
O ρθός στό σταυροδρόμι τῆς Ἱστορίας,
μέ ὁδοδείκτη οὐράνιο τό Σταυρό τοῦ

Χριστοῦ, ὁ Μ. Κωνσταντίνος τολμᾶ νά δια-
λέξει τόν ἀνήφορο πού χάραξε ἡ συνείδησή
του. Βαδίζει μέ συνέπεια τό δύσβατο δρόμο
τῆς μεταστροφῆς τῆς Αὐτοκρατορίας καί...
τοῦ ἑαυτοῦ του ἀπό τήν πλάνη τῶν εἰδώλων
στήν ἀληθινή πίστη. Ὁδηγός καί συνοδοιπό-
ρος ἡ Μητέρα του Ἑλένη, γιά τήν ὁποία ἔτρε-
φε στήν καρδιά του μεγάλη ἀγάπη καί σεβα-
σμό. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μαζί τούς
εἰκονίζει, μαζί καί τούς τιμᾶ.

Μόλις γίνεται συναυτοκράτορας τοῦ Λικι-
νίου τῆς δίνει τόν τίτλο τῆς Αὐγούστας, πού
ὥς τότε μόνο ἡ σύζυγος τοῦ Αὐτοκράτορα
μποροῦσε νά κατέχει. Συγχρόνως θέτει στή
διάθεσή της τούς αὐτοκρατορικούς θησαυ-
ρούς. Ἡ σπλαχνική βασιλομήτωρ τούς χρη-
σιμοποιεῖ γιά νά ἀνακουφίζεται κάθε ἀνθρώ-
πινος πόνος. Κυρίως ὅμως χρηματοδοτεῖ τήν
ἀνασκαφή στό Γολγοθᾶ γιά τήν εὕρεση τοῦ
κοσμοπόθητου Τιμίου Ξύλου. Μέ νεανική
σπουδή, ἄν καί γερόντισσα, ἡ Ἑλένη ἐπιστα-
τεῖ στίς ἐργασίες στούς Ἁγίους Τόπους κι
ἀξιώνεται νά φέρει στό φῶς τό Σταυρό τοῦ
Χριστοῦ, τό ἑδραίωμα τῆς Ἐκκλησίας,
τό κραταίωμα τῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἡ ἐπιρροή τῆς Χριστιανῆς μάνας παράλ-
ληλα στηρίζει τίς ρηξικέλευθες ἀποφάσεις
τοῦ πανίσχυρου μονοκράτορα γιά εὐνοϊκή
νομοθεσία ὑπέρ τῶν Χριστιανῶν καί ἄλλων
ἀδικημένων πληθυσμῶν τῆς αὐτοκρατορίας.
Κι ὅταν ὁ Κωνσταντίνος παγιδευμένος στίς
δολοπλοκίες κάποιων οἰκείων του κινδυνεύει
νά χάσει τό στεφάνι τῆς αἰώνιας Βασιλείας, ὁ
λόγος κι ἡ προσευχή της τοῦ ἀνοίγουν τό
δρόμο τῆς μετανοίας, πού στή συνέχεια θά
τόν ὁδηγήσει στό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσμα-
τος, στήν ἀναγέννηση καί τήν ἁγιότητα.

Μ. Κωνσταντίνος καί Ἁγία Ἑλένη: οἱ θεό-
στεπτοι βασιλεῖς καί ἰσαπόστολοι, οἱ ἀνα-
μορφωτές τοῦ κόσμου, ἡ δόξα τῶν ἀρχόντων
καί τῶν Χριστιανῶν ἡ χαρά. Στή συνείδηση
τῆς Ἐκκλησίας μένουν αἰώνια ἑνωμένοι δί-
πλα στό Σταυρό, νά φανερώνουν πώς μέσα
στή σκοτεινή ἐποχή τους καί τήν πολυδαίδα-
λη ζωή τους τό φωτεινό παράδειγμα κι ἡ σο-
φή συμβουλή τῆς Ἅγιας Μάνας, μαζί μέ τό
σεβασμό καί τήν ὑπακοή τοῦ Μεγάλου Γιοῦ,
ἦταν ὁ μυστικός δρόμος τους. Αὐτός ὁδήγησε
στήν πραγμάτωση τοῦ θείου θελήματος τήν

ἐποχή τους καί στό μεγαλεῖο τῆς
ἁγιότητας τή ζωή τους.

Ὁ μυστικός δρόμος τους
...Ὁ μυστικός δρόμος τους
...
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ὍὍτταανν  οοἱἱ  ἍἍ
γγιιοοιι

ἦἦτταανν  ππααιιδδιιάά

ΝΝ άά νν οο ςς ,,   ἀἀ λλ λλ άά ΓΓ ίί γγ αα νν ττ αα ςςΝΝ άά νν οο ςς ,,   ἀ λ λ ά ΓΓ ίί γγ αα νν ττ αα ςς
Γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη τήν ἡμέρα

πού ἑόρταζε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρο-
μος, γι᾽ αὐτό καί οἱ καλοί γονεῖς του τοῦ
ἔδωσαν τό ὄνομα Ἰωάννης. Γιά νά τόν ξε-
χωρίζουν ὅμως ἀπό τόν πατέρα του πού
εἶχε τό ἴδιο ὄνομα, τόν μικρό Ἰωάννη τόν
φώναζαν Νάνο.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Νάνος εἶχε ἕναν ἀδελ φό,
τόν Θεόδωρο. Τά δυό ἀδέλφια ἦ ταν πολύ
ἀγαπημένα μεταξύ τους. Μάλιστα, ἐπειδή
ὁ Θεόδωρος ἦταν μεγαλύτερος καί ἤξερε
γράμματα, ἔπαιρ νε κοντά του τόν Νάνο
καί τοῦ διάβαζε ἱστορίες ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή καί τούς Βίους τῶν Ἁγίων. Γιά τόν
μικρό Ἰωάν νη αὐτή ἦταν ἡ καλύτερη ὥρα!
Καθώς ἄκουγε τά μαρτύρια αὐτῶν πού
προτιμοῦσαν νά θυσιάσουν τή ζωή
τους πα ρά νά προδώσουν τήν πίστη
τους, ἡ καρδιά του φλεγόταν ἀπό τόν
πόθο νά τούς μιμηθεῖ. Πόσο θά
ἤθελε νά τούς μοιάσει!

Ἀκόμη ὅμως ἦταν πολύ μι-
κρός. Οὔτε σχολεῖο δέν πή-
γαινε. Ἀνυπομονοῦσε νά με-
γαλώσει γιά νά μπορεῖ νά δια-
βάζει μόνος του τά πνευματι-
κά βιβλία. Δυστυχῶς ὅ μως δέν
κατάφερε νά πραγματοποιή-

σει τήν ἐπιθυμία του. Ὁ φτωχός πατέρας
του ἔμεινε ἄνεργος καί ἀναγκάστηκε νά
πάρει τήν οἰκογένειά του ἀπό τήν Θεσσα-
λονίκη ὅπου ἔμεναν καί νά μετακομίσουν
στή Σμύρνη. Ἐκεῖ ἄνοιξε ἕνα ὑποδηματο-
ποιεῖο κρατώντας ὡς βοηθούς στή δου-
λειά καί τά δύο παιδιά του. Ἔτσι δέν
ὑπῆρχε δυνατότητα γιά τόν Νάνο  νά πάει
στό σχολεῖο. Ἀντί γιά γράμματα μάθαινε
τήν τέχνη τοῦ ὑποδηματοποιοῦ.

