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Τιμώντας τη φετινή επέτειο των 200 ετών από την Εθνική
Παλιγγενεσία, τα τεύχη του «Πυρσού» θα φιλοξενούν όλο
τον χρόνο μικρό αφιέρωμα στα σημαντικότερα γεγονότα
της Επανάστασης, ενώ και η στήλη «Μαθητεύοντας κοντά
στους αγίους» θα αναφέρεται σε Νεομάρτυρες των μηνών.

Εικόνα εξωφύλλου: Στις 6 Ιανουαρίου 1821
ο Κολοκοτρώνης φτάνει από τα Επτάνησα
στην Καρδαμύλη της Μάνης, για να συνε-
νώσει τους τοπικούς οπλαρχηγούς, προκει-
μένου να προετοιμάσει την Επανάσταση. 
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Ἡ Πλατυτέρα τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας, τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς,
ἕνα ἀριστούργημα μέσα στό
ὕψιστο και μοναδικό Ἀρι-
στούργημα τῆς Πίστεως καί
τοῦ Γένους.
© Φωτ. Ν. Μαγγίνα

Mε μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή λάβαμε τις ιδιόχειρες προσρήσεις από τονΠνευματικό Πατέρα του Γένους και Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρ-θολομαίο, στον οποίο υιικώς και βαθυσεβάστως αντευχόμαστε υγεία αμφιλαφήκαι αγλαόκαρπο μακροημέρευση στο πηδάλιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Ευχετήρια κάρτα
του Οικ. Πατριάρχη
προς τα Εκπαιδευτήριά μας



Φίλε και Φίλη,

Σατιρικό βίντεο, υπονοώντας τα κακά
που έφερε ο παλιός ο χρόνος, δείχνει

μία νοικοκυρά μέσα στο σπίτι της να κυ-
νηγά το 2020 με μία παντόφλα! Παρόλο
που εκείνο αλλάζει συνεχώς θέση, κατα-
φέρνει να το «σκοτώσει». Έξυπνη σάτιρα
με αφορμή την αλλαγή του χρόνου, που
όταν τον υποδεχτήκαμε -όπως συμβαίνει
πάντα-, είχαμε ελπίδες καλές για το πέρα-
σμά του. Ποιος φανταζόταν τα όσα ήρθαν
με τη νέα χρονιά, τον πόνο, τη θλίψη, το
δάκρυ και τόσα άλλα, που για κάποιους
ίσως να πέρασαν, ενώ κάποιους άλλους
θα τους συνοδεύουν τη νέα χρονιά μαζί
με ποικίλες καθημερινές ανάγκες και δυ-
σκολίες.

Πέρα όμως από την επίκαιρη σάτιρα εν
μέσω κρίσης, το σκότωμα του χρό-

νου είναι για κάποιους συνήθεια, σπορ,
πρωταθλητισμός. Μέρα τη μέρα, βδο-
μάδα τη βδομάδα, βλέπουν τον χρόνο να
προχωρά, κι εκείνοι με αγνώμονα διά-
θεση, με σπάταλο πνεύμα, με ανεύθυνη
στάση, με χαρακτηριστική θα λέγαμε α-
φροσύνη, τον αφήνουν να τους προ-
σπερνά, συγχυσμένοι και μόνο από το
γεγονός της αλλαγής του! Δεν καταλαβαί-
νουν ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί όλη
αυτή η φασαρία για την αλλαγή του χρό-
νου, που κάποιοι αφελείς (γι΄ αυτούς) εν-
νοούν μάλιστα να τη γιορτάζουν…

Ευτυχώς όμως υπάρχουν κι εκείνοι οι
άλλοι, που όχι μόνο δεν κοιτούν να

σκοτώσουν τον χρόνο, αλλά ούτε βέβαια
τον αφήνουν να τους προσπερνά ανέ-
μελα. Χαίρονται όχι για το γιορτινό, κού-
φιο συχνά πανηγύρι της αλλαγής του αλ-
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Μη σκοτώνεις
τον χρόνο!

«Παναγία μου, βοήθησε και τούτη τηφορά τους Έλληνες να ψυχωθούν.»
Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

«Έλληνες, ποτέ μην ξεχνάτε τοχρέος σε Θεό και σε Πατρίδα! Σ’αυτά τα δύο σάς εξορκίζω ή νανικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτωαπό την Σημαία του Χριστού.»
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

«Θεοτόκε, μητέρα του παντός,…

προστρέχομεν οι αμαρτωλοί… να

λυπηθείς… εκείνους οπού ’χυσαν

το αίμα τους… ν’ αναστηθεί διά

της δυνάμεως του Παντοκράτορα

η σκλαβωμένη τους πατρίδα και

να λαμπρυνθεί ο Σταυρός της

Ορθοδοξίας…
Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

«Ως Χριστιανός ορθόδοξος… ορκίζο-

μαι να χύσω και αυτήν την υστέρα

ρανίδα του αίματός μου υπέρ της

Θρησκείας και της Πατρίδος μου.»

Από τον Όρκο των ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Με τους Μαθητές μας

«Είναι καιρός… να υψώσωμεν το ση-

μείον δι’ ου πάντοτε νικώ
μεν, λέγω

τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσω-

μεν την Πατρίδα και την Ορθόδοξον

ημών Πίστιν…»
ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

«Ο θάνατός μου θα ωφελήσει πε-

ρισσότερο από την ζ
ωή μου, γιατί

θα κάνει τους Έλληνες να αγω-

νιστούν με την απε
λπισία εκείνη

που συχνά φέρνει τ
ην νίκη… Νυν

και αεί γενηθήτω το θέλημα Κυ-

ρίου!»
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄
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λά για κάτι ουσιαστικό: για τις ελπίδες, τις
ευκαιρίες, τις εμπειρίες που μας υπόσχε-
ται να ζήσουμε, αν θελήσουμε να τον
αξιοποιήσουμε. Για μας, πολύ περισσό-
τερο, που ζούμε με την ελπίδα της αιω-
νιότητας, κάθε δευτερόλεπτο του νέου
χρόνου το αντικρίζουμε ως δώρο, ως ευ-
λογία του Θεού στα χέρια μας, που αλί-
μονο αν την περιφρονήσουμε ή έστω την
αμελήσουμε. Κάθε νέος χρόνος αποτελεί
για μας παράταση στη δυνατότητα της
σωτηρίας μας. 

Ηφετινή συγκυρία της επετείου των
διακοσίων χρόνων από την Εθνεγερ-

σία του 1821 έχει να συμβάλει με τα μη-
νύματά της σε μια ανάλογη θεώρηση του
χρόνου. Συναγωνίζονται, θα έλεγε κανείς,
άνδρες και γυναίκες, κληρικοί και λαϊκοί,
μικροί και μεγάλοι της επαναστατικής πε-
ριόδου να αποδείξουν με τα λόγια τους
αλλά και τη ζωή τους ότι  η πίστη και η ελ-
πίδα στην αιωνιότητα δίνει άλλη αξία και
διάσταση στον ενεστώτα χρόνο. Στους
πάσης φύσεως αγώνες, στη ζωή αλλά και
στον θάνατο. Μελετήστε προσεκτικά τα
ιδανικά που τους ενέπνευσαν και βάλτε
τα πυξίδα για τη χάραξη ορθής πορείας
προς το μέλλον σας. Οι νεαροί Ιερολοχί-
τες, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο Γέρος
του Μοριά, ο άγιος ιερομάρτυρας Πα-
τριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄, ο Παπαφλέσσας,
η Μπουμπουλίνα, η Δέσπω Τζαβέλλα, ο
Ιωάννης Καποδίστριας και τόσοι άλλοι
έδωσαν αξία στον χρόνο τους και βεβαί-
ωσαν με τον λόγο αλλά και τη θυσία τους
ότι «όταν ζούμε, ζούμε για τον Κύ-
ριο κι όταν πεθαίνουμε, πεθαί-
νουμε για χάρη Του. Είτε ζούμε
είτε πεθαίνουμε, πάλι δικοί Του
είμαστε» (Ρωμ. ιδ, 8). 

Ευλογητός ο Θεός για όλα! 
Ευλογημένο και σωτήριο το

νέο έτος 2021!

