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Σπεῦσε καί σύ, ψυχή νεανική. Ἄναψε τή λαμπάδα σου ἀπ᾽ τ᾽ Ἅγιο Φῶς.
Κι ἄφησέ το νά φωτίζει τούς δρόμους τῆς ζωῆς σου!

Ἄνοιξ᾽ ἡ πύλη τοῦ ἱεροῦ
σάν παραδείσου ἀγκάλη.
Καί νάτος ὁ παπᾶς!
Μήν εἶναι, Θέ μου, ἀρχάγγελος,
ἀπόψε, κάποιας ἄλλης οὐράνιας ἐκκλησιᾶς;

— Δεῦτε καί λάβετε τό φῶς!
Ἀντήχησ᾽ ἡ φωνή του,
σά νἆταν προσταγή.
Εἶναι τό φῶς τό ἀνέσπερο
π᾽ ἀνάτειλε κι ἀστράφτει
σ᾽ ὁλόκληρη τή γῆ...

Χλόης Ἀχαϊκοῦ
«Στήν αὐγή τῆς νεότητος»



ΧΑΙΡΕΤΕ! Ἡ πρώτη λέξη πού εἶπε ὁ
Ἀναστημένος Χριστός στίς Μυροφόρες!
Μιά λέξη πού κλείνει μέσα της ὁλόκληρη

τήν πίστη μας.
Χαρεῖτε ὅσοι πενθεῖτε. Γιατί νικήθηκε ὁ

θάνατος!
Χαρεῖτε ὅσοι πίνετε πικρό τό ποτήρι τῶν

θλίψεων. Γιατί οἱ θλίψεις εἶναι πρόσκαιρες!
Χαρεῖτεὅσοιθρηνεῖτεγιάτάπαραπτώματά

σας. Γιατί ἦρθε στόν κόσμο ἡ συγγνώμη!
Χαρεῖτε ὅσοι νιώθετε ἀδύναμοι πνευμα-

τικά. Γιατί δύναμη ἀπό τόν οὐρανό θά σᾶς
ἐπισκεφθεῖ!
Ἡ χαρά, δῶρο πνευματικό τοῦ Ἀναστη-

μένουΧριστοῦ.Χάρισμα τοῦ οὐρανοῦ. Στ᾿
ἀλήθεια, δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη χαρά ἀπό
τή χαρά τῆςἈνάστασης.Μέσα ἀπό τό πρί-
σμα της κι ὁ μεγαλύτερος ἀκόμη ἀνθρώπι-
νος πόνος κι ἡ πιό ἀβάσταχτη θλίψη
φαίνονται μικρά καί ἀσήμαντα. Ἡ ἀνα-
στάσιμη χαρά εἶναι ἕνα τραγούδι.

Ὅμως…
Γιατί πολλές φορές ζοῦμε μέσα στό ἄγχος

καί τήν ἀγωνία; Σήμερα ἡ ἀληθινή χαρά
ἀπουσιάζει ἀπό τά σπίτια μας, ἀπό τά τρα-
γούδια μας, ἀπό τήν ψυχή μας. Κλαῖμε γιά
τά χαμένα μας λεφτά κι ἀγωνιοῦμε γιά τό
ἀβέβαιο μέλλον μας. 2.000 περίπου χρόνια

Χριστός Ἀνέστη!
Χαίρετε!

Εὐχές
ἀκούγονται

παντοῦ.
Πανηγυρίζουν

οἱ πιστοί Χριστιανοί.
Χαρμόσυνα χτυποῦν οἱ καμπάνες· κι

ἀκούγονται μελωδικές φωνές
πού ψάλλουν: «Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί…».

μετά τήν Ἀνάσταση, ἡ ἀληθινή χαρά εἶναι
ἐξόριστη ἀπ᾿ τή γῆ μας…
Γιατί;
Γιατί ἀγαπήσαμε τήν ἄνεση καί τήν εὐκο-

λία καί ξεχάσαμε ὅτι ἡ ἀληθινή χαρά δέν
εἶναι μονάχα δῶρο τοῦ οὐρανοῦ, εἶναι καί
ἐπιβράβευση. Εἶναι ἡ ἀμοιβή γι᾿ αὐτούς πού
μοχθοῦν στή ζωή τους.
Εἶναι ἀνάγκη νά χτυπήσουμε τόν ἀτομι-

σμό μας, γιά νά ἔρθει ἡ χαρά. Νά μάθουμε
νά ἀγαποῦμε. Νά μοιραζόμαστε αὐτά πού
ἔχουμε μέ τούς ἄλλους.
Θέλει νά μάθουμε νά ὑποχωροῦμε, γιά νά

ἐξασφαλίσουμε τήν ποθητή εἰρήνη στήν
οἰκογένεια.
Νά σταυρώσουμε τό ἐγώ μας, γιά νά στε-

ρεωθοῦν οἱ φιλίες μας.
Θέλεινάκοπιάσουμε,γιάνάἔρθειἡἐπιτυχία.
Θέλει πολλά…
Στ᾿ ἀλήθεια, ἡ χαρά τῆς Ἀνάστασης ἀκο-

λουθεῖ μετά τό Σταυρό. Γιά νά τραγουδή-
σουμε τήν Ἀνάσταση, τό τραγούδι τῆς
νίκης, πρέπει ν᾿ ἀνεβοῦμε πρῶτα στό δικό
μας Γολγοθᾶ!

«Χθὲς συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ,
συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι·
συνεσταυρούμην σοι χθές·
Αὐτός με συνδόξασον, Σωτήρ,
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου».
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 πόνος καί τό θάμβος γιά τά Πάθη τοῦ Σωτήρα μας 
καί ὁ θρίαμβος καί ἡ ἀγαλλίαση γιά τήν Ἀνάστασή 
Του δέ θά ᾿βρισκε πιό ὡραῖες, εὔηχες, περιγραφικές 

λέξεις νά ἐκφραστεῖ σέ γλώσσα ἄλλη ἀπό τή δική μας. 
Ἡ γλώσσα τῆς βυζαντινῆς Ὑμνογραφίας ἐπιβιώνει, σχε-

δόν στό σύνολό της, στή σημερινή γλώσσα μας, ὅπως βε-
βαιώνεται καθένας Ἕλληνας, ἀπό τό παιδί τοῦ Δημοτι-
κοῦ Σχολείου μέχρι τόν ἐπιστήμονα πού δέν ἔχει ἀσχολη-
θεῖ εἰδικά μέ τά ἀρχαῖα ἑλληνικά. Γι᾿ αὐτό ἀρκεῖ μιά μι-
κρή δοκιμή μέ κάποιους ὕμνους τῆς Μ. Ἑβδομάδας καί 
τοῦ Πάσχα.

Τό πρωί τοῦ Μ. Σαββάτου στή θεία Λειτουργία, ἐνῶ ὁ ἱερέας 
ἑτοιμάζεται γιά τή «Μεγάλη Εἴσοδο», ἀντί γιά τό γνωστό Χε-
ρουβικό ὕμνο «Οἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες...», ἀκού-
γεται μελωδικά ἡ προτροπή στό εὐλαβικό ἐκκλησίασμα:
«Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία1 καί στήτω μετά φό-

βου καί τρόμου καί μηδέν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω· ὁ 
γάρ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευό-

ντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι καί δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς· προ-
ηγοῦνται δέ τούτου οἱ χοροί τῶν Ἀγγέλων μετά πάσης Ἀρχῆς καί Ἐξουσίας, 
τά πολυόμματα Χερουβίμ, καί τά ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ, τάς ὄψεις καλύπτο-
ντα καί βοῶντα τόν ὕμνον· Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα».

Τρεῖς προστακτικές πού ἀπευθύνονται πρός ὅλους τούς πιστούς  καί ζητοῦν ἀπό 
τή γλώσσα σιγή, ἀπό τό σῶμα στάση ὄρθια καί ταπεινή, καί ἀπό τό νοῦ καθαρότη-
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τα ἀπό κάθε ἔννοια πού ἔχει  σχέση 
μέ τά γήινα πράγματα, πού τόν ἀπα-
σχολοῦν καί τόν  ἀπορροφοῦν στήν 
καθημερινότητα.

Στή συνέχεια προβάλλεται τό με-
γαλεῖο τοῦ Κυρίου, πού θά ὑποδε-
χθοῦμε. «Βασιλεύς βασιλευόντων καί 
κύριος τῶν κυριευόντων» εἶναι. Καί 
ὅμως ἔρχεται μέ τή θέλησή του νά 
σφαγιασθεῖ καί νά δοθεῖ ὡς τροφή 
στούς πιστούς!

Ὅμως ἔχει καί τιμητική  ἀκολουθία. 
Μπρός ἀπ᾿ Αὐτόν ἔρχονται οἱ  χοροί 
τῶν Ἀγγέλων μέ τήν ὁρισμένη τάξη, 
τά πολυόμματα Χερουβίμ καί τά ἑ ξ-
απτέρυγα Σεραφείμ, πού ἀπό δέος 
κα  λύπτουν μέ τίς φτεροῦγες τους τά 
πρόσωπά τους καί ψάλλουν  δυνατά 
τόν ὕμνο «Ἀλληλούϊα,  ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα».

Ἡ ἴδια χαριτωμένη γλώσσα μας 
μπορεῖ καί ἀποτυπώνει τό σκίρτημα 
τῆς ψυχῆς καί τό θάμβος γιά τή λύ-
τρωση στούς πασχαλινούς ὕμνους.
«Σήμερον πᾶσα κτίσις  ἀγάλλεται 

καί χαίρει ὅτι Χριστός ἀνέστη καί 
Ἅδης ἐσκυλεύθη (ὁ  Ἀναστημένος 
Χρι  στός τόν νέκρωσε καί τοῦ πῆρε 
ὡς λάφυρα τούς νεκρούς πού κρα-
τοῦ  σε στό σκοτεινό βασίλειό του)».

Καί στήν ὁλάνθιστη Κυριακή τοῦ 
Ἀντίπασχα (τοῦ Θωμᾶ) οἱ  βυζαντινοί 
χοροί στίς ἐκκλησιές μας τονίζουν 
χαρ μόσυνα τόν ὕμνο:
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«Σήμερον ἔαρ μυρίζει καί καινή κτί-
σις χορεύει. Σήμερον αἴρονται κλεῖθρα 
θυρῶν καί τῆς ἀπιστίας Θωμᾶ τοῦ φί-
λου βοῶντος· ὁ Κύριος καί Θεός μου».

Σήμερα ἄνοιξη μοσχοβολάει καί ἡ και-
νούργια κτίση ἔχει στήσει χορό. Σήμερα ξε-
κλειδώνονται οἱ πόρτες τοῦ σπιτιοῦ (πού 
ἦταν συγκεντρωμένοι οἱ Μαθηταί τοῦ Κυ-
ρίου μετά τή Σταύρωσή του θλιμμένοι) ἀλ-
λά καί τῶν ψυχῶν, πού τίς κρατοῦσε κλει-
σμένες στή μελαγχολία ἡ ἀπιστία, τήν ὥρα 
πού ὁ ἀγαπητός Θωμᾶς φωνάζει μέ δέος 
καί χαρά: «ὁ Κύριος καί Θεός μου!2».

Καί τή δεύτερη ἡμέρα τοῦ Πάσχα, πού 
γιορτάζεται συνήθως ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ 
Τροπαιοφόρος, ἀπολαμβάνουμε τό φῶς, τή 
γλυκύτητα, τήν ἀνοιξιάτικη φύση καί στήν 
πνευματική σφαίρα:
«Ἰδού σοι καί μία τερπνή χελιδών, θεο-

σύλλεκτε λαέ, τήν τοῦ ἔ αρος χάριν ἀνα   -
πληροῖ θαυμαστῶς· ὁ Γεώργιος· καί συγ-
   χάρητε λοιπόν τῇ χαρᾷ τούτου πάντες».

Νά σου καί ἕνα χαριτωμένο χελιδόνι, λαέ 
πού σέ διάλεξε καί σέ σύναξε ὁ Θεός, συ-
μπληρώνει μέ τρόπο θαυμαστό τή χάρη 
τῆς ἄνοιξης· νά, ὁ Γεώργιος· λοιπόν χαρῆτε 
ὅλοι στή χαρά του.

Καί πῶς ὄχι; Ὅλα μᾶς καλοῦν μέ τήν πιό 
γλυκιά γλώσσα, τή γλώσσα μας, στό θεῖο 
πανηγύρι:
«’Ανέτειλε τό ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν 

(ἐ   λᾶτε νά λάβουμε μέρος στό μεγαλόπρεπο 
τραπέζι), ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χρι-
στοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν...».

Ἀνάσταση, ἄνοιξη στή φύση καί  καινή 
κτί ση ἐλευθερωμένη ἀπό τή φθορά τῆς ἁ -
μαρ τίας, στήν ἀποκορύφωση τῆς εὐφροσύ-
νης!                                                                                                  

Λ.

1. Θνητή (βροτός\θνητός)
2. Πρόκειται γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στούς 

Μαθητές Του καί τήν ψηλάφηση τῶν πληγῶν Του 
ἀπό τό δύσπιστο Θωμᾶ (Ἰω. ιδ΄ 24-29)



ιά μεγάλη ἐκκλησιαστική μορφή
τῶν νεωτέρων χρόνων εἶναι καί ὁ
ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ,
ἐπίσκοπος Καυκάσου καί Μαύρης
Θάλασσας, ὁ ὁποῖος ἔζησε στή
Ρωσία στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα
(1807-1867). Ὑπῆρξε ὑπόδειγμα
ἀσκητικῆς ζωῆς καί φωτισμένος
πνευματικός καθοδηγός. Ἀξιοση-
μείωτο εἶναι καί τό συγγραφικό
του ἔργο1, τό ὁποῖο τόν καταξιώ-
νει ὡς σοφό διδάσκαλο καί σύγ-
χρονο Πατέρα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἀξίζει λοιπόν νά γνω-
ρίσουμε τόν μεγάλο αὐτό –καί
ἄγνωστο στούς πολλούς– Ρῶσο Ἅγιο
ἀπό τά πρῶτα του κιόλας βήματα...

