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ζησε στά χρόνια πού κυριαρχοῦσε ἡ
εἰδωλολατρία, τότε πού αὐτοκράτορας
τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους ἦταν ὁ φοβερός
διώκτης τῶν χριστιανῶν Διοκλητιανός.
Ὁ πατέρας της, ὁ Διόσκορος, ἦταν ἕνας
πλούσιος καί φανατικός εἰδωλολάτρης,
ἀξιωματοῦχος στήν Ἡλιούπολη1. Κι ὅ-
μως...! Μέσα σ’ αὐτό τό ἄθεο καί ἀντι-
χριστιανικό περιβάλλον, σάν τό σπάνιο
λουλούδι πού ξεπροβάλλει μέσα
ἀπό τίς χιονισμένες Ἄλπεις, γεν-
νήθηκε καί μεγάλωσε αὐτή ἡ σε-
μνή κόρηπού τό ὄνομά της τιμᾶται
στούς αἰῶνες ἀνάμεσα στούς πιό
μεγάλους μάρτυρες καί δοξασμέ-
νους ἁγίους: ἡ ἁγία Βαρβάρα, ἡ
γενναία ἀθλήτρια τοῦ Χριστοῦ.

***
Ἀπό μικρή ξεχώριζε γιά τήν ὀμορ-
φιά της καί ἔλαμπε μέ τή σεμνότητα
τῆς συμπεριφορᾶς της. Ἦταν μονα-
χοκόρη. Καί ὁ πατέρας της τόσο πο-
λύ τήν πρόσεχε, ὥστε ἔκτισε γιά χάρη
της ὁλόκληρο οἰκοδόμημα· ἕναν ψη-
λό πύργο, ὅπου τῆς προσέφερε τά
πάντα γιά τή μόρφωση καί τήν ἀνα-
τροφή της. Ποτέ ὅμως δέν τήν ἄφηνε
νά βγεῖ ἔξω, γιά νά μήν τή δοῦν μάτια
πονηρῶν ἀνθρώπων καί τήν παρα-
σύρουν. Καί τελικά ἀποδείχθηκε εὐ-

Ἡγενναία ἀθλήτρια τοῦΧριστοῦἩγενναία ἀθλήτρια τοῦΧριστοῦ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
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ἜἜ εργετικός γιά τή μικρή κόρη ὁ περιορισμός
πού τῆς ἐπέβαλε ὁ πατέρας της. Πρῶτον,
διότι μέ τόν τρόπο αὐτό προφυλάχθηκε ἀπό
τήν κακία τοῦ κόσμου καί δεύτερο, διότι
μέσα στή μόνωση καί τήν ἡσυχία ἔζησε μία
μοναδική ἀποκάλυψη: μέ τρόπο θαυμαστό
καί μυστηριώδη γνώρισε τήν ἀληθινή πίστη.
Τῆς ἀποκαλύφθηκε ὁ ἀληθινός Θεός. Ἐκεῖ-
νος πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται



στόν κόσμο φώτισε καί τή δική της
καθαρή κι ἁγνή καρδιά κι ἔτσι ἡ
νεαρή Βαρβάρα ἔγινε χριστιανή! Ἀ-
πό τότε ἡ καρδιά της ἄρχισε νά
φλέγεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ. Προσευχόταν, νήστευε καί γενικά
ζοῦσε μέ εὐσέβεια καί καλλιεργοῦσε κάθε
ἀρετή. Κάποτε ὅμως ἦρθε καί ἡ ὥρα γιά νά
ὁμολογήσει μέ παρρησία τήν πίστη της.
Μιά μέρα πού ἔλειπε ὁ πατέρας της ἡ
Βαρβάρα κατέβηκε στό ἰσόγειο τοῦ πύργου
ὅπου κτιζόταν ἕνα νέο λουτρό. Μπῆκε μέσα
καί, μόλις εἶδε τά δύο παράθυρα πού εἶχαν
ἀνοίξει οἱ ἐργάτες, τούς ὑπέδειξε νά ἀνοί-
ξουν καί ἕνα τρίτο. Μάλιστα γύρισε πρός
τήν ἀνατολή καί μέ τό χέρι της χάραξε τό
σημεῖο τοῦ σταυροῦ πάνω στό μάρμαρο. Οἱ
ἐργάτες ἔμειναν ἀπορημένοι, ἔκαναν ὅμως
ὅ,τι τούς εἶπε ἡ κόρη τοῦ ἀφεντικοῦ τους.
Ὅταν ἦρθε ὁ πατέρας καί ἔμαθε γιά τίς ἀλ-
λαγές στά σχέδια, κάλεσε τήν κόρη του καί
τῆς ζητοῦσε ἐξηγήσεις.
— «Πρόσεξε, πατέρα, καί θά καταλάβεις»,
εἶπε ἡ νεαρή κόρη. Τότε ἔκανε τό σημεῖο
τοῦ Σταυροῦ καί δείχνοντάς του τά τρία ἑ-
νωμένα της δάκτυλα, συνέχισε: «Τρεῖς εἶναι
οἱ θυρίδες πού φωτίζουν κάθε ἄνθρωπο
πού ἔρχεται στόν κόσμο: Πατήρ, Υἱός καί Ἅ-
γιο Πνεῦμα. Αὐτό τό μοναδικό φῶς φωτίζει
ὅλη τήν κτίση!».
Στό ἄκουσμα τῶν λόγων αὐτῶν ὁ Διόσκο-
ρος ἔγινε ἔξαλλος. Ὥστε λοιπόν ἡ κόρη του
τόλμησε νά γίνει χριστιανή!... Ἔβγαλε τό
ξίφος του κι ἦταν βέβαιο ὅτι θά τή σκότωνε,

ἄν ἐκείνη δέν προλάβαινε νά διαφύ-
γει καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά
κρυφτεῖ στό βουνό. Ὡστόσο ὁ ἄσ-
πλαχνος πατέρας τήν κατεδίωξε μέ
μανία καί τελικά τήν ἀνακάλυψε. Ὁ

ἴδιος τήν ὁδήγησε στόν τοπικό ἡγεμόνα μέ
τήν κατηγορία ὅτι ἀρνήθηκε τή λατρεία στά
εἴδωλα. Ἐκεῖ ἡ νεαρή χριστιανή ὁμολόγησε
δημοσίως τήν πίστη της καί χλεύασε τά
εἴδωλα. Γιά νά τήν κάνουν νά λυγίσει, τήν
ὑπέβαλαν σέ μαστιγώσεις καί ραβδισμούς.
Τό σῶμα της γέμισε πληγές, ἐκείνη ὅμως
ὑπέφερε ὅλους τούς πόνους μέ θαυμαστή
ἀνδρεία καί ὑπομονή. Τό πιό θαυμαστό
εἶναι τό ὅτι ἐκεῖνο τό βράδυ στή φυλακή τήν
ἐπισκέφτηκε ὁ μεγάλος Ἰατρός τῶν ψυχῶν
καί τῶν σωμάτων, ὁ Κύριος Ἰησοῦς. Τῆς γιά-
τρεψε τίς πληγές καί τήν ἐνίσχυσε γιά νά
μείνει σταθερή στήν ὁμολογία της.
Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἡ Βαρβάρα παρουσιά-
στηκε πάλι στόν ἡγεμόνα. Ἐκεῖνος, μόλις τήν
εἶδε χωρίς τό παραμικρό τραῦμα, τῆς εἶπε:
— Βλέπεις, Βαρβάρα; Οἱ θεοί μας σέ ἀγα-
ποῦν καί γι’ αὐτό σέ θεράπευσαν!
— Οἱ θεοί σου εἶναι ὅμοιοι μέ σένα, κου-
φοί, τυφλοί, ἀναίσθητοι κι ἀκίνητοι! Αὐτοί
δέν μποροῦν νά βοηθήσουν τούς ἑαυτούς
τους, πῶς θά θεραπεύσουν ἐμένα; Ὁ Χρι-
στός μέ θεράπευσε!, ἀπάντησε ἄφοβα ἐκεί-
νη ντροπιάζοντας τόν ἡγεμόνα μέ τήν
ἀτρόμητη στάση της.
Τότε ἐκεῖνος γιά νά τήν ἐκδικηθεῖ διέταξε
νά τή δέσουν σ’ ἕνα ἅρμα καί νά τή μαστι-
γώνουν διαρκῶς σέρνοντάς την γυμνή
στούς δρόμους τῆς πόλης. Καί πάλι ὅμως ἡ
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χάρις τοῦ Θεοῦ διαφύλαξε τή νεαρή παρ-
θένο. Ἕνα λευκό φωτεινό ἔνδυμα τή σκέ-
παζε καί τήν ἀσφάλιζε ἀπό τά βέβηλα
μάτια τῶν εἰδωλολατρῶν.
Ὅταν πλέον οἱ εἰδωλολάτρες κατάλα-
βαν ὅτι δέν μποροῦσαν νά νικήσουν τή
γενναία αὐτή ἀθλήτρια τοῦ Χριστοῦ, πῆ-
ραν ἀπόφαση νά τήν ἀποκεφαλίσουν. Καί
τό πιό τρομερό: ὁ ἴδιος ὁ πατέρας της
ἀνέλαβε νά ἐφαρμόσει τήν ἀπόφαση αὐτή
καί ἔγινε ὁ δήμιος τῆς κόρης του. Ἔτσι ἡ
ψυχή της πέταξε, γιά τόν οὐρανό γιά νά
συναντήσει τόν Οὐράνιο Πατέρα στή Βα-
σιλεία Του, ὅπου ἀπολαμβάνει αἰώνια τι-
μή καί δόξα. Ἡ μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου
μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας ἑορτάζεται
κάθε χρόνο στίς 4 Δεκεμβρίου.

***
Ποῦ βρῆκε τή δύναμη αὐτή ἡ νεαρή

κόρη νά ξεπεράσει τήν ἀσθένεια τῆς
γυναικείας φύσης καί τήν τρυφερότη-
τα τῆς νεανικῆς ἡλικίας καί νά ἀντι-
μετωπίσει μέ τόση γενναιότητα
σκληρούς καί αἱμοσταγεῖς τυράννους;
Πῶς ἄντεξε στό σκληρό πόλεμο πού
δέχθηκε ἀπό τόν ἴδιο της τόν πατέρα;
Τήν ἀπάντηση μᾶς τή δίνει τό Ἀπο-
λυτίκιό της: «...ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγί-
δας συνέτριψε... βοηθείᾳ καί ὅπλῳ
τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος». Συνέ-
τριψε τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ μέ τή
βοήθεια καί τό ἀκαταμάχητο ὅπλο
τοῦ Σταυροῦ!

Νικηφόρος
-----------------
1. Ἀρχαία τοποθεσία στήν περιοχή Μπάαλμπεκ τοῦ σημερινοῦ Λι-

βάνου.
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Ἐδέμ καί Βηθλεέμ
Δύο τόποι-σταθμοί στήν

ἀνθρώπινη ἱστορία. 
Ἐδέμ. Ὁ τόπος ὅπου ὁ Θεός

«ἐφύτευ σε» τόν Παράδεισο, τόν
ὑπέροχο καί μοναδικό ἐκεῖνο

Κῆπο, καί ἔβαλε ἐκεῖ νά κατοι-
κήσουν οἱ πρῶ τοι ἄν θρωποι, τά

πρῶτα πλάσματά Του, Ἀδάμ καί
Εὔα, νά τόν χαίρο νται καί νά τόν

ἀπολαμβάνουν. Ἀλλά καί ὁ τόπος
πού γνώρισε τήν ἀνταρσία τοῦ ἀν -

θρώπου μέ τήν ἀνυπακοή του στήν
ἐ ντολή τοῦ Θεοῦ, μέ ὅλες τίς γνωστές

συνέπειες.
Βηθλεέμ. Ὁ τόπος ὅπου μέ ἄπειρη

ταπείνωση γεννήθηκε «ὁ Υἱός τῆς ὑπα-
κοῆς» στόν Πατέρα, ὁ Χριστός μας, ἀ -
πό τήν Παρθένο Μαρία.

Ἐδέμ καί Βηθλεέμ, δύο τόποι πού
συνδέονται στενότατα, ἀφοῦ ὁ ἐρχο-
μός τοῦ Κυρίου μας στή γῆ προαναγ-
γέλθηκε μέσα στόν Παράδεισο τῆς
Ἐδέμ καί ἀποτέλεσε τό πρῶτο χαρού-
μενο ἄγγελμα γιά τήν ἀνθρωπότητα,
τό Πρωτευαγγέλιο.

Ἀλλά καί δυό χῶροι πού ἐκφράζουν
τίς πιό ἰσχυρές ἀντιθέσεις.

Ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς ἐμβαθύ-
νουν σ᾽ αὐτές καί τίς παρουσιάζουν γλα-
φυρά βοηθώντας τούς πιστούς νά
κατανοήσουν τό μυστήριο τῆς θείας
Ἐνανθρωπήσεως.

� Στήν Ἐδέμ ἔγινε ἡ πρώτη παρακοή
ἀπό τόν Ἀδάμ καί ἄρχισε τό δράμα τοῦ
ἀνθρώπου.

Στή Βηθλεέμ θριάμβευσε ἡ ὑπακοή

Ἐδέμ - Ἐδέμ - 
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τοῦ δεύτε-
ρου Ἀδάμ,
τοῦ Χρι-
στοῦ, καί
βρῆκε λύση καί
τέλος τό ἀνθρώπινο δράμα.

� Ἀπό τήν Ἐδέμ, ἡ ἐξορία τοῦ ἀν θρώπου.
Ἀπό τήν Βηθλεέμ, ὁ ἐπαναπατρισμός

τοῦ ἀνθρώπου, ἡ σωτηρία του. 
� Στήν Ἐδέμ ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τό

Θεό.
Στή Βηθλεέμ μᾶς ἐπισκέφτηκε ὁ Θεός.
� Ἡ Ἐδέμ μᾶς γέννησε.
Ἡ Βηθλεέμ μᾶς ἀναγέννησε.
� Ἡ Ἐδέμ ἔκλεισε τόν Οὐρανό.
Ἡ Βηθλεέμ ἔδωσε τό κλειδί, πού ἄνοι -

ξε ὁ Οὐρανός.
� Στήν Ἐδέμ γελάστηκε τήν παλιά

ἐποχή ὁ Ἀδάμ. Ζήτησε μόνος του, χωρίς
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά γίνει Θεός, ἀλ -
λά δέν ἔγινε.1

Στή Βηθλεέμ ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος,
γιά νά κάνει τόν Ἀδάμ Θεό.2

Ἐδέμ-Βηθλεέμ: Δύο ἄξονες τεράστιας
σημασίας γιά τόν ἄνθρωπο.

Ἄς πλησιάσουμε στίς μεγάλες καί ἅ γιες
μέρες τῶν Χριστουγέννων νοερά τή Βη-
θλεέμ καί ἄς προσκυνήσουμε λατρευτικά
καί εὐγνώμονα τόν Ἐνανθρωπήσαντα
Κύ ριό μας, πού μᾶς χάρισε ὄχι πιά ἐπί-
γειο Παράδεισο, ἀλλά αἰώνιο, τή Βασι-
λεία Του.

