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ετήσια εισφορά 15 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΡΑΣΥΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ο νέος χάρτης του τουρκικού Υπουργείου Παιδείας, που διαμοιράστη-
κε με CD σε όλα τα τουρκικά δημοτικά σχολεία, εμφανίζει την ελληνο-
τουρκική μεθόριο στην Καβάλα, παρουσιάζοντας την Τουρκία να έχει 
υπό την κατοχή της ολόκληρη τη Θράκη, μέρος της Ανατολικής Μακεδο-
νίας, τη Σάμο, τη Ρόδο, την Κρήτη και την Κύπρο. Η χάραξη των «νέων» 
ελληνοτουρκικών συνόρων δεν είναι, προφανώς, καθόλου τυχαία. Αυτή 
η τουρκική πρόκληση αποκαλύφθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 σε σχε-
τικό πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας ‘Μιλλιέτ’». 

(Πηγή: Διαδίκτυο)
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Κάθε µήνα
…«Για πολλές δεκαετίες συντελείται εις βάρος μας μία μορφωτική, 

γλωσσική και πολιτισμική γενοκτονία. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να έχου-

με το θάρρος να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Πομάκοι της Ελλάδας». 

Από την επιστολή του Συλλόγου Ποµάκων Ξάνθης

Φίλες και φίλοι,

Στις 9 του Οκτώβρη σε ιστοσελίδα 
του διαδικτύου αντίκρισα σε φω-

τογραφία δύο χαριτωµένες παιδικές 
φιγούρες και από κάτω διάβασα τη λε-
ζάντα: «Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θέ-
λουµε να µάθουµε τουρκικά»!

Μια διαµαρτυρία που µε συγκίνη-
σε βαθιά. Οι δύο ελληνοπούλες 

µαθήτριες ποµακικής καταγωγής από 
ορεινό χωριό της Ξάνθης απευθύνουν 
στον Πρωθυπουργό της χώρας µας 
αγωνιώδη ένσταση µέσω του Πολιτιστι-
κού τους Συλλόγου Ξάνθης. 

Τα παιδιά αυτά, σαν εκπρόσωποι 
ενός µεγάλου αριθµού -άνω των 

500- µαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, Ποµάκων µε ελληνική κατα-
γωγή, αρνούνται να δεχτούν στο Σχο-
λείο τους τη διδασκαλία της τουρκικής 
γλώσσας. Παράλληλα, όµως, το Τουρκι-
κό Προξενείο της Κοµοτηνής µε τις γνω-
στές ανθελληνικές παρεµβάσεις του και 
µε εγκαθέτους, όργανα του τουρκικού 
προσηλυτισµού, επιδιώκει παντοιοτρό-
πως να διδάσκεται στα σχολεία των Πο-
µάκων µόνο η τουρκική γλώσσα. Έτσι 
όµως ασκείται ένας έµµεσος εξαναγκα-
σµός, µε στόχο τον αφελληνισµό των 
παιδιών και εφήβων Ελλήνων Ποµάκων, 

τους οποίους επιδιώκει η τουρκική προ-
παγάνδα να τους µεταβάλλει προοδευ-
τικά, γλωσσικά και εθνολογικά σε «γενί-
τσαρους» της πατρίδας τους, σε βαθµό 
που να ζητωκραυγάζουν µέσα στην Ελ-
λάδα µας για τη «µητέρα πατρίδα, την 
Τουρκία»!  

Στην επιστολή του Πολιτιστικού 
Συλλόγου των Ελλήνων Ποµάκων 

Ξάνθης προς τον Πρωθυπουργό, ο 
Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συλλόγου διαµαρτύρονται έντονα ανα-
φέροντας ότι: «Ζητούµε το αυτονόητο, 
δηλαδή ν’ αυτοπροσδιοριζόµαστε ως 
Ποµάκοι της Ελλάδας». Και καταλήγουν: 
«Πώς τώρα είναι δυνατόν τα παιδιά µας, 
στα πιο ευαίσθητα και κρίσιµα µαθητικά 
χρόνια τους, να διδάσκονται µια γλώσ-
σα που δεν µιλούν και δεν θα τη χρη-
σιµοποιήσουν ποτέ στο σπίτι και στο 
Πανεπιστήµιό τους;…. Εδώ συντελείται 
εις βάρος µας µια µορφωτική, γλωσσι-
κή και πολιτισµική γενοκτονία».

Παιδιά, ας µη διαφεύγουν της προ-
σοχής µας αυτά τα θλιβερά γεγο-

νότα που πληγώνουν το έθνος µας και 
την ελληνική µας συνείδηση.

              Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς,
                               ο «Πυρσός».

τους οποίους επιδιώκει η τουρκική προ-

Με τους µαθητές µας

Αγωνιώδης 
καταγγελία



O Π υ ρ σ ό ς 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 0116
O Π υ ρ σ ό ς 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 0116

«Μια καρδιά που θυµάται τις βελονιές»
Ο ποιητής Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ο 

μάγος του ύφους, που το δοκίμα-
σε εκλεκτικά σε όλα τα είδη του έντεχνου 
λόγου, γεννήθηκε στο Καρπενήσι το 1887 
και πέθανε στην Αθήνα από συγκοπή 
καρδιάς, ενώ πήγαινε στη συνεδρία της 
Ακαδημίας Αθηνών, στις 2 Φεβρουαρίου 
1940.
Στην πρώτη φάση της ζωής του δίδει την 

εντύπωση του κλασικού τύπου επαρχιώτη 
με τυχαίο ιματισμό, με κοινωνική δειλία και 
αέρα μάλλον ασκητικό. Είναι ο Ρουμελιώ-
της που έρχεται στην Αθήνα διστακτικός 
εξωτερικά, αλλά με πεποίθηση στα εσωτε-
ρικά δώρα που κομίζει, για να κατακτήσει 
την Πρωτεύουσα. Στη δεύτερη φάση της 
ζωής του αλλάζει τελείως η εικόνα του. Ο 
ώριμος πλέον Ζ. Π. απέκτησε το επιβλητι-
κό ύφος ενός κομψού κοσμοπολίτη χωρίς 
να χάσει την εσωτερική ευαισθησία του.
Αντί να γίνει γιατρός και ζωγράφος, που 

ήταν το μεγάλο του πάθος, έγινε τεχνο-
κριτικός με μοναδικό κύρος. Μια ευμενής 
γνώμη του αρκούσε να επιβάλει έναν νέο 
καλλιτέχνη.
Αφοσιώθηκε επαγγελματικά στη δημο-

σιογραφία επί καλλιτεχνικών και φιλολο-
γικών κυρίως θεμάτων, ενώ λογοτεχνικές 
συνεργασίες του υπάρχουν και σε ονομα-
στά περιοδικά της εποχής εκείνης (Νου-
μάς, Νέα Εστία κ.ά).
Μπήκε στον διοικητικό κλάδο και διορί-

σθηκε Νομάρχης Ζακύνθου, Καλαμών 
κ.ά. Το 1918 σύνταξε το αναγνωστικό 

"ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ" για το οποίο ο Γ. Βλάχος 
της "Καθημερινής" έγραψε: ΨΗΛΑ για τον 
Παπαντωνίου, ΒΟΥΝΑ για τα παιδιά. Από 
το 1919 διετέλεσε διευθυντής της Εθνικής 
Πινακοθήκης και το 1938 εξελέγη Ακαδη-
μαϊκός.
Από όλο του το έργο, που το διακρίνει η 

λεπτή αίσθηση του βάρους των λέξεων και 
η οξεία όσφρηση του ωραίου, το άκρως 
επιμελημένο και γλαφυρό ύφος, η συναι-
σθηματικά κλειστή και άγρυπνα εκλεκτική 
διάθεση, επιλέγουμε να παρουσιάσουμε 
το μικρό μεν αλλά βαθυστόχαστο κείμενο 
που έχει τίτλο "Μια καρδιά που θυμάται τις 
βελονιές":

Κάτου απ΄ το πεύκο, που βούιζαν τα 
κλαριά του σαν ποτάµι κι έτριζε το κορµί 
του στον αέρα, βρήκαν µια καρδιά που 
είχε πεθάνει - µα δε µπορούσε να λη-
σµονήση.

Βελονιές µυριάδες, µικρές βελονιές, 
σχηµάτιζαν απάνω της το περίπλοκο 
κέντηµα των πόνων - που δεν το ζω-
γράφισαν ποτέ χέρια φτωχής κόρης σε 
δαντέλλα µηδέ τ΄ άστρα στον ουρανό.

Κάτου απ΄ το πεύκο η πεθαµένη καρ-
διά εστέναζε και έλεγε:

- ∆ε στενάζω που οι πληγές µου ήταν 
µυριάδες µόνο στενάζω που ήταν τόσο µι-
κρές, που ήταν βελονιές. Ο άπρεπος λόγος, 
το πλάγιο χτύπηµα, το βαµµένο χαµόγε-
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λο, το µίσος  που έτρεµε πριν χτυπήση, η 
δειλία που δεν τόλµησε να κυττάξη πίσω 
για να ιδή αν εκέντησε - αυτές ήταν οι 
πληγές µου. Πέθανα χωρίς να µε χτυ-
πήση ένα σπαθί. Τέλειωσα λίγο-λίγο, από 
κεντρί. Και όµως µε χτυπούσε το γένος 
των ανθρώπων - αυτό που δηµιούργησε 
τον πόλεµο και την ιστορία! 

