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«Ἐπολεμήσατε ἂοπλοι ἐναντίον πανόπλων καί ἐνικήσατε. 

Ἐπολεμήσατε μικροί ἐναντίον μεγάλων καί ἐπικρατήσατε. 

Δέν ἦτο δυνατόν νά γίνει ἀλλοιῶς, διότι εἶσθε Ἓλληνες. 

Ὡς Ρῶσοι ἐκερδίσαμε, χάριν εἰς τήν θυσίαν σας, χρόνον 

διά νά ἀμυνθῶμεν. Σᾶς εὐγνωμονοῦμεν».
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Κάθε μήνα
Ὑμεῖς  γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί. 

μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, 

ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. 

      (Γαλ. ε΄, 13)

Με τους μαθητές μας

Τα παιδιά της γενιάς 
του Σαράντα

Φίλες και φίλοι, 

Συγκίνηση είχε προκαλέσει 
στα παιδιά του Σαράντα το 

παράγγελμα του μεγάλου ποιη-
τή:   

«Τούτο το λόγο θα σας πω· 
δεν έχω άλλο κανένα:

μεθύστε από το αθάνατο 
κρασί του εικοσιένα». 

Τα παιδιά του Αλβανικού 
Έπους παρουσίασαν ανώτε-

ρο ήθος. Έλειψαν οι διασκεδάσεις 
τους. Σοβαρεύτηκαν καθώς σκε-
φτόντουσαν τα αδέλφια τους και 
τους γονείς τους στο Μέτωπο. 
Στα σχολεία οι μαθητές πρόσφε-
ραν τα χρήματα που είχαν μα-
ζέψει στον κουμπαρά τους. Και 

εκείνοι που φοιτούσαν στις με-
γαλύτερες τάξεις του Γυμνασίου 
(Λυκείου) δήλωναν με καμάρι ότι 
βρισκόντουσαν «εν αναμονή της 
πρόσκλησής  τους στο Στρατό 
για το Μέτωπο». Βούιζαν συνέ-
χεια στ’ αφτιά των παιδιών εκεί-
νων τα εθνικά διαγγέλματα της 
28ης Οκτωβρίου του Βασιλιά και 
του Πρωθυπουργού. Ένιωθαν το 
«υπέρ βωμών και εστιών». Ένιω-
θαν ότι ο πόλεμος γίνεται για την 
πατρίδα, την οικογένεια, τις γυ-
ναίκες, τα παιδιά.

Τις μέρες του πολέμου επι-
τάχθηκαν όλα τα σχολεία. 

Πολλοί μαθητές πρόσφεραν το 
αίμα τους για τις ανάγκες περί-
θαλψης των τραυματιών. Αξιο-
μνημόνευτα είναι και τα ακόλου-
θα:



Τα παιδιά της γενιάς του Σαράντα

• Ένας μαθητής από την Αθήνα 
έγραφε: «Τις περισσότερες ώρες 
μου τις διαθέτω για τους ηρω-
ικούς τραυματίες πηγαίνοντας 
στα Νοσοκομεία. Πόνεσα και έζη-
σα μαζί τους. Ανακούφισα και εγώ 
όσο μπορούσα τον πόνο τους».

•  Όλες οι νέες Ελληνίδες έπλε-
καν για πολλά μερόνυχτα που-
λόβερ, γάντια, φανέλες και κάλ-
τσες. Έφτιαξαν χιλιάδες δέματα 
που στάλθηκαν όλα στο Μέτω-
πο.

•  Το Μέτωπο το έζησαν τα παι-
διά του Σαράντα με ποικίλους 
τρόπους. Ένα περιστατικό είναι 
πολύ χαρακτηριστικό: «Μέσα σε 
ένα τρένο που μετέφερε στρατι-
ώτες, όταν έφτασε στην Κοζάνη, 
βρέθηκε ανάμεσα στις αποσκευ-
ές και ένας πιτσιρίκος. Δήλωσε 
ότι ήθελε να πάει στον πόλεμο 
μαζί με τον πατέρα του που βρι-
σκόταν μέσα στο τρένο και ότι τί-
ποτε στον κόσμο δε θα τον έπειθε 
να γυρίσει πίσω στο σπίτι του. Ο 
πατέρας του τον πήρε στον λόχο 
του. Σύντομα ο Αναστάσης -έτσι 
τον έλεγαν- δέχτηκε το βάπτι-
σμα του πυρός, πολέμησε με τους 
μεγάλους. Και τον έβαλαν στην 

πρώτη γραμμή την ημέρα που 
μπήκαν στην Κορυτσά» (βλ. Ι. Πα-
παϊωάννου, «Ιστορικές Γραμμές», 
τόμ. Γ΄, σελ. 128, Λάρισα 1983).

•  Αλλά πολύ θερμή υπήρξε 
και η υποδοχή των στρατιωτών 
μας από τους Βορειοηπειρώτες 
νέους και νέες σε κάθε πόλη που 
κατελάμβανε και απελευθέρωνε 
ο Ελληνικός Στρατός. Δωδεκά-
χρονα παιδιά έτρεχαν ψηλά στα 
κορφοβούνια με ελληνικές σημαί-
ες και πατριωτικά τραγούδια για 
να βρεθούν κοντά στους Έλληνες 
μαχητές και μαζί τους κάτι έφερ-
ναν για να τους φιλέψουν. 

Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν 
τα παιδιά του Σαράντα. 

Γι’ αυτά τα παιδιά  (αλλά και για 
σας) κηρύχτηκε εκείνος ο φοβερός 
πόλεμος και έγινε ο μεγάλος και 
άνισος αγώνας. Σκεφτείτε σήμε-
ρα σοβαρά. Βρείτε, ποιο είναι και 
το δικό σας χρέος. Η πατρίδα μας 
και σήμερα κινδυνεύει. 

  Με ευχές 
  και πατριωτικούς 
  χαιρετισμούς,
  Χ.Γ.Κ.
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28 Οκτωβρίου

Αέρα, αέρα ιαχές πέρα ως πέρα.
Η λόγχη αστράφτει, τρόμος και φοβέρα.
Καρφώνει τον εχθρό πάνω στα χιόνια.
Γκρεμίζει τ’ άρματα, σκορπίζει τα κανόνια…

Αέρα, αέρα στις κορφές, στα δάση αέρα.
Κουρέλια πέφτει των κενταύρων η παντιέρα.
Λυγούν Κλεισούρες, Τεπελένια ανοίγουν,
φλόγες κι αγέρες, γύρω, τους τυλίγουν. 

Αέρα, μούγκροι κι ουρλιαχτά… αέρα…
- κι η Μεγαλόχαρη, γλυκειά μητέρα
έσκυβε πάνω στις πληγές και συμπονούσε 
και τ’ αετόπουλα στη μάχη οδηγούσε.

Αέρα, σάλπισμα χαμού· φεύγει τ’ ασκέρι.
Φεύγει και σπέρνει με κορμιά κείνα τα μέρη·

και λάμπει η γαλανόλευκη πάνω στα χιόνια,
σ’ όλα τα χιόνια, σ’ όλους τους καιρούς 
θα λάμπει, αιώνια.

                                                  Στ. Μπολέτσης 

173
O Π υ ρ σ ό ς 

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2



Ιστορικό Χρονογράφημα

Στις 28 Οκτωβρίου το πρωί 
σήμαναν οι σειρήνες. Το ραδιό-

φωνο ανήγγειλε τον πόλεμο. Φόρεσα 
τη στολή μου και πήγα στη Λέσχη των 
Σκαπανέων, στη λεωφόρο Κηφισίας. 
Αμέσως ξεκινήσαμε για το κέντρο της 
Αθήνας, όπου είχαν αρχίσει διαδηλώσεις 
και επιθέσεις κατά ιταλικών γραφείων 
και καταστημάτων. Έλαβα μέρος στην 
καταστροφή των γραφείων της ιταλι-
κής αεροπορικής εταιρείας Al Litoria. 
Ακόμη έχω μπλοκ εισιτη-
ρίων. Μετά συγκεντρω-
θήκαμε χιλιάδες κόσμος 
στην οδό Σταδίου. Εκεί, 
σε μια στιγμή, μας μίλη-
σε ο Μεταξάς από το 
μπαλκόνι ενός ξενοδο-
χείου. Ζητωκραυγάζαμε 
συνεχώς και τραγουδού-
σαμε πολεμικά θούρια. Η φωνή μου 
έκλεισε για πέντε μέρες!
Δόθηκαν οδηγίες να μετατρέψουμε τα 

υπόγεια σε καταφύγια. Η Δημαρχία θα 
έκανε υποστυλώσεις με δοκάρια και 
μας μοίρασαν σακιά να τα γεμίσουμε με 
χώμα και να τα βάλουμε γύρω-γύρω στο 
υπόγειο. Ο Φρίξος κι εγώ αρχίσαμε τη 
δουλειά. Γεμίζαμε σακιά και κολλούσα-
με στα τζάμια των παραθύρων χάρτινες 
ταινίες χιαστί. Το υπόγειό μας θα χρη-

σίμευε ως καταφύγιο και στην οικογέ-
νεια του Συνταγματάρχη Γρανίτσα, που 
κατοικούσε στο διπλανό σπίτι, και στην 
οικογένεια του Φρίξου. Ο πατέρας μου 
μας έγραψε να ανοίξουμε πλέον όλα τα 
πράγματα…
Στο σχολείο μάς είπαν να ξαναπάμε 