***
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος (κατά κόσμον Δημή-

τριος) Μπριαντσανίνωφ γεννήθηκε τό
1807 στό Βολογκντά καί μεγάλωσε σέ μιά
ἀριστοκρατική ρωσική οἰκογένεια μαζί μέ
ἄλλα 9 μικρότερα ἀδέλφια. Ὁ ἴδιος ἦταν
ἕνα ἥσυχο, εὐαίσθητο καί πολύ ταλαν-
τοῦχο παιδί. Στό σχολεῖο ἦταν ἄριστος
μαθητής, μέ ἰδιαίτερη ἔφεση στίς γλῶσ-
σες καί τή μουσική. Περισσότερο ὅμως
ἀγαποῦσε τό Θεό καί τήν προσευχή.
Ἕνα ἦταν τό μεγάλο του παράπονο:

δέν εἶχε κάποιο φίλο. Ἕνα φίλο ἀληθινό

πού νά μπορεῖ νά τόν ἐμπιστεύεται καί νά
μοιράζεται μαζί του τούς πόθους καί τά

ὁράματά του. Ἔνιωθε ὅτι κανείς δέν
μποροῦσε νά τόν κα-

ταλάβει,

οὔτε τά ἀδέλφια
του, οὔτε οἱ ἴδιοι
οἱ γονεῖς του. Ἄς
δοῦμε πῶς περι-
γράφει τή δυ-
σκολία του αὐτή
καί πῶς τήν ξεπέ-
ρασε: «Δέν εἶχα
κανένα γιά νά τοῦ
ἀνοίξω τήν καρδιά
μου. Τότε λοιπόν ἅ-
πλωσα τήν ψυχή μου
μπροστά Σου, Θεέ
μου! Ἄρχισα νά

ΜΜ
ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ
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διαβάζω τό Εὐαγ-
γέλιο καί τούς
Βίους τῶν Ἁγίων.
Ἡ σκέψη μου, πού
εἶχε ἀρχίσει νά
ὑψώνεται συχνά
στό Θεό μέ τήν

προσευχή καί τή μελέτη, ἔδινε σιγά-σιγά
στήν ψυχή μου εἰρήνη, ἡσυχία καί παρηγο-
ριά. Ὅταν ἔφτασα στήν ἡλικία τῶν 11 χρό-
νων, μιά ἀνέκφραστη γαλήνη πλημμύρισε
τό πνεῦμα καί τήν καρδιά μου...».
Ἔτσι περνοῦσε τά παιδικά του χρόνια ὁ

μικρός Δημήτριος. Τό ἀγαπημένο του βι-
βλίο, μετά τήν Ἁγία Γραφή, ἦταν τό πεντά-
τομο ἔργο «Τό Σχολεῖο τῆς Εὐσεβείας», πού
περιεῖχε βίους Ἁγίων καί σύντομες πατερι-
κές διδαχές. Στόν ἐλεύθερο χρόνο του, τοῦ
ἄρεσε νά προσεύχεται στό Θεό Πατέρα μέ
ἁπλά λόγια προσευχῆς βγαλμένα μέσα ἀπό
τήν παιδική ψυχή του. Καί ὅταν ἤθελε νά ξε-
κουραστεῖ, ἔκανε ἐπισκέψεις στά γύρω ἱερά
προσκυνήματα. Ἄλλωστε ἡ περιοχή πού
ἔμενε ἦταν γεμάτη ἀπό μοναστήρια καί ἐρη-
μητήρια, γι’ αὐτό καί ὀνομαζόταν «Θηβαΐδα
τοῦ Βορρᾶ».
Στά 15 του χρόνια ὁ πατέρας του τόν ἔγρα-

ψε στή Στρατιωτική Σχολή Μηχανικῶν τῆς
Πετρούπολης. Στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις ὁ
Δημήτριος βγῆκε πρῶτος ἀνάμεσα σέ 130
ὑποψηφίους, πού διαγωνίζονταν γιά 30 θέ-
σεις. Μάλιστα οἱ βαθμοί του ἦταν τόσο ὑψη-
λοί, ὥστε τοποθετήθηκε ἀπευθείας στή
Δευτέρα τάξη κερδίζοντας καί ὑποτροφία

ἀπό τόν μεγάλο δούκα Νικόλαο (μετέπειτα
τσάρο) καί τή σύζυγό του. Ἡ ἐπιμέλεια καί ἡ
ὅλη ὑποδειγματική διαγωγή του στή Σχολή
τόν ἔκανε σύντομα νά ἀποσπάσει τήν
εὔνοια τῶν καθηγητῶν του. Τό σημαντικό-
τερο ὅμως εἶναι ὅτι ἐκεῖ γνώρισε ἕνα πολύ
καλό παιδί, τόν Μιχαήλ (Τσιχάτσεφ), ἕνα
χριστιανό νέο, μέ τόν ὁποῖο συνδέθηκε ἀπό
τότε μέ ἰσόβια ἀδελφική φιλία, παρ’ ὅλο
πού ἐκεῖνος ἦταν ἐντελῶς διαφορετικός χα-
ρακτήρας.
Ὁ Δημήτριος ἦταν πάντα ἥσυχος, σοβα-

ρός καί λιγόλογος, ἐνῶ ὁ Μιχαήλ ζωηρός,
εὔθυμος καί πολύλογος. Ἦταν ὅμως ἀγα-
πημένοι σάν ἀδέλφια καί βάδιζαν μαζί στό
δρόμο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς στηρίζοντας ὁ
ἕνας τόν ἄλλο στόν πνευματικό του ἀγώνα.
Μαζί ἀντιμετώπισαν τίς ἀντιδράσεις καί τίς
εἰρωνεῖες τῶν συμμαθητῶν τους, μαζί κα-
τόρθωσαν νά δημιουργήσουν ἕναν πολύ
καλό πνευματικό πυρήνα: ἕνα κύκλο πιστῶν
νέων, οἱ ὁποῖοι τά βράδια, μετά τά μαθή-
ματα καί τήν ὑπηρεσία τους, συγκεντρώνον-
ταν σέ μιά ἥσυχη γωνιά γιά νά προσευχηθοῦν,
νά μελετήσουν τά ἱερά κείμενα καί νά συζη-
τήσουν πνευματικά θέματα. Στ’ ἀλήθεια, τί δύ-
ναμη κρύβει ἡ χριστιανική φιλία!
Στό μεταξύ τά χρόνια περνοῦσαν. Ὁ Δη-

μήτριος τελείωσε 1ος τή Σχολή. Μέσα του
ὅμως αἰσθανόταν κάθε μέρα νά ὡριμάζει ὁ
πόθος του νά ἀφιερωθεῖ στό Θεό. Γι’ αὐτό,
μέ τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του, πῆρε
τήν ἀπόφαση νά παραιτηθεῖ ἀπό τή στρα-
τιωτική σταδιοδρομία. Ἔγινε μοναχός μέ τό
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ὄνομα Ἰγνάτιος καί στή συνέχεια χειροτο-
νήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος. Πα-
ρόμοια πορεία ἀκολούθησε καί ὁ καλός
του φίλος Μιχαήλ.
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος διετέλεσε ἡγούμενος

στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος-Ἁγίου
Σεργίου, πού ἦταν χτισμένη δίπλα σ’ ἕναν
ἀπό τούς κεντρικούς δρόμους πού ὁδη-
γοῦσαν στήν Πετρούπολη2 καί συνέβαλε
καθοριστικά στήν κτηριακή καί πνευμα-
τική ἀνασυγκρότησή της. Ἐκεῖ πλῆθος κό-
σμου ἐρχόταν, γιά νά ἀκούσει λόγια
παρηγορητικά καί παραινετικά ἀπό τό
στόμα του ἤ νά προσευχηθεῖ στίς κατανυ-
κτικές ἀκολουθίες πού τελοῦσε. Τό 1857
ἐξελέγη Ἐπίσκοπος γιά τή μακρνή καί
ἀχανή ἐπαρχία Καυκάσου καί Μαύρης
Θάλασσας. Παρά τήν εὔθραυστη ὑγεία
του προσέφερε κι ἐκεῖ πλούσιο ποιμαν-
τικό καί ἱεραποστολικό ἔργο. Ποτέ δέ
σταμάτησε νά διδάσκει, νά συμβουλεύει,
νά συγγράφει, νά προσεύχεται... «Δέ θά
πεθάνω», ἔγραφε, «ὥσπου νά ἐκπληρώσω
τό σκοπό μου: Νά διακονήσω τούς
ἀνθρώπους μεταδίδοντας τά λόγια τῆς
ἀλήθειας...». Ἔφυγε εἰρηνικός ἀπό τόν
κόσμο αὐτό σέ ἡλικία 60 ἐτῶν, ἐνῶ προ-
σευχόταν στό κελί του. Ἡ μνήμη του
τιμᾶται κάθε χρόνο στίς 30 Ἀπριλίου.

Νικηφόρος
--------------------
1. Τά ἔργα του μεταφράζονται καί ἐκδίδονται στήν Ἑλλάδα μέ τήν

ἐπιμέλεια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου. Ἀπό τόν ἤδη ἐκδοθέντα
1ο τόμο: Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α’,
Ὠρωπός Ἀττικῆς, 2008, ἀντλοῦμε τά στοιχεῖα γιά τή ζωή τοῦ Ἁγίου.

2. Τό Μοναστήρι αὐτό δέν πρέπει νά συγχέεται με τή γνωστή ὁμώ-
νυμη ἱερά Μονή πού βρίσκεται κοντά στή Μόσχα.
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Γιά νά χαρεῖς τήν Ἀνάσταση

� Ἀκολούθησε τόν Χριστό στήν
πορεία του πρός τό Γολγοθᾶ. Ἔπαθε
«ὑπέρ ἡμῶν» καί «ἀντί ἡμῶν».
Οἱ Ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος

βοηθοῦν σ᾽ αὐτή τήν ἀνάταση.

� Καθάρισε τήν ψυχή σου μέ τό
λουτρό τῆς ἱ. ἐξομολογήσεως.
Πάντα ὑπάρχουν σκόνες...

� Πάρε μέρος καί σύ στό Μέγα
Δεῖπνο − τή θεία Εὐχαριστία.

� Δῶσε συγγνώμη
− Ζήτησε συγγνώμη.

Ὅλοι κάποτε φταῖμε...

� Κράτησε τίς νηστεῖες τῆς Ἐκ-
κλησίας μας, μέ τίς ὁδηγίες τοῦ
πνευματικοῦ σου.
Ἀλλιῶς δέν καταλαβαίνεις τή δια-

φορά στίς μέρες.

� Σκέψου αὐτούς πού βρίσκονται
σέ μεγάλη στέρηση.
Ἡ ἀγάπη εἶναι πάντα ἐφευρετική

καί ἀποτελεσματική.

� Γνώρισε βαθύτερα τή δύναμη
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας,
μέ τή μελέτη τῶν σχετικῶν βιβλίων.

� Ζῆσε καί σύ τό πανηγύρι
τῆς χαρᾶς τῆς Ἐκκλησίας μας.



Ἀληθινή
νίκη
Ἀληθινή
νίκη

Ἀπό τή δύναμη τῆς νιότης μου μεθῶ.
Χτίζω, γκρεμίζω, δέχομαι, ἀπορρίπτω
ὅ,τι ἐμένα μοῦ ταιριάζει,
ἀρκεῖ τό δίκαιό μου νά βρῶ.

Σκληρός συχνά ὁ λόγος μου, δυναμικός,
–μές στό ρυθμό τῆς ἐποχῆς–
δράση κι ἀντίδραση,
στή νιότη μου αὐτό πάει.
Δύσκολα ἄλλος τήν κρίση μου νικάει.
Μά… γιατί Ἐσύ μέ βλέπεις τόσο σιωπηλός;
Σήμερα, πού τό βῆμα μου ἔφερα στήν ἐκκλησιά,
ἕνα κερί νʼ ἀνάψω, Σʼ ἀντίκρισα καί σάστισα.
Γιατί, στόν Πόντιο Πιλάτο ἐμπρός, ξαναρωτῶ,
σάν ἄδικα σέ κρίνει,
στέκεσαι τόσο σιωπηλός;

Τά παντοδύναμά Σου λόγια, πού, καθώς ξέρω,
τά ἄγρια κύματα ἠρεμοῦν,
καί θεραπεύουν κάθε ἀρρώστια ἀγιάτρευτη,
γιατί στό ἄδικο δυναμικά δέν ἀντιδροῦν;
Ἡ θέλησή Σου, πού ὅλα τά μπορεῖ,
γιατί στήν πιό κρίσιμη ὥρα ἀδρανεῖ;

Στέκομαι ἄφωνος… ἀμήχανος…
Μές στή σιωπή Σου,
τώρα, σάν νά νιώθω νά νικᾶς.
Κι ἐγώ, πού ἔστησα γιά σημαία μου
τό λογικό καί τῆς πυγμῆς τή δύναμη,
νιώθω τόσο ἀδύναμος, πρώτη φορά!

Ἀπό τή δύναμη τῆς νιότης μου μεθῶ.
Χτίζω, γκρεμίζω, δέχομαι, ἀπορρίπτω
ὅ,τι ἐμένα μοῦ ταιριάζει,
ἀρκεῖ τό δίκαιό μου νά βρῶ.
Σκληρός συχνά ὁ λόγος μου, δυναμικός,
–μές στό ρυθμό τῆς ἐποχῆς–
δράση κι ἀντίδραση,
στή νιότη μου αὐτό πάει.
Δύσκολα ἄλλος τήν κρίση μου νικάει.

Μά… γιατί Ἐσύ μέ βλέπεις τόσο σιωπηλός;
Σήμερα, πού τό βῆμα μου ἔφερα στήν ἐκκλησιά,
ἕνα κερί νʼ ἀνάψω, Σʼ ἀντίκρισα καί σάστισα.
Γιατί, στόν Πόντιο Πιλάτο ἐμπρός, ξαναρωτῶ,
σάν ἄδικα σέ κρίνει,
στέκεσαι τόσο σιωπηλός;
Τά παντοδύναμά Σου λόγια, πού, καθώς ξέρω,
τά ἄγρια κύματα ἠρεμοῦν,
καί θεραπεύουν κάθε ἀρρώστια ἀγιάτρευτη,
γιατί στό ἄδικο δυναμικά δέν ἀντιδροῦν;
Ἡ θέλησή Σου, πού ὅλα τά μπορεῖ,
γιατί στήν πιό κρίσιμη ὥρα ἀδρανεῖ;
Στέκομαι ἄφωνος… ἀμήχανος…
Μές στή σιωπή Σου,
τώρα, σάν νά νιώθω νά νικᾶς.
Κι ἐγώ, πού ἔστησα γιά σημαία μου
τό λογικό καί τῆς πυγμῆς τή δύναμη,
νιώθω τόσο ἀδύναμος, πρώτη φορά!

Τό εἴδωλό μου ἀρχίζει νά γκρεμίζεται…
− Τυφλή πεποίθηση στό ἐγώ, μέθη τοῦ νοῦ,
τώρα πιά δέ σέ θέλω.
Σέ μηδενίζω στῆς ψυχῆς μπροστά τή δύναμη
Αὐτοῦ, πού, ἐνῶ τά πάντα κυβερνᾶ,
μέ τῆς σιωπῆς τήν τόλμη,
τήν ἀσύλληπτη γιά μένα,
τό ἄδικο νικᾶ! Κ. Ἀ.

Ἀπρίλιος 2012 117



Ἀπρίλιος 2012118

ιά νύχτα, κάθε χρόνο, κάθε ἄνοιξη, γιά αἰῶνες
ὁ ἴδιος θρῆνος. Ὅπου πόλη, ὅπου χωριό, ὅπου

νησί, οἱ πιστοί χριστιανοί ἀκολουθοῦν σέρνοντας
ἀργά τά βήματά τους τόν ἀνθοστολισμένο Ἐπιτάφιο
καί σιγοψέλνουν μέ ξεχωριστή κατάνυξη καί συγκί-
νηση τά Ἐγκώμια. Εἶναι μιά κορυφαία στιγμή τῶν
ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, πού συγκινεῖ
καί εὐφραίνει. Ὁ Ἐπιτάφιος ἔχει διαδεχθεῖ τό Σταυ-
ρό καί προμηνύει τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου.
Εἶναι ἀπό τά ὡραιότερα καί δημοφιλέστερα

ὑμνολογικά κείμενα τοῦ ἐτήσιου ἐκκλησιαστικοῦ
κύκλου, κορυφαῖα ἐπιτεύγματα ποίησης, ἐκκλησια-
στικῆς μουσικῆς, ἀλλά καί ὀρθόδοξης θεολογίας.
Εἶναι ἕνα μπουκέτο λουλούδια. Τά συνέλεξε ὁ
ἐμπνευσμένος ποιητής ἀπό τά λιβάδια τῶν ἁγίων
Γραφῶν, τά συνέθεσε καί τά προσφέρει στόν
Ἐσταυρωμένο Λυτρωτή τοῦ κόσμου, στό μεγάλο
μας Νεκρό.
Τά 185 Ἐγκώμια ἔχουν κατανεμηθεῖ σέ τρεῖς στά-

σεις, δηλαδή τμήματα-μέρη (Α´ 75, Β´ 62, Γ´ 48). Ἀπό
αὐτά τά 176 ἀντιστοιχοῦν στούς στίχους τοῦ 118ου
ψαλμοῦ, τοῦ Ἀμώμου, ὅπως λέγεται.

