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Κάθε Μήνα
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Προσκλητήριο Αγώνα

Με τους μαθητές μας 

Σχεδόν με ανακούφιση αντήχησε στ΄ 
αυτιά μας το κάλεσμα του κουδουνιού 
που μας προσκαλούσε την πρώτη ημέρα 
του νέου σχολικού έτους να πλησιάσουμε 
όλοι οι μαθητές, παλιοί και καινούργιοι, 
στον γνωστό χώρο της προσευχής για 
την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού. 
Καλό το καλοκαίρι, καλές και οι διακοπές, 
αλλά για πολλούς αποτέλεσε και ένα κενό 
ενεργητικότητας, μια νοσταλγία της δρα-
στήριας και πολύβουης δημιουργικής κυ-
ψέλης που είναι το σχολείο, με πρόσωπα 
αγαπημένα, συμμαθητές και καθηγητές, 
να βάζουν τα δυνατά τους για ένα σπου-
δαίο σκοπό, τη γνώση, την πρόοδο, την 
επιτυχία. Πολλοί συμμαθητές δεν είχαν 
τρόπο να κρύψουν τη χαρά τους και ακό-
μα και την ώρα της προσευχής αντάλλασ-
σαν βλέμματα και συνεννοήσεις. Η μελω-
δική όμως φωνή του ιερέα «Σώσον, Κύριε, 
τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρο-
νομίαν σου…»  κατάφερε να προσελκύσει 
τα βλέμματα όλων στον σταυρό που μαζί 
με τον αρωματικό βασιλικό υψώθηκε και 
κυριάρχησε στο κέντρο της σχολικής κοι-
νότητας αλλά και μέσα στις καρδιές και τις 

συνειδήσεις όλων μας. 
Δεν είναι τυχαίο που αυτές τις ίδιες ημέ-

ρες που αρχίζει το νέο σχολικό έτος ξεκινά 
και η νέα εκκλησιαστική χρονιά, με πρώτη 
και μεγάλη προτροπή και παραγγελία της 
Εκκλησίας μας να προσβλέψουμε στον 
Τίμιο Σταυρό που υψώνεται με παρόμοιο 
τρόπο μέσα στις εκκλησιές ανήμερα της 
γιορτής του, στις 14 Σεπτεμβρίου, για να 
θυμίσει σε όλους μας, μικρούς και μεγά-
λους, την άπειρη αγάπη του Θεού. Τόσο 
πολύ αγάπησε όλους εμάς τους ανθρώ-
πους ο Θεός, ώστε δεν δίστασε για τη 
δική μας σωτηρία να θυσιάσει τον ίδιο τον 
Υιό του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εί-
ναι χρήσιμο και απαραίτητο να γνωρίζει ο 
καθένας μας την άπειρη αγάπη του Θεού, 
που πάντα μας παραστέκει, για να παίρνει 



δύναμη και παρηγοριά και στον προσωπι-
κό του αγώνα.

Μπορεί η σχολική ζωή να είναι χαρά 
και δημιουργία, αλλά χρειάζεται οπωσ-
δήποτε και κόπος και προσπάθεια για να 
επιτύχει κανείς το καλό. Αλλά και σε πολ-
λούς συνανθρώπους μας οι δυσκολίες και 
τα προβλήματα μοιάζουν αξεπέραστα 
και χρειάζονται την υπενθύμιση της αγά-
πης του Θεού, για να λάβουν θάρρος και 
δύναμη για τη συνέχιση του αγώνα τους. 
Όλοι χρειάζεται να προσπαθήσουν και να 
αγωνιστούν, να σηκώσουν τα βάρη και 
τις δυσκολίες τους και να πετύχουν όπως 
ο Χριστός μας τη νίκη μέσα από τις δο-
κιμασίες, και την Ανάσταση μέσα από τα 
πάθη. Ο σταυρός του Χριστού μας, που 
τόσο συχνά τον σχηματίζουμε στο στή-
θος μας σαν την πιο σύντομη προσευχή 
και επίκληση της βοήθειάς Του, είναι ταυ-
τόχρονα και πίστη και ομολογία σ΄ Αυτόν, 
αλλά είναι και υπόσχεση ότι ποτέ δεν θα 
προδώσουμε την αγάπη Του. 

Η συγχώρεση, η αγάπη, η αυτοθυσία 
είναι το μήνυμα του σταυρού. Και είναι ο 
σταυρός το πιο πολύτιμο όπλο, η πιο με-
γάλη σιγουριά για τη βοήθεια του Χριστού 
στον προσωπικό αγώνα του κάθε χριστια-
νού, του κάθε αγωνιζόμενου ανθρώπου. 
Η νίκη κάτω από το σύμβολο του σταυ-
ρού δεν ήταν μόνο όραμα και καύχημα 
των στρατιωτών του Μεγάλου Κωνστα-
ντίνου, όπως μαθαίνουμε στην ιστορία, 
είναι και προσωπικό επίτευγμα και κατόρ-
θωμα κάθε χριστιανού που αναλαμβάνει 
και φέρνει εις πέρας τον προσωπικό του 
αγώνα με την έμπνευση και τη βοήθεια 
του σταυρωθέντος και αναστάντος θρι-
αμβευτή και νικητή του θανάτου Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού. 

 Καλή χρονιά, καλό αγώνα και 
πάντα με τη νίκη!
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Στόν Σταυρό
Γιατί… ὁ σταυρὸς μᾶς 

προξένησε ἄπειρα ἀγαθά. 
Αὐτὸς μᾶς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὴν 

πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας, 
αὐτὸς μᾶς φώτισε ἐνῶ ζούσαμε 
μέσα στὸ σκοτάδι, αὐτὸς μᾶς 
συμφιλίωσε μὲ τὸν Θεό, ἐνῶ 

εἴχαμε γίνει ἐχθροί Του, αὐτὸς 
μᾶς ἔκανε φίλους Του, ἐνῶ 

εἴχαμε ἀποξενωθεῖ ἀπ’ Αὐτόν, 
αὐτὸς μᾶς ἔφερε κοντὰ στὸν 
Θεό, ἐνῶ ἤμαστε μακριά Του.
Αὐτὸς ἐξαφάνισε τὴν ἔχθρα, 

αὐτὸς ἐξασφάλισε τὴν 
εἰρήνη, αὐτὸς ἔγινε γιὰ μᾶς 
θησαυροφυλάκιο ἀπείρων 
ἀγαθῶν. Ἐξαιτίας του δὲν 
περιπλανιόμαστε πιὰ στὶς 

ἐρήμους, γιατί γνωρίσαμε τὸν 
ἀληθινὸ δρόμο. Δὲν ζοῦμε 

πιὰ ἔξω ἀπὸ τὴ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν, γιατί βρήκαμε τὴν 
εἴσοδό της. Δὲν φοβόμαστε 
πιὰ τὰ πυρωμένα βέλη τοῦ 
διαβόλου, γιατί εἴδαμε τὴν 

πηγή. 

(Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, 
Ὁμιλία Α΄)Ο Πυρσός
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Οκτώβριος 194Ο
Αγαπητή μου οικογένεια!

Τώρα έχω λίγα λεπτά και σας γράφω από την πρώτη γραμμή του μετώπου. Σύ-
ντομα θα ξεκινήσει η μάχη και μόνο ο Θεός ξέρει αν θα είμαι ζωντανός μετά από 
2-3 ώρες ή όχι… 

Εδώ παντού είναι θάνατος, αλλά εγώ (κι όχι μόνο εγώ) νιώθω την παρουσία του 
Θεού και το γενικό έλεός Του. Κάποιος μπορεί να αντιδράσει: πού είναι το έλεος 
του Θεού, όταν κάθε λεπτό πεθαίνουν άνθρωποι; Αλλά εγώ μπορώ να απαντήσω ότι 
δεν συμβαίνει τίποτα χωρίς τη θέληση του Δημιουργού. Εμείς κρίνουμε μόνο από τη 
ζωή μας και δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε με ποιους τρόπους ο Θεός οδηγεί 
μας στη σωτηρία των ψυχών μας. Στο Ευαγγέλιο ο Χριστός μάς είπε: «Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη αγάπη από αυτή, ότι ένας άνθρωπος θυσιάζει τη ζωή του για τους 
φίλους του». Για κάποιους ανθρώπους να πεθαίνεις στη μάχη είναι μαρτύριο, αλλά 
για μένα είναι δρόμος προς τη σωτηρία της ψυχής. Ως εκ τούτου, αγαπητοί μου, 
μη λυπηθείτε πολύ, αν εγώ πεθάνω. Θα είμαι ευτυχής να υποφέρω για σας, για την 
πατρίδα μου και για τον Θεό μου!

Και ακόμα, θέλω να πω: Εκτιμάτε κάθε λεπτό που ξοδεύετε κοντά μαζί. Εδώ, 
μακριά από το σπίτι, εγώ θυμάμαι σας, τα παιδικά μου χρόνια, το χωριό μας, τις 
κοινές γιορτές και τους χορούς στην αυλή μας, τα χέρια της φροντίδας της 
μητέρας, τα αυστηρά μάτια του πατέρα… Εγώ δεν τα εκτιμούσα όλα αυτά, ήμουν 
συχνά ενοχλημένος, αλλά τώρα θυμάμαι με πόνο τις στιγμές π ο υ 
αντιδρούσα. Κατάλαβα πόσα σημαίνετε για μένα και πόσο 
μου λείπετε!