Ι.Κ.
(Δές καί βιβλίο «Οἱ καμπάνες τῶν Χριστουγέννων»,

ἀρχ. Χαρίτωνος Πνευματικάκι, σελ. 85-86). 

-------------
1. Ἐψεύσθη πάλαι Ἀδάμ καί Θεός ἐπιθυμήσας οὐ γέγονε (ὑμνογραφία).
2. Ἄνθρωπος γίνεται (ὁ) Θεός, ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται (Μ.

Ἀθανάσιος).

Μέσ᾽ στή θερμή ἀγκάλη
τοῦ στοργικοῦ Πατέρα

γεννήθηκα μιά μέρα
στή χώρα τῆς Ἐδέμ.

Σ᾽ εὐωδιαστά λουλούδια,
σέ δένδρα ὁλανθισμένα,
μαζί μέ τ᾽ ἀγγελούδια,

μαζί μέ τά πουλιά.

Κι ἐγώ δοξολογοῦσα 
τόν Πλαστουργό τοῦ κόσμου,

τόν Κύριο καί Θεό μου,
πού μοὔδωσε τό φῶς.

Ὤ, μαύρη νά ᾽ναι ἡ ὥρα
πού πρόδωσα τήν πίστη

καί πέταξα τά δῶρα
πού μοῦ ᾽δωσε ὁ Θεός.

ὬὬ  ψψυυχχήή  ββαασσααννιισσμμέέννηη
πποούύ  σσέέ  χχττύύππηησσαανν  οοἱἱ  μμππόόρρεεςς

σσέέ  ττρριιββοολλιιαασσμμέέννεεςς  χχῶῶρρεεςς
κκααίί  σσέέ  ββάάσσαανναα  πποολλλλάά,,

ἔἔφφθθαασσ᾽̓  ἡἡ  σσττιιγγμμήή  ννάά  ππάάψψεειι
ττόό  φφρριικκττόό  μμααρρττύύρριιόό  σσοουυ,,

κκααίί  ππρροοββάάλλλλεειι ὁὁ  λλυυττρρωωμμόόςς  σσοουυ
κκιι  ὅὅλληη  ἡἡ  ππλλάάσσηη  σσοουυ  γγεελλᾶᾶ..

ἜἜλλαα  ἀἀννττάάμμαα,,  κκααίί  σσττήή  φφάάττννηη
ἅἅγγιιοο  ΒΒρρέέφφοοςς  θθ᾽̓  ἀἀννττιικκρρίίσσεειιςς..
ΣΣκκῦῦψψεε  ννάά  ττόό  ππρροοσσκκυυννήήσσεειιςς

μμέέ  χχααρροούύμμεεννηη  κκααρρδδιιάά..

ἩἩ  ΓΓέέννννηησσηη  
ττοοῦῦ  ΛΛυυττρρωωττῆῆ

(στροφές ἀπό τό ὀρατόριο τοῦ Γ. Βερίτη)

ΒηθλεέμΒηθλεέμ ἩἩ  ΓΓέέννννηησσηη  
ττοοῦῦ  ΛΛυυττρρωωττῆῆ
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ταν δύσκολη ἡ οἰκονομική κατά-
σταση γιά τήν Πατρίδα μας καί στήν
ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ 1900. Κά-
ποιοι πιό τολμηροί τότε ἄνοιγαν τά
φτερά τους κι ἔπαιρναν τό δρόμο τῆς
ξενιτειᾶς… Ὄνειρο ἄπιαστο φαινό-
ταν τοῦτο στήν κυρα-Βασιλική. Δυό
χρόνια χήρα τώρα, νέα, μέ τέσσερα
παιδιά πού προσπαθοῦσε νά τ’ ἀνα-
στήσει μέ κόπους καί βάσανα. Βλέπεις
ἦταν κι ἐκεῖνο τό χρέος, πού τῆς
ἄφησε ὁ μακαρίτης ὁ ἄντρας της,
Θεός σχωρέσ ᾽τον, θηλιά πού τήν
ἔπνιγε καί δέν ἤξερε πῶς θά τά βγάλει
πέρα.

— Χριστέ μου, βοήθα μας στή φτώ-
χεια μας, ἔλεγε κάθε τόσο ἡ κυρα-Βα-
σιλική. Καί ποτέ δέν τήν ἄφησε ὁ
Μεγαλοδύναμος. Νά, ὅπως τώρα· λίγο
εἶναι πού τή ζήτησε στή δούλεψη τ’
ἀρχοντικοῦ του ὁ ἀφέντης Ἀζαρίας; Ἦ -
ταν Ἑβραῖος βέβαια κι ἐκείνη Χριστιανή,
κι αὐτό τῆς στένευε κάπως τήν ψυχή, μά
ἦταν καλός καί σοβαρός οἰκογενειάρχης.
Κι ἔπειτα ἔχει ὁ Θεός τό δρόμο του γιά
τόν καθένα. Ποιός ξέρει πότε θά τοῦ μι-
λήσει ὁ Χριστός κι αὐτοῦ, συλλογιόταν.

— Εὐλογημένο τ’ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ!
Νά σοῦ χαρίζει ὅλα τ’ ἀγαθά, ἀφέντη μου,
εὐχήθηκε, δέχτηκε τή δουλειά κι ἔτρεξε,
ὅπως πάντα, ν’ ἀνάψει τό κερί της στή
μεγάλη εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, στή μικρή
βυζαντινή ἐκκλησιά πού ᾽ταν στ’ Ὄνομά
Του, στό μαχαλά τους, καταφύγιο καί
παρηγοριά, λιμάνι καί χαρά τους. Κι ὅλοι
τήν καμάρωναν τούτη τήν ἐκκλησιά.

Κυλοῦσε ἤρεμα ἡ ζωή γιά τήν κυρα-Βα-
σιλική καί τά ὀρφανά της, πού ξεπετάγον-

ταν μέρα μέ τή μέρα. Ὥσπου ὁ πρωτογιός
της ὁ Γιωργής, παλληκάρι πιά, τῆς τό δή-
λωσε:

— Θά μπαρκάρω, μάνα! Κι ἄν ὅλα πᾶνε
καλά στήν ξενιτειά, θά σᾶς καλέσω κι
ἐσᾶς κοντά μου. Νά ξεκουραστεῖς κι ἐσύ,
μάνα. Φτάνει πιά…

Πόνεσε ἡ ψυχή της στό ἄκουσμα τού-
της τῆς ἀπόφασης, μά πῶς νά κόψει τά
φτερά ἀπ’ τ’ ὄνειρο τοῦ νέου; 

Ξενιτεύτηκε ὁ Γιωργής κι ὅλα πῆγαν
καλά. Δυό χρόνια μετά ὁ μεγάλος της γι -
ός κράτησε τήν ὑπόσχεσή του. Ἡ κυρά-
Βασιλική ἔλαβε πρόσκληση νά φύγει γιά
τήν Ἀμερική. Δέν ἦταν μόνο πού εἶχε
πεθυμήσει τό σπλάχνο της, ἀλλά κατά
πώς τά ᾽γραφε ὁ Γιωργής θά περνοῦσαν

ΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΦΦΩΩΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΦΦΩΩΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ
Ἦ
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καλύτερα ἐκεῖ, κι αὐτή καί τ’ ἀδέλφια του.
Μόνο ἐκεῖνο τό παλιό χρέος τοῦ πατέρα
τους τήν κρατοῦσε ἀκόμη δεμένη στήν
πατρίδα. Σάν ἔμαθαν οἱ δανειστές τά σχέ-
διά της, τήν πίεζαν ὅλο καί πιό πολύ. Πῶς
ν᾽ ἀδιαφορήσει γι᾽ αὐτό καί νά πετάξει;

— Ἀφέντη Ἀζαρία, τόλμησε νά πεῖ, τό -
σα χρόνια στή δούλεψή σου, ἔχεις παρά-
πονο ἀπό μένα;… Τό ξέρω, χρωστοῦμε
πολλά στό σπιτικό σου κι ἐγώ καί τά
παιδιά μου. Μιά χάρη τελευταία σοῦ ζη -
τῶ· δός μου τοῦτα τά γρόσια δανεικά, νά
ξεχρεώσω καί θά στά στείλω πίσω καί μέ
τόκο ἀπ’ τήν ξενιτειά, σά φτάσουμε μέ
τό καλό. Εἶναι συμβόλαιο ὁ λόγος τῆς
μά νας, νά τό θυμᾶσαι, εἶπε ἡ κυρά-Βα-
σιλική κι ἡ φωνή της ἔσπασε.

Κι ὁ ἀφέντης Ἀζαρίας πού ᾽ταν Ἑβραῖ -
ος κι εἶχε μιά ἰδιαίτερη ἀγάπη στά γρόσια,
δίσταζε νά πεῖ τό «ναί». Καί τότε πάλι ἡ
κυρα-Βασιλική ἔβαλε τά μεγάλα μέσα. Γο-
νάτισε στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί πα-
ρακάλεσε γι’ ἄλλη μιά φορά… Ὁ ἀφέντης
ἔδωσε τό ποσό κι ἡ χήρα καί τά ὀρφανά
της πῆραν τό δρόμο γιά τήν ξενιτειά.

Μέ κόπο καί δουλειά πολλή καλοβο-
λεύτηκαν στή νέα πατρίδα. Μά ἡ μάνα
δέ λησμόνησε ποτέ τά δανεικά καί τήν
ὑπόσχεσή της. Ἤθελε μόνη της νά λύσει
τοῦτο τό συμβόλαιο, χωρίς βοήθεια κα -
μιά, μόνη μέ τόν ἀφέντη Χριστό, πού
᾽βαλε ἐγγυητή στήν προσευχή της στήν
πατρίδα. Μάζεψε τό ποσό, τό ̓ βαλε σέ ἕ -
να κουτί, ἔγραψε καί δυό λόγια γιά τόν
παραλήπτη, τό κέρωσε νά μήν περάσει
τό νερό καί τό ̓ ριξε στόν ἀφρισμένο για -
λό τῆς νέας πατρίδας. «Καλοτάξιδο», εἶ -
πε, καί τό σταύρωσε. «Θά τό πᾶς, Χριστέ
μου, τ’ ἀφέντη Ἀζαρία, ξέρεις ἐσύ, εἶπε.
Θά τοῦ τό πᾶς», δευτέρωσε κι ἡσύχασε ἡ
ψυχή της…

Στήν παραθαλάσσια ἐξοχική κατοικία
στ’ ἀκροχώρι τοῦ Βορείου Αἰγαίου πα-
ραθέριζε κάθε καλοκαίρι ἡ οἰκογένεια
τοῦ ἀφέντη Ἀζαρία. Κι ἐκεῖνος κατέβαινε
μόνος κάθε πρωί στ’ ἀκροθαλάσσι νά
περπατήσει… Ἔτσι κι ἐκεῖνο τό πρωί,
μετροῦσε τά βήματά του συντροφιά μέ
τίς σκέψεις του, πότε μέσα στό νερό, πό -
τε στήν ἄμμο… Ἦταν τότε πού σκόντα -
ψε πάνω στό παράξενο κουτί. Τό ἄνοιξε,
διάβασε ἔκπληκτος τή γραφή καί θυμή-
θηκε τήν κυρα-Βασιλική… Χαμογέλασε
ἱκανοποιημένος. Πῆρε τά γρόσια καί ἀ -
ποφάσισε σιωπή. Κανείς νά μήν τό μά -
θει. Ποιός τόν εἶδε ἄλλωστε καί ποιός θά
τόν πιστέψει;

— Δέν ἔφτασε ποτέ, δέν πῆρε τίποτα
ποτέ, ἄρχισε κιόλας νά ἀπολογεῖται στή
μυστική ἀπρόσκλητη φωνή, πού ἤθελε
νά τόν ἐλέγξει…

Τό τέλος ἐκείνου τοῦ φθινοπώρου τούς
βρῆκε πάλι στήν πόλη. Γρήγορα μπῆκε κι
ὁ χειμώνας κι ὅλα πῆραν νά ξεχαστοῦν
μέσα του… Μά σάν ἔφτασαν τά Χρι-
στούγεννα κι ἄρχισαν οἱ προετοιμασίες
στήν ἐπαρχιακή τους πόλη, ὁ γερο-Ἑ -
βραῖος Ἀζαρίας ἔνιωθε παράξενα. Ἦ ταν
βλέπεις πού πανηγύριζε κι ἡ ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ, κι ὁ μαχαλάς τους ἔπαιρνε ἰδιαί-
τερη ζωή. Μά αὐτός περνοῦσε βιαστικός
γιά τή δουλειά του, δίχως χασομέρια καί
περίεργα βλέμματα. Τί τόν ἔνοιαζαν αὐτόν
τά Χριστούγεννα;…

— Ἀφέντη Ἀζαρία, ἀφέντη… Μιά γνώ-
ριμη φωνή καί μιά γέρικη πιά, λιγνή κορ-
μοστασιά τοῦ σταματᾶ τό βῆμα καταμεσῆς
τοῦ δρόμου…

— Κυρα-Βασιλική, ἐσύ; πῶς; πότε ἤρ -
θατε; χλώμιασε τό πρόσωπό του, μά συγ-
κρατήθηκε.

— Ἔχουμε κανά δυό μέρες. Θά ᾽ρχό-
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μουν ἀπ’ τ’ ἀρχοντικό νά σέ εὐχαριστή -
σω γιά ὅλα, μά... Τό ἔλαβες, ἔτσι δέν εἶ -
ναι, ἀφέντη;

— Ἔλαβα; Ποιό, Τί; Δέν καταλαβαίνω,
προσποιήθηκε τάχα ἀδιάφορα ὁ γερο-
Ἀζαρίας. 

— Τό χρέος… Τό ̓ στειλα μέ τό κουτί κι ὁ
Χριστός τό ᾽φερε. Δέν μπορεῖ... βεβαίωσε.

— Ἐγώ, δέν πῆρα τίποτα, ποτέ, δια-
μαρτυρήθηκε ὁ Ἀζαρίας. Ποτέ. Τ’ ἀκοῦς,
ξαναφώναξε. Δέν ἔλαβα τίποτε… Ἔχεις
κάποιον νά τό βεβαιώσει;

— Ἔχω, εἶπε ἐκείνη σταθερά. Ἔλα μαζί
μου… Οὔτε πού τό κατάλαβε ὁ Ἀζαρίας
πῶς τήν ἀκολούθησε καί γιά πότε βρέ-
θηκαν στήν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Στά-
θηκε κείνη μπρός στήν εἰκόνα τοῦ
τέμπλου, κοίταξε τό Χριστό καί μέ φωνή
ξάστερη καί δυνατή ρώτησε:

— Χριστέ μου, ξέρω πώς τό ᾽φερες τό
κουτί μέ τά γρόσια, πού πῆρα δανεικά ἀ -
πό τόν ἀφέντη Ἀζαρία. Πές, Χριστέ μου,
πές, εἶπε καί γονάτισε δακρυσμένη. Ἔ -
τρεμε ἐκεῖνος σύγκορμος πίσω της. Καί
τότε μιά φωνή ἀπ’ τοῦ τέμπλου τήν εἰ -
κόνα βεβαίωσε τρεῖς φορές: «Τά πῆρες,
τά πῆρες, τά πῆρες!». Λύγισαν τά γό-
νατα τοῦ Ἀζαρία, λύγισε κι ἡ καρδιά του
μπρός στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ… Τό
θαῦμα ἔγινε, καί διαδόθηκε. Ὁ Χριστός
ἀντιφώνησε!

