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Μήν ξεχνᾶςτήν ἱστορία σου

Ἦταν καί τότε Δευτέρα...

Ἦταν νύχτα βαθιά 
– 3 π.μ.–
ὅταν ζητήθηκε 
ἀπό τήν Ἑλλάδα μας
«γῆ καί ὕδωρ»,
ὑποταγή,
ἀπό τίς δυνάμεις τῆς βίας.

Ἦταν νύχτα,
μά ἦταν ἄγρυπνη 
ἡ Ἑλληνική ψυχή.
Καί βροντοφώναξε ΟΧΙ.



Στόν πόλεμο πού ξέσπασε τήν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940
ὁ ἀγώνας ἦταν ἄνισος. Ὁ εἰσβολέας πανίσχυρος. Ἡ Να-
ζιστική Γερμανία τοῦ Χίτλερ καί ἡ Φασιστική Ἰταλία
τοῦ Μουσολίνι μέ σιδηρόφραχτες στρατιές, ἀσύγ-
κριτη 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! Κα-
τόρθωμα μοναδικό! Ἡ πρώτη γενναία ἀντιαξονι -
κή* ἀντίσταση. Ὕψωσε τό ἀνάστημά της ἡ Πατρίδα
μας καί φώναξε στούς ἀήττητους ὥς τότε Ἰταλο-
γερμανούς: 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 τε-
λευταίας 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» ἀνά-
μεσα 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.

το μυστικο του θαυματοσ
το μυστικο τησ νικησ

το μυστικο του θαυματοσ
το μυστικο τησ νικησ
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Ὁ ἅγιος Λουκᾶς καταγόταν ἀπό τήν Ἀ ντι -
όχεια. Δέν ἦταν Ἰουδαῖος ἀλλά «ἐθνικός»,
δηλαδή εἰδωλολάτρης, καί πιθανότατα
ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Χειριζόταν θαυμά-
σια τήν ἑλληνική γλώσσα καί ἐπιπλέον γνώ-
ριζε καλά τήν ἑβραϊκή καί τήν ἀραμαϊκή.
Σπούδασε ἰατρική ἀλλά παράλληλα ἦταν
καί καταπληκτικός ζωγράφος. 
Ἀπό τότε ὅμως πού γνώρισε τόν ἀπό-

στολο Παῦλο, ἡ ζωή του ἄλλαξε. Βαπτί-
στηκε χριστιανός καί ἐγκατέλειψε τήν
ἐπαγγελματική του σταδιοδρομία, προκει-
μένου νά ἀκολουθεῖ τόν ἀπόστολο τῶν
ἐθνῶν στίς ἱεραποστολικές περιοδεῖες
του. Ὡς ἔμπειρος γιατρός ἀνακούφιζε τόν
καταπονημένο ἀπό τόσες ταλαιπωρίες ἀ -
πόστολο, τόν ὁποῖο διακονοῦσε μέ στορ γή
καί ἀφοσίωση. Ὡς εὐγνώμων μαθητής ἔ -
μεινε πιστός κοντά στόν πνευματικό του
καθοδηγό ἀκόμη καί στή φυλάκισή του στή
Ρώμη, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι τόν εἶχαν ἐγ κα-
ταλείψει. 
Μαθητεύοντας κοντά στόν ἀκούραστο

ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ Λουκᾶς ἀξιώ-
θηκε νά ἔρθει σέ ἐπαφή καί μέ ἄλλους
Ἀποστόλους πού εἶχαν γνωρίσει προσω-
πικῶς 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-

ρονται ἀπό τούς ἄλλους Εὐαγγελιστές.
Καί τό ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ὅτι ὅσα κατα-
γράφει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς τά με-
ταφέρει μέ θαυμαστή ἐπιστημονική
ἀκρίβεια καί ἱστορική ἀξιοπιστία.
Ἐκτός ἀπό τό Εὐαγγέλιο πού εἶναι τρί -

το στή σειρά τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς
Διαθήκης, ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς ἔγραψε
καί τίς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» ὅπου
περιγράφει τή ζωή τῆς πρώτης Ἐκκλη-
σίας καί ἰδιαιτέρως τό ἔργο τῶν δύο
πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου
καί Παύλου. Μετά τό μαρτυρικό θάνατο
τοῦ Παύλου στή Ρώμη, ὁ Λουκᾶς συνέ-
χισε τό ἀποστολικό ἔργο τοῦ κηρύγμα-
τος. Περιόδευσε στήν Ἰταλία καί τή
Δαλματία καθώς ἐπίσης καί στή Μακε-
δονία, 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 ἀ -
νέβλυζε ἕνα θαυματουργό ὑγρό, πού
θεράπευε διάφορες ἀσθένειες, καί μά-
λιστα παθήσεις ὀφθαλμολογικές. Τά ἱε -
ρά του λείψανα μεταφέρθηκαν στήν
Κωνσταντινούπολη. Ὡστόσο νωρίτερα
(ἀπό τόν ιδ´ αἰώνα), τμῆμα τοῦ (ἀριστε-
ροῦ) χεριοῦ τοῦ Ἀποστόλου βρίσκεται

ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Συγγραφέας τοῦ τρίτου Εὐαγ-

γελίου καί τῶν Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων. Ἕνας ἀπό τούς πιό
ἔμπιστους συνεργάτες τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου. Μορφωμένος
ἐπιστήμονας, ἄριστος ἰατρός,
φλογερός ἀπόστολος. Εἶναι ὁ
«Λουκᾶς ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός»
(Κολ. δ´ 14).

***
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στόν ἱστορικό ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νικο-
λάου τοῦ Νέου στόν Κλειτσό Εὐρυτα-
νίας, ὅπου μεταφέρθηκε ὕστερα ἀπό
κάποια πολεμική ἐκστρατεία Βυζαν-
τινῶν. Στίς 17 Σεπτεμβρίου 2000, ἔπειτα
ἀπό πολυετεῖς προσπάθειες τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, ἕνα
ἄλλο τμῆμα τῶν ἱερῶν του λειψάνων ἐ -
πεστράφη στή Θήβα, ὅπου σώζεται ὁ
τάφος του. 

***
Ἡ πόλη τῆς Λαμίας ἀπό ἀρχαιοτάτων

χρόνων εἶχε κτισμένο ναό πρός τιμήν
του στήν κορυφή ἑνός κατάφυτου λό -
φου, 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. Συγκε-
κριμένα, ἦταν παραμονή τῆς ἑορτῆς του
κι οἱ πιστοί χριστιανοί εἶχαν συγκεντρω-
θεῖ στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου γιά τόν
Ἑσπερινό. Ὕστερα ἀπό τέσσερα χρόνια
γερμανικῆς κατοχῆς εἶχαν ἀρχίσει ἐπιτέ-
λους 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 Αὐ -
στριακός λοχίας, κλειδοῦχος τότε τοῦ
Σιδηροδρομικοῦ Σταθμοῦ Λαμίας, ᾿Ιω -
σήφ Μπλέχινγκερ, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς
του ἔκοψε τό θανατηφόρο καλώδιο καί
ἀνέκοψε τίς ἀνατινάξεις πού εἶχαν ἀρχί-
σει οἱ Γερμανοί στίς ἀποθῆκες τῶν πυ-
ρομαχικῶν2. Ἔτσι οἱ Γερμανοί ἔφυγαν
χωρίς ἐκείνη τήν ἡμέρα νά ὑπάρξει οὔτε
ἕνα θύμα, οὔτε ἕνας τραυματισμός. ῾Ο
λαός τῆς Λαμίας ξεχύθηκε στούς δρό -
μους μέ ἀλαλαγμούς χαρᾶς καί τόν χαι-
ρετισμό· «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 ἱε ροκή-

ρυκας π. Πάμφιλος Παπαγιάννης διά-
βασε τήν εὐ χαριστήριο εὐχή ἐπί τῇ ἀπε-
λευθερώσει. Ἀπό τότε μέ βασιλικό
διάταγμα ἡ Λαμία πανηγυρίζει διπλή
ἑορτή τήν ἡμέ ρα αὐτή. 
Καί ἡ Ἔδεσσα, ἡ πανέμορφη ἱστορική

πόλη τῆς Μακεδονίας μας, τιμᾶ ὡς πο-
λιοῦχο τόν ἅγιο Λουκᾶ, διότι τήν ἡμέρα
τῆς ἑορτῆς του, στίς 18 Οκτωβρίου 1912,
ὁ ἑλληνικός στρατός κατέλαβε τό σιδη-
ροδρομικό σταθμό καί εἰσῆλθε θριαμ-
βευτικά 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 γρά-
φτηκε στήν γλώσσα τήν ἑλληνική. Αὐτό
μαρτυροῦν πολλές ἑλληνικές πόλεις
ὅπου κήρυξε τό Εὐαγγέλιο. Αὐτό φανε-
ρώνουν τά θαυμαστά γεγονότα, πού κα-
θιέρωσαν τόν ἅγιο ὡς πολιοῦχο γιά τήν
Λαμία καί τήν Ἔδεσσα.
Ἄς τιμοῦμε λοιπόν μέ εὐγνωμοσύνη

τόν ἅγιο Λουκᾶ κά θε 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 πολύ παθο 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 Κόκκι-
νος καί βαπτίστηκε ᾿Ορθόδοξος Χριστιανός (βλ. Περιοδικό «Ἡ
Δρᾶσις μας», τεῦχος 432, Ὀκτώβριος 2005, σελ. 296-7).

Μέσα σέ καταπράσινο δασύλλιο τό ἐκκλησάκι τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ, πολιούχου τῆς πόλεως τῆς Λαμίας.
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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 δυ-
νάμεις ἀναδείχθηκαν πολύτιμοι συνεργάτες τῶν Συμμάχων, Ἄγγλων καί Ἀμερι-
κανῶν, πού πολεμοῦσαν τό φασισμό-ναζισμό.

