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▶Εικόνα εξωφύλλου : Μέλη της σχολικής μας 
κοινότητας στην Κερασούντα. Δεξιά το σπίτι 
του ιερέα δίπλα στην εκκλησία. Αριστερά το 
άλλοτε περίφημο Παρθεναγωγείο Κερασού-
ντας, σήμερα τουρκικό σχολείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς συνεργάτες και φίλους ότι βιβλιοδετήθηκε ο νέος ΤΟΜΟΣ 
ΠΥΡΣΟΥ 2019, ο οποίος διατίθεται στην τιμή των 12 ευρώ. Επίσης, κυκλοφορήθηκε ήδη το νέο 
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2020 των Εκπαιδευτηρίων μας, αφιερωμένο στις σχολικές δράσεις των 15 ετών 

λειτουργίας τους. Διατίθεται δωρεάν. 

Σας ευχόμαστε ολόθερμα Ευλογημένα Χριστούγεννα!



Κάθε Μήνα

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ἀνατολή ἀνατολῶν,
καί οἱ ἐν σκότει καί σκιᾷ εὕρομεν τήν ἀλήθειαν

καί γάρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος.                                                                                                 
                                                              (Ύμνος Χριστουγέννων)

(Μετάφρ.: Μας επισκέφθηκε από τους ουρανούς ο Σωτήρας μας, που είναι η ανατολή των 
ανατολών, κι όσοι βρισκόμαστε μέσ’ στο σκοτάδι και στη σκιά βρήκαμε την αλήθεια, αφού έχει 

πλέον γεννηθεί από την Παρθένο ο Κύριος.)

Ο Πυρσός
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Ανατολή ανατολών…

Με τους μαθητές μας 

Αναμένουμε καθημερινά να 
ανατείλει, να φωτίσει, να 

θερμάνει, να αναστήσει την πλάση 
με το λαμπερό του πρόσωπο, αλλά 
και να αναγεννήσει την ελπίδα στις 
ψυχές μας για ό,τι καινούριο φέρει 
η μέρα που τον συνοδεύει. Ο λόγος 
για τον Ήλιο, ένα από τα πάμπολλα 
δημιουργήματα του Θεού, που, αν 
μας στερήσουν τα σύννεφα έστω 
και μια μέρα τη λάμψη του, γκρι-
νιάζουμε, σκυθρωπάζουμε κι ευ-
χόμαστε να περάσουν γρήγορα, 
για να προβάλει ξανά η πολύτιμη 
παρουσία του.

«Να δημιουργηθεί το φως!» πρό-

Φίλε και φίλη,
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σταξε κάποτε ο Θεός. Και μόνο 
όταν αυτό έγινε, προχώρησε στη 
δημιουργία του ανθρώπου. Η ανα-
τολή του φωτός ήταν βασική προ-
ϋπόθεση για το κάλεσμα του αν-
θρώπου από την ανυπαρξία στην 
ύπαρξη. Ο άνθρωπος, όμως, μπρο-
στά στη λάμψη του κτιστού φωτός 
λησμόνησε τον άκτιστο Δημιουρ-
γό του. Προσηλώθηκε στις υλικές 
ευεργεσίες που του εξασφάλισε, 
αναλώθηκε στο έπακρο στην ανά 
τους αιώνες οργάνωση της κερδο-
φόρας εκμετάλλευσης του φωτός 
και λάτρευσε εν ολίγοις την κτίση 
παρά τον Κτίσαντα. 

Πριν δυο χιλιάδες χρόνια όμως 
κάποιοι σοφοί που ζούσαν 

στην Ανατολή προσδοκούσαν να 
ανατείλει ένα άλλο Φως, ασύγκρι-
τα ανώτερο από εκείνο του Ήλιου. 
Το είδαν να ανατέλλει δυτικότερα 
από τη χώρα που ζούσαν κι όμως 
το γεγονός αυτό δεν τους έκανε 
διόλου να αμφιβάλλουν για την 
αξία και τη δύναμή Του. Ήταν το 
αληθινό Φως, όπως κατέγραψε 
αργότερα ο αυτόπτης και αυτήκο-
ος μάρτυς άγιος Ιωάννης ο Θεολό-
γος, ήταν «το φως εκ φωτός», όπως 
διατύπωσαν οι Πατέρες της Α΄ Οι-
κουμενικής Συνόδου στο Σύμβο-
λο της Πίστεως.΄Ηταν η Ανατολή 
των ανατολών, το φως που φώτιζε 
«πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις 
τον κόσμον». 

Τι κρίμα να μην αντιλαμβάνεται 
ο άνθρωπος τα αποτυπώματα του 
Θεού στη φυσική Δημιουργία, να 
μην κατανοεί ότι η ύπαρξη του 
υλικού φωτός δεν είναι παρά σκιά 
του αληθινού και τέλειου φωτός, 
του Χριστού· ότι το κτιστό φως δεν 
είναι παρά το πέπλο που καλύπτει 
το άκτιστο και αιώνιο φως. 

Η Γέννηση του Χριστού ανέτει-
λε πράγματι στον κόσμο το 

φως της γνώσεως, όπως αναφέρει 
το απολυτίκιο των Χριστουγέν-
νων. Της μόνης αληθινής γνώσεως 
που μπορεί να φωτίσει όχι μόνο 
τη σκέψη αλλά και την καρδιά του 
ανθρώπου, να τον στερεώσει στην 
πίστη στον Χριστό και να τον ελευ-
θερώσει από τα ποικίλα ανθρωπο-
κτόνα πάθη του.

Φίλοι μου, ας μη μας παρασύ-
ρει η αδιαφορία των πολ-

λών και η προσήλωσή τους στα 
φώτα του κόσμου και την εφήμε-
ρη λάμψη τους. Ας ατενίσουμε στο 
πρόσωπο του Χριστού τη θέα του 
άκτιστου και αβασίλευτου θείου 
φωτός και ας αποδώσουμε λα-
τρεία στον Κτίστη όλων των ευερ-
γετικών για τη ζωή και τη συνέχισή 
της κτισμάτων, ώστε να αξιωθού-
με να γίνουμε μέτοχοι της ολόφω-
της και αιωνίου μακαριότητας!

 Ευλογημένα Χριστούγεννα!

Ο Πυρσός
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Χριστούγεννα, χαρά μου παιδική,
μυρτιές και κάλαντα γεμάτη,

και στο μικρό καλύβι του φτωχού
και στο ψηλό, τρανό παλάτι.

Τα σπίτια, οι δρόμοι, τα καμπαναριά,
όλα πλημμύρισαν μαγεία.

Πλημμύρισ΄ όλ΄ η γη φως ιλαρό
κι έγινε ουράνια πολιτεία!..

Άκου τα σήμαντρα της εκκλησιάς:
Νταν! Νταν! Γεμίζουν τον αγέρα. 
Τι κι αν πολέμου ακούγεται βουή

κι ατομοβόμβα και φοβέρα;..

«Χριστός γεννάται»! Μέσ΄ στην ταπεινή
τη Φάτνη σταματά η ματιά μου.

-Πες μου, δεν είν΄ η δύναμη της γης
όλη δική Σου, Βασιλιά μου;

Η χάρη, που στον κόσμο Σου σκορπάς,
δεν είν΄ «ειρήνη κι ευδοκία»;

Κοντά Σου, τάχα, ποιος θα φοβηθεί
μέσα στου κόσμου την κακία;…

………………………….
                                  Χλόη Αχαϊκού

Μυρτιές και Κάλαντα!
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Με μεγάλη χαρά 
και πολύ «φωτογρα-

φικό» μεράκι αγκάλιασαν οι μαθητές μας 
τον διαγωνισμό φωτογραφίας που έλαβε 
χώρα στο Σχολείο μας.

Ενθουσιασμός και καλλιτεχνία, πρω-
τοτυπία και δημιουργικότητα έφεραν ένα 
αποτέλεσμα καταπληκτικό, παράλληλα 
όμως έφεραν και σε πολύ δύσκολη θέση 
τούς υπευθύνους, που έπρεπε να επιλέ-
ξουν για το πρώτο βραβείο μία μόνο φω-
τογραφία!

Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχα-

Στο Σχολείο μας!

Ταλέντα σε

τε και περιμένουμε τη συμμετοχή σας και 
στον επόμενο διαγωνισμό!

Και τώρα τα …αποτελέσματα!

Το πρώτο βραβείο απέσπασε ο μαθη-
τής Ευάγγελος Χατήρας (Β΄ Γυμνασίου).

Συγχαρητήρια, Βαγγέλη! Το έπαθλο 
του Διαγωνισμού ευχόμαστε να σε προ-
τρέψει να κυνηγήσεις περισσότερο το τα-
λέντο σου!

 …διαγωνισμό!

Του Βαγγέλη Χατήρα

Της Αγγελικής Κυριαζή

Α. Διαγωνισμός Φωτογραφίας



Του Δημήτρη Κούτρα

Της Μαρίας Μοσχοβίτη

Του Γιάννη Κουργιαλή

Της Αθανασίας Δημητριάδη

Του Δημήτρη Τασινόπουλου

Ο Πυρσός
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Β. Διαγωνισμός Ποίησης

Σύνθεσε το δικό σου ποίημα
σε ελεύθερη μορφή ή με ομοιοκαταληξία
με θέμα: «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά!».

Περιμένουμε τις συμμετοχές μέχρι 
τις 18 Ιανουαρίου 2020!
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Έντεκα χρό-
νια πριν, την 
παραμονή των 
Χριστουγέννων, 
τα κοριτσάκια μας μάς έδωσαν ένα μοναδικό 
δώρο - τόσο μοναδικό, που συνεχίζει να δίνει, 
τον ένα χρόνο μετά τον άλλον. 