Καί δέν ἦταν τό μόνο θαῦμα κεῖνα τά
Χριστούγεννα. Ὁ γερο-Ἑβραῖος Ἀζαρίας
καί ἡ φαμίλια του βαφτίστηκαν χριστια-
νοί καί κάθε χρόνο
ἀπό τότε πρωτοστα-
τοῦσαν στό πα νηγύρι
τοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἀντι-
φωνητῆ, πού συνεχίζε-
ται μέχρι σήμερα, τή δεύτερη μέρα τῶν
Χριστουγέννων, στήν ἐπαρχιακή πόλη
τῆς Βορείου Ἑλλάδος. 

Φ. 
Δεκέμβριος 2011408

Ἥλιος: μιά ἰσχυρή πηγή θερμότητας
γιά τή γῆ.

Πάγος: μιά ἑστία... ψύχους...
— Τί θά περίμενε κανείς νά συμβεῖ

κατά τή συνάντησή τους; 
— Νά λειώσει ἁπλῶς ὁ πάγος, θά λέ-

γαμε. Κι ὅμως, προκαλοῦνται κι ἄλλα
ἐντυπωσιακά φαινόμενα. 

Ἐντυπωσιακές αἰχμές πάγου, πού μοι-
άζουν μέ λεπίδες... κι ἔ χουν ὕψος πού
μπορεῖ ἀπό μερικά ἑκατοστά νά φτάσει
ἕως καί 5(!!!) μέτρα:

Μιά πρώτη συνέπεια τῆς συνάντη-
σης τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων μέ τόν πάγο.

Γνωστές ὡς Penitentes, τίς συναν-
τοῦμε συνήθως στίς Ἄνδεις (Dry An -
des), σέ ὑψόμετρο πάνω ἀπό τά 4.000
μέτρα.

Στά μεγάλα αὐτά ὑψόμετρα, ἡ ἔντο -
νη ἡλιακή ἀκτινοβολία πού ἀνακλᾶται
στίς λακκοῦβες τοῦ πάγου καί ὁ παγω-
μένος ἄνεμος δημιουργοῦν τίς κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις γιά τό σχηματισμό
καί τή διατήρηση τῶν αἰχμῶν.

Ἡ διαδοχική τήξη καί πήξη σμιλεύει
σιγά σιγά αὐτή τήν ὀμορφιά πού φαί-
νεται στίς φωτογραφίες.  

1. Αἰχμές πάγου (Penitentes)

(Ἀπό... τίς περιπέτειες τοῦ πάγου...)

Ὅταν ὁ ἥλιος συναντάει   Ὅταν ὁ ἥλιος συναντάει

ΒΕΡΟΙΑ
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Μία πανέμορ  φη
εἰκόνα τοῦ φαι-
νομένου εἶναι
αὐτή δίπλα. Τρα-
βήχτηκε στήν Ἀ-
νταρκτική, στό
σταθμό "Νότιος
Πόλος" τό 1979.

Ἐπειδή ἡ ἐμφάνιση «φαινομένων ἅ -
λω» συνδέεται μέ τήν ὕπαρξη νε φῶν
θυσανωτῶν, εἶναι πολύ συ χνά προάγ-
γελος κακοκαιρίας. Αὐτό ἐκ φράζει ἡ
λα ϊκή παροιμία: «τοῦ ἥλιου ὁ κύκλος
ἄνεμος, τοῦ φεγγαριοῦ χειμώνας».

Οἱ περιπέτειες ὅμως τοῦ πάγου δέν
τελειώνουν ἐδῶ...

(Συνεχίζεται)

––––––––
* Τό ἴδιο μπορεῖ νά συμβεῖ καί μέ τό φεγγάρι, ὅπως καί μέ τε-

χνητές πηγές φωτός.
** Μέ τήν προϋπόθεση βέβαια ὅτι οἱ παγοκρύσταλλοι τοῦ νέ-

φους βρίσκονται σέ συγκεκριμένη διάταξη ὡς πρός τόν ἥλιο.

Οὐράνιο τόξο φωτιᾶς

Ἄν πᾶτε πο τέ στήν Ἀ νταρκτική ἤ στήν
Ἀρκτική ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ πού ἡ
θερμοκρασία πέφτει πολύ χαμηλά, μπο-
ρεῖ νά δεῖτε ἕνα δαχτυλίδι χρωματιστοῦ
ἤ λευκοῦ φω τός νά σχηματίζεται γύρω
ἀπό τόν ἥλιο*, ὅπως αὐτό πού φαίνεται
στίς φωτογραφίες. Δέν πρόκειται γιά
«ἐφέ» τοῦ φακοῦ, πρόκειται γιά τήν Ἅ -
λω (φωτοστέφανο), ἕνα μετεωρολογι -
κό φαινόμενο..., 

μιά ἀκό μη συνέπεια τῆς συνάντησης
τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων μέ τόν πάγο.

Ἡ Ἅλως σχηματίζεται, ὅταν τό ἡλια -
κό φῶς πέσει πάνω σέ σύννεφα πού
περιέχουν παγοκρυστάλλους**. Τά σύν-
νεφα αὐτά βρίσκονται σέ μεγάλα ὕψη
καί εἶναι γνωστά ὡς θυσανωτά νέφη
(cirrostratus).

Οἱ παγοκρύσταλλοι λειτουργοῦν σάν
πρίσματα πού ἀνακλοῦν καί διαθλοῦν
τό φῶς, ἀναλύοντάς το στά διάφορα
χρώματα τῆς ἴριδας.

Εἰδικές, ὅσο καί σπάνιες, περιπτώ-
σεις τοῦ φαινομένου εἶναι τό παρήλιο
καί τό λεγόμενο οὐράνιο τόξο φωτιᾶς.

2. Ἅλως (φωτοστέφανο)

Πα
ρή

λιο
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 Do

g) τόν πάγο...τόν πάγο...
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πήλαιο. Φάτνη ἀλόγων ζώων. Λί -
γοι ἄκακοι βοσκοί. Μητέρα ἁπλή,
φτωχή. Σπάργανα εὐτελή, φτω-
χικά, γιά νά τυλίξουν τό νεογέν-

νητο Βρέφος.
Καί μαζί μ’ αὐτά καί κάποια ἄλλα ση-

μεῖα, ἔκτακτα, στόν οὐρανό. Ἀστέρι φω-
τεινό, παράξενο. Ἄγγελοι ἀμέτρητοι νά
ὑμνοῦν. Σέ λίγο καί Μάγοι νά προσκυ-
νοῦν. Ποιό λοιπόν νά ’ναι αὐτό τό μικρό
παιδί πού γεννήθηκε μέσα στή φάτνη;

* * * 
Τά μάτια τά δικά μας βλέπουν ἕνα

μικρό, ἀδύναμο βρέφος μέσα σέ σταῦλο.
Τά προφητικά μάτια, τρεῖς χιλιάδες περί-
που χρόνια πρίν ἀπό σήμερα, βλέπουν
ποιό εἶναι αὐτό τό Βρέφος: Ὁ παντοκρά-

Ss
τωρ, παντοδύναμος, φοβερός Θεός, μπρο-
στά στόν Ὁποῖο δέν τολμοῦν νά σηκώ-
σουν τά μάτια τους ὄχι οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά
οὔτε καί αὐτοί οἱ ἄγγελοι. Τέτοια εἶναι ἡ
ὀμορφιά τοῦ προσώπου Του, ἡ ἀστραπή
τῆς Θεότητός Του, τό ἀπρόσιτο μεγαλεῖο
Του!

«Βασιλιά δυνατέ, αἰώνιε, θά ψάλω γιά
Σένα μέ ἐνθουσιασμό, φωνάζει ὁ Ψαλμω-
δός-Προφήτης τῆς Παλαι ᾶς Διαθήκης. Σύ
εἶσαι ὁ «ὡραῖος κάλλει παρά τούς υἱούς
τῶν ἀνθρώπων», ὁ πιό ὡραῖος ἀπ’ ὅλους
τούς ἀνθρώπους. Οἱ ἄφθονες χάριτες πού
Σέ πλημμυρίζουν, ξεχύθηκαν καί ἀπ’ ἔξω,
στά χείλη Σου, καί τά παρουσιάζουν τόσο
θελκτικά, γοητευτικά, ὅταν ἀπό αὐτά
βγαίνουν τά γλυκά ἐκεῖνα λόγια, πού αἰχ -
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μαλωτίζουν τούς ἀνθρώπους καί τούς κά-
νουν νά κρέμονται ἀπό τά χείλη Σου! (Προ-
φητεία αὐτή γιά τό πῶς θά μιλοῦσε ὁ Χριστός).

Ζώσου τό σπαθί γύρω ἀπό τή μέ ση σου,
Βασιλιά μεγάλε, ἔνδοξε, δυνατέ! Ζώσου το,
γιά νά τρανώνει στά μάτια τῶν ἀνθρώπων
τό φοβε ρό μεγαλεῖο Σου. Ζώσου το, γιά νά
ἔρχεται ταιριαστό μέ τή φοβερή ὀμορφιά
Σου, τήν ἀπαράμιλλη ὡραιότητά Σου, τέ-
τοια πού ἄλλη στόν κόσμο δέν ὑπάρχει.

Προχώρα μπροστά, Ἀνδρειότατε, κατα-
νίκησε τούς ἐχθρούς
Σου μέ τά πνευματικά
ὅπλα τῆς ἐκστρατείας
Σου καί μέ τό παντοδύ-
ναμο χέρι Σου πού ἐπιτε-
λεῖ θαύματα, γιά νά
ἐπικρατήσει στόν κόσμο
ἡ βασιλεία ἡ δική Σου,
πού εἶναι βασιλεία
ἀλήθειας, εἰρήνης
καί δικαιοσύνης. Γιατί αὐτήν ἀγάπησες, τή
δικαιοσύνη, καί μίσησες τήν ἀδικία.

Βασιλιά αἰώνιε, μεγάλε Μεσσία καί Θεέ,
ὁ θρόνος Σου θά παραμένει ἀκλόνητος σ’
ὅλους τούς αἰῶνες. Ἐσύ θά ὑποτάσσεις τούς
ἀνθρώπους κάτω ἀπ’ τό σκῆπτρο Σου ὄχι
μέ ὠμότητα καί βία καί τυραννία, ἀλλά μέ
εἰρήνη καί δικαιοσύνη καί ἀρετή. Γιατί τέ-
τοιο εἶναι τό σκῆπτρο Σου. Ἔτσι ξέρεις Ἐσύ
νά ὑποτάσσεις τόν κόσμο. Αὐτή εἶναι ἡ
δική Σου βασιλεία πού ἦρθες νά ἐγκαθι-
δρύσεις στή γῆ».

* * * 
Σπήλαιο ὑγρό. Φάτνη πενιχρή. Μη-

τέρα Παρθένος καί ἕνα Βρέφος... 

Πῶς θά Σέ ἀναγνωρίσουμε, Βρέφος,
ποιός εἶσαι; 

Πραγματικά, χρειάζονται μάτια γεμάτα
δάκρυα, γιά νά μπορέσουν νά δοῦν τό μυ-
στικό πού κρύβει τό Βρέφος αὐτό τῆς Βη-
θλεέμ. Δάκρυα πού καθαρίζουν τήν ψυχή
ἀπό τά σκοτεινά σύννεφα τῆς ἁμαρτίας
καί τήν καθιστοῦν ἱκανή νά ἀναγνωρίσει
τό ὑπερφυσικό μεγαλεῖο τοῦ μικροῦ αὐ -
τοῦ παιδιοῦ, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν

ὕψιστο, ὑπέρφωτο, πα -
ντοκράτορα Θεό.

Τόν Θεό πού ἔγινε
ἄνθρωπος, γιά νά κα-
λέσει ἐμᾶς τούς ἀν -
θρώπους στό δικό Του
ἀπρόσιτο μεγαλεῖο,
νά μᾶς κάνει παιδιά
Θεοῦ, θεούς κατά

χάριν. Τόν Θεό πού
ἦρθε στή γῆ μας φέρνοντας

μαζί Του καί τά βασιλικά Του δῶρα, προ-
κειμένου νά τά χαρίσει σ’ ὅλους ἐκείνους
πού θά Τόν δεχθοῦν καί θά Τόν κάνουν
μόνιμο καί παντοτινό κυρίαρχο, ὁδηγό καί
ἐξουσιαστή τους.

Αὐτοί καί θά ἐξέρχονται μαζί Του στόν
πόλεμο κατά τῆς ἁμαρτίας. Καί ζωσμένοι
μέ τά δικά Του πνευματικά ὅπλα, τήν
ἀλήθεια, τήν ἐντιμότητα, τή δικαιοσύνη,
θά ἐπιφέρουν νίκες κατά τοῦ διαβόλου,
τῆς διαφθορᾶς, τῆς ἐξαχρείωσης.

Καί θά μένουν μαζί Του νικητές ὡραῖοι,
περίλαμπροι, στεφανωμένοι στούς αἰῶ -
νες...

