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ἸἸούλιος. Καρδιά τοῦ Καλοκαιριοῦ. Και-ρός νά βρεθεῖ κανείς λίγο κοντά στήΦύση καί νά χαρεῖ τά ὅσα ὁ ΔημιουργόςΘεός ἔχει δημιουργήσει μέ τήν ἄπειρησοφία, τήν ἀγάπη καί τήν παντοδυνα-μία Του: τήν ἀπέραντη γαλάζια θά-λασσα μέ τίς χαρούμενες ἀκρογιαλιές, τάκαταπράσινα βουνά μέ τίς δροσερέςπηγές, τόν οὐρανό, τόν καταγάλανο τήνἡμέρα, τόν ξάστερο καί μεγαλειώδη τήνύχτα, μέ τόν ἀνεξιχνίαστο κόσμο τῶνἀστέρων του...Ἀλήθεια, τί μεγαλεῖο ὁ ἔναστρος οὐ ρα νός!Ἀσφαλῶς πολλές φορές –μάλιστα Κα-λοκαίρι– θά ἀφήσαμε τά μάτια μας νάπεριεργασθοῦν τόν οὐράνιο θόλο τή νύ -χτα καί ὁπωσδήποτε θά μείναμε ἔκπλη-κτοι ἀπό τό ἄπειρο πλῆθος τῶν ἄστρωνμέ τούς μεγαλόπρεπους γαλαξίες, τότρεμάμενο ἀργυρό χρῶμα τους πού φω-τίζει τή γῆ τίς ἀσέληνες νύχτες, τό πῶςστέκονται ἐκεῖ ψηλά σάν νά εἶναι ἀσά-λευτα χωρίς νά κινδυνεύει ὁ δικός μαςπλανήτης... Παιδικές ἀπορίες μέ ἐπιστη-μονικές ἀπαντήσεις, πού ὁδηγοῦν στό νάἀναφωνήσει κανείς μέ θαυμασμό μαζί μέτόν Ψαλμωδό:«Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ,ποίησιν δέ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τόστερέω μα...». Οἱ οὐρανοί

μιλᾶνε εὔγλωττα γιά τή δόξα τοῦ Θε οῦκαί τό στερέωμα διαλαλεῖ ὅτι τά δικάΤου χέρια τό δημιούργησαν (Ψαλμός 18ος).Αὐτή τήν ὑπέροχη εἰκόνα τοῦ ἔνα-στρου Οὐρανοῦ μέ τούς ἄπειρους ἀστέ-ρες πού μᾶς φωτίζουν ἀπό ψηλάχρησιμοποίησε ὁ Ὑμνογράφος τῆς Ἐκ -κλησίας μας, γιά νά μιλήσει καί γιά κά-ποιον ἄλλον Οὐρανό, νοητό: Ὁ Θε όςπού στόλισε τόν οὐρανό μέ τά ἄ στρα –λέει– Αὐτός φωταγωγεῖ ὅλη τή γῆ μέτούς Ἁγίους Του. Εἶναι ὁ Δημιουργόςτῶν ἁπάντων, ἀπό τόν Ὁποῖο περιμέ-νουμε ἀνυμνώντας Τον τήν σωτηρία.«Ὁ οὐρανόν τοῖς ἄστροις κατακοσμήσαςὡς Θεός καί διά τῶν σῶν Ἁγίων* πᾶσαντήν γῆν φωταγωγῶν, Δημιουργέ τῶνἁπάντων, τούς ἀνυμνοῦντάς Σε σῶζε».Σάν ἄστρα –«πολύφωτοι ἀστέρες»– οἱἍγιοι φωτίζουν τό νοητό στερέωμα τῆςἘκκλησίας καί ἀπό ἐκεῖ ρίχνουν τό γλυ -κό καί καθοδηγητικό φῶς τους στούςδρόμους τῶν πιστῶν πού φυλάγουν ἀπόἀγάπη στόν Θεό τό Νόμο Του.Εἶναι καί ὁ Ἰούλιος μή -νας τῶν Ἁ γί ων, πολύγνωστῶν καί λιγότε -ρο γνωστῶν, μεγάλωνκαί μικρῶν καί νηπίων ἀ κό -μη, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, ἀ -στέρων «ποικιλόμορφων», πούμέ τή ζωή τους δείχνουν τόδρόμο πού ὁδηγεῖ στόν Θεόκαί βεβαιώνουν γιά τήν κα-τόρθωσή του.Πόσο πιό εὔκολος καίπιό γρήγορος, ἀλήθεια,γίνεται ὁ ἀγώνας ὁχριστιανικός μέ τό-σους «ἀστέρες»!______* ἤ Ἀγγέλων

Φῶς στό δρόμο μαςΦῶς στό δρόμο μας
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ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

   Ὁ μήνας Ἰούλιος εἶναι γεμάτος ἀπό ἑορ-
τές Ἁγίων. Ἑορτές στίς ὁποῖες συμμετέχει
ὁ πιστός λαός μας μέ πολλή εὐλάβεια ἀλλά
καί ἰδιαίτερη χαρά. Ὅπου κι ἄν βρεθεῖς τό
καλοκαίρι, ὁπωσδήποτε θά συναντήσεις
ἕνα τέτοιο πανηγύρι.
Ὡστόσο ὑπάρχει μιά γιορτή πού ἑνώνει

ὅλη τήν Ἑλλάδα. Εἶναι μιά Ἁγία πού τήν αἰ -
σθάνονται πολλές περιοχές ὡς τή δική
τους πολιοῦχο... Σημάδεψε τήν ἡμερομη-
νία 26 Ἰουλίου. Καί ξεκίνα... Ἀπό τήν Κομο-
τηνή τῆς ἀκριτικῆς μας Θράκης μέχρι τούς
Μολάους τῆς Λακωνίας, κι ἀπό τή Δρόπολη
τῆς Βορείου Ἠπείρου μέχρι τήν Γεροσκή-
που στήν Κύπρο... Πήγαινε ἀ κό μη στόν
Λαγκαδά τῆς Θεσσαλονίκης καί στό Λαύριο
Ἀττικῆς, στή Χαλκίδα καί στά Τέμπη, στούς
Σοφάδες Καρδίτσας καί στό Δομοκό Φθιώ-
τιδας, στήν Ἁγία Παρασκευή στόν ὁμώ-
νυμο Δῆμο Ἀττικῆς καί ὅπου ἀλλοῦ, καί θά
δεῖς χιλιάδες πιστούς νά συρρέουν στούς
Ἱερούς Ναούς καί στά Μοναστήρια τῆς χώ -
ρας μας, γιά νά προσκυνήσουν τήν εἰκόνα
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί νά ζητήσουν
τήν χάρη καί τίς πρεσβεῖες της. Ἔλα λοι-
πόν κι ἐσύ, γιά νά γνωρίσεις τήν ἁγία ὁσιο-
μάρτυρα Παρασκευή, πού ἐμπνέει τήν ζωή
μας μέ τήν ἐνάρετη πολιτεία της καί στηρί-
ζει τήν πίστη μας μέ τά καταπληκτικά της
θαύματα.

***
Γεννήθηκε σέ χωριό κοντά στή Ρώμη

κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα
Ἀδριανοῦ (117-138 μ.Χ.) ἀπό χριστιανούς
γονεῖς, τόν Ἀγάθωνα καί τήν Πολιτεία.
Δέν εἶχαν ἄλλα παιδιά οἱ εὐσεβεῖς αὐτοί
σύζυγοι καί ὅταν ὕστερα ἀπό πολλές
προσευχές ἀπέκτησαν τελικά μία κόρη,
τῆς ἔδωσαν τό ὄνομα Παρασκευή, γιά
νά θυμοῦνται τήν ἡμέρα πού γεννήθηκε

ἀλλά καί τήν ἡμέρα τῶν Πα θῶν τοῦ Κυ-
ρίου. Ἔτσι ἡ μικρή Παρασκευή ἔμαθε
ἀπό μικρή νά ἀγαπᾶ τόν Κύριο Ἰησοῦ καί
νά μελετᾶ τή ζωή καί τό Πάθος Του. Γιʼ
αὐτό καί δέν ἐπεδί ω κε νά στολίζεται μέ
κοσμικό τρόπο ἀλ λά μέ τίς ἀρετές τοῦ
Χριστοῦ. Ὅ πως ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός, «ἡ ἁγία Παρασκευή... ὡς σκου-
λαρίκια εἶχε τά ὦτα της ἀνοικτά διά νʼ
ἀκούῃ τάς ἁγίας Γραφάς... Ὡς δακτυλί-
δια τούς κόμβους τῶν δακτύλων της
ἀπό τάς πολλάς μετανοίας ὅπου ἔκα-
μνεν... Ὡς φόρεμα τήν ἐντροπήν ὅπου
εἶχεν εἰς τόν ἑαυτόν της καί ὁ φόβος
Θεοῦ ὁ ποῦ τήν ἐσκέπαζεν. Ἔτσι ἐστολί-
ζετο ἡ Ἁγία». 
Βέβαια τά χρόνια ἐκεῖνα ἦταν πολύ

δύσκολα γιά τούς χριστιανούς, διότι κά -
θε τόσο ξεσποῦσαν φοβεροί διωγμοί ἐ -
ναντίον τους. Ὡστόσο ἡ νεαρή Παρασκευή
δέν φοβόταν τό μαρτύριο. Ἀντίθετα πε-
ρίμενε τήν ὥρα καί τή στιγμή πού θά τήν
καλοῦσε ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριος γιά
νά ἀκολουθήσει τήν ὁδό τῆς θυσίας.
Ὅλη ἡ ζωή της ἦταν προ-παρασκευή,
προετοιμασία γιά αὐτή τήν ὥρα.
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Σέ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν ἡ σεμνή κόρη ἔ -
μεινε ὀρφανή καί ἀπό τούς δύο γονεῖς
της. Τότε ἔλαβε τή γενναία ἀπόφαση νʼ
ἀφιερώσει τή ζωή της ὁλοκληρωτικά
στόν Θεό. Μοίρασε τήν περιουσία της
στούς φτωχούς καί ἄρχισε νά ἐργάζεται
ἱεραποστολικά. Πλησίαζε τούς ἀν θρώ -
πους μέ πολλή ἀγάπη, προκαλοῦσε συ-
ζητήσεις καί μιλοῦσε γιά τόν ἀληθι νό
Θεό. Μελετοῦσε σέ βάθος τήν Ἁγία
Γραφή καί τήν δίδασκε σέ εἰδικές συνα-
θροίσεις. Καλοῦσε ἰδιαιτέρως τίς γυναῖ -
κες καί τίς ἐνέπνεε νά βοηθοῦν σέ ἔργα
φιλανθρωπίας. Μέ τόν τρόπο αὐτό πολ-
λοί πίστευαν στόν Χριστό καί ζητοῦσαν
νά βαπτιστοῦν χριστιανοί.
Τό γεγονός τῆς μεταστροφῆς τόσων

εἰδωλολατρῶν προκάλεσε ἀντίδραση
στούς ἄρχοντες τῆς Ρώμης. Ἔτσι κηρύ -
χθηκε διωγμός καί μεταξύ τῶν πρώτων
χριστιανῶν πού συνέλαβαν ἦταν ἡ Πα-
ρασκευή. Προσπάθησαν νά τήν κάνουν
νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, ἀλλά ἐ κείνη δέν
ὑποχωροῦσε οὔτε σπιθαμή ἀπό τήν πί -
στη της. Γιά νά τήν βασανίσουν καί νά
λυγίσει, τῆς φόρεσαν μία πυρακτωμένη
περικεφαλαία. Ἐκείνη ὅ μως μέ τή χάρη
τοῦ Θεοῦ διαφυλάχθη κε ἀβλαβής. Τό ὁ -
λοφάνερο αὐτό θαῦμα ἔκανε ἀκόμη πε-
ρισσότερους εἰδωλολάτρες νά γίνουν
χριστιανοί. Ὁ αὐτοκράτορας Ἀντωνίνος
ἔδωσε ἐντολή γιά σκληρότερα βασανι-
στήρια, ἀλλά τά θαύματα διαδέχονταν
τό ἕνα τό ἄλλο. Τήν φυλάκισαν μέ φο-
βερά δε σμά, ἀλλά τήν ἀπελευθέρωσε
Ἄγγελος. Τήν ἔριξαν σέ καζάνι μέ καυ -
τό νερό ἀλλά ἐκείνη δέν καιγόταν. Κι
ὅταν τυφλώθηκε ὁ Αὐτοκράτορας πού
πλησίασε νά δοκιμάσει τό νερό ἄν καίει,
ἡ ἴδια ἡ Ἁγία μέ προσευχή τοῦ χάρισε
πάλι τό φῶς του, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐ -
ντυπωσιαστεῖ κι ὁ ἴδιος καί νά σταματή-
σει τούς διωγμούς ἐναντίον τῶν
χρι στιανῶν. Ἡ ἱστορία τόν ὀνόμασε «Εὐ -

σεβή», ἐνῶ σέ αὐτό τό θαῦμα τῆς θερα-
πείας τῶν ματιῶν τοῦ Ἀ ντωνίνου ὀ φεί -
λεται ἡ βαθιά πίστη τῶν χριστι α νῶν ὅτι ἡ
ἁ γία Πα ρασκευή θεραπεύει τίς παθήσεις
τῶν ὀφθαλμῶν. Γιʼ αὐτό καί εἶναι προστά-
τις τῶν ὀφθαλμιάτρων καί ὅσων ἀσχολοῦ -
νται μέ τά ὀπτικά.
Ἀφοῦ ἡ ἁγία Παρασκευή ἀφέθηκε

ἐλεύθερη ἀπό τόν Ἀντωνίνο, συνέχισε
νά κηρύττει τό Εὐαγγέλιο σέ ἄλλα μέρη,
μέχρι πού ἔφτασε στήν Ἑλλάδα. Ἀργό-
τερα, ὅταν κηρύχθηκε νέος διωγμός ἐπί
αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐ ρηλίου (161-
180 μ.Χ.), τήν συνέλαβαν πάλι καί τήν
ὑπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστήρια. Ἕ -
νας σκληρός ἄρχοντας, ὁ Ἀσκληπιός,
τήν ἔκλεισε σέ ἕνα μέρος ὅπου ἦταν ἕνα
δηλητηριῶδες φίδι. Ἐκείνη ὅμως ἔκανε
τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί τό φίδι κό-
πηκε στά δύο. Ἀκολούθησαν καί ἄλλα
μαρτύρια τά ὁποῖα ὑπέμεινε καρτερικά,
μέχρι πού τήν ἀποκεφάλισαν καί ἔτσι
ἔλαβε τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

***
Ἡ ζωή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἦταν

ζωή προετοιμασίας γιά τό μαρτύριο. Μέ
τό φωτισμένο λόγο της καί τήν ἐνάρετη
ζωή της ἔδινε διαρκῶς μαρτυρία γιά τόν
Χριστό. Καί μέχρι σήμερα μέ τή μαρτυ-
ρική της θυσία ἀλλά καί τά ἄπειρα θαύ-
ματά της φωτίζει καί τή δική μας ζωή καί
μᾶς καλεῖ νά τήν μιμηθοῦμε. 
Ἁγία ἔνδοξε ὁσιομάρτυς Παρασκευή,