Η Τζούλη και η Τζένιφερ ήταν έξι και οχτώ 
χρονών. Οι δίδυμοι γιοι μας, ο Τζον και ο Τζέ-
ρεμι, δεν ήταν ακόμη δύο. Θυμάμαι ότι ήμουν 
κουρασμένη. Τα αγόρια απαιτούσαν συνεχή 
προσοχή. Όμως ήδη, είχα κάνει όλα τα πράγ-
ματα που έκανα πάντα τα Χριστούγεννα. Το 
ψηλό δέντρο ήταν στολισμένο, τα δώρα ήταν 
όμορφα τυλιγμένα. Το μαγείρεμα είχε γίνει. Η 
πόρτα ήταν στολισμένη. Τα δώρα για τα παι-
διά είχαν επιλεγεί προσεκτικά.

Ήμουν κουρασμένη αλλά ευτυχισμένη. Η 
Τζούλη με σταμάτησε στην κουζίνα. «Μαμά, 
η Τζένιφερ κι εγώ έχουμε 
ένα δώρο για σένα και 
τον μπαμπά. Δεν είναι 
κάτι που μπορείς να το 
τυλίξεις. Θέλουμε εσύ 
και ο μπαμπάς να καθή-
σετε στον καναπέ και να 
κρατήσετε τα αγόρια, για 
να μπορέσουμε να σας το 
δώσουμε.» Είχα μερικά 
πράγματα της τελευταίας 
στιγμής να κάνω και  δεν ήθελα να καθήσω 
εκείνη τη στιγμή.

«Σε παρακαλώ, μαμά», παρακάλεσε η 
Τζούλη. «Θα πάρει μόνο λίγα λεπτά.»  Μα-
λάκωσα τη στάση μου και φώναξα τον άντρα 
μου. Με κάποια προσπάθεια κατάφερα και τα 
αγόρια να καθήσουν ήσυχα στα γόνατά μας. 
Τελικά, ήμασταν έτοιμοι για το δώρο.

Η Τζούλη και η Τζένιφερ σταθήκανε νευ-
ρικά κοντά στο τζάκι, σταυρώνοντας τα χέ-
ρια τους. «Πρώτα θα πρέπει να σβήσουμε τα 
φώτα», είπε η Τζούλη με μία ψιθυριστή φωνή. 
«Θέλουμε μόνο τα φώτα από το Χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο να λάμπουν», εξήγησε η Τζέ-
νιφερ.

Μετά, κοιτώ-
ντας ίσια μπρο-
στά, τραγούδη-
σαν το «Άγια 

Νύχτα». Έπειτα η Τζούλη απάγγειλε ένα ποί-
ημα για την αγάπη του Θεού. Όταν τέλειωσε, 
η Τζούλη ζήτησε από τον μπαμπά της, ντρο-
παλά: «Θα μας διαβάσεις, σε παρακαλώ, την 
Χριστουγεννιάτικη ιστορία από τη Βίβλο, για 
τον Ιησού που γεννήθηκε; Ο δάσκαλός μας 
στο κατηχητικό μάς την διάβασε την προη-
γούμενη Κυριακή.».

Ο άντρας μου πήρε τη Βίβλο και διάβα-
σε την ιστορία, γέρνοντας προς το δέντρο, 
για να μπορεί να βλέπει. Όλοι μας ακούγαμε. 
Ακόμα και τα δίδυμα ήταν ήσυχα και κάθο-
νταν ακίνητα. Όταν τελείωσε, η Τζούλη τον 
ρώτησε σιγανά, τόσο που μόλις μπορούσαμε 
να την ακούσουμε: «Τώρα μπορούμε να προ-

σευχηθούμε μαζί;».
Ποτέ δεν είχαμε κάνει 

κάτι τέτοιο και δεν ήμα-
σταν σίγουροι πώς να 
αρχίσουμε την προσευ-
χή. Όμως, παρ’ όλ’ αυτά, 
λίγο ντροπαλά, προσευ-
χηθήκαμε όλοι μας.

Ήξερα ότι κάτι πολύ 
ξεχωριστό συνέβαινε 
στην οικογένειά μας. 

Από το δώρο των κοριτσιών μας μάθαμε ότι 
μπορούσαμε να προσευχόμαστε μαζί. Κι έτσι, 
μέσα στα χρόνια συνεχίσαμε να αφιερώνουμε 
ώρα για προσευχή μαζί, όχι μόνο τα Χριστού-
γεννα, αλλά και μέσα στον υπόλοιπο χρόνο.

Το δώρο των κοριτσιών μας για την οι-
κογένειά τους, εκείνη την παραμονή των 
Χριστουγέννων, ήταν το δώρο της πίστης. 
Το δώρο αυτό έχει μεγαλώσει και έχει δώσει 
στήριγμα στην οικογένειά μας από τότε και 
μετά. Ήταν ένα δώρο που συνεχίζει ακόμα να 
δίνει!.. 

Marion Bond West
(Από το The New Guideposts Christmas Treasury)

Το δώρο που συνεχίζει να δίνει
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ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ
κοντά στους Αγίους

Ο Άγιος Λίνος έζησε τον 1ο αιώνα και ήταν 
ένας από τους Εβδομήντα Αποστόλους. Ο 
Απόστολος Παύλος τον αναφέρει στην Προς 
Τιμόθεον επιστολή του. Περίπου το έτος 60 
μ.Χ. διαδέχτηκε στον επισκοπικό θρόνο της 
Ρώμης τον Απόστολο Πέτρο και μάλιστα χει-
ροτονήθηκε από τον ίδιο. Διετέλεσε επίσκο-
πος για σχεδόν έντεκα χρόνια. Ποίμανε την 
εκκλησία με πρόνοια αλλά και τόλμη. Τελεί-
ωσε τον επίγειο βίο του μαρτυρικά. Τον απο-
κεφάλισαν το 76 μ.Χ. Τη μνήμη του τιμούμε 
στις 5 Νοεμβρίου.

Ο Άγιος Φιλάρετος ήταν υπόδειγμα αρε-
τής, ιδιαίτερα της αγαθοεργίας. Γεννήθηκε 
και έζησε στην περιοχή της Παφλαγονίας (πε-
ριοχής μεταξύ Πόντου και Βιθυνίας) στους 
χρόνους του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννη-
του και της μητέρας του Ειρήνης της Αττικής 
(780-797 μ.Χ.). Παντρεύτηκε και απέκτησε 
τρία παιδιά. Ο Φιλάρετος ήταν γεωργός και 
από τα εισοδήματα του μοίραζε ελεημοσύνη 
στους φτωχούς. 

Ο Θεός επέτρεψε και κάποτε ο Φιλάρετος 
κατάντησε πολύ φτωχός. Τα κτήματά του τα 
άρπαξαν οι γείτονές του και το βιος του δια-
σκορπίστηκε. Όλα αυτά τα υπέμεινε καρτερι-
κά. Στο τέλος του έμειναν μόνο τα μελίσσια 
του, που ήταν όμως 250 κυψέλες, δυνατές 
και παραγωγικές. Έτσι, όταν κάποιος φτωχός 
ζητούσε τη βοήθειά του, ο Φιλάρετος εξακο-
λουθούσε να τον συντρέχει και, μη έχοντας 
τι άλλο να δώσει, τον έπαιρνε, πήγαινε στα 
μελίσσια, τρυγούσε μια κυψέλη και του έδινε 
το μέλι όσο να χορτάσει. Με τον τρόπο όμως 
αυτό εξάλειψε ο ίδιος κι όλα τα μελίσσια του. 

Αλλά η Θεία Πρόνοια ήταν τέτοια, ώστε 
ο Κωνσταντίνος, ο γιος της βασίλισσας  Ει-
ρήνης, να πάρει για γυναίκα του την εγγονή 
του Αγίου, Μαρία, επειδή ήταν πολύ ωραία 
στην ψυχή και στο σώμα. Τον δε Φιλάρετο ο 
Αυτοκράτορας τον τίμησε με το αξίωμα του 
υπάτου (επάρχου). Έτσι ο Φιλάρετος έγινε 
κάτοχος πολλού πλούτου, που τον διαμοίρα-
ζε πιο άφθονα από πριν στους φτωχούς. 

ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΝΟΣ

Μαρ.-Ανδρ. Ανδρέου & Δέσπ. Κόντη, 
Β΄ Λυκ.

ΑΓ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

Λίγο πριν πεθάνει, κάλεσε τους συγγενείς 
του και τους άφησε παρακαταθήκη να μην ξε-
χνούν ποτέ τη φιλοξενία, να μην επιθυμούν 
τα ξένα πράγματα, να μη λείπουν από τις 
ακολουθίες της Εκκλησίας και γενικά να ζουν 
θεάρεστα. Ξεψύχησε με τη φράση «γενηθήτω 
το θέλημά σου». 

Η αγία κάρα του σώζεται και σήμερα βρί-
σκεται στη Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύ-
των. Ο Άγιος Φιλάρετος έχει ανακηρυχτεί 
προστάτης της Μελισσοκομίας. Η μνήμη του 
τιμάται την 1η Δεκεμβρίου.  
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Φιλολογική   γωνιά

Νιώθουμε ανάγκη να προσφέρουμε δώρα 
στον Νεογέννητο Χριστό, γιατί ο ερχομός 
Του στη Γη έφερε το μήνυμα της αγάπης, 
της ελπίδας και της πίστης στις καρδιές των 
ανθρώπων. Κάθε πλάσμα υποκλίθηκε στο 
Θείο Βρέφος και πρόσφερε τα 
δώρα του. Καθένας έδωσε ό,τι 
πολυτιμότερο είχε για να Τον 
τιμήσει. 

Οι άνθρωποι δώσαμε την 
Παναγία Μητέρα Του, ο ου-
ρανός το φωτεινό αστέρι, οι 
Μάγοι τα δώρα. Οι Άγγελοι 

έψαλαν ύμνους και η Γη πρόσφερε την ιερή 
σπηλιά με τη φάτνη. 

Ο Θεός διάλεξε την Παναγία Μαρία να 
γεννήσει το Θείο Βρέφος. Η Παναγία είναι 
ο άνθρωπος που με τρόπο θαυμαστό έφερε 

στον κόσμο τον Υιό του Θεού. 
Είναι λοιπόν ο συνδετικός 
κρίκος μας με τον Θεό. Από 
μας προήλθε η Μητέρα του 
Χριστού, η Μητέρα όλων μας. 

Νίκη Μπουχούτσου, Β΄ Γυμν.

Σκέψεις στον ύμνο
«Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ»

Σκέψεις με αφορμή ταινία για την Έλεν Κέλερ

Στην ταινία είδαμε τον αγώνα που έκανε 
με τη βοήθεια της δασκάλας του ένα μικρό 
κορίτσι, που δεν έβλεπε, δεν άκουγε και δεν 
μιλούσε. Σκέφτηκα ότι, αφού ένα κορίτσι 
μπόρεσε να ξεπεράσει τις χίλιες δυσκολίες 
του, εγώ -που έχω τόσο μικρά προβλήματα- 
θα μπορέσω με υπομονή, θέληση κι ελπίδα να 
τα ξεπεράσω. Θα πρέπει αρχικά να είμαι ευ-
γνώμων στον Θεό που είμαι καλά και να μην 
παραπονιέμαι.

Χρήστος Γκότσης, Β΄ Γυμν.

Η ταινία ξύπνησε μέσα μου πολλές καλές 
επιθυμίες. Θα ήθελα να μπορώ να προσπαθώ 
στη ζωή μου με υπομονή και να έχω πολλή 
θέληση, για να τα καταφέρνω. Να μπορώ να 
μαθαίνω καινούρια πράγματα κάθε λεπτό και 
να τα μεταδίδω και στους άλλους. Να μπο-

ρώ να είμαι ευτυχισμένος. Να είμαι ευγνώ-
μων για τη ζωή, που ξυπνάω κάθε μέρα μέχρι 
τώρα. Γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Επί-
σης, να μπορώ να καταλαβαίνω καταστάσεις 
και να βοηθώ τους άλλους. Τέλος, θα ήθελα 
να μπορώ να είμαι ευχάριστος στους άλλους 
και να τους μεταδίδω χαρά. 

Βαγγέλης Χατήρας, Β΄ Γυμν.

Η ταινία θέλει να περάσει το μήνυμα ότι 
με πολλή προσπάθεια και κόπο μπορείς να 
πετύχεις πολλά. Η ζωή θέλει αγώνα. Αν δεν 
βάζουμε ουσιαστικούς στόχους και δεν προ-
σπαθούμε σοβαρά να τους φτάσουμε, δεν θα 
πετύχουμε τίποτα. 

Κων/νος Τασινόπουλος, Β΄ Γυμν.
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Έναρξη του
Περιβαλλοντικού Προγράμματος 

2019-΄20

Στα τέλη Νοεμβρίου ξεκίνησε στο Σχολείο μας 
το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 
φετινής χρονιάς. Με το χτύπημα του κουδουνιού 
για το σχόλασμα, όλα τα μέλη της νέας Περιβαλλο-
ντικής Ομάδας συγκεντρωθήκαμε με προσμονή στο 
προαύλιο. Πολλά τα ερωτήματα που κλωθογύριζαν 
στο μυαλό μας, αλλά το πρώτο ήταν, φυσικά, ποιο 
θα είναι φέτος το θέμα μας…

Οι υπεύθυνοι καθηγητές μάς έκαναν μια «μυ-
στήρια» εισαγωγή, στην οποία μας έδιναν, με τρόπο 
συγκεκαλυμμένο, βοήθεια για να ανακαλύψουμε 
βήμα-βήμα το θέμα, καθώς και κάποιες συγκεκρι-
μένες οδηγίες. Έπειτα, χωριστήκαμε σε ομάδες και 
αμέσως ξεκίνησε το παιχνίδι: Έπρεπε να βρούμε 
τον «Κρυμμένο Θησαυρό»!

Τρέξαμε και ψάξαμε αρκετά ανάμεσα στα δέ-
ντρα και στους θάμνους του Κήπου. Πρέπει να πού-
με ότι τα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου είχαν ένα πλε-
ονέκτημα: Η συχνή επίσκεψή τους στον κήπο στη 
διάρκεια των διαλειμμάτων σίγουρα τους είχε εξοι-
κειώσει πολύ με τον χώρο… Μετά από κάποια ώρα 
καταλήξαμε στον στόχο μας. Βρήκαμε τον τίτλο του 
θέματος, που είναι: «Κοινωνικά έντομα»! Αρκετά 
απρόσμενος και πρωτότυπος, μπορούμε να πούμε!

Στη συνέχεια μας ανατέθηκαν οι πρώτες θεωρη-
τικές εργασίες, μέσω των οποίων θα προσεγγίσουμε 
το αντικείμενό μας. Και, βέβαια, είχε πλέον έρθει 
η ώρα και για …λίγη δουλειά. Φυτέψαμε λοιπόν τα 
πρώτα εποχιακά φυτά στον λαχανόκηπο: λάχανα, 
μαρούλια, μαϊντανό κ.ά.

Αναμένουμε πολλές ωραίες στιγμές από την 
φετινή Περιβαλλοντική. Ευελπιστούμε να κάνου-
με πολλά νέα πράγματα και να εμπλουτίσουμε τις 
γνώσεις μας πάνω στα έντομα και όχι μόνο. Τέλος, 
περιμένουμε με ανυπομονησία πολλές εκδρομές σύ-
ντομα!..

Ελ. Ανδρέου - Αν. Χατζή, Γ΄ Γυμν.
& Κατ. Παπαντωνίου, Α΄ Γυμν.
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Περιβαλλοντικό
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Στις αρχές Οκτωβρί-
ου οι μαθητές του 
Γυμνασίου είχαμε τη 
χαρά να επισκεφτού-
με το Λαογραφικό 
Μουσείο Λινός, στον 

Σολομό. Γυρίσαμε στον χρόνο μέχρι και έναν αιώνα πίσω, καθώς εκεί είδαμε σε έναν πολύ 
όμορφα διαμορφωμένο χώρο το παλιό ελληνικό σπίτι, μέσα μεταφοράς της εποχής εκεί-
νης, μερικά από τα σημαντικότερα επαγγέλματα, την διαδικασία παραγωγής του κρασιού 
κ.ά. Οι δημιουργοί-ξεναγοί του μουσείου ήταν 
άνθρωποι με πολλή αγάπη για την παράδοσή 
μας, που με το έργο τους κατάφεραν να μετα-
δώσουν ένα μέρος από αυτή την αγάπη και σε 
μας. Ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι μας πρόσφε-
ραν ζεστές τηγανίτες με πετιμέζι που έφτιαξαν 
για μας εκείνη την ώρα. Πολύ ωραία επίσκεψη!

Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση συνεργασίας Γονέων – Εκπαι-
δευτικών. Προηγήθηκε ενδιαφέρουσα εισήγηση από τον Αρχιμ. π. Τιμόθεο Φλέγκα με θέμα 
«Η Ελευθερία και η διαχείρισή της από τους εφήβους» στην αίθουσα Εκδηλώσεων.

Με ενθουσιασμό (αναπάντεχο ίσως) παρακολουθήσαμε 
μια… συναυλία για σχολεία. Το πρόγραμμα οργάνωσε η Φι-
λαρμονική Λουτρακίου. Το Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο 
ήταν κατάμεστο και παλλόταν από τα  χειροκροτήματα των 
νέων ακροατών. Οι μουσικοί μας παρουσίασαν πνευστά, 
κρουστά και έγχορδα μουσικά όργανα, μας μίλησαν για τη 
ζωή και τα έργα μεγάλων μουσικών και μας έπαιξαν μερικά 
από τα διασημότερα μουσικά κομμάτια. ΄Ηταν πράγματι 

μια απολαυστική επαφή με την κλασική μουσική! 
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Με αφορμή τα 190 χρόνια από την 
ίδρυση της Σχολής Μηχανικού από 
τον Καποδίστρια, βρεθήκαμε στην ευ-
χάριστη θέση, τέλη Οκτωβρίου, να επι-
σκεφτούμε τη Σχολή Μηχανικού Λου-
τρακίου. Εκεί μας εξήγησαν -και μέσω 

προβολής- ποια είναι η σημαντική συμβολή του Μηχανικού στον στρατό και 
ξεναγηθήκαμε σε μουσείο με μακέτες οχυρώσεων και με εξοπλισμό - υλικά 
που χρησιμοποιεί το Μηχανικό. Επιπλέον είδαμε το πιο καλοδιατηρημένο 
τμήμα της Διόλκου. Η επίσκεψη είχε το δικό της ενδιαφέρον – κι όχι μόνο 
για τα αγόρια... 

Στην Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτω-
βρίου συμμετείχαμε όπως κάθε χρόνο 
στην παρέλαση που οργανώθηκε στο κέ-
ντρο της Κορίνθου. Παρελάσαμε με σο-
βαρότητα και υψηλό φρόνημα, τιμώντας 
τους Έλληνες αγωνιστές. Το απόγευμα 
ακολούθησε η εορταστική εκδήλωση που ετοιμάσαμε σε συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη 
Κορίνθου, στην Κροκίδειο Αίθουσα, όπου είχαμε την τιμή να ακούσουμε την κ. Μερόπη Σπυ-
ροπούλου, ομότ. Καθηγήτρια του Παν/μίου Αθηνών, σε ομιλία της με τίτλο «Πώς οι ελεύθε-
ροι δεν γίνονται σκλάβοι». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης Κορίνθου, που απηύθυνε χαιρετισμό, ανώτερα στελέχη του πολιτικού χώρου και του 

στρατού και πλήθος κόσμου. Η γιορτή πλαισιώθηκε με την πολύ όμορφη απόδοση 
επίκαιρων τραγουδιών από την χορωδία μας και έκλεισε με την απονομή αριστεί-
ων και βραβείων από τους επισήμους στους αριστεύσαντες 
και πρωτεύσαντες το περασμένο έτος μαθητές του Σχο-
λείου. 



εκδηλώσεις χαράς
 Την Εθνική Επέτειο γιόρτασαν επίσης ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο των 

Εκπ/ρίων. Τα μικρά παιδιά παρουσίασαν ένα επίκαιρο θεατρικό και τραγούδησαν, ενθουσι-
άζοντας τους θεατές με τις ικανότητες και την αναμφισβήτητη παιδική χάρη τους!

Μια επίσκεψη στις ανασκαφές της αρχαίας Τενέας 
εξασφάλισε το Σχολείο στους μαθητές του Λυκείου 
ως επιβράβευση για την παρέλαση και τη γιορτή. Ολόκλη-
ρη ομάδα αρχαιολόγων, σπουδαστών και εθελοντών εργάζο-
νται εκεί εντατικά, για να βγάλουν στο 
φως μνημεία που κάνουν περήφανη 
τη χώρα μας, όπως είπαν. Μας ξενά-

γησαν στα ευρήματα, τα οποία ήταν τα δημόσια λουτρά της πόλης, 
εξοπλισμένα με υδρορροές για ανακύκλωση του νερού, καθώς και με 
θερμαινόμενα δωμάτια. Στη συνέχεια κάναμε μία πολύ ανανεωτική 
βόλτα στην παραλία των Λουτρών, όπου και κεραστήκαμε μπροστά 
στη θάλασσα…

Μία ευχάριστη έκπληξη μας περίμενε στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Tους πάγκους του 
κοσμούν τώρα νέοι, πιο σύγχρονοι και εύχρηστοι υπολογιστές, που κάνουν την εργασία μας 
πιο άνετη. Πολύ καλή αναβάθμιση! 
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Οι Παρατηρητές: Ελ. Ανδρέου - Χρ. Γεραρής, Γ΄ Γυμν.
& Γιάν. Κουργιαλής, Α΄ Λυκ.

Στην τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού για 
τον Ποντιακό Ελληνισμό παρευρέθηκε ομάδα 
Καθηγητών και μαθητών του σχολείου, που τα-
ξίδεψαν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να 
παραλάβουν το 1ο Βραβείο για την ταινία «Το να-
νούρισμα που ξυπνού-
σε», το 1ο Βραβείο για 
το τραγούδι «Του Πό-
ντου το προσφυγικό» 
και το 3ο Βραβείο για 
το διήγημα της Ανθ. 
Κουργιαλή. Φυσικά, 

επωφελήθηκαν της ευκαιρίας και 
έκαναν κι έναν γύρο σε αξιοθέ-
ατα της πόλης, περνώντας πολύ ευχάριστες στιγμές, όπως 
μαρτυρούν οι φωτογραφίες που μας έστειλαν…

 Μια πολυήμερη μοναδική εκδρομή στον 
μαρτυρικό Πόντο έκαναν 56 μαθητές και κα-
θηγητές των Εκπ/ρίων. Διένυσαν απίστευτα 
χιλιόμετρα και βρέθηκαν σε απίθανα μέρη, 
που είναι δύσκολο «ακόμα και να το φαντα-
στείς». Διαβάστε το αφιέρωμα στο παρόν 
τεύχος.

Τους παμμέγιστους Ταξιάρχες γιορτάσαμε στη Θ. Λειτουργία στην οποία συμμετείχαμε 
με το σχολείο στον ι. Ναό Αγίων Αναργύρων Καλαμακίου. Προσευχηθήκαμε, ακούσαμε ένα 
πολύ ωφέλιμο κείμενο για τους αγγέλους και μεταλάβαμε. Μακάρι η χάρη τους να μας συ-
νοδεύει.
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1η μέρα: Σάββατο 9  Νοεμβρίου
Ξυπνήσαμε στο πλοίο και κάναμε όλοι μαζί 

πρωινή προσευχή. Φτάσαμε στη Μυτιλήνη, πε-
ράσαμε τον συνοριακό έλεγχο και επιβιβαστή-

καμε σε πλοιάριο για να περάσουμε απέναντι. 
Στις 11.00 το πρωί είχαμε ήδη μπει στο λιμάνι του 
Αϊβαλί, της πολυτραγουδισμένης πατρίδας του 
μεγάλου Φώτη Κόντογλου. Δεξιά κι αριστερά 
βυζαντινά φρούρια και ερειπωμένα μοναστήρια. 
Κατεβήκαμε από το πλοιάριο και περιηγηθήκαμε 
στην πανέμορφη πόλη, που είναι γεμάτη με πολλά 
κτήρια στην ελληνική αρχιτεκτονική των αρχών 
του 20ού αιώνα. 

Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το εσωτε-
ρικό της Μ. Ασίας. Διανύσαμε 700 χλμ. και είδα-
με στον δρόμο μας πολλά αξιοθέατα. Περάσαμε 
πολλές ώρες μέσα στο λεωφορείο, αλλά αυτό δεν 
έκανε τη μέρα μας λιγότερο ευχάριστη, γιατί με 
τα τραγούδια που τραγουδούσαμε, τα παιχνίδια 
που παίζαμε, αλλά και τις στάσεις που κάναμε, 
δεν κουραστήκαμε πολύ. Μας έκανε εντύπωση 
ότι, παρ΄ ότι ήμασταν σε ξένη χώρα, δεν νιώθα-
με σαν ξένοι. Το περιβάλλον ήταν πολύ οικείο. Η 
αρχιτεκτονική των κτηρίων και η φύση ήταν ίδια 
όπως και στα δικά μας παράλια. Φτάσαμε αργά το 
βράδυ στη Σαφράμπολη, τα αρχαία Ευχάιτα της 
Παφλαγονίας. 

2η μέρα: Κυριακή 10 Νοεμβρίου
Σήμερα η μέρα μάς επεφύλαξε μοναδικές 

εμπειρίες. Το πρωί περιηγηθήκαμε στην αγορά 
της Σαφράμπολης με τα υπέροχα πλακόστρω-
τα σοκάκια και τα όμορφα μαγαζάκια. Κύριο 
προϊόν της πόλης, το «σαφράν», δηλ. ο κρόκος 
Κοζάνης στην τουρκική εκδοχή του, από όπου 
η πόλη πήρε το όνομά της, αφού εκεί γίνεται 
εκτεταμένη καλλιέργειά του. Είχαμε χρόνο να 
ψωνίσουμε. Εντύπωση μας έκανε ότι οι άν-

θρωποι και τα αυτοκίνητα σε μια συγκεκριμένη 
ώρα σταμάτησαν και άρχισαν να τραγουδούν, 
γιατί πενθούσαν τον Μουσταφά Κεμάλ. 

Στο λεωφορείο η ατμόσφαιρα πολύ καλή. Η 
πλήξη και η ατονία του πολύωρου ταξιδιού κατα-
πολεμήθηκε από τα ευφυή ομαδικά παιχνίδια που 
είχαν ετοιμάσει οι καθηγητές για να μας διασκε-
δάζουν. Βέβαια, οι εμπειρίες μας εμπλουτίζονταν 
και από τα υπέροχα τοπία που βλέπαμε και που 
επιβεβαίωσαν τη φήμη του Πόντου ως ονειρεμέ-
νου μέρους. Πήγαμε στην Κασταμονή. Είδαμε την 
Παπαζόγλειο Αστική Σχολή. Μετά κάναμε στάση 
στη Σινώπη, πατρίδα του φιλοσόφου Διογένη, μια 
πανάρχαια πόλη με ένα πανέμορφο λιμάνι. 

Αφού περάσαμε από τη Σαμψούντα φτάσαμε 
στο ξενοδοχείο μας στα Κοτύωρα (Ordu) όπου 
διανυκτερεύσαμε. Το βράδυ, μετά από ένα αξέ-
χαστο γεύμα στο αξεπέραστο ξενοδοχείο μας με 
μπαλκόνι και θέα στη Μαύρη Θάλασσα, πλήρεις 
όμορφων συναισθημάτων, αποσυρθήκαμε για 
ύπνο. 

3η μέρα: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου
Ξημερώσαμε άλλη μια μέρα στον Πόντο. Μετά 

το πρωινό μπήκαμε στο λεωφορείο, κάναμε την 
πρωινή προσευχή μας και αρχίσαμε ξενάγηση στα 
Κοτύωρα. Περπατήσαμε στα στενά της παλιάς 
ελληνικής συνοικίας, θαυμάσαμε παλιά ελληνικά 
αρχοντικά, τον Ναό της Υπαπαντής και συγκινη-
θήκαμε μπροστά στα απομεινάρια της περίφημης 
Ψωμιάδειου Σχολής. 

Ύστερα μπήκαμε στο λεωφορείο. Φτάσαμε 
στην Κερασούντα. Ίσως το πιο όμορφο αξιοθέα-
το ήταν το κάστρο στο λόφο, που μοιάζει με «κέ-
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Παιχνίδι στο πλοίο. Σαφράμπολη.
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ρας» και έδωσε το όνομα στην πόλη. Πρώτος μας 
σταθμός ο ναός του Αγ. Νικολάου, που σώζεται σε 
άριστη κατάσταση. Λειτουργεί ως μουσείο. Πίσω 
ακριβώς από αυτόν βρίσκεται το άλλοτε σπίτι του 
ιερέα και ακριβώς δίπλα του το άλλοτε Παρθενα-
γωγείο Κερασούντας, σήμερα τουρκικό σχολείο. 
Κάναμε μεγάλη ανηφορική διαδρομή, αλλά άξιζε 
τον κόπο. Συγκλονιστική ήταν η συνάντησή μας 

με έναν Τούρκο, ο οποίος αυθόρμητα ανέλαβε να 
μας ξεναγήσει στα ανηφορικά δρομάκια της πα-
λιάς ελληνικής συνοικίας, όπου με μεγάλη έκπλη-
ξη διαπιστώσαμε κάτι μοναδικό: Έξω από κάθε 
σπίτι υπήρχε γραμμένη στα τούρκικα και στα αγ-
γλικά η ιστορία του. Για παράδειγμα: «Αυτό το αρ-
χοντικό ανήκε στη Χατζή Μαρίνα, την κόρη του 
Χατζή Παναγιώτη Ασλάνογλου, για πάρα πολλά 
χρόνια. Στη συνέχεια χωρίστηκε στα δύο και πω-
λήθηκε στην Άρτα, την κόρη του Παύλου Παπά-
ζογλου, και από την Άρτα στους Χαράλαμπο και 
Γιάγκο Τσακίρογλου. Μετά τον θάνατο του Γιά-
γκου και του Χαράλαμπου, τους γιους του Νικο-
λάου Τσακίρογλου, το αρχοντικό μεταβιβάστηκε 

στα παιδιά τους στα 1922.» Και η ιστορία του σπι-
τιού συνεχίζεται με τους τούρκους ενοίκους. Πα-
ρόμοιες πινακίδες είχαν τα περισσότερα αρχοντι-
κά της συνοικίας. Ο Τούρκος φίλος μάς έδειχνε με 

πολύ καμάρι τις πινακίδες. Στη συνέχεια μας οδή-
γησε στο κάστρο, όπου είχαμε πανοραμική θέα 
όλης της πόλης. Η πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν 
όταν ο τούρκος μάς είπε τα εξής: «Τώρα που είμα-
στε εδώ πάνω, μακριά από την πόλη και τον πολύ 
κόσμο κι έχετε μαζί σας ιερέα, δεν θέλετε να κάνε-
τε μία προσευχή στη μνήμη όσων σφαγιάστηκαν 
εδώ 100 χρόνια πριν;» Φυσικά ανταποκριθήκαμε 
πρόθυμα στην πρότασή του, ενώ ο ίδιος στάθηκε 
λίγο πιο πέρα διακριτικά και παρακολουθούσε με 
βουρκωμένα μάτια!.. Εκεί βρισκόταν και ο τάφος 
του Τοπάλ Οσμάν, του σφαγέα των Ελλήνων... 
Περάσαμε από το ιστορικό Ημιγυμνάσιο Κερα-
σούντας, που τώρα λειτουργεί ως Ισλαμικό Σχο-
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Κοτύωρα.

Κερασούντα. Άγ. Νικόλαος.

Κερασούντα, στο κάστρο.

Κερασούντα. Το ονομαστό Ημιγυμνάσιο, 
τώρα τουρκικό σχολείο.



138 Ο Πυρσός
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

λείο Θηλέων. Άλλη αφορμή συγκίνησης ήταν το 
να ακούσουμε ντόπιους να μιλούν την ποντιακή 
διάλεκτο. Αυτά αποκαλύπτουν ότι ο ελληνισμός 
δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα από τον τόπο αυτό, 
παρά τα πάνδεινα που υπέστη.

Το απόγευμα εισήλθαμε στην μεγαλούπολη 
της Τραπεζούντας, στην καρδιά του Πόντου, ει-
κόνες της οποίας σχηματίζαμε στο μυαλό μας από 
όσα μας διάβαζε καθηγητής από το μικρόφωνο. 
Πήγαμε στον Ναό της Αγίας Σοφίας, της Παναγί-

ας Χρυσοκεφάλου (Μητρόπολη), του αγίου Ευγε-
νίου, προστάτη της πόλης, το μαυσωλείο της «Ρω-
μαίας Δέσποινας», της θρυλικής Μαρίας-Γκιουλ 
Μπαχάρ, και είδαμε και τη Βίλα Καπαγιαννίδη 
(πλούσιου Πόντιου τραπεζίτη). Μια βίλα πολύ 
μπροστά από την εποχή της, με πρωτοποριακά 
συστήματα μόνωσης, θέρμανσης κ.ά. Ένα κτήριο-
σύμβολο της Τραπεζούντας του χτες αλλά και του 
σήμερα, καθώς –κατά τη συνήθη τακτική ιδιο-
ποίησης χώρων και μνημείων– έχει μετονομαστεί 
σε «Κιοσκ Ατατούρκ»: Δύο μέρες διανυκτέρευσε 
εκεί ο Κεμάλ και …έγινε δική του! Στη βίλα μας 
υποδέχτηκε άλλος ένας ελληνόφωνος Πόντιος, ο 
Μουσταφά από την Τόνυα, περιοχή όπου μιλιέται 
ακόμα η ποντιακή διάλεκτος. Συγκινήθηκε που 
μας είδε και κυρίως επειδή είδε νέα παιδιά. Συ-
νήθως, είπε, έρχονται εδώ ηλικιωμένοι που μετά 
από λίγο θα πεθάνουν. Εσείς όμως είναι ευτύχημα 
που είστε νέοι, γιατί θα γυρίσετε πίσω και θα πείτε 
στους δικούς σας πως πήγατε στην Τραπεζούντα 
πως εκεί μιλάνε ελληνικά… Διότι αυτό ο κόσμος 
δεν το γνωρίζει. Και, φυσικά, θα σας περιμένουμε 
να ξαναέρθετε! 

Ακολούθησε τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
και δείπνο. Εκεί μας περίμενε άλλη μια έκπληξη: 

Μας επισκέφτηκε ο «πρωταγωνιστής» μιας ται-
νίας μικρού μήκους που είχε φτιάξει το Σχολείο 
μας με θέμα τον Πόντο. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, 
γνωρίσαμε ζωντανό τον Μετίν, έναν ντόπιο ελ-
ληνόφωνο Πόντιο, που ήρθε να μας βρει μαζί με 
έναν φίλο του, επίσης ελληνόφωνο. Ήταν αυτός 
που είχε πριν λίγα χρόνια φιλοξενήσει εγκάρδια 
ομάδα καθηγητών και συνεργατών του Σχολείου, 
στο χωριό του «Αληθινός», τώρα Οζούνταρλα, 
επαρχίας Όφεως Τραπεζούντας, στις ποντιακές 
Άλπεις. Χορέψαμε μαζί τους ποντιακούς χορούς, 
ίδιους με αυτούς που μαθαίνουμε και χορεύουμε 
κι εμείς στην πατρίδα. Είχαμε επίσης την ευκαιρία 
να συνομιλήσουμε μαζί τους στα ποντιακά. Μά-
λιστα, ο 30χρονος φίλος του Μετίν προσπαθεί να 
μάθει ελληνικά στα 5 παιδιά του! 

Η υπέροχη μέρα μας έκλεισε με νυχτερινό πε-
ρίπατο στην πόλη. 

4η μέρα: Τρίτη 12 Νοεμβρίου
Ξυπνήσαμε πολύ πρωί, γιατί είχαμε γεμάτο 

πρόγραμμα. Στη διαδρομή είχαμε τη μοναδική 
εμπειρία να θαυμάσουμε από κοντά το ονομα-
στό σχολείο της Ανατολής, το περίφημο άλλοτε 
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, το μεγαλύτερο 
και παλαιότερο ελληνικό σχολείο της Ανατολής. 
Το κτηριακό του συγκρότημα ήταν ανάλογο της 
βαρύτητας που φέρνει το όνομά του. 

Αργότερα αρχίσαμε να ανηφορίζουμε και 
να χωνόμαστε όλο και πιο βαθιά στην μεγάλου 
κάλλους δασώδη περιοχή της Τραπεζούντας, σε 
έναν προορισμό που δεν είναι εύκολο να ξανα-
πάς. Κατευθυνόμασταν προς το Μοναστήρι της 
Παναγίας Σουμελά, στο όρος Μελά της επαρχίας 
Ματσούκα, σε υψόμετρο 1.300 μ. Τα λεωφορεία 
δεν μπορούν να την προσεγγίσουν, οπότε με-
ταφερθήκαμε σε μικρότερα αυτοκίνητα. Από το 

Τραπεζούντα. Μπροστά από τον 
Ναό της Αγ. Σοφίας.

Συνάντηση με τον Μετίν.
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σημείο που μας άφησαν ανεβήκαμε 99 σκαλιά. Η 
συγκίνηση άρχισε να μας κυριεύει, καθώς μάλιστα 
η μοναδική θέα συμπληρωνόταν από τον μελω-
δικό ήχο μιας ποντιακής λύρας, που επιβεβαίωνε 
ότι τα ελληνικά έθιμα επιβιώνουν ως σήμερα στην 
περιοχή. Ωστόσο, όταν ανεβήκαμε διαπιστώσαμε 
ότι στο μεγαλύτερο τμήμα υπήρχαν σκαλωσιές, 
οπότε δεν μπορέσαμε να μπούμε. Θαυμάσαμε το 
εξωτερικό του υπέροχου συγκροτήματος. Σαν ένα 
αιώνιο όνειρο που έχει πραγματοποιηθεί! Συνεχί-
σαμε πορεία μέσα στα αχανή δάση των Ποντια-
κών Άλπεων. Κάποια στιγμή, σε υψόμετρο 2.000 
μ., συναντήσαμε και χιόνι και οι πιο θερμόαιμοι 
δεν έχασαν την ευκαιρία να παίξουν και να δια-
σκεδάσουν έξω… Ύστερα συνεχίσαμε τη διαδρο-
μή μας. Όσα μας διάβασαν στο λεωφορείο για τα 
βάσανα των Ποντίων και των Αρμενίων από την 
τουρκική κυβέρνηση μάς έκαναν μεγάλη εντύπω-
ση. Η Τραπεζούντα είναι μία πόλη που κάθε Έλλη-
νας πρέπει να επισκεφτεί. 

Νωρίς το βράδυ φτάσαμε στην Αμάσεια. Βρή-
καμε το ξενοδοχείο μας, φάγαμε βραδινό και 
εξορμήσαμε για μια βραδινή βόλτα στην πόλη, 
που τη χωρίζει στα δυο ο ποταμός Ίρις, κάνοντάς 
την να μην υστερεί σε τίποτα σε ομορφιά από τις 
μεγάλες πόλεις της Δύσης, συνδυάζοντας όμως 
και τη χάρη της Ανατολής.

5η μέρα: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου
Ξυπνήσαμε στην Αμάσεια. Η σκέψη που κυ-

ριαρχεί είναι το πώς περνάνε τόσο γρήγορα οι 
μέρες! Το πρωί έκανε αφόρητο κρύο. Ωστόσο, 
τολμήσαμε να πάμε μέχρι την κεντρική πλατεία 
της πόλης. Σ΄ αυτήν δεσπόζει ένα μνημείο τιμής 
στην επιτέλεση της Μικρασιατικής Καταστρο-
φής του 1922… Το μνημείο βρίσκεται στην θέση 
που έγιναν 100 χρόνια πριν οι απαγχονισμοί των 
Ελλήνων προκρίτων του Πόντου, μετά από δίκες-
παρωδία στα διαβόητα Δικαστήρια Ανεξαρτησίας 
της Τουρκικής Δημοκρατίας. Η θέα και μόνο ενός 
μνημείου στη βαρβαρότητα και την εξόντωση 
αθώων ανθρώπων έφερε στα μάτια μας δάκρυα. 
Ακούγοντας αργότερα στο λεωφορείο και τις 
επιστολές αυτών των ανθρώπων ως μελλοθανά-
των, δεν μπορούσαμε παρά να σκύψουμε ευλα-
βικά μπρος στο μεγαλείο της ελληνοπρεπούς και 
πραγματικά χριστιανικής ψυχής τους. 

Θαυμάσαμε το υπέροχο φυσικό αξιοθέατό της, 
τον ποταμό  Ίρι, πάνω από τον οποίο ασκήτεψαν 

οι δύο από τους Τρεις Ιεράρχες, ο Μ. Βασίλειος 
και ο Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Περιηγηθήκαμε 
στην αγορά της και ακούσαμε πολλές ιστορίες 
από τη ζωή των Ελλήνων στην πόλη. 

Στη συνέχεια αρχίσαμε ένα μακρύ ταξίδι με 
προορισμό τη Νίκαια της Βιθυνίας. Περάσαμε 
από τη Μερζιφούντα, την πατρίδα της Αγ. Βαρβά-
ρας. Εδώ το 1866 ιδρύθηκε το ονομαστό Κολλέ-
γιο Ανατόλια, που μόρφωνε παιδιά Ελλήνων και 
Αρμενίων. Ενδιάμεσα ξεκουραζόμασταν με τακτι-
κές στάσεις αλλά και με τις ψυχαγωγικές δραστη-
ριότητες που γίνονταν στο λεωφορείο. Παίζαμε 
και τραγουδούσαμε, οπότε ο χρόνος ήταν για αρ-
κετούς το τελευταίο πράγμα που μας απασχολού-
σε. Αυτή τη μέρα οι διοργανωτές της εκδρομής 
έκαναν τη διαφορά και διοργάνωσαν Διαγωνισμό 
Εκφραστικής Ανάγνωσης, στον οποίο νικητής 
αναδείχτηκε ο Άνθιμος Χαμάλης. Επίσης στη δι-
αδρομή ακούσαμε και μάθαμε πολλά για τα μέρη 
που περνούσαμε και για τους βίους των αγίων που 
έζησαν εκεί. Έπειτα από πολύωρη διαδρομή φτά-
σαμε στο ξενοδοχείο, στη Νίκαια της Βιθυνίας, σε 
μια θαυμάσια περιοχή δίπλα σε λίμνη. Αξέχαστη 
θα μας μείνει η εμπειρία της βραδινής προσευχής 
μπροστά στην Ασκανία λίμνη της Νίκαιας. Ήταν 
η ωραιότερη προσευχή που έχουμε κάνει. Πήγα-
με στη λίμνη, καθίσαμε στην άμμο, ψάλαμε και 

Νίκαια της Βιθυνίας. Ναός Αγ. Σοφίας.

Αμάσεια. Ο ποταμός Ίρις.
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τραγουδήσαμε. Ακούσαμε ένα ουσιαστικό μήνυ-
μα και κλείσαμε τη μέρα μας προσευχόμενοι στον 
τόπο όπου έζησαν και έδρασαν μεγάλες μορφές 
της Εκκλησίας μας.

6η μέρα: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου
Η τελευταία μέρα της εκδρομής. Από το πρωί 

προσπαθούμε να μην αφήνουμε αυτή τη σκέψη να 
τριγυρίζει στο μυαλό μας. Επισκεφτήκαμε στο κέ-
ντρο της Νίκαιας τον Ναό της Αγίας Σοφίας του 
Θεού, όπου έλαβαν χώρα δύο από τις επτά Οικου-
μενικές Σύνοδοι. Τα συναισθήματά μας δεν περι-
γράφονταν. Πατήσαμε εκεί που πάτησαν οι με-
γάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τα υγρά μάτια 
μας ανακαλύπτουν στους τοίχους ξεθωριασμένες 
αγιογραφίες…

Τέλος, επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και 
ο οδηγός, πετώντας λες, μας έφερε στο Αϊβαλί 
και στα Μοσχονήσια. Εκεί θαυμάσαμε το κτήριο 

του Ναού των Ταξιαρχών, ενός ναού όπου ενώ το 
ψωμί και το κρασί γινόταν Σώμα και Αίμα Κυρίου, 
έχει τώρα δυστυχώς μετατραπεί σε μουσείο για 
αντίκες!.. Κι ύστερα, μπήκαμε στο καράβι, για να 
αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής, ένα ταξίδι στο 
οποίο αναπολήσαμε τις εμπειρίες αυτής της θαυ-

μάσιας εκδρομής.
Ο Πόντος είναι ένας τόπος-ποίηση. Πραγ-

ματικά γαληνεύει τον άνθρωπο. Όλες οι φυσικές 
ομορφιές σε μαγεύουν. Οι Τούρκοι ως λαός είναι 
φιλόξενοι. Παρ΄ όλα αυτά, πολύ αρνητικό εί-
ναι ότι στην Τουρκία δεν μπορείς να εκφραστείς 
ελεύθερα. Οι Τούρκοι είναι φανατισμένοι με την 
πατρίδα και τη θρησκεία τους και, προκειμένου 
να τις υπερασπιστούν, βγάζουν μια βαρβαρότητα 
από μέσα τους. Δεν δείχνουν σεβασμό σε άλλους 
πολιτισμούς, αφού τους χριστιανικούς ναούς που 
βρίσκονται στα μέρη τους τούς έχουν μετατρέψει 
είτε σε τζαμιά είτε σε μουσεία είτε σε αποθήκες 
κλπ. και το μεγαλύτερο μέρος των αγιογραφιών 
το έχουν καταστρέψει. Το χειρότερο απ΄ όλα είναι 
ότι με πολλή χαρά γιορτάζουν τον ξεριζωμό και τη 
σφαγή τόσων αθώων ψυχών…

Αυτή η εκδρομή ήταν μια αναδρομή στην 
ιστορία. Θα λέγαμε ότι ήταν αφιερωμένη στη Γε-
νοκτονία των Ποντίων, της οποίας τιμούμε φέτος 
τα 100 χρόνια. Με βιωματική μάθηση βγάλαμε συ-
μπεράσματα για τους προγόνους μας. Γίναμε πιο 
σοφοί, γίναμε γνώστες της αλήθειας, που δεν την 
αντιλαμβάνεσαι διαβάζοντας μόνο τα ιστορικά 
βιβλία. Η εκδρομή συνδύασε αξιοθέατα, ιστορικά 
και εθνικά θέματα. Δεν ήταν λίγες οι συγκινητικές 
στιγμές. Πήγαμε σε μέρη που δεν φανταζόμασταν 
καν πως θα πηγαίναμε και που οι περισσότεροι 
δεν έχουν την ευκαιρία να δουν. Γι΄ αυτό είμαστε 
ευγνώμονες στον Θεό και στην οικογένειά μας. 
Ειδικά σε κάποια μνημεία και χώρους νιώσαμε ιδι-
αίτερη συγκίνηση, καθώς αρκετοί από μας έχουμε 
καταγωγή από τον Πόντο. Πήγαμε σε μέρη όπου 
σφαγιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες και είδαμε μνη-
μεία ελληνικά που καταστράφηκαν ή που τώρα 
«αναστηλώνονται» χάνοντας το πραγματικό τους 
πρόσωπο, κάτι που είναι πολύ στενάχωρο. Όμως, 
αυτό που μας χαροποίησε είναι ότι υπάρχουν εκεί 
μέχρι και σήμερα άνθρωποι που μιλούν ελληνικά 
και αρκετοί που νιώθουν Έλληνες. 

