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Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,

και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!



Το Σάββατο 
του Λαζάρου

Το Σάββατο το Λαζάρου, λοιπόν, γιορτάζουμε την 
πρώτη «Λαμπρή», την πρώτη νίκη της ζωής πάνω στον 
θάνατο και προετοιμαζόμαστε για την Ανάσταση του 
Κυρίου. Ο λαός μας σέβεται και τιμάει τον φίλο του 
Χριστού Λάζαρο και χαίρεται για την Ανάστασή του. 
Έτσι ο λαός μας έχει φτιάξει γι’ αυτή τη μέρα κάλαντα 
και έχει καθιερώσει συνήθειες που τηρούνται, ακόμη 
και σήμερα, με ευλάβεια σε κάποιες περιοχές. 

Από το «λεξιλόγιο» της ημέρας αναφέρουμε τα 
Λαζαρικά, τις Λαζαρίνες, τα Λαζαράκια, τον Λάζαρο 
και τους Αγερμούς. 

Λαζαρικά λέγονται όλα τα σχετικά με το Σάββατο 
του Λαζάρου έθιμα. 

Λαζαρίνες είναι οι κοπέλες που –κυρίως τα πα-
λιότερα χρόνια– ξεχύνονταν στα χωράφια την πα-
ραμονή και μάζευαν λουλούδια, για να στολίσουν 
τα καλάθια τους και να ετοιμαστούν για τα κάλαντα 
του Λαζάρου, που θα έλεγαν ανήμερα, φορώντας 
τοπικές ενδυμασίες ή ειδικές στολές. Ένα μικρό 
φιλοδώρημα ή φαγώσιμα, όπως αυγά και 
φρούτα κυρίως, ήταν η ταπεινή αμοιβή 
για τον κόπο τους...

Λαζαράκια είναι τα μικρά ψωμάκια, 
πλασμένα σε σχήμα ανθρώπου, που 
ζύμωναν οι γυναίκες το πρωί του Σαβ-
βάτου για την ψυχή του Λαζάρου. Γι’ αυτό 
έχουν τη μορφή του σαβανωμένου Λα-
ζάρου. Μέσα στη ζύμη έβαζαν μέλι ή 
καρύδια, ή σταφίδες ή ό, τι άλλο έβγαζε 
ο κάθε τόπος. Το έθιμο λέει ότι «όποιος 
δεν έπλαθε Λαζαράκια, δεν θα χόρταινε 
ψωμί».

Οι Αγερμοί (αρχαιότατη λέξη), τα καλαντίσματα 
δηλαδή, είναι ένα ακόμη έθιμο της ημέρας. Την Πα-
ρασκευή, παραμονή της γιορτής του Λαζάρου ή ανή-
μερα, τα παιδιά, κρατώντας τον Λάζαρο, μια κούκλα 
ομοίωμα του Λαζάρου, τυλιγμένη σε λευκό σάβανο, 
έκαναν τους αγερμούς τους. Γύριζαν τα σπίτια και τρα-
γουδούσαν την ιστορία του αναστημένου φίλου του 
Χριστού, προσθέτοντας παινέματα για τους νοικοκυ-
ραίους, ώστε να πάρουν την αμοιβή τους.

Ευχή μας να μπορέσουμε κι εμείς, παρά τις αλ-
λαγές στον τρόπο της ζωής μας, να πλησιάσουμε με 
την ίδια αρχέγονη πίστη και απλότητα το νόημα των 
ημερών που έρχονται, γνωρίζοντας περισσότερο τα 
έθιμά μας και, κυρίως, συμμετέχοντας σ’ αυτά!

Μαρία Ζαφειροπούλου

Απ’ το σεντούκι 

της παράδοσης…
- Δυναμικό το συλλαλητή-

ριο, ξεσηκωτικά τα συνθήματα, 
γνήσιος ο εθνικός παλμός. Και 
το δάσος από τις γαλανόλευκες 
σημαίες ωραία εικόνα. Αλλά τι 
γίνεται μετά; είπε προβληματι-
σμένη η μαμά, καθώς έστρωνε 
τραπέζι.

- Μαμά, γιατί τόσο απαισιόδο-
ξη; μουρμούρισε ο Νικόλας, που 
ήταν ακόμη ενθουσιασμένος.

- Δεν είναι απαισιοδοξία, Νι-
κόλα μου. Απλώς, ο αγώνας για 
καθετί που θέλουμε να κερδί-
σουμε πρέπει να είναι συνεχής. 
Αλλά και ως Χριστιανοί μαθαί-
νουμε ότι χρειάζεται να δίνουμε 
το πνευματικό «παρών» κάθε 
στιγμή, κάθε λεπτό. Ο αγώνας 
να ζήσουμε με τον Χριστό και για 
τον Χριστό πρέπει να είναι συνε-
χής, χωρίς διαλείμματα. Στα δια-
λείμματα και στη χαλάρωση, μας 
βρίσκει ο εχθρός και μάς νικάει. 

- Έτσι συμβαίνει με όλα τα 
πράγματα, μπαίνει στην κου-
βέντα κι ο μπαμπάς. Για τη Μα-
κεδονία, για παράδειγμα, πρέπει 
να αγωνιστούμε, όχι μόνο όσο 
τα φώτα της δημοσιότητας εί-
ναι στραμμένα πάνω της. Αν τα 
πράγματα έφτασαν μέχρις εδώ, 
είναι γιατί δεν αγωνιστήκαμε γι’ 
αυτό το εθνικό ζήτημα διαρκώς, 
συστηματικά και με ξεκάθαρες 
θέσεις. Το να πάρουμε, παιδιά, 
ένα σημαιάκι στο χέρι σ’ ένα 
συλλαλητήριο είναι μια όμορ-
φη εμπειρία. Δεν αρκεί όμως. 

- Πρέπει να φέρεις τη σημαία 
για έναν σημαντικό σκοπό, συ-
μπλήρωσε ο μπαμπάς. Και όταν 
φέρεις τη σημαία για έναν ση-
μαντικό σκοπό, πρέπει να ανα-
λαμβάνεις και τη δέσμευση να 
αγωνιστείς γι’ αυτό τον σκοπό.

- Θα σας πω για έναν ήρωα 
του προηγούμενου αιώνα, είπε 
η μαμά. Ο Παύλος Μελάς, που 
το όνομά του ακούγατε στα συν-
θήματα, είναι ένα σύμβολο του 
Μακεδονικού Αγώνα. Κι όμως, 
ελάχιστα πήρε μέρος σ’ αυτόν! 
Ο Μακεδονικός Αγώνας (ενάντια 
στους Τούρκους κυρίως, αλλά 
και τους Βουλγάρους) ξεκίνησε 
τον Φεβρουάριο του 1904 και 
τέλειωσε τον Ιούλιο του 1908. 
Ο Μελάς ανέλαβε την αρχηγία 
του Αγώνα μόλις ένα μήνα πριν 
σκοτωθεί στη Στάτιστα στις 13 
Οκτωβρίου του 1904, αλλά ο 
θάνατός του συγκλόνισε την 
κοινή γνώμη και έγινε αφορ-
μή να φουντώσει ο Αγώνας. 
Τι συμπέρασμα βγάζουμε; Ότι 
το σπουδαιότερο πράγμα που 
πρόσφερε ο Παύλος Μελάς στον 
αγώνα αυτόν δεν ήταν η πλούσια 
δράση του, αλλά ο ... θάνατός 
του. «Η σημαία που σήκωσε», 
κυριολεκτικά και μεταφορικά, 
ήταν γι’ αυτόν δέσμευση αυτο-
θυσίας και όχι ρηχή έκφραση 
πατριωτισμού...

- Και χάρη στον θάνατό του 
πήραμε τη Μακεδονία; ρώτησε 
η Ελένη.

- Κι όμως όχι, συνέχισε ο 
μπαμπάς. Η Μακεδονία ελευ-
θερώθηκε αρκετά αργότερα. Ο 
σπόρος όμως είχε πέσει. Το εθνι-
κό φρόνημα των Ελλήνων της 
Μακεδονίας είχε τονωθεί. Έτσι, 
με τη λήξη των Βαλκανικών Πο-
λέμων στο ελληνικό κράτος απο-
δόθηκαν οι περισσότεροι εθνικοί 
στόχοι στη Μακεδονία. Τα εδάφη 
αυτά ανήκουν μέχρι σήμερα στη 
χώρα μας. Επομένως, ο Μακεδο-
νικός Αγώνας δεν πήγε χαμένος, 
όπως δεν είχε πάει χαμένος και ο 
πρόωρος θάνατος του Παύλου 
Μελά.

