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Γιά τοῦτο στέκω καί φωνάζω,
σέ Σέ τά πάντα χρεωστῶ
καί μέ τό νοῦ καί τήν καρδιά μου,
Δημιουργέ, Σ’ εὐχαριστῶ.



«Θά μοῦ ᾽φτανε μόνο ἕνα λουλούδι
νά μαντέψω ὅτι κάποιος ἥ λιος ὑπάρχει
ψηλά στό στερέωμα».

«Καί νά! Φουντώνει ἡ ἄνοιξη,
τό νέο μπουμπούκι δένει...
Ρόδα ἀκριβά ἀνθίσανε στοῦ Μάη τή δροσιά...».
«Λουλούδια μύρια... ἄσπρα, γαλάζια, κόκκινα,
πού κρύβουνε τή χλόη...».
Τά λουλούδια μοιάζουν μέ τά ὡ ραῖα

ποιήματα, γιʼ αὐτό οἱ ποιητές, ὄντας εὐαί-
σθητοι, μέ μηνυματικούς στίχους τρα-
γουδοῦν τήν ἄ νοιξη καί τά λουλούδια. 

Ἔφτασε ὁ Μάιος, ὁ μήνας τῶν λουλου-
διῶν, τῆς ἀναγέννησης, τῆς βλάστησης,
τῆς ὀμορφιᾶς!

Τά παλαιότερα χρόνια, τά μικρότερα παι-
διά σέ ἐπαρχιακά Σχολεῖα, στό ξεκίνημα
τοῦ μήνα πήγαιναν μέ τούς δασκάλους
τους σέ κοντινά λιβάδια καί  ὁλάνθιστους
λόφους. Οἱ δάσκαλοι πού ὁδηγοῦσαν
τούς μαθητές σέ πολύχρωμους ἀνθότο-
πους ἦταν ὄχι γιά νά τούς κάνουν μά-
θημα οἱ ἴδιοι, ἀλλά μαζί τους νά χαροῦν
καί νά φιλοσοφήσουν... 

Αὐτή τήν πραγματικότητα ἐκφράζουν
καί οἱ στίχοι:

«Ἄν μέ βλέπουν νά στέκομαι
ὄρθιος, ἀκίνητος, μέσʼ στά λουλούδια...
θά νόμιζαν πώς τά διδάσκω, 
ἐνῶ εἶμαι ἐγώ πού ἀκούω, κι αὐτά πού μιλοῦν...».
Τά λουλούδια διδάσκουν. Ἀρκεῖ νά

διαβάσουμε τό ὁλάνοιχτο βιβλίο τῆς φύ -
σης, τό ὁποῖο μιλάει γιά τό θαῦμα τοῦ
Δημιουργοῦ, πού κλείνεται καί στά λε-
πτεπίλεπτα πέταλα ἑνός λουλουδιοῦ.
Πότε κατάξερο ἀπό τήν αὐγουστιάτικη
ζέστη μαράθηκε, πότε στό βρεγμένο
χῶμα διαλύθηκε, πότε τό χιόνι τό ἔθαψε
στήν παγωνιά; 

Κι ἔρχεται ἡ ἄνοιξη καί προβάλλει
ζωηρό καί πανέμορφο. Ἀποροῦμε, μέ
ποιό θαυμαστό τρόπο ἀναπτύσσονται τά
ἄνθη.

Ἡ λειτουργία τῶν στημόνων, τοῦ ὕπερου,
τό θέλγητρο τῶν ἀρωμάτων, ἡ πρόκληση
τῶν ἁρμονικῶν καί λαμπερῶν χρωμάτων, ἡ
παραγωγή τοῦ νέκταρος πού φέρνει κο -
ντά τή μέλισσα, τό ζουζού νι, τήν πετα-
λούδα... μᾶς κρατοῦν κατάπληκτους
μπροστά σʼ αὐτό τό μεγαλεῖο τῆς φύσης,
μᾶς δημιουργοῦν δέος μπροστά στό
Νοῦ πού τά δημιούργησε! 

Τά λουλούδια μιλοῦν στήν ψυχή μας
μέ τό ἀθόρυβο παράδειγμά τους, μέ τό
ἄρωμα καί τήν ὀμορφιά, μέ τό μέλι στήν
καρδιά τους. «Σίγουρα ὑπάρχει μέλι σέ
κάθε λουλούδι, χρειάζεται ὅμως μιά μέ-
λισσα γιά νά τό πάρει». Ὁ λογικός ἄν -
θρωπος σκύβει ταπεινά νʼ ἀκούσει τά
μηνύματά τους καί νά τά ἀποκρυπτογρα-
φήσει.

***
Στίς ὧρες τῆς ἀπαισιοδοξίας, τοῦ φό βου

γιά τό αὔριο, ἄς θυμόμαστε τά στοργικά
λόγια τοῦ Πατέρα, τοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ
μας, πού ἐξουσιάζει μέ ἀκατάλυτη δύ-
ναμη τούς νόμους τῆς φύσης καί προνοεῖ
γιά ὅλη τή δημιουργία Του: «Καταμάθετε
τά κρίνα τοῦ ἀ γροῦ...» (Ματθ. στ΄ 26-27). Πα-
ρατηρῆστε τά ἄνθη πού φυτρώνουν μόνα
τους στόν ἀγρό. Δέν κοπιάζουν. Ποιός
τούς ὕφανε τά χνουδωτά βελούδινα πέ-
ταλα καί τούς λεπτούς μίσχους πού τά
συγκρατοῦν μέ περίσσια χάρη; Ἄν ἔτσι
λαμπρά ἔντυσε ὁ Θεός τά ἐφήμερα ἄνθη,
δέν θά φρο ντίσει περισσότερο γιά σᾶς
πού εἶστε πλασμένοι νά ζήσετε αἰώνια;
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πειλές τοῦ Νουμέριου δέν κατάφεραν νά
λυγίσουν ἤ νά μεταπείσουν τόν Ἰσίδωρο.
Ἀφοῦ ὁ Νουμέριος ἀπέτυχε μέ τίς ἄλλες
μεθόδους, διέταξε καί φυλάκισαν τόν Ἰσί-
δωρο σέ σκοτεινό δεσμωτήριο καί τόν
ἔδειραν ἀλύπητα μέ βούνευρο, ἀφοῦ προ-
ηγουμένως τόν ξάπλωσαν κάτω καί τοῦ
ἔδεσαν τά χέρια καί τά πόδια πάνω σέ τέσ-
σερις πασσάλους σέ σχῆμα Χ. Ὕστερα τόν
μαστίγωσαν ἀπάνθρωπα, ἕως ὅτου λιποθύ-
μησε. Σέ ὅλα αὐτά τά βασανιστήρια ὁ Ἰσί-
δωρος ἦταν γενναιότατος, ὅλος χαρά καί
εὐφροσύνη, γιατί βασανιζόταν γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ!
Ὁ τύραννος ὡστόσο δέν ἀρκέστηκε μό -
νο σʼ αὐτό τό βασανιστήριο, ἀλλά διέταξε
καί ἄναψαν καμίνι, τό πύρωσαν καί ἔριξαν
μέσα σέ αὐτό τό μάρτυρα. Μέ τή βοήθεια
τοῦ Θεοῦ ὅμως δέν ἔπαθε κανένα κακό.
Τά βασανιστήρια τοῦ μάρτυρα ἐπέβλεπε
πάντα μέ ἐκδικητικό μίσος καί μανία ὁ ἀ -
ντίζηλός του, ἑκατόνταρχος Ἰούλιος, ὁ ὁ -
ποῖος ἐποφθαλμιοῦσε τή θέση τοῦ Ἰσιδώρου.
Ὁ Νουμέριος διέταξε καί φυλάκισαν
πάλι τό μάρτυρα. Συγχρόνως εἰδοποίησε
τόν εἰδωλολάτρη πατέρα του στήν Ἀλε-

ὉὉ ἅγιος ἸσίδωροςὉ ἅγιος Ἰσίδωρος
ΧίουΧίου

Ὁ Ἰσίδωρος καταγό-
ταν ἀπό ἀρχοντική οἰ -
κογένεια καί γεννήθηκε
στήν Ἀλεξάνδρεια τό
230 μ.Χ. ἀπό πατέρα
Χιώτη ἐμποροναυτικό
καί μητέρα Ἑλληνίδα
ἀπό τήν Αἴ γυπτο. Οἱ γο-
νεῖς του ἦταν εἰδωλο-
λάτρες.

Στά νεανικά του χρόνια ὁ Ἰσίδωρος γνώ-
ρισε καί ἀσπάστηκε τό Χριστιανισμό. Κατα-
τάχτηκε στό ρωμαϊκό στόλο καί ὑπηρετοῦσε
ὡς σιτιστής τοῦ στρατοῦ τήν περίοδο πού
ἡ μοίρα τοῦ στόλου ὅπου ἀνῆκε μέ τό
ναύαρχο Νουμέριο εἶχε καταπλεύσει στή
Χίο. Ὁ Ἰσίδωρος ἔμενε στή Χίο στήν πε-
ριοχή τοῦ Τάλλαρου, ὅπου εἶχαν στρατο-
πεδεύσει λόγω τοῦ χειμώνα. Νέος καί μέ
γλυκιά φυσιογνωμία ὁ ἀξιωματικός Ἰσίδω-
ρος γίνεται ἀφορμή, γιά νά φωτιστοῦν ἀπό
τή Θεία Χάρη καί νά ὁδηγηθοῦν στή μετά-
νοια ψυχές πού τόν γνωρίζουν.
Τό διάταγμα τοῦ Τραϊανοῦ Δεκίου πού
ἀναφερόταν στούς διωγμούς καί ὅριζε ὅτι
οἱ Χριστιανοί τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατο-
ρίας ὄφειλαν νά δηλώσουν ἐγγράφως ἄρ -
νηση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, ἀλλιῶς
θά ἀντιμετώπιζαν τά πιό φρικτά καί ἀπάν-
θρωπα βασανιστήρια καί αὐτόν ἀκόμα τό
θάνατο, βρῆκε τόν Ἰσίδωρο στή Χίο.
Μέ ἀφορμή τό διάταγμα τοῦ Δεκίου ἕ -
νας Ρωμαῖος ἀξιωματικός καί ἀντίζηλος
τοῦ Ἰσιδώρου, ὁ ἑκατόνταρχος Ἰούλιος,
πού εἶδε τόν Ἰσίδωρο νά ἔρχεται σέ ἐπικοι-
νωνία, μέσω τοῦ κτηματία Θεοφάνη, μέ τή
χριστιανική κοινότητα τοῦ νησιοῦ, τόν κα-
τήγγειλε στό Νουμέριο ὅτι ἦταν Χριστια-
νός. Ὁ Νουμέριος παρόλη τήν εὔνοια
πρός τόν Ἰσίδωρο ἦταν ὑποχρεωμένος νά
ἐπέμβει, γιʼ αὐτό κάλεσε σέ ἀπολογία τόν
Ἰσίδωρο. Τοῦ πρότεινε νά ἀρνηθεῖ τό Χρι-
στό ὑποχρεώνοντάς τον νά προσφέρει θυ -
σία στούς θεούς καί στό θεοποιημένο
Καίσαρα. Οἱ νουθεσίες, ὡστόσο, καί οἱ ἀ -
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ξάνδρεια, πού ἔχαιρε μεγάλης ὑπόληψης
καί κύρους στούς κύκλους ἐκεῖ, νά ἔρθει
τό γρηγορότερο στή Χίο, μήπως καί μπορέ-
σει ἐκεῖνος νά μεταπείσει τό γιό του νά
ἐπανέλθει στήν πατρογονική του λατρεία.
Ὅταν ἦρθε στή Χίο ὁ πατέρας τοῦ Ἰσιδώ-
ρου, προσπάθησε μέ ἤρεμο τρόπο στήν
ἀρχή νά τόν μεταπείσει. Καί ὅταν πιά εἶδε
ὅτι δέν τά κατάφερε, μετέβαλε τήν πα-
τρική ἀγάπη σέ μίσος καί φέρθηκε ὄχι
πλέον ὡς πατέρας ἀλλά ὡς τύραννος
ἄσπλαχνος.
Ὡστόσο ἡ Θεία Χάρη καί οἱ πολυήμερες
προσευχές τοῦ μάρτυρα μέσα στό δεσμω-
τήριο, περιμένοντας τήν ἄφιξη τοῦ πατέρα
του, τόν ἐνδυνάμωσαν ψυχικά καί σωμα-
τικά γιά νά ἀντιμετωπίσει κάθε νέα δοκιμα-
σία. Ἤρεμος καί πράος ὁ Ἰσίδωρος ἀτένιζε
μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του τήν Οὐράνια
Βασιλεία καί ἑτοιμαζόταν γιά ἐκεῖ!
Ἡ ἀσπλαχνία ὤθησε τελικά τόν πατέρα
του νά δώσει ἐντολή νά δέσουν μέ σχοινί
τόν Ἰσίδωρο σέ ἀφηνιασμένο ἄλογο, τό
ὁποῖο τόν ἔσυρε ἀπό τή Χώρα διαμέσου
τοῦ Κάμπου ἕως τό Νεοχώρι. Παρά τό μαρ-
τύριό του ὁ Ἰσίδωρος παρέμενε ἀκμαῖος,
προσευχόταν συνεχῶς καί καλοῦσε πάντα
σέ βοήθεια τόν Ἰησοῦ Χριστό.
Τό ἀπόγευμα τῆς 14ης Μαΐου τοῦ ἔτους

250 μ.Χ. ἡ μαρτυρική ἀλογοδρομία ἔφτασε
κάτω ἀπό τό λόφο τοῦ ἁγίου Μηνᾶ στό Νε-
οχώρι. Ὁ μάρτυρας ἐξακολουθοῦσε νά ζεῖ
καί νά ὁμολογεῖ τή χριστιανική του πίστη.
Τότε ὁ ἑκατόνταρχος Ἰούλιος διέταξε τόν
ἀποκεφαλισμό του. Ὁ Ἰσίδωρος μεταφέρ-
θηκε ζωντανός ἀκόμα σέ μία μικρή καί
στενή κοιλάδα στή θέση Σκαραμαγκᾶ,
ὅπου καί τόν ἀποκεφάλισαν.
Στή Χίο τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου
εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο μέ τή μαστίχα
πού βγαίνει στό νότιο τμῆμα τοῦ νησιοῦ.
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση τά δέντρα τῆς
μαστίχας, ἐνῶ μέχρι τότε ἦταν ἄγριοι καί
ἄγονοι σχίνοι, ὅταν σύρθηκε ἀνάμεσά τους
αἱμόφυρτος ὁ Ἰσίδωρος, πόνεσαν μέ τό
φρικτό του μαρτύριο καί δάκρυσαν! Τά
μαργαριτώδη δάκρυά τους, ἡ σχινίνη-ρη-
τίνη, ἔτρεξαν στή γῆ σάν ἄφωνοι συμπαρα-
στάτες τῶν βασάνων τοῦ Ἁγίου. 
Γιά νά μήν κλέψουν οἱ Χριστιανοί τό

σῶμα τοῦ Ἁγίου, ὁρίστηκε στρατιωτική
φρουρά νά τό φυλάξει γιά τή νύχτα τῆς
14ης Μαΐου, γιατί τήν ἑπόμενη ὑπῆρχε δια-
ταγή νά τό καταποντίσουν στή θάλασσα.
Οἱ στρατιῶτες ὅμως εἴτε γιατί ἦταν κουρα-
σμένοι εἴτε γιατί δέ φαντάζονταν ὅτι τό
λείψανο μποροῦσε νά κλαπεῖ δέν ἔδωσαν
τή δέουσα προσοχή. Ἔτσι μία εὐσεβής καί
ἐνάρετη κόρη, ἡ Μυρόπη, κατάφερε νά
πάρει τό λείψανο καί ἀφοῦ τό ἄλειψε μέ
μύρα, τό ἐνταφίασε κρυφά μέ τιμές σέ
τόπο ἐπίσημο.
Ἡ Μυρόπη παραδόθηκε μόνη της στούς
στρατιῶτες τοῦ Νουμέριου, γιά νά μήν τι-
μωρηθοῦν γιά τή δική της πράξη ἀθῶοι,
καί ἀφοῦ βασανίστηκε παρέδωσε τήν
ψυχή της στό Θεό μέσα στό δεσμωτήριο.
Ἐνταφιάστηκε ἀπό τούς Χριστιανούς
δίπλα στόν τάφο τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου πού
ἡ ἴδια εἶχε ἐνταφιάσει.
Ἡ μνήμη τῶν δύο Ἁγίων ὁρίστηκε νά
ἑορτάζεται στίς 14 Μαΐου. Ἡ ἁγία Μυρόπη
ἑορτάζεται καί ξεχωριστά στίς 2 Δεκεμ-
βρίου.
Τά ἱερά λείψανα τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου φυ-
λάσσονται σήμερα στό Μητροπολιτικό
Ναό τῆς Χίου.
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Σημείωση:
Τό «βίο τοῦ ἁγίου Ἱσιδώρου», πολιούχου τῆς

Χίου, ἐπιμελήθηκαν οἱ «Χαρ
ούμενες Ἀγωνίστριες»

Χίου μέ βάση τό ἔγκριτο βιβλίο τῆς Πόπης Χαλκιᾶ-

Στεφάνου «Οἱ Ἅγιοι τῆς Χίου». Τό «Πρός τή Νίκη»

εὐχαριστεῖ, συγχαίρει 
γιά τό θεοφιλές ἐνδιαφέρον

τους τίς «Χαρούμενες
 Ἀγωνίστριες» καί εὔχεται

τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου στό ὄμορφο αἰγαιοπελαγί-

τικο νησί τους καί στή ζωή τους.

