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Κάθε μήνα
ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ 

Αὐτό κρατάει ἀνάλαφρο μέσ’ στήν ἀνεμοζάλη

τό ἀπό τοῦ κόσμου τή βοή πρεσβυτικό κεφάλι,

αὐτό τό λόγο θά σᾶς πῶ, δέν ἒχω ἂλλο κανένα,

μεθύστε μέ τ’ ἀθάνατο κρασί τοῦ Εἰκοσιένα!

Με τους μαθητές μας

Όραμα ελληνικό

Ἡ ἐπέτειος τοῦ Σαράντα, πού 
ξαναδίνει στόν τρέχοντα 

χρόνο τοῦ Ἒθνους τό τρικύμισμα 
τοῦ παρελθόντος πού τό δόξασε, 
εἶναι μια ἐπέτειος πολύσημη γιά 
τή στιγμή αὐτή, τήν τόσο δυσχερῆ, 
πού περνοῦμε. Εἶναι μέρα καθαρά 
παιδαγωγική τοῦ Ἒθνους, εἶναι τά 
φῶτα τῆς Ἑλλάδας, κι ἀπό αὐτό τό 
φῶς κάτι τό οὐσιαστικό πρέπει νά 
φροντίσουμε νά συγκρατήσουμε 
στή ζωή μας, αἲγλη ἀθανασίας… 

Αὐτό, πρῶτ’ ἀπ’ ὃλα, ἦταν καί 
εἶναι ἡ Εἰκοστή Ὀγδόη Ὀκτωβρίου: 
κλήση γιά θυσία. Ἡ πρόσκληση 
αὐτή πραγματοποιήθηκε ἀπό τά 
γεγονότα, ἀπό τήν ἱστορική στιγ-
μή πού ξάφνου ἒπαψε νά εἶναι 
ἂχρωμη καί διαβατική κι ἒγινε ἡ 
ἱστορία ὁλόσωμη, σοβαρή, δραμα-
τική γιά τήν ὓπαρξη τοῦ Ἒθνους. 
Ἡ πρόσκληση γιά θυσία ἦταν ἀπε-
ρίφραστη κι ὁ λαός ἐξέφρασε ὀρθά 
τήν προθυμία του.

Τί ἒπρεπε νά θυσιάσει τότε τό 
Ἒθνος, ὁ καθένας ἁπλός κι ἂση-
μος πολίτης; Πρῶτα-πρῶτα, τή 
γαλήνη του, γιατί ἒμπαινε σέ πό-
λεμο. Ὓστερα, τήν ἐργασία του, 
τήν οἰκογενειακή του θαλπωρή, 
τά προσωπικά του σχέδια κι ὂνει-
ρα. Ἐκείνη τή μεγάλη στιγμή τά 
ὂνειρα ὃλων τῶν Ἑλλήνων σύμπε-
σαν στή λαχτάρα νά διαφυλαχτεῖ 
ἡ ἐλευθερία καί ἡ ἀκεραιότητα 
τοῦ τόπου, νά ἐξασφαλιστεῖ καί 
πάλι τό δικαίωμα τῆς γαλήνης 
καί οἱ προϋποθέσεις μιᾶς δυνατῆς 
ἐθνικῆς προκοπῆς… 

Πρόσκληση πρός θυσία, 
ἂρα πρόσκληση για ἐθνι-

κή ἑνότητα. Καί ἡ  ἑνότητα δέν 
ὁλοκληρώνεται μονάχα μέ τούς 
ἀπόλυτα κοινούς στόχους ζωῆς 
τῶν πολιτῶν. Ὁλοκληρώνεται κι 
ἐκφράζεται μέ πειθαρχία αὐστη-
ρή, συνειδητή, ἐσωτερική, πρό-
θυμη, δηλαδή μέ πειθαρχία πού …Τριγυρίζουμε πάνω στό χιόνι μέ τίς χλαῖνες κοκκαλιασμένες. 

Ποτέ δέν βγῆκε ὁ ἣλιος σωστός ἀπ’ τά ὑψώματα τοῦ Μοράβα.
Ποτέ δέν ἒδυσε ὁ ἣλιος ἀλάβωτος ἀπ’ τ’ ἁρπάγια
τῆς Τρεμπεσίνας.
Τρεκλίζω στόν ἂνεμο χωρίς ἂλλο ροῦχο,
διπλωμένος μέ τό ντουφέκι μου, παγωμένος καί ἀσταθής.

    1η Νοεμβρίου 1940, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

...
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ξεκινᾶ ἀπό τήν αὐτοπειθαρχία. 
Αὐτοπειθαρχία ὂχι μονάχα ἐνα-
ντίον τοῦ ἀτομισμοῦ πού διασπᾶ 
τούς κοινούς ἀγῶνες ἀλλά κι ἐνα-
ντίον κάθε μωρῆς ἢ ἀθώας φιλο-
δοξίας πού ἀπειλοῦσε τό σύνολο 
τοῦ ἀγῶνα. Πειθαρχία, τέλος, 
στήν κλήση τῆς Ἱστορίας καί στίς 
ἐπιταγές πού ἐκείνη μέ φωτιά καί 
αἷμα χαράζει μέσα στά στήθη τοῦ 
λαοῦ…

Σήμερα, πῶς μποροῦμε καί πῶς 
τολμοῦμε νά σταθοῦμε μπροστά σ’ 
αὐτές τίς τίμιες σκιές; Τί κάναμε 
τήν ἱερή παρακαταθήκη πού μᾶς 
ἒδωσαν; Ποῦ σκορπίσαμε τά μεγά-
λα δώρα πού ἐξασφάλισαν χύνο-
ντας τό αἷμα τους; Ἂς τολμήσουμε 
νά κοιτάξουμε τριγύρω μας. Ἂς 
προσπαθήσει τό Ἒθνος νά ξαναδεῖ 
τόν ἑαυτό του μέσα ἀπό τήν Εἰκο-
στή Ὀγδόη Ὀκτωβρίου κι ἂς ἀνα-
ρωτηθεῖ, ἐπιτέλους, ἂν εἶναι ἂξιο 
νά τή γιορτάζει.

Ἐκείνη ἡ μεγάλη ἱστορική ὣρα 
ἦταν κλήση γιά θυσία. Καί 

σήμερα κανένας σχεδόν δέν εἶναι 
ἀληθινά, κι ὂχι ὑποκριτικά, πρό-
θυμος νά θυσιαστεῖ. Ἡ θυσία μπο-
ρεῖ νά γίνει πολιτικός ἑλιγμός, 
μπορεῖ νά γίνει στομφώδης διακή-
ρυξη, μπορεῖ νά γίνει κήρυγμα ἀπό 
τόν ἂμβωνα, μπορεῖ νά γίνει μελίρ-
ρυτο λογοτέχνημα ἀλλά πλῆρες, 
αἱματηρό, ἀνδροπρεπές καί ἑλλη-
νοπρεπές βίωμα δέν βλέπουμε νά 

γίνεται. Στή σημερινή ἑλληνική 
ζωή βλέπουμε ἀτυχήματα ἀλλά 
δέν βλέπουμε, δέν φωτιζόμαστε 
ἀπό ὁλοκαυτώματα. Βλέπουμε πο-
νηρία ἀλλά δέν βλέπουμε πάθος 
ἀρετῆς. Βυθιζόμαστε στό ψεῦδος 
καί στή συστηματική ἐξαπάτηση 
ἀλλά ὁ μέγας ἣλιος τῆς ἀλήθει-
ας πού πρέπει νά φωτίζει καί νά 
θερμαίνει τή ζωή τοῦ Ἒθνους, ἒχει 
σκοτιστεῖ…

Μπροστά σ’ ἐκεῖνο τό μεγα-
λεῖο τοῦ 1940-41 καταλα-

βαίνουμε σήμερα τί ἒχουμε χάσει. 
Τί πλοῦτος ἐθνικῆς ἑνότητας, τί 
θέρμη ἀδελφοσύνης, τί λαχτάρα 
θυσίας, τί ἒξαρση πειθαρχίας, τί 
ἀγάπη γιά τήν ἐλευθερία καί τήν 
Πατρίδα. Μᾶς ἒρχονται δάκρυα 
γιατί νιώθουμε ἀνάξιοι, ταπεινω-
μένοι. Καί μέσα σ’ αὐτή τήν ἐξου-
θενωτική παραζάλη δέν ἀκοῦμε 
τίς φωνές πού νά ἐκφράζουν σω-
στά τό Ἒθνος, δέν βλέπουμε τά 
σωτήρια ὑποδείγματα. Ἡ ζωή πιά 
χαμηλή, ἀσφυκτική, ὓποπτη, συ-
νωμοτική…

Καί πάνω ἀπό αὐτό τό τέλμα, 
ὃπως ἂλλοτε τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 
πάνω ἀπό τό χάος, «ἐπιφέρεται» 
ἡ ἐπέτειος τῆς Εἰκοστῆς Ὀγδό-
ης Ὀκτωβρίου, φῶς καί χαρά καί 
καύχηση ἐθνική, δάφνη μακρινή 
θυσίας κι ἀδελφοσύνης. 

Κώστας Ε. Τσιρόπουλος
O Π υ ρ σ ό ς 
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τους. Να τους υποδείξει τρόπους, ευ-
καιρίες, συνήθειες που με αυτά να θω-
ρακίζονται πνευματικά και να οργανώ-
νουν κατάλληλα τη ζωή τους, ώστε να 
μάθουν να εργάζονται, να αγωνίζονται 
και να προοδεύουν. 

* Ο δεύτερος λόγος είναι να προ-
σφέρει η Κατασκήνωσή μας ευκαιρί-
ες ψυχαγωγίας με διάφορα παιχνίδια 
(ομαδικά και ατομικά), με φιλικές συ-
ντροφιές που θα γεμίζουν με χαρά όλους 
τους Κατασκηνωτές και θα τους προ-

σφέρουν αλη-
σμόνητες μέ-
ρες και ώρες 
με την ποικι-
λία των κατα-
σκηνωτικών 
εκδηλώσεων.