Ἡ πρώτη στάση τῶν Ἐγκωμίων ξεκινᾶ μέ τό πα-
σίγνωστο τροπάριο:
«Ἡ ζωή ἐν τάφῳ κατετέθης, Χριστέ, καί ἀγγέλων

στρατιαί ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι
τήν σήν»¹. Εἶναι ἡ ἀντίθεση, πού ἠχεῖ παράδοξα στά
αὐτιά μας καί περισσότερο στή λογική μας. Πῶς
εἶναι δυνατόν ἡ ζωή νά βρίσκεται στόν Τάφο; Ὅλες
οἱ ἀγγελικές μορφές μένουν ἔκπληκτες. Φρικτό καί
τόσο παράδοξο τό θέαμα, νά ἀντικρίζουν νεκρό τόν
Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε καλύπτουν μέ τίς πτέ-
ρυγές τους τά πρόσωπά τους.

Στή δεύτερη στάση τῶν Ἐγκωμίων ὁ τόνος εἶναι
πιό θριαμβευτικός, ὅπως ἐπίσης καί ὁ ἦχος. Ἤδη
στόν κάτω κόσμο ἡ Ἀνάσταση εἶναι γεγονός. Καί
αὐτό φαίνεται ἀπό τό πρῶτο τροπάριο:
«Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν Σε τόν Ζωοδότην, τόν ἐν

τῷ σταυρῷ τάς χεῖρας ἐκτείναντα καί συντρίψα-
ντα τό κράτος τοῦ ἐχθροῦ»². Ψάλλει ἡ Ἐκκλησία,
μεγαλύνει, δοξολογεῖ, θριαμβολογεῖ καί τιμᾶ μέ κάθε
δυνατή ποιητική ἀνθρώπινη ἔκφραση τό Ζωοδότη
Χριστό.

Ἡ τρίτη στάση τῶν Ἐγκω-
μίων ἔχει περισσότερο συναι-
σθηματικό, λυρικό, ἀλλά καί
περισσότερο σπαρακτικό καί
συγκλονιστικό ὕφος:
«Αἱ γενεαί πᾶσαι ὕμνον τῇ

ταφῇ Σου προσφέρουσι,
Χριστέ μου»³.
Ὁ συγγραφέας τῶν Ἐγκω-

μίων, πού παρακολουθεῖ τίς
ἀφηγήσεις τῶν ἱερῶν Εὐαγγε-
λίων, παραμένει ἄγνωστος.
Διάφοροι μελετητές κάνουν
λόγο γιά τήν ὕπαρξη πολλῶν
ποιητῶν, ὅπως τοῦ Θεόδωρου
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βος τῆς Ἀναστάσεως. Ὅλη ἡ ἄψυχη καί ἔμψυχη
φύση συμπονᾶ καί συμπάσχει στήν ταφή τοῦ
Θεανθρώπου, πού ἀναφέρεται ὡς ὁ βασιλιάς τοῦ
παντός, τό Φῶς πού φωτίζει τόν ἐξωτερικό καί
ἐσωτερικό μας κόσμο, ὁ φιλάνθρωπος Κριτής, ὁ
Ζωοδότης, ὁ Σωτήρ, ὁ Πλαστουργός, ὁ Λόγος, ὁ
Ἀμνός.... Πλημμύρα ἐπιθέτων γιά νά προσεγγίσουν
τό μεγαλεῖο, νά κατανοήσουν τό ἀκατανόητο. Πῶς
ὅλες αὐτές οἱ ἰδιότητες νά χωρέσουν σέ ἕνα μικρό
σκοτεινό τάφο; Ἡ φύση συγκλονίζεται, τό σύμπαν
συμπάσχει. Ἀκολουθοῦν κοσμογονικά φαινόμενα.
Συγκλονίζεται ἡ Γῆ καί ὁ Ἥλιος κρύβει τίς ἀκτῖ-
νες του καί σκοτεινιάζει.

Μέ τό περιεχόμενό του ὁ Ἐπιτάφιος θρῆνος
παραστέκεται, –παράλληλα καί συμπονεῖ– στήν
Ὑπεραγία Θεοτόκο, τή Μητέρα τοῦ Θεανθρώ-
που, πού περνᾶ ὧρες ἀγωνίας καί πόνου. Ἡ Πα-
ναγία κατά τόν ὑμνογράφο κλαίει, ὀδύρεται,
ἀναφωνεῖ: «Πῶς νά σέ κηδεύσω Υἱέ μου;». Ὁ
πόνος ἀβάσταχτος: «Τίς μοι δώσει ὕδωρ καί δα-
κρύων πηγάς, ἵνα κλαύσω τόν γλυκύν μου
Ἰησοῦν;»4. Ἀδυνατεῖ νά ἀποδεχτεῖ τό τραγικό τέ-
λος τοῦ Υἱοῦ της: «Ὦ Θεέ καί Λόγε, ὦ χαρά ἡ
ἐμή, πῶς ἐνέγκω Σου ταφήν τήν τριήμερον;»5.
Ὅλα αὐτά δέν εἶναι ψυχρά διανοητικά κατα-

σκευάσματα, ἀλλά βιωματικές ἐκρήξεις καί ξε-
χειλίσματα καρδιᾶς. Γι’ αὐτό ἀγαπήθηκαν ἀπό
τό λαό μας, βρίσκονται στά χείλη του καί στήν
ψυχή του καί ἀποτελοῦν τήν τελειότερη ἔκ-
φραση τοῦ σταυροαναστάσιμου χαρακτήρα τῆς
Μεγάλης Ἑβδομάδος. Στόν ἁγιασμένο χῶρο τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας μποροῦμε νά βιώ-
σουμε τίς ἡμέρες αὐτές μέ μοναδικό τρόπο τό
Πάθος τοῦ Θεανθρώπου καί μέ τούς ἐκκλησια-
στικούς ὕμνους, πού ἐκφράζουν τόσο πολύ τήν
ἀνθρώπινη ψυχή μέ τό λόγο καί τό μέλος τους.

Φ.------------------
1. Χριστέ, Σύ πού εἶσαι ἡ ἀληθινή ζωή, τοποθετήθηκες στόν τάφο (ὡς νε-

κρός) καί οἱ στρατιές τῶν Ἀγγέλων αἰσθάνθηκαν κατάπληξη καί δοξολο-
γοῦσαν τήν ἄπειρη ταπείνωσή Σου.

2. Πρέπει νά δοξάζουμε μέ μεγάλη δόξα Ἐσένα, τό χορηγό τῆς ζωῆς, ὁ
Ὁποῖος ἅπλωσες τά χέρια Σου πάνω στό Σταυρό καί μέ τόν τρόπο αὐτό
σύντριψες τή δύναμη τοῦ ἐχθροῦ διαβόλου.

3. Ὅλες οἱ γενιές τῶν ἀνθρώπων προσφέρουν, Χριστέ μου, ὕμνον στήν
ταφήν Σου.

4. Ποῖος θά μοῦ δώσει νερό γιά νά τό μεταβάλω σέ ποταμούς δακρύων
καί νά κλάψω τόν γλυκύ μου Ἰησοῦ;

5. Ὦ Θεέ καί Λόγε, ὦ χαρά μου, πῶς νά ὑπομείνω τήν ταφήν Σου ἐπί
τρεῖς ἡμέρες;

Στουδίτη (9ος αἰ.), τοῦ Πατρι-
άρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀρ-
σενίου (13ος αἰ.) τοῦ ἀρχιμ.
Ἰγνατίου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου
τοῦ ἉγίουὌρους, πού σέ ἄγνω-
στο χρόνο συνέθεσε ὁρισμένα
ἀπό αὐτά, καί τοῦ Νείλου Μη-
τροπολίτη Ρόδου (14ος αἰ.).
Ὁ Ἐπιτάφιος θρῆνος εἶναι

ἕνα ποιητικό ἀνθολόγιο γεμάτο
ὡραῖες εἰκόνες, συγκινητικές
ἐκφράσεις, καί ἀντιθέσεις: ἡ
θνητότητα καί ἡ ἀθανασία, ἡ
λύπη καί ἡ χαρά, ὁ πόνος τοῦ
Σταυροῦ, ἀλλά καί ὁ θρίαμ-
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15 Ἀπριλίου 2012 Μάρκ. ις΄ 1-8

ΕΚΡΗΞΗ ΦΩΤΟΣ, ΧΑΡΑΣ, ΘΡΙΑΜΒΟΥ

ἶχε περάσει ἤδη
τό Σάββατο
ἐκεῖνο πού ὁ
Κύριος Ἰη-

σοῦς Χριστός βρι-
σκόταν μέσα στό
μνῆμα. Καί ξημερώ-
ματα τῆς ἑπομένης, ἡ
Μαρία ἡ Μαγδα-
ληνή μαζί μέ τή Μα-
ρία τή μητέρα τοῦ
Ἰακώβου καί τή Σα-
λώμη, πῆραν τό δρό-
μο γιά νά ’ρθοῦν στόν
τάφο νά ἀλείψουν τό
νεκρό Σῶμα τοῦ λα-
τρευτοῦ Διδασκάλου
μέ ἀρώματα καί μύρα.
Περπατοῦσαν, ἐνῶ πέρα
στόν ὁρίζοντα μόλις εἶχε ἀρχίσει νά
«σπάζει» ἡ βαθιά σκοτεινιά καί νά ἁ-
πλώνεται ὁ πρῶτος γλυκασμός τῆς αὐ-
γῆς. Περπατοῦσαν, καί στό μεταξύ
ἄρχισαν νά ἀναρωτιοῦνται: Ποιός θά
ἀπομακρύνει γιά χάρη μας τή βαριά
πέτρα πού κλείνει τήν εἴσοδο τοῦ μνήμα-
τος;Μεγάλη πέτρα, βαριά, καί πῶς νά τή

∂∂

σύρουν μακριά, γυναῖκες αὐτές;
Κι ὅμως δέν τό ’βαλαν κάτω. Προχω-
ροῦσαν...
Ὥσπου κάποια στιγμή σηκώνουν τά
βλέφαρά τους καί... τί νά δοῦν! Ἡ πέτρα
βρισκόταν μακριά. Ἀνοιχτός ὁ τάφος, ὁ
λαξευτός στό βράχο.
Μπῆκαν μέσα, κι ἄλλη ἔκπληξη τίς πε-

«Ἠγέρθη»«Ἠγέρθη»
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ρίμενε: Ὑπερκόσμια μορφή νέου, ὡραίου,
ἔνδοξου, γεμάτου φῶς καί ἀστραπή στό
πρόσωπο, ντυμένου μέ στολή λευκή,
μέσα στό μνημεῖο. Ἕνας ἄγγελος!
Ἔπαθαν οἱ γυναῖκες. Ἔκσταση, κατά-
πληξη τίς κατέλαβε.
–Μή φοβάστε, τίς πρόλαβε ἐκεῖνος.
Ξέρω, ζητᾶτε τόν
Ἰησοῦ τόν Ναζα-
ρηνό, τόν ἐσταυρω-
μένο. Ἀναστήθηκε,
δέν εἶναι ἐδῶ. Νά ὁ
τόπος πού τόν εἶχαν
βάλει.
Ἄκουγαν ἐκεῖνες...
–Πηγαίνετε πίσω.
Τρέξτε νά εἰδοποι-
ήσετε τούς μα-
θητές, μαζί
καί τόν Πέτρο, ὅτι σᾶς περιμένει στή Γα-
λιλαία, ὅπως σᾶς εἶπε. Ἐκεῖ θά Τόν δεῖτε
ἀναστημένο.
Ἔκαναν μεταβολή οἱ γυναῖκες. Βγῆκαν
ἔξω καί ἄρχισαν νά τρέχουν πίσω. Ἔτρε-
μαν σύγκορμες ἀπό τήν ἔκπληξη, τή χαρά,
τή συγκίνηση. Χείλη σφιχτά καί φτερά
στά πόδια γιά νά φέρουν τό μήνυμα στούς
μελαγχολικούς ἀκόμαΜαθητές...

***
«Ἠγέρθη»!
Σ’ αὐτήν τήν ἔκρηξη τοῦ φωτός, τῆς
χαρᾶς, τοῦ θριάμβου, ἄς πᾶμε, φίλοι μου,
νά βρεθοῦμε μαζί μέ τίςΜυροφόρες. Ἐκεῖ,
στόν τάφο τόν ἀνοιχτό.
Ὅλα ἐκεῖ εἶναι νέα, ὅλα σταλάζουν φῶς,

χαρά, δόξα. Ὁ κῆπος ὁ ντυμένος τήν ἄ-
νοιξη, τό μνῆμα τό καινούριο, μέσα στό
ὁποῖο κανείς ἄλλος δέν εἶχε μπεῖ ἐκτός
ἀπό τόν Χριστό, ὁ ἄγγελος ὁ νέος ὁ
ἀστραποβόλος, τά ἐντάφια τοῦ Χριστοῦ
τά ἄθικτα, ἡ ὀσμή τῆς ἀνάστασης καί τῆς

ζωῆς, τῆς φρεσκάδας
καί τῆς νεότητας. Ὁ
ἴδιος ὁ ἀναστημένος
Κύριος, ὁ Ἥλιος πού
φωτίζει τά σύμπαντα
καί γεμίζει τά πάντα
μέ τή δόξα Του.
Ἐσύ μόνο τήν προ-
θυμία θά βάλεις. Νά
σηκωθεῖς ἀπό τή νύ-
στα καί τή χαλά-

ρωση. Νά νίψεις τό
πρόσωπό σου. Νά καθαρίσεις τήν καρδιά
σου. Νά τρέξεις μέ λαχτάρα τά μεσάνυ-
χτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καί τήν
αὐγή κάθε Κυριακῆς. Καί ὅλα τά ἄλλα,
τήν ἔκπληξη, τό ξαλάφρωμα, τήν ἀνανέ-
ωση τῆς ζωῆς σου, τό ξανάνιωμα μέχρις
αὐτά τά κύτταρά σου, θά σοῦ τά χαρίσει
Ἐκεῖνος, ὁ Ἀναστημένος.
Γι’ αὐτό ἀναστήθηκε. Γιά νά διώξει τήν
κατήφεια, τή μελαγχολία, τήν ὁμίχλη, τό
μαρασμό, τίς ρυτίδες τῆς ψυχῆς, καί νά
χαρίσει τό σφρίγος, τήν ἀκμή, τό ἄνθος,
τή νεότητα.
Μαζί Του ὅλα νέα, ζωηρά, φωτεινά.
Γιατί Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Ἥλιος πού ἀνέτειλε
μέσα ἀπό τόν τάφο, γιά νά χαρίσει ζωή
στά σύμπαντα! �

Σ’ αὐτήν τήν ἔκρηξη
τοῦ φωτός,
τῆς χαρᾶς,

τοῦ θριάμβου,

ἔλα καί σύ, φίλε μου, κι ἐγώ,

νά βρεθοῦμε

μαζί μέ τίς Μυροφόρες.

Ἐκεῖ, στόν τάφο τόν ἀνοι
χτό.
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�íáò ÊéíÝæïò –ëÝåé ìéÜ äéÞãçóç- ἀöïῦ ἐñåýíçóå ôßò äéÜöïñåò 
èñçóêåῖåò êáß öéëïóïößåò, ἔãéíå ×ñéóôéáíüò. Óôü «ãéáôß;» ôῆò 
ἀðüöáóÞò ôïõ ἀðÜíôçóå: «ÓôÜ äýóêïëá ÷ñüíéá ôῆò ἀíáæÞôç-

óçò, êÜðïéá óôéãìÞ ἔíéùóá óÜí íÜ âñéóêüìïõí ó’ ἕíá âáèý âÜñá-
èñï ÷ùñßò êáìéÜ ἐëðßäá íÜ âãῶ ἀð’ áὐôü. ÄÝí ἀðïãïçôåýôçêá ὅìùò. 
Ἄñ÷éóá ôßò ἀðåãíùóìÝíåò ðñïóðÜèåéåò êáß óõíÝ÷éóá ìÝ ἀðåãíù-
óìÝíåò êñáõãÝò, ðïý äõíÜìùíáí ὅôáí ἀöïõãêñáæüìïõí êÜðïéïò íÜ 
ðåñíᾶ.