�

«Θά ὑποτάσσεις τούς
ἀνθρώπους κάτω ἀπ’ τό σκῆπτρο
Σου ὄχι μέ ὠμότητα καί βία καί
τυραννία, ἀλλά μέ εἰρήνη καί δι-
καιοσύνη καί ἀρετή. Γιατί τέτοιο
εἶναι τό σκῆ πτρο Σου. Αὐτή εἶναι
ἡ δική Σου βασιλεία πού ἦρθες νά

ἐγκαθιδρύσεις στή γῆ».
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τό φοιτητικό οἰκοτροφεῖο
τῆς Θεσσαλονίκης −στό µε γά -
λο µας σπίτι, ὅπως τό λένε οἱ
φοιτήτριες− οἰκοδέσποινα εἶ -
ναι µιά Ἁγία. Ἀπό τήν πρώτη
στιγµή πού κατοικήθηκε τό
σπίτι αὐτό −ἦταν τό Δεκέµβριο
τοῦ 1970− ἡ εἰκόνα της βρίσκε-
ται στήν εἴσοδο. Κάθε πού βγαί-
νουν οἱ φοιτήτριες τήν εἰκόνα
αὐτή ἀσπάζονται καί ἐπικα-
λοῦνται τίς πρεσβεῖες της. Καί
σάν ἐπιστρέφουν πάλι, πρῶτα
τήν Ἁγία τους χαιρετοῦν. Εἶναι
ἡ Κυρά τοῦ οἰκοτροφείου αὐ -
τή, ἡ Κυρά τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ἁγία
Φιλοθέη.
Ἄν πιάσεις κουβέντα µέ τίς

παλιές ἀλλά καί τίς σηµερινές
οἰκοτρόφους, ἔχουν νά σοῦ
ποῦν πολλά: Γιά µαθήµατα
πού πέρασαν, γιά ἀναπάντεχη
ἀντοχή στό διάβασµα, γιά προ-
βλήµατα πού λύθηκαν, γιά δι-
λήµµατα πού βρῆκαν τήν
ἀπάντηση, γιά σοβαρά θέµατα
ὑγείας πού ξεπεράστηκαν... µέ
τίς πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας τους. 
Ἡ Μαρία Κ. ἔµενε καί αὐτή

στό σπίτι τῆς Ἁγίας. Ζοῦσε τή
χαρά καί τίς εὐλογίες τῆς κοι -
νῆς ζωῆς καί ἀγαποῦσε κι αὐ -
τή, ὅπως ὅλες οἱ οἰκότροφοι,
τήν προστάτιδά τους καί κα-
τέφευγε στή στοργή της σέ
κάθε δυσκολία. 
Ἐκεῖνα τά Χριστούγεννα ἄρ -

γησε πολύ νά φύγει γιά διακο-
πές. Οἱ δρό µοι ἦταν κλειστοί

ΠΠῶῶςς  ννάά  µµήήνν       ΠΠῶῶςς  ννάά  µµήήνν       
Σ
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ἀπό τρακτέρ καί τά λεωφορεῖα δέν
κυκλοφοροῦσαν... 
Ἦταν παραµονή τῶν Χριστουγέν-

νων. Θά ἔφευγε µέ τό δροµολόγιο
τῶν 8.30΄ τό πρωί. Τό ξυπνητήρι ὅ -
μως τήν πρόδωσε. Δέ χτύπησε τήν
ὥρα πού ἔπρεπε... Καί ἡ Μαρία πε-
τάχθηκε ὄρθια στίς 8.00΄... Ἡ συγκά-
τοικός της κοιµόταν ἀκόµη. 
Ἑτοιµάστηκε ταχύτατα, πῆρε τή

βαλίτσα της καί κατέβηκε στό προ-
σευχητήρι τοῦ οἰκοτροφείου... Ἐκεῖ
ἦταν ἡ ἀπαντοχή της... 
— Ἁγία µου, τρέξε! ἔκραξε στήν

Κυρά τους. Καί ἔφυγε... Κανέναν ἄλ -
λον δέν εἶδε, κανέναν ἄλλον δέ χαι-
ρέ τησε, μή καί καθυστερήσει. 
Ἄνοιξε τήν ἐξώπορτα. Ἕνα ταξί ἦ -

ταν ἐκεῖ!  Ἄλλες φορές δυσκολεύον-
ταν πολύ νά τό βροῦν. Πλησίαζε

8.30΄. Λίγα µόνο λεπτά εἶχε περι-
θώριο νά προλάβει τό λε-
ωφορεῖο. Ἡ προσευχή της
στήν Ἁγία τους... 
— Κυρά µου, πρέπει νά

φύγω. Πῶς, πότε θά φτά -
σω στή µακρινή µου πα-
τρίδα; 
Εἶχαν περάσει 10΄ λεπτά ἀπό τήν

ὥρα ἀναχώρησης τοῦ λεωφορείου
ὅταν ἔφτασε στό πρακτορεῖο... Καί
τό λεωφορεῖο... ἦταν ἐκεῖ. Ὁ ὁδη-
γός στή θέση του! Ἡ µηχανή ἀναµ -
µένη! Καί ὁ εἰσπράκτορας µπροστά
στήν ἀνοιχτή µπαγκαζιέ ρα ρωτοῦσε
τήν ἔκπληκτη Μαρία: 
— Εἶστε ἡ Μαρία Κ. καί ταξιδεύ -

ετε γιά... Σᾶς περιµένουµε. Τηλεφώ -
νησε µιά κυρία καί µᾶς παρεκάλεσε
νά καθυστερήσουµε λίγο. Καλό σας
ταξίδι! 
Κάθισε στή θέση πού βρῆκε ἡ

Μαρία, ἔκανε τό σταυρό της καί νω -
ρίς τό ἀπόγευµα ἦταν στόν τόπο
της. Τηλεφώνησε στή φίλη καί συγ-
κάτοικό της νά τήν εὐχαριστήσει πού
σκέφτηκε νά εἰδοποιήσει τό πρακτο-
ρεῖο γιά τήν ἀγωνία της. Ποι ά ἄλλη
νά τό εἶχε κάνει; Δέν τήν εἶχε δεῖ κα-
νείς τό πρωί πού ἔτρεχε... Ἔκπληκτη
ἡ συνοικότροφός της τῆς εἶπε: 
— Δέν τηλεφώνησα ἐγώ. Ἀφοῦ µέ

ἄφησες νά κοιµᾶµαι... 
Ποιά νά τό ᾽κανε; 
Ἡ Μαρία δέν εἶχε τήν παραµι κρή

ἀµφιβολία... Τήν Κυρά τους παρακά -
λεσε νά τρέξει... καί Ἐκείνη γιά µιά
ἀκόµη φορά ἔτρεξε... 
Πῶς νά µήν τήν ἀγαποῦν τόσο οἱ

οἰκότροφες τήν Ἁγία τους;
π.

     ττήήνν  ἀἀγγααπποοῦῦνν;;     ττήήνν  ἀἀγγααπποοῦῦνν;;
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ἥλιος ἔχει δύσει. Σκο-
τάδι ἁπλώνεται παντοῦ. Ὁ
νυχτερινός ἀέρας τῆς ἐ -
ρήμου σηκώνει σύννεφα
σκόνης καί ἤχους μυστι-
κούς. Πόσος καιρός ἔχει
περάσει δέν ξέρει. Πόσο
δρόμο ἔχουν διανύσει δέ
μέτρησε. Ποῦ πηγαίνει;

Σʼ ἕνα κουτί, ὄμορφα σκα-
λισμένο καί ἀσφαλισμένο
καλά, ταξιδεύει τό λιβάνι,
τό λάδι ἀπό τό Ὀμᾶν, ὅ πως
λένε. Πόσος καιρός ἔ χει
περάσει πού ταξιδεύουν;
Ἕνας μήνας; Δύο; Πέντε;
Δέ κα; Καί τώρα πού ἡ νύ -

χτα ἔπεσε καί τό ταξίδι γιά
λίγο σταμάτησε, θυμᾶται
τά παλιά... 

Σ᾽ ἕνα δάσος μεγάλωσε,
στόν κορμό ἑνός δέντρου.
Ἀπό κεῖ ἔβλεπε τά λουλού-
δια, τά πουλιά, τόν οὐρα -
νό, καί τά σύννεφα. Πόσο
ὄμορφα ἦταν ὅλα! Μό νο
ἐκεῖνο δέν ἦταν εὐχαρι-
στημένο, γιατί δέν ἦταν τί-
ποτα σπουδαῖο: Σταγόνες
δάκρυ στόν κορμό τοῦ
δέντρου. Ἄς ἦταν χρυσά -
φι νʼ ἀστράφτει στό φῶς!
Ἄς ἦταν γαλάζιο σάν τόν
οὐρανό! Ἄς ἤτανε διάφα -
νο σάν τά σύννεφα! Ἄς
ἦταν ὄμορφο σάν τά λου-

λούδια! Ἄκουγε λυπη-
μένο τά ὄνειρα

τῶν λουλουδι -
ῶν, τῶν δέν-
τρων. Ὤ! πόσο

ἤθελε νά γίνει κι
αὐτό κάτι! Μέσα
σ᾽ ἕνα παλάτι, σ᾽
ἕνα θρόνο βασι-
λικό, σ᾽ ἕνα λαμ-

πρό ναό.

Ἕνα ἀπότομο τρά -
νταγμα ἔβγαλε τό λι-
βάνι ἀπ᾽ τίς σκέψεις
του. Ἦρθε ἡ ὥρα νά

φύγουν. Ἔτσι βι α-

στικά ταξίδευ αν πάντα οἱ
τρεῖς σοφοί τῆς Ἀνατο -
λῆς. Μέ μία λαχτάρα, ἕ -
ναν πόθο, σάν νά κυνηγοῦν
ἕνα ἄπιαστο ὄνειρο. Ἀλή-
θεια, κάτι τέτοιο κάνουν.
Ἀκολουθοῦν –λέ νε– ἕνα
παράξενο ἀστέρι. Αὐτό τό
ἀστέρι ἦταν ἡ αἰτία πού τό
λιβάνι βρέθηκε στά χέρια
τοῦ Μελχιώρ, τοῦ σοφοῦ
ἀπ᾽ τήν Ἀνατολή. 

Τά ἀκριβά του ροῦχα καί
τά χρυσά του νομίσματα
δέ συγκίνησαν τόσο τό λι-
βάνι, ὅσο τό πρόσωπό του,
πού φανέ ρωνε ἀγωνία καί
λαχτάρα μαζί.

— Θέλω νά ἀγοράσω τό
πιό πολύτιμο, τό πιό ἀ κρι -
βό λιβάνι, εἶχε πεῖ στόν Ἀ -
βιά, τόν καταστηματάρχη.

Γέμισε χαρά καί καμάρι
τότε τό λιβά νι, σάν ἔνιωσε
τόν Ἀβιά νά τό παίρνει στά
χέρια του καί νά τό δίνει
στόν ξέ νο. Τό εἶχε εὐχηθεῖ
μέσα στήν ψυχή του, αὐτό
νά διάλεγαν! Κι ὅταν εἶδε
τόν κύριό του, τόν Μελ-
χιώρ, νά ἑτοιμά ζεται γιά
ταξίδι καί νά τό παίρνει
μαζί του χάρηκε ἀκόμα πιό
πολύ. Ἐπιτέλους, κάτι θά
ἄλλαζε στή ζωή του.

Μά ὁ καιρός περνάει.Τό

ὉὉ
Τό λιβάνιΤό λιβάνι ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

Ἐμπνευσμένο ἀπό τό ταξίδι τῶν Μάγων πρός τή Βηθλεέμ
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ταξίδι συνεχίζεται κουρα-
στικό καί δύσκολο. Τήν ἡ -
μέρα τούς καίει ὁ ἥλιος καί
ἡ δίψα, τή νύχτα σύννεφα
σκόνης τούς τυφλώνουν.
Κάποια νύχτα τό λιβάνι ἔ -
μαθε ποῦ πηγαίνει. Ἄκου σε
πού τό εἶπε ὁ Μελχιώρ μι-
λώντας μέ τούς δύο φίλους
του κάτω ἀπʼ τό σκοτεινό
οὐρανό.

— Τί λαμπερό πού εἶναι
τό ἀστέρι! Σημάδι τοῦ Βα-
σιλιᾶ πού ἔρχεται. Ἄραγε
θά τόν βροῦμε; εἶπε ὁ ἕ -
νας.

— Ἀφοῦ μᾶς ἔστειλε τό
ἀστέρι Του νά μᾶς δείχνει
τό δρόμο... ψιθύρισε ὁ με-
γαλύτερος ἀπʼ ὅλους.

— Τά δῶρα μας θά ᾽ναι

ἀντάξιά Του;  ρώτησε
μέ ἀγωνία ὁ Μελχιώρ.

— Τί δῶρο φέρνεις,
Μελχιώρ, στό Βασι-
λιά;

— Λιβάνι, τό πιό ἀ -
κριβό, τό πιό πολύτι -
μο πού βρῆκα. Κάτι
μέσα μου ἔλεγε αὐτό
νά διαλέξω. Οὔτε δια-
μάντια οὔτε ρουμπί-
νια. Μά μοῦ φαίνεται
τόσο φτω χό δίπλα
στά δικά σας δῶρα, τό
χρυσά φι καί τή σμύρ -
να. 

— Ἐκεῖνος πού μᾶς
ἔστειλε τό ἀστέρι Του,
Ἐκεῖνος πού ψάχνου -

με νά βροῦ με, χρυσάφι θά
θέλει; 

— Ἄς ξεκινήσουμε πάλι.
Νά, τό ἀστέ ρι μᾶς φέγγει. 

Ὁ Μελχιώρ, πρίν ἀνέβει
ξανά στό ζῶο του, ἔβγαλε
τό ἀκριβό κουτί μέ τό λι-
βάνι καί τό ἄνοιξε.

— Θά ᾽ναι δῶρο ἀντάξιο
γιά τό Βασιλιά; ψιθύρισε.

Καί τό λιβάνι τό ἄκουσε,
καθώς ἔβλεπε γιά πρώτη
φορά τό παράξενο ἀστέρι
στόν οὐρανό.

* * *
Οἱ ταξιδιῶτες προχω-

ροῦν μέσα στήν ἔρημο ἀ -
κολουθώντας τό φωτεινό
ἀ στέρι. Τό λιβάνι τώρα ξέ -
ρει πώς ψάχνουν νά βροῦν
ἕνα βασιλιά. Μά δέ νιώθει

χαρά. Πάντα ἤθελε νά γί -
νει κάτι σπουδαῖο, καί ζή-
λευε καθώς ἔβλεπε τά
ὄνειρα τῶν ἄλλων νά πραγ-
ματοποιοῦ νται. Τά σύννεφα
νά ταξιδεύουν σ᾽ ὅλη τή
γῆ, τά λουλούδια μέ τά πα-
νέμορφα πέταλά τους, τά
δέντρα πού ἄγγιζαν λές
τόν οὐρανό. Μά τώρα τά
λόγια τοῦ Μελχιώρ κι ἡ ἀ -
γωνία τῆς καρδιᾶς του τα-
ράζουν τήν ψυχή του. Θά
᾽ναι δῶρο ἀντάξιο γιά τό
Βασιλιά;

Αὐτός ὁ Βασιλιάς πού
ψάχνουν νά βροῦν δέ μοι-
άζει συνηθισμένος Βασι-
λιάς. Δέ θέλει πλούτη καί
χρυσάφι. Δέν εἶναι σέ πα-
λάτι, μέσα σέ δόξα βασι-
λική, ἀλλά κρυμμένος σέ
τόπο ἄγνωστο καί μυστικό,
κι ἕνα ἀστέρι σοῦ δείχνει
τό δρόμο. Αὐτός ὁ Βασι-
λιάς βλέπει στά βάθη τῆς
καρδιᾶς.

— Πόσο περήφανο ἤ -
μουν! σκέφτεται τό λιβάνι.
Τί ψεύτικα πού φαίνονται
ὅλα ὅσα θέλησα. Τί θά δεῖ
ἄραγε μές στήν καρδιά μου
ὁ Βασιλιάς; σκέφτηκε καί
δάκρυσε.

Τό ταξίδι τῶν Μάγων ἀπ᾽
τήν Ἀνατολή συνεχίζεται
ἴδιο σάν πρῶτα. Ἴδιο; Ὄχι.
Στά μάτια τους ὅλο καί πιό
μεγάλη καθρεφτίζεται ἡ
λαχτάρα τους νά βροῦν, νά
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προσκυνήσουν τόν Ἄγνωστο Βασιλιά.
Ἀλλά καί τό λιβάνι αὐτή τή στιγμή πε-
ριμένει.