«Τον Χριστόν μας παρακαλώ ναμε αξιώσει να χύσω και εγώ τοαίμα μου διά την αγάπην Του,καθώς το έχυσε και Εκείνος διάτην αγάπην μου.»
ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

«Σ’ ευχαριστώ, Παρθένα μου, που

τους γλίτωσες κι αυτή τη φο
ρά. Μα

εγώ πάντα ξεγραμμένο
υς τους έχω!»

ΔΕΣΠΩ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 

(Για τους γιους τη
ς)

«Έχασα τον σύζυγό  μου. Ευλογη-
τός ο Θεός! Ο πρεσβύτερος υιός
μου έπεσε με τα όπλα ανά χείρας.
Ευλογητός ο Θεός! Ο δεύτερος υιός
μου δεκατετραετής την ηλικίαν μά-
χεται… Ευλογητός ο Θεός! Υπό την
σκιάν του σταυρού θα ρεύση επίσης
το αίμα μου. Ευλογητός ο Θεός!»

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

«Δικό σου είναι, Παναγία μου!» 
(Όταν μετά την πυρπόληση της το

υρ-

κικής ναυαρχίδας στη Χίο του πρόσφε-

ραν ένα δάφνινο στεφάνι και εκε
ίνος το

εναπόθεσε στην εικόνα της Παναγίας

στην εκκλησία του νησιού του.) 
ΚΑΝΑΡΗΣ

«Γλυκοφιλούσα Μαριάμ, τον Υιόν σου αίτησαι
υπέρ εμού του δούλου σου Ιωάννου, βραβεύ-
σαι μετά σοφίας κυβερνάν τον ευσεβή λαόν
Του και βασιλείας με Αυτού τυχείν δι΄έλεός
Του.» 

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
(Ιδιόχειρο ικετευτικό επίγραμμα σε εικόνα του)

«Τίποτα, αδέρφια, δε μ
ας έμεινε…

Ας είμεθα, αδέρφια, βέ
βαιοι πως ο

Χριστός μας, ο πολυα
γαπημένος,

θα βάλει το χέρι απά
νω μας.»

ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ



Σ τις 2 Φεβρουαρίου εορτάζεται η
μεγάλη εορτή της Υπαπαντής του
Κυρίου, μια εορτή Δεσποτική και

συνάμα Θεομητορική. Στην Αγία Γραφή τα
γεγονότα της ζωής του Κυρίου στα οποία
αναφέρεται και η Παναγία Μητέρα Του
είναι μετρημένα. Μετρημένη, αθόρυβη
και ταπεινή ήταν η παρουσία και η ζωή
της Κυρίας Θεοτόκου στη γη. Γι΄ αυτό και

μετρημένες είναι
και οι απεικονί-
σεις της δίπλα
στον Υιό της, ει-
δικά κατά την
παιδική Του ηλι-
κία. Στην παρού-
σα σελίδα φιλο-
ξενούνται τρεις
τέτοιες σπάνιες
απεικονίσεις της
Υπεραγίας Θεο-
τόκου, εμπνευ-
σμένες από τη
λαϊκή ευσέβεια. 

Η πρώτη απει-
κόνιση έχει τίτλο
«Τα πρώτα βή-
ματα του Χρι-
στού». Στο αρι-
στερό μέρος της
παριστάνεται η
Θεοτόκος. Έχει τα
χέρια απλωμένα
προς τον μικρό Χριστό, που βηματίζει
προς την αγκαλιά της μητέρας Του, απλώ-
νοντας τα χέρια Του προς το μέρος της. Η
εικόνα θησαυρίζεται στην Ιερά Μονή Λει-
μώνος στη Λέσβο. Χρονολογείται στα
τέλη του 16ου αιώνα. Εκτιμάται πως είναι
έργο πολύ καλού ζωγράφου, που εργά-
στηκε, όπως φαίνεται, σύμφωνα με την τε-
χνοτροπία της κρητικής σχολής. Με βάση

αυτήν την εικόνα αρκετοί αγιογράφοι έ-
χουν δημιουργήσει παρόμοια έργα. Πα-
ραθέτουμε και μια δεύτερη εικόνα με το
ίδιο θέμα, σύγχρονης δημιουργίας, που
βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασί-
μου του Ιορδανίτου κοντά στην Ιεριχώ
(φωτο Σοφία Σιατραβάνη).

Η δεύτερη απεικόνιση παρουσιάζει την
Παναγία να γνέθει, ενώ κανακεύει τον

μικρό Ιησού. Βρί-
σκεται στην Πα-
τριαρχική Μονή
του Αγίου Γεωρ-
γίου, στην πε-
ριοχή του Παλαι-
ού Καΐρου. Στην
Αίγυπτο έζησαν ο
Κύριος με την πα-
ναγία Μητέρα Του
ως πρόσφυγες.

Η τρίτη απει-
κόνιση της Πανα-
γίας είναι αυτή
στην οποία δια-
βάζει με τον μι-
κρό Χριστό. Δυ-
στυχώς, δεν γνω-
ρίζουμε κάτι για
την προέλευση
της εικόνας…  

Και αυτή, όπως
και οι προηγούμε-
νες, φέρνουν την

Παναγία Μητέρα του Θεού και των αν-
θρώπων πιο κοντά στη θνητή ύπαρξη και
την επίγεια ζωή μας. Και μας προτρέπουν
να της ζητούμε θερμότερα να πρεσβεύει
για τις μητέρες, για τις οικογένειές μας, για
τις ανθρώπινες αδυναμίες του γένους μας,
μέρος του οποίου ήταν και η ίδια, ενώ
αξιώθηκε να συνδέσει τη γη με τον ου-
ρανό.
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Η Παναγία Μητέρα ανάμεσά μας



Oάγ. Γρηγόριος αναγνω-
ρίζεται ως ο άριστος
θεολόγος της Εκκλη-

σίας. Κατέχει κεντρική θέση
στην τριάδα των Ιεραρχών
(Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος,
Ιωάννης Χρυσόστομος) αλ-
λά και στην τριάδα των α-
γίων στους οποίους η Εκ-
κλησία προσέδωσε την επο-
νομασία «Θεολόγος» (Ευαγ-
γελιστής Ιωάννης, Γρηγό-
ριος και Συμεών ο νέος Θεο-
λόγος). Το θεολογικό βάθος
του έργου του το καθιστά
κύρια πηγή γνώσης των θε-
ολογικών δογμάτων, ιδίως
των σχετικών με την Τριαδικότητα
του Θεού. Ωστόσο, στο έργο του
εκπλήσσει παράλληλα η έντονη
ποιητικότητα, καθώς ο άγιος δια-
κρινόταν για την ευαίσθητη ψυχή
και τη γνήσια ποιητική φύση του. Ο
Μιχαήλ Ψελλός τον χαρακτήριζε
«ύπατο των φιλοσόφων» και «Χρι-
στιανό Δημοσθένη».

Με το μεγάλο αυτό ταλέντο του
ο άγιος Γρηγόριος τίμησε και τη μη-
τέρα του, την Νόννα, την οποία
αγαπούσε, σεβόταν και θαύμαζε
για την ενάρετη βιοτή της. Ύμνησε
τον συνεχή αγώνα της στην άσκη-
ση της χριστιανικής πίστης, την
οποία με μεγάλη επιμέλεια φρόν-
τισε να μεταδώσει στον σύζυγο και
στα παιδιά της. Οι καρποί της προ-
σπάθειάς της ευλογήθηκαν ιδιαί-
τερα από τον Θεό, αφού ο μεν σύ-
ζυγός της από ειδωλολάτρης έγινε
φλογερός χριστιανός επίσκοπος
της Εκκλησίας, ενώ και τα τρία της
παιδιά (Γρηγόριος, Καισάριος και
Γοργονία) διακρίθηκαν για την α-
φοσίωσή τους στον Κύριο, κατα-
κτώντας μάλιστα τον αιώνιο τίτλο
του αγίου, τον οποίο κέρδισε και η
ίδια (εορτάζει στις 5 Αυγούστου και
μαζί με τις μητέρες των άλλων δύο

Ιεραρχών την Κυριακή μετά την
Υπαπαντή)! 

