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Ἦταν καί τότε Δευτέρα...
Ἦταν νύχτα βαθιά
– 3 π.μ.–
ὅταν ζητήθηκε
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ὑποταγή,
ἀπό τίς δυνάμεις τῆς βίας.
Ἦταν νύχτα,
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ἡ Ἑλληνική ψυχή.
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το μυστικο του θαυματοσ
το μυστικο τησ νικησ
Στόν πόλεμο πού ξέσπασε τήν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940
ὁ ἀγώνας ἦταν ἄνισος. Ὁ εἰσβολέας πανίσχυρος. Ἡ Ναζιστική Γερμανία τοῦ Χίτλερ καί ἡ Φασιστική Ἰταλία
τοῦ Μουσολίνι μέ σιδηρόφραχτες στρατιές, ἀσύγκριτη ὑπεροπλία καί μεγαλεπήβολα κατακτητικά
σχέδια. Στήν ὄψη τους γονάτιζαν ἔθνη καί λαοί
ἰσχυροί. Φόβος καί τρόμος παντοῦ...
Κι ὅμως ἀναχαιτίζονται καί κάμπτονται ἀπό τή
μικρή καί στρατιωτικά ἀσθενέστατη Ἑλλάδα! Κατόρθωμα μοναδικό! Ἡ πρώτη γενναία ἀντιαξονική* ἀντίσταση. Ὕψωσε τό ἀνάστημά της ἡ Πατρίδα
μας καί φώναξε στούς ἀήττητους ὥς τότε Ἰταλογερμανούς: ΟΧΙ!. Ἄς εἴμαστε μόνοι, λίγοι, φτωχοί
καί σχεδόν ἄοπλοι δέν παραδίδουμε... Κινδύνευσε ἡ
Ἑλλάδα τόν ἔσχατο κίνδυνο τότε, ἀλλά οἱ ἔνδοξοι
πρόγονοί μας ὑπερασπίστηκαν τά πάτρια ἐδάφη ἕως τελευταίας ἀναπνοῆς καί δόξασαν τό Ἔθνος μας.
Ὅσοι δέ ζήσαμε τήν ἐποποιΐα τοῦ 1940
πολύ λίγα ἴσως μποροῦμε νά καταλάβουμε
ἀπό τό μυστικό τοῦ θαύματος, ἀπό τό μυστικό τῆς νίκης.
Ποιό ἦταν ἀλήθεια;
Τό μυστικό πού ἔφερε τή νίκη, τό θαῦμα τοῦ ᾽40, ἦταν ἡ γενναιότητα καί ὁ ἡρωισμός, ἡ
ἑνότητα καί ἡ ὁμοψυχία τῶν Ἑλλήνων. Ἡ αὐταπάρνηση καί ἡ θυσία τους. Ἡ ἀπόφαση τοῦ
θανάτου. Ἡ μεγαλοκαρδία ἀπέναντι στούς αἰχμαλώτους. Ἡ θερμή πίστη τους στόν Θεό καί
οἱ πύρινες προσευχές τους. Ἡ καταφυγή τους στή Σκέπη τῆς Παναγίας. Αὐτά συνέθεσαν τό
μεγαλεῖο τοῦ 1940. Μʼ αὐτά τά ὅπλα ἀντιστάθηκαν.
28η Ὀκτωβρίου 2013
Καί πάλι ἡ μικρή Ἑλλάδα μας βρίσκεται σέ ἀδιέξοδα.
Σύγχυση τῶν ἰδανικῶν, ἄλυτα τά ἐθνικά μας θέματα...
Κι ἀναρωτιόμαστε:
— Ποῦ νά στραφοῦμε, γιά νά πάρουμε κουράγιο κι ἐλπίδα;
— Ὅπου καί τό 1940, θά μᾶς πεῖ ἡ Ἱστορία!
Στό μυστικό τῆς νίκης τους νά γυρίσουμε. Νά ἐμπνευστοῦμε καί πάλι ἕνα κατόρθωμα. Νά
δείξει ἡ ζωή μας ὅτι μπορεῖ νά σηκώσει τήν εὐλογία ἑνός θαύματος τοῦ Θεοῦ ὅπως καί
τότε...
Τό κατόρθωμα εἶναι, νά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν ἐθνική ἑνότητα, τήν ἔμπρακτη ἀγάπη στήν
Πατρίδα μας, τήν ἀνιδιοτέλεια καί τή θυσία τοῦ δικοῦ μας.
Ἡ ἐγγύηση τῆς ζωῆς μας θά εἶναι νά στρέψουμε καί πάλι τό βλέμμα μέ βεβαία ἐλπίδα
στήν Παναγία μας, τή Σκέπη τοῦ Ἔθνους μας. Νά προσευχηθοῦμε μέ θέρμη καί πίστη στόν
Θεό, πού Μόνος μπορεῖ νά μᾶς σώσει.
Τότε, νά εἴμαστε σίγουροι πώς θά μᾶς ἀκούσει, πώς δέ θά ἀργήσει νά κάνει καί πάλι, καί
σήμερα τό θαῦμα στήν Πατρίδα μας.
––––––––
* Δυνάμεις τοῦ Ἄξονα κατά τό Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο ὀνομάζονται οἱ Δυνάμεις πού εἶχαν ἀναλάβει συντονισμένη πολεμική
δράση ἀπό τό 1939. Ἡ ἐπίσημη συγκρότησή του ἔγινε στίς 27 Σεπτεμβρίου 1940 μέ τήν «Τριμερή Συνθήκη τοῦ Βερολίνου» ἀνάμεσα στή Γερμανία, τήν Ἰταλία καί τήν Ἰαπωνία. Πέρα ἀπό τό στρατιωτικό του χαρακτήρα διέθετε καί ἰδεολογικό ὑπόβαθρο, ἀφοῦ
τά παραπάνω κράτη κυβερνώνταν ἀπό ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, τά ὁποῖα θεωροῦσαν τήν παγκόσμια κυριαρχία ἐπί «κατωτέρων
λαῶν» ὡς ἱστορικό τους πεπρωμένο.
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ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

Α ΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Συγγραφέας τοῦ τρίτου Εὐαγγελίου καί τῶν Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων. Ἕνας ἀπό τούς πιό
ἔμπιστους συνεργάτες τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Μορφωμένος
ἐπιστήμονας, ἄριστος ἰατρός,
φλογερός ἀπόστολος. Εἶναι ὁ
«Λουκᾶς ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός»
(Κολ. δ´ 14).

***
Ὁ ἅγιος Λουκᾶς καταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια. Δέν ἦταν Ἰουδαῖος ἀλλά «ἐθνικός»,
δηλαδή εἰδωλολάτρης, καί πιθανότατα
ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Χειριζόταν θαυμάσια τήν ἑλληνική γλώσσα καί ἐπιπλέον γνώριζε καλά τήν ἑβραϊκή καί τήν ἀραμαϊκή.
Σπούδασε ἰατρική ἀλλά παράλληλα ἦταν
καί καταπληκτικός ζωγράφος.
Ἀπό τότε ὅμως πού γνώρισε τόν ἀπόστολο Παῦλο, ἡ ζωή του ἄλλαξε. Βαπτίστηκε χριστιανός καί ἐγκατέλειψε τήν
ἐπαγγελματική του σταδιοδρομία, προκειμένου νά ἀκολουθεῖ τόν ἀπόστολο τῶν
ἐθνῶν στίς ἱεραποστολικές περιοδεῖες
του. Ὡς ἔμπειρος γιατρός ἀνακούφιζε τόν
καταπονημένο ἀπό τόσες ταλαιπωρίες ἀπόστολο, τόν ὁποῖο διακονοῦσε μέ στοργή
καί ἀφοσίωση. Ὡς εὐγνώμων μαθητής ἔμεινε πιστός κοντά στόν πνευματικό του
καθοδηγό ἀκόμη καί στή φυλάκισή του στή
Ρώμη, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι τόν εἶχαν ἐγκαταλείψει.
Μαθητεύοντας κοντά στόν ἀκούραστο
ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ Λουκᾶς ἀξιώθηκε νά ἔρθει σέ ἐπαφή καί μέ ἄλλους
Ἀποστόλους πού εἶχαν γνωρίσει προσωπικῶς τόν Κύριο Ἰησοῦ, καθώς ἐπίσης καί
μέ τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Γιʼ
αὐτό καί στό Εὐαγγέλιό του διασώζονται
πολλές πληροφορίες γιά τόν Εὐαγγελισμό,
τή Γέννηση, τήν Ὑπαπαντή καί τήν παιδική
ἡλικία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού δέν ἀναφέ-
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ρονται ἀπό τούς ἄλλους Εὐαγγελιστές.
Καί τό ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ὅτι ὅσα καταγράφει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς τά μεταφέρει μέ θαυμαστή ἐπιστημονική
ἀκρίβεια καί ἱστορική ἀξιοπιστία.
Ἐκτός ἀπό τό Εὐαγγέλιο πού εἶναι τρίτο στή σειρά τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς
Διαθήκης, ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς ἔγραψε
καί τίς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» ὅπου
περιγράφει τή ζωή τῆς πρώτης Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως τό ἔργο τῶν δύο
πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου
καί Παύλου. Μετά τό μαρτυρικό θάνατο
τοῦ Παύλου στή Ρώμη, ὁ Λουκᾶς συνέχισε τό ἀποστολικό ἔργο τοῦ κηρύγματος. Περιόδευσε στήν Ἰταλία καί τή
Δαλματία καθώς ἐπίσης καί στή Μακεδονία, τήν Ἀχαΐα καί τή Βοιωτία, ὅπου
τελείωσε τή ζωή του εἰρηνικά σέ ἡλικία
περίπου 80 ἐτῶν1.
Ἐνταφιάστηκε στή Θήβα καί ἀπό τόν
τάφο του πού σώζεται μέχρι σήμερα ἀνέβλυζε ἕνα θαυματουργό ὑγρό, πού
θεράπευε διάφορες ἀσθένειες, καί μάλιστα παθήσεις ὀφθαλμολογικές. Τά ἱερά του λείψανα μεταφέρθηκαν στήν
Κωνσταντινούπολη. Ὡστόσο νωρίτερα
(ἀπό τόν ιδ´ αἰώνα), τμῆμα τοῦ (ἀριστεροῦ) χεριοῦ τοῦ Ἀποστόλου βρίσκεται

στόν ἱστορικό ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου στόν Κλειτσό Εὐρυτανίας, ὅπου μεταφέρθηκε ὕστερα ἀπό
κάποια πολεμική ἐκστρατεία Βυζαντινῶν. Στίς 17 Σεπτεμβρίου 2000, ἔπειτα
ἀπό πολυετεῖς προσπάθειες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, ἕνα
ἄλλο τμῆμα τῶν ἱερῶν του λειψάνων ἐπεστράφη στή Θήβα, ὅπου σώζεται ὁ
τάφος του.
***
Ἡ πόλη τῆς Λαμίας ἀπό ἀρχαιοτάτων
χρόνων εἶχε κτισμένο ναό πρός τιμήν
του στήν κορυφή ἑνός κατάφυτου λόφου, ἀπέναντι ἀπό τό ἀρχαῖο κάστρο
της. Ὡστόσο ἡ θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ
ἁγίου, ἀνήμερα τῆς μνήμης του, στίς 18
Ὀκτωβρίου 1944, συνετέλεσε ὥστε νά
ἀναγνωριστεῖ ὡς πολιοῦχος της. Συγκεκριμένα, ἦταν παραμονή τῆς ἑορτῆς του
κι οἱ πιστοί χριστιανοί εἶχαν συγκεντρωθεῖ στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου γιά τόν
Ἑσπερινό. Ὕστερα ἀπό τέσσερα χρόνια
γερμανικῆς κατοχῆς εἶχαν ἀρχίσει ἐπιτέλους νά ἀχνοφαίνοται ἐλπίδες γιά τήν
ἀνάκτηση τῆς ἐλευθερίας. Οἱ δεήσεις
τῶν πιστῶν γίνονταν τώρα θερμότερες·
«Θεέ μας, Παναγία μας, ῞Αγιε Λουκᾶ,
σῶστε μας». Καί τό θαῦμα ἔγινε! ῾Ο Αὐστριακός λοχίας, κλειδοῦχος τότε τοῦ
Σιδηροδρομικοῦ Σταθμοῦ Λαμίας, ᾿Ιωσήφ Μπλέχινγκερ, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς
του ἔκοψε τό θανατηφόρο καλώδιο καί
ἀνέκοψε τίς ἀνατινάξεις πού εἶχαν ἀρχίσει οἱ Γερμανοί στίς ἀποθῆκες τῶν πυρομαχικῶν2. Ἔτσι οἱ Γερμανοί ἔφυγαν
χωρίς ἐκείνη τήν ἡμέρα νά ὑπάρξει οὔτε
ἕνα θύμα, οὔτε ἕνας τραυματισμός. ῾Ο
λαός τῆς Λαμίας ξεχύθηκε στούς δρόμους μέ ἀλαλαγμούς χαρᾶς καί τόν χαιρετισμό· «Χριστός ᾿Ανέστη! ᾿Ελεύθεροι,
ἐλεύθεροι! Δόξα τῷ Θεῷ!». Τήν ἀμέσως
ἑπομένη Κυριακή ἔγινε εὐχαριστήριος
θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό,
ὅπου παρέστησαν οἱ ἀρχές τῆς πόλεως
χωρίς καμία ἐξαίρεση. Γονατιστοί ὅλοι
εὐχαρίστησαν τόν Θεό, ὅταν ὁ ἱεροκή-

Μέσα σέ καταπράσινο δασύλλιο τό ἐκκλησάκι τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ, πολιούχου τῆς πόλεως τῆς Λαμίας.

ρυκας π. Πάμφιλος Παπαγιάννης διάβασε τήν εὐχαριστήριο εὐχή ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει. Ἀπό τότε μέ βασιλικό
διάταγμα ἡ Λαμία πανηγυρίζει διπλή
ἑορτή τήν ἡμέρα αὐτή.
Καί ἡ Ἔδεσσα, ἡ πανέμορφη ἱστορική
πόλη τῆς Μακεδονίας μας, τιμᾶ ὡς πολιοῦχο τόν ἅγιο Λουκᾶ, διότι τήν ἡμέρα
τῆς ἑορτῆς του, στίς 18 Οκτωβρίου 1912,
ὁ ἑλληνικός στρατός κατέλαβε τό σιδηροδρομικό σταθμό καί εἰσῆλθε θριαμβευτικά στήν πόλη, τήν ὁποία καί
ἀπελευθέρωσε ἀπό τούς Τούρκους.
Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει πολλά στόν ἅγιο
ἀπόστολο καί εὐαγγελιστή Λουκᾶ. Αὐτό
μαρτυρεῖ τό εὐαγγέλιό Του πού γράφτηκε στήν γλώσσα τήν ἑλληνική. Αὐτό
μαρτυροῦν πολλές ἑλληνικές πόλεις
ὅπου κήρυξε τό Εὐαγγέλιο. Αὐτό φανερώνουν τά θαυμαστά γεγονότα, πού καθιέρωσαν τόν ἅγιο ὡς πολιοῦχο γιά τήν
Λαμία καί τήν Ἔδεσσα.
Ἄς τιμοῦμε λοιπόν μέ εὐγνωμοσύνη
τόν ἅγιο Λουκᾶ κάθε χρόνο τήν ἡμέρα
τῆς μνήμης του (18 Ὀκτωβρίου) καί ἄς
τόν παρακαλοῦμε νά πρεσβεύει στόν
Κύριο γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου,
καί εἰδικά γιά τό πολύπαθο ἔθνος μας.
Νικηφόρος
––––––––––
1. Σύμφωνα μέ ἄλλη μαρτυρία, ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο
διʼ ἀπαγχονισμοῦ.
2. Ὁ εὐλογημένος αὐτός ἄνθρωπος παρέμεινε στή Λαμία τά
ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του, μετονομάστηκε ᾿Ηλίας Κόκκινος καί βαπτίστηκε ᾿Ορθόδοξος Χριστιανός (βλ. Περιοδικό «Ἡ
Δρᾶσις μας», τεῦχος 432, Ὀκτώβριος 2005, σελ. 296-7).
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Ἀπό τή δράση
τοῦ πολεμικοῦ μας στόλου