Πρέπει να πηγαίνω! Στα χέρια Του θα αφήσω το πνεύμα 
μου. «Γενηθήτω το θέλημά Σου» για μας!

Με αγάπη, 
  ο γιος σας Νικόλαος.

Επιστολή από το μέτωπο
                                                                                                της Αλιόνας Ζημινού

Η παρακάτω επιστολή είναι γραμμένη από την Αλιόνα Ζημινού, Ρωσίδα, φοιτήτρια 
του Πολυτεχνείου Μόσχας, την οποία γνωρίσαμε στη διάρκεια του ταξιδιού των Εκ-
παιδευτηρίων μας εκεί. Η Αλιόνα -και όλη η οικογένειά της-, ενώ δεν έχουν ελληνική 
καταγωγή, αγαπούν πολύ την Ελλάδα και την επισκέπτονται συχνά. Η φιλοξενία που 
επεφύλαξαν σε όλους των μαθητές και τους Καθηγητές μας στη Ρωσία ήταν αβραμιαία και αξέχαστη. Η 
Αλιόνα μαθαίνει ελληνικά, εμπνέεται από την ιστορία μας και τις ελληνορθόδοξες αξίες και έγραψε μόνη 
της αυτό το κείμενο, το οποίο μας διάβασε, προκαλώντας μας ρίγη συγκίνησης. Γι΄ αυτό και το παραθέτουμε.
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▶ Ο διάσημος ζωγράφος Γιάννης 
Τσαρούχης, αναφέρει:

Τις τελευταίες μέρες του πολέμου της 
Αλβανίας, στο χωριό Κούτσι, την ώρα που 
παίρναμε συσσίτιο στα σκοτεινά, ακούσα-
με το εξής νέο: Η Παναγία παρουσιάστηκε 
σ’ έναν ανθυπασπιστή και αυτός την εξέ-
λαβε για Αλβανίδα, προφανώς κατάσκο-
πο, και πήγε να την πυροβολήσει με το 
ρεβόλβερ του. Αυτή σήκωσε την παλάμη 
της να τον σταματήσει και του είπε: «Μη 
με χτυπάς. Ένα έχω να σου πω: τη Λαμπρή 
θα είσαστε στα σπίτια σας».

Αμέσως δόθηκε διαταγή να χτιστεί εκ-
κλησία στο σημείο που παρουσιάστηκε η 
Παναγία, και τελικά επέλεξαν να κατα-
σκευαστεί ένας γκρεμισμένος μύλος. Οι 
μύλοι στην Αλβανία είναι τετράγωνα κτί-
ρια για καλαμπόκι. Μου πρότεινε ο διοι-
κητής να κάνω τοιχογραφίες, αλλά ήταν 
πολύ δύσκολο. Το μέρος αυτό εβάλλετο 
πολύ από τους Ιταλούς και εφοβόμουν. 
Δέχτηκα όμως να κάνω τέσσερις εικόνες 
για το τέμπλο, αν βρουν τέσσερις σανίδες. 
Μπογιές είχε μαζί του ο λοχαγός μου, ο μα-

καρίτης Γεωργόπουλος, με την ελπίδα ότι 
θα μπορέσω να κάνω σκηνές από μάχες. 
Αυτές οι μπογιές εχρησίμευσαν στην αρχή 
του πολέμου για να καμουφλαριστούν τα 
νίκελ του αυτοκινήτου του διοικητού. Κι 
αργότερα, για να κάνω μερικά πορτραί-
τα του λοχαγού αυτού, που ήταν φιλότε-
χνος και βιβλιόφιλος. Ύστερα από πολλές 
έρευνες βρέθηκε ένα καπάκι από κιβώτιο. 
Εκεί πάνω ζωγράφισα την «Παναγία της 
Νίκης», έχοντας ως πρότυπο μια κακοζω-
γραφισμένη Παναγία που κυκλοφορούσε 
σε δελτάρια. Όταν τελείωσε, την εθαύμα-
σαν όλοι οι στρατιώτες, και ένας λοχαγός 
με παζάρευε να του κάνω μια ίδια για την 
Κέρκυρα. Ο διοικητής του τάγματος έμενε 
μακριά από τα σπίτια που μέναμε εμείς, σε 
μια σκηνή καμουφλαρισμένη με κούμαρα. 
Ήταν μακριά η σκηνή του και έστειλε έναν 
μοτοσικλετιστή, εξαιρετικά ωραίο και 
πολύ μάγκα, για να με κουβαλήσει εκεί 
που έμενε. Επήρα την εικόνα μαζί μου και 
καβάλησα τα καπούλια της μοτοσικλέτας. 

Καθώς πηγαίναμε στον διοικητή, έφρα-
ξαν σχεδόν τον δρόμο στρατιώτες από την 
Άρτα, που είχαν στρατοπεδεύσει εκεί και 
είχαν πληροφορηθεί για την ύπαρξη της 
εικόνας. Ήδη, το ταπεινό μου έργο, που 
δεν είχε στεγνώσει ακόμα, είχε αποκτήσει 
φήμη θαυματουργής εικόνας. Εκείνη την 
ώρα βάρεσε συναγερμός. Δηλαδή ένας 
στρατιώτης, με μια σάλπιγγα τυλιγμένη 
σε ιμάντες από γκέτες από χακί ύφασμα, 
εσάλπισε. Εγώ και ο μοτοσικλετιστής πέ-
σαμε μπρούμυτα, σύμφωνα με τις διαταγές 
που είχαμε. Κανένας Αρτινός δεν έκανε το 
ίδιο. «Βρε συνάδελφε», μου είπε ένας, «βα-
στάς την Παρθένα και φοβάσαι;» « Όχι, 

Δύο μαρτυρίες για εμφανίσεις της Παναγίας το 1940-΄44

Ο Πυρσός
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φίλε», του απάντησα, «αλλά είμαι στρατι-
ώτης και υπακούω στις διαταγές των ανω-
τέρων». Όταν με είδε ο διοικητής με γένια 
και κακοτυλιγμένες γκέτες, (…) φώναξε 
τον κουρέα να με ξουρίσει και ένας στρατι-
ώτης με βοήθησε να τυλίξω καλά τις γκέ-
τες μου. Αισθανόμουν σαν ηθοποιός του 
κινηματογράφου που τον ετοιμάζουν για 
γύρισμα. Και ο διοικητής είπε σε έναν αν-
θυπολοχαγό να μου βγάλει μια φωτογρα-
φία με την εικόνα μαζί. «Τώρα που είναι 
αξιοπρεπής Έλληνας στρατιώτης.» 

Όταν γύρισα μετά τον πόλεμο στην 
Αθήνα, μου παραδώσανε αυτή τη φωτο-
γραφία και την έχω ακόμα. Η εικόνα παρί-
στανε την Παναγία με τον Χριστό και στο 
κάτω μέρος τα θαύματά της. Αριστερά τον 
ανθυπασπιστή που πάει να πυροβολήσει 
την Παναγία και δεξιά τους στρατιώτες 
που πάνε να χτίσουνε τον μύλο για να τον 
κάνουνε εκκλησία. Την άλλη μέρα φύγαμε 
για τα Γιάννενα…

▶ Ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπου-
λος καταγράφει σε άρθρο του ένα περι-
στατικό που ίσως δεν είναι ευρέως γνω-
στό: Στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια 
των γερμανικών βομβαρδισμών, στα 
τζάμια κάποιων καταστημάτων σχηματι-
ζόταν η εικόνα της Παναγίας, προφανώς 
προς ενίσχυση των κατοίκων. Γράφει ο 
ποιητής:

Ξαφνικά, εμφανίστηκαν σε καμιά δε-
καριά σημεία, στο κέντρο της πόλης (της 
Θεσσαλονίκης), εικόνες της Παναγίας στα 
τζάμια διαφόρων μαγαζιών. Στην αρχή 
μάς το λέγαν και δεν το πιστεύαμε. Οι Πα-
ναγίες που εμφανίστηκαν στα τζάμια δεν 

ήταν ζωγραφισμένες, αλλά αχειροποίητες. 
Η εικόνα σχηματιζόταν στο εσωτερικό του 
τζαμιού, μέσα δηλαδή στην ύλη του γυα-
λιού. Δεν ήταν ούτε από την έξω μεριά 
ούτε από την μέσα. Και ήταν χρωματισμέ-
νη, αλλά με άυλα, ανεξίτηλα χρώματα. 

…Κάποτε πήγα κι εγώ και έτσι αξιώθη-
κα να δω την Παναγία από κοντά. Έπιανες 
το τζάμι και δεν έπιανες τίποτα. Αλλά η 
εικόνα υπήρχε. Δεν κάλυπτε όλη την επι-
φάνεια του τζαμιού, αλλά μόνο το κέντρο 
του. Θα έλεγες πως ήταν σαν βιτρό, αλλά 
δεν ήταν ούτε βιτρό. Τα χρώματα ήταν 
πολύ άυλα και αχνά. Ο κόσμος προσκυ-
νούσε και ασπαζόταν την αχειροποίητη ει-
κόνα στο τζάμι, μερικοί άναβαν και κάνα 
κερί που έφερναν μαζί τους. (…) Ήταν 
πραγματικά μια από τις συγκινητικότερες 
στιγμές του ελληνοϊταλικού πολέμου. 

Δύο μαρτυρίες για εμφανίσεις της Παναγίας το 1940-΄44
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Μέσ’ στου πολέμου τον καπνό και την ανεμοζάλη,
θερμό η ψυχή μας, Δέσποινα, τραγούδι θα σου ψάλει.

Δος να το πάρει ανάλαφρα στα μύρα της η αύρα
και να το φέρει ως τ’ άχραντα παρθενικά σου αυτιά,
κι από τα στήθια μας αυτά που τάχει ατσαλωμένα

της μάχης η φωτιά
και που τα θέριεψε με μιας του δίκιου αγώνα η λαύρα,
δέξου η φωνή μας να υψωθεί, Παρθένε, προς Εσένα.

…………………………………………………….

Ελλήνων ύμνος

Ο Πυρσός
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Σ’ ευχαριστούμε ολόψυχα, γλυκειά παρηγοριά μας
και δύναμη του Γένους μας κι ελπίδα και χαρά,

που ως είδες τα όρνια κι άπλωσαν τα μαύρα τους φτερά
και χύμηξαν μ’ άγριους κρωγμούς, της μαύρης ώρας γέννες,

στο αίμα να πνίξουν την τιμή και την ελευθεριά μας,
εσύ Μητέρα, που ποτέ δεν έμεινες μακριά μας,

χίλιες δυνάμεις μέσα μας ανάστησες κρυμμένες.
Με το γλυκό σου τ’ όραμα χυθήκαμε στη μάχη,

ανίκητη, απροσμάχητη, πανίσχυρη Κυρά,
και μας εχάρισες εσύ τετράδιπλα φτερά,

για να διαβαίνουμε γοργοί• κι ούτε κορφή, ούτε ράχη
κι ούτε άγρια, χιονοσκέπαστα, πανύψηλα βουνά,

δεν μπόρεσαν μηδέ στιγμή να κόψουν την ορμή μας.
Η Χάρη σου, Οδηγήτρα μας, στα βάθη μας περνά,

και χύνει φλόγα στην ψυχή κι ατσάλι στο κορμί μας.
………………………………………………..

Και την στιγμή που ακράτητοι για τον αγώνα ορμήσαμε,
και με λαχτάρα εψάλαμε τον ύμνο «τη Υπερμάχω»,

μαζί μας έσμιξαν σεπτών φωνές αυτοκρατόρων,
που ΄χαν εσένα πρόμαχο κι είχαν εσένα ρύστη.
………………………………………………..

Ω, χαίρε, χαίρε, αθάνατη Παρθένα και Μητέρα!
Μέσ’ στου πολέμου την οργή και μέσ’ στην καταιγίδα,
σε σένα υψώνεται η ψυχή κι ο νους μας νύχτα-μέρα.
Ω, θεία του Γένους και γλυκειά παρηγοριά κι ελπίδα,

για την απάντεχη χαρά, για την τιμή την τόση,
για την ουράνια δύναμη που Εσύ μας έχεις δώσει,

όσο θα ζει η Ελλάδα μας, Μητέρα τρισμεγάλη,
τη δόξα σου θα ψάλλει!

Γ. Βερίτης





ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ
κοντά στους Αγίους

Καταγόταν από άσημους και αγράμματους 
γονείς, που δεν του έδωσαν καμία παιδεία. Όταν 
μεγάλωσε όμως διδάχτηκε τη μαγειρική τέχνη 
και την εξασκούσε με επιτυχία. Ζώντας με ευ-
σέβεια και εγκράτεια, αποφάσισε να μονάσει. 
Στο μοναστήρι τού ανατέθηκε το διακόνημα 
του μάγειρα. Ο Ευφρόσυνος, που ήταν το μεγα-
λύτερο μέρος της μέρας στο μαγειρείο, ήταν δι-
αρκώς μουντζουρωμένος από την κάπνα και τη 
στάχτη, ενώ μαγείρευε τα φαγητά όσο πιο απλά 
και λιτά γινόταν. Για τους λόγους αυτούς, άλλοι 
από τους μοναχούς τον αποστρέφονταν κι άλλοι 
τον ειρωνεύονταν. Αλλά ο ευλογημένος Ευφρό-
συνος δεν κρατούσε σε κανέναν κακία. Υπέμενε 
με καρτερία την άσχημη συμπεριφορά τους και 
συνέχιζε να τους διακονεί. Στο μοναστήρι ζούσε 
ένας άγιος ιερέας, που θέλησε κάποτε να μάθει 
ποιος από τους μοναχούς της αδελφότητας ήταν 
ευάρεστος στον Θεό. Ένα βράδυ λοιπόν, καθώς 
προσευχόταν, έπεσε σε έκσταση. Βρισκόταν σε 
έναν πανέμορφο κήπο και, βλέποντας γύρω του 
ωραίους καρπούς, θέλησε να φάει έναν, αλλά δεν 
μπορούσε. Σε λίγο βλέπει να τον πλησιάζει ο Ευ-
φρόσυνος, ο οποίος έτρωγε όποιον καρπό ήθελε, 
αφού τα δέντρα έγερναν τα κλαδιά τους για να 
κόψει. Μάλιστα, αυτός έκοψε και πρόσφερε στον 
ιερέα τρία μήλα. Όταν σήμανε το σήμαντρο για 
τον όρθρο, ο ιερέας ξύπνησε. Βρήκε όμως δίπλα 
του τα τρία μήλα και κατάλαβε. Μετά το τέλος 
της ακολουθίας κάλεσε τον Ευφρόσυνο και τον 
παρουσίασε σε όλη την αδελφότητα γονατίζο-
ντας μπροστά του. Μόλις ο Ευφρόσυνος είδε όλα 
αυτά και μη μπορώντας να υπομείνει την ανθρώ-
πινη δόξα, έφυγε από το μοναστήρι κρυφά. Η 
ιστορία του έμεινε στα συναξάρια της Εκκλησίας 
μας, η οποία τον τιμά στις 11 Σεπτεμβρίου, αφού 
αξιώθηκε να απολαμβάνει τα ουράνια αγαθά από 
αυτή τη ζωή!

Οι δύο αγίες ήταν αδερφές. Κατάγονταν από 
την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν μάλιστα συγγε-
νείς του Απ. Παύλου. Προέρχονταν από πλούσια 
οικογένεια, γεγονός που τους επέτρεψε να μά-
θουν την ιατρική επιστήμη και τέχνη. Πολύ νω-
ρίς όμως οδηγήθηκαν και στη χριστιανική πίστη, 
της οποίας έγιναν θερμότατες ακόλουθοι. Όταν 
μελέτησαν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου απο-
φάσισαν να παραιτηθούν από τα υλικά αγαθά 
και να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στον Κύριο. Η 
συγγένειά τους με τον Απ. Παύλο τις ώθησε να 
εργαστούν στα μέρη που εκείνος κήρυξε. Τις συ-
ναντούμε λοιπόν στη Μαγνησία και στην αρχαία 
Δημητριάδα, να εξασκούν την ιατρική και να κη-
ρύττουν το Ευαγγέλιο. Έγιναν έτσι θεραπεύτριες 
και του σώματος και της ψυχής. Αργότερα τις 
βρίσκουμε στην Πάφο, συγκεκριμένα στην Κισ-
σόνεργα, που την κάνουν ιεραποστολική βάση 
τους. Η παράδοση τις θέλει να ζουν σε μια σπη-
λιά. Εκεί δέχονταν πολλούς, γυναίκες κυρίως, 
και τους προετοίμαζαν για το Βάπτισμα. Το έργο 
των δύο γυναικών βρήκε πολύ πρόσφορο έδα-
φος, καθώς στην περιοχή επικρατούσε χαλάρω-
ση των ηθών λόγω της λατρείας της Αφροδίτης. 
Όμως οι άσχημες συνθήκες διαβίωσής τους και οι 
ταλαιπωρίες έφθειραν την υγεία τους. Έτσι, πα-
ρέδωσαν νωρίς τις ψυχές τους στον Κύριο. Στον 
τόπο που τάφηκαν στην Κισσόνεργα χτίστηκε 
αργότερα ναός προς τιμήν τους. Η μνήμη τους 
εορτάζεται στις 11 Οκτωβρίου. Λόγω της ιατρι-
κής τους ιδιότητας δέχονται μέχρι σήμερα τα αι-
τήματα των πιστών και παρέχουν θεραπεία από 
διάφορες ασθένειες. 

ΑΓ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ Ο ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΑΓ. ΖΗΝΑΪΣ & ΑΓ. ΦΙΛΟΝΙΛΛΑ

Μ.-Ανδρ. Ανδρέου & Δέσποινα Κόντη, 
Γ΄ Γυμν.
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Η ανακομιδή των οστών 
του Μεσσήνιου Ολυ-
μπιονίκη Κωστή Τσι-

κλητήρα από το Α΄ Κοιμητήριο της 
Πάτρας στην πόλη που γεννήθηκε, 
την Πύλο, και οι λαμπρές εκδηλώ-
σεις που οργάνωσε ο Δήμος Πύλου-
Νέστορος, έδωσαν την ευκαιρία 
να θυμηθούμε τον μεγάλο Έλληνα 
αθλητή με το εξαίρετο ήθος και το 
υπέροχο πατριωτικό φρόνημα. 

Σήμερα, δυστυχώς, το πατριω-
τικό φρόνημα έχει αμβλυνθεί ή και 
γίνεται αντικείμενο ειρωνίας από 
τους οπαδούς του διεθνισμού και 
της παγκοσμιοποίησης. Το χειρό-
τερο: κάποιοι μηχανεύονται διάφο-
ρους τρόπους για να απαλλαγούν 
από τη στρατιωτική θητεία και να 
μην υπηρετήσουν την Πατρίδα, 

ακόμη και σε καιρό ειρήνης.
Θαυμαστό παράδειγμα φιλοπα-

τρίας υπήρξε ο Κωστής Τσικλητή-
ρας. Είχε γεννηθεί στην Πύλο το 
1888 από ευκατάστατη και μορ-
φωμένη οικογένεια. Ο πατέρας του 
ήταν διακεκριμένος γιατρός και 
ο αδερφός του υπήρξε βουλευτής 
Μεσσηνίας. Ο Κωστής Τσικλη-
τήρας ήταν από τους καλύτερους 
Έλληνας αθλητές της εποχής του. 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου (1908) ανεδείχθη πρώτος 
ολυμπιονίκης με χρυσό μετάλλιο 
στο μήκος χωρίς φόρα και δεύτε-
ρος ολυμπιονίκης στο ύψος. Στους  
Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλ-
μης (1912) πήρε πάλι χρυσό μετάλ-
λιο ως πρώτος ολυμπιονίκης στο 
μήκος χωρίς φόρα με παγκόσμιο 
ρεκόρ 3,37 μέτρα.

Ο γνωστός αθλητικογράφος 
Πέτρος Λινάρδος σε παλαιότερο 
άρθρο του (Βήμα,15-11-2012) αξι-
οποιούσε το αρχείο τη οικογένειας 
Τσικλητήρα, που έθεσε στη διάθε-
σή του ο ανιψιός του ολυμπιονίκη 
Ηρακλής Τσικλητήρας, επίτ. Σύμ-
βουλος Επικρατείας. Οι επιστολές 
του Κωστή προς τους γονείς του 

Ο Μεσσήνιος Ολυμπιονίκης 
ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ

Ο Πυρσός
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017



107

που δημοσιεύτηκαν, αποκαλύπτουν 
«τον αστραφτερό πατριωτισμό και 
την άδολη πίστη του να προσφέ-
ρει στη μικρή χώρα του, εκτός από 
τα ολυμπιακά μετάλλια, και αυτήν 
ακόμη τη νεανική ζωή του. Ήταν 
τότε 24 ετών.» (Π. Λινάρδος). Και 
συνεχίζει ο δημοσιογράφος: «Από 
την πρώτη ημέρα που στρατεύθηκε, 
το συνεχές μέλημά του ήταν να πο-
λεμήσει στην πρώτη γραμμή με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τη ζωή του».

Την ημέρα που απελευθερώθη-
κε η Θεσσαλονίκη (26 Οκτωβρίου 
1912), έγραψε στον πατέρα του: «Το 
κατ’ εμέ ίσως τας ημέρας αυτάς να 
αποχωρήσωμεν διά Θεσσαλονίκην 
ή διά κάποιο άλλο μέρος της Μακε-
δονίας». Στενοχωριόταν που παρέ-
μενε στην Αθήνα. Σε άλλη επιστο-
λή στον πατέρα του (6 Νοεμβρίου 
1912) σημειώνει: «Ευρίσκομαι ακό-
μη εδώ και προσπαθώ συνεχώς να 
φύγω για το μέτωπο. Αλλά, καθώς 
φαίνονται τα πράγματα, δεν θέ-
λουν να με στείλουν στον πόλεμο. 
Φαίνεται ότι είναι αδύνατον να πο-
λεμήσω. Τους είπα να με στείλουν 
έστω εις το επιτελείο του διαδόχου. 
Επί ματαίω».  

Ο Μεσσήνιος Ολυμπιονίκης 
ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ

Η Πολιτεία, για να προφυλάξει 
τον Ολυμπιονίκη από κάθε κίνδυνο 
σωματικής βλάβης, δεν τον έστειλε 
στο πεδίο των μαχών. Έπειτα ήταν 
και η συμμετοχή του στους Ολυ-
μπιακούς του 1916 στο Λονδίνο, 
που τελικά δεν έγιναν, λόγω του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Σε επιστο-
λή στη μητέρα του (11 Νοεμβρίου 
1912) έγραφε: «Οι παρακλήσεις σου 
προς τον Θεόν εισηκούσθησαν. Από 
όπου υπάγομεν θα σου γράφω. Εδώ 
εις τας Αθήνας ήμουν καταστενο-
χωρημένος. Ήταν μεγάλη ντροπή 
για μένα». 

Ο πόθος του Κωστή Τσικλητήρα 
να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή 
δεν εκπληρώθηκε. Στις 10 Φεβρου-
αρίου 1913, ο μεγαλύτερος Έλλη-
νας αθλητής του 20ού αιώνα, όπως 
έγραψαν οι αθλητικογράφοι, άφησε 
την τελευταία του πνοή στο νοσο-
κομείο του «Ευαγγελισμού». Πέθα-
νε από μηνιγγίτιδα… Άφησε όμως 
σ’ όλους μας λαμπρό παράδειγμα 
αγνού πατριωτισμού και υψηλού 
ήθους.

Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ, 
πρ. Γυμνασιάρχης - Συγγραφέας

Ο Πυρσός
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Το διήμερο 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2017 αναμφισβή-
τητα θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη των τριών μαθη-
τριών του Σχολείου μας, Ανθίας Κουργιαλή, Πανα-
γιώτας Σκούρτη και Αδαμαντίας Τσουρουφλή, που 
συμμετείχαν και διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό του 
Περιοδικού «Προς τη Νίκη» με θέμα τους εθνικούς 
μας ευεργέτες. Γιατί το διήμερο αυτό φιλοξενήθη-
καν από τους υπεύθυνους του περιοδικού και βρα-
βεύτηκαν σε ειδική τελετή στην Αθήνα. Η διαμονή 

τους εκεί, που περιλάμβανε περιήγηση και ξενάγηση στα τόσο αξιόλογα μνημεία που 
φέρουν τη σφραγίδα της προσφοράς των εθνικών μας ευεργετών, καθώς και οργανω-
μένη, ζεστή φιλοξενία στο Χριστιανικό Φοιτητικό Οικοτροφείο «Ο Σωτήρ», δίδαξαν 
και συγκίνησαν τις μαθήτριες του Σχολείου μας που συμμετείχαν, οι οποίες καταγρά-
φουν την εμπειρία τους σε ξεχωριστό άρθρο του παρόντος τεύχους.

Η 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης 
της νέας σχολικής χρονιάς, σηματοδοτεί 
μια νέα χρονιά συνεργασίας μεταξύ των 
μαθητών και των καθηγητών. Παρά την αμηχανία 
και το άγχος των καινούριων, και ο φετινός αγια-
σμός τελέστηκε σε ευχάριστο κλίμα, με την ευλο-
γία των Πατέρων και τις θερμές ευχές του Σεβ. 
Μητροπολίτου κ. Διονυσίου, που μας απέστει-

λε επιστολή του, αφού δεν μπόρεσε να παραστεί προσωπικά, λόγω 
απουσίας του στο εξωτερικό. Καλή σχολική χρονιά για όλους!

Ο Πυρσός
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Ο Παρατηρητής: Παναγιώτα 
Σκούρτη, Β΄ Λυκείου

Ο Πυρσός
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Η φετινή χρονιά δεν αγιάστηκε μόνο με την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού, 
αλλά και με δύο εκκλησιασμούς που πραγματοποίησε η σχολική μας κοινότητα: 
ο πρώτος έγινε με τη συμμετοχή μόνο των καθηγητών μας 
στις 8 Σεπτεμβρίου, εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου, και ο 
δεύτερος στον ι.Ν.Αγ.Αναργύρων στο Καλαμάκι Κορινθίας, 
με τη συμμετοχή όλων των καθηγητών και των μαθητών στις 
14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, του 
οποίου πήραμε την ευλογία.

Στις 14 Σεπτεμβρίου όλοι μας είχαμε επίσης την ευκαι-
ρία να «ταξιδέψουμε» και πάλι μέχρι την άλλοτε «σταυ-
ρωμένη» Ρωσία. Το ταξίδι διήρκεσε περίπου μιάμιση 
ώρα. Μάθαμε σημαντικά στοιχεία από την ιστορία της. 
Γίναμε ακροατές συγκλονιστικών μαρτυριών από τον 
βίαιο αποχριστιανισμό της αλλά και από τη θαυμαστή 
ανάσταση της πίστης εκεί. Φυσικά, όλα αυτά δεν θα 
μπορούσαν να γίνουν, αν 

δεν είχαμε οδηγό και «ξεναγό» μας την κα 
Ναταλία Νικολάου, Καθηγήτρια Ελληνι-
κής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Λομονό-
σοφ της Μόσχας, με τον ζωντανό, ελκυ-
στικό λόγο της! Τέλος, ιδιαίτερη χαρά μας 
προκάλεσε ο χαιρετισμός που μας απέστει-
λαν οι Ρώσοι φίλοι που αποκτήσαμε από το 
περσινό μας ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ και 
ανταποδίδουμε!

Για το φαινόμενο του σεισμού και την προστασία μας απ΄ αυτόν γενικά αλλά και 
ειδικά στον χώρο του σχολείου μάς ενημέρωσε εμπεριστατωμένα ο καθηγητής μας κ. 
Εμμ. Βαρβαντάκης. Και, για να διαπιστωθεί αν όλοι εμπεδώσαμε σωστά τις σχετικές 

γνώσεις, όπως μαντεύετε, έγινε κάποια από τις επόμενες 
μέρες και η ανάλογη άσκηση ετοιμότητας. Όλα καλά! Κα-
μία ανησυχία!
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Ο Διαγωνισμός  «Τι σε συγκινεί, 
τι σε εμπνέει από τη ζωή των Εθνι-
κών Ευεργετών», που προκηρύχθηκε 
από το περιοδικό «Προς τη Νίκη», 
παρακίνησε τους συμμαθητές μας 
να συμμετάσχουν σε αυτόν με τρεις 
συμμετοχές, οι οποίες και βραβεύ-
τηκαν! Οι Διοργανωτές του Διαγω-
νισμού χάρισαν σε όσους προκρίθη-
καν την μοναδική ευκαιρία να ζήσουν 
στην Αθήνα μια ξεχωριστή ευκαιρία 
το διήμερο 2 και 3 Σεπτεμβρίου: να 
γνωρίσουν την «Αθήνα των Ευερ-
γετών». Οι επιτυχούσες (όλες κορί-
τσια) ήμασταν ηλικίας 9-18 χρόνων 
και προερχόμασταν από την Ελλάδα 

(Πάτρα, Κόρινθο, Αθήνα, Κομοτηνή, 
Κοζάνη, Σέρρες) αλλά και από πόλεις 
του εξωτερικού (Μόσχα, Αργυρόκα-
στρο). Εμείς προσωπικά, αναχωρώ-
ντας από τα Μέγαρα δεν γνωρίζαμε 
την πληθώρα των εκπλήξεων που 

επρόκειτο να ζήσουμε τις δύο αυτές 
μέρες. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα 
της φιλοξενίας – βράβευσης είχε ως 
εξής:

Το Σάββατο 2/9/17, αφού αρχικά 
ξεναγηθήκαμε στο Χριστιανικό Φοι-
τητικό Οικοτροφείο «Ο Σωτήρ», το 
οποίο θα μας φιλοξενούσε κατά την 
παραμονή μας στην Αθήνα, πήραμε 
ένα μικρό κέρασμα, κατανεμηθήκαμε 
σε δύο λεωφορεία και ξεκινήσαμε την 
ξενάγησή μας στα σημαντικότερα μνη-
μεία που χάρισαν οι Εθνικοί Ευεργέ-
τες στην Πρωτεύουσα. Πρώτος μας 
προορισμός ήταν το Ζάππειο Μέγαρο 
και το Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Έπειτα 
μεταβήκαμε στην Ακαδημία Αθηνών 
και στο Πολεμικό Μουσείο, όπου ξε-
ναγηθήκαμε από ειδικούς. Όλοι θαυ-
μάσαμε τα σπουδαία έργα ομορφιάς  
και πολιτισμού που οι ευεργέτες χά-
ρισαν στην Αθήνα και σε όλους τους 
Έλληνες, επιβεβαιώνοντας την αγά-
πη τους στο γένος, ακόμη και σε και-
ρούς δύσκολους! 

Στη συνέχεια απολαύσαμε ένα 
πλούσιο γεύμα στην τραπεζαρία του 
Οικοτροφείου και ακολούθως είχαμε 
μεσημβρινή ανάπαυση στα δωμάτια 
που ευγενικά μας παραχωρήθηκαν. 
Νωρίς το απόγευμα μεταβήκαμε στην 
Πεύκη, στα «Εκπαιδευτήρια Ελληνι-

Φιλοξενία – Βράβευση Διαγωνισμού
για τους Εθνικούς Ευεργέτες

Ο Πυρσός
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κή Παιδεία», όπου διασκεδάσαμε με 
πολύ όμορφες και ευρηματικές δρα-
στηριότητες που οι υπεύθυνοι είχαν 
επιμεληθεί. Κατόπιν, μεταφερθήκαμε 
στον ι. Ν. Αγίου Γεωργίου της πα-
λαιάς Ριζαρείου Σχολής, δωρεά των 
ευεργετών αδελφών Ριζάρη, και πα-
ρακολουθήσαμε τον Εσπερινό επί τη 
ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου 
Νεκταρίου. Μετά το πέρας της ακο-
λουθίας μάς μίλησε ο επίτροπος του 
ναού για την ζωή του αγίου Νεκταρί-
ου, ιδιαίτερα ως Διευθυντή στην Ριζά-
ρειο Ιερατική Σχολή. Έπειτα πήραμε 
τον δρόμο της επιστροφής, ως επί το 
πλείστον με τα πόδια, προκειμένου να 
περάσουμε και από το Μέγαρο Μαξί-
μου. Ακολούθησε βραδινό γεύμα στο 
Οικοτροφείο, προσευχή και ύπνος.

Την Κυριακή 3/9/17 ξυπνήσα-
με νωρίς το πρωί και συμμετείχαμε 
στον εκκλησιασμό στην Μητρόπολη 
των Αθηνών, κάτι που για τους μη 

Αθηναίους αποτέλεσε μοναδική ίσως 
ευκαιρία. Στη συνέχεια πήγαμε περ-
πατώντας στο Σύνταγμα για να πα-
ρακολουθήσουμε την επίσημη αλλαγή 
φρουράς που γίνεται μία φορά την 
εβδομάδα – πραγματικά εντυπωσιακό 
θέαμα! Έπειτα, ακολούθησε η επίση-
μη τελετή της βράβευσης στα γραφεία 
του Περιοδικού (στον Μ. Βασίλειο) 
όπου θαυμάσαμε όλες τις δημιουρ-
γίες των παιδιών που συμμετείχαν. 
Όταν επιστρέψαμε στο Οικοτροφείο 
και συμμαζέψαμε τα πράγματά μας, 
πήραμε το τελευταίο γεύμα της φιλο-
ξενίας, κατά τη διάρκεια του οποίου 
συζητήσαμε για την ωφέλιμη διαμονή 
μας στην Αθήνα των Ευεργετών. Οι 
δύο αυτές μέρες ήταν γεμάτες από 
πολλή ομορφιά αλλά και δράση και 
γι΄ αυτό θα μείνουν χαραγμένες στην 
ψυχή μας ! Η φιλοξενία  στο οικοτρο-
φείο ήταν πολύ ζεστή και οι υπεύ-
θυνοι άνθρωποι φιλόξενοι και ευχά-
ριστοι!  Ευχαριστούμε από καρδιάς 
τους εμπνευστές του Διαγωνισμού 
και τους διοργανωτές της βράβευσης!   

Αδαμαντία Τσουρουφλή, Φοιτήτρια 
Φιλολογίας Αθήνας

& Ανθία Κουργιαλή, Β΄ Λυκείου

Ο Πυρσός
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Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας

Κύριε Υπουργέ,  

Το σχολείο και η οικογένεια αποτελούν 
τους βασικότερους φορείς κοινωνικοποίη-
σης και κάθε φορά που κάποιος από τους 
δύο -αν όχι και οι δύο- παρουσιάζει δυσλει-
τουργία, πάσχει ολόκληρη η κοινωνία. Ο 
τομέας της οικογένειας δεν εμπίπτει στην 
αρμοδιότητά σας. Το σχολείο όμως και όλη 
συνολικά η εκπαιδευτική πολιτική που ακο-
λουθείται είναι, ολωσδιόλου, ευθύνη δική 
σας και της κυβέρνησης στην οποία ανήκε-
τε. 

Σε μια εποχή κρίσης είναι επόμενο να πα-
ρουσιάζονται δυσκολίες και στην Παιδεία. 
Τα προβλήματα όμως που είναι καίρια και 
επιδέχονται βελτιώσεις είναι αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν, ώστε να καταστεί το σχο-
λείο και πάλι αποτελεσματικό. Στη συνέχεια 
της επιστολής μου θα αναφερθώ σε ανάλο-
γα προβλήματα της σύγχρονης παιδείας και 
θα προτείνω λύσεις προς όφελος των μαθη-
τών. 

Καταρχάς, το πρόγραμμα σπουδών που 
ισχύει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης κρίνεται ως ακατάλληλο και νοσογό-
νο. Τα τελευταία χρόνια το γυμνάσιο έχει 
υποβαθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ 
το λύκειο παραμένει απαιτητικό και, ως εκ 
τούτου, προκύπτει ένα τεράστιο γνωστικό 
χάσμα μεταξύ τους. Πολλά από τα μαθή-
ματα του γυμνασίου απέκτησαν μικρότερη 

εξεταστέα ύλη, με αποτέλεσμα να μη διδά-
σκονται επαρκώς πράγματα που θεωρού-
νται δεδομένα στο λύκειο. Με άλλα λόγια, 
το σύγχρονο σχολείο διαμορφώνει ένα «μέ-
τριο» μαθητή στο γυμνάσιο, τη στιγμή που 
απαιτεί έναν «άριστο» μαθητή στο λύκειο. 

