίον μας...».  
Ὅπως δίδαξε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ στούς εὐγενεῖς κατοίκους τῆς Βέ

ροιας.
Γ.

«Παύλεια 2013»
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—Τά λέμε α ριο...
Χαιρέτησα τήν παρέα μου κι νέβηκα βιαστικά τά σκαλιά.
Δέ μ’ σπρωχνε  ρεξη γιά τό πάντα νόστιμο φαγητό τ ς μάνας μου,

ο τε  νάγκη νά χαλαρώσω στή θαλπωρή το  βραδινο  ο κογενει‐
ακο  τραπεζιο , λλά κε νο τό α νιγματικό μήνυμα τ ς μητέρας μου
στό κινητό: «Περιμένουμε δεύτερη γνώμη, σως ργήσω».
Μετά τό φοβερό α τοκινητιστικό τ ς προηγούμενης βδομάδας, 

πατέρας, καθηλωμένος στό κρεβάτι, περίμενε τό χειρουργε ο.  Δι‐
ευθυντής τ ς Κλινικ ς, στήν ποία νοσηλευόταν, νομαστός χει‐
ρουργός καθηγητής καί παιδικός του φίλος, συνιστο σε νά γίνει
πωσδήποτε κι πειγόντως. Σήμερα θά τόν πισκεπτόταν κι νας
λλος γιατρός, χειρουργός καθηγητής κι κε νος.  δική του νά ταν
 δεύτερη γνώμη πού περίμεναν;
«Ψάξε νά βρε ς τή λύση...  νας σπρο,  λλος μα ρο», κουσα

μπαίνοντας στό σπίτι νά λέει  θε ος μας, ναστατωμένος. Καί συ‐
νέχιζε... «  νας καθηγητής διατάσσει πειγόντως χειρουργε ο, 
λλος συνιστ  νά ποφευχθε , γιατί πάρχει κίνδυνος παράλυσης. Καί
με ς ...πρέπει νά ποφασίσουμε... τί;».
—Τί ν’ ποφασίσουμε; λεγε καί ξανάλεγε κι  μάνα μας, καθισμένη

στό τραπέζι μέ τό κεφάλι νάμεσα στά δυό χέρια της, σάν νά θελε ν’ πο‐
θέσει πάνω τους λο τό βάρος το  νο  καί τ ς καρδι ς της.
Σέ λίγο φθασαν κι ο  λλοι θε οι μου, δέλφια το  πατέρα κι α τοί, μαζί

μέ τή Γιαγιά μας. Σοφή γερόντισσα, νθρωπος το  Θεο ,  Γιαγιά.  σταμά‐
τητη συζήτηση γιά τό δίλημμα φαινόταν διέξοδη: «Κορυφή κι  νας γιατρός κι 
λλος... Ποιο  τή γνώμη νά κολουθήσεις...;».  λοι κάτι ε χαν νά πο ν˙ μόνο  γιαγιά
σιωπο σε.

— Μίλα, μάνα, κι σύ... Τί λές νά κάνουμε; λλά τί νά πε ς;  ν μπλέξεις μέ για‐
τρούς...

— Μήν τό λές α τό, παιδί μου.  λόγος το  Θεο  λέει νά σεβόμαστε καί νά τιμ με
τούς γιατρούς. Πολλά προσφέρουν στόν κόσμο μέ τό δικό Του φωτισμό. Σέ σ ς δέν
ξέρω τί νά π . Σέ λλον θά μιλήσω γιά τό μεγάλο μας πρόβλημα.

—Σέ ποιόν, μάνα, κι λλη γνώμη θά μ ς φέρεις...;
—Στό Θεό θά μιλήσω, παιδί μου. Θυμ σαι, ταν σασταν παιδιά, συχνά σ ς λεγα:

« ποιος κρατ  τό ραβδί τ ς προσευχ ς δέν πρόκειται ποτέ νά σκοντάψει».
—Θυμ μαι, μάνα. Τώρα τί κάνουμε...
—Προσευχή θερμή, λονύκτια, μέ δάκρυα.
τσι ε πε κι τσι κανε  Γιαγιά. Κι γώ προσευχήθηκα κε νο τό βράδυ γιά ρα

πολλή. ταν σως  πρώτη φορά πού τόσο ντονα νιωθα πώς  Θεός ταν μπροστά
μου κι κουγε ,τι το  λεγα.

ΣΣE ΑΛΛΟΝ ΘΑ ΜΙΛΗΣΩ...
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Πέρασε  νύχτα, ξημέρωσε  μέρα το  χειρουργείου καί
πλησίαζε  ρα του.  σιωπή λων σως νά δήλωνε

ποδοχή τ ς πρώτης γνώμης καί σίγουρα τή μεγάλη
νησυχία γιά τή συνέχεια. Μέσα στό θάλαμο  πα‐
τέρας μόνος. ξω πό τό θάλαμο, λοι με ς περι‐
μέναμε... τόν τραυματιοφορέα πού ε χε πολύ
καθυστερήσει. Τήν γωνία τ ς προσμον ς α  ‐
ξησε  πρόσμενη πίσκεψη το  χειρουργο :

—Τό χειρουργε ο σου δέ θά γίνει, Γιάννη.
Θά κάνεις συντηρητική γωγή καί πολλή
πομονή.
—Π ς κι λλαξες γνώμη, γιατρέ; τόν ρώ‐

τησε  πατέρας.
 πόρτα το  θαλάμου πού κλεισε μ ς

μπόδισε τότε νά κούσουμε τήν πάντηση.
Μ ς τή μετέφερε μως  πατέρας, πως το
τήν μπιστεύθηκε  παιδικός του φίλος, γιά νά
παραδειγματιστο με πό τό θος το  σωστο
πιστήμονα κι νθρώπου:

« χθές τό βράδυ», το  ε πε, « μουν πολύ προ‐
βληματισμένος γιά τό δύσκολο χειρουργε ο σου.
Λίγο πρίν φύγω πό τό ατρε ο, τό βλέμμα μου πεσε
σ’ να σύγγραμμά μου πού μέρες βρισκόταν στό γρα‐
φε ο μου. Τό π ρα στά χέρια μου σχεδόν μηχανικά, τό

νοιξα κι ρχισα νά τό ξεφυλλίζω. Κάποια στιγμή στίασα
τήν προσοχή μου σέ μία παράγραφο. ναφερόταν στή δύ‐

σκολη περίπτωσή σου. Σάν κάτι νά μ’ σπρωχνε νά τήν ξαναδια‐
βάσω. Τελείωσα μέ τήν πόφαση τό χειρουργε ο νά ματαιωθε ».

κούγαμε λοι φωνοι, μόνο  Γιαγιά μίλησε:
— Παιδιά μου, ποτέ μήν τό ξεχάσετε: Στόν Θεό νά μιλ τε πρ τα γιά κάθε σας πρόβλημα. 
— Δέν τό ξέρει  Θεός, Γιαγιά; μ ς περιμένει νά Το  τό μηνύσουμε;
— Τό ξέρει... λα τά ξέρει κι λα τά μπορε   Μεγαλοδύναμος. ταν μως Το

μιλ ς, σύ ε σαι κερδισμένος... κουμπ ς τό πρόβλημά σου στά δυνατά χέρια Του...
κι λαφρώνει  γωνία σου. « ταν προσεύχεσαι», λέει νας γιος1, «πλησιάζεις τό
Φ ς το  Θεο  καί... νιώθεις... σάν κάποιες χτίδες νά μπαίνουν μέσα σου, νά φωτί‐
ζουν τό νο  σου, νά ζεσταίνουν τήν καρδιά σου». Τότε μπορε ς νά διακρίνεις τί πρέπει
νά κάνεις... λλά καί τούς λλους μπορε  βοηθήσει  προσευχή σου νά α σθανθο ν
καί νά πράξουν τό σωστό.
Μία κόμη φορά ποδείχτηκε: ταν  προσευχή νεβαίνει,  βοήθεια το  Θεο

κατεβαίνει στή ζωή μας. Δοξασμένο τό νομά Του. Μ.

––––––––––––
1. γιος  ωάννης τ ς Κρονστάνδης
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Πέρασε χρόνος ἀπό τότε πού τό Β2 στά πλαίσια
τῶν εἰκαστικῶν εἶχε ἐπισκεφθεῖ μέ τήν καθηγή-
τριά του τή Μονή Λατόμου, στήν Ἄνω Πόλη τῆς
Θεσσαλονίκης.
Μετά τήν ὑπέροχη ξενάγηση στό ναό καί τήν

ἀπόλαυση τοῦ ψηφιδωτοῦ τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ στήν ἀνατολική ἁψίδα, ὁ Δημήτρης εἶχε
παρατηρήσει κάτω στό δάπεδο, κοντά στήν Ὡ -
ραία Πύλη, κάποια χαραγμένα γράμματα πάνω
σέ μαρμάρινη κινητή πλάκα.
Ἡ καθηγήτρια δεσμεύθηκε νά τούς λύσει κά-

ποτε τό μυστήριο αὐτῶν τῶν γραμμάτων. Καί
σή μερα πού εἶναι τό τελευταῖο μάθημα τῆς
χρονιᾶς τά φιλοπερίεργα παιδιά τοῦ τμήματός
της τήν ἀκοῦνε μέ προσοχή!

— Λοιπόν, παιδιά, κάτω ἀπό ἐκείνη τήν παγω-
μένη μαρμάρινη πλάκα βρίσκεται ὁ τάφος ἑνός
Ἁγίου, πού συνδέεται μέ τό ψηφιδωτό πού εἴ -
δα με, ὁ τάφος τοῦ ὁσίου Σενουφίου. Ὁ Ἅγιος
αὐ τός ἀσκήτευε στή Νιτρία τῆς Αἰγύπτου καί
ἔζησε τόν 9ο αἰώνα, τήν ἐποχή πού βασίλευε ὁ
εἰκονομάχος βασιλιάς Λέων Ε΄ ὁ Ἀρμένιος.

— Καί πῶς βρέθηκε ἀπό τήν Αἴγυπτο στή Θεσ-
σαλονίκη; ρώτησε ἡ Ἀθηνᾶ.

— Αὐτό εἶναι τό θαυμαστό πού θά σᾶς πῶ σή-
μερα, παιδιά.
Ὁ Σενούφιος ἀγαποῦσε πολύ τόν Θεό. Προσευ-

χόταν μέ πίστη. Εἶχε καρδιά καθαρή καί ἁπλή
σάν τῶν μικρῶν παιδιῶν. Μέ τέτοια καρδιά προ-
σευχήθηκε κάποτε στόν Θεό καί τοῦ εἶπε: «Κύ -
ριε, ἔχω ἕναν πόθο. Θέλω νά δῶ τό πανάγιο
πρόσωπό Σου μέσα στή θεϊκή Σου δόξα. Θέλω
νά Σέ δῶ, ὅπως θά εἶσαι, ὅταν ἔλθεις ξανά στή
Δευτέρα Παρουσία Σου». Καί ὁ Κύριος τοῦ ἀ -
πάντησε μέ φωνή μυστική στά βάθη τῆς καρ-
διᾶς του: «Σενούφιε, βγές ἀπό τή σπηλιά σου
ὅπου ἀσκητεύεις καί πήγαινε σέ μακρινό ταξίδι
στή Μονή Λατόμου στή Θεσσαλονίκη. Ἐκεῖ θά
δεῖς τό μεγαλεῖο τῆς μορφῆς μου».
Ὁ Σενούφιος δέν εἶχε λόγο νά ἀμφιβάλλει. Ἀμέ-

σως ξεκίνησε γιά τό μεγάλο ταξίδι, καί ἀ ψη φώ -
ντας τούς κόπους, τά ἔξοδα, τίς φουρτοῦνες,

ἀκόμη καί τούς πειρατές τῆς ἐ πο -
χῆς ἐκείνης ἔφθασε κάποτε –γιά
πρώτη φορά στή ζωή του– στήν ἔν -
δοξη πόλη τῆς Θεσσαλονίκης.
Σέ λίγο κτύπησε τήν πόρτα τῆς

Μονῆς Λατόμου. Οἱ μοναχοί δέχ-
θηκαν μέ χαρά τόν ἄγνωστο ἀ σκη -
τή. Ὅταν ὅμως ἄκουσαν τό λόγο
τῆς ἀφίξεώς του, τόν ἀπογοήτευ-
σαν. «Τέτοια εἰκόνα μέ τή μορ φή
τοῦ Χριστοῦ πού ψάχνεις, δέν ὑ -
πάρ χει στό Ναό μας, οὔτε στά κελ-
λιά μας», τοῦ εἶπαν. Ἀναγκάστηκε
λοιπόν ὁ Σενούφιος νά φύγει λυπη-
μένος. Καί γύριζε μέ τά πόδια τή
Θεσσαλονίκη ψάχνοντας καί σέ ἄλ -
λους ναούς. Ρώτησε κόσμο πολύ.
Κανείς ὅμως δέν μπόρεσε νά τόν
βοηθήσει στήν ἀναζήτησή του. Ἕξι
μῆνες ἔμεινε ἐδῶ στήν πόλη μας,
παιδιά, καί μετά ἐπέστρεψε ἀπο-
γοητευμένος στή Νιτρία.
Καί ἐνῶ σκεφτόταν μήπως ὁ πο-

νηρός τόν εἶχε ἐξαπατήσει, ἔ παιρ -
νε καί πάλι πληροφορία ἀπό τόν
Θεό, πού τοῦ ἔλεγε: «Σενούφιε,
δέν ἐξαπατήθηκες. Γύρισε πάλι
πίσω στή Θεσσαλονίκη. Δεῖξε ὑ -
πομονή καί πίστη. Καί θά ἐκπληρω-
θεῖ ὁ πόθος σου». Καί νά, βρέθηκε
ξανά στό Μοναστήρι τοῦ Λατόμου

ΣΣτά πλαίσια 
τῶν εἰκαστικῶν

Β΄ Τό μυστικό
τῶν χαραγμένων γραμμάτων

Β΄ Τό μυστικό
τῶν χαραγμένων γραμμάτων
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ὁ Σενούφιος. Καί ἔμενε σέ μικρό κελλί καί
ζοῦσε μέ ἀκρίβεια τή μοναχική του πολιτεία
μαζί μέ ἄλλους μοναχούς. Καί προσευχόταν
μέ ταπείνωση περιμένοντας τό θαῦμα, πού δέν
ἄργησε νά γίνει.
Κάποια μέρα βρισκόταν μόνος στό Ναό. Ἔξω

ἔβρεχε πολύ. Χαλάζι μέ βροντές καί ἀ στραπές
χάλαγαν τόν κόσμο. Τά νερά πότιζαν τούς ἐξω-
τερικούς τοίχους. Ξαφνικά δυ νατός σεισμός
δόνησε τό Ναό, καί παράδοξος θόρυβος ἀ -
κούστηκε. Τί εἶχε συμβεῖ;...
Τά ἀσβεστώματα τῆς ἀνατολικῆς ἁψίδας,

κάτω ἀπό τήν ὁποία βρισκόταν ὁ Σενούφιος,
ξεκόλλησαν καί ἔπεσαν μέ ὁρμή στό δάπεδο.
Ὕψωσε τότε ἔντρομος τά μάτια του. Καί τί
νά δεῖ; Εἶχε ἀποκαλυφθεῖ μπροστά του ἡ θε-
σπέσια μορφή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ ἴδια
μορφή πού θαυμάσαμε στό ψηφιδωτό καί
ἐμεῖς, παιδιά, στήν ἐκπαιδευτική μας ἐκδρο -
μή*. Φανταστεῖτε λοιπόν τί ἔγινε τότε στήν
καρδιά τοῦ Ὁσίου! Ἡ χαρά του ἦταν ἀνεκλά-
λητη. Ἔκθαμβος ἔκανε τό σημεῖο τοῦ Σταυ-
ροῦ καί εἶπε: «Σέ εὐχαριστῶ, Κύριε, γιατί
σή μερα ἐκπλήρωσες τόν πόθο μου καί βλέ -
πω τό θεϊκό Σου πρόσωπο σέ τόση δόξα».
Μόλις τελείωσε τήν προσευχή του ὁ Σενού-
φιος, παρέδωσε τήν τελευταία του πνοή εἰ -
ρηνικός στόν Θεό. Κι ἐκεῖ οἱ μοναχοί τόν
κή δεψαν καί τόν ἔθαψαν μέ δάκρυα, τόν φι-
λοξενούμενο ἅγιο ἀσκητή τους.
Μπροστά στόν τάφο του μέσα στό Ναό ἔ -

φθαναν πολλοί Χριστιανοί νά προσκυνήσουν
καί νά πάρουν τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Μονα-
χοῦ. Καί μέ τίς πρεσβεῖες του γίνονταν πολλά
θαύματα σέ ἀσθενεῖς. 

— Κυρία, πρέπει νά ξαναπᾶμε στό Ναό τοῦ
Λατόμου, εἶπε ἡ Δάφνη, γιά νά ζητήσουμε τίς
εὐλογίες τοῦ ἄγνωστου αὐτοῦ σέ μᾶς Ἁγίου
γιά τά μαθήματά μας καί τίς οἰκογένειές μας. 

— Ναί, θά τό κάνουμε, παιδιά. Καί θά ζητή-
σουμε ἀπό τόν ἱερέα ἄδεια νά μᾶς δείξει καί
τή σιδερένια ζώνη πού φοροῦσε κατάσαρκα
ὁ ἀσκητής Σενούφιος καί τή φυ λᾶ νε στό Ἐπι-
τροπικό τοῦ Ναοῦ.

— Ἔχω μιά ἀπορία, εἶπε ἡ Χρύσα, πού τῆς
ἄρεσαν τά ἀρχιτεκτονικά. Γιατί τόσους
αἰῶνες τό εἶχαν καλυμμένο μέ ἀσβέστη τό
ψηφιδωτό τοῦ Λατόμου;

— Γιά νά τό ἀσφαλίσουν ἀπό τήν
καταστρο φή, Χρύσα. Αὐτό τό θαυμά-
σιο ἔργο Τέχνης θά εἶχε καταστρα-
φεῖ ἀπό τή μανία τῶν εἰδωλολατρῶν,
ἄν δέν εἶχε φροντίσει μιά πιστή χρι-
στιανή πού τήν ἔλεγαν Θεοδώρα καί
ἦταν κόρη τοῦ σκληροῦ εἰδωλολά-
τρη Μαξιμιανοῦ Γαλερίου (4ος αἰ ώ -
νας μ.Χ.). Γιά νά τό ἀσφαλίσει ἀπό
κάθε βεβήλωση, διέταξε νά καλύ-
ψουν τό ψηφιδωτό μέ δέρμα βοδιοῦ,
τό ὁποῖο στερέωσαν μέ πλίνθους καί
τό ἐπίχρισαν (σοβάτισαν) μέ ἀσβέ-
στη. Καί ἀπό τότε παρέμενε ἄθικτο
καί ἀθέατο ἀπό τά ἀνθρώπινα μάτια.

— Ἑπομένως, πετάχτηκε ὁ Σερα-
φείμ ἀπό τό τελευταῖο θρανίο, ὀφεί-
λουμε εὐγνωμοσύνη στόν ἅγιο
Σε νούφιο, γιατί ἡ θερμή του προσευχή
θαυματούργησε καί μᾶς τό φανέρωσε
τό ψηφιδωτό.

— Βεβαιότατα. Γιʼ αὐτό, παιδιά, ὁ ἅ -
γιος Σενούφιος λέγεται Σημειοφόρος,
γιατί εἶχε τήν ἐμπειρία αὐτοῦ τοῦ ση-
μείου. Καί τόν γιορτάζουμε τόν Ἅγιο
κάθε χρόνο τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ, δηλαδή στίς 25 Μαρτίου.
Καλό σας καλοκαίρι... 
Τήν ὥρα ἐκείνη χτύπησε τό κου-

δούνι τοῦ τελευταίου μαθήματος.
Ἐλπιδοφόρος

–––––––––
* «Πρός τή Νίκη», τ. 769, σελ. 94.
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σύ Τοῦ ἔδωσες ἐ ξου σία
πάνω σέ ὁλόκληρη
τήν ἀν θρωπότητα, γιά

νά δώσει στούς ἀνθρώ-
πους ζωή αἰώνια. Καί ἡ

αἰώνια ζωή εἶναι ἐτούτη, τό
νά γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι ὅλο

καί περισσότερο Ἐσένα, πού εἶσαι ὁ
μόνος ἀληθινός Θεός, καί τόν Ἰησοῦ Χρι-
στό, πού ἔστειλες στόν κόσμο.

Ἐγώ Σέ δόξασα πάνω στή γῆ, ὁλοκλή-
ρωσα τό ἔργο πού μοῦ ’δωσες νά ἐπιτε-
λέσω. Καί τώρα δόξασέ με Ἐσύ, Πάτερ,
κοντά Σου καί ὡς ἄνθρωπο, μέ τή δόξα
πού εἶχα πάντοτε δίπλα Σου, προτοῦ ἀ -
κόμα δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος. Φανέρωσα
τό πρόσωπό Σου στούς ἀνθρώπους πού
μοῦ ἔδωσες μέσα ἀπό τόν κόσμο. Δικοί
Σου ἦταν καί Σύ μοῦ τούς ἔδωσες, κι
αὐτοί τήρησαν τό λόγο Σου. Τώρα ἔ -
μαθαν καλύτερα ὅτι ἡ διδασκαλία μου
καί τά ἔργα μου, ὅλα ὅσα μοῦ ’δωσες,
προέρχονται ἀπό Σένα. Καί ἀπόδειξη,
ὅτι τούς λόγους πού μοῦ ἔδωσες γιά νά
τούς ἀποκαλύψω στούς ἀνθρώπους, ἐγώ

Ἰωάν. ιζ´ 1-13

Σ τό εὐαγγελι -
κό ἀνάγνω-

σμα τῆς Κυ ριακῆς
πρίν τήν Πεντηκοστή
(τῶν ἁγίων Πατέρων
τῆς Ά  Οἰκουμενικῆς Συ-
νόδου) ἀκοῦμε ἕνα ἀπόσπα-
σμα ἀπό τά λό για πού ἀπηύθυνε ὁ
Κύριος Ἰησοῦς πρός τόν Πατέρα Του
λίγο πρίν τό Πά θος. Προσεύχεται ὁ Χρι-
στός μας καί παρακαλεῖ γιά τούς μαθητές
Του καί ὅλους τούς δικούς Του ἐπάνω
στή γῆ, καθώς ὁ Ἴδιος πρόκειται σέ λίγο
νά τούς ἀφήσει καί νά γυρίσει πίσω στόν
Οὐρανό, ἀπ’ ὅπου καί κατέβηκε γιά νά
ἐπιτελέσει τό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν
ἀνθρώπων. Ὁ εὐ αγγελιστής Ἰωάννης μᾶς
τά διέσωσε αὐ τούσια τά θεῖα λόγια Του:

«Μόλις ὁ Ἰησοῦς τελείωσε τά λόγια
πρός τούς μαθητές Του, σήκωσε τά μάτια
Του στόν οὐρανό καί εἶπε:

‘‘Πατέρα μου, ἔφτασε ἡ ὥρα. Δόξασε
τόν Υἱό Σου (μέ τό Πάθος καί τήν Ἀνά-
στασή Του), γιά νά Σέ δοξάσει καί ὁ Υἱός
Σου (μέ τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων). Ἐ -

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΜΕ ΣΠΟΥΔΗ
ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

«τό ἔργον ἐτελείωσα
ὅ δέδωκάς μοι
ἵνα ποιήσω»

Τῶν ἁγίων Πατέρων1 Ἰουνίου 2014
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τούς παρέδωσα, κι αὐτοί τούς δέχθηκαν
καί κατάλαβαν καί πίστεψαν ὅτι ἀπό
Σένα ἐγώ προῆλθα καί Σύ μέ ἀπέστειλες
στόν κόσμο...