Ὁ Μητροπολιτικός Ναός
τῆς Χίου



Ὁ Μάιος εἶναι ὁ μήνας τῆς Ἁλώσεως τῆς «βασιλίδος τῶν πόλεων», τῆς
Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ ψυχή τοῦ Ἕλληνα νιώθει πληγωμένη.

Ὡστόσο ἡ Ἐκκλησία μας κάθε χρόνο στίς 11 Μαΐου μνημονεύει σταθερά
τά Ἐγκαίνια/Γενέθλια «τῆς Θεοφυλάκτου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-
ΛΕΩΣ, τῆς ἀνακειμένης (ἀφιερωμένης) τῇ προστασίᾳ τῆς Παναχράντου
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου».

11 Μαΐου 330 μ.Χ. ἡ ἀρχή τῆς ὑπερχιλιόχρονης βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.
Ὁ Μέγας Κωνσταντίνος –ἦταν πιά μονοκράτορας στή Ρωμαϊκή Αὐτο-

κρατορία– ἀποφάσισε νά μεταφέρει τήν ἕδρα τοῦ Κράτους στήν Ἀνατολή.
Μέ τήν ὀξυδέρκεια πού τόν χαρακτήριζε, διέκρινε, ἀφοῦ μάλιστα εἶχε
στραφεῖ στό Χριστιανισμό μετά τή θαυμαστή ἐμφάνιση σ᾽ αὐτόν τοῦ ση-
μείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ὅτι τό μέλλον τῆς βασιλείας του
ἦταν στήν Ἀνατολή. Ἐκεῖ οἱ περισσότερες περιοχές εἶχαν δεχθεῖ τή νέα
πίστη. Γι᾽ αὐτό ἀναζητοῦσε τόπο πού νά  ταίριαζε νά ἱδρύσει τή νέα πρω-
τεύουσα, τή «νέα Ρώμη».

Τόπος πιό κατάλληλος γιά τό μεγάλο αὐτό σκοπό δέν φαινόταν ἄλλος

ἀπό ἐκεῖνον ὅπου οἱ ἀρχαῖοι Μεγα-
ρεῖς εἶχαν ἐπιλέξει γιά τήν ὀνομαστή
ἀποικία τους, τό Βυζάντιο. Ἦταν
ἕνας κόμβος σπουδαιότατος, πού
ἕνωνε τίς ἑλληνικές περιοχές τῆς
Ἀσίας καί τῆς Εὐρώπης, καθώς καί
τίς ἑλληνικές θάλασσες τοῦ Εὐξείνου
Πόντου καί τοῦ Αἰγαίου.

Τή νέα πόλη τήν ἵδρυσε ὁ Μέγας
ἐκεῖνος αὐτοκράτορας, μέ τή χαρα-
κτηριστική του δραστηριότητα, σέ
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Οἱ ἱστορικοί τῆς ἐποχῆς βεβαι-
ώνουν ὅτι πραγματοποίησε τό τερά-
στιο αὐτό ἔργο μέσα σέ ἐννέα μῆνες!
Ἐπεξέτεινε τά τείχη τοῦ ἀρχαίου Βυ-
ζαντίου πρός τή θάλασσα δίνοντας
ἔτσι πολύ βάθος στήν πόλη. Δημι-

Τά Γενέθλια τῆς Πόλης
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ούργησε δύο λιμάνια καί κόσμησε τή νέα πόλη, μέ
«ἀχανεῖς» πλατεῖες καί μεγαλόπρεπα κτίρια, δημό-
σια καί ἰδιωτικά. Ἀπό ἑλληνικές πόλεις καί ἀπό τή
Ρώμη μετέφερε ἔργα πολιτισμοῦ γιά τό στολισμό τῆς
πόλεως. Κατασκεύασε τόν πολυθρύλητο Ἱππόδρομο
καί πολύ κοντά σ’ αὐτόν τό ἱερό Παλάτι.

Ἡ νέα Πόλη εἶχε ἔντονο τό χριστιανικό χρῶμα.
Ὑψώθηκαν ὑπέροχοι ναοί, ὅπου μποροῦσαν οἱ Χρι-
στιανοί ἐλεύθερα νά λατρεύουν τόν ἀληθινό Θεό.
Στίς δημόσιες κρῆνες ὑπῆρχαν ἀπό ἐπίχρυσο ὀρεί-
χαλκο παραστάσεις ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ὅπως τοῦ
Καλοῦ Ποιμένος ἤ τοῦ Δανιήλ ἀνάμεσα στά λιοντά-
ρια... Στήθηκαν καί δύο στῆλες, μία γιά τή Βασί-
λισσα Ἑλένη καί μία γιά τό Βασιλέα Κωνσταντίνο.
Ἀνάμεσά τους ὁ Σταυρός μέ τήν ἐπιγραφή «Εἷς
ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός εἰς δόξαν Θεοῦ
Πατρός. Ἀμήν1».

Τήν 11η Μαΐου 330 μ.Χ., ὅταν πιά οἱ ἐργασίες
εἶχαν τελειώσει, μετά τήν ἐπίσημη ἀφιέρωση τῆς Πό-
λεως στήν Παναγία Θεοτόκο, ὁ Μέγας Κωνσταντί-
νος, μέ τόν Πατριάρχη, ἐπικεφαλῆς μιᾶς μεγάλης
λιτανείας, στήν ὁποία συμμετεῖχε κλῆρος καί λαός,
ἔφθασε στήν πλατεία τοῦ Φόρου. Ἐκεῖ τοποθετήθηκε
στήν κορυφή μιᾶς στήλης ἀπό πορφυρίτη ὁ ἀνδριά -
ντας τοῦ αὐτοκράτορα. Στήν κεφαλή τοῦ ἀγάλματος
φυλάχθηκαν οἱ ἅγιοι Ἧλοι, τά καρφιά δηλαδή μέ τά
ὁποῖα σταύρωσαν τόν Χριστό, ἐνῶ κάτω ἀπό τή
στήλη ὑπῆρχαν τά δώδεκα κοφίνια, πού κατά τήν
παράδοση δέχθηκαν τά περισσεύματα ἀπό τό θαῦμα
τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων. 

Ἀπό τότε τό Γενέθλιο τῆς Πόλεως ἑορταζόταν κάθε
χρόνο μέ λαμπρότητα, μέ λιτανεία πού ξεκινοῦσε ἀπό
τό Φόρο καί ἔφθανε στήν Ἁγία Σοφία.2

Ἔτσι ξεκίνησε ἡ ζωή τῆς Πόλης, μέ ἀφιέρωσή της
στήν Παναγία μας, τῆς Ὁποίας τή σωστική βοήθεια
πολλές φορές μέσα στήν ἱστορία της δέχθηκε. Ἡ ζωή
τῶν κατοίκων της συνδέθηκε ἄρρηκτα μέ τή δική

Της παρουσία καί σ’ Αὐτήν κατέ-
φυγαν, ὅταν φάνηκε νά τελειώνει ὁ
θρύλος τῆς Κωνσταντίνου Πό-
λεως...

Ὅμως δέν τελείωσε! Τά 1100 καί
περισσότερα χρόνια αὐτῆς τῆς θεο-
φρούρητης Πόλης ἐπηρέασαν βαθύ-
τατα καί ἀνεξίτηλα τήν παγκόσμια
Ἱστορία. Ἡ βυζαντινή σκέψη, ὁ βυ-
ζαντινός πολιτισμός, ἡ βυζαντινή
τέχνη μεταφυτεύτηκαν στά τέσ-
σερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα καί ἡ
Πόλη ἔγινε μητέρα πολιτισμῶν. Ἡ
ἀκτινοβολία της ἐξακολουθεῖ νά
φωτίζει καί νά καθοδηγεῖ...

Ι.Κ.

Πηγές
1. Κων/ου Παπαρρηγοπούλου, «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ

Ἔθνους», ἐκδ. Ν. Δ. ΝΙΚΑΣ, τόμος 3ος, σελ. 498 κ.ἑ.
2. «Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἐκδ. ΙΝ-

ΔΙΚΤΟΣ, τόμος 9ος, Μάιος, σελ. 126. 
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Ὁ κ. Πετρίδης εἶχε δεσμευτεῖ στό Β2 νά
ἀπαντήσει στό Βλαδίμηρο.

— Βλαδίμηρε, ἀπόρησες μέ δίκαιο θαυ-
μασμό στό προηγούμενο μάθημα γιά ὅσα
ἄκουσες. Εἶπες πώς δέν τά γνώριζες. Ἀλ -
λά, σέ βεβαιώνω, εἶναι ὅλα ἀληθινά. Τά
μαρτυροῦν οἱ πηγές, τά βιβλία: τοῦ Χρυ-
σοστόμου Ντάαμ, Ἑκατομμύρια Ρῶ σοι πι-
στεύουν στόν Θεό· τοῦ Νικήτα Στροῦβε,
Οἱ Χριστιανοί στήν Σοβιετική Ἕνωση·
τοῦ Σόλωνος Νινίκα, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρω-
σίας καί ἡ Περεστρόικα κ.ἄ., πού δυστυ -
χῶς ἡ νέα γενιά δέν γνωρίζει. 
Νά ξέρεις, Βλαδίμηρε, ὅτι ἡ ἄνθηση τῆς
πίστεως στή Ρωσία σήμερα εἶναι σέ ἔ ξαρση.
Ἀναστηλώνονται οἱ ναοί πού βεβηλώθηκαν.
Ἐπιδιορθώνονται τά μισοερειπωμένα μο-
ναστήρια. Ὅλοι πανηγυρίζουν τή νίκη τῆς
Ὀρθοδοξίας. Δέν εἶναι παράδοξο πῶς
μπόρεσαν σέ γρήγορο ρυθμό μόνο στή
Μόσχα νά ἀναστηλωθοῦν μέχρι σήμερα
300 Ἐκκλησίες; Καί σʼ αὐτές τά τελευταῖα
Χριστούγεννα ἐκκλησιάστηκαν πάνω ἀπό
230.000 πιστοί. Τό 68% τοῦ κόσμου τους
δηλώνει «ὀρθόδοξος». Καί σήμερα κατα-
γράφονται συ γκλονιστικά μαρτυρολόγια
ἀγνώστων ἡρώων καί μαρτύρων αὐτῆς
τῆς γῆς. Μάρτυρας λογίζεται καί ὁ μεγά-
λος φιλόσοφος Σολτζενίτσιν (βραβεῖο
Νόμπελ). Πόσες διαμαρτυρίες δέν ἔ κα -

με... Καί πόσο τελικά καί αὐτός δοξάστη -
κε γιά τήν ἀκρίβεια τῆς πίστεως καί τῆς
ζωῆς του... Ἔγραφε κάποτε: «Δέν θά ὑ πο τα -
χθῶ σέ τέτοιο περιορισμό, νά μέ ἀ να γκά -
ζουν νά γράφω τή λέξη Θεός μέ μικρό θ».
Ὕστερα ἀπό αὐτά εἶχε κάθε δίκιο Ἀθη-
ναϊκή ἐφημερίδα νά γράφει: «Οἱ νέοι τῆς
Ρωσίας κουράστηκαν ἀπό τά ἀθεϊστικά
συνθήματα καί τούς δογματισμούς καί
στρέφονται τώρα πρός τήν ὀμορφιά καί
πνευματικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας».
Ἑβδομήντα δύο χρόνια κράτησε, παι-
διά, ὁ πόλεμος ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Τά
σχολεῖα ὅλα δέχθηκαν τήν ἐξουθενωτική
ἀθεϊστική προπαγάνδα, πού ἀπαγόρευε
ὡς ἐπικίνδυνο βιβλίο τήν Ἁγία Γραφή καί
θεωροῦσε ὡς ἐχθρούς τοῦ λαοῦ τούς
ἱερεῖς, τούς ὁποίους κατά χιλιάδες ἐξό -
ντωσε μέ φρικτά βασανιστήρια.
Ἑβδομήντα δύο χρόνια κράτησε ὁ ἄδι-
κος πόλεμος. Ἀπό τό 1988 ὅμως ἄρχισε
νά πνέει ἀέρας πνευματικῆς ἐλευθερίας.
Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀναγνώρισε σιω-
πηρά τήν ἥττα του. Οἱ ἱερεῖς γίνονται
φίλοι ἀγαπητοί ὄχι μόνο τοῦ λαοῦ ἀλλά
καί τῶν μαθητῶν. Οἱ ἐκπαιδευτικές Ἀρ -
χές τῆς Μόσχας κάλεσαν τόν ἱερέα π.
Ἀλέξανδρο Μέν νά μιλήσει μέ τά παιδιά
ἑνός Λυκείου τῆς Μόσχας γιά τό νόημα
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καί τό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καί τό Μυ-
στήριο τῆς Πίστεως.
Ὁ κ. Πετρίδης πῆρε στά χέρια του τό

γραπτό ντοκουμέντο τῆς ρωσικῆς ἐφη-
μερίδας πού εἶχε στήν ἕδρα καί διάβασε
σέ μετάφραση τί ἔζησαν οἱ μαθητές ἐκεί-
νου τοῦ Λυκείου μετά τή συνάντηση μέ
τόν ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας. «Δέν
εἴχαμε μιλήσει ποτέ μέ ἕναν ἱερέα, δήλω-
σαν. Νομίζαμε ὅτι ἀνήκει σʼ ἕναν ἄλλο
κόσμο. Ἀνακαλύψαμε τώρα ὅτι οἱ κληρι-
κοί ἐνδιαφέρονται γιά τά προβλήματά
μας. Εἴχαμε πιστέψει ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἔπρεπε νά μείνει στό περιθώριο τῆς κοι-
νωνίας. Τώρα καταλαβαίνουμε ὅτι ἐμεῖς
τήν εἴχαμε καταδικάσει σέ ἀποκλεισμό».
Ἀκολούθησε καί πάλι σιωπή.
Ἡ Ἡλιάνα ἀπό τήν Ἀλβανία γιά ὥρα τώ -

ρα κοιτοῦσε ἐπίμονα. Ἤθελε καί αὐτή
κάτι νά καταθέσει, κάτι ἀπό τήν ἱστορία
τοῦ τόπου της.

— Θέλεις κάτι, Ἡλιάνα; 
— Ναί. Μοῦ ἔλεγε ἡ γιαγιά μου, κύριε,

πώς ὅταν ἄνθρωποι τοῦ κόμματος τήν
ἐποχή τοῦ Χότζα –πού κι αὐτός πολε-
μοῦσε κάθε μορφή θρησκείας– ἔβγαλαν
τή μικρή καμπάνα τοῦ ναοῦ τοῦ χωριοῦ
μας καί τήν πέταξαν μέ βλαστήμιες στό
κατηφορικό καλντερίμι, μιά γνωστή της
γειτόνισσα ἔτρεξε μέ φόβο, τήν ἅρπαξε
κρυφά καί μέ χίλιες προφυλάξεις, τήν
ἀσπάστηκε καί μετά τήν ἔθαψε βαθιά
μέσα στό χῶμα στόν κῆπο της. Χρόνια
ἔμεινε ἐκεῖ μέσα θαμμένη, ἀναλλοίωτη ἡ
καμπάνα. Καί ὅταν κηρύχθηκε καί σέ μᾶς
θρησκευτική ἐλευθερία, τήν ξέθαψε καί
τήν παρέδωσε στήν ἐπιτροπή τῆς
Ἐκκλησίας. Καί τώρα ξανά κτυπᾶ ἡ
καμπάνα, ἐκείνη ἡ ἴδια, καί καλεῖ στήν
Ἐκκλησία ὅσους πιστούς ἀπέμειναν. 
Ὁ κ. Πετρίδης δέν εἶχε λόγο νά

ἀμφιβάλει. Καί οἱ συμμαθητές τῆς
Ἡλιάνας τήν κοιτοῦσαν, ὅση ὥρα
μιλοῦσε, μέ ἔκπληξη.