Γιά  τά κατορθώματα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτι-
κοῦ 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 νηο-
πομπές καί ἐπετέθη κατά ἐχθρικῶν ὑποβρυ-
χίων. Τήν ἴδια δράση συνέχισε ἀργότερα στή
Μεσόγειο, ὅπου ἔλαβε μέρος σέ διάφορες
ἀεροναυμαχίες. Κατά τίς ἐπιχειρήσεις τῆς Δω-

δεκανήσου, ὁ «Ἀδρίας» δέχθηκε πολλές ἀπό ἀέρος ἐπιθέσεις πού τίς καί ἀντιμε-
τώπισε ἡ ρωικά... 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 πυρ-
καϊές, 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 λιμά νι συντριμμένος ἀλλά ὑπερή-
φανος, μέ τήν Κυανόλευκη νά κυματίζει!...
Τό ἀντιτορπιλλι κό «Πίνδος» ἀπό τόν Ἰ ούλιο τοῦ 1942  ἔ λαβε μέρος σέ σφοδρούς ἀ -

γῶνες, δέχθηκε ἕ ξι ἀεροπορικές ἐπιθέσεις, πού ὅμως χάρη στήν ἡρωική ἀντίσταση

ἈἈπό τή δράση

«Ἀδρίας»

Η
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«Βασίλισσα Ὄλγα»

τοῦ πολεμικοῦ μας
δέν ἐπέφεραν κα -
μιά ζημιά οὔτε σʼ
αὐτό οὔτε στά πλοῖα
τῶν νηοπομπῶν πού
συνόδευε. Ἀργότε -
ρα ἔπαιξε πρωτεύοντα ρό λο στή Μάχη
τῆς Ἀφρικῆς... Στίς 22 Αὐ γούστου 1943,
ὅταν Γερμανικό ὑ ποβρύχιο ἀποπειρά-
θηκε νά ἐπιτεθεῖ ἐ ναντίον Συμμαχικῆς
νηοπομπῆς πού συνόδευε τό «Πίνδος»,
τό ἀντιτορπιλλικό μας, μέ κυβερνήτη τόν
πλωτάρχη Δ. Φοί φα, ἀντεπετέθη μέ τόση
ἐπιτυχία μέ βόμβες βυθοῦ, ὥστε νά
ἀναγκάσει τό ὑποβρύχιο νά ἀναδυθεῖ. Ὁ
 Γερμανός κυβερ νήτης πού τόν πε ρι   συ νέ-
λεξαν ἀπό τό «Πίνδος» μαζί μέ ἄλλους 27
ναυαγούς ὁμολογοῦσε: Οἱ βόμβες τοῦ
ἑλληνικοῦ ἀντι τορπιλλικοῦ προξένησαν
ρῆγμα στόν πυρ γίσκο μας. Ἔλεγε δέ
ἔκπληκτος: Περί εργο! Ὁ Φύρερ μᾶς εἶχε
πεῖ ὅτι δέν ὑπάρχει πλέον Ἑλλάδα στόν
πόλεμο!...
Μέσα σʼ ὅλες αὐτές τίς ἐπιχειρήσεις πού

διαρκέσανε πολλούς μῆνες διακρίθηκε πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο ἑλληνικό πλοῖο
τό «Βασίλισσα Ὄλγα». Ἐπειδή δέ διακρί-
θηκε τόσο πολύ, τῆς ἀπονεμήθηκε ἡ ἀλη-
θινά ἱστορική τιμή νά ἡγηθεῖ καί νά
ὁδηγήσει αὐτή πρώτη τόν Ἰταλικό στόλο
πού παραδόθηκε!, μετά τήν κατάρ ρευση
τοῦ φασισμοῦ, στό λιμάνι τῆς Ἀλεξαν-
δρείας. Στίς 11 Σεπτεμβρίου 1943, στίς
9.30 π.μ. στό ὕψος περίπου τῆς Ἀλ γερι -
νῆς πόλεως Μπόν φάνηκε νά προσεγγίζει
ὁ παραδιδόμενος Ἰταλικός στόλος, πού τόν
ἀ ποτελοῦσαν τρία τεράστια θωρηκτά, 4
καταδρομι κά καί 3 ἀντιτορπιλλικά. Τά με-

γάλα αὐτά πλοῖα
παρέλασαν «βρα-
δυπλοοῦντα» καί
ἀπονέμοντας τι -
μές μπροστά ἀ πό
κάθε ἕνα πλοῖο

τῆς Συμμαχικῆς μοίρας, πού ἀνάμεσά
τους ἦταν καί τό «Βασίλισσα Ὄλγα»!
Ὄρθιοι πάνω στό κατάστρωμα, μόλις
μπορώντας νά συγκρατήσουν τήν ἀπε-
ρίγραπτη συγκίνη σή τους, οἱ Ἕλληνες
ναυτικοί παρακολουθοῦσαν τό κατα-
πληκτικό θέαμα τῶν Ἰ ταλικῶν κο-
λοσσῶν, πού χαιρετοῦσαν πρῶτοι τήν
Ἑλληνική σημαία τοῦ μικροῦ ἀντιτορ-
πιλλικοῦ μας. Τότε μεταδόθηκε ἀπό τή
ναυαρχίδα τῆς Συμμαχικῆς μοίρας –τό
θωρηκτό «Γουώρσπαϊτ»– τό σῆμα τοῦ
Ἄγγλου ναυάρχου: «Ἀπό τό «Γουώρ-
σπαϊτ» στό «Κουήν Ὄλ γκα»: «Ζήτω ἡ
Ἑλλάς!». Οἱ Ἕλληνες ναυτικοί δέν μπό-
ρεσαν πλέον νά συγκρατηθοῦν. Θριαμ-
βευτική, κυρίαρχη ὑψώθηκε ἀπό τό
κατάστρωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολεμικοῦ
ἡ ζητωκραυγή, πού ἀνταπέδιδε στήν
σκλαβωμένη ἀκόμη πατρίδα –1943– ὅλη
τήν τιμή καί τήν ὑπερηφάνεια πού ἐ -
πλημμύριζε τά ἀ γωνιζόμενα τέκνα της.
Μαζί δέ μέ τά ἄλλα Συμμαχικά πλοῖα τό
«Βασίλισσα Ὄλγα» συνόδεψε! τόν πα-
ραδοθέντα Ἰταλικό στόλο πρῶτα στή
Μάλτα καί ἔπειτα στήν Ἀλεξάνδρεια,
ὅπου κατέπλευσε στίς 16 Σεπτεμβρίου
1943.
Ὁ ἀρχιστράτηγος Ἀϊζενχάουερ τη-

λεγραφοῦσε στό Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο
τῶν Ναυτικῶν ἀναγνωρίζοντας τήν
πολύτιμη συμβολή τοῦ ναυτικοῦ μας:
«Εἴμεθα εὐτυχεῖς, διότι αἱ μεθʼ ἡμῶν
συνεργασθεῖσαι Ἑλ ληνικαί μονάδες
ἐβοήθησαν εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς
Νίκης» κατά τοῦ Ἄξονα.
Ὁ δίκαιος ἔπαινος γιά τό Πολεμικό

μας Ναυτικό ἀπό τό πιό ἁρμόδιο πρό-
σωπο.
–––––
Ἀπό τό βιβλίο ΧΡΟΝΙΚΟΝ 1940-1944, Β΄τόμος, Ἀδώνι-

δος Κ.Κύρου , σελ.189κ.ἑ.
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ύζυγος ἥρωα, μητέρα ἥρωα, στορ-
γική νοσοκόμα στό πλευρό τοῦ τραυμα-
τία! Αὐτή ἦταν ἡ Καλλιόπη Λύκα, ἡ
«Μάνα τοῦ Στρατιώτη», ὅπως ὀνομά-
σθηκε ἀπό τό Βασιλιά Γεώργιο Β΄. Μιά
ζωή ἀφοσιωμένη στό Ἱερό Καθῆκον!
Συμμετεῖχε ἐνεργά σέ ὅλους τούς Ἐθνι-
κούς Ἀγῶνες καί προσέφερε ἀνεκτίμη-
τες ὑπηρεσίες.
Ψηλή μέ ὡραῖο παράστημα, πάντα χα-
μογελαστή, μιλοῦσε μέ ἐνθουσιασμό γιά
τήν Πατρίδα, ἀγαποῦσε ὅλο τόν κόσμο,
ἀλλά ἰδιαίτερα τόν ἑλληνικό στρατό. Συ -
χνά ἔλεγε: «Ὅπου ὑπάρχει Στρατός εἶ -
ναι ἐλεύθερη ἡ Πατρίδα!».
Γεννήθηκε στίς 30 Ἰανουαρίου 1889
στήν Ἄρτα καί μεγάλωσε σέ οἰκογένεια
πολύ εὔπορη, ἐξαιρετικά φιλάνθρωπη,
μέ βαθιά χριστιανική πίστη καί ἀπέ-
ραντη 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 μετάλ-
λια. 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,

ἠθικά καί ὑλικά. Τό 1930 ὁ Συνταγμα-
τάρχης τότε Δημήτριος Λύκας ἔφυγε γιά
τήν αἰωνιότητα… Ἡ γενναία ἠπειρώτισ -
σα ἀνέθρεψε μέ στοργή καί φροντίδα τό
μοναχογιό της Γεώργιο, ἐνῶ συνέχιζε μέ
ἀμείωτη ἔνταση τό κοινωνικό καί φιλαν-
θρωπικό της ἔργο. 
Μέ τήν ἔναρξη τῶν Βαλκανικῶν Πολέ-
μων ἄρχισαν νά συγκροτοῦνται ὁμάδες
ἐθελοντριῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ἀνάμεσά τους καί ἡ
Καλλιόπη…
Κι ὅταν πάλι τό 1940 ξέσπασε ὁ πόλε -
μος, ἄγρυπνη καί στοργική ἀδελφή πα-
ρέμενε στό πλευρό τῶν τραυματισμένων
στρατιωτῶν στά Νοσοκομεῖα καί στά
Ὀρεινά Χειρουργεῖα. Τό σπίτι της τό εἶ -
χε κυριολεκτικά διαλύσει. Σεντόνια, πε-
τσέτες, σκεύη φαγητοῦ, ροῦχα τά εἶχε
πάει στό Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο, γιά
νά προσθέσει κάτι καί ἐκείνη στόν ἐξο-
πλισμό του. Συχνά ἔφευγε ἐπικεφαλῆς
ἀποστολῶν γιά συνοδεία τραυματιῶν.
Πῆγε στό Ἀργυρόκαστρο, στήν Πρεμετή,
στό Λάμποβο, στό Καλαράτι καί ὅπου
ἀλ λοῦ 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

ΣΣΣ
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ἔφερε μέ ὑπερηφάνεια αὐτό τόν τίτλο.
Στό ὑψηλό της ἔργο δέν ξεχώριζε κα-
νένα, οὔτε καί τόν ἐχθρό τραυματία. Πα-
ράλληλα τῆς ἀνατέθηκαν καθήκοντα
ὑπεύθυνης γιά τή «Φανέλλα τοῦ Στρατι -
ώτου» *.
Στίς 31 Δεκεμβρίου 1940, λίγο πρίν
ἀλλάξει ὁ χρόνος ἔφθασε μέσα στούς
τραυματίες καί ὁ γιός της, Ἀνθυπολοχα-
γός Γεώργιος Λύκας. Ἡ γενναία Ἑλλη-
νίδα Μητέρα, ἀφοῦ περιποιήθηκε στοργικά
τό τραῦμα τοῦ παιδιοῦ της, τό ἔστειλε
νά πάρει ἀμέσως τό «φύλλο πορείας»
γιά τή θέση του στό μέτωπο. Ὁ Διευθυ -
ντής τοῦ Νοσοκομείου θέλησε νά τόν
κρατήσει μιά μέρα ἀκόμη γιά ἰατρική
παρακολούθηση. Τήν βρῆκε ὅμως ἀντί-
θετη 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 Μεραρ-
χίας, πού λόγω τῆς συνθηκολογήσεως ἀ -
ναγκάσθηκαν νά ἀποχωρισθοῦν τά
πυροβόλα τους. Μέ δάκρυα στά μάτια τά
στεφάνωσαν μέ ἀγριολούλουδα, τά ἀ σπά-
 σθηκαν, ἔψαλαν τόν Ἐθνικό Ὕμνο καί τά
ἀνατίναξαν, γιά νά μήν τά παραδώσουν
στόν ἐχθρό. Κάποιοι δείλιασαν καί μπῆ -
καν στόν πειρασμό νά ἐγκαταλείψουν τή
ζωή. Ἀκούστηκε ὅμως ἡ φω νή τῆς Μάνας:
««Σταματῆστε! Ἡ Πατρίδα δέν πέθανε
καί σᾶς ἔχει ἀνάγκη! Ἄν χαθεῖτε ἐσεῖς,
ποιός θά τήν ἐλευθερώσει;». Ὁ σεβα-
σμός πού ἔτρεφαν οἱ στρατιωτικοί στό
πρόσωπο της σταμάτησε τό κακό. Ἡ Κα-
τοχή καί τά χρόνια πού ἀκολούθησαν
ἔπεσαν βαριά στήν Πατρίδα μας. Ἡ Μά -
να δέν ἔμεινε μέ δεμένα χέρια οὔτε τότε,
οὔτε στά δύσκολα χρόνια πού ἀκολούθη-
σαν... Πιστή στό Καθῆκον βρισκόταν

πάντα στήν πρώτη γραμμή ἐν θαρρύνον-
τας, 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 παλληκαρο-
σύνης 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 σο-
βαρά ἀπό νάρκη. 
Ὅταν τελείωσαν ὅλα, γύρισε στό σπίτι
της στά Γιάννενα. Τό βρῆκε λεηλατη-
μένο. Παρ’ ὅλα αὐτά ἡ γενναία Καλλιό -
πη Λύκα δέν λύγισε. Στάθηκε ὄρθια καί
σάν γνήσια Ἑλληνίδα συνέχισε τό ἔργο
της ὅπου ὑπῆρχε ἀνάγκη… Οἱ Γιαννιῶ -
τες συχνά τήν ἔβλεπαν νά περιφέρεται
στίς φτωχογειτονιές γιά συμπαράσταση
καί γιά νά μοιράζει ὅ,τι μποροῦσε. Πολ-
λές φορές διαθέτοντας ὅλα της τά χρή-
ματα σέ φιλανθρωπίες, ἔφθασε στό
σημεῖο νά μήν ἔχει ἡ ἴδια οὔτε νά φάει! 
Τά χρόνια πέρασαν καί γέρασαν τή
Μάνα. Μοναδική της παρηγοριά ἡ Πα-
ναγία, τήν ὁποία πάντα παρακαλοῦσε,
ὄχι γιά τόν ἑαυτό της ἀλλά γιά τήν Ἑλ -
λάδα, τήν Πατρίδα πού τόσο πο λύ ἀγά-
πησε. Στίς 15 Φεβρουαρίου τοῦ 1982,
πλήρης ἡμερῶν σέ ἡλικία 93 ἐτῶν, ἀνά-
λαφρη ἡ ψυχή της πέταξε πάνω ἀπό τό
Γράμμο, τήν Πίνδο, τή Βόρειο Ἤπειρο,
γιά νά ἐπιστρέψει στό Θεό Δημιουρ γό,
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 συγκέν-
τρωση ρουχισμοῦ γιά τόν μαχόμενο Ἑλληνικό Στρατό στά ἑλλη-
νοαλβανικά 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

Τό 1940 ὁ μεγάλος μου ἀδελφός, ὁ
συχωρεμένος ὁ θεῖος σας ὁ Εὐθύμης,
ἦταν στρατευμένος καί βρισκόταν στόν
ἴδιο λόχο μέ δυό-τρεῖς ἄλλους συγχω-
ριανούς μας. Ὅταν −μέ τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ− γύρισε, γερός, μᾶς διηγήθηκε ἀ -
πό τό μέτωπο πολλές ἐμπειρίες του–
μαρτυρίες* ἀδιάψευστες τοῦ ἡρωισμοῦ
τῶν στρατιωτῶν μας, γιά τόν ὁποῖο ἔ -
γραφαν πολλά στίς ἐφημερίδες Ἕλλη-
νες καί ξένοι ἀνταποκριτές τοῦ μετώπου.
Ἔλεγε, λοιπόν, πώς γιά νά πάρουν τό

καθημερινό συσσίτιο, τίς πιό ἥσυχες
μέρες, ἔπρεπε νά κατηφορίσουν −ἀρκε-
τές ἑκατοντάδες μέτρα− στά μαγειρεῖα.
Κατόπιν ἀνηφόριζαν τήν ἴδια ἀπόστα -
ση, μέσα στό χιόνι καί κάτω ἀπό τήν
ἀπειλή τῶν ἰταλικῶν πυροβόλων. Κά-
ποτε ἀποκλείσθηκαν ἀπό χιονοθύελλα.

Ὁ Βαγγέλης, ὁ γείτονάς μας, ὁ ὑπεύ-
θυνος ἀνεφοδιασμοῦ, ἦταν ὑποχρεωμέ-
νος 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 μελα-
νιασμένα πόδια του πονοῦσαν ἀφόρητα
κι ἔκαναν τά μάτια του νά τρέχουν
ἀσταμάτητα δάκρυα.
Δέν εἶχε προχωρήσει παρά λίγα μέ -

τρα, 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 ἐξή-
γηση. Τόν συμπόνεσε ὁ ἀξιωματικός καί

Ὑπῆρχαν

ἥρωες;
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«Δέν ὑπῆρχαν ἥρωες, ἄνθρωποι ἁ -
πλοί ἦταν κι αὐτοί σάν κι ἐμᾶς...». Ἄν
καί δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ὁ κα-
θηγητής μας παρουσίαζε περίεργες
ἀπόψεις γιά ἱστορικά γεγονότα καί
πρόσωπα καί μολονότι ὁ λόγος του
φάνηκε ἀβάσιμος κι ἀναπόδεικτος,
σφηνώθηκε στό νοῦ μου κι ἔγινε ἐρώ-
τημα 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 γα-
λήνιο, 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 ὑ πῆρ χαν...», αὐτό εἶπε μόνο.
Κι ὕστερα ἀπό σιωπή πού φανέ-

ρωνε πώς ἡ μνήμη του ἀνασκάλευε
τούς πολύτιμους θησαυρούς της γιά
νά μοῦ τούς ἐμπιστευθεῖ, ἄρχισε νά
μιλάει:



ὙὙπῆρχαν ἥρωες;διέταξε νά τοῦ δώσουν καινούργια
ἄρ βυλα καί κάλτσες. Ὕστερα τοῦ
ὑπέγρα ψε ἄδεια νά πάει στό κοντινό
χειρουργεῖο νά τοῦ περιποιηθοῦν τά
πόδια γιά νά μήν πάθει γάγγραι να.

«Εὐχαριστῶ, μά δέν μπορῶ νά πάω
τώρα στό χειρουργεῖο. Τά παιδιά ἐκεῖ
ἐπάνω εἶναι νηστικά καί μέ περιμέ-
νουν» ἀπάντησε ὁ Βαγγέλης!
Ἀλλά κι ὁ Γιάννης, ὁ γιός τοῦ πα -

πᾶ μας, πού εἶχε ἀφήσει πίσω του
δυό μικρά ὀρφανά, κι ὁ Ζαφείρης ὁ
γραμματέας τῆς Κοινότητος, πού
εἶχε κατάκοιτους καί τούς δυό γο-
νεῖς, 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 ἀντιμετωπί-
σουν τίς θρασύτατες ἀξιώσεις τοῦ
κατακτητῆ μέ τή μικρή λέξη, πού σή-
μαινε 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 παγω-
μένα ποτάμια, τή βροχή καί τό χιόνι,
τήν πείνα καί τή δίψα, ὅλους αὐτούς
τούς ὕπουλους συμμάχους τοῦ ὑπέ-
ροπλου ἐχθροῦ πού σκόρπιζε θά-
νατο. Ἔτσι αὐτοί οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι,
πού ζοῦ σαν δίπλα μας, οἱ γονεῖς καί
τ’ ἀδέλφια μας, οἱ συγγενεῖς κι οἱ
φίλοι μας, ἔγιναν ἥρωες... 
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Πῶς; Ἴσως ρωτήσεις... 
Διάβασα κάποτε −καί δέν τό ξεχνῶ− πώς

τόν ἀνδριάντα τοῦ ἥρωα τόν ἀποκαλύπει
ἡ στιγμή τῆς μεγάλης θυσίας, τόν σμι-
λεύει 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 συνηθισμέ-

νος ἄνθρωπος πού δείχνει μιά ἀσυνήθι-
στη 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. Θε-
οτοκᾶς, ξέραμε νά ποῦμε στόν ἐχθρό μας:
«Τί μπορεῖς νά μᾶς κάνεις; Νά μᾶς σκο-
τώσεις; 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 βε-
βαιότητα, ἴσως κι ἀπόφαση: 
Στήν Ἑλλάδα μας ὑπῆρχαν καί θά

ὑπάρχουν ἥρωες...
Μ.

––––––
* Εὐστ. Μπάστα, Ἀναφορά στό 1940,
Ἐκδ. «Ο ΣΩ ΤΗΡ», Ἀθήνα, 1990.



ΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;
εύθυνση τοῦ Νοσοκομείου,

τό προσωπικό, οἱ ἀσθενεῖς καί
οἱ συνοδοί τους τή Νοσηλεύτρια–
δυνάμωνε μέσα της ὅλους τούς ἤ -
χους τῆς προσφορᾶς γιά ὅλους
ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους, πού
τήν καλοῦσαν πρός βοήθεια.
Στήν παρακλητική, ἐπίμονη –σβη-
σμένη καί τρεμουλιαστή κάποτε– ἐ -
πίκληση τῶν ἀσθενῶν ἔτρεχε ν᾽
ἀ παντήση πρόθυμα, νά συμπαραστα-
θεῖ φανερώνοντας πώς ἡ ἀγάπη εἶναι
κάτι θεϊκό καί παντοδύναμο.
Τό ἔνιωσε σά σπίτι της ἡ κ. Δήμη-
τρα τό Νοσοκομεῖο. Κι αὐτό τό οἰ -
κεῖο, τό ζεστό αἴσθημα ἤθελε νά τό
δημιουργήσει σέ κάθε νεοφερμένο
ἄρρωστο, πού ἦταν γεμάτος φόβο,
ἀγωνία, ἀνασφάλεια καί ἀβεβαιό τη -
τα.

— Κύριε Παπαδόπουλε, ἐλᾶτε μα -
ζί μου στό θάλαμο 12.
Πῶς φωτίστηκε τό πρόσωπο τοῦ
ἀσθενοῦς, μόλις ἄκουσε νά τόν ἀ -
ποκαλεῖ μέ τ᾽ ὄνομά του! Αἰσθάν-
θηκε νά βγαίνει ἀπό τή φυλακή τῆς
ἀγωνίας του. Χαλάρωσε. Στά χείλη
του ἄνθισε τό χαμόγελο τῆς ἐμπι-
στοσύνης μ᾽ ἕνα θερμό «εὐχαρι -
στῶ!».

.......................................................
Πέρασαν χρόνια, μιά ὁλόκληρη
σχεδόν ζωή προσφορᾶς. Ἡ Δήμη-
τρα, μητέρα τώρα μεγάλων παιδι -
ῶν, 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 -

Δήμητρα ἦταν ἀκόμα
στή Β´ λυκείου. Πρόσχα -
ρη πάντα, δυναμική, μέ
μιά πηγαία καλωσύνη

καί εὐγένεια, πού μαρτυροῦσε ὄ -
μορφο ἐσωτερικό κόσμο, φαινόταν
νά κρατάει μέσα της ἕνα ἀκριβό μυ-
στικό.
Ἦρθε καί ἡ Γ´ τάξη. Τελειόφοιτη
τώρα μπροστά στό σταυροδρόμι
τοῦ ἐπαγγελματικοῦ προσανατολι-
σμοῦ. Δίχως διλήμματα, δισταγμούς
καί πισωγυρίσματα στήν πρώτη ἀπό-
φαση, στάθηκε πιστή στή μυστική
ἐπιλογή της: Στό πιό δύσκολο, κο-
πιαστικό, 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 φαινό-
ταν πώς ἀντανακλοῦσε φωτεινότη -
τα καί μεγαλεῖο. Καί ἔγινε ἡ Δήμητρα
νοσηλεύτρια!
Ἡ προσφώνηση «Ἀδελφή!» –
ἔ τσι ἀποκαλοῦσαν τότε ἡ Δι-
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μᾶται μέ τ᾽ ὄνομά τους καί
τήν περίπτωσή τους!...
Ὁ Νίκος, τό νέο παιδί μέ τό ἀτύ-

χη μα στό θάλαμο 10, ὁ Γιωργάκης μέ
τόν ἤπιο διαβήτη στό 14, πού ἔ κλαι γε
τήν ὥρα τοῦ ἐπισκεπτηρίου, γιατί δέν
εἶχε κανένα δικό του... Τό κορίτσι μέ
τά ναρκωτικά καί τήν ἀπόπει ρα... Ἡ
νέα μητέρα, μέ τό ὀ ξύ περιστατικό
στή νυχτερινή βάρδια... Τή συνό-
δευσε μέχρι τό χειρουργεῖο. «Ἀδελ -
φή, τά παιδιά μου,» τῆς εἶπε «μή καί
δέν ξυπνήσω ἀπό τή νάρκω ση...»,
καί τῆς ἔσφιξε τό χέρι. Ἔκαναν μαζί
τό σταυρό τους κι ἡ ἄρ ρωστη ἀπο-
κοιμήθηκε...
Νωπή καί ἡ θύμηση τῆς Μαρίας Κ..

Μαθήτρια τοῦ Γυμνασίου ἦταν, πού
τήν ἔφεραν ἀπό τροχαῖο σέ μιά ἐ -
φημερία. Ὁ γιατρός ἦταν προβλη-
ματισμένος, ἔπρεπε νά κοπεῖ τό
πόδι! ῾Η Δήμητρα ὅλη τή νύχτα εἶχε
τήν ἀγωνία της. Τό πρωί, πρίν ξε-
κινήσει γιά τή βάρδια της, πέ-
ρασε 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 ἐκ -
κλησάκι, γιά τίς Ἀδελφές νοσοκό-
μους, 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 δεί-
ξατε 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 ἰα -
τρική... 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 χα -
ρᾶς γιά τό χάρισμα τῆς ζωῆς, γιά
τήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας, ἀλ -
λά καί τῆς ἀνακούφισης μέσα στόν
πόνο καί μπροστά στό θάνατο, ὅταν
ἔδειχνε στούς ἀρρώστους της τό
δρόμο τῆς μετάνοιας καί τῆς ἐπι-
στροφῆς καί τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Κυ-
ρίου, ὅταν Ἐκεῖνος καλοῦσε τίς
ψυχές στό ἀκύμαντο λιμάνι τῆς Βα-
σιλείας Του.
Καί ὅλα αὐτά ἀνάμεικτα μέ μιά ἁ -

βρή νοσταλγία...
Ἡ κυρία Δήμητρα, κι ἄν πάλι βρισκό-

ταν μπρός στήν ἐπιλογή ἐπαγγέλμα-
τος, θά δήλωνε πάλι Νοσηλευτική!

Ω.
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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 μπρο-
στά του ἕνας... Μά τί ἄνθρωπος ἦταν
αὐτός! Ἄθλιος, φρικτός στήν ὄψη καί
τό σύνολό του. Μάτια σκοτεινά, ἄγρια,
πεταγμένα ἔξω, μαλλιά, γένια ἀνακα-
τωμένα, λεριασμένα, στόμα νά βγάζει
κραυγές καί κατάρες... Ροῦχο ἐπάνω
του τίποτε (ἴσως μόνο κάτι κουρέλια)
καί ὅλο τό σῶμα του καταπληγια-
σμένο.

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 βα-
στώντας στά χέρια πέτρες καί μ’ αὐτές
τραυματίζοντας τόν ἑαυτό του καί τυ -
χόν διαβάτες πού περνοῦσαν ἀπό ἐκεῖ.
Ὁ φόβος καί ὁ τρόμος ὅλων...

Εἶδε τόν Χριστό κι ἄρχισε ἀπό μα-
κριά νά τρέχει πρός τό μέρος Του μέ

ἄναρθρες κραυγές. Καί μόλις πλη-
σίασε, μέ τρόμο ἔπεσε στά πόδια Του
κι ἄρχισε νά φωνάζει: «Τί σχέση ὑ -
πάρχει μεταξύ μας Ἰησοῦ, υἱέ τοῦ
Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; Σέ παρακαλῶ, μή
μέ βασανίσεις καί μέ στείλεις ἀπό τώ -
ρα στήν κόλαση». Τά ’λεγε αὐτά ἔν -
τρομος ὁ σατανάς, ἐπειδή ἤδη ὁ Χριστός
τόν διέταξε νά βγεῖ ἀπό ἐκεῖνον.

— Ποιό εἶναι τό ὄνομά σου; τόν ρώ-
τησε 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 Μω-
σαϊκός Νόμος ἀπαγόρευε κάτι τέ-
τοιο).

— Μπεῖτε, τούς εἶπε ὁ Χριστός.
Καί ξαφνικά τότε ὅλο τό κοπάδι –

ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΑΘΛΙΟΤΗΤΑ

MM

«καί ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο
καί ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν»
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περίπου δύο χιλιάδες χοῖροι –ἄρχισαν
μ’ ἕνα ξέφρενο τρεχαλητό νά κατευθύ-
νονται πρός τό γκρεμό καί νά πέφτουν
μές στή θάλασσα, ὅπου καί πνίγονταν.

Τά εἶδαν αὐτά οἱ χοιροβοσκοί, ἔτρε-
ξαν καί τά εἶπαν στούς κατοίκους τῆς
πόλης. Ἐκεῖνοι ἔντρομοι βγῆκαν νά συ-
ναντήσουν τόν Χριστό. Κι ὅταν ἦρθαν
κοντά Του, βρῆκαν τόν πρώην δαιμονι-
σμένο νά κάθεται ἤρεμος καί σωφρονι-
σμένος 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 παρανο-
μία 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 αὐ -
τή 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 κατα-
λάβεις ἐσύ πολλά:

Παρατήρησε, ἄν θέλεις, ὅτι ὁ δαιμο-
νισμένος, ὅσο ἦταν κάτω ἀπό τήν κα-
τοχή τοῦ σατανᾶ, οὔτε ροῦχο εἶχε
πάνω του, οὔτε στό σπίτι ἔμενε. Ξεν-
τυμένος καί ἔξω συνεχῶς. Μήπως βλέ-
πεις κάποια ἀναλογία μέ σήμερα;
Μήπως ἡ τάση πού ὑπάρ-
χει στίς μέρες μας νά
δείχνουν οἱ ἄνθρω-
ποι ἀκάλυπτα
μέρη τοῦ σώ-
ματός τους γιά
νά κάνουν ἐν -
τύπωση δέν εἶ -
ναι τυχαία;
Μήπως καί τό
ὅτι φεύγουν ἀ -
πό τό σπίτι καί ὅ -
λη νύχτα γυρνοῦν
ἔξω... Σοῦ λέει τίποτε
αὐτό γιά τό ποιός ὑποκινεῖ τέτοιες κα-
ταστάσεις;

Ἀντιθέτως, παρατήρησες πῶς ἔγινε
ὁ ἄνθρωπος κοντά στό Χριστό; Συμ-
μαζεύτηκε, σωφρονίστηκε, ἔβαλε ροῦχα
πάνω του, γύρισε σπίτι του. Βρῆκε τό φυ-
σιολογικό ρυθμό στή ζωή του.

Τί λές μετά ἀπ’ ὅλα αὐτά; Δέν εἶναι
φανερό τό συμπέρασμα;

«Ὁ δαιμονισμέ-
νος, ὅσο ἦταν κάτω

ἀπό τήν κατοχή τοῦ
σατανᾶ, οὔτε ροῦχο
εἶχε πάνω του, οὔτε

στό σπίτι ἔμενε.
Ξεντυμένος καί ἔξω

συνεχῶς. Μήπως
βλέπεις κάποια ἀνα-

λογία μέ σήμερα;» 
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ΟΟἱ ἱστορίες πού μοῦ
λέει ὁ παππούς μου

καί μάλιστα αὐτές πού ἔ -
χουν σχέση μέ τήν πατρί -
δα μας μοῦ ἀρέσουν πάρα
πολύ. Μερικές φο ρές 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 κα-

μάρι 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...

«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 κυ-
μάτιζε 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 ὡ ραῖ -
ες, 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

Ὁ καστανάς
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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, σκου-
πίζει 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 ξα-
ναρχίζει 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 ἀξιω-

ματικός 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 βορειοηπειρω-
τικά 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 εἰρη-

νικές 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. Γι ̓  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.»

ΦΦανερά 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.

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.
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«Ἀντώνη μου,
Αὐτή τή στιγμή μάθαμε 

τή νέα νίκη μας.

Δηλαδή τήν κατάληψη τῆ
ς Κλεισούρας… Δά-

κρυα χαρᾶς καί περηφάνειας τ
ρέχουν ἀπό τά

φλογισμένα μάτια μικρῶν καί μεγάλων…».

«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…»,

Ὅλοι μαζί... 
στρατιῶτες, μάνες,
γέροντες, παιδιά!
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δ.Χ.

«Ὁ μπαμπάς σας δέν κοιμᾶται. Ἀγρυπνᾶ γιά σᾶς. Τά μάτια

μου ἔχουν μαυρίσει, θέλω νά σᾶς δῶ. Ὁ Θεός τό γνωρίζει μόνον. Θέλω

νά σᾶς σηκώσω λίγο στά χέρια μου κι ἄς πεθάνω μετά…».

«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».

«Μπαμπάκα μου, εἶμαι καλό παιδάκι τώρα πού ἔγινα 4 χρονῶν… Θά ἔρθω  νά σ’ εὕρω
νά σκοτώσουμε τό Μουσσολίνη. Ζήτω ὁ στρατός μας». 

«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»

«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!». 

«Ἀγαπημένε μου μπαμπάκα, 
Νά μή μέ λέτε πιά μπεμπέκα, μεγάλωσα καί πλέκω κι ἐγώ γιά τό στρατό μας».
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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 περίφη-
μος 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 ἀνα-
δημοσιεύουμε 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 Εὐ -
ρώπη (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 ἀλ -

λά παραίνεσιν γράψαντες μέλλομέν
σοι συμβουλεύειν, ὧν χρή τούς νεωτέ-
ρους ὀρέγεσθαι καί τίνων ἔργων ἀπέ-
χεσθαι καί ποίοις τισίν ἀνθρώποις
ὁ μιλεῖν καί πῶς τόν ἑαυτῶν βίον οἰκο-
νομεῖν.
Ὅσοι γάρ τοῦ βίου ταύτην τήν ὁδόν

ἐπορεύθησαν, οὗτοι μόνοι τᾹς ἀρετᾹς
ἐφικέσθαι γνησίως ἠδυνήθησαν, ἧς
οὐδέν κτᾹμα σεμνότερον οὐδέ βεβαιό -
τερόν ἐστιν.

«Ὦ Δημόνικε,
...ἐγώ, πού δέν ἐπιδίωξα προτροπή ἀλ -

λά ἔγραψα φιλική συμβουλή, ἔχω σκοπό
νά σέ συμβουλεύω ποιά πρέπει νά ἐπιθυ-
μοῦν οἱ νεότεροι καί ποιά ἔργα ν' ἀπο-
φεύγουν καί ποιούς ἀνθρώπους νά
συναναστρέφονται καί πῶς νά κυβερνοῦν
τή ζωή τους. 
Ἐπειδή ὅσοι βάδισαν αὐτό τό δρόμο τᾹς ζω -

Ᾱς αὐτοί μόνοι κατόρθωσαν νά φθάσουν
πραγματικά τήν ἀρετή, ἀπό τήν ὁποία κανένα
ἄλλο ἀπόκτημα δέν εἶναι σπουδαιότερο καί
μονιμότερο.
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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 παρα-
μελοῦν 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' ἀγγί-
ξει 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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Γιατί τήν ὀμορφιά ἤ ὁ χρόνος τήν κα-
ταστρέφει ἤ ἡ ἀσθένεια τήν μαραίνει,
ὁ δέ πλοῦτος εἶναι μλλον ὑπηρέτης

τᾹς κακίας παρά τᾹς καλωσύνης, ἐπειδή
δίνει δικαίωμα στήν τεμπελιά καί παρακι-
νεῖ τούς νέους στίς ἀπολαύσεις·
ἡ σωματική πάλι δύναμη ὅταν μέν συ-

νο δεύεται μέ φρόνηση συνήθως ὠφελεῖ,
χω ρίς ὅμως αὐτήν συνήθως βλάπτει περισ-
σότερο ἐκείνους πού τήν ἔχουν, καί συνήθως
στολίζει τά σώματα τῶν γυμναζομένων ἀλλά
ρίχνει σκοτάδι στίς ἀσκήσεις τᾹς ψυ χᾹς.
Ἡ ἀπόκτηση τᾹς ἀρετᾹς ὅμως σ'

ἐκείνους στούς ὁποίους θά μεγαλώσει
ἀληθινά μαζί μέ τή διάνοιά τους, μόνη
αὐτή γερνάει μαζί τους, καί εἶναι καλύ-
τερη ἀπό τόν πλοῦτο καί χρησιμότερη ἀπ'
τήν εὐγενική καταγωγή, γιατί κάνει τ' ἀδύ-
νατα στούς ἄλλους δυνατά, τά φοβερά
στούς πολλούς τά ὑπομένει μέ θάρρος καί
θεωρεῖ τήν τεμπελιά ντροπή καί τήν ἐργα-
τικότητα τιμή.
Εἶναι εὔκολο νά καταλάβει κανείς αὐτό

ἀπό τούς ἄθλους τοῦ ἩρακλᾹ καί τά κα-
τορθώματα 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».

Κάλλος μέν γάρ ἤ χρόνος ἀνήλωσεν
ἤ νόσος ἐμάρανε,
πλοῦτος δέ κακίας μλλον ἤ καλοκα-

γαθίας ὑπηρέτης ἐστίν, ἐξουσίαν μέν τῇ
ῥθυμί παρασκευάζων, ἐπί δέ τάς
ἡδονάς τούς νέους παρακα λῶν^
ῥώμη δέ μετά μέν φρονήσεως ὠφέ-

λησεν, ἄνευ δέ ταύτης πλείω τούς ἔ χον-
τας ἔβλαψε καί τά μέν σώματα τῶν
ἀσκού ντων ἐκόσμησε, ταῖς δέ τᾹς ψυ -
χᾹς ἐπιμελείαις ἐπεσκότησεν.
Ἡ δέ τᾹς ἀρετᾹς κτᾹσις οἷς ἄν ἀκι-

βδήλως ταῖς διανοίαις συναυξηθῇ, μό -
νη μέν συγγηράσκει, πλούτου δέ
κρείτ των, χρησιμωτέρα δέ εὐγενείας ἐ -
στίν, τά μέν τοῖς ἄλ λοις ἀδύνατα δυνατά
καθιστσα, τά δέ τῷ πλήθει φοβερά
θαρσαλέως ὑπομένουσα, καί τόν μέν ὄ -
κνον ψόγον, τόν δέ πόνον ἔ παινον ἡ -
γουμένη. 
῾Ρᾴδιον δέ τοῦτο καταμαθεῖν ἐστίν ἔκ

τε τῶν Ἡρακλέους ἄθλων καί τῶν Θη-
σέως ἔρ γων, οἷς ἡ τῶν τρόπων ἀρετή
τηλικοῦτον εὐδοξίας χαρακτᾹρα τοῖς
ἔργοις ἐπέβαλεν ὥστε μηδέ τόν ἅπαντα
χρόνον δύνασθαι λήθην ἐμποιᾹσαι τῶν
ἐκείνοις πεπραγμένων».



αί μέ ποιόν τρόπο, παιδιά, ὁ Ἰωσήφ
ἔγινε μεγάλος καί τρανός στήν Αἴ γυ-
πτο, ἀφοῦ τόν πούλησαν τά ἀδέλφια

του ὡς δοῦλο; Θυμᾶται κανείς;
– Ἐπειδή ἑρμήνευσε τά ὄνειρα τοῦ Φα ραώ

τῆς Αἰγύπτου κι ὁ Φαραώ τό ἐκτίμησε καί
τόν ἀντάμειψε.

– Κι ἐμένα ἡ γιαγιά μου ἐξηγεῖ τά ὄνει ρα,
πετάχτηκε ἡ Λαμπρινή. Ὅ,τι μοῦ λέει βγαί-
νει. 