Οι στίχοι του Γρηγορίου για τη
μητέρα του είναι πολλοί και την
αναδεικνύουν ως πρότυπο μητέ-
ρας προς μίμηση για κάθε μάνα
κάθε εποχής. Παρακάτω παραθέ-
τουμε ένα πολύ μικρό μέρος από
τα επιτάφια επιγράμματά του για
εκείνη. 
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Ο άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος για τη μητέρα του

Άλλη φημίζεται για κόπους της μέσα στο σπίτι,
άλλη για την ομορφιά αλλά και την φρονιμάδα της,
άλλη για έργα ευσεβείας ή γι’ ασθένειες στο σώμα,
ή για δάκρυα, για προσευχή, για περίθαλψη πτωχών.
Μα η Νόννα καλοτυχίζεται για όλα.

Ποιος καιρός και ποιος τόπος δεν την είδε να προσεύχεται; 
Η προσευχή ήταν η πρώτη της δουλειά 
μόλις έστελνε ο Θεός την καινούργια μέρα… 
Ήταν αφιερωμένη ολόψυχα στον Θεό και την ευσέβειά της 
δεν την είχε μόνον για τον εαυτό της, 
αλλά και για να την μεταδίδει στα παιδιά της.

Οι προσευχές, οι στεναγμοί σου, οι νύχτες οι ξάγρυπνες
και το βρεγμένο από τα δάκρυά σου πάτωμα
του ναού σού πρόσφεραν, Νόννα, τέτοιο θάνατο, 
να λάβεις τον κλήρο του θανάτου μες τον ναό.

Σεβάσμια Νόννα, ολόκληρο τον βίο σου τον αφιέρωσες στον Θεό 
και ως αγνή θυσία έδωσες στο τέλος την ψυχή σου. 
Διότι, καθώς προσευχόσουν έφυγες απ’ τη ζωή.
Το άγιο θυσιαστήριο, μητέρα, δόξασε τον θάνατό σου.

Κάποτε, στη Νόννα που προσευχόταν είπε ο Θεός: «Έλα».
Εκείνη με χαρά λύθηκε απ’ το σώμα της
κρατώντας με το ένα χέρι το θυσιαστήριο
και με το άλλο έκανε προσευχή:
«Βασιλεύ Χριστέ, συγχώρεσέ με».
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..............1821
6 Ιανουαρίου: Ο Κολοκοτρώνης

από τα Επτάνησα καταφθάνει στην
Καρδαμύλη της Μάνης για να προετοι-
μάσει την Επανάσταση και να συμφι-
λιώσει τις πατριές της περιοχής. 

26-29/01: Στη διάσκεψη της
Βοστίτσας (Αίγιο) οι πρόκριτοι της Πε-
λοποννήσου διατυπώνουν επιφυλάξεις
σχετικά με την επιτυχία του επαναστα-
τικού εγχειρήματος, τις βασικές αρχές
του οποίου ανέπτυξε ο Παπαφλέσσας.

22 Φεβρουαρίου: Ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο, πα-
ραπόταμο του Δούναβη και φυσικό σύ-
νορο ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία και τη Ρωσία, και φτάνει στο
Ιάσιο της Μολδαβίας. 

24/02: Στο Ιάσιο ο Υψηλάντης
κυκλοφορεί την επαναστατική προκή-
ρυξη «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρί-
δος», με την οποία καλεί τους Έλληνες
να ξεσηκωθούν (την ίδια μέρα υποβάλ-
λει την παραίτησή του από τον ρωσικό
στρατό). Έτσι σηματοδοτεί την έναρξη
της Επανάστασης στις παραδουνάβιες
ηγεμονίες.

..............1822
1 Ιανουαρίου: Η Εθνοσυνέλευση

της Επιδαύρου ψηφίζει το πρώτο Σύν-
ταγμα της Ελλάδας. 

14/01: Οι Τούρκοι παραδίδουν
με συνθήκη το κάστρο της Κορίνθου
στον Δημήτριο Υψηλάντη. 

17/01: Μάχη Αρκαδίου 
25/01: Ο Αλή πασάς των Ιωαν-

νίνων σκοτώνεται από τουρκικά στρα-
τεύματα στο νησί της λίμνης Παμβώ-
τιδας. Οι Τούρκοι στρέφονται κατά του
Σουλίου. 

Φεβρουάριος: Επανάσταση στον
Όλυμπο και τη δυτική Μακεδονία. 

5/02: Σημαντική επιτυχία των
Κρητικών έξω από το φρούριο του Ρε-
θύμνου. 

19/02: Ο πρόκριτος Ζαφειράκης
υψώνει στη Νάουσα τη σημαία της Ε-
πανάστασης, που αρχικά σημείωσε ε-
πιτυχία. Αργότερα μεγάλη στρατιωτική
δύναμη πολιορκεί και καταλαμβάνει
την πόλη, καταπνίγοντας τον ξεση-
κωμό με τρόπο ανηλεή. Οι Ναουσαίοι
γράφουν ένδοξες σελίδες ηρωισμού
και αυτοθυσίας, μια απ’ τις οποίες εί-
ναι η θυσία των γυναικών στα νερά της

Σημαντικά γεγονότα
της Ελληνικής Επανάστασης

(μ. Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου)



Αραπίτσας. Έτσι σβήνει ουσιαστικά η
επανάσταση στη Μακεδονία. 

20/02: Ο Μιαούλης νικάει τον
τούρκικο στόλο στο λιμάνι της Πάτρας.

..............1823
15 Ιανουαρίου: Πρώτη σημαν-

τική επιτυχία του Καραϊσκάκη στον
Άγιο Βλάση στα Άγραφα. Αντιμετωπί-
ζει με επιτυχία ισχυρές τουρκικές δυ-
νάμεις υπό τον Ισμαήλ πασά. 

18/01: Το Ναύπλιο ορίζεται έ-
δρα της επαναστατικής κυβέρνησης
χάρη στη σημαντική γεωγραφική του
θέση.

..............1824
Ιανουάριος 1824: Ρωσικό Σχέ-

διο των Τριών Τμημάτων για την επί-
λυση του ελληνικού προβλήματος. Η
Ρωσία, θορυβημένη από τις πρωτο-
βουλίες του Κάνινγκ και φοβούμενη ότι
θα χάσει την επιρροή της στους Έλλη-
νες, προτείνει με το σχέδιο αυτό τον
σχηματισμό τριών αυτόνομων ελληνι-
κών ηγεμονιών. Το σχέδιο απορρίπτε-
ται τόσο απ’ τον Σουλτάνο όσο κι απ’
τους Έλληνες. 

1/01: Ο Ελβετός φιλέλληνας Ιω.
Μάγερ εκδίδει στο Μεσολόγγι την δι-
σεβδομαδιαία εφημερίδα «Ελληνικά
Χρονικά». Η έκδοσή της, που ενισχύει
ιδιαίτερα τον Αγώνα, σταματάει με την
ηρωική Έξοδο, οπότε ο εκδότης πέ-
φτει ηρωικά. 

16-17/01: Οι πολιτικές αντιθέ-
σεις εκφράζονται ήδη με την παρου-
σία δύο κυβερνήσεων: Η μία με έδρα
στην Τρίπολη υπό τον Πετρόμπεη Μαυ-
ρομιχάλη και η άλλη στο Κρανίδι υπό

τον Γ. Κουντουριώτη.

..............1825
26 Ιανουαρίου: Υπογράφεται

στο Λονδίνο από τους εκπροσώπους
της ελληνικής κυβέρνησης και τον
Όμιλο Άγγλων Κεφαλαιούχων το δεύ-
τερο δάνειο, ύψους 2.000.000 λιρών
Αγγλίας. 

6 Φεβρουαρίου: Κατά τη διάρ-
κεια της β΄ φάσης του Εμφυλίου Πο-
λέμου ανάμεσα στους πελοποννήσιους
οπλαρχηγούς και στην κυβέρνηση,
πραγματοποιείται η επαίσχυντη πρώτη
φυλάκιση του Κολοκοτρώνη και άλλων
σημαντικών οπλαρχηγών του Μοριά
από τους κυβερνητικούς στη Μονή του
Προφ. Ηλία στην Ύδρα. 

12/02: Τουρκοαιγυπτιακά στρα-
τεύματα υπό τον Ιμπραήμ αποβιβάζον-
ται στη Μεθώνη και αρχίζουν το κατα-
στροφικό τους έργο. Οι Έλληνες καθυ-
στερούν να προβάλουν αντίσταση,
λόγω του εμφύλιου σπαραγμού…

..............1826
1 Ιανουαρίου: Απορρίπτεται από

τους υπερασπιστές του Μεσολογγίου
πρόταση του Ιμπραήμ για παράδοση
της πόλης. 