Η

ἐπίθεση τοῦ ἰταλικοῦ στρατοῦ κατά τῆς Ἑλλάδος ἔγινε ἀπό τά βόρεια μέρη
τῆς Πατρίδας μας. «Πάνω ἐκεῖ στῆς Πίνδου μας τά βουνά», κάτω ἀπό τήν
Σκέπη τῆς Παναγίας μας δόθηκαν οἱ πρῶτες σκληρές μάχες καί κερδήθηκαν
οἱ πρῶτες λαμπρές νίκες.
Ὅμως στόν ἀγώνα γιά τήν τιμή τῆς Πατρίδας μπῆκαν ἀμέσως ὅλα τά ὅπλα, καί ἡ
ἀεροπορία μας καί τό πολεμικό μας ναυτικό, πού κατέπληξαν μέ τόν ἡρωισμό τους
φίλους καί ἐχθρούς. Καί τά λαμπρά κατορθώματά τους συνεχίσθηκαν καί ὅταν
πλέον ἡ Ἑλλάδα βρισκόταν σέ ἰταλογερμανική κατοχή καί ὁ ἀγώνας συνεχιζόταν
σέ ἄλλα ἐδάφη, στήν Κρήτη ἀρχικά καί μετά στή Βόρεια Ἀφρική.Οἱ ἑλληνικές δυνάμεις ἀναδείχθηκαν πολύτιμοι συνεργάτες τῶν Συμμάχων, Ἄγγλων καί Ἀμερικανῶν, πού πολεμοῦσαν τό φασισμό-ναζισμό.
Γιά τά κατορθώματα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μας θά ἀναφερθοῦν ἐνδεικτικά τά πλοῖα
«Ἀδρίας», «Πίνδος» καί «Βασίλισσα Ὄλγα».
Τά κατορθώματα τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ μας
«Ἀδρίας» ἀναφέρονταν συχνά στίς ἡμερήσιες
διαταγές καί τά σήματα τῶν Ἄγγλων ναυτικῶν
ἡγετῶν.Ἔδρασε μέ ἐπιτυχία στόν Ἀτλαντικό
Ὠκεανό, ὅπου προστάτεψε συμμαχικές νηοπομπές καί ἐπετέθη κατά ἐχθρικῶν ὑποβρυχίων. Τήν ἴδια δράση συνέχισε ἀργότερα στή
«Ἀδρίας»
Μεσόγειο, ὅπου ἔλαβε μέρος σέ διάφορες
ἀεροναυμαχίες. Κατά τίς ἐπιχειρήσεις τῆς Δωδεκανήσου, ὁ «Ἀδρίας» δέχθηκε πολλές ἀπό ἀέρος ἐπιθέσεις πού τίς καί ἀντιμετώπισε ἡρωικά... Τή νύκτα ὅμως τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1943 προσέκρουσε σέ μία
νάρκη, πού ἀνατίναξε τήν πρώρα του, ἀχρήστεψε τά τηλεβόλα του καί φόνευσε
πολλούς ἀξιωματικούς καί ναῦτες. Ὅμως κάτω ἀπό τίς διαταγές τοῦ κυβερνήτου
του, ἀντιπλοιάρχου Ἰω. Τούμπα, πού καί ὁ ἴδιος εἶχε τραυματισθεῖ, οἱ ὑπόλοιποι
ἄνδρες τοῦ πληρώματος ἔκλεισαν τά στεγανά του διαμερίσματα, ἔσβησαν τίς πυρκαϊές, περισυνέλεξαν τούς ναυαγούς ἑνός ἄλλου Ἀγγλικοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ πού
εἶχε ἀνατιναχθεῖ καί κατόρθωσαν νά ἐπαναφέρουν τό πλοῖο, στήν τραγική αὐτή
κατάστασή του, στή βάση του στήν Ἀλεξάνδρεια, διαπλέοντας 700 μίλια! Ὄρθιοι
στά καταστρώματα τῶν πλοίων τους οἱ ναῦτες τῶν ἄλλων Συμμαχικῶν πολεμικῶν
ἐπευφημοῦσαν τό «Ἀδρίας», ὅταν ἔμπαινε στό λιμάνι συντριμμένος ἀλλά ὑπερήφανος, μέ τήν Κυανόλευκη νά κυματίζει!...
Τό ἀντιτορπιλλικό «Πίνδος» ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 1942 ἔλαβε μέρος σέ σφοδρούς ἀγῶνες, δέχθηκε ἕξι ἀεροπορικές ἐπιθέσεις, πού ὅμως χάρη στήν ἡρωική ἀντίσταση

330

Ὀκτώβριος 2013

γάλα αὐτά πλοῖα
τοῦ πολεμικοῦ μας
παρέλασαν «βραδέν ἐπέφεραν καδυπλοοῦντα» καί
μιά ζημιά οὔτε σʼ
ἀπονέμοντας τιαὐτό οὔτε στά πλοῖα
μές
μπροστά ἀπό
τῶν νηοπομπῶν πού
«Πίνδος»
κάθε
ἕνα πλοῖο
συνόδευε. Ἀργότερα ἔπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στή Μάχη τῆς Συμμαχικῆς μοίρας, πού ἀνάμεσά
τῆς Ἀφρικῆς... Στίς 22 Αὐγούστου 1943, τους ἦταν καί τό «Βασίλισσα Ὄλγα»!
ὅταν Γερμανικό ὑποβρύχιο ἀποπειρά- Ὄρθιοι πάνω στό κατάστρωμα, μόλις
θηκε νά ἐπιτεθεῖ ἐναντίον Συμμαχικῆς μπορώντας νά συγκρατήσουν τήν ἀπενηοπομπῆς πού συνόδευε τό «Πίνδος», ρίγραπτη συγκίνησή τους, οἱ Ἕλληνες
τό ἀντιτορπιλλικό μας, μέ κυβερνήτη τόν ναυτικοί παρακολουθοῦσαν τό καταπλωτάρχη Δ. Φοίφα, ἀντεπετέθη μέ τόση πληκτικό θέαμα τῶν Ἰταλικῶν κοἐπιτυχία μέ βόμβες βυθοῦ, ὥστε νά λοσσῶν, πού χαιρετοῦσαν πρῶτοι τήν
ἀναγκάσει τό ὑποβρύχιο νά ἀναδυθεῖ. Ὁ Ἑλληνική σημαία τοῦ μικροῦ ἀντιτορΓερμανός κυβερνήτης πού τόν περισυνέ- πιλλικοῦ μας. Τότε μεταδόθηκε ἀπό τή
λεξαν ἀπό τό «Πίνδος» μαζί μέ ἄλλους 27 ναυαρχίδα τῆς Συμμαχικῆς μοίρας –τό
ναυαγούς ὁμολογοῦσε: Οἱ βόμβες τοῦ θωρηκτό «Γουώρσπαϊτ»– τό σῆμα τοῦ
ἑλληνικοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ προξένησαν Ἄγγλου ναυάρχου: «Ἀπό τό «Γουώρρῆγμα στόν πυργίσκο μας. Ἔλεγε δέ σπαϊτ» στό «Κουήν Ὄλγκα»: «Ζήτω ἡ
ἔκπληκτος: Περίεργο! Ὁ Φύρερ μᾶς εἶχε Ἑλλάς!». Οἱ Ἕλληνες ναυτικοί δέν μπόπεῖ ὅτι δέν ὑπάρχει πλέον Ἑλλάδα στόν ρεσαν πλέον νά συγκρατηθοῦν. Θριαμβευτική, κυρίαρχη ὑψώθηκε ἀπό τό
πόλεμο!...
Μέσα σʼ ὅλες αὐτές τίς ἐπιχειρήσεις πού κατάστρωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολεμικοῦ
διαρκέσανε πολλούς μῆνες διακρίθηκε πε- ἡ ζητωκραυγή, πού ἀνταπέδιδε στήν
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο ἑλληνικό πλοῖο σκλαβωμένη ἀκόμη πατρίδα –1943– ὅλη
τό «Βασίλισσα Ὄλγα». Ἐπειδή δέ διακρί- τήν τιμή καί τήν ὑπερηφάνεια πού ἐθηκε τόσο πολύ, τῆς ἀπονεμήθηκε ἡ ἀλη- πλημμύριζε τά ἀγωνιζόμενα τέκνα της.
θινά ἱστορική τιμή νά ἡγηθεῖ καί νά Μαζί δέ μέ τά ἄλλα Συμμαχικά πλοῖα τό
ὁδηγήσει αὐτή πρώτη τόν Ἰταλικό στόλο «Βασίλισσα Ὄλγα» συνόδεψε! τόν παπού παραδόθηκε!, μετά τήν κατάρρευση ραδοθέντα Ἰταλικό στόλο πρῶτα στή
τοῦ φασισμοῦ, στό λιμάνι τῆς Ἀλεξαν- Μάλτα καί ἔπειτα στήν Ἀλεξάνδρεια,
δρείας. Στίς 11 Σεπτεμβρίου 1943, στίς ὅπου κατέπλευσε στίς 16 Σεπτεμβρίου
9.30 π.μ. στό ὕψος περίπου τῆς Ἀλγερι- 1943.
Ὁ ἀρχιστράτηγος Ἀϊζενχάουερ τηνῆς πόλεως Μπόν φάνηκε νά προσεγγίζει
ὁ παραδιδόμενος Ἰταλικός στόλος, πού τόν λεγραφοῦσε στό Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο
ἀποτελοῦσαν τρία τεράστια θωρηκτά, 4 τῶν Ναυτικῶν ἀναγνωρίζοντας τήν
καταδρομικά καί 3 ἀντιτορπιλλικά. Τά με- πολύτιμη συμβολή τοῦ ναυτικοῦ μας:
«Εἴμεθα εὐτυχεῖς, διότι αἱ μεθʼ ἡμῶν
«Βασίλισσα Ὄλγα»
συνεργασθεῖσαι Ἑλληνικαί μονάδες
ἐβοήθησαν εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς
Νίκης» κατά τοῦ Ἄξονα.
Ὁ δίκαιος ἔπαινος γιά τό Πολεμικό
μας Ναυτικό ἀπό τό πιό ἁρμόδιο πρόσωπο.
–––––
Ἀπό τό βιβλίο ΧΡΟΝΙΚΟΝ 1940-1944, Β΄τόμος, Ἀδώνιδος Κ.Κύρου , σελ.189κ.ἑ.
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ύζυγος ἥρωα, μητέρα ἥρωα, στοργική νοσοκόμα στό πλευρό τοῦ τραυματία! Αὐτή ἦταν ἡ Καλλιόπη Λύκα, ἡ
«Μάνα τοῦ Στρατιώτη», ὅπως ὀνομάσθηκε ἀπό τό Βασιλιά Γεώργιο Β΄. Μιά
ζωή ἀφοσιωμένη στό Ἱερό Καθῆκον!
Συμμετεῖχε ἐνεργά σέ ὅλους τούς Ἐθνικούς Ἀγῶνες καί προσέφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες.
Ψηλή μέ ὡραῖο παράστημα, πάντα χαμογελαστή, μιλοῦσε μέ ἐνθουσιασμό γιά
τήν Πατρίδα, ἀγαποῦσε ὅλο τόν κόσμο,
ἀλλά ἰδιαίτερα τόν ἑλληνικό στρατό. Συχνά ἔλεγε: «Ὅπου ὑπάρχει Στρατός εἶναι ἐλεύθερη ἡ Πατρίδα!».
Γεννήθηκε στίς 30 Ἰανουαρίου 1889
στήν Ἄρτα καί μεγάλωσε σέ οἰκογένεια
πολύ εὔπορη, ἐξαιρετικά φιλάνθρωπη,
μέ βαθιά χριστιανική πίστη καί ἀπέραντη ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα.
Μπαρουτοκαπνισμένος, μέ τή μορφή
τοῦ ὑπολοχαγοῦ Πεζικοῦ, ὁ σύζυγός της
Δημήτριος Λύκας δέν ἔλειψε ἀπό καμία
μάχη. Παντοῦ ἔδειχνε τήν ἀνδρεία του.
Γέμισε παράσημα καί πολεμικά μετάλλια. Παράλληλα ἡ νεαρή τότε Καλλιόπη,
μέρα καί νύκτα μέσα στά Στρατιωτικά
Νοσοκομεῖα ἔδειχνε τή στοργή της σέ
κάθε τραυματία καί στεκόταν δίπλα σέ
κάθε οἰκογένεια πού τήν εἶχε ἀνάγκη,
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ἠθικά καί ὑλικά. Τό 1930 ὁ Συνταγματάρχης τότε Δημήτριος Λύκας ἔφυγε γιά
τήν αἰωνιότητα… Ἡ γενναία ἠπειρώτισσα ἀνέθρεψε μέ στοργή καί φροντίδα τό
μοναχογιό της Γεώργιο, ἐνῶ συνέχιζε μέ
ἀμείωτη ἔνταση τό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό της ἔργο.
Μέ τήν ἔναρξη τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων ἄρχισαν νά συγκροτοῦνται ὁμάδες
ἐθελοντριῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ἀνάμεσά τους καί ἡ
Καλλιόπη…
Κι ὅταν πάλι τό 1940 ξέσπασε ὁ πόλεμος, ἄγρυπνη καί στοργική ἀδελφή παρέμενε στό πλευρό τῶν τραυματισμένων
στρατιωτῶν στά Νοσοκομεῖα καί στά
Ὀρεινά Χειρουργεῖα. Τό σπίτι της τό εἶχε κυριολεκτικά διαλύσει. Σεντόνια, πετσέτες, σκεύη φαγητοῦ, ροῦχα τά εἶχε
πάει στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο, γιά
νά προσθέσει κάτι καί ἐκείνη στόν ἐξοπλισμό του. Συχνά ἔφευγε ἐπικεφαλῆς
ἀποστολῶν γιά συνοδεία τραυματιῶν.
Πῆγε στό Ἀργυρόκαστρο, στήν Πρεμετή,
στό Λάμποβο, στό Καλαράτι καί ὅπου
ἀλλοῦ ὁ Στρατός μας πολεμοῦσε. Ἐκεῖ
στό Ἀργυρόκαστρο ἦταν πού ὁ Βασιλεύς
Γεώργιος Β΄ τήν ἀποκάλεσε γιά πρώτη
φορά «ἡ Μάνα τοῦ Στρατιώτου». Ἀπό
τότε καί μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς της

ἔφερε μέ ὑπερηφάνεια αὐτό τόν τίτλο.
Στό ὑψηλό της ἔργο δέν ξεχώριζε κανένα, οὔτε καί τόν ἐχθρό τραυματία. Παράλληλα τῆς ἀνατέθηκαν καθήκοντα
ὑπεύθυνης γιά τή «Φανέλλα τοῦ Στρατιώτου» *.
Στίς 31 Δεκεμβρίου 1940, λίγο πρίν
ἀλλάξει ὁ χρόνος ἔφθασε μέσα στούς
τραυματίες καί ὁ γιός της, Ἀνθυπολοχαγός Γεώργιος Λύκας. Ἡ γενναία Ἑλληνίδα Μητέρα, ἀφοῦ περιποιήθηκε στοργικά
τό τραῦμα τοῦ παιδιοῦ της, τό ἔστειλε
νά πάρει ἀμέσως τό «φύλλο πορείας»
γιά τή θέση του στό μέτωπο. Ὁ Διευθυντής τοῦ Νοσοκομείου θέλησε νά τόν
κρατήσει μιά μέρα ἀκόμη γιά ἰατρική
παρακολούθηση. Τήν βρῆκε ὅμως ἀντίθετη καί ἀπόλυτη: «Τό κρεβάτι ἔχω νά
τό δώσω σέ ἄλλον πού εἶναι βαρύτερα
τραυματισμένος!» εἶπε.
6 Απριλίου 1941: ἀτέλειωτες ὀρδές
Γερμανῶν φθάνουν στά σύνορά μας. «Ἡ
Μάνα τοῦ Στρατιώτη» τότε ἔζησε τίς
φρικτότερες στιγμές τῆς ζωῆς της μαζί
μέ τούς πυροβολητές τῆς VIII Μεραρχίας, πού λόγω τῆς συνθηκολογήσεως ἀναγκάσθηκαν νά ἀποχωρισθοῦν τά
πυροβόλα τους. Μέ δάκρυα στά μάτια τά
στεφάνωσαν μέ ἀγριολούλουδα, τά ἀσπάσθηκαν, ἔψαλαν τόν Ἐθνικό Ὕμνο καί τά
ἀνατίναξαν, γιά νά μήν τά παραδώσουν
στόν ἐχθρό. Κάποιοι δείλιασαν καί μπῆκαν στόν πειρασμό νά ἐγκαταλείψουν τή
ζωή. Ἀκούστηκε ὅμως ἡ φωνή τῆς Μάνας:
«Σταματῆστε! Ἡ Πατρίδα δέν πέθανε
καί σᾶς ἔχει ἀνάγκη! Ἄν χαθεῖτε ἐσεῖς,
ποιός θά τήν ἐλευθερώσει;». Ὁ σεβασμός πού ἔτρεφαν οἱ στρατιωτικοί στό
πρόσωπο της σταμάτησε τό κακό. Ἡ Κατοχή καί τά χρόνια πού ἀκολούθησαν
ἔπεσαν βαριά στήν Πατρίδα μας. Ἡ Μάνα δέν ἔμεινε μέ δεμένα χέρια οὔτε τότε,
οὔτε στά δύσκολα χρόνια πού ἀκολούθησαν... Πιστή στό Καθῆκον βρισκόταν

