
Ἑβδομήντα χρόνια πρίν.
Νύχτα, στήν πιό σκοτεινιασμένη ὥ-

ρα τᾹς Εὐρώπης. Ἀψηφώντας τόν ἔσχατο
κίνδυνο, Γάλλοι ἀγωνιστές τολμοῦν νά γρά-
ψουν στά γαλλοϊταλικά σύνορα μιά ἀνοικτή
ἐπιστολή πρός τούς νικητές τοῦ Ἀλβανικοῦ
Μετώπου:

«Ἕλληνες στρατιῶτες, μήν προχωρεῖτε
πλέον. Ἐδῶ ἀρχίζουν τά γαλλικά σύνορα».

Ὁ δίκαιος θαυμασμός γιά τό λαό, πού πε-
ριφρόνησε τή δύναμη τῶν ὅπλων, πού ἀρνή-
θηκε νά ὑποταχθεῖ, πού ἀντιστάθηκε στόν
ἐκβιασμό μέ τήν ψυχή καί τό πνεῦμα του γιά
νά μήν προδώσει τά ἱερά τᾹς πατρίδας του.
Χωρίς νά διστάσει, χωρίς ν’ ἀναρωτηθεῖ μέ τό
ἡττοπαθές δικό τους «pourquoi?», «γιατί;», νά
πολεμήσει, γέννησε αὐτά τά εὔσημα ἀνδρεί-
ας. Γέννησε τήν παράλογη βεβαιότητα πώς
θά μποροῦσαν οἱ Ἕλληνες μαχητές, πού
«δείχνουν μέσ’ στά σκοτεινά τό δρόμο» τᾹς
ἐλευθερίας, νά φτάσουν ἐκτοπίζοντας τούς
Ἰταλούς ἕως ἐκεῖ, στά γαλλοϊταλικά σύνο-
ρα!

Τίς ἴδιες ἐκεῖνες ἡμέρες ὁ Ἄγγλος πρωθυ-
πουργός, ὁ Τσῶρτσιλ, πού ὀνομάστηκε
πρωθυπουργός τᾹς Νίκης, ἀπευθύνεται μέ
ἐπιστολή του στόν Ἀμερικανό Πρόεδρο
Ροῦσβελτ ζητώντας του νά μπεῖ στόν πόλε-
μο ἐνάντια στόν «Ἄξονα». Τολμάει νά τόν
βεβαιώσει γιά τήν πίστη του στήν τελική νί-
κη μέ μόνες φωτεινές ἀκτίνες, αὐτή τήν πιό
σκοτεινιασμένη ὥρα τᾹς Εὐρώπης, τίς πρῶ-
τες μικρές νίκες τᾹς Μ. Βρεταννίας ἐναντίον
τῶν Ἰταλῶν στήν Ἀφρική καί τό ἀνέλπιστο
σάλπισμα τᾹς νίκης τῶν Ἑλλήνων ἀπό τό
μέτωπο τᾹς Ἀλβανίας.

«Ἡ Ἑλλάδα σκώθηκε
καί διασκορπάει τά σκότη!

Ἀνάστα ἡ Ἀνθρωπότη
κι ἀκλούθα την! Ὁμπρός!».

Πενήντα χρόνια πρίν, στήν 20ή ἐπέτειο ἀπό
τό ἡρωϊκό σάλπισμα τᾹς νίκης ἐνάντια στόν ἐπιδρομέα
τᾹς πατρίδος μας, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1960, ἔδωσε τό
πρῶτο πνευματικό, σεμνό, νεανικό, ὑπεύθυνο, δικό του
σάλπισμα τό περιοδικό «Πρός τή ΝIΚΗ», σάν στρατιώ-
της πού ρίχνεται στή μάχη.

Στόχος του ὁ πιό ψηλός πού ἔχει νά βάλει ὁ ἄνθρω-
πος στό δρόμο τᾹς ζωᾹς του: Νά κατακτήσει τήν πιό με-
γάλη ἀλήθεια, νά προσεγγίσει τόν Δημιουργό του. Νά
Τόν ἀγαπήσει, νά Τόν προτιμήσει ἀπ’ ὅ,τι ἄλλο ἀπατη-
λό καί πρόσκαιρο αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Πενήντα χρόνια, ἕνα διαρκές «παρών», μιά συνεχής
προσπάθεια, σάν τό νερό στό δυνατό ποτάμι. Μέ γεν-
ναιότητα, μέ πίστη, μέ ἀνυποχώρητη θέληση μέ σπουδή
καί σοφία ἕως σήμερα.

* * *
Σήμερα ἡ ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια διακυβεύεται, ἡ

πορεία τᾹς πατρίδας μας γίνεται ὀδυνηρή καί ἀβέβαιη
ἀνάμεσα στά σκιάχτρα τᾹς ἀνέχειας καί τᾹς ὑποβάθμι-
σης στά «χρηματιστήρια ἀξιῶν», τά χρεωκοπημένα ἀπό
ἀληθινές ἀξίες. Ποιός θά δώσει στούς Ἕλληνες «πίσω
τήν ψυχή τους»;

Ποιά ὁλοκάρδια καταφυγή στήν «πληγωμένη» πάλι
Παναγία μας θά φέρει πάνω μας τή στοργική σκιά της;

Πῶς θά ξαναγυρίσουμε στό φῶς νά δοῦμε τί λατρεύ-
σαμε γιά χρόνια τώρα, Θεό ἀληθινό ἤ τόν μαμων πού
πρῶτα μς ἐξαπατ κι ὕστερα μς περιγελάει;

Ποιός θά σαλπίσει σάλπισμα νίκης πρῶτα σέ μς
τούς Ἕλληνες;

Ὅποιος μπορεῖ νά κρατήσει ὅπως τότε, 70 χρόνια
πρίν, σέ αὐτήν τή σύγχρονη σκοτεινιασμένη ὥρα «ὄρθια
τήν ψυχή» του ἄς δώσει τή δική του μαρτυρία. Ἄς σαλ-
πίσει,δυνατά, μέ πόνο, μέ θυσία, μέ ἀγώνα τήν ἀλήθεια.
Τότε μπορεῖ νά βγεῖ ἀληθινό τό ὅραμα τοῦ ποιητᾹ καί
«ἡ Ἑλλάδα θέ νά γυρίσει νά βρεῖ τήν Ἐλλάδα!».

Σ᾿ αὐτόν τόν ἐθνικό ἀγώνα εὐχόμεθα καί πιστεύουμε
νά συμβάλει μέ τό δικό του σάλπισμα τό ἑλληνορθόδο-
ξο, τό οἰκουμενικό, τό διαχρονικό καί σύγχρονο, καί
αὐτό τό Περιοδικό μας,

τό « Π ρ ό ς τ ή Ν Ι Κ Η » .
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Ἕξι χιλιόμετρα μετά τό μεθοριακό
φυλάκιο τῆς Κακαβιᾶς, στό χωριό

Βουλιαράτι Ἀργυροκάστρου, βρίσκεται
τό μοναδικό Ἑλληνικό στρατιωτικό νε-
κροταφεῖο στήν Ἀλβανία μέ ἀναγνωρι-
σμένους πεσόντες ἀπό ἐκεῖνες τίς ἡρω-
ικές σελίδες τῆς ἐποποιίας τοῦ 1940-41.
Οἱ κάτοικοι τό διατήρησαν μέ ἀξιοθαύ-
μαστο τρόπο, παρά τίς δύσκολες καί ἐπι-
κίνδυνες συνθῆκες .Ἔχει καί τό χωριό
αὐτό τή δική του ἱστορία. Νά θυμᾶται καί
νά ἀναπνέει ἀέρα ἑλληνικό…

1η Δεκεμβρίου 1940: Στό ὕψωμα τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου στό Βουλιαράτι γίνε-
ται σφοδρή μάχη μεταξύ Ἑλλήνων καί Ἰ-
ταλῶν, πού ὀπισθοχωροῦσαν. Ὀδυνηρός
ὁ ἀπολογισμός: 15 Ἕλληνες στρατιῶτες

νεκροί καί 130 τραυματίες. Ὅλοι τους
ἀπό τή Βόρεια Πελοπόννησο, τήν Κο-
ρινθία καί τήν Ἀχαΐα. Ὀκτώ ἀπό τούς
πεσόντες φιλοξενεῖ σήμερα ἡ Βου-
λιαρατινή γῆ στά ὀστεοφυλάκια τοῦ
νεκροταφείου.

Γιά τρεισήμισι περίπου μῆνες, στό
ἴδιο χωριό, τό Σ1 Πεδινό χειρουρ-
γεῖο, δυναμικότητας 300 κλινῶν, πε-

ριέθαλπε τούς τραυματίες Ἕλληνες
στρατιῶτες, πού διακομίζονταν ἀπό διά-
φορα μέρη τοῦ μετώπου. Οἱ κάτοικοι
τοῦ χωριοῦ πρόσφεραν τά σπίτια τους
γιά θαλάμους νοσηλείας, ἐξασφάλιζαν
τήν κατάλληλη τροφή γιά τούς στρα-
τιῶτες καί πρόσφεραν κάθε εἴδους χρή-

ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ ΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑΡΡΑΑΤΤΕΕΣΣ
Στή διάρκεια τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου 1940-41, 11.911 Ἕλληνες ἀξιωματικοί καί στρατιῶτες

σκοτώθηκαν. Ἡ συντριπτική πλειονότητα ἔπεσε ἡρωικά μαχόμενη στά χιονισμένα βορειοηπειρωτικά
βουνά. Διάσπαρτα, ἐγκαταλειμμένα ὀστά Ἑλλήνων στρατιωτῶν κείτονται θαμμένα σέ πλαγιές, βουνά
καί δάση τῆς Κλεισούρας, τῆς Κορυτσᾶς, τοῦ Πόγραδετς, τοῦ Ἀργυροκάστρου, τῆς Χιμάρας, τῆς Πρε-
μετῆς. Ἐλάχιστοι ἀπό τούς πεσόντες εἶναι ἐνταφιασμένοι σέ κάποιο νεκροταφεῖο. Ὡστόσο οἱ Ἕλληνες
τῆς Βορείου Ἠπείρου χρόνια τώρα προσπαθοῦν νά τούς ἐντοπίσουν καί νά τούς τιμήσουν. Γιατί ἦταν
δίπλα τους στίς δύσκολες ὧρες τοῦ πολέμου. Τούς εἶδαν χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, νά κλαῖνε, νά τρα-
γουδᾶνε, νά νοσηλεύονται στά σπίτια τους μέ τό θάνατο νά τούς κοιτάζει κατάματα. Τούς εἶδαν νε-
κρούς. Χρόνια τώρα σκάβουν τή γῆ τους καί βρίσκουν ὀστά. Θυμοῦνται, τʼ ἀσπάζονται, ἁπλώνουν στή
γῆ τῆς πατρίδος τήν ἑλληνική σημαία καί τά τυλίγουν. Τά σφίγγουν στόν κόρφο τους καί ἀρχίζουν τό
ἠπειρώτικο μοιρολόι, πού τραγουδᾶ τόν καημό τους καί περιμένουν νά τά θάψουν, ὅπως τούς πρέπει.
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σιμη ὑπηρεσία, ὅ πως ἦταν ἡ ἐπιδιόρθω-
ση καί ἡ συντήρηση τῶν δρόμων γιά τήν
ἀσφαλή μεταφορά τῶν τραυματιῶν. 

Περίπου 60 στρατιῶτες τότε ἔχασαν
τή μάχη μέ τή ζωή κι οἱ κάτοικοι τούς τί-
μησαν, μέ τό δικό τους ἰδιαίτερο τρόπο.
Παραχώρησαν ἕνα χωράφι πού εἶχε μέ-
σα ἕνα ἐξωκκλήσι (στό χῶρο πού βρίσκε-
ται σήμερα) καί τό μετέτρεψαν σέ περι-
στασιακό στρατιωτικό νεκροταφεῖο. Το-
ποθέτησαν ξύλινους σταυρούς μέ ἀριθ-
μούς, κράτησαν ἕνα πρόχειρο κατάλογο
τῶν ὀνομάτων μέ ἀρκετές ἐλλείψεις καί
ἕνας κάτοικος ὁ Δημήτρης Μπάκος ἐπί
32 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τότε συντη-
ροῦσε τό νεκροταφεῖο. Περίμενε τή μέ-
ρα, πού θά μποροῦσε νά παραδώσει κα-
νονικά στούς συγγενεῖς καί νά δείξει
τόν τάφο τοῦ δικοῦ τους ἀνθρώπου. Ὅ -
μως ἄργησε ἡ μέρα αὐτή κι ἐκεῖνος ἔφυ-
γε ἀπό τή ζωή. Ὁ 70χρονος σήμερα ἀνι-
ψιός του Γιῶργος Μπάκος ἀνέλαβε νά
περιποιεῖται αὐτός τούς τάφους καί
φροντίζει νά ἀνάβει ἕνα καντήλι. «Δέν
πρέπει νά τούς ξεχάσουμε. Ἐ γώ γιʼ αὐτό
προσπαθῶ. Αὐτό τό νεκροταφεῖο τό ἔ -
σωσε ὁ θεῖος μου. Αὐτός ἤξερε τά ὀνό-
ματα. Κι ὅταν τό ἄθεο καθεστώς ἐδῶ ἔ -
δωσε ἐ ντολή νά καταστραφοῦν οἱ σταυ-
ροί, αὐτός τούς πῆρε καί τούς ἔ θαψε,
γιά νά μείνουν τά ὀνόματα. Ἔτσι σώθη-
καν», λέει σέ ὅποιον τόν ρωτᾶ.

Κι ἕνας ἄλλος κάτοικος, ὁ
φωτισμένος δάσκαλος καί δι-
ευθυντής τοῦ Δημοτικοῦ σχο-
λείου τοῦ χωριοῦ Γεώργιος
Καλυβόπουλος, ζήτησε καί
ἔλαβε ἀπό τίς στρατιωτικές
ἀρχές, πρίν φύγουν ἀπό τό
χωριό, καταλόγους τῶν ἀπω-

λειῶν τῆς μάχης
τοῦ Ἁγίου Ἀθανα-
σίου, γιά τό ἡρῶο
πού ἐπιθυμοῦσε
νά στηθεῖ στό χω-
ριό του, στόν τό-
πο τιμῆς τῶν Ἑλ -
λήνων πεσόντων.
Τό ὅραμά του ἔγι-
νε πραγματικότη-
τα μετά ἀπό 59
χρόνια, ὅταν κι
αὐτός εἶχε φύγει
ἀπό τή ζωή. Τό

ὑλοποίησε ὁ γιός του Χρῆστος, ἐπίσης
δάσκαλος.

Μόλις τό 1999 ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἀ -
νακατασκεύασε τό στρατιωτικό νεκρο-
ταφεῖο στούς Βουλιαράτες, κατασκεύα-
σε ἀτομικούς τάφους, τοποθέτησε τά ὀ -
στά τῶν πεσόντων, καί ἔγραψε τά ὀνό-
ματά τους. Σέ 18 ἀπό αὐτούς ἔγραψαν
«Ἄγνωστος Ἕλληνας στρατιώτης». 

70 χρόνια μετά εἶναι θέμα πολιτισμοῦ,
καί ἀπαίτηση ἠθική, ἡ ταφή ὅλων τῶν
ἡρώων μας, ὥστε νά φανοῦμε ἀντάξιοι
τῶν θυσιῶν τους καί νά τούς ἀποδοθοῦν
οἱ τιμές πού τούς ἀξίζουν. Οἱ Ἥρωες νε-
κροί τοῦ 1940 περιμένουν· ἕνα σταυρό,
ἕνα ἀναμμένο καντήλι, μιά δέηση… Δυό
φύλλα δάφνης καί μιά σημαία ἑλληνική,
νά κυματίζει περήφανη κι ἀδούλωτη ἐκεῖ
πού ἔπεσαν, γιά τήν πατρίδα καί τή λευ-
τεριά της.

Φ.
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νά ἐνταχθοῦν στό 39ο σύνταγμα Εὐζώ-
νων Μεσολογγίου. Ἀπό τά Ἰωάννινα προ-
ωθοῦνται στό μέτωπο τῆς Β. Ἠπείρου,
ὅπου ρίχνονται στόν ἀγώνα γιά τήν κα-
τάληψη τῆς Κλεισούρας, πού τελικά ἐπι-
τεύχθηκε τό Γενάρη τοῦ 1941. Πόλεμος,
κακουχίες, κρύο δια περαστικό, καθημε-
ρινός κίνδυνος ἀπό τίς ὀβίδες, κι ὅμως
κανείς δέ λυγίζει. Τό ἠθικό μάλιστα τοῦ
Ἀντώνη Χαραλαμπίδη ἀναπτερώνεται, ἡ
καρδιά του γίνεται ἕνα ἡφαίστειο ἐνθου-
σιασμοῦ, καθώς μέσα του ἀντηχοῦν τά
λόγια τοῦ Κύπριου Μητροπολίτη Κηρυ-
νείας Μακαρίου Μυριανθέα, κατά τήν
ὁρκωμοσία τους: «...Ἡ Κύπρος πυκνώ-
νουσα καί σήμερον, ὅπως καί εἰς κάθε
στιγμήν τῆς ζωῆς τοῦ ἔθνους τάς Ἑλλη-
νικάς ἡρωικάς φάλαγγας... ἀκολουθεῖ
τόν δρόμον τῆς αἰωνίας αὐτῆς προση-
λώσεως καί ἀφοσιώσεως εἰς τήν ἀθάνα-
τον Μητέρα... Πρωτοπόροι ὑμεῖς τῆς Κυ-
πριακῆς ἐλευθερίας θά μεταφέρετε μαζί
σας εἰς τόν μαχόμενον ἐθνικόν μας
στρατόν τόν ἐνθουσιασμόν τῆς ἀδουλώ -
του, τήν ψυχήν καί τό φρόνημα, πατρί-
δος σας καί τήν πίστιν πρός μίαν ἔνδο-
ξον πανελλήνιον αὔριον...».

Ἐπάνω στά Ἀλβανικά βουνά μεθᾶ ὁ

28η Ὀκτωβρίου 1940. Πρίν ἀπό ἐννιά
χρόνια ὁ γενναῖος λαός τῆς Κύπρου εἶχε
ἐπαναστατήσει ἐνάντια στόν Ἄγγλο δυ-
νάστη διεκδικώντας τήν ἐνσωμάτωση
τῆς Μεγαλονήσου στήν Ἑλλάδα. Καί τώ-
ρα, μόλις μαθαίνει γιά τήν κήρυξη τοῦ
πολέμου ἀπό τούς Ἰταλούς, θέλει νά
στρατευτεῖ καί νά πεθάνει, ἄν χρειαστεῖ,
γιά τῆς Ἑλλάδας τή λευτεριά.

Ἀνεκτίμητης ἀξίας οἱ θυσίες τῶν Ἑλ -
ληνοκυπρίων καί σέ αὐτό τόν ἐθνικό μας
ἀγώνα. Ἀνάμεσα σʼ αὐτές ξεχωριστή θέ-
 ση κατέχει ἡ συμβολή τῶν 40 Ἑλληνο-
κυπρίων φοιτητῶν τῆς Ἀθήνας, πού χω-
ρίς κανένα ἐνδοιασμό ἔσπευσαν νά κα-
ταταχθοῦν ὡς ἐθελοντές στό πιό ἐπίλε-
κτο καί ἡρωικό σῶμα τοῦ Ἑλληνικοῦ
στρατοῦ, τό Σύνταγμα Εὐζώνων. Σʼ αὐτό
πού πῆρε μέρος σέ μάχες ἐπικές στά δο-
ξασμένα βουνά τῆς Βορειοηπειρωτικῆς
γῆς. Ἀνάμεσα στά 40 νεαρά παλληκάρια
καί ὁ φοιτητής τοῦ Χημικοῦ Ἀθηνῶν Ἀ -
ντώνης Χαραλαμπίδης.

Μετά ἀπό στρατιωτική ἐκπαίδευση, ξε-
κίνησε μέ τούς ἄλλους συστρατιῶτες
του ἀπό τό Γουδί, μέ ἐνδιάμεσο σταθμό
τήν Πάτρα, ἀπʼ ὅπου μετά ἀπό νυχτερι-
νές πορεῖες φτάνουν στά Ἰωάννινα, γιά

Ἀντώνης 
Χαραλαμπίδης:
Ἕνας ἀφανής Κύπριος τσολιάς

τοῦ ᾽40
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Ἀντώνης ἀπό τή δόξα τῆς Ἑλλάδας, ἀλ -
λά καί ζεῖ καθημερινά μαζί μέ ὅλους
τούς συμπολεμιστές του τήν πηγή της,
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μέ τά συνεχόμε-
να θαύματα τῆς προστασίας της καί τή
δοξάζει νύχτα μέρα.

Καί οἱ μάχες συνεχίζονται. Πολεμοῦν
σῶμα μέ σῶμα στήν κορυφογραμμή Γκόλ-
κο, στήν Πέστανη, πού τήν καταλαμβά-
νουν καί φέρονται κι ἐδῶ μέ γενναιοδωρία
πρός τούς Ἰταλούς αἰχμαλώτους. Μάχο-
νται ἀκατάπαυστα μέχρι καί τό Μάρτιο-
Ἀπρίλιο τοῦ 1941, περίοδο κατά τήν ὁ -
ποία θά δώσουν τίς πιό σκληρές μάχες.
Ὁ Μπενίτο Μουσολίνι, ἐνθαρρυνόμενος
ἀπό τήν ἀναμενόμενη γερμανική εἰσβο-
λή στά Ἑλληνικά ἐ δάφη, ἀντιπαρέταξε
στό Τεπελένι ἰσχυρότατες δυνάμεις, ἐνῶ
ἡ ἰταλική ἀεροπορία βομβάρδιζε τίς ἑλ -
ληνικές θέσεις μέ 200 ἀεροπλάνα. Κι ὅ -
μως, καί πάλι αὐτή πού θά θριαμβεύσει
θά εἶναι ἡ ἑλληνική λεβεντιά. Τά ἰταλικά
τάγματα κατατσακισμένα θά ἀναγκα-
στοῦν νά ὑποχωρήσουν. Ὁ Ἀντώνης Χα-
ραλαμπίδης, μαχόμενος ἡρωικά στόν
11ο λόχο, ἐδῶ θά τραυματιστεῖ βαριά.
Μά ἄν κάτι τόν στενοχωρεῖ δέν εἶναι τό
τραῦμα του, ἀλλά ὁ θάνατος δυό συμπα-
τριωτῶν φίλων του, γιατρῶν, πού ἐνῶ ἡ
θέση τους εἶχε ὁριστεῖ στά μετόπισθεν,
γιά τή φρο ντίδα τῶν τραυματιῶν,
ἐκεῖνοι ἐπέμειναν ἔντονα νά βρεθοῦν
στήν πρώτη γραμμή τῆς μάχης. Πρόκει-
ται γιά τούς ἀξέχαστους Λουκή Λιασίδη
καί τόν Βαρνάβα Σιερίφη, ἀπό τήν Ἀμμό-
χωστο. Ὅμως, ἡ σοβαρότητα τῆς κατά-
στασης τοῦ Χαραλαμπίδη δέν ἐπιτρέπει
πιά νά παραμείνει στʼ ἀγαπημένα Βορει-
οηπειρωτικά βουνά. Τό πλοῖο τοῦ Ἑλ λη-
νικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ «Ἑλληνίς» τόν
μεταφέρει ἤδη πρός τήν Ἀθήνα.

Στίς 6 Ἀπριλίου τοῦ 1941 τό πλοῖο μέ
τούς τραυματίες, καθώς φτάνει στή Χαλ-
κίδα, δέχεται ἀπρόσμενα τά πυρά τῶν
Γερμανῶν, πού εἶχαν εἰσβάλει στήν Ἑλλά-
δα μόλις τήν προηγούμενη μέρα. Ὁ νέ-
ος τραυματισμός ἐπιδεινώνει τήν ὑγεία
τοῦ Χαραλαμπίδη, πού καθώς τό πλοῖο
ἀρχίζει νά βυθίζεται, ὁ ἴδιος πέφτει στή
θάλασσα χάνοντας πλέον τίς αἰσθήσεις
του. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἀκολουθοῦν δρα-
ματικές περιπέτειες... Πῶς σώθηκε; Πῶς
ἐπέζησε, ἐκεῖ πού καί οἱ ἴδιοι οἱ γιατροί
τόν θεώρησαν... γιά νεκρό; Θαῦμα! Ἕνα
νέο θαῦμα τῆς Μεγαλόχαρης, πού μέ
εὐγνωμοσύνη θά τό θυμᾶται ὁ γενναῖος
εὔζωνας. 

Θά ζήσει ἄλλα 63 χρόνια μετά ἀπό ἐ -
κεῖνες τίς ἔνδοξες σελίδες τῆς ἐθνικῆς
μας Ἐποποιίας, μέ τά ἴδια ἁγνά αἰσθήμα-
τα, μέ τήν ἴδια ἀγάπη γιά τό ἔθνος μας.
Τόν ἔτρεφαν πλέον οἱ δοξασμένες μνῆ -
μες, ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ: «Ἔχουν πε-
ράσει χρόνια ἀπό τίς ἡρωικές ἐκεῖνες
ἐποχές, ἀλλά παραμένουν ἄσβεστα στή
μνήμη μας».

Κι ἐμεῖς ταπεινά προσθέτουμε: Οἱ ἀγῶ -
νες, οἱ θυσίες, τό φωτεινό σου παράδειγ-
μα, ἥρωα Χαραλαμπίδη, ὅσο κι ἄν περ-
νοῦν τά χρόνια, φώτισε καί φωτίζει γε-
νιές Ἑλλήνων. Καί περισσότερο τά νιάτα
τῆς Ἑλληνικῆς Κύπρου μας, πού μαθαίνο-
ντας τήν προσφορά σου, θαυμάζουν,
ἐμπνέονται καί καυχῶνται καθώς
ἕνας ἀκόμη συμπατριώτης τους ἀ -
νήκει πλέον στό πάνθεο τῶν ἡρώ-
ων πού ἔδωσαν τά πάντα γιά τή
λευτεριά τῆς Ἑλλάδας.

K.A.
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ΔΡΟΜΟΣ ΧΙΛΙΟΠΑΤΗΜΕΝΟΣ

γῆκε ὁ γεωργός, ἄρχισε νά
λέει ὁ Κύριος μπροστά στά

πλήθη τοῦ λαοῦ πού Τόν ἄ -
κουγαν, γιά νά σπείρει τό
χωράφι του. Καί καθώς ἁ -
πλόχερα σκορποῦσε τό

σπόρο, ἄλλος ἔπεσε κοντά στό
δρόμο, τό χωματόδρομο, καί κα-

ταπατήθηκε ἀπό τούς διαβάτες, τά
ζῶα καί τίς ἅμαξες πού περνοῦσαν ἀπό κεῖ,
κι ἔπειτα ἦρθαν καί τά πουλιά καί τόν ἔφα-
γαν. Κι ἄλλος ἔπεσε πάνω στή γῆ τήν πε-
τρώδη, καί φύτρωσε μέν, ἀλλά ἀμέσως ξε-
ράθηκε λόγῳ ἔλλειψης ὑ γρασίας. Ἄλλο μέ-
ρος τοῦ σπόρου ἔπεσε σέ ἔ δαφος στό ὁποῖο
ὑπῆρχαν καί σπόροι ἀγκαθιῶν· καί καθώς
φύτρωσε μαζί μέ τά ἀγκάθια, τελικά πνίγη-
κε τελείως ἀπ’ αὐτά. Κι ἕνα τελευταῖο μέ-

ρος ἔπεσε σέ χῶμα εὔφορο, ἀφράτο, κι ὅταν
φύτρωσε καί ἀναπτύχθηκε, ἔδωσε καρπό
πλουσιότατο.

Στά τέσσερα τό ἕνα κάρπισε!...
Κι ὁ Κύριος ἔδωσε ἔπειτα τήν ἐξήγηση

τῆς παραβολῆς στούς μαθητές Του:
Ὁ σπόρος, εἶπε, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

Ὁ χωματόδρομος εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι
πού ἄκουσαν τό λόγο ἀλλά – σκληρή ἡ
καρδιά τους – δέν μπόρεσε αὐτός νά εἰσχω-
ρήσει βαθιά μέσα τους.  Ἦρθε μετά κι ὁ διά-
βολος καί τόν πῆρε ἀπό τήν καρδιά τους,
τόν ἐξαφάνισε, τόν ἀχρήστευσε.

Τό ἔδαφος τό πετρῶδες εἶναι ὅσοι ἀκοῦνε
μέ χαρά τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅμως ρίζα βαθιά
δέν ἔχουν, καί γι’ αὐτό γιά λίγο πιστεύουν,
καί σύντομα, σέ περίοδο δυσκολιῶν, ἀπο-
μακρύνονται.

BB

«ὅ μέν ἔπεσε παρά τήν ὁδόν, καί κατεπατήθη»

TTOO  EEYYAAGGGGEELLIIKKOO  ··nn··ggnnvv™™mm··

TTHHSS  KKYYRRIIAAKKHHSS
17  Ὀκτωβρίου  2010  (Τοῦ Σπορέως)                                    Λουκ. η΄ 5-15
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Ἡ γῆ μέ τά ἀγκάθια εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού
ἀκοῦνε τό λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν δέχονται μέ-
σα τους, ἀλλά εἶναι τόσες οἱ μέριμνες καί οἱ
φροντίδες, οἱ διάφορες ἀσχολίες τους στή
ζωή, πού κυριολεκτικά πνίγονται ἀπ’
αὐτές καί τελικά μένουν ἄκαρποι.

Τέλος, ἡ γῆ ἡ εὔφορη εἶναι
ὅσοι μέ καρδιά καλή, ἀγαθή
διάθεση ἀκοῦνε καί κρα-
τοῦν σφιχτά μέσα τους τά
θεϊκά λόγια, κι αὐτοί μέ
ὑπομονή πολλή φτάνουν νά
καρποφορήσουν τίς ἀρετές καί
τή σωτηρία τους.

— Ὅποιος ἔχει αὐτιά
πνευματικά γιά ν’ ἀ κούει
καί νά καταλαβαίνει αὐ τά
πού λέω, κατέληξε ὁ μέγας
Διδάσκαλος, ἄς ἀκούει...

* * *
««ὅ μέν ἔπεσε παρά τήν

ὁὁδδόόνν,,  κκααίί  κκααττεεππααττήήθθηη»»
Καταπατήθηκε, τσαλα-

πατήθηκε ὁ θεϊκός σπό-
ρος, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Γιατί δέν ἔπεσε σέ
εὔφορη γῆ, παρά σέ δρόμο, χωματόδρομο.
Ἔδαφος σκληρό, βρώμικο. Πού γινόταν
ὅλο πιό σκληρό καί πιό βρώμικο, καθώς
πατιόταν ἀπό πόδια ἀνθρώπων καί ζώων,
καί ἀπό ρόδες βαριές ἁμαξιῶν. 

Φίλε μου, ἔχεις τήν πνευματική ἐξυπνά-
δα νά καταλάβεις τί θά πεῖ χιλιοπατημένος
δρόμος;

Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ἡ συνείδησή
του, ἡ ψυχή του πού τήν ἄφησε νά γίνει ξέ-

φραγο ἀμπέλι καί νά πατιέται ἀπό πόδια
πολλά, βέβηλα· ἀπό κάθε ἐφόρμηση τῆς
ἁμαρτίας, τῶν κτηνωδῶν παθῶν καί τοῦ
Πονηροῦ, πού ἄλ λο δέν κάνει ἀπό τό νά

ζητᾶ εἴσοδο στήν κάθε ψυχή προκειμέ-
νου νά μπεῖ μέσα καί νά τήν

ἁλώ σει. Σάν τήν Κερκόπορ-
τα ἐκείνη τῆς Πόλης...

Κι ἄν μπεῖ μιά φορά,
δεύτερη, τρίτη, τότε πλέον
ρίχνει κάτω τίς πύλες,

γκρεμίζει κάθε πνευματικό
ἀνάχωμα, ἀντίσταση, καί κά-

νει τήν ψυχή σκληρή, πατημένη,
καταπατημένη, χιλιοπα-
τημένη. Τώρα πιά ἔχει
παραβιαστεῖ τό ἱερό ἄβα-
το τῆς ψυχῆς, ἔχει συλη-
θεῖ ὁ πλοῦτος της, ἔχει βε-
βηλωθεῖ ὁ θησαυρός της.
Ὁ ὁποιοσδήποτε μπορεῖ
νά περνᾶ ἀπό πάνω της
καί νά τήν ἐκμεταλλεύε-
ται ὅπως αὐτός θέλει. Ἔχει

πλέον γίνει ἄγονη γῆ, ἄκαρπη, ξερή. Πεθα-
μένη.

Σέ μιά τέτοια ψυχή πῶς μετά νά πιάσει ὁ
θεϊκός σπόρος...

Φίλοι μου, 
ὅ,τι πιό ἀκριβό ἔχουμε εἶναι ἡ ψυχή μας.

