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Κάθε μήνα
Το σπίτι που γεννήθηκα 

κι ας το πατούν οι ξένοι, 

στοιχειό είναι και με προσκαλεί, 

ψυχή και με προσμένει. 

Με τους μαθητές μας

Η Ελληνορθόδοξη 
Εκπαίδευση της Μικρασίας

Η πρόσφατη προσκυνηματική εκ-
δρομή μας στα ιερά χώματα της 

Αιολικής γης (εννοώ της Μ. Ασίας) γέ-
μισε την ψυχή μας με υπέροχες εντυ-
πώσεις. Η Μικρά Ασία έφερε στη σκέ-
ψη μας και τον τρόπο της λειτουργίας 
και την τροφοδοσία της Εκπαίδευσης 
των ημερών εκείνων. 

Η ιστορία των σχολείων της τουρ-
κοκρατούμενης Μικρασίας είναι ένα 
σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας του 
Μικρασιατικού Ελληνισμού. Μέσα 
στην νύχτα της δουλείας οι Μικρασιά-
τες με υπομονή εργάζονταν αθόρυβα 
χτίζοντας Εκκλησιές, δημιουργώντας 
Σχολεία και καλλιεργώντας τη Γλώσ-
σα τους. Τα έβλεπαν αυτά σαν γερές 
γέφυρες που τους ένωναν με το ένδοξο 
παρελθόν και τους δημιουργούσαν τις 
προϋποθέσεις που χρειάζονταν για την 
εθνική τους αποκατάσταση. Είναι γνω-
στό ότι τα πρώτα σχολεία ξεκίνησαν 
από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια 
και λειτουργούσαν απρογραμμάτιστα 
με τους ιερείς και τους μοναχούς. 

Ο πρώτος Σχολικός Κανονισμός 
που γνωρίζουμε είναι ο «Κανο-

νισμός των ορθοδόξων ελληνικών σχο-
λείων» του 1856. Αξίζει να προσέξουμε 
το σκοπό του: 

«Τριπλοῦς ἐστιν ὁ σκοπός τοῦ παρό-
ντος κανονισμοῦ:

Ἳνα μή εἰσάγωνται εἰς τά σχολεῖα 
ἀπροσέκτως καί ἀνεξετάστως οἱ τυχό-
ντες ἀπαίδευτοι καί ἀνάξιοι τῆς διδα-
σκαλικῆς ἓδρας… 

Ἳνα εὐμεθόδως καί μετά καρποφόρου 
καλλιεργείας διδάσκεται ἡ ἑλληνική 
γλῶσσα, ὁ πολύτιμος οὗτος θησαυρός 
τῶν προγόνων ἡμῶν, δι’ οὗ ηὐδόκησεν 
ἡ πάνσοφος καί πανάγαθος τοῦ Θεοῦ 
πρόνοια…

Ἳνα ὁμοιομόρφως προβαίνῃ ἡ ἐκπαί-
δευσις τῆς ὁμογενοῦς νεολαίας ἐν ἃπα-
σι τοῖς σχολείοις, καί μή ποικιλομόρ-
φως, ἀτάκτως καί συγκεχυμένως…».

Αγαπητοί μας φίλοι, με καταπλη-
κτική διαύγεια οι Μικρασιάτες 

αδελφοί είχαν συλλάβει την αλήθεια 
που ξεφεύγει δυστυχώς σήμερα από 
μας, πως η Παιδεία αποτελεί το πιο μό-
νιμο και πολύτιμο στοιχείο του Ελλη-
νισμού και πως αυτό μπορεί να σταθεί 
η αναπλαστική δύναμη του Έθνους και 
να αποτελεί το συνδετικό κρίκο όλων 
των Ελλήνων.

Ο κόσμος λοιπόν αυτός που έζησε τόσο 
έντονα στην ιστορία μας δεν πρέπει να 
χαθεί από την καρδιά μας. Αποτελεί 
καθήκον μας να τον διατηρήσουμε όσο 
γίνεται πιο ζωντανά στη μνήμη μας. 

Με τις πιο θερμές ευχές μας,
Χ.Γ.Κ

    ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Φίλοι και φίλες, 
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Από την παι-
δική μου 

ηλικία ένα από τα 
γλυκύτερα όνειρά 
μου ήταν να επι-
σκεφθώ τη χαμέ-
νη πατρίδα μου, 
τα Μοσχονήσια. 
Να προσκυνήσω 
τ’ αγιασμένα της 
χώματα τα ποτι-
σμένα με ιδρώτα 
και αίμα ελληνικό. Την ευλογημένη 
αυτή γη, που μέσα στα σπλάχνα της 
κρατά ευλαβικά φυλαγμένες τις ρίζες 
των προγόνων μας. 

Σαν βρέθηκα στην ιδιαίτερη πατρί-
δα μου, το μαρτυρικό Μοσχονήσι, τότε 
ήταν που τα γόνατά μου λύθηκαν κι η 
καρδιά μου σπαρταρούσε στο στήθος 
μου σαν να ’θελε να σπάσει.

«Αυτή είναι η πατρίδα μου», ψέλλι-
σα με την ψυχή πνιγμένη στο δάκρυ.

Το Μοσχονήσι οι Τούρκοι το εξό-
ντωσαν ολοκληρωτικά∙ 6.000 πληθυ-
σμό έσφαξαν μέσα σε μια χαράδρα έξω 
από το Αγιασμάτι. Τον πιο μαρτυρικό 
θάνατο υπέστησαν ο πατήρ Μιχαήλ 
Προβέτζας, ηγούμενος της ιεράς Μο-
νής των Ταξιαρχών, ο ανεψιός του 
αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος, οι άλλοι 
ιερείς και ο δεσπότης Μοσχονησίων 

Αμβρόσιος.
Από την παιδική 

μου ηλικία η λαχτάρα 
μου ήταν ν’ ακούω με 
προσοχή, να ρωτώ, 
να μαθαίνω γι’ αυτόν 
τον χαμένο παράδει-
σο. Τον έβλεπα με τα 
μάτια της ψυχής μου. 
Κι άφηνα τη φαντα-
σία μου αχαλίνωτη 
να σεργιανά στις μα-

γικές ακρογιαλιές του, στα χαμοβούνια 
του με τις ασημόφυλλες ελιές, στις με-
γαλόπρεπες εκκλησιές του…

Στη βορειοδυτική πλευρά της μικρής 
Προποντίδος κείται το μεγάλο νησί, το 
ονομαζόμενο Μοσχονήσι.

«Γιούντ-Άντασι», δηλαδή «νησί της 
λάμψης», το αποκαλούσαν οι Τούρκοι 
πριν από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή του 1922.

Εκτός από το μεγάλο Νησί, όλα τα 
άλλα (εκατό όπως λένε) είναι πολύ μι-
κρότερά του. Μερικά δε τόσο μικρά, 
που μοιάζουν με μεγάλα πλεούμενα 
πάνω στην απλωσιά της θάλασσας. Το 
καθένα απ’ αυτά έχει κι ένα ιδιαίτερο 
όνομα. Του το ’χουν δώσει οι Μοσχο-
νησιώτες, πότε από κάποιο εκκλησάκι 
ή μοναστήρι που ’ναι κτισμένο επάνω 
του, πότε από κάποιο αρχαίο κτίσμα, 

( Έ ν α  Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό )

της Βασιλικής Ράλλη

Αμβρόσιος.

μου ηλικία η λαχτάρα 
μου ήταν ν’ ακούω με 
προσοχή, να ρωτώ, 
να μαθαίνω γι’ αυτόν 
τον χαμένο παράδει
σο. Τον έβλεπα με τα 
μάτια της ψυχής μου. 
Κι άφηνα τη φαντα
σία μου αχαλίνωτη Με το καραβάκι προς το Μοσχονήσι
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πότε από κάποιο ιστορικό γεγονός και 
πότε από το σχήμα του και τη μορφο-
λογία του εδάφους του. 

Οι Μοσχονησιώτες διακρίνο-
νταν για τη θερμή τους πίστη 

προς το Θεό. Το θρησκευτικό συναί-
σθημα πρυτάνευε στην καρδιά ανδρών 
και γυναικών. Πέντε μεγαλόπρεπες εκ-
κλησιές στόλιζαν την πόλη! Ο μητρο-
πολιτικός ναός των Ταξιαρχών, οι ιε-
ροί ναοί της Αγίας Τριάδος, του Αγίου 
Π α ν τ ε λ ε -
ή μ ο ν ο ς , 
του Αγίου 
Δημητρίου, 
και ο λα-
μπρότερος 
απ’ όλους 
και ξακου-
στός σ’ όλη 
την Ανα-
τολή ιερός 
ναός της 
Παναγίας. 
Τα τελευ-
ταία χρό-
νια είχαν 
χτίσει και 
τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στο 
τέλος της πόλης, στο χώρο του νεκρο-
ταφείου. Για την ανέγερση του ναού 
αυτού είχαν προσφέρει τα περισσότε-
ρα χρήματα οι θαλασσινοί, για να τι-
μήσουν τον προστάτη τους Άγιο.

Τώρα όλοι οι περίλαμπροι ναοί 

του Μοσχονησιού είναι γκρεμισμένοι. 
Μόνο ο ναός των Ταξιαρχών στέκει 
ακόμα ορθός αλλά σε αξιοθρήνητη 
κατάσταση. Γκρεμισμένο το καμπα-
ναριό, γκρεμισμένο το τέμπλο κι ο 
γυναικωνίτης, κατεστραμμένο, σκαμ-
μένο το δάπεδο με το θαυμάσιο ψηφι-
δωτό. Ξυσμένες, σβησμένες οι άλλοτε 
θαυμάσιες αγιογραφίες στους τοίχους. 
Πολύ λίγες διατηρούνται ακόμα. Με-
ρικές μάλιστα απ’ αυτές με τρυπημένα, 

βγαλμένα τα 
μάτια τους 
από τα βέβη-
λα χέρια των 
Τούρκων.

Ράγισε η 
καρδιά μου 
στ’ αντίκρι-
σμά τους. Λύ-
γισαν τα γό-
νατά μου. Τις 
α σ π ά σ τ η κ α 
πνιγμένη στα 
δάκρυα. Κι 
έμεινα έτσι, 
σαν αποσβο-
λωμένη, να τις 

κοιτώ με σπαραγμό μέσ’ στην καρδιά. 
Να τις κοιτώ όπως θα κοιτούσα και τα 
τόσα αγαπημένα, συγγενικά μου πρό-
σωπα, τα σφαγμένα μες στη χαράδρα 
του Αγιασματιού.