πάντα στήν πρώτη γραμμή ἐνθαρρύνοντας, παρηγορώντας, περιθάλποντας.
Στό Νεστόριο Καστοριᾶς ὁ μοναχογιός
της τραυματίσθηκε ξανά. Ὅταν ἔμαθε
τίς ἡρωικές του πράξεις, ἡ καρδιά της
γέμισε περηφάνεια. Τόν ἀγκάλιασε καί
τοῦ εἶπε: «Τώρα εἶσαι παιδί μου! Θά σέ
φιλήσω σάν Μάνα τοῦ Στρατιώτου καί
αὐτό θά εἶναι τό εὖγε τῆς παλληκαροσύνης σου!». Ὁ γιός της τελικά ἐπέζησε,
ἀλλά ἔμεινε τυφλός ἀπό τό ἕνα μάτι!
Δέν ἄργησε ὅμως καί ἡ σειρά της. Στίς
9 Μαΐου τοῦ 1948 τραυματίσθηκε σοβαρά ἀπό νάρκη.
Ὅταν τελείωσαν ὅλα, γύρισε στό σπίτι
της στά Γιάννενα. Τό βρῆκε λεηλατημένο. Παρ’ ὅλα αὐτά ἡ γενναία Καλλιόπη Λύκα δέν λύγισε. Στάθηκε ὄρθια καί
σάν γνήσια Ἑλληνίδα συνέχισε τό ἔργο
της ὅπου ὑπῆρχε ἀνάγκη… Οἱ Γιαννιῶτες συχνά τήν ἔβλεπαν νά περιφέρεται
στίς φτωχογειτονιές γιά συμπαράσταση
καί γιά νά μοιράζει ὅ,τι μποροῦσε. Πολλές φορές διαθέτοντας ὅλα της τά χρήματα σέ φιλανθρωπίες, ἔφθασε στό
σημεῖο νά μήν ἔχει ἡ ἴδια οὔτε νά φάει!
Τά χρόνια πέρασαν καί γέρασαν τή
Μάνα. Μοναδική της παρηγοριά ἡ Παναγία, τήν ὁποία πάντα παρακαλοῦσε,
ὄχι γιά τόν ἑαυτό της ἀλλά γιά τήν Ἑλλάδα, τήν Πατρίδα πού τόσο πολύ ἀγάπησε. Στίς 15 Φεβρουαρίου τοῦ 1982,
πλήρης ἡμερῶν σέ ἡλικία 93 ἐτῶν, ἀνάλαφρη ἡ ψυχή της πέταξε πάνω ἀπό τό
Γράμμο, τήν Πίνδο, τή Βόρειο Ἤπειρο,
γιά νά ἐπιστρέψει στό Θεό Δημιουργό,
πλάι στίς ψυχές τόσων ἄλλων ἡρώων.
Μακάρι νά βρεῖ μιμητές, συνεχιστές…
Φ.
––––––––
*Ἡ "Φανέλα τοῦ Στρατιώτου" ἱδρύθηκε τό 1939 ἀπό μία
ὁμάδα Ἀθηναίων κυριῶν καί δεσποινίδων μέ σκοπό τή συγκέντρωση ρουχισμοῦ γιά τόν μαχόμενο Ἑλληνικό Στρατό στά ἑλληνοαλβανικά σύνορα. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς προσπάθειας
ἀπέδωσαν καρπούς. Τουλάχιστον 107.500 δέματα εἶχαν σταλεῖ
στούς μαχόμενους στρατιῶτες μας. Ἡ δράση τοῦ σωματείου
σταμάτησε περί τά τέλη 1948 καί ἀρχές 1949.
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Δ
Ὑπῆρχαν
ἥρωες;
Τό 1940 ὁ μεγάλος μου ἀδελφός, ὁ
συχωρεμένος ὁ θεῖος σας ὁ Εὐθύμης,
ἦταν στρατευμένος καί βρισκόταν στόν
ἴδιο λόχο μέ δυό-τρεῖς ἄλλους συγχωριανούς μας. Ὅταν −μέ τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ− γύρισε, γερός, μᾶς διηγήθηκε ἀπό τό μέτωπο πολλές ἐμπειρίες του–
μαρτυρίες* ἀδιάψευστες τοῦ ἡρωισμοῦ
τῶν στρατιωτῶν μας, γιά τόν ὁποῖο ἔγραφαν πολλά στίς ἐφημερίδες Ἕλληνες καί ξένοι ἀνταποκριτές τοῦ μετώπου.
Ἔλεγε, λοιπόν, πώς γιά νά πάρουν τό
καθημερινό συσσίτιο, τίς πιό ἥσυχες
μέρες, ἔπρεπε νά κατηφορίσουν −ἀρκετές ἑκατοντάδες μέτρα− στά μαγειρεῖα.
Κατόπιν ἀνηφόριζαν τήν ἴδια ἀπόσταση, μέσα στό χιόνι καί κάτω ἀπό τήν
ἀπειλή τῶν ἰταλικῶν πυροβόλων. Κάποτε ἀποκλείσθηκαν ἀπό χιονοθύελλα.
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«Δέν ὑπῆρχαν ἥρωες, ἄνθρωποι ἁπλοί ἦταν κι αὐτοί σάν κι ἐμᾶς...». Ἄν
καί δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ὁ καθηγητής μας παρουσίαζε περίεργες
ἀπόψεις γιά ἱστορικά γεγονότα καί
πρόσωπα καί μολονότι ὁ λόγος του
φάνηκε ἀβάσιμος κι ἀναπόδεικτος,
σφηνώθηκε στό νοῦ μου κι ἔγινε ἐρώτημα πού ἐπίμονα ζητοῦσε ἀπάντηση:
Ὑπῆρχαν ἥρωες στήν Ἑλλάδα τοῦ
1940;
Ἀποφάσισα νά καταφύγω στόν
παππού. Τότε, στόν πόλεμο, ἦταν
15χρονο παιδί καί σίγουρα ἤξερε νά
μοῦ πεῖ. Ὁ γέροντας δάσκαλος δέν
ἔσπευσε νά ἀπαντήσει. Τό πάντα γαλήνιο, ὅμως, βλέμμα του στή στιγμή
σκοτείνιασε κι ὕστερα θόλωσε. Ἀπ’ τά
μάτια του, κύλησαν δυό δάκρυα κι
ἀπ’ τό στόμα του βγῆκαν δυό λέξεις:
«Ἥρωες ὑπῆρχαν...», αὐτό εἶπε μόνο.
Κι ὕστερα ἀπό σιωπή πού φανέρωνε πώς ἡ μνήμη του ἀνασκάλευε
τούς πολύτιμους θησαυρούς της γιά
νά μοῦ τούς ἐμπιστευθεῖ, ἄρχισε νά
μιλάει:

Ὁ Βαγγέλης, ὁ γείτονάς μας, ὁ ὑπεύθυνος ἀνεφοδιασμοῦ, ἦταν ὑποχρεωμένος νά κατέβη νά φέρει τρόφιμα. Ὅταν
ἐπέστρεφε, τό χιόνι εἶχε παγώσει. Τό
ζῶο του γλιστροῦσε καί δέν μποροῦσε
νά συνεχίσει. Ζαλώθηκε τότε ὁ ἴδιος τό
κιβώτιο καί ξεκίνησε τόν ἀνήφορο. Ἀπό
τά πρῶτα βήματα ὅμως τοῦ φάνηκε
ἀκατόρθωτος. Τά πρισμένα καί μελανιασμένα πόδια του πονοῦσαν ἀφόρητα
κι ἔκαναν τά μάτια του νά τρέχουν
ἀσταμάτητα δάκρυα.
Δέν εἶχε προχωρήσει παρά λίγα μέτρα, ὅταν ξαφνικά βρέθηκε μπροστά
του ἕνας ἀξιωματικός. «Γιατί κλαῖς;»
τόν ρώτησε. Ἡ ἀρβύλα πού ἔχασκε καί
φανέρωνε τίς μουσκεμένες ἀπό τό αἷμα
καί τό πύον κάλτσες, ἔδωσε τήν ἐξήγηση. Τόν συμπόνεσε ὁ ἀξιωματικός καί

διέταξε νά τοῦ δώσουν καινούργια
ἄρβυλα καί κάλτσες. Ὕστερα τοῦ
ὑπέγραψε ἄδεια νά πάει στό κοντινό
χειρουργεῖο νά τοῦ περιποιηθοῦν τά
πόδια γιά νά μήν πάθει γάγγραινα.
«Εὐχαριστῶ, μά δέν μπορῶ νά πάω
τώρα στό χειρουργεῖο. Τά παιδιά ἐκεῖ
ἐπάνω εἶναι νηστικά καί μέ περιμένουν» ἀπάντησε ὁ Βαγγέλης!
Ἀλλά κι ὁ Γιάννης, ὁ γιός τοῦ παπᾶ μας, πού εἶχε ἀφήσει πίσω του
δυό μικρά ὀρφανά, κι ὁ Ζαφείρης ὁ
γραμματέας τῆς Κοινότητος, πού
εἶχε κατάκοιτους καί τούς δυό γονεῖς, ὅταν ὁ λοχαγός θέλησε νά τούς
ἐξαιρέσει ἀπό μιά πολύ ἐπικίνδυνη
ἀποστολή, δέν τό δέχθηκαν. Γιατί;
Γιατί ἦταν ἥρωες...
Εἶπαν, παιδί μου, πώς οἱ Ἕλληνες
τοῦ 1940, τόλμησαν νά ἀντιμετωπίσουν τίς θρασύτατες ἀξιώσεις τοῦ
κατακτητῆ μέ τή μικρή λέξη, πού σήμαινε μεγάλη θυσία. Λέγοντας ΟΧΙ
στόν Ἰταλό, ἀποφάσιζαν πόλεμο.
Ἄφησαν πίσω τους ὅ,τι ἀγάπησαν
πολύ καί ρίχτηκαν σέ ἄνιση πάλη μέ
τά κακοτράχαλα βουνά, τά παγωμένα ποτάμια, τή βροχή καί τό χιόνι,
τήν πείνα καί τή δίψα, ὅλους αὐτούς
τούς ὕπουλους συμμάχους τοῦ ὑπέροπλου ἐχθροῦ πού σκόρπιζε θάνατο. Ἔτσι αὐτοί οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι,
πού ζοῦσαν δίπλα μας, οἱ γονεῖς καί
τ’ ἀδέλφια μας, οἱ συγγενεῖς κι οἱ
φίλοι μας, ἔγιναν ἥρωες...

Ὑπῆρχαν ἥρωες;

Πῶς; Ἴσως ρωτήσεις...
Διάβασα κάποτε −καί δέν τό ξεχνῶ− πώς
τόν ἀνδριάντα τοῦ ἥρωα τόν ἀποκαλύπει
ἡ στιγμή τῆς μεγάλης θυσίας, τόν σμιλεύει ὅμως ἡ θυσία τῆς κάθε στιγμῆς, ὅσο
μικρή κι ἄν φαίνεται. Αὐτή ἀφαιρεῖ τά
ἐξογκώματα τοῦ ἀτομισμοῦ κι ἀνδρώνει
τήν ψυχή γιά τίς μεγάλες θυσίες.
Ὁ ἥρωας εἶναι −λένε− ἕνας συνηθισμένος ἄνθρωπος πού δείχνει μιά ἀσυνήθιστη ἐπιμονή στό νά πράττει τό σωστό.
Ἔτσι ἤμασταν οἱ Ἕλληνες τότε, μπροστά
στή μεγάλη ἀπειλή, πιστοί στό ἐθνικό μας
καθῆκον. Γι’ αὐτό, ὅπως ἔγραψε ὁ Γ. Θεοτοκᾶς, ξέραμε νά ποῦμε στόν ἐχθρό μας:
«Τί μπορεῖς νά μᾶς κάνεις; Νά μᾶς σκοτώσεις; Τρεῖς χιλιάδες χρόνια αὐτή τή
δουλειά κάνουμε, σκοτωνόμαστε ἐμεῖς γιά
νά ζεῖ ἡ Ἑλλάδα...».
Ὁ σοφός γέροντας, ὁ παππούς μου,
κατάφερε νά κάνει τήν ἀπορία μου βεβαιότητα, ἴσως κι ἀπόφαση:
Στήν Ἑλλάδα μας ὑπῆρχαν καί θά
ὑπάρχουν ἥρωες...

Μ.

––––––
* Εὐστ. Μπάστα, Ἀναφορά στό 1940,
Ἐκδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθήνα, 1990.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;
Ε
ΠΑΓΓΕΛΜΑ;
Η
Δήμητρα ἦταν ἀκόμα
στή Β´ λυκείου. Πρόσχαρη πάντα, δυναμική, μέ
μιά πηγαία καλωσύνη
καί εὐγένεια, πού μαρτυροῦσε ὄμορφο ἐσωτερικό κόσμο, φαινόταν
νά κρατάει μέσα της ἕνα ἀκριβό μυστικό.
Ἦρθε καί ἡ Γ´ τάξη. Τελειόφοιτη
τώρα μπροστά στό σταυροδρόμι
τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ. Δίχως διλήμματα, δισταγμούς
καί πισωγυρίσματα στήν πρώτη ἀπόφαση, στάθηκε πιστή στή μυστική
ἐπιλογή της: Στό πιό δύσκολο, κοπιαστικό, θυσιαστικό καί γιά τοῦτο γι᾽
αὐτήν ὑψηλό καί ἱερό ἐπάγγελμα.
Ἀπό μικρή τήν μαγνήτιζε, λές, ἡ
μορφή τῆς νοσηλεύτριας ἀδελφῆς
μέ τή λευκή στολή, πού τῆς φαινόταν πώς ἀντανακλοῦσε φωτεινότητα καί μεγαλεῖο. Καί ἔγινε ἡ Δήμητρα
νοσηλεύτρια!
Ἡ προσφώνηση «Ἀδελφή!» –
ἔτσι ἀποκαλοῦσαν τότε ἡ Δι-
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εύθυνση τοῦ Νοσοκομείου,
τό προσωπικό, οἱ ἀσθενεῖς καί
οἱ συνοδοί τους τή Νοσηλεύτρια–
δυνάμωνε μέσα της ὅλους τούς ἤχους τῆς προσφορᾶς γιά ὅλους
ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους, πού
τήν καλοῦσαν πρός βοήθεια.
Στήν παρακλητική, ἐπίμονη –σβησμένη καί τρεμουλιαστή κάποτε– ἐπίκληση τῶν ἀσθενῶν ἔτρεχε ν᾽
ἀπαντήση πρόθυμα, νά συμπαρασταθεῖ φανερώνοντας πώς ἡ ἀγάπη εἶναι
κάτι θεϊκό καί παντοδύναμο.
Τό ἔνιωσε σά σπίτι της ἡ κ. Δήμητρα τό Νοσοκομεῖο. Κι αὐτό τό οἰκεῖο, τό ζεστό αἴσθημα ἤθελε νά τό
δημιουργήσει σέ κάθε νεοφερμένο
ἄρρωστο, πού ἦταν γεμάτος φόβο,
ἀγωνία, ἀνασφάλεια καί ἀβεβαιότητα.
— Κύριε Παπαδόπουλε, ἐλᾶτε μαζί μου στό θάλαμο 12.
Πῶς φωτίστηκε τό πρόσωπο τοῦ
ἀσθενοῦς, μόλις ἄκουσε νά τόν ἀποκαλεῖ μέ τ᾽ ὄνομά του! Αἰσθάνθηκε νά βγαίνει ἀπό τή φυλακή τῆς
ἀγωνίας του. Χαλάρωσε. Στά χείλη
του ἄνθισε τό χαμόγελο τῆς ἐμπιστοσύνης μ᾽ ἕνα θερμό «εὐχαριστῶ!».
.......................................................
Πέρασαν χρόνια, μιά ὁλόκληρη
σχεδόν ζωή προσφορᾶς. Ἡ Δήμητρα, μητέρα τώρα μεγάλων παιδιῶν, λευκάνθηκε πάνω στό ἔργο τῆς
νοσηλεύτριας Ἀδελφῆς.
Συχνά φιγοῦρες ζωντανές στή
μνήμη της περνοῦν ἀπό μπροστά
της οἱ ἄρρωστοί της. Ἀλήθεια,
τούς πιό πολλούς τούς θυ-

μᾶται μέ τ᾽ ὄνομά τους καί
τήν περίπτωσή τους!...
Ὁ Νίκος, τό νέο παιδί μέ τό ἀτύχημα στό θάλαμο 10, ὁ Γιωργάκης μέ
τόν ἤπιο διαβήτη στό 14, πού ἔκλαιγε
τήν ὥρα τοῦ ἐπισκεπτηρίου, γιατί δέν
εἶχε κανένα δικό του... Τό κορίτσι μέ
τά ναρκωτικά καί τήν ἀπόπειρα... Ἡ
νέα μητέρα, μέ τό ὀξύ περιστατικό
στή νυχτερινή βάρδια... Τή συνόδευσε μέχρι τό χειρουργεῖο. «Ἀδελφή, τά παιδιά μου,» τῆς εἶπε «μή καί
δέν ξυπνήσω ἀπό τή νάρκωση...»,
καί τῆς ἔσφιξε τό χέρι. Ἔκαναν μαζί
τό σταυρό τους κι ἡ ἄρρωστη ἀποκοιμήθηκε...
Νωπή καί ἡ θύμηση τῆς Μαρίας Κ..
Μαθήτρια τοῦ Γυμνασίου ἦταν, πού
τήν ἔφεραν ἀπό τροχαῖο σέ μιά ἐφημερία. Ὁ γιατρός ἦταν προβληματισμένος, ἔπρεπε νά κοπεῖ τό
πόδι! ῾Η Δήμητρα ὅλη τή νύχτα εἶχε
τήν ἀγωνία της. Τό πρωί, πρίν ξεκινήσει γιά τή βάρδια της, πέρασε ἀπό τό ἐκκλησάκι τοῦ