- Μαμά, αφού οι αγώνες δεν 
κρίνονται στο παρόν, αλλά στη 
διάρκειά τους, γιατί ξεκίνησες 
τη συζήτηση με προβληματισμό 
και όχι με ελπίδα; ρώτησε ο Νι-
κόλας, που όλα θέλει να τα δένει 
με τη λογική.

- Αγόρι μου, σήμερα, δυστυ-
χώς, δεν πιστεύουμε πραγματικά 
ότι μπορούμε ή ότι έχει νόημα 
να υπερασπιστούμε τα δίκια μας. 
Αν, λοιπόν, δεν πιστέψουμε ξανά 
σ’ αυτό που είμαστε και σ’ αυτά 
που αξίζει να υπερασπισθού-
με, δεν υπάρχει ελπίδα. Ελπίδα 
υπάρχει μόνο αν ο καθένας μας 
δίνει το «παρών» κάθε στιγμή, σε 
όλες τις μάχες της ζωής, σταθε-
ρά και σθεναρά. Χωρίς κάμερες, 
πέρα από επικαιρότητες...

Χρυσή Μανωλοπούλου-Τσέντου

 Β΄ Μέρος
Το «παρών» κάθε στιγμή!

Οι Έλληνες, ως μεσογειακός λαός, 
βιώνουμε έντονα τις λύπες και τις χα-
ρές μας και είμαστε αρκετά συμφι-
λιωμένοι με τη συνύπαρξή τους στη 
ζωή μας. Αυτό το κουβαλάμε από τα 
αρχαία χρόνια, αλλά και από την Ορ-
θόδοξη Παράδοση. Λύπες και χαρές 
γίνονται αφορμή για γιορτή, μέσα από 
τη συμμετοχή σε διάφορα παμπάλαια 
έθιμα, που χρωματίζουν μέχρι σήμερα 
τη ζωή μας. 

Η Μακεδονία κι εμείς
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Όταν ο σκληρόκαρδος Λικίνιος 
(308-323 μ.Χ.) έβγαλε διάταγμα 
να διώκονται οι χριστιανοί για την 
πίστη τους, ο έπαρχος της Καππα-
δοκίας κάλεσε τη δωδέκατη αυτο-
κρατορική λεγεώνα1 να θυσιάσει 
στα είδωλα. 

Σαράντα ικανότατοι στρα-
τιώτες από τη λεγεώνα αυτή αρ-
νήθηκαν να υπακούσουν κι έρ-
χονταν ένας ένας μπροστά στον 
έπαρχο, για να του δηλώσουν: 
«Είμαι χριστιανός!». Εκείνος, 
για να τους πείσει, αρχικά τους 
εγκωμίασε και τους έταξε τιμές 
αυτοκρατορικές που κάθε νέος 
θα ζήλευε. Αλλά όλοι ενωμένοι, 
αν και προέρχονταν από διάφο-
ρες περιοχές, ποθούσαν το ίδιο: 
«Αν, όπως λες, αγωνιστήκαμε γεν-
ναία για τον επίγειο αυτοκράτο-
ρα, πόσο περισσότερο θ’ αγω-
νιστούμε τώρα για τον Βασιλέα 
των πάντων; Για μας μία είναι η 
αληθινή ζωή: ο θάνατος για τον 
Χριστό!». Τότε τους έβαλαν στη 
φυλακή, όπου προσεύχονταν όλη 
νύχτα. Ξαφνικά τους εμφανίστηκε 
ο ίδιος ο Κύριος και τους είπε ότι 
το στεφάνι της νίκης θα δοθεί σε 
όποιον υπομείνει μέχρι το τέλος.

Την επόμενη μέρα δόθηκε δια-
ταγή στους άλλους στρατιώτες 
να τους σπάσουν τα δόντια με 
πέτρες. Αλλά όταν εκείνοι άρ-
χισαν, μια θεία δύναμη τους 
τύφλωσε, έπαθαν σύγχυση και 
χτυπιούνταν μεταξύ τους. Τελικά 

αποφασίστηκε να τους 
ρίξουν χωρίς ενδύμα-
τα σε μια παγωμένη λί-
μνη που βρισκόταν εκεί 
κοντά, για να πεθάνουν 
από το τσουχτερό κρύο. 
Μάλιστα για να τους 
κάνουν να υποκύψουν 
στον πειρασμό, έστησαν 
στην όχθη της λίμνης ένα 
ζεστό λουτρό. Ωστόσο, οι 
Άγιοι συναγωνίζονταν στην 
αρετή λέγοντας: «Είναι δριμύς 
ο χειμώνας, αλλά γλυκός ο Πα-
ράδεισος! Αν υπομείνουμε για μια 
νύχτα, θα ζεσταινόμαστε στην ου-
ράνια χαρά του Παραδείσου για 
πάντα!». Έτσι, παρά τους αβάστα-
χτους πόνους που προκαλεί στο 
σώμα το ψύχος, οι Άγιοι άντεξαν, 
εκτός από έναν. Αυτός βγήκε από 
τη λίμνη και κατευθύνθηκε προς 
το ζεστό λουτρό, αλλά σχεδόν 
αμέσως πέθανε από τη μεγάλη 
διαφορά θερμοκρασίας! 

Οι υπόλοιποι τριάντα εννέα 
Μάρτυρες λυπημένοι γι’ αυτό 
που συνέβη προσεύχονταν ακόμη 
πιο δυνατά, ώσπου ένα θείο φως 
άστραψε πάνω από τη λίμνη ζε-
σταίνοντάς τους, καθώς άγγελοι 
κατέβαιναν και τους στεφάνω-
ναν με τριάντα εννιά στεφάνια! 
Όταν είδε αυτό το θαύμα, ένας 
από τους δεσμοφύλακες συνει-
δητοποίησε την αληθινή πίστη κι 
ένιωσε ότι στον αέρα στεκόταν 
μετέωρο ένα τεσσαρακοστό 

στεφάνι, για να συμπληρωθεί ο 
αριθμός των εκλεκτών. Αμέσως, 
πέταξε τα ρούχα του κι έτρεξε 
στον πάγο φωνάζοντας ότι είναι 
κι αυτός χριστιανός!

Το πρωί ο έπαρχος διέταξε να 
τους αποτελειώσουν σπάζοντάς 
τους τα πόδια κι ύστερα φόρτω-
σαν τα σώματά τους σ’ ένα κάρο, 
για να τα μεταφέρουν. Αντιλή-
φθηκαν τότε ότι ο νεότερος από 
αυτούς ζούσε ακόμη και τον άφη-
σαν, ελπίζοντας ότι θα αρνηθεί 
την πίστη του. Η ίδια του η μη-
τέρα, όμως, που παρευρισκόταν, 
πήρε το σώμα του και το φόρτω-
σε στο κάρο, για να μη στερηθεί 
το ουράνιο στεφάνι! Τέτοια ήταν 
η πίστη της, καθώς και των Αγίων 
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων!

1. Λεγεώνα: η μεγαλύτερη μονάδα 
του ρωμαϊκού στρατού

Επιμέλεια: Σουζάννα Λουκά 

Όπως είδαμε, ο Ουράνιος 
Πατέρας μας ο Θεός αποκάλυψε 
τον Εαυτό Του στους Εβραίους, 
και τους έδωσε εντολές, Αυτόν 
μόνον να αναγνωρίζουν και να 
λατρεύουν ως Θεό στη ζωή 
τους. Συνεχίζοντας τις εντολές, 
που αναφέρονται στο Άγιο και 
Ευλογητό Πρόσωπό Του, είπε 
στους Ισραηλίτες, τους συγκε-
ντρωμένους στους πρόποδες του 
όρους Σινά:

«Δεν θα προφέρεις το όνο-
μα του Κυρίου, του Θεού σου, 
μάταια και χωρίς σοβαρό λόγο. 
Διότι ο Κύριος δεν θα θεωρήσει 
καθαρό εκείνον που προφέρει 
το όνομά Του άσκοπα και χωρίς 
ευλάβεια».

Τι άραγε σημαίνει η Τρίτη 
εντολή; Πρώτον, ότι δεν πρέπει 
να αποδίδεται το Όνομα του Θεού 
στα διάφορα είδωλα. Δεύτερον, 
ότι δεν πρέπει να προφέρει κα-
νείς το Όνομα του Θεού για 
αστείο, παίζοντας και γελώντας, 
αλλά με μεγάλο σεβασμό, ευ-
λάβεια και προσοχή, κατά την 
ώρα της προσευχής και της δι-
δασκαλίας του Θείου Νόμου ή για 
κάποιον σοβαρό λόγο, όπως σε 
περίπτωση κινδύνου. Τρίτον, ότι 
δεν είναι σωστό να χρησιμοποιεί 
κανείς το Όνομα του Θεού, για να 
κάνει μάγια και διάφορες μαγικές 
τελετές, ούτε για να ορκίζεται και 
μάλιστα με ψεύτικους όρκους. 
Τέλος, ότι δεν επιτρέπεται να 
βλασφημεί κανείς το άγιο Όνομα 
του Θεού σε καμία περίπτωση.