Τώρα ἐγώ φεύγω ἀπ’ τόν κόσμο κι ἔρ -
χομαι σέ Σένα, ἐνῶ αὐτοί παραμένουν
μέ σα στόν κόσμο. Πατέρα μου ἅγιε, φύ-
λαξέ τους κοντά Σου, γιά νά εἶναι ἕνα με-
ταξύ τους, ὅπως ἐμεῖς. Ὅταν ἤμουν μαζί
τους στόν κόσμο, ἐγώ τούς φύλαγα, καί

κανείς ἀπ’ αὐ τούς δέν χάθηκε
παρά μόνο ὁ «υἱός τῆς

ἀπωλείας» (ὁ Ἰού-
δας), ὅπως εἶ χαν

προφητεύσει οἱ
Γραφές. Τώ ρα
λοιπόν ἔρ χο -
μαι κοντά Σου,
καί λέω τά λό -

για αὐτά ὅσο
βρίσκομαι ἀ κόμα

στόν κόσμο, ὥ στε νά
ἔχουν τέλεια μέσα τους τή

χαρά πού κι ἐγώ τώρα αἰσθάνομαι’’».
Ἄραγε, γιατί ὁ Κύριός μας λίγο πρίν

τήν ἀρχή τῶν φρικτῶν παθημάτων Του
αἰσθανόταν τόση χαρά;

* * *
«τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς

μοι ἵνα ποιήσω»
Ὁπωσδήποτε διότι ἐπανερχόταν ἐντός

ὀλίγου κοντά στόν Πατέρα Του. Καί τό
κυριότερο, ἐπανερχόταν μέ πλήρη ἐσω-
τερική ἱκανοποίηση ὅτι ἐπιτέλεσε καί
ὁλοκλήρωσε τό ἔργο πού Τοῦ εἶχε ἀναθέ-
σει ὁ Πατέρας Του. Καί ἦταν αὐτό ἕνα

τόσο δύσκολο καί βαρύ, ὑπεύθυνο ἔργο,
ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου!  Ἕνα ἔργο, τό
ὁποῖο ὅπου νά ’ναι τώρα ἔφτανε στό
τέλος του, ὁλοκληρωνόταν, κορυφωνό-
ταν μέ τή φρικτή σταυρική Του θυσία.
Καί γι’ αὐτό χαιρόταν ὁ Χριστός μας!...

Φίλε μου, καί σύ κι ἐγώ ἔχουμε νά ἐπι-
τελέσουμε ἕνα πολύ σπουδαῖο καί ὑπεύ-
θυνο ἔργο ἐδῶ πάνω στή γῆ πού μᾶς
ἔφερε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καί τό ἔργο
αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τόν ἁγιασμό μας·
νά γίνουμε ἅγιοι, νά γίνουμε κατά χάριν
θεοί.

Ξέρεις τί σημαίνει αὐτό; 
Σημαίνει δουλειά, ἀγώνας, προσπάθεια

καθημερινή. Ὄχι ὅπως κάθονται τόσα παι-
διά σχεδόν ξαπλωμένα στόν καναπέ, μέ
λυτά τά κορδόνια καί τόν καφέ στό χέρι.
Αὐτό δέν εἶναι ζωή. Εἶναι ἀνία, πλήξη,
ἀργός θάνατος.

Σφίξε τή ζώνη σου, ἀδελφέ μου, κι ἔλα
νά ἀγωνιστοῦμε καθημερινά μέσα στόν
κόσμο. Ἄς ἀρχίσουμε ἀπό τά ἁπλά: Νά
τελειώνουμε ὅ,τι ξεκινᾶμε· νά μήν τό
ἀφήνουμε ἡμιτελές· τό διάβασμά μας,
τήν ἐργασία, τίς ὑποχρεώσεις πού ἀνα-
λάβαμε. Καί ἔπειτα νά προχωρήσουμε
καί στά πιό σημαντικά: Νά νικήσουμε
τά πάθη μας, τίς ἀδυναμίες, τά ἐλαττώ-
ματά μας. Νά προσφέρουμε ἀγάπη καί
βοήθεια στούς γύρω μας. Νά ὁμολογή-
σουμε παντοῦ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ
μας.

Ξέρεις μετά τί χαρά καί ἱκανοποίηση
βαθιά ἐσωτερική θά νιώθεις;...

o

«Ὄχι ὅπως
κάθονται τόσα παιδιά

σχεδόν ξαπλωμένα
στόν καναπέ, μέ λυτά
τά κορδόνια καί τόν

καφέ στό χέρι.
Αὐτό δέν εἶναι ζωή».

Ἰούνιος 2014 195



χαρακτηρίζουν ὡς τό «Σινικό Τεῖχος»
τῶν μυρμηγκιῶν. Ἡ ἐκπληκτική ἀποι-
κία ἀποκαλύφθηκε ἔπειτα ἀπό δέκα
ἡμέρες ἐκσκαφῶν καί ἄφησε ἄφωνους
τούς ἐρευνητές. Βρίσκεται σέ βάθος 9
μέτρων ἀπό τό ἔδαφος καί καλύπτει
ἔκταση περίπου 47 τετραγωνικῶν μέ-
τρων. Οἱ εἰδικοί ἐκτιμοῦν ὅτι τά μυρ -
μήγκια ἐκχωμάτωσαν 40 τόνους ἐδά φους,
γιά νά δημιουργήσουν τήν ἀποικία
τους, ἀλλά δέν μποροῦν νά ἀπαντή-
σουν πότε καί γιατί τήν ἐγκατέλειψαν.
Σέ αὐτή ζοῦσαν ἑκατομμύρια μυρμήγ-
κια… 

Σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς, τά φαινο-
μενικά ἄτακτα καί χαοτικά «βουναλά-
κια» πού ἀποτελοῦν τίς φωλιές τῶν
τερμιτῶν εἶναι στήν πραγματικότητα
ἄψογα μηχανικά σχεδιασμένες οἰκολο-
γικές κατασκευές. 
Οἱ τερμίτες ΜΜacrotermes1, παρά τό

πολύ μικρό τους μέγεθος καί τήν ἐπί-
σης πολύ περιορισμένη νοημοσύνη, ἔ -
χουν καταφέρει νά ὀργανώνονται μέ
τέτοιον τρόπο κατά τή δημιουργία τῆς
φωλιᾶς τους, ὥστε νά λειτουργοῦν ἀνε-
ξάρτητα κάνοντας ὁ καθένας διαφορε-
τική ἐργασία, ἀλλά ταυτόχρονα ἡ κάθε
ἐργασία, νά λειτουργεῖ συμπληρωμα-
τικά τῆς ἄλλης. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι
ἐντυπωσιακό, ἀφοῦ οἱ τερμίτες κατα-

Ἐπιδεικνύουν ἀρχιτεκτονικές καί κατασκευαστικές ἱκανό-
τητες, πού σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ξεπερνοῦν τά ὅρια
τῆς φαντασίας μας. Κι ὅμως εἶναι ἀπό τά μικρότερα πλά-
σματα στή φύση! 
Ἄς δοῦμε κάποια ἀπό τά «οἰκοδομικά» ἀριστουργήματα
τοῦ τερμίτη καί τοῦ μυρμηγκιοῦ:

Μυρμήγκια χτίζουν πόλεις!Μυρμήγκια χτίζουν πόλεις!

Τερμίτες χτίζουν πύργους!Τερμίτες χτίζουν πύργους!
Πολυμελής ὁμάδα ἐρευνητῶν ἀνακά-

λυψε στό ὑπέδαφος ἑνός μεγάλου λει-
βαδιοῦ στή Βραζιλία μία γιγάντια ἀποικία
μυρμηγκιῶν. 
Πρόκειται γιά ἕνα ἐκπληκτικό οἰκο-

δόμημα, πού μοιάζει μέ λαβύρινθο ἀν -
θρώπινης κατασκευῆς. 
Τήν ἐρημωμένη σήμερα ἀποικία πού

διαθέτει φωλιές, δρόμους, λεωφόρους,
ἀκόμη καί κήπους, κατασκεύασαν μυρ-
μήγκια φυλλοκόπτες καί οἱ εἰδικοί τή
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σκευάζουν πραγματικά θεόρατες γιά τό
μέγεθός τους φωλιές. Τό πιό ἐντυπω-
σιακό «οἰκοδόμημα» εἶναι ἕνας πύρ γος
λάσπης τριῶν μέτρων, πού κατασκευά-
ζουν οἱ τερμίτες πάνω ἀπό τίς φωλιές
τους.

Ἐρευνητές τοῦ πανεπιστημίου Χάρ-
βαρντ μελέτησαν τή συμπεριφορά τῶν
τερμιτῶν, ὅταν αὐτοί χτίζουν τίς φωλι -

ές τους, καί δημιούργησαν ἕνα νέο τύ -
πο αὐτόνομου ρομπότ.
Τό Termes, ὅπως ὀνομάστηκε αὐτό τό

ρομπότ, ἔχει μῆκος 18 ἑκατοστά καί ἡμι-
κυλινδρική «ἀνατομία». Διαθέτει τέσσερα
εἴδη αἰσθητήρων (ὑπέρυθρους, ὑπερή-
χων, ἁφῆς καί ἐπιτάχυνσης). Τό κάθε
ρομπότ ἀντιλαμβάνεται μέ τούς αἰ σθη -
τῆρες του μόνο τά γειτονικά του ρομπότ
καί τό κοντινό περιβάλλον του, χτίζον-
τας γύρω ἀπό αὐτό.
Κάθε ρομπότ εἶναι προγραμματισμέ -

νο μέ ἁπλές ὁδηγίες καί ἁπλῶς δρᾶ
(καί ἀντιδρᾶ) ἀνάλογα μέ αὐτό πού
συναντᾶ γύρω του, χωρίς νά ἔχει προ-
γραμματιστεῖ νά κάνει κάτι συγκεκρι-
μένο. Ὅμως, σέ συνεργασία μέ τά ἄλλα
ρομπότ, τελικά προκύπτει μία ἐντυ-
πωσιακή κατασκευή. Οἱ ρομποτικοί…
τερμίτες μποροῦν νά κινοῦνται μπρός,

πίσω καί ἀριστερά, δεξιά, νά σκαρφα-
λώνουν καί νά κατεβαίνουν σκάλες, νά
σηκώνουν, νά μεταφέρουν καί νά το-
ποθετοῦν τοῦβλα χωρίς κάποια καθο-
δήγηση. 
Οἱ κατασκευαστές ἐλπίζουν νά χρη-

σιμοποιηθοῦν τά ρομπότ αὐτά (σέ με-
γάλο ἀριθμό), γιά νά πραγματοποιοῦν
ἐργασίες κατασκευῆς σέ σημεῖα πού
εἶναι δύσκολο νά τό κάνει αὐτό ὁ ἄν -
θρωπος2.

ΑΑἰσθανόμαστε τόσο περήφανοι πού
μέ τή ρομποτική καταφέραμε νά μιμη-
θοῦμε λίγο αὐτούς τούς «μικρούς ἀρχι-
τέκτονες τῆς φύσης»…

Ἀλλά καί κάθε φορά πού μέ τήν τε-
χνολογία, ἤ εἰδικότερα τή ρομποτική,
καταφέρνουμε νά μιμηθοῦμε κάποιον
ἀπό τούς μηχανισμούς τῆς δημιουργί -
ας, δοξάζουμε τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος μέ
τήν πανσοφία Του δημιούργησε πρός
ὄφελος τοῦ ἀνθρώπου ὅλους αὐτούς
τούς μηχανισμούς, πού ἐμεῖς ἀπολαμ-
βάνουμε, θαυμάζουμε καί προσπαθοῦ -
με νά μιμηθοῦμε.

Ὁδοιπόρος_______________
1. Οἱ τερμίτες τρέφονται μέ κυτταρίνη, ἕνα συστατικό

τῶν φυτῶν πού οἱ ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά ἀφομοι-
ώσουν. Στήν πραγματικότητα, οὔτε καί οἱ τερμίτες μπο-
ροῦν. Ἀντιπαρέρχονται αὐτό τό πρόβλημα καλλιεργώντας
κήπους ἀπό μύκητες, οἱ ὁποῖοι μετατρέπουν τό ξύλο
σέ ἀφομοιώσιμα θρεπτικά συστατικά.

2. Οἱ ἐρευνητές δημοσιεύουν λεπτομέρειες τῶν ρο -
μπότ στήν ἐπιθεώρηση «Science».

Καίμπριτζ, ΜασσαχουσέτηΚαίμπριτζ, Μασσαχουσέτη

Ἰούνιος 2014 197



Ἀλήθεια, ἔχετε φανταστεῖ τήν
Ἑλ λά δα χωρίς τά Ἑ πτάνησα;
Ἀ σφαλῶς ὄχι, ἀ φοῦ ἡ συμ-

βολή τους εἶναι πολύτιμη καί στόν
πνευματικό τομέα. Γράμματα, ἐπι στῆ -
μες, τέχνες στήν Πατρίδα μας, ἀνεφο-
διάζονται μέ στοιχεῖα ἐθνικῆς ἀξίας
ἀπό τά Ἰόνια νησιά μας.
Ἀπό τά ἀρχαῖα ἀκόμη χρόνια γίνεται

ἀναφορά στόν πολιτισμό τοῦ Ἰονίου πε-
λάγους στά ὁμηρικά ἔπη. Τά Ἑπτάνησα
προσέφεραν στόν Ὅμηρο πλουσιότατη
πηγή ὑλικοῦ, γιά τήν περιγραφή τῶν ἠ -
θῶν καί τῶν ἐθίμων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,
ἀλλά καί μερικούς ἀπό τούς χαρακτηρι-
στικότερους τύπους τῆς φυλῆς μας, στά
πρόσωπα τοῦ Ὀ δυσ σέα, τῆς Πηνελό-

πης, τοῦ Τηλέμαχου, τῆς Ναυσικᾶς
καί ἄλλων.
Στά βυζαντινά χρόνια, τά Ἰόνια νησιά

ἄλλαζαν συνεχῶς κατακτητές, μέχρι τό
1386 μ.Χ., πού τά πῆραν οἱ Ἑνετοί.
Ἡ μακρόχρονη ἐπαφή τῶν κατοίκων

τῆς Ἑπτανήσου μέ τή Δύση, ἡ ἀπουσία
τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ἀπό αὐτά, ἡ οἰκονο-
μική ἀνάπτυξη καί ἡ εἰρηνική διαβί ωση
τῶν κατοίκων ἀποτέλεσαν εὐνοϊκές συν -
θῆκες γιά τήν καλλιέργεια τῶν Τε χνῶν
καί τῶν Γραμμάτων σ’ αὐτά. Ἡ ἀγάπη
γιά τά γράμματα γέννησε ἕνα πλῆθος
διανοουμένων.
Σημαντικό πνευματικό κέντρο τῶν

Ἑπτανήσων εἶναι ἡ Ἰόνιος Ἀκαδημία
στήν Κέρκυρα. Εἶναι τό πρῶτο ἑλ -

150 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Τά Ἑπτάνησα
τῶν Γραμμάτων

Νικόλαος Μάντζαρος

Ἀριστοτ. ΒαλαωρίτηςἈνδρέας Κάλβος
Γεώργιος Τερτσέτης

Ἰόνιος Ἀκαδημία
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λη νικό Πανεπιστήμιο καί ἱδρύ-
θηκε τό 1824 μέ πρωτοβουλία τοῦ
Ἄγγλου φιλέλληνα λόρδου Φ. Ν. Γκίλ-
φορντ, ὁ ὁποῖος ἦταν ὑπεύθυνος γιά τή
Δημόσια ἐκπαίδευση τῶν Ἰονίων νή -
σων. Ἐδῶ διδάσκει μεταξύ ἄλλων ἐπι-
φανῶν τῆς ἐποχῆς καί ὁ Ζακύνθιος
Ἀνδρέας Κάλβος. Γράφει σέ γλώσσα
μεικτή, ἀρ χαΐζουσα μέ λαϊκά στοιχεῖα
καί ὑμνεῖ μέσα ἀπό τίς ὠδές του τήν
ἐλευθερία μέ πάθος· «θέλει ἀρετήν καί
τόλμην ἡ ἐλευθερία» (Ὠδαί).

Οἱ προσολωμικοί ποιητές (Ἀντώνιος
Μαρτελάος κ.ἄ.) προετοίμασαν τό
ἔδαφος γιά τήν μετέπειτα πνευματική
πρόοδο τῶν Ἑπτανήσων. 
Ἡ λογοτεχνική παραγωγή τῶν Ἰονί -

ων νήσων ἀπό τίς τελευταῖες δεκαετίες
τοῦ 18ου αἰ. ἕως τό τέλος τοῦ 19ου αἰ.
δημιούργησε τή γνωστή Ἑπτανησιακή
Σχολή. Ἀλλά καί ἀπό τίς ἀρχές τοῦ
19ου αἰώνα μέχρι καί τίς πρῶτες δε-
καετίες τοῦ 20οῦ αἰώνα τά Ἰόνια νησιά
ἐξακολουθοῦν νά εἶναι τό πνευματικό
καί καλλιτεχνικό κέντρο τοῦ ἑλληνι-
σμοῦ. Ποιόν ἀπό τούς δημιουργούς νά
πρωτοθυμηθοῦμε; Τόν ἐθνικό μας ποι-
ητή Διονύσιο Σολωμό, πού ἐμπνεύ-
σθηκε τούς στίχους τοῦ «Ὕμνου εἰς τήν
Ἐλευθερίαν» σέ ἡλικία μό λις εἰκοσι-

πέντε ἐτῶν, καθισμένος στό λόφο
τοῦ Στράνη στή Ζάκυνθο, τό 1823; Ἐ -
κεῖ ἀφουγκραζόταν μέ ἐθνική συγκίνη -
ση καί ψυχικό ρίγος τήν Ἐ θνι κή ἐποποιία
τοῦ Μεσολογγίου, ἀπό τήν ὁ ποία προ-
έκυψε ἡ ποιητική του σύνθεση τῶν «Ἐ -
λευθέρων Πολιορκημένων».

Σπουδαῖοι ποιητές ἀκολούθησαν τά
χνάρια τοῦ Σολωμοῦ. Ὁ ἀριστοτέχνης
τοῦ σονέτου καί φλογερός πατριώτης
Ἰθακήσιος, Λορέντζος Μαβίλης. Χαρα-
κτηριστικό τό ποίημα «Καλλιπάτειρα»
στίς σελίδες τῶν σχολικῶν βιβλίων:
«Ἀρχόντισσα Ροδίτισσα…».
Πολλές ἀκόμη οἱ ἐξέχουσες μορφές: Ὁ

θεμελιωτής τοῦ νεοελληνικοῦ κοινωνικοῦ
πεζογραφήματος Γρηγόριος Ξενόπουλος,
ζακυνθινῆς καταγωγῆς, ἀρχισυντάκτης
τοῦ περιοδικοῦ «ἡ Διάπλασις τῶν Παί-
δων», μέ τή χαρακτηριστική ὑπογραφή
“Σᾶς ἀσπάζομαι. Φαίδων”. Ὁ γεννη-
μένος στή Λευ κάδα, γεμάτος λυρισμό
καί φυσιολατρικό πάθος Ἄγγελος Σι-
κελιανός, διαδραμάτισε σημαντικό ρό -
λο στήν πνευματική ἀντίσταση τοῦ
λαοῦ στή γερμανική κατοχή, μέ κορυ-
φαία ἐκδήλωση τό ποίημα καί τό λόγο
πού ἐκφώνησε στήν κηδεία τοῦ Κωστῆ
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Παλαμᾶ τό 1943.
«Ἠχῆστε οἱ σάλ-
πιγγες... Καμπάνες
βρο ντερές, δονῆστε

σύ γκορμη τή χώρα πέρα
ὥς πέ ρα... Οἱ σημαῖες οἱ φοβερές τῆς
Λευτεριᾶς ξεδιπλωθεῖτε στόν ἀγέρα!». Οἱ
τεχνίτες τοῦ στίχου Ἰάκωβος Πολυλᾶςκαί
Ἰούλιος Τυπάλδος. Ὁ ἀπομνημονευματο-
γράφος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 Γεώρ-
γιος Τερτσέτης, ὁ Γεράσιμος Μαρκορᾶς,
ὁ Γεώργιος Καλοσγοῦρος, ὁ Λευκαδίτης
Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης, πού μέ τούς
στίχους του ζωντάνεψε τό ἡρωικό παρελ-
θόν τῶν Ἑλλήνων, ἀγωνίσθηκε μέ ὅλες
του τίς δυνάμεις ὡς πληρεξούσιος τῆς
ἑπτανησιακῆς βουλῆς γιά τήν ἕ νω ση τῆς
Ἑπτανήσου μέ τή μητέρα Ἑλ λάδα καί
ἀργότερα ὡς βουλευτής τοῦ ἑλληνικοῦ
κοινοβουλίου. Ἀρνήθηκε τή θέση τοῦ
προέδρου τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, ἀλλά
καί τή θέση τοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἐξωτε-
ρικῶν. Ποιός δέν ἔχει διαβάσει ἤ δέν ἔχει
ἀπαγγείλει στίχους του ἀπό τά ποιήματα
«Ὁ βράχος καί τό κύμα», «Εὐαγγελι-
σμός-Ἑλληνισμός», «Τό σχοινί τοῦ
Πατρι άρχη», «Κανάρης»;… Ἀκόμη ὁ
κερκυραῖος συνθέτης πού μελοποίησε τόν
ἐθνικό ὕμνο Νικόλαος Μάντζαρος, ἀλλά
καί ὁ Σπύρος Σαμάρας, ὁ διακεκριμένος
συνθέτης, ἐμπνευστής τοῦ «Ὕμνου τῶν
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων» σέ στίχους
Κωστῆ Παλαμᾶ.
Πόσο πιό μικρή, πιό φτωχή καί ἀ -

κρωτηριασμένη καί πολιτιστικά θά
ἔμοιαζε ἡ χώρα μας χωρίς τά Ἰόνια νη -
σιά καί ὅλους αὐτούς τούς δημιουργι-
κούς φορεῖς τοῦ πνεύματος καί τῆς
Τέχνης;…                                            Φ.

 ρα το  τραπεζιο , το  κοινο  καί
ο κογενειακο  τραπεζιο , ε ναι πό τίς
πιό σημαντικές στή ζωή τ ς Ο κογέ‐
νειας καί το  κάθε νθρώπου. Ε ναι 
ρα πού συναντι νται τά μέλη τ ς

μικρ ς α τ ς κοινωνίας, θά πε  καθέ‐
νας βίαστα τά νέα του, θ’ κούσει
τούς λλους, θά χαρε  μαζί τους, θά
α σθανθε  τό χάδι τ ς δελφικ ς γά‐
πης καί τ ς φροντίδας τ ν μεγαλυτέ‐
ρων, τή ζεστασιά τ ς νυπόκριτης
γάπης. Ε λογημένη ρα...
Στήν ποχή μας ο  μεγάλες ποστά‐

σεις πό τούς τόπους τ ς ργασίας –
στίς μεγάλες πόλεις διαίτερα– τά
διαφορετικά ράρια ργασίας, τά
φροντιστήρια, κ.τ. . δυσκολεύουν τή
συγκέντρωση τ ν μελ ν τ ς Ο κογέ‐
νειας σέ κοινό τραπέζι, πάρχει μως
πάντα  λαχτάρα τ ς κοιν ς α τ ς
ρας, πού συμβάλλει νυπολόγιστα

στήν ψυχική γεία το  νθρώπου καί
στήν κοινωνικοποίησή του.
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κτός μως το  ο κογενειακο  τραπε‐
ζιο  πάρχουν καί πολλές λλες περιπτώ‐
σεις πού θά χρειασθε  νά παρευρεθε  
νθρωπος σέ κοινό τραπέζι: συγγενικό, φι‐
λικό, ορταστικό, κατασκηνωτικό κόμη,
ργασίας γε μα, που θά ε ναι συνδαιτυ‐
μόνας –θά συντρώγει μέ λλους– καί που
θά πρέπει νά πολογίζει τήν παρουσία τ ν
λλων. Π ς θά πρέπει τότε νά φερθε ;
— Μά, μέ ε γένεια καί σεβασμό πρός

τούς λλους, θά λεγε σως κάποιος γε‐
νικά καί μεσα. Π ς μως κδηλώνονται
πάνω στά πράγματα ο  ρα ες α τές ρε‐
τές;
νας σοφός τ ς Παλαι ς Διαθήκης δέν

θεώρησε περιττό νά συμπεριλάβει στό
πολύ σπουδα ο ργο του –Σοφία Σειράχ–
συμπεριφορές πού ταιριάζουν στίς ρες
α τές καί πού ντυπωσιάζουν γιά τήν
ε αισθησία τους καί ταυτόχρονα να‐
λύουν καί τίς παραπάνω ρετές. Νά μερι‐
κές:

Κάθησες σέ πλούσιο τραπέζι; Μήν

νοίξεις χόρταστα τό φάρυγγά σου, γιά
νά φ ς περβολικά.

