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Χάρμα ματιῶν τό φῶς! 
Χάρμα τό φῶς στόν οὐρανό!
Χάρμα τό φῶς στίς θάλασσες!
Χάρμα τό φῶς στά δάση, 
στούς ἀγρούς, στίς πηγές, 
στ' ἀνθοπέταλα...

Χάρμα τό φῶς. 
Στά μάτια τά λαμπερά.
Στά καθάρια τά μέτωπα.
ΣτᾹς καλωσύνης τά χαμόγελα.
ΣτᾹς θυσίας τόν ἱδρώτα.
ΣτᾹς σταθερότητας τήν ἀντοχή.

Χαρά 'στον πού τό ἔχει!
Χαρά 'στον 

πού τό ἀκτινοβολεῖ!
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φησε τό βλέμμα σου νά λικνιστεῖ στά γαλανά νερά
της καί θά νιώσεις νά σοῦ φανερώνει κάποια ἀπό τά μυ-
στικά της, πού εἶναι καί τοῦ ἀνθρώπινου βίου μυστικά...

Ὅταν −παραδομένη στή γαλήνη− ἀφήνει τοῦ ἥλιου τό
φῶς νά ἀγγίζει τά βύθη της καί κάθε δρόμο ἀνοιχτό σ᾽
ὅποιο σκαρί σχίζει τά πλάτη της, τότε χαρίζει καλό τό τα-
ξίδι στόν ταδιξιώτη της καί τοῦ ψιθυρίζει ἁπαλά:

Ἄν θέλεις τό φῶς τοῦ Ἥλιου τοῦ μεγάλου, τοῦ Χριστοῦ,
νά φωτίζει καί νά ζεσταίνει τήν καρδιά σου, κι ἀκόμη, ἄν
ἐπιθυμεῖς νά γίνεσαι εὐεργετικός σ’ ὅσους βρίσκονται
κοντά σου, φύλαγε τήν εἰρήνη σου. «Κι ἄν φεύγει... κυ-
νήγησέ την ...καί τρέχε, ἕως νά τήν φθάσεις καί νά τήν
πιάσεις, καί πιάνοντάς την βάλ᾽ την στήν καρδιά σου»1.

Πολλοί τότε ἄνθρωποι θά εἰρηνεύουν καί θά χαί-
ρονται κοντά σου.
Κοίταξε τή θάλασσα...
Τώρα ἡ ἀντάρα τοῦ ἀνέμου τή φουρτουνιάζει…
Τά μανιασμένα κύματά της, δίνοντας τό ἕνα στό

ἄλλο, σάν σκυτάλη, τήν ἄγρια ὁρμή τους ἀπειλοῦν
νά καλύψουν τή στεριά...

Ὅμως σέ μιά μόνο στιγμή −λές Κάποιος νά τά
διέταξε καί μέ τό ἀόρατο χέρι Του νά χάραξε ὅριο
πού δέν τολμοῦν νά ξεπεράσουν− γυρίζουν καί
φεύγουν καί χάνονται. Πίσω τους ἀφήνουν πιό ὄμορφα τά βότσαλα τοῦ γιαλοῦ καί
μαζί ὅ,τι ἀταίριαστο στά καθαρά νερά τους.

Ὅταν συναντᾶς τρικυμία μήν τό ξεχνᾶς: Τά κύματα τῆς ζωῆς, ὅσο μελανά κι ἄν
ὑψώνονται, ἔχουν ὅριο. Τό θέτει ἡ σοφή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μετρώντας πόση θλίψη
ἀντέχει καί πόση χρειάζεται ἡ ψυχή, γιά νά καθαρισθεῖ, νά λειανθεῖ, ν᾽ ἀντανακλᾶ
αἰώνια τό Φῶς Του.
Κοίταξε τή θάλασσα... μή φοβηθεῖς τό ταξίδι σου...
στοχάσου τά μυστικά της καί... ἀκολούθησε πιστά τίς ὁδηγίες κάποιου καλοῦ

Καπετάνιου. Ξεκίνησε πρίν πολλά πολλά χρόνια μέ θαλασσοταραχή μεγάλη κι
ἔφθασε ἀπ᾽ τούς πρώτους στό λιμάνι τοῦ Οὐρανοῦ. Ἡ ἅγια πείρα του σοφά συμ-
βουλεύει:              «Στό καραβάκι τῆς ψυχῆς σου

κατάρτι νά γίνει ὁ Σταυρός,
ἄγκυρα ἡ πίστη,
σχοινί ἡ ἐλπίδα,

κουπί ἡ προσευχή,
πηδάλιο οἱ ὀρθοί λογισμοί...

Κυβερνήτης ὁ Πατέρας ὅλων»2 καί δικός σου Πατέρας... ὁ Ἅγιος Θεός.
--------------------
1. Ἅγ. Νικόδημος Ἁγιορείτης,  2. Ἅγ. Ἰ. Χρυσόστομος.

Κοίταξε τή θάλασσα...



Περπατῶ
στούς

δρόμους τῆς γειτο-
νιᾶς μου... Ἄνθρωποι
σκυμμένοι στούς κά-

δους τῶν ἀπορριμμάτων
ψάχνουν νά χορτάσουν
τήν πείνα τους.

Στρίβω στή γνωστή γωνία τοῦ τε-
τραγώνου μας... Ἐδῶ καί μέρες ἐγκα-
ταστάθηκαν ἄστεγοι...
Μέσα στό σπίτι οἱ γονεῖς μου σκε-

φτικοί, προβληματισμένοι... Πῶς θά
τά βγάλουμε πέρα;
Στήν τάξη μας ὅλο το χρόνο πού

πέρασε ἔπαιρναν κι ἔδιναν τά σχόλια
τῆς ἀβεβαιότητας γιά τό μέλλον τῆς
γενιᾶς μας, γιά τό αὔριο τῆς πατρί-
δας μας. 
«Ἕως ποῦ θά συνεχίζεται ἡ κάθο-
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δος; Πότε θά ἰσορροπήσουμε;
Πότε θά ξημερώσει ἕνα καλύτερο
αὔριο μέ τήν ἐλπίδα ζωντανή;» ἄ -
κουγα προχθές στό φροντιστήριο
νά λένε κάποιοι ἀπό τούς πιό με-
γάλους.
«Θεέ μου, μᾶς ξέχασες; Ποῦ εἶ -

σαι;» βγαίνει φωνή ἀγωνίας ἀπό
πολλούς σήμερα στήν Πατρίδα
μας, στήν Εὐρώπη πού σείεται κι
αὐτή, στόν κόσμο ὁλόκληρο πού
κλυδωνίζεται. Κινδυνεύω κι ἐγώ
ἀκούγοντας καί βλέποντας τό -
σα γύρω μου νά παρασυρθῶ, νά
κλονιστεῖ ἡ πίστη μου στήν πα-
τρική Σου ἀγάπη πού ὅλα τά
γνωρίζει καί τά τακτοποιεῖ... 
Τέτοιες ὧρες ἀνοίγω τό κα-

λοκαιρινό μου ἡμερολόγιο πάλι,
ὅ πως κάνω συχνά ἀπό τόν πε-

ρασμένο Ἰούλιο πού τελείωσε ἡ Κατα-
σκήνωσή μας στό ἀγαπημένο μας
Ἑλληνικό. Μοῦ χρειάζονται πο λύ νά
ξαναδιαβάζω αὐτά πού ἔγραψε τό μο-
λύβι τῆς καρδιᾶς μας φέρνοντας στή
ζωή μας τό γενικό σύνθημα πού εἴχαμε:
«ΠΛΑΪ ΜΑΣ ΣΤΕΚΕΙ Ο ΘΕΟΣ».
Ξεφυλλίζω καί διαβάζω τίς σκέψεις

τῶν συγκατασκηνωτριῶν μου... Στέκο-
μαι σέ κάποιες ἰδιαίτερα... Μήπως θά
βοηθήσουν κι ἐσένα;  
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Στίς δύσκολες ὧρες πού περνᾶμε, ἕνα στήριγμα μᾶς μένει σταθερό.
Ὁ Θεός� Καί εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά μᾶς δώσει δύναμη γιά νά ἀνταπε-

ξέλθουμε. Ο ΜΟΝΟΣ�

Μέ ἀνακουφίζει πολύ ἡ σκέψη ὅτι πλάι μου στέκει ὁ Θεός. Μοῦ παίρνει τό
ἄγχος καί τό φόβο. Μέ γεμίζει αἰσιοδοξία κι ἐλπίδα νά συνεχίσω τόν ἀγώνα
μαζί μέ τήν οἰκογένειά μου πού περνάει μεγάλα οἰκονομικά ἀδιέξοδα. Ὁ Θεός,
πιστεύω πώς ὅλα μπορεῖ νά τά τακτοποιήσει, ἀφοῦ κρατᾶ στά χέρια Του τά
πάντα.

Δέν περπατῶ μόνη στή ζωή, λοιπόν, στίς δύσκολες μέρες μας. Ἔχω συνο-
δοιπόρο πιστό πού ἀκούει τή φωνή μου, νιώθει τίς ἀγωνίες μου, στέκει πλάι μου.
Τί ὑπέροχο�

Πλάι μου στέκει ὁ Θεός γιά νά δίνει σκοπό στήν ὕπαρξή μου καί νόημα στή
ζωή μου. Σ᾿ εὐχαριστῶ�

Ἡ πίστη πώς θά Σέ βρῶ δίπλα μου κάθε στιγμή, Θεέ μου, μέ κάνει νά βλέπω
τή φροντίδα, νά διακρίνω τήν προστασία Σου, νά νιώθω ἀσφάλεια καί ἠρεμία.

Πλάι μου στέκει ὁ Θεός σέ κάθε βῆμα, σέ κάθε ἀπόφαση πού παίρνω, σέ
κάθε σκέψη καί χαρά μου, σέ κάθε λύπη ἤ πρόβλημα... Τί νά φοβηθῶ;

Ξεφυλλίζω τό καλοκαιρινό μου ἡμερολόγιο
γιά ὥρα πολλή... Ναί, αἰσθάνομαι νά πῆρα
δύναμη, νά γέμισε ἡ ψυχή μου ὀξυγόνο
μέσα στήν ἀσφυξία πού μοῦ προκαλοῦν τά
ἐρεθίσματα γύρω μου. Πλάι μας στέκει ὁ
Θεός Πατέρας μας, ὁ Νικητής καί Παντο-
δύναμος. 
Κάνω τό σταυρό μου καί βγαίνω ἀπ᾿ τό σπίτι

γιά τό φροντιστήριο. Κύριε, σ᾿ εὐχαριστῶ πού ἔρχε-
σαι μαζί μου, πού στέκεις πλάι μου, ψιθυρίζω 
καί προχωρῶ.

ε.π.

Ἀπό ὅσα ἔγραψε τό μολύβι τῆς καρδιᾶς μαςστήν Κατασκήνωσή μας, στό ΕΛΛΗΝΙΚΟ,τό περασμένο καλοκαίρι.
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— Μαρία, ποιά εἶναι αὐτή ἡ εἰκόνα τῆςΠαναγίας πάνω στό γραφεῖο σου; Δέν τήνἔχω ξαναδεῖ!— Αὐτή εἶναι ἡ Παναγία μου! Δέ σοῦἔχω μιλήσει ποτέ γι’ αὐτήν; Ἡ εἰκόνα τηςβρίσκεται στήν Ἄνδρο! Στό μοναστήριτοῦ Ἁγίου Νικολάου! Τήν ἀποκαλοῦν«Παναγία Μυροβλύτισ σα» ἤ «Κυρά Ἀν -δρειώτισσα» ἤ «Ρίζα τοῦ Ἰεσσαί».— «Ἀνδρειώτισσα» τή λένε ἐπειδή εἶναιστήν Ἄνδρο! «Μυροβλύτισσα» γιατί;— Διότι ἡ ἁγία εἰκόνα μυροβλύζει. Κιεἶναι τόσο εὐωδιαστό τό μύρο Της! Σάντήν καθαρή καί πάναγνη ζωή της. Δύσκο -λα ξεχνᾶς τήν εὐωδία του. Χειροπιαστόθαῦμα τοῦ Θεοῦ!! Νιώθεις τήν ΠαναγίαΜητέρα μας συνέχεια πλάι σου! Ἔχωἀκούσει ὅτι κάνει καί θαύματα τό μύροτῆς Παναγίας.— Ἐξήγησέ μου καί τό ἄλλο ὄ νομά της.«Ρίζα τοῦ Ἰεσσαί».— Κοίτα τήν εἰκόνα Της... Ἄν τήν προ-σέξεις καλά, θά δεῖς ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεο-τόκος εἶναι καθισμένη σάν σέ θρόνο στή

ρίζα ἑνός δέντρου! Στά κλαδιά τοῦ δέν-τρου εἶναι ἁγιογραφημένοι ὅλοι οἱ προ -φῆτες πού μίλησαν γιά τήν καταγωγή τῆςΠαναγίας ἀπό τόν Ἰεσσαί, τόν πατέρα τοῦΔαυίδ!— Τελικά, τά πάντα στίς ἁγιογραφίεςεἶναι συμβολικά καί μᾶς διδάσκουν. Πό τεγιορτάζει;— Γιορτάζει στίς 2 Ἰουλίου! Τήν ἡμέρααὐτή τιμᾶται ἡ κατάθεση τῆς ΤιμίαςἘσθῆτος τῆς Παναγίας μας! Διότι, ἡεἰκόνα αὐτή πρίν ἀπό πολλούς αἰῶνεςβρισκόταν στήν ἔνδο ξη Μονή τῶν Βλα-χερνῶν στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπουφυλάσσεται ἡ Ἐσθήτα (=φόρεμα) τῆς Πα-ναγίας, καί γιόρταζε πρός τιμήν αὐτοῦ

«Μά αὐτή εἶναι ἡ Παναγία μου!»«Μά αὐτή εἶναι ἡ Παναγία μου!»



