Ὁ
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μυσ
τικός δρόμος

ρθός στό σταυροδρόμι τῆς Ἱστορίας,
μέ ὁδοδείκτη οὐράνιο τό Σταυρό τοῦ
Χριστοῦ, ὁ Μ. Κωνσταντίνος τολμᾶ νά διαλέξει 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 συνοδοιπόρος ἡ Μητέρα του Ἑλένη, γιά τήν ὁποία ἔτρεφε στήν καρδιά του μεγάλη ἀγάπη καί σεβασμό. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μαζί τούς
εἰκονίζει, μαζί καί τούς τιμᾶ.
Μόλις γίνεται συναυτοκράτορας τοῦ Λικινίου τῆς δίνει τόν τίτλο τῆς Αὐγούστας, πού
ὥς τότε μόνο ἡ σύζυγος τοῦ Αὐτοκράτορα
μποροῦσε νά κατέχει. Συγχρόνως θέτει στή
διάθεσή της τούς αὐτοκρατορικούς θησαυρούς. Ἡ σπλαχνική βασιλομήτωρ τούς χρησιμοποιεῖ γιά νά ἀνακουφίζεται κάθε ἀνθρώπινος πόνος. Κυρίως ὅμως χρηματοδοτεῖ τήν
ἀνασκαφή στό Γολγοθᾶ γιά τήν εὕρεση τοῦ
κοσμοπόθητου Τιμίου Ξύλου. Μέ νεανική
σπουδή, ἄν καί γερόντισσα, ἡ Ἑλένη ἐπιστατεῖ στίς ἐργασίες στούς Ἁγίους Τόπους κι
ἀξιώνεται νά φέρει στό φῶς τό Σταυρό τοῦ
Χριστοῦ, τό ἑδραίωμα τῆς Ἐκκλησίας,
τό κραταίωμα τῆς Αὐτοκρατορίας.

..
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Ἡ ἐπιρροή τῆς Χριστιανῆς μάνας παράλληλα 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 Βαπτίσματος, στήν ἀναγέννηση καί τήν ἁγιότητα.
Μ. Κωνσταντίνος καί Ἁγία Ἑλένη: οἱ θεόστεπτοι βασιλεῖς καί ἰσαπόστολοι, οἱ ἀναμορφωτές τοῦ κόσμου, ἡ δόξα τῶν ἀρχόντων
καί τῶν Χριστιανῶν ἡ χαρά. Στή συνείδηση
τῆς Ἐκκλησίας μένουν αἰώνια ἑνωμένοι δίπλα στό Σταυρό, νά φανερώνουν πώς μέσα
στή σκοτεινή ἐποχή τους καί τήν πολυδαίδαλη ζωή τους τό φωτεινό παράδειγμα κι ἡ σοφή 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.

Μάιος 2011

147

ι
γι ο
Ἅ
ἱ
ιά
νο
τ α π α ιδ
Ὅ αν
ἦτ

Ν ά ν ο ς , ἀλλά
ἀλλά

Γίγαντας

Γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη τήν ἡμέρα
πού ἑόρταζε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, γι᾽ αὐτό καί οἱ καλοί γονεῖς του τοῦ
ἔδωσαν τό ὄνομα Ἰωάννης. Γιά νά τόν ξεχωρίζουν ὅμως ἀπό τόν πατέρα του πού
εἶχε τό ἴδιο ὄνομα, τόν μικρό Ἰωάννη τόν
φώναζαν Νάνο.
Ὁ Ἰωάννης ὁ Νάνος εἶχε ἕναν ἀδελφό,
τόν Θεόδωρο. Τά δυό ἀδέλφια ἦταν πολύ
ἀγαπημένα μεταξύ τους. Μάλιστα, ἐπειδή
ὁ Θεόδωρος ἦταν μεγαλύτερος καί ἤξερε
γράμματα, ἔπαιρνε κοντά του τόν Νάνο
καί τοῦ διάβαζε ἱστορίες ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή καί τούς Βίους τῶν Ἁγίων. Γιά τόν
μικρό Ἰωάννη αὐτή ἦταν ἡ καλύτερη ὥρα!
Καθώς ἄκουγε τά μαρτύρια αὐτῶν πού
προτιμοῦσαν νά θυσιάσουν τή ζωή
τους παρά 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 μικρός. Οὔτε σχολεῖο δέν πήγαινε. Ἀνυπομονοῦσε νά μεγαλώσει γιά νά μπορεῖ νά διαβάζει μόνος του τά πνευματικά βιβλία. Δυστυχῶς ὅμως δέν
κατάφερε νά πραγματοποιή-
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σει τήν ἐπιθυμία του. Ὁ φτωχός πατέρας
του ἔμεινε ἄνεργος καί ἀναγκάστηκε νά
πάρει τήν οἰκογένειά του ἀπό τήν Θεσσαλονίκη ὅπου ἔμεναν καί νά μετακομίσουν
στή Σμύρνη. Ἐκεῖ ἄνοιξε ἕνα ὑποδηματοποιεῖο κρατώντας ὡς βοηθούς στή δουλειά 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 οἰκογένεια τοῦ κυρ-Γιάννη, μέχρι πού συνέβη κά-

τι ξαφνικό καί ἀναστάτωσε ὅλο τό σπίτι.
Χάθηκε ὁ Ἰωάννης! Πῶς ἔγινε αὐτό;
Ἦταν Σάββατο 3 Μαΐου 1802 κι ὁ πατέρας τόν εἶχε στείλει νά παραδώσει μιά παραγγελία σ᾽ ἕναν πελάτη. Ὁ Ἰωάννης ὅμως 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 Ἰωάννης εἶχε ἀρνηθεῖ τή χριστιανική πίστη κι
εἶχε ἀσπασθεῖ τή μουσουλμανική θρησκεία. Οἱ Τοῦρκοι δέν τούς ἄφησαν νά
ἐπικοινωνήσουν μέ τόν ἴδιο, τούς εἶπαν
ὅμως ὅτι πλέον τό ὄνομά του εἶναι Μεχμέτ. Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἰωάννη κι ὅσοι
ἄλλοι τόν γνώριζαν πικράθηκαν ἀφάνταστα 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 κοιτάξει: «Δέν χαιρετῶ προδότες!», τοῦ φώναξε πικραμένος. Ὁ Ἰωάννης ὅμως τοῦ
ἀπάντησε: «Μέ νομίζεις γιά Τοῦρκο; Σέ λιγότερο ἀπό 15 μέρες θά δεῖς τί σόι
Τοῦρκος εἶμαι!». Τά λόγια αὐτά ὅπως ἐπίσης καί τό γεγονός ὅτι πῆγε καί ζήτησε
ἕνα σταυρό ἀπό ἕναν Σμυρναῖο χριστιανό,
ἔφεραν κάποια ἀνακούφιση στούς δικούς
του, οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νά συνειδητοποιοῦν ὅτι ὁ Ἰωάννης δέν εἶχε ἀλλαξοπιστήσει πραγματικά. Τί εἶχε συμβεῖ;
Ἕνα μεγάλο καί τολμηρό σχέδιο εἶχε

βάλει σέ ἐφαρμογή ὁ μικρός Ἰωάννης:
Προσποιήθηκε ὅτι δῆθεν ἔγινε Τοῦρκος
μέ σκοπό νά ὁμολογήσει δημοσίως τήν
ὀρθόδοξη πίστη του καί, ἄν τό ἐπιτρέψει ὁ
Θεός, νά μαρτυρήσει ἀκολουθώντας τά
ἴχνη τῶν ἁγίων Μαρτύρων. Ἀπόφαση γενναία καί ἡρωική, ὄχι σπάνια ὅμως γιά τήν
ἐποχή ἐκείνη. Διότι ἐκεῖνο τόν καιρό ὁ
Θεός ἐνέπνεε στίς ψυχές τῶν ὀρθοδόξων
πιστῶν τό μαρτυρικό φρόνημα, προκειμένου νά ἐνισχύονται οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες πού κινδύνευαν ἀπό τούς ἐξισλαμισμούς.
Ἔτσι ἔφθασε ἡ μεγάλη μέρα. Τήν Κυριακή 25 Μαΐου 1802 ὁ Ἰωάννης ἄλλαξε τά
τουρκικά ἐνδύματα πού φοροῦσε μέ χριστιανικά, 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 φυλακή. Δύο μέρες ἀργότερα τόν ὁδήγησαν
πάλι στό δικαστήριο. Ἡ εἴδηση ὅτι ἕνας
νέος ἑτοιμάζεται νά μαρτυρήσει διαδόθηκε στήν πόλη καί συγκεντρώθηκε πολύς
κόσμος. Οἱ Τοῦρκοι τόν πολιορκοῦσαν μέ
παρακάλια καί ὑποσχέσεις προκειμένου
νά ὑποχωρήσει. Μάταια ὅμως. Ὁ Ἰωάννης
ἐπαναλάμβανε σταθερά: «Εἶμαι Χριστιανός! Θέλω νά ὀνομάζομαι Ἰωάννης κι ὄχι
Μεχμέτ!»
Ἀκολούθησαν ἄλλες δυό μέρες στή φυλακή καί ὕστερα νέο δικαστήριο. Ἐκεῖ ὁ
δικαστής τοῦ εἶπε: «Ἐπιτέλους, Μεχμέτ,
εἶσαι ἐλεύθερος. Πήγαινε ὅπου θέλεις,
καί λυπήσου τήν ζωή σου». Ὁ γενναῖος
Μάιος 2011
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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 συγχώρηση ἀπό τούς Χριστιανούς πού ἀκολουθοῦσαν γιά νά τοῦ συμπαρασταθοῦν.
Ὅταν ἔφτασε στόν τόπο τῆς ἐκτελέσεως, τόν ρώτησαν πάλι ἄν θέλει νά
ἀρνηθεῖ τόν Χριστό καί νά σώσει τή
ζωή του. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νάνος ὁμολόγησε γιά ἄλλη μιά φορά τήν πίστη του καί στή συνέχεια γονάτισε. Τό
πρόσωπό του ἔλαμπε. «Μνήσθητί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου»,
εἶπε, κι ἐκείνη τήν ὥρα τόν ἀποκεφάλισαν. Ὁ Πανάγαθος Θεός δέχθηκε
τόν νεαρό ἀθλητή τῆς πίστεως στήν
Βασιλεία Του χαρίζοντάς του τό ἄφθαρτο στεφάνι τῆς νίκης. Τό ἱερό λείψανο καί τό αἷμα τοῦ ἁγίου νεομάρτυρα ἀποτέλεσαν πηγή πολλῶν θαυμάτων γιά τούς πιστούς πού ἔσπευδαν νά
προσκυνήσουν τόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του. Ἦταν 29 Μαΐου 1802, ἡμέρα
πού ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὅρισε νά
ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νάνου.
Νάνος στό ὄνομα, γίγαντας στό
φρόνημα! Μακάρι νά ἀποκτήσουμε
κι ἐμεῖς τήν πίστη καί τόν ἡρωισμό
του!
Νικηφόρος
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ΜΙΑ
ΝΕΑ
ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΔΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

«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 μπορεῖς 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.
Ἀπευθυνθεῖτε στό
Βιβλιοπωλεῖο
«Ο ΣΩΤΗΡ»

80 ΑΘΗΝΑΙ)
Σόλωνος 100 (106
9.
Τηλ. 210.362434

ŬŬţůţ
ţ ŮŭũũυŰ ϦűŲŭůϤţŰ šŧά Ųύū ŏϴũť ϶ ŮşŮŮŭϾŰ. ŉŧ ψšЎ, ŪŧŨůϴ ŮşŧŢάŨŧ
Ţ
ŲϴŲţ, Ųϴū ŨŭϤŲşŤş űŲά ŪάŲŧş ŨşϤ ŮşůşŨşũŭІűş:
–ŏυŰ Ūŭų, ŮşŮŮŭϾ, šŧά Ųά ŪŧűŭŲťšşūŧűŪυūş Ŷάůŧş!
ŉŧ
ŉ ψŨţϬūŭŰ
ψ Ϭ
Ţυ ŪŭІ ŵşũŭІűţ Ųϴ ŵşŲϤůŧ.
–ͫŲşū ŲϴŲţ ŮŭϾ ŪσŰ Ůύůşūţ Ųύū ŏϴũť, ϋũţšţ. ͤŭšŲ Ūšū϶ţťűůŲ ŴŧţήŭũŦť Ÿήűũš ŨŭūŲά űа ωūş ůųάŨŧ. ͌Ũŭųűţ Ųϴ ŲůşšŧŨϴ ūυŭ ŨşϤ Ţυū ϓŦţũţ ūά Ųϴ
ŮŧűŲυŶţŧ. «ŖυŪş ţϭūşŧ», ţϭŮţ. «ͦ ŏϴũť Ţυū ŲŭųůŨţϾţŧ! ͌ū şЁŲά Ųά Ŷάůŧş
ŤŷūŲşūυŶŭųū, Ūϴūŭ ŲϴŲţ Ŧά Ųϴ ŮŧűŲυŶŷ». ŋά ŮůϤū ίŮŭűЎűţŧ Ųϴ ũϴšŭ Ųŭų,
Ųά Ŷάůŧş ŤŷūŲάūţŶşū ŨşϤ ŪŧűŭŲťšşūŧűŪυūş ŮύŢťŬşū ίŮа Ųϴ ŨşųŲϴ ũάŢŧ
űŲϴ ůųάŨŧ!
–͈ũύŦţŧş, ŮşŮŮŭϾ; ŐŷŲŭІűş ψšЎ Ūυ ŦşųŪşűŪϴ.
–͡Ųűŧ ũυţŧ ϶ ŦůϾũŭŰ, ϕŲşū Ϗ ίŮάūŲťűť. ŋά ϸŲşū ŬşūşŮάůŭųŪţ Ųύū ŏϴũť,
ωūşŰ βũũŭŰ ŨşũϴšţůŭŰ Ŧά ϋůŦţŧ. Ňά ίūάŶţŧ ψŨţϬūŭŰ ŲϴŲţ ŴŷŲŧά ŨŭūŲά űŲϴ
ůųάŨŧ ŨşϤ Ŧά ίŮŭŲťšşūϤűţŧ Ųά ŪŧűŭŲťšşūŧűŪυūş Ŷάůŧş.
–ŏϴŲţ, ŮşŮŮŭϾ, Ŧά šϤūţŧ şЁŲϴ; ŐŷŲŭІűş Ůάũŧ.
–ΉŲşū űųūţŵϤűţŧ ūά Ųůυŵţŧ Ŵ϶ ŰůŴήŬũ ŰůЀ ųŴšŬήŴŧųť ŭή Ūŵūήťũ! ŪŭІ
ίŮşūŲŭІűţ şϧūŧšŪşŲŧŨά ϶ ŮşŮŮŭϾŰ.
ŉşϤ ŨşŦЎŰ Ųϴū ŨŭϤŲşŤş ίŮŭůťŪυūş, űųūυŵŧŤţ ŵşŪŭšţũЎūŲşŰ:
–ńϭūşŧ ωūşŰ βũũŭŰ ŦůϾũŭŰ şЁŲϴŰ. ΉŲşū ϋšŧūţ Ϗ ͍ũŷűť, ŨάŮŭų ŪşŨůŧά,
ŢϤŮũş űа ωūş ŮŭŲάŪŧ ŪţůŧŨŭϤ ŠŭűŨŭϤ ŮϴŲŧŤşū Ųά ŨŭŮάŢŧş ŲŭųŰ. ͢ūş ŮŭųũϤ ϋŴţůţ Ųϴ ŨşŨϴ ŪşūŲάŲŭ. Œϴ βŨŭųűţ Ųϴ ŮŭŲάŪŧ ŨşϤ ψŨţϤūť Ųύ űŲŧšŪύ űŲşŪάŲťűţ ūά Ũųũάţŧ! ͈ũũά Ųϴ ŮŭŲάŪŧ şЁŲϴ Ŧά ŬşūşŨųũύűţŧ, ϸŲşū Ŧά ŬşūşŮάůŭųŪţ Ųύū ŏϴũť!
–ŏЎ-ŮЎ, ŮşŮŮŭϾ, ϸũŭŧ ŭϦ ŦůϾũŭŧ Ųϴ ϪŢŧŭ ũυūţ! ŴЎūşŤş ŲϴŲţ ψšЎ ψūŦŭųűŧşűŪυūť. ŏυŰ Ūŭų Ũŧ βũũŭųŰ!
ŉŧ ϶ ŮşŮŮŭϾŰ βũũŭ ŮŭϾ Ţυū ϓŦţũţ!
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ŋŭІ ŢŧťšŭІūŲşū šŧά ŲŭϾŰ ŋűŧŴũŪůЀŲ ŰůūťŬũųŴχŲ, ŮŭϾ ϕŲşū űа ωūş ŨάűŲůŭ ŲϢŰ ŏϴũťŰ, ϸŲşū ŪŮϢŨşū Ūυűş ŭϦ ŒŭІůŨŭŧ. ΅ őŭųũŲάūŭŰ ψūŲųŮŷűŧάűŲťŨţ ίŮϴ Ųύū ŮşũŧŨşůŧά ŲŭųŰ Ũŧ ţϭŮţ ϸŲŧ ŲŭϾŰ ψŮυŲůţŮţ ūά ŴϾšŭųū Ūυ
ίűŴάũţŧş ίŮϴ Ųϴū ŮϾůšŭ, šŧά ūά Ůσūţ űŲύū ŮşŲůϤŢş ŲŭųŰ. ͝ŨţϬūŭŧ ŢυŵŦťŨşū, Ūυ Ųύ űŨυŶť ϸŲŧ Ŧά ϋŪţūşū ŤŷūŲşūŭϤ ŨşϤ Ŧά ŮŭũţŪŭІűşū šŧά ūά ŬşūşŮάůŭųū Ųύū ŏϴũť. ŉŧ ϋŠşũşū ŮũЎůť šŧά Ųϴ ūťűϤ. ŋά Ųϴ ŨşůάŠŧ ŲŭųŰ ŮŭŲυ
Ţυū ϋŴŦşűţ űŲύū ŉůύŲť. ΅ ŦůϾũŭŰ ũυţŧ ϸŲŧ Ŧά ŮţůŧŮũşūŧŭІūŲşŧ şϧЎūŧş űŲϴ
ŮυũşšŭŰ Ūυŵůŧ Ųύ űŲŧšŪύ ŮŭϾ Ŧά ίůŵϤűţŧ Ϗ Ūάŵť. ŒϴŲţ Ŧά ŴŦάűŭųū űŲύū
ŉŷūűŲşūŲŧūŭϾŮŭũť, Ŧά ŮŭũţŪύűŭųū ŨşϤ Ϗ ŏϴũť Ŧά šϤūţŧ ŢŧŨŧά ŪşŰ!
ŒϴŲţ, ũυţŧ ωūşŰ βũũŭŰ ŦůϾũŭŰ, Ŧά ίūυŠţŧ űŲϴū ίŴůϴ ŨşϤ ŴϤŲ ͋ţũš-œůŶũυŲ
ϑ ͋ţũš-ŔűήŰťŦš, ŮŭϾ ίūşŮşϾţŲşŧ űŲϴ ŠųŦϴ ŲϢŰ ŇάũşűűşŰ ŲŭІ ŋşůŪşůσ,
Ůάūŷ űŲά ŨŭŵϾũŧş ŨşϤ űŲύū βŪŪŭ. ŉşϤ Ŧа ίůŪţūϤűţŧ Ūϴūť ŲťŰ ВŰ Ųϴ ŁųŤάūŲŧŭ. ŎϦ ͢ũũťūţŰ Ŧά Ųύū Ůσūţ űŲύū ͉šŧş-őŭŴŧάĸ ŨşϤ Ŧа ίūŭϤŬţŧ ŲϴŲţ Ϗ ŋţšάũť ͝ŨŨũťűŧάĸ ŨşϤ Ŧά ũάŪŶŭųū Ůάũŧ Ųά ŪŷűşŸŨά ŨşϤ ŭϦ ţϧŨϴūţŰ ŲЖū ήšϤŷū Ūυ Ųά ίűťŪŭŨάūŲťũş.
Ňά ŠšţϬ ŲϴŲţ Ũŧ ϶ ϦţůυşŰ, ŮŭϾ ţϭūşŧ ŨůųŪŪυūŭŰ ŮϤűŷ ίŮϴ Ųϴū ŲŭϬŵŭ ŲϢŰ
͉šŧş-őŭŴŧσŰ, ŨşϤ Ũή ųŵŭťŷϦųťũ ŴϏ ŨťϦš ŌťũŴůŵűţϦš ίŮϴ ŨţϬ ŮŭϾ Ųύū ţϭŵţ
űŲşŪşŲύűţŧ, ϸŲşū ŪŮϢŨşū Ūυűş ŭϦ βŮŧűŲŭŧ ŨşϤ Ųύ ŠţŠύũŷűşū.
őŲϴ űťŪţϬŭ
űť
şЁŲϴ ŦųŪσŪşŧ ŮЎŰ ŢάŨůųŤţ ϶ ŮşŮŮŭϾŰ Ũŧ
ϋŨşūţ Ųϴ űŲşųůϴ Ųŭų. ŉşϤ ŪţŲά ίŮϴ Ūŧά ŪŧŨůύ ŮşϾűť
Ų ŨűЀūů ŴůЈ ōšűŬšűŹŬχŭůŵ Ţšųũūũυ:
ϋũţšţ Ųϴ
–΅ ŉŷūűŲşūŲϤūŭŰ ŏşũşŧŭũϴšŭŰ ϕŲşū şЁŲŭŨůάŲŭůşŰ,
ů
ϸŲşū ϋšŧūţ Ϗ ͍ũŷűť. ŉşϤ ŮŭũţŪŭІűţ Ūυ Ųϴ
űŮşŦϤ Ųŭų Ūυŵůŧ Ųύū ŲţũţųŲşϤş Ųŭų űŲŧšŪύ, ŮŭϾ
ωūşŰ ͈ůάŮťŰ Ųϴū ŵŲϾŮťűţ. ŋά βššţũŭŰ ŉųůϤŭų ΰůŮşŬţ Ųϴ Šşűŧũŧά ŨşϤ Ųϴū ϋŨůųŶţ ŠşŦŧά űυ
Ūŧά űŮťũŧά, ŨŭūŲά űŲύ ŕůųűϴŮŭůŲş. ͦ ŕůųűϴŮŭůŲş ϕŲşū Ϗ ψŮϤűťŪť ŏϾũť űŲά ŲţϤŵť ŲϢŰ
ŏϴũťŰ, ίŮϴ ϸŮŭų ϋŪŮşŧūţ Ūŭūάŵş ϶ şЁŲŭŨůάŲŭůşŰ,
ů
ϸŲşū šϾůŧŤţ ŦůŧşŪŠţųŲύŰ ίŮϴ ŪϤş ψŨűŲůşŲţϤş.
Ų
͡, ũŭŧŮϴū, ψŨţϬ ŨŭŧŪσŲşŧ ŪşůŪşůŷŪυūŭŰ ϶
ŠşűŧũŧάŰ.
Š
ŋά ŨάŮŭŲţ Ŧά Ųϴū ŬųŮūύűţŧ ϶ βššţũŭŰ
ŨşϤ Ŧά ŲŭІ ŢЎűţŧ Ųϴ űŮşŦϤ! ŉŧ ϶ ŠşűŧũŧάŰ Ŧά ŪŮţϬ
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űŲύū ŏϴũť ίŮа Ųύ ŕůųűύ Ųύū ŏϾũť ūŧŨťŲύŰĸ ŨşϤ Ŧά Ũųūťšύűţŧ ŲŭϾŰ ŒŭϾůŨŭųŰ ВŰ Ųύū ŉϴŨŨŧūť ŋťũŧά!
Œά ŪάŲŧş ŲŭІ ŮşŮŮŭІ ŮţŲŭІűşū űŮϤŦţŰ.
–Ňа ίůšύűţŧ, ŮşŮŮŭϾ, ūά šϤūţŧ; ŐŷŲŭІűş ψšЎ ŬşūşŪŪυūť.
–ŉŭūŲţϾţŧ, ŮşŧŢϤ Ūŭų, ŪŭІ ίŮşūŲŭІűţ.

ŒŭϽŰ ŦůϽũŭųŰ šŧΫ Ųόū ŏϳũť Ũşϣ Ųϳ ŋşůŪşůŷŪτūŭ ŠşűŧũŧΫ ŲŭϽŰ αŨŭųűş
ŮŭũũτŰ ŴŭůτŰ, ϷŲşū ϒŪŭųū ŪŧŨůό. ŉşϣ ŲŭϽŰ ŮϣűŲţųş Ūτ Ųόū ŮşŧŢŧŨό Ūŭų ήŦŷϳŲťŲş. ͥ ŴşūŲşűϣş Ūŭų Ŧτůŧţųţ Ũşϣ ϊŨşūş Ϲūţŧůş ūΫ ŪŮЕ Ũŧ χšЍ űŲόū ŏϳũť
Ũşϣ ūΫ ŮůŭűŨųūόűŷ űŲόū ͈šŧş-őŭŴŧΫ.
ŒЍůş ϊŵŷ ŪţšşũЍűţŧ. ŋΫ… Ũşϣ ŲЍůş… ŲŭϽŰ ŮŧűŲţϽŷ!
ŒŭϽŰ ŮŧűŲţϽŷ Ūτ Ųόū ŮϣűŲť ŲŭЅ ͡ũũťūş, ŮŭϽ ŮŭŲτ Ţτ ŦţЍůťűţ Ųόū ͌ũŷűť
ЏŰ ϵůŧűŲŧŨϳ šţšŭūϳŰ, šŧЯ şЀŲϳ Ũşϣ ϊŴŲŧşŬţ ŲŭϽŰ ŦůϽũŭųŰ. ŋτ Ųόū ŮϣűŲť ŲŭЅ
ŐŷŪŧŭЅ, ŮŭϽ ŢťŪŧŭϽůšťűţ ŲϣŰ ŮşůşŢϳűţŧŰ Ųŭų, šŧΫ ūΫ ŲůτŴţŧ ŲϣŰ χũŮϣŢţŰ ŲŭЅ
łτūŭųŰ.
ōτůŷ ήŨϳŪť ŮЍŰ ŭϥ ŒŭЅůŨŭŧ ϊŵŭųū ŵŲϣűţŧ Ųό ŕůųűϳŮŭůŲş Ũşϣ ŲΫ ŮşůşŮϳůŲŧş ŲťŰ, ήŮϳ Ųϳ ŴϳŠŭ ŪόŮŷŰ ŪŮţϫ ϵ ūŧŨťŲόŰ ŠşűŧũŧΫŰ Ũşϣ ŲŭϽŰ ŮΫůţŧ Ųόū
ŏϳũť! ŉşϣ ŢŭŨŧŪΫŤŭųū Ųόū ήũόŦţŧş ŲŭЅ ŦůϽũŭų ŪşŰ, šŨůţŪϣŤŭūŲşŰ ŢţŧũΫ ŢţŧũΫ Ũşϣ ũϣšŭ ũϣšŭ ŲϣŰ ŵŲŧűŲτŰ ŲϣŰ ŮϳůŲţŰ. ŉΫŮŭŧŭŰ ŮŭũŧŲŧŨϳŰ ώšτŲťŰ ŲŭųŰ, ήŮϳ
Ųϳ ŴϳŠŭ şЀŲϳ Ţτū αŴťűţ ūΫ šϣūţŧ ŮůŷŲţϽŭųűş ŲŭЅ ŨůΫŲŭųŰ ŲŭųŰ ώ ŉŷūűŲşūŲŧūŭϽŮŭũť.
Ŏϥ ŒŭЅůŨŭŧ ήŨϳŪť ŴųũΫšŭųū Ųόū ͈šŧş-őŭŴŧΫ Ũşϣ Ůşϣůūŭųū ŲΫ ŪτŲůş ŲŭųŰ.
łŧşŲϣ ŪŧΫ ŢŧŨό ŲŭųŰ ŮşůΫŢŭűť ũτţŧ ŮЍŰ, ϷŲşū ψūşŰ ŦůťűŨţųŲŧŨϳŰ ώšτŲťŰ ŨΫūţŧ ŢťŪϳűŧş Ůůŭűţųŵό űŲό ŋţšΫũť ͜ŨŨũťűŧΫ, ŦΫ Ųό ŵΫűŭųūţ Ųόū ŏϳũť!
ŔŭŠŭЅūŲşŧ ũŭŧŮϳū ŭϥ ŒŭЅůŨŭŧ;
Ōşϣ! ŔŭŠŭЅūŲşŧ Ųϳ ŦůϽũŭ ŮţůŧűűϳŲţůŭ ήŮϳ Ϸűŭ χŪţϫŰ ŭϥ ͡ũũťūţŰ Ųϳū ŮŧűŲţϽŭųŪţ…
łŧşŲϣ ϵ ŦůϽũŭŰ ϊŵţŧ ŢϽūşŪť…
ŌţŴτũť
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ϒŬŭŢŭŰ Ũşϫ ϖ Ŵųšϔ űŲϻū ţϮŨŭūŧŨϻ ŨϻűŪŭ ŲНū on line ŠŧūŲţŭŮşŧŵūŧŢŧНū ϒŵţŧ ūγ Ůşůŭųűŧγűţŧ ŮŭũЅ Ůŧϻ ŲůşšŧŨόŰ űųūόŮţŧţŰ ζŮϻ Ųϔū ζŮЕũţŧş ŮůşšŪşŲŧŨНū ŵůťŪşŲŧŨНū ŮŭűНū. ͓ũũŷűŲţ ϖ ζŮϻŨŲťűť ŮůşšŪşŲŧŨНū ŵůťŪγŲŷū Ūόűş ζŮϻ Ųϔū ţϮŨŭūŧŨϔ ŮůşšŪşŲŧŨϻŲťŲş ŲНū on line ŠŧūŲţŭŮşŧŵūŧŢŧНū Ţόū ţϴūşŧ Ųϻ ŪŭūşŢŧŨϻ ŨϫūťŲůŭ šŧγ
ūγ ŢţũţγŤţŧ Ũşϫ şϮŵŪşũŷŲϫŤţŧ ŨşŲşűŲůţŮŲŧŨγ ŮŭũũŭЅŰ ŮşϳŨŲţŰ ű’ ϽũϻŨũťůŭ Ųϻū ŨϻűŪŭ.
őό Ūŧγ ϏŮŭŵϔ ŮŭЅ Ųγ ŢųűţŮϫũųŲş ŮůŭŠũϔŪşŲş ŲϩŰ ŨşŦťŪţůŧūϻŲťŲşŰ ŢťŪŧŭųůšŭЍū
ζūşűŴγũţŧş űŲϻ űЅšŵůŭūŭ ιūŦůŷŮŭ Ũşϫ Ųϻū ŦόŲŭųū ϏūЕŮŧŭū ŮŭũũНū ζŢŧţŬϻŢŷū Ţόū
ţϴūşŧ ũϫšŭŧ şЈŲŭϫ ŮŭЅ ŨşŲşŴţЅšŭųū űŲϔū ϽũŭŨũťůŷŲŧŨϔ ζŴŧόůŷűϔ ŲŭųŰ űŲϻū ţϮŨŭūŧŨϻ
ŨϻűŪŭ ŲНū ŠŧūŲţŭŮşŧŵūŧŢŧНū, šŧγ ūγ ζŮŭŤťŲϔűŭųū ϏŨţϳ Ųϔū ţЈŲųŵϫş Ũşϫ Ųϔū ϏŮϫŲţųŬť
ŲНū ŮϻŦŷū ŲϩŰ ŤŷϩŰ ŲŭųŰ.
ͨŲűŧ Ͻ ŵůϔűŲťŰ ŮŭЅ ϏŮŧũόšţŧ ūγ Ťţϳ űŲϔū ŭЈŲŭŮϫş ŲŭЍ ţϮŨŭūŧŨŭЍ ŨϻűŪŭų, űŲşŢŧşŨγ
ζŮŭŲůşŠŧόŲşŧ ζŮϻ Ųϻū ŮůşšŪşŲŧŨϻ ŨϻűŪŭ Ũşϫ ζūγšţŧ Ųϻ ŮşŧŵūϫŢŧ űό Ϗůšşűϫş, ŲŭЅŰ
űųŪŮşϳŨŲţŰ Ųŭų űό ŴϫũŭųŰ Ũşϫ Ųϔū ţЈťŪţůϫş ŲŭЍ ţϮŨŭūŧŨŭЍ Ųŭų ώşųŲŭЍ űό ŮůЕŲť ŮůŭŲţůşŧϻŲťŲş. ŋό Ųϻū ŲůϻŮŭ şЈŲϻ ЇŮγůŵţŧ Ūŧγ űЅšŵųűť ŪţŲşŬЅ ŲϩŰ ţϮŨŭūŧŨϩŰ Ũşϫ ŲϩŰ
«ζũťŦŧūϩŰ» ŮůşšŪşŲŧŨϻŲťŲşŰ, űό ŲόŲŭŧŭ ŠşŦŪϻ ЙűŲţ ŭϭ ŮşϳŨŲţŰ ūγ ŪţŲşŴόůŭųū Ųγ
Ёūţŧůγ ŲŭųŰ Ϛ ŲϫŰ ŴŧũŭŢŭŬϫţŰ ŲŭųŰ űŲϻū ţϮŨŭūŧŨϻ ŨϻűŪŭ Ũşϫ ūγ ŮşЅŭųū ūγ ϏūŢŧşŴόůŭūŲşŧ šŧγ ϽŲŧŢϔŮŭŲţ űųŪŠşϫūţŧ šЅůŷ ŲŭųŰ Ųϻűŭ űό ŮůŭűŷŮŧŨϻ ϏŮϫŮţŢŭ Ͽűŭ Ũşϫ űό
ŨŭŧūŷūŧŨϻ. ńϴūşŧ ŢťũşŢϔ Ūŧγ űųūţŧŢťŲϔ ϒŬŭŢŭŰ Ũşϫ ιůūťűť ŲϩŰ ϱŢŧşŰ ŲϩŰ ŤŷϩŰ. ŏϻűŭŧ
Ũşϫ Ůϻűŭŧ Ţόū ŮşůşŪόũťűşū ŲţũţϫŷŰ Ųγ űŵŭũŧŨγ
ũŧŨγ ŲŭųŰ, Ųγ
ŭϮŨŭšţūţŧşŨγ ŲŭųŰ Ϛ Ųγ ϏůšşűŧşŨγ ŲŭųŰ ŨşŦϔŨŭūŲş
ŦϔŨŭūŲş ŵγůŧū ŲϩŰ ϽũŭŨũťůŷŲŧŨϩŰ ϏūşűŵϻũťűϔŰ ŲŭųŰ Ūό Ųϻū ţϮŨŭūŧŨϻ ŨϻűŪŭ ώūϻŰ ŲόŲŭŧŭų ŠŧūŲţŭŮşŧŵūŧŢŧŭЍ!
Œϻ 2007 Ͻ 16ŵůŭūŭŰ ͏ŪţůŧŨşūϻŰ Daniel Petric ζŴŧţůЕūţŧ 18(!) ПůţŰ űό ŨşŦťŪţůŧūϔ Šγűť űŲϻ
ϻ ζšşŮťŪόūŭ Ųŭų ŮşŧŵūϫŢŧ. ŀЈŲϔ Ųŭų ϖ űųŪŮţůŧŴŭůγ
ŧŴŭůγ
ŮůŭŨşũţϳ Ųϔū ζūŲϫŢůşűť ŲНū šŭūόŷū Ųŭų ŮŭЅ
ŭЅ ŲŭЍ
εůŮγŤŭųū Ųϻ ŮşŧŵūϫŢŧ Ũşϫ Ųϻ ŨũţŧŢЕūŭųū űό Ūϫş
ūŲŭųũγŮş. ͏ũũγ Ͻ 16ŵůŭūŭŰ Ёŵŧ Ūϻūŭ ŠůϫűŨţŧ
Ũţŧ
Ųγ ŨũţŧŢŧγ šŧγ ūγ Ůγůţŧ Ůϫűŷ Ųϻ ŮşŧŵūϫŢŧ Ųŭų
ų
ζũũγ ϏŨŢŧŨţϳŲşŧ Ũşϫ ŲŭЅŰ šŭūţϳŰ Ųŭų Ůųůŭ-ŠŭũЕūŲşŰ ŲŭųŰ űŲϻ ŨţŴγũŧ Ūό Ųϻ ϿŮũŭ ŲŭЍ
Ѝ
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ŮşŲόůş Ųŭų. ͏ŮŭŲόũţűŪş; ͭ ŪťŲόůş Ųŭų ūţŨůϔ Ũşϫ Ͻ ϱŢŧŭŰ űό ϮűϻŠŧş
ŨγŦţŧůŬť.
ŏşůşŲťůţϳŲşŧ ϏŮϫűťŰ Ųϻ ŴşŧūϻŪţūŭ ŲϩŰ űЅšŵųűťŰ ŲŭЍ ţϮŨŭūŧŨŭЍ
Ūό Ųϻū ŮůşšŪşŲŧŨϻ ŨϻűŪŭ. ŋγũũŭū ŪţůŧŨόŰ ŴŭůόŰ ŭϭ ϏūόůšţŧţŰ ŲНū
ŶťŴŧşŨНū ŵşůşŨŲϔůŷū (avatars)
ϒŵŭųū ϏŮŧŮŲЕűţŧŰ űŲϻū ŮůşšŪşŲŧŨϻ ŨϻűŪŭ. ͨŲűŧ űŲϻ ŒϻŨŧŭ ϐūşŰ
16ŵůŭūŭŰ ŨşŲťšŭůϔŦťŨţ šŧγ ŨũŭŮϔ ŶťŴŧşŨϩŰ ŮţůŧŭųűϫşŰ, ϖ ϽŮŭϫş
ϮűŭŢųūşŪŭЍűţ Ūό 360.000 ζũťŦŧūγ
Ţŭũũγůŧş!
ŁόŠşŧş Ͽũş şЈŲγ ϱűŷŰ ŴşūŭЍū
ЇŮţůŠŭũŧŨγ Ϛ ŪţŪŭūŷŪόūţŰ ŮţůŧŮŲЕűţŧŰ, ŮŭЅ ζŴŭůŭЍū ιŲŭŪş ŶųŵŭũŭšŧŨγ ŢŧşŲşůşšŪόūş. ŒόŲŭŧş
ŮţůŧűŲşŲŧŨγ Ŧγ ŪŮŭůŭЍűţ ūγ Ůţϳ
ŨşūţϫŰ ϿŲŧ űųŪŠşϫūŭųū Ũşϫ űŲϔū ŨşŦťŪţůŧūϔ ŮůşšŪşŲŧŨϔ Ťŷϔ, ŵŷůϫŰ
ЗűŲϻűŭ ūγ űŲŭŧŵţŧŭŦţŲŭЍū ŨşŲťšŭůϫş ϏūşūŲϫŭū ŲťŰ.
ΐŪŷŰ Ųγ ŮůγšŪşŲş Ţόū ţϴūşŧ Ųϻűŭ ζūόūŭŵş šŧ’ şЈŲγ Ųγ ŠŧūŲţŭŮşŧŵūϫŢŧş, ϿŮŷŰ ϱűŷŰ ŴşūŲγŤŭųū.
ŉşϫ ŲŭЍŲŭ šŧşŲϫ ŭϭ ώŲşŧůţϳţŰ ŮŭЅ
Ųγ ŨşŲşűŨţųγŤŭųū ŨγŦţ ιũũŭ Ůşůγ
ŴŧũşūŦůŷŮŧŨόŰ ţϴūşŧ. ͨŲűŧ šŧγ ūγ
ŪŮŭůόűţŧ ŨγŮŭŧŭŰ ūγ ŪŮţϳ űŲϻ ŪşšŧŨϻ ŨϻűŪŭ ŲŭЍ ŮşŧŵūŧŢŧŭЍ, ζŮşŧŲţϳŲşŧ Ųϻűŭ ϖ ζšŭůγ Ųŭų, Ͽűŭ Ũşϫ
ŲşųŲϻŵůŭūş –űŲϫŰ ŮţůŧűűϻŲţůţŰ ŮţůŧŮŲЕűţŧŰ– ϖ ŨşŲşŠŭũϔ ŪŧϊŰ ŢŧŪťūŧşϫşŰ űųūŢůŭŪϩŰ.
őųšŨţŨůŧŪόūş šŧγ Ųϻ Word of Warcraft Ųϻ ϽŮŭϳŭ ŦţŷůţϳŲşŧ Ͻ ϖšόŲťŰ
ŲŭЍ
Ų ţϱŢŭųŰ, ϖ űųūŢůŭŪϔ ŨųŪşϫūţŲşŧ
šЅůŷ
š
űŲγ 30 ţЈůЕ, Ůŭűϻ ŮŭЅ Ͻ ŵůϔűŲťŰ ŮůŭŮũťůЕūţŧ, ŵŷůϫŰ ŴųűŧŨγ
ūγ ϒŵţŧ ŢŧŨşϫŷŪş ϏŮŧűŲůŭŴϩŰ ŲНū
ŵůť
ŵ ŪγŲŷū ŭЋŲţ ιū ζŨųůЕűţŧ Ųϔū
űųūŢůŭŪϔ Ųŭų Ųϔū ώŮϻŪţūť ŨŧϻũşŰ
Ūόůş. ͤŮŧŮũόŭū Ţόū ЇŮγůŵţŧ ŢųūşŲϻŲťŲş «ŮşšЕŪşŲŭŰ» ŲŭЍ Ůůŭ-