που θά πέσει τό μάτι σου (στό τρα‐
πέζι) καί θά δε , μήν πλώνεις τό χέρι σου
καί μή συναγωνίζεσαι τόν διπλανό σου
στήν κοινή πιατέλα.

Κατανόησε τίς πιθυμίες το  διπλα‐
νο  σου πό τίς δικές σου...

Φάγε πως ρμόζει σέ νθρωπο πό
τά φαγητά πού χουν παρατεθε  καί μή
μασ ς μέ θόρυβο καί πρόσεκτα, γιά νά
μήν περιφρονηθε ς.

άν κάθησες μεταξύ περισσοτέρων
συνδαιτυμόνων, μήν πλώνεις τό χέρι σου
στά φαγητά πιό μπροστά πό α τούς.

Σταμάτησε σύ πρ τος νά τρώγεις,
γιά λόγους καλ ς νατροφ ς, καί μή γί‐
νεσαι πληστος καί χόρταστος...  
Ε ναι συστάσεις α τές –καί λ λες– το

θεόπνευστου Σειράχ* τ ς Π.Δ., πού  ‐
χουν καί σήμερα τή θέση τους, σο κι ν

 ποχή μας χει πλουστέψει τούς τρό‐
πους συμπεριφορ ς τ ν νθρώπων,
προσέχοντας πιό πολύ τήν νεση το   ‐
τόμου καί βάζοντας σέ δεύτερη θέση τήν
ποιότητα τ ν σχέσεων νάμεσα στούς
νθρώπους.
ναμφισβήτητα, συστάσεις πως ο  πα‐

ραπάνω στοχεύουν πιό ψηλά: στό σεβα‐
σμό το  διπλανο  καί τ ν ναγκ ν πού
μπορε  νά χει, καί στήν πομάκρυνση
το  νθρώπου πό τήν γωιστική χρήση
τ ν γαθ ν. Στοχεύουν κόμη καί στό
σεβασμό το  διου το  τόμου πρός τόν
αυτό του μέ τήν α τοκυριαρχία καί  ‐
γκράτεια πού προϋποθέτουν. Τελικά  ‐
δηγο ν σέ συμπεριφορές πού δείχνουν
τι  νθρωπος καί ταν κανοποιε   ‐
νάγκες λικές, μπορε  νά συμπεριφέρεται
πνευματικά, νώτερα.

Ι. Κ.––––––––
* Σοφία Σειράχ,  λα΄ 12 κ. .

τραπέζι...



ΨΑΡΑ Τά ἡρωικά Ψαρά

ΨΑΡΑ
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Πρέπει νά ἔρθεις στά Ψαρά

στό ὄμορφο νησί μας

πού ὅταν χαράζει ὁ οὐρανός

ματώνει τήν ψυχή μας·

σέ περιμένει ἀρχοντικό

φιλόξενο καί ὡραῖο

πού καμαρώνει ὁλόκληρο

τό Βόρειο Αἰγαῖο.

Τά Ψαρά εἶναι ἕνα
μι κρό νησί τοῦ βορειοα-
νατολικού Αἰ γαί ου, μιά
κουκκίδα στόν χάρτη,
μέ πλούσια ἱστορία καί
ἰδιαίτερη ὀ μορφιά. Μπο-
ρεῖ νά μήν ἀποτελοῦν
ἕνα γνωστό τουριστικό
προορισμό, ἀλλά ξεχει-
λίζουν ἀπό τίς ὀμορφι ές
τῆς φύσης.



190 χρόνια ἀπό τήν Καταστροφή

Ἀπό τή μαθήτρια τῆς Γ´ γυμνασίου Εὔη Βρατσάνου
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Ἡ ἱστορία εἶναι χαραγμέ νη στό νησί. Στό
κέντρο τῆς πλατείας τοῦ χωριοῦ βρίσκεται
τό Ἡρῶον, στό ὁποῖο ἀ ναφέρονται τά ὀνό-
ματα τῶν ἡρώων πού ἔπεσαν στή μά χη μέ
τούς Τούρκους (1824). Τό Παλιόκαστρο,
στό ὁ ποῖο ἀνατινάχτηκαν οἱ Ψαριανοί ἀγω-
νιστές γιά τή λευτεριά, στέκει περήφανο
καί καμαρωτό στήν κορυφή τῆς Μαύρης
Ράχης, ἐνῶ πολλά ἀγάλματα ἡρώων τοῦ ̓21
βρίσκονται διάσπαρτα στό νησί.

Ὅπως ἡ ἱστορία ἔτσι καί ἡ θρησκεία
ἔχει κυρίαρχη θέ ση στή ζωή τῶν Ψα-
ριανῶν. Ἡ πιό σημαντική ἐκκλησία τοῦ
νησιοῦ εἶναι ὁ Ἅγιος Νικόλαος. Ἡ ἱ στο -
ρική καί ἀρχιτεκτονική ὀμορφιά τοῦ ναοῦ
συνδυάζεται μέ τήν ὑ πέροχη θέα τοῦ χω-
ριοῦ καί τό ἀνεπανάληπτο ἡλιοβασίλεμά
του. Ἔ ξω ἀπό τό χωριό ὑ πάρ χουν πολλά
ἐξωκκλήσια Ἁγίων καί στό βορειό τερο
μέρος τοῦ νησιοῦ ὑπάρχει τό Μοναστήρι
πού γαληνεύ ει τήν ψυχή κάθε ἐπισκέπτη.

Παλαιόκαστρο
Ἀνατίναξη 21-22 Ἰουνίου 1824



Τότε οἱ Ψαριανοί ἔστειλαν
στή Ζάκυνθο αὐτό τό στεφά -
νι, φτιαγμένο κι αὐτό ἀπό λίγα
χορτάρια πού σκέπαζαν τή ράχη
τοῦ ἡρωικοῦ τους νησι οῦ, ἐκ -
φράζοντας μ᾽ αὐτό τόν πρωτό-
τυπο τρόπο τήν τιμή καί τήν
εὐγνωμοσύνη τους πρός τόν
ποιητή.

Ἔκλεισα τό βιβλιαράκι κι ἀ -
πόμεινα νά παρατηρῶ αὐτό τό
ἀλλιώτικο ἔκ θεμα. Ἤθελα νά
ἐντυπωθεῖ βαθιά στή σκέ ψη
μου τό στεφάνι αὐτό τῶν Ψα -
ρῶν, πού στά ξερά του φύλλα
συνδυάζει τή δόξα καί τήν
εὐγνωμοσύνη.

Μακρίνα

ΤΤό στεφάνι τ ν Ψαρ ν
νεβήκαμε τίς σκάλες πού ὁδηγοῦν στόν ἐπάνω

ὄροφο τοῦ Μουσείου σιωπηλοί καί σχεδόν ἀθόρυβα
γιά τά πό δια πενήντα δεκαπεντάχρονων μα θητῶν.

Ἦταν φυσικό ἡ ἐκδρομή μας στή Ζάκυνθο νά πε-
ριλαμβάνει καί τήν ἐπίσκε ψη στό Μουσεῖο Σολωμοῦ
καί Ἐπιφανῶν Ζακυνθίων.

Ὁ Σολωμός εἶναι ὁ ἀγαπημένος μου ποιητής, γι᾽
αὐτό μέ ἐνδιαφέρον ἄρ χι σα νά περιεργάζομαι τά
ἐκθέματα στήν Αἴθουσα Σολωμοῦ.

Προσωπογραφίες τοῦ ποιητῆ καί τῶν προσώπων
τῆς οἰκογενείας του, δύο βιτρίνες μέ τά προσωπικά
του βιβλία, τό μελανοδοχεῖο... τά χειρόγραφα μέ τίς
πολλές διορθώσεις, ἀπόδειξη τῆς ἐπιμονῆς τοῦ Σο-
λωμοῦ νά ἐπιτύχει τήν τελειότερη μορφή στούς στί-
χους του.

Καί κάτι ἐντελῶς διαφορετικό. Ἕνα στεφάνι ἀπό
ξεραμένο θυμάρι. «Τῷ Διονυσίῳ Σολωμῷ, οἱ Ψαρια-
νοί εὐγνωμονοῦντες», διάβασα στήν ταινία του.
Πλάι τό ὡραῖο ἐπίγραμμα τοῦ ποιητῆ «Ἡ Καταστρο -
φή τῶν Ψαρῶν» καί ἕνα φυλλάδιο μέ τή μουσική
του.

«Καί στήν κόμη στεφάνι φορεῖ, γεναμένο ἀ πό λίγα
χορτάρια πού ᾽χαν μείνει στήν ἔρημη γῆ», ψιθύρισα
μέ ἀπορία. Πῶς βρέθηκε ἐδῶ;

Ξεφύλλισα βιαστικά τόν ὁδηγό τοῦ Μουσεί ου, πού
κρατοῦσα στά χέρια μου, ἀναζητώντας περισσότε-
ρες πληροφορίες.

Ἔγραφε ὅτι τό 1902 ἔγιναν στή Ζάκυνθο πολλές
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπέτειο τῶν 100
χρόνων ἀπό τή γέννηση τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ. Οἱ
ἐκδηλώσεις εἶχαν προγραμματιστεῖ γιά τό 1898, πού συ -
μπληρώνονταν ἀκριβῶς 100 χρόνια –ὁ ποιητής γεννή-
θηκε τό 1798. Μιά ὀδυνηρή ὅμως περιπέτεια τῆς
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, ὁ Ἑλληνοτουρκικός πόλεμος
τοῦ 1897 –«τό μαῦρο ̓ 97»–, συντέλεσε στήν ἀναβο -
λή τῶν ἑορτῶν, πού πραγματοποιήθηκαν τό 1902.
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Γιά τίς φωτογραφίες τῶν ἐκθεμάτων πού ἀναφέρονται στό παραπάνω ἄρθρο μας ἀπευθυν-
θήκαμε στό Μουσεῖο Σολωμοῦ καί Ἐπιφανῶν Ζακυνθίων.

Ἡ ἀξιότιμη Διεύθυνση τοῦ Μουσείου Σολωμοῦ ἀνταποκρίθηκε στήν αἴτησή μας ὁλοπρόθυμα
καί ἄμεσα, ἐπιτρέποντας τή δημοσίευση τῶν πολύτιμων αὐτῶν ἐκθεμάτων. Ἀπό τή στήλη αὐτή
εὐχαριστοῦμε θερμότατα. Πιστεύουμε ὅτι ἡ εὐγενής αὐτή ἐνέργειά της θά συμβάλει πολύ στήν
τόνωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ Περιοδικοῦ μας, καθώς θά τούς ἀποκα-
λύψει συγκινητικές πλευρές τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς.

