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. . . ∆Ô ∂ÈÎÔÛÈ¤Ó· ÂÍ·Á›·ÛÂ ÙÔ ŒıÓÔ˜ Ì·˜. ∆Ô ¤Ú·ÛÂ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ì·˜
ÎÏ·˘ıÌÒÓ· Î·È ÙÔ ¤ÓÙ˘ÛÂ ÌÂ Ê‡ÏÏ· ‰¿ÊÓË˜, Ì’ ·ı·Ó·Û›· Î·È ·ÁÈfiÙËÙ·… πÂÚfi˜ Ô ¯·-
Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÎÔÛÈ¤Ó·. ∫È ¤ÙÛÈ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙ·È ËıÈÎ¿ Ë ›ÛÙË Ô˘ Î›ÓËÛÂ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜
Î·Ú‰È¤˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÙÛ¿ÏˆÛÂ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ… ¶Ô‡ ¿ÌÂ, ÏÔÈfiÓ,
ÂÌÂ›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜; ¶Ò˜ ·Ê‹Û·ÌÂ Ó· ÌÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì·˜ ÌÈ¿ÛÌ·Ù· ÌË‰ÂÓÈ-
ÛÙÈÎ¿, ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÂÙÂ›˜, ˘‚ÚÈÛÙ¤˜ ÎÈ ·Ó·›Û¯˘ÓÙÔÈ ÛÙËÓ ÂÈ‰›ˆÍË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ
ÙÔ˘˜;… ∞ÏÏ¿ fiÛÔ È· Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘
Ï·Ô‡ Ì·˜; ¶fiÛÔ ‚·ıÈ¿ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ·ÙÂ› Ù· ¯ÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›-
Ì·ÛÙÂ ÌfiÓÔ ¤ıÓÔ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÁÈÔÓ; ŸÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ °¤ÓÔ˜; À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹ ‡-
ÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆÓ. °È· ÙÔ‡ÙÔ Ë Â›ÛÔ‰fi˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÛÙ‹ ¤ÌÙË ª·ÚÙ›Ô˘, Ë Â-
Ó·Ù¤ÓÈÛË ÙÔ˘ ∂ÈÎÔÛÈ¤Ó· Ì·˜ Ù·Ú¿˙ÂÈ. °È·Ù› ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ∂ÈÎÔÛÈ¤Ó·, - fi¯È ÙÔ ∂ÈÎÔÛÈ¤Ó· ÙˆÓ
·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ Ô˘ ·Ô‚Ï¤Ô˘Ó Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎ¿
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ‹ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÔÌ¿‰ˆÓ – Â›Ó·È ÎÚ·Û› ‰˘Ó·Ùfi Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÛÏ¿-
¯Ó· ·Á›ˆÓ Î·È Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ. ∫·È Ì·Î¿ÚÈ, Î·Ù¿ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÈËÙ‹, ·˘Ùfi ÙÔ ÂÍ·ÁÈ·-
ÛÌ¤ÓÔ ÎÚ·Û› Ó· Í·Ó·ÌÂıÔ‡ÛÂ ÙÈ˜ Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û‹ÌÂÚ·.

(∆Ô ∂ÈÎÔÛÈ¤Ó·, ÂÎ‰. ∂˘ı‡ÓË, ∞ı‹Ó· 1993, Û. 205 ÎÂÍ.)

σελ.:

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

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

(του Κ. Τσιρόπουλου)
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º›ÏÂ˜ Î·È º›ÏÔÈ, 

™ÙËÓ ·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÙ·Ó ÎÈÓ-
‰‡ÓÂ˘Â Ë ·ÙÚ›‰·, Î·ÏÔ‡ÛÂ ÛÂ ÂÈÛÙÚ¿-
ÙÂ˘ÛË Ù· ·È‰È¿ ÙË˜. ∆fiÙÂ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ¤-
ÓÙÔÓ· Ë ÊˆÓ‹ ÙË˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ (ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó «·È-
‰Â˘Ù‹ÚÈÔ ·ÁˆÁ‹˜»). 

ŸÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÌÂ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·Ú·Ù¿Û-
ÛÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈÛ‚ÔÏ¤ˆÓ.

™ÙË ÌÂÛ·ÈˆÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Â-
È‰ÚÔÌÒÓ ÔÈÎÈÏÒÓ˘ÌˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ Î·Ù¿
ÙË˜ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ·ÓÙË¯Ô‡ÛÂ
¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË˜, Ô˘ ÂÎ‰ËÏˆ-
ÓfiÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â˘Ï·‚ÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ 

∏ ¶·Ó·Á›· Ì·˜ ¤Ûˆ˙Â ÙÔ Ï·fi Î·È ÙËÓ ¶fi-
ÏË ÙË˜. 

™Ù· ‰›ÛÂÎÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜ Ù˘Ú·Ó-
Ó›·˜ ÔÈ ˘fi‰Ô˘ÏÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜, 

ÂÍÂÁ¤ÚıËÎ·Ó. ∫·È ÌÂ ÙÔÓ ËÚˆÈÛÌfi Î·È ÙÈ˜
ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂ÏÏË-
ÓÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∆ÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ‚ËÌ·ÙÈ-
ÛÌfi ÙÔ˘˜ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ: 

∫·È ÙÔ ı·‡Ì· Û˘ÓÂÙÂÏ¤ÛıË. ∆Ô ŒıÓÔ˜
Ì·˜ ÛÔÓ‰˘ÏÒıËÎÂ. ŒÏ·‚Â ÎÚ·ÙÈÎ‹ ˘fi-
ÛÙ·ÛË.

•·Ó¿ Ë ¶·ÙÚ›‰· ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ Ù· ·È‰È¿
ÙË˜ ÙÔ 1940, ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÈÂÚ¿
Î·È Ù· fiÛÈ· ÙË˜ Ê˘Ï‹˜. ∫È ¤‚Á·ÈÓÂ ÙfiÙÂ ÌÂ˜

·’Ù· ‚¿ıË ÙË˜ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‚ÚÔÓÙÂÚfi Â-
ÎÂ›ÓÔ √Ãπ. Ÿ¯È ÛÙË Ê·ÛÈÛÙÈÎ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹. 

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

¶¤Ú·Û·Ó ÎÂ›Ó· Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÔÏ‡·ıË ÌÈ-
ÎÚ‹ Ì·˜ ·ÙÚ›‰· ¤˙ËÛÂ Î·È ˙ÂÈ. °È· ÌÈÛfi Î·È
Ï¤ÔÓ ·ÈÒÓ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙË˜
ÛÂ Ó¤· ÂıÓÈÎ‹ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛË. ÕÏÏˆÛÙÂ ÙÒÚ·,
¿ÏÏ·Í·Ó Î·È ÔÈ Î·ÈÚÔ›. √ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ô˘ ‰È·-
ÙÚ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·Ï¿
ÌÂ ÂıÓÈÎ‹ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛË. ∆· Û˘Ì‚·ÙÈÎ¿ fiÏ·
Î·È ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ ¯¿ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›·
ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÈ˜ ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Î¤˜ ÌË¯·Ó¤˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· Ë ·ÙÚ›‰·
Ì·˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ ·fi ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜
Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ÂÈÛÙÚ¿-
ÙÂ˘ÛË. 

¶ÔÈ· Ë Ó¤· ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛË, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Û‹ÌÂÚ· Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘; 

º›ÏÔÈ ÌÔ˘, ·ÎÔ‡ÛÙÂ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌË ‰ÈÛÙ¿-
˙Ô˘ÌÂ, Ô‡ÙÂ Ó· ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙÂ Ó· Ï¤ÌÂ Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÂ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜: ∞fi ÌÈ· ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛË ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Û‹ÌÂÚ· Ô
Ï·fi˜ Ì·˜. 

§¤ÁÔÓÙ·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛË, ÂÓÓÔ-
Ô‡ÌÂ ÙËÓ ·fi Ì¤ÚÔ˘˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÙË˜ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜
·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. ∞Ó¿ÏË„Ë ÙË˜ ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ÛÎ˘Ù¿ÏË˜ ÁÈ· ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÂ ·ÁÒÓ·
ÚÔ˜ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ È‰Âˆ‰ÒÓ
ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜. 

ΜΜεε ττοουυςς µµααθθηηττέέςς µµααςς

∏ ÌÂÁ·ÏˆÛ‡ÓË ÂÈ˜ Ù· ¤ıÓË

‰Â ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ÌÂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·,

ÌÂ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ ÙÔ ‡ÚˆÌ·

ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Î·È ÙÔ ·›Ì·.

(∫. ¶·Ï·Ì¿˜)

...........

...........

KKάάθθεε µµήήνναα 

(συνεχίζεται στη σελίδα 34)

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: «¶·È‰È¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÂÌÚfi ,̃
ÂÏÂ˘ıÂÚÒÛÙÂ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Û· ,̃ ÂÏÂ˘ıÂÚÒÛÙÂ 
Ù· ·È‰È¿ Û· ,̃ ÙÈ̃  Á˘Ó·›ÎÂ  ̃Û· ,̃
ÙˆÓ ·ÙÚÈÎÒÓ ıÂÒÓ Ó·Ô‡ ,̃
ÙÔ˘  ̃Ù¿ÊÔ˘  ̃ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Û· Ø̃
ÁÈ· fiÏ· ÙÒÚ· Á›ÓÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ· !̃».
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∏  ÛÙÚ·ÙÈ¿ Ô˘ ÂÙÔ›Ì·ÛÂ Ô ¢Ú¿Ì·ÏË˜
ÌÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙÈ˜
ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÙË˜ À„ËÏ‹˜ ¶‡ÏË˜ ÛÙ· ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Ì¿¯ÈÌË ‰‡Ó·-
Ì‹ ÙË˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 24.000 ¿Ó-
‰ÚÂ˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÙÚ›· Ù¤Ù·ÚÙ· ‹Û·Ó
ÈÂ›˜. ™ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, fiÙ·Ó Î˘ÎÏÔ-
ÊfiÚËÛÂ Ë Â›‰ËÛË ÙË˜ Î·ıfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¢Ú¿-
Ì·ÏË, ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ù·Ú·¯‹
Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Î›Ó-
‰˘ÓÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, fiÙ·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜
ÙË˜ ÙfiÙÂ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∫˘‚¤Ú-
ÓËÛË˜ Î·È ÙË˜ °ÂÚÔ˘Û›·˜ ÌÂ ÙÔÓ £Âfi‰.
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡˜
ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ‹Ù·Ó ÙÂÙ·Ì¤ÓÂ˜. ∏ Î·Ù¿ÛÙ·-
ÛË ‹Ù·Ó ·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ¿-
ÊÈÍË ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ªÔÚÈ¿ ÛÙËÓ ∆ÚÈÔÏÈ-
ÙÛ¿ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÙËÎÂ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜
Î·ÙfiÈÓ ‰È·Ù·Á‹˜ ÙˆÓ ÂÎÂ› °ÂÚÔ˘ÛÈ·-
ÛÙÒÓ.

™’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ¢Ú¿Ì·ÏË˜, ·ÊÔ‡
Û˘ÛÎ¤ÊıËÎÂ ÌÂ ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘, ¤ÛÙÂÈÏÂ
ÚÒÙ· ÙÔÓ ∞Ï‹ ¶·Û¿ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ Ó· ·-
Ó·ÁÁÂ›ÏÂÈ fiÙÈ ÛÂ Ï›ÁÔ Î·Ù·Êı¿ÓÂÈ ÂÎÂ›,
ÛÎÔÂ‡ÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÂ› ÌÂ ÙÔÓ ·Ú-
¯ËÁfi ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘. √ ∫ÔÏÔÎÔ-
ÙÚÒÓË˜ fiÌˆ˜, ÚÔ‚ÏÂÙÈÎfi˜, Â›¯Â ‹‰Ë
Î·ÙÂ‚Â› ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰· Î·È Â›¯Â ÂÓÙÔ›ÛÂÈ
Ù· ÛËÌÂ›· fiÔ˘ ı· Î·ÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙÔ‡Û·Ó ÔÈ
ŒÏÏËÓÂ˜. √È ¿ÏÏÔÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›,
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Ó· Î·Ù·ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÌÂ Ù· ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ô ¤-
Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ™Â Ï›ÁÂ˜ Ì¤ÚÂ˜ ‚ÚÈ-

ÛÎfiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰· ÌÂÚÈÎ¤˜ ¯ÈÏÈ¿-
‰Â˜ ·Ó‰ÚÒÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ.

√ ¢Ú¿Ì·ÏË˜ ¤ÊÙ·ÛÂ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÕÚ-
ÁÔ˜ ÛÙÈ˜ 12 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·ı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤-
Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈ-
ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù· ÓÒ-
Ù· ÙÔ˘. ∂ÓÙˆÌÂÙ·Í‡ Î·È Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË˜
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë
ÙˆÓ ¢ÂÚ‚ÂÓ·Î›ˆÓ, ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÎfi„ÂÈ ÙËÓ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ·Í‡ ÕÚÁÔ˘˜ Î·È ∫ÔÚ›ÓıÔ˘.
∏ Â› 12 ËÌ¤ÚÂ˜ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘
ÕÚÁÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ
¢Ú¿Ì·ÏË ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· ¯ÚfiÓÔ˘, Î˘-
Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› Úfi‚·ÏÂ ı¤Ì· ÂÈÛÈÙÈÛÌÔ‡/ ·-
ÓÂÊÔ‰È·ÛÌÔ‡ ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘. ∂ÈÏ¤ÔÓ
‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Î·È ÓÂÚfi. ∏ ÏÂÈ„˘‰Ú›· ÂÎÂ›ÓÔ
ÙÔ ı¤ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË. √ ¢Ú¿Ì·ÏË˜
ÙfiÙÂ Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÚÔÙ›-
ÌËÛÂ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. ∞ÏÏ¿
‚¤‚·È·, ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó fiÙÈ Ù· Ì¤ÚË ·fi
Ù· ÔÔ›· ‰È¿‚·ÈÓÂ ı· Â›¯·Ó Î·Ù·ÏËÊıÂ› ·-
fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜.

™ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ
ŒÏÏËÓÂ˜ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ› (∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË˜, À-
„ËÏ¿ÓÙË˜, ¶ÂÙÚfiÌÂË˜, ∫ÚÂ‚·ÙÙ¿˜, °È·-
ÙÚ¿ÎÔ˜, ™¤ÎÂÚË˜ Î.¿.) ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¢Ú¿Ì·ÏË, ÔÈ ÈÔ
ÔÏÏÔ› Â¤ÌÂÓ·Ó Ó· ÌÂ›ÓÂÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜
ÂÓˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ª‡-
ÏÔ˘˜. √ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË˜ fiÌˆ˜, ÚÔ‚Ï¤Ô-
ÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·-
ÙÔ‡ ÛÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›·, ÚfiÙÂÈÓÂ ÌÂ ÂÈÌÔÓ‹
Ó· Î·Ù·ÏËÊıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿
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ÛÒÌ·Ù· Ù· ÛÙÂÓ¿ ÙˆÓ ¢ÂÚ‚ÂÓ·Î›ˆÓ. ∫·È
¤ÛÂ˘ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ¿ÂÈ ÂÎÂ›, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜
Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ù· Ê˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ Â›¯Â ‹‰Ë Â-
ÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒ-
ÓË ‹Ù·Ó Ó· Ú›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ÛÙ· ™ÙÂ-
Ó¿ ÌÂ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÂÎ ÙˆÓ fiÈÛıÂÓ. ∆· ÛÙÂÓ¿
ÙˆÓ ¢ÂÚ‚ÂÓ·Î›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ 3.300 Ì.
ÂÚ›Ô˘ Î·È ÂÎÙÂ›ÓÔÓÙ·È ÔÊÈÔÂÈ‰Ò˜ ‰È· Ì¤-
ÛÔ˘ ÙˆÓ ÁÎÚÂÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‰·È‰¿ÏÔ˘ ÙˆÓ
‚Ô˘ÓÒÓ. √È Ï·ÁÈ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ Î·-
ÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi Ù· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ™ÒÌ·Ù·, Ù·
ÔÔ›·, ¯¿ÚÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ Ô˘ ˘‹Ú-
¯·Ó Î·È ÛÙÈ˜ Ù˘¯ÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜,
‚Ú‹Î·Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ÎÚ˘„ÒÓÂ˜ Î·È ÔÚÌË-
Ù‹ÚÈ·. ªÈ· Ì¤Ú· ·Ó ·Ó·‚·ÏÏfiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Ë Ï‹„Ë ÙË˜ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘,
Ô Â¯ıÚfi˜ ı· ÚfiÊÙ·ÈÓÂ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ù·
™ÙÂÓ¿ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÒÔ˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›·. 

∆Ô ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∆Ô˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·-
ÙÔ‡ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ ÙËÓ 26Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ
™ÙÂÓfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÒÛÙË. ∂ÎÂ› Â›¯Â ÙÚ¤ÍÂÈ Ô
¡ÈÎËÙ·Ú¿˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Ì¿¯Ë, Ë ÔÔ›· ÌÂ-
Ù·‚Ï‹ıËÎÂ ÛÂ ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ, Ô˘ Ë
ÌfiÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó
‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi Ù· ™ÙÂÓ¿ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó. √
ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ·
Ì¤Û· ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ·ÈÊÓ›‰È·
ÎÙ˘‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û·Ó ÌÈ· Ì¿˙· ·Ï-
ÏÔÊÚÔÓÔ‡Û· ·fi ÙÚfiÌÔ. ŸÛÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ·-
fiÌÂÈÓ·Ó, ¯¿ÚË ÛÙË Ó‡¯Ù· Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó,
Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó
·fi Ù· ™ÙÂÓ¿. ∆Ô Êˆ˜ ÙË˜ Ì¤Ú·˜ ÙË˜
27Ë˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„Â ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ Î·Ù·‰ÈÒÍÂˆ˜ Ô˘ Â›¯Â Û˘Ì-
‚Â› ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ Ì¤Ú·˜
Î·È Î·Ù¿ ÙË Ó‡¯Ù·. 

∏ ¯·Ú¿‰Ú· ÙÔ˘ ∞Á. ™ÒÛÙË ·ÚÔ˘Û›·˙Â
ÙÚ·ÁÈÎfi ı¤·Ì·. ∆Ô ‚¿ıÔ˜ ÙË˜ Â›¯Â Î·Ï˘-
ÊıÂ› ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, Ô˘ ÎÂ›ÙÔ-
ÓÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÎÔÙˆÌ¤Ó· ¿ÏÔÁ· Î·È
ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·ÔÛÎÂ˘¤˜. ◊Ù·Ó Ë ¯·Ú¿-
‰Ú· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ. √È ŒÏÏË-
ÓÂ˜ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
ÔÏÈÛÌfi Î·È Ï‹ıÔ˜ ·fi Ï¿Ê˘Ú· Ô˘ ¿-
ÊËÛ·Ó ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ, Â›ÙÂ fiÛÔÈ ‰È¤Ê˘Á·Ó, Â›-
ÙÂ fiÛÔÈ ÊÔÓÂ‡ıËÎ·Ó ÛÙ· ™ÙÂÓ¿. ∆Ô ¿ÏÏÔ
ÛÒÌ· ÙÔ˘ ∆Ô˘ÚÎÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·Ù¿ ÙÔ ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ú·ÛÂ ·fi ÙÔ ∞-
ÁÈÔÓfiÚÔ˜ ÙËÓ ÌÂıÂÔÌ¤ÓË 28 πÔ˘Ï›Ô˘. √ ›-
‰ÈÔ˜ Ô ¢Ú¿Ì·ÏË˜ ÌfiÏÈ˜ ‰È·ÛÒıËÎÂ ·fi
ÎÂÈ. ∆Ô ˙ÒÔ ÙÔ˘ ÊÔÓÂ‡ÙËÎÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Â-
˙fi˜ Û·Ó Ê˘Á¿‰·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌ¤ÓÔ˜ ¤-
ÊÙ·ÛÂ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. √ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÛÙÚ·-
Ùfi˜, fiÛÔ˜ ·¤ÌÂÈÓÂ, ·ÔÎÏÂ›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ
∫fiÚÈÓıÔ ·fi ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ™ÒÌ·Ù·. Œ¯·ÛÂ Ô
∆Ô˘ÚÎÈÎfi˜ ™ÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤-
ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ ÙÔ˘, ¤¯·ÛÂ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘
Î·È ·ÔÛ˘ÓÙ¤ıËÎÂ ÏfiÁˆ ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ ÂÈ-
ÛÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈ‰ËÌÈÒÓ. √ ¢Ú¿Ì·ÏË˜ ¤-
ı·ÓÂ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÂÎÂ› ·fi ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË
Î·È ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘. 

∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ °¤-
ÚÔ˘ ÙÔ˘ ªÔÚÈ¿ Î·È ÙË˜ ¤ÌÓÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘ Ó·
Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ù· ¢ÂÚ‚ÂÓ¿ÎÈ·, fiˆ˜ Î·È Ë ·-
Í›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÏ‡ÏÔ-
ÎˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÎÈ-
Ó‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ, Ê·›ÓÂ-
Ù·È ÂÎ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·ÙÔ˜, ‰ËÏ. ÙË˜
ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ‹˜ Ó›ÎË˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ªÂ
ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙÈ¿˜
ÙÔ˘ ¢Ú¿Ì·ÏË ÂÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÛÒıËÎÂ Ë
∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. 

™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ 185 ¯ÚfiÓÈ· ·-
fi ÙÔ 1822, ·fi ÙfiÙÂ Ô˘ ÔÈ ÏÂÔÓÙfiı˘ÌÔÈ
ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ÌÂ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙÔÓ £Âfi‰.
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÚÔÌ·¯Ô‡ÓÙÂ˜, ÛÙÔ˘˜
‚Ú¿¯Ô˘˜ Î·È Ù· ™ÙÂÓ¿ ÙˆÓ ¢ÂÚ‚ÂÓ·Î›ˆÓ,
¤ÛÙËÛ·Ó ÂÚ›Ï·ÌÚÔ ÙÚfi·ÈÔ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘
Î·È ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ °¤ÓÔ˘˜. √È
Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ë ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘-
ÙËÚ›ˆÓ Ì·˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·ÔÙ›ÛÔ˘Ó Êfi-
ÚÔ ÙÈÌ‹˜ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË˜ ÛÙÔ˘˜ ·ı¿-
Ó·ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ Ì·˜, ÂÈÛÎÂÊı‹Î·ÌÂ ÚÈÓ
Ï›ÁÂ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ù· ¢ÂÚ‚ÂÓ¿ÎÈ·. ™Ù·ı‹Î·ÌÂ
·ÚÎÂÙ¤˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·
ÙÔ˘ °¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ ªÔÚÈ¿. ∆Ô ÂÙ·ÛÙÈÎfi ‚Ï¤Ì-
Ì· ÙÔ˘ Ì·˜ ÂÓ¤ÓÂ˘ÛÂ ÌÂ ÙÔ ÈÂÚfi ¯Ú¤Ô˜
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·
Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜
Î·ÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. 

§√À∫∞™ ™À¡∂ƒ°√™
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Κεραυνοί και αστραπές εµφανίζονται κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Ο κεραυνός εί-

ναι ένας τεράστιος σπινθήρας, που δηµιουργείται όταν ένα ηλεκτρισµένο σύννεφο

έρχεται πολύ κοντά στη γη, ενώ η αστραπή δηµιουργείται όταν δύο ηλεκτρισµένα

σύννεφα πλησιάζουν µεταξύ τους. 

Πώς όµως ηλεκτρίζεται ένα σύννεφο;

Μέσα στο σύννεφο δηµιουργούνται ρεύµατα αέρα: θερµός αέρας κινείται προς τα

πάνω, ενώ ψυχρός αέρας προς τα κάτω. Κατά τη µετακίνηση του αέρα, σταγονίδια νε-

ρού που περιέχονται στο σύννεφο τρίβονται µεταξύ τους, µε συνέπεια τον ηλεκτρι-

σµό τους. Η βάση του σύννεφου ηλεκτρίζεται αρνητικά και η κορυφή θετικά. Ταυτό-

χρονα, η περιοχή του εδάφους που βρίσκεται κάτω από το σύννεφο ηλεκτρίζεται θε-

τικά.

Καθώς όµως µετακινείται ένα σύννεφο, ηλεκτρίζεται διαφορετική περιοχή του εδά-

φους. Όταν ένα σύννεφο βρεθεί πάνω από ένα εξόγκωµα του εδάφους, η απόσταση

µεταξύ των αρνητικά ηλεκτρισµένων σωµάτων (σύννεφα) και θετικά ηλεκτρισµένων

σωµάτων (έδαφος) µειώνεται. Τότε δηµιουργείται ο κεραυνός. Γι΄ αυτό το λόγο οι κε-

ραυνοί πέφτουν σε προεξοχές του εδάφους, π.χ. λόφους, δέντρα κλπ. Παρόµοια δη-

µιουργείται και η αστραπή, µε τη διαφορά ότι συµβαίνει µεταξύ δύο σύννεφων.

Πώς προστατευόµαστε από τους κεραυνούς;

Η κύρια προστασία από τους κεραυνούς είναι το αλεξικέραυνο, δηλ. µια σιδερένια

ράβδος που τοποθετούµε σε κτίρια που κινδυνεύουν από κεραυνό. Μέσω ενός µε-

ταλλικού σύρµατος η ράβδος αυτή συνδέεται µε το έδαφος. Η ράβδος και το σύρµα

στηρίζονται µε µονωτικό υλικό πάνω στο κτίριο. Επειδή το αλεξικέραυνο βρίσκεται

στο ψηλότερο µέρος ενός κτιρίου, ο κεραυνός πέφτει πάνω σ΄ αυτό και τα ηλεκτρι-

σµένα σωµατίδια οδηγούνται µέσω του σύρµατος στο έδαφος, αφήνοντας άθικτο το

κτίριο. Πρώτος ο Βενιαµίν Φραγκλίνος απέδειξε ότι ο κεραυνός είναι ηλεκτρικό φαι-

νόµενο και δική του επινόηση είναι το αλεξικέραυνο.

Ι.∆.Μ.

Γ΄ Γυµνασίου

∆· ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙ· ÙË˜ Ê‡ÛË˜

∫∂ƒ∞À¡√™ κκααιι∞™∆ƒ∞¶∏
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L’  apprentissage de toute langue étrangère est une
richesse supplémentaire qui permet de mieux
comprendre ceux dont c’ est la langue maternelle, mais
avant tout de mieux se comprendre soi - même. Se voir
et se situer à travers une langue autre que sa langue
maternelle.

C’ est evident que les langues étrangères jouent un
rôle important dans la societé de nos jours. Li devient de
plus en plus nécessaire d’  apprendre une autre langue.
Mais pourquoi apprendre plus particulièrement la langue
française ? Il y a un grand nombre de raisons pour
lesquelles il faut le faire.

55 états font partie de la francophonie. Ils représentent
500 millions d’ habitants dont 113 millions de
francophones et 61 millions d’ utilisateurs occasionnels
dans leur propre pays.

Le français est la second langue la plus enseignée
dans le monde après l’ anglais. Elle est parlée et
enseignée sur tous les continents.

Elle est la langue officielle et de travail de toutes les
organisations internationelles : l’ ONU, l’ Unesco, le
Conseil de l’ Europe, l’ OTAN etc. Langue officielle des
Jeux Olympiques elle est avec le latin la langue
diplomatique du Vatican. 

A part de tous ces raisons une bonne connaissance du
français permet d’ apprécier le cinéma et la litterature du
monde francophone. Il s’ agit d’ une langue belle et
delicieuse car c’est la langue de la culture, de l’art et du
commerce, grâce à elle on se distingue des autres et on
se sent un peu « exceptionnel ».

Pour pratiquer la langue de Molière, il faut de la
patience, un peu d’imagination, beaucoup d’humour, une
bonne oreille et surtout des joues musclées.

De toute façon apprendre le français c’est s’ouvrir sur
le monde, c’est découvrir des nouvelles possibilités d’
expression, d’action et d’interaction, c’est faire la fête et
surtout découvrir le plaisir d’apprendre...

Π.Β.Κ.

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

Le plaisir d’ apprendre 
le français
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ΓΓεειιαα σσααςς,, φφίίλλοοιι µµοουυ.. ΣΣίίγγοουυρραα µµεε ππεερριιµµέέννααττεε!!
ΕΕδδώώ εείίµµααιι ππάάλλιι,, γγιιαα νναα σσααςς µµεεττααδδώώσσωω τταα ννέέαα
ττηηςς σσχχοολλιικκήήςς µµααςς κκοοιιννόόττηηττααςς.. ΛΛοοιιππόόνν,, ααρρχχίίζζωω::

Για δύο πολύ σοβαρά προβλήµατα της εποχής µας, την τροµοκρατία και

τον περιορισµό των ναρκωτικών, είχαν την ευκαιρία να επιµορφωθούν και

να συζητήσουν σχετικά οι συµµαθητές µας του Λυκείου µε τον ανώτερο

Αξιωµατικό ε.α. της Αστυνοµίας κ. Βασίλειο Κοντονάσιο. Ο κ. Κοντονά-

σιος, τίµησε µε την επίσκεψή του το σχολείο µας και µε την εµπεριστα-

τωµένη ανάλυσή του µετέφερε τις γνώσεις και την πείρα του από το χώ-

ρο όπου για πολλά χρόνια έχει εργαστεί µε σύνεση και υπευθυνότητα. Ε-

ντύπωση έκαναν οι προτάσεις - απαντήσεις του, οι οποίες διαπνέονταν

από τις ανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά που πρέπει να πιστεύει και να

διαφυλάσσει µια υγιής κοινωνία.

Ένα αναβάπτισµα στο µεγαλείο της ιστορίας µας, συγκινητικό κι ανανεωτικό, ή-

ταν το µήνα αυτό, µήνα εορτασµού της Ελληνικής Επανάστασης, η εκδροµή µας

στα ∆ερβενάκια. Μπορεί να διδασκόµαστε τα γεγονότα µέσα στην τάξη µας, αλ-

λά το να τα µελετάς επί τόπου είναι µια εντελώς δια-

φορετική αίσθηση και προσέγγιση. Ο καθηγητής της

Ιστορίας µας µας έκανε µια παρουσίαση - ξενάγηση

«µε καρδιά» - πώς να µην τα µάθουµε;

Συνεχίσαµε τη διαδροµή µας ως τη Νεµέα, όπου

θαυµάσαµε το ναό του ∆ιός και φάγαµε το κολα-

τσιό µας στις όχθες της Στυµφαλίας. Όχι να το παι-

νευτούµε, αλλά ο  νοµός µας είναι πραγµατικά

πλούσιος σε ιστορία και σε φυσική οµορφιά!
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Ο Παρατηρητής και η παρέα του
∆.Ι.Κ.  Β’  Γυµν. & Ε.Α.Κ.   Α’ Γυµν.

Πολύ όµορφες στιγµές ζήσαµε κατά τις επισκέψεις µας στις κατασκηνωτι-

κές εγκαταστάσεις του συλλόγου «Κοινωνική Προσπάθεια». Μέσα σε µία µε-

γάλη εξοχική έκταση είχαµε την ευκαιρία να παίξουµε στα γήπεδα, να πα-

ρουσιάσουµε κωµικά σκετς στη θεατρική σκηνή, να κεραστούµε στην ευρύ-

χωρη, όµορφη τραπεζαρία - µόνο µπάνιο στην πισίνα δεν κάναµε. Όσοι έ-

χουµε καλή γεύση κατασκηνωτικής ζωής περιµένουµε µε ανυποµονησία το

καλοκαίρι...

Ο σύλλογος «Ο Απόστολος Παύ-
λος», σύλλογος µε πολυετή δράση
στην πόλη µας, οργάνωσε και φέτος,
όπως κάθε χρόνο, στα τέλη Ιανουα-
ρίου µια προσεγµένη εκδήλωση
προς τιµήν των Προστατών της Ελ-
ληνικής Παιδείας Τριών Ιεραρχών.
Στην εκδήλωση συµµετείχε µε πα-
ρουσίαση τραγουδιών και η Χορωδία
του σχολείου µας, ύστερα από ευγε-
νική πρόσκληση του Συλλόγου, που
αποτέλεσε τιµή για τα Εκπαιδευτή-
ριά µας. Ευχόµαστε στο σύλλογο
καλή δύναµη στη συνέχιση της προ-
σφοράς του. 

Πολύς λόγος γίνεται πλέον για τις
εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Μία
απ΄ αυτές: το φυσικό αέριο. Πόσα ό-
µως γνωρίζουµε γι΄ αυτό; Οι µαθητές
του Λυκείου οµολόγησαν ότι ήξεραν
πολύ λίγα πράγµατα πριν πραγµατο-
ποιήσουν την εκπαιδευτική τους επί-
σκεψη στη ∆ΕΠΑ (∆ηµόσια Επιχείρη-
ση Αερίου) στο Πάτηµα Ελευσίνας, ό-
που βρίσκεται ο κεντρικός σταθµός ε-
λέγχου όλου του δικτύου της πατρί-
δας µας. Γύρισαν ενθουσιασµένοι,
γιατί όσα σχετικά έµαθαν εκεί ήταν ό-
χι µόνο άγνωστα αλλά και πολύ σηµα-
ντικά και ενδιαφέροντα. Πολλές ευ-
χαριστίες στην Εταιρεία και τους υ-
πευθύνους για την παρουσίαση αλλά
και τη γενναιόδωρη φιλοξενία τους...

EEδδώώ ππρρέέππεειι νναα σσαα
ςς ααφφήήσσωω,, γγιιααττίί µµεε ππεερρ

ιιµµέέννεειι κκααιι εεµµέέ
νναα ηη ππρροοεεττοοιιµµ

αασσίίαα γγιιαα τταα

ααυυρριιααννάά µµααθθήή
µµαατταα.. ΡΡααννττεεββοο

ύύ σσττοο εεππόόµµεεννοο
 ττεεύύχχοοςς!!
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ΑΑππόόσσππαασσµµαα

“Ήτανε τα «Κρυφά Σκολειά» όπου µέσα τους, «χιονισµένο, βρεγµένο» συνά-

ζονταν όλο το Έθνος.

Και το κιτρινισµένο ράσο του παπά, το υφασµένο πριν απ’ την Άλωση, µύριζε

σµύρνα από κείνη που οι µάγοι οδοιπορούντες επήγαν και φιλέψανε τον Ιησού.

Μιά σταγόνα ηλίου καθισµένη απάνω σ’ ένα κερί, εθαµπόφεγγε γύρω του, πό-

τε τα µάτια, πότε το µέτωπο, πότε τα µάγουλα των παιδιών, που κάθονταν στο

µισοσκόταδο.

Κι όπως πάντοτε, όλοι τους, ήταν, πάλι, παρόντες: ο Σοφοκλής, ο Αχιλλέας, ο

Οδυσσέας και ο Κυναίγειρος.

Ανασκούµπωνε ο Πλάτων το ράσο και τους έδειχνε µε το δάχτυλο τη φωνή

τους στο Κ’ εκείνα την άκουγαν, καθώς εµουρµούριζαν όλα µαζί την πανάρχαιη

Αλφαβήτα, που η αδρή της συρµή ήτανε το µακρύτερο ζων ύδωρ του κόσµου.”

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË
Νικηφόρου Βρεττάκου

∞˘ÙÒÓ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Â¿Óˆ ÛÙÈ˜ Ô-
Ô›Â˜ Â‰Ú¿˙ÂÙ·È ·fi ·ÈÒÓÂ˜ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ √Ú-
ıfi‰ÔÍÔ˘ ŒÏÏËÓ· Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜
Ì·˜ ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙ¤˜
ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜.

∞˘Ù‹ ‚¤‚·È· Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÚÔÙÂ›-
ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ËÚˆÈÎfi ÂÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·. ∂›Ó·È
¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÂ˜ „˘¯¤˜. ∞ÏÏ¿ Ù· ÓÈ¿Ù· Â›-
Ó·È Ï·ÛÌ¤Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ËÚˆÈÛÌfi, fiˆ˜ Ï¤ÂÈ Ô
∫ÏˆÓÙ¤Ï. ∫·È ËÚˆÈÛÌfi˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ·
ÁÈ· Ó· ·Ó·¯·ÈÙÈÛıÂ› Ë ¿ÚÓËÛË Î·È Ó· ‚ÁÔ‡ÌÂ
·fi Ù· ÙÂÓ¿ÁË ÙÔ˘ ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ ·-
‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔ-
Ê‹.

º›ÏÔÈ ÌÔ˘, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ Ì¤-
ÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÙËÓ ·‡Ú· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙË˜ ÏÂ‚Â-
ÓÙÔÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ 1821, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔÈ˜ ˘Ô„È¿˙Ô-
Ì·È ˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ı· Û·˜ ¤ÛÂÈ
Î¿ˆ˜ ‚·ÚÈ¿. £· Û·˜ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ‰˘Û·Ó¿-
ÁÓˆÛÙË. ∞Ó·‚·ÙÈÛıÂ›ÙÂ ÛÙËÓ ÎÔÏ˘Ì‚‹ıÚ·
ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜. ∫·È
ÙfiÙÂ ı· ¤ÏıÂÈ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ „˘¯¤˜ Û·˜ ÙÔ Êˆ˜,
Ë ‰‡Ó·ÌË Î·È Ë Ã¿ÚÈ˜. ∫·È ı· Êı¿ÛÂÙÂ ÛÙÔ
ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ¯Ú¤Ô˜ Û·˜, ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘-
ÛË ÛÙÔÓ “Î·ÏfiÓ ·ÁÒÓ·”. 

Ã.∫.

(συνέχεια από σελίδα 27)
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Πλησιάζει σε λίγες η µεγάλη γιορτή του ελ-
ληνισµού. Ο λόγος για την 25η Μαρτίου. Τότε
όλοι οι Έλληνες  θυµούνται και τιµούν τους
ένδοξους πολεµιστές του αγώνα. Αρκετοί απ΄
αυτούς είχαν πει λόγια ή φράσεις σοφές, µε
διαχρονική σηµασία. Ένας ήταν ο σπουδαιό-
τερος αγωνιστής της Μεγάλης Ελληνικής Ε-
παναστάσεως, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο
Γέρος του Μοριά µίλησε κάποτε στους µαθη-
τές του Γυµνασίου στην Πνύκα.  Ανάµεσα στα
άλλα τους είπε και τούτο: «Προσέξατε, η µά-
θησή σας όχι σκεπάρνι µόνο για το άτοµό σας
αλλά και για το καλό της Κοινωνίας».

Αυτή η πρόταση αποτελεί µια πολύ σηµαντι-
κή συµβουλή για  τον καθένα, αλλά και για την
πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. ∆ιότι εάν
µειωθεί ή καλύτερα εξαλειφθεί το πνεύµα της
φιλαυτίας και της ιδιοτέλειας που διακατέχει
συνήθως τους ανθρώπους, τότε  όλοι µαζί θα
προσπαθούν για το κοινό καλό. Τότε κερδι-
σµένοι θα βγουν και οι ίδιοι αλλά και η Κοινω-
νία ολόκληρη στην οποία ζουν. Ο ατοµισµός,
δηλαδή το φαινόµενο να ενδιαφέρεται κανείς
µόνο για το άτοµό του ή να  κρατάει τις προσωπικές και τις γενικότερες γνώσεις του µό-
νο για τον εαυτό του, δεν προάγει την κοινωνία. ∆εν βοηθάει τους ανθρώπους γύρω του.

∆υστυχώς, πολλοί άνθρωποι στις µέρες µας διαπνέονται από ιδιοτέλεια και επιδιώκουν
να ικανοποιούν µόνο τα συµφέροντά τους. Μακάρι κάποτε να συνειδητοποιήσουν όλοι τη
φθορά που φέρνει ο ατοµισµός και να αλλάξουν την διαγωγή και τη συµπεριφορά τους. 

Α. Π. Τ.

Α΄ ΛΥΚ.

Γ. Βερίτη

ΟΡΑΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

και  ΖΩΗΣ
(απόσπασµα)

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

Οι πίκρες όλης της φυλής 

στα σωθικά µου

τα βάσανα των αδελφών µου

όλα δικά µου.

Πως να σου πω τό που µε τρώει

πικρό µαράζι;

- Βαθύς  ο πόνος πνεύµα αγνό, 

που µε σπαράζει.

Κί  ένας λαός µέσα µου κλαίει

και καρτερεί,

ως να σηµάνουν αναστάσιµοι καιροί.

∆ος  του βιολιού µου ήχους γλυκούς

και µαγεµένους,

να τραγουδήσω την Ανάσταση

του Γένους! 
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««HH  ΣΣΥΥ ΓΓ ΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ»»
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αν και

σκληρός αγωνιστής κατά των εχθρών της
πατρίδας, έκρυβε µια αγνή κι ευαίσθητη
ψυχή που µπορούσε να συγχωρεί ακόµα
και τους ανθρώπους που του είχαν προ-
καλέσει µεγάλο πόνο. Υπάρχουν δύο πε-
ριστατικά που µας το µαρτυρούν. Το πρώ-
το: Ένας ανάξιος έλληνας είχε σκοτώσει
το παιδί του Κολοκοτρώνη, τον Πάνο. Ο
Κολοκοτρώνης συνάντησε κάποτε τον
φονιά του γιου του, και το µόνο που έκα-
νε ήταν να γυρίσει το βλέµµα του αλλού
και να ζητήσει από τον Θεό να τον συγ-
χωρέσει. Το δεύτερο: Μιαν άλλη φορά ο
Κολοκοτρώνης κάθισε στο ίδιο τραπέζι
και γευµάτισε µε τον φονιά του αδελφού
του, ο οποίος φορούσε τα ρούχα του νε-
κρού. Η µητέρα του Κολοκοτρώνη δια-
µαρτυρήθηκε λέγοντας ότι είναι ντροπή
αυτό που κάνει. Και αυτός της απάντησε
ότι το καλύτερο µνηµόσυνο που θα µπο-
ρούσε να κάνει για τον γιο της, θα ήταν
να συγχωρέσει τον φονιά του. Μεγάλο το
µάθηµα της συγχωρητικότητας που µπο-
ρεί να πάρει κανείς από το παράδειγµα
του Γέρου του Μοριά.

Μ. Ι. Σ.  • Γ΄ Γυµνασίου

««ΘΘΑΑΥΥΜΜΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ
ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΤΤΟΟ ΓΓΕΕΡΡΟΟ
ΤΤΟΟΥΥ ΜΜΟΟΡΡΙΙΑΑ»»

Στις Εκθέσεις µου δεν
παίρνω πάντα το λίαν κα-

λώς. Μου αρέσει όµως να µε-
λετώ κείµενα άλλων, µε σπουδαίο

περιεχόµενο. Έτσι, θέλω εδώ να σας µε-

ταφέρω ένα απόσπασµα από µια επιστο-
λή που βρήκα αυτές τις µέρες στο έργο
του ∆. Κόκκινου «Η Ελληνική Επανάστα-
ση» (τόµος 2ος, σελ. 594). Η επιστολή
αυτή µε εντυπωσίασε και πιστεύω πως εί-
ναι άγνωστη στους περισσότερους. Μετά
τη νίκη στα ∆ερβενάκια, οι οπλαρχηγοί
Πετρόµπεης, Περούκας και Κρεββατάς, οι
οποίοι αποτελούσαν ένα είδος κυβερνητι-
κής επιτροπής, εκείνες τις µέρες, απηύ-
θυναν το ακόλουθο έγγραφο προς τον
αρχηγό της περίλαµπρης νίκης Θ. Κολο-
κοτρώνη:

«Γενναιότατε στρατηγέ.
∆ια του εκλάµπρου γράµµατός σας ε-

πληροφορήθηµεν καλώς τα ηρωικά κα-
τορθώµατά σας και την νίκην κατά των α-
χρείων Αγαρηνών του ∆ράµαλη. Ποία ε-
γκώµια άξια του υποκειµένου σας να συ-
νεισφέρωµεν; Τω όντι εφάνητε ως άλλος
Λεωνίδας, όστις εκράτησε πόλεµον φρι-
κτόν εις τας Θερµοπύλας µε τριακοσίους
µόνον άνδρας. Αυτός εις τας Θερµοπύ-
λας, η γενναιότης σας εις τα ∆ερβενάκια
µετ’ ανδρών οκτακοσίων αντεπαρετάχθη-
τε µε χιλιάδας εχθρούς... Ιδού ο Θεός
µεθ’ ηµών. Ο Παντοκράτωρ Θεός δεν µας
αφήνει εις την διάκρισιν του εχθρού. Όχι,
όχι, βέβαια, άλλα είναι σύµµαχός µας κα-
τά πάντα, καθώς εµπράκτως πολλάκις το
είδοµεν και άµποτε εις το εξής δια της
δυνάµεως του Τιµίου και ζωοποιού Σταυ-
ρού και δια της ενεργείας και γενναιότη-
τός σας ν’ αφανισθή ο εχθρός εξ ολοκλή-
ρου. Είθε, γένοιτο, γένοιτο...

Εκ των Μύλων Ναυπλίου την 28ην Ιου-
λίου 1822.

Οι αδελφοί σας.

Για την αντιγραφή: Σ. Ν. Ρ.• Γ΄ Γυµνασίου
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««ΟΟΙΙ ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΩΩ--
ΣΣΕΕΙΙΣΣ ΜΜΟΟΥΥ ΑΑΠΠΟΟ
ΜΜΙΙΑΑ ΤΤΑΑΙΙΝΝΙΙΑΑ»»

Ο εµφύλιος πόλεµος στην
Αµερική µεταξύ Βορρά και Νό-

του τελείωσε. Ο Βορράς νίκησε, µε απο-
τέλεσµα οι νέγροι να απελευθερωθούν
και να αναγνωριστούν ως πολίτες και να
µην είναι πλέον δούλοι. 

Όµως παρά την τυπική αναγνώριση
της ισότητας, οι λευκοί δεν ήθελαν να
συνυπάρχουν µαζί τους. Έτσι, όταν ο
Πρόεδρος των Η.Π.Α. πρότεινε την «εν-
σωµάτωση», δηλαδή νέγροι και λευκοί
να συνυπάρχουν και τα παιδιά των νέ-
γρων να µην πηγαίνουν σε σχολεία ά-
θλιας ποιότητας αλλά στα σχολεία των
λευκών, άρχισε ένας πόλεµος µεταξύ
της πολιτείας και του Προέδρου.

Για να ξεκινήσει το πρόγραµµα αυτό ο
Ο.Η.Ε. επέλεξε πέντε παιδιά µε βάση τις
ικανότητές τους και τη σχολική τους επί-
δοση. Ανάµεσά τους ήταν και η Ρούµπη
Νελ. Η Ρούµπη τελικά ήτανε η µόνη από
τα πέντε παιδιά που πήγε σε σχολείο
λευκών. Η υπόθεσή της προκάλεσε συ-
γκίνηση, έντονες αντιδράσεις και σε
πολλές σκηνές θυµό. Όµως σ΄ όλες τις
σκηνές κυριαρχούσε το αθώο της προ-
σωπάκι, που την έκανε να µοιάζει µε
σαρκωµένο άγγελο που στα µάτια του
είχε το µέλλον όλου του κόσµου.

Σε πολλά σηµεία της ταινίας ένιωσα
τροµερή λύπη. Χάρηκα όµως όταν στη
διαδροµή της Ρούµπη έδωσε φως ένας
λευκός ψυχολόγος µε τη γυναίκα του,
που βοήθησαν εθελοντικά τη Ρούµπη.
Αυτοί, στην προσπάθειά τους να ανακα-
λύψουν από πού η Ρούµπη αντλούσε τό-
ση δύναµη για να ξεπερνά την εχθρότη-
τα και την κακία των συνανθρώπων της,
ανακάλυψαν ότι προσευχόταν γι΄ αυ-
τούς στο Θεό, ώστε να καταλάβουν το
σφάλµα τους. Αυτό που µε εντυπωσίασε
ήταν ότι η ιστορία ήταν αληθινή!

Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε
αυτούς που έφτιαξαν αυτή την ταινία
ποιότητας, µε τα τόσο ωραία µηνύµατα.

Ι.Λ. • Α΄ Γυµνασίου

««ΟΟ ΚΚΑΑΛΛΠΠΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣ ΜΜΕΕΝΝΕΕΙΙ
ΣΣΤΤΟΟ ΝΝΟΟΙΙΚΚΟΟΚΚΥΥΡΡΗΗ»»

Ο Θ. Κολοκοτρώνης υπήρξε ο κυριότε-
ρος ηγέτης της Επανάστασης, που µε α-
µέριστο ζήλο αγωνίστηκε σθεναρά για
την πατρίδα και τα υψηλά ιδανικά του. Ή-
ταν µια χαρισµατική προσωπικότητα που
πολλοί θέλησαν να διαβάλλουν, προκει-
µένου να εξυπηρετήσουν προσωπικά
συµφέροντα.

Ο µόνος τρόπος να πλήξουν το κύρος
µιας τόσο ισχυρής και αγαπητής µορφής
ήταν ανυπόστατες συκοφαντίες που δια-
δίδονταν εδώ κι εκεί. Οι οικείοι του Κο-
λοκοτρώνη δεν τον άφηναν να τις ακού-
σει, γιατί φαντάζονταν τις αντιδράσεις
του και δεν ήθελαν να τον στενοχωρή-
σουν. Μια Κυριακή, ανακάλυψε ο ίδιος ο
αγωνιστής κάποιο λιβελογράφηµα που
περιλάµβανε συκοφαντίες εναντίον του.
Πήρε το χαρτί αυτό και το έδωσε ο ίδιος
στον ιερέα, µε την παράκληση να το δια-
βάσει στο εκκλησίασµα. Όταν τελείωσε
τη Θ. Λειτουργία o παπάς τις διάβασε
στους εκκλησιαζόµενους και όλοι οι πα-
ρευρισκόµενοι έµειναν έκπληκτοι. Τελει-
ώνοντας ο ιερέας, ο Γέρος του Μοριά αρ-
κέστηκε µόνο να πει αυτά τα λόγια: « Ο
κάλπικος παράς µένει στο νοικοκύρη». Α-
πό αυτή του την κίνηση, όλοι κατάλαβαν
την αθωότητα και το φρόνηµά του.Και
του εξέφρασαν την κατανόησή τους και
τα συγχαρητήριά τους για τη µεγαλοψυ-
χία του.

Οι κακοήθειες που διαδίδονταν
δε βρήκαν αντίκτυπο στο λαό,
που συνέχιζε να θαυµάζει και
να αποδίδει σεβασµό στο
σπουδαίο αγωνιστή. Αντίθε-
τα, έβλαψαν τους ίδιους που
τις έλεγαν και φανέρωναν
τις διαθέσεις τους.

Γενικά, όταν κάποιος χρη-
σιµοποιεί δόλια µέσα για να
πραγµατώσει ταπεινούς σκο-
πούς, κάποτε αποκαλύπτεται
και αντιµετωπίζει τις συνέπειες
των πράξεών του.

Α. Β. Ζ. • Α΄ Λυκείου

(Συντονισµός - επιµέλεια Χ. ∆. Μ.)
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Με γλυκιά προσµονή περι-
µένουµε οι πιστοί τις Παρα-

σκευές της Μεγ. Σαρακοστής
την ακολουθία του Ακάθιστου Ύ-

µνου ή των Χαιρετισµών, όπως συ-
νήθως τη λέµε. Γεµίζουµε τις εκκλη-

σίες, για να υµνήσουµε την Παναγία µας
και να ζητήσουµε την προστασία της, την ο-
ποία δεν µας έχει αρνηθεί σε πολλές δύσκο-
λες περιστάσεις της προσωπικής, αλλά και ε-
θνικής µας ζωής. Γιατί ο ύµνος αυτός συνδέε-
ται µε το ιστορικό γεγονός κατά το οποίο η
Παναγία µας διέσωσε το 626 µ.Χ. την Κωνστα-
ντινούπολη από τους Αβάρους που την είχαν
πολιορκήσει. Τότε, και ενώ ο αυτοκράτορας Η-
ράκλειος έλειπε σε εκστρατεία, ο Πατριάρχης
Σέργιος κάλεσε το λαό να προσευχηθεί θερµά
στη Χάρη της. Και πραγµατικά, εκείνη εισά-
κουσε το αίτηµά τους και αποδείχθηκε «Υπέρ-
µαχος Στρατηγός». Έτσι σε µια φοβερή τρικυ-
µία τα πλοία του εχθρών βούλιαξαν και η Πόλη
ελευθερώθηκε. Όλη τη νύχτα, ο λαός έψαλε
προς τιµή της Παναγίας όρθιος, για να εκφρά-
σει τις ευχαριστίες του στο ναό της Παναγίας
των Βλαχερνών. 

Γι΄ αυτό ο Ύµνος
ονοµάστηκε Ακάθι-
στος. Ονοµάζεται
όµως και Χαιρετι-
σµοί, από τη λέξη
«Χαίρε», που επαναλαµ-
βάνεται πολλές φορές πανηγυρι-
κά. Ήταν ο χαιρετισµός του αρχαγγ. Γαβριήλ
στην Παναγία µας κατά τον Ευαγγελισµό. Α-
ποτελείται από 24 στροφές, «οίκους» (όσα και
τα γράµµατα της αλφαβήτου), οι οποίοι χωρί-
ζονται σε 4 µέρη, «στάσεις»: η πρώτη (από το
Α ως το Ζ) ψάλλεται την πρώτη Παρασκευή
της Μ. Σαρακοστής, η δεύτερη (από το Η ως
το Μ) τη δεύτερη κ.ο.κ. Την πέµπτη Παρα-
σκευή ψάλλεται όλος ο Ακάθιστος Ύµνος µα-
ζί. Αναφέρεται στο γεγονός της Γεννήσεως
του Κυρίου αρχίζοντας από τον Ευαγγελισµό
της Θεοτόκου µέχρι και την προσκύνηση των
Μάγων και τη φυγή στην Αίγυπτο, συνεχίζει
µε την Υπαπαντή του Κυρίου και υπογραµµίζει
την αξία της Παναγίας µας ως Μητέρας του
Θεού. Γι΄ αυτό και η µεσιτεία της στον Υιό της
είναι ισχυρή. Μακάρι πάντα να ζητάµε και να
έχουµε τη βοήθειά της!

Μ. Θ. Κ.• Α΄ Γυµνασίου

Η Γ’ Κυριακή της Μεγ. Τεσσαρακοστής ονο-
µάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Η
Εκκλησία µας τη µέρα αυτή υψώνει µπροστά
στα µάτια µας τον τίµιο Σταυρό και µας καλεί
να τον προσκυνήσουµε. Γιατί, άραγε; Ποιο εί-
ναι το µήνυµα που θέλει να µας δώσει;

Ο Σταυρός, τραγικά επώδυνο και ατιµωτικό
όργανο βασανισµού των Ρωµαίων, γίνεται µε
την άνοδο του Κυρίου µας σ΄ αυτόν σύµβολο
της ύψιστης Θυσίας και Αγάπης Του προς ε-
µάς. Γίνεται σύµβολο της νίκης Του κατά των
δυνάµεων του Κακού, σύµβολο της συµφιλίω-
σής µας µε τον Θεό Πατέρα. Γίνεται, τέλος,
πανίσχυρη ασπίδα προστασίας µας και σηµείο
οµολογίας της πίστης µας.

Η Εκκλησία µας, προβάλλοντάς µας το
Σταυρό στην καρδιά αυτής της κατανυκτικής
περιόδου, θέλει να µας ενδυναµώσει να συνε-
χίσουµε αµείωτη την προετοιµασία µας για να
ζήσουµε πιο πνευµατικά τα άγια γεγονότα του
Πάσχα. Θέλει όµως και να µας βοηθήσει να
συνειδητοποιήσουµε µια µεγάλη αλήθεια: Ότι
για να φτάσει κανείς στην Ανάσταση, πρέπει
πρώτα να περάσει από το Γολγοθά και το
Σταυρό του Κυρίου. Για να κερδίσουµε µια νί-
κη, πρέπει πρώτα να αγωνιστούµε, να κάνου-
µε θυσίες. Κι αυτό η σηµερινή κοινωνία, κοι-

νωνία της καλοπέρασης δεν το θέλει, δεν το
ανέχεται, δεν µας το διδάσκει. Ο σηµερινός
άνθρωπος ονειρεύεται ουτοπικά τη ζωή χωρίς
προσπάθεια, χωρίς λύπη, χωρίς πόνο, γι΄ αυ-
τό και συχνά δεν είναι έτοιµος να αντιµετωπί-
σει τις δοκιµασίες.

Οι πρώτοι χριστιανοί και συγκεκριµένα οι
χριστιανοί της Μ. Ασίας γιόρταζαν κυρίως το
Σταυρώσιµο Πάσχα. Έδιναν έµφαση στη Μ.
Παρασκευή, που την τιµούσαν µε πένθος για
το θάνατο του Σωτήρα, και γιόρταζαν το Πά-
σχα µε χαρά για τη λύτρωση που ο θάνατος
αυτός έφερε στον κόσµο. Στην ορθόδοξη δι-
δασκαλία το Πάθος και η Ανάσταση είναι ένα,
το ίδιο γεγονός. 

Ιδιαίτερα λοιπόν αυτή τη µέρα της Σταυρο-
προσκυνήσεως όλοι εµείς οι
πιστοί ασπαζόµαστε µε ευλά-
βεια το Σταυρό, πάνω στον ο-
ποίο µε το θάνατό Του ο Κύ-
ριος µας άνοιξε τον Παράδει-
σο και µας χάρισε τη δύναµη
για να συνεχίζουµε τον αγώ-
να µας σ΄ αυτή τη ζωή και για
την κατάκτηση του ουρανού. 

Α.Α.
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Επιµέλεια : 
Π. Ν.Μ. &  Μ.∆.Α.  / Β΄ Γυµνασίου

1. Βρες τις λέξεις και συµπλήρωσε:

*  -Τι απάντησες στις ερω-
τήσεις που µας έβαλαν;

-Τίποτα, έδωσα την κόλ-
λα µου λευκή!

-Πωπω !!! Έχει γούστο
να νοµίζει ο καθηγητής ότι
αντέγραψε ο ένας απ’ τον
άλλο!!  

* Στο µουσείο:
-Σηκωθείτε κύριε. Αυτή η

καρέκλα ανήκει στον Ναπο-
λέοντα.

Κι εκείνος αφηρηµένος...:
-Καλά, ας έρθει πρώτα

και θα σηκωθώ.

* Ρώτησαν ένα Πόντιο ψα-
ρά:

-Γιατί όταν πιάνεις χταπό-
δια τα χτυπάς; 

Κι εκείνος απάντησε:
-Για να µου µαρτυρήσουν

πού είναι τα άλλα!!

··ÓÓ¤¤ÎÎ‰‰ÔÔÙÙ··ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΙΑ
... και όχι µόνο

2. Τα  κενά συµπληρώνο-
νται µε αριθµούς από το 1 έ-
ως το 9. Κάθε οριζόντια
γραµµή, κάθε κάθετη γραµµή
και κάθε περιοχή µε 3 (3 τε-
τράγωνα, πρέπει να περιέ-
χουν µια µόνο φορά κάθε
αριθµό από το 1 έως το 9.

1) _ _ _ _ _ _         Η  .............. του Μεσολογγίου.

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ΄Ηρωας  και κληρικός της επανάστασης.

3) _ _ _ _ _ _ _ _  Οι   ΄Ελληνες περίµεναν την ............ του γένους.

4) _ _ _ _ _ _ _ _ _   Η επανάσταση του ......... (1827).

5) _ _ _ _ _ _ _ _   Το ολοκαύτωµα  του ............

6) _ _ _ _ _   Εκεί χόρεψαν το χορό του Ζαλόγγου.

7) _ _ _ _ _ _ _  Πόλη που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην επανάσταση.

8) _ _ _ _ _ _ _  Το   φορούσαν οι Τούρκοι.

9) _ _ _ _ _ _ Μάρτυρας, επίσκοπος Σολωνων.

Τα αρχικά γράµµατα σχηµατίζουν τη λέξη:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ! ! ! 

Σ.Ρ.
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°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™∏
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