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2 Φεβρουαρίου: Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου

Ἡ Παναγία Μητέρα μέ τό θεῖο Βρέφος καί τόν προστάτη Ἰωσήφ, σαράντα ἡμέρες μετά
τή θεία Γέννηση, πιστοί στό Νόμο, ξεκινοῦν ἀπό τή Ναζαρέτ γιά τό Ναό τῶν Ἱεροσολύ
μων. Ἐκεῖ τούς ὑποδέχθηκαν δύο ἡλικιωμένοι ἄνθρωποι: Ὁ Συμεών καί ἡ Ἄννα.
Δέν ἔμενε στό Ναό ὁ γέροντας Συμεών. Ἕνας πιστός Ἰσραηλίτης ἦταν, πού ζοῦσε μέ

τήν προσμονή τοῦ Μεσσία. Χρόνια καί χρόνια περίμενε, μέ ὑπομονή καί ἐλπίδα. Γιατί
εἶχε πάρει τήν ὑπόσχεση ἀπό τό Θεό ὅτι δέν θά φύγει ἀπό τόν κόσμο αὐτό, ἄν δέν δεῖ
καί δέν κρατήσει στά χέρια του τόν Σωτήρα τοῦ κόσμου!
Δέν ἔμενε στό Ναό καί ἡ προφήτιδα Ἄννα. Μιά χήρα γυναίκα ἦταν, πού παρά τήν ἡλι

κία της δέν παρέλειπε καμιά προσευχή καί νηστεία.
Μέ θεία νεύση βρέθηκαν καί οἱ δυό στό Ναό τήν ὥρα ἐκείνη. Ὁ Συμεών

μέ συγκίνηση εἶδε τό Βρέφος καί τό δέχθηκε στήν ἀγκαλιά του. Σκίρτησε ἡ
καρδιά του καθώς τό Ἅγιο Πνεῦμα τόν πληροφοροῦσε ὅτι τό Βρέφος
αὐτό ἦταν ὁ ἀναμενόμενος Λυτρωτής τοῦ κόσμου. Καί τώρα πιά πού
ἀντίκρισε τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ μπροστά του, δέν ἤθελε τίποτε
ἄλλο. Τόνισε τόν ὕμνο τῆς εὐγνωμοσύνης του λέγοντας: «Νῦν ἀπο
λύεις τὸν δοῦλον Σου, Δέσποτα, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σω
τήριόν Σου…».
Καί τῆς Ἄννας ἡ ψυχή γέμισε φῶς καί οὐράνια χαρά. Καί μαζί μέ

τό Συμεών ἄρχισαν νά προφητεύουν γιά τό μέλλον τοῦ Βρέφους καί
γιά τή δοκιμασία τῆς Μητέρας Του.
Σεβάσμιες καί ἅγιες μορφές ὁ Συμεών καί ἡ Ἄννα, ψυχές ἀφοσιωμέ

νες στό Θεό, γεμάτες ἀπό θεία ἐλπίδα, εἶδαν τό Θαῦμα. Ἀμείφθηκαν μέ
θεῖες ἀμοιβές.

Προσμένουμε κι ἐμεῖς συχνά ἕνα θαῦμα στή ζωή μας. Ἕνα θαῦμα γιά μᾶς,
γιά τούς δικούς μας, γιά τήν πατρίδα, γιά τόν κόσμο ὅλο. Ὁ Θεός, ὅταν Τόν
ἐμπιστευόμαστε, δίνει πλούσια τήν ἀμοιβή Του. Ἀρκεῖ νά προσμένουμε τήν
ἔμπνευσή Του καί τό θαῦμα Του. Ἀρκεῖ νά σπεύδουμε πρός συνάντηση
καί ὑποδοχή Του.



Στό βορειοανατολικό τμῆμα τοῦ Αἰγαίου,
ἀπέναντι ἀπό τά ἁγιασμένα χώματα τῆς πο-
νεμένης Μικρασίας, βρίσκεται ἕνα ἀπό τά
μεγαλύτερα νησιά τῆς Ἑλλάδος: ἡ πανέ-
μορφη Λέσβος! Ἕνας εὐλογημένος τόπος
πού ἀνέδειξε πλῆθος Ἁγίων, ὅπως οἱ τόσο
γνωστοί καί δημοφιλεῖς ἅγιοι Νικόλαος, Ρα-
φαήλ καί Εἰρήνη, πού ἐπιτελοῦν διαρκῶς
θαύματα καί ἀποτελοῦν πόλο ἕλξεως χιλιά-
δων προσκυνητῶν κάθε χρόνο. Ὡστόσο, τό
νησί τῆς Λέσβου κατέχει κι ἕναν ἄλλον ἀτί-
μητο θησαυρό: τό ἄφθαρτο ἱερό λείψανο
τοῦ νεομάρτυρα ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Βυ-
ζαντίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πολιοῦχος τῆς Μυ-
τιλήνης καί προστάτης ὁλόκληρου τοῦ
νησιοῦ. Ἀξίζει λοιπόν νά τόν γνωρίσουμε.

***
Γεννήθηκε τό 1774 σʼ ἕνα προάστιο τῆς Κων-

στα ντινουπόλεως, τό Νεοχώ ρι Βυζαντίου, ἀπό
γονεῖς πιστούς καί εὐσεβεῖς. Ἀπό μικρό παιδί
δούλευε γιά λογαριασμό τοῦ σουλτάνου κο -
ντά σέ ἕνα χριστι ανό ζωγράφο. Κα θώς ὅμως
μέσα στά πολυτελή ἀνάκτορα συναναστρε-
φόταν καθημερινά μέ Μουσουλμάνους, ὁ Θε-
όδωρος παρασύρθηκε καί ―τί φοβερό!―
ἀρνήθηκε τήν πίστη του. Πόσο πικράθηκαν οἱ
δικοί του, ὅταν τό ἔμαθαν!...
Πέρασαν τρία χρόνια. Ἐκεῖνο τόν καιρό ξέ-

σπασε στήν Πόλη μιά φοβερή θανατηφόρος
ἐπιδημία. Μπροστά στόν κίνδυνο τοῦ θανά-
του, ὁ νεαρός Θεόδωρος συγκλονίστηκε.
Θυμήθηκε μιά εἰκόνα μέ τή Δευτέρα Παρου-
σία, πού εἶχε ζωγραφίσει μαζί μέ τό δάσκαλό
του καί τοῦ εἶχε κάνει ζωηρή ἐντύπωση.
Ἄρχισε νά κλαίει... Μετάνιωσε εἰλικρινά. Πῶς
ὅμως μποροῦσε νά ἐπανορθώσει;...

Ἡ δραπέτευση ἀπό τό παλάτι τοῦ Σουλ-
τάνου δέν ἦταν εὔκολη ὑπόθεση. Τήν
πρώτη φορά ἀπέτυχε. Ὡστόσο, προσπά-
θησε ξανά καί τά κατάφερε. Φόρεσε ροῦ -
χα ναύτου, μουτζούρωσε τό πρόσωπό του
γιά νά μήν τόν ἀναγνωρίσουν καί κρατών-
τας μιά στάμνα νερό βγῆκε ἀπό τό παλάτι.
Μπῆκε σ΄ ἕνα καράβι πού πήγαινε στή Χίο.
Ἐκεῖ ὁ Θεός ὁδήγησε τά βήματά του σʼ
ἕνα μοναστήρι ὅπου ἔμενε ἕνας ἅγιος
ἄνθρωπος, ὁ πρώην Κορίνθου Μακάριος
Νοταρᾶς. Αὐτός ἔγινε πλέον ὁ πνευματι-
κός του πατέρας. Στό μοναστήρι αὐτό ὁ
Θεόδωρος ζοῦσε ταπεινά καί ἀσκητικά:
νήστευε, προσευχόταν καί μελετοῦσε
βίους ἁγίων καί μάλιστα μαρτύρων. Ἔτσι
μέσα του δημιουργήθηκε ὁ πόθος νά μαρ-
τυρήσει κι ὁ ἴδιος γιά νά ξεπλύνει τό ἁ -
μάρτημά του μέ τό αἷμα του. Τό εἶπε στό
Γέροντά του καί μέ τήν εὐχή του καί τή
συνοδεία ἑνός μοναχοῦ κατέβηκε στήν
πόλη. Δέν παρουσιάστηκε ὅ μως στίς
τουρκικές ἀρχές τῆς Χίου, γιά νά μή δημι-
ουργήσει πρόβλημα στό μοναστή ρι. Πῆγε
στή Μυτιλήνη κι ἐκεῖ δήλωσε στούς Τούρ-
κους μέ παρρησία τή χριστιανική του ἰδιό-
τητα. 
Στήν ἀρχή οἱ Τοῦρκοι τόν νόμισαν τρε -

λό. Δοκίμασαν μέ ὑποσχέσεις καί ἀπειλές
νά τόν μεταπείσουν. Ἀδύνατον. Ἄρχισαν
νά τόν κτυποῦν ἄγρια. Τόν ἔ κλεισαν στή

ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ
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Ὁ θησαυρός τῆς Μυτιλήνης



φυλακή καί γιά μέρες πολλές τόν βασά-
νιζαν σκληρά. Ἐκεῖνος ὅμως ἔμενε ἀκλό-
νητος. Κάποιοι χριστιανοί πού μπόρεσαν
νά τόν ἐπισκεφθοῦν φρόντισαν γιά νά
κοινωνήσει τῶν ἀχράντων Μυστηρίων.
Ἦταν Σάββατο τῆς Α´ ἑβδομάδας τῶν
Νηστειῶν, 17 Φεβρουαρίου τοῦ 1795,
ἑορτή τῶν ἁγίων Θεοδώρων. Τήν ἡμέ ρα
αὐτή τῆς ὀνομαστικῆς του
ἑορτῆς, τοῦ ἀνακοίνωσαν
τήν ἀπόφαση νά τόν κρε-
μάσουν. Ἀτρόμητος ὁ
Θεόδωρος προχώ-
ρησε τρέχοντας
πρός τήν κρεμά -
λα κι ἐκεῖ παρέ-
δωσε τήν ψυχή
του στό Θεό. 
Τό ἅγιο λείψα -

νό του ἔ μει νε,
κατά διαταγή
τῶν Τούρκων,
τρεῖς μέρες κρε-
μασμένο στήν
ἀγχόνη. Τίς ἡμέρες αὐτές ἔσταζε αἷμα τό
κτυπημένο γόνατό του. Τό σκούπισαν μέ
τήν ἄκρη τοῦ πουκαμίσου του καί μέ
αὐτό θεραπεύθηκαν πολλοί ἀπό βαριές
ἀσθένειες. Τελικά οἱ χριστιανοί πῆραν τό
μαρτυρικό σῶμα καί τό ἔθαψαν μέ εὐλά-
βεια στό προαύλιο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς
Παναγίας Χρυσομαλλούσης. 
Τρία χρόνια μετά τό μαρτυρικό του θά-