Κι εμείς, όμως, παιδιά, που 
μας αξίωσε ο καλός Θεός να 
βαπτισθούμε και να γίνουμε Ορ-
θόδοξοι Χριστιανοί, θα πρέπει να 
προσέξουμε ιδιαίτερα αυτή την 
εντολή. 

Δυστυχώς, πολλοί υβρίζουν 
και βλασφημούν με πολύ άσχημα 
λόγια το Όνομα του Χριστού και 
της Παναγίας. Άλλοι επικαλού-
νται το Όνομα του Θεού, για να 
ορκιστούν χωρίς σοβαρό λόγο και 
μερικές φορές ψευδώς, όπως π.χ. 
πολλά παιδιά στο σχολείο, που 
επιβεβαιώνουν την άποψή τους 
με όρκο ή που αρνούνται την ενο-
χή τους με όρκο, επιδιώκοντας να 
αποφύγουν τη δίκαιη τιμωρία. Άλ-
λοι χρησιμοποιούν το Όνομά Του, 
για να χαρακτηρίσουν ποδοσφαι-
ριστές, ηθοποιούς και οποιοδήπο-
τε άλλο πρόσωπο θαυμάζουν ή 
αγαπούν: «Είναι θεός!», λένε για 
κάποιον, αντί να πουν: «είναι εξαι-
ρετικός!». Άλλοι χρησιμοποιούν 
το Όνομα του Θεού απρόσεκτα, 
σε ασεβή ανέκδοτα και παιχνίδια 
ή σε ασεβείς συζητήσεις, ζωντανά 
ή μέσω διαδικτύου. Άλλοι πάλι 
δημοσιεύουν ασεβή κείμενα και 
σκίτσα σε βιβλία και περιοδικά ή 
παράγουν βλάσφημα θεατρικά, 
κινηματογραφικά και τηλεοπτικά 
έργα. Και σε διάφορα τραγούδια 
ακόμη περιπαίζεται, υβρίζεται και 
βλασφημείται το άγιο Όνομα του 
Θεού.

Όλα αυτά –και άλλα παρόμοια– 
δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι 
δεν έχουν συνειδητοποιήσει 
πόσο Μεγάλος και Άγιος είναι ο 

Θεός. Νομίζουν ότι μπορούν να 
«παίζουν», χρησιμοποιώντας το 
Όνομά Του με ελαφριά καρδιά, 
χωρίς συνέπειες. Ο Θεός όμως, 
ο Οποίος έχει πολλές φορές απο-
δείξει την ύπαρξη και τη δύναμή 
Του, με όλα τα θαυμαστά έργα 
Του, λέγει ξεκάθαρα ότι δεν θα 
θεωρήσει καθαρόν στην καρδιά 
όποιον άνθρωπο δεν σέβεται και 
δεν τιμά το Όνομά Του και –συνε-
πώς– και Αυτόν τον Ίδιο.

Η απρόσεκτη, χωρίς σοβαρό 
λόγο και χωρίς σεβασμό, ανα-
φορά του Ονόματος του Θεού 
είναι αμαρτία. Με τον Θεό δεν 
μπορούμε να «παίζουμε». Υπάρ-
χει και μας αγαπά. Είναι Αληθι-
νός, είναι Παντοδύναμος, αλλά 
είναι και Πανάγιος και Δίκαιος. 
Αξίζει, λοιπόν, τον σεβασμό μας. 
Γι’ αυτό ας προσέξουμε να τιμάμε 
το Όνομα Του με τα λόγια και τη 
συμπεριφορά μας. Κι ας διορ-
θώνουμε τη στάση μας απέναντί 
Του με μετάνοια και εξομολόγηση 
στον Πνευματικό της Εκκλησίας 
μας. Η άπειρη αγάπη Του πάντα 
θα μας συγχωρεί!

Δ. Ζ.

*« Οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου 
τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ … »  

(Ἔξοδος κ΄ 7)

Πηγή: Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τ. 7ος, εκδ. Ίνδικτος

9 ΜΆΡΤΙΟΥ

Η ΤΡΙΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΚΆΛΟΓΟΥ*

ΣΆΡΆΝΤΆ 
  ΜΆΡΤΥΡΕΣ 

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ  
ΟΝΟΜΆΤΟΣ  

ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
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Πήδηξε ρεματιές… Σκαρφάλωσε πλα-
γιές… Στο τέλος έφτασε με τη φουστα-
νέλα του καταξεσχισμένη και τα πόδια 
καταματωμένα.

Όμως, το μικρό αγόρι δεν νοιαζόταν γι’ 
αυτά. Ένα μόνο τον απασχολούσε: Να δει 
τον καπετάν Λευτέρη, που ’φτασε ψηλά 
απ’ τα λημέρια. Ν’ ακούσει από το στόμα 
του τις νίκες των παλικαριών του… 

Κι άκουσε ο Γιωργής και η καρδιά του 
σκίρτησε… Να πάει κι εκείνος να πολεμή-
σει για την πατρίδα.

«Θα νικήσουμε!» βροντοφώναξε ο κα-
πετάνιος. «Θα πετάξουμε τη σκλαβιά που 
βαραίνει αιώνες πάνω μας. Δεν αντέχου-
με άλλο! Όλοι μας κορόιδεψαν. Μόνοι 
μας θ’ αγωνιστούμε και θα νικήσουμε! 
Γιατί η Παναγιά είναι μαζί μας. Προστάτης 
και βοηθός μας!».

«Θα νικήσουμε...ε...ε...ε!», επανέλαβε 
μια μυριόστομη φωνή.

Κι ο αντίλαλος την έφερε πίσω. Κι 
αντήχησαν χαράδρες και ρεματιές δια-
λαλώντας τη νίκη!

Το αγόρι είχε στυλώσει τα μάτια του 
πάνω στον καπετάνιο. Είχε ξεφύγει από 
τό άγρυπνο βλέμμα της μάνας. Δρασκέλι-
σε τη μεγάλη ρεματιά και βρέθηκε κει που 
ο καπετάνιος είχε συνάξει τα παλικάρια 
απ’ τα γύρω χωριά, για να τους μιλήσει.

Ο Γιωργής, καθώς ήταν μικρόσωμος, 
τρύπωσε ανάμεσα στο πλήθος και βρέθη-
κε αντίκρυ στον καπετάν Λευτέρη. Ο εν-
θουσιασμός τον συνεπήρε.

Η φωνή του καπετάνιου ξανακούστηκε 
βροντερή: «Εμπρός παιδιά, όλα για την 
πατρίδα! Να βάλει ο καθένας μας στον 
μεγάλο βωμό της λευτεριάς ένα μικρό 
λιθαράκι. Τότε μόνο θα πετάξουμε τον 
Τούρκικο ζυγό από πάνω μας».

Τι δηλαδή σαν ήταν μικρός ο Γιωργής; 
Μπορούσε και κείνος να βοηθήσει στον 

αγώνα. Είχε ακούσει ότι πολλά παιδιά 
της ηλικίας του βοηθούσαν με πολλούς 
τρόπους…

Πήρε την απόφαση. Δεν μπορούσε 
άλλο να κάθεται στο χωριό. Θα το σκάσει 
κρυφά!

Μια πάλη ξεσηκώθηκε μέσα του. Τα 
τρία αδέρφια του πολεμούσαν την Τουρ-
κιά. Τον πατέρα εχθρικό βόλι τον έστειλε 
στον ουρανό…

- Αχ, μάνα, μάνα… αναστέναξε ο μικρός. 
Ποια φωνή ν’ ακούσω; Τη δική σου ή 
της Πατρίδας, που με καλεί κοντά της… 

Δεν θα γυρίσω πίσω! είπε αποφασι-
στικά. Θα μηνύσω στη μάνα ότι φεύγω 
για τα λημέρια.

Αλλά… πάλι κοντοστάθηκε. Το κα-
λύτερο απ’ όλα, σκέφτηκε, να πλη-
σιάσω τον καπετάνιο. Πήρε το θάρρος:

- Καπετάνιε, παρακάλεσε, πάρε με 

μαζί σου. Ξέρω να ρίχνω καλό 
σημάδι. Δεν θέλω να γυρίσω 
πίσω στο χωριό, γιατί η μάνα μου 
δεν θα μ’ αφήσει να φύγω.