Ποιες είναι οι βελονιές 
που πληγώνουν την καρδιά

Δεν είναι τα μεγάλα και φοβερά ου φο-
νεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου 
ψευδομαρτυρήσεις, που σαν σπα-
θιά πληγώνουν την καρδιά. Είναι 
μικροπταίσματα της καθημερι-
νότητος, είναι τα μικρά αμαρτή-
ματα, που δεν είναι όμως αμελη-
τέα, που δεν είναι παρωνυχίδες, 
γιατί φέρνουν τα ίδια αρνητικά 
αποτελέσματα! Πληγώνουν την 
καρδιά το ίδιο βαθιά και σοβα-
ρά, όπως θα την πλήγωνε ένα 
σπαθί.
Συγκεκριμένα ποια είναι αυτά τα θεω-

ρούμενα μικρά και ασήμαντα (εκτός από 
τις πέντε βελονιές που αναφέρει ο Ζ. Π.) 
Μπορούμε να πούμε ότι είναι: Οι μικρές 

απροσεξίες, οι μικρές αγένειες, οι μικρές 
ελαφρότητες, οι στιγμές ανυπομονησίας 
και δυσαρέσκειας, κάποια περιφρόνη-
ση στο βλέμμα μας, κάποια οξύτητα στα 
λόγια μας, οι  άκαιρες και άσκοπες περι-
έργειες, η συνήθεια για πειράγματα και 
αστεία, τα περιττά και ανούσια λόγια.

Πού οδηγούν όλα αυτά τα 
θεωρούμενα μικρά και ασήμαντα 

Εάν οι άνθρωποι βρίσκονται στην πλευ-
ρά εκείνων που διαπράττουν τα μικρά 
αμαρτήματα, κινδυνεύει η προσωπικότη-
τά τους, ακόμα και η ψυχή τους! 
α) Γίνονται ενοχλητικοί και διαλύουν την 

καλή ατμόσφαιρα, γιατί αρχίζει να προ-
καλείται γκρίνια και αναστάτωση. Σταμα-
τάει κάθε συζήτηση και γκρεμίζονται οι 
γέφυρες επικοινωνίας. Συνήθως υποτι-
μούν τους άλλους και υπερεκτιμούν  τον 
εαυτό τους.
β) Παρουσιάζουν ελλιπή προσωπικό-

τητα και χάνουν σε εκτίμηση και 
κύρος. Οι αόρατοι κόκκοι της σκό-
νης δεν σκοτίζουν το φως, αλλά 
αφαιρούν μέρος της λάμψης. Οι 
κόκκοι της σκόνης δεν κατατρώ-
γουν τα έπιπλα, αλλά θαμπώνουν 
τη λάμψη τους. Όποιος προσέχει 
τις λεπτομέρειες φθάνει ευκολότε-
ρα στην τελειότητα.
γ) Ο άνθρωπος «των βελονιών», 

των μικρών ελαττωμάτων, συνηθίζει να 
φέρεται έτσι, φθάνει στην αναισθησία, 
δεν θεωρεί ότι έγινε και κάτι σπουδαίο, 
παθαίνει ανοσία γι΄ αυτά τα μικρά, ώστε 
γίνεται η αρχή για μεγαλύτερα παραπτώ-
ματα για τα οποία δεν υπάρχει κανένα 
αίσθημα ενοχής (Φαινόμενο Μιθριδατι-
σμού: η ψυχή που δεν αντιδρά στο μικρό 
κακό δεν αντιδρά ούτε στο μεγάλο). "Ρίζα 
κακού το μη αγανακτείν κατά των μικρών". 
Γιατί, όταν δικαιολογούμαστε συνεχώς με 
το επιχείρημα ότι είναι απλά πταίσματα, 

«Μια καρδιά που θυµάται τις βελονιές»
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είναι τάχα απλές βελονιές, τότε όχι μόνο 
δεν διορθωνόμαστε, αλλά γινόμαστε χει-
ρότεροι και… προχειρότεροι.

Υπάρχει ασφαλώς 
και η άλλη πλευρά!  

Εάν οι άνθρωποι βρίσκονται στην πλευ-
ρά εκείνων που δέχονται τις βελονιές, τα 
μικρά παραπτώματα, οφείλουν να έχουν 
πλατιά καρδιά, μεγαλοψυχία, ανεκτικότη-
τα. Όταν συγχωρούν, συγχωρούνται και 
αυτοί, σύμφωνα με το αίτημα της Κυρια-
κής προσευχής «και άφες ημίν…». Έτσι 

Η κοπέλα η Μαριγώ
μια δουλειά σωστή δεν κάνει.
Την κουζίνα μας ξεχάνει
και θυμάται το χωριό.

Τα χεράκια της εδώ,
το μυαλό της εκεί κάτω.
Πέφτει κι έσπασε το πιάτο…
Μαριγούλα, Μαριγώ!

Φέρνει το νερό στον ώμο,
μα θυμήθηκε ξανά:
«Ποιος το δράκο μας κουνά;»
Χύνει το μισό στο δρόμο.

«Η άσπρη κότα τι να κάνει;
το γουρούνι είναι γερό;
Ο παππούς να μην πεθάνει;…»
Μαριγούλα, Μαριγώ!

εξαγνίζεται η συνείδηση και βασιλεύει το 
φως του Θεού, χωρίς το οποίο δεν μπορεί 
να υπάρξει αληθινή ευτυχία.
Θα φθάσουμε στο σημείο αυτό, όταν 

στηριζόμαστε στο Α και το Ω. Είναι το 
ρήμα «αγαπώ» που αρχίζει από το Α και 
τελειώνει στο Ω.
Επομένως, για να μη  διαπράττουμε τέ-

τοια αμαρτήματα, τέτοιες βελονιές, αλλά 
και για να μη εκδικούμεθα, χρειάζεται να 
κάνουμε κέντρο της ζωής μας την ΑΓΑΠΗ. 

           
Ηλίας Σκόνδρας,

Φιλόλογος - τ. Λυκειάρχης
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Από τα χιουμοριστικά ποιήματα του Ζαχ. Παπαντωνίου

«Θάβγαλε χηνάκια η χήνα·
θάναι κίτρινα, σταχτιά·
θα τρυγάμε αυτόν τον μήνα,
θα με πόνεσε η γιαγιά.»

«Τι έχεις σύννεφο στα μάτια,
τ΄ έχεις αναφιλητό;
Κι άλλο πιάτο είναι κομμάτια,
Μαριγούλα, Μαριγώ;

Πάρε τ΄ άσπρο γιορτινό σου,
τις ποδιές που σου φορώ,
στο χωριό σου, στο χωριό σου,
Μαριγούλα, Μαριγώ!»

  

Η  Μ α ρ ι γ ώ



Με τη Γιορτή της Σηµαίας ξεκίνησαν και φέτος στο σχολείο µας οι 
εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του 1940. Απαγγέλθηκαν 

ποιήµατα και αντήχησαν πατριωτικά τραγούδια. Ύστερα µε επισηµότητα 
παραδόθηκε η Σηµαία του Σχολείου µας στη Σηµαιοφόρο και τους πα-
ραστάτες. Όλη η σχολική µας κοινότητα χειροκρότησε τα παιδιά αυτά 
που διακρίθηκαν για την επίδοσή τους, καθώς και τα υπόλοιπα που πα-
ρέλαβαν αριστείο. Επίσης στην ίδια εκδήλωση µε χαρά παρέλαβαν τα 
διπλώµατά τους οι συµµαθητές µας που µέσω των φροντιστηρίων του 

Σχολείου µας συµµετείχαν µε επιτυχία στις εξετάσεις του ECCE (για την Αγγλική γλώσσα), των DELF (για τα Γαλλικά) και του Cambridge (για τους Η/Υ) – και ήταν πολλοί! Αλλά και τα µέλη της περ-σινής Περιβαλλοντικής Οµάδας παρέλαβαν επαίνους για την επιτυχηµένη εφαρµογή του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος 2009-2010, που είχε αντικείµενο τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και τίτλο «Ο καλός ο µαθητής ενέργεια εξοικονοµεί για το καλό της γης». Όλα αυτά εξηγούν γιατί πάντα η γιορτή αυτή ξεσηκώ-νει στο Σχολείο µας έναν αέρα ενθουσιασµού!..

Ανήµερα της 28ης Οκτωβρίου συµµετείχαµε στη µαθητική παρέλαση στην Κόρινθο. Συµµαθητές και συµµαθήτριες παρελάσαµε µε καµάρι, µε σοβαρότητα και µε έντονο το αίσθηµα ότι και µ΄ αυτόν τον τρόπο τιµούµε αυτούς που αντιστάθηκαν, αυτούς που έδωσαν και τη ζωή τους ακόµα, προκειµένου να υπερασπιστούν την πατρίδα µας, και χάραξαν σε όλους εµάς τους µεταγενέστερους Έλληνες το δρόµο του χρέους. 

Μ
ποιήµατα και αντήχησαν πατριωτικά τραγούδια. Ύστερα µε επισηµότητα 
παραδόθηκε η Σηµαία του Σχολείου µας στη Σηµαιοφόρο και τους πα-
ραστάτες. Όλη η σχολική µας κοινότητα χειροκρότησε τα παιδιά αυτά 
που διακρίθηκαν για την επίδοσή τους, καθώς και τα υπόλοιπα που πα-
ρέλαβαν αριστείο. Επίσης στην ίδια εκδήλωση µε χαρά παρέλαβαν τα 
διπλώµατά τους οι συµµαθητές µας που µέσω των φροντιστηρίων του 

Σχολείου µας συµµετείχαν µε επιτυχία στις εξετάσεις του ECCE (για την Αγγλική γλώσσα), 

Α
µε σοβαρότητα και µε έντονο το αίσθηµα ότι και µ΄ αυτόν τον τρόπο τιµούµε αυτούς που αντιστάθηκαν, αυτούς που έδωσαν και τη ζωή τους ακόµα, προκειµένου να υπερασπιστούν την πατρίδα µας, και χάραξαν σε όλους εµάς τους µεταγενέστερους Έλληνες το δρόµο του χρέους. 

