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ἀλλαγή τοῦ χρόνου μᾶς βρίσκει
φέτος ἔντονα προβληματισμένους. Βαριά
καί θλιβερή ἡ ἀτμόσφαιρα γύρω μας. Οἱ
μεγάλοι πιέζονται ἀφόρητα ἀπό τά οἰκο-
νομικά ἀδιέξοδα, ἐνῶ κι

οἱ νεώτεροι
δέχονται σέ μικρότερο ἤ μεγαλύτερο

βαθμό τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τή γενικότερη
κρίση. Ἐκεῖνο πού κυριαρχεῖ εἶναι ἡ ἀ-
πογοήτευση γιά τό παρόν καί ἡ ἀβεβαι-
ότητα γιά τό μέλλον.

Μέσα σ’ αὐτό τό πλαίσιο οἱ εὐχές γιά
τό νέο ἔτος ἠχοῦν παράξενα στ’ αὐτιά
μας. «Καλή χρονιά!»-«Εὐτυχισμένο τό νέο
ἔτος!», λένε. Ποιός τό πιστεύει;... Ποιός
περιμένει κάτι καλύτερο τή νέα χρονιά;
Μπορεῖ στ’ ἀλήθεια κάτι ν’ ἀλλάξει;

........................................................................
Ναί! Ὑπάρχει κάτι πού μπορεῖ καί

πρέπει νά ἀλλάξει. Κι αὐτό εἴμαστε ἐ-
μεῖς! Ἄν θέλουμε νά ἐλπίζουμε σέ καλύ-
τερες ἡμέρες, τότε ἄς τολμήσουμε πρῶτοι
ἐμεῖς νά ἀλλάξουμε ριζικά! Τί σημαίνει
αὐτό;
� Πρῶτον, ν’’  ἀλλλάξξοουυμμεε δδιάάθθεεσσηη διώ-

χνοντας τήν ἀπογοήτευση καί στηρίζον-
τας τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα μας στόν
Θεό Πατέρα.
� Ἔπειτα νά πάρουμε ἀπόφαση νν’’

ἀλλάξουμε ζωή μέ τήν εἰλικρινή μας με-
τάνοια καί τό δυναμικό ἀγώνα γιά τήν
ἀπαλλαγή μας ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυ-
ναμίες μας. 

�� Καί τέλος, νν’’  ἀἀλλλλάάξξοουυμμεε  σσττόόχχοουυςς. Νά
συνειδητοποιήσουμε ἐπιτέλους ὅτι ἡ ἀλη-
θινή εὐτυχία δέν κρύβεται 

στά ὑλικά ἀ -
γαθά, πού ἄλλοι τά ἀπολαμβάνουν ἄ -

φθονα κι ἄλλοι τά στεροῦνται, ἀλλά στήν
καθαρή καρδιά πού γίνεται κατοικητήριο
τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἀποτελεῖ τόν πολυτιμότε -
ρο θησαυρό μας, τόν ὁποῖο κανείς δέν μπο-
ρεῖ νά μᾶς τόν πάρει!

.........................................................................
22012  μ.Χ. Αὐτό πού μᾶς κάνει νά ἐλπί-

ζουμε ὅτι μπορεῖ ν’ ἀλλάξει κάτι δέν εἶναι
ὁ ἀριθμός πού ἄλλαξε κι ἀντικατέστησε
τό 2011. Εἶναι τά δύο γράμματα πού ἀκο-
λουθοῦν: «μ.Χ.». Ἀποτελεῖ ἐξαιρετικό προ-
νόμιο τό γεγονός ὅτι ζοῦμε στή μετά Χριστόν
ἐποχή, τήν ἐποχή τῆς Χάριτος. Ἤδη τό
φῶς τοῦ Χριστοῦ διέλυσε τό σκοτάδι τῆς
πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας. Ὁ ἐρχομός Του
στόν κόσμο ἄνοιξε γιά ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους τό δρόμο τῆς σωτηρίας. Κι εἶναι στ᾽
ἀλήθεια τραγικό, ἐνῶ ζοῦμε στή μετά Χρι-
στόν ἐποχή, στήν οὐσία νά πορευόμαστε
χωρίς τόν Χριστό... Καιρός ν’ ἀλλάξουμε
πορεία! Νά ζήσουμε ἑνωμένοι μέ τόν Κύριο
Ἰησοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία Του. Τότε
πραγματικά μποροῦμε νά ἐλπίζουμε. Τότε
θά ἀλλάξουν πολλά. Πρῶτα μέσα μας κι
ἔπειτα γύρω μας. Ἀρκεῖ νά ἀκούσουμε τή
θεϊκή προτροπή Του: «Μετανοεῖτε...».

Κάτι πρέπε
ι ν aλλάξε

ι! 
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«�είνατε ἐν ἐμοί, κἀγώ ἐν ὑμῖν... ὁ 

μέ νων ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτ�, οὗτος 
φέ ρει καρπόν πολύν, ὅτι χωρίς ἐμοῦ 
οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»1.  
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ιά πρωτότυπη ἔρευνα τῆς ἐφημερί-
δας «Washington Post», πού ἦταν ταυ-
τόχρονα κι ἕνα κοινωνιολογικό πείραμα
γιά τήν αἴσθηση τοῦ ὡραίου, τήν ἀντί-
ληψη τοῦ σημαντικοῦ σέ οὐδέτερο χῶρο
καί χρόνο καί τίς προτεραιότητες τῶν
ἀνθρώπων, ἔγινε στίς 12 Ἰανουαρίου τοῦ
2007 στό Μετρό τῆς Οὐάσιγκτων. 

Ἦταν γύρω στίς 8 τό πρωί τῆς 12ης
Ἰανουαρίου τοῦ 2007, ὥρα αἰχμῆς γιά
τόν ἐργαζόμενο κόσμο, ὅταν ἕνας νεα-
ρός ντυμένος μέ ἕνα παντελόνι παραλ-
λαγῆς, ἕνα μπλουζάκι μακό κι ἕνα κασκέτο
στάθηκε δίπλα σέ ἕναν κάδο ἀπορριμμά-
των μιᾶς πολυσύχναστης ἀ ποβάθρας.
Στά χέρια του κρατοῦσε ἕνα βιολί. Λίγα
λεπτά μετά τήν ἐμφάνισή του ὁ «ἄγνω-
στος» μουσικός ἄρχισε νά παίζει διάφο -
ρα μουσικά κομμάτια τοῦ Μπάχ γιά
περίπου μία ὥρα. 

Ὁ κόσμος περνοῦσε σκεπτικός καί βια-
στικός γιά τή δουλειά του, ὅπως κάθε
πρωί, ὅταν μετά ἀπό 3 λεπτά ἕνας μεσήλι-
κας πρόσεξε ὅτι κάποιος ἔπαιζε μουσική.

Κοντοστάθηκε γιά λίγα δευτερόλεπτα
ρίχνοντας φευγαλέες, μᾶλλον ἀδιάφο-
ρες, ματιές καί συνέχισε βιαστικός τό
δρόμο του. 

Στά ἑπόμενα 4 λεπτά μιά καλοντυμένη
κυρία χωρίς νά σταματήσει, ρίχνει συμ-
πονετικά στό κουτί του ἕνα δολλάριο. 

Στά 6 λεπτά ἕνας νεαρός διαβάτης στέ-
κεται λίγο γιά νά ἀκούσει τόν ὀργανοπαί-
χτη τοῦ δρόμου, ρίχνει μιά γρήγορη ματιά
στό ρολόι του καί προσπερνᾶ. 

10 λεπτά ἀργότερα ἕνα τρίχρονο ἀγο-
ράκι σταμάτησε ἀπορημένο νά τόν κοι-
τάξει. Ἡ μητέρα του τό τράβηξε βιαστικά
ἀπό τό χέρι γιά νά συνεχίσει τό περπά-
τημα, ἀλλά ὁ μικρός ἀνενόχλητος ἀπό
τή βίαιη κίνηση ἐξακολούθησε νά γυρί-
ζει πίσω τό κεφαλάκι του ἀπολαμβάνον-
τας ἦχο καί θέαμα. Ἡ ἴδια ἀντίδραση
παρατηρήθηκε σέ ὅσα παιδιά πέρασαν
ἐκεῖνο τό πρωί ἀπό τό σταθμό καί συ-
νάντησαν τό βιολιτζή. Ἐκεῖνα κοιτοῦσαν
κι οἱ γονεῖς τους τά τράβαγαν. 

Μετά ἀπό 45 λεπτά ὁ νεαρός μουσικός

ΜΜ
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συνέχιζε νά παίζει, ἄν καί μόνο 6 ἄνθρω-
ποι εἶχαν σταματήσει γιά λίγο, ἐνῶ 20 ἄ -
τομα τοῦ ἄφησαν συνολικά 32 δολλάρια,
δίχως νά σταματήσουν τό περπάτημά
τους. Μόνο ἕνα ἄτομο τόν ἀναγνώρισε! 

Μετά ἀπό μία ὥρα, κι ἐνῶ εἶχαν περά-
σει ἀπό μπροστά του πάνω ἀπό 1100
ἄτομα, σταμάτησε νά παίζει, ἀλλά δέν τό
παρατήρησε κανείς. Ὁ βιολιστής δέν
ἀναγνωρίστηκε, οὔτε χειροκροτήθηκε.
Μόνο σιγή ἁπλώθηκε παντοῦ!

Κι ὅμως ἦταν ἕνας ἀπό τούς καλύτερους
βιολιστές στόν κόσμο. Ὁ πολυβραβευμέ-
νος καί ἀκριβοπληρωμένος ἀμερικανός
Τζόσουα Μπέλ ἔχει μία λαμπρή σταδιο-
δρομία καί ἐκεῖνο τό πρωινό στό σταθμό
τοῦ Μετρό ἔπαιξε τά πιό δύσκολα κομ-
μάτια μέ ἕνα πολύτιμο Στραντιβάριους1

κατασκευασμένο τό 1713, ἀξίας 3,5 ἑκα-
τομμυρίων δολλαρίων! Καί νά σκεφτεῖ
κανείς πώς δέν εἶχε περάσει οὔτε μία
ἑβδομάδα ἀπό τότε πού ὁ Μπέλ εἶχε γε-
μίσει ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα τῆς περί-
φημης Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας τῆς
Βοστώνης, μέ τά «λογικά» εἰσιτήρια νά
κυμαίνονται γύρω στά 100 δολλάρια!

Ἡ πρωτότυπη αὐτή ἔρευνα τῆς ἐφη-
μερίδας μέ τόν τίτλο «Μαργαριτάρια
πρίν ἀπό τό πρωϊνό», («Pearls before
breakfast»), χάρισε στό συντάκτη της ἕ -
να ἀπό τά μεγαλύτερα δημοσιογραφικά
βραβεῖα παγκοσμίως (Πούλιτζερ 2008).

Ἴσως γιατί ἀκόμη σπουδαιότεροι θεω-
ρήθηκαν οἱ προβληματισμοί ἀπό τά ἀ -
ποτελέσματα τῆς ἔρευνας. 

ΣΣτήήνν ἀἀρχή τῆς καινούργιας χρονιᾶς
κκάποοιοι ἀπ’ αὐτούς ἀξίζει νά γίνουν καί
δδιικκοοίί  μμααςς..  ΓΓιιααττίί  μμπποορρεεῖῖ  ββέέββααιιαα  ννάά  μμήή  μμᾶᾶςς
σσυυμμββεεῖῖ  κκάάττιι  ππααρρόόμμοοιιοο  κκααίί  γγιιάά  ἄἄλλλλοουυςς  λλόό--
γγοουυςς  ννάά  μμήή  σσττααθθοοῦῦμμεε  σσττόό  δδρρόόμμοο  γγιιάά  ννάά
ἀκούσουμε ἕνα σπουδαῖο μουσικό νά ἐκτε-
λλεεῖῖ  κκάάπποοιιαα  ἀἀππόό  ττάά  ὀὀμμοορρφφόόττεερραα  κκοομμμμάά--
ττιιαα,,  μμέέ  ἕἕνναα  ἀἀππόό  ττάά  ὡὡρρααιιόόττεερραα  μμοουυσσιικκάά
ὄὄρργγαανναα,,  ἀἀλλλλάά::  

——  ΠΠόόσσαα  ἄἄλλλλαα  κκααθθηημμεερριιννάά,,  ἁἁππλλάά  κκααίί
ὄμορφα πράγματα, δῶρα τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, τά συνηθί-
ζζοουυμμεε,,  δδέένν  ττάά  ἀἀννττιιλλααμμββααννόόμμαασσττεε  κκααίί  ττάά
ππρροοσσππεερρννοοῦῦμμεε  ἀἀδδιιάάφφοορραα  κκααίί  ἀἀγγννώώμμοονναα;;  

——  ΠΠόόσσαα  χχρρήήσσιιμμαα,,  ὠὠφφέέλλιιμμαα  κκααίί  οοὐὐσσιιαα--
στικά γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας ἀκοῦ -
με, ἀλλά δέ μᾶς ἀγγίζουν; 

——  ΠΠόόσσοο  λλίίγγοο  ππρροοσσππααθθοοῦῦμμεε  ννάά  ξξεεφφύύ--
γγοουυμμεε  ἀἀππόό  ττήήνν  ππεεζζήή  κκααθθηημμεερριιννόόττηηττάά  μμααςς,,
ὅὅτταανν  ἀἀδδιιάάφφοορροοιι  κκααίί  κκοουυρραασσμμέέννοοιι  ἀἀ  φφήή--
ννοουυμμεε  μμάάττααιιαα  ττοούύςς  ἄἄλλλλοουυςς  ννάά  ππεερριιμμέέννοουυνν
ἔἔσσττωω  κκααίί  κκάάττιι  μμιικκρρόό  ἀἀππ’’  ττήήνν  ἀἀγγάάππηη  μμααςς;;

ΕΕἶἶννααιι  ἡἡ  ὥὥρραα  ττῆῆςς  ππρροοσσωωππιικκῆῆςς  μμααςς  ἔἔρρεευυ--
ννααςς  κκααίί  ττῶῶνν  οοὐὐσσιιαασσττιικκῶῶνν  ἀἀππααννττήήσσεεωωνν……
ἌἌςς  μμήήνν  ττήήνν  ππρροοσσππεερράάσσοουυμμεε  ἀἀδδιιάάφφοορραα......!!  

Φ.
----------------------------
1. Στραντιβάριους: Τά πιό φημισμένα καί πολύτιμα, γιά τήν τελει-

ότητα τοῦ ἤχου τους, βιολιά, πού κατασκευάστηκαν ἀπό τόν Ἀντώ-
νιο Στραντιβάριους (μέσα 17ου αἰ. καί πρῶτες δεκαετίες 18ου αἰ.).

Δέν μεττρῶῶ  ττίςς ὧρεες  ἐκκττόόςς ἄἄνν ἔχουνν 
Σ᾽ ἕνα ἡλιακό ρολόι εἶναι γραμμένη ἡ ἑξῆς ἐπιγραφή:

Μακάρι οἱ ὧρες τῆς ζωῆς μου νά φωτίζονται ἀπό τό φῶς
τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, γιά νά καταγράφονται στό αἰώνιο βιβλίο Του.

Κάπου διάβασα: 

Κι εὐχήθηκα
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έν ἀσχολήθηκα ποτέ μέ τόν κῆπο
τοῦ σπιτιοῦ μας. Πάντα τόν ἀπολάμ�
βανα βέβαια, μά ἄλλο χέρι τόν σκά�
λιζε καί τόν ὀμόρφαινε. Καί νά πῶ
τήν ἀλήθεια, τί δέντρα ἔχουμε καί
ποῦ ἀκριβῶς εἶναι τό καθένα δέν τό
ξέρω μέ βεβαιότητα. Μά μέ ἐκείνη τή
βερυκοκιά ἔχω μία σχέση διαφορε�
τική:

Ἦταν κάτω ἀπό τό παιδικό μου δω�
μάτιο καί δίπλα σέ μία κούνια μεγάλη
πού εἴχαμε βρεῖ σέ ἕνα σιδεράδικο –
ἕτοιμοι νά τήν πετάξουν ἦταν, μά τή
μάζεψε καί τήν ἔφτιαξε ὁ πατέρας
μου. Τά καλοκαίρια καθόμασταν μέ
τούς φίλους μας στήν κούνια –ἤμα�
σταν μικροί καί μᾶς χωροῦσε 5�6
ἄτομα– καί κόβαμε ποῦ καί ποῦ κα�
νένα βερύκοκο. Ἔτσι ἤμουν καί λίγο
περήφανος γιά τή βερυκοκιά μας πού
κερνοῦσε τήν παρέα μου... Μέχρι πού

ἄρχισε ξαφνικά νά μαραίνεται –δέ
θυ μᾶμαι τό λόγο– καί τέλος ξερά�
θηκε ἐντελῶς. Τήν κόψαμε τότε καί
ἀπόμεινε ἕνας μικρός, λεπτός κορμός
σέ ἕνα περιποιημένο αὐλάκι�ἄσχημο
θέαμα ἀλήθεια.

Στενοχωρήθηκα λίγο μέ τούτη τήν
ἐξέλιξη, μά σέ λίγο μᾶλλον τήν εἶχα
ξεχάσει, μέχρι πού τήν ξαναθυμήθηκα
ἀνήμερα τῶν Φώτων. Μοῦ ἄρεσε νά
τρέχω ἀπό τούς πρώτους νά παίρνω
τόν Ἁγιασμό πού ἔδιναν στήν Ἐκκλη�
σία. Ἄλλωστε μποροῦσα πιό εὔκολα
νά χώνομαι ἀνάμεσα στόν πολύ κό �
σμο πού μαζευόταν μέ τά ποτηράκια.
Ἐκείνη τή χρονιά ἀνέλαβα μάλιστα
νά «ἁγιάσω» καί τό σπίτι ραντίζον�
τάς το ἀπό δωμάτιο σέ δωμάτιο.
Εἶχα πάρει σοβαρά τό ρόλο μου καί
βγῆκα στό μπαλκόνι νά ραντίσω καί
τόν κῆπο. Τότε ἦταν πού θυμήθηκα τό

Ἡ ΒερυκοκιάἩ Βερυκοκιά
Δ



O TOMOΣ 
TOY 2011
O TOMOΣ 
TOY 2011

51oςὉ 51oς τόμος 
τοῦ

Tιµᾶται:
Ὁ τόµος 12 €  

Τό CD-ROM 10 €
(ἐ�ιβαρύνονται µέ τά ταχυδροµικά)

Γιά ὅσους χειρίζονται H/YΓιά ὅσους χειρίζονται H/Y
καί σέ 

CD-ROM
καί σέ 

CD-ROM
� Περιλαµβάνει τά τεύχη τοῦ 2011
σέ ψηφιακή µορφή.
� Δυνατότητα εὔκολης ἀναζήτησης στά
�εριεχόµενα τοῦ τόµου, καθώς ἐ�ίσης δυ-
νατότητα ἀντιγραφῆς καί ἐκτύ�ωσης εἰ -
κόνων και κείµενων.

� Ἕνας �ολύτιµος φίλος σου 
� Ἕνας θησαυρός γιά τή νεανική βιβλιοθήκη σου
� Μέ θέµατα �ού σ᾽ ἐνδιαφέρουν:

νεανικά, κοινωνικά, ἐθνικά, θρησκευτικά
� Μέ �λούσια εἰκονογράφηση
� Μέ ἀγά�η γιά τό µέλλον σου

«Πρός τή NIKH»!«Πρός τή NIKH»!
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δέντρο. Μέ μία βεβαιότητα σάν νά
εἶχα βρεῖ τό σίγουρο φάρμακο εὐχή�
θηκα μέσα μου νά ξαναβγάλει καρπό
καί τό ράντισα. Τό ἔκανα ἐντελῶς ἁ �
πλά καί παιδικά, χωρίς καμία ἀμφιβο�
λία, καί ἔτσι δέν δοκίμασα καί μεγάλη
ἔκπληξη ὅταν σέ λίγο καιρό ὁ κομμέ�
νος κορμός πέταξε ἕνα κλαρί. Τό κλα �
ρί σιγά�σιγά χόντρυνε, μεγάλωσε καί
σήμερα συνεχίζουμε νά τρῶμε βερύ�
κοκα τό καλοκαίρι, ἀκριβῶς ὅπως πρίν
ξεραθεῖ.

Ἀπό τότε τή βερυκοκιά αὐτή τήν
ἔχω ξεχωρίσει ἀνάμεσα στά ὑπόλοι �
πα τοῦ κήπου. Μοῦ θυμίζει κάτι πού
ἔχω χάσει καί θά ἔδινα τά πάντα γιά
νά τό ἀποκτήσω ξανά�καί δέν ἀνα�
φέρομαι μονάχα στήν παιδική μου
ἡλικία. Ἀναφέρομαι σέ ἐκείνη τή σι�
γουριά πού εἶχα μέσα μου πώς τό
δέντρο θά πετάξει πάλι μετά τό
«ράντισμα» μέ τόν ἁγιασμό. Δέν ξέ �
ρω. Μπορεῖ καί νά ὑπάρχει κάποια γε�
ωπονική ἐξήγηση γιά τό γεγονός, ἀλλά
νομίζω δέν ἔχει σημασία. Ἄλλωστε
ὅσο μεγαλώνω γυρεύω μία λογική ἐ �
ξήγηση γιά τά πάντα. Σήμερα δέν θά
μποροῦσα νά κάνω τό ἴδιο χωρίς μία
δόση ἀμφιβολίας καί ἀμφισβήτησης.
Αὐτήν ὅμως τήν παιδική πίστη πού μέ
ἔκανε τότε χαρούμενο, ἀνεξάρτητα
ἀπό τό ἀποτέλεσμα, δέν ξέρω ἄν θά
τήν ξαναβρῶ ποτέ. Καί ἀπέμεινε μία
βερυκοκιά στή μέση τοῦ κήπου νά μοῦ
τήν ὑπενθυμίζει... 



TO EYAGGELIKO ANAGNVSMA
THS EORTHS TOY AGIOY ANTVNIOY
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τά βορειοδυτικά τῆς μαγευτικῆς
λίμνης τῆς Τιβεριάδος βρίσκεται
τό ὄρος ὅπου ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός κατέφευγε συχνά γιά

νά προσευχηθεῖ μόνος. Τό ἴδιο συνέβη καί
τή φορά ἐκείνη πού καθόλη τή διάρκεια
τῆς νύχτας βρισκόταν σέ ἀγρυπνία καί
προσευχή. Τήν ἄλλη μέρα τό πρωί ἔκανε
τήν ὁριστική ἐκλογή τῶν δώδεκα Ἀπο-
στόλων, καί μαζί τους πλέον κατέβηκε
ἀπό τήν κορυφή τοῦ ὄρους σέ μιά πεδιάδα
κάπου στούς πρόποδες, ὅπου εἶχε συγ-
κεντρωθεῖ πλῆ θος μαθητῶν Του καί λαοῦ.
Ὅλοι αὐτοί εἶχαν ἔρθει ὄχι μόνο ἀπό τούς

γύρω τόπους, ἀλλά καί ἀπό πολύ μακριά,
ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, καθώς καί ἀπό τά
μέρη τῆς Τύρου καί τῆς Σιδώνας, γιά νά
Τόν ἀκούσουν καί ἐπιπλέον νά Τοῦ ζητή-

Ss
σουν νά κάνει καλά τούς ἀσθενεῖς τους.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς, μέ ἱλαρότητα καί
συγκατάβαση στά διάφορα προβλήματα
τῶν ἀνθρώπων, δέν σταματοῦσε τήν ἡ -
μέρα ἐκείνη, μέ τήν ὑπερφυσική δύναμη
πού ἔβγαινε ἀπό μέσα Του, νά θεραπεύει
ὅλους καί ἀπό κάθε τι.

Ἔπειτα ὅλος ὁ λαός κάθισε στή χλόη, καί
ὁ Χριστός ἔδειξε ὅτι θά ἄρχιζε νά τούς μι-
λάει. Σήκωσε τά μάτια Του στόν εὐρύ-
τερο κύκλο τῶν μαθητῶν Του, μάτια
θεϊκά, γεμάτα ἀπό ἔλεος καί ἱλαρότητα
καί εὐσπλαχνία, καί μέ φωνή ἥσυχη
ἄρχισε τήν ὁμιλία του.

Μά τί λόγια ἦταν ἐκεῖνα! Πρώτη φορά
ὁ κόσμος ὅλος ἄκουγε τέτοια λόγια. Ὁ
Θεός μιλοῦσε στούς ἀνθρώπους. Ὁ εὐαγ-
γελιστής Λουκᾶς τά κατέγραψε:

«μακάριοι...»«μακάριοι...»
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Ὁ Κύριος μιλάει στούς δικούς Του. Καί
ὁ κόσμος ὅλος μένει μέ ἀνοιχτό τό στόμα
ν’ ἀκούει λόγια πού ἄλλη φορά δέν ἀκού-
στηκαν στό πρόσωπο τῆς γῆς, καί νά βλέ-
πει δυό μάτια θεϊκά ν’ ἀγκαλιάζουν μέ
ἀπέραντη στοργή καί ἀγάπη ὅ λους τούς
ἀνθρώπους. Δυό μάτια νά μιλᾶνε καί αὐ -
τά καί νά προσυπογράφουν
ὅσα τά χείλη προφέρουν. Τό
ἔλεος, ἡ ἀγάπη, οἱ οἰκτιρμοί,
ἡ εὐσ πλαχνία τοῦ Κυρίου
εἶναι μέ ὅσους ἀποδέχονται
τά λόγια Του καί τά βάζουν
ρυθμιστή στή ζωή τους.

Αὐτοί εἶναι καί οἱ μακά-
ριοι, οἱ ἀληθινά εὐτυχεῖς.
Αὐτοί πού δέν ξιπάζονται
ἀπό τά πλούτη καί τίς ἀνέ-
σεις, τίς ὑλικές ἀπολαύσεις
καί ἐφήμερες διασκεδάσεις
τοῦ κόσμου, ἀλλά ζοῦν μέ

ἐγκράτεια καί στέρηση, μέ ἐλπίδα καί
ἀπαντοχή στόν Κύριο, μέ ὑπομονή στίς
θλίψεις καί ἀνάγκες τῆς ζωῆς καί μέ ἀλη-
θινή μετάνοια καί προσφυγή στό ἔλεός
Του.

Εἶναι λόγια τοῦ Χριστοῦ αὐτά: Ἡ φτώ-
χεια, ἡ πείνα, ἡ λύπη καί οἱ διωγμοί δέν

εἶναι γιά τόν πιστό ἀκόλουθο
τοῦ Κυρίου κατάρα, ἀλλά τό
ἀντίθετο· μποροῦν νά ἀπο-
βοῦν εὐλογία. Εὐλογία καί σ’
αὐτή τή ζωή, ὁ πότε δέχεται
μέσα του τήν ἔκχυση τοῦ πο-
ταμοῦ τῆς θεϊκῆς στοργῆς καί
παρηγοριᾶς, καί στήν ἄλλη...

Ἔ, ἐκεῖ δέν περιγράφεται.
Ἴσως μόνο τό βλέμμα τοῦ
Χριστοῦ, καθώς προσπίπτει
θερμό, ἱλαρό μές στήν καρ-
διά, κάτι νά ἀποκαλύπτει...

�

Ἰανουάριος 2012 15

ΜΜαακκάάρριιοοιι  οοἱἱ  ππττωωχχοοίί,,  ὅὅττιι  ὑὑμμεεττέέρραα
ἐἐσσττίίνν  ἡἡ  ββαασσιιλλεείίαα  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ..

ΜΜαακκάάρριιοοιι  οοἱἱ  ππεειιννῶῶννττεεςς  ννῦῦνν,,  ὅὅττιι
χχοορρτταασσθθήήσσεεσσθθεε..  ΜΜαακκάάρριιοοιι  οοἱἱ  κκλλααίί--
οοννττεεςς  ννῦῦνν,,  ὅὅττιι  γγεελλάάσσεεττεε..

ΜΜαακκάάρριιοοίί  ἐἐσσττεε  ὅὅτταανν  μμιισσήήσσωωσσιινν
ὑὑμμᾶᾶςς  οοἱἱ  ἄἄννθθρρωωπποοιι,,  κκααίί  ὅὅτταανν  ἀἀφφοορρίί--
σσωωσσιινν  ὑὑ  μμᾶᾶςς  κκααίί  ὀὀννεειιδδίίσσωωσσιι  κκααίί  ἐἐκκββάά--
λλωωσσιι  ττόό  ὄὄννοομμαα  ὑὑμμῶῶνν  ὡὡςς  πποοννηηρρόόνν
ἕἕννεεκκαα  ττοοῦῦ  υυἱἱοοῦῦ  ττοοῦῦ  ἀἀννθθρρώώπποουυ..

ΧΧάάρρηηττεε  ἐἐνν  ἐἐκκεείίννῃῃ  ττῇῇ  ἡἡμμέέρρᾳᾳ  κκααίί
σσκκιιρρττήήσσααττεε··  ἰἰδδοούύ  γγάάρρ  ὁὁ  μμιισσθθόόςς  ὑὑμμῶῶνν
πποολλύύςς  ἐἐνν  ττῷῷ  οοὐὐρρααννῷῷ..

Πανευτυχεῖς εἶστε ἐσεῖς οἱ φτωχοί,
διότι δική σας εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Μακάριοι εἶστε ἐσεῖς πού πεινᾶτε
τώρα, διότι θά χορτάσετε. Μακάριοι
ἐσεῖς πού κλαῖτε τώρα, διότι θά γελά-
σετε. 

Εἶστε μακάριοι, ὅταν σᾶς μισήσουν οἱ
ἄνθρωποι καί ὅταν σᾶς διώξουν ἀπό ἀνά-
μεσά τους καί ἐπιπλέον σᾶς συκοφαντή-
σουν καί βγάλουν κακό γιά σᾶς ὄνομα
ἐξαιτίας τῆς σχέσεώς σας μέ μένα, τόν υἱό
τοῦ ἀνθρώπου καί Μεσσία Κύριο.

Χαρεῖτε τήν ἡμέρα ἐκείνη καί
πηδῆστε ἀπ’ τή χαρά σας. Διότι ἡ ἀντα-
μοιβή σας εἶναι πολύ μεγάλη στόν
οὐρανό.

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 
μέ σύντομη ἑρμηνεία

�ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 
μέ σύντομη ἑρμηνεία

�ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
σέ νέα μορφή, 

στή κοινή 
νεοελληνική γλώσσα.



πορεῖς νά φανταστεῖς τήν Ἑλλάδα
μας χωρίς τή Θεσσαλονίκη; Χωρίς

τά Γιάννενα, τή Φλώρινα, τήν Ἔδεσσα,
τή Βέροια, τή Νάουσα... τίς Σέρρες, τή
Δράμα, τήν Καβάλα μέ ὅλη τήν πανέ-
μορφη περιοχή γύρω τους; Μπορεῖς; 

Κι ὅμως ἕναν καιρό ἡ Ἑλλάδα ἦταν
ἀκέφαλη! Ὅλα αὐτά τά ἐδάφη βρίσκον-
ταν κάτω ἀπό τή σκληρή τουρκική τυ-
ραννία, πού κρατοῦσε γερά καί μετά τά
400 χρόνια σκλαβιᾶς τῶν Ἑλλήνων. Τό
νέο Ἑλληνικό κράτος πού συστάθηκε
μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, περιο-
ρισμένο ἀσφυκτικά, λίγο-λίγο ἐπεκτεινό-
ταν. Ἡ Λευτεριά πού τραγούδησε ὁ
Σολωμός κρατώ ντας ἀπειλητικά τό
σπαθί της μέ «βία» μετροῦσε τή γῆ τήν
Ἑλληνική, σπιθαμή-σπιθαμή. Πολλοί
ἀγῶνες, ποτισμένοι μέ αἷμα. Καί τελευ-
ταῖος ὁ Μακεδονικός ἀγώνας πού κρα-
τοῦσε ἄγρυπνη τήν ἑλληνική ψυχή. 

Στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, γύρω στά
1910, τά ὅρια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους
ἔφθαναν μέχρι λίγο παραπάνω ἀπό τή
Λάρισα. Μιά νοητή γραμμή πάνω ἀπό
τή Λάρισα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, πού
ἔπεφτε πλάγια καί περνώντας ἀπό τήν
Ἄρτα ἔ φθανε στόν Ἀμβρακικό κόλπο.
Πάνω ἀπό αὐτή τή γραμμή τῶν συνόρων
ἦταν ἄλλο κράτος, τό τουρκικό! Ἔπρεπε
νά ἔχεις εἰδική ἄδεια -διαβατήριο θά λέ-
γαμε σήμερα- καί ἄν κυκλοφοροῦσες
χωρίς αὐτή, ἐσύ ὁ Ἕλληνας ἤ σουν παρά-
νομος, ἐχθρός, καί κατέληγες αἰχμάλωτος.

Αὐτή ἡ κατάσταση, ἡ ταπεινωτική γιά
τήν Πατρίδα μας, πίκραινε κατάβαθα
τούς Ἕλληνες, καί τούς ἐλεύθερους

πλέον καί τούς ὑπόδουλους, πού τούς
χώριζε μεταξύ τους. Κι αὐτή ἡ πίκρα κι ὁ
καϋμός λαχταροῦσε νά γίνει ἀγώνας γιά
τήν ἀπελευθέρωση τῶν σκλάβων
ἀδελφῶν.

Ὅμως κάτω ἀπό τόν τουρκικό ζυγό
στέναζαν κι ἄλλες περιοχές στά Βαλκά-
νια: Ἡ Σερβία, ἡ Βουλγαρία, τό Μαυρο-
βούνιο. Κι ἐκεῖ ὁ πόθος τῆς ἐλευθερίας
δονοῦσε τά στήθη τῶν ἀνθρώπων. Κι
ἐκεῖ σχέδια γιά ἀγῶνες. Ἡ Ὀθωμανική
αὐτοκρατορία ὅμως εἶχε ἀκόμη πολλή
δύναμη. Μόνο μέ κοινούς ἀγῶνες θά
μποροῦσαν τά ὑπόδουλα κράτη κάτι νά
κάνουν γιά τήν ἀνεξαρτησία τους.

Ἔτσι στίς ἀρχές τοῦ 1912 ἑνώνουν
τούς πόθους καί τίς δυνάμεις τους Σέρ-
βοι καί Βούλγαροι. Ἡ συμφωνία μεταξύ
τους ἔγινε μυστικά καί μυστική ἤθελαν
νά τήν κρατήσουν, ὥσπου ν᾽ ἀρχίσουν
οἱ ἐχθροπραξίες. Σκοπός τους, νά μοι-
ρασθοῦν μεταξύ τους τά ἐδάφη πού θά
ἐλευθερώνονταν, προφανῶς καί τά ἐ -
δάφη τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης...

Τή μυστική αὐτή συμφωνία πληροφο-
ρήθηκε ἔγκαιρα ὁ διορατικός Ἕλ ληνας
πολιτικός ἐκείνης τῆς ἐποχῆς Ἐλευθέ-
ριος Βενιζέλος, καί, ἔχοντας σύμφωνο
καί τόν Βασιλέα Γεώργιο τόν Α´, δρα-
στηριοποιήθηκε ἀμέσως. Ἡ σερβοβουλ-
γαρική συμφωνία δέν ἤξερε κανείς τί
βλέψεις θά εἶχε... Ἄν ἔμενε ἡ Ἑλλάδα ἔξω
ἀπό τίς ζυμώσεις αὐτές, θά διακινδύνευε
δικές της περιοχές. Ἀφοῦ μάλιστα μία
ἔξοδος στό Αἰγαῖο ἦταν πάντα συναρ-
παστικό ὄνειρο γιά τούς βόρειους λα ούς,
ὑ πῆρχαν δέ καί οἱ βλέψεις τῆς Ἰταλίας

M
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Ἱστορικά Σημειώματα

Βαλκανικοί Πόλεμοι
1912-1913



πού εἶχε ἤδη ἐγκατασταθεῖ στά Δωδε-
κάνησα, ἀλλά καί τῆς Ρωσίας πού δέν
ἔπαψε ποτέ νά ὀνειρεύεται τήν Κων-
σταντινούπολη.

Ἔτσι μπαίνει καί ἡ Ἑλλάδα στή συμ-
μαχία αὐτή καί στήν προετοιμασία γιά
τή διεκδίκηση τῶν ἐθνικῶν δικαίων, πα -
ρά τά δεινά πού εἶχε ὑποστεῖ ἀπό τούς
Βουλγάρους στό αἱματοποτισμένο ἔδα-
φος τῆς Μακεδονίας.Ἡ Βουλγαρία δέχ-
θηκε τήν Ἑλλάδα θεωρώντας ὅτι ὁ
στρατός τῆς Ἑλλάδος δέν ἦταν σέ θέση
νά διεκδικήσει μέρος ἔστω τῆς Μακεδο-
νίας, ὁ ἑλληνικός δέ στόλος εἶχε φτάσει
νά ἔχει τήν ὑπεροπλία στό Αἰγαῖο. Σέ
λίγο –ἄν ἡ Τουρκία δέν ἄλλαζε τακτική
ἀπέναντι στά βαλκανικά κράτη, ὅπως
τῆς ζητοῦσαν– θά ἄρχιζε ὁ πόλεμος.