Κι οι μισοσβησμένες μορφές των 
Αγίων λες και ζωντάνεψαν τη 

μάτια τους 

λα χέρια των 

Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών 
(Δυτική άποψη) - Μοσχονήσι
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στιγμή αυτή και μου μιλούσαν με μια 
γλώσσα σιωπηλή, μυστική, που εξέ-
φραζε τον πόνο και τη φρίκη της τρα-
γικής ημέρας 
που οι βάρβα-
ρες ορδές του 
Κεμάλ, αφού 
μούσκεψαν τα 
βρώμικα χέρια 
τους στο αίμα 
6.000 αθώ-
ων υπάρξεων, 
ξέσπασαν την 
κτηνώδη μα-
νία τους ακόμα 
κι επάνω στις 
εικόνες των 
εκκλησιών!... 
Φρίττει ο ανθρώπινος νους μπροστά 
σε τόση βαρβαρότητα, τόση κτηνωδία. 
Ξεχωριστή κι οδυνηρότερη εντύπωση 
μου έκανε η 
ολοσχερής κα-
ταστροφή του 
άλλοτε περίλα-
μπρου και φη-
μισμένου σ’ όλη 
την Ανατολή 
ναού της Πα-
ναγίας. Μόνον 
ένα τμήμα χορ-
ταρ ιασμένου 
θεμέλιου και 
μερικές σκόρ-
πιες γωνιόπε-
τρες μαρτυρούν 
πως στο χώρο αυτό υπήρξε κάποτε ένα 

κτίσμα.
Από τα κελιά και τον ξενώνα που 

υπήρχαν στο προαύλιο της εκκλησιάς 
δεν σώζεται 
ούτε θεμέλιο!... 
Αγανάκτησα!... 
Ζ ω ν τ ά ν ε ψ α ν 
στη σκέψη μου 
οι αφηγήσεις 
της μητέρας μου 
και των άλλων 
συμπατριωτών 
μου για τον πε-
ρίλαμπρο αυτό 
ναό. Τον περιέ-
γραψαν με τόσο 
θαυμασμό, που 
λαχταρούσα να 

τον δω έστω και γκρεμισμένο.
Το εσωτερικό του – έλεγαν– ήταν 

καλλιτεχνικά διακοσμημένο. Το δάπε-
δο στρωμένο 
με πολύχρωμα 
μάρμαρα που 
λάμπανε σαν 
κρυστάλλινοι 
καθρέφτες κι 
αντικατόπτρι-
ζαν τις μορφές 
των Αγίων. Το 
τέμπλο, το δε-
σποτικό κι ο 
άμβωνας ήταν 
από μάρμαρο 
λαξευμένο και 

ντυμένα με αληθινό χρυσάφι. Στη δε-
ξιά κι αριστερή πλευρά του δεσποτικού 

με πολύχρωμα 
μάρμαρα που 
λάμπανε σαν 

Ό,τι απέμεινε από τον ναό στο εσωτερικό 
του Μοναστηριού της Λέκα - Παναγιάς

Αγανάκτησα!... 

μου για τον πε
ρίλαμπρο αυτό 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων 
κ. Απόστολος ιερουργεί στον Ι.Ν. Ταξιαρχών 

Μοσχονησίων.
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υπήρχαν δυο καλλιτεχνικά λαξευμέ-
νοι κύκνοι, με σκυμμένο το κεφάλι 
και τη μύτη ολόχρυση.

Τις θαυμάσιες αγιογραφίες, που 
λες και ζωντάνευαν 
και μιλούσαν στις 
ψυχές των ανθρώ-
πων κάτω από την 
αστραφτερή λάμψη 
των κρυστάλλινων 
πολυελαίων, είχαν 
φιλοτεχνήσει καλλι-
τέχνες από την Τήνο 
κι ένας Αϊβαλιώτης 
αγιογράφος ονομα-
ζόμενος Αγραφιώ-
της.

Η θαυματουρ-
γή εικόνα 

της Παναγίας ήταν 
ντυμένη από καθα-
ρό χρυσάφι και ασήμι. Και μπροστά 
της, αμέτρητα τα χρυσά κι ασημένια 
αφιερώματα!... Όλα δώρα των ευσε-
βών χριστιανών από τα απειράριθμα 
θαύματα της Μεγαλόχαρης. Θαύματα 
χειροπιαστά, που διηγούνταν με βα-
θειά συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια 
οι Μοσχονησιώτες.

«Είδα, κόρη μου, με τα μάτια μου», 
έλεγε ο θείος μου ο Κωστής, «παρά-
λυτο, που έφεραν πάνω στο φορείο 
από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Τον 
ξάπλωσαν μπροστά στην εικόνα της 
Παναγίας κι άρχισαν οι γονείς του να 
προσεύχονται κλαίγοντας. Ήταν νεα-

ρό παλικάρι και τους είχαν κόψει οι 
γιατροί κάθε ελπίδα. Κι όμως, το πα-
ράλυτο αυτό παιδί, πριν τελειώσει η 
Λειτουργία, σηκώθηκε όρθιο κι έφυ-

γε με τα πόδια από την 
εκκλησία. Είδε -καθώς 
έλεγε- ολοζώντανη την 
Παναγία να του χαμογε-
λά και να το σταυρώνει 
με το χέρι της». 

Τώρα ο λαμπρός αυ-
τός οίκος προσευχής 
και θαυμάτων είναι όχι 
απλώς ερειπωμένος, 
αλλά σωστό… ρημαδιό! 
Τίποτα δεν υπάρχει όρ-
θιο!...

Για τον περίλαμπρο 
ναό της Παναγίας του 
Μοσχονησιού πρέπει 
κάτι να προσθέσω. Στη 

μεγάλη καμπάνα που είχε δωρίσει ο 
Αλή Αγάς Μπαλτατζή, οι Μοσχονη-
σιώτες είχαν προσθέσει και δώδεκα 
μικρά καμπανάκια φερμένα από τη 
Ρωσία. Το εσωτερικό της ήταν αση-
μόχρυσο. Κι ο ήχος τους τόσο μελω-
δικός, που, συνταιριασμένος με τον 
γλυκόλαλο ήχο της μεγάλης καμπά-
νας, λες και συνέθετε μια αρμονική, 
ουράνια μελωδία βγαλμένη από το 
στόμα χιλιάδων αγγέλων.

Τη μεγάλη καμπάνα είδα στο προ-
αύλιο του μουσείου της Περγάμου. 
Την αγκάλιασα και την ασπάστηκα 
βρέχοντάς την με τα δάκρυά μου. 

Παναγία να του χαμογε
λά και να το σταυρώνει 
με το χέρι της». 

Η καμπάνα της εκκλησίας 
της Παναγιάς, που σήμερα 
βρίσκεται στο μουσείο της 

Περγάμου. 

 Μ Ο Σ Χ Ο Ν Η Σ Ι Α ,  Η  Π Α Τ Ρ Ι Δ Α  Μ Ο Υ
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Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
ταξιδέψαμε με πλοίο από το λιμάνι 

του Πειραιά για τη Μυτιλήνη.
Πατήσαμε τα πόδια μας στην Αιολική γη 

περνώντας από το λιμάνι της Μυτιλήνης απέ-
ναντι στο Αϊβαλί. Ούτε που κατάλαβα πως 
περάσαμε σε μια ξένη χώρα. Όλα φαίνονταν 
τόσο ελληνικά, τόσο γνώριμα! Τίποτα δε μου 
φάνηκε διαφορετικό. Μόνο οι πολλές τούρκι-
κες σημαίες μού φάνηκαν σαν μια παραφωνία 
στο όλο τοπίο. Βλέπαμε παντού εκκλησίες, 
παλιά αρχοντικά κι αρχαία ελληνικά μνημεία. 
Απορώ πώς οι Τούρκοι δεν ντρέπονται όλα 
αυτά να τα εκμεταλλεύονται 
οικονομικά και τουριστικά, 
αφού δεν είναι δικά τους κι 
αφού μάλιστα στις αρχές τα 
κατέστρεφαν με μανία. 

Συνεχίσαμε το ταξί-
δι μας προς την ξακουστή 
Πέργαμο. Όταν φτάσαμε 
σε κεντρικό σημείο της πό-
λης είδαμε τα επιβλητικά 
απομεινάρια της «Κόκκινης 
Εκκλησιάς», του τεράστιου 
ναού του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου. Η Εκκλησία της 
Περγάμου ήταν μια από τις 
επτά Εκκλησίες της Αποκα-
λύψεως. Ύστερα συνεχίσα-
με για το Ασκληπιείο. Ξεναγηθήκαμε στο 
μεγάλο αρχαιολογικό χώρο όπου σώζονται 
διάφορα κτίσματα: βωμοί, λουτρά, θέατρο 
και στοές. Το Ασκληπιείο ήταν ένα αρχαίο 
θεραπευτήριο που απέβλεπε στη θεραπεία 
του σώματος μέσω της ψυχής. Από εκεί φαι-
νόταν από μακριά ο ναός του Δία, που δεσπό-
ζει πάνω στην Ακρόπολη. 

Το πιο ωραίο όμως μέρος του προγράμ-
ματος της πρώτης μέρας ήταν ο περίπατός 
μας στα Μοσχονήσια. Μέσα από μικρά λιθό-
στρωτα σοκάκια βρεθήκαμε μπροστά σε δύο 
εκκλησιές: η μια ήταν γκρεμισμένη σχεδόν 

ολοσχερώς∙ η άλλη ερειπωμένη και κλειστή 
- ακόμα κι έτσι όμως μαρτυρούσε την παλιά 
της μεγαλοπρέπεια. Δυο άλλες εκκλησίες εί-
χαν μετατραπεί σε τζαμιά. Σ΄ ένα από αυτά 
ένας γέρος μάς μίλησε σε σπαστά ελληνικά. 
Μου έκανε εντύπωση το ότι μας ρώτησε τι 
νομίζουμε πιο σωστό: να γίνονται οι εκκλη-
σιές τζαμιά ή να τις γκρεμίζουν; Αυτός, πα-
ρόλο που ήταν Τούρκος από την Κρήτη, μας 
είπε ότι «προτιμούσε να βλέπει  τις εκκλησίες 
γκρεμισμένες παρά ατιμασμένες»…

Το πρόγραμμα της τρίτης μέρας μάς 
επιφύλασσε κάτι που για μερικούς 

αποτελεί ένα όνειρο: επίσκε-
ψη στην Τροία! Βρεθήκαμε 
στα χώματα που πριν από 
3.000 περίπου χρόνια οι Αχαι-
οί έφτασαν με τα πλοία τους 
για να τα κυριεύσουν. Κοι-
τώντας γύρω μας τις πεδιάδες 
αναπαριστούσαμε στη φαντα-
σία μας τις γνωστές από τις 
περιγραφές του Ομήρου μά-
χες και βλέπαμε τους ήρωες 
να πολεμούν έως εσχάτων... 

Αφού φωτογραφηθήκαμε 
στο μεγάλο ξύλινο αντίγραφο 
του Δούρειου Ίππου που έχουν 
φτιάξει οι Τούρκοι, κάναμε το 
γύρο της Τροίας. Αν και έχουν 

απομείνει μόνο τείχη και πέτρες, εύκολα κά-
ποιος με σχετικές ιστορικές γνώσεις μπορεί 
να συμπεράνει την παλιά δόξα και τον πλού-
το της, καθώς διακρίνονται τα εννιά επίπεδα 
της πόλης, που χτίστηκε και καταστράφηκε 
εννιά φορές! Εντύπωση μου έκανε που οι πι-
νακίδες ήταν γραμμένες στα τούρκικα, στα 
γερμανικά κλπ. αλλά καμιά στα ελληνικά. 
Ένας Έλληνας, για να δει τα μνημεία του πο-
λιτισμού του, είναι αναγκασμένος να ξέρει 
μια απ΄ αυτές τις ξένες γλώσσες!