Συνεχίζοντας, οι καθηγητές της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης αλλά και οι δάσκαλοι 
της πρωτοβάθμιας δεν επιλέγονται αξιο-
κρατικά, με συνέπεια να μην είναι παραγω-
γικοί στο μάθημα, αφού δεν είναι επαρκώς 
καταρτισμένοι. Πολλά σχολικά βιβλία, από 
την άλλη, είναι εντελώς κακοφτιαγμένα και 
ατημέλητα. Απωθούν τον μαθητή και με την 
όψη και με το περιεχόμενό τους. Δεν διδά-
σκουν τη σωστή χρήση της νεοελληνικής, 
ενώ απαιτείται ταυτόχρονα οι μαθητές να 
τα αποστηθίσουν! Ακόμη, συχνά τα σχο-
λικά εγχειρίδια ούτε το αντικείμενό τους 
πραγματεύονται σε βάθος ούτε προάγουν 
την κριτική σκέψη. Σε κάποιες περιπτώσεις 
έχουν λάθη κι έτσι δυσχεραίνουν το έργο 
του καθηγητή και του μαθητή. 

Αλλά και όσον αφορά την οργάνωση 
του σχολείου εσωτερικά, καλό θα ήταν το 
Υπουργείο να παρεμβαίνει πιο δραστικά σε 
σημαντικά θέματα. Δυστυχώς στα σχολεία 
σήμερα δεν υπάρχει γραπτός κανονισμός 
που να τηρείται  και από τους διδάσκοντες 
και από τους διδασκομένους. Επομένως 
αντί για την τάξη επικρατεί το χάος ενός 
μαθητικού όχλου. Τα παιδιά μπορούν να 

Ο Πυρσός
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φέρνουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα, 
τσιγάρα και ό,τι άλλο επιθυμούν και δεν 
βρίσκεται κανένας υπεύθυνος να τους επι-
πλήξει και να τους εμποδίσει. Αυτή η εικόνα 
δεν τιμά καθόλου το εκπαιδευτικό σύστημα 
της χώρας μας. 

Τέλος, ο σχολικός εξοπλισμός είναι πλέ-
ον συχνά ανύπαρκτος. Πολλά από τα θε-
τικά μαθήματα, όπως η Φυσική και η Χη-
μεία, διδάσκονται μόνο θεωρητικά, καθώς 
δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα υλικά για 
τα πειράματα. Η έλλειψη χώρου πρασίνου, 
ακόμη, στο σχολικό προαύλιο, δεσμεύει το 
έργο των καθηγητών που θα επιθυμούσαν 
-ίσως- την δημιουργία μιας σχολικής περι-
βαλλοντικής ομάδας, πολλαπλασιάζοντας 
τις σχολικές δραστηριότητες και κάνοντας 
περισσότερο ενδιαφέρον το σχολείο. 

Αυτά και άλλα πολλά είναι τα προβλή-
ματα στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση - 
έγινε αναφορά μόνο στα κυριότερα. Πώς θα 
μπορούσαμε, όμως, να έχουμε ένα καλύτε-
ρο σχολείο; Αρχικά, πρέπει να γίνει αντιλη-
πτό από τους άρχοντες, ότι το σχολείο δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται χρησιμοθηρικά 
για την εισαγωγή στις ανώτατες σχολές. 
Σκοπός του σχολείου είναι η παροχή ουσια-
στικής παιδείας και ολοκληρωμένης και πο-
λυεπίπεδης γνώσης, καθώς και η καλλιέρ-
γεια κριτικής αντίληψης. Το σχολείο πρέπει 
να διαμορφώνει πρώτα ανθρώπους με αν-
θρωπιστική συνείδηση και ύστερα επιστή-
μονες με επιστημονική συνείδηση.  Γι’ αυτό, 
λοιπόν, χρειάζεται να διδάσκει μια ποικιλία 
μαθημάτων που δε θα απαιτούν πολύ μόχθο 
και υπερβολική κούραση, αλλά θα διευρύ-

νουν το πνεύμα και θα οξύνουν τον νου 
του  μαθητή. Δηλαδή, δεν αρκεί να διδάσκει 
μόνο, Ιστορία, Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσι-
κή, Χημεία και Βιολογία. Χρειάζονται και τα 
Εικαστικά και η Μουσική και η Γυμναστική 
και τα Θρησκευτικά και η Τεχνολογία!!!

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις πανελλα-
δικές εξετάσεις, είναι αναγκαίο να καταργη-
θεί η αποστήθιση. Ειδικά στα μαθήματα της 
ιστορίας προσανατολισμού και της γενικής 
Παιδείας αυτό το φαινόμενο είναι φοβερά 
καταπιεστικό και ψυχοφθόρο για τον μαθη-
τή. Επίσης, θα ήταν καλό, κατά τη γνώμη 
μου, όχι να καταργηθούν, αλλά να τροπο-
ποιηθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις. Ακόμη, 
θεωρώ πως πρέπει να ενταχθεί και το μάθη-
μα της πληροφορικής ως εξεταζόμενο στις 
Πανελλαδικές, καθώς είναι αναγκαίο στις 
μέρες μας να υπάρχει μια τέτοια κατάρτιση.

Κλείνοντας, το σημερινό σχολείο αντιμε-
τωπίζει πολλά προβλήματα, τα οποία είναι 
επιτακτική ανάγκη να διορθωθούν. Το έργο 
της Πολιτείας οφείλουν να το συνδράμουν 
Εκπαιδευτικοί και Γονείς. Ας μη λησμονού-
με ότι η Παιδεία αποτελεί ζήτημα υψίστης 
σημασίας για την επιβίωση και τη συνοχή 
της κοινωνίας μας ως εθνικής ενότητας. Το 
ελληνικό σχολείο οφείλει να γαλουχεί τους 
Έλληνες, ώστε να επιβιώσουν μέσα στον 
καταιγισμό της πληροφορίας και της πα-
γκοσμιοποίησης. 

Αδ. Τσουρουφλή, 
Φοιτήτρια Φιλολογίας Αθήνας
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Δελτίο Ειδήσεων . . .
ΑΘΗΝΑ: ΒΑΘΜΟΛΟ-

ΓΙΑ 10 ΣΤΑ 10 για το 
πόσιμο νερό της και για 
την πρόσβαση σε αυτό, 
σύμφωνα με τον Άτλαντα 

Αστικών Υδάτων, που αξι-
ολογεί τις ευρωπαϊκές πόλεις 

στη διαχείριση του νερού με βάση 25 δι-
αφορετικές παραμέτρους. Επιτέλους, να 
και κάποια καλά νέα!

ΜΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ πλέει στον 
Ειρηνικό Ωκεανό. Σκου-
πίδια στη θάλασσα ή 

θάλασσα από σκουπί-
δια; Η θάλασσα καλύπτει 

το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη και, 
δυστυχώς, μεγάλο μέρος της είναι γε-
μάτο με πλαστικό, είτε το βλέπουμε είτε 
όχι. Ο καπετάνιος Charles Moore, ιδρυ-
τής του ερευνητικού ιδρύματος Algalita, 
που αφιερώνει όλες του τις προσπάθειες 
στην επίλυση του προβλήματος της θα-
λάσσιας ρύπανσης από πλαστικό, ανακά-
λυψε στον Ειρηνικό ένα τεράστιο όγκο 
πλαστικού, μεγαλύτερο σε μέγεθος από 
το Μεξικό! Το πρόβλημα της θαλάσσιας 
ρύπανσης από πλαστικό ολοένα μεγα-
λώνει. Πάνω από 8 εκατομ. τόνοι νέων 
πλαστικών απορριμμάτων βρίσκονται 
στους ωκεανούς κάθε χρόνο. Το 90% των 
θαλάσσιων πτηνών το καταναλώνει! Το 
χειρότερο είναι πως, επειδή το βάθος των 
ωκεανών δεν είναι εξερευνήσιμο, οι επι-
στήμονες αδυνατούν να παρατηρήσουν 
συστηματικά τις αλλαγές που λαμβάνουν 
μέρος εκεί, κι έτσι, όταν οι επιπτώσεις κά-
νουν την εμφάνισή τους, θα είναι πιθανόν 
πολύ αργά.

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΑΣΤΡΑ-
ΠΗ: Ένα όχι και τόσο 
γνωστό φυσικό φαινόμε-
νο. Αν και προκαλείται 

συχνά κατά την έκρηξη 
ηφαιστείων, ο ακριβής μη-

χανισμός που την προκαλεί είναι ακόμα 
άγνωστος στους επιστήμονες. Ωστόσο, 
οι φωτογραφίες και γενικότερα οι λήψεις 
του φαινομένου είναι πραγματικά εντυ-
πωσιακές!

ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΕΙΔΩΛΙΟ 
επιστρέφει στην Ελλάδα, 
από όπου είχε κλαπεί την 
περίοδο της γερμανικής 
κατοχής. Το ειδώλιο εντό-

πισε και αγόρασε σε δημο-
πρασία ο κ. Επ. Φίλης, στρατι-

ωτικός γιατρός που διαμένει στη Γαλλία. 
Μετά από μακρόχρονες προσπάθειες να 
το επιστρέψει με ασφάλεια στην πατρίδα 
και, αφού συνάντησε την αδιαφορία της 
Πολιτείας, αποφάσισε και το επέστρεψε 
ο ίδιος, ριψοκινδυνεύοντας. Είχε μεν το 
τιμολόγιο της αγοράς του, δεν μπορού-
σε όμως να έχει την έγκριση της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Εταιρίας. Όταν τον ρω-
τούν τι τον έκανε να μπει σ΄ αυτή τη με-
γάλη περιπέτεια, απαντά: «Θέλω να ευ-
αισθητοποιηθούν και άλλοι Έλληνες της 
Γαλλίας -και υπάρχουν πολλοί-, για να 
φέρουν αρχαία κι άλλα έργα που έχουν 
στην κατοχή τους». Πρόκειται για μια ιδι-
αίτερη απόδειξη φιλοπατρίας. Μακάρι η 
κίνηση να βρει κι άλλους μιμητές!

Ο δικός σας ρεπόρτερ...
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Φεύγουμε για 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ταξιδεύουμε 
     με το Σχολείο μας!

Κάστρο Ιωαννίνων
Είναι κτισμένο στη χερσόνησο που εισχω-

ρεί στη λίμνη Παμβώτιδα και κατασκευάστηκε 
κατά την αρχαία, τη βυζαντινή και την οθω-
μανική περίοδο. Το 1082, οι Νορμανδοί με αρ-
χηγό τον Βοημούνδο κατέλαβαν την πόλη και 
ενίσχυσαν την οχύρωση. Μέχρι σήμερα σώζε-
ται ο κυκλικός πύργος του Βοημούνδου, που 
αργότερα με μετασκευές αποτέλεσε τμήμα του 
Σεραγιού του Αλή πασά. Την υστεροβυζαντινή 
περίοδο (13ος-15ος αι.) ο Μιχαήλ Α΄ Κομνη-
νός, ιδρυτής του Δεσποτάτου της Ηπείρου, 
ενίσχυσε τα τείχη της πόλης και εγκατέστησε 
στο κάστρο μέλη αριστοκρατικών οικογενειών, 
προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη μετά 
το 1204. Το κάστρο άλλαξε ριζικά με τις επεμ-
βάσεις του Αλή πασά. Κατασκευάστηκε ισχυ-
ρότατο νέο τείχος στην εξωτερική πλευρά του 
προϋπάρχοντος και το κενό ανάμεσα στα δύο 
τείχη καλύφθηκε με καμάρες και πλατιά τάφρο, 
που κατακλυζόταν από τα νερά της λίμνης και 
έδινε στο κάστρο τη μορφή νησίδας. Το Κά-
στρο έχει δύο ακροπόλεις. Στη νοτιοανατολική, 
γνωστή ως ακρόπολη Ιτς Καλέ, ήταν κτισμέ-
νες οι κατοικίες των Γιαννιωτών αρχόντων. Η 
ακρόπολη λειτουργεί σήμερα ως επισκέψιμος 
αρχαιολογικός χώρος με ενδιαφέροντα κτήρια: 
τα ερείπια του Σεραγιού του Αλή πασά, το «Θη-
σαυροφυλάκιο», τα Μαγειρεία, η μικρή Πυριτι-
δαποθήκη και το Φετιχέ τζαμί.

Λίμνη Παμβώτιδα – Νησάκι κυρα-Φροσύνης
Στην πλούσια γεωμορφολογία των Ιωαννί-

νων ξεχωριστή θέση κατέχει η λίμνη Παμβώτι-
δα. Μέσα σ΄ αυτή υπάρχει το νησάκι της κυρα-
Φροσύνης, με διάφορα μνημεία και αξιοθέατα, 
όπως η τελευταία κατοικία του Αλή-Πασά. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων 
Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονι-

κή περίοδο, από την πρώτη εμφάνιση του αν-
θρώπου στην Ήπειρο, έως και τον 3ο αι. μ.Χ. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ευρήματα από το 
ιερό της Δωδώνης, ένα από τα σπουδαιότερα 
μαντεία του ελληνικού κόσμου, που εκτίθενται 

Τα Ιωάννινα έχουν πλούτο αξιοθέατων και μουσείων. 
Τα κυριότερα είναι τα εξής: 
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σε χωριστή αίθουσα.
Αρχαία Δωδώνη
Η Αρχαία Δωδώνη υπήρξε λατρευτικό κέ-

ντρο του Δία και της Διώνης. Το θέατρό της 
χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. επί βασιλείας Πύρ-
ρου. Χωρούσε 18.000 θεατές και ήταν το μεγα-
λύτερο της εποχής του. Στο στάδιο γίνονταν 
και θεατρικοί αγώνες. Ο τοίχος που υπάρχει 
μπροστά από τα πρώτα καθίσματα χτίστηκε 
την εποχή των Ρωμαίων για την προστασία των 
θεατών από τα θηρία.

Σπήλαιο Περάματος
Μόλις 4 χλμ. από τα Γιάννενα ένας μυθικός 

κόσμος, δημιουργημένος πριν από 1.500.000 
χρόνια, περιμένει τον επισκέπτη μέσα σε ένα 
σπήλαιο, που συγκαταλέγεται στα καλύτερα 
του κόσμου. Περιλαμβάνει ποικιλία σταλαγ-
μιτών και σταλακτιτών, σε επιβλητικούς σχη-
ματισμούς και χρωματισμούς αλλά και απολι-
θωμένα οστά και δόντια από ένα σπάνιο είδος 
αρκούδας. 

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Βρέλλη
Ένα εκπληκτικό μουσείο με 150 κέρινα ομοι-

ώματα σε φυσικό μέγεθος, ενταγμένα σε μια 
πιστή αναπαράσταση της εποχής τους, όλα 
φτιαγμένα από τα χέρια του καλλιτέχνη Παύ-
λου Βρέλλη. Ο επισκέπτης βλέπει να ξαναζω-
ντανεύουν μπροστά του μορφές της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας, σε τρεις κυρίως θεματικές 
ενότητες: της προεπανάστασης, της Επανάστα-
σης του ΄21 και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Σημαντικό είναι πως η πόλη έχει τοπικό Άγιο, 
τον Άγ. Γεώργιο Νεομάρτυρα εξ Ιωαννίνων, του 
οποίου το σπίτι σώζεται και είναι επισκέψιμος 
τόπος ευλογίας. Εορτάζεται στις 26 Οκτωβρίου. 

Παναγιώτης Σκόντζος, Γ΄ Γυμνασίου
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Η ελληνική γλώσσα είναι βασικό στοιχείο 
της εθνικής μας ταυτότητας, ένα από αυτά 
που μας διακρίνουν από τους άλλους λαούς, 
που μας κάνουν μοναδικούς. Η αδιάκοπη 
συνέχειά της μάλιστα ανά τους αιώνες απο-
τελεί σπάνιο φαινόμενο. Ο Γ. Σεφέρης χα-
ρακτηριστικά αναφέρει πως είναι θαυμάσιο 
πράγμα να λογαριάζει κανείς πως από την 
εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, 
μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδάμε με 
την ίδια γλώσσα. 

Όλη η υφήλιος αναγνωρίζει στη γλώσσα 
μας μια ιδιαιτερότητα, μια μοναδική χάρη 
και αυτό ανακλάται στα θετικά σχόλια που 
διακεκριμένοι άνθρωποι έχουν κάνει γι΄ 
αυτήν.  O λατίνος ποιητής και φιλόσοφος 
Κικέρων είπε πως, αν μιλούσαν οι θεοί, θα 
χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα. O 
γερμανός φιλόσοφος και ποιητής Γκαίτε είπε 
ότι άκουσε το Ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσ-
σες, όμως, όταν το άκουσε στην Ελληνική 
τού φάνηκε πως παρουσιάστηκε το φεγγάρι 
στον έναστρο ουρανό. Ο γάλλος Ακαδημα-
ϊκός και ποιητής Claude Fauriel είπε ότι η 
ελληνική γλώσσα συγκεντρώνει τον πλού-
το και την ομοιογένεια της Γερμανικής, τη 
σαφήνεια της Γαλλικής, τη λυγεράδα της 
Ισπανικής και τη μουσικότητα της Ιταλικής. 
Η διάσημη τυφλή αμερικανίδα συγγραφέας 
Έλεν Κέλερ παρομοίασε την τελειότητα της 
εκφράσεως της ανθρώπινης σκέψης μέσω 
της Ελληνικής Γλώσσας με το τελειότερο 
των μουσικών οργάνων, το βιολί. Ο ποιη-
τής και ακαδημαϊκός Νικ. Βρεττάκος είπε: 
«Όταν πεθάνω και πάω στους ουρανούς 

θα μιλήσω στους αγγέλους ελληνικά, γιατί 
αυτοί δε γνωρίζουν άλλη γλώσσα από τη 
γλώσσα της μουσικής».