Ἀπό τή Διεύθυνση τοῦ Περιοδικοῦ «Πρός τή Νίκη»
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Τό φωτογραφικό ὑλικό 
δημοσιεύεται μέ τήν ἄδεια

τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Μουσείου Σολωμοῦ

καί Ἐπιφανῶν Ζακυνθίων.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΛΥΤΙΜΑ     
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ   ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΟΛΩΜΟ

Τό χῶμα ἀπό τά Ψαρά

Τό στεφάνι τῶν Ψαριανῶν

Ἡ μελοποίηση
τοῦ ἐπιγράμματος

Τό ἐπίγραμμα
τοῦ Δ. Σολωμοῦ



ρίν ἀπό χρόνια στό μεγάλο κατα -
φύγιο Μασάι Μάρα στή σαβάνα
τῆς Κένυας γεννήθηκε ἕνας πα -

νέμορφος ρι νόκερος, ὁ Ρένος. Μόλις
περπάτησε καί εἶπε τά πρῶτα του «ρουν-
ρουν-ρον-ρον», οἱ γονεῖς του τόν ἔ γρα -
ψαν στό σχολεῖο. Ἄ, ὅλα κι ὅλα! Ἤθελαν
νά εἶναι τό παιδί τους μορφωμένο.

Ὅμως... τά πράγματα ἦρθαν πολύ ἀνά -
ποδα. Ἀπό τή δεύτερη κιόλας μέρα κά -
θισε δίπλα στόν Ρένο τό μικρό Τσιτάχ*.
Σέ μιά ἑβδομάδα ἔγιναν ἀχώριστοι κι
ἄρχισαν νά σκαρώνουν τοῦ κόσμου τίς
πονηριές. Ὁ Ρένος ἄρχισε νά γίνεται κα -
κός, πολύ κακός. Φοβέριζε, ἔβριζε, ἀ πει -
λοῦσε, χτυποῦ σε. Εἶχε γίνει ὁ φόβος καί
ὁ τρόμος τοῦ σχολείου. Νά φανταστεῖτε,
τόλμησε νά κο ροϊδέψει ὥς καί τόν Ἐ λέ -
φα ντα, πού ἦ ταν μεγαλύτερός του τρία
χρόνια.

— Μμμμ, καλέ γιά δέστε τό βρά -
χο πού κάνει σχοινάκι!

— Πάψε, Ρινόκερε, γιατί θά σέ
καταβρέ ξω μέ τήν προβοσκίδα μου,
φώ ναξε ὁ Ἐλέφαντας.

Ὅμως ὁ Ρένος τοῦ κατάφερε
ἕνα γερό τσίμπημα μέ τό κέρατό

του.
Κάθε μεσημέρι στό σχόλασμα ἔβγαινε

πρῶτος ἀπό τό σχολεῖο καί παραφύλαγε
μαζί με τό Τσιτάχ.

— Ἄαααα, ἄσε κάτω τήν τσάντα μου!!!
φώναζε ἡ μικρή Καμηλο πάρ δαλη.

— Ἔεεεεε, φέρε πίσω τό φαγη τό
μου!!! τσίριζε τό Ζεβράκι.

— Ἴιιιιιιιιιι, δῶσε μου ἀμέσως πίσω τή
μπάλα μου!!! ξεφώνιζε ἡ Γαζέλα.

Κάτι τέτοιες ὧρες, μέσα στά ξε φω νη -
τά, ὁ Ρένος ἔσκυβε τό χοντρό κεφάλι
του κι ἔδειχνε τό ἰσχυρό του ὅπλο χα μο -
γε λώντας μέ κακία. Τότε τά καη μέ να τά
ζῶα τό ἔβαζαν στά πόδια.

Ὥσπου τό ἀποφάσισαν: Θά μιλοῦσαν
στή δασκάλα, τήν Ἀντιλόπη. Μιά καί δυό
ξεκί νησαν. Στό δρόμο ὅμως τούς περί -
με νε ὁ Ρένος μέ τό πονηρό Τσιτάχ.

— Ὅποιος τολμήσει νά μέ μαρτυρήσει
στή δασκάλα, θά ἔχει ἄσχημα ξε μπερ -

δέματα μαζί μου,
κανέναν δέν φο -
βᾶ μαι ἐγώ! εἶπε
καί τούς κοίταξε
μέ νόημα. 
Ἦταν πραγ μα -

τικά πολύ φο βε ρός,
καί τά ζῶα πισω γύ -

ρισαν. Θά ἔκλει ναν
τό στόμα τους. Λοι πόν,

αὐτό ἦταν. Πάει, τέλειωσε!
Κανείς δέν μπο ροῦ σε νά τά βάλει

μέ τόν Ρι νό κερο, τόν Ρένο.

Φίλοι μου, γειά καί χαρά σας
, 

σᾶς φέρνω γράμμα ἀπό τόν φίλο μου τόν Ρένο:

«Παιδιά, πάντα νά ζεῖτε μέ ἀγάπη στήν παρέα·

μόνο τότε ἡ ζωή σας θά ᾽ναι ὡραία.

Ποτέ καί σέ κανένα μή σηκώσετε χέρι,

γιατί θά βρεθεῖτε στοῦ τσιρκόκαστρ
ου τά μέρη.

Ρένος».

Τόν γνωρίζετε; Θά σᾶς πῶ τήν ἱστορία του.

ΡΡένος,
o τρομερός ρινόκερος

Π

, Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...
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Ἀπό κείνη τή μέρα τό κακό ἔμοιαζε νά
μήν ἔχει τελειωμό.

— Ρένο, πεινάω, ψιθύρισε μιά μέρα τήν
ὥρα τοῦ μαθήματος τό Τσιτάχ, τί θά
φᾶμε;

— Ἀμέσως κι ἔφτασε, εἶπε ὁ Ρένος καί
σκύβοντας κάτω ἀπό τό θρανίο τρύπησε
τήν τσάντα τῆς Ζέ βρας, πῆρε ὅ,τι ἤθελε
καί τό μοιράστηκε μέ τό Τσιτάχ. 

Ἡ Ζέβρα γύρισε θυμωμένη, ἀλλά ἀντί -
κρισε τά ἀπαίσια μάτια τοῦ Ρένου κι ἄρ -
χι σε νά τρέμει σύγκορμη. Ὅμως, δέν
τόλμησε νά πεῖ τίποτα στή δασκάλα.

— Ρένο, βαρέθηκα τό σχολεῖο. Θέλεις
νά ξεσκάσουμε λιγάκι; μίλησε πονηρά τό
Τσιτάχ τήν ὥρα τοῦ διαλείμματος καί
γύρισε τά μάτια του στά τρία Καγκουρό.

Ὁ Ρένος πῆρε ὕφος καί φώναξε
αὐστηρά:

— Νά παρουσιαστοῦν μπροστά μου τά
τρία Καγκουρό!

Τρεμάμενα καί μέ ἄτσαλα πηδήματα τόν
πλησίασαν καί τά τρία. Ἦταν και νούργια
στό σχολεῖο τοῦ Μασάι Μάρα. Εἶχαν ἔρθει
ἀπό τή μακρινή Αὐστραλία. Ὁ Ρένος τά
περιεργάστηκε ἀρκετή ὥρα. Πρώτη φορά
ἔβλεπε ἀπό κοντά Κα γκου ρό.

— Εἶναι ἀλήθεια, ρώτησε μέ ἀπαίσια
φω νή, ὅτι ἔχετε μιά μεγάλη τσέπη μπρο -
στά σας πού εἶναι γε μάτη θησαυρούς;

— Δέν δέν δέν ἔ χου με θη θη θη θη -
σαυρούς, τραύλισαν τρομαγμένα.

— Γιά νά δοῦμε, εἶπε ὁ Ρινόκερος καί
ὅρμησε κατά πάνω τους.

Τά μικρά Καγκουρό ἄρχισαν νά
πηδοῦν πολύ ψηλά, γιά νά ἀποφύγουν
τό φοβερό χτύπημα.

— Χάαα! τώρα θά δεῖτε, φοβέριζε ὁ Ρέ -
νος καί ὁρμοῦσε, ἀλλά δέν κατάφερνε
τίποτε.

— Ἔ ρέ πλάκα! φώναζε ξεκαρδισμένο
στά γέλια τό Τσιτάχ, θά σᾶς στεί λου με
στό ἅλμα ἐπί κοντῷ!

— Οὔπς, τώρα θά πάρω τούς θη -
σαυρούς σας! ἀπειλοῦσε πάλι ὁ Ρέ νος
καί ἔτρεχε μέ φόρα κι ἔκανε χάζι μέ τά
ἄτσαλα πηδήματά τους.

Πρέπει νά κράτησε πολλή ὥρα τοῦτο

τό μαρτύριο, γιατί τό πιό μικρό Κα γκου -
ράκι ἐξαντλημένο ἀπό τήν κούραση καί
τήν ἀγωνία λιποθύμησε μπροστά στά
πόδια τοῦ Ρένου.

— Τρέχα, Ρένο! Ὅρμα! φώναξε τό Τσι -
τάχ.

Ὅμως... Προτοῦ προλάβει ὁ Ρινό κε -
ρος νά μπήξει τό φοβερό του ὅπλο στό
Κα γκουράκι, ἕνας βροντερός καί τρο -
μερός βρυχηθμός ἀκούστηκε, πού συ -
ντάραξε τόν τόπο! Ἡ γῆ σείστηκε κι
ἄρχισε νά χαρακώ νεται καί νά ἀνοίγει σέ
μέρη μέρη. Τά δέ ντρα κι οἱ θάμνοι λύ -
γιζαν, σάν νά τά ἔδερνε ἄγριος τυ φώ -
νας. Σκόνη ση κώ θη κε. Κι ὁ βρυχηθμός
γι νό ταν ὅλο καί πιό δυνατός. Μέσα σέ
ἕνα λεπτό ὅλα τά ζῶα τοῦ Μασάι Μάρα
ἐ ξα φανίστηκαν τρομαγ μένα στίς φωλιές
τους. Στή μέση τῆς ἀπέραντης σαβάνας
ἔμεινε κόκκαλο ὁ Ρινόκερος καί μπρο -
στά του τό λιπόθυμο Καγκουράκι. 

Καί τότε... τότε... σιγά σιγά σέ ἀπό στα -
ση λίγων μέτρων ἄρχισε νά ξεχωρίζει
μέσα ἀπό τό σύννεφο τῆς σκόνης ὁ βα -
σιλιάς, τό τρομερό καί ἀνίκητο Λιοντάρι.
Πλησίαζε μέ βήματα ἀργά, σταθερά καί
μεγαλόπρε πα. Κουνοῦσε τήν οὐρά του
στόν ἀέρα καί ἔσειε τή χαίτη του μιά
δεξιά καί μιά ἀριστερά. Τά μελί μάτια
του ἦταν καρφωμένα πάνω
στόν Ρένο. Πρώτη φο ρά στή
ζωή του ὁ Ρινόκερος τά
χρειάστηκε. Τά πόδια του
ἄρχισαν νά τρέμουν καί τά
μάτια του γέμισαν δά -
κρυα..

— Ρινόκερε! φώ -
ναξε μέ βασιλική
ἐξου σία τό Λι ο -
ντάρι, τί ἔ κα -
νες ἐκεῖ; 

Ὁ Ρέ νος
ἔ ρι ξε μιά
φοβισμένη
ματιά στό
Κ α γ κ ο υ  -
ράκι.

Ἰούνιος 2014 207



τόσο κακός; Δές! Ὅλα τά ζῶα βγῆ καν
ἀπό τίς φωλιές τους καί τόν κοι τά ζουν
παράξενα. Μά ποῦ εἶναι ὁ φίλος του τό
πονηρό Τσι τάχ;».

— Στόπ! φώναξε τό Λιοντάρι κι ὁ Ρέ -
νος σήκωσε τό κεφάλι του. Μπροστά
του τό πολύχρωμο κάστρο.

— Ἴιιιιιι!!!! θά μέ κλείσεις στό τσίρκο;!
Ἐκεῖ πού βασανίζουν τά ζῶα; Θά πηδῶ
μέσα ἀπό φωτιές; Θά περπατῶ σέ τε ντω -
μένα σχοινιά; Θά κάνω κούνια στόν άέ -
ρα; ρώτησε μέ ἀγωνία καί ἄρχισε νά
κλαίει.

— Ναί, στό τσίρκο, ἀλλά ὄχι στά βα σα -
νιστήρια! Ἀπό σήμερα καί γιά μερικούς
μῆνες θά ἐργάζεσαι σερβιτόρος στό πο -
λύχρωμο κάστρο. Θά ὑπηρετεῖς τά ζῶα
καί τούς ἀνθρώπους. Μόνο ἔτσι θά μά -
θεις τί σημαίνει συνύπαρξη καί ἀγάπη. 

Τί νά σᾶς πῶ, φίλοι μου, δέκα μῆνες
δού λεψε σερβιτόρος ὁ Ρένος. Δέκα μῆ -
νες! Κι ἔγινε ἀρνάκι. Ἀφοῦ, νά φα ντα -
στείτε, ἀ πέ κτησε καί πολλούς ἀληθινούς
φίλους. Στίς ἐλεύθερες ὧρες του ἔ γρα -
φε τραγούδια σάν κι αὐτό πού σᾶς ἔ στει -
λε.

«Παιδιά, πάντα νά ζεῖτε
μέ ἀγάπη στήν παρέα,
μόνο τότε ἡ ζωή σας θά ᾽ναι ὡραία.
Ποτέ καί σέ κανένα μή σηκώσετε χέρι,
γιατί θά βρεθεῖτε
στοῦ τσιρκόκαστρου τά μέρη.

Ρένος».

––––––––
* Τσιτάχ: μικρό αἰλουροειδές, πού

μοιάζει μέ τίγρη (τρέχει μέ ταχύτητα
110 χλμ. τήν ὥρα)

— Βάλε το στή ράχη σου καί πήγαινέ
το στό ποτάμι γιά νά συνέλθει, πρόσταξε
ἄ γρια ὁ βασιλιάς.

Ὁ Ρένος τό φορτώθηκε, τό πῆγε στό
ποτάμι, τό ἔπλυνε, τό ξανάπλυνε, τοῦ ἔ -
τρι ψε τά πόδια, ὥσπου συνῆλθε.

— Ζεῖς, μικρό Καγκουράκι! φώναξε μέ
λαχτάρα ὁ Ρένος. 

Ὅμως τό μικρό, μόλις τόν ἀντίκρισε ἔ -
τσι σκυμμένο ἀπό πάνω του, ἔδωσε ἕνα
πῆδο κι ἐξαφανίστηκε τρομαγμένο.

— Ἐμπρός, προχώρα! διέταξε πάλι ἄ -
γρια ὁ βασιλιάς καί ἔδειξε στό Ρένο τό
δρόμο πού ἔπρεπε νά ἀκολουθήσει.

Μπρός ὁ Ρένος, πίσω τό Λεοντάρι,
δρόμο παίρναν, δρόμο ἀφήναν καί προ -
χω ροῦσαν μέσα στή σαβάνα. Ποῦ τόν
πήγαινε ἄραγε ὁ βασιλιάς; 

Σέ κάθε μέρος πού συναντοῦσαν ὁ Ρι -
νόκερος ἄφηνε κι ἕναν ἀναστεναγμό:
«Ἄχ, νά ἐδῶ, σ᾽ αὐτόν τό βράχο ἦταν πού
χτύπησε τήν Καμηλοπάρδαλη», «Ὤ, κι ἐ -
δῶ, πίσω ἀπό αὐτόν τό θάμνο κρύ φτηκε
γιά νά κλέψει ἀπό τή γαζέλα τό φαγητό»,
«Ἴιιι, νά καί ἡ μαϊμουδίτσα, πού τήν κο -
ρόϊδευε. Γιά δές, τόν κοιτάζει μέ λύπηση
μέσα ἀπό τίς φυλλωσιές»... Ὅλα τά θυ -
μήθηκε ὁ Ρένος καί σιγά σιγά ἄρχισε νά
ξυπνάει σάν ἀπό κακό ὄνειρο. «Λοιπόν,
τόσο κακός ἦταν! Γιατί; Γιατί νά γίνει

ττό ΣΥΝΝΕΦΟ

Σᾶς χαιρετῶ μέ ἀγάπη,
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Τό καλοκαίρι φθάνει...
Τό καλοκαίρι ἔφθασε...

Ἀναζήτησε
τήν καλή συντροφιά σου!
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Βιβλιοπωλεῖο 
«Ο ΣΩΤΗΡ»
Σόλωνος 100, 
Ἀθήνα 106 80,

τηλ. 210.3624349
www.osotir.gr/shop



Ἀγαπητό Πρός τή Νίκη,
Εἶμαι συνδρομήτριά σου ἐδῶ καί 2 χρόνια καί

μοῦ ἀρέσουν πάρα πολύ τά θέματα πού διαλέγεις
νά βάζεις στό περιοδικό κάθε μήνα! Μιά μέρα
στό σχολειό συζητήσαμε μέ ἕναν καθηγητή γιά
τή δημιουργία τοῦ κόσμου καί τήν προέλευση
τοῦ ἀνθρώπου. Τά περισσότερα παιδιά δήλωσαν
ὅτι ὁ κόσμος ξεκίνησε μέ μιά μεγάλη ἔκρηξη (τό
Big Bang). Ἀκόμα διαβάσαμε κάτι φιλοσοφικά
κείμενα τά ὁποῖα ἔδιναν καί ἄλλες θεωρίες γιά
τή δημιουργία τοῦ κόσμου, ὅπως τοῦ Θαλῆ, ὁ
ὁποῖος λέει ὅτι τά πάντα ἦρ θαν ἀπό τό νερό κ.ἄ.
Μετά συζητήσαμε γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου
καί οἱ περισσότεροι ὑποστήριζαν τήν θεωρία τοῦ
Δαρβίνου μέ τήν ἐξέλιξη τῶν πιθήκων... Βέβαια
αὐτά τά ἀνέφεραν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπιστήμη,
δηλ. δέν ἀνέφεραν καθόλου τί ὑποστηρίζει ἡ θε-
ολογία. Ἔχω ἀκούσει ὅτι κάποιοι ἐπιστήμονες
ἔχουν γράψει ὅτι ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου δέν
στέκει ἐπιστημονικά πλέον. Ἀπό ἐ σένα θά ἤθελα
νά γράψεις ἕνα ἄρθρο σέ ἕνα περιοδικό, στό ὁ -
ποῖο νά ἀναφέρεις ποιά εἶναι πραγματικά ἡ θεο-
λογική καί ἡ ἐπιστημονική ἐξήγηση τῆς
δημιουργίας τοῦ κόσμου καί τῆς δημιουργίας τοῦ
ἀνθρώπου. Σέ εὐχαριστῶ πο λύ ἐκ τῶν προτέρων!!!

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
e-mail Κατ. Στ. 

Χαιρόμαστε πού ἐπι-
κοινωνεῖς μαζί μας, ἀ -

γαπητή Κατ. Στ., καί
μάλιστα πάνω σ᾽ αὐτό τό

σημαντικό θέμα. Ἐ ντε -
λῶς ἐπιγραμματικά ση -

μειώ νου με ἐπ᾽ αὐ τοῦ:
Τό θέμα τῆς ὑπάρξε ως

αὐτοῦ τοῦ κόσμου εἶναι
μυστήριο καί θαῦ μα.

Ἡ προσπάθεια τῆς ἐπι-
στήμης νά βρεῖ τήν ἀρ χή
καί τό τέλος τοῦ σύμπα -
ντος ἔχει δώσει κάποιες
ἀπαντήσεις σχετικά μέ

τό «πῶς» τῆς ὑ πάρξεώς

ἘἘσεῖς κι ἐγώἘσεῖς κι ἐγώ

του, πού σήμερα συμφωνοῦν –θά λέγαμε ἀπόλυτα–
μέ ὅσα γράφει τό πρῶ το βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης «ΓΕΝΕΣΙΣ», πού δέν εἶναι βέβαια ἐπιστη-
μονικό σύγ γραμ μα ἀλλά βιβλίο θεόπνευστο. Μόνο
πού σʼ αὐτό τά βήματα πού ἀγγίζει σήμερα στοι-
χειωδῶς ἡ ἐπιστήμη μέ τή θεωρία τῆς «μεγάλης
ἔκρηξης» τά λέμε: «Καί εἶπεν ὁ Θεός», ἐπειδή πι-
στεύουμε στόν Θεό, στό Δημιουργό τοῦ σύμπαν-
τος. Ὁ ἄνθρωπος, ἔξοχο δημιούργημα, δέν εἶναι
προϊόν ἐξέλιξης, οὔτε βρέθηκαν ἐνδιάμεσα τέ-
τοια εἴδη. Τά διάφορα εὑρήματα πού ὀνομάστη-
καν κατά καιρούς ἄνθρωποι δέν εἶναι παρά
πιθηκοειδή.

Ἡ κύρια δέ διαφορά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀ -
θάνατη ψυχή του, τό λογικό του καί ἡ ἐλευθερία
του, πού φαίνεται στή δυνατότητά του νά ὑπερ-
βαίνει τόν ἑαυτό του, νά ἐπιλέγει πράγματα πού
τόν ξεπερνοῦν καί πάνω ἀπʼ ὅλα, νά μετανοεῖ. Αὐ -
τά δέν τά διαθέτει κανένα ζῶο, αὐτά εἶναι ἡ
«πνοή ζωῆς» τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δημιουργοῦ μας.

Ἀλλά αὐτά ἀποκαλύπτονται στούς ταπεινούς
ἀναζητητές τῆς ἀλήθειας, ἐνῶ μένουν ἀπρόσιτα
σέ ὅσους χρησιμοποιοῦν στίς ἔρευνές τους μόνο
ἕνα ἀπό τά δῶρα τοῦ Θεοῦ, τό συ χνά φτωχό λο-
γικό τους, πού ἀδικεῖ τό ὅλο δημιούργημα τοῦ
Θεοῦ, τό «σοφό» ἄνθρωπο.

Ἐπειδή συχνά τό θέμα αὐτό ἐπανέρχεται καί
ἔχει πολλούς πού ἐξυπηρετοῦνται μέ τή θεωρία
τοῦ Δαρβίνου, μολονό τι ὁ ἴδιος ὁ Δαρβῖνος εἶχε
ἀποκηρύξει τίς ἀρχικές τοποθετήσεις του ἐπί τοῦ
θέματος τῆς ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν, ἀναφέρου με
ἐδῶ δύο πολύ σημαντικά καί βοηθητικά βιβλία,
στηριγμένα στήν ἐπιστή μη καί στήν πί στη, γιά κα-
θέναν πού θά ἤθελε νά τοποθετηθεῖ ὀρθά στό θέ -
μα αὐτό. Τά βιβλία εἶναι:

1) Ἀρχή καί τέλος τοῦ κόσμου, τοῦ ἀρ χιμ.
π. Ἀ στερίου Χατζηνικολά ου, θεολόγου-φυσικοῦ. 

2) Ὁ Δαρβῖνος καί ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξε ως τοῦ
θεολόγου-συγγραφέως
Νικολάου Βασιλειάδη. Τό
βιβλίο μάλιστα αὐτό προ-
έκυψε ἀπό προηγούμενα
ἄρ θρα τοῦ «Πρός τή Νί -
κη», μετά τήν ἀπαραίτη -
τη ἐπεξεργασία τους. Τό
καλοκαίρι πού ξανοίγε-
ται μπροστά μας εἶναι
κατάλληλο γιά σοβαρή
μελέτη.

Ἰούνιος μήνας. Οἱ ἐξετάσεις στά σχο-

λεῖα προχωροῦν...