Οἱ πόλεμοι πού ξεκίνησαν κάπως ἔτσι
ὀνομάστηκαν Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-
1913. Οἱ ἐχθροπραξίες ἄρχισαν τόν
Ὀκτώβριο τοῦ 1912, ἀλλά ἀπό τίς ἀρχές

τοῦ ἔτους μέ ἄγρυπνο βλέμμα ἡ ἡγε-
σία τῆς Πατρίδας μας παρακολουθοῦ -
σε τίς κινήσεις τῶν γειτονικῶν λαῶν
καί ἑτοιμαζόταν.

Φέτος, 2012, συμπληρώνονται 100
χρόνια ἀπό τούς ἔνδοξους ἐκείνους
ἀγῶνες. Ὁ ἐνθουσιασμός τῶν εὐζώνων
μας ἦταν ἀσυγκράτητος. Ἡ ἰαχή ΑΕΡΑ
ἔγινε θρύλος καί ἔμεινε στήν Ἱστορία.
Πολλοί ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν.
Ὅμως τό αἴσθημά τους ἦταν ἐκεῖνο
πού ὁ λιονταρόψυχος στρατηγός Ἰω -
άννης Βελισσαρίου λίγο πρίν ἀπό τό
θάνατό του, κοντά στήν κοιλάδα τοῦ
Στρυμόνα, θανάσιμα τραυματισμένος
ψιθύρισε: «Ἀρκεῖ πού μεγαλώνει ἡ Ἑλ -
λάδα!».

Ναί, ἡ Ἑλλάδα μεγάλωσε. Μία μία οἱ
ὡραῖες ἑλληνικές πολιτεῖες τοῦ Βορρᾶ

ὑποδέχονταν μέ ἀκράτητο ἐνθουσιασμό
καί δάκρυα στά μάτια τόν ἐλευθερωτή
ἑλληνικό στρατό. Τό ἔτος 1912, ὅπως καί
τό ἔτος 1913, ἀποτελοῦν δό ξα τῆς Ἑλλά-
δος. Μιά ἱστορία λίγο ξεχασμένη ἤ καί
ἄγνωστη, μάλιστα γιά τούς νέους, πού
μποροῦν ὡστόσο ἄ νετα νά κινοῦνται καί
νά σπουδάζουν στίς ὄμορφες πολιτεῖες
τοῦ Βορρᾶ, πού κερδήθηκαν μέ τό
αἷμα. Ἀλλά ἡ λευτεριά δέν ξέρει ἄλλο
δρόμο ἀπό τό δρόμο τῆς θυσίας.

Ἀπό τίς ἔνδοξες ἐκεῖνες σελίδες τῆς
Ἱστορίας μας καί τό «Πρός τή Νίκη»
θά προσπαθήσει φέτος νά παρου-
σιάσει κάποιες πτυχές. Γιά λόγους
ἐθνικῆς αὐτογνωσίας, ἀλλά καί
εὐγνωμοσύνης σ᾽ αὐτούς πού
μεγάλωσαν τήν Πατρί δα
μας μέ τό αἷμα τους.

Ι.Κ.
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Τό    «Πρός τή Νίκη»
δίνει τό λόγο στό λόγο σας...

ἌἌνν  εεἶἶσσααιι  μμααθθηηττήήςς––μμααθθήήττρριιαα  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ--ΛΛυυκκεείίοουυ::

� Ὀνειρέψου καί φτιάξε ἕνα κόσμο μέσα σου καί γύρω σου.
� Σκέψου καί χάραξε γιά τή ζωή σου γραμμή αὐτοσυνειδησίας καί εὐθύνης.
� Σπάσε τόν κλοιό πού δημιουργοῦν τά σημερινά πρότυπα τᾹς κοινωνίας.
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Κάτι ξεχωριστό μέσα 
στό 

Πρόσκληση-πρόκληση
«Πρός τή Νίκη»



σέ ἐπικοινωνία

Tί ἀξίζει γιά σένα πιό πολύ;       

ΣΣττόό  σσηημμεερριιννόό  κκόόσσμμοο  ΣΣττόό  σσηημμεερριιννόό  κκόόσσμμοο  

Tί ἀξίζει γιά σένα πιό πολύ;
1.1.

Τί περισσότερο σέ κάνει νά λυπᾶσαι;Τί περισσότερο σέ κάνει νά λυπᾶσαι;

2.2.
3.3.

Ὅροι συμμετοχᾹς:
1) Συμμετοχή ἀτομική.
2) Ἕως μία σελίδα, μεγέθους Α4.
3) Προθεσμία ἀποστολᾹς ἕως τέλους Μαρτίου 2012.

στή διεύθυνση τοῦ «Πρός τή Νίκη», ΜΜααυυρροομμιιχχάάλληη  3322    1100668800,,  ἈἈθθήήνναα..
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Γράψε καί στεῖλε μας τίς δικές σου σκέψεις-ἀπαντήσεις

στά τρία ἐρωτήματα ὡς μία ἑνότητα:        

� Βραβεῖα συμμετοχᾹς γιά κάθε συμμετοχή!
� Βραβεῖα διάκρισης γιά κάθε διάκριση...

Καί τί ἐσύ μπορεῖς νά κάνεις;Καί τί ἐσύ μπορεῖς νά κάνεις;

e-mail:
prostiniki@yahoo.gr



� Ἀγαπημένο Πρός τή Νίκη, χαῖρε.
Εἶμαι δευτεροετής φοιτήτρια σέ παιδαγωγικό τμῆμα.
Διάβασα ἀγανακτισμένη, ὅμως χωρίς ἔκπληξη, στό

τεῦχος σου τοῦ Ὀκτωβρίου τήν ἀναφορά (πέρυσι) σέ πρό-
γραμμα τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας πού ἐπισήμανε στά παιδιά
τήν 28η Ὀκτωβρίου σάν μέρα τῶν κινούμενων σχεδίων.
Ἔκανα κάποιες σκέψεις καί θέλησα νά τίς μοιραστῶ μέ
τούς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ, οἱ ὁποῖοι προσβάλλονται

κι αὐτοί μέ τέτοιου εἴδους ἀνθελληνικές ἐνέργειες.
Ἡ λεβεντιά, λοιπόν, καλό εἶναι νά θυμοῦνται οἱ σύγχρονοι ἀρχηγοί τῆς μεθοδευμένης λήθης

πώς δέ χωράει σʼ ἕνα φέρετρο. Ὅσοι ἔταξαν στή ζωή τους νά φυλᾶνε ἐθνικές ἀρχές ΠΙΣΤΗ καί
ΠΑΤΡΙΔΑ, παραμένουν ὄρθιοι, γελαστοί, ἀγέρωχοι στή ζωή καί στό θάνατο. Ποιοί ἄθεοι καί
ἀπάτριδες μποροῦν νά τούς σβήσουν, ποιοί μποροῦν νά καταφέρουν νά τούς ξεχάσουμε; Καμία
ἄθεη προπαγάνδα δέ θά κατορθώσει νά περιορίσει τό φρόνημά τους στά νεκροταφεῖα. Ἡ ἱστο-
ρία ζεῖ στό αἷμα μας, ἡ ἀντρειοσύνη ὑπάρχει στά γονίδιά μας, οἱ φιγοῦρες τους σκεπάζουν τή
ζωή μας, ἡ 28η ἀνασαίνει τά δάκρυά μας, τό 1940 αὐλακώνει τίς συνειδήσεις μας, ἀνεβάζει
τούς παλμούς τῆς καρδιᾶς μας, ἀναστατώνει τό νοῦ μας, πυρώνει τήν ψυχή μας, ὑψώνει τή
σκέψη μας στίς κορυφές τῶν ἁγίων, ἡ Ἑλληνοορθοδοξία εἶναι ὁ ἑαυτός μας καί ποιός μπορεῖ
νά μᾶς τήν πάρει; Ἡ Ἁγία Σκέπη τῆς Παναγίας μας εἶναι ἡ προστασία μας, τό ἀποκούμπι μας, ἡ
δύναμή μας καί ποιός μπορεῖ νά μᾶς νικήσει; Ματαιοπονοῦν ὅσοι λαχταροῦν νά διαγράψουν
ἀπό τά ἰδανικά μας τούς «ἰδανικούς». «Ἕνα ἔθνος πού ξεχνᾶ τούς "μεγάλους ἥρωές» του, δέν
ἔχει πιά μεγάλες ὧρες». Κι ἐμεῖς ἄν σιωπήσουμε καί ἄν γιορτάζουμε τά κινούμενα σχέδια στίς
28 τοῦ ἡρωικοῦ, ματωμένου καί μαρτυρικοῦ Ὀκτώβρη, οἱ λίθοι, πού βάσταξαν πλῆθος ἡρωικῶν
κορμιῶν, θά διαμαρτυρηθοῦν, θά ἐπαναστατήσουν, θά φωνάξουν "ΑΝΑΞΙΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΕΝΔΟ-
ΞΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ, ΓΙΑΤΙ;". Ἄς χτυποῦν παντοιοτρόπως τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καί τήν ΕΛΛΑΔΑ μας. Ἄς
προσπαθοῦν ἀντί τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ ἱστορικοῦ ΟΧΙ νά "μνημονεύονται" τά κινούμενα σχέ-
δια. Τό φῶς –τί λέω;;– ὁ ἥλιος –τί λέω;;– ὁ οὐρανός μέ τά ἄστρα του, τόν ἥλιο, τά φεγγάρια καί τίς
σελῆνες του, δέ χάνονται πίσω ἀπό πατσαβούρια!!

Ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι ἀκόμα πού προσφέρονται θυσία κι ὁλοκαύτωμα στό βωμό τῆς
πίστης καί τῆς πατρίδας. Ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι ἀκόμα πού αἰσθάνονται ὑπέρτατη τιμή
νά ὑπερασπίζονται Χριστό καί Ἑλλάδα! Ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι ἀκόμα πού δακρύζουν κι
εὐλαβικά –αὐθόρμητα– ὑποκλίνονται μπρός στή θέα τῆς γαλανόλευκης μέ τόν σταυρό. Ὑπάρ-
χουν κάποιοι ἄνθρωποι ἀκόμα πού στέκονται μέ σεβασμό καί δέος μπροστά στόν περήφανο
ἑλληνισμό πού κληρονομήσανε. Ὑπάρχουν ἀκόμα Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες! Ἕλληνες πού
ἀρνοῦνται νά ἡττηθοῦν στό σύγχρονο μοντέρνο πόλεμο χωρίς νά δώσουν ἀγώνα, χωρίς νά
ὑψώσουν φωνή, χωρίς νά στήσουν ψηλό λάβαρο μέ ἐπιγραφή:

Mέ χαρά καί χωρίς σχόλια –περιττεύουν!– δη-
μοσιεύουμε τό γεμάτο πατριωτικό παλμό e-mail
ἀγαπητῆς ἀναγνώστριας τοῦ «Πρός τή Νίκη».

ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ,
ΑΚΛΟΝΗΤΗ, ΖΩΣΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!
ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΙΝΩ
ΓΙΑ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΑΞΙΑ!!!
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΩ
ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΤΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΘΟΣ
Η ΠΙΣΤΗ ΚΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ!
Μέ τιμή καί σεβασμό,

Π. Ἐ.
ΥΓ: Ὁ Θεός νά σᾶς δυναμώνει στόν ἀγώνα
σας καί νά εὐλογεῖ τίς προσπάθειές σας.

Ἰανουάριος 201220



Ἀπευθυνθεῖτε στό 
Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σόλωνος 100
(106 80 ΑΘΗΝΑΙ) 
Τηλ. 210.3624349.

ὌὌμμοορρφφαα  ββιιββλλίίαα  
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� Ἀγαπητό «Πρός τή Νίκη»
εἶμαι μιά ἀναγνώστριά σου 11 χρονῶν. Σέ πε-

ριμένω κάθε μήνα πῶς καί πῶς. Σέ ἀνακάλυψα
πρίν 2 χρόνια στό Κατηχητικό. Ἀπό τότε ἔχεις
γίνει ἀχώριστη φίλη μου. Μέ διδάσκεις τό δρό -
μο τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς συμβουλές σου προχω -
ρῶ. Σέ εὐχαριστῶ καί εὔχομαι νά συνεχίζεις
αὐτό τό ἔργο σου γιά πάντα.