— Παιδιά, ἡ ὥρα τελειώνει, εἶπε
ὁ Καθηγητής. Μήν ξεχνᾶτε ποτέ
ὅτι ὅπου πολεμήθηκε ἡ χριστια-
νική πίστη καί γενικά ἡ θρη-

σκεία, ἐκεῖ γιγά ντωσε περισσότερο.
Δυστυχῶς, τό ἀποτυχημένο αὐτό πεί-

ραμα τό δοκιμάζουν κάποιοι στήν Ἑλ λά -
δα, πού θεωρεῖται κράτος ἐκ παραδόσεως
πιστό! Λυπᾶμαι γιατί καταδικάζουμε σέ
ἀφανισμό μιά χώρα πού ἀγαπᾶμε, διώχνο -
ντας τόν Θεό ἀπό τά σχολεῖα καί ψηφίζο -
ντας νόμο γιά τήν κατάργηση τῆς ἀργίας
τῆς Κυριακῆς.
Γιʼ αὐτό μπῆκα στό προηγούμενο μάθη -

μα στήν τάξη συλλογισμένος. Ξέρω ὅτι
εἶ στε ἕνα ἔξυπνο καί ὥριμο τμῆμα, πού
ἔχει μαθητές συγκροτημένους μέ ὄρεξη
γιά μάθηση καί ζωή. Εὔχομαι κανείς σας
νά μή βεβηλώσει τά ὅσια καί ἱερά τῆς
φυλῆς μας. 
Στούς μαθητικούς ἐκκλησιασμούς νά

μιμηθεῖτε στή φλόγα καί στήν εὐσέβεια
τούς Ρώσους συμμαθητές σας. Τήν ἀργία
τῆς Κυριακῆς τηρῆστε την. Καί μήν
ξεχνᾶτε ὅτι ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι ἡ
σπονδυλική στήλη τοῦ πολιτισμοῦ μας
καί ὅτι ἀκόμη ἡ Κυριακή, ὅπως εὔστοχα
εἶπαν, «καθαρίζει τή σκουριά ὁλόκληρης
τῆς ἑβδομάδας». 
Καλή συνέχεια στό ἑπόμενο μάθημά

σας.
Ἐλπιδοφόρος
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—        πό πο  ρχεσαι;
— φο  λη τή γ  τή γύρισα καί περπάτησα τήν ο κουμένη, ρθα δ .
—Πρόσεξες τό παιδί μου, τόν ώβ, πού λλος δέ βρέθηκε νθρωπος πως α τός στή γ
μεμπτος, ληθινός, θεοσεβής, μέτοχος σέ κάθε πράξη μαρτωλή καί δικη;
—Μήπως χωρίς νταμοιβή σέβεται  ώβ τόν Κύριο; Μήπως σύ δέν προστατεύεις λη

του τήν περιουσία καί δέν ε λογε ς τά ργα του καί τά κοπάδια; λλ’ γγιξε μέ τό χέρι σου
λα σα χει καί θά δε ς ν δέν σέ

βλαστημήσει κατά πρόσωπο.
— ρίστε, σο  παραδίδω λα
σα χει, μόνο τόν διο δέν θά τόν
γγίξεις.

 συγκλονιστική α τή συνομι‐
λία γίνεται νάμεσα στόν Θεό καί
στό διάβολο καί καταγράφεται
στό θεόπνευστο βιβλίο το  ΙΩΒ,
να πό τά σοφιολογικά λεγό‐
μενα βιβλία τ ς Παλαι ς Διαθή‐
κης*.

στερα τό δράμα το  ώβ ρχί‐
ζει. Ληστές, κεραυνοί, χθροί π ‐
πε ς πέφτουν πάνω στά χιλιάδες
ζευγάρια βόδια, στίς θηλυκές  ‐
νους, στά πρόβατα, στίς καμ λες
καί σέ λους τούς δούλους του.
Μόνο νας δο λος πομένει μετά
πό κάθε ναπάντεχο κακό κι
ρχεται νά το  ναγγείλει τήν κα‐
ταστροφή. Κι κολουθε  τό πο‐
κορύφωμα: νεμος τ ς ρήμου
γκρεμίζει τό σπίτι που τρωγαν
μαζί τά πτά γόρια καί ο  τρε ς
κόρες του καί τά σκοτώνει. 
Καί  ώβ μ’ λες α τές τίς δυ‐

στυχίες τίς κατάπικρες, μέ ξεσκι‐
σμένα γιά τό μέγα πένθος τά
πολυτελή του ρο χα, πέφτει στό
χ μα καί λέει τούς λόγους πού μένουν στούς α νες: «Ε η τό νομα το  Κυρίου ε λογημέ‐
νον»,  Κύριος μο  τά δωσε,  Κύριος μο  τά π ρε. πως το  φάνηκε καλό, τσι καί γινε.
Τότε  διάβολος λυσσώντας πανέρχεται. ν ντεξε  ώβ, λέει, ε ναι πού χει τήν γειά

του κι σως μπορε  κόμη νά λπίζει τι λα σα χασε θά τά ξαναποκτήσει. Καί το  παρα‐
χωρε  τότε τήν δεια  Θεός καί πέφτει στόν ώβ ρρώστια ποκρουστική καί βασανιστική.
Κάθεται τώρα ξω, πάνω στήν κοπριά, μόνος, μακριά π’ τούς νθρώπους, λόκληρος μία

Μήπως χωρίς νταμοιβή;
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πληγή. Μόνο  ρημη γυναίκα του ρχεται κοντά του καί τόν πληγώνει μέ τή θλίψη της τήν
βάστακτη καί τόν προκαλε  νά πε  λόγο ναντίον το  Θεο  καί νά πεθάνει.

 πάντηση το  ώβ στήν πονεμένη του γυναίκα φανερώνει λη του τή σοφία καί τήν ρετή
του, τήν χωρίς ρια. «Γιατί μίλησες σάν μιά γυναίκα μυαλη καί περίσκεπτη; ν δεχτήκαμε
πό τά χέρια το  Κυρίου λα τά καλά, δέν θά ποφέρουμε καί τά κακά πού πιτρέπει νά
ρθουν;». Καί πέμενε τσι  ώβ, σως χρόνους πτά, χωρίς νά βγε  πρεπος λόγος ναντίον
το  Θεο  πό τά χείλη του.
Στή συνέχεια τ ς δραματικ ς α τ ς στορίας ρχονται τρε ς φίλοι το  ώβ, τρε ς βασιλιάδες,

σως ταν κι  διος βασιλιάς, γιά νά τόν δο ν καί μένουν πτά μέρες φωνοι μπροστά στήν
τραγωδία του. στερα στό περίφημο βιβλίο το  ΙΩΒ γράφεται σέ γλώσσα ξαιρετική,
ποιητική λη  μακρά συνομιλία το  ώβ μέ τούς τρε ς φίλους, που  ώβ φανερώνει
πόνο βαθύτατο καί πλήρη συνείδηση τ ς καταστάσεώς του. Ε χεται νά μήν ε χε γεν‐
νηθε  καί νά μήν ε χε πιζήσει. 
Στή συνέχεια παίρνουν τό λόγο ο  τρε ς φίλοι, πού πιχειρο ν μέ τούς μακρούς τους

λόγους καί τά πολλά πιχειρήματα – λλά νίκανοι νά δο νε τήν λήθεια– νά πείσουν
τόν ώβ πώς κάπου φταιξε, κάπου δίκησε, πώς  μόνος δρόμος πού το  μένει ε ναι
νά βρε  τό φταίξιμό του, νά μετανοήσει. Μάταια  ώβ διαμαρτύρεται. Τότε μφανίζε‐
ται τέταρτος συνομιλητής, πού βλέπει πιό μακριά καί πιό καλά πό τούς λλους.  λύ‐
τρωση μως το  ώβ ρχεται ταν πιτέλους φανερώνεται  διος  Θεός,  Κύριος, κι
ποδεικνύει στόν ώβ τή φροντίδα του γιά λη τή δημιουργία. στερα τόν ποκαθιστ
νώπιον τ ν τρι ν φίλων του. Τούς πιτιμ , γιατί τίποτε π’ σα ε παν κατηγορώντας
τόν ώβ δέν ε ναι λήθεια. Καί δέν θά τούς συγχωρήσει παρά μόνον ν  διος  ώβ
θά τό ζητήσει.
Τό τέλος τ ς στορίας το  ώβ ρχίζει μέ τή φράση: «  δέ Κύριος ε λόγησε τά σχατα

ώβ  τά μπροσθεν». Καί ξαναπέκτησε  ώβ ποστατικά καί πηρέτες καί ζ α, δι‐
πλάσιες χιλιάδες π’ σα ε χε πρίν πό τήν πληγή, καί πτά γόρια καί τρε ς κόρες,
πού δέν βρεθήκανε λλες πιό μορφες στήν ο κουμένη. Κι ζησε  ώβ μετά τήν πληγή
χρόνια 170. Δηλαδή ζησε συνολικά 240 χρόνια, πως ζο σαν ο  νθρωποι τ ς ποχ ς
του. 

 πομονή του  « ώβεια» μεινε δίδαγμα διαχρονικό καί πανανθρώπινο στήν ο κου‐
μένη.
Στήν στορία του ποκαλύπτονται τρε ς μέγιστες λήθειες: Πρ τα, τό μίσος το  δια‐

βόλου γιά τόν νθρωπο πού σέβεται τόν Θεό δεύτερον,  δύναμη το  νθρώπου νά
πομένει χωρίς μεση νταμοιβή καί νά ψώνεται στό μεγα‐

λε ο τ ς πίστεως καί τ ς μπιστοσύ‐
νης στόν Θεό του πού, τρίτον, τελικά

 διος περίτρανα πεμβαίνει καί τόν
δικαιώνει!
Στίς 6 Μαΐου  κκλησία μας τιμ  τή

μνήμη « ώβ το  πολυάθλου».
Γ.

* Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ,
ΤΟΜΟΣ 11ος, κδ. δελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ». 



Τόν ρώτησε γιά
τίς σπουδές του,

κι ὕ στερα σάν νά
τοῦ παραπονέ-
θηκε:

— Δέν ἦρθες
οὔτε μιά φορά νά
σέ δοῦμε. Δέ σέ

φέρνει ποτέ ὁ δρό-
μος σου;
— Καθημερινά περ-

νάω... ἀλλά τό προσπερ-
νάω βιαστικά τό σχολεῖο.
— Γιατί; Καλές ἀναμνήσεις

πρέπει νά ᾽χεις. 
Ὁ Παῦλος φαινόταν κάτι νά

θέλει νά πεῖ, ἀλλά σιώπησε. Ἕνα
κοκκίνισμα στό πρόσωπό του πρό-
διδε τήν ἐσωτερική πάλη του.

— Ἄν καί τό τμῆμα σου πολύ ζω -
ηρό... ἤσουν... καλός... συνέχισε ὁ Δι-
ευθυντής.

Ὁ παλιός μαθητής κοκκίνισε περισ-
σότερο καί χαμηλώνοντας τό βλέμμα,
ἄρχισε νά μιλάει:

— Δέν ἦταν ἀκριβῶς ἔτσι τά πράγ-
ματα, κύριε. Καθώς τά φέρνω στή
σκέψη μου, νιώθω ἕνα βάρος στήν
ψυχή καί γι’ αὐτό τό λόγο ἦρθα. Γιά
τήν κατάσταση τῆς τάξης μας συχνά
ἤμουν ὑπεύθυνος ἐγώ. Ὑποκινοῦσα
τή φασαρία. Σιγοψιθύριζα εἰρωνικά
σχόλια γιά τόν καθηγητή ἤ τούς συμ-
μαθητές μας. Γελοῦσαν κάποιοι ἤ
ἀπαντοῦσαν μεγαλόφωνα, γινόταν
φασαρία καί καταλήγαμε ἐδῶ, στό

Τότε ἀνέβαινε τρεχάτος, δύο-δύο τά
σκαλιά. Τώρα τ’ ἀνεβαίνει ἀργά.  Νιώ-
θει πώς τό κάθε σκαλί τόν γυρίζει
ἀπό τό τώρα στό τότε. Σάν νά θέλει
νά καθυστερήσει αὐτή τήν ἐ πιστροφή
στό μαθητικό παρελθόν του ὁ Παῦ -
λος, ὁ τεταρτοετής φοιτητής τῆς Νο-
μικῆς. Δέν ἄργησε ὡστό σο νά φθάσει
ἔξω ἀπό τό γραφεῖο τοῦ Διευθυντῆ.
Ἀστραπιαῖα ἔρχονται στό νοῦ του τά
καρδιοχτύπια του ἔξω ἀπό αὐτή τήν
κλειστή πόρ τα... Φόβος γιά κάποια
κατηγορία... σχέδια γιά ἀπολογία καί
ἀνακούφι ση, γιατί πάντα γλύτωνε τήν
τιμωρία, τότε...

Τώρα –τέσσερα χρόνια μετά– ξανα-
χτύπησε. Ὁ Διευθυντής τόν καλοδέ -
χθηκε χαρούμενος ἀλλά ξαφνιασμένος.
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γραφεῖο σας. Τότε μέ δικαιολο-
γίες –ψευδολογίες ἄς πῶ καλύ-
τερα– κατάφερνα νά ρίχνω στούς
ἄλλους τήν εὐθύνη. Τήν μιά στιγ -
μή ἔνιωθα νά ἀνακουφίζομαι καί
τήν ἑπόμενη ἄρ χιζα νά βασανίζο-
μαι. 

Προσπαθοῦσα νά διώξω τίς ἐ -
νοχές μέ φωνές, πειράγματα καί
γέλια. Δέν τά κατάφερνα. Τό μόνο
πού κατάφερνα εἶναι νά ξανα-
κάνω τά ἴδια καί νά μήν μπορῶ
νά ἡσυχάσω. Αὐτά τά χρόνια,
νιώθω πόσο ἀληθινά ἦταν τά
λόγια πού μᾶς λέγατε στήν Γ´ Λυ-
κείου: Εἶναι φοβερό νά κατηγο-
ρεῖσαι ἀπό τή συνείδηση. Αὐτόν
τόν κατήγορο τόν ἔχεις συνεχῶς
κοντά σου καί τόν ἀκοῦς νά σοῦ
θυμίζει τό λάθος σου ( Ἅγ. Ἰωάννης
Χρυσόστομος).

Ἤθελα, κύριε, νά ἔρθω καί νά
φανερώσω τήν ἀλήθεια
κι ἀκόμη νά ζητήσω
συγγνώμη. Σᾶς παρα-
καλῶ νά μεταφέρετε
τή συζήτη σή μας
αὐτή στούς κα-
θηγητές μου
καί μαζί ἕνα
μεγάλο «εὐ -

χαριστῶ». Τό πτυ χίο πού σέ λίγους
μῆνες θά πάρω σέ σᾶς τό χρωστάω.

Ἡ φωνή τοῦ νέου ἔσπασε.
Χρειάστηκε ὀλιγόλεπτη σιωπή, γιά νά

κυριαρχήσει ὁ Λυκειάρχης στή μεγάλη
του συγκίνηση καί τελικά νά τοῦ ἀπαν-
τήσει: 

— Παῦλο, σ’ εὐχαριστῶ. Σήμερα μοῦ
ἔδωσες χαρά κι ἐλπίδα μεγάλη. Ὅμως,
θέλω νά σοῦ θυμίσω κάτι ἀκόμα πού
ἄκουγες στήν τάξη μας: Οἱ Ἅγιοι λένε
πώς ἡ συνείδηση τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
εἶναι ἡ ἴδια ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ μέσα μας
( Ἅγ. Ἰωάννης Κρονστάνδης). Κανείς δέν
μπορεῖ νά τῆς ἐπιβάλει σιωπή. Στή ζωή
σου ν’ ἀκολουθεῖς τίς ὑποδείξεις της.
Εἶναι, λένε, πυξίδα. Μᾶς δείχνει κατά
ποῦ πρέπει νά πλέουμε στό πέλαγος
τῆς ζωῆς (Ἅγ. Ἰωάννης Κρονστάνδης). Μᾶς
ὁδηγεῖ πρός τό λιμάνι τοῦ θελήματος
τοῦ Θεοῦ. Ἀρκεῖ νά τήν πλημμυρίζει τό
φῶς τοῦ θείου λόγου καί νά τήν καθα-
ρίζει τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ (Ἑβρ. θ´ 14),
ὅταν προετοιμασμένοι μέ τήν Ἐξομολό-
γηση κοινωνοῦμε. 