Τό «Πρός τή Νίκη» βρίσκεται κοντά σέ

ὅσους καί ὅσες ἔχουν ριχθεῖ στόν ἀγώνα αὐτό

καί εὔχεται: Τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού τά «πάντα

χορηγεῖ», νά τούς χαρίσει φωτισμό
 καί δυνά-

μεις ποšές καί τήν καλή ἐπιτυχία.
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ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗN ΠΕΝΑ ΣΑΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ἄχ, καλοκαίρι μου ζεστό,
πέρνα καί λίγο ἀπό ἐδῶ,
νά μᾶς ζεστάνεις τό χειμώνα
καί νά βάλεις λίγο χρῶμα,
νά μᾶς φωτίσεις τόν οὐρανό
πού ἔχει χρῶμα σκοτεινό,
νά μᾶς ζεστάνεις τήν καρδιά
πού ἔχει κρυώσει ἀπ᾽ τήν παγωνιά.

Πάφ. Ἀγγ. 
Κατηχ. Σχολ. Ἀμαρύνθου

Γ ιά τήν κρίση στήν Πατρίδα μας μιλᾶνε πολλοί αὐτό τόν καιρό. Κρίση

οἰκονομική-κρίση πνευματική. Νά, ὅμως, πού οἱ νέοι αὐτῆς τῆς ἴδιας

ἐποχῆς «ἀπαντᾶνε» σ᾽ αὐτή τήν κρίση ὅπως ταιριάζει στά νιάτα τους,

μέ τήν προσήλωσή τους στίς σπουδές τους, μέ ὅραμα καί αἰσιοδοξία.

Ἔτσι, ἔφθασε στό Γραφεῖο τοῦ «Πρός τή Νίκη» ἡ πληροφορία γιά μιά ὄμορφη

ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας μας στό Αἴγιο, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Αἰγιαλείας κ.κ.

Ἀμβρόσιος συνεχάρη μαθητές τῆς περιοχῆς πού βραβεύθηκαν σέ Πανελλήνι-

ους Διαγωνισμούς (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ΘΑΛΗΣ) προσφέροντάς τους καί ἀνάλογο ἀνα-

μνηστικό. Σεμνοί ἔφηβοι, μέ ἐλπίδες γιά τό μέλλον.

Καθένας τους στήν τοπική ἐφημερίδα Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ δήλωσαν

μαζί μέ τή χαρά τῆς ἐπιτυχίας τους, καί τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τούς γο-

νεῖς καί τούς καθηγητές τους.

Ὁ τελειόφοιτος Σπύρος Ἰατρόπουλος εἶχε νά πεῖ καί κάτι περισσότερο, αἰτιο-

λογώντας τήν ἀγάπη του στά Μαθηματικά: «Δέν λένε ποτέ ψέματα, εἶναι ἀστεί-

ρευτα, ὑπῆρχαν πρίν τά ἀνακαλύψουμε καί δείχνουν τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ».

«Τά Μαθηματικά δείχνουν τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ». Μάλιστα.

Ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος Πλάτων εἶχε πεῖ: «Ὁ Θεός ἀεί γεωμετρεῖ». Γι᾽ αὐτό θαυ-

μάζουμε τήν ἁρμονία καί τήν τάξη στό Σύμπαν. Εἴμαστε εὐτυχεῖς, ὅταν πίσω

ἀπό τά αἰσθητά βλέπουμε τόν ἀόρατο, πανταχοῦ παρόντα Θεό, τόν Κυβερνήτη

τοῦ κόσμου.

Συγχαρητήρια στούς μαθητές τοῦ Αἰγίου. Συνεχίστε μέ θάρρος.

Ἑτοιμασθεῖτε νά φτιάξετε τή νέα Ἑλλάδα.

Βράβευση μαθη
τῶν στό Αἴγιο

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ

Ο ΗΛΙΟΣ
Διακοπές, Ξεκούραση,
Παιχνίδι, Πρωτάθλημα,
Ἐξοχή, Περίπατος, Κα-
λοκαίρι, Βουνοπλαγιά.

Ἑπτά. Θά ἦταν δύο μικρά
κορίτσια καί ὁ ἀδελφός
τους, οἱ γονεῖς τους καί οἱ
γονεῖς τῶν γονιῶν τους.
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Ἐκτέλεση
Παίρνουμε τήν κομπόστα καί χωρίζουμε τό ροδάκινο ἀπό τό σιρόπι. Πολ-

τοποιοῦμε τά ροδάκινα καί τά ἀφήνουμε στήν ἄκρη.
Ἀνοίγουμε τά φακελάκια μέ τό ζελέ καί προσθέτουμε σέ κάθε φακελάκι

ἕνα ποτήρι ζεστό (ὄχι καυτό) νερό καί τό ἐλάχιστο ἁλάτι. Μόλις κρυώσει
λίγο τό μίγμα, προσθέτουμε μέσα τόν πολτό ροδάκινο καί τό σιρόπι τῆς
κομπόστας πού φυλάξαμε. Τά ἀνακατεύουμε ὅλα καλά καί βάζουμε σέ
φόρμα ἤ μπωλάκια. Τό βάζουμε στό ψυγεῖο μέχρις ὅτου πήξει καλά, καί
σερβίρουμε. 

ΚΚαλή ἐπιτυχία

Ὑλικά
1 κουτί κομπόστα ροδάκινο

2 φακελάκια ζελέ ἀνανά
1 πρέζα ἁλάτι

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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χειροτεχνία

Κατασκευή
Ἀντιγράψτε τό πατρόν πού δίνεται στό χαρτονάκι σας καί

ἔπειτα κόψτε το γύρω γύρω (εἰκ. 1).
Κόψτε προσεκτικά καί στίς διακεκομμένες γραμμές μέχρι τό

κύκλο στή μέση (εἰκ. 2).
Ξεκινῆστε παίρνοντας τήν ἄκρη ἑνός ἀπό τά τέσσερα τρίγωνα (εἰκ. 3), ὅπου ἡ μαύρη

κουκκίδα, καί διπλῶστε το φέρνοντας τήν γωνία του στό κέντρο τοῦ τετραγώνου.
Κολλῆστε τήν ἄκρη του στό κέντρο καί συνεχίστε μέ τό ἑπόμενο τρίγωνο. 

Ὅταν διπλωθοῦν καί τά τέσσερα τρίγωνα (εἰκ. 4), ἀκριβῶς στή μέση περάστε τήν πι-
νεζούλα μέσα ἀπό ὅλα τά ἑνωμένα ἄκρα καί μπῆξτε την στό πλάι τῆς γόμας τοῦ μολυ-
βιοῦ (εἰκ. 5).                                                        Καλό πέταγμα!

Ἄν θέλετε, μπορεῖτε νά στολίσετε τά φτερά τοῦ ἀνεμόμυλου στό μέρος πού φαίνε-
ται μέ μικρές πούλιες ἤ χρυσόσκονη. Μή βάζετε μεγάλες χάνδρες ἤ κουμπιά, γιατί
εἶναι βαριά καί θά λυγίζουν τά φτερά τοῦ ἀνεμόμυλου.                               

Ὑλικά
λεπτό χαρτονάκι
χρωματιστό
πινέζα μέ μακρύ καρφάκι
(διακοσμητι κή)
ψαλίδι χάρακας
μολύβι μέ γόμα
κόλλα ρευστή

εἰκ. 1

εἰκ. 2

εἰκ. 3

εἰκ. 4

εἰκ. 5

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
ΣΤΟ

ΜΟΛΥΒΙ ΣΑΣ
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
2. Ποιό φροῦτο δέ μᾶς ἀφήνει νά
καθίσουμε;
4. Πῶς λέγεται αὐτός πού κρα τᾶ
ἕνα ἄλογο;
6. Ποιά πόλη μᾶς ρωτάει ἄν θέ-
λουμε κι ἄλλο νοίκι;
8. Τί ἔχει καί τό ἄλογο καί τό
τριαντάφυλλο;
9. Πῶς λέγονται τά τριαντάφυλ λα
πού καλλιεργοῦνται στήν Κί να;
10. Τί γίνεται ὁ ψύλλος, ὅταν κα-
θίσει σ᾽ ἕνα πανί;
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πῶς λέγεται αὐτός πού καί στά
ἑξήντα του βγάζει δόντια;
3. Πῶς λέγεται τό παιδί τοῦ σπι-
τιοῦ;
5. Πῶς λέγεται αὐτός πού βρίσκε-
ται πάνω ἀπό τήν πόλη;
7. Τί ἔχει καί ἡ θάλασσα καί τό ρα-
διόφωνο;

Στή γιορτή τῆς Παυλίνας θά συγκεντρωνόταν ὅλη
ἡ οἰκογένεια στό τραπέζι, γιά νά φᾶνε φαγητό πού ἑτοίμασε
ἡ μητέρα της γιά τή γιορτή της. Θά ἦταν ἕνας παππούς, μιά
γιαγιά, δυό πατέρες, δυό μητέρες, τέσσερα παιδιά, τρία ἐγγό-
νια, ἕνας ἀδελφός, δύο ἀδελφές, δύο γιοί, δυό κόρες, ἕνας
πεθε ρός, μιά πεθερά καί μιά νύφη. Πόσες καρέκλες χρει-
άστηκαν νά τοποθετηθοῦν γύρω ἀπό τό μεγάλο τραπέζι;

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ

Ἔστειλε: Κ.Ἰ, Ἀθήνα

Συμπληρῶστε τά ἄσπρα τετράγωνα ἔτσι,
ὥστε τό ἄθροισμα σέ κάθε ὁριζόντια γραμ -
μή νά ἰσοῦται μέ τόν ἀριθμὀ πού βρίσκεται
ἀριστερά, καί τό ἄθροισμα σέ κάθε κατακό-
ρυφη στήλη νά ἰσοῦται μέ τόν ἀριθμό πού
βρίσκεται πάνω. Μπορεῖτε νά χρησιμοποι-
ήσετε ἀριθμούς μόνο ἀπό τό 1 ἕως τό 9. Δέν
πρέπει νά χρησιμοποιήσετε τόν ἴδιο ἀριθμό
δύο φορές στήν ἴδια ὁριζόντια γραμμή, ἤ
στήν ἴδια κατακόρυφη στήλη.
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Ὁ ἥλιος μας περιέχει ὀχτώ λέξεις σχε-

τικές μέ τό καλοκαίρι. Κάθε λέξη εἶναι κομμένη στά

τρία! Μπορεῖτε νά βρεῖτε ποιές εἶναι αὐτές;
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Ἰούνιος 2014214

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός: Ἤπειρος:Πάργα.

Πίσω: Τρίκαλα. Ἀπό τήν Κατασκήνωση

στό Νεραϊδοχώρι.



Ἡ Δίβρηεἶ ναι ἕ να ὀ -ρει νό καί γραφικόχωριό στό νομό Ἠ -λείας πού τό χειμώναεἶ ναι ντυμένο στά λευκάκαί τό καλοκαίρι ἀποτελεῖἕναν ἐπίγειο  παράδεισο. Οἱκαταπράσινες πλαγιές, τόδροσερό ἀεράκι καί τά δροσε-ρά νερά μᾶς δημιουργοῦν ἕναἀπέραντο αἴσθημα γαλήνηςκαί γι᾽ αὐτό κάθε καλοκαίριτήν ἀναζητοῦμε! Οἱ φωτογρα-φίες τραβήχτηκαν τό περα-σμένο καλοκαίρι στήν πολυ-πόθητη κατασκήνωσή μας,στή Δίβρη.Εἰρήνη, Παναγιώτα, Μαρία,Μαρία, Φωτεινή, Φιλοθέη«Χαρούμενες Ἀγωνί-στριες», ΠύργοςἨλείας
Ἀπό τή Δίβρη ἔρχεται
τό πιό ἐπίκαιρο μήνυμα:

Ζῆστε καί φέτος τίς ὀμορφιές καί τίς χαρές
τῆς Χριστιανικῆς Κατασκήνωσης τῆς περιοχῆς σας.

Μέρες χαρούμενες, εὐλογημένες, ἀπίθανες!

Οἱ φωτογραφίες εἶναι καί ἀπό τή συμμετοχή στό «Γνώρισέ μας τόν τόπο σου».




