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Βηθλεέμ. Ναός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. 
Ὁ τόπος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στό Σπήλαιο, μέ τόν δεκατετράκτινο ἀστέρα.

Λαθών ἐτέχθης ὑπό τό σπήλαιον, 
ἀλλ᾽ οὐρανός σε πᾶσιν ἐκήρυξεν, 

ὥσπερ στόμα τόν ἀστέρα 
προβαλλόμενος Σωτήρ... 

Ἀφανής καί ἄγνωστος, Χριστέ Σωτήρ,
γεννήθηκες μέσα στό Σπήλαιο,

ὅμως ὁ Οὐρανός 
σέ ὅλους Σέ κήρυξε καί Σέ φανέρωσε,
προβάλλοντας σάν στόμα τόν Ἀστέρα...

(ἀπό τήν Ὑμνολογία τῶν Χριστουγέννων)
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ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

AAΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ὁ προστάτης τῆς Κέρκυρας

Τό ταξίδι μας συνεχίζεται... Ταξίδι στήν
Ἑλλάδα γιά νά γνωρίσουμε τούς πολιού-
χους ἁγίους μας. Τούς ἁγίους πού προστα-
τεύουν τήν ὀρθόδοξη πατρίδα μας! 
Ἄς πάρουμε τό πλοῖο πού θά μᾶς ταξιδέ-

ψει στά νερά τοῦ Ἰονίου πελάγους καί θά
μᾶς ὁδηγήσει στό πανέμορφο νησί τῶν Φαι-
άκων, τήν περίφημη Κέρκυρα. Ἐκεῖ μᾶς πε-
ριμένει ἕνα ἐκπληκτικό θαῦμα: Ὁ ἅγιος
Σπυρίδων, ὁ ὁποῖος ἔζησε πρίν ἀπό 1700
χρόνια περίπου κι ὅμως τό ἱερό λείψανό
του διατηρεῖται ὁλόσωμο καί ἄφθο ρο καί
ἐπιτελεῖ διαρκῶς θαύματα!

***
Ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἔζησε τόν 4ο αἰώνα

στήν Κύπρο. Ἦταν ἄνθρωπος ὀλιγογράμ-
ματος καί ἐργαζόταν ὡς βοσκός. Ξεχώριζε
γιά τήν πίστη στό Θεό, τήν ἁπλότητα, τήν
ταπείνωση ἀλλά καί τήν ἀγάπη του, πού ἐκ -
δηλωνόταν μέ διαφόρους τρόπους σέ κάθε
ἄνθρωπο πού εἶχε κάποια ἀνάγκη. Ἡ φήμη
τῆς μεγάλης ἀρετῆς του ἔγινε αἰτία νά τόν
ἐκλέξουν ἐπίσκοπο τῆς μικρῆς πόλης τῆς
Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου. Ὡς ἐπίσκοπος
συνέχισε νά φέρεται μέ τήν ἴδια ἁπλότητα
πού εἶχε καί ὡς βοσκός. 
Ὅταν λειτουργοῦσε, τόν ὑπηρετοῦσαν

ἄγγελοι καί μαζί τους ὁ ἐνάρετος ἐπίσκο-
πος δοξολογοῦσε τόν Θεό! Προσευχόταν
μέ τόσο δυνατή πίστη, ὥστε ἔφερνε βροχή
σέ καιρό ξηρασίας, θεράπευε ἀσθενεῖς,
ὁδηγοῦσε στή μετάνοια, ἀνάσταινε ἀκόμη
καί νεκρούς! Ἄν καί δέν εἶχε ἀποκτήσει κο-
σμική μόρφωση, γνώριζε καλά τήν ὀρ θό -
δοξη πίστη καί τήν ὑπερασπίστηκε μέ ἁπλό
καί θαυμαστό τρό πο στήν Α´ Οἰκουμενική
Σύνοδο, ντροπιάζοντας τόν αἱρετι κό Ἄρειο
καί ὅλη τή συνοδεία του. Ὁ ταπεινός αὐτός
ἐπίσκοπος παρέδωσε εἰρηνικά τήν ψυχή του
στόν ἅγιο Θεό στίς 12 Δεκεμβρί ου 348 μ.Χ.,
σέ ἡλικία 78 ἐ τῶν. 

Ὁ ἅγιος Σπυρίδων ὑπῆρξε γέννημα
καί θρέμμα τῆς νήσου τῶν Ἁγίων, τῆς
Κύπρου, ἡ ὁποία τόν τιμᾶ μέ σεμνή
καύχηση καί καταφεύγει στήν προστα-
σία του.
Πῶς ὅμως συνδέθηκε ὁ Ἅγιος μέ

τήν Κέρκυρα, ἀφοῦ οὔτε μιά φορά
δέν τήν ἐπισκέφθηκε ὅσο ζοῦσε;
Ἀφοῦ πέρασαν μερικά χρόνια μετά

τήν κοίμηση τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος,
ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του
κι οἱ πιστοί χριστιανοί διαπίστωσαν μέ
θαυμασμό ὅτι τό σῶμα του εἶχε διατη-
ρηθεῖ ἀκέραιο κι ἀλώβητο ἀπό τή φυ-
σική φθορά. Ἔτσι τοποθέτησαν τό
ἱερό του λείψανο σέ εἰδική λάρνακα
γιά νά τό προσκυνοῦν καί νά λαμβά-
νουν χάρη καί εὐλογία. Ὡστόσο, ὅταν
ἄρχισαν οἱ ἀραβικές ἐπιδρομές στήν
Κύπρο (648 μ.Χ.) τό ἱερό λείψανο με-
ταφέρθηκε γιά ἀσφάλεια στήν Κων-
σταντινούπολη, ὅπου παρέμεινε μέχρι
τήν Ἅλωση. Ἔπειτα τό τίμιο σκήνωμα
τοῦ Ἁγίου, προκειμένου νά μήν βεβη-
λωθεῖ ἀπό τούς Τούρκους, μεταφέρ-
θηκε κρυφά στήν Κέρκυρα, ὅ που
φυλάσσεται μέχρι σήμερα.
Ἀπό τότε ἡ ἱστορία τῆς Κέρκυρας

καί ἡ ζωή των κατοίκων της συνδέθη -
κε σέ τόσο μεγάλο βαθμό μέ τόν Ἅ -
γιο, ὥστε Κέρκυρα καί ἅγιος Σπυρίδων
νά ἀποτελοῦν πλέον ἕναν ἀδιάρρηκτο
δεσμό, μία ἑνιαία ταυτότητα. Αὐτό δέν
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συμβαίνει μόνο ἐπειδή ἡ Κέρκυρα ἀξιώ-
θηκε νά διαφυλάττει τόν ἀνεκτίμητο θη-
σαυρό τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου, ἀλλά καί
διότι ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἀπό τήν πρώτη
κιόλας στιγμή πού τό ἄφθαρτο σκήνωμά
του βρέθηκε στήν Κέρκυρα ἀ νέλαβε τό
νησί κάτω ἀπό τήν προστασία του. Αὐτό
ἄλλωστε ἀποδεικνύει ἡ τιμή καί ἡ εὐγνω-
μοσύνη μέ τήν ὁποία περιβάλλουν τόν
Ἅγιο οἱ Κερκυραῖοι, οἱ ὁποῖοι ἐ κτός ἀπό
τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του στίς 12 Δεκεμ-
βρίου, ἑορτάζουν καί ἄλλες ἡμέρες τήν
ἀνάμνηση διαφόρων θαυμάτων του καί
περιφέρουν τό ἱερό σκήνωμά του μέ λαμ-
πρές λιτανεῖες τέσσερις φορές τό χρόνο.
Τέσσερις ξεχωριστές ἡμέρες κατά τίς
ὁποῖες ἡ βενετοκρατούμενη Κέρκυρα σώ-
θηκε εἴτε ἀπό θανατηφόρες ἀσθένειες,
εἴτε ἀπό τήν πείνα εἴτε ἀπό ἐχθρικές ἐπι-
δρομές.

Πιό συγκεκριμένα, τό 1553 ὁ Ἅγιος ἔ -
σωσε τό νησί ἀπό τήν ἔλλειψη σιταριοῦ
καί τήν πείνα. Ἦταν Μέγα Σάββατο καί
τρία πλοῖα φορτωμένα μέ σιτάρι ταξί-
δευαν πρός τήν Ἰταλία. Ξαφνικά οἱ ναῦ -
τες εἶδαν ἕνα ρασοφόρο γέροντα νά
τούς δείχνει ἄλλη κατεύθυνση. Τήν ἴδια
ὥρα ἄκουσαν ἐπιβλητική καί δυνατή μία
φωνή: «Στήν Κέρκυρα νά πᾶτε. Πεινοῦν
οἱ ἄνθρωποι... Πηγαίνετε καί θά πληρω-
θεῖτε ἐκεῖ». Καί πράγματι πῆγαν. Καί οἱ
Κερκυραῖοι, ὅταν συνειδητοποίησαν μέ
ποιό τρόπο ἦλθε τό ἀπρόσμενο δῶρο,
εὐχαρίστησαν τόν Θεό καί τόν ἅγιο προ-
στάτη τους. Γιά τό λόγο αὐτό καθιερώ-
θηκε ἡ λιτανεία τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.
Τό 1630 ἀλλά καί τό 1673, ὅταν ἡ ἐπιδη-
μία τῆς πανώλης σκόρπιζε τό θάνατο στό
νησί, οἱ παρακλήσεις στόν ἅγιο Σπυρίδω -
να προκάλεσαν τήν ἐπέμβασή του, ὥστε
νά ἐξαφανιστεῖ κά θε ἴχνος ἀπό τήν ἀ σθέ -

νεια. Ἔτσι καθι ε ρώ θη -
καν ἀντιστοίχως ἡ λιτα-
νεία τῆς Κυριακῆς τῶν
Βαΐων καί ἡ λιτανεία κά -
θε πρώτη Κυριακή τοῦ
Νοεμβρίου. Τέλος, τό
1716 ὁ Ἅγιος ἀπάλλαξε
τό νη σί ἀπό τήν πολιορ-
κία τῶν Τούρκων. Γιά τό
λόγο αὐτό καθιε ρώθη κε
ἡ λιτανεία τῆς 11ης Αὐ -
γούστου.
Τό 1718, ὅταν ὁ Βενε-

τός διοικητής Ἀν δρέας
Πιζάνης ἐπέμενε νά το-
ποθετήσει ἁγία Τράπεζα
γιά νά λειτουργοῦν οἱ
παπικοί μέσα στό ναό
τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος,
ὁ Ἅγιος μέ θαυμαστό
τρόπο ἐπενέβη καί ἀπέτρε -
ψε τή βεβήλωση αὐτή. Ἡ ἀνάμνηση τοῦ
θαύματος ἑορτάζεται κά θε χρόνο στίς 12
Νοεμβρίου.
Ἀλλά καί στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940,

χάρη στήν θαυματουργική ἐπέμβαση
τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, ἡ Κέρκυρα ἔ μει -
νε ἀλώβητη στίς ἐπιθέσεις τῶν Ἰταλῶν.
Οἱ ἐχθρικές βόμβες δέν ἔβρισκαν τό
στόχο τους, ἀλλά ἔπεφταν στή θάλασσα.
Μία μόνο βόμβα ἔπεσε μέσα στό γυναι-
κωνίτη τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος,
ἀλλά αὐτή δέν ἐξερρά γη, γιά νά γίνει
ἀκόμη πιό χειροπιαστό τό θαῦμα τῆς
προστασίας τοῦ Ἁγίου. 
Κι εἶναι πολλά ἀκόμη –ἀμέτρητα– τά

γνωστά καί ἄγνωστα θαύματα τοῦ ἁγίου
Σπυρίδωνος, τά ὁποῖα ἔζησαν προσωπικά
ὅ σοι εὐλαβοῦνται τόν Ἅγιο καί ζητοῦν μέ
πίστη τή βοήθειά του. Εἶναι ὁλοφάνερο
λοιπόν γιατί ὁ ἅγιος Σπυρίδων εἶναι καί
θεωρεῖται πολιοῦχος τῆς Κέρκυρας. Κι
εἶναι ἀκόμη πιό ὁλοφάνε ρο ὅτι κάθε πόλη
καί χώρα πού καταφεύγει στή χάρη τῶν
Ἁγίων, ἀπολαμβάνει τή θαυματουρ γική
προστασία τους.

Νικηφόρος 
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Ἄ ν καί βρίσκεται στίς ἀρχές τοῦ
χειμώνα, εἶναι ἡ πιό ζεστή μέρα

τοῦ χρόνου ἡ γιορτή τοῦ πατέρα
μας. Νιώθουμε νά μᾶς δίνει χαρά
καί δύναμη, νά μᾶς συνδέει περισ-
σότερο μεταξύ μας καί νά μᾶς πλη-
σιάζει στόν ἁπλό καί ταπεινό καί
σπλαχνικό Ἅγιό του. 
Συναγμένοι ἀπʼ τόν Ὄρθρο, στό

Ναό τῆς ἐνορίας μας, μέ λειτουργό
τόν π. Σπυρίδωνα, τόν πατέρα μας,
δοξολογοῦμε κι εὐχαριστοῦμε μʼ ἕνα
στόμα καί μιά καρδιά τόν «ἐν ἁγίοις»
θαυμαστό Θεό καί ζητοῦμε τίς ἰσχυ-
ρές πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου τοῦ σπιτιοῦ
μας, Ἁγίου Σπυρίδωνα.
Μετά τήν Ἀπόλυση ὅλο τό ἐκκλη-

σίασμα παίρνοντας ἀντίδωρο καί δί-
νοντας καρδιακές εὐχές, ἀσπάζεται
τό χέρι τοῦ πατέρα, ἐνῶ οἱ μικροί
τῆς οἰκογένειας, στήν ἔξοδο, χαιρό-
μαστε νά προσφέρου με σέ ὅλους τό

νηστήσιμο κέρασμα.
Στό παραδοσιακό γιορ-

τινό τραπέζι μας, μαζί μέ
τίς σαρακοστιανές νοστι-
μιές ἀπολαμβάνουμε τήν
οἰκογενειακή θαλπωρή,
μέσα στό ἴδιο πάντα ἀγα -
πημένο σκηνικό: Ἐμεῖς τά
παιδιά νά συζητοῦμε ἀ -
σταμάτητα τά νέα μας καί
μαζί τίς ἀγωνίες καί τίς
χαρές μας, ἡ μάνα μας, ἡ
Πρεσβυτέρα, νά συμβου -
λεύει, ὅπως μόνο ἐκείνη
ξέρει, κι ὁ Πατέρας νά
σιωπᾶ...
Ὅταν πάρουν τέλος τά

πολλά δικά μας λόγια, κά -
νει ἀρχή ὁ δικός του φωτισμένος λό -
γος, ἐνισχυτικός καί παρήγορος: Ἔχει
ὁ Θεός, παιδιά μου, μόνο ἄς παρακα-
λοῦμε τόνἍγιό μας νά τοῦ ζητᾶ καί νά
μᾶς χαρίζει λύση στά προβλήματά
μας, ὑπομονή στίς δυσκολίες μας, εὐ -
λογία στή ζωή μας. Ἔτσι ἄρχιζε κά θε
φορά καί συνέχιζε σά νά ᾽θελε ν᾽ ἀπο-
δείξει τήν ἀλήθεια τοῦ λόγου του: ὁ
Ἅγιος, ὅσο ζοῦσε στή γῆ μας, γλύτωνε
ἀπό κινδύνους κι ἀνάγκες τούς ἀνθρώ-
πους.
Κάποτε σέ καιρό ἀνομβρίας, μέ τήν

προσευχή του, ἄνοιξε τούς οὐρανούς
καί κατέβασε βροχή, κι ὅταν αὐτή ἔ -
γινε καταρρακτώδης, πάλι μέ τήν προ-
σευχή του τή σταμάτησε.
Κι ὅταν κακοί σιτέμποροι συγκέντρω-

σαν τόν καρπό τους στίς ἀποθῆκες, γιά
νά προκαλέσουν πείνα, ἀπέτρεψε τόν
ἀποκλεισμό, γκρεμίζοντάς τες μέ τήν
προσευχή του.

Καί ἕνα ἄλλο θαῦμα…
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θέσει δέκα αἰτήσεις μέ βιογραφι κά.
Σέ μία ἀπάντησαν πώς θά τόν εἰδοποι-
ήσουν γιά συνέντευξη. Ἀπό τούς εἴ -
κοσι πού ἔδωσαν συνέντευξη, δύο θά
περίμεναν πρόσληψη ἐντός δέκα ἡ -
μερῶν. Πέρασε ὁ Σεπτέμβρι ος, ὁ Ὀ -
κτώβριος, ἔφθασε ὁ Δεκέμβριος,
ἀλλά ἡ εἰδοποίηση δέν ἔφθασε καί
μᾶλλον δέ θά ἔφθανε ποτέ. Ὡστόσο
δέ σταματήσαμε νά παρακαλοῦμε τόν
Ἅγιο.

12 Δεκεμβρίου, ἦταν μεσημέρι περί-
που, ὅταν τηλεφώνησε ἡ ἀδελφή τῆς
μητέρας μας. Εὐχές γιά τόν Πατέρα
κι ἐνδιαφέρον γιά ὅλους μας. 

— Πῶς πάει τό σχολεῖο; Ὁ Νίκος ἔ -
λαβε εἰδοποίηση;

— Καμία, θεία.
— Μήν ἀπελπίζεστε... ὁ θαυματουρ-

γός προστάτης τοῦ σπιτιοῦ σας μπο-
ρεῖ νά κάνει ἕνα ἀκόμη θαῦμα...
Εὐχαρίστησα, καί πρίν προλάβω ν᾽

ἀκουμπήσω τό ἀκουστικό, ἄρχισε νά
χτυπᾶ καί πάλι τὀ τηλέφωνο. Δέν
ἦταν γιά εὐχές. Ζητοῦσαν τό Νίκο.

— Μάλιστα, αὔριο στίς 9 τό πρωί.
Ἀσφαλῶς καί θά μπορέσω... Εὐχαρι -
στῶ πολύ.
Τόν ἄκουσα νά λέει κάπως ξαφνια-

σμένος...
— Μέ κάλεσαν νά ὑπογράψω σύμ-

βαση στήν Ἑταιρεία, ἀπίστευτο… εἶ -
πε, σηκώνοντας θριαμβευτικά τίς
γροθιές καί ξεσηκώνοντας ὅλους μας
σ᾽ ἕνα ξέσπασμα χαρᾶς.
Οἱ μικροί ἄρχισαν νά χοροπηδᾶνε

γύρω του φωνάζοντας, ἐμεῖς οἱ πιό
μεγάλοι, τόν ἀγκαλιάζαμε ξανά καί
ξανά, ἀμίλητοι, ἡ μάνα μας τόν φίλη -
σε δακρυσμένη. Κι ὅλοι ἀνυπομονού-
σαμε στό τραπέζι τῆς γιορτῆς ν᾽
ἀκούσουμε ἀπό τόν πατέρα καί ἕνα
ἄλλο θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα...