Οἱ μέρες κυλοῦσαν ἥρεμα στήν οἰκογέ-
νεια τοῦ κυρ-Γιάννη, μέχρι πού συνέβη κά-
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τι ξαφνικό καί ἀναστάτωσε ὅλο τό σπίτι.
Χάθηκε ὁ Ἰωάννης! Πῶς ἔγινε αὐτό; 

Ἦταν Σάββατο 3 Μαΐου 1802 κι ὁ πατέ-
ρας τόν εἶχε στείλει νά παραδώσει μιά πα-
ραγγελία σ᾽ ἕναν πελάτη. Ὁ Ἰωάννης ὅ -
μως ἀργοῦσε νά ἐπιστρέψει. Ἀνήσυχοι οἱ
δικοί του ἄρχισαν νά τόν ψάχνουν σέ ὅλη
τήν πόλη. Πέρασε πολλή ὥρα καί τελικά
τόν ἀνακάλυψαν. Τότε ὅμως ἦταν πού ἡ
θλίψη τους αὐξήθηκε ἀκόμη περισσότερο!
Τόσο, πού καλύτερα θά ἦταν νά μήν τόν
ἔβρισκαν! Γιατί; Γιατί ἔμαθαν ὅτι ὁ Ἰωάν-
νης εἶχε ἀρνηθεῖ τή χριστιανική πίστη κι
εἶχε ἀσπασθεῖ τή μουσουλμανική θρη-
σκεία. Οἱ Τοῦρκοι δέν τούς ἄφησαν νά
ἐπικοινωνήσουν μέ τόν ἴδιο, τούς εἶπαν
ὅμως ὅτι πλέον τό ὄνομά του εἶναι Μεχ-
μέτ. Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἰωάννη κι ὅσοι
ἄλλοι τόν γνώριζαν πικράθηκαν ἀφάντα-
στα μέ τήν τόσο ἀπότομη αὐτή ἀλλαγή.
Δέν μποροῦσαν νά τό πιστέψουν... 

Μιά μέρα συνάντησε τόν Ἰωάννη στό
δρόμο ὁ Χαριζάνης, ἕνας ξάδελφός του.
Ὁ Χαριζάνης δέν θέλησε οὔτε νά τόν κοι-
τάξει: «Δέν χαιρετῶ προδότες!», τοῦ φώ-
ναξε πικραμένος. Ὁ Ἰω άννης ὅμως τοῦ
ἀπάντησε: «Μέ νομίζεις γιά Τοῦρκο; Σέ λι-
γότερο ἀπό 15 μέρες θά δεῖς τί σόι
Τοῦρκος εἶμαι!». Τά λόγια αὐτά ὅπως ἐπί-
σης καί τό γεγονός ὅτι πῆγε καί ζήτησε
ἕνα σταυρό ἀπό ἕναν Σμυρναῖο χριστιανό,
ἔφεραν κάποια ἀνακούφιση στούς δικούς
του, οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νά συνειδητοποι-
οῦν ὅτι ὁ Ἰωάννης δέν εἶχε ἀλλαξοπιστή-
σει πραγματικά. Τί εἶχε συμβεῖ;

Ἕνα μεγάλο καί τολμηρό σχέδιο εἶχε

βάλει σέ ἐφαρμογή ὁ μικρός Ἰωάννης:
Προσποιήθηκε ὅτι δῆθεν ἔγινε Τοῦρ κος
μέ σκοπό νά ὁμολογήσει δημοσίως τήν
ὀρθόδοξη πίστη του καί, ἄν τό ἐπιτρέψει ὁ
Θεός, νά μαρτυρήσει ἀκολουθώντας τά
ἴχνη τῶν ἁγίων Μαρτύρων. Ἀπόφαση γεν-
ναία καί ἡρωική, ὄχι σπάνια ὅμως γιά τήν
ἐποχή ἐκείνη. Διότι ἐκεῖνο τόν καιρό ὁ
Θεός ἐνέπνεε στίς ψυχές τῶν ὀρθοδόξων
πιστῶν τό μαρτυρικό φρόνημα, προκειμέ-
νου νά ἐνισχύονται οἱ ὑπόδουλοι Ἕλλη-
νες πού κινδύνευαν ἀπό τούς ἐξισλαμι-
σμούς.

Ἔτσι ἔφθασε ἡ μεγάλη μέρα. Τήν Κυρια-
κή 25 Μαΐου 1802 ὁ Ἰωάννης ἄλλαξε τά
τουρκικά ἐνδύματα πού φοροῦσε μέ χρι-
στιανικά, καί παρουσιάστηκε στόν Τοῦρκο
δικαστή. Ἐκεῖ ὁμολόγησε μέ θάρρος τήν
χριστιανική πίστη καί δήλωσε ξεκάθαρα
ὅτι ἀρνεῖται κάθε ἄλλο ὄνομα ἐκτός ἀπό
τό Ἰωάννης. Ἀμέσως τόν ἔριξαν στήν φυ-
λακή. Δύο μέρες ἀργότερα τόν ὁδήγησαν
πάλι στό δικαστήριο. Ἡ εἴδηση ὅτι ἕνας
νέος ἑτοιμάζεται νά μαρτυρήσει διαδόθη-
κε στήν πόλη καί συγκεντρώθηκε πολύς
κόσμος. Οἱ Τοῦρκοι τόν πολιορκοῦσαν μέ
παρακάλια καί ὑποσχέσεις προκειμένου
νά ὑποχωρήσει. Μάταια ὅμως. Ὁ Ἰωάννης
ἐπαναλάμβανε σταθερά: «Εἶμαι Χριστια-
νός! Θέλω νά ὀνομάζομαι Ἰωάννης κι ὄχι
Μεχμέτ!»

Ἀκολούθησαν ἄλλες δυό μέρες στή φυ-
λακή καί ὕστερα νέο δικαστήριο. Ἐκεῖ ὁ
δικαστής τοῦ εἶπε: «Ἐπιτέλους, Μεχμέτ,
εἶσαι ἐλεύθερος. Πήγαινε ὅ που θέλεις,
καί λυπήσου τήν ζωή σου». Ὁ γενναῖος
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ἀγωνιστής ὅμως ἀρνήθηκε νά φύγει:
«Ὄχι, δέν θά φύγω ἀπό δῶ παρά μόνο
μέ τό ὄνομα Ἰωάννης!»

Ὕστερα ἀπό αὐτό, καταδικάστηκε σέ
θάνατο καί ἀμέσως ὁδηγήθηκε στό
ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα. Στό δρόμο
γιά τό μαρτύριο ὁ ἅγιος ζητοῦσε συγ-
χώρηση ἀπό τούς Χριστιανούς πού ἀ -
κολουθοῦσαν γιά νά τοῦ συμπαραστα-
θοῦν. 

Ὅταν ἔφτασε στόν τόπο τῆς ἐκτελέ-
σεως, τόν ρώτησαν πάλι ἄν θέλει νά
ἀρνηθεῖ τόν Χριστό καί νά σώσει τή
ζωή του. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νάνος ὁ -
μολόγησε γιά ἄλλη μιά φορά τήν πί-
στη του καί στή συνέχεια γονάτισε. Τό
πρόσωπό του ἔλαμπε. «Μνήσθητί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου»,
εἶπε, κι ἐκείνη τήν ὥρα τόν ἀποκεφά-
λισαν. Ὁ Πανάγαθος Θεός δέχθηκε
τόν νεαρό ἀθλητή τῆς πίστεως στήν
Βασιλεία Του χαρίζοντάς του τό ἄ -
φθαρτο στεφάνι τῆς νίκης. Τό ἱερό λεί-
ψανο καί τό αἷμα τοῦ ἁγίου νεομάρτυ-
ρα ἀποτέλεσαν πηγή πολλῶν θαυμά-
των γιά τούς πιστούς πού ἔσπευδαν νά
προσκυνήσουν τόν τόπο τοῦ μαρτυρί-
ου του. Ἦταν 29 Μαΐου 1802, ἡμέρα
πού ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὅρισε νά
ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Νάνου.

Νάνος στό ὄνομα, γίγαντας στό
φρόνημα! Μακάρι νά ἀποκτήσουμε
κι ἐμεῖς τήν πίστη καί τόν ἡρωισμό
του! 

Νικηφόρος

«Ὤ Κύριε, εἶσαι κοντά μου καί μέ ἀγαπς.
Πόσο θά ἤθελα κι ἐγώ νά Σοῦ μιλάω! 