9/01: Ο ελληνικός στόλος υπό
τον Μιαούλη καταπλέει στο Μεσολόγγι.
Την επομένη, κάτω από την πίεση του
εχθρικού στόλου, αναγκάζεται να υπο-
χωρήσει. Οι ναυτικές συγκρούσεις θα
συνεχιστούν για μακρύ χρονικό διάστη-
μα με αμφίρροπο αποτέλεσμα. 

Φεβρουάριος: Σφίγγει ο κλοιός
γύρω από το πολιορκημένο Μεσολόγγι. 

28/02: Προσπάθεια του Ιμπραήμ
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να καταλάβει το Μεσολόγγι με έφοδο
αποτυγχάνει. Την ίδια μέρα οι πολιορ-
κητές καταλαμβάνουν τη νησίδα Ντολ-
μά.

..............1827
20 Ιανουαρίου: Ο Καραϊσκάκης

διέρχεται με τους άντρες του μέσα
από το στρατόπεδο του Ομέρ πασά
της Καρύστου. 

24/01: Άφιξη του φιλέλληνα Άγ-
γλου συνταγματάρχη Τόμας Γκόρντον
με στρατεύματα στο Φάληρο. 

31/01: Ο Καραϊσκάκης τραυμα-
τίζεται σε μάχη κοντά στο Δίστομο.

11 Φεβρουαρίου: Αρχίζει τις συ-
νεδριάσεις της στην Ερμιόνη η Γ΄
Εθνοσυνέλευση.

..............1828
6 Ιανουαρίου: Ο νέος ηγέτης Ι.

Καποδίστριας, εν μέσω σοβαρών δυ-
σκολιών και συγκινητικής προσμονής,
καταφθάνει στο Ναύπλιο και μετά
τρεις μέρες στην Αίγινα, την πρώτη
πρωτεύουσα του κράτους. Αρχίζει το
τεράστιο μεταρρυθμιστικό έργο του,
που μέλλει να διαρκέσει μόλις τρία
χρόνια…

18/01: Ίδρυση της «Προσωρινής
Διοικήσεως της Επικράτειας» 

20/01: Ορκωμοσία του Ι. Καπο-
δίστρια στον καθεδρικό ναό της Αίγι-
νας. Την ίδια μέρα ιδρύεται το «Πανελ-
λήνιον», ένα 27μελές γνωμοδοτικό
σώμα. 

2 Φεβρουαρίου: Ιδρύεται στην
Αίγινα η πρώτη τράπεζα του νεοελλη-
νικού κράτους, η Εθνική Χρηματιστική
Τράπεζα, με ψήφισμα του Καποδί-

στρια. Επόμενη κίνηση η άμεση δημι-
ουργία Εθνικού Νομισματοκοπείου
(1828) και η δημιουργία εθνικού νομί-
σματος, του Φοίνικα (φοίνικας: το μυ-
θικό πουλί που αναγεννάται από τις
στάχτες του, όπως η Ελλάδα). Τα πρώ-
τα κεφάλαια συνεισέφεραν στην τρά-
πεζα ο ίδιος ο Καποδίστριας και ο
φίλος του Εϋνάρδος, σημαντικός φι-
λέλληνας, Ελβετός τραπεζίτης. Λόγω
των μεγάλων αναγκών του κράτους, οι
μέτοχοι ζημιώθηκαν. Ωστόσο, το ί-
δρυμα αυτό προετοίμασε την μετέ-
πειτα ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας
(1841).

..............1830
3 Φεβρουαρίου: Έπειτα από τις

πολυετείς τουρκικές σφαγές και κατα-
στροφές αλλά και τις συνεχείς στρα-
τιωτικές επιτυχίες των Ελλήνων οι Με-
γάλες Δυνάμεις υπογράφουν στο Λον-
δίνο το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτη-
σίας, την πρώτη επίσημη διεθνή πράξη
που αναγνώρισε την Ελλάδα ως κρά-
τος κυρίαρχο και ανεξάρτητο. Στα ε-
δάφη του νέου κράτους συμπεριλαμ-
βάνονται περιοχές μεταξύ του ποτα-
μού Αχελώου στα δυτικά και του Σπερ-
χειού στα ανατολικά, δηλ. μένει εκτός
σημαντικό τμήμα της Στερεάς Ελλά-
δας, κυρίως επειδή η Μ. Βρετανία δεν
επιθυμεί να έχει το νέο ελληνικό κρά-
τος άμεση γεωγραφική επαφή με τα
αγγλοκρατούμενα τότε Επτάνησα.

Μαρία Αντωνοπούλου, Γ΄ Γυμνασίου
Επιμέλεια: κ. Ανδρ. Κουτσόπουλος,

Εκπ/κός



“ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ”
κοντά στους Αγίους

ΑΓ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
& ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ
Οι Νεομάρτυρες αυτοί κατάγονταν από τις

Σπέτσες και μαρτύρησαν για το όνομα του
Χριστού το έτος 1822. Από αυτούς, ο Σταμά-
τιος και ο Ιωάννης ήταν αδέλφια. Το 1822 οι
άγιοι ξεκίνησαν ένα επαγγελματικό ταξίδι για
την Πόλη με άλλους τέσσερις ναυτικούς. Στον
δρόμο όμως τους έπιασε μεγάλη φουρτούνα
και αναγκάστηκαν να σταματήσουν στον Τσε-
σμέ, απέναντι από τη Χίο, στα παράλια της Μ.
Ασίας. Εκεί, φοβούμενοι μην τους πιάσουν οι
Τούρκοι, εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους σε έναν
χριστιανό, ζητώντας του με αμοιβή να τους
φέρει τα υλικά που χρειάζονταν για να επι-
σκευάσουν το πλοίο τους. Αυτός όμως τους
πρόδωσε στους τούρκους. Δύο θανατώθηκαν,
δύο διέφυγαν στη θάλασσα, και τα δύο αδέλ-
φια με τον Νικόλαο φυλακίστηκαν. Ο σουλτά-
νος διέταξε να αποκεφαλίσουν τον γέροντα
πλοίαρχο Νικόλαο και τα δύο αδέλφια να τα
αφήσουν στη φυλακή. Καθώς οδηγούσαν τον
Νικόλαο στον θάνατο, τον προέτρεπαν να αλ-
λαξοπιστήσει, για να μπορέσει να κερδίσει τη
ζωή του, αυτός όμως προτίμησε το στεφάνι του
μαρτυρίου. Οι Τούρκοι προσπάθησαν απεγνω-
σμένα, για επτά ολόκληρες μέρες, να εξισλαμί-
σουν και τα δύο αδέλφια, χωρίς όμως απο-
τέλεσμα. Τα αδέλφια, στη διάρκεια αυτή, κα-
τάφεραν να στείλουν γραπτά την εξομολόγησή
τους στον μητροπολίτη Χίου και να πάρουν
την ευχή του για το μαρτύριο. Μπροστά στον
πασά διακήρυξαν για μία ακόμη φορά την πί-
στη τους και είπαν: «Χριστιανοί είμαστε, για
τον Χριστό πηγαίνουμε στον θάνατο». Δέχτη-
καν και αυτοί το στεφάνι του μαρτυρίου με α-
ποκεφαλισμό, ο Σταμάτιος σε ηλικία 18 ετών
και ο Ιωάννης στα 22. Η μνήμη των τριών Νε-
ομαρτύρων γιορτάζεται κάθε χρόνο από την
Εκκλησία μας στις 3 Φεβρουαρίου.