Ἀπό μακριά φαίνονται κάποια μικρά
σπιτάκια. Τό ἀστέρι χαμηλώνει καί
λάμπει ὅλο καί πιό γλυκά καί γαλήνη
ἁπλώνεται παντοῦ. Τά ἄλογα σέ λίγο
σταματοῦν καί οἱ τρεῖς σοφοί τῆς Ἀ να-
τολῆς κατεβαίνουν. Τό λιβάνι νιώθει
πώς ἡ καρδιά τοῦ πάει νά σπάσει.
Ἔφτασαν λοιπόν; 

Γονατιστοί μπροστά στό Θεῖο Βρέ-
φος τῆς Βηθλεέμ οἱ τρεῖς Μάγοι προ-
σκυνοῦν εὐλαβικά τό Βασιλιά τῆς γῆς
καί τ᾽ οὐρανοῦ καί τῆς καρδιᾶς τους.
Τό χρυσάφι ἀστράφτει ἀκουμπισμένο
στά πόδια Του δίπλα στό δοχεῖο μέ τή
σμύρνα. Ὁ Μελχιώρ ἔβγαλε κι αὐτός
τό ἀκριβό κουτί μέ τό λιβάνι. Τό ἄνοι -
ξε καί τότε ἕνα ἄρωμα σπάνιο ἁπλώ-
θηκε τριγύρω! 

Τό πιό εὐωδιαστό, τό πιό ἀκριβό λι-
βάνι τῆς καρδιᾶς μας ἄς φέρουμε κι
ἐμεῖς στό Θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ,
πού ἔρ χεται νά γεννηθεῖ μές στήν
καρδιά μας.

Μυρόπη
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Ἀγαπητό περιοδικό «Πρός τή Νίκη »,
Θέλαμε καιρό πιό πρίν νά σοῦ γράψουμε τά ἀδέλ-

φια μου καί ἐγώ καί ὅταν εἴδαμε τήν παροιμία στό
τεῦχος Σεπτεμβρίου, βρήκαμε τήν εὐκαιρία. Θά θέ-
λαμε νά προσπαθήσουμε νά ἀπαντήσουμε στά ἐρω-
τήματα:

«Τά γράμματα εἶναι καλά,
μά νά ᾽χει νοῦ καί γνώση»

Ἡ παροιμία θέλει νά μᾶς διδάξει ὅτι τίς γνώσεις
πού διδασκόμαστε, τή σοφία πού παίρνουμε πρέ-
πει νά τήν ἀξιοποιοῦ με σωστά γιά τό δικό μας καλό
ἀλλά καί τῶν γύρω μας. Πρέπει νά τήν ἀξιοποι οῦμε
μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά ὠφελούμαστε, καταλαμ-
βαίνοντας καί φτάνοντας πιό κοντά στό Θεό (π.χ.
στή βιολογία μέ τά τόσα πού μαθαίνουμε γιά τή
φύση καί τήν κάθε θαυμαστή λεπτομέρεια πρέπει
νά εὐχαριστοῦμε καί νά ὑμνοῦμε τό Θεό γιά τήν
ἀγάπη πού μᾶς δείχνει). Πολλοί ἐπιστήμονες δέν
χρησιμοποιοῦν τίς γνώσεις τους γιά τό καλό τῆς
ἀνθρωπότητας ἀλλά καταστρέφοντας τόν κόσμο.
Ὁ Θε ός μᾶς ἔδωσε τό μυαλό, τή λογική ἀλλά καί
τήν ἐλευθερία. Στό χέρι τοῦ καθενός εἶναι νά
ἐκμεταλλευτεῖ σωστά καί σοφά τίς γνώσεις του.

Μέ ἀγάπη καί πολλά εὐχαριστῶ
Ἀνδριανή, Μαρία καί Νικόδημος

Λευκωσία, Κύπρος

Χαίρομαι πού ἀνταποκριθήκατε τόσο ὡραῖα στό
κάλεσμά μου στό τεῦχος τοῦ Σεπτεμβρίου. Αὐτό
δείχνει ὅτι διαβάζετε τίς σελίδες μου μέ ἐνδιαφέ-
ρον καί ἀγά πη. Μέ χαρά δημοσιεύω τήν ἀπάντησή
σας-τίς σκέψεις σας πάνω στή σοφή παροιμία τοῦ
λαοῦ μας: Τά γράμματα εἶναι καλά, μά νά ᾽χει νοῦ
καί γνώση. Χαίρομαι ὅμως καί γιατί καί τά τρία
ἀγαπημένα ἀδέλφια συνεργασθήκατε ὄμορφα. Ὁ
Θε ός νά σᾶς εὐλογεῖ. 

Μέ χαρά δημοσιεύω καί τήν ἀνταπόκριση τῆς
Ἀλεξ. Κουτσ. ἀπό τήν Πάτρα. Εἶναι τό πρῶτο πού
ἔφθασε στό Γραφεῖο καί ἐγκαίρως! Ἄς χαροῦμε
κάποιες ἀπό τίς ὡραῖες θέσεις τῆς ἀγαπητῆς φίλης
τοῦ «Πρός τή Νίκη»:

«Τά γράμματα εἶναι καλά,
μά νά ᾽χει νοῦ καί γνώση»

Ἀνέκαθεν ἡ μόρφωση ἦταν ἕνα προσόν, πού θά
μποροῦσε εὔκολα νά χαρακτηρισθεῖ σάν ἀγαθό,
μιᾶς καί ὑπάρχουν ἀκόμη καί σήμερα ἄνθρωποι
πού ἐλλείψει εὐκαιριῶν ἤ λόγω οἰκονομικῶν δυ-
σχερειῶν, τήν στεροῦνται.

Ἡ μόρφωση, λοιπόν, εἶναι αὐτή πού λαξεύει τόν

ΕΕΣΣΕΕΙΙ
ΣΣ ΚΚΙΙ ΕΕ

ΓΓΩΩ

ΛΥΣΕΙΣ Γρίφος; Ἄν θές νά κάνεις
δυό καλά, κάνε καλό τοῦ
ἐχθροῦ σου.
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Τό κάλεσμά μου στό τεῦχος τοῦ Σε-

πτεμβρίου (σελ. 316) ἦταν μόνο μιά ἀρ -

χή γιά ἕνα μεταξύ μας διάλογο. Γι᾽ αὐτό

μήν στενοχωριέστε... ὅσοι καί ὅσες δέν

πήρατε μέρος. Τό ««Πρός τή Νίκη» πολύ

σύντομα θά σᾶς δώσει μιά νέα εὐ καιρία!

Μία εὐκαιρία νά γράψετε τίς σκέψεις σας

πάνω σέ σπουδαῖα θέματα. 

Ὅμως, θά τά ξαναποῦμε...
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χαρακτήρα, τή συμπεριφορά καί ἐν μέρει τό ἦθος
τῶν ἀνθρώπων.

«Ἄνθρωπος ἀγράμματος, ξύλο ἀπελέκητο», εἶναι
ἐπίσης μιά «σκληρή» ρήση πού ἔρχεται νά συμπλη-
ρώσει τήν πρώτη καί ἐπισημαίνει τήν ἀναγκαιότητα
τῆς μόρφωσης. Ἄνθρωποι μέ πολύπλευρη εἰδικά
μόρφω ση, ἀποτελοῦν ἀπαραίτητα συστατικά μιᾶς
σωστά δομημένης καί ἀποτελεσματικῆς κοινωνίας.

Πῶς ἐξηγεῖται ὅμως τό λυπηρό φαινόμενο, ὅπου
σύγχρονες κοινωνίες μορφωμένων ἀνθρώπων συ-
νεχῶς φθίνουν ἠθικά καί ἀποδομοῦνται μέρα μέ τή
μέρα, ὅπως γιά παράδειγμα τῆς Ὁλλανδίας;

...Διαπιστώνουμε λοιπόν ὅτι ἡ μόρφωση, τά γράμ-
ματα ὅπως ἔλεγαν οἱ παλαιότεροι, ἀπό μόνη της ὄχι
μόνο εἶναι στήν οὐσία ἄχρηστη, ἀλλά σέ ὁρισμένες
περιπτώσεις ἀποδεικνύεται καί ἐπιβλαβής.     

Ἡ καλή προαίρεση καί τά μετριοπαθή «ἐλατήρια»
ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα οἱ γνώσεις, καί ἡ μόρφωση
ἐν γένει, νά λούζονται ἀπό τή θεία Χάρη καί νά κα-
θίστανται ὠφέλιμες καί εὐλογημένες.         

Τρανό παράδειγμα οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι.
Οἱ γνώσεις πού διέθεταν ἀπούσης τῆς Θείας Χάρι-
τος καί τῆς ἀγαθῆς προαίρεσης, τούς ὁδήγησαν στήν
ἀπώλεια, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἄνθρωποι ἀκό μη
καί χωρίς τήν στοιχειώδη μόρφωση, μεγαλούργησαν
χάρη στή Θεία Χάρη, ὅπως ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, πού
μέ τόν καλύτερο τρόπο ἐξήγησε τό ἀκατάληπτο τῆς
Ἁγίας καί Ὁμοουσίας Τριάδος.

Συνοψίζοντας λοιπόν θά μπορούσαμε νά ποῦμε
ὅτι τά γράμματα, δηλαδή οἱ γνώσεις πού ὑφαίνουν
τήν μόρφωση τῶν ἀνθρώπων, εἶναι χρήσιμα καί ἀπο-
τελεσματικά μόνο ὅταν εἶναι κατά Θεόν.

Κουτσουρά Ἀλεξάνδρα, Φοιτήτ., Πάτρα
� Νέοι συνδρομητές:
Παπαμιχ. Ἑλεάν., Π. Φάληρο Ἀττικῆς, ἀπό 1/9/11 ἕως

1/9/12. Παυλ. Δημ., Χανιά Κρήτης, ἀπό 1/9/11 ἕως 1/9/13. Γε-
ωργακ. Νίκ., Ἴλιον, ἀπό 1/10/11 ἕως 1/10/12. Πατσέλ. Παν.,
Ἅλιμος Ἀττικῆς ἀπό 1/10/11 ἕως 1/10/12. Μαρκ. Ἀστερ.,
Ρόδος, ἀπό 1/10/11 ἕως 1/10/12.

ό Ἄστρο τῆς Ἅγιας Νύχτας τῶν Χριστουγέν-
νων, πού ὁδήγησε ἀσφαλῶς τούς Μάγους στή Βη-

θλεέμ, στόν Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης, τόν Ἐνανθρωπήσαντα
Κύριό μας, ἄς φωτίζει καί τούς δρόμους τῶν πιστῶν σήμερα. 

Μέσα στίς χαλεπές καταστάσεις πού μᾶς καθηλώνουν στή γῆ, ἄς
ἀνυψώσουμε καρδιά καί νοῦ πρός τόν Οὐρανό, γιά νά βροῦμε τόν
δρόμο τῆς ἀληθινῆς ζωῆς.

Τό ««ΠΠρρόόςς  ττήή  ΝΝίίκκηη»» εὔχεται ὁλόθερμα 
στούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες καί συνεργάτες του

ΚΚαλλάά  κκιι  εεὐὐλλοογγηημμέένναα  ΧΧρρισστούγεννα.
***

Γεμάτος χριστιανική ἐλπίδα ἄς εἶναι καί ὁ χρόνος πού ἔρχεται.

Γιά τούς ἀγαπητούςς  ἀἀνααγγννῶῶσσττεεςς  

καί  σσυννερργγάάττεεςς

Τ
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Οἱ μέρες περνοῦσαν ἥσυχα, ἄν καί μέ -
σα στή φτώχεια. Οἱ ἀγαπημένοι γείτονες
ποτέ δέ μάλωσαν, ποτέ δέ φώναξαν, δέν
ἔκλεψαν. Ἀντίθετα δούλευαν μέ τιμιό-
τητα καί ἀλληλοβοήθεια. Ὅλοι εἶχαν νά
λένε γιά τή γειτονιά μέ τά παλμόδεντρα.

Αὐτά μέχρι τή νύχτα τῆς μεγάλης κα-
ταιγίδας...

Ἐκεῖνο τό βράδυ, λίγες μέρες πρίν τά
Χριστούγεννα, πυκνά σύννεφα μαζεύτη-
καν στόν οὐρανό καί μιά ξαφνική, τρο-
μερή νεροποντή πλημμύρισε τά πάντα.
Οἱ ἀστραπές καί οἱ κεραυνοί ἦταν φοβε-
ροί. Ὁ δυνατός ἀέρας στροβίλιζε τά
παλμόδεντρα σάν νά ἦταν μικρά λου-
λουδάκια. Πότε τά σήκωνε ψηλά καί πό -
τε ἔσερνε τά κλαδιά τους στό χῶμα. Τά
μεγάλα φύλλα τους κουρελιάζονταν κι ὁ
κορμός τους ἔτριζε καθώς ἔγερνε ὥς
κά τω στή λάσπη.

Ὅταν κόπασε ἡ καταιγίδα καί ξημέ-
ρωσε, οἱ καλοί γείτονες βγῆκαν ἀπό τίς
καλύβες τους. Τί ἀντίκρισαν τότε; Τό θέ -
αμα ἦταν τρομακτικό. Ὅλα τά παλμόδεν-
τρα κείτονταν στή γῆ. Οἱ μεγάλες τους
ρίζες ἔχασκαν ψηλά στόν ἀέρα καί τά
κλαδιά τους ἦταν βουτηγμένα στή λά -
σπη. Μόνο ἕνα ἔστεκε ὁλόρθο. Τό παλ-
μόδεντρο τοῦ Ἐμμανουήλ Λουκάνγκα! 

Ἀπό κείνη τή μέρα ὅμως ὁ Ἐμμανουήλ
ἀντί νά χαρεῖ ἔγινε κακόκεφος καί σκε-

Φίλοι μου, γειά σας!
Εἶμαι πολύ συγκινημένο, γιατί σᾶς φέρνω μιά χριστουγεννιάτικη

ἱστορία τῆς Ἀφρικῆς. Συνέβη πρίν λίγα χρόνια στή Λουκόνγκα τοῦ

Κονγκό καί μοῦ τή διηγήθηκε ὁ φίλος μου Ἐμμανουήλ Λουκάνγκα.