Μ.

Ἕνας φτωχός τόν ἐκλιπαροῦσε γιά
βοήθεια. Μήν ἔχοντας κάτι νά τοῦ δώσει
προσευχήθηκε θερμά. Ἐ κείνη τή στιγμή
περνοῦσε μπροστά του ἕνα φίδι. Θαυμα-
τουργικά τό μετέβαλε σέ χρυσό καί τοῦ
τό «δάνεισε». Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀντιμε-
τώπισε τή μεγάλη του ἀνάγκη, τό ἐπέ-
στρεψε. Κι ὁ Ἅγιος ἐπέστρεψε τό φίδι
στή φύση ζωντανό.
Ζωή ἔδωσε μέ τήν προσευχή του καί

στή νεκρή θυγατέρα του, γιά νά φανε-
ρώσει μέσα ἀπό τόν τάφο της ποῦ εἶχε
κρύψει τό θησαυρό, πού γιά ἀσφάλεια
τῆς ἐμπιστεύθηκε μιά φτωχή γυναίκα.
Αὐτά κι ἄλλα θαύματα ἀκοῦμε ἀπό τόν

πατέρα μας τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς του,
γιά νά στερεώνουμε στήν ψυχή μας τή
βεβαιότητα ὅτι καί τώρα ὁ Ἅγιος μπο-
ρεῖ νά μᾶς λυτρώνει. Οἱ Ἅγιοι –ὅπως
ἐξηγεῖ ὁ Πατέρας– δέν ἀπολαμβάνουν
τήν παραδείσια εὐφροσύνη τους ἀπό-
μακροι ἀπό ἐμᾶς, καί τά βάσανά μας τά
γνωρίζουν, μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Μᾶς συμπονοῦν καί παρα-
καλοῦν γιά μᾶς τόν Θεό, πρεσβεύουν. 

«Ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή τους εἶναι μιά
ἀσίγητη προσευχή ὑπέρ τοῦ κόσμου». Ὁ
Θεός τήν ἀκούει γιατί, ὅπως οἱ στρα-
τιῶτες, ὅταν ἐπιδείξουν στόν βασιλιά τίς
πληγές πού δέχθηκαν ἀπό τούς ἐχθρούς,
συνομιλοῦν μαζί του μέ παρρησία, ἔτσι κι
οἱ Ἅγιοι... μποροῦν νά κερδίσουν εὔκολα
ὅσα θέλουν» (Ἅγ. Ἰ. Χρυσόστομος).
Πέρυσι, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλ λη

χρονιά περίμενα τή γιορτή τοῦ Ἁ γίου
Σπυρίδωνα, γιά μιά ἀνάσα μέσα στήν
πνιγηρή ἀτμόσφαιρα τοῦ ἄγχους τῶν
ἐπαναληπτικῶν διαγωνισμάτων τῆς Β´
Λυκείου, γιά λίγη γαλήνη, μέσα στήν
τρικυμία τῆς κινδυνολογίας γιά τό μέλ-
λον, γιά μιά ἀχτίδα φῶς, μέσα στή σκιά
πού ἔριχνε στό σπίτι μας ἡ συνεχιζό-
μενη ἀ νεργία τοῦ ἀδελφοῦ μου. 
Τόν τελευταῖο χρόνο μόνο εἶχε κατα-
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λούσια ἡ λαογραφία τῶν Θρακῶν,
ἐμπνευσμένη ἀπό τήν πίστη στό Θεό, τή
φύση καί τήν κοινωνική ζωή, πού ἀξίζει
νά τήν προσεγγίσουμε, ἔστω καί ἐνδει -
κτικά μέ ἀγάπη καί σεβασμό, καθώς ἀ -
ποτελεῖ μέρος τῆς ταυτότητάς μας: Ἤθη,
ἔθιμα, παραδόσεις, γλωσσικά ἰ διώματα
ἀκόμη καί τοπωνύμια, χειροτεχνήματα,
ἐνδυμασίες, μουσική, χο ρός, τραγούδια,
ποίηση πού συνοδεύουν γιορτές θρησκευ-
τικές καί λαϊκές.

Πολλά ἔθιμα συνδέονται μέ τόν κύκλο
τῶν ἀγροτικῶν ἐργασιῶν. Σέ πολλά χω -
ριά τοῦ Ἕβρου, συνηθίζουν τήν ἡμέρα
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στίς
6 Αὐγούστου, τά πρῶτα σταφύλια πού
θά τρυγήσουν ἀπ’ τό ἀμπέλι, νά προ-
σφέρονται στήν ἐκκλησία. Σέ ἀρκετές
περιοχές συνηθιζόταν καί ἐ ξακολουθεῖ
καί σήμερα ἡ εὐλογία τοῦ σπόρου στήν
ἐκκλησία στίς 14 Σεπτεμβρίου, τήν ἡμέ -
ρα τοῦ Σταυροῦ. Σταύρωναν τή γῆ κι
ἄρχιζαν τή σπορά. «Σταυροῦ δεκατέσ-
σερις σταύρωνε κι σπέρνε». Οἱ γυναῖ -
κες μέ τό «σποριασμένο βασιλικό» τῆς
ἐκκλησιᾶς τήν ἡμέρα αὐτή «ἀνάπιαναν»
προζύμι γιά τό ζύμωμα τοῦ προσφόρου. 
Ἀπό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἄρχιζαν τά

νυχτέρια, οἱ συναθροίσεις πού εἶχαν σχέ -
ση μέ συγκεκριμένες ἐργασίες. Ἡ βρα-
διά περνοῦσε εὐχάριστα, μέ φαγοπότι,

αἰνίγματα, τραγούδια καί παραμύθια
γύρω ἀπό τό ἀναμμένο μαγκάλι ἤ τό
τζάκι. 
Στή γιορτή τῶν Ἀγγέλων, 8 Νοεμβρί -

ου, οἱ γυναῖκες ἑτοιμάζουν τό “τραπέζι
τοῦ Ἁι-Στράτη”, ὅπως λένε. Βάζουν στό
σιδιροσίνι (εἰδικό ταψί) στεγνωμένο σι-
τάρι σάν βάση καί μέ σπόρους καί ζά-
χαρη φιλοτεχνοῦν τήν εἰκόνα τους, γιά
νά γίνουν ἔτσι κοινωνοί τῆς χάρης τους.
Στίς 30 Νοεμβρίου, τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα,

ὅταν «ἀνδριεύει» τό κρύο, ρίχνουν σπό-
ρους στό τζάκι γιά ν’ ἀνδριώσουν (με-
γαλώσουν) τά σπαρτά.
Στίς 18 Δεκεμβρίου, τοῦ Ἁγίου Μόδε-

στου, προστάτη τῶν ζώων, δέν ἔζευαν
τά ζῶα. Τιμοῦσαν τά ζῶα, γιατί πίστευ -
αν ὅτι ἔτσι τιμοῦσαν τό μόχθο τους, ἀ -
φοῦ καί αὐτά ἦταν συνεργάτες τους.
Σέ ἀφθονία καί τά ἔθιμα κατά τή

διάρκεια τοῦ Δωδεκαημέρου. Βδομάδες
μπροστά καί σάν ἔμπαινε ἡ Σαρακοστή,
παιδιά καί μεγαλύτεροι ἄρχιζαν νά ἑ -
τοιμάζονται γιά τά «Κόλιαντα». Ἐπι-
πλέον ὁ νοικοκύρης ψάχνει στά χωράφια
καί διαλέγει τό πιό ὄμορφο, τό πιό γερό,
τό πιό χοντρό ξύλο ἀπό πεῦκο ἤ ἐλιά
καί τό πάει σπίτι του. Τό «Χριστόξυλο»
ὅπως λέγεται, εἶναι τό ξύλο, πού θά καί -
ει γιά ὅλο τό Δωδεκαήμερο τῶν ἑορτῶν
(ἀπό τά Χριστούγεννα μέχρι καί τά Φῶ -
τα) στό τζάκι τοῦ σπιτιοῦ, «γιά νά ζε-
σταίνεται ὁ Χριστός στήν κρύα φάτνη -
σπήλαιο», ὅπως πίστευε ὁ λαός. Οἱ γυ-
ναῖκες στή Θράκη συνήθιζαν νά ζυμώνουν
καί νά φτιάχνουν τή «Χριστόκλουρα»
κεντημένη μέ στοιχεῖα τοῦ καθημερινοῦ
τους βίου. Ὅταν καθίσουν στό βραδινό
τραπέζι τήν παραμονή τῆς πρωτοχρονιᾶς,
ἡ νοικοκυρά πρῶτα θά θυμιάσει κι ἔπειτα
ὁ γεροντότερος παίρνει τό «Χριστόψω-
μου» ἤ τήν «πίτα μέ τόν παρά», ὅπως
τό λένε, τό τοποθετεῖ στό κεφάλι του, τό
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τρα βᾶ ὥσπου νά κοπεῖ καί τό μοιράζει
σέ ὅλους, γιά νά δοῦν σέ ποιόν θά πέσει
τό νόμισμα πού ἔχει μέσα.
Καί ὁ ἑορταστικός κύκλος τοῦ Πάσχα,

πού ξεκινᾶ ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζά-
ρου, συνεχίζει τῶν Βαΐων καί κορυφώ-
νεται τήν ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης, εἶναι
πλούσιος στή λαογραφία τῆς Θράκης.
Τό ἴδιο καί μιά σειρά ἐθίμων, πού σχε-
τίζονται μέ σημαντικούς σταθμούς τῆς
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου: τή γέννηση, τό γά -
μο καί τήν οἰκογένεια, τό θάνατο.
Ἔντονο λαογραφικό ἐνδιαφέρον πα-

ρουσιάζει ἡ θρακιώτικη φορεσιά. Στίς
προθῆκες τῶν λαογραφικῶν μουσείων
τῆς Θράκης συναντοῦμε τόσο τή γυναι-
κεία μέ τό ἄσπρο ὑφαντό βαμβακε -
ρό πουκάμισο, τό μαῦρο φουστάνι ἤ
τσούκνα στολισμένο στήν τραχηλιά καί
τόν ποδόγυρο μέ πολύχρωμα μεταξένια
γαϊτάνια καί τήν ποδιά σέ μαῦρο ἤ κόκ-
κινο χρῶμα, τόν κεφαλόδεσμο καί τά κο-
σμήματα, ὅσο καί τήν ἀντρική μέ τό
ποτούρι, εἶδος φαρδιοῦ παντελονιοῦ κα -
φέ χρώματος, γιά τήν καθημερινή ἐν δυ -
μασία, μαύρου χρώματος γιά τήν ἐπίσημη
φορεσιά, τό λευκό βαμβακερό κεντημένο
στό λαιμό πουκάμισο, τά ἀ μάνικα γι-
λέκα, τό μακρύ μάλλινο ζωνά ρι καί τά
πλεκτά παπούτσια, τά τσουράπια. Τά
ροῦχα ὑφαίνονταν στόν ἀργαλειό. Ξεχω-
ριστῆς ἀξίας ἡ χρήση τῆς μεταξωτῆς
κλωστῆς καί τῆς ὕφανσης στό Σουφλί.
Ἰδιαίτερη ἀναφορά ὀφείλουμε νά κά-

νουμε στήν παραδοσιακή μουσική, τό
χορό καί τό τραγούδι. Ἡ μουσική τῆς
Θράκης εἶναι συνυφασμένη μέ τή βυζαν-
τινή. Τά εἴδη τῆς μουσικῆς πού κυριαρ-
χοῦν σήμερα στήν περιοχή αὐτή, εἶναι
πολλά καί ποικίλα. Μουσικά ὄρ γανα
στή Θράκη εἶναι σήμερα τό βιολί, τό
κλαρίνο, τό οὔτι, ὁ ζουρνάς, τό νταούλι
(νταβούλι) καί ἡ ποιμενική φλογέρα,
ἐνῶ παλαιότερα ἦταν καί τό κανονάκι.
Ὄργανα ὅμως μέ περισσότερο τοπικό
χαρακτήρα εἶναι ἡ λύρα, ἡ γκάιντα, ἡ
μασιά, ἡ ταραμπούκα καί ὁ νταϊρές.
Πολυάριθμοι καί ἐντυπωσιακοί οἱ

χοροί τῆς Θράκης, κυκλικοί ἤ ἀντικρι-
στοί. Ἔχουν διάφορες ὀνομασίες, κυρί -
ως ἀπό τόν τρόπο ἤ ἀπό τίς περιστάσεις
πού χορεύονται, ἀπό ἰδιαίτερα τοπικά
γεγονότα, ἀπό ἐναρκτήριους στίχους
τραγουδιῶν πού τούς συνοδεύουν κ.λπ.
Οἱ πιό συνηθισμένοι εἶναι: ὁ ζωναράδι-
κος, στόν ὁποῖο οἱ χορευτές πιάνονται
ἀπό τά ζωνάρια, ὁ συγκαθιστός, ὅπου
τό βῆμα τοῦ χορευ τῆ ἡμικάθεται μιά στό
δεξιό καί μιά στό ἀριστερό πόδι, ὁ πο-
λίτικος ἤ μακελάρης, πολεμικός χορός,
ὁ ἀντικριστός ἤ Καρσιλαμάς κ.ἄ.

«Eἶναι ἀλήθεια πώς τό αὔριο πλάθε-
ται πάντα μέ τα ὑλικά τοῦ χτές. Ἕνας
πολιτισμός τότε μονάχα μπορεῖ νά ’χει
γερά θεμέλια, ὅταν εἶναι ριζωμένος σέ
μιά βαθιά συνείδηση τοῦ παρελθόντος
του...»1. Καί ἡ Θράκη ἔχει τό δικό της,
πού ἀξίζει ὁ ἀναγνώστης νά γνωρίσει
ἀπό κοντά, γιά νά ἐκτιμήσει τήν ἀξία
του καί τήν ἀνάγκη τῆς διαφύλαξης του.
Νά νιώσει τήν ἱστορική, ἐθνική, καί θρη-
σκευτική συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Φ.––––––
1. Δ. Λουκόπουλος, 1938.
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εμνό κι ἐπιβλητικό τό Μνημεῖο.
Βρίσκεται στά ἡρωικά Καλάβρυτα.
Στήθηκε στήν ἱερή μνήμη ὅσων σκό-

τωσαν σʼ αὐτόν ἐδῶ τόν τόπο –στό χω-
ράφι τοῦ Καπῆ– ἄδικα καί βάναυσα οἱ

Γερμανοί στίς 13 Δεκεμβρίου 1943.
Πρόκειται γιά τήν πιό ἄγρια ἐκδίκηση
τῶν Γερμανῶν πάνω σέ ἄμαχο πληθυ-
σμό.
Ἦταν ἀκόμη ἡ Κατοχή στήν Ἑλλάδα.

Γερμανική Κατοχή, ἀφοῦ οἱ Ἰταλοί εἶ -
χαν πιά ἡττηθεῖ - Σεπτέμβριος 1943. Οἱ
Γερμανοί λεηλατοῦσαν χωριά καί πολι-
τεῖες, ἔκαιγαν, σκότωναν μπροστά στή
θέλησή τους νά κρατήσουν τήν κυριαρ-
χία τους στή βασανισμένη χώρα.
Στήν περιοχή τῶν Καλαβρύτων, πού

εἶχε μείνει ἐλεύθερη μετά τήν ἀποχώρη -
ση τῶν Ἰταλῶν, ἀνέβαιναν συχνά, γιά νά
ἐλέγχουν τίς κινήσεις... καί κάθε φορά
σκόρπιζαν τόν τρόμο, τή φρίκη, τό θά-
νατο.
Ἔτσι τό Δεκέμβριο τοῦ 1943 θεω-

ρώντας τούς φιλήσυχους Καλαβρυτι-
νούς ὑπαίτιους γιά τό φόνο Γερμανῶν
στρατιωτῶν, ξεκινώντας ἀπό τό Αἴγιο,
τήν Πάτρα, τήν Τρίπολη πέσανε πάνω
στήν ἤρεμη πολιτειούλα μέ ὅλη τή
γνωστή τους ἀγριότητα.

Κάλεσαν ὅλο τόν πληθυσμό στό Δη-
μοτικό Σχολεῖο. Κι ἐκεῖ μάζεψαν χωρι-
στά τούς ἄνδρες καί τά παιδιά ἀπό
δεκατεσσάρων ἐτῶν καί πάνω. Τίς γυ-
ναῖκες καί τά μικρότερα παιδιά καί
τούς πολύ ἡλικιωμένους ἄνδρες, μέσα
σέ συγκλονιστικές σκηνές ἀποχωρι-
σμοῦ, τίς ἔ κλεισαν μέσα στό Σχολεῖο.
Σέ λίγο τούς ἄνδρες τούς ὁδήγησαν

κοπαδιαστά στό χωράφι τοῦ Καπῆ, ἕ -
ναν ἄγριο τόπο τότε, ἔξω ἀπό τά Καλά-
βρυτα. Μπροστά πήγαινε ὁ «καλός
ποιμένας» τους, ὁ παπα-Κα -
λός (ὁ ἱερέας Παναγιώτης
Δημόπουλος), πού ἡ «Σύ-
νοψή» του βρέθηκε ὕ -
στερα ματωμένη καί
ἀποτελεῖ κειμήλιο γιά
τήν Ἐκκλησία τῶν Κα-
λαβρύτων. Ἡ ἀγωνία
βασάνιζε τούς Καλα-
βρυτινούς, μά ὁ Γερ-
μανός Διοικητής τούς
ἡσύχαζε –μέ διερμηνέα–
ὅτι τίποτε κακό δέν θά
συμβεῖ σʼ αὐτούς. Καί ἔδινε

70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
Σ

Καλάβρυτα - ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
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τό λόγο «τῆς στρατιωτι κῆς του τιμῆς»!
Ὥσπου γύρω στίς 12.30΄ μ.μ. καί ἀφοῦ

πελώριες φλόγες τύλιγαν τά πάντα στά
Καλάβρυτα, ριπές πολυβόλων συντάρα-
ξαν τή γῆ, ἀλλά καί τήν ψυχή τῶν Καλα-
βρυτινῶν. Στό χωράφι τοῦ Καπῆ ἔβρισκε
τραγικό θάνατο ὅλος ὁ ἀνδρικός πληθυ-
σμός τῶν Καλαβρύτων. Ἔπεφτε ἕνας
ἕνας ζητωκραυγάζοντας ὑπέρ τῆς Πα-
τρίδος, γενναῖα καί ἐλεύθερα. Σώθηκαν
μόνο δεκατρεῖς.
Ἀλλά καί τά γυναικόπαιδα θά ἔβρι-

σκαν τραγικό θάνατο ἀπό φωτιά πού
ἐρχόταν ἀπό τό ὑπόγειο τοῦ Σχολείου,
ἄν ὁ Αὐ στριακός φρουρός δέν λύγιζε
μπροστά στίς σκηνές ἀλλοφροσύνης
πού ξετυλίγονταν μπροστά του, μέ τίς
γυναῖκες νά πέφτουνε ἀπό τά παρά-
θυρα τοῦ Σχολείου μαζί μέ τά παιδιά
τους γιά νά σωθοῦν καί ἄλλες νά ὁρ -
μοῦν νά σπάσουν τήν πόρτα. Καί δέν
ἐμπόδισε πλέον τήν ἔξοδό τους –ὅπως
εἶχε ἐντολή– πληρώνοντας μέ τή ζωή
του τή φιλάνθρωπη πράξη του...
Οἱ τραγικές γυναῖκες –μητέρες, σύ-

ζυγοι, ἀδελφές– ἔτρεξαν κατά ποῦ ἔ -
μαθαν πώς ἔγινε τό κακό... Κι ἐκεῖ...
Ἀσύλληπτες ἀπό τό νοῦ σκηνές. Ἀσύλ-
ληπτες... καθώς ἔβλεπαν τραγικά σκο-
τωμένους τούς ἀγαπητούς τους... Καί,
πῶς νά τούς μεταφέρουν στό νεκρο-
ταφεῖο; Πῶς νʼ ἀνοίξουν τάφους νά

τούς φυλάξουν ἀπό τά ἀγρίμια, ἀφοῦ
ὅλα γύρω εἶ χαν καεῖ; Ποῦ θά στεγά-
ζονταν, χειμώνα καιρό, ὅσοι ἀπόμει-
ναν;... 
Πάλεψαν μέ τόν μεγάλο πόνο τους οἱ

Καλαβρυτινές γυναῖκες καί κοίταξαν
μπροστά. Μεγάλωσαν μέ τήν πίστη τους
καί μέ γενναιότητα τά παιδιά τους. Ξα-
νάδωσαν πνοή στά ἐρημωμένα Καλά-
βρυτα. Ἔγιναν ἡρωίδες.
Τό ρολόι τῆς Ἐκκλησίας ὅμως στα-

ματημένο στήν τραγική ὥρα τοῦ Ὁλο-
καυτώματος –2.34΄ μ.μ.– θά θυμίζει
πάντα καί σέ ὅλους τήν ὠμότητα τῶν
Γερμανῶν κατακτητῶν.
Ἦταν 13 Δεκεμβρίου 1943.

Σάν βρεθεῖς στά ὄμορφα Καλάβρυ τα,
θεώρησέ το χρέος σου νά περάσεις ἀπό
τό χωράφι τοῦ Καπῆ. Προσκυνητής
μιᾶς θυσίας ἄφωνης, συμμετοχῆς καί
αὐτῆς στήν ἀπόφαση τῆς Πατρίδας
μας νά μένει ἐλεύθερη. Μιά ἀπόφαση
πού εἶχε ἀρχίσει ἀπό τό πρωινό τῆς
28ης Ὀκτωβρίου μέ τό ἡρωικό ΟΧΙ.
Λογάριασε κι αὐτή τή θυσία πράξη
ἐλευθερίας!



έν ὑπῆρχε Παραμονή Χριστουγέννων,
πού νά μή θυμότανε τό «Ξύπνημα» ἡ κ. Γαλά -
νη... Οἱ τάξεις ἐκεῖνες, τοῦ Λυκείου τῆς Θεσ-
σαλονίκης, ἔζησαν ὑπέροχες στιγμές μέ τόν
κ. Ἁμαξόπουλο, τό θεολόγο τους...
Καί νά, τώρα... 25 χρόνια μετά, στό ἀστικό

λεωφορεῖο συνάντησε τόν Ἀνέστη, τό συμ-
μαθητή της.
Ἦταν ὁ ὑποκινητής κάθε φασαρίας: Ψη -

λός δυό μέτρα, προσπαθοῦσε νά κρύβεται
στό τελευταῖο θρανίο καί νά «ἐπινοεῖ» διά-
φορα: Φαιδρά γιά ὅλους, πονοκέφαλο γιά
τούς καθηγητές τους!...
Καθώς τόν εἶδε, λοιπόν, 25 χρόνια μετά,

σοβαρό, ἀκόμα πιό... ψηλό, μ᾽ ἕνα παιδί στήν
ἀγκαλιά, τήν πλημμύρισαν οἱ ἀναμνήσεις.
Τήν ἐντόπισε ἀμέσως. Χαιρετήθηκαν θερ μά...
— Βρέ, βρέ, βρέ, ἡ Γαλάνη! Πόσα χρόνια!
— 20 καί βάλε...
— Σάν νά ἦταν χτές... Ὡραῖα χρόνια! Ἔγινες

καθηγήτρια, ἔμαθα... Πώ, Πώ, τί σοῦ κάνουν οἱ
μαθητές σου; Πῶς τούς ἀντιμετωπίζεις;
Σοβάρεψε ὁ Ἀνέστης. Βόλεψε τόν μικρό

στήν ἀγκαλιά καί γύρισε βουρκωμένος πρός
τό μέρος της...

— Θυμᾶσαι τό «Ξύπνημα»; Ἔ, λοιπόν, ἀπό
τότε, τά πόδια μου μόνα τους προχωρᾶνε
στήν ἐκκλησιά, κάθε Χριστούγεννα. Καί πᾶ -
με ὅλοι, κι ἡ γυναίκα μου καί τά παιδιά μου...
Κι ἔτσι, ἁπλά, στίς ἀρχές τοῦ Δεκέμβρη,

μέσα σ᾽ ἕνα ἀστικό, πού διέσχιζε τούς χρι-
στουγεννιάτικους δρόμους τῆς πόλης, θυμή-
θηκαν.
Ἦταν ἕνα Γ1 καταπληκτικό... Κεφάτο, ἔξυ-

πνο, σκανδαλιάρικο... Ἀπτόητο ἀπό τίς ἐξετά-
σεις πού πλησίαζαν... Ἀλλά –τό λέγανε ὅλοι–
καλά παιδιά: Μέ σεβασμό. Ξέρανε νά ἐκτι-

μήσουν... Καί οἱ καλοί καί οἱ μέ-

Ä
Ἀληθινά περιστατικά
μέ 25 χρόνια ἀπόσταση
Ἀληθινά περιστατικά
μέ 25 χρόνια ἀπόσταση

τριοι καί οἱ «κακοί». Διαβάζανε πολύ. Γελού-
σανε πολύ. Ζούσανε!...
Ὁ κ. Ἁμαξόπουλος συνηθι σμέ νος ἄνθρω-

πος ἦ ταν:
Γεμάτος, βαρύς στό περπάτημα, μέ γκρίζα

ἀραιά μαλλιά καί οἰκογενειακές ὑποχρεώ-
σεις. Τό μάθημά του ἤρεμο... ποῦ καί ποῦ νυ-
στάζανε...
Ἀλλά τό «Ξύπνημά» του ἦταν διάσημο. Μ᾽

αὐτό τούς ἀπειλοῦσε ἀπό τόν... Ὀκτώβρη
ἀκόμα:

— Ἄν συνεχίσεις ἔτσι, «Ξύπνημα» δέν ἔ χει...
— Τί ἦταν τό «Ξύπνημα»;
Ἦταν ὅ,τι λέει ἡ λέξη: Οἱ μαθητές τῆς Γ´ Λυ-

κείου, τά χαράματα τῶν Χριστουγέννων, ξυ-
πνούσανε τόν κόσμο μέ ὕμνους καί τραγούδια,
γιά νά ἑτοιμαστοῦν γιά τήν ἐκκλησία... Ἦταν
χρέος... νά φωτιστεῖ καί τό παραμικρό παρά-
θυρο μέσα στή χειμωνιάτικη νύχτα...

— Καί... νά ντυθεῖτε καλά... Νά πιεῖτε ἀπό
βραδύς καί κανένα τσαγάκι γιά τή φωνή
σας,... τούς ἔλεγε ὁ κ. Ἁμαξόπουλος.

— Κύριε, αὐγό νηστήσιμο κάνει; ρωτοῦσε
ὁ Παντελής μέ τίς ἐξυπνάδες του, ἀλλά ἔ -
τρωγε μιά ἀπ᾽ τόν Ἀνέστη...
Τρεῖς τά μεσάνυχτα... ξημερώματα τῶν

Χριστουγέννων, ὅλοι ἐκεῖ: Μέ τά καλά τους
ροῦχα καί τά παλιά τους παπούτσια: εἶχαν,
βλέπεις, νά διασχίσουνε λάσπες, χιόνια, νε -
ρά, καθώς περπατούσανε ψέλνοντας καί
τραγουδώντας... σ᾽ ὅλα τά στενά.
Δέν ἀναγνωρίζανε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ἔτσι

πού ἦταν ντυμένοι, κουκουλωμένοι. Στά χέ -
ρια φαναράκι ἀπό πορτοκάλια... Μάγουλα ξα-
ναμμένα – Μύτες κόκκινες –Ἔξαψη! Χα ρά!
Καί... στομάχια νά γουργουρίζουν: Βλέπεις,
θά κοινωνούσανε ὅλοι σχεδόν...
Τούς εἶχε στείλει

σέ Πνευματικό ὁ
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κ. Ἁμαξόπουλος... τούς εἶχε ἑ τοιμάσει, σάν
καλός θεολόγος πού ἦταν.
Καί... αὐστηρός...
— Εἴμαστε ἕτοιμοι; Μιά ὁμά δα τά ἀγόρια,

μιά τά κορίτσια. Δημήτρη, ποῦ εἶ σαι; 
Ἔφερες τή φυσαρμόνικα;
— Μάλιστα, κύ ριε...
— Παιδιά, ξεκινᾶμε. Τό σταυρό μας πρῶτα.
Ξεχύνονταν στούς δρόμους νιάτα δρο-

σερά, τραγουδώντας μέσα στή νύχτα...
Ὡραῖο ξύπνημα! Μιά φυσαρμόνικα νά παί-

ζει τό «Χιόνια στό καμπαναριό» κάτω ἀπ᾽ τό
παράθυρο. Τά βλέφαρα ἀνοίγουν, τά φῶτα
ἀνάβουν, σέ λίγο θά χτυπήσουν οἱ χριστου-
γεννιάτικες καμπάνες.
Τά παιδιά περπατοῦν καί τραγουδοῦν μελω-

δικά... Σιγά-σιγά, τά παράθυρα φωτίζονται!...
Ἡ ὥρα περνάει!... Τά παιδιά περπατοῦν καί

τραγουδοῦν... Tό τελευταῖο ἀστέρι τῆς νύ-
χτας προαναγγέλλει τήν αὐγή... Οἱ πρῶτοι πι-
στοί βγαίνουν ἀπό τά σπίτια. Στήν ἐκκλησία ὁ
κύρ Σῶτος, ὁ καντηλανάφτης, ἄναψε ὅλα τά
φῶτα. Μέσα στό ντουλάπι τοῦ νάρθηκα εἶχε
φυλάξει τά «καλά» παπούτσια τῶν παιδιῶν. Γιά
νά μήν κοινωνήσουν λασπωμένα...
Τά παιδιά συνεχίζουν τό χριστουγεννιάτικο

τραγούδι... Ἕνα παράθυρο ἀνοίγει. Ἕ να χέρι
γεροντικό τούς γνέφει. Ἕνα κεφάλι γέρνει,
λευκό σάν χιόνι:

— Παιδιά, καλά μου παιδιά, ἐλᾶτε κατά δῶ.
Πλησιάζουν. Ἡ γιαγιούλα κλαίει...
— Ἄχ, χρυσά μου παιδάκια, ψάλτε μου κά -

τι... Εἶμαι μόνη, δέν μπορῶ νά βγῶ στήν ἐκ -
κλησιά, εἶμαι ἄρρωστη... μέ λένε Εὐτέρπη.
Νά ᾽ναι καλά ὁ κ. Ἁμαξόπουλος πού τούς εἶ -

χε μάθει χριστουγεννιάτικους ὕμνους. Μα-
ζεύουν κάτω ἀπ᾽ τό παράθυρο κι ἀρχίζουν:

«Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ
Χριστός», «Ἡ Παρθένος σήμερον»...
Ἡ κ. Εὐτέρπη κλαίει ἀπό χαρά... Τό Χριστι-

νάκι βγάζει τό σκοῦφο της καί χύνονται γύ -
ρω της τά ξανθά της μαλλιά. Μοιάζει μέ
ἄγγελο, ἔτσι πού χαμογελάει:

— Μήν κλαῖς, γιαγιούλα μου. Δέν εἶσαι μό -
νη. Σήμερα, πού γιορτάζω, θά

ἔρθω νά σέ κεράσω, νά σοῦ κάνω πα ρέα!...
— Ἄχ, νά μοῦ ζήσεις, ἄγγελέ μου! Καί σεῖς

παιδιά! Καλά Χριστούγεννα!...
Ἕνας καταρράκτης ἀπό χριστουγεννιάτι-

κους καμπανισμούς κατακλύζει τ᾽ αὐτιά τους...
Εἶναι ὥρα πιά! Ἡ ἐκκλησία τούς φωνάζει... Τό
τραγούδι σβήνει. Ἔχουν κάνει τό χρέος τους:
τό «Ξύπνημα» εἶχε ἐπιτυχία καί φέτος!...
Ὅταν ὁ θεολόγος ἑτοιμάζει σωστά τά παι-

διά, ἡ ἐκκλησία εἶναι τό σπίτι τους... Ἔρχο -
νται γρήγορα. Ἀλλάζουν παπούτσια. Μπαίνουν
σιγά, σεβαστικά ὁ ἕνας πίσω ἀπό τόν ἄλλον...
Ἄστραψε ἡ ἐκκλησιά ἀπό τά νιάτα τους.
Λάμπουν οἱ ψαλτάδες, πανηγυρίζει ὁ πά τερ

Παναγιώτης.
Ἦρθαν τά παιδιά...
Ψέλνουν τά παιδιά...
Τά παιδιά κοινώνησαν...
Πῆραν τό ἀντίδωρο.
Χρόνια πολλά! Καί τοῦ χρόνου, παιδιά.
Ὅμως, ἡ ἱστορία δέν τελείωνε ἐδῶ: Ἀπέ-

ναντι, στό σχολεῖο, στίς παγωμένες τάξεις, ἡ
κυρία Παρασκευούλα ἡ ἐπιστάτρια ἑτοίμασε
τό γάλα... Τά παιδιά ξεχύνονται πεινασμένα:
Γάλα, κουλουράκια, πίτα, ψωμάκι μέ τυρί...
— Φᾶτε καλά! Ἔχουμε συνέχεια.
Χαρούμενα, κοινωνημένα, χορτάτα ἀνε-

βαίνουν τά παιδιά τό λεωφορεῖο γιά ἐπίσκε -
ψη στίς φυλακές Ἑπταπυργίου.
Θά τραγουδήσουν, θά ψάλουν, θά μοιρά-

σουν δέματα. Ὁ κ. Ἁμαξόπουλος εἶχε προη -
γηθεῖ: Κάποιοι κρατούμενοι ἐξομολογήθηκαν
καί κοινώνησαν...
Νά, τέτοια θυμήθηκαν οἱ δυό παλιοί συμ-

μαθητές καί παραλίγο νά ξεχάσουνε τή στά -
ση... Καί ξαφνικά ὁ Ἀνέστης μέ λαχτάρα
παιδική, τήν παρακαλάει:

— Μαρία, ἐσύ εἶσαι καθηγήτρια. Μπορεῖς
νά τό κάνεις. Ζωντάνεψέ το!

— Τό ποιό;
Μά, τό «Ξύπνημα»! Μήν τό στερεῖς ἀπό

τούς μαθητές σου! Κάνε το, μπορεῖς νά τό
κάνεις... Κι ἄν θέλεις βοήθεια, εἶμαι τυπο-
γράφος...
Ἡ κ. Γαλάνη κατεβαίνει ἀπό τό λεωφορεῖο

σκεπτική...
— Λές;

(Συνεχίζεται)
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΗΣ  ΕΟΡΤΗΣ  ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

πού τώρα πρόσφατα γεννήθηκε; Εἴ -
δαμε τό ἀστέρι του νά βγαίνει στόν
ὁρίζοντα καί ἤρθαμε νά τόν προσκυ-
νήσουμε.

Διαδόθηκε ἡ εἴδηση στήν Ἱερουσα-
λήμ γιά τούς Μάγους. Τά ’μαθε τά νέα
καί ὁ Ἡρώδης. Ταράχτηκε. Τί εἶναι
πάλι καί τοῦτο; Νέες ἀπειλές; Κι ἀμέ-
σως συγκαλεῖ συμβούλιο. Παρόντες
ὅλοι οἱ σοφοί τοῦ ἑβραϊκοῦ ἔθνους:
Ἀρχιερεῖς, νομοδιδάσκαλοι (γραμμα-
τεῖς), οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ... Κι ὁ
λόγος, γιά νά διερευνηθοῦν οἱ παλαιές
προφητεῖες, τί λένε σχετικά μέ τή γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ.

–Στή Βηθλεέμ, ἐκεῖ λένε οἱ προφῆ -
τες ὅτι θά γεννηθεῖ ὁ Χριστός, βασι-
λιά. Τό λέει ὁ Μιχαίας, ὅτι ἀπό ἐκεῖ θά
προέρχεται Ἐκεῖνος πού θά κυβερνή-
σει τόν ἰσραηλιτικό λαό.

Μπῆκε σέ ἀγωνία ὁ Ἡρώδης. Κι ἄν
αὐτός ὁ νέος βασιλιάς τοῦ πάρει τό
θρόνο; Καλεῖ κρυφά τούς Μάγους,
μαθαίνει ἀπό πότε ἄρχισαν νά βλέ-

Ματθ. β´ 1-12

ΤΙ ΔΩΡΟ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΩ;ΤΙ ΔΩΡΟ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΩ;

25 Δεκεμβρίου 2013

«προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, 
χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν»

ἶχε ἤδη πε-
ράσει καιρός ἀπό

τότε πού ὁ ὕψιστος Θεός
τοῦ Οὐρανοῦ εἶχε κατέλθει στή γῆ μας,
Βρέφος μέσα στή φάτνη. Μῆνες. Μπο-
ρεῖ καί χρόνος. Καί τώρα, συνέχιζε βέ-
βαια νά μένει στή Βηθλεέμ μαζί μέ τήν
Παναγία μητέρα Του καί τόν προ-
στάτη Του Ἰωσήφ, ἀλλά ὄχι πλέον στό
σπήλαιο τῆς γεννήσεως, μά σέ σπίτι.
Κάποιο πρόχειρο ὁπωσδήποτε σπίτι,
ἴσως κάποια καλύβη πού τούς εἶχε πα-
ραχωρηθεῖ. Ἐξάλλου καί ὁ Ἰωσήφ καί ἡ
Παναγία φτωχοί ἦταν...

Τότε λοιπόν ἐμφανίστηκαν στά  Ἱε -
ροσόλυμα κάποιοι εὐγενεῖς, πλούσιοι
ἄνδρες. Ἀξιωματοῦχοι ἀπό τά βάθη
τῆς Ἀνατολῆς. «Μάγοι». Ἔτσι τούς
ἔλεγαν τότε ἐκεῖ στήν πατρίδα τους,
τήν Περσία ἤ Βαβυλωνία (Μεσοποτα-
μία). Καί μέ τή λέξη αὐτή ἐννοοῦσαν
τούς σοφούς, ἐπιστήμονες, ἰατρούς,
ἀστρονόμους, ἱερεῖς, μάντεις.

– Ποῦ εἶναι ὁ βασιλιάς τῶν Ἰουδαίων

EE
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πουν τό παράξενο αὐτό ἀστέρι καί τέ -
λος τούς στέλνει στή Βηθλεέμ νά δοῦν
καί νά γυρίσουν νά τόν πληροφορή-
σουν.  Ἤδη εἶχε ἀρχίσει νά συλλαμβάνει
τό ἀποτρόπαιο σχέδιό του...

Ἔφυγαν ἀνυποψίαστοι οἱ Μάγοι. Καί
μόλις βγῆκαν ἀπό τήν πόλη, νά το πάλι
τό ἀστέρι νά τούς καθοδηγεῖ. Τί χαρά
πού ἔκαναν!

Ἔφτασαν στή Βηθλεέμ, στό σπίτι πού
τούς ὑπέδειξε ὁ ἀστέρας, καί μπῆκαν
μέσα. Ὁ μικρός Χριστός καί ἡ Πανα-
γία! Τίποτε φανταχτερό, τίποτε ἐπί-
σημο. Ὅλα ἁπλά καί λιτά. Φτωχικά.

Στάθηκαν μερικές στιγμές διερευνη-
τικά. Καί ἀμέσως προσέπεσαν στά γό-
νατα. Διέκριναν στή μορφή τοῦ Βρέφους
ἐκείνου τόν Βασιλιά τοῦ σύμπαντος κό-
σμου. Κι ἔπεσαν νά Τόν προσκυνήσουν.

Ἔπειτα ἄνοιξαν τά δῶρα τους: Χρυσό
καί λιβάνι καί σμύρνα.

Παράδοξα, ἀλήθεια, δῶρα. Τί ἄραγε
νά σήμαιναν;  

***
«προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσόν

καί λίβανον καί σμύρναν».
Οἱ Μάγοι, τήν ὥρα πού προσέφεραν

στό Χριστό τά δῶρα τους, χωρίς ἴσως
καί οἱ ἴδιοι νά τό καταλαβαίνουν, οὐσια-
στικά προφήτευαν.

Μέ τόν χρυσό ἀναγνώριζαν ὅτι αὐτός
πού προσκυνοῦν εἶναι βασιλιάς (τότε
χρυσάφι προσέφεραν στούς βασιλιά-
δες).

Μέ τό λιβάνι ὅτι εἶναι Θεός (στούς
θεούς προσέφεραν θυμίαμα).

Μέ τή σμύρνα ὅτι αὐτός ὁ βασιλιάς
καί Θεός θά πεθάνει γιά τόν κόσμο
(μέ σμύρνα ἄλειφαν τούς νεκρούς).

Μεγαλειωδέστατη ἡ προσφορά
τους!

Καί προτρεπτική σέ
μᾶς, τά ἴδια δῶρα νά
Τοῦ προσφέρουμε,
μέ λίγο διαφορε-
τικό τώρα περιε-
χόμενο:

Ὡς χρυσό νά
Τοῦ δώσουμε τήν
ἀγάπη μας, τήν
ἀκριβότερη ἀρετή
καί πολυτιμότερο θη-
σαυρό τῆς καρδιᾶς μας.

Ὡς λιβάνι τίς προσευχές μας, πού
σάν θυμίαμα ἀνεβαίνουν στό θρόνο
Του στόν ούρανό.

Ὡς σμύρνα τή σταθερή μας ἀπό-
φαση νά θανατώσουμε μέσα μας, δη-
λαδή νά πολεμήσουμε καί νά
ἐξαφανίσουμε ὅ,τι ἀντίθετο στόν Ἴδιο
καί τό Νόμο Του: τόν κακό μας ἑαυτό,
τίς ἁμαρτωλές συνήθειές μας, τά
ἐλαττώματα καί πάθη μας.

Αὐτά τά δῶρα περιμένει καί ἀπό
μᾶς, ἀπό σένα καί μένα, φίλε μου, τό
θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ. Καί καλύ-
τερα δέν ὑπάρχουν.

Ἔπειτα ἄνοιξαν τά
δῶρα τους: Χρυσό

καί λιβάνι καί
σμύρνα.

Παράδοξα, ἀλή-
θεια, δῶρα. Τί ἄραγε

νά σήμαιναν;            
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ὄνομά της, σύνθετη λέξη ἑβραϊκή καί ἀρα-
μαϊκή, σημαίνει «οἶκος ἄρτου». Πράγματι λοι-
πόν, κατάλληλος τόπος γεννήσεως γιά τόν
Ἄρτο τῆς ζωῆς. Ὁ προφήτης Μιχαίας εἶχε
προφητεύσει ὅτι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου θά
γεννιόταν ἐκεῖ (Μιχ, ε΄ 2). Σήμερα στό μέρος
ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός βρίσκεται ὁ Ναός
τῆς Γεννήσεως, χτισμένος ἀπό τόν Μεγάλο
Κωνσταντίνο.

«Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ
ἀγραυλοῦντες…» (Λουκ. β΄ 8).
Τί ξέρουμε γιά τούς ποιμένες;
Οἱ ποιμένες ἦταν μιά τάξη περιφρονημένη

ἀπό τήν «καθωσπρέπει» ἑβραϊκή κοινωνία
τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἄνθρωποι φτωχοί
καί ἄσημοι, ἀνῆκαν στήν κατώτερη κοινω-
νική τάξη. Καί ὅμως, οἱ ἁπλοί καί περιφρονη-
μένοι ποιμένες ἦταν οἱ πρῶτοι πού δέχθηκαν
ἀπό τόν ἄγγελο τή χαρμόσυνη εἴδηση καί οἱ
πρῶτοι πού προσκύνησαν τό νεογέννητο
Χριστό!

«…ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγέ-
νοντο εἰς Ἱεροσόλυμα»               (Ματθ. β΄ 1).
Τί ἦταν οἱ «μάγοι»;
Οἱ «μάγοι» πού προσκύνησαν τό Χριστό

ἦταν σοφοί μελετητές ἀπό τήν ἀνατολή, πού

ΠΠῶς; Ποῦ; Πότε; Ποιός;

Δεκέμβριος 2013412

«…ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐ γού -
στου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην»

(Λουκ. β΄ 1).
Τί ἦταν ἡ ἀπογραφή;
Ἡ ἀπογραφή τοῦ πληθυσμοῦ κατά τά Ρω-

μαϊκά χρόνια γινόταν γιά σκοπούς φορολογι-
κούς. Ὁ αὐτοκράτορας ἀπέγραφε ὅλους τούς
ὑπόδουλούς του, σάν ἀντικείμενα πού ἀνῆκαν
στήν προσωπική του περιουσία. Ἀπέγραφε καί
τά σπίτια τους, τά χωράφια τους καί τά ζῶα
τους, διότι ὅλα ἦταν δικά του. Ἔπειτα ὁ κάθε
ὑπόδουλος ἔπρεπε νά πληρώσει τό λεγόμενο
«κεφαλικό φόρο», γιά νά ἐξαγοράσει τόν
ἑαυτό του καί τά μέλη τῆς οἰκογένειάς του, καί
ἀκόμη νά πληρώσει τό φόρο γιά τά κτήματά
του. Ἔτσι, ἡ ἀπογραφή στούς ὑπόδουλους
λαούς ἦταν πολύ ταπεινωτικό πράγμα. Καί ὁ
Κύριός μας λοιπόν, γεννήθηκε φόρου ὑποτε-
λής, ὡς δοῦλος δηλαδή τοῦ Αὐγούστου, πού
ἦταν τότε αὐτοκράτορας, καί ἡ πρώτη του
ὑποχρέωση ἦταν νά πληρώσει φόρο καί νά
ἐξαγοράσει τή ζωή του γιά ἕνα χρόνο!

«Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσήφ… εἰς πόλιν Δαυίδ,
ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ…» (Λουκ. β΄ 4).
Σέ ποιά πόλη γεννήθηκε ὁ Χριστός;
Ἡ Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας ἦταν μιά μικρή

ἀρχαιότατη πόλη κοντά στήν Ἱερουσαλήμ. Τό



ἀσχολοῦνταν μέ τήν ἀστρολογία καί τήν
ἀστρονομία ἀλλά καί μέ τό σύνολο τῶν τότε
ἐπιστημῶν. Πιθανότατα θά ἦταν περισσότε-
ροι ἀπό τρεῖς, ἀσφαλῶς θά εἶχαν καί συνο-
δούς. Λόγω τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώ ρων τους
ὅμως, χρυσοῦ, λιβάνου καί σμύρνας, ἐπεκρά-
τησε ἡ παράδοση ὅτι ἦταν τρεῖς καί τούς
ἀποδόθηκαν τά ὀνόματα Γασπάρ, Βαλτάσαρ
καί Μελχιόρ. Πάντως, τό σημαντικό εἶναι ὅτι,
ἐνῶ ἦταν ἀλλοεθνεῖς καί ἀλλόθρησκοι, σ᾿
αὐτούς ἔ γινε ἡ τιμή νά πάρουν ἀπό τό ἀστέρι
τό μήνυμα τῆς Γεννήσεως καί νά προσκυνή-
σουν τόν Χριστό.

«Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν… προσεκύ-
νησαν αὐτῷ…» (Ματθ. β΄ 11).
Οἱ μάγοι δέν προσκύνησαν τόν Ἰησοῦ

στό σπήλαιο ἀλλά σέ σπίτι.
Πολλοί νομίζουν ὅτι ἡ προσκύνηση τῶν

μάγων ἔγινε τό ἴδιο ἐκεῖνο βράδυ τῆς Γεννή-
σεως. Ἴσως ἡ βυζαντινή εἰκονογραφία, πού
παρουσιάζει στήν ἴδια εἰκόνα γεγονότα πού
συμβαίνουν σέ διαφορετικό τόπο καί χρόνο,
νά συντέλεσε σ᾿ αὐτή τήν παρανόηση. Ὅμως
οἱ μάγοι, ἀφοῦ πῆραν τό μήνυμα ἀπό τό
ἀστέρι, θά χρειάστηκαν ὁπωσδήποτε ἀρκετό
χρόνο γιά νά ἑτοιμαστοῦν καί νά ταξιδέψουν
ὥς τή Βηθλεέμ. Τό ὅτι ὁ Ἡρώδης διέταξε νά
σκοτώσουν τά ἀρσενικά παιδιά ἀπό δύο χρό-
νων καί κά τω δείχνει ὅτι οἱ μάγοι προσκύνη-
σαν τόν Ἰησοῦ ἀρκετό χρόνο μετά καί
ἑπομένως ἡ προσκύνηση ἔγινε σέ κάποιο
σπίτι στή Βηθλεέμ καί ὄχι στό σπήλαιο.

Ποιός ἦταν ὁ Ἡρώδης;
Ὁ Ἡρώδης ὁ Μέγας ἦταν ἡγεμόνας τῆς

Ἰουδαίας ὑποτελής στούς Ρωμαίους, ὅταν
γεννήθηκε ὁ Χριστός. Ἦταν λαομίσητος λόγω
τοῦ πανούργου χαρακτήρα του καί τῶν
ἐγκλημάτων του. Ὁ ἴδιος κατέσφαξε τή σύ-
ζυγό του Μαριάμ καί τρεῖς ἀπό τούς γιούς
του. Καί λίγες μέρες πρίν πεθάνει ἔκλεισε στίς
φυλακές τῆς Ἱεριχοῦς ὅλα τά ἐπίσημα πρό-
σωπα τοῦ κράτους καί διέταξε νά ἐκτελε-
στοῦν ἀμέσως μετά τό θάνατό του, ὥστε νά
κλάψει γι᾿ αὐτούς ὁ κόσμος καί νά μή χαρεῖ
γιά τό δικό του χαμό! Ἕνας τέτοιος παράφρο-

νας ἄνθρωπος ὁπωσδήποτε θά ἦταν ἱκανός
νά διατάξει καί τή σφαγή τῶν νηπίων τῆς πε-
ριοχῆς του, ὥστε νά σκοτωθεῖ ἀνάμεσά τους
καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός…

«Τότε Ἡρώδης… ἀνεῖλε πάντας τοὺς
παῖ δας… ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω…»

(Ματθ. β΄ 16).
Πόσα ἦταν τά νήπια πού ἔσφαξε ὁ Ἡρώδης;
Γιά τά νήπια αὐτά κάποια παράδοση ἀνα-

φέρει τόν ἀριθμό 14.000! Ὁ ἀριθμός αὐτός,
πού φαίνεται ὑπερβολικός γιά τήν περιοχή,
πιθανόν νά εἶναι συμβολικός καί νά σημαίνει
πώς σφάχθηκαν ὅλα, δέ γλύτωσε κανένα
νήπιο! Ὅπως καί νά εἶναι, ἀπό τήν Ἐκκλησία
μας αὐτά τά νήπια θεωροῦνται οἱ πρῶτοι
ἀνώνυμοι μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ. Τή μνήμη
τους τιμοῦμε στίς 29 Δεκεμβρίου.

Πότε καθιερώθηκε τό π.Χ. καί τό μ.Χ.;
Ἀπό τήν ἀρχαιότητα οἱ διάφοροι λαοί ἐπέ-

λεγαν συμβατικά μιά ἀφετηρία καί μέ βάση
αὐτή χρονολογοῦσαν τά γεγονότα. Ἔτσι, οἱ
ἀρχαῖοι Ἕλληνες χρονολογοῦσαν μέ βάση τίς
Ὀλυμπιάδες, ἀρχίζοντας ἀπό τό 776 π.Χ., οἱ
Ρωμαῖοι ἄρχιζαν ἀπό τό ἔτος τῆς κτίσεως τῆς
Ρώμης, πού ἀντιστοιχεῖ στό 753 π.Χ. κ.ο.κ. Τό
525 ὁ Σκύθης μοναχός Διονύσιος ὁ Μικρός
πρότεινε στή Ρώ μη τήν καθιέρωση τῆς χρι-
στιανικῆς χρονολόγησης καί χώρισε τό χρόνο
σέ πρό καί μετά Χριστόν. Ἡ χρονολόγηση
αὐτή ἐπεκράτησε σέ Δύση καί Ἀνατολή μέχρι
σήμερα.

Νεφέλη
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Χριστούγεννα!
κι ὅλο τό μυστικό τους εἶναι

κρυμμένο σέ λίγες γραμμές ἑνός
ὑπέροχου ὕμνου (καταβασίας):
«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε·

Χριστός ἐξ οὐρανῶν, 
ἀπαντήσατε·

Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε...»

Δοξολογία καί χαρά νιῶσε, ψυχή μου,
γιατί ὁ Χριστός, ὅπως τότε, στά πρῶτα Χρι-
στούγεννα, ἔτσι καί τώρα, φέτος, ἔρχεται νά
γεννηθεῖ μέσα σου. Ἀπευθύνεται σέ σένα
προσωπικά, ξεχωριστά καί σοῦ ζητᾶ νά κά -
νει φάτνη τήν καρδιά σου, ἀφοῦ τήν ἑτοιμά-
σεις, τήν καθαρίσεις ἀπ’ ὅ,τι ἀκάθαρτο καί
σκοτεινό.
Τρέξε, λοιπόν, νά Τόν προϋπαντήσεις μέ

ἐνθουσιασμό κι εὐχαριστία. Μέ εὐγνωμο-
σύνη καί λατρεία. Τρέξε νά Τόν συναντήσεις
δίνοντας καί παίρνοντας ἀγάπη, σκορπώντας
καλωσύνη καί συγχώρηση, διότι ἀφήνει τόν
οὐρανό κι ἔρχεται στή γῆ ταπεινά νά περπα-
τήσει ὡς ἄνθρωπος. Νά πορευθεῖ μαζί σου,
γιά νά σ’ ἀνεβάσει στόν οὐρανό, πού ἦταν
κλειστός γιά σένα.
Καί τότε, ψυχή μου, ὁ ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ

στήν πονεμένη γῆ μας, ὁ ἐρχομός τοῦ Χρι-
στοῦ στή δική σου γῆ, ἡ γέννησή Του μέσα
σου, ἐφόσον Τοῦ τήν ἐπιτρέψεις, θά σέ ὑψώ-
σει. Θά σέ ἀνεβάσει πάνω ἀπό τίς μιζέριες
καί τήν ἁμαρτία! Μακριά ἀπό τόν πόνο καί
τήν κακουχία! Ἐκεῖ πού ἡ εἰρήνη καί ἡ ἐλ -
πίδα μποροῦν νά φωτίζουν τά βάθη σου!
Ἐκεῖ πού αἰώνια ἡ εὐφροσύνη κατοικεῖ!
Γράφει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής:

«Ἐφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, ἀεί γεν -
νᾶται» (ὁ Χριστός)!
Ἐνῶ γιά μία καί μόνο φορά γεννήθηκε μέ

σάρκα, μπορεῖ νά γεννιέται κάθε ὥρα, σέ
κάθε ψυχή, κάθε Χριστούγεννα, φέτος τά
Χριστούγεννα, ἀρκεῖ ἡ ψυχή νά τό θελήσει!
Ἀρκεῖ ἐσύ νά τό θελήσεις!

Αὐτό νά ζήσεις φέτος τά Χριστούγεννα,
ψυχή μου. Τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ μέσα
σου. Γιά νά εἶναι δοξολογητικά, ἁγιαστικά
τά Χριστούγεννα γιά σένα.
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ὉὉ Χριστός γεννιέται στή σπηλιά
κι ἡ χαρά τοῦ κόσμου εἶναι μεγάλη,
στήν οὐρανοπάλατη ἀγκαλιά
Ἄγγελ᾽ ἀνεβαίνουν κι ἔρχοντ᾽ ἄšοι.

Φτάνει ἐκεῖ στή φάτνη μ᾽ ὡσαννά
τό τσομπανολόι, π᾽ ἀπ᾽ ἔξω ἐγύρνα,
Μάγοι στό Χριστό γέρνουν καί, νά,
λίβανο, χρυσό δίνουν καί σμύρνα.

Ἀš᾽ ἐμεῖς ἀπόψε, πού ποτέ
δέ Σ᾽ ἀπαρνηθήκαμε ὥς τώρα,
τί νά Σοῦ προσφέρουμε, Χριστέ;
δέν χεροκρατοῦμε τέτοια δῶρα.

Εἶνα
ι προ

σωπ
ική!

Εἶνα
ι μον

αδική
!

Εἶνα
ι ἡ ἀ

ρχή 

μιᾶς
 καιν

ούρια
ς ζωῆ

ς!
ε.π.

ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ, ΧΡΙΣΤΕ
«Τί Σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ,  ὅτι ὤφθης

ἐπί  γῆς ὡς ἄνθρωπος  δι᾽ ἡμᾶς;»
Ἑσπερινός Χριστουγέννων

Δῶρο ἄšο δέν ἔχουμε παρά
τήν ψυχή πού κλείνουμε 

στά στήθια.
Κάνε μας τά χέρια καθαρά,
δέξου αὐτό τό δῶρο μας, 

στ᾽ ἀλήθεια.

Γιάννης Ἀ. Σαντάρμης

Ὁ Χριστός γεννιέται στή σπηλιά
κι ἡ χαρά τοῦ κόσμου εἶναι μεγάλη,
στήν οὐρανοπάλατη ἀγκαλιά
Ἄγγελ᾽ ἀνεβαίνουν κι ἔρχοντ᾽ ἄšοι.

Φτάνει ἐκεῖ στή φάτνη μ᾽ ὡσαννά
τό τσομπανολόι, π᾽ ἀπ᾽ ἔξω ἐγύρνα,
Μάγοι στό Χριστό γέρνουν καί, νά,
λίβανο, χρυσό δίνουν καί σμύρνα.

Ἀš᾽ ἐμεῖς ἀπόψε, πού ποτέ
δέ Σ᾽ ἀπαρνηθήκαμε ὥς τώρα,
τί νά Σοῦ προσφέρουμε, Χριστέ;
δέν χεροκρατοῦμε τέτοια δῶρα.

ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ, ΧΡΙΣΤΕ
«Τί Σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ,  ὅτι ὤφθης

ἐπί  γῆς ὡς ἄνθρωπος  δι᾽ ἡμᾶς;»
Ἑσπερινός Χριστουγέννων

Δῶρο ἄšο δέν ἔχουμε παρά
τήν ψυχή πού κλείνουμε 

στά στήθια.
Κάνε μας τά χέρια καθαρά,
δέξου αὐτό τό δῶρο μας, 

στ᾽ ἀλήθεια.

Γιάννης Ἀ. Σαντάρμης
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ΕΣΕΙΣ ΚΙ... Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣΕΣΕΙΣ ΚΙ... Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ

Θράκη μας βασανισμένη
ἀπ᾽ τῶν ξένων τήν ὁρμή,
διαμαντόπετρα δαρμένη
δέν ξεθώριασες στιγμή.

Πανέμορφη, χαριτωμένη
βγῆκες μέσ᾽ ἀπ᾽ τή σκλαβιά
καί μέ δάκρυα ποτισμένη
πλήρωσες τή λευτεριά.

Μά σ᾽ ἀδίκησαν καί πάλι
στῶν προγόνων τά Ἱερά
κι εἶν᾽ ἡ πίκρα σου μεγάλη
γιά ἀκόμη μιά φορά.

Οἱ κακόβουλοι εἶν᾽ αἰτία
ἔτσι πού τά σχεδιάσαν,
πού σέ χώρισαν στά τρία
καί ἀδίκως σέ μοιράσαν.

Μά καί πάλι σάν καί πρῶτα
δέ λυγεῖς, μά καρτερεῖς,
στήν πανάρχαιά σου δόξα
ξανά τό δρόμο σου νά βρεῖς.

Θράκη μας, ἐσύ καμάρι
τοῦ πολιτισμοῦ πηγή,
μέ τῆς μούσας τό δοξάρι
θά ὑμνεῖς ὅλη τή γῆ.

Βλέπεις γαλανά οὐράνια
τό σταυρό νά ᾽ναι ψηλά,
εἶν᾽ τῆς δόξας τά στεφάνια
γιά σένα Θράκη μας πολλά!!!

Γερασίδης Θεόδωρος
Ν. Ὀρεστιάδα

Τοῦτο τό χωριό,
ἐτοῦτο τό χωριό,
εἶναι προσφυγοχώρι,
δέν εἶν᾽ παλιό χωριό.

Ἦρθαν οἱ γονεῖς μας
ἀπό μακριά,
δέν μπόρεσαν ν᾽ ἀντέξουν
ἄλλο τή σκλαβιά.

Κουράστηκαν νά ψάχνουν
τόπο γιά νά βροῦν,
νά κρύψουν τά παιδιά τους
ἥσυχα νά ζοῦν.

Βρῆκαν αὐτό τό μέρος
κι ἦρθαν καί κάθησαν,
τό εἶπαν Ἀσημένιο
καί τό ἀγάπησαν.

Ὅμως παρ᾽ ὅλα τοῦτα
κάτι τούς ἔλειπε.
Τούς ἔλειπε ἡ ἐκκλησιά τους
μέ τό καμπαναριό.

Καί μία νύχτα πᾶνε,
τήν καμπάνα παίρνουνε,
τούς Τούρκους ξεγελᾶνε
κι ἐδῶ τή φέρνουνε.

Ἀγαπητό περιοδικό «Πρός τή Νίκη»
Συμμετέχοντας στό ἀφιέρωμα γιά τή Θράκη σᾶς στέλνουμε ἕνα ποίημα-τραγούδι πού ἀναφέρεται

σ᾽ ἕνα χωριό τοῦ ἀκριτικοῦ Ἕβρου μέ τό ὄνομα Ἀσημένιο. Πρόκειται γιά ἕνα προσφυγικό χωριό
πού οἱ κάτοικοί του ἐγκαταστάθηκαν ἐκεῖ μετά τόν ξεριζωμό τους ἀπό τήν Ἀνατολική Θράκη.

Τό «ἀφιέρωμα στή Θράκη μας» δέν τελειώνει βέβαια μέ ἕνα τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ.
Εἶναι ἐξάλλου ἀχόρταγη ἡ ἐπιθυμία τῆς γνωριμίας αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου χώρου τῆς
Πατρίδας μας. Καί εἶναι καί οἱ συμμετοχές ἀγαπητῶν ἀναγνωστῶν στό «ταξίδι γνωριμίας
τῆς Θράκης» πολλές. Γι᾽ αὐτό καί τό «Πρός τή Νίκη» προσφέρει μέ χαρά καί πάλι τίς
σελίδες του στήν πένα σας, ὅπως ἄλλωστε τό ἔχει ὑποσχεθεῖ.

Ἐπειδή ἡ ὕλη ἡ ἐπίκαιρη, ἡ σχετική μέ τή Θράκη μας, εἶναι πολλή, ἡ τρέχουσα
ἀλληλογραφία στή στήλη «Ἐσεῖς κι ἐγώ» μεταφέρεται στό ἑπόμενο τεῦχος.

«ΘΡΑΚΗ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΗ»

Καί ἀπό τότε ζοῦνε
ὅλοι τους καλά
κάναν περιουσίες
κι ἀπόκτησαν πολλά.

Νόμιζαν πώς βρῆκαν
ἕνα θησαυρό,
γι᾽ αὐτό καί Ἀσημένιο
τό εἶπαν τό χωριό.

Παλλάκη Ἀθανασία
Ἀσημένιο  Διδυμοτείχου

ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ

Ἀγαπητό μου «ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ»
Ἤμουν μαθήτρια τῆς τετάρτης Δημοτικοῦ στό 1ο Δημοτικό Σχολεῖο Ἁγίου Γεωργίου ἐδῶ στόν

Βροντάδο, μιά μικρή κωμόπολη τῆς ἀκριτικῆς Χίου, ὅταν σέ πρωτογνώρισα...
Σ᾽ εὐχαριστῶ γιά ὅσα πρόσφερες καί προσφέρεις σέ τόσες καί τόσες γενιές παιδιῶν.
Στό τεῦχος σου τοῦ Μαΐου εἶδα τήν ἀνακοίνωσή σου γιά τό ἀφιέρωμα στήν Θράκη στό τεῦχος

σου τοῦ Νοεμβρίου 2013. Ὅταν τό διάβασα τό μυαλό καί ἡ σκέψη μου πλημμύρισαν ἀμέσως ἀπό
κύματα ἀναμνήσεων καί συγκίνησης, γιατί συμπτωματικά τό 2006 στά πλαίσια τοῦ κοινωνικοῦ
τουρισμοῦ ἐπισκεφθήκαμε τήν ὄμορφη αὐτή ἀκριτική περιοχή...
Μέ ὁρμητήριο τήν πανέμορφη Ἀλεξανδρούπολη ἐπισκεφθήκαμε καί γνωρίσαμε πολλές πόλεις

καί γωνιές της.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Ἡ ζωή στή Θράκη ἦταν σκληρή. Οἱ Θρα-
κιῶτες εἴτε ζοῦσαν στόν κάμπο εἴτε στό βουνό
δούλευαν ἀκατάπαυστα, ὥστε νά ἐξασφαλί-
σουν τά ἀπαραίτητα γιά τήν ἐπιβίωση τῆς οἰκο-
γένειάς τους. Τά μικρά ὅμως, μέχρι νά μποῦν
στήν βιοπάλη, ἔπαιζαν ξένοιαστα τά παιχνίδια
τους.
Ἕνα χαρακτηριστικό παιχνίδι τους εἶναι καί τό

παρακάτω:

Ὁ Καζανάς (κατάλληλο γιά Κατηχητικό)
Παιζόταν ἀπό 3 ἤ 4 ἄτομα μικρούς καί μεγά-

λους. Ἔσκαβαν ἕνα μικρό λάκκο στή γῆ, ἴσα-
ἴσα νά χωράει μιά μικρή μπάλα. Κατασκεύαζαν
καί μιά μπάλα ἀπό ξύλο, ὕφασμα ἤ ἄλλο ὑλικό.
Ὅσοι ἔπαιζαν κρατοῦσαν μακριά ξύ λα. Ὅ ποι -
ος κατόρθωνε νά ρίξει τήν μπάλα μέσα στό
μικρό λάκκο κέρδιζε. Ὁ καζανάς εἶναι ὁ πρό-
δρομος τοῦ σημερινοῦ γκόλφ.

.......................................................................
Πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι πρίν νʼ ἀρχίσει

κάθε παιχνίδι μεταξύ τῶν ὁμάδων ἤ τῶν ἀτό-
μων πού ἔπαιρναν μέρος, λεγόταν ρυθμικά
κάποια στιχάκια ἔτσι ὥστε νά ἀποφασισθεῖ
ποιός θά ἄρχιζε τό παιχνίδι. Κάθε ρυθμός ἀντι-
στοιχοῦσε σέ κάθε ἄτομο ἤ ὁμάδα καί ἐκεῖ
πού θά τελείωνε τό στιχάκι ἄρχιζε πρῶτος.
Παραθέτουμε ἕνα δεῖγμα:
Ἔνι μένι ντούντου μένι, τρία ρόμ κατσακόμ
κολιμπίτσα κι λιμόν τσικαράκ μουκαράκ λέ βέ

ντζίκ.
(μέρος εὐρύτερης συμμετοχῆς)

Πηγή   
Βιβλίο ΣΤΡΑΝΤΖΑ Ἀφηγήσεις προσφύγων ἀπό Ἀ -

νατολική καί Βόρεια Θράκη
Φάνης Δημητριάδης, Ν. Ὀρεστιάδα

Τό Δέλτα τοῦ Ἕβρου μᾶς μάγεψε μέ τήν ὀ -
μορφιά, τά χρώματα καί τήν ἰδιαιτερότητά του.
Ἡ Δαδιά μέ τό Δάσος της καί τό παρατηρητήριο
ἀπ᾽ ὅπου μπορέσαμε νά παρακολουθήσουμε
τούς μοναδικούς μαυρόγυπες θά μᾶς μείνει
ἀξέχαστη.
Τά φυλάκια στίς Καστανιές καί στούς Κήπους

καί, σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς θά ̓λεγα, τό ἄπιαστο
ὄνειρο τῆς Πόλης γέμισαν τήν ψυχή μας μ᾽ ἕνα
γλυ κό ἀλλά ἀβάσταχτο πόνο.
Γνωρίσαμε τό Σουφλί μέ ἕνα καταπληκτικό

λαογραφικό μουσεῖο καί μέ μιά πιό καταπλη-
κτική ἐκκλησία μέ ἀπίθανα ξυλόγλυπτα (τέμπλο
καί δεσποτικό) τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Στό Διδυμό-
τειχο ἐπισκεφθήκαμε τήν πινακοθήκη Ναλμπά -
ντη, στόν Πεντάλοφο τό Κυνηγετικό Κέντρο
του, στήν Αἰσήμη, ἕνα γραφικό κουκλίστικο
χωριό χωμένο μέσα στά δάση τῆς Ροδόπης, γευ-
τήκαμε κυνήγι καί τοπικές λιχουδιές. 
Τί νά πῶ γιά τά στενά τοῦ Νέστου, τά Τέμπη

τοῦ Νέστου ὅπως τά ἀποκαλοῦν, πῶς νά περι-
γράψω τήν ὀμορφιά τους; Τά σοκάκια στήν
παλιά πόλη τῆς Ξάνθης, τήν ὀμορφιά τῆς Κομο-
τηνῆς...
Θά μποροῦσα νά γεμίσω σελίδες πάρα πολλές

ἄν ἤθελα νά μιλήσω διεξοδικά γιά τίς ὀμορφιές
καί τίς ὄμορφες μέρες πού ζήσαμε σ᾽ αὐτήν τήν
ὑπέροχη ἀκριτική περιοχή τῆς πατρίδας μας.
Τήν ὑπέροχη Θράκη μας.
Ὁ χῶρος σας ὅμως εἶναι πολύτιμος καί ἀνήκει

σέ πάρα πολλούς. Ἄς θεωρηθεῖ τοῦτο τό
γράμμα μου σάν μιά μικρή, ἐλάχιστη συμβολή
στό ἀφιέρωμα πού ἑτοιμάζετε.
Καί πάλι σᾶς εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν μεγάλη

προσφορά σας στά νιάτα τῆς Πατρίδας μας
ἀλλά καί σέ ὅλους ἐμᾶς.

Δέσπ. Χούλη, Βροντάδος, Χίος

Δημοσιεύεται ἡ ἐπιστολή αὐτή –μέρος πολύ μεγα-
λύτερης– γιατί ἀποτελεῖ πραγματικά ἕνα ὁδοιπορικό,
ὅπου ἐπισημαίνονται πολιτιστικά στοιχεῖα τῆς Θράκης.

Χριστούγεννα 2013
Ποιό νά ᾽ναι γιά φέτος τό μήνυμα

τῆς Ἅγιας Νύχτας τῶν Χριστουγέννων;
Μήπως τό νά νιώσουμε βαθιά μέσα στίς ψυχές
μας «αἰώνια Χριστούγεννα»; Ἡ Γέννηση τοῦ

Χριστοῦ μας νά φωτίσει τή σκοτεινή καθη-
μερινότητά μας, νά τῆς δώσει νέο νόημα,
καί τή δύναμη πού δίνει ἡ Πίστη στήν πα-
ρουσία τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου μας
–τοῦ Ἐμμανουήλ– στή ζωή μας;
Αὐτό εὔχεται ὁλόθερμα τό «Πρός τή Νίκη»

στούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες καί συνεργάτες του.
Καλά κι εὐλογημένα Χριστούγεννα

καί τό νέο ἔτος -2014- εἰρηνικό κι ἐλπιδοφόρο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ



Ἅπλωσες καί σήμερα –ὅπως καί χθές καί προχθές– τό χέρι σου νά
γυρίσεις τό φύλλο στό ἡμερολόγιο τοῦ γραφείου σου.
Καί νά μπροστά σου: 31 Δεκεμβρίου! Σάν νά ξαφνιάσθηκες...
Ἀπό ἡμέρες ἔβλεπες, βέβαια, νά λιγοστεύουν τά φύλλα του, ὅμως

σήμερα νιώθεις ἀλλιώτικα. Σήμερα στέκεσαι, καί ἀρχίζουν οἱ σκέψεις
νά σέ κυκλώνουν, ἐνῶ χαμογελς ἀμήχανα. Ὥστε βρίσκεται στό τέλος
του κι ὁ χρόνος αὐτός πού κάποτε τόν εἶχες ὑποδεχθεῖ μέ χαρά,
ὄνειρα κι ἐλπίδες; Ἀτέλειωτες φαίνονταν οἱ ἡμέρες του –365– καί πέ-
ρασαν τόσο γρήγορα! Πῶς πέρασαν, ἀλήθεια, καί τί ἄφησαν πίσω τους;
Ὁ χρόνος τρέχει καί δέν μς περιμένει. Κι ἐμεῖς βιαζόμαστε, τρέ-

χουμε μαζί του κι οὔτε προφθαίνουμε κι οὔτε θέλουμε νά στοχα-
σθοῦμε. Ὅμως, εἶπαν σοφά: Τό παρελθόν εἶναι τό ὑλικό ἀπ’ ὅπου θά
χτισθεῖ τό παρόν καί τό μέλλον. Μήπως γι’ αὐτό ἀξίζει νά στρέψεις
καί σύ τό βλέμμα σου, σήμερα, νά δεῖς μέσα στό χρόνο πού πέρασε...
Ρωτς τί;
Τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, θά ἔλεγα: τή ζωή, τήν ὑγεία, τίς σπουδές, τίς

ἐπιτυχίες, τίς εὐκολίες, τούς καλούς ἀγῶνες, τίς χαρές τᾹς χριστιανικᾹς
ζωᾹς... Κάτι ἀπό αὐτά ἤ καί πολλά ἀπό αὐτά ἴσως ὑπᾹρξαν καί στή
δική σου ζωή. Δῶρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅλα. Τίποτε δέν εἶναι αὐτονόητο.
ὙπᾹρξαν ἀσφαλῶς καί τά δύσκολα. Πῶς νά τά προσπεράσεις αὐτά;

Εἶναι ἡ οἰκονομική κρίση πού ἄγγιξε ἴσως καί τήν οἰκογένειά σας,
ἀσθένειες, πειρασμοί, ἀποτυχίες, ἴσως καί πτώσεις πνευματικές...
Ὅμως, νά πού τά βλέπεις τώρα ὅλα αὐτά ἀπό μακριά. Ἀντιμετωπίσθη-
καν μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τό φωτισμό καί τήν ἐνίσχυσή Του. Κι
ἄν δέν βρέθηκαν ἀκόμη διέξοδοι σέ ὅλα, ὅμως νά, ἄντεξες!, γιατί σέ
στηρίζει ἡ ἐλπίδα πού ξεκινάει ἀπό τήν πίστη στόν Θεό.
Γυρίζεις, βλέπω, πίσω τό βλέμμα σου, κι ἄλλοτε λάμπει ἀπό χαρά,

ἄλλοτε θολώνει. Ἔμαθες καί τούτη τή χρονιά τόσο πολλά. Πλούτησες
σέ γνώση, πλούτησες σέ πείρα, ὡ ρίμασες. Κέρδος εἶναι κι αὐτό, ἀ πό
τά ἀκριβά.

31 Δεκεμβρίου... Τελευταία ἡ μέ ρα τοῦ χρόνου.
Κοίταξε πίσω στό χρόνο πού πέρασε καί δοξολόγησε εὐγνώμονα

τόν Θεό γιά τή στοργή Του πού σέ ἀκολουθοῦσε.
Σέ λίγο –αὔριο– ἔρχεται ὁ νέος χρόνος.
Βάδισέ τον καί αὐτόν μαζί μέ τόν Χριστό, μέ πίστη σ’ Αὐτόν κι

ἐλπίδα.

ΤΤό τελευταῖο φύλλο...
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Ὑλικά
Πορτοκάλια ὅσα θέλουμε, μέ χοντρή φλούδαΚεράκια ρεσώ, ἀνάλογα μέ τά πορτοκάλια

Κατασκευή
1. Παίρνουμε τά πορτοκάλια καί τά κόβουμε στή μέση.
2. Χαράζουμε προσεκτικά μέ μαχαιράκι ἐσωτερικά ξεχωρίζοντας τή σάρκα

τοῦ πορτοκαλιοῦ ἀπό τή φλούδα, καί μέ τή βοήθεια μικροῦ κουταλιοῦ τήν
ἀφαιροῦμε (καί τήν τρῶμε γιατί ἔχει πολλές βιταμίνες!).
3. Ἀφαιροῦμε ἕνα στρογγυλό κυκλάκι ἀπό τήν κορυφή καί τή βάση τοῦ

πορτοκαλιοῦ (εἰκ. 1) γιά νά στέκονται τά ρεσώ.
4. Χαράζουμε τή φλούδα, σέ κανονικές ἀποστάσεις, μέ προσοχή νά μή φθά-

σουμε μέχρι τήν τρύπα.
5. Τοποθετοῦμε σέ πιατέλα φύλλα ἀπό ὁποιοδήποτε ἑσπεριδοειδές καί

ἀκουμποῦμε τίς κατασκευές μας πιέζοντας ἀπό πάνω γιά νά ἀνοίξουν οἱ χα-
ραγμένες πλευρές.
6. Τοποθετοῦμε τά ρεσώ καί.... Ἕτοιμη ἡ χειροτεχνία μας!
7. Στή χαρούμενη ὥρα ἀνάβουμε τά πρωτότυπα «κηροπήγιά» μας! 

Καλά Χριστούγεννα

εἰκόνα
1

καί
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Τ ό ποτάμι ψιθυρίζει, ἡ σιωπή
εἶναι εὔλαλη, ἀκούγονται ἀ κό -

μη καί τά φτερά τῶν γλάρων...
Δέν τολμῶ νά μιλήσω, δέν τολμοῦν

νά μοῦ μιλήσουν... Ἡ Ἄρτεμη, ἡ Ζωή,
ἡ Λένα, ἡ Μαρία, ἡ Ὄλγα συναντιόμα-
στε μέ τά μάτια, σ᾽ αὐτή τή μοναδική
στιγμή, πού εἴμαστε στήν παλάμη τοῦ
Θεοῦ... μέσα στήν ἀγκαλιά τοῦ Ἕβρου...

Οὔτε φωτογραφίες δέν βγάλαμε ἀκόμη,
οὔτε θά βγάλουμε, μοῦ φαίνεται...
Ὁ βαρκάρης σωπαίνει, ἡ βάρκα του προχω-

ράει στόν Ἕβρο... Μοῦ γνέφει, σχεδόν μέ σεβα-
σμό, σχεδόν δειλά...
— Κυρία, τώρα θά σᾶς ἐνοχλήσω... Θά πρέπει πιά

νά βάλω μπρός τή μηχανή...
— Μά, βέβαια, προσγειώνομαι, κάντε τή δουλειά σας...

ἀλλοίμονο!
Ἡ μηχανή παίρνει μπρός. Ἡ βάρκα ἀνασηκώνεται, καλπά-

ζει... σχίζει ὁρμητικά τό νερό πού τήν ἀγκαλιάζει πανηγυρίζον-
τας.
Ἡ Ζωή τρελλαίνεται ἀπ᾽ τή χαρά της. Κάθεται μπροστά καί δέ-

χεται τό ἀφρισμένο νερό. Ξαφνικά σηκώνεται, ἁπλώνει τά χέρια
σάν ἀγκαλιά, ἀσφαλίζει τό κινητό της στή μέσα τσέπη καί στρέφε-
ται σέ μένα... λουσμένη στίς φωτεινές σταγόνες.

— Δέν εἶναι θαῦμα, ἔ;
Πνίγω τό μητρικό μου ἔνστικτο καί δέν κάνω τή σχετική γκάφα:

Ζωή μου, πρόσεχε κ.λπ. Δέν βαριέσαι! Ἄφησε τήν νά τό ζήσει, νά τό
θυμᾶται... Μικρές στιγμές εὐτυχίας μέ τή Χ.Φ.Δ., κατάθεση γιά τό
μέλλον... τό ἔχω ζήσει καί τό ξέρω.

— Βιάζομαι, μᾶς λέει ὁ βαρκάρης. Θέλω νά σᾶς δείξω κάτι δικό μου,
προσωπικό... 
Ἡ βάρκα σχίζει τόν ἀφρό, σέ λίγο γλιστράει ἀργά, πιό ἀργά, σβήνει

ἡ μηχανή καί τότε –ὤ Θεέ μου!– πίσω ἀπό τίς καλαμιές ἀνοίγεται μιά
φυσική αὐλαία ἀπό πράσινα κλαδιά καί στό βάθος, ναί, μιά χουφτί-
τσα, μιά σταλίτσα ἀμμουδιά, κρυμμένη σάν ἡμικύκλιο, μέ μιά φωλιά
πουλάκια πάνω στό θάμνο...

Ὤω!! Θαυμάζω ἄθελά μου...
Οὐάου! Ἐκφράζουν κι οἱ συντρόφισσές μου τόν θαυμασμό τῆς
γενιᾶς τους.

Μιά συναρπαστική ἀληθινή δια-δρομή ἀπό φοιτήτριες τῆς «ΧριστιανικῆςΦοιτητικῆς Δράσεως» Θεσσαλονίκης.Ξεναγεῖ ὁ βαρκάρης τοῦ Ἕβρου.

Β´
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Ὁ βαρκάρης ὑποκλίνεται ἐπισήμως: 
— Ἔχω τήν τιμή νά σᾶς παρουσιάσω τήν

ἰδιωτική μου πλάζ. Ἰδού, ἐγώ, ὁ πιό πλούσιος
ἄφραγκος τοῦ κόσμου. Ὁ Ὠνάσης τοῦ Ἕ -
βρου. Ἔρχομαι ἐδῶ μέ τά παιδιά μου. Παίζου -
με, τραγουδᾶμε, βάζουμε τ᾽ αὐγά πίσω στίς
φωλιές. Ἡ γυναίκα μου ψήνει ψάρια ποταμίσια
κι ἐγώ γρατζουνάω μιά κιθάρα μέ σκουρια-
σμένες χορδές. Καί ὑπογράφω: Αὐτό εἶναι ἡ
δική μου εὐτυχία...
Τόν ἀκούγαμε σιωπηλές... Πόσο σοβαρός

μπορεῖ νά γίνεται μέσα στήν ἀνεμελιά του,
αὐτός ὁ παράξενος ἄνθρωπος... Πόσο οὐσια-
στικός... καθόλου «δῆθεν».
Ἡ μηχανή τῆς βάρκας καλπάζει ξανά κι

ὕστερα σβήνει ἀπότομα... Ἔχουμε πιά συνη-
θίσει αὐτά τά «σταμάτα-ξεκίνα», ἀπό τήν ἀπό-
λυτη φασαρία, στήν βελούδινη ἡσυχία...
Ἄραγε, τί ἄλλο μας ἑτοιμάζει;

— Σσσστ! Δεσποινίδες καί κυρία μου, ἦρθε
ἡ ὥρα νά κρατήσετε τήν ἀναπνοή σας... σσστ!
Θ᾽ ἀκούσετε τώρα τή... Μαρία Κάλλας τοῦ
Ἕβρου...
Στήν ἀρχή δέν ἀκοῦμε τίποτε. Κρατᾶμε τήν

ἀναπνοή, τεντώνουμε τ᾽ αὐτιά... καί ξαφνικά,
μέσα ἀπό ἕνα θάμνο πού τόν γλείφει τό νερό,
ἕνα μοναδικό κελάιδισμα, ἕνα μοτίβο γεμάτο
μουσικότητα, πού ἀγγίζει τίς ὑψηλότερες νό -
τες κι ὕστερα κατεβαίνει κελαρυστά ὥς τά
μύχια τῆς ψυχῆς... Εἴμαστε στή γῆ ἤ στόν οὐ -
ρανό;

— Θεέ μου, τί ἦταν αὐτό; ψιθυρίζω!
— Αὐτό, εἶναι τό ἀηδόνι τοῦ βάλτου, μοῦ

ἀπαντᾶ καί καμαρώνει.
Ἀναταράζει τόν θάμνο καί πετάγεται ἕνα

γκρίζο πουλάκι τόσο δά, ἕνα πραγματάκι ἀσή-
μαντο πού φτεροκοπάει...

— Εἴδατε, κορίτσια, πόση ἀξία μπορεῖ νά
ἔχει κάτι, πού δέν τοῦ δίνουμε σημασία; Ἕνα
πουλάκι ταπεινό εἶναι πλασμένο ἀπό τόν
Θεό...

— ...γιά νά μᾶς θυμίζει τήν μουσική τοῦ Πα-
ραδείσου, συμπληρώνει ἔκθαμβη ἡ Ὅλγα.

— Θεέ μου, τί ἄλλο θά ζήσουμε, λέει ἡ
Μαρία... Ἄρτεμη, σταμάτα ἐπιτέλους νά χρη-
σιμοποιεῖς τήν πλάτη μου γιά γραφεῖο... Γρά-
φεις, γράφεις, τί γράφεις, μοῦ λές;

— Μή γκρινιάζεις... Θέλω νά τά θυμόμαστε
ὅλ᾽ αὐτά... Κρατάω σημειώσεις.

— Γιά νά δῶ, γέρνει ὁρμητικά
ἡ Ὄλγα καί ἡ βάρκα τραμπαλίζε-
ται ἐπικίνδυνα... Ὤχ... Μᾶς βλέπω
στό νερό!...
Ἡ βάρκα ἰσορρόπησε έπιτέλους...
Ἡ γαλάζια-λευκή σημαιούλα, στηριγμένη

στό πίσω μέρος τῆς πρύμνης, ἄρχισε περή-
φανα νά κυματίζει...

— Καί τώρα, θέλω προσοχή... Θέλω νά προ-
σέξετε τίς ψαράδικες καλύβες μας καί τό
ἐκκλησάκι...

— Οἱ σημαῖες πού τά στολίζουν χαρακτηρι-
στικές... Μεγάλες ὅσο κι ἡ παράγκα.
Σκορπισμένες στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ φαί-

νονται πρόχειρες, φτιαγμένες ἀπό λαμαρίνα
οἱ ψαράδικες καλύβες τοῦ Ἕβρου. Σχηματί-
ζουν «γειτονιές» καί στά παράθυρα γλάστρες
μέ ζωηρά λουλούδια. Ἔξω, προβλήτα ξύλινη,
μιά βάρκα ποταμίσια δεμένη, δύο τενεκέδες
μέ τριανταφυλλιές.

— Γιά κοίτα! Φαίνονται σάν σπίτια!!
— Μά εἶναι τά σπίτια μας, λέει ὁ βαρκάρης.

Μέσα εἶναι ἐπιπλωμένα. Μένει ὅλη ἡ οἰκογέ-
νεια ἐδῶ... Εἴμαστε φύλακες ἐμεῖς ἐδῶ. Καί
σηκώνουμε ὅλοι τήν Ἑλληνική σημαία πρωί-
πρωί. Τό ἀπόγευμα ἀργά, ὑποστολή,... στρα-
τιωτάκια!!

— Ὅλοι;
— Ὅλοι... Τή βλέπετε ἐκείνη τήν καλύβα;

(Μᾶς δείχνει μιά ἀσβεστωμένη, περιποιημένη
λαμαρινένια κατοικία πνιγμένη στά λουλού-
δια... Τό νερό γλείφει τά σκαλοπάτια, ἡ βαρ-
κούλα δεμένη στόν πάσσαλο).
Ἐδῶ τήν ἔφερε ὁ Κωνσταντής τήν κυρά-

Λἐνη, νιόπαντρη κοπελούδα. Τρεῖς μῆνες ἔ -
κλαιγε ἐκείνη, μέχρι νά συνηθίσει. Μά, σιγά
σιγά, τό ἀγάπησε τό σπίτι στό ποτάμι...
Δύο θυγατέρες σπούδασε ἀπ᾽ ἐδῶ: Μίαν

ἀρχιτεκτόνισσα, μίαν ὀδοντίατρο. Τήν παρα-
καλᾶνε νά φύγει στήν Ἀλεξανδρούπολη. Ὅ -
μως ἐκείνη ὑψώνει τή σημαία, ποτίζει τά
γλαστράκια καί περιμένει τόν Κωνσταντή νά
γυρίσει ἀπ᾽ τό ψάρεμα: Ἀφῆστε με, ἐδῶ, πρέ-
πει νἄναι γεμάτα τά σπίτια, δέν καταλαβαί-
νετε; Νά τά βλέπουνε μερικοί ἀπό ἀπέναντι,
νά μή τολμοῦν...

— Πώ, πώ! Σάν τήν Κυρά τῆς Ρῶ.
—Ἐκείνη ἦταν μόνη. Ἐμεῖς, ἐδῶ, εἴμαστε

πολλοί.                                       (συνεχίζεται)
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Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...
Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...

λησίαζαν Χριστούγεννα κι ὁ ΣΥΝΝΕΦΟξάδελφός μου μέ κάλε σε γιά λίγες μέρες
στό ἐξοχικό του, στήν ψηλή ράχη, πού ᾽ναι ἀ κριβῶς κάτω ἀπό τή χιονότρυπα
τοῦ φαλακροῦ βουνοῦ. Τέλειο μέρος. Τοπίο μοναδικό, θέα ἀπέραντη, οὐρανός

καθαρός. Βέβαια, τό πιό εὐχάριστο γιά μένα ἦταν τό μικρό χωριουδάκι μέ τό μι-
κρούτσικο σχολεῖο. Κάθε πρωί κατέβαινα ὥς κάτω στήν αὐλή κι ἔπαιζα χιονοπόλεμο
μέ τά παιδιά στά διαλείμματα. Τήν ὥρα τοῦ μαθήματος σκαρφάλωνα στό περβάζι
τῶν παραθυριῶν καί μάθαινα χαρτοκολλητική καί καλλιτεχνικές κατασκευές: ἀστέ-
ρια, καμπάνες, φάτνες...
Ὥσπου ἕνα πρωί...
— Φέρε μου πίσω τό χρυσό χαρτόνι! Τσίριξε ἡ Χρυσούλα.
— Δέν σοῦ τό δίνω, γιά μένα τό ἔφερε ὁ δάσκαλος! πείσμωσε ἡ Χριστίνα.
— Κύριε, ὁ Χρῆστος μοῦ ἔσκισε τήν καμπάνα!
— Κύριε, ἡ Κρυσταλλία ἔριξε ὅλη τή χρυσόσκονη!
— Εἶσαι ἀνόητος! Χάλασες τό ψαλίδι.
— Εἶσαι ἄμυαλη! Ξόδεψες τήν κόλλα.
— Ἄααα, κύριε, μοῦ ἔσκισε τό ἀσημί.
— Ἴιιι, πάει τό μπλέ.
Γούρλωσα τά ΣΥΝΝΕΦΟμάτια μου. Μέσα στήν τάξη χαλασμός, φωνές, τσιρίδες,

πεταμένα χαρτόνια, πατημένες κόλλες. Σέ μιά γωνιά τρία κορίτσια μαλλιοτραβιόν-
τουσαν γιά μιά κόκκινη καμπάνα, παραπέρα δυό ἀγόρια ξέσκιζαν ἕνα μεγάλο ἀστέρι,
στό πίσω θρανίο ἕνα ψηλό κορίτσι κατέβαζε ἀπό τόν τοῖχο ἕνα χρυσαφί φανάρι, πού
τό ᾽θελε γιά τό σπίτι. Καί τό χειρότερο, κάποιος χοντρούλης μαθητής ἔριξε στή
φωτιά τῆς σόμπας τίς ἀσημένιες χιονονιφάδες.
Κακό μεγάλο στό Σχολεῖο. Χαλασμός!
Ὁ δάσκαλος πήδηξε στή μέση τῆς μά χης καί προσπαθοῦσε νά φέρει τήν εἰ ρήνη.

Τοῦ κάκου. Σκέφτηκε τότε κάτι πολύ ἀποτελεσματικό: χτύπησε δυνατά τό κουδούνι.
Στό ἄκουσμά του ἔγινε ξαφνικά κατάπαυση πυρός. Ἅρπαξαν ὅλοι τίς τσάντες τους

καί ρίχτηκαν στό δρόμο. Φωνάζοντας καί ἀπειλώντας χάθηκαν μέσα στούς χιονι-
σμένους δρόμους τοῦ χωριοῦ.
Ὁ δάσκαλος ἔμεινε πίσω σκεφτικός, βουβός καί δακρυσμένος. Γύρισε τό βλέμμα

του μέσα στήν ἀδειανή αἴθουσα –κοίταξα κι ἐγώ– παντοῦ σκουπίδια καί συντρίμμια.
Φρίκη!

Ἔφυγα καταλυπημένο γιά τίς κορφές. Ὅλη τή νύχτα δέν ἔκλεισα
ΣΥΝΝΕΦΟμά τι. Τήν ἄλλη μέρα

Φίλοι μου, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καί χιόνια πολλά!
Δέν ἔχω σταθεῖ οὔτε λεπτό. Ἀπό τήν 1η τοῦ Δεκεμβρίου πετῶ πάνω ἀπό χιονισμένες

ἐλατοσκέπαστες πλαγιές. Πότε πότε κατεβαίνω καί σέ χωριά, ὅπου καῖνε τ᾽ ἀναμμένα τζά-
κια καί μοσχοβολᾶ ὁ ἀέρας τσουρέκι καί δίπλες. Κάποιες φορές στέκομαι καί στά παρά-
θυρα τῶν σχολείων, πού ᾽ναι στολισμένα μ᾽ ἀστεράκια καί καμπάνες. Θά ἤθελα πολύ νά
πάω καί στό Εἰρηνοχώρι, ἀλλά φοβᾶμαι. Βλέπετε πέρσι μ᾽ ἔδιωξαν τά παιδιά καί... Ναί, ναί,
καλά διαβάσατε, μ᾽ ἔδιωξαν. Καί νά σκεφτεῖτε, ἦταν παραμονές Χριστούγεννα.

Θά σᾶς τά πῶ μέ τή σειρά.

Π

ΧΧριστουγεννιάτικαΧριστουγεννιάτικα
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πρωί πρωί κατηφόρισα γιά τό σχολεῖο. Μαζεμένα τά παιδιά στήν αὐλή διάβαζαν μιά
ἐπιγραφή πάνω ἀπό τήν κλειδωμένη πόρτα: ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΠΟΛΕΜΟΥ.
Σέ λίγο φάνηκε ἀπό μακριά κι ὁ δάσκαλος. Ἄνοιξαν διάδρομο νά περάσει. Ἀνέ-

βηκε ὥς τό 5ο σκαλί καί στράφηκε λυπημένος πρός τά παιδιά. Τόν κοιτοῦσαν ἀμίλητα.
Τά βλέφαρά τους ἀνοιγόκλειναν μέ ἀγωνία καί μερικοί ξεροκατάπιναν.
Ἔβγαλε μέ ἀργές κινήσεις ἀπό τή δεξιά τσέπη τοῦ παλτοῦ του ἕνα ματσάκι ἀπό

ξεσχισμένα πολύχρωμα χαρτονάκια. Τά ἔσφιξε καί ἄρχισε νά μιλάει ἀργά, δυνατά,
σταθερά, λυπημένα:

«Ἀπό ἐχθές τό μεσημέρι παιδιά, τό σχολεῖο μας είναι κλειστό λόγω πολέμου.
Τοῦ ἐπιτέθηκαν ξαφνικά δυνατοί καί πολλοί ἐχθροί. Κατάφεραν νά μποῦν μέσα
καί νά τό λεηλατήσουν. Δυστυχῶς, οἱ φρουροί μας κοιμόντουσαν». Ξερόβηξε.
Κοίταξε μέ νόημα τά παιδιά καί ξανάρχισε:

«Χθές τό μεσημέρι οἱ βόμβες τοῦ θυ μοῦ, τά περίστροφα τῆς κακιᾶς γλώσσας,
τά ἀκόντια τῆς ζήλιας, τά τάνκς τοῦ ἐ γωισμοῦ καί πολλά ἄλλα ἐχθρικά πυρά ἔκα-
ναν ἔφοδο στό ὄμορφο σχολεῖο μας. Καί τώρα πιά δέν μπορεῖ νά λειτουργήσει.
Καί σκεφτεῖτε ὅτι πλησιάζουν τά Χριστούγεννα. Θά μείνει, λοιπόν, ἀστόλιστο καί
ρημαγμένο. Τό χειρότερο ὅμως εἶναι κάτι ἄλλο».
Ξανακοίταξε μέ συγκίνηση τά παιδιά. Κάποια κατέβασαν τό κεφάλι καί κλω-

τσοῦσαν τά μικρά πετραδάκια τῆς αὐλῆς.
«Κοιτάξτε στά χέρια μου» –φώναξε ὁ δάσκαλος– «κρατάω κάτι ἀπό τά χθεσινά

συντρίμμια. Νά αὐτό τό κόκκινο κομμάτι χαρτί...»
— Εἶναι ἀπό τήν καμπανούλα μου, εἶπε ἡ Χριστίνα.
— Δέν μᾶς χρειάζεται ἡ καμπανούλα γιά νά γιορτάσουμε Χριστούγεννα, συνέ-

χισε ὁ δάσκαλος. ΑΓΑΠΗ μᾶς χρειάζεται. Καί νά, θά κολλήσω ἐδῶ πάνω στήν
πόρτα τό κόκκινο τῆς ἀγάπης.
Σήκωσε ψηλά τό χρυσαφί χαρτονάκι. «Δίπλα του θά βάλω τό χρυσό τῆς καλω-

σύνης», εἶπε καί τό κόλλησε δίπλα στό κόκκινο.
Ὕστερα, σάν σέ μακριά πολύχρωμη κορδέλα, κόλλησε δίπλα τό γαλάζιο τῆς εἰρή-

νης, τό πράσινο τῆς ἐλπίδας, τό ἀσημί τῆς εὐγένειας, τό μώβ τῆς συγγνώμης...
Γιά ὅλα τά χρώματα βρῆκε ἕνα ὄνομα ὁ σοφός δάσκαλος. Κατέβηκε ἕνα σκαλί

καί εἶπε: Γιά νά γιορτάσουμε Χριστούγεννα εἰρηνικά, πρέπει νά ἔχουμε ὅλοι τήν
πολύχρωμη αὐτή κορδέλα. Ὅποιος τήν ἀποκτήσει νά ἔρθει αὔριο γιά νά ξανα-
χτίσουμε τό Σχολεῖο μας.
Προχώρησε ἀνάμεσα ἀπό τά παιδιά καί βγῆκε στό δρόμο. Ἔστριψε δεξιά

καί χάθηκε ἀπό τά μάτια τους.
Τότε μέσα ἀπό τόν ἀμίλητο μαθητόκοσμο ἀκούστηκε ζωηρή ἡ φωνή τοῦ

Χρήστου.
«Παιδιά, τί λέμε, θά τό ξαναχτίσουμε;».
«Ναί», ἀντήχησε ὁλόκληρο τό χωριό ἀπ᾽ τίς ἀποφασιστικές φωνές

τους.

Δέν ἄντεξα, φίλοι μου, τόση συγκίνηση, πέταξα γιά τό βουνό. Ὁ
φίλος μου φέτος στό ΣΥΝΝΕΦΟγράμμα του μέ προσκαλεῖ νά πάω
πάλι στό Εἰρηνοχώρι, γιατί, λέει, ἑτοιμάζουν τήν καλύτερη χριστου-
γεννιάτικη γιορτή στό ὄμορφο σχολεῖο μέ τά χρυσά παιδιά.
Τί λέτε, νά πάω;
Θά ἔρθετε μαζί μου;

TTO ΣΥΝΝΕΦΟΚαλά Χριστούγεννα
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ὙὙλικά
3-4 κυδώνια

3/4 κιλοῦ ζάχαρη
1 ποτήρι κόκκινο κρασί
1 ποτήρι κρασί ἡμίγλυκο 

1 καί 1/2ποτήρι νερό
τριμμένη κανέλλα
μερικά γαρύφαλλα

Ἐκτέλεση
Τρίβουμε μέ καθαρό σφουγγαράκι κουζίνας καί πλένουμε καλά τά κυδώνια ἔτσι

ὥστε νά φύγει τό χνούδι τους. Κόβουμε σέ φέτες πάχους περίπου 1,5 ἑκ. τά κυ-
δώνια καί ἀφαιροῦμε μόνο τό ἐσωτερικό (κουκούτσια). Σ’ ἕνα ταψί βάζουμε τά
κυδώνια, τό κόκκινο καί τό ἡμίγλυκο κρασί καί προσθέτουμε περισσότερο ἀπό
ἕνα ποτήρι νερό, ὥστε νά σκεπάζονται σχεδόν τά κυδώνια. Προσθέτουμε τά γα-
ρύφαλλα, τή ζάχαρη καί πασπαλίζουμε μέ τήν κανέλλα. Σκεπάζουμε τό ταψί μέ
ἀλουμινόχαρτο κλείνοντας καλά τίς ἄκρες, ὥστε νά μή ξεφεύγει ὁ ἀτμός, καί
ψήνουμε τά κυδώνια στό φοῦρνο στούς 180-200 βαθμούς περίπου, πάνω κάτω
ἀντίσταση, γιά πάνω ἀπό μιά ὥρα. Ξεσκεπάζουμε, γυρίζουμε τά κυδώνια καί τά
ἀφήνουμε γιά ἄλλη μισή περίπου ὥρα, ἕως ὅτου καραμελώσουν (προσοχή στό
ψήσιμο). Γαρνίρουμε μέ τό σιρόπι
τους.

Τίς ἀρτύσιμες ἡμέρες μποροῦμε
νά τά σερβίρουμε μέ γιαούρτι, 

σαντιγύ, ἤ παγωτό.

Καλή ἐπιτυχία!

ΚΥΔΩΝΙΑ
ΨΗΤΑ

ΚΑΤΙ
ΓΙΑ ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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«Ἀρχή πού βγῆκε ὁ Χριστός... στή γῆ νά περπατήσει», σελ. 3.
Ἡ ἀμοιβή τῆς προσμονῆς, 39. Τό «στυλοπόδι» τῆς ἐλευθερίας,
75. Μᾶς χαρίζει δύναμη κι ἐλπίδα (Σταυροπροσκυνήσεως), 111.
Ἀνάσταση 147. Ποιός ὀφείλει; 183. Κοίταξε τή θάλασσα..., 219.
Ἔχουμε Μητέρα, 255. «Παρών!», 291. Tό μυστικό τοῦ θαύματος,
τό μυστικό τῆς νίκης, 327. Τό μεγάλο ψηφιδωτό τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ, 363. Ἐμεῖς ποῦ ν᾽ ἀκουμπήσουμε τήν ψυχή μας;, 399.

Ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, «ἐζήτει ἰ -
δεῖν τόν Ἰησοῦν» (Λουκ. ιθ΄ 1-10), σελ. 12. Ἀπό τό Εὐαγγελικό
ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, «ἀπελθών ἔ κρυψα τό τάλαντόν
σου ἐν τῇ γῇ» (Ματθ. κε΄ 14-30), 50. Ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνάγνω-
σμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, «Χαῖρε, κεχαριτωμένη·
ὁ Κύριος μετά σοῦ» (Λουκ. α΄ 26-38), 86. Τό Ἀποστολικό ἀνά-
γνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, «καί ὁ Θεός τῆς εἰρήνης
ἔσται μεθʼ ὑμῶν» (Φιλιπ. δ΄ 4-9), 122. Τό Εὐαγγελικό ἀνάγνω-
σμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, «μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πι-
στεύσαντες» (Ἰω. κ´19-31), 162. Ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα
τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, «ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ
μετά χαρᾶς μεγάλης» (Πράξ. α´ 1-12, Λουκ. κδ´ 36-53), 194. Ἀπό
τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς,«ὡς ἐπί-
στευσας γενηθήτω σοι» (Ματθ. η´ 5-13), 230. Ἀπό τά ἀναγνώ-
σματα τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως,
«Φωνή αὔρας λεπτῆς, καί ἐκεῖ Κύριος» (Γ´ Βασ. ιθ´ 3-16), 266.
Τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, «ἀγαπᾶτε τούς
ἐχθρούς ὑμῶν» (Λουκ. ς΄ 31-36), 302. Τό Εὐαγγελικό ἀνάγνω-
σμα τῆς Κυριακῆς, «καί ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καί ἐν οἰ -
κίᾳ οὐκ ἔμενεν» (Λουκ. η΄ 27-39), 338. «ἄνθρωπός τις κατέβαινεν
ἀπό Ἱερουσαλήμ εἰς Ἱεριχώ» (Λουκ. ι΄ 25-37), 376. «προσήνεγκαν
αὐτῷ δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν» (Ματθ. β΄ 1-12), 410.

Ἡ Ἁγία Γραφή στή ζωή μας (γιά τίς ἀνθρώπινες σχέσεις),
σελ. 49. (Ὁ Θεός προνοεῖ γιά τίς ἀνάγκες μας), 227. Ἀπό τόν
πλοῦτο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: Μή φοβοῦ ὅτι ἐπτωχεύσαμεν,
σελ. 234. Διάλεξε ἐσύ πρῶτος, 304. Στόχος, 306.

Τήν ἀκούει..., σελ. 80. Ζητεῖται ἡ Πρώτη (π), 89. Ἡ ἱστορία
τοῦ «Ἄξιόν ἐστι», 186. «Μά αὐτή εἶναι ἡ Παναγία μου!», 222.
Ἔχουμε Μητέρα, 255. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς..., 260.
Ἡ Παναγία τῆς Ντινιοῦς, 270. Τό οἰκόπεδο (δ), 272. Ἐφόδια πού
νά ἀξίζουν (εἰδικά γιά νέους... καί ὄχι μόνο) (δ), 296. Θεοτο-
κοφρούρητη Θράκη, 378.

Μέγας Βασίλειος, ὁ «πανεπιστήμονας», σελ. 4. Ὅταν ἀνοί-
γει ὁ οὐρανός (Ἁγία Ἀκυλίνα), 52. Νυχτοφρουρά στόν
Ὄλυμπο (θαῦμα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ), 58.
Ποιός ὀφείλει; (Ἀπ. Παῦλος), 183. Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ..., 196. Στά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, 198. Ἅγιος Κύ-
ριλλος ΣT´ ὁ Ἀδριανουπολίτης, 364. Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας καί
θρύλος τῆς Ἱστορίας (Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων),
370. Καί ἕνα ἄλλο θαῦμα... (Ἅγιος Σπυρίδων), 402.

Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας. Τό καύχημα τῶν Ἰωαν-
νίνων, σελ. 6. Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος. Ὁ θησαυρός
τῆς Μυτιλήνης, 40. Ἁγία Θεοδώρα. Ἡ βασίλισσα τῆς Ἄρτας,
76. Ἅγιος Νικήτας ὁ νέος. Ὁ νέος πολιοῦχος τῶν Σερρῶν,

ΚΥΡΙΑ APΘPA

ΙΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

ΑΓΙΟΙ – ΒΙΒΛΙΚΕΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

148. Ἁγία Φωτεινή. Ἡ πολιοῦχος τῆς Ν. Σμύρνης (Ἀττική),
184. Ἅγιος Θεοφάνης ὁ νέος. Ὁ πολιοῦχος τῆς ἡρωικῆς Νά-
ουσας, 256. Ἅγιος Βησσαρίων. Τό σεμνό καύχημα τῶν Τρι-
κάλων, 292. Ἅγιος Λουκᾶς, 328. Ἅγιος Σπυρίδων. Ὁ
προστάτης τῆς Κέρκυρας, 400.

Προτεστάντες-Εὐαγγελικοί, σελ. 14, 44, 160. Ἀναπνοή...
καί ὅπλο... καί λιμάνι... (ἡ προσευχή), 126.

Ὑπαπαντή
Ἡ ἀμοιβή τῆς προσμονῆς, σελ. 39.
Σταύρωση - Ἀνάσταση

Νικόδημος, ὁ νυχτερινός μαθητής,112. Βράδυ Μεγάλης
Πέμπτης (δ), 114. Ὡσαννά... καί Σταυρωθήτω...!, 120. Ὁ Ἀνα-
στάσιμος παιάνας (Τό «Χριστός ἀνέστη» σέ ὅλο τόν κόσμο),
146. Ἀνάσταση, 147. Ἀνάστασης μηνύματα, 152. Ὁ Ἀναστάσι-
μος (π), 153. Ἀπίστευτες ἀλλαγές, 164. Ἡ ἔκπληξη (δ), 171.

Πεντηκοστή 
Προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα, 182.
Μεταμόρφωση 

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου, 258. Ἀπολυτίκιο τῆς Μετα-
μορφώσεως τοῦ Κυρίου, 259.

Δεκαπενταύγουστος
Ἔχουμε Μητέρα, 255. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς..., 260.
Ὕψωση Τιμίου Σταυροῦ

«...πιστῶν τό στήριγμα...», 294
Χριστούγεννα

Ἐμεῖς ποῦ ν᾽ ἀκουμπήσουμε τήν ψυχή μας;, 399. Τό «Ξύ-
πνημα» Α´, 408. «προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσόν καί λίβα-
νον καί σμύρναν» (Ματθ. β΄ 1-12), 410. Χριστούγεννα. Πῶς; ποῦ;
πότε; ποιός;, 412. Μή χάσεις τήν εὐκαιρία!, 414. Τί νά Σοῦ
προσφέρουμε, Χριστέ (π.), 415.

Ἀπολυτίκιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, σελ. 259.
Τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων... Ἁγίας Σκέπης, 348.

Μάνα τοῦ στρατιώτη (Καλλιόπη Λύκα), 332.

Τά πρῶτα πετάγματα, σελ. 26. Συγκλονιστικές ἐμπειρίες
στό Κοσμοδρόμιο τῆς Ρωσίας, 46. Ἀστραπή, 62. Στή γιαγιά
Μακρίνα, 192. 120 χρόνια μέ διώρυγα στόν Ἰσθμό τῆς Κορίν-
θου, 251. Νέα ἀπό τό πιό ψυχρό μέρος τοῦ πλανήτη, 262.
Κοιμᾶται ἤ ξύπνησε ὁ ἥλιος; 264. Ζεστές φωλιές στίς πιό
κρύες περιοχές τοῦ πλανήτη, 314. Δάσος Δαδιᾶς: ἕνας μο-
ναδικός βιότοπος, 376. Χριστούγεννα. Πῶς; ποῦ; πότε; ποιός;,
412. Τό μεγαλύτερο διεθνές ραδιοτηλεσκόπιο στή Γῆ, 416.

Γιατί ὅταν ἀπομακρύνεται ἕνα πλοῖο τό πρῶτο πού βλέ-
πουμε νά ἐξαφανίζεται εἶναι τό κάτω μέρος του;, 93. Γιατί
ὑπάρχει ἡ τριβή;, 132. Γιατί ...ἕνα αὐγό θά καθυστερήσει νά
βράσει στήν κορυφή τοῦ Ἔβερεστ;, 203. Γιατί... κάνει τόσο
πολύ κρύο στό Βόρειο Πόλο;, 242. Γιατί... παγάκια στό
φοῦρνο!, 352.

Δεῖξε μου τό πρωινό σου ...νά σοῦ πῶ ποιός εἶσαι, σελ. 60.
Ἡ σελίδα τῆς ὑγείας: Βιταμίνες, 128, 204, Διάστρεμμα,

278. Ὑδατοδιαλυτές βιταμίνες, 353.

Ἴμια-Ἰανουάριος 1996, σελ. 16. Τό ἀσημένιο Κύπελλο, 71.
Ἡ πατρίδα καί ὁ πατριωτισμός, 78, 116. 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΚΑΤΗΧΗΣΗ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΟΡΦΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΑ
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Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913
Ἰωάννινα 1913-2013. 100 χρόνια ἐλευθερίας, σελ. 54. «Οἱ

μάχες κρίνονται καί μέ τήν ψυχή», 82. 29 Ἰουνίου 1913, ἀπε-
λευθέρωση τῶν Σερρῶν 1913-2013, 100 χρόνια μνήμης, 188.
Τέλος τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, 224. Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς
Δράμας 1η Ἰουλίου 1913, 236. Μαθαίνουμε... παίζοντας στά
μονοπάτια τῆς Ἱστορίας..., 276.

25η Μαρτίου
Στή διπλή γιορτή μας (π), 74. Τό «στυλοπόδι» τῆς ἐλευθε-

ρίας, 75. Μάρκος Μπότσαρης, 84. Θανάσης Διάκος (π), 85.
Ζωντανές σελίδες τῆς ἔνδοξης Ἱστορίας μας (ξενάγηση στό
Ἑθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο), 90. Ποτέ ξαρμάτωτοι!, 94. Γιά τῆς
Πατρίδας τή δόξα καί τήν τιμή, 96. Στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς, 98.
Χρῶμα καί πινέλο, 106.