νατο τό σεπτό λείψανό του βρέθηκε ἀκέ-
ραιο καί ἄφθαρτο! Θαυμαστή ὑπῆρ ξε καί ἡ
σωτήρια παρέμβαση του Ἁγίου ὅταν, κατά
τό 1832, παρουσιάστηκε μολυσματική ἀ -
σθένεια πού θέριζε Ἕλληνες καί Τούρ-
κους. Ἡ κατάσταση ἦταν τραγική. Δέν
προλάβαιναν νά θάβουν τούς νεκρούς.
Τότε ἐμφανίστηκε ὁ ἅγιος Θεόδωρος
στόν πρωτοσύγκελλο τῆς Μητρoπόλεως
Καλλίνικο καί τόν προέτρεψε νά καλέσει
ὅλους τούς χριστιανούς σέ ὁλονύκτια
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δέηση στή Μητρόπολη. Παρά τήν ἀντίθετη
γνώμη τῶν γιατρῶν, οἱ ὁποῖοι φοβοῦνταν
ὅτι ὁ συνωστισμός θά προκαλοῦσε ταχύ-
τερη μετάδοση τῆς νό σου, ἔγινε ἀγρυπνία,
καθώς ἐπίσης καί λιτανεία τοῦ ἱεροῦ λει-
ψάνου στούς δρόμους τῆς πόλης, μέ βα -
θιά κατάνυξη καί τή συμμετοχή πλήθους
πιστῶν. Καί –τί συγκλονιστικό!– ἀπό τήν

ὥρα ἐκείνη σταμάτησαν οἱ θάνατοι
ἀπό τήν ἐπιδημία! Σέ ἀνάμνη -

ση τοῦ θαύματος αὐτοῦ
καθιερώθηκε εἰδική ἑορ -
τή στή Μυτιλήνη, τήν
Δ´ Κυριακή ἀπό τό
Πάσχα (τοῦ Παρα-
λύτου), μέ λιτανεία
τοῦ ἱεροῦ λειψάνου
τοῦ Ἁγίου, τό ὁποῖο
φυλάσσεται πλέον
στό Μητροπολιτικό
Ναό τοῦ ἁγίου Ἀθα-
νασίου. Ἡ μνήμη
τοῦ ἁγίου Θεοδώ-
ρου ἑορτάζεται στίς

17 Φεβρουαρίου, ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου
του.

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος, ὡς πολιοῦχος, προ-
στάτεψε τό νησί τῆς Λέσβου καί κατά τόν
πόλεμο τοῦ 1940. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι
καμιά βόμβα τῶν Ἰταλῶν δέν πέτυχε τό
στόχο της καί πολλές ἀπʼ αὐτές βυθίστη-
καν στό ἔδαφος χωρίς νά ἐκραγοῦν.

***
«Τό πάντιμον Λείψανον τοῦ Θεοδώρου,

πιστοί, ἐνδόξως τιμήσωμεν ὡς θησαυρόν
τιμαλφῆ (=πολύτιμο)», ψάλλει ἡ Ἐκκλη-
σία μας στό ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου. Πράγ-
ματι. Αὐτός εἶναι ὁ πολύτιμος θησαυρός
τῆς Μυτιλήνης. Ὁ πολιοῦχος της, νεο-
μάρτυρας ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος!

Νικηφόρος
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πό τήν εἰκό να πού παρου σίαζε ἡ κοι-
νωνική ζωή τήν ἐποχή ἐκείνη πῆρε

τήν ἀφορμή ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός
καί εἶπε τήν παρακάτω παραβολή: 

Κάποιος ἄνθρωπος –πλούσιος, ἄρχο -
ντας, ἡγεμόνας (δηλαδή ὁ ἴδιος ὁ Θε -
ός)– ἐπρόκειτο νά κάνει ταξίδι μακρινό.
Κάλεσε λοιπόν τούς δούλους τοῦ σπι-
τιοῦ του (ὅλους τούς ἀνθρώπους) καί
τούς μοίρασε τήν περιουσία του, ὄχι τό
ἴδιο μερίδιο σέ ὅλους, ἀλλά ἀνάλογα μέ
τή δυνατότητα πού εἶχε ὁ καθένας νά
ἀξιοποιήσει τήν περιουσία αὐτή, νά ἐρ -
γασθεῖ, προκειμένου νά τήν αὐξήσει ἀ -
κόμα περισσότερο. Ἔτσι, σέ ἄλλον
ἔ δωσε πέντε τάλαντα –νόμισμα χρυσοῦ
μεγάλου βάρους καί ἀξίας– σέ ἄλλον
δύο τάλαντα καί σέ ἄλλον ἕνα. Τή μοί-
ρασε καί ἔφυγε γιά τό ταξίδι του.

Πέρασε καιρός πολύς, καί ὁ κύριος
τοῦ σπιτιοῦ κάποτε γύρισε. Φώναξε λοι-

πόν τότε τούς δούλους γιά νά τοῦ ἀποδώ-
σουν λογαριασμό τί ἔκαναν μέ τήν περι-
ουσία πού τούς ἐμπιστεύθηκε.

Ἦρθε ὁ πρῶτος μέ χαρά καί τοῦ εἶπε:
–Κύριε, πέντε τάλαντα μοῦ ἔδωσες.

Κοίτα, ἄλλα πέντε κέρδισα μέ τήν ἐργα-
σία μου.

–Μπράβο σου, καλέ μου καί πιστέ
δοῦλε, τοῦ ἀπάντησε ἐκεῖνος. Πάρε
τώρα τήν ἀμοιβή σου, πολλαπλάσια ἀπό
τόν κόπο σου. Μπές μέσα στή χαρά τοῦ
κυρίου σου, στήν εὐτυχία καί μακαριό-
τητα, στόν Παράδεισο πού ἑτοίμασα
γιά σένα.

Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τόν δεύτερο.
Δύο εἶχε πάρει, ἄλλα δύο κέρδισε, ἴ δια
ἀμοιβή κι αὐτός: Παράδεισο!

Ἦρθε κι ὁ τρίτος:
–Κύριε, ἤξερα ἐγώ καί τό ’λεγα πά ντα

ὅτι εἶσαι ἄνθρωπος σκληρός. Θερίζεις
ἐκεῖ πού δέν ἔσπειρες καί μαζεύεις ἀπό

A
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«ἀπελθών ἔκρυψα τό τάλαντόν σου
ἐν τῇ γῇ»
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αὐτά πού δέ σκόρπισες. Φοβήθηκα λοι-
πόν καί ἔφυγα, πῆγα καί ἔ κρυψα τό τά-
λαντό σου μέσα στό χῶμα. Νά, πάρ’ το.

–Πονηρέ καί τεμπέλη δοῦλε, τοῦ
ἀπάντησε ἐκεῖνος, ἤξερες λοιπόν ὅτι εἶμαι
τέτοιος πού λές. Καί γιατί δέν πήγαινες
σέ μιά τράπεζα νά καταθέσεις τό τάλαντό
σου, ὥστε νά προσαυξήσει μέ τόν τόκο
τήν ἀξία του; Γιατί τό ἀχρήστευσες μέσα
στό χῶμα; Πάρτε το –ἀπευθύνθηκε σέ
ἄλλους– καί δῶστε το σέ κεῖνον πού ἔχει
δέκα. Ἄχρηστος δοῦλος ἀποδείχθηκε
αὐτός, ὁ ἴδιος ἀχρήστευσε τόν ἑαυτό του,
δέν τοῦ ἀνήκει λοιπόν τίποτε.

Ἡ καταδικαστική ἀπόφαση εἶχε πιά
βγεῖ –οὐσιαστικά τήν ἔβγαλε ὁ ἴδιος ὁ
ἀχρηστευμένος δοῦλος γιά τόν ἑαυτό
του: Αἰώνια δυστυχία, ἔλλειψη χαρᾶς,
κατάθλιψη, κόλαση μακριά ἀπ’ τό Θεό
καί τούς συνανθρώπους του.

* * *
«ἀπελθών ἔκρυψα τό τάλαντόν σου

ἐν τῇ γῇ»
Φίλε μου, πρόσεξε πῶς μ’ αὐτή του

τή φράση ὁ ἴδιος καταδίκασε τόν ἑαυτό
του. Εἶναι σάν νά λέει: «Γιά μένα πιά ἡ
ζωή δέν ἔχει ἀξία.  Ὅλα γύρω μου καί
μέσα μου βαρεμάρα καί ἀνία. Καμιά
ὄρεξη γιά δράση, γιά προσφορά, γιά
χαρά. Μέλλον σκοτωμένο!». 

Στήν ἡλικία πού βρίσκεσαι τώρα,
ἀρ χίζεις νά συνειδητοποιεῖς τά ταλέντα
σου, τίς δεξιοτεχνίες σου, τά χαρίσματά
σου, καί σκέφτεσαι γιά τό μέλλον: Τί

θά κάνω στή ζωή μου; Ἴσως καί κάποτε
σοῦ σφηνώνεται στό μυαλό μιά σκέψη-
ἐρώτηση, πού νιώθεις νά σέ διαλύει:
Γιατί ἐγώ δέν ἔχω τόσα χαρίσματα ὅσα
οἱ ἄλ λοι, οἱ συμμαθητές μου, οἱ συμ μα-
θήτρι ές μου; Ἀλήθεια, πόσα παιδιά δέν
παιδεύονται μέ τή σκέψη αὐτή, κι ὄχι
μόνον, ἀλλά φτάνουν νά ἀχρηστεύ ουν
τόν ἑαυτό τους καί τό μέλλον τους!...

Ἡ παραβολή αὐτή ὅμως μᾶς φανερώνει
πώς ὅλοι ἔ χουμε ταλέντα, χαρίσμα τα ἀπό
τό Θεό. Φτάνει νά τά ψάξουμε μέσα μας,
νά τά συνειδητοποιή σου -
με, νά εὐχαριστή-
σουμε τόν Κύριο
πού μᾶς τά ἔ -
δωσε, καί νά τά
ἀξιοποιήσουμε
ὅσο μποροῦμε
καλύτερα στή
ζωή, μέ ζῆλο καί
ὄρεξη καί προθυ-
μία, χωρίς συγκρίσεις
μέ τούς ἄλλους, γιά τή δική
μας πρόοδο καί τήν ὠφέλεια τῶν συναν-
θρώπων μας.

Ἔτσι, μέ τόν κόπο καί τήν προσω-
πική μας ἐργασία καί συνεργασία, θά
βροῦμε τή χαρά μέσα μας καί θά χτί-
σουμε γιά τούς ἑαυτούς μας ἕνα μέλλον
καρποφόρο σέ τούτη τή ζωή καί εὐτυ-
χισμένο στήν ἄλλη, τήν αἰώνια καί
ἀληθινή.     

«Γιά μένα πιά ἡ ζωή
δέν ἔχει ἀξία.

Ὅλα γύρω μου
καί μέσα μου

βαρεμάρα καί ἀνία.
Καμιά ὄρεξη γιά δράση,

γιά προσφορά,
γιά χαρά.

Μέλλον σκοτωμένο!»

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
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τητα μάλιστα, ἰσχυρές ἑλληνικές δυνά-
μεις θά κτυποῦ σαν ἀπό τά πλάγια, ἀπό
δυτικά: Θά ἔκαναν ὑπερκέραση.
Οἱ Τοῦρκοι νόμισαν ὅτι οἱ Ἑλληνες θά

τούς κτυποῦσαν στό Μπιζάνι μετωπικά,
ἀλλά καί ἀπό ἀνατολικά, γιατί ἐκεῖ ἔβλε-
παν κινητικότητα. Ἄλ λωστε ἔτσι γινόταν
μέχρι τότε. Οἱ Ἕλληνες ἐξάλλου ἔκαναν
παραπλανητικές ἐπιθέσεις πρός ἄλλες δι-
ευθύνσεις ἀναγκάζοντας τούς Τούρκους
νά ἀπασχολοῦν ἐκεῖ τίς δυνάμεις τους.
Καί σέ ὅλο αὐτό τό διάστημα ἑλληνικός
στρατός μεταφερόταν μέ κάθε μυστικό-
τητα στά δυτικά, ἀπέναντι ἀπό τό Μπιζάνι.
Στίς 21 Φεβρουαρίου 1913 ἡ ὅλη πε-

ριοχή ἔμοιαζε φλεγόμενο ἡφαίστειο.
Οἱ Ἕλληνες ἀπό δυτικά προχωροῦσαν

μέ ὁρμή κερδίζοντας μέ θυσίες ἔδαφος
ἑλληνικό. Πλησίαζε ὡστόσο ἡ νύχτα καί
ὁ Διοικητής τῆς 3ης φάλαγγας, ὑπο-
στράτηγος Μοσχόπουλος, διέταξε τά
τάγματα νά σταματήσουν τήν κατα-
δίωξη. Θά ἄρχιζαν πάλι τήν ἐπίθεση τήν
ἑπόμενη ἡμέρα.

100χρονα ελευθερίας
1913  2013

'

'Ιωάννινα

Tά πήραμε τά Γιάννενα!

Γιορτή τρανή
Γιορτή χρυσῆ

Γιορτή στά ἐπουράνια.
Τοιμᾶστε γιά τούς νικητές
τά δάφνινα στεφάνια.

«Τά πήραμε τά Γιάννενα»!

Γιάννενα, κατακαϋμένα Γιάννενα...
Αἰῶνες περίμεναν τή λευθεριά τους κι

αὐτή δέν ἐρχόταν...
Ὁ Ἑλληνικός Στρατός, ἀφότου πέρασε

τή γέφυρα τῆς Ἄρτας –σύνορο ἀνάμεσα
στό ἐλεύθερο καί στό τουρκοκρατού-
μενο ἑλληνικό ἔδαφος– ἀνέβαινε κι ὅλο
ἀνέβαινε, μέ θυσίες αἵματος, πρός τό
ὄνειρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τήν ἀπελευθέ-
ρωση τῶν Ἰωαννίνων. Μά τό δρόμο τόν
ἔφραζε τό φοβερό Μπιζάνι. Καί εἶχαν
γίνει βέβαια αἱματηρές ἐπιθέσεις –τό
Μπιζάνι χαρακτηρίσθηκε «ἀνδροφάγο»–
ὅμως τά ἀποτελέσματα δέν ἦταν τά ἀνα-
μενόμενα, οὔτε στίς 3 Δεκεμβρίου 1912,
οὔτε στίς 7 Ἰανουαρίου 1913.
Στίς 10 Ἰανουαρίου 1913 ἡ Κυ-

βέρνηση ἀνέθεσε τήν εὐθύνη τῆς
ἐπιθέσεως στό  Διάδοχο Κωνστα -
ντῖνο, πού εἶχε ἡγηθεῖ λαμπρά στήν
ἐκστρατεία τῆς Μακεδονίας.
Πέρασε ἀπό τότε ἕνας καί περισ-

σότερο μήνας. Κι ὅταν τό στρά-
τευμα εἶχε πλέον ξεκουρασθεῖ καί
πλήρως ἐξοπλισθεῖ, ἀποφασίσθηκε
ἡ ἐπίθεση κατά τοῦ Μπιζανίου.
Ἦταν Φεβρουάριος τοῦ 1913.
Τό Σχέδιο πού καταρτίσθηκε καί

ἐπικράτησε τελικά ἦταν: Χωρίς νά
σταματήσουν οἱ βολές κατά τοῦ
ὀχυροῦ τοῦ Μπιζανίου, μέ σφοδρό-
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Ὅμως ὁ συνταγματάρχης Παπαδόπου-
λος δέν ἔλαβε τή διαταγή αὐτή καί δύο
ἡρωικά τάγματά του συνέχισαν ἀκράτη-
τοι τήν καταδίωξη τῶν Τούρκων. Ἦταν
τό 8ο τάγμα ὑπό τόν Ἰατρίδη καί τό 9ο
τάγμα ὑπό τόν ἐθνικό ἥρωα Βελισσα-
ρίου. Συνέχισαν τήν καταδίωξη καί ἔ -
φθασαν ἔτσι 8! μόλις χιλιόμετρα ἔξω ἀπό
τά Γιάννενα, στό χωριό Ἅγιος Ἰωάννης1.
Ἐκεῖ σταμάτησαν. Ἔκοψαν τίς τηλεφω-
νικές ἐπικοινωνίες τῶν Τούρκων. Ἔβα-
λαν προφυλακές. Καί... περίμεναν.
Στό μεταξύ ὁ Βεχήμ Μπέης, ὁ ἀρχηγός

τῆς ἄμυνας τοῦ Μπιζανίου, βλέποντας
πώς δέν ἐπαρκοῦσαν οἱ δυνάμεις του νά
ἀντιμετωπίσουν τούς Ἕλληνες πού τούς
κτυποῦσαν ἀδιάκοπα στά ἀνατολικά ἀπό
πολλά μέτωπα, ἀνέβηκε στό ἄλογό του
κι ἔτρεξε στά Γιάννενα νά
ζητήσει ἐπειγόντως ἐνι-
σχύσεις. Ὅμως...
Ὅμως λίγα χιλιόμετρα

ἔξω ἀπό τά Γιάννενα ἀ -
κούει ἔκπληκτος ἕνα ἠχη-
ρότατο ἄλτ! Ἀμέσως μετά
καί δεύτερο ἄλτ! Καί στή
συνέχεια ἀποσβολωμένος
ἀκούει «τίς εἶ;». Ἦταν οἱ
προφυλακές τοῦ Βελισσα-
ρίου!
Ὁ Βεχήμ Μπέης νόμισε

ὅτι εἶχε νά κάνει μέ μεγά-
λες στρατιωτικές δυνά-
μεις τῶν Ἑλλήνων. Ἦταν
νύχτα –τί θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ
Θεοῦ!– δέν μποροῦσε νά ἐκτιμήσει τήν
κατάσταση, ἀναλογίσθηκε ποιές θά ἦταν
οἱ συνέπειες μιᾶς ἄνισης ἀναμέτρησης
καί... ἀφήνοντας τό ἄλογό του στή
λίμνη, μπῆκε σέ μιά βάρκα πού βρέθηκε
ἐκεῖ, ἔφθασε στά Γιάννενα καί μετέφερε
τίς ζωηρές ἐντυπώσεις του στόν Ἐσσάτ
Πασᾶ... Δέν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο νά κά-
νουνε –εἶπε– ἀπό τό νά παραδώσουν τήν
πόλη!
Ἦταν 11.30 τό βράδυ, μεσάνυχτα πές,

ὅταν στίς προφυλακές τοῦ Βελισσαρίου

ἔφθασε ἀπό τά Γιάννενα ὄχημα μέ
ἕνα ἀπρόσμενο πλήρωμα: Ἀπεσταλ-
μένους τοῦ τούρκου Ἀρχιστρατήγου
καί τόν ἐπίσκοπο Δωδώνης. Εἶχαν
φθάσει οἱ Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι γιά
νά δηλώσουν τήν ἐπιθυμία τοῦ Ἐσ -
σάτ Πασᾶ νά διαπραγματευθεῖ τήν
παράδοση τῆς πόλεως!
Τά γεγονότα στή συνέχεια ἐκτυ-

λίσσονται ραγδαῖα.
Ὁ Βελισσαρίου τηλεφωνεῖ ἀμέ-

σως στό Ἐμίν Ἀγᾶ, ὅπου ἦταν τό
Γενικό Στρατηγεῖο τῶν Ἑλλήνων:
― Οἱ Τοῦρκοι παραδίδονται! ξαφνιά-
ζοντας τό Ἐπιτελεῖο πού συσκεπτό-
ταν γιά τήν ἐπίθεση τῆς ἑπομένης.
Μεταφέρει στή συνέχεια ὁ ἴδιος

τούς Τούρκους ἀντιπροσώπους καί

τή συνοδεία τους στό Ἐμίν Ἀγᾶ,
στό Διάδοχο Κωνσταντῖνο. Ὥρα 2
μετά τά μεσάνυχτα!
Ὁ Κωνσταντῖνος δέ δέχεται τούς

ὅρους τῶν Τούρκων καί ἀπειλεῖ μέ
ἄμεση ἐπίθεση, ἄν μέχρι τό πρωί
δέν ὑψωθοῦν λευκές σημαῖες πάνω
στό Μπιζάνι, δεῖγμα τῆς ὑποταγῆς
τους.
Καί τό πρωί... ἐκεῖνο τό πρωί, 21

Φεβρουαρίου 1913...
Μέ ἀφάνταστη καί ἀπερίγραπτη

χαρά εἶδαν οἱ στρατιῶτες μας πού
----------
1. Μετονομάσθηκε ἀργότερα σέ «Βελισσάριος»
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εἶχαν ἀποβραδίς περισφίξει τό Μπιζάνι, εἶδαν λευκές σημαῖες ὑψωμένες! Ἀκρά-
τητη ἡ χαρά τους πού ξέσπασε σέ θριαμβευτικές κραυγές καί ζητωκραυγές.
Ἀφάνταστος ὁ ἐνθουσιασμός. Νικητήρια ἰαχή καί παιάνας ἀπό τά ἡρωικά εὐζω-
νάκια μας: Χριστός Ἀνέστη!...

«Τά πήραμε τά Γιάννενα...» τραγουδοῦσε τώρα ὅλος ὁ ἑλληνισμός. «Τά πήραμε»
μέ τόν ἄφθαστο ἡρωισμό τοῦ στρατοῦ μας καί τίς θαυμαστές ἐπεμβάσεις τοῦ
Θεοῦ πού στεφάνωνε τούς ἀγῶ -

νες τους. Ἡ δοξολογία στή Μητρόπολη τῶν
Ἰωαννίνων, τήν ἑπόμενη μέρα, μέσα σέ ἀνεί-
πωτη συγκίνηση ἐπισφράγισε τό ἰσχυρό
βίωμα στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων γιά τοῦ Θεοῦ
τή βοήθεια.
Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων ὁ

βασιλιάς Γεώργιος τηλεφωνοῦσε συγκινημέ-
νος στόν πρωθυπουργό τῆς χώρας Ἐλευθέ-
ριο Βενιζέλο: Δόξα τῷ Ὑψίστῳ Θεῷ διά τόν
νέον θρίαμβον τοῦ ἀνδρείου Στρατοῦ μας.
Συγχαίρω μετά μεγάλης συγκινήσεως τήν
κυβέρνησιν. Εἶμαι ὑπερήφανος διά τήν νέαν
ταύτην ἐθνικήν δόξαν».

------------
* Τό πιό ψηλό σημεῖο τοῦ δρόμου Ἄρτα - Ἰωάννινα

Τά πήραμε τά Γιάννινα,

μάτια πολλά τό λένε,

μάτια πολλά τό λένε,

ὁπού γελοῦν καί κλαῖνε.

Τό λέν πουλιά τῶν Γρεβενῶ
ν

κι ἀηδόνια τοῦ Μετσόβου,

πού τά  ᾽καψεν ἡ παγωνιά

κι ἀνατριχίλα φόβου.

Τό λένε χτύποι καί βροντές,

τό λένε κι οἱ καμπάνες,

τό λένε καί χαρούμενες

οἱ μαυροφόρες μάνες.

Τό λένε καί Γιαννιώτισσες

πού ζοῦσαν χρόνια βόγγου,

τό λένε κι οἱ Σουλιώτισσες

στίς ράχες τοῦ Ζαλόγγου. 

Τά πήραμε τά Γιάννενα!

ΤΑ ΠΗΡΑΜΕ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΚΚανέτα*. Πανηγυρική εἴσοδος στά Γιάννενα.

Β
Α
Λ
Κ
Α
Ν
Ι
Κ
Ο
Ι

Π
Ο
Λ
Ε
Μ
Ο
Ι

Β
Α
Λ
Κ
Α
Ν
Ι
Κ
Ο
Ι

Π
Ο
Λ
Ε
Μ
Ο
Ι

Φεβρουάριος 201356

Πρός τό Μητροπολιτικό ναό
Ἰωαννίνων γιά τή δοξολογία



ΕΚΛΕΚΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ

Βιβλιοπωλε ο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σ λωνος 100, 106 80 ΑΘΗΝΑΙ

Τηλ. 210.3624349

www.osotir.org/shop

Ἀνθισμένη
ἀμυγδαλιά
Ἀνθισμένη
ἀμυγδαλιά
Μέσ᾽ στή βαρυχειμωνιά

μέσ᾽ στό κρύο, μέσ᾽ στά χιόνια
τῆς μικρῆς ἀμυγδαλιᾶς

γέμισαν ἀνθούς τά κλώνια.

Σά νυφούλα χαρωπή
μέ λουλούδια στολισμένη
μοιάζει ἡ κάθε ἀμυγδαλιά
στά κατάλευκα ντυμένη.

Ἀνθισμένη ἀμυγδαλιά
ἔχεις ὀμορφιά περίσσια
κι εὐωδιά λεπτή γλυκειά

πού τραβάει τά μελίσσια.

Σ᾽ ἀγαποῦμ᾽ ἀμυγδαλιά
ὅλα τά μικρά παιδάκια
γιατί εἴμαστε καί μεῖς

σάν δικά σου μπουμπουκάκια.

Ἀπό τή συλλογή «Ζωγραφιές», 
Σοφίας Κωνσταντινιάδου
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Ἔξοχα
ὑποδείγματα
Χριστιανῆς
μητέρας.

Ἡ Κυρά τῶν Ἀθηνῶν.
Ὁ δυναμισμός 

τῆς Χριστιανῆς γυναίκας
στήν Τουρκοκρατία.

Σπουδαῖες 
προσωπικότητες 
τῆς Παλαιᾶς καί 

τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Τρυφερές σελίδες
μητρικῆς στοργῆς.

Ἐντυπωσιακές
ἱστορίες

ὑποταγῆς τῶν ζώων
στήν ἀγάπη.

Ἐφηβικό διήγημα.
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Τό κουδούνι ἔχει χτυπήσει. Τά παιδιά
μαζεύτηκαν μέ καθυστέρηση. Μάταια
προσπαθοῦσε ἡ κ. Ἄννα, ἡ δασκάλα
τους, νά ἐπιταχύνει τούς ρυθμούς τους.
Κάποια μάλιστα ἀπό ἀντίδραση ἔκαναν
πιό ἀργό τό βῆμα τους. Ἀφοῦ μπῆκαν
στήν αἴθουσα καί κάθισαν ὅλα στίς θέ-
σεις τους, ἡ κ. Ἄννα ἄρχισε νά βγάζει
πάνω στήν ἕδρα ἕνα μπουκάλι φρέσκο
γάλα, ἕνα κου τί δημητριακά, μερικά
φρέσκα φροῦτα, αὐγά, τυρί, ψω μί, ἐλιές
καί ἄλλα πού προκάλεσαν τίς ἀ πορίες
τῶν μαθητῶν της.

— Κυρία, θά φᾶμε σήμερα; Δέ θά κά-
νουμε μάθημα; Τέλεια!

— Ἐγώ τό βρῆκα, κάποια συνταγή θά
ἐκτελέσουμε.

— Ἐγώ εἶμαι πιό κοντά, μᾶλλον κά-
ποιο γλυκό θά κάνουμε, ἐπειδή γιορ-
τάζει μεθαύριο ἡ διευθύντριά μας.
Ἐκείνη χαμογελοῦσε, χωρίς νά λέει

τίποτε. Ἀφοῦ τελείωσε ἡ καταιγίδα
τῶν ἐρωτήσεων, ἄρχισε νά ἐξηγεῖ:

— Σήμερα, παιδιά, θά κάνουμε ἕνα
μάθημα διαφορετικό ἀπό τά ἄλλα.
Πρίν ὅμως ξεκινήσω θέλω νά κάνω ἕνα
γκάλοπ. Πό σοι, πρίν φύγετε ἀπό τό
σπίτι σας, φάγατε τό πρωινό, πού σᾶς
εἶχε ἑτοιμάσει ἡ μητέρα σας;
Ἀραιά ἐδῶ κι ἐκεῖ βλέπει νά σηκώ-

νονται κάποια χέρια μέ σιγουριά, ἐνῶ
κάποια ἄλλα σηκώνονται διστακτικά
καί ξανακατεβαίνουν.

— Ἄν δέ φάγαμε, ἀλλά ἤπιαμε μόνο
ἰ σχύει, κυρία; 

— Θά δοῦμε παρακάτω. Νά ρωτήσω
καί κάτι ἄλλο, παιδιά; Πόσοι ξέρετε τί
εἶναι τό πρωινό γεῦμα;
Τά περισσότερα εἶπαν μέ μιά φωνή:
— Εἶναι τό γάλα πού μᾶς κυνηγάει ἡ

μα μά νά πιοῦμε, πρίν φύγουμε γιά τό
σχολεῖο.

ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ
...ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ
ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ
...ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ

— Μόνο αὐτό;
— Εἶναι καί τό φροῦτο καί τό κου-

λούρι πού μᾶς βάζει στήν τσάντα, γιατί
δέν προλαβαίνουμε νά τά πάρουμε ὅ -
σο εἴμαστε στό σπίτι, συμπλήρωσαν.

— Λοιπόν, ἄς βάλουμε τά πράγματα σέ
μιά σειρά. Ὅταν λέμε πρωινό, ἐννο οῦμε
ἕνα ἀπό τά πιό σημαντικά γεύματα τῆς
μέρας, τό ὁποῖο παίρνουμε τό πρωί. Νά
ξέρετε, παιδιά, ὅτι δέν «πεινάει» μόνο
τό στομάχι μας, ἀλλά καί τό μυαλό μας,
δηλ. ὁ ἐγκέφαλός μας καί γιά νά χορτά-
σει χρειάζεται συγκεκριμένη τροφή, πού
λέγεται γλυκόζη. Ἰδιαίτερα τό πρωί, ἐ -
πειδή δέν τρῶ με ὅλη τή νύχτα πού κοι-
μόμαστε, ὁ ἐγκέφαλός μας «πεινά ει»
ἀκόμη περισσότερο.

— Δηλαδή, τί ἀκριβῶς κάνει τό πρω ινό,
κυρία; 

— Ποιός θυμᾶται πῶς λέγεται τό
πρωινό στά ἀγγλικά;
Ὁ Γιάννης πετάχτηκε: “Breakfast”.
— Σωστά. Breakfast σημαίνει Break

the Fast, δηλαδή σπάω, διακόπτω τή
«νηστεία». Τό πρωινό εἶναι τό γεῦμα
ἐκεῖνο, πού διακόπτει τή «νηστεία»
τῆς νύχτας, τρέφει τόν ἐγκέφαλο καί
τόν ὑπόλοιπο ὀργανισμό μέ ἀπαραί-
τητα θρεπτικά συστατικά, ὁ ὁποῖος ἀ -
ποκτᾶ ἔτσι δυνάμεις γιά νά μπορεῖ νά
λειτουργεῖ σωστά.

— Δηλαδή, κυρία, ἄν τρῶμε κάθε μέ ρα
πρωινό, δέ θά εἴμαστε μόνιμα κουρασμέ-
νοι καί θά μποροῦμε νά πα ρακολουθοῦμε
καλύτερα μέσα στήν τάξη καί θά μαθαί-
νουμε πιό εὔκολα τά μαθήματά μας; 

— Καί θά μαθαίνετε πιό εὔκολα καί
θά λύνετε πιό εὔκολα δύσκολες ἀσκή-
σεις. Δέ θά κοιτάζετε ἀφηρημένα ἔξω
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ἀπό τό παράθυρο, δέ θά μιλᾶτε μεταξύ
σας, θά μπορεῖτε νά συγκεντρώνεστε σʼ
αὐτό πού λέμε, γιατί θά τό καταλαβαί-
νετε καλύτερα κι ἔτσι θά ἔχετε μεγαλύ-
τερους βαθμούς. Καί νά πῶ καί τό ἄλλο;
Ἔχουν κάνει ἔρευνες κι ἔχουν δείξει
ὅτι τό πρωινό αὐξάνει τό IQ τῶν παι-
διῶν, δηλαδή θά γίνετε καί πιό ἔξυπνοι.