Πρῶτα ὅμως μερικές ἀπαραίτητες ἐξηγήσεις:

ὉἘμμανουήλ Λουκάνγκα ζοῦσε μέ
τήν οἰκογένειά του σέ μιά μικρή κα-

λύβα, πού εἶχε ὅλο κι ὅλο δυό μικροσκο-
πικά δωμάτια. Τό ἕνα, τό ὑπνοδωμάτιο,
στρωμένο μέ ξερά φύλλα καλαμποκιοῦ,
πού χρησίμευαν γιά στρώματα. Τό ἄλλο
ἦταν ἡ κουζίνα. Ὁ Ἐμμανουήλ εἶχε χτίσει
μέ πέτρες μιά μικρή χαμηλή πυροστιά πού
πάνω της ἔβραζε τό παλιό καπνισμένο κα-
ζάνι. Σέ μιά γωνιά αὐτῆς τῆς κουζίνας
ἦταν κρεμασμένα ὅλα τά σύνεργα ψα-
ρικῆς τοῦ Ἐμμανουήλ. Δίπλα στήν καλυ-
βούλα τῆς οἰκογένειας Λουκάνγκα ἦταν
χτισμένες κι ἄλλες. Κι ὅλες μαζί σχημά-
τιζαν μιά γειτονιά, πού τήν ὀνόμαζαν «ἡ
γειτονιά μέ τά παλμόδεντρα». Διότι κά θε
«σπίτι» εἶχε φυτεμένο ἔ ξω ἀπό τήν πόρτα
του ἕνα παλμόδεντρο. Ἦταν τό μόνο
δέντρο ἀπό τό ὁποῖο ἐξασφάλιζαν λίγο
λάδι καί φύλλα γιά τό φαγητό τους. Εἰδικά
γιά τόν Ἐμμανουήλ Λουκάνγκα καί τήν
οἰκογένειά του τό παλμόδεντρο ἦταν ἡ
ζωή τους. Κάθε μέ ρα μετά τό ψάρεμα ἡ
σύζυγος τοῦ Ἐμμανουήλ ἔπλενε τά
ψάρια σέ μιά πέτρινη γούρνα μέ βρόχινο
νερό, ἔβαζε τό παλμέλαιο νά κάψει στό
καζάνι κι ὕστερα ἔριχνε τά ψαράκια.
Μμμμ, ὅλη ἡ γειτονιά μοσχοβολοῦσε! Ὁ
καλόκαρδος Ἐμμανουήλ, πού ἀγαποῦσε
ὅλους τούς γείτονες, χάριζε ὅταν μπο-
ροῦσε μερικά ἀπό τά ψάρια του. 

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Ἐμμανουήλ
Λουκάνγκα.

Φτωχός ψαράς
στά ποτάμια του Κονγκό.

Πατέρας 8 παιδιῶν. 

Παλμόδεντρο:
Μεγάλο δέντρο τοῦ Κονγκό.

Ἔχει χοντρά καί μεγάλα
φύλλα, πού παράγουν παχύ,

κόκκινο, θρεπτικό λάδι. 

Λουκόγκα:
Πόλη τοῦ Κονγκό

στό κέντρο τῆς Ἀφρικῆς.

Τό Χριστουγεννιάτικο Παλμόδεντρο

τοῦ Ἐμμανουήλ Λουκόνγκα
Τό Χριστουγεννιάτικο Παλμόδεντρο

τοῦ Ἐμμανουήλ Λουκόνγκα



πτικός. Τί θά γινόταν τώρα; Δέν ἔπρεπε
κανείς νά ἀγγίξει τό παλμόδεντρό του.
Εἶχε ὁλόκληρη οἰκογένεια νά θρέψει.
Στριφογύριζε στό στρῶμα του καί ὕπνος
δέ τόν ἔπιανε. Μαῦρες σκέψεις περνοῦ -
σαν ἀπό τό μυαλό του: «Ὄχι, ὄχι! Δέν
πρόκειται νά βοηθήσω κανέναν! Ἄν δώ -
σω φύλλα στούς γείτονες, δέν θά μοῦ
φτάσει τό λάδι καί τότε θά πεινάσουν τά
παιδιά μου! Ὤ, κι ἄν ἔρθουν μέσα στή
νύχτα, γιά νά μέ κλέψουν; Κάτι πρέπει νά
κάνω!».

Ἔτσι ὁ κύριος Λουκάνγκα ἔπλεξε μιά
ἀγκαθωτή περίφραξη καί τήν ἔβαλε γύ -
ρω ἀπό τόν κορμό τοῦ δέντρου κι ἀπο-
φάσισε νά μένει ξάγρυπνος τά βράδια
γιά νά τό φυλάει.

Στό μεταξύ οἱ γείτονές του, πού ἄρχι-
σαν νά πεινᾶνε τρομερά, χτυποῦσαν τήν
πόρτα του καί παρακαλοῦσαν γιά λίγα
φύλλα. Ὅ μως ὁ Λουκάνγκα, ἄν καί λυ-
πόταν, δέν ἔδινε σέ κανένα. Τό ἤξερε,
δέν ἦταν σωστή ἡ στά ση του, ἀλλʼ ὅμως
πῶς νά πάρει ἀπό τά παιδιά του καί νά τό
δώσει στούς ξένους; Ἔτσι σιγά σιγά ἔ -
χασε ὅλους τούς φίλους του.

Οἱ μέρες περνοῦσαν κι ὁ Ἐμμανουήλ
γύριζε φορτωμένος ψάρια. Τώρα ὅμως
τά ἔκρυβε καλά μέσα στό καλάθι του.

Ὕστερα κοπανοῦσε φύλλα, ἔβγαζε μπό-
λικο λάδι καί τά τηγάνιζε γιά νά φάει αὐ -
τός καί ἡ οἰκογένειά του. Οἱ γείτονες,
ἄχ, πόσο ζήλευαν καί πόσο πολύ πεινοῦ -
σαν!

Πλησίαζαν Χριστούγεννα. Σέ λίγες μέ -
ρες γιόρταζε ὁ Ἐμμανουήλ. Κι εἶχε σκε-
φτεῖ νά κάνει φέτος καί μιά παλμόπιτα.
Ὅμως... Ὅμως... τί συνέβη;

Ἕνα πρωί τά πάνω πάνω κλαδιά τοῦ
δέντρου του ἄρχισαν νά μαραίνονται.
Κά θε μέρα γίνονταν καί πιό κίτρινα. Ὁ
Ἐμ μανουήλ Λουκάνγκα κόντευε νά τρελ-
λαθεῖ. «Τώρα», σκεφτόταν, «πῶς θά ταΐ -
ζω τά παιδιά μου;». Πάνω σέ τέτοιες
σκέψεις τόν βρῆκε ἕνα ἀπόγευμα ἡ γει-
τόνισσά του ἡ Μαύρα Καγιαπάνγκα. Ἦ -
ταν δακρυσμένη κι εἶχε δεμένο πίσω στήν
πλάτη της τό μικρό ἄρρωστο παιδί της.

— Ἐμμανουήλ Λουκάνγκα, σέ παρακα -
λῶ, δῶσε μου λίγο λάδι γιά τό παιδί μου.
Τό χάνω.

— Κι ἐγώ θά χάσω τά δικά μου, ἀπάν-
τησε κοφτά αὐτός καί γύρισε νά φύγει.

— Δῶσε μου ἔστω ἕνα μικρό κλαδί, ἐ -
πέμενε ἡ Μαύρα, σέ παρακαλῶ. 

Ὁ Ἐμμανουήλ δέ μίλησε. Μέσα του πά-
λευε. Τούς γείτονές του τούς ἀγαποῦσε
κατά βάθος, ἀλλά τί θά γινόταν μέ τήν
οἰκογένειά του; 

— Σέ παρακαλῶ, Ἐμμανουήλ, δῶσε
μου ἕνα κλαδί καί θά δεῖς μεγάλη εὐλο-
γία, μιλοῦσε ἀπό πίσω του ἡ Μαύρα.

Ὁ Ἐμμανουήλ τό εἶχε
ξανακούσει αὐτό καί

τό πίστευε. Ὅσο δί-
νεις στούς ἄλλους,

τόσο κερδίζεις.
Ἀλ λά πάλι δέν

μποροῦσε νά
κουνήσει τό
χέρι του καί

νά προσφέρει
λίγα φύλλα ἀπό τό

παλμόδεντρό του.
«Ἄχ, κι αὐτή ἡ Μαύ -
ρα, τώρα ἔπρεπε νά
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ἔρθει, παραμονή τῆς γιορτῆς του;» σκε-
φτόταν.

— Δῶσε μου τουλάχιστον ἐκεῖνο τό κι-
τρινισμένο κλαδί καί θά δεῖς καλό, ξα-
ναφώναξε ἡ γειτόνισσα.

Ὁ Ἐμμανουήλ τότε ἔδωσε μιά κλωτσιά
κι ἔσπασε τό ἄρρωστο κλαδί.

— Νά, πάρε το καί φύγε γρήγορα, πρίν
τό μετανοιώσω, εἶπε.

— Σʼ εὐχαριστῶ, σʼ εὐχαριστῶ! εἶπε συγ-
κινημένη ἡ Μαύρα. 

Ξημέρωσαν Χριστούγεννα κι ἡ οἰκογέ-
νεια Λουκόνγκα γιόρταζε. Ὅμως τί θά ἔ -
τρωγαν; Τά λίγα ψάρια πού ἔπιασε χθές
ὁ Ἐμμανου ήλ δέν μποροῦσαν νά τά τη-
γανίσουν, γιατί τό παλμόδεντρό τους ὅ -
 λο καί μαραινόταν. 

Κι ὅμως, κατά τό μεσημέρι πρόσεξε ὁ
Ἐμμανουήλ ὅτι στό σημεῖο πού κλώτση -
σε κι ἔκοψε τό κλαδί τῆς Μαύρας ἄρχισε
νά φυτρώνει ἕνα νέο βλασταράκι κατα-
πράσινο. Δέν πρόλαβε νά χαρεῖ καί νά
σου πάλι ἡ γειτόνισσα μέ τό παιδί.

— Χρόνια πολλά, Ἐμμανουήλ. Χίλια
καλά νά ᾽χεις καί κάθε εὐλογία στό σπι-
τικό σου! Σέ παρακαλῶ, δῶσε μου ἄλλο
ἕνα κλαδάκι. Πεθαίνει τό παιδί μου.

Ὁ Ἐμμανουήλ σκέφτηκε ὅτι, μέρα πού
᾽ναι, ἔπρεπε νά δώσει κάτι. Ἔτσι ἅπλωσε
τό χέρι κι ἔκοψε ἄλλο ἕνα κλαδί. Νωρίς
τό ἀπόγευμα εἶδε μέ μεγάλη του ἔκ -
πληξη ὅτι εἶχε κιόλας φυτρώσει στό ἴδιο
σημεῖο καινούργιο κλαδί! 

Κατά τό βραδάκι ξανάρθε ἡ Μαύρα καί
πάλι συνέβη τό ἴδιο θαυμαστό γεγονός.

Τότε σάν κάτι μέσα του νά σάλεψε. Κά -
τι σάν συγκίνηση. Ἔνιωθε ὅτι τό θαῦμα

αὐτό δέν ἦταν τυχαῖο. Θυμήθηκε τά λό -
για πού ἄκουσε ἀπό ἕνα σοφό φίλο του:
«Νά σπάσουμε τόν πάγο τῆς καρδιᾶς
μας, καί τότε θά νιώσουμε μεγάλη, ἀπέ-
ραντη χαρά». Ὁ Ἐμμανουήλ Λουκάνγκα
δέν εἶχε δεῖ ποτέ πάγο, ἀλλά καταλά-
βαινε ὅτι ἦταν κάτι πολύ κακό. Μήπως
ἦταν αὐτό πού ἔνιωθε ἐδῶ καί τόσο
καιρό γιά τούς γείτονές του; 

— Πατέρα, τόν ἔβγαλε ἀπό τίς σκέψεις
του ὁ μικρός του γιός, ἐμεῖς θά στολί-
σουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο, ὅπως
κάνουν στήν Εὐρώπη;

— Καί βέβαια, φώναξε αὐθόρμητα.
— Καί ποῦ εἶναι τά στολίδια;
— Νάτα! εἶπε μέ ἐνθουσιασμό ὁ Ἐμμα-

νουήλ κι ἄρχισε νά σπάει κλαδιά ἀπό τό
παλμόδεντρο.

— Φίλοι μου, τρέξτε, ἔλεγε καί ξανά-
λεγε ἐνθουσιασμένος. Ἐλᾶτε ὅλοι! Σᾶς
χαρίζω ὅσα φύλλα καί κλαδιά θέλετε.
Σήμερα νίκησε ἡ ἀγάπη! Φίλοι μου, τρέξ -
τε στό χριστουγεννιάτικο παλμόδεντρο
τοῦ Ἐμμανουήλ Λουκάνγκα.

Τί νά σᾶς λέω, φίλοι μου! Ἀπό κεῖνα τά
Χριστούγεννα ἄλλαξε ἡ γειτονιά. Ξα-
ναβρῆκε τήν παλιά χαρά καί τήν ἀγάπη.
Λένε μάλιστα ὅτι τό χριστουγεννιάτικο
παλμόδεντρο δέν ξεράθηκε ποτέ κι ἔ -
γινε τό πιό μεγάλο σʼ ὅλη τή Λουκόνγκα.

Φίλοι μου,
ΚΚΑΑΛΛΑΑ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΑΑ

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Φρόντισε νά γίνει πιό ὄμορφο
καί πιό χαρούμενο τό σπίτι σου.
Φρόντισε νά γίνει πιό ὡραία κι ἡ ψυχή σου.

Στόλισέ την μέ τήν ἀγάπη, τή συγχωρητικότητα,

τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, τήν ἀδελφοσύνη!

Ã∞ƒ√Àª∂¡∞ Ãƒπ™Δ√À°∂¡¡∞
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ἘἘκκττέέλλεεσσηη

1. Σέ ἕνα μεγάλο μπώλ
ρίχνουμε τό ἀλεύρι καί τό

ἁλάτι. Προσθέτουμε νερό καί
ζυμώνουμε καλά τό μίγμα,
ὥσπου νά γίνει λεῖο καί μαλακό.

2. Μέ τόν πλάστη τό ἀνοίγουμε
σέ λεπτό φύλλο. Ὑπάρχουν δύο
τρόποι νά κάνουμε τά σχήματα
πού θέλουμε:

� α)Ἀντιγράφουμε τά πατρόν
πού δίνονται σέ ἕνα χαρτονάκι.
Βάζουμε τό σχῆμα πάνω στό
ἀνοιχτό φύλλο καί τό κόβουμε
γύρω-γύρω μέ ἕνα μαχαίρι. Ἔ -
πειτα προσεκτικά ἀφαιροῦμε τό

ὑπόλοιπο φύλλο, γιά
νά μποροῦμε νά πά-
ρουμε τά σχήματα, ἤ �
β)κάνουμε τά σχήματα
μέ τά γνωστά κούπ-πάτ

(φόρμες γιά μπισκότα).

3. Μέ μιά ὀδοντογλυφίδα ἀ -
νοίγουμε μιά τρύπα ψηλά στό
σχῆμα, ὅπου θά περάσουμε μετά
τήν κλωστή.

4. Βάζουμε τά κατασκευάσματα σέ ταψί καί ψήνουμε
σέ 100ο βαθμούς γιά μία ὥρα περίπου.