Νοσοκομείου κι ἄφησε γιά
τόν ἱερέα τό χαρτί μέ τό ὄνομα
τοῦ παιδιοῦ καί τήν προσευχή
της. Καί ἡ συνέχεια;
Ἦταν 25 Νοεμβρίου τοῦ 201.,
Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό ἴδιο ἐκκλησάκι, γιά τίς Ἀδελφές νοσοκόμους, πού ἔπεσαν ἐκτελώντας τό
καθῆκον τους ἐν καιρῶ πολέμου.
Μετά τήν τελετή μιά ἔκπληξη στό
προαύλιο.
— Ἀδελφή Δήμητρα! Ἡ Μαρία
εἶμαι, μέ τό κομμένο πόδι. Θυμάστε
ἐκεῖνο τό ἀξέχαστο βράδυ καί τίς
μέρες πού ἀκολούθησαν; Τί ἔζησα
κοντά σας τότε... Ἐσεῖς μοῦ δείξατε καί μοῦ μάθατε νά περπατῶ
καί μ᾽ ἕνα πόδι. Μέ πίστη σ᾽ Ἐκεῖνον
πού ρυθμίζει τή ζωή μας κι ἀπ᾽ τό
πικρό βγάζει γλυκύ. Τελείωσα ἰατρική... Θέλω κι ἐγώ νά δώσω ὅ,τι
καλύτερο στούς ἀρρώστους, πού
θά στείλει ὁ Θεός σέ μένα...
Περνοῦν, περνοῦν ἀπό τά μάτια
τῆς ψυχῆς ἀμέτρητες σκηνές καί
μένει ἡ ἀγάπη ἀνάμεικτη μ᾽ ἐκεῖνα
τά συγκλονιστικά βιώματα τῆς χαρᾶς γιά τό χάρισμα τῆς ζωῆς, γιά
τήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας, ἀλλά καί τῆς ἀνακούφισης μέσα στόν
πόνο καί μπροστά στό θάνατο, ὅταν
ἔδειχνε στούς ἀρρώστους της τό
δρόμο τῆς μετάνοιας καί τῆς ἐπιστροφῆς καί τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Κυρίου, ὅταν Ἐκεῖνος καλοῦσε τίς
ψυχές στό ἀκύμαντο λιμάνι τῆς Βασιλείας Του.
Καί ὅλα αὐτά ἀνάμεικτα μέ μιά ἁβρή νοσταλγία...
Ἡ κυρία Δήμητρα, κι ἄν πάλι βρισκόταν μπρός στήν ἐπιλογή ἐπαγγέλματος, θά δήλωνε πάλι Νοσηλευτική!
Ω.
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
20 Ὀκτωβρίου 2013

Στ´ Λουκᾶ
Λουκ. η´ 27-39

ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ
«καί ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο
καί ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν»
έ τό πλοιάριο τῶν μαθητῶν Του
ἔφθασε ὁ Κύριος στήν ἀνατολική
πλευρά τῆς λίμνης Γεννησαρέτ, στήν
περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν. Καί μόλις
βγῆκε στή στεριά, ἐμφανίστηκε μπροστά του ἕνας... Μά τί ἄνθρωπος ἦταν
αὐτός! Ἄθλιος, φρικτός στήν ὄψη καί
τό σύνολό του. Μάτια σκοτεινά, ἄγρια,
πεταγμένα ἔξω, μαλλιά, γένια ἀνακατωμένα, λεριασμένα, στόμα νά βγάζει
κραυγές καί κατάρες... Ροῦχο ἐπάνω
του τίποτε (ἴσως μόνο κάτι κουρέλια)
καί ὅλο τό σῶμα του καταπληγιασμένο.
Ἦταν, ὁ δύστυχος, δαιμονισμένος. Σέ
σπίτι δέν ἔμενε, παρά στά μνήματα, κι
οὔτε κανείς μποροῦσε νά τόν δαμάσει
μέ ἁλυσίδες καί χειροπέδες. Ὅλα τά
’σπαζε καί γυρνοῦσε στίς ἐρημιές βαστώντας στά χέρια πέτρες καί μ’ αὐτές
τραυματίζοντας τόν ἑαυτό του καί τυχόν διαβάτες πού περνοῦσαν ἀπό ἐκεῖ.
Ὁ φόβος καί ὁ τρόμος ὅλων...
Εἶδε τόν Χριστό κι ἄρχισε ἀπό μακριά νά τρέχει πρός τό μέρος Του μέ

M
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ἄναρθρες κραυγές. Καί μόλις πλησίασε, μέ τρόμο ἔπεσε στά πόδια Του
κι ἄρχισε νά φωνάζει: «Τί σχέση ὑπάρχει μεταξύ μας Ἰησοῦ, υἱέ τοῦ
Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; Σέ παρακαλῶ, μή
μέ βασανίσεις καί μέ στείλεις ἀπό τώρα στήν κόλαση». Τά ’λεγε αὐτά ἔντρομος ὁ σατανάς, ἐπειδή ἤδη ὁ Χριστός
τόν διέταξε νά βγεῖ ἀπό ἐκεῖνον.
— Ποιό εἶναι τό ὄνομά σου; τόν ρώτησε ὁ Χριστός.
— Λεγεών, ἀπάντησε τό σκοτεινό
πνεῦμα, ἐπειδή δέν ἦταν ἕνα καί δύο
μές στόν ἄνθρωπο, ἀλλά χιλιάδες. Καί
συνέχισε:
— Σέ παρακαλοῦμε, ἐπίτρεψέ μας
νά μποῦμε σ’ ἐκεῖνα κεῖ τά γουρούνια...
Ἦταν πράγματι ἕνα μεγάλο κοπάδι
χοίρων πού ἔβοσκαν πιό πέρα (τούς
ὁποίους μάλιστα παράνομα ἐξέτρεφαν
οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ ὁ Μωσαϊκός Νόμος ἀπαγόρευε κάτι τέτοιο).
— Μπεῖτε, τούς εἶπε ὁ Χριστός.
Καί ξαφνικά τότε ὅλο τό κοπάδι –

περίπου δύο χιλιάδες χοῖροι –ἄρχισαν
μ’ ἕνα ξέφρενο τρεχαλητό νά κατευθύνονται πρός τό γκρεμό καί νά πέφτουν
μές στή θάλασσα, ὅπου καί πνίγονταν.
Τά εἶδαν αὐτά οἱ χοιροβοσκοί, ἔτρεξαν καί τά εἶπαν στούς κατοίκους τῆς
πόλης. Ἐκεῖνοι ἔντρομοι βγῆκαν νά συναντήσουν τόν Χριστό. Κι ὅταν ἦρθαν
κοντά Του, βρῆκαν τόν πρώην δαιμονισμένο νά κάθεται ἤρεμος καί σωφρονισμένος στά πόδια Του, ντυμένος τώρα
μέ ροῦχα. Ὅλα αὐτά τούς φόβισαν
πολύ. Κι ἄλλο τίποτε δέν παρακάλεσαν
τόν Χριστό παρά νά φύγει ἀπό κοντά
τους, γιατί δέν ἄντεχαν νά Τόν ἔχουν
ἄλλο ἀνάμεσά τους. Βλέπεις, ἡ παρανομία τους...
Τό δέχτηκε ὁ Κύριος. Μπῆκε μέσα
στή βάρκα γιά νά φύγει. Καί τότε ὁ
ἄνθρωπος ὁ θεραπευμένος ἄρχισε νά
Τόν παρακαλεῖ νά τόν πάρει μαζί του.
— Ὄχι, τοῦ εἶπε ὁ Χριστός. Γύρνα
πίσω στό σπίτι σου καί νά διηγεῖσαι σέ
ὅλους τί εὐεργεσία σοῦ ἔκανε ὁ Θεός.
Ὑπάκουσε ἐκεῖνος καί ἄρχισε ἀπό
τότε καί στό ἑξῆς νά γυρνᾶ σέ ὅλη τήν
περιοχή καί νά κηρύσσει παντοῦ ὅσα
τοῦ ἔκανε ὁ Κύριος Ἰησοῦς.

***

«καί ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καί
ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν»
Φίλε μου, δέν χρειάζεται νά σοῦ πῶ
πόσο συγκλονιστική εἶναι ἡ ἱστορία αὐτή ἀπό τό ἱερό εὐαγγέλιο πού μόλις διά-

βασες. Μόνος σου τό ἔχεις ἤδη νιώσει.
Μόνο ἕνα θέλω νά σοῦ πῶ, κι ὄχι μέ
πολλά λόγια, γιατί μπορεῖς νά καταλάβεις ἐσύ πολλά:
Παρατήρησε, ἄν θέλεις, ὅτι ὁ δαιμονισμένος, ὅσο ἦταν κάτω ἀπό τήν κατοχή τοῦ σατανᾶ, οὔτε ροῦχο εἶχε
πάνω του, οὔτε στό σπίτι ἔμενε. Ξεντυμένος καί ἔξω συνεχῶς. Μήπως βλέπεις κάποια ἀναλογία μέ σήμερα;
Μήπως ἡ τάση πού ὑπάρχει στίς μέρες μας νά
«Ὁ δαιμονισμέδείχνουν οἱ ἄνθρωνος, ὅσο ἦταν κάτω
ποι ἀκάλυπτα
ἀπό τήν κατοχή τοῦ
μέρη τοῦ σώσατανᾶ, οὔτε ροῦχο
ματός τους γιά
νά κάνουν ἐνεἶχε πάνω του, οὔτε
τύπωση δέν εἶστό σπίτι ἔμενε.
ναι τυχαία;
Ξεντυμένος καί ἔξω
Μήπως καί τό
συνεχῶς. Μήπως
ὅτι φεύγουν ἀβλέπεις κάποια ἀναπό τό σπίτι καί ὅλογία μέ σήμερα;»
λη νύχτα γυρνοῦν
ἔξω... Σοῦ λέει τίποτε
αὐτό γιά τό ποιός ὑποκινεῖ τέτοιες καταστάσεις;
Ἀντιθέτως, παρατήρησες πῶς ἔγινε
ὁ ἄνθρωπος κοντά στό Χριστό; Συμμαζεύτηκε, σωφρονίστηκε, ἔβαλε ροῦχα
πάνω του, γύρισε σπίτι του. Βρῆκε τό φυσιολογικό ρυθμό στή ζωή του.
Τί λές μετά ἀπ’ ὅλα αὐτά; Δέν εἶναι
φανερό τό συμπέρασμα;
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ἱ ἱστορίες πού μοῦ
λέει ὁ παππούς μου
καί μάλιστα αὐτές πού ἔχουν σχέση μέ τήν πατρίδα μας μοῦ ἀρέσουν πάρα
πολύ. Μερικές φορές μέ
συγκινοῦν. Καί ἄλλες μέ
γεμίζουν μέ περηφάνεια
πού εἶμαι γέννημα-θρέμμα
αὐτᾹς τᾹς πατρίδας πού
λέγεται Ἑλλάδα.
Πλησίαζε ἡ γιορτή τᾹς 28ης Ὀκτωβρίου.
Καί ̓γώ πᾹρα τό σκαμνάκι μου, τό ἔβαλα κοντά στήν πολυθρόνα του καί τοῦ εἶπα:
-Τί θά μοῦ πεῖς σήμερα, παππού;
- Τί γιορτάζετε μεθαύριο στό Σχολεῖο; μέ ρώτησε, χωρίς νά μοῦ ἀπαντήσει.
-Στίς 27 θά γιορτάσουμε τή Σημαία καί τή νίκη ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν, ἀπάντησα μέ καμάρι πού τό ἤξερα.
-Τή Σημαία... καί τή νίκη ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν...
Ἀναπολοῦσε ὁ παππούς. Ὄχι, δέν πολέμησε τό ̓ 40. Ἦταν, λέει, μικρός. Εἶχε ὅμως μιά
ἱστορία νά μοῦ πεῖ... ἤ μλλον νά μοῦ διαβάσει. ΠᾹρε ἕνα περιοδικό ἀπό τό γραφεῖο του καί...

Ὁ καστ

Η

ς
ά
αν

«Ἤμουν1 στό τό 1952 καί βρισκόμουνα στήν Πλατεία Κλαυθμῶνος, ὄχι ὅπως
εἶναι σήμερα.
Ἐκείνη τήν στιγμή ἔπεφτε ὁ ἥλιος καί θά γνωρίζετε ὅτι μέ τήν δύση του, γίνεται
ὑποστολή τᾹς σημαίας. Τότε τό Ὑπουργεῖο Ναυτικοῦ ἦταν ἐκεῖ καί ἡ σημαία κυμάτιζε ἀκόμα στό κτήριο. Σήμερα εἶναι ἄλλες ὑπηρεσίες τοῦ Ναυτικοῦ. Τότε πάντα
κάθε πρωί, θά θυμοῦνται οἱ παλιοί, γινόταν ἔπαρση σημαίας καί σταματοῦσαν
τά... πάντα, ὅπως καί στή δύση τοῦ ἡλίου γινόταν ὑποστολή. Ἦταν στιγμές ὡραῖες, ἀπίθανες ποὺ ζοῦσαν τότε οἱ ἄνθρωποι.
Τό ἄγημα2 ἀποδόσεως τιμῶν (ἦταν) στόν χῶρο του, καί ἀκοῦμε τόν σαλπιγκτή
νά δίνει τό σύνθημα γιά τήν ὑποστολή τᾹς σημαίας. Τό ἄγημα παρουσιάζει ὄπλα.
Ὁ ἀξιωματικός χαιρετ καί παίζεται ὁ Θούριος3. Ὅλοι οἱ παριστάμενοι ἐκεῖ καί οἱ
περαστικοί, ὅπως καί ἐγώ, σταθήκαμε σέ στάση προσοχᾹς.
Ἀποδίδεις μέ αὐτό τόν τρόπο τήν τιμή στό ἱερό μας σύμβολο, στή γαλανόλευκη
σημαία.
Τελειώνοντας ἡ διαδικασία τᾹς ὑποστολᾹς τᾹς σημαίας, οἱ διαβάτες συνεχίζουν
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τό δρόμο τους, ἐνῶ ἐγώ παρέμεινα ἀπό συνήθεια λίγο ἀκόμα. Τότε βλέπω τό
νεαρό ἀξιωματικό νά κατευθύνεται θυμωμένος πρός ἕνα γεροδεμένο πλανόδιο
καστανά...
- Γιατί δέν σηκώθηκες ὄρθιος, γιά νά τιμήσεις τή σημαία μας. Δέν ἔχεις φιλότιμο;
Ὁ ἄνθρωπος ἔμεινε βουβός, ἐγώ παρακολούθησα
ἔντρομος καί φοβερά συγκλονισμένος... Μετά βλέπω
τόν καστανά ὅτι ἔγινε κατακόκκινος καί ἄρχισε νά
τρέμει. Ἤθελε νά φωνάξει, ἀλλά βλέπω μέ ἔκπληξη ὅτι
συγκρατεῖται, καί σκύβοντας τό κεφάλι του ἄρχισε νά
κλαίει μέ λυγμούς. Ὅμως συνέρχεται γρήγορα, σκουπίζει τά δάκρυά του καί μέ πολλή δύναμη τῶν χεριῶν
του (αὐτά ἦταν γερά) στυλώνει τό σῶμα του δυνατά,
σπρώχνει τόν πάγκο του μέ τά κάστανα μπροστά καί
φωνάζει μέ ὅλη τή ψυχή του, στό νεαρό ἀξιωματικό
δυνατά: «Πῶς νά σηκωθῶ, κύριε; ΤᾹς τά ἔδωσα τᾹς
Πατρίδας καί τά δύο», καί σηκώνει τά μπατζάκια τοῦ
παντελονιοῦ, ὅπου φάνηκαν δύο πόδια κομμένα πάνω ἀπό τά γόνατα. Καί ξαναρχίζει νά κλαίει. Ὁ κόσμος, ὅπως καί ἐγώ, γύρω του κλαίει καί χειροκροτεῖ,
ὅμως περισσότερο ἀπό ὅλους κλαίει ὁ νεαρός ἀξιωματικός...
Ἐκείνη τή στιγμή ἔγινε κάτι τό ἀλησμόνητο, φοβερή σκηνή γιά Ὄσκαρ. Ὁ ἀξιωματικός σκύβει καί ἀγκαλιάζει καί φιλ τόν καστανά, καί ἐν συνεχεί στέκεται
εὐθυτενής μπροστά στόν ἥρωα καί φέρνει τό δεξί του χέρι στήν ἄκρη τοῦ γείσου
τοῦ πηλίκιού του καί τόν χαιρετ στρατιωτικά.
Τοῦ ἀπονέμει «τάς κεκανονισμένας τιμάς» ποὺ δέν μπόρεσε ἐκεῖνος τυπικά νά
ἀποδώσει στή σημαία μας, γιατί τᾹς χάρισε καί τά δύο πόδια στά βορειοηπειρωτικά βουνά μας, γιά νά μπορεῖ νά κυματίζει σήμερα ψηλά ἡ κυανόλευκη σημαία
σέ λεύτερη πατρίδα
Καί οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί νά μποροῦν νά πηγαίνουν μέ γρήγορο βᾹμα στίς εἰρηνικές ἀπασχολήσεις τους, χωρίς νά γνωρίζουν ὅτι περνοῦν μπροστά ἀπό ἕναν
ἥρωα τοῦ ἀλβανικοῦ μετώπου, τόν Ἕλληνα ἥρωα πολεμιστή, ὅποιο ἐπάγγελμα
καί νά ̓ χει. Ἄλλοι δέν μιλοῦν, ἄλλοι ὅμως εἰρωνεύονται. Γἰ αὐτό οἱ νέες γενιές
πρέπει νά μάθουν, νά διδαχθοῦν ἀπό τήν οἰκογένεια καί τό Σχολεῖο γιά τό Ἔπος
τοῦ 1940. Γιά τό καλό τᾹς Πατρίδας μας.»
Φανερά συγκινημένος τελείωσε τήν ἀνάγνωση ὁ παππούς. Γύρισα καί τόν κοίταξα. Τά
δάκρυα ἔβρεχαν τό γερασμένο του πρόσωπο...
Δέν εἶπα τίποτα...
Τί νά πῶ;
Ἔκλαιγα καί γώ...
π.
NNNNNN
1. Γράφει ὁ Δημήτρης Ντούλιας. Πλωτάρχης Π.Ν. ἐ.ἀ. www.epirus-ellas.gr 27-10-2011
2. Στρατιωτικό τμᾹμα πού ἀποδίδει τιμές. 3. Ἐννοεῖται ὁ Ἐθνικός Ὕμνος.
Ὀκτώβριος 2013
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Ὅλοι μαζί...