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΧΑΤΖΗΣ

Ο άγ. Θεόδωρος γεννήθηκε στα χρόνια της
τουρκοκρατίας σε ένα παλιό πυργόσπιτο στους
Πύργους Θερμής της Λέσβου. Σε ώριμη ηλικία
παντρεύτηκε μια ευσεβή γυναίκα και απέκτησε
δύο παιδιά. Στην κεντρική αγορά της Μυτιλή-
νης είχε ένα εργαστήρι όπου έφτιαχνε υποδή-
ματα. Σε μια κρίσιμη περίοδο
της ζωής του λύγισε και έγινε
μουσουλμάνος. Όταν συ-
νήλθε, μετανόησε, πήγε στο
Άγιον Όρος, όπου έζησε για
ένα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, και επέστρεψε στη Μυτι-
λήνη, ξέροντας τι τον περί-
μενε. Εκεί δικάστηκε και ο-
μολόγησε την πίστη του στον
αληθινό Θεό ενώπιον του κρι-
τή. Αρνήθηκε κάθε προσφορά που του έκαναν
και έτσι μεταφέρθηκε στο μέρος όπου έμελλε
να μαρτυρήσει. Υπέστη φοβερά βασανιστήρια,
στα οποία όμως στάθηκε γενναίος και γαλή-
νιος. Πριν θανατωθεί στην αγχόνη, φίλησε το
σχοινί με το οποίο θα τον κρεμούσαν, γιατί με
αυτό θα πήγαινε στην αιώνια ζωή. 

Ο άγιος Θεόδωρος παρέδωσε το πνεύμα
του στις 30 Ιανουαρίου 1785. Οι τούρκοι πέτα-
ξαν το σώμα του στη θάλασσα. Οι χριστιανοί
όμως το βρήκαν σε μια ακτή και το έθαψαν στο
εξωκλήσι του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου.
Και, ω του θαύματος! Αφού πέρασαν χρόνια,
στις 4 Σεπτεμβρίου του 1967 αποκαλύφθηκαν
τα λείψανά του! Σήμερα βρίσκονται στον ι.
Ναό Ζωοδόχου Πηγής Βαρειάς Λέσβου, ενώ
τμήμα τους φυλάσσεται σε εξωκλήσι στη γενέ-
τειρά του. Η κάρα του δεν έχει βρεθεί.

Εδώ αξίζει να αναφερθεί και η αναφορά
που κάνει ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης πως κα-
τάγεται από τη γενιά του Αγίου, αναφέροντας
μάλιστα αυτόν ως αρχή του γενεαλογικού του
δέντρου. Η μνήμη του αγ. Θεοδώρου τιμάται
στις 30 Ιανουαρίου, ενώ στις 4 Σεπτεμβρίου
εορτάζεται η εύρεση των λειψάνων του.

Χρ. Γεραρής & Αθ. Δημητριάδη, Α΄ Λυκ.
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Αλλά και τη Γιορτή των Τριών Ιεραρχών
γιορτάσαμε διαδικτυακά, λόγω συνθηκών,
αφού το πρώτο πείραμα πέτυχε. Συμμαθητές
μας παρουσίασαν τις μορφές των αγίων και
ύστερα προχώρησαν σε μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα ανάλυση, που απαντούσε σε σχετικά
ερωτήματα που δημιουργούνται σε μας τους
νέους. Η διαδικτυακή γιορτή μας έκλεισε με την
κοπή μιας πρωτότυπης ψηφιακής βασιλόπιτας.
Τυχερή αναδείχτηκε η Δέσπ. Αντωνοπούλου από τη Γ΄
Λυκ., στην οποία ευχηθήκαμε όλοι για την ευόδωση των
στόχων της. Ανήμερα, οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες
της Σημαίας του Σχολείου, συνοδευόμενοι από αντιπρο-

σωπεία μα-
θητών και
καθηγητών,
συμμετείχαν στην πανηγυ-
ρική Θ. Λειτουργία που τελέστηκε
στον Ι. Ν. Απ. Παύλου με την παρουσία
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας. Σ΄ αυτήν συμμετείχαν και οι μι-
κροί μαθητές του Νηπιαγωγείου των
Εκπαιδευτηρίων μας.

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε η γιορτή
των Χριστουγέννων, διαδικτυα-
κώς μεν λόγω αποκλεισμού, με
πλούσιο και όμορφο περιεχό-
μενο δε. Περιλάμβανε δύο μέρη.
Στο πρώτο παρακολουθήσαμε
ανάλυση του νοήματος και των
μηνυμάτων της μεγάλης αυτής
εορτής μέσα από κείμενα και
ποιήματα που παρουσίασαν κα-
θηγητές και συμμαθητές μας.
Ιδιαίτερη νότα έδωσε η χορωδία
μας, που, όπως φαίνεται, δεν την
σταματάει τίποτα, αφού κατάφερε να τραγουδήσει με επιτυχία, αν και με πρωτότυπο τρόπο, καθώς το
κάθε μέλος της ήταν συνδεδεμένο από το σπίτι του! Το δεύτερο μέρος της γιορτής ήταν ψυχαγωγικό!
Πολύ ωραία έκπληξη! Χωριστήκαμε σε υποομάδες και παίξαμε διαδικτυακά διάφορα παιχνίδια που
μας χάρισαν γέλιο και χαρά. Η γιορτή αυτή έκλεισε το 2020 με τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού εκτός
των άλλων κατάφερε να μας φέρει, όλη τη σχολική μας κοινότητα, σε επι-
κοινωνία -έστω ηλεκτρονική-, που μας είχε λεί-
ψει πολύ…

μ. Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021

Ο Παρατηρητής: Άννα-Μαρία Λατσούνη, Β΄ Λυκ.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ λά-
βαμε νέα αλληλογραφία! Πολύ όμορφα φι-
λοτεχνημένες κάρτες για τα Χριστούγεννα
και μαζί μία ακόμη, με την ένδειξη «Από τους
μαθητές του Ελληνικού Σχολείου Μόσχας για
τα αδέρφια μας από τα Εκπαιδευτήρια ‘Απ.
Παύλος’». Το συνοδευτικό κείμενο γράφει:
«Μία μαθήτρια του Σχολείου μας, η μαθήτρια
Άννα, ζωγράφισε αυτή τη συμβολική ζωγρα-
φιά για σας! Το δέντρο της Ορθοδοξίας μάς
ενώνει, μας τρέφει, μας προστατεύει. Και
εμείς πρέπει να το προσέχουμε πολύ να αν-
θίσει πάλι όταν περάσει ο χειμώνας αυτής
της δύσκολης εποχής. Την άνοιξη να χαρού-
με και πάλι την Ανάσταση!» Παραθέτουμε τη
ζωγραφιά, που με τον συμβολισμό και τα
χρώματά της μάς αναπτερώνει το ηθικό. Και
απαντάμε στους καλούς μακρινούς μας φί-
λους: «Δεν χορταίνουμε να βλέπουμε τις
κάρτες σας, νιώθοντας πως είναι φορτωμέ-
νες από την αγάπη σας!» 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ που είναι πολύ
πιθανόν να είναι κατοικήσιμος, σύμφωνα με
τις έρευνες: ο Kepler-22b. Όπως συμπεραί-
νουν οι ερευνητές, μάλλον διαθέτει νερό σε

υγρή μορφή, άρα και
ζωή. Ο Kepler-22b
είναι 2,4 φορές με-
γαλύτερος από τη Γη
και θα μπορούσε να
αποκαλείται «Πράσι-
νος πλανήτης». Το
πλέον ελπιδοφόρο
στοιχείο του είναι η
ατμόσφαιρα με σύν-
νεφα που φαίνεται
ότι έχει. Οι εικόνες του είναι εντυπωσιακές... 

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
που αυτοφορτίζεται και μπορεί να ζήσει για
περισσότερο από έναν αιώνα! Αν τη βάλεις
σε ένα κινητό τηλέφωνο, θα χρειαστεί φόρ-
τιση έπειτα από… 28.000 χρόνια. Αν τη βά-
λεις σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν θα
χρειαστεί ποτέ φόρτιση. Λέγεται NDB (Νano
Diamond Battery) και περιέχει γραφένιο ει-
δικού τύπου (κάτι σαν ανακυκλωμένο υλικό
από πυρηνικά απόβλητα, το ραδιοϊσότοπο
άνθρακας-14). Οι πρακτικές της εφαρμογές
και τα μεγέθη της δεν έχουν τέλος. Θα μπο-
ρούν να κατασκευαστούν απλές μπαταρίες
της αγοράς, μπαταρίες κινητών τηλεφώνων,
αλλά και μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινή-
των, τρένων και αεροπλάνων. Η μπαταρία
δεν απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα
και το μόνο που θέλει για να λειτουργήσει
απρόσκοπτα είναι πρόσβαση στον καθαρό
αέρα. Αν επιτευχθεί η εμπορική εκμετάλλευ-
ση της εφεύρεσής της –για την οποία ήδη
καταβάλλεται προσπάθεια–, τότε θα μιλάμε
για μια πραγματική ε-
πανάσταση στον τομέα
της ενέργειας. Θα ανα-
τραπούν όλα τα μέχρι
τώρα δεδομένα για
την ενέργεια και θα α-
νοίξει ο δρόμος για το
μεγάλο στοίχημα της ανθρωπότητας: την
ηλεκτροκίνηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Δελτίο Ειδήσεων. . .

Ο δικός σας ρεπόρτερ
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Eλάτε να φανταστούμε μαζί τι
σημαίνει να παίρνει ο στρατός
μας ως δώρα τα ακόλουθα:

✔60 αποβατικά σκάφη της Ζ ΜΑΚ

✔ μεγάλη δωρεά για το εξοπλι-
στικό του πρόγραμμα

✔πλήρη ανακαίνιση του τμήματος
επειγόντων περιστατικών του ΓΣΝΑ

✔ ανακαίνιση κλινικών 417 Νίμιτς
κλπ.

✔ πλήρη ανακαίνιση 29 κλινών
της κλινικής 68 του 401 ΓΣΝΑ

✔αγορά ανταλλακτικών για τα τε-
θωρακισμένα των ακριτικών μονά-
δων του Έβρου

✔ αγορά υπερσύγχρονων καμε-
ρών νυχτερινής όρασης

Ας σκεφτούμε τώρα πώς θα σας
φαινόταν αν μαθαίνατε ότι όλα αυτά
τα δωρίζει ένας και μόνο άνθρωπος.
Και μάλιστα ότι ο άνθρωπος αυτός
έχει κάνει όχι μόνο αυτές αλλά και
άλλες δωρεές: ανέγερση ναών σε θέ-
ρετρα αξιωματικών και σε τόπους που
έπεσαν άνδρες των Ενόπλων Δυνά-
μεων, πολύμορφη οικονομική ενί-
σχυση της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
δημιουργία Μουσείου στη γενέτειρά
του. Και ότι σε όλη την πολύχρονη ζωή
του δεν έπαψε να στέκεται δίπλα σε

ανθρώπους αναγκεμένους, βοηθών-
τας τους με τρόπο που δεν είναι γνω-
στός όπως οι επίσημες δωρεές του.
Και, επίσης, ότι ο άνθρωπος αυτός ξε-
κίνησε άσημος, με δύσκολα οικονο-
μικά, όντας το 13ο  παιδί μιας απλής
οικογένειας και που με την αξιοσύνη
του μπόρεσε να προκόψει και να γίνει
ένας επιτυχημένος εφοπλιστής-επι-
χειρηματίας. Και, τέλος, ότι στα 16 του
χρόνια κι ενώ μαινόταν ο Β΄ Παγκό-
σμιος Πόλεμος, ήταν τόση η λαχτάρα
του να πολεμήσει για την πατρίδα του,
που πλαστογράφησε τα στοιχεία της
ταυτότητάς του παρουσιάζοντας τον
εαυτό του μεγαλύτερο κι έφυγε στο
αλβανικό μέτωπο!

Λοιπόν, το πρόσωπο αυτό δεν είναι
ο φανταστικός ήρωας κάποιας ταινίας
ή κάποιου βιβλίου… Είναι ένας άν-
θρωπος πραγματικός. Και, ναι, ζει στις

Μπορείς να φανταστείς έναν   
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μέρες μας! Και είναι
97 ετών. Και γράφει
τη διαθήκη του. Κι
αφήνει όλη την κι-
νητή και ακίνητη
περιουσία που του
έχει ακόμα μείνει,
στις «ΑΓΙΕΣ», όπως
τις αποκαλεί Ελλη-
νικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις!.. Είναι -θα
πείτε- όλα αυτά απί-

στευτα! Ο καθένας πέφτει από έκπληξη
σε έκπληξη καθώς τα διαβάζει… 

Ο πραγματικός αυτός ήρωάς μας
ονομάζεται Ιάκωβος Τσούνης. Και δεν
βρίσκει τίποτε άλλο να καυχηθεί για τον
εαυτό του -αυτοσυστήνεται ως «ένας μι-
κρός και ασήμαντος ανθρωπάκος»-
παρά μόνο ότι είναι γνήσιος απόγονος
των πολεμιστών του 1821 Λιονταίων
και Πετμεζαίων. Δηλώνει ότι τελευταία
επιθυμία του είναι να φύγει από τη  ζωή
αυτή ξυπόλητος, όπως ξεκίνησε στη
σταδιοδρομία του. Ήταν ένας απλός
εκτελωνιστής, που με την εργασία του
κατάφερε να αποκτήσει έναν στόλο 13
εμπορικών πλοίων. Υπολογίζεται ότι τα
τελευταία 20 χρόνια έχει δωρίσει στον
ελληνικό στρατό 23 εκατομμύρια ευρώ! 

Δεν χρειάζεται φυσικά να πει κανείς
κάτι περισσότερο για να αποδείξει
πόσο βαθιά αγαπά ο άνθρωπος αυτός
την πατρίδα του. Ο κ. Τσούνης θεωρεί

πως όποιος είναι Έλληνας στην κατα-
γωγή είναι «τιτλούχος». Και μαζί με τη
διαθήκη του αφήνει μια Προσωπική
επιστολή - παρακαταθήκη του προς
τους Έλληνες και τις Ελληνίδες,  με την
οποία τονίζει ότι η «ελευθερία που κερ-
δίσαμε με κάθε κόστος ήταν δευτέρας
κατηγορίας, γιατί ακολουθούμε την
ασυδοσία ως ελευθερία και ως Ελευθε-
ρία Ελλήνων Πολιορκημένων».

Για όλα αυτά του απονεμήθηκε ο Πο-
λεμικός Σταυρός Γ΄ τάξεως, ο Αστέρας
Αξίας και Τιμής του Υπουργείου Αμύ-
νης, ο βαθμός του Υποστρατήγου επί
τιμή με απόφαση της Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, ο χρυσός Λέων του αρχη-
γείου του ΝΑΤΟ κ.ά. Είναι βέβαια κι
αυτά κάποια ηθική επιβράβευση, που
του παρέσχε το Ελληνικό Κράτος. Πάνω
όμως απ΄ αυτά τα υλικά βραβεία, προ-
έχει η αναγνώριση και η τιμή και η ευ-
γνωμοσύνη που οφείλει το Έθνος μας
στον άνθρωπο αυτό, τον αληθινό, τον
σύγχρονο ευεργέτη. Που είναι άξιο
παιδί της Ελλάδας, αντάξιος των πα-
λιών μεγάλων εθνικών ευεργετών μας!
Μακάρι να μην πάψουν ποτέ να εμφα-
νίζονται τέτοιοι λαμπροί αστέρες. Μα-
κάρι κι εμείς να διδαχτούμε και να
θελήσουμε να μιμηθούμε το παρά-
δειγμα και το μεγαλείο της ελληνικής
ψυχής του Ιάκωβου Τσούνη…

    σύγχρονο εθνικό ευεργέτη;
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Ακολουθώντας τη θυσια-
στική αγάπη των Χριστιανών
της πρωτοχριστιανικής Αλεξάν-
δρειας, που προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους στην επιδημία πανώλης τότε,
ένας ιερέας από το Μπέργκαμο της Ιταλίας στις
μέρες μας ενέπνευσε Έλληνες καλλιτέχνες να συν-
θέσουν το τραγούδι Don Giuseppe (https://www.
youtube.com/watch?v=BEHyXfQMe7w).    

Το παράδειγμά του ενσαρκώνει την αυθεντική
χριστιανική αγάπη και είναι αντίθετο προς την τα-
κτική ορισμένων «χριστιανών», που όχι μόνο δεν
προτίθενται να συμβάλλουν ενεργητικά στη βοή-
θεια όσων πάσχουν, αλλά και, αρνούμενοι να τη-
ρήσουν τα προστατευτικά μέτρα που υποδεικνύει
η επιστήμη για την προστασία της υγείας, ακυρώ-
νουν τις ύψιστες εντολές «αγαπήσεις Κύριον τον
Θεόν σου… και τον πλησίον σου ως σεαυτόν».

Βρισκόμαστε στο 250 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια.
Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, που στην
πόλη έχει εξαπλωθεί επιδημία πανώλης, μιας

καταστροφικής αρρώστιας. Πολλοί άνθρωποι πε-
θαίνουν, παντού ακούγονται θρήνοι… Οι χριστια-
νοί καταπλήσσουν με την αδελφική τους αγάπη:
βοηθούν με αφοσίωση τους αρρώστους, χωρίς να
υπολογίζουν τις συνέπειες! Οι ειδωλολάτρες κά-
νουν το ακριβώς αντίθετο. Διώχνουν από τα σπί-
τια τους ακόμη και εκείνους που μόλις άρχισαν να
αρρωσταίνουν. Τους πετούν στους δρόμους μισο-
πεθαμένους! Ακόμα και τους νεκρούς τους αφή-
νουν άταφους στα σκουπίδια…  ✒ Παναγιώτης 

Μίχας

Πόσο τραγική αντίθεση! Πόση αγάπη και
αφοσίωση έδειξαν οι χριστιανοί σε σύγ-
κριση με τους ειδωλολάτρες! Οι χριστιανοί

δεν δίστασαν να συμπάσχουν με τον συνάν-
θρωπό τους και να θυσιάσουν τον εαυτό τους,

χωρίς να υπολογίζουν τον πόνο, ακόμα και τον
θάνατο.  ✒ Χριστίνα Γαρουφαλιά

Το ιστορικό αυτό περιστατικό μάς θύμισε η
ιστορία του σύγχρονου ρωμαιοκαθολικού
ιερέα Ντον Τζιουζέπε Μπεραρντέλι, που

ζούσε στην πόλη Μπέργκαμο της Ιταλίας. Ο ιε-
ρέας αυτός θέλησε να βοηθήσει τους συνανθρώ-
πους του που νόσησαν από τον κορωνοϊό. Καθη-
μερινά (μετακινούμενος με ένα μηχανάκι) επισκε-
πτόταν ασθενείς και τους περιέθαλπε. Έτσι κατά-
φερε να σώσει πολλές ζωές. Κάποια στιγμή, λόγω
αυτής της προσφοράς του, νόσησε και ο ίδιος,
διαγνώστηκε με κορωνοϊό και νοσηλεύτηκε σε
νοσοκομείο. Όταν έφτασε να πρέπει να διασωλη-
νωθεί, αρνήθηκε, σύμφωνα με μαρτυρίες νοσο-
κόμων, να χρησιμοποιήσει τον αναπνευστήρα
που του διέθεσαν. Τον πρόσφερε σε έναν νεότερο
ασθενή, που δεν γνώριζε, σώζοντάς του τη ζωή.
Ακόμη και σε αυτή την τραγική για τον ίδιο κατά-
σταση, σκέφτηκε και ενέργησε όχι απλώς ανθρώ-
πινα αλλά ηρωικά.  ✒ Βασιλική Χουρσαλά

Οίδιος πέθανε σώζοντας έναν συνάνθρωπο.
Έγινε έτσι ένα δυνατό παράδειγμα αυτα-
πάρνησης και προσφοράς σε μία εποχή

συλλογικής οδύνης και ανανοηματοδότησε την
έννοια της αυτοθυσίας, παραδίδοντας την ανα-
πνοή του ως σκυτάλη στη ζωή κάποιου άλλου. ✒
Ιωάννα Τσαπαρή, Α΄ Λυκείου

Και στα δύο παραδείγματα που αναφέρθηκαν
παραπάνω, την επιδημία της πανώλης στην
Αλεξάνδρεια και την προσφορά του ιερέα, ο

παράγοντας που καθοδήγησε τους πρωταγωνι-
στές να ενεργήσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο
είναι η χριστιανική τους πίστη. 

Η πίστη π α ρ ά γ ο ν τ α ς
υγιούς κοινωνικής δράσης

«Αχ, Don Giuseppe, ήσουν φίλος, 
ήσουν πατέρας, αδερφός, 
αγέρι μυστικής σαγήνης,
ένας απόμερος Χριστός.     

Στο μηχανάκι σου επάνω
αρμένιζες τον ουρανό
και στο βασίλειο του Κυρίου
μπαινόβγαινες από καιρό.»

Σε εποχές
Πανδημίας
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Η πίστη επηρεάζει την προσωπικότητα, το
ήθος, τις συνήθειες, την καθημερινότητα και την
ιδεολογία κάθε ανθρώπου και εμπνέει την αυτο-
θυσία για το κοινωνικό καλό. Και τα δύο παραδείγ-
ματα αναδεικνύουν ότι οι πράξεις μας και η κα-
θημερινή μας βιοτή αντικατοπτρίζουν την ψυχή
μας, την ανθρωπιά και την αγάπη μας προς τον
συνάνθρωπο. ✒ Βασιλική Χουρσαλά

Μας δείχνουν την ανιδιοτελή αγάπη που
πρέπει να έχουμε για τους συνανθρώπους
μας, αψηφώντας το δικό μας συμφέρον,

καθώς και τον πραγματικό ρόλο μας ως χριστια-
νών, που δεν είναι στα λόγια αλλά στις ουσιαστι-
κές πράξεις αγάπης. Αυτό το βίωμα φαίνεται και
στις πράξεις των χριστιανών της Αλεξάνδρειας και
στις πράξεις του ιερέα. Η πίστη και η αγάπη που
είχαν ήταν γνήσια και είναι αυτή που θα τους έχει

οδηγήσει στην αιώνια Γαλήνη. ✒ Ελένη Παλαι-
τσάκη

Ηυγεία είναι πολύτιμη. Οι δύο περιπτώσεις
που μελετήσαμε δείχνουν όμως ότι πολυτι-
μότερο αγαθό στη ζωή μας είναι η αλληλεγ-

γύη, η αγάπη και η διάθεση προσφοράς, που είναι
πάνω από όλα. Οφείλουμε να παραδειγματιστού-
με και να υιοθετήσουμε αυτό το πρότυπο ζωής σε
σχέση με τον συνάνθρωπό μας. Δεν χρειάζεται να
βρεθούμε σε κίνδυνο για να νοιαστούμε για τον
διπλανό μας. Πρέπει να τον αγαπάμε όπως τον
εαυτό μας με διάθεση αυτοθυσίας και με ανιδιο-
τελή αγάπη. Αδιαμφισβήτητα μέσα από την πίστη
μας αντλούμε δύναμη για να συμπαραστεκόμα-

στε σε όσους έχουν την ανάγκη μας. Η πίστη μας
μας οδηγεί στην αυτοθυσία και στην προσφορά
στο κοινωνικό σύνολο. ✒ Νίκη Μπουχούτσου

Πρέπει πάντοτε να προσφέρουμε απλόχερα
τη βοήθειά μας σε όποιον την έχει ανάγκη,
γιατί ο άνθρωπος που προσφέρει την α-

γάπη και τη βοήθειά του στον συνάνθρωπό δίχως
δεύτερη σκέψη είναι ευλογημένος από τον Θεό.
Ακόμα, η πίστη αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι
της ζωής μας, γιατί φέρνει τον ένα κοντά στον
άλλον. Τον βγάζει από την απομόνωση, τον κάνει
να ξεχνάει τις δικές του στεναχώριες, τον οπλίζει
με δύναμη και κουράγιο και τον ζεσταίνει με τη
φλόγα της ελπίδας που γεννάει η πίστη στον Θεό,
σαν μία συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει
όλες τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται.
Οι χριστιανοί της Αλεξάνδρειας και ο ρωμαιοκα-
θολικός ιερέας αποτελούν λαμπρά παραδείγματα
πίστης στον Θεό και στον συνάνθρωπο, διότι διέ-
θεταν αλληλεγγύη, αλτρουισμό και αυταπάρνηση.
Γι΄ αυτό τον λόγο οι πράξεις τους θεωρούνται
ηρωικές και αξιοθαύμαστες. ✒ Δήμητρα Γεωρ-
γίου

Σήμερα συνήθως δίνουμε βοήθεια σε κά-
ποιον όχι από το υστέρημά μας, ούτε από
αυτό που μας περισσεύει, αλλά από αυτό