Ο Παρατηρητής (Λεων. Τσούκαλας, Β΄ Λυκείου) και Σία (Αλέξ. Πιλίλης, Β΄ Λυκείου)

Ανήµερα της 28ης Οκτωβρίου συµµετείχαµε στη Α

Ο Παρατηρητής (Λεων. Τσούκαλας, Β΄ Λυκείου) και Σία (Αλέξ. Πιλίλης, Β΄ Λυκείου)

Την ίδια µέρα ακολούθησε η Γιορτή για το ηρωικό ΟΧΙ. Τα ποιή-
µατα και τα κείµενα πλαισιώθηκαν µε ζωντάνια από τα τραγούδια 

της χορωδίας µας, που τη συνόδευσε η µικρή µας ορχήστρα. Αλλά 
για µια ακόµη φορά την παράσταση έκλεψε το θεατρικό. Είχε τίτλο 
«Των Ελλήνων η ψυχή» κι αναφερόταν στην παλικαριά των στρατιω-
τών µας κατά την επίθεση για την κατάληψη της Κορυτσάς. Οι συµ-
µαθητές µας, υποδυόµενοι πάνω στη σκηνή τους φαντάρους του 
΄40, µας συγκίνησαν µε τον ηρωισµό της ελληνικής ψυχής.  

Μοναδική εµπειρία ήταν το µήνα αυτό η τετραήµερη εκδροµή που οργά-

νωσε το Σχολείο µας στην Ήπειρο και τη Β. Ήπειρο! Τα παιδιά και οι 

ενήλικες που συµµετείχαν δήλωσαν κατενθουσιασµένοι και συγκινηµένοι 

για όσα είχαν την ευκαιρία να δουν, να ακούσουν και να ζήσουν στα µέρη 

που ξεδιπλώθηκε ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής ιστορίας 

µας από τα αρχαία χρόνια αλλά ιδίως στα νεότερα, κατά το θρυλικό έπος 

του 1940. Είναι πραγµατικά κρίµα που όλα αυτά δεν τα γνωρίζουµε από 

κοντά εµείς οι νεοέλληνες: το Αργυρόκαστρο, την Κλεισούρα, το Βου-

θρωτό, την Απολλωνία, το Κολικόντασι του Αγ. Κοσµά του Αιτωλού (για 

αναλυτική παρουσίαση βλ. τις σσ. 118-121 του παρόντος τεύχους). Έτσι, η εκδροµή αυτή 

προστέθηκε συν Θεώ σαν πολύτιµος κρίκος στην αλυσίδα των εκδροµών που έχει κάνει το Σχολείο µας σε 

µέρη – ορόσηµα για την πίστη και το έθνος µας…
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Ευαγγελικές Περικοπές Από το Αγιολόγιο
Δευτέρα 8 Νοεµβρίου Τρίτη 16 Νοεµβρίου

Τη Σύναξη των Αρχαγ-
γέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
και όλων των ουράνιων αγ-
γελικών δυνάμεων εορτάζει 
σήμερα η Εκκλησία μας. Οι 
άγιοι άγγελοι δημιουργήθη-
καν από τον Θεό πριν από 
τον υλικό κόσμο και πριν 
από τον άνθρωπο. Το έργο 
των αγίων Αγγέλων είναι να 
υπηρετούν στη σωτηρία των 

ανθρώπων. Έχουν οριστεί από τον Θεό να εί-
ναι «λειτουργικά πνεύµατα εἰς διακονίαν ἀπο-
στελλόµενα». Κάθε ευσεβής άνθρωπος, όπως 
μας διδάσκει η Εκκλησία, έχει άγγελό του ως 
«ἂγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν, φύλακα…». 
Οι άγγελοι έχουν ως διακονία να προστατεύ-
ουν την ψυχή και το σώμα κάθε πιστού.

Απολυτίκιο
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσω-
ποῦµεν ὑµᾶς ἡµεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἳνα ταῖς ὑµῶν 
δεήσεσι τειχίσητε ἡµᾶς σκέπῃ τῶν πτερύγων 
τῆς ἀῢλου ὑµῶν δόξης, φρουροῦντες ἡµᾶς 
προσπίπτοντας ἐκτενῶς καί βοῶντας· ἐκ τῶν 
κινδύνων λυτρώσασθε ἡµᾶς ὡς Ταξιάρχαι τῶν 
ἂνω Δυνάµεων. 

 

Ο άγιος Ματθαίος είναι ο 
συγγραφέας του πρώτου βι-
βλίου (Ευαγγελίου) της Και-
νής Διαθήκης. Κλήθηκε στο 
αποστολικό αξίωμα από τον 
ίδιο τον Χριστό. Ήταν τελώ-
νης κατά το επάγγελμα και 
έγινε Απόστολος και Ευαγ-
γελιστής. Πόσο μεγάλη είναι 
η αναμορφωτική δύναμη του 

Αγίου Πνεύματος! Ο Ματθαίος έγινε κήρυ-
κας της πίστεως και συγγραφέας της ευαγγε-
λικής διδαχής για τον φωτισμό των ομοεθνών 
του. Η αγαθή του προαίρεση γίνεται φανερή 
εξαρχής από την προθυμία που αμέσως έδει-
ξε στο κάλεσμα του Χριστού. Τον Ματθαίο 
είδε ο Κύριος «καθήµενον ἐπί τό τελώνειον καί 
εἶπεν αὐτῷ ἀκολούθει µοι». Και «ἀναστάς» ο 
Ματθαίος «ἠκολούθησεν Αὐτόν».

Απολυτίκιο
Ἀπόστολε ἃγιε καί Εὐαγγελιστά Ματθαῖε, 
πρέσβευε τῷ ἐλεήµονι Θεῷ ἳνα πταισµάτων 
ἂφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν. 

Το πρώτο και μεγάλο χα-
ρακτηριστικό του αγίου Ιω-
άννη τον οποίο εορτάζει η 
Εκκλησία είναι η άσκηση της 
φιλανθρωπίας, γι’ αυτό και 
πήρε την προσωνυμία του 
Ελεήµονα. Καταγόταν από 
την Κύπρο και για τον λα-
μπρό του βίο, με απαίτηση 
των Χριστιανών της Αλεξάν-
δρειας, χειροτονήθηκε Αρ-

χιερέας και ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και προκοπή για 
το ποίμνιό του, το οποίο τον λάτρευε. Κοι-
νωνικοί ευεργέτες υπάρχουν πολλοί. Έχει 
όμως σημασία το πώς και με ποιο σκοπό ο 
καθένας ασκεί την φιλανθρωπία. Ο άγιος 
Ιωάννης ευεργετούσε τους συνανθρώπους 
του, που είχαν ανάγκη, μόνο με κίνητρο την 
αγάπη προς τον άνθρωπο και τη δόξα του 
Θεού. Αυτός και μόνο είναι ο γνήσιος χαρα-
κτήρας της αληθινής φιλανθρωπίας.

Απολυτίκιο
Ἐν τῇ ὑποµονῇ σου ἐκτήσω τόν µισθόν σου, 
Πάτερ ὃσιε, ταῖς προσευχαῖς ἀδιαλείπτως 
ἐγκαρτερήσας, τούς πτωχούς ἀγαπήσας καί 
τούτοις ἐπαρκέσας. Ἀλλά πρέσβευε Χριστῷ 
τῷ Θεῷ, Ἰωάννη Ἐλεῆµον µακάριε, σωθῆναι 
τάς ψυχάς ἡµῶν. 

Ο άγιος Ανδρέας φέρει 
την προσωνυμία «Πρωτό-
κλητος». Είναι ο πρώτος 
μαθητής από τους δώδεκα 
που κάλεσε ο Χριστός, μαζί 
με τον αδελφό του, τον άγιο 
Πέτρο. Αρχικά ήταν μαθη-
τής του Τιμίου Προδρόμου. 
Όταν όμως άκουσε από αυ-
τόν να λέει για τον Χριστό 

«ἲδε ὁ ἀµνός τοῦ Θεοῦ», ανάγγειλε και στον 
αδελφό του τον Πέτρο ότι «εὑρήκαµεν Ἰη-
σοῦν», «τόν ἀπό Ναζαρέτ». Ο άγιος Ανδρέας 
κήρυξε το Ευαγγέλιο σε πολλά μέρη, όπως 
στη Βηθανία, στον Εύξεινο Πόντο, στο Βυ-
ζάντιο, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στην 
Πάτρα συνελήφθη, βασανίστηκε και σταυ-
ρώθηκε για την ομολογία του στο Χριστό. 
Η μεγάλη πόλη των Πατρών έχει τον άγιο 
Απόστολο ως πολιούχο.

Απολυτίκιο
Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος καί τοῦ 
Κορυφαίου αὐτάδελφος, τόν Δεσπότην τῶν 
ὃλων, Ἀνδρέα, ἱκέτευε εἰρήνην τῇ οἰκουµένῃ 
δωρήσασθαι καί ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν τό µέγα 
ἒλεος. 

Παρασκευή 12 Νοεµβρίου Τρίτη 30 Νοεµβρίου
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«ἲδε ὁ ἀµνός τοῦ Θεοῦ»
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Ευαγγελικές Περικοπές 
Κυριακή 7 Νοεµβρίου, Ζ΄ Λουκά, (Ευαγγέλιο: Λουκ. η΄, 41-56)

«Παρεκάλει αὐτόν εἰσελθεῖν εἰς τόν οἶκον αὐτοῦ» 
Ο αρχισυνάγωγος Ιάειρος ικέτευε τον Κύριον λέγοντας: «Έλα, Κύριε, στο σπίτι μου· η μονά-

κριβη κόρη μου είναι ετοιμοθάνατη». Ο Χριστός μας ικανοποίησε την θερμή του παράκληση και 
θεράπευσε το παιδί του. 

Και στα δικά μας σπίτια συχνά υπάρχουν αρρώστιες, φτώχεια, προβλήματα. Σε τέτοιες περι-
πτώσεις ας μιμούμεθα τον Ιάειρο. Σ’ αυτές, κυρίως, ας πέφτουμε στα γόνατα κι ας ικετεύουμε 
με πίστη τον Χριστό: «Έλα, Κύριε, στο σπίτι μας». Και αν κάποτε τα πράγματα βαίνουν προς 
το χειρότερο, ας επαναλαμβάνουμε με εμπιστοσύνη τα λόγια του Κυρίου: «Μη φοβού· μόνον 
πίστευε…».

Κυριακή 14 Νοεµβρίου, Η΄ Λουκά, (Ευαγγέλιο: Λουκ. ι΄, 25-37)
«Ἰδών αὐτόν εὐσπλαχνίσθη» 
Θησαυρός από μεγάλα διδάγματα είναι η παραβολή του «Καλού Σαμαρείτη». Πρώτη μας βα-

σική κίνηση είναι να σκύβουμε με πόνο επάνω σε κάθε πάσχοντα αδελφό. Να συνηθίσουμε 
να αγαπάμε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Να βλέπουμε στον άνθρωπο που έχει πραγ-
ματική ανάγκη, την εικόνα, το πρόσωπο του Χριστού. Να μάθουμε ν’ αγαπάμε έμπρακτα και 
γενναία. Να προσφέρουμε πάντοτε κάτι πιο ουσιαστικό. Να κινητοποιούμε τις δυνάμεις μας, τα 
χέρια μας, τα πόδια μας, τις γνωριμίες μας, να δίνουμε την αγάπη μας απλόχερα, χωρίς ανταλ-
λάγματα. 

Μάθετε ν΄ αγαπάτε γνήσια, μας τονίζει ο Κύριος με την παραβολή του «Καλού Σαμαρείτη».  

Κυριακή 21 Νοεµβρίου, ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, (Ευαγγέλιο: Λουκ. ι΄, 38-42)
«Μαρία τήν ἀγαθήν µερίδα ἐξελέξατο» 
Ο Κύριος απάντησε στο αίτημα της Μάρθας ως εξής: «Η αδελφή σου, η Μαρία, διάλεξε για τη 

ζωή της την πιο καλή και ωφέλιμη μερίδα, που δεν θα της αφαιρεθεί». Αυτή είναι η ακρόαση και 
η μελέτη της διδαχής του Χριστού. 

Η ωφέλεια που παίρνει ο άνθρωπος από τη μελέτη των λόγων του Χριστού έχει ατίμητη ση-
μασία. Ο χαρακτήρας της δεν είναι προσωρινός, είναι πνευματικός και αιώνιος. Όταν ενδιαφε-
ρόμαστε επίμονα να συλλάβουμε την ωφέλεια που δίνει η μελέτη των λόγων του Χριστού, τότε 
νιώθουμε τη δύναμη που χαρίζει στην καθημερινή ζωή, αλλά και την ωφέλεια για τη σωτηρία 
της ψυχής μας. 

Κυριακή 28 Νοεµβρίου, ΙΓ΄ Λουκά, (Ευαγγέλιο: Λουκ. ιη΄, 18-27)
«Μήτηρ µου καί ἀδερφοί µου εἰσιν οἱ τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες….»
Διδάσκει εδώ ο Κύριος ότι μητέρα Του και αδέρφια Του είναι αυτοί που ακούνε το θείο Λόγο 

και τον εφαρμόζουν στη ζωή τους. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις βεβαιώνει και εδώ ο Κύριος 
ότι δεν υπάρχει μόνον η εξ αίματος συγγένεια. Υπάρχει και η πνευματική συγγένεια, που είναι 
αδιάσπαστη και έχει παντοτινή διάρκεια.

Είναι πολλά τα δείγματα της υπέροχης αυτής συγγένειας. Οι πρώτοι Χριστιανοί π.χ. βίωναν 
και ζούσαν αναμεταξύ τους με ομοφροσύνη και αγάπη και είχαν όλοι μια καρδιά και μια ψυχή. 
Ιδού τα λόγια του ιερού κειμένου: «Τοῦ δέ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καί ἡ ψυχή 
μία» (Πράξ. δ΄, 32). Ευτυχισμένοι όσοι άνθρωποι βιώνουν τον δεσμό της ειλικρινούς πνευματι-
κής συγγένειας!

Από το Αγιολόγιο
Ε Ο Ρ Τ Ε Σ  Τ Ο Υ  Μ Η Ν Α  &       Ι Ε Ρ Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ Α Τ Α

121
O Π υ ρ σ ό ς 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 0



 για σας τους εφήβους

∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ εµφανίζει τα 

ελληνοτουρκικά 
σύνορα στην Κα-
βάλα. ∆ιαµοιρά-
στηκε µε CD σε 
όλα τα τουρκικά 
δηµοτικά σχολεία, 
διδάσκοντας στα 

τουρκόπουλα ότι ολόκληρη η Θράκη, µέ-
ρος της Ανατολικής Μακεδονίας, η Σάµος, 
η Ρόδος, η Κρήτη και η Κύπρος είναι εδά-
φη τουρκικά!..(sic). Αυτός ο τρόπος είναι 
ένας από τους πολλούς τρόπους µε τους 
οποίους η Τουρκία προωθεί συστηµατικά 
τα επεκτατικά της σχέδια. Οι άσπονδοι 
«φίλοι» µας ενεργούν, για να υφαρπάζουν 
από µας δικαιώµατα, τη στιγµή που εµείς 
αφήνουµε ανυπεράσπιστες τις θέσεις 
µας…

ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ …ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΚΑ-
ΤΕΛΗΞΕ ΕΝΑΣ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ. Καθώς 
γυρνούσε στο σπίτι του κι ενώ βρισκόταν 
υπό την επήρεια του αλκοόλ, του ήρθε 
η φαεινή ιδέα να σκαρφαλώσει σ΄ έναν 

κάδο ανακύκλωσης 
υφασµάτων για να ζε-
σταθεί, µια που έκανε 
κρύο! Όταν όµως δο-
κίµασε να βγει, κατά-
λαβε ότι είχε παγιδευ-
τεί µέσα στον κάδο. 
Για καλή του τύχη, 

µια περαστική γυναίκα άκουσε τις φωνές 
του. ∆εν µπόρεσε όµως να τον τραβήξει 
µόνη της έξω, οπότε χρειάστηκε να κινη-
τοποιηθεί η πυροσβεστική, για να λήξει η 
περιπέτεια (εφ. «Περισκόπηση» 9/2010). 
Πού καταντάει τον άνθρωπο το ποτό!

ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΤΕΡΟ ΖΩΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ, ΤΟ ΓΑΪ∆ΟΥΡΑΚΙ, 
απειλείται στη χώρα µας µε εξαφάνιση, 
γι΄ αυτό κάποιοι έχουν κινητοποιηθεί για 
την προστασία του. Στην Πελο-
πόννησο, µάλιστα, υπάρχει η 
µοναδική στον κόσµο ελληνική 
φυλή του, ο Αρκαδικός όνος, 
που έχει διαδοθεί και σε ξένες 
χώρες, κυρίως µεσογειακές. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει 
να στηρίζει µονάδες εκτροφής 
του, καθώς –εκτός των άλλων- 
το γάλα του είναι πολύτιµο (εφ. 
«Natura», 9/2010). 

ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΥΠΟ …ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ. Η 
Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι», στο Με-
σοχώρι ∆ράµας, καταβάλλει εδώ και δέκα 
χρόνια προσπάθειες για τη διάσωση και 

διάδοση των ντό-
πιων ποικιλιών. 
Πρόσφατα πήρε 
την απόφαση να 
προχωρήσει στην 
ίδρυση µιας …Τρά-
πεζας Σπόρων! Εκεί 

θα κατατίθενται σπό-
ροι που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
όταν πια τα φυτά τους θα έχουν εκλεί-
ψει! Η ενέργεια αυτή έρχεται σαν φυσικό 
επακόλουθο της παράδοσης που έχει η 
κοινότητα να διοργανώνει κάθε χρόνο τη 
γιορτή της ανταλλαγής των σπόρων. Συµ-
µετέχουν πολλοί από την Ελλάδα αλλά 
και από χώρες του εξωτερικού όπως την 
Αυστραλία! (Bionews, 9/2010) Ενδιαφέ-
ρουσα και επίκαιρη δράση, αφού µάλιστα 
το 2010 έχει χαρακτηριστεί ως «έτος βιο-
ποικιλότητας».

ελληνοτουρκικά 
σύνορα στην Κα-
βάλα. ∆ιαµοιρά-
στηκε µε CD σε 
όλα τα τουρκικά 
δηµοτικά σχολεία, 
διδάσκοντας στα 

ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΥΠΟ …ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ. Η 

κάδο ανακύκλωσης 
υφασµάτων για να ζε-
σταθεί, µια που έκανε 
κρύο! Όταν όµως δο-
κίµασε να βγει, κατά-
λαβε ότι είχε παγιδευ-
τεί µέσα στον κάδο. 
Για καλή του τύχη, 

διάδοση των ντό-
πιων ποικιλιών. 
Πρόσφατα πήρε 
την απόφαση να 
προχωρήσει στην 
ίδρυση µιας …Τρά-
πεζας Σπόρων! Εκεί 
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ΓΛΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΜΟΥΣΑ ΦΥΤΑ. Έχει 
αποδειχθεί από ειδικούς µελετητές πως η 
µουσική, και ιδιαίτερα η κλασική µουσική, 
συµβάλλει στο ταχύτερο και αρµονικότε-
ρο µεγάλωµα των φυτών! Αυτό έδωσε την 
αφορµή σε τρεις σχεδια-
στές να δηµιουργήσουν 
µια µουσική γλάστρα, 
την Muse. Ένα κούρδι-
σµα στη βάση αρκεί για 
το ξεκίνηµα της µουσι-
κής. Το ρεπερτόριο ποι-
κίλει και απευθύνεται σε 
«φιλόµουσα» φυτά µε …
επίπεδο! Ανάλογο µε τις 
µουσικές αυτές επιλογές 
θα είναι και το χρώµα της µικρής πήλινης 
γλάστρας. ∆εν έχει ανακοινωθεί πότε 
πρόκειται να δοθεί στην αγορά, αλλά 
µέχρι τότε ίσως προχωρήσουν οι ειδικοί 
ένα βήµα ακόµη: να κατασκευάσουν και 
γλάστρες µουσικοκινητικές… (εφηµ. «Το 
Βήµα», 24-10-2010)

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΑ ΑΝΤΙΒΙ-
ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ που δεν 
αποκαθίστανται εύκολα. Στο συµπέρασµα 
αυτό κατέληξε αµερικανική επιστηµονική 

έρευνα, που 
απέδειξε ότι 
πλήθος ευεργε-
τικών µικροβίων 
στον οργανισµό 
µας καταστέλ-
λονται από τα 
αντιβιοτικά. Μά-

λιστα, συχνά η παρουσία τους µέσα µας 
δεν αποκαθίσταται πλήρως µετά το τέλος 
της λήψης των φαρµάκων. Είναι εξάλλου 
ήδη γνωστό ότι η χρήση αντιβιοτικών 
συµβάλλει στην εξάπλωση ανθεκτικών µι-
κροβίων. «Κάθε θεραπεία µε αντιβιοτικά 
είναι ρίσκο», λένε οι ερευνητές (εφ. «Πε-
ρισκόπηση», 9/2010). Ας είµαστε λοιπόν 
φειδωλοί στη χρήση και πάντα µε σύστα-
ση γιατρού. 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ …ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ το γιγάντιο 
πηδαλιούχο αερόπλοιο «Ηρακλής», που 
κατασκευάζει αυστραλιανή αεροναυτική 
εταιρία. Ο «Ηρακλής» θα µεταφέρει φορ-
τία βάρους 150 τόνων (!) σε αποστάσεις 
έως και 2.000 χλµ., µε ταχύτητα 45 κόµ-
βων. Έτσι, θα µπορούν να µεταφέρονται 
µικρά νοσοκοµεία και µικρά διοικητικά κέ-
ντρα επικοινωνιών και αντιµετώπισης κα-
ταστροφών σε αποµακρυσµένες και δύ-
σβατες περιοχές. Αναµένεται, φυσικά, ότι 
και οι πλούσιοι του πλανήτη θα θελήσουν 
να δοκιµάσουν κι 
αυτοί τη νέα εµπει-
ρία να µεταφερθούν 
στα …ουράνια, µαζί 
βέβαια µε τις ανέ-
σεις που θα µπορεί 
να τους προσφέρει 
ένα πλήρες µίνι ξε-
νοδοχείο (εφηµ. «Το Βήµα», 5-10-2010). 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 22.000 ∆ΡΟΜΕΙΣ, διαφο-
ρετικής ηλικίας και εθνικότητας, έλαβαν 
µέρος στον 28ο Μαραθώνιο των Αθηνών. 
Φέτος ο αγώνας παρουσίασε ξεχωριστό 
ενδιαφέρον λόγω της επετείου των 2.500 
χρόνων από τη Μάχη του Μαραθώνα. Ο 
Κλασικός Μαραθώνιος των Αθηνών είναι 
µοναδικός στον κόσµο. Η Ιστορία του άρ-
χισε πριν από 2.500 χρόνια, όταν εκείνος 
ο περιάκουστος ηµε-
ροδρόµος µετέφερε 
το µήνυµα της νίκης 
των Αθηναίων εναντί-
ον των Περσών. Το 
παγκόσµιο αυτό γεγο-
νός, µε τις ιστορικές καταβολές και τη µε-
γάλη συµµετοχή που έχει κάθε χρόνο, ας 
γίνεται κίνητρο περισυλλογής, κυρίως για 
τους νέους. Την τιµή την ακολουθεί συνή-
θως και η ευθύνη. 

O δικός σας ρεπόρτερ

έρευνα, που 
απέδειξε ότι 
πλήθος ευεργε-
τικών µικροβίων 
στον οργανισµό 
µας καταστέλ-
λονται από τα 
αντιβιοτικά. Μά-
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1
2

3

4

1. ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥ-
ΡΑΣ. Μεγάλος Σταυρός υψωμένος 
στη μνήμη των παλικαριών που 
έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στον πό-
λεμο του ΄40.

2. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στον αρχαιολο-
γικό χώρο του Βουθρωτού, κοντά 
στην πόλη των Αγίων Σαράντα.

3. ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΜΑΤΙ. Θέα-
μα μοναδικό. Το σημείο απ΄ όπου 
αναβλύζουν τα ολοκάθαρα, γάρ-
γαρα νερά ενός ποταμού.

4. Ο Ι. ΝΑΟΣ & Η Ι. ΜΟΝΗ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙ-
ΤΩΛΟΥ στο χωριό Καλικόντασι, 
δηλαδή στον τόπο του μαρτυρίου 
και της ταφής του αγίου.

 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ από την            εκδρομή στη Β. Ήπειρο

O Π υ ρ σ ό ς 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 0124



5. ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στο 
Βουλιαράτι. Απότιση φόρου τιμής στους Πεσό-
ντες κατά το Έπος του 1940. 

6. ΜΠΙΖΑΝΙ (κοντά στα Γιάννενα). Από τα κυ-
ριότερα μνημεία Βαλκανικών Πολέμων 1912-13

7. ΒΟΥΘΡΩΤΟ. Καθισμένοι στις κερκίδες του 
αρχαίου ελληνικού θεάτρου. 

8. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ένα κερί και 
μια προσευχή γι΄ αυτούς που θυσιάστηκαν για 
την ελευθερία της πατρίδας. 

5

7

8

 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ από την            εκδρομή στη Β. Ήπειρο

6
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Τ ο  θ α ύ μ α             Τ η ς  α ς Τ α ν α

1η μέρα: 
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Ξεκινήσαμε με πολύ κέφι και όρεξη. Το τα-
ξίδι μας ήταν ευχάριστο και ξεκούραστο. 
Πρώτος μας 
σταθμός το 
Μπιζάνι, με 
το Μουσείο 
των Βαλκα-
νικών Πο-
λέμων. Είναι 
ένα μικρό 
μ ο υ σ ε ί ο , 
αλλά σε με-
ταφέρει με 
ε ν ά ρ γ ε ι α 
στην ηρω-
ική εποχή 
του 1912-13 
και σε πλη-
ροφορεί με 
λεπτομέρεια για τις πολεμικές επιχειρήσεις 
που έγιναν τότε και για τη σημασία που 
είχαν αυτές για την πατρίδα μας. 
Δεύτερος σταθμός το Μουσείο Βρέλλη. 

Καταπληκτικό μουσείο! Μας εντυπωσίασε, 
καθώς ζωντανεύει την Ιστορία με τα πολ-
λά κέρινα ομοιώματά του. Τα ομοιώματα 
είναι τόσο επιτυχημένα, που νομίζεις πως 
θα σου μιλήσουν. Μοιάζουν με ζωντανές 
υπάρξεις. Έχεις την αίσθηση πως ο χρό-
νος έχει σταματήσει, για να σου δώσει τη 
δυνατότητα να περάσεις μπροστά από 
τα γεγονότα, ώστε αυτά να γραφτούν 
καλά μέσα σου.
Η διαδρομή πολύ ωραία. Φτάσαμε στα 

Γιάννενα, αφού απολαύσαμε μοναδικά 

ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

Η εκδροµή µας 
(29 Οκτωβρίου – 1 Νοεµβρίου 2010)

τοπία. Περάσαμε με καραβάκι στο νησάκι 
της λίμνης και  γευματίσαμε με υπέροχα 
τηγανιτά καλαμαράκια! Το νησάκι γραφικό, 
ήσυχο, παραδοσιακό. Επισκεφτήκαμε την 

αξιόλογη Μονή των Φιλαν-
θρωπινών και το σπίτι του 
Αλή Πασά. 
Κατευθυνθήκαμε προς 

τα σύνορα. Παρόλο που 
περάσαμε στην Αλβανία, 
σε άλλη χώρα, δεν νιώ-
σαμε σαν ξένοι. Όλα εκεί 
θυμίζουν Ελλάδα! Με το 
σούρουπο φτάσαμε στο 
χωριό Βουλιαράτες. Τακτο-
ποιηθήκαμε στον όμορφο, 
πολύ περιποιημένο ξενώνα, 
στο Εκκλ. Οικοτροφείο της ι. 
Μητροπόλεως Αργυροκά-
στρου, που μας επιφύλαξε 
ζεστή υποδοχή.

2η μέρα: Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

Ώρα 8:15 π.μ. Αναχωρήσαμε με το πούλ-
μαν από το Βουλιαράτι. Κατεβαίνοντας 
το δρόμο βλέπουμε πολλά «μπούνκερς», 
δηλ. μικρά τρουλωτά πολεμικά οχυρά από 
μπετόν, λείψανα της κομμουνιστικής επο-
χής του Χότζα. 
Δεξιά κι αριστερά υπάρχουν βουνά, στους 

πρόποδες των οποίων απλώνονται όμορ-
φα χωριά. Τρέχουμε στον κάμπο. Εντύπω-
ση μας έκανε ένα σχολείο. Στην πύλη του 
ήταν αναρτημένες σημαίες, η Ελληνική και 
η Αλβανική. Στη μέση ένα πανό έγραφε 
«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!». Μας συγκίνησε.  
Και εδώ, σκεφτήκαμε, υπάρχει ο μαχόμε-
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Βουλιαράτι. Προσκυνητάρι στο σημείο όπου δίδαξε     
ο Άγ. Κοσμάς. Πίσω βλέπουμε το σχολείο του χωριού.
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νος Ελληνισμός.
Συνεχίσαμε το ταξίδι μας περνώντας δί-

πλα από τον ποταμό Αώο και φτάσαμε 
στην Κλεισούρα. Στα βουνά που υψώνο-
νταν μπροστά μας έγιναν οι θρυλικές μά-
χες του στρατού μας με τους Ιταλούς. Φα-
νταζόμασταν τους Έλληνες να πολεμούν 
γενναία μέσα στα χιόνια. Πατούσαμε πάνω 
στις πέτρες που είχαν πατήσει οι πρόγονοί 
μας για να υπερασπιστούν την πατρίδα 
και το ιδανικό της ελευθερίας. Δεν μπο-
ρεί κανείς να το συλλογιστεί αυτό και να 
μην συγκινηθεί… Η εκκλησία που έχει χτιστεί 
εκεί έχει στο προαύλιό της έναν ολόλευκο 
πανύψηλο σταυρό, κάτω από τον οποίο 
υπάρχει ένα μεγάλο κενοτάφιο προς τιμήν 
των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν εκεί 
μαχόμενοι. Είναι άδειο, επειδή οι αλβανι-
κές αρχές απαγόρευσαν τη μεταφορά των 
οστών των εκεί πεσόντων στρατιωτών μας. 
Σταθήκαμε συγκινημένοι και θεωρήσαμε 
τον εαυτό μας τυχερό που αξιωθήκαμε να 
βρεθούμε στη θρυλική αυτή περιοχή. Όλα 
όσα ζήσαμε θα μείνουν για πάντα χαραγ-
μένα στη μνήμη μας, για να μας θυμίζουν 
και το δικό μας χρέος απέναντι στη Μητέ-
ρα Ελλάδα. Νιώθουμε περήφανοι που εί-
μαστε Έλληνες!
Μετά από μια 

δύσκολη διαδρο-
μή κι αφού περά-
σαμε το Τεπελένι 
φτάσαμε στο Κο-
λικόντασι, στον 
τόπο όπου μαρ-
τύρησε ο Ιερο-
μάρτυρας Άγιος 
Κοσμάς ο Αιτω-
λός. Εκεί βρίσκεται 
και ο τάφος του. Ο 
ναός που υπάρχει 
εκεί χρονολογείται 
από το 1700. Οι Έλληνες οφείλουμε στον 
Άγιο των Σκλάβων πάρα πολλά, επειδή 

χάρη σ΄ αυτόν διατηρήθηκε ο Ελληνισμός 
και η Ορθοδοξία στα μαύρα χρόνια του 
τουρκικού ζυγού. Είναι άξιο θαυμασμού 
το πώς ο άγιος με το θείο ζήλο του ενέ-
πνευσε τους ραγιάδες πολλών περιο-
χών να διατηρήσουν με μεγάλες θυσίες 
την πίστη και τη γλώσσα τους, δηλαδή 
την ελληνική τους ταυτότητα! Ψάλαμε το 
απολυτίκιο του Αγίου Κοσμά και νιώσαμε 
μεγάλη ευλογία που αξιωθήκαμε να προ-
σκυνήσουμε στον τάφο του. 
Συνεχίσαμε προς την Απολλωνία, την 

πιο σημαντική αρχαία ελληνική αποικία 
βόρεια του Αμβρακικού Κόλπου. Τα αρ-
χαία της μνημεία, φτιαγμένα από Κορίν-
θιους και Κερκυραίους αποίκους, είναι 
αξιολογότατα (ειδικά το Βουλευτήριο και 
το Ωδείο). Δεν χορταίναμε να τα φωτο-
γραφίζουμε.
Τη σημερινή μέρα νιώσαμε τη Β. Ήπειρο 

περισσότερο δικιά μας, πραγματικά ελλη-
νική. 

3η μέρα: Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

Σήμερα, Κυριακή, εκκλησιαστήκαμε στη 
Δερβιτσάνη, στο κεφαλοχώρι της Δρό-

πολης, στον ι. Ναό 
Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου. Κατά τη διάρ-
κεια της Θ. Λειτουρ-
γίας νιώθαμε πως 
βρισκόμασταν στην 
Ελλάδα, κι ακόμη 
καλύτερα. Η ι. Ακο-
λουθία ήταν πολύ 
κατανυκτική.  Όταν 
τέλειωσε, γνωρίσαμε 
τους ανθρώπους 

του χωριού. Μαζευ-
τήκαμε όλοι στην αί-
θουσα δίπλα από 

την Εκκλησία, μαζί με τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Δημή-
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Η υποδοχή μας από τους κατοίκους της Δερβιτσάνης 
στην αίθουσα δίπλα στο Ναό.



τριο. Εκεί γευτήκαμε τη βορειοηπειρώτικη 
φιλοξενία. Το κέρα-
σμα ήταν πλούσιο. 
Τραγουδήσαμε 
πατριωτικά τρα-
γούδια για τους 
Δερβιτσιώτες και 
τους βεβαιώσαμε 
πως στον τόπο 
τους δεν νιώσα-
με ξένοι. Η απλή 
ελληνική συμπερι-
φορά τους άγγιξε 
το εσωτερικό μας 
και ανανέωσε την 
ελληνική μας συνεί-
δηση. Αισθανθήκαμε 
πως κι εκεί ο ελληνισμός ακμάζει. Οι άν-
θρωποι αυτοί ζούνε στη σκλαβωμένη Β. 
Ήπειρο, που σήμερα περιλαμβάνεται στο 
αλβανικό κράτος. Όμως μέσα τους ζει η 
Ελλάδα και με τη βοήθεια της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας έχουν δημιουργήσει αξιό-
λογο έργο, που έχει ριζώσει και καρπο-
φορεί μέσα τους.
Αργότερα, διαβαίνοντας μέσα από πα-

νύψηλα καταπράσινα βουνά, φτάσαμε σ΄ 
ένα θαυμάσιο τοπίο με πυκνή βλάστηση. 
Εκεί είδαμε από ψηλά την πηγή και τη 
ροή ενός μεγάλου ποταμού, που ανα-
βλύζει μέσα από τη γη. Το θέαμα είναι 
σπάνιο και μαγευτικό! Το νερό, καθάριο, 
εξέρχεται ορμητικά και συνεχίζει τη ροή 
του χιλιόμετρα μακριά. Η πηγή αυτή, το 
«Γαλάζιο Μάτι», όπως τη λένε, και το 
βαθύ κυανό ποτάμι που σχηματίζεται δί-
νουν μια παραδεισένια εικόνα!
Επόμενη στάση μας στο Βουθρωτό. Η 

περιοχή αυτή έχει ιστορία 2800 χρόνων. 
Ο αρχαιολογικός της χώρος κινεί ξεχω-
ριστό ενδιαφέρον: Περιηγείσαι σε μια 
αρχαία πόλη που αναδύεται μέσα απ΄ 
το νερό, τόσο μεγάλη, που χρειάζεσαι 
μιάμιση ώρα για να τη γυρίσεις! Κρυμ-

μένα –θα έλεγε κανείς- κάτω από θαλε-
ρά δέντρα είδα-
με τα τείχη της, 
το θέατρο, το 
υδραγωγείο, το 
γυμναστήριο, το 
βαπτιστήριο, την 
τρίκλιτη βασιλική 
της κ.ά. Πρόκειται 
για κτίσματα της 
ελληνιστικής, της 
ρωμαϊκής και της 
βυζαντινής επο-
χής, τα οποία 
-όπως μας είπε 
ο ξεναγός μας- 
αποτελούν μόνο 

το 20% των αρχαίων που υπάρχουν 
στην περιοχή. Τα υπόλοιπα δεν έχουν 
ακόμη αποκαλυφθεί. Βρίσκονται μέσα 
στο έδαφος ή στον πυθμένα της λιμνο-
θάλασσας του Βουθρωτού. 
Την πολύωρη μετακίνησή μας με το 

πούλμαν είχαν φροντίσει οι υπεύθυνοι 
καθηγητές μας να τη διανθίζουν με δι-
άφορες ψυχαγωγικές κ.ά. δραστηριό-
τητες. Παίρναμε χρήσιμες πληροφορίες 
για τα μέρη που επισκεπτόμαστε, αλλά 
μεταδίδαμε και ευχάριστες ραδιοφωνι-
κές εκπομπές με διασκεδαστικά αστεία, 
τραγουδάγαμε με πολύ κέφι και με παλ-
μό ανταλλάζαμε ομαδικά συνθήματα.
Το βράδυ επιστρέψαμε και πάλι στον 

ξενώνα μας στο Βουλιαράτι, όπου όλες 
αυτές τις μέρες η ερίτ. κ. Διευθύντρια και 
άλλοι υπεύθυνοι μας φιλοξένησαν με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη. Στενο-
χωριόμαστε, γιατί η εκδρομή μας έφτανε 
σιγά σιγά στο τέλος της…

4η μέρα: Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

Και αυτή η μέρα ήταν γεμάτη από έντο-
να συναισθήματα. Το πρωί προσκυνή-
σαμε στο νεκροταφείο των πεσόντων 
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Βουθρωτό. Τμήμα της περίφημης τρίκλιτης βασιλικής.



Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών του 
Έπους του ΄40 στο Βουλιαράτι, όπου είχε 
γίνει μεγάλη μάχη. Τρισάγιο τέλεσε ο π. 
Τιμόθεος, μνημονεύοντας τα ονόματά 
τους. Όλοι τιμήσαμε τη μνήμη τους με 
συγκίνηση, με το δάκρυ μας και με λόγια 
ολοκάρδιας ευχαριστίας και προσευχής 
στο Θεό για την ανάπαυση 
των ψυχών τους. 
Κατευθυνθήκαμε στο φη-

μισμένο Αργυρόκαστρο. 
Είναι μια γραφική πόλη με 
παλιά ηπειρώτικα αρχοντι-
κά που σκαρφαλώνουν το 
λόφο. Στην κορυφή βρίσκε-
ται το μεγάλο Κάστρο της 
Αργύρως. Εκεί επισκεφτή-
καμε στο Δημοτικό Σχο-
λείο και το Λύκειο της ι. 
Μητροπόλεως Αργυρο-
κάστρου. Με συγκίνη-
ση συνειδητοποιήσαμε 
πόσο πολύ μοιάζει με 
το δικό μας. Τα παιδιά 
μάς τραγούδησαν στα 
ελληνικά. Οι κυρίες τους 
μας πρόσφεραν πλού-
σιο κέρασμα. 
Το έργο του Αρχιεπι-

σκόπου Αλβανίας κ.κ. 
Αναστασίου είναι θαυ-
μαστό. Η εργασία που 
γίνεται μας συγκλόνισε. 
Γίνεται μεγάλος αγώνας 
να κρατηθούν αξίες, ιδα-
νικά και ο χριστιανισμός στις καρδιές των 
ανθρώπων αυτών, που το παράδειγμά 
τους ακτινοβολεί.
Στο δρόμο του γυρισμού περάσαμε και 

από την Κατασκήνωση της ι. Μητροπό-
λεως στο Γλυκομίλι. Πανέμορφο, κατα-
πράσινο μέρος, μακριά από πόλεις. Ει-
δικά τώρα το φθινόπωρο το τοπίο ήταν 
σαγηνευτικό!

Η εκδρομή μας τέλειωσε. Γυρίσαμε ανα-
νεωμένοι και ωφελημένοι, γεμάτοι από 
πλούσια βιώματα και δυνατά συναισθή-
ματα. Αυτό το ταξίδι αποτελεί ένα σταθμό 
στη ζωή μας, που μας βοηθά να συνειδη-
τοποιούμε και να εκτιμούμε καλύτερα την 
εθνική μας κληρονομιά και το χρέος μας 

απέναντι του ιστο-
ρικού μας παρελ-
θόντος. Θέλουμε 
όσα ζήσαμε να 
μην τα ξεχάσουμε, 
αλλά να αγωνιζό-
μαστε για να μην 
χαθεί η Ιστορία 
αυτού του τόπου, 
που έχει γραφτεί 
με ιδρώτα και αίμα. 

Γενική είναι η πε-
ποίθησή μας ότι 

πρέπει όλοι 
οι Έλληνες να 
επισκέπτονται 
τα άγια αυτά 
χώματα, όπου 
ξεδιπλώθηκε 
ένα πολύ ση-
μαντικό κομ-
μάτι της ιστο-
ρίας μας. 
Θέλουμε να 

εκφράσουμε 
τις ολόθερμες 
ευχαρ ισ τ ί ε ς 
μας στη Δι-

εύθυνση του Σχολείου μας και σε όλους 
όσοι συνετέλεσαν στην οργάνωση και την 
πραγματοποίηση αυτής της εκδρομής!
Λαχταρούμε, Βόρεια Ήπειρο, να σε ξανα-

δούμε σύντομα!..

Συλλογικό κείμενο των μαθητών:
Ιωάννη & Θεοδ. Πούλη, Μαρ. Δρίτσα, 

Ειρ. Ραυτοπούλου, Παν. Κουρκουλιώτη
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Στο γραφικό Αργυρόκαστρο

Στο κοιμητήριο των πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών 
του 1940 στο Βουλιαράτι.
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Το κέφι κι η ζωντάνια,
το βίωμα, η διδαχή
αγκαλιάστηκαν σφιχτά 
σ΄ αυτή την εκδρομή.

Τα μέρη που περάσαμε
στη μνήμη τα χαράξαμε.
Ζήσαμε έντονα άλλες εποχές
στις ματόβαφες ελληνικές κορφές.

Τέσσερα ημερόνυχτα
σ΄ ένα ταξίδι ιστορίας,
ένα ιερό οδοιπορικό
σε μέρη ελληνισμού κι ορθοδοξίας. 

Λόγια χάριτος μεστά,
ακούσματα συγκινητικά.
Δρόμοι σε κακοτράχαλα βουνά,
αλλά ψυχές που φτερουγάν΄ 
από χαρά.

Μια οικογένεια νιώσαμε,
όλοι μια αγκαλιά
κι όσα μαζί βιώσαμε
θα τα θυμόμαστε …παντοτινά!

           Ένας γονιός προσκυνητής

ΘΕΜΑ: Επειδή σε ενοχλεί η γλώσσα που 
χρησιμοποιεί σε πολλά προγράμματά της 
η τηλεόραση, αποφασίζεις να στείλεις μια 
επιστολή στους διευθυντές ορισμένων κα-
ναλιών. Σ΄ αυτήν να διατυπώνεις πρώτα τις 
απόψεις σου για την αρνητική επίδραση της 
γλώσσας της τηλεόρασης στο σύγχρονο άν-
θρωπο και στη συνέχεια να προτείνεις τρό-
πους με τους οποίους μπορεί η τηλεόραση 
να συμβάλλει στη γλωσσική καλλιέργεια. 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,
Γράφω αυτή την επιστολή για να εκφράσω 

την ανησυχία μου και την ενόχλησή μου για τη 
γλώσσα που χρησιμοποιεί η τηλεόραση σε πολλά 
προγράμματά της. Η χαμηλή ποιότητα αυτής της 
γλώσσας έχει αρνητική επίδραση στο σύγχρονο 
άνθρωπο. 

Συγκεκριμένα, η χρήση φτωχού λεξιλογίου και 
η χωρίς όρια απλοποίηση της ελληνικής γλώσσας 
είναι πολύ συχνό φαινόμενο στα τηλεοπτικά προ-
γράμματα. Έτσι, ένας νέος άνθρωπος που παρα-
κολουθεί τηλεόραση για αρκετές ώρες την ημέρα 
μαθαίνει να χρησιμοποιεί ένα απλοϊκό λεξιλόγιο, 
που περιορίζει και τη σκέψη του. 

Ένα άλλο πρόβλημα στη γλώσσα της τηλεόρα-
σης είναι η συχνή αντικατάσταση ελληνικών λέ-
ξεων με ξένες. Ακόμη και οι ονομασίες των προ-
γραμμάτων δεν είναι -οι περισσότερες- ελληνικές! 
Το πρόβλημα αυτό μεγαλώνει με τη συνεχή προ-
βολή ξένων ταινιών, σειρών κ.ά. προγραμμάτων. 
Είναι λιγοστά τα προγράμματα που αναδεικνύουν 
την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό 
γενικότερα.

Κατά τη γνώμη μου η τηλεόραση μπορεί να 
συμβάλει ενεργά στην καλλιέργεια της γλώσσας. 
Μπορεί να εμπλουτίζει τις εκπομπές με ωραίο λε-

ΣΤΗ ΣΧΟΛ. ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗ Β. ΗΠΕΙΡΟ
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Ύμνος στην Πατρίδα

Έξι κοπέλες όμορφες εστήνανε χορούς
στον τόπο όπου γεννήθηκαν, σε χρόνους χαλεπούς. 
Τη μια λεν Πίστη· περπατεί ξοπίσω η Θυσία.
Η πρώτη ακλόνητη, κοιτά με θάρρος στα υψηλά
κι η δεύτερη στο στήθος της παράσημα έχει από αίμα και φωτιά.
Η Αρετή, στα ολόλευκα, κοιτά στα χαμηλά.
Συνεσταλμένα κι αν μιλά, αστραφτερή έχει θωριά.
Η Ελευθερία τραγουδά και γαλανόλευκα φορά
κι η Ιστορία με ελιά τη στέφει και την προσκυνά.
Η τελευταία στο χορό είναι η Δόξα, η κυρά. 
Κορώνα ολόχρυση κρατεί απ΄ τη μια· 
στ΄ άλλο άνθη ευωδιαστά,
που τα σκορπίζει όπου περνά, σ΄ εδάφη ελληνικά.
Εκεί όπου χορεύουνε οι ένδοξες μορφές,
Θεέ μου, ας ζούνε πάντοτε ηρώων γενεές! 

     Θεοδώρα Πούλη, A΄ Λυκείου
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Φθινοπώριασε… 
μα το γκρίζο τ΄ ουρανού
τόχει μονάχα ο πίνακας της φύσης.
Φθινοπώριασε… μα ο ήλιος
κρύφτηκε μονάχα για τα πουλιά.
Κι ο μελαγχολικός χορός
των μουντών φύλλων
ανήκει μόνο στη ζωγραφιά 
του φθινοπώρου!

Φθινοπώριασε… μα εμάς
η καρδιά μας είναι γιομάτη καλοκαίρια.
Το βλέμμα μας, καθρέφτης
της αναστάσιμης άνοιξης.
Κι η ψυχή μας πλημμυρισμένη
από μηνύματα ελπιδοφόρα
ξέρει, με του Θεού τη Χάρη,
ν΄ αντιστέκεται… στους επερχόμενους
βαρείς χειμώνες.

Φθινοπώριασε… μα εμάς
η καρδιά μας είναι γεμάτη καλοκαίρια.
Το βλέμμα μας καθρέφτης
της αναστάσιμης άνοιξης!..

   Βασιλική Φωτοπούλου – Παλαιού

ξιλόγιο κι έτσι να ανεβάσει το γλωσσικό επί-
πεδο των τηλεθεατών. Επίσης είναι καλό να 
ενθαρρύνει τη δημιουργία εκπομπών που θα 
έχουν θέμα τους την ελληνική γλώσσα. Από 
αυτές τις εκπομπές οι τηλεθεατές θα μαθαί-
νουν βασικά στοιχεία για τη γλώσσα τους, τη 
σωστή χρήση της κ.ά. Επιπλέον, είναι απαραί-
τητο να αυξηθούν τα ελληνικά προγράμματα, 
διότι έτσι οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν καλύτερα τη γλώσσα τους αλλά 
και τον ελληνικό πολιτισμό και τις παραδόσεις 
τους και δεν θα παίρνουν συνέχεια ως πρότυ-
πο τις ξένες κουλτούρες. 

Όλοι παραδεχόμαστε πως η τηλεόραση 
είναι ένα πολύ ισχυρό μέσον μετάδοσης της 
γλώσσας. Αυτή μπορεί να ανεβάσει το γλωσ-
σικό και γενικά το μορφωτικό επίπεδο του κοι-
νού, αυτή μπορεί και να το υποβαθμίσει. 

Ελπίζω λοιπόν να λάβετε υπόψη σας αυτήν 
την επιστολή και να ενεργήσετε ώστε να ανα-
τείλει ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική 
μας γλώσσα. 

Με εκτίμηση, 
Μαρία Μαρκαντώνη, μαθ.  Γ΄ Γυμν.

…Η τηλεόραση εκτός από μέσο ενημέ-
ρωσης θα μπορούσε παράλληλα να είναι κι 
ένας αξιόλογος παράγοντας γλωσσικής καλ-
λιέργειας. Έτσι θα είχε κανείς τη δυνατότητα, 
παρακολουθώντας δελτία ειδήσεων και εκπαι-
δευτικά προγράμματα, να αναπτύσσει και να 
εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, καθώς και να 
μαθαίνει τη σωστή χρήση της γλώσσας του, 
ώστε να αποκτά και μεγαλύτερη ευχέρεια στην 
έκφραση. Στις μέρες μας νομίζω ότι μόνο κά-
ποια εκπαιδευτικά DVD προσφέρουν τέτοιες 
υπηρεσίες για την καλλιέργεια της γλώσσας.

Γιώργος Κουρκουλιώτης, Γ΄ Γυμν.

Φθινοπώριασε
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“ Green" Housing
Nowadays, the environmental problem is one of the 

most important issues all over the world. People are 

mostly responsible for it and that’s why we should be the first 

ones to act. 

We should start from our 

houses; we use a lot of water 

unnecessarily everyday, but 

instead we should use only the 

amount of water we need to do 

the washing up or have a shower. 

Also we should buy modern 

types of lamps for our houses, so that we use less electricity 

and switch them off when we don’t need light. Additionally we 

shouldn’t forget to recycle. Rubbish pollute the environment and 

affect our health so we should be very careful with recycling and 

learn how to recycle correctly. 

Generally, there are a lot of things we can do to protect our 

planet and since our house is a small community, we should start 

by changing it first.

Κων/νος Χαμπάκης, 

Β΄ Γυμνασίου

Επιμέλεια: 

Βασ. Μπάδα, Εκπαιδευτικός
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La vie à la campagne a beaucoup d’ avantages. D’ abord, il y a une 

meilleure qualité de vie, parce qu’ on peut cultiver des légumes et 

les produits sont plus frais. Encore, il y a des espaces pour vivre et les 

gens sont plus gentils et mois agressifs. En fin, le rythme de la vie est 

lent et on prend de temps pour vivre.

M  ais vivre à la campagne a des inconvénients aussi. Première-

ment, il est difficile de se déplacer, il n’ y a pas de distractions 

pour les jeunes et les loisirs sont rares. Ensuite, il y a plus des personnes 

âgées et moins de jeunes. Finalement, tout le monde parle sur tout le 

monde et on ne peut rien cacher.

Théodora Pouli, 

1re class de Lycée

Επιμέλεια: Παν. Κοντονάσιου, Εκπαιδευτικός
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Les avantages et les inconvenients 
d’ habiter a la campagne



Από τ΄ αμπέλι οι τρυγητές κουβα-
λούσαν τα σταφύλια στο πατητή-

ρι. Άσπρα σταφύλια, μαύρα σταφύλια, 
κόκκινα σταφύλια. Κάθε σταφύλι χωρι-
στά. Εκεί, στο πατητήρι, τα πατούσαν 
κι ο μούστος έτρεχε γλυκός και οι αγρό-
τες γέμιζαν τα βαρέλια να γίνει κρασί.

Ο Γιαννάκης, ένα παιδί της πόλης, 
που περνούσε το καλοκαίρι του σ΄ 

ένα χωριάτικο σπίτι, είχε παρακολουθή-
σει όλη αυτή την κουραστική εργασία, 
που κρατούσε μέρες. Είδε πώς γινόταν 
το κρασί. Είδε πώς ίδρωναν οι τρυγητές 
και οι πατητές για να το κάνουν, χώρια 
οι δουλειές και οι κόποι μέχρι να τρυγη-
θούν τα σταφύλια. Και του γεννήθηκε 
μια παιδιάστικη απορία: τι χρειάζεται 
αυτό το κρασί που γίνεται με τόσους 
κόπους; Για να το πίνουν οι άνθρωποι 
να μεθούν;

Κρασί ο Γιαννάκης δεν έπινε· δεν του 
άρεσε. Και στην πόλη που ζούσε, 

έβλεπε ένα σωρό μεθυσμένους ανθρώ-
πους. Πολύ φυσικά, λοιπόν, του γεννή-
θηκε αυτή η απορία. Κι ένα βράδυ, ενώ 
δειπνούσε με την οικογένεια στο χωριό, 
την είπε καθαρά.

Ο παππούς, ένας πολύ έξυπνος χω-
ριάτης, κούνησε το κεφάλι του με 

τα κατάλευκα μαλλιά και τον ρώτησε:
- Και πότε μεθούν οι άνθρωποι;
- Όταν πίνουν πολύ κρασί, αποκρίθηκε 
ο Γιαννάκης.
- Ωραία! Όταν πίνουν λίγο, μεθούν;
- Όχι…

-Ε, λοιπόν, το κρασί είναι για να το πί-
νουν οι άνθρωποι, αλλά από λίγο. Τότε 
είναι ωφέλιμο και δυναμωτικό σαν για-
τρικό κι αξίζει όλους τους κόπους που 
είδες για να γίνει. Κάθε πράγμα βλάπτει, 
ακόμη και το πιο αθώο, όταν κάνεις κα-
τάχρηση. Πάρε παράδειγμα το νερό. 
Πιες πολύ και θα σκάσεις. Και το ψωμί. 
Φάε πολύ και θα βαρυστομαχιάσεις. 

Ο Γιαννάκης δεν ξαναείπε τίποτα. 
Είχε μάθει τι χρειάζεται το κρασί. 

Τότε πετάχτηκε η Μαρία, η μικρή χω-
ριατοπούλα:
- Μάθαμε στο σχολείο μας πως ο πρώ-
τος που πάτησε τα σταφύλια κι έκανε 
κρασί ήταν ο Νώε, μα μια φορά ήπιε κι 
αυτός και μέθυσε!
- Αυτό έγινε γιατί ο Νώε δεν ήξερε ακό-
μα την επίδραση του κρασιού, αποκρί-
θηκε ο παππούς. Εμείς όμως την ξέρου-
με και πρέπει να φυλαγόμαστε. Μπορεί 
να υπάρχουν στον κόσμο πράγματα κα-
λύτερα από το κρασί, μα από το μεθύσι 
δεν υπάρχει άλλο χειρότερο.

Ο Γιαννάκης θυμήθηκε τους μεθυ-
σμένους που έβλεπε στην πόλη και 

συλλογίστηκε: αλήθεια είναι και καλύ-
τερα να έλειπε ολωσδιόλου το κρασί 
από τον κόσμο και τα καλά του. Υπάρ-
χουν τόσα άλλα γιατρικά…

Μα, πριν δοκιμάσει να πει κι αυτή 
τη σκέψη του, πρόσεξε πως ο κα-

λός παππούς έπινε με ευχαρίστηση το 
κρασάκι του. Αλλά έπινε τόσο λίγο!

Γρ. Ξενόπουλος
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To Kρασί
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Λύσεις προηγούµενου τεύχους
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Ανέκδοτο
Ένας Αµερικανός κοιτάζει µέσα στον κρατήρα ενός ηφαιστείου και λέει: 
-Μοιάζει µε την κόλαση!
-Τι είστε εσείς οι Αµερικανοί! θαυµάζει ο οδη-γός. Έχετε πάει παντού!..

1. ΠΟΛΕΜΟΣ 2. ΑΞΟΝΑΣ 3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4. ΚΟΣΜΟΣ 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6. ΣΥΝΘΗΚΗ 7. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ 8. ΝΙΚΗ 
9. ΟΛΜΟΣ 10. ΣΥΜΜΑΧΙΑ

1. Μένει σε πόλη.
2. Απαραίτητο εξάρτηµα
3. Είναι γλυκιά…
4. Φυτρώνουν ανάµεσα στις καλλιέργειες.
5. Ουσία που βρίσκεται στην πατάτα 
    και στο ψωµί.
6. Τη βάζουµε κάτω από τις φωτογραφίες.
7. Λάµπουν.
8. Φέρνουν βροχή.
9. Ο άρρωστος έχει δύο.

Σταυρόλεξο

Ανάπτυγµα

Νεφ. Τσιάβου, Μαρ. Αντωνοπούλου

Ξέρετε ότι…
• Αν χαθεί η πίεση της καµπίνας ενός αεροπλάνου, 

ο επιβάτης µπορεί να διατηρήσει τις αισθήσεις του 

µόλις για 18 δευτερόλεπτα; 

• Ένα από τα πιο ...δυσκολοχώνευτα επαγγέλµατα 

υπήρξε το 18ο αι. στην Αγγλία; Πιο συγκεκριµένα, 

στις παράνοµες λέσχες της εποχής ένας υπάλλη-

λος ήταν επιφορτισµένος µε την υποχρέωση να …

καταπιεί τα ζάρια, σε περίπτωση που εισέβαλε η 

αστυνοµία!

• Η χειραψία παλιά γινόταν για να δείχνει κανείς 

πως είναι άοπλος!

Ποιο από τα τρία είναι το ανάπτυγµα της 

σκαλίτσας που βλέπετε στο σκίτσο;
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Αγγλικό Κρυπτόλεξο του 1940

Επίκαιρη Ακροστιχίδα
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