(e-mail) Μέ ἐκτίμηση Μαρ. Γ.
Σ᾽ εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀγάπη σου, ἀγαπη -

τή μου Μαρία. Καί δέν εἶναι πού «ἀνακάλυψες»
ἐμένα, τό «Πρός τή Νίκη», εἶναι πού ἀνακάλυψες
τόν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ, πού χύνεται καί στίς
δικές μου τίς σελίδες. Μέ αὐτόν ὁδηγό σοῦ εὔ -
χομαι νά προχωρεῖς στή ζωή σου, ἀπό τά ὁλό-
δροσα ἑντεκάχρονά σου μέχρι βαθιά γεράματα.
Καί νά εἴμαστε ὥς τότε «ἀχώριστες φίλες»!
� Συγκινεῖ, κ. Ἀσημ. Παραδ., ἀπό Βούππερταλ

Γερμανίας, ἡ ἀνησυχία σας μήπως γιά κάποιο
λόγο διακοπεῖ ἡ ἀποστολή τοῦ «Πρός τή Νίκη».
Ἔχει ἤδη τακτοποιηθεῖ τό θέμα τῆς ἀνανεώ-
σεως τῆς συνδρομῆς σας. Λάβαμε καί τά ποι-
ήματά σας καί εὐχαριστοῦμε. Τό «Μπρός» πού
καλεῖ σέ συνεχή καλό ἀγώνα, ἔστω κι ἄν δέν
πετυχαίνει κανείς «τήν πρωτιά», γιατί «στήν
προσπάθεια βρίσκεται ἡ χαρά» θά τό χαρεῖτε
καί σεῖς, θά τό χαροῦν καί οἱ ἀναγνῶστες μου
στίς στῆλες τοῦ «Πρός τή Νίκη».
� Ὡραία ἡ προσπάθειά σας, Χ. Ἀ. τῆς Κατα-

σκηνώσεως Τρικάλων, νά ἀποδώσετε σέ στί-
χους τήν παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου.
Ἀσφαλῶς στήν προσπάθειά σας αὐτή, ἐμβαθύ-
νοντας, θά ἀνακαλύψατε σπουδαῖες ἀλήθειες.
Καί τήν πιό μεγάλη ἀπό ὅλες, ὅτι ὁ Καλός Σα-
μαρείτης εἶναι ὁ Χριστός μας, πού ἔδωσε τίς
ἀληθινές διαστάσεις στήν ἀγάπη, καί μέ τή θεία
διδασκαλία Του ἀλλά καί μέ τήν παναγία ζωή
καί τή θυσία Του. Τί θησαυρός ἀνεκτίμητος
εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ! Ἔλαβα καί τίς φωτο-
γραφίες σας ἀπό τήν Κατασκήνωσή σας. Εὐχα-
ριστῶ πολύ. Θά περιμένετε λίγο.

γγιιάά  ννέέοουυςς

γγιιάά  ππααιιδδιιάά

«Καινούργιος χρόνος πάλι ξημερώνει

καί λάμπει ὁ σκοτισμένος οὐρανός.

Μ᾽ ἐλπίδες ὁ Θεός νά τόν χρυσώνει

καί νἄν᾽ εὐτυχισμένος καί καλός».

Ὁλόθερμα τό εὔχεται τό «Πρός τή Νίκη»



Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

γγρίππη εἶναι μιά συχνή ὀξεία καί με ταδο-
τική ἰογενής λοίμωξη τοῦ ἀναπνευστικοῦ συ-
στήματος1.

Ἐμφανίζεται κυρίως τούς
χειμερινούς μῆνες καί ἐξα-
πλώνεται γρήγορα ὅπου ὑ -
πάρχει συνωστισμός, καθότι
μεταδίδεται ἀπό τίς ἀναπνευ-
στικές ἐκ κρίσεις μολυσμένων
ἀ τόμων (μέ ὁμιλία, φτέρνισμα,
σάλιο, μολυσμένες ἐπιφάνει -

ες). Γι᾽ αὐτό ἡ μόλυνση καί ἡ προσβολή σέ μα-
θητές σχολείων εἶναι ὑψηλότερη. Ἀκολουθοῦν
οἱ ἐνήλικες.

Ἡ ἐπώαση τῆς νόσου εἶ ναι 2-3 ἡμέρες. Τά
συμπτώματα ἀρχίζουν ξαφνικά καί εἶναι:
ρίγος, πυρετός, ρινική ἀπόφραξη, πονοκέφα-
λος, πονόλαιμος, μυϊκοί πόνοι, βήχας, κακου-
χία. Διαρκοῦν δέ 3-7 ἡμέρες. Μοιάζει μέ κοινό
κρυολόγημα, ἀλλά στή γρίππη τά συμπτώ-
ματα εἶναι πιό σοβαρά καί ἡ διάρκεια μεγαλύ-
τερη. Ἕνας ἐ πίμονος βήχας καί κόπωση μπορεῖ
νά παραμείνουν γιά μερικές ἑβδομάδες.

Ἐπιπλοκές τῆς νόσου πού μπορεῖ νά ἐμφανι-
στοῦν εἶναι: ἰογενής πνευμονία,
δευτεροπαθής βακτηριακή πνευ-
μονία, βρογχιολίτιδα, ἰγμορίτιδα,
ὠτίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
καί μυοσίτιδα. Μιά βαριά ἐπι-
πλοκή εἶναι τό σύνδρομο Reye
πού χαρακτηρίζεται ἀπό ἐγκε-

φαλοπάθεια καί λιπώδη διήθηση τοῦ ἥπατος,
ἔχει ὑ ψηλό ποσοστό θνησιμότητος καί ἔχει
συσχετισθεῖ μέ χρήση ἀσπιρίνης. Γι᾽ αὐτό σέ
ἀσθενεῖς μέ γρίππη καλό εἶναι νά μήν χορη-
γεῖται ἀσπιρίνη.

Εἰδική θεραπεία τῆς νόσου δέν ὑπάρχει.
Κατά κανόνα περνᾶ χω ρίς
προβλήματα. Οἱ ἀσθενεῖς
πρέπει νά ξεκουράζονται,
νά πίνουν ἄ φθονα ὑγρά καί
νά παίρνουν γιά τόν πυ-
ρετό παρακεταμόλη. Τά
ἀντιβιοτικά δέν ἔχουν θέση
γιά τόν ἰό. Χορηγοῦνται
μόνο ἐάν ὑπάρχουν δευτερογενεῖς βα κτηρια-
κές λοιμώξεις. Σέ παράταση συμπτωμάτων ἤ
σέ ἐπιδείνωση ἐλέγχεται ὁ ἀσθενής γιά ἐπι-
πλοκές.

Γιά πρόληψη τῆς νόσου
ὑπάρχει τό ἐμβόλιο τῆς γρίπ-
πης πού περιέχει ἀντιγόνα2

ἀπό τά πιό πρόσφατα κυκλο-
φοροῦντα στελέχη. Γίνεται
τό φθινόπωρο κυρίως σέ παι-
διά ἤ ἐνήλικες πού πάσχουν

ἀπό νόσημα καρδιᾶς, πνευμόνων, ἀπό σαχα-
ρώδη διαβήτη ἤ ἀνοσο α νεπάρκεια καί κινδυ-
νεύουν περισσότερο νά πάθουν ἐπιπλοκές τῆς
γρίππης.

Συνιστᾶται ἀκόμη ξεκούραση, καλή δια-
τροφή, ἀποφυγή συνωστισμοῦ καί καλός ἀερι-
σμός τῶν χώρων.

-------------
1. Ὑπάρχουν τρεῖς ἀντιγονικοί τύποι τοῦ ἰοῦ γρίππης, οἱ  Α, Β καί

 καί ἀνήκουν σέ μιά οἰκογένεια ἰῶν πού ὀνομάζονται ὀρθομυξοϊοί. Ὁ ἰός
τῆς γρίππης καλύπτεται σέ ἐπιφάνεια ἀπό δύο τύπους γλυκοπρω-
τεΐνης, τήν αἱμοσυγκολιτίνη (Hemagglutinin) πού εἶναι ὑπεύθυνη γιά
τήν σύνδεση τοῦ ἰοῦ στά κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ καί τή νευραμινιδάση
(Neurominidase) πού εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν ἀπελευθέρωση λοιμογό-
νου ἰοῦ. Οἱ ἰοί τῆς ὁμάδος Α κυρίως προκαλοῦν τίς ἐπιδημίες ἤ τίς παν-
δημίες καί παίρνουν τό ὄνομα ἀπό τίς γλυκοπρωτεΐνες π.χ. Η1Ν1 γιά
τήν γρίππη τῶν χοίρων, Η2Ν2, Η3Ν3, Η5Ν1 γιά τήν γρίππη τῶν
πτηνῶν. Ὁ ὑπεύθυνος ἰός μολύνει τό ἀναπνευστικό σύστημα καί εἶναι
πολύ μεταδοτικός. 

2. ἀντιγόνο: οὐσία πού δημιουργεῖ στόν ὀργανισμό ἀντισώματα.

Γρίππη (ἰνφλουέντζα)
ἩἩἩἩ
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Ἡ Χριστιανή νέα 
1. Δέ θαμπώνεται ἀπό τά φῶτα τοῦ κό-

σμου. Ζεῖ μέσα στό Φῶς τοῦ Θεοῦ.
2. Δέ φοβᾶται τήν ἀντιπαράθεση μέ

τόν κόσμο, διότι ξέρει πώς ὅταν εἶναι μέ
τόν Χριστό δέν εἶναι μόνη. 

3. Ἔχει λόγο καί ζωή. Ὁ λόγος καί ἡ
ζωή της εἶναι ἕνας δριμύς ἔλεγχος τῆς
ψευτιᾶς τοῦ κόσμου καί μιά θαρραλέα
ὁμολογία τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ. 

4. Ξέρει νά ἀγωνίζεται καί νά παλεύει
καί πιό πολύ ξέρει νά τολμᾶ, γιατί γνω-
ρίζει ὅτι ὅποιος τολμᾶ νά πέφτει στό κα-
μίνι, στή φωτιά τῆς μάχης, αὐτός ζεῖ τήν
ὑπερκόσμια καί οὐράνια δροσιά. 

5. Ἀπό τή ζωή της δέ ζητᾶ λίγα οὔτε
πολ λά. Τά θέλει ὅλα, τό πᾶν, δηλαδή τόν
Θεό. Καί μόνο ἔτσι ἡσυχάζει. 

Γιά ὅλα αὐτά, ἕνα μόνο εἶναι ἀρκετό: ἡ
ἀπόφαση. Καί τότε μέ τή δύναμη τοῦ
Θεοῦ ...γίνονται πράξη.

400 Χαρούμενες Ἀγωνίστριες

25 ἑλληνικές πόλεις...
3 μοναδικές ἡμέρες
1 σταθερή ἀπόφαση...
Νά ζήσουμε Ἀληθινά!
Γιά πρώτη φορά στά 50 χρόνια ζωῆς καί

δράσης τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν

Ὁμάδων μας, οἱ «Χαρούμενες Ἀγωνίστρι ες»

Λυκείου ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας βρε-

θήκαμε σέ μιά μοναδική συνάντηση, στό

Συνέδριό μας.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ

Στό τεῦχος τοῦ Δεκεμβρίου 2011 εἴχαμε δημοσιεύσει μία
ἀνταπόκριση ἀπό τόν Τομέα «Χαρούμενων Ἀγωνι-
στριῶν» γιά τό λαμπρό τους Συνέδριο στήν Ἀθήνα,
στό τέλος Ὀκτωβρίου. Τότε ἦταν «ἐπί τοῦ πιεστη-
ρίου». Καί εἴχαμε ἐπιφυ- λαχθεῖ νά ἀναφερθοῦμε
ἀναλυτικότερα σ᾽ αὐτό τό τόσο σπουδαῖο πνευμα-
τικό γεγονός. Τό κάνουμε τώρα καί... «διά χειρός»
τῶν ἴδιων τῶν Συνέδρων! «Πρός τή Νίκη»

Α´ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΩΝ

ΛΥΚΕΙΟΥ

Α´ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΩΝ

ΛΥΚΕΙΟΥ !!