— Αὐτό θά πεῖ: Τό καλό πρωινό δίνει
μυαλό στό μαθητή! πετάχτηκε ὁ Μιχάλης.
Ἡ πόρτα χτυπάει καί μπαίνει καθυ-

στερημένα ὁ Βαγγέλης.
— Συγγνώμη, κυρία, μέ πῆρε πάλι ὁ

ὕπνος καί δέν πρόλαβα τό κουδούνι.

Ξέρω ὅτι ἄργησα πολύ σήμερα, συγ-
γνώμη.

— Βαγγέλη, αὐτήν τήν ὥρα μιλᾶμε
καί γιά σένα. Ἀσφαλῶς θά ἔφυγες ἀπό
τό σπίτι χωρίς νά φᾶς κάτι, ἔτσι δέν
εἶναι; 

— Σήμερα, κυρία, οὔτε τό γάλα δέν
ἤπια πού ἄλλοτε τό ἔπινα στίς σκάλες.

— Παιδιά, νά γιατί ὁ φίλος σας ἔχει
κάνει τόσες πολλές ἀπουσίες. Καί αὐ -
τό ἔχει νά κάνει μέ τήν παράλειψη τοῦ
καθημερινοῦ πρωινοῦ.

— Κυρία, νά ρωτήσω κάτι; ἀκούστη -

κε ἡ φωνή τῆς Μαργαρίτας. Τό ὅτι νιώ -
θω κάπο τε στενοχώρια καί ἄγχος ὅτι
δέν προλαβαίνω τά μαθήματά μου
μπορεῖ νά ἔχει σχέση μέ τό ὅτι δέν
παίρνω πρωινό;

— Εἶναι καί αὐτός ἕνας λόγος, Μαρ-
γαρίτα. Προσπαθεῖς νά δουλέψεις τή
μηχανή χωρίς καύσιμα. Τί θά κάνει; Δέ
θά κουραστεῖ, δέ θά πιεστεῖ; Ἐνῶ ἡ
Κατερίνα πού εἶναι δίπλα σου δές πόσο
ἤρεμη εἶναι. Δέ θυμώνει εὔκολα, δέν
ἔχει ἄγχος, εἶναι πάντα χαρούμενη καί
σέ καλή σωματική καί ψυχική κατά-
σταση. Μόνη της μοῦ εἶπε, ἀπό τήν

ἀρχή τῆς χρονιᾶς, ὅτι ξυ-
πνάει νωρίτερα τό πρωί, γιά
νά προλαβαίνει νά κάνει
τήν προσευχή της καί νά
παίρνει ἕνα καλό πρωινό.

— Ἕνα καλό πρωινό, ὅ -
πως λέτε, κυρία, θά τό ζή-
λευε ἡ ἀδελφή μου, πού
προσπαθεῖ νά χάσει μερικά
παραπανήσια κιλά καί γιʼ
αὐτό φεύγει σχεδόν πάντα
νηστική, πετάχτηκε ἡ Μα -
ρία.

— Αὐτά πού λέμε εἶναι καί
γιά τήν ἀδελ φή σου, Μαρία.
Ἄτομα τά ὁποῖα παίρνουν
καλό πρωινό ἐνεργοποι οῦν
καλύτερα τό μεταβολισμό
τους, γίνονται πιό εὔκολα

οἱ καύσεις. Κι ἀπʼ τήν ἄλλη δέν πεινοῦν
τίς ἑπόμενες ὧρες καί δέν καταφεύ-
γουν στίς ἕτοιμες παχυντικές τροφές.
Ὅταν ὅμως λέμε πρωινό, παιδιά, δέν

ἐννοοῦμε ἕνα ποτήρι γάλα ἤ λίγο ψωμί
ἤ ἕνα φροῦτο. Τό πρωινό γιά νά εἶναι
πλῆρες καί ὠφέλιμο πρέπει νά περι-
λαμβάνει ὅλα τά ἀπαραίτητα θρε-
πτικά συστα τικά. Γιʼ αὐτό ἔ φε ρα
μερικές κατηγορίες
τροφίμων γιά νά κά-
νουμε διάφορα
μενού. Δέν εἶναι
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Ἀστραπή δέν εἶναι ἄλλο παρά ὁ ἠλε-
κτρικός σπινθήρας πού δημιουργεῖται
ἀνάμεσα σέ δύο διαφορετικά νέφη ἤ
μεταξύ δύο διαφορετικῶν τμημάτων
τοῦ ἴδιου τοῦ νέφους. 
Παράγεται στήν ἀτμόσφαιρα, ὅταν

δύο σύννεφα, πού εἶναι φορτισμένα τό
ἕνα θετικά καί τό ἄλλο ἀρνητικά, πλη-
σιάζουν μεταξύ τους καί προκαλεῖται
ἠλεκτρική ἐκκένωση (ἕνα ρεῦμα ἠλε-
κτρονίων δηλαδή πού ρέει μεταξύ τῶν
νεφῶν ἤ ἐντός τοῦ νέφους). 
Σύγχρονα, ἡ πολύ ἔντονη θέρμαν ση

(κοντά στούς 28-30 χιλιάδες βαθμούς
Κελσίου) καί ἐκτόνωση τοῦ ἀέρα κατά
μᾹκος τοῦ διαύλου τᾹς ἠλεκτρικᾹς ἐκ -
κένωσης προκαλεῖ καί τή βροντή, πού
σέ μς ἀκούγεται λίγο ἀργότερα.

ἝἝνας τεράστιος σπινθήρας πού σχί-
ζει τόν οὐρανό μς εἰδοποιεῖ γιά τήν
πιθανή ὕπαρξη καταιγίδας κάπου μα-
κριά ἤ κοντά. Πρόκειται γιά τή γνωστή
μας ἀστραπή, πού συχνά συνοδεύεται
ἀπό τόν ἦχο τᾹς βροντᾹς.

Τί ἀκριβῶς ὅμως εἶναι ἡ 

ἀστραπή καί πῶς δημιουργεῖται;

Ὑπάρχει τρόπος νά ὑπολογίσουμε
πόσο μακριά εἶναι ἡ πιθανή καταιγίδα;

Κι ἀκόμη...

ΑΣΤΡΑΠΗΑΣΤΡΑΠΗἀπαραίτητο νά τρῶτε κάθε μέρα τό
ἴδιο πρωινό, πρέπει ὅμως νά περιλαμ-
βάνονται σέ αὐτό πηγές ὑδατανθρά-
κων, πρωτεϊ νῶν καί λιπαρῶν, ὅπως
εἴχαμε πεῖ σέ ἄλλο μάθημα. Στή δια-
φάνεια στόν πίνακα φαίνονται μερι-
κές ἐναλλακτικές λύσεις (βλέπε σελ. 61).

Καί νά πῶ καί τό τελευταῖο; Οἱ ξένοι
ἔρ χονται στή χώρα μας, ὄχι μόνο γιά
τίς φυσικές ὀμορφιές καί τή λαμπρή
ἱστορία μας, ἀλλά καί γιά τήν ἑλληνική
κουζίνα, πού στηρίζεται στή Μεσογει-
ακή Διατροφή κι ἔχει ὡς βάση τό πα-
ραδοσιακό ἐλαιόλαδο. Γιʼ αὐτό καί σέ
ὅλα τά ἑλληνικά ξενοδοχεῖα δόθηκε
βαρύτητα καί μέριμνα, ὥστε νά προ-
σφέρουν κυρίως ἑλληνικό πρωινό. Τί
λέτε; Νά ἔρχεται ὁ ξένος στήν Ἑλλάδα
καί γιά τό ἑλληνικό πρωινό κι ἐμεῖς νά
τό ἀφήνουμε ἀνεκμετάλλευτο πάνω
στό τραπέζι; Λοιπόν, σηκωθεῖτε νά
δεῖτε τά τρόφιμα πού ὑπάρχουν πάνω
στήν ἕδρα καί κάνετε συνδυασμούς-
προτάσεις γιά πλήρη πρωι νά. Θά κερ-
δίσει αὐτός πού θά γράψει πρῶ τος τίς
περισσότερες προτάσεις.
Τά παιδιά σηκώθηκαν ὅλα ἐκτός ἀπό

τό Γιῶργο πού τόν πῆρε ὁ ὕπνος ὅπως
συχνά γίνεται τήν πρώτη ὥρα. Τό
κουδούνι ὅμως γιά διάλειμμα τόν
ξυπνᾶ. Κάπως τρομαγμένος πετάγε-
ται. – Τί ἔ γινε; Μέ πῆρε πάλι ὁ ὕπνος.
Τί εἴπαμε σήμερα;
Ἡ κ. Ἄννα τόν κοιτάζει μέ καλοσύ -

νη καί κατανόηση.
— Γιῶργο, τό σημερινό μάθημα ἦταν

καί γιά σένα. Ἄν εἶχες φύγει ἀπό τό
σπίτι μετά ἀπό ἕνα καλό πρωινό γεῦ μα
δέ θά σέ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος. Δέν πειράζει
ὅμως. Οἱ συμμαθητές σου τό ἔχουν
ἐμπεδώσει πο λύ καλά καί θά σοῦ κά-
νουν ἰδιαίτερο. Ἔτσι θά καταλάβεις κι
ἐσύ ὅπως κι ἐκεῖνοι γιατί «ἡ καλή μέρα
ἀπʼ τό πρωί φαίνεται». Καλό διάλειμμα
παιδιά!

Ἑρμιόνη
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Ὅταν ἡ ἠλεκτρική ἐκκένωση συμβαίνει
πάνω ἀπό τό σημεῖο πού βρισκόμαστε, ἡ
βροντή ἀκούγεται ὡς ἕνας καί μοναδικός
ἐκκωφαντικός κρότος. Ὅταν ὅμως ἡ ἐκ -
κένωση γίνει μακριά, ὁ ἴδιος θόρυβος
ἀκούγεται λίγο συνεχόμενος ὡς «μπουμ-
πουνητό», πού διαρκεῖ ἴσως καί κάποια
δευτερόλεπτα. Αὐτό συμβαίνει διότι ὁ
ἦχος ἀνακλται ἀπό τά νέφη, τό ἔδαφος
καί τά κτίρια καί φτάνει στό αὐτί μας ἀπό
διαφορετικές ἀποστάσεις.