Ύστερα περάσαμε στην Τένεδο. Παρό-
λο που είναι ένα από τα ελάχιστα μέρη που 
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Κάτω από τον Δούρειο Ίππο
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επιτρέπεται να κατοικούν Έλληνες, δεν συ-
ναντήσαμε κανένα και αυτό διότι απ΄ ό,τι μά-
θαμε, έχουν απομείνει ελάχιστοι. Οι καθημε-
ρινές παρενοχλήσεις, οι συχνές επιθέσεις και 
ο συνεχής φόβος που τους προκαλούσαν οι 
Τούρκοι ανάγκασε τη μεγάλη ελληνική κοι-
νότητα του νησιού να 
ξενιτευτεί. 

Στην επιστροφή μάς 
διάβασαν στο πούλμαν 
μια πολύ συγκινητική 
ιστορία-μαρτυρία μιας 
αϊβαλιώτισσας μάνας 
που έφυγε διωγμένη 
από τον τόπο της κατά 
τη μικρασιατική κατα-
στροφή. Πιστεύω πως 
αυτή η ιστορία μάς βο-
ήθησε να καταλάβουμε 
βαθύτερα το σκοπό αυτού του προσκυνήμα-
τος που οργάνωσε το Σχολείο μας στα ιερά 
χώματα της Μικρασίας.

Η τελευταία μέρα της εκδρομής μας πε-
ριλάμβανε ξενάγηση στη Μυτιλήνη. 

Το πρωί λειτουργηθήκαμε στην Ι. Μονή των 
θαυματουργών αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης, όπου μας πρόσφεραν άριστη φιλο-
ξενία στον οργανωμένο ξενώνα που λειτουρ-
γεί εκεί. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στο ι. 
Προσκύνημα του Ταξιάρχη στο Μανταμάδο. 
Συγκινηθήκαμε, γιατί είναι φοβερό να ξέρει 
κανείς ότι, όπως μας είπαν, η εικόνα που φι-
λάει είναι φτιαγμένη με αίμα άγρια σφαγμέ-
νων μοναχών. 

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλάμβανε 
επίσκεψη στο Μουσείο Απολιθωμένου Δά-
σους στο Σίγρι. Εντυπωσιάστηκα από το θαύ-
μα της φύσης να μετατρέψει τόσους κορμούς 
δέντρων σε πέτρα περίτεχνα χρωματισμένη. 
Ακόμη, αυτό το μουσείο με εντυπωσίασε για 
την οργάνωσή του και για το ότι παράλληλα 
λειτουργεί και ως κέντρο ερευνών σχετικά με 
τα ορυκτά της Λέσβου και έχει κερδίσει δια-

κρίσεις παγκοσμίως. Ο ξεναγός του μουσείου 
μάς ξενάγησε στις αίθουσες με πολύ ζήλο και 
μας εξήγησε πράγματα με ξεχωριστό ενδια-
φέρον.

Τελευταίος προορισμός μας ήταν η Ι. 
Μονή Λειμώνος. Η Μονή έχει μια μεγά-

λη ιστορία και η συλλογή 
χειρογράφων, εικόνων και 
κειμηλίων, που εκθέτει σε 
ειδικό μουσείο, είναι μο-
ναδική. Μέναμε έκθαμβοι 
μπροστά σε έγγραφα και 
αντικείμενα που χρονολο-
γούνταν από τον 17ο και 
18ο αιώνα, ενώ εντύπωση 
μου έκανε και το τούρκι-
κο μπαϊράκι που έπεσε στα 
χέρια στα Ελλήνων όταν 
έδιωξαν τελικά τους Τούρ-

κους από το νησί.

Όπως κάθε φορά, η πολυήμερη αυτή 
εκδρομή μας έκλεισε με μια βρα-

διά ψυχαγωγίας. Γελάσαμε και χαρήκαμε με 
σκετσάκια και σάτιρες που η κάθε μια ομά-
δα μαθητών παρουσίασε στους υπόλοιπους. 
Αναδείχτηκαν πολλά ταλέντα… 

Εξίσου σημαντικός όμως ήταν και ο απο-
λογισμός της εκδρομής που ακολούθησε. 
Ομολογώ πως κατά τη διάρκεια της εκδρο-
μής είτε λόγω κούρασης είτε λόγω του ότι τα 
μέρη που επισκεφτήκαμε δεν ήταν ιδιαίτερα 
εντυπωσιακά εξωτερικά, αδυνατούσα να κα-
ταλάβω σε βάθος τη σημασία που έχουν για 
μας αυτά τα μέρη. Στον απολογισμό όμως, 
ξαναβλέποντάς τα όλα με τα μάτια της ψυχής, 
συνειδητοποίησα πόσο αξίζουν και τι σημαί-
νουν για καθένα μας και νιώθω χαρούμενη 
και ικανοποιημένη που τα επισκέφτηκα. 

Θεοδώρα Πούλη, 
Β΄ Λυκείου

χειρογράφων, εικόνων και 
κειμηλίων, που εκθέτει σε 
ειδικό μουσείο, είναι μο
ναδική. Μέναμε έκθαμβοι 
μπροστά σε έγγραφα και 
αντικείμενα που χρονολο
γούνταν από τον 17ο και 
18ο αιώνα, ενώ εντύπωση 
μου έκανε και το τούρκι
κο μπαϊράκι που έπεσε στα 

Στην Τροία
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Ο άγιος Γεώργιος γεννή-
θηκε στο χωριό Πιτυούντα 
της Χίου το έτος 1785. Από 
τη βρεφική του ηλικία έμει-
νε ορφανός. Μεγάλωσε σε 
χέρια μητριάς. Μικρό παιδί 
ακόμα τον παρέδωσε ο πατέ-
ρας του σε κάποιον τεχνίτη 
να μάθει την ξυλογλυπτική. 
Από τα Ψαρά με συντροφιά 
άλλων παιδιών έφυγαν για 
την Καβάλα, όπου έκλεψε 

μαζί τους καρπούζια. Για να ξεφύγει την τιμωρία 
αρνήθηκε την πίστη του κι έγινε μωαμεθανός. Ο 
πατέρας του και οι συγγενείς του έχασαν τα ίχνη 
του. 

Μετά από καιρό ξανάρθε στη Χίο. Πήγε στον 
πατέρα του και με δάκρυα διηγήθηκε πώς τον 
απείλησαν οι Τούρκοι, ότι θα τον κρέμαγαν αν 
δεν άλλαζε την πίστη του. Έτσι αλλαξοπίστησε. 
Με δάκρυα τώρα παρακαλούσε τον πατέρα του 
να τον συγχωρέσει και να τον δεχθεί κοντά του 
σαν χριστιανό. 

Η συγκίνηση τού πατέρα υπήρξε μεγάλη και 
σκέφτηκε να τον στείλει σε ξένο τόπο. Βρήκε ως 
κατάλληλο το Αϊβαλί. 

Εκεί, δουλεύοντας τίμια και αποδοτικά, ο Γε-
ώργιος πέρασε καλά μέχρι που έφτασε στην ηλι-
κία των είκοσι χρόνων. Τότε ξεθάρρεψε και κατέ-
βηκε στην πόλη των Κυδωνιών (Αϊβαλί). Νοίκια-
σε ένα δωμάτιο στο σπίτι μιας γερόντισσας, που 
τον φρόντιζε σαν παιδί της. Μόνο σε αυτήν είχε 
φανερώσει το μυστικό πως είχε κάποτε αρνηθεί 
την πίστη του Χριστού. 

Ήρθε καιρός να φτιάξει οικογένεια. Ο Γεώρ-
γιος είχε δανείσει πριν χρόνια χρήματα στον 
αδελφό της αρραβωνιαστικιάς του και, για την 
προετοιμασία του γάμου τους, του τα ζήτησε. Αυ-
τός αρνήθηκε να τα δώσει και όχι μόνο αρνήθη-
κε, αλλά έφτασε στο σημείο να καταγγείλει τον 
μέλλοντα γαμπρό του στις τουρκικές αρχές για 
εξωμότη. Το μυστικό αυτό με αφέλεια είχε φανε-
ρώσει η γερόντισσα. 

Η 8η Νοεμβρίου ήταν η ημέρα που τον έκλει-
σαν στη φυλακή, όπου έμεινε δεκαεπτά ημέρες 
υποφέροντας τα πάνδεινα απ΄ τους αγαρηνούς. 
Ο κριτής διέταξε να τον βγάλουν απ΄ τη φυλακή 
και να τον οδηγήσουν στον τόπο της εκτελέσε-
ως. 

Εκεί ήρθε ο κριτής και άλλοι Τούρκοι άρχοντες. 
Οι αγαρηνοί φώναζαν επιτακτικά και απειλητι-
κά στον άγιο να αρνηθεί την πίστη του Χριστού 
και εκείνος απαντούσε: «Είμαι χριστιανός και θα 
πεθάνω χριστιανός». Ο δήμιος τότε τον αποκε-
φάλισε. Έτσι παρέδωσε την αγία ψυχή του εις τον 
Κύριο. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 26 
Νοεμβρίου. 
Το ι. λείψανό του διέταξε ο αγάς να το ρίξουν σ΄ 
ένα από τα ξερονήσια της περιοχής, τη Νησο-

πούλα, όπου το έθαψαν οι χριστιανοί. Μετά από 
χρόνια έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, τα 

οποία κατατέθηκαν στο ναό του Αγίου Γεωργίου. 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄ 

Πληθύς Κυδωνιέων ἐν ὠδαῖς εὐφημήσωμεν ἡμῶν 
τόν πολιοῦχον καί τῆς Χίου τό καύχημα, τῆς πί-
στεως πρόμαχον θερμόν, Γεώργιον ὁλίτην τόν 
στερρόν• ἐπλάκη γάρ γενναίως τῶ δυσμενεῖ καί 
τοῦτον κατηκόντισεν. Ὅθεν ἐν οὐρανοῖς στεφη-
φορῶν μάρτυσι συναγάλλεται καί ἡμῖν ἐξευμενί-
ζεται τόν μόνον φιλάνθρωπον.    
  

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρ-
σης έζησε τον 4ο μ.Χ. αι. 
επί του Αυτοκράτορα της 
Ρώμης Αρκαδίου (περί το 
395 μ.Χ.).

Ζούσε στη Βηθλαδά της 
Περσίας και καταγόταν 
από επίσημο γένος. Υπήρ-
ξε γνωστός και φίλος του 
βασιλιά των Περσών Ισδι-
γέρδη. Παρασυρθείς από 
την φιλία του με τον βασι-
λιά, ο Ιάκωβος αρνήθηκε 

την πίστη του στο Χριστό. Ήθελε να ευχαριστή-
σει τον Ισδιγέρδη σαν μεγάλο και ένδοξο φίλο 
του και από αυτήν την αιτία άφησε τον εαυτό του 
να χαθεί μέσα στην ψευδαίσθηση των υλικών 
αγαθών, της τρυφηλότητος και του πλούτου των 
ανακτόρων.