τοῦ κειμηλίου τῆς Μονῆς. Ἔτσι,ὅταν μετά ἀπό χρόνια, τό 16ο αἰ.,δωρίστηκε ἡ εἰ κόνα τῆς Παναγίαςστήν Ἱ. Μ. τοῦ Ἁγίου Νικολάουστήν Ἄνδρο, συνεχίσθηκε νά τι -μᾶται στή γιορτή αὐτή. Καί γίνεταιμεγάλο πανηγύρι στή γιορτή της!— Δηλαδή;— Ἀπό νωρίς τό βράδυ τῆς 1ηςἸουλίου μέχρι τά ξημερώματα τῆςἑπομένης κόσμος ἀπό ὅλη τήν Ἑλ -λάδα ἔρχεται στήν ὁλονύκτια ἀ -γρυπνία τοῦ μοναστηριοῦ γιά νάτιμήσει τήν Παναγία. Γίνεται καίλιτανεία. Ἡ μία καί μοναδική φο -ρά πού βγαίνει ἡ εἰκόνα τῆς Πανα-γίας μας ἀπό τό τέμπλο τοῦ Ναοῦ,τυλιγμένη μ ἕνα ἄσπρο σε ντόνι γιάνά ἀπορροφᾶ τό μύρο, εἶναι ἡ ὥρατῆς περιφο ρᾶς της μέχρι τήν εἴ -σοδο τῆς Μονῆς. Τά πάντα μοσχο-βολοῦν!— Μή μοῦ λές ἄλλα. Τά ὑπόλοι -πα θέλω νά τά ζήσω μόνη μου, ὅ -ταν θά πᾶμε στήν Ἄνδρο.— Τά ὑπόλοιπα θά μᾶς τά πεῖἘκείνη. E. K.

στίς χαρούμενες ὧρες
τῶν διακοπῶν σου,

πάρε μαζί σου
τήν ὡραία συντροφιά

τῶν ὄμορφων
χριστιανικῶν
τραγουδιῶν.

Τραγούδησε
τή θαυμάσια
Δημιουργία
τοῦ Θεοῦ·
τά χρώματα,
τά σχήματα,
τίς εὐωδιές
πού ἁπλόχερα
σκόρπισε στή Φύση.

Τώρα
τό Kαλοκαίρι
καί πάντοτε

τά cd τῶν «Χ.Α.»
καί «Χελιδονιῶν»

δίνουν ἄλλο παλμό
καί σκοπό

στή ζωή σου!

Τραγούδησε
τόν ὄμορφο
χριστιανικό ἀγώνα,
τή χαρά
καί τήν ἐλπίδα
τοῦ πιστοῦ.

Τραγούδησε
τήν ὄμορφη

Πατρίδα μας.

Τώρα
τό Καλοκαίρι

Βιβλιοπωλε ο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σ λωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ)

Τηλ. 210.3624349.

www.osotir.gr/shop

Τιµ ται καστο 10 ε ρ
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Ὁ ἑλληνικός στρατός προχωροῦσε καί
ὅλο προχωροῦσε. Στρατιῶτες καί εὔζω-
νοι ὁρμοῦσαν ἀσυγκράτητοι. Τό σο
ἀσυγκράτητοι πού ὁ ταγματάρχης Ἰωάν-
νης Βελισσαρίου, μολονότι ὁ ἴ δι ος ἦταν
ἀ συγκράτητος, τηλεγραφοῦ σε: Ἀδυνατῶ
νά τούς συγκρατήσω. Μήπως παρεφρό-
νησαν; Δέν μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ ἀλλιῶς ἡ
ὁρμή τους.
Ὅμως, ὄχι, δέν εἶχαν παραφρονήσει.

Ἁπλά, ἔβλεπαν στό βάθος τήν Ἁγια-Σο -
φιά, καί κάθε σπιθαμή γῆς πού κέρδιζαν
μέ αἷμα ἔνιωθαν ὅτι τούς ἔφερνε πιό
κοντά στό ὅραμα τοῦ Γένους, ὅλο πιό
κοντά... πιό κοντά...
Στά Στενά τῆς Κρέσνας ἔγινε –11 Ἰου-

λίου 1913– ἡ πιό αἱματηρή ἀναμέτρηση.
Ἐκεῖ, στό ὕψωμα 1378, χτυπήθηκε καί ὁ

ἐθνικός ἥρωας Βελισσαρίου. Πρίν ξεψυ-
χήσει εἶπε τούς ἀθάνατους λόγους: Ἀρκεῖ
πού μεγαλώνει ἡ Πατρίδα! Καί τούς λό-
γους αὐτούς θά μποροῦσαν νά τούς ὑπο-
γράψουν ὅλοι ὅσοι θυσιάσθηκαν γιʼ αὐτό
τό μεγάλωμα τῆς Πατρίδας, τήν ἐπανά-
κτηση δηλαδή τῶν ἀπό αἰώνων ἑλλη-
νικῶν αὐτῶν ἐδαφῶν καί τήν ὕψωση σʼ
αὐτά τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας.
Λίγες μέρες μετά ἔγινε ἡ ἀνακωχή.
Εἶχαν ἀρχίσει οἱ διαπραγματεύσεις καί

ἡ ἑλληνική πλευρά ἑτοίμαζε τό διπλω-
ματικό της ἀγώνα. Στίς 28 Ἰουλίου 1913
ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος μετέβαινε στό
Βουκουρέστι, ὅπου θά ἔδινε τόν ἀγώνα
γιά τή δικαίωση τῶν θυσιῶν καί τῶν νι -
κῶν τῶν Ἑλλήνων. Στίς 30 Ἰ ουλίου 1913
πραγματοποιήθηκε ἡ Διάσκεψη στό Βου-
κουρέστι καί ὑπογράφηκε ἡ Συνθήκη. Ἡ
Ἑλλάδα κέρδι ζε –εἶχε προηγηθεῖ καί ἡ
Διάσκε ψη τοῦ Λονδίνου– τή Μακεδονία,
Δυτική καί Ἀνατολική, τήν Ἤπειρο, ἐ -
κτός τῆς περιοχῆς πού δόθηκε γιά τήν ἵ -
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BB´ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

Τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσ-
σαλονίκης τόν Ὀκτώβριο τοῦ

1912 τήν πανηγύρισαν ὅλοι οἱ Ἕλληνες
–ἐλεύθεροι καί μή τήν ἐποχή ἐκείνη–
ὅπως ἄξιζε στή μεγάλη αὐτή ἐθνική νίκη.
Ὅμως τό φίδι ἦταν μέσα της καί σερνό-
ταν ὕπουλα. Ἦ ταν οἱ Βούλγαροι πού
τούς δόθηκε καλόγνωμα ἡ ἄδεια νά μεί-
νουν μέσα στήν πόλη «νά ξεκουρασθοῦν
οἱ στρατιῶτες τους ἀπό τούς συνεχεῖς
πολέμους», ὅ πως εἶπαν.
Ὅμως αὐτοί προκαλοῦσαν συνεχῶς

μέ τή θρασύτατη καί ἀλαζονική συμπε-
ριφορά τους τούς Ἕλληνες στρατιῶ τες.
Γιατί ποτέ τους δέν συμβιβάσθηκαν μέ
τήν πραγματικότητα πού δημιουργήθηκε
στό πεδίο τῆς μάχης, μέ τό ὅτι δηλαδή ἡ
Θεσσαλονίκη ἀνῆκε πλέον στούς Ἕλλη-
νες. Αὐτοί ἤθελαν διέξοδο στό Αἰγαῖο!
Ἔτσι δύσκολα προχωροῦσαν τά πράγ-

ματα, ὥσπου στίς 16 Ἰουνίου 1913 οἱ
Βούλγαροι χτύπησαν θέσεις ἑλληνικές
ἀλλά καί σερβικές στό Παγγαῖο ὄρος.
Ἔσπασαν ἔτσι τή συμμαχία τήν ἀρχική
καί δημιούργησαν τήν ἀνάγκη γιά μιά
νέα συμμαχία, πού θά ἀντιμετώπιζε τήν
ἀπειλή ἀπό τούς Βουλγάρους πλέ ον. Αὐ -
τή ἡ συμμαχία –1η Ἰουνίου 1913– ἦταν
ἑλληνοσερβική, συμμετεῖχε ὅμως καί ἡ
Ρουμανία. Ἄρχιζε τώρα ὁ Β  ́Βαλκανικός πό-
λεμος, πού ἦταν πόλεμος κατά τῶν Βουλ-
γάρων. Ὀ νομάσθηκε σέ σχέση μέ ἐμᾶς τούς
Ἕλληνες Ἑλλη νο-Βουλγαρικός πόλεμος.
Διεξήχθησαν σκληρότατες καί αἱματη-

ρότατες μά χες, ὅπως στό Κιλκίς καί Λα-
χανᾶ,μέ τίς ὁποῖες ἐλευθερώθηκαν οἱ
Σέρρες, ἡ Νιγρίτα, ἡ Δοϊράνη, ἡ Στρώ-
μνιτσα, ἡ Δράμα, ἡ Καβάλα...

Ἱστορικά Σημειώματα
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δρυση τοῦ κράτους τῆς Ἁλβανίας, τά
νησιά τοῦ Αἰ γαίου, τήν Κρήτη. Τά σύ-
νορά της ἔ φθαναν τώ ρα μέχρι τό Νέ στο
ποταμό, μολονότι οἱ Ἕλληνες στρατιῶ -
τες εἶ χαν προχωρήσει νικηφόρα πολύ
πιό μπροστά. Ἡ Θράκη ἐ λευθερώθηκε
μέ νέους ἀγῶνες, μέ τόν Α΄ Παγκόσμιο
πόλεμο.

Οἱ ἐπιτυχίες στό διπλωματικό ἀγώνα
ἦταν ἐμφανεῖς. Καί ὁ βασιλιάς Κων-
 σταντῖνος πού εἶχε διαπρέψει στό πε δίο
τῆς μάχης δίκαια ἀναγνώριζε τίς ἐπιτυχίες
τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου στό διπλωμα-
τικό πεδίο καί τοῦ τηλεγραφοῦσε:

Ἡ Ἑλλάς σᾶς εἶναι εὐγνώμων.
Ἡ ἀνακούφιση ἀπό τόν τερματισμό τοῦ

πολέμου ἀλλά καί τή δικαίωση τῶν θυσι ῶν
τῶν ἀπελευθερωτῶν στρατιωτῶν καί εὐζώ-
νων ἦταν μεγάλη. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν πλέον
ἕνα ὑπολογίσιμο καί σεβαστό Κράτος.
Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ τό πῶς εἶδαν τά

πράγματα αὐτοί πού ἐπί 10 μῆνες ἦταν
στό πεδίο τῆς μάχης καί ἔβλεπαν τώρα
τά ἀποτελέσματα τῶν ἀγώνων τους.
Ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς τοῦ ἐπιτελικοῦ

ἀξιωματικοῦ Ἱπποκράτη Παπαβασιλείου
στή σύζυγό του:

27 Ἰουλίου 1913 «...Ἰδού ἐπί τέ-
λους ὅτι ὁ πόλεμος αὐτός ὁ νικη-
φόρος μέν ἀλλά τόσον αἱματηρός
καί τόσον κοπιώδης ἔφθασε εἰς τό
τέρμα του... Εἶδες πόσον ἐμεγάλω-
σεν ἡ Ἑλλάς; Εἶδες ποίους θριάμ-
βους; Τά ἐπερίμενες αὐτά; Ἔκθαμβος
ὅλος ὁ κόσμος πρό τῶν κατορθωμά-
των της τρίβει τούς ὀφθαλμούς πρό
τῶν θαυμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρα-
τοῦ καί ἐρωτᾶ: Εἶ ναι αὐτή ἡ μικρά
καί περιφρονημέ νη γωνία τῆς Εὐ ρώ-
πης, περί τῆς ὁποίας οὐδέποτε ἐγί-
νετο λόγος ἤ ἐάν ἐγίνετο ἐγίνετο
διά νά τήν ἐ ξευτελίσουν καί τήν ὑ -
βρίσουν, εἶ ναι αὐτή ἡ μικρούτσικη
Ἑλλάς, ἡ ὁποία συνέτριψε τά μοῦ -
τρα δύο φοβερῶν ἀντιπάλων, τοῦ ἑ -
νός κατόπιν τοῦ ἄλλου, τῆς μεγάλης
Τουρκίας καί τῆς φοβερῆς καί τρο-
μερῆς Βουλγαρίας;... Ἐγίναμεν ἔν -
δοξοι πρόγονοι. Οἱ μεταγενέστεροι
θά ὁμιλῶσι περί ἡμῶν: Οἱ πρόγονοί
μας τοῦ 1912-1913... Λησμονοῦμεν
ὅλους τούς κόπους, τάς στερήσεις
καί τάς θυσίας ἅς (τάς ὁποίας) ὑπέ-
στημεν... Οἱ καρποί καί οἱ ὑλικοί καί
πρό πάντων οἱ ἠθικοί ἦσαν ἀντάξιοι
αὐτῶν... Ἀπό νάνοι ἀνεστηλώθημεν
διά μιᾶς εἰς γίγαντες ἀπέναντι ὅλης
τῆς ὑφηλί ου καί ἐπεβάλομεν διά
τῶν ὅ πλων μας τόν γενικόν σεβα-
σμόν καί θαυμασμόν...»*.