χάριζε καί σʼ ἐμᾶς δύναμη καί ὑπομονή,
γιά νά δίνουμε πάντοτε καί παντοῦ μαρ-
τυρία Χριστοῦ!                      Νικηφόρος

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς, Χαλκίδα.
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Ἔφευγα ξημερώματα ἀπό τήν Κατασκήνωσή μας στό
Ἀθαμάνιο. Πάνω ἀπό τό καμπαναριό τῆς Ἁγίας Μακρίνας
ἔλαμπε ὁ Αὐγερινός, ἡ Ἀφροδίτη, στά καλύτερά της. Θά
᾽χε ἀνατείλει κανά δυό ὧρες πρίν, ἀλλά ἡ λαμπρότητα καί
ἡ θέση της ἐκεῖνο τό καλοκαίρι νικοῦσε ἀκόμη τό αὐγινό
ροδοχάραμα.
Εἴχαμε μείνει ἀργά τό βράδυ ξαπλωμένοι στίς κουβέρ-
τες μας στό κάτω γήπεδο νά βλέπουμε τ’ ἄστρα. Σβήσαμε
ὅλα τά φῶτα στήν Κατασκήνωση καί ξαφνικά «ἀνάψαν
τά ἄ στρα». Στό νότιο ἄνοιγμα τοῦ οὐρανοῦ δέσποζε με-
γαλόπρεπος ὁ ἀστερισμός τοῦ Σκορπιοῦ.
Δυό μέρες πρίν, 19 Ἰουλίου, εἴχαμε κάνει τό πανηγύρι

τῆς Ἁγίας Μακρίνας, τῆς «μεγάλης» μας ἀδελφῆς, ὅπως ἐκεῖνο τό καλοκαίρι ἔγινε
πιό πολύ γιά ὅλους μας. Στολίσαμε τήν εἰκόνα της μέ γιρλάντες ἀπό ἔλατο καί μαρ-
γαρίτες, τήν περιφέραμε πανηγυρίζοντας ἀνάμεσα στά ἔλατα τῆς Κατασκήνωσής
μας, περιβάλαμε μέ περισσή στοργή καί δέος τό ἱερό της λείψανο, λειτουργηθήκαμε
μέ συγκίνηση καί λαμπρότητα στήν ταπεινή ἐκ κλησία της, τήν κτισμένη στή χάρη
της ἐκεῖ στά χίλια ἑκατό μέτρα ψηλά στά Τζουμέρκα. 
Ἐκεῖνο τό καλοκαίρι πιό πολύ ἀπό ἄλλοτε προσεγγίσαμε τό γιατί τά ἀδέλφια της, οἱ
τόσο σπουδαῖοι ἄνδρες «κα λοί καί μεγάλοι», ἀπέδωσαν σ’ ἐκείνη τόν τίτλο «μεγάλη».

Ἡ οἰκογένειά της εὐσεβής καί ἐπιφανής. Πρωτότοκη ἡ Μακρίνα (327 μ.Χ.) καί
ὕστερα ἐννιά ἀδέλφια. Ἀνάμεσά τους τρεῖς ἐπίσκοποι: Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγό-
ριος Νύσσης, Πέτρος Σεβαστείας, μοναδικά μεγάλες μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ἡ Μακρίνα φανερώνει ἀπό μικρό παι δί ἐντυπωσιακή ἱκανότητα νά μαθαίνει. Ἡ
ὑπέροχη μητέρα της, ἡ Ἐμμέλεια, προτιμᾶ νά σπουδάσει ἡ Μακρίνα περισσότερο
τή θεία σοφία, ἀλλά ὅλη ἡ μετέπειτα διαγωγή καί δρά ση τῆς Μακρίνας φανερώνει
τή δυνατότητά της νά ἐπιχειρηματολογεῖ καί νά πείθει τούς τόσο ἔξοχα μορφωμέ-
νους καί ἱκανούς ἀδελφούς της. Διαθέτει καί ἐξαιρετική ὀμορφιά πού τήν καθιστᾶ
περιζήτητη. Ὁ πατέρας της ἐπιλέγει τόν ἐκλεκτό νέο πού θεωρεῖ ἀντάξιό της. Ἀνα-
πάντεχα ὁ Θεός τόν παίρνει κοντά του καί ἡ Μακρίνα θεωρεῖ ὅτι ἡ ἴδια στό Χριστό
πλέον μόνο ἀνήκει. Ὕστερα γίνεται στήριγμα τῆς Μητέρας της καί καθοδηγός τῶν
ἀδελφῶν της.
Ἀπό τόν ἀδελφό της Γρηγόριο, ἔξοχο φιλόσοφο ἀλλά καί «Πατέρα Πατέρων» τῆς
Ἐκκλησίας μας, μαθαίνουμε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες: 
Ὅταν γύρισε ὁ Βασίλειος ἀπό τήν Ἀθήνα, ἤδη διάσημος, εἰσπράττει τήν ἐπιδοκι-
μασία ὅλων ὡς ρήτωρ καί τῆς ρητορικῆς διδάσκαλος. Τότε ἐπεμβαίνει ἡ Μακρίνα,
χρησιμοποιεῖ ὅλο τό κύρος της ἀλλά καί ὅλη τή σοφία πού εἶχε σπουδάσει στά ἱερά
γράμματα, γιά νά φανερώσει στόν Βασίλειο πόσο ἀνάξια ἦταν αὐτά τά συνηθισμένα,
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τά καθημερινά καί ἐπίγεια γιά τίς ἐξαιρετι-
κές δυνατότητες καί τό ὕψος τῆς ἀληθινῆς καί
βαθιᾶς μόρφωσης πού διέθετε ἐκεῖνος ὁ ἀδελφός
της. Καί κατορθώνει ἡ «μεγά λη» ἀδελφή νά στρέ-
ψει τόν Βασίλειο στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ, στήν ὑπε-
ράσπιση τῆς πίστεως, στή στήριξη τῆς Ἐκ κλησίας, στή
μοναδική πρωτοποριακή προσφορά στήν κοινωνία καί τό συνάνθρωπο.
Κατορθώνει ἐκείνη, ἡ Μακρίνα, ν’ ἀναδείξει τόν Βασίλειο Μέγα.
Ἴσως νά βρίσκεται πάλι ἡ δική της προτροπή πίσω ἀπό τή χαριτωμένη διένεξη
μεταξύ τῶν ἀδελφῶν της Γρηγορίου καί Πέτρου, ὅταν ὁ Πέτρος ζητᾶ ἀπό τόν Γρη-
γόριο νά σχολιάσει καί νά συνεχίσει τούς περίφημους λόγους τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς
τήν «Ἑξαήμερο» δημιουργία τοῦ κόσμου καί διαμαρτύρεται ὁ Γρηγόριος γιά τήν
προτροπή τοῦ Πέτρου νά τολμήσει νά βάλει τή φτωχή «καταβολάδα» τοῦ νοῦ του
δίπλα στό «μέγα δένδρο» τῆς διάνοιας τοῦ πρόωρα χαμένου μεγάλου ἀδελφοῦ
τους. Τελικά ὅμως ὁ Γρηγόριος ὑπακούει στόν μικρότερο Πέτρο καί ὁλοκληρώνει
τούς λόγους. 
Πρίν κλείσει ὁ χρόνος ἀπό τό θάνατο τοῦ Μ. Βασιλείου, φθινόπωρο τοῦ 379 μ.Χ.
ἡ Μακρίνα, ἡγουμένη Μεγάλης Μονῆς στά κτήματα τῆς οἰκογενείας στόν Πόντο,
ἀσθενεῖ. Ὁ ἀδελφός της καί ἐπίσκοπος Νύσσης Γρηγόριος ἴσως τό διαισθάνεται,
πάντως ἀποφασίζει ἐ κεῖ νες τίς ἡμέρες νά τήν ἐπισκεφθεῖ. Ἡ ὁσία «μεγάλη», ἄν καί
βαριά ἄρρωστη, ἀνασηκώνεται καί δοξολογεῖ τόν Θεό πού τῆς ἔκανε τή χάρη καί
ἔφερε τόν ὑπηρέτη Του κοντά της. Ἐκεῖ θυμοῦνται τά παιδικά τους χρόνια καί τίς
εὐλογίες τοῦ Θεοῦ στήν οἰκογένειά τους, ἐκεῖ κάνουν μιά βαθιά φιλοσοφική συζή-
τηση γιά τά μυστήρια τῆς ἀνθρώπινης φύσης, γιά τό σκοπό καί τό θεῖο σχέδιο πού
κρύβεται στίς θλίψεις. Ἐκεῖ ἡ θεόσοφη, πρίν ἀφήσει τήν τελευταία της πνοή στά
χέρια τοῦ ἀδελφοῦ της, ἐξέφρασε τή βεβαιότητα ὅτι αὐτός ὁ κόσμος θά γίνει καλός,
ὅταν ὁ Θεός γίνει τό πᾶν γιά τόν κάθε ἄνθρωπο, ὅπως κατέγραψε ἀργότερα ὁ Γρη-
γόριος στό «Περί ψυχῆς καί ἀναστάσεως» ἔργο του, τό ὀνομαζόμενο «Μακρίνεια». 

Ἔφευγα ξημερώματα ἀπό τήν Κατασκήνωσή μας στό Ἀθαμάνιο. Λαμπρός ὁ
Αὐγερινός φώτιζε τό καμπαναριό τῆς Ἁ -
γίας Μακρίνας. Εἴχαμε πιό πολύ χα ρεῖ
τά ἀστέρια ἐκεῖνο τό καλοκαίρι, εἴ -
χαμε πιό πολύ χαρεῖ τήν προστάτιδα
τῆς Κατασκήνωσης, Ἁγία Μακρίνα,
τή «μεγάλη» ἀδελφή, πού ἀνέ-
δειξε «ἀστέρες πολύφωτους
τοῦ νοητοῦ στερεώμα-
τος» τούς μεγάλους ἀ -
δελφούς της.
Ἔφευγα παίρνοντας
μα ζί μου, τόν «λαμπρό
αὐγερι νό», τό γλυκό φῶς
τοῦ σεμνοῦ προσώπου
της.

Γ.
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Στίς πολικές περιοχές τοῦ πλανήτη, ἐκεῖ ὅπου τά πά -
ντα παγώνουν μέσα σέ μία στιγμή, τό νερό ἔ χει τήν τι-
μητική του! Εἴτε ὡς παγωμένος καταρράκτης, εἴτε σάν
ἀσυνήθιστος σχηματισμός στό ἔδαφος ἤ ἀκόμη καί
σάν καταγάλανος ποταμός ἀνάμεσα στούς παγετῶνες. 
Ὅ,τι κι ἄν δημιουργεῖται πάντως ἀξίζει τῆς προσοχῆς

μας, ἔστω κι ἄν αὐτό συμβαίνει σέ ὁρισμένες μόνο πε-
ριόδους τοῦ ἔτους.

Ἑκατοντάδες «λουλούδια πάγου» συνθέ-
τουν ἕνα πανέμορφο τοπίο στόν Ἀρκτικό
Κύκλο. Τά «παγωμένα λουλούδια», εἶναι ἕνα
φαινόμενο ὅπου παγετός ἀναπτύσσεται πάνω
στίς ἀτέλειες πού ὑπάρχουν στήν ἐπιφάνεια
τοῦ πάγου σέ ἐξαιρετικά χαμηλές θερμοκρα-
σίες ὑπό τό μηδέν.

ãïõÓ ...

«Ἐκπληκτικά σχέδια καί σχήματα πού μοιάζουν σάν ἔργα
ἐπίπονα σκαλισμένα ἀπό ἔμπειρους γλύπτες»...
Κι ὅμως, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά φυσικοί σχηματισμοί,

πού ἔχουν νά κάνουν μέ τόν πάγο. Νά δοῦμε μερικούς ἀπό
αὐτούς.

Παγωμένος
καταρράκτης 
στίς Η.Π.Α.

Παγωμένος
καταρράκτης 
στίς Η.Π.Α.

Briksdal Glacier

Νορβηγία
Briksdal Glacier

Νορβηγία

Birthday Canyon

Γροιλανδία
Birthday Canyon

Γροιλανδία

Penitentes
Χιλή & Αργεντινή

Penitentes
Χιλή & Αργεντινή

Μικροσκοπικοί, ἀλλά ἐξίσου ἐντυπωσιακοί σχηματισμοί
εἶναι τά:

... 
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ὅμως σχηματίζονται καί ἄλλοτε: ...ὅταν οἱ βλα-
στοί καί οἱ ρίζες τῶν φυτῶν δέν εἶναι πλήρως…
παγωμένοι καί περιέχουν πολλή ὑγρασία. Καθώς
αὐτή ἡ ὑγρασία μεταφέρεται πρός τό ἀνώτερο
μέρος τοῦ βλαστοῦ, παγώνει δημιουργώ -
ντας στρώσεις ἀπό πάγο.

Ἐντυπωσιακά

σχηματίζονται ἀ κόμη πάνω
σέ γυάλινες ἐπιφάνειες, ὅ -
ταν τό κρύο εἶναι τσουχτε -
ρό. Πιό συγκεκριμένα, ὅταν
τό γυαλί εἶναι ἐκτεθειμένο
σέ πολύ κρύο ἀέρα στό ἐξω-
τερικό, ἐνῶ στό ἐσωτερικό

ὑπάρχει ἀρκετή ὑγρασία, τότε μπορεῖ νά σχηματιστεῖ
πάγος, καί μάλιστα μέ τή μορφή λουλουδιῶν.

Γνωστά καί ὡς «λουλούδια τοῦ πάγου» ἤ «φτέρες
παγετοῦ», τά μοτίβα πάνω στό γυαλί ἐντυπωσιά-
ζουν μέ τήν πολυπλοκότητά τους πού παραπέμπει
σέ φύλλα ἤ ἄνθη φυτῶν. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ γυαλιοῦ
ἐπηρεάζει τόν τρόπο πού σχηματίζεται ὁ πάγος,
ἔτσι ὥστε ἡ πρώτη διαδικασία τῆς κρυστάλλωσης
νά εἶναι τυχαία. 
Τά πρότυπα, λοιπόν, ἔχουν σχεδόν ἄπειρη ποικι-

λία. Εἶναι ἡ τέχνη τῆς φύσης στήν πιό εὐφάντα-
στη… παγωμένη μορ φή της!

Ὁδοιπόρος

Τά… λουλούδια αὐτά συνήθως σχη-
ματίζονται σέ θερμοκρασία κοντά
στούς -22 βαθμούς Κελσίου καί τά
καρφιά τους φιλοξενοῦν μικροοργανι-
σμούς. Ὅπως καί στόν κοραλλιογενή
ὕφαλο, κάθε λουλούδι εἶναι στήν οὐ -
σία ἕνα προσωρινό οἰκοσύστημα.

   
, ,

«  »
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20 Ἰουλίου 1974, ὥρα 5 τό πρωί. Τουρ-
κικά ἀποβατικά σκάφη ἀποβιβάζουν
στήν τοποθεσία Πέντε Μίλι, 8 χλμ. δυτι -
κά τῆς Κερύνειας, χιλιάδες στρατοῦ.
Σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνη τουρκικῶν
ἀε ροπλάνων ἀρχίζουν βομβαρδισμούς
στήν Κερύνεια καί τή Λευκωσία. Ἄλλα
ἀεροσκάφη ἐπιχειροῦν ρίψεις ἀλεξιπτω-
τιστῶν σέ ἐπίκαιρα σημεῖα τῆς Βόρειας
Κύπρου. 40.000 Τοῦρκοι στρατιῶτες ἐ -
φοδιασμένοι μʼ ὅλα τά σύγχρονα ὅπλα
συμμετέχουν στήν ἐπιχείρηση, πού εἶχε
τό κωδικό ὄνομα «Ἀττίλας».
Οἱ κάτοικοι τῆς Κύπρου βρέθηκαν

ἄοπλοι καί αἰφνιδιασμένοι στό ἀνελέητο

σφυροκόπημα τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ,
καθώς οἱ ἑλληνικές δυνάμεις καθυστέ-
ρησαν νά ἀντιδράσουν. Οἱ ἀπίστευτης
ἀγριότητας ὠμότητες δέν μποροῦν νά
περιγραφοῦν, ἀφοῦ ξεπερνοῦν κάθε ἀν -
θρώπινη λογική ἤ φαντασία.
Παρ᾽ ὅλα αὐτά ἡ ἐπίσημη κυβέρνηση

τῆς Ἄγκυρας δήλωνε ὅτι «δέν πρόκειται

γιά εἰσβολή, ἀλλά γιά εἰρηνική ἐπέμβαση
μέ σκοπό τήν ἀποκατάσταση τῆς συνταγ-
ματικῆς τάξης»! Γιʼ αὐτό καί ἐπανέλαβε τό
βάρβαρο ἐγχείρημα στίς 15 Αὐγούστου
1974 μέ τό σχέδιο «Ἀττίλας Β΄».

40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος ἀπό τήν τραγική μέρα τῆς

εἰσβολῆς τῶν τουρκικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων στήν ὄμορ φη μεγαλό-

νησο τῆς Κύπρου. 40 χρόνια ματωμένης μνήμης καί ἀνοιχτῆς ἐθνικῆς π
ληγῆς.

Κάθε Καλοκαίρι στήν κυπριακή ψυχή ξυπνοῦν πιό ἔντονες οἱ μαῦρες θύμησες, ὅσο κι ἄν ὁ

χρόνος καί οἱ πολιτικές περιστάσεις ζητοῦν νά τίς ξεθωριάσουν. Ἔρχονται οἱ θύμησες καί πλέ-

νουν μέ τό δάκρυ ἑνός λαοῦ τά δραματικά γεγονότα, τίς παλιωμένες φωτογραφίες, τά σκονι-

σμένα θυμητάρια. Καί γίνονται τά χρώματά τους ἔντονα καί ζωντανεύουν τά γαλάζια στ᾽

ἀκρογιάλια τῆς Κερύνειας, τά πράσινα στόν κάμπο τῆς Μεσαορίας, τά καφετιά στίς κορυφές

τοῦ Πενταδάκτυλου, ἀλλά καί τά κόκκινα στούς ποτισμένους ἀπό αἷμα δρόμους τῆς Μόρφου

κι ἐκεῖνα τά κατάμαυρα τῆς φωτιᾶς ἀποκαΐδια ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη στήν κατεχόμενη γῆ τῆς Κύ-

πρου.
Κάθε Καλοκαίρι στήν κυπριακή ψυχή μνῆμες καί χρώματα μιᾶς ἀλλοτινῆς εὐτυχίας ἀναμειγνύο -

νται μέ τούς καπνούς τῆς καταστροφῆς καί
 τίς ἀναθυμιάσεις ἀπατηλῶν διεθνῶν ὑποσχέσεων.

Καημένο, πολύπαθο νησί! Ἐκεῖ στήν ἐ σχατιά τῆς Εὐρώπης, εἶσαι κι ἐσύ ἄλλο ἕνα πικραμένο

κομμάτι τοῦ διαμελισμένου ἑλ ληνισμοῦ. Τοῦ ἑλληνισμοῦ, πού τοῦ ᾽λαχε νά ὁρμᾶνε πάνω του

θεριά κι αὐτός νά μένει πάντα ἀπροσκύνητος κι ὀρθός.
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Τραγικός εἶναι ὁ ἀπολογισμός τῆς
τουρκικῆς εἰσβολῆς καί θηριωδίας:

Ἡ Τουρκία κατέχει παράνομα τό 37%
τῆς κυπριακῆς γῆς. Ἡ ὄμορφη μεγαλόνη-
σος διχοτομήθηκε βάναυσα στή γραμμή
τοῦ 35ου παραλλήλου.

Ἡ Τουρκία κατέχει τά πιό εὔφορα καί
προσοδοφόρα ἐδάφη: τό 65% τῆς καλλιερ-
γήσιμης γῆς, τό 70% τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου.

Περίπου 200.000 Κύ-
πριοι, κυρίως Ἕλ λη νες
Χριστιανοί, ἐκ διώ χθηκαν
ἀπό τά σπίτια τους καί
πῆραν τό δρό μο τῆς
προσφυγιᾶς μέ σα στήν
ἴδια τήν πα τρίδα τους.

Σέ 4.000 ἀνέρχο -
νται οἱ νεκροί καί σέ
1.619 οἱ ἀ γνο ούμενοι
Ἕλ ληνες αἰ  χ μά λω τοι.
Γιά τήν τύχη τῶν τε λευ -
ταί ων ἡ Τουρ κί α ποτέ
μέχρι σήμερα δέν ἔ δω -
σε κανένα στοιχεῖο.

Μνημεῖα παγκό-
σμιας πολιτισμι κῆς κληρονομιᾶς αἰώνων
λεηλατήθηκαν.

Ἐκκλησίες καί ἱερές μονές βεβηλώ-
θηκαν μέ τόν πιό σατανικό τρόπο.

Σπίτια καί δημόσια κτίρια βομβαρδί-
στηκαν.

Νεκροταφεῖα καταστράφηκαν.
43.000 τουρκικός στρατός ἐγκατε-

στημένος ἐδῶ καί 40 χρόνια στή Βόρεια
Κύπρο «φυλάττει» δῆθεν «τήν εἰρήνη
καί ἐπιτηρεῖ τήν (παράνομη) συνταγμα-
τική τάξη»!...
Τά παραπάνω εἶναι ἐλάχιστα στοιχεῖα

μπροστά στό ἀνυπολόγιστο ψυχικό καί
ἠθικό κόστος τοῦ κακοποιημένου κυπρι -
ακοῦ λαοῦ· μπροστά στήν τεράστια, τήν
ἀπροκάλυπτη καί ἐξόφθαλμη ἀδικία, πού
ὑφίσταται ὥς σήμερα ὁ ἑλληνισμός στήν
Κύπρο.

Πολλές ἀπαντήσεις κι ἑρμηνεῖες δόθη-
καν κατά καιρούς καί δίνονται ὥς σήμε -
ρα στό καυτό ἐρώτημα. Πολλοί βλέπουν
ὡς μόνες αἰτίες τῆς εἰσβολῆς τό προγο-
νικό ὀθωμανικό μίσος πρός ὅ,τι ἑλλη-
νικό, καί τήν ἀκόρεστη ἐθνικιστική
βουλιμία τῶν Τούρκων γιά ἐπέκταση
στήν Εὐρώπη. Ἄλλοι ἐπιρρίπτουν τίς
εὐθύνες σέ ὅσους διαφέντευαν ἀλαζο-
νικά ἤ παράνομα τά πολιτικά μετερίζια
σέ Κύπρο καί Ἑλλάδα. Εἶναι καί κάποιοι
πού φωνάζουν ὅτι «γιά ὅλα φταίει ἡ πο-
νηρή ἀλεπού». Ὅλες ἐτοῦτες οἱ φωνές
ἔχουν τά δίκια τους· μά ἡ τελευταία,
καθώς ὅλο καί περισσότερο προσπαθοῦν
νά τή φιμώσουν, τόσο μᾶς παρακινεῖ νά
τή μελετήσουμε.
Δέν εἶχαν ἄδικο οἱ πρόγονοί μας τοῦ

1821 πού ὀνόμασαν ἔτσι ἀπό πολύ παλιά
τήν Ἀγγλία. Στίς αἱμοσταγεῖς σελίδες τοῦ
ἡμερολογίου της ἡ Μ. Βρετανία ἔχει χα-
ράξει μέ χρώματα ἀνεξίτηλα τά πονηρά
σχέδιά της. Ἄς τό ἀνοίξουμε «τυχαῖα»:

Ἡ Ἀγγλία σέ μυστική Συνθήκη
στήν Κωνσταντινούπολη ἀγοράζει ἀπό
τήν ὀθωμανική διοίκηση τήν Κύπρο. Τῆς
χρειάζεται γιά τήν ἐπέκταση τῶν συμφε-
ρόντων της στήν Ἀν. Μεσόγειο. 

Ἡ Ἀγγλία ἀνακηρύσσει τήν
Κύπρο ἀποικία τοῦ Στέμματος καταρ-
γώντας τή Συνθήκη Κων/πόλεως. Ἡ
Τουρκία δέν ἔχει πιά δικαιώματα στήν
Κύπρο.

Ὁ ἀπατημένος κυπριακός λαός
μάταια περίμενε βοήθεια ἀπό τούς φιλε-
λεύθερους καί δημοκρατικούς Ἄγγλους
γιά ΕΝΩΣΗ μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα. Γιʼ
αὐτό καί ξεσηκώνεται. Ἡ Ἀγγλία ἀπαντᾶ
μέ τή βία.

Ἡ βρετανική πολιτική ὑπολογί-
ζει ὅτι θά ξεσπάσει ἐπάνω της ἡ διεθνής
κατακραυγή, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα εἶχε προ-
σφύγει στόν Ο.Η.Ε. γιά τό θέμα τῆς αὐτο-
διάθεσης τῆς Κύπρου. Λοιπόν ἡ «πονηρή
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ἀλεπού» συλλαμβάνει τό σχέδιό της: θά
μεταστρέψει τό κυπριακό ἀπό ἀποικιακό
ζήτημα σέ ἑλληνοτουρκική διαφορά· ἔτσι
θά μπορεῖ νά παρουσιάζεται ὡς διαμεσο-
λαβητής καί κηδεμόνας τῆς Κύπρου. Τό
σχέδιο τίθεται σέ ἐφαρμογή. Ἡ ἀγγλική
κυβέρνηση προτρέπει τήν Τουρκία νά
ἐνδιαφερθεῖ γιά τούς «Τουρκοκύπριους»
(τόν ὅρο ἐπέβαλαν οἱ Ἄγγλοι).

Ἡ Ἀγγλία συνεργάζεται μέ τίς
τουρκικές τρομοκρατικές ὀργανώσεις
ΤΜΤ καί ΒΟΛΚΑΝ. Πρέπει πάση θυσία νά
δημιουργηθεῖ ἔνταση στίς σχέσεις
Ἑλλάδας – Τουρκίας· πρέπει πάση θυσία
νά χυθεῖ αἷμα· πρέπει πάση θυσία ἡ
Τουρκία νά θεωρήσει τό κυπριακό δικό
της θέμα. Ταυτόχρονα μουσουλμανικοί
πληθυσμοί τῆς Κύπρου πιέζονται νά με-
τοικήσουν στά βόρεια, ὥστε νά ἔχουν
τήν δημογραφική πλειονότητα.

Ὁ κυπριακός λαός ξεσηκώνε-
ται ἐνάντια στούς ἀποικιοκράτες Ἄγ -
γλους. Ἡ μαχόμενη νεολαία τῆς Ε.Ο.Κ.Α.
ἀγωνίζεται γιά τήν ΕΝΩΣΗ. Στίς συμπλο-
κές ὅμως μέ τόν βρετανικό στρατό σκο-
τώνονται καί Τοῦρκοι ἐπικουρικοί
ἀ στυνομικοί, τούς ὁποίους ἐπίτηδες εἶ -
χαν προσλάβει οἱ Βρετανοί. Σέ ὅλη τήν
Τουρκία μαίνεται ἀνθελληνική θύελλα.
Φανατισμένος ὄχλος ἐπιτίθεται στούς
Χριστιανούς Κωνσταντινουπολίτες. Αὐ -
τό περίμενε ἡ Ἀγγλία. Διαδίδει διπλωμα-
τικά σέ ὅλα τά κράτη ὅτι τό κυπριακό
συγκλονίζει τόν τουρκικό λαό καί ὅτι
Ἕλληνες καί Τοῦρκοι εἶναι ἀδύνατον νά
βροῦν μόνοι τους τρόπο συνύπαρξης
στήν Κύπρο. Στίς διπλωματικές παγίδες
πέφτει δυστυχῶς καί ἡ Ἑλλάδα.

Ἡ Τουρκία γνωρίζει καλά ὅτι ἡ
Μ. Βρετανία δέν πρόκειται ποτέ νά τῆς χα-
ρίσει τήν Κύπρο. Γιʼ αὐτό προτείνει τή
λύση τῆς διχοτόμησης, γιά νά σώσει (!)
τούς τουρκικούς πληθυσμούς τῆς βόρειας
Κύπρου ἀπό τά σχέδια τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Ἄγγλος διοικητής τῆς Κύ-
πρου Χάρτινγκ ζητᾶ ἀπό τήν Τουρκία

10.000 μορφωμένους ἐποίκους. Μʼ αὐτό
τόν τρόπο ἐνισχύεται ὁ τουρκικός πληθυ-
σμός καί ἄρα «δικαιωματικά» ἡ Τουρκία
μπορεῖ νά διεκδικήσει τά ἀντίστοιχα
ἐδάφη στό νησί. 

Ἡ Κύπρος μετά τό τέλος τοῦ
Ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. ἀνακηρύσσεται ἀνε-
ξάρτητη Δημοκρατία ὑπό ὅρους. Ὡστόσο
ἡ Τουρκία ἐνισχύει συνεχῶς τό τουρκικό
στοιχεῖο μέ ἐποίκους μέ τή ἀνοχή τῆς
Ἀγγλίας. 

Ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ εἰσβολή
στό νησί. Ἡ εἰσβολή ἀνακόπτεται ἀπό τίς
Η.Π.Α., διότι ἐπηρέαζε τά ἀμερικανικά
συμφέροντα στήν Ἀν. Μεσόγειο. 

Ἡ ὥρα κρίνεται κατάλληλη γιά
τήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου «Ἀττίλας». Οἱ
πολιτικές ἀναταραχές σέ Ἑλλάδα καί
Κύπρο ἐξυπηρετοῦν τήν εἰσβολή.  

Πολύπαθο νησί, πάντα προδομένο καί
πάντα ἀγωνιζόμενο καί περήφανο, 
κράτα ψηλά τήν Ἑλληνική ψυχή σου, γιατί

ὅλοι αὐτοί πού παράνομα χορεύουν πάνω
σου ἔχουν τήν ὥρα τους καί θά φύγουν. 
Κράτα ἀτόφια τήν ἑλληνική ψυχή σου,

γιατί τό μέλλον σοῦ ἀνήκει· γιατί ἡ ἱστορία
δέν τελείωσε ἀκόμη, εἶναι μεγάλη σάν τήν
ψυχή καί ἡ ψυχή πρέπει νά μείνει ὄρθια,
Ἑλληνική χριστιανική, γιά νά γιορτάσει τήν
ἀνάσταση!

Ν. Α.



ΡΟΒΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Οἱ Ροβιέςεἶναι ἕνα παραθαλάσσιο χωριό στήν
Βόρεια Εὔβοια σέ ἀπόσταση 95 χλμ. βορειοδυ-
τικά τῆς Χαλκίδας. Εἶναι ἀπό τά ὀμορφότερα
μέρη τῆς Ἑλλάδας, ὅπου συ νυπάρχουν ἁρμο-
νικά τό βουνό καί ἡ θάλασσα. Ἐπίσης οἱ Ρο-
βιές εἶναι πασίγνωστες γιά τά μαγευτικά
ἡλιοβασιλέματα, τόν Ἑνετικό Πύργο καί τήν
μεγάλη ἱστορία τους.
Σύμφωνα μέ τόν Θουκυδίδη στά ἀρχαῖα

χρόνια ὑπῆρχε ἡ πόλη Ὀροβιαί. Αὐτή κατα-
στράφηκε-βυθίστηκε τό 426 π.Χ. ἀπό δυνα-
τούς σεισμούς καί λίγοι ἦταν οἱ κάτοικοι πού
διασώθηκαν.
Στό κέντρο τοῦ χωριοῦ βρίσκεται ὁ Ἱερός

Ναός Ἁγίου Δημητρίου, πού εἶναι ἕνα πραγ-
ματικό στολίδι. Χτίστηκε στίς ἀρχές τοῦ 1960

μέ δαπάνες
τῶν κατοί-
κων τοῦ
χωριοῦ, σέ
σημεῖο πού
ὑ πῆρ χε
μικρότε ρος ναός
τοῦ Ἁ γίου Δημητρίου.
11 χλμ. ἀπό τίς Ροβιές βρίσκεται ἡ Ἱε ρά
Μονή Ὁ σίου Δαυίδ τοῦ Γέροντα, ὅπου ἐκεῖ
φυ λάσσονται τά ἱερά λείψανα τοῦ Ὁσίου
Δαυίδ καί  ἐπίσης ὑπάρχει ὁ τάφος τοῦ μα-
καριστοῦ γέροντα Ἰακώβου Τσαλίκη.
Στό δυτικό τμῆμα τοῦ χωριοῦ μας ὑπάρχει

ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβα-
λάντου καί οἱ ἐκκλησιαστικές κατασκηνώ-
σεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
ὅπου φιλοξενοῦνται 700 παιδιά κάθε καλο-
καίρι.
Αὐτά εἶναι λίγα ἀπό τά πολλά ἀξιοθέατα

τοῦ χωριοῦ καί τῆς περιοχῆς μας πού μπο-
ρεῖτε νά δεῖτε ἐπισκεπτόμενοι τόν τόπο μας.

Ἀναστασίου Παρασκευή, μαθ. Λυκείου &
Ἀναστασίου Κωνσταντίνα, μαθ. Γυμνασίου

ΡΟΒΙΕΣ
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Ἔντονη διαμαρτυ-
ρία ἀπό τούς γραμμα-
τεῖς πού ἦταν ἐκεῖ.
Ὄχι ἔτσι πού ν’ ἀκου-

στεῖ δημόσια, ἀλλά μέ -
σα τους, στό νοῦ, στήν

καρδιά τους. Διότι –σκέ-
φτονταν– πῶς τολμᾶ αὐτός

νά σφετερίζεται δικαίωμα πού μόνον
ὁ Θεός ἔχει; (Βλέπεις, δέν Τόν πίστευ -
αν γιά Θεό). 

Ἀμέσως ὁ Χριστός, ὡς Θεός πού
ἦταν, ἀκούει τήν ἐσωτερική τους αὐτή
διαμαρτυρία. Καί τούς ρωτᾶ:

— Γιατί σκέφτεστε μέσα σας πονηρά
πράγματα; Τί εἶναι εὐκολότερο· νά πῶ
στόν ἄρρωστο «σοῦ συγχωροῦνται οἱ
ἁμαρτίες» ἤ νά τοῦ πῶ «σήκω πάνω
καί περπάτα»; (Ἐσεῖς θεωρεῖτε εὐκο-
λότερο τό πρῶτο, διότι νομίζετε ὅτι
αὐθαίρετα τό λέω, χωρίς καί νά πραγ-
ματοποιεῖται, ἐνῶ τό δεύτερο τό θεω-
ρεῖτε δύσκολο νά τό κάνω, διότι εἶναι
κάτι ἁπτό, θαῦμα φανερό, πού θά δείξει
μπροστά στά μάτια ὅλων ἄν εἶμαι Θεός

Ματθ. θ´ 1-8

Διωγμένος ὁ
Χριστός μας

ἀπό τούς Γεργεση-
νούς ἐπιστρέφει μέ
τό πλοιάριο στήν πό -
λη Του, τήν Καπερνα-
ούμ.

Σέ λίγο φέρνουν μπροστά
Του ἕναν παράλυτο ἐπάνω σέ κρε-
βάτι. Τέσσερις τόν κουβαλοῦσαν, κι
ὅταν διαβάσει κανείς τίς λεπτομέρειες
πού διασώζουν οἱ ἄλλοι εὐαγγελιστές,
ὅτι δηλαδή ἀνέβηκαν ἐπάνω στή στέγη
τοῦ σπιτιοῦ, ἔβγαλαν τά κεραμίδια
πάνω ἀπό τό δωμάτιο ὅπου βρισκόταν
ὁ Κύριος καί κατέβασαν μέ σκοινιά τό
κρεβάτι μπροστά Του, καταλαβαίνει
πόση πίστη εἶχαν ὅλοι τους –κι ὁ ἴδιος
ὁ παράλυτος.

Τή διέκρινε ὁ Κύριος τήν πίστη τους
αὐτή καί ἀμέσως στρέφεται στόν ἄρ -
ρωστο: 

— Ἔχε θάρρος, παιδί μου, τοῦ λέει. Οἱ
ἁμαρτίες σου σοῦ συγχωροῦνται... 

— Βλασφημεῖ!!!

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΘΑΡΡΟΣ! «Θάρσει, τέκνον».

Στ´ Ματθαίου20 Ἰουλίου 2014
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ἤ ὄχι). Γιά νά δεῖτε λοιπόν ὅτι ἔχω τήν
ἐξουσία νά συγχωρῶ ἁμαρτίες, διότι
εἶμαι Θεός, θά κάνω τώρα τό ἀνέλπι-
στο γιά σᾶς.

Καί ἀμέσως στρέφεται στόν παρά-
λυτο:

— Σήκω ἐπάνω, πάρε καί τό κρεβάτι
στόν ὦμο σου καί πή γαι νε σπίτι σου.

Τήν ἴδια στιγμή σηκώ-
θηκε, φορτώθη κε

καί τό κρεβάτι
καί ἔφυγε

γιά τό σπί -
τι του. Τά

’χα σαν
ὅλοι. Καί
δόξασαν
τόν Θεό

γιά τά θαυ-
μαστά αὐτά

πού ἔβλεπαν μέ τά
μά τια τους.

Ἐκτός, βέβαια, ἀπό τούς γραμματεῖς...

««Θάρσει, τέκνον».
Εἶχε τήν πίστη ὁ παράλυτος ὅτι ὁ

Χριστός μποροῦσε νά τόν θεραπεύσει.
Ἐντούτοις κάτι σάν νά τοῦ δάγκωνε
τήν καρδιά· μιά ἐπιφύλαξη, μιά ἀμφιβο-
λία τόν ἔδερνε. Καί τόν ἔκανε νά ἀπο-
θαρρύνεται, νά καταπίπτει. Μή πως,
σκεφτόταν, δέν μέ κάνει καλά ὁ Χρι-
στός, ὄχι γιατί δέν ἔχει τή δύναμη, ἀλλά
γιατί εἶμαι ἁμαρτωλός; Ἔχω πολλές

ἁμαρτίες διαπράξει στή ζωή μου, καί
πῶς τώρα θά θεραπευθῶ; Εἶμαι ἄ ξιος;
Μπορῶ νά δῶ τόν Χριστό κατάματα;
Μήπως μόλις μέ δεῖ, μέ διώξει; Αὐτά
καί τέτοια τοῦ κατέτρωγαν τήν καρδιά.

Γι’ αὐτό ὁ Κύριός μας τοῦ εἶπε αὐτά
τά λόγια. Δύο λέξεις. Ὡστόσο ἀρκετές
γιά νά χύσουν βάλσαμο εἰρήνης στήν
ταραγμένη του ψυχή.

Δύο λέξεις... Πόσο, ἀλήθεια, δυνατές!
Ὄχι γιά ἄλλο λόγο, ἀλλά ἐπειδή τίς λέει
ὁ Χριστός. «Ἔχε θάρρος, παιδί μου».
Μή φοβᾶσαι. Ὅλα θά πᾶνε κα λά!

Καί σύ, φίλε μου, ἴσως κάτι μέσα σου
αὐτές τίς μέρες, αὐτές τίς στιγμές νά
ἔχεις πού σέ κάνει νά φοβᾶσαι, νά χά-
νεις τό θάρρος σου, νά ἀπελπίζεσαι.
Πολλά μπορεῖ νά ναι αὐτά. Ζοῦμε,
βλέπεις, καί σέ δύσκολες μέρες ἀπό
κάθε ἄποψη.

Ὅ,τι καί νά ναι, μήν τά χάνεις. Ὅσο
καταφεύγεις στόν Χριστό, μέ πίστη
καί πόθο, ἔχε θάρρος. Κάτι πολύ σπου-
δαῖο, μεγάλο, ὡραῖο γιά σένα ἑτοιμάζει
ὁ Κύριος. Τώρα ἀκόμα δέν τό βλέπεις·
θά τό δεῖς ὅμως. Καί ἡ καρδιά σου θά
νιώσει ἀνακούφιση, εὐτυχία, ἀγαλλί -
αση.

Μόνο αὔξησε τήν ἀγάπη, τήν ἀφο-
σίωσή σου πρός Αὐτόν. Στηρίξου πάνω
Του. Ἀκολούθησε τό δρόμο πού σοῦ
ὑποδεικνύει. Καί μή φοβᾶσαι.

«Θάρσει, τέκνον»!
o

«Κάτι πολύ σπουδαῖο,
μεγάλο, ὡραῖο γιά σένα

ἑτοιμάζει ὁ Κύριος.
Τώρα ἀκόμα

δέν τό βλέπεις.
θά τό δεῖς ὅμως. 

Καί ἡ καρδιά σου
θά νιώσει ἀνακούφιση,
εὐτυχία, ἀγαλλίαση».
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εριγράφει  στορικός Πλούταρχος1 στά νέκδοτα τ ν βιβλίων του καί μιά χαριτω‐
μένη συνάντηση το  Μεγάλου λεξάνδρου μέ τόν Διογένη, τόν γνωστό κυνικό
φιλόσο φο.

« ταν συγκεντρώθηκαν στόν σ θμό τ ς Κορίνθου ο  λληνες καί ποφάσισαν τήν κστρα‐
τεία  να ντίον τ ν Περσ ν, διόρισαν γεμό να – ρχιστράτηγο τόν λέξανδρο2. Τόν ποδέ‐
χτηκαν μέ κδηλώσεις χαρ ς πολλοί φιλόσοφοι καί πολλοί πολιτικοί νδρες τ ς ποχ ς. 
Τότε ζο σε λίγο ξω πό τήν Κόρινθο καί  Διογένης3 καί πίστευε  λέξανδρος τι θά πα‐

ραβρισκόταν στήν ποδοχή. πειδή πουσίαζε, σπευσε  διος  λέξανδρος νά τόν συ‐
ναντήσει. 
Τόν βρ κε νά κάθεται κάτω στό χ μα, κοντά στό πιθάρι του, καί νά ζεσταίνεται πό τίς
κτίνες το  λιου. Μόλις ε δε τόν ψηλό πισκέπτη καί τόσους νδρες μαζί του, νασηκώ‐
θηκε λίγο καί κοίταξε κάπως διάφορα. 

λέξανδρος μως, πειδή ε χε κούσει τόσα θαυμαστά γι’ α τόν τόν διότυπο φιλό‐
σοφο, τόν πλησίασε, τόν σπάστηκε καί τόν ρώτησε ν ε χε νάγκη νά το  κάνει ποια χάρη
θελε. 
Διογένης πάντησε: 

«Μικρόν πό το  λίου μετάστη θι». Σέ παρακαλ , μετατοπίσου
λίγο γιά νά μή μο  κρύβεις τόν λιο. 

Μέγας λέξανδρος δέν νοχλήθηκε, λλά θαύμασε τήν ξιο‐
πρέπεια στή σκέψη καί τό μεγαλε ο το  Διογένη, κι ν  ο  λλοι
πού ταν κοντά του γελο σαν καί μέ κάποιο τρόπο ε ρωνεύτηκαν
τόν Διογένη,  λέξανδρος προβληματισμένος πό τήν πίσκεψη
ε πε χαριτολογώντας μέ νόημα:

«Ε  μή λέξανδρος μην, Διογένης ν μην». ν δέν μουν λέ‐
ξανδρος, θά μουν Διογένης.

«Μh μου κρυβεισ τον ηλιο»
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Ο  μεγάλοι νδρες, φαίνεται, ξέρουν
νά διακρίνουν καί νά κτιμο ν ρετές
πού κρύβονται μέσα σέ νέργειες καί
πράξεις κάποιων σπουδαίων, πού φι‐
λοσοφο ν μ’  ναν διότυπο τρόπο. Πι‐
στεύουν  σως τι διαθέτουν α τοί
δύναμη θελήσεως, στε μέ μιά λλη
θεώρηση νά περιφρονο ν κάποια
πράγματα, πού συνήθως κτιμο ν ο
νθρωποι. 
Μήπως φτάνει να μήνυμα πό τόν

Διογένη στούς δικούς μας χριστιανι‐
κούς καιρούς, νά γωνιζόμαστε γιά μιά
γνήσια, πιό πνευματική πορεία, νά
διαφορο με καί νά περιφρονο με
παιτήσεις κοσμικές, ντιλήψεις κι
κδηλώσεις, γιά νά ζο με πιό ληθινοί,
πιό δυνατοί, πιό λεύθεροι; δ. Χ.

1. Πλούταρχος: (50‐125 μ.Χ.) 
Γεννήθηκε στή Χαιρώνεια τ ς Βοιωτίας. στορικός,

βιογράφος καί θικοφιλόσοφος. να πό τά καθολι‐
κότερα πνεύματα τ ς μετακλασικ ς λλάδας,
«πάσης σοφίας φθαλμός». πό τά σωζόμενα ργα
του πάρχουν 11 στερεότυποι τόμοι: («Παράλληλοι
βίοι» 4 τόμοι καί « θικά» 7 τόμοι).

2. Μέγας λέξανδρος: (356‐313 π.Χ.)
Γιός το  βασιλι  τ ς Μακεδονίας Φιλίππου Β΄. 

μητέρα του λυμπιάς, μιά πό τίς σχυρότερες γυ‐
ναικε ες μορφές πού γνώρισε  κόσμος, πέδρασε
πολύ στό χαρακτήρα καί τή ζωή το  μεγάλου στρα‐
τηλάτη. Μέ τίς νικηφόρες κστρατε ες του φτασε
ς τά βάθη τ ς σίας καί μέ τό νεπανάληπτο α τό

κατόρθωμά του στούς α νες, μετέφερε τόν λλη‐
νικό πολιτισμό στίς πέραντες κατακτήσεις του.

3. Διογένης:  σπουδαιότερος πό τούς κυνικούς
φιλοσόφους. Γεννήθηκε στή Σινώπη το  Ε ξεινου
Πόντου τό 404 π.Χ. καί νέος λθε στήν θήνα, που
μαθήτευσε κοντά στόν ντισθένη, τόν δρυτή τ ς Κυ‐
νικ ς φιλοσοφίας, καί φάρμοσε στή ζωή του α στη‐
ρότερα τή διδασκαλία το  δασκάλου του. Πίστευε
πώς  νθρωπος ε ναι φοδιασμένος πό τή φύση
μέ λα κε να πού ε ναι παραίτητα γιά τή ζωή καί
μόνος του δημιουργε  γιά τόν αυτό του πλ θος τε‐
χνητ ν ναγκ ν καί πιθυμι ν. γωνιζόταν γιά τήν
παλλαγή πό κάθε νάγκη καί συχνά ζο σε πολύ
πλά μέσα σ' να πιθάρι. Πέθανε στήν Κόρινθο σέ

βαθιά γεράματα, κατά τήν παράδοση τήν μέρα πού
φυγε πό τή ζωή καί  Μέγας λέξανδρος.

Στήν ἡσυχία τῆς νύχτας

ἄσε τ’ ἀστέρια Σου νά λάμπουν, Κύριε,

καί μυστικά νά γαληνεύουν τήν ψυχή μου

πού ἀνήσυχη Σέ ψάχνει.

Στό βάθος τ’ οὐρανοῦ,

δίπλα στή θάλασσα,

στούς δρόμους τῆς γῆς;

Ποῦ κρύβεσαι, Κύριε,

νά ’ρθω νά Σέ βρῶ

καί ν’ ἀκουμπήσω τήν ψυχή μου

στά χέρια Σου;

Ὦ Κύριε! Ἐσύ ὅλα τά ξέρεις

κι αὐτά πού δέ βρίσκω λέξεις νά πῶ.

Ὅ,τι φοβᾶμαι κι ὅ,τι ζητάω,

πώς θέλω Ἐσένα, Χριστέ, ν’ ἀγαπῶ.

Μυρόπη

Προσευχή
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I
Θεέ μου, πού χάρισες τά νησιά μας
στίς ἁλμυρές βαθιές θάλασσες,

γιά νά μή δέρνονται ὁλομόναχες τίς χειμωνιές
καί νά μήν πήξουνε στή μοναξιά τίς καλοκαιριές...

Γιά νά �’χει τό φεγγαράκι νά φωτίζει
στεργιές γελούμενες καί τίς νυχτωμένες καρδιές

στοῦ πόνου τοῦ ἀνθρώπου τά σοκάκια...
Γιά ν’� ἀγκαλιάζει ὁ οὐρανός Σου
τή ζωντανή φύση πού ἔχτισες

καί ταξιδεύει μ’� ὅλους τούς καιρούς...

«Ἀνθρώπους καί κτήνη σώσεις, Κύριε».

Θεέ μου, τά νησιά μας τά μεγάλα
καί τά μικρά –σάν μεγάλα πλεούμενα,

τούς θαλάσσιους βράχους μ�’ ἕνα φάρο-σωτήρα,
μιά σημαία, τῆς Πατρίδας τό σύμβολο,

μέ τό ξωκκλησάκι τοῦ Ἁι-Νικόλα...

II
Ἄς λικνίζονται μέ ἀπείραχτη τήν ὀμορφιά τους

τοῦτο τό καλοκαίρι, πού ψήνει τίς ψυχές
στό φοῦρνο τῆς δοκιμασίας, μήπως καί γενοῦνε

γλυκό ψωμί ρίχνοντας ἄγκυρα στό πέλαγο
τοῦ ἐλέους Σου, Κύριε.
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Οἱ νησιῶτες μας ἄς κρατήσουνε
στά φυλλοκάρδια

τό χρυσάφι τῆς μερωμένης καρδιᾶς,
κληρονομιά ἀπό παπποῦδες

κατόχρονους
κι ἁγιασμένες κυροῦλες:
ἕνα καλάθι μέ τ’� ἀγαθά
ἀπό τόν κῆπο τους,

ἕνα συγχώριο ἀπό καρδιᾶς,
ἕνα λόγο γλυκό,

μιά προσευχή στήν πόρτα
τοῦ φτωχοῦ καί τοῦ ξένου,
χωρίς ἔνδειξη ἀποστολέα...

III
Τοῦτο τό καλοκαίρι,

—πού οἱ μέρες τῆς ξεγνοιασιᾶς
γιά τούς πολλούς θά �’ναι λίγες,
ἄν στά νησιά μας μᾶς φέρει,
κάνε, Θεέ μου, νά ζήσουμε

σάν ἀθῶο παιδί,
πού χαϊδεύει τά ἀγριολούλουδα

καί τά ἄστρα μετράει
καί εὐωδιάζει μό  σκο καί ἁγνότη...

σάν μεγάλα παιδιά Σου, πού ἀγναντεύουνε
καί Σ’� ἀναζητοῦνε πέρα ἀπό τίς στεργιές,

πέρα ἀπό τίς θάλασσες... 

Λ.
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ά Ἑπτάνησα ἦταν καί εἶναι
ἕνα ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῡ
Ἑλληνισμοῦ, μέ ἕναν ἰδιαίτερο

δυναμισμό, πολιτιστικό, γλωσσικό, θρη-
σκευτικό, κοινωνικό. Ἦταν μιά εὐνο-
μούμενη καί ὀργανωμένη πολιτεία, τῆς
ὁποίας ἡ συνεισφορά στό ἑλληνικό κρά-
τος ἦταν καταλυτική σέ ὅλη τή δια-
δρομή τῆς ἱστορίας τους,  ἀπό τήν
ἀρχαιότητα ἕως σήμερα.
Πάνω ἀπό χίλια χρόνια ἡ ἱστορία τῶν

Ἑπτανήσων εἶχε μιά διαφορετική πο-
ρεία σέ σχέση μέ τήν ἱστορία τῆς Ἑλλά-
δος. Ἡ θέση τους, στό σημεῖο πού
συναντήθηκαν οἱ παγκόσμιες ροπές καί
οἱ ἀνταγωνισμοί τῶν ἰσχυρῶν ἀπό τήν
πτώση τοῦ Βυζαντίου καί μετά, προκά-
λεσε μεγάλες ταραχές στήν πορεία τους. 
Ἡ προσφορά τῶν Ἑπτανησίων στόν

ἀγώνα τοῦ 1821 χαρακτηρίστηκε ἀπό

τούς ἱστορικούς ἀνεκτίμητη καί
ἀποφασιστική. Πολλοί Ἑπτανή-
σιοι ἔλαβαν μέρος στήν Ἐπανά-
σταση, εἴτε ὀργανωμένοι σέ
ἑπτανησιακά σώματα, εἴτε ἐνταγ-
μένοι σέ ἄλλες ὁμάδες ὁπλαρ-
χηγῶν, εἴτε ὡς μέλη τῆς Φιλικῆς

Ἑταιρείας, στέλνοντας χρήματα ἤ
πολεμοφόδια στούς ἐπαναστατημένους
συμπατριῶτες τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας καί
τῆς Πελοποννήσου. Κεφαλλονίτες ἐξάλ-
λου καί Ἰθακήσιοι τῆς διασπορᾶς παίρ-
νουν μέρος στήν Ἐπανάσταση τῆς
Μολδοβλαχίας. Ὅλα αὐτά ἀποδει-
κνύουν πώς ἔνιωθαν κομμάτι τῆς σκλα-
βωμένης Ἑλλάδας καί συνέδεαν τήν
ἀνεξαρτησία τους μέ τήν εὐρύτερη ἀπε-
λευθέρωση τῆς Ἑλλάδας.
Ἡ «Ἑπτάνησος Πολιτεία» ἀποτελεῖ τό

πρῶτο κύτταρο τοῦ ἀνεξάρτητου ἑλλη-
νικοῦ κράτους καί ἐδῶ καταφεύγουν οἱ
διωκόμενοι ἀπό τούς Τούρκους Ἕλλη-
νες, ἀρχίζοντας ἀπό πολλές ἐπιφανεῖς
κωνσταντινουπολίτικες Οἰκογένειες
μετά τήν Ἅλωση, συνεχίζοντας μέ τούς
Κρητικούς μετά τήν κατάληψη τῆς Κρή-
της ἀπό τούς Τούρκους τό 1669, καί
φτάνοντας στούς καταδιωγμένους Παρ-

Ἑπτάνησα :
φρουροί

Ἀνατολῆς
καί Δύσης

T
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γινούς μετά τήν παράδοση τῆς Πάργας
στόν Ἀλῆ Πασᾶ. Ἐδῶ θά καταφύγουν
κλέφτες καί ἀρματολοί καί ὁ Κολοκο-
τρώνης μετά τό ξερίζωμα τῆς κλεφτου-
ριᾶς τοῦ Μοριᾶ, ἐδῶ σπεύδουν νά
συναντήσουν τόν Καποδίστρια καί νά
μιλήσουν γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
πατρίδας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. 
Οἱ Ἑπτανήσιοι δέχτηκαν ἀνά τούς

αἰῶνες, ἀπό τούς ἑκάστοτε κατακτητές
πολυποίκιλες πιέσεις, ἄμεσες καί ἔμμε-
σες. Ὁ λαός στερήθηκε τά πάντα. Νά
τούς ἐκλατινίσουν ἤθελαν μέ ἐπίσημη
γλώσ σα στή διοίκηση τήν Ἰταλική, μέ
ἐφαρμογή ξένης Νομοθεσίας, μέ ξένα
ἤθη καί ἔθιμα, μέ ὑποβιβασμό τῆς
Ὀρθοδοξίας καί ἀπαγόρευση τοῦ θείου
λόγου ἀπό τόν ἄμβωνα, μέ σχολεῖα ἐπί-
σημα –μόνο μετά τό 1580– ἀπό ἕνα σέ
κάθε πρωτεύ ουσα νησιοῦ καί διδασκα-
λία, σ’ αὐ τά, μόνο τῆς Ἰταλικῆς. Οἱ
Ἑπτανήσιοι ὅμως ἄντεξαν. Ἡ Ὀρ θόδοξη
Ἐκκλησία μέ τούς τρεῖς προστάτες Ἁγί-
ους φρουρούς τῆς Ἑπτανήσου συνέβαλε
ἀποφασιστικά στή διάσωση τῆς ἑλληνι-
κότητας τῶν Ἰονίων Νήσων στούς δύ-
σκολους αἰῶνες τῆς ξενοκρατίας. Καί οἱ
ἐπιδράσεις τῶν δυτικῶν παρά τίς ἐξω-
τερικές ἐπιρροές (ἀρχιτεκτονική, μου-
σική κ.λπ.) δέν ἔθιξαν τήν οὐσία τῆς
ὀρθοδοξίας. Τά Ἰόνια Νησιά ἦταν –καί
εἶναι– κατάσπαρτα ἀπό
ναούς καί παρεκκλήσια.
Οἱ ἀπαίδευτοι στήν πλει-
ονότητά τους ὀρθόδοξοι
ἱερεῖς κράτησαν τό ποί-
μνιό τους μέσα στoύς κόλ-
πους τῆς ὀρθοδοξίας.
Ταπεινοί, καρτερικοί καί
χρήσιμοι κοντά στούς
ἁπλούς ἀνθρώπους τοῦ
λαοῦ. Χωρίς νά λείπουν
καί οἱ λόγιοι κληρικοί, δι-
δάσκαλοι τοῦ Γένους, ρή-

τορες, πρότυπα ἀρετῆς, ἤθους καί Παι-
δείας.
Ἀλλά καί οἱ Ἑπτανήσιοι λόγιοι θεω-

ροῦσαν βασικό μέλημά τους τή διαφύ-
λαξη τῆς ἐθνικῆς κληρονομιᾶς καί τῆς
ἐθνικῆς συνέχειας. Στά Ἑπτάνησα δια-
τηρήθηκε ἡ παιδεία καί οἱ τέχνες τόν
καιρό πού ὁλόκληρος ὁ κυρίως ἑλλαδι-
κός χῶρος ἦταν ὑπόδουλος στούς Τούρ-
κους. Oἱ Ἰόνιοι ὀργάνωναν κοινωνική,
πολιτική, ἰδεολογική ἀ ντιπαράθεση
πρός τήν Ἑνετοκρατία, τήν Καθολική
Ἐκκλησία, τή Φεουδαρχία, τήν Ἀγγλο-
κρατία.
Πρίν ἀπό 150 χρόνια, τά νησιά τοῦ

Ἰονίου ἐνσωματώθηκαν στό νεοσύστατο
τότε ἑλληνικό κράτος, ξεκινώντας τήν
πορεία τῆς ἐδαφικῆς ὁλοκλήρωσης τῆς
χώρας μας, πού κράτησε πολλά χρόνια
ἀγώνων. Ἡ σκληρή περίοδος ἕξι περί-
που αἰώνων ξενοκρατίας ἔληξε. Ὁ
Ἰόνιος αὐτός στόλος μεταξύ Ἀνατολῆς
καί Δύσης κράτησε μέσα του καθάριο
αἷμα Ἑλληνορθόδοξο καί, παρ’ ὅλες τίς
παροδικές ἐπιρροές, τά Ἑπτάνησα δέν
ἀπορροφήθηκαν ἀπό τούς ξένους κυ-
ρίαρχους καί κατακτητές, καί μένουν
σύμβολο ἀντίστασης γιά τούς δύσκο-
λους καιρούς μας.

Φ.

Φάρος Ἀργοστολίου
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ποιεῖται γιά καθαρισμό τῆς
πάσχουσας περιοχῆς (ἐκδο-
ρές, πληγές).

Οἰνόπνευμα (αἰθυλική
ἀλκοόλη). Τό οἰνόπνευμα σέ
διάλυμα νεροῦ ἀποτελεῖ καλό
ἀντισηπτικό.

Ἐρυθρό βάμμα τοῦ ἰω -
δίου (Betadine). Χρησιμοποιεῖ -
ται γιά τήν ἀπολύμανση τῶν τραυμάτων.

Ὀξυγονοῦχο ὕδωρ (ὀξυζενέ), γιά
καθαρισμό τῆς πάσχουσας περιοχῆς.

Κολλύριο (τεχνητά δάκρυα), γιά
καθαρισμό ματιῶν.

Ὑλικό
περιποίησης τραυμάτων:

Βαμβάκι, γάζες (μεγάλες, μικρές),
ἐπίδεσμοι ἐλαστικοί ὅλων τῶν μεγεθῶν,
συγκολλητικές ταινίες (λευκοπλάστ).

Χανσαπλάστ διαφόρων μεγεθῶν
Βαζελινοῦχες ἀντιβιοτικές γάζες

(Fucidine), πού ἐναποτίθενται στήν πά-
σχουσα περιοχή χωρίς ἐπικόλληση.

Fucidin ἀλοιφή.
Ἀντιϊσταμινικά φάρμακα:

Ἀντιϊσταμινικά σκευάσματα κατάλ-

ληλα σέ περίπτωση ἀλλεργίας ἀπό διά-

φορες αἰτίες, ὅπως δήγματα (τσιμπήματα)

ἐντόμων, π.χ. Zirtek, Aerius, Xozal.
Fenistil ἀλοιφή
Ἀμμωνία γιά δήγματα. Fucicor ἀ λοι -

φή.
Ἀντιεμετικά φάρμακα π.χ. Primpe-

ran ἤ Vomex Sirup ἤ tabl.
Ἀντιδιαρροϊκά φάρμακα (Imodium,

Ercefuryl) sirup ἤ tabl.
Παυσίπονα καί ἀναλγητικά φάρ-

μακα
Σαλικυλικό ὀξύ (ἀσπιρίνη κ.ἄ.)
Παρακεταμόλη (Depon, Ponstan,

Panadol sirup).

H ™∂§π¢∞ Δ∏™ À°∂π∞™
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Γιά νά μπορέσουμε ἀνά πᾶσα
στιγμή νά προσφέρουμε μιά

σωστή Πρώτη Βοήθεια, θά πρέπει
νά ἔχουμε ἕνα ὀργανωμένο Φαρμα-
κεῖο. Τό φαρμακεῖο τοῦ σχολεί ου
πρέπει νά εἶναι ἕνα εἰδικό κουτί ἤ
ντουλάπι πού νά κλειδώνει, μέ εἰδική
σήμανση. Ἐπίσης μπορεῖ νά εἶναι καί
μία εἰδική τσάντα, ὥστε νά μπορεῖ νά
μεταφέρεται εὔκολα στόν τόπο τοῦ
ἀτυχήματος. Ὁ χῶρος πού θά ἐπιλέ-
ξουμε νά τοποθετηθεῖ θά πρέπει νά
τηρεῖ ὁρισμένες προϋποθέσεις, πού
ἀφοροῦν στήν ἀσφάλεια καί στίς
συνθῆκες φύλαξης τῶν φαρμάκων. 
Πιό συγκεκριμένα:

Τό φαρμακεῖο μας θά πρέπει
νά εἶναι ἐγκατεστημένο μακριά ἀπό
ἑστίες θέρμανσης (π.χ. καλοριφέρ).

Θά πρέπει νά βρίσκεται σέ
χῶρο δροσερό, ὅπου δέν θά ὑπάρ -
χει πολλή ὑγρασία.

Στήν ἐσωτερική ἐπιφάνεια
τῆς πόρτας του καλό εἶναι νά
ἔχουμε ἕναν κατάλογο μέ τά διά-
φορα εἴδη πού περιέχει τό φαρμα-
κεῖο μας, ὥστε νά διαπιστώνουμε
μέ εὐκολία πιθανές ἐλλείψεις. 
Ἐπίσης μποροῦμε νά ἔχουμε καί

ἕναν κατάλογο μέ διάφορα χρήσιμα
τηλέφωνα, τῶν ἰατρῶν, τοῦ κέ -
ντρου Δηλητηριάσεων, τῶν ἰατρῶν
S.O.S., τοῦ Ἐθνικοῦ κέντρου ἄμε-
σης βοήθειας. Στόν κατάλογο αὐτό
μποροῦμε νά προσθέσουμε καί ἄλ -
λα τηλέφωνα, πού κατά καιρούς
μᾶς ἔχουν φανεῖ χρήσιμα σέ ἔκτα-
κτες καταστάσεις.

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Ἀντισηπτικά φάρμακα:

Φυσιολογικός ὀρός. Χρησιμο-

στό σχολεῖο στήν ἐκδρομ
ή
στήν κατασκ

ήνωση
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Ἐνέσιμα Solu-cortef 250 mg
Γιά τροφική δηλητηρίαση, ἐνεργός

ἄνθρακας ἤ Ipecavom syrup.

Ἀντιβιοτικά
Βαζελινοῦχες γά -

ζες (γιά ἀνοικτά τραύ-
ματα, ἐγκαύματα)

Ἀντιβιοτικά σέ δι-
σκία, ἀλοιφή ἤ σπρέι
(κατόπιν ἰατρικῆς ὁδη-
γίας)

Σπρέι (γιά ἐπού-
λωση πληγῶν).

Ἐπιπλέον,
θά ἦταν χρήσιμο νά περιέχει:

Στιγμιαῖες παγοκομπρέσες, παγοκύ-
στες ἤ πάγο στήν κατάψυξη

Ψυκτικό σπρέι
Αὐτοκόλλητα ράμματα
Ἰσοθερμική κουβέρτα ἀλουμινίου, γιά

προλήψη ὑποθερμίας
Μάσκα CPR, γιά τεχνητή ἀναπνοή
Αἱμοστατικό λάστιχο.

Ἐπίσης, κάθε φαρμακεῖο 
πρέπει νά περιέχει: 

Γάντια μιᾶς χρήσεως
Θερμόμετρο, Λαβίδα, Ψαλίδι
Σύριγγες μιᾶς χρήσεως
Νάρθηκες, Παραμάνες
Γλωσσοπίεστρα γιά νάρθηκες δακτύ-

λων
Φακό, σημειωματάριο καί στυλό
Μερικές ἁπλές καί ἀποστειρωμένες

γάζες
Ἐλαστικούς ἐπιδέσμους
Τριγωνικούς ἐπιδέσμους γιά ἀκινητο-

ποίηση ἀρθρώσεων
Μαντηλάκια μιᾶς χρήσεως γιά τά χέ ρια.

Ἐπιπλέον σέ προαιρετική βάση
μπορεῖ νά ἔχει:

Ρινικά ἐπιθέματα (Emosalv), γιά ρινορ-
ραγίες

Εἰσπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά (Ae-
rolin ἤ ἄλλο), γιά τήν ἀντιμετώπιση βρογ-
χόσπασμου σέ ἄσθμα

Κορτιζόνη, γιά ἀλλεργικό shock
Ὀξυγόνο, γιά ἐπαρκή ἀερισμό
Ἐμετικό σιρόπι, γιά πρόκληση ἐ -

μέτου
Ἐνεργό ἄνθρακα, γιά

τροφική δηλητηρίαση
Νάρθηκες, γιά ἀκινη-

τοποίηση κακώσεων σκε-
λετοῦ

Αὐχενικό κολάρο, γιά
ἀκινητοποίηση αὐχενικῆς
μοίρας τῆς σπονδυλικῆς
στήλης

Στηθοσκόπιο καί πιε-
σόμετρο, ἄν ὑπάρχει δυνα-
τότητα.

Σέ μιά ἐκδρομή τοῦ σχολείου
ἀπαραίτητα εἶναι:

Ἀντισηπτικό (ἐνδεικτικά Betadi ne)
Ἀντιπυρετικό-παυσίπονο σέ σι-

ρόπι (ἐνδεικτικά Depon, Ponstan)
Ἀντιϊσταμινικό σέ σιρόπι (ἐνδει-

κτικά Atarax, Fenistil, Aerius)
Κορτικοστεροειδές γιά τσιμπή-

ματα – ἀλλεργίες (ἐνδεικτικά Betafu-
sin, Fucicort)

Γάζες καί ἐπιδεσμικό ὑλικό (ἐπί-
δεσμοι, ψαλίδι, αὐτοκόλλητες ται-
νίες)

Φυσιολογικός ὀρός
Ἀμμωνία
Παγοκύστη ἤ ψυκτικό σπρέι 
Χάπια γιά τή ναυτία τοῦ ταξιδιοῦ
Ἐνέσιμα Solu-cortef 250 mg.

Κανόνες συντήρησης
φαρμακείου:
1. Σέ τακτά χρονικά διαστήματα

(ἀνά ἑξάμηνο) νά ἐλέγχουμε τήν
ἡμερομηνία λήξεως ὅλων τῶν φαρ-
μάκων πού ἔχουμε στό φαρμακεῖο.

2. Ἀνανεώνουμε ὅλα τά φάρμακα
πού ἔχουν λήξει.



«  γενιά σας δέν ζησε πό‐
λεμο», λένε κάποιοι, γνοώντας
τι ο  Χριστιανοί λων τ ν
ποχ ν ζο με τόν πιό σκληρό
πόλεμο τ ς στορίας, παγκόσμιο
πόλεμο μέ ντιπάλους πού δέν
ε ναι μοιοι μέ μ ς. Ε ναι ντα
πνευματικά, γεμάτα πονηρία.
Μ ς τό βεβαιώνει  λόγος το
Θεο  καί μ ς συμβουλεύει: Γιά
νά μπορε τε νά ντιστέκεσθε,
φορέστε τήν πανοπλία πού δίνει

 Θεός: Ζωσθε τε τήν λήθεια
σάν στρατιωτική ζώνη, σάν θώ‐
ρακα φορέστε τή δικαιοσύνη,
θυρεός σας1  πίστη καί περικε‐
φαλαία σας  λπίδα τ ς σωτη‐
ρίας. Στό χέρι σας πάρτε τή
μάχαιρα πού δίνει τό γιο Πνε  ‐
μα, τό λόγο το  Θεο . τσι πάνο‐
πλοι νά βγαίνετε στόν πόλεμο,
τή νίκη σας μως νά τήν  ξαρ ‐
τ τε πό τήν θεία δύναμη καί
βοήθεια, πού θά ζητ τε μέ τήν
προσευχή σας ( φεσ. στ’ 10‐20).

 γιος Νικόδημος  γιορεί‐
της, νθρωπος μέ δυνατή διά‐
νοια καί πλατιά μόρφωση,

 σκητής γιασμένος μέ καμπτη
θέληση κι σιακό βίο, μεγάλος
μαχητής καί νδοξος ξιωματι‐
κός α το  το  πολέμου,2 μ ς
δίνει πολύτιμες, σοφές δηγίες
γιά τήν καθημερινή μάχη.
Κι ν πληγωθε ς, συμβουλεύει,

πέφτοντας σέ κάποιο μάρτημα,
πό δυναμία  σως καί μέ τή

θέλησή σου, μήν ταραχθε ς. Κυ‐
ρίως μή μείνεις γιά πολύ πομα‐
κρυσμένος πό τόν Θεό. Γύρισε
μέσως κοντά Του καί πές Του:
— Βλέπεις, Κύριε, τί κανα. Δέν
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ν πληγωθε ς
στόν πόλεμο...

περιμένεις μως πό τήν δυναμία μου, παρά μόνο πτώσεις.
Καί λυπήσου, χωρίς πογοήτευση, καί γανάκτησε ναντίον κείνου το  πάθους

πού σ’ κανε νά μαρτήσεις.
Καί προσευχήσου πάλι κι ε χαρίστησε τόν Θεό κι γάπησέ Τον, περισσότερο

παρά ποτέ, γιατί πάντα μέ τό δυνατό χέρι Του σέ στηρίζει στε νά μήν ξαναπέσεις.
Μίλησέ Του, μέ θάρρος μεγάλο στήν πειρη γάπη Του. κούμπησε τόν αυτό

σου στά σπλαχνικά χέρια Του καί συνέχισε τόν γώνα σου, σάν νά μήν γινε τό
λάθος σου.
Κι ν μαρτήσεις πολλές φορές καί πληγωθε ς, κάνε α τό πού σο  ε πα, λες τίς

φορές, μέ μείωτη τήν λπίδα στόν Θεό. Κατηγόρησε δηλαδή τόν αυτό σου καί
μίσησε τήν μαρτία καί γωνίσου νά φυλάγεσαι π’ α τήν.
Το το δέν ρέσει στό διάβολο, γιατί βλέπει πώς νικήθηκε πό κε νον πού λίγο

πρίν ε χε νικημένο. Γι’ α τό κι ν δυσκολευτε ς, νά πιμείνεις μέχρι νά τό καταφέ‐
ρεις.
Κι ν νιώθεις νά γωνι ς καί νά πελπίζεσαι, προσπάθησε νά βρε ς καί πάλι τή

γαλήνη τ ς καρδι ς σου καί μαζί τό θάρρος σου. Ξέχνα τήν πτώση σου καί μήν
ξεχν ς τήν γάπη το  Θεο . 
Κι φο  τσι ε ρηνεύσεις, τότε φρόντιζε καί πάλι τό τρα μα σου, πως δη σο
πέδειξα, μέχρι τήν ρα το  Μυστηρίου τ ς ξομολόγησης, στήν ποία συχνά νά
καταφεύγεις. Θυμήσου το τότε, μαζί μέ λες τίς μαρτίες σου, μέ νέο πόνο κι πό‐
φαση νά μήν τίς παναλάβεις ποτέ. Φανέρωσέ τες λες στόν Πνευματικό σου κι
κολούθησε μέ προθυμία τίς συμβουλές του.
τσι νικ ς σ’ α τόν τόν πόλεμο, γιατί  Κύριος καί Θεός μας προπορεύεται, γιά

νά πολεμήσει σάν σύμμαχός σου, τούς χθρούς σου καί νά σέ σώσει (Δευτ. κ  4).
χουμε πόλεμο, χι α σθητό καί ρατό, λλά νοητό κι όρατο πόλεμο. χθροί

πού δέν παύουν νύχτα‐μέρα νά μ ς πολεμο ν, ο  πονηροί δαίμονες, καί σύμμαχοί
τους τά πάθη μας. Στάδιο καί πολεμίστρα καί τόπος ε ναι  δια μας  καρδιά καί
καιρός το  πολέμου λη μας  ζωή. ρχιστράτηγος  Κύριος ησο ς Χριστός, δίπλα
του σχυροί χιλίαρχοι καί κατόνταρχοι, τά τάγματα τ ν γγέλων καί τ ν γίων. 
Κι με ς ο  χριστιανοί σόβιοι μαχητές, πληγωμένοι κάποτε καί νικητές πάντοτε.

Μ. 

1. Θυρεός: στενόμακρη σπίδα πού σκεπάζει λόκληρο τό σ μα.
2.  γ. Νικόδημος  γιορείτης, ζησε τόν 18ο α ώνα. Γεννήθηκε στή Νάξο, σπούδασε στή Σμύρνη, σκήθηκε στό γιο ρος.  κκλησία

τιμ  τή μνήμη του στίς 14 ουλίου.
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ά πᾶμε στό χωριό! Μόλις κλεί-
σουν τά σχολεῖα! 
Ὁ Κωστής τό εἶπε στή Βαγγελιώ κι

ἐκείνη στόν Κοσμᾶ σάν νά δόθηκε σύν-
θημα γιά ἐπίσημη ἐνημέρωση. Ἦταν τό
καλύτερο δῶρο μετά τίς ἐξετάσεις. Στό
χωριό καί μάλιστα στό πανηγύρι!
Ὅταν ἦταν μικρά πήγαιναν κάθε χρό -

νο. Μά τώρα εἶχαν τέσσερα χρόνια νά
ξαναβρεθοῦν στό πανηγύρι. Πόσο τούς
ἔλειψαν ὅλα! Ἡ γιαγιά κι ὁ παππούς
πού ποτέ δέν τούς χαλοῦσαν χατήρι, τά
ξαδέλφια τους πού θά ἦταν κι αὐτά
ἐκεῖ, ἡ Ἁγία τους! Ἡ ἁγία Μαρίνα, πού
συγκεντρώνει ὅλους τούς ξενητεμένους
κάθε χρόνο στή χάρη της, ἁπλά καί με-
γαλόπρεπα συγχρόνως. Ἡ Βαγγελιώ
χαιρόταν, γιατί ἐπιτέλους ἦταν μεγάλη!

Εἶχε μάθει ὅλους τούς παραδο-
σιακούς χορούς, γιά νά χορέψει
κι αὐτή τό ἀπόγευμα τῆς γιορ -
τῆς. Ὁ Κωστής μέ τούς φίλους
του θά περνοῦσαν ὅπως παλιά
ἀπό τά σπίτια τοῦ χωριοῦ μέ
τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας, γιά νά
ἁγιαστεῖ ὅλο τό χωριό, ὅπως
ἔλεγε ὁ παππούς. Ἡ μητέρα,
ἀλλά καί ὅλες οἱ γυναῖκες τοῦ
χωριοῦ τήν παραμονή θά ἑτοίμα-
ζαν καλούδια, γιά νά φιλέψουν
τούς ἐπισκέπτες μέ ὅ,τι καλό πα-
ράγει ὁ τόπος τους, ὅπως ἔκαναν
κάθε χρόνο. Ὕστερα θά πήγαιναν

ὅλοι μαζί στόν Ἑσπερινό καί μετά τήν
περιφορά τῆς εἰκόνας θά ἔστηναν πά -
γκους μέ κεράσματα πλούσια. Τό πρωί
θά πήγαιναν ὅλοι στή θεία Λειτουργία
καί μετά θά χαίρονταν τούς παραδοσια-
κούς χορούς.
Πέρασε ὁ καιρός, τέλειωσαν οἱ ἐξετά-

σεις καί μετά ἀπό μέρες βρέθηκε ὅλη ἡ
οἰκογένεια στό μακρινό χωριό. Μά... τά
βρῆκαν ὅλα διαφορετικά ἀπό τήν τελευ-
ταία φορά. Στήν εἴσοδο τοῦ χωριοῦ τό
πανώ δέν ἔγραφε ὅπως ἄλλοτε «Πανή-
γυρις ἁγίας Μαρίνας Παλαιοχωρίου»
ἀλλά «Γιορτή καρπουζιοῦ». Οἱ πάγκοι
μέ τά τοπικά προϊόντα καί κυρίως καρ-
πούζια, πολλά καρπούζια, εἶχαν στηθεῖ
ἤδη ἀπό τήν προπαραμονή. Μαζί μ’
αὐτά ψησταριές μέ κρεατικά, παρ’ ὅλο
πού ἡ παραμονή ἔπεφτε Τετάρτη φέτος.
Τά παιδιά δέν θά περνοῦσαν πλέον μέ
τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας, εἶχαν πεῖ στόν
Κωστή, γιατί... θά ἔτρωγαν στήν πλα-
τεία καί ὅλοι ἑτοιμάζονταν νά ὑποδε-
χτοῦν ἕνα ξένο συγκρότημα ἀντί γιά
τούς παραδοσιακούς χορούς. Ἔτσι εἶχε

Θ––
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κανονίσει ὁ δήμαρχος, γιατί αὐτά θέλει
ὁ κόσμος τώρα, ἔλεγε, καί αὐτά κατά τή
γνώμη του θά ἔφερναν κίνηση στό πα-
νηγύρι καί, ἄρα, χρήματα.
Βρῆκαν τόν παππού μέ τή γιαγιά στε-

νοχωρημένους. 
— Ξεκίνησαν ἀπό πέρσι, παιδί μου,

ἀλλά τό φετινό... Ξεχάσαμε τήν Ἁγία
μας... καί τελοῦμε τό πανηγύρι της χω -
ρίς αὐτήν! εἶπε ὁ παππούς στόν πατέρα,
καί ἡ μορφή του ἔσταζε πίκρα. Νά δεῖτε
πού οὔτε στόν Ἑσπερινό θά πάει ὁ κό-
σμος, γιατί περιμένει τό μουσικό συγ-
κρότημα, οὔτε στή Θεία Λειτουργία
αὔριο, γιατί θά ἔχει ξενυχτήσει. 
Τά τρία παιδιά συνεννοήθηκαν στά

γρήγορα! Πῆραν τά ξαδέρφια καί τούς
μεγάλους μέ τό μέρος τους καί ἡ ...ἐκ -
στρατεία ξεκίνησε. Πῆραν τήν εἰκόνα
τῆς Ἁγίας τους πρίν τόν Ἑσπερινό, ἀπό
τό μεσημέρι, καί πέρασαν ἀπό ὅλα τά
σπίτια, πιό πολύ γιά νά ξυπνήσουν τήν
ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων στήν προστάτιδά
τους. 

— Χρόνια πολλά! Θά σᾶς δοῦμε στόν
Ἑσπερινό!

— Ἄ... εὐχαριστοῦμε, παιδιά. Νά ’στε
καλά πού μᾶς τό θυμίζετε, εἶπαν κά-
ποιοι.

— Ὅποιος θέλει ἄς πάει, ἀπάντησαν
ἄλλοι.
Ἡ ἀνταπόκριση ἦταν μᾶλλον θετική.

Τό ἀπογευματάκι πέρασαν ἀπό τήν
πλατεία. Κάτι κανόνισαν μέ τό θεῖο
τους πού ἔστηνε ἄλλοτε τήν ἐξέδρα γιά
τούς παραδοσιακούς χορούς καί ρύθμιζε
τόν ἦχο, ἡ Βαγγελιώ συνεννοήθηκε μέ
τίς φίλες της. Ἔβαλαν μετά ὅλοι τά
γιορτινά τους καί ξεκίνησαν γιά τόν Ἑ -
σπερινό ὅπως πάντα. Στό δρόμο τους
ἔπαιρναν μαζί τους τούς ἀναποφάσι-
στους. Κατά τήν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ τά
μεγάφωνα μετέδιδαν τούς ὕμνους στήν

ἀγαπημένη νεαρή Ἁγία πού νίκησε τό
διάβολο. Καί τελικά, οἱ περισσότεροι
ἦταν ἐκεῖ. Στήν πλατεία τό συγκρότημα
ἔκανε φιλότιμες προσπάθειες νά πείσει
ὅτι εἶχε ἔρθει γιά νά φέρει... τόν πολιτι-
σμό, χωρίς θεαματικά ἀποτελέσματα.
Ἦταν τόσο ἀταίριαστο στήν πλούσια
παράδοση τοῦ χωριοῦ τους, πού, εὐ -
τυχῶς, ἀπ’ ὅ,τι φάνηκε, δέν εἶχε σβήσει.
Καί στή θεία Λειτουργία πήγανε, καί οἱ
χοροί ἔγιναν –τί μάθαινε τόσο καιρό ἡ
Βαγγελιώ;– καί ὁ κόσμος τό χάρηκε καί
τήν ἀπόφαση τήν πήρανε:
Στό χωριό τους θά κρατοῦσαν ὅσο

μποροῦσαν τήν τιμή στήν Ἁγία τους,
πού τόσο τούς προστάτευε! Θά κρατοῦ -
σαν τίς ὄμορφες παραδόσεις, τήν πλού-
σια φιλοξενία μέ ὅ,τι καλό ἔβγαζε ὁ
τόπος τους. Θά προτιμοῦσαν ὅμως νά
μή φέρουν ἕναν «πολιτισμό» ἀμφίβολης
προέλευσης. Ἕναν «πολιτισμό» πού ἤ -
θελε νά βγάλει τούς Ἁγίους ἀπό τή ζωή
μας –γιατί ἄραγε;– καί νά δώσει ἔμ φα -
ση στή γῆ καί τά προϊόντα της, ἀπομα-
κρύνοντας τούς ἀνθρώπους ἀπό τόν
Δημιουργό της. Ναί, αὐτοί θά κρατοῦ -
σαν!

Φίλος 
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Ἀγαπημένο μας Περιοδικό «Πρός τή Νίκη» 
Εἴμαστε γιά πολλά χρόνια συνδρομητές σας καί μέ πολλή ἀγάπη σᾶς δια-

βάζουμε. Σᾶς στέλνουμε κάποιες φωτογραφίες ἀπό τίς δραστηριότητές
μας τῶν παιδιῶν τοῦ κατηχητικοῦ τῆς ἐνορίας Ἀπ. Παύλου Κορίνθου.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
τά παιδιά τοῦ Kατηχητικοῦ Σχολείου.

Μέ χαρά λάβαμε τό γράμμα σας,
ἀγαπητά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Ἱ. Ν. Ἀποστόλου Παύλου

Κορίνθου. Ἔχετε τήν τιμή νά μένετε στήν πόλη πού ἰδιαίτερα «περιποι-
ήθηκε» ὁ μεγάλος Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου μας καί πού ὅλοι οἱ Χριστιανοί
σ᾽ ὅλο τό κόσμο καί σέ ὅλους τούς αἰῶνες μελετοῦν τίς δύο «Πρός Κο-
ρινθίους» ἐπιστολές του, μέ τά τόσο πολύτιμα μηνύματα γιά τή Χριστια-
νική μας πίστη καί τή Χριστιανική ζωή. Ἀσφαλῶς μεγαλώνοντας καί σεῖς
θά βάλετε στόχο νά τίς μελετήσετε καί θά ἀντλήσετε ἀπό τόν πλοῦτο
τους. Ἔτσι οἱ δραστηριότητές σας στό Κατηχητικό σας, πού μερικές δη-
μοσιεύονται, γίνονται δεκτές μέ ἰδιαίτερη χαρά. Συνεχίστε τόν ὄμορφο
δρόμο σας μέσα στή στοργική ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Ἡ σωστή σειρά γιά τίς εἰκόνες
εἶναι: Δ, Γ, Β, Α.

Ι Α Μ Α Ι Ο Σ Ι Ο Σ
Φ Ε Ν Ο Υ Α Ρ Α Π Ρ
Ο Β Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Ι
Κ Ρ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Λ
Τ Ο Υ Α Ι Ο Σ Λ Ι Ι
Ω Α Υ Ρ Ι Ο Σ Ο Σ Ο
Β Γ Ο Υ Σ Π Ε Β Ι Σ
Ρ Ι Ο Σ Ε Τ Μ Ρ Ο Σ
Ν Ο Σ Τ Ο Σ Ε Β Ι Σ
Ε Μ Β Δ Ε Κ Μ Ρ Ο
Ρ Ι Ο Σ
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Σήμερα εἶναι πιό εὔκολα!
Δῶσε στήν ψυχή σου Οὐρανό!

 ζωντανά καί παραστατικά 
 καί μέ τό σχετικό cd-rom.

Τί ειναι ο Ναός καί τί γίνεται
τήν ωρα της Θ. Λειτουργίας˜

῏ ῾
῞

Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ»

Σόλωνος 100,  Ἀθήνα 106 80,

τηλ. 210.3624349
www.osotir.gr/shop

8 ευρώ᾽

Δῶσε στόν ἑαυτό σου τή δυνατότητα
νά κατανοεῖ τή Θεία Λειτουργία 
καί ν᾽ ἀγγίζει ἡ ψυχή τόν Οὐρανό!

Σήμερα εἶναι πιό εὔκολα!Ἀγαπητό «Πρός τή Νίκη»,

Μεγάλωσα μαζί σου. Ἀπό μικρό παιδί

ἤσουν πάντα μέσα στό σπίτι μας. Ἀρ -

γότερα σάν ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΙ-

ΣΤΗΣ σέ ἔνιωθα σάν κάτι δικό μου.

Τώρα πατέρας 4 παιδιῶν, ἡ παράδοση

συνεχίζεται. Σοῦ γράφω γιά νά σοῦ

δώσω συγχαρητήρια γιά τό θέμα τοῦ

τεύχους Ἀπριλίου «Κυριακή ἡμέρα Κυ -

ρίου». Πραγματικά ἡ Κυριακή γιά μᾶς

τούς Χριστιανούς εἶναι ἡ σημαντικό-

τερη ἑορτή. «ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΟΡΤΑ-

ΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ

ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΕΝΩ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΜΗ -

ΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΦΟ -

ΡΕΣ», γράφει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ

Παλαμᾶς. 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ!!!

Β. Μ., Καισαριανή

Ἡ ἐπιστολή σας, κύριε Β.Μ.,

μᾶς χαροποίησε πολύ,

γιατί ἐ ντε λῶς αὐ θόρμητα

ἐκφράζετε τό φρόνημα τοῦ ἀληθινοῦ

Χριστιανοῦ. Πιστεύ ου με δέ ὅτι θά μπο-

ροῦσαν ὅλοι οἱ Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι

τῆς Πατρίδος μας νά τήν ὑπογράψουν,

γιατί ἔχει διαποτισθεῖ ἡ ζωή μας μέ τήν

ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἀργία πού ὀμορ-

φαίνει καί τούς δρόμους τῆς πολιτείας

ἀκόμη, μέ τό ἄλλο, τό Κυριακάτικο

χρῶμα. Ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ τήν Οἰκο-

γένειά σας.



ΒΒΙΒΛΙΟΧΩΡΑ!!! Ἡ μοναδική
χώρα στόν κόσμο πού συνδυάζει
τήν πραγματικότητα μέ τή φαντα-
σία! Ριγέ βουνά, Ἀσπρόμαυροι πο-
λεμιστές, Κόκκινα δέντρα καί Μώβ

Φίλοι μου, γειά καί χαρά σας! 
Εἶμαι τόσο χαρούμενο! Κέρδισα ἕνα ΣΥΝΝΕΦΟεισιτήριο γιά τή Βιβλιοχώρα! Ἄ, μή φοβάστε, δέν
ἔχει σχολικά βιβλία. Ἔχει τοῦ κόσμου τά μυστήρια καί τά παράξενα! Ἔχετε πάει ποτέ; Σᾶς ἔφερα
τήν ἐφημερίδα τῆς Βιβλιοχώρας, γιά νά πάρετε μιά γεύση.

χιόνι! Κι ἀκόμη: ἱστορικοί ἥρωες,
μεγάλα κατορθώματα καί φοβερές
νίκες! Ποῦ; Αὐτό τό Καλοκαίρι
ἀνοίξτε ἕνα βιβλίο!

ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΧΩΡΑ!!! Μοναδι-

κές ἀξέχαστες διακοπές στίς διώ-
ροφες θάλασσες τῆς βιβλιοχώρας,
παρέα μέ τίς πιό κοντές καμηλο-
παρδάλεις! Ποῦ; Αὐτό τό Καλοκαίρι
ἀνοίξτε ἕνα βιβλίο!

ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ!!!Θέλετε
νά ταξιδέψετε μέ τή μηχανή τοῦ

χρόνου; Ἐπισκεφτεῖτε τό ράφι τῆς
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας! Θέλετε νά τα-
ξιδέψετε στά ὀμορφότερα μέρη τοῦ
πλανήτη; Σκαρφαλῶστε στό ράφι
τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς! Ποῦ; Αὐτό τό
Καλοκαίρι ἀνοίξτε ἕνα βιβλίο!

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...

Συννεφοπαραμύθια
καί ἄλλα...
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ΡΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μεγάλη κίνηση ἔχει παρατηρηθεῖ

ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Καλοκαιριοῦ στά
ἀεροδρόμια τῆς Βιβλιοχώρας. Κα -
τά χιλιάδες καταφτάνουν ἀ να γνῶ -
στες κάθε ἡλικίας, γιά νά περάσουν
μαγικές διακοπές, παρέα μἐ τά ἀγα-
πημένα τους βιβλία. Σέ χθεσινή συ-
νέντευξή του ὁ Ὑπουργός
Βιβλιοτουρισμοῦ καί Ἀνάγνωσης κ.
Μελέτης Μελετάκης δήλωσε με-
ταξύ ἄλλων: «Μᾶς κάνει πραγμα-
τικά εὐτυχισμένους τό γεγονός ὅτι
οἱ περισσότεροι τουρίστες εἶναι
παιδιά... Κατεβαίνουν τρέχοντας
ἀπό τό ἀεροπλάνο καί ζητοῦν ἐπί-
μονα νά μεταβοῦν στό πλησιέ-
στερο Βιβλιοχωριό». Ἐπίσης ὁ
Ὑφυπουργός Παιδικῆς Βιβλιοθή-
κης τόνισε ὅτι «τά περισσότερα
παιδιά ἀγοράζουν βιβλία Ἑλλη-
νικῆς Ἱστορίας, περιπέτειας καί ἐπι-
στημονικά».

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Μεγάλη συμπλοκή στήν πλατεία
Παιδικῆς Λογοτεχνίας
Ἡ ἔντονη διαμαρτυρία τῶν πω-

λητῶν τηλεόρασης καί ἠλεκτρο-
νικῶν παιχνιδιῶν κατέληξε σέ σοβαρά
ἐπεισόδια χθές τό πρωί μεταξύ τηλε-
ορασάκηδων καί βιβλιόφιλων. 
Ἀπό τή μία πλευρά τῆς πλατείας οἱ

τηλεορασάκηδες φώναζαν ὅτι οἱ
πωλήσεις τηλεοράσεων καί ἠλε-
κτρονικῶν παιχνιδιῶν ἔχουν μει-
ωθεῖ τρομακτικά, διότι αὐτό τό
Καλοκαίρι τά παιδιά διαβάζουν βι-
βλία. Πρότειναν νά κλείσουν ὅλες
οἱ βιβλιοθῆκες. 

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά οἱ βιβλιόφι-
λοι κρατοῦσαν πανώ μέ συνθήματα
ὅπως «Αὐτό τό Καλοκαίρι ἄνοιξε
ἕνα βιβλίο» καί «Γίνε μικρός ἀνα-
γνώστης» καί «Τό καλό βιβλίο εἶναι
παράθυρο στό Φῶς» καί «Κλεῖσε
τήν T.V. - Ἄνοιξε ἕνα Βιβλίο» καί
«T.V. = ναρκωμένα μυαλά. ΒΙΒΛΙΟ =
ἔξυπνα παιδιά».
Ἀκολούθησε συμπλοκή. Τά γεγο-

νότα σταμάτησαν, ὅταν ἔφτασε
στήν πλατεία ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἀστυ-
νομίας κ. Ἀναγνώστης Βιβλιαρά-
κος. Tήν ὑπόθεση ἐξετάζει Ἀνώτατο
Δικαστήριο τῆς Βιβλιοχώρας.

Ἰούλιος 2014 247



Ἰούλιος 2014248

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

τοῦ κ. Βιβλιόδ
ωρου

(Ὁ κ. Βιβλ
ιόδωρος εἶναι πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆ

ς Καλοῦ
Βιβλί

ου)

Σᾶς χαιρετῶ μέ ἀγάπη,

Δημοσιογράφος: Κύριε Βιβλιόδωρε, τί σημαίνει γιά σᾶς «Καλό Βιβλίο»;

Βιβλιόδωρος: Καλό Βιβλίο –καί φυσικά ὄχι μόνο γιά μένα ἀλλά γιά
ὅλους– εἶναι τό βιβλίο πού σέ βοηθᾶ νά ἀνέβεις.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

Βιβλιόδωρος: Καλό εἶναι τό βιβλίο πού σέ ταξιδεύει στήν Ἑλληνική
Ἱστορία καί σοῦ μαθαίνει τούς προγόνους σου. Καλό ὀνομάζεται τό βι-
βλίο πού ἀνοίγει μπροστά σου τόν ὄμορφο κόσμο τῆς φύσης, τόν ἐκπλη-
κτικό τόπο τῆς Ἐπιστήμης. Καλό εἶναι τό βιβλίο πού σοῦ μαθαίνει τόν
Ἅγιο Θεό, πού σέ ξεναγεῖ στή γῆ τῆς ἀγάπης, τῆς ἀλληλοβοήθειας, τῆς
χαρᾶς καί τῆς καλωσύνης. 

Δημοσιογράφος: Πῶς μποροῦμε νά ξεχωρίσουμε ἕνα καλό βιβλίο ἀπό
ἕνα κακό;

Βιβλιόδωρος: Πολύ εὔκολα! Τά ἐπικίνδυνα βιβλία εἶναι ὅσα καλλιεργοῦν
δηλητηριώδη βρωμερά βότανα γιά τή γλώσσα καί τά μάτια. Εἶναι ἐπίσης
ὅσα περιλαμβάνουν ζωολογικούς κήπους τεράτων. Καί φυσικά ὅσα πα-
ραδίδουν δωρεάν μαθήματα κλοπῆς, ἀπάτης καί βίας! Θά τά δεῖτε συνή-
θως ντυμένα στά χρυσά. Γι᾽ αὐτό, νά ξέρετε ὅτι αὐτά μόνο ἔμπειροι
εἰδικοί μποροῦν νά τά διακρίνουν ἀπό μακριά, π.χ. γονεῖς, δάσκαλοι.

Δημοσιογράφος: Σᾶς εὐχαριστῶ, κύριε Βιβλιόδωρε.

Βιβλιόδωρος: Κι ἐγώ σᾶς εὐχαριστῶ. Καί μήν ξεχνᾶτε: Ἕνα Καλό Βιβλίο
εἶναι τό καλύτερο δῶρο.

τό ΣΥΝΝΕΦΟ

(Τρέχω νά ἑτοιμάσω βαλίτσες! 

Ἔρχεστε μαζί μου;;;)
Βιβλιοπ

ωλεῖο «Ο ΣΩΤΗΡ
»

Σόλωνος
 100,  Ἀθήνα

 106 80,

τηλ. 210.3624349

www.osotir.gr/shop



λικά
1 κουτί γάλα βαπορέ (καί λλο τόσο νερό)
6 κουταλιές κόρν φλάουρ
6 κουταλιές ζάχαρη
Τά 3/4 νός σο περ φρέσκο
1 πλάκα κουβερτούρα σπασμένη σέ μικρά κομμάτια
1 πακέτο μπισκότα πτί μπέρ χοντροσπασμένα (περίπου στά 4 τό κάθε μπισκότο)
1 φυτική σαντιγύ 
Γιά γαρνίρισμα
τρούφα  μυγδαλάκι  σιρόπι ( ,τι θέλουμε)

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

κτέλεση
Σέ μιά κατσαρολίτσα ρίχνουμε τό γάλα βαπορέ καί προσθέτουμε λλο τόσο νερό.
πό α τό κρατ με λίγο γιά νά διαλύσουμε τό κόρν‐φλάουρ καί τό ρίχνουμε στό γάλα.
Προσθέτουμε τή ζάχαρη, τό σο περ φρέσκο καί τήν κουβερτούρα. Βάζουμε στή

φωτιά, νά γίνει μιά κρέμα σοκολατένια, χι σφιχτή. Κατεβάζουμε πό τή φωτιά, ρί‐
χνουμε μέσα τά μπισκότα καί νακατεύουμε. δειάζουμε τό μίγμα στό σκε ος πού
θέλουμε καί τό φήνουμε νά κρυώσει.

τοιμάζουμε τή σαντιγύ σύμφωνα μέ τίς δηγίες τ ς συσκευασίας καί τή βάζουμε
στό ψυγε ο. 

ταν χει καλά κρυώσει  τούρτα μας, τήν καλύπτουμε μέ τή σαντιγύ καί τήν γαρ‐
νίρουμε πως μ ς ρέσει.

(Προαιρετικά μπορε τε νά προσθέσετε στήν κρέμα σπρισμένα καί λαφρά καβουρδισμένα μύγδαλα).

Καλή πιτυχίαΚαλή πιτυχία

Ἡ τούρτα τῆς κ. Πασχαλίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣΜπορεῖς νά βρεῖς χρονολογικά τή σωστή σειρά

τῶν εἰκόνων; Μπορεῖς νά ἀνακαλύψεις τούς δώδεκα
μῆνες στά πιό κάτω γράμματα; Προχώ-
ρει ἀπό τό ἕνα στό ἑπόμενο, χωρίς νά
πηδᾶς γράμματα. Μπορεῖς νά προχωρή-
σεις ὁριζόντια, κάθετα, ἄνω, κάτω καί
διαγωνίως. Τό κάθε γράμμα θα χρησιμο-
ποιεῖται μόνο μιά φορά.

Ι Α Μ Α Ι Ο Σ Ι Ο Σ
Φ Ε Ν Ο Υ Α Ρ Α Π Ρ
Ο Β Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Ι
Κ Ρ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Λ
Τ Ο Υ Α Ι Ο Σ Λ Ι Ι
Ω Α Υ Ρ Ι Ο Σ Ο Σ Ο
Β Γ Ο Υ Σ Π Ε Β Ι Σ
Ρ Ι Ο Σ Ε Τ Μ Ρ Ο Σ
Ν Ο Σ Τ Ο Σ Ε Β Ι Σ
Ε Μ Β Δ Ε Κ Μ Ρ Ο
Ρ Ι Ο Σ

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός: Ἑλληνικά νησιά (σύνθεση)

Πίσω: Βέργη Σερρῶν

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
2. Εἶναι φημισμένο τό
νησί γιά τό μάρμαρό του.
4. Σύμφωνα μέ τήν ἑλληνική
μυθολογία οἱ... σχηματίστηκαν ὅταν ὁ Πο-
σειδώνας κτύπησε μέ τήν τρίαινά του τήν
Κέρκυρα.
6. Βρίσκονται σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν
Πάτμο.
8. Στό νησί αὐτό βρίσκεται τό ἀρχοντικό
τῆς Μπουμπουλίνας.

10. Τό ὄνομα τοῦ νησι -
οῦ ὀφείλεται στά ἄ φθο -
να νερά πού ἀνάβλυζαν

ἀπό τίς πλούσιες πηγές του...
12. Ἀποτελεῖ μέρος τῶν Δωδεκανήσων καί
ἔχει τό σχῆμα τῆς πεταλούδας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ Ἑκατονταπυλιανή.
3. Ἀπό κεῖ κατάγεται ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδια-
μάντης.
5. Εἶναι τό νησί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
7. Ἐκεῖ ἔπεσε στή θάλασσα ὁ γιός τοῦ Δαίδα-
λου.
9. Εἶναι τό νησί τῆς Ἀποκάλυψης.
11. Τό νησί αὐτό ὑμνήθηκε ἀπό τόν Ὅμηρο
ὅσο κανένας ἄλλος τόπος.



ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στά παλιά
τά χρόνια
κινοῦσε τά ἱστία
καί... κανόνιζε
ταξίδια
καί συναλλαγές.

Ἀργότερα
χρησιμοποιήθηκε
γιά τήν ἄλεση
δημητριακῶν
καί τήν ἄντληση νεροῦ.

Σήμερα...
λύνει προβλήματα
ἠλεκτροπαραγωγῆς.

Μέσα στή φύση ἔχει ὁ Θεός Δημιουργός «ἀποθηκεύσει» ὅ,τι χρειάζεται ἤ θά χρειασθεῖ ὁ
ἄνθρωπος στή ζωή του. Καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι «δέν κάνουμε τίποτα ἄλλο ἀπό τό νά ἀνοίγουμε
“τά συρτάρια” τοῦ Θεοῦ καί νά ἀνακαλύπτουμε τά μυστικά Του», εἶπε κάποιος στοχαστικά καί
...ἀληθινά!

Ο ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΟΣΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ ΤΟΣΟ ΚΑΙ ΠΙΟ... ΧΡΗΣΙΜΟΣ!



«Τό χωριό μου εἶναι ἡ Βέργη Σερρῶν καί στίς φωτογραφίες
ἀπεικονίζεται ἡ τοποθεσία Κουπάτσ-ντερε (ἀπό τήν προηγού-
μενη ὀνομασία τοῦ χωριοῦ Κουπάτσι) καί τό ἐκκλησάκι τοῦ ἁγί-
ου Παντελεήμονα δίπλα στό ὁμώνυμο ποτάμι...». 

«Γνώρισέ μας τόν τόπο σου», Μαρ-Πασχ. Ἀμπατζῆ