Συνεπώς, 
την πνευμα-
τική ωφέλεια 
και την πλού-
σια ψυχαγω-
γία των Κα-
τασκηνωτών 
έχει σαν κύριο 

σκοπό η λειτουργία της  Κατασκήνω-
σης της «Κοινωνικής Προσπάθειας». 

Η Κατασκήνωσή μας, για να κινεί 
το ενδιαφέρον των παιδιών, κάθε χρό-
νο παρουσιάζει ένα Γενικό Σύνθημα. 
Το Γενικό Σύνθημα κρατάει κάθε μέρα 
τεταμένο το ενδιαφέρον μας κατά την 
παραμονή μας στην Κατασκήνωση. 
Ας σημειώσουμε ότι το Γενικό Σύν-

Αγαπητά μας παιδιά, γνωρίζου-
με πως κάθε κράτος έχει το 

Σύνταγμά του, δηλαδή έχει τον Κατα-
στατικό του Χάρτη, με βάση τον οποίο 
διοικείται. Επίσης κάθε Οργανισμός 
ή κάθε Σύλλογος έχει το Καταστατικό 
του, που περιλαμβάνει τον σκοπό στον 
οποίο οφείλει την ίδρυσή του. Σε κάθε 
οργανωμένο σύνολο ή όμιλο ο σκοπός 
μαρτυρεί την ταυτότητά του. Δείχνει 
για ποιο λόγο έχει συσταθεί.

Η χριστιανική Κατασκήνωση στην 
οποία βρι-
σ κ ό μ α σ τ ε 
σήμερα έχει 
και αυτή ορι-
σμένο σκοπό 
εξαιτίας του 
οποίου έχει 
τη σύστασή 
της.

Ρ ω τ ά μ ε , 
λοιπόν:

Γιατί ήρ-
θαμε εδώ 
στην Κατα-
σκήνωση; Για 
ποιο σκοπό μας φιλοξενεί για αρκετές 
ημέρες η Κατασκήνωσή μας; 

Απάντηση: Διπλός είναι ο λόγος 
που μας δέχεται με προθυμία στην 
αγκαλιά της:

* Ο πρώτος λόγος είναι για να 
προσφέρει στους Κατασκηνωτές πνευ-
ματική ωφέλεια κατά την παραμονή 

ΝΕΟΙ ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ
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ΝΕΟΙ ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ

θημα είναι συνήθως επηρεασμένο από 
την καθημερινή επικαιρότητα, ώστε η 
εφαρμογή του να είναι χρήσιμη στην 
καθημερινή ζωή. 

Ποιο το Γενικό Σύνθημα της φετινής 
μας Κατασκήνωσης; Το παρουσιάζω σε 
όλους σας:

Γνωστές σε όλους οι λέξεις που πε-
ριέχει το Σύνθημά μας.

ΛΟΓΙΚΗ είναι η επιστήμη που με-
λετάει τη δομή της ορθής σκέψης με 
βάση την αλήθεια και την πραγματικό-
τητα, δηλαδή, το να σκέπτεται κανείς 
με αντικειμενικότητα, χωρίς υποκειμε-
νισμό. Λογικός είναι ο άνθρωπος που 
σκέπτεται και στοχάζεται με βάση τους 
κανόνες της λογικής. Είναι αυτός που 
η σκέψη του ακολουθεί τους κανόνες 
της λογικής επιστήμης. Αυτός λέγεται, 
καταχρηστικά, άνθρωπος σοφός. Σο-
φός όμως, κατά τη χριστιανική διδαχή, 
είναι μόνον ο Θεός. Ο Θεός, που λέμε 
ότι είναι Πάνσοφος, Τέλειος και Πα-
ντοδύναμος. 

Δεύτερον. ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ. Κατά 
μία γενική ερμηνεία, είναι η έντονη 
συναίσθηση της προσωπικής αξιοπρέ-
πειας. Φιλότιμος είναι ο άνθρωπος που 
τρέχει με προθυμία στην εκτέλεση του 
καθήκοντος. Γι’ αυτή την έννοια, την 
έννοια  «Φιλότιμο», πρέπει να σας μι-
λήσω περισσότερο:

Ο Ελληνικός Πολιτισμός οφείλει την 
ανωτερότητά του στις αρετές του λαού 
του. Από τις ελληνικές αρετές ξεχω-

ρίζουμε εκείνο που λέει ο Απόστολος 
Παύλος: «Τό ἐπιεικές ἐμἐν γνωσθήτω 
πἐσιν ἐνθρώποις». Η ψυχοσύνθεση 
του Έλληνα είναι, κατά βάσιν, επιεικής. 
Ο Έλληνας καταλαβαίνει πιο καλά από 
τους άλλους λαούς την ανθρώπινη αδυ-
ναμία, γι’ αυτό είναι επιεικής στις κρί-
σεις του. Ο Έλληνας, με βάση την ελλη-
νική Νομοθεσία, δεν στέλνει με προθυ-
μία στην φυλακή τον συνάνθρωπό του. 
Στην Ελληνική Δικαιοσύνη υπάρχει το 
επιεικές και το φιλάνθρωπο. 

Το φιλότιμο, ιδιαίτερα, είναι λέξη και 
έννοια καθαρά ελληνική. Δεν τη βρίσκει 
την έννοια αυτή κανείς σε ξένα λεξικά. 
Είναι απαύγασμα της ελληνικής ψυχής. 
Ταιριάζει στην ελληνική φυλή. Το φιλό-
τιμο της ελληνικής φυλής αρωματίζει 
τον Ελληνικό Πολιτισμό. Ο φιλότιμος 
λ.χ., τουλάχιστον στην παλαιότερη επο-
χή, όταν κάνει κάποια αταξία νοιώθει 
από μόνος του την παράβαση. Μια πα-
ρατήρηση μόνο μπορεί να τον κάνει να 
κλαίει ή να κοκκινίζει. Είναι πρόθυμος 
για την διόρθωση του λάθους του. Και 
όταν εργάζεται, συνήθως εργάζεται με 
την καρδιά του, χωρίς ξεσυνέρια. Ένα 
ευχαριστώ, ένα μπράβο τον σκλαβώνει 
και συνεχίζει κατόπιν τη δουλειά του με 
περισσότερη προθυμία. 

Απόρροια και συνέπεια του ελληνι-
κού φιλότιμου είναι η αρετή της φιλοξε-
νίας. Από την αρχαία εποχή αποδεικνύ-
εται πως η αρετή της φιλοξενίας είναι 
χαραγμένη στην ελληνική ψυχή. 
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ΠΑΛΙ ΠΟΛΕΜΟΣ!..

Το φιλότιμο, η επιείκεια, η φιλοξε-
νία είναι για μας τους Έλληνες μεγάλες 
κοινωνικές αρετές. Ποιος αμφιβάλλει, 
όμως, πως είναι και χριστιανικές αρε-
τές; Διάσπαρτα είναι τα χωρία μέσα 
στην Αγία Γραφή που μας μιλάνε γι’ 
αυτές τις αρετές. Για τις αρετές της επι-
είκειας, της φιλοξενίας, του φιλότιμου. 
Συνεπώς, επαναλαμβάνουμε ότι το σύν-
θημά μας φέτος είναι: 

«Νέοι με λογική και φιλότιμο»

Αγαπητά μας παιδιά, επειδή στις 
μέρες εξαιτίας κυρίως της του-

ριστικής ανάπτυξης και του ευδαιμο-
νισμού έχει επηρεαστεί αρνητικά η 
ελληνική ψυχή, είναι ανάγκη όλοι οι 
χριστιανοί νέοι να σημάνουν συναγερ-
μό και να αναλάβουν προσπάθεια για 
να αναστηθούν στις ψυχές μας οι χρι-
στιανικές αρετές που είναι και οι κατ’ 
εξοχήν αρετές της φυλής μας. Με αυτό 
τον τρόπο όταν θα αγωνίζονται οι χρι-
στιανοί νέοι, το πνευματικό ανέβασμα 
της κοινωνίας θα αποτελέσει σημαντι-
κό και σωτήριο γεγονός για την πατρί-
δα. Εμείς λοιπόν από σήμερα ας ζούμε 
προσεχτικά με ελληνική ψυχή και με 
καρδιά χριστιανική ως Νέοι με λογική 
και φιλότιμο.

Ἀγρίμια ’ναι στά μέρη μας:
κοπάδια…
Τ’ ἀλέτρι μας, ξανά, σκουριάζει στή γωνιά
καί τά σκαριά μας σήπονται
ἀσάλευτα, σκεβρά – ρημάδια.
Φωτιᾶς ἀνεμοδοῦρες σέ κορφές – πλαγιές
κι’ ἀκτές… Παντοῦ φωτιές.
Πίσσα, πού καίει στά σκοτάδια.

-Πουλιά καί ζῶα κι’ ἂνθρωποι 
φεύγουν μακριά…
-Σιμώνουν οἱ καπνοί καί ἡ φωτιά
Πόλεμος, πάλι,
σίδερο - ἀτσάλι
καί φωτιά.

Στέφανος Μπολέτσης



ΑΒΡΑΑΜ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ 
Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣΟ Αβραάμ είναι ο γενάρ-

χης των Εβραίων, σέμνωμα 
και καύχημά τους. Μεγάλη 
προσωπικότητα. Πρώτος 
πατριάρχης στις 12 φυλές 
του Ισραήλ. Με εντολή του 
Θεού ο Αβραάμ, μαζί με τη 
σύζυγό του και τον ανιψιό 
του Λωτ, εγκατέλειψε την 
Χαρράν κι εγκαταστάθηκε 
στη γη Χαναάν. Εκεί έλαβε 
πολλές αποκαλύψεις και 
επαγγελίες εκ μέρους του 
Θεού. Εκεί έλαβε από τον 

Θεό το όνομα Αβραάμ, που σημαίνει «πατήρ 
εθνών». 

Η μεγαλύτερη πανανθρώπινης σημασίας 
υπόσχεση και προαναγγελία του Θεού προς τον 
Αβραάμ ήταν η διά του Χριστού Μεσσία λύτρω-
ση των ανθρώπων, που περιέχεται στη φράση 
«ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα 
τά ἒθνη τῆς γῆς». Δηλαδή προαναγγέλλεται ο 
ευλογημένος κατά σάρκα απόγονός του, ο Λυ-
τρωτής του κόσμου, ο Χριστός (Πράξ. γ΄, 25). 