ÎáöíéêÜ âëÝðù ἕíáí ἄíèñùðï íÜ óêýâåé ðÜíù ἀðü ôü ëÜêêï ìïõ. 
Ìáæß ôïõ ìéÜ ἀ÷ôßäá ἐëðßäáò öÜíçêå óôÞí êáñäéÜ ìïõ. ÃñÞãïñá ὅìùò 
ôÞí ἔóâçóáí ôÜ ëüãéá ôïõ: «ÓÝ óõìðïíῶ, ἀëëÜ äÝí ìðïñῶ íÜ êÜíù 
ôßðïôá. Ôü âÜèïò åἶíáé ôåñÜóôéï. Öáßíåôáé ðþò ôü êéóìÝô ὁñßæåé íÜ 
ðåèÜíåéò». Ἦôáí ὁ ÌùÜìåè. 

ÄÝí ðÝñáóå ðïëëÞ ὥñá êáß ðÝñáóå êÜðïéïò ἄëëïò ìÝ óôñïããõëü, 
ãåëáóôü ðñüóùðï. Ἀêïýãïíôáò ôßò öùíÝò ἔêáíå ìåñéêÜ ἀñãÜ âÞìá-
ôá ðñüò ôü âÜñáèñï êáß ÷ùñßò êáèüëïõ íÜ óêýøåé, åἶðå ìÝ ἀðÜèåéá: 
« Ὅðïéïò êé ἄí åἶóáé, ἄíèñùðå, ἠñÝìçóå, ìåῖíå ἐêåῖ ðïý âñßóêåóáé êáß 
êÜíå ὑðïìïíÞ». Áὐôüò ἦôáí ὁ Âïýääáò êáß ìÝ âïýôçîå óôÞí ἀðåëðé-
óßá, ãéÜ íÜ ìÝ âïõëéÜîåé ó’ áὐôÞí ὁ ἑðüìåíïò ðåñáóôéêüò.

Åἶ÷å êéôñéíùðü ðñüóùðï êáß ó÷éóôÜ ìÜôéá, ðëçóßáóå êÜðùò, ìÝ 
êïß ôáîå áὐóôçñÜ êáß ìïῦ åἶðå: «Ðïéüò îÝñåé ôß ἔ÷åéò êÜíåé, ðïéïýò íü-
ìïõò ἔ÷åéò ðáñáâåῖ êáß ôþñá äéêáßùò ôéìùñåῖóáé». Ἦôáí ὁ Êïìöïý-
êéïò.
Ἡ ἀðåëðéóßá ìÝ ἔðíéîå êé ἀíÝâáóå ôÞ öùíÞ ìïõ ὥò ôüí ïὐñáíü. Ôü     ôå 

åἶäá ìéÜ ãëõêéÜ ìïñöÞ íÜ óêýâåé óôü ëÜêêï ôῆò ôáëáéðùñßáò ìïõ. 
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ÄÝí åἶðå ôßðïôá, ìüíï óéãÜ óéãÜ ὁ ôüóï äéáöïñåôéêüò ἀð’ ôïýò ἄë  -
ëïõò ðåñáóôéêüò ἄñ÷éóå íÜ êáôåâáßíåé êïíôÜ ìïõ êáß óçêþíïíôÜò 
ìå óôïýò ὤìïõò Ôïõ ìÝ ἔâãáëå óôü öῶò. ÌÝ êïßôáîå ìÝ óõìðÜèåéá 
óôÜ ìÜôéá êáß ìïῦ åἶðå: «Ðñüóåîå ìÞí îáíáðÝóåéò ἐêåῖ». Áὐôüò ἦôáí 
ὁ Ἰçóïῦò ×ñéóôüò, ὁ ÓùôÞñáò ìïõ. 

Ãé’ áὐôü, ἤ êáëýôåñá ãé’ Áὐôüí, ἔãéíá ×ñéóôéáíüò. Ðéóôåýù óôüí Õἱü 
êáß Ëüãï ôïῦ ìüíïõ ἀëçèéíïῦ Èåïῦ ðïý, ãéÜ íÜ ìᾶò âãÜëåé ἀðü ôü 
âÜñáèñï ôῆò ἁìáñôßáò, ἔãéíå ἄíèñùðïò. Êé ἐíῶ ðïôÝ Ôïõ äÝí ãíþñé-
óå ἁìáñôßá, óÞêùóå ôÞí ἐíï÷Þ ãéÜ êÜèå äéêÞ ìáò. Äåß÷íïíôáò ôÝëåéá 
ὑðáêïÞ óôüí ÐáôÝñá, ἀðïäÝ÷èçêå ôÞí ðéü öïâåñÞ óõíÝðåéÜ ôçò, ôü 
èÜíáôï, êáß ìᾶò ëýôñùóå. ÃéÜ ìᾶò ἀíÝâçêå óôü Óôáõñü, êáôÝâçêå 
óôüí ÔÜöï êáß ìᾶò ÷Üñéóå ôÞí ἈíÜóôáóç».

❁   ❁   ❁
ἈíÜóôáóç. Ἡ äéáöïñÜ ôῆò Ἐêêëçóßáò ἀðü ôßò äéÜöïñåò èñçóêåῖåò. 
Ἡ ἈíÜóôáóç ôïῦ ×ñéóôïῦ,ôïῦ Ἱäñõôïῦ ôçò, ἀëëÜ êé ἡ ἈíÜóôáóç ôïῦ 
êÜèå ðéóôïῦ ôçò, ðïý ìðïñåῖ íÜ ðñïóäïêᾶ ἀíÜóôáóç íåêñῶí óôü 
ìÝëëïí, êáß óôü ðáñüí íÜ æåῖ ôÞ äéêÞ ôïõ ἀíÜóôáóç ἀðü ôÞí êÜèå 
ðôþóç ôïõ óôÞí ἁìáñôßá.
Ἡ ἈíÜóôáóç äÝí åἶíáé ìüíï ìéÜ ἱóôïñéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá ἀëëÜ êáß 

ìéÜ ðñïóùðéêÞ ἐìðåéñßá. Ἄëëùóôå óôÞí ἀíáóôÜóéìç åὐ÷Þ äÝ ëÝìå 
«ἈíÜóôáóéí ×ñéóôïῦ ðéóôåýïíôåò» ἀëëÜ «èåáóÜìåíïé», óÜí íÜ ôÞí 
åἴäáìå, äçëáäÞ, ìÝ ôÜ ìÜôéá ìáò; Ðῶò ἐîçãåῖôáé áὐôü, ñùôᾶ ὁ Ἅã. 
Óõìåþí ὁ íÝïò Èåïëüãïò, ἀöïῦ ἡ ἈíÜóôáóç ἔãéíå ðñßí ðïëëÜ ÷ñü-
íéá êáß ìÜëéóôá ôÞ óôéãìÞ ðïý ãéíüôáí êáíåßò äÝí ôÞí åἶäå; ÌÞðùò ἡ 
ἱåñÞ åὐ÷Þ ìᾶò ðáñáêéíåῖ íÜ ëÝìå øåýäç;  Ὄ÷é âÝâáéá. Ἀíôßèåôá, ìᾶò 
ðñïôñÝðåé íÜ ὁìïëïãïῦìå ôÞí ἀëÞèåéá ὅôé ìÝóá óôÞí êáñäéÜ ôïῦ 
êÜèå ðéóôïῦ ìðïñåῖ íÜ ãßíåôáé ἀíÜóôáóç, ὄ÷é ìüíï ìéÜ öïñÜ, ἀëëÜ 
êÜèå ὥñá, ὅôáí óõíåéäçôïðïéåῖ ôÜ ëÜèç ôïõ, ìåôáíïåῖ êé ἀñ÷ßæåé êáß 
ðÜëé ôüí ἀãþíá ãéÜ äéüñèùóç, ãéÜ ἀëëáãÞ...

« Ὅëç ἡ Ἱóôïñßá ôῆò Ἐêêëçóßáò, äÝí åἶíáé ðáñÜ ἡ ἱóôïñßá ἑíüò èáý-
ìáôïò, ôïῦ èáýìáôïò ôῆò ἈíÜóôáóçò ðïý ãßíåôáé äéáñêῶò óôßò êáñ-
äéÝò ôῶí ðéóôῶí, ἀðü ìÝñá óÝ ìÝñá, ἀðü ÷ñüíï óÝ ÷ñüíï, ἀðü áἰþ íá 
óÝ áἰþíá ìÝ÷ñé ôÞ ÄåõôÝñá Ðáñïõóßá». (Ὅó. Ἰïõóôῖíïò Ðüðïâéôò) 

❁   ❁   ❁
Æῶ ἀíÜìåóá óÝ ôüóïõò ἀíèñþðïõò, ðïý ìÝóá óôÞí ὁìß÷ëç ôῶí 

èñçóêåéῶí êáß ôῶí öéëïóïöéῶí  ðñïóðáèïῦí íÜ äéáêñßíïõí ôÞ äé-
áöïñÜ ôῆò ἀëÞèåéáò ἀðü ôÞí ðëÜíç, ἀíáæçôïῦí ôüí ἀëçèéíü Èåü 
êáß ðåñéìÝíïõí ἕíá èáῦìá ãéÜ íÜ Ôüí ðéóôÝøïõí.
Ἴóùò ôü èáῦìá ôῆò ἀíÜóôáóçò óôÞ æùÞ ἑíüò ×ñéóôéáíïῦ.

                                                                                                        Μ.
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Σαράντα Μέρες
ὁ Ἀναστάς Κύριος
ἀνάμεσα στούς Μαθητές Του!

Τούς εὐλόγησε
μέ τούς πρωτάκουστους χαιρετισμούς

«Χαίρετε», «Εἰρήνη ὑμῖν».
Ἔδιωξε τό φόβο καί τήν ἀμφιβολία

ἀπό τίς ψυχές τους.
Φλόγισε τήν καρδιά τους

ὅσο μιλοῦσε μαζί τους.
Τούς ἀποκάλεσε ἀδελφούς Του!
Τούς κάλεσε στόν εὐαγγελισμό

πάντων τῶν Ἐθνῶν.

Σαράντα Μέρες
ὁ Ἀναστάς Κύριος
ἀνάμεσα στούς Μαθητές Του!

Τούς εὐλόγησε
μέ τούς πρωτάκουστους χαιρετισμούς

«Χαίρετε», «Εἰρήνη ὑμῖν».
Ἔδιωξε τό φόβο καί τήν ἀμφιβολία

ἀπό τίς ψυχές τους.
Φλόγισε τήν καρδιά τους

ὅσο μιλοῦσε μαζί τους.
Τούς ἀποκάλεσε ἀδελφούς Του!
Τούς κάλεσε στόν εὐαγγελισμό

πάντων τῶν Ἐθνῶν.
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ὉἈναστάς Κύριος κυβερνᾶ
τόν κόσμο
καί τήν Ἱστορία.

Ὡς Νικητής τοῦ θανάτου
τό διακήρυξε :

«Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία
ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς»!

Ὁ Ἀναστάς Κύριος κυβερνᾶ
τόν κόσμο
καί τήν Ἱστορία.

Ὡς Νικητής τοῦ θανάτου
τό διακήρυξε :

«Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία
ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς»!



Συνηθισμένο τό πηγαδάκι τους στήν
αὐλή τοῦ σχολείου, τέταρτο παγκάκι
δεξιά. Γέλια καί ξεφωνητά στή χαρού!
μενη παρέα τῶν δεκατετράχρονων σχε!
δόν σέ κάθε διάλειμμα, ἐκτός... ἄν
περιμένουν διαγώνισμα.
— Εἶστε τήν Κυριακή γιά τήν ἀερολέ!

σχη; Ἔχει ἐπίδειξη.
— Yesss!!! Μέσα!
— Θά πετάξουμε κι ἐμεῖς;
— Ἐσύ εἰδικά, ναί. Ἔτσι κι ἀλλιῶς

πετᾶς... στά σύννεφα!
— Τί ὥρα;
— Στίς 9 τό πρω6.
— Μμμμ!!!
— Τί μμμμ; Μή μᾶς τά χαλᾶς τώρα.
— Δέ γίνεται, δέν μπορῶ...
— Γιατί; Θά κοιμᾶσαι;
— Ὄχι. Ἔχω νά πάω σέ μιά γιορτή.
— Στίς 9 τό πρωί ... σέ γιορτή;

— Τό πρωί
γίνεται συνή!
θως αὐτή ἡ
γιορτή. Ἐλᾶτε
κι ἐσεῖς ἄν θέ!

λετε καί μετά
πᾶμε στήν ἀερολέσχη.

— Πῶς, ἀπρόσκλητοι;
— Δέ χρειάζεται πρόσκληση. Εἶναι

ὅλοι καλεσμένοι. Θά τά κανονίσω ἐγώ...
καί... Ἀξίζει... θά σᾶς ἀρέσει... Συνέχισε νά
λέει μπούρου–μπούρου, νά τούς ἐξηγεῖ,
νά τούς μπερδεύει... Τελικά τούς κατά!
φερε.
— Λοιπόν σύμφωνοι; Στίς 9 τό πρωί

τό πάρκο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, στήν
κεντρική εἴσοδο.
— Θά φορᾶμε τά καλά μας; Ἐγώ δέν

ἔχω...
— Δέν εἶναι ἀπαραίτητο... Πᾶμε μέ πιό

ἁπλά ροῦχα.

Πῶς τούς ἔπεισε κι αὐτή τή φορά ἡ
Εἰρήνη; Ἔχει τόν τρόπο της. Ἐξάλλου
τήν ἀγαποῦν καί τήν ἐμπιστεύονται. Ἄ,
ὅλα κι ὅλα. Μπορεῖ νά εἶναι τοῦ κατη!
χητικοῦ, ἀλλά εἶναι πολύ ἐντάξει κορί!
τσι! Μέ καλοσύνη ἀνεξάντλητη.
Στίς 9 καί κάτι, οἱ περισσότεροι ἦταν

ἐκεῖ, στήν εἴσοδο τῆς ἐκκλησούλας τοῦ
Ἁγ. Ἀντωνίου. Ἡ καμπάνα χτυποῦσε
πανηγυρικά, Κυριακάτικα!
Μπῆκαν στό μικρό ναό, ... ἄναψαν τό

κεράκι τους... μερικοί καί δεύτερο,... γιά

Εἶναι

γιορ
τή!σάν
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κάποιον πού ἤθελαν ἰδιαιτέρως νά προ!
σευχηθοῦν. Προσκύνησαν τίς εἰκόνες μέ
εὐλάβεια... Τούς φάνηκαν τόσο φιλικοί οἱ
Ἅγιοι! Ἔψελναν ὄμορφα οἱ ψάλτες. Γλύ!
κανε ἡ ψυχούλα τους. Παραμέρισαν οἱ
μικρές τους ἀγωνίες... καθώς μίλησαν γι’
αὐτές στό Θεό.
Ἡ Λειτουργία ἔφτασε σιγά!σιγά στό

τέλος. Ξαναφίλησαν τίς εἰκόνες καί
βγῆκαν... Κάτι ἀνάλαφρο φτερούγιζε
μέσα τους...
Οἱ ἄνθρωποι χαιρετοῦσαν ὁ ἕνας τόν

ἄλλον μέ χαμόγελα ἐγκάρδια, γιορτινά.
— Καλημέρα! Χρόνια πολλά!
— Χρόνια πολλά! εἶπαν κι ἐκεῖνοι με!