στρατιῶτες, μάνες,
γέροντες, παιδιά!

     

pnknhIjnrmhrgjkb[pmjc_dpiqjr`nh
qo]lr gkoghggoclZr qo]lr AkW4fo]l
iqkpqnOqjlZrqelr`cmpJfjlrfperqhrgpn^nh
go]r^bdno]k`bipmrqYmrDgogon)prqoU
FHGEX
$,mpnrVk\olrmhrqo]lrdndo]dpiqjXr/
geiqbrgo]r[QanpIjriqYmr1cVYrCaWm
qOmr8aaYmWmrq_qjrfnrArLpTnhrP`hgb
iqYmrgpqke^pZr+^Y`bijriq_rVOkorqoU
Pfpq_kTWqocrfperVhknijrqYrmefb;r
>on_mr^\mric`fembijrAr[Wqo`kpR
[eprqoUr7aabmpriqkpqnQqbrgo]rfkpR
qhjnriqYmrP`fpanhrq_rqkc[jk_rgpn^hfn
qocrfper[naQmqplrqoriqok`nfhrqk\Vjn
iq_rfhajidprq9lrgpqke^pl*r
|>k_lryjoU;rThrmnfYijnrAr8aahlX
!kjnhIjqpnrDmTocinpid_lXr!kjnhIjqpn
ThkkolrPa_`niqorfperfpk^nh{XXXruaon
dpIerThrP`WmniqoUdjXXXryhr1haaocdj
Caonr dpIer |qtr sgjkdhVwr qkpqb`v
qhr xnfbqYknpXXX{Zr @`kp[pmr DdgmjcR
id\monr 7aabmjlr ^bdoino`kh[onr q_
FHGEXr3<Xr(Xr'ahVolZr?kTkprqoUrgoR
a\doc2Xr
SnroBriqkpqnOqjlrdplrgkoVWkoUrR
ipmrfpermnfoUipmXr
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|elrPmjdoqkpdghanIjr+rMmjdolr[okqWd\R
mjlrqhrgoajdo[_^npr
qelr`cmpJfjlrq9lr>em^ocZr
fnrp6q\lrPm^kogpqh`pmjrArdnhrgeiWriqYm
MaabXXX{X
SnrCgWlroBrmefjlr`emomqpmr`mWiq\lZr@`kpR
[pmroBr`cmpJfjlriqo]lrMmqkjlrqoclrfnrDfjJmon
i:rp6q\lZriqelrdhmjlZriqhrgpn^nhrqoclrfperqo]l
gpqjkh^jlrqoclX

«Ἀντώνη μου,
η μας.
άθαμε τή νέα νίκ
μ
ή
μ
ιγ
στ
τή
ή
Αὐτ
ρας… Δάληψη τῆς Κλεισού
Δηλαδή τήν κατά
ἀπό τά
ηφάνειας τρέχουν
ερ
π
ί
κα
ς
ρᾶ
χα
κρυα
άλων…».
α μικρῶν καί μεγ
φλογισμένα μάτι
Snr0mplriqkpqnQqblr`kh[jnriqYrdbq\kprqocKr

«Καλή μου μαννούλα, ἐτραυματίστηκα στήν
Κλεισούρα καί μέ μετέφεραν στόν Πειραιά…
Ὅταν κατε αίναμε, μανούλα μου, κι ἄρχισε
νά παίζει ἡ μουσική καί νά χαλάει ὁ κόσμος, δέν
μπόρεσα νά κρατηθῶ καί ἔκλαψα μέ τήν ψυχή
μου…», 3z[bdXr|]gol{r.EXFXFHGF2X

Shgonolriqkpqjcd\molrgpq\kplr`kh[jnriqhrgpn^nhrqocK

ᾶ γιά σᾶς. Τά μάτια
«Ὁ μπαμπάς σας δέν κοιμᾶται. Ἀγρυπν
ς τό γνωρίζει μόνον. Θέλω
μου ἔχουν μαυρίσει, θέλω νά σᾶς δῶ. Ὁ Θεό
πεθάνω μετά…».
νά σᾶς σηκώσω λίγο στά χέρια μου κι ἄς
SnrMaaolriqkpqnQqblrPg_rqelr=npLnLhijnlrq9lr#!r"jkpkR
Veplrg\kpijrq_mrfpbd_rqocri\riqeVoclK

«Ἦλθες ἀπόψε στ’ ὄνειρό μου, κόρη μου…
καί μοῦ ’πες μέ γλυκιά φωνή:
Γιατί δέν ἔρχεσαι πιά τώρα;
Μέ ξέχασες; Δέν μοῦ μιλᾶς;
Κι εἶπα πώς εἶναι χρέους ὥρα
κι ἄρχισες σύ νά μέ φιλᾶς,
κι ἦταν τά μάτια σου κλαμένα
……………………………………………
Κι εἶπες: Ὥς νά ’ρθεις, νά ’χεις γειά,
ξύπνησα. Κι εἶδα τό ντουφέκι
κι ἕνα σου δῶρο, τήν Παναγιά».
QTbfpmrgpkhaabaprfperfhgonpr`khddpqprdnfkOmrgpn^nOmrgo]r^jeVmocmrqYm
P`hgbrqoclriqYmr>pqke^prfperq_mriqkpqnQqbrgpq\kprqoclX
«Ἀγαπημένε μου μπαμπάκα,
Νά μή μέ λέτε πιά μπεμπέκα, μεγάλωσα καί πλέκω κι ἐγώ γιά τό στρατό μας».
«Μπαμπάκα μου, εἶμαι καλό παιδάκι τώρα πού ἔγινα 4 χρονῶν… Θά ἔρθω νά σ’ εὕρω
νά σκοτώσουμε τό Μουσσολίνη. Ζήτω ὁ στρατός μας». 3z[bdXr|]gol{ZrFGXF.XGE2X
SperdnhrMaabrdnfkYr@`kp[jriq_mrgpq\kprqblKr

«Μπαμπά μου,
Νά πιάσεις πολλούς Ἰταλούς. Νά τούς φέρεις ἐδῶ νά τούς άλουμε στόν κῆπο γιά νά σκιάζουνε
τά σπουργίτια πού μᾶς τρῶνε τά σπανάκια. Ἡ κορούλα σου Μίνα» 3z[bdXr|xefb{rFGXF.XFHGE2X
Shgonpr8aabme^priqelr.-r=jfjdLkeocrFHGEr`kh[jnriq_ri]Ic`_rqblKr
«Κάθομαι μέ τή φωτογραφία σου συντροφια μου στό τραπέζι καί
σοῦ γράφω. Σέ λέπω νά πολεμᾶς κι ὅλο νά πολεμᾶς… Ἄχ! γιατί
νά μή μπορῶ νά ’μαι κι ἐγώ στρατιώτης δίπλα σου, νά οηθῶ γιά
τό μεγάλο δῶρο πού μᾶς ἔδωσε ὁ Μεγαλοδύναμος, τήν ἐλευθερία!».
<cmpJfjlZr Mm^kjlZr gpn^nhZr 5mWd\monr CaonZr P`Wmeiqbfpmr q_
FHGEr`nhrq:rPfknL_r^Okorgo]rd%lrM[bipmrfabkomodnhZr&iqjrmh
IoUdjrDaj]TjkonXr
?lrTcd_dpiqjrqelrTciejlrqoclXr
?lrqo]lrj6`mWdomoUdj;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrδ.Χ.
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Πίσω ἀπό τόν ἀρχαῖο τίτλο ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ κρύβεται ἕνα
γράμμα στοργικό καί σοφό. Τό γράφει 2400 χρόνια πρίν ἀπό σήμερα ὁ περίφημος ρήτορας Ἰσοκράτης στό νεαρό Δημόνικο, τό γιό τοῦ πεθαμένου φίλου του
Ἱππόνικου, ἴσως βασιλι μις πόλεως τᾹς Κύπρου, ἐπειδή μαζί μέ τ' ἄλλα πρέπει
καί ἡ πατρική φιλία νά κληροδοτεῖται στό παιδί.
Μ' αὐτή τή σχέση τᾹς βαθις ἀγάπης στόν πατέρα τοῦ νέου γράφει μιά ἐπιστολή,
πού ὀνομάζεται «Λόγος παραινετικός», συμβουλετικός, γεμάτος ἀπό ὑποδείξεις
ὠφέλιμες γιά κάθε νέο, σύμφωνες μέ ὑγιεῖς ἀρχές καί ἀντιλήψεις. Ἀπό αὐτόν ἀναδημοσιεύουμε μικρό ἀπόσπασμα ὡς δική μας συμβολική συμμετοχή στό ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΤΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 2400 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τᾹς
ΡητορικᾹς ΣχολᾹς τοῦ περίφημου Ἀθηναίου ρήτορα,τοῦ ΙΣΟΚΡΑΤΗ (436-338 π.Χ.)
καί τό Συνέδριο πού διεξάγεται αὐτές τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ὀκτωβρίου στήν Εὐρώπη (βλ. Π.τ.Ν. τεῦχος Ἰουνίου 2013).
Τό μικρό ἀπόσπασμα ἀναφέρεται στό πολυτιμότερο ἀπόκτημα γιά τόν ἄνθρωπο
πού εἶναι ἡ ἀρετή.
«Ὦ Δημόνικε,
...ἡμεῖς οὐ παράκλησιν εὑρόντες ἀλλά παραίνεσιν γράψαντες μέλλομέν
σοι συμβουλεύειν, ὧν χρή τούς νεωτέρους ὀρέγεσθαι καί τίνων ἔργων ἀπέχεσθαι καί ποίοις τισίν ἀνθρώποις
ὁμιλεῖν καί πῶς τόν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν.
Ὅσοι γάρ τοῦ βίου ταύτην τήν ὁδόν
ἐπορεύθησαν, οὗτοι μόνοι τᾹς ἀρετᾹς
ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν, ἧς
οὐδέν κτᾹμα σεμνότερον οὐδέ βεβαιότερόν ἐστιν.
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«Ὦ Δημόνικε,
...ἐγώ, πού δέν ἐπιδίωξα προτροπή ἀλλά ἔγραψα φιλική συμβουλή, ἔχω σκοπό
νά σέ συμβουλεύω ποιά πρέπει νά ἐπιθυμοῦν οἱ νεότεροι καί ποιά ἔργα ν' ἀποφεύγουν καί ποιούς ἀνθρώπους νά
συναναστρέφονται καί πῶς νά κυβερνοῦν
τή ζωή τους.
Ἐπειδή ὅσοι βάδισαν αὐτό τό δρόμο τᾹς ζωᾹς αὐτοί μόνοι κατόρθωσαν νά φθάσουν
πραγματικά τήν ἀρετή, ἀπό τήν ὁποία κανένα
ἄλλο ἀπόκτημα δέν εἶναι σπουδαιότερο καί
μονιμότερο.

Κάλλος μέν γάρ ἤ χρόνος ἀνήλωσεν
ἤ νόσος ἐμάρανε,
πλοῦτος δέ κακίας μλλον ἤ καλοκαγαθίας ὑπηρέτης ἐστίν, ἐξουσίαν μέν τῇ
ῥθυμί παρασκευάζων, ἐπί δέ τάς
ἡδονάς τούς νέους παρακαλῶν^
ῥώμη δέ μετά μέν φρονήσεως ὠφέλησεν, ἄνευ δέ ταύτης πλείω τούς ἔχοντας ἔβλαψε καί τά μέν σώματα τῶν
ἀσκούντων ἐκόσμησε, ταῖς δέ τᾹς ψυχᾹς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν.
Ἡ δέ τᾹς ἀρετᾹς κτᾹσις οἷς ἄν ἀκιβδήλως ταῖς διανοίαις συναυξηθῇ, μόνη μέν συγγηράσκει, πλούτου δέ
κρείττων, χρησιμωτέρα δέ εὐγενείας ἐστίν, τά μέν τοῖς ἄλλοις ἀδύνατα δυνατά
καθιστσα, τά δέ τῷ πλήθει φοβερά
θαρσαλέως ὑπομένουσα, καί τόν μέν ὄκνον ψόγον, τόν δέ πόνον ἔπαινον ἡγουμένη.
῾Ρᾴδιον δέ τοῦτο καταμαθεῖν ἐστίν ἔκ
τε τῶν Ἡρακλέους ἄθλων καί τῶν Θησέως ἔργων, οἷς ἡ τῶν τρόπων ἀρετή
τηλικοῦτον εὐδοξίας χαρακτᾹρα τοῖς
ἔργοις ἐπέβαλεν ὥστε μηδέ τόν ἅπαντα
χρόνον δύνασθαι λήθην ἐμποιᾹσαι τῶν
ἐκείνοις πεπραγμένων».

Γιατί τήν ὀμορφιά ἤ ὁ χρόνος τήν καταστρέφει ἤ ἡ ἀσθένεια τήν μαραίνει,
ὁ δέ πλοῦτος εἶναι μλλον ὑπηρέτης
τᾹς κακίας παρά τᾹς καλωσύνης, ἐπειδή
δίνει δικαίωμα στήν τεμπελιά καί παρακινεῖ τούς νέους στίς ἀπολαύσεις·
ἡ σωματική πάλι δύναμη ὅταν μέν συνοδεύεται μέ φρόνηση συνήθως ὠφελεῖ,
χωρίς ὅμως αὐτήν συνήθως βλάπτει περισσότερο ἐκείνους πού τήν ἔχουν, καί συνήθως
στολίζει τά σώματα τῶν γυμναζομένων ἀλλά
ρίχνει σκοτάδι στίς ἀσκήσεις τᾹς ψυχᾹς.
Ἡ ἀπόκτηση τᾹς ἀρετᾹς ὅμως σ'
ἐκείνους στούς ὁποίους θά μεγαλώσει
ἀληθινά μαζί μέ τή διάνοιά τους, μόνη
αὐτή γερνάει μαζί τους, καί εἶναι καλύτερη ἀπό τόν πλοῦτο καί χρησιμότερη ἀπ'
τήν εὐγενική καταγωγή, γιατί κάνει τ' ἀδύνατα στούς ἄλλους δυνατά, τά φοβερά
στούς πολλούς τά ὑπομένει μέ θάρρος καί
θεωρεῖ τήν τεμπελιά ντροπή καί τήν ἐργατικότητα τιμή.
Εἶναι εὔκολο νά καταλάβει κανείς αὐτό
ἀπό τούς ἄθλους τοῦ ἩρακλᾹ καί τά κατορθώματα τοῦ Θησέα, στούς ὁποίους ἡ
ἀρετή τῶν χαρακτήρων ἐχάραξε στά ἔργα
τους τόσο μεγάλη φήμη, πού ὅλοι οἱ
αἰῶνες δέν μποροῦν νά ὁδηγήσουν στή
λήθη ὅσα ἐκεῖνοι ἔπραξαν».

Ὁλόκληρη ἡ ἐπιστολή χαρακτηρίζεται ἀριστοτέχνημα μορφᾹς καί περιεχομένου.
Στόν ἐπίλογό της ὁ σοφός Ἰσοκράτης γράφει στόν Δημόνικο ὅτι « στούς κακούς
ἐπιτρέπεται νά κάνουν ὅ,τι τύχει, οἱ σπουδαῖοι ὅμως δέν εἶναι δυνατόν νά παραμελοῦν τήν ἀρετή ...γι' αὐτό κι ἐσύ νά ἐπιμένεις ὄχι μόνο σ' αὐτά πού σοῦ εἶπα
ἀλλά καί ἀπ' τούς ποιητές καί τούς σοφούς νά μαθαίνεις τά πιό ὠφέλιμα».
Στίς τελευταῖες αὐτές φράσεις του ὁ Ἰσοκράτης βάζει ὅλη τήν ἔγνοια του γιά
τήν ἀληθινή πρόοδο τοῦ παιδιοῦ τοῦ φίλου του, πιστεύοντας ὅτι μπορεῖ ν' ἀγγίξει τήν εὐαίσθητη νεανική ψυχή του, ὅπως πιστεύουμε ὅτι μπορεῖ ν' ἀγγίξει καί
τήν νεανική ψυχή σήμερα, 2400 χρόνια μετά ἀπό τότε πού τήν ἔγραψε.
Γ.
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σημασία σ̓ αὐτά. Γιά νά βάλουμε ὅμως τά
πράγματα σέ μιά σειρά, νά ποῦμε ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίες ὀνείρων.
Εἶναι πρῶτα-πρῶτα τά φυσιολογικά
ὄνειρα πού μπορεῖ νά δεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος.
Ὅ,τι βλέπουμε, ὅ,τι ἀκοῦμε, κάτι πού θυμηθήκαμε ἤ ἀπασχόλησε τό νοῦ μας, τώρα ἤ
παλαιότερα, αὐτά ὅλα φωλιάζουν στό ὑποσυνείδητό μας καί μπορεῖ νά ἐμφανίζονται
ὡς ὄνειρα τή νύχτα. Ἄν εἴχαμε μιά ταραγμένη ἡμέρα, μιά κουραστική περίοδο μέ
ἄγχος καί τρέξιμο, αὐτό θά συνεχιστεῖ καί...
τή νύχτα, ὁπότε πιθανόν καί ὁ ὕπνος
μας νά εἶναι ταραγμένος. Ὁ χρόνος
δέ μετρᾶ στά ὄνειρα, οἱ ἀποστάσεις
καταργοῦνται καί φυσικά δέν
ὑπάρχει λογική.
– Μπορεῖ ὅμως νά δεῖ κάποιος
ἄνθρωπος ἕνα ὄνειρο κι αὐτό νά βγεῖ ἀληθινό... εἶπε ἡ Φωτεινή.
– Συνήθως οἱ ἄνθρωποι συνδυάζουμε τό
ὄνειρό μας μέ τό γεγονός, ἀφοῦ αὐτό πραγματοποιηθεῖ. Ἄρα, συνήθως εἶναι δική μας
ἑρμηνεία ὅτι κάτι πού συνέβη εἶχε σχέση μέ
τό ὄνειρο πού πρίν εἴδαμε. Ἄς δεχτοῦμε
ὅμως ὅτι κι αὐτό εἶναι δυνατό νά γίνει. Γιά
δύο λόγους μπορεῖ νά συμβεῖ στ̓ ἀλήθεια
κάποιο ὄνειρο πού εἴδαμε: Ὁ ἕνας εἶναι ἀπό
σύμπτωση. Κάποτε ἀκούσαμε μιά πληροφορία, τό ὑποσυνείδητό μας τή συνδύασε μέ
ἄλλα στοιχεῖα πού μπορεῖ νά μᾶς ἀπασχολοῦν καί τή διαμόρφωσε σέ εἰκόνα κατά τήν
ὥρα τοῦ ὕπνου. Αὐτό τό ὄνειρο μπορεῖ νά
πραγματοποιηθεῖ γιατί στηρίζεται σέ στοιχεῖα πραγματικά, μπορεῖ ὅμως καί νά μήν
πραγματοποιηθεῖ, ἀφοῦ πάντα δύο πιθανότητες ὑπάρχουν.
Ὁ ἄλλος λόγος θέλει προσοχή, καί ἐρχόμαστε στή δεύτερη κατηγορία τῶν ὀνείρων, τά
ὄνειρα πού μπορεῖ νά στείλει ὁ πονηρός.
Δυστυχῶς, ὁ διάβολος θέλει νά κερδίσει τήν
ἐμπιστοσύνη μας κι ἐπειδή γνωρίζει περισσότερα στοιχεῖα ἀπό μᾶς, ὡς πνεῦμα πού
εἶναι, τά συνδέει μέ τήν τεράστια πείρα καί
πονηριά του, τά παρουσιάζει καί λίγο διφο-
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αί μέ ποιόν τρόπο, παιδιά, ὁ Ἰωσήφ
ἔγινε μεγάλος καί τρανός στήν Αἴγυπτο, ἀφοῦ τόν πούλησαν τά ἀδέλφια
του ὡς δοῦλο; Θυμᾶται κανείς;
– Ἐπειδή ἑρμήνευσε τά ὄνειρα τοῦ Φαραώ
τῆς Αἰγύπτου κι ὁ Φαραώ τό ἐκτίμησε καί
τόν ἀντάμειψε.
– Κι ἐμένα ἡ γιαγιά μου ἐξηγεῖ τά ὄνειρα,
πετάχτηκε ἡ Λαμπρινή. Ὅ,τι μοῦ λέει βγαίνει.
– Ἐγώ ἔχω καί βιβλίο πού λέει τί σημαίνει
καθετί πού μπορεῖ κάποιος νά δεῖ στόν ὕπνο
του, πρόσθεσε ὁ Νίκος.
Ἡ τάξη πῆρε φωτιά... Τήν κατάσταση βοήθησε λίγο ἡ σαφής ἐρώτηση τοῦ Ὀδυσσέα.
– Δηλαδή, κύριε, τά πιστεύουμε τά ὄνειρα;
Μπορεῖ σήμερα ὁ Θεός νά μιλήσει στούς
ἀνθρώπους μέσα ἀπό τά ὄνειρά τους;
– Βλέπω, παιδιά, ὑπάρχει μιά σύγχυση
γύρω ἀπό τό θέμα. Γενικά νά ξέρετε, σαφής
θέση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι
ὅτι τά ὄνειρα δέν τά πιστεύουμε, δέ δίνουμε
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ρούμενα σάν τούς ἀρχαίους χρησμούς. Ἄν
πραγματοποιηθοῦν κι ἐμεῖς ἐμπιστευτοῦμε
τό ὄνειρό μας, μᾶς κρατᾶ αἰχμάλωτους. Ὅποτε θέλει μᾶς ταράζει μέ ὄνειρα πού μπορεῖ
νά θεωροῦμε σημαδιακά, πιθανά νά συμβοῦν
καί τό χειρότερο, σταδιακά, κερδίζει τήν ἐμπιστοσύνη μας.
– Δέν εἶναι τραβηγμένο, κύριε; Παντοῦ
κολλᾶμε τόν διάβολο, ὅταν δέν μποροῦμε νά
δώσουμε ἄλλη ἀπάντηση... εἶπε ὁ Στράτος.
– Μά αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἀμφιβολία μας τόν
διευκολύνει νά χρησιμοποιεῖ καί τό μέσο
αὐτό, τῶν ὀνείρων, γιά νά πετυχαίνει τούς
σκοπούς του: νά ἀποσπάσει τόν ἄνθρωπο
μέ κάθε τρόπο ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Ἐξάλλου δέν σᾶς λέω δική
μου ἄποψη. Ἄν διαβάσετε προσευχές τῶν
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, θά δεῖτε ὅτι πολλές
φορές παρακαλοῦν τό Θεό νά ἀπομακρύνει
δαιμονικές προσβολές καί φαντασίες ἀπό
τόν ὕπνο μας. Κι ὅταν κάποιος ἄνθρωπος
ἐνοχλεῖται καί ταράζεται ἀπό δύσκολα ὄνειρα, μπορεῖ νά ζητήσει τή βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, πηγαίνοντας στούς ἱερεῖς γιά νά
τοῦ διαβάσουν κάποια προσευχή, καί ἔτσι νά
ἀπαλλαγεῖ.
– Ναί, ἀλλά κύριε, ἐσεῖς μᾶς εἴπατε χθές
στό μάθημα γιά τόν Ἰωσήφ, ὅτι ὁ Θεός τόν
φώτισε καί ἑρμήνευσε τά ὄνειρα τοῦ Φαραώ,
εἶχε δεῖ καί ὁ ἴδιος κάποια ὄνειρα. Ἄν δέν κάνω λάθος, ἔχουμε πολλές ἄλλες περιπτώσεις
στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη, πού ὁ
Θεός μίλησε μέ ὄνειρα στούς ἀνθρώπους.
Δέν συγκρούεται τό ἕνα μέ τό ἄλλο; Ρώτησε
ὁ Μηνᾶς.

– Σωστή παρατήρηση, αὐτή εἶναι καί ἡ
τρίτη κατηγορία στά ὄνειρα τῶν ἀνθρώπων. Τά ὄνειρα πού εἶναι σταλμένα ἀπό
τό Θεό. Σέ πολύ παλιές ἐποχές πού δέν ὑπῆρχε ἀκόμη Ἁγία Γραφή, ἤ καί γιά λόγους
πού μόνο ὁ Θεός γνώριζε, ἐπέλεγε ὡς τρόπο
ἐπικοινωνίας μέ τούς ἀνθρώπους τά ὄνειρά
τους. Αὐτό ὅμως ἦταν καί εἶναι κάτι ἐξαιρετικό. Συνήθως συνέβαινε σέ περιπτώσεις ἀνθρώπων μέ εἰδική ἀποστολή, ὅπως ὁ ἄλλος
Ἰωσήφ, ὁ προστάτης τῆς Παναγίας μας.
– Μπορεῖ νά συμβεῖ καί σήμερα;
– Ἐφόσον ὁ Θεός μας εἶναι ὁ Ἴδιος, φυσικά
καί μπορεῖ νά συμβεῖ. Ἔχουμε μάλιστα σύγχρονες περιπτώσεις ἀνθρώπων πού ἀξιώθηκαν νά λάβουν εἰδοποίηση ἀπό κάποιον
ἅγιο γιά τήν ὕπαρξη ἱερῶν λειψάνων, εἰκόνων, ἤ γιά ἄλλο λόγο, ὅπως κάποια θεραπεία, κάτι τέτοιο εἶναι ὅμως σπάνιο καί
ἔκτακτο. Εἶναι ἀσφάλεια γιά τόν ἄνθρωπο
νά μήν ἐμπιστεύεται τά ὄνειρά του, ὅσο
«εὐσεβή» κι ἄν τοῦ φαίνονται, γιατί τελικά
μπορεῖ νά μήν εἶναι.
– Δέν θά ἐξοργίσει αὐτό τόν Θεό ἤ τόν
ἅγιο; Ρώτησε ἡ Σταυρούλα.
– Ἀντιθέτως! Αὐτό δείχνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος
δέ θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἄξιο νά τοῦ ἐμφανιστεῖ ὁ Θεός ἤ κάποιος ἅγιος, δέν τό περιμένει, δέν τοῦ περνᾶ κάν ἀπό τό μυαλό,
πολύ περισσότερο, δέν τό ζητᾶ. Φοβᾶται γιά
τόν ἑαυτό του μήν πλανηθεῖ, μήν ξεγελαστεῖ.
Ἄν σέ κάποια ἐξαιρετική περίπτωση ὄντως
ὁ Θεός θέλει κάποιο μήνυμα νά στείλει, θά
ἐπιμείνει πολλές φορές. Τότε ὁ χριστιανός
ὀφείλει νά τό ἀνακοινώσει στόν πνευματικό
του ἤ στόν Ἐπίσκοπο καί πουθενά ἀλλοῦ. Κι
ἄς κάνει μετά ὅ,τι τοῦ ποῦν τά σεβαστά
αὐτά πρόσωπα. Αὐτό ὅμως εἶναι τόσο σπάνιο... Ἐμεῖς ὅλοι, ἄς κρατήσουμε γιά τόν
ἑαυτό μας ὅτι στά ὄνειρά μας ταιριάζει
ἀδιαφορία κι ἔτσι εἴμαστε ἀσφαλεῖς. Ἀφήσαμε ὅμως στή μέση τήν ἱστορία τοῦ
Ἰωσήφ. Ποιός θέλει νά συνεχίσει;
Φίλος
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Μ᾽ ἀσπρογάλαζο μετάξι
ἔντυσες τά ὄνειρά μου˙
φόβο, πίκρα, καί δειλία
σκόρπισες πολύ μακριά μου.
Σάν σέ βλέπω δέν μέ σκιάζουν
τῶν τυράννων οἱ σκιές˙
πάνωθέ σου καθρεπτίζονται
τῶν Τιτάνων οἱ μορφές.
Οἱ μορφές πού ἐσύ ἀνάστησες,
τώρα ζοῦν ἀναστημένες
καί σέ κόσμους ἄυλους
καί ἄφθαρτους κατοικοῦν
στό φῶς λουσμένες,
κι εἶν᾽ τό φῶς τους πού μέ ξύπνησε
καί μέ κάλεσε σιμά τους
καί σάν ἄρχισε τό ὅραμα
βρέθηκα στή συντροφιά τους.
«Ποῦ εἶναι οἱ σκιές;» τούς ρώτησα,
«οἱ σκιές πού φοβερίζαν;».
«Κεῖνες», μοῦ εἶπαν, «σπεῖραν τό ἄδικο
καί τό ἄδικο θερίσαν».
Οἱ Τιτάνες χαμογέλασαν
κι ἔγνεψαν μ᾽ ἕνα τους βλέμμα
πώς ποτέ τῆς γῆς οἱ τύραννοι
δέν κερδίσαν μέ τό ψέμα.
Κι ἕνας Γίγας μέ πλησίασε
καί σάν ἔφτασε κοντά μου
μοῦ εἶπε πώς τ᾽ ἁγνό τό αἷμα του
πότισε τή λευτεριά μου.
Ἔσκυψε καί μοῦ ἐξήγησε
πώς τῆς γῆς οἱ ἁλυσίδες
δέν δεσμεύουν ὅσους τάχθηκαν
νά φυλάσσουν Θερμοπύλες.
Α. Α.
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28 Ὀκτωβρίου
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, καί τῆς προστασίας Της κατά
τόν Ἑλληνο-ιταλικό πόλεμο τοῦ 1940

Στιχηρό προσόµοιο.
Ἦχoς α´. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων.

Τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων
ἅπαν τό σύστηµα*,
τήν παναγίαν Σκέπην,
τῆς ἁγνῆς Θεοτόκου,
ὑµνήσωµεν προθύµως
καί ἐν χαρᾷ
πρός αὐτήν ἐκβοήσωµεν·
χαῖρε Παρθένε
βοήθεια ἀσφαλής,
καί θερµή ἡµῶν ἀντίληψις.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Τό ὅραμα
τῆς
Σημαίας

Τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων
ὅλο τό Γένος
τήν παναγία Σκέπη
τῆς ἁγνῆς Θεοτόκου
ἄς ὑμνήσουμε μέ προθυμία
καί μέ χαρά
πρός Αὐτήν ἄς ποῦμε δυνατά,
Χαῖρε Παρθένε,
βοήθεια ἀσφαλής
καί θερμή προστασία μας.
–––––
* σύστημα: σύνολο ὁμοειδῶν πού ἀποτελοῦν ἑνότητα.
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Δέν εἶναι τό «Πρός τή Νίκη» αὐτό πού
σᾶς καλεῖ τώρα στό «ταξίδι γνωριμίας
τῆς Θράκης», πού ἔχει ἀπό καιρό ἀνακοινώσει γιά τό τεῦχος τοῦ Νοεμβρίου.
Σᾶς καλεῖ μέ τό ὡραῖο ποιηματάκι του ὁ
φίλος του, Γεώργιος Μπέης –10 ἐτῶν!– πού
ὄμορφα δηλώνει τήν ἐπιθυμία του νά τήν
γνωρίσει.

Ἡ Θράκη ἡ παινεμένη
Θράκη παινεμένη,
Θράκη πονεμένη,
Θράκη πολυτραγουδισμένη.
Μέ τά πολλά τά δάση, τά νερά,
τίς θέρμες, τά λουτρά.
Τίς ὀμορφιές σου ἐπιθυμῶ,
νά ἐπισκεφθῶ.
Γ. Μπ.
Σᾶς καλοῦν μέ τά χαμογελαστά πρόσωπά
τους Ἑλληνόπουλα ἀπό τίς Καστανιές
Ἕβρου, ἕνα βῆμα δῶθε ἀπό τήν Τουρκία!

Λοιπόν, ἕτοιμοι γιά τή Θράκη μας.
Στό ἑπόμενο τεῦχος τά περισσότερα...
Τό «Πρός τή Νίκη» δημοσιεύει
στροφές ἀπό ποιήματα πού ἔστειλαν
συμμετέχοντες στό «ταξίδι» του.