που μας είναι άχρηστο. Η κοινωνία είναι δομη-
μένη έτσι, ώστε είναι έτοιμη να απομονώσει και
να κατασπαράξει τον άνθρωπο που είναι σε δύ-
σκολη κατάσταση. Η αγάπη και η αλληλεγγύη,
όταν έχουν το πνεύμα της πίστης, μπορούν να φέ-
ρουν θαυμαστά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα,
τόσο ατομικά όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Βγά-
ζουν τους ανθρώπους από τη στενότητα του
εγωισμού και τους ταξιδεύουν στον Θεό, στην
αληθινή και αιώνια ζωή. ✒ Δέσποινα Κοκκίνου

Πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάμε τόσο
πολύ την προσωπική μας ευχαρίστηση και
να βοηθήσουμε και τον συνάνθρωπο. Είναι

παράδειγμά μας οι χριστιανοί που με τη βοήθεια
του Θεού πήραν την ψυχική δύναμη να θυσια-
στούν για τους άλλους. Αυτό θα μας φέρει πιο
κοντά ως κοινωνία. ✒ Ελένη Αγγελή

Κείμενα μαθητών Γ΄ Γυμνασίου
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Στην αρχή της φετινής σχολικής χρο-
νιάς, μας δόθηκε η ευκαιρία, μέσα από
το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας

της Α' τάξης του Γυμνασίου, να μιλήσουμε
με τα παιδιά για τη διατροφή.

Η διατροφή επηρεάζει την υγεία, την
ανάπτυξη, ακόμη και την ψυχολογία των
παιδιών και των εφήβων. Συνεπώς είναι ση-
μαντικό για τα παιδιά να γνωρίζουν ποια
είναι η ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή
και να έχουν σωστές διατροφικές συ-
νήθειες. Όσο πιο μικρός αποκτά
κανείς σωστές διατροφικές
συνήθειες, τόσο πιο εύκολο
είναι να τις διατηρήσει
και ως ενήλικας,
συνεπώς είναι
ένα χρήσιμο ε-
φόδιο για τη
ζωή. Ένα θέμα
με το οποίο α-
σχοληθήκαμε,
λοιπόν, ήταν οι διατροφικές συνήθειες.

Επιπλέον, η διατροφή σχετίζεται με τη
θρησκεία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό
ενός λαού. Δεν θα μπορούσαμε να μη μιλή-
σουμε με τα παιδιά για τη Μεσογειακή Δια-
τροφή. Η παραδοσιακή ελληνική Μεσο-
γειακή Διατροφή από τη μία μας μαθαίνει
πώς συνήθιζαν να τρέφονται οι Έλληνες (και
συγκεκριμένα οι κάτοικοι της Κρήτης) τα πε-
ρασμένα χρόνια και από την άλλη μας δίνει
''οδηγίες'' για να τρεφόμαστε υγιεινά. Πολ-
λοί επιστήμονες χαρακτηρίζουν τη Μεσο-
γειακή Διατροφή ως το πιο ισορροπημένο
μοντέλο διατροφής, με ευεργετικές συνέ-
πειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Παράλ-
ληλα, γνωρίσαμε τις ομάδες τροφίμων και
τη συχνότητα που τα παιδιά χρειάζεται να
καταναλώνουν τρόφιμα από την κάθε ομά-
δα. Είδαμε ποια τρόφιμα είναι καλό να κα-
ταναλώνουμε συχνά, ποια να περιορίσουμε
και ποια να αποφεύγουμε. Τέλος, θίξαμε κά-
ποια θέματα που αφορούν τα παιδιά και
τους εφήβους σήμερα, όπως η παχυσαρκία,
η αγωνία για το ''ωραίο'' σώμα, o ''κρυφός''

υποσιτισμός, η αναιμία και η έλλειψη σιδή-
ρου. 

Ήταν πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι οι
μαθητές ενδιαφέρθηκαν, εξέφραζαν απο-
ρίες και συμμετείχαν ενεργά στα μαθήματά
μας. Ευχόμαστε να έμεινε στο μυαλό κάθε
παιδιού έστω και κάτι πολύ απλό, που θα το
παροτρύνει να κάνει υγιεινότερες διατροφι-
κές επιλογές, με σκοπό να προσέχει και να
βοηθά τον οργανισμό του και όχι με σκοπό

να αλλάξει τον σωματότυπο
και τα δικά του σωματικά

χαρακτηριστικά. Στη συ-
νέχεια φιλοξενούμε εν-

δεικτικά κάποιες από τις
σκέψεις και από-

ψεις που εξέ-
φρασαν οι μαθη-

τές που συμμετεί-
χαν στο πρόγραμ-

μα.

κ. Άρτεμις Πυργιώτη,
Γεωπόνος (ειδίκευση στην

επ. Τροφίμων και Διατροφής) 
➽ Μετά την ενότητα της διατροφής που

διδαχθήκαμε και τις πληροφορίες που πή-
ρα, θα μπορούσα να κάνω στις διατροφικές
μου συνήθειες κάποιες μικρές αλλαγές: 

Θα προτιμώ από εδώ και στο εξής μαύρο
ψωμί στο τοστ μου, τον χυμό μου να είναι
φυσικός και φρεσκοστυμμένος και οι μερί-
δες φρούτων και λαχανικών περισσότερες.
Εκείνο που έχω μέχρι τώρα καταφέρει και
θα προσπαθήσω να συνεχίσω να τηρώ,
είναι να μην καταναλώνω τυποποιημένα
προϊόντα και είδη περιπτέρου (όπως τα αν-
θυγιεινά σνακ). Θα συνεχίσω να προτιμώ τα
σπιτικά φαγητά και γλυκά που είναι μαγει-
ρεμένα με αγνά υλικά χωρίς πολλές περιττές
θερμίδες. 

Καλ. Μπουχούτσου

➽ Στις διατροφικές μου συνήθειες θα
προσπαθήσω να αποφεύγω τις εξής τροφές:

h Πώς να τρέφομαι υγιεινά;

18 Ο Πυρσός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021



• Το κρουασάν με σοκολάτα, το
κέικ σοκολάτας και τα μπισκότα cookies,
διότι περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης,
δίνουν «κενές θερμίδες», δεν περιέχουν
πολλά θρεπτικά συστατικά
και η συχνή κατανάλωσή τους
προκαλεί τερηδόνα στα δόν-
τια και παχυσαρκία. 

• Την πίτσα και το σου-
βλάκι, διότι περιέχουν πολλά
κορεσμένα λιπαρά και αυξάνουν την χολη-
στερόλη στο αίμα. 

Επίσης θα προσπαθήσω να αντικατα-
στήσω το ψωμί σίτου με μαύρο ψωμί ολι-
κής άλεσης, που είναι πιο υγιεινό. 

Ιω. Καλλιπόζης

➽ Νομίζω ότι μόνο το Σάββατο τρώω
ανθυγιεινά και ότι όλες τις υπόλοιπες μέρες
της εβδομάδας τρώω υγιεινά. Συγκεκρι-
μένα: Καταναλώνω 2 φορές την εβδομάδα
όσπρια, τρώω λίγο κόκκινο και λευκό κρέας.
Το κρέας μου είναι άπαχο, γιατί βγάζω τα
λίπη. Τρώω μεγάλη ποσότητα φρούτων και
λαχανικών. Αν θελήσω κάτι γλυκό, μπορεί
να φάω μήλο με μέλι και κανέλα ή μπανάνα
με μαύρη σοκολάτα. Αν θα έπρεπε να βγά-
λω τα φρούτα από τη ζωή μου αυτό θα με
στεναχωρούσε πολύ! Αυτό που θα μπο-

ρούσα να αλλάξω στις διατροφικές μου συ-
νήθειες είναι να τρώω ψωμί ολικής άλεσης. 

Δημ. Καλλίρης

➽ Από την ομάδα του κρέατος πρέπει
να αποφεύγουμε τα αλλαντικά, όπως είναι
οι φέτες γαλοπούλας, το ζαμπόν, το μπέικον
και το λουκάνικο, διότι περιέχουν κορε-
σμένα λιπαρά, συντηρητικά, πρόσθετες χη-
μικές ουσίες και πολύ αλάτι. 

Δήμ. Δημητριάδη

Συστάσεις για τα γλυκίσματα:
- