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..............................................
Κι εἶπες ἀκόμα, Μάνα μου 
–φωτιά ποὖχε ἡ φωνή σου!–
– Ὅθε διαβεῖς, παιδάκι μου, τή Μάνα σου θυμήσου
καί ἄν σοῦ λάχει δίστρατο, σοῦ λάχει σταυροδρόμι
καί δίβουλη εἶναι ἡ σκέψη σου καί διχασμένη ἡ γνώμη,

τότε, ἄνοιξε καί διάβασε τά δυό της φυλλοκάρδια.
Στό ἕνα θά δεῖς, γράφει «ΧΡΙΣΤΟΣ»

καί στ᾽ ἄλλο γράφει «ΕΛΛΑΔΑ»!
Αὐτά τά δυό εἶναι ἡ Μάνα σου. Μ᾽ αὐτά σ᾽ ἔχει πλασμένο.
Μέ πίστη καί μέ Λευτεριά σ᾽ ἔχει ἀρματωμένο.
Βουλήσου, κρίνε, διάλεξε τό δρόμο σου καί τράβα.
Τῆς Παναγιᾶς μας τό φιλί νά σέ γλυκαίνει πάντα!

Α. ΧΙΟΝΗ

ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ



ίνεται; Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἀλλάξει
τό μυαλό του, τό νοῦ του; 
Ποιά ἐπιστημονική ὁμάδα θά μποροῦσε νά

καυχηθεῖ ὅτι ἀναλαμβάνει μεταμόσχευση
ἐγκεφάλου;

1500 γραμμάρια περίπου ζυγίζει ὁ ἀνθρώπινος
ἐγκέφαλος. Ἐγκεφαλικά κύτταρα, νεῦρα, νευ -
ρῶνες, δισεκατομμύρια συνδέσεις, ὅλα μαζί
καταλαμβάνουν μόλις τό 1/3 τοῦ κρανίου. Πο-
λυπλοκότητα, πολυδραστηριότητα, ἀνεξερεύ-
νητες δυνατότητες, ἀπίστευτες ἱκανότητες. Τό
ἀνθρώπινο μυαλό! Εἶναι δυνατόν νά ἀλλάξει; 
Κι ὅμως γίνεται! Αὐτό διακηρύσσει ἡ Ἐκ -

κλησία μας ὅλο τόν Φεβρουάριο μήνα.
Τώρα πού ἀνοίγει τό Τριώδιο, μία λέξη κυ-

ριαρχεῖ: μετάνοια. Νά ἀλλάξει ὁ νοῦς μας.
Καί δέν μιλᾶμε βέβαια γιά τόν ὁρατό 1500

γραμμαρίων ἐγκέφαλό μας. Ἡ ἀλλαγή πού
προτείνει καί προβάλλει ἡ Ἐκκλησία ἀναφέ-
ρεται στό ἀνώτερο, ἀόρατο κομμάτι τοῦ νοῦ.
Στό κομμάτι πού γεννᾶ τήν κακία, τίς πονη-
ρές σκέψεις, τίς σκέψεις τῆς ἀντιπάθειας, τῆς
ζήλιας, τῆς κατάκρισης. Στό κομμάτι πού, ἐ -
νῶ δέν ἔχει βάρος, μᾶς βαρύνει συχνά μέ ἐνο-
χές, πικρίες καί ἁμαρτίες. Αὐτό τό ἀθέατο
τμῆμα τοῦ μυαλοῦ κανένα ἐγκεφαλογρά-
φημα δέν μπορεῖ νά τό διαβάσει, καμία χει-
ρουργική ἐπέμβαση δέν μπορεῖ νά τό
θεραπεύσει. Κι ὅμως, ὑπάρχει ζωντανό μέσα
μας, μᾶς ἐπηρεάζει, μᾶς παρασέρνει, μᾶς κα-

θοδηγεῖ, καί συχνά
μᾶς κουράζει.
Τό νιώθουμε: ὁ νοῦς μας νοσεῖ.
Λοιπόν;  
Νά τόν ἀλλάξουμε, ὅπως τόσοι καί τόσοι.

Καί μάλιστα τώρα τό Τριώδιο, πού ἡ Ἐκκλη-
σία προσφέρει πλούσια τά μέσα.
Νά ἀλλάξουμε νοῦ! 
Ἀπό ὑποκριτή Φαρισαῖο, νά τόν κάνουμε

συντετριμμένο, ταπεινόφρονα καί προσευχό-
μενο Τελώνη. Ἀπό καυχώμενο γιά δῆθεν κα-
τορθώματα, νά τόν κάνουμε προσγειωμένο
ἀναζητητή τοῦ θείου ἐλέους.
Ἀπο Ἄσωτο ἀλήτη στά σκοτεινά σοκάκια

τῆς ἁμαρτίας, νά τόν κάνουμε ὁλόφωτο
τέκνο τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Νά δείξουμε στό νοῦ
μας τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στό παλάτι
τοῦ Πατέρα πού μᾶς περιμένει μέ ἀγάπη.
Γίνεται λοιπόν! 
Ἀλλάζει ὁ νοῦς, καθαρίζει ἡ ψυχή, λευκαί-

νεται ἡ καρδιά.
Πότε;
Ὅταν ταπεινά φέρουμε τά βήματά μας

στήν Ἐκκλησία, στήν ἱερά Ἐξομολόγηση. 
Ὅταν μέ ἀγάπη καί πόθο Θεοῦ προσευχη-

θοῦμε. 
Ὅταν σβήσουμε ἀπό τό μυαλό μας κάθε

κακό δικό μας καί τῶν ἄλλων.
Τότε γίνεται! 
Καλό Τριώδιο!

ΓΓΓ

Νά ἀλλάξουμε μυαλό!

Νά ἀλλάξουμε μυαλό!
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ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

ουσα τῆς Αὐτοκρατορίας, τή Ρώμη. Μάλι-
στα ὁ αὐτοκράτορας Γορδιανός ἔστειλε
εἰδικούς ἀπεσταλμένους γιά νά τόν καλέ-
σουν στό παλάτι καί νά θεραπεύσει τήν
ἄρρωστη κόρη του πού ἔπασχε ἀπό δαιμό-
νιο. Πράγματι, μέ τήν προσευχή τοῦ Ἁγίου
ἡ κόρη τοῦ βασιλιᾶ θεραπεύθηκε ἐντελῶς.
Γεμάτος εὐγνωμοσύνη ὁ αὐτοκράτορας
θέλησε νά προσφέρει στόν εὐεργέτη του
μεγάλα ἀξιώματα καί πολλούς θησαυρούς.
Ὡστόσο τό νεαρό χριστιανόπουλο εὐγενι -
κά ἀρνήθηκε καί ἐπέστρεψε στήν πατρί δα
του καί στήν ἐργασία του στά βοσκοτόπια.
Ἐντυπωσιακό εἶναι καί ἕνα θαῦ μα πού

διηγεῖται ὁ ἴδιος: «Ἐκεῖ στή Λάμψακο πού
ἔβοσκα χῆνες, ἄρ χισε κάποτε νά συμβαί-
νει μεγάλη ζημιά στά ἀμπέλια ἀπό κατα-
στρεπτικά ἔντομα... Καθώς λοιπόν ἔ βλεπα
τά φύλλα καί τούς καρπούς νά μαραίνον-
ται καί τούς ἀνθρώπους νά χάνουν ὁλό-
κληρο τό βιός τους, πόνεσε ἡ καρδιά μου.
Τότε γονάτισα καί προσευχήθηκα ἀπό τά
βάθη τῆς καρδιᾶς μου στόν Κύριο καί Θεό
μου, γιά νά ἐξαφανίσει ἀπό τήν περιοχή ὅ -
λα αὐτά τά ζωύφια... Καί πράγματι ὁ Θεός,
πού ἀκούει τίς προσευχές τῶν πιστῶν δού-
λων Του, ἔστειλε ἄγγελο καί ἔδιωξε ὅλα
τά καταστρεπτικά ἔντομα». Ἀπό τότε ὁ
Δωρεοδότης Κύριος ἔδωσε τή χάρη στόν
ἅγιο Τρύφωνα νά προστατεύει τίς ἀγροτι-
κές καλλιέργειες. Μάλιστα στό Εὐχολόγιο
τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχει εἰδική εὐχή

ΑΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
Μεγαλομάρτυρας
καί θαυματουργός

Θεωρεῖται προστάτης τῶν ἀμπελουρ γῶν·
συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν ἁγίων Ἀναρ-
γύρων· ἑορτάζεται μέ λαμπρότητα ὡς ὁ
πολιοῦχος τῆς Βυτίνας στήν ὀρεινή Ἀρκα-
δία ἀλλά καί τῆς Παλλήνης στήν Ἀττική.
Εἶναι ὁ πανένδοξος μεγαλομάρτυρας ἅ -
γιος Τρύφων ὁ θαυματουργός, τοῦ ὁ ποί ου
ἡ μνήμη τιμᾶται τήν 1η Φεβρουαρίου.

***
Ὁ ἅγιος Τρύφων, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 3ο

αἰ. μ.Χ., καταγόταν ἀπό τήν εὐλογημένη γῆ
τῆς Μικρασίας, καί συγκεκριμένα ἀπό τή
Λάμψακο. Οἱ γονεῖς του ἦταν φτωχοί
ἄνθρωποι κι ἔτσι δέν τοῦ δόθηκε ἡ ἄνεση
νά σπουδάσει. Ἀπό μικρός ρίχτηκε στή
δουλειά. Πήγαινε στούς ἀγρούς καί ἔβο-
σκε χῆνες. Τήν ἐργασία του ὅμως αὐτή
τήν ἔκανε μέ πολλή προθυμία καί ἐμπιστο-
σύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Ἀγαποῦσε πολύ τόν Θεό ὁ μικρός Τρύ-

φων. Μέσα στήν ἡσυχία τῆς φύσης προ-
σευχόταν, δοξολογοῦσε τόν Πάνσοφο
Δημιουργό καί Τόν παρακαλοῦσε νά προ-
στατεύει ὅλους τούς ἀνθρώπους. Παράλ-
ληλα, μέ τά λίγα γράμματα πού ἤξερε,
μελετοῦσε τήν Ἁγία Γραφή. Πόσο πολύ
τόν εὐχαριστοῦσε αὐτή ἡ μελέτη! Γιά τόν
Τρύφωνα αὐτή ἡ ἐντρύφηση στά λόγια τοῦ
Θεοῦ ἦταν ἀπόλαυση πραγματική!
Ἔτσι ἁπλά καί ταπεινά ζοῦσε ὁ νεαρός

Τρύφωνας. Κι ὁ Πανάγαθος Θεός, πού ἐπι-
βλέπει στούς ταπεινούς δούλους Του,
ἔστειλε πλούσια τή χάρη Του στό βοσκό-
πουλο τῆς Λαμψάκου. Τοῦ ἔδωσε τή χάρη
νά ἐ πιτελεῖ θαύματα. Γιά ὅποιο πρόβλημα
παρακαλοῦ σε τόν Θεό ὁ Τρύφων, ἀμέσως
δινόταν ἡ λύση. Μέ τήν προσευχή του θε-
ράπευε ἀσθενεῖς, ἐλευθέρωνε δαιμονισμέ-
νους ἀπό τά πονηρά πνεύματα, προστάτευε
τίς ἀγροτικές καλλιέργειες ἀπό πολλές κα-
ταστροφές.
Σύντομα ἡ φήμη του διαδόθηκε σʼ ὅλη

τήν περιοχή κι ἔφτασε μέχρι τήν πρωτεύ -
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πού διαβάζει ὁ ἱερέας στά χωράφια ἤ τά
ἀμπέλια γιά νά προφυλάσσονται ἀπό τέ-
τοιες ζημιές. 
Τά χρόνια περνοῦσαν κι ὁ ἐνάρετος Τρύ-

φων συνέχιζε νά εὐεργετεῖ μέ τά θαύματά
του πλῆθος ἀνθρώπων καί νά ὁδηγεῖ πολ-
λούς στή χριστιανική πίστη. Στό μεταξύ
τόν αὐτοκράτορα Γορδιανό διαδέχθηκε ὁ
Φίλιππος ὁ Ἄραβας κι ἔπειτα ὁ σκληρός
διώκτης τοῦ χριστιανισμοῦ Δέκιος (249-
251 μ.Χ.). Τότε ἀκριβῶς βρῆκαν τήν εὐκαι-
ρία κάποιοι εἰδωλολάτρες καί κατήγγειλαν
τόν Τρύφω να στόν ἔπαρχο τῆς Βιθυνίας
καί Φρυγίας, Ἀκυλίνο. Ὅταν ἔστειλαν στρα-
τιῶτες νά τόν συλλάβουν, ὁ Τρύφων δέν
κρύφτηκε, ἀλλά παραδόθηκε ἀπό μόνος
του ἀκολουθώντας μέ χαρά τήν ὁδό τοῦ
μαρτυρίου.
Κατά τήν ἀνάκρισή του ὁ χριστιανός νέ -

ος ὁμολόγησε μέ θάρρος τήν πίστη στό
Χριστό κι ἔμεινε ἀλύγιστος στίς κολακεῖες
καί στίς ἀπειλές τοῦ ἐπάρχου. Τόν ὑπέβα-
λαν σέ φρικτά βασανιστήρια. Τοῦ κατατρύ-
πησαν μέ σπαθιά ὅλο του τό σῶμα. Τόν
ἔδεσαν ἀπό τά πόδια σέ ἄλογα καί τόν ἔσυ-
ραν στούς πιό δύσβατους δρόμους, ἀλλά
ἐκεῖνος χωρίς νά γογγύζει προσευχόταν κι
ἔλεγε: «Κύριε, μήν τούς καταλογίσεις αὐ -
τή τήν ἁμαρτία». Ἔπειτα τόν ἔσυραν πάνω
σέ σιδερένια καρφιά, τόν μαστίγωσαν, τόν
ἔκαψαν,  ἀλλά ὁ θαρραλέος ὁμολογητής
ἔμεινε ἀνυποχώρητος. Τότε ὁ σκληρός τύ-
ραννος ἔδωσε διαταγή νά τόν ἀποκεφαλί-
σουν. Προτοῦ ὅμως ὁ δήμιος ἐκτελέσει τό
ἀνόσιο ἔργο του, ὁ γενναῖος ἀθλητής τοῦ
Χριστοῦ παρέδωσε τήν ψυχή του στόν
Κύριο. 
Καί μετά τό θάνατό του ὁ ἅγιος Τρύφων

δέν σταμάτησε νά θαυματουργεῖ. Ἀναφέ-
ρεται ὅτι ὁ Ἰουστινιανός ἔκτισε ναό πρός
τιμήν του στήν Κωνσταντινούπολη, καθώς
ἐπίσης κι ὅτι ὁ Θεόδωρος Β´ Λάσκαρις
προσευχόταν μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια στόν
ἅγιο Τρύφωνα, διότι σέ διάφορες μάχες
εἶχε δεῖ τήν θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Ἁ γί -
ου. Ἐπιπλέον ὁ ἴδιος σέ ἐγκωμιαστικό του

λόγο χαρακτήρισε τόν Ἅγιο, γιά πρώ τη
φορά, προστάτη τῆς βλαστήσεως στή Νί-
καια τῆς Βιθυνίας, τήν πόλη ὅπου μαρτύ-
ρησε.
Ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυρας Τρύφων εἰκο-

νίζεται συνήθως κρατώντας στά χέρια του
κλαδευτήρι, διότι θεωρεῖται προστάτης
τῶν ἀμπελουργῶν. Ἡ μνήμη του ἑορτάζε-
ται μέ ἰδιαίτερη τιμή σέ πολλά μέρη τῆς
Ἑλλάδος. Εἰδικότερα ὅμως εἶναι ὁ πολι οῦ -
χος τῆς Βυτίνας (Ἀρκαδίας), ὅπου οἱ ντό-
πιοι τεχνίτες ἔκτισαν ἤδη ἀπό τό 1864 μιά
πανέμορφη ἐκκλησία πρός τιμήν του. Εἶναι
καί «τῆς Παλλήνης προστάτης καί μεσίτης
πρός Κύριον» ὁ ἅγιος Τρύφων, διότι ἀπό
τά παλαιά χρόνια οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς
αὐτῆς ἀσχολοῦνται μέ τήν ἀμπελουργία
καί ζητοῦν τήν προστασία του γιά τά ἀμπέ-
λια τους.
Πράγματι εἶναι θαυματουργός ὁ ἅγιος

Τρύφων. Ἄς ἐπικαλούμαστε ὅμως τήν
θαυματουργική χάρη του ὄχι μόνο γιά τίς
ἀγροτικές καλλιέργειες ἀλλά καί γιά τήν
καλλιέργεια τοῦ ἀγροῦ τῆς ψυχῆς μας. Γιά
νά γίνει ἡ ψυχή μας δεκτική στή θεία
χάρη, ὅπως κι ἐκεῖνος τήν δέχθηκε «ἰχνη-
λατῶν ἐκ παιδός τρυφήν τήν ἀκήρατον»1,
ἀκολουθώντας ἀπό μικρό παιδί τό δρόμο
πού ὁδηγεῖ στήν αἰώνια χαρά καί εὐτυχία.

Νικηφόρος
____________
1. «ἀκήρατος»: αἰώνιος. Ἀπό τό Ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου

Τρύφωνος.

ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΒΥΤΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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Ὅταν στόν ἄλλον δώσεις...Ὅταν στόν ἄλλον δώσεις...

Τ ά πόδια της εἶχαν πολλές φορές
βαδίσει τό χωματόδρομο πού τήν

ἔφερνε ἀπʼ τή δουλειά στό σπίτι της, ἄλ -
λοτε λασπωμένο ἀπʼ τήν καταρρακτώ δη
βροχή κι ἄλλοτε κατάξερο ἀπʼ τόν ἀφρι-
κάνικο ἥλιο. Τά μάτια της εἶχαν συνηθί-
σει τίς μικροπαρέες τῶν ἀγοριῶν νά
κλωτσοῦν ἕνα κουβάρι κουρέλια καί τʼ
αὐτιά της τίς φωνές τους νά ζητωκραυ-
γάζουν γιά τή νίκη. Ξαφνιάστηκε ὅμως
ὅταν ἄκουσε κάποιο ἀπό αὐτά τά παιδιά
νά τῆς φωνάζει:

—Κυρία, κυρία... Γύρισε ἀπορημέ νη.
Ἕνα ἀγόρι, γύρω στά ἕνδεκα, ἔτρεξε
κοντά της. 

— Κυρία... ἔχετε κάποια δουλειά γιά
μένα; Μπορῶ νά κάνω ὅ,τι θέλετε.
Τά μεγάλα του, μάτια φώτιζαν τό με-

λαμψό προσωπάκι του καί σάν νά φώναζαν:
«Σᾶς παρακαλῶ».
— Πῶς σέ λένε; 
— Μουκόμπο...
— Καί τί δουλειά μπορεῖς ἐσύ νά κάνεις;
— Τά πάντα... Νά πουλάω νερό στούς πε-

ραστικούς, νά κουβαλάω τά ψώνια
σας ἀπό τήν ἀ γο ρά... τά

πάντα σᾶς λέω. Καί γιά
νά τήν πείσει, ἅ -

πλωσε τά κοκ-
καλιάρικα
χεράκια
του.

— Καί... τά χρήματα, τί θά τά κάνεις;
Θέλεις νά γραφτεῖς στό σχολεῖο;

— Ὄχι. Δέν πάω σχολεῖο. Θά τά δώσω
στή γιαγιά, νʼ ἀγοράσει λίγο ἀλεύρι, νά
φτιάξει ψωμί. Ἔρχονται μέρες πού μένει
νηστική γιά νά φᾶμε κάτι ἐμεῖς...

— Οἱ γονεῖς σου δέν δουλεύουν;
— Δέν ζοῦν οἱ γονεῖς μου, κυρία...

Μένω μέ τή γιαγιά καί τά δυό μου ξαδέλ-
φια... Εἶμαι μεγαλύτερός τους... πρέπει
νά τούς φροντίσω... γιʼ αὐτό σᾶς ζητάω
δουλειά.
Γέμισαν τά μάτια τῆς κυρίας Ἄν νας,

ἐνῶ ὁ νοῦς συντονίστηκε ἀμέσως στούς
χτύπους τῆς χριστιανικῆς καρδιᾶς της
πού συμπόνεσε τό βασανισμένο μι-
κρούλη.

— Ποῦ μένετε; ρώτησε μέ νόημα, χαϊ-
δεύοντας τό σγουρό κεφαλάκι του. 
Ὁ Μουκόμπο τῆς ἔδειξε μιά ἄθλια ἀχυ-

ροκαλύβα, λίγο πιό πέρα κι ὕ στερα χω -
ρίς νά περιμένει ἄλλο λόγο ἔφυγε κατά
κεῖ χοροπηδώντας, ἀφοῦ τήν εὐ χα ρί -
στησε. Ἴσως ἔνιωσε πώς τά λίγα δάκρυα
τῆς καλῆς γυναίκας τοῦ ὑπόσχονταν
πολλά...
Τό βράδυ ἡ κ. Ἄννα τά διηγήθηκε ὅλα

στόν σύζυγό της, τόν κυρ‒Θωμᾶ, πιστό
χριστιανό κι ἄξιο ἐργάτη τῆς Μισιόν1 καί
στό γιό της, ἀπόφοιτο τοῦ σχολείου
«Φῶς Ἐθνῶν»2.

— Μάνα, ὁ μικρός πρέπει νά πάει σχο-
λεῖο, πρόλαβε τή σκέψη της ἐκεῖ νος. 

— Ναί, παιδί μου, πρέπει νά βροῦμε
τρόπο νά βοηθήσουμε, κι ἄς μή μᾶς πε-
ρισσεύουν.

— Θά δώσουμε ἀπό τό ὑστέρημά μας,
πρόσθεσε ὁ κυρ-Θωμᾶς. Στό Εὐαγγέλιο
τῆς Κυριακῆς ἀκούσαμε τό Χριστό νά
λέει: «Κάθε τί πού κάνετε σʼ ἕναν ἀπό
τούς φτωχούς ἀδελφούς μου ...τό κά-
νετε σέ μένα» (Ματθ. κε΄ 40).
Συζήτησαν καί οἱ τρεῖς ἕως ἀργά. Τό
μεγάλο πρόβλημα τοῦ μικροῦ εἶ χε
γίνει δικό τους.
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Καί δέν δυσκολεύτηκαν νά βροῦν τή
λύση. Θά τόν φιλοξενοῦσαν στό σπίτι
τους καί θά τόν ἔγραφαν στό Σχολεῖο
τῆς Μισιόν, ὅπως καί τά παιδιά τους, πρίν
λίγα χρόνια.
Πρίν πραγματοποιήσουν τήν ἀπόφα σή

τους ζήτησαν τήν εὐλογία τοῦ Πνευμα-
τικοῦ τους. 
Συγκινήθηκε ἐκεῖνος: «Τίποτα δέν εἶ -

ναι τόσο ἀρεστό στόν Θεό ὅσο τό νά
ἐλεεῖς. Κι ἄς μή νομίσουμε ὅτι ἡ ἐλεημο-
σύνη εἶναι δαπάνη, κέρδος εἶναι. Παίρ-
νεις περισσότερα, ἀπʼ ὅσα δίνεις. Δίνεις
ψωμί καί παίρνεις αἰώνια ζωή, δίνεις
ροῦχο καί παίρνεις στολή ἄφθαρτη, φι-
λοξενεῖς καί γιά ἀντάλλαγμα παίρνεις
θέση στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».

— Δέν εἶναι δικά μου αὐτά τά λόγια, ὁ
ἅγιος Χρυσόστομος μᾶς τά λέει, πρό-
σθεσε καί τούς ἔδωσε τήν εὐχή του. 
Ἔτσι οἱ σπλαχνικοί ἰθαγενεῖς ἄρχισαν

νά πραγματοποιοῦν τό εὐλογημένο σχέ-
διό τους: Πρῶτα, ἀναζήτησαν κάποιες
πληροφορίες γιά τήν «οἰκογένεια» τοῦ
Μουκόμπο. Ἦταν πολύ καλή, ἔμαθαν,
ἀλλά βασανισμένη: μιά γιαγιά μεγάλωνε
τά ὀρ φανά παιδιά τῶν παιδιῶν της. Ἡ κ.
Ἄννα τήν ἐπισκέφθηκε. Γνωρίστηκαν,
συζήτησαν τήν πρότασή τους. Ράγισε ἡ
καρδιά τῆς πονεμένης γερόντισσας. Ὁ
μεγάλος ἐγ γονός ἦταν ἡ παρηγοριά της.
Δέ δυσκολεύτηκε ὡστόσο νʼ ἀποφασίσει
τή θυσία:

— Νά ᾽ρθει κοντά σας τό παιδί, νά μά -
θει γράμματα. Μόνο μή μᾶς ξεχνάει κι
ἐμᾶς, εἶπε κι ἔκλαψε.
Σύντομα ὁ Μουκόμπο ἐγκαταστάθηκε

στή νέα του οἰκογένεια. Τό πρωί πήγαινε
στό σχολεῖο τῆς Μισιόν καί νωρίς τʼ ἀπο-
γευματάκι πουλοῦσε στούς περαστικούς
δροσερό νερό. Τά «κέρδη» του τά ἔδινε
στήν κ. Ἄννα κι ἐκείνη τοῦ τά... ἐπέ-
στρεφε νά... τά δώσει στή γιαγιά.
Πέρασαν μιά, δυό, τρεῖς μέρες. Ἔ φθα -

σε ἡ Κυριακή, δέν εἶχαν σχολεῖο. Ὁ Μου-
κόμπο, ἑτοιμάστηκε πρωί-πρωί γιά... τή
δουλειά του. Ἦταν χαρούμενος... περισ-
σότερες ὧ ρες... περισσότερα χρήματα

γιά τή γιαγιά καί τά παιδιά...
— Σήμερα εἶναι Κυριακή, δέ

δουλεύ ουμε. Τόν ἀναχαίτισε
ἡ κ. Ἄννα.

— Γιατί; Ἀπόρησε.
— Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἡμέρα

τοῦ Κυρίου. Θά πᾶμε στήν
Ἐκκλησία, νά εὐχαριστή-
σουμε τό Θεό γιά τήν ἑβ -
δομάδα πού πέρασε, νά Τόν
παρακαλέσουμε γιά ἐκεί νη πού ἔρχεται.

— Μπορῶ νά ἔρθω κι ἐγώ μαζί σας;
..............................................................
Μετά λίγο καιρό, ὁ Μουκόμπο ζήτησε

νά κατηχηθεῖ καί νά βαπτισθεῖ χριστια-
νός. Ἡ κατήχηση γινόταν στή Μισιόν. Τή
συμπλήρωναν ὅμως ὁ κυρ-Θωμᾶς κι ἡ κ.
Ἄννα, κάθε βράδυ μέ τό λόγο τους καί
κάθε στιγμή μέ τή ζωή τους. Κοντά τους
μελετοῦσε καθαρά τήν ἀλήθεια τοῦ
Θεοῦ. Ἔμαθε τί ζητάει καί τί χαρίζει
στούς δικούς Του καί ἀποφάσισε νά
ὁμολογήσει ἐνώπιον Ἀγγέλων καί ἀν -
θρώπων ὅτι «συντάσσεται τῷ Χριστῷ»,
θέλει νά εἶναι στρατιώτης Του. Καί βα-
πτίσθηκε. Ἀπέκτησε νέο ὄνομα καί προ-
στάτη του ἅγιο, τόν φλογερό Ἀπόστολο
Πέτρο κι ἄρχισε τόν χαρούμενο ἀγώνα
τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. 
Ὁ Πέτρος, ἡ χαρά καί τό καμάρι τῆς

νέας του οἰκογένειας, ἡ παρηγοριά καί
τό στήριγ μα τῆς γιαγιᾶς του καί ἡ
ζωντανή ἀπόδειξη πώς «ὅταν
στόν ἄλλον δώσεις, τό τε
ὁ ἴδιος ἔ λαβες», γιατί
«ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ρί -
ζα κι ἡ πη γή ὅλων
τῶν ἀγαθῶν».

Μ.

––––––––
1. Τό κέντρο τῆς

Ὀρθόδοξης Ἱεραπο-
στολῆς στήν Ἀφρική.

2. Τό σχολεῖο τῆς
Ὀρθόδοξης Ἱεραπο-
στολῆς στό Κονγκό.
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Ἀρχαῖος Ἕλληνας
φιλόσοφος, μαθη-

ματικός, γεωμέτρης καί
θεωρητικός τῆς μου-
σικῆς.

Τόν γνωρίζουμε συνή-
θως ἀπό τό γνωστό θεώρημα, πού

ἀγαπᾶμε ἤ πού μᾶς παιδεύει στά μαθητικά μας χρόνια: τό πυθαγόρειο θεώρημα. 
Ὁ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος θεωρεῖται ἀπό τά πιό πρωτοποριακά πνεύματα τῆς Ἀρχαι-

ότητας.

Η ΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

Ἄν ἐπισκεφτοῦμε τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Πυθαγο-
ρείου στή Σάμο ἤ τό Μουσεῖο Ἀρχαίας
Ἑλληνικῆς Τεχνολογίας στήν Ἠλεία, θά
δοῦμε μία εὐφυή ἐπινό ηση-κατασκευή
πού ἀποδίδεται σ’ αὐτόν.

Πρόκειται γιά τή λεγόμενη «κούπα τοῦ
Πυθαγόρα» ἤ «δίκαιη κούπα», ὅπως συ -
χνά τήν ἀποκαλοῦν, ἡ ὁποία χρονολογικά
τοποθετεῖται περίπου στόν 6ο αἰώνα π.Χ.

Πῶς λειτουργεῖ;
Ὅταν γεμίζει ἡ κούπα, ἡ στάθμη τοῦ κρασιοῦ ἀνε-

βαίνει καί στό ἐσωτερικό τῆς κεντρικῆς στήλης. Τό
ὑγρό περνάει διά μέσου τῶν ὀπῶν τοῦ πυθμένα στό
σύστημα τῶν αὐλῶν. Στήν περίπτωση πού δέν ξεπε-

ραστεῖ τό ὅριο, τό ὑγρό δέχεται τήν ἀτμοσφαιρική πίεση καί ἀπό τήν ἐξωτερική του
ἐπιφάνεια καθώς καί ἀπό τήν ἐσωτερική, διά μέσου τοῦ αὐλοῦ τῆς βάσης. Ἔτσι παρα-
μένει στό ποτήρι. 

Τί εἶναι; 
Τό ποτήρι εἶναι κατασκευασμένο ἀπό πηλό καί ἡ δομή τοῦ εἶναι πολύ ἁπλή.
Διακρίνονται δύο τρύπες στόν πυθμένα
καθώς καί μία τρύπα στή βάση του.
Στό ἐσωτερικό τοῦ ποτηριοῦ ὑπάρχει χαραγμένο ἕνα ὅριο πού καθο-

ρίζει τήν ποσότητα τοῦ ὑγροῦ πού ὁ χρήστης δικαιοῦται νά πιεῖ.
Διακρίνονται ἐπίσης ἕνα κυλινδρικό στέλεχος μέσα στό ποτήρι, στό

ἐσωτερικό τοῦ ὁποίου ὑπάρχει ἕνας αὐλός, ὁ ὁποῖος καταλήγει στή βάση του.
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Ὅσο δηλαδή τό ὑγρό δέν ξεπερνάει τήν ὁριοθετημένη γραμμή, δέν δημιουργεῖται κα-
νένα πρόβλημα. Τό πρόβλημα ἀρχίζει μόλις τό ὑγρό ἀνέβει πάνω ἀπό τή γραμμή. 

Τί γίνεται τότε;

Τό σύστημα τῶν αὐλῶν γεμίζει καί ἔτσι ἀρχίζει ἡ διαρροή ἀπό τή βάση. Στήν περί-
πτωση αὐτή ἡ ἀτμοσφαιρική πίεση στήν ἐξωτερική ἐπιφάνεια τοῦ
ὑγροῦ παραμένει σταθερή, ἐνῶ αὐτή πού προέρχεται ἀπό τή βάση
μηδενίζεται. Ἔτσι ἡ ροή τοῦ ὑγροῦ συνεχίζεται μέχρι πού αὐτό θά
ἀδειάσει ἐντελῶς.

Τό φαινόμενο αὐτό ὀνομάζεται σιφωνισμός, ἐνῶ ὁ μηχανισμός
πού περιγράφηκε σιφώνι. Ἡ ἀρχή τοῦ σιφωνισμοῦ εἶναι αὐτή πού
μᾶς ἐπιτρέπει τή μετάγγιση ἑνός ὑγροῦ ἀπό τή δεξαμενή του μέ τή
βοήθεια ἑνός σωλήνα καί σήμερα ἔχει πολλές ἐφαρμογές στή σύγ-
χρονη τεχνολογία.

Ὁ σκοπός τῆς κούπας τοῦ Πυθαγόρα

• Εἶναι θαυμαστό ὅτι ἡ κατασκευή τοῦ Πυθαγόρα ἀκολουθεῖ ἕνα νόμο πού ἀνέπτυξε
ὁ Pascal αἰῶνες ἀργότερα (τό νόμο γιά τά συγκοινωνοῦντα δοχεῖα).

• Εἶναι ἀκόμη θαυμαστό ὅτι ἀποτέλεσμα ἦταν τελικά ὁ ἄπληστος νά τιμωρεῖται
(ἐπειδή ἄδειαζε ὅλη ἡ κούπα, ὄχι μόνο ἡ ἐπιπλέον ποσότητα).

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐκτός ἀπό μία ἁπλή ἐφαρμογή τῆς ὑδραυ-
λικῆς, ἡ κούπα ἀποτελεῖ καί ἕναν τρόπο διδαχῆς.

Δέν εἶναι μόνο ἡ δίκαιη κατανομή τοῦ νεροῦ ἤ ἡ ἀποφυγή
τοῦ μεθυσιοῦ...

Ἡ κούπα περνοῦσε, καί ἐξακολουθεῖ νά περνάει, καί ἕνα
ἄλλο μήνυμα: αὐτό τοῦ μέτρου, τῆς ἰσορροπίας, τῆς ἀνεκτι-
κότητας.

Ὅταν τό ὅριο ξεπερνιέται (ὕβρις), δέν χάνονται μόνον ὅσα
ἔχουν ξεπεράσει τό ὅριο ἀλλά καί ὅλα τά προηγούμενα πού εἶχαν ἀποκτηθεῖ (νέμεσις). 

Τό ἄριστο ὀφείλουμε νά τό ἀπολαμβάνουμε μέ μέτρο, σάν τόν οἶνο πού ἤδη ἔχουμε
στήν κούπα μας, ἀντλώντας τή μέγιστη ὠφέλεια χωρίς νά ἐπιζητοῦμε παραπάνω! 

Ὁδοιπόρος
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**

δυναμίες αὐτός! Μιλάει ἀπα-
ξιωτικά γιά τούς ἄλλους, τούς τα-
πεινώνει, τούς ἐκθέτει καί τούς
ἐξουθενώνει χωρίς ἔλεος, γυρίζει γύ -
ρω γύ ρω ἀπό τόν ἑαυτό του, πού
τόν θέλει νά ξεχωρίζει.
ΚΚαί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἐγωισμός,

τό νά γυρίζει κανείς γύρω ἀπό τόν
ἑαυτό του. Τό νά εἶναι ὁ ἑαυτός τό
κέντρο ἀπό ὅπου ξεκινοῦν καί ὅπου
καταλήγουν ὅλες οἱ ἐνέργειές του.
Τό νά ἀπασχολεῖ ται κανείς ὑπερβο-
λικά μέ τόν ἑ αυτό του ἀγνοώντας
τούς ἄλλους καί τίς ἀνάγκες τους,
νά θέλει νά διακρίνεται καί ὁπωσ-
δήποτε νά ὑπερέχει. Καί ὅταν συμ-
βεῖ νά μήν ὑπερέχει – γιατί ἔχουν
καί οἱ ἄλ λοι βέβαια προσόντα!– νά
μελαγχολεῖ καί νά ἀποθαρρύνεται,
νά μειονεκτεῖ. Εἶ ναι καί ἡ μειονεξία
μορφή τοῦ πολύκλαδου ἐγωισμοῦ.
Βέβαια ἡ λέξη «ἐγωισμός» ἔχει σάν

βάση τή λέξη «ἐγώ». Κάθε ἄν θρω -
πος ἔχει τό «ἐγώ» του (τήν ἀ το μι -
κότητά του καί τήν προσωπικότητά
του), πού πρέπει νά τό γνωρίζει καί
νά τό φροντίζει ἀνάλογα. Ὅταν ὅμως
ἡ φροντίδα αὐτή εἶναι ὑπερβολική καί
ἀποκλειστική, δημιουργεῖται νοσηρή
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Τριώδιο, ἡ με γά λη ἐκκλησια-
στική περίοδος προετοιμασίας τῶν
πι στῶν γιά τήν λαμπροφό ρο ἑ ορτή
τῆς Ἀναστάσεως. Κάθε Κυριακή
ἕνα σκαλοπάτι γιά ἀνάβαση πνευ-
ματική. Πρώτη Κυριακή σ’ αὐτή
τήν ἀνάβαση ἡ Κυριακή τοῦ Τελώ-
νου καί τοῦ Φαρισαίου.
Ἡ παραβολή αὐτή τοῦ Κυρίου μας

ἀρχίζει μέ τήν παραστατική περι-
γραφή τοῦ Φαρισαίου. Εἶναι αὐτός
ἕνας ὑπερήφανος καί ἀλαζόνας ἄν -
θρωπος. Τά χαρακτηριστικά πού
τοῦ προσδίδει ὁ Κύριος –ὁ ἀπαρά-
μιλλος γνώστης τῆς ἀνθρώπινης
ψυχῆς– μᾶς ὁδηγοῦν κατευθείαν
στήν πηγή ἀπό ὅπου ξεκινοῦν οἱ
ἀντικοινωνικές του ἐκδηλώσεις. Ὁ
Φαρισαῖος τῆς παραβολῆς μιλάει
στόν Θεό ἐπιδεικτικά γιά τόν ἑαυτό
του, σέ πρῶτο πρόσωπο ἑνικοῦ, καί
ἀπαριθμεῖ ἀλαζονικά τίς «ἀρετές»
του. Δέν ἔχει ἐλαττώματα καί ἀ -



κατάστα ση καί αὐτή ἀποτελεῖ
τόν ἐ γω ι σμό.
Ὁ ἐγωισμός ὁδηγεῖ σέ ἀντικοινω-

νική συμπεριφορά καί σέ ἀπομόνωση
τοῦ ἀτόμου. Γιατί ὁ ἐγωιστής κουρά-
ζει. Κουράζονται οἱ ἄλλοι νά τόν
ἀκοῦνε, γελᾶνε μέ τίς καυχησιολογίες
του, ἀ ντι δροῦνε στίς ὑ περ βο λές του,
ἀμφισβητοῦνε τά «κατορθώματά»
του, τελικά τόν ἀποφεύγουν.
ΠΠῶς νά ἀπαλλαγεῖ κανείς ἀπό

αὐτό τό φοβερό πάθος;
«Λερναία ὕδρα» χαρακτηρίσθηκε.

Τοῦ κόβεις τό ἕνα κεφάλι καί παρου-
σιάζεται ἄλλο, μέ ἄλλη μορφή.
Ἄλλοτε μέ ἐπιδειξιομανία καί μαται-
οδοξία, ἄλλοτε μέ περιαυτολογία καί
ὑπερηφάνεια, ἄλ λοτε μέ δικαιολο-
γίες, μέ γκρίνιες, μέ ἀπαιτήσεις, μέ...
Ὡστόσο μπορεῖ κανείς νά ἀ παλ -

λαγεῖ, βέβαια μέ συνεχή ἀ γώνα. Μέ
λογικές σκέψεις ἀρχικά. Τά προ-
σόντα πού μπορεῖ νά ἔχει δέν εἶναι
δικά του, εἶναι τοῦ Θεοῦ. «Τί ἔχεις ὅ
οὐκ ἔλαβες; εἰ δέ καί ἔλαβες, τί καυ -
χᾶσαι ὡς μή λα βών;», τί ἔχεις πού
δέν τό ἔλαβες ἀπό τόν Θεό, καί ἄν
τό ἔλαβες ἀπό τόν Θεό τί καυχιέσαι
γι’ αὐτό σάν νά μήν τό ἔλαβες, σάν
νά προέρχεται ἀπό σένα; παρατηρεῖ
ὁ ἀπόστολος Παῦ λος. Καί ὕ στερα
ὅλους ὁ Θεός ἐφοδίασε μέ προσόντα.
Δέν πρέπει νά τούς τά ἀναγνωρίσει,
νά τούς τιμήσει, νά τούς συγχαρεῖ;
Ἀλλά αὐτό εἶναι ταπείνωση. Ὅπως
ταπείνωση εἶ ναι –πάνω στά πράγ-

ματα– νά πα ραδέχεται κανείς
τά λάθη του καί νά ἀ κούει προσε-
κτικά τί τοῦ ὑποδεικνύουν γιά νά τά
διορθώσει.
Καί κοντά στήν ταπείνωση εἶναι

καί ἡ ἀγάπη. Ὑποχωρεῖ ὁ ἐγωι-
σμός, ὅταν κανείς φροντίζει καί γιά
τούς ἄλλους –γιατί ἔχουν καί οἱ
ἄλλοι ἀνάγκες– τούς ἐξυπηρετεῖ,
τούς ἀφήνει νά προηγηθοῦν, νά πά-
ρουν τό καλύτερο, τούς συμπεριφέ-
ρεται μέ σεβασμό καί εὐγένεια,
στερεῖται ὁ ἴδιος γιά νά ἔχει ὁ ἄλ -
λος...
Γιά νά γίνουν ὅμως ὅλα αὐτά,

χρειάζεται ὁ φωτισμός καί ἡ βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «ὑπερηφά-
νοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ
δίδωσι χάριν», ὅπως τελείωσε τήν
τόσο παραστατική αὐτή παραβολή
Του ὁ Κύριος. Χρειάζεται καί ἡ θέ-
ληση τοῦ ἀνθρώπου νά κάνει τόν
ἑαυτό του ἕνα χαριτωμένο δημιούρ-
γημα τοῦ Θεοῦ, πού στό περιβάλλον
του θά εἶναι παράγοντας ἁρμονίας
καί ἰσορροπίας.

–––––––––
* Ἐπιθυμία νεαρῆς ἀναγνώστριας
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Δέν πιστεύουν στά μάτια καί στ’ αὐτιά τους τά
ἕντεκα ἀδέρφια.
Αὐτός ὁ νεαρός ἄρχοντας, ὁ δυνατός καί μεγα-

λόπρεπος Ψονθομφανήχ1 μέ τή λινή βασιλική
στολή, τό δαχτυλίδι τοῦ Φαραώ στό δάχτυλο καί
τή χρυσή ἁλυσίδα στό λαιμό, σημάδια τῆς με-
γάλης του ἐξουσίας... Αὐτός, πού ἀπό ἕνα του
νεῦμα κρέμονταν τόσο ἡ χαρά τῆς ἐπιστροφῆς
στόν πατέρα τους ὅσο καί ὁ ἀφανισμός τους...
Αὐτός, πού τόσο τούς δοκίμαζε στά δυό τους

ταξίδια... καί τώρα κλαίει μέ λυγμούς μπροστά
τους, εἶναι ὁ ...Ἰωσήφ! Ὁ φθονεμένος καί βαριά
ἀδικημένος ἀπό τούς ἴδιους καί πολυθρηνημένος ἀπό τόν πατέρα τους Ἰακώβ! 
Ὁ Ἰωσήφ; Ἀπό πουλημένος δοῦλος, ἀντιβασιλιάς τῆς μεγάλης Αἰγύπτου;
Σαστισμένοι κοιτάζονται μεταξύ τους καί μένουν ἀμίλητοι...

Σάν ἀστραπή περνοῦν ξανά ὅλα ἀπό τό νοῦ τους :
Ἡ ἰδιαίτερη ἀγάπη τοῦ πατέρα τους στόν μικρό τους ἀδελφό...
καί ἡ δική τους ζήλια...
Τά ὄνειρά του, πού τώρα ἐπαληθεύ ονται... 
Ἡ ἀσπλαχνία τους νά τόν ρίξουν στό ξεροπήγαδο...
Ἡ τραγική ὥρα πού τόν πούλησαν στούς Αἰγύπτιους...
Τά παρακάλια τοῦ παιδιοῦ νά τό λυπηθοῦν...
Ἡ σκληρότητά τους, πού τούς εἶχε τυφλώσει...
Τό φοβερό ψέμα στόν πατέρα τους, ὅτι δῆθεν τόν μικρό τους
ἀδελφό τόν κατασπάραξαν θηρία, καί τό κατασχισμένο καί μα-
τωμένο ροῦχο τοῦ παιδιοῦ, πού τοῦ ἔδειξαν γιά νά τόν πεί-
σουν...
Ἡ θλίψη καί ὁ θρῆνος τοῦ γέροντα Ἰακώβ μέχρι καί τώρα
γιά τόν ἀδικοχαμένο του γιό...

Καί νά, μπροστά τους τώρα στέκεται ὁ Ἰωσήφ, ἄρχοντας ἰσχυρός, ἀντιβασιλιάς τῆς
Αἰγύπτου, ἔμπιστος τοῦ Φαραώ, μέ δικαίωμα ζωῆς καί θανάτου ἐπάνω τους... Καί αὐτοί,
πού, χτυπημένοι ἀπό τή θεομηνία τῆς πείνας, ἦρθαν ἀπό τή Χαναάν ζητιάνοι τῆς
εὔνοιάς του, ταπεινωμένοι ἀπό τίς ἀλλεπάλληλες δοκιμασίες πού ὑπέστησαν στήν Αἴγυ-
πτο, ὑπόλογοι γιά τή φοβερή ἀδικία πού τοῦ ἔκαναν, βέβαιοι γιά τή δίκαιη ὀργή του
καί παραδειγματική τιμωρία τους, τρέμουν καί περιμένουν τήν ἀπόφασή του... Ὅ,τι
καί νά τούς κάνει, ἔχει δίκαιο. Μόνο τόν πατέρα τους σκέπτονται καί τή φοβερή εἴδηση
γιά τόν χαμό τους, πού θά τόν φέρει μιά ὥρα νωρίτερα στόν τάφο...
Ἀλλά τί ἔκπληξη!
Ὁ Ἰωσήφ, πού εἶδε τά ἀδέλφια του μετανιωμένα, ἀλλιῶς ἐνεργεῖ: Τούς παρηγορεῖ!
— Μή λυπάστε πού μέ πουλήσατε ! 
Καί πάει παραπέρα τή σκέψη τους:
— Δέ μέ στείλατε ἐσεῖς στήν Αἴγυπτο. Ὁ Θεός μέ ἔστειλε πρίν ἀπό σᾶς, γιά νά σωθεῖτε

σεῖς καί ὁ λαός !
Οἱ ἕντεκα ἄνδρες ἀκοῦνε ἄναυδοι τόν Ἰωσήφ.
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Ὤ, γλυκιά κουβέντα πού τούς εἶπε!
Ἡ καρδιά τους πῆγε στή θέση της. Ὄχι,

δέ θά πρόσφεραν κι ἄλλο πικρό ποτήρι
στόν πατέρα τους.

— Κάντε ὅμως γρήγορα, ξαναμίλησε ὁ
Ἰωσήφ. Ὁ λιμός θά διαρκέσει ἀκόμη πέντε
χρόνια. Φέρτε ἐδῶ κοντά μου καί τόν πατέρα
καί τίς οἰκογένειές σας καί τά ζωντανά σας.

Πῆγαν καί γύρισαν τά ἀδέλφια τοῦ ἀντι-
βασιλιᾶ μέ τόν πατέρα τους μαζί, τόν γέ-
ροντα μά εὐτυχισμένο πιά Ἰακώβ, τίς νύφες
καί τά ἐγγόνια του, ἑβδομήντα πέντε ψυ -
χές, καί ὅ,τι μποροῦσε νά μεταφερθεῖ στήν
Αἴγυπτο.
Μπορεῖ ἄραγε γλώσσα ἀνθρώπου νά πε-

ριγράψει τή συγκίνηση, τή χαρά, τήν εὐτυ-
χία τῆς συνάντησης τοῦ γέροντα Ἰακώβ μέ
τόν χαμένο του Ἰωσήφ;

Πέρασαν δεκαεπτά χρόνια. Ὁ μεγαλόψυ-
χος καί στοργικός Ἰωσήφ ἀξιώθηκε νά
κλείσει τά μάτια τοῦ πατέ ρα του, τοῦ μεγά-
λου πατριάρχη Ἰακώβ, ὅπως ἄλλωστε τό
ἐπιθυμοῦσε καί ὁ ἴδιος.

Ἄλλη ἀγωνία, ἄλλα
καρδιοχτύπια τώρα γιά
τά ἀδέλφια τοῦ Ἰω σήφ:

— Ἄν μᾶς ἀ ντα πο -
δώσει ὁ Ἰω σήφ ὅλα ὅ σα
κακά τοῦ κάναμε, τώρα
πού δέ ζεῖ πιά ὁ πατέ-
ρας;
Καί ταπεινωμένοι γιά

μιά ἀκόμη φορά τοῦ
λένε:

— Ὁ πατέρας μας πρίν
πεθάνει ζήτησε νά τοῦ

ὑποσχεθοῦμε ὅτι θά σοῦ ζητήσουμε συγ-
γνώμη γιά τά μεγάλα βάσανα πού σοῦ προ-
ξενήσαμε. Τόν ἴδιο Θεό μέ τόν πατέρα μας
λατρεύουμε, Ἰωσήφ. Συγχώρεσέ μας !
Ὁ Ἰωσήφ κλαίει...
— Κοίταξε, Ἰωσήφ, δοῦλοι σου εἴμαστε... 
Καί ὁ πάγκαλος ἀδελφός τους γιά μιά

ἀκόμη φορά τούς ξαφνιάζει καί ρίχνει βάλ-
σαμο παρακλήσεως στίς τρομοκρατημένες
ψυχές τους:

— Μή φοβάστε ! «Τοῦ γάρ Θεοῦ εἰμι ἐγώ».
Διότι ἐγώ εἶμαι τοῦ Θεοῦ! Δέ θά σᾶς ἐκδι-
κηθῶ! Ἐγώ θά φροντίσω γιά σᾶς καί τίς
οἰκογένειές σας...
Καί μαλάκωσε

πάλι ὁ λόγος τίς
ψυχές τῶν φοβι-
σμένων ἀδελφῶν
του.

Τό βιβλίο τῆς
Γένεσης (κεφ. 37-

50) διηγεῖται μέ
πολλές λεπτο-
μέρειες ὅλη τήν
ἱστορία τοῦ δί-
καιου Ἰωσήφ
καί τῶν ἀ δελ -
φῶν του καί ἔ -
χει πολλά
μηνύματα γιά
ὅλους, ἰδιαίτερα γιά τούς νέους:

«Τοῦ Θεοῦ εἰμι ἐγώ», εἶχε πεῖ ὁ Ἰωσήφ.
Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς πῶς τό εἶπε αὐτό

ἕνας ἄνθρωπος πού ἔζησε τά νεανικά του
χρόνια σ’ ἕνα περιβάλλον ξένο, εἰδωλολα-
τρικό, ἐχθρικό! Τίποτα, οὔτε ἡ συκοφαντία,
οὔτε ἡ φυλακή, οὔτε ἡ δουλεία, οὔτε ἡ
δόξα καί τά ἀξιώματα μπόρεσαν νά σβή-
σουν ὅσα εἶχε διδαχθεῖ ἀπό τόν πατέρα του
γιά τή σχέση του μέ τόν Θεό. 
Αὐτή ἡ σχέση τόν κράτησε ἁγνό ἀπό

κάθε μολυσμό, τίμιο σέ κάθε του ἐνέργεια,
δυνατό μέσα στή δυσκολία, ταπεινό καί
καταδεκτικό μέσα στή δόξα.
Γι’ αὐτό καί πίσω ἀπό τήν ἀδικία, τήν

ἐχθρότητα, τή ζήλια, τή βάναυση συμπερι-
φορά ἐναντίον του, τίς ταλαιπωρίες, τήν
ἐξορία, τήν κακοπάθεια καί τό μαρτύριο ὁ
πάγκαλος Ἰωσήφ ἔ βλεπε τό χέρι τοῦ Θεοῦ
καί τό σχέδιό Του. 
Γι’ αὐτό καί δέν τόν κυρίευσε ἡ διάθεση

γιά ἐκδίκηση ἀλλά, κάτι πιό μεγάλο, εὐερ-
γέτησε καί ἔσωσε ἐκείνους πού τόν ἀδίκη-
σαν!                                                    π.

––––––––
1. Ἔτσι ὀνόμασε ὁ Φαραώ τόν Ἰωσήφ. Σημαίνει τροφοδότης

ἤ σωτήρας τοῦ κόσμου.
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τελεσίδικη μεγάλη
Κρίση.

Ὁ Κύριος θά χω-
ρίσει ὅλους τούς ἀν -

θρώπους στά δύο:
δεξιά καί ἀριστερά

Του. Κι ἀμέσως θά ἀκου-
στεῖ ἡ φωνή Του:

− ’Ελᾶτε ἐσεῖς, οἱ εὐλογημένοι ἀπό
τόν Πατέρα μου, ἐλᾶτε νά κληρονο-
μήσετε τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν,
πού ἑτοιμάστηκε γιά σᾶς προτοῦ δη-
μιουργηθεῖ ὁ κόσμος. Δική σας εἶναι,
διότι πείνασα καί μοῦ δώσατε νά
φάω, δίψασα καί μέ ξεδιψάσατε, ξένος
ἤμουν καί μέ φιλοξενήσατε, γυμνός
καί μοῦ δώσατε ροῦχα, ἀρ ρώστησα
καί μέ ἐπισκεφθήκατε, στή φυλακή
ἤμουν καί ἤρθατε νά μέ δεῖτε.

Τότε ἐκεῖνοι θά ἀπορήσουν καί θά
Τόν ρωτήσουν πότε ἔγιναν ὅλα
αὐτά. Κι Ἐκεῖνος θά τούς ἀπαντήσει:

− Κάθε τι πού κάνατε σέ κάποιον
ἀπό τούς ἐλάχιστους ἀδελφούς μου,

Ματθ. κε´ 31-4623 Φεβρουαρίου 2014 Τῶν Ἀπόκρεων

Στή φρικτή μέρα
τῆς Δευτέρας

Παρουσίας. Στό φο-
βερό παγκόσμιο Δι-
καστήριο. Ἐκεῖ μᾶς
μεταφέρει τό εὐαγγελικό
ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς
τῶν Ἀ πόκρεων. Ὅλος ὁ κόσμος
γνωρίζει ἀπό τώρα πῶς θά γίνει ἡ
μέλλουσα Κρίση ἀπό τόν Κύριο
Ἰησοῦ Χριστό. Μᾶς τό ἀποκάλυψε
τό ἀψευδές στό μα Του.

Ὅταν λοιπόν φτάσει ἡ φοβερή ἐ -
κείνη μέρα καί φανεῖ ὁ μέγας Κριτής
νά κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό στή
γῆ, ἔνδοξος, μέσα σέ ἀπαστράπτουσα
αἴ γλη καί δόξα, συνοδευόμενος ἀπό
μυριάδες μυριάδων ἀγγέλων, τότε θά
καθίσει σέ θρόνο λαμπρό δικαστικό,
καί μπροστά Του θά συναχθεῖ ὅλος ὁ
κόσμος: καί οἱ ζωντανοί καί οἱ κεκοι-
μημένοι, πού ἐν τῷ μεταξύ θά ἔχουν
ἀναστηθεῖ.

Καί τότε θά ἀρχίσει ἡ τελευταία καί

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΜΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΔΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

«Κληρονομήσατε
τήν ἡτοιμασμένην
ὑμῖν βασιλείαν»
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τούς φτωχούς καί ταπεινούς καί περι-
φρονημένους, σέ μένα τό κάνετε.

Ἔπειτα θά στραφεῖ στούς ἄλλους,
ἀριστερά Του, καί θά τούς ἀποπέμψει
στήν Κόλαση, διότι ἐκεῖνοι δέν ἔκαναν
τίποτε ἀπό αὐτά σ’ ἕναν ἐλάχιστο ἀ -
δελφό τοῦ Κυρίου.

–«Καί ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κό-
λασιν αἰώνιον, οἱ δέ δίκαιοι εἰς ζωήν
αἰώ νιον». Ἔτσι τελειώνει ἡ εὐαγγελική
περικοπή. Αὐτοί θά πᾶνε σέ αἰώνια
Κόλαση, ἀτέλειωτη, ἐνῶ οἱ δίκαιοι σέ
αἰώ νιο Παράδεισο.

* * *
«κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμέ-

νην ὑμῖν βασιλείαν»
Εἶναι φανερό ἀπό τά λόγια τοῦ Κυ-

ρίου ὅτι τό κριτήριο μέ τό ὁποῖο θά
κριθοῦμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στή Δευ-
τέρα Παρουσία θά εἶναι ἡ ἄσκηση τῆς
ἀγάπης πρός τούς συνανθρώπους μας,
καί μάλιστα τούς «ἐλάχιστους», τούς
περιφρονημένους ἀπό τόν κόσμο.

Τό ἀξιοσημείωτο ὅμως εἶναι ὅτι ὁ
Κύριος τήν ἀγάπη αὐτή δέν τήν συν-
δέει μέ ἐκπληκτικά κατορθώματα,
ἀλλά μέ πο λύ ἁπλά, εὔκολα καί καθη-
μερινά πράγματα, πού δέν χρειάζονται
πολύ κόπο καί εἰδικές προϋποθέσεις
γιά νά κατορθωθοῦν. Τί δηλαδή; Λίγο
ψωμί στόν πεινασμένο, ἕνα ποτήρι
νερό στόν διψασμένο, στόν ξένο φιλο-
ξενία, στόν γυμνό ἕνα ροῦχο, στόν
ἄρρωστο καί τόν φυλακισμένο μιά

ἐπίσκεψη. Τί πιό ἁπλό καί εὔκολο
ἀπό αὐτά;

«Δέν εἶπε –σχολιάζει ὁ ἱερός Χρυ-
σόστομος– στή φυλακή ἤμουν καί μέ
βγάλατε˙ ἄρρωστος ἤμουν καί μέ
κάνατε καλά. Ὄχι. Ἀλλά τί; Μέ ἐπι-
σκεφθήκατε, ἤρθατε κοντά μου». Τί
πιό εὔκολο ἀπό μιά ἐπίσκεψη; 

Πόσο λεπτός εἶναι ὁ
Κύριός μας! Πό σο
εὐγενικός, πόσο
συγκαταβατι-
κός! Νά δίνεις
λίγο νερό σ’
αὐ τόν πού δι-
ψάει –ἀλλά μέ
τήν καρδιά σου,
μέ ὅ λη σου τήν προ-
θυμία– καί νά σοῦ δίνει
Παράδεισο αἰώ νιο! Συγκρίνονται
τά δύο μεγέθη;

Φίλε μου, ἐσύ πού τώρα διαβάζεις τίς
γραμμές αὐτές˙ βλέπεις πόσο ἔ χουν
γύ ρω μας αὐξηθεῖ οἱ ἄν θρωποι πού ἔ -
χουν τήν ἀνάγκη μας. Μάλιστα τώ -
ρα, τίς μέρες πού περνοῦμε. Ἄς
δώσουμε, καί σύ καί γώ, κάτι λίγο ἀπό
αὐ τό πού ἔχουμε, τή συμπάθειά μας
ἄς τούς χαρίσουμε, τήν εὐσπλαχνία,
τήν ἐλεημοσύνη μας. Γιά νά ἐλεη-
θοῦμε κι ἐμεῖς ἀπό τόν Χριστό στή
μέλλουσα Κρίση μέ ἕνα ἔλεος αἰώνιο
καί ἀνεξάντλητο.

Λίγο ψωμί στόν
πεινασμένο, ἕνα
ποτήρι νερό στόν
διψασμένο, στόν
ἄρρωστο καί τόν
φυλακισμένο μιά
ἐπίσκεψη.

Τί πιό ἁπλό καί
εὔκολο ἀπό αὐτά;
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ἶχα μιά συμμαθήτρια καί πολύ καλή
μου φίλη στό Δημοτικό, τήν Εὐσταθία.
Τήν ἀγαποῦσα, γιατί εἶχε μιά ἁπλότητα,
μιά ταπείνωση καί μιά ἀξιοπρέπεια, πού σέ
ἔκανε νά τή θαυμάζεις. Μοῦ ἔχει μείνει
ἀξέχαστη μιά σκηνή ἀπό τό Σχολεῖο.

Ἤμασταν στήν Ἕκτη Δημοτικοῦ. Εἶχε
τελειώσει ἡ διδασκαλία μιᾶς δύσκολης
ἑνότητας στό μάθημα τῆς Γλώσσας καί τό
παιχνίδι τῆς ὀρ θο γραφίας ἄρχιζε. Ἡ δα-
σκάλα μᾶς ἐξηγοῦσε:

— Ἕνας ἕνας θά σηκώνεστε στόν πί-
νακα καί θά γράφετε σωστά τίς λέξεις πού
θά σᾶς ὑπαγορεύω. Μέ τό πρῶτο λάθος
ὅμως, θά κάθεστε κά τω! Καί ἀμέσως θά
σηκώνεται ὁ ἑπόμενος! Σύμφωνοι;

— Μάλιστα, κυρία! Φώναξαν μέ ἐν -

θουσιασμό κάποιοι πού τούς ἄρεσαν τά
παιχνίδια πού μᾶς κρατοῦ σαν σέ ἐγρή-
γορση. Εἴμαστε ἕτοιμοι! Νά δοῦ με ποιός
θά κρατήσει πιό πολύ!

— Ὡραῖα, ἀρχίζουμε! Εἶπε ἡ δασκά λα.
Σηκώθηκαν οἱ δυό πρῶτοι. Μά κατέβη-

καν σχεδόν ἀμέσως, μετά τή δεύτερη λέξη!
Ἡ ὀρθογραφία τούς δυσκόλευε πολύ...

Καί τώρα ἔρχεται ἡ σειρά τῆς Εὐ σταθίας.
Αὐτή συνήθως τά ἤξερε ὅλα, σπάνια ἔκανε
λάθη. Ἀλλά ἡ φί λη μου εἶχε καί κάτι ἄλλο,
πού εἶναι πιό σπάνιο: Ἐνῶ τά ἤξερε ὅλα,
δέν ἦταν ξιπασμένη. Δέ ζητοῦσε τούς ἐπαί-
νους. Ἀλλά καί παραδεχόταν τά λάθη της
μ᾿ ἕναν τρόπο μοναδι κό. Γι᾿ αὐτό καί οἱ
ἄλλοι τή θαύμαζαν ἀκόμη πιό πολύ.

— Ἄ, τώρα θά τά σαρώσει ὅλα ἡ Εὐστα-

E
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θία, φώναξαν κάποιοι. Σίγου ρα! Κλεῖστε
τά βιβλία.

Ἡ δασκάλα ψάχνει γιά τίς πιό δύσκολες
λέξεις τοῦ κειμένου. Ἡ Εὐ σταθία γράφει.

— Διώροφος!... Σωστά, γράφεται μέ
ὠμέγα, φώναξε ἡ δασκάλα.

— Μήνυμα!... Ὁλόσωστα!
— Πανηγύρι!... Μπράβο!
— Ἀνώδυνος!...
Ἔγραψε τά δύο πρῶτα γράμματα ἡ

Εὐσταθία καί κοντοστάθη κε. Αὐτή τή
λέξη δέν τήν καλοθυμόταν.

— Λάθος! Τό ἀνώδυνος γράφεται μέ
ὠμέγα! ἀντήχησε ἡ φωνή τῆς δασκάλας.

Ἕνα «ἴιιι» ἀκούστηκε ἀπ᾿ ὅλη τήν τά -
ξη. Αὐτό κανείς δέν τό περίμενε. Τό λάθος
τῆς Εὐσταθίας κανένας δέν τό ἤθελε.

Τά μάτια ὅλης τῆς τάξης ἦταν καρφω-
μένα πάνω της. Τί θά ἔκανε τώρα;

Ἐκείνη διόρθωσε τό λάθος στόν πίνακα
καί εἶπε:

— Ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά θυμᾶμαι
αὐτή τή λέξη.

Τίποτα ἄλλο. Καί ἀμέσως κάθισε στή
θέση της.

* * *
Πόση ἐντύπωση εἶχε κάνει ἡ συμπερι-

φορά τῆς φίλης μου στήν παιδική μου
ψυχή!

Ἔχουν περάσει κάμποσα χρόνια ἀπό
τότε. Ἀλλά τό περιστατικό αὐ τό δέν τό ξέ-
χασα. Ἄθελά μου τό συγκρίνω μέ μιά δική
μου παιδική συμπεριφορά. Πήγαινα στίς
πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ. Συχνά ση-
κωνόμασταν στήν ἕδρα, γιά νά δείξουμε
στή δασκάλα μας τήν ἄσκηση τῶν Μαθη-
ματικῶν πού εἴ χαμε λύσει. Ἐγώ λοιπόν, ὅταν

ἔ παιρνα «10΄» (Δέκα μέ τόνο), σήκωνα
ψηλά τό τετράδιο καί τό ἀνέμιζα, γιά νά τό
δοῦν ὅλοι καί νά μέ θαυμάσουν. Κι ἔτσι, μέ
τό χέρι ψηλά πήγαινα στό θρανίο μου.

Τώρα πού τό ξαναφέρνω στή μνή μη μου,
μοῦ φαίνεται ἀστεῖο. Ἦταν ἕνα παιδικό
φέρσιμο.

Σκέφτομαι, ὅμως...
Μήπως δέν ξανακάνουμε τό ἴδιο, κι ἄς

ἔχουμε λίγο μεγαλώσει...
Κάθε φορά πού διαφημίζουμε τά

προσόντα μας, γιά νά κερδίσουμε τό
θαυμασμό...

Κάθε φορά πού μηχανευόμαστε μέσα
καί τρόπους, γιά νά ἀποσπάσουμε τόν
ἔπαινο ἤ νά ἀναδειχθοῦμε...

Κάθε φορά πού δέν παραδεχόμαστε
τά λάθη μας ἤ τά καλύπτουμε, γιά νά μήν
πέσει ἡ ὑπόληψή μας μπροστά στά μάτια
τῶν ἄλλων...

Κάθε φορά πού νιώθουμε πληγωμέ-
νοι, γιατί δέν ἀναγνωρίστηκε ἡ ἀξία
μας...

Σέ κάθε τέτοια περίπτωση, ἄς θυμόμα-
στε πώς

ἀληθινά μεγάλος εἶναι αὐτός πού ἔχει
ταπεινοφροσύνη.

Αὐτός δέν κυνηγᾶ τόν ἔπαινο καί δέν
ἐπιδιώκει τό θαυμασμό τῶν ἄλλων.

Κι ὅταν κάποτε κάνει λάθος, τό παρα-
δέχεται καί μαθαίνει ἀπό τό λάθος του.

Καί ὄχι μόνο δέν ζημιώνεται καθό-
λου, ἀλλά κερδίζει καί τήν ἀγάπη καί τήν
ἐκτίμηση καί τό θαυμασμό ὅλων.

Νεφέλη
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Ἡ δεσποτική καί θεομητορική ἑορτή
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καθιερώ-
θηκε, καί ἑορτάζεται στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας, ἤδη ἀπό τήν ἐποχή
τοῦ Ἰουστινιανοῦ τό 518 μ.Χ., στίς 2
Φεβρουαρίου. 
ὙὙπαπαντή σημαίνει ὑποδοχή,
συνάντηση τοῦ Κυρίου μέ τήν
προσδοκία τοῦ κόσμου. Ἡ Ὑπε-
ραγία Θεοτόκος μέ τόν Ἰωσήφ
φέρνουν κατά τό Ἰουδαϊκό τυ-
πικό στό ναό τοῦ Σολο μῶ ντος
τόν τεσσαρακονθήμερο
Ἰησοῦ Χριστό. 
Εἶναι μεγάλη ἡ
ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς
γιά τήν Ἐκκλησία μας.
Οἱ θαυμάσιοι καί χαρ-
μόσυνοι ὕμνοι πού ψάλ-
λονται ἐπί ὀκτώ ἡμέρες,
ἀπό τίς 2 μέχρι καί
τίς 9 Φεβρουαρίου
πού ἀποδίδεται, δη-
λαδή πού τελειώνει
ἡ ἑορτή, ἐξυμνοῦν τό ἱερό γεγονός καί
ἀφήνουν σέ ὅλους μας ἱερά μηνύματα. 

«Λέγε, Συμεών, τίνα φέρων ἐν
ἀγκάλαις, ἐν τῷ ναῷ ἀγάλλῃ;»¹,
ἀκοῦμε νά ψάλλεται στόν Ἑσπερινό
τῆς ἑορτῆς. Στό ὑμνολογικό αὐτό
ἐρώτημα τολμᾶ νά ἀπαντήσει μέ τό
δικό της τρόπο ἡ βυζαντινή εἰκόνα
τῆς Ὑπαπαντῆς. 
Ὁ ἁγιογράφος τοποθετεῖ τή σκηνή
στό ναό, ὁ ὁποῖος φαίνεται νά ἀπο-
τελεῖ τό κέντρο τῆς εἰκόνας. Διακρί-
νονται τό βημόθυρο, ἡ Ἁγία Τράπεζα

καί τό θολωτό κιβώριο ἤ
«οὐρανός», ὅπως λεγόταν, πού
τό στηρίζουν τέσσερις κολόνες
στεφανωμένες ἀπό μία σινδόνη
κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε νά προ-
βάλλονται οἱ ὄρθιες μορφές. Ἡ
εἰκόνα μιλάει μόνη της: «Ἀνοιγέσθω ἡ
πύλη τοῦ οὐρανοῦ σήμερον»².
Στό χῶρο αὐτό τοῦ ναοῦ προβάλλονται

πέντε πρόσωπα, πού τό καθένα μέ τόν
τρόπο του δέν ἱστορεῖ ἁπλῶς τό γεγονός
τῆς Ὑπαπαντῆς, ἀλλά θεολογεῖ πάνω σ’
αὐτό. Κεντρική θέση στή σκηνή ἔχουν ἡ
Ὑπεραγία Θεοτόκος καί τό Βρέφος
Ἰησοῦς.
Ἡ Θεοτόκος ἁπλώνει τά χέρια της γιά

νά προσφέρει τό Θεῖο Βρέφος ἤ, σέ κά-
ποιες ἄλλες εἰκόνες, νά τό παραλάβει ἀπό
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τόν πρεσβύτη Συμεών. Σέ μερικές τό ἕνα
χέρι Της φαίνεται κλειστό, πού σημαίνει
ὅτι διακονεῖ (ὑπηρετεῖ) τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ
γιά τή σωτηρία μας, καί τό ἄλλο ἀνοιχτό,
πού σημαίνει ὅτι ἀποδέχεται τό θέλημά
Του, δηλαδή προσφέρει τό Χριστό γιά νά
θυσιαστεῖ, δεχόμενη τό γεγονός. Ἐπιβλη-
τική ἡ παρουσία Της, πού τή σκεπάζει ἡ
θλίψη ἀπό τά προφητικά λόγια τοῦ Συ-
μεών ««καί σοῦ τήν καρδίαν διελεύσεται
ρομφαία» (Λουκ. β´�35). 
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἐνῶ ἡ σκηνή

λαμβάνει χώρα σαράντα μέρες μετά τή
Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ, τό Νήπιο δέν παρου-
σιάζεται σπαργανωμένο. Φέρει φωτοστέ-
φανο καί ἔχει βασιλική καί θεϊκή ἐμφάνιση.
Εἶναι ὁ Θεάνθρωπος. Τόν βλέπουμε νά κοι-
τάζει τόν πρεσβύτη Συμεών ἤ, σέ διαφο-
ρετική ἀπεικόνιση, νά ἁπλώνει κι Αὐτό τό
χέρι Του σέ μιά προσπάθεια νά μήν ἀπο-
χωριστεῖ τή Θεομήτορα –μιά ἀκόμη
ἔκφραση τῆς τέλειας ἀνθρώπινης φύσης
Του.
Ὁ πρεσβύτης Συμεών, ἄνθρωπος χαρι-

τωμένος ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, προχω-
ρημένος ἀρκετά στήν ἡλικία, στέκει μέ τά
χέρια σκεπασμένα ἀπό σεβασμό μέ μιά
ἄκρη τοῦ ἐνδύματός του, σάν νά σχηματί-
ζουν θρόνο. Θρόνο, ὄχι γιά νά ὑποδεχθοῦν
ἕνα κοινό βρέφος, ἀλλά γιά νά κρατήσουν
Αὐτόν πού κρατᾶ ὅλη τήν οἰκουμένη.
Κρατᾶ μέ εὐλάβεια τό Βρέφος, γιατί γνώ-
ριζε ἀπό τήν προφητεία ὅτι Αὐτό εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Θεός. Ὅλος χαρά, γιατί ὁ Θεός
ἐκπλήρωσε τήν προσδοκία του, ἀναφωνεῖ
τό «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον Σου, Δέ-
σποτα…», φράση πού ἡ Ἐκκλησία μας
καθιέρωσε νά λέγεται λίγο πρίν τό τέλος
τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἡ σεβά-
σμια καί ἅγια μορφή του ἐντυπωσιάζει. Τά
πόδια του λυγίζουν ἀπό εὐλάβεια, τά μάτια
του κοιτοῦν μέ δέος τό Λυτρωτή τοῦ κό-
σμου, ἐνῶ ἡ κίνηση τῆς κλίσεως τῆς κε-

φαλῆς του σημαίνει ἀποδοχή τοῦ γεγονό-
τος. Ἡ λαχτάρα καί ἡ ἀποδοχή τοῦ Συ-
μεών συμβολίζει καί τήν ἀπαντοχή τοῦ
τότε κόσμου νά γνωρίσει τό Μεσσία.
Πίσω ἀπό τή Θεοτόκο στέκει ἡ προφή-

τιδα Ἄννα, σέ προχωρημένη ἡλικία κι
αὐτή, λαμπάδα ἀναμμένη στήν ὑπηρεσία
τοῦ ναοῦ ἀπό τά νεανικά της χρόνια, μέ
τό δεξί της χέρι ὑψωμένο σέ στάση ὁμι-
λίας καί μέ τό ἀριστερό νά κρατάει ἀνοι-
χτό εἰλητάριο, δηλαδή ἕνα ἀνοιχτό
χαρτί  σάν βιβλίο, πού γράφει: «Τοῦτο
τό βρέφος οὐρανόν καί γῆν ἐστερέω-
σεν». Στρέφει τό κεφάλι της πρός τόν
Ἰωσήφ πού ἔρχεται πίσω της, σάν νά
ἀπευθύνει σ’αὐτόν τόν προφητικό λόγο,
ἐνῶ κοιτάζει τό θεατή. 
Στήν ἄκρη ἀριστερά ὁ Ἰωσήφ, διά-

κονος καί πάλι τοῦ μυστηρίου, ὅπως
καί στήν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως. Προ-
χωρεῖ κρατώντας (σέ κάποιες εἰκόνες
μέσα σέ κλουβί) δύο τρυγόνια ἤ δύο
περιστέρια, τά ὁποῖα κατά τούς Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ὑμνο-
γραφία τῆς ἑορτῆς συμβολίζουν τούς
χριστιανούς Ἰουδαίους καί ἐθνικούς,
καθώς καί τίς δύο διαθῆκες, τήν Πα-
λαιά καί τήν Καινή, τῶν ὁποίων
ἀρχηγός εἶναι ὁ Χριστός. 
Ὑπαπαντή! Μέσα ἀπό τήν περι-

γραφική, συμβολική, ἁγία καί ἱερο-
πρεπή τέχνη τῆς βυζαντινῆς
ἁγιογραφίας ἄς προσκυνήσουμε, τό
ἱστορούμενο γεγονός καί τόν νηπιά-
σαντα, βρεφοκρατούμενο Σωτήρα
καί Λυτρωτή μας. Εἶναι Αὐτός πού
περιμένει ἡ ψυχή μας. Ἄς Τόν ὑπο-
δεχθοῦμε καί ἄς γίνει ὁ θρόνος Του
ἡ ψυχή μας γιά πάντα.

Φ.
―――

Στιχηρ  δι µελο χου α΄ το  σπερινο  τ ς
ορτ ς.

2. Δοξαστικ  το  σπερινο .
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σου;
μνήμ

η
Πῶς τά πς μέ τή

ελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ μνήμη
ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἕνα σωστό διαιτολό-
γιο κι ἀπό ἕνα καλό πρόγραμμα ὕπνου
καί ξεκούρασης. Πιό συγκεκριμένα, ὁ
ἐγκέφαλός μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἐ -
νέργεια καί θρεπτικές οὐσίες. Μέ τή
διαφορά ὅτι τό διαιτολόγιό του δέν
βρίσκεται στούς χώρους, ὅπου συνη-
θίζουν νά συχνάζουν οἱ νέοι (Fast Food
κ.ἄ.). Οἱ χῶροι αὐτοί προσφέρουν νό-
στιμα μέν φαγητά, ἀλλά πλούσια σέ
λίπος καί συντελοῦν στήν αὔξηση τῆς
παιδικῆς παχυσαρκίας σέ παγκόσμιο
ἐπίπεδο. Ὅμως ἡ περίσσεια σωματικοῦ
βάρους ἐπιταχύνει τή γήρανση τοῦ ἐ -
γκεφάλου. 

Ἐνῶ ἀντίθετα:
οἱ ὑδατάνθρακες, πού βρίσκονται

στό μέλι, στά φροῦτα, στά λαχανικά,
στά δημητριακά, ἐλευθερώνουν ἐνέρ-
γεια πού τρέφει τόν ἐγκέφαλο.

ἡ βιταμίνη Β (ψάρια, πράσινα λα-
χανικά, γαλακτοκομικά, κ.ἄ.) βοηθάει
στή βελτίωση τῆς μνήμης.

ἡ βιταμίνη C (ἑσπεριδοειδή, πρά-

σινα λαχανικά) προλαβαίνει ἀπό τήν
ὑπερκόπωση.

ἡ βιταμίνη D (ψάρια, κακάο) διευ-
κολύνει τή λειτουργία τῆς μνήμης.

τό μαγνήσιο (Mg) (πράσινα λαχα-
νικά, καρύδια) συντελεῖ καθοριστικά
στήν ἰσορροπία τοῦ Νευρικοῦ Συ-

στήματος, ἐνῶ ἡ ἔλλειψή του προκαλεῖ
ἐκνευρισμό καί διανοητική κόπωση.

τό ἀσβέστιο (Ca) καί ὁ φώσφορος (P)
(γαλακτοκομικά, ψάρια, μερικά λαχανικά)
εἶναι ἀπαραίτητα γιά τή διανοητική ἐργασία.

τά ω3 λιπαρά ὀξέα (λιπαρά ψάρια, κα-
ρύδια, λιναρόσπορος, σόγια κ.ἄ.) εἶναι ἐ -
ξαιρετικά «τονωτικά» τῆς μνήμης.
Κι ἐδῶ ἔχει μεγάλη σημασία ἡ πυρα-

μίδα τῆς μεσογειακῆς δίαιτας καί τό κα-
θημερινό πλούσιο πρωινό. Παιδιά πού
παίρνουν ἐπαρκές πρωινό καθημερινά,
ἀποδίδουν καλύτερα στό σχολεῖο, ἔ -
χουν καλύτερη μνήμη καί αὐτοσυγκέν-
τρωση καί κουράζονται λιγότερο. 
Ὡς πρός τόν ὕπνο, ἐπιστήμονες τῆς Ἰα -

τρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Χάρβαρντ διαπίστωσαν ὅτι ὅταν κοιμόμα-
στε ὁ ἐγκέφαλός μας δέν ξεκου ρά ζεται,
ἀλλά συνεχίζει νά ἐργάζεται ταξινομών-
τας δεδομένα καί πληροφορίες πού ἔ -
χουμε συλλέξει κατά τή διάρκεια τῆς
μέρας. Σέ κάποια πειράματα πού ἔκαναν
σέ ὁμάδες ἀτόμων πού τά ξυπνοῦσαν σέ
ὁρισμένες φάσεις τοῦ ὕ πνου, διαπιστώ-
θηκε ὅτι μετά ἀπό λίγες μέρες, αὐτά
ἦταν εὐερέθιστα καί εἶχαν κενά μνήμης.
Ἄν στεροῦμε σέ κάποιον τόν ὕπνο ξυ-
πνώντας τον συνέχεια, τό ἑπόμενο πρω -

Μέρος B´

Μ
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Ἡ σωματική ἄσκηση ἐπίσης διευκολύ-
νει, γιατί βοηθάει στήν καλή καρδιακή
λειτουργία, μέ ἀποτέλεσμα καλύτερη
αἱμάτωση στόν ἐγκέφαλο καί βελτίωση
τῶν νοητικῶν λειτουργιῶν. 

Ἀφοῦ ἀναφέραμε τίς «βιταμίνες» τοῦ
ἐγκεφάλου, ἀξίζει νά ἀναφέρουμε καί
κάποια «δηλητήριά» του: 

Ἡ καφεΐνη (καφέ, ἀναψυκτικά τύ -
που cola, ὁρισμένες μορφές τσαγιοῦ)
εἶναι διεγερτικό τοῦ Κ.Ν.Σ.* καί συντελεῖ
σέ διαρκέστερη καί ἀποδοτικότερη δια-
νοητική ἐργασία. Καθώς ὅμως γίνεται
ὑπερβολική κατανάλωσή της δημιουρ-
γεῖ νευρικότητα, ἀνησυχία, ὑπερένταση,
ἀυπνία, ὑπερευαισθησία καί σύνδρομο
στέρησης. Ὑπάρχουν μελέτες πού ὑπο-
στηρίζουν ὅτι τό πράσινο τσάι εἶναι καλό
ἀντιοξειδωτικό, προστατεύει τά κύτταρα
τοῦ ἐγκεφάλου κι ἐνισχύει τή μνήμη.

Τό ἀλκοόλ ἐπιβραδύνει τίς λειτουρ-
γίες τοῦ ἐγκεφάλου, αὐξάνει τήν αἴ σθη -
ση τῆς κούρασης καί τήν ὑπνηλία, ἐνῶ
προκαλεῖ ἀνικανότητα στήν ἀφομοίωση
καινούργιων πληροφοριῶν. 

Τά ἠρεμιστικά προκαλοῦν δυσκολία
συγκέντρωσης καί προβλήματα μνήμης.  

Ἡ νικοτίνη –εἶναι οὐσία πού περιέ-
χεται στό τσιγάρο– προκαλεῖ νευρικό-
τητα καί δυσκολίες στή μνήμη. 

Τά ναρκωτικά προκαλοῦν κατα-
στροφή στόν ἐγκέφαλο καί προβλήματα
μνήμης.

Ἀπό ὅσα προαναφέρθηκαν γίνεται κα-
τανοητό ὅτι ἡ χωρητικότητα τῆς μνήμης
εἶναι στό χέρι μας. Ἡ ἐσωτερική μας διά-
θεση, ἡ προσοχή μας, τό προσωπικό μας
πρόγραμμα καί τό διαιτολόγιό μας παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στό νά διατηρεῖται
ἡ μνήμη μας σέ «φόρμα».

Ὑπάρχουν ὅμως τρόποι νά ἀσκηθεῖ καί
νά καλλιεργηθεῖ ἡ μνήμη μας;
Ἡ ἀπάντηση στό ἑπόμενο.

Ζηνόβιος
–––––
* Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
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ι νό παραπονιέται ὅτι δέν κοιμήθηκε καλά,
ἔστω κι ἄν κοιμήθηκε 12 ὧρες.
Ὁ λαός μας λέει: «Ὁ πιό εὐεργετικός

ὕπνος εἶναι ὁ πρῶτος ὕπνος καί ὁ ὕπνος
πρίν ἀπό τά μεσάνυχτα εἶναι ὁ καλύτε-
ρος» (διάγραμμα 1).

Γραφική ἀναπαράσταση μιᾶς νύχτας ὕπνου
Μιά νύχτα τυπικοῦ ὕπνου ἑνός ἐνήλικα

(ὑπνόγραμμα)
Παρατηροῦμε ὅτι τό στάδιο IV ὑπάρχει

μόνο δύο φορές καί ὅτι ἡ φάση REM αὐξάνει
κατά τή διάρκεια μιᾶς νύχτας.

Ὁ ὕπνος δέν εἶναι μόνο σωματική ἀνά -
γκη, ἀλλά βοηθάει στήν καθήλωση τῶν
πληροφοριῶν, δηλ. στή μνήμη καί στήν ὅ -
λη συγκρότηση τοῦ χαρακτήρα μας.

Ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅ -
τι ἡ στέρηση ὕ πνου σέ παι-
διά κι ἐφήβους προκαλεῖ
μείωση προσοχῆς καί συγ-
κέντρωσης, προβλήματα

μνήμης, ἀπρόβλεπτη ἤ ἀνεπαρκή ἐπίδοση
στό σχολεῖο, δυσκολίες στό πρωινό ξύ-
πνημα, ὑ πνη λία κατά τή διάρκεια τῶν μα-
θημάτων στήν τά ξη, αὐξημένο κίνδυνο
ἀτυχημάτων κάθε μορ φῆς, νευρικότητα
καί εὐερεθιστότητα, κακή διάθεση, ἀκόμη
καί κατάθλιψη ἤ σχιζοφρένεια, ὑπερφαγία
καί παχυσαρκία. Οἱ ἔφηβοι χρειάζονται
πρακτικά 8-9,5 ὧρες ὕπνου ἡμερησίως.



— Τί θά ντυθεῖς τίς ἀπόκριες;
— Κάτι extreme.
— Κάτι σοκαριστικό.
— Κάτι πού νά φρικάρει.
— Κάτι πού νά σ’ ἀφήνει στόν τόπο.
— Γιατί τό σκέφτεστε τόσο καί χαλᾶτε φαιά οὐσία; Ἀπορῶ! Ὅ,τι θέλω, ὅ,τι

μοῦ ἔρθει θά ντυθῶ. Κάτω ἀπό τή μάσκα ὅλα ἐπιτρέπονται. Ἔτσι δέν εἶναι;

Ἔτσι εἶναι... Ἡ μάσκα κρύβει τό ἀληθινό πρόσωπο. Κρύβει ὅ,τι θέλουμε

νά μή φαίνεται. Βοηθάει νά παραπλανήσουμε νά ξεγελάσουμε, γιατί ὄχι καί

νά ἐξαπατήσουμε τόν ἄλλον.

Ἡ μάσκα κρύβει τελικά τόν χειρότερο ἑαυτό μας, αὐτόν πού οὔτε ἐμεῖς οἱ

ἴδιοι θέλουμε νά ἀντικρίσουμε, πόσο μᾶλλον οἱ φίλοι καί οἱ γνωστοί μας. Κι

ἀναρωτιέμαι... Γιατί νά θέλουν κάποιοι νά μασκαρευτοῦν;  

— Γιά τό ἔθιμο.
— Γιά νά ἔχει τζίρο, κατανάλωση ἡ ἀγορά, τώρα μέ τήν κρίση.

— Γιά νά νιώθει κάποιος πώς εἶναι μέσα στόν κόσμο.

— Γιά διασκέδαση, μάλιστα τώρα στό Τριώδιο... κι ὅ,τι προκύψει...
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Ἀλήθεια, περί τίνος πρόκειται;
Πολλοί δῆμοι τῆς Πατρίδας μας ὀργανώνουν τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου τόν καρ-

νάβαλο. Θέαμα δωρεάν. Νά ξεχάσει ὁ κόσμος τίς σκοτοῦρες καί τά βάσανά του.
Νά γελάσει, νά γλεντήσει χωρίς «μή» καί «ὄχι», ἀφοῦ στίς ἀπόκριες ὅλα ἐπιτρέπο -
νται... λένε.

Αὐτά κυκλοφοροῦν καί ἐπηρεάζουν, παρασύρουν κάθε χρόνο κι ἄλλους, ἀπό πα -
λιά. Πόσο παλιά εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ καρνάβαλου;

Στήν ἀρχαιότητα βρίσκεται ἡ ἀρχή της, σέ εἰδωλολατρικά ἔθιμα. Οἱ πρό Χριστοῦ
ἄνθρωποι, καθώς ἔβλεπαν τήν ἀναζωογόνηση τῆς φύσης κάθε ἄνοιξη, ὀργάνωναν
γιορτές γιά νά ἐκδηλώσουν τή χαρά τους. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές ἱκανοποιοῦσαν κυ-
ρίως κατώτερα ἔνστικτα. Φαγοπότια, μέθη, αἰσχρολογίες, ἀνηθικότητες κυριαρ-
χοῦσαν. Γιά νά μήν ἐκθέτουν μ’ αὐτά τόν ἑαυτό τους, ἄλλαζαν ἐνδυμασία κι ἔβαζαν
προσωπίδες. Ἔτσι λάτρευαν τό θεό Διόνυσο, πού ὀνομαζόταν καί Βάκχος. 

Αὐτά στόν πρό Χριστοῦ κόσμο ἴσως μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν, ἀφοῦ κυριαρ-
χοῦσε τό σκοτάδι, ὁ σατανάς.

Σήμερα ὅμως; Οἱ βαπτισμένοι Χριστιανοί πόσο μποροῦμε νά δεχόμαστε κι ἀκόμη
περισσότερο νά συμμετέχουμε σέ καρναβαλικές γιορτές, ὅπου μέσα στόν παν-
ζουρλισμό οἱ ἄνθρωποι βγαίνουν ἀπ’ τόν ἑαυτό τους, ἀπ’ τά λογικά τους πολλές
φορές καί φτάνουν σέ σημεῖο πού δέ θά τό φαντάζονταν ποτέ; Ἄλλωστε κατά τήν
ὥρα τῆς Βαπτίσεώς μας μέ τά χείλη τοῦ ἀναδόχου μας ὁμολογήσαμε πώς: «ἀπο-
τασσόμεθα τῷ σατανᾷ καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ... καί πάσῃ τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ...». 

Πῶς λοιπόν νά τρέχουμε στίς πομπές καί στούς ξέφρενους χορούς του κρυμμένοι
κάτω ἀπό τή μάσκα; Ἀκόμη κι ἄν, ὅπως δικαιολογοῦνται κάποιοι, δέ φτάνουν σέ
ἀνεπίτρεπτες πράξεις, ὅμως ἔχουν συγχρωτιστεῖ μέ ὅ,τι βρώμικο καί κατώτερο γί-
νεται γύρω τους, κι αὐτό εἶναι ἀρκετό. 

Ἄς ἀναρωτηθοῦμε, μετά ἀπό τέτοιες ἐκδηλώσεις καί βιώματα μποροῦμε νά στα-
θοῦμε μέ ψυχική ἠρεμία μπροστά στά εἰκονίσματα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί
νά προσευχηθοῦμε, νά λειτουργηθοῦμε; Καί μάλιστα στήν κατανυκτική περίοδο
τοῦ Τριωδίου, πού μᾶς προετοιμάζει γιά τή Μεγάλη Σαρακοστή, χωρίς φυσικά νά
μᾶς στερεῖ τήν ἀληθινή χαρά καί ἀπόλαυση;

Ὡραῖα μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἅγ. Νικόδημος Ἁγιορείτης:
«Ὅλα αὐτά, τά καρναβάλια, νά σηκωθοῦν ἀπ’ τή ζωή τῶν
Χριστιανῶν. Νά μή γίνονται οὔτε γιορτές, οὔτε χοροί στό
ὄνομα τῶν ψευτοθεῶν. Μήτε ἄντρας νά φορεῖ γυναικεῖα,
οὔτε γυναίκα νά φορεῖ ἀνδρικά ροῦχα...» (Λόγος β΄).

Στό χέρι μας εἶναι ἡ ἀπόφαση! 
Προτιμοῦμε δίνοντας τό χρόνο, τήν ἔμπνευση καί τή δράση μας τώρα

στό Τριώδιο νά κερδίσουμε λίγη μουτζούρικη ψευτοχαρά μέσα στό σκο-
τάδι ἤ τά ἀτίμητα δῶρα τῆς γνήσιας καί πηγαίας εὐφροσύνης μέσα στό
ἀληθινό φῶς τῆς Ἐκκλησίας μας;
Ἄς σκεφτοῦμε σάν ἔξυπνοι καί συνετοί ἔμποροι κι ἄς διαλέξουμε!

ε.π.
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Tό ὀστό τοῦ βραχίονα μπορεῖ νά σπά-
σει κάθετα ὡς πρός τόν ἄξονά του

ἀπό ἄ μεσο χτύπημα. Εἶναι συνηθέ-
στερο νά σπάσει τό βρα-
χιόνιο ὀστό κάτω ἀ πό
τήν κεφαλή του, στόν ὦ -
μο, συνήθως μετά ἀπό
πέσιμο.

Ἐπειδή αὐτό εἶ -
ναι σταθερό κά-
ταγμα, ὁ πάσχων
μπορεῖ νά ἀντέξει
τόν πόνο καί νά συ-
νεχίσει νά κινεῖ ται
γιά λίγο διάστημα,
χωρίς νά φροντί-

σει τό κάταγμα καί χωρίς νά ζητήσει
ἰατρική συμβουλή.
Συμπτώματα
Πόνος πού ἐπιδεινώνεται μέ τήν κί-

νηση
Εὐαισθησία γύρω ἀπό τό μέρος πού

ἔχει ὑποστεῖ τό κάταγμα
Γρήγορο οἴδημα (πρήξιμο)
Μώλωπες (μελανιές), πού μπορεῖ

νά ἐμφανιστοῦν μέ πιό ἀργό ρυθμό.

Κακώσεις
γύρω ἀπό τόν ἀγκώνα
Οἱ κακώσεις γύρω ἀπό τόν ἀγκώνα

εἶναι ἀρκετά κοινές καί προκαλοῦνται
συνήθως ἀπό πέσιμο πάνω στό χέρι.
Τό κάταγμα τῆς κεφαλῆς τῆς κερκί-

δας χαρακτηρίζεται ἀπό ἀκαμψία τοῦ
ἀγκώνα, ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά τεν-
τωθεῖ τελείως.
Στά παιδιά εἶναι ἀρκετά συνηθισμένο

τό κάταγμα τοῦ βραχιονίου ὀστοῦ
ἀκριβῶς πάνω ἀπό τόν ἀγκώνα. Τό
τραῦμα αὐτό εἶναι ἀσταθές. Οἱ ἄκρες
τοῦ σπασμένου ὀστοῦ μπορεῖ νά κι-
νοῦνται καί νά προκαλέσουν βλάβη

στά παρακείμενα αἱμοφόρα ἀγγεῖα καί
στά νεῦρα.
Εἶναι σημαντικό νά ἐλέγχουμε τα-

κτικά τήν κυκλοφορία παίρνοντας τό
σφυγμό τοῦ πάσχοντος στόν καρπό.
Συμπτώματα
Πόνος πού ἐπιδεινώνεται μέ τήν

κίνηση
Εὐαισθησία γύρω ἀπό τό μέρος

πού ἔχει ὑποστεῖ τό κάταγμα
Πιθανόν, οἴδημα (πρήξιμο) καί μώ-

λωπες (μελανιές)
Ἄν ἡ κεφαλή τῆς κερκίδας ἔχει ὑ -

ποστεῖ κάταγμα, θά ὑπάρχει ἀκαμψία
τοῦ ἀγκώνα.

Ἀντιμετώπιση
Τί μποροῦμε νά προσφέρουμε ἐμεῖς

σ᾿ ἕνα κάταγμα; Τά κατάγματα δέν
ἀντιμετωπίζονται στό νοσοκομεῖο;
Ναί, στό νοσοκομεῖο ἀντιμετωπίζον-

ται, ἀλλά ἐμεῖς μποροῦμε νά βοηθή-
σουμε μέ τό: 

1) Νά ἀκινητοποιήσουμε τό χέρι χω -
ρίς νά προκληθεῖ περαιτέρω βλάβη
στήν ἄρθρωση.

2) Νά κανονίσουμε τήν ἀσφαλή μετα-
φορά τοῦ πάσχοντος στό νοσοκομεῖο.

Ἡ διαδικασία πού ἀκολουθεῖται,
ὅταν τό χέρι μπορεῖ νά λυγίσει

εἶναι:
1) Βάζουμε τόν πά-

σχοντα νά καθίσει, ἐφό-
σον αὐτό εἶναι ἐφικτό.
Ἀκουμπᾶμε ἁπαλά τό

χτυπημένο χέρι πάνω
στό στῆθος τοῦ πά-

σχοντα στή θέση πού προκαλεῖ τό λι-
γότερο πόνο. 
Ζητᾶμε ἀπό τόν πάσχοντα νά στηρί-

ξει τό χέρι του, ἐφόσον αὐτό εἶναι δυ-
νατόν.

H ™∂§π¢∞ Δ∏™ À°∂π∞™ Κάταγμα τοῦ βραχίοναΚάταγμα τοῦ βραχίονα
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2) Στηρίζουμε τό χέρι μέ
ἕναν ἐπίδεσμο-ἀναρτήρα
καί ἐπιδένουμε μέ ἕναν
φαρδύ ἐπίδεσμο γύρω ἀ πό
τό χέρι. Τοποθετοῦμε ἕνα

ἁπαλό ἐπίθεμα μεταξύ τοῦ χεριοῦ καί
τοῦ στήθους καί ἐπιδένουμε μέ μιά φαρ-
διά ἐπίδεση πού διπλώνει πάνω ἀπό τό
στῆθος καί τόν ἐπίδεσμο.

3) Ἐλέγχουμε τό
σφυγμό στόν τραυμα-
τισμένο καρπό κάθε 10
λεπτά.

Ἄν δέν ὑπάρχει σφυ γμός, ἰσιώνου με
ἁπαλά τόν ἀγκώνα μέχρι νά ἐπιστρέψει
ὁ σφυγμός καί στηρίζουμε τόν ἀσθενή
σέ αὐτή τή θέση.
Ἡ διαδικασία πού ἀκολουθεῖται,

ὅταν τό χέρι δέν μπορεῖ νά λυ-
γίσει, εἶναι:

1) ΔΕΝ ἐπιχειροῦμε νά
λυγίσουμε ἤ νά ἰσιώσου -
με τόν ἀγκώνα διά τῆς
βίας.

2) Βάζουμε τόν πάσχο -
ντα νά ξαπλώσει καί το-

ποθετοῦμε τό κτυπημένο μέλος πλάι
στόν κορμό του.
Τοποθετοῦμε ἕνα ἁπαλό ἐπίθεμα με-

ταξύ τοῦ κτυπημένου μέλους καί τοῦ
σώματος τοῦ πάσχοντος, διασφαλίζον-
τας ἔτσι τό ὅτι ἡ ἐπίδεση δέ θά μετακι-
νήσει τά σπασμένα ὀστᾶ.

3) Ἐπιδένουμε τό
κτυπημένο μέλος μέ
τόν κορμό τοῦ πάσχον-
τος πρῶτα στόν καρπό
καί στούς γοφούς καί
ὕστερα πάνω καί κάτω
ἀπό τόν ἀ γκώ να.

4) Καλοῦμε ἀσθενο-
φόρο. Ἐλέγχουμε τό σφυγμό στόν
καρπό κάθε 10 λεπτά.

ΒΙΒΛΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

γιά σένα πού μεγαλώνεις

Ἡ ὥρα
τῆς λατρείας
τοῦ Θεοῦ

Ἡ Καινή Διαθήκη
τώρα

μέ σύντομη
ἑρμηνεία

στή δημοτική

Χαρές, ἀγωνίες καί
ἐλπίδες τῆς Μητέρας

Ἕνα ὡραῖο δώρο
γιά μητέρες!

Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σόλωνος 100,  Ἀθήνα 106

80,  τηλ. 210.3624349
www.osotir.gr/shop
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Ἡ ἑλληνική συνείδηση στό
«Ναυτόπουλο»:

Τά νέφη ἀστράφτουν στό βουνό,
βροντοῦν καί μπουμπουνίζουν,
ἐσκέπασαν τόν οὐρανό,
τό κύμα φοβερίζουν.

Ὁ νέος ναύτης τραγουδεῖ
καί τό πανί του σιάζει.
―Ἐγώ εἶμ᾿ Ἑλληνικό παιδί,
τό νέφος δέ μέ σκιάζει.

Ἡ θάλασσα λυσσομανᾶ
καί κυματεῖ κι ἀφρίζει,
τό πλοῖο του καταπονᾶ,
τό σπᾶ καί τό σκορπίζει.
Ὁ νέος ναύτης τραγουδεῖ
καί μιά σανίδ᾿ ἁρπάζει.
―Ἐγώ εἶμ᾿ Ἑλληνικό παιδί,
φουρτούνα δέ μέ σκιάζει.
.............................................

Ὁ πόνος μάνας καί παιδιοῦ
στόν «Ἀποχωρισμό» τοῦ ξενιτεμοῦ:

Α΄ Μάνα
Φουρτούνιασεν ἡ θάλασσα κι ἐβου-

βαθῆκαν τά βουνά. / Εἶναι βουβά τ᾿
ἀηδόνια μας καί τά οὐράνια σκοτεινά /
κ᾿ ἡ δόλια μου ματιά θολή. / Παιδί μου,
ὥρα σου καλή!

Εἶναι φωτιά τά σπλάχνα μου καί τό
κορμί μου παγωνιά· / σαλεύει ὁ νοῦς
μου σά δεντρί, πού στέκει ἀντίκρυ στό
χιονιά / καί εἶναι ξέβαθο πολύ. / Παιδί
μου, ὥρα σου καλή!

Β΄ Τό παιδί
Φυσᾶ βοριάς, φυσᾶ θρακιάς, γεννιέ-

ται μπόρα φοβερή, / μέ παίρνουν,
μάνα, σάν φτερό, σάν πεταλούδα τρυ-
φερή, / καί δέν μπορῶ νά κρατηθῶ· /
μάνα, μήν κλαῖς, θά ξαναρθῶ.

Βογγοῦν τοῦ κόσμου τά στοιχειά,
σηκώνουν κῦμα βροντερό· / θαρρεῖς
ἀνάλυωσαν ἡ γῆ καί τρέχ᾿ ἡ στράτα σά
νερό, / καί δέν μπορῶ νά κρατηθῶ· /
μάνα, μήν κλαῖς, θά ξαναρθῶ.

Ὅσες γλυκάδες καί χαρές μᾶς περι-
χύν᾿ ὁ ἐρχομός, τόσες πικράδες καί
χολές μᾶς δίνει ὁ μαῦρος χωρισμός! /
Ὤχ! ἄς ἠμπόργα νά σταθῶ!... / Μάνα,
μήν κλαῖς, θά ξαναρθῶ.

Πλάκωσε γύρω καταχνιά κ᾿ ἦρθε στά
χείλη μ᾿ ἡ ψυχή! / Δός με τήν ἅγια σου
δεξιά, δός με συντρόφισσαν εὐχή / νά
μέ φυλάγει μή χαθῶ· / μάνα, μήν κλαῖς,
θά ξαναρθῶ.

Ὁ Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896), πού
γεννήθηκε στό χωριό Βιζύη τῆς Θρά-

κης, ἔμεινε ὀρφανός ἀπό πατέρα μικρός
καί δωδεκάχρονο παιδί ἔφυγε γιά τήν Πό -
λη, ὅπου ἔμαθε τή ραφτική κοντά στό θεῖο
του. Ἡ ὀξύνοια καί ἡ φιλομάθειά του ὅμως
προκάλεσαν τήν προσοχή τοῦ Γ. Ζαρίφη,
ἕλληνα πατριώτη. Μέ δαπάνες δικές του
σπούδασε στήν πατρίδα καί στό Ἐξωτερικό
καί ἀναδείχτηκε νωρίς στό γνωστό ποιητή,
πεζογράφο καί εἰσηγητή τοῦ ψυχογραφι-
κοῦ μυθιστορήματος στή λογοτεχνία μας.
Πολλά ἔργα του εἶναι ἐμπνευσμένα ἀπό

τήν παιδική του ζωή στήν γενέτειρα, ὅπως
«Τό ἁμάρτημα τῆς μητρός μου», «Τό μό -
νον τῆς ζωῆς μου ταξίδιον»*, «Ἡ ἐπαῖτις
τῆς Βιζύης» καί πολλά ἄλλα, στά ὁποῖα εἶ -
ναι φανερή ἡ ἐπίδραση τῆς δύσκολης ζω -
ῆς στήν τουρκοκρατούμενη Θράκη.

Γ. Βιζυηνοῦ παιδική ἀνθολογία
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Ἀπό τά πιό γνωστά του ποιήματα εἶναι
τό: «Ὁ τελευταῖος Παλαιολόγος», διάλο-
γος χαριτωμένος, γιαγιᾶς καί ἐγγονοῦ,
πού διαιωνίζει στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τῶν
Ἑλλήνων τή μεγάλη τοῦ Ἔθνους ἰδέα:

―Τόν εἶδες μέ τά μάτια σου, γιαγιά, τόν
βασιλέα, / ἤ μήπως καί σέ φάνηκε σάν
ὄνειρο, νά ποῦμε, / σάν παραμύθι τάχα;

―Τόν εἶδα μέ τά μάτια μου ὡσάν καί
σένα νέα· / πά᾿ νά γενῶ ἑκατό χρονῶ κι᾿
ἀκόμα τό θυμοῦμαι, / σά νἄταν χθές μο-
νάχα.

Στήν Πόλη, στή Χρυσόπορτα, στόν πύρ -
γο ἀπό κάτου, / εἶν᾿ ἕνα σπήλαιο πλατύ,
στρωμένο σάν παλάτι, / σάν ἅγιο παρακ -
κλῆσι.

Κανένας τοῦρκος δέν μπορεῖ νά κρατη -
θῆ κοντά του, / κανένας τῆς σιδερόπορτας
ναὑρῆ τό μονοπάτι, / νά πᾶ νά τό μηνύση.

―Καί τώρα πιά δέν ἠμπορεῖ, γιαγιάκα, νά
ξυπνήση;

.................................................................
―Ὅταν τρανέψης, γιόκα μου, κι᾿ ἀρμα-

τωθῆς καί κάμης / τόν ὅρκο στήν ἐλευθε-
ριά, σύ κι᾿ ὅλ᾿ ἡ νεολαία, / νά σώσετε τή
χώρα. -

Τότε θέ νἄρθ᾿ ὁ ἄγγελος κι᾿ ἀγγελικαί δυ-
νάμεις, / νά μβοῦνε, νά ξυπνήσουνε, νά
ποῦν στόν Βασιλέα / πώς ἦρθε πιά ἡ ὥρα!

Κι ὁ Βασιλές θά σηκωθῆ, τή σπάθα του
θά δράξη, καί, στρατηγός σας, θενά μβῆ
στό πρῶτο του βασίλειο, / τόν τοῦρκο νά
χτυπήση.

Καί χτύπα - χτύπα θά τόν πᾶ μακρά νά
τόν πετάξη, / πίσω στήν Κόκκινη Μηλιά καί
πίσ᾿ ἀπό τόν ἥλιο, / πού πιά νά μή γυρίση!...

Καί πάντα ἡ νοσταλγία γιά τή χαμένη
μικρή θρακιώτικη πατρίδα:

Ἐψές ὁ ἥλιος ἔδυνε στήν ἅγια μου πα-
τρίδα / κ᾿ ἕνα τοῦ δῶκαν φίλημα σέ θλι-
βερήν ἀχτίδα / νά μοῦ τό φέρ᾿ ἐμένα.

Θέλω νά διῶ τή μάννα μου, τ᾿ ἀδέφια
μ᾿ νά φιλήσω, / τόν τάφο τοῦ πατέρα μου
θέλω νά προσκυνήσω· / βαρέθηκα τά
ξένα.

Μικρό μικρό μ᾿ ὀρφάνεψε ἡ ἀλύπητή
μου μοῖρα, / μικρό μικρό τῆς ξενητειᾶς
τό μονοπάτι πῆρα / μέ χείλη πικραμένα·

Ἀλλά νικήτρια πάντα παραμένει
ἡ «Ἐλπίδα στό Θεό»:

Κι ἄν δέν μοῦ μείνη ἐντός τοῦ κόσμου
ποῦ ν᾿ ἀκουμπήσω, νά σταθῶ,
ἐκεῖ ψηλά εἶν᾿ ὁ Θεός μου·
πῶς ἠμπορῶ ν᾿ ἀπελπιστῶ;

Εἶν᾿ ὁ Θεός, πού μ᾿ ἔχει πλάσει
τό χέρι του τό σπλαχνικό.
Δέν ἠμπορεῖ νά μέ ξεχάση
καί νά μ᾿ ἀφήση νηστικό...

Φαιδρά στά δάση ὁλογυρίζουν 
τοῦ οὐρανοῦ τά πετεινά,
ποτέ δέν σπέρνουν, δέ θερίζουν,
κι ὅμως κανένα δέν πεινᾶ.

Μές στά λιβάδια ἀνθοί καί κρίνοι
δέν ἔμαθαν ὑφαντική·
κι ὅμως ὁ Πλάστης μας τά ντύνει
μέ μιά στολή βασιλική.

Κι ἐμένα ἐντός τοῦ κόσμου,
μικρό παιδί καί ταπεινό, 
θά μέ φωτίση ὁ Πλαστουργός μου,
πού κατοικεῖ στόν οὐρανό.

Λ.––––––––––
*Γιά τόν παππού του
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Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

τούς Πρωτάλλους ὅλα τά ζῶα, τά
πουλιά, τά ἑρπετά, τά ἔντομα, ὥς καί

τά ψάρια τῆς κοντινῆς θάλασσας ζοῦσαν
ἀγαπημένα. Πότε δέν ἀντάλλαξαν μιά τόση
δά πικρή κουβέντα. Ἡ φήμη τῆς καλωσύνης
τους ἔφτασε ὥς τίς ψηλές βουνοκορφές,
ὅπου εἶχε τό θρόνο του ὁ βασιλικός ἀετός.
Αὐτός πετοῦσε κάθε μέρα πάνω ἀπ᾽ ὅλη τή
χώρα καί ἐπόπτευε τά πάντα. Ἤθελε στό

βασίλειό του ὅλα νά γίνονται μέ
τάξη. Ἀποφάσισε λοιπόν νά
δοκιμάσει τήν καλωσύνη
τῶν Πρωταλλιωτῶν. Σκέ-
φτηκε λοιπόν ἕνα πολύ ἔ -
ξυπνο σχέδιο.
Κάποια μέρα πετών-

τας πάνω ἀπό τούς Πρω-
τάλλους ἄφησε νά τοῦ

πέσει ἐπίτηδες ἀπό τά γαμψά του ἀετίσια
νύχια ἕνα χρυσό κύπελο. Τά ζῶα ἀπό κάτω
τό εἶδαν˙ στήν ἀρχή –καθώς τό χτύπησαν οἱ
ἀκτίνες τοῦ ἥλιου– ἔμοιασε μ᾽ ἀστέρι. Σιγά
σιγά, καθώς ἔπεφτε, διακρινόταν πιό ξεκά-
θαρα τό σχῆμα του. Σέ λίγα δευτερόλεπτα
ἕνα «γκάπ» ἀκούστηκε πάνω στό χῶμα.

Ἔτρεξαν ὅλα μαζί τά ζῶα, τά πουλιά, τά
ἑρπετά, τά ἐντομάκια καί κύκλωσαν τό χρυ -
σό λαμπερό βασιλικό κύπελο. Ἀκόμη καί τά
ψάρια τῆς κοντινῆς θάλασσας βγῆκαν στόν
ἀφρό γιά νά δοῦνε.

Κανένας δέν τολμοῦσε νά προχωρή-
σει στή μέση τοῦ κύκλου καί νά ἀγγίξει

ΣΣ

Στούς Πρωτάλλους της Καλοκαρδίτσας-
Φίλοι μου, γειά σας! 

Μαντέψτε ποῦ ἤμουν! Ἀποκλείεται νά τό βρεῖτε˙ γι᾽ αὐτό καί θά σᾶς τό μαρτυρήσω ἀμέσως.
Λοιπόν, ἤμουν στούς Πρωτάλλους.

Οἱ Πρωτάλλοι εἶναι πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ Καλοκαρδίτσας, πού ἀνήκει διοικητικά στήν πε-
ριφέρεια τοῦ Χρυσόκαμπου. Μέ προσκάλεσε ἐκεῖ ἕνας παλιός μου φίλος γιά τούς μεγάλους
ἀγῶνες.

Τί νά σᾶς πῶ καί τί ν᾽ ἀφήσω! Καταπληκτικά πράγματα! Μεγάλο πανηγύρι! Καί νά φαντα-
στεῖτε, ὅλα ξεκίνησαν ἀπό ἕναν βασιλικό ἀετό. 

Ἀκοῦστε τί ἔγινε.
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ναξε τότε ἕνα μεγαλόπρεπο ἐλάφι μέ πιτσι-
λωτό δέρμα καί πλατιά κέρατα, τί θά λέγατε
ἄν αὔριο κάναμε διαγωνισμό;

— Ναί! Ναί!
— Σύμφωνοι!
— Νά κάνουμε διαγωνισμό!
— Νά κάνουμε ἀγῶνες!
— Νά βγάλουμε τόν μεγάλο νικητή!
— Λοιπόν, αὔριο πρωί πρωί, συνέχισε τό

ἐλάφι, θά ἔρθουμε ὅλοι ἐδῶ στό μεγάλο
χωράφι καί θά παρουσιάσουμε τίς δυνάμεις
μας. Τότε σίγουρα θά βροῦμε τό νικητή. Κα-
ληνύχτα σας.

Καληνυχτίστηκαν καί πῆγαν ὅλα γιά ὕπνο.
Ἦταν ὅλοι ἤρεμοι καί χαρούμενοι. Ἐκεῖνο
τό βράδυ κοιμήθηκαν τόν πιό γλυκό ὕπνο.
«Τί καλά! σκέφτονταν μέσα στά ὄνειρά
τους, αὔριο θά χειροκροτήσουμε τούς φί-
λους μας! Τί καλά!»

Ὅσο γιά τό ὁλόχρυσο βασιλικό κύπελο,
τό ξέχασαν ὅλη τή νύχτα ἐκεῖ στή μέση τοῦ
χωραφιοῦ. Σάμπως ποιός θά τό ἔπαιρνε; Κα-
νείς δέν ἔβαζε τόν ἑαυτό του πιό μπροστά
ἀπό τούς φίλους. Ἕνα ἤξεραν οἱ Πρωταλ-
λιῶτες τοῦ νομοῦ Καλοκαρδίτσας τῆς περι-
φέρειας Χρυσόκαμπου, ἕνα μόνο: Πρῶτα οἱ
ἄλλοι.

* * *
Ὁ λαμπερός ἥλιος τό ἄλλο πρωί ἔφερε

τήν πιό ὄμορφη καί καθαρή μέρα. Μέσα σέ
λίγη ὥρα ὅλα ἦταν ἕτοιμα γιά τό μεγάλο
διαγωνισμό. Ὅλοι στάθηκαν γύρω γύρω
στό μεγάλο χωράφι. Τό χρυσό κύπελο τό
ἀνέβασαν σέ ἕνα ψηλό βράχο στήν ἄκρη
τοῦ χωραφιοῦ. Μέ τό σφύριγμα τοῦ κό-
τσυφα ὁ διαγωνισμός ἄρχισε.

Πρῶτος βγῆκε ὁ λαγός κι ἔτρεξε πάνω
κάτω σάν ἀέρας. Δεύτερη βγῆκε μιά μι-
κρούλα ἀράχνη κι ἔπλεξε ἕναν χρωματιστό
ἱστό. Τρίτο κελάηδησε τ᾽ ἀηδόνι. Τέταρτο
κολύμπησε τό δελφίνι. Πέμπτο ἐμφανίστηκε
τό μυρμήγκι κι ἔχτισε μιά καταπληκτική
ὑπόγεια σπηλιά μ᾽ ἕνα σωρό δω-
μάτια. Ἕ κτο... Ἕ βδο μο...

Μέχρι ἀργά τό ἀπόγευμα

τό πολύτιμο δῶρο τοῦ βασιλιᾶ τους.
— Σίγουρα τοῦ ἔπεσε καί θά γυρίσει νά τό

πάρει, εἶπε μιά καρδερίνα.
— Νά τό ξεσκονίσουμε ὅμως πρῶτα, χάλια

ἔγινε στά χώματα, πρότεινε ἕνας μικρούλης
σκίουρος, κι ἀμέσως ἔτρεξε πρός τό κύ-
πελο. Μέ τή φουντωτή οὐρά του ἄρχισε νά
διώχνει σκόνες καί χώματα.

Καί ξαφνικά...
— Ἔ, φίλοι, φώναξε ὁ σκίουρος, κάτι γρά-

φει ἐδῶ! Γιά δεῖτε!
— Τί γράφει;
— Τί γράφει;
— Τί γράφει; ρωτοῦσαν ὅλοι μέ ἀγωνία.
Ἡ κουκουβάγια μέ ἐπίσημο ὕφος διάβασε

δυνατά τήν ἐπιγραφή πού ἦταν σκαλισμένη
στή βάση τοῦ ὁλόχρυσου κυπέλου:

«ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΝΙΚΗΤΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΛ-
ΛΩΝ»

Κοιτάχτηκαν μέ ἀπορία τά ζῶα. Ποιόν
ἄραγε ἐννοοῦσε ὁ βασιλικός ἀετός; Ποιός
νίκησε καί ποῦ;

— Νά τό πάρεις ἐσύ, κυρά-Κουκουβάγια,
εἶπαν δυό-τρεῖς σκαντζόχοιροι, ἐσύ πού μᾶς
νικᾶς ὅλους στή σοφία καί στή γνώση.

— Ἐγώ; διαμαρτυρήθηκε ἡ καλόκαρδη
κουκουβάγια. Νά τό δώσουμε στό ἄλογο
πού ὅλους μᾶς ἐξυπηρετεῖ.

— Ναί, ναί, στό καλό μας ἄλογο, φώναξαν
ὅλα μαζί.

— Ὄχι, ὄχι σέ μένα, χλιμίντρισε τό ἄσπρο
ἄλογο, ἐγώ ἁπλῶς κάνω τή δουλειά μου. Νά
τό δώσουμε στό δελφίνι, πού μᾶς κουβαλᾶ
στήν ἀντίπερα ὄχθη.

— Ζήτω! φώναξαν τά ζῶα.
— Τί; τραγουδιστά ρώτησε τό δελφίνι. Νο-

μίζω ὅτι τό πιό ἄξιο ζῶο εἶναι ὁ κυρ-Λαγός
ὁ ταχυδρόμος...

Κόντευε νά νυχτώσει στούς Πρωτάλλους
κι οἱ καλόκαρδοι Πρωταλλιῶτες δέν μπόρε-

σαν νά βροῦνε λύση. Καθένας τους
ἔβαζε πάντα πρῶτο
τόν ἄλλον. Τόση

ἦταν ἡ ἀγάπη κι ἡ
ἀδελφοσύνη τους.
— Τί θά λέγατε, φώ-
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ἑκατοντάδες ζῶα, πουλιά, ἑρπετά καί
ψάρια παρουσίασαν τίς ἱκανότητές
τους. Κι ὅλοι χειροκροτήθηκαν.

Ὅμως... νικητή δέν ἔβγαλαν. Κα-
νείς δέν θεωροῦσε τόν ἑαυτό
του καλύτερο ἀπό τούς ἄλλους.

Ὁ ἥλιος πλησίασε στή δύση
του. Ὁ οὐρανός ντύθηκε

στά λαμπερά κόκκινα καί
μώβ χρώματα. Τό πρῶ -
το ἀστέρι ἄναψε κατά

τήν ἀνατολή.
Καί τότε... τότε... ἐμφανίστηκε ψηλά

στόν οὐρανό ὁ βασιλικός ἀετός. Πε-
τοῦσε μέ ὁλάνοιχτες φτεροῦγες καί
τούς χαιρετοῦσε χαρούμενος καί πολύ
ἱκανοποιημένος. Ἄρχισε νά κατεβαίνει,
νά κατεβαίνει, νά κατεβαίνει, ὥσπου πά-
τησε στό βράχο δίπλα στό κύπελο. Δί-
πλωσε τίς φτεροῦγες του καί τούς
κοίταξε ἤρεμος. Ἄνοιξε τό στόμα του
καί στήν ἀπέραντη σιωπή πού ἁπλώ-
θηκε, ἔβγαλε αὐτόν τόν λόγο:

«Ἀγαπητοί καί καλόκαρδοι
Πρωταλλιῶτες,

ἡ φήμη τῆς καλῆς καρδιᾶς σας ἔφτασε
ὥς πέρα μακριά σ᾽ ὅλο τό ἀπέραντο βα-
σίλειο. Ὁ σημερινός διαγωνισμός ἀπέ-
δειξε περίτρανα τή χρυσή καρδιά σας.
Εἶστε Πρωταλλιῶτες ὄνομα καί πράμα,
γι᾽ αὐτό καί εἶστε πάντα χαρούμενοι κι
εὐτυχισμένοι. Εἶστε ὅλοι νικητές! Ἀπό
σήμερα οἱ Πρωτάλλοι ἀνακηρύσσονται
βασιλική πρωτεύουσα καί βασιλικό προ-
στατευόμενο σχολεῖο γιά ὅλη τή χώρα.
Ἀπό αὔριο θά ἔρχονται σέ σᾶς μαθητές
ἀπ᾽ ὅλο τό βασίλειο. Ποτέ καί κανέναν
ἐχθρό δέν θά ἀφήσω νά σᾶς πλησιάσει.
Ὅσο γιά τό κύπελο, θά τό βάλουμε στό
πιό ψηλό βάθρο ἔξω ἀπό τό σχολεῖο...».

— Ζήτω στό βασιλιά μας! Ζήτωωωω!
ξέσπασαν ὅλα μαζί.

* * *
Ἀξέχαστο, φίλοι μου, τό ταξίδι στούς

Πρωτάλλους. Ἐσεῖς ἔχετε ἐπισκεφθεῖ
ποτέ τό βασιλικό σχολεῖο Πρωτάλλων;
Σᾶς τό εὔχομαι ὁλόψυχα.

TTO ΣΥΝΝΕΦΟ
Μέ ἀγάπη

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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Ὑλικά
1 κέϊκ
σοκολάτα μαύρη καί ἄσπρη
τρούφα χρωματιστή, καραμελάκια
σιρόπι σοκολάτας ἤ φράουλας
χρῶμα ζαχαροπλαστικῆς (προαιρετι κά)

Ἐκτέλεση
1. Τρίβουμε τό κέϊκ μέ τό χέρι (νά γίνει ψίχουλα).
2. Ρίχνουμε σιρόπι σοκολάτας ἤ σιρόπι φράουλας στό
τριμμένο κέϊκ, ὥστε νά ὑγρανθεῖ καί νά μπορεῖ νά πλαστεῖ
μπαλάκια (σάν τρουφάκια).
3. Τά μπαλάκια τά βάζουμε στήν κατάψυξη νά παγώσουν (1 ὥρα περίπου).
4. Λειώνουμε τή σοκολάτα (μαύρη ἤ ἄσπρη) μπέν-μαρί. Ρίχνουμε 1 κουταλιά καλαμπο-
κέλαιο, γιά νά γίνει πιό ρευστή.
5. Βουτᾶμε πρῶτα τό ξυλάκι (τή μύτη του) στή σοκολάτα, τό μπήγουμε στό σοκολατένιο
μπαλάκι καί αὐτό στή λειωμένη σοκολάτα νά καλυφθεῖ ὁλόκληρο.
6. Τό βγάζουμε καί ρίχνουμε ἑπάνω τήν τρούφα νά κολλήσει, ὅσο ἀκόμα εἶναι ζεστό.
(Στήν ἄσπρη σοκολάτα, ἄν θέλουμε, ρίχνουμε λίγες σταγόνες χρώματος ζαχαροπλαστικῆς.)

Καλή ἐπιτυχία

Πιό πλατιά καί πιό μεγάλη,
ἀπ᾽ τά χρόνια τά παλιά,
τῆς μητέρας εἶν᾽ ἡ ἀγκάλη,
τῆς μανούλας ἡ ἀγκαλιά.

Σάν ἀδύναμο πουλάκι
κι ἀνεμόδαρτο κλαδί,
τό καλό τρέχει παιδάκι,
ἀνοιγμένη σάν τή δεῖ.

Κάθε λύπη του σκορπίζει
καί σάν βάρκα πιά μικρή
γαλανό ταξίδι ἀρχίζει
σ᾽ ἕνα πέλαγο μακρύ.

Κι ἄν στοῦ πέλαγου τά πλάτια
νύστα ἀπάντεχα τοῦ ᾽ρθεῖ
τοῦ σφαλοῦν τότε τά μάτια,
νά γλυκαποκοιμηθεῖ.

Τί γλυκιά κι ἀγαπημένη
τῆς μανούλας ἡ ἀγκαλιά,
ἡ χαρά ἀπό κείνη βγαίνει,
ἀπ᾽ τά χρόνια τά παλιά.

Γιάννη Ἀν. Σαντάρμη

Φεβρουάριος 2014 67

ΤΗΣ ΜΑΝΟΥΛΑΣ 

Η ΑΓΚΑΛΙΑ



Κοτόπουλο στή λαδόκολλα μέ κεφαλοτύρι καί πιπεριές

Ἐκτέλεση
Σέ μιά μεγάλη λεκάνη το-

ποθετοῦμε τό τεμαχισμένο
κοτόπουλο, τά κομμένα λα-
χανικά, τή μουστάρδα, τό
τυρί, τό ἐλαιόλαδο, τό
κρασί, τά μυρωδικά καί
ἁλατοπιπερώνουμε. Ἀνακα-
τεύουμε πολύ καλά ὅλα τά
ὑλικά καί σκεπάζουμε τή
λεκάνη. 
Τήν ἀφήνουμε γιά 2 ὧρες

στό ψυγεῖο. Κατά διαστή-
ματα ἀνακατεύουμε τά
ὑλικά γιά νά μαριναριστεῖ
καλά τό κοτόπουλο. 
Ἁπλώνουμε τίς λαδόκολλες στό πάγκο καί ἰ σομοιράζουμε τά ὑλικά. 
Πιάνοντας τίς ἄκρες διαγώνια κλείνουμε σέ πουγκί τή λαδόκολλα. Δένουμε μέ

σπάγγο. 
Τοποθετοῦμε τά 6 πουγκιά σέ λαμαρίνα καί ψήνουμε σέ προθερμασμένο φοῦρνο

στούς 180°C γιά 1 ὥρα καί 15΄. 
Κρατᾶμε τό πουγκί πάνω ἀπό πιάτο καί σκίζουμε μέ μαχαίρι τή βάση του. 
Ἀδειάζουμε τό πουγκί. Σερβίρουμε μέ πράσινη σαλάτα.                  Καλή Ὄρεξη

Ὑλικά    (6 μερίδες)
1 κοτόπουλο τεμαχισμένο (μπορεῖτε

νά ἀφαιρέσετε τήν πέτσα)
1 κρεμμύδι κομμένο σέ μεγάλα καρέ.
1 πιπεριά πράσινη καί 1 κόκκινη κομ-

μένη σέ μεγάλα καρέ
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
2 κουταλιές τῆς σούπας μουστάρδα
200 γραμμ. κεφαλοτύρι γλυκό, κομ-

μένο σε καρέ
4 κουταλιές τῆς σούπας ἐλαιόλαδο
1/4 φλυτζανιοῦ κρασί λευκό ξηρό
1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ρίγανη
1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ θυμάρι
ἁλάτι καί φρεσκοτριμμένο πιπέρι
6 μεγάλες λαδόκολλες καί σπάγγο

Κοτό
πουλο

στή λαδόκολλα μέ κεφαλοτύρι καί πιπεριέςΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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Σεβαστοί συντάκτες τοῦ Περιοδικοῦ
Πρῶτα-πρῶτα σᾶς συγχαίρω γιά τό περιε-

χόμενο τῶν κειμένων πού ἐπιμελεῖσθε.
Συγκινούμεθα καί ἐνημερωνόμεθα γιά τόσα
θέματα... Χωρίς νά ἔχω τό χάρισμα τῆς
γραφίδος, ἤθελα νά σᾶς διασώσω δύο πε-
ριστατικά πού εἶναι τόσο ἀληθινά... Καμιά
φορά τέτοια θαύματα μᾶς τονώνουν ἐμᾶς
καί τούς ἄλλους πού τό διαβάζουν.

Μέ σεβασμό κι εὐγνωμοσύνη
Γ.Κ.-Ἀ, Κόρινθος

Πρῶτα-πρῶτα τό «Πρός τή Νίκη» βρίσκει
τήν εὐκαιρία νά σᾶς εὐχαριστήσει πολύ γιά
τό τόσο θερμό καί ἐνεργό ἐνδιαφέρον σας
γι᾽ αὐτό, σέ ὅλη σας τήν ἐκπαιδευτική θη-
τεία. Ἕνα ἐνδιαφέρον πού ἐξακολουθεῖ νά
εἶναι θερμό καί πού φαίνεται καί ἀπό τή
συγκεκριμένη ἐπιστολή σας. Τά ἀληθινά πε-
ριστατικά, πού «διασώσατε» γιά τό «Πρός
τή Νίκη» καί εἶναι πραγματικά τόσο ζων-
τανά, θά τά ἐπιμεληθοῦν ἁρμόδια πρόσωπα
καί ὁπωσδήποτε θά ὠφελήσουν῎.

Ἀγαπημένο μου Περιοδικό,
σοῦ στέλνω μιά ἱστορία πού διάβασα στό δια-

δίκτυο τυχαῖα. Λοιπόν αὐτή εἶ ναι: Ὁ Θεός ἀ -
γάπη ἐστί... ...Μήπως θά μποροῦσες νά κάνεις
ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητρο-
πολίτη Ἀργολίδος Ἰάκω βο;

Μέ πολλή ἀγάπη,
Κατερ. Ρεκ., Γκάτζια Ναυπλίας

Χάρηκα, ἀγαπητή
Κατερ., μέ ὅλο σου
τό γράμμα καί μέ
τήν τόσο ἐκ -
φραστική ζω-
γραφιά σου,
τοῦ ταχυδρό-
μου πού φέρ νει

στό παράθυρό
σου τό «Πρός τή

Νίκη»! Τό σο τό ἀ γα πᾶς
καί τό περιμένεις! Ἡ ἱστορία

πού ἀναλυτικά ἀναφέρεις εἶναι πολύ εὔστοχη
καί φαίνεται ὅτι κυκλοφορεῖ ἀρκετά. Μπράβο
σου πού γράφεις «διαδίκτυο» καί ὄχι internet
–ἄς ἀποφασίσουμε ἐπιτέλους νά μιλᾶμε ἑλ -
ληνικά. Ὡστόσο στάθηκα στό «τυχαῖα» πού
γράφεις. Θά σοῦ συνιστοῦσα νά ἀποφεύγεις
τό σερφάρισμα πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει καί
σέ ἀνεξέλεκτα εὑρήματα. Ἀ σφα λῶς θά συμ-
βουλεύεσαι τούς καλούς γονεῖς σου. Ὅσο
γιά τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ἀρ γολίδος
κυρό Ἰάκωβο –μιά ἐξαίρετη μορφή τῆς

Ἐκκλησίας μας– ἀφιερώματα θά κάνουν πιό
ἁρμόδιοι. Γιά τό «Πρός τή Νίκη» ὁ μακαρι-
στός Ἱεράρχης ἦταν εἰλικρινής καί πολύτι-
μος φίλος, πού θά ἐξακολουθεῖ ἀσφαλῶς νά
εὔχεται γι᾽ αὐτό. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του.

Τό «Πρός τή Νίκη» εὐχαριστεῖ ἐσᾶς καί τήν
ἀξιότιμη Οἰκογένειά σας, κ. Εὐ. Σημαντ., Κέρ-
κυρα, γιά τόν πρωτότυπο τρόπο πού βρήκατε
νά στείλετε τίς ἑόρτιες εὐχές σας, μέ τήν
εὐκαιρία του ἁγίου Δωδεκαημέρου. Καί αὐ -
τός ἦταν, νά ἐπισημάνετε τήν παντοδυναμία
τοῦ «ἐν ἀδυναμίᾳ» Ἐνανθρωπήσαντος Κυ-
ρίου μας μέσα ἀπό τή δύναμη καί τή Χάρη
τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Μεταλήψεως πού
ἀποτελεῖ ἕνα συνεχές θαῦμα. Ὑπάρχουν καί
σήμερα «Χανσενικοί» πού καραδοκοῦν –ὅ -
πως οἱ πραγματικοί Χανσενικοί τῆς Σπιναλόγ-
γας πού ἀναφέρετε– νά βροῦν εὐκαιρίες νά
σπείρουν ἀμφιβολίες γιά τό θαῦμα τοῦ μυ-
στηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ὅμως ὁ Ἐ -
νανθρωπήσας Κύριος, ὁ Σταυρωθείς καί
Ἀναστάς συνεχίζει τό θρίαμβό Του μέσα στίς
ψυχές τῶν πιστῶν, πού ζωοποιοῦνται ἀ πό τόν
Ἄρτο τῆς ζωῆς.

ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩ
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1. ΚΑ-ΠΑ, 2. ΛΙ-ΡΑ, 3. ΦΗ-ΜΗ, 4. ΛΑ-ΒΗ
5. ΜΑ-ΤΙ, 6. ΜΗ-ΝΑ, 7. ΝΙ-ΛΑ, 8. ΔΙ-ΨΑ, 9. ΡΙ-ΞΕ.
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Υ Η Λ Α Κ Ι Α Β Σ Κ Λ

Χ Β Τ Α Ζ Α Ρ Ρ Ν Ι Ι

Ε Ι Α Ζ Ν Ν Α Ο Ε Π Ο

Ι Κ Γ Ο Σ Ο Ν Π Ω Σ Τ

Μ Ε Σ Ν Σ Ι Σ Ο Λ Ρ Κ

Ω Ω Κ Ι Γ Ξ Ρ Υ Ο Β Ε

Ν Ρ Α Σ Τ Η Ε Ε Σ Σ Β

Ι Ι Ρ Β Ε Γ Μ Ι Β Κ Π

Α Ν Α Σ Τ Ε Ν Α Ζ Ε Ι
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Ο Ε Ν Υ
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Τ Χ Φ Ρ
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Ι Β Κ Π

Σ Π Ι Α

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός-Πίσω:
Χαρές καί ἐκπλήξεις

τοῦ χειμώνα.

ΔΙ ΨΑ

ΚΑ ΠΑ

ΛΑ ΒΗ

ΝΙ ΛΑ

ΦΗ ΜΗ

ΜΑ ΤΙ

ΛΙ ΡΑ

ΡΙ ΞΕ

ΜΗ ΝΑ

Τοποθετῆστε τά ντόμινο ὅπως στό σχῆμα ὥστε
νά σχηματίζεται καί κάθετα μιά δισύλλαβη λέξη.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ!ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ!
«Ὁ σπουργίτης πῶς κρυώνει

μές στή βαρυχειμωνιά.
– Ἄχ! ποῦ εἶσαι, ἀναστενάζει,

Ἄνοιξη γλυκιά!»

Μπορεῖτε νά βρεῖτε ποῦ ἔχουν κρυ-
φτεῖ ὅλες οἱ λέξεις  ἀπό τό ποίημα,

ὁριζόντια, κάθετα, καί διαγώνια; 

1. Ἀπό ψηλά γκρεμίζεται,

πέφτει καί δέ ραγίζεται!

Τί εἶναι;

1. Εἶναι γνωστό πώς ὅποια

ἡμέρα πέσουν τά Χριστού-

γεννα τήν ἴδια μέρα πέφτει

καί ἡ Πρωτοχρονιά. Κι ὅμως

τό 1939 τά Χριστούγεννα

ἔπεσαν Δευτέρα καί ἡ Πρω-

τοχρονιά Κυριακή. Πῶς

ἔγινε αὐτό;

2. Ἡ Παναγιώτα καί ἡ Ἑ -λένη ἔπαιζαν σκάκι. Ἔπαιξανσυνολικά 7 παρτίδες. Κάθεμία ἀπ᾽ αὐτές ἔκανε τόν ἴδιοἀριθμό νικῶν καί καμία παρ-τίδα ἀπό ὅσες ἔπαιξαν δένἔληξε ἰσόπαλη. Εἶναι αὐτόδυνατό;

2. Κλείνω τό σεντουκάκι μουκαί κρόσια ἀφήνω ἀπέξω.Τί εἶναι;

ΝΤΟ
ΜΙΝΟ ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΕΣ

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

Ξεκίνησε ἀπό τήν ἀρχή, γιά νά φτάσεις
στό τέλος τοῦ λαβύρινθου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
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ΠΠλήττεις;
Σήκω ἐπάνω!
Βγές ἀπό τόν ἑαυτό σου!
Δραστηριοποιήσου!
Βοήθησε τούς ἄλλους!
Προσευχήσου!

Πλήττεις;
Σήκω ἐπάνω!
Βγές ἀπό τόν ἑαυτό σου!
Δραστηριοποιήσου!
Βοήθησε τούς ἄλλους!
Προσευχήσου!