5. Ἀφοῦ ψηθοῦν, τά ἀφήνουμε νά κρυώσουν καί
ἔπειτα τά χρωματίζουμε μέ τέμπερες ἤ πλαστικά χρώ-
ματα. 

ὙὙλλιικκάά
� 1 φλιτζάνι ἀλεύρι
� 1/2 φλιτζάνι ἁλάτι
� 1/4 φλιτζ. νερό (περίπου)

Χριστουγεννιάτικα στολίδια 
ἀπό ζυμάρι

Χριστουγεννιάτικα στολίδια 
ἀπό ζυμάρι

ΚΚααλλήή  ἐἐππιιττυυχχίίαα

ΧΕΙΡΡΟΤΕΧΝΙΑΑ

1

2

2α
2β

3

4

5



Ὑλικά:
�� 1 φλιτζάνι βούτυρο SPRY ἤ φιστικέλαιο
� ¾ φλιτζανιοῦ ζάχαρη
� ½ φλιτζάνι γάλα
� 2 ½ μέ 3 φλιτζάνια ἀλεύρι
� 5 αὐγά
� ¼ φλιτζανιοῦ σταφίδες ξανθές 

καί μαῦρες
� ½ φλιτζάνι ἀμύγδαλα

χοντροκομμένα
� ½ φλιτζάνι  καρύδια

χοντροκομμένα
� 1½ φλιτζάνι διάφορα γλυκά 

κομμένα μικρά-μικρά
(Ἄν θέλετε, μπορεῖτε νά κόψετε
σύκα ξερά καί χουρμάδες).

� λίγο κονιάκ
� 2 φακελάκια βανίλια
� 3 ½ κουταλάκια μπέϊκιν πάουντερ

Ἐκτέλεση:
1. Κτυπᾶτε τό βούτυρο μέ τή ζάχαρη καί ρίχνετε μέσα τούς κρόκους. Μετά προσθέτετε

τό γάλα, τίς σταφίδες, τά ἀμύγδαλα, τά καρύδια, τά διάφορα γλυκά ἀλευρωμένα, τό κο-
νιάκ καί τίς βανίλιες.

2. Κτυπᾶτε τά αὐγά μαρέγκα καί προσθέτετε λίγο ἀλεύρι, λίγη μαρέγκα ἐναλλάξ.
3. Ἀδειάζετε τό μίγμα σέ βουτυρωμένο ταψί.
4. Ψήνετε μάλλον σέ δυνατό φοῦρνο γιά 1 ὥρα καί ¼.

Ὑλικά γιά στόλισμα:
� Κονιάκ ἤ ρούμι
� Μαρμελάδα λειωμένη τῆς ἀρεσκείας σας
� Ἀμυγδαλόπαστα
� Γλάσο
α. Ὅταν ψηθεῖ τό κέϊκ, τρυπᾶτε λίγο μέ τήν

ὀδοντογλυφίδα ἤ τό πηρούνι καί τό ποτίζετε
μέ λίγο κονιάκ ἤ ρούμι.

β. Μετά τό ἀλείφετε μέ λειωμένη μαρμε-
λάδα.

γ. Ἑτοιμάζετε τήν ἀμυγδαλόπαστα καί τή
στρώνετε σέ πολύ λεπτό στρῶμα.

δ. Κτυπᾶτε τό γλάσο στό μίξερ γιά 10 λεπτά
περίπου καί τό στρώνετε πάνω ἀπό τήν ἀμυγδα-
λόπαστα.

ε. Γύρω-γύρω στά πλευρά βάζετε μία Χριστου-
γεννιάτικη κορδέλλα καί στό πάνω μέρος στολί-
ζετε μέ διάφορα Χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Καλή ἐπιτυχία

ΚΕΪΚ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 

Γλάσο:
3 ἀσπράδια
4 φλιτζάνια ἄχνη
1/2 χυμό λεμονιοῦ
1 βανίλια

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΠΑΣΤΑ

� 175 γρ. ἀμυγδαλόψιχα κοπανισμένη

� 200γρ. ζάχαρη ἄχνη

� 1 κ.γ. χυμό λεμονιοῦ

� 1 ἀσπράδι αὐγοῦ

Πῶς τό κάνουμε:
Σέ ἕνα μπώλ ἀνακατεύετε τά ἀμύγδαλα μέ 175

γρ. ζάχαρη καί τό χυμό. Χτυπᾶτε τό ἀσπράδι μέ

ἕνα πηρούνι, τό προσθέτετε στό μπώλ καί ἀνακα-

τεύετε λίγο μέ τό πηρούνι. Κατόπιν ζυμώνετε μέ

τά χέρια πάνω σέ μιά καθαρή ἐπιφάνεια πασπαλι-

σμένη μέ λίγη ἀπό τήν ὑπόλοιπη ζάχαρη. Συνεχί-

ζετε νά ζυμώνετε μέχρι νά τελειώσει ἡ ζάχαρη

καί νά ἀποκτήσετε μιά ἀφράτη, εὔπλαστη ζύμη.

ἀπό τήν Κύπρο
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«…μέγα καλό καί πρῶτο», σελ. 3. Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπα-
παντῆς, 39. Πατρίδα, ἡ ἡμέρα σου…, 75. Θεϊκές Συνοδοιπο-
ρίες, 111. Ὁ μυστικός δρόμος τους…, 147. Προσκλητήριο
ἑνότητος, 183. Ὁ ὄμορφος κόσμος τοῦ Θεοῦ, 219. Μέ -
νει καί καθοδηγεῖ, 255. Νά σέ ἀναγνωρίζουν!, 291. 28η
Ὀκτωβρίου. Ὁ ἀγώνας συνεχίζεται, 327. Ναί, στή σκέ -
ψη!, 363. Ἀπό ἄσημη διάσημη, 399.

Ἀπό τούς Ψαλμούς τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῆς ἑορτῆς
τῶν Θεοφανίων, «Κύριος ποιμαίνει με, καί οὐδέν με ὑ -
στερήσει» (Ψαλ. κβ΄), σελ. 14. Ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνά-
γνωσμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, «εἰ ὁ
κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμέ πρῶτον ὑμῶν με-
μίσηκεν» (Ἰω. ιε΄ 17-ιστ΄ 2), 50. Ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνά-
γνωσμα τοῦ Σαββάτου Α΄ Νηστειῶν, «Τό σάββατον διά
τόν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διά τό σάββα-
τον» (Μάρκ. β΄ 23-γ΄ 5), 86. Ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνάγνω-
σμα τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, «…(τί) ἐστε σκυθρωποί;»
(Λουκ. κδ΄ 12-35), 122. Ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα
τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;»
(Ἰω. ε΄ 1-15), 158. Ἀπό τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα τοῦ
Σαββάτου πρίν τήν Πεντηκοστή, «μεταβαλλόμενοι ἔλε-
γον θεόν αὐτόν εἶναι» (Πράξ. κη΄ 1-31), 194. Ἀπό τό
Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, «καταμάθετε τά
κρίνα τοῦ ἀγροῦ» (Ματθ. στ΄ 22-23), 230. Ἀπό τό Εὐαγ-
γελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, «καί ἔφαγον πάντες
καί ἐχορτάσθησαν» (Ματθ. ιδ΄ 14-22), 266. Ἀπό τό Εὐαγ-
γελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, «ἔξελθε ἀπʼ ἐμοῦ, ὅτι
ἀνήρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε» (Λουκ. ε΄ 1-11), 302. Ἀπό
τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, «Ἄνθρωπός
τις ἦν πλούσιος… πτωχός δέ τις ἦν» (Λουκ. ιστ΄ 19-31),
338. Ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς,
«Ψυχή… φάγε, πίε, εὐφραίνου» (Λουκ. ιβ΄ 16-21), 374.
Ἀπό τά ἀναγνώσματα τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χρι-
στουγέννων «ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τόν αἰῶνα τοῦ
αἰῶνος» (Ψαλμός 44ος), 410.

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, σελ. 39. Μένει καί καθοδη-
γεῖ, 255. Ἱερά ἐγκώμια, ἱερή ἔκσταση στήν Κοίμηση τῆς
Θεοτόκου, 258. Προσευχή στήν Παναγία, 262. Ἡ Πανα-
γία ἡ Φιδιώτισσα, 268. Δέ θά σβήσει…, 270. Τό καύχημα
τῆς Εὐρυτανίας, 280.

Οἱ δικοί μας Ἅγιοι… (Τρεῖς Ἱεράρχες), σελ. 16. «Λά-
ζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται…» (Ἰω. ια΄ 1-44), 112. Ὁ
μυστικός δρόμος τους… (Μ. Κωνσταντίνος-Ἁγία Ἑ λέ -
νη), 147. Συνοδοιπορία! (Μάρτυρας Λουκιλλιανός, τέσ-
σερα νήπια, Κλαύδιος, Ὑπάτιος, Διονύσιος, Παῦλος, καί
Παρθενομάρτυς Παύλα), 189. Ἰεζεκιήλ, 222. Δυό ἀρχον-
τοποῦλες ἅγιες! (Ἐπίχαρις καί Ἐπίχαρις), 294. Ἄνοιξε τά
μάτια μας νά δοῦμε, (Ἄγγελοι), 367. Ὁ Μεγαλομάρτυ-
ρας ἅγιος Μηνᾶς, 378.

ΚΥΡΙΑ APΘPA

ΑΓΙΟΙ – ΒΙΒΛΙΚΕΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

ΙΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
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Μιά ζωή γεμάτη θαύματα!, (Ἅγιος Νεόφυτος), σελ. 4.
Ἄνθος εὐωδίας πνευματικῆς, (Ἅγιος Ἄνθιμος τῆς Χίου),
40. Ἀληθινό πανηγύρι, (Νεομάρτυρας Λουκᾶς), 80. Νάν-
νος, ἀλλά Γίγαντας (Νεομάρτυρας Ἰωάννης), 148. Ὁ
δοῦλος τοῦ Χριστοῦ (Ἀμπντούλ Μασίχ), 184. Ἕνας ἀσυμ-
βίβαστος νέος (Ἅγιος Ὑάκινθος), 220. Ἡ Παναγία
ἀκούει καί ἀ παντᾶ… (Ὅσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβίρ), 256.
Στόν ἄγνωστο νέο καί γενναῖο ὁμολογητή (ἀνώνυμος
ἅγιος), 330. Μιά ζωή γεμάτη περιπέτειες (Ἅγιος Γεώρ-
γιος Καρσλίδης, ὁ Ὁμολογητής), 364. Ἡ γενναία ἀθλή-
τρια τοῦ Χριστοῦ (Ἁγία Βαρβάρα), 400.

Ἡ πιό ἐπίσημη ὥρα, καί περί ἐξορκισμῶν(Βάπτιση),
σελ. 44. Μοῦ εἶπαν, δέν ὑπάρχει ὁ Θεός…, 94. Ὑπάρχει
ζωή… πρίν τό θάνατο; 116. Γιατί χρησιμοποιοῦμε τό θυ-
μίαμα; 186. Πότε κάνουμε τό σταυρό μας; 314. Ἄνοιξε
τά μάτια μας νά δοῦμε (Ἄγγελοι), 367.

� Ὑπαπαντή
Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, σελ. 39.
� Ἀνάσταση
Ἀναστάσιμη νύχτα, 110. «Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κε-

κοίμηται…» (Ἰω. ια΄ 1-44), 112. Χριστός Ἀνέστη! 126.
� Πεντηκοστή
Προσκλητήριο ἑνότητος, 183.
� Δεκαπενταύγουστος
Μένει καί καθοδηγεῖ, 255. Ἱερά ἐγκώμια, ἱερή ἔκσταση

στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, 258.

Γιά τό νέο χρόνο, σελ. 23. Προσευχή στήν Παναγία
μας, 262. Προσευχή στό φύλακα Ἄγγελο, 369.

Μνήμη Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σελ. 98. Ἀ. Παπα-
διαμάντης: Ὁ Ἕλληνας, ὁ Ὀρθόδοξος, 162. Ἀνύσταχτη
φροντίδα (Κυρά τῶν Μαρασίων, Βασιλική Λαμπίδου-Φω-
τάκη), 357. Ἡ ἑλληνόψυχη μάνα τοῦ 1940 (Ἑλένη Ἰωαν-
νίδου), 332.

Ε4, σελ. 12. Ἡ ἱστορία τοῦ ρολογιοῦ, 18. «Τοῦ Γενάρη
τό φεγγάρι ἥλιος τῆς ἡμέρας μοιάζει», 26. Αὐτός πού μέ-
τρησε τήν ἄμμο, 58. Ἀπόβαση στή σελήνη, 62. Ἡ δια-
τροφή μας, 170. Μικρή – μικρή νοικοκυρά, μεγάλη πίτα
φτιάχνει. Τί εἶναι; (Μέλισσα), 172. Ἡ διατροφή μας (συ-
νέχεια), 202. «Τρελά(!) νερά», 242. «Γιατί ἡ Ἑλλάδα;»,
272. Τζίτζικας (ἐλάλησε…), 274. Ξέρεις ὅτι…; 310. Πῶς
τά πᾶς μέ τόν ὑπολογιστή σου; 348. Ἀγναντεύοντας τή
γῆ ἀπό τό διάστημα (μέ τό φακό ἑνός ἀστροναύτη), 350.
«Χημεία – ἡ ζωή μας, τό μέλλον μας», 372. Τό τραγούδι
τοῦ ἥλιου καί ἡ ἁρμονία τοῦ σύμπαντος, 386. Ὅταν ὁ
ἥλιος συναντάει τόν πάγο, 408.

� Ἕνα σύγχρονο πείραμα μέ παγκόσμια συμμετοχή
Α΄, σελ. 46, Β΄, 96, Γ΄, 132.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΗΤΑΝ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ

ΜΟΡΦΕΣ

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΚΑΤΗΧΗΣΗ



Ε4, σελ. 12. «Τρελά(!) νερά», 242. Ὅταν ὁ ἥλιος συ-
ναντάει τόν πάγο, 408.

Ἕνα σύγχρονο πείραμα μέ παγκόσμια συμμετοχή Α΄,
σελ. 46, Β΄, 96, Γ΄, 132. Ὑγεία, 131. Ἡ διατροφή μας, 170,
202. Δέστε τά κορδόνια σας καί πᾶμε νά περπατή-
σουμε…, 240. Πῶς τά πᾶς μέ τόν ὑπολογιστή σου; 348.
Κοινό κρυολόγημα, 388.

� Πρῶτες βοήθειες: Λιποθυμία, 244, Δήγματα (τσιμ-
πήματα) ἐντόμων, 278, Ρινορραγία, 312.

Γιατί ἀγαπῶ τήν πατρίδα μου!, 298.
� 25η Μαρτίου 1821
Πατρίδα, ἡ ἡμέρα σου…, 75. Ἐκείνη τήν ἄνοιξη, 76.

Πάρε τό μήνυμα!..., 78. Ἀπόγονοι τῶν ἡρώων τοῦ 1821,
82. «Ὁράματα καί θάματα», 90. Ἡ ἱστορία δέν ξαναγρά-
φεται!, 118.