Στό τέλος αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς ἀνα-
δρομῆς –ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ-ΒΑΛΚΑ-
ΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ– μαζί μέ τή μεγάλη
εὐγνωμοσύνη μας στό Θεό καί σ᾽
αὐτούς πού θυσιάστηκαν –ἐλάχιστο
δεῖγμα κατανοήσεως τῶν αἱμα-
τηρῶν ἀγώνων τῶν ἡρωικῶν ἀγω-
νιστῶν– προβάλλει καί τό χρέος
τοῦ Νεοέλληνα, νά διαφυλάξει
ἀκέραιο ὅ,τι ἀκριβά κερδήθηκε.

––––––
Δές καί «Πρός τή Νίκη», τεύχη 759, 760.
* Ἀπό τό βιβλίο «Ἡμερολόγια καί Γράμματα

ἀπό τό Μέτωπο-Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913»,
Ε.Λ.Ι.Α., 1993.
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ΤΤήν εἶχε ἀπόλυτη ἀνάγκη τή δουλειά
στόν παιδότοπο ἡ Γεωργία. Βέβαια,
θά ἦταν λίγα τά χρήματα πού θά

ἔπαιρνε, ἀλλά θά ἦταν κάτι. Μακάρι νά τᾹς
ἔλεγαν «ναί», ὕστερα ἀπό τά τόσα «ὄχι» πού
ἄ κουσε τόν τελευταῖο καιρό...

— Λοιπόν, Γεωργία, τήν Κυριακή τό πρωί
σέ περιμένουμε γιά δοκιμαστικό. Στίς 9.30
νά εἶσαι ἐδῶ.

— Θά ἦταν πολύ νά σς ζητήσω νά
ἔρθω γύρω στίς 10.30; Ξέρετε τήν Κυριακή
ἐκκλησιάζομαι καί... τέτοια ὥρα θά μπορῶ
νά ἔρχομαι...
Ξαφνιάστηκε ἡ κ. Φανή, ἡ ἰδιοκτήτρια˙
τήν κοίταξε ἐρευνητικά. 

— Τί μοῦ λές; Πηγαίνεις κάθε Κυριακή
στήν ἐκκλησία, νέο κορίτσι, ἐσύ; Τί θά γίνει
ὅμως; Ἡ δουλειά εἶ ναι δουλειά... Καλά,...
ἔλα αὐτή τή φορά στίς 10.30... καί... θά
δοῦμε.
Τήν Κυριακή, στή θεία Λειτουργία ἡ Γε-
ωργία προσευχήθηκε θερμά. Τά ἀνέθεσε
ὅλα στήν Παναγία μας, πού εἶναι μάνα καί
ξέρει... Εἶναι δυνατόν τό ἱερό καθᾹκον τοῦ
ἐκκλησιασμοῦ νά γίνει αἰτία νά χαθεῖ αὐτή
ἡ δουλειά πού τή χρειάζεται τόσο;...
Ἦταν συννεφιασμένο τό πρωινό, ἀλλά
στήν καρδιά τᾹς Γεωργίας ἔλαμπε ἕνα φῶς!
Αὐτό τό Κυριακάτικο φῶς πού πλημμυρίζει
τούς πιστούς πού πνε στήν ἐκκλησία.
Στόν παιδότοπο ἔ  φτασε μέ τά καλά της
ροῦχα, μ' ἕνα γλυκό χαμόγελο στό πρό-
σωπο κι ἕνα μικρό κουτί γλυκά στά χέρια.

— Καλημέρα σας! Χρόνια πολλά!

Κυριακάτικα
πρωινά
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ἐμβλέψατε εἰς τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν
οὐδέ θερίζουσιν οὐδέ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καί ὁ πατήρ
ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά˙ οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε

αὐτῶν;* (Ματθ. στ´ 26)

Κοιτάξτε τά πουλιά πού πετοῦν στόν ἀέρα καί
δεῖτε ὅτι αὐτά δέν σπέρνουν οὔτε θερίζουν οὔτε μα-
ζεύουν τροφές σέ ἀποθῆκες γιά τό χειμώνα ἤ τόν
καιρό τῆς στερήσεως. Κι ὅμως ὁ ἐπουράνιος Πατέ-
ρας σας τά τρέφει. Ἐσεῖς δέν ἀξίζετε πολύ περισ-
σότερο ἀπό αὐτά;

καταμάθετε τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει˙ οὐ κοπιᾷ
οὐδέ νήθει˙ λέγω δέ ὑμῖν ὅτι οὐδέ Σολομών ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ

αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. (Ματθ. στ´ 28, 29)

Παρατηρῆστε τά ἀγριολούλουδα, πού φυτρώνουν
μόνα τους στόν ἀγρό, μέ ποιό τρόπο αὐξάνουν. Δέν
κοπιάζουν οὔτε γνέθουν˙ κι ὅμως σᾶς λέω ὅτι οὔτε ὁ
σοφός σέ ἐπινοήσεις Σολομών, μέ ὅλη τήν ξακουσμένη
βασιλική του μεγαλοπρέπεια καί τή λαμπρή καί ἔνδοξη
περιβολή καί ἐμφάνισή του, δέν ντύθηκε μέ ἔνδυμα
τόσο ὡραῖο καί θαυμάσιο, ὅπως περιβάλλεται ἕνα ἀπό
τά ἀγριολούλουδα αὐτά.

Εἰ δέ τόν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καί αὔριον εἰς
κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεός οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ
μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; (Ματθ. στ´ 30)

Κι ἄν ὁ Θεός ντύνει μέ τόση μεγαλοπρέπεια τά
ἀγριόχορτα, πού φυτρώνουν μόνα τους στόν ἀγρό
καί δέν ἔχουν προορισμό νά ζήσουν αἰώνια, ὅπως
ἐσεῖς, ἀλλά σήμερα ὑπάρχουν καί αὔριο ρίχνονται
στό φοῦρνο ὡς καύσιμη ὕλη, δέν θά φροντίσει πολύ
περισσότερο γιά σᾶς καί δέν θά σᾶς δώσει ἔνδυμα,
ὀλιγόπιστοι;

––––––
* ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ἑρμηνεία Π. Ν. Τρεμπέλα, μεταγλωττισμένη στή δημο-

τική γλώσσα, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 2011.

ὉὉ Θεός προνοεῖ γιά τίς ἀνάγκες μας

— Χρόνια πολ λά! Τί εἶναι σήμε -
ρα; Γιορτάζεις; Μήπως ἔχεις γενέ-
θλια;

— Ὄχι. Ἁπλά εἶναι Κυριακή.
Κάθε Κυρια κή εἶναι γιορτή. Ἔ φε -
ρα καί λίγα γλυκά... γιά τό καλό.
Ξαφνιάστηκε εὐχάριστα ἡ κ. Φα -
νή. Κι αὐτό δημιούργησε ἁλυσιδω-
τές ἐκδηλώσεις καλᾹς διάθεσης σέ
ὅλους τούς παρόντες. Οἱ ὧρες κύ-
λησαν μέ χαρούμενο κόπο μέσα σέ
ξεφωνητά παιδιῶν, μουσικές καί
παιχνίδι. Ἡ Γεωργία ἔβαλε τά δυ-
νατά της γιά τό καλύτερο.
Τό ἴδιο κάνει κάθε μέρα, τίς ὧρες
πού δουλεύει στόν παιδότοπο, πέ -
ντε μᾹνες τώρα. Δίνει τόν καλύ-
τερο ἑαυτό της, ἰδιαίτερα τίς
Κυριακές. Ἀπό τό Σάββατο φρον-
τίζει γιά ὅλα, μπαλόνια, παιχνί-

δια, λιχουδιές... νά εἶναι
ἕ τοι μα γιά τούς μι-
κρούς θαμῶνες.
Τήν Κυριακή ἀνοί-

γουν γύρω στίς 10.30..,
μετά τή θεία Λειτουρ-
γία, ἡ κ. Φανή καί ἡ Γε-
ωργία πού συναντιοῦνται
στόν ἴδιο ναό. Ἔτσι τά κα-

νόνισε ἡ μάνα Παναγία.
Ἔπειτα, μέ ἥλιο ἤ μέ βροχή... ὅ -
λα εἶναι ὑπέροχα φωτεινά στό
δικό τους μικρόκοσμο! «Κυριακά-
τικα». 

«Νά ζηττε πρῶτα τή Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ καί ὅλα τά ἄλλα θά σς
δοθοῦν»˙ ἔτσι εἶπε ὁ Θεός πού
κρατάει τίς ὑποσχέσεις Του...

E.Z.
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Ἰούλιος· προχωρημένο καλοκαίρι! Τόσες καί τόσες ἀναπνοές ἀπό τό στοι-
βαγμένο κόπο χρόνου ὁλάκερου. Καθένας αἰσθάνεται ὅτι εἶναι δίκαιο νά κα-
ταγίνει τώρα μ᾿ αὐτό πού τόν εὐχαριστεῖ καί τόν ξεκουράζει.

Δέν φανταζόμαστε ὅμως πόσο δημιουργικό εἶναι τόν καιρό τῶν διακοπῶν νά
συνδυάζουμε τό «τερπνόν1 μετά τοῦ ὠφελίμου», ὅπως ἔλεγαν οἱ Ἀρχαῖοι μας.

Καί δέν εἶναι δύσκολο νά ἀπολαύσει ἕνα παιδί καί ἕνας ἔφηβος αὐτό τόν συν-
δυασμό. 

Μερικές ἀφορμές γιά μιά τέτοια ἀνάλαφρη σπουδή μπορεῖτε νά βρεῖτε στά διά-
φορα μικρά κείμενα –ἀπό τό θησαυρό τῆς σοφίας, τῆς παρατηρητικότητας, τῆς εὐστροφίας τῆς
ἀρχαιοελληνικῆς, τῆς βυζαντινῆς καί τῆς νεοελληνικῆς πνευματικῆς μας κληρονομιᾶς– πού σᾶς
ἑτοιμάσαμε σάν παιχνίδι - ὠφέλιμη γνώση. Θά χαρεῖτε καί κάτι θά κερδήσετε...

Σχολαστικός οἰκίαν πριάμενος3, εἶτα διά τῆς
θυρίδος παρακύψας ἠρώτα τούς παρερχομένους,
εἰ πρέπει αὐτῷ.

Δειλός ἐρωτηθείς� ποῖα τῶν πλοίων ἀσφαλέ-
στερα, τά μακρά ἤ τά στρογγύλα; ἔφη� τά νενε-
ωλκημένα.4

Σχολαστικός μαθών ὅτι ὁ κόραξ ὑπέρ τά δια-
κόσια ἔτη ζῇ ἀγοράσας κόρακα εἰς ἀπόπειραν5

ἔτρεφε.

Σχολαστικῷ ἀποδημοῦντι φίλος αὐτοῦ ἔλεγεν�
Ἀξιῶ σε δύο παῖδας ἀγοράσαι, ἑκάτερον πεντε-
καίδεκα ἐτῶν. Ὁ δέ εἶπεν� ἐάν τοιούτους μή εὕρω,
ἀγοράσω σοι ἕνα τριάκοντα ἐτῶν.

Σχολαστικός κατ᾿ ὄναρ6 ἰδών ἧλον7 πεπατηκέ-
ναι καί δόξας8 ἀλγεῖν, τόν πόδα περιεδήσατο.9
Ἕτερος δέ μαθών τήν αἰτίαν ἔφη� Διά τί γάρ ἀνυ-
πόδητος κοιμᾶσαι;

Διδύμων ἀδελφῶν ὁ ἕτερος ἐτελεύτησεν� σχο-
λαστικός οὖν ἀπαντήσας τῷ ζῶντι ἠρώτα: Σύ
ἀπέθανες ἤ ὁ ἀδελφός σου;!

Ἕνας σχολαστικός ἀγόρασε ἕνα σπίτι κι
ἔπειτα ἔβγαλε τό κεφάλι του ἀπό τό παράθυρο

καί ρωτοῦσε τούς διαβάτες ἄν τοῦ πάει...

Δειλός πού ρωτήθηκε ποιά ἀπό τά πλοῖα, τά
στενόμακρα ἤ τά στρογγυλά, εἶναι ἀσφαλέστερα
ἀπάντησε: αὐτά πού εἶναι τραβηγμένα στήν ξηρά!

Σχολαστικός, πού ἔμαθε ὅτι ὁ κόρακας ζῆ
πάνω ἀπό διακόσια χρόνια, ἀφοῦ ἀγόρασε
ἕναν τόν ἔτρεφε, γιά νά διαπιστώσει ἄν αὐτό

εἶναι ἀλήθεια!

Σχολαστικός σέ φίλο του πού πήγαινε ταξίδι
τοῦ ἔλεγε: Σέ παρακαλῶ, ἀγόρασέ μου δύο
δούλους δεκαπέντε χρονῶν τόν καθένα. Κι
αὐτός τοῦ εἶπε: Ἄν δέν βρῶ δύο δεκαπεντά-

ρηδες, θά σοῦ φέρω ἕναν τριαντάρη!

Σχολαστικός εἶδε στόν ὕπνο του ὅτι εἶχε πα-
τήσει ἕνα καρφί καί νόμισε ὅτι πονοῦσε καί ἔ -
δεσε τό πόδι του γύρω-γύρω. Ἕνας ὅμοιός του,
ὅταν ἔμαθε τήν αἰτία, τοῦ εἶπε· Γιατί κοι μᾶσαι

χωρίς παπούτσια;

Ἀπό δύο δίδυμα ἀδέλφια ὁ ἕνας πέθανε· ἕνας
σχολαστικός λοιπόν πού συνάντησε τόν ζων-
τανό τόν ρωτοῦσε· «Σύ πέθανες ἤ ὁ ἀδελφός

σου;! (Ἱεροκλῆς)

Ἀνέκδοτα σχολαστικῶν2

1. ὅ,τι τέρπει, ὅ,τι εὐχαριστεῖ.
2. τά ἀστεῖα αὐτά τοῦ Ἱεροκλῆ τά συναντοῦμε καί στίς

«Χριστομάθειες». Σχολαστικός, ὁ μορφωμένος ἀνόητος.
3. ἐπριάμην, ἀόριστος β΄ τοῦ ὠνέομαι -οῦμαι= ἀγοράζω

(βλ. ψώνια).
4. νεωλκέω -ῶ (ναῦς, νεώς+ἕλκω=σύρω) = σύρω ἀπό τή

θάλασσα στήν ξηρά.