Όταν η μητέρα και η γυναίκα του, οι οποίες 
ήταν ευσεβείς και πιστές χριστιανές, έμαθαν ότι 
αρνήθηκε την πίστη του στον Χριστό, λυπήθηκαν 
πάρα πολύ. Και οι δύο γυναίκες τον επιπλήξανε 
για τη στάση του και του δήλωσαν ότι δεν θα ήθε-
λαν στο εξής καμία σχέση μαζί του. Αυτό υπήρξε 
η αιτία που επανέφερε τον Ιάκωβο και πάλι στον 
δρόμο του Χριστού και μετανόησε πικρά για την 
προτέρα διαγωγή του. Έτσι ο άγιος αποφάσισε 
να εξαγνίσει το ατόπημά του και να επανέλθει 
στον δρόμο του Χριστού.

Μετά από αυτή την απόφαση, πήγε στον βασι-
λιά και ομολόγησε μπροστά του την πίστη του ότι 
είναι Χριστιανός. Ο Ισδιγέρδης εξεπλάγη γι' αυτή 
την αλλαγή του Ιακώβου και προσπάθησε να τον 
μεταπείσει. Όμως ο άγιος παρέμεινε ακλόνητος 
στην χριστιανική του ομολογία. Τότε ο βασιλιάς 
διέταξε να τον βασανίσουν. Έτσι ο άγιος Ιάκωβος 
μαρτύρησε με ακρωτηριασμό των ποδών και των 
χειρών του και κατόπιν με αποκεφαλισμό. Πα-
ρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο κατά την 27η 
Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή τιμά η Εκκλησία μας 
τη μνήμη του.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’ 
Ὁ μάρτυς Ἰάκωβος, ὁ τῆς Περσίδος βλαστός, 
τὸν δόλιον δράκοντα τοῖς τῶν αἱμάτων κρουνοῖς 
ἀθλήσας ἀπέπνιξε• πίστει γὰρ ἀληθείας μεληδὸν 
τετμημένος, ὤφθη τροπαιοφόρος τοῦ Σωτῆρος 
ὁπλίτης, πρεσβεύων ἀδιαλείπτως ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν.
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ακόμα τον παρέδωσε ο πατέ
ρας του σε κάποιον τεχνίτη 
ακόμα τον παρέδωσε ο πατέ

να μάθει την ξυλογλυπτική. 
ρας του σε κάποιον τεχνίτη 
να μάθει την ξυλογλυπτική. 
ρας του σε κάποιον τεχνίτη 

Από τα Ψαρά με συντροφιά 
να μάθει την ξυλογλυπτική. 
Από τα Ψαρά με συντροφιά 
να μάθει την ξυλογλυπτική. 

άλλων παιδιών έφυγαν για 
Από τα Ψαρά με συντροφιά 
άλλων παιδιών έφυγαν για 
Από τα Ψαρά με συντροφιά 

την Καβάλα, όπου έκλεψε 
άλλων παιδιών έφυγαν για 
την Καβάλα, όπου έκλεψε 
άλλων παιδιών έφυγαν για 

μαζί τους καρπούζια. Για να ξεφύγει την τιμωρία 
την Καβάλα, όπου έκλεψε 

μαζί τους καρπούζια. Για να ξεφύγει την τιμωρία 
την Καβάλα, όπου έκλεψε σης έζησε τον 4ο μ.Χ. αι. 

επί του Αυτοκράτορα της 
σης έζησε τον 4ο μ.Χ. αι. 
επί του Αυτοκράτορα της 
σης έζησε τον 4ο μ.Χ. αι. 

Ρώμης Αρκαδίου (περί το 
επί του Αυτοκράτορα της 
Ρώμης Αρκαδίου (περί το 
επί του Αυτοκράτορα της 

395 μ.Χ.).

Περσίας και καταγόταν 
από επίσημο γένος. Υπήρ
Περσίας και καταγόταν 
από επίσημο γένος. Υπήρ
Περσίας και καταγόταν 

ξε γνωστός και φίλος του 
από επίσημο γένος. Υπήρ
ξε γνωστός και φίλος του 
από επίσημο γένος. Υπήρ

βασιλιά των Περσών Ισδι
ξε γνωστός και φίλος του 
βασιλιά των Περσών Ισδι
ξε γνωστός και φίλος του 

γέρδη. Παρασυρθείς από 
βασιλιά των Περσών Ισδι
γέρδη. Παρασυρθείς από 
βασιλιά των Περσών Ισδι

την φιλία του με τον βασι
γέρδη. Παρασυρθείς από 
την φιλία του με τον βασι
γέρδη. Παρασυρθείς από 

λιά, ο Ιάκωβος αρνήθηκε 
την φιλία του με τον βασι
λιά, ο Ιάκωβος αρνήθηκε 
την φιλία του με τον βασι

την πίστη του στο Χριστό. Ήθελε να ευχαριστή
λιά, ο Ιάκωβος αρνήθηκε 

την πίστη του στο Χριστό. Ήθελε να ευχαριστή
λιά, ο Ιάκωβος αρνήθηκε 
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Οι Ευαγγελικές Περικοπές 
Κυριακή 13.11.11 (Η΄ Λουκά)

Ευαγγελική περικοπή: Λουκ. ι΄, 25-37
«Πορεύου καί σύ ποίει ὁμοίως» (στ. 37)

Ο Χριστός μας στο τέλος της παραβολής 
του Καλού Σαμαρείτη ρωτάει: Ποιος είναι 
εκείνος, εκ των τριών προσώπων, που ενέρ-
γησε ως αληθινά «πλησίον»; Ο Κύριος με 
την ερώτηση αυτή αντέστρεψε το ερώτημα 
του Νομικού, διευρύνοντας τα πλαίσια στη 
ζητούμενη λύση του προβλήματος. Συγκε-
κριμένα:

Ο ιερέας της παραβολής έσπευσε ν’ απο-
μακρυνθεί πρώτος από τον τόπο του «εγκλή-
ματος». Ο λευίτης, έπειτα, πλησίασε τον 
«ημιθανή» συνάνθρωπο, αλλά μόλις διαπί-
στωσε την κατάστασή του επικράτησε μέσα 
του το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Και σε 
αυτό έδωσε προτεραιότητα. Δεν είναι μόνο ο 
φόβος που τον ανέστειλε, αλλά και ο τρόπος 
της σκέψης μέσα στην οποία ήταν ανεπτυγ-
μένη η ευσέβειά του. 

Αλλά, ο Χριστός υπογράμμισε ότι στο χρέ-
ος της αγάπης δεν πρέπει να υπάρχουν όρια, 
γιατί πλησίον μας είναι ο κάθε άνθρωπος 
που βρίσκεται σε ανάγκη ανεξαρτήτως κοι-
νωνικής τάξεως, φυλής, γλώσσας, θρησκεί-
ας. Αυτό που πρέπει να βαρύνει μέσα μας 
είναι ο άνθρωπος ως πλάσμα και εικόνα του 
Θεού. 

Το πρόβλημα εδώ δεν σταθμίζεται από τον 
Κύριο στο ποιος είναι ο πλησίον, αλλά στο 
πώς εμείς θα γινόμαστε πλησίον σε καθένα 
που χρειάζεται τη βοήθειά μας.

Συνεπώς, με την υπέροχη αυτή παραβολή 
ο Κύριος μας διδάσκει ότι πρέπει με καρδιά 
ανοιχτή να βλέπουμε πάντοτε κάθε ενδεή 
συνάνθρωπο. Όπως ακριβώς έπραξε ο «Κα-
λός Σαμαρείτης». Αυτός που ανταποκρίθηκε 
έμπρακτα στην ανάγκη του αγνώστου πλη-
σίον. 

Το μήνυμα που μας δίνει η παραβολή του 
Καλού Σαμαρείτη είναι πράγματι επανα-
στατικό. Είναι, βέβαια, δύσκολο στην εφαρ-
μογή του και αυτό φαίνεται από το γεγονός 
ότι ακόμη και σήμερα είναι ελάχιστες οι πε-
ριπτώσεις της εφαρμογής του. 

Εμείς ας προσπαθούμε να ζούμε με προ-
σωπική συμμετοχή στον πόνο του «πλησί-
ον», δηλαδή με την αγάπη μας που να μη 
ζητάει την αναγνώριση. 

Κυριακή 20.11.11 (Θ΄ Λουκά)
Ευαγγελική περικοπή: Λουκ. ιβ΄, 16-21

«Ἂφρον… ἃ δέ ἡτοίμασας τίνι ἒσται;» 
(στ. 20)

Η περιρρέουσα απληστία είναι παραφρο-
σύνη. Το χαρακτηριστικό της παραφροσύνης 
είναι πως ο εμπαθής άνθρωπος αδυνατεί να 
συλλάβει την πραγματικότητα και να προ-
σαρμοστεί σ’ αυτήν. Ο τύπος αυτός έπρεπε 
να σκέπτεται πως δεν είναι μόνος του μέσα 
στον κόσμο. Αλλά, ο πλεονέκτης συζητά-
ει μόνο με τον εαυτό του. Διαλογίζεται και 
κλείνεται στις σκέψεις του και στις δικές του 
προοπτικές. «Θα κατεδαφίσω τις αποθήκες 
μου, θα κτίσω μεγαλύτερες και θα συγκε-
ντρώσω εκεί όλα τα υπάρχοντά μου και τα 
αγαθά μου». Το «μου» και το «εγώ» τού είναι 
λέξεις εξαιρετικά προσφιλείς. Τη βροχή, τον 
αέρα, τις πηγές, τη δύναμη των σπερμάτων 
της γης που έχει χαρίσει ο Θεός στον άνθρω-
πο, όλα αυτά ο πλεονέκτης τα βλέπει σαν τα 
«γεννήματά του». Διακατέχεται από μια φο-
βερή ασυναρτησία και επιδιώκει να «ασφα-
λίζεται» στο φρούριο του Εγώ του, που αυτό 
στην πραγματικότητα γίνεται η φυλακή 
του.

Στην εποχή μας έχουν πληθύνει οι άνθρω-
ποι που ζουν μέσα στη σύγχυση της απληστί-
ας. Μένουν αδιάφοροι μπροστά στον πόνο 
και την πείνα που μαστίζουν σε καθημερινή 
βάση τους συνανθρώπους τους. Διαφεύγει 
εντελώς από τον άπληστο η πραγματικότη-
τα ότι μια μέρα, αργά ή γρήγορα, θα φύγει 
και αυτός από τη ζωή. Θα ακούσει τη φωνή 
του Ευαγγελίου: «ἂφρον, ταύτῃ τῇ νυκτί τήν 
ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ• ἃ δέ ἡτοίμα-
σας τίνι ἒσται;».

Τα υλικά αγαθά δεν πρέπει να είναι ο σκο-
πός της ζωής, αλλά να είναι τα μέσα που να 
εξυπηρετούν τη ζωή. Και αυτά ισχύουν όχι 
μόνο για τους πλουσίους αλλά για τον κα-
θένα μας. Ο Μέγας Βασίλειος συνιστά πως 
για εμάς ακριβώς γράφτηκε η παραβολή του 
άφρονα πλουσίου, ώστε να αποφεύγουμε να 
μοιάσουμε στον άφρονα. Ο ιερός Πατέρας 
συμβουλεύει: «Μιμήσου τη γη, όπως το σι-
τάρι. Όταν πέσει στη γη, γίνεται κέρδος γι’ 
αυτόν που το σπέρνει• έτσι και το ψωμί, όταν 
το προσφέρεις στον πεινασμένο, προσφέρει 
κι αυτό αργότερα μεγάλη ωφέλεια σε σένα. 
Ας γίνει λοιπόν για σένα η καρποφορία της 
γης αρχή της σποράς σου για τον ουρανό.
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Ζούσανε ειρηνικά κι ευτυ-
χισμένα η γιαγιά μου Στα-

μνιώ με τον παππού μου Αποστό-
λη στο χωριό Χουχλιά, στο νησί 
Πασαλιμάνι που είναι στη θάλασ-
σα του Μαρμαρά, απέναντι από 
την Κωνσταντινούπολη. 

Ο παππούς μου ήταν από τους 
καλύτερους νοικοκυραίους του 
χωριού. Ευσεβέστατος χριστια-
νός, γεμάτος ανθρωπιά και κα-
λοσύνη. Τον εκτιμούσαν και τον 
σέβονταν όλοι οι συγχωριανοί 
του, Τούρκοι και Ρωμιοί. Ήταν 
και ιεροψάλτης στην εκκλησία. 

Η συμβίωση Τούρκων και Ρω-
μιών ήταν αρμονική και ανέφελη 
πριν ξεσπάσει ο πρώτος ευρωπα-
ϊκός πόλεμος. Από τότε άρχισαν 

τα δεινά του Ελληνισμού της Μι-
κράς Ασίας. Στις 22 Αυγούστου, 
κατά διαταγή της τουρκικής Κυ-
βέρνησης, όλοι οι χριστιανοί, 
μέσα σε λίγες ώρες, έπρεπε να 
εγκαταλείψουν τα παράλια. Ν' 
αφήσουν εργασίες, περιουσίες, 
σπίτια ξεκλείδωτα, ρούχα μοσχο-
βολισμένα στα μπαούλα, και να 
πάρουν σαν τρελοί το δρόμο της 
προσφυγιάς. Αν τολμούσε να μεί-
νει κανείς στο χωριό του θα τον 
σκότωναν επί τόπου.

Με δυο μωρά στην αγκαλιά 
η γιαγιά, κι ο παππούς άλλα έξι 
μεγαλύτερα από το χέρι, και τους 
γέροντες γονείς να τους ακολου-
θούν, άρχισαν τη θλιβερή πορεία, 
το φριχτό Γολγοθά τους, μαζί με 
εκατοντάδες άλλους, Έλληνες κι 

  ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΩΓΜΟ

«Μάνα Μικρασιάτισσα,
της ζήσης ηρωίδα,
που στάθηκες λεβέντικα
μες στον ξεριζωμό σου,
Ορφέα λύρα πού να βρω
κι Ομήρου τη γραφίδα,
να ψάλω την ανδρεία σου
και τον ηρωισμό σου;...»
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Αρμένιους.

Φορτωμένοι οι άνδρες τους μπό-
γους με τα λιγοστά ρούχα που μπο-
ρούσαν να σηκώσουν, καραβάνια 
ολόκληρα, έφθασαν στο εσωτερικό 
της Μικράς Ασίας.

Η γιαγιά με τον παππού, τα 
παιδιά και τους γονείς τους 

σταμάτησαν στο χωριό Σούσουρλου 
που 'ναι κοντά στην Προύσα. Είχε 
αρκετά λεφτά μαζί του ο παππούς 
μου. Γι' αυτό κατόρθωσε γρήγορα 
να νοικιάσει ένα σπίτι της ανθρω-
πιάς για να εγκατασταθούν. Πολλοί 
από τους άλλους πρόσφυγες παρέ-
μειναν για αρκετό διάστημα μέσα 
στα χάνια, σε υγρές αποθήκες και 
σκοτεινά υπόγεια. 

Κι άρχισε το πρόβλημα της επι-
βίωσης.

Σαν καλός οικογενειάρχης ο 
παππούς μου, και στοργικός πα-
τέρας, έπρεπε να εξασφαλίσει το 
καθημερινό ψωμί των παιδιών του. 
Πήρε το κομπόδεμα που είχε φέρει 
από το χωριό του κι ακολούθησε 
δυο Τούρκους που του υποσχέθη-
καν ότι θα του πουλούσαν μπόλικο 
σιτάρι. Έφυγε μαζί τους ένα απομε-
σήμερο. Δυστυχώς δεν ξαναγύρι-

σε!... Τον σκότωσαν οι Τούρκοι!...

«Χάσαμε τον κύρη μας!... Πάει 
το στήριγμά μας! ...», έλεγε και ξα-
νάλεγε η γιαγιά μου θρηνώντας 
απαρηγόρητα και τραβώντας τα 
μαλλιά της. Κοίταζε μ' απόγνωση 
τους γέροντες γονείς της και τα 
οχτώ ορφανά της. Τα μάτια της στα-
ματούσαν στο στερνοπαίδι της που 
ήταν η μάνα μου η Σοφία.

«Και αυτό το μωρό πώς θα ζή-
σει;», ψέλλισε με σπαραγμό. «Δεν 
έχω πια γάλα ούτε σταγόνα. Βυζαί-
νει πόνο και χολή. Είναι καταδικα-
σμένο να πεθάνει!...»

Κι η μητρική της καρδιά γινόταν 
χίλια κομμάτια. Τότε η θεία μου 
Μαριάνθη, που ήταν μόλις δεκατεσ-
σάρων ετών, έπαιρνε μ' αγάπη το 
βρέφος στην αγκαλιά της, μασού-
σε καλά λίγο ψωμί, το 'κανε χυλό 
με το σάλιο της και το πεινασμένο 
βρέφος βύζαινε τη ζωή μέσα από τα 
χείλη της. Με τις μπουκιές της θεί-
ας μου Μαριάνθης και την αγάπη 
της αναστήθηκε η μάνα μου. 

Κι αυτές οι δυο κόρες της, η 
Μαριάνθη και η Ζαφείρα, 

δίνανε κουράγιο στη γιαγιά μου 
όταν από τις αβάσταχτες στενοχώ-
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ριες έχασε μέσα σε λίγες μέρες 
τους αγαπημένους της γονείς, τον 
ένα πίσω από τον άλλο.

Κι έμεινε μόνη η δύστυχη για-
γιά μου μέσα στην Τουρκία με 
οχτώ ορφανά. Χωρίς δουλειά... 
χωρίς στήριγμα.. με 
την καρδιά πλημ-
μυρισμένη από τον 
πόνο... πνιγμένη στα 
δάκρυα!... 

Μια μέρα, στη-
ρίζοντας το 

δακρύβρεκτο βλέμ-
μα της στην εικόνα 
της Παναγιάς που 
'χε φέρει μαζί της 
από το χωριό, είπε 
αναστενάζοντας:

«Παναγιά μου, 
βοήθησέ μας... 
Αλλά, πού να πρω-
τοφθάσεις κι εσύ; Η 
δυστυχία περίσσεψε στον κόσμο. 
Όλοι σε φωνάζουν».

Τότε, καθώς μου έλεγε η γιαγιά 
μου μ' ανείπωτη συγκίνηση, ένοι-
ωσε δυο χέρια να την πιάνουν από 
τους ώμους και να την ταρακου-
νούν. Κι άκουσε ολοκάθαρα τη 
φωνή της Παναγίας να της λέγει:

«Γιατί είσαι ολιγόπιστη; Δεν βλέ-
πεις ότι είμαι κοντά σου;» «Ήμουν 

ξύπνια; Ήταν όραμα;», έλεγε η 
γιαγιά μου κλαίγοντας, «Ή είχα 
αποκοιμηθεί για λίγο κι ήταν όνει-
ρο; Δεν ξέρω... Ένα μόνον θυμά-
μαι πολύ καλά. Τα παρήγορα λό-
για που μου είπε η γλυκιά φωνή 

της Παναγίας». 

Έκανε από τότε 
κουράγιο η πονε-
μένη μου γιαγιά. 
Έσφιξε τα δόντια 
της. Έκλεισε τον 
πόνο βαθιά στην 
καρδιά της και 
πάλεψε αντρίκεια 
για να φέρει ψωμί 
στο σπιτικό της... 
να ζήσει τα παιδιά 
της. Όμως, παρ' 
όλη τη σκληρή 
δουλειά στα χω-
ράφια, το μισό 
ψωμί που έπαιρνε 

για μεροκάματο δεν έφτανε ούτε 
για αντίδωρο.

Ο μεγαλύτερος γιος της ο 
Γιώργος που ήταν δεκάξι 

χρονών θα μπορούσε να δουλέ-
ψει. Όμως οι Τούρκοι τού άλλα-
ξαν με μπαμπεσιά το νουφούσι 
(ταυτότητα) και τον πήραν στρατι-
ώτη στον τουρκικό στρατό. Έφυγε 
δεκάξι χρονών παιδί και δεν ξανα-
γύρισε!...

Το Μνημείο 
της Μικρασιάτισσας Μάνας

Μια Μικρασ ιάτ ισσα μάνα δ ιηγε ί τα ι
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Κατά το διάστημα αυτό τα άλλα 
δυο παιδιά, ο Βασίλης κι η Χρυσα-
φένια, πέθαναν από την πείνα. Πώς 
άνθεξε η δύστυχη γιαγιά κι έθαψε 
μόνη της τα βλαστάρια της;...

Γλίτωσαν τα παιδιά από του χά-
ρου τα δόντια. Γλύτωσε κι ο θείος 
μου ο Θανάσης. Ζει τώρα γέρος 
πια στο Σίγρι της Λέσβου, όπου 
ήλθαν με τη γιαγιά μου και τ' άλλα 
του αδέλφια στο δεύτερο διωγμό 
του 1922. Με φωνή γεμάτη πικρό 
παράπονο αλλά και αγανάκτηση 
αφηγείται τα βάσανα που υπέφε-
ραν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας 
και στους δυο διωγμούς από τη 
σκληρότητα των Τούρκων. 

Αγαπημένες μας κι αξέχαστες 
μορφές.

Σε σας που ζήσατε τη συμ-
φορά δυο διωγμών. Που 

το χαμόγελό σας έγινε τρόμος και 
θάνατος. Που δεχθήκατε ταπεινώ-
σεις, εξευτελισμούς και θηριωδίες 
αφάνταστες. Τα πονεμένα μάτια 
σας, τα πικραμένα χείλη σας κλεί-
νουν όλες τις συμφορές των προ-
σφύγων. Δεν ξεχάσαμε κι ούτε θα 
ξεχάσουμε ποτέ τα όσα μας έχετε 
αφηγηθεί, την όμορφη ζωή που 
περνούσατε στη γλυκιά Πατρίδα, 
πριν σας αρπάξει η θύελλα του δι-
ωγμού και σας πετάξει μακριά της 

σαν τα τρομαγμένα πουλιά.

Τις γιορτές, τα πανηγύρια σας, 
τα γλέντια τις γιορτινές μέρες, τους 
χορούς σας!... Τα νοικοκυρεμένα 
σπιτικά σας με τους βασιλικούς και 
τα γεράνια στα μπαλκόνια τους... 
Τα μοσχοβολισμένα περιβόλια σας 
με τα λογής-λογής οπωροφόρα δέ-
ντρα και λουλούδια... Τον στεριανό 
και θαλασσινό σας πλούτο!... Τον 
πολιτισμό σας!...

Σε σας, ηρωικοί Μικρασιάτες, 
που ξαφνικά κι απρόσμε-

να πεταχτήκατε σαν το ρημαγμένο 
σκαρί στα βράχια μιας ακτής... που 
έστω κι αν λυγίσατε προσωρινά 
κάτω από το βάρος του σταυρού 
που σηκώσατε, με την εξυπνάδα κι 
εργατικότητα που σας χαρακτήριζε 
κατορθώσατε και πάλι να ορθοπο-
δήσετε... κι όχι μόνον να λάμψετε 
σαν φωτεινά αστέρια στον ελλαδι-
κό χώρο, αλλά και να συμβάλετε 
σημαντικά στην πρόοδο του ελλη-
νικού κράτους!... Σε σας, αγαπη-
μένες μορφές των προγόνων μας, 
αξιοθαύμαστοι Μικρασιάτες πρό-
σφυγες, κλίνομε ευλαβικά το γόνυ 
στη μνήμη σας!...

(Από το έργο της Βασ. Ράλ-
λη, «Μνήμες από τη Μ. Ασία»,           

εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2004)

μάνα δ ιηγε ί τα ι



O Π υ ρ σ ό ς 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1208

Δύσκολες οι μέρες που περνά-
με οι Έλληνες. Αυτό όμως δεν 

μας εμπόδισε, αλλά μάλλον μας 
παρότρυνε να διακηρύξουμε την 
πίστη μας στις αξίες του έθνους 
μας αποδίδοντας την αρμόζουσα 
τιμή και μέσω της μαθητικής πα-
ρέλασης. Παρελάσαμε και πάλι 
συνειδητά, με καμάρι και λεβεντιά 

και δεχτήκαμε από πολλές κατευθύνσεις επαίνους για την άψογη 
συμμετοχή μας. Ακόμη, τα παιδιά της σημαίας του Σχολείου μας συμμετείχαν, 
όπως ορίστηκε φέτος, στην κατάθεση στεφάνου.

Δ
μας εμπόδισε, αλλά μάλλον μας 
παρότρυνε να διακηρύξουμε την 
πίστη μας στις αξίες του έθνους 
μας αποδίδοντας την αρμόζουσα 
τιμή και μέσω της μαθητικής πα
ρέλασης. 
συνειδητά, με καμάρι και λεβεντιά 

και δεχτήκαμε από πολλές κατευθύνσεις επαίνους για την άψογη 

Στο Σχολείο τιμήσαμε με εορταστική εκδήλωση την 27η Οκτωβρίου, μέρα της 

Σημαίας και σχολικού εορτασμού της επετείου του ΟΧΙ. Παράλληλα έγινε 

η απονομή αριστείων και βραβείων προόδου 

στους μαθητές που διακρίθηκαν στη σχολική 

τους επίδοση την προηγούμενη χρονιά. Απονε-

μήθηκαν επίσης τα διπλώματα ξένων γλωσσών 

και ηλεκτρονικών υπολογιστών στους συμ-

μαθητές μας που συμμετείχαν επιτυχώς στις 

αντίστοιχες εξετάσεις. Τέλος, δόθηκαν ενθύ-

μια στην περσινή Περιβαλλοντική Ομάδα, που 

τέλειωσε τη θητεία της.

O Π υ ρ σ ό ς 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1208
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Στη μαρτυρική γη της Μι-
κρασίας βρεθήκαμε μα-

θητές και καθηγητές κατά 
την εκδρομή που πραγμα-
τοποιήθηκε στα τέλη Οκτω-
βρίου με αρχές Νοεμβρίου. 
Εκπληρώθηκε έτσι η μεγάλη 
επιθυμία που είχαν εκφρά-
σει πολλοί ήδη από πέρσι. 

Τα μέρη που επισκεφτήκαμε είναι όλα φορτισμένα με 
μνήμες μοναδικές για την ορθόδοξη ελληνική ταυτότητά μας: Αϊβαλί, Πέργαμος, 
Αδραμύτιο, Τροία, Τένεδος, Μυτιλήνη. 
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Σ
θητές και καθηγητές κατά 
την 
τοποιήθηκε στα τέλη Οκτω
βρίου με αρχές Νοεμβρίου. 
Εκπληρώθηκε έτσι η μεγάλη 
επιθυμία που είχαν εκφρά
σει πολλοί ήδη από πέρσι. 

Τα μέρη που επισκεφτήκαμε είναι όλα φορτισμένα με 

Τα ζωντανά τραγούδια μας, η ψυχαγωγία, τα όσα κατατο-
πιστικά και συγκινητικά διαβάστηκαν, το μοίρασμα των 

σκέψεών μας, η ομοψυχία 
μας υπερνίκησαν τη δυσκολία 
των μεγάλων αποστάσεων 
που είχε να καλύψει η εκδρο-
μή, όπως και τη δυσκολία των 
καιρικών συνθηκών της πρώ-
της μέρας. Επιστρέψαμε πολύ 
ικανοποιημένοι και δεν 
χάσαμε την ευκαιρία να 
προλειάνουμε το έδα-
φος για την επόμενη 

πολυήμερη εξόρμηση… (Διαβάστε τις εντυπώσεις 
που καταγράφονται σε διάφορες σελίδες αυτού του 
τεύχους.)   

σκέψεών μας, η ομοψυχία 
μας υπερνίκησαν τη δυσκολία 
των μεγάλων αποστάσεων 
που είχε να καλύψει η εκδρο
μή, όπως και τη δυσκολία των 
καιρικών συνθηκών της πρώ
της μέρας. Επιστρέψαμε πολύ 
ικανοποιημένοι και δεν 
χάσαμε την ευκαιρία να 
προλειάνουμε το έδα
φος για την επόμενη 
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Η πληγωμένη Τένεδος

Ένα από τα νησιά που επισκεφτήκαμε στην 
εκδρομή μας ήταν η Τένεδος. Το νησί χρησι-
μοποιήθηκε ως βάση ανεφοδιασμού των Ελλή-
νων στον Τρωικό Πόλεμο. Έκτοτε η παρουσία 
του ελληνικού στοιχείου εκεί ήταν συνεχής. Το 
1912 κατοικούσαν στην Τένεδο 5.420 Έλλη-
νες έναντι 1.200 Τούρκων. Όταν όμως το νησί 
πέρασε στην κυριαρχία της Τουρκίας, στις αρ-
χές του 1923, διορίστηκε Τούρκος διοικητής 
και Τούρκοι τοποθετήθηκαν σε ανώτατες θέ-
σεις, στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Με 
τον τρόπο αυτό καταστρατηγήθηκε εξαρχής 
το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάνης που 
προβλέπει Έλληνα διοικητή και τοπική αυτο-
διοίκηση. 

Το Δεκέμβριο του 1963 ξεκινά ο βίαιος 
εκτουρκισμός του νησιού. Τα ελληνικά σχο-
λεία έκλεισαν και η εγκατάσταση της «ανοι-
χτής φυλακής» για βαρυποινίτες στο εσωτερι-
κό του νησιού αύξησε τον τρόμο του ελληνικού 
πληθυσμού. 

Τα μέτρα που πάρθηκαν ανάγκασαν τους 
Έλληνες να εγκαταλείψουν πληγωμένοι το 
νησί, αφήνοντας ή πουλώντας τις περιουσίες 
τους σε εξευτελιστική τιμή. Από τους 1.750 
Έλληνες που ζούσαν στην Τένεδο το 1964, 
έχουν απομείνει σήμερα μόνο 10 άνθρωποι. 
Αντιθέτως, το τουρκικό στοιχείο που το ίδιο 
έτος αριθμούσε 600 άτομα τετραπλασιάστηκε 
με τη συνεχιζόμενη εγκατάσταση εποίκων. 

Περιδιαβαίνοντας και παρατηρώντας κι 
εμείς από κοντά το για αιώνες ελληνικό νησί 
νιώθαμε πόνο, διότι είναι φανερό πως ο ελλη-
νισμός έχει σχεδόν εκλείψει. Μόνο τα ελληνι-
κά ονόματα που έχουν διασωθεί σε σπίτια και 
καταστήματα αναζωπυρώνουν τις ελπίδες μας 
πως κάποια μέρα όλα αυτά ίσως ξαναγίνουν 
δικά μας. 

Παρασκευή Παπαβενετίου, Β΄ Λυκείου

Το ηρωικό Αϊβαλί

Πριν είκοσι μέρες ταξιδέψαμε με το Σχο-
λείο μας στην ωραία Μυτιλήνη κι από κει είχα-
με την ευκαιρία να περάσουμε στη Μικρασια-
τική ακτή. Όσο πλησίαζε το πλοίο στο ιστορι-
κό Αϊβαλί ένιωθα τη συγκίνηση να μου σφίγγει 
το λαιμό. Είναι πολύ έντονο το ελληνικό χρώμα 
που έχει διατηρηθεί εκεί.  

Το Αϊβαλί ήταν από τις μεγάλες πόλεις της 
Δυτικής Μ. Ασίας με πληθυσμό 40.000 κατοί-
κους, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψη-
φία ήταν Έλληνες. Ήταν υπέροχοι Έλληνες, 
γενναίοι και δεν έσκυψαν ποτέ τον τράχηλο 
στον Τούρκο. Είχαν κατορθώσει να απελευθε-
ρώσουν την πατρίδα τους πριν αποβιβαστεί ο 
Στρατός μας στη Σμύρνη.

Οι Τούρκοι θαύμαζαν και σέβονταν τους 
Αϊβαλιώτες για την ευψυχία τους. Αυτός ο 
ίδιος ο Σουλτάνος τούς είχε παραχωρήσει δύο 
προνόμια: να μη χτιστεί ούτε ένα τζαμί στην 
περήφανη πόλη και να μην μπει ποτέ σ' αυτή 
Τούρκος έφιππος. Οι Αϊβαλιώτες είχαν δική 
τους διοίκηση και με τη βοήθεια του Αδ. Κο-
ραή, δασκάλου του Γένους, ίδρυσαν το αρχαι-
ότερο Ελληνικό Γυμνάσιο, ελληνικό τυπογρα-
φείο, ακόμη και μια μεγάλη ακαδημία που η 
φήμη της εξαπλώθηκε γρήγορα. 

Από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στα 
άγια χώματα του Αϊβαλιού θυμόμουν πως κά-
ποτε είχαν ακμάσει εκεί οι αρχαίες Κυδωνίες 
(όνομα προερχόμενο, όπως και το Αϊβαλί, από 
το κυδώνι). Χαμένος στις σκέψεις μου ανάμε-
σα στο τότε και στο τώρα, ένιωσα για μια στιγ-
μή σαν να ήμουν κι εγώ ένας απ' τους Έλληνες 
που ζούσαν στο Αϊβαλί στις καλύτερες στιγμές 
του πριν τον ξεριζωμό…

Παναγιώτης–Πατάπιος Μπάνος, Α΄ Λυκείου

Η θρυλική Τροία

Η Τροία ή Ίλιον, το θέατρο του Τρωικού 
πολέμου, βρίσκεται σε ένα μικρό βουνό, σε μια 
περιοχή ανεμοδαρμένη. Στον σημερινό αρχαι-
ολογικό χώρο είναι αλήθεια πως δεν έχουν 
απομείνει και πολλά να δει κανείς, παρά μόνο 
ερείπια. Ακόμη και για τους αρχαιολόγους εί-
ναι δύσκολο να αντιληφθούν τι ήταν η πόλη 
στο παρελθόν. 

Τριγύρω μπορείς να δεις το λιτό τοπίο της 
Μεσογείου, δηλαδή πουρνάρια, ελιές, ξερό-
χορτα και χώμα καμένο από τον δυνατό ήλιο. 
Η θάλασσα, ωστόσο, είναι πλέον αρκετά μα-
κριά και δημιουργεί πολλά ερωτήματα στον 
επισκέπτη σχετικά με το πώς έφθασαν ως 
εκεί οι Αχαιοί για την πολιορκία. Στην Ιλιάδα, 
οι Αχαιοί έστησαν το στρατόπεδό τους κοντά 
στις εκβολές του ποταμού Σκαμάνδρου, όπου 
προσάραξαν τα πλοία τους. Η ίδια η πόλη της 
Τροίας βρισκόταν σε ένα λόφο της πεδιάδας 
του Σκαμάνδρου, όπου έλαβαν χώρα οι μάχες 
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του Τρωϊκού πολέμου. Η θέση της αρχαίας 
πόλης σήμερα απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα 
από την ακτή, αλλά η αρχαία εκβολή του Σκα-
μάνδρου 3.000 χρόνια πριν ήταν περίπου 5 χι-
λιόμετρα πιο εσωτερικά, εκβάλλοντας σε ένα 
κόλπο που έκτοτε έχει προσχωθεί.

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι θεωρούσαν γε-
γονός την ιστορικότητα του Τρωικού πολέμου, 
και την ταύτιση της Ομηρικής Τροίας με τη 
θέση στη Μικρά Ασία. Ο Μέγας Αλέξανδρος, 
για παράδειγμα, επισκέφθηκε την περιοχή το 
334 π.Χ. και προσέφερε θυσία στους θρυλού-
μενους τύμβους των Ομηρικών ηρώων Αχιλλέ-
ως και Πατρόκλου. Και πραγματικά, ο Ερρίκος 
Σλήμαν με τις ανασκαφές του δικαίωσε την πί-
στη αυτή, που ήταν και δική του, και μας χάρι-
σε τους θησαυρούς που σήμερα θαυμάζουμε. 

Η επίσκεψή μας στον τόπο αυτό ήταν η 
πραγματοποίηση ενός ονείρου απραγματοποί-
ητου για πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο. Γι' αυτό όμως ήταν και μια εμπειρία 
αρκετά απογοητευτική, λόγω της υπάρχουσας 
κατάστασης, που σίγουρα δεν ανταποκρίνεται 
στο προσδοκώμενο…   

Μαρία Καρατζάογλου, Γ΄ Λυκείου

Το νοσταλγικό Μοσχονήσι

Περάσαμε στο Μοσχονήσι από μια τερά-
στια γέφυρα που το ενώνει με την υπόλοιπη 
Τουρκία.

Αρχίσαμε να περιδιαβαίνουμε στα γραφι-
κά σοκάκια που άλλοτε έσφυζαν από ελληνική 
ζωή. Με στενοχωρούσε που βλέπαμε σπίτια 
ελληνικά κλεισμένα με δυο τάβλες και φαντα-
ζόμουν συνεχώς τους κατοίκους να φεύγουν 
άρον-άρον παίρνοντας μαζί τους ό,τι μπορού-
σαν απ' ό,τι είχαν…

Καθώς περπατούσαμε, ένας παππούς μάς 
ξάφνιασε, μιλώντας μας στα ελληνικά...Μας 
είπε ότι η οικογένειά του είχε έρθει εκεί με την 
ανταλλαγή του πληθυσμού από την Κρήτη.  

Επισκεφτήκαμε τις λίγες παλιές ελληνικές 
εκκλησίες που έχουν σωθεί. Η Εκκλησία των 
Ταξιαρχών παραμένει κλειστή. Ελάχιστες τοι-
χογραφίες διατηρούνται σε κακή κατάσταση, 
ίσα για να μας θυμίζουν τα παλιά. Αν και ερει-
πωμένος, ο ναός προκαλεί και σήμερα δέος 
στον επισκέπτη. Η θέα απ' τη Βασιλική της Αγ. 
Τριάδος ήταν μαγευτική. 

Περπατήσαμε κατά μήκος του λιμανιού, 

ανάμεσα στα πολλά ταβερνάκια. Το τοπίο πολύ 
γραφικό. Μου φάνηκε ότι βράδιασε γρήγορα. 
Έπρεπε να φύγουμε. Ένιωσα λύπη κι η επιθυ-
μία μου να μείνω περισσότερο έγινε νοσταλγία 
να βρεθώ ξανά σ' αυτόν τον τόπο σύντομα. 

Ελένη Μουτεβελή, Α΄ Γυμνασίου

Η φημισμένη Πέργαμος

Μία από τις καταπληκτικές περιοχές που 
επισκεφτήκαμε κατά την πρόσφατη εκδρομή 
του σχολείου μας ήταν η αρχαία Πέργαμος. Η 
πόλη αυτή φιλοξενούσε μία από τις σπουδαι-
ότερες βιβλιοθήκες του αρχαίου κόσμου (συ-
ναγωνιζόταν και αυτή της Αλεξάνδρειας). Από 
την πόλη πήρε το όνομά της η «περγαμηνή». 
Ήταν λεπτή μεμβράνη από δέρμα προβάτου, 
μοσχαριού ή κατσικιού, πάνω στην οποία έγρα-
φαν, σε αντικατάσταση του παπύρου που από 
την εποχή των Πτολεμαίων εξαγόταν δύσκολα 
από την Αίγυπτο. Επισκεφτήκαμε το Μουσείο 
και το Ασκληπιείο (2ος αι. μ.Χ.), που ήταν ένα 
πολύ σημαντικό θεραπευτικό κέντρο της αρ-
χαιότητας. Εκεί η θεραπεία γινόταν με επίδρα-
ση στον ψυχολογικό κόσμο των ασθενών. 

Η Πέργαμος ήταν ένα από τα σημαντικότε-
ρα πνευματικά κέντρα της αρχαιότητας, ενώ 
αργότερα ανθούσε σ' αυτήν ο Χριστιανισμός. 
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης 
η Πέργαμος αποτελούσε σπουδαίο εκπαιδευτι-
κό κέντρο μαζί το Αϊβαλί, το οποίο επισκεφτή-
καμε επίσης στην εκδρομή μας. Ανάμεσα στα 
απομεινάρια της άλλοτε ισχυρής κι ακμάζου-
σας πόλης είναι κι αυτά του αρχαίου Σεράπιου, 
ναού όπου λατρεύονταν αιγυπτιακές θεότητες. 
Κατά την πρωτοχριστιανική εποχή το Σεράπιο 
μεταβλήθηκε σε εκκλησία αφιερωμένη στον 
Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Η Εκκλησία της Περ-
γάμου ήταν άλλωστε μία από τις εφτά Εκκλη-
σίες της Αποκάλυψης. Ο χώρος αναφέρεται 
σήμερα ως «Κόκκινη Εκκλησία», ενώ στα τουρ-
κικά λέγεται Κιζίκ Αβλού (Κόκκινο Προαύλιο).

Είναι μια πραγματικά ιδιαίτερη εμπειρία να 
επισκέπτεσαι και να βλέπεις από κοντά έναν 
τόπο τόσο σημαντικό για ολόκληρο τον ελλη-
νισμό. 

Αικατερίνη Μαλαμαδάκη, Β΄ Λυκείου. 



Καλή Συμπεριφορά

         Φίλοι μου,

Είμαι γεμάτος από χαρά, αφού μου ‘δωσε η Διεύθυνσή σας την ευ-
καιρία να συμμετάσχω ως Συνοδός στο υπέροχο προσκύνημά σας στη 
Μικρασία. 

Πρέπει απ’ την αρχή να σας συγχαρώ για την εξαιρετική εμπειρία 
που μου πρόσφερε η συντροφιά σας. Θερμά συγχαρητήρια και στους 
άξιους Εκπαιδευτικούς σας για την παιδεία που σας δίνουν. 

Μετά από πολλά χρόνια γίνατε αφορμή να νιώσω και εγώ μαζί σας 
σαν μαθητής και μάλιστα να συμμετέχω στα τραγούδια και τα χωρα-
τά σας. Μέσα στο πλοίο, ταξιδεύοντας προς την Μικρασία, άρχισα τις 
πρώτες ώρες να επηρεάζομαι μάλλον αρνητικά, λόγω της κακοκαιρί-
ας. Αλλά η άψογη οργάνωση της εκδρομής και η ενεργός συμμετοχή 
σας σ’ αυτήν υπήρξαν για μένα κίνητρα ενθαρρυντικά.

Ταξιδεύοντας με το νου κατά τη διάρκεια του διάπλου ένιωσα μια 
γλυκιά νοσταλγία χάρη στο πόσο αλληλέγγυοι νιώθατε μεταξύ σας 
στις δύσκολες στιγμές. Οι γύρω σάς έβλεπαν και διαπίστωναν ότι εί-
στε νέοι με γνήσια αγωγή. 

Η περιήγηση κατά το προσκύνημά μας στο Αϊβαλί, τα Μοσχονήσια, 
την Πέργαμο, την Τένεδο, σ’ όλα τα μέρη, μαρτυρούσε έκδηλα τα βα-
θιά συναισθήματα της φιλοπατρίας σας. Βρισκόσασταν τις στιγμές 
αυτές σε επίπεδο ανάλογο του ηθικού χαρακτήρα σας. Τα ιστορικά 
στοιχεία τα οποία παρουσιάζονταν αρκετές φορές και από σας ως ορ-
γανωτές υπερείχαν ακόμη και αυτών που έλεγαν οι ξεναγοί μας.

Όταν ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα και η ψυχή είχε γε-
μίσει από νοσταλγικές επιθυμίες, τότε και κατά τη διάρκεια της επι-
στροφής μας μέσα στο καράβι, μας εντυπωσιάσατε για μια ακόμη 
φορά με την ευρηματικότητά σας και με την παρουσίαση «επί σκηνής» 
του εσωτερικού σας πλούτου.

Σας συγχαίρω και πάλι και εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία, πρόο-
δο και ενθουσιασμό για κάθε επιτυχία.

Ως Συνοδός με τους «φίλους» 
μου στην Μικρασία

Ένα γράμμα

                        Με θερμή αγάπη,
                       Δημ. Χρονόπουλος

                      (τ. Διευθυντής Τραπέζης)
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Καλή Συμπεριφορά

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Στην οικογένεια όταν τα παιδιά φέ-
ρονται κακόκεφα τότε σ' όλο το 

οικογενειακό περιβάλλον δημιουργεί-
ται βαριά ατμόσφαιρα. Μη λησμονούμε 
πως τα παιδιά δημιουργούν το ευχάριστο 
κλίμα στην οικογενειακή ζωή. Ερώτηση: 
Πώς πρέπει να φέρεστε για να απλώνε-
ται η χαρά μέσα στο σπίτι σας; Ακούστε 
μερικούς τρόπους που, αν θέλετε, μπο-
ρείτε να τους εφαρμόζετε:

Να είσαστε πάντα σαν παιδιά ευδιάθε-
τα και χαρούμενα. Με 
προθυμία να κάνετε 
όλες τις μικροδου-
λειές που μπορούν να 
ευχαριστούν τους γο-
νείς σας και τα αδέλ-
φια σας, π.χ.: 

Να σκουπίζετε τα 
παπούτσια σας πριν μπείτε στο σπίτι και 
να θυμάστε να κλείνετε την πόρτα. 

Το κορίτσι να βοηθάει τη μητέρα του 
στις δουλειές του σπιτιού που μπορεί.

Να είστε ευκίνητοι και ζωηροί και να 
μη δείχνετε τεμπέλικη συμπεριφορά.

Επιδίωξή σας, να φροντίζετε να είστε 
πάντοτε καθαροί. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει για την πρόο-
δό σας, να φτιάχνετε ένα δικό σας πρό-
γραμμα το οποίο να φροντίζετε να το 
εφαρμόζετε, π.χ. να έχετε ως στόχους: 
πότε και πόσο θα διαβάζετε, πότε θα 
κοιμάστε, πότε θα τρώτε, πότε ακριβώς 

θα βρισκόσαστε στο Σχολείο, πότε θα 
παίζετε κ.λπ. 

Και κάτι ακόμη. Να μη μιλάτε εγωιστι-
κά, με αλαζονεία, και να μη λέτε ποτέ 
ψέματα.

ΑΠΕνΑνΤΙ ΣΤΟΥΣ γΟνΕΙΣ:

Πρέπει να φέρεστε με καλούς τρό-
πους, με ευγένεια και με πολλή 

κατανόηση. 
Το κυριότερο, βέβαια, της καλής συ-

μπεριφοράς προς τους γονείς είναι να 
τους υπακούτε και ποτέ να 
μην τους μιλάτε με αυθά-
δεια. 

Στον πατέρα να είστε πε-
ρισσότερο προσεκτικοί, 
γιατί αυτός έχει λιγότερη 
υπομονή από τη μητέρα 
και οι παιδικές αταξίες τον 

πειράζουν περισσότερο. Δεν πρέπει να 
τον στενοχωρείτε, αλλά να φροντίζετε 
να κάνετε αυτά που σας υποδεικνύει και 
τον ευχαριστούν. Ο πατέρας, βλέποντάς 
σας να του συμπεριφέρεστε πάντοτε 
καλά, χαίρεται μέσα του και ξεχνά τις 
στενοχώριες του. 

Η μητέρα μπορεί να δίνει πιο εύκολα 
συγχώρηση στις παιδικές αταξίες και στα 
παιδικά λάθη. 

Γενικά πρέπει να μην κρύβετε τίποτα 
από τους γονείς σας και, όταν δεν νιώ-
θετε καλά, να το εκφράζετε με σωστό 
τρόπο, ώστε να προλαμβάνετε κάθε τυ-

μην τους μιλάτε με αυθά
δεια. 

ρισσότερο προσεκτικοί, 
γιατί αυτός έχει λιγότερη 
υπομονή από τη μητέρα 
και οι παιδικές αταξίες τον 

(μέρος Β΄)
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χόν αρρώστια. 
Ανάμεσα στα αδέλφια πρέπει να 

υπάρχει ειλικρινής αγάπη. Τα μεγαλύτε-
ρα παιδιά βοηθούν τα αδελφάκια τους 
όπως και όταν πρέπει π.χ. στο ντύσιμο, 
στα μαθήματα, στα παιχνίδια, στο φα-
γητό κ.α. Αλλά και τα μικρότερα παιδιά 
πρέπει να ακούνε και να βοηθούν τα με-
γαλύτερα αδέλφια τους. 

Παράλληλα τα κορίτσια πρέπει πρόθυ-
μα να βοηθάνε τη μητέρα τους σε ό,τι 
μπορούν. Πρέπει, καθώς η φύση τους 
τα βοηθάει, να είναι φρονιμότερα από 
τα αγόρια και στο σπίτι με προθυμία να 
κάνουν πιο πολλές εξυπηρετήσεις. 

Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν 
στο σπίτι ο παππούς και η γιαγιά. Και 
προς αυτούς οι τρόποι σας πρέπει να 
είναι πολύ ευγενικοί. Να προσέχετε να 
μην τους περιφρονείτε και να μην τους 
στενοχωρείτε, όταν μάλιστα θα είναι σε 
πολύ προχωρημένη ηλικία. 

Στο τέλος αυτού του σημειώματος είναι 
απαραίτητο να προσθέσουμε ότι για να 
είναι καλή η συμπεριφορά μας συμβάλ-
λει και η βοήθεια του Θεού. Ας παρα-
καλούμε, λοιπόν, καθημερινά τον Κύριό 
μας να μας δίνει πάντοτε προθυμία για 
να παίρνουμε άριστο βαθμό στους τρό-
πους της συμπεριφοράς μας.

O Π υ ρ σ ό ς 
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Γ. Δροσίνης

Είναι ο δρόμος μεγάλος,
ανηφόρα πολλή,
για να φτάσουμε όλοι
κει ψηλά στην κορφή.

Στην κορφή τη μεγάλη,
την πανώρια κορφή,
κει ψηλά με τ' αστέρια,
που το Φως κατοικεί.

Ω Χριστέ, τις καρδιές μας
κράτησέ τες αγνές,
για να γίνουμε φώτα
σε χιλιάδες ψυχές.

Ω Χριστέ της αγάπης, 
στο ζητάμε πολύ,
θέμε φως να σκορπούμε
στην απέραντη γη.

Στο στρατί του Χριστού μας
θα βαδίζουμε εμπρός
και θα γίνουμε όλοι
τα παιδιά του φωτός.

Είναι ο δρόμος μεγάλος, 
ανηφόρα πολλή,
για να φτάσουμε όλοι
κει ψηλά στην κορφή.

ΠΑΙΔΙΑ ΦΩΤΟΣ



  
 

«Χωρατα» από τη Μ. ασία

Λύσεις προηγούμενου τεύχους

Προκαταβολικα
Ο Χότζας βάζει στο χέρι του γιου του 

την κανάτα, του ρίχνει ένα χαστούκι και 
του λέει:

-Πήγαινε φέρε νερό από τη βρύση και 
πρόσεξε μη σπάσεις την κανάτα.

Βλέποντας οι γείτονες τη συμπεριφορά 
αυτή του Χότζα, απορούν.

-Αφού το παιδί δεν έσπασε την κανάτα, 
γιατί το χτυπάς;

-Μα, προκαταβολικά, φίλοι μου! Αν 
σπάσει η κανάτα, δε θα έχει πια νόημα να 
τον δείρω, απαντάει ο Χότζας.

τα φαρδομανικαΚάποτε προσκάλεσαν τον Χότζα σ’ ένα γάμο κι αυτός, που ποτέ δε νοιάστηκε για την εξωτερική του εμφάνιση, πήγε με τα καθημερινά του ρούχα. Φυσικά δεν του έδωσαν καμιά σημασία. Φεύ-γει, πηγαίνει σπίτι, φοράει το μεταξωτό καβούκι και το καινούργιο φαρδομάνικο καφτάνι του κι επιστρέφει στο γλέντι του γάμου. Μόλις τον βλέπει ο πατέρας του γαμπρού, τρέχει να τον υποδεχτεί. -Από δω, Χότζα μου, από δω, του λέει με σεβα-σμό, οδηγώντας τον στο καλύτερο τραπέζι. Aπό δω, Χότζα μου, από δω, του λέει πάλι με πολύ σεβασμό και ταπεινότητα, όταν του προσφέρει την καλύτερη θέση στο τραπέζι.
Ο Χότζας, με το που κάθεται στη θέση του, τεντώ-νει τα χέρια μπροστά και απευθυνόμενος στα μανίκια του λέει με τον ίδιο σεβασμό:-Από δω, αξιότιμα φαρδομάνικά μου, καθίστε πα-ρακαλώ!

Βλέποντάς τον οι συνδαιτυμόνες του βάζουν τα γέλια.
-Γιατί γελάτε, αγαπητοί μου, που τιμώ τα φαρδο-μάνικά μου; απορεί ο Χότζας. Μήπως αυτά δε μ’ έφε-ραν και με κάθισαν σ’ αυτήν εδώ τη θέση;

Η σφυριχτρα
Ξεκίνησε μια μέρα για το παζάρι και στο δρόμο τον περικυκλώνουν τα παιδιά του χω-ριού και του παραγγέλνουν να τους αγοράσει σφυρίχτρες. Όμως, απ’ όλα τα παιδιά, μόνο ένα δίνει στον Χότζα μερικά γρόσια για την παραγγελία.
Επιστρέφοντας από το παζάρι το από-γευμα, βρίσκει πάλι τα παιδιά στημένα στο δρόμο.
-Έλα, Χότζα, δώσε μας τις σφυρίχτρες που μας έφερες! φωνάζουν τριγυρίζοντάς τον.Βγάζει κι ο Χότζας απ’ την τσέπη του μία σφυρίχτρα και την προσφέρει στο παιδί που έχει ήδη πληρώσει. Εκείνο την παίρνει κι αρ-χίζει να σφυρίζει εκκωφαντικά, ενώ τα υπό-λοιπα παιδιά, μες στη ζήλια, αρχίζουν να δια-μαρτύρονται. 

-Οι δικές μας πού είναι, Χότζα, ε; Θέλουμε κι εμείς να σφυρίξουμε!Κι ο Χότζας, με το γνωστό ύφος:-Παιδιά μου, σε τούτη τη ζωή, μόνο οι προπληρωμένες σφυρίχτρες σφυρίζουν.
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» από τη Μ. ασίαασίαα

Προκαταβολικα

το καλυτερο Πουλι! 
Βολτάρει μια μέρα ο Χότζας στην αγορά και 

βλέπει κόσμο μαζεμένο γύρω από ένα παράξε-

νο πουλί που είχε βγει σε δημοπρασία. Ακούγο-

ντας την τιμή που πουλήθηκε τελικά το πτηνό, 

τρέχει σπίτι του, αρπάζει μια γαλοπούλα, επι-

στρέφει στην αγορά κι αρχίζει να φωνάζει:

- Πουλί, πουλί… πουλάω πουλί!

Τον πλησιάζει κάποιος και ρωτάει την τιμή. 

Δίχως δεύτερη σκέψη λέει όσα κοστίζει το άλλο 

πουλί.
Ο άνθρωπος ξαφνιάζεται:

-Χότζα μου, τρελάθηκες; Πουλάς μια γαλο-

πούλα σε δεκαπλάσια τιμή από την αξία της;

-Εσείς τρελαθήκατε, όλοι! λέει ο Χότζας. Πριν 

από λίγο ένα πουλάκι τόσο δα δεν πουλήθηκε 

σ’ αυτή την τιμή; Αν σκεφτείς πως η γαλοπούλα 

είναι δέκα φορές πιο βαριά, τζάμπα τη δίνω!

-Μα, Χότζα μου, εκείνο το πουλί εί-

ναι παπαγάλος, μιλάει, γι’ αυτό είναι 

ακριβό! προσπαθεί να του εξηγήσει ο 

άλλος.
-Και τι έγινε; Τόσο σπουδαίο είναι 

να μιλάς; Το δικό μου πουλί είναι πολύ 

καλύτερο. Από το πρωί ως το βράδυ 

σκέφτεται!
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4. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ  5.ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ 6.ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
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