- Τίνος είσαι, συ, ορέ; ρώτησε 
ο καπετάνιος με την τραχιά φωνή 
του.

- Είμαι ο Γιωργής του καπε-
τάν Ανέστη, που ’δωσε το αίμα 
του για την πατρίδα! Απάντησε 
ο μικρός.

Τον κοίταξε με θαυμασμό ο 
καπετάνιος. Η φωνή του με μια 
παράξενη συγκίνηση αντήχησε 
στ’ αφτιά του παιδιού:

- Όχι, Γιωργή. Χίλιες φορές 
όχι. Τ’ αδέρφια σου πολεμούν 
μερόνυχτα τους Τούρκους κι ο 
πατέρας σου έδωσε το αίμα του 

για την Πατρίδα. Είσαι μικρός 
ακόμα. Μείνε κοντά στη μάνα σου 
και προσευχήσου για όσους αγω-
νίζονται για τη λευτεριά της Πα-
τρίδας. Ο Θεός ακούει πιο πολύ 
τις προσευχές των παιδιών. Και 
σα μεγαλώσεις και θεριέψεις, θα 
’ρθω ο ίδιος να σε πάρω κοντά 
μου. Τότε κανείς δεν θα σου τ’ 
αρνηθεί.

Ο μικρός, παρ’ όλο που του 
κόστισε, αναγκάστηκε να υποχω-
ρήσει. Ξαναπήρε τον δρόμο του 
γυρισμού…

Είχε πια νυχτώσει για καλά. Η 
μάνα όλο αγωνία είχε βγει στη 
ρούγα και η φωνή της ακούστη-
κε ψηλά ως τα κορφοβούνια, κα-
λώντας το στερνοπαίδι της.

«Παναγία μου, παρακαλούσε, 
είναι μικρός ακόμα, για να ζωστεί 
τ’ άρματα. Ας θεριέψει πρώτα κι 
ας δώσει και κείνο με τη σειρά 
του όλο τον εαυτό του, για να ρι-
ζώσει το δέντρο της πολυπόθη-
της λευτεριάς».

Χαμηλά στη ρεματιά ακού-
στηκε θόρυβος. Σαν κάποιος να 
σκαρφάλωνε τρέχοντας.

Ο Γιωργής, με κρατημένη την 
ανάσα, έφτασε κοντά στη μάνα. 
Δεν τον ρώτησε πού γύριζε. 
Ούτε τον μάλωσε. Έφτανε που 
τον έβλεπε πάλι κοντά της. Ήξερε 
τη φλόγα που ’καιγε στην καρδιά 
του δωδεκάχρονου αγοριού της.

Άπλωσε τα χέρια της και τον 
έσφιξε στην αγκαλιά της.

«Σ’ ευχαριστώ, Παρθένα μου, 
που μου το φύλαξες γερό», ψι-
θύρισαν τα χείλη.

- Μάνα, είπε ξαναμμένος ο μι-
κρός, θα νικήσουμε! Θα διώξουμε 
τους Αγαρηνούς! Μάνα, θέλω να 
μεγαλώσω γρήγορα. Να πολεμή-
σω μαζί με τ’ αδέρφια μου. Μη με 
κρατάς κοντά σου.

Τα μάτια του έλαμπαν με μια 
παράξενη φλόγα. Κι ήταν ολόιδια 
τα μαύρα μάτια του πατέρα του.

- Σαν θα μεγαλώ-
σεις, απάντησε, το ξέρω 
δεν θ’ ανήκεις πια σε 
μένα, αλλά στην ταλαι-
πωρημένη πατρίδα.

***
Τα χρόνια κύλησαν 

τόσο γρήγορα. Ο Γιωρ-
γής πάτησε τα δεκαέξι του 
χρόνια. Θέριεψε, ψήλω-
σε… Και ρίχτηκε και κεί-
νος με τη σειρά του στον 
αγώνα της λευτεριάς. Και… 
το θαύμα Παναγιάς, απλώ-
νεται στην πολυβασανισμέ-
νη γη. Η λευτεριά άρχισε να 
αχνοφέγγει σε χωριά και 
πολιτείες!

Το σπιτικό του καπετάν 
Ανέστη γιορτάζει. Η μάνα 
έβγαλε το μαύρο μαντήλι. 
Τα τέσσερα παλικάρια της την 
κυκλώνουν…

Παίρνουν τον δρόμο ψηλά 
για το Μοναστήρι της Πανα-
γιάς. Ανεβαίνουν τ’ ατέλειωτα 
σκαλιά… Έφτασαν. Η πόρτα της 
Εκκλησιάς ανοίγει, για να δεχτεί 
τους μπαρουτοκαπνισμένους 
λεβέντες.

Η Ελλάδα, χάρη στις θυσίες 
των ηρώων και των μαρτύρων 
της, ξαναγεννιέται μέσα από τις 
στάχτες, σαν το πουλί, το μυθικό 
«Φοίνικα».

Εκεί, μπροστά στην εικόνα της 
Μεγαλόχαρης γονατίζουν μάνα 
και παιδιά. Απέραντη ευγνωμο-
σύνη πλημμυρίζει τις καρδιές. 
Ευχαριστούν… Παρακαλούν για 
όλους εκείνους τους ήρωες που 
έδωσαν το αίμα τους για τη λευ-
τεριά της πολυβασανισμένης πα-
τρίδας. Αλλά και για τον ήρωα 
πατέρα τους, που αναπαύεται πια 
στην αγκαλιά του Θεού…

Μ. ΑΝΘΙΜΟΥ 

36 37

1385
Μάρτιος 2018

1385
Μάρτιος 2018 



Αθηνά Ντάσιου Γιάννου

Καλή Ανάσταση!
Ο Μικρός Συμβουλάτορας

Μι-Συ

Θέλω τόσο να ξανακούσω τον λόγο του Κυρίου 
που θα ακουστεί στο Α΄Ευαγγελικό Ανάγνωσμα τη 
Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ... «῾Υμεῖς φίλοι μου ἐστέ»  
(Ιωάννου ιε΄ 14) «Σεις είστε φίλοι μου»! Ο ίδιος ο 
Θεός μας μάς ονόμασε φίλους του! Δεν μας ονόμα-
σε δούλους, αλλά φίλους! Είμαστε όλοι φίλοι του 
Θεού, όταν Τον αγαπάμε! Τι μεγάλη τιμή, αλήθεια, 
όταν ο Δημιουργός των Πάντων μας ονομάζει φί-
λους Του! Και πόσο μεγάλο κρίμα, όταν εμείς, με δική 
μας πρωτοβουλία, διακόπτουμε αυτή τη φιλία με την 
απομάκρυνσή μας από την αγάπη Του!

Ο Χριστός είναι φίλος αληθινός. Είναι Εκείνος που 
θυσιάστηκε, χύνοντας το αίμα Του πάνω στον Σταυρό, 
για να έχουμε εμείς αιώνια ζωή…

Εμείς:

Για να είμαστε αληθινοί φίλοι με τον Χριστό, ακο-
λουθούμε τα λόγια Του και τις εντολές Του. Προ-
σέχουμε σε όλη μας τη ζωή να μη χάσουμε τη φιλία 
μας με τον Θεό.

Για να είμαστε αληθινοί φίλοι με τους συνομη-

λίκους μας, συμπεριφερόμαστε σ’ αυτούς, όπως θα 
θέλαμε κι εκείνοι να συμπεριφέρονται σ’ εμάς. Πώς 
δηλαδή;

Φίλος αληθινός είναι εκείνος που χαίρεται με τις 
επιτυχίες σου και υποφέρει μαζί σου στις δυσκολίες

Φίλος αληθινός δεν είναι απαραίτητα όποιος είναι 
μαζί σου καθημερινά λόγω… ανάγκης: συμμαθητής, 
συνάδερφος, γείτονας, συγκάτοικος

Φίλος αληθινός είναι ο καλός σύμβουλος

Φίλος αληθινός είναι συμπαραστάστης και βοηθός

Φίλος αληθινός δεν είναι εκείνος που σε εγκατα-
λείπει, ούτε εκείνος που σε πληγώνει.

Φίλος αληθινός είναι εκείνος που πιστεύει, όπως 
πιστεύεις κι εσύ, στον Θεό, σε βοηθά στην πίστη σου 
και δεν σε κοροϊδεύει γι’ αυτήν...

