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- ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ -

ΝΝ ΑΑ ΟΟ ΣΣ

∆ες το µεγάλο Του Ναό:
τους κάµπους, τα πελάη, 
τα βουνά, τα δάση,
τ’ άπειρα αστέρια Του στον ουρανό.
Κι άκου τον χτύπο της καρδιάς σου,
παντού ο Θεός ειν΄ εδώ πέρα,
παντού η πνοή,
του παντοκράτορος Πατέρα.

(Στ. Μπολέτσης) 

σελ.:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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03√ ¶˘ÚÛfi˜

03.

º›ÏÂ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ, 

EÁÎ¿Ú‰ÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ Â˘¯¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔ‰ÈÎ‹ ÔÚÂ›· Û·˜!
™Â Û·˜ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÚÒÙ· Ô «¶Àƒ™√™». ™Â Û·˜, ÙÔ˘˜ Â˘¤ÏÈ‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜

ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ Ì·˜. ∫·È Û·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì·. ∂›Ó·È Ì‹Ó˘Ì·
˘¤Ú‚·ÛË˜, ·Á¿Ë˜ Î·È ¯·Ú¿˜. 

∫¿ıÂ Ì‹Ó· ı· Û·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÔÏÏ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÙÈ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙÂ ÛÂÈ˜ ÌÂ
ÙÈ˜ È‰¤Â˜ Û·˜, ÙÈ˜ ÂÌÓÂ‡ÛÂÈ˜, ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Û·˜ Î·È ÌÂ ·ÊÂÙËÚ›·, Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ·,
ÙˆÓ fiÛˆÓ ı· ·ÔıËÛ·˘Ú›˙ÂÙÂ ·’ ÙË ÛÔ˘‰‹  ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Û·˜.

√ «¶Àƒ™√™» ı· Â›Ó·È Ô Î·ıÚ¤ÙË˜ Ô˘ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÎÔ‹ Î·È ÙËÓ
ÚfiÔ‰fi Û·˜. £· ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÂÈ Î·È Û·Ó ‰ÈÎfi˜ Û·˜ Ô‰Ô‰Â›ÎÙË˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· Û˘Ì-
‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Û·˜ Î·È ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ıÂÙÈÎ¿ ÙËÓ
ÔÚÂ›· Û·˜.

™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ¿ÓÙ· Ë ∞Ï‹ıÂÈ·, Ë ‰›„· ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÁÓ‹ÛÈ· ÌfiÚÊˆÛË Î·È
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ÌÈ·
ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË˜ ÙˆÓ ·ÈˆÓ›ˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÏËıÒÚ·˜ ·fi ·-
¯˘Ú¤ÓÈ· ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·Ù·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ ·ÁÎ¿ÏÈ·ÛÌ· ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ô-
ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜. °È· ÙÔ Ó¤Ô ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Ï·¯Ù·Ú¿ÂÈ ÙÔ ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ·Ó¤‚·ÛÌ· Î·È ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ∫·È ı· Í¤ÚÂÈ
ÔÏ‡ Î·Ï¿ ÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ÙÔ ÛÎÔfi Ô˘ ˘ËÚÂÙÂ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘.

¡· Â›ÛÙÂ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ Ì¤Û· ·’  ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı· ¤¯ÂÙÂ Î·È ¯·-
Ú¿. ∏ ¯·Ú¿ Û·˜ ı· ¤Ú¯ÂÙ·È Û·Ó ÒÚÈÌÔ˜ Î·Úfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Û·˜. ªÈ· ¯·-
Ú¿ ÁÓ‹ÛÈ·, ÌÂ ÙË ‚Â‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÔÚÂ‡ÂÛÙÂ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·˜. Ã·Ú¿ ÁÂ-
Ì¿ÙË ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ  Û·˜.

∂ÌÚfi  ̃ÏÔÈfiÓ, ·È‰È¿, Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
ˆÚ·›Ô ·ÁÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô  ̃ı· Û·  ̃Ê¤ÚÓÂÈ
¿ÓÙÔÙÂ ÙË Ó›ÎË.

∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·,  
Ô £Âfi˜ Ì·˙› Û·˜.

Ã. ∫.

ΣΣττοουυςς µµααθθηηττέέςς µµααςς

¶√ƒ∂π∞ προς τη νίκη

∏ ÛÔÊ›· ·˜ ·ÛÙÚ¿„ÂÈ

Î·È ÙÔ °¤ÓÔ˜ Ì·˜ ·˜ Ï¿Ì„ÂÈ

¿ÏÈÓ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ .

∫·È ·È ÌÔ‡Û·È ·˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó

Î·È ÁÏ˘Î¿ Ó· ÎÂÏ·‰‹ÛÔ˘Ó

‹¯ÔÓ ÙÔÓ ÌÂÏˆ‰ÈÎfiÓ.

(ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜)

...........

...........

KKάάθθεε µµήήνναα 
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√È ∆ÚÂÈ˜ πÂÚ¿Ú¯Â˜, ª. µ·Û›ÏÂÈÔ˜, £ÂÔÏfiÁÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Î·È π. ÃÚ˘ÛÙfi-
ÛÙÔÌÔ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÈÌÔ‡ÌÂ ÛÙÈ˜ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·Ó·‰Â›-
¯ıËÎ·Ó ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ì¤ÁÈÛÙÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ÊˆÙÔ‰fiÙÂ˜ Î·È
˘¤ÚÔ¯· ˘Ô‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ fi-
ÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. 

∞fi Ù· ÓÂ·ÓÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ‰È¤Ï·Ì„·Ó ÌÂ ÙËÓ ÂÓ¿ÚÂÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ
ÙÈ˜ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜. £·˘Ì¿ÛÙË-
Î·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¿ıÏÔ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÁÓÒÛË˜ ÙË˜ Â-
Ô¯‹˜ ÙÔ˘˜ (ÛÔ‡‰·Û·Ó ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÚËÙÔÚÈÎ‹, Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿, È·ÙÚÈÎ‹) Î·È
ÂÍ˘„ÒıËÎ·Ó ÁÈ·Ù›, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË ÁÓÒÛË ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ› ‰È‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ÙË˜ ıÂ›·˜ ÛÔÊ›·˜.

∞Ó Î·È ¤˙ËÛ·Ó ÛÂ ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÔÍÂ›·˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·-
ÙÚ›·˜ Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ·Ú·Û‡ÚıËÎ·Ó ÛÂ ·ÎÚfiÙËÙÂ˜ Î·È ‰ÂÓ ·-
¤ÚÚÈ„·Ó Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂ›· ˆ˜ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈ-
Î‹ Î·È ¿Ú· Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÙ¤·. ∞ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘fi ÙÔ Ú ›ÛÌ· ÙË˜ ¯ÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ·ÔÎ·Ï˘ÌÌ¤ÓË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÍÂ¯ÒÚÈÛ·Ó Ù· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘
·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ ·fi Ù· ÂÈÎ›Ó‰˘Ó· ÛÔÊ›ÛÌ·Ù·, Ù· ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó
Î·È ·ÚfiÙÚ˘Ó·Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ.

√ ª. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ Û˘Ó¤ÁÚ·„Â È‰È·›ÙÂÚÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ÌÂ Ù›ÙÏÔ «Ÿˆ˜ ·Ó ÂÍ
ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ˆÊÂÏÔ›ÓÙÔ ÏfiÁˆÓ», ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ÌÂÏÂ-
ÙÔ‡Ó Ù·  ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ó· Û˘ÏÏ¤ÁÔ˘Ó ·fi ·˘Ù¿ Ù· Î·-
Ï¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. Ÿˆ˜ ÔÈ Ì¤ÏÈÛÛÂ˜, Ï¤ÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎ¿ Ô πÂÚ¿Ú¯Ë˜, ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó
Ù· ¿ÓıË ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÚ˘ÁÔ‡Ó ÙË Á‡ÚË, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Î·Ï‹˜
ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì¤ÏÈ, ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ú¤ÂÈ, ·ÊÔ‡ ÂÈÏ¤ÍÔ˘Ó ÌÂ ÚÔÛÔ¯‹ Ù·
·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Î‹Ô ÙË˜ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜,
Ó· Û˘ÏÏ¤ÁÔ˘Ó fi,ÙÈ ˘„ËÏfi Î·È ˆÊ¤ÏÈÌÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÂ ·˘Ù¿ Î·È Ó· ÙÔ
Î¿ÓÔ˘Ó ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘˜. ∫·È Ô ¿ÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ
›‰ÈÔ ÓÂ‡Ì·, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÂ Ì·˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡ÌÂ ÂÈÏÂÎÙÈÎ¿ Ì·˙› ÌÂ
ÙÈ˜ ÕÁÈÂ˜ °Ú·Ê¤˜ Î·È ÙË «ı‡Ú·ıÂÓ», ÙËÓ ÎÔÛÌÈÎ‹ ÛÔÊ›·, ‰ËÏ. Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ
·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ, ÒÛÙÂ ÔÏÏ·Ï¿ Ó· ÌÔÚÊˆÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È
Ó· ˆÊÂÏÔ‡Ì·ÛÙÂ. 

ŸÏË ÙË ÛÔÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ∆ÚÂÈ˜ πÂÚ¿Ú¯Â˜ ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÙËÓ ·-
ÔÙ‡ˆÛ·Ó ÛÙ· ÔÏÏ¿ Î·È ÔÁÎÒ‰Ë Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ

ÁÈ· Ù· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ °Ú¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ¶·È‰Â›·
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Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›-
·˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÈ˜ ¿ÂÈÚÂ˜ ‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ Ì·˜ °ÏÒÛÛ·˜. 

ª¤Û· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ÔÈ ¶ÚÔÛÙ¿ÙÂ˜
ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Û·Ï›˙Ô˘Ó ÚÔ˜
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘
21Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜:

ª¿ıÂÙÂ Î·Ï¿ Ù· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·,
ÛÔ˘‰¿ÛÙÂ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¶·È‰Â›·, ÁÈ· Ó·
ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È Ó· ÛÙÂÚÂˆıÂ›ÙÂ ÁÂÚ¿ ÛÙÈ˜
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ Û·˜ Ú›˙Â˜, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙÚ¤-
ÊÂÛÙÂ Î·È ˙ˆÔÁÔÓÂ›ÛÙÂ fiˆ˜ Ô ‚Ï·ÛÙfi˜ Î·È
Ù· Ê‡ÏÏ· ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘.