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως είναι ευλο-
γία που είμαστε Έλληνες και μητρική μας 
γλώσσα είναι τα ελληνικά. Πόσοι από εμάς 
όμως το αναγνωρίζουμε αυτό; Δυστυχώς, 
στις μέρες μας η ελληνική γλώσσα υφίσταται 
κρίση. Εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε καλά τη 
μητρική μας γλώσσα και πολλές φορές τη 
χρησιμοποιούμε λάθος. Ο νεοέλληνας πλέον 
δε μιλά ελληνικά, αλλά χρησιμοποιεί έναν 
υποβαθμισμένο γλωσσικό κώδικα. Καθημε-
ρινά ο λόγος μας βρίθει από πληθώρα λα-
θών, γραμματικών και συντακτικών, από 
διαστρέβλωση των εννοιών, αδυναμία ακρι-
βολογίας, φτωχό λεξιλόγιο και υπερβολική 
εισροή ξένων λέξεων. Γιατί άραγε;

Σκοπός της νέας αυτής στήλης του πε-
ριοδικού είναι ο εντοπισμός των συνηθέ-
στερων λαθών που κάνουμε σήμερα στον 
λόγο μας και η διόρθωσή τους. Μακάρι οι 
αναγνώστες να μπορέσουμε να γίνουμε έτσι 
πιο σωστοί και συνεπείς ομιλητές της νέας 
ελληνικής. Ας συνασπιστούμε όλοι μαζί 
στην προσπάθεια εξάλειψης της γλωσσικής 
κρίσης. Στη γλώσσα μας αρμόζει να τη δι-
ατηρήσουμε λαμπρή στο διάβα του χρόνου 
και να την παραδώσουμε αλώβητη στις επό-
μενες γενιές, ως άξιοι απόγονοι των σπου-
δαίων προγόνων μας.

Παναγιώτα Σκούρτη, Β΄ Λυκείου

Μιλάμε σωστά ΕλληνιΚά;Μιλάμε σωστά Ελληνικά;

Η σπουδαιότητα της ελληνικής & η σημερινή κρίση
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Οι 
Φυσικές

στη ζωή μας 

Πειράματα για

 μικρούς και μεγάλους
επιστήμες

Θα χρειαστείτε:
•Έναν αναπτήρα
•1 κουταλάκι μαγειρική σόδα
•4 κουταλάκια ζάχαρη άχνη
•Ένα ποτήρι
•Ένα βαθύ τενεκεδένιο πιάτο 
με άμμο 
•Οινόπνευμα

Εκτέλεση 

Αναμείξτε τη σόδα με 
τη ζάχαρη μέσα στο 
ποτήρι. Στη συνέχεια 
φτιάξτε μια λακκούβα 
στο κέντρο της άμμου. 
Καλύψτε την επιφάνεια της 
άμμου με το οινόπνευμα. Μετά ρίξ-
τε το μείγμα ζάχαρης-σόδας μέσα 
στη λακκούβα. Τέλος, με τον ανα-
πτήρα βάλτε φωτιά στο μείγμα. 
Σιγά σιγά θα δείτε να σχηματίζεται 
ένα «φίδι», που συνεχώς διογκώνε-
ται!

Εξήγηση

Όταν η ζάχαρη καίγεται, παράγο-
νται υδρατμοί και μεγάλη ποσότη-
τα διοξειδίου του άνθρακα. Ωστό-

σο, η πλήρης καύση απαιτεί καλή 
παροχή οξυγόνου. Βέβαια, 

άλλες σύνθετες διερ-
γασίες πραγματοποι-
ούνται σε υψηλές 
θερμοκρασίες, επει-
δή παρεμποδίζεται 
η ροή οξυγόνου στα 

εσωτερικά μέρη της 
σωρού του μίγματος 

σόδας-ζάχαρης. Αυτές οι 
διεργασίες περιλαμβάνουν 

την αποσύνθεση της ζάχαρης, η 
οποία τελικά δίνει ένα «φίδι», που 
αποτελείται από άνθρακα και γι΄ 
αυτό έχει μαύρο χρώμα!

Νικόλαος Χρήστου, Β΄ Λυκείου

Φίδι από …ζάχαρη



Περίληψη στα ελληνικά

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών στο σχολείο είναι πολύ σημαντική 

για τους μαθητές, γιατί είναι δώρο για τη μελλοντική τους καριέρα και 

την προσωπική τους εξέλιξη. Με τη γνώση ξένων γλωσσών οι μαθη-

τές έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και την ιστορία τους. 

Επίσης, μπορούν να βοηθηθούν στον σχεδιασμό της καριέρας τους. 

Έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσληφθούν σε επιχειρήσεις, 

αφού μπορούν να επικοινωνούν με ξένες χώρες, και μπορούν να βρουν 

εργασία στο εξωτερικό. Συγκεφαλαιώνοντας, οι ξένες γλώσσες πρέπει 

να διδάσκονται στο σχολείο, προκειμένου να βοηθιούνται οι μαθητές 

στον σχηματισμό της κοινωνικής τους ταυτότητας και στη μελλοντική 

επαγγελματική τους εξέλιξη.

Αγγλικά

Nowadays, teaching languages in schools is very important for students as it should be 
considered as a gift for their future career and personal development.

Firstly, learning foreign languages students can learn other cultures apart from their own 
and come in touch with the history of these languages. Therefore, learning a new foreign 

language leads to a stimulation of their cultural identity.
Furthermore, it can help students with their career plans. As a result, students have more 

future possibilities to be employed in the companies because they will be able to communicate 
with foreign countries. As well, they can find a job abroad. 

To sum up, foreign languages should be taught in schools in order to help students to form  
their social identity as well as their future professional development.

Ανθία Κουργιαλή,  Β’ Λυκείου
Επιμέλεια: κ. Όλγα Κρουτσκήχ, Εκπ/κός

The Importance of Learning
Foreign Languages in Schools

LON
DON
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Λύσεις προηγούμενου τεύχους
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ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

1.Όμορφη πόλη της κεντρικής Ιταλίας, πρωτεύουσα 
ομώνυμης επαρχίας που διασχίζεται από τον ποταμό Άρνο. 
Περιφημότεροι ηγεμόνες της ήταν η δυναστεία των Μεδίκων, 
ενώ είναι γενέτειρα πολλών αναγεννησιακών καλλιτεχνών. 
Για ποια πόλη πρόκειται; 
2.Βουνό της Ηπείρου στο κεντρικό τμήμα του νομού 
Ιωαννίνων. Απ΄ αυτό πηγάζουν πολλές πηγές που τα νερά 
τους τροφοδοτούν τη λίμνη των Ιωαννίνων. Η δυτική πλευρά 
του είναι απογυμνωμένη, σε αντίθεση με την ανατολική, 
που καλύπτεται από δάση πεύκων, ελάτης κ.ά. Απ΄ αυτή την 
πλευρά αρχίζει και η περιοχή των Ζαγοριών. Ποιο είναι;

ΣΚΑΛΑ

1. Δ _ _ Σ
2. Δ _ _ _Σ
3. Δ _ _ _ _Σ
4. Δ _ _ _ _ _Σ
5. Δ _ _ _ _ _ _ Σ
6. Δ _ _ _ _ _ _ _ Σ
7. Δ _ _ _ _ _ _ _ _Σ
8. Δ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Σ
9. Δ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Σ

1.Γιος του Κρόνου 
2.Ιερό νησί
3.Έτσι λεγόταν ο υπηρέτης στην 
αρχαία Αθήνα.
4.Σπουδαίος βασιλιάς των Περσών
5.Σπουδαίος τεχνίτης που διακόσμησε 
την Κνωσό
6.Είναι επιλεγμένος.
7.Δεινός ρήτορας της αρχαιότητας 
8.Ο μυθικός γενάρχης των Ελλήνων
9.Ρωμαίος αυτοκράτορας, διώκτης 
των χριστιανών

Και λίγο γέλιο:

-Παίζεις κάποιο μουσικό 
όργανο;
-Ναι, παίζω κιθάρα.
-Κι η αδελφή σου;
-Παίζει πιάνο.
-Η μαμά σου;
-Παίζει βιολί.
-Κι ο μπαμπάς σου;
-Τραβάει τα μαλλιά του!..

REBUS

Βρείτε την κρυμμένη φράση.

Τι γνωρίζετε από την Καινή Διαθήκη; 
1.Ο Ιωακείμ και η Άννα. Ήταν απόγονοι του βασιλιά Δαβίδ.
2.Γέννηση: 8 Σεπτεμβρίου, Εισόδια: 21 Νοεμβρίου, Ευαγγελισμός: 25 
Μαρτίου, Κοίμηση: 15 Αυγούστου
3.Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ.
4.Ο Οκταβιανός Αύγουστος.
5.Η Μαρία η Μαγδαληνή, η Σαλώμη, η Ιωάννα (η γυναίκα του Χουζά), 
η Μαρία και η Μάρθα (αδελφές του Λαζάρου), η Μαρία (γυναίκα του 
Κλωπά) και η Σωσσάνα. 

ΤΟ ΜΩΣΑΪΚΟ
Στα κομμάτια 31 & 35. 

REBUS
Θα κεράσει αχλάδι.

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ




