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ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΝΕΟΣ

Ὁ πολιοῦχος τῆς Βέροιας

Εἶναι γνωστός στούς πολλούς ὁ Μέγας Ἀ -
ντώνιος, ὁ θεμελιωτής τοῦ ὀρθόδοξου μοναχι-
σμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔζησε ἀσκητικά στήν ἔρημο τῆς
Αἰγύπτου τόν 3ο μ.Χ. αἰώνα καί ἑορτάζει στίς
17 Ἰανουαρίου. Τήν ἴδια μέρα ὅμως ἑορτάζει
καί ἕνας ἄλλος ὁμώνυμός του Ἅγιος, ἴσως λι-
γότερο γνωστός, ὁ ὅσιος Ἀντώνιος ὁ νέος, ὁ
προστάτης καί πολιοῦχος τῆς Βέροιας. Ἀξίζει
λοιπόν νά τόν γνωρίσουμε.

***
Ὁ ὅσιος Ἀντώνιος γεννήθηκε καί ἔζησε

γύρω στά τέλη τοῦ 10ου-ἀρχές 11ου αἰ. μ.Χ.
στή Βέροια τῆς Μακεδονίας, πόλη ἀρχαία καί
ἱστορική, μέ ἐξαίρετη ὀμορφιά καί φυσικό
πλοῦτο. Ἄν καί καταγόταν ἀπό πλούσια οἰκο-
γένεια, δέ θαμπώθηκε ἀπό πλούτη καί κοσμι-
κές φιλοδοξίες, ἀλλά προτίμησε νά ἀφιερώσει
τή ζωή του στόν Θεό ἀκολουθώντας τή μονα-
χική ζωή. Στήν ἀρχή κατέφυγε στή σκήτη τῆς
Βέροιας, τό ἱστορικό μοναστήρι τοῦ Τιμίου
Προδρόμου πού βρίσκεται στούς κατάφυτους
πρόποδες τῶν Πιερίων μέ ὑπέροχη θέα πρός
τόν ποταμό Ἀλιάκμονα. Στό σπουδαῖο αὐτό μο-
ναστικό κέντρο ἔζησαν ὅσιοι ἀσκητές μέ τερά-
στια πνευματική ἀκτινοβολία, ὅπως ὁ ἅγιος
Κλήμης ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος, ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Μετε-
ωρίτης, ὁ ὅσιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ καί
ἄλλοι. Ἐκεῖ ὁ ὅσιος Ἀντώνιος ἔζησε μέ ὑπο-
δειγματική ὑπακοή περίπου εἴκοσι χρόνια.
Ὕστερα ζήτησε εὐλογία γιά νά ἐγκατασταθεῖ
σέ τόπο ἐντελῶς ἔρημο καί ἥσυχο στίς ὄχθες
τοῦ Ἀλιάκμονα καί νά ἐπιδοθεῖ ἔτσι σέ ἐντονό-
τερη ἄσκηση. Πράγματι βρῆκε ἕνα μικρό σπή-
λαιο, ὅπου ἔμεινε πάνω ἀπό πενήντα χρόνια μέ
ἀξιοθαύμαστη ἐγκράτεια, ὁλονύκτιες ἀγρυπνί -
ες καί ἀδιάλειπτη ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό.
Ὁ μεγάλος αὐτός ἀθλητής τοῦ Χριστοῦ κα-

θημερινά προόδευε στήν ἀρετή καί τήν ἁγιό-
τητα. Ὡ στό σο, ὁ πανοῦργος διάβολος, πού δέν

ἄ ντεχε νά βλέ-
πει τήν ἐ νά ρε -
τη ζωή του,
ἄρχισε νά τόν
πολι ορκεῖ μέ
δ ιάφορους
τρόπους. Τήν
πρώτη φορά
παρουσιάστη -
κε μέσα στή
νύκτα μέ τή
μορφή ἑνός
μοναχοῦ
πού προσπαθοῦ σε νά τόν πείσει νά φύγει
ἀπό τήν ἔ ρημο. Ἀλλά ὁ συνετός καί δια-
κριτικός Ἀντώνιος ἔκανε θερμή προσευχή
καί ἀφοῦ πληροφορήθηκε ἐσωτερικά ἀπό
τόν Θεό γιά τήν ἀπάτη τοῦ διαβόλου, ἀμέ-
σως τόν ἔδιωξε!
Ὁ φθονερός ἀντίπαλος, ὅμως, ἐπιτέ-

θηκε καί δεύτερη φορά καί μάλιστα μέ
συνοδεία τούς συνεργούς του. Ἄγριες
σκοτεινές μορφές περικύκλωσαν τό σπή-
λαιο καί προσπαθοῦσαν νά τρομοκρατή-
σουν τόν Ἀντώνιο μέ τόξα καί βέλη, μέ
πέτρες καί ξύλα, μέ σιδερένιους λοστούς
καί κασμάδες. Τέτοιο χαλασμό προκα-
λοῦσαν, πού νόμιζες ὅτι θά γκρέμιζαν τό
σπήλαιο! Ὡστόσο ὁ γενναῖος ἀθλητής τοῦ
Χριστοῦ θυμήθηκε τά θεόπνευστα λόγια
τοῦ προφήτου Δαβίδ: «ἐκύκλωσάν με
ὡσεὶ μέλισσαι κηρίον... καὶ τῷ ὀνόματι Κυ -
ρίου ἠμυνάμην αὐ τούς»· μέ περικύκλω-
σαν ὅπως οἱ μέλισσες τό κερί, ἀλλά τούς
ἀπέκρουσα μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος
τοῦ Κυρίου. Ἔτσι γλύτωσε καί ἀπό αὐτόν
τόν πειρασμό καί δόξασε τόν Θεό.
Ἀκολούθησε ὅμως καί τρίτη καλά σχε-

διασμένη προσβολή. Αὐτή τή φορά ὁ
ἐφευρέτης τῆς κακίας θέλησε νά τόν πα-
ρασύρει στήν ὑπερηφάνεια. Ἐμφανίστη -
κε μέ τή μορφή ἀγγέλου τά μεσάνυχτα,
τήν ὥρα πού προσευχόταν, καί τοῦ εἶπε:
«Εἶ σαι μακάριος, Ἀντώνιε, ἐ πει δή ἀγωνί-
στηκες τόσο πολύ, ὅσο κανένας ἄνθρω-
πος στή γῆ». Ὡστόσο ὁ σεμνός μοναχός
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σκέφθηκε ἁπλά καί ἀπάντησε ταπεινά: «Δέν εἶμαι ἄξιος
ἐγώ νά δεχθῶ τήν ἐμφάνιση ἑ νός ἀγγέλου». Αὐτή ἡ τα-
πεινοφροσύνη τοῦ Ἁγίου ἐξαφάνισε τόν παμπόνηρο ἐ -
χθρό νικημένο καί ἐξευτελισμένο.
Ἔτσι ἀγωνίστηκε ὁ μακάριος Ἀντώνιος μέχρι πού

ἔφθασε σέ βαθύ γῆρας. Στό μεταξύ ἡ φήμη του εἶχε ἐ -
ξαπλωθεῖ παντοῦ καί κόσμος πολύς ἐρχόταν κοντά του,
γιά νά πάρει τήν εὐχή καί τήν εὐλογία του. Ὁ ἴδιος ὅμως
ἀναζητοῦσε πάντοτε τή γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας καί τῆς
προσευχῆς. Ὅταν κατάλαβε ὅτι πλησιάζει τό τέ λος του,
εἰδοποίησε ἱερέα γιά νά ἔλθει νά τόν κοινωνήσει. Ἦταν
οἱ ἑορτές τῶν Χριστουγέννων. Τήν 1η Ἰα νουαρίου εἰρη-
νικός ξάπλωσε, σταύρωσε τά χέρια του καί ἡ ψυχή του
πέταξε γιά τόν οὐρανό. 
Ὕστερα ἀπό δεκαέξι ἡμέρες κάποιοι κυνηγοί εἶδαν

ἕνα χέρι νά τούς κάνει νεῦμα καί ὁδηγήθηκαν ἀπό τά
σκυλιά τους στό σπήλαιο, ὅπου βρῆκαν τό νεκρό σῶμα
τοῦ ὁσίου ἀσκητοῦ ἀπείραχτο ἀπό τά θηρία, ἄφθαρτο
καί λουσμένο μέσα στό φῶς. Μάλιστα ἀνέδιδε ὑπερκόσμια εὐωδία. Ἀμέσως ἐνημέρωσαν
τόν Μητροπολίτη τῆς περιοχῆς. Σχηματίστηκε εἰδική πομπή πού παρέλαβε μέ πολλή συγ-
κίνηση τό ἱερό λείψανο, γιά νά τό φέρει στήν πόλη. Ὡστόσο
κατά τή διάρκεια τῆς διαδρομῆς δημιουργήθηκε κάποια ἰδιό-
μορφη διαμάχη. Οἱ χωρικοί ἀπό τήν γύρω περιοχή ζητοῦσαν
νά μείνει τό ἱερό λείψανο κοντά τους, στόν τόπο ὅπου ἀσκή-
θηκε ὁ ὅσιος, ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῆς πόλης ἤθελαν νά τό μετα-
φέρουν στόν τόπο πού γεννήθηκε. Τελικά μέ τήν παρέμβαση
τοῦ ἐπισκόπου ἄφησαν τά βόδια πού μετέφεραν τό κάρο μέ
τό ἱερό λείψανο ἐλεύθερα νά τά ὁδηγήσει ὁ Ὅσιος, ὅπου
ἐκεῖνος ἤθελε. Μόνα τους ἐκεῖνα κατέληξαν σέ μιά μουριά
μπροστά στό πατρικό σπίτι του, ὅπου τελικά ἐτάφη ὁ
Ὅσιος. Με τά τήν ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου του, ὁ ὅσιος Ἀντώνιος τοποθετήθηκε σέ λάρ-
νακα μέσα στόν ἱερό ναό Παναγίας Καμαριωτίσσης, ὅπου ἄρχισε νά τιμᾶται ὡς πολιοῦχος
τῆς Βέροι ας. Ἀπό τότε μέ χρι καί σήμερα ἔχουν καταγραφεῖ πάρα πολ λά θαύμα τα πού ἐπι-
τελοῦνται μέ τίς πρεσβεῖ ες τοῦ Ἁγί ου. Στή θέση τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας κτίστηκε περίπου
πρίν ἀπό ἕναν αἰώνα νέος ναός πρός τιμήν του. Τό ναό αὐ τό ἀνεκαίνισε ὁ νῦν Μητροπο-
λίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων καί τόν ἔκανε μεγαλόπρεπο καί περικαλλή, ἀληθινό καύχη -
μα τῆς πόλε ως. Ἡ μνήμη του ὁ σί ου Ἀντωνίου ἑορτάζεται τήν 17η Ἰανουαρίου καί τήν 1η
Αὐγούστου1. 
Ἄν σκέπτεσαι νά ἐπισκεφθεῖς τή Βέροια, μήν παραλείψεις νά περάσεις ἀπό τόν ἱερό

ναό τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου. Νά προσκυνήσεις τήν τιμία κάρα καί τά ἱερά του λείψανα καί
νά παρακαλέσεις τόν νικηφόρο ἀθλητή τοῦ Χριστοῦ νά σοῦ δίνει δύναμη γιά νά ἀντιστέ-
κεσαι στίς ἐπιθέσεις τοῦ Πονηροῦ καί μέ τή θεία χάρη νά χαίρεσαι ὅλο καί περισσότερες
νίκες στόν πνευματικό σου ἀγώνα!

Νικηφόρος
––––––––
1. Ναός τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ νέου ὑπάρχει καί στήν κωμόπολη Ἀγιᾶς Λαρίσης, τῆς ὁποίας εἶναι καί πολιοῦχος. Τόν ναό αὐτό ἀνή-

γειραν γύρω στό 1764 χριστιανοί πρόσφυγες ἀπό τή Βέροια, πού κατέφυγαν ἐκεῖ κυνηγημένοι ἀπό τούς Ὀθωμανούς.
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εύτερη ὥρα. Ἀρχαῖα Κατετεύθυνσης.
– Τά διορθώσατε, κυρία;
Ἡ καταφατική της ἀπάντηση ἔκανε τήν

καρδιά μου νά χτυπήσει δυνατά, ἀπό ἀ -
γωνία πρῶτα κι ὕστερα ἀπό χαρά, καθώς
πῆρα στά χέρια μου τό γραπτό μέ τό
βαθμό μου �–δεκαοκτώ–� καί μαζί τόν
ἐπαινετικό λόγο τῆς καθηγήτριας. Τί πε-
ρίεργο ὅμως! Μόλις μέ μία κλεφτή ματιά
εἶδα τό εἴκοσι στήν κόλλα τῆς Λυδίας, τῆς
παιδικῆς μου φίλης καί διπλανῆς μου στό
θρανίο, ἄρχισε νά μικραίνει ἡ χαρά μου
αὐτή, ὥσπου χάθηκε ἐντελῶς. Μιά σκιά
ἔπεσε μέσα μου, πού δέ μ’ ἄφηνε νά
συγκεντρωθῶ στήν παράδοση.
Παρατηροῦσα πώς ἡ Λυδία προσπαθοῦ σε

μέ τό μολύβι της νά δεσμεύσει κάθε λέξη τῆς
καθηγήτριας. «Θέλει νά δείξει πόσο τῆς
ἀρέσει τό μάθημά της, νά τήν κολακέψει.
Φυσικό εἶναι τόσο πολύ νά τή συμπαθεῖ ἡ
καθηγήτρια. Γι’ αὐτό τῆς ἔ βαλε εἴκοσι... Κι
ἀκόμη, γιατί παπαγαλίζει τά λόγια τῆς πα-
ράδοσης». Οἱ σκέψεις ἔρχονταν ἡ μιά μετά
τήν ἄλλη καί συμφωνοῦσαν στό συμπέρα-
σμα: Σίγουρα γι’ αὐτό τῆς ἔβαλε εἴκοσι.
Τό κουδούνι μᾶς ἔβγαλε στό προαύλιο.

Δέ μ’ ἔ βγαλε ὅμως ἀπ’ τή θλίψη μου, κι
ὁ χειμωνιάτικος ἥ λιος δέν κατάφερε οὔτε
μιά ἀχτίδα του νά ρίξει στίς σκοτεινές
σκέψεις μου.
Μπαίνοντας στήν τάξη γιά τήν ἑ πό -

μενη ὥρα ἀκούω τή Λυδία νά μοῦ λέει ἀ -
ναστατωμένη: 

– Τό ᾽μαθες; Αὔριο, τελικά, γράφουμε
τέστ στά Λατινικά. Πότε θά τά διαβά -
σω; Μόλις σχολάσουμε θά πάω στό μα-
γαζί μας, γιά νά φύγει ἡ μάνα μου. Δέν
εἶναι καλά τελευταῖα. Στίς ἑπτά ἔχει
ραντεβού στό γιατρό, πρέπει νά πάω
μαζί της. Πό τε θά κάνω ἐπανάληψη; εἶπε
καί βούρκωσε.

– �Ἔλα, μήν ἀγχώνεσαι, θά τά κατα-
φέρεις, ὅλα καλά θά πᾶνε. Κι
ἄν δέν πάρεις εἴκοσι, δέν
πειράζει... 
Ἄρχισα νά τήν «παρη-
γορῶ», ἐνῶ ἡ
ψυχή μου κυ-
ριεύτηκε ἀπό
ἕνα περίεργο
συναίσθημα.
Ὄχι, δέν ἦταν
πιά ἡ λύπη γιά
τούς βαθμούς,
οὔτε ὅμως συμπόνια
γιά τή δυσκολία τῆς
Λυδίας. Ἦ ταν μᾶλλον
μιά ἀλλόκοτη ἱκανο-
ποίηση πού δέ μοῦ ἄ -
φηνε γεύση χαρᾶς,
ἀλλά μᾶλλον μιά με-
γάλη ἀπορία. Ἄρχισε
νά μοῦ λύνεται, ὅταν
ἀποφάσισα νά προσέξω
τά λόγια τοῦ θεολόγου
μας, πού ἤδη εἶχε ἀρχίσει τό μάθημα:
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκ κλησίας, παιδιά, ἀ -

γά πησαν, γι’ αὐτό καί γνώρισαν βαθιά
τήν ἀνθρώπινη ψυχή πού τυραννεῖται
ἀπ’ τά πάθη της, καί μέ τόν ἐμπνευ-
σμένο ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦ μα λόγο τους τή
βοήθησαν νά θεραπευθεῖ.
Ἀκοῦστε τί γράφει ὁ σοφός ἐπιστήμων

καί ἅγιος Ἱεράρχης, Μέγας Βασίλειος1,

D
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γιά τό πιό ὀλέθριο ἀπό ὅλα τά πάθη, πού
φθείρει ὅπως λέει� τήν ψυχή ὅπως ἡ
σκουριά τά σίδερα καί εἶναι ὁ φθόνος:

«Ὁ φθόνος εἶναι ἡ λύπη γιά τήν εὐτυχία
τοῦ ἄλλου, γι’ αὐτό κι ὅποι ος πάσχει ἀπ’
αὐτόν εἶναι πάντοτε κακόκεφος. Μόνη του
ἀνακούφιση ἡ θλίψη αὐτῶν πού φθονεῖ.
Ἡ ψυχή, ἡ ποτισμένη ἀπό αὐτό τό πά -

θος, δέν μπορεῖ νά ἔχει ὀρθή ἀντίληψη
τῆς πραγματικότητας.
Ὅ πως οἱ μύγες ἀδιαφοροῦν γιά τό ὑ γιές

καί τρέχουν στίς πληγές, ἔτσι κι ὁ
φθονε ρός παραθεωρεῖ τά
σπουδαῖα ἐπιτεύγματα καί
ἑστιάζει μόνον στά σφάλ-

ματα τοῦ
ἄλλου καί ἀπ’
αὐτά τόν χα-
ρακτηρίζει.
Εἶναι ἱκανός
νά συκοφαν-

τήσει τήν
ἀρετή... Ἔ -

τσι, ὀ νο μάζει τόν γεν-
ναῖο θρασύ, κι ἀναίσθητο
τόν σώφρονα, τόν σκληρό
δίκαιο, καί τόν οἰκονόμο
τσιγκούνη κι τίς μορφές

τῆς ἀρετῆς τίς ὀνομάζει μέ
τίς ἀντίθετες τῆς κακίας.
Ὁ φθόνος εἶναι φθο  ρά

τῆς ζωῆς, ἐναντίωση πρός
τόν Θεό καί καταστροφή
τῶν δώρων Του. Εἶναι μι-

κρόβιο στή φιλία».
Παιδιά, διέκοψε τήν ἀνάγνωση ὁ καθη-

γητής, καθώς ὁ πατερικός λό γος ρίχνει
φῶς στήν ψυχή, τῆς ἀποκαλύπτει κάποιες
πληγές της. Δέν τήν ἀφήνει ὅμως ἀβοή-
θητη. Γι’ αὐτό καί συνεχίζει:

«Πῶς θά μπορούσαμε νά μήν ἀσθε -
νήσουμε ἀπό τόν φθόνο ἤ ἀφοῦ ἀσθενή-
σαμε, νά ἀπαλλαγοῦμε;

Ἐάν συνειδητοποίησουμε πώς τίποτα ἀπό
τά ἀνθρώπινα δέν εἶναι μέγα κι ἐξαίσιο, οὔ -
τε ὁ πλοῦτος οὔτε ἡ δόξα οὔτε ἡ δύναμη τοῦ
σώματος, γιατί αὐτά παρέρχονται. Ἐ μεῖς
ἔχουμε κληθεῖ νά γευθοῦμε τά ἀληθινά ἀ -
γαθά, πού εἶναι αἰώνια.»

�– Δέν εἶναι ὅμως τόσο εὔκολο, κύ ριε,
ὅταν στερεῖσαι κάποιο ἀπ’ τά καλά πού
εἴπατε καί τό βλέπεις στόν ἄλλον, νά μήν
τό ζηλέψεις, εἶπε κάποιος.

�– Ἔτσι συμβαίνει. Γιατί ἀγνοοῦμε πώς
«αὐτά τά ἀγαθά, δέν ἔχουν μέ σα τους τή
μακαριότητα ἀλλά τήν φέρνουν σ’ ὅ ποι ον
τά χρησιμοποιή σει καλά». Κι ἀ κό μη για τί
κάποτε «παρατηροῦμε τό φράχτη τοῦ γεί-
τονα καί περιφρονοῦμε τό δικό μας κῆ -
πο». Ἔτσι μολύνεται ἡ ψυχή ἀπό τό
μικρό βιο τῆς ζήλιας, πού σύντομα μεταλ-
λάσσεται στό θανατηφόρο καρκίνωμα τοῦ
φθόνου.

– Καί τί νά κάνουμε, κύριε; ρώτη σα κι ἐγώ.
Νά τήν παραδεχόμαστε καί νά τήν ξε-

σκεπάζουμε μπροστά στόν ἑαυτό μας καί
κυρίως στόν Πνευματικό μας τήν ὥρα τοῦ
Μυστηρίου τῆς Ἐ ξομολογήσεως.
Νά τή χτυποῦμε ἀλύπητα μέ λογικές

σκέψεις καί πράξεις ἀντίθετες ἀπό αὐτές
πού ὑποκινεῖ.
Νά προσευχόμαστε θερμά γιά ἐ κεί νους

πού ζηλεύουμε.
Στό σκληρό μας ἀγώνα ὁδηγητικό τό

παράδειγμα τῶν δύο ἁγίων φί λων, τοῦ Μ.
Βασιλείου καί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου: Ὅταν
ἦταν συμφοιτητές  στήν Ἀθήνα, ἀγωνί-
ζονταν ὁ καθένας νά ἐπιτύχει τά πρωτεῖα
γιά τό φίλο του κι ὄχι γιά τόν ἑαυτό του.
Αὐτοί καί τώρα παρακαλοῦν τόν Κύριο νά
διατηρεῖ στήν καρδιά μας ἀναμμένη τή
φωτιά τῆς ἀγάπης, γιά νά καίει τά ζιζάνια
τῆς ζήλιας καί νά θερμαίνει τό ζῆλο μας
γιά τά ἀνώτερα, τά μόνιμα κι ἀληθινά χα-
ρίσματα. Μ.

–––––––

1. Μεγάλου Βασιλείου, Ὁμιλία Περί φθόνου.
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– Κυρία, πεινάω. Δῶσε μου κάτι νά φάω!
Τόν κοίταξε ἀπό πάνω ὥς κάτω ἡ κυ -

ρία Ἀρετή. Ἕνα νέο παιδί ἤτανε, μέ καθα -
ρό πρόσωπο.

– Ποῦ μένεις, παιδί μου; Τόν ρώτησε.
Καί γιατί δέν εἶσαι στό Σχολεῖο τέτοια
ὥρα;

– Ἔφυγα ἀπ̓ τό Σχολεῖο μέ κάτι φίλους
μου, ἀλλά μετά μέ παράτησαν, τῆς εἶπε
μελαγχολικά.

Δέν ἱκανοποιήθηκε ἀπ̓ τήν ἀπάντηση
ἡ κυρία καί συνέχισε:

– Οἱ γονεῖς σου ποῦ εἶναι; Ἔχεις γονεῖς;
– Ἔχω. Εἶναι ἄνεργοι κι οἱ δυό. Πεινᾶμε,

τῆς εἶπε. Μοῦ ἀγοράζετε κάτι;
Κοντοστάθηκε ἡ κυρία Ἀρετή. Ἐλεημο-

σύνες ἔκανε πολλές καί ἔδινε ἀρκετά
χρήματα στό φιλόπτωχο τῆς ἐνορίας
της. Ἀλλά στό δρόμο δέ συνήθιζε νά δίνει
χρήματα. Ἔλα ὅμως πού τοῦτο τό παιδί
τῆς εἶχε τραβήξει τό ἐνδιαφέρον! Τό
βλέμμα του εἶχε τόση εἰλικρίνεια…

Ἔψαξε τήν τσέπη της –πάντα συνήθιζε
νά ἔχει κανά δυό ψιλά. Βρῆκε ἕνα δίευρο
καί τοῦ τό πρότεινε.

– Πάρε αὐτό, παιδί μου, αὐτό ἔχω τώ ρα.
– Δέ θέλω χρήματα, κυρία, ἔκανε λίγο

πίσω τό παιδί. Μπορεῖτε νά μοῦ ἀγορά-
σετε κάτι νά φάω;

Τοῦ κ̓ανε τή χάρη. Πῆγαν μαζί στήν καν-
τίνα.

– Τί θέλεις ἀπ̓ αὐτά; Διάλεξε, τοῦ λέει.
Πῆρε ἕνα σάντουιτς μέ τά δύο εὐρώ.

Εὐχαρίστησε καί ἔφυγε.
............................................................................
Ἡ κ. Ἀρετή ἀνέβηκε στό λεωφορεῖο γιά

τό ταξίδι. Πρίν καλά καλά τακτοποιηθεῖ
στή θέση της, βλέπει μπροστά της ἕνα
χέρι. Τό χέρι ἑνός ἀγνώστου, πού τῆς μι-
λοῦσε δειλά.

– Κυρία, πάρτε το, σᾶς παρακαλῶ.
Ἦταν κάποιος πού τῆς ἔδινε ἕνα δίευ ρο!
Σάστισε.
– Σᾶς εἶδα πού δώσατε κάτι νά φάει σ̓

ἐκεῖνο τό παιδί, ἄρχισε νά τῆς ἐξηγεῖ δει -
λά δειλά. Εἶχε ζητήσει κι ἀπό μένα πρίν,
καί δέν τοῦ ἔδωσα. Μέσα μου ὅμως δέν
μποροῦσα νά ἡσυχάσω. Κι ὅταν εἶδα ἐ -
σᾶς νά τοῦ δίνετε, χάρηκα. Πάρτε το τώ -
ρα αὐτό, σᾶς παρακαλῶ, γιά νά ἔχω κι
ἐγώ συμμετοχή στήν καλή σας πράξη…

Τά ἔχασε ἡ κ. Ἀρετή. Κάτι πῆγε νά ψελ-

ΣΣκηνή 1η
:

ΣΤΟ ΚΤΕΛ 

ΥΠΕΡΑΣΤ
ΙΚΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΩΝ

Λίγη
εὐαισθησία,

λίγη
καλωσύνη...

Λίγη
εὐαισθησία,

λίγη
καλωσύνη...
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ΣΣκηνή 2η:

ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Σκηνή 3η
:

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

λίσει, πώς τό σάντουιτς κόστιζε ὅλο κι
ὅλο δύο εὐρώ. Νά τά μοιράζονταν του-
λάχιστον. Μπροστά στή βιασύνη της ὅ -
μως νά τακτοποιήσει τά πράγματά της
καί στήν ἐπιμονή τοῦ ἄλλου, μηχανικά
ἅπλωσε τό χέρι καί πῆρε τό δίευρο. Δέν
κατάλαβε κι ἡ ἴδια πῶς…

Γύρισε πίσω νά δεῖ τόν ἄνθρωπο. Δέν
πρόλαβε. Γιατί εἶχε κατεβεῖ ἀμέσως. Τό
λεωφορεῖο εἶχε βάλει μπρός!

Ποιός ἦταν ὁ ἄνθρωπος αὐτός;
Δέν ἤξερε. Ἤξερε μόνο ὅτι ἡ ψυχή της

εἶχε γεμίσει ἀπό χαρά. Χαρά, γιατί ὑπάρ-
χει τόση εὐαισθησία κρυμμένη γύρω μας,
τόση εὐγένεια, τόση ἀνθρωπιά.

Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς.
Ψιχαλίζει καί τό κρύο ἔχει σφίξει πολύ.

Ἔξω ἀπ̓ τό παράθυρο τοῦ λεωφορείου
ξεχωρίζεις ἀνθρώπους πού τρέχουν ἀ -
σταμάτητα. Ἀνθρώπους πού κουβαλοῦν
δῶρα, γλυκά… 

Οἱ λιγοστοί ἐπιβάτες τοῦ λεωφορείου
ταξιδεύουν ἀμίλητοι, σχεδόν ἄκεφοι. Με-
ρικές μεσήλικες γυναῖκες, μιά παρέα παι-
διῶν, δυό τρεῖς ἄνδρες φορτωμένοι μέ
ψώνια.

Ξαφνικά ὁ ὁδηγός φρέναρε ἀπότομα
καί τό αὐτοκίνητο σταμάτησε λίγο πρίν
τή στάση. Παράξενο. Γιατί;

Ἄνοιξε ἡ μεσαία πόρτα. Μιά κακοπα-
θιασμένη γυναίκα φορτωμένη μέ τρεῖς
τέσσερις τσάντες φάνηκε. Ἕνας νεαρός
προθυμοποιήθηκε νά τή βοηθήσει νά ἀ -
νεβεῖ. Τῆς κράτησε τίς τσάντες.

Ἀνέβηκε μέ κόπο. Ἡ καημένη δέν ἤξερε
ποιόν νά πρωτοευχαριστήσει. Τόν ὁδηγό,
πού σταμάτησε γιά χάρη της ἤ τό νεαρό
πού τή βοήθησε.

– Εὐχαριστῶ. Χίλια καλά νά σᾶς δώσει
ὁ Θεός τόν καινούργιο χρόνο, εὐχόταν
σέ ὅλους...

Οἱ ἐπιβάτες ὅλοι χαμογέλασαν. Ἡ ἀκε-
φιά ἐξαφανίσθηκε.

– «Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά… κι ἀρχή
καλός μας χρόνος…

Ἀρχή πού βγῆκε ὁ Χριστός στή γῆ νά
περπατήσει καί νά μᾶς καλοκαρδίσει...».

Μιά παρέα παιδιῶν τραγουδοῦν μέ
τήν καρδιά τους. Φαινόμενο ὄχι καί τόσο
συνηθισμένο τά τελευταῖα χρόνια.

– Μπράβο, παιδιά! Πεῖτε μας τά κάλα -
ντα! Πάρτε καί τόν παρά σας!, εἶπε ἕνας
καταστηματάρχης.

– Τραγουδῆστε λίγο, βρέ παιδιά! Τρα-
γούδι θέλει ἡ ζωή! Φώναξε κι ὁ περιπτεράς.

Ἡ ἀτμόσφαιρα ἄλλαξε. Τά πρόσωπα
ἔλαμψαν.

* * *
Πρωτοχρονιά  20 14. Ἕνας καινούρ-

γιος χρόνος ἀνατέλλει. Πολλοί τόν χαι-
ρετίζουν μέ σκεπτικισμό, ἄλλοι μέ
δυσπιστία.

Τί πρόκειται νά φέρει στόν κόσμο;
Μπορεῖ νά περιμένει σήμερα τίποτα

καλό κανείς;
Καί ὅμως! Δέ χάθηκε ἡ εὐαισθησία ἀπό

τόν κόσμο μας. Δέ χάθηκε ἡ χριστιανική
ἀγάπη. Ὑπάρχουν εὐαίσθητες ψυχές, πού
περιμένουν τόν ἕναν, αὐτόν πού θά ξεκι-
νήσει τήν πράξη τῆς ἀγάπης.

Ἀπό μιά μικρή κίνηση μπορεῖ νά διαλυ-
θοῦν τά σύννεφα τῆς μελαγχολίας καί νά
σκορπίσουν γύρω χαμόγελα καλωσύνης.

Λοιπόν, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! Μέ πράξεις κα-
λωσύνης, μέ εὐαισθησία, μέ ἀγάπη.

Νεφέλη
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...τό πιό ὀγκῶδες......τό πιό ὀγκῶδες...

...τό πιό ψηλό......τό πιό ψηλό...
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...τό πιό ἱερό......τό πιό ἱερό...
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χρόνια πρίν, λέει:
«Μιά φωνή μές στήν
ἔρημο ἀκούγεται: Ἑ -

τοιμάστε τό δρόμο τοῦ
Κυρίου. Κάντε ἴσιες καί

ὁμαλές τίς διαβάσεις ἀπό
τίς ὁποῖες θά περάσει».

Τέτοιο ἦταν τό κήρυγμα τοῦ
Προδρόμου. Στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη
ποταμοῦ, ὅπου βρισκόταν ὁ ἴδιος, κα-
λοῦσε τόν κόσμο νά καθαρίσουν μέ τή
μετάνοια τό ἐσωτερικό τους, γιά νά
δεχθοῦν τόν Χριστό, πού σέ λίγο θά
ἐμφανιζόταν. Καί ἡ ἀνταπόκριση τοῦ
κόσμου ἦταν ἐκπληκτική. «Πᾶσα ἡ
Ἰουδαία χώρα καί οἱ Ἱεροσολυμῖται»,
ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ἰουδαίας καί τῶν
Ἱεροσολύμων πήγαιναν κοντά του καί
βαπτίζονταν στόν ποταμό, ἐνῶ συγ-
χρόνως ἐξομολογοῦνταν δημόσια τίς
ἁμαρτίες τους.

Ἦταν καί τό παρουσιαστικό τοῦ
προφήτη πού τούς εἵλκυε. Ἀσκητικό-
τατος, μ’ ἕνα χιτώνα μόνο ἀπό τρίχες
καμήλας καί μιά δερμάτινη ζώνη στή

«εὐθείας ποιεῖτε
τάς τρίβους αὐτοῦ»

ΕΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
ΜΕΣΑ ΜΑΣ

Μάρκ. α´ 1-85 Ἰανουαρίου 2014 Πρό τῶν Φώτων

Τήν Κυρια κή πρίν
ἀπό τή μεγάλη ἑ -

ορτή τῶν Θεοφανίων,
ὁπότε ὁ κόσμος φωτί-
ζεται καί ἁγιάζεται μέ
τήν παρουσία τοῦ Κυρί -
ου, ἀ κοῦμε στό εὐαγγελικό
ἀνάγνωσμα γιά τό κήρυγμα τοῦ ἁ -
γίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί βα-
πτιστοῦ, ὁ ὁποῖος βγῆκε στή δημόσια
δράση λίγο πρίν τήν ἐμφάνιση τοῦ Κυ-
ρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι ὁ μοναδικός προφήτης ὁ ἅγιος
Πρόδρομος πού προφητεύθηκε ἀπό
ἄλλους προγενέστερους προφῆτες. Συ -
γκεκριμένα στόν προφήτη Μαλαχία
διαβάζουμε γι’ αὐτόν: «Ἐγώ, ὁ Θε ός,
θά ἀποστείλω τόν ἀγγελιοφόρο μου
πρίν ἀπό Σένα (ἀπευθύνεται στόν Υἱό
Του, τόν Μεσσία Χριστό), γιά νά προ-
ετοιμάσει τό δρόμο, ἀπ’ τόν ὁποῖο θά
περάσεις γιά νά ἔρθεις στούς ἀνθρώ-
πους ὡς Σωτήρας καί λυτρωτής».
Καί ὁ προφήτης  Ἡσαΐας, σά νά ἀκούει
τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου ὀχτακόσια
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μέση του· τίποτε ἄλλο. Καί τό φαγητό
του, ἀκρίδες καί μέλι ἄγριο. Καί συνάμα
ταπεινός σέ ἀκρότατο βαθμό: «Ἐγώ
δέν εἶμαι ἄξιος –ἔλεγε– οὔτε τό λουρί
τῶν ὑποδημάτων νά λύσω Ἐκείνου πού
ὅπου νά ’ναι ἔρχεται νά ἐμφανισθεῖ (δη-
λαδή τοῦ Χριστοῦ). Ἐγώ σᾶς βαπτίζω
μόνο μέ νερό· Αὐτός θά σᾶς βαπτίσει μέ
Πνεῦμα Ἅγιο».

Κι ὁ κόσμος προετοιμαζόταν καί πε-
ρίμενε...

* * *
«εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐ τοῦ».
Τί ἄραγε νά σημαίνει «ἰσιῶστε τούς

δρόμους του»;
Ἄλλος εὐαγγελιστής, ὁ Λουκᾶς, ἀνα-

φέρει μέ μεγαλύτερες λεπτομέρειες τήν
προφητεία τοῦ Ἡσαΐα γιά τό κήρυγμα
τοῦ Προδρόμου: «Κάθε φαράγγι θά γε-
μίσει, οἱ γκρεμοί καί οἱ χαράδρες θά
σκεπασθοῦν, καί κάθε βουνό καί λόφος
θά χαμηλώσει, θά ἐξαλειφθεῖ, ὥστε τό
ἔδαφος νά γίνει παντοῦ ὁμαλό. Καί ἔτσι
τά στραβά καί ἀνώμαλα θά ἰσιώσουν,
ἐνῶ οἱ πετρώδεις δρόμοι θά γίνουν ὁμα-
λοί καί λεῖοι».

Εἰκόνες ὅλα αὐτά, γιά νά δείξουν τήν
προετοιμασία τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώ-
που, προκειμένου νά γίνει ἱκανή νά δεχ-
θεῖ μέσα της τόν Κύριο. Οἱ γκρεμοί καί
οἱ χαράδρες συμβολίζουν τίς κακίες, τήν
ἔλλειψη τῶν ἀρετῶν στόν ἄνθρωπο, πού
γεννοῦν μέσα του πνευματικά χάσμα -
τα, ἀποτομίες, ρήγματα ψυχικά. Τά

βουνά καί ὑψώματα δηλώνουν τή φι-
λαυτία καί τόν ἐγωισμό, μέ ὅλες τίς μορ -
φές πού ἐμφανίζεται, ὁ ὁποῖος καί
διαστρέφει τόν ἄνθρωπο σέ κομπαστή
καί ἀλαζόνα. Καί γενικῶς κάθε τραχύ-
τητα δηλώνει τίς διάφορες δυστροπίες
τῆς ψυχῆς πού προέρχονται
ἀπό τά ἐλαττώματα καί
τά πάθη. Ὅλα αὐτά
πρέπει μέ τή μετά-
νοια καί ἐξομολό -
γηση ἤ νά φύγουν
ἀπό τή μέση ἤ νά
ἐ ξο μα λυν θοῦν,
γιά νά γί νει ἡ ψυ -
χή σάν δρόμος ὁ -
μαλός καί πλατεία
ἰσοπεδωμένη, προ-
κειμένου νά ὑποδεχθεῖ
τόν μεγάλο Βασιλιά, τόν
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

Γιά νά γίνουν στήν Ἀθήνα οἱ Ὀλυμ-
πιακοί ἀγῶνες τοῦ 2004 ξέρεις πόσα τέ-
τοια ἔργα ἔγιναν; Ὅλη ἡ χώρα ἦταν ἕνα
ἀπέραντο ἐργοτάξιο. Ἔ, ἕνα πνευματικό
ἐργοτάξιο πρέπει νά στηθεῖ καί μέσα
μας. Τέτοιο πού νά δημιουργήσει τίς
προϋποθέσεις γιά νά φιλοξενηθοῦν ὄχι
κάποιοι ἄνθρωποι ἀθλητές, ἀλλά ὁ μέ -
γας ἀγωνοθέτης καί στεφανοδότης Ἰη -
σοῦς Χριστός.

Κι ὅταν γίνει αὐτό, τότε θά γιορτάσεις
τά πιό ὡραῖα καί ἀξέχαστα Φῶτα τῆς
ζωῆς σου!                                               

Ἰανουάριος 2014 13

Ἕνα 
πνευματικό 

ἐργοτάξιο 
πρέπει νά στηθεῖ 

καί μέ σα μας. 
Τέτοιο πού νά 
δημιουργήσει 

τίς προϋποθέσεις 
γιά νά 

φιλοξενηθεῖ 
ὁ μέγας 

ἀγωνοθέτης καί 
στεφανοδότης

Ἰησοῦς 
Χριστός.



ήν ἄλλη μέρα, στό Σχολεῖο, ἡ κ. Γαλάνη
«ψαρεύει» τούς συναδέλφους... Θά τούς
φανεῖ σίγουρα ἐξωφρενικό.

Καί ὅμως...
Τήν ἀκοῦνε εὐχάριστα... Ξαναγίνονται

παιδιά. Ἐκείνη ἀκόμη διστάζει!
— Θά μᾶς «κράξουν» οἱ γονεῖς, πῶς θά

βγάλουμε τά παιδιά τους νυχτιάτικα;
— Σιγά! τῆς λέει ἡ μουσικός, πού ἀνα-

λαμβάνει τίς πρόβες μέ προθυμία. Ἀφοῦ κι
ἐ μεῖς, ἐκεῖ θά εἴμαστε... Νά τό κάνουμε,
λέει, κι ἀστράφτουν τά μάτια της. Θά
φέρω καί τά παιδιά μου.

— Νά τό κάνουμε! Τῆς λέει κι ὅλη ἡ Γ´
τάξη καί κοντεύουν ν᾽ ἀνέβουν στά θρα-
νία... ἀπό τόν ἐνθουσιασμό.

Ὁ Διευθυντής της εἶναι πιό ὑπηρεσια-
κός. Τήν ξέρει, τήν ἐμπιστεύεται, ὅμως
πρέπει ὅλα νά εἶναι νομότυπα... 

Ἕνα μόνο ἔμεινε. Νά δεῖ τό Δήμαρχο
τοῦ Προαστίου τους.

Βάζει τά καλά της. Εὐτυχῶς γνωρίζονται
ἀπό τίς γιορτές τοῦ Σχολείου... Τοῦ ξανα-
λέει τή μαθητική ἀνάμνηση... τό «Ξύπνη -
μα»... τούς φυλακισμένους... τή συνάντηση
μέ τόν παλιό συμμαθητή.

Ὁ Δήμαρχος χαμογελάει... Σάν νά τοῦ ἄρε -
σε ἡ ἰδέα... Ὅμως, βάζει τούς ὅρους του!
ΠΡΩΤΟΝ: Ἐδῶ, κυρία Γαλάνη, φυλακές

δέν ἔχουμε στήν περιοχή. Προτεί νω τήν
κα λή σας πράξη νά τήν κάνετε μέ τά

«ΑΜΕΑ»* τοῦ Δήμου.
— Δηλαδή;

— Πάρτε τα κοντά σας. Ἄν δέν μποροῦν
νά τραγουδήσουν, ἄς κρατοῦν τά φαναρά-
κια, νά χαροῦν κι αὐτά...

— Ὡραῖα. Εὐκαιρία νά καλλιεργηθοῦν κι
οἱ μαθητές.

— Δέν τελείωσα. ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Θά φωτα-
γωγήσω τό Δημαρχεῖο καί θά περάσετε μέ
τά παιδιά ν᾽ ἀνταλλάξουμε εὐχές... ἀργά τό
βράδυ.

— Τόση ἐπισημότης;
— Εἶναι ὅρος... Δέχεστε; Γιά νά προχω-

ρήσω στό ΤΡΙΤΟ. (Σκύβει καί ψιθυρίζει):
— Αὐτό, μόνο τελευταία στιγμή θά τούς

τό πεῖτε... Εἶναι μυστικό!
— Αὐτό τό τρίτο(!!!), ναί, δέν πρέπει νά

τῆς ξεφύγει...

Τό βράδυ τῆς φάνηκε πώς ἡ Παναγία χα-
μογελοῦσε...

Κι ὕστερα, ὅλα κυλοῦσαν ρολόι:
Ὁ Ἀνέστης στό τυπογραφεῖο ζωντάνεψε

τίς μαθητικές ἀναμνήσεις τους. Ἡ γυναίκα
του, γραφίστρια μέ εὐαισθησία, ἔφτιαξε
θαυμάσιες ἀφίσες καί προσκλήσεις... Οἱ
συνάδελφοι βοήθησαν σάν παιδιά. Μόνο
κάτι τούς παραξένεψε, στά ψιλά γράμματα
τῆς πρόσκλησης. «Οἱ μαθητές νά ἔχουν
μαζί τους μία... κουβέρ τα».

Δέκα μέρες τό ψάχνανε: Τήν κουβέρτα τί
θά τήν κάνουμε; 

Κάποιες μαμάδες ἀπό τό Σύλλογο τή ρω -
 τούσα νε εὐγενικά: Κυρία Γαλάνη, σίγουρα
θά χρειαστεῖ ἡ... κουβέρτα;

— Ἀπολύτως σίγουρα.
— Μά γιατί;
— Εἶναι μυστικό. Ἐμπιστευ-

τεῖτε με. Καί στό...

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

Ôü îýðíçìáÔü îýðíçìá
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κάτω-κάτω, κουβέρτα εἴπαμε, ὄχι βόμβα!...
Τήν προπαραμονή τά ΑΜΕΑ ἦρθαν στή

Χριστουγεννιάτικη γιορτή τοῦ Σχολείου:
Μέ τά καροτσάκια τους, τίς μαμάδες τους,
τά γλυκά τους καί τή χαρά τους. Γνωρίστη-
καν μέ τά παιδιά τῆς Τρίτης. Τά Downάκια
ἦταν εὔθυμα καί γελαστά.

Δώσανε ὅλοι ραντεβού στό Δημαρχεῖο
τοῦ Προαστίου τους γιά τήν παραμονή τό
βράδυ... 

Μέχρι νά χτυπήσουν οἱ καμπάνες! Ἡ Γα-
λάνη ἑτοιμάστηκε στά γρήγορα κι ἄφησε
πίσω της τή μάνα της ἀπαρηγόρητη.

— Ποῦ πᾶς, καλέ, γυναίκα μέ παιδιά;
Ἔφτασε στό Δημαρχεῖο θριαμβευτικά.
Ἄχ, τί ὡραῖα πού ἦταν, σκέφθηκε. Θά

τραγουδήσουμε, θά ψάλουμε, θά... κοινω-
νήσουμε...

Ὁμαδική χαρά γιά τή Γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὕμνοι, νιάτα καί τραγούδια.

— Σέ εὐχαριστῶ, νεογέννητε Χριστέ
μου!

Κάπου πίσω ξεχώρισε τόν Ἀνέστη μαζί
μέ μερικούς γονεῖς:

— Σ᾽ εὐχαριστῶ, Γαλάνη, εἶπε. Μέ ξανάνιω-
σες, ἐνθουσιάστηκε κι ἡ γυναίκα μου κι εἶναι
ἐδῶ... Ἄχ, θά ψάλω ὅπως τότε... Μά δέν μοῦ
λές, τήν κουβέρτα τί τή θέλεις;

— Ἔλα πίσω στό Σχολεῖο καί θά δεῖς...
Κόντευαν πιά μεσάνυχτα, ὅταν στήθη-

καν στή σειρά μέ τήν κουβέρτα στό χέρι.
— Ἄντε, κυρία, θά μᾶς πεῖτε τό μυστικό

μέ τήν κουβέρτα;
— Κουκουλωθεῖτε.
— Τί ἔκανε, λέει; Τά φαντάσματα θά παί-

ξουμε;
— Ἀκοῦτε τίποτε;
Χριστουγεννιάτικοι ὕμνοι ἀκούστηκαν ἀπό

μακριά... Μά, αὐτές εἶναι οἱ φωνές τους... ἀπό
τή γιορτή τους. Ποῦ εἶναι τό CD;

Γιορτινό, περήφα νο, ὁλόφω το, γεμάτο
σημαιάκια στάθηκε μπροστά τους τό τραι-

νάκι τοῦ Δήμου... μέ εἴκοσι ἄδεια βαγό-
νια... Αὐτό  ἦταν  τό  μυστικό  τοῦ  Δη  -
μάρχου : Τῆς παραχωροῦσε τό... τραινάκι,
γιά νά φτάσουνε τά τραγούδια τῶν Χρι-
στουγέννων ὅλο καί πιό μακριά... Μπροστά
μπροστά, γελαστός ὁ μπαρμπα-Νικόλας
ντυμένος σάν νά πήγαινε στό... Βόρειο
Πόλο.

Ἄχ, πόσο ἀρέσουν στά παιδιά οἱ ἐκπλή-
ξεις! Στριμώχνονται μέ τίς... κουβέρτες
στήν πλάτη... καί... κελαηδᾶνε.

— Ντυθεῖτε καλά... Θά ρίξει χιόνι ἀπόψε
καί τό τραινάκι εἶναι ἀνοιχτό...

Τί τούς νοιάζει; Ξετρελλάθηκαν.
Ἡ Γαλάνη θυμήθηκε τόν κ. Ἀμαξόπουλο:
— Παιδιά! Στά μονά βαγόνια τ᾽ ἀγόρια,

στά ζυγά τά κορίτσια.
Κι ἔτσι, ξεκίνησε τό τραινάκι μέ τά ὡραι-

ότερα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Πῆγε
ἀπό τήν παραλία, ἀνέβηκε στά στενά...

Ἄχ! ἄνθρωποι, ἀφῆστε τά ρεβεγιόν καί
τίς τηλεοράσεις κι ἀκοῦστε τά Χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια τῶν παιδιῶν μας.
Ἐλᾶτε, μαζί μας, στήν Ἐκκλησιά, προσευ-
χήθηκε νοερά ἡ Γαλάνη!

Σιγά-σιγά, καθώς περνοῦσε ἡ ὥρα, ἀνά-
βανε τά φῶτα... Στήν ἐκκλησιά φωτίστηκε
ὁ τροῦλλος... Τό τραινάκι τελείωσε τήν
ἀποστολή του...

Ὕμνοι Χριστουγεννιάτικοι ἀκούστηκαν
ἀπό τά μεγάφωνα.

Κι ὕστερα γιορτινές, ἐλπιδοφόρες, πανη-
γυρικές ξεχύθηκαν στόν ἀέρα οἱ Χριστου-
γεννιάτικες καμπάνες.

Ἡ Ἐκκλησία ἄστραψε ἀπό νιάτα.
Στάθηκαν στό ψαλτήρι.
Ἔλαμπε ὁ παπα-Χρῆστος.
Τά παιδιά κοινώνησαν. Πῆραν ἀντίδωρο.
Ὁ Ἀνέστης πλησίασε: Μαρία Γαλάνη,

Εὐχαριστῶ!! Καί τοῦ χρόνου!!

––––––––
ΑΜΕΑ: Ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες.
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σου;
μνήμ

η

Πῶς τά πς μέ τή

άποιοι εἶπαν γιά τή μνήμη ὅτι εἶναι
μία «γοητευτική ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώ-
που, πού κρύβει μέσα της μυστήριο».
Ἄλλοι μιλοῦν γιά μοντέλα δομῆς καί
ὀργάνωσης τῆς μνήμης. Ὑπάρχουν
καί κάποιοι πού ἀντιλαμβάνονται τή
μνήμη ὡς ἕνα ἔμφυτο προσόν καί δια-
κηρύττουν «ἤ ἔχεις μνήμη ἤ δέν
ἔχεις». Τέ λος, πολλοί ἀναφέρουν ὅτι
ἡ μνήμη δέν εἶναι ἁπλή καί μονοδιά-
στατη λειτουργία, ἀλλά σύνθετη, γιʼ
αὐ τό καί λέ νε ὅτι ἔχουμε πολλές
μνῆμες ἤ πολλά ἐπίπεδα μνήμης.

Τί ἀκριβῶς συμβαίνει; Τί εἶναι ἡ μνή -
μη;

Γράφει μία ἀγγλίδα συγγραφέας:
«Ἐάν ὑπάρχει κάτι πού πρέπει νά χαρα-
κτηρίσω ἀπό τά σπουδαῖα στή φύση
μου εἶναι ἡ μνήμη. Ἔχει κάτι πιό δυσ-
νόητο ἀπό τίς ἄλλες ἱκανότητές μας. Ἡ
μνήμη εἶναι μερικές φορές τόσο πιστή,
τόσο χρήσιμη, τόσο ὑπάκουη, ἄλλοτε

τόσο κακή κι ἄλλες στιγμές τυ-
ραννική καί ἀτίθαση. Ὑπάρχουν
πολλά καί θαυμαστά πράγματα σʼ
ἐμᾶς, ἀλλά ἡ ἱκανότητα νά θυμό-
μαστε καί νά ξεχνοῦμε φαίνεται

κάτι ἰδιαίτερο, πέρα ἀπό τήν κατανόηση».
Τί εἶναι ὅμως ἡ μνήμη;
Ὅταν προσφέρεται μία πληροφορία, ὁ

ἄνθρωπος εἶναι ἱκανός νά τήν προσλάβει
μέ τίς αἰσθήσεις του (ὅραση, ἀκοή, ὄσ -
φρηση, ἁφή), νά τήν ἀντιληφθεῖ, νά τή
συγκρατήσει καί νά τή θυμηθεῖ μετά ἀπό
κάποια χρονική περίοδο. Μέσα σʼ αὐτήν
τήν περίοδο ἡ κωδικοποιημένη πληροφο-
ρία συγκρατεῖται μέ τέτοιο τρόπο πού εἶναι
δυνατό νά ἀναπαραχθεῖ. Ἡ ἱκανότητα
πού ἐπιτρέπει τή συγκράτηση καί τήν ἐν -
θύμηση τῆς πληροφορίας συγκροτεῖ τή
λειτουργία τῆς μνήμης. Συνεπῶς μέ τόν
ὅρο μνήμη ὀνομάζουμε τήν γνωστική λει-
τουργία, μέ τήν ὁποία καθίσταται δυνατή
ἡ καταγραφή, ἡ διατήρηση καί ἡ ἀνά-
πλαση πληροφοριῶν, ἤ ἐμπειριῶν.

Στό διάγραμμα 1 φαίνεται συνοπτικά ἡ
λειτουργία τῆς μνήμης.

Μία ταξινόμηση τῆς μνήμης εἶναι ἡ
ἑξῆς:

Διάγραμμα 1.

1
ΜΑΘΗΣΗ

2
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

3
ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
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Ἡ ἐσωτερική διάθεσή μας κατά τήν
ἀπομνημόνευση. Ἡ ψυχολογία ἀναφέρει
ὅτι «ὅ,τι μαθαίνουμε μέ χα ρά, τό μαθαί-
νουμε πιό γρήγορα καί δέν τό ξεχνᾶμε
εὔκολα».

Ἡ μνήμη δέν εἶναι μονοδιάστατη καί ἁ -
πλή λειτουργία, γιʼ αὐτό μιλᾶμε γιά πολ λά
ἐπίπεδα μνήμης. Στό διάγραμμα 2 συνοψί-
ζονται τά στάδια πού περνάει ἡ πληροφο-
ρία, μέχρι νά γίνει μόνιμο ἀπόκτημά μας.

Ἄραγε ἡ μνήμη ἔχει ἀνάγκη ἀπό σωστή
διατροφή καί ὕπνο;

Μήπωςἄν ξενυχτᾶμε καί κάνουμε δίαιτα,
μαθαίνουμε πιό εὔκολα τά μαθήματά μας;

Τί νομίζετε;
Ἡ ἀπάντηση στό ἑπόμενο.

Ζηνόβιος

ΑΜΕΣΗ: Ἀνάκτηση πληροφοριῶν ἀμέ-
σως μετά τήν πρόσληψή τους. 
ΠΡΟΣΦΑΤΗ: Ἀνάκτηση πληροφοριῶν

μετά ἀπό 2 λεπτά μέχρι ἀρκετές μέρες
ἀρ γότερα. 
ΑΠΩΤΕΡΗ: Ἀνάκτηση πληροφοριῶν/

γεγονότων πού ἔμαθε ἤ βίωσε ἕνα ἄτο -
μο πολλά χρόνια πρίν. 
Σημαντικό ρόλο στήν καλύτερη ὀργά-

νωση τῆς πληροφορίας, προκειμένου αὐ -
τή νά ἐγχαραχθεῖ στή μόνιμη μνήμη μας,
παίζουν οἱ ἑξῆς παράμετροι:

Ἡ προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον πού
δείχνουμε κατά τήν ὥρα πού δεχόμαστε
τήν πληροφορία.

Ὁποιαδήποτε πληροφορία, προκειμέ-
νου νά καταγραφεῖ ἀπό τά αἰσθητήρια
ὄργανα καί νά συμμετάσχει στή διαδικα-
σία τῆς μάθησης, χρειάζεται τό ἐνδιαφέ-
ρον καί τήν προσοχή τοῦ ἐνδιαφερομένου.
Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί ἐνῶ συμβαίνουν τό σα
γεγονότα γύρω μας, ἐπειδή περνοῦν ἀπα-
ρατήρητα δέν συγκρατοῦνται στή μνήμη
μας.

Ἡ κατανόηση καί ἀντίληψη τῆς πλη-
ροφορίας. Ἔχει μεγάλη σημασία ὁ τρό-
πος μέ τόν ὁποῖο δίνεται ἡ πληροφορία
καθώς καί ἡ γνωστική ὑποδομή καί ἱκανό-
τητα τοῦ ἀναγνώστη. «Ὅ,τι κατανοοῦμε
καί μαθαίνουμε ἐ ξαρτᾶται καί καθορίζε-
ται ὥς ἕνα βαθμό ἀπό ὅ,τι ἤδη ξέρουμε.»

Διάγραμμα 2.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣΜΟΝΤΕΛΟ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ:
Ἐλέγχεται ἡ πληροφορία

καί κωδικοποιεῖται

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
στήν ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΜΝΗΜΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΟ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΟΡΑΣΗ (ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ)

ΑΚΟΗ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ)

ΑΦΗ (ΑΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ)
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θεολόγος μας σήμερα, μπῆκε μέ ἕναν
κατάλογο στά χέρια καί ἄρχισε νά

μᾶς διαβάζει.
8 Μαρτίου: Διεθνής ἡμέρα τῆς γυναί

κας
15 Μαρτίου: Παγκόσμια ἡμέρα κατα

ναλωτῆ
22 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια ἡμέρα

σκέψης
16 Ἀπριλίου: Διεθνής ἡμέρα κατά τοῦ

θορύβου
29 Ἀπριλίου: Παγκόσμια ἡμέρα χοροῦ
23 Μα ου: Παγκόσμια ἡμέρα χελώνας
15 Ἰουνίου: Παγκόσμια ἡμέρα Ἀνέμου
15 Ὀκτωβρίου: Παγκόσμια ἡμέρα πλυ

σίματος χεριῶν
25 Ὀκτωβρίου: Παγκόσμια ἡμέρα ζυ

μαρικῶν.... 
Ἡ τάξη κρυφογελοῦσε...
– Τυχαῖα διάλεξα τίς ἡμέρες. Θά μπο

ροῦσα νά σᾶς διαβάζω γιά πολλή ὥρα
ἀκόμη... Δέν εἶναι αὐτός ὁ στόχος μας
ὅμως σήμερα, παιδιά. Ἀναρωτηθήκατε
ποτέ για τί τόσες παγκόσμιες ἡμέρες; Γιά
σοβαρά, πολύ σοβαρά, ἀλλά καί γιά γε
λοῖα θέματα; μᾶς ρώτησε τελικά, ἐνῶ
ὅλοι προσπαθούσαμε νά καταλάβουμε
ποῦ τό πήγαινε... 

– Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, συνέχισε,

ἔλεγαν ὅτι μιά ζωή χωρίς γιορτές
μοιάζει μέ ταξίδι χωρίς ἀνάπαυση,
χωρίς σταθμούς... Ἡ χριστιανική
Ἐκκλησία ἔχει ἕνα πλούσιο σέ
γιορτές ἡμερολόγιο. Γιορτές τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, γεγο
νότα πού ὁδήγησαν στή σωτηρία
μας, γιορτές τῆς Παναγίας Μητέ
ρας Του καί τῶν Ἁγίων Του, πού
μέ διάφορους τρόπους ἁγίασαν
καί κατέκτησαν τήν αἰωνιότητα
καί ἔγιναν τά πρότυπά μας. Καί ὁ
λαός μας μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια
ἀλλά καί χα ρά τίς φυλάγει καί τίς
τηρεῖ. Σέ πολλά μέρη μάλιστα, ἡ
λα κή εὐσέβεια ἔ χει βάλει παράλ
ληλα μέ τή γιορτή καί ὄμορφες το
πικές παραδόσεις, ὥστε ἡ γιορτή
νά εἶναι γιά τόν τό πο τό γεγονός
τῆς χρονιᾶς.

– Γιατί, λοιπόν, τόσες παγκόσμιες
ἡμέρες, πού συνεχῶς πληθαίνουν;
Δέν μᾶς φτάνουν οἱ ὑπέροχες γιορ
τές μας, πού χρωματίζουν ὁλό
κληρο τό χρόνο; Πού μᾶς εἶναι καί
ἀπαραίτητες; Ὁρίστε, Κατερίνα.

– Ὑπάρχουν διεθνεῖς ὀργανισμοί,
ὅπως ὁ ΟΗΕ, πού θέλησαν νά εὐαι
σθητοποιήσουν τόν κόσμο γιά

Ὁ

ΑΠΟΡΙΕΣ
...

ΑΠΟΡΙΕ
Σ...
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σπουδαῖα θέματα πού πρέπει νά θυμό
μαστε, ὅπως οἱ πρόσφυγες, οἱ ἡλικιω
μένοι, τό παιδί, ἡ μητέρα, ὁ πατέρας,
τό περιβάλλον, καί ὅρισαν συγκεκρι
μένες ἡμέρες γι’ αὐτό. Εἶναι κακό; Δέν
ἔπρεπε;

– Πράγματι, κάποιες παγκόσμιες ἡ 
μέρες στηρίζονται σέ πανανθρώπινες
ἀξίες καί ἰδανικά. Φυσικά καί εἶναι χρή
σιμο καί ὠφέλιμο νά σκεφτόμαστε
ἀνθρώπους, στούς ὁποίους ὀφείλουμε
εὐγνωμοσύνη, ὅπως οἱ γονεῖς μας καί οἱ
γέροντες. Εἶναι ἀπαραίτητο ἀκόμη, νά
φροντίσουμε τό «σπίτι» στό ὁποῖο ζοῦμε,
τό περιβάλλον δηλαδή. Ἡ Ἐκκλησία μας
ἔχει ὁρίσει ἡμέρα προσευ χῆς γιά τό περι
βάλλον τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἀρχή τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ὅπως βέβαια,
καθιερωμένη γιορτή τῆς μητέρας ἔ χου 
με τήν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου μας, ὅ 
που ἡ Μάνα Παναγία ὁδηγεῖ τό
Βρέφος Ἰησοῦ στό Ναό, σαράντα ἡ 
μερῶν. Δυστυχῶς δέν τά πολυξέρουμε
αὐτά... Οἱ ὑπόλοιποι τί λέτε; Ὁρίστε,
Πέτρο.

– Λέω, κύριε, πώς ξεχάσαμε τίς γιορτές
μας οἱ Ὀρθόδοξοι καί σάν νά ἀδει 
άσαμε... Λοιπόν, τό κενό πού δημιουρ
γήσαμε, προσπαθοῦμε νά τό καλύψουμε
μέ ἄλ λες, σοβαρές ἤ γελοῖες ἡμέρες.

– Ἔχει βάση αὐτό πού λές... Στό με
ταξύ κάποιοι ἐκμεταλλεύτηκαν τή δι 
κή μας ψυχρότητα.

– Τί ἐννοεῖτε, κύριε;
– Ὑπάρχουν βάσιμες ὑποψίες ὅτι πί 

σω ἀπό αὐτή τήν «ἐκστρατεία» καται
γισμοῦ ἀπό παγκόσμιες ἡμέρες βρίσκεται
ἡ Νέα Ἐποχή. Ἕνα σύστημα ὀργανώ
σεων, αἱρέσεων, θρησκειῶν καί παρα
θρησκειῶν ἀπό ὅλο τόν κόσμο, μιά
πανθρησκεία, μιά τεράστια ὀμπρέλα κάτω
ἀπό τήν ὁποία χωρᾶνε ὅλα: Μαγεία, ἀνα

τολικές θρησκεῖες καί συστήματα, χρι
στιανικές αἱρέσεις, νεοειδωλολατρία,
καταστροφικές γιά τόν ἄνθρωπο λα
τρεῖες, ὅπως ὁ σατανισμός καί ὅ,τι
ἄλλο κυκλοφορεῖ στήν παγκόσμια
ἀγορά τῶν θρησκειῶν καί τῆς πίστης.
Ἡ Νέα Ἐποχή δέ, δέχεται τήν ἀλήθεια
τοῦ Χριστοῦ, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἐποχή
Του θά ἀντικατασταθεῖ σύντομα ἀπό
ἄλλη κυριαρχία, τόν ἐρχομό τῆς ὁ ποί 
ας προσπαθεῖ νά προετοιμάσει. Μέσα
στήν προσπάθεια αὐτή ἐντάσσεται
καί τό «νέο ἡμερολόγιο» μέ ὅλες αὐ τές
τίς παγκόσμιες ἡμέρες. Γιά νά ξεχά
σουμε τίς δικές μας γιορτές καί στα
διακά νά θυμόμαστε τίς «παγκόσμιες».
Βέβαια, οὔτε ἡ Πίστη τοῦ Χριστοῦ

ἔχει κάτι νά φοβηθεῖ ἀπό αὐτήν τήν
ὑπόθεση, οὔτε οἱ γιορτές της... Οἱ χρι
στιανοί ὅμως ἔχουμε νά χάσουμε
πολλά, ἄν αὐτές ξεθωριάσουν μέσα
μας καί λείψουν ἀπό τή ζωή μας. Γιατί
στό ταξίδι μας ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό
σταθμούς γιά ξεκούραση, ἀνανέωση
καί ἀνεφοδιασμό. Καί τέτοιοι σταθμοί
εἶναι καί οἱ γιορτές μας! Γιά νά θυμό
μαστε πόσο μᾶς ἀγάπησε ὁ Θεός καί
ἔγινε σάν ἐμᾶς, ἔζησε κοντά μας καί
θυσιάστηκε καί ἀναστήθηκε! Καί γιατί
ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό πρότυπα! Καί τά
πρότυπα αὐτά τά
τιμοῦμε καί τά
γιορτάζουμε στά
πρόσωπα τῶν
Ἁγίων μας, τῶν
ὁποίων μάλι
στα ἔχουμε
τήν τιμή νά
φέρουμε τά
ὀνόματα.          

Φίλος
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Ἔ χετε προβλήματα μέ
τούς ἀπέναντι;

— Ἀκοῦτε νά σᾶς πῶ! Οἱ ἄν -
θρωποι ὅλοι καλοί εἶναι. Οἱ «ἀ πά -
νω» πάντα τά κάνουν στραπάτσο.
Γι᾽ αὐ τό, κυρία, ὁ Γιώργης (δείχνει
τόν ἑαυτό του) δέν μπορεῖ νά κοι-

μηθεῖ ἐδῶ πάνω. Ἔχει μάτι ἀνοιχτό
ὁ Γιώργης! Κι ὅλος ὁ Ἕβρος εἶναι γε-

μάτος μάτια ἀπ᾽ ὅλους τούς Γιώργηδες!
Γιά νά κοιμοῦνται ἤσυχα τά κορίτσια σας,

νά μᾶς ἀνάβουν καί κανένα κερί.
— Νά καί τό καμάρι μας! (Κάνει τόν σταυρό

του). Ὁ δικός σας, ὁ Ἄνθιμός μας τό ἔφτιαξε,
ὅταν ἦταν Δεσπότης ἐδῶ πάνω. Τέτοιο ποτάμι

σύμβολο, μᾶς εἶπε, καί νά μήν ἔχει τούς Ἁγίους καί
τούς Ἀγγέλους νά τό φυλάγουν!! Ἐδῶ, βάφτισα τό

γιό μου!
— Φαντάζομαι τί ὡραία βάπτιση!

— Πανηγύρι, σοῦ λέω! Σημαιοστολίσαμε ὅλες τίς καλα-
μιές ἕνα γύρω κι ἤρθανε ὅλες οἱ βάρκες στή σειρά. Γιορ-

τινά ντυμένοι οἱ βαρκάρηδες καί τά παιδιά τους... Τά
ἑξαπτέρυγα τά φύσαγε ὁ ἀέρας ὁ ποταμίσιος, καί ἡ εὐωδιά
ἀπό τά θυμιατά πῆγε ἀπέναντι στά Τουρκάκια... Χαιρετού-
σανε αὐτά... παιδιά κι αὐτά, κυρά μου...

— Καί μετά; πετάχτηκε ἡ Ὄλγα...
— Καί μετά, ἐκεῖ στήν ἀμμουδίτσα, βάλαμε τίς σχάρες...

Ὠρέ, γλέντια!! Πηδούσανε τά ψάρια μέσ᾽ ἀπ᾽ τό ποτάμι κατευ-
θείαν στήν πυροστιά...

— Ἄντε, καλέ!!
— Ἔ... τό χάψατε; Ἕν᾽ ἀστεῖο νά μήν κάνουμε κι ἐμεῖς;
— Μήπως ζήτησαν μεζέ καί τά Τουρκάκια, ἀπέναντι, πού

φυλᾶνε τά δικά τους σύνορα;
— Ἐμένα, τά παιδιά αὐτά δέ μοῦ φταῖνε... Οἱ ἀπάνω μοῦ

φταῖνε... τά εἴπαμε.
Ὅταν ἔχει ὡραῖες νύχτες, ὁ Δημητρός, ὁ μερακλής, τά
βράδια, φυσάει τό καλάμι. Ἡ μουσική τῶν νερῶν. Βάλ-
σαμο στήν ψυχή, πετάει πάνω ἀπ᾽ τό νερό καί φτάνει στά

—
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Μιά συναρπαστική ἀληθινή διαδρομή

ἀπό φοιτήτριες τῆς «Χριστιαν
ικῆς Φοιτητικῆς

Δράσεως» Θεσσαλονίκης, στόν Ἕβρο ποταμό.

Ὁ βαρκάρης ὁλοκληρώνει τήν
 ξενάγησή του.

Γ´



καλάμια ἀπέναντι καί τά ἡμερώνει... Μιά
φορά, δυό, τήν τρίτη ἀκούστηκε δειλά ἀπό
τίς καλαμιές μέ τίς κόκκινες σημαῖες μιά...
φλογερίτσα...

— Ἔεεχ, νά ζήσεις, Δημητρό, μέ τή φλο-
γέρα σου... Μᾶς γλύκανες τήν ψυχή... Κρα-
τήσου ὅμως. Γι᾽ αὐτό τό πανί (καί δείχνει τή
σημαία) ἐμεῖς ἐδῶ, πρέπει νά ᾽χουμε καί
στήν πλάτη μάτια.

Πόσο πέρασε ἡ ὥρα! Τέτοια βαρκάδα ὑπέ-
ροχη... οἱ ἄλλες βάρκες, ὅμως, ἔφτασαν
νωρίς καί μᾶς περιμένουν.

Δέν μοῦ κάνει καρδιά νά σταματήσω αὐτή
τήν πανδαισία... Καί ὁ Γιώργης συνεχίζει.

— Βιάζεστε; Δέν βιάζεστε! Καλά δέν περ -
νᾶμε;... Ὅμως, μᾶς γνέφουν ἀπό μακριά...
Ἄντε, νά σᾶς πῶ καί τό τελευταῖο καί νά σᾶς
γυρίσω πίσω: Ἐμένα, τοῦ Γιώργη, οἱ χειρό-
τεροι ἐχθροί μου εἶναι οἱ δημοσιοβράχοι.

— Οἱ ποιοί; σαστίζει ἡ Ἄρτεμη κι ἀφήνει τό
μολύβι. Ἐννοεῖτε τούς δημοσιογράφους;

— Μωρέ, σωστά τό εἶπα... Δημοσιοβράχοι.
Βράχους καί χαλίκια ἔχουνε στό κεφάλι
τους. Κάνουνε τούς σπουδαίους κι ὅπως θέ-
λουν τά γράφουν.

— Γιατί εἶστε τόσο αὐστηρός μαζί τους;
— Ἦρθαν, ἐδῶ, στόν Ἕβρο, ἀπό τήν Ἀ θή -

να... Εἶδαν τίς ψαράδικες καλύβες καί μᾶς
εἶπαν ὅτι καταπατοῦμε τή φύση... Ἔ φεραν
τούς οἰκολόγους νά μᾶς... ἀνακρίνουν. Ποι-
ούς, ἐμᾶς... πού τ᾽ ἀγαπᾶμε ὅλ᾽ αὐτά σάν τή
ζωή μας... Δέν κατάφεραν τίποτε. Ἀλλά τό
χειρότερο...

— Τό χειρότερο;
— Ἦρθε, ἐδῶ, μιά μεγάλη κυρία τῆς τη-

λεόρασης μέ τό συνεργεῖο της. Τούς τριγύ-
ρισα παντοῦ, τράβηξαν VIDEO... Κι ὕστερα
κατέληξαν στήν καλύβα μου. Ἡ κυρά τούς
περίμενε, γιά νά τούς κεράσει. Ὅλα ἄστρα-
φταν. Καί ξαφνικά, πέφτει τό μάτι της στή
σημαία... Ἔχω μέσα στήν καλύβα μου τήν
πολεμική σημαία τοῦ Βυζαντίου: Κόκκινη μέ
κίτρινο μονοκέφαλο ἀητό. Ἔτσι, μ᾽ ἀρέσει
γιά νά θυμᾶμαι... Τήν βλέπει ἡ κυρία καί:
«Δέν ντρέπεσαι», μοῦ λέει, «νά ᾽σαι ἀκρίτας

τῶν συνόρων καί νά στο-
λίζεις στό σπίτι σου τήν...
Ἀλβανική σημαία;». Ἄναψα.

— Τί λές, κυρά μου, σέ μπέρ-
δεψαν τά χρώματα; Δέν ἄκουσες
ὅσα ἔλεγα τόσες ὧρες;

Δέν πῆγες στήν Κοσμοσώτειρα, τήν Βυ-
ζαντινή ἐκκλησιά μας, νά τήνε δεῖς αὐτήν
ἐδῶ τή σημαία; Εἶναι ἡ ἡρωική σημαία τῶν
Βυζαντινῶν, πού κυμάτιζε στίς μάχες τους...

Τά μπάλωσε ἡ κυρία.
— Καί, τότε, τί τό θές ἐσύ, ἕνας εἰρηνι-

κός βαρκάρης τοῦ Ἕβρου, νά στολίζεις
στό σπίτι σου πολεμικές σημαῖες; Πόλεμο
θέλεις;

— Ἐγώ δέν θέλω πόλεμο, ἐσύ ζητᾶς
καυ γά.

Πρόλαβε ἡ γυναίκα μου καί μέ συγκρά-
τησε... Ἀκοῦς ἐκεῖ... Δημοσιοβράχοι. Ἀνα-
κατεύουν τά πάντα...

Ὀρθώθηκε πελώριος ὁ βαρκάρης τοῦ
Ἕ βρου, καθώς μᾶς πλησίαζε στήν ὄχθη...
Τά μαλλιά του ἀνέμιζαν στό ἀεράκι, τά μά -
τια του ἔλαμπαν περήφανα, ἡ κορμοστα-
σιά του θύμιζε ἐποχές ἡρωικές...

Τόν χαιρετήσαμε μέ σεβασμό καί συγκί-
νηση.

— Εὐχαριστῶ, καί νά μᾶς θυμᾶστε.
Ἤσασταν ἡ καλύτερη συντροφιά... Νά
προκόβετε...

Κατεβήκαμε μία μία μέ προσοχή. Μᾶς
περίμεναν ἀνήσυχα οἱ ἄλλες:

— Μά γιατί ἀργήσατε;
Ἡ ὑπεύθυνη τῆς Χ.Φ.Δ. μοῦ ᾽γνεψε μέ

τά μάτια: Ὅλα καλά;
Ἀπαντήσαμε γελαστά: Ὅλα ὑπέροχα!!!
— Νά μᾶς τά πεῖτε, ζήλεψαν

ὅ λες.
— Θά σᾶς τά

γράψου με, ὑποσχε-
θήκαμε.

Καί νάτα!!!

ΤΕΛΟΣ
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Ἕλληνας 15χρονος, 3ος Παγκόσμιος Νικητής
στόν Παγκόσμιο Τελικό τοῦ Πρωταθλήματος

«Microsoft Office Specialist»

Ἕλληνας 15χρονος, 3ος Παγκόσμιος Νικητής
στόν Παγκόσμιο Τελικό τοῦ Πρωταθλήματος

«Microsoft Office Specialist»
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Σέ ἕναν κόσμο, ὅπου τό νά μήν
ξέρεις νά χρησιμοποιεῖς ὑπολογιστή σέ
κάνει περίπου ἀναλφάβητο, κάποιοι μι -
λοῦν τή «γλώσσα» αὐτή… ἄπταιστα.
Εἶναι μόλις 15 ἐτῶν. Ἄριστος μαθητής
καί ὀνειρεύεται νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν
ἰατρική ἔρευνα. Ὁ Χρῆστος Φιαμέγκος,
τρίτος νικητής τοῦ Παγκοσμίου Πρωτα-
θλήματος τῆς Microsoft, ἀποτελεῖ τρανό
παράδειγμα τῆς «ἄλλης» Ἑλλάδας, αὐτῆς
πού διαφημίζει τή χώρα μας στά πέρατα
τῆς γῆς. Μέ ριγμένη στούς ὤμους του τήν
ἑλληνική σημαία τήν ὥρα τῆς ἀπονομῆς

δίπλα στούς πολύ μεγαλύτερούς του διαγω-
νιζόμενους Κινέζο καί Ἀμερικανό, καμα-
ρώνει λέγοντας «Δέν εἶναι μόνο μιά
προσωπική ἐπιτυχία, εἶναι μιά ἀκόμη θε-
τική προβολή τῶν Ἑλλήνων στόν κό σμο».
Ὁ νεαρός μαθητής, πού εἶχε καταλάβει

τήν πρώτη θέση τῆς κατηγορίας του στόν
ἀντίστοιχο πανελλήνιο διαγωνισμό πού
πραγματοποιήθηκε τήν ἄνοιξη στήν Ἀ -
θήνα, ταξίδεψε στήν Οὐάσινγκτον τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν στίς ἀρχές Αὐγού-
στου 2013, γιά νά συμμετάσχει στόν
ἐτήσιο Τελικό τοῦ Παγκοσμίου Πρωτα-
θλήματος Microsoft, πού διοργανώθηκε
γιά 12η συνεχή χρονιά μέ τήν παρουσία
τῶν μεγαλύτερων ἑταιρειῶν στό χῶρο τῆς
πληροφορικῆς, μεταξύ περίπου 650.000
διαγωνιζόμενων, ἡλικίας 13 ἕως 22 ἐτῶν,

ἀπό 90 χῶρες. Διαγωνίστηκε στήν κα-
τηγορία Microsoft Excel 2007 καί κλήθηκε σέ
διάστημα 50 λεπτῶν νά ἐπιλύσει σύνθετα
ἀκαδημαϊκά καί ἐπιχειρησιακά σενάρια χρη-
σιμοποιώντας συναρτήσεις, ἀλλά αὐτό καθό-
λου δέν τόν πτόησε. Ἀντίθετα, πέτυχε νά
εἶ ναι ἀπό ἐκείνους πού τήν τελευταία ἡμέρα
τοῦ πρωταθλήματος, στίς 3 Αὐγούστου, πα-
νηγύρισαν ἀκούγοντας τό ὄνομά τους μεταξύ
τῶν νικητῶν.
Ὁ Χρῆστος Φιαμέγκος ἀ σχολεῖται μέ τούς

ὑπολογιστές ἀπό τήν ἡλικία τῶν 8 ἐτῶν,
ὅταν ἀπέκτησε τόν πρῶτο του ἠλεκτρονικό
ὑ πολογιστή. Λάμβανε μέ ρος στούς διαγωνι-
σμούς τῆς Microsoft, μέσω τοῦ προγράμματος
πληροφορικῆς τοῦ σχολείου του «Η ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ». Παρόλη τήν ἐπιτυχία
του αὐτή δέν σκοπεύει νά σπουδάσει καί νά
ἀσχοληθεῖ μέ τήν πληροφορική. «Δέν μέ
ἑλ κύει ἰδιαίτερα ὁ προγραμματισμός, θέλω
νά ἀ σχοληθῶ μέ τήν ἰατρική ἔρευνα. Θά μέ
ἐνδιέφερε κάτι σέ σχέση μέ τήν ἰατρική
ἔρευνα, πού νά μπορεῖ νά συνδυάζεται μέ
τέτοιου τύπου τεχνικά μέσα καί τήν πληρο -
φορική», δηλώνει καί φαίνεται νά μήν τόν
ἐπηρεάζουν οὔτε οἱ ἐμπειρίες πού ἀποκό-
μισε ἀπό τό διαγωνισμό, οὔτε τά διαπι-
στευτήρια καί οἱ προτάσεις μεγάλων
πανεπιστημίων τοῦ Ἐξωτερικοῦ, οὔτε ἀ κό -
μη καί ἡ ἐπιταγή τῶν 1.000 δολαρίων.

«Ὅποιος βάζει στόχους, θέλει, ἀγωνίζεται
καί προσπαθεῖ γι’ αὐτούς, ὅσες δυσκολίες κι
ἄν συναντήσει, μπορεῖ νά ἐπιτύχει. Δέ
φτάνει μόνο τό ταλέντο, θέλει δουλειά, θέ-
ληση καί κυρίως ὑψηλούς στόχους», ἐπιση-
μαίνει ὁ Χρῆστος. 
Τόν συγχαίρουμε, καμαρώνουμε καί

εὐχόμαστε νά βρεῖ πολλούς μιμητές.
Φ.



Καθώς ξανοίγεσαι στή ζωή:
Ἀπαντήσεις
σέ ἐφηβικά καί
νεανικά γράμματα.

Ἀπό τό ἡμερολόγιο
ἑνός σύγχρονου
μεγάλου ἀγοριοῦ.

Στά χρόνια
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου.

Παιδική ἔκδοση.
Μαθαίνοντας
γιά τή μεγάλη γιορτή
τῶν Φώτων.

Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»
Σόλωνος 100,  Ἀθήνα 106 80,

τηλ. 210.3624349
www.osotir.gr/shop

Στήν ἐποχή
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
καί στῆς «Βασιλειάδος»
τήν ἀκτινοβολία.
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Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...
Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...

οῦσε κάποτε στά μέρη τῆς Ἀνατο λῆς
ἕνας πλούσιος καί σοφός βασιλιάς, ὁ
Λέοντας Χρυσόκαρδος. Ἦ ταν γεν-

ναῖος σάν λιοντάρι· φοβερός στούς
ἐχθρούς του. Ποτέ δέν τόλμησε βάρβαρος
ἐπιδρομέας νά κοιτάξει πρός τό βασίλειό
του. Ἦταν ὅμως καί γεμάτος καλωσύνη γιά
τούς ὑπηκόους του. Χρυσή ἦταν ἡ καρδιά
του καί χρυσά ἔργα ἔκαναν τά χέρια του.
Κανείς ποτέ μέσα στό ἀπέραντο βασίλειό
του δέν φτώχεψε καί δέν πείνασε.
Ὁ Λέοντας ὁ Χρυσόκαρδος εἶχε δυό παι-

διά, πρίγκιπες νά ποῦμε. Τόν Ἀκάκιο καί τόν
Λίγουρα. Μεγάλωναν καί τά δυό μέσα στά
πλούτη καί στήν ἀγάπη τοῦ βασιλιᾶ καί τῆς
εὐγενικῆς βασίλισσας Καλοδότης. 

Τά χρόνια περνοῦσαν. Ὁ Ἀκάκιος καί ὁ Λί-
γουρας ψήλωναν, ὀμόρφαιναν. Πῶς τούς
καμάρωναν ὅλοι! Ἄραγε ποιός ἀπό τούς
δυό θά γίνει ὁ διάδοχος τοῦ θρόνου; Ἦταν,
βλέπετε, δίδυμοι, μιά κοψιά, ἕνα μπόι.
Κι ἔφτασε κάποτε ἡ ἐπίσημη μέρα. Κάλεσε

τά δυό παιδιά του ὁ Λέοντας Χρυσόκαρδος
στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου. Γύρω του σέ χα-
μηλότερους θρόνους ἦταν καθισμένοι ὅλοι
οἱ ἄρχοντες καί μεγιστάνες. Στή μέση τῆς
αἴθουσας, ὄρθιοι, μέ τίς ἐπίσημες στολές
τους καί τά χρυσά σπαθιά στή ζώνη, στέκον-
ταν ἀκίνητοι οἱ δυό πρίγκιπες, ὁ ἕνας δίπλα
στόν ἄλλο. Ὅλοι περίμεναν.
Ὁ σοφός βασιλιάς τότε εἶπε:
— Ὅποιος ἀπό τούς δυό φέρει στό παλάτι

τά ἀθάνατα καί αἰώνια πλούτη, αὐτός θά
πάρει τό θρόνο. Σᾶς δίνω διορία ἕναν ὁλό-
κληρο χρόνο.

`Φίλοι μου, 
Καλή χρονιά μέ ὑγεία καί χαρά! 

Εἶμαι τό πιό τυχερό Σύννεφο τοῦ κόσμου! Ἔκανα Πρωτοχρονιά στό μέρος ἀπʼ ὅπου ξεκινάει
ὁ νέος χρόνος! Ἤμουν τό πρῶτο Σύννεφο πού τόν συνάντησε! Μάλιστα, καθώς περνοῦσε
ἀπό δίπλα μου, ἄφησε μέσα στίς κάτασπρες ΣΥΝΝΕΦΟτοῦφες μου ἕνα δῶρο: τό πιό ὄμορφο

πρωτοχρονιάτικο ΣΥΝΝΕΦΟπαραμύθι!

ΖΖ

Τά aθάνατα πλούτηΤά aθάνατα πλούτη
,,
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Ἀπʼ ὅπου κι ἄν περνοῦσε γινόταν καλοδε-
χούμενος μέ γέλια καί χαρές. Γιά χάρη του
ἔστηναν χορούς καί πανηγύρια. Ἡ φήμη τοῦ
ἄκακου Ἀκάκιου εἶχε ἁπλωθεῖ σʼ ὅλο τό
νότιο βασίλειο. 
Τά λόγια του ἦταν γλυκά καί ἄγγιζαν τίς

καρδιές. Ἀφοῦ, νά σκεφτεῖτε, κατάφερε νά
συμφιλιώσει δυό ὁλόκληρες πολιτεῖες πού
εἶχαν μίσος μεταξύ τους. Μάλιστα οἱ κάτοι-
κοι αὐτῶν τῶν πόλεων, γιά νά εὐχαριστή-
σουν τόν Ἀκάκιο, ἄνοιξαν τούς θησαυρούς
τους καί τοῦ ἔδωσαν χρυσάφια μέ τό τσου-
βάλι. 
Πῆρε τούς θησαυρούς ὁ Ἀκάκιος, τούς

φόρτωσε σέ σαράντα κάρα καί ξεκίνησε γιά
τό παλάτι. Στό δρόμο ὅμως συνάντησε
χῆρες κι ὀρφανά, συνάντησε σκαφτιάδες
τῆς γῆς, βρῆκε ψαράδες κουρασμένους,
εἶδε χωριά ὅπου στέρεψαν ἀπʼ τήν ἀναβρο-
χιά οἱ πηγές καί οἱ ποτίστρες τῶν ζώων. Σέ
κάθε του βῆμα ὁ Ἀκάκιος σταματοῦσε,
ἄνοιγε τούς θησαυρούς καί σʼ ὅλους μοί-
ραζε κατά τίς ἀνάγκες τους. Μέρα δέν πέ-
ρασε πού νά μήν δώσει τήν ἀγάπη του.
Μῆνες πολλοί περάσανε. Τά τσουβάλια μέ

τό χρυσάφι τελείωσαν. Τώρα ὁ Ἀκάκιος
περπατοῦσε πεζός. Καί σάν δέν εἶχε τί ἄλλο
νά προσφέρει, σήκωνε συχνά τά μανίκια καί
βοηθοῦσε τήν ἐργατιά. Πῶς νά μή φτάσει ἡ
φήμη του μέχρι πέρα μακριά!
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Ξεκίνησαν λοιπόν τά δυό ἀρχοντόπουλα νά
βροῦν τά ἀθάνατα πλούτη. Ὁ ἕνας τράβηξε
κατά τό βορρά καί ὁ ἄλλος κατά τό νότο. 
Ὁ Λίγουρας, πού ἀπό μικρός λιγουρευό-

ταν τό θρόνο κι ἦταν ἀχόρταγος γιά πλού -
τη καί βασιλεῖες, πῆρε μαζί του ἕνα
ὁλόκληρο τάγμα ὁπλισμένων στρατιωτῶν.
Σέ ὅποιο χωριό ἤ πολιτεία ἔμπαινε, γινόταν
ὁ φόβος καί ὁ τρόμος. 
Στή Διαμαντόπολη ἀπείλησε ὅλους τούς

κατοίκους πώς ἄν δέν τοῦ παραδώσουν ὅλο
τό θησαυρό τοῦ ἀδαμαντωρυχείου, θά
ἔβαζε φωτιά στά σπίτια τους! Οἱ καημένοι οἱ
Διαμαντοπολίτες τρεῖς μῆνες νύχτα καί
μέρα ἔσκαβαν βαθιά στά βράχια, γιά νά βγά-
λουν ὅλο τό διαμάντι. Μάλιστα πολλοί ἀρ -
ρώστησαν βαριά ἀπό τόν κόπο. 
Ὕστερα ὁ Λίγουρας ὁ ἀχόρταγος πῆγε σʼ

ἄλλη πόλη καί μάζεψε ὅλο τό χρυσάφι ἀπό
τά σπίτια. Ὅποιος τοῦ ἀρνιόταν, ἔ τρω γε
τῆς χρονιᾶς του ἀπό τούς στρατιῶτες. 
Κατέβηκε καί στά καμποχώρια καί διέταξε

νά πουλήσουν ὅλη τή σοδειά καί νά τοῦ πα-
ραδώσουν τό χρῆμα. Ὅμως οἱ γεωργοί
ἀρνήθηκαν, γιατί ἡ σοδειά ἐκείνη τή χρονιά
ἦταν λίγη. Τότε ὁ Λίγουρας μέ τούς στρα-
τιῶτες του ἔκαψε τόν κάμπο μέ τά σπαρτά
ἀπʼ ἄκρη σʼ ἄκρη.
Ἔφτασε καί στούς τσοπαναραίους πού

᾽χαν τίς στάνες τους στίς πράσινες βουνο-
πλαγιές. Ζήτησε νά τοῦ παραδώσουν ὅ,τι
εἶχαν καί δέν εἶχαν. Ἔπεσαν γονατιστοί στά
πόδια του οἱ τσοπάνηδες: «Ἄ ρ χοντά μας,
λυπήσου μας. Ἄφησέ μας τά πρόβατα. Για
τό παλάτι δουλεύ ουμε ὁλοχρονίς. Ἄν
μᾶς τά πάρεις, πῶς θά ζήσουμε;». Ὁ Λί-
γουρας ὅμως, πού λιγουρευόταν
πλούτη κι ἐξουσία, τίποτε καί κανέναν
δέν λυπήθηκε. Φόβος καί τρόμος τό
πέρασμά του.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τοῦ βασιλείου –
στίς πόλεις καί τά χωριά τοῦ νότου– ὁ
Ἀκάκιος πάσχιζε κι αὐτός νά βρεῖ τά
ἀθάνατα πλούτη. Ὅ μως, τό ἀρχοντό-
πουλο αὐτό πού ἦταν ἄκακο στήν καρ-
διά κι ὅλους τούς ἀγαποῦσε, βάδιζε
μονάχο του· δέν εἶχε στρατιῶτες κι
ὅπλα, οὔτε ἄλογο δέν εἶχε πιά, γιατί
τό χάρισε σέ ἕναν ἀγωγιάτη.



ΤΤΟ "Α
ΗΔΟΝΙ" ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑΤΟ "
ΑΗΔΟΝ

Ι" ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

* * *
Ξημέρωνε Πρωτοχρονιά, ὅταν οἱ δύο

πρίγκιπες ἔφτασαν στό παλάτι. Εἶχε πε-
ράσει ἕνας ὁλόκληρος χρόνος. Πρωί
πρωί παρουσιάστηκαν στήν αἴθουσα τοῦ
θρόνου, γιά νά δείξουν τά πλούτη πού
᾽χαν μαζέψει.
Ὁ ἀχόρταγος Λίγουρας ἔσερνε ξωπίσω

του σωρούς τά διαμάντια καί τά χρυσάφια.
Τά μάτια του ὅμως πετοῦσαν ἄγριες σπίθες
καί τά ροῦχα του εἶχαν σταλαγματιές ἀπό
αἷμα. Δίπλα του ὁ καλόκαρδος Ἀκάκιος πε-
ρίμενε τήν ἀπόφαση τοῦ πατέρα του μέ
χέρια ἀδειανά· ὅμως τό πρόσωπό του ἦταν
χαρούμενο, τά μάτια του γεμάτα γλύκα καί
ἀπό τά τίμια χέρια του ἔβγαινε φῶς.
Ὁ Λέοντας Χρυσόκαρδος σηκώθηκε ἀπό

τό θρόνο του. Ἔβγαλε τήν κορώνα του καί
πλησίασε τούς γιούς του. Ἔσκυψαν κι οἱ
δυό τό κεφάλι. Καί τότε... ὁ σοφός βασιλιάς
φίλησε στό μέτωπο καί στά χέρια τόν Ἀκά-
κιο καί τοῦ φόρεσε τή βασιλική κο ρῶνα.
Εἶπε μόνο αὐτά τά λόγια:

— Ὁ Ἀκάκιος ἔφερε στό παλάτι τά ἀθά-
νατα πλούτη, τά πλούτη τῆς καλωσύνης καί
τῆς ἀγάπης. Δέν πέρασε οὔτε μία μέρα ὁλό-
κληρο τό χρόνο πού νά μήν κάνει τό καλό.
Ἀπό σήμερα εἶναι ὁ νέος βασιλιάς σας. Ὅσο
γιά τόν ἀχόρταγο Λίγουρα, τοῦ ταιριάζει νά
καθαρίζει τό στάβλο, γιά νά πληρώσει τήν
κακία του!
Ἀστραπή μαθεύτηκαν τά νέα σʼ ὅλο τό βα-

σίλειο. Ἀπό παντοῦ ἔρχονταν ἄνθρωποι νά
χαιρετήσουν τόν Ἀκάκιο μέ τήν καλή καρδιά.

Κι ἔζησαν αὐτοί καλά 
κι ἐμεῖς καλύτερα καί χρόνια πολλά 
μέ τά ἀθάνατα πλούτη στήν καρδιά!

Φίλοι μου,

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

TO ΣΥΝΝΕΦΟ

Μέ ἀγάπη

Μικρό πουλάκι, μιά σταλιά,
ἀπό τά θάμνα μοναχό,

τά βάτα, τʼ ἀγκαθόκλαρα, 
πέταξε σʼ ἀκροκλώναρο 
αὐγούλα χειμωνιάτικη.

κι ἄρχισε μιά γλυκιά λαλιά
στήν ὀρθρινή τή σιγαλιά, 
λαλιά παραδεισένια,

μελένιο μέρωμα ψυχῆς 
στῆς βιοτῆς τήν ἔγνοια. 

–Μικρό πουλάκι, τοσοδά,
Καλογιαννάκι, 

μέ στόμα μελιστάλαγο 
σάν ἀηδονάκι,    

πῶς τό μπορεῖ στό παγερό
τό κρύο καί στʼ ἀγιάζι
τʼ ἀκάματο λαρύγγι σου
τραγούδια νά ταιριάζει;  
Δέν ἀπελπίζεσαι, φτωχό, 

στοῦ γερακιοῦ καί τῆς ὀχιᾶς 
τό φονικό καρτέρι

καί στοῦ βοριᾶ τό ξέσπασμα
πού συμφορές θά φέρει; 
Πουλάκι τοῦ πικροῦ χιονιά 
μέσα στό καταχείμωνο, 
παρηγοριᾶς τό βάλσαμο 
σʼ ὅσους πονοῦν, ἀλίμονο, 
στά φυλλοκάρδια ἄσβεστη 

χαράζεις τήν ἐλπίδα:
πλημμύρα φῶς στήν ἀφεγγιά 

ἡ θεϊκή φροντίδα.
Τʼ ἀγγελικά σου ἀκούσματα
στή ναρκωμένη φύση, 

γλυκαναγάλλιασμα τοῦ νοῦ 
κι οὐράνιο μεθύσι.

Δημ. Κουτσ.
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Καλό κι εὐλογημένο, εἰρηνικό

καί ἀποδοτικό τό 2014.

Μέ τήν προσωπική γιά σένα εὐχή:

«Ξυπνός κυβερνήτης ἐσύ τῶν καιρῶν

τοῦ «χτές» νά τρυγᾶς τόν καρπό,

νά ὀργώνεις τό «σήμερα»,

τό «αὔριο» νά σπέρνεις,

ἐσύ τήν πορεία τοῦ κόσμου νά φέρνεις

στό Φῶς!...».

Ἀγαπητό Περιοδικό «Πρός τή Νίκη»
Μέ συναισθήματα χαρᾶς, σεβασμοῦ, εὐγνωμοσύ-

νης γιά τό ἔργο πού προσφέρεις στόν Ὀρθόδοξο
Ἑλληνισμό, φιλίας καί οἰκειότητας πού ἐμπνέει τό Πε-
ριοδικό σας, σᾶς εὐχόμαστε, ἡ Οἰκογένειά μου καί
ἐγώ... Καλό χειμώνα καί καλή δύναμη στό γιγαντιαῖο
ἀγώνα στήριξης καί ἐνδυνάμωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
ἐνημέρωσης καί προβολῆς τῆς ἀλήθειας καί τοῦ σω-
στοῦ.

Μέ τιμή,
Πάν. Τσ.-Δαλ., Μῶλος Φθιώτιδος

Κατ᾽ ἀρχήν τό «Πρός τή Νίκη» ζητεῖ συγγνώμη γιά
τήν καθυστέρηση τῆς ἀπαντήσεως. Λόγω ἐπίκαιρης
ὕλης γιά τό ἀφιέρωμα στή Θράκη, ἡ ὑπόλοιπη ἀλλη-
λογραφία πῆγε πίσω. Ὁπωσδήποτε σᾶς εὐχαριστεῖ
πολύ γιά τά δικά σας φιλικά αἰσθήματα. Εὐχηθεῖτε
καί στό νέο ἔτος πού ἀνέτειλε νά εὐλογεῖ ὁ Θεός
τήν ταπεινή προσπάθεια καί τοῦ «Πρός τή Νίκη».
Ὅ,τι στείλατε –καί εὐχαριστοῦμε– θά ἀξιοποιηθεῖ
ἐπικαίρως.

Ἀξιότιμοι Κύριοι καί Κυρίες,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ!
Θά ἤθελα νά σᾶς καταστήσω γνωστό ὅτι δέν λα-

βαίνω τό περιοδικό «Πρός τή Νίκη»..., πού εἶναι τό
ἀγαπημένο μου Περιοδικό, μεγάλωσα μʼ αὐτό καί μέ
βοηθάει πολύ καί στίς διδασκαλίες μου. Σᾶς παρα-
καλῶ μπορεῖτε νά κανονίσετε τό θέμα αυτό; Ἡ διεύ-
θυνσή μου εἶ ναι...

Μετά τιμῆς,
Soph. Tsang., Virginia, U.S.A. (e-mail)

Ἤδη ἔχει ρυθμιστεῖ τό θέμα, ὅπως σᾶς ἐνημερώ-
σαμε στό e-mail σας. Ἐκεῖ ὅμως δέν σᾶς γράψαμε
αὐτό πού μᾶς συγκίνησε, τό πῶς δηλαδή μιά Ἑλλη-
νίδα παιδαγωγός, ἄν θέλει, μπορεῖ νά μεταφέρει
ὅπου γῆς τά ἑλληνορθόδοξα ἰδανικά, αὐτά πού δια-
κονεῖ καί τό «Πρός τή Νίκη». Θερμή ἡ εὐχή, νά σᾶς
ἀξιώνει ὁ Θεός νά Τόν δοξάζετε στήν ξένη γῆ ὅπου
βρίσκεσθε.

Πρός τό «Πρός τή Νίκη»
Εἶμαι ἕνα ὁμαδόπουλο ἀπό τήνὉμάδα τῆς «Μονεμ-

βασιᾶς» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἀνυποχώρητος) καί σᾶς
στέλνω μερικές ἀπό τίς φωτογραφίες πού τραβή-
ξαμε στήν μετακατασκηνωτική μας ἐκδρομή στό
Ἑλληνικό (Κορινθίας) τόν Σεπτέμβριο. Ἡ ἀλήθεια
εἶναι πώς ζήσαμε μοναδικές καί ἰδιαίτερες στιγμές
φέτος στήν Κατασκήνωσή μας... Τό Ἑλληνικό μᾶς
πρόσφερε καί φέτος πολλά μεγαλεῖα... μᾶς πρό-
σφερε πλούσιο καί ἀκατάλυτο τό λόγο τοῦ Θεοῦ...
ἀπολαύσαμε τή χαρούμενη χριστιανική συντροφιά...
μᾶς ἔ δω σε ἀνεξάντλητο ψυχικό πλοῦ το... Καί ἤδη
ἀνυπομονοῦμε γιά τήν ἑπόμενη κατασκήνωση...

(e-mail) Ἐκ μέρους ὅλης τῆς «Μονεμβασιᾶς»,
καλή συνέχεια καί εὐχαριστοῦμε πολύ γιά ὅλα!!!

Εἴσαστε εὐτυχισμένες! Ἄραγε τό καταλαβαί-
νετε ὅ σο πρέπει; Εἴσαστε
εὐτυχισμένες πολύ, γιατί
πλέκε τε τή ζωή σας –τή
δύσκολη ἡλικία τῆς
ἐφηβείας– μέ τόν «ἀ -
κατάλυτο λόγο τοῦ
Θε οῦ», μέ τίς καθα-
ρές καί γνήσιες χρι-
στιανικές φιλίες, μέ
τῆς δοξασμένης μας
Πατρίδας τήν Ἱστορία καί
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων της τή
Χάρη. Κλεῖστε μέσα στήν ψυχή σας
τίς δυνατές αὐτές ἐμπειρίες. Θά σᾶς χρειασθοῦν.
Εὐχαριστῶ γιά τίς ἐκφραστικές φωτογραφίες σας.

Ἔλαβα τό γράμμα σας, κ. Πα νωρ. Κούφ., ἀπό
Οἰνόη Ἀμαλιάδος. Ἔχετε δίκιο καί εἶναι δεῖγμα εὐ -
γνωμοσύνης νά θέλετε νά γίνει γνωστή ἡ θερα-
πεία τῆς κόρης σας, Βαρβάρας, ἀπό τόν Ἅγιο
Νεκτάριο. Δοξασμένο τό Ὄνομα τοῦ Κυρίου μας,
πού δίνει τή χάρη στούς Ἁγίους μας νά βοηθοῦν
τούς ἀνθρώπους στίς ἀνάγκες τους. Τί εὐλογίες
ἀλήθεια, ἀπολαμβάνουμε μέσα στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας!

Εὐχαριστῶ πολύ, κ. Βασ. Πέτσ., Μακρυνίτσα
Βόλου, γιά τήν ἀγάπη σας στό «Πρός τή Νίκη». Τά
ποιήματα πού στείλατε εἶναι γεμάτα ἀπό ἀγάπη
στό Θεό καί στήν Πατρίδα μας. Θά δοθοῦν στήν
ἁρμόδια ἐπιτροπή τοῦ Περιοδικοῦ.

Πολύ θεοφιλές τό ἐνδιαφέρον σας, κ. Στέλ.
Ζαχαρ., Μαυρομμάτι Παμμίσου Μεσσήνης, γιά τήν
εὐρύτερη προβολή καί ἀνάδειξη τοῦ Ὁσίου Εὐ -
στρατίου τοῦ θαυματουργοῦ, Προστάτη τοῦ Νη-
σιοῦ «Ἅγιος Εὐστράτιος». Ἀσφαλῶς θά ἔχετε καί
σεῖς τήν προστασία του. Τό «Πρός τή Νίκη» ἀνα-
φέρεται συχνά –κάθε μήνα– σέ βίους Ἁγίων μέ
εἰδικό συντάκτη του, καί ἀδυνατεῖ νά περιλάβει καί
ὅλους τούς βίους Ἁγίων πού τοῦ στέλνονται
συχνά ἀπό ἀναγνῶστες του. Ὡστόσο σᾶς εὐχαρι-
στεῖ πού τό κάνατε κοινωνό τῆς εὐλογημένης προ-
σπάθειάς σας.

ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩ
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Φύγε ἀπό δῶ. 
Οὔτε μία διαίρεση δέν πρόλαβα νά

κάνω, ὅταν ἀκούστηκε νέα φωνή ἀπό τήν
πόρτα. 

— Κώστα, μοῦ δίνεις λίγο τό χάρακά σου;
ἀκούστηκε ἡ Κατερίνα, ἡ μικρή μου
ἀδερφή. 

— Τί; Ποῦ εἶναι ὁ δικός σου; Νά μοῦ τόν
σπάσεις; Δέν μπορῶ τώρα νά σοῦ δώσω
τίποτα. Ἄσε με ἥσυχο. Φύγε, ἔχω διάβα-
σμα, τήν ἀποπῆρα. 

Δίκιο δέν εἶχα; Πῶς νά ἀπαντήσω ἤ ρεμα;
Ἔνιωθα νά πνίγομαι. Γιατί ν᾽ ἀνοίγουν αὔριο
τά σχολεῖα; 

— Κώστα! ἄκουσα τή μαμά νά μέ φωνάζει.
Τί νά θέλει ἄραγε; Αὐτή ἡ Κατερίνα πρόλαβε
κιόλας νά μαρτυρήσει στή μαμά ὅτι τήν
ἔδιωξα; 

— Κώστα, τό ξέχασες; Δέν εἴπαμε ὅτι θά
πᾶμε στόν παππού πού γιορτάζει; Εἴμαστε
ὅλοι ἕτοιμοι! Σέ περιμένουμε! 
Ὁ παππούς! Ὁ ἀγαπημένος μου παππούς!

Σέ ἄλλη περίπτωση θά πετοῦσα ἀπ᾽ τή χαρά
μου. Μά τά ἀδιάβαστα μαθήματα, τό σχολεῖο
πού ἄνοιγε, μέ κράτησαν δεμένο στή γῆ. Οἱ
ἀσκήσεις τῶν Μαθηματικῶν... Μπορεῖ ὅμως
ὁ παππούς νά μέ βοηθοῦσε. Ἐξάλλου, κά-
ποτε ἦταν δάσκαλος. Ὕστερα, ὅλο καί κά-
ποια ὡραία ἱστορία θά εἶχε νά μᾶς πεῖ. Καί
μήν ξε χνᾶμε τήν περιποίηση τῆς γιαγιᾶς στά
ἀγαπημένα της ἐγγόνια. Ἡ τελευταία μέρα
τῶν διακοπῶν ἄς τελειώσει χαρούμενα, σκέ-
φτηκα. Ἀπό αὔριο στενοχωριόμαστε. 

....................................................................
— Καλῶς τους! Καλῶς τά καλά μου ἐγγο-

νάκια!
Μέ τί λαχτάρα καί χαρά μᾶς ὑποδέχτηκαν

ὁ παππούς καί ἡ γιαγιά! Κι ὕστερα ἀπό τά κα-
λωσορίσματα, τίς εὐ χές καί τό κέρασμα γιά
τή γιορτή τοῦ παπποῦ, ὅταν οἱ ἄλλοι θαύμα-
ζαν τά λουλούδια στό βάζο τῆς γιαγιᾶς, τά
μελομακάρονα καί τίς τηγανίτες, ὁ παππούς

ΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
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O σο κι ἄν ἀγαπᾶτε τό σχολεῖο, ὅσο κι ἄν
νοσταλγεῖτε τούς συμμαθητές σας καί

τά χαρούμενα παιχνίδια στήν αὐλή, εἶμαι σί-
γουρος πώς καθώς βλέπετε τίς μέρες τῶν
χριστουγεννιάτικων διακοπῶν νά τελει-
ώνουν, νά φεύγουν μία μία, νιώθετε... ὅπως
ἐγώ. Μία... παράξενη λύπη. Ὅπως ὅταν φτά-
νετε στήν τελευταία κουταλιά τοῦ ἀγαπημέ-
νου σας γλυκοῦ. Ὅπως ὅταν σᾶς φωνάζουν
νά κάνετε τήν τελευταία βουτιά στή θά-
λασσα, γιατί εἶναι ὥρα νά φύγετε, ἤ τό τε-
λευταῖο σούτ στό ποδόσφαιρο.
Ἔτσι ἔνιωθα κι ἐγώ καί μία μεγάλη κακο-

κεφιά μέ ἔπιασε τό τελευταῖο ἀπόγευμα τῶν
διακοπῶν. Μέ ἀργές ἀπελπισμένες κινήσεις
ἄνοιξα τήν τσάντα μου, τήν ὁποία εἶχα ἐγκα-
ταλείψει κλειστή ἀπό ἐκείνη τήν εὐτυχι-
σμένη μέρα τῆς 23ης Δεκεμβρίου. Ποῦ εἶναι
τό πρόγραμμα; Τί μαθήματα ἔχουμε; Ποῦ
εἶναι τό τετράδιο Μαθηματικῶν; Τό φυλλά-
διο τῆς Γλώσσας; Ἀλλά κι αὐτή ἡ γόμα μου
ποῦ χάθηκε; Τό χέρι μου ἔχει ξεσυνηθίσει νά
γράφει, τά γράμματά μου εἶναι χάλια. 

— Κώστα, μοῦ δίνεις τή κοκκινοπράσινη
μπάλα; ξεπρόβαλε στήν πόρτα ὁ μικρότερος
ἀδερφός μου, ὁ Φάνης.

— Νά σοῦ δώσω τή μπάλα μου; ἀπά ντησα
κατσουφιασμένα. Ὄχι βέβαια. Ἐσύ θά παί-
ζεις κι ἐγώ θά διαβάζω; 

— Μά τελείωσα τά μαθήματά μου. Ἔ -
γραψα τήν ἀντιγραφή καί τίς δέκα προσθέ-
σεις πού εἶχα!

— Ἀφοῦ τελείωσες, ἄσε κι ἐμένα νά τελει-
ώσω. Παῖξε χωρίς μπάλα. Παῖξε μό νος σου.



πρόσεξε τό κατσουφιασμένο ὕφος μου καί
μέ ρώτησε:  

— Τί ἔχεις, Κώστα; Εἶσαι ἄρρωστος; 
— Μακάρι νά ᾽μουν! Τοῦ ἀπάντησα. Ἔτσι

θά γλύτωνα καί τό πρωινό ξύπνημα καί τά
Μαθηματικά καί τά διαβάσματα... Ἀνοίγει τό
σχολεῖο, εἶπα, καί περιέγραψα τή δυστυχία
μου μέ τά πιό μελανά χρώματα. Ἄς ἔριχνε
τουλάχιστον λίγο χιόνι, νά εἴχαμε ἄλλη μία
μέρα διακοπές. Ἀλλά καί ἡ τελευταία αὐτή
ἐλπίδα διαλύθηκε τό μεσημέρι. Κανένα σύν-
νεφο χιονιοῦ δέν ἔχει προβλέψει ἡ Μετεω-
ρολογική Ὑπηρεσία. 

— Ὥστε λοιπόν, ἡ στενοχώρια σου εἶ ναι
πού ἀνοίγουν τά σχολεῖα; 

— Ναί, παππού, ἀναστέναξα.
— Καί γιατί σέ στενοχωρεῖ τόσο πολύ; Τό

σχολεῖο εἶναι χαρά. Ἐσύ πάντα τό χαιρό-
σουν. Μήπως δέν ἔχεις διαβάσει ὅ λα τά μα-
θήματα; 

— Κάτι μοῦ ἔχει μείνει ἀκόμα, εἶπα διστα-
κτικά καί ἀπό τήν τσέπη μου ξεπρόβαλε δι-
πλωμένο στά τέσσερα τό φυλλάδιο τῶν
Μαθηματικῶν. 

— Διαιρέσεις καί πολλαπλασιασμοί, εἶπε ὁ
παππούς. Ξέχασες πῶς λύνονται; Μή στενο-
χωριέσαι, θά σέ βοηθήσω λιγάκι καί θά τά
θυμηθεῖς ἀμέσως. Τήν προπαίδεια τήν ξέ-
ρεις. Σύμφωνοι; 
Μέ ἕνα ἀχνό χαμόγελο ἔγνεψα "ναί". Ἡ

συννεφιά καί ἡ στενοχώρια μου εἶχαν ἀρχί-
σει σιγά σιγά νά διαλύονται. Ὕστε ρα ἀπό
λίγο οἱ ἀσκήσεις ἦταν ἕτοιμες. Μόνος μου
τίς ἔλυσα! Ὁ παππούς μόνο στήν πρώτη διαί-
ρεση καί τόν πρῶτο πολλαπλασιασμό μέ βοή-
θησε. 

— Λοιπόν, εἶπε ὁ παππούς χαρούμενα.
Εἴμαστε ἕτοιμοι; Εἶναι ὅλα διαβασμένα; Τήν
τσάντα σου τήν ἑτοίμασες;  

— Ἔ, νομίζω. Πρίν φύγουμε, μέ βαριά καρ-
διά ἔβαλα τά βιβλία καί τά τετράδια, ἀπάν-
τησα ἱκανοποιημένος πού εἶχα τελειώσει.

— Τά πῆρες ὅλα; 
— Ἔ, μᾶλλον. Τό φυλλάδιο τῶν Μαθημα-

τικῶν δέν τό ᾽χω βάλει ἀκόμα, οὔτε τό μο-
λύβι καί τή γόμα μου... Παππού, ὅμως κάτι
ἄλλο ἐννοεῖς, ἔ; Τί ἄλλο πρέπει νά πάρω; 
Ὁ παππούς μέ κοίταξε μέ στοργή καί εἶπε:
— Πάρε μαζί σου τόν Χριστό! Τήν καινούρ-

για μέρα, τήν καινούργια χρονιά, πάρε μαζί

σου τόν Χριστό. Τή χαρά σου νά τήν κάνει
ἀτέλειωτη. Στή στενοχώρια νά σέ παρηγορεῖ.
Στό παιχνίδι νά σέ συντροφεύει. Στήν τάξη
νά σέ παρακολουθεῖ. 

— Πῶς θά γίνει αὐτό, παππού; Θά ᾽ναι τόσο
ὡραῖο! 

— Παιδί μου, μήπως ὁ Χριστός δέν εἶ ναι
«πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πλη ρῶν»; Καί
στό σχολεῖο μπορεῖ νά εἶναι μαζί σου καί στό
διάλειμμα καί στό σπίτι καί παντοῦ. Δέν κοι-
νωνήσαμε ἄλλωστε χτές, Θεοφάνια; Δέν Τόν
πήραμε μέσα μας; Μπορεῖς νά Τοῦ μιλᾶς
ὅποτε θέλεις. Ὅποτε δυσκολεύεσαι στά μα-
θήματα. Κι ὅταν εἶσαι χαρούμενος. Νά
κοιτᾶς τήν εἰκόνα Του καί νά Τόν εὐχαρι-
στεῖς. Νά βλέπεις τά μάτια Του νά Σέ βλέ-
πουν. Ἀγαπάει τόσο τά παιδιά! Τήν ἔχεις
αὐτή τήν εἰκόνα; 

— Ποιά εἰκόνα, παππού; 
— Τοῦ Χριστοῦ, πού εὐλογεῖ τά παιδιά! Νά

τί θά κάνουμε: Θά σοῦ τή δώσω, καί θά τήν
πάρεις μαζί σου. Τήν καινούργια μέρα, τήν
καινούργια χρονιά, κάθε καινούργιο πρωινό,
θυμήσου: πάρε μαζί σου τόν Χριστό! εἶπε ὁ
παππούς, καί μοῦ ἔδω σε τήν πιό ὄμορφη
εἰκόνα τοῦ κόσμου: τόν Χριστό, πού ἔχει
στήν ἀγκαλιά Του τά παιδιά. Θά τήν πάρω
μαζί μου, στό βιβλίο τῶν Μαθηματικῶν. Θά
ξεκινήσω τήν καινούργια χρονιά χαρούμε-
νος, μαζί μέ τόν Χριστό. Κώστας
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πρῶτα ἑτοιμάζετε τή σάλτσα κιμά. Βάλτε

τό ἐλαιόλαδο σέ κατσαρόλα πάνω σέ δυ-
νατή φωτιά, νά κάψει. Ρίξτε μέσα καί σοτά-
ρετε τό κρεμμύδι, τό σκόρδο καί τόν κιμά.
Ἀφοῦ σοτάρετε καλά, προσθέστε ὅλα τά
ὑπόλοιπα ὑλικά. Ἀνακατέψτε, σκεπάστε καί
σιγοβράστε τή σάλτσα γιά μία ὥρα περίπου.
Ἐν τῷ μεταξύ, ὅταν κοντεύει νά γίνει ὁ κι -

μάς, ἀρχίστε νά ἑτοιμάζετε τήν μπεσαμέλ.
Βράστε τό γάλα. Σέ βαθιά κατσαρόλα λειῶ -
στε τό βούτυρο. Ρίξτε μέσα τό ἀλεύρι καί
σοτάρετέ το 5´. Ρίξτε μεμιᾶς τό ζεστό γάλα
ἀνακατεύοντας ζωηρά. Ἀνακατέψτε τή
σάλτσα σέ χαμηλή φωτιά, ὥσπου νά πήξει.
Κατεβάστε την ἀπό τή φωτιά, ρίξτε τό ἁλά -
τι, τό ἄσπρο πιπέρι καί, ἄν θέλετε, λίγο μο-
σχοκάρυδο, κι ἀνακατέψτε.
Πάρτε ἕνα στενόμακρο ταψί καί βουτυ -

ρῶστε το. Ἁπλῶστε μπεσαμέλ καί ἀπό πάνω
μία στρώση λαζάνια. Ἁπλῶστε πάνω τους
μπεσαμέλ καί μετά μία στρώση σάλτσας.
Πασπαλίστε με τυριά (κρατῆστε μπεσαμέλ
καί τυριά γιά τό τελείωμα). Ἐπαναλάβετε
κάνοντας 4 στρώσεις ἀπό λαζάνια, μπεσα-
μέλ, σάλτσα κιμά και τυριά ἐναλλάξ. Πάνω-
πάνω ἁπλῶστε ὅση μπεσαμέλ καί τυριά
ἔχετε κρατήσει. Ψῆστε τα σέ φοῦρνο μέ ἀ -
έρα στούς 1800 C γιά 20-25 λεπτά περίπου.
Σερβίρονται ζεστά.

Καλή ὄρεξη!
Σημ. Ἄν ἡ μπεσαμέλ σᾶς γίνει σφιχτή, θά τήν

ἀραιώσετε μέ λίγο ζεστό γάλα, ὅσο πάρει.

Ὅπως μʼ ἔμαθε ἡ γιαγιά μου νά τά φτιάχνω… 
Φ.Γ.

ΥΛΙΚΑ (γιά 6-8 ἄτομα)
1 πακέτο λαζάνια φύλλα, πού δέν
χρειάζονται βράσιμο (Lasagne Barilla)
3 μπάλες φρέσκο τυρί μοτσαρέλα
(ἤ 100 γρ.τριμμένο)
100 γρ.τριμμένο τυρί γκούντα
100 γρ. τριμμένο τυρί ρεγγάτο 

Γιά τή σάλτσα κιμά
600γρ.κιμά
1 μέτριο κρεμμύδι τριμμένο
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη
ἁλάτι, πιπέρι
1/3 κούπας ἐλαιόλαδο
1 κιλό ὥριμες ντομάτες
ἤ 1 κουτί ντοματάκια κονσέρβας
2 γαρύφαλλα ὁλόκληρα (προαιρετικά)

Γιά 4 κοῦπες μπεσαμέλ
4 κοῦπες φρέσκο γάλα
8 κουταλιές ἀλεύρι
8 κουταλιές βούτυρο
ἁλάτι, ἄσπρο πιπέρι, μοσχοκάρυδο

Γιά τίς γιορτινές ἡμ
έρες

Γιά τίς γιορτινές ἡμ
έρες
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ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Λαζάνια φούρνουΛαζάνια φούρνου



«Θεοσκέπαστη»
Γεώργ. Ἀντων.,  Θεσσαλονίκη

ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΕΣ
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Σ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Φεβρουα-
ρίου, 4. Αὔγουστος, 5. Ἰού-
λιος, 9. Σεπτεμβρίου, 10.
Μαρτίου, 11. Νοέμβριο.
ΚΑΘΕΤΑ: 2. Ἰανουάριο, 3.
Ἰούνιο, 4. Ἀπρίλιος, 6. Δε-
κεμβρίου, 7. Μαΐου, 8.
Ὀκτώβριο.

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΛΥΣΕΙΣ

Ὁ 53ος Τόμος τοῦ
ἕτοιμος !

Tιμαται:
Ὁ τομος 12 €
(επιβαρυνεται με

τα ταχυδρομικα)
Μαζι δ 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

περιεχομενα του τομου, ὅπως και δυνατοτητα
αντιγραφης και εκτυπωσης εικονων καί κειμένων.

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!

ΒΡΕΣ ΤΙΣ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ
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Ἐξαιρετική ἡ σύμπτωση!
Ὑπέροχος ὁ συμβολισμός!

Μέσα στήν Ἐκκλησία
–κοντά στό Χριστό–

σταματοῦν οἱ καταιγίδες,
ξανοίγει ὁ οὐρανός τῆς ψυχῆς,

ἔρχεται ἡ ἐλπίδα
καί ἡ εἰρήνη.

«Οὐδὲν Ἐκκλησίας ἰσχυρότε-
ρον. Ἡ ἐλπίς σου ἡ Ἐκκλησία,
ἡ σωτηρία σου ἡ Ἐκκλησία, ἡ
καταφυγή σου ἡ Ἐκκλησία.
Τοῦ οὐρανοῦ ὑψηλοτέρα ἐστί,
τῆς γῆς πλατυτέρα ἐστίν.
Οὐδέποτε γηρᾷ, ἀεὶ δὲ ἀκμά-
ζει.»

Τίποτε δέν εἶναι ἰσχυρότερο
ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἡ ἐλπίδα
σου εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ σω-
τηρία σου εἶναι ἡ Ἐκκλησία,
τό καταφύγιό σου εἶναι ἡ
Ἐκκλησία. Εἶναι πιό ὑψηλή
ἀπό τόν οὐρανό, εἶναι πιό
πλατειά ἀπό τή γῆ. Δέν γερ-
νάει ποτέ, ἀšά διατηρεῖται
πάντοτε ἀκμαία.

Ἁγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος



˜

Π Ι Ε Ν Δ Σ Τ Ο Υ Ι Μ

Ζ Α Σ Η Β Α Ν Υ Ο Δ Σ

Τ Α Μ Ε Σ Η Σ Ο Ε Ν Α

Μ Η Λ Α Κ Ι Α Β Σ Ε Λ

Ι Β Τ Α Ζ   Σ Ρ Ρ Ν Ι Υ

Σ Ι Α Ζ Ν Ο Α Ο Ε Π Ο

Σ Κ Γ Ο Σ Μ Ν Γ Ι Ε Τ

Ι Τ Δ Ν Σ Ι Σ Ι Λ Ρ Σ

Σ Ω Κ Ι Γ Σ Ρ Σ Ο Ο Ι

Ι Ρ Α Η Τ Ι Ε Ε Σ Σ Β

Π Ι Ρ Β Ε Γ Μ Ι Β Κ Π

Η Α Σ Ο Η Κ Α Σ Π Ι Α

Σ Η Κ Ο Υ Α Ν Α Σ Β Τ

Κ Γ Α Κ Ι Ν Α Κ Γ Α Τ

Ν Ο Κ Σ Α Β Λ Ε Β

1 2 3 4

9 10 11 8

3 6

3 6

11 49 10 11 8 5 13 7

5 6 7 3 8 4

12 13 14 13 15

2 1 8 4 15 2 9 2 7 13 8

14 4 12 6 9 2 7 13 8

Η Σ

Μπορεῖς ὁριζόντια, κάθετα, διαγώνια καί ἀντίστροφα
νά βρεῖς λέξεις πού ἔχουν σχέση μέ ποτάμια καί λίμνες
τοῦ κόσμου; Ποιά λέξη δέν ὑπάρχει στό πλέγμα;

Ποτάμια καί λίμνες του κόσμου

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ
ΒΑΪΚΑΛΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΙΣΤΟΥΛΑΣ
ΒΟΛΓΑΣ

ΔΝΕΙΠΕΡΟΣ
ΔΟΝ

ΔΟΥΝΑΒΗΣ
ΕΒΡΟΣ
ΕΛΒΑΣ
ΚΑΣΠΙΑ
ΚΟΝΓΚΟΣ
ΜΙΣΙΓΚΑΝ

ΜΙΣΣΙΣΙΠΗΣ

Τό δεύτερο γράμμα
τῆς ἀλφαβήτας

Βοηθοῦν στή
μάσηση τῶν
τροφῶν

Κηλίδα ἀπό λιπαρή
ἤ ἄλλη οὐσία

Ἄρτος

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Ἐμπρός - Πίσω:

Πρωτοχρονιάτικη σύνθεση.

Ἀπάντησε στούς ὁρισμούς καί μετά μέ τή βοήθεια τῶν ἀριθμῶν
προσπάθησε νά ἀποκρυπτογραφήσεις τήν παροιμία.

Βρές τίς 4 διαφορές

ΝΕΙΛΟΣ
ΝΙΓΗΡΑΣ

ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ
ΤΑΓΚΑΝΙΚΑ
ΤΑΜΕΣΗΣ
ΤΙΒΕΡΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Ἐξαιτίας
τοῦ... ἔχουμε
δίσεκτο ἔ τος
4. Μήνας πού
πῆρε τό ὄ νομά
του ἀπό
Ρωμαῖο αὐ -
το κράτο ρα
5. Αὐτός ὁ μήνας πῆρε τό
ὄνομά του ἀπό Ρωμαῖο
Καίσαρα
9. Στίς 23..., εἶναι ἡ φθι νο -
πωρι νή ἰσημερία
10. Στίς 22..., εἶναι ἡ ἀνοιξιάτικη ἰση-
μερία
11. Ποιόν μήνα ὀ νο μά ζου με
«Σποριά»;

ΚΑΘΕΤΑ
2. Τόν μήνα αὐτόν ἀλλάζουμε χρόνο
3. Αὐτόν τό μήνα κλείνουν τά σχολεῖα
4. Ὁ δεύτερος μήνας τῆς Ἄνοιξης
6. Στίς 22..., ἔχουμε τή μεγαλύτερη νύχτα
7. Τήν 1η τοῦ..., φτιάχνουμε στεφάνι ἀπό λουλούδια
8. Αὐτόν τό μήνα γίνεται ἡ στρατιωτική παρέλαση στή Θεσσαλονίκη.

Τό σταυρόλεξο τοῦ χρόνου!Τό σταυρόλεξο τοῦ χρόνου!
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Τό χωριό σου
τήν πόλη σου

τό νησί σου
Τίς ὀμορφιές του

τήν ἱστορία του
τά μνημεῖα του

τίς ἐκκλησίες του:

Μέ φωτογραφίες καθαρές καί φωτεινές
καί κείμενα σύντομα (μέχρι 150 λέξεις)

Γνώρισέ μας τόν τόπο σου!
τήν ὄμορφη Ἑλλάδα μας,

τίς ἄγνωστες γιά τούς πολλούς χαρές της.

Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ ἀγαπημένου σας Περιοδικοῦ
πού χιλιάδες τό διαβάζουν

θά ἀναδείξετε τόν τόπο
πού ἀγαπᾶτε.

Τίς εργασίες σας 

στό e-mai l του «Πρός τή Νίκη»

e-mail: prostiniki@yahoo.gr

η στή διεύθυνση
 του Περιοδικου

Μαυρομιχάλ
η 32, 10680 Aθήνα
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