Κατά τή δημιουργία τᾹς ἀστραπᾹς
εἴδαμε ὅτι ἡ λάμψη καί ὁ ἦχος παράγον-
ται ταυτόχρονα. Ἐπειδή ὅμως ἡ ταχύτητα
τοῦ φωτός εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό
τήν ταχύτητα τοῦ ἤχου, –ὁ ἦχος τρέχει
μόνο 344 μέτρα, ἐνῶ τό φῶς 300.000 χι-
λιόμετρα τό δευτερόλεπτο– ἐμεῖς βλέπου -
με πρῶτα τό φῶς καί μετά ἀκοῦμε τόν
ἦχο, ἀφοῦ αὐτός φτάνει καθυστερημένα
στό σημεῖο πού βρισκόμαστε.
Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ φαινομένου μπο-

ροῦμε πολύ εὔκολα νά ὑπολογίσουμε τήν
ἀπόστασή μας ἀπό τό σημεῖο ἐκδήλωσης
τᾹς ἀστραπᾹς:
Μόλις δοῦμε τή λάμψη, ἀρχίζουμε καί

μετρμε τά δευτερόλεπτα πού θά μεσο-
λαβήσουν μέχρι ν' ἀκούσουμε τόν
ἦχο, τή βροντή.
Ἄν δέν ἔχουμε χρονόμετρο,

μετρμε νοερά μέ τόν ἑξᾹς
ρυθμό: καί ἕνα, καί δύο, καί
τρία... μέχρι ν' ἀκουστεῖ ἡ
βροντή. Στή συνέχεια πολ-
λαπλασιάζουμε τόν ἀριθμό
τῶν δευτερολέπτων μέ τό 344
καί βρίσκουμε περίπου τήν
ἀπόσταση σέ μέτρα.

Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; 
Ἐφόσον ἡ ταχύτητα τοῦ ἤχου στόν

ἀέρα εἶναι ἴση μέ 344 μέτρα ἀνά δευ-
τερόλεπτο, ἐάν μεσολαβήσουν γιά πα-
ράδειγμα 10 δευτερόλεπτα μεταξύ
λάμψης καί βροντᾹς, τότε ἡ ἀπόστασή
μας ἀπό τό σημεῖο ἐκδήλωσης τᾹς
ἀστραπᾹς εἶναι 10 ἐπί 344, δηλαδή
3.440 μέτρα (περίπου τρισήμιση χιλιό-
μετρα).

Εἶναι χαρακτηριστικά καί ἐμπνευ-
σμένα ἀπό τό φυσικό αὐτό φαινόμενο
τά λόγια μέ τά ὁποῖα ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος ἔπλεξε τό ἐγκώμιο τᾹς
προσωπικότητας τοῦ καρδιακοῦ του
φίλου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

«Ὁ λόγος σου ἦταν βροντή καί
ἀστραπή ὁ βίος σου».
Ὅ,τι εἶπε πρῶτα τό ἔζησε καί ἔπειτα

δίδαξε. Γι' αὐτό καί ὁ λόγος του εἶχε τή
δύναμη τᾹς βροντᾹς, ἀφοῦ προηγου-
μένως ἡ ζωή του εἶχε τή λάμψη τᾹς
ἀστραπᾹς.

..

Ὁδοιπόρος
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Ἀγαπητό «Πρός τή ΝΙΚΗ»,
Κάποιος μαθητής Α´ Λυκείου στήν Ἡλιού-
πολη, μοῦ ἔκανε τήν παρακάτω ἐρώτηση καί
σοῦ τήν στέλνω, καθώς νομίζω ὅτι ἡ ἀπάν-
τηση θά ἐνδιέφερε καί πολλούς ἄλλους συμ-
μαθητές καί συμμαθήτριές του:

«Λέμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι Πατέρας. Γιατί ὅ μως
ἔδιωξε τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα ἀπό τόν Παρά-
δεισο, μόλις ἔφαγαν τόν ἀπαγορευμέ νο
καρπό; Ἕνας Πατέρας, δέν διώχνει τά παιδιά
του ποτέ, ὅ,τι κι ἄν κάνουν!».   

Εὐχαριστῶ,
π. Κ. Π., Ἡλιούπολη, Ἀθήνα

Θά εὐχόμαστε, σεβαστέ πάτερ, νά εἴχαμε
τήν ἀπάντηση πού δώσατε ἐσεῖς στό μαθητή
καί ἀπό αὐτή νά ὠφελοῦνταν οἱ νεαροί
ἀναγνῶστες τοῦ «Πρός τή ΝΙΚΗ». Ὅμως ὑπα-
κούοντας στήν πρότασή σας, πού γίνεται ἀπό
στοργή πρός τά νιάτα, γράφουμε αὐτά μόνο:
Τό θέμα πού θίγεται στήν ἐρώτηση τοῦ νεα-
ροῦ μαθητῆ εἶναι πολυσυζητημένο. Ὁ Φιλάν-
θρωπος Θεός Πατέρας γνώριζε ὅτι ἡ
ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Παράδεισο θά ὠφε-
λοῦσε τό ἀγαπημένο πλάσμα Του, τόν ἄν -
θρωπο. Ἄλλωστε ὁ Ἀδάμ –πού δέν ἦταν
βέβαια «παιδάκι» ἀλλά ὥριμος ἄνθρωπος καί
ἀπόλυτα ἐνημερωμένος γιά τίς συνέπειες τῆς
παραβάσεως τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ– θά συ-
νειδητοποιοῦσε μέ αὐτόν τόν τρόπο τό μέγε-
θος τῆς ἀνυπακοῆς του. Ἐξάλλου πρίν
κλεισθεῖ ἡ πόρτα τοῦ Παραδείσου εἶχε ἀνοί-
ξει διάπλατα ἡ πόρτα τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ.
Γιατί ἀμέσως μετά τήν πτώση ὁ Θεός ἔδωσε
στούς πρωτοπλάστους τήν ἐλπιδοφόρο ὑπό-
σχεση ὅτι κάποτε θά ἔρθει ὁ ἀπόγονος τῆς
γυναίκας (δηλ. ὁ Υἱός τῆς Παρθένου, ὁ Κύ-
ριος Ἰησοῦς Χριστός) καί θά συντρίψει τήν κε-
φαλή τοῦ ὄφεως (δηλ. τοῦ διαβόλου). Τελικά,
ὁ Πανάγαθος Θεός μέ τό πάνσοφο σχέδιό Του
γιά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του, ἔδωσε
στόν ἄνθρωπο τήν δυνατότητα νά ἀποκτήσει
πολύ περισσότερα ἀπό ὅσα ἔχασε. Ὁ Κύριός
μας ἄλλωστε εἶπε καί τήν παραβολή τοῦ ἀσώ-
του, ὅπου ὁ Πατέρας / Θεός δέν ἔδιωξε τόν
υἱό ἀλλά περίμενε τήν ἐπιστροφή του καρτε-
ρικά. Καί μέ πόση ἀγάπη τόν ὑποδέχθηκε! Συ-
νεπῶς αὐτό πού πρέπει νά καταλάβουμε καλά
εἶναι ὅτι «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί» καί αὐτό πού σέ
μᾶς φαίνεται τιμωρία οὐσιαστικά ἀποτελεῖ
εὐεργεσία!
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 Ἀγαπητό «Πρός τή Νίκη»
ἔλαβα αὐτό τό ἐπίκαιρο μήνυμα καί θά
ἤθελα νά σοῦ τό προωθήσω. Τό τί ἀκολου-
θεῖ στό κείμενο εἶναι ἐντε λῶς συνταρα-
κτικό. Θέλουν πραγματικά να μᾶς φᾶνε!

Ἀκρ. Λαγ.
Ἀθήνα

(σ.σ. Τό «ἐπίκαιρο» μήνυμα ἀφορᾶ στήν «ἁπλο-
ποίηση», ὅπως λένε, τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μέ τό
νά ἑνοποιοῦν τά ι καί τά ο κ.λπ.)

Συγχαρητήρια, ἀγαπητή Ἀκρ., γιά τήν
εὐαισθησία σου σχετικά μέ τή γλώσσα μας.
Συγχαρητήρια καί γι᾽ αὐτούς πού σοῦ
ἔστειλαν τό μήνυμα. Φαίνεται πώς κάποιοι
Ἕλληνες εἶναι «ξύπνιοι» κι αὐτό γεννάει
ἐλπίδες. Τό «Πρός τή Νίκη» ἔχει καί
ἄλλοτε, ἐπανειλημμένα, ἀσχοληθεῖ μέ τό
θέμα αὐτό, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, γιατί πονάει
καί ἐνδιαφέρεται. Ὅπως τό γράφεις εἶναι:
Θέλουν πραγματικά νά μᾶς φᾶνε! Ὁ λόγος
τοῦ Κίσσινγκερ πού ἀναφέρεις: «Ὁ Ἑλλη-
νικός λαός εἶναι δυσκολοκυβέρνητος καί
γι᾽ αὐτό πρέπει νά τόν πλήξουμε βαθιά στίς
πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ἴσως συνετι-
σθεῖ. Ἐννοῶ δηλαδή, νά πλήξουμε: 1) τή
γλώσσα, 2) τή θρησκεία, 3) τά πνευματικά
καί ἱστορικά του ἀποθέματα... γιά νά μή
μᾶς παρενοχλεῖ στά Βαλκάνια...» εἶναι
ἐφιαλτικός. Ἐσεῖς οἱ νέοι πρέπει νά προ-
στατέψετε τή γλώσσα μας, πού εἶναι ἡ ταυ-
τότητά μας καί ὁ πολιτισμός μας.
Ὑποσχεθεῖτε στόν ἑαυτό σας νά μιλᾶτε καί
νά γράφετε πάντοτε γνήσια Ἑλληνικά.
Αὐτό θά εἶναι ἡ ζωντανή ἀντίδρασή σας.
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ΛΥΣΕΙΣ

 Γειά σας
μέ λένε Ἀνδριάνα, μένω στήν Καλαμάτα
καί εἶμαι 11 χρονῶν. Ἔγρα ψα κάποια ποι-
ήματα πού ἐλπίζω νά σᾶς ἀρέσουν... Εὐχα-
ριστῶ... 

Χάρηκα, ἀγαπητή Ἀνδριάνα, πού ἀ γα πᾶς
τόν Χριστό μας, τήν Παναγία μας καί τούς
Ἁγίους καί ἀφήνεις τά ὡραῖα σου αἰσθήματα
στούς στίχους πού δημιουργεῖς, ὅπως εἶναι
καί αὐτοί
Ἡ Παναγία
Ἡ Παναγιά μας ἡ καλή,
στόν οὐρανό εἶναι κι αὐτή.
Μᾶς προστατεύει ἀπ᾽ τό κακό,
μαζί μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό.
Ἐμεῖς τῆς προσευχόμαστε,
καί ὅλοι τήν σεβόμαστε.
Ὅσο θά μεγαλώνεις τόσο καί περισσότερο

θά προοδεύεις στήν προσπάθειά σου, ἄν βέ-
βαια εἶναι καί κλίση σου. Τώρα κλεῖσε μέσα
στήν ψυχή σου τήν ἀγάπη σου στόν Κύριό
μας καί προσπάθησε νά Τόν εὐχαριστεῖς μέ
τή ζωή σου. Καλή πρόοδο.

 Ἀγαπητό περιοδικό «Πρός τή ΝΙΚΗ»
Ἔλαβα τό τελευταῖο τεῦχος Δεκεμβρίου

(754) καί διάβασα στή σελίδα 416 «ΠΕΘΑΙ-
ΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ» καί
παίρνω τήν ἀφορμή νά γράψω ἕνα γράμμα
ἑνός ἥρωος στρατιώτη πού ἔπεσε στή Μά χη
τοῦ ΚΙΛΚΙΣ. Σᾶς τό γράφω ὅπως τό διά-
βασα...

Μακρ. Σάβ. Κιλκίς

Ἱερή συγκίνηση διακατέχει ἐκεῖνον πού
διαβάζει τό «ματωμένο γράμμα» τοῦ νεκροῦ
στρατιώτη. Ἴσως δοθεῖ εὐκαιρία νά  δημοσι-
ευθεῖ στό «Πρός τή Νίκη», ὅταν γίνει ἀνα-
φορά –στά πλαίσια τῆς συμμετοχῆς του στόν
ἑορτασμό τῶν 100 χρόνων ἀπό τούς Βαλκα-
νικούς Πολέμους– στίς πολύνεκρες/ ἔνδο-
ξες μάχες Κιλκίς-Λαχανᾶ.
Μέ θαυμασμό μένει καθένας ὅταν διαβά-

ζει τά ὅσα γράφει στή γυναίκα του, ἐνῶ δι-
αισθάνεται τό δικό του θάνατο: «Νά μή
κλάψεις, Βασιλικούλα μ᾽, ἅμα εἶναι γιά τήν
πατρίδα δάκρυα δέν ἔχ᾽... Θυμᾶμαι τί ἔλεγε
κι ὁ Μῆτρος τοῦ Παπούλ γιά τσές γυναῖκες
τόν παλιό καιρό στή Σπάρτη «ἤ τάν ἤ ἐπί
τᾶς». Κλάματα δέ θέλω, ντροπῆς πρά-

ματα...». Θαυμασμός κι εὐγνωμοσύνη γιά
τούς ἥρωες αὐτούς πού χάρισαν στήν Πα-
τρίδα μας ἐλευθερία καί τιμή καί δόξα. Δια-
γράψτε, ὅμως, τή μελαγχολική σας σκέψη:
«Ἤθελα νά ᾽ξερα, σήμερα πεθαίνουν αὐτοί
οἱ νέοι τῆς καφετέρι ας...». Ὑπάρχουν καί σή-
μερα Ἑλληνόπουλα πού ἀγαποῦν καί τιμοῦν
τήν Πατρίδα μας.Μέ ἁγνά καί γενναῖα γι᾽
αὐτήν αἰσθήματα. Νά προσεύχεσθε γι᾽ αὐτά.

 Νέοι συνδρομητές: Γον. Μαίρ., Χανιά Κρή-
της, ἀπό 1/1/2013 ἕως 1/1/2014. Γουδ. Χρ., Θεσ/νίκη,
ἀπό 1/1/2013 ἕως 1/1/2014. Γιαν. Φ. Ἀλεξανδρούπολη,
ἀπό 1/1/2013 ἕως 1/1/2014. Χήτ. Δημ. Καστοριά, ἀπό
1/12/2012 ἕως 1/12/2013. Κουτσοκ. Παν. Ἁλμυρός
Βόλου, ἀπό 1/1/2013 ἕως 1/1/2014. Καλαμαρ. Ἐλπ. καί
Θεόδ., Χανιά Κρήτης ἀπό 1/1/2013 ἕως 1/1/2014. Πεν-
θερ. Μεταξ., Ὕδρα, ἀπό 1/1/2013 ἕως 1/1/2014. Ἀράπ.
Ἀθην., Καισαριανή Ἀττικῆς, ἀπό 1/1/2013 ἕως 1/1/2014.
Γιωτ. Ν. Λ., Ἀθήνα, ἀπό 1/1/2013 ἕως 1/1/2014. Κόλ.
Ἀνδρ, Κόνιτσα ἀπό 1/1/2013 ἕως 1/1/2014.

Tό «Πρός τή Νίκη»

εὐχαριστεῖ πολύ ὅσους ἒ
στειλαν

τίς εὐχές τους μέ τήν εὐκ
αιρία τῶν

ἑορτῶν τοῦ ἁγίου Δωδεκαη
μέρου.

Ἀντεύχεται κάθε εὐλογία

τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου μας

Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσα στή νέα χρονιά

πού μᾶς χάρισε ἡ ἀγάπη Του
.



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Κύριε Ἄκουσον, θά

μπορούσατε μέ δυό λό για
νά μᾶς πεῖτε ποιά εἶναι ἀκρι -
βῶς ἡ εἰ δικότητά σας;
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Εἶμαι για-

τρός γιά τήν πρόληψη ἀκου-
στικῶν νοσημάτων. Κάποιες
φορές μάλιστα κάνω καί ἐπεμ-
βάσεις, εἰδικά σέ περιπτώσεις

μόλυνσης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή εἶστε καί χει-
ρουργός;
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Θά μπορούσατε νά

τό πεῖτε κι ἔτσι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Ἄκουσον,
πεῖτε μας πῶς λειτουργεῖ τό ἀνθρώ-
πινο αὐτί.
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Εἶναι ἕνα θαῦμα

αὐτό τό μικρό ὄργανο στό κεφάλι
μας. Λοιπόν, ἀρχικά ὁ ἦχος (ἀκου-
στικό ἐρέθισμα) εἰσχωρεῖ στόν
ἀ κουστικό θάλαμο καί χτυπᾶ
πάνω σέ μιά μικρούλα ἐπιφά-
νεια πού λέγεται τύμπανο.
Κατόπιν ὁδηγεῖται στόν κο-
χλία κι ἀπό κεῖ μέ τή βοήθεια
τοῦ ἀκουστικοῦ νεύρου
περνᾶ στόν ἐγκέφαλο.
Ὁ ἐγκέφαλος τότε ἀ -
κούει τόν ἦχο καί

διαβάζει τό μήνυμά του. Κι ὅλα αὐτά γί-
νονται ἀ στραπιαῖα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πολύ σπουδαῖα πράγμα -
τα. Πεῖτε μας, κύριε Ἄκουσον, ποιές εἶναι οἱ
πιό συχνές ἀσθένειες τῶν αὐτιῶν;
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Ἀ κοῦστε. Οἱ ἀσθένειες

εἶναι δύο εἰδῶν: οἱ ὀργανικές, ὅπως π.χ.
ἡ ὠτίτιδα, καί οἱ ὑπουλοσιωπηλές. Σʼ
αὐτές εἰδικεύομαι ἐγώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ὑπουλοσιωπηλές;! Μπο-
ρεῖτε νά μᾶς ἀναφέρετε μερικές;

κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Βεβαίως. Πρώτη
καί πιό συ χνή εἶναι ἡ Ἀκουστική
Πε ριέργεια. Ὁ ἀσθενής πού πά-
σχει ἀπό αὐτήν στήνει συνεχῶς
αὐτί, γιά νά μαθαίνει τό κα-
θετί. Δέν προλαβαίνει νά
ἀκούσει τό ἕνα, τρέ χει στό
ἄλ λο, μετά στό ἄλλο. Αὐτό
φορτώνει ὑπερβολικά τόν
ἐγκέφαλο καί δημιουργεῖ
στενοχώρια, φαντασιώ-
σεις καί συχνές παρεξη-
γήσεις. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ἀπίστευ το!
Ἄλλη ἀσθένεια; 
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Τό Κινητι κό
Βούλωμα. Εἶναι ἀσθένεια
τῆς ἐποχῆς. Βουλώνουν
ὅ λοι τό ἕνα αὐτί ἤ καί τά

Ἀγαπητοί μου φίλοι,
αὐτή τή φορά φιλοξενοῦμε στή στήλη
τοῦ Περιοδικοῦ τή συνέντευξη τοῦ διά-
σημου καί διεθνοῦς φήμης ἐπιστήμονα
ἰατροῦ εἰδικοῦ Ὠτορινολαρυγγολόγου
κυρίου Ἀρίστου Ἄκουσον. Ὁ κύριος
Ἄκουσον εἶναι πρόεδρος τῆς Ἕνωσης
Προσεχτικῆς Ἀκοῆς καί Καθηγητής στή
Σχολή Άκουσμάτων Ὑγείας.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Ἄκουσον, μᾶς
εἴπατε πολύ τρομερά πράγματα. Ὁμο-
λογῶ πώς ἔχω φοβηθεῖ. Μά ὑπάρχει θε-
ραπεία γιά ὅλα αὐτά;
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Μά φυσικά. Πρῶτα

ἀπʼ ὅλα χρειάζεται ἡ πρόληψη. Ξέρετε
τί σημαίνει πρόληψη; Νά προλαβαί-
νεις τούς ἤχους. Δηλαδή, μόλις
καταλάβεις ὅτι κάπου κο ντά σου
ὑπάρχουν μολυσμένοι ἦχοι ἤ
ἀνούσιοι, νά ἀπομακρύνεσαι

ἀμέσως. Δεύτερον, σέ
περίπτωση
πού εἰσ χω-
ρήσουν στό
αὐτί ἦχοι ἀ -

νούσιοι, τότε
πρέπει νά λει-

τουργεῖ τό σύστη -
μα Μπεσβγές. Δηλαδή

νά μή μένει μέσα στόν
ἐγκέφαλο ἡ ἄ χρηστη πληροφορία. Βέ-
βαια τό μόνο ἀποτελεσματικό φάρ-
μακο, ἡ μόνη ἀποτελεσματική καί τέλεια
θεραπεία γίνεται μόνο στήν Ἐκκλησία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στήν Ἐκκλησία;
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ:. Βεβαίως. Καί μάλι-

στα στήν Ἐξομολόγηση. Ἐκεῖ καθαρί-
ζεται ὄχι μόνο τό αὐτί, ἀλλά καί ἡ
καρδιά καί τό στόμα καί τό μυαλό. Καί
ὁ θεραπευμένος πιά ἀσθενής ἔχει
ἀπίστευτες δυνάμεις καί φυσικά
ἀποκτᾶ νέες ἀκουστικές ἱκανότητες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή;
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Δηλαδή ἀκούει καθα-

ρότερα τό Θεό μέσα του, ἀκούει τούς
γονεῖς του, ἀκούει μέ ἀγάπη τούς
ἄλλους, ἀκούει τούς δασκάλους του. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Ἄκουσον, σᾶς
εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν ἀποκαλυπτι-
κότατη συνέντευξη! 
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Καί ἐγώ σᾶς

εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε!

Δημοσιογράφος   

Φεβρουάριος 2013 67

δύο ἄλλοτε μέ τό κινητό, ἄλλοτε μέ mp4,
ἄλλοτε μέ ψεῖρες. Περπατοῦν, ξαπλώνουν,
διαβάζουν, τρέχουν, δουλεύουν μέ αὐτιά
βουλωμένα. Οἱ ἔρευνες ἀπέδειξαν ὅτι οἱ
ἀσθενεῖς αὐτοί παρουσιάζουν νευρικό-
τητα καί τελικά κουφαί-
νονται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Φο-
βερό! Ὑπάρχει κι ἄλ λη
ἀσθένεια; 
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Πολ-

λές. Μιά ἀνεξιχνίαστη
εἶναι ἡ Ἐτσιθέλια Βα-
ρηκοΐα. Οἱ ἀσθενεῖς
πού νοσοῦν ἀ κοῦνε
ὅσα καί ὅταν θέ-
λουν. Συνήθως
δέν ἀκοῦνε τούς
πολύ γνωστούς καί
κοντινούς, ὅπως γιά
παράδειγμα τή μητέρα, τόν πατέρα, τή
γιαγιά, τόν παππού, τή δασκάλα, τούς
καθηγητές. Ἡ ἀσθένεια αὐτή ἐμ φανίζε-
ται κυρίως σέ μικρές ἡλικίες. Ἀκόμη γί-
νονται ἔ ρευνες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποτέ δέ φανταζόμουν
τόσο ὕπουλες ἀρρώστιες τῶν αὐτιῶν.
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Ὑπάρχει καί μιά ἀκόμη.

Πολύ ἐπικίνδυνη. Τήν ὀνομάζουν Ὠτο-
μόλυνση. Οἱ ἀσθενεῖς μέ Ὠτομόλυνση
ἀφήνουν τά αὐτιά τους ἀνοιχτά σέ κάθε
εἴδους μολυσματικά ἀκούσματα. Στή
νόσο αὐτή ὁ ἦχος περνάει ἀπευθείας
στήν καρδιά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ἴιιιιι, τρομερό! Ὑπάρ-
χουν τέτοιοι ἀσθενεῖς;
κ. ΑΚΟΥΣΟΝ: Φυσικά. Τίς προάλλες

δέχτηκα στό ἰατρεῖο μου δυό παιδιά πού
ἔπασχαν ἀπό αὐτήν. Εἶχαν στήσει αὐτί
καί ἄκουσαν ὅλα τά βρώμικα λόγια ἀπό
τό δρόμο, τό σχολεῖο, τό φροντιστήριο,
τό γυμναστήριο. Δέν μπορεῖτε να φαν-
ταστεῖτε. Καί τό χειρότερο ἦταν ὅτι
ἄρχισαν νά μιλοῦν καί τά ἴδια ἔτσι. Αὐτό
σημαίνει ὅτι ἡ Ὠτομόλυνση περνᾶ ὄχι
μόνο στήν καρδιά, ἀλλά καί στό στόμα.



Ἐκτέλεση
Σέ ἕνα μπώλ χτυπᾶμε τά αὐγά καί προσ -

θέτουμε τό κασέρι καί τήν ψιλοκομμένη
ντομάτα. Τό μίγμα πού σχηματίζεται νά
εἶναι παχύρρευστο. Τό χωρίζουμε σέ δύο
μέρη. 

Ἀνοίγουμε τά φύλλα σφολιάτας (τό καθένα χωριστά) πάνω σέ διάφανη
μεμβράνη. Σέ κάθε ἕνα ἀπό τά φύλλα ἁπλώνουμε ἀπό μισό μίγμα. Στή συ-
νέχεια ἁπλώνουμε πάνω στό μίγμα τίς ἀντίστοιχες φέτες ζαμπόν.Τυλίγουμε

καθένα ἀπό τά φύλλα σέ ρολό. Διπλώνουμε μέ τή
μεμβράνη καί τά βάζουμε στό ψυγεῖο νά

σταθεροποιηθοῦν λίγο. 
Ἀφήνουμε περίπου 45 λεπτά
καί τά βγάζουμε ἀπό τό ψυ-
γεῖο.

Ξετυλίγουμε τίς μεμβρά-
νες καί βάζουμε τά ρο -
λό σέ βουτυρωμέ νο
ταψί. Μέ ἕνα κοφτερό
μαχαίρι κόβουμε τά
ρο λό σέ μι κρά ρολά-
κια πάχους περίπου 2
ἑκ. Ἀλείφουμε μέ τόν
κρόκο αὐγοῦ καί ψή-
νουμε σέ προθερμα-
σμένο φοῦρνο στούς

1800-2000 βαθμούς (ἀέ -
ρα κατά προτίμη ση), μέ -

χρι νά ροδίσουν.

ΚΚαλή ἐπιτυχία

Ἁλμυρά σφολιατάκια
ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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Ὑλικά

2 φύλλα σφολιάτα
10 περίπου φέτες ζαμπόν 
2 αὐγά καί 1 κρόκο γιά ἄλειμμα
2 φλιτζάνια κασέρι ἤ ἄλλο τυρί πού λειώνει
2 μικρές ντοματοῦλες ψιλοκομμένες καί στραγγισμένες
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Ὑλικά
Κανσόν χαρτόνι
σέ ἄσπρο ἤ ἐκρού χρῶμα
Κανσόν χαρτόνι
σέ διάφορα χρώματα
πράσινο συρματάκι
λίγη κόκκινη κορδέλα 
κόλλα, ψαλίδι ἤ φιγουροκόφτης

Κάρτα 
γιά τή μητέρα
πού γιορτάζει*

Κατασκευή
1. Ζωγραφίζουμε ἕνα παραλληλόγραμμο 16 ἑκ. πλάτος καί 24 ἑκ.
ὕψος. Τό κόβουμε καί ἔπειτα τό διπλώνουμε στή μέση ἀπό πάνω πρός
τά κάτω.
2. Ἀπό τήν μία πλευρά ζωγραφίζουμε μικρότερο παραλληλόγραμμο
στή μέση ἀφήνοντας ἀπό κάθε πλευρά 2 ἑκ. καί τό κόβουμε. Προσοχή,
μόνο ἀπό τήν μία
πλευρά.
3. Ὕστερα ἀρχίζει
ἡ διακόσμηση. Στρί-
βουμε τό πράσινο
συρματάκι κυματι-
στά, σάν νά εἶναι
περικοκλάδα, καί
στίς ἄκρες του κολ -
λᾶμε τά λουλουδά-
κια. Τά λουλουδάκια
τά ἔ χουμε προηγου-
μένως σχηματίσει, σέ διάφορα χρώματα, καί τά ἔχουμε κόψει. 
4. Στήν ἄκρη τῆς περικοκλάδας βάζουμε τό φιογκάκι πού φτιάξαμε μέ
τήν κορδέλα. Ἡ κάρτα μας εἶναι ἕτοιμη.
Περιμένει βέβαια καί μιά ὡραία εὐχή γιά τήν μανούλα.

––––––––––––––––
* ...στή γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, 2 Φεβρουαρίου,
κατά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἔστειλαν Χ.Α., Δράμας. 

Πατρόν 2

Πατρόν 1

Χειροτεχνία



ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Τόσο βαρύ σά σίδερο,Τόσο γλυκό σά μέλι,Μήτε στό χέρι πιάνεται,
Μήτε στήν τσέπη μπαίνει.
Τί εἶναι;

Συμπλήρωσε τά ἄ δεια
κυκλάκια ἔτσι ὥ στε σέ κά -
θε ἁλυσίδα (ἄσπρες γραμμές),

καθώς καί σέ κάθε ὁ ριζόν-
τια καί κάθετη γραμμή, νά
ἐμφανίζονται οἱ ἀριθμοί
ἀπό τό 1 ἕως τό 4 ἀπό μιά
φορά. 

Προσπάθησε στήν παρακάτω πρόταση νά
βρεῖς τό ἀντικείμενο πού ψάχνουμε νά βροῦμε.

– Ἐσπασες, παιδί μου, καί ἄλλο; Μά, φτάνει
πιά ˙ τό παράκανες, Νικόλα!

– Τί ἔσπασα, μαμά; 
– Μή κάνεις πώς δέν ξέρεις. Ἐξάλλου τώρα

σοῦ τό εἶπα.

Στό μαγειριό μέ συναντᾶς, 

μέ ξέρουνε οἱ κῆποι, 

γι' αὐτό πολλές φορές 

γιά μένα κλαῖς 
χωρίς νά ἔχεις λύπη.

Τί εἶναι;

Ἔχει πόλεις χωρίς σπίτια. 
Ἔχει δάση χωρίς δέντρα, 
Ἔχει ποτάμια χωρίς ψάρια.
Τί εἶναι;

2

2

1

1

3

3

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΜΙΑ
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Α. Βρεῖτε τίς λέξεις μέ τή βοήθεια τῶν ὁρισμῶν

Β. Μεταφέρετε τά γράμματα στούς ἀντίστοιχους
ἀριθμούς καί διαβάστε μιά σπουδαία παροιμία.

1. Πάνω του κολλᾶμε
γραμματόσημο

Ὁ μικρός Ἐσκιμῶος θέλει νά πάει γρή-
γορα στό σπίτι του. Ποιό δρόμο ὅμως ν᾽
ἀκολουθήσει, χωρίς νά περάσει γιά δεύ-
τερη φορά ἀπό τό ἴδιο σημεῖο; 

2. Συγκρατεῖ τά
ροῦχα στή μέση μας

3. Ὑποδήματα

,

4. Τά κρατᾶμε φεύγοντας
ἀπό τήν Ἐκκλησία τήν
Κυριακή τῶν Βαΐων
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ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ
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ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός: Ἰωάννινα. Τό Ρολόι

τοῦ Πύργου τῆς Πλατείας.

Πίσω:Ἐμπειρίες ἀπό τό Διάστημα.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ



πού ἀπονεμήθηκε στόν Ἕλληνα δρομέα,
Σπύρο Λούη,

μετά τή νίκη του στόν Μαραθώνιο
τῶν πρώτων συγχρόνων Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων

τό 1896.

Μέ τί ἀγωνία οἱ Ἕλληνες περίμεναν 
τήν ἐξέλιξη τῆς δημοπρασίας 
γιά τό «ἐθνικό αὐτό κειμήλιο»!

Καί τί μεγάλη ἀνακούφιση, ὅταν αὐτό 
γύρισε καί πάλι στήν Ἑλλάδα! 

Στόν τόπο του!

Πραγματικά
««Θά λειτουργεῖ ὡς τεκμήριο
τῆς ἱστορίας , τῆς κληρονομιᾶς
καί τοῦ σθεναροῦ πνεύματός μας».* 

*Λόγοι τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος Νιάρχος» πού ἐξασφάλισε
γιά τήν Ἑλλάδα τό κύπελλο ἀντί μεγάλου ποσοῦ (655.454 εὐρώ).

Καί ἔχουμε πολλά ἐθνικά κειμήλια οἱ Ἑλληνες.
Ἀξίζει νά ἐμπνέουν καί νά καθοδηγοῦν τά νιάτα!

Τό ἀσημένιο Κύπελλο