ταξύ τους. Ἄς ἦταν μιά συνηθισμένη
Κυριακή.
Ἔξω τούς περίμενε ἕνας καταγάλανος

οὐρανός, προκλητικός γιά περίπατο κι
ἕνα ἀφράτο κέTκ πού ἑτοίμασε ἡ μητέρα
τῆς Εἰρήνης. Τό καταβρόχθισαν ἀμέσως
γιά νά προλάβουν καί καμιά πτήση στήν
ἀερολέσχη...
— Θά ξαναρθοῦμε;
— Θά κανονίσουμε...
— Ἀλήθεια, εἶναι σάν γιορτή!

E. Z.
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Ἡσυζήτησησέἕναταξίὅπουὁὁδηγόςμιλ
στό κινητό:

— Σοῦ τό εἶπα, φίλε μου, ὁ ἄνθρωπος ἔχει
ἀρνητικήἐνέργεια.Φυλάξουὅσοεἶναικαιρός,
κράτα ἀποστάσεις πρίν νά εἶναι ἀργά. Προ-
μηνύονται κακά ξεμπερδέματα...

— ...
— Μά δέ μ’ ἀκοῦς! Σοῦ λέω, μακριά ἀπό τό

πρόσωπο αὐτό! Ὅποιος μπλέκει μαζί του δέ
γλυτώνει εὔκολα. Σοῦ τό τονίζω, δέν ἔχει θε-
τική ἐνέργεια! Πῶς τό λένε! Ἐνῶ πρίν τόν συ-
ναντήσεις ὅλα πνε καλά, μετά ἀπό λίγο
καταλαβαίνειςτήνἀρνητικήαὔραπούἐκπέμπει!
Μακριά!

Στήν ἀρχή δέν ἔδωσα προσοχή... Προσω-
πική ὑπόθεση τοῦ ὁδηγοῦ, εἶπα μέ τό μυαλό
μου...ἩἐπανάληψηὅμωςτᾹςἔκφρασης«θε-
τικήἐνέργεια»,«ἀρνητικήἐνέργεια»μ’ἔβαλαν
σέσκέψεις... Εἶχαἀκούσεικιἄλλοτετίςἐκφρά-
σεις αὐτές, τοῦ τύπου «ἀντιμετωπίστε τίς κατα-
στάσεις θετικά», «βάλτε σέ ἐφαρμογή τή
θετικήἐνέργεια»,«ἀποφύγετετούςτόπουςκαί
τά πρόσωπα πού ἐκπέμπουν ἀρνητική ἐνέρ-
γεια», πίστευα ὅμως ὅτι ἐννοοῦν μιά στάση
αἰσιόδοξη, προσγειωμένη, τήν καλή διάθεση,
χωρίςμιζέριακαίκακομοιριά,ἤτήνεὐδιαθεσία
πού δημιουργεῖ ἕνα εὐχάριστο περιβάλλον,
μιάκαλήπαρέα.Ἄρχισαὅμωςνάἀμφιβάλλω
ἄν ὄντως ἐννοοῦν αὐτό. Ἔτσι ἀποφάσισα νά
ρωτήσωτόθεολόγομας,μιςκαίμςἔδωσε
αὐτή τήν ἄνεση.

— Κάνεις πολύ καλά πού τό ρωτς, Κωστή.
Πράγματι, θά συναντήσετε αὐτές τίς ἐκφρά-
σεις σέ στᾹλες κοσμικῶν περιοδικῶν, σέ δια-
φημίσεις γιά προϊόντα πού δᾹθεν παρέχουν
«θετική ἐνέργεια», σέ ἱστοσελίδες ὅπου γίνε-
ται πολύς λόγος πῶς θά τή «βοηθήσουμε» νά
μς κατακλύσει, ἐπίσης, ὅταν πρόκειται νά
ὀργανωθεῖ μιά ἐκδήλωση, νά διακοσμηθεῖ
ἕναςχῶρος,συνήθωςἕναΓυμναστήριοἤἕνα
σπίτι, ἤ νά ἐπιλέξει κάποιος τά πρόσωπα μέ τά
ὁποῖαθάσυναναστραφεῖκαί τόντόποπούθά
τά συναντ. Θά ἀκούσετε νά λένε ὅτι ἄλλες
μέρες ἔχουν «θετική ἐνέργεια» καί ἄλλες ὄχι,
καί πολλά πολλά τέτοια. Ὑπάρχουν πράγματι
ἄνθρωποιπούἁπλῶςχρησιμοποιοῦναὐτήτήν
ὁρολογία γιά νά δηλώσουν τήν καλή ψυχική
κατάσταση πού νιώθει κάποιος ὅταν συναντ
ἀγαπημέναπρόσωπα,εὐχάριστουςτύπουςμέ
χιοῦμορκαίεὐστροφία.Ἤὅτανγυρίζουνἀπό
μιά ἐκδήλωση πού τούς ἔδωσε χαρά, ἀκόμη
κι ἀπό ἕνα ξεκούραστο περίπατο στή φύση. Τί
πιόὡραῖοκαίπιόφυσικό;Δυστυχῶςὅμως,τά
τελευταῖα χρόνια οἱ ὅροι «θετική ἐνέργεια»,
«ἀρνητικήἐνέργεια»δένεἶναιπιάτόσοἀθῶοι.
Τούς χρησιμοποιοῦν συγκαλυμμένα, γιά νά
ξεγελάσουν, κύκλοι πού προέρχονται ἀπό
ἀνατολικές θρησκεῖες, ἰνδουισμό καί βουδι-
σμόκυρίως, (οἱβουδιστέςχρησιμοποιοῦντόν
ὅρο «αὔρα») ἐννοώντας τήν «ἐνέργεια» πού
γιάαὐτούςὑπάρχειδιάχυτησέὅλοτόσύμπαν
(«συμπαντική ἐνέργεια») καί ἡ ὁποία ἔχει κατά

ἈἈππορρίίεεςς...... «Θετική»
ἤἤ «ἀρνητική» ἐνέργεια;
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τή γνώμη τους θεϊκές ἰδιότητες (ὁ θεός τους
δηλ. εἶναι μιά ἀφηρημένη δύναμη). Σέ ἄλλη
παραλλαγή, εἶναι ἡ «ἐνέργεια» πού ἔχουν καί
μποροῦν νά ἀπελευθερώσουν ἄνθρωποι πού
ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ «πνευματικά ὑπερφυ-
σικά ὄντα», τά ὁποῖα δυστυχῶς δέν εἶναι τί-
ποτα ἄλλο παρά πονηρά πνεύματα, δαιμόνια.
Εἶναι κι αὐτή μιά διδασκαλία τᾹς «Νέας
ἘποχᾹς», γιά τήν ὁποία πρέπει νά μιλήσουμε
μιά ἄλλη φορά. Γιά τώρα, νά ξέρετε ἁπλῶς ὅτι
εἶναι μιά πανθρησκεία, μιά ὀμπρέλα κάτω ἀπό
τήν ὁποία στεγάζονται ποικίλα θρησκευτικά καί
παραθρησκευτικά συστήματα μέ δόλιους σκο-
πούς.

— Ὑπάρχουν καί μέθοδοι γιά νά ἀπομα-
κρύνεις τήν ἀρνητική ἐνέργεια, εἶδα σέ μιά
ἱστοσελίδα σχετική κάποτε. Ἔλεγε νά προσέ-
χεις νά μήν ἔχεις τό χῶρο σου ἀκατάστατο,
νά μήν εἶναι πολύ γεμάτος, νά ἀερίζεται
συχνά γιά νά κινεῖται ἡ ἐνέργεια ἐλεύθερα! Βέ-
βαια κάποια πράγματα τά ἐφαρμόζει καί ἡ μη-
τέρα μου πού δέν ἔχει ἰδέα γιά... «θετική
ἐνέργεια».

— Ἔτσι εἶναι, Ἀλεξάνδρα. Ὅλοι θέλουμε
ἕνα εὐχάριστο περιβάλλον καί ποτέ δέ σκε-
φτήκαμε ὅτι αὐτό ἔχει νά κάνει μέ «θετική ἤ
ἀρνητική ἐνέργεια» ὑπερφυσική. Καί μπορεῖ νά
διαβάσεις καί πιό παράξενα πράγματα, ὅπως
«πετάξτε ἀπό τό χῶρο σας ὅλα τά σκουπίδια,
ἀπό ροῦχα πού δέ χρησιμοποιεῖτε μέχρι
ἀνθρώπους πού δέ νιώθετε ὅτι σς ἐκτιμοῦν».
Δηλαδή καί οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ νά θεω-
ροῦνται «σκουπίδια» ὅταν δέ μς ἐκτιμοῦν; 

— Ὅμως, κύριε, τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτά
μέ τίς θρησκεῖες, ἀφοῦ ὁ καθένας μπορεῖ νά

ἀποδίδει τή θετική ἐνέργεια ὅπου νομίζει… Στήν
προσευχή, σέ ἕνα χαμόγελο, στήν ἀγάπη πού
δείχνουμε καί μς δείχνουν, στήν πίστη πού
μπορεῖ νά ἔχει κάποιος στόν ἑαυτό του, στίς
καλές φιλίες πού μπορεῖ νά ἔχει…

— Αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ παγίδα, Ἀνδρέα,
ἀπό τούς προπαγανδιστές τᾹς «θετικᾹς ἐνέρ-
γειας», δηλαδή τᾹς Νέας ἘποχᾹς. Νά μπερ-
δεύονται ὅλα τόσο πολύ, ὥστε, στήν ἀρχή
τουλάχιστον –καί γιά νά μήν ἀντιδροῦν οἱ
χριστιανοί– νά θεωροῦν ἀκριβῶς αὐ τό πού
εἶπες, ὅτι ὁ καθένας μπορεῖ νά ἀποδίδει τή θε-
τική ἐνέργεια ὅ που προτιμ. 

Σκεφτεῖτε ὅμως, παιδιά .. δέν εἶναι θρησκευ-
τική ἔννοια νά ἀποδίδονται ὑπερφυσικές δυ-
νάμεις σέ μιά ἀκαθόριστη δύναμη πού δᾹθεν
ὑπάρχει διάχυτη στό σύμπαν; Τί εἴδους ἐνέρ-
γεια εἶναι αὐτή πού δέν ἔχει καμιά σχέση μέ
τούς νόμους τᾹς ΦυσικᾹς; Καί δέν εἶναι
σαφῶς ἀντίθετη ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη μας;
Ὁ Θεός μας εἶναι Ἕνας, Τριαδικός καί εἶναι
προσωπικός Θεός, ὄχι μιά ἀφηρημέ νη δύ-
ναμη διάχυτη στό σύμπαν. Μάλιστα, ἐμεῖς οἱ
φτωχοί, χρωστμε τή σωτηρία μας στόν Υἱό
Του, πού σαρκώθηκε, ἔπαθε καί νίκησε τό θά-
να το μέ τήν Ἀνάστασή Του! Αὐτήν ἀκριβῶς τήν
ἀλήθεια θέλουν νά γκρεμίσουν.

Αὐτό πού λένε «θετική ἐνέργεια», στήν
πραγματικότητα εἶναι ἡ παντοδύναμη χάρη
τοῦ Θεοῦ, πού μπορεῖ καί βοηθ τόν
ἄνθρωπο νά ξεπερν τίς δυσκολίες, νά γίνεται
αἰσιόδοξος στίς πιό ἀντίξοες συν θᾹ κες καί πού
τόν καθιστ ἀγαπητό στό περιβάλλον του. Δέ
σς ἔχει τύ χει νά βρεθεῖτε κοντά σέ κάποιον
ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, πού σς τράβηξε τόσο ἡ
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συντροφιά του, πού δέ θέλατε νά φύγετε ἀπό
πλάι του; Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή
αὐ τοῦ τοῦ ἀνθρώπου τόν κάνει ἑλκυστικό καί
ἀξιαγάπητο. Ἡ δροσιά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
τοῦ χαρίζει μιά ἰ σορροπημένη προσωπικό-
τητα, ἀποδεκτή καί ἀπό κάποιον πού μπορεῖ
νά μή ζεῖ τή ζωή τᾹς Ἐκκλησίας μας. Ἐκεῖ πού
πνέει ἡ χάρη τοῦ Θε οῦ δέ θά συναντήσουμε
θεωρίες πού τραυματίζουν τό ἀνθρώπινο
πρόσω πο κι ἄς φαίνεται ὅτι θέλουν νά τό
βοηθήσουν. 

Ἐσεῖς μόνοι σας εἴπατε ὅτι σς παραξέ-
νεψε πού ὁ ἄνθρωπος ἄλλο τε προβάλλεται
ὡς παντοδύναμος πού πρέπει νά ἐλευθερώ-
σει τίς κρυμμένες του δυνάμεις καί ἄλλοτε ὡς
ἀ ντιπαθητικό «σκουπίδι» πού πρέπει νά ἀπο-
βληθεῖ. Δέ θά συναντήσουμε τέτοιες ὑπερ-
βολές στήν πίστη μας! Προσέξτε, παιδιά μου!
Σήμερα θεωρεῖται πολύ «in» νά πεῖς: «χρει-
άζομαι θετική ἐνέργεια γιά νά τό ἀντιμετω-
πίσω», θεωρεῖται ὅμως πολύ ἀναχρονιστικό
καί μλλον ντρεπόμαστε νά ποῦμε: «Θά
προσευχηθῶ γιά σένα, ἔχει ὁ Θεός!». Ἐξάλ-
λου, εἴπα με, στόχος τῶν ἀντίθεων γύρω μας
εἶναι νά τά ἀνακατέψουμε ὅλα μέσα μας, γιά
νά σβήσει ἡ ἰδέα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Δέ θέ-
λουν νά ἀκούγεται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Τό
πρόβλημα δέν εἶναι στά λεκτικά σχήματα πού
ὁ καθένας θά χρησιμοποιεῖ, οὔτε στούς πρα-
κτικούς κανόνες πού θά ἐφαρμόζει στήν κα-
θημερινή του ζωή. Αὐτό πού μετράει εἶναι νά
μή χάσουμε τό θησαυρό μας, τήν ὀρθόδοξη
πίστη μας στόν Ἕναν Ἀληθινό Θεό, μέσα
στό παγκόσμιο παζάρι τῶν ἰδεῶν πού δέν ξε-
χωρίζει καλό ἤ κακό, σωστό ἤ λάθος.

K.
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Καταγράφεται
ἀ πό τήν παρά-

δοση τῆς Ἐκκλησί -
ας μας μιά ὑπέροχη
ἱστορία γιά ἕνα νέο. 
Ἦταν πανέξυπνος. 
Ζοῦσε κατά τόν
πρῶτο αἰώνα μ.Χ.
λίγο πιό ἔξω ἀπό
τήν Ἔφεσο. Σέ αὐ -

τή τή μεγάλη πολιτισμένη πόλη πέρασε τά τε-
λευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του καί ὁ Ἅγιος
Ἀπόστολος καί Εὐ αγγελιστής Ἰωάννης καί
ἀπό ἐκεῖ διοικοῦσε τίς νεοσύστατες ἐκκλησίες
τῆς Μ. Ἀσίας. 

Εἶχε γνωρίσει συμπτωματικά στίς περιοδεῖες
του καί τόν εὐφυέστατο νέο. Τόν εἶχε πολύ
συμπαθήσει καί παρακάλεσε τόν Ἐπίσκοπο
τῆς περιοχῆς νά δείξει ἰδιαίτερη φροντίδα γι’
αὐτό τό ταλαντοῦχο παλληκάρι καί τόν κατέ-
στησε ὑπεύθυνο ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ γιά τήν
ψυχή του.

Ὁ Ἐπίσκοπος μέ δέος δέχτηκε αὐτή τήν
ἀνάθεση καί ἔδειξε ἄγρυπνη ἐπιμέλεια γιά τήν
πνευματική του κατάρτιση. Τοῦ δίδαξε τίς χρι-
 στιανικές ἀλήθειες καί ἡ νεανική ψυχή πού
ἀναζητοῦσε τό σωστό ἱκανοποιήθηκε βαθιά,
σαγηνεύτηκε ἀπό τήν πίστη στόν Χριστό καί
βαπτίστηκε. Ὁ Ἐπίσκοπος μέ τήν πνευματική
προσφορά καί τήν ἔγνοια εἶχε ἐπιτελέσει τό
καθῆκον του. Ἦταν πιά ὥριμος ὁ νέος καί
ἐλεύθερος στίς ἐπιλογές του.