– 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 βοή-

θησε λίγο ἡ σαφής ἐρώτηση τοῦ Ὀ δυσσέα.
– Δηλαδή, κύριε, τά πιστεύουμε τά ὄ νειρα;

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 πιστεύ ουμε, δέ δίνουμε

σημασία σ ̓ αὐτά. Γιά νά βάλουμε ὅμως τά
πράγματα σέ μιά σει ρά, νά ποῦμε ὅτι ὑπάρ-
χουν τρεῖς κατηγορίες ὀνείρων.
Εἶναι πρῶτα-πρῶτα τά φυσιολογικά

ὄνειρα πού μπορεῖ νά δεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος.
Ὅ,τι βλέπουμε, ὅ,τι ἀ κοῦμε, κάτι πού θυμη-
θήκαμε ἤ ἀπασχόλησε τό νοῦ μας, τώρα ἤ
παλαιότε ρα, αὐτά ὅλα φωλιάζουν στό ὑπο-
συνείδητό μας καί μπορεῖ νά ἐμφανίζονται
ὡς ὄνειρα τή νύχτα. Ἄν εἴχαμε μιά ταραγ-
μένη ἡμέρα, μιά κουραστική περίοδο μέ
ἄγχος καί τρέξιμο, αὐτό θά συνεχιστεῖ καί...

τή νύχτα, ὁπότε πιθανόν καί ὁ ὕ πνος
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 ἀλη-
θινό... εἶπε ἡ Φωτεινή.

– Συνήθως οἱ ἄνθρωποι συνδυάζουμε τό
ὄνειρό μας μέ τό γεγονός, ἀφοῦ αὐτό πραγ-
ματοποιηθεῖ. 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 στ ̓ ἀλήθεια
κάποιο ὄνειρο πού εἴ δαμε: Ὁ ἕνας εἶναι ἀπό
σύμπτωση. Κάποτε ἀκούσαμε μιά πληροφο-
ρία, τό ὑποσυνείδητό μας τή συνδύασε μέ
ἄλλα στοιχεῖα πού μπορεῖ νά μᾶς ἀπασχο-
λοῦν καί τή διαμόρφωσε σέ εἰκόνα κατά τήν
ὥρα τοῦ ὕπνου. Αὐτό τό ὄνειρο μπορεῖ νά
πραγματοποιηθεῖ γιατί στηρίζεται σέ στοι-
χεῖα πραγματικά, μπορεῖ ὅμως καί νά μήν
πραγματοποιηθεῖ, ἀφοῦ πάντα δύο πιθανό-
τητες ὑπάρχουν. 
Ὁ ἄλλος λόγος θέλει προσοχή, καί ἐρ χόμα-

στε στή δεύτερη κατηγορία τῶν ὀ νείρων, τά
ὄνειρα πού μπορεῖ νά στείλει ὁ πονηρός.
Δυστυχῶς, ὁ διάβολος θέλει νά κερδίσει τήν
ἐμπιστοσύνη μας κι ἐπειδή γνωρίζει περισ-
σότερα στοιχεῖα ἀπό μᾶς, ὡς πνεῦμα πού
εἶναι, τά συνδέει μέ τήν τεράστια πείρα καί
πονηριά του, τά παρουσιάζει καί λίγο διφο-

Κ–

ΑΑΠΟΡΙΕΣ...

Πιστεύεις 

στά ὄνειρά
 σου;

ΑΠΟΡΙΕΣ...

Πιστεύεις 

στά ὄνειρά
 σου;
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ρούμενα σάν τούς ἀρχαίους χρησμούς. Ἄν
πραγματοποιηθοῦν κι ἐμεῖς ἐμπιστευτοῦμε
τό ὄνειρό μας, μᾶς κρατᾶ αἰχμάλωτους. Ὅ -
ποτε θέλει μᾶς ταράζει μέ ὄνειρα πού μπορεῖ
νά θεωροῦμε σημαδιακά, πιθανά νά συμβοῦν
καί τό χειρότερο, σταδιακά, κερδίζει τήν ἐμπι-
στοσύνη 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 ἐμπι-
στοσύνη στό Θεό. Ἐξάλλου δέν σᾶς λέω δική
μου ἄποψη. Ἄν διαβάσετε προσευχές τῶν
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησί ας μας, θά δεῖτε ὅτι πολλές
φορές παρακαλοῦν τό Θεό νά ἀπομακρύνει
δαιμονικές προσβολές καί φαντασίες ἀ πό
τόν ὕπνο μας. Κι ὅταν κάποιος ἄν θρωπος
ἐνοχλεῖ ται καί ταράζεται ἀπό δύσκολα ὄ -
νειρα, μπορεῖ νά ζητήσει τή βοήθεια τῆς Ἐκ -
κλησίας, 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 Φα ρα ώ,
εἶχε δεῖ καί ὁ ἴδιος κάποια ὄ νει ρα. Ἄν δέν κά -
νω λάθος, ἔχουμε πολλές ἄλλες περιπτώσεις
στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη, πού ὁ
Θεός μίλησε μέ ὄ νειρα στούς ἀνθρώπους.
Δέν συγκρού εται τό ἕνα μέ τό ἄλλο; Ρώτησε
ὁ Μηνᾶς.

– Σωστή παρατήρηση, αὐτή εἶναι καί ἡ
τρίτη κατηγορία στά ὄνειρα τῶν ἀνθρώ-
πων. Τά ὄνειρα πού εἶναι σταλμένα ἀπό
τό Θεό. Σέ πολύ παλιές ἐποχές πού δέν ὑ -
πῆρχε ἀκόμη Ἁγία Γραφή, ἤ καί γιά λόγους
πού μόνο ὁ Θεός γνώριζε, ἐπέλεγε ὡς τρό πο
ἐπικοινωνίας μέ τούς ἀν θρώπους τά ὄνειρά
τους. Αὐτό ὅμως ἦταν καί εἶναι κάτι ἐξαιρε-
τικό. Συνήθως συνέβαινε σέ περιπτώσεις ἀν -
θρώπων μέ εἰδική ἀποστολή, ὅπως ὁ ἄλ λος
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 σύγ-
χρονες περιπτώσεις ἀνθρώπων πού ἀξιώ-
θηκαν νά λάβουν εἰδοποίηση ἀπό κάποιον
ἅγιο γιά τήν ὕπαρξη ἱερῶν λειψάνων, εἰκό-
νων, ἤ γιά ἄλλο λόγο, ὅπως κάποια θερα-
πεία, κάτι τέτοιο εἶναι ὅμως σπάνιο καί
ἔκτακτο. Εἶναι ἀσφάλεια γιά τόν ἄνθρωπο
νά μήν ἐμπιστεύεται τά ὄνειρά του, ὅσο
«εὐσεβή» κι ἄν τοῦ φαίνονται, για τί 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 ἐμφα-
νιστεῖ ὁ Θεός ἤ κάποιος ἅγιος, δέν τό περι-
μένει, 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 σπά-
νιο... Ἐμεῖς ὅλοι, ἄς κρατήσουμε γιά τόν
ἑαυτό μας ὅτι στά ὄνειρά μας ταιριάζει
ἀδιαφορία κι ἔτσι εἴμαστε ἀσφαλεῖς. Ἀφή-
σαμε ὅμως στή μέση τήν ἱστορία τοῦ
Ἰωσήφ. Ποιός θέλει νά συνεχίσει;

Φίλος
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ΤΤό ὅραμα 
τῆς 

Σημαίας

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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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 ἑνό-
τητα.

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.

28 Ὀκτωβρίου
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, καί τῆς προστασίας Της κατά
τόν Ἑλληνο-ιταλικό πόλεμο τοῦ 1940

Ε
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Δέν εἶναι τό «Πρός τή Νίκη» αὐτό πού
σᾶς καλεῖ τώρα στό «ταξίδι γνωριμίας
τῆς Θράκης», πού ἔχει ἀπό καιρό ἀνα-
κοινώσει 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.

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

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

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.

Πᾶμε στή Θράκη μας;

Πᾶμε στή Θράκη μας;
Πᾶμε!

«Ἡ Θράκη μας ἡ ὄμορφη»

Μάνα Θράκη μεγάλη γῆ,
πανάρχαια κοιτίδα,
εἶσαι τοῦ πολιτισμοῦ πηγή
καί Ἑλλήνων ἡ πατρίδα...

Θ. Γ., Νέα Ὀρεστιάδα



— Μμμμ, τί μᾶς λές, μουρ-
μούρισε ὁ Χάρης, πού τοῦ
ἄρεσαν τά πολεμικά
παιχνίδια. Ἄς μήν εἶ χαν
ὑ περσύγχρονα ὅπλα
καί θά σοῦ ἔ λεγα ἐγώ.

— Ἐμένα μοῦ εἶ -
πε ἡ μαμά μου, εἶ -
πε μέ σιγουριά ἡ
Κατερίνα, πού
πάντα μπέρδευ ε
τήν Ἱστορία, ὅτι

μᾶς βοήθησε ὁ Μέγας Ἀλέ-
ξανδρος 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 κοί-
ταξε ὅλους μέσα στά μάτια. Ἔμεινε
γιά λίγο σκεφτικός. Κάθε φορά πού ἔ -
παιρνε αὐτό τό ὕφος, κάτι πολύ σπου-
δαῖο εἶχε νά μᾶς πεῖ. Τά μάτια μας
καρφώθηκαν ἐπάνω του, ἄχνα δέν
ἀκουγόταν.
Σέ λίγο ἀμίλητος γύρισε πρός τήν ἕ -
δρα, πῆρε ἕνα μικρό παλιό κουτάκι.

— Τό φύλαξα, γιά νά τό δείξω με-
θαύριο στήν ἐθνική γιορτή σέ ὅλα τά
παιδιά τοῦ Σχολείου. Μέ νικήσατε ὅ -
μως, 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
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ά πῶς γίνεται, κύριε; Παρά-
ξενο πράγμα! φώναξε ὁ Μι-

χαλάκης ἀπό τό τελευταῖο θρανίο, μόλις
ὁ δά σκαλος τελείωσε τή διήγη ση.

— Καί πολύ παράξενο μάλιστα! συμ-
φώνησε κι ἡ Κική, πού καθόταν δί πλα
στά παράθυρα κι ὅλο κοίταζε ἔ ξω.
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 Ἕλ -
ληνες εἶχαν πάντα καλούς στρατηγούς
καί νικοῦσαν!

Μ–



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, ἄρ -
χισε ὁ δάσκαλός μας.
«Ἡ χιονοθύελλα πού εἶχε ἀρχίσει ἀ -

πό τό πρωί, συνεχιζόταν ὥς ἀργά τό
ἀπόγευμα στό ὕψωμα 1380. Ἡ διμοι-
ρία στάθμευσε πίσω ἀπό ἕνα μισογ-
κρεμισμένο χωριατόσπιτο. Ὁ νεαρός
διμοιρίτης Θωμᾶς στεκόταν μέ τό ρο -
λόι στό χέρι. Περίμενε τήν ὥρα καί
τή στιγμή τῆς ἐφόδου. Ὁ ἀέρας φυ-
σοῦσε μανιασμένος. Ἦταν ὁ τρελλός,
παγωμένος χιονιάς τῶν ἀλβανικῶν
βουνῶν. Ξαφνικά ἀκούστηκαν ἀπό
μακριά ἀεροπλάνα. Τό βαρύ τους
βουητό γέμισε τόν ἀέρα. Οἱ στρατι -
ῶτες κόλλησαν στό τοιχάκι καί χώθη-
καν στό χιόνι, γιά νά μή δώσουνε
στόχο στά ἰταλικά στούκας. Μέσα σέ
δευτερόλεπτα ἄρχισε τρελλός βομ-
βαρδισμός. Ξαπλωμένοι ὅλοι μπρού-
μυτα 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. «Πανα-
γία μου», ψιθύρισε ὁ Θωμᾶς, «βλέπω
καλά; Ἐσύ εἶσαι;». Τρέμοντας, ἀκουμ-
πώντας στό χῶμα προσπάθησε κι ἔ κα -
νε τό σταυρό του.
Τά βομβαρδιστικά μετά τό φοβερό

ἔργο τους ἄρχισαν νά ἀπομακρύνον-
ται. Οἱ στρατιῶτες σηκώθηκαν μέ
προφυλάξεις. Μετριοῦνται. Ὅλοι πα-
ρόντες. Ὁ Θωμᾶς κοιτάζει ψηλά στόν
οὐρανό. Ὁ ἀέρας φυσᾶ μανιασμένος.
Ὅμως καί πάλι, νά ἐκεῖ ψηλά μιά γυ-
ναικεία μορφή μέ τεντωμένο τό δεξί
της χέρι δείχνει στά βορειοανατολικά
ὑψώματα. Καί μέσα στό οὔρλιασμα
τῆς χιονοθύελλας ἀκούγεται μιά κρυ-
στάλλινη, γλυκειά καί καθαρή φωνή:
«Ἀπό ᾽δῶ! ἀκολουθῆστε με». Ὁ νεα-
ρός διμοιρίτης κοιτᾶ τό ρολόι του. Ἡ
ὥρα τῆς ἐφόδου εἶχε φτάσει. Βγάζει
τό πιστόλι του καί μπήγει δυνατή
φωνή: «Ἐπάνω τους, παιδιά, ἡ Πανα-
γιά 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 βρα-

χάκι, πού τό καθάρισαν ἀπό τά χιό-
νια κι ἔστησαν μιά χάρτινη εἰκονίτσα.
Ἦταν αὐτή πού τούς εἶχε δώσει στό
ξεκίνημα τους ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρύ-
σανθος. «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 Μι-
χάλης, κι ὅλη ἡ τάξη ξεσπάσαμε δα-
κρυσμένοι σέ χειροκροτήματα.

Ὀκτώβριος 2013 351

T .N.



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.
ὍὍταν βάζουμε τό φαγητό στό φοῦρνο μικροκυμάτων, συμβαίνει τό ἑξῆς:
Ἕνα ὁλοκληρωμένο κύκλωμα, (τό magnetron),

παράγει μικροκύματα1. 
Τά μικροκύματα αὐτά εἰσχωροῦν σέ ὅλο τό φα-

γητό καί προκαλοῦν παλμική κίνηση στά μόρια τοῦ
νεροῦ2 πού αὐτό περιέχει. 

Ἀπό αὐτή τήν παλμική κίνηση παράγεται θερ-
μότητα 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 θερ-
μανθεῖ καί νά λειώσει
ὁ πάγος... 
ΝΕΡΟ-ΠΑΓΟΣ: Δύο ἴ -
δια στήν οὐσία ὑλικά,
μέ τόσο διαφορετική
ὅμως συμπεριφορά...
Πόσο θαυμαστός εἶ -
ναι ὁ κόσμος πού μᾶς
περιβάλλει!

Ὁδοιπόρος
––––––
1. Τά μικροκύματα εἶ́ναι μία "δυνατή ἀκτινοβολία" (δηλαδή ἠλεκτρομαγνητικά κύματα μέ μηκος κύματος με-

ταξύ 0,1 καί 100 ἑκατοστων, πού ἀντιστοιχει σέ συχνότητες μεταξύ 0,3‐300 GHz).
2.Ἕ́να μεγάλο ποσοστό του φαγητου μας περιέχει μόρια νεροῦ.
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Τροφές πού περιέχεται ἡ βιταμίνη C
εἶναι: φροῦ τα καί κυρίως ἑσπεριδο-
ειδᾹ, λαχανι κά, γά λα, συκώτι, νεφροί,
ψάρια. 
Ἡ βιταμίνη C ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς

πιό σημαντικούς ἀντιοξειδωτικούς πα-
ράγοντες γιά τά κύτταρα τῶν πνευμό-
νων, τῶν βρόγχων, τοῦ ἐγκεφάλου
καί τοῦ νωτιαίου μυελοῦ. Δηλαδή,
ἀντιοξειδωτικοί παράγοντες εἶναι οἱ
τροφές κατά τῶν ἐλευθέρων ριζῶν. Οἱ
ἐλεύθερες ρίζες παράγονται ὡς ὑπο-
προϊόντα 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 κοι-
νοῦ κρυολογήματος.

Βοηθ στήν καλύτερη ἀπορρόφη -
ση καί ἀποθήκευση τοῦ σιδήρου (στόν
ὀργανισμό μας).

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Βιταμίνη C
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Βιταμίνη C
(Ὁλοκλήρωση τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου

στό «Πρός τή Νίκη» τ. 760, σελ. 204-205)
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Βελτιώνει τήν πνευματική ἐγρή-
γορση.

Ἐνισχύει τήν ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ.
Βοηθ στόν μεταβολισμό τῶν ἀμι-

νοξέων.
Ἡ ἔλλειψή της προκαλεῖ τό σκορβοῦ -

το {αἱμορραγία καί οἴδημα οὔλων, αἱ -
ματώματα, αἱμορραγίες στούς ἱστούς
καί ἀναιμία}, πού θεραπεύεται μέ χορή-
γηση βιταμίνης C.
Ἐπίσης, στό ἐμπόριο κυκλοφοροῦν

διά φορα σκευάσματα, σέ τύπο φαρμά-
κων, πού ὀνομάζονται «συμπληρώμα τα
βιταμινῶν ἤ διατροφᾹς». Οἱ πε ρισσότεροι
γιατροί συνιστοῦν μία ἰσορροπημένη
διατροφή ἡ ὁποία βασίζεται στήν κατα-
νάλωση ποικιλίας τρο φῶν, καί ὄχι τήν
χρήση συμπληρωμάτων. Χρήση συμ-
πληρωμάτων γίνεται μόνο σέ εἰδικές
περιπτώσεις. Σέ αὐξημένη χρήση συμ-
πληρωμάτων-βιταμινῶν, παρουσιάζο -
νται συμπτώματα ὑπερβιταμίνωσης
ὅ πως πόνοι στό κεφάλι, ἀνορεξία,
ναυτία, ἔμετοι, κνίδωση (φαγούρα), καί
διάχυτοι πό νοι στό σῶμα.
Ἀπό ὅσα ἀναφέρθηκαν στά προη -

γούμενα ἄρθρα τά σχετικά μέ τίς βιτα-
μίνες γίνεται φανερό ὅτι αὐτές εἶναι
ἀπαραίτητες γιά τόν ὀργανισμό μας. Ἡ
ἔλλειψη ἤ ἀνεπάρκειά τους προκαλεῖ
διάφορες ἐπικίνδυνες νοσηρές κατα-
στάσεις γιά τήν ζωή μας.
Ὅμως, δέ χρειάζεται νά ἀνησυχοῦμε,

διότι ὁ πάνσοφος Δημιουργός φρόν-
τισε, ὥστε νά περιέχονται ἄφθονες
στίς τροφές, καί προσλαμβάνονται μέ
αὐτές. Τό μυστικό εἶναι νά καταναλώ-
νουμε ὅλα τά εἴδη τῶν τροφῶν, ὄχι
μόνο κρέ ας ἀλλά καί φροῦτα καί λα-
χανικά.



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 θέ-
λουμε νά σέ παρακαλέσουμε νά βάζεις τέτοι-
ους διαγωνισμούς, γιατί δίνεις τήν εὐκαιρία καί
σέ μᾶς νά ἀσχοληθοῦ με 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 τρί-
πτυχο ἀξιῶν γιά τόν Ἑλληνισμό καί πρέπει νά
ἀντέξουν στήν κρίση τῶν ἀξιῶν πού παρατη-
ρεῖται 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 δου-
λειά, τά πολύ ὡραῖα θέματά σας καί τήν πολύ
προσιτή τιμή τοῦ ἐντύπου σας. Ἐνδιαφέρομαι

νά γίνω συνδρομητής γιά ἕνα ἔτος καί ἀναρω-
τιόμουν τούς διαθέσιμους τρόπους. Εὐχα-
ριστῶ.

e-mail Γ. Μιχ.

Γειά σας! Μέ λένε, Μαρία. Εἶμαι 17 (χρο -
νῶν) 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 σχο-
λιασμό: Εὐχαριστῶ γιά τήν προσοχή σας.

e-mail Μ.

