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την 28η Οκτωβρίου
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Φίλοι και Φίλες, 

Σ
ας µεταφέρω σήµερα τις σκέψεις
και τα συναισθήµατα που πληµµύ-

ρισαν την ψυχή µου κατά τη χθεσινή
µέρα. Βρέθηκα χτες το πρωί - πού νο-
µίζετε; - πάνω στον θρυλικό ΑΒΕΡΩΦ.
Ναι, πάτησα το κατάστρωµα του θα-
λασσαετού µας, αυτού που σήµερα α-
ναπαύεται στις δάφνες του στο Φλοί-
σβο του Φαλήρου.

Το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ έχει ένα πανέ-
µορφο εκκλησάκι, στο οποίο προσευ-
χόταν συχνά ο κυβερνήτης του καθώς
και όλο του το πλήρωµα. Σ΄ αυτόν λοι-
πόν τον ιερό χώρο χτες, 28 Οκτωβρί-
ου, τελέστηκε η Θ. Λειτουργία από έ-
ναν ευλαβή ιερέα της Θρησκευτικής Υ-
πηρεσίας των Ε.∆. της χώρας µας. Η
συγκίνησή µας κατά την ώρα της Λα-
τρείας υπήρξε µεγάλη για δύο λόγους.
Πρώτα, γιατί κατά την ηµέρα αυτή
γιορτάζουµε την επέτειο του θριάµβου
της πατρίδας µας µε το ηρωικό ΟΧΙ του
΄40 κατά της δουλείας και του φασι-
σµού. Και ύστερα, γιατί ο τόπος που
τελούνταν η Θ. Λειτουργία ήταν αυτό
το ηρωικό καράβι που «άλλαξε την ι-
στορία της χώρας µας» και έφερνε στη
µνήµη µας το µεγαλείο και τις δάφνες
που έστεψαν τη φυλή µας.

Η ιερή υµνωδία µε τους καλλίφω-

νους ιεροψάλτες και τις κατανυκτικές
δεήσεις του σεµνού λειτουργού κατά την
ώρα του ι. Μυστηρίου είχαν από δέος
πληρώσει την ψυχή όλων µας. Το ολιγό-
λεπτο θ. κήρυγµα εξάλλου του ιερέα, ο
οποίος µε ακρίβεια µας παρουσίασε
τρεις τέσσερις εικόνες των θαυµάτων
που εξελίχθηκαν όταν το πολεµικό µας
πλοίο βρισκόταν στο αποκορύφωµα των
κατορθωµάτων του, δεν άφησαν αδάκρυ-
τα τα µάτια µας.

Τ
ελείωσε η Θ. Λειτουργία. Ακολού-
θησε η περιήγηση στον ΑΒΕΡΩΦ

για όσους το επιθυµούσαν. Είναι ίσως λί-
γο κουραστική η περιγραφή των διαµερι-
σµάτων του πλοίου, αν δεν βρίσκεται κα-
νείς επί τόπου κάνοντας την ψηλάφησή
του. Γι΄ αυτό, επιτρέψτε µου να χαράξω
µόνο λίγες γραµµές για τους θριάµβους
του, σαν ευλαβικό προσκύνηµα στην ιερή
αυτή ολκάδα που µε αξίωσε ο Θεός να
βρεθώ στο κατάστρωµά της αυτή την ά-
για µέρα.

Σπάνια η ιστορία πολεµικού πλοίου
συνδέθηκε τόσο στενά µε την ιστορία
του έθνους του, όσο του Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ. Η
ιστορία αυτού του πλοίου είναι αναπό-
σπαστο τµήµα της εθνικής µας ιστορίας,
γιατί το όνοµά του δεν έλειψε από κανέ-
να εθνικό γεγονός του περασµένου αιώ-

ªÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜

28 Οκτωβρίου 1940: Η Ελλάδα στο χαράκωµα της ελευθερίας. Σύσσωµη τι-

νάχτηκε πάνω η χώρα µε το παλικαρίσιο ΟΧΙ και γέµισε µε δάφνες και δόξα. 

βρίου

...........

KKάάθθεε µµήήνναα 

Στο θρυλικό Θ/Κ Αβέρωφ
την 28η Οκτωβρίου
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να. Ο ΑΒΕΡΩΦ συµµετέσχε πρώτα στον
πόλεµο του 1912-΄13. Η εποποιία αυτή
κατά την οποία διπλασιάστηκε η χώρα
µας, θα ήταν αδύνατο να πραγµατοποι-
ηθεί, αν έλειπε ο ΑΒΕΡΩΦ. Τότε ο ναύ-
αρχος Παύλος Κουντουριώτης µε το α-
κατάβλητο θάρρος και τον απαράµιλλο
ηρωισµό του άρχισε στενό αποκλεισµό
του υπέρτερου εχθρικού στόλου κι όταν
ο τουρκικός αυτός στόλος τόλµησε να
εκπλεύσει από τα ∆αρδανέλια, τον αντι-
µετώπισε σε δύο ναυµαχίες (3 - 12 -
1912, Ναυµαχία της Έλλης και 5 - 1 -
1913, Ναυµαχία της Λήµνου) και τον α-
νάγκασε να τραπεί σε φυγή µε µεγάλες
απώλειες. Από τότε δεν ξανατόλµησε
να διαπλεύσει το Αιγαίο, του οποίου τα
νησιά περιήλθαν στην ελληνική κυριαρ-
χία. Όταν τελείωσε ο Α΄ Παγκόσµιος
Πόλεµος, µετά την εκκαθάριση των
∆αρδανελίων από τις νάρκες και τα ναυ-
άγια, ο ελληνικός στόλος µε επικεφα-
λής το Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ και άλλα συµµαχι-
κά πλοία, τον Ιανουάριο του 1919 εισέ-
πλευσαν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί,
κάτω απ΄ την Αγια - Σοφιά οι σκιές των
βυζαντινών αυτοκρατόρων και η Ρωµιο-
σύνη αντίκριζαν για πρώτη φορά µετά α-
πό 466 χρόνια την ελληνική σηµαία στο
πλοίο που άλλαξε την πορεία της ιστο-
ρία µας. 

Κ
ατά την κήρυξη του ελληνοϊταλι-
κού πολέµου ο ΑΒΕΡΩΦ είχε προ-

σορµισθεί στον κόλπο της Ελευσίνας,
γιατί σαν παλαιό πλέον πλοίο της επο-
χής µπορούσε µόνο να παράσχει αντια-
εροπορική προστασία µε τα πυροβόλα
του στον Ναύσταθµο της Σαλαµίνας και
στο Αεροδρόµιο της Ελευσίνας. Τη Μ.
Εβδοµάδα του 1941, όταν οι γερµανικές
φάλαγγες πλησίασαν στην Αθήνα, το Υ-

πουργείο Ναυτικών διέταξε να αυτοβυ-
θισθεί ο ΑΒΕΡΩΦ, ώστε να µην περιέλ-
θει στα χέρια του εχθρού. Το πλήρωµά
του όµως, µερικοί γενναίοι αξιωµατικοί
και ο ιερέας του πλοίου, αρχιµ. Παπανι-
κολόπουλος, αρνήθηκαν να εκτελέσουν
αυτή τη διαταγή, επιµένοντας πως ο Α-
ΒΕΡΩΦ έπρεπε να αποπλεύσει αψηφώ-
ντας τους υπαρκτούς κινδύνους από τα
γερµανικά αεροσκάφη κ.ά. Τη νύχτα ε-
κείνη, µέσα στο σκοτάδι και τους κα-
πνούς και µε τις µακρινές κόκκινες α-
νταύγειες από τους βοµβαρδισµούς των
Γερµανών, αντήχησε η σάλπιγγα του Α-
ΒΕΡΩΦ, που σήµαινε «εις τάξιν απάρ-
σεως». Απτόητος και επιβλητικός ο θα-
λασσαετός µας πέρασε το δίαυλο του
Ναυστάθµου του Περάµατος και της
Ψυτάλειας και βγήκε στην ανοιχτή θά-
λασσα. Το πρωί κατέπλευσε στη Σούδα
της Κρήτης, για να συνεχίσει το ταξίδι
του µε προορισµό την Αλεξάνδρεια...

Σ
τις αρχές Οκτωβρίου του 1944, ό-
ταν τα γερµανικά στρατεύµατα κα-

τοχής αποχώρησαν απ΄ την Ελλάδα, ο
ΑΒΕΡΩΦ µε άλλα πλοία, αντιτορπιλικά
και αγγλικά καταδροµικά, κατέπλευσε
(µετά από απουσία 3,5 ετών) στο Φλοί-
σβο του Φαλήρου. ΄Ηταν ένα γαλήνιο
απόγευµα που η Αθήνα και τα γύρω
βουνά ανέπνεαν σε ατµόσφαιρα ελευ-
θερίας, µε το Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ τον πρώτο
κοµιστή της. 

Φίλες και Φίλοι, θεώρησα ωφέλιµο να
σας κάνω κοινωνούς στα συναισθήµατα
που µου γέννησε η Θ. Λειτουργία χθες,
επέτειο του ΟΧΙ, πάνω στον θρυλικό
µας ΑΒΕΡΩΦ.

Σας χαιρετώ µε αγάπη
Χ.Κ.

(συνέχεια από τη σελ. 111)
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΜΟΝΑΧΑΝ. Η γαλλική εφ. Le Monde της
13ης Σεπτ. 2007 αλλά και η εφ. «Η Καθη-
µερινή» (29 - 7 - 07) αναφέρονται στην ξε-
χωριστή περίπτωση του Τοµ Μόναχαν. Ο
Μόναχαν, άνθρωπος που αρχικά µεγάλω-
σε µέσα στη φτώχεια, κατάφερε να αλλά-
ξει τη ζωή του, διαγράφοντας µια σπάνια
πορεία. Νεαρός αγόρασε µε τον αδελφό
του την πρώτη του πιτσαρία κι έφτασε να
ανοίγει τρία καταστήµατα τη µέρα κερδί-
ζοντας τον τίτλο του «αυτοκράτορα της
πίτσας»! Τελικά απέκτησε µια τεράστια πε-
ριουσία: ένα ιδιωτικό τζετ, έναν «στόλο»
από 244 ακριβά αυτοκίνητα, ένα ιδιωτικό
νησί και µια γνωστή οµάδα µπέιζµπολ. Ό-
µως για όλα αυτά ο ίδιος σήµερα δηµόσια
γνωστοποιεί: «Έπρεπε να γίνω πλούσιος
για να συνειδητοποιήσω ότι τα πλούτη δεν
είναι τόσο σηµαντικά». 

Αλλά σε τι οφείλεται αυτή η αλλαγή του
Μόναχαν; Ακούστε: Κάποια µέρα έπεσε
στα χέρια του ένα εγκόλπιο της χριστιανι-
κής πίστης. Η εντύπωση που του έκανε ή-
ταν τέτοια, ώστε ο Μόναχαν άλλαξε 180
µοίρες τον προσανατολισµό και τους στό-
χους της ζωής του. Γρήγορα πρόσφερε
µεγάλο µέρος της περιουσίας του για την
ίδρυση δύο πανεπιστηµίων, του Πανεπι-
στηµίου Ave Maria και της Νοµικής Σχολής
Ave Maria. 

Παράλληλα έθεσε όνειρο της ζωής του
τη δηµιουργία µιας πόλης (καθολικής), ό-
που οι κάτοικοι θα θέλουν να ζουν σύµφω-
να µε τις επιταγές της θρησκείας, όσο το
δυνατόν απαλλαγµένοι από πειρασµούς
και παρεκτροπές. Η πόλη αυτή, που ακού-
ει στο όνοµα Ave Maria άρχισε τη ζωή της
στις 9 Σεπτεµβρίου. Αριθµεί 30.000 κατοί-
κους! Προβλέπεται η κατασκευή «110.000
συµπληρωµατικών κατοικιών µέσα στην ε-
πόµενη δεκαετία». 

Τα επιτεύγµατα του Τοµ Μόναχαν προ-
καλούν στον καθένα θαυµασµό αλλά και
πολλά ερωτήµατα και προβληµατισµούς.
Μπορούµε όµως εµείς να βγάλουµε ένα
γενικό συµπέρασµα: Ένα υψηλό ιδανικό έ-
χει τη δύναµη να πυρπολεί την ψυχή του
ανθρώπου και να τον κάνει ικανό για πράγ-
µατα µεγάλα και εντυπωσιακά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑ-
ΣΕΩΝ στις εθνικές επετείους τόλµησε να
µιλήσει κάποιος βουλευτής της αριστεράς.
«Πρεσβεύουµε», είπε, «την κατάργηση
των µαθητικών παρελάσεων, γιατί δεν προ-
σφέρουν τίποτα στην ιστορική εγκατάστα-
ση µνήµης στους µαθητές.»

Την ορθή απάντηση πήρε από άλλο βου-
λευτή µε επίγνωση της αποστολής του.
«Σε µία εποχή», υπογράµµισε ο άξιος βου-
λευτής, «που πολλά παιδιά αγνοούν την ι-
στορία του τόπου µας, οι εορτασµοί των ε-
θνικών επετείων αναµφίβολα συµβάλλουν
στη διατήρηση της ιστορικής µας µνήµης
και την ενίσχυση της εθνικής µας αυτο-
γνωσίας» (βλ. εφ. «Ελεύθερος Τύπος», 25
- 10). Περιττό το δικό µας σχόλιο. 

ΠΑΛΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕ ΣΟΥΙΤΕΣ κ.ά.
από την Airbus A380 της Singapore Airlines
µε όπλο την πολυτέλεια και µε στόχο τους
επιβάτες που βάζουν το χέρι βαθιά το χέρι
στην τσέπη. Ένα εισιτήριο αλέ ρετούρ από
τη Σιγκαπούρη στο Σίδνεϊ σε µια τέτοια
σουίτα κοστίζει 10.024 ευρώ (βλ. εφ. «Ελ.
Τύπος», 25 - 10).

Υπάρχουν νέοι που τους προσελκύουν
και τους δελεάζουν τέτοιου είδους προτά-
σεις και διαφηµίσεις και «τα µυαλά τους
παίρνουν αέρα». Είδηση προς αποτροπήν. 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙ-
ΣΜΑ. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία σχετι-
κά µε το κάπνισµα από τους νέους της πα-
τρίδας µας. Το 24% των µαθητών ηλικίας
14 - 17 ετών καπνίζει καθηµερινά, ενώ στά-
σιµα παραµένουν την τελευταία πενταετία
τα ποσοστά των νέων 18 - 34 ετών που κα-
πνίζουν (44,3%).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα µας κα-
τέχει δυστυχώς τη δεύτερη θέση όσον α-
φορά τη συχνότητα του καπνίσµατος. Κάθε
χρόνο πεθαίνουν 20.000 περίπου Έλληνες
από το κάπνισµα (βλ. εφ. «Η Καθηµερινή,
18 - 10). Καπνίστε λοιπόν, παιδιά, όσο µπο-
ρείτε πιο πολύ, για να τελειώνουµε πιο σύ-
ντοµα µ΄ αυτή την παλιοζωή! 

Ο δικός σας ρεπόρτερ

√  ¶ ˘ Ú Û fi ˜
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Ο Γάλλος πο-
ντοπόρος Λουί -
Αντουάν κόµης

ντε Μπουγκαινβίλ (το όνοµά του διαιω-
νίζει το γνωστό καλλωπιστικό φυτό
µπουκανβίλια) είχε πει: «το όνοµα του
Πυθέα του Μασσαλιώτη πρέπει να το ε-
ντάξουµε στον κατάλογο των Ντα Γκά-
µα, των Κολόµβων και των Μαγγελάνων
που ήσαν και εκείνοι είδος κατακτητών,
αλλά αξίζει να επιβιούν στην µνήµη των
ανθρώπων περισσότερο παρά οι Σεσώ-
στρεις και οι Αννίβαι».

Αλλά τι ήταν ακριβώς ο Πυθέας; Ήταν
ένας από τους µεγάλους εξερευνητές
και γεωγράφους, αστρονόµος και ένας
από τους πρώτους θαλασσοπόρους του
κόσµου, ο πρώτος Έλληνας τολµηρός
ναυτικός που βγήκε έξω από το στενό
του Γιβραλτάρ και ταξίδεψε επί µήνες
στον Ατλαντικό ωκεανό. Είχε γεννηθεί
στην Μασσαλία τον 4ο αιώνα π.Χ. Τα ε-
ξερευνητικά του ταξίδια τον έφεραν µέ-
χρι την περιοχή της σηµερινής πόλεως
Σταβάγκερ της Νορβηγίας, αφού πέρα-
σε πρώτα από τη σηµερινή γαλλική χερ-
σόνησο της Βρετάνης, όπου παρατήρη-
σε τον τρόπο που οι ντόπιοι επεξεργά-
ζονταν τον κασσίτερο, ύστερα τη βρε-
τανική νήσο φθάνοντας µέχρι µία νήσο
που την ονόµασε Θούλη, αλλά δεν είναι
γνωστό αν πρόκειται για την Ισλανδία ή
για τις νήσους Σέτλαντ βορείως της
Σκωτίας. Ανακάλυψε την Ιρλανδία και
τις Ορκάδες νήσους. Πήγε και στη ση-
µερινή νησίδα Ελιγολάνδη και στην α-
πέναντί της γερµανική ακτή, µπήκε στη
Βαλτική θάλασσα και έφτασε µέχρι τις
εκβολές του ποταµού Βιστούλα δίνο-

ντάς µας και περιγραφή των ηθών και ε-
θίµων των κατοίκων της σηµερινής πο-
λωνικής παραλίας, όπως είχε κάµει και
για τους κατοίκους της σηµερινής Αγ-
γλίας. Τις παρατηρήσεις του τις έγραψε
σε τρία βιβλία που είχαν τους τίτλους:
Περί Ωκεανού, Γης περίοδος και Πυθέου
περίπλους. ∆υστυχώς µόνον αποσπά-
σµατα έχουν διασωθεί από τα βιβλία αυ-
τά µέσα σε κείµενα άλλων αρχαίων Ελ-
λήνων συγγραφέων, όπως του Πολυβί-
ου και του Στράβωνος.

Οι επιστηµονικές ανακαλύψεις και πα-
ρατηρήσεις του Πυθέα είχαν εκπλήξει
τους συγχρόνους του. Πολλοί δεν τις
πίστευαν και τις αποκαλούσαν «Πυθέου
µυθεύµατα», αναγνωρίστηκαν όµως α-
πό διάσηµους αρχαίους Έλληνες επι-
στήµονες των µετέπειτα αιώνων. Ο Πυ-
θέας προσδιόρισε το γεωγραφικό πλά-
τος της Μασσαλίας, γνώριζε τη σχέση
µεταξύ της παλίρροιας του ωκεανού και
των κινήσεων της σελήνης, περιέγραψε
την κατεργασία του ηλέκτρου (κεχρι-
µπαρίου) από τους κατοίκους των ακτών
της σηµερινής Γερµανίας και Πολωνίας,
ανέφερε ότι ο πολικός αστήρ δεν είναι
ακριβώς επάνω από τον βόρειο πόλο
της γης, έκαµε λόγο για την εικοσάωρη
διάρκεια της ηµέρας το καλοκαίρι και
της νύχτας τον χειµώνα στη βόρεια Ευ-
ρώπη. Είναι ασυγχώρητο η σηµερινή ελ-
ληνική σχολική παιδεία να αγνοεί έναν
άνδρα του αναστήµατος του Πυθέα του
Μασσαλιώτη.

Νικ. Γ. Κοντοσόπουλος, δ. Φ
Γλωσσολόγος
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Σε µια πευκόφυτη βουνοπλαγιά της Βένι-
ζας Βιλλίων, συναντά κανείς µια πραγµατι-
κή όαση: Τις σύγχρονες κατασκηνωτικές ε-
γκαταστάσεις του Συλλόγου «Κοινωνική
Προσπάθεια». Μερικοί ίσως θα έχετε κά-
ποια κατασκηνωτική εµπειρία, όπως έχω κι
εγώ. Φέτος όµως εντυπωσιάστηκα αλλά
και ενθουσιάστηκα από τη συµµετοχή µου
στα «Κατασκηνωτικά Σεµινάρια» των Εκ-
παιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος». Πρό-
κειται για κάτι το ξεχωριστό.

Ο κατασκηνωτής ζει σ’ αυτά τα Κατασκηνωτικά Σεµινάρια αξέχαστες στιγµές που χα-
ράσσονται µέσα του βαθιά. Εδώ αντιλαµβάνεσαι τι θα πει πραγµατική φιλία και πώς πη-
γάζει η χαρά της δηµιουργικής έκφρασης.
Παράλληλα εδώ βιώνουµε τις αξίες της αγά-
πης και του αλληλοσεβασµού µε ψυχική και
σωµατική πληρότητα. Το κατασκηνωτικό πε-
ριβάλλον ευχάριστο και πλούσιο σε ερεθί-
σµατα, µε πολλές ευκαιρίες στο ν’ ανακαλύ-
πτεις τον... εαυτό σου, τις ικανότητές σου,
τις ελλείψεις σου, τις δυνατότητές σου.

Τις πρωινές ώρες στο Σεµινάριό µας γίνο-
νταν σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ει-
σηγήσεις σε διάφορα µαθήµατα όπως: Αγγλι-
κά, Φυσική, Πληροφορική, Μαθηµατικά, Ελ-
ληνικά, Εικαστικά κ.ά. Έµπειροι εκπαιδευτικοί µε κατάλληλη διδακτική µέθοδο, κατά-
φερναν να «παρασύρουν» τους κατασκηνωτές σ’ ένα υπέροχο ταξίδι γνώσεων, δράσης
και πειραµατισµού. (Αξέχαστα µας µένουν εκείνα τα πειράµατα της Φυσικής!) Πολλές

γνώσεις, κατανοητές, χωρίς πίεση, πολύ χρή-
σιµες για τη νέα µας σχολική χρονιά.

Στην υπόλοιπη µισή µέρα συµµετείχαµε σε
πολλές ψυχαγωγικές ευκαιρίες, αθλητικές
δραστηριότητες, πρωταθλήµατα, κολύµβηση
σε πισίνα και σε θάλασσα, περιπάτους, θεα-
τρική έκφραση κ.ά. Το χαρούµενο τραγούδι
µάς συνόδευε σε κάθε µας εκδήλωση. 

Χωρίς επιφύλαξη συστήνω στους φίλους
µου τα Κατασκηνωτικά Σεµινάρια των Εκπαι-
δευτηρίων «Απόστολος Παύλος». Είναι πράγ-
µατι µια απόλαυση!
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Η φετινή σχολική χρονιά µας
επεφύλαξε µια ιδιαίτερη τιµή
και ευλογία: Να τελέσει στα Εκ-
παιδευτήριά µας την ιερή τελε-
τή του Αγιασµού ο Σεβ. Μητρο-
πολίτης µας κ.κ. ∆ιονύσιος.

Ο Σεβασµιώτατος εξέφρασε
τη χαρά του που βρέθηκε ανά-
µεσά µας. Είπε πως θεωρεί
πολύ σηµαντικό ότι στα Εκ-
παιδευτήριά µας διδασκόµα-
στε µαζί µε τη γνώση και τα
νάµατα της Ελληνορθόδοξης
Παιδείας, γιατί σύµφωνα µε
τα λόγια του µεγάλου φιλο-
σόφου µας Πλάτωνα «πάσα
επιστήµη χωριζοµένη αρε-
τής πανουργία, ου σοφία
φαίνεται». Ο Σεβασµιώτα-
τος µας ευχήθηκε καλή
πρόοδο και επιτυχία στους
στόχους µας. Υποβάλλου-
µε και από τη θέση αυτή
τα σέβη µας και τον ευχα-
ριστούµε από την καρδιά
µας. 

Αγαπητοί µας αναγνώστες, σαν αιώνας µου φάνηκαν οι καλοκαιρινοί µή-
νες, που µαζί µε τις σχολικές διακοπές επέβαλαν ένα υποχρεωτικό διάλειµ-
µα και στην έκδοση του µαθητικού µας «Πυρσού». Τώρα όµως, καθώς συ-
µπληρώνεται ο πρώτος µήνας της νέας σχολικής χρονιάς, συγκέντρωσα α-
νυπόµονα τα πρώτα νέα από τις δραστηριότητες της σχολικής µας κοινότη-
τας. Σας τα µεταδίδω:

116

Στις αρχές Οκτωβρίου η ∆ιεύθυνση τουΣχολείου µας επεφύλαξε µια πολύ ευχάρι-στη έκπληξη: την παρακολούθηση ενός πο-λύ ζωντανού αγώνα βόλεϊ βετεράνων µε-ταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας στο ΓήπεδοΛουτρακίου. Ο αγώνας εντασσόταν σταπλαίσια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµα-τος Βόλεϊ Βετεράνων που πραγµατοποιή-θηκε στην περιοχή της Κορινθίας. Την πα-ρουσία µας εκεί την πήραµε όλοι πατριωτι-κά. Εµψυχώσαµε µε όλη µας την καρδιά τηνελληνική οµάδα, που τελικά απέσπασε τηνίκη, σ΄ ένα πραγµατικά πολύ καλό παιχνί-δι. Το απολαύσαµε, όπως µαρτυρούν και οιαναµνηστικές φωτογραφίες που βγάλαµεµε τους Έλληνες παίκτες, οι οποίοι µας ευ-χαρίστησαν για τη συµπαράστασή µας. Ευ-χόµαστε να ακολουθήσουν κι άλλες παρό-µοιες ευκαιρίες!
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Η συστη-µατική προ-σπάθεια επι-βραβεύεται.Κι ο κόποςκαι η αγω-νία ξεχνι-ούνται, ό-ταν έρχε-ται η ώρααυτή τηςε π ι β ρ ά -βευσης. Τα λόγια αυτά τα γράφουµε για

τις συµµαθήτριές µας που συµµετείχαν

µε επιτυχία στις εξετάσεις του Lower

(ECCE) του Πανεπιστηµίου του Michigan

µέσα από το Φροντιστήριο Αγγλικών του

Σχολείου µας. Τις συγχαίρουµε και τους

ευχόµαστε πάντα να προοδεύουν στη

ζωή τους. Περιµένουµε να χειροκροτή-

σουµε κι άλλους συµµαθητές µας δι-

πλωµατούχους αγγλικών του χρόνου!

117

Εντατικά συνεχίζονται οι
πρόβες για τη συµµετοχή µας
στην παρέλαση της 28ης Ο-
κτωβρίου. Κουραζόµαστε, αλ-
λά παρελαύνουµε µε καµάρι! -
προσπαθούµε, τουλάχιστον...
Τι σας λέει η φωτογραφία; 

Αγαπάµε την πατρίδα µας,
πιστεύουµε στο νόηµα και τη
σηµασία της παρέλασης και α-
ποδίδουµε και µ΄ αυτό τον
τρόπο την οφειλόµενη τιµή
στη Σηµαία, τους αγώνες και
τους αγωνιστές του Έθνους
µας!

Ο Παρατηρητής (M.M.A. B’ Γυµν.) 
και η παρέα του

√  ¶ ˘ Ú Û fi ˜
™∂¶∆.-√∫∆.  2007

Στις 26 Οκτωβρίου, παραµονές της εθνικής µας
γιορτής, συµµετείχαµε στον πρώτο φετινό εκκλησια-
σµό του σχολείου µας. Λειτουργηθήκαµε στο µικρό
αλλά ζεστό, κοντινό ναϊδριο του Αγ. Σπυρίδωνος.
Προσευχηθήκαµε και πήραµε ευλογία και δύναµη, ε-
νώ ο Πνευµατικός Προϊστάµενος του Σχολείου µας
µάς δίδαξε και µας ενέπνευσε µε τα µηνύµατα που
µας µετέφερε απ΄ τη ζωή του Αγ. ∆ηµητρίου. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο µας
η επίκαιρη γιορτή που ετοίµασαν η Α΄ και η Γ΄

Γυµνασίου. Η γιορτή είχε ενδιαφέρον, καλά ετοιµα-
σµένο περιεχόµενο. Μας εισήγαγε στο νόηµα
των ηµερών και την παρακολουθήσαµε µε
προσοχή.

Την ίδια µέρα επιδόθηκαν και τα αριστεία
και τα βραβεία προόδου. Χαρήκαµε µε τη χα-
ρά των αριστούχων συµµαθητών µας, γιατί
και µε τη διάκριση αυτή επιβραβεύεται ο κό-
πος που κατέβαλαν όλη τη χρονιά. Τους συγ-
χαίρουµε και τους ευχόµαστε πάντα άξιοι!... 

∆∂§π∫√7  04-12-07  13:49  Page 9

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



118

Many years ago, there was a big but happy family. They
lived in a small Chinese village. The father owned some land

and the family was leading a tranquil life. Many years passed
happily with all the family being together until one day the father

died. 
The government took away the father’s land and since the difficulties

began. The younger son, who was called Chan, soon decided that he had to
leave the village and move to Beijing in order to seek a better fortune and be
able to support his family. And so it happened! The young man found a small
flat and finally managed to find a job in a factory. But despite to being able

to support his family he was miserable. Urban life was difficult for him with
all that noise and pollution. He felt isolated and he missed his family a lot.

However, Chan was very thrifty and he didn’t like the idea of
spending much money; in fact he didn’t spend any money at all and that was
the reason why he was eating a simple bowl of rice every day. But
unfortunately it didn’t happen the same with Chan’s landlord who lived in the
flat underneath him. 

( rest of the story coming in the next issue)

Επιµέλεια:C.G.Κ.
Εικονογράφηση: S.N.R.

A’ Λυκείου
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Une langue étrangère est un chemin pour

découvrir des univers tout neufs qui s’ouvrent

devant nous. Le français langue étrangère nous

conduit non seulement à saisir la civilisation et

l’histoire de ce pays, mais elle nous offre aussi la

possibilité de se divertir et de passer des moments

fort agréables à travers les bandes dessinées françaises.

Il y a quelques décennies que de nombreuses génerations ont ri

en lisant la fameuse bande dessinée d’ « Astérix le Gaulois ».

Crée en 1959 par René Goscinny il s’agit probablement de la B.D.

française qui a connu le plus de succès avec 280 millions

d’albums vendus dans le monde. Elle se focalise principalement

sur les aventures d’ Astérix, un habitant d’un village peuplé de

Gaulois qui résistent aux Romains, les envahisseurs en 50 avant

Jésus - Christ. Les personnages qui sont decrivées sont

nombreux, parmi lesquels ceux qui attirent plutôt le rire sont

Obélix, le meilleur ami d’ Astérix, Abraracourcix, le chef de la tribu,

Panoramix, le druide du village et d’ autres.

Cependant, si on jete un coup d’œil à ce que la jeunesse

contemporaine lit, on sera devant une autre surprise qui concerne

la B.D. trop réussie: « Ti teuf ». Ce héros de B.D. est né en mars

1992 par le dessinateur genevois Philippe Chappuis, appelé Zep.

Titeuf est un jeune garçon avec une tête d’œuf et une houppe de

cheveux blonde. La série raconte sa vie quotidienne et nous

montre la vision qu’ont les enfants des attitudes et des

institutions des adultes. Ce garçon blond a des jans

partout dans le monde. Fin 2006 ses aventures ont

fait vendre 16 millions d’album.

Alors, avec les français on a l’avantage, pas

seulement en ce qui concerne l’éducation et la

culture de soi - même, mais aussi dans le

divertissement. 

Π.Β.Κ.
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OOII ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΣΣ ΜΜΟΟΥΥ ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ
Η καινούρια χρονιά µε

βρίσκει σε ένα διαφορετι-
κό σχολείο. Είναι ο πρώ-
τος µου χρόνος στο Γυ-
µνάσιο και στην αρχή είχα
λίγη αγωνία για το τι θα
συναντήσω. Ανεβαίνοντας
τις σκάλες, στάθηκα στο

διάδροµο. Περιεργαζόµουν τα πρόσωπα
των καθηγητών. Όλοι τους ήταν χαµογε-
λαστοί και συζητούσαν ζωηρά µε τους µα-
θητές και µεταξύ τους. Μέσα στην τάξη
γνώρισα τις συµµαθήτριές µου και αµέσως
µε έκαναν να νιώσω πολύ άνετα και φιλι-
κά.

Οι πρώτες µου µέρες στο σχολείο πέρα-
σαν γεµάτες καινούριες εικόνες και ευχά-
ριστα συναισθήµατα. Εντύπωση µου έκα-
νε και το κτίριό του µε το µεγάλο προαύ-
λιο. Ενθουσιάστηκα πολύ µόλις είδα το
γήπεδο µπάσκετ και βόλεϊ. Επίσης θαύµα-
σα τους χώρους, που ήταν όµορφα στολι-
σµένοι. 

Τις επόµενες µέρες τις πέρασα ευχάρι-
στα και µε πολλές γνωριµίες. Συστηθήκα-
µε µε τους καθηγητές µας. Εντύπωση µου
έκανε ότι όλοι τους ήταν πολύ καλοί και
το µάθηµά τους γινόταν κατανοητό από ό-
λους µας. Κάτι άλλο που µου αρέσει είναι
το πρωινό µήνυµα, που µας το απευθύνει
η διευθύντριά µας µετά την προσευχή. 

Πολύ καλές είναι οι εντυπώσεις µου από
το νέο µου σχολείο. Νιώθω πολύ τυχερή
που φοιτώ σε αυτό. Πιστεύω ότι και οι άλ-
λοι συµµαθητές µου νιώθουν το ίδιο. 

Θεόδ. Γ. Πούλη

Α΄ Γυµν. 

ΕΕΝΝΑΑΣΣ ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣ ΜΜΟΟΥΥ ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣ
Αν σήµερα ρωτούσαµε τους δικούς µας

και ιδιαίτερα τους νέους «Ποιος είναι ο
πιο πιστός σου φίλος;» οι πιο πιθανές α-

παντήσεις, µετά από κάποιο συγκεκριµένο
πρόσωπο, θα ήταν: «Πιστός µου φίλος εί-
ναι το κινητό µου ή ο υπολογιστής µου ή η
τηλεόραση ή ο σκύλος µου» και άλλα πα-
ρόµοια. 

Στην εποχή µας που όλα σχεδόν επιτρέ-
πονται, δεν είναι όλα και ωφέλιµα. Προ-
σωπικά δεν τ’ απορρίπτω όλα, απλά βλέπω
ότι περιέχουν και κινδύνους, όταν κυρίως
αντί για µέσο γίνονται σκοπός ζωής, όταν
αντί για χρήση καταλήγουν σε κατάχρηση
και σε πάθη.

Αρκετές φορές κάποιοι φίλοι µου προ-
τείνουν να δούµε µια ταινία µε εντυπωσια-
κά εφέ και πολλή δράση, όπως λένε. Όταν
τους ρωτάω, αν έχει υπόθεση και µηνύµα-
τα µε περιεχόµενο καλό και εποικοδοµητι-
κό, µε χαρακτηρίζουν «παράξενη» και
«ντεµοντέ». “Εµείς, µου λένε, για να πε-
ράσουµε την ώρα µας θα δούµε την ταινία,
έτσι, για χαβαλέ. Τα µηνύµατα και τα νοή-
µατα δε µας ενδιαφέρουν. Αυτά είναι για
τους... ψυχολόγους”.

Για µένα ο χρόνος είναι πολύτιµος. Θέ-
λω να µορφωθώ, ν’ αναπτύξω σωστή κρί-
ση, να ευαισθητοποιηθώ σε θέµατα κοινω-
νικά, ιστορικά, οικολογικά, ν’ αποκτήσω ή-
θος και γνώσεις. Ως µέσο, λοιπόν, για να
γίνω ένας ολοκληρωµένος άνθρωπος, ω-
φέλιµος στον εαυτό µου και στην κοινω-
νία, βρίσκω το βιβλίο. Το καλό βιβλίο είναι
ο πιστός µου φίλος. Σ’ αυτό υπάρχει για
µένα η γνώση, η συγκίνηση, η χαρά, η α-
νακάλυψη. Νιώθω, αγγίζω, ακούω, γεύο-
µαι τις σελίδες του. Γίνοµαι µέτοχος και
δέκτης και όχι ένας παθητικός παρατηρη-
τής του.

Αλήθεια, όποιος δεν έχει αισθανθεί την
απόλαυση που προσφέρει το καλό βιβλίο,
δεν έχει συλλάβει καλά το στόχο για την
πρόοδό του και επόµενο είναι ν’ αναζητά-
ει υποκατάστατα όπως π.χ. την τηλεόρα-
ση, η οποία µερικές φορές βοµβαρδίζει µε
ψυχοφθόρες εικόνες και υποσυνείδητα
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µηνύµατα, που δεν αφήνουν ν’ αναπτυχθεί
και να καλλιεργηθεί µέσα µας η κρίση και
η δηµιουργική φαντασία.

Αυτές τις απόψεις µα-
θαίνω από τους γονείς
µου και τις παραδέχοµαι
κι εγώ σχετικά µε την ω-
φελιµότητα του καλού βι-
βλίου σε κάθε εποχή. Το
βιβλίο είναι για µένα ο πι-
στός µου φίλος.

Ευαγγ. Παπουτσίου
Α΄ Γυµν. 

ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΗΗΝΝ ΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ ΤΤΟΟΥΥ 

ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΥΥ 11994400

Είµαι µαθήτρια της Α΄

τάξης του Γυµνασίου και

φοιτώ στα αναγνωρισµέ-

να Εκπαιδευτήρια «Από-

στολος Παύλος» Κορίν-

θου. Είναι λοιπόν φυσικό

λόγω της ηλικίας µου να

µην έχω γνωρίσει τους καπνούς, τα ερεί-

πια, τη φρίκη και την κόλαση του πολέµου.

Ακόµα κι αν η πραγµατικότητα ξεπερνά τη

φαντασία, έχω σχηµατίσει στο νου µου

σαφή εικόνα για το τι είναι πόλεµος. Αλλά

παράλληλα η τηλεόραση µε τις ειδήσεις,

µε τα πολεµικά φιλµ που κατά διαστήµατα

προβάλλει, οι εφηµερίδες µε τις εξιστορή-

σεις των πολεµικών συµβάντων, οι διηγή-

σεις των παππούδων, όλα αυτά δίνουν

στον καθένα ορθή ή και εσφαλµένη εικόνα

του πολέµου. Οι νεκροί όλων των πολέ-

µων είναι βαθιά ριζωµένοι στη µνήµη µας,

χωρίς διάκριση ηλικίας, βαθµού και κοινω-

νικής τάξης. Αξίζει στο σηµείο αυτό να θυ-

µηθούµε τους στίχους του Ι. Πολέµη «Εδώ

δεν ξεχωρίζουν µε ονόµατα οι νεκροί. Στη

δόξα σµίγουν. Και ένας είναι όλοι αυτοί». 

Γι΄ αυτό, κάθε φορά που περνώ µπροστά

από ένα µνηµείο ηρώων, σταµατώ για λί-

γες στιγµές και σκέφτοµαι πόσο ωραίο εί-

ναι να ζούµε µε ειρήνη, κατανόηση και α-

γάπη. Γιατί τι άλλο µπορεί να είναι ο πό-

λεµος, παρά η πιο οδυνηρή, η πιο φρικα-

λέα, η χειρότερη πληγή της κάθε κοινω-

νίας; 

Αγγελ. Καβουρίνου

Α΄ Γυµν.
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∆ÒÚ· Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·
ÎÈ ‹Úı· ÛÙË ÛÙÂÚÓ‹ ÁˆÓÈ¿ ÌÔ˘
ı· ÛÔ˘ ˆ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ·ÈÒÓÈ·
ÚÈÓ Âı¿Óˆ, ¤ÁÁÔÓ¿ ÌÔ˘.

™· Á˘ÚÂ‡ÂÈ˜ fiÏÔÈ Á‡Úˆ 
Ó’ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ·ÊÂÓÙÈ¿ ÛÔ˘,
ÚÒÙÔ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿˜ ÙÔ Ì‡ÚÔ
ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡ ÔÏfiÁ˘Ú¿ ÛÔ˘.

∫È ·Ó Ù· ÁÔÓÈÎ¿ ÛÔ˘ ı¤ÏÂÈ˜ 
Ó· Û’ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘˜,
Ó¿Ó’ Ù· ÏfiÁÈ· ÛÔ˘ Û· Ì¤ÏÈ,
Ó· ÁÏ˘Î·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜.

∫È ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘ Á˘ÚÂ‡ÂÈ˜
Ó· ÁÚ·ÊÙÂ› ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÛÔ˘, 
ÙËÓ ∞Á¿Ë Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡ÂÈ˜
ˆ˜ Ó’ ·ÛÚ›ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘.

√ ÛÙÂÚÓfi˜ ÌÔ˘ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È:
ÛÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi ÁÈ· ¿ÓÙ· ÌÂ›ÓÂ, 
Î·È ÛÔ˘ ‰›Óˆ ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
ÙËÓ Â˘¯‹ ÌÔ˘, ¤ÁÁÔÓ¿ ÌÔ˘.

Ρ. ΕΡΜΑ
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ºέτος το καλοκαίρι παραθερίζαµε σε
µια πευκόφυτη περιοχή του νοµού Ηλείας,
στο πατρογονικό σπίτι του πατέρα µου. Ή-
ταν ένα ζεστό βράδυ µε δυνατό αέρα, όταν
συνέβηκε το κακό. Καθόµουν στο γραφείο
µου και διάβαζα, όταν άκουσα µια µακρινή
φωνή «Φωτιά! Φωτιά!».

Πετάχτηκα σαν ελατήριο. Στη βεράντα µε
πήρε η µυρωδιά καµένων ξύλων. Ανέβηκα
στην ταράτσα. Τι να δω! Γλώσσες φωτιάς
πηδούσαν από την άλλη µεριά του δάσους
ανάµεσα σε πυκνούς καπνούς. Σάστισα. Ή-
ταν απίστευτο πόσο γρήγορα οι γλώσσες
της φωτιάς έγιναν ηφαίστεια µε τεράστιες ε-
στίες.

Ο καπνός τώρα σ΄ έπνιγε, άκουγες τριγ-
µούς δέντρων και τα πουλιά φτεροκοπού-
σαν πανικόβλητα. Τα σκυλιά άρχισαν να
γαβγίζουν ή µάλλον να ουρλιάζουν. Η φω-
νή όµως της µάνας µου ήταν πιο δυνατή.
Με φώναζε να κατέβω κάτω. Τη βρήκα στο
ισόγειο µε το µωρό αγκαλιά, να κλείνει
πόρτες και παράθυρα. «Τι στέκεις! Κλείσε
τους διακόπτες και φεύγουµε», ήταν η φω-
νή του πατέρα µου, που κατέφτασε στο µε-
ταξύ. 

Χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα µέσα
στο αυτοκίνητό µας κοιτάζοντας προς τα έ-
ξω. Μ΄ έπιασε τρόµος. Η φωτιά ήταν κιό-
λας πολύ κοντά. Φλεγόταν ο τόπος και τα
µάτια µας έκλαιγαν απ΄ τους καπνούς. Ανέ-
πνεα µε δυσκολία. Η µητέρα µου συνεχώς
έλεγε «Βόηθα, Παναγιά µου. Παναγιά µου,
σώσε µας». Είχα µείνει άναυδος, χωρίς να
µπορώ να κάνω κάτι, όταν ακούστηκαν οι
σειρήνες της αστυνοµίας και της πυροσβε-
στικής. Είδα και στρατιώτες να τρέχουν µε
εργαλεία στα χέρια τους. Πολίτες έτρεχαν
µε δοχεία και λάστιχα για να καταβρέξουν.
Είδα τους πυροσβέστες να µπαίνουν σ΄ ένα
φλεγόµενο σπίτι και µε κίνδυνο της ζωής

τους να βγάζουν έναν ηλικιωµένο.
Οι φλόγες σιγά σιγά άρχισαν να αποµα-

κρύνονται απ΄ το χωριό µας συνεχίζοντας σε
άλλη κατεύθυνση την καταστροφική τους
πορεία. Η οικογένειά µας φιλοξενήθηκε για
τρεις µέρες σε συγγενικό µας σπίτι σ΄ άλλο
χωριό, που είχε την τύχη να µη βρεθεί στο
δρόµο της φωτιάς.

Μετά από τις τρεις µέρες επιστρέψαµε στο
σπίτι µας. Μαύρη στάχτη παντού, καψαλι-
σµένες εκτάσεις κάτω από έναν µελαγχολικό
ήλιο. Θλιβερά σκέλεθρα τα δέντρα, αποπνι-
χτική µυρωδιά εκεί όπου άλλοτε ευωδίαζε το
θυµάρι, η ρίγανη και το πεύκο… Τα σπίτια
που ήταν κοντά στο δάσος ήταν, θαρρείς,
βοµβαρδισµένα, µε παράθυρα που έχασκαν
µισοκαµένα και µε τοίχους κατάµαυρους. 

Τα πρόσωπα των ανθρώπων µουντζουρω-
µένα, αδρανή, ρυτιδωµένα. Πού και πού άλ-
λαζαν καµιά κουβέντα για κάποιους οικοπε-
δοφάγους, για κάποιο αµελή που πέταξε το
τσιγάρο του στα ξερόχορτα, για το κράτος
που δεν έφτασε γρήγορα στο σηµείο έναρξης
της φωτιάς και την άφησε να εξαπλωθεί α-
νεξέλεγκτα, για το συγχωριανό τους που
κάηκε το βιος του…

Πόσο γρήγορα γίνεται ένα µεγάλο κακό!
Πόσο απειροελάχιστοι νιώσαµε µπροστά
στη δύναµη της φωτιάς! Πόσο αβοήθητοι
βρεθήκαµε την ώρα που η κόλαση της
φωτιάς µας περικύκλωνε! Κοιτάζαµε ψηλά
για να δούµε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα
και τα ελικόπτερα και δεν φαινόντουσαν…
Κοιτάζαµε ψηλά και βλέπαµε µόνο το Θεό,
γιατί µόνο Αυτός µπορούσε να βοηθήσει,
και λέγαµε µε λυγµό ψυχής: «Θεέ µου,
βοήθα µας». Κι έτσι σωθήκαµε χάρη σ΄ ένα
θαύµα!..

Ν.Ε.Κ.
Εκπαιδευτικός
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1. ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ

3. ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

2. ΚΡΥΠΤΟΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

∆ιαµέρισµα της Ελλάδας: _ _ _ _ _ _ _  

Όχι ανηφόρα: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Συγκέντρωση πληθυσµού στις πόλεις: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ένα πουλί: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Την φορούν οι άντρες: _ _ _ _ _ _ _  

Υπάρχει και τηλεπικοινωνιακό: _ _ _ _ _  

Πέρασµα ανάµεσα σε θάλασσες: _ _ _ _ _  

∆έντρο µε ψηλό κορµό: _ _ _ _ _  

Το πλοίο αλλιώς: _ _ _ _ _ _ 

Ήρεµος, µαλακός: _ _ _ _ _ 

Όχι βαθύς: _ _ _ _ _ 

Υπάρχει φυτικό και ζωικό: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Καραγκιόζης: Τι έπαθα! Τώρα βγήκε ο Μπενίτο και θα µου πάρει τη δόξα µου!

Μεταξύ ψαριών.
- ∆ε µου λες. Οι Ιταλοί µε ποιους πολεµάνε, µε τους Έλληνες ή µε µας;
- Με τους Έλληνες. Γιατί;
- Μα τότε γιατί όλες οι βόµβες τους πέφτουνε στη θάλασσα;

Θα εξοικονοµηθούν.
Τσιάνο: ∆ύσκολα τα πράγµατα. ∆εν έχουµε καθόλου καύσιµη ύλη. Τι θα γίνει;
Μπενίτο: Μη φοβάσαι. Οι Άγγλοι θα µας δώσουν φωτιά και οι Έλληνες... ξύλο.

4. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ 
ΣΗΜΑΙΑ

Έχεις βρει:       από τις 10 διαφορές!

¿
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Επιµέλεια
Α.Χ.Μ. & Σια Β’ Γυµνασίου
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