Να θυμάστε κι αυτό: Όποιος ψάχνει βρίσκει, τελικά, 
φίλο αληθινό να τον κάνει… κολλητό. Θέλει μόνο λίγο 
χρόνο και πολλή υπομονή… 

Κι επειδή η φιλία είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο, έχει 
και συνέχεια στο επόμενο τεύχος… 

Το Μολύβι που μιλά τη Μεγάλη 
Εβδομάδα θα πάει στην Εκκλησία, 
για να ακούσει τις όμορφες 
ψαλμωδίες και να παρακολουθήσει τα 
Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. 

Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Βρισκόμαστε στην πιο 
αγωνιστική πνευματική περίοδο του έτους. Πλησιάζο-
ντας στην εορτή της Ανάστασης, βάζουμε τα δυνατά 
μας, για να περάσουμε τα εμπόδια και να φτάσουμε 
κοντά στον Αναστημένο Χριστό, έχοντας πρώτα βγει 
νικητές στα αγωνίσματα του Σταδίου των Αρετών. Τα 
εμπόδια αυτά, είναι τα πάθη μας, οι κακές, δηλαδή, 
συνήθειες και πράξεις (που συχνά ξεκινούν από κακές 
σκέψεις) με τις οποίες βλάπτουμε τον εαυτό μας και 
στενοχωρούμε τον Θεό. Πώς όμως θα ξεπεράσουμε 
αυτά τα εμπόδια;

Αρχικά, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι κανένας 
δεν είναι αναμάρτητος, εκτός από τον Χριστό. Ακόμα 
και οι Άγιοι, τους οποίους τιμούμε και θαυμάζουμε, 
έκαναν λάθη και αμαρτίες. Μετανόησαν όμως γι’ αυτά, 
τα πολέμησαν και έτσι πλησίασαν τον Θεό.

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η κατεξοχήν περίο-
δος μετανοίας. Ένα από τα πολλά δώρα που μας έχει 
κάνει η Εκκλησία μας είναι η Ιερά Εξομολόγηση. Για 
να καταλάβουμε πραγματικά ότι ο Κύριος σταυρώθηκε, 
για να πάρει πάνω Του τις αμαρτίες όλου του κόσμου, 
και για να ζήσουμε την ουσία της Ανάστασης, πρέπει 
να μετανοήσουμε για τις κακές πράξεις μας και να τις 
εξομολογηθούμε με απλότητα και ταπείνωση. Όταν 
είμαστε μπροστά στον ιερέα, δεν θα πρέπει να ντρε-
πόμαστε καθόλου. Οφείλουμε να πούμε οτιδήποτε 
βαραίνει την καρδιά μας, χωρίς να κρύψουμε τίποτα. 
Έτσι, τελειώνοντας η εξομολόγηση, θα αισθανόμαστε 
πολύ πιο όμορφα από πριν. 

Δυο σπουδαίοι τρόποι για την καταπολέμηση των 
παθών μας προέρχονται από τη διδασκαλία και τη ζωή 
του ίδιου του Κυρίου. Είπε ο Κύριος στους μαθητές του: 
“Μάθετε δε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν εκ-
διώκεται παρά με προσευχή και νηστεία” (Ματθ. 17,21). 

Με τη νηστεία σε κάποιες τροφές ασκούμαστε στο 
να δυναμώσουμε τη θέληση μας, ώστε να μπορούμε 
να εξουσιάζουμε τον εαυτό μας, να πολεμούμε τις αδυ-
ναμίες μας και να προοδεύουμε στην αρετή. Ο Μέγας 
Βασίλειος λέει ότι η νηστεία είναι κατάλληλη για 

όλες ανεξαρτήτως τις ηλικίες και ότι για όλους μας είναι 
ωφέλιμη. Η νηστεία, βέβαια, δεν πρέπει να είναι μόνο 
σωματική. Οφείλουμε να κάνουμε νηστεία και σε άλλα 
πράγματα. Για παράδειγμα, καλό είναι να περιορίσουμε 
τον χρόνο που ξοδεύουμε μπροστά στην τηλεόραση 
και τον υπολογιστή. Νηστεία επίσης πρέπει να κάνου-
με και στη γλώσσα μας. Να προσέχουμε να μην λέμε 
άσχημα λόγια ή ψέματα και να μην κατακρίνουμε τα 
αδέλφια μας και τους συμμαθητές μας. Όπως λέει και 
η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου: “Ναι, Κύριε, κάνε 
με να βλέπω τα δικά μου λάθη και να μην κατακρίνω 
τον αδελφό μου”. 

Τι να πει κανείς για την προσευχή; Ποιος από εμάς 
δεν θα ήθελε σε κάθε δυσκολία να μπορεί να πάρει 
τηλέφωνο κάποιον δικό του άνθρωπο να του συμπαρα-
σταθεί; Η ευκαιρία αυτή υπάρχει, είναι δωρεάν, μπορείς 
να μιλήσεις όποια ώρα και αν είναι, και είναι πάντα ο 
κατάλληλος, για να σε βοηθήσει! Ο Θεός μας δίνει τη 
δυνατότητα να συνομιλούμε μαζί του! Ας Του ανοίξου-
με, λοιπόν, την καρδιά μας με πίστη κι ας προσευχη-
θούμε να μας βοηθήσει στα πάθη και στις δυσκολίες 
μας. Ο Θεός είναι εκεί και πάντοτε περιμένει να μας 
ακούσει. Εμείς το μόνο που χρειάζεται να έχουμε είναι 
η πίστη ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει. Και τότε Εκείνος 
θα το κάνει, αφού μας υποσχέθηκε ότι “πάντα ὅσα 
ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε” 
(Ματθ. 21,22).

Ας μην απογοητευόμαστε, λοιπόν, όποιο πάθος κι 
αν μας ταλαιπωρεί, όση δυσκολία κι αν έχουμε να το 
αντιμετωπίσουμε. Τίποτα δεν είναι αθεράπευτο. Ο Χρι-
στός, «ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών» 
περιμένει πάντα την απόφασή μας να τρέξουμε κοντά 
Του και να Tου παραδώσουμε τις αμαρτίες μας. Χρειάζε-
ται όμως προσπάθεια κι από μας, γιατί όπως λέει και 
το τραγούδι μας: 

“Απ’ τις κερκίδες θεατής, χωρίς αγώνα,
μην περιμένεις το μετάλλιο το χρυσό.
Έλα στο Σ τ ί β ο  να ιδρώσεις το χιτώνα
και να κερδίσεις το στεφάνι απ’ το Χριστό!”

Ο στίβος περιμέν
ει αθ

λητ
ές

Στρατής Τσαγκαρόπουλος
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Ο ΣΑΜΟΥΉΛ

- Καλόγερε, τι καρτερείς κλεισμένος μες στο Κούγκι;

Πέντε νομάτοι σόμειναν – κ' εκείνοι λαβωμένοι!

Κ' είναι χιλιάδες οι εχθροί που σ' έχουνε ζωσμένον!

Έλα να δώσης τα κλειδιά, πέσε να προσκυνήσης,

κι αφέντης ο Βελήπασας δεσπότη θα σε κάμη!

[.....]

Εκεί ψηλά στο θρόνο σου,

στην τόση βασιλεία,

δώσε σ' εμάς τους δύστυχους

μικρή μια κατοικία,

να μοιάζη με το Σούλι μας -

και δώσε μου ένα βράχο

κ' εκεί το Κούγκι νάχω.

Χώμα στο Σούλι ελεύθερο

για να ταφώ δε μένει.

ελέησον με, Πλάστη μου,

συχώρεσε να γένη

το Κούγκι μου η εκκλησιά,

το Ιερό σου Βήμα

του Σαμουήλ το μνήμα.

Εδώ ποδάρι άπιστο

ποτέ δε θα τολμήση

(ποτέ ! το είπα, τ' ώρκισα )

το Κούγκι να πατήση.

Μαζί μου παίρνω τα κλειδιά,

Πλάστη μου, δεν τ' αφήνω -

ούτε σ' εσέ τα δίνω !

[...]       Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Σαμουήλ

Η τετρακοσίων χρόνων σκλαβιά στους 
Τούρκους και η Επανάσταση του 1821 
έδωσαν έμπνευση σε –Έλληνες και ξέ-
νους– ποιητές, λογοτέχνες, ζωγράφους 
και γλύπτες να δημιουργήσουν σπουδαία 
έργα.
Πάνω σε κερί και ντύνοντάς τα με όσο 
το δυνατόν αυθεντικές φορεσιές τα 
κέρινα ομοιώματα που δημιούργησε 
ο σπουδαίος Έλληνας γλύπτης Παύ-
λος Βρέλλης, δίνουν συγκεκριμένη 
μορφή στον πόνο, την καρτερία, τη 
λαχτάρα, αλλά και την αποφασιστι-
κότητα των Ελλήνων, επωνύμων 

και ανωνύμων, οι οποίοι αγωνίστηκαν για 
το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας κατά τη νεότερη ιστορία 

της πατρίδας μας. Μια μεγάλη και συγκλονιστική ενότητα θεμάτων 
της έκθεσης του Μουσείου Παύλου Βρέλλη (το οποίο αξίζει όλοι να 
επισκεφθούμε) αφορά την Επανάσταση του 1821.
Ο γλύπτης Παύλος Βρέλλης φιλοτέχνησε μορφές και γεγονότα που 
σημάδεψαν τον αγώνα του ’21 (κάποια από τα οποία βλέπετε παρα-
κάτω) με τον δικό του ιδιαίτερο καλλιτεχνικό τρόπο. Ταυτόχρονα, 
όμως, στα πρόσωπα των ηρώων αποτύπωσε τα ιδεώδη της εθνικής 
Επανάστασης: την πίστη στον Θεό και την αγάπη για την πατρίδα, την 
παράδοση και τον πολιτισμό των προγόνων τους, που τροφοδότησαν 
την αποφασιστικότητά τους να αποτινάξουν τον ζυγό της σκλαβιάς 
με το ιερό σύνθημα: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ!»

Επιμέλεια: Ελίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα

ΤΟ ΚΡΥΦ
Ο ΣΧΟΛΕΙ

Ο

 
Απ’ έξω μαυροφόρ’ απελπισιά,

πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι,

και μέσα στη θολόκτιστη εκκλησιά,

στην εκκλησιά, που παίρνει κάθε βράδυ

την όψη του σχολειού,

το φοβισμένο φως του καντηλιού

τρεμάμενο τα ονείρατα αναδεύει,

και γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύει…

Ιωάννης Πολέμης

ΣΤΡΑΤΉΓ
ΟΣ 

ΙΩΑΝΝΉΣ
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝ

ΝΉΣ

 
Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε

απ’ τις σκόνες σκεπασμένο,  

το δίστομο σπαθί του λόγου σου

στον ήλιο, Μακρυγιάννη,

Κι απάνω και στις δυο πλευρές γραφή

Απ’ τη μια, τα λόγια αυτά Σου χαραγ-

μένα, στρατηγέ μας:

«Τη λευτεριά μας τούτη 

δεν την ήβραμε στο δρόμο»…

Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε 

απ’ το χώμα αυτήν τη σπάθα

και τέτοια διάβασε 

απάνω της βαγγέλια...
Άγγελος Σικελιανός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΉΣ Ο ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΉΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Τη νύχτα που παράδερνες μ’ ένα δαυλί στο χέρι
κ’ εσπιθοβόλεις κεραυνούς κ’ έφεγγες σαν αστέρι,
όταν φτωχός, αγνώριστος, μικρός, χωρίς πατρίδα
τη ματωμένη επλεύριζες, Κανάρη, ναυαρχίδα,….Κανένας μάντις σώλεγε ότι θα να ‘ρθη ώρανα ιδής, Κανάρη, ελεύθερη τη δύστυχη τη χώρα…Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ,  
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ

 
Στο δύσκολο στρατί αγώνα κι αρετής

είν΄ο Πατροκοσμάς οδηγητής,

στα χέρια το ραβδί, στα χείλη η προσευχή

και η ματιά στραμμένη στην κορφή.

Αγγελική Μαστέλλου 1986
Ο ΚΟΛΟΚΟ

ΤΡΩΝΉΣ  

ΣΤΉ ΦΥΛΑ
ΚΉ ΤΟΥ Ν

ΑΥΠΛΙΟΥ

Στης Αρκαδίας τα βουνά, έξω απ’ το χωριό σου

κάτ’ από μια βελανιδιά, είδες το πρώτο φως σου,

με τους αετούς μεγάλωσες, στις μπόρες και στα χιόνια,

αετός κι εσύ με αετούς, στα δίσεκτα τα χρόνια

[...]

Είχες τσεκούρι και φωτιά για τους εχθρούς του γένους,

για τους προδότες της φυλής και τους προσκυνημένους,

κι αν στ’ Αναπλιού τη φυλακή, σε κλείσαν οι εχθροί σου,

μες στην καρδιά του ο λαός φυλάει τη μορφή σου.

 Δημήτρης Ρήτας

1821

Παύλος Βρέλλης, Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας, Κέρινα Ομοιώματα
12ο Χλμ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Αθηνών, Μπιζάνι, Ιωαννίνων
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Ταξιδεύοντας 
Είδα… άκουσα… έμαθα… σκέφτηκα!

Ένα ακόμη ταξίδι στην Ινδία με κατεύθυν-
ση ανατολικά αυτή τη φορά. Προορισμός η 
Καλκούτα «Κολκάτα» όπως την προφέρουν 
οι ντόπιοι. Όπως διάβασα και έμαθα, η Καλ-
κούτα είναι χτισμένη στο δέλτα του ποταμού 
Γάγγη και, όπως είδα από το αεροπλάνο, 
γύρω από την πόλη υπάρχουν τεράστιες καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις, τις οποίες διατρέχουν 
οι παραπόταμοι του Γάγγη. Έμαθα ότι η Καλ-
κούτα είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας της 
Δυτικής Βεγγάλης. Όταν η Ινδία βρισκόταν 
υπό βρετανική διοίκηση, η Καλκούτα ήταν το 
διοικητικό της κέντρο μέχρι το 1911, όπου 
αυτό μεταφέρθηκε στο Νέο Δελχί.

Χαριτίνη Καψοκεφάλου

ΙΝΔΙΑ (ΚΑΛΚΟΥΤΑ – ΜΠΑΚΕΣΟΥΑΡ)  

Έμαθα ότι η Μητέρα Τερέζα γεννήθηκε το 1910 στα Σκόπια και 
ήταν αλβανικής καταγωγής. Το πραγματικό της όνομα ήταν Agnes 
Gonxha Bojaxhiu. Πολύ νέα διαπίστωσε την κλήση της στον Θεό 
και σε ηλικία 18 χρονών συμμετέχει στις Αδερφές του Λορέτο, ως 
ιεραπόστολος στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία. Με το όνομα Αδερ-
φή Μαρία Τερέζα μετακομίζει το 1929 στην ανατολική Ινδία, στην 
πόλη Darjeeling, στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Τον Μάιο του 1931, 

Το λιτό δωμάτιο της Μητέρας Τερέζας

Γερόντισσα Γαβριηλία

Μητέρα Τερέζα

Η δράση και η προσφορά της Γερόντισσας Γαβριηλίας είναι 
παρόμοια. Έμαθα ότι γεννήθηκε στις 2/15 Οκτωβρίου του 
1897 στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το τέλος των σπουδών 
της φθάνει στην Αθήνα, όπου δουλεύει σε μια ψυχιατρική 
κλινική, παραμένοντας εκεί έναν μόνον χρόνο. Έπειτα ακολού-
θησε η Αγγλία. Εκεί βρήκε διάφορες εργασίες, ενώ παράλληλα 
βοηθούσε τους άπορους και τους άνεργους.

 Το 1954 πήγε στην Ινδία όπου και παρέμεινε 5 χρόνια. 
Αγαπούσε ιδιαίτερα την Ινδία. Βοηθούσε ακατάπαυστα πλή-
θος λεπρών και αρρώστων και τους έδειχνε απεριόριστη 
αγάπη! Όλοι την αγαπούσαν και τη φώναζαν αδελφή Λίλα. 
Στο καθημερινό της κουραστικό πρόγραμμα ήταν απαραίτη-
τη η δίωρη ανάγνωση της Αγίας Γραφής και πολλές ώρες 

προσευχής. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό και γι’ 
αυτό ποτέ δεν κρατούσε χρήματα πάνω της. Βοηθούσε 
πλήθος ανθρώπων, ενώ ήταν η αιτία πολλοί άνθρωποι 

να βαφτιστούν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ποτέ δεν μιλούσε 
σε άλλους για τον Χριστό, αν δεν της το ζητούσαν οι ίδιοι. 

Γνώρισε σημαντικούς ανθρώπους και αναμεσά τους και τη 
Μητέρα Τερέζα

 Μετά την Ινδία βρέθηκε στα Ιμαλάια, στη συνέχεια σε 
μοναστήρι στη Βηθανία, στην Αθήνα, στην Αφρική αργότερα 
στην Αίγινα, και τέλος στη Λέρο όπου και πέθανε σε ηλικία 95 
ετών, στις 28 Μαρτίου του 1992, ανασηκώνοντας τα χέρια 
της στον ουρανό!

Καλκούτα. Η πόλη των αντιθέσεων. Από τη μια η πόλη με τις εκα-
τομμύρια παράγκες και από την άλλη ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο με 
χρηματιστήριο και μεγάλους εμπορικούς οίκους. Όπως και όλες οι άλ-
λες μεγάλες πόλεις στην Ινδία, έτσι και η Καλκούτα είναι πολυπληθής. 
Όπως έμαθα, σήμερα ζουν στην πόλη και τα προάστια της περί τα 16 
εκατομμύρια που την κατατάσσουν στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως, με 
μια σχεδόν εξωπραγματική πυκνότητα πληθυσμού: πάνω από 35.000 
κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο! Φανταστείτε, δηλαδή, όλους τους 
κατοίκους της Καρδίτσας ή του Ρεθύμνου να μένουν σε ένα τετραγωνικό 
χιλιόμετρο!!! Το είδα και δεν το πίστευα: Εκατομμύρια ανθρώπων να 
επιβιώνουν σε άθλιες συνθήκες ζωής, σε παράγκες και παραπήγματα, 
μέσα στη λάσπη και τα σκουπίδια. Άλλωστε, όπως έμαθα, η Καλκούτα 
είναι από τις πόλεις με τους περισσότερους ζητιάνους. 

Σκέφτηκα ότι οι άθλιες συνθήκες ζωής 
εκατομμυρίων ανθρώπων ίσως είναι 
και ο λόγος που στην περιοχή αυτή 
χριστιανοί ιεραπόστολοι, ορθόδοξοι 
και καθολικοί, με την προσφορά τους 
προσπαθούν να απαλύνουν τον πόνο 
και τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων. 
Ξεχωρίζουν τον 20ο αιώνα δύο γυναίκες, η 
Μητέρα Τερέζα και η Γερόντισσα Γαβριηλία. 

παίρνει τον πρώτο της όρκο ως καλόγρια. Αργότερα, διορίζεται 
στην Καλκούτα ως δασκάλα στο Λύκειο θηλέων «Αγία Μαρία». 
Στις 24 Μαΐου του 1937 γίνεται μοναχή με το γνωστό σε όλους 
μας όνομα «Μητέρα Τερέζα». Οι ανεπιθύμητοι, οι αντιπαθείς, οι 
παραμελημένοι και οι φτωχοί τραβούν την προσοχή της. Αφού 
αποκτά, λοιπόν, ιατρική εκπαίδευση, ξεκινά να εργάζεται στις 
φτωχογειτονιές της Καλκούτας. Δημιουργεί τους «Ιεραπόστολους 
της Φιλανθρωπίας». Μαζί με τις άλλες μοναχές υποβάλλονται 
σε τεράστια και σκληρή δουλειά, ποικίλους αγώνες, αλλά και 
φτώχεια. Το έργο τους, ορφανοτροφεία, νοσοκομεία και πολλά 
άλλα ιδρύματα, αναγνωριζόταν από όλο τον κόσμο, κυβερνήσεις 
και απλούς ανθρώπους. Για τη δράση της η «Μητέρα Τερέζα» 
έλαβε πολλές διακρίσεις, με κορυφαία το βραβείο Νόμπελ Ει-
ρήνης του 1979.

Η Μητέρα Τερέζα έφυγε από τη ζωή στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997. Είδα τον τάφο της μέσα στο 
«μοναστήρι» όπου έζησε. Λιτός και φτωχικός, όπως η ζωή της. Είδα και το δωμάτιο όπου διέμενε, στο 
πιο ζεστό σημείο του σπιτιού, πάνω από το μαγειρείο, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούσαν το καλο-
καίρι τους 40ο C! Στο μουσείο που βρίσκεται δίπλα στον τάφο της είδα τα φθαρμένα σανδάλια της, το 
σάρι, τον σταυρό, το κομποσχοίνι (ροζάριο για τους Καθολικούς), μερικές χειρόγραφες επιστολές με 
τις πνευματικές προτροπές της και άλλα μικροαντικείμενά της.

 Στις 4 Σεπτεμβρίου 2016 η Μητέρα Τερέζα κηρύχθηκε επίσημα από τον Πάπα Φραγκίσκο, «Αγία της 
Καθολικής Εκκλησίας».

Δυο γυναίκες ξεχωριστές, αλλά όχι και οι μόνες που 
απάλυναν τον πόνο χιλιάδων ανθρώπων στην Καλκού-
τα. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος…

Καλκούτα, κέντρο

Καλκούτα, κέντρο

Η αδελφή Γαβριηλία  

φροντίζοντας αρρώστους 

«Δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα. Αλλά όλοι μας μπορού-
με να κάνουμε μικρά πράγματα με τεράστια αγάπη». Mητέρα Τερέζα

«Πάντοτε προς τα μπρος.  
Έστω και με βήμα χελώνας».

Γερόντισσα Γαβριηλία
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Ας γυμνάσουμε 
το μυαλό μας!

γλ
ω

σσ
ο
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δέ

μα
τα

Γεια σας, φίλοι μου! Σας αρέσουν τα παι-

χνίδια; Εμένα, μου αρέσουν πολύ! Και κυρίως, 

τα παιχνίδια με τις λέξεις. Τέτοια παιχνίδια 

είναι τα σταυρόλεξα, τα κρυπτόλεξα (ξέρετε... 

αυτά που έχουν ανακατεμένα γράμματα και 

ψάχνουμε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια να 

βρούμε συγκεκριμένες λέξεις), οι ακροστοι-

χίδες, κ.ά.. Ακόμη, υπάρχουν αρκετά επιτρα-

πέζια παιχνίδια τέτοιου είδους και, φυσικά, 

αυτά που μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας 

με μολύβι και χαρτί, όπως η αγαπημένη όλων 

«κρεμάλα»!

Σας φαίνονται δύσκολα; Μα υπάρχουν 

διάφορα επίπεδα δυσκολίας και καθένας 

μπορεί να επιλέξει εκείνο που ταιριάζει στην 

ηλικία και τις γνώσεις του. Επίσης, σημαντικό 

ρόλο παίζει και το πόσο έχουμε εξασκηθεί 

στα παιχνίδια αυτά. Αν από την πρώτη φορά 

επιλέξουμε κάποιο για «έμπειρους λύτες», 

είναι πιθανό να μην τα καταφέρουμε και να 

απογοητευτούμε. Αντίθετα, με ένα παιχνίδι 

«στα μέτρα μας» μπορούμε να αναπτύξουμε 

τεχνικές (τρόπους για να βρίσκουμε την λύση, 

δηλαδή) και αργότερα να τις εφαρμόσουμε με 

επιτυχία, καθώς ανεβαίνουμε επίπεδο.

Ακόμη, αν επιλέξουμε σωστά, τα παιχνί-

δια μπορούν να εξασκήσουν το μυαλό μας 

πολύ αποτελεσματικά. Οι επιστήμονες λένε 

ότι το μυαλό μας είναι ένας μυς, όπως για 

παράδειγμα οι μύες των ποδιών μας. Για να 

είναι δυνατοί και να κάνουν τη δουλειά τους, 

πρέπει να είναι γυμνασμένοι. Έτσι, περπατάμε, 

τρέχουμε και κάνουμε ασκήσεις γυμναστι-

κής. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να φροντίζου-

με και το μυαλό μας. Τι ρωτάτε; Πώς θα το 

γυμνάσουμε; Μα δεν το είπαμε; Με ασκήσεις 

γλώσσας, φυσικής, χημείας, προβλήματα 

μαθηματικών, σπαζοκεφαλιές και ό,τι άλλο 

χρειάζεται σκέψη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα 

παιχνίδια που βοηθούν, αλλά και τα μαθήματα 

του σχολείου. Ίσως, αν τα θεωρούμε άσκηση 

για το μυαλό μας, να τα δούμε με «άλλο μάτι», 

όπως λένε, και να είναι λιγότερο κουραστικά.

Όπως είπα και πιο πάνω, προσωπικά προτι-

μώ εκείνα που έχουν να κάνουν με λέξεις. Το 

έχετε καταλάβει ότι μου αρέσει να ασχολούμαι 

με τη γλώσσα μας, έτσι; Δεν μπορώ να σας 

κρυφτώ! Και θα σας πω κάτι ακόμη: τα παι-

χνίδια αυτά με βοηθούν όχι μόνο να γυμνάζω 

το μυαλό μου, αλλά και να εξασκούμαι στην 

ορθογραφία! Πώς θα βρω τη λύση στο σταυ-

ρόλεξο, αν δεν μπορώ να γράψω σωστά τις 

λέξεις; Να ένας εύκολος τρόπος να μαθαίνω 

κάτι χρήσιμο.

Εμπρός, λοιπόν, ας αρχίσει το παιχνίδι!!!

Νάντια Μανία

Τι θα χρειαστούμε;

 ✿ Μολύβι 

 ✿ ψαλίδι

 ✿ κόλλα stick

 ✿ μια φωτοτυπία το πα-

τρόν σε μέγεθος Α4

 ✿  σπάγγος ή πετονιά

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝ
ΙΑ

  Αφού φωτοτυπήσουμε το πατρόν, μπορούμε να 
ξεπατικώσουμε το σχέδιο απ’ τη φωτοτυπία σε ένα 
άλλο χαρτί με μολύβι, απαλά, γιατί το περίγραμμα 
έχει κάποιο πάχος και, όταν κόψουμε το σχέδιο, 
δεν θα φαίνεται καλαίσθητο. Έπειτα κόβουμε το 
περίγραμμα του σχεδίου. Δεν κόβουμε πάνω στις 
διακεκομμένες γραμμές, μόνο όπου βλέπουμε συ-
νεχόμενη γραμμή. Όπως δείχνει η εικόνα, κόβου-
με, επίσης, ανάμεσα στα φτερά της ουράς. Το ίδιο 
κάνουμε και με τα φτερά του περιστεριού.

  Διπλώνουμε το φύλλο όπου βλέπουμε διακεκομ-
μένες γραμμές. 

  Κολλάμε τα δύο άκρα του χαρτιού στο σημείο της 
κοιλιάς του περιστεριού. Πάνω στη ράχη του έχει 
δημιουργηθεί από το δίπλωμα μια βάση, για να 
κολλήσουμε εκεί το διάστημα που υπάρχει ανάμε-
σα στα δύο φτερά του πουλιού που κόψαμε.

 Τέλος, κολλάμε την άκρη του σπάγγου ή της πε-
τονιάς στο τελείωμα των φτερών και πριν από την 
ουρά του περιστεριού και πού ξέρετε… μπορεί και 
να πετάξει!

Επιμέλεια: Δέσποινα Λεμάνη

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Είμαστε ελεύθεροι. Μεγάλη ευλογία! Τα λευκά περιστέρια που συμβολίζουν την ειρήνη 
θα γεμίσουν το δωμάτιο μας και θα μας θυμίζουν: Όχι πια άλλοι πόλεμοι! Μόνο ειρήνη!

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Περιστέρια ειρήνης πετάξτε!
τη χαρά στους ανθρώπους μοιράστε!
Διώξτε τη θλίψη από τούτη τη γη,
να γίνει η αγάπη ξανά αρετή!

Ύμνος Χ.Μ.Ο., Βραώνα 1999
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Αναγνωρίζεις αυτά τα ζώα; 
Γράψε το όνομά τους. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΑΛΛΟΣΑΥΡΟΣ ΑΔΡΟΣΑΥΡΟΣ ΚΕΡΑΤΟΣΑΥΡΟΣ

Γράψε το όνομα του δεινόσαυρου  
που αρέσει σε κάθε παιδί.
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 Ένωσε τις τελείες 
και χρωμάτισε την εικόνα.

1

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΓΡΊΦΟΊ

1ΠΑΊΞΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Επιμέλεια: Αλεξία Χονδροπούλου

ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΕΣ

Ο Τοτός γυρίζει από το σχολείο στο 
σπίτι του κλαίγοντας, και η μητέρα του 
τον ρωτά:

- Τι έχεις; Γιατί κλαις;
- Με μάλωσε ο δάσκαλος.
- Και γιατί σε μάλωσε;
- Να, γιατί απάντησα σε μία ερώτη-

ση που κανείς άλλος δεν μπορούσε ν’ 
απαντήσει.

- Τι; Και αντί να σου βάλει άριστα 
σε μάλωσε; Ποια ήταν αυτή η ερώτηση;

- Ποιος έσπασε το τζάμι του σχολείου

Διάλογος την ώρα του 
διαλείμματος στην αυλή του 
σχολείου:

- Χάρη, δάνεισέ μου δύο 
ευρώ να πάρω ένα κρουασάν.

Χάρης: Μα τι λες, Γιώργο; 
Εγώ δεν έχω αγοράσει ποτέ 
για τον εαυτό μου και μου ζη-
τάς να σου δανείσω;

Γιώργος: Τότε, Χάρη, δάνει-
σέ μου τέσσερα ευρώ και θα 
αγοράσω κι ένα για σένα!

Ο δάσκαλος μαλώνει 
τον Μανώλη για την έκ-
θεσή του:

- Δεν ντρέπεσαι; Τι 
έκθεση ήταν αυτή; Τηλε-
γραφικό γράψιμο, κακή 
σύνταξη, κείμενο γεμάτο 
ορθογραφικά λάθη και 
ασάφειες. Θα τη δείξω 
στη μαμά σου!

- Πολύ καλά θα κάνε-
τε, γιατί εκείνη την έγρα-
ψε!

1 Α
2 Α
3 Α
4 Α
5 Α

6 Α
7 Α
8 Α
9 Α

10 Α

Στην πρώτη στήλη του παρακάτω σχήματος, αν βρείτε και γράψετε 
σωστά τις ζητούμενες λέξεις, θα σχηματιστεί το όνομα μιας ασιατικής 
χώρας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Το μικρό όνομα του Κοραή.
2. Οικογένεια ευγενών της Κωνσταντινούπολης.
3. Γλωσσικό μάθημα που διδάσκεται στο σχολείο. 
4. Μεγάλος ωκεανός του πλανήτη μας.
5. Έτσι φαίνονται τα μάτια που νιώθουν επιθυμία για ύπνο.
6. Μικρό ζώο της θάλασσας που κολυμπά όρθιο.
7. Το παίρνουμε από την τράπεζα, πριν ταξιδέψουμε στο εξωτερικό.
8. Εργαλείο του κηπουρού.
9. Πρωτεύουσα της Ολλανδίας.
10. Χώρα της αμερικανικής ηπείρου με πρωτεύουσα τη Μανάγκουα.

1.  Οι γονείς της Παναγίας ήταν
2.  Στην Παναγία παρουσιάστηκε
3.  Ο Αρχάγγελος είπε στην Παναγία
4.  Η Παναγία στα λόγια του Αγγέλου απάντησε
5.  Όταν η Ελισάβετ έμαθε τα νέα από τη Μαρία
6.  Την ίδια περίοδο ήταν έγκυος

ΑΝΤΊΣΤΟΊΧΊΣΗ
α. «Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία ὁ Κύριος μετά 

σοῦ».
β. «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ 

τὸ ῥῆμά Σου».
γ. η Ελισάβετ στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
δ. ο Ιωακείμ και η Άννα
ε. το μωρό που είχε στην κοιλιά χοροπήδησε 

από χαρά.
στ. ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.

Α Κ Σ Β Μ Ο Γ Ρ Σ
Ρ Ζ Μ Γ Κ Ν Ω Υ Δ
Λ Φ Ρ Υ Π Θ Φ Ξ Υ
Ξ Τ Λ Δ Π Τ
Μ Ω Ζ Λ Φ Ε
Κ Χ Ω Χ Ο Θ
Π Σ Ξ Χ Ψ Τ Ε Υ Κ
Ε Ψ Σ Ρ Λ Υ Π Η Ζ
Ι Ζ Μ Θ Χ Κ Η Λ Ο

Α Η Ξ
Π Ω Β
Γ Θ Σ

2
Ι Ρ Χ
Σ Γ Μ
Υ Β Κ

4
Α Ν Ζ
Ψ Τ Δ
Θ Ξ Λ

1
Π Ι Η
Ω Β Μ
Ε Ο Φ

3

Ποιο από τα αριθμημένα κομμάτια, που βρίσκο-
νται δίπλα, συμπληρώνει το κενό του πίνακα;

Β Δ Γ
Θ Α Ζ
Η Ε Ι

Ποιο γράμμα  
βρίσκεται ένα γράμμα 
επάνω από το γράμμα 
που βρίσκεται ανάμεσα 
στα γράμματα  
που βρίσκονται  
ανάμεσα στα Β και Γ 
και Η και Ι;

2

3

2

46 47

1385
Μάρτιος 2018

1385
Μάρτιος 2018 