σε τρεις-τέσσερις μέρες. Όταν άνοιξε, 
τα μαθήματα γίνονταν λίγες ώρες και 
το βράδυ, επί τρεις ώρες, εκάναμε πε-
ριπολίες με την ομάδα μου στους δρό-

μους της συνοικίας, για την 
τήρηση της συσκότισης.
Μάθαμε ότι ο πατέρας 

μου ήταν διοικητής ενός 
μεγάλου συγκροτήματος 
από πεζικό, πυροβολικό 
και ιππικό και είχε την 
κύρια προσπάθεια στην 
αντεπίθεση στην Πίνδο, 

που ήταν το κεντρικό μέτωπο. Λάβα-
με το πρώτο του δελτάριο, με λίγες 
γραμμές, στα μέσα Νοεμβρίου. Μας 
ανήγγελλε τις επιτυχίες του και μας 
μετέδιδε τον ενθουσιασμό του και την 
πίστη του για τη νίκη.
Ο Γιώργος ήταν τότε στην τρίτη 

τάξη της Σχολής των Ευελπίδων. Η 
φοίτηση στη Σχολή διακόπηκε και οι 
Ευέλπιδες με το βαθμό του ανθυπολο-
χαγού τοποθετήθηκαν σε μονάδες, κυρί-
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του Επ. Σπηλιωτόπουλου (+)

ως πεζικού. Ο Γιώργος τοποθετήθηκε 
στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων, που είχε 
συγκροτηθεί στο στρατόπεδο στο Γουδί 
και ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το 
μέτωπο…
…Έτσι είχα αναλάβει τα ψώνια του 

σπιτιού, κυρίως από την κεντρική αγο-
ρά. Δεν ήταν εύκολη δουλειά, διότι τα 
τρόφιμα, κυρίως κρέατα και φθηνά ψά-
ρια, είχαν αρχίσει να σπανίζουν.
Παρακολουθούσαμε τις κάθε είδους 

ειδήσεις και περιμέναμε με αγωνία τα 
δελτάρια του πατέρα μου. Μια υπηρεσία 
διέθετε νήματα για το πλέξιμο καλ-
τσών και γαντιών. Η μητέρα μου δεν 
κοιμόταν κάθε βράδυ αν δεν είχε τε-
λειώσει ένα ζευγάρι, κυρίως κάλτσες. 
Έπλεκε με μανία και η Αθηνά.
Η Αθηνά διορίστηκε υπάλληλος στο 

ΜΤΣ, για να βοηθήσει στα οικονομικά 
της οικογένειας. 

Τον Νοέμβριο ο Γιώργος πή-
γαινε κάθε μέρα στον Πειραιά 

με ένα μοτοσακό, για να προετοιμάσει 
την αναχώρηση του Συντάγματος των 
Δωδεκανησίων για τη Θεσσαλονίκη. 
Σε μια από τις μεταβάσεις του, για να 
αποφύγει μια ηλικιωμένη, φρενάρισε 
απότομα, εκτινάχθηκε και κτύπησε στο 
κεφάλι. Έπαθε πολύ σοβαρή διάσειση 
και έμεινε στο στρατιωτικό νοσοκομείο 

Αθηνών, εκεί που είναι σήμερα το ΝΙ-
ΜΙΤΣ. 

Στις 22 Δεκεμβρίου ο πα-
τέρας μου τοποθετήθηκε Διοικη-

τής της XVης Μεραρχίας στο κεντρικό 
μέτωπο. Οι νίκες του στρατού μας με 
γέμιζαν υπερηφάνεια και ενθουσιασμό. 
Τον Ιανουάριο του 1941 μου έστει-
λε με τον έφεδρο Ανθυπολοχαγό Αρ. 
Μητσοτάκη μία ιταλική αραβίδα. Ήταν 
ένα όπλο κακής ποιότητας, αντιγραφή 
της εξαίρετης αραβίδας του ελληνικού 
στρατού. Είχε και μία αναδιπλούμενη 
ξιφολόγχη, σαν λεπίδα σουγιά. Επίσης, 
έστειλε στη μητέρα μου το σήμα της 
περίφημης Μεραρχίας των Λύκων της 
Τοσκάνης και το επίσημο αντίγραφο της 
πρότασης του Διοικητή του Γ΄ Σώματος 
Στρατού για την προαγωγή του σε Υπο-
στράτηγο επ’ ανδραγαθία. Ήμασταν όλοι 
ιδιαίτερα υπερήφανοι.
Ο Γιώργος βγήκε από το νοσοκομείο 

και έπειτα από μικρή αναρρωτική άδεια 
τοποθετήθηκε, προς μεγάλη μας έκπλη-
ξη, στην XVη Μεραρχία, στο επιτελείο, 
με καθήκοντα συνδέσμου με τις μονά-
δες. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη αποστο-
λή με νυκτερινές πορείες που έκανε 
μέσα στα χιόνια και τις χαράδρες, δε-
μένος με ένα σκοινί με έναν Αλβανό 
οδηγό, τον οποίο ακολουθούσε.
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Τον Μάρτιο του 1941 
είδα για πρώτη φορά Βρετανούς 

στρατιώτες και τα πολεμικά οχήματά 
τους. Μάλιστα, στην πλατεία του Αγίου 
Θωμά, κάτω από τα πεύκα σχημάτισαν 
ένα τεράστιο σωρό με δοχεία καυσίμων. 
Στις 6 Απριλίου οι Γερμανοί βομβάρδι-
σαν άγρια τον Πειραιά. Παρακολούθησα 
τότε την επιδρομή από την ταράτσα του 
σπιτιού μας. Το θέαμα των αντιαεροπο-
ρικών πυρών και των πυκνών μαύρων 
καπνών που κάλυπταν τον ορίζοντα 
ήταν φοβερό. Ήλθα σε επαφή με την 
πολεμική πραγματικότητα. 
Από τα μέσα Απριλίου άρχισαν πια 

να φθάνουν στην Αθήνα στρατιώτες 
από την Αλβανία, καθώς οι Γερμανοί 
δεν αιχμαλώτισαν τον ελληνικό στρα-
τό, αναγνωρίζοντας την ανδρεία του, με 
στολές κουρελιασμένες, με γενειάδες 
και ύφος θλιβερό. Ήταν νικητές των 
Ιταλών, σκλαβωμένοι από τους Γερμα-
νούς. Ήρθε και ο αδελφός της Λούλας, 
της οικιακής μας βοηθού, πεζοπορώντας 
από το Πόγκραδετς, το πιο βόρειο ση-
μείο της ελληνικής προέλασης στην 
Αλβανία… Έμεινε στο σπίτι μας τρεις-
τέσσερις μέρες πριν ξεκινήσει πάλι με 
τα πόδια για το χωριό του, στην Ηλεία. 
Μου χάρισε ένα πιστόλι των 7,65 με 
τις σφαίρες του. Ήταν το όπλο του, 
διότι ήταν τραυματιοφορέας.
Ήμουνα πολύ λυπημένος και απογοη-

τευμένος.

Στις 21 Απριλίου ανακοινώ-
θηκε η ανακωχή με τους Γερ-

μανούς και τους Ιταλούς. Η αγωνία μας 
για τον πατέρα και τον Γιώργο είχε 
κορυφωθεί. Το τελευταίο δελτάριο του 
πατέρα μου είχε ληφθεί από τον θείο 
Χρήστο, τον αδερφό του, με ημερομηνία 
30.4.1941. Στις 5 Μαΐου σταμάτη-
σε έξω από το σπίτι ένα λεωφορείο. 
Κατέβηκαν δύο αξιωματικοί με στολή 
στρατιώτη και τα διάσημα του βαθμού: 
ένας ηλικιωμένος ασπρομάλλης συνταγ-
ματάρχης και ο Γιώργος που ήταν Ανθυ-
πολοχαγός. Αναγνωρίσαμε με δυσκολία 
τον πατέρα μας. Όταν έφυγε για τη 
Λάρισα ήταν αρκετά παχύς, τώρα, ήταν 
πολύ αδύνατος. Είχε χάσει εικοσιπέντε 
οκάδες.
Μας είπε ότι άργησε να έρθει διότι 

η Μεραρχία του δεν διαλύθηκε. Έμεινε 
οπισθοφυλακή της Στρατιάς της Αλβα-
νίας, παρήλασε συντεταγμένη στα Γιάν-
νενα και αποστρατεύθηκε κανονικά στη 
Φιλιππιάδα. Οι Γερμανοί είχαν επιτρέ-
ψει στους αξιωματικούς της να κρατή-
σουν τον ατομικό οπλισμό τους και να 
χρησιμοποιήσουν ένα από τα επιταγμένα 
λεωφορεία για να επιστρέψουν στην 
Αθήνα…

(Από το έργo
"Ένας έφηβος στην Κατοχή")
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Πώς έγραφαν οι μαθητές μετά τον αλβανικό πόλεμο

…Πολεμούν οι ήρωες! Ήρθαν εκεί πάνω 
τα εκλεκτότερα παιδιά της Ελλάδος ν’ αγω-
νισθούν για τα ευγενικότερα ιδανικά: για την 
Πίστη, για την Πατρίδα, για το δίκαιο, για την 
ανθρωπότητα. Ξεκίνησαν απ’ τις πιο από-
μακρες πολιτείες κι ανταμώθηκαν εδώ για 
τον ιερότερο αγώνα. Εδώ κι ο γραφιάς της 
Αθήνας και το βουνίσιο τσοπανόπουλο των 
Αγράφων, εδώ κι ο αγρότης του θεσσαλικού 
κάμπου και της Κρήτης το αγέρωχο λεβε-
ντόπουλο. Όλα τα αγνά Ελληνόπουλα, όλα 
αντάμα πολεμούν, με μια ψυχή και μια αχώ-
ριστη καρδιά. 

Και καθώς η σάλπιγξ αντηχεί κι ακούγε-
ται το πολεμικό εγερτήριο «Προ-χω-ρεί-τε, 
προ-χω-ρεί-τε», τα παλικάρια ξεκινούν. 
Ποιος μπορεί τώρα να τους βαστάξει; Ορ-
μούν ασυγκράτητα. Τρέχουν προς τα μπρος. 
Φτερά έχουν τα πόδια τους, γιατί φτερά έχει 
η ψυχή τους. Και καθώς ακούς απ’ το στόμα 
τους την πολεμική κραυγή «αέρα!», λες και 
δεν είν’ άνθρωποι. Υπεράνθρωποι φαίνο-
νται. Είναι οι ήρωες που μέσα τους κατοικεί 
η Πίστη. Δεν διστάζουν να χύσουν το αίμα 
τους. Τον θάνατο; Ποιος απ’ αυτούς τον λο-
γαριάζει; Τιμή τους είναι να λαβωθούν, δόξα 
τους είναι να πεθάνουν. Γλυκός είν’ ο θάνα-
τος για την Πατρίδα. 

Σειέται σύγκορμη η Πίνδος, καθώς δέχεται 
στις χιονοσκέπαστες πλαγιές της τις φάλαγ-
γες των ηρώων. Ο Καλαμάς με τα φθινοπω-
ρινά νερά του σαστίζει στο πέρασμα των αν-
δρείων. Κοιτάξτε τους. Φτωχά ελληνόπουλα 
είναι, με μπαλωμένη την αρβύλα, με ελάχι-
στες σφαίρες στις μπαλάσκες. Και όμως η 
καρδιά τους είναι ατσάλι. Δεν τους τρομά-
ζουν του Μουσολίνι τα οκτώ εκατομμύρια 
λόγχες! Δεν τους φοβίζουν τα αεροπλάνα 
που σκιάζουν τον ουρανό ούτε οι αμέτρητες 
θωρακισμένες φάλαγγες. Είν’ η ψυχή τους 
φρούριο που κατοικεί η Πίστη. Και το φρού-

ριο αυτό είναι δυνατότερο από όλα τα οχυρά 
του κόσμου: είναι πραγματικό υπερφρούριο. 
Οι πόλεις της Ελλάδος βομβαρδίζονται, τα 
νοσοκομεία γεμίζουν από τραυματίες. Και 
όμως η Πίστη του Έλληνα φαντάρου λέει 
κάθε στιγμή το ΟΧΙ. 

Θα ρωτήσετε από πού έπαιρνε την υπερ-
φυσική αυτή δύναμη. Κοιτάξτε τον άλλη μια 
φορά και θα δείτε. Θα δείτε τον Έλληνα φα-
ντάρο πριν από τη μάχη να προσεύχεται, να 
ασπάζεται την εικόνα της Παναγίας και να 
κάνει το σταυρό του στο Χριστό. Τι ήταν οι 
υπέροχες και κατανυκτικές εκείνες λειτουρ-
γίες στα αλβανικά βουνά! Αλησμόνητες θα 
μείνουν σε όσους είχαν την ευτυχία να είναι 
τότε εκεί πάνω. Και θα δείτε μετά τη μάχη το 
νικητή, μέσα στο αντίσκηνό του, να διαβάζει 
την Αγία Γραφή, ταπεινά και ευλαβικά, όπως 
όταν ήταν απαλό παιδάκι στην εκκλησία του 
χωριού του. 

Αυτός ήταν ο σεμνός, ο αγνός, ο απλός 
Έλληνας φαντάρος του 1940-΄41… Ήταν ο 
ήρωας, ο αληθινός ήρωας που εμπνέεται 
από το πνεύμα του Χριστού.

Κι έπειτα πώς να μη μεγαλουργήσει ο Έλ-
ληνας φαντάρος στα αλβανικά βουνά; Πώς 
να μην τον βοηθάει η Παναγία; «Πάντα αυτή 
προπορευόταν σαν Υπέρμαχος Στρατηγός σε 
κάθε μας εξόρμηση», μας διηγούνταν κατό-
πιν οι νικητές. Και πάντα μπροστά τους έβλε-
παν το θαύμα. Τα θαύματα που έκανε κάθε 
μέρα ο παντοδύναμος και δίκαιος Θεός, για 
να τιμωρήσει τους άπιστους εχθρούς και να 
ευλογήσει τον ιερό ελληνικόν αγώνα.

Ένα θαύμα ήταν όλος ο ελληνοϊταλικός 
πόλεμος. Το θαύμα της πιστής Ελλάδος ενα-
ντίον στην ωμή βία της απιστίας. Το θαύμα 
του μικρού Δαβίδ κατά του σιδερόφρακτου 
Γολιάθ…

(βλ. και π. «Ζωή του Παιδιού», 28 Οκτ. 1947)

Μ π ρ ο σ τ ά  σ τ ο  θ α ύ μ α



Ο άγιος Αρτέμι-
ος έζησε τον 4ο αι-
ώνα μ.Χ. Διέπρεπε 
μεταξύ των ευσε-
βέστερων ανδρών 
της Βυζαντινής Αυ-
τοκρατορίας. Ο Αυ-
τοκράτορας Κων-
σταντίνος ο Μέγας, 

εκτιμώντας τα ηθικά και πολιτικά 
του χαρίσματα, τον διόρισε ανώτερο 
διοικητή της Αιγύπτου. Επί Ιουλια-
νού του Παραβάτη ο Αρτέμιος υπη-
ρετούσε στη Συρία. Και, όταν ήλθε 
στην Αντιόχεια, διέταξε τον Αρτέμιο 
να έλθει προς συνάντησή του. Ο Ιου-
λιανός είχε δείξει πλήρη περιφρόνη-
ση προς τη χριστιανική θρησκεία. Οι 
ειδωλολάτρες λόγω του μίσους κατά 
των χριστιανών κατήγγειλαν πολ-
λούς χριστιανούς και κυρίως τους ιε-
ρείς. 

Δύο από τους ιερείς, τον Ευμένιο 
και τον Μακάριο, διέταξαν να τους 
μαστιγώσουν. Ο άγιος Αρτέμιος πα-
ρευρισκόταν εκεί. Όταν όμως είδε ότι 
ο Ιουλιανός άρχισε να τους μιλάει με 
πολλή ειρωνεία και ασέβεια για τον 
Χριστό, με θάρρος και γενναιότητα 
είπε στο βασιλιά πως δεν πρέπει να 
διώκονται με βασιλική διαταγή οι 
Χριστιανοί του κράτους, που αποτε-
λούσαν την υγιέστερη μερίδα του. 

Ο Ιουλιανός προσβλήθηκε και τον 
κατέστησε υπόδικο. Του σύστησε 
να αποκηρύξει την χριστιανική του 
ομολογία. Ο άγιος απάντησε ότι οι 
Χριστιανοί μένουν σταθεροί στην 
αλήθεια και είναι έτοιμοι να δεχτούν 
οποιοδήποτε είδος θανάτου.

Μετά από αυτή την απάντηση, ο 
Αρτέμιος οδηγήθηκε αμέσως στη 
φυλακή, καθώς ο Ιουλιανός θεωρού-
σε ότι το μέτρο αυτό άρμοζε σε άν-
δρα που κάτεχε ένα από τα ανώτερα 
αξιώματα. Ο Αρτέμιος υπέφερε με 
γενναιότητα τη δοκιμασία του. Όταν 
προσήχθη πάλι στον Αυτοκράτορα, 
άρχισε να απολογείται με παρρησία 
υπέρ της ορθότητας της χριστιανι-
κής πίστης. Τότε κατά διαταγή του 
Ιουλιανού υπέστη σκληρούς βασα-
νισμούς. Τον χτύπησαν με μαστίγια, 
του διέρηξαν τα πλευρά του. Αλλά ο 
πιστός αθλητής διατήρησε ακμαία 
την ομολογία του. Τέλος, βλέποντας 
τον Αρτέμιο άκαμπτο, ο Ιουλιανός 
διέταξε να του βγάλουν τα μάτια. 
Τελικά, για να απαλλαγεί ο αντίχρι-
στος Ιουλιανός από το θύμα του, δι-
έταξε τον αποκεφαλισμό του αγίου. 
Η ψυχή τού Μεγαλομάρτυρα πέταξε 
ελεύθερη στα ουράνια σκηνώματα, 
στον μεγάλο Κριτή και μισθαποδότη 
Θεό.

Ο ΜεγαλΟΜαρτυς αγιΟς αρτεΜιΟς 
(20 ΟκτωβριΟυ)

Από  τ ο  Αγ ι ο λ ό γ ι ο

Ἀπολυτίκιον
Εὐσεβείας τοῖς τρόποις καλλωπιζόμενος, ἀθλητικῆς ἀγλαΐας ὤφθης, σοφὲ, κοινωνός, 

πρὸς ἀγῶνας ἀνδρικοὺς παραταξάμενος· ὅθεν ὡς λύχνος φωταυγής, τῶν θαυμάτων τάς βο-
λάς ἐκλάμπεις τῇ οἰκουμένῃ, Ἀρτέμιε Ἀθλοφόρε, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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Ευαγγελικές  Περικοπές

Ο Χριστός με τους μαθητές του 
κατευθυνόταν προς τη Ναΐν, μικρή 

πόλη της Γαλιλαίας. Μια πονεμένη 
μάνα συνοδεύει το μονάκριβο παιδί της 
στην τελευταία του κατοικία. Πλήθος 
ανθρώπων ακολουθούν τη νεκρική 
πομπή. Ο Κύριος σπλαγχνίζεται την 
πονεμένη χήρα μάνα. Με συμπόνια της 
λέει: «Μή κλαῖε». Πλησιάζει και αγγίζει το 
νεκρό σώμα τού νέου και ακούγεται τότε 
το θεϊκό Του πρόσταγμα: «Νεανίσκε, σοί 
λέγω, ἐγέρθητι». Ο νεκρός ανασταίνεται 
και αρχίζει να ομιλεί. Ο Χριστός μας τον 
παραδίδει στη μάνα του και ο λαός ξεσπά 
έκθαμβος σε δοξολογίες. 

Μπροστά στο μυστήριο του 
θανάτου. Οι πιστοί πρέπει να το 

αντιμετωπίζουμε πάντα κάτω από το 
φως της χριστιανικής πίστης. Ο θάνατος 
αποτελεί μια πραγματικότητα μέσα στη 
ζωή μας. Ήλθαμε στον κόσμο αυτό. Μια 
μέρα, όμως, θα φύγουμε από αυτόν τον 
κόσμο. Κανείς δεν διέφυγε ποτέ το δόκανο 
του θανάτου. 

Ποια είναι η προέλευση του θανάτου; 
Είναι το αποτέλεσμα της αποστασίας 
και της πτώσης των Πρωτοπλάστων. 
Είναι ο πικρός καρπός και η συνέπεια της 
αμαρτίας. Ο απ. Παύλος το βεβαιώνει: 
«Δι’ ἑνός ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τόν 
κόσμον εἰσῆλθε καί διά τῆς ἁμαρτίας ὁ 
θάνατος» (Ρωμ. 5, 12). Συνεπώς, ο θάνατος 
είναι το αποτέλεσμα της αποστασίας και 
της αυτονομημένης ζωής του ανθρώπου 
από τον αληθινό Θεό. 

Μια κατηγορία ανθρώπων βλέπουν 
τον θάνατο σαν ένα φυσικό 

φαινόμενο και μόνο και δεν πιστεύουν 

στην μετά θάνατον ζωή. Άλλοι 
αντιπαρέρχονται τον θάνατο εσκεμμένα, 
δηλαδή προγραμματίζουν μόνο την 
επίγεια ζωή τους με λεπτομέρειες. 
Σκέπτονται τα πάντα. Μόνο τον 
θάνατο επιμένουν ν’ αγνοούν. Αυτή τη 
βεβαιότητα δεν τη λαμβάνουν υπ’ όψιν 
τους. Μια άλλη κατηγορία είναι αυτοί 
που φοβούνται τον θάνατο. Παραλύουν 
από φόβο στη σκέψη ότι θα πεθάνουν. 

Πώς οι πιστοί πρέπει να 
προετοιμαζόμαστε για την ώρα του 

θανάτου; Επιγραμματικά σημειώνουμε: 
Το πρώτο είναι η ορθή αντίληψη που 
πρέπει να έχουμε για τον θάνατο, 
ότι δηλ. αποτελεί μια αναπότρεπτη 
πραγματικότητα. Όμως, ο θάνατος 
νικήθηκε με τον θάνατο και την Ανάσταση 
του Κυρίου μας. Και αποτελεί πλέον τη 
γέφυρα με την οποία περνάμε από τα 
πρόσκαιρα στα αιώνια. Το δεύτερο είναι η 
μνήμη του θανάτου. Να διατηρούμε μέσα 
στην ψυχή μας αυτό που οι άγιοι Πατέρες 
ονομάζουν «μνήμην θανάτου». Η θύμηση 
του θανάτου μάς ανακόπτει από το να 
αμαρτάνουμε. Το τρίτο είναι ότι πρέπει 
να προετοιμαζόμαστε για την ώρα του 
θανάτου μας. Η ζωή και ο αγώνας μας να 
υπηρετεί και το πώς θα βρεθούμε έτοιμοι 
κατά την ώρα της εξόδου μας από τον 
παρόντα κόσμο. 

Η μεγάλη ώρα θα έρθει. Θα έρθει και 
για εμάς απροειδοποίητα. Συνεπώς, 
οφείλουμε όχι να φοβούμαστε το θάνατο, 
αλλά να σκεπτόμαστε την ώρα της εξόδου 
μας. Και να παρακαλούμε τον Κύριο να 
μας χαρίσει «χριστιανά τά τέλη τῆς ζωής 
ἡμῶν».

κυριακή 7 Οκτωβρίου (γ΄ κυρ. λΟυκα)
Ευαγγελική περικοπή: Λουκ. ζ΄, 11-16

«ἐξεκομίζετο τεθνηκώς υἱός μονογενής τῇ μητρί αὐτοῦ» (στίχ. 12)

Μπροστά στον θάνατο
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«Τα χελιδόνια του θανάτου Σου 
μηνάν μιαν άνοιξη καινούργια.
Ελλάδα κι απ' τον τάφο Σου
γιγάντια γέννα.
Μάταια βιγλίζει των Ρωμαίων 
η κουστωδία τριγύρα Σου.
Ακόμα λίγο, κι ανασταίνεσαι 
σε νέο Εικοσιένα!» 

Ο Άγγελος Σικελιανός έγραψε 
το ποίημα αυτό τον Μάρτιο 

του 1942 μέσα στις πιο μαύρες ημέ-
ρες της Κατοχής. Η «Άνοιξη» έμελλε 
ακόμα να αργήσει…

Πέρασαν δυόμισι χρόνια πόνου 
μεγάλου, εξαθλίωσης, εξευτελισμών 
αλλά και ηρωισμού και ανάτασης. 
Προπαντός χρόνια αίματος.

Η μεγάλη στιγμή έρχεται το πρωι-
νό της 12ης Οκτωβρίου του 1944. Η 
γενική υποχώρηση του γερμανικού 
στρατού συμπεριλαμβάνει πλέον και 
την Ελλάδα. Οι Γερμανοί αποχωρούν 
από την Αθήνα.

Φρενίτιδα ενθουσιασμού κυριαρχεί 
στους δρόμους της πόλης. Οι εκπρό-
σωποι της εξόριστης κυβερνήσεως 
– από ημέρες ήδη στην πρωτεύουσα 
– εμφανίζονται επισήμως.

Αξίζει να αναφερθεί και η λει-
τουργία που τελέστηκε την 

13η Οκτωβρίου, δεύτερη ημέρα ελευ-
θερίας, στο Μητροπολιτικό Ναό των 

Αθηνών με πρωτοστατούντα τον Αρ-
χιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Η λιτή περι-
γραφή παρουσιάζει με περισσή ενάρ-
γεια τόσο την υψηλή συγκίνηση όσο 
και το μεγαλείο των στιγμών εκείνων.

Έξι ημέρες μετά την αποχώρηση 
των Γερμανών, φθάνει επικεφαλής 
της κυβερνήσεως ο πρωθυπουργός 
Γεώργιος Παπανδρέου και την 18η 
Οκτωβρίου υψώνει επίσημα τη ση-
μαία στην Ακρόπολη.

Υπάρχει η φωτογραφία της έπαρ-
σης (βλ. διπλανή σελίδα). Έχει κάτι το 
μοναδικό. Ο πρωθυπουργός φαίνεται 
να αγκαλιάζει με σεβασμό, με αγάπη, 
με ευθύνη, τον ιστό που φέρει την Ελ-
ληνική Σημαία, το πιο ακριβό πράγμα 
του κόσμου.
«Η πιο όμορφη, η πιο αλαφριά μέρα 
του κόσμου» (Γ. Σεφέρης)

Δεν θα αργήσουν να έλθουν 
χρόνια δίσεκτα. Οι υποσχέ-

σεις, που δόθηκαν όσο η Ελλάδα 
βρισκόταν στο πεδίο της μάχης, ξε-
χάστηκαν. 

Όμως η 18η Οκτωβρίου 1944 δε 
θα ξεχαστεί ποτέ. Στους χρόνους της 
φασιστικής σκλαβιάς υπήρχε η ελπί-
δα της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, 
της υπερηφάνειας. Όλα αυτά τα απο-
κτήσαμε και πάλι αυτή την ημέρα που 
θα συμβολίζει για πάντα ένα ελληνικό 
όνειρο που έγινε πραγματικότητα…

    Μ ε γ ά λ η  η μ έ ρ α :          Η  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η  τ η ς  Α θ ή ν α ς
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Tο  τέλος της αδικί-

ας. Yποστολή της ναζι-

στικής σημαίας. Αυτή 

η σημαία ατενίζει για 

τελευταία φορά τον ου-

ρανό της Αττικής.

Η ελληνική σημαία με-

ταφέρεται από κορίτσια με 

τοπικές ενδυμασίες.

18 Οκτωβρίου 1944. Η μεγάλη στιγμή. 

Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου 

υψώνει την ελληνική σημαία.
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΧτΑΧρΟΝΟΣ ΒΟηθηΣΕ τηΝ ΑΣτΥΝΟ-
ΜΙΑ να βρει τον κλέφτη του κινητού του. Ο 
Φοίβος Μιχαηλίδης από τη Λεμεσό είναι μια 

ιδιοφυία της τεχνολογίας. 
Προβλέποντας μια πιθα-
νή κλοπή του κινητού του, 
είχε πάρει τα μέτρα του: 
ανέπτυξε μια πατέντα με 
την οποία, όταν άνοιγε το 
κινητό του, έφτανε μήνυ-

μα με τα στοιχεία της νέας κάρτας του τη-
λεφώνου στο κινητό του πατέρα του. Έτσι, 
η αστυνομία χρειάστηκε πολύ λίγο χρόνο 
για να εντοπίσει και να συλλάβει τον κλέφτη 
του κινητού του μικρού! Είναι πολύ πιθανό 
σε λίγο καιρό η πατέντα του Φοίβου να έχει 
αγοραστεί από τις εταιρίες τηλεπικοινωνίας 
(βλ. εφ. «Πολίτης», 4.9.12). 

τΟΥΣ 10 ΠΙΟ ΑΓΑΠητΟΥΣ ΚΑΙ τΟΥΣ 10 
ΠΙΟ ΜΙΣητΟΥΣ ηΧΟΥΣ ανέδειξε μια έρευ-
να που διεξήχθη στη Μ. Βρετανία. Οι επι-
στήμονες, αφού τόνισαν το ότι οι ήχοι που 
ακούμε καθημερινά γύρω μας σχετίζονται 
άμεσα με τα συναισθήματά μας, προκαλώ-
ντας μας ευχαρίστηση ή αποστροφή, δη-
μοσίευσαν τον κατάλογο που απαρτίστηκε 
από τις απαντήσεις 2.000 Βρετανών. Μπο-
ρείτε να μαντέψετε, πριν τον διαβάσετε; Να, 
λοιπόν, με τη σειρά οι δέκα πιο μισητοί ήχοι: 
1) το τρίξιμο των νυχιών στο μαυροπίνακα, 
2) τα βογγητά των αρρώστων, 3) ο συνα-
γερμός των αυτοκινήτων, 4) ο τροχός του 

οδοντιάτρου, 5) το φτύσιμο, 
6) το επίμονο γαύγισμα των 
σκύλων, 7) η γκρίνια των μι-
κρών παιδιών, 8) η ομιλία με 
γεμάτο στόμα, 9) το τρίξιμο 
των δοντιών και 10) το τρί-
ξιμο του μαχαιριού στο πιά-
το. Και να, τώρα, οι δέκα πιο 

αγαπητοί: 1) τα κύματα της θάλασσας που 
σπάνε στα βράχια, 2) η βροχή που πέφτει 
στα παράθυρα, 3) το περπάτημα πάνω στο 
χιόνι, 4) το γέλιο των μωρών, 5) το κελάηδη-
μα των πουλιών, 6) τα ξύλα που καίγονται 
στο τζάκι, 7) το γέλιο των ανθρώπων, 8) τα 
φύλλα που σπάνε κάτω από τα πόδια μας 
στο δάσος, 9) η γάτα που γουργουρίζει και 

10) οι καμπάνες που χτυπάνε κι ακούγονται 
από μακριά – ποιος είπε πως και οι Βρετανοί 
δεν θρησκεύουν; (βλ. typos.com.cy, 5.9.12). 

ΜΙΛΑΕΙ 32 ΓΛΩΣΣΕΣ (!) και είναι ο πιο πο-
λύγλωσσος μεταφραστής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  Ο λόγος για τον Ιωάννη Οικο-
νόμου από την Κρήτη. «Η γλώσσα είναι η 
γέφυρα που σε ενώνει με έναν άλλο πολι-
τισμό», λέει ο 47χρονος κρητικός, που ερ-
γάζεται στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόσφατα μί-
λησε για την αγάπη του γι΄ αυτό που κάνει 
και το οποίο, φυσικά, του έχει ανοίξει νέους 
ορίζοντες: μπορεί να μιλήσει άνετα με τους 
περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο, να 
διαβάσει τα αγαπημένα του λογοτεχνικά βι-
βλία στη γλώσσα που γρά-
φτηκαν και να καταλάβει το 
νόημα ξένων για πολλούς 
τραγουδιών. «Το να μάθει 
κανείς τόσες πολλές γλώσ-
σες», τονίζει, «χρειάζεται 
πολλή αγάπη, πολύ μερά-
κι και να έχεις τα κίνητρα, 
δηλ. να είσαι σε επαφή με τους ανθρώπους 
που μιλάνε αυτές τις γλώσσες». Ακόμη κι 
ένα βαρετό νομικό κείμενο που χρειάζεται 
μετάφραση του δίνει ευχαρίστηση, αφού, 
όπως λέει, ξέρει πως για κάποιους θα είναι 
χρήσιμο. Ο πολύγλωσσος μεταφραστής με-
γάλωσε στο Ηράκλειο. Στα 5 του χρόνια άρ-
χισε να μαθαίνει με τη θέλησή του αγγλικά 
και μέχρι να τελειώσει το σχολείο μιλούσε 
ήδη οχτώ ξένες γλώσσες. Σπούδασε γλωσ-
σολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης κι έκα-
νε μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ. Έχει 
ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, γνω-
ρίζοντας νέους πολιτισμούς και κουλτούρες. 
Μεγαλύτερη πρόκληση για τον ίδιο υπήρξε 
η εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας, ενώ ευ-
κολότερες θεωρεί τις λατινογενείς γλώσσες 
(βλ. typos.com.cy, 28.9.12). 

NORILS, η ΜΟΝΑδΙΚη ΠΟΛη ΣτΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΧΩρΙΣ δΕΝτρΑ. Είναι η βορειότε-
ρη πόλη της Σιβηρίας, γνωστή και ως «άγρια 
ανατολή της Ρωσίας». Καλύπτεται από χιόνι 
όλες τις μέρες του χρόνου, αφού το θερ-
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μόμετρο εκεί δείχνει 72ο Κελσίου. Αυτό που 
κάνει εντύπωση στον επισκέπτη είναι η ολο-
κληρωτική απουσία των δέντρων από την 
πόλη. Ο λόγος; Η υπερβολική ρύπανση του 
περιβάλλοντος δεν επιτρέπει την ευδοκί-

μηση δέντρων στην 
περιοχή. Οι μεγαλύ-
τερες εκπομπές διο-
ξειδίου του θείου σε 
ολόκληρο τον πλανή-
τη έχουν καταγραφεί 
εδώ, ενώ η απουσία 
πρασίνου οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην τοξική βροχή αλλά 
και στα δηλητήρια που απελευθερώνονται 
στον αέρα κάθε χρόνο εξαιτίας της μεγάλης 
παραγωγής μεταλλευμάτων στην ευρύτερη 
περιοχή. Η έλλειψη δέντρων συνθέτει ένα 
απόκοσμο σκηνικό και αυξάνει κατά πολύ 
την …ψυχρότητα καιρού και ψυχής! Πα-
ντού κυριαρχούν γκρίζα κτίρια, σκεπασμένα 
με χιόνι σκουρόχρωμο λόγω ρύπανσης. Οι 
175.000 μόνιμοι κάτοικοι δίνουν καθημερινά 
μια άνιση και σκληρή μάχη για την επιβίωσή 
τους τόσο με το κρύο αλλά εξίσου και με τη 
ρύπανση (βλ. typos.com.cy).

ΚΑρΧΑρΙΑΣ ΕΣΩΣΕ ΨΑρΑ που βρισκόταν 
4 μήνες στη μέση του ωκεανού. Ο ψαράς είχε 
ναυαγήσει για καιρό, μέχρι που ένας καρχα-
ρίας τον οδήγησε σε ένα αλιευτικό σκάφος. 
Η απίστευτη ιστορία συνέβη στα νησιά Μάρ-
σαλ, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η περιπέτεια 
του Τoakai Teitoi άρχισε όταν, πηγαίνοντας 
με τον γαμπρό του για ψάρεμα, ανοίχτηκε 
αρκετά με τη βάρκα και, χωρίς να το κατα-
λάβει, έχασε την οπτική επαφή με την ακτή. 
Έμειναν στη μέση του ωκεανού ελπίζοντας 
ότι κάποιο άλλο σκάφος θα περάσει να τους 
σώσει. Είχαν αρκετά τρόφιμα αλλά όχι αρκε-
τό νερό. Μετά από 5 εβδομάδες ο γαμπρός 

του πέθανε από αφυδάτωση. 
Ο ψαράς άρχισε να πιστεύει 
ότι το τέλος ήταν κοντά και 
για κείνον. Όμως, για καλή 
του τύχη την επόμενη μέρα 
ξέσπασε μια ισχυρή καταιγί-
δα και κατάφερε να γεμίσει 

6 δοχεία με νερό. Οι εβδομάδες περνούσαν 
και ο ψαράς ζούσε πίνοντας το βρόχινο νερό 
και τρώγοντας ωμά ψάρια που ψάρευε. Μο-
ναδική του ελπίδα ήταν να περάσει κάποιο 
πλοίο και να τον περισυλλέξει. Κάποια μέρα 
ξύπνησε από ένα τράνταγμα. Σηκώθηκε και 
είδε έναν τεράστιο καρχαρία να κολυμπάει 
γύρω από τη βάρκα του. Δεν του επιτέθηκε 

και μετά από λίγο έφυγε. Γνωρίζοντας ότι οι 
καρχαρίες πηγαίνουν πίσω από τα μεγάλα 
κοπάδια ψαριών, ο ψαράς αποφάσισε να 
ακολουθήσει τον καρχαρία και, ευτυχώς, 
δικαιώθηκε. Μετά από λίγη ώρα είδε στον 
ορίζοντα ένα αλιευτικό σκάφος, έκανε κουπί 
με όλες του τις δυνάμεις και επιτέλους βρέ-
θηκε στο κατάστρωμα του αλιευτικού. Αφού 
σώθηκε, ο ψαράς δήλωσε ότι δεν πρόκειται 
να ξαναμπεί σε βάρκα! (βλ. typos.com.cy, 
26.9.12). 