ª¿ıÂÙÂ Î·Ï¿ Ù· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È
ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¶·È‰Â›·, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·-
Ì‡ÓÂÛıÂ ÌÂ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈ-
ÛÌfi, ÒÛÙÂ Ó· ÌË ·ÏÏÔÙÚÈˆıÂ›ÙÂ Ì¤Û· ÛÙË
¯Ô¿ÓË ÙË˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎ‹˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆ-
ÛË˜ Î·È ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË˜, ·ÏÏ¿, ·ÓÙ›ıÂÙ·,
Ó· Á›ÓÂÙÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔÂıÓÂ›˜ ÌÚÔÛÙ¿-

ÚË‰Â˜ Î·È Ô‰ËÁËÙ¤˜. ŒÙÛÈ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜
ı· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ı· ˆÊÂÏ‹-
ÛÂÙÂ. 

ª¿ıÂÙÂ Î·Ï¿ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ·, ÁÈ· Ó·
·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÏÂÈ‰› ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙˆÓ £Â›-
ˆÓ °Ú·ÊÒÓ Î·È Ó· ÌÔÚÂ›ÙÂ ¤ÙÛÈ Ó· Î·Ù·ÓÔ-
Â›ÙÂ Ù· ıÂ›· ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÙÂ ÂÓÛ˘-
ÓÂ›‰ËÙ· ÛÙË £. §·ÙÚÂ›·.

√È ¿ÁÈÔÈ ∆ÚÂÈ˜ πÂÚ¿Ú¯Â˜, ÌÂ ÙË ÊˆÙÈÛÌ¤ÓË
·fi ÙÔ £Âfi ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘˜ ÔÚıÔÙfiÌËÛ·Ó ÙËÓ ·-
Ï‹ıÂÈ·, ¤‰ˆÛ·Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙËÓ ·Ó-
ıÚÒÈÓË ÛÎ¤„Ë Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó Ó¤Ô˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ-
ÎÔ‡˜ ÔÚ›˙ÔÓÙÂ˜. ª·Î¿ÚÈ Ë ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË
ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜
¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÛÂ Ì·˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó·
ÚÈ˙ÒÛÂÈ Î·È Ó· Î·ÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· Ì¤Û·
Ì·˜, ÚÔ˜ ˆÊ¤ÏÂÈ· ‰ÈÎ‹ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ Á‡Úˆ
Ì·˜.

∞.∞.

ΣΣττοουυςς ΣΣκκοοππιιααννοούύςς

∞fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂıÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ

ÂÏÏËÓÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÂ›· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ··ÈÙÂ› ‰›Î·ÈË Î·È

Û‡ÓÙÔÌË Ï‡ÛË, ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ Î·Ù··ÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰›Î·È· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ê˘Ï‹˜. ∆Ô ÂÏ-

ÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ˙ÂÈ ·‰È¿ÎÔ· Â› ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰Â˜ ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÏÈ-

ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ıÂ›· ¶ÚfiÓÔÈ·.

™Â ¤Ó· ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ Ô˘ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÛÂ Â›ÛËÌ· ˆ˜ ÙÔ 1944 - ¤ÙÔ˜ ‚¿ÙÈÛË˜

ÙË˜ Vardarska ÛÂ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· ·fi ÙÔÓ ·Óı¤ÏÏËÓ· ∆›ÙÔ - ·Ó·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ·

Vardarska ˆ˜ Â›ÛËÌÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ™ÎÔ›ˆÓ. °È· Ó· ·ÔÙ˘ˆıÂ› ÌÈ· Ù¤-

ÙÔÈ· ÔÓÔÌ·Û›· ÛÂ ¤Ó· ÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô - ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË

ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Î·È Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi fiÏÔ ÙÔ Ï·fi, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÂ› Î·È ·-

Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈ‰›Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Vardarska Î·È

fi¯È ª·ÎÂ‰ÔÓ›·. ªÂ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‹ÌÔ˘ ·˘ÙÔÎ·Ù·ÚÚ¤ÂÈ

Ô Ì‡ıÔ˜ ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ™ÎÔÈ·ÓÔ›. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÓÙÔÎÔ˘-

Ì¤ÓÙÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ› ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÛÔ‚·Úfi ÂÈ¯Â›ÚËÌ· Î·Ù¿ ÙË˜ Ô-

ÓÔÌ·Û›·˜ «ª·ÎÂ‰ÔÓ›·» ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‚·Ù›ÛÔ˘Ó ÔÈ ™ÎÔÈ·ÓÔ› ÙÔ ÎÚ·-

Ù›‰Èfi ÙÔ˘˜, (‚Ï. ∂Ê. «∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ ∆‡Ô˜», 20 - 5 - 2006, ÛÂÏ. 58).

∂ÌÂ›˜ ˆ˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È √Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ÌÂ ¿Û‚ÂÛÙË ÙË ÊÏfi-

Á· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ Ì·˜ ·‰ÈÎÔ‡Ó Ù· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ-

ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ ÛÙÔ˘˜ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡˜ ÛÂ Î·ÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È Ó·

„Â˘‰ÔÂÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ «ª·ÎÂ‰fiÓÂ˜», ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÊÏ¤‚Â˜ ÙˆÓ ÁÓ‹ÛÈˆÓ

ª·ÎÂ‰fiÓˆÓ Î˘Ï¿ÂÈ ·›Ì· ÂÏÏËÓÈÎfi. π.¢.ª. / °’  °˘ÌÓ·Û›Ô˘

Vardarska ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ, 

OXI ª·ÎÂ‰ÔÓ›·
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¢È·ÎfiÛÈ· ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Û˘-
ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙË
Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘
°¤ÓÔ˘˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (1757 -
1798) ·fi ÙÔ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙË˜
£ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ·˘Ù‹
Í˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÚÔÛÊ¤-
ÚÔ˘ÌÂ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔ-
Û‡ÓË˜ ÛÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÙË˜ Â-
ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú·
ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂·Ó¿-
ÛÙ·ÛË˜. 

∆Ô ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ˙ˆËÚfi
∂ÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙË
‚·ÚÈ¿ ÛÎÏ·‚È¿ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜.
∆Ú·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù·
ÎÏ¤ÊÙÈÎ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÔÚ·Ì·Ù›-
˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÏÂ‡ıÂ-
ÚË. ¶ÚÔÈÎÈÛÌ¤ÓÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ Â˘-
Ê˘›·, ÌÂ ÁfiÓÈÌË Ê·ÓÙ·Û›·, ¤ÊÂ-
ÛË ÁÈ· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¤ıÚÂ„Â ÙË
ÓÂ·ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ „˘¯‹ ÌÂ ÙËÓ ÏÔ‡-
ÛÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ Î·È ÂıÓÈÎ‹ Ì·˜
·Ú¿‰ÔÛË. ∞fi Ù· ÓÂ·ÓÈÎ‹ ÙÔ˘
ËÏÈÎ›· ÌË ˘ÔÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ÙË ‰Ô˘-
ÏÂ›·, ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÂÈ ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿
ÙÔ˘ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÛÙË Û˘-
Ó¤¯ÂÈ· ÔÚÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔ µÔ˘ÎÔ˘-
Ú¤ÛÙÈ Î·È ÛÙË µÈ¤ÓÓË. ¶·ÓÙÔ‡ fi-
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÚ¿ÊÂÈ, ÎËÚ‡Û-
ÛÂÈ, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ
ÙÔ˘˜ ÔÌÔÁÂÓÂ›˜ ÙÔ˘.  

ŒÓ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ô
ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘, ¤Ó·˜ Ô ÊÏÔÁÂÚfi˜
fiıÔ˜ ÙÔ˘: ¡· ÂÚÁ·ÛÙÂ› ÌÂ

Ûı¤ÓÔ˜ Î·È ı˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙË˜ ∂Ï-
Ï¿‰·˜ Î·È Ì·˙› fiÏˆÓ ÙˆÓ µ·ÏÎ·ÓÈÎÒÓ §·ÒÓ. ∆›ÔÙÂ
‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙË ÊÈÏÔ¿ÙÚÈ‰· ÔÚÂ›·
ÙÔ˘. ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Â›ÙÂ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ-
ÓÔ‡ÔÏË Î·È ÛÙÈ˜ ¶·Ú·‰Ô˘Ó¿‚ÈÂ˜ ÃÒÚÂ˜, Â›ÙÂ Ï¿È
ÛÂ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜, ÛÂ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ËÁÂÌfiÓÂ˜. À„ÒÓÂ-
Ù·È ÛÂ ¤Ó· ÙÔÏÌËÚfi ÂıÓÂÁ¤ÚÙË Î·È ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ ÂÈÙ·-
Á‹ Ó· ÂÎÏËÚÒÓÂÈ Î¿ıÂ Ì¤Ú·, Î¿ıÂ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÌÂ-
Á¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÂıÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘. ªÚÔÛÙ¿
ÛÙÔÓ ¤ÍÔ¯Ô ‰ÈÏˆÌ¿ÙË ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ À„ËÏ¿ÓÙË ı·
ÙÔÓ›ÛÂÈ ÌÂ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ı¿ÚÚÔ˜: 

«¶Ú›ÁÎÈ·, Â‰Ò ÌÂ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ù· ‰ÂÈ-
Ó¿ Î·È ÔÈ fiÓÔÈ. ∆Ô˘ ŒıÓÔ˘˜ ÔÈ Ï‡Â˜ ÌÂ ·Ú·‰¤Ú-
ÓÔ˘Ó Î·È ÌÂ ÂÚÈÊ¤ÚÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡... √È ∆‡Ú·ÓÓÔÈ Î·-
Ù··ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Ì·˜, ·ÙÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ·‰ÂÏÊ¤˜
Ì·˜ Î·È ÌÂ Ï‡ÛÛ· Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó fi,ÙÈ ·Ú¿ÁÂÈ Ë ÁË
Ì·˜. ¶·ÓÙÔ‡ Ë ∂ÏÏËÓÈÎ‹ º˘Ï‹ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ... Ÿ¯È,
¶Ú›ÁÎÈ·, ÙÔ ŒıÓÔ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤ı·ÓÂ. ¢ÂÓ ı· ÌÔ-
Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ Ó· ÙÔ ‰·Ì¿ÛÔ˘Ó. ∏ ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ¶·-
ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· ÎÔÓÙ¿, ÔÏ‡ ÎÔÓÙ¿, ·Ú-
ÎÂ› ÛÂÈ˜ Ó· ÙÔ ıÂÏ‹ÛÂÙÂ...»

∞ÏÏ¿ Î·È Ô £Ô‡ÚÈÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú· Â›-
Ó·È ¤Ó·˜ ÎÔ¯Ï·ÛÌfi˜ ¿ıÔ˘˜, ÌÈ· ı‡ÂÏÏ· ·ÙÚÈˆÙÈ-
ÛÌÔ‡, ¤Ó· Û¿ÏÈÛÌ· ·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜ Ô˘ ‰ÔÓÔ‡ÛÂ Ù·
Ì‡¯È· ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ:

√ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙË Û‡-

ø˜ fiÙÂ ·ÏÈÎ¿ÚÈ· Ó· ˙Ô‡ÌÂ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿
ÌÔÓ¿¯ÔÈ Û· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÛÙÈ˜ Ú¿¯Â˜, ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿;
™ËÏÈ¤˜ Ó· Î·ÙÔÈÎÔ‡ÌÂ, Ó· ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ÎÏ·‰È¿,
Ó· ÊÂ‡ÁÔ˘ÌÂ ·’ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÎÚ‹ ÛÎÏ·‚È¿;
¡· ¯¿ÓÔ˘ÌÂ ·‰¤ÏÊÈ·, ¶·ÙÚ›‰· Î·È ÁÔÓÂ›˜,
ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÎÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜;
∫·Ï‡ÙÂÚ· ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË ˙ˆ‹, 
·Ú¿ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏ·‚È¿ Î·È Ê˘Ï·Î‹!..
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ÛÙ·ÛË ÙÔ˘  ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∂-
ÌÓÂfiÙ·Ó ·fi ÙË ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ‰‡Ó·-
ÌË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹
ÙÔÓ ˙‹ÏÔ ÙÔ˘ ·˘Ùfi, Â›¯Â Û˘Óı¤ÛÂÈ Ô›Ë-
Ì· ÌÂ Ù›ÙÏÔ «⁄ÌÓÔ˜ ÂÈ˜ ÙËÓ ·È‰Â›·Ó Î·È
ÚfiÛÎÏËÛÈ˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ ÂÈ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿-
‰·», ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ›-
¯Ô˘˜:

∏ ÛÔÊ›· ·˜ ·ÛÙÚ¿„ÂÈ
Î·È ÙÔ °¤ÓÔ˜ Ì·˜ ·˜ Ï¿Ì„ÂÈ
¿ÏÈÓ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ. 
∫·È ·È ªÔ‡Û·È ·˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó
Î·È ÁÏ˘Î¿ Ó· ÎÂÏ·Ë‰‹ÛÔ˘Ó
‹¯ÔÓ ÙÔÓ ÌÂÏˆ‰ÈÎfiÓ...

∆Ô ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi - ·˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘ÌÂ ¤-
ÙÛÈ - ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·-
ÊÂÏÏËÓÈÛÌ¤ÓË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ÂÈÎ·ÈÚfi-
ÙËÙ¿ ÙÔ˘. √ ™‡ÚÔ˜ ªÂÏ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á·
ºÂÚ·›Ô ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔ‡Ù· Ù· ‚·ı˘-
ÛÙfi¯·ÛÙ· ÏfiÁÈ·: «∞Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜
Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙË˜ ÏÂ˘ÙÂÚÈ¿˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
‰ÂÓ ¤ÂÛÂ Û·Ó ‹Úˆ·˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÌÂ ÙÔ
Û·ı› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, fiˆ˜ ÙÔ Â›¯Â ÔÓÂÈÚÂ˘ÙÂ›,
fiÌˆ˜ ÊfiÚÂÛÂ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·, ÙÔ˘
¶ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ÙÔ ·ÁÎ¿ıÈÓÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ...»
∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏ. ∂ÓÂÂÎ›‰Ë ÙÔ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÌfi Â›Ó·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·Ó·-
ÁÎ·›Ô Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Û·Ó Â›ÏÔÁÔ
ÙÔ˘ Ù·ÂÈÓÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜: «√ ƒ‹-
Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, ÌÔÚÊ‹ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÛÙË Ï·˚-
Î‹ Û˘ÓÂ›‰ËÛË, ‹ÚıÂ ÔÏ‡ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÂ Â-
·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ıÚ‡ÏÔ. ªÏ¤¯ÙËÎÂ Ì·˙› ÙÔ˘
Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ ÛÙ· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÈ˜ ·-
Ú·‰fiÛÂÈ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜

∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ Û·Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜
ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ».

ÃÚ¤Ô˜ Ì·˜ Ó· ÎÏÂ›ÛÔ˘ÌÂ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ „˘-
¯¤˜ Ì·˜ ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ·Ï-
ÌÒÓ ÙË˜ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ Ì·˜. ∞˜
ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ÛÂ‚·ÛÌfi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛÂ.

§Ô˘Î¿˜ ™˘ÓÂÚÁfi˜

™∏ª.: ∆Ô «™‡ÓÙ·ÁÌ·» ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÙÔ˘ 1797 ·ÔÙÂ-
ÏÂ› ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÚ·Ùfi ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ∫Â›ÌÂÓÔ ÛÙ·
∂ÏÏËÓÈÎ¿. º¤ÙÔ˜ ı· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÂ› Î·È ÛÙ· °ÂÚÌ·ÓÈ-
Î¿. ∂›Ó·È Ë ‰¤Î·ÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Â-
Ù·È. ∆ÔÓ ÚÔÛÂ¯‹ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 80 ÂÈ-
ÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ı· ÔÚ-
Á·ÓˆıÂ› ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔ
∂’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ (µÏ. ∂Ê. «∏ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹», ÛÂÏ.
2 ÙË˜ 10 - 1 - 2007).
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Εκατόν πενήντα χρόνια συµπληρώνο-
νται το µήνα αυτό από τότε που «η ψυ-
χούλα του εις τον αέρα, γλήγορα ανέ-
βαινε προς τον αιθέρα, σαν λιανοτρέµου-
λη σπίθα µικρή». Μια από τις µεγαλύτε-
ρες µορφές των νεοελληνικών γραµµά-
των, συνθέτης και του µεγαλειώδους Ύ-
µνου εις την Ελευθερίαν, του Εθνικού
µας Ύµνου.

Φράσεις του όπως: «Πάντα ανοιχτά,
πάντα άγρυπνα τα µάτια της ψυχής
µου», «Κλείστε µέσα στην ψυχή σας την
Ελλάδα και θα αισθανθείτε µέσα σας να
λαχταρίζει κάθε είδος µεγαλείου» κ.ά. έ-
χουν µείνει αθάνατα αποφθέγµατα για
κάθε ελληνική ψυχή.

Ο εθνικός µας ύµνος επιγράφεται από
το Σολωµό ως «Ύµνος εις την ελευθε-
ρίαν». Ο ποιητής τραγουδώντας την ε-
λευθερία, τραγουδά την ίδια την Ελλάδα.
Εξυµνεί τις θυσίες και τα κατορθώµατα
των Ελλήνων και παρουσιάζει τα δεινά α-
πό τον Τούρκο κατακτητή. Αναφέρεται
µε πίκρα στην εγκατάλειψη της πατρίδας
του από τους ξένους και στην εχθρική
στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων α-
πέναντι στον Αγώνα. «∆υστυχισµένε
µου λαέ, καλέ κ΄ ηγαπηµένε, πάντοτ΄
ευκολοπίστευτε και πάντα προδοµένε»,
λέει χαρακτηριστικά. ∆εν παραλείπει, τέ-
λος, να αναφερθεί στη διχόνοια των ελ-
λήνων, που «βαστάει ένα σκήπτρο η δο-
λερή» και µε σκληρό λόγο επισηµαίνει:
«Εάν µισούνται ανάµεσό τους, δεν τους

πρέπει ελευθεριά».
Η γνήσια και δυνατή ποιητική φύση

του Σολωµού φαίνεται καθαρά στην ι-
κανότητά του να εµπνέεται από ιστορι-
κά γεγονότα, όπως η Ελληνική Επανά-
σταση, αλλά και να µη µένει σ’ αυτά. Τα
ανυψώνει µε την τέχνη του και τους δί-
νει διάσταση διαχρονική. Έτσι στο έργο
του «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι» ο Σο-
λωµός παρουσιάζει µια οµάδα ανθρώ-
πων, τους Μεσολογγίτες, που µαστίζο-
νται από τις κακουχίες, πολιορκούνται
από παντού κι όµως αντιστέκονται σθε-
ναρά και εµµένουν στο χρέος για να
µην προδώσουν τις αξίες τους. Η θυσία
τους παίρνει µια άλλη διάσταση, γίνεται
ψυχικό µεγαλείο. Κατά τον ποιητή, στο
Μεσολόγγι διεξήχθη ένας γιγάντιος α-
γώνας ανάµεσα στη βία και την ελευθε-
ρία, στο πνεύµα και την ύλη.

Ο Σολωµός µέσα από τα έργα του α-
ναδεικνύεται µια µεγάλη ποιητική µορ-
φή κι ανεπιφύλακτα θα µπορούσε να
τον εντάξει κανείς στους µεγαλύτε-
ρους λογοτεχνικούς δηµιουργούς. «Θα
περάσουν τα χρόνια και οι καιροί, και η
Μούσα θα χτίσει στην Ελλάδα ναούς
και λειτουργούς, θάβρει  αγνότερους,
πιο άξιους πιο ξακουστούς κι ακόµα ο
Σολωµός θα στέκεται στην κορυφή, ζω-
ντανή πηγή για τη νεώτερη ποίηση» πα-
ραδέχεται ο Κωστής Παλαµάς στους
στοχασµούς του για το Σολωµό.

Ο εθνικός µας ποιητής σ΄ όλη του τη

150 χρόνια απ’  την εκδηµία του

∞Ó·ÊÔÚ¿ ∂˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË˜
Στον Εθνικό µας ποιητή
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ζωή έγραψε και τραγούδησε εµπνευσµέ-
νος από τη «Μεγαλόψυχη µητέρα», την
πατρίδα του και πολέµησε µε το δικό του
τρόπο για την ελευθερία της. ∆εν ασχο-
λήθηκε µε τα προσωπικά του συναισθή-
µατα, τις ατοµικές του περιπέτειες και
δυσκολίες, όπως κάνουν άλλοι ποιητές.

Βαθιά ήταν και η θρησκευτική πίστη του
Σολωµού. Να πώς εκτιµούσε την απο-
στολή του: «Σκέψου βαθειά και σταθερά,
µια φορά για πάντα, τη φύση της Ιδέας,
πριν πραγµατοποιήσεις το ποίηµα. Εις
αυτό θα ενσαρκωθεί το ουσιαστικότερο
και υψηλότερο περιεχόµενό της αληθι-
νής ανθρώπινης φύσης: η Πατρίδα και η
Πίστις». Η µεταφυσική διάσταση είναι
διάσπαρτη στα έργα του. Η χριστιανική
του κοσµοθεωρία κορυφώνεται στην α-
τράνταχτη πίστη για την ανάσταση των
νεκρών και τη µέλλουσα κρίση, µε πολ-

λές αναφορές στη ∆ευτέρα Παρουσία,
κ.ά. 

Ο Σολωµός ενσαρκώνει τα ιδανικά
των Ελλήνων όλων των καιρών και είναι
εκφραστής της ελληνικής ιδέας, που
πυρήνας της είναι η εθνική και η ηθική
ελευθερία. Τα ζείδωρα µηνύµατά του εί-
ναι πάντα πολύτιµες παρακαταθήκες
για όλους τους έλληνες κάθε εποχής.
∆ίκαια, λοιπόν, µας προτρέπει ο σύγ-
χρονός µας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης: 

«Όπου και να σας βρίσκει το κακό, 
αδελφοί,
όπου και να θολώνει ο νους σας,
µνηµονεύετε ∆ιονύσιο Σολωµό...»

Χ. Μ.

∞∞ ¡¡ ∞∞ ∫∫ √√ ππ ¡¡ øø ™™ ∏∏

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού µας «ο Πυρσός» 

εκδίδεται µε 24 σελίδες για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 

Τα επόµενα τεύχη θα εκδίδονται κάθε µήνα, 

όχι µε 24, αλλά µε 16 σελίδες.

Συνδροµή το περιοδικό δεν θα έχει. 

«Ο ΠΥΡΣΟΣ» θα διανέµεται δωρεάν. 

Θα δέχεται όµως µόνον προαιρετικές εισφορές 

για συµβολή στην αντιµετώπιση των εκδοτικών του δαπανών.
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Στη µακραίωνη Ιστορία της η Ελλάδα,

δεν έχει να επιδείξει µόνο θαυµαστά ι-

στορικά κατορθώµατα, αλλά και πνευµα-

τικά. Το ελληνικό Πνεύµα µόρφωσε ό-

λους τους πολιτισµένους λαούς. Σήµερα

σχεδόν όλα τα πανεπιστήµια του κό-

σµου, µελετούν τον ελληνικό πολιτισµό.

Η αδιάκοπη συνέχεια της ελληνικής

γλώσσας επί 3.500 έτη περίπου, αποτε-

λεί σπάνιο φαινόµενο στην ιστορία των

λαών. Μεγαλύτερη διάδοση γνώρισε

στην εποχή του Μ. Αλεξάνδρου. Στα

Ρωµαϊκά και στα Βυζαντινά χρόνια ήταν

διεθνής γλώσσα. Πολλές γλώσσες άλ-

λων λαών έχουν εµπλουτιστεί απ΄ την

ανεξάντλητη δεξαµενή της ελληνικής

γλώσσας. Με λίγα λόγια η γλώσσα µας

είναι ένας ατίµητος θησαυρός, είναι ένα

µεγαλείο. Πρέπει λοιπόν να την προσέ-

χουµε σαν «κόρην οφθαλµού». 

∆υστυχώς όµως τελευταία χρησιµο-

ποιείται κυρίως από τους νέους ένα πα-

ράξενο και κατώτερου επιπέδου λεξιλό-

γιο, που ως βαρβαρισµός και σολοικι-

σµός µειώνει τη γλώσσα µας. Κρίµα, η

ελληνική γλώσσα να υποβαθµίζεται α-

πό τους ίδιους τους έλληνες!  

Σίγουρα θα΄ ρθει κάποια ώρα που ό-

λοι θα καταλάβουν ότι οι παραχαράκτες

της γλώσσας έφθειραν τις ρίζες της υ-

ποστάσεως του Έθνους µας. Εµείς ό-

µως πρέπει να νοιώθουµε περήφανοι

που είµαστε Έλληνες και µιλούµε την

ελληνική γλώσσα. Τη γλώσσα µε την ο-

ποία µεταδόθηκαν οι παραδόσεις µας

και γενικά η εθνική µας κληρονοµιά από

γενιά σε γενιά και µας βοήθησε να δια-

τηρήσουµε την ελληνικότητά µας

στους αιώνες σκλαβιάς απ΄ τους οποί-

ους περάσαµε.

Η ελληνική γλώσσα είναι αυτή µε την

οποία διαδόθηκε το Ευαγγέλιο του Χρι-

στού και στην οποία τυπώθηκε η πρώτη

Αγία Γραφή. Είναι η γλώσσα στην οποία

αποδίδονται µε µοναδική ακρίβεια οι

προσευχές και οι ύµνοι της χριστιανι-

κής µας πίστης.  

Μ.∆.Α.
Β΄ Γυµν.

το ª∂°∞§∂π√ της Ελληνικής Γλώσσας
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Είναι γεγονός

ότι η Ορθόδοξη Εκ-

κλησία είναι ο διάδο-

χος της Εκκλησίας των

Αποστόλων, γιατί παρου-

σιάζει µια αδιάκοπη συνέ-

χεια µέσα στο χρόνο και στο

χώρο. ∆ιαφοροποιείται από τις άλ-

λες χριστιανικές οµολογίες, γιατί

στηρίζεται και διατηρεί την Αποστολι-

κή παράδοση. Η Ορθόδοξη πίστη µας µε

την αυθεντία και την καθολικότητά της εγ-

γυάται - όπως λέει ο σπουδαίος Βυζαντινο-

λόγος Στήβεν Ράνσιµαν - το «βέβαιο και

πολύ καλό µέλλον της». Στηριζόµενη σ’ αυ-

τά και στις θυσίες των πιστών που µαρτύ-

ρησαν γι’ αυτήν, συνεχίζει να υπάρχει και

να προσφέρει την ελπίδα, την αλήθεια και

την σωτηρία.

Ο Ράνσιµαν, που είναι µεγάλος θαυµα-

στής και µελετητής της Ορθοδοξίας, πι-

στεύει ότι «η Ορθοδοξία προσφέρει την

πραγµατική πνευµατικότητα, που οι άλλες

ετερόδοξες εκκλησίες δεν µπορούν πλέον

να µεταδώσουν». Οι εκκλησίες της ∆ύσης

που έχουν πλέον αποµακρυνθεί από την

παράδοση της πρώτης χριστιανικής κοι-

νότητας οδηγούνται στον «συντηρητι-

σµό» ή στις «καινοτοµίες», στοιχεία τα

οποία τις αποµακρύνουν από την ουσία

της ορθής πίστης και τις παρασύρουν

στην κατάρρευση. «Μερικές φορές, τι

να πω, - σηµειώνει ο Στήβεν Ράνσιµαν -

αισθάνοµαι πολύ απογοητευµένος από

τις εκκλησίες της ∆ύσης... η Αγγλικανι-

κή είναι σε πολύ κακά χάλια. Η Ρωµαιο-

καθολική χάνει συνεχώς έδαφος». Ό-

µως, επειδή ορθόδοξη παράδοση ση-

µαίνει ορθόδοξη ζωή, η Εκκλησία µας

έχει αναγνωρισθεί ως η µόνη ορθοτο-

µούσα την αλήθεια. Πιστεύεται ότι αυ-

τό θα την κρατήσει ζωντανή ακόµα και

όταν όλες οι άλλες θρησκείες και οµο-

λογίες θα έχουν υποστεί πτώση. «Χαί-

ροµαι µε την σκέψη ότι στα επόµενα ε-

κατό χρόνια η Ορθοδοξία θα είναι η µό-

νη ιστορική Εκκλησία που θα υφίστα-

ται», υπογραµµίζει µε σταθερότητα ο

Στήβεν Ράνσιµαν. Θα υπερισχύσει ένα-

ντι οποιασδήποτε άλλης, χάρη στην αυ-

θεντικότητα και την αλήθεια της.

Α. Β. Ζ.
Α΄ Λυκείου

Ο Στήβεν Ράνσιµαν & η

Ορθόδοξη Εκκλησία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ράνσιµαν Σερ Στήβεν: Γεννήθηκε το 1903. Υπήρξε διαπρεπής άγγλος Βυ-

ζαντινολόγος και πολυγραφότατος συγγραφέας θεωρούµενος ως η µεγαλύ-

τερη σύγχρονη αυθεντία στον κλάδο του. Από τα πολλά έργα του σηµειώ-

νουµε τα κυριότερα: Βυζαντινός Πολιτισµός (1933), Ιστορία των Σταυροφο-

ριών, 3 τόµοι (1951- 1954), Η  Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1965) κ.ά.

Το συνολικό έργο του Ράνσιµαν καλύπτει όλους τους τοµείς της Ιστορίας

και του Πολιτισµού του Βυζαντίου. Ο Ράνσιµαν έχει τιµηθεί µε πολλά  και διά-

φορα παράσηµα και του έχουν απονεµηθεί µεγάλοι τιµητικοί τίτλοι. (Βλ. Εγκ.

Larousse Britannica, τ. 51, σελ. 279)
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ΚΚυυρρίίεεςς κκααιι ΚΚύύρριιοοιι,,
ΜΜ΄́ ααρρέέσσεειι νναα ππααρρααττηηρρώώ κκααιι νναα

σσχχοολλιιάάζζωω όόσσαα σσυυµµββααίίννοουυνν σσττοο
σσχχοολλεείίοο µµααςς.. ΜΜεερριικκοοίί έέχχοουυνν δδιιαα--
γγννώώσσεειι ττοο χχααρραακκττήήρραα µµοουυ.. ΑΑννάάµµεεσσαα
σσ΄́ ααυυττοούύςς κκιι οο ∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς ττοουυ ππεε--
ρριιοοδδιικκοούύ µµααςς.. ΓΓιι΄́ ααυυττόό αακκρριιββώώςς  µµοουυ
ααννέέθθεεσσεε κκααιι ττηη σσττήήλληη ττωωνν ΝΝέέωωνν
µµααςς.. ΒΒέέββααιιαα,, ααςς µµηηνν ττοο κκρρύύψψωω:: ΗΗ
ιιδδέέαα µµοουυ άάρρεεσσεε ααππ΄́ ττηηνν ααρρχχήή..
ΜΜόόννοο,, σσααςς ππρροοεειιδδοοπποοιιώώ:: ΕΕδδώώ θθαα
σσχχοολλιιάάζζωω εελλεεύύθθεερραα όόσσαα γγίίννοοννττααιι,,
σσοοββααρράά κκααιι αασσττεείίαα,, µµιικκρροούύςς κκααιι
µµεεγγάάλλοουυςς -- κκααιι ββέέββααιιαα...... χχωωρρίίςς
ππααρρεεξξήήγγηησσηη!!

ΚΚααιι,, γγιιαα νναα µµηη χχάάννωω κκααιιρρόό,, ααρρ--
χχίίζζωω ααµµέέσσωωςς ττηηνν εεννηηµµέέρρωωσσηη::

που πραγµατοποίησε το Εκπαιδευτήριό µας

τη φετινή σχολική χρονιά ήταν στο Πλανητά-

ριο. Η επιλογή αποδείχθηκε πολύ καλή. Το α-

νακαινισµένο κτίριο του Ιδρύµατος Ευγενί-

δου µε τους σύγχρονους χώρους του µας ε-

ντυπωσίασε. Η ψηφιακή προβολή µε θέµα

«Γένεση και Κατακλυσµός» που παρακο-

λουθήσαµε, µας εισήγαγε δυναµικά στην

τρισδιάστατη εικονική πραγµατικότητά

της και µας συνεπήρε στην κυριολεξία. Ε-

κεί µπροστά µας, γύρω µας, είδαµε τους

πλανήτες να γεννιούνται, να ολοκληρώνουν τον

κύκλο της ζωής τους και να... πεθαίνουν. Φεύγοντας νιώσα-

µε περήφανοι για το στολίδι αυτό της Επιστήµης και του Πο-

λιτισµού της πατρίδας µας, που κατέχει µια σηµαντική θέση

στο είδος του σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΗΗ ππρρώώττηη ΕΕκκδδρροοµµήή

είχε κάτι το ξεχωριστό. Συνδυάστηκε µε µια εκδροµή στο ύ-

παιθρο, αλλά σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό, στις εγκαταστάσεις

των Κατασκηνώσεων του Συλλόγου µας. Εκεί, στη θεατρική σκη-

νή, της όµορφα στολισµένης αίθουσας εκδηλώσεων, τα παιδιά

του σχολείου έπαιξαν µε επιτυχία επίκαιρο θεατρικό, τραγούδη-

σαν, παρουσίασαν απαγγελίες και παρακολούθησαν µια ενδια-

φέρουσα προβολή µε θέµα «Το άστρο της Βηθλεέµ». 

Ακολούθησαν «εκπλήξεις», που έκαναν ακόµα πιο ζεστή την ε-

ορταστική ατµόσφαιρα: κεράσµατα και παιχνίδια, που µας έδω-

σαν χαρά και γέλιο. Πραγµατικά πολύ καλή ιδέα η πραγµατοποί-

ηση αυτής της εκδήλωσης!

ΗΗ ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκηη ΓΓιιοορρττήή µµααςς
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Ο Παρατηρητής ∆. Κ.
Β΄ Γυµνασίου

ΗΗρρααίίοονν -- ΛΛίίµµννηη ΒΒοουυλλιιααγγµµέέννηηςς

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ για

τις διακοπές των Χριστουγέννων, άρχισε

να ψιθυρίζεται κάτι για προνοιακή επίσκε-

ψη. Οι συµµαθητές µας, της Α΄ Λυκείου,

είχαν κινητοποιηθεί πρώτοι και µε συστη-

µατική οργάνωση γρήγορα συγκέντρω-

σαν ένα χρηµατικό ποσό, που θέλησαν να

το διαθέσουν σε συνανθρώπους που βρί-

σκονται σε ανάγκη. Οι τάξεις µας έγιναν

µικρά εργοτάξια που ετοίµασαν 200 περί-

που πακετάκια µε µικροδωράκια. Όλοι µα-

ζί ξεκινήσαµε για το Νοσοκοµείο της Πό-

λης µας. Τραγουδώντας τα κάλαντα και

άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια µετα-

φέραµε το χαρµόσυνο µήνυµα της Γέννη-

σης του Κυρίου στους ανθρώπους που θα

περνούσαν τις εορταστικές αυτές µέρες

στο κρεβάτι του πόνου. Στα αυτιά µας α-

ντηχούν ακόµη οι ευχές που πήραµε! Λίγη

χαρά δίνεις, πολλή παίρνεις.

Αναµφίβολα είναι από τα µαγευτικά τοπία του νοµού µας,

που όµως δεν γνωρίζαµε όλοι. Η εκπαιδευτική επίσκεψή µας

εκεί είχε πολλή θάλασσα και πολλή... εξερεύνηση. Μετά την

ξενάγησή µας στο φάρο, ξεχυθήκαµε στην παραλία και τους

γύρω βράχους. Άλλοι επέλεξαν δράση και ανάβαση, άλλοι ε-

πιδόθηκαν σε «φιλοσοφικούς» περιπάτους» αγναντεύοντας

συνάµα και τη θάλασσα. Και άλλοι καταπιάστηκαν µετά µα-

νίας στη συλλογή κοχυλιών. Κάποιοι «τολµηροί» µάζεψαν α-

χινούς και πόζαραν καµαρώνοντας στο φωτογραφικό φακό...

Μέχρι και αστερία ψαρέψαµε! Και τι αστερία! Για του λόγου το

αληθές κοιτάξτε τη φωτογραφία. Με όλα αυτά άναψε το κέφι

και διασκεδάσαµε µε την ψυχή µας. Ήταν µια από τις καλύτε-

ρες εκδροµές µας!

ΗΗ ττεελλεευυττααίίαα ΕΕκκδδρροοµµήή µµααςςήταν στην Επίδαυρο, όπου οι συµµαθη-

τές µας, της Γ΄ Γυµνασίου, επέµειναν να

µας µορφώσουν σχετικά µε το αρχαίο

ελληνικό θέατρο. Η παρουσίασή τους,

φυσικά, κατέληξε σε... τραγωδία - Αχ, Ε-

λένη!.. Στη συνέχεια επισκεφθήκαµε το

µουσείο. Η τελευταία µας στάση έγινε

σε υπέροχο µέρος, όπου φάγαµε και ψυ-

χαγωγηθήκαµε παίζοντας πολλά

οµαδικά παιχνίδια. Αν
και έκανε πολύκ ρ ύ ο ,

περά-
σ α µ ε
κ α τ α -πληκτι-κά!

∆∆εε σσααςς τταα εείίππαα 

σσήήµµεερραα όόλλαα,, 

γγιιααττίί ββιιάάζζοοµµααιι λλίίγγοο.. 

ΘΘαα τταα ξξααννααπποούύµµεε 

πποολλύύ σσύύννττοοµµαα.. 

ΓΓεειιαα σσααςς,, φφίίλλοοιι µµοουυ..
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Μπορεί ο όρος «Παιδική Λογοτεχνία» να δηµιουργεί
στους περισσότερους από µας συναισθήµατα ευχάρι-
στα και όµορφες εικόνες, σίγουρα όµως το περιεχό-
µενό του δεν µπορεί να θεωρείται κάτι µε το οποίο
µπορεί κανείς να ασχοληθεί χωρίς κόπο. 

Πρώτα απ΄ όλα, τα έργα που µπορούν να εντα-
χθούν στην κατηγορία αυτή πρέπει να έχουν συ-
γκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία τα ξεχωρί-
ζουν από τα έργα λογοτεχνίας των ενηλίκων. ∆η-
λαδή: Να είναι γραµµένα για παιδιά. Αυτό σηµαίνει
ότι πρέπει να προτιµούν (όπως κι εµείς) τη δράση, να
περιέχουν τα στοιχεία του φανταστικού και της απλότητας, να
έχουν κατά κανόνα πρωταγωνιστές παιδιά και η γλώσσα τους να είναι η απλή, δική µας
γλώσσα.

Επιπλέον όµως, κι αυτό είναι το βασικότερο και δυσκολότερο σηµείο για τα έργα της παι-
δικής λογοτεχνίας, αυτά πρέπει να µπορούν να ανταποκρίνονται στις ψυχικές ανάγκες της
ηλικίας µας µε τρόπο κατάλληλο από παιδαγωγικής και ψυχολογικής πλευράς. Τα έργα αυ-
τά καλούνται να µας ψυχαγωγήσουν, να µας µορφώσουν, να µας βοηθήσουν σε προβλή-
µατα και προβληµατισµούς, να µας εµπνεύσουν και γενικά να εξυψώσουν τον ψυχικό µας
κόσµο.

Πρέπει, λοιπόν:
Α) Να δίνουν µηνύµατα δυνατά, κατάλληλα για την ευαίσθητη παιδική ψυχή, που από τη

φύση της είναι ευαίσθητη και βρίσκεται στην πορεία της διαµόρφωσής της. 
Β) Η γλώσσα τους πρέπει να είναι ευχάριστη και προσιτή, συνάµα όµως ζωντανή, εκ-

φραστική, απαλλαγµένη από βωµολοχίες, γλώσσα υποδειγµατική, που να διδάσκει τη σω-
στή έκφραση.

Γ) Η υπόθεση πρέπει να σέβεται την παιδικότητα του αναγνώστη, την οποία να µην επη-
ρεάζει αρνητικά, ούτε να την επιβαρύνει άκριτα µε βιώµατα από άλλες φάσεις της ανθρώ-
πινης ζωής. 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται πως η ευθύνη των συγγραφέων της παιδικής λογοτε-
χνίας είναι µεγάλη, προκειµένου να επιτελούν σωστά το δύσκολο έργο τους. Το ίδιο όµως

µεγάλη είναι και η δική µας ευθύνη να επιλέγουµε τα βιβλία που µε-
λετούµε προσεκτικά, µε βάση τα κριτήρια που αναφέραµε, ώστε όχι
µόνο να µην κάνουν κακό στη σκέψη και την ψυχή µας, αλλά αντίθε-
τα να µας ωφελούν από κάθε άποψη. Είναι, άλλωστε, γνωστό πόσο
µεγάλη επίδραση - θετική ή αρνητική - έχουν τα βιβλία πάνω στον άν-
θρωπο και κυρίως στα παιδιά.

Μ.Θ.Κ.
Α΄ Γυµνασίου
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Το 1780 ο Άγγλος χηµικός Joseph Pristley έκανε

πειράµατα σχετικά µε τον µολυσµένο και τον καθα-

ρό αέρα. Είχε παρατηρήσει ότι ένα κερί µέσα σε ανε-

στραµµένο γυάλινο κώδωνα δεν µπορούσε να καίει για πολ-

λή ώρα. Μετά από λίγο έσβηνε και συγχρόνως λιποθυµούσε και ένα πο-

ντικάκι που είχε βάλει στον ίδιο κώδωνα. Συµπέρανε ότι το κάψιµο του κε-

ριού µολύνει τον καθαρό αέρα. Προχώρησε όµως και σε δεύτερη κίνηση: Σ’

ένα από τα πειράµατά του έβαλε µαζί µε το κερί και το ποντικάκι και ένα

φυτό δυόσµου. Τότε µε έκπληξή του παρατήρησε ότι µε την παρουσία του

φυτού το κερί δεν έσβηνε και ο αέρας µέσα στον κώδωνα δεν προκαλού-

σε δυσφορία στο ποντίκι. Εντυπωσιασµένος σηµείωσε: «Τα φυτά έχουν

την ικανότητα να ανανεώνουν τον αέρα, ο οποίος έχει µολυνθεί απ’ το κά-

ψιµο των κεριών». Έτσι συµπεραίνουµε ότι το κερί µε την καύση αντικαθι-

στά το οξυγόνο του κώδωνα σε διοξείδιο του άνθρακα. Παράλληλα, το φυτό

δεσµεύει το διοξείδιο του άνθρακα και µε την φωτοσύνθεση παράγει σάκχα-

ρα. Συγχρόνως ελευθερώνει οξυγόνο, το οποίο παίρνει απ’ το νερό. Το νερό

το απορροφούν οι ρίζες του φυτού απ’ το χώµα. Εποµένως η βασική αντίδρα-

ση της φωτοσύνθεσης είναι: ήλιος + νερό + διοξείδιο του άνθρακα ( οξυγόνο

+ γλυκόζη.

Τα φυτά χρησιµοποιούν µεγάλα πρωτεϊνικά συγκροτήµατα, τα φωτοσυνθετικά

κέντρα για την µετατροπή του φωτός σε ηλεκτρικό φορτίο και τη διάσπαση του νε-

ρού. Το ηλιακό φως δεν έχει αρκετή ενέργεια για να διασπάσει απ’ ευθείας το νε-

ρό, τα φυτά όµως καταφέρνουν και το διασπούν. Η µετατροπή του διοξειδίου

του άνθρακα σε γλυκόζη γίνεται µέσω µιας αλληλουχίας αντιδράσεων του

βιολογικού τους περιβάλλοντος. Ακόµα και στο πιο µικρό φυτό κρύβονται ο-

λόκληρα εργοστάσια µετατροπής ενέργειας, που λειτουργούν αθόρυβα προς

το περιβάλλον αλλά και ευεργετικά για τον άνθρωπο.

Παρατηρώντας αυτή τη φυσική διεργασία, µια δοξολογία προς τον ∆η-

µιουργό ξεπηδάει απ’ την ψυχή µας: «Ως εµεγαλύνθη τα έργα σου, Κύ-

ριε, πάντα εν σοφία εποίησας».

Α. Α. Γ.
Β΄ Γυµνασίου

∆· ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙ· ÙË˜ Ê‡ÛË˜
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√ È Î Ô Ï Ô Á È Î ¿

Περιβάλλον είναι το σύνολο των πραγµάτων τα οποία περιβάλλουν κάθε
ον, δηλαδή  κάθε τι που αναπνέει, αναπτύσσεται, αναπαράγεται κλπ. Το πε-
ριβάλλον περιλαµβάνει το οικογενειακό, το φυσικό, το κοινωνικό. Έχει µεγά-
λη επίδραση στους ζωντανούς οργανισµούς και παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή και
στη διάπλασή τους. Η επίδραση αυτή προέρχεται από διάφορους παράγοντες οι οποίοι
δρουν σ΄ ένα άτοµο ή σ΄ έναν πληθυσµό και προκαλούν φυσικές ή άλλες αλλαγές ή α-
πό κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες,  οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή ενός ατόµου ή
µιας κοινωνίας.

Αν το περιβάλλον επηρεάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος µε τη σειρά του επηρεάζει το
περιβάλλον. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη επηρεάζει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο το πε-
ριβάλλον. Οι προϊστορικοί πληθυσµοί δεν έφερναν καµία σηµαντική αλλαγή στη φύση.
Η εµφάνιση της γεωργίας όµως προκάλεσε την πρώτη σοβαρή αλλοίωση του περιβάλ-
λοντος. Κατόπιν ο άνθρωπος δεν έπαψε να το επηρεάζει όλο και περισσότερο. Οι ε-
πεµβάσεις αυτές βοήθησαν βέβαια το ανθρώπινο γένος να βελτιώσει τον τρόπο δια-
βίωσής του. Η προστασία όµως του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σηµασία για την
ποιότητα ζωής των σηµερινών και των µελλοντικών γενεών. Γιατί η όποια διαταραχή
της ισορροπίας της φύσης όπου όλα τα όντα ζουν αλληλοεξαρτώµενα στενά µεταξύ
τους, µπορεί να φέρει και την καταστροφή τους.

Η τεχνολογική επανάσταση και η εντατική καλλιέργεια της γης σε συνδυασµό µε την
αύξηση του πληθυσµού της έχει σχεδόν  προκαλέσει την κατάρρευση της ισορροπίας
στη φύση και την υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων σε βαθµό ανησυχητικό για το µέλ-
λον της ζωής του πλανήτη µας. 

Το φυσικό περιβάλλον προσφέρει στο σηµερινό άνθρωπο τη δυνατότητα φυγής από
την αγχώδη ζωή των πόλεων και συµβάλλει στη φυσιολογική του εξέλιξη. Η φύση επι-
δρά θετικά στην ψυχική ισορροπία και γαλήνη του ανθρώπου. Για το σκοπό αυτό λαµ-
βάνονται µέτρα όπως η προστασία της πανίδας και της χλωρίδας, των βιοτόπων µε την
ίδρυση δρυµών, διατηρητέων περιοχών µε καταφύγια άγριων ζώων κλπ. Τελικός σκοπός
αυτών των προσπαθειών είναι να διασωθεί η ποιότητα της ζωής. Αλλά οι κίνδυνοι είναι
µεγάλοι, αφού δυστυχώς η κατάσταση χειροτερεύει καθηµερινά. Ο άνθρωπος πρέπει
να βρει τρόπους να αναχαιτίσει το συντοµότερο την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλ-
λοντος, µε όποιες σοβαρές θυσίες και αν χρειασθούν.

Ε. Ν. Σ. 

Β΄ Γυµνασίου
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∫·Ù¿ÓÙËÌ·:

Είναι εκπληκτικό το ότι συµβαίνουν δίπλα µας γεγονότα τραγικά, που εµείς
δεν γνωρίζουµε. Τέτοια είναι και η ιστορία που ακολουθεί, η οποία έγινε γνω-
στή τυχαία. 

Όπως µας πληροφορεί ο αθηναϊκός τύπος (βλ. Εφηµ. «Η Καθηµερινή»
7/12/2006, σελ. 7), ένας παλαιοπώλης αναζητώντας παλαιά αντικείµενα µπή-
κε σε ένα εγκαταλειµµένο σπίτι. Εκεί διαπίστωσε µε έκπληξη ότι σε ένα από
τα δωµάτια του σπιτιού, πάνω σε ένα κρεβάτι, υπήρχε το νεκρό σώµα του ι-
διοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος, από τα λεγόµενα των γειτόνων, είχε να εµ-
φανιστεί πολύ καιρό στη γύρω περιοχή. Το σηµαντικό σε αυτή την ιστορία δεν
είναι ότι ο παλαιοπώλης βρήκε ένα νεκρό µόνο. Χωρίς να το θέλει, έγινε η αι-
τία να ανακαλυφθεί και ένας ολόκληρος θησαυρός. Ειδοποιήθηκε η αστυνο-
µία και ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο νεκρός είχε πεθάνει από παθολογι-
κά αίτια. Στην έρευνά τους µέσα στο σπίτι οι αστυνοµικοί ανακάλυψαν µια
πλαστική σακούλα, στην οποία υπήρχαν τριάντα βιβλιάρια τραπεζικών κατα-
θέσεων και οµόλογα αξίας 1.300.000 ευρώ! 

Αυτός ο άνθρωπος, που όλοι τον γνώριζαν σαν ρακοσυλλέκτη, στην ουσία
ήταν πάµπλουτος. Κανείς δεν ξέρει τους λόγους που τον οδήγησαν να ζει µε
αυτό τον τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι, µε όλη αυτή την περιουσία που είχε, θα
µπορούσε να ζει µε ένα καλύτερο τρόπο ή θα µπορούσε ακόµα να βοηθάει αν-
θρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν είπαν ό-
τι παλιά ήταν ένας εύπορος σιτέµπορος από πλούσια οικογένεια και όλα αυ-
τά τα χρήµατα ήταν η περιουσία που είχε αποκτήσει στο παρελθόν. Επέλεξε
να ζει µακριά από τα δύο του αδέλφια και αποµονωµένος, χωρίς κοινωνικές
επαφές, µέσα στην απόλυτη φτώχεια και την ψεύτικη ασφάλεια που του πρό-
σφερε ο «θησαυρός» του.

«΄Ο,τι είχε αποκτήσει στο παρελθόν, το έβαζε στην άκρη. ∆εν ξόδευε ούτε
ένα ευρώ. Ακόµη και το νερό το έπαιρνε από την κοινόχρηστη βρύση της γει-
τονιάς. ΄Ηταν πλούσιος σε χρήµα, αλλά του έλειπαν όλα τα άλλα», σχολία-
σε κάποιος πολύ εύστοχα.

Αν αναζητήσει κανείς τη βαθύτερη αιτία αυτού του καταντήµατος, ασφαλώς
δε µπορεί να βρει άλλη από το ψυχικό φοβερό πάθος της χρηµατολατρίας ή
της απληστίας, το οποίο µπορεί να καταλήξει όχι µόνο σε αδι-
κίες άλλων ανθρώπων αλλά και στην αυτοκαταστροφή του αιχ-
µαλωτισµένου. (Παράβαλε σχετικά τα «ο τις ήτηται  τούτο και
δεδούλωται», δηλ. «Στο πάθος απ΄ το οποίο νικάται κανείς, σ΄
αυτό και υποδουλώνεται», Β΄ Πέτρου β΄,19) .

Μ. Ι. Σ.

Γ΄ Γυµν.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Device Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



18 √ ¶˘ÚÛfi˜

Ζωηρό ενθουσιασµό προκάλεσε σ΄ όλους
µας η ιδέα για την έκδοση του δικού µας µαθητικού περιοδι-

κού! Μέσα στα χαµόγελα που άστραψαν στα πρόσωπά µας και στις ιδέες που
κατέκλυσαν το µυαλό και τις συζητήσεις µας, κάποιος εξέφρασε και την παρακάτω γνώ-
µη: Θα ήταν παράλειψη, αν δεν στέλναµε από το πρώτο κιόλας τεύχος το θερµό χαιρε-
τισµό µας στα µικρότερα αλλά καταγραµµένα ήδη µέλη της σχολικής µας κοινότητας,
στα παιδιά που διανύουν τώρα την τελευταία τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου, µα που σε
ένα µόλις εξάµηνο θα πατούν το κατώφλι του Γυµνασίου µας. 

Πολύ σωστά! εκτιµήσαµε οι υπόλοιποι. Τι κι αν δεν τα ξέρουµε ακόµα όλα τα «Πρω-
τάκια» της νέας σχολικής χρονιάς; Εκείνα µας πλησιάζουν µε απόφαση κι ελπίδες πως
κοντά µας θα βρουν αυτό που ζητούν από το σχολείο. Κάποια µάλιστα µας άνοιξαν κιό-
λας την καρδιά τους και µας αποκάλυψαν τους λόγους που τα ώθησαν στο να επιλέ-
ξουν το σχολείο µας. Λόγους που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον και το πνεύµα του
σχολείου µας και, βέβαια, µε τις γνώµες και τις κρίσεις που εκφράζουµε όλοι, µαθητές,
γονείς, εκπαιδευτικοί, οι οποίες µεταδίδονται και κυκλοφορούν αστραπιαίως...

Να, λοιπόν, τι µας είπαν κάποια από τα παιδιά που τελειώνουν φέτος το ∆ηµοτικό και
θα έλθουν στα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος»:

• ∆ιάλεξα το σχολείο αυτό, γιατί έχω µάθει πως παιδιά και καθηγητές συναναστρέ-
φονται µεταξύ τους µε τρόπο ευγενικό και χαρούµενη διάθεση. Μου έκανε εντύπωση
πως  γύρω δε λείπει το χαµόγελο και το χιούµορ!

• Μου αρέσει σαν σχολείο, γιατί είναι περιποιηµένο. Ξέρω από τις φίλες µου πως το
κλίµα του είναι ζεστό, οικογενειακό. ∆εν θα ήθελα να χάνοµαι σαν άγνωστη µέσα σε έ-
να πλήθος αγνώστων.

• Αυτό που µε έκανε να θέλω να γραφτώ εδώ είναι το περιβάλλον. Έχω µάθει πως κα-
νείς δεν καπνίζει, ούτε έχει αλήτικη συµπεριφορά, ούτε βρίζει, ούτε κάνει «κοπάνες»,
κάτι που σε άλλα σχολεία τα συναντάς αυτά πολύ συχνά. 

• Ξέρω απ΄ τους γονείς µου πως το σχολείο αυτό έχει εγγυηµένους καθηγητές,
που όχι µόνο έχουν γνώσεις και σύστηµα στη δουλειά τους, αλλά ενδιαφέρονται
για τα παιδιά, τα ενθαρρύνουν στο να προοδεύσουν σαν µαθητές αλλά και σαν
καλοί χαρακτήρες.

Τα λόγια αυτά, που εκφράζουν δικαιολογηµένες προσδοκίες παιδιών που
καλούνται να αγωνιστούν σε µια νέα βαθµίδα εκπαίδευσης, είναι σίγου-
ρα τιµητικά. Το περιοδικό µας θα είναι ένα όργανο που θα
κρατά ζωντανή την επικοινωνία µας µε τους νέους µαθη-
τές µας ως το Σεπτέµβριο. Μέσα απ΄ τον «Πυρσό» µας
θα έχουν κι αυτά την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα
τις δραστηριότητες και το πνεύµα του σχολείου µας. 

Κλείνοντας δεν έχουµε παρά να τα συγχαρούµε και να
τα βεβαιώσουµε πως περιµένουµε µε χαρά να µοιρα-
στούµε µαζί γνώσεις κι εµπειρίες αξέχαστες!

Α.Π.Α.

Περιµένοντας τους µαθητές µας
της Α΄ Γυµνασίου
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The English language that is spoken today is a

product of an exelixis that took centuries to be

completed. Its origin is german. However, during the

formation of the aglosaxonic language, the

language of the English people prevailed.

The English language contained various dialects,

one of which was the dialect spoken in the region of

London. This was finally imposed as the formal

language, because the city of London became the

center of the financial and spiritual movement of the

whole country. Another factor that helped this

dialect become the main and formal dialect spoken,

was the evolution of printing, which enhanced the

educational level of the people.

The vocabulary of the contemporary English

Language is German in its half and Roman (French

or English) in its other half. It also got influenced by

the Greek language through science and

technology and by other languages. 

The English language is the main language that

15.000.000 people speak in Australia, New Zealand

and South Africa and the second language of million

inhabitants in India and Japan. Furthermore, due to

science and technology, English is in use all over

the world.

Justine Alexopoulou
Α΄ Λυκείου

•• ∂∂ ¡¡ √√ °° §§ øø ™™ ™™ √√  µµ ∏∏ ªª ∞∞

The origins  of the English
language
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ΞΞεεκκίίννηηµµαα σσττοο ΓΓυυµµννάάσσιιοο.. 
ΤΤιι ππεερριιµµέέννωω ααππόό ττοουυςς κκααθθηηγγηηττέέςς µµοουυ.. ΤΤιι ππρροοσσδδοοκκίίεεςς έέχχωω ααππόό ττοονν εεααυυττόό µµοουυ......
Άρχισε λοιπόν το σχολείο. Ξεκινήσαµε µια νέα σχολική χρονιά. Πηγαίνω τώρα στο γυ-

µνάσιο. Μου φαίνεται ωραίο σαν κτίριο, είναι καινούργιο. Άνοιξε πρόσφατα, για πρώτη
φορά. 

Το καλοκαίρι τέλειωσε. Μαζί του πήρε όλες τις χαρούµενες διακοπές, τα παιχνίδια
στην παραλία, τις βουτιές στη θάλασσα.

Μόλις πήγα πρώτη µέρα στο σχολείο ήρθε ένας ιερέας και κάναµε αγιασµό. Πρώτοι
µπήκαµε στην τάξη. Μετά έµπαιναν ένας ένας καθηγητής και µας µιλούσε. Όλοι µας
φέρονταν τόσο ευγενικά, που δεν χόρταινα να τους ακούω. Μιλούσαν σαν τον Ιωάννη
το Χρυσόστοµο και το στόµα τους «έσταζε µέλι».

Όµως αυτό που απαιτώ από τους καθηγητές µου είναι να συνεχίσουν έτσι, ώστε να
µας διδάξουν πολλά πράγµατα και σοφά. Όλοι τους είναι πολύ καλοί.

Από τον εαυτό µου περιµένω και θα προσπαθώ να είµαι καλή µαθήτρια, ώστε να προ-
χωρώ µε επιµέλεια τις σπουδές µου.

Αυτό το σχολείο µ’ αρέσει πολύ. Μου εµπνέει ζήλο για µάθηση.

Α. Α. Γ. 
Α΄ Γυµν.

ΕΕππίίσσκκεεψψηη σσττοο ΠΠλλααννηηττάάρριιοο ττηηςς ΑΑθθήήννααςς
Λατρεύω τις εκδροµές µε το σχολείο µου και γι’ αυτό δεν έχω χάσει ούτε µία. Κά-

ποιες τις έχω ξεχωρίσει ιδιαίτερα. Μία απ΄ αυτές είναι η εκπαιδευτική εκδροµή που πή-
γαµε την περασµένη Πέµπτη στο Ψηφιακό Πλανητάριο της Αθήνας.

Η διαδροµή ήταν κουραστική, αλλά άξιζε τον κόπο. Άξιζε. Το κατάλαβα από την πρώ-
τη στιγµή καθώς αντίκρισα το πολυτελέστατο και καλά διακοσµηµένο κτήριο, µε τη µε-
γάλη επιβλητική του πόρτα. Όταν µπήκαµε µέσα ξαφνιάστηκα, γιατί είχαν µαζευτεί παι-
διά από διάφορα σχολεία. Περιµέναµε ώρα στην αίθουσα υποδοχής. Σε κάποια στιγµή
πίστεψα πως θα µέναµε εκεί αιώνια. Ξάφνου η πολυπόθητη στιγµή έφτασε. Ένας κύριος
µε δυνατή φωνή µας είπε, ένα ένα σχολείο, να µπούµε στην αίθουσα προβολής. 

Με το που πάτησα µέσα το πόδι µου, έµεινα άφωνη στη θέα της φαντασµαγορικής ο-
θόνης. Καθίσαµε γρήγορα καθώς φοβόµασταν να µη µας πιάσουν τις θέσεις. Τα καθί-
σµατα ήταν αναπαυτικά και η µουσική που είχαν βάλει πρόδιδε το περιεχόµενο της ται-
νίας. 

Ευτυχισµένη ένιωσα από την ταινία, που όχι µόνο την παρακολουθούσα, αλλά αισθα-
νόµουν πως ήµουν και εγώ στο διαστηµόπλοιο και έβλεπα τους πλανήτες να πέφτουν
πάνω µου. Στην αίθουσα µερικοί άρχιζαν να ουρλιάζουν τις στιγµές που συγκρούονταν
δύο πλανήτες και όταν η αίθουσα σκοτείνιαζε απότοµα. 

Έφυγα από το πλανητάριο µε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μ.Μ.Α.
Α΄ Γυµν.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Device Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



21√ ¶˘ÚÛfi˜

ΜΜααζζίί µµεε ττοουυςς ΜΜάάγγοουυςς µµππρροοσσττάά σσττηη φφάάττννηη
Είναι Χριστούγεννα! Επιτέλους, οι µικροί µας

Μάγοι βγαίνουν από την περσινή κούτα των χρι-
στουγεννιάτικων µποναµάδων. Και ετοιµάζονται
να γευτούν τη χαρά, τη λάµψη και τη ζεστασιά
που έχει ένα σπίτι όταν γιορτάζει τα Χριστούγεν-
να. 

Οι µικροί µας Μάγοι κάθονται τώρα γύρω από
την όµορφη φάτνη δίπλα στο τζάκι. Τα ξύλα δεν
τρίζουν όπως τα συνηθισµένα καθώς καίγονται, µα
ψάλλουν γλυκά για τη µέρα εκείνη που γεννήθηκε
ο Χριστός. 

Φαίνεται πως οι Μάγοι αρχίσανε τη συζήτηση:
- Θυµάστε τότε, εκείνη την Άγια νύχτα; ρώτησε

ο Γασπάρ.
- Και βέβαια θυµόµαστε, είπε ο Μελχιόρ.
- Ήτανε τότε που γεννήθηκε ο Χριστός, για να

λυτρώσει το λαό από τα «σαγόνια του κακού», ξα-
ναείπε ο Γασπάρ.

- Εγώ, θα σας ταξιδέψω πίσω στο χρόνο και θα
ζωντανέψω αυτό το γεγονός σε όλα τα σπίτια
τούτης της πόλης, συµπλήρωσε ο Βαλτάσαρ:

«Ήτανε νύχτα, ας πούµε µια κανονική νύχτα. Τό-
τε συνέβη το µοναδικό γεγονός που χώρισε ολό-
κληρη την ιστορία των ανθρώπων στα δύο. Μέσα
σ΄ ένα βρώµικο στάβλο γεννήθηκε ο Χριστός, για
να φέρει Αγάπη και Ειρήνη στον κόσµο. 

Εµείς ήµασταν εκεί και κοιτάζαµε το χαρούµενο
παιδάκι, καθώς στα µάτια του καθρεπτιζόταν το α-
στέρι που φεγγοβολούσε στον ουρανό. Ήταν µια
µαγική νύχτα...». Τελείωσε η διήγηση.

Τώρα ο Γασπάρ, ο Μελχιόρ και ο Βαλτάσαρ κά-
θονται κάτω απ’ το δέντρο και κοιτάζουν γύρω
τους. Κάτι αναζητούν...

Οι πιο πολλοί πιστεύουν πως οι Μάγοι µπροστά
στη φάτνη δεν είναι παρά µόνο πλαστικά στολίδια
που οµορφαίνουν το σπίτι. Όµως οι Μάγοι έχουν
ψυχή, έχουν δύναµη και συναισθήµατα. Και µας
προστατεύουν απ’ το κακό. Έτσι, περίπου, το αντι-
λαµβάνοµαι εγώ. Εσείς, τι λέτε; Πάντως αξίζει ό-
λοι να νιώσουµε τη µαγεία των Χριστουγέννων. 

Ο.Τ.Π. 
Β΄ Γυµν.

««ΌΌχχιι κκύύµµαα,, ααλλλλάά ββρράάχχοοςς»»
Χτες το βράδυ πήγα µε τη µητέρα µου

για ψώνια. Πρώτα περάσαµε από το
γνωστό µας βιβλιοπωλείο. Εκεί συνά-
ντησα µια φίλη µου. Κρατούσε στα χέ-
ρια της το αντιλεγόµενο βιβλίο «Χάρι
Πότερ» και διάβαζε. «Μυρτώ!», της φώ-
ναζα, αλλά εκείνη ήταν απορροφηµένη.
Ούτε καν που γύρισε να δει ποιος της
µιλάει. Με έβαλε σε σκέψεις. Τούτη την
ώρα σπουδαιολόγησα την οµιλία που ά-
κουσα πριν λίγες µέρες. Το θέµα της:
«Όχι κύµα, αλλά βράχος». Τώρα κατά-
λαβα πως ήταν κύµα και όχι βράχος.
Γιατί ήταν ξετρελαµένη από ένα βιβλίο
που σίγουρα θα την αποπλανούσε.

Πολλά παιδιά παρασύρονται. Αφή-
νουν την περιέργειά τους να τους ξενα-
γήσει σε τόπους και χώρους βλαβε-
ρούς. Και γεµίζουν το δωµάτιό τους µε
χαζά βιντεοπαιχνίδια, άσχετα ηλεκτρο-
νικά συστήµατα και αφίσες µε τους α-
γαπηµένους τους τραγουδιστές.

Ακόµα κι οι µεγάλοι καµιά φορά γεµί-
ζουν το µυαλό τους µε πράγµατα που
δεν πρέπει. Την ευθύνη γι’ αυτό, σ’ ένα
πολύ µεγάλο βαθµό, την έχει η τηλεό-
ραση, που το µόνο που κάνει είναι να α-
ποπλανά µικρούς και µεγάλους. 

Πάντα ας έχουµε σαν στόχο µας το
«Όχι κύµα, αλλά βράχος». Ποτέ να µη
σκάµε στα πέλαγα και στους βράχους,
αλλά  πάντα να µένουµε σταθεροί στις
αξίες που αποδεχόµαστε.

∆.Ι.Κ.
Β΄ Γυµν.

(Συντονισµός - επιµέλεια Χ. ∆. Μ.)
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Βρήκε ένα πορτοφόλι

η Μαρία µε λεφτά.

Όµως ξέρει πως ειν’ ξένο

και στιγµή δεν το κρατά.

ΗΗ  ΖΖΗΗΜΜΙΙΑΑ
Έσπασε η Ρηνιώ το βάζο, 

Άθελά της. Τι ζηµιά!

Μάζεψε τα κοµµατάκια. 

Στην αυλή, σε µια γωνιά.

Τώρα τι µπορεί να κάνη;

΄Αχ, τι φόβος, τι ντροπή!

Μ΄ένα ψέµα τα βολεύει...

Να το πει; Να µη το πει;

΄Οχι! Ψέµατα δε  λεει!

Θα µιλήσει θαρρετά.

«Τό΄σπασα, θα πει, µανούλα!»

Κι η µαµά θα την κοιτά.

«Μπράβο, θα της πει 

Ρηνιώ µου!

΄Ηταν,  βέβαια ζηµιά, 

Μα δεν είναι σαν το ψέµα, 

που λερώνει την καρδιά». 

Στέφανος Μπολέτσης
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Επιµέλεια : 
Π. Ν.Μ. 
Β΄ Γυµνασίου

1. Βρες τη σωστή σειρά των λέξε-
ων. Μετά χρησιµοποίησε τους αριθ-

µούς που βρίσκονται κάτω από τα κου-
τιά & τοποθέτησε τα γράµµατα στο βέλος µε
τους κατάλληλους αριθµούς. 

* ∆άσκαλος: Τοτό, για
πες µου, τι το σηµαντικό έγινε
το 1769; 

Τοτός: Γεννήθηκε ο Μέγας
Ναπολέοντας, κύριε.

∆άσκαλος: Πολύ σωστά! Και
το 1772;

Τοτός: Εε...ο Ναπολέων έγι-
νε 3 χρονών!

* Γιατί η µπανάνα πήγε στο
γιατρό;

Γιατί είδε ότι ήταν κατακίτρι-
νη!

* ∆άσκαλος: Πάλι άργησες
Τοτό;

Τοτός: Καθώς βγήκα απ’ το
διαµέρισµα, κύριε, σκόνταψα
και κατρακύλησα        σε ολό-
κληρη τη σκάλα.

∆άσκαλος: Άµα τότε θα έ-
πρεπε να έρθεις νωρίτερα!

* Στην είσοδο της πολυκατοι-
κίας στέκεται κάποιος και ψιθυ-
ρίζει:

-Η θύρα, της θύρας....
-Τι κάνεις εσύ εδώ;, ρωτάει ο

θυρωρός.
-Να δε βλέπεις; Στη πόρτα

γράφει: «Κλείνετε την θύραν».

··ÓÓ¤¤ÎÎ‰‰ÔÔÙÙ··

2. Βρείτε τις λέξεις που κρύβονται.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Device Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



°È· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2007 - 8, Ù· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ¿ Ì·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó

ÙÈ˜ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

ŸÛÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ™¯ÔÏÂ›Ô ÌÂ 

ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÌfiÚÊˆÛË Î·È ‰È¿Ï·ÛË 

¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·˜ ÂÓ‰È·ÊÂÚıÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· 

«∞¶√™∆√§√™ ¶∞À§√™».

√È ÁÔÓÂ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ú¤ÂÈ,

·Ó ı¤ÏÔ˘Ó, Ó· ÛÂ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜.

Επικοινωνήστε:

ΤΗΛ.: 27410 - 29663

ΦΑΞ: 27410 - 75727

ΚΙΝ.: 6932 - 659820

Ε-mail: grammateia@apostolospavlos.gr

∞¡∞∫√π¡ø™∏

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Device Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no