καθελκύω= ἀπό τήν ξηρά ρίχνω στή θάλασσα.
5. ἀπόπειρα (πεῖρα) = διαπίστωση.
6. ὄναρ = ὄνειρο.
7. ἧλος = καρφί (βλ. καθήλωσις = τό κάρφωμα).
8. ἔδοξα ἀόρ. τοῦ δοκέω -ῶ = νομίζω.
9. περιδέομαι -οῦμαι = περιδένομαι (βλ. περίδεσις).

Καλοκαιριάτικη σπουδή

1

2

3

4

5

6

Ά
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Ὁ ἐπίλογος δικός σας!
Λ.

ἀλεκτρυών (κόκορας)
ὄρνις (κότα)

ἀετός - γερανός
γλαῦξ (κουκουβάγια)

κίχλα (τσίχλα)
κόραξ - κορώνη (κουρούνα)

κύκνος
ἀηδών

κόσσυφος
πέρδιξ

περιστερά
χελιδών

τέττιξ (τζιτζίκι)
μέλιττ(σσ)α

κώνωψ (κουνούπι)
αἴξ (κατσίκα)

πρόβατον
βοῦς (βόδι)

χοῖρος (γουρούνι)
χοιρίδιον(γουρουνάκι)

ὄνος
λύκος
λέων

ἄρκτος (ἀρκούδα), πάρδαλις (λεοπάρδαλης)
κάμηλος

κύων (σκύλος)
ἵππος

δράκων - ὄφις

ᾄδει-κοκκύζει-κλαγγάζει
κακάζει
καγκλάζει
κακιβάζει
κιχλάζει
κρώζει
ἄδει
τερετίζει
πιπίζει
κακαβάζει
λαρύνει
τιτιβίζει-ἐπιτρίζει
τερετίζει-ἠχεῖ
βομβεῖ
σφικᾷ
μηκᾶται
βληχᾶται
μυκᾶται
γρύζει-γρυλίζει
κοΐζει
βρωμᾶται-ὀγκᾶται
ὠρύεται
βρυχᾶται
ὁμάζει
μωκᾶται
ὑλακτεῖ, βαβίζει
χρεμετίζει
συρίττει

(Ζηνόδοτος)

Φωνές τῶν ζώωνΦωνές τῶν ζώων



όλις εἶχε κατεβεῖ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἀπό τό
ὄρος ὅπου εἶχε ἐκφωνήσει τά ὑπέροχα ἐκεῖνα

λόγια τῶν Μακαρισμῶν. Καί τώρα, μόλις πού μπῆκε στήν Καπερ-
ναούμ, ἕνας ἀξιωματικός τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ ἐμφανίζεται μπροστά Του, ἑκα-
τόνταρχος, καί δείχνει ὅτι γιά κάτι θέλει νά Τόν ἱκετεύσει:

— Κύριε, ὁ δοῦλος μου!  Ὑποφέρει φοβερά! Κατάκοπος, ὁλημερίς πάνω στό
κρεβάτι, παράλυτος, μέ φρικτούς πόνους...

— Ἐγώ θά ἔρθω στό σπίτι σου καί θά τόν θεραπεύσω, ἀκούει τήν παρηγορητική
φωνή τοῦ Διδασκάλου.

«Ἐγώ»; Ὁ Κύριος στό σπίτι του;  Ἔ, ὄχι δά· πολύ πάει...
— Κύριε, δέν εἶμαι ἄξιος, συγκλονισμένος ἀποκρίνεται. Δέν εἶμαι ἄξιος νά ἔρθεις

κάτω ἀπ’ τή στέγη τοῦ σπιτιοῦ μου. Ἁμαρτωλός ἄνθρωπος... Δέν εἶναι δυνατόν.
Μόνο... μόνο ἕνα λόγο πές, ὅ,τι θέλεις πές το μ’ ἕνα λόγο, καί θά γίνει καλά ὁ
δοῦλος μου.

Εἶμαι σίγουρος ὅτι θά γίνει καλά, συνέχισε. Ἀφοῦ κι ἐγώ, παρόλο πού δέν ἔχω ὅπως
Ἐσύ ἀπόλυτη ἐξουσία ἀλλά ἀντιθέτως ἔχω ἄλλους πιό ψηλά ἀπό μένα, ἐγώ λοιπόν
ἔχω στίς διαταγές μου στρατιῶτες. Καί λέω στόν ἕνα «πήγαινε», καί πηγαίνει. Λέω
στόν ἄλλο «ἔλα», καί ἔρχεται. Λέω στό δοῦλο μου «κάνε αὐτό», καί τό κάνει.
Πόσο μᾶλλον ὁ δικός σου λόγος θά ἐκτελεστεῖ, πού εἶσαι ὁ κυρίαρχος τῶν πάντων!

Θαύμασε ὁ Χριστός μας. Θαύμασε καί γύρισε σ’ ἐκείνους πού Τόν ἀκολου-
θοῦσαν καί εἶπε:

— ’Αληθινά σᾶς λέω, τέτοια πίστη δέν βρῆκα οὔτε ἀνάμεσα στούς  Ἰσραηλί-
τες. Γι’ αὐτό καί σᾶς διαβεβαιώνω πώς πολλοί σάν τόν ἑκατόνταρχο αὐτόν θά
ἔρθουν ἀπ’ ὅλα τά σημεῖα τοῦ κόσμου καί θά μποῦν στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν,

Ματθ. η´ 5-13

AΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ KYΡΙΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΟΤΕ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ

ΠΑΝΤΟΤΕ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ

21 Ἰουλίου  2013
Δ´ Ματθαίου

m

«ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι»

χείρ: Ἑλ. Πρωτοπαπαδάκη-Παπακωνσταντίνου
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τή στιγ μή πού ἄλλοι, ἀπό ἐκείνους πού
θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους κληρονό-
μους αὐτῆς τῆς βασιλείας, θά πεταχθοῦν
ἔ ξω, στό σκοτάδι τῆς Κολάσεως, ἐκεῖ
πού εἶναι τό ἀσίγαστο κλάμα καί τό τρί-
ξιμο τῶν δοντιῶν ἀπό φόβο καί φρίκη.

Καί ἀμέσως γύρισε στόν ἑκατόνταρ -
χο καί τοῦ εἶπε:

— Πήγαινε, καί ὅπως πίστεψες ἄς
σοῦ γίνει.

Γύρισε ὁ θαυμάσιος ἐκεῖνος ἄνθρω-
πος στό σπίτι του καί βρῆκε τό δοῦλο
του  ὑγιή.

* * *    
«ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι»
Τό βάρος ἐδῶ πέφτει στή μικρή λέξη

«ὡς».  Ὅπως πίστεψες... Πῶς δηλαδή
πίστεψε ὁ ἑκατόνταρχος;  Ὅτι καί ἀπό
μακριά καί μέ ἕνα μόνο λόγο ὁ Χριστός
μποροῦσε νά κάνει καλά τό δοῦλο του.
Οὔτε νά ’ρθεῖ σπίτι του χρειαζόταν, οὔ -
τε νά προβεῖ σέ ὁποιεσδήποτε ἐνέρ-
γειες.

Ἔτσι πίστεψε, ἔτσι τοῦ ἔγινε.
Σέ ἄλλες περιπτώσεις ὁ Χριστός ἔ -

κανε τό θαῦμα ὑπό ἄλλες συνθῆκες·
ὅπως πίστευαν αὐτοί πού ζητοῦσαν τή
χάρη Του.  Ἔτσι, γιά παράδειγμα, στόν
πατέρα πού Τοῦ εἶπε «ἔλα στό σπίτι
μου νά κάνεις καλά τή θυγατέρα μου»
ὁ Χριστός πῆγε. Ἐδῶ δέν πῆγε, γιατί
ἔτσι Τοῦ τό ζήτησε ὁ ἑκατόνταρχος.
Ἐκεῖ πῆγε, γιατί ἔτσι Τοῦ τό ζήτησε ὁ
πατέρας.

Ὅ,τι θέλεις, ὅπως θέλεις, θά γίνει τό
θαῦμα. Ἀρκεῖ νά πιστεύεις.  Ἔχε πί -
στη, καί μή σκέφτεσαι πῶς θά μιλή-
σεις στό Χριστό. Τί καί πῶς θά Τοῦ
ζητήσεις. Μόνο ἔχε πίστη, αὐτό θέλει
ὁ Χριστός ἀπό σένα.

Αὐτό θέλει, γιά νά σοῦ δώσει μετά
τόν Ἑαυτό Του, τή χάρη Του. Θά ’ρθεῖ
νά σέ πλησιάσει ὄχι ὅπως πάει στόν
ἄλλον καί στόν ἄλλον. Τόν καθένα ὁ
Κύριός μας τόν πλησιάζει μέ ἰδιαίτερο
τρόπο, προσωπικά, ἔτσι
ὅπως ἐμεῖς μποροῦ με
νά Τόν καταλά-
βουμε μέσα στή
ζωή μας. Συγ-
καταβ αίν ε ι
στόν καθέ να
μας ἀνάλογα
μέ τίς ἰδιαίτε-
ρες ἀνάγκες
του, προτιμήσεις,
ἐπιθυμίες βαθύτερες
τῆς ψυχῆς. Ἀνάλογα μέ
τόν χαρακτήρα καί τήν ἰδιοσυγ-
κρασία του.

Τελικά, ἔχεις ἕναν Θεό πού σέ γνω-
ρίζει προσωπικά, πού ξέρει τί θέλεις.
Πού εἶναι πάντα στή διάθεσή σου.
Πάντα δικός σου. Τόσο ἀποκλειστικά
δικός σου, ὅσο καί δικός μου καί ὅλων
μας.

Στόν καθένα δικός του!...

«Τελικά,
ἔχεις ἕναν Θεό

πού σέ γνωρίζει
προσωπικά,

πού ξέρει τί θέλεις.
Πού εἶναι πάντα

στή διάθεσή σου.
Πάντα δικός σου».
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Νά γίνω τρίτος στή φιλία σας;



Στούς δρόμους τῆς γῆς περπατώντας
τό θεῖο Του βλέμμα ἀγκαλιάζει
τά πλήθη, μά καί τόν καθένα

πού δάκρυα ἡ καρδιά 
στή ματιά του ἀνεβάζει.

—Τί θέλεις; μέ κύρος ρωτᾶ.
Αἰτήματα μύρια τ’ αὐτιά Tου ἀγγίζουν, 

κι ὅλους τούς συμπονᾶ.
Τά ἅγια Του χέρια τό θαῦμα σκορπίζουν!

Ὦ ἀγάπη Θεϊκή, τοῦ Οὐράνιου Πατέρα,
πού ὥς τώρα, χιλιάδες πιά χρόνια,
ἀφουγκράζεσαι κάθε παιδί Σου
καί καμιά του δέν πέφτει 
ἱκεσία στή λησμόνια!

Κι ἡ καρδιά μας Σέ νιώθει 
στῆς πόλης τούς δρόμους
νά βαδίζεις τήν κάθε στιγμή, 
νά τῆς διώχνεις τούς πόνους.

Μά, «ἀντάλλαγμα» μόνο ἀπό μᾶς 
ποιό, Χριστέ μου, ποθεῖς;

Καί Σ’ ἀκούω: 
Τῆς Ἀγάπης τά ἴχνη, παιδί μου, 

πιστά ν’ ἀκολουθεῖς!
KK.A.–––––

* Ἐφεσ. ε´ 2

«Περιπατεῖτε
ἐν ἀγάπῃ»*
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ΠΕΡΙ «ΧΑΡΤΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ»
τοῦ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ

Ὁ ἐθνεγέρτης Ρήγας Φεραῖος, ἀνάμεσα στά
ἄλλα σπουδαῖα ἔργα του, μέ τά ὁποῖα προετοίμασε
τήν ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821, τύπωσε (1797)
καί τήν περίφημη δωδεκάφυλλη «ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ». Περιελάμβανε ἑλληνικά νησιά, ἑλληνικές
περιοχές στήν Εὐρώπη καί στήν Ἀσία, ἦταν ἀρχαι-
ογνωστικός καί πατριδογνωστικός χάρτης, ἔργο
πολυτιμότατο καί πρωτοποριακό.

Ἀργότερα, 1800, ὁ Ἄνθιμος Γαζῆς –λόγιος
κληρικός– ἐπιμελήθηκε μιά νέα ἔκδοση τῆς Χάρ-
τας τοῦ Ρήγα, πολύ μικροτέρων διαστάσεων, μέ
τόν τίτλο «Πίναξ Γεωγραφικός τῆς Ἑλλάδος»,
χωρίς νά ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ Ρήγα, γιά νά ἀπο-
φύγει τήν αὐστρο-ουγγρική λογοκρισία.

Ἡ φωτογραφία «Χάρτας» πού δημοσιεύθηκε στό
«Πρός τή Νίκη», στό 757ο τεῦχος, Μαρτίου 2013,
σελ. 91, εἶναι ἡ μεταγενέστερη ἐργασία τοῦ Ἀνθί-
μου Γαζῆ, ὄχι ἡ «ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» τοῦ Ρήγα
Φεραίου, ὅπως ἀνακριβῶς ἀναγράφηκε.

Εὐχαριστοῦμε πολύ τόν ἀξιότιμο κύριο Δη-
μήτριο Καραμπερόπουλο, Πρόεδρο Ἐπιστημο-
νικῆς Ἑταιρείας Μελέτης Φερῶν - Βελεστίνου -
Ρήγα, γιά τήν ἐπιβαλλόμενη ἐπισήμανση.

«Χάρτα» τοῦ Ρήγα

Ἀνθίμου Γαζῆ



ὅτι ἐπτωχεύσαμεν...»
«Μή φοβοῦ«Μή φοβοῦ
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Σ τή λαμπρή ἑκατοστή ἐπέτειο τῆς ἀπε-
λευθερώσεως τῆς ἡρωϊκῆς καί μαρτυ-

ρικῆς πόλεως τῆς Δράμας ἀναδημοσιεύουμε
ἀποσπάσματα τόσο ἀπό τά ἱστορικά δε δο-
μένα ὅσο καί ἀπό τό προσωπικό ἡμερολόγιο
τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου Ἀ γαθαγγέλου,
τοῦ ἀντάξια μεγάλου ἡγέτου τῶν μεγάλων
ἐκείνων ἡμερῶν τῆς πόλεως τῆς Δράμας
καί ὁλοκλήρου τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδο-
νίας.
Τά στοιχεῖα ἀντλοῦμε ἀπό τό ἐγκόλπιο

«Ἡμερολόγιον 2013» τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Δράμας.

«Στά τελευταῖα χρόνια τῆς Τουρκοκρα-
τίας ἡ Δράμα εἶναι μιά μικρή πόλη πού
ἐκτείνεται μέσα στά Βυζαντινά τείχη, γύ -
ρω ἀπό τό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας, καί λίγο
ἀνατολικότερα, στό χῶρο τῆς σημερινῆς
κεντρικῆς πλατείας. Ὁ πληθυσμός της εἶ -
ναι 13.800 κάτοικοι... ἐλάχιστοι Βούλγαροι
(13-14 οἰκογένειες).

...Κατά τή διάρκεια τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ
πολέμου, στίς 23 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, ἡ
7η Μεραρχία τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ
εἰσβάλλει στή Δράμα –ἀφοῦ προηγήθηκαν
μικροσυγκρούσεις μέ τήν ὀπισθοφυλακή
τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ πού ἦταν ἤδη σέ
ὑποχώρηση– καί βρίσκει τήν πόλη ἔρημη.

...Ἀπό τόν πρῶτο καιρό τῆς βουλγαρικῆς
κατοχῆς διαφαίνεται τό μίσος καί ἡ βαρ-
βαρότητα τῆς βουλγαρικῆς διοικήσεως
κατά τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου καί τό σχέ-
διό της γιά ἐκβουλγαρισμό τῶν κατοίκων
τῆς πόλεως. Στά πλαίσια αὐτοῦ τοῦ σχε-
δίου μετονομάζουν τίς ὁδούς τῆς πόλεως
ἤ προσθέτουν στό ὄνομά τους βουλγαρική
κατάληξη... Στούς δρόμους τῆς πόλεως
καί στούς ἀγρούς ἐκτυλίσσονται φρικια-
στικές σκηνές. Βιασμοί γυναικῶν καί κορι-
τσιῶν καί βασανισμοί ἱερέων πού ἀρνοῦνται
νά δεχθοῦν τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου
στή βουλγαρική γλώσσα».
Τόν Ἰούνιο τοῦ 1913 ξεσπᾶ μέ ἐπίθεση

τῶν Βουλγάρων ἐναντίον τῶν πρώην συμ-
μάχων τους Σέρβων καί Ἑλλήνων ὁ Β΄ Βαλ-
κανικός πόλεμος, πού θά χαρίσει νέες νίκες

στούς Ἕ λ λη νες καί
τήν ἀ πε λευθέρωση
τῆς Ἀ νατολικῆς Μακε-
δονίας καί τῆς Δυτικῆς
Θράκης. «Οἱ Βούλγα-
ροι, ἐγ καταλείποντας
τήν Ἀνατολική Μακεδο-
νία πυρπολοῦν τίς Σέρ-
ρες καί τό Δοξάτο καί
προξενοῦν ἀκατανόμαστες ἀγριότητες καί
ἀνήκουστα ἐγκλήματα στόν ἄμαχο πληθυ-
σμό τους».   

Τήν 1η Ἰουλίου 1913
ἀπελευθερώνεται ἡ Δράμα.

Ὁ τότε ἀξιοθαύμαστος Μητροπολίτης
Δράμας Ἀγαθάγγελος Β΄ Κωνσταντινίδης
καταγράφει στό ὑπέροχο «ἡμερολόγιόν»
του:

«Δευτέρα, 1η Ἰου-
λίου 1913, ὥρα 8 μ.μ.
Χαρᾶς Εὐαγγέ-

λια! Ἐλευθερία καί
Ἐλευθέρια ἑορ-
τάζομεν, ἀπό τῆς
4 μ.μ. ἐν τῇ Δράμᾳ
μας! Ἀναπνέομεν!
Ζῶμεν! Κινούμε -
θα!...
Ὁ Ἑλληνικός μας

στρατός, νικητής
καί τροπαιοῦχος, εἰσῆλθεν εἰς τήν Δράμαν!
Χαρά! ἀγαλλίασις! Χοροί!, ἄ σμα τα, δάκρυα
χαρμόσυνα! Ἐλευθερία!
Τά πράγματα συνέβησαν ὡς ἑξῆς:
Εἰς τάς 3μ.μ. ἀκριβῶς, ἠκούσθη βαρύς

καί σχετικῶς ἐγγύς κανονιοβολισμός. Ὁ
Βουλγαρικός στρατός, ὡς λέγεται, ἄχρι
2.000 καί κομιτατζῆδες οὐκ ὀλίγοι, ἦσαν
παρατεταγμένοι πρός Βορρᾶν καί ἔξωθεν
τῆς Δράμας. Οἱ κανονιοβολισμοί ἔπαυσαν
ἀκριβῶς εἰς τάς 3.45΄. Ὅλοι εἴχομεν τά ὡ -
ρολόγια εἰς τάς χεῖρας.Ἐβλέπομεν ἀπό τά
παρατήριά μας τήν μάχην ὅσον ἦτο δυνα-
τόν.

Η  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΔΡΑΜΑΣ
1η  ΙΟΥΛΙΟΥ  1913
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Εἰς τάς 3.20΄ ἔκαυσαν οἱ Βούλγα-
ροι τάς ἀποθήκας τροφίμων παρά
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν.
Εἰς τάς 3.50΄ μαθητής 14 ἐτῶν (Γ.

Δαβέλας) ἦλθεν εἰς τήν αὐλήν τῆς
ἐκ κλησίας, ἀγγέλλων ὅτι ἦλθον οἱ
Ἕλ  ληνες. Ἀλλά, δυστυχῶς, ἐκ συμ-
περασμοῦ τοῦτο ἔλεγεν... Μόλις
ἐπέρασαν δύο λεπτά, φανέντα εἰς
ὅλους μας ὡς δύο αἰῶνες, ἔρχεται
νέος ὁμογενής 18 ἐ -
τῶν, φωνάζων ἔξωθεν
τῆς πύ λης˙ Σεβασμιώ-
τατε, ἀνοίξατε, ἦλθαν
οἱ Ἕλληνες! Ἤνοιξα καί
ἔκλεισα ἀμέσως πάλιν
τήν θύραν καί ἠρώτησα ἐάν τούς εἶδεν ἐκ
τοῦ πλησίον. Μᾶς ἀπήντησεν, ἄλλος τοῦ
τό εἶπε... Μετά τρία λεπτά ἔρχεται πνευ-
στιῶν καπνεργάτης 35 ἐτῶν, ὅστις, ὅταν
τῷ ἤνοιξα, μᾶς διεβεβαίωσεν, ὅτι οἱ Ἕλλη-
νες στρατιῶται εἶνε ἔξω τῆς Δράμας, πλη-
σίον τοῦ νεκροταφείου μας, καί ἐφιλήθη
μετʼ αὐτῶν. Ἤρχισαν τότε ἀρκετοί νά φω-
νάζωσι νʼ ἀνοιγῇ ἡ Πύλη. Τούς καθησύ-
χασα, ὄντας ἄνω τῶν χιλίων ψυχῶν, εἰπών,
ὅτι ἐλάχιστον λάθος φέρει εἰς παρομοίας
περιστάσεις ἀνεπανόρθωτον ζημίαν καί
ὄλεθρον, ὡς ἀρχηγός των φέρω εὐθύνην
μεγίστην καί διʼ αὐτό θά ἐξέλθω ἐγώ νά
βεβαιωθῶ καί τότε θά τούς εἰδοποιήσω...
Ἔξωθεν τῶν οἰκιῶν Δράμας συνηντήσα-

μεν ἐπί τέλους ἕνα Ἕλληνα λοχίαν μέ πεν-
τήκοντα στρατιώτας, ἐν τάξει βάδην
ἐρχομένους.
Μετά τόν συγκινητικώτατόν μας ἀσπα-

σμόν, ἀμέσως ὁ ἑξῆς διάλογος διημείφθη
μεταξύ τῶν δύο μας:

— Κύριε λοχία! Πό σον στρατόν ἔχετε;
— Ἕν σύνταγμα, Σεβασμιώτατε.

— Πόσα κανόνια;
— Εἴκοσι.

— Ποιός ὁ ἀρχηγός;
— Ὁ κύριος Μιχαλό-

πουλος ὁ Ἀρκαδινός.
— Ποῦ ἔφυγον οἱ

Βούλγαροι;
— Πρός τό μέρος

τῶν βουνῶν.
— Τί διαταγάς ἔχετε;

— Νά συγκεντρωθῶμεν εἰς τήν πλατεῖαν
τῆς πόλεως, διότι πανταχόθεν ἔχομεν τήν
Δράμαν περικυκλωμένην.

— Πολύ καλά, ἐμπρός λοιπόν μετʼ ἐμοῦ
εἰς τήν πλατεῖαν...
Ἡ ὑποδοχή ὑπῆρξε φρενιτιώδης!! Ἄν -

δρες καί γυναῖκες ἔκλαιον ἐκ τῆς χαρᾶς!!
Οἱ κώδωνες τῶν ἐκκλησιῶν ἀδιάλειπτοι!!
Τά ζήτω ἐκ μέρους Μουσουλμάνων, Ἑλ -

λήνων καί Ἰσραηλιτῶν ἦσαν συνεχῆ, ζωη-
ρότατα καί ἐξ ὅλης ψυχῆς...
Οἱ Ἕλληνες στρατιῶται πεζοί καί ἱππεῖς

ἔκλαιον καί ἐκεῖνοι!».

Αὐτή εἶναι ἀληθινή ἀπελευθέρωση πό-
λεως μετά ἀπό πέντε αἰῶνες τουρκικῆς
δουλείας καί ἀπό ὀκτώ μῆνες καί ὀκτώ
ἡμέρες βουλγαρικῆς θηριωδίας. Ἄντεξε!

Γ.
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ὉὉἼαν πᾹρε τά μάτια του ἀπό τήν ὀθόνη
καί σηκώθηκε ἀπό τήν τελευταίας τεχνολο-
γίας πολυθρόνα του. Ἦταν μία κίνηση πού
δέν ἔκανε συχνά. Ἄλλωστε ἡ πολυθρόνα
αὐτή μέ ἕνα ἁπλό σύστημα τηλεχειρισμοῦ
μετατρεπόταν σέ ἐλάχιστο χρόνο σέ κρε-
βάτι ἤ σέ ὄργανο γυμναστικᾹς. Ἔτσι μπο-
ροῦσε νά κάθεται ἐκεῖ, χωρίς νά κουράζεται,
ὅλες τίς ὧρες πού ἀπαιτοῦνταν γιά νά δέχε-
ται τά μαθήματα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ σχο-
λείου, νά κάνει τίς ἐργασίες του καί νά περν
τόν ἐλεύθερο χρόνο του. Τώρα, ὅ μως, ση-
κώθηκε. Ἔνιωθε τήν ἀνάγκη νά περπατήσει
λίγο. 
Περπάτησε στά σκοτεινά. Τό πόδι του χτύ-

πησε σέ ἕναν παράξενο ὄ γκο. Μέ μία κίνηση
τοῦ χεριοῦ του τά φῶτα ἄναψαν. Ἄ, μάλι-
στα. Ἦταν αὐτό τό κουτί. Χρόνια τώρα τό ἔ -
βλεπε, ἀλλά φαινόταν τόσο ἀπαρχαιω μένο
πού δέν εἶχε θελήσει ποτέ νά ψάξει τό πε-
ριεχόμενό του. Ἔσκυψε καί τό ἄνοιξε. Τά
χέρια του ἔπιασαν ἕνα βιβλίο.
Ἤξερε τί ἦταν ἕνα βιβλίο ὁ Ἴαν. Εἶχαν με-

ρικά ἀκόμη στό σπίτι τους. Τό ξεφύλλισε μη-
χανικά. Παράξενο βιβλίο… Στή μία πλευρά
τῶν σελίδων τό κείμενο ἦταν γραμμένο σέ
μία ἀκατανόητη γλώσσα. Τά γράμματα τά
γνώριζε, ἀλλά δέν μποροῦσε νά καταλάβει
καί πολλά. Στά δεξιά τᾹς κάθε σελίδας ἦταν
πιό κατανοητά τά κείμενα. Κι ἐκεῖ βέβαια

εἶχε ἄγνωστες λέξεις, ἀλλά μποροῦσε του-
λάχιστον νά τά διαβάζει μέ ἄνεση. Ἄνοιξε
στήν πρώτη σελίδα τοῦ βιβλίου. «Ἰωάννης
Δημητρίου». Ὥστε, ἔτσι. Κάποιου προγόνου
τοῦ πατέρα εἶναι, σκέφτη κε. Ἄνοιξε στήν
τύχη. ««Εὐτυχισμένοι εἶναι ὅσοι ἔχουν κα-
θαρή καρδιά». Ἁπλά ἀκατανόητο.
Πλησίασε τήν ὀθόνη καί πάτησε τό

πλᾹκτρο συνομιλίας. 
— Κός, μέ ἀκοῦς; Μέ ἀκοῦς;
— Ἔλα, Ἴαν. Μέ θέλεις κάτι;
Στήν ὀθόνη ἐμφανίστηκε τό πρόσωπο

ἑνός ἐφήβου στήν ἴδια ἡλικία μέ τόν Ἴαν.
— Κός, ξέρεις τί σημαίνει εὐτυχισμένος; 
— Εὐτυχισμένος; Ὄχι, ἀλλά… κάπου τό

ἔχω ξανακούσει. Τό ἔλεγε ὁ προπάππους
μου. Ἔλεγε ὅτι ἦταν εὐτυχισμένος πού
ἔζησε χωρίς ὀθόνη.

— Κι ἐγώ σέ ἕνα βιβλίο πολύ παλιό βρᾹκα
τή λέξη.

— Περίμενε, θά τό βροῦμε. Πίτ, τί εἶ-ναι εὐ-
τυ-χι-σμέ-νος; μίλησε συλλαβιστά ὁ Κός στό
μικρόφωνο.

— Εὐτυχισμένος: Αὐτός πού εἶναι ἀπόλυτα
εὐχαριστημένος καί ἱκανοποιημένος ἀπό τή
ζωή του, ἦρθε ἡ ἀπάντηση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ
λεξικοῦ.

— Κός, ἐδῶ πέρα λέει παράξενα πράγ-
ματα. Εὐτυχισμένοι εἶναι ὅποιοι ἔχουν κα-
θαρή καρδιά, ὅποιοι κλαῖνε, ὅποιοι ἔχουν
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Τά βήματά μου, 
τά λόγια, οἱ πράξεις, 
ὅλες οἱ σκέψεις μου, 

τά ὄνειρά μου 
ἐνώπιόν Σου. 

Τῆς μέρας ὁ κόπος, 
τό γέλιο, τό δάκρυ, 

ἐνώπιόν Σου. 

Ὅλα μπροστά Σου. 
Ὅλα δικά Σου 

κι Ἐσύ κοντά μου, 
Ὁδηγός, Κύριός μου. 

Ἐτούτη ἡ μέρα 
καί κάθε μέρα,
κάθε στιγμή 
ἐνώπιόν Σου.

Μυρόπη

Ἐνώπιόν ΣουἘνώπιόν Σου

μέσα τους τήν εἰρήνη… Ἐμεῖς εἴμαστε ἱκα-
νοποιημένοι πού ἔχουμε τήν ὀθόνη, τήν πο-
λυθρόνα καί ὅλα αὐτά, ἔτσι δέν εἶναι; Δέν
καταλαβαίνω τίποτα.

— Οὔτε κι ἐγώ… 
Ὁ Κός ἔβλεπε τό συνομιλητή του νά γυρ-

νάει ἀργά τίς σελίδες.
— Ἴαν, μπορῶ νά ἔρθω νά δῶ τό βιβλίο;
— Νά ἔρθεις; Θά τό περάσω στό σκάνερ.

Σέ λίγο θά βρίσκεται στήν ὀθόνη σου μέ λα-
τινικούς χαρακτᾹρες. 

— Ἴαν, θέλω νά δῶ τό βιβλίο. Μπορῶ νά
ἔρθω; Ποῦ βρίσκεται τό σπίτι σου;
Ὁ Ἴαν πληκτρολόγησε τή διεύθυν ση

ἀνοίγοντας τό χάρτη.
— Ἀπίστευτο! εἶπε μέ ἔκπληξη ὁ Κός. Εἴμα-

στε σέ διπλανά σπίτια. Ἔρχομαι.
Σηκώθηκε γιά δεύτερη φορά μέσα στήν

ἴδια μέρα ἀπό τήν τελευταίας τεχνολογίας
πολυθρόνα. Ἐρχόταν ὁ Κός. Δέν τόν εἶχε
δεῖ ποτέ ἀπό κο ντά. Ἐρχόταν γιά νά δεῖ ἕνα
βιβλίο. Τό κοίταξε προσεκτικά. Ἄνοιξε πάλι
στήν τύχη. «Βρίσκει ὁ Φίλιππος τό Ναθα-
ναήλ καί λέει σ’ αὐτόν: Βρήκαμε Ἐκεῖνον
γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε ὁ ΜωϋσᾹς καί οἱ
προφᾹτες. Καί αὐτός εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ γιός
τοῦ Ἰωσήφ, ἀπό τή Ναζαρέτ».

— Ὁ Κός ἔρχεται νά μέ βρεῖ. Κάποιο μυ-
στικό ὑπάρχει σ’ αὐτό τό βιβλίο.
Ἔκλεισε τήν ὀθόνη, παρόλο πού δέ θά

ἔπεφτε γιά ὕπνο. Εἶχε ἕνα παράξενο συναί-
σθημα. Κι ἄλλο πού δέν τούς ἔλεγαν στά
μαθήματα, νά μήν ἔχουν συναισθήματα… 
Ἔβαλε δύο καρέκλες κοντά στό μονα-

δικό τραπεζάκι καί πᾹρε νά διαβάζει τό βι-
βλίο ἀπό τήν ἀρχή.*

Πετρωνία

–––––––
* Στό ἄρθρο ἐπισημαίνεται ἡ ἀποξένωση τῶν νέων ἀπό τό βιβλίο καί τίς ἀξίες,

λόγω τᾹς ἄλογης χρήσης τᾹς τεχνολογίας.
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Ἦταν μιά μικρή πεταλουδίτσα, μιά τρελή πεταλουδίτσα, λέει ὁ μύθος. Ἔτρεχε
χαρούμενη ἀπό δῶ καί ἀπό κεῖ, χαιρόταν τή φύση μέ τά ὄμορφα λουλούδια της,
ἔδινε κι αὐτή χαρά, σ᾽ὅσους τήν ἔβλεπαν, μέ τά πολύχρωμα δαντελλένια φτερά
της.

῏Ηρθε τό βραδάκι, ἄναψαν τά φῶτα, μπῆκε ἀπό τ᾽ ἀνοιχτό παράθυρο στό δω-
μάτιο ἡ μικρή πεταλουδίτσα. Τό φῶς τῆς λάμπας στό τραπέζι τῆς τράβηξε τήν
προσοχή. Ὅρμησε πρός τά κεῖ σάν βολίδα. Τό γυαλί τῆς λάμπας ὅμως ἔκαιγε
τρομερά. Καί τσουρουφλίστηκαν τ᾽ ἁπαλά τά βελούδινα φτερά της. Μά, νά,
δέν ἀπομακρύνεται. Ὁρμᾶ καί δεύτερη καί τρίτη φορά, ζαλισμένη τώρα πιό
πολύ, ὥσπου πέφτει κάτω χωρίς πνοή... Ἡ πεταλουδίτσα.

Ἁγνές νεανικές ψυχές παγιδεύονται ὅμοια −κάποιες φορές− σέ τόπους πού
δέν τούς ταιριάζουν. Κάτι τούς λάμπει καί θέλουν νά τό γνωρίσουν, νά τό ἀπο-
λαύσουν. Ὁρμοῦν πρός αὐτό. Τσουρουφλίζονται τά φτερά τους, ὅσο ἡ συνεί-
δηση λειτουργεῖ καί καταλαβαίνει. Μά δέν φεύγουν, γιά νά σωθοῦν. Τούς
γίνεται συνήθεια πιά ἡ φορά πρός τήν φθορά, ὥς τήν τελική πτώση...

Καί ἡ μέν πεταλουδίτσα ἄλογο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ εἶναι. Ὅμως ὁ ἄνθρω-
πος, μέ τό θεῖο δῶρο τῆς λογικῆς προικισμένος, ὁ νέος ἄνθρωπος –«ἡ πετα-
λουδίτσα»– πῶς γίνεται κάποιες φορές νά αὐτοκαταστρέφεται; Τί φταίει;

Θέλει ἄραγε νά δοκιμάσει τά «φτερά» του; Θέλει νά νιώσει ἐλεύθερος; Δέν
πιστεύει στή δύναμη πού ἔχει τό κακό, στήν ἕλξη τῆς ἁμαρτίας; Νομίζει πώς
εἶναι δυνατός καί δέν θά πάθει τίποτε αὐτός; Τόν παγιδεύουν οἱ κολακεῖες;
Τόν σπρώχνουν οἱ εἰρωνεῖες τῶν διπλανῶν; Φοβᾶται μήν τόν ποῦν «ἀδύνατο»;
Ἀντιδρᾶ στίς συμβουλές τῶν ἀγαπητῶν τους;

Χίλιους τρόπους βρίσκει ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του, γλυκούς κι ἑλκυ-
στικούς τρόπους, γιά νά θανατώσει πνευματικά ἤ καί σωματικά πολλές φορές
τίς νεανικές ὑπάρξεις, τίς ἀπονήρευτες καί εὐκολόπιστες.

«Φεῦγε καί σώζου», συμβουλεύει ἡ πατερική σοφία. Αὐτή ἡ φυγή δέν εἶναι
ἀδυναμία. Εἶναι ἡρωισμός. Πιστεύω, τό νιώθεις αὐτό. Κλεῖσε τά αὐτιά σου στίς
σειρῆνες τῆς ἁμαρτίας πού θέλουν τό θάνατό σου. Ὁ Θεός σέ ἑτοίμασε γιά
μεγάλα ἔργα. Μήν τό ξεχνᾶς.

Ἰ.

Λόγος παραβολικός

Μιά μικρή πεταλουδίτσα
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ΠΠᾶμε στή Θράκη μας;

Πᾶμε!

Πιό πολύ νά τήν γνωρίσουμε!
Πιό πολύ νά τήν ἀγαπήσουμε!
Πιό πολύ νά τήν τραγουδήσουμε!

Πᾶμε στή Θράκη μας;

Οἱ συμμετοχές σας
 

μέχρι τέλους Αὐγο
ύστου 2013

στή διεύθυνση τοῦ «Πρός τή Νίκη
»

Μαυρομιχάλη 32, 106 80 Ἀθήνα,

ἤ στό e-mail τοῦ Περιοδικοῦ

prostiniki@yahoo.gr

Τό «Πρός τή Νίκη»
θά τῆς ἀφιερώσει

τό τεῦχος τοῦ Νοεμβρίου 2013.
Περιμένει τή συμμετοχή σας 

καί πιό πολύ ἀπό τά νιάτα τῆς Θράκης
μέ πεζό ἤ ποίημα ἤ στοχασμό ἤ...

Σύντομα κείμενα. 
Τά καλύτερα θά δημοσιευθοῦν. Ἰδιαίτερα σᾶς καλεῖ

σέ διαγωνισμό τραγουδιοῦ 
γιά τήν ὄμορφη Θράκη μας.

Νά γίνει τραγούδι 
–στίχοι καί μελωδία–

ἡ γεμάτη θρύλους καί πόνους
ἀκριτική γῆ τῆς Πατρίδας μας.

Μᾶς περιμένουν τ᾽ ἀρχαῖα της μνημεῖα
οἱ ἱστορικοί της τόποι
οἱ φιλόσοφοί της
οἱ ἅγιοί της
οἱ ἥρωές της
οἱ ὀμορφιές της

Διάβασέ το μ
έ προσοχή
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Βόρειος Πόλος: Μία ἀπό τίς πλέον παγωμένες καί
ἀφιλόξενες περιοχές τοῦ πλανήτη μας… Τό βασί-
λειο τῶν Ἰγκλού καί τῆς πολικῆς ἀρκούδας.

Ἀναρωτηθήκαμε ὅμως ποτέ γιά ποιό λόγο στό
Βόρειο Πόλο ἔχει τόσο πολύ κρύο; Τί συμβαίνει
καί ὅλα εἶναι τόσο παγωμένα ἐκεῖ;

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τήν ἀρχή.
Γνωρίζουμε ὅτι ἡ γῆ ταυτόχρονα περιστρέφεται:
11) γύρω ἀπό τόν ἥλιο (1 στροφή ἀνά 1 χρόνο)
2) γύρω ἀπό τόν ἑαυτό της (1 στροφή ἀνά 24ωρο)

Σ’ αὐτή τή δεύτερη, ὁ ἄξονας περιστροφῆς παρου-
σιάζει μία λόξωση, ὅπως φαίνεται στό σχῆμα. Ἀποτέ-
λεσμα:

Ὁ Βόρειος πό -
λος δέ «βλέπει»

τόν ἥλιο «κανονικά». Γιά ἕνα περίπου ἑξάμηνο
τόν βλέπει συνεχῶς, καί γιά τό ἑπόμενο ἑξά-
μηνο δέν τόν βλέπει καθόλου. Τούς 6 μῆνες
λοιπόν πού δέ «βλέπει» ἥλιο, πῶς νά ζεσταθεῖ;

Σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό, τό ἑξάμηνο πού
«βλέπει» ἥλιο, δέν τόν βλέπει "κάθετα" ἀλλά "πλάγια"! Τό καταλαβαίνουμε ἀπό
τό ὅτι ἐμφανίζεται μόνο στόν ὁρίζοντα καί ὄχι ψηλά στόν οὐρανό.