Μά πῶς;    Μέ τί λόγια;»

Ἄν καί σύ ἔνιωσες κάποτε ἔτσι, τώρα μπο-
ρεῖς νά κρατς μέ χαρά στά χέρια σου ἕνα
ὄμορφο μικρό βιβλίο προσευχῶν, πολύτιμο
ὁδηγό γιά τήν ἱερή ὥρα τᾹς προσευχᾹς.

Προσευχές τῶν παιδιῶν
Δημ. Γ.  Παναγιωτόπουλου

Στή γλώσσα τή δική σου  
γιά ὅ,τι σέ ἀπασχολεῖ: 
� γιά τήν Οἰκογένειά σου 

� τό Σχολεῖο σου 
� τούς φίλους σου 

� τήν πατρίδα μας 
� τούς ὄμορφους ἀγῶνες  γιά τήν ἀρετή...

Ὄμορφες 
προσευχές 
γιά τό πρωί, 
τό βράδυ καί ἄλλες
ὧρες. 

ΜΙΑ
ΝΕΑ
ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΔΙΚΑ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ἀπευθυνθεῖτε στό 
Βιβλιοπωλεῖο 
«Ο ΣΩΤΗΡ»

Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ)

Τηλ. 210.3624349.
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ιόρταζαν τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, μᾶς πλη-
ροφορεῖ ὁ Εὐαγγελιστής, μιά ἀπό τίς
μεγάλες ἑορτές τους οἱ Ἰουδαῖοι στά
Ἱεροσόλυμα. Μεταξύ τοῦ πλήθους

πού μαζεύτηκε τότε στήν πόλη βρέθηκε
καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς.

Ἔφτασε στήν Ἱερουσαλήμ καί κατευθύν-
θηκε πρός τήν Προβατική Πύλη τῆς πόλε-
ως. Ἐκεῖ ὑπῆρχε μιά μικρή λίμνη πού λεγό-
ταν Βηθεσδᾶ, γύρω ἀπό τήν ὁποία εἶχαν
κτιστεῖ πέντε θολωτά ὑπόστεγα. Κάτω ἀ-
πό αὐτά φιλοξενοῦνταν ἕνα πλῆθος ἀνθρώ-
πων, ὅλοι τους ἄρρωστοι, μέ διάφορες ὁ κα-
θένας τους παθήσεις καί ἀναπηρίες. Κάτι
σάν πρόχειρο νοσοκομεῖο.

gg

AA¶¶OO  ttOO  EEYYAAGGGGEELLIIKKOO  AANNAAGGNNVVSSMMAA

ttHHSS  ∫∫yyrriiAA∫∫HHSS  ttOOYY ··ÚÚ··llyyttOOYY
15  Mαΐου  2011                                                                              Ἰωάν. ε΄ 1-15

ΜΟΝΟ  ΝΑ  ΤΟ  ΘΕΛΕΙΣ

«Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;»

Κι ὅλοι τους περίμεναν...
Περίμεναν τό θαυμαστό σημεῖο. Γιατί,

πράγματι, κατά καιρούς συνέβαινε στή λί-
μνη ἐκείνη κάτι θαυμαστό. Ἄγγελος κατέ-
βαινε ἀπ’ τόν οὐρανό καί τάραζε τά νερά.
Τότε, λοιπόν, ὅποιος κατάφερνε πρῶτος νά
μπεῖ μέσα σ’ αὐτά γινόταν καλά, ὅ,τι ἀρρώ-
στια καί νά εἶχε.

Τή λίμνη αὐτή τῆς Βηθεσδᾶ ἐρχόταν τώ-
ρα νά ἐπισκεφθεῖ ὁ Δεσπότης τῶν ἀγγέλων
καί τῶν ἀνθρώπων, ὁ Κύριος Ἰησοῦς.

Καί δέν ἄργησε νά διακρίνει ἐκεῖ ἕναν
ταλαίπωρο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος 38 ὁλόκλη-
ρα χρόνια εἶχε πού βρισκόταν ἐκεῖ ἀνάπη-
ρος, καί ἀκόμα περίμενε...
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Γυρνᾶ πάνω του τό βλέμμα Του ὁ Θεάν-
θρωπος κι ἀμέσως τόν ρωτᾶ:

— Θέλεις νά γίνεις καλά;
— Κύριε, τοῦ ἀπαντᾶ μέ σβησμένη φωνή

ὁ ἄρρωστος, ἄνθρωπο δέν ἔχω! Δέν ἔχω
κανέναν δικό μου ἄνθρωπο γιά νά μέ βάλει
στό νερό μόλις ταραχθεῖ, νά γίνω καλά.
Καθώς σέρνομαι γιά νά μπῶ μέσα, κάποιος
ἄλλος συμβαίνει πάντοτε νά μέ προλαβαί-
νει. Κι ἐγώ μένω πάλι ἔτσι...

Τόν ἄκουσε ὁ Κύριος, ὁ φιλάνθρωπος
Χριστός, καί μέ φωνή ζωηρή, μέ πρόσταγ-
μα κυριαρχικό τόν διατάζει:

— Σήκω πάνω, πάρε τό κρε-
βάτι σου στόν ὦμο σου καί περ-
πάτα!

Καί τό πρόσταγμα ἔγινε
αὐτοστιγμεί δύναμη στόν
ἄρρωστο, ὑγεία. Πάτησε γερά
στό ἔδαφος, σηκώθηκε πάνω, φορ-
τώθηκε καί τό κρεβάτι του καί ἔφυγε...

Μετά ἀπό μέρες τόν ξαναβρίσκει ὁ Χρι-
στός στό Ναό καί τοῦ λέει:

— Τώρα ἔγινες καλά. Πρόσεξε μήν ξανα-
μαρτήσεις, μή σοῦ συμβεῖ τίποτε χειρότε-
ρο...

Ἦταν λοιπόν ἡ ἁμαρτία πού τόν εἶχε ρίξει
στό κρεβάτι 38 χρόνια τόν ταλαίπωρο
ἐκεῖνο ἄνθρωπο!

* * *
«Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;»
Μά, θά ’λεγε κανείς, τί ἐρώτηση εἶναι ἐ-

τούτη; Ἦταν δυνατό νά μήν ἤθελε νά γίνει
καλά ὁ τριανταοχτώ χρόνια ἀνάπηρος;

Ναί, ἦταν δυνατό.
Δέν θά μποροῦσε νά εἶχε ἀπογοητευθεῖ,

νά εἶχε ἐγκαταλείψει κάθε ἐλπίδα νά γίνει

καλά; Νά ἔλεγε στό Χριστό: Ὤχου, ἄν-
θρωπέ μου, μέ τόν πόνο μου παίζεις; Τί ἐ-
ρώτηση εἶναι αὐτή πού μοῦ κάνεις; Δέν
βλέπεις τά χάλια μου; Ἄφησέ με, σέ πα-
ρακαλῶ, ἥσυχο...

— Θέλεις νά γίνεις καλά;
Μιά ἐρώτηση πού διαχρονικά θέτει ὁ

Κύριος σέ ὅλους μας, φίλε μου. Καί τό θέ-
μα εἶναι πρῶτα νά καταλάβουμε ὅτι εἴμα-
στε ἄρρωστοι –ἡ ἁμαρτία εἶναι ἀρρώ-
στια– κι ἔπειτα νά θελήσουμε νά ἀπαλλα-
γοῦμε ἀπό τήν ἀρρώστια μας.

Κοίτα πόσα παιδιά

στήν ἡλικία σου, ὄχι μόνο
εἶναι παραδομένα στήν ψυχοφθόρα ἐπί-
δραση τῶν παθῶν, ἀλλά οὔτε πού τούς
περνᾶ ἀπ’ τό μυαλό νά βγοῦν ἀπ’ αὐτή
τήν κατάσταση πού ροκανίζει τήν ἴδια
τους τήν ὕπαρξη. Γιατί, ὅσο κανείς δου-
λεύει στά πάθη του –τούς ἐγωισμούς, τίς
ζήλειες, τίς κενοδοξίες, τίς ἀσωτεῖες– τό-
σο αὐτά θεριεύουν καί τόν δένουν φρικτό-
τερα. Ποῦ μετά νά θελήσει κανείς νά ξε-
φύγει. Σάν τόν ἐξαρτημένο ἀπό οὐσίες...
Κατάλαβες.