Θρακιώτισσα εἶμαι...
...Ἕνα μονάχα ἔχω νά πῶ
Θράκη μου σ᾽ ἀγαπῶ.
Δοξάζω τόν Θεό, γιατί
Θρακιώτισσα εἶμαι καί ἐγώ
Β. Σ.
Θράκη

«Ἡ Θράκη μας ἡ ὄμορφη»
Μάνα Θράκη μεγάλη γῆ,
πανάρχαια κοιτίδα,
εἶσαι τοῦ πολιτισμοῦ πηγή
καί Ἑλλήνων ἡ πατρίδα...
Θ. Γ., Νέα Ὀρεστιάδα

Θράκη, Θράκη στόν κόσμο εἶσαι ξακουστή
πού βρίσκεσαι στό χάρτη τῆς Ἑλλάδος στήν κορφή
καί κρατᾶς τήν πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας μας σταθερή...
Π. Ν., Ἀλεξανδρούπολη
Ὀκτώβριος 2013
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ά πῶς γίνεται, κύριε; Παράξενο πράγμα! φώναξε ὁ Μιχαλάκης ἀπό τό τελευταῖο θρανίο, μόλις
ὁ δάσκαλος τελείωσε τή διήγηση.
— Καί πολύ παράξενο μάλιστα! συμφώνησε κι ἡ Κική, πού καθόταν δίπλα
στά παράθυρα κι ὅλο κοίταζε ἔξω.
Ξαφνιάστηκε ὁ κύριος Θωμᾶς καί
μᾶς χαμογέλασε.
— Γιατί τό λέτε αὐτό, παιδιά;
— Ἔ, τί «γιατί», κύριε; πετάχτηκε ὁ
Ἀντρέας, ὁ διπλανός μου. Γιατί πάντα
ἤμασταν λίγοι στόν πόλεμο καί πάντα
νικούσαμε!
— Πῶς γίνεται, κύριε; ρώτησε κι ἡ
Ἑλένη, πού σπάνια μιλοῦσε στήν τάξη.
— Ἐγώ ξέρω, φώναξε ἡ Πηνελόπη
πού εἶχε πατέρα ἀξιωματικό. Οἱ Ἕλληνες εἶχαν πάντα καλούς στρατηγούς
καί νικοῦσαν!
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— Μμμμ, τί μᾶς λές, μουρμούρισε ὁ Χάρης, πού τοῦ
ἄρεσαν τά πολεμικά
παιχνίδια. Ἄς μήν εἶχαν
ὑπερσύγχρονα ὅπλα
καί θά σοῦ ἔλεγα ἐγώ.
— Ἐμένα μοῦ εἶπε ἡ μαμά μου, εἶπε μέ σιγουριά ἡ
Κατερίνα, πού
πάντα μπέρδευε
τήν Ἱστορία, ὅτι
μᾶς βοήθησε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος νά διώξουμε τούς
Τούρκους ὥς τήν Ἰταλία καί
εἶπε στόν Μουσολίνι ΟΧΙ!
Μᾶς ἄφησε ὁ κύριος Θωμᾶς νά
ἐκτονώσουμε τά γέλια μας.
— Λοιπόν, κύριε, ἐσεῖς τί λέτε; Γιατί
νικοῦν οἱ Ἕλληνες, ἐνῶ εἶναι λίγοι;
Χαμογέλασε ὁ κύριός μας. Μᾶς κοίταξε ὅλους μέσα στά μάτια. Ἔμεινε
γιά λίγο σκεφτικός. Κάθε φορά πού ἔπαιρνε αὐτό τό ὕφος, κάτι πολύ σπουδαῖο εἶχε νά μᾶς πεῖ. Τά μάτια μας
καρφώθηκαν ἐπάνω του, ἄχνα δέν
ἀκουγόταν.
Σέ λίγο ἀμίλητος γύρισε πρός τήν ἕδρα, πῆρε ἕνα μικρό παλιό κουτάκι.
— Τό φύλαξα, γιά νά τό δείξω μεθαύριο στήν ἐθνική γιορτή σέ ὅλα τά
παιδιά τοῦ Σχολείου. Μέ νικήσατε ὅμως, γι’ αὐτό θά εἶστε οἱ πρῶτοι πού
θά τό δεῖτε, εἶπε.
Τό καμάρι μας μεγάλωσε ὅσο κι ἡ
περιέργειά μας.
Ὁ κύριος Θωμᾶς μέ ἀργές κινήσες

ἄνοιξε τό κουτί καί ἔβγαλε ἀπό μέσα
ἕνα μισομαυρισμένο παράσημο καί
μιά μικρούλα εἰκόνα τῆς Παναγίας.
Μᾶς τά ἔδειξε μέ συγκίνηση.
— Αὐτά πού βλέπετε, παιδιά, εἶναι
τοῦ παπποῦ μου. Θωμᾶ τόν ἔλεγαν κι
ἐκεῖνον. Νεαρό παλληκάρι πολέμησε
στήν Πίνδο τό 1940. Ἦταν ἕξι μῆνες
στήν πρώτη γραμμή. Καί τήν ἱστορία
πού θά σᾶς διηγηθῶ μοῦ τήν εἶπε ὁ
ἴδιος ὅπως ἀκριβῶς τήν ἔζησε.
Καθώς ἡ εἰκονίτσα καί τό παράσημο
περνοῦσαν ἀπό θρανίο σέ θρανίο, ἄρχισε ὁ δάσκαλός μας.
«Ἡ χιονοθύελλα πού εἶχε ἀρχίσει ἀπό τό πρωί, συνεχιζόταν ὥς ἀργά τό
ἀπόγευμα στό ὕψωμα 1380. Ἡ διμοιρία στάθμευσε πίσω ἀπό ἕνα μισογκρεμισμένο χωριατόσπιτο. Ὁ νεαρός
διμοιρίτης Θωμᾶς στεκόταν μέ τό ρολόι στό χέρι. Περίμενε τήν ὥρα καί
τή στιγμή τῆς ἐφόδου. Ὁ ἀέρας φυσοῦσε μανιασμένος. Ἦταν ὁ τρελλός,
παγωμένος χιονιάς τῶν ἀλβανικῶν
βουνῶν. Ξαφνικά ἀκούστηκαν ἀπό
μακριά ἀεροπλάνα. Τό βαρύ τους
βουητό γέμισε τόν ἀέρα. Οἱ στρατιῶτες κόλλησαν στό τοιχάκι καί χώθηκαν στό χιόνι, γιά νά μή δώσουνε
στόχο στά ἰταλικά στούκας. Μέσα σέ
δευτερόλεπτα ἄρχισε τρελλός βομβαρδισμός. Ξαπλωμένοι ὅλοι μπρούμυτα μέσα στό χιόνι σκεπασμένοι μέ
τή χλαίνη περίμεναν. Τί; Τόν θάνατο;
Δέν ἤξεραν.
Ὁ διμοιρίτης Θωμᾶς ξεσκέπασε τό
κεφάλι του μέχρι τήν ἄκρη τῶν ματι ῶν του. Μπροστά του χαλασμός·
χιόνια, χώματα, βράχια τινάζονταν
μέσα σέ πανδαιμόνιο φωτιᾶς. Ὅ μως... Τί εἶναι αὐτό πού ξεχωρίζει
ψηλά μπροστά του; Ποιά εἶναι αὐτή
ἡ μαυροφορεμένη γυναικεία σκιά πού

δέν τήν ἀγγίζει ὁ χαλασμός; Ἔχει τά
χέρια της ἀνοιχτά, ἁπλωμένα. «Παναγία μου», ψιθύρισε ὁ Θωμᾶς, «βλέπω
καλά; Ἐσύ εἶσαι;». Τρέμοντας, ἀκουμπώντας στό χῶμα προσπάθησε κι ἔκανε τό σταυρό του.
Τά βομβαρδιστικά μετά τό φοβερό
ἔργο τους ἄρχισαν νά ἀπομακρύνονται. Οἱ στρατιῶτες σηκώθηκαν μέ
προφυλάξεις. Μετριοῦνται. Ὅλοι παρόντες. Ὁ Θωμᾶς κοιτάζει ψηλά στόν
οὐρανό. Ὁ ἀέρας φυσᾶ μανιασμένος.
Ὅμως καί πάλι, νά ἐκεῖ ψηλά μιά γυναικεία μορφή μέ τεντωμένο τό δεξί
της χέρι δείχνει στά βορειοανατολικά
ὑψώματα. Καί μέσα στό οὔρλιασμα
τῆς χιονοθύελλας ἀκούγεται μιά κρυστάλλινη, γλυκειά καί καθαρή φωνή:
«Ἀπό ᾽δῶ! ἀκολουθῆστε με». Ὁ νεαρός διμοιρίτης κοιτᾶ τό ρολόι του. Ἡ
ὥρα τῆς ἐφόδου εἶχε φτάσει. Βγάζει
τό πιστόλι του καί μπήγει δυνατή
φωνή: «Ἐπάνω τους, παιδιά, ἡ Παναγιά προστάζει!». Ἡ διμοιρία ρίχνεται
ἀκάθεκτη. Μέ τίς πρῶτες μπαταριές
οἱ Ἰταλοί ξεπροβάλλουν ἀπό ἀπέναντι
καί τό βάζουν στά πόδια. Γιά ἄλλη
μιά φορά ἡ Παναγία εἶχε κάνει τό
θαῦμα της.
Ὄρθιοι ὅλοι μπροστά σέ ἕνα βραχάκι, πού τό καθάρισαν ἀπό τά χιόνια κι ἔστησαν μιά χάρτινη εἰκονίτσα.
Ἦταν αὐτή πού τούς εἶχε δώσει στό
ξεκίνημα τους ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος. «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά
νικητήρια...» πῆρε ὁ ἀέρας τίς φωνές
τους καί τίς ἔφερε πέρα ὥς πέρα στό
ἀλβανικό μέτωπο».
— Ἔτσι γίνεται, λοιπόν! Ἡ Παναγία
βοηθάει τούς Ἕλληνες! φώναξε ὁ Μιχάλης, κι ὅλη ἡ τάξη ξεσπάσαμε δακρυσμένοι σέ χειροκροτήματα.

T .N.
Ὀκτώβριος 2013
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Σίγουρα δέ θ’ ἀναρωτηθήκατε ποτέ τί θά
γίνει ἄν βάλετε παγάκια στό φοῦρνο...
Περιμένετε ὅτι θά λειώσουν, καί μάλιστα
σύντομα.
Κι ὅμως... στό φοῦρνο μικροκυμάτων δέ
γίνεται κάτι τέτοιο... Γιατί ὅμως;
Γιατί τά παγάκια δέ λειώνουν εὔκολα στό φοῦρνο μικροκυμάτων;
Ἄς πάρουμε τά πράγματα ἀπό τήν ἀρχή.
Ὅταν βάζουμε τό φαγητό στό φοῦρνο μικροκυμάτων, συμβαίνει τό ἑξῆς:
 Ἕνα ὁλοκληρωμένο κύκλωμα, (τό magnetron),
παράγει μικροκύματα1.
 Τά μικροκύματα αὐτά εἰσχωροῦν σέ ὅλο τό φαγητό καί προκαλοῦν παλμική κίνηση στά μόρια τοῦ
νεροῦ2 πού αὐτό περιέχει.
 Ἀπό αὐτή τήν παλμική κίνηση παράγεται θερμότητα καί ἔτσι ζεσταίνεται τό φαγητό!
Γιατί τώρα ὁ πάγος ἐπιμένει νά μή λειώνει;
Σέ ἀντίθεση μέ τό νερό, τά μόρια στόν πάγο βρίσκονται σέ σχεδόν σταθερές
θέσεις καί γι᾽ αὐτό δέν μποροῦν νά κάνουν εὔκολα παλμική κίνηση μέσα στό
φοῦρνο μικροκυμάτων... μέ ἀποτέλεσμα
νά μήν μπορεῖ νά θερμανθεῖ καί νά λειώσει
ὁ πάγος...
ΝΕΡΟ-ΠΑΓΟΣ: Δύο ἴδια στήν οὐσία ὑλικά,
μέ τόσο διαφορετική
ὅμως συμπεριφορά...
Πόσο θαυμαστός εἶναι ὁ κόσμος πού μᾶς
περιβάλλει!
Ὁδοιπόρος

––––––
1. Τά μικροκύματα εἶ́ναι μία "δυνατή ἀκτινοβολία" (δηλαδή ἠλεκτρομαγνητικά κύματα μέ μηκος κύματος μεταξύ 0,1 καί 100 ἑκατοστων, πού ἀντιστοιχει σέ συχνότητες μεταξύ 0,3‐300 GHz).
2.Ἕ
́ να μεγάλο ποσοστό του φαγητου μας περιέχει μόρια νεροῦ.
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ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Βιταμίνη C

ρου
(Ὁλοκλήρωση τοῦ σχετικοῦ ἄρθ
-205)
204
.
σελ
,
στό «Πρός τή Νίκη» τ. 760

Τροφές πού περιέχεται ἡ βιταμίνη C
εἶναι: φροῦτα καί κυρίως ἑσπεριδοειδᾹ, λαχανικά, γάλα, συκώτι, νεφροί,
ψάρια.
Ἡ βιταμίνη C ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς
πιό σημαντικούς ἀντιοξειδωτικούς παράγοντες γιά τά κύτταρα τῶν πνευμόνων, τῶν βρόγχων, τοῦ ἐγκεφάλου
καί τοῦ νωτιαίου μυελοῦ. Δηλαδή,
ἀντιοξειδωτικοί παράγοντες εἶναι οἱ
τροφές κατά τῶν ἐλευθέρων ριζῶν. Οἱ
ἐλεύθερες ρίζες παράγονται ὡς ὑποπροϊόντα στόν ὀργανισμό μας, κατά
τήν διάρκεια παραγωγᾹς ἐνέργειας μέ
τήν χρησιμοποίηση ὀξυγόνου. Αὐτές
εἶναι οὐσίες πού προκαλοῦν βλάβη
στά κύτταρα μας. Ἄλλες ἰδιότητες τᾹς
βιταμίνης C εἶναι ὅτι:
Συμβάλλει στήν πρόληψη τοῦ κοινοῦ κρυολογήματος.
Βοηθ στήν καλύτερη ἀπορρόφηση καί ἀποθήκευση τοῦ σιδήρου (στόν
ὀργανισμό μας).

 Βελτιώνει τήν πνευματική ἐγρήγορση.
Ἐνισχύει τήν ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ.
Βοηθ στόν μεταβολισμό τῶν ἀμινοξέων.
Ἡ ἔλλειψή της προκαλεῖ τό σκορβοῦτο {αἱμορραγία καί οἴδημα οὔλων, αἱματώματα, αἱμορραγίες στούς ἱστούς
καί ἀναιμία}, πού θεραπεύεται μέ χορήγηση βιταμίνης C.
Ἐπίσης, στό ἐμπόριο κυκλοφοροῦν
διάφορα σκευάσματα, σέ τύπο φαρμάκων, πού ὀνομάζονται «συμπληρώματα
βιταμινῶν ἤ διατροφᾹς». Οἱ περισσότεροι
γιατροί συνιστοῦν μία ἰσορροπημένη
διατροφή ἡ ὁποία βασίζεται στήν κατανάλωση ποικιλίας τροφῶν, καί ὄχι τήν
χρήση συμπληρωμάτων. Χρήση συμπληρωμάτων γίνεται μόνο σέ εἰδικές
περιπτώσεις. Σέ αὐξημένη χρήση συμπληρωμάτων-βιταμινῶν, παρουσιάζονται συμπτώματα ὑπερβιταμίνωσης
ὅπως πόνοι στό κεφάλι, ἀνορεξία,
ναυτία, ἔμετοι, κνίδωση (φαγούρα), καί
διάχυτοι πόνοι στό σῶμα.
Ἀπό ὅσα ἀναφέρθηκαν στά προηγούμενα ἄρθρα τά σχετικά μέ τίς βιταμίνες γίνεται φανερό ὅτι αὐτές εἶναι
ἀπαραίτητες γιά τόν ὀργανισμό μας. Ἡ
ἔλλειψη ἤ ἀνεπάρκειά τους προκαλεῖ
διάφορες ἐπικίνδυνες νοσηρές καταστάσεις γιά τήν ζωή μας.
Ὅμως, δέ χρειάζεται νά ἀνησυχοῦμε,
διότι ὁ πάνσοφος Δημιουργός φρόντισε, ὥστε νά περιέχονται ἄφθονες
στίς τροφές, καί προσλαμβάνονται μέ
αὐτές. Τό μυστικό εἶναι νά καταναλώνουμε ὅλα τά εἴδη τῶν τροφῶν, ὄχι
μόνο κρέας ἀλλά καί φροῦτα καί λαχανικά.
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νά γίνω συνδρομητής γιά ἕνα ἔτος καί ἀναρωτιόμουν τούς διαθέσιμους τρόπους. Εὐχαριστῶ.
e-mail Γ. Μιχ.

ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩ
. Εἶναι μία στάση ζωῆς!
Τό ΟΧΙ δέν εἶναι μία λέξη
αν ἡ στάση τῆς ἑλληΤό ΟΧΙ τοῦ Σαράντα ἦτ
ούς ἐχθρούς πού ἐπιβουνικῆς ψυχῆς ἀπέναντι στ
ἐλευθερία της.
λεύθηκαν τήν τιμή καί τήν
αι – καί ἡ στάση τῆς
ΟΧΙ εἶναι – πρέπει νά εἶν
ἐλεύθερη ἀπό κάθε τι κακό
ψυχῆς πού θέλει νά μένει
ει ἡ ἐποχή μας.
καί ἁμαρτωλό. Αὐτό ζητά
Καί εἶναι ἡρωικό!
 Ἀγαπημένο μας «Πρός τή Νίκη»
Εἴμαστε δύο ἀδελφές 15 καί 13,5 χρόνων καί
σέ διαβάζουμε ἀπό μικρές. Σʼ εὐχαριστοῦμε
πού ὑπάρχεις καί ξεχωρίζεις ἀπό κάθε τι ἄλλο
πού κυκλοφορεῖ. Πρέπει νά συνεχίσεις, γιά νά
νιώθουμε ὅτι ἀκόμα ὑπάρχει τό καλό, ἡ ἀγάπη
γιά τόν Θεό, τήν πατρίδα, τήν οἰκογένεια. Σοῦ
στέλνουμε ἕνα ποίημα γιά τήν Θράκη καί θέλουμε νά σέ παρακαλέσουμε νά βάζεις τέτοιους διαγωνισμούς, γιατί δίνεις τήν εὐκαιρία καί
σέ μᾶς νά ἀσχοληθοῦμε ἐνεργά μαζί σου.
Β. καί Σ. Ἀνδρ., Ν.Ἰωνία, Ἀθήνα
Χάρηκα τό μήνυμά σας, ἀγαπητές. Γιατί καί
σεῖς ἀγαπᾶτε τόν Θεό, τήν πατρίδα καί τήν
οἰκογένεια, πού ἀποτελοῦν αἰῶνες τώρα τρίπτυχο ἀξιῶν γιά τόν Ἑλληνισμό καί πρέπει νά
ἀντέξουν στήν κρίση τῶν ἀξιῶν πού παρατηρεῖται στήν ἐποχή μας, καί νά διατηρηθοῦν στό
ὕψος τους. Ἀλλά καί γιατί συνεργασθήκατε τόσο
«ἀδελφικά»γιά τή συμμετοχή σας στό ταξίδι
γνωριμίας τῆς Θράκης μας, πού ξεκίνησε τό
«Πρός τή Νίκη». Καί χωρίς διαγωνισμούς νά
ἀσχολεῖσθε ἐνεργά μαζί μου. Θά σκεφθεῖτε
ἐσεῖς τρόπους.
 Συγχαρητήρια γιά τήν πολύ ὡραία σας δουλειά, τά πολύ ὡραῖα θέματά σας καί τήν πολύ
προσιτή τιμή τοῦ ἐντύπου σας. Ἐνδιαφέρομαι
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 Γειά σας! Μέ λένε, Μαρία. Εἶμαι 17 (χρονῶν) καί εἶμαι ἀναγνώστρια ἀπό παλιά χάρη στή
μαμά μου. Πρώτη φορά παίρνω τό θάρρος νά
σᾶς γράψω καί ὀφείλω νά σᾶς συγχαρῶ γιά τήν
ὑπέροχη δουλειά σας. Οἱ ἀπορίες τῶν νέων
πολλές, καί ἐσεῖς καταφέρνετε νά ἀσχολεῖστε
μέ ὅλες! Σᾶς στέλνω μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα
εἰκόνα πού κυκλοφορεῖ στά μέσα κοινωνικῆς
δικτύωσης καί προσφέρεται γιά πολλαπλό σχολιασμό: Εὐχαριστῶ γιά τήν προσοχή σας.
e-mail Μ.
Χαίρομαι, ἀγαπητή Μαρία, πού «πῆρες τό
θάρρος» καί ἔγραψες καί δίνεις ἔτσι τήν εὐκαιρία γιά μιά καλή ἐπικοινωνία. Πραγματικά ἡ
εἰκόνα πού μοῦ ἔστειλες ( καί πού παρουσιάζει
τόν πατέρα νά μήν ἐπικοινωνεῖ μέ τό μικρό παιδί του γιά διάφορες αἰτίες, ὥσπου ὁ γιός –ἔφηβος πλέον– ἀρνεῖται τήν παρουσία καί τό
ἐνδιαφέρον του) εἶναι πολύ ἐνδιαφέρουσα καί
ξανοίγει ἕνα πολύ σοβαρό θέμα, αὐτό τῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ παιδιῶν καί γονέων. Πραγματικά προκαλεῖ πολλαπλό σχολιασμό. Οἱ
αἰτίες τῆς ἀποστασιοποίησης πού παρουσιάζει
(ὅπως διάβασμα ἐφημερίδας, ἀπασχόληση μέ
τό κινητό κ.λπ.) μπορεῖ νά μήν εἶναι πολύ δικαιολογημένες, ὅμως ὑπάρχουν καί ἄλλες
πολύ δικαιολογημένες, ὅπως εἶναι ἡ κόπωση
τῶν σημερινῶν γονέων γι᾽ αὐτά τά ἴδια τά παιδιά τους. Εὐχῆς ἔργο θά ἦταν ἐνωρίς οἱ μεγάλοι νά ἀντιληφθοῦν τήν ἀνάγκη τῆς παρουσίας
τους δίπλα στά παιδιά τους ἀντί κάθε θυσίας.
Ἀλλά καί ἀπό τά παιδιά νά ὑπάρχει ἡ κατανόηση
καί ἡ ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη τῶν μεγαλυτέρων. Ὅμως καί ἡ καλλιέργεια ζωῆς κοντά στόν
Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του ἰσχυροποιεῖ τίς
οἰκογενειακές σχέσεις καί ἀσφαλίζει τήν πορεία τῶν νέων. Συμφωνεῖς;

 Ἀγαπημένο μας «Πρός τή Νίκη»
Δέν κρύβεται ἡ χαρά καί τό καμάρι μας πού
σκέφθηκες νά ἀφιερώσεις ὁλόκληρο τεῦχος
σου στήν ἰδιαίτερη πατρίδα μας, τή Θράκη!
Εὐκαιρία νά θυμηθοῦν ὅλοι γιά ἄλλη μιά
φορά πώς κι ἐδῶ ΕΛΛΑΔΑ! Καί μάλιστα ἀπ᾽ τά
ὀμορφότερα μέρη της!... ποῦ νά δεῖς ὀμορφιά! Ἄλλο νά τ᾽ ἀκοῦς κι ἄλλο νά τή ζεῖς!
Θέλουμε ὅμως καί νά σέ εὐχαριστήσουμε
καθώς μέ τό ἀφιέρωμά σου μᾶς παρότρυνες
νά μελετήσουμε τόν τόπο μας. Δέ φαντάζεσαι πόσα μοναδικά καί ἐκπληκτικά στοιχεῖα
του ἀνακαλύψαμε! Πόσα δυστυχῶς ἀγνοούσαμε τόσο καιρό. Ἀλλά καί πόσο πιό πολύ καμαρώνουμε τώρα!
Δέ σοῦ κρύβουμε πώς ἡ Θράκη μας στά
μάτια μας φαντάζει πλέον ὡς ὁ ὡραιότερος
τόπος τῆς Ἑλλάδος μας. Καί στ᾽ ἀλήθεια
εἶναι! ...γιατί τίποτε πιό γλυκό ἀπό τήν πατρίδα καί πόσο μάλιστα τήν ἰδιαίτερη. Ἔλα νά
δεῖς! Ἔλα νά γευτεῖς κι ἐσύ τή θρακιώτικη φιλοξενία!
Σοῦ στέλνουμε μερικές μικρές δημιουργίες μας πού ἐμπνευστήκαμε στήν κατασκήνωσή μας, στό «Χαρούμενο Ἀκρογιάλι»! Ὄχι,
πές μας, ἔχει ἄλλος τόπος τό «Χαρούμενο
Ἀκρογιάλι», ἐκτός ἀπό τή Θράκη μας; Νά ἕνα
ἁπλό ἀλλά καί βασικό χαρακτηριστικό της!
Χελιδόνια Ἕβρου
Μέ πολλή χαρά πῆρα τό γράμμα σας καί τίς
«μικρές δημιουργίες» σας, ἀγαπητά «Χελιδόνια τοῦ Χριστοῦ» ἀπό τό «Χαρούμενο Ἀκρογιάλι» τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως. Δικαιολογημένη καί ἡ δική σας χαρά γιά τήν ἰδιαίτερη πατρίδα σας, πού σιγά σιγά ἀνακαλύπτετε καί
πού ἐπιθυμεῖτε πολύ νά γνωρίσουν καί ἄλλοι
τίς ὀμορφιές της. Αὐτό εἶναι καί ἡ ἐπιθυμία
τοῦ «Πρός τή Νίκη». Ἀξίζει νά τήν τιμᾶτε καί
σεῖς μέ τήν πρόοδό σας. Σᾶς τό εὔχομαι.
ΛΥΣΕΙΣ

̆

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
1. Γεμίζουμε τό δοχεῖο μέχρι ἐκεῖ πού μας φαίνεται μέ τό μάτι ὅτι εἶναι ἡ μέση του. Βάζουμε τό
δάχτυλό μας στό σημεῖο πού φτάνει ἡ στάθμη τοῦ
νεροῦ καί ἀναποδογυρίζουμε τό μπουκάλι χωρίς νά
χυθεῖ τό περιεχόμενό του. Ἄν εἶναι ἡ μέση, τότε τό
δάχτυλό μας θά βρίσκεται καί πάλι στό ὕψος τῆς
στάθμης τοῦ νεροῦ. Διαφορετικά προσθέτουμε ἤ
ἀφαιροῦμε νερό ἀναλόγως καί δοκιμάζουμε πάλι.
2. Ἁπλά θά τήν πετάξουμε πρός τά πάνω.
Παροιμίες γιά τόν Οκτώβριο

1-γ, 2-ε, 3-δ,4-στ,5-α, 6-β.

ΣΧΗΜΑΤΑ
84+74=158  = 7,  = 8,  = 9,
- - = 5,  = 3,
45+54=99  = 4,
––––––––  = 1,  = 0,  = 2
39+20=59

Διακρίσεις μαθητῶν
Μέσα στή ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ δυό δροσερές δροσερές κι ἐλπιδοφόρες εἰδήσεις στόν ἡμερήσιο τύπο:

1. Πέντε Ἕλληνες μαθητές διακρίθηκαν
στή Βαλκανική Ὀλυμπιάδα (Μαθηματικῶν), πού διεξήχθη τόν Ἰούνιο 2013 στήν
Ἀττάλεια: Δύο ἀργυρά μετάλλια, δύο χάλκινα, μία εὔφημη
μνεία. Ἐκεῖνο πού προκάλεσε
στήν περίπτωση αὐτή μεγάλη
ἐντύπωση ἦταν ὅτι τό πρῶτο
ἀργυρό μετάλλιο τό ἀπέσπασε
ὁ πιό μικρός μαθητής πού διαγωνίσθηκε: Ὁ Δημήτρης Μελᾶς,
πού τώρα θά πάει στήν Ἕκτη
Δημοτικοῦ!
2. Ὁ μαθητής Σταῦρος Εὐθυμίου, ἀπό
τήν Ρόδο, ὡς μαθητής Γ΄ Λυκείου ἔλαβε μέρος στήν 44η Διεθνή Ὀλυμπιάδα Φυσικῆς, πού διεξήχθη στήν Κοπεγχάχη,
7-15 Ἰουλίου 2013 καί ἔλαβε χάλκινο μετάλλιο.
Τό «Πρός τή Νίκη» συγχαίρει τούς μαθητές
πού διακρίθηκαν καί μάλιστα χωρίς τήν ἑτοιμασία πού διέθεταν μαθητές ἀπό ἄλλα
κράτη, ὅπως κυκλοφόρησε ἡ εἴδηση. Στό πρόσωπό τους συγχαίρει ὅλους ἐκείνους τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες πού προσβλέπουν μέ
αἰσιοδοξία στό μέλλον, πού θέτουν στόχους
στή ζωή τους, πού ἐνεργοποιοῦνται, πού δέν
μαραζώνουν ἀπό δύσκολες κοινωνικές ἤ ἄλλες συνθῆκες. Γίνονται ἔτσι μιά δυνατή
ἀπάντηση στήν κρίση τῆς ἐποχῆς μας, σέ
κάθε κρίση. Βάλτε, ἀγαπητοί, στόχους
ὑψηλούς στή ζωή σας καί ἀγωνισθεῖτε
νά τούς πετύχετε.
Αὐτό ταιριάζει στά νιάτα σας!
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ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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 1 πακέτο σφολιάτας
 250 γρ. κρεμῶδες τυρί
 ζάχαρη
 σταγόνες σοκολάτας ἤ κουβερτούρα τριμμένη
 1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ κανέλλα
 1 αὐγό προαιρετικά

Ἐκτέλεση
1. Ἁπλώνουμε πάνω στό φύλλο σφολιάτας τό κρεμῶδες τυρί.
2. Ρίχνουμε ἀπό πάνω ζάχαρη (ὅση θέλουμε).
3. Στή συνέχεια ρίχνουμε τήν κανέλλα καί ἔπειτα τίς σταγόνες σοκολάτας ἤ τήν τριμμένη κουβερτούρα. Μόλις ἁπλώσουμε πάνω στή σφολιάτα
ὅλα τά ὑλικά, γυρίζουμε τή σφολιάτα σέ ρολό.
4. Βρέχουμε τά δάχτυλά μας μέ λίγο νερό καί ἀλείφουμε τήν ἄκρη γιά
νά κολλήσει καί νά σταθεροποιηθεῖ τό ρολό.
5. Τέλος κόβουμε σέ κομμάτια καί ἁπλώνουμε σέ ἕνα ταψί, στό ὁποῖο
ἔχουμε βάλει λαδόκολλα.
6. Ψήνουμε στό φοῦρνο στούς 200-220 βαθμούς γιά περίπου 45 λεπτά.
Τρώγονται κατευθείαν ζεστά
ἀλλά εἶναι τό ἴδιο ὡραῖα καί
ἀφοῦ κρυώσουν. Μπορεῖτε νά
τά ἀλείψετε μέ αὐγό πρίν τά βάλετε στό φοῦρνο, προαιρετικά.
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Καλή ἐπιτυχία
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Ὑλικά

 κανσόν χαρτόνι πράσινο ἀνοιχτό
 ὀντουλέ χαρτόνι πράσινο σκοῦρο
 βελουτέ χαρτόνι γαλάζιο
 γκοφρέ χαρτί ἄσπρο
 γκοφρέ χαρτί μπλέ
 κόλλα, ψαλίδι, μαῦρος μαρκαδόρος

Κατασκευή
1. Κόβουμε τόν μεγάλο κύκλο, τόν πράσινο καί ἀνοίγουμε τήν τρύπα στή μέση, ὅπως φαίνεται στό πατρόν πού δίνεται.
2.Κόβουμε περίπου 12 φύλλα σύμφωνα μέ τό σχέδιο.
3. Κολλᾶμε κατόπιν τά φύλλα στό πράσινο κύκλο, ὅπως φαίνεται στήν
εἰκόνα.
4. Ἔπειτα κόβουμε καί τό μικρό κύκλο, τόν γαλάζιο καί τόν κολλᾶμε στό
κάτω μέρος τοῦ στεφανιοῦ καί γράφουμε πάνω του μέ μεγάλα γράμματα
τό θρυλικό «ΟΧΙ».
5. Κόβουμε τέσσερις λωρίδες ἀπό γκοφρέ χαρτί (δύο μπλέ καί δυό ἄσπρες)
καί πλέκουμε τίς δύο (ἄσπρη καί μπλέ), τή μία γύρω ἀπό τήν ἄλλη καί τίς
κολλᾶμε γύρω ἀπό τό μικρό γαλάζιο κύκλο.
6. Τίς ὑπόλοιπες δύο λωρίδες τίς κολλᾶμε πίσω ἀπό τό στεφάνι μας ἔτσι
ὥστε νά ἐξέχουν, ὅπως φαίνεται στήν εἰκόνα.

Καλή ἐπιτυχία
Ἔστειλε: Κατηχ. Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου,
Ἡλιούπολη Ἀθηνῶν

Πλέξτε στεφάνια
εὐγνωμοσύνης
γιά τούς ἥρωες!

φύλλο
ἀπό ὀντουλέ

Ὀκτώβριος 2013
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Παροιμίες γιά τόν Οκτώβριο
Ἀντιστοίχισε τήν πρώτη στήλη μέ τή δεύτερη, γιά νά ἔχεις ὁλόκληρη τήν παροιμία.

1. Ὀκτώβρης βροχερός,...
2. Ὁ καλός ὁ νοικοκύρης,
ὁ λαγός καί τό περδίκι,...
3. Ὀκτώβρης καί δέν ἔσπειρες,...
4. Ἄν δέ βρέξει, ἄς ψιχαλίσει,...
5. Ὀκτώβρης-Ὀκτωβροχάκης...
6. Τά σταφύλια τρυγημένα...

Σ
X
H
M
A
T
A

α. ...τό μικρό καλοκαιράκι.
β. ...καί τά σκόρδα φυτεμένα.
γ. ...Ὀκτώβρης καρπερός.
δ. ...σιτάρι λίγο θά 'χεις.
ε. ...ὅταν βρέχει χαίρονται.
στ. ...πάντα κάτι θά δροσίσει.

Κάθε ἕνα ἀπό τά παρακάτω σχήματα ἀντιπροσωπεύει ἕνα ἀριθμητικό ψηφίο. Τά παρακάτω σχήματα εἶναι 9. Οἱ μονοψήφιοι ἀριθμοί ὅμως, μαζί μέ τό 0, εἶναι 10. Ποιός μονοψήφιος ἀριθμός δέν χρησιμοποιήθηκε;
Οἱ παρακάτω ἐξισώσεις (ὁριζόντια καί κάθετα) θά
σέ βοηθήσουν νά γράψεις δίπλα σέ κάθε σχῆμα τό
=
+
ἀριθμητικό ψηφίο πού ἀντιπροσωπεύει, γιά νά
βρεῖς ποιό λείπει.
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ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός: Ἡ Γυναίκα τῆς Πίνδου,
Πεντάλοφος Κοζάνης.
Πίσω: Χαιρετίζοντας τή Σημαία.

1.
Ἔχουμε ἕνα διαφανές δοχεῖο ἀκανόνιστου σχήματος
καί μιά πηγή μέ ἄφθονο τρεχούμενο νερό.
Μέ ποιό τρόπο μποροῦμε
νά γεμίσουμε τό δοχεῖο μέχρι
τή μέση τῆς χωρητικότητάς
του μέ νερό; Δέν ἔχουμε στή
διάθεσή μας κανένα ὄργανο
μέτρησης.
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Πῶς γίνεται νά πετάξετε
μιά μπάλα τοῦ ποδοσφαίρου μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε
νά ξαναγυρίσει πίσω σέ
ἐσᾶς;
Ἡ μπάλα δέν ἀναπηδάει
πάνω σέ τίποτα, δέν εἶναι
δεμένη καί δέν τήν πιάνει
κάποιος γιά νά σας τήν
ξαναπετάξει πίσω.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ἱστορικές ἀλήθειες καί ἡρωικά κατορθώματα
τοῦ Ἑλληνισμοῦ στόν 20ό αἰώνα.

Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»
Σόλωνος 100, Ἀθήνα 106 80, τηλ. 210.3624349
www.osotir.gr/shop
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