Συνεδρία 1η
α) «Τά διλήμματα καί οἱ ἀντοχές μας»
β) «Ζῆσε ἀληθινά μέ τό Χριστό»
Συνεδρία 2η
«Μήν περιμένεις, δράσε»
Συνεδρία 3η
«Ζωή ἀληθινή σʼ ἕναν ψεύτικο κόσμο»

Τό θέμα τῆς 3ης Συνεδρίας ἀνέπτυξε ὁ
Προїστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολό-
γων «Ο ΣΩΤΗΡ» πατήρ Ἀστέριος Χατζη-
νικολάου καί κατέληξε στά παρακάτω
συμπεράσμα τα:

� «21-22-23 Ὀκτωβρίου…
Ἡ καρδιά τῶν Χ.Α. ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδας χτυπᾶ

στήν Ἀθήνα!… Τρεῖς μέρες ὄνειρο, τρεῖς μέ ρες

θαῦμα!… Ζήσα με κάτι μοναδικό, γιατί ἀνάμεσά

μας βρισκόταν ὁ Ἕνας, ὁ Κύρι ός μας!».

� «Ἦταν ἕνα «ταξίδι» στήν ἀληθινή ζωή...!».

� «…ἦταν μία πρωτόγνωρη ἐμπειρία πού μᾶς

βοηθᾶ νά προσεγγίσουμε τόν ὕψιστο σκοπό τῆς

ζωῆς μας…».

!!

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ...
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Προσκύνημα τῶν Συνέδρων στόν Ὅσιο Ἐφραίμ,
Ν. Μάκρη Ἀττικῆς
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� Ὅταν δοῦμε «βαριά» καί πυκνά νέφη μέ μορφή πελώριου
πύργου πού φτάνει σέ μεγάλα ὕψη (σωρειτομελανίες), περι-
μένουμε χαλάζι.
� Ἐπιπλέον ἄν ξεκινήσει ἀνεμοθύελ λα* μέ διεύθυνση πρός
τά πάνω, εἴμαστε σχεδόν σίγουροι γι᾽ αὐτό. 
� Τά παγωμένα σταγονίδια πού δημιουρ-

γοῦνται στό κάτω μέρος τοῦ νέφους** πα-
ρασύρονται ἀπό τόν ἄνεμο καί ἀνεβαίνουν
μέσα στό σύννεφο. 
� Ὅσο οἱ χαλαζόκοκκοι φτάνουν ψηλά ὁ

ἄ νεμος σταδιακά ἐξασθενεῖ καί ἀρχίζουν
νά πέφτουν πάλι. Κατά τήν πτώση συναν-

τοῦν ἐκ νέου τόν ἀνοδικό ἄνεμο καί ἀκολουθεῖ νέα ἀνύψωση. 

(Καί ἄλλες... περιπέτειες τοῦ πάγου...)

Τό χαλάζι εἶναι μία μορφή ὑετοῦ (βροχῆς), πού
ἀποτελεῖται ἀπό κομμάτια πάγου (χαλαζόκοκκοι).

Οἱ κόκκοι τοῦ χαλαζιοῦ μπορεῖ νά ἔχουν μέγεθος ἀπό
μερικά χιλιοστά μέχρι μερικά ἑκατοστά, ἀλλά κάποτε
μπορεῖ νά φτάσουν καί στό μέγεθος μπάλας τοῦ τένις ἤ
καί ἀκόμα μεγαλύτερα μεγέθη (χαλαζόκοκκος-τέρας). 

Τό σχῆμα τους εἶναι συνήθως σφαιρικό ἤ ἐλλειπτικό
(σάν μικροῦ αὐγοῦ) ἤ, μερικές φορές, σάν μικροῦ ἀχλα-
διοῦ. Κατά καιρούς πάντως ἔχουν πέσει καί χαλαζόκοκ-
κοι μέ ἀγκαθωτές προεξοχές (ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τρόπο
πού στριφογυρίζουν μέσα στά σύννεφα πρίν πέσουν).

Πῶς εἶναι δυνατόν, ἀκόμα καί μέ ζεστό καιρό
νά πέφτουν "παγάκια" ἀπό τόν οὐρανό;

Πῶς εἶναι δυνατόν, ἀκόμα καί μέ ζεστό καιρό
νά πέφτουν "παγάκια" ἀπό τόν οὐρανό;

Ὅλοι ἔχουμε δεῖ αὐτό τό περίεργο καιρικό φαινόμενο: τό χα-
λάζι. Ἀκόμα καί καλοκαιριάτικα! Εἶναι δυνατόν;! Ἄς δοῦμε λοιπόν
τί εἶναι καί πῶς δημιουργεῖται.

τί εἶναι

πῶς δημιουργεῖται

Ὁ σχηματισμός χαλαζιοῦ
χρειάζεται πολύ εἰδικές

συνθῆκες. Ἔτσι:

διάγραμμα σχηματισμοῦ

χαλάζι σάν αὐγό

σύγκριση μεγεθῶν

σωρειτομελανίες

σχηματισμός χαλαζόκοκκου
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� Οἱ διαδοχικές πτώσεις καί ἀνυ-
ψώσεις προκαλοῦν λειώσιμο τοῦ χα-
λαζόκοκκου στή βάση τοῦ νέφους,
πού εἶναι θερμότερη, καί ξαναπά-
γωμα στήν παγωμένη κορυφή τοῦ
νέφους. Ἐπιπλέον σέ κάθε τέτοια
διαδρομή τοῦ κόκκου προστίθεται
ὑγρασία καί αὐξάνει τό βάρος του.
Μόλις τό βάρος ξεπεράσει τό ὅριο
ἐκεῖνο κατά τό ὁποῖο ἡ ἀνεμοθύελλα
μπορεῖ νά τό ἀνυψώνει, ὁ κόκκος πέ-
φτει ἀπό τά σύννεφα στή γῆ.
� Ἡ μορφή πού ἔχει ὁ χαλαζόκοκ-

κος ὀφείλεται ἐπίσης σʼ αὐτές τίς
διαδοχικές ἀ νυψώσεις. Ἄν κό-
ψουμε προσεκτικά
ἕνα χαλαζόκοκκο
στή μέση, διαπιστώ-
νου με ὅτι εἶναι σχη-
ματισμένος σάν
κρεμμύδι ἀπό ὁμό-
κεντρες στιβάδες.
Κάθε στιβάδα σχη-
ματίζεται σέ
κά θε διαδρομή
τοῦ παγοκρυ-
στάλλου ἀπό
τή βά ση ὥς
τήν κο ρυφή
τοῦ νέφους.

Ὁδοιπόρος

σχῆμα
χαλαζόκοκκου-
κρεμμύδι

Κατταασκευήή::
1. Παίρνουμε τό γλωσσοπίεστρο καί τό βάφουμε
μέ ἄσπρη τέμπερα.
2. Κόβουμε μιά χονδρή λωρίδα ἀπό γκοφρέ χαρτί
καί τήν τυλίγουμε στήν πάνω ἄκρη τοῦ γλωσσοπί -
εστρου. Τήν κολλμε ἔτσι ὥστε ἡ μισή λωρίδα νά
εἶναι στόν ἀέρα. 
3. Ἔπειτα, γιά νά σχηματισθεῖ ὁ σκοῦφος, δένου -
με ἕνα κομματάκι σπάγγο κάτω ἀπό τό γκοφρέ
πού εἶναι στόν ἀέρα καί τό ὑπόλοιπο (στόν ἀέρα)
τό κόβουμε μικρές λωρίδες.
4. Ἀκριβῶς κάτω ἀπό τό σκοῦφο ζωγραφίζουμε
μέ ἕνα λεπτό μαρκαδοράκι μάτια καί τό στόμα μέ
τελίτσες. Ἔπειτα βάφουμε μία λίγο παραπάνω ἀπό
μισή ὀδοντογλυφίδα μέ πορτοκαλί χρῶμα καί τήν
κολλμε στή θέση πού ἀφήσαμε ἄδεια γιά τή μύτη.
5. Μετά κάτω ἀπό τό στόμα δένουμε μέ ἕναν
ἁπλό κόμπο μιά κορδέλα μήκους περίπου 10 ἑκ.
σχηματίζοντας τό κασκόλ. 
6. Στό τέλος παίρνουμε τά κουμπιά καί τά κολλμε
κάτω ἀπό τό κασκόλ. 

Ὑλλικά
� Γλωσσοπίεστρο (ξυλάκι χειροτεχνίας)
� Γκοφρέ χαρτί σέ ὅ,τι χρῶμα θέλουμε
� Μαῦρο μαρκαδοράκι
� Κουμπιά καί  κορδέλα μήκους περίπου 10 ἑκ.
� Ἄσπρη καί πορτοκαλί τέμπερα
� Κόλλα, ψαλίδι

ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

–––––––––––
Σημειώσεις

* Ἀνοδικοί ἄνεμοι μέ ταχύτητες ἕως 110 μίλια τήν ὥρα.
** Ἡ σκόνη ἤ ἄλλα μικροσκοπικά στερεά σωματίδια

(π.χ. γύρη) πού φτάνουν σέ μεγάλα ὕψη συγκεντρώνουν
γύρω τους τήν ὑγρασία τῆς ἀτμόσφαιρας καί σχηματί-
ζουν μικρές σταγόνες βροχῆς ἤ παγωμένα σταγονίδια
(χαλαζόκοκκους), ἀνάλογα μέ τή θερμοκρασία.
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ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ

ήμερα σηκώθηκα γιά τό σχολεῖο κα-
τσουφιασμένη. Ἄργησα νά ξυπνή σω, δέν
εἶχα διαβάσει καλά τά μαθηματικά, ὁ μι-
κρός μου ἀδερφός ἔκανε χίλιες ὧρες νά
πιεῖ τό γάλα του, ὅλα μοῦ ἔφταιγαν. Βια-
στικά χαιρέτησα τή μητέρα μου καί πῆρα
τήν τσάντα μου νά φύγω, νά προλάβουμε
τό λεωφορεῖο. Στήν πόρτα μέ πρόλαβε ὁ
παππούς, πού αὐτές τίς μέρες εἶναι στό
σπίτι μας. 

— Καλημέρα! Κοίτα τί
ὄμορφη μέρα! μοῦ εἶπε. 

— Τί λές, παππού; Ποῦ
τήν εἶδες τήν ὀ μορφιά; Γιά
μένα, ἐκείνη τή μέρα, τίποτα
δέν ἦ ταν ὄμορφο. 

— Ἄνοιξε καλά τά μάτια
σου καί θά δεῖς!

— Τί θά δῶ, παππού;
— Ψάξε νά βρεῖς τί δῶρα

σοῦ στέλνει σήμερα ὁ Θεός.
Καθώς μπῆκα στό λεωφο-

ρεῖο καί κάθησα στή θέση μου, –εὐτυχῶς
δέν τό εἴχαμε χάσει–, τό βλέμμα μου ἔπεσε
στόν οὐρανό. Ἦταν γεμάτος χρώματα καί
ἄσπρα μικρά συννεφάκια ἐδῶ κι ἐκεῖ! Κι
ἐγώ πού νόμιζα πώς εἶχε συννεφιά!

Στό σχολεῖο μου μέ περίμεναν οἱ φίλες
μου, νά παίξουμε κυνηγητό. Εἶ μαι πολύ
γρήγορη στό τρέξιμο. Κι ἐκεῖ πού τίς κυ-
νηγοῦσα, σκέφτηκα πώς δῶρο ἀπ᾽ τό Θεό
εἶναι ἡ ὑγεία καί πού μπορῶ νά τρέχω.

Στό σπίτι, ὅταν γύρισα τό μεσημέρι, ἡ
μητέρα μου, πού γυρνάει πιό ἀργά, –
ὅπως καί ὁ μπα μπάς ἀπό τή δουλειά
του–, εἶχε ἀφήσει στό τραπέζι τό μεση-
μεριανό μας. Κάθησα νά φάω μέ τόν
παππού. 

— Πῶς πέρασες σήμε ρα; μέ ρώτησε. 
— Καλά, παππού, ἀ πάντησα. Ψάχνω

καί τά δῶρα πού μοῦ εἶπες. 
— Βρῆκες πολλά;
— Τρία, ἀπάντησα. Καί

τοῦ ἐξήγησα γιά τόν ὄ -
μορφο οὐρανό, τό τρέξιμο
στό κυνηγητό, τίς φίλες μου
πού παίζουμε μαζί. Εἶναι
πολλά ἀκόμα;

Ὁ παππούς χαμογέλασε
αἰνιγματικά. 