Αὐτό ἔχει δύο συνέπειες: 
• Ἀπό τή μιά ἡ ἡλιακή ἀκτινοβολία νά διασχίζει μεγάλη διαδρομή μέσα στήν

ἀτμόσφαιρα καί νά ἀπορροφᾶται ὁπότε ἐξασθενεῖ σταδιακά ἡ ἐνέργειά της. 
• Ἀπό τήν ἄλλη νά εἶναι μικρότερη ἡ πυκνότητα τῶν φωτονίων πού πέφτουν

στήν ἐπιφάνεια. 
Μέ ἄλλα λόγια ὁ βόρειος πόλος δέ ζεσταίνεται ἱκανοποιητικά οὔτε τούς 6

μῆνες πού ἔχει ἥλιο...
Τέλος, οἱ πάγοι ἀντανακλοῦν τίς ἀσθενεῖς ἀκτίνες πού καταφέρνουν νά φτά-

σουν στήν ἐπιφάνεια, μειώ νοντας ἔτσι ἀκόμη περισσότερο τή θερμοκρασία.
Ἔτσι ὁ Βόρειος πόλος εἶναι πάντα κρύος-παγωμένος. 
Τί συμβαίνει ὅμως μέ τό Νότιο Πόλο;
Αὐτός εἶναι ἀκόμη πιό κρύος.

Γιατί;…
Ὁδοιπόρος
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Δρόσιζε τήν ψυχή σου
μέ τίς ὄμορφες 

χριστιανικές ἀλήθειες

Ἀνανέωσε τίς δυνάμεις 
τῆς ψυχῆς σου

μέ τό «ὕδωρ τό ζῶν»,
τό λόγο τοῦ Θεοῦ.

Τό καλοκαίρι στίς...δόξες του 
καί στίς... δίψες του!

ΙΟΥΛΙΟΣ

Τί πίνεις;

Βιβλιοπωλε ο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σ λωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ)

Τηλ. 210.3624349.

www.osotir.gr/shop
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ΜΜιά φορά κι ἕναν καιρό,
στό βυθό τῆς θάλασσας ζοῦσε μιά γλωσ-
σοοικογένεια ἀπό σόι. Ὁ πατέρας εἶχε ξά-
δερφο τό πιό δυνατό Σαλάχι τοῦ ὠκεανοῦ,
καί ἡ μητέρα κρατοῦσε ἀπό τήν ξακουστή
δυναστεία τῶν Γλωσσῶν τῆς θάλασσας
τῆς Μάγχης.
Ἡ οἰκογένεια εἶχε τρία ὄμορφα Γλωσσά-
κια μέ ἔξυπνα γυαλιστερά ματάκια στή
δεξιά τους πλευρά. Τόν Κιτρινούλη, τόν
Μουσταρδούλη καί τή Χρυσαφένια.
Ἀπό ὅλους πιό χαριτωμένη ἦταν ἡ Χρυ-
σαφένια. Μά ἡ ὄμορφη Γλωσσίτσα μας
εἶχε ἕνα φοβερό ἐλάττωμα, πού πολλές
φορές τήν ἔκανε ἀντιπαθητική. Ἦταν…
πειραχτήρι καί κουτσομπόλα! Μάλιστα! Ἡ
Χρυσαφένια πολλές φορές σχολίαζε καί
κορόιδευε τά ἄλλα ψάρια στό Σχολεῖο…
Ἡ κυρία Γλώσσα προσπαθοῦσε νά μάθει
καλούς τρόπους στά παιδιά της. Κάθε ἀπο-

γευματάκι, πού
ὅ λα ἡσύχαζαν
στό βυθό, μά-
ζευε τά τρία ψα-
ράκια της, τούς
ἑτοίμαζε ἀπό ἕ να
σάντουιτς μέ ἐ κλε-
κτό μιδοπίλαφο καί
σκουληκάκια πού τούς
ἄρεσαν πολύ, καί τούς

ἔδινε συμβουλές:
— Παιδιά μου, νά προσέχετε τά λόγια
σας. Μή λέτε λόγια πού πληγώνουν. Νά
μιιλᾶτε εὐγενικά. Τά καλά τά λόγια ὀμορ-
φαίνουν τή ζωή.

Μά ἡ Χρυσαφένια δέν ἄκουγε.
— Μαμά, ξέρεις τί ἔκανε χθές στά Μα-
θηματικά ἡ Μουρμούρα; Πῆρε ἀποβολή!
Χά, χά, χά, χά, χά! Καί τῆς τά ᾿λεγα. Μή
μουρμουρίζεις ὅλη τήν ὥρα μές στό μά-
θημα!
Καί πρίν προλάβει νά πάρει ἀπάντηση,
γύριζε στόν ἀδερφό της.

— Μουσταρδούλη, δέ σοῦ εἶπα! Χθές
στό διάλειμμα παίζαμε «πατητό» καί μᾶς
νίκησε ὅλους τό Χταπόδι! Ἔγινε χαμός!
Καί στό χορό νά δεῖς τί ἔγινε! Χορεύαμε
νησιώτικα. Ἕνα βῆμα μπροστά κάναμε
ἐμεῖς, ἕνα πίσω ὁ Κάβουρας, δύο μπροστά
ὅλοι, δύο πίσω ὁ Κάβουρας. Ἦταν τόσο
ἀστεῖος! Στό τέλος τόν πέταξαν ἔξω ἀπ᾿ τό
χορό!
Τό στόμα τῆς Χρυσαφένιας δέ σώπαινε
ποτέ.
Ἀλλά καί στό Σχολεῖο μπροστά στά ἄλλα
ψάρια, δέν ἔβαζε γλώσσα μέσα…
Τή μιά μέρα πείραζε τόν Ξιφία, πού ση-
κώθηκε μέ τόση ὁρμή στόν πίνακα γιά νά
δείξει τήν Καραϊβική θάλασσα, ὥστε
ἔσκισε μέ τή σουβλερή τή μύτη του τό
χάρτη.
Τήν ἄλλη σχολίαζε τή μικρή Σουπιά, πού
δέν μποροῦσε νά ζωγραφίσει χωρίς νά τῆς
χυθεῖ μπόλικο μελάνι στήν ἀκουαρέλα
της… Τήν ἄλλη κορόιδευε τό χοντρό Φα-
λαινάκι, πῶς ἔκανε πηδηματάκια ἐπί τόπου

ἤ τή Μαριδούλα, πού ἦταν
κοντή καί ἄσχημη…
Ὅλα τά παρακολουθοῦ -
σε. Δέν ἄφηνε καυγά στή
γειτονιά, πού νά μήν τόν
κουτσομπολέψει.

...κουτσομπόλα!
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Μιά γλώσσα



— Ἀκοῦστε τί ἔγινε χθές. Τό Φαγκρί μέ
τό Λιθρίνι πιάστηκαν στά χέρια. «Ἐγώ
εἶμαι ἀπό σόι», ἔλεγε τό Φαγκρί κι ἔδειχνε
τό κόκκινο χρῶμα του. «Βρέ ξιπασμένο,
πού ἐπειδή κάνεις 15 εὐρώ τό κιλό νομί-
ζεις ὅτι κάτι εἶσαι!», ἀπαντοῦσε μέ θυμό τό
Λιθρίνι. Ἀφῆστε τα. Ἔγινε μεγάλος τσα-
κωμός!
Τέτοια κι ἄλλα πολλά ἔλεγε ἡ Χρυσαφέ-
νια. Ὥσπου τά ψαράκια τῆς γειτονιᾶς
ἄρχισαν νά μήν τῆς κάνουν παρέα, γιατί
φοβοῦνταν μήν τά πιάσει καί αὐτά στό
στόμα της… Καί στό τέλος τῆς κόλλησαν
τό παρατσούκλι: «Γλώσσα, ἡ γλωσσού».

— Χρυσαφένια, ἄκουσέ με, τῆς εἶπε ἕνα
πρωί σοβαρά ἡ μητέρα της. Λυπᾶμαι γιά
σένα. Δέν εἶναι σωστό νά κοροϊδεύουμε
τούς ἄλλους, οὔτε καί νά κουτσομπο-
λεύουμε. Γιατί δημιουργοῦμε προβλήματα
καί στενοχώριες. Τά λόγια μας πρέπει νά
εἶναι εὐγενικά.
Ἡ Χρυσαφένια ὅμως δέν καταλάβαινε.
— Γιατί, κάνω κανένα κακό; Τήν ἀλήθεια
λέω.

— Καλά, παιδί μου, ἐγώ ἕνα ἔχω νά σοῦ
πῶ: Προσπάθησε νά ᾿ρθεῖς στή θέση τοῦ
ἄλλου, καί θά καταλάβεις…

Πέρασαν μῆνες. Ἦρθε τό Καλοκαίρι.
Μιά ζεστή μέρα τοῦ Ἰουλίου ἔφτασε στή
γειτονιά τους γιά διακοπές μιά Τσούχτρα
ἀπό τό ἐξωτερικό. Κουνιστή καί λυγιστή
χόρευε εὐχαριστημένη. Μέ ὅλους μιλοῦ -
σε, σέ ὅλα ἀνακατευόταν, ὅλους ἤ θε λε νά
τούς γνωρίσει.
Ἕνα πρωινό ἡ Χρυσαφένια τή συνάν-
τησε στήν παρέα μέ τά πράσινα Φύκια.

— Καλημέρα, τῆς εἶπε μέ θάρρος, καί
τῆς ἔδωσε πρώτη τό χέρι.

— Καλημέρα! Γιά νά σέ δῶ! Καλέ, πῶς
εἶσαι ἔτσι; Σάν νά σέ πάτησε ὁδοστρωτή-
ρας εἶσαι! Χά, χά, χά, δέν ἔχω ξαναδεῖ τέ-
τοιο ψάρι! Φάε λίγο, καλέ, νά φουσκώσει ἡ
κοιλιά σου! Εἶπε ἡ Τσούχτρα στή Χρυσα-
φένια κι ἔσκασε στά γέλια.

Ἡ Χρυσαφένια τά ἔχασε. Κάτι πῆγε νά
ἀπαντήσει, μά… κόλλησε ἡ γλώσσα της.
Κοίταξε τά Φύκια, σάν νά ζητοῦσε βοήθεια.
Μά καί τά Φύκια γελοῦσαν μέ τήν καρδιά
τους.
Γιά πρώτη φορά ἔνιωσε τόσο ἄσχημα.
Τῆς ἀνέβηκε τό αἷμα στό κεφάλι. Αἰσθάν-
θηκε δυνατό πονοκέφαλο. Κοκκίνισε, κι-
τρίνισε ἀπ᾿ τή ντροπή της. Πῆγε νά κάνει
ἕνα βῆμα… μά τελικά… ἔκανε ἀπότομα με-
ταβολή κι ἔφυγε, ἐνῶ στ᾿ αὐτιά της ἠ χοῦ -
σαν ἀκόμη τά δυνατά γέλια τῆς Τσούχτρας.
Πόσο ντράπηκε! Πρώτη φορά ἄκουγε τέ-
τοιες κοροϊδίες. Τί ἀγένεια! Τί τσουχτερές
κουβέντες ἦταν αὐτές πού τῆς εἶπε ἡ Τσού-
χτρα! Τήν ἔκανε ρεζίλι μπροστά στά Φύκια!
Δυό καυτά δάκρυα κύλησαν ἀπό τά μάτια
της. Τά σκούπισε. Ξανακύλισαν.
Πῆρε μιά ἀνάσα βαθιά. Τώρα ἄρχισε νά
καταλαβαίνει τά λόγια τῆς μητέρας της.
Πόσο πληγώνουν μερικές κουβέντες! Τό -
σον καιρό λοιπόν κι ἐκείνη πλήγωνε τούς
ἄλλους;…

— Μαμά, ψιθύρισε, πόσο δίκιο εἶχες! Δέν
θά ξανακοροϊδέψω κανέναν! Ὄχι! Ποτέ
πιά!
Ἄρχισε νά κολυμπάει γρήγορα. Ἔφτασε
στό σπίτι της καί σέ λίγο βρισκόταν στήν
ἀγκαλιά τῆς ἀγαπημένης της μητέρας. Τῆς
ἔλεγε μέ πόνο αὐτά πού ἄκουσε. Πολλή
ὥρα μέ δάκρυα στά μάτια τῆς μιλοῦσε.
Καί ἡ μητέρα χάιδευε καί ξαναχάιδευε τή
Χρυσαφένια της καί ἔλεγε:

— Ναί, παιδί μου, ἔτσι εἶναι. 
Νεφέλη
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Ἀγαπητό Περιοδικό
Στό παρακάτω κείμενο

ξετυλίγονται οἱ σκέψεις
μου γιά τόν κόσμο ἀλλά

καί γιά τίς ἀρετές πού θά πρέπει νά διαθέ-
τει ὁ κάθε ἄνθρωπος... Θά μέ χαροποιοῦσε
ἰδιαίτερα τό γεγονός, ἐάν ἔστω καί λίγο
μέσα ἀπό αὐτές τίς σκέψεις μου πολλά
παιδιά ἀκόμα καί ἡλικιωμένοι προβληματι-
σθοῦν καί προσπαθήσουν ἔστω καί λίγο νά
ἐνδιαφερθοῦν γιά τό συνάνθρωπὀ τους.
Μέσα στόν οὐράνιο θόλο βλέπει καθένας
αὐτό πού ἐπιζητάει κάθε ἀνθρώπινη ψυ -
χή... Θά μέ ἐνδιέφερε πάρα πολύ, ἀνεξάρ-
τητα ἄν θά δημοσιευθεῖ, νά μοῦ κάνετε
γνωστό ποιά εἶναι τά γόνιμα καί ποιά τά
ἀδύναμα σημεῖα τῆς ἐργασίας μου.