Μποροῦσε κανείς νά πιστέψει στή σταθερή
πνευματική πορεία του. 

Οἱ ἔξυπνοι νέοι ἔχουν συνήθως ἰσχυ ρό χα-

ἝἝνναα  κκυυννήήγγιι  ἀἀγγάάππηηςς
ἀἀππόό  ἕἕνναα  μμεεγγάάλλοο  ἍἍγγιιοο......
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ἕνας ληστής, πού ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τήν
παρουσία του. 

Τόν παρακαλεῖ ἤρεμα ἐκεῖνος νά τόν ὁδηγή-
σει μπροστά στόν ἀρχηγό. Γρήγορα ἐνημερώ-
νεται. Φθάνουν στόν τόπο τους. Παρά τήν
πρώτη ἄρνηση ὁ ἀρχιληστής βγῆκε νά τούς
συναντήσει μέ ὅλο τόν ὁ πλισμό του. Μά
καθώς εἶδε τόν ξέ νο, πού εἶχε κατεβεῖ ἀπό τό
ἄλογο, ἔπεσαν ἀπό τά χέρια του τά ὅπλα καί
ἔτρεξε νά φύγει. Οἱ σύντροφοι ἀποροῦσαν. Τά
ἔχασαν. Ἔμειναν ἀ ποσβολωμένοι... 

Ἡ ἀγάπη πάντα ἀφοπλίζει! 
Συγκλονισμός ψυχῆς. Ὁ γέροντας Εὐαγγε-

λιστής ἀκολουθοῦσε πίσω του:
― Μή φοβᾶσαι,

παιδί μου, φώναξε.
Μή φεύγεις ἀπό τόν
πατέρα σου. Ἡ καρ-
διά μου πονάει γιά
σένα. Ὁ Χριστός καί
τώρα σέ ἀγαπάει.

Ὁ ἀρχιληστής ἀνα-
στατώθηκε, συγκλο-

νίστηκε, ἔτρεχε... Σέ λίγο ὅμως γύρισε μέ
σκυμμένο τό κεφάλι καί κλαίγοντας γοερά γο-
νάτισε μπροστά στόν γέροντα Εὐαγγελιστή
Ἰωάννη, πού ἔσκυβε μέ πατρική στοργή ἐ -
πάνω ἀπό τόν ἁμαρτωλό μετανοημένο νέο.

Τό κυνηγητό τῆς ἀγάπης εἶχε ἐπαναφέρει
στήν ποίμνη τοῦ Χριστοῦ τό χαμένο πρόβατο.
Τόν ἐπισκίασε ξανά ἡ θεία Χάρη, γιά νά τόν
κάνει ἀναγεννημένο τέκνο τοῦ Θεοῦ! 

δ. Χ.–––––––
Βοηθήματα:
1. «Ἀνέκδοτα» ἐκδόσεις «Ζωῆς», σελ. 131.
2. «Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ υἱός τῆς βροντῆς», Σώτου

Χονδρόπουλου σελ. 132-134.
3. «Κατηχητικά βοηθήματα» Α΄ σειρά 1969, σελ. 152-159.
Σκίτσα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. Γερβάσιου Ραπτόπου-

λου: «Σέ ἀναζήτηση τοῦ ληστῆ».

ρακτήρα καί ἀσάλευτοι
ἔχουν τή δυνατότητα
νά συνεχίζουν τό δρό -
μο τους. Ἡ ἐξέλιξη τοῦ
συγκεκριμένου νέου ἀ -
πέδειξε τό ἀντίθετο. 

Ἡ ἀναγνώριση τῶν
ἡ γετικῶν του ἱκανοτή-
των ἀπό τούς καινούρ-

γιους συντρόφους του μέ τήν ἄτακτη ζωή,
ὁδήγησε −ἀπίστευτο!− στό νά συμπτύξουν μιά
ληστρική συμμορία μέ αὐτόν ἀρχηγό.

Πέρασε ἀρκετό διάστημα ὅταν ἐ πισκέφθηκε
αὐτή τήν περιοχή ξανά ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης.

Μετά τήν ἄλλη ἐ πικοινωνία γιά τά Ἐκ κλησια-
στικά θέματα, ρώτησε μέ ἐνδιαφέρον τόν Ἐ πί-
σκοπο, τί γίνεται ὁ νέος πού τοῦ εἶχε ἐμπιστευθεῖ.

Ὁ Ἱεράρχης σιωπηλός στήν ἀρχή καί στή συ-
νέχεια πνιγμένος στά δάκρυα ἀ πάντησε ὅτι πέ-
θανε... Πέθανε.

Ἀπορημένος, ξαναρώτησε ὁ Εὐαγγελιστής:
― Πῶς τόσο νέος;
― Πέθανε πνευματι κά! Κρύβεται στό γειτο-

νικό βουνό καί μέ τή συμμορία του κλέβει τούς πε-
ραστικούς.

Ὁ γέροντας Ἀπόστολος πικράθηκε βαθιά.
Ἔπειτα δέν δίστασε. Ζήτησε ἕνα ἄλογο καί συ-

νέχισε τό κυνηγητό τῆς
ἀγάπης!... Προχώρησε
στό δύσβα το μονοπάτι
πού τοῦ ἔδειξαν, πέ-
ρασε ἔρημους τόπους
καί ἀπόκρημνα φαράγ-
για. Κατάκοπος συνέ-
χιζε τήν ἀναζήτηση.

Δέν πρόλαβε νά φθά-
σει στό ληστρικό κρη-

σφύγετο καί χωρίς ἀντίσταση τόν συνέλαβε
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ιά ἁπαλή μοσχο-
βολιά ἁπλώνεται τριγύ -
ρω, πού λές ὅμοιά της
δέν ὑπάρχει στή γῆ. Τά
καντήλια φωτίζουν τίς
εἰκόνες τοῦ τέμπλου καί
τά τελευταῖα κεριά λει-
ώνουν σιγά σιγά. Ἡ μικρή μώβ βιολέτα,
ἀκουμπισμένη σ’ ἕνα καλαθάκι μαζί μέ
ἄλλα λουλούδια, συλλογίζεται τή μέρα
πού πέρασε, τίς ὧρες πού θά ᾽ρθοῦν. 

Ποτέ δέν εἶχε φανταστεῖ τή σημερινή
ἡμέρα. Ἀπό ἐκεῖνο τό πρωινό τῆς ἄνοι-
ξης πού γιά πρώτη φορά ἀντίκρισε τήν
ὄμορφη πλάση, τά βουνά, τά σύννεφα,
δύο μάτια παιδικά, τά μάτια τῆς Κατε-
ρινούλας νά τήν παρατηροῦν χαρού-
μενα ἐκεῖ στή γωνιά τοῦ κήπου! 

Ὅλα τά λουλούδια τοῦ κήπου ἀγα-
ποῦσαν τήν Κατερινούλα, γιατί ἦταν
εὐγενική καί καλόκαρδη. Κι ὅλα τήν πε-
ρίμεναν μέ ἀνυπομονησία, κι ὅλα ἤθε-
λαν νά τά χαϊδέψει, νά τά πάρει μαζί
της, νά στολίσει μ’ αὐτά τό δωμάτιό
της, τό σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ, τήν τάξη
της. Κι ἡ Κατερινούλα ἔκοβε τριαντά-
φυλλα, κρίνους, γιασεμιά. Μόνο βιολέ-
τες δέν ἔκοβε. Κοίταζε μέ παράπονο ἡ

M

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣ  

ΦΦΙΙΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ

Ἡ μώβ
βιολέτα
Ἡ μώβ
βιολέτα

βιολέτα τά πολύχρωμα λουλούδια πού
ξεμάκραιναν χαρούμενα. Ὤ! πόσο θά
᾽θελε νά μιλήσει. Νά μιλοῦσε στή γλώσ -
σα τῶν ἀνθρώπων καί νά πεῖ: 

— Κατερινούλα, πάρε με κι ἐμένα! Νά
στολίσω κι ἐγώ τό τραπέζι! Τήν ἕδρα
τῆς τάξης.

Κι ἡ βιολέτα στενοχωρημένη ἔκλεινε
τά πέταλά της, ἕτοιμη νά μαραθεῖ.

Ἡ Κατερινούλα τήν πρόσεξε κι ἔτρεξε
κο ντά της. Σάν νά κατάλαβε τή λύπη
της, τῆς εἶπε μέ λαχτάρα:

— Ὄχι, βιολέτα, μήν μαραθεῖς. Ἐ σένα
θά σέ πάρω μαζί μου τή Μ. Πέμπτη. 

Τίναξε ἀπορημένη τά πέταλά της ἡ
βιολέτα καί γύρισε ξαφνιασμένη. Τί; Ἀ -
λήθεια; Ἄκουσε καλά; Τί χαρά! 

— Πές μου, Κατερινούλα, τί εἶναι ἡ
Μεγάλη Πέμπτη; Πότε, ποῦ θά πᾶμε;
Κι ἡ Κατερίνα, σάν νά κατάλαβε τίς ἀ -
πορίες της, ἀπάντησε. 
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— Ἡ Μεγάλη Πέμπτη εἶναι μία ἀπό
τίς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας.
Κάθε μία ἀπό αὐτές τίς ἡμέρες εἶναι
διαφορετική καί μᾶς καλεῖ στήν Ἐκκλη-
σία, κάθε μέρα μαζί μέ τό Χριστό. Τήν
Κυριακή τῶν Βαΐων θά Τόν δοῦμε καθι-
σμένο πάνω σ’ ἕνα γαϊδουράκι νά μπαί-
νει ταπεινά στά Ἱεροσόλυμα, ἐνῶ οἱ
Ἰουδαῖοι ζητωκραυγάζουν. Τό βράδυ,
θά βγάλει ὁ ἱερέας τήν εἰκόνα τοῦ Νυμ-
φίου, τοῦ Χριστοῦ. Στό κεφάλι του θά
φορᾶ ἕνα ἀκάνθινο στεφάνι καί θά εἶναι
ντυμένος ἕναν κόκκινο χιτώνα. Ὕστε -
ρα, θά βρεθοῦμε στό σπίτι ἐκεῖνο πού
γιά τελευταία φορά ἔφαγε ὁ Χριστός μέ
τούς μαθητές Του, τούς μίλησε, τούς
συμβούλεψε καί ταπεινά τούς ἔπλυνε τά
πόδια, στό Μυστικό Δεῖπνο. Αὐτό θά
γίνει τή Μεγάλη Πέμπτη τό πρωί. 

— Τότε θά μέ πάρεις μαζί σου;
Θέλησε νά ρωτήσει ἡ μώβ βιο-
λέτα.

— Ὄχι τότε, τό βράδυ.
Ἑτοιμάσου λοιπόν! φώναξε
ἡ Κατερίνα κι ἔφυγε χορο-
πηδώντας, ἀφήνοντας τή
βιολέτα χαρούμενη ν’ ἀνυπο-
μονεῖ, νά μετράει τίς μέρες. 

Μεγάλη
Πέμπτη
ἀπόγευμα.
Καθώς ἀ -
ντηχοῦν οἱ
καμπάνες, ἡ
Κατερινούλα
ἀ νεβαίνει μαζί μέ
τήν οἰκογένειά
της τά σκαλιά τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ μικρή βιολέτα, στά χέ ρια
τῆς Κατερινούλας, ἀ ντικρί-
ζει γιά πρώτη φορά τόν ἱερό 

ναό, τά ἀναμμένα κεριά, τίς ἅγιες εἰκόνες.
Ἡ Κατερινούλα κάθεται μαζί μέ τή μητέρα
καί τά ἀδέρφια της καί μέ εὐλάβεια ἀκοῦν
τούς ὕμνους, τά τροπάρια, τά Εὐαγγέλια.
Κόσμος πολύς μαζεύεται. Σέ λίγο δέ θά
χω ρᾶνε πιά.

Μά τί συμβαίνει καί τά φῶτα σβήνουν;
Οἱ καμπάνες χτυποῦν πένθιμα. Ἄλλοι
γονατίζουν κι ἄλλοι σκύβουν εὐλαβικά,
καθώς ἀνάμεσά τους περνᾶ ὁ Κύριος
πάνω στό Σταυρό. «Σήμερον κρεμᾶται
ἐπί ξύ λου ὁ ἐν ὕδασι τήν γῆν κρεμά-
σας…». Οἱ ἱερεῖς φτάνουν στό μέσον τοῦ
ναοῦ. Ὁ Σταυρός ὑψώνεται. Ὁ διάκονος
θυμιατίζει. Οἱ καρδιές προσκυνοῦν εὐλα-
βικά τόν Ἐσταυρωμένο Κύριο. Ἀκουμ-
ποῦν στή βάση τοῦ Σταυροῦ προσευχές
μυστικές, δάκρυα μετανοίας, στεφάνια
μέ λουλούδια. Ἡ Κατερινού λα περιμένει

ἥσυχα νά ᾽ρθεῖ ἡ σειρά της νά προ-
σκυνήσει. Στά χέρια της κρατάει

τό μπουκέτο μέ τίς μώβ βιολέ-
τες. 

— Χριστέ μου, σ᾽ εὐχαριστῶ
πού σταυρώθηκες γιά μένα. Κά -
νε κι ἐγώ νά Σ’ ἀγαπῶ. Εὔ χεται
μέσα ἀπ’ τήν καρδιά της ἡ Κα-

τερινούλα, καθώς φιλᾶ τά ἄ -
χραντα πόδια τοῦ Κυρίου.

Καί στή βάση τοῦ Σταυ-
ροῦ ἀκουμπᾶ τίς μώβ
βιο λέτες. 

Τί εὐτυχισμένη νιώθει
τώρα ἡ βιολέτα! Νά στέ-
κεται κοντά, ν’ ἀντικρίζει
τόν Κύριο, τό θεῖο βλέμ -

μα Του τό γεμάτο πό -
νο καί ἀγάπη γιά τούς
ἀνθρώπους. Νά ἀν θί-
ζει, νά σκορπάει εὐω -
διά γιά τό Χριστό. �



Ἡ ὥρα περνᾶ. Οἱ ἱερεῖς διαβάζουν τά
Εὐαγγέλια, οἱ ψάλτες ψάλλουν κατανυ-
κτικά, οἱ πιστοί στέκονται, περιμένουν
καί προσκυνοῦν, ἡ Ἀκολουθία τελειώ -
νει. Μά ἡ Ἐκκλησία δέν ἀδειάζει. Μές
στό σκοτάδι τῆς νύχτας ἔρχονται ἀ κό -
μα κάποιοι νά προσκυνήσουν τόν Κύ -
ρι ο, νά Τοῦ μιλήσουν, ἀπ’ τήν καρδιά
τους νά Τόν εὐχαριστήσουν. Οἱ κοπέ-
λες, οἱ κυρίες τοῦ ναοῦ, ἡ Κατερινούλα
κι ἄλλα κορίτσια μαζεύουν τά λουλού-
δια καί τά στεφάνια, μαζί καί τή βιολέτα.

Δύο χέρια τήν παίρνουν καί μαζί μέ
ἄλλα λουλούδια τήν ἀκουμποῦν σ’ ἕνα
καλαθάκι. Μέσα στή νύχτα,  οἱ γυναῖ -
κες ἑτοιμάζουν τόν Ἐπιτάφιο φτιάχνο -
ντας ὄμορφες χρωματιστές γιρλάντες.
Μία ἄσπρη, μία μώβ. Ἀπ’ τό καλαθάκι
ἡ βιολέτα θαυμάζει. Καί τώρα, τί θά
γίνει; Ἄ ραγε, θά τή βάλουν κι αὐτήν
στίς γιρλάντες στόν Ἐ πιτάφιο; Ὁ
ἱερέας ζητάει τό καλαθάκι. Παίρνει τά
εὐ ωδιαστά λουλούδια καί τ’ ἀκουμπᾶ
πάνω στό χρυσοκέντητο ὕφασμα πού
εἰκονίζει τή θεία Ἀποκαθήλω ση, τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού θά τοποθετηθεῖ
στόν Ἐπιτάφιο τή Μεγάλη Παρασκευή
τό πρωί.

Ἐκεῖ λοιπόν, μέσα στόν Ἐπιτάφιο,
κοντά στό πανάγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ
βρίσκεται ἡ μικρή βιολέτα. Τά μάτια
της ἀντικρίζουν τό βλέμμα τοῦ Κυρίου

πού τόσο ἀγαπᾶ. Κι ἡ
καρδιά της τίποτα
ἄλ λο δέ λαχτα ρᾶ.
Μόνο νά μείνει γιά
πάντα ἐκεῖ. Νά σκορ -
πᾶ τό ἄρωμά της μό -
νο γιά τό Χριστό.

Μυρόπη
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Ὁ Διαγωνισμός μας τελείωσε!
Κι ἀσφαλῶς θά περιμένετε τά ἀποτελέ-

σματα.Ἔτσι δέν εἶναι; Ἔτσι. Θά πρέπει
ὅμως νά περιμένω καί τά τελευταῖα σας
μηνύματα, αὐτά πού... καθυστέρησαν στό
ταχυδρομεῖο. Μόλις φθάσουν κι αὐτά, μέ
ἡμερομηνία 31 Μαρτίου, θ᾽ ἀνοίξω τά χαρ-
τιά μου. Λοιπόν... λίγη ὑ πομονή. Ὡστόσο
κι αὐτή τή φορά μέ κάθε συμμετοχή πού
ἔπαιρνα χαιρόμουνα καί τήν ἀγάπη σας
καί τήν ἐμπιστο σύνη σας:

� «Διαβάζοντας τό «Πρός τή Νίκη» μέ ἀνυ-
πομονησία τήν ἡμέρα πού ἔφτασε γιά νά δῶ τί
θέματα εἶχε, ξαφνικά βλέπω τόν διαγωνισμό!
Μέ προσέλκυσε πάρα πολύ τό θέμα κι ἔτσι ἀπο-
φάσισα νά γράψω τίς ἰδέες μου καί τούς προ-
βληματισμούς μου...»

Δημητροπ. Ἀκριβή

� «Πῆρα ἀπόφαση νά λάβω μέρος στήν
«πρόσκληση-πρόκληση». Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τή
δυνατότητα πού δίνετε στούς νέους νά ἐκφρα-
στοῦν».

Μάσκ. Σοφία

� «Στίς ἐρωτήσεις σας ἀπάντησα, διότι
ἦταν ὑπέροχες καί μέ ἀφοροῦν ἀρκετά».

Λώλ. Λευκοθέα

� «Συμμετέχω γιά πρώτη φορά στό Περιο-
δικό σας. Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιατί μοῦ δίνετε
τήν δυνατότητα νά ἀπαντήσω στά τόσα καυτά
ἐρωτήματά σας».

Σαρίκ. Παναγιώτης

Εὐχαριστῶ γιά τά ὡραῖα σας συναισθήματα
καί σᾶς εὔχομαι νά μένετε πάντοτε κοντά στόν
Χριστό μας γιά νά ᾽ναι πάντοτε καί ἡ ψυχή σας
εὐαίσθητη γιά κάθε τί ὡραῖο καί ὑψηλό.

E™∂π™ ∫π ∂°øE™∂π™ ∫π ∂°ø



�� Ἀγαπημένο μας
«Πρός τή Νίκη»

Εἴμαστε οἱ «Χαρούμε-
νες Ἀγωνίστριες» Ἰλίου.
Εἴδαμε τήν ὄμορφη χει-
ροτεχνία πού εἶχες στό
τεῦχος τοῦ Ἰα νουαρίου
καί ἀποφασίσαμε νά τή
φτιάξουμε. Εὐχαριστοῦ -
με γιά τήν ἰδέα πού μᾶς
ἔδωσες. Περιμένουμε καί
ἄλλες. Σέ εὐχαριστοῦμε
καί γιά τά ἄρθρα σου καί
γιά τά ἐλπιδοφόρα μηνύ-
ματά σου στή δύσκολη
ἐποχή πού ζοῦμε. Μᾶς
βο ηθᾶνε νά βαδίζουμε
στό δρόμο τοῦ Θεοῦ,
στά ἀχνάρια τῶν Ἁ γί -
ων. Πιστεύουμε ὅτι εἶ -
ναι πολύ ἐπίκαιρες καί
οἱ σελίδες πού βάζεις
γιά τά ἐθνικά μας θέ-
ματα. Σέ παρακαλοῦμε
νά μᾶς ἔχεις στήν προ-
σευχή σου. Εὐχόμαστε
νά συνεχίσεις γιά πολλά χρόνια.

Οἱ «Χ.Α.» Ἰλίου Ἀθήνα

Χαίρομαι πού παίρνετε ἰδέες ἀπό τίς σελίδες μου
καί ἐλπίδες. Χαίρομαι πού στή «δύσκολη ἐπο χή πού
ζοῦμε» βαδίζετε στό δρόμο τοῦ Θεοῦ καί ἀναζητᾶτε
τά ἀχνάρια τῶν Ἁγίων. Βάζετε ἔτσι γε ρά θεμέλια στή
ζωή σας, τά μόνα σταθερά. Καλή συνέχεια καί σέ
σᾶς.

�� Ἀγαπητό μου «Πρός τή Νίκη»
Εἶμαι μιά ἀναγνώστριά σου καί εἶμαι 13 χρονῶν. Ἡ

ἀλήθεια εἶναι πώς μοῦ ἀρέσει πολύ νά διαβάζω τίς
σελίδες σου κάθε μήνα. Θά ἤθελα νά συνεχίσεις τό
ἔργο σου γιά πάντα! Θά σοῦ πῶ ὅμως καί ἕνα παρά-
πονό μου... Θά μοῦ ἄρεσε νά βάζεις πιό πολλές ἱστο-
ρίες «γιά τούς μικρότερους φίλους μας», γιατί αὐτές
πού βάζετε σέ κάθε τεῦχος εἶναι ἀρκετά λίγες σέ
σχέση μέ τίς «ἄλλες»...

Μέ ἐκτίμηση    Μ. Ζ. (e-mail)
Χάρηκα τήν ἁπλότητά σου, ἀγαπητή Μαρία, μέ τήν

ὁποία διατύπωσες τό «παράπονό» σου, τήν ἐ πιθυμία
σου θά ἔλεγα ἐγώ. Ἀναζητᾶς τά πιό ἁπλά πού εἶναι
γιά τήν ἡλικία σου, δέν ἀφήνεις ὅμως, ὅπως κατά-
λαβα, κι ἐκεῖνα πού εἶναι γιά μεγαλύτερα παιδιά.
Ὅπως ἤδη σοῦ ἀπάντησα (στό e-mail) θά τό λάβω
ὑπόψη, ὅσο βέβαια εἶναι δυνατό. Σύ ὅμως διάβαζε
καί τίς «ἄλλες» ἱστορίες. Προετοιμάζουν γιά τή ζωή.

�� Ἀγαπητό Περιο-
δικό «Πρός τή Νίκη»

Εἶμαι ἕνα «Χελιδό -
νι» τῆς Στ´ τάξης στή
Θεσσαλονίκη καί στή
Χίο. Πρῶτα ἀπό ὅλα θά
ἤθελα νά σέ εὐχαρι-
στή σω γιά τήν πολύ-
τιμη προσφορά σου. Μέ
λαχτάρα περιμένω κάθε
φορά τό καινούριο σου
τεῦχος. Πραγματικά κά -
θε νέο σου τεῦχος εἶναι
πιό πλούσιο, πιό ἐπίκαι -
ρο ἀπό τά προηγούμε -
να. Μᾶς στηρίζεις καί

μᾶς βοηθᾶς μέ τά θαυμάσια ἄρθρα σου.
Σοῦ μεταφέρω τίς σκέψεις καί τά συναι-
σθήματα πού ἔνιωσα διαβάζοντας τό
τεῦχος 744 τοῦ Φεβρουαρίου 2012. Σοῦ
στέλνω ἕνα ἁπλό ποιηματάκι μέ τίς εὐχα-
ριστίες μου καί μέ τήν εὐχή πάντα νά μᾶς
καθοδηγεῖς καί νά μᾶς ἐμπνέεις.

Εὔα Κ., Θεσσαλονίκη – Χίος

«Χελιδόνι» Θεσσαλονίκης – Χίου; Αὐτό
δέν τό καταλαβαίνω. Ἔχεις δηλαδή δύο «φωλιές»;
Ποιός τή χάρη σου! Χαίρομαι πού ἀγαπᾶς τό «Πρός τή
Νίκη». Κι εὐχαριστῶ γιά τό «ἁπλό» ὅ πως γράφεις«ποι-
ηματάκι» πού μοῦ ἔστειλες. Μά αὐτό μιλάει γιά ὅπλο,
τό πιό δυνατό μάλιστα γιά τόν χριστιανό ἀγωνιστή τοῦ
καλοῦ, τήν προσευχή! Ἀφοῦ μοῦ τό χαρίζεις, θά τό χα-
ρίσω κι ἐγώ στούς ἀναγνῶστες μου, μέ τήν εὐχή νά
μάθουμε νά τό χρησιμοποιοῦμε ὅλοι στή ζωή μας.

Τό Ὅπλο
Ποιό εἶναι τό ἰσχυρότερο ὅπλο;
τό ντουφέκι ἤ τό πιστόλι,
τό κανόνι ἤ τό σπαθί;
Πόσο ἄραγε ὅλα αὐτά
εἶναι ἰσχυρά;
Οὔτε τά ντουφέκια, οὔτε τά σπαθιά
φαντάζουν ὅπλα δυνατά!
Δυνατότερο εἶναι ἡ προσευχή!
Σίγουρα δέν ὑπάρχει καλύτερο ἀπό αὐτή!
Ὅταν κάποιος κάνει προσευχή,
ὁ Χριστός μαζί του ἐπικοινωνεῖ!
Τί πιό σπουδαῖο γεγονός,
ἀπό τό νά σοῦ μιλᾶ ὁ ἴδιος ὁ Θεός!
Γίνεσαι ὁ πιό δυνατός!
Κάθε χριστιανός παίρνει τή θέση τοῦ πολεμιστῆ,
ὅμως δέ φοβᾶται.
Ὅπλο του εἶναι ἡ προσευχή καί ἡ μυστηριακή ζωή!!!

(Ἡ συνέχεια στή σελ. 140)
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Χριστός Ἀνέστη - Ἀληθῶς!
Τί νά 'ναι τοῦτος ὁ χαρμόσυνος χαιρετισμός; Μά,

ἡ ὁμολογία τᾹς πίστεώς μας. Ὁ θριαμβικός παιάνας
τᾹς νίκης τοῦ Χριστοῦ πάνω στό θάνατο, τήν ἁμαρ-
τία, τό διάβολο, τή φθορά. Τό «πιστεύω» τοῦ χρι-
στιανοῦ, κύριο δόγμα τᾹς Ὀρθοδοξίας μας. Αὐτό. 

Ὅμως γιά τόν Ἕλληνα εἶναι καί κάτι ἄλλο. Εἶναι
ἡ ἔκφραση τᾹς ψυχᾹς του σέ κάθε δύσκολη ἐθνική
περίσταση. Ἡ πίστη στή νίκη. Ἡ χαρά γιά τή νίκη.
Ἡ βεβαιότητα ὅτι θά θριαμβεύσει τό ἀκατόρθωτο.
Θά νικηθεῖ τό κακό καί ἡ ἀδικία, ἔστω κι ἄν πρέπει
νά περάσει πρῶτα ἡ «Μεγάλη Ἑβδομάδα». Κι ἔγινε
καί γίνεται ὁ ἀναστάσιμος αὐτός χαιρετισμός σάλ-
πισμα ἐλπίδας καί χαρς. Χριστός Ἀνέστη -Ἀληθῶς!



Ὅταν πιά ἡ Ψηλίτσα ἔγινε τριῶν μέ-
τρων, οἱ γονεῖς της ἀποφάσισαν νά τή
βγάλουν ἕνα μεγάααααλο περίπατο, γιά
νά γνωρίσει ὅλα τά ζῶα καί τά φυτά τῆς
σαβάνας. Στόν πρῶτο αὐτόν περίπατο ἡ
Ψηλίτσα δέ χόρταινε νά βλέπει καί νά μα-
θαίνει. Ἔ γινε σχεδόν ἀμέσως φίλη μέ ὅ -
λους. Τό βράδυ μάλιστα πού ἐπέστρεψαν
στόν πύργο τους, εἶχε μαζί της καί ἕ να
χαριτωμένο μικρό σκίουρο, πού, ὅπως εἶ -
πε ὁ ἴδιος στό μεγάλο πρίγκιπα, δέν εἶχε
κανέναν στόν κόσμο.

— Ἄ, πόσο εὐτυχισμένη εἶμαι! ἔλε γε
καί ξανάλεγε ἡ Ψηλίτσα.

— Ναί, ναί! συμφωνοῦσε κι ὁ σκίουρος καί
κουνοῦσε τή φουντωτή οὐ ρά του.

— Λοιπόν, τί λές; θά γίνουμε φίλοι; ρώ-
τησε ἡ καμηλοπαρδαλίτσα καί ἔ σκυψε
τόοοοοοσο χαμηλά, γιά νά δεῖ τό
σκίουρο.

— Σʼ εὐχαριστῶ, σʼ εὐχαριστῶ, ἔλε γε
καί ξανάλεγε τό

φουντωτό ζωάκι.
Μοῦ ἔσωσες τή
ζωή. Τί θά γινό-
μουν χωρίς τήν

προστασία τῆς
οἰκογένειάς σου,

ἔτσι μόνος πού ἀπέ-
μεινα; κλαψούρισε.
— Μά πῶς ἔγινε αὐτό;

ρώτησε μέ ζωηρό ἐν -
διαφέρον ἡ Ψηλίτσα.

— Εἶναι μεγάλη

Φίλοι μου, γειά σας.
Εἶστε ἕτοιμοι γιά μεγάλο ταξίδι; Πάρτε μαζί σας καπέλο, πα-

γούρι μέ δροσερό νερό, κιάλια, γυαλιά ἡλίου, μαντήλι γιά τόν

ἱδρώτα καί ...φύγαμε γιά τίς ἀφρικανικές σαβάνες! Θά γνωρί-

σουμε τήν Κέλυ Ψηλίτσα, τή μικρή καμηλοπαρδαλίτσα! Στό

δρόμο θά σᾶς διηγηθῶ τήν τρομερή ἱστορία της.

Κέλυ Ψηλίτσα γεννήθηκε στόν πύρ -
γο Σαβάν–Ψηλάν, σέ μιά μεγάλη σαβάνα
τῆς Ἀφρικῆς. Εἶναι κόρη τοῦ πρίγκιπα Κα-
μηλό ντέ Παρδάλ καί τῆς μεγάλης Δού-
κισσας Πανυψηλό ντέ Καμήλ. Εἶναι τό
μοναδικό παιδί τῆς οἰκογένειας, γι᾽ αὐτό,
ὅπως καταλαβαίνετε, τή φρόντιζαν ἀπό

μικρή μέ περίσσεια στορ -
γή. Ἔκαναν γιʼ αὐτήν χί -

λια ὄνειρα οἱ γονεῖς
της. Κι ὅσο ψή-

λωνε, τόσο με-
γάλωνε τό
κ α μ ά ρ ι
τους.

Ἡ

Ψηλίτσα ἡ καμηλοπαρδαλίτσαΨηλίτσα ἡ καμηλοπαρδαλίτσα
Συννεφοπαραμύθια καί ἄλλα...Συννεφοπαραμύθια καί ἄλλα...

Ἀπρίλιος 2012138



ἱστορία, βιάστηκε νά ἀπαντήσει ὁ σκίου-
ρος καί φράπ, ἀνέβηκε σʼ ἕνα κλαδί.

Ἔφτασε ἡ νύχτα κι ὅλοι στόν πύργο
ἔπεσαν νά κοιμηθοῦν. Ὅλοι ἐκτός ἀ πό
τόν πονηρό σκίουρο. Τό μυαλό του δού-
λευε ἕνα πολύ ἄσχημο σχέδιο. Σκαρφα-
λωμένος στήν κορφή ἑ νός δέντρου
σκεπτόταν: «Ὡραῖα, λοιπόν. Τώρα μέ τήν
Ψηλίτσα θά μάθουν οἱ ἄλλοι σκίουροι...
Θά ἔχω στό λεπτό ὅ,τι θελήσω. Θά τῆς
μάθω πῶς νά παίρνει κρυφά ὅλους τούς
καρπούς, νά μπαίνει στίς πιό ἀπόμερες
φωλιές!». 

Μιά καί δυό τήν ἄλλη μέρα ὁ σκίουρος
ἔβαλε σέ ἐφαρμογή τό πανοῦργο σχέδιό
του. Κλαψούρισε καί παρέστησε τό φτω -
χό καί κατατρεγμένο καί ζήτησε ἀπό τή
μικρή καμηλοπάρδαλη τάχα νά τόν βοη-
θήσει. Στήν πραγματικότητα ἤθελε νά
μαζέψει γιά τόν ἑαυτό του ὅλους τούς
καρπούς. Μέσα σέ λίγες ἑβδομάδες ἡ
Ψηλίτσα, πού δέν κατάλαβε τήν πονηριά
του, ἔγινε ἡ πρώτη ἁρπαχτική καμηλο-
πάρδαλη τῆς σαβάνας. Τέντωνε τόν τερά-
στιο λαιμό της, ἔμπαινε μέσα σέ φωλιές
πουλιῶν, μέσα σέ σκιερά καλάμια καί
ἄγριους βάτους κι ἔφερνε στό σκίουρο
τοῦ κόσμου τά καλά.

Κάποια μέρα, πού ὅλη ἡ καμηλοπαρδα-
λοοικογένεια βγῆκε γιά περίπατο, ὁ πρίγ-
κιπας καί ἡ δούκισσα δοκίμασαν μεγάλη
ἀ πογοήτευση. Ἡ Κέλυ Ψηλίτσα δέν
ἔτρωγε τίς τρυφερές κορφές τῶν δέν-
τρων, δέν ἤξερε κἄν νά κοιτάζει τά ψη λά
κλαδιά.

— Ψηλίτσα, κοίτα ἐ δῶ ψη λά! Νά ἐδῶ
πάνω! φώναζε ὁ Καμηλό.

— Ψηλίτσα, πάρε κορίτσι μου, αὐτήν
τήν κορυφή! Νά, ὅπως ἐγώ! ἔλεγε ἡ Πα-
νυψηλό.

Ὅμως ἡ Ψηλίτσα εἶχε καρφωμένα τά

μάτια της στά χαμηλά χορτάρια. Χαμή-
λωνε τό μακρύ λαιμό της μέ τίς καφετιές
ἀποχρώσεις, ἔ σκυβε τό κεφαλάκι μέ τά
παιχνιδιάρικα ματάκια κι ἐξέταζε τό κάθε
λουλουδάκι, τήν κάθε φωλίτσα. Κι ὕστερα
μέ τά δόντια της ξερίζωνε τό καθετί.

Ὅλες οἱ καμηλοπαρδάλεις τῆς πο λύ
ὑψηλῆς κοινωνίας τό πῆραν εἴ δηση καί
κρυφογελοῦσαν κοροϊδευτικά. Τί ντροπή
γιά τούς γονεῖς της! Τό χειρότερο ὅμως
ἦταν ὅτι τώρα πιά τά μικρά ζῶα δέν ἔβρι-
σκαν τροφή. Ὁ μόνος εὐχαριστημένος
ἦταν φυσικά ὁ πονηρός σκίουρος.

Μέ τόν καιρό ἡ κατάσταση γινόταν ὅλο
καί χειρότερη. Ἡ Ψηλίτσα δέν ἄ κουγε
κανέναν. Ὥσπου ἔγινε τό κα κό. Πλῆθος
ζῶα μαζεύτηκαν ἕνα πρωί ἔξω ἀπό τόν
πύργο τοῦ Καμηλό καί ἀπειλοῦσαν ὅτι θά
καλοῦσαν καί τό λιοντάρι. Ἀπαιτοῦσαν νά
φύγει ἡ μι κρή καμηλοπάρδαλη ἀπό τή σα-
βάνα: «Ἔξω ἡ Ψηλίτσα! Ἔξω ἡ Ψηλίτσα!
Ἔ ξω ἡ Ψηλίτσα» φώναζαν ρυθμικά. Ἡ
μεγάλη δούκισσα Πανυψηλό ἔκλαιγε
ἀπαρηγόρητη γιά τό κατάντημα
τῆς κόρης της.

— Γιατί , παιδί μου, μᾶς τό ἔ -
κανες αὐτό; Γιατί νά παίρνεις
τά πράγματα καί τήν τρο -
φή τῶν ἄλλων; Σοῦ στε-
ρήσαμε ἐμεῖς τίποτα;

— Γιατί, Ψηλίτσα, ἁρπά-
ζεις τά πράγματα τῶν ἄλλων;
ρώτησε σοβαρός
καί ὁ Καμήλ ντε
Παρδάλ, ὁ πα-
τέρας της. 
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Ἡ ματιά του ἦταν τόσο πονεμένη καί
αὐστηρή, πού ἡ καμηλοπαρδαλίτσα δέν
ἄντεξε καί τά ὁμολόγησε ὅλα. Ὅμως δυ-
στυχῶς δέν μποροῦσε γιά πολλή ὥρα νά
κοιτάζει τούς γονεῖς της. Ἄχ, πῶς πο-
νοῦσε ὁ μακρύς λαιμός της καί ...ἄχ, πῶς
ζαλίζεται! Τῆς ἔρχεται λιποθυμία! Καί
ΜΠΑΜΜΜ! ἡ καμηλοπάρδαλη σωριά-
στηκε χάμω. 

Ὁ γιατρός πού τήν ἐξέτασε τίς ἑπόμε-
νες μέρες εἶπε σοβαρός:

— Ἡ Ψηλίτσα πάσχει ἀπό μιά σπάνια
ἀρρώστια πού λέγεται «πεφτολαιμία ση
σκυψοχαμηλούμ». Ὀφείλεται στό συνε-
χόμενο σκύψιμο τοῦ λαιμοῦ καί στήν τέ-
λεια ἀπουσία γυμναστικῆς καί κυρίως
ἀνάτασης. Θά πρέπει νά μείνει ἀκίνητη
μέ γύψο στό λαιμό μερικούς μῆνες. 

Καταλαβαίνετε, φίλοι μου, τί μαρτύ ριο
πέρασε ἡ Ψηλίτσα. Γυψωμένη, ἀκίνητη
σκεφτόταν τό πάθημά της καί ἔκλαιγε.
Εἶχε πιά καταλάβει γιά τά κα λά πόση
ζημιά μπορεῖ νά κάνει μιά κα κή φιλία, μιά
κακή παρέα.

— Ποτέ ξανά, ποτέ ξανά, ποτέ! ἔλε γε
καί ξανάλεγε.

Ὅσο γιά τό σκίουρο δέν ξαναφάνη κε
στή σαβάνα ἐκείνη. Ἐξαφανίστηκε. Καί
κάποιοι ἐλέφαντες κοσμογυρισμένοι
εἶπαν ὅτι τόν εἶδαν σέ ἕνα τσίρκο νά τρώει
σκόρδα μέσα σέ κλουβί σιδερένιο.

Λοιπόν τί λέτε, δέν ἀξίζει νά πᾶμε νά
γνωρίσουμε τήν Ψηλίτσα; Σέ δυό
μέρες θά βγάλει καί τό γύψο.    

Φίλοι μου,
σᾶς χαιρετῶ μέ ἀγάπη,
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ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΚΥΨΕΛΗ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ; 
Ἡ σειρά εἶναι ἀλφαβητική
δηλ. δδύο, ἕνα, ὀκτώ, ππέντε,
ττέσσερα.

Τό 1 καί τό 4 εἶναι ὅμοια.
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ; 

Καί ΠΡΟΣΟΧΗ
στίς κακές παρέες.
Μᾶς κλέβουν τή χαρά!

ΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ
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ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩ
(Συνέχεια ἀπό τή σελ. 137)
� Νέοι συνδρομητές: Lor.  Eugen.,  SWITZER-

LAND ἀπό 1/2/2012 μέχρι 1/2/2013, Κον. Μαρ., Ἡγου-
μενίτσα, ἀπό 1/2/2012 μέχρι 1/2/2013, Μπαρ. Βασ.,
Συκιά Κορινθίας, ἀπό 1/2/2012 μέχρι 1/2/2013, Καραφ.
Θεμελ., Ἅγιος Μάμας, Κάλυμνος, ἀπό 1/2/2012 μέχρι
1/2/2013, Καραγ. Ζαχ., Καλοχώρι, Χαλκίδα, ἀπό
1/2/2012 μέχρι 1/2/2013, Κολέτσ. Χριστ., Ἀμαρούσιο
Ἀτ τικῆς, ἀπό 1/3/2012 μέχρι 1/11/2013, Σολωμ. Ἰωάν.,
Ν. Σμύρνη Ἀττικῆς, ἀπό 1/3/2012 μέχρι 1/3/2013, Κωτ.
Κων., Πάτρα, ἀπό 1/3/2012 μέχρι 1/3/2013, Καμπ. Ρ.,
Παραλία Πιερίας, ἀπό 1/3/2012 μέχρι 1/3/2013, Γάκ.
Σοφ., Κόνιτσα, ἀπό 1/3/2012 μέχρι 1/3/2013.
� Ἀνανεώση συνδρομῆς: κ.  Μαν. Βασ. Κεφα-

λόβρυσο, Πωγώνι ἀπό 1/1/2011 ἕως 1/1/2012.

ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στό τεῦχος744 (Φεβρουάριος 2012) σελ. 64,
προτελευταία γραμμή, ἀντί “στό Νάρθηκα τοῦ
Ναοῦ”, τό ὀρθό εἶναι: “στό Σολέα τοῦ Ναοῦ”.



ΚΕΪΚ ΚΕΪΚ 

ἘἘκτέλεση
Προθερμαίνουμε τό φοῦρνο στούς 180ο C .
Χτυπᾶμε τό ἀλεύρι, τή ζάχαρη, τά αὐγά, τό βούτυρο, τό γάλα, τό ξύσμα καί τό

ἀλάτι στό μίξερ γιά πέντε λεπτά, μέχρι τό μίγμα νά γίνει ἀνοιχτόχρωμο καί παχύ. 
Ρίχνουμε τό μίγμα στή φόρμα, πού ἀπό πρίν ἔχουμε καλά βουτυρώσει καί τό ψή-

νουμε γιά 40 μέ 45 λεπτά.
Ὅταν κρυώσει, τό ξεφορμάρουμε καί τοῦ ρίχνουμε τό γλάσο, τό ὁποῖο γίνεται ὡς

ἑξῆς: Λειώνουμε δύο κουταλιές τῆς σούπας βιτάμ καί στίβουμε τό χυμό ἑνός λεμο-
νιοῦ. Ρίχνουμε αὐτά τά δύο σ᾽ ἕνα μπώλ καί

χτυπώντας τα μέ σύρμα προσθέ-
τουμε ἄχνη ζάχαρη, μέχρι νά

γίνει παχύρρευστο.

Καλή ἐπιτυχία

ΛΕΜΟΝΙΟΥΛΕΜΟΝΙΟΥὙλικά
� 1 πακέτο ἀλεύρι φαρινάπ τῶν 500 γρ.
� 6 μεγάλα αὐγά
� 1 καί 1/3 φλιτζάνι βούτυρο μαλακό
� 2/3 φλιτζανιοῦ γάλα
� ξύσμα ἀπό δύο ἀκέρωτα λεμόνια
� 1 πρέζα ἁλάτι

Ὑλικά γιά τό γλάσο
� χυμός ἑνός λεμονιοῦ
� δυό κουταλιές βιτάμ
� ἄχνη ζάχαρη
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Συμπλήρωσε τό παρακάτω σταυρό-
λεξο μέ τούς ἀριθμούς πού δίνονται:

ΤΤΡΡΙΙΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΙΙ::
795
754

ΤΤΕΕΤΤΡΡΑΑΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΙΙ::

2181
8102
3632
3584
1238
2245
2138
1217

ΕΕΞΞΑΑΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΙΙ::
737835
133540
846841
547094

ΕΕΠΠΤΤΑΑΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΙΙ::

8524086
7089147
5062447
1639241
4652512
3530565
1493241
7912408
1456125
1349564
3951286
8142671
1372171
1522177

ΠΠΕΕΝΝΤΤΑΑΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΙΙ::

82257
24808
81826
54421
29056
14246
74233
34277
12131
19887

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός: «Ἠγέρθη˙ οὐκ ἔστιν ὦδε».

Λεπτομέρεια ἀπό τοιχογραφία στή

Μονή Βηθλεέμ, Κορωπί Ἀττικῆς.
Πίσω: Πασχαλιές

Σκεφτεῖτε ἕναν ἀριθμό ἀπό
τό 1 ὥς τό 9. Διπλασιάστε τον
καί προσθέστε 34. Διαιρέστε
μέ τό 2 καί βγάλτε τόν ἀριθμό
πού σκεφτήκατε στήν ἀρχή.
Πάντα θά μένει ὁ ἀριθμός 17.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΚΥΨΕΛΗΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΚΥΨΕΛΗ
Γράψε τό ὄνομα κάθε εἰκονιδίου στά ἑξάγωνα
κκυυκκλλιικκάά  γύρω του ἀρχίζοντας ἀπό τό βελάκι.
Ποιά λέξη κρύβεται στά κίτρινα ἑξάγωνα;

ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ

Οἱ ἀριθμοί 2, 1, 8, 5, 4 εἶναι στή
σειρά. Ποιά εἶναι ἡ λογική σειρά μέ
τήν ὁποία εἶναι τοποθετημένα; 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ; 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ; 

1 2 3

4 5
6



Ἦταν Ἄνοιξη.

Ἦταν στήν ἄνοιξη τῆς ζωῆς τους.

Πόθησαν τήν ἄνοιξη τῆς Πατρίδας τους.

Κι ἔδωσαν γι᾽ αὐτή τή νιότη τους.

ΕΜΕΙΝΑΝ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ!

1955-1959 Μιά ἱστορία

γραμμένη ἀπό νέους.

Ἦταν Ἄνοιξη.

Ἦταν στήν ἄνοιξη τῆς ζωῆς τους.

Πόθησαν τήν ἄνοιξη τῆς Πατρίδας τους.

Κι ἔδωσαν γι᾽ αὐτή τή νιότη τους.

ΕΜΕΙΝΑΝ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ!

1955-1959 Μιά ἱστορία

γραμμένη ἀπό νέους.

1η Ἀπριλίου 1955



Μέσ᾽ στά φτερά τους 
μέ κρατᾶνε
οἱ Πασχαλιάτικες χαρές!

Μέσ᾽ στά φτερά τους 
μέ κρατᾶνε
οἱ Πασχαλιάτικες χαρές!