� Κύπρος
Μαρία Συγκλητική (1570), 88
� Β. Ἤπειρος
Ἀδούλωτο φρόνημα, σελ. 42.
� Ἀλεξανδρούπολη
14 Μαΐου - Ἡ Ἀλεξανδρούπολη γιορτάζει τήν ἐλευ-

θερία της, 156. Ἡ Ἁγία Κυριακή στήν Ἀλεξανδρούπολη,
229.

� Κωνσταντινούπολη
Ὁ θρύλος λέει γιά τήν Πόλη…, 151. Θρακικός θρύλος,

176.
� Τό Ἔπος τοῦ 1940
28 Ὀκτωβρίου. Ὁ ἀγώνας συνεχίζεται, 327. «Μήν ξε -

χνᾶμε…», 328. Ἡ ἑλληνόψυχη μάνα τοῦ 1940 (Ἑλένη
Ἰωαννίδου), 332. Ἕνας ἀξιωματικός φεύγει ἀπό τή
μάχη…, 383.

Ἡ Λαμπρή τοῦ Φοίβου, σελ. 124. Περπατώντας στίς
κίτρινες πλάκες, 192. Ἡ τόλμη τῆς ἀγάπης, 232. Ὁ Παν-
τελής ὁ τίμιος, 236. Ἄν ὑπάρχεις, Θεέ…, 260. Στή «Λιό-
καλη», 304. «Τόν εἶχα ἀφήσει στήν Παναγιά…», 342. Ὁ
Τόλης, 344. Μοῦ τό εἶπε ὁ ἴδιος, 370. Ὁ Ἀντιφωνητής,
406. Πῶς νά μήν τήν ἀγαποῦν, 412. «Φέτος, θά κάνω
ἐγώ δῶρο στόν μπαμπά!», 416. Τό λιβάνι, 418.

Ἕνα πρωτοχρονιάτικο μάθημα σέ μιά τάξη τοῦ
2010…, σελ. 8. Ἔχεις ἐλεύθερο χρόνο; 22. Ἕνα λάθος
δικό σου… ἤ δικό μου…, 24. Εἶσαι μοναδικός, 48. Σελί-
δες ἀπό ἐφηβικό ἡμερολόγιο, 49. Ἐλᾶτε νʼ ἀνακαλύ-
ψουμε τούς θησαυρούς μας, 84. Ἐγώ φταίω…, 92.
Ὑπάρχει ζωή… πρίν τό θάνατο; 116. Ξεφυλλίζοντας τό
ἡμερολόγιο τῶν ἐφηβικῶν μου χρόνων, 120. Εἶναι ὁ
ἄνθρωπος ἐλεύθερος; 134. Στιγμιότυπα ἀπό τή σχολική
ζωή, 164. Μαθητικοί διάλογοι, (προσευχές παιδιῶν), 200.
Ὄχι, δέ θά γίνει τό ἴδιο, 204. Μόνος; 226. Ριζώνουν καί
τά λόγια; 246. Τά σχέδιά μου… καί τό σχέδιό Του, 296.
Γιατί ἀγαπῶ τήν πατρίδα μου!, 298. Μέ στόχο τό καλύ-
τερο!, 300. Εἶναι στό χέρι σου…, 306. Ἀξίζει καί ἄλλη μία
«διάκριση», 315. Αὐταπάρνηση, 335. Ὅταν ὁ πόλεμος
διδάσκει ἀξίες…, 336. Ὁ Τόλης, 344. «Ἔτσι κάνουν
ὅλοι!»; 346. Πῶς τά πᾶς μέ τόν ὑπολογιστή σου; 348. Γί-
νεται!, 376. Νά μᾶς ζήσει τό δεκαπενταμελές, 380. Κί-
νημα κατά τῶν μαμάδων, 384. Πῶς νά μήν τήν ἀγαποῦν,

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΕΑΝΙΚΑ - ΜΑΘΗΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

412. Τά Χριστούγεννα ἔρχονται καί ἀναρωτιέμαι..., 414.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Χαρούμενων Ἀγωνιστριῶν»,
429.

� Παιχνίδια νέου τύπου ἤ ναρκωτικά γιά κάθε τύπο;
(ἠλεκτρονικά παιχνίδια)

σελ. 20, 54, 100, 128, 154, 198. 
� Ἀντιδρῶ…
Ἀντιδρῶ στή σπατάλη, Α΄, 197. Ἀντιδρῶ στή σπατάλη,

Β΄,225. Ἀντιδρῶ στή βία, 308.
� Ἀπορίες
Ἔχεις ἐλεύθερο χρόνο; σελ. 22. Ὑπάρχει ζωή πρίν τό

θάνατο; 116. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερος; 134. Ἀστρο-
λογία, μιά παλιά καί σύγχρονη εἰδωλολατρία! 340.

Διόρθωσε τό λάθος του, ὅπως ὁ Ζακχαῖος, σελ. 28. Νί-
κησε ἡ ἐλπίδα! 60. Μοῦ εἶπαν, δέν ὑπάρχει ὁ Θεός…, 94.
Τό γάλα τοῦ Κωστάκη, 354. «Φέτος, θά κάνω ἐγώ δῶρο
στόν μπαμπά!», 416. Τό λιβάνι, 418.

� Συννεφοπαραμύθια καί ἄλλα…
Στό λιονταροπαλάτι, σελ. 30. Τό μαῦρο διαμάντι τῆς

Καπίνγκα, 64. Ἡ δίκη τῆς κατσίκας Ρίκας Βαρίκας, 138. Ὁ
Πελαργάκης καί ὁ παππούς του, 174. Ὁ Ροῦδος
Ἀρκοῦδος, 210. Ἐμένα δέ μέ ἀγαπάει κανείς, 282. Ἰνδιά-
νικη ἱστορία, 318. Φούλ Μάμ Νάρα, ἡ λαίμαργη φαλαι-
νάρα, 390. Τό Χριστουγεννιάτικο Παλμόδεντρο τοῦ
Ἐμ μανουήλ Λουκόνγκα, 422.

� Χαριτωμένες ἱστορίες
Τό χρυσόψαρο πού ὀνειρευόταν νά γίνει Ὑπουργός, σελ.

102.

� Γ. Βερίτης
Παπαδιαμάντης, 99. Ἡ Γέννηση τοῦ Λυτρωτῆ, 403.
� Κ. Α.
Βρῆκα τό Θησαυρό, σελ. 2. Τό βλέμμα σου, 146. Χει-

ροπιαστές ἐλπίδες, 183.
� Μαρ. Δωρ.
Μνῆμες γλυκιές, 38.
� Μενεξές
Ἀσώτου λογισμοί καί λόγοι, 67. «Ἀπʼ τό θαῦμα τῆς Λα-

τρείας μονάχα μιάν ἀχτίδα…», 160. Ἡ ἀπορία τοῦ μικροῦ
Κωνσταντίνου, 161.

� Μυρόπη
Ἀκολουθώντας τόν Χριστό, 61. Ἀναστάσιμη νύχτα, 110.
� Ναυσικᾶ Ἰεσσαί-Κασιμάτη
Ποιός μπορεῖ; 53.
� Πολέμης Ἰ.
Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας; 359.
� Τηντιλίνα
Ὕμνος στήν ἀγάπη, 32.
� Ἀντίλαλοι ἀπό τήν πένα σας
Ἡ εὐγνωμοσύνη καί οἱ δέκα λεπροί, σελ. 33. Πίστη, 33.

(Ἐλπίδα μας ὁ Θεός), Ἰωάννα Εὐθ., 239. Μαγικές βραδιές
καλοκαιριοῦ, Σοφ. Σπυρ., 263. Ἐρωταποκρίσεις, 387.

Τό τέλος, σελ. 6. Ἀπό τό χθές στό σήμερα γιά τό αὔ -
ριο…, 10. Μυστικά μεγάλων ἀνδρῶν, 11. Πληρώνεις εἰσι-
τήριο; 56. Πιλάτος, (Μιά τραγική μορφή…), 114.
Ἀνταπόδοση, 69. Οἱ λευκές λαμπάδες, 136. Κι εἶπε ὁ
ἥλιος…, 168. Τό μοναδικό του ἀ ξίωμα, 190. Ἕνα σύμ-
βολο, ἕνα μήνυμα, 196. Ἀντι δρῶ στή σπατάλη, Α΄, 197. Πα-
ρασκευή λιβανιοῦ, 207. Ἀπομνημονεύοντας ἀποφθέγματα,
224. Ἀντιδρῶ στή σπατάλη, Β΄,225. Ἄνθη καί καρποί, 233.
Δέν πάει χαμένη ἡ ἀγάπη…, 264. «Γιατί ἡ Ἑλλάδα;», 272.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
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Μιά παράξενη παλιά ἱστορία…, 276. Γνώσεις καί Γνώση,
292. Ἀντιδρῶ στή βία, 308. Ἐδέμ- Βηθλεέμ, 402. Ἡ ἱστο-
ρία τοῦ πολέμου καί τῆς ΕΙΡΗΝΗΣ, 404. Τό λιβάνι, 418.

� Ὡραῖοι τύποι ἀνθρώπων
Ὁ σεμνός, σελ. 52.
� Ἀπό τή σοφία τοῦ λαοῦ μας
σελ. 67, 140, 224, 263.

Τούρτα μέ τυρί, σελ. 68. Τραγανά μπισκότα μέ σταγό-
ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

νες σοκολάτας (νηστήσιμα), 105. Ζαχαροκούλουρα (νη-
στήσιμα), 141. Πιροσκί μέ κιμά, 177. Ρολό ἀμυγδάλου,
213. Σουφλέ σοκολάτας, 248. Νηστήσιμη πίτσα, 285. Πα-
γωτό, 321. Κέικ τυριοῦ, 356. Καρυδάτα, 393. Χριστου-
γεννιάτικο κέϊκ, 426.

Ἕνα ὄμορφο κουτάκι ἀπό τά χέρια σας, σελ. 71. Πα-
σχαλινή κατασκευή, 135. Παρασκευή λιβανιοῦ, 207. Κα-
δράκι, 251. Χριστουγεννιάτικα στολίδια ἀπό ζυμάρι, 425.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

«Στίς 21-23 Ὀκτωβρίου 2011 οἱ Χαρούμενες Ἀγωνίστριες
Λυκείου ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας τολμήσαμε μιά «Ἀπό-
πειρα ζωῆς ἀληθινῆς» σέ μιά μοναδική Πανελλήνια συνάν-
τηση πού ἔγινε γιά πρώτη φορά στά 50 χρόνια ζωῆς καί

δράσης τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Ὁμάδων μας. Περισ-
σότερες ἀπό 400 Χ.Α. συναντηθήκαμε στήν Ἀθήνα μέ ἐνθουσιασμό καί διά-

θεση νά δώσουμε καί νά πάρουμε...
Μιλήσαμε γιά τά διλήμματα καί τίς ἀντοχές μας καί συζητήσαμε γιά τό πῶς μπορεῖ μιά νέα νά

ζήσει σήμερα ἀληθινά μέ τόν Χριστό».

� «Μέσα σ᾽ ἕναν κόσμο, πού ὅλα τά ἀνθρώπινα καταρρέουν καί ὅλα τά συστήματα χρεω-
κοποῦν καί στόν ὁποῖο ἡ νεανική ψυχή ἀγωνίζεται νά βρεῖ τήν ἀλήθεια, ἐμεῖς τήν ἀγγίξαμε
καί τή ζήσαμε...»
«Καταπληκτικό,

πρωτοποριακό, 
ὑπέροχο, 

μοναδικό ἦταν    
τό 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριό μας!

Ἀπολαύσαμε ζεστή
ἀτμόσφαιρα, ἀδελ-
φική ἀναστροφή. Λά-
βαμε πνευματική
τροφή, ἐπικοινωνή-
σαμε μέ τόν Θεό καί
μεταξύ μας!
Γιά ὅλα αὐτά θερμά
σᾶς εὐχαριστοῦμε!
Εὐχόμαστε καλή καρ-
ποφορία!»

«ἐπί τοῦ πιεστηρίου»
ἀνταπόκριση

Α´ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΩΝ

ΛΥΚΕΙΟΥ

!!

!!
!!

!! Τό «Πρός τή Νίκη» εὐχαριστεῖ γιά τήν

ἀνταπόκριση, συγχαίρει θερμά 

καί ἐπιφυλάσσεται γιά τά περισσότερα...
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Προσπάθησε νά βρεῖς τί λέει ὁ γρίφος, ἀφοῦ πρῶτα γράψεις κάτω ἀπό τίς εἰκόνες τίς
ὀνομασίες τους. Μετά ἀντικατάστησε τό κάθε γράμμα στό γρίφο. Θά βρεῖς ἕνα σοφό
λόγο τοῦ λαοῦ. Ἔστειλε: Α. Σ. Καλή ἐπιτυχία
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Οἱ πέντε παρακάτω ἀριθμοί ἔχουν ἄθροισμα 22,
ὅταν ἕνα ἀπό τά σύνολα τῶν πράξεων

Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ μπεῖ μέ τή σειρά στά κενά μεταξύ
τῶν ἀριθμῶν. Ἔστειλε: Γ. Π.

Βρές τόν τρόπο...Πῶς γίνεται νά κόψουμε μιάστρογγυλή πίτα σέ ὀκτώ ἴσα μέρηκάνοντας μόνο τρεῖς εὐθεῖες το -μές;                              Ἔστειλε:  Γ. Π.

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Ἐμπρός: Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. 

Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ὁρμύλια Χαλκιδικῆς.
(Ἀπό τό βιβλίο «Τά Χριστούγεννα τῆς Ρωμιοσύνης» Ἰ. Χα-
τζηφώτη. Ἐκδόσεις Μ. Τουμπῆ).

Πίσω: Χριστουγεννιάτικο τοπίο.

ΓΡΙΦΟΣ
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Γιορτάζουν τό Δεκέμβριο:

Βρές τόν ἀριθμό...
Ἔχουμε τρία ξυλάκια στή σειρά,

ὅπως στό σχῆμα: l l l
Πῶς μποροῦμε μέ μιά μόνο κατάλ-

ληλη μετακίνηση νά δημιουργή-

σουμε ἕναν ἀριθμό μικρότερο τοῦ

4 καί μεγαλύτερο τοῦ 3; Ἔστειλε: Γ. Π.

Δεκέμβριος 2011430

Ἔστειλε:  Α. Σ.



μέσα σέ ὄμορφα βιβλία.
Ἀλήθειες τᾹς Πίστης μας, σκέψεις καί βιώματα

χαρς καί ἀγάπης...

γιά
παιδιά

γιά νέους

γιά μεγαλύτερα

παιδιά

Τό πιό μεγάλο, τό πιό σημαντικό,

τό μοναδικό γεγονός τᾹς ἀνθρώπινης ἱστορίας

ἩἩ  ΓΓέέννννηησσηη τοοῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ  μμααςς



Χιόνια στό καμπαναριό
πού Χριστούγεννα σημαίνει...
Χιόνια στό καμπαναριό
πού Χριστούγεννα σημαίνει...