Εὐχαριστῶ πολύ
Κατ. Παπ., μαθήτρ. Γυμνασ., Κομοτηνή

Συγχαρητήρια κατʼ ἀρχήν, ἀγαπητή, γιατί
σέ ἀπασχολεῖ «ὁ συνάνθρωπος» καί ἐπιθυ-
μεῖς νά ὑπάρχει στούς συνανθρώπους μας

ἐνδιαφέρον τοῦ ἑνός γιά τά προβλήμα -
τα τοῦ ἄλλου. Κάτω ἀπό αὐτή τήν εὐγε-
νική νεανική ἐπιθυμία προχωρεῖς στό
κειμενάκι σου σέ μιά ἀλληγορία, θέλον-
τας νά μεταφέρεις στή ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων ὅ,τι αἰσθάνεσαι νά συμβαίνει στό
Σύμπαν –στόν οὐράνιο θόλο, ὅπως γρά-
φεις– μέ τήν ἀλληλοεξάρτηση καί «ἀλ -
ληλοπεριχώρηση» τῶν ἄστρων. Τό
γόνιμο λοιπόν τῆς ἐργασίας σου εἶναι τό
ὅτι θέλεις νά στοχάζεσαι καί νά ἐλπίζεις
σέ μιά κοινωνία ἀγάπης. Τό ἀδύναμο
πάλι σημεῖο εἶναι ἡ κάποια ἀσάφεια, π.χ.
δέν γίνεται σαφές ποιά εἶναι αὐτή ἡ
ἀγκαλιά πού «ἄν καταφέρουμε νά τήν
ἀνοίξουμε, θά μπορούσαμε νά τήν κρα-
τήσουμε γιά πάντα ἀνοιχτή ἤ θά τήν
κλείσουμε;». Συνέχισε λοιπόν τούς νεα-
νικούς στοχασμούς σου. Γιά νά εὐαι-
σθητοποιοῦν ὅμως αὐτοί τούς ἄλλους,
ὅπως τό θέλεις, φρόντισε νά ἔχουν σα-
φήνεια. «Σοφόν τό σαφές» ἔλεγαν οἱ
πρόγονοί μας.

Εὐχαριστῶ πολύ
γιά τήν ὡραία ἀντι-
προσφορά σου, ἀ -
γαπητή Χρυσ.

Ἡ.-Π., ἀπό Λειψούς.Τό ὑπέροχο βιβλίο ΟΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΨΩ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
μέ τά πάμπολλα ἀσπρογάλαζα ἐκκλησάκια
μιλᾶνε εὔ γλωττα γιά τή βαθιά εὐσέβεια
καί τίς παραδόσεις τῶν κατοίκων τοῦ
ὄμορφου αἰγαιοπελαγίτικου νησιοῦ σας.
Αὐτός εἶναι πλοῦτος πολύτιμος. Καί κα-
λεῖσθε ἐσεῖς, οἱ νέοι καί οἱ νέες τοῦ τόπου
σας, νά τόν κρατήσετε μακριά ἀπό κάθε
βεβήλωση. Ἡ ἐγγραφή σου στό Περιοδικό
«Ἡ Δράση μας» ἔγινε ἀμέσως καί
ἀσφαλῶς τώρα θά χαίρεσαι διαβάζοντας
τά τόσο σημαντικά ἄρθρα του.

Πολύ πρωτότυπη
ἡ κάρτα μέ τίς πα-
σχάλιες εὐ χές τῆς
ἀξιότιμης οἰκογέ-

νειάς σας, κ. Σημαντ., Κέρκυρα, γιά τίς
ὁποῖες τό «Πρός τή Νίκη» σᾶς εὐχαριστεῖ
πολύ. Ἡ σκέψη σας στό ἐσωτερικό της νά
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βάλετε καί τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο συν άν-
θρωποί μας στερημένοι τή δυνατότητα
τοῦ λόγου καί τῆς ἀκοῆς μποροῦν νά «ἐκ -
φράζονται» καί νά συμμετέχουν στή θρη-

σκευτική καί κοινωνική ζωή, δίνει τήν
εὐκαιρία στούς παραλῆπτες της νά δοξά-
ζουν τό Θεό γιά τό φωτισμό πού δίνει σέ
ὅσους ἀσχολοῦνται ὑπεύθυνα μέ τόν συ-
νάνθρωπο καί βρίσκουν τρόπους ἀντιμε-
τωπίσεως καί κοινωνικοποιήσεως τῶν
δοκιμαζομένων. Πόσο πολλά τούς ὀφείλει
ἡ Ἀνθρωπότητα!

Ἡ Ἀλεξανδρούπολη
ἔδωσε πρώτη τό «πα -
ρών» στό προσκλητή-
ριο τοῦ «Πρός τή

Νίκη» γιά ἕνα «ταξίδι» γνωριμίας τῆς
ὄμορφης Θράκης μας. Ἔφθασαν, μέσα
στόν Ἀπρίλιο μάλιστα, ἀπό τήν κ. Ἑλένη.Γ.,
τρία ποιήματα πού ἀποπνέουν καύχηση
ἀλλά καί πόνο καί νοσταλγία ΑΙΝΟΣ
ΑΔΕΛΦΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑ-
ΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΙΑΣ. Εὐχα-
ριστοῦμε καί ἐλπίζουμε νά γίνει μιά ὡραία
ἀπαρχή γιά μιά πλούσια «συγκομιδή». 

ΤΡΕΧΩ=ΤΡΕΦΩ
ΒΗΤΑ=ΖΗΤΑ
ΚΑΝΩ=ΚΑΤΩ
ΣΤΟΛΟΣ=ΣΤΟΛΕΣ
ΠΟΝΟΣ=ΤΟΝΟΣ
ΧΩΜΑ=ΠΩΜΑ
ΦΕΤΑ=ΠΕΤΑ
ΠΑΡΕ=ΠΑΜΕ

ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;

= 1   = 2   = 3   = 4   ΠΟΣΟ ΖΥΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΣΕ 7 ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Α) ΑΛΛΑ, ΑΛΛΟ, ΑΠΛΟ,
ΑΠΛΗ, ΑΠΤΗ, ΑΥΤΗ, ΑΥΤΑ,
ΑΥΤΙ
Β) ΠΑΡΑ, ΠΕΡΑ, ΠΕΤΑ,
ΠΙΤΑ, ΠΟΤΑ, ΠΟΤΟ, ΠΑΤΩ,
ΚΑΤΩ

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
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Γ ΙΑ ΤΟΥ Σ μι κρ ούς- μικ ρούς μ ας ΦΙ ΛΟΥΣΓΙ Α Τ ΟΥΣ μι κρού ς-μι κρο ύς μας ΦΙ ΛΟΥ Σ
1.Ὄμορφο καί χαρούμενο ψαράκι!

Σοῦ ἀρέσει;

2. Σχημάτισέ το στό χαρτί σου
βῆμα-βῆμα...

3. Χρωμάτισέ το τώρα...
Ἕτοιμο ἀπό σένα! Μπράβο!



11 ERMOL ἤ MORFAT
1 ἐβαπορέ (μεγάλο)
1 γάλα ζαχαροῦχο
2 βανίλιες
Σιρόπι σοκολάτας ἤ βύσινο
Σταγόνες σοκολάτας ἤ OREO μπισκότα (τριμμένα σέ μικρά κομμάτια)
Λίγα ἀμύγδαλα καβουρδισμένα-τριμμένα

1. Χτυπᾶμε τήν κρύα MORFAT καλά, ρίχνουμε τό κρύο ἐβαπορέ
καί μετά ρίχνουμε τό ζαχαροῦχο σιγά σιγά. 

2. Τά χτυπᾶμε καλά, ὥσπου νά στέκεται ἡ κρέμα μας.
3. Ρίχνουμε τά τριμμένα μπισκότα ἤ τίς σταγόνες τῆς σοκολάτας.
4. Τά βάζουμε στήν κατάψυξη.
5. Τά σερβίρουμε μέ σιρόπι καί ἀμύγδαλα.

Καλή ἐπιτυχία

}                  Νά εἶναι παγωμένα πρίν χτυπηθοῦν

Παγωτό

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Υ
Λ
Ι
Κ
Α

Ε
Κ
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Η
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Ὑλικά
Καλαμάκι σπαστό
Ἀφρῶδες χαρτί, σέ χρώματα 
τῆς ἀρεσκείας σου
Μολύβι, ψαλίδι

Κατασκευή
1. Ἀντιγράφουμε τά πατρόν σέ ἕνα χαρτόνι καί τά κόβουμε. 
2. Ἔπειτα τά σχηματίζουμε σέ ἀφρῶδες καί τά κόβουμε.
3. Στή μέση κάθε λουλουδιοῦ κάνουμε μιά μικρή τρυπίτσα, ἀρκετή γιά νά

περάσει τό καλαμάκι.
4. Φορᾶμε πρῶτα τό μεγάλο λουλούδι στό καλαμάκι καί ἔπειτα τό μικρό

καί τό ἀφήνουμε στό μέρος πού διπλώνει.
5. Τό καλαμάκι μας εἶναι ἕτοιμο.

Καλή ἐπιτυχία

ΕΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ
ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΣΟΥ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝ
ΙΑ
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ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

ΣΕ 7 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

1) — — — —

2) — — — —

3) — — — —

4) — — — —

5) — — — —

6) — — — —

7) — — — —

1) — — — —

2) — — — —

3) — — — —

4) — — — —

5) — — — —

6) — — — —

7) — — — —

Μπορεῖς ἀλλάζοντας ἕνα γράμμα κάθε φορά
νά φθάσεις μέ ἑπτά κινήσεις ἀπό τήν πρώτη
λέξη στήν ὄγδοη; Οἱ λέξεις εἶναι σέ διάφο-
ρες πτώσεις, δέν μπορεῖ ὅμως νά χρησιμο-
ποιηθεῖ δύο φορές ἡ ἴδια λέξη.

Ὁ μικρός ναύτης ἔχασε τό καράβι του
καί τό ψάχνει. Βοήθησέ τον νά βρεῖ τό
«δρόμο» πού ὁδηγεῖ στό καράβι του.

Προσπάθησε ἀλλάζοντας μόνον ἕνα
γράμμα σέ κάθε λέξη νά φτιάξεις μιά
καινούργια. 

Ὑπάρχουν 4 σχήματα. Κάθε σχῆμα ἔχει συγκε-
κριμένο ἀριθμό. Προσπάθησε νά μαντέψεις τόν
ἀριθμό κάθε σχήματος ἔτσι, ὥστε, ὅταν τά ἀθροί-
σουμε τά σχήματα, σέ κάθε κύκλο νά βγαίνει ὁ
ἀριθμός 10. 

ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;

ΠΟΣΟ ΖΥΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

Α Β
ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ

ΤΡΕΧΩ

ΒΗΤΑ

ΚΑΝΩ

ΣΤΟΛΟΣ

ΠΟΝΟΣ

ΧΩΜΑ

ΦΕΤΑ

ΠΑΡΕ

ΚΑΤΩΑΥΤΙ

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός: Σάμος

Πίσω: Δελφίνια σέ... ἄθληση!



Ἀπό τό 600 π.Χ. ὁ τύραννος τῆς Κο-

ρίνθου Περίανδρος εἶχε ἀσχο
ληθεῖ μέ τόν

τρόπο μετακινήσεως πλοίων ἀπό τόν

Κορινθιακό κόλπο στό Σαρω
νικό κόλπο

καί ἀντίστροφα.
Σκοπός: Νά συντομευθεῖ ἡ ἀπόσταση

πού θά ἔπρεπε νά κάνουν τά πλοῖα πε-

ριπλέοντας τήν Πελοπόννησο γιά νά

φθάσουν ἀπό τή μιά θάλασσα στήν

ἄλλη, ἐνῶ ἡ ἀπόσταση μεταξύ τῶν δύ
ο

θαλασσῶν ἦταν τόσο μικρή!

Εὐφυής ἦταν ὁ τρόπος πού ἐπινοήθη-

κε: Δημιουργήθηκε ὁ δίολκος
: ἕνας πλα-

κόστρωτος δρόμος μέ ξύλα
 ἀλειμμένα

μέ λίπος, ὅπου ἐπάνω του σύρονταν ἀπό

τούς δούλους τά πλοῖα.
Λύση πανάκριβη καί κοπιώδ

ης.

Πολλοί στή συνέχεια –ἐπώνυμοι

ἄνδρες της– ἀσχολήθηκαν μέ τό πρόβλη-

μα. Ὅλοι ἔβλεπαν σάν λύση τήν 
κοπή

τοῦ «λαιμοῦ» πού ἕνωνε Ἀττική μέ Πε-

λοπόννησο. Μά οἱ δυσκολίες, ἀκόμη καί

οἱ δεισιδαιμονίες, ἀνέβαλαν 
τό ἔργο.

Στά νεώτε-
ρα χρόνια, 2.500
χρόνια μετά τόν Περίανδρο ὅταν

πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ἦταν ὁ Χα-

ρίλαος Τρικούπης, διανοίχθηκ
ε ἡ Διώρυ-

γα, ἕνα θαυμάσιο ἔργο!

Τά ἐγκαίνια ἔγιναν
στίς 25 Ἰουλίου 1893

Τώρα ἕνα ἀδιάκοπο πήγαινε-ἔλα χα-

ρακτηρίζει τήν περιοχή, ἑνώνο
ντας τούς

ἀνθρώπους μέ ὅλους τούς τρό
πους.

Ἕνα ἔργο τεράστιο πού ἀπαίτησε κό-

πους πολλούς, θυσίες καί χρή
ματα.

Ὅμως ἔργο πού θά δείχνει πάντα τή

θέληση τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἐπιμονή

καί ἀποφασιστικότητά του, τό ἐνδια-

φέρον γιά τό κοινό καλό.

Ἐγκαίνια Διώρυγας Κορίνθου. Ἔργο Βολανάκη