— Ψάξε κι ἄλλο, μοῦ εἶπε.
Τί ἄλλο ἔγινε στό σχολεῖο;

— Δέν ἔγινε τίποτα πολύ
σπουδαῖο, παππού. Γρά-

ψαμε ὀρθογραφία, λύσαμε ἀσκήσεις, ση-
κώθηκα στόν πίνακα… Ἄ, παππού,
καθώς κατέβαινα τίς σκάλες, πῆγα νά
πέσω. Δέν πρόσεξα τό προτελευταῖο
σκαλοπάτι. Μά εὐτυχῶς δέ χτύπησα. 

Ὁ παππούς μέ κοίταξε χαμογελώντας. 
— Ποιός νομίζεις σέ φύλαξε;
— Ὁ ἄγγελός μου, παππού; Εἶναι κι

αὐτός ἕνα ἀπό τά δῶρα τοῦ Θεοῦ; 
— Βέβαια, παιδί μου. Ὁ ἄγγελός μας
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Β΄ ΤΕΥΧΟΣ

Α΄ ΤΕΥΧΟΣ

ΟΟ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ
Ἕνα ὄμορφο καί ἑλκυστικό

βιβλίο γιά παιδιά!
Ὡραῖες ἱστορίες – χαριτωμένες στιγμές

τῆς καθημερινότητας τῆς ζωῆς τους διανθι�
σμένες ἀπό τίς ἀλήθειες τῆς Πίστεώς μας.

Τό Α´ τεῦχος ἀγαπήθηκε, ἐ ξαντλήθηκε
καί κυκλοφορεῖ πάλι.

Τό Β´ τεῦχος
μόλις κυκλοφόρησε...

ΟΟ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ
ἕνας ἀληθινός φίλος!

εἶναι κάθε στιγμή μαζί μας, μᾶς προστα-
τεύει καί μᾶς βοηθάει, μᾶς ὁδηγεῖ στό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ. 

Πῆγα νά διαβάσω χαρούμενη τά μαθή-
ματά μου. Τά δῶρα πού μέ περίμεναν
κάθε μέρα ἦταν πολλά κι ἐγώ οὔτε πού
τά εἶχα προσέξει. Ὕστερα ἀπό λίγο,
ἄκουσα τό καναρίνι μας νά κελαηδάει
γλυκά. Μία πεταλούδα πέταξε ἀπ' τό
ἀνοιχτό παράθυρο καί γιά μία στιγμή
στάθηκε πάνω στό βιβλίο τῆς Γλώσσας.
Τί ὄμορφα πού ἦταν τά πολύχρωμα
φτερά της! Ἡ μητέρα μου μέ τόν ἀδελφό
μου ἦταν στόν κῆπο κι ἔκοβαν λουλού-
δια. Μπορεῖ νά μή μοῦ ἀρέσει νά τά πο-
τίζω, ἀλλά μ' ἀρέσει πολύ νά τά βλέπω.
Εἶναι κι αὐτά δῶρα τοῦ Θεοῦ; 

Ἡ μέρα πέρασε. Ὁ οὐρανός γέμισε
πάλι χρώματα, καθώς ὁ ἥλιος ἔδυε ἀργά
πίσω ἀπ' τά βουνά. 

— Πές μου, παππού, δῶρα τοῦ Θεοῦ
εἶναι ὅλ᾽ αὐτά; Γιατί;

— Δῶρα ὅλα, παιδί μου, τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ. Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, ἡ στεριά
καί ἡ θάλασσα, ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη καί
τ΄ἀστέρια, τά ζῶα, τά ψάρια, τά πουλιά,
τά δέντρα, τά λουλούδια, τά ποτάμια, οἱ
ἄνθρωποι πού μᾶς χαρίζει καί μᾶς ἀγα-
ποῦν, οἱ ἄγγελοι πού μᾶς σκεπάζουν καί
μᾶς φρουροῦν, ἡ Ἐκκλησία Του πού μᾶς
σώζει, ἡ χάρη Του πού μᾶς συγχωρεῖ, τό
Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του, στό μυστή-
ριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, πού μᾶς χαρί-
ζει «ζωήν αἰώνιον». Κοίτα τί δῶρα μεγάλα
καί ἀκριβά μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ! 

Γύρισα στό δωμάτιό μου χαρούμενη.
Χαρούμενη πού ὁ Θεός μᾶς ἀγαπάει καί
μᾶς φροντίζει στοργικά. Χαρούμενη θά
εἶμαι καί αὔριο καί κάθε μέρα. 

Καλημέρα, Χριστέ μου! Σ᾽ εὐχαριστῶ!
Μυρόπη
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τιστά κοράλλια. Ὅταν ἔμπαινε χειμώνας
καί τά κύματα σκέπαζαν τίς ἀκτές καί
τούς κοκκοφοίνικες, τότε καί οἱ κάτοι-
κοι ἀποσύρονταν στό ἐσωτερικό, στίς
ἤρεμες καί καταπράσινες πεδιάδες, καί
καλλι εργοῦσαν τά χωράφια τους. Ἐπί-
σης, μιά φορά τήν ἑβδομάδα περνοῦσε
ἀπό τό νησί τους ἕνα πλοῖο καί μπο-
ροῦσαν μ᾽ αὐτό νά ταξιδέψουν γιά τίς
μεγάλες πολιτεῖες. 

Περνοῦσε ἡ ζωή τους ὄμορφα καί ἤ -
ρεμα. Τό πιό σημαντικό ὅμως ἀπ᾽ ὅλα ἦ -
ταν τά παιδιά τους! Αὐτά ἦταν ὁ θησαυρός
τους. Ἦταν βέβαια λίγα καί στό σχολεῖο
πήγαιναν ἀραιά καί ποῦ, ἀλλά ἦταν παι-
διά διαμάντια ἤ –τί λέω– κοράλλια, τόσο
πολύτιμα! Ἀφοῦ, νά φανταστεῖτε, ὅταν
οἱ μεγάλοι δούλευαν, αὐτά στέκονταν
καί τούς θαύμαζαν, κι ὅλο ζήλευαν καί
ἔλεγαν μεταξύ τους.

— Ἐγώ, ὅταν θά μεγαλώσω, θά γίνω
μεγάλος ἔμπορος κοραλλιῶν καί μαργα-
ριταριῶν.

— Ἐγώ, ἔλεγε τό ἄλλο, θά γίνω κυνη-
γός φώκιας.

— Ἐγώ θά πουλάω σʼ ὅλο τόν κόσμο
παπλώματα γεμισμένα μέ φτερά

ἄλμπατρος.
— Κι ἐγώ θά γίνω καπετά-
νιος σέ ὑπερωκεάνιο καί
θά περνάω ἀπό τό Λούτζι
κάθε μέρα.

Φίλοι μου,
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΣ.

Ἀλήθεια, ὅμως, ποῦ περάσατε τήν Πρωτοχρονιά; Ἐλπίζω

κάπου ὄμορφα, καί ὄχι στό Ἀναβαλούτζι – Λούτζι!
Ξέρετε, ἐννοῶ αὐτό τό ἄγριο νησί στή μέση τοῦ Εἰρηνικοῦ. Τί; Δέν τό γνωρίζετε;

Οὔτε κι ἐγώ τό ἤξερα, ὥσπου παραμονή πρωτοχρονιᾶς ἕνας φίλος μου, τό Ὠκεανο-

σύννεφο, μέ προσκάλεσε νά πετάξουμε πάνω ἀπό τό περίεργο νησί μέ τό ἐγκαταλε-

λειμμένο σχολεῖο καί τούς ἀθέριστους κήπους. Τί νά κάνω; Πῆγα. Ἤθελα τόσο πολύ

νά μάθω τί ἀπέγινε ὁ τελευταῖος μαθητής, ὁ Παντελούτζι – Λούτζι. Ἀκοῦστε τήν ἱστο-

ρία του, γιά νά τόν βοηθᾶτε ἀπό δῶ καί πέρα ΑΝ τόν συναντήσετε πουθενά...

Σ τό Λούτζι, τό ὄμορφο νησί τοῦ Εἰ -
ρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, ζοῦσαν εὐτυ-

χισμένοι οἱ λίγοι κάτοικοι. Κάθε πρωί
ἄλλοι ἔβγαιναν γιά ψάρεμα στίς βραχώ-
δεις ἀκτές, ἄλλοι κυνηγοῦσαν θαλάσσι-
ους ἐ λέφαντες, ἄλλοι μάζευαν φτερά
ἀπό ἄλμπατρος κι ἄλλοι ἔπιαναν γαλάζια
νεογέννητα καβούρια. Ἦταν καί μερι-
κοί πιό τολμηροί, πού βουτοῦσαν στά ἀ -

νοιχτά κι ἔφταναν ὥς τό φωσφοροῦχο
ὕφαλο μέ τά πολύτιμα χρωμα-

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

ΑΝΑΒΑΛΟΥΤΖΙ – ΛΟΥΤΖΙΑΝΑΒΑΛΟΥΤΖΙ – ΛΟΥΤΖΙ
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Οἱ γονεῖς τους καμάρωναν καί σκέ-
φτο νταν πόσο σπουδαῖα πράγματα θά
ἔβλεπαν σέ λίγα χρόνια τά μάτια τους.
Γι᾽ αὐτό κι ἀπό νωρίς σκέφτηκαν ὅτι ἔ -
πρεπε νά βάλουν τά παιδιά στή δου-
λειά. Ἔτσι, 

— Τασούτζι, ρωτοῦσε ἕνας ψαράς
τό γιό του, θέλεις νά ἔρθεις μαζί μου
γιά ψάρεμα; Θά μάθεις χίλια μυστικά.

— Θέλω, ἔλεγε ὁ Τασούτζι ἀλλά δέν
κουνιόταν ἀπό τή θέση του. Ξεκίνα
πατέρα, καί θά ἔρθω σέ λίγο.

— Ἑλενούτζι, ἔλεγε ἡ κυρία παπλω-
ματοῦ, ἔλα, παιδάκι μου, νά μάθεις
πῶς μαζεύουμε φτερά!

— Μμμμ, σέ λίγο ἀπαντοῦσε ἡ Ἑλε-
νούτζι, θά ἔρθω σέ λίγο.

— Κωστούτζι, Κωστούτζι, φώναζε ὁ
κύριος δύτης, τρέχα, φεύγουμε γιά
τόν ὕφαλο! 

— Σέ λίγο. Πήγαινε καί θά ἔρθω σέ
λί γο. Τώρα δέν μπορῶ, πρέπει νά
βάψω τά κορδόνια μου.

— Ἀλικούτζι, ἔλα κορίτσι μου,
ὕψωνε τή φωνή ἡ κυρία δασκάλα, ἔλα
ἐπιτέλους στήν τάξη!

— Σέ λίγο. Θά ἔρθω, ἀλλά σέ λίγο.
— Παντελούτζι, τρέχα, φώναζε ὁ πα-

τέρας, γλίστρισε μέσα στή λάσπη ἡ
γιαγιά, δῶσε ἕνα χεράκι.

— Σέ λίγο, περίμενε, θά ἔρθω σέ
λίγο.

Ὅπως καταλαβαίνετε, φίλοι μου, τά
παιδιά, μέσα στά χίλια τους καλά,
εἶχαν ἕνα σοβαρό ἐλάττωμα. Ποτέ
δέν ἔκαναν μιά δουλειά, γιατί συ-
νεχῶς τήν ἀνέβαλλαν. Ἀφοῦ, νά φαν-
ταστεῖτε, ὁ Παντελούτζι, πού
ἐπρόκειτο νά ταξιδέψει μέ τό πλοῖο
τῆς γραμμῆς γιά δουλειές τοῦ πατέρα
του, φώναξε στόν καπετάνιο: 

— Βίρα τίς ἄγκυρες! Ξεκίνα καί θά
᾽ρθω σέ λίγο!