Ὁ Παῦλος ἄκουγε κι ἴσως ἔπαιρνε τίς
μυστικές ἀποφάσεις του. Ὁ Λυκειάρ-
χης σηκώθηκε, τόν ἀγκάλιασε καί τόν
κατευόδωσε μέχρι τά σκαλιά. Ὁ παλιός
μαθητής κατέβαινε ἀ νάλαφρος γιά νά
ἀρχίσει τόν ἀγώ να τῆς ζωῆς, κι ὁ Διευ-
θυντής ξαναγύρι σε στό γραφεῖο του γιά
νά συνεχίσει τό ἔργο τῆς καλλιέργειας
τῆς συνείδησης τῶν παιδιῶν του. 

Μ.
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πεζούλι ἑνός πηγα-
διοῦ νά ξεκουρα-
στεῖ, ἔξω ἀπό τήν
πόλη τῆς Σαμάρει -

ας Συχάρ. Ἐπρόκει -
το γιά τό ὀνομαστό

ἐκεῖνο πηγάδι πού εἶχε
ἀ νοίξει αἰῶνες πρίν ὁ πατρι -

άρχης Ἰακώβ.  Ἐν τῷ μεταξύ οἱ
μαθητές Του ἔφυγαν νά πᾶνε στήν πόλη
γιά νά ἀγοράσουν τρόφιμα.

Κάποια στιγμή μιά γυναίκα ἐμφανίζε-
ται μ’ ἕνα σταμνί στόν ὦμο της. Ἦρθε νά
πάρει νερό ἀπ’ τό πηγάδι.

— Δῶσ’ μου νά πιῶ, τῆς λέει ὁ Χρι-
στός, διψασμένος ἀπ’ τήν ὁδοιπορία καί
τόν μεσημεριάτικο ἥλιο.

— Πῶς ἐσύ, τοῦ ἀπαντᾶ ἡ γυναίκα,
καταδέχεσαι καί ζητᾶς νερό ἀπό μένα,
πού εἶμαι Σαμαρείτισσα; Ἀπόρησε ἡ γυ-
ναίκα, διότι οἱ Ἰουδαῖοι δέν ἔρχονταν σέ
σχέσεις καί ἐπαφές μέ τούς Σαμαρεῖτες
γιά λόγους θρησκευτικούς. 

— Ἄν ἤξερες, τῆς λέει ὁ Χριστός, ποιός
εἶναι αὐτός πού σοῦ ζητᾶ νερό καί τί μπο-

Ἰωάν. δ´ 5-4218 Μαΐου 2014 Τῆς Σαμαρείτιδος

–Κ ύ ρ ι ε ,
δ ῶ σ ’

μου αὐτό τό νερό,
γιά νά μή διψῶ
πλέον καί νά μήν
κάνω τόν κόπο νά
’ρχομαι ἐδῶ μέ τή στά-
μνα, νά ἀν τλῶ ἀπ’ τό πη-
γάδι.

Αἴτημα αὐτό γεμάτο λαχτάρα, πόθο
καρδιᾶς, μέ τόνο ἔντονα ἱκετευτικό πρός
τόν Κύριο Ἰησοῦ, ἀπό τή γυναίκα ἐκείνη
τῆς Σαμάρειας.

Ποιά; Πῶς; Πότε; 
Μᾶς πληροφορεῖ ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάν-

νης τά σχετικά: 
Βρισκόταν ὁ Κύριος μέ τούς μαθητές

Του σέ μακρινή ὁδοιπορία, στό δρόμο πού
ἕνωνε τήν Ἰουδαία (τά  Ἱεροσόλυμα) μέ τή
Γαλιλαία (τήν Καπερναούμ). Φτωχός ὁ
Χριστός μας, δέν διέθετε ἅμαξα, οὔτε κάν
ὑποζύγιο. Μέ τά πόδια πήγαινε... Τό ἴδιο
καί οἱ μαθητές.

Κάποτε κουράστηκε. Μεσημέρι πιά.
Καί, κατάκοπος καθώς ἦταν, κάθισε στό

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟ
ΝΕΡΟ

«Κύριε, δός μοι
τοῦτο τό ὕδωρ»
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ρεῖ νά σοῦ δώσει, ἐσύ θά τοῦ ζητοῦσες καί
θά σοῦ ἔδινε νερό ζωντανό.

— Κύριε, ἀπό ποῦ ἐσύ ἔχεις καί μπορεῖς
νά δίνεις αὐτό τό νερό; ρωτᾶ μέ ἀπορία ἡ
Σαμαρείτισσα. Εἶσαι σύ σπουδαιότερος
ἀπό τόν γενάρχη μας, τόν Ἰακώβ, πού μᾶς
ἄνοιξε αὐτό τό πηγάδι; 

— Ὅποιος πίνει ἀπ’ τό νερό αὐτό, τό
κοινό, θά ξαναδιψάσει.  Ὅποιος ὅμως πιεῖ
ἀπ’ τό νερό πού ἐγώ θά τοῦ δώσω, δέν θά
διψάσει ποτέ ξανά, καθώς τό νερό αὐτό
θά γίνει μέσα του πηγή πού δέν θά στε-
ρεύει ποτέ. Θά ἀναβλύζει συνεχῶς καί θά
τοῦ μεταγγίζει δροσιά, ἀναψυχή, ξεκού-
ραση, ἀπόλαυση, εὐφροσύνη, ἱκανοποί-
ηση, μέ μιά λέξη, ζωή αἰώνια.

— Κύριε, δῶσ’ μου αὐτό τό νερό –τότε
εἶναι πού ξεσπᾶ ἡ γυναίκα σ’ αὐτήν τήν
ἔντονη παράκληση πού εἴδαμε στήν ἀρχή.

Συνεχίστηκε κι ἄλλο ὁ διάλογος.  Ὁ
Κύριος τῆς ἔκανε πολλές ἀποκαλύψεις, κι
ὅταν ἐκείνη Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε ὅτι πε-
ριμένει τόν Μεσσία γιά νά ξεκαθαρίσουν
ὅλα αὐτά μέσα της, ὁ Χριστός τῆς εἶπε
τόν λόγο ἐτοῦτο πού τήν ἄφησε ἄναυδη: 

—  Ἐγώ εἶμαι αὐτός πού λές. Ἐγώ, πού
σοῦ μιλῶ...

* * *
«Κύριε, δός μοι τοῦτο τό ὕδωρ».
Κατάλαβε ἡ γυναίκα ὅτι τό νερό αὐτό,

τό κοινό, τό συνηθισμένο, δέν μπορεῖ νά
τῆς σβήσει τή δίψα μιά γιά πάντα. Προ-
σωρινά μόνο καί γιά λίγο. Μετά πάλι
δίψα, πάλι ἀνάγκη γιά νερό.

Δέν ἄργησε στή ζωή της νά καταλάβει

καί τήν ἀλήθεια πού ἀλληγορικά τῆς
ἀποκάλυψε ὁ Κύριος: ὅτι δηλαδή ἡ ἀν -
θρώπινη ψυχή δέν μπορεῖ νά ξεδιψάσει,
νά ἱκανοποιηθεῖ μέ πράγματα ὑλικά, τοῦ
κόσμου αὐτοῦ, γήινα, μάταια, παροδικά.
Κάτι ἄλλο ἀναζητεῖ ἡ ψυχή. Κάτι πολύ
περισσότερο...

Ἡ ἀνθρώπινη ψυχή, λέγει
ἕνας ἅγιος τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, λαχταρᾶ
ἕ να νερό ὄχι συ-
νηθισμένο· ἕνα
«ἄπειρο νε -
ρό»!... Ἀστεί-
ρευτο!

Τό ’χεις κατα-
λάβει, φίλε μου;
Δέν εἶναι δύσκο λο.
Πρόσεξε νά δεῖς πῶς ἐ -
πιθυμεῖς, μέ τί λαχτάρα θέλεις
κάθε φορά νά ἀ ποκτήσεις τό νέο μοντέλο,
τή νέα ἔκ δοση, τή νέα συσκευασία στά
καταναλωτικά ἀγαθά πού κυκλοφοροῦν.
Λές πώς ἄν τό ἀποκτήσεις αὐτό, δέν θέ-
λεις μετά τίποτε ἄλλο. Καί σέ λίγο, ἡ ἴδια
ἀ παίτηση πάλι γιά τό νεότερο... Τί δεί-
χνει αὐτό; 

Σκέψου λίγο...
Καί παρακάλεσε τόν Κύριο νά σοῦ δώ σει

αὐτό τό «ἄπειρο», τό ζωντανό νερό, πού
μόνο Αὐτός διαθέτει. Τό νερό πού, ἄν τό πά-
ρεις, θά ἱκανοποιήσεις μιά γιά πά ντα ὅλες
σου τίς ἐπιθυμίες, τούς πόθους, τά ὄνειρα!

Γιατί ἡ ψυχή σου δέν μπορεῖ νά συμβι-
βαστεῖ μέ τίποτε λιγότερο...                 

«Ἡ ἀνθρώπινη ψυχή,
λέγει ἕνας ἅγιος

τῆς Ἐκκλησίας μας,
λαχταρᾶ ἕνα νερό
ὄχι συνηθισμένο·

ἕνα «ἄπειρο νερό»!...
Ἀστείρευτο!»
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ΔΥΣΚΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ἡ φετινή σχολική χρονιά γιά τόν Γιάννη. Γελάστηκε πέρσι καί πῆρε
Τεχνολογική κατεύθυνση. Ἀργά τό κατάλαβε. Περίμενε τή Γ´Λυκείου γιά ν᾿ ἀλλάξει. Φέτος
λοιπόν πῆρε Θεωρητική. Μά εἶχε χάσει πολύ ἔδαφος. Τά κενά του μεγάλα... Διάβαζε ὅσο μπο-
ροῦσε. Μέ κατανόηση οἱ καθηγητές παρακολουθοῦσαν τόν ἀγώνα του. Ποιός ὅμως ἤξερε πώς
ἀπέλυσαν ἀπ᾿ τή δουλειά τόν πατέρα του ἐδῶ καί πέντε μῆνες, πώς δυσκολεύονται στό σπίτι,
πώς πρίν ἕνα μήνα ἔφυγε γιά μεροκάματο στή Γερμανία ἡ μεγάλη του ἀδελφή, πώς πρίν μιά
ἑβδομάδα ἔφυγε κι ὁ πατέρας, πώς ἡ θλίψη σκιάζει τό σπιτικό τους, πώς τά πρῶτα νέα τῆς ξε-
νιτειᾶς φθάνουν συγκρατημένα, πώς... δέν ἔχουν λεφτά γιά φροντιστήρια, πώς ἔμεινε ὁ μόνος
ἄντρας στό σπίτι, πώς θά ξενιτευθεῖ κι ἡ ὑπόλοιπη οἰκογένεια μέ τό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς;
Κι ὁ Γιάννης κυκλοφορεῖ σοβαρός, λιγομίλητος, πονεμένος, θαρρεῖς. Τοῦ ἦρθαν τά πάνω

κάτω, βλέπεις... 
— Ἄαχ, Ἑλλάδα, Ἑλλάδα... πού δέν μπορεῖς πιά νά μᾶς κρατήσεις...

Μόνος, στό πρῶτο θρανίο, συνήθως κρατάει σκυφτό τό κεφάλι του. Τά μάτια του σάν νά
ρουφήχθηκαν βαθύτερα στίς κόγχες τους. Λές νά κλαίει κρυφά στό σπίτι; Οἱ ἄντρες δέν
κλαῖνε!...
Τυχαῖα τοῦ φθάνει κανένα θετικό σχόλιο. Μά δέν παίρνει ἀέρα. Δείχνει νά νιώθει τήν ἀνε-

πάρκειά του. Λές καί μέσα στή σιωπή του συμπιέζει τίς δυνάμεις του γιά τίς ὅποιες ἀναμετρή-
σεις στό μέλλον. 

...........................................................................................................................................................
Ἕνα μουντό πρωινό, σέ ὥρα Γενικῆς παιδείας, τό τμῆμα ψιλοθορυβεῖ, κι ὁ καθηγητής προσπαθεῖ

νά ἐπιβάλει ἡσυχία. Γιά λίγο τό καταφέρνει. Μά κανείς δέν τόν παρακολουθεῖ. Ἤ μᾶλλον, ὄχι.
Κάποιος μοναχικός στό πρῶτο θρανίο, σκυφτός κι ἀμίλητος τόν ἀκούει, φαίνεται.

— Ἔτσι πού μᾶς κατάντησαν σήμερα, παιδιά, ρεζιλευτήκαμε στόν κόσμο ὅλο!... Κλέφτες,
ψεῦτες, ἀ πατεῶνες, τεμπέληδες οἱ Ἕλληνες!... Εἶναι νά ντρέπεται κανείς πού εἶναι Ἕλληνας!...
Τά χλωμά μάγουλα τοῦ Γιάννη ψιλοκοκκινίζουν. Ἀνορθώνει ἀπότομα τό κεφάλι. Καρφώνει

τό βλέμμα στόν καθηγητή. Σηκώνει χέρι νά ζητήσει τό λόγο. Ξαφνιάζονται κάποιοι. «Σσσς! Τί
θέλει ὁ Γιάννης;».

AX, AX, 
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— Λέγε, Γιάννη! 
— Ἐγώ, κύριε, δέν ντρέπομαι ΚΑΘΟΛΟΥ πού εἶμαι Ἕλληνας! Ἴσα-ἴσα, εἶμαι περήφανος γι᾿

αὐτό, καί καμαρώνω!
Πετάγονται κάποιοι πού πῆραν εἴδηση, καί σιγοντάρουν. «Κι ἐγώ! Κι ἐγώ!». Ἴσως γιά νά δυ-

σκολέψουν τόν καθηγητή. Ἀφοῦ δέν παρακολουθοῦσαν πιό πρίν τί ἔλεγε...
Γυρνάει ὁ Γιάννης καί μέ σοβαρό καί σταθερό βλέμμα τούς συμμαζεύει. Κατάλαβαν. Δέν

ἦταν ὥρα γιά γέλια. Ὅ,τι ἔλεγε τό ἐννοοῦσε.
— Μά... δέν βλέπεις τί γίνεται, παιδί μου; Ἀκοῦμε καί τίποτε θετικό; προσπαθεῖ νά κρατηθεῖ ὁ

καθηγητής.
— Τό θετικό ὑπάρχει, κύριε! Ἁ πλῶς, δέν προβάλλεται!
— Ἡ ἀναξιοκρατία κι ἡ τεμπελιά μᾶς ᾿κάναν μετανάστες, Γιάννη!... ἀντιτείνει ὁ καθηγητής.
— Ὅ,τι λέτε, κύριε, τό ζῶ στό πε τσί μου βαθιά κι ἀπό πρῶτο χέρι, ...καί δέν μπορῶ νά πῶ

περισσότε ρα... Ἴσως νά ἰσχύουν ὅσα μᾶς ἐπισημαίνετε... Ἀλλά ἄλλο «κάποιοι» Ἕλληνες, ἔστω
καί πολλοί, τοῦ σήμερα, κι ἄλλο ἡ Πατρίδα μας Ἑλ λάδα. Αὐτή δέν εἶναι κτῆμα κανενός, πολύ
περισσότερο ΔΕΝ ἀνήκει στούς κλέφτες κι ἀπατεῶνες! Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει σ᾿ ὅλον τόν κόσμο, σ᾿
ἐκείνους πού νιώθουν τό μεγαλεῖο της! Πολύ περισσότερο σ᾿ ΕΜΑΣ πού εἴμαστε Ἕλληνες, πού
τήν ἀγαπᾶμε, κύριε, καί πονᾶμε γιά ὅσα συμβαίνουν! Ἐγώ πάντως καμαρώνω, κύριε!
Χειροκροτάει ἡ τάξη. Ὁ καθηγητής συγκινημένος ἀπ᾿ τήν ὁλοφάνερη κι αὐθόρμητη εἰλικρίνεια

τοῦ παλληκαριοῦ συμπληρώνει:
— Ἔχεις δίκιο, Γιάννη... Δέν... δέν ἐννοοῦσα ἀκριβῶς ὅ,τι εἶπα. Δέν τό διατύπωσα καλά. Συγγνώμη.

Συμφωνῶ μαζί σου! Κι ὅσο μποροῦμε, ὅλοι μαζί, θά παλέψου με στό καθῆκον του ὁ καθένας, γιά
ἕνα αἰσιόδοξο αὔριο...

Ἡ τάξη τώρα ἔχει βουβαθεῖ. Ὁ καθηγητής μπαίνει στό μάθημα. Ὁ Γιάννης ξαναβυθίζεται στή σιωπή.
Τό βλέμμα του, λές, ὑγρό κάπου πλανᾶται ἀφηρημένο. Ἄραγε στά ξένα τρέχει ὁ νοῦς του;
Πάντως... τήν ἑπόμενη ὥρα ἔχει Ἀρχαῖα Κατεύθυνσης...

Κωνσταντίνος

 EΛΛΑ Α... EΛΛΑ Α...
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1864-2014: 150 χρόνια μετά τό
1864 ἡ ἐθνική ἱστορική μνήμη μᾶς ἐπι-
βάλλει νά ταξιδέψουμε φέτος στά Ἑπτά-
νησα, πού γιορτάζουν τή λευτεριά καί τήν
ἕνωσή τους μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα. Κέρ-
κυρα, Παξοί, Κεφαλονιά, Ἰθάκη, Κύ-
θηρα, Λευκάδα, Ζάκυνθος. Ὀνομάζονται
Ἑπτάνησα ἀπό τόν ἀριθμό τῶν μεγαλύ-
τερων νησιῶν τοῦ συμπλέγματος, ἀλλάμέ
τίς νησίδες φτάνουν τά 29: Ὀθωνοί,
Στροφάδες, Ἐρικοῦσα, Μαθράκι, Κά -
λαμος, Ἀντικύθηρα, Ἀντίπαξοι, Μαδουρή,
Μεγανήσι κ.ἄ. Δαντελένια ἀκρογιάλια,
ἀπότομοι βράχοι, ὑποβλητικές σπηλιές,
ἐκκλησίες μέ τά ἱερά σκηνώματα τῶν
ἁγίων Σπυρίδωνος, Διονυσίου, Γερασί-
μου, ἐρημοκκλήσια καί ξωκκλήσια, πρά-
σινο καί γαλάζιο πού συναγωνίζονται
ἀπαράμιλλα.

Ὁ χῶρος ἐδῶ ἔχει τή δική του ξε-
χωριστή σημασία καί ὁ χρόνος τό δικό
του μέτρημα. Ἤθη καί παραδόσεις, πα-
νάρχαιοι μύθοι, λαμπροί ποιητές, τρα-
γούδια καί γιορτές. Γράμματα, ἐπιστῆμες,
τέχνες, οἰκονομία καί πολιτική ἀνεφοδιά-
ζονται μέ στοιχεῖα ἐ θνικῆς ἀξίας ἀπό τά
Ἰόνια νησιά μας. Ποιόν νά πρωτοθυμη-
θοῦμε; Διονύσιος Σολωμός, Ἀν δρέαςΚάλ-
βος, Λορέντζος Μαβίλης, Γρηγόριος
Ξενόπουλος, Ἀνδρέας Λασκαράτος, Ἰά -
κωβος Πολυλᾶς, Γεώργιος Τερτσέτης, Ἀ -
ριστοτέλης Βαλαωρίτης, Νικόλαος
Μά ντζαρος καί τό σοι ἄλλοι.
Πόσο πιό μικρή, πιό φτωχή καί ἀκρω-

τηριασμένη θά ἔμοιαζε ἡ χώρα μας
χωρίς τά Ἰόνια νησιά! Ἀλήθεια, ἔχετε
φανταστεῖ τήνἙλλάδα χωρίς τάἙπτά-
νησα;

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΚΥΘΗΡΑ

ΙΘΑΚΗ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΑΞΟΙ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
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Ἄς ταξιδέψουμε γιά λίγο στόν
ἱστορικό χρόνο τῶν Ἰονίων νήσων.
Ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἀκόμη, τά

Ἑπτάνησα ἔπαιξαν σημαντικό ρόλο
στήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Τίς πατρο-
γονικές ἀρετές, τά ὑψηλά ἰδανικά πού
ἀπετέλεσαν τό κύριο γνώρισμα τῆς
Ἑλληνικῆς φυλῆς, τήν ἀγάπη πρός τίς
τέχνες καί τό ὡραῖο διατήρησαν ἀναλ-
λοίωτα οἱ Ἑπτανήσιοι στό πέρασμα
τῶν χρόνων.
Μέχρι τήν ἕνωσή τους μέ τήν Ἑλλάδα

τά Ἑπτάνησα θά γνωρίσουν διαδοχικά
διάφορους κατακτητές. Ἀρχικά οἱ Ἑνε-
τοί, ἀπό τά τέλη κιόλας τοῦ 12ου αἰώνα,
θά κυριαρχήσουν ὥς τό 1797. Τότε εἶναι
πού θά καταλυθεῖ ἡ «Δημοκρατία τῆς
Βενετίας» ἀπό τόν Ναπολέοντα Βονα-
πάρτη, ὁπότε καί θά γίνει συγχώνευση
τῶν νησιῶν μέ τό γαλλικό κράτος. Ἡ
περιφρόνηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως
καί τῶν παραδόσεων τῶν Ἑλλήνων,
ἀπό τόν Παπισμό σέ συνδυασμό μέ τήν
ἐπιβολή βαριᾶς φορολογίας, μετατρέ-
πουν τόν ἀρχικό ἐνθουσιασμό τῶν
Ἑπτανησίων σέ ἔντονη δυσαρέσκεια.
Στά ἑπόμενα χρόνια παρατηροῦμε δια-
δοχικές ἀλλαγές τῆς ταυτότητας τῶν κα-
τακτητῶν. Ρῶσοι καί Τοῦρκοι, μέ τή
συμπαράσταση τῶν Ἄγγλων, ἱδρύουν
μιά ἰδιόρρυθ μη Ἰόνια Πολιτεία, μέ ἐπι-
κυριαρχία τοῦ σουλτάνου. Στή συνέχεια
ἐπιστρέφουν οἱ Γάλλοι ὥς τήν 1η Ὀ -
κτωβρίου τοῦ 1809, ὁπότε ἀρχίζει μιά
νέα πολυτάραχη περίοδος γιά τά Ἑπτά-
νησα. Εἶναι τό ξεκίνημα τῆς ἀγγλοκρα-
τίας. Ἡ συνθήκη τῶν Παρισίων τοῦ
1815 προβλέπει ὅτι τά Ἰόνια νη σιά θά
ἀποτελέσουν τό «Ἰόνιο Κράτος», ὑπό
τήν προστασία τῆς Μεγάλης Βρετανίας,
ἡ ὁποία μετατρεπόταν ἀπό προστάτιδα

δύναμη σέ ἐπικυριαρχία
μέ αὐταρχισμό, σκληρό-
τητα καί ἐκτελέσεις.
Ἡ κοινωνική, πολι-

τική καί οἰκονομική
κατάσταση, σέ συν-
δυασμό μέ τό ἐθνικό αἴτημα
γιά ἕνωση μέ τήν Ἑλ λάδα, ὁδήγησε
κατά τό πρῶτο μισό τοῦ 19ου αἰώνα σέ
ἔνοπλες ἐξεγέρσεις. Στό διπλωματικό
πεδίο θά συμβάλει ὁ Ἰωάννης Καποδί-
στριας. Σέ ὅλες τίς διαβουλεύσεις του
στήν Εὐ ρώπη στήριξε πάντοτε τά ἐ θνι -
κά συμφέροντα τῶν Ἑπτανησίων.
Ἡ Ἑλλάδα τοῦ 1864 εἶναι ἀκόμη μιά

πολύ μικρή χώρα. Παρά τίς ἀμέτρητες
θυσίες τῶνἙλλήνων ἡρώων ἀγωνιστῶν
καί τόν ξεσηκωμό ὁλόκληρου τοῦ
Ἔθνους, σαράντα τρία χρόνια μετά τήν
ἐθνική παλιγγενεσία τοῦ 1821, τά σύ-
νορά μας στό βορρά προσδιορίζονται
ἀπό τή νοητή γραμμή Παγασητικοῦ-
Ἀμβρακικοῦ. 
Τό Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου (1830),

μεταξύ Ἀγγλίας-Γαλλίας-Ρωσίας καί
Δανίας, μέ τό ὁποῖο ἐπικυρώθηκε ἡ
ἐκλογή τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Α´, μέ
ρητό ὅρο τήνἘπανένωση τῆς Ἑπτανή-
σου μέ τήνἙλ λάδα, ὑπογράφηκε στίς 13
Ἰουλίου 1863. Τήν 1η Αὐγούστου ὑπο-
γράφεται τό Πρωτόκολλο τῆς παραχώ-
ρησης. Ὡστόσο ἡ ἑλληνική ψυ χή θά
ἀντιστέκεται πάντα στήν ἰδέα ἐκείνων
πού ὑποστηρίζουν πώς τά Ἑπτάνησα
δόθηκαν στήν Ἑλλάδα ὡς ἀγγλικό «δῶ -
ρο», γιατί τό ξέρει πώς αὐτή κερδήθηκε μέ
μάχες καί ἀγῶνες καί θυσίες πολλές τῶν
ὅπλων καί τῶν πυρίνων λόγων. 
Στήν πανηγυρική συνεδρίαση τῆς ΙΓ΄

Βουλῆς (5η Ὀκτωβρίου 1863) διαβάζε-
ται τό ψήφισμα γιά τήν Ἕνωση πού
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εἶχε συντάξει ὁ βουλευτής Λευ-
κάδας Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης.
Στίς 21 Μαΐου τοῦ 1864 τά Ἑπτά-
νησα παραδόθηκαν στήν ἑλληνική
κυβέρνηση. Ἡ περίοδος τῆς ἀγ γλο -
κρατίας πού κράτησε πενήντα τέσ-
σερα χρόνια, ὀκτώ μῆνες καί μία
ἡμέρα εἶχε τελειώσει! Τά Ἑπτάνησα
εἶναι ἑλληνικά καί ἀποτελοῦν τήν
πρώτη ἐπέκταση τοῦ ἑλληνικοῦ κρά-
τους. Στά φρούριά τους ὑψώθηκε ἡ
ἑλληνική σημαία. Καμπάνες ἠχοῦν
χαρμόσυνα κι ὁ Ὕμνος στήν Ἐλευ-
θερία ἠχεῖ ἀπ᾽ ἄκρη σ᾽ ἄκρη. Ὁ πι-
στός ἔνθερμος ἑπτανήσιος λαός σπεύδει
νά εὐχαριστήσει τούς προστάτες
Ἁγίους του. Στή συνέχεια φθάνει στά
Ἑπτάνησα ὁ ἑλληνικός στρατός καί
ἀργότερα ὁ Βασιλεύς Γεώργιος Α´
γιά ἐπίσημη ἐπίσκεψη. Στίς 19 Ἰου-
λίου 1864 φθάνουν στόν Πειραιά οἱ
ὀγδόντα τέσσερις Ἑπτανήσιοι Βου-
λευτές καί ὁ ἀθηναϊκός λαός τούς
ὑποδέχεται μέ ἐνθουσιασμό. 
Βιωματική ἔκφραση χαρᾶς καί εὐ -

γνωμοσύνης τῆς Πατρίδος ὁλάκερης
οἱ στίχοι τῆς ἐποχῆς, τοῦ Λευκαδίτη
Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη «Ἀσπασμός
πρός τήν Μητέρα Ἑλλά δα»: 

Ἄνοιξε, μάννα μας γλυκειά, 
τὴν ἄφθαρτη καρδιά σου

κι’ ἀγκάλιασέ τα τὰ φτωχά,
τὰ μαῦρα τὰ παιδιά σου.
………………………………
Εὐλογημένη τρεῖς φοραῖς, 

εὐλογημέν’ ἡ μέρα
ποὺ εὑρήκαμε τὸν κόρφο σου, 
γλυκειὰ γλυκειὰ μητέρα!

Φ.

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός
ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς, τῇ
ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βε-
βαιωθέντων αὐτῶν διά τῆς εὐλογίας,
ὅτι σύ εἶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτής
τοῦ κόσμου.

Ἀνέβηκες στούς οὐρανούς μέ δόξα,
Χριστέ ὁ Θεός μας, δίνοντας χαρά
στούς Μαθητές Σου μέ τήν ὑπόσχεση
ὅτι θά τούς στείλεις τό Ἅγιο Πνεῦμα,
καί ἀφοῦ πρῶτα αὐτοί βεβαιώθηκαν μέ
τό σημεῖο τῆς εὐλογίας, ὅτι Σύ εἶσαι ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Λυτρωτής τοῦ κό-
σμου.

Ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ἑρμηνευτική ἀπόδοση
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Τώρα μέσα στό φῶς τῆς Ἀνάστασης,
τώρα παίρνοντας δύναμη ἀπ’ τόν Ἀναστημένο Νικητή,
τώρα ἀκολουθώντας τά ἴχνη Του,
«Πάντας βάσταζε»!
Δηλαδή, ὅλους νά τούς συγχωρεῖς, νά τούς χωρᾶς στήν καρδιά σου. 
Ὅλους νά τούς ἀντέχεις στήν ὥρα τῆς γκρίνιας τους. Ὅλους νά τούς ἀνέ-

χεσαι στίς δυσκολίες τοῦ χαρακτήρα τους, στίς ἰδιοτροπίες
τῆς συμπεριφορᾶς τους.

Δύσκολο, λές... Τό ξέρω, δύσκολο... μά θά τό ξα-
ναπῶ... πρῶτα γιά μένα κι ἄν θές, πᾶμε μαζί!

«Πάντας βάσταζε»!
Πού θά πεῖ: νά χαμογελᾶς σ’ αὐτόν πού σέ

προσπέρασε. Νά δίνεις τόπο στήν ὀργή. 
Νά μήν ἀπαντᾶς μέ τό ἴδιο νόμισμα, ἐκδικητικά

σ’ αὐτόν πού σέ λύπησε ἤ σέ ἀδίκησε.
Ἔτσι μόνο θά μπορεῖς νά ζητᾶς καί οἱ ἄλλοι νά πα-

ραβλέπουν, νά σβήνουν, νά ξεχνοῦν τά δικά σου λάθη.
Ἔτσι μόνο θά μπορεῖς νά περιμένεις νά βαστάζουν καί
ἐσένα οἱ ἄλλοι στήν ὥρα τῆς ἀντίδρασης, τοῦ κόπου, τῆς
πτώσης.

«Πάντας βάσταζε»!, τώρα τήν Ἀνάσταση!
Δηλαδή, μήν περιμένεις νά σοῦ συμπαρασταθοῦν γιά νά

δώσεις ἐσύ χέρι βοήθειας. 
Μή μετρᾶς αὐτό πού πῆρες γιά νά δώσεις τό ἴσο. Δίνε

ἁπλόχερα κι ἀπό καρδιᾶς, δίχως μετρήματα ἀνθρώπινα
καί τότε θά θησαυρίζεις τό δίχως ἄλλο στόν Οὐρανό. 

Κι ἐκεῖνες οἱ καταθέσεις δέ χάνονται ποτέ!

Τώρα, μέσα στό Φῶς, στή Χάρη, στή Δύναμη καί στή Χαρά τῆς Ἀνάστασης
κοίταξε τά σημάδια τῆς Ἀγάπης τοῦ Ἀναστημένου Λυτρωτῆ μας 
καί τόλμησε νά ξεπεράσεις 
τά στενόκαρδα ἀνθρώπινα μέτρα.
Ἀγάπα καί συγχώρα. Συγχώρα ὅλους καί προχώρα!

ε.π.

ΣΣυγχώρα καί προχώρα! Συγχώρα καί προχώρα! 
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έ μιά βόλτα τό καλοκαίρι,
κά που ἐκεῖ, ἀνάμεσα στά πεῦκα,
θυμᾶμαι νά μοῦ λές: «Κουράστηκα
πιά. Κουράστηκα νά μέ ὑποτιμοῦν,
νά μή μέ ὑπολογίζουν, νά μέ μει-
ώνουν. Νιώ θω ὅτι δέν ἀξίζω τί-
ποτε, ὅτι εἶμαι μιά ἀποτυχία...».
Δέ θυμᾶμαι βέβαια ἀκριβῶς, ἄν
μοῦ τά εἶπες ὅλα αὐτά ἤ ἄν τά μά -
τια σου ἔδειχναν τά περισσό-
τερα... Πόσο σέ κατάλαβα ἐκείνη
τή στιγμή! Καί πόσο σέ καμά-
ρωνα κρυφά! Τό ἤξερα ὅμως,
ὅτι ἀκόμη κι ἄν σοῦ ἔλεγα
πόσο θαυμάζω ὅσα ὁ Θεός
σοῦ ἔχει δώσει καί ὅσα μέ

τήν προσπάθειά σου
ἔχεις καταφέρει, δέ

θά μέ ἄκουγες... Ἄλλωστε εἶναι αὐτοί
οἱ «ἄλ λοι», πού συχνά σέ κάνουν νά
νιώθεις ὁ πιό ἀποτυχημένος ἄνθρωπος
τοῦ κόσμου.
Θά ἤθελα, ὅμως, νά μέ ἀκούσεις τώ -

ρα γιά λίγο. Θά ἤθελα νά σοῦ πῶ πό -
σο καμαρώνω τήν «ἀποτυχία» σου!
Βλέπεις, σάν μεγαλύτερη μπορῶ, ἴ -
σως, νά διακρίνω πράγματα πού οἱ
συνομήλικοί σου δέν εἶναι σέ θέση οὔτε
νά σκεφτοῦν μερικές φορές. Σοῦ τό
εἶπα καί τότε ὅτι ἔχεις πολλά χαρί-
σματα, θυμᾶσαι; Τόσο πολλά, πού
πολλοί θά εὔχονταν νά τά ἔχουν! «Καί
τί μ’ αὐτό; Ἄλλωστε σιγά τά χαρί-
σματα...», μοῦ ἀντιγύρισες. «Ἐγώ
νιώθω ἀποτυχημένη. Πῶς νά σᾶς τό
πῶ, οἱ γύρω μου μοῦ ρίχνουν συνεχῶς
τήν αὐτοεκτίμηση. Τί νά κάνω;». Νά
ἤξερες πόσο σέ νιώθω!... Καί θέλω
πολύ νά εἶσαι καλά... Γι’ αὐτό, θά σοῦ
προτείνω κάποια πραγματάκια πού
μπορεῖ καί νά σέ βοηθήσουν.
Πρέπει νά μάθεις πρῶτα, μοῦ
φαίνεται, νά μή συγκρίνεις τόν ἑ -
αυτό σου μέ τούς ἄλλους. Οὔτε μέ
αὐτούς πού θεωρεῖς κατώτερους

σέ κάτι, ἀλλά οὔτε καί μέ
αὐτούς πού θεωρεῖς ἀ -

νώτερους. Πῶς νά

ΣΣ
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σοῦ τό ἐξηγήσω; Ἔχουμε κά νει ἔτσι
τήν ἐκπαίδευση, τόν τρόπο ζωῆς, τόν
ἀ θλητισμό, ὅλα, ἀκόμα καί τήν πνευ-
ματική ζωή, πού πάντα χρειάζεται νά
συγκρινόμαστε μέ τούς ἄλλους. Ὄχι,
βγάλ’ το ἀπό τό μυαλό σου. Λάθος
σᾶς τά μάθαμε... Δέν μπορεῖς νά ζή-
σεις «συγκριτικά». Δέν εἶναι δυνατόν.
Ἄν ζήσεις ἔτσι, πάντα μιά ἀποτυχία
θά νιώθεις... Εἶναι δύσκολο αὐτό πού
σοῦ λέω, τό ξέρω. Μά προσπάθησε,
ἀξίζει τόν κόπο. Μή συγκρίνεις τόν
ἑαυτό σου μέ τούς ἄλλους...

«Μά ἀκόμη κι ἄν ἐγώ δέν μπαίνω σ’
αὐτή τή διαδικασία, πολλές φορές οἱ
ἄλλοι κάνουν σχόλια ὑποτιμητικά γιά
μένα». Καί πολλές ἄλλες φορές τιμη-
τικά, θά συμπλήρωνα ἐγώ! Τό μυ-
στικό, μοῦ φαίνεται, εἶναι νά μήν τούς
ἀκοῦς ὅλους... Πολλές φορές οἱ συνο-
μήλικοι, ἀλλά καί οἱ μεγαλύτεροι, δέν
κρίνουμε σωστά. Ἄν θέλεις ἀλήθεια νά
μάθεις πῶς εἶσαι, σέ τί τά καταφέρ-
νεις καί σέ τί ὄχι, ρώτα ὅσους ξέρεις
ὅτι σέ ἀγαποῦν πραγματικά καί ὅτι δέ
θέλουν σέ καμία περίπτωση νά σέ μει-
ώσουν. Προσπάθησε νά ἀκούσεις καί
τά θετικά καί τά ἀρνητικά. Τότε θά
εἶσαι σίγουρη ὅτι εἶναι καί ἀλήθεια!
Μπορεῖ, βέβαια, νά ἔχεις καταλήξει

στό «σίγουρο» συμπέρασμα ὅτι ὅλα
στραβά εἶναι πάνω σου, ὅτι ὅλα λάθος
τά κάνεις. Καί ὅμως, ὅταν σέ ρωτή -
σω, ξέρω ὅτι ὑπάρχουν πράγματα γιά
τά ὁποῖα θά μοῦ πεῖς «ἐντάξει, σ’ αὐτό
εἶμαι κάπως κα λή». Εἶσαι «κάπως»
καλή σ’ αὐτό καί σέ πολλά ἄλλα. Καί
ξέρεις κάτι; Τόλμησε νά δοκιμάσεις

καί σέ ἄλλα πράγματα τίς δυνάμεις
σου. Μή φοβᾶσαι τό λάθος. Προσπά-
θησε νά μή φοβᾶσαι οὔτε τήν ἀποτυ-
χία. Καί οἱ σπουδαιότεροι ἄν θρωποι
ἔχουν στιγμές ἀποτυχίας. Τόλμησε καί
θά ἀνακαλύψεις καί πολλές ἄλλες ἱκα-
νότητές σου.
Καί κάτι τελευταῖο καί πολύ σημα -

ντικό. Εἶναι κάπως δύσκολο, σίγουρα,
ἀλλά τά καταφέρνεις στά δύσκολα.
Κάνε μιά προσπάθεια νά ἀρέσεις πρῶ -
τα στόν Θεό. Θά σέ ξεκούραζε πάρα
πολύ, μοῦ φαίνεται, νά μή σέ νοιάζει τί
γνώμη ἔχουν οἱ ἄλλοι γιά σένα. Προ-
σπάθησε νά ἀρέσεις πρῶτα στόν Θεό
καί θά δεῖς πόσο πιό ὄμορφα θά σοῦ
φαίνονται ὅλα. Καί μήν ξεχνᾶς… Ὁ
Θεός εἶναι πάντα κοντά σου… Σέ βλέ-
πει στοργικά καί θέλει νά εἶσαι εὐτυχι-
σμένη… Στήν ἀγκαλιά Του σέ ἔχει! 
Καλές ἐπιτυχίες, ἀγαπητή μου!...
Καί ὅποτε χρειαστεῖ, θά εἴμαστε

ἐδῶ, νά τά λέμε!...
Ἡ μεγάλη σου φίλη
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Kάταγμα εἶναι δυνατόν νά
πάθουν καί τά δύο ἤ τό ἕνα

μόνο ἀπό τά ὀστά τῆς κνήμης
(κνήμη ἤ καί περόνη). Συνήθως
τά κατάγματα τῆς κνήμης εἶναι
ἀνοιχτά (δηλαδή ὑπάρχει τραῦ -
μα), γιατί τό ὀστό αὐτό σκεπάζε-
ται μόνο ἀπό ἕνα λεπτό στρῶμα
δέρματος.

Τό κάταγμα τῆς περόνης συνήθως ὀφεί-
λεται σέ βίαιη καί ἀπότομη στροφή τῆς πο-
δοκνημικῆς ἄρθρωσης. Ἐπειδή ὅμως εἶναι
ὀστό πού δέν σηκώνει βάρος, τό ἁπλό κά-
ταγμά της δίνει συχνά τήν ἐντύπωση σο-
βαροῦ διαστρέμματος, ἰδιαίτερα ἄν εἶναι
ρωγμῶδες καί βρίσκεται λίγα ἑκατοστά
πάνω ἀπό τό σφυρό. Ἔτσι ὁ πάσχων μπο-
ρεῖ νά μή ζητήσει τή βοήθεια γιατροῦ παρά
μόνο μερικές μέρες μετά τήν κάκωση.

Συνηθέστερες θέσεις
καταγμάτων 

τῶν κάτω ἄκρων

Συμπτώματα καί σημεῖα:
Ἐμφανές οἴδημα (πρήξιμο)

καί ἐκχύμωση (ροή αἵματος
κάτω ἀπό τό δέρμα ὀφειλόμενη σέ ρήξη
ἀγγείων-μελάνιασμα)

Σχηματισμός γωνίας καί στροφή τοῦ
ποδιοῦ, μόνο σέ κάταγμα καί τῶν δύο
ὀστῶν τῆς κνήμης

Παραμόρφωση κατά μῆκος τοῦ ἑνός ἤ
καί τῶν δύο ὀστῶν

Πιθανόν καί ἀνοιχτό τραῦμα σέ κά-
ταγμα κνήμης

Πιθανόν συμπτώματα καί σημεῖα κατα-
πληξίας (ἀδυναμία, λιποθυμική τάση, ζάλη,
ἐμετοί...)

Ἀντιμετώπιση τοῦ πάσχοντος
στόν τόπο τοῦ ἀτυχήματος:

1. Ξαπλώνουμε τόν πάσχοντα καί προσε-
κτικά σταθεροποιοῦμε καί στηρίζουμε τό
μέλος μέ τό χέρι.

Ἄν ἡ μεταφορά πρός τό νοσοκομεῖο
εἶναι σύντομη (δηλαδή διάρκειας μικρότε-

ρης ἀπό 30 λεπτά) καί ὄχι κουραστική
2. Βάζουμε ἐπιδέσμους κάτω ἀπό τά

πόδια καί τά γόνατα τοῦ πάσχοντος.
3. Βάζουμε πετσέτες ἤ ἄλλα ροῦχα ἀνά-

μεσα στά γόνατα καί στά σφυρά.
4. Φέρνουμε προσεκτικά τό ὑγιές ἄκρο

κοντά καί παράλληλα στό τραυματισμένο.
5. Γύρω ἀπό τά πόδια καί τά σφυρά δέ-

νουμε ἕναν ἐπίδεσμο σέ σχῆμα 8 καί γύρω
ἀπό τά γόνατα ἕναν ἄλλο, πλατύ. Σ᾿ ὅλες
τίς περιπτώσεις δένουμε τούς κόμπους
στήν ὑγιή πλευρά.

6. Ἄν ἡ διαδρομή γιά τό νοσοκομεῖο
εἶναι μεγάλη ἤ κουραστική καί δέν ὑπάρ-
χουν διαθέσιμοι νάρθηκες, προσθέτουμε
τρεῖς ἀκόμα ἐπιδέσμους: ἕναν γύρω ἀπό τό
κάτω μέρος τῶν κνημῶν, ἕναν γύρω ἀπό τούς
μηρούς καί, τέλος, ἕναν
«κινη τό» κά τω ἀπό τή θέ -
ση τοῦ κατάγματος. Ἀπο-
φεύγουμε νά δέσουμε
στή θέση τοῦ κατάγμα-
τος.

7. Ὅταν τά ἄκρα ἀκι-
νητοποιηθοῦν, τά ση-
κώνουμε λίγο ψηλά γιά
νά μειωθεῖ ἡ δυσφορία
καί τό οἴδημα.

8. Φροντίζουμε γιά τή
μεταφορά σέ νοσοκομεῖο μέ φορεῖο.

Ἄν ὑπάρχει κάταγμα μηριαίου:
1. Βάζουμε ἕναν ἀκόμα, πιό μακρύ νάρ-

θηκα κατά μῆκος τῆς ἔξω ἐπιφάνειας τοῦ
τραυματισμένου ἄκρου, ἀπό τή μασχάλη ὥς τά
πόδια. 

2. Στερεώνουμε τό
ἄνω ἄκρο τοῦ μεγάλου
νάρθηκα μέ δύο πλα-
τεῖς ἐπιδέσμους: ἕ ναν
γύρω ἀπό τό στῆ θος ἀ -
μέσως κάτω ἀπό τίς μα-
σχάλες καί ἕναν γύ ρω
ἀπό τήν πύελο στό
ὕψος τῶν ἰσχίων.

H ™∂§π¢∞ Δ∏™ À°∂π∞™ Κατάγματα κνήμηςΚατάγματα κνήμης
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Ὅλα τά κατάγματα πρέπει νά ἀντιμετω-

πίζονται πολύ προσεκτικά. Οἱ σωστοί χειρι-

σμοί στόν τόπο τοῦ ἀτυχήματος βοηθοῦν

στό νά ἀποφευχθοῦν μεγαλύτερες βλάβες

τῶν γύρω ὀστῶν καί ἐξασφαλίζουν μιά πιό

ἀνώδυνη θεραπευτική ἀντιμετώπιση.

3. Ἐπιδένουμε τό κάτω μέρος τῶν κνη μῶν
καί τούς νάρθηκες, ὅπως ὅταν πρόκειται γιά
κουραστική διαδρομή, ὅπως ἀναφέρεται
παραπάνω.

Ἄν ὅλα αὐτά σᾶς φαίνονται δύσκολα ἤ
δύσκολα στό νά ἐφαρμοσθοῦν στόν τόπο
τοῦ ἀτυχήματος, μήν ἀπογοητεύεσθε. Τό
σημαντικό πού πρέπει νά θυμόμαστε εἶναι

2. Σηκώνου με
μέ προσο χή τό
τραυματισμέ νο
πόδι καί τό στηρί-
ζουμε σ᾿ ἕνα νάρ-
θηκα, πού ἀρχίζει
ἀπό τούς γλου-
τούς καί φτάνει ὥς πίσω ἀπό τήν πτέρνα.
Κάτω ἀπό τό γόνατο βάζουμε ροῦχα μα-
λακά (πετσέτες...) τόσα ὅσα χρειάζονται

γιά νά γεμίσει ἡ κοιλότητα. Βάζουμε καί
ἕνα στήριγμα κάτω ἀπό τήν πτέρνα, γιά νά
τή σηκώσουμε ψηλότερα ἀπό τό νάρθηκα.

3. Γύρω ἀπό τό σφυρό, τό ἄκρο πόδι καί
τό νάρθηκα ἐφαρμόζουμε ἕναν ἐπίδεσμο
σέ σχῆμα 8, δένο -
ντας τούς κό μπους
στά πλάγια τοῦ νάρ-
θηκα. Γύ ρω ἀπό τό
μηρό καί τό νάρ-
θηκα καί γύρω ἀπό
τό κάτω μέρος τῆς
κνήμης καί τό νάρ-
θηκα ἐφαρμόζουμε ἀπό ἕναν πλατύ ἐπίδε-
σμο, δένοντάς τους στήν ἔξω ἐπιφάνεια
τοῦ τραυματισμένου ἄ κρου.

4. Φροντίζουμε γιά τή μεταφορά τοῦ πά-
σχοντα στό νοσοκομεῖο.

Κατάγματα ἐπιγονατίδαςΚατάγματα ἐπιγονατίδας
Ἡ ἐπιγονατί -

δα εἶναι ἕ -
να μικρό ὀστό,
τό ὁποῖο βρίσκε-
ται μπροστά ἀπό
τήν ἄρ θρω ση τοῦ
γόνατος καί ἀπο-
τελεῖ τό σημεῖο
καταφυσης (συγ-
κόλλησης) τῶν
μεγάλων μυῶν τοῦ μηροῦ καί τῶν συνδέ-
σμων τῆς κνήμης. Μπορεῖ νά πάθει κάταγμα
ἀπό ἄμεσο χτύπημα ἤ ἀπό μυϊκή ἐνέργεια,
ὅπως μέ τήν κλωτσιά πού δέν βρίσκει τό
στόχο της.

Συμπτώματα καί σημεῖα:
Δυνατός πόνος στό γόνατο καί κυρίως

ἐμπρός
Εὐαισθησία γύρω ἀπό τήν ἐπιγονατίδα
Ἀπουσία τῆς κινητικότητας τῆς ἄρ -

θρωσης τοῦ γόνατος. Ὁ πάσχων δέν μπο-
ρεῖ νά λυγίσει τό γόνατο.

Μπορεῖ νά ὑπάρχει σημαντικό οἴδημα
καί ἀργότερα ἐκχύμωση.

Πρώτη ἀντιμετώπιση:
1. Ξαπλώνουμε τόν πάσχοντα ἀνάσκελα,

μέ τό κεφάλι καί τούς ὤμους πιό ψηλά,
στηριγμένους σέ διπλωμένες κουβέρτες ἤ
καί ροῦχα.

ὅτι πρέπει νά ἀκινητοποιήσουμε τό πόδι μέ
ὁτιδήποτε μέσο διαθέτουμε (ροῦχα, πε-
τσέτες…). Γιά νάρθηκα μποροῦμε νά χρη-
σιμοιήσουμε καί ἕνα χαρτόνι ἤ περιοδικά.
Ἐπίσης, ἄν ὑπάρχει ἀνοικτό τραῦμα, θά πρέ-
πει, ἄν δέν ἔχουμε ἀποστειρωμένες γάζες,
νά τό καλύψουμε μέ κάτι καθαρό μέχρι νά
φθάσουμε στό νοσοκομεῖο.
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νά ἐκτελέσει τά παραγγέλματα τοῦ Γυ-
μναστῆ, οἱ κινήσεις του ἦταν τόσο ἀσυ -
ντόνιστες, πού ἀποδιοργάνωνε τούς
γύρω του. Κάποια στιγμή ὁ Θανάσης,
πού ἦταν πίσω του, ἐνοχλημένος τοῦ
δίνει μιά σπρωξιά. Ὁ Γεράσιμος ἔχασε
τήν ἰσορροπία του καί ἔπεσε κάτω.
Ἕνα τσίριγμα τότε ἀκούστηκε. Ὅλοι

τά ἔχασαν. Μεγάλη σύγχυση ἀκολού-
θησε. Ὁ Γεράσιμος εἶχε στραμπουλήξει
τό πόδι του. Εἶδαν κι ἔπαθαν νά τόν συ-
νεφέρουν.
Τήν ἑπόμενη μέρα ἔλειπε ἀπ᾿ τό Σχο-

λεῖο.
Ἡ δασκάλα τῆς τάξης, ἡ κυρία Εὐγε-

νία, κοίταξε τά παιδιά σοβαρά.
— Παιδιά, ἄρχισε. Λυπήθηκα πολύ μέ

αὐτό πού ἔγινε χθές…
Ὅλη ἡ τάξη ἦταν μουδιασμένη. Ὁ

Γιῶργος σήκωσε δειλά τό χέρι του.
— Κυρία, νά μᾶς συγχωρεῖτε. Ὁ Θανά-

σης ἔσπρωξε λίγο τόν Γεράσιμο. Δέν
ἤθελε νά τόν ρίξει κάτω. Ἀλλά ἐκεῖνος
ἔχασε τήν ἰσορροπία του καί ἔπεσε. Ὅ -
μως, στ᾿ ἀλήθεια, μᾶς μπέρδευε μέ τίς
κινήσεις του.

— Αὐτό ἀκριβῶς ἤθελα κι ἐγώ νά σᾶς
πῶ, τώρα πού ἀπουσιάζει. Ὁ συμμαθη-

Παράξενη συμπεριφορά εἶχε ὁ Γεράσι-
μος, ὁ καινούργιος μαθητής τῆς Ε΄
Τάξης τοῦ Δημοτικοῦ. Ἄγραφος τίς πιό
πολλές φορές, δέν συγκεντρωνόταν
στό μάθημα… Καί νά ᾿ταν μόνο αὐτό;
Ἐνοχλοῦσε καί τούς γύρω του. Προ -
χθές, τήν ὥρα πού οἱ ἄλλοι ἔγραφαν
Ἔκθεση, αὐτός τραγουδοῦσε! Καί νά
πεῖς πώς εἶναι κουτός; Κάθε ἄλλο.

— Εἶναι «ξερόλας»! Τά ξέρει ὅλα, λές
κι ἔχει καταπιεῖ ὅλη τήν ἐγκυκλοπαίδεια.
Ἀλλά στά ἀνέκδοτα δέν ξέρει ποῦ γε -
λᾶνε! εἶπε ὁ Πάνος μιά μέρα· καί γέλα-
σαν ὅλοι.

— Ἐμένα μοῦ φαίνεται καί λίγο ἀγε-
νής, εἶπε ἡ Νικολέτα. Διακόπτει τό μά-
θημα ὅλη τήν ὥρα.

— Κι ὅμως, δέν εἶναι κακός, εἶπε ἡ Μα-
ρίνα. Ἐμένα μοῦ ἔδωσε τίς πληροφορίες
πού τοῦ ζήτησα χθές γιά τήν ἐργασία.
Δέν εἶχαν περάσει δυό βδομάδες, καί

τά σχόλια γιά τόν νέο συμμαθητή ἔδιναν
καί ἔπαιρναν. Μά κανείς δέν μποροῦσε
νά ἐξηγήσει τή συμπεριφορά του. Ἔτσι,
λίγο λίγο ἀπομακρύνθηκαν ἀπό κοντά
του καί δέν τόν ἔβαζαν στήν παρέα τους.
Στή Γυμναστική εἶχε ἰδιαίτερη δυσκο-

λία. Μιά μέρα πού προσπαθοῦσε μέ κόπο
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τής σας ἔχει μιά δυσκολία στήν ἐπικοι-
νωνία καί στή συνεργασία. Δέν εἶναι
ὅμως κακός. Δέν θέλει νά σᾶς δυσκο-
λεύει.

— Κυρία, ὅμως, δέν εἶναι σάν κι ἐμᾶς.
Δέν καταλαβαίνει τίποτα! Εἶναι στόν
κόσμο του! ἐπέμενε ὁ Πάνος, πού καθό-
ταν δίπλα του στό μάθημα.

— Παιδιά, εἶπε ἡ κυρία Εὐγενία. Ὁ Γε-
ράσιμος μπορεῖ νά μήν καταλαβαίνει
ἀμέσως τί γίνεται γύρω του καί νά μήν
μπορεῖ νά ἐκφράσει αὐτό πού νιώθει,
ὅπως οἱ ἄλλοι, ἀλλά δέν εἶναι καθόλου
κατώτερος ἀπό σᾶς. Ὑπάρχουν κατώτε-
ροι ἄνθρωποι; Ἐγώ λέω ὅτι ὑπάρχουν
ἄνθρωποι πού δυσκολεύ ονται σέ κάτι,
ἀλλά σέ κάτι ἄλλο ἔχουν μιά ξεχωριστή
ἱκανότητα. 
Ἡ τάξη τήν ἄκουγε σκεφτική. Ἀ κόμη κι

ὁ Θανάσης εἶχε σκύψει κάτω τό κεφάλι.
— Κυρία, ὁ Γεράσιμος ἔχει ἕνα ταλέ -

ντο. Ζωγραφίζει καταπληκτικά! Εἶπε τό -
τε ἡ Νικολέτα.

— Καί στόν ὑπολογιστή εἶναι ἀ στέρι!
Συμπλήρωσε ὁ Γιῶργος.

— Χαίρομαι, παιδιά, πού τό ἀναγνωρί-
ζετε, εἶπε ἡ κυρία Εὐγενία. Χαίρομαι,
γιατί αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καί θά ἤθελα
νά σᾶς ζητήσω καί κάτι. Νά βοηθήσετε
ἐσεῖς τό Γεράσιμο!

— Νά βοηθήσουμε; Πῶς; ρώτησε ἀμέ-
σως ὁ Δημήτρης, ὁ πρόεδρος τῆς τάξης.

— Μάλιστα! Νά τοῦ συμπεριφερθεῖτε
μέ ἀγάπη. Μέ ἀγάπη χριστιανική. Νά τόν
πλησιάσετε καί νά τόν βοηθήσετε νά
ἐνταχθεῖ στήν παρέα σας.

— Καί θά τό δεχτεῖ; Εἶπε ὁ Δημήτρης
μέ ἀμφιβολία.

— Θά τό δεχθεῖ. Ὅλοι τήν καταλαβαί-
νουν τήν ἀγάπη, εἶπε μέ βεβαιότητα ἡ
κυρία Εὐγενία. Θέλετε νά δοκιμάσουμε;
Τό δέχθηκε ὅλη ἡ τάξη.
Τήν ἄλλη μέρα ὁ Γεράσιμος μέ δεμένο

τό πόδι ἦρθε στό Σχολεῖο. Ὁ πρῶτος
πού τόν ὑποδέχθηκε ἦταν ὁ Θανάσης.
Κάθισε δίπλα του στό θρανίο καί τοῦ
ἐξηγοῦσε ὅ,τι δέν καταλάβαινε. Ἀπό τό
διπλανό θρανίο ὁ Πάνος τοῦ ἀντέγρα -
φε ἀπό τόν πίνακα τίς ἀσκήσεις. Καί
στό διάλειμμα δέν τόν ἄφησαν οὔτε
λεπτό μόνο. Διακριτικά τόν πλησίαζαν
καί τοῦ ἔκαναν παρέα. Συναγωνίζο -
νταν μεταξύ τους στήν ἀγάπη. Ἡ εἰ κό -
να τῆς τάξης ἦταν ἀσυνήθιστη.
Μόνο ὁ Γεράσιμος ἔμοιαζε νά μήν

καταλαβαίνει τίποτε. Θά δοκίμαζε ἴσως
κάποια ἔκπληξη. Τό πρόσωπό του ὅμως
ἦταν ἀνέκφραστο.
Ἄραγε, ἔνιωθε τίποτα; Ὅλοι περίμε-

ναν μιά ἀνταπόκριση.
Ἀρκετός καιρός πέρασε ἔτσι…
Καί στό τέλος τῆς χρονιᾶς ἔγινε τό

ἀναπάντεχο:
Ὁ Γεράσιμος ἦρθε στό Σχολεῖο μέ τή

μητέρα του κρατώντας ἕνα τεράστιο
κουτί, ἕνα μεγάλο δῶρο. Ὅλοι ἦταν πε-
ρίεργοι νά δοῦνε τί εἶχε μέσα.
Μπήκανε στήν τάξη καί ὁ Γεράσιμος

πλησίασε στήν ἕδρα. Τόν παρακολου-
θοῦσαν μέ κομμένη τήν ἀνάσα.
Ἀκούμπησε ἀδέξια τό δῶρο πάνω

στήν ἕδρα καί εἶπε μέ ὕφος ἐπίσημο:
— Κυρία, αὐτό τό ἀφιερώνω σέ ὅλη

τήν τάξη. Τό ζωγράφισα μόνος μου!
Ἡ κυρία τό ἄνοιξε ἀμέσως. Ἦταν ἕ -

νας πίνακας. Εἶχε ζωγραφισμένη ὅλη
τήν τάξη καί στό κέντρο …τόν Γερά-
σιμο! Σήκωσε τόν πίνακα ψηλά. Ἦταν
κάτι ὑπέροχο!
Ἕνα ἐπιφώνημα θαυμασμοῦ ἀκού-

στηκε ἀπό ὅλους. Καί σέ λίγο ἕνα πα-
ρατεταμένο χειροκρότημα.
Ὁ Γεράσιμος κοιτοῦσε ἀμήχανα.
Ἡ κυρία Εὐγενία ἦταν δακρυσμένη.

Ἡ ἀγάπη εἶχε νικήσει.
Νεφέλη
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Ἡ νέα πρόταση τοῦ «Πρός τή ΝΙΚΗ»,
«Γνώρισέ μας τόν τόπο σου»,
γινε μέ χαρά κι νθουσιασμό δεκτή πό τούς ναγν στες του.
γραψαν:

■ Σ ς ε χαριστ  πολύ γι  α τή τήν ε καιρία!!! (Γι ργος πό γρίνιο)

■  περιοχή πού σ ς παρουσιάζω ε ναι... να μικρό χωριουδάκι τ ς Μεσσηνίας,
χωμένο στό βουνό. Ε ναι πό κε  πού κατάγομαι καί γεννήθηκε  παππούς μου. Χαί‐
ρομαι πολύ πού θά τό γνωρίσει  κόσμος! (Δημ. Θεοδωρ., Β  Γυμν., Περιστέρι, θήνα)

■ Θερμές ε χαριστίες πρός τό γαπημένο μου Περιοδικό «Πρός τή ΝΙΚΗ», πού μο
δωσε τήν ε καιρία νά ναζητήσω καί νά συλλέξω πληροφορίες γιά τόν γαπημένο

καί μορφο τόπο το  χωριο  μου. (κ. Μαρ. Ντ., Περιστέρι, θήνα)

Πόλεις χωριά χωριουδάκια νησιά δήλωσαν τήν παρουσία τους
καί θά μορφύνουν τώρα τό χάρτη τ ς λλάδος, το  «Πρός τή ΝΙΚΗ».

μορφιές, μορφιές,
μορφες γωνιές, λληνικές,

σέ βουνό, σέ κάμπο, σέ κρογιαλιές·
στό φ ς το  λιου λουσμένες,
στό γαλάζιο τ  ο ρανο  καί τ ς θάλασσας ντυμένες
χρωμάτων καί σχημάτων ναλλαγές
στορίες δοξασμένης μνήμης ζωντανές! τόπος σου

 τόπος μας
 Πατρίδα μας!

καί καί καί

Ν. ΗΛΕΙΑΣ
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γαπητό «Πρός τή Νίκη»,

στέλνω μερικές φωτογραφίες, γιά νά

γνωρίσετε τόν τόπο μου καί τήν γύρω

περιοχή το  γαπημένου Πύργου.

Κωλέττη Χαρ.

Ἀρχ
αία

Ὀλυ
μπία

Ἀρχαία Ὀλυμπία

Ἀρχαία Ὀλυ
μπία, Στάδιο

Καϊάφας
μετά τήν πυρκαγιά, 2007

Καϊάφας Ἠλείας
(περιοχή μέ ἰαματικά λουτρά)

Μουσεῖο
Ἀρχαίας
Ὀλυμπίας

ΗΛΕΙΑ
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ἐνδιαφέρον, φροντίδα καί σεβασμός, γιατί
ἀγωνίζονται καθημερινά γιά πράγματα πού
ἐμεῖς θεωροῦμε δεδομένα καί τά περιφρο-
νοῦμε. Πολλές φορές στεναχωριόμαστε γιά
ἀσήμαντα πράγματα, ἐνῶ στή ζωή ὑπάρχουν
πολύ πιό σημαντικά καί σοβαρά, ὅπως εἶναι ἡ
ὑγεία. Καταλάβαμε ὅτι πρέπει νά χαιρόμαστε
τήν κάθε στιγμή, νά εὐγνωμονοῦμε τόν Θεό
γιά τήν ὑγεία μας, ἀλλά ταυτόχρονα νά σκε-
φτόμαστε καί νά νοιαζόμαστε γιά τούς συ-
νανθρώπους μας, εἰδικά ἄν ἀντιμετωπίζουν
κάποιο πρόβλημα.
Τά πρόσωπα τῶν παιδιῶν αὐτῶν, ἡ χαρά καί

ἡ εὐγνωμοσύνη στό βλέμμα τους θά μείνουν
γιά πάντα στή μνήμη μας καί θά κατέχουν
ἕνα μέρος στήν καρδιά μας! Ἡ ἐπίσκεψη
στήν ΕΛΕΠΑΠ μᾶς ἔκανε νά καταλάβουμε
πώς ἔχουμε τά πάντα, ἁπλά δέν τό ξέραμε
μέχρι τότε!

Τμῆμα Α2 2ου Γυμνασίου Ἰωαννίνων
––––––
* ΕΛΕΠΑΠ: Ἑλληνική Ἑταιρεία Προστασίας καί Ἀπο-

κατάστασης Ἀναπήρων Παίδων.

Πραγματικά συγκινητική ἐμπειρία αὐτή!
Ἀλλά καί ἐξαιρετικά διδακτική καί ἐπωφε-

λής, ἀφοῦ σᾶς ὁδήγησε σέ τόσο ὥριμες σκέ-
ψεις, πού πιστεύω ὅτι θά σᾶς συνοδεύουν
στή ζωή καί θά σᾶς καθοδηγοῦν. Συγχαρη-
τήρια καί στούς ἀξιότιμους καθηγητές σας,
πού σᾶς γνωρίζουν τούς τόπους αὐτούς τοῦ
πόνου ἀλλά καί τῆς ἀγάπης. Καί, δόξα τῷ
Θεῷ, ὑπάρχουν καί στήν πατρίδα μας, πού
αἰῶνες τώρα ἔχει καλλιεργηθεῖ μέ τό πνεῦμα
τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, ἄνθρωποι πού «δέν
κάνουν ἁπλά ἕνα ἐπάγγελμα, ἀλλά κατάθεση
ψυχῆς καί προσφορᾶς ἀγάπης», ὅπως ὡραῖα
σημειώνετε. Καί τί ὡραῖο νά βρίσκει συνεχι-
στές αὐτή ἡ κατάθεση ἀγάπης!

Ἐσεῖς κι ἐγώἘσεῖς κι ἐγώ
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Ἀγαπητό περιοδικό «Πρός τή Νίκη»
...Εἴχαμε κι ἐμεῖς μιά συγκινητική ἐμπειρία

μέ τό σχολεῖο μας, στήν ἐκδρομή πού κάναμε,
μέ τήν ΕΛΕΠΑΠ*. Θά θέλαμε νά σᾶς κάνουμε
κοινωνούς αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας.
Ἐπισκεφθήκαμε τήν ΕΛΕΠΑΠ, πού στεγάζε-

ται σέ ἕνα τεράστιο καί ὑπερσύγχρονο κτίριο
ἔξω ἀπό τή πόλη τῶν Ἰωαννίνων. Ἡ ΕΛΕΠΑΠ
φιλοξενεῖ παιδιά μέ εἰδικές ἀνά γκες, νοητική
στέρηση καί ἄλλα προβλήματα.
Οἱ ἄνθρωποι τῆς ΕΛΕΠΑΠ, πού βοηθοῦν

καί στηρίζουν μέ κάθε τρόπο τά παιδιά, εἶναι
ἄξιοι συγχαρητηρίων καί ἀποδεικνύουν ἔ -
μπρακτα, ὅτι δέν κάνουν ἁπλά ἕνα ἐπάγ-
γελμα ἀλλά κατάθεση ψυχῆς καί προσφορά
ἀγάπης σέ τρυφερές ψυχές, πού τό ἔχουν
ἀνάγκη.
Ξεναγηθήκαμε σʼ ὅλους τούς χώρους, στά

θεραπευτήρια, τό γυμναστήριο, τίς αἴθουσες
διδασκαλίας, ἐργοθεραπείας καί ὑπολογι -
στῶν. Παντοῦ ὑπῆρχαν φωτογραφίες, κάρ-
τες μέ εὐχές, ζωγραφιές καί ἕνα τεράστιο
τραπέζι πού γύρω γύρω ὑπῆρχαν χαρούμενα
παιδικά πρόσωπα. Παίξαμε μαζί τους, ζωγρα-
φίσαμε καί ὅλοι μας συγκινηθήκαμε ἀπό τό
βλέμμα τους, μέ τό ὁποῖο ἦταν σάν νά μᾶς
ἔλεγαν «εὐχαριστῶ».
Ἡ ἐμπειρία μας αὐτή βοήθησε νά συνειδη-

τοποιήσουμε ὅτι τά παιδιά αὐτά ἔχουν πολ-
λές ἱκανότητες καί γι᾽ αὐτό πρέπει νά τά
ἀντιμετωπίζουμε ὡς ἰσότιμα μέλη τῆς κοινω-
νίας. Δέν τούς ἁρμόζει οἶκτος ἀλλά ἀγάπη,



ΕΙΚΟΝΟΛΕΞΟ

ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ
ΠΑΝΣΕΔΕΣ

ΟΙ ΦΡΑΟΥΛΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ

Κλωνάρι, μπουμπούκι,
μέλισσα, χωράφι, ἀγρός.

Τό πρῶτο λάθος μάθημα
καί δάσκαλος γιά τά ἄλλα.

Π Α Ν Σ Ε Σ
Α Ν Σ Ε Σ Π
Ν Σ Ε Σ Π Α
Σ Ε Σ Π Α Ν
Ε Σ Π Α Ν Σ
Σ Π Α Ν Σ Ε

Π Α Ν Σ Ε Σ
Α Ν Σ Ε Σ Π
Ν Σ Ε Σ Π Α
Σ Ε Σ Π Α Ν
Ε Σ Π Α Ν Σ
Σ Π Α Ν Σ Ε

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

τηλ. 210 3624349
www.osotir.gr/shop

Πολυαγαπημένο μου Περιοδικό, πού
μέ συντροφεύεις ἀπό τά παιδικά μου
χρόνια, σοῦ στέλνω τήν ἀνανέωση τῆς
συνδρομῆς μου καί σοῦ εὔχομαι τήν ἄρι-
στη συνέχεια τῆς ὕλης σου...

Βαγγ. Χατζ., Κῶς

Σᾶς εὐχαριστεῖ πολύ τό «Πρός τή ΝΙΚΗ»
γιά τή σταθερή ἀγάπη σας. «Συντροφεύ -
ετε» καί σεῖς στήν ἀγωνιστική πορεία του
τό «πολυαγαπημένο» σας Περιοδικό. Καί
ἀσφαλῶς ἡ εὐχή σας γιά «ἄριστη συνέ-
χεια τῆς ὕλης» θά γίνεται καί προσευχή
θερμή νά ἀγαπήσουν τά νιάτα τῆς Πατρί-
δος τίς ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ.

Καί πάλι τό «παρών» σας τό νεανικό
καί δυναμικό, κ. Ἀσημ. Παράδ., ἀπό τό
Βούππερταλ τῆς Γερμανίας. Συγκινεῖ τό
γεγονός ὅτι ἡ Πατρίδα εἶναι πάντα στή
σκέψη σας καί ἀνάλογη ἡ εὐχή σας
«...καί καλλίτερες μέρες γιά τήν Πα-
τρίδα μας ». Ἡ «διασπορά» –οἱ Ἕλληνες
τῆς «διασπορᾶς»– γιά τήν ὁποία κάνετε
λόγο στό ποίημά σας (ἤδη δημοσιεύ-
θηκε), ἀποτελεῖ γιά τήν Πατρίδα μας
ἐλπίδα καί δύναμη.

Νέοι συνδρομητές: 
Kωνταρ. Νικ., Κάλυμνος, ἀπό 1/2/2014 ἕως

1/2/2015, Δράκ. Ἄλκηστ. καί Ἀντ, Ἴος, ἀπό 1/2/2014
ἕως 1/2/2015, Χειλ. Νικ., Κάλυμνος, ἀπό 1/2/2014 ἕως
1/2/2015, Σκαρλ. Μ., Λαμία, ἀπό 1/3/2014 ἕως
1/3/2015, Σαββ. Ἐλισ., Βέροια, ἀπό 1/3/2014 ἕως
1/3/2015, Ἀντων. Στ., Βοιωτία, ἀπό 1/3/2014 ἕως
1/3/2015, Ρουμελ. Εὐτ., Θεσσαλονίκη, ἀπό 1/3/2014
ἕως 1/3/2015, Ἀνδρεαδ. Μ., Χανιά Κρήτης, ἀπό
1/3/2014 ἕως 1/3/2015, Γερουλ. Αἰκ., Μαρούσι Ἀττ.,
ἀπό 1/3/2014 ἕως 1/3/2015, Κοβάτσ. Εὐστ., Φλώρινα,
ἀπό 1/3/2014 ἕως 1/3/2015, Εὐαγγ. Εὐ., Λαλιώτη Κο-
ρινθίας, ἀπό 1/3/2014 ἕως 1/3/2015, Χαλιώτ. Ν., Μα-
ρούσι Ἀττ., ἀπό 1/3/2014 ἕως 1/3/2015, Μιχάλ. Εἰρ.,
Λειβαδιά, ἀπό 1/3/2014 ἕως 1/6/2015, Ἀραβ. Θ., Γέ-
ρακας Ἀττ., ἀπό 1/4/2014 ἕως 1/4/2015, Χατζηθ. Μαρ.
καί Ἐμμ., Ραφήνα, ἀπό 1/4/2014 ἕως 1/4/2015, Αὐγ.
Θ., Κατερίνη, ἀπό 1/4/2014 ἕως 1/4/2015, Μπαλ Δ.,
Ἰωάννινα, ἀπό 1/4/2014 ἕως 1/4/2015, Ζαφ. Γ., Γέρα-
κας Ἀττ., ἀπό 1/4/2014 ἕως 1/4/2016. Κωσταδ. Ἀλ.,
Ἰωάννινα, ἀπό 1/2/2014 ἕως 1/7/2015 (ἐπαν). Μαρκ. Ἰω.,
Ἅγ. Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης, ἀπό 1/3/2014 ἕως
1/3/2015 (ἐπαν).

ΒΙΒΛΙΑ
πού προσφέρουν

γνώσεις
καί πνεῦμα!

Πῶς καί πόσο
τιμᾶ

ἡ Ὀρθοδοξία
τή γυναίκα!

Σύγχρονη διασκέδαση καί...
σύγχρονες παγίδες
Ὑπεύθυνη ἐνημέρωση

Αὐθεντικές σελίδες

τῆς δοξασμένης

ὑπερχιλιόχρονης

Ἱστορίας τοῦ Βυζαντίου

Πῶς ἡ ἁγιότητα
ἡμερεύει καί τά

ἄγρια ζῶα.
(Ἀπό τά Συναξάρια

τῶν Ἁγίων)

ἔκδοση γιά παιδιά
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Αλμυρά κεκάκια
μέ τυριά

῾̔
ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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Ὑλικά γιά 8-9 φορμάκια
● 125 γραμ. ἀλεύρι γιά ὅλες τίς χρήσεις
● 3 κουταλιές ψιλό σιμιγδάλι
● 90 γραμ. βούτυρο λειωμένο
● 1 κουτ. τοῦ γλυκοῦ μπέικιν πάουντερ
● 50 γραμ. τριμμένη πικάντικη γραβιέρα
● 100 γραμ. τριμμένη φέτα
● 3 αὐγά
● 1 φλιτζάνι γάλα
● ἁλάτι
● προαιρετικά: λίγο ἀλλαντικό (ζαμπόν, μπέικον, ὅ,τι σᾶς ἀρέσει)

ἤ ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά
● ἀλουμινένια φορμάκια

Ἐκτέλεση
1. Βάλτε σέ ἕνα μπώλ τό ἀλεύρι, τό
σιμιγδάλι, τό μπέικιν πάουντερ, τά

τυριά, τό λειωμένο βούτυρο, τό
ψιλοκομμένο ἀλλαντικό καί

τούς κρόκους.
2. Ἁλατίστε καί ἀνακα -
τέψτε ρίχνοντας σταδι -

ακά τό γάλα. 
3. Χτυπῆστε σέ ἐλα-

φριά μαρέγκα τά ἀ -
σπ ράδια καί ρίξτε
τα στό μίγμα.

4. Ἀνακατέψτε
καί ἀδειάστε τό
μί γμα σέ φορμά-
κια τοῦ κέικ.

5. Ψῆστε στούς
180ο γιά 30-35 λε -
πτά περίπου, ἕ ως

ὅ του ροδίσουν ἐ -
λαφρά.

Καλή ἐπιτυχία



ὙὙλικά:

χαρτόνι κίτρινο
πράσινο σύρμα πίπας
κορδέλα γαλάζια (μικροῦ πλάτους) 12 ἑκ.
ὀδοντογλυφίδα 
ἤ μαχαίρι χειροτεχνίας
κόλλα
ψαλίδι
στυλό ἤ μολύβι

 
Κατασκευή:

Ξεσηκῶστε τά πατρόν (λουλουδιοῦ καί φύλλων) πού δίνονται καί
ἀντιγράψτε τα στό κίτρινο χαρτόνι. Κόψτε τα γύρω γύρω (εἰκ. 2).

Στήν “πλάτη” τοῦ λουλουδιοῦ, στό κέντρο κάθετα, ἁπλῶστε
κόλλα καί ἐπάνω της τοποθετῆστε τό σύρμα πίπας καί ἀφῆστε το
λίγη ὥρα νά κολλήσει (εἰκ. 3).

Στό πατρόν 2 (πού θά εἶναι εἰς διπλοῦν) βάζετε κόλλα. Ἀνάμεσά
τους τοποθετῆστε τό σύρμα πίπας καί ἑνῶστε τά δύο φύλλα (εἰκ. 4).

Μέ τήν ὀδοντογλυφίδα ἀνοίγετε δύο τρυποῦλες σέ κάθε ἕνα πέ-
ταλο τοῦ λουλουδιοῦ. Περνᾶτε ἀνάμεσά τους τήν κορδέλα καί τή
δένετε (εἰκ. 5).

Ἔχετε μιά ὄμορφη τουλίπα, πού μπορεῖ νά γίνει καί μιά ὄμορφη
κάρτα, γιά νά γράψετε μέσα μιά ὡραία εὐχή.

Καλή ἐπιτυχία

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥΛΙΠΑ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΤΡΟΝ 1

ΠΑΤΡΟΝ 2

1

2

3

4

5
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K ΛΩ ΝΑΡ Ι

ΜΕΛ ΙΣ Σ Α

Χ ΩΡ Α Φ Ι

ΑΓΡ Ο Σ

Π ΜΟ Υ Μ ΠΟ ΥΚΙ

ΜΑΪΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ
1

10 7 11 7 12 12 71 2 3 4 75 6 8 9 7 13 9 14 7 1612 15 12

Προσπάθησε νά βρεῖς τί λέει ὁ γρίφος, ἀφοῦ πρῶτα γράψεις κάτω ἀπό τίς εἰκόνες
τίς ὀνομασίες τους. Μετά ἀντικατάστησε τό κάθε γράμμα στό γρίφο. Θά βρεῖς μία
παροιμία.               

Προσπάθησε νά  βοηθήσεις τή Μαριάννα νά
βρεῖ τό δρό μο, γιά νά ποτίσει τά λουλούδια της.     

ΕΙΚΟΝΟΛΕΞΟ

ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

Πῶς τῆς ἀρέσουν! Θά μπορέσει ὅμως νά τίς φάει ἄν βρεῖ –μέ ἀναγραμματισμό– τίς λέξεις πού
κρύβονται στίς ὁριζόντιες σειρές τους. Θά τήν βοηθήσεις; 

ΟΙ ΦΡΑΟΥΛΕΣ

7 11 11 712 4 714 7 9

4 5 1 2 3 4

713 12 14 7 11 5

106 7 716 6

78 9

5 11 7 10 5 12

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός-Πίσω: Χαρές τῆς ἄνοιξης 

Π Α Ν Σ Ε ΣΠ
Α
Ν
Σ
Ε
Δ
Ε
Σ

Στούς πρώτους 6 κύκλους εἶναι γραμμένη ἡ
λέξη πανσές. Βρές τή λογική νά τήν γράψεις
καί στούς ἄλλους κύκλους ἔτσι, ὥστε νά δια-
βάζεται ὁριζόντια καί κάθετα. Σάν τελειώσεις,
θά ἔχεις ἕτοιμο ἕνα παρτέρι μέ πανσέδες, πού
θά ζαλιστεῖς νά τούς μετρᾶς... 
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— Ποιό παιδί σάν ἐμέ τέτοια ἔχει μανούλα;
Τίνος ἄλλου ἀνθοί τέτοια ἔχουν δροσούλα;
Τέτοια χάρη καί μύρα καί χρῶμα;
Στοῦ σπιτιοῦ μας τήν πόρτα θ' ἀνθεῖ κρεμαστό
ὥς τήν ἄλλη χρονιά, πού θ' ἀλλάξω κι αὐτό
μέ καλύτερο ἀκόμα.

— Ὦ παιδί μ', ὁ Θεός ἕνα ἄλλο στεφάνι
στή μεγάλη μικρή σου καρδιά ἔχει βάνει
ἀπό ἄλλου Μαγιοῦ ὡραιότητα.
Μοσχομύριστο πάντα κι ὁλόλευκ' ἀνθεῖ,
μά σά γείρει ξερό δέν μπορεῖ ν' ἀλλαχθεῖ,
καί τό λέν   ἀ θ ω ό τ η τ α .

Κ. Παλαμς

ΠΠρωτ
ομ

αγ
ιά