Χαίρομαι, ἀγαπητή Μαρία, πού «πῆρες τό
θάρ ρος» καί ἔγραψες καί δίνεις ἔτσι τήν εὐκαι-
ρία γιά μιά καλή ἐπικοινωνία. Πραγματικά ἡ
εἰκόνα πού μοῦ ἔστειλες ( καί πού παρουσιάζει
τόν πατέρα νά μήν ἐπικοινωνεῖ μέ τό μικρό παι -
δί του γιά διάφορες αἰτίες, ὥσπου ὁ γιός –ἔφη-
βος πλέον– ἀρνεῖται τήν παρουσία καί τό
ἐνδιαφέρον του) εἶναι πολύ ἐνδιαφέρουσα καί
ξανοίγει ἕνα πολύ σοβαρό θέμα, αὐτό τῆς ἐπι-
κοινωνίας μεταξύ παιδιῶν καί γονέων. Πραγ-
ματικά προκαλεῖ  πολλαπλό σχολιασμό. Οἱ
αἰτίες τῆς ἀποστασιοποίησης πού παρουσιάζει
(ὅπως διάβασμα ἐφημερίδας, ἀπασχόληση μέ
τό κινητό κ.λπ.) μπορεῖ νά μήν εἶναι πολύ δι-
καιολογημένες, ὅμως ὑπάρχουν καί ἄλλες
πολύ δικαιολογημένες, ὅπως εἶναι ἡ κόπωση
τῶν σημερινῶν γονέων γι᾽ αὐτά τά ἴδια τά παι-
διά τους. Εὐχῆς ἔργο θά ἦταν ἐνωρίς οἱ μεγά-
λοι 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 μεγαλυτέ-
ρων. Ὅμως καί ἡ καλλιέργεια ζωῆς κοντά στόν
Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του ἰσχυροποιεῖ τίς
οἰκογενειακές σχέσεις καί ἀσφαλίζει τήν πο-
ρεία τῶν νέων. Συμφωνεῖς; 

Ἐπειδή πολλοί ρωτᾶνε τί χρειάζεται γι
ά νά γί-

νουν συνδρομητές στό «Πρός τή Νίκη»
καταχωρί-

ζουμε ἐδῶ τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Ὀνοματεπώνυμο, ὄνομα πατρός, ὁδός, ἀ -

ριθμός, πόλη, κωδικός καί τηλέφωνο, μέ τα-

χυδρομική ἐπιταγή 12 εὐρώ στή διεύθυνση

τοῦ Περιοδικοῦ, ὁδός Μαυρομιχάλη 32, 10680

Ἀθήνα, (μέ εὐανάγνωστα γράμματα).

ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩ
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Τό ΟΧΙ δέν εἶναι μία λέξη. Εἶναι μία στάση ζωῆς!

Τό ΟΧΙ τοῦ Σαράντα ἦταν ἡ στάση τῆς
 ἑλλη-

νικῆς ψυχῆς ἀπέναντι στούς ἐχθρούς πού ἐπιβου-

λεύθηκαν τήν τιμή καί τήν 
ἐλευθερία της.

ΟΧΙ εἶναι –πρέπει νά εἶναι – καί ἡ στάση 
τῆς

ψυχῆς πού θέλει νά μένει ἐλεύθερη ἀπ
ό κάθε τι κακό

καί ἁμαρτωλό. Αὐτό ζητάει ἡ ἐποχή μας.

Καί εἶναι ἡρωικό!



1-γ, 2-ε, 3-δ,4-στ,5-α, 6-β.
Παροιμίες γιά τόν Οκτώβριο

̆

84+74=158

45+54=99
––––––––
39+20=59

-    -     -

ΣΧΗΜΑΤΑ
= 7, = 8, = 9,
= 4,
= 1, = 0, = 2

= 5, = 3,

1. Γεμίζουμε τό δοχεῖο μέχρι ἐκεῖ πού μας φαί-
νεται μέ τό μάτι ὅτι εἶ ναι ἡ μέση του. Βάζουμε τό
δάχτυ λό μας στό σημεῖο πού φτάνει ἡ στάθμη τοῦ
νεροῦ καί ἀναποδογυρίζουμε τό μπουκάλι χωρίς νά
χυθεῖ τό περιεχόμενό του. Ἄν εἶναι ἡ μέ ση, 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.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ΛΥΣΕΙΣ

Τό «Πρός τή Νίκη» συγχαίρει τούς μαθητές
πού διακρίθηκαν καί μάλιστα χωρίς τήν ἑτοι-
μασία πού διέθεταν μαθητές ἀπό ἄλλα
κράτη, ὅπως κυκλοφόρησε ἡ εἴδηση. Στό πρό-
σωπό τους συγχαίρει ὅλους ἐκείνους τούς μα-
θητές καί τίς μαθήτριες πού προσ βλέπουν μέ
αἰσιοδοξία στό μέλλον, πού θέτουν στόχους
στή ζωή τους, πού ἐνεργοποιοῦνται, πού δέν
μαραζώνουν ἀπό δύσκολες κοινωνικές ἤ ἄλ -
λες συνθῆκες. Γίνονται ἔτσι μιά δυνατή
ἀπάντηση στήν κρί ση τῆς ἐποχῆς μας, σέ
κάθε κρίση. Βάλτε, ἀγαπητοί, στόχους
ὑψηλούς στή ζωή σας καί ἀγωνισθεῖτε
νά τούς πετύχετε. 
Αὐ τό ταιριάζει στά νιάτα σας!

Διακρίσεις μαθητῶνΔιακρίσεις μαθητῶν
Μέσα στή ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ δυό δροσε-

ρές δροσερές κι ἐλπιδοφόρες εἰδήσεις στόν ἡμε-
ρήσιο τύπο:

1. Πέντε Ἕλληνες μαθητές διακρίθη καν
στή Βαλκανική Ὀλυμπιάδα (Μα θη ματι-
κῶν), πού διεξήχθη τόν Ἰούνιο 2013 στήν
Ἀττάλεια: Δύο ἀργυρά μετάλ-
λια, δύο χάλκινα, μία εὔ φημη
μνεία. Ἐ κεῖνο πού προκά λεσε
στήν περίπτω ση αὐτή μεγάλη
ἐν τύπωση ἦ ταν ὅτι τό πρῶ το
ἀργυρό μετάλλιο τό ἀ πέσπασε
ὁ πιό μικρός μαθητής πού δια-
γωνίσθηκε: Ὁ Δημήτρης Με λᾶς,
πού τώ ρα θά πάει στήν Ἕκτη
Δημοτικοῦ!

2. Ὁ μαθητής Σταῦρος Εὐθυμίου, ἀπό
τήν Ρόδο, ὡς μαθητής Γ΄ Λυκείου ἔλαβε μέ -
ρος στήν 44η Διεθνή Ὀλυμπιάδα Φυ-
σικῆς, πού διεξήχθη στήν Κοπεγχάχη,
7-15 Ἰουλίου 2013 καί ἔλαβε χάλκινο με-
τάλλιο.
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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 ὀμορ-
φιά! 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 φαντάζε-
σαι πόσα μοναδικά καί ἐκπληκτικά στοιχεῖα
του ἀνακαλύψαμε! Πόσα δυστυχῶς ἀγνοού-
σαμε τόσο καιρό. Ἀλλά καί πόσο πιό πολύ κα-
μαρώνουμε 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 πα-
τρίδα καί πόσο μάλιστα τήν ἰδιαίτερη. Ἔλα νά
δεῖς! Ἔλα νά γευτεῖς κι ἐσύ τή θρακιώτικη φι-
λοξενία!
Σοῦ στέλνουμε μερικές μικρές δημιουρ-
γίες μας πού ἐμπνευστήκαμε στήν κατασκή-
νωσή 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 «Χελιδό-
νια τοῦ Χριστοῦ» ἀπό τό «Χαρούμενο Ἀκρο-
γιάλι» τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως. Δικαιολογη-
μένη καί ἡ δική σας χαρά γιά τήν ἰδιαίτερη πα-
τρίδα 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.



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 σοκολά-
τας 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. 

ΚΚαλή ἐπιτυχία
Τρώγονται κατευθείαν ζεστά
ἀλλά εἶναι τό ἴδιο ὡραῖα καί
ἀφοῦ κρυώσουν. Μπορεῖτε νά
τά ἀλείψετε μέ αὐγό πρίν τά βά-
λετε στό φοῦρνο, προαιρετικά.

Πεντ
αν στιμα

ρ λακια

Ὑλικά
1 πακέτο σφολιάτας
250 γρ. κρεμῶδες τυρί
ζάχαρη
σταγόνες σοκολάτας ἤ κουβερτούρα τριμμένη
1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ κανέλλα
1 αὐγό προαιρετικά
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ΚΚατασκευή
1. Κόβουμε τόν μεγάλο κύκλο, τόν πράσινο καί ἀνοί-
γουμε 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

Χειροτε
χνία
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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

φύλλο

ἀπό ὀντουλέ

ΔΑΦΝΙΝΟ
ΣΤΕΦΑΝΙ

Πλέξτε στεφάνια 
εὐγνωμοσύνης 

γιά τούς ἥρωες!

Πλέξτε στεφάνια 
εὐγνωμοσύνης 

γιά τούς ἥρωες!



ἜἜχουμε ἕνα διαφανές δο-
χεῖο ἀκανόνιστου σχήματος
καί μιά πηγή μέ ἄφθονο τρε-
χούμενο 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.

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.

Κάθε ἕνα ἀπό τά παρακάτω σχήματα ἀντιπροσωπεύει ἕνα ἀριθμητικό ψηφίο. Τά παρα-
κάτω σχήματα εἶναι 9. Οἱ μονοψήφιοι ἀριθμοί ὅμως, μαζί μέ τό 0, εἶναι 10. Ποιός μονο-
ψήφιος ἀριθμός δέν χρησιμοποιήθηκε;

Ἀντιστοίχισε τήν πρώτη στήλη μέ τή δεύτερη, γιά νά ἔχεις ὁλόκληρη τήν παροιμία.

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός: Ἡ Γυναίκα τῆς Πίνδου,

Πεντάλοφος Κοζάνης.

Πίσω: Χαιρετίζοντας τή Σημαία.

Πῶς γίνεται νά πετάξετε
μιά μπάλα τοῦ ποδοσφαί-
ρου 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.
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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...

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.

1. 2.
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Μήν ξεχνᾶςτήν ἱστορία σου
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΒΙΒΛΙΑΕΠΙΚΑΙΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ἱστορικές ἀλήθειες καί ἡρωικά κατορθώματα 

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

τοῦ Ἑλληνισμοῦ στόν 20ό αἰώνα.