— Θέλεις νά γίνεις καλά; ἡ φωνή τοῦ
Κυρίου σέ σένα τώρα.

— Θέλω, Κύριε, φώναξέ Του. Θέλω,
Χριστέ μου, ἀπάλλαξέ με!

Καί μήν ἀνησυχεῖς. Κάνε ὅ,τι σοῦ πεῖ, καί
θά δεῖς τόν ἑαυτό σου νά ξανανιώνει. �

«Mά, θά ᾽λ
εγε κανε

ίς, τί ἐρώ
τηση εἶν

αι

ἐτούτη;
Ἦταν δυ

νατό νά
μήν ἤθε

λε νά γίν
ει

καλά ὁ τ
ριανταο

χτώ χρόνια ἀ
νάπηρος

;

Ναί, ἦτ
αν δυνα

τό».

Μάιος 2011 159



ΕΕ γεννήθην ἐν Σκιάθῳ, τῇ 4ῃ Μαρτίου 1851. Ἐβγῆκα ἀπὸ τὸ
Ἑλληνικὸν Σχολεῖον εἰς τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐστά-

λην εἰς τὸ Γυμνάσιον Χαλκίδος, ὅπου ἤκουσα τὴν Α΄ καὶ Β΄ τάξιν.
Τὴν Γ΄ ἐμαθήτευσα εἰς Πειραιᾶ, εἶτα διέκοψα τὰς σπουδάς μου

καὶ ἔμεινα εἰς τὴν πατρίδα. Κατὰ Ἰούλιον τοῦ 1872 ὑπῆγα
εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου ἔμεινα

ὀλίγους μῆνας. Τῷ 1873 ἦλθα εἰς Ἀ θήνας καὶ ἐφοίτησα εἰς τὴν
Δ΄ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ 1874 ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολήν, ὅπου ἤ -
κουα κατʼ ἐκλογὴν ὀλίγα μαθήματα φιλολογικά, κατʼ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς
τὰς ξένας γλώσσας. Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἁγίους, εἶτα ἔγραφα στίχους… Ἀργό-
τερα ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, δημοσιευθέντα εἰς διάφορα περιοδικὰ
καὶ ἐφημερίδας». Ἔτσι ἀναφέρει ὁ κορυφαῖος Ἕλληνας λογοτέχνης, Ἀλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης, πού χαρακτηρίστηκε ὡς «ὁ ἅγιος τῶν ἑλληνικῶν γραμμά-
των», σέ ἕνα σύντομο αὐτοβιογραφικό σημείωμά του.

160 χρόνια ἀπό τή γέννησή του καί 100 ἀπό τήν κοίμησή του, ἡ
μνήμη του μένει ἀκόμη ζωντανή. «Ὁ κοσμοκαλόγερος τῆς λογο-
τεχνίας» ἦταν λιτός, ἀσκητικός, μέ πλήρη ἀδιαφορία γιά τά βιοτι-
κά. Ἐνδεικτικό τῆς σχέσης του μέ τά χρήματα εἶναι τό περιστατι-
κό πού ἀναφέρει ὁ Παῦλος Νιρβάνας: Ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης ξεκί-
νησε τή συνεργασία του μέ τήν ἐφημερίδα "Τό Ἄστυ", ὁ διευθυντής
τοῦ προσέφερε μισθό 150 δραχμές. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Παπαδιαμάντη
ἦταν: «Πολλές εἶναι ἑκατόν πενήντα. Μέ φτάνουνε ἑκατό».

ΤΤ ό ἡμερήσιο πρόγραμμά του στό νησί περι-
λάμβανε πολύ πρωινό ξύπνημα, μιά βόλτα στήν ἀκρογιαλιά

κι ὕστερα ἐκκλησία. Μέσα στά περισσότερα διηγήματά του ὁ
συγγραφέας γίνεται ὑμνητής «τοῦ ρόδινου νησιοῦ» του. Οἱ ρεματιές,

οἱ χαράδρες, τά ὑψώματα, τά ἀμέτρητα λιμανάκια, οἱ κάβοι, οἱ σπηλιές, τά νη-
σάκια, οἱ ἀμμουδιές καί τά ἀκρογιάλια ζωγραφίζονται ἀπʼ τήν πένα του. Ὑπάρχει
ὅμως καί μιά ὀξύτατη ψυχολογική περιγραφή, μιά εὔστοχη διείσδυση στά βάθη
τοῦ ψυχικοῦ κόσμου τῶν ἡρώων του. Ἀλησμόνητες παιδικές μνῆμες, πού τίς κά-
νει διηγήματα ἐμπλουτισμένα μέ τά χριστιανικά βιώματά του, τά βάσανα, τούς
καημούς καί τίς μικροχαρές τῆς σκιαθίτικης φτωχολογιᾶς: ψαράδες, ἀγρότες,
ἱερωμένοι, μετανάστες, πολυφαμελίτες, χῆρες καί ὀρφανά. Ἔκαναν τόση ἐντύ-
πωση καί στήν ἐποχή του, ὥστε πολλοί τόν παρομοίασαν μέ τόν Ντοστογιέφσκι.
Ὁ ἴδιος πάλι ὁμολογεῖ: «Τό ἐπ᾿ ἐμοί, ἐνόσῳ ζῶ καί ἀναπνέω καί σωφρονῶ, δέν θά
παύσω πάντοτε, νά ὑμνῶ μετά λατρείας τόν Χριστόν μου, νά περιγράφω μετ᾿ ἔ -
ρωτος τήν φύσιν, καί νά ζωγραφῶ μετά στοργῆς τά γνήσια Ἑλληνικὰ ἔθη…». Ὁ
Παπαδιαμάντης δέν εὐτύχησε νά δεῖ τυπωμένο σέ βιβλίο κανένα ἔργο του.

Γράφουν γιʼ αὐτόν συνοψίζοντας τά χαρακτηριστικά τῆς διηγηματογραφικῆς
φυσιογνωμίας του: «ἕνα περιβόλι εἶναι ὁ κόσμος πού μᾶς παρουσιάζει στίς ἱστο-
ρίες του». (Κ. Παλαμᾶς). «Ὁ Παπαδιαμάντης δέν ἐψεύτησε ποτέ, δέν ἐμιμήθη

Ὁ συγγραφέας

Αὐτοβιογραφία

Α. ΠΑΠΑΑΔΙΙΑΑΜΜΑΑΝΝΤΗΗΣΣ::
«
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ποτέ, δέν ἐπροσποιήθη ποτέ… Ἔκοψε μόνον ὁλόχρυσα νομίσματα
ἀπό τό μεταλλεῖον τῆς ψυχῆς του, τῆς ἁγνῆς καί ἀδιαφθόρου(...).
Ἡ ψυχή του εἶναι καθαυτό ἡ ρωμέικη λαϊκή ψυχή» (Γρ. Ξενόπου-
λος). Ἔχει ἐθνική σημασία τό ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη. Μιλᾶ γιά
τήν ἀρετή καί κακία, γιά τόν ἀγώνα τῆς ἐξύψωσης τοῦ ἑλληνικοῦ
ἔθνους, γιά τήν παιδεία, καί τήν ἀληθινή ἀνόρθωσή της μέ τό ζω-
ντανό πνεῦμα τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζεται
πατριώτης, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του γυρισμένα σέ ἔνδοξες ἐπο-
χές. Ἔδειξε σέ ὅλους τούς τόνους τήν ἑλληνικότητά του. Μακριά
ἀπό τούς λογίους, τούς δημοσιογράφους καί τήν κοινωνία τῆς
ἐποχῆς του, ζήτησε στά γραφικά ξωκκλησάκια, στούς ἁπλούς κι
ἀδιάφθορους ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ, στή μοναξιά καί τή σιωπή,
στήν πνευματική ἀπομόνωση τήν ἀληθινή αἴσθηση τῆς ζωῆς. 

ΟΟ Παπαδιαμάντης πρό πάντων ἦταν Χριστιανός
καί Χριστιανός εὐσεβής. Λίγο πρίν τό τέλος

του ζήτησε νά προσέλθει ὁ ἱερέας τῆς Σκιάθου πα-
πα-Ἀνδρέας Μπούρας γιά νά κοινωνήσει. Οἱ ἀδελφές του

θέλησαν νά πάει μαζί στό σπίτι καί ὁ γιατρός, ἀλλά ἐκεῖνος τόν
ἔδιωξε λέγοντάς του: «Ἐγὼ θὰ κάμω πρῶτα τὰ ἐκ κλησιαστικά καί
ὕστερα νά ᾽ρθῆς ἐσύ... Ἀνάψτε ἕνα κηρί», εἶπε, «φέρτε μου κι ἕνα
ἐκκλησιαστικόν βιβλίον». Ἀλλά μή ἔχοντας ἄλλες δυνάμεις συ-
μπλήρωσε: «Ἀφῆστε τό βιβλίο. Ἀπόψε θά εἰπῶ ὅσα ἐνθυμοῦμαι ἀπ᾿
ἔξω». Καὶ ἄρχισε ψάλλοντας τρεμουλιαστά τό τροπάριο ἀπό τήν
ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν τῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων «τήν χεῖρα σου τήν
ἁψαμένην...». Αὐτό ἦταν καί τό τελευταῖο ψάλσιμο τοῦ Παπαδια-
μάντη. Γιατί ἦταν ψάλτης «ὁ κυρ-Ἀλέξανδρος». Μεγάλωσε μέ βυ-
ζαντινές ψαλμωδίες, καθαρά κεριά καί ἁγιορείτικο λιβάνι. Μιά φο-
ρά, διηγοῦνται, ἔγινε καλά ἀπό ἰσχυρό πονόδοντο κι ἔγραψε ὁλό-
κληρη ἀκολουθία στόν Ἅγιο Ἀντύπα, γιά νά τόν εὐχαριστήσει. Συ-
νήθιζε νά ψάλλει «τά τραγούδια τοῦ Θεοῦ» κι ἐδῶ στήν Ἀθήνα,
στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου ὡς δεξιός ψάλτης, μέ ἀριστερό
τόν ξάδελφό του συγγραφέα Ἀλέξανδρο Μωραϊτίδη, ἐνῶ ἐφημέ-
ριος ἦταν ὁ ἅγιος παπα-Νικόλας Πλανᾶς καί κάποτε λειτουργός κι
ὁ Ἅγιος Νεκτάριος.

Ξημερώνοντας 3 Ἰανουαρίου τοῦ 1911, ἔφυγε γιά τόν οὐρανό. Ἡ
κηδεία του τελέστηκε μέσα στό πένθος ὅλων τῶν ἁπλῶν ἀνθρώ-
πων τοῦ νησιοῦ, ἀλλά καί ὅλης τῆς Ἑλλάδος, πού ἔνιωσε τήν ἀπου-
σία του. 

Κοιμήσου, κυρ-Ἀλέξανδρε, στήν ἀγκαλιά τοῦ νησιοῦ σου ἥσυχα.
Ἔκανες τό χρέος σου ὡς Ὀρθόδοξος καί ὡς Ἕλληνας. Σʼ ἀγαπᾶμε
ἀκόμα. Νά μᾶς ἀγαπᾶς κι ἐσύ. Φ.

Τό τέλος του

ΟΟ  ΕΕλλλληηνν
ααςς
ΟΟ  ΟΟρρθθοοδδ

οοξξοοςς
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Ἡ διατροφή εἶναι ἕνας ἀπό τούς σπουδαιότερους παράγοντε, πού καθορί-
ζουν τήν ἀνάπτυξή μας. Τό σῶμα εἶναι ἕνας ὀργανισμό ς, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ
μέ τά θρεπτικά συστατικά πού προσλαμβάνει καθημερινά ἀπό τήν τροφή.

Ἡ ἄριστη διατροφή συντελεῖ στή
σωματική, τή συναισθηματική καί τή
νοητική ἀνάπτυξη, ἐνῶ ἡ ἀνεπαρκής
ἤ ἀκατάλληλη τή διαταράσσει.

Γενικά ἡ διατροφή μας θά πρέπει
νά καλύπτει τίς ἀνάγκες τοῦ ὀργανι-
σμοῦ μας σέ βασικά στοιχεῖα.

Οἱ πρωτεΐνες (λευκώματα) συμ-
μετέχουν στή διατήρηση τῶν ἱστῶν,
στίς ἀλλαγές στή σύσταση τοῦ σώ-
ματος καί στή σύνθεση νέων ἱστῶν,
δηλ. μέ αὐτές δημιουργοῦνται τά
κύτταρα ἀ πό τά ὁποῖα ἀποτελεῖται ὁ
ἀνθρώπινος ὀργανισμός. Τά λευκώ-
ματα εἶ ναι συστατικά πού βρίσκονται
σ᾽ ὅλα τά ζωικά προϊόντα ὅπως κρέ-
ας, ψάρια, πουλερικά, γάλα καί ὅ,τι
παρασκευ άζεται ἀπό αὐτό. 

Τά βασικά στοιχεῖα διατροφῆς εἶναι:

Πρωτεΐνες

Ὑδατάνθρακες

Λίπος

ΠρωτεΐνεςΠρωτεΐνες

Ἰχνοστοιχεῖα

Βιταμίνες

Νερό

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Οἱ ὑδατάνθρακες εἶναι στοιχεῖα,
πού ἡ καύση τους ἀπό τόν ἀνθρώπινο
ὀργανισμό δίνει ἐνέργεια. Ὁ ὀργανι-
σμός χρησιμοποιεῖ αὐτή τήν ἐνέργεια
γιά νά ζεῖ, νά κινεῖται καί νά ἐργάζεται. 
Τά παιδιά πού τρῶνε τροφές πού πε-
ριέχουν ὑδατάνθρακες ἔχουν γρήγο-
ρη σκέψη, καθαρό μυαλό καί αἰσθάνο-
νται ξεκούραστα.

Τά λιπίδια εἶναι ἐπίσης ὑ λι κά
καύσεως καί παράγουν ἐ νέργεια,
πού μετατρέπεται σέ θερμότητα.
Πηγή λιπιδίων εἶναι τό λάδι, τό
βούτυρο, τά διάφο ρα ἄλλα σπο-
ρέλαια καί τά ζωικά λίπη. Σέ μι-
κρότερες ποσότητες τά λιπίδια
ὑπάρχουν στό κρέας καί στά γα-

λακτοκομικά προϊό ντα. 

Γιά τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό εἶναι καλά τό
ἐλαιόλαδο, τό ἀραβοσιτέλαιο, τό σογιέλαιο, τό
ἡλιέλαιο καί τό φρέσκο βούτυρο, ἐνῶ ἡ μαργα-
ρίνη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τεχνητό μίγμα χωρίς
θρεπτικές οὐσίες, δέν θεωρεῖται ὑγιεινή.

ὙδατάνθρακεςὙδατάνθρακες

Τά ἔλαια εἶναι στοιχεῖα τῆς φύ-
 σης, ὑγιεινά γιά τόν ὀργανισμό μας.
Χωρίζονται σέ τρία εἴδη: 
1. Τά μονοακόρεστα (ἐλαιόλαδο)
2. Τά πολυακόρεστα (φυτικά ἔλαια) 

3. Τά ἀκόρεστα (ζωικά ἔλαια)

Λίπος-Λιπίδια

Βρίσκονται
στά φροῦτα, στό

μέλι, στό ρύζι, στή ζά-
χαρη, στό ψωμί, στά
δημητρι α κά, ἄλευ-

ρα γενικά κ.τ.λ.

Λίπος-Λιπίδια

Μεγάλη καταστροφή προκαλοῦν στόν ὀργανισμό τά λίπη πού προέρχονται ἀπό ζω-
ικό λίπος καί οἱ ἕτοιμες τροφές οἱ τηγανισμένες σέ ἔλαια κακῆς ποιότητας καί ἐπα-
ναλαμβανόμενα τηγανίσματα, ἰδιαίτερα σέ ἑστιατόρια ταχείας ἐξυπηρέτησης.

(συνεχίζεται)
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Μικρή-μικρή νοικοκυρά, μεγάλη πίτα φτιάχνει. Τί εἶναι;
Ἤξερες ὅτι:

Ἡ μέλισσα θεωρεῖται ἀπό τούς πιό παλιούς κα-
τοίκους τῆς γῆς, πού ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει ἀκό-
μη καί σήμερα;

Ὑπάρχει μιά σπηλαιογραφία στήν Μπικόρπ τῆς
Ἱσπανίας, ἡλικίας τουλάχιστον 15.000 χρόνων,
ὅπου εἰκονίζεται ἕνας ἄνθρωπος πού προσπαθεῖ
νά πάρει μέλι ἀπό μελίσσι.

Ἤξερες ὅτι:

Ἤξερες ὅτι:

Μόλις ἡ μέλισσα ρουφήξει τό νέκταρ ἀπό ἕναν ἀνθό, ἄς ποῦμε τῆς
ἀχλαδιᾶς, ἐπιστρέφει στήν κυψέλη καί ξεκινάει νά… χορεύει περι-
γράφοντας στίς ὑπόλοιπες μέλισσες τή διαδρομή πού ἀκολούθησε
γιά νά φτάσει στό φυτό. Αὐτός ὁ χορός εἶναι γνωστός ὡς Κουνιστός
Χορός (Waggle Dance) ἤ /καί Μικτός Χορός.

Ἤξερες ὅτι:

Ἡ σπηλαιογραφία τῆς Μπικόρπ:
συλλογή μελιοῦ πρίν ἀπό 15.000 χρόνιαἬξερες ὅτι:

Οἱ μέλισσες ζοῦν σέ μεγάλες οἰκογένειες, μέσα σέ
κυψέλες; 
Σέ κάθε οἰκογένεια ὑπάρχει μιά "βασίλισσα", 
μερικές ἑκατοντάδες κηφῆνες καί...

μερικές χιλιάδες "ἐργάτριες", 
πού ἀποτελοῦν καί τό βασικό πληθυσμό...

• Χρειάζονται περίπου 4 ἑκατομμύρια λουλούδια γιά τήν παραγωγή ἑνός κιλοῦ μελιοῦ.
• Μιά μέλισσα ἐπισκέπτεται περίπου 2.000 λουλούδια μιά καλή ἡμέρα

(50 ὥς 100 λουλούδια κατά τή διάρκεια μιᾶς πτήσης συλλογῆς).
Ἄρα: 

• Χρειάζονται 1600 τέτοιες πτήσεις γιά νά παραχθοῦν 30 γραμμάρια μελιοῦ.
• Μιά μέλισσα παράγει τό 1/12 ἀπό ἕνα κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ μέλι στή διάρκεια τῆς ζωῆς της.

Ἡ συλλέκτρια μέλισσα χορεύει πάνω στό πλαίσιο τῆς κηρήθρας ἀκολουθώντας μία κυκλική
πορεία, ἐνῶ κατά διαστήματα διασχίζει τόν κύκλο κάνοντας γρήγορα καί κοφτά ζίκ-ζάκ.
Ὁ ἀρχαῖος Ἕλληνας φιλόσοφος ἈἈρριισσττοοττέληηςς τό 330 π.Χ., παρατήρησε αὐτή τή συμπε-
ριφορά καί τήν περιέγραψε στό ἔργο του ""Πεερρίί  ζζώώωωνν  ἱἱσσττοορρίίααςς"". 
Ἐκεῖ συμπέρανε ὅτι γινόταν γιά νά προσελκύσει τό ἐνδιαφέρον τῶν ὑπολοίπων ἐργατριῶν.

Ἤξερες ὅτι:

Τά πρωινά οἱ συλλέκτριες μέλισσες ἐπισκέπτονται διάφο-
ρα φυτά. Ἄν βροῦν ἀρκετό νέκταρ σέ κάποιο ἀπ᾽ αὐτά, τό-
τε τό ἐπισκέπτονται ὁλόκληρη τήν ἡμέρα.

Οἱ μέλισσες ἐπικοινωνοῦν μέ.... χορό;

Μικρή-μικρή νοικοκυρά, μεγάλη πίτα φτιάχνει. Τί εἶναι;
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Ἤξερες ὅτι:

Ἕνα ἀπό τά προβλήματα πού καλοῦνται νά λύσουν καθημερι-
νά οἱ μέλισσες εἶναι νά βροῦν ποιά εἶναι ἡ συντομότερη δια-
δρομή πού πρέπει νά ἀκολουθήσουν, γιά νά φτάσουν στόν προ-
ορισμό τους.

Οἱ ἐπιστήμονες χρησιμοποίησαν τεχνητά λουλούδια, γιά νά δια-
πιστώσουν ἄν οἱ μέλισσες τά «ἐπισκέπτονται» μέ τή σειρά ἤ
προσπαθοῦν νά βροῦν τήν πιό σύντομη διαδρομή.

Ὅπως ἀποδείχτηκε, κάνουν τό δεύτερο: ὑπολογίζουν τίς ἀπο-
στάσεις καί ἐπιλέγουν τήν πιό κοντινή διαδρομή, ὥστε νά πετά-
ξουν λιγότερο καί νά μήν σπαταλήσουν πολλή ἐνέργεια. 

Οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές κάνουν μιά ἀτελείωτη σειρά πρά-
ξεων, γιά νά λύσουν τό συγκεκριμένο πρόβλημα (συγκρίνοντας
τίς ἀποστάσεις ὅλων τῶν πιθανῶν διαδρομῶν καί ἐπιλέγοντας
τή συντομότερη πρός τόν προορισμό).

Οἱ μέλισσες τό μόνο πού ἔχουν νά κάνουν εἶναι νά χρησιμοποιή-
σουν τόν ἐγκέφαλό τους.

«Παρά τούς μικροσκοπικούς τους ἐγκεφάλους οἱ μέλισσες ἔχουν ἐκ -
πληκτική συμπεριφορά», δήλωσε ο δρ. Nigel Raine, ἀπό τό τμῆμα
βιολογίας τοῦ Royal Hοlloway University. «Οἱ μέλισσες λύνουν τό
πρόβλημα τοῦ περιοδεύοντος πωλητῆ κάθε μέρα. Ἐπισκέπτονται
λουλούδια σέ διαφορετικές τοποθεσίες καί ἐπειδή χρειάζονται πολ-
λή ἐνέργεια γιά νά πετάξουν, βρίσκουν τήν πιό σύντομη διαδρομή».

Καί βέβαια χωρίς... ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή. 

Ἤξερες ὅτι:

Ὁ προσανατολισμός τοῦ χοροῦ συσχετίζεται μέ τή σχετική θέση τοῦ ἥλιου,
καί ἡ διάρκεια τοῦ χοροῦ συσχετίζεται μέ τήν ἀπόσταση ἀπό τήν κυψέλη.
Κάθε εἶδος μέλισσας συσχετίζει διαφορετικά τό χορό μέ τήν ἀπόσταση τῆς
πηγῆς τῆς τροφῆς.

Οἱ μέλισσες μποροῦν νά λύσουν περίπλοκα μαθηματικά προβλήματα, γιά τήν ἐπίλυση τῶν
ὁποίων οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές χρειάζονται μέρες;
Αὐτό προκύπτει ἀπό νέα ἔρευνα Βρεταννῶν ἐπιστημόνων ἀπό τό Royal Hοlloway Uni-
versity στό Λονδίνο.

Ποιός τούς δίδαξε, ἄν ὄχι ὁ Δημιουργός Θεός;...

συνέχεια στή σελ. 176
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Mαντέψτε ποῦ ἤμουν! Στή Μεσό-
γειο! Ὄμορφη θάλασσα! Καιρός

ἀπίθανος! Καί τόοοσα πολλά πουλιά
αὐτόν τόν καιρό! Εἶναι ὁ καιρός τῆς
μετανάστευσης ἀπό τίς θερμές χῶρες
στίς βορειότερες, ὅπως εἶ ναι καί ἡ
Ἑλλάδα. Τήν τελευταία μέρα τοῦ τα-
ξιδιοῦ μου, τήν ὥρα πού ἔφτανα πάνω
ἀπό τήν Κοζάνη γνώρισα καί τόν Πε-
λαργά κη καί ὅλη του τήν οἰκογένεια.
Ἔχουν μιά ἀπίθανη ἱστορία, πού νομί-
ζω θά σᾶς χρεια στεῖ. Ζήτησα λοιπόν
τήν ἄδεια ἀπό τόν κύριο Πελαργίδη
καί σᾶς τή μετα-
φέρω. Γιά νά

μέ πιστέ-
ψετε σᾶς
ἔφερα καί

τήν ἄδεια.

Λίγους μῆνες
πρίν, ἡ οἰκογένεια τοῦ κυρίου Πε-

λαργίδη, πού ἔμενε στήν Ἀφρική,
ἑτοιμαζόταν γιά τό μεγάλο ταξίδι. Θά
ἔ φευγαν ὅλα μαζί τά ἀ ποδημητικά

πουλιά γιά τήν πανέμορφη
Ἑλ λά δα. Σέ λίγο ἄρχιζε ἡ
Ἄνοιξη! Τί χαρά! Ἡ κυρία
Πελαργίνα ἔ κλει νε βαλίτσες, ἑ -
τοίμαζε φαγητά γιά τό δρόμο... Ὁ κύ-
ριος Πελαργίδης γύμναζε τά μεγάλα
του φτερά, καθάριζε τό ράμφος του...
Κι ὅλο κοίταζε μέ καμάρι τό μικρό του
γιό.

— Ἄντε, Πελαργάκη, καί σέ μερικές
ἑ βδομάδες θά γνωρίσεις τήν Ἑλλάδα.

— Καί πῶς εἶναι, μπαμπά;
— Εἶναι πανέμορφη, ἀνοιξιάτικη καί

γεμάτη φῶς!
— Μπαμπά, θά πετάξουμε πάνω ἀπό

τή Μεσόγειο;
— Ναί, βέβαια, ἀλλά ὄχι πολύ. Γιά νά

μήν κουραστοῦμε, θά πᾶμε γύρω γύρω.
— Ζήτω! καί θά γνωρίσω κι ἄλλες

χῶρες, ἔ μπαμπά;
— Ναί, βέβαια.
— Καί δέ θά χάσουμε τό δρόμο;
— Θά μᾶς ὁδηγεῖ ὁ παππούς, πού

ἔχει πετάξει πολλές πολλές φορές.
— Τίιιιιι;;;;!! Θά ἔρθει κι ὁ παππούς
μαζί μας;! 

— Φυσικά, Πελαργάκη. Ποῦ νό-
μιζες ὅτι θά τόν ἀφήναμε;

Ὁ Πελαργάκης τά χρειάστηκε,
γιατί ὁ μπαμπάς του τοῦ ἔριξε ἕνα

αὐστηρό βλέμ μα. Ἔκλεισε λοιπόν
τό στόμα του.

Ἦταν καιρός τώρα πού δέν τά πή-
γαινε καλά μέ τόν παππού του. Ἦταν
τόσο γέ ρος καί ἀργός. «Πώ-πώ, τί ἀτυ-
χία», σκεφτόταν ὁ Πελαργάκης, «ἐγώ
θέλω νά τρέχουμε στόν οὐρανό, νά
κάνουμε τοῦ μπες, νά παίζουμε, νά...
Πῶς εἶναι δυνατόν νά μᾶς ἀκολου-
θήσει ὁ παππούς;».

Ὥσπου ἔφτασε ἡ μέρα τῆς ἀνα-
χώρησης. Ὅλοι οἱ πελαργοί κλεί-

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Φίλοι μου, γειά σας.

Ὁ Πελαργάκης

καί ὁ παππούς του
Ὁ Πελαργάκης

καί ὁ παππούς του
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ΕΓΩ, Ο ΠΕΛΗΣ ΠΕΛΑΡΓΙΔΗΣ,
ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΣΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΜΟΥ ΠΕΛΑΡ-
ΓΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ, ΓΙΑ
ΝΑ ΤΗ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ.

ΜΕ ΤΙΜΗ,
ΠΕΛ.ΠΕΛ.ΠΕΛΑΡΓΙΔΗΣ



δωσαν τά σπίτια
τους καί γεμάτοι
χαρά ἀπογειώθη-

καν γιά τό μεγάλο
τους ταξίδι. Ὁ κύ-

ριος Πελαργίδης κρα-
τοῦσε στά μεγάλα καί δυνατά φτερά
του τόν πατέρα του, τόν πιό σο φό πε-
λαργό. Δί πλα του πετοῦσε ἡ κυρία Πε-
λαργίνα μέ τόν Πελαργάκη μουτρω-
μένο καί θυμωμένο.

— Μαμά, γιατί νά πάρουμε μαζί μας
τόν παππού; Θά μᾶς καθυστερήσει τό-
σο πολύ!

— Γιατί, καλό μου παιδί, ὁ παππούς
γνωρίζει καλύτερα ἀπ᾽ ὅλους τό δρό-
μο καί μήν ξεχνᾶς ὅτι εἶναι ὁ πιό σο-
φός ἀπ᾽ ὅλους. Μόνο ἄν τόν ἀκολου-
θήσουμε, θά φτάσου με στό τέρμα.

Ὅ,τι κι ἄν ἔλεγαν ὅμως οἱ γονεῖς του,
ὁ Πελαργάκης δέν ἤθελε νά ἀ κούσει.

— Ἄντε, τρέξτε πιό γρήγορα! Μᾶς
πέρασαν ὅλα τά πουλιά! Μπαμπά, ἔλα
νά πᾶμε σ᾽ ἐκεῖνο τό καράβι! 

— Φρόνιμα, Πελαργάκη, μήν ἀπομα-
κρύνεσαι, φώναζε ὁ πατέρας. 

— Ἔλα ἀπό πίσω μας, παλληκάρι
μου, φώναξε κι ὁ παππούς, τά πελαρ-
γάκια ποτέ δέν πετᾶνε μπροστά ἀπό
τούς γονεῖς τους.

Ὁ Πελαργάκης θύμωσε πολύ τότε,
ἀλλά τό βλέμμα τοῦ πατέρα του δέν
τόν ἄφησε νά ἀντιμιλήσει. Ἔτσι λοιπόν
πῆγε παραπί σω καί πετοῦσε ἄκεφος.
Ὅμως τί παράξε νο, τώρα πετοῦσε πιό
ἄνετα, γιατί ὁ ἀέρας δέν τόν χτυ-

ποῦσε κατ᾽ εὐθείαν στό πρόσωπο.
— Ἔ, Πελαργάκη, γιά δές!

φώναξε ξαφνικά ἡ μητέρα του˙
ἄρχισε νά φαίνεται ἡ Ἑλλάδα! 

— Ζήτω! Φτάσαμε, φώναξε κι ὁ
Πελαργάκης κι ἔκανε μιά στροφή
πρός τά κάτω γιά νά προσγειωθεῖ

σέ μιά ἔρημη βραχονησίδα.
— Ὄχι ἀκόμη, μίλησε ὁ παπ-

πούς πού ἤξερε καλά τό δρόμο˙ ὄχι
ἐδῶ, εἶναι ἐπικίνδυνα.

— Ἀμάν, αὐτός ὁ παππούς, ψιθύρισε
ὁ Πελαργάκης μέσα ἀπό τό ράμφος
του καί πέρασε ξυστά ἀπό ἕναν ἄγριο
θαλασσαε τό. 

— Κοίτα, αὐτή εἶναι ἡ Κρήτη καί σέ
λίγο θά φανεῖ ἡ Μάνη! εἶπε ἡ μητέρα.

— Νά σταματήσουμε στή Μάνη; πρό-
τει νε σέ λίγο ὁ Πελαργάκης, εἶναι τέ-
λειο μέ ρος! Κοίτα κάτι πύργους! Ἐκεῖ
νά χτίσουμε τό σπίτι μας!

— Ὄχι, ὄχι, φώναξε ὁ παππούς,
ἔχουμε σπίτι ἐμεῖς καί μάλιστα τό πιό
γερό.

Ὁ Πελαργάκης φούντωσε. Ἐν τῶ
μεταξύ ὁ πατέρας του ρωτοῦσε καί
ξαναρωτοῦσε τόν παππού γιά τήν πο-
ρεία πού θά ἀκολουθοῦσαν.

— Ἄ, ἐδῶ νά μείνουμε! εἶπε ὀ Πε-
λαργάκης γεμάτος ἐν -
θουσιασμό, μό λις
εἶδε τόν κάμπο
τῆς Λάρισας.

— Ὄχι, ὄχι!
ξαναφώναξε ὁ
παππούς. Πᾶμε
πιό βόρεια, στό
σπίτι μας.

Κάποτε
ἔφτασαν ἐπιτέλους στό σπίτι τους. Ἡ
ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἦταν τό ὡ ραιότερο.
Ὁ παππούς κοιτοῦσε εὐτυχισμένος τό
παλιό του σπίτι κι ὁ Πελαργάκης ἔκοβε
βόλτες στή γειτονιά.

Ὅμως ξαφνικά. Πώ-πώ. Τί ἀνεμοζά-
λη! Τί θύελλα, τί βροντές καί τί ἀστρα-
πές! Ὁ Πελαργάκης τά ἔχασε. Τά φτε-
ρά του βράχηκαν καί πόσο βάρυναν.
Τώρα, πῶς θά γλύτωνε; Ὁ δυνατός
ἀέρας ξερίζωνε ὅλες τίς φωλιές ἀπό
τά δέντρα καί ἡ νεροποντή ἔπνιξε τό-
σα μά τόσα ἀθῶα πουλάκια γύρω του.
Κι αὐτός αἰσθάνθηκε νά πέφτει... νά
πέφτει... νά πέφτει... Μέσα στό χαλα-
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σμό ἄκουσε τή
φωνή τοῦ παπ-
πού του:

— Ἐδῶ, Πε-
λαργάκηηηη!
Πέτα μέ μαζε-
μένα τά φτερά-
αα! ἔλα πρός
τά ἐδῶ!

Ὁ Πελαργά-
κης τίποτα πιά
δέν ἔβλεπε.
Μονάχα ἄκου-
γε τή φωνή τοῦ

σοφοῦ παπποῦ του νά τόν καθοδηγεῖ.
— Δεξιά, τώρα ἀριστερά. Ἄφησε λίγο

τό δεξιό φτερό. Πέτα χαμηλά...
Καί γιά νά μήν σᾶς τά πολυλογῶ, φί-

λοι μου, ὁ Πελαργάκης σώθηκε χάρη
στόν παππού του, πού ἦταν ὁ μόνος
πού ἤξερε ὅλα τά πετάγματα κι ὅλα τά
κόλπα τοῦ καιροῦ. Ὅσο γιά τή φωλιά,
ἦταν ἡ μόνη πού σώθηκε ἀπό τή φοβε-
ρή μπόρα.

— Πόσο πολύ σ᾽ ἀγαπῶ, παππού, εἶπε
ὁ Πελαργάκης ἀργά τό βράδυ καθώς
κάθησε δίπλα στόν παππού του. Εἶσαι ὁ
πιό σοφός παππούς ὅλου τοῦ κόσμου!

Φίλοι μου, σᾶς χαιρετῶ.
Μέ ἀγάπη, τό ΣΥΝΝΕΦΟ.

Καί σᾶς δηλώνω ὑπεύθυνα:

ΕΓΩ ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΛΑΡΓΙΔΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ

ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ:

ΟΠΟΙΟΣ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΑΦΟΒΑ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ

ΣΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΜΠΟΡΑ

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

ΘΘρραακκιικκόόςς  θθρρύύλλοοςς

Ὑπάρχει ἕνας νεοελληνικός
θρύλος ἀπό τή Θράκη γιά τό
πῶς χτίσθηκε ἡ Ἁγια-Σοφιά
στήν Κωνσταντινούπολη.

Εἶδε τήν ἐκκλησιά ὁ Πρωτομάστορας καί θάμα-
ξε μέ τό τέλειο σχέδιό της. Τήν εἶδε κατόπι καί ὁ
βασιλιάς καί ἔγινε ὅλος χαρά. Τό σχέδιο, πού
εἴχανε φτιάξει οἱ μέλισσες, ἔγινε τό σχέδιο πού
χτίστηκε ἡ Ἁγια Σοφιά».

«Ἦταν ὁ καιρός πού ὁ βασιλιάς στήν Πόλη
εἶχε ἀποφασίσει νά χτίσει τήν Ἁγια-Σοφιά.
Εἶχε καλέσει τόν Πρωτομάστορα καί ὁ τε-
λευταῖος εἶχε κάμει ἕνα καί ὕστερα ἄλλο καί
ὕστερα ἄλλα σχέδια πῶς νά χτιστεῖ ἡ μεγά-
λη Ἐκκλησιά. Κανένα ὅμως δέν εὐχαρι-
στοῦσε τό βασιλιά. Ἤθελε κάτι ἄλλο, πολύ
πιό σπουδαῖο.

Μιά Κυριακή, τήν ὥρα
πού τελείωνε ἡ λειτουρ-
γία, ζύγωσε πρῶτος ὁ βα-
σιλιάς νά πάρει τό ἀντί-
δωρο, ἐ κεῖνο ὅμως τοῦ
ξεφεύγει ἀπό τό χέρι καί
πέφτει χά μω. Μιά στιγμή ἀργότερα παρου-
σιάζεται μιά μέλισσα πού φτεροκοποῦσε
πρός τό ἀνοιχτό παράθυρο, κρατώντας τό
πεσμένο ἀντίδωρο τοῦ βασιλιᾶ. Βγάζει ἀμέ-
σως διαταγή ὁ βασιλιάς, ὅσοι ἔχουνε μελίσσια
νά τ᾽ ἀνοίξουνε καί νά ψάξουν, γιά νά βρεθεῖ.

Ψάχνει καί ὁ Πρωτομάστορας στά δικά του
τά μελίσσια καί τί βλέπει; Εἴχανε καθήσει οἱ
μέλισσες μέρες πρίν καί εἴχανε φτιάξει μέ τό
κερί μέσα στήν κυψέλη μιάν ἐκκλησιά πανέ-
μορφη καί σκαλιστή καί μεγαλόπρεπη, πού
δέν εἶχε τήν ὅμοιά της σ᾽ ὁλόκληρη τήν Οἰ -
κουμένη. Ὅλες οἱ λεπτομέρειες εἴχανε γίνει
στήν ἐντέλεια, μέσα κι ἔξω στήν ἐκκλησία. Ἡ
πόρτα της ἀνοιχτή, ὁ τροῦλος ἕτοιμος, οἱ
κο λῶνες στή θέση τους, ὡς καί ἡ Ἅγια Τρά-
πεζα τελειωμένη. Τήν εἶχαν ἀποτελειώσει σ᾽
ὅλα της τήν ἐκκλησιά, καί ἀπάνω στήν Ἅγια
Τράπεζά της εἶχε φέρει ἐκείνη ἡ μέλισσα καί
εἶχε ἀποθέσει τό ἀντίδωρο τοῦ βασιλιᾶ.

Ἤξερες ὅτι:
συνέχεια ἀπό τή σελ. 173
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