ŮũťůŷŪόūŭų ŵůϻūŭų ŮşŧŵūŧŢŧŭЍ, ŭЋŲţ ŨγŮŭŧŭ
űЅűŲťŪş ЇŮŭũŭšŧűŪŭЍ Ūό Šγűť ŲϫŰ ПůţŰ ŮŭЅ
ŨγŮŭŧŭŰ ζŴŧţůЕūţŧ űŲϻū ţϮŨŭūŧŨϻ ŨϻűŪŭ ŲŭЍ
ŮşŧŵūŧŢŧŭЍ. ŏůşŨŲŧŨγ şЈŲϻ űťŪşϫūţŧ ϿŲŧ ŨγŮŭŧŭŰ ŮŭЅ ŴţЅšţŧ ŢŧşŨŭŮόŰ šŧγ ϐūş Ūϔūş ŵŷůϫŰ
ūγ ζűŵŭũťŦţϳ Ūό Ųϻ ŮşŧŵūϫŢŧ Ũşϫ ŨγŮŭŧŭŰ ŮŭЅ
ŮşϫŤţŧ 12 ПůţŰ Ųϔū ϖŪόůş ϏŮϫ 2 ŪϩūţŰ Ŧγ ŮůŭŮũťůЕűŭųū Ųϻ ϱŢŧŭ ζŨůŧŠНŰ Ůŭűϻ. ͨŲűŧ Ͻ ŵůϔűŲťŰ ūŧЕŦţŧ ЇŮŭŵůţŷŪόūŭŰ ūγ ŮşϫŬţŧ šŧγ ūγ Ūϔ
ŵγűţŧ Ųγ ŵůϔŪşŲγ Ųŭų!
ŔųűŧŨγ ŭϭ ώŲşŧůţϳţŰ Ţόū ζůŨŭЍūŲşŧ Ūϻūŭ ű’
şЈŲϻ. ΌũϻŨũťůŭŰ Ͻ űŵţŢŧşűŪϻŰ ŲŭЍ ŮşŧŵūŧŢŧŭЍ
űŲŭŵţЅţŧ űŲϻū ŶųŵŭũŭšŧŨϻ ϏŦŧűŪϻ. Œγ on line
ŮşŧŵūϫŢŧş ϒŵŭųū ζůŵϔ, ζũũγ Ёŵŧ ŲόũŭŰ, šţšŭūϻŰ
ŮŭЅ ϽŢťšţϳ ŲŭЅŰ ŮşϳŨŲţŰ űό Ūŧγ ζŲόůŪŭūť ŮůŭűŮγŦţŧş ϏŮϫŲţųŬťŰ ŢŧşůŨНŰ ūόŷū űŲϻŵŷū. őŲϻŵŷū šŧγ ŨŭŧūŷūŧŨϔ ŨşŲşŬϫŷűť, ţЈťŪţůϫş, ŮŭũųŲόũţŧş, ζŮϻŨŲťűťŰ ŮũŭЅŲŭų, Ŵϫũŷū Ϛ šţūŧŨНŰ
Ͽ,Ųŧ ζŢųūşŲţϳŰ Ϛ ŢųűŨŭũţЅţűşŧ ūγ ζŮşŧŲϔűţŧŰ
űŲϔū ŮůşšŪşŲŧŨϔ űŭų Ťŷϔ Ũşϫ ЇŮγůŵţŧ Ūόűş
űŭų űγū ζŮЅŦŪţūŭ Ёūţŧůŭ.
ͤŢН ζŨůŧŠНŰ ţϴūşŧ ŮŭЅ ŮůόŮţŧ ūγ ζūşůŷŲťŦţϳŰ. ŒţũŧŨγ Ͽũť şЈŲϔ ϖ ŴşūŲşűŪşšŭůŧŨϔ ţϮŨŭūŧŨϔ ŮůşšŪşŲŧŨϻŲťŲş ŲНū űųšŨţŨůŧŪόūŷū ŠŧūŲţŭŮşŧŵūŧŢŧНū ţϴūşŧ Ūŧγ ŢųūşŲϻŲťŲş ūγ ŬţŴţЅšţŧŰ
ζŮϻ Ųϔ Ťŷϔ šŧγ ũϫšŭ Ϛ Ųϻ ŨşŲşŴЅšŧϻ űŭų šŧγ
Ųϔū Ůũϔůť ιůūťűť ŲϩŰ ŤŷϩŰ; ŉşϫ űό Ųϫ ŢŧşŴόůţŧ
Ūŧγ ŲόŲŭŧş Ŵųšϔ ζŮϻ Ųϔ Ŵųšϔ űŲŭЅŰ ŲţŵūťŲŭЅŰ
ŮşůşŢţϫűŭųŰ ŲНū ūşůŨŷŲŧŨНū;
őŨύŶŭų. ŉůϬűť ϓŵţŧŰ. Œδ űųŪŮţůδűŪşŲş
Ţύū ţϵūşŧ ŢІűŨŭũŭ ūδ Ųδ űųūţŧŢťŲŭŮŭŧϕűţŧŰ
ŪϼūŭŰ űŭų.
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ƴǀƽ ƥƴǁǇ Ȋ ǵǃƽǆƹǅƼǉǇǕǈǇǃƿ ǈƹǅƿƻǍǉƷƾƽǁ.
ƫǌƷǊ 14 ǌǇˀ ǄƿǅǔǊ ǇȚ ǂƹǄǈƴǅƽǊ ǌǇˀ
ǶƻƷǇǍ ƦǁǂǇǃƴǇǍ, ǋǌǔ ǂƵǅǌǉǇ ǌʣǊ ǈǔǃƿǊ,
ǏǌǍǈǇˀǅ ǀǉǁƹǄƺƽǍǌǁǂƴ. ȴǃǇǁ ǇȚ ǂƴǌǇǁǂǇǁ, ǃƹǔǊ ǂƹƷ ǭǉǏƵǊ, ǂƹǌƹǂǃǕƾǇǍǅ ǌǔ
ǅƹǔ ǋǌƶ ǀƽƷƹ ƤƽǁǌǇǍǉƻƷƹ ǂƹƷ ǋǌƶ ƝǇǆǇǃǇƻƷƹ, ǈǇǕ ǭǂǇǃǇǍǀƽʱ. Ɲǁƹƺƴƾƽǌƹǁ ǂƹƷ
ǌǔ ǈǉǑǌǔǂǇǃǃǇ ǌʣǊ ǈƹǉƹƼǔǋƽǑǊ ǌʣǊ
ƝǍǌǁǂʣǊ ơǉƴǂƿǊ ǭǈǔ ǌƷǊ ǋǍǄǄƹǏǁǂƵǊ
ƼǍǅƴǄƽǁǊ ǋǌƶǅ ȄǃǃƴƼƹ, ǈǇǕ ǋǍǅǌƴǏǌƿǂƽ ǈǉƷǅ 91 Ǐǉǔǅǁƹ ǄƵǋƹ ǋʛ ƹȵǌǔ ǌǔǅ Țƽǉǔ
ǏˍǉǇ.
ƩǇǁǔǊ ǈƽǉƷǄƽǅƽ Ȯǌǁ ǽǂƽʱǅǇǊ Ȫ ǄǁǂǉǔǊ
ǇșǂǁǋǄǔǊ ǌˍǅ ǐƹǉƴƼǑǅ ǭǈǔ ǌƶǅ ƚȟǅǇ
ǂƹƷ ǌƶ ƥƹǉǖǅƽǁƹ, ǄƵ ǌƶǅ ȩǅǇǄƹǋƷƹ ƝƽƼƵƹƻƹǌǊ1, ǀƴ ƻǁǅǔǌƹǅ ƹȵǌƶ Ȋ ǈƹǅƵǄǇǉǎƿ ǈǔǃƿ, Ȋ ǵǃƽǆƹǅƼǉǇǕǈǇǃƿ, ǈǇǕ Ǿǅǖǅƽǁ ǵǅƹǌǇǃƶ ǂƹƷ ƝǕǋƿ, Ȋ ǅǕǎƿ ǌǇˀ ǀǉƹǂǁǂǇˀ ǈƽǃƴƻǇǍǊ ;
ơƹǍǄƴƾƽǁ ǂƹǅƽƷǊ ǌƶ ǉǍǄǇǌǇǄƷƹ ǌʣǊ
ǵǃƽǆƹǅƼǉǇǕǈǇǃƿǊ, ǌƴ ǂƹǌƹǈǉƴǋǁǅƹ
ǈƴǉǂƹ ǂƹǌƴ ǄʣǂǇǊ ǌʣǊ ǈƹǉƹǃƷƹǊ, ǌǔ
ǄƽƻƴǃǇ ǃǁǄƴǅǁ ǌƿǊ ǄƵ ǌƴ ǽǈǁƺƹǌǁǂƴ ǂƹƷ
ǽǄǈǇǉǁǂƴ ǈǃǇʱƹ, ǌǔ ǄǁǂǉǔǌƽǉǇ ǄƵ ǌƷǊ
ǐƹǉǔƺƹǉǂƽǊ.
ƣƹǀǖǊ ǂƹǀǉƽǎǌƷƾƽǌƹǁ ǋǌƴ ǃƹǄǈƽǉƴ
ǅƽǉƴ ǌʣǊ ǀƴǃƹǋǋƹǊ ǈǇǕ ǌƶ ǃǇǕƾƽǁ, ǭƻǅƹǅǌƽǕƽǁ ǈƵǉƹ ǌƶ ƫƹǄǇǀǉƴǂƿ ǄƵ ǌƶǅ
ǈƹǅƴǉǏƹǁƹ ȚǋǌǇǉƷƹ ǂƹƷ ǋǌƴ ƺƴǀƿ ǌƶǅ
ȥǄƺǉǇ ǂƹƷ ǌƶǅ ƬƵǅƽƼǇ, ǌƴ Ǿǃǃƿǅǁǂƴ ǅƿǋǁƴ ǄƹǊ, ǈǇǕ ǂǉƹǌǇˀǅ ǇȚ ƬǇˀǉǂǇǁ. Ƚ-
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ǐǖǅƽǁ ǌǔ ƺǃƵǄǄƹ, ƻǁƴ ǅƴ ǭǅǌǁǂǉƷƾƽǁ ǌǔǅ
ǽǈǁƺǃƿǌǁǂǔ ǎƴǉǇ2 ǋǌƶǅ ǈƹǉƹǃƷƹ.
Ȓ ǀƵǋƿ ǌʣǊ ǵǃƽǆƹǅƼǉǇǕǈǇǃƿǊ ƼǍǌǁǂƴ ǋǌƷǊ ȭǏǀƽǊ ǌǇˀ ǈǇǌƹǄǇˀ ȈƺǉǇǍ,
ǈǇǕ ǏǑǉƷƾƽǁ ǌƶǅ ȄǃǃƴƼƹ ǭǈǔ ǌƶǅ ƬǇǍǉǂƷƹ Ǆƽǌƴ ǌƶ ǋǍǅǀƶǂƿ ǌʣǊ ƤǑƾƴǅƿǊ ǌǔ
1923, Ȋ ǂƹǌƹǋǂƽǍƶ ǌʣǊ ǋǁƼƿǉǇƼǉǇǄǁǂʣǊ ƻǉƹǄǄʣǊ ǈǇǕ ǌƶǅ Ǿǅǖǅƽǁ ǄƵ ǌƶ
ơƽǋǋƹǃǇǅƷǂƿ ǂƹƷ ǌƶǅ ƣǑǅǋǌƹǅǌǁǅǇǕǈǇǃƿ ǂƹǀǖǊ ǂƹƷ ǇȚ ǈǉǔǋǎǍƻƽǊ ǈǇǕ ȏǉǀƹǅ
ǭǈǔ ǌƶǅ ƚȟǅǇ, ǌƶǅ ǵǅƹǌ. ơǉƴǂƿ, ǌƶ ƥ.
ǵǋƷƹ ǂƹƷ ǌǔǅ ƩǔǅǌǇ ǋǍǅƽǌƵǃƽǋƹǅ ǋǌƶǅ
ƹȹǆƿǋƿ ǌǇˀ ǈǃƿǀǍǋǄǇˀ ǌƿǊ.
ƬƽǃƽǍǌƹʱƹ ǭǈǔ ǌǔ 1990 ȁƻǁǅƽ ǂƵǅǌǉǇ ȶǈǇƼǇǏʣǊ ȪǄǇƻƽǅˍǅ ǭƼƽǃǎˍǅ, ǈƹǃǁǅǅǇǋǌǇǕǅǌǑǅ ǭǈǔ ǌƶǅ ǈǉǖƿǅ ƫǇƺǁƽǌǁǂƶ ȈǅǑǋƿ.

14 ĺŎĮŜŢ 1920
Ȅǆƹǂǔǋǁƹ ǋǏƽƼǔǅ Ǐǉǔǅǁƹ ǇȚ ǂƴǌǇǁǂǇǁ
ǌʣǊ ơǉƴǂƿǊ ȏǌƹǅ ǋǂǃƹƺǑǄƵǅǇǁ ǋǌǇǕǊ
ƬǇǕǉǂǇǍǊ. ǵǃǃƴ ǂƹƷ ǌƶ ǀƿǉǁǑƼƷƹ ǌˍǅ
ƛǇǍǃƻƴǉǑǅ ƻǅǖǉǁǋƹǅ. ǹǅ ǂƹƷ ǋǌǇǕǊ
ƛƹǃǂƹǅǁǂǇǕǊ ǈǇǃƵǄǇǍǊ Ȋ ȄǃǃƴƼƹ ȏǌƹǅ
ǅǁǂƶǌǉǁƹ, ǌǔ 1913 Ȋ Ɲ. ơǉƴǂƿ ǈƹǉƹǏǑǉƶǀƿǂƽ ǄƵ ǌƶ ǋǍǅǀƶǂƿ ǌǇˀ ƛǇǍǂǇǍǉƽǋǌƷǇǍ ǋǌƶ ƛǇǍǃƻƹǉƷƹ. ȴǌƹǅ ǇȚ ƛǇǕǃƻƹǉǇǁ Ǆǈʣǂƹǅ ǋǌƶǅ ǵǃƽǆƹǅƼǉǇǕǈǇǃƿ,
ǆƵǋǈƹǋƹǅ ǋƵ ǋǎƹƻƵǊ ǂƹƷ ƺƹǉƺƹǉǔǌƿǌƽǊ.
ȴǋǇǁ ȈǃǃƿǅƽǊ Ƽǁƹǋǖǀƿǂƹǅ ǭǅƹƻǂƴǋǌƿǂƹǅ ǅƴ ǎǕƻǇǍǅ. Ƭǔ ȝƼǁǇ ȁƻǁǅƽ ǂƹƷ ǄƵ
ǌƶ ƼƽǕǌƽǉƿ ƛǇǍǃƻƹǉǁǂƶ ǂƹǌǇǏƶ 19411944 (ƛ´ ƩƹƻǂǔǋǄǁǇǊ ǈǔǃƽǄǇǊ).

ᅭ ǉ ŤŊşŝŠ

ƫƵ Ƽǁƴǋǂƽǐƿ ǈǇǕ ȁƻǁǅƽ ǋǌǔ ƦƽǒƻǕ ǌǔ
1919 ǭǅƹƻǂƴǋǌƿǂƹǅ ǇȚ ƺǇǍǃƻƹǉǁǂƵǊ
ƼǍǅƴǄƽǁǊ ǅƴ ǈƹǉƹƼǖǋǇǍǅ ǌƶ Ɲ. ơǉƴǂƿ
ǋǌǇǕǊ ǋǍǄǄƴǏǇǍǊ ǌʣǊ ȄǃǃƴƼǇǊ, ǈǇǕ
Ȯǉǁǋƹǅ ǋǌƶǅ ǵǃƽǆƹǅƼǉǇǕǈǇǃƿ ƜƴǃǃǇ ƝǁǇǁǂƿǌƶ. ƥƽǌƴ ǭǈǔ ǋǍǅǌǇǅǁǋǄƵǅƽǊ ǈǉǇǋǈƴǀƽǁƽǊ ǌǇˀ ȃǃƽǍǀƽǉƷǇǍ ƛƽǅǁƾƵǃǇǍ,
ǈǉǑǀǍǈǇǍǉƻǇˀ ǌʣǊ ȄǃǃƴƼǇǊ,
ȄǃǃƴƼǇǊ ǇȚ ǋǍǄǋǍǄ
ǄƹǏǁǂƵǊ ƼǍǅƴǄƽǁǊ ǌǔ 1920 ǈƹǉƵƼǑǋƹǅ
ǌƶ Ɲ. ơǉƴǂƿ ǋǌƶǅ ȄǃǃƴƼƹ.
14 ĺŎĮŜŢ 1920
Ȓ ƥƽǉƹǉǏƷƹ ƧƴǅǀƿǊ ǄƵ ǽǈǁǂƽǎƹǃʣǊ
ǌǔ ǋǌǉƹǌƿƻǔ ƣǑǅǋǌƹǅǌƷǅǇ ƥƹƾƹǉƴǂƿƚșǅǁƴǅ ǭǈǇƺǁƺƴǋǌƿǂƽ ǋǌǔ ǃǁǄƴǅǁ ǌǇˀ
ƝƽƼƵƹƻƹǌǊ. Ƭǔ ȝƼǁǇ ǈǉǑƷ Ȋ ƥƽǉƹǉǏƷƹ
ƫƽǉǉˍǅ ǄƵ ǌǔ ǋǌǉƹǌƿƻǔ ȃǈƹǄƽǁǅǖǅƼƹ
ƟǍǄƺǉƹǂƴǂƿ ȁǎǀƹǋƽ ǋǁƼƿǉǇƼǉǇǄǁǂˍǊ
ǂƹƷ ǽƻǂƹǌƵǋǌƿǋƽ ǎǉǇǍǉƵǊ ǋʛ ȮǃǇ ǌǔ ǄʣǂǇǊ ǌǇˀ ǈǇǌƹǄǇˀ ȈƺǉǇǍ.
ƨȚ ǂƴǌǇǁǂǇǁ ǌʣǊ ǈǔǃƿǊ ǆƽǏǕǀƿǂƹǅ
ǋǌǇǕǊ ƼǉǔǄǇǍǊ. ƫǌƶǅ ǈƹǉƹǃƷƹ, ǄǈǉǇǋǌƴ ǋǌǔ ǋƿǄƽǉǁǅǔ ǌƹǏǍƼǉǇǄƽʱǇ, ǈƹǉƹƼǔǀƿǂƽ Ȋ Ɯƹǃǃǁǂƶ ǋƿǄƹƷƹ ǂƹƷ ȶǐǖǀƿǂƽ Ȋ Ȅǃǃƿǅǁǂƶ, ǽǅˍ ȮǃǇǁ ȁǐƹǃƹǅ ǋǍƻǂǁǅƿǄƵǅǇǁ ƻǁƴ ǈǉǖǌƿ ǎǇǉƴ ǌǔǅ ȃǀǅǁǂǔ
ǄƹǊ ȺǄǅǇ. ȴǃǇǁ ǄƹƾƷ ȁǈƽǁǌƹ ȁǎǀƹǋƹǅ
ǋǌǔ ǅƹǔ ǌǇˀ ǶƻƷǇǍ ƦǁǂǇǃƴǇǍ, ǽǅˍ ǇȚ
ǂƹǄǈƴǅƽǊ ƼǁƹǃƹǃǇˀǋƹǅ ǌǔ ǱƻƻƽǃǄƹ ǌʣǊ
ƤƽǍǌƽǉǁʔǊ. ƝǇǆǇǃǔƻƿǋƹǅ ǌǔ ơƽǔ ǂƹƷ ǌƶǅ
ƩƹǅƹƻƷƹ ǌƶǅ ȃǃƽǍǀƽǉǖǌǉǁƹ ǂƹƷ ǋǍǅǌƴǏǀƿǂƽ ǌǔ ǈǉǑǌǔǂǇǃǃǇ ǈƹǉƹƼǔǋƽǑǊ
ǌʣǊ ǈǔǃƿǊ.
ƫǌƶǅ ǭǉǏƶ ǌƶǅ ȩǅǔǄƹǋƹǅ ƦƽƴǈǇǃƿ,
Ȯǌƹǅ ȮǄǑǊ Ǆƽǌƴ ƼǍǔ ǄʣǅƽǊ ǭǈǇƺǁƺƴǋǌƿǂƽ ǋǌǔ ǃǁǄƴǅǁ ǌƿǊ Ȫ ƺƹǋǁǃǁƴǊ ǵǃƵǆƹǅƼǉǇǊ3, ȮǃǇǁ ǌǔǅ ȶǈǇƼƵǏǌƿǂƹǅ ǄƵ Ǆƽ-

ᅭ łŪ ŚśŕŚœɊŝ ŢȼŠ ĳŪŚśŏŠ ıŗŔŐōŔŕ

ƻƴǃǇ ǽǅǀǇǍǋǁƹǋǄǔ ǂƹƷ ǈǉǔǊ ǌǁǄƶǅ ǌǇǍ
ȩǅǇǄƴǋǌƿǂƽ ǵǃƽǆƹǅƼǉǇǕǈǇǃƿ.
ǵǈǔ ǌǔǌƽ ǭǉǏƷƾƽǁ Ȋ ǭǅƴǈǌǍǆƿ ǌʣǊ ǵǃƽǆƹǅƼǉǇǕǈǇǃƿǊ. Ȓ ȂƼǉƹ ǌǇˀ ƥƿǌǉǇǈǇǃƷǌǇǍ ǌʣǊ ƚȝǅǇǍ4 ǄƽǌƹǎƵǉƽǌƹǁ ǽƼˍ.
ƫǌǇǕǊ ƽȵǀǕƻǉƹǄǄǇǍǊ ƼǉǔǄǇǍǊ ǌƿǊ ǂǌƷƾǇǅǌƹǁ ǂǌƷǉǁƹ ǅƽǇǂǃƹǋǁǂƴ. ƣǌƷƾƽǌƹǁ ǂƹƷ
ǃƽǁǌǇǍǉƻƽʱ Ȋ ƟƹǉƷǎƽǁǇǊ ƩƹǁƼƹƻǑƻǁǂƶ
ǵǂƹƼƿǄƷƹ,
ǵǂƹƼƿǄƷƹ ǂƹǀǖǊ ǂƹƷ Ȋ ƝƿǄǇǂǉƷǌƽǁǇǊ
ƩƹǁƼƹƻǑƻǁǂƶ, Ȋ ƦƿǈǁƹƻǑƻǁǂƶ ƫǏǇǃƶ
ǂƹƷ Ȋ ȡƹǌǉǁǂƶ ƫǏǇǃƶ ǄƵ ǌǔ ǄƽƻƹǃǕǌƽǉǇ
ǅǇǋǇǂǇǄƽʱǇ ǌʣǊ ƛ. ȄǃǃƴƼǇǊ.
Ʃƹǉƴǃǃƿǃƹ ǃƽǁǌǇǍǉƻǇˀǅ ǈǇǃǃƴ ǂǇǁǅǑǎƽǃƶ ȚƼǉǕǄƹǌƹ, ǈǇǕ ǭǅƹǂǇǍǎƷƾǇǍǅ
ǌǔǅ ǭǅǀǉǖǈǁǅǇ ǈǔǅǇ. Ƭǔ ƜƿǉǇǂǇǄƽʱǇ
«Ȫ ǺƻǁǇǊ ƣǍǈǉǁƹǅǔǊ», ǈƹǋǏǔǅǌǑǅ ǭǅǁƴǌǑǅ, ǌǔ ȞƼǉǍǄƹ ƻǁƴ ǋǈƹǋǌǁǂƴ ǈƹǁƼǁƴ, ǌǔ
ƦǁƴǉǏƽǁǇ (ƺǉƽǎǇǅƿǈǁƹǂǔǊ ǋǌƹǀǄǔǊ).
ƎřœŜŏśŒşŝūŞŝřŕ ! ĻŗŊ ƆśŝŗťŢŌ őŏřŏśŌ ƆőŘŏřŗŊ, Şŝū ŞœşŗŚŋśœŗ śŊ ŢŌś ƖŞŗšŘœŤŢœɊŠ.

1. ƝƽƼƵ-ǵƻƴǌǊ : ƝƽƼƵ, ȭǅǇǄƹ ƬǇǕǉǂǇǍ ƝƽǉƺƷǋƿ-ǄǇǅƹǏǇˀ- ǈǇǕ ǆƽǂǇǍǉƹƾǔǌƹǅ ǋʛ Ȃǅƹ ƼƵǅǌǉǇ (ǭƻƴǌǊ) ǋǌƶ
ǀƵǋƿ ǌǇˀ ǎƴǉǇǍ ǋǌƶ ǈƹǉƹǃƷƹ.
2. Ȱ ǎƴǉǇǊ ǂƹǌƹǋǂƽǍƴǋǌƿǂƽ ǭǈǔ ȡǌƹǃǁǂƶ ǾǌƹǁǉƽƷƹ ǂƹƷ ǃƽǁǌǇǕǉƻƿǋƽ ƻǁƴ ǈǉǖǌƿ ǎǇǉƴ ǌǔ 1880. ƞȟǅƹǁ
Ȫ ȶǐƿǃǔǌƽǉǇǊ ǎƴǉǇǊ ǌʣǊ ȄǃǃƴƼǇǊ. ȇǏƽǁ ȺǐǇǊ 27 Ǆ.
ǈƴǅǑ ǭǈǔ ǌƶǅ ǽǈǁǎƴǅƽǁƹ ǌʣǊ ǀƴǃƹǋǋƹǊ. Ƭǔ ǌǔǆǇ ȪǉƹǌǔǌƿǌǔǊ ǌǇǍ ƽȟǅƹǁ 23 ǄƷǃǁƹ.
3. ǵǃƵǆƹǅƼǉǇǊ Ȫ ƚ´: ƛƹǋƷǃƽǍǋƽ ǋǌƶǅ ȄǃǃƴƼƹ ǌǉƷƹ
ȁǌƿ, 1917-1920.
4. Ȓ ƚȟǅǇǊ ƺǉƷǋǂƽǌƹǁ ǋǌƴ ǭǅƹǌǇǃǁǂƴ ǌǇˀ ƝƵǃǌƹ ǌǇˀ
ȈƺǉǇǍ. ǵǈǔ ǌƷǊ ǈǉǇǋǏǖǋƽǁǊ ǌǇˀ ǈǇǌƹǄǇˀ ȁǏƹǋƽ ǌƶǅ
ǭǆƷƹ ǌǇˀ ǃǁǄƹǅǁǇˀ ǌƿǊ. ƫƶǄƽǉƹ ǃƷƻǇǁ ǄǔǅǇ ƻƵǉǇǅǌƽǊ
ȁǏǇǍǅ ǭǈǇǄƽƷǅƽǁ ǋǌƶǅ ƬǇǍǉǂǇǂǉƹǌǇǕǄƽǅƿ ƚȟǅǇ. Ƭǔ ǱƻƹǃǄƹ ǌʣǊ ȊǉǑƷƼƹǊ ǌƿǊ ƝǔǄǅƹǊ ƛǁƾƺƷƾƿ ǂƹǀǖǊ ǂƹƷ ǌǇˀ
ǍȚǇˀ ǌƿǊ ơƽǄǁǋǌǇǂǃʣ Ƽƽǋǈǔƾƽǁ ǋǌƶǅ ǈƹǉƹǃƷƹ ǌʣǊ ǵǃƽǆƹǅƼǉǇǕǈǇǃƿǊ.
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«Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;»

g

ιόρταζαν τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, μᾶς πληροφορεῖ 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 κατευθύνθηκε πρός τήν Προβατική Πύλη τῆς πόλεως. Ἐκεῖ ὑπῆρχε μιά μικρή λίμνη πού λεγόταν Βηθεσδᾶ, γύρω ἀπό τήν ὁποία εἶχαν
κτιστεῖ πέντε θολωτά ὑπόστεγα. Κάτω ἀπό αὐτά φιλοξενοῦνταν ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων, ὅλοι τους ἄρρωστοι, μέ διάφορες ὁ καθένας τους παθήσεις καί ἀναπηρίες. Κάτι
σάν πρόχειρο νοσοκομεῖο.
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Κι ὅλοι τους περίμεναν...
Περίμεναν τό θαυμαστό σημεῖο. Γιατί,
πράγματι, κατά καιρούς συνέβαινε στή λίμνη ἐκείνη κάτι θαυμαστό. Ἄγγελος κατέβαινε ἀπ’ τόν οὐρανό καί τάραζε τά νερά.
Τότε, λοιπόν, ὅποιος κατάφερνε πρῶτος νά
μπεῖ μέσα σ’ αὐτά γινόταν καλά, ὅ,τι ἀρρώστια καί νά εἶχε.
Τή λίμνη αὐτή τῆς Βηθεσδᾶ ἐρχόταν τώρα νά ἐπισκεφθεῖ ὁ Δεσπότης τῶν ἀγγέλων
καί τῶν ἀνθρώπων, ὁ Κύριος Ἰησοῦς.
Καί δέν ἄργησε νά διακρίνει ἐκεῖ ἕναν
ταλαίπωρο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος 38 ὁλόκληρα χρόνια εἶχε πού βρισκόταν ἐκεῖ ἀνάπηρος, καί ἀκόμα περίμενε...

Γυρνᾶ πάνω του τό βλέμμα Του ὁ Θεάν- καλά; Νά ἔλεγε στό Χριστό: Ὤχου, ἄνθρωπος κι ἀμέσως τόν ρωτᾶ:
θρωπέ μου, μέ τόν πόνο μου παίζεις; Τί ἐ— Θέλεις νά γίνεις καλά;
ρώτηση εἶναι αὐτή πού μοῦ κάνεις; Δέν
— Κύριε, τοῦ ἀπαντᾶ μέ σβησμένη φωνή βλέπεις τά χάλια μου; Ἄφησέ με, σέ παὁ ἄρρωστος, ἄνθρωπο δέν ἔχω! Δέν ἔχω ρακαλῶ, ἥσυχο...
κανέναν δικό μου ἄνθρωπο γιά νά μέ βάλει
— Θέλεις νά γίνεις καλά;
στό νερό μόλις ταραχθεῖ, νά γίνω καλά.
Μιά ἐρώτηση πού διαχρονικά θέτει ὁ
Καθώς σέρνομαι γιά νά μπῶ μέσα, κάποιος Κύριος σέ ὅλους μας, φίλε μου. Καί τό θέἄλλος συμβαίνει πάντοτε νά μέ προλαβαί- μα εἶναι πρῶτα νά καταλάβουμε ὅτι εἴμανει. Κι ἐγώ μένω πάλι ἔτσι...
στε ἄρρωστοι –ἡ ἁμαρτία εἶναι ἀρρώΤόν ἄκουσε ὁ Κύριος, ὁ φιλάνθρωπος στια– κι ἔπειτα νά θελήσουμε νά ἀπαλλαΧριστός, καί μέ φωνή ζωηρή, μέ πρόσταγ- γοῦμε ἀπό τήν ἀρρώστια μας.
μα κυριαρχικό τόν διατάζει:
Κοίτα πόσα παιδιά
ι
— Σήκω πάνω, πάρε τό κρεη εἶνα
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Ναί, ἦ
ἄρρωστο, ὑγεία. Πάτησε γερά
στήν ἡλικία σου, ὄχι μόνο
στό ἔδαφος, σηκώθηκε πάνω, φορεἶναι παραδομένα στήν ψυχοφθόρα ἐπίτώθηκε καί τό κρεβάτι του καί ἔφυγε...
Μετά ἀπό μέρες τόν ξαναβρίσκει ὁ Χρι- δραση τῶν παθῶν, ἀλλά οὔτε πού τούς
περνᾶ ἀπ’ τό μυαλό νά βγοῦν ἀπ’ αὐτή
στός στό Ναό καί τοῦ λέει:
— Τώρα ἔγινες καλά. Πρόσεξε μήν ξανα- τήν κατάσταση πού ροκανίζει τήν ἴδια
μαρτήσεις, μή σοῦ συμβεῖ τίποτε χειρότε- τους τήν ὕπαρξη. Γιατί, ὅσο κανείς δουλεύει στά πάθη του –τούς ἐγωισμούς, τίς
ρο...
Ἦταν λοιπόν ἡ ἁμαρτία πού τόν εἶχε ρίξει ζήλειες, τίς κενοδοξίες, τίς ἀσωτεῖες– τόστό κρεβάτι 38 χρόνια τόν ταλαίπωρο σο αὐτά θεριεύουν καί τόν δένουν φρικτότερα. Ποῦ μετά νά θελήσει κανείς νά ξεἐκεῖνο ἄνθρωπο!
***
φύγει. Σάν τόν ἐξαρτημένο ἀπό οὐσίες...
«Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;»
Κατάλαβες.
Μά, θά ’λεγε κανείς, τί ἐρώτηση εἶναι ἐ— Θέλεις νά γίνεις καλά; ἡ φωνή τοῦ
τούτη; Ἦταν δυνατό νά μήν ἤθελε νά γίνει Κυρίου σέ σένα τώρα.
καλά ὁ τριανταοχτώ χρόνια ἀνάπηρος;
— Θέλω, Κύριε, φώναξέ Του. Θέλω,
Ναί, ἦταν δυνατό.
Χριστέ μου, ἀπάλλαξέ με!
Δέν θά μποροῦσε νά εἶχε ἀπογοητευθεῖ,
Καί μήν ἀνησυχεῖς. Κάνε ὅ,τι σοῦ πεῖ, καί
νά εἶχε ἐγκαταλείψει κάθε ἐλπίδα νά γίνει θά δεῖς τόν ἑαυτό σου νά ξανανιώνει. I
Μάιος 2011
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ΑΔΙΙΑΜΑΝΤΗ
ΗΣ:
Α. ΠΑΠΑ
Ε

«

γεννήθην ἐν Σκιάθῳ, τῇ 4ῃ Μαρτίου 1851. Ἐβγῆκα ἀπὸ τὸ
Ἑλληνικὸν Σχολεῖον εἰς τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐστάλην 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
ία
φ
α
εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου ἔμεινα
ρ
Αὐτοβιογ ὀλίγους μῆνας. Τῷ 1873 ἦλθα εἰς Ἀθήνας καὶ ἐφοίτησα εἰς τὴν
Δ΄ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ 1874 ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολήν, ὅπου ἤκουα κατʼ ἐκλογὴν ὀλίγα μαθήματα φιλολογικά, κατʼ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς
τὰς ξένας γλώσσας. Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἁγίους, εἶτα ἔγραφα στίχους… Ἀργότερα ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, δημοσιευθέντα εἰς διάφορα περιοδικὰ
καὶ ἐφημερίδας». Ἔτσι ἀναφέρει ὁ κορυφαῖος Ἕλληνας λογοτέχνης, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, πού χαρακτηρίστηκε ὡς «ὁ ἅγιος τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων», 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 λογοτεχνίας» ἦταν λιτός, ἀσκητικός, μέ πλήρη ἀδιαφορία γιά τά βιοτικά. Ἐνδεικτικό τῆς σχέσης του μέ τά χρήματα εἶναι τό περιστατικό πού ἀναφέρει ὁ Παῦλος Νιρβάνας: Ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης ξεκίνησε 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».

Τ

ό ἡμερήσιο πρόγραμμά του στό νησί περιλάμβανε πολύ πρωινό ξύπνημα, μιά βόλτα στήν ἀκρογιαλιά
ας κι ὕστερα ἐκκλησία. Μέσα στά περισσότερα διηγήματά του ὁ
έ
φ
α
ρ
γ
γ
Ὁ συ
συγγραφέας γίνεται ὑμνητής «τοῦ ρόδινου νησιοῦ» του. Οἱ ρεματιές,
οἱ χαράδρες, τά ὑψώματα, τά ἀμέτρητα λιμανάκια, οἱ κάβοι, οἱ σπηλιές, τά νησάκια, 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 κάνει 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 ἐντύπωση 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᾿ ἔρωτος 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 ἱστορίες του». (Κ. Παλαμᾶς). «Ὁ Παπαδιαμάντης δέν ἐψεύτησε ποτέ, δέν ἐμιμήθη
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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. Ξενόπουλος). 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 ζωντανό πνεῦμα τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζεται
πατριώτης, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του γυρισμένα σέ ἔνδοξες ἐποχές. 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.

Ο

Παπαδιαμάντης πρό πάντων ἦταν Χριστιανός
καί Χριστιανός εὐσεβής. Λίγο πρίν τό τέλος
του του ζήτησε νά προσέλθει ὁ ἱερέας τῆς Σκιάθου πας
ο
λ
έ
τ
Τό
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 ἐκκλησιαστικά καί
ὕστερα νά ᾽ρθῆς ἐσύ... Ἀνάψτε ἕνα κηρί», εἶπε, «φέρτε μου κι ἕνα
ἐκκλησιαστικόν βιβλίον». Ἀλλά μή ἔχοντας ἄλλες δυνάμεις συμπλήρωσε: «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 Παπαδιαμάντη. Γιατί ἦταν ψάλτης «ὁ κυρ-Ἀλέξανδρος». Μεγάλωσε μέ βυζαντινές ψαλμωδίες, καθαρά κεριά καί ἁγιορείτικο λιβάνι. Μιά φορά, διηγοῦνται, ἔγινε καλά ἀπό ἰσχυρό πονόδοντο κι ἔγραψε ὁλόκληρη ἀκολουθία στόν Ἅγιο Ἀντύπα, γιά νά τόν εὐχαριστήσει. Συνήθιζε 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 ἐφημέριος 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 ἀνθρώπων τοῦ νησιοῦ, ἀλλά καί ὅλης τῆς Ἑλλάδος, πού ἔνιωσε τήν ἀπουσία 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.
Μάιος 2011
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ȠȪȜȚĮȟİ ıȠ ȝʌȠȡȠ૨ıİ ʌȚȩ ਕȞĮʌĮȣĲȚțȐ ıĲȩ țȐșȚıȝȐ ĲȠȣ țĮȓ țȠȓĲĮȗİ ȖȪȡȦ ĲȠȣ Ĳȩ ȝİȖȐȜȠ ਕȝĳȚșȑĮĲȡȠ ĲોȢ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮȢ ĮĲȡȚțોȢ
ȈȤȠȜોȢ. ȀȠȓĲĮȗİ ਥȞĲȣʌȦıȚĮıȝȑȞȠȢ țĮȓ
ȜȚȖȐțȚ ıȐȞ... ȤĮȝȑȞȠȢ. ਯĲıȚ ȞȚȦșİ. ȈȐȡȦȞİ ȝȑ Ĳȩ ȕȜȑȝȝĮ ĲȠȣ ıȘ ʌİȡȚȠȤȒ ȝʌȠȡȠ૨ıİ ਕȞȠȓȖȠȞĲĮȢ ਕțȩȝȘ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
ȝȐĲȚĮ țĮȓ ıĲȩȝĮ.
ȆĮȡȐȟİȞȘ ੑȡȠĳȒ, ȝȠȞĲȑȡȞĮ ȤȡȫȝĮĲĮ,
ȝȚȐ ĲİȡȐıĲȚĮ ੑșȩȞȘ ȝʌȡȠıĲȐ, ĳĲĮ, ȤȠȢ... ĲȑȜİȚĮ! ੜȜȘ ਲ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ʌĮȡȠȪıĮ.
ȉȠ૨ ਙȡİıİ ĮĲȩȢ  ıȪȖȤȡȠȞȠȢ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȩȢ ȤȡȠȢ. ǼੇȤİ ȝȚȐ ȝİȖĮȜȠʌȡȑʌİȚĮ. ਝțȠȪȝʌȘıİ Ĳȩ ȤȑȡȚ ĲȠȣ ıĲȩ ਕĲȠȝȚțȩ
ĲȡĮʌİȗȐțȚ. ਯțĮȞİ ʌȫȢ ȖȡȐĳİȚ. ȆȫȢ țȡĮĲȐİȚ ıȘȝİȚȫıİȚȢ. ȀȐșȚıİ țĮȜȪĲİȡĮ. ȁȓȖȠ
ʌȚȩ ıĲȘĲȩȢ. ǻȚȩȡșȦıİ țĮȓ Ĳȩ ȝʌȠȣĳȐȞ
ĲȠȣ.  įȚʌȜĮȞȩȢ ĲȠȣ ıțĮıİ ıĲȐ ȖȑȜȚĮ.
–ȋĮȜȐȡȦıİ, ĳȓȜİ ȝȠȣ, įȑȞ İੇıĮȚ ਕțȩȝȘ
ĳȠȚĲȘĲȒȢ.
ȉȠ૨ ਙȡİıİ ĮĲȩ Ĳȩ «ਕțȩȝȘ». Ȉȑ įȣȩ
ȤȡȩȞȚĮ ȝȦȢ...
–ȀĮȜȐ, , ĲĮȞ ĲİȜİȚȫıİȚ ਲ ȝȚȜȓĮ ȟȣʌȞોıĲİ ȝİ, ਙțȠȣıİ ʌȓıȦ ĲȠȣ ȝȚȐ ĳȦȞȒ.
–ȉȓ ȝ઼Ȣ țȠȣȕȐȜȘıĮȞ ਥį ıȒȝİȡĮ; īȚȐ
ਥȞȘȝȑȡȦıȘ, ȜȑİȚ. ȀĮȜȐ ਫ਼ʌȐȡȤİȚ ਙȞșȡȦʌȠȢ ʌȠȪ įȑȞ ȟȑȡİȚ ĲȚ Ĳȩ țȐʌȞȚıȝĮ ȕȜȐʌĲİȚ ıȠȕĮȡȐ ĲȒȞ ਫ਼ȖİȓĮ țȜʌ. țȜʌ;
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–ȈĲȩ ıȤȠȜİȠ șȐ ʌİȡȞȠ૨ıİȢ țĮȜȪĲİȡĮ;
ȈȣȞȑȤȚıĮȞ ȜȓȖȠ ਕțȩȝȘ ĲȐ ʌİȚȡȐȖȝĮĲĮ,
ĲȐ ȖȑȜȚĮ, ĲȐ ȟİĳȦȞȘĲȐ Ƞੂ ਦțĮĲȩȞ ʌİȞȒȞĲĮ
ȝĮșȘĲȑȢ ĲોȢ ǺǯȁȣțİȓȠȣ ʌİȡȚȝȑȞȠȞĲĮȢ Ȟ’
ਕȡȤȓıİȚ ਲ ȝȚȜȓĮ-ਥȞȘȝȑȡȦıȘ ȖȚȐ Ĳȩ țȐʌȞȚıȝĮ țĮȓ ĲȓȢ ıȣȞȑʌİȚȑȢ ĲȠȣ.
ȀĮșȚıȝȑȞȠȚ ı’ ĮĲȒ ĲȒȞ ਥʌȓıȘȝȘ ĮșȠȣıĮ ȞȚȫșȠȣȞ ...țȐʌȦȢ ıʌȠȣįĮȠȚ.
Ȉȑ ȜȓȖȠ ĲȐ ĳĲĮ ȤĮȝȘȜȫȞȠȣȞ. ȋĮȝȘȜȫȞȠȣȞ țĮȓ Ƞੂ ĳȦȞȑȢ. ਜ਼ȤȚ ȝȦȢ țĮȓ ਲ
ȝȠȣıȚțȒ. ȉȠȪȢ ਕȡȑıİȚ ĮĲȩ. ȈĲȒȞ ੑșȩȞȘ
ʌȑĳĲȠȣȞ Ƞੂ ʌȡĲİȢ İੁțȩȞİȢ. ȋİȚȡȠțȡȠĲȒȝĮĲĮ įȣȞĮĲȐ. ǼੁȡȦȞȚțȐ; ȆȚșĮȞȩȞ. ਫȞșȠȣıȚĮıȝȠ૨; ǻȑȞ șȐ Ĳȩ ૃȜİȖİȢ.
ȈȣȞİȤȓȗȠȣȞ ȕȚȞĲİȐțȚĮ ȟȣʌȞĮ, ȤȚȠȣȝȠȡȚıĲȚțȐ, ਥȞįȚĮĳȑȡȠȞĲĮ, ĲȡȠȝĮȤĲȚțȐ... ȂİȡȚțȐ ਕʌ’ ĮĲȐ įȘȝȚȠȣȡȖȓİȢ ȝĮșȘĲȞ, ʌȠȪ
ȕȡĮȕİȪĲȘțĮȞ ıĲȩȞ ʌİȡȣıȚȞȩ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ.
ȈȠȕĮȡİȪĲȘțĮȞ ıȚȖȐ-ıȚȖȐ. ੜȜȠȚ. ȂʌોțĮȞ ıĲȩ țȜȓȝĮ. ȈĲȩ ȝȚțȡȩĳȦȞȠ  ȞİĮȡȩȢ
ȖȚĮĲȡȩȢ, ȜȑțĲȠȡĮ ĲȩȞ İੇʌĮȞ, ਥȟȘȖİ, ਕȞĮȜȪİȚ, ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ. ȉȓʌȠĲĮ ਕʌȦșȘĲȚțȩ ıĲȩ
ıȠȕĮȡȩ ĲȠȣ ʌȡȩıȦʌȠ. ĭȚȜȚțȩȢ. ȉȠȪȢ ȝȚ-

ȜȐİȚ ıĲȒ ȖȜȫııĮ ĲȠȣȢ.
ȉȩȞ ʌȚȐȞȠȣȞ. ȉȐ țĮĲĮȜĮȕĮȓȞȠȣȞ ʌȠȜȪ țĮȜȐ ĮĲȐ
ʌȠȪ ĲȠȪȢ ȜȑİȚ țĮȓ ʌȠȪ
ĲȠȪȢ įİȓȤȞİȚ. ǼੁțȩȞİȢ ʌȠȪ
...țȩȕȠȣȞ ĲȒȞ ਕȞȐıĮ!
ȅੂ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĲȠ૨ țĮʌȞȓıȝĮĲȠȢ ȜȠĳȐȞİȡİȢ ȝʌȡȠıĲȐ ĲȠȣȢ, ਕȕȐıĲĮȤĲĮ ਕȜȘșȚȞȑȢ!
ĭȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ਕʌȩ ਙȡȡȦıĲĮ ʌȞİȣȝȩȞȚĮ, ȠੁıȠĳȐȖȠ, țĮȡįȚȐ, ʌȠȪ ʌȡȠțĮȜȠ૨Ȟ
ਕȞĮĲȡȚȤȓȜĮ...
ਝȞĮĳȠȡȑȢ ıȑ ȕȜȐȕİȢ ĲȠ૨ ੑȡȖĮȞȚıȝȠ૨
ʌȠȪ ȠĲİ țਙȞ ĲȓȢ ਫ਼ʌȠȥȚȐȗȠȞĲĮȞ!!!
ȉȐ ȞȠȪȝİȡĮ șĮȞȐĲȦȞ ȝȑ țȪȡȚĮ ਵ ȝȠȞĮįȚțȒ ĮੁĲȓĮ Ĳȩ țȐʌȞȚıȝĮ ਥȟȠȡȖȚıĲȚțȐ!...
ȉȩ ȠੁțȠȞȠȝȚțȩ țȩıĲȠȢ ਥȟȦĳȡİȞȚțȩ!...
ਡȞ ĲȐ ĲıȚȖȐȡĮ ȖȓȞȠȞĲĮȞ ਥȝȕȩȜȚĮ, ʌȩıİȢ
ȗȦȠ૨ȜİȢ șȐ ıȫȗȠȞĲĮȞ!...
ȉȩ ĲıȚȖȐȡȠ ȜȠȚʌȩȞ ਪȞĮȢ ਕĳȑȞĲȘȢ... ıțȜȘȡȩȢ, ਕȞİȜȑȘĲȠȢ... ȀĮȓ ıȪ... țȚ ਥȖȫ ...ıțȜĮȕȐțȚ ĲȠȣ! īȚĮĲȓ;;; ਡȞ ĮĲȩ įȑȞ İੇȞĮȚ ʌĮȡĮȜȠȖȚıȝȩȢ, ĲȩĲİ Ĳȓ İੇȞĮȚ;
Ȉȑ ȜȓȖȠ Ƞੂ ਥȡȦĲȒıİȚȢ ȕȡȠȤȒ.
 ȜȑțĲȠȡĮȢ ਕʌĮȞĲȐİȚ ȟȣʌȞĮ, ȝȑ ȤȚȠ૨ȝȠȡ ਕĳȠʌȜȚıĲȚțȩ, ĲĮȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ. ȄĮȞȐ
ȤİȚȡȠțȡȠĲȒȝĮĲĮ. ȂȠȚȐȗȠȣȞ ਕȜȘșȚȞȐ ĲȫȡĮ. ȇȦĲȠ૨Ȟ țĮȓ Ƞੂ țĮșȘȖȘĲȑȢ. ȆĮȡȐȟİȞĮ
ʌȠȪ ਕțȠȪȖİĲĮȚ ȞȐ ȜȑȞİ Ƞੂ țĮșȘȖȘĲȑȢ ĲȠȣȢ
ਕʌȠȡȓİȢ!!!
–ȃȐ ȝ઼Ȣ ıĲİȓȜİĲİ ਥį ĲȠȪȢ țĮʌȞȚıĲȑȢ
ȖȠȞİȢ ıĮȢ, ıȣȞİȤȓȗİȚ ĲȫȡĮ ਲ ȖȚĮĲȡȩȢ, ਲ
ਫ਼ʌİȪșȣȞȘ ĲȠ૨ ਕȞĲȚțĮʌȞȚıȝĮĲȚțȠ૨ ੁĮĲȡİȓȠȣ. ȆȡȠıʌĮșોıĲİ ȞȐ ĲȠȪȢ ʌİȓıİĲİ. ȂʌȠȡȠ૨ȝİ ȞȐ ĲȠȪȢ ȕȠȘșȒıȠȣȝİ. ਫıİȢ Ƞੂ
ʌȡȫȚȝȠȚ țĮʌȞȚıĲȑȢ ȝʌȠȡİĲİ İțȠȜĮ ȞȐ
ਕʌĮȜȜĮȖİĲİ... ȉȠȜȝોıĲİ ĲȠ!
ȉȩ ȜȩȖȠ ȤİȚ ĲȫȡĮ  țĮșȘȖȘĲȒȢ ĲોȢ
ʌȞİȣȝȠȞȠȜȠȖȚțોȢ țȜȚȞȚțોȢ țĮȓ ȆȡȪĲĮȞȘȢ ĲȠ૨ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ. ਫʌȚȕȜȘĲȚțȩȢ, ȝȑ
ȖțȡȓȗĮ ȝĮȜȜȚȐ țĮȓ ȤĮȝȩȖİȜȠ ਥȞșĮȡȡȣȞĲȚ-

țȩ. ਫʌȚıĲȡĮĲİȪİȚ ĮĲȒ ĲȒ
ıĲȚȖȝȒ Ĳȩ țȪȡȠȢ ĲોȢ ਥʌȚıĲȒȝȘȢ, ĲȒȞ İșȪȞȘ ĲȠ૨ įĮıțȐȜȠȣ țĮȓ ĲȒȞ ਕȖȦȞȓĮ ĲȠ૨
ʌĮĲȑȡĮ țĮȓ ĲȠȜȝȐİȚ ȞȐ țȐȞİȚ
įȚȐȜȠȖȠ ȝȑ ਥĳȒȕȠȣȢ.
 ıȣȗȒĲȘıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ. ਝʌȠȝȣșȠʌȠȚİĲĮȚ ıȚȖȐ-ıȚȖȐ ıĲȐ ȝȐĲȚĮ ĲȞ ȝĮșȘĲȞ
ĮĲȒ ਲ ȖİȜȠȓĮ ਥȟȐȡĲȘıȘ ʌȠȪ ʌİȡȞȐİȚ ȖȚȐ
ȝĮȖțȚȐ...
–Ǻȡȑ ıȪ, ĮĲȩȢ... įȘȜĮįȒ  ȆȡȪĲĮȞȘȢ...
ĲȩȞ İੇįĮ ıĲȒȞ ĲȘȜİȩȡĮıȘ!
–ਯ țĮȓ;
–ȈĲȠȪȢ įȡȩȝȠȣȢ... ȝȠȓȡĮȗİ ȖĮȡȪĳĮȜȜĮ!
–ȆȜȐțĮ țȐȞİȚȢ...
–ȉȩȞ İੇįĮ țȚ ਥȖȫ. ȉȒȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ਦȕįȠȝȐįĮ. Ȃȑ ȝȚȐ ȝȐįĮ ĳȠȚĲȘĲȞ ʌȜȘıȓĮȗĮȞ ĲȠȪȢ țĮʌȞȚıĲȑȢ, ĲȠȪȢ ȗȘĲȠ૨ıĮȞ İȖİȞȚțȐ ȞȐ ĲȠȪȢ įȫıȠȣȞ Ĳȩ ʌĮțȑĲȠ ĲȠȣȢ țĮȓ
ĲȠȪȢ ʌȡȩıĳİȡĮȞ ਪȞĮ ȖĮȡȪĳĮȜȜȠ.
–ਿĲĮȞ ਲ ਦȕįȠȝȐįĮ țĮĲȐ ĲȠ૨ țĮʌȞȓıȝĮĲȠȢ. ȅੂ ĳȠȚĲȘĲȑȢ ȝȑ ĲȩȞ țĮșȘȖȘĲȒ ĲȠȣȢ
țĮȞĮȞ ਕȞĲȚțĮʌȞȚıĲȚțȩ ਕȖȫȞĮ.
–ȋĲȣʌȚȑĲĮȚ ĮĲȩ Ĳȩ ʌȐșȠȢ ȝȑ ȖĮȡȪĳĮȜȜĮ;... ȝȠȣȡȝȠȪȡȚıİ țȐʌȠȚȠȢ ȝȑ ıțİʌĲȚțȚıȝȩ țĮȓ ਙșİȜȐ ĲȠȣ țȠȓĲĮȟİ ĲȐ țȚĲȡȚȞȚıȝȑȞĮ ĲȠȣ įȐȤĲȣȜĮ... ਯĲȡİȝĮȞ ȜȚȖȐțȚ...
–īȚĮĲȓ, ȤĲȣʌȚȑĲĮȚ ȝȑ ȞȩȝȠȣȢ ʌȠȪ ਕʌĮȖȠȡİȪȠȣȞ Ĳȩ țȐʌȞȚıȝĮ ıȑ țȜİȚıĲȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ;
–Ȃȑ Ĳȩ ȝȣĮȜȩ ȤĲȣʌȚȑĲĮȚ... țĮȓ ȝȑ ĲȒȞ
țĮȡįȚȐ ʌȠȪ șȐ ʌȐȡİȚ ĲȒ ȖİȞȞĮȓĮ ਕʌȩĳĮıȘ...
 ਥțįȒȜȦıȘ ĲİȜİȚȫȞİȚ...  ȁȣțİȚȐȡȤȘȢ țĮȓ  ȆȡȪĲĮȞȘȢ ਕȞĲĮȜȜȐııȠȣȞ ਕȞĮȝȞȘıĲȚțȐ įȡĮ țĮȓ ĳȚȜȠĳȡȠȞȒıİȚȢ.
ȉȐ ʌĮȚįȚȐ ȡșȚĮ. ȆȢ ਙȞĲİȟĮȞ ȝȚȐȝȚıȘ
੮ȡĮ ıĲȒȞ țĮȡȑțȜĮ;
–ȂȚıȩ ȜİʌĲȩ, ı઼Ȣ ʌĮȡĮțĮȜ! ȂʌȠȡ
ȞȐ ȤȦ ȖȚȐ ȜȓȖȠ Ĳȩ ȜȩȖȠ;
ȉȠȪȢ ȟȐĳȞȚĮıİ ਲ ĳȦȞȒ ĲȠ૨ ʌȠįȚİȣ-
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șȣȞĲો, įȣȞĮĲȒ ʌȦȢ įȑȞ ĲȒȞ İੇȤĮȞ ıȣȞȘșȓıİȚ.
–ĬȑȜȦ, ਕĳȠ૨ ı઼Ȣ İȤĮȡȚıĲȒıȦ țȚ ਥȖȫ
ȝȑ ĲȒ ıİȚȡȐ ȝȠȣ, ȞȐ ਕȞĮțȠȚȞȫıȦ ਥį
ȝʌȡȠıĲȐ ıĲȠȪȢ ȝĮșȘĲȑȢ, ȖȚȐ ȞȐ įİıȝİȣĲ țĮȓ ȞȐ ȝȒȞ ȝʌȠȡ ȞȐ ਕȞĮȚȡȑıȦ, ĲȚ
ਥȖȫ ਕʌȩ ıȒȝİȡĮ ਕȡȤȓȗȦ ĲȒȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ.
ǼੇȝĮȚ ȤȡȩȞȚĮ țĮʌȞȚıĲȒȢ... įȑȞ ʌȐİȚ ਙȜȜȠ! ȆȩĲİ șȐ ȝȠ૨ țȜİȓıİĲİ ȡĮȞĲİȕȠȪ ıĲȩ
ਕȞĲȚțĮʌȞȚıȝĮĲȚțȩ ੁĮĲȡİȠ; ĬȐ ȤȡİȚĮıĲ
ਫ਼ʌȠıĲȒȡȚȟȘ...
ȋİȚȡȠțȡȠĲȒȝĮĲĮ ਕıȣȖțȡȐĲȘȘĲĮ! ȆȘȖĮĮ! ȆĮȡĮĲİĲĮȝȑȞĮ!
 ݠıȤȠȜȚțȒ ȗȦȒ ıȣȞİȤȓıĲȘțİ ȝȑ ĲȠȪȢ ıȣȞȘșȚıȝȑȞȠȣȢ ĲȘȢ
ȡȣșȝȠȪȢ.
ȀĮȓ  ݘʌȡȠıʌȐșİȚĮ ĲȠࠎ ț. ދʌȠįȚİȣșȣȞĲ߱ ıȣȞİȤȓıĲȘțİ ȝȑ ıȣȞȑʌİȚĮ. ȂİȡȚțȐ ʌİȚȡĮȤĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮĲȒȡȘıĮȞ ݼĲȚ țȣțȜȠĳȠȡİ߿ ȝ’ ݐȞĮ țȠȝʌȠȜȠȖȐțȚ
ıĲȩ ȤȑȡȚ.
–ȀĮȜȐ ʌȐİȚ, ıȤȠȜȓĮȗĮȞ İރȤȐȡȚıĲĮ.
 ݾșİȠȜȩȖȠȢ ĲȠࠎ ȤȐȡȚıİ ݐȞĮ țȠȝʌȠıȤȠȚȞȐțȚ. īȚȐ ıȣȝʌĮȡȐıĲĮıȘ.
ȂİȡȚțȠȓ ȝĮșȘĲȑȢ ıȣȞİȚįȘĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȚ,
«ȥĮȖȝȑȞȠȚ» įȘȜĮįȒ, ܻȡĮȓȦıĮȞ ĲȓȢ ʌȚıțȑȥİȚȢ ĲȠȣȢ ıĲȩ «țĮʌȞȚıĲȒȡȚȠ», ʌȓıȦ
ܻʌȩ Ĳȩ țȣȜȚțİ߿Ƞ.
–ݑȝȑȞĮ  ݘȝȐȞĮ ȝȠȣ ݏȤİȚ Ĳȡİ߿Ȣ ȝ߱ȞİȢ
ȞȐ țĮʌȞȓıİȚ. ȉȩ ݏțȠȥİ, ȜȑİȚ, ȖȚȐ ȝȑȞĮ!
īȚȐ ȞȐ ȝȑ ʌİȓıİȚ ȞȐ ʌȡȠıʌĮșȒıȦ țȚ -
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Ȗȫ. īȓȞİĲĮȚ, ȜȑİȚ, țĮȓ ȗȦȒ ȤȦȡȓȢ ĲıȚȖȐȡȠ.
–ݑıİ߿Ȣ, țȣȡȓĮ, ʌࠛȢ ĲȐ ʌߢĲİ; ȇȫĲȘıĮȞ
ȝȚȐ ȝȑȡĮ ĲȒȞ țĮʌȞȓıĲȡȚĮ ĳȚȜȩȜȠȖȠ, ʌȠȪ
Ĳ߱Ȣ İݭȤĮȞ Ĳȩ șȐȡȡȠȢ.
–ȈĲȩ ıȤȠȜİ߿Ƞ ȠއĲİ ݐȞĮ! ȅއĲİ ȝȑ ĲȩȞ țĮĳȑ!
–ȈĲȩ ıʌȓĲȚ;
–ȉȩ ʌĮȜİȪȦ... īȓȞİĲĮȚ, ȟȑȡİĲİ...
ਯĳĲĮıİ  ȂȐȚȠȢ.  ĲȐȟȘ ĲȠȣȢ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ ਥȞİȡȖȐ ıĲȩȞ ਕȞĲȚțĮʌȞȚıĲȚțȩ
ਕȖȫȞĮ
țĮȓ ıĲȩ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ ʌȠȪ
ਕȖȖ
ਕ
ʌȡȠțȒȡȣȟİ ਲ ĮĲȡȚțȒ. ਝȞİȕȐȗȠȣȞ ıĲȓȢ ੂıĲȠıİȜȓįİȢ ĲȠȣȢ
ਫ਼ȜȚțȩ. ȈĲȩ yȠutube ĲȐ ʌȡĲĮ
ȕȚȞĲİȐțȚĮ. ȅੂ țĮȜȜȚĲȑȤȞİȢ
ਦĲȠȚȝȐȗȠȣȞ ਕĳȓıİȢ. ȋĮȡȠȪȝİȞȘ ਕȞĮıĲȐĲȦıȘ! ȈȣȞİȡȖĮıȓĮ ıȣȞĮȡʌĮıĲȚțȒ! ȉȩ video ĲȠ૨
ȀȫıĲĮ țȑȡįȚıİ Ĳȩ įİȪĲİȡȠ ȕȡĮȕİȠ. 
ਕĳȓıĮ ĲોȢ ਝȖȖİȜȚțોȢ Ĳȩ ĲȡȓĲȠ. ȉȐ ʌȡĲĮ
ȕȡĮȕİĮ ĲȐ ʌોȡĮȞ ĲȐ ʌĮȚįȚȐ ĲȠ૨ ȉİȤȞȚțȠ૨!  ਕʌȠȞȠȝȒ ਥʌȓıȘȝȘ, ıĲȒȞ ĮșȠȣıĮ
ĲİȜİĲȞ ĲોȢ ȃȠȝĮȡȤȓĮȢ.
–ȉȓ șȐ țȐȞȠȣȝİ ĲȠ૨ ȤȡȩȞȠȣ ʌȠȪ șȐ
ȤȠȣȝİ țĮȓ ʌĮȞİȜȜȒȞȚİȢ;
–ĬȐ ıȣȞİȤȓıȠȣȝİ ĳȣıȚțȐ!
–ĬȐ ȕȐȜȠȣȝİ ıĲȩ ʌĮȚȤȞȓįȚ țĮȓ Ĳȩ īȣȝȞȐıȚȠ.. ʌȡȑʌİȚ ȞȐ ʌȡȠȜȐȕȠȣȝİ ĲȠȪȢ ȝȚțȡȠȪȢ...
Ǽ.ǽ.

ΥΓΕΙΑΣ
Σ
Η
Τ
Α
Δ
Η ΣΕΛΙ
Ἡ διατροφή εἶναι ἕνας ἀπό τούς σπουδαιότερους παράγοντε, πού καθορίζουν τήν ἀνάπτυξή μας. Τό σῶμα εἶναι ἕνας ὀργανισμός, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ
μέ τά θρεπτικά συστατικά πού προσλαμβάνει καθημερινά ἀπό τήν τροφή.

Τά βασικά στοιχεῖα διατροφῆς εἶναι:
Πρωτεΐνες

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

Πρωτεΐνες
Οἱ πρωτεΐνες (λευκώματα) συμμετέχουν στή διατήρηση τῶν ἱστῶν,
στίς ἀλλαγές στή σύσταση τοῦ σώματος καί στή σύνθεση νέων ἱστῶν,
δηλ. μέ αὐτές δημιουργοῦνται τά
κύτταρα ἀπό τά ὁποῖα ἀποτελεῖται ὁ
ἀνθρώπινος ὀργανισμός. Τά λευκώματα εἶναι συστατικά πού βρίσκονται
σ᾽ ὅλα τά ζωικά προϊόντα ὅπως κρέας, ψάρια, πουλερικά, γάλα καί ὅ,τι
παρασκευάζεται ἀπό αὐτό.
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Ἰχνοστοιχεῖα
Βιταμίνες
Νερό
Γενικά ἡ διατροφή μας θά πρέπει
νά καλύπτει τίς ἀνάγκες τοῦ ὀργανισμοῦ μας σέ βασικά στοιχεῖα.

Ὑδατάνθρακες
Οἱ ὑδατάνθρακες εἶναι στοιχεῖα,
πού ἡ καύση τους ἀπό τόν ἀνθρώπινο
ὀργανισμό δίνει ἐνέργεια. Ὁ ὀργανισμός χρησιμοποιεῖ αὐτή τήν ἐνέργεια
γιά νά ζεῖ, νά κινεῖται καί νά ἐργάζεται.
Τά παιδιά πού τρῶνε τροφές πού περιέχουν ὑδατάνθρακες ἔχουν γρήγορη σκέψη, καθαρό μυαλό καί αἰσθάνονται ξεκούραστα.

Λίπος-Λιπίδια
Τά λιπίδια εἶναι ἐπίσης ὑλικά
καύσεως καί παράγουν ἐνέργεια,
πού μετατρέπεται σέ θερμότητα.
Πηγή λιπιδίων εἶναι τό λάδι, τό
βούτυρο, τά διάφορα ἄλλα σπορέλαια καί τά ζωικά λίπη. Σέ μικρότερες ποσότητες τά λιπίδια
ὑπάρχουν στό κρέας καί στά γαλακτοκομικά προϊόντα.

Βρίσκονται
στά φροῦτα, στό
μέλι, στό ρύζι, στή ζάχαρη, στό ψωμί, στά
δημητριακά, ἄλευρα γενικά κ.τ.λ.

Τά ἔλαια εἶναι στοιχεῖα τῆς φύσης, ὑγιεινά γιά τόν ὀργανισμό μας.
Χωρίζονται σέ τρία εἴδη:
1. Τά μονοακόρεστα (ἐλαιόλαδο)
2. Τά πολυακόρεστα (φυτικά ἔλαια)
3. Τά ἀκόρεστα (ζωικά ἔλαια)

Γιά τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό εἶναι καλά τό
ἐλαιόλαδο, τό ἀραβοσιτέλαιο, τό σογιέλαιο, τό
ἡλιέλαιο καί τό φρέσκο βούτυρο, ἐνῶ ἡ μαργαρίνη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τεχνητό μίγμα χωρίς
θρεπτικές οὐσίες, δέν θεωρεῖται ὑγιεινή.
Μεγάλη καταστροφή προκαλοῦν στόν ὀργανισμό τά λίπη πού προέρχονται ἀπό ζωικό λίπος καί οἱ ἕτοιμες τροφές οἱ τηγανισμένες σέ ἔλαια κακῆς ποιότητας καί ἐπαναλαμβανόμενα τηγανίσματα, ἰδιαίτερα σέ ἑστιατόρια ταχείας ἐξυπηρέτησης.
(συνεχίζεται)
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Μικρή-μικρή νοικοκυρά, μεγάλη πίτα φτιάχνει. Τί εἶναι;
Ἤξερες ὅτι:
Ἤξερες

ὅτι:

Ἡ μέλισσα θεωρεῖται ἀπό τούς πιό παλιούς κατοίκους τῆς γῆς, πού ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει ἀκόμη 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:
ὅτι:

Ἤξερες

Ἡ σπηλαιογραφία τῆς Μπικόρπ:
συλλογή μελιοῦ πρίν ἀπό 15.000 χρόνια

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...
Τά πρωινά οἱ συλλέκτριες μέλισσες ἐπισκέπτονται διάφορα φυτά. Ἄν βροῦν ἀρκετό νέκταρ σέ κάποιο ἀπ᾽ αὐτά, τότε τό ἐπισκέπτονται ὁλόκληρη τήν ἡμέρα.

• 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.

Ἤξερες ὅτι:

Ἤξερες

ὅτι:

Οἱ μέλισσες ἐπικοινωνοῦν μέ.... χορό;
Μόλις ἡ μέλισσα ρουφήξει τό νέκταρ ἀπό ἕναν ἀνθό, ἄς ποῦμε τῆς
ἀχλαδιᾶς, ἐπιστρέφει στήν κυψέλη καί ξεκινάει νά… χορεύει περιγράφοντας 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.

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.
ης τό 330 π.Χ., παρατήρησε αὐτή τή συμπεὉ ἀρχαῖος Ἕλληνας φιλόσοφος Ἀριστοτέλη
ριφορά καί τήν περιέγραψε στό ἔργο του "Πεερί ζώων ἱστορίας".
Ἐκεῖ συμπέρανε ὅτι γινόταν γιά νά προσελκύσει τό ἐνδιαφέρον τῶν ὑπολοίπων ἐργατριῶν.
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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.

Ἤξερες ὅτι:

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 University στό Λονδίνο.
Ἕνα ἀπό τά προβλήματα πού καλοῦνται νά λύσουν καθημερινά οἱ μέλισσες εἶναι νά βροῦν ποιά εἶναι ἡ συντομότερη διαδρομή πού πρέπει νά ἀκολουθήσουν, γιά νά φτάσουν στόν προορισμό τους.

Ἤξερες

ὅτι:

Οἱ ἐπιστήμονες χρησιμοποίησαν τεχνητά λουλούδια, γιά νά διαπιστώσουν ἄν οἱ μέλισσες τά «ἐπισκέπτονται» μέ τή σειρά ἤ
προσπαθοῦν νά βροῦν τήν πιό σύντομη διαδρομή.
Ὅπως ἀποδείχτηκε, κάνουν τό δεύτερο: ὑπολογίζουν τίς ἀποστάσεις καί ἐπιλέγουν τήν πιό κοντινή διαδρομή, ὥστε νά πετάξουν λιγότερο καί νά μήν σπαταλήσουν πολλή ἐνέργεια.
Οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές κάνουν μιά ἀτελείωτη σειρά πράξεων, 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 χρησιμοποιήσουν τόν ἐγκέφαλό τους.
«Παρά τούς μικροσκοπικούς τους ἐγκεφάλους οἱ μέλισσες ἔχουν ἐκπληκτική 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 πολλή ἐνέργεια γιά νά πετάξουν, βρίσκουν τήν πιό σύντομη διαδρομή».
Καί βέβαια χωρίς... ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή.

Ποιός τούς δίδαξε, ἄν ὄχι ὁ Δημιουργός Θεός;...
συνέχεια στή σελ. 176

Θρακικός θρύλος
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Σ υν νε φ οπ αρ αμ ύθ ια
κα ί ἄλ λα .. .

Ὁ Πελαρ γάκης
καί ὁ παππ ούς του

Φίλοι μου, γειά

σας.

M

αντέψτε ποῦ ἤμουν! Στή Μεσόγειο! Ὄμορφη θάλασσα! Καιρός
ἀπίθανος! Καί τόοοσα πολλά πουλιά
αὐτόν τόν καιρό! Εἶναι ὁ καιρός τῆς
μετανάστευσης ἀπό τίς θερμές χῶρες
στίς βορειότερες, ὅπως εἶναι καί ἡ
Ἑλλάδα. Τήν τελευταία μέρα τοῦ ταξιδιοῦ μου, τήν ὥρα πού ἔφτανα πάνω
ἀπό τήν Κοζάνη γνώρισα καί τόν Πελαργάκη καί ὅλη του τήν οἰκογένεια.
Ἔχουν μιά ἀπίθανη ἱστορία, πού νομίζω θά σᾶς χρειαστεῖ. Ζήτησα λοιπόν
τήν ἄδεια ἀπό τόν κύριο Πελαργίδη
καί σᾶς τή μεταφέρω. Γιά νά
μέ πιστέψετε σᾶς
ἔφερα καί
τήν ἄδεια.

ΕΓΩ, Ο ΠΕΛΗΣ ΠΕΛΑΡΓΙΔΗΣ,
ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΣΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΜΟΥ ΠΕΛΑΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ, ΓΙΑ
ΝΑ ΤΗ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ.
ΜΕ ΤΙΜΗ,
ΠΕΛ.ΠΕΛ.ΠΕΛΑΡΓΙΔΗΣ

Λίγους μῆνες
πρίν, ἡ οἰκογένεια τοῦ κυρίου Πελαργίδη, πού ἔμενε στήν Ἀφρική,
ἑτοιμαζόταν γιά τό μεγάλο ταξίδι. Θά
ἔφευγαν ὅλα μαζί τά ἀποδημητικά
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πουλιά γιά τήν πανέμορφη
Ἑλλάδα. Σέ λίγο ἄρχιζε ἡ
Ἄνοιξη! Τί χαρά! Ἡ κυρία
Πελαργίνα ἔκλεινε βαλίτσες, ἑτοίμαζε φαγητά γιά τό δρόμο... Ὁ κύριος Πελαργίδης γύμναζε τά μεγάλα
του φτερά, καθάριζε τό ράμφος του...
Κι ὅλο κοίταζε μέ καμάρι τό μικρό του
γιό.
— Ἄντε, Πελαργάκη, καί σέ μερικές
ἑβδομάδες 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 νόμιζες ὅτι θά τόν ἀφήναμε;
Ὁ Πελαργάκης τά χρειάστηκε,
γιατί ὁ μπαμπάς του τοῦ ἔριξε ἕνα
αὐστηρό βλέμμα. Ἔκλεισε λοιπόν
τό στόμα του.
Ἦταν καιρός τώρα πού δέν τά πήγαινε καλά μέ τόν παππού του. Ἦταν
τόσο γέρος καί ἀργός. «Πώ-πώ, τί ἀτυχία», σκεφτόταν ὁ Πελαργάκης, «ἐγώ
θέλω νά τρέχουμε στόν οὐρανό, νά
κάνουμε τοῦμπες, νά παίζουμε, νά...
Πῶς εἶναι δυνατόν νά μᾶς ἀκολουθήσει ὁ παππούς;».
Ὥσπου ἔφτασε ἡ μέρα τῆς ἀναχώρησης. Ὅλοι οἱ πελαργοί κλεί-

δωσαν τά σπίτια
τους καί γεμάτοι
χαρά ἀπογειώθηκαν γιά τό μεγάλο
τους ταξίδι. Ὁ κύριος Πελαργίδης κρατοῦσε στά μεγάλα καί δυνατά φτερά
του τόν πατέρα του, τόν πιό σοφό πελαργό. Δίπλα του πετοῦσε ἡ κυρία Πελαργίνα μέ τόν Πελαργάκη μουτρωμένο καί θυμωμένο.
— Μαμά, γιατί νά πάρουμε μαζί μας
τόν παππού; Θά μᾶς καθυστερήσει τόσο πολύ!
— Γιατί, καλό μου παιδί, ὁ παππούς
γνωρίζει καλύτερα ἀπ᾽ ὅλους τό δρόμο καί μήν ξεχνᾶς ὅτι εἶναι ὁ πιό σοφός ἀπ᾽ ὅλους. Μόνο ἄν τόν ἀκολουθήσουμε, θά φτάσουμε στό τέρμα.
Ὅ,τι κι ἄν ἔλεγαν ὅμως οἱ γονεῖς του,
ὁ Πελαργάκης δέν ἤθελε νά ἀκούσει.
— Ἄντε, τρέξτε πιό γρήγορα! Μᾶς
πέρασαν ὅλα τά πουλιά! Μπαμπά, ἔλα
νά πᾶμε σ᾽ ἐκεῖνο τό καράβι!
— Φρόνιμα, Πελαργάκη, μήν ἀπομακρύνεσαι, φώναζε ὁ πατέρας.
— Ἔλα ἀπό πίσω μας, παλληκάρι
μου, φώναξε κι ὁ παππούς, τά πελαργάκια 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 παραπίσω καί πετοῦσε ἄκεφος.
Ὅμως τί παράξενο, τώρα πετοῦσε πιό
ἄνετα, γιατί ὁ ἀέρας δέν τόν χτυποῦσε 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
θαλασσαετό.
— Κοίτα, αὐτή εἶναι ἡ Κρήτη καί σέ
λίγο θά φανεῖ ἡ Μάνη! εἶπε ἡ μητέρα.
— Νά σταματήσουμε στή Μάνη; πρότεινε σέ λίγο ὁ Πελαργάκης, εἶναι τέλειο μέρος! 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 πορεία πού θά ἀκολουθοῦσαν.
— Ἄ, ἐδῶ νά μείνουμε! εἶπε ὀ Πελαργάκης γεμάτος ἐνθουσιασμό, μόλις
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 ὡραιότερο.
Ὁ παππούς κοιτοῦσε εὐτυχισμένος τό
παλιό του σπίτι κι ὁ Πελαργάκης ἔκοβε
βόλτες στή γειτονιά.
Ὅμως ξαφνικά. Πώ-πώ. Τί ἀνεμοζάλη! Τί θύελλα, τί βροντές καί τί ἀστραπές! Ὁ Πελαργάκης τά ἔχασε. Τά φτερά του βράχηκαν καί πόσο βάρυναν.
Τώρα, πῶς θά γλύτωνε; Ὁ δυνατός
ἀέρας ξερίζωνε ὅλες τίς φωλιές ἀπό
τά δέντρα καί ἡ νεροποντή ἔπνιξε τόσα μά τόσα ἀθῶα πουλάκια γύρω του.
Κι αὐτός αἰσθάνθηκε νά πέφτει... νά
πέφτει... νά πέφτει... Μέσα στό χαλαΜάιος 2011
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σμό ἄκουσε τή
φωνή τοῦ παππού του:
— Ἐδῶ, Πελαργάκηηηη!
Πέτα μέ μαζεμένα τά φτεράαα! ἔλα πρός
τά ἐδῶ!
Ὁ Πελαργάκης τίποτα πιά
δέν
ἔβλεπε.
Μονάχα ἄκουγε 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, φίλοι 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 φοβερή 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:
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Ἤξερες

ὅτι:

Ὑπάρχει ἕνας νεοελληνικός
θρύλος ἀπό τή Θράκη γιά τό
πῶς χτίσθηκε ἡ Ἁγια-Σοφιά
στήν Κωνσταντινούπολη.
«Ἦταν ὁ καιρός πού ὁ βασιλιάς στήν Πόλη
εἶχε ἀποφασίσει νά χτίσει τήν Ἁγια-Σοφιά.
Εἶχε καλέσει τόν Πρωτομάστορα καί ὁ τελευταῖος εἶχε κάμει ἕνα καί ὕστερα ἄλλο καί
ὕστερα ἄλλα σχέδια πῶς νά χτιστεῖ ἡ μεγάλη Ἐκκλησιά. Κανένα ὅμως δέν εὐχαριστοῦσε τό βασιλιά. Ἤθελε κάτι ἄλλο, πολύ
πιό σπουδαῖο.
Μιά Κυριακή, τήν ὥρα
πού τελείωνε ἡ λειτουργία, ζύγωσε πρῶτος ὁ βασιλιάς νά πάρει τό ἀντίδωρο, ἐκεῖνο ὅμως τοῦ
ξεφεύγει ἀπό τό χέρι καί
πέφτει χάμω. Μιά στιγμή ἀργότερα παρουσιάζεται μιά μέλισσα πού φτεροκοποῦσε
πρός τό ἀνοιχτό παράθυρο, κρατώντας τό
πεσμένο ἀντίδωρο τοῦ βασιλιᾶ. Βγάζει ἀμέσως 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 πανέμορφη καί σκαλιστή καί μεγαλόπρεπη, πού
δέν εἶχε τήν ὅμοιά της σ᾽ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη. Ὅλες οἱ λεπτομέρειες εἴχανε γίνει
στήν ἐντέλεια, μέσα κι ἔξω στήν ἐκκλησία. Ἡ
πόρτα της ἀνοιχτή, ὁ τροῦλος ἕτοιμος, οἱ
κολῶνες στή θέση τους, ὡς καί ἡ Ἅγια Τράπεζα 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.
Εἶδε τήν ἐκκλησιά ὁ Πρωτομάστορας καί θάμαξε 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».
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