Η εκδρομή κατατάσσεται σε μια από τις κα-
λύτερες που έχουμε κάνει με το σχολείο μας. Οι 
εκδρομές στο εξωτερικό είναι απλώς ωραίες. Οι 
εκδρομές στη Μ. Ασία είναι αξέχαστες… 

Άνθ. Χαμάλης, Γ. Νικολόπουλος, 
Μ. Μοσχοβίτη, Σπ. Χουρσαλάς

(μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου)

Μοσχονήσια. Ι. Ναός Ταξιαρχών

Στο πλοίο της επιστροφής...



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟΜΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
Επένδυσε στην εμπιστοσύνη Του, σ.3-4. Ιδού 
αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, σ.27-28. Καυχή-
σου όπως ο Παύλος! σ.51-52. Την δέησίν μου 
δέξαι  την πενιχράν, σ.75-76. Αληθινά ελεύθε-
ροι, σ.99-100. Ανατολή ανατολών, σ.123-124.

«ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ» ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ  
ΑΓΙΟΥΣ  
(Μ.-Ανδρ. Ανδρέου & Δέσπ. Κόντη, Α΄Λυκ.)
Άγ. Μελέτιος Αντιοχείας & Άγ. Σεραφείμ Σα-
ρώφ, σ. 9. Αγ. Ευδοκία & Άγ. Αντίπας, σ.44. Άγ. 
Λουκάς Συμφερουπόλεως & Ευαγγ. Ιωάννης, 
σ.59. Όσ. Φαντίνος & Όσ. Παμβώ, σ.83. Άγ. 
Αριστείδης & Άγ. Ιερόθεος, σ.107. Άγ. Φιλά-
ρετος Ελεήμων & Άγ. Απ. Λίνος, σ.129.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ–ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Περπάτησε μαζί μας η Κυρά (Γαλ. Σουρέλη) 
σ.7-8. Συμβουλές ζωής από τους σοφούς Ιε-
ράρχες (μαθ. Α΄ Γυμν.) σ.16-17. Το Ελληνικό 
Σχολείο Μόσχας γιορτάζει την 25η Μαρτίου, 
σ.29. Απ. Παύλος: Πορεία φωτός & μαρτυρίου 
(Αρχιμ. Α. Περδίκη) σ.56-58, 80-82, 113-115. 
Εγκώμιο στην Κοίμηση της Θεοτόκου (Άγ. Ιω-
άννης Δαμασκηνός) σ.77. Κατασκηνωτικά Σε-
μινάρια 2019 (Δ. Γιαλούρης, Αδ. Τσουρουφλή, 
Α. Βαλάκα, Στ. Γεωργαντής) σ.84-87. Σελίδες 
από ένα παιδικό Ημερολόγιο του 1941-΄42, 
σ.104-106. Επιστολές μελλοθανάτων Ποντίων 
Αμάσειας, σ.144.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ–ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Αφήστε με να ζήσω (Β. Ματζιάρη) σ.5&8. Νέο 
Συλλαλητήριο για το Μακεδονικό (Α. Κουρ-
γιαλή-Ν. Τομαρά) σ.10-11. Πώς να προστα-
τεύουμε τη γλώσσα μας (Β. Ματζιάρη) σ.20. Η 
φιλία είναι απαραίτητη στον άνθρωπο; (Σ. Χα-

σάπη, Δ. Μήνου, Γ. Παπαγεωργίου) σ.21. «Πα-
τρίδα μου ο Πόντος» (Εκδήλωση των Εκπ/
ρίων) (Α.Κ., Ε. Καλλιανιώτη, Ι. Τσουρουφλή) 
σ.30-31. Διακρίσεις των Εκπ/ρίων στους 4ους 
Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Περιφ. 
Πελοποννήσου, σ.32-33. Ο Κλάους Κένεθ στα 
Εκπ/ρια, σ.54-55. Κι άλλες πρωτιές για την 
Κορινθία από τα Εκπαιδευτήρια «Απ. Παύ-
λος» σ.78. Εκστρατεία κατά του Καπνίσματος 
(μαθ. Α΄ Γυμν.) σ.94. Το βασιλικό ευλογημένο 
φυτό, σ.102-103. Μια ιστορία από τον Μπουρ-
νόβα (Ε.Φ.) σ.110-112. Προσκυνηματική εκ-
δρομή στον μαρτυρικό Πόντο (Ά. Χαμάλης, Γ. 
Νικολόπουλος, Μ. Μοσχοβίτη, Σπ. Χουρσα-
λάς), σ.136-140.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑ-
ΘΗΤΩΝ
Τι σημαίνει πραγματική ευτυχία;  (Δ. Γεωργίου, 
Π. Πλατής, Ν. Μπουχούτσου, Μ. Αντωνοπού-
λου, Κ. Σκούρτη) σ.18-19. Τα πάθη του Κυρί-
ου, υπέρτατη πράξη θυσίας (Μ.-Α. Ανδρέου, 
Ά. Χαμάλης, Σπ. Χουρσαλάς) σ.34. Ποια είναι 
η αληθινή φιλία; (Δ. Γεωργίου, Φ. Γκοσδής, Α. 
Κατσιλιέρης, Δ. Κοκκίνου, Ν. Μπουχούτσου, 
Κ. Νόσση, Ε. Παλαιτσάκη, Β. Χουρσαλά) 
σ.66-67. Η δική μου θαλασσινή ιστορία (Ε. 
Ανδρέου, Δ. Μήνου, Σ. Χασάπη, Α. Δημητριά-
δη) σ.88-89. Μια εκδρομή στο δάσος (Ε. Αγγε-
λή, Β. Χατήρας) σ.116. Ένα παραμύθι για την 
εργατικότητα (Β. Μαρινού) σ.117. Σκέψεις 
στον ύμνο «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ» 
(Ν. Μπουχούτσου) - Σκέψεις με αφορμή ται-
νία για την Έλεν Κέλερ (Χρ. Γκότσης, Β. Χα-
τήρας, Κ. Τασινόπουλος) σ.130.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Νέα από τις συναντήσεις μας (Μ. Αντωνο-
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πούλου-Χρ. Γαρουφαλιά) σ.15. Η Π.Ο. των 
Εκπ/ρίων στο Ζωγράφειο Λύκειο Κων/πολης 
& στην Πόλη των ονείρων μας (Μ. Χαμάλη) 
σ.40-41. Επισκέψεις & δραστηριότητες για…
Περιβαλλοντικά Ενδιαφέροντα! (Χρ. Γαρου-
φαλιά & Ελ. Ανδρέου) σ.68-69. Έναρξη του 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος 2019-20 
(Ελ. Ανδρέου, Αν. Χατζή & Κ. Παπαντωνίου) 
σ.131.

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΜΑΣ
Πώς μετράμε τη θερμοκρασία της θάλασσας 
(Ελ. Αγγελή) σ.70. Φυτικό Κύτταρο: επιστήμη 
& καλλιτεχνία (Ευτ. Σακελλαρίου, Εκπ/κός) 
σ.118.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Δεκ. 2018-Ιαν. 2019: Επιτυχίες στον Μαθ. 
Διαγωνισμό «Θαλής», Εισήγηση του Δρ. Ιω. 
Χουρσαλά, Γιορτή Χριστουγέννων, Διαγω-
νισμός Σχεδίας, Συλλαλητήριο για τις «Πρέ-
σπες», Εκδρομή στο Μαίναλο, Ερευν. Εργασία 
για τον Εθελοντισμό: Καθαρισμός, Εορτή Τρι-
ών Ιεραρχών (Γ. Τσουρουφλής, Χρ. Κούτρας & 
Αχ. Κατσιλιέρης) σ.12-14. 
Φεβρ.-Μαρτ.: Βράβευση μαθητών στον 
«Θαλή», Παρακολούθηση Ορατορίου «Πα-
ναγία, η Μητέρα του φωτός», Εκκλησιασμός 
στον Παιδικό Σταθμό, ι. Ναός Αγ. Ευθυμίου 
Κερατσινίου, Επίσκεψη στο Άγ. Όρος, Πα-
ρουσίαση Employ, Πραγματοποίηση του Πει-
ράματος του Ερατοσθένη, Εκδήλωση για τον 
Ποντιακό Ελληνισμό, Διάκριση του Ρητορι-
κού Ομίλου στην Περιφ. Πελ/σου, Αφιέρωμα 
στον Κυπριακό Αγώνα (Σπ. Μπουχούτσος, Α. 
Λατσούνη, Μ. Χαμάλη, Α. Κουργιαλή) σ.36-
39. 
Απρ.-Μαΐου-Ιουν.: Βραβεία στον Διαγωνισμό 
Ποντιακού Ελληνισμού, Συμμετοχή σε ακο-
λουθίες, Ομιλία κ. Μιχαηλίδου «Η γυναίκα 
στην επανάσταση του 1821», ι. Εξομολόγηση, 
Ρητορικοί αγώνες, Εκδρομή στο Δάσος Φο-
λόης, Επίσκεψη στην Calpak, Ομιλία Κλάους 
Κένεθ στα Εκπ/ρια, Εκδρομή στο Πήλιο, Λήξη 
σχολ. χρονιάς, Γιορτή Λήξης Παιδικού Σταθ-
μού, Βραβείο Διηγήματος στην Α. Κουργιαλή 

(Κ. Νόσση, Ι. Τσουρουφλής) σ.60-63.
Ιουλ.-Αυγ. : Κατ/κά Σεμινάρια 2019 «Διαβάς 
εις Μακεδονίαν» (Δ. Γιαλούρης, Αδ. Τσουρου-
φλή, Α. Βαλάκα, Στ. Γεωργαντής) σ.84-87.
Σεπτ.: Επιτυχίες αποφοίτων Γ΄ Λυκείου, Αγια-
σμός, Εκκλησιασμός, Ημέρα Σχολ. Αθλητι-
σμού, Διαγωνισμός Θεάτρου Σκιών (Ν. Μπου-
χούτσου, Β. Χουρσαλά) σ.108-109. 
Οκτ.-Νοε.: Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μου-
σείο Σολομού, Στη Συναυλία της Φιλαρμονι-
κής Λουτρακίου, Εισήγηση Αρχιμ. Τιμ. Φλέγκα 
«Ελευθερία & Έφηβοι», Επίσκεψη στη Σχολή 
Μηχανικού Λουτρακίου, Γιορτή 28ης, Εισήγη-
ση κ. Μερ. Σπυροπούλου «Πώς οι ελεύθεροι 
δεν γίνονται σκλάβοι», Στις ανασκαφές της 
Αρχ. Τενέας, Στην Τελετή βράβευσης Διαγω-
νισμού για τον Ποντιακό Ελληνισμό, Εκδρομή 
Εκπ/ρίων στον Πόντο (Ελ. Ανδρέου, Χρ. Γερα-
ρής, Γ. Κουργιαλής) σ.132-135.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Για εφήβους) σ.22, 45, 
79.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ-ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Ένα παραμύθι διαφορετικό από τα άλλα (Μ. 
Χαμάλη) σ.42-43. Κύπρος: Μια ιστορία πέρα 
για πέρα αληθινή (Μ.-Α. Ανδρέου) σ.64-65, 
90-91. Το δώρο που συνεχίζει να δίνει, σ.128. 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Back to school: 5 reasons to get excited, σ.92-
93.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Η μάνα (Γ. Μαρτινέλλης) σ.4. Γεθσημανή (Γ. 
Βερίτης) σ.28. Στην πόλη των σοφών (Χαρά 
Κρίσπου) σ.53. Δέηση (Α-Α.) σ.101. Μυρτιές 
και κάλαντα (Χλ. Αχαϊκού) σ.125. 

ΔΙΑΦΟΡΑ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Φιλοθέη Μπενιζέλου η 
Αθηνιώτισσα», Δ. Φερούση (Μ. Μοσχοβίτη) 
σ.6. Κατασκηνωτικά Σεμινάρια 2019, σ.46. Τα-
λέντα σε διαγωνισμό! σ.126-127.

ΣΠΙΘΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΣΟΥ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: 
σ.23, 47, 71, 95, 119, 143. 
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1. Ένας πιτσιρικάς λέει με καμάρι:
«Έχω τόσα αδέρφια όσες και αδερφές.»
Τότε, η μια αδερφή του απαντά:
«Άκου τι έχω εγώ: έχω διπλάσια αδέρφια από αδερφές».
Πώς γίνεται αυτό; Πόσα παιδιά έχει η οικογένεια;

2. Πόσες λέξεις που περιέχουν συνεχόμενα γράμματα του αλφαβήτου 
μπορείς να βρεις; (Για παράδειγμα η λέξη ύφος περιέχει το υ και το φ που 
είναι συνεχόμενα στο αλφάβητο.)

Οι παρακάτω δύο εικόνες έχουν μεταξύ τους δέκα διαφορές. Μπορείς να τις βρεις; 

▶Δύο Πόντιοι 
φίλοι συναντιούνται 
μετά από πολύ καιρό.

-Τι κάνεις, φίλε; 
Πες μου τα νέα σου! 
λέει ο ένας.

-Άσε, πού να σου 
τα λέω! Είχα πιάσει 
δουλειά σε ένα 
ζαχαροπλαστείο και 
με απέλυσαν, απαντάει 
ο άλλος.

-Σοβαρά; Γιατί;
-Γιατί έκανα 

περισσότερα απ’ όσα 
έπρεπε και δεν το 
ήθελαν.

-Δηλαδή, τι 
έκανες;

-Ξεσκόνιζα τους 
κουραμπιέδες, χτένιζα 
τα καταΐφια κι έδινα 
μπαμπάδες στα 
ορφανά…

Ανέκδοτο

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

ΔΕΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Λύσεις προηγούμενου τεύχους

ΤΑ ΕΦΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
1-Μ, 2-Υ, 3-Κ, 4-Ο, 5-Ν, 6-0, 7-Σ: ΜΥΚΟΝΟΣ.

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ
1.ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2.ΟΡΕΝΟΚΟΣ 3.ΡΟΥΜΠΙΝΙ 4.ΙΟΡΔΑΝΗΣ 5.ΝΙΤΡΟ 6.ΘΕΟΔΩΡΑ 7.ΟΥΓΓΑΡΙΑ 8.ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. Βγαίνει η 
λέξη ΚΟΡΙΝΘΟΣ.
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Λύσεις παρόντος τεύχους 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ
1. Όλα μαζί τα παιδιά είναι 7, 4 αγόρια και 3 κορίτσια.
Ο νεαρός σωστά υπολόγισε ότι έχει τόσα αδέρφια όσες και αδερφές (3+3).
Και το κοριτσάκι έχει πράγματι διπλάσια αδέρφια από αδερφές (4+2).

2.  αβγό-3, τύφος-3, ηθική-4, στυφό-4, μυζήθρα-3

ΔΕΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ



Επιστολές μελλοθανάτων

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 1921
Πολυαγαπημένη μου,
μη παύσεις να αναθρέψεις και να μορφώ-

σεις τα ανήλικα παιδιά μας κατά τον ελληνο-
πρεπή και χριστιανικό τρόπο ζωής και ας με 
συγχωρέσουν όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι.

                              Σας γλυκοφιλώ όλους,
                                    ο Περικλής σου.

Γλυκυτάτη μου Κλειώ,

Την Τρίτη δεν θα είμεθα εν ζωή. Ο Θεός 
να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε σας 
να δώσει ευλογίαν και υπομονήν και άλλο 
κακό να μην δοκιμάσετε. Ο παπα-Συμεών 
ας με μνημονεύει εν όσω ζει. Να δώσεις 5 
λίρες στο φιλόπτωχο, 5 λίρες στη μέριμνα, 5 
λίρες στο σχολείο. 
                                                                                    

Αντίο, βαίνω προς τον Πατέρα.
Ο υμέτερος Αλέξανδρος Ακριτίδης.

Σεβαστοί μου γονείς, προσφιλής μου σύζυ-
γος, 

τέκνα μου αγαπητά, λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

Κατεδικάσθην, αθώος ων, εις θάνατον. Ήτο 
θέλημα Θεού, διά τούτο και εγώ δεν λυπούμαι, 
και σεις μη λυπηθήτε. Έχω πίστιν, ότι θα συνα-
ντηθούμε εις την άλλην ζωήν. Σας στέλλω τον 
χαιρετισμό και την αγάπη μου. Εν όσω ζείτε να 
με μνημονεύετε.

Αντιόπη, ο Θεός δεν με ηξίωσε να γηροκο-
μήσω τους γονείς μας. Το έργον τούτο το αφή-
νω μόνον εις σε. Διά σε και διά τα τέκνα μας 

είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσει ο καλός Θεός. 
Να μη λυπηθής και αγανακτήσεις εναντίον 
του θελήματος του Θεού.

Τη βεργέτα και το ωρολόγι μου παρέδω-
σα εις τον κ. Π. Βαλιούλην να σε φέρει. Τα 
ρούχα μου θα διαμοιρασθούν εδώ.  Εξωμο-
λογήθην, εγένετο λειτουργία και εκοινώνη-
σα. Θα αποθάνω ήσυχος και ατάραχος. Επι-
θυμώ να μη κλαύσητε πολύ.

Ο Θεός μαζί σας. Σας φιλώ όλους εκ ψυ-
χής.

                                                                 
Ο ιδικός σας,

Αντώνιος Τζινόγλου.

Προκειμένου να επιτύχει ολοκληρωτικά τον αφανισμό των Ελλήνων του Πόντου, το τουρκικό 
εθνικιστικό κίνημα του Κεμάλ δημιούργησε στην Αμάσεια τα «δικαστήρια» ανεξαρτησίας, στα 
οποία όλοι οι κατηγορούμενοι καταδικάζονταν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού. Εκτιμάται ότι εκτε-
λέστηκαν συνολικά περίπου 400 με 450 Πόντιοι, όλοι κορυφαίοι εκπρόσωποι του Ποντιακού Ελ-
ληνισμού. 

Παραμονές του απαγχονισμού τους γράφουν στις συζύγους και τις οικογένειές τους:

Φυλακές Αμάσειας 