τΟ ΠΑΛΑΙΟτΕρΟ ΜηΝΥΜΑ ΣΕ ΜΠΟΥ-
ΚΑΛΙ βρέθηκε πρόσφατα από ένα Σκωτζέ-
ζο, τον Andrew Leaper, σχεδόν έναν αιώνα 
από τότε που ρίχτηκε στη θάλασσα, γεγο-
νός που του χάρισε μια θέση στο βιβλίο 
Γκίνες. Ο Leaper βρήκε το μπουκάλι ενώ 
έπλεε ανατολικά των νησιών 
Σέτλαντ, στα ανοιχτά των 
βορείων ακτών της Σκωτίας. 
Το μήνυμα είχε ριχτεί στη 
θάλασσα πριν από 98 χρό-
νια, τον Ιούνιο του 1914. Το 
περιεχόμενό του δεν είναι 
τραγικό, όπως ίσως φαντά-
ζονται κάποιοι, αλλά είναι 
αρκετά σημαντικό. Ζητάει 
από αυτόν που θα το βρει να το παραδώ-
σει στο κοντινότερο ταχυδρομείο, δηλώνο-
ντας πού και πότε το βρήκε. Διαβεβαιώνει 
ότι εκεί ο ευρών θα ενημερωθεί για το πού 
και πότε ρίχτηκε στη θάλασσα και τον ενη-
μερώνει ότι στόχος της απόπειρας είναι να 
βρεθεί η κατεύθυνση των ρευμάτων της 
Βόρειας Θάλασσας. Παράλληλα, ορίζει και 
αμοιβή 6 πένες για τον ευρόντα, αν ακολου-
θήσει τις οδηγίες. Η μποτίλια είναι μία από 
τις 1.890 που σχεδιάστηκαν για να ριχτούν 
στη θάλασσα, προκειμένου να επιτευχθεί το 
επιστημονικό πείραμα της καταγραφής των 
ρευμάτων γύρω από τη Σκωτία (βλ. typos.
com.cy, 9.5.12).

ΜΕΙΩΝΕΙ τΟΝ δΕΙΚτη ΕΥΦΥΪΑΣ η Χρη-
Ση ΚΑΝΑΒηΣ από την εφηβεία. Προκαλεί 
σημαντική και μη αναστρέψιμη μείωση των 
γνωσιακών ικανοτήτων αργό-
τερα στη ζωή, συμπεραίνει 
νέα μεγάλη μελέτη. Τα απο-
τελέσματα δείχνουν μάλιστα 
ότι κάποιος που αρχίζει να 
καπνίζει κάναβη σε μόνιμη 
βάση πριν από τα 18 έχει χά-
σει ως τα 38 του 8 μονάδες 
από το ΙQ του.
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Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου. Πρώτη μέρα στο 
χώρο του Σχολείου μας μετά τις καλο-

καιρινές διακοπές. Παλιοί και νέοι μαθητές, 
χαρούμενα πρόσωπα στο προαύλιο. Έφτασε 
επιτέλους η μέρα του αγιασμού, που ουσια-
στικά σημαίνει την επίσημη έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς. Τα γεμάτα νόημα λόγια 

του ιερουργού, κατά την ώρα της ακολουθίας, μας μεταδίδουν 
ενθουσιασμό και την ευλογία της Εκκλησίας μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβ. Μη-
τροπολίτη μας κ.κ. Διονύσιο, που πάντα δείχνει στη σχολική μας κοινότητα το πατρικό του 
ενδιαφέρον. 

Εκδρομή στη Νεμέα. Εξαίσια, υπέροχη θέα. Δε χορταίνει το μάτι να παρατηρεί ερευνητικά. Στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας πόλης αρχίζει η ξενάγηση. Η ξεναγός μάς παρουσιάζει με τρόπο ζωντανό τα πολύ αξιόλο-
γα τμήματα του χώρου: τα ερεί-
πια του φημισμένου Ναού του 
Διός, τα εκθέματα του μουσεί-
ου, μεταξύ των οποίων και ο 

σκελετός μιας Κορίνθιας γυναίκας 
της αρχαιότητας! Εντυπωσιακό είναι 
το αρχαίο στάδιο, που είναι ανάλογο 
αυτού της αρχαίας Ολυμπίας. Μας 
μιλά για τα αρχαία αγωνίσματα 
και κυρίως για το πιο δύσκολο, το Παγκράτιο. Το σκηνικό υπο-

βάλλει τους …γνήσια αθλητικούς 
τύπους: επιθυμούν ν΄ αγωνιστούν 
κι αυτοί και διοργανώνουν έναν 
αγώνα σκυταλοδρομίας!.. 

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της Υψώσεως του Τι-

μίου Σταυρού. Όλη η μαθητική κοινότητα, μαθητές και Κα-

θηγητές, εκκλησιαστήκαμε. Στον ι. Ναό πολύς κόσμος. Συμ-

μετείχαμε και μεις με τη σχολική μας ενδυμασία και με στάση 

υποδειγματική. Αυτό προκάλεσε εντύπωση στο εκκλησιαζό-

μενο κοινό. Αλλά και στη Διεύθυνση του Σχολείου χάρισε την 

ελπίδα μιας καλής πορείας στη νέα σχολική περίοδο. 
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Μέρος της ξενάγησης ήταν να περπατήσουμε και 

το «τούνελ», τη σήραγγα που οδηγούσε από 

τα αποδυτήρια στο χώρο των αγώνων. Το μήκος του 

εκτείνεται περίπου στα 30 μ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον διαβάσαμε στους τοίχους του χαραγμένα τα ονό-

ματα αθλητών και γύρω τους σχόλια που έγραφαν οι 

ίδιοι ή άλλοι γι΄ αυτούς. Αθάνατη η ελληνική γλώσσα 

μας! Μας συνδέει με τους σπουδαίους προγόνους 

μας στη διάρκεια όλων των αιώνων μέχρι σήμερα! 

Μια επίσκεψη στη Νεμέα θεωρείται λειψή, 
αν δεν συνδυαστεί με μια γνωριμία με τα 

εκλεκτά κρασιά της. Έτσι, επισκεφτήκαμε το 
Οινοποιείο Μπαϊρακτάρη και γνωρίσαμε από 
κοντά την επίκαιρη γι΄ αυτόν τον καιρό διαδι-
κασία παραγωγής του κρασιού. Εκεί μας μίλη-
σαν για τις διάφορες ποικιλίες των σταφυλιών 

και για 
τον τρό-
πο παρα-
γωγής και παλαίωσης του κρασιού. Κατεβή-
καμε στις αποθήκες όπου το κρασί ζυμώνεται σε ειδικά 
βαρέλια, και, τέλος, δεν αντισταθήκαμε στην ευγενή 
προσφορά των υπευθύνων: δοκιμάσαμε με ευχαρίστη-
ση μικρή ποσότητα κρα-
σιού, που ήταν όντως 
πολύ γευστικό! 

Ο Παρατηρητής Δ. Τζαβάρας, Α΄ Λυκ. 
και Σία: Αθ. Χατζή & Στ. Πανταζή, Β΄Γυμν.

Και μια είδηση που πολλοί από μας περιμέναμε: Τα πτυ-

χία των Αγγλικών, των Γαλλικών και των Ηλ. Υπολο-

γιστών έφτασαν στο Σχολείο μας! Το ποσοστό επιτυχίας 

των μαθητών που συμμετείχαμε στις εξετάσεις άγγιξε 

το 100%. Γι΄ αυτό, χωρίς να το παινευόμαστε, ήμασταν 

σίγουροι, αφού πράγματι δουλέψαμε. Οι ενδιαφερόμενοι 

ετοιμαστείτε για την παραλαβή μέσα στο μήνα!
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Στο παραπάνω απόσπασμα (απόσπ. 
4 του Σχεδιάσματος Γ') των 

«Ελεύθερων Πολιορκημένων» έχουμε 
μια εξαιρετική παρουσίαση της Ελληνι-
κής Σημαίας. 

Ο εθνικός μας ποιητής αναφέρει πόσο 
ζωτικής σημασίας είναι η σημαία μας για 
το λαό μας. Την παρομοιάζει με φως που 
διαλύει το σκοτάδι της σκλαβιάς. Τονίζει 
πως πάντα οι Έλληνες έπαιρναν κουρά-
γιο κοιτώντας την, αφού την αποδέχο-
νταν και ως σύμβολο ανδρείας. Επιπλέ-
ον, η σημαία ως σύμβολο συνδυάζεται με 
αυτό του Σταυρού, που παίρνει τη θέση 
του στο ψηλότερο σημείο του ιστού της 
και ο οποίος συμβολίζει τη σταύρωση του 

Η Ελληνική Σημαία

ελληνισμού αλλά και την ορθόδοξη πίστη 
μας, που ποτέ δεν ξεχάστηκε.

Ο Δ. Σολωμός δείχνει το μεγαλείο 
της γαλανόλευκης σημαίας μας προσδί-
δοντάς της πέντε χαρακτηριστικά επίθε-
τα. Πρώτον, τη χαρακτηρίζει «όμορφη», 
γιατί εκπροσωπεί την όμορφη ελληνική 
ψυχή. Δεύτερον, τη χαρακτηρίζει «πλού-
σια», στοιχείο που βεβαιώνει η ιστορία 
και η παράδοσή μας. Τρίτον, την ονομά-
ζει «άπαρτη», γιατί κανείς δεν μπόρεσε 
οριστικά να σκλαβώσει το έθνος μας. 
Τέταρτον, την λέει «σεβαστή». Όλοι την 
σέβονται για την μεγάλη της αξία και γι' 
αυτό ασκεί ένα είδος εξουσίας. Πέμπτον, 
είναι «αγία», γιατί μ' αυτήν επικεφαλής 
έχουν δοθεί οι ιεροί αγώνες των Ελλή-

Από το μαύρο σύγνεφο κι από τη μαύρη πίσσα,
.............................................................................................................
αλλ' ήλιος, αλλ' αόρατος αιθέρας κοσμοφόρος
ο στύλος φανερώνεται, με κάτου μαζωμένα
τα παλικάρια τα καλά, μ' απάνου τη σημαία,
που μουρμουρίζει και μιλεί και το Σταυρόν απλώνει

Παντόγυρα στον όμορφον αέρα της αντρείας,
κι ο ουρανός καμάρωνε, κι η γη χεροκροτούσε.
κάθε φωνή κινούμενη κατά το φως μιλούσε,
κι εσκόρπα τα τρισεύγενα λουλούδια της αγάπης: 
«Όμορφη, πλούσια, κι άπαρτη, και σεβαστή, κι αγία!»

Δ. Σολωμός
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νων για την ελευθερία και γι' αυτήν τόσοι 
άγιοι, μάρτυρες και ήρωες του έθνους 
μας έχουν χύσει το αίμα τους. Οι θυσίες 
τους της έχουν προσδώσει μια ξεχωρι-
στή ιερότητα. 

Πιστεύω πως δεν θα μπορούσε η Ση-
μαία μας να παρουσιαστεί με τρόπο πιο 
υπέροχο απ' αυτόν που παρουσιάστηκε 
από τον Δ. Σολωμό στο συγκεκριμένο 
απόσπασμα.   

Μαρία Μαρκαντώνη,
Β' Λυκείου

Όταν ακούω τη λέξη «Σημαία», 
νιώθω την ψυχή μου να φωτί-

ζεται απ' τη γαλανόλευκη θωριά της. Τη 
βλέπω με τα μάτια της φαντασίας μου ν' 
ανεμίζει ψηλά στον βράχο της Ακρόπο-
λης, τόσο ταιριαστή με τον γαλανό ουρα-
νό της πατρίδας μας! 

Η σημαία είναι το σήμα κατατεθέν της 
ελευθερίας του έθνους μας. Είναι το σύμ-
βολο του ελληνικού πολιτισμού. Σε ένα 
και μόνο «πανί», όπως λένε υποτιμητικά 
κάποιοι, είναι κεντημένες οι αξίες και τα 
ιδανικά, οι θυσίες και το αίμα, η πίστη και 
η καθαρότητα της ψυχής του έλληνα, η 
ασύγκριτη φυσική ομορφιά της Ελλάδας 
μας. 

Είναι όμορφη, όπως λέει ο ποιητής. Τα 
χρώματά της σε ηρεμούν και σε εμπνέ-
ουν. Είναι πλούσια, όπως και η ιστορία 
που κουβαλάει πάνω της. Άπαρτη, γιατί 
κανείς δεν μπόρεσε να την υποδουλώσει 
για πάντα, όσο κι αν προσπάθησε. Είναι 
αγία, γιατί πολύ τίμιο αίμα έχει χυθεί στο 
όνομά της. 

Για όλα αυτά η Σημαία μας έχει τιμη-
θεί τόσο πολύ κι αξίζει να τιμάται και σή-
μερα. Αποτελεί για το λαό μας όχι απλώς 
ένα εθνικό σύμβολο αλλά ένα σύμβολο 
εξαγιασμένο.   

Μυρτώ Κακούρη, 
Β' Λυκείου

Πέρα ως Πέρα έΛΛηνιΚές

Έσκυψα για να γροικήσω
των βουνών μας τον αχό
και δεν άκουσα παρά
«Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά».

Τα πουλιά πάνω στους τάφους
τους νεκρούς μας τραγουδούν
κι οι Κλεισούρες και οι κάμποι
μιαν αλήθεια διαλαλούν: 

«Των Ελλήνων η σημαία
και ο ήλιος της ψυχής τους
και το άφθονό τους αίμα
μάς εθρέψανε. Γι' αυτό,

τούτα εδώ τα κορφοβούνια,
της Ηπείρου οι ρεματιές
ήταν, είναι, θα 'ναι πάντα
πέρα ως πέρα ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ!» 

Θεοδώρα Πούλη,
Γ' Λυκείου
4.11.2010
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(Η σκηνή παριστάνει παιδικό δωμάτιο. Ο Αριστείδης, 12 ετών, γυρίζει από το 
σχολείο. Κρατάει τη σχολική του τσάντα κι ένα γράμμα σφραγισμένο. Αφήνει τα 
βιβλία του στο τραπέζι και αρχίζει.)

-Μόνο σ’ εμένα συμβαίνουν τέτοια 
παράξενα πράματα! Ορίστε πάλι σή-
μερα. Με βρίσκει ο θείος Παντελής στο 
δρόμο, μου δίνει αυτό το σφραγισμένο 
γράμμα και μου λέει: «Πάρε, Αριστείδη. 
Είναι δικό σου. Έχει μια είδηση μέσα, 
που θα σε χαροποιήσει πολύ. Αλλά σ΄ το 
δίνω με μια συμφωνία: θα μου δώσεις 
το λόγο σου, ότι δε θα το ανοίξεις παρά 
μόνον αύριο το πρωί, πριν φύγεις για το 
σχολείο.

-Μα γιατί; του λέω.

-Έτσι· είναι μυστικό. Μου δίνεις το 
λόγο σου; 

-Καλά, αν τ’  ανοίξω πρωτύτερα; 

-Η καλή είδηση θα χαθεί. Μου δίνεις 
το λόγο σου;

-Μα πώς γίνεται να χαθεί η είδηση; 
Θα σβήσουν τα γράμματα, άμα τα ιδεί ο 
ήλιος, όπως κάτι φωτογραφίες που κά-
νει ο Τάκης; 

-Δεν ξέρω· είναι μυστικό, σου είπα. 
Μού δίνεις το λόγο σου; 

-Καλά…σας τον δίνω.

-Λοιπόν, σύμφωνοι… μόνο αύριο το 
πρωί· πρωτύτερα όχι. 

Πρωτύτερα όχι… πάει πια, έδωσα το 
λόγο μου, δεν πρέπει να τ’  ανοίξω. Όχι 
πως πιστεύω ότι μπορεί να χαθεί η καλή 
είδηση, όχι. Αλλά έτσι, επειδή έδωσα το 

λόγο μου στο θείο. Έπειτα, ποιος ξέρει! 
Κάτι θα συμβαίνει, που δεν πρέπει να 
το μάθω παρά μόνο αύριο. Αλλά τι; Εδώ 
σε θέλω, Αριστείδη! Από τη στιγμή που 
το πήρα, αυτή η περιέργεια με βασανί-
ζει! Να το ΄ξερα δεν θα έδινα το λόγο 
μου με τόση ευκολία. (Στριφογυρίζει το 
γράμμα στα χέρια του.)

Κι εγώ δεν θα ήθελα να είμαι τόσο 
περίεργος… τόσο ανυπόμονος… 

τόσο βιαστικός… τόσο αδύνατος… τόσο 
λιγόψυχος… Αλλά τι να κάμω; Μήπως 
φταίω; Μήπως το θέλω; Αχ! Ας μπορού-
σα να διαβάσω το γράμμα, χωρίς να τ’ 
ανοίξω… αλλά πώς; (Ύστερα από λίγη 
παύση, βλέπει το φάκελο.) Είναι τόσο 
καλά κλεισμένο, κολλημένο, σφραγι-
σμένο! Να το βάλω στο φως, μήπως 
διακρίνονται τα γράμματα από μέσα; 
(Πλησιάζει στο παράθυρο και εκθέτει 
το γράμμα στον ήλιο.) Τίποτα! Ένα 
σκοτάδι φαίνεται μέσα, σαν το σκοτάδι 
που είναι και στο νου μου…

Κι αυτός ο θείος! Έβαλε τον πιο 
χοντρό φάκελο που είχε! (Περ-

πατάει λίγες στιγμές σκεπτικός.) Ουφ! 
Δε βαστώ πια! Θα το ανοίξω! Επιτέ-
λους, ποιος θα με ιδεί, ποιος θα το μά-
θει; (Προσποιείται τη φωνή του θείου 
του:) «Λοιπόν, Αριστείδη, πότε το άνοι-
ξες;» «Αύριο το πρωί…» (Διορθώνει τον 
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εαυτό του.) «Όχι δα! … Σήμερα το 
πρωί, θείε μου, πριν φύγω για το σχο-
λείο.» «Μπράβο! Κράτησες το λόγο 
σου.» Ε, και έπειτα; Τι, πως κράτησα 
το λόγο μου; Τι θα κερδίσω με τούτο; 
Δε βαριέσαι! Θα το ανοίξω αμέσως. 
Το γοργόν και χάριν έχει! (Σχίζει το 
φάκελο αδέξια.) Πω, πω! τι σκληρό 
χαρτί… κόντεψα να σχίσω μαζί και το 
γράμμα… Όχι…νάτο! (Ξεδιπλώνει το 
γράμμα βιαστικός και γεμάτος περι-
έργεια διαβάζει:) «Αριστείδη μου, αν 
κρατήσεις το λόγο σου και δεν ανοί-
ξεις αυτό το γράμμα προ της ώρας 
του, θα σου αγοράσω τη φωτογρα-
φική μηχανή, που επιθυμείς τόσο…» 
(Διακόπτεται ταραγμένος. Κοιτάζει 
δεξιά κι αριστερά με φόβο.) Καλά, 
καλά· δεν το διάβασα… όχι, αύριο το 
πρωί… ναι, ναι, αύριο το πρωί το διά-
βασα… Ακούς εκεί! Και τι άλλο θέλω 
από μια φωτογραφική… να κάνω κι 
εγώ φωτογραφίες σαν του Τάκη… όχι 
δα, καλύτερες! Λοιπόν, σύμφωνοι, 
αύριο το πρωί… (Προς το κοινό:) Κύ-
ριοι, σας παρακαλώ πολύ, κυρίες, για 
τ’ όνομα του Θεού! Μην πείτε τίποτα 
στο θείο μου… Εγώ βέβαια δε θα του 
το πω ποτέ… Αν θέλετε τώρα, όλως 
διόλου μεταξύ μας, ας δούμε τι λέει 
και παρακάτω. 

Λένε, ότι δεν πρέπει ν’ αφήνου-
με μισοτελειωμένες τις δου-

λειές μας. Λοιπόν. (Εξακολουθεί την 
ανάγνωση της επιστολής:) «Θα είναι η 
αμοιβή της νίκης, που θα νικήσεις βέ-

βαια, πολεμώ-
ντας την πε-
ριέργειά σου.» 
Τι λόγος!... «Σε 
φιλώ, ο θείος σου 
Παντελής.» Τελείω-
σε… Τι καλά! Λοιπόν, όπως είπαμε! 
(Καθώς μιλεί, γυρίζει αφηρημένος τη 
σελίδα της επιστολής. Έξαφνα ρίχνει 
πάλι σ’ αυτή το βλέμμα.) Μπα! Έχει 
και υστερόγραφο. Για να ιδούμε! 
(Διαβάζει:) 

«Υ.Γ. Απόψε θα 'ρθώ στο σπίτι και 
θα μου δείξεις την επιστολή (με φωνή 
τρεμουλιαστή) σφραγισμένη όπως 
σου την έδωσα. Ο ίδιος.» Και χειρότε-
ρος!... Να ένα πράμα που δεν το συλ-
λογιστήκαμε! Αμή τώρα, που έκαμα 
το φάκελο χίλια κομμάτια; (Μένει για 
μια στιγμή άφωνος, κοιτάζει το κοινό 
με κωμική απελπισία.) Πάει! Αντίο 
φωτογραφική μηχανή! Ο Τάκης δε θα 
έχει αντίπαλο… Μα έτσι μου έπρεπε, 
για να μάθω να μην είμαι τόσο περί-
εργος. (Προς το κοινό, παρακλητι-
κά.) Κυρίες, και Κύριοι! Τώρα είναι 
ίσα ίσα που θα σας παρακαλέσω να 
μην πείτε κανενός το πάθημά μου… 
Και άλλη φορά… ω, άλλη φορά! Τα 
παθήματα, μαθήματα! (Χαιρετά και 
βγαίνει έξω.)

Γρ. Ξενόπουλος 

(Από «Το παιδικόν θέατρον»)
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α γ γ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

Dear Editor,

I am writing in reply to the letter about the importance 
of learning English at school. I disagree with the writer 
as I feel there are many important reasons to make us 
want to study English. 

First of all, you may not need English for your 
career, but it is useful in other areas of life. For example, 
English is necessary when we travel to other countries, 
and much of the music we listen to, the news we watch, 
and the films we see are in English.

In addition to this, English has a rich history, making 
it an interesting language. It has gone through many 
stages since the sixth century – from Old English to 
modern English.

Last but not least, English has many qualities that 
make it easier to learn. This happens because its basic 
grammar isn’t very hard as there is no gender, and verb 
endings do not change significantly. Thus, it should be 
taught at schools and it should be a basic part of every 
student’s education.

Thank you for taking my opinion in consideration,

    Yours faithfully,

            Penny

O Π υ ρ σ ό ς 

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2190

The importance of learning 
English at school

Επιμέλεια: Ελίζα Αναστασοπούλου, Εκπ/κός
Παναγιώτα Κουρκουλιώτη, Γ' Γυμνασίου
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ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΄40

Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

The importance of learning 
English at school
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1: Παθήσεις κυρίως των κάτω άκρων, που 
οφείλονται στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ήταν ένας ακόμα 
“εχθρός” των Ελλήνων στρατιωτών στα χιονισμένα βουνά. 

ΚΑΘΕΤΑ: 2: Ζωγράφος. Πήρε μέρος στον Ελληνο-ιταλικό 
πόλεμο και απεικόνισε διάφορα γεγονότα του.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 3: Κατά την πολιορκία των Ιωαννίνων (1912-
13), οι οβίδες του εχθρού, που χτυπούσαν εναντίον των 
οχυρωματικών θέσεων του ελληνικού στρατού, δεν έφερναν 
σχεδόν κανένα αποτέλεσμα, εκτός από το δυνατό αέρα που 
δημιουργούσαν ολόγυρα οι εκρήξεις. Σε κάθε τέτοια, λοιπόν, 
αποτυχημένη βολή, οι στρατιώτες φώναζαν όλοι μαζί την λέξη 
«…», θέλοντας με τον τρόπο αυτό να εκδηλώσουν τη χαρά 
τους για την εχθρική αποτυχία. Η λέξη, όμως, αυτή έγινε ένα 
πραγματικό σύμβολο κατά τον πόλεμο της 28ης Οκτωβρίου 
1940.

ΚΑΘΕΤΑ: 3: Είναι η ονομασία ενός από τους δύο μεγάλους 
συνασπισμούς του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 4: Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κα-

νένα. μεθύστε με το αθάνατο κρασί του ….. (Κ. Παλαμάς)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 5: Το ελληνικό Έθνος αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια για τη λέξη αυτή, η οποία 

είναι συνδεδεμένη με την 28η Οκτωβρίου του 1940.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 6: Γνωστή συγγραφέας έργων παιδικής λογοτεχνίας. Αρκετά μυθιστορήματά της 

αναφέρονται στην περίοδο της κατοχής και της ελληνικής αντίστασης.
ΚΑΘΕΤΑ: 7: «Άσμα ηρωικό και … για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας»: ποιητικό έργο 

του Οδυσσέα Ελύτη.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 8: Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 9: «Έλληνες, ψηλά τις….» εμψυχώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών καθώς 

απηύθυνε προς τον ελληνικό λαό το τελευταίο ελεύθερο μήνυμα πριν την κατάληψη της Αθήνας 

από τους Γερμανούς.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 10: «Αι ημέτεραι δυνάμεις …του Πατρίου εδάφους». Έτσι τελειώνει το πρώτο συ-

γκλονιστικό και λιτό πολεμικό ανακοινωθέν που εκφωνείται από τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών.

ΚΑΘΕΤΑ: 11: Έτσι ονομάζεται η επίλεκτη μεραρχία των Ιταλών η οποία ηττήθηκε από τον Ελληνικό 

Στρατό.
ΚΑΘΕΤΑ: 12: Στις απόκρημνες κορφές και στις χαράδρες της μεγαλύτερης οροσειράς της ελληνι-

κής χερσονήσου ο ελληνικός στρατός απέκρουσε και στη συνέχεια νίκησε τον Ιταλικό στρατό.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 13: Όταν ο Μεταξάς τελείωσε την ανάγνωση του κυνικού τελεσιγράφου της ιταλικής 

κυβέρνησης που ζητούσε την παράδοση της Ελλάδας άνευ πολέμου, λέγεται ότι είπε « Ώστε…».

ΚΑΘΕΤΑ: 14: Στις 15 Αυγούστου του 1940 στο λιμάνι της Τήνου το αντιτορπιλικό αυτό βυθίστηκε 

από Ιταλικό υποβρύχιο.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 15: Ιταλός πολιτικός ο οποίος από φιλόδοξος δάσκαλος έγινε ο δικτάτορας της χώ-

ρας του και ιδρυτής και αρχηγός του Ιταλικού φασιστικού κόμματος.
ΚΑΘΕΤΑ: 16: Με τα τραγούδια της εμψύχωσε τους Έλληνες και χαρακτηρίστηκε η τραγουδίστρια 

της νίκης.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 17: Ήταν ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που έπεσε μαχόμενος στο ελληνοαλβα-

νικό μέτωπο στην Πίνδο, στην τοποθεσία Τσούκα. 
Καταγόταν από τη Χάλκη.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 18: Το οχυρό αυτό ήταν το μεγαλύτε-
ρο κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. 
Εκεί διεξήχθη η τελευταία μάχη, πριν παραδοθεί η 
Ελλάδα στον γερμανικό στρατό.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 19: Η περίοδος του πολέμου του 
΄40 είναι μια ηρωική περίοδος για την Ελλάδα, γι’ 
αυτό και χαρακτηρίζεται ως « .. του ΄40».

Ιάκωβος Πούλης, Α΄ Λυκείου

Λύσεισ  προηγούμενού  τεύχούσ

ο ιστοσ τησ ΑρΑχνησ σπΑΖοΚεΦΑΛιΑ
Ο ΧρήστΟσ, 
μετά Ο τρύφω-
νάσ, Ο ΘΟδωρΟσ 
κάι τελΟσ Ο 
Θάνάσήσ. 
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