Ἄς τή φυλάξουμε ἀπό κάθε πονηρή προ-
σβολή. Μέ κάθε τρόπο νά διατηρήσουμε
τήν εὔφορη καρπογόνα οὐσία της. Μή γίνει
ἀμπέλι ξέφραγο. Δρόμος χιλιοπατημένος.
Χώρα ἁλωμένη, ἄκαρπη. Ἄχρηστη.       �

«...ὅ,τι πιό ἀκριβό ἔχουμε
εἶναι ἡ ψυχή μας.
Ἄς τή φυλάξουμε

ἀπό κάθε πονηρή προσβολή.
Μή γίνει ἀμπέλι ξέφραγο.

Δρόμος χιλιοπατημένος.
Χώρα ἁλωμένη,

ἄκαρπη».
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50
Γ εννήθηκε πρίν πενήντα χρό-

νια, γιά νά προσφερθεῖ δῶ -
ρο ἀγάπης, μέ τίς πιό ὡραῖες ἐλπί-
δες, στά παιδιά καί στούς νέους
τῆς πατρίδας μας. Δέν εἶχε ἄλλη
φιλοδοξία ἐκτός ἀπό μιά: Νά προ-
σφέρει φῶς ἀπό τό φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ μας καί ἀξίες ἀπό τό θησαυ-
ροφυλάκιο τῆς πνευματικῆς καί
πολιτιστικῆς μας παράδοσης. Καί
δέν ἀπέβλεπε σέ κανένα κέρδος
ἐκτός ἀπό τό νά συντελέσει νά νι-
 κήσουν στόν ἀγώνα τά νιᾶτα τῆς
Πατρίδας μας, πού πρίν λίγα χρό-
νια εἶχε βγεῖ πονεμένη ἀλλά σώα
ἀπό διπλή ξενική κατοχή, πού τῆς
στοίχισε ἑκατόμβες θυμάτων, καί
ἀπό μεγάλες ἐθνικές περιπέτειες,
πού εἶχαν φορτώσει τίς καρδιές μέ
πολύ πόνο καί ἐμπειρίες ὀδυνη-
ρές.
Τά τεύχη του ἀπό τήν ἀρχή, φρο-

ντισμένα στήν ἐμφάνιση καί μελε-
τημένα ὡς πρός τό περιεχόμενο, μέ
ποικιλία θεμάτων, ἄγγιξαν τή νεα-
νική ψυχή καί ἔγιναν δεκτά μέ χα-
ρά. Τήν κυκλοφορία του τήν περιέ-
βαλαν μέ ἐνδιαφέρον καί ἀ γάπη μι-
κροί καί μεγάλοι, γονεῖς καί ἐκπαι-
δευτικοί. Τό «Πρός τή Νίκη» ταξί-

δεψε νωρίς καί ἔξω ἀπό τήν
πατρίδα, φθάνοντας στούς
Ἕλληνες τοῦ Ἐξωτερικοῦ.
Στά πενήντα χρόνια του συ-
ντρόφευσε μαθητές, πού ἔγι-
ναν φοιτητές, στρατιῶτες, νέοι
γονεῖς, γιαγιάδες καί παπ-
ποῦδες, πού τό ἔβαλαν στά
χέρια τῶν παιδιῶν καί τῶν
ἐγγονῶν τους μέσα στό μισό
αἰώνα, πού πέρασε ἀπό τό
ξεκίνημά του.

* * *
Τά χρόνια κύλησαν, ἄλλα-

ξε ἡ ἐποχή. Ἡ ἀφθονία τῶν
ὑ λικῶν ἀγαθῶν, ἡ πρόοδος
τῆς τεχνολογίας, ἡ πλεονε-
ξία τῶν ἰσχυρῶν ἄρχισε νά
βάζει σέ νέες δοκιμασίες
τούς ἀν θρώπους καί κυρί -
ως τή νεολαία. Τό «Πρός τή
Νίκη» δέ γέρασε, δέ σιώπη-
σε. Κάθε φορά εἶχε κάτι νά
᾿πεῖ, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀξιο-
πρέπεια τῶν ἀνθρώπων μέ
τήν πίστη στό Θεό, τήν ἀγά-
πη στόν ἄν θρωπο, τίς πα-
τρογονικές ἀρετές μας, τά
μεγάλα πρότυπα τῶν μαρ-
τύρων τῆς πίστεως, τῶν

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
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ἡρώων τῆς ἐλευθερίας
τοῦ Ἔθ νους, τῆς στορ-
γῆς τῆς ἑλληνικῆς
οἰκογένειας, τῶν ἐντί-
μων ἁπλῶν ἀν θρώπων
τοῦ λαοῦ μας καί τῶν
φωτισμένων πνευματι -
κῶν ἀνθρώπων τοῦ
τόπου μας, πού δέν
συνθηκολόγησαν μέ
τόν ἐ ξευτελισμό τοῦ
ἀνθρώπου μέσα σέ μιά
ζωή συμβιβασμένη μέ
τά σκοτεινά ἔργα τῆς ἁ -
μαρτίας.
Πυξίδα τοῦ «Πρός τή

Νίκη» καί στά τελευ-
ταῖα χρόνια στάθηκε
τό ἴδιο ἰ δανικό τῆς
πρώτης ἀρ χῆς: Στά
παιδιά τῆς Πατρίδας
μας ἡ ἀλήθεια τοῦ Θε-
οῦ. Ὁλόκληρη, ὁλόλα-
μπρη, ὁ δηγητική γιά
μιά πορεία ἄξια νά τήν
πορεύεται κανείς. Νά
μοχθεῖ ναί, ἀλλά καί
συνάμα νά χαίρεται
γιατί εἶναι ἄνθρωπος,
παιδί τοῦ Θεοῦ τιμη-
μένο μέ μιά μεγάλη
ἀποστολή στή γῆ τῶν
ἀνθρώπων καί προορι-
σμένο γιά τή δόξα τῆς
Βασιλείας Του. 

Λ.
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Γιά μένα, ἀγαπητό «Πρός τή Νίκη» εἶσαι τό «ἄτι». Καί σ᾿ εὐχαριστῶ.
Ὅμως, νά μήν παρεξηγηθῶ. Δέν εἶμαι ἀπό τούς «διαλεχτούς». Μακάρι. Ἀλλά

δέν εἶμαι. Τότε;
Τότε...
Πῶς νά σοῦ τό πῶ: Θέλω νά ξέρω ὅτι ὑπάρχουν μονοπάτια! Μᾶς ἔφαγαν

«οἱ στράτες οἱ πλατιές», ἡ πεζούρα, ἡ ἄνεση, ἡ δειλία... Μόνο ὁριζόντια βλέ-
πουμε. Μᾶς ἔλειψαν οἱ βουνοκορφές, οἱ ὁραματισμοί, τά ὄνειρα. Ζωή εἶναι
αὐτή;

Θέλω νά ξέρω ὅτι ὑπάρχουν μονοπάτια, δρόμοι ἀγώνων πνευματικῶν,
ἀρετῆς δρόμοι, πού ὁδηγοῦν στ᾿ ἄγναντα τ᾿ οὐρανοῦ, στή θέα τοῦ Θεοῦ.

Λοιπόν!
Νά μᾶς ζήσεις! Κι ἄς εὐχόμαστε, γιά μᾶς πού σέ διαβάζουμε, νά «πετᾶμε» μα-

ζί σου στά δύσκολα καί ἀληθινά.
Μέ εὐγνωμοσύνη

Παλιός ἀναγνώστης σου

Τό ἄτι
Ἄτι γοργό κι ἀκούραστο, τί πᾶς τόν καβαλλάρη
στά μονοπάτια; Ἐχάθηκαν οἱ στράτες οἱ πλατιές;
Σύννεφα μαῦρα καί πλατιά σκεπάζουν τό φεγγάρι
κι ὁ δρόμος εἶν᾿ ἀδιάβατος, γεμάτος ρεματιές.

Κι ἄν ξεγλιστρήσεις στ᾿ ἄφεγγα μέσ᾿ στ᾿ ἄγρια ριζολίθια
καί τόν ξαπλώσεις στούς γκρεμούς καί στήν κακοτοπιά,
ποιός θά βρεθεῖ πονόψυχος νά δώσει μιά βοήθεια
καί ποιά χεράκια σπλαχνικά θά τόν σηκώσουν; ποιά;

― Σώπα, διαβάτη ταπεινέ, μικρόβουλε διαβάτη·
οἱ πλατιές στράτες ἔγιναν γιά τόν πολύ σωρό,
ὅμως οἱ λίγοι, οἱ διαλεχτοί, παίρνουν τό μονοπάτι
μηδέ ψηφοῦν στό διάβα τους τ᾿ ἀγκάθι τό ξερό.

Ἰ. Πολέμης

Ἀγαπητό Περιοδικό «Πρός τή Νίκη»

Βλέπω στά τεύχη σου ἐφέτος πώς συ-
χνά μᾶς θυμίζεις ὅτι συμπληρώνεις τά 5500
χρόνια τῆς κυκλοφορίας σου δοξάζοντας
πάντα τόν Θεό γι᾿ αὐτή τήν εὐλογία Του.

Καθώς λοιπόν συνειδητοποιῶ κι ἐγώ -
παλιός ἀναγνώστης σου εὐεργετημένος -
τήν πεντηκοστή ἐπέτειό σου, σκέπτομαι
νά σοῦ κάνω ἕνα δῶρο. Ἀλλά τί δῶρο θά
ταίριαζε σέ σένα;

Σκέφθηκα, σκέφθηκα, καί τό βρῆκα. Εἶναι
ἕνα ὄμορφο ποίημα δόκιμου Ἕλληνα ποι-
ητῆ, γεμάτο συμβολισμό, πού κάποτε πο-
λύ μέ εἶχε ἐνθουσιάσει.

Σοῦ τό χαρίζω.
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Καί τώρα, παιδιά, θά σᾶς διηγηθῶ τή ζωή
τοῦ ἁγίου, πού τό ὄνομά του ἔχει ὁ Δη-

μήτρης. Θά σᾶς διηγηθῶ τή ζωή τοῦ ἁγίου
Δημητρίου, εἶπε ἡ δασκάλα στά παιδιά τῆς
Β΄τάξης τοῦ σχολείου.

Τά παιδιά γύρισαν καί κοίταξαν τό Δημή-
τρη.Ὁ Δημήτρης ἔλαμπε ὁλόκληρος ἀπό χα-
ρά κι ἀπό καμάρι.

Ἡ δασκάλα ἄρχισε νά διηγεῖται. Τά παιδιά
παρακολουθοῦσαν μέ πολλή προσοχή, χω-
ρίς νά χάνουν οὔτε μία λέξη ἀπό τά λόγια
της.

— Ὁ ἅγιος Δημήτριος ἔζησε 250 χρόνια
περίπου μετά Χριστό, καταγόταν ἀπό ἀρι-
στοκρατική οἰκογένεια καί ἦταν ἀξιωματι-
κός τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ. Παρ᾿ ὅλο πού οἱ
κίνδυνοι ἦταν πολλοί, γιατί αὐτοκράτορας
τῆς Ρώμης τότε ἦταν ὁ σκληρός διώκτης
τῶν Χριστιανῶν Διοκλητιανός, εἶχε βάλει
σκοπό τῆς ζωῆς του νά συγκεντρώνει νέους
κοντά του καί νά τούς μιλᾶ γιά τό Χριστό.
Ἔκανε δηλαδή Κατηχητικό, ὁ ἅγιος Δημή-
τριος ἦταν Κατηχητής.

Ὅταν κάποτε ὁ αὐτοκράτορας πῆγε στή
Θεσσαλονίκη, ὀργανώθηκαν γιά χάρη του

μεγάλες καί λαμπρές
γιορτές, μέ ἐκδηλώσεις
ὑποταγῆς, ἀπό τούς εἰδω-
λολάτρες.Ἐκεῖ ὁ αὐ το-
κράτορας πού εἶχε πλη-
 ροφορηθεῖ γιά τό Δημή-
τριο τοῦ ζήτησε νά λάβει
μέρος στίς εἰδωλολατρι-
κές γιορτές καί νά θυσιά-
σει στούς θεούς.Ὁ ἅγιος
ἀρνήθηκε σταθερά, ἐπει-
δή ἦταν Χριστιανός.

Ὁ Διοκλητιανός δέν
περίμενε ὅτι ὁ αὐτοκρα-
τορικός του ἐγωισμός θά
πληγωνόταν βαθιά ἀπό
τήν ἡρωική ἀντίσταση ἑ -
νός νέου Χριστιανοῦ,
τοῦ Δημητρίου. Γι᾿ αὐτό
ἔδωσε διαταγή καί ὁ Δη-
μήτριος ὁδηγήθηκε σέ
μιά ὑγρή καί σκοτεινή
φυλακή, γιά νά πεθάνει
ἀπό τό κρύο καί τίς κα-
κουχίες.

Ἐκεῖνες τίς μέρες στό στάδιο τῆς Θεσσα-
λονίκης γίνονταν ἀγῶνες γιά χάρη τοῦ αὐ -
τοκράτορα. Ὁ εἰδωλολατρικός ὄχλος ἔ ξαλ-
λος ἀπό χαρά ζητωκραύγαζε.

Ξαφνικά, παιδιά, ἡ ἀτμόσφαιρα ἄλ λαξε.Ὁ
εἰδωλολάτρης Λυαῖος, γιγαντόσωμος καί ἀ -
νίκητος, προκαλοῦσε τούς Χριστιανούς, ποι-
ός θά τολμοῦσε νά μονομαχήσει μαζί του.

Τότε ὁ Νέστορας, πού ἦταν μαθητής τοῦ
Δημητρίου, ἀφοῦ πῆγε στή φυλακή καί πῆρε
τήν εὐχή του, κατάφερε μέ τή βοήθεια «τοῦ
Θεοῦ τοῦ Δημητρίου», ὅπως φώναζε, νά νι-
κήσει τόν γίγαντα Λυαῖο.Ὁ Χριστιανισμός
νίκησε ἔτσι τήν εἰδωλολατρία.

Οἱ εἰδωλολάτρες μάνιασαν, ἀγανάκτησαν
καί ζήτησαν ἐκδίκηση. Μέ μιά λόγχη θανά-
τωσαν τό Νέστορα καί στή συνέχεια, ἀφοῦ
ἔφεραν στό στάδιο ἀπό τή φυλακή τό Δημή-
τριο, πού τόν θεώρησαν αἴτιο γιά τήν ἧττα
τοῦ Λυαίου, μέ πολλές λόγχες τρύπησαν τό
σῶμα του. Ἡ ἁγία ψυχή του πέταξε στούς
οὐρανούς.  

Μεγάλος ἅγιος, παιδιά, ὁ ἅγιος Δημήτρι -
ος. Θαυματουργός καί μυροβλύτης. Τά λεί-
ψανά του βγάζουν εὐωδιαστό μύρο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ
ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ
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Δημήτρη, πού ἔ -
χεις τό ὄνομα ἑνός
τόσο μεγάλου ἁγί-
ου, νά τόν παρακα -
λᾶς νά σέ βοηθάει
νά εἶ σαι καλό παιδί,
καλό χριστιανό-
πουλο καί νά τοῦ
μοιάσεις στή γεν-
ναιότητα καί τή λε-
βεντιά.

Ἔλα τώρα νά
μοιράσεις ἀπό μία
εἰκονούλα τοῦ ἁγί-
ου Δημητρίου σέ
ὅλους τούς συμμα-
θητές σου.

— Κυρία, θέλω
νά μᾶς μιλήσετε καί
γιά τό δικό μου ἅ γι -
ο, εἶπε τότε ὁ Κων-
σταντίνος. –Καί γιά
τό δικό μου... καί γιά τό δικό μου, εἶπαν ἄλ -
λα παιδιά. –Κι ἐγώ θέλω, κυρία, κι ἐγώ...Ὅλα
τά παιδιά ξεσηκωμένα ζητοῦσαν ἀπό τή δα-
σκάλα τους ν᾿ ἀκούσουν γιά τόν ἅγιό τους.

Συγκινημένη ἡ δασκάλα τούς εἶπε:
— Παιδιά, χαίρομαι πολύ πού θέλε-

τε νά ἀκούσετε γιά τόν ἅγιό σας,
μπράβο σας.Ὅμως πότε νά τό κά-
νουμε αὐτό; Χρειαζόμαστε πολλές
ὧρες καί ἔχουμε καί μαθήματα.

Τά παιδιά ἔμειναν σκεπτικά, λίγο μου-
διασμένα, δέν ἤξεραν τί νά ἀπαντήσουν.

Τό χτύπημα τοῦ κουδουνιοῦ ἄλλαξε τήν
ἀτμόσφαιρα.Τά παιδιά χαρούμενα βγῆκαν
στήν αὐλή. Φάνηκε πώς τό θέμα ἔκλεισε. Ἡ
ἐπιθυμία τους δέν μποροῦσε νά ἐκπληρω-
θεῖ.

......................................................................
Τήν ἄλλη μέρα τό πρωί, σχεδόν ὅλη ἡ τά-

ξη βρισκόταν στήν ἐξώπορτα τοῦ σχολείου.
Μόλις ἀντίκρισαν τή δασκάλα τους ἄρχισαν
νά ξεφωνίζουν χαρούμενα.

— Κυρία, κυρία, ἐλᾶτε νά σᾶς ποῦμε. Ἑ -
μεῖς συζητήσαμε. Ὅλοι μαζί συζητήσαμε καί
ἀποφασίσαμε.

— Τί συζητήσατε καί τί ἀποφασίσατε, παι-
διά; εἶπε ἡ δασκάλα τους ἀπορημένη.

— Ἀποφασίσαμε ἀπό δῶ καί πέρα νά μήν

κάνουμε οὔτε γυ-
μναστική, οὔτε μου-
σική, οὔτε χειροτε-
χνία, ἀλλά νά μᾶς
λέτε γιά τούς ἁγί-
ους μας. Ἔ, κυρία,
τί λέτε; Τό θέλου-
με ὅλοι.

Θάμπωσαν τά μά-
τια τῆς δασκάλας
τους. Θεέ μου, σκέ-
φτηκε, τόσο μικρά
παιδιά... Παιδιά πού
ξετρελλαίνονται γιά
τή γυμναστική καί
τά τεχνικά καί τή
μουσική νά προτι-
μοῦν νά τά στερη-
θοῦν ὅλα, γιά ν᾿ ἀ -
κούσουν τή ζωή καί
τά μαρτύρια τῶν ἁ -
γίων! Θεέ μου, οἱ κα-

θαρές ψυχές τῶν παιδιῶν πόσο συγγενεύ-
ουν μαζί Σου καί μέ τούς ἁγίους Σου!

................................................................
Ὅταν βρέθηκαν στήν τάξη τά παιδιά, ἀ -

νυπόμονα περίμεναν ν᾿ ἀκούσουν τί
θά τούς πεῖ ἡ δασκάλα τους. Κι

ἐκείνη τούς εἶπε:
— Παιδιά, τό σκέφτηκα πολύ.

Εἶδα τή λαχτάρα σας... Λέω νά
μή σᾶς χαλάσω τό χατήρι. Ἀ κοῦ -

στε τί θά κάνουμε. Ἡ Σοφία θά
γράψει σ᾿ ἕνα χαρτί τά ὀνόματα τῶν ἁ -

γίων σας.Μετά θά τά βάλουμε σέ σειρά ἀνά-
λογα μέ τό πότε γιορτάζει κάθε ἅγιος καί
μόλις βρίσκουμε λίγο χρόνο θά σᾶς διηγοῦ -
μαι τή ζωή τους. Δέ θά χάσουμε κανένα ἀπό
τά μαθήματά μας. Καί τή γυμναστική σας θά
κάνετε.

— Ζήτω! Ζήτω! Κυρία, σᾶς εὐχαριστοῦμε
πολύ. Εὐχαριστοῦμε πολύ, ἀντιβούισε ὅλη ἡ
τάξη.

— Καί θά μοιράζουμε καί εἰκονοῦλες μέ
τόν ἅγιό μας;

— Καί βέβαια, παιδιά. Τό πιό σημαντικό
ὅμως, αὐτό πού θά δώσει τή μεγαλύτερη χα-
ρά στό Θεό καί τούς ἁγίους σας, θά εἶναι,
ἀφοῦ γνωρίσετε τή ζωή τους, νά ἀγωνισθεῖ -
τε νά τούς μοιάσετε. Λυδία
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