Όταν όμως δίνονταν οι μεγάλες αυτές υπο-
σχέσεις ο Αβραάμ και η Σάρρα ήσαν πλέον γέ-
ροντες άτεκνοι. Εν τούτοις ο Αβραάμ επίστευσε 
στις επαγγελίες του Θεού και ανέμενε την εκ-
πλήρωσή τους. Απέκτησε κατά την θεϊκή υπό-
σχεση υιό τον Ισαάκ, εκ του οποίου προήλθε 
το γένος των Εβραίων και ειδικότερα ο υιός της 
επαγγελίας, ο Σωτήρας των ανθρώπων, ο Χρι-
στός.

Ο Ισαάκ ήταν ήδη σε ηλικία και ανθηρότητα, 
όταν ο Κύριος επέβαλε την μεγάλη δοκιμασία 
στον Αβραάμ: Τον διέταξε να παραλάβει τον 
Ισαάκ και μαζί να πάνε στο όρος, το οποίο θα 
του υπεδείκνυε. Και εκεί θα τον πρόσφερε θυσία 
ως ολοκαύτωμα. 

Ο Αβραάμ φρονούσε μεν ότι η θυσία θα πραγ-
ματοποιούνταν, αλλά και πίστευε ότι δεν θα 
έμενε άνευ υιού και απογόνων. Η αγία Γραφή 
αναφέρει: «Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραάμ τόν 
Ἰσαάκ πειραζόμενος καί τόν μονογενῆ προσέ-
φερεν ὁ τάς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος, πρός ὃν 
ἐλαλήθη, ὃτι ἐν Ἰσαάκ κληθήσεταί σοι σπέρμα» 
(«Εβρ. ια΄ 17, 18). Και διαδραματίστηκε τότε μία 
παθητικότατη και υψηλότατη σκηνή στοργής 
και πίστεως. Όλοι γνωρίζουμε πού κατέληξε η 
θυσία εκείνη… 

Ο Αβραάμ αποτελεί υπόδειγμα πίστεως και 
υπακοής προς τον Θεό. Οι δοκιμασίες και οι αρε-
τές του καθώς και οι προς αυτόν επαγγελίες πε-
ριβάλλουν το όνομά του με ιδιάζουσα αίγλη και 
τιμή. 

Ἀπολυτίκιον. Τῶν Προπατόρων
«Πατέρων μνήμην σήμερον σκιρτῶντες φιλοπά-
τορες τοῦ Ἀβραάμ συνελθόντες καί Ἰσαάκ κατά 
χρέος καί Ἰακώβ ὑμνήσωμεν· ἐξ ὧν Χριστός ὁ Κύ-
ριος τό κατά σάρκα ὡράθη διά πολλήν εὐσπλαγ-
χνίαν».  

Ο Άγιος Λογγίνος ήταν 
Εκατόνταρχος (Ρωμαίος 
αξιωματούχος εκατό στρα-
τιωτών) υπό τις διαταγές 
του Ποντίου Πιλάτου, επί 
της βασιλείας του Ρωμαί-
ου αυτοκράτορα Τιβερί-
ου Καίσαρος (14-37 μ.Χ.). 
Υπηρετούσε μαζί με τους 
στρατιώτες του κατά τα 
σωτήρια Πάθη του Κυρίου 
και παρίστατο στην σταύ-

ρωση, την ταφή και τη σφράγιση του μνήματος. 
Όταν ένιωσε το σεισμό, τη γη που κλονίστηκε, 
τις πέτρες που διερράγησαν, τα μνημεία που 
ανοίχθηκαν και το καταπέτασμα του ναού που 
σχίσθηκε στα δύο, τα συγκλονιστικά αυτά γεγο-
νότα φώτισαν πλέρια την ψυχή του. 

Εκεί επάνω, στου Γολγοθά το λόφο, ενώ ακό-
μη παρέμεναν αρκετοί εκ των Φαρισαίων και 
των Γραμματέων, διακατεχόμενος από τη δύ-
ναμη της ενάργειας των γεγονότων, ο Λογγίνος 
διεκήρυξε: «Ἀληθῶς ὁ ἂνθρωπος οὗτος υἱός ἦν 
Θεοῦ» (Μάρκ. ιε΄, 39).

Μετά από μερικούς μήνες, όπως μας διασώζει 
η παράδοση, ο εκατόνταρχος Λογγίνος αποχώ-
ρησε από τη στρατιωτική υπηρεσία. Του Γολγο-
θά η ανάμνηση με τις περί του Ιησού εντυπώσεις 
του κυριαρχούσε στην ψυχή του. Ο άγιος Λογγί-
νος έπρεπε να σκεφθεί καλά. Αποσύρθηκε λοι-
πόν στην Καππαδοκία, την χώρα της καταγω-
γής του. Όλα τα γεγονότα, τα πριν και τα μετά 
την Σταυρική θυσία, τον έπεισαν και εδραίωσαν 
την πίστη του ότι ο Χριστός, Υιός του Θεού, ήταν 
και ο Θεάνθρωπος Σωτήρ του κόσμου.

Η είδηση ότι ο άγιός μας ασπάσθηκε και κή-
ρυττε την χριστιανική πίστη εξέγειρε σφοδρότα-
τη εναντίον του τη μανία των Ιουδαίων, οι οποίοι 
με τις ενέργειές τους προς τη Ρωμαϊκή εξουσία 
τον καταδίκασαν στον δι’ αποκεφαλισμού θάνα-
το. Έτσι έλαβε το μαρτυρικό στέφανο. Η Εκκλη-
σία μας τιμά τη μνήμη του στις 16 Οκτωβρίου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄
Τὸν Ἥλιον τῆς δόξης Σταυρῷ προσηλωθέντα, καὶ 
τοῖς ἐν σκιᾷ τοῦ θανάτου ἐκλάμποντα ὡς εἶδες, 
ηὐγάσθης αὐτοῦ ταῖς ἀστραπαῖς καὶ ἤθλησας, 
Λογγῖνε, εὐσεβῶς. διὰ τοῦτο νοσημάτων παντο-
δαπῶν λυτροῦσαι τοὺς ἐκβοῶντας. δόξα τῷ δεδω-
κότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ 
ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Από το Αγιολόγιο του μήνα

O Π υ ρ σ ό ς 

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1176



Ευαγγελικές Περικοπές 
Κυριακή 23.10.11   (Στ΄ Λουκά) 

Ευαγγελική περικοπή: Λουκ. η΄, 26 - 39 
«…καί διηγοῦ ὃσα ἐποίησέ σοι 

ὁ Θεός»  (στ. 39)

Ο Κύριος υποδεικνύει ότι αυτό που μπορούσε 
να κάνει ο θεραπευμένος από τα δαιμόνια της 
περιοχής των Γαδαρηνών ήταν το ενδιαφέρον 
του για τον  πνευματικό καταρτισμό και την 
προσέλευση των οικείων και των συμπολιτών 
του στην χριστιανική πίστη. Μόνο σ’ αυτό το 
περιβάλλον μπορούσε να κάνει γνωστό το νόμο 
του Χριστού. Γι’ αυτό και δεν τον πήρε κοντά Του 
ο Χριστός. 

Κάθε πιστός κατά πρώτον και κύριον λόγον 
οφείλει να δίνει την χριστιανική μαρτυρία:

α. Πρώτα μέσα στην οικογένειά του. Προς 
τους οικείους του είναι οφειλέτης στη μετάδοση 
της μαρτυρίας της πίστεως. Να μιλάει με ζήλο 
και με θάρρος για την αγάπη του Χριστού. Να 
υπενθυμίζει με διάκριση ξεχασμένα, ίσως, κα-
θήκοντα και άγιες οικογενειακές συνήθειες, 
που κάποια μέλη της οικογένειας έχουν αρνη-
θεί. Πολλά μπορεί να κατορθώσει και ένας ζη-
λωτής νέος ή ένα πιστό κορίτσι μέσα στην οι-
κογένεια. Και μάλιστα όταν έχει υπ’ όψη του το 
ότι: «Αν κανείς από τους απογόνους δεν προνοεί 
για τους δικούς του και για τους στενούς συγγε-
νείς και τους ανθρώπους του σπιτιού του, αυτός 
έχει αρνηθεί την πίστη του Χριστού» (παράβαλε 
το Α΄ Τιμ. ε΄, 8).

β. Να δίνει την χριστιανική μαρτυρία στο 
χώρο της εργασίας του. Το Ευαγγέλιο πρέπει να 
εμπνέει τη ζωή μας, σε βαθμό που να μετουσιώ-
νεται σε πράξη μέσα στην κοινωνία. Ο Χριστια-
νός νέος οφείλει να ομολογεί τον Χριστό και να 
ακτινοβολεί το φως της πίστεως και κατά την 
άσκηση των σπουδαστικών του καθηκόντων. 
Πρέπει να μεταφέρει το Ευαγγέλιο μέσα στο 
στίβο της καθημερινής ζωής, ώστε να φωτίζει 
όλες τις πτυχές της. Στη Ρώμη τον Χριστιανισμό 
δεν τον μετέφεραν πρώτοι οι Απόστολοι αλλά 
απλοί ζηλωτές Χριστιανοί, ταξιδιώτες, έμποροι, 
επαγγελματίες.

γ. Μέσα στο Σχολείο ν’ ακούγεται ο λόγος του 
Χριστού. Οι Χριστιανοί μαθητές έχουν χρέος να 
είναι παντού ομολογητές. Να δίνουν την μαρτυ-
ρία τους και μέσα στο Σχολείο και στο Φροντι-
στήριο. Ακόμη και στους αθλητικούς χώρους και 
στα διάφορα καλά ψυχαγωγικά κέντρα. Παντού 
να ομολογούν ότι μόνο κοντά στον Χριστό κατα-
ξιώνεται η ζωή τους. Πρέπει ακόμη ν’ αντιμετω-
πίζουν με θάρρος την ειρωνεία, την απιστία, την 
αθεΐα. Να είναι ανυποχώρητοι στις αρχές τους, 
άφοβα ν’ αγωνίζονται στα χαρακώματα της πί-
στεως, κάτω από το βλέμμα του Κυρίου μας. 

Χρέος μας είναι να είμαστε με το λόγο και το 
παράδειγμα, παντού και πάντοτε, μάρτυρες του 
Χριστού. 

Κυριακή 30.10.11   (Ε΄ Λουκά)
Ευαγγελική περικοπή: Λουκ. ιστ΄, 19 - 31
«…εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν 

λαμπρῶς»  (στ. 19)

Ο πλούσιος της παραβολής αυτής είχε ως σκο-
πό της ζωής του τις τέρψεις, τις απολαύσεις, τις 
ηδονές και την με κάθε τρόπο ικανοποίηση των 
αισθήσεών του. Κάτι τέτοιοι τύποι, όπως περι-
γράφει ο απ. Παύλος, έχουν θεοποιήσει την κοι-
λία τους (Φιλ. γ΄, 19). Οι τύποι αυτοί δεν λείπουν 
ποτέ από τις κοινωνίες των ανθρώπων.

Καμιά ευγενής αρχή, κανένα υψηλό ιδανικό 
δεν τους ενδιαφέρει και δεν τους απασχολεί. 
Ζουν μια «βοσκηματώδη» ζωή, όπως την χαρα-
κτηρίζει ο Μ. Βασίλειος. Ακριβώς επειδή τα ζώα 
ενδιαφέρονται μόνο να φάνε, να πιουν και να 
αναπαυθούν. 

Πλάνη μεγάλη! Οι αμαρτωλές απολαύσεις 
σκοτίζουν το νου, διαφθείρουν την καρδιά, ρυ-
παίνουν την ψυχή, αχρηστεύουν το λογικό του 
ανθρώπου. Προς στιγμήν ικανοποιούνται οι 
αισθήσεις, χωρίς να επαναπαύεται βαθύτερα ο 
άνθρωπος. Πολύ σύντομα αφήνουν πίσω τους 
την πικρία και την απογοήτευση. Καμιά φορά, 
ακόμη και την ώρα των κοσμικών απολαύσεων, 
δημιουργούνται παρεξηγήσεις και ανταλλάσ-
σονται ύβρεις με κατάληξη τις λογομαχίες, τις 
φιλονικίες, τις συμπλοκές. Το χειρότερο όμως 
απ’ όλα είναι πως οι αμαρτωλές απολαύσεις 
και ηδονές έχουν για τον άνθρωπο σαν αποτέ-
λεσμα την αιώνια κόλαση και την απερίγραπτη 
οδύνη. 

Ο πλούσιος της παραβολής διαμαρτύρεται 
ότι «ὑπῆρχεν ἐν βασάνοις» και ότι υπέφερε από 
φρικτούς πόνους «ἐν τῇ φλογί τοῦ ἂδου». Η 
ηδονή, λέγει ο Μ. Βασίλειος, είναι η μητέρα της 
αμαρτίας και το δηλητηριώδες κεντρί του θανά-
του. Είναι το δόλωμα κάτω από το οποίο υπάρ-
χει ο αιώνιος πόνος. Δελεάζεται ο άνθρωπος και 
ελκύεται από αυτό που βλέπει και δεν θέλει να 
δει την συμφορά που υποκρύπτεται.

Δυστυχώς και στην εποχή μας όχι μόνο οι 
πλούσιοι αλλά λίγο πολύ όλοι μας πάσχουμε 
από την αρρώστια της επιδεικτικής πολυτέλει-
ας και της κτηνώδους κοιλιοδουλείας. Είμαστε 
μια κοινωνία σπατάλης και επιδείξεως. Χρήμα 
άφθονο ξοδεύεται για να φάει, να πιει και να 
διασκεδάσει ο άνθρωπος της εποχής μας. Λέ-
γεται ότι στην Αμερική και την Ευρώπη ξοδεύ-
ονται για διασκεδάσεις πολύ περισσότερα από 
όσα χρειάζονται για να τραφεί ο πληθυσμός 
της γης. Ας σκεφτούμε πως εκατομμύρια παιδιά 
πεινούν και υποσιτίζονται και στερούνται τα 
απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Αμέτρητοι 
είναι οι σύγχρονοι Λάζαροι. 

Μακριά από την κοιλιοδουλεία και την πολυ-
τέλεια. Σκοπός της ανθρώπινης ζωής δεν είναι 
η τροφή και η ενδυμασία. Δεν ζούμε για να τρώ-
με, αλλά τρώμε για να ζούμε, ώστε οι καρδιές 
και τα χέρια μας να είναι ανοιχτά στον πόνο και 
στις ανάγκες των συνανθρώπων μας.  
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΠΑρτΑθΛΟΝ 2011. Η Ελλάδα με τη 
διοργάνωση του 29ου Σπάρταθλου 

γίνεται και 
πάλι αθλη-
τικό κέντρο 
του κό-
σμου. Αθλη-
τές από όλο 
τον κόσμο 
δίνουν την 
Παρασκευή 

30 Σεπτεμβρίου το ετήσιο ραντεβού 
τους στην Αθήνα. Δρομείς διαφόρων 
ηλικιών επιθυμούν να κάνουν πράξη 
τον άθλο του Φειδιππίδη καλύπτο-
ντας μέσα σε 36 ώρες τη διαδρομή 
των 246 χιλιομέτρων μεταξύ Αθήνας 
και Σπάρτης με αφετηρία την Ακρό-
πολη. Χωματόδρομοι και δύσβατα μο-
νοπάτια περιμένουν τους επίδοξους 
μαραθωνοδρόμους, με πρόκληση/
αποκορύφωμα την αναρρίχησή τους 
στο Παρθένιο Όρος (1.200 μ ύψος). 
Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 43 
δρομείς, ενώ η Ιαπωνία -με 63 αθλη-
τές και αθλήτριες- είναι η χώρα με τις 
περισσότερες συμμετοχές. Συνολικά 
οι συμμετέχοντες περιορίστηκαν φέ-
τος στους 350. Πρόκειται περί κορυ-
φαίων αθλητών μαραθωνοδρόμων με 
διεθνείς διακρίσεις. Το έπαθλο για 
τον νικητή έχει ξεχωριστή σημασία, 
παρότι πρόκειται μόνο για ένα στε-
φάνι ελιάς και λίγο νερό από τον Ευ-
ρώτα. Ευχή μας είναι να πρωτεύσουν 
οι δρομείς της πατρίδας μας (βλ. εφ. 
«Τα Νέα», 27.9.11).

ΠΕτΑΕΙ, ΠΕτΑΕΙ τΟ ΓΟΥρΟΥΝΙ. Το 
«θρυλικό γουρούνι», ο «AlGIE» των 
Πίνκ Φλόιντ, που πριν 35 χρόνια είχε 
προκαλέσει εντύπωση από τον ουρα-
νό του Λονδίνου και που εξαφανίστη-
κε για να το εντοπίσουν έκπληκτοι 
πιλότοι σε ύψος 30.000 ποδιών, τώρα 
έκανε και πάλι την εμφάνισή του. 
Αφορμή έδωσε η  επανακυκλοφο-
ρία των 14 
ά λ μ π ο υ μ 
του συ-
γκροτήμα-
τος. Το νέο 
φουσκωτό 
γ ο υ ρ ο ύ ν ι 
«AlGIE», μή-
κους 9 μέτρων και ύψους 4,5 μέτρων, 
που εμφανίστηκε αρχικά στερεωμένο 
στο έδαφος, πρόσφερε στη συνέ-
χεια ένα «εκπληκτικό θέαμα», καθώς 
πετούσε πάνω από τον ενεργειακό 
σταθμό Μπάτερσι. Ο άνθρωπος του 
21ου αιώνα ρέπει στο να τρέφεται 
ανοήτως με το θεαθήναι, ζητάει θέ-
αμα και άρτον, όπως ζητούσαν οι 
κάτοικοι της αρχαίας Ρώμης (βλ. εφ. 
«Τα Νέα», 27.9.11). 

τΟΝ ΜΙΣθΟ ΣΟΥ Ή τη ΖΩη ΣΟΥ. 
Το μήνυμα από το Μεξικό έφτα-

σε και στη 
χώρα μας. 
Ε κ β ι α σ μ ο ί 
και στους 
δασκάλους. 
Οι δάσκαλοι 
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στο Μεξικό έχουν περιθώριο ως την 
1η Οκτωβρίου να δώσουν το μισό μι-
σθό τους στις συμμορίες που τους 
απειλούν. Εάν δεν το κάνουν αυτό, 
κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. 
Οι εκβιασμοί είναι η νέα βιομηχανία 
που ανθεί στο Μεξικό, όπου τα σχε-
τικά κρούσματα έχουν σχεδόν τρι-
πλασιαστεί από το 2004. Την αφορμή 
έδωσε η στρατηγική που ακολούθη-
σε η Κυβέρνηση του Μεξικού για να 
αντιμετωπίσει τα καρτέλ των ναρκω-
τικών και να σπάσει τις εγκληματικές 
οργανώσεις. Οι συμμορίες του δρό-
μου που εκπαιδεύθηκαν σε απειλές 
και βία εξασκούν τώρα τις «δεξιό-
τητές» τους σε νέα επιχειρηματικά 
πεδία. Περισσότεροι από 40.000 άν-
θρωποι στο Μεξικό έχουν πέσει θύ-
ματα εγκληματικών συμμοριών από 
το 2006 (βλ. εφ. «Τα Νέα», 27.9.11). 
Και μη χειρότερα…

ΛηΣτΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟ ΕΥΓηρΙΑΣ. 
Οι ληστείες στη χώρα μας συνεχώς 
αυξάνουν. Ληστείες σε σπίτια, σε 

σούπερ μάρκετ, 
σε βενζινάδικα, σε 
πρακτορεία προπό 
κ.α. Ακόμη και σε 
…Γηροκομεία: Τα 
ξημερώματα της 
26ης/9 εισέβαλαν 
ληστές σε οίκο ευ-
γηρίας στην οδό 
Περικλέους, στο 
Χολαργό. Με την 

απειλή όπλων και αιχμηρών αντικει-
μένων γρονθοκόπησαν πρώτα τον 
υπάλληλο και, αφού τον τραυμάτισαν 
σοβαρά, στη συνέχεια άρπαξαν το 
μικρών διαστάσεων χρηματοκιβώτιο 

του Γηροκομείου και εξαφανίστηκαν. 
Τώρα έρχεται η σειρά των …Ασύλων 
και των …Βρεφονηπιακών Σταθμών. 
Άραγε, διεθνώς σε ποια κατηγορία 
και σε ποια ηθική στάθμη βρίσκεται 
σήμερα η χώρα μας, καθώς παρου-
σιάζει προοδευτικά τέτοιας μορφής 
«δραστηριότητες»; Μπορούμε να 
λέμε σήμερα ότι έχουμε κράτος δι-
καίου, ότι ζούμε σε ευνομούμενη κοι-
νωνία; (από τον ημερήσιο Τύπο).

τΙ ΝΑ «ΑΓΑΠηΣΟΥΜΕ» ΜΕΣΑ ΣτηΝ 
ΚρΙΣη ΠΟΥ ΠΕρΝΑΜΕ (Αντιγρά-
φουμε απαράλλακτα από την εφ. 
«τα Νέα» 27/9.):
• Μου αρέσει που το μέλλον της 
χώρας είναι 
αβέβαιο, για-
τί σε όλους 
μας έλειπε η 
περιπέτεια.
• Μου αρέ-
σει που μπο-
ρώ να έχω 
κατάθλιψη ελεύθερα. Παλιά με είχαν 
πρήξει όλοι: «Τι σου λείπει, ρε;».
• Μου αρέσει που στο σούπερ μάρ-
κετ σπάνια περιμένεις πια τον μπρο-
στινό να χτυπήσει δυο καρότσια ψώ-
νια. 
• Μου αρέσει που πολλοί φίλοι μου 
μετανάστευσαν για καλύτερο μέλ-
λον. Γιατί θα έχω έξτρα προορισμούς 
διακοπών στο εξωτερικό.
• Μου αρέσει που θα έχω και εγώ μια 
ιστορία δυστυχίας και πόνου να λέω 
στις επόμενες γενιές για το παρελ-
θόν της χώρας, όπως εμείς ακούγα-
με. Αλλιώς θα με πέρναγαν για πολύ 
φλώρο. Λοιπόν, μήπως είναι ώρα να 
βοηθήσουμε και την πατρίδα;…
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Και τη φετινή σχολική χρονιά είχαμε την 
τιμή να μας αγιάσει, μαθητές και διδακτι-

κό προσωπικό, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
Διονύσιος, ο οποίος τέλεσε κατανυκτικά την 
ακολουθία του Αγιασμού στα Εκπαιδευτήριά 
μας και μας απηύθυνε τις γεμάτες πείρα 
ζωής νουθεσίες του. «Το Σχολείο σας και 
τα μάτια σας!», μας συνέστησε κλείνοντας 

την προσλαλιά του. Μαζί, λοιπόν, με την ευλογία του πνευματικού Πατέρα, ας κρα-
τήσουμε ζωντανά μέσα μας όλη τη χρονιά τα λόγια του, για να μας συντροφεύουν 
στον καθημερινό μας αγώνα. 

Κι απ΄ τη θέση αυτή καλωσορίζουμε επίσημα και με 
χαρά τα νέα μέλη που προστέθηκαν και φέτος στη 

σχολική μας κοινότητα. Η οικογένειά μας μεγάλωσε κι 
οπωσδήποτε αυξάνει σε δυνατότητες, καθώς, όπως 
δείχνουν, τα καινούρια παιδιά προσαρμόζονται γρήγο-
ρα και πρόθυμα. Έτσι δείχνουν να ξεκινούν δυναμικά 
τη ζωή τους ανάμεσά μας. Καλή δύναμη και καλή επι-
τυχία στους στόχους όλων για πρόοδο πνευματική, για 
κατάκτηση πνευματικών κορυφών!

Το τελευταίο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου 
πήγαμε μια υ-πέ-ρο-χη εκδρομή. 

Στο πρώτο μέρος της επισκεφτήκαμε το 
Αμφιάρειο Ωρωπού, έναν αρχαιολογικό 
χώρο που στην προχριστιανική εποχή ήταν 
αφιερωμένος στον ήρωα, μάντη, γιατρό 
και θεό Αμφιάρα. Εκεί υπήρχε μαντείο, 
όπου μπορούσε κάποιος να πάρει χρησμό 
ή να γιατρευτεί. Πρώτα έριχνε ένα χρυσό 
ή ασημένιο νόμισμα σε μια πηγή απ΄ όπου 
πίστευαν ότι αναδύθηκε ο Αμφιάρας, αφού 

τέτοιας φύσης ήταν η πίστη των προγόνων 

μας εκείνη την εποχή. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το αρχαίο θέατρο.

Στο δεύτερο μέρος της επισκεφτήκαμε ένα αληθινό Πάρκο Περιπέτειας (Adventure 

Park)! Ήταν φτιαγμένο μέσα σε δάσος κι έμοιαζε με μεγάλο παιδότοπο για ενήλικες. 

Φυσικά, μόλις το είδαμε …ξετρελαθήκαμε.

(Στελίνα Πανταζή - Μαντώ Τσουρουφλή, Α΄ Γυμν.)
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Προσωπικά έπεσα δυο φορές. Κρεμάστηκα από 

το σχοινί και οι υπεύθυνοι του Πάρκου ήρθαν 

αμέσως, πράγμα που αποδεικνύει την ασφάλεια που 

εγγυώνται στους πελάτες τους.

Η εκδρομή αυτή ήταν για όλους μας μια μοναδική ευ-

καιρία. Αξίζει να την κάνει κανείς, για να ζήσει αυτά 

που του φαίνονται ακατόρθωτα!
(Αναστασία Χατζή, Α΄ Γυμν.)

Στην αρχή φοβάσαι, αλλά μετά συνηθί-

ζεις. Φοβήθηκα περισσότερο εκεί που 

προσπαθούσα να περπατήσω πάνω στα 

δοκάρια για να περάσω απέναντι. 

Στην εκδρομή αυτή οι καθηγητές μας είχαν 

γίνει διαφορετικοί. Όχι μόνο δεν φώναζαν, 

αλλά συμμετείχαν στα περιπετειώδη παιχνίδια. Δεν 

έχω ξανανιώσει τέτοια ευχαρίστηση μαζί με δασκά-

λους και καθηγητές. 
(Ελένη Παπαγεωργίου, Α΄ Γυμν.)

Μου άρεσε πολύ το περπάτημα στο συρμα-
τόσχοινο. Δυστυχώς, παρά τις προσπά-

θειές μου στην αρχή πήρα κόκκινη κάρτα. Το 
καλό ήταν ότι μου δώσανε μια δεύτερη ευκαιρία 
και μπόρεσα να συνεχίσω. 

  (Άννα-Μαρία Καποκάκη, Α΄ Γυμν.)



O Π υ ρ σ ό ς 

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1182

Μίσος, φανατισμό αλλά και πλα-
στογραφημένη Ιστορία που κα-

μία σχέση δεν έχει με την πραγματική, 
διδάσκει η αλβανική κυβέρνηση στους 
μαθητές των σχολείων. Οι νεαροί Αλβα-
νοί μέσα από τα νέα επίσημα σχολι-
κά βιβλία τους μαθαίνουν την Ιστορία 
της «Μεγάλης Αλβανίας» και διδάσκο-
νται, μεταξύ άλλων, ότι «η Βορειοδυτι-
κή Ελλάδα, από τη Φλώρινα έως την 
Πρέβεζα, είναι αλβανικό εθνικό έδα-
φος στο....οποίο "αιμοσταγείς" Έλλη-
νες πραγματοποίησαν "εθνοκάθαρση" 
στους Τσάμηδες που πλειοψηφούσαν 
στα χώματα αυτά».   

Η νέα γενιά Αλβανών μαθαίνει, με-
ταξύ άλλων, πως έχει ίδιο DΝΑ με τον 
βασιλιά Πύρρο της Ηπείρου και την 
Ολυμπιάδα, μητέρα του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου. Όλα αυτά τυπώθηκαν φέ-
τος ...στα επίσημα σχολικά εγχειρί-
δια με την έγκριση του αλβανικού 
υπουργείου Παιδείας.

Στο νέο βιβλίο «Γεωγραφία της Αλ-
βανίας», που εκδόθηκε φέτος και ήδη 
αποτελεί διδακτική ύλη στα λύκεια της 
χώρας, οι μαθητές διδάσκονται όχι 
μόνο για τη γεωγραφία της χώρας τους 
αλλά και για περιοχές όμορων χωρών 
που, σύμφωνα με τους συγγραφείς, κα-
τοικούνται από Αλβανούς.

Στις «αλβανικές περιοχές» (treva 
shqiptare) που έμειναν εκτός αλβανικού 
κράτους περιλαμβάνονται το Κοσσυφο-
πέδιο, τμήματα του Μαυροβουνίου και 
της Σερβίας, η μισή έκταση των Σκοπί-
ων και βέβαια ολόκληρη η ΒΔ Ελλάδα, 
με τους Νομούς Φλώρινας, Καστοριάς, 
Γρεβενών, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβε-
ζας, Θεσπρωτίας και το βόρειο τμήμα 
του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη 
χώρα μας, στο κεφάλαιο «Οι αλβανικές 
περιοχές στην Ελλάδα», αναφέρονται 

Το ΕΞΩΦΥΛΛΟ του βιβλίου της Γεωγραφίας, 
όπου κυριαρχεί ο χάρτης της Μεγάλης Αλβανίας 
με περιφέρειες από την Ελλάδα, τα Σκόπια, το Κό-

σοβο και τη Σερβία.

Διαβάστε τι διδάσκουν 
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τα εξής: «Είναι αλβανικές περιοχές που 
αδίκως προσαρτήθηκαν στο ελληνικό 
κράτος το 1913 από το Συμβούλιο των 
Πρεσβευτών.

Οι ιστορικές εξελίξεις, οι μαζικές βίαι-
ες μετακινήσεις των αυτοχθόνων αλβα-
νικών πληθυσμών και η έλλειψη επίση-
μων στοιχείων δυσκολεύουν των προσ-
διορισμό των αλβανικών περιοχών στην 
Ελλάδα και κυρίως των κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων των συγκε-
κριμένων περιοχών. Αυτές οι περιοχές 
βρίσκονται στη Βορειοδυτική Ελλάδα, 
νότια της "Μακεδονίας" και νοτιοανατο-
λικά της Αλβανίας μέχρι τον κόλπο της 
Άρτας και αποτελούνται από τις περιο-
χές Τσαμουριά, Φλώρινα, κ.λπ.».

Οι συγγραφείς του βιβλίου υποστηρί-
ζουν πως η Ελλάδα έχει πραγματοποιή-
σει «εθνοκάθαρση» με στόχο τον αφα-
νισμό των Αλβανών που ζούσαν εκεί. 
Ο χάρτης με τη Μεγάλη Αλβανία και τις 
όμορες «αλβανικές περιοχές» κοσμεί το 
εξώφυλλο τόσο του βιβλίου όσο και του 
τετραδίου ασκήσεων των μαθητών που 
καλούνται, για παράδειγμα, να ζωγρα-
φίσουν τις περιοχές της Ελλάδας όπου 
ζουν Αλβανοί ή να απαντήσουν στα 
ερωτήματα: «Ποιες είναι οι αλβανικές 
περιοχές της Ελλάδας;» ή «Αναφέρετε 
τις εκδιώξεις που υπέστησαν οι Αλβανοί 
από τις ελληνικές αρχές».

στα σχολεία της Αλβανίας για την Ελλάδα! 
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Διηγηθειτε την υπόθεση 
τόυ εργόυ

Σε ένα χωριό, τον Ανθόπυργο, κατα-
σκευάζονται δύο εργοστάσια που απει-
λούν το περιβάλλον της περιοχής. Ένας 
νεαρός δάσκαλος ανακαλύπτει την οι-
κολογική καταστροφή που συντελείται. 
Βλέποντας την αδιαφορία των κατοίκων 
αποφασίζει να αγωνιστεί. Προσπαθεί να 
ευαισθητοποιήσει τα παιδιά και ιδρύει 
ένα σχολικό συνεταιρισμό, για να τα 
βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν το οι-
κολογικό πρόβλημα της περιοχής τους. 
Έρχεται αντιμέτωπος με τους εργοστα-
σιάρχες και απειλείται ακόμα και η ζωή 
του. Ωστόσο, με το θάρρος και την επι-
μονή του καταφέρνει να τους αναγκά-
σει να υπακούσουν στους νόμους κι έτσι 
σώζει την περιοχή από βέβαιο θάνατο. 

παρόυσιαστε τόυσ κεντρικόυσ 
ηρωεσ τόυ εργόυ

 Τα παιδιά: Όταν καταλαβαίνουν 
τι συμβαίνει αναδεικνύονται σε ενθου-
σιώδεις υπερασπιστές του περιβάλλο-
ντος και γενικά πολεμούν το άδικο με 
όλες τους τις δυνάμεις. 

 Δάσκαλος: Άνθρωπος έξυπνος, 
με μυαλό ανοιχτό, θαρραλέος αγωνι-
στής της αλήθειας.

Εργοστασιάρχης: Άνθρωπος του χρή-
ματος, αδιαφορεί για το κοινό καλό και 
βλέπει μόνο το συμφέρον του. Ωστόσο, 
στο τέλος παρουσιάζεται γενναιόψυ-
χος, γιατί μετανοεί για τις επιλογές του 
και παραδέχεται το σφάλμα του.

Υπενωμοτάρχης: Κινείται έξυπνα και 
σέβεται τα όρια μεταξύ νομιμότητας 
και παρανομίας. Τελικά καταφέρνει να 
ανταποκριθεί καλά στα καθήκοντά του.

πόιό σημειό σασ συγκινησε 
περισσότερό και γιατι; 

• Όταν ο εργοστασιάρχης κ. Βγέ-
νας ζήτησε συγνώμη για τις πράξεις 
του. Ποτέ δεν περίμενα ότι ο άνθρωπος 
αυτός θα παραδεχόταν τα λάθη του, 
θα μετανοούσε και θα γινόταν φιλικός 
προς τον δάσκαλο. 

• Με συγκίνησε το σημείο που ο δά-
σκαλος βρίσκεται χτυπημένος στο δά-
σος που καίγεται και, ενώ ένας μαθη-
τής του τον βρίσκει και προσπαθεί να 
τον σώσει, εκείνος δεν του ζητάει να 
τον πάει στο σπίτι του, αλλά να τρέξει 
να χτυπήσει την καμπάνα του χωριού, 
ώστε να κινητοποιηθούν απ΄ το χωριό 
να σβήσουν την πυρκαγιά. 

(Αθανασία Κουζή)

γραψτε μια παραγραφό 
συνεχιζόντασ την πλόκη

• Οι άνθρωποι κατάφεραν να μετα-
φέρουν το εργοστάσιο μακριά από το 
χωριό. Ο δάσκαλος έγινε ο δήμαρχος 
του χωριού. Ο κ. Βγένας έγινε μόνιμος 
κάτοικος της περιοχής και δημιούργη-
σε ένα πάρκο όπου άγρια ζώα ζούσαν 
προστατευμένα στο φυσικό τους περι-
βάλλον. 

  από την ενασχόληση μασ με τη λόγότεχνια:
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• Τα παιδιά μπόρεσαν να σώσουν το 
χωριό τους από τη μόλυνση. Ο δάσκα-
λος παρέμεινε στο χωριό και συνέχισε 
να διδάσκει στο σχολείο με τον ίδιο εν-
θουσιασμό. Ο Λευτέρης Πάσχος ίδρυσε 
ένα περιβαλλοντικό ίδρυμα, στο οποίο 
συμμετείχαν όλα τα παιδιά του χωριού, 
που έγιναν οι καλύτεροι προστάτες του. 

    (Έλενα Παπαδημητρίου)

πόια μηνυματα μασ περναει 
η συγγραφεασ μεσα από αυτό 

τό βιβλιό; 

Η συγγραφέας προσπαθεί να μας 
επιστήσει την προσοχή στην οικολογική 
καταστροφή που επιτελούμε στη γη μας. 
Μας δείχνει με ζωντάνια και πειστικό-
τητα έναν τρόπο από τους πολλούς με 
τους οποίους καταστρέφουμε το σπίτι 
μας και μας επισημαίνει πως έτσι κατα-
στρέφουμε και τους εαυτούς μας. 

Γράψτε μια βιβλιοπαρουσίαση για το 
έργο, με την οποία να προσπαθείτε να 
πείσετε κι άλλους συνομηλίκους σας να 
το διαβάσουν. 

Το βιβλίο «Εμένα με νοιάζει» είναι 
ένα πολύ ενδιαφέρον και διδακτικό 
βιβλίο με θέμα τις ανθρώπινες παρεμ-
βάσεις στη φύση που οδηγούν σε κατα-
στροφές. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε 
μικρούς και μεγάλους. 

Γιώργος Βεντούρης, 
Β' Γυμνασίου

Η ανάγνωση και η μελέτη των βιβλί-
ων, εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στην 
ψυχική διάθεση και ικανοποιούν τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του αν-
θρώπου, είναι ένας πολύ καλός τρόπος 
ψυχαγωγίας. Διαβάζοντας ένα βιβλίο 
μπορείς να ταξιδέψεις ευχάριστα στις 
σελίδες του. Νιώθεις ότι ζεις τα γεγονό-
τα εσύ ο ίδιος κι έτσι αποκτάς καινούρια 
βιώματα και εμπειρίες. Επίσης, ταυτίζε-
σαι με τους χαρακτήρες και αντιμετωπί-
ζεις διαφορετικές συμπεριφορές και κα-
ταστάσεις. Μπαίνοντας στη διαδικασία 
να σκεφτείς πώς θα ένιωθες και πώς θα 
αντιδρούσες σε ανάλογες περιπτώσεις, 
γνωρίζεις τον εαυτό σου καλύτερα και 
του ανοίγεις νέους ορίζοντες. Τέλος, 
ένα καλό βιβλίο μπορεί να μας προσφέ-
ρει νέες, ενδιαφέρουσες γνώσεις με ευ-
χάριστο τρόπο. Πραγματικά, συχνά πα-
ρατηρείται ότι πολλές από τις σχολικές 
γνώσεις ξεχνιούνται μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα, ενώ κάτι που έχεις 
μάθει μόνος σου διαβάζοντας ένα ενδι-
αφέρον βιβλίο δεν το ξεχνάς εύκολα.

Θα ήταν, λοιπόν, ευχής έργο να δί-
ναμε στο καλό βιβλίο τη θέση που του 
ανήκει ως ένα πολύ καλό μέσο ψυχαγω-
γίας. 

Μαρία Μαρκαντώνη, Α¨ Λυκείου

«εμενα με νόιαζει» τησ γ. γρηγόριαΔόυ – σόυρελη
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The five friends, Peter, Mary, Elizabeth, Jack and Alex, were returning from Alex’s cottage 
by bikes. Alex’s dog, Arwel, was following them. The kids were very excited, because they 

had discovered that the small piece of paper they found the previous night was a treasure map. 
So, they decided to look for it that afternoon.

 When they were passing the city of Megara, an unsmiling man sitting in a café saw them. 
He was surprised, because he recognized Peter and Mary. “They’ re the two kids they saw 
me last night in Krini of Theagenous, he thought angrily. “ I’m sure that they have found my 
treasure map and they want to become treasure hunters”. Then the unsmiling man left the café 
quickly without paying and he followed the five friends.

When the children arrived at the Old Castle at last, the sun had already started going down. 
They were very tired because of the long course, but they were in a hurry to take action.

-According to the map, Peter said, the gate of the underground passage must be here. Let’s 
find it!

     The five friends started searching. They were provided with torches. Alex was keeping 
Arwel on a leash. Then Jack noticed a small passage between two stone walls.

-I found it, I found the gate, he shouted. The others came closer fast. The passage was dark 
and scaring, but the children switched on their torches and kept going. They were determined 
to find out the treasure with the archaeological value and to return it to the museum.

They were walking half an hour or so and they hadn’t seen anything. Inside the underground 
passage there were mice and spiders which made the girls scream.

-I think that someone is following us, Elizabeth whispered. I can hear steps.
-You perhaps imagined it, Jack told her. I’ve heard nothing.
Suddenly Mary distinguished an old wooden door.
-Look! Here we are! She shouted. According to the map the treasure is inside that door! 

We found it!
-You’re wrong, an unknown voice said. The treasure is mine. The unsmiling man was behind 

them keeping a gun. The five friends were really scared and Alex’s dog was barking loudly.
-Keep the dog otherwise I’ll shoot it, he said. The children understood that he wasn’t 

joking. 
-Listen to me carefully and do everything I said. First, give me the map. I know that you have 

it. Mary did as he said.
-Now open that door and get inside, he commanded and the children entered the room. 

It was like a cave and in the middle of it there was a big chest. The five friends were left 
speechless. The treasure was in front of them. However, they couldn’t take it. The criminal 
opened the chest. There were many things with archaeological value: ancient jewelry, small 
multi-color earthen pots and more valuable things.

     Suddenly Alex’s dog went towards the criminal. The dog was very provoked and it bit 
fiercely onto the criminal’s leg. When Alex managed to keep his dog, the criminal had lost his 
consciousness and he was badly wounded. The children didn’t know what to do. On the one 
hand, the treasure was theirs and on the other hand an unconscious man needed help.

     -We can’t leave him, Elizabeth said. Nobody will find him down here and he is unable 
to walk.

     Everybody agreed. It didn’t matter that he was an illicit dealer in antiquities. He needed 
help and they were going to save him.

     Thus Alex and Peter carried the unconscious criminal outside and they called an ambulance. 
When he woke up he thanked them for their kindness and he promised that he would never 
again do anything illegal.

     But what happened with the treasure? The children returned it to the Museum, where 
it belonged. The next day all the local newspapers wrote about their adventure and our heroes 
were proud of their achievement!        The End

The stolen treasure
part 5

Θεοδώρα Πούλη, Β΄ Λυκείου
Επιμέλεια: Όλγα Γκαραγκούνη, Εκπ/κός
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part 5

Aujourd’hui notre planète est en très mauvais état. Cette 
situation mit en danger notre vie.

Malheureusement, l’homme est responsable pour beaucoup 
de problèmes comme par exemple la pollution de l’air. Quand 
tous on achète une voiture, les émissions de gaz carbonique 
augmentent de plus en plus. En plus on consomme 
beaucoup d’eau inutilement sans prendre en considération le 
danger de la pénurie d’eau. 

Aussi il y a des autres problèmes comme le réchauffement de 
la planète, la fonte des glaces, la disparition des espèces et la 
sécheresse qui sont provoques par l’homme et ses actions. 

D’autre côté il y a quelques solutions. On peut améliorer cette 
situation et sauver notre environnement naturel. On peut utiliser 
les transports en commun, préférer la marche et se déplacer à 
vélo. Une autre bonne idée, c’est d’acheter des voitures électriques 
ou hybrides.

En  conclusion, j’espère que l’on fera tout ce qui est possible 
pour protéger notre planète !

Μαργαρίτα Μαρκαντώνη, Γ΄ Γυμνασίου
Επιμέλεια: Κ. Κουτλάκη, Εκπ/κός

Que faire pour notre plane¡te?
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Ξέρετε εσείς κανέναν που, σαν μι-
λάει για τη νεολαία, να μην παίρ-

νει το πιο απαισιόδοξο και ανήσυχο 
ύφος της ζωής του; Εγώ δεν ξέρω. Όπου 
βρεθώ κι όπου σταθώ και τύχει ν’ αρχί-
σει κουβέντα για τους νέους, όλοι κου-
νάνε ανήσυχοι το κεφάλι, σα να πρόκει-
ται για μια τελείως χαμένη υπόθεση.

Πριν λίγες ημέρες βρέθηκα σε μια 
συντροφιά. Με το που μπήκα, κατάλα-
βα πως μιλούσαν για τη νέα γενιά και, 
όπως συνήθως, η 
ανησυχία για το 
μέλλον της ήταν έκ-
δηλη. 

- Και να σκεφτεί 
κανείς, είπε κάποιος 
της συντροφιάς, 
πως τούτα εδώ, τα 
δικά μας παιδιά, τα 
Ελληνόπουλα, εί-
ναι κληρονόμοι της 
μεγαλύτερης πολι-
τιστικής κληρονο-
μιάς του κόσμου. Κι 
όλη αυτή η αμύθητη 
κληρονομιά θα πάει 
χαμένη, αφού ποτέ 
δε θα μπορέσει να 
φτάσει στα χέρια τους.

Να όμως, που βρέθηκε και κάποιος αι-
σιόδοξος ανάμεσά μας. Κι όχι μόνο αισι-
όδοξος. Ο άνθρωπος διέθετε κι ένα ιδι-
αίτερο χάρισμα. Είχε χιούμορ. Ακούστε 
με ποιο τρόπο ανέπτυξε τη σκέψη του.  

-Πέστε μου κάτι, αγαπητοί μου, είπε. 
Σαν ακούτε τη λέξη γέφυρα, πού πάει ο 
νους σας; 

-Γέφυρα… γέφυρα…, μουρμούρισαν 
κάνα δυο. Στη γέφυρα των στεναγμών.

-Ωραία! Σαν ακούτε τη λέξη γεφύρι;
Οι φίλοι μου το βρήκαν αστείο.
-Στο γεφύρι της Άρτας, είπαν μ’ ένα 

στόμα. 
-Πολύ καλά. Κι όταν ακούτε τη φρά-

ση «τρεις γέφυρες», τότε ο νους σας πού 
πάει;

-Ε, φυσικά στην οδό 
Λιοσίων, που είναι οι 
τρεις γέφυρες.

Ο φίλος μας είχε 
κιόλας πετύχει αυτό 
που ήθελε. Να περι-
μένουμε να ακούσου-
με αυτό που είχε να 
μας πει με ενδιαφέ-
ρον.

-Ναι, είπε τότε. Οι 
τρεις γέφυρες είναι 
στην οδό Λιοσίων. Μα 
εγώ θέλω να σας θυ-
μίσω κάποιες άλλες 
τρεις γέφυρες, που, 
αν είναι γερές και δεν 
έχουν χαλάσει, περ-

νώντας πάνω τους η πολιτιστική μας 
κληρονομιά θα φτάσει στους νέους. Τις 
ξέρετε βέβαια ποιες είναι αυτές οι τρεις 
γέφυρες.

Ασφαλώς και τις ξέραμε. Και ποιος θα 
το αμφισβητούσε ότι ο γονιός -δηλαδή η 
μάνα και ο πατέρας-, ο παπάς -γενικά 
ο κλήρος- και ο δάσκαλος είναι οι τρεις 
γέφυρες που, αν είναι γερές κι αχάλα-
στες, μπορεί περνώντας πάνω απ’ αυτές 

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Χρονογράφημα
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η πνευματική μας κληρονομιά να φτά-
σει στη γενιά την καινούργια. Ε, λοιπόν! 
κατέληξε ο φίλος μας. Μην είστε τόσο 
απαισιόδοξοι. Αντέχουν ακόμα οι τρεις 
γέφυρες. 

Τα λόγια τούτα έκαναν έναν άλλο αι-
σιόδοξο να εκδηλωθεί.

-Είναι και κάποια γεφυράκια που κά-
νουν ακόμα καλή δουλειά, είπε. Τι θα 
λέγατε για τη λογοτεχνία σε σχέση με 
την πνευματική κληρονομιά; Σαν γε-
φυράκι δεν έχει λειτουργήσει εδώ και 
χρόνια η λογοτεχνία; Όχι κιλά, τόνους 
πνευματικού πλούτου έχουν μεταφέρει 
οι σελίδες των βιβλίων από γενιά σε γε-
νιά…

Οι ειδικοί λένε ότι η αγάπη για το βι-
βλίο πρέπει να αρχίζει από την παιδική 
ηλικία. Και ακόμα πως η παιδική λογο-
τεχνία και μόνο για τούτο το λόγο είναι 
αξιοπρόσεχτη. Γιατί δημιουργεί μελλο-
ντικούς φίλους του βιβλίου.

Όση ώρα μιλούσαμε για τη λογοτεχνία 
εκείνο το βράδυ, κάποιος από την παρέα 
μας έμενε αμίλητος, συλλογισμένος. 

Κάποια στιγμή όμως αποφάσισε να 
μιλήσει.

-Διαφωνώ, είπε, που ονομάσατε τη 
λογοτεχνία γεφυράκι. Τα υποκοριστικά 
τα μεταχειριζόμαστε για μικρά ή ασή-
μαντα πράγματα. Εδώ μιλάμε για κάτι 
που ο ρόλος του είναι μεγαλειώδης. Ο 
καθένας σας γνωρίζει ότι στα επιτεύγ-
ματα της λογοτεχνίας δεν ανήκει μόνο 
η μετάδοση της πνευματικής κληρονο-
μιάς από γενιά σε γενιά. 

Ξέρετε τι μου είπε μια μέρα ένας γέρο-
ντας πνευματικός;

Ο άνθρωπος πρέπει να αναζητά το 
Θεό πολλές φορές την ημέρα, αν Τον 
αγαπάει και θέλει την παρουσία Του. 
Τον αναζητά σαν γονατίζει να προσευ-
χηθεί. Τον αναζητά σαν πλησιάζει το 
Άγιο ποτήρι. Τον αναζητά όταν ανοίγει 

με λαχτάρα κάποιο βιβλίο…
Ασφαλώς θα εννοεί τα ιερά βιβλία, 

είχα τότε σκεφτεί. Την Αγία Γραφή, 
τα λειτουργικά και πατερικά κείμενα. 
Ήθελα όμως να το ακούσω και απ’ το 
στόμα του. 

-Τα ιερά βιβλία εννοείτε, πάτερ; τον 
ρώτησα.

-Βέβαια, αλλά όχι μόνο αυτά.
Και η εξήγηση που μου έδωσε ήταν 

κάτι που ποτέ δεν είχα σκεφτεί:
-Ξέρεις ασφαλώς, μου είπε, ότι μπορεί 

κανείς να φωτογραφίσει ένα αντικείμε-
νο χωρίς να έχει στραμμένο το φακό της 
μηχανής του σ’ αυτό. Μπορεί να φωτο-
γραφίσει έναν καθρέφτη που πάνω του 
καθρεφτίζεται το αντικείμενο που θέλει 
να φωτογραφίσει. 

Μέσα στα βιβλία έχει φωτογραφηθεί 
η ζωή. Έχουν φωτογραφηθεί ακόμα και 
οι σκέψεις των ανθρώπων. Πόσες φορές 
μέσα σ’ αυτές τις σκέψεις δεν έχει κα-
θρεφτιστεί το πρόσωπο του Θεού! 

Δεν είναι λοιπόν φυσικό, ακόμη και 
μέσα στα βιβλία να Τον βρίσκεις, αν Τον 
λαχταράς και ψάχνεις γι’ Αυτόν;

Όταν το άκουσα αυτό, ένιωσα σα να 
βρέθηκα μπρος σε μια ανακάλυψη. Και 
να ποια ήταν:

Αφού η πνευματική κληρονομιά θα 
περάσει στην καινούρια γενιά, αν οι 
τρεις γέφυρες, ο γονιός, ο παπάς και ο 
δάσκαλος είναι γέφυρες γερές κι αχά-
λαστες κι αφού γερός γίνεται κανείς όσο 
περισσότερο βρίσκει το Θεό κι αφού τα 
γεφυράκια, τα βιβλία δηλαδή, πολλές 
φορές έχουν μέσα τους καθρεφτισμένο 
του Θεού το πρόσωπο, τότε σίγουρα απ’ 
τα γεφυράκια πολλά έχουν να ωφελη-
θούν ακόμα και οι μεγάλες τρεις γέφυ-
ρες. Για φανταστείτε! 

Μαρία Γουμενοπούλου 
(Βραβευμένη κατ’ επανάληψη για το 

συγγραφικό της έργο)
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Καλή Συμπεριφορά

Όταν μιλάμε για καλή συμπεριφο-
ρά εννοούμε το σωστό τρόπο με 

τον οποίο ξέρει να φέρεται ένας νέος 
άνθρωπος. Εννοούμε την καλή του ανα-
τροφή, τις καλές συνήθειες που έχει για 
τον ίδιο τον εαυτό του και την ευγένεια 
που δείχνει στους συνανθρώπους του. 

Ο άνθρωπος δεν γεννιέται με συμπε-
ριφορά καλή ή κακή. Άλλο πράγμα είναι 
οι κληρονομικές καταβολές. Την καλή 
συμπεριφορά πρέπει να τη μάθει από 
μικρός. Και μάλιστα, να κοπιάζει κάπως 
στην αρχή. Αν ένας άνθρωπος δεν ασκεί-
ται στο να έχει καλούς τρόπους, αν τα 
θέλει όλα δικά του χωρίς να λογαριάζει 
τους άλλους και κάνει 
ό,τι του κατεβάσει το 
κεφάλι του, αυτός θα 
εξελιχθεί σε αντικοι-
νωνικό άτομο. Όλοι 
θα τον αποφεύγουν, 
θα τον περιφρονούν 
και δεν θα του δίνουν 
σημασία. Αντίθετα, 
όσο πιο καλή συμπε-
ριφορά έχει ένας νέος 
άνθρωπος, τόσο πιο 
συμπαθητικός γίνεται 
στους συνομηλίκους του και γενικότερα 
στο περιβάλλον του. 

Οι καλοί τρόποι δίνουν στα παιδιά ιδι-
αίτερη χάρη, που ο ώριμος τη νοσταλ-
γεί. Την παιδική ηλικία πρέπει να την 
περάσει ο άνθρωπος σαν παιδί, όχι σαν 
μεγάλος. Δεν πρέπει σαν παιδί να με-
γαλοφέρνει, αλλά να συνηθίσει στους 
καλούς τρόπους που ταιριάζουν για την 
ηλικία του.

Αν ρωτήσουμε το παιδί, το κάθε παι-
δί, «Τι προτιμάς, να σε αγαπούν ή να σε 
αντιπαθούν;» ασφαλώς θα επιλέξει το 
πρώτο, γιατί αντιλαμβάνεται πως όταν 

είναι αγαπητό στον κόσμο μέσα του νιώ-
θει μεγάλη χαρά. Έπειτα, συνηθίζοντας 
στην καλή συμπεριφορά βάζει τον εαυ-
τό του σε μια τάξη. Στην αρχή, βέβαια, 
θα κοπιάσει λίγο και θα απαιτείται να 
καταβάλει κάποια προσπάθεια. Τίποτε 
όμως δεν κατορθώνεται χωρίς κόπο. Το 
παιδί που θα κατορθώσει να φτιάξει τον 
ίδιο τον εαυτό του θα καμαρώνει πολλές 
φορές και θα χαίρεται. Το μεγαλύτερο 
έργο που μπορεί να κάνει ένας άνθρω-
πος από την παιδική του ηλικία είναι να 
φτιάξει ένα καλό χαρακτήρα. Οι ωφέλει-
ες της καλής συμπεριφοράς είναι πολ-
λές. Όταν ο άνθρωπος εθιστεί από την 

παιδική του ηλικία στην 
τάξη των καλών συνη-
θειών, μεγαλώνοντας 
θα επιτύχει στη ζωή, 
γιατί θα έχει εξελιχθεί 
σε ένα τέλειο τύπο αν-
θρώπου. Όταν από παι-
δί έχει βάλει τάξη στον 
εαυτό του, τότε σαν με-
γάλος θα νιώθει πολύ 
ικανοποιημένος από το 
παρελθόν του. Οι άν-
θρωποι που δεν έχουν 

τάξη και μέτρο στη ζωή τους κατά κανό-
να είναι δυστυχείς, όσο εύποροι κι αν 
είναι. Μια ευνομούμενη κοινωνία θέλει 
τον άνθρωπο με άψογη συμπεριφορά. 
Ο μεγάλος είναι πολύ δύσκολο να μπει 
απότομα στην τάξη, αν δεν συνηθίσει 
από παιδί να φέρεται ευγενικά. 

Συμπέρασμα: Πρώτον, το παιδί που 
έχει καλή συμπεριφορά το αγαπούν όλοι 
και το ίδιο χαίρεται γι΄ αυτό. Δεύτερον, 
καμαρώνει γιατί είναι τακτικό και καλό. 
Και τρίτον, θα γίνει σαν μεγαλώσει ένας 
χρήσιμος άνθρωπος, ένας ολοκληρωμέ-
νος χαρακτήρας. 
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ΙΤΑΛΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ

Ιταλικός στόλος
Ποτέ δεν εναυμάχησεν.

Φευ! Τι απελπισία.
Απέθανεν ο ατυχής 
απ΄ την ακινησία!..

Εις αλπινιστήν
Κεραυνοβόλος μαχητής

τσιράκι στη φευγάλα
το Χάρο τον λαχάνιασε 

απ΄ την πολλή τρεχάλα!..

Εις Λύκον της Τοσκάνης
Άδικα λύκο σ΄ έλεγαν,

ω, άκακο αρνίον.
Από τρομάρα πέθανες

στης μάχης το πεδίον…

Τσιάνο
Όλοι τον ενομίζανε
σπουδαίο διπλωμάτη,

μα των τσολιάδων η ορμή

του το ΄φαγε το μάτι.

Μπενίτο Μουσσολίνι
Το άδοξο το τέλος του

υπήρξεν η Ελλάς.
Απέθανε φωνάζοντας:

«Μ΄ έφαγε ο τσολιάς!..». 

Γκρατσιάνι
Στρατάρχης με τα ούλα του

μεγάλος πατριώτης.
Στην έρημο δεν του ΄μεινε

κανένας στρατιώτης!..

  
 ΜΕΣΟΣΤΟΙΧΙΔΑ

Αν συμπληρώσετε σωστά τις λέξεις, θα διαβάσετε στις κόκκινες γραμμές το όνομα ενός πολύ σημαντικού οχυρού μας στα Ελληνοβουλ-γαρικά σύνορα. 

1.               _ _ _ _ _ _ 2.               _ _ _ _ _ _ _ 3.         _ _ _ _ _ _ _ _ _4.               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5.         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6.   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. Παίζουν σημαντικό ρόλο  στη διεξαγωγή της μάχης. 2. Μεγάλη πόλη της Β. Ηπείρου  που απελευθερώθηκε.3. Γι΄ αυτήν πολεμήσαμε.4. Τα βουνά του πολέμου.5. Απειλή πολέμου με ημερομηνία. 6. Ο Ντούτσε. 

ΠΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;
1.Ποια χώρα προκάλεσε το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;
2.Ποια η αφορμή της Ιταλίας να μας αναγκάσει να 

βγούμε στον πόλεμο; 
3.Πότε μας κήρυξαν τον πόλεμο οι Γερμανοί; 
4.Πότε υψώθηκε η Ελληνική Σημαία στην Ακρόπο-

λη μετά την αποχώρηση των Γερμανών; 

Λύσεις προηγούμενου τεύχους

ΠΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ; 
1.Ο Μακένζι (4.600 χλμ.) 
2. Αυτοί που είχαν γεννηθεί 
σε καιρό που βασίλευε ο πατέρας τους. 
3.Το Λευκό Όρος (4.808 μ.)
4.Φαναριώτες
5.Το Κουίτο. 