Κύπρος
Τά θυσίασε ὅλα γιά νά ζήσει ἡ Κύπρος! (Πέτρος Γιάλλου-

ρος), 118.
Κωνσταντινούπολη

Κων/νος Παλαιολόγος, ὁ ἥρωας τοῦ χρέους καί τῆς θυ-
σίας. Στά 560 χρόνια ἀπό τή θυσία του, 154. Θρηνητικό συ-
ναξάρι Κων/νου Παλαιολόγου, Φώτη Κόντογλου (ἐπιλογή),
156. Σεπτέμβριος 1955, 312. Μιά χούφτα Ἕλ ληνες ἀντέχουν
ἀκόμα..., 386.

Θράκη «Μέ τῆς Εὐρώπης τά καλά καί τῆς Ἀσίας τά πλού-
τια 165. Στή γιαγιά Μακρίνα, 192. (βλέπε καί Διαγωνισμός Π.τ.Ν.)

Τό Ἔπος τοῦ 1940
Ἦταν καί τότε Δευτέρα..., 326. Tό μυστικό τοῦ θαύματος,

τό μυστικό τῆς νίκης, 327. Ἀπό τή δράση τοῦ πολεμικοῦ μας ναυ-
τικοῦ, 330. Μάνα τοῦ στρατιώτη (Καλλιόπη Λύκα), 332. Ὑπῆρχαν
ἥρωες;, 334. Ὁ καστανάς, 340. Ὅλοι μαζί... στρατιῶτες, μάνες,
γέροντες, παιδιά!, 342. Μά πῶς γίνεται, Κύριε;, 350. Καλάβρυτα-
ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ, 406.

Ἰωάννα, συγγνώμη!!!, 22. Τήν ἀκούει..., σελ. 80. Νυχτο-
φρουρά στόν Ὄλυμπο (θαῦμα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν
Ὀλύμπῳ), 58. Στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς, 98. Βράδυ Μεγάλης Πέμ-
πτης», 114. Τί μοῦ θύμισες! «Πρός τή Νίκη, 124. «Ἡ τελευταία
της ἐπιθυμία» (ἐξομολόγηση), 158. Ἡ ἱστορία τοῦ «Ἄξιόν
ἐστι», 186. Τό οἰκόπεδο, 272. Ἐφόδια πού νά ἀξίζουν (εἰδικά
γιά νέους... καί ὄχι μόνο) (δ), 296. Γιά τή δύσκολη ὥρα μας,
300. Δέν τήν ξέχασε, 310. Ὁ καστανάς, 340. Μά πῶς γίνεται,
Κύριε;, 350. Ὁ Βαρκάρης τοῦ Ἕβρου (Α´), 384. Καί ἕνα ἄλλο
θαῦμα..., 402. Τό «Ξύπνημα» Α´ (χριστουγεννιάτικο), 408. Ὁ
Βαρκάρης τοῦ Ἕβρου, (Β´), 422.

Δρόμος διπλῆς κατεύθυνσης, σελ. 8. Τό κέντημα, 10. Μ-
ά-θ-ε, 21. Ἰωάννα, συγγνώμη!!!, 22. Ἕνας φτάνει, 88. Τί μοῦ
θύμισες! «Πρός τή Νίκη», 124. «Ἡ τελευταία της ἐπιθυμία»
(ἐξομολόγηση), 158. Πές μου πῶς νά Σοῦ μιλῶ, 168. Κατα-
σκήνωση!!, 174. Ἕνας ναός γκρεμίζεται..., 206. «Ἡ ἀνθρωπιά
ἐνίκησε, ἡ καλωσύνη ἔλαμψε», 209. Πλάι μας στέκει ὁ Θεός,
220. Κυριακάτικα πρωινά, 226. Σάν παραμύθι, 238. «...πιστῶν
τό στήριγμα...», 294. Ἐφόδια πού νά ἀξίζουν (εἰδικά γιά
νέους... καί ὄχι μόνο) (δ), 296. Δέν τήν ξέχασε, 310. Ἐπάγ-
γελμα;, 336. Διακρίσεις μαθητῶν, 355. Μή χάσεις τήν εὐκαι-
ρία!, 414. Τό τελευταῖο φύλλο..., 420.

Ἀπορίες
Ματιάζουν, ματιάζονται οἱ χριστιανοί; σελ. 42. Πιστεύεις

στά ὄνειρά σου;, 346.

Ἐπάγγελμα;, 336. Διακρίσεις μαθητῶν, 355.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΝΕΑΝΙΚΑ - ΜΑΘΗΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ὁ λόγος ἔχει δύναμη
Τυρταῖος καί Σόλωνας, 268. Ἰουστινιανός καί Θεοδώρα, 308.

Ἑλληνομάθεια, 24. Καλοκαιριάτικη σπουδή, 228, 275.
Ὁμόηχα, συνώνυμα κ.ἄ., 298.

Σοφά λόγια, σελ. 11. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, 18. Ἑλληνομά-
θεια, 24. Τά πρῶτα πετάγματα, 26. Συγκλονιστικές ἐμπειρίες
στό Κοσμοδρόμιο τῆς Ρωσίας, 46. Νυχτοφρουρά στόν
Ὄλυμπο (θαῦμα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ), 58.
Ζωντανές σελίδες τῆς ἔνδοξης Ἱστορίας μας (ξενάγηση στό
Ἐθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο), 90. Ἀναπνοή... καί ὅπλο... καί λι-
μάνι... (ἡ προσευχή), 126. Ἥρωες ἀπό τό Πακιστάν, 130. Ἀπί-
στευτες ἀλλαγές, 164. Καλοκαιριάτικη σπουδή, 228, 275.
Φωνές τῶν ζώων, 229. «Μή φοβοῦ ὅτι ἐπτωχεύσαμεν...», 234.
Μιά μικρή πεταλουδίτσα, 240. 120 χρόνια μέ διώρυγα στόν
Ἰσθμό τῆς Κορίνθου, 251. «Παρών!», 291. Χαιρετισμός ἀπό τή
Θράκη (κ. Ἀσημ. Καλογεράκη-Δανάκη), 366. Τό τελευταῖο
φύλλο..., 420.

Εἰδήσεις μηνύματα ἀπό τά βάθη τῶν χρόνων
Ἕνας γέροντας στούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες, σελ. 20. Μιά

γυναίκα στό Στάδιο τῆς Ὀλυμπίας, 48. Νά γίνω τρίτος στή
φιλία σας; 232. Ὁ πατέρας στρατιώτης, ὁ γιός βασιλιάς, 281.
Ἀναβλήθηκε ἡ ἀπόφαση «ἐπ᾽ ἀόριστον». 299.

Διεθνές ἔτος ρητορικῆς 2013
Ἰσοκράτης, σελ. 200. Ἰσοκράτης πρός Δημόνικον, 344.

Αὐγερινοῦ Α.
Στή διπλή γιορτή μας, σελ. 74.
Γ. Βερίτη
Ὁ Ἀναστάσιμος (στροφές), 153.
Κ.Α.
«Περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ»
Κωνσταντινιάδου Σοφ.
Ἀνθισμένη ἀμυγδαλιά, 57.
Μαρ. Δωρ.
Θανάσης Διάκος, 85.
Μενεξές
Πρός Ἐμμαούς, 151.
Μυρόπη
Νικόδημος, 9. Πρός Ἐμμαούς,151. Ἐνώπιόν Σου, 239.
Πετρωνία
Ζητεῖται ἡ Πρώτη, 89.
Σαντάρμης Γιάννης
Τί νά Σοῦ προσφέρουμε Χριστέ, 415.
Ἀντίλαλοι ἀπό τήν πένα σας

Ἀξία στό χρόνο, Βαρβ. Παπαλ., σελ. 25.  «Καλά λίαν», Παυλ.
Ρωμ., 215. Τό ὅραμα τῆς Σημαίας, Α.Α., 348. Ἕβρος, 395.

Στήν τελευταία γραμμή, σελ. 102. «Δέ ζητῶ συγγνώμη»,
134. Ἡ ἔκπληξη, 171. Κατασκήνωση!!, 174. Στή γιαγιά Μα-
κρίνα, 192. Μιά γλώσσα... κουτσομπόλα!, 244. Ζωγραφίζουμε
μαζί;, 247. 

Συννεφοπαραμύθια καί ἄλλα…
ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΞΑΝΑΓΥΡΝΑ! Ὁ Χρυσοστάχης Σιταράκης

καί ὁ Ἐγωίσταχος, σελ. 210. Ὁ Φάνης δέ φάνηκε πουθενά!,
282. Ὁ Ἀριστείδης, ἡ Ἀριστέα καί τά παράξενα ἔπιπλα, 316.
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ὁ μεταξοσκώληκας, 388. Χριστουγεννιάτικα,
424.

Συνεντεύξεις
(Εὐρώ), σελ. 30. Ὁ κ. Ἄκουσον (Ὠτωρινολαρυγγολόγος),

66. Μουσική συνέντευξη, 138.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ
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Ἕνας πλούσιος, τσιγκούνης σκίουρος...
Μιά τρομερή καταιγίδα

πού τοῦ ἄλλαξε τά πάντα...

Κι ἔμαθε τό μυστικό τᾹς χαρς:
Νά δίνει, νά μοιράζει,
νά βοηθ τούς ἄλλους.

Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»
Σόλωνος 100,  Ἀθήνα 106 80,  τηλ. 210.3624349

www.osotir.gr/shop

Μέ ἐξαιρετική καλλιτεχνική ἐμφάνιση,

παιχνίδια καί... αὐτοκόλλητα
!

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ἀπό τριῶν ἐτῶν καί πάνω!

ΜΙΑ ΝΕΑ

ΕΚΔ
ΟΣΗΜΙΑ ΝΕΑ

ΕΚΔ
ΟΣΗ Ὁ σκίουρος μέ τίς τρεῖς βίλεςὉ σκίουρος μέ τίς τρεῖς βίλες
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Βουτήματα μέ σουσάμι (νηστήσιμα), 105. Ἀγκιναροπι-
τάκια, 140. Αὐγά γεμιστά (ὀρεκτικό), 176. Σαλάτα δρο-
σερή, 213. Παγωτό, 248. Τρουφάκια μέ καρότο καί
καρύδα (νηστήσιμα καί ἄλαδα), 285. Κέικ μέ σοκολάτα
καί ἀμύγδαλα, 320. Πεντανόστιμα ρολάκια, 356. Σαρα-
γλί Θράκης, 393. Κυδώνια ψητά, 426.

Ἕνα λουλούδι, σελ. 27. Κάρτα γιά τή μητέρα πού
γιορτάζει, 69. Κάρτα γιά τό Πάσχα, 141. Ἕνα λουλούδι
στό ποτήρι σου, 249. Θήκη γιά τίς σημειώσεις, 287. Μο-
λυβοθήκη ἀραβοσίτι, 321. Δάφνινο στεφάνι, 357. Πρό-
ταση για διακόσμηση (πορτοκάλια «κηροπήγια»), 421.

Χρόνος, σελ. 2. Ἡ δύναμη τῆς ζωῆς μέσα στό χειμώνα,
35. Τό ἀσημένο Κύπελλο, 71. Πορεία του Κυρίου στήν
Ἱερουσαλήμ τίς τελευταῖες μέρες Του (χάρτης), 110. Ὁ
Ἀναστάσιμος παιάνας (Τό «Χριστός ἀνέστη» σέ ὅλο τόν
κόσμο), 146. Προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα, 182. «Καλά λίαν»,
Παυλ. Ρωμ., 215. Φῶς, 218. 14 Σεπτεμβρίου, 290. Ἑλληνική
σκέψη, κτῆμα παγκόσμιο, 322. Ἦταν καί τότε Δευτέρα...,
326. Ἀφιέρωμα στή Θράκη στούς ἁγιασμένους καί ἡρωι-
κούς τόπους, 362.

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι 5 λέξεις πού εἶναι παιχνίδια εἶναι: ΚΡΥ-
ΦΤΟ, ΚΥΝΗΓΗΤΟ, ΦΙΔΑΚΙ, ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ,
ΤΡΙΛΙΖΑ, ΣΚΑΚΙ. Αὐτό πού δέν συμφωνεῖ μέ
τά παιχνίδια εἶναι ἡ λέξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.

ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ΛΥΣΕΙΣ

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
α) Ὀνομάζουμε τά τρία μπιφτέκια Α, Β

καί Γ καί τίς δύο πλευρές τους 1 καί 2.
Ἕνας τρόπος γιά νά ψηθοῦν εἶναι ὁ ἑξῆς:
Ψήνει πρῶτα τό Α1 μέ τό Β1 γιά 5 λεπτά.
Στή συνέχεια τό Α2 μέ τό Γ1 γιά ἄλλα 5
λεπτά καί τέλος τό Β2 μέ τό Γ2 γιά ἄλλα
5 λεπτά. Συνολικός χρόνος καί γιά τά
τρία: 15 λεπτά.

β) Εἶναι 100. Ὑπολογίζοντας ἀπό τό
τέλος πρός τήν ἀρχή βγαίνει εὔκολα: Τά
9/10 τοῦ χίλια εἶναι 900. Τά 8/9 τοῦ 900
εἶναι 800, κ.λπ., μέχρι πού καταλήγουμε
στό 100.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Πᾶμε στή Θράκη μας; σελ. 143, 349. 
Αφιέρωμα στή Θράκη (τεῦχος Νοεμβρίου 765).

Ἀφιέρωμα στή Θράκη (τεῦχος Νοεμβρίου 765). Ἀφιέ-
ρωμα στή Θράκη στούς ἁγιασμένους καί ἡρωικούς τόπους,
362. Τό μεγάλο ψηφιδωτό τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 363. Ἅγιος Κύριλ-
λος ΣΤ´ ὁ Ἀδριανουπολίτης, 364. Χαιρετισμός ἀπό τή Θράκη,
366. Θράκη ἡ μεγάλη γῆ, 367. Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας καί θρύλος
τῆς Ἱστορίας (Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων), 370. Ἀπό
τή Θράκη... γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα... (εὐεργέτες), 372. Δάσος Δα-
διᾶς: ἕνας μοναδικός βιότοπος, 376. Θεοτοκοφρούρητη
Θράκη, 378. «Εὕ ραμεν μιά γυναίκα!» (Νίκη τῆς Σαμοθρά-
κης), 380. Θράκες ἐπιφανεῖς ἄνδρες, 381. Θράκη (τρα-
γούδι), 382. Νέστος ποταμός, 383. Ὁ Βαρκάρης τοῦ
Ἕβρου, διήγημα (Α´), 384. Μιά χούφτα Ἕλληνες ἀντέχουν
ἀκόμα..., 386. ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ὁ μεταξοσκώληκας, 388. Ἐσεῖς
καί... ἡ ΘΡΑΚΗ μας, 390. Σαραγλί Θράκης, 393. Ἕβρος (ποί-
ημα), 395. Τεῦχος Δεκεμβρίου. Στά βήματα τῆς Θρακιώτι-
κης παράδοσης, 404. Ἐσεῖς κι... ἡ ΘΡΑΚΗ μας, 418. Ὁ
Βαρκάρης τοῦ Ἕβρου, διήγημα (Β´), 422.

Ἀμυγδαλότουρτα, σελ. 32. Ἁλμυρά σφολιατάκια, 68.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π.Τ.Ν.

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ



Βρεῖτε τίς λέξεις πού δίνονται –ὅλες σχετικές μέ τό χειμώνα– καί
εἶναι κρυμμένες στό παρακάτω κρυπτόλεξο.

β) Κάποιος θέλει νά ψήσει τρία μπιφτέκιασέ μιά ψησταριά πού χωράει μόνο δύο.Χρειάζονται 5 λεπτά γιά νά ψηθεῖ ἡ κάθεπλευρά τοῦ μπιφτεκιοῦ, ὁπότε ὑπολογίζειπώς χρειάζεται 10 λεπτά γιά νά ψήσει τίςδύο πλευρές τῶν δύο πρώτων μπιφτεκιῶνκαί ἄλλα 10 λεπτά γιά νά ψήσει τό τρίτο.Μήπως ὑπάρχει κανένας συντομότεροςτρόπος;

α) Πόσο εἶναι τό 1/2 τῶν 2/3, τῶν 3/4,

τῶν 4/5, τῶν 5/6, τῶν 6/7, τῶν 7/8,τῶν

8/9, τῶν 9/10 τοῦ χίλια;

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός-Πίσω:  

Χριστουγεννιάτικη σύνθεση

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
Βρεῖτε τόν συν-
τομότερο δρόμο
ἀπό τήν κορυφή
στή βάση τοῦ
δένδρου (ἤ ἀντί-
στροφα).

Δεκέμβριος 2013430

Βάλε στή σωστή σειρά τά
γράμματα, γιά νά σχηματίσεις
τίς παρακά τω 6 λέξεις πού
δηλώνουν παιχνίδια. Μία ἀπό
αὐτές δέν ἔχει σχέση μέ τίς
ὑπόλοιπες. Ποιά; 

ΥΤΡΟΚΦ

ΖΙΛΑΡΙΤ
ΑΚΙΣΚ

ΑΗΑΜΤΚΜΑΙΘ
ΥΓΝΗΤΚΗΟ

ΑΙΔΚΦΙ
ΚΡΣΙΑΡΙΝΓΗ

ΥΤΡΟΚΦ

ΖΙΛΑΡΙΤ
ΑΚΙΣΚ

ΑΗΑΜΤΚΜΑΙΘ
ΥΓΝΗΤΚΗΟ

ΑΙΔΚΦΙ
ΚΡΣΙΑΡΙΝΓΗ

ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΚΗΘΡΟ ΚΑΣΚΟΛ ΚΡΥΟ ΝΙΦΑΔΕΣ 
ΠΑΓΩΝΙΑ ΠΑΤΙΝΑΖ ΣΚΟΥΦΟΣ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ



Tιμαται:
Ὁ τομος 12 €

(επιβαρυνεται με τα ταχυδρομικα)
Μαζι δδ ῶ ρ ο καί το cd του 2013 !

CD-ROM 2013 
Περιλαμβανει τα τευχη του 2013
 σε ψηφιακη μορφη και
 με δυνατοτητα εὔκολης αναζητησης στα πε-

ριεχομενα του τομου, ὅπως και δυνατοτητα αντι-
γραφης και εκτυπωσης εικονων καί κειμένων.

Ὁ 53ος Τόμος τοῦ
ἕτοιμος !

ΕΠΙΚΑΙΡΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑΒιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σόλωνος 100,  Ἀθήνα 106 80,  
τηλ. 210.3624349
www.osotir.gr/shop

με 432 σελιδες πολυχρωμες και ελκυστικες
Θεματα νεανικα, κοινωνικα, εθνικα,

θρησκευτικα, υγειας, εγκυκλοπαιδικα...
Σελιδες ευχαριστες, με γνωσεις που πλουτιζουν

και με τις ακτινες του θειου λογου 
που φωτιζουν τη νεανικη ψυχη!

Tό CD τιμαται 5 €

25 €

7 €

7 €

7 €

4 €