Ὁ καιρός περνοῦσε καί τά παιδιά
στό Λούτζι, πού τώρα ὅλοι τό ἔλεγαν
Ἀναβαλούτζι–Λούτζι, μεγάλωναν χω -
ρίς νά μαθαίνουν καμία δουλειά. Τό

μόνο πού ἤξεραν ἦταν νά κάθονται
στά βράχια καί νά ὀνειρεύονται τό
μέλλον. Ὅμως ἔτσι σιγά σιγά τό νησί
ἀγρίεψε, γιατί οἱ μεγάλοι δέν εἶχαν
πιά δύναμη γιά νά δουλέψουν. Τά χω-
ράφια γέμισαν ἀγκάθια, τά φτερά
ἀπό τά ἄλμπατρος ἔπνιξαν τίς ἀκτές
καί τά σπίτια τους, καί τά κοράλλια τά
ἔκλεβαν ἔμποροι ἀπό τήν Ἀτσιδα-
λάνδη καί τό Σχολεῖο τό κατέστρε-
ψαν ἔμποροι φώκιας ἀπό τήν
Πανουργοστάν. Τίποτα δέν πήγαινε
καλά στό Ἀναβαλούτζι. Ὥς καί τό
πλοῖο ἀραίωσε τά δρομολόγιά του,
γιατί τά παιδιά ἤθελαν πάντα νά ταξι-
δέψουν τήν «ἄλλη φορά». Φρίκη σᾶς
λέω. Ὥσπου ἔγινε τό ἀναπάντεχο!

Τήν περασμένη ἑβδομάδα, παραμο-
νές Πρωτοχρονιᾶς, ἄναψε τεράστια
πυρκαγιά στό Ἀναβαλούτζι.

— Φωτιά, φωτιά! φώναξε ὁ Παντε-
λούτζι, τρέξτε νά τή σβήσετε!
Τρέξτε! Πειρατές ἔβαλαν φωτιά.

Τότε ἔγινε κάτι, πού ποτέ ἄλλοτε
δέν ξανάγινε: τά παιδιά ἔτρεξαν ἀμέ-
σως νά τή σβήσουν. Οἱ γέροι γονεῖς
τους ἔβλεπαν πρώτη φορά στή ζωή
τους τά παιδιά τους νά δουλεύουν.
Ἄλλο κουβαλοῦσε νερό, ἄλλο κατα-
σκεύαζε ἀντλίες φτιαγμένες ἀπό κα-
λάμια, ἄλλο χτυποῦσε τή φωτιά μέ
φύλλα φοίνικα. Μόνο ἕνας δέν
ἔτρεξε, ὁ Παντελούτζι.

— Θά πάω σέ λίγο, εἶπε καί συνέ-
χισε νά σκαλίζει τό φυσοκάλαμό του.

Πόσες ὧρες νά πέρασαν ἄραγε.
Οὔφ, τί ζέστη ἦταν αὐτή! Μήπως ἡ
φωτιά δέν ἔσβησε; Ὁ Παντελούτζι
ἄρχισε νά βήχει. Ὁ καπνός τόν
ἔπνιγε. Ἄνοιξε τήν πόρτα, γιά νά
φύγει, ἀλλά τίποτε δέν ἔβλεπε μπρο-
στά του. Τώρα;

— Ἑλενούτζι, Κωστούτζι, Τασούτζι-
ιιιι φώναζε ἀπελπισμένος.

Κανείς δέν τόν ἄκουγε. Τρελός ἀπό
τήν ἀγωνία ἔτρεξε κατά τήν ἀκτή.
Ἀπό μακριά διέκρινε τό μεγάλο κα-
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Μήπως ἤθελες νά γίνεις
συνδρομητής

τοῦ «Πρός τή Νίκη»
κι ἀναρωτιέσαι πῶς;

Γιά σένα
τό παρακάτω

ἐνημερωτικό σημείωμα!

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Στεῖλτε τά στοιχεῖα σας (εὐανάγνωστα τά

γράμματά σας), Ὀνοματεπώνυμο, ὄνομα πα-

τρός, ὁδό, συνοικία, πόλη, κωδικό καί τηλέ-

φωνο μέ ταχυδρομική ἐπιταγή 12 εὐρώ στή

διεύθυνση τοῦ Περιοδικοῦ: ὁδός Μαυρομι-

χάλη 32, 106 80 Ἀθήνα.
(Στήν τιμή περιλαμβάνονται καί τά ταχυδρομικά).
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ράβι, εἶχε σηκώσει ἄγκυρες κι
ἔφευγε μακριά ἀπό τό φλεγόμενο νησί,
φορτωμένο μ᾽ ὅλους τούς κατοίκους.

— Γύρνα πίσω, καπετάνιε! Φώναζε ὁ
Παντελούτζι. Ὅμως ὁ καπετάνιος ἦταν
πιά μακριά.

Κουρασμένος, μαυρισμένος, πεινασμέ-
νος, μόνος κι ἔρημος ὁ Παντελούτζι γυρ-
νοῦσε στά βράχια. Ἡ φωτιά ἦταν μακριά
του. Τί κρίμα νά μήν ξέρει πῶς ψαρεύ-
ουν. Πῶς πεινοῦσε!

Νύχτωσε, κι ὁ Παντελούτζι, ὁ τελευταῖος
κάτοικος τοῦ Ἀναβαλούτζι φοβόταν τώρα
μόνος του. Ἦταν ὅμως ἀναγκασμένος νά
περιμένει τό πλοῖο καί ποιός ξέρει πότε
θά περνοῦσε. Αὐτός πάντως θά ἀνέβαινε
χωρίς ἀναβολή!

Πάντως, γιά νά μήν ἀγωνιᾶτε, καθώς
πετοῦσα πάνω ἀπό τόν Ὠκεανό, συνάν-
τησα τό πλοῖο. Τώρα σίγουρα θά ᾽χει φτά-
σει.

Φίλοι μου, καλή χρονιά,
Καί θυμηθεῖτε:

Στή νέα χρονιά
μακριά ἀπό τήν ἀναβολή,
εἶναι καταστροφή.

Υ.Γ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τά παιδιά τοῦ Ἀναβα-
λούτζι φοιτοῦν σέ σχολεῖο τῆς γειτονιᾶς
σας. Προσπαθοῦν νά διορθωθοῦν.

Βοηθῆστε τα.

ΛΥΣΕΙΣ

1. Ἀφοῦ μεθαύριο θά εἶναι Κυριακή, τότε σήμερα εἶναι Παρα-
σκευή. Αὐτό ὅμως θά συνέβαινε ἄν τό αὔριο ἦταν χθές. Δηλαδή
τό χθές τῆς Παρασκευῆς εἶναι ἡ Πέμπτη πού εἶναι τό αὔριο τῆς
πραγματικῆς μέρας. Δηλαδή σήμερα εἶναι Τετάρτη. 

2. Τά ἕξι κουτιά περιέχουν ἀπό ἄλλα τρία δηλαδή 3χ6=18. Μετά
προσθέτουμε καί τά ἕξι καί ἔχουμε 24 κουτιά. Στό τέλος βάζουμε
καί τό μεγάλο κουτί πού τά περιέχει ὅλα. Συνολικά ἔχουμε 25
κουτιά.

3. Ἄν Α=1, Ε=5, Η=7, Ι=9, Ο=15, Υ=20, Ω=24 τότε τό ἄθροισμά
τους εἶναι 81. Ἡ τετραγωνική ρίζα τοῦ 81 εἶναι τό 9.

Γρίφοι

Τό 1 καί τό 6 εἶναι ἴδια.

Εἶναι ὅλα ἴδια; 

Ἡ τελευταία χιονονιφάδα εἶναι ὁ
ἀριθμός 266.

Συμπλήρωσε τίς νιφάδες

Χιονάνθρωποι

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

Καί μία παροιμία τοῦ λαοῦ μας
Τό «θά» πολλές φορές τό σπείρανε,

ἀλλά καμιά δέ φύτρωσε.

Τό ὡραῖο 
καμπαναριό στό 
ὀπισθόφυλλο 
τοῦ προηγουμένου
φύλλου, τ.742, 
εἶναι τῆς Ἱ.Μονῆς
Παναγίας 
Μικροκάστρου 
Κοζάνης.
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ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ἀπό τή γιαγιά Σοφία

μέ πιπεριές Φλωρίνης καί πατάτες 

Ἐκτέλεση:
Ἑτοιμάζουμε πρῶτα τό κρέας. Τό κόβουμε σέ κομματά-

κια καί τό ἀχνίζουμε μέ τό λάδι. Προσθέτουμε ψιλοκομμένο τό κρεμμύδι γιά νά
ἀχνιστεῖ κι αὐτό καί μετά τό σβήνουμε μέ τό κρασί. Ἀφήνουμε λίγο νά ἐξατμι-
στεῖ τό κρασί καί ρίχνουμε ἁλάτι, πιπέρι, τήν ντομάτα, τά δαφνόφυλλα καί τό
νερό. Κλείνουμε τή χύτρα νά ψηθεῖ τό κρέας γιά 25 λεπτά σέ δυνατή φωτιά (π.χ.
ἄν ἡ κουζίνα ἔχει ἀρίθμηση ἀπό 1-9 τό βάζουμε στό 8).

Κόβουμε τίς πατάτες ροδέλες καί τίς τηγανίζουμε. Στή συνέχεια βάζουμε στό
ταψί 2 στρώσεις πατάτες τηγανιτές καί μία στρώση πιπεριές Φλωρίνης (νά κα-
λύψουν τό ταψί). Μετά ἁπλώνουμε τό κρέας (ἀφοῦ τό ἔχουμε ἑτοιμάσει νωρί-
τερα) καί γιά 10 λεπτά τό ψήνουμε στούς 180ο C  στόν ἀέρα. Τελευταῖο
προσθέτουμε τό κασέρι. Στόν ἤδη ζεστό φοῦρνο τοποθετοῦμε πάλι τό ταψί ἴσα
ἴσα γιά νά λειώσει τό κασέρι. Τό φαγητό μας εἶναι ἕτοιμο.

Καλή ὄρεξη

3

1

4

Ὑλικά:
� 2 κιλά πατάτες
� 10 πιπεριές Φλωρίνης (εἴτε ψημένες εἴτε 

ἀπό βάζο)
� 1/2 κιλό κασέρι Gouda τριμμένο
Ὑλικά γιά τό κρέας:
� 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας
� 1/2 φλιτζάνι λάδι
� 1 φλιτζάνι συμπυκνωμένο

χυμό ντομάτας
� 1/2 ποτήρι κρασί
� 1/2 ποτήρι νερό
� 1 κρεμμύδι
� 2 δαφνόφυλλα, ἁλάτι, πιπέρι

(γιά 9 μερίδες)
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Σέ ἕνα κουτί ὑπάρχουν ἄλλα
ἕξι κουτιά, πού τό καθένα ἀπ᾽
αὐτά περιέχει ἄλλα τρία
κουτιά. Πόσα εἶναι τά κου-
τιά συνολικά;

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟἘμπρός: Εὐχές ἀπό τόχιονισμένο Ταΰγετο.Πίσω: Xαρέςμέσʼ στά χιόνια... !

Εἶναι ὅλα ἴδια;

Χιονάνθρωποι

1

2

31

2 3

4 5 6

Ὅλα τά ἐλεφαντά-
κια μοιάζουν νά
εἶναι ἴδια. Καί ὅ-
μως! Μόνο τά δύο
ἀπό τά ἕξι εἶναι ἀ-
κριβῶς ἴδια. Μπο-
ρεῖς νά τά
ἀνακαλύψεις;

Ρώτησαν τόν πα-
τέρα τους τά παιδιά
τί μέρα εἶναι καί
ἐκεῖνος τούς ἀπάν-
τησε τά ἑξῆς:
Ἄν τό αὔριο
ἦταν χθές,
τότε μεθαύριο
θά ἦταν Κυ-
ριακή. Τί μέρα
ἦταν;

Ἄν ἡ ἀξία κάθε
γράμματος τοῦ

ἀλφαβήτου ἀντι-
στοιχεῖ στή θέση πού

βρίσκεται,
δηλ. Α=1, Β=2,

Γ=3,...τότε
ποιά εἶναι ἡ

τετραγωνική
ρίζα τοῦ

ἀθροίσματος τῶν
φωνηέντων;

Βρές τή σειρά τῶν σχεδίων πού ὑπάρχει κάτω στό
πορτοκαλί κουτάκι, ψάχνοντας ὁριζόντια, κάθετα,
διαγώνια και σέ τεθλασμένη γραμμή. Καλή ἐπιτυχία!

Προσπάθησε νά φτάσεις στήν
τελευταία χιονονιφάδα τοῦ
τριγώνου. Τό νούμερο κάθε
χιονονιφάδας εἶναι ἴσο μέ τό
ἄθροισμα τῶν ἀριθμῶν πού

βρίσκοναι στίς δύο
χιονονιφάδες ἀποκά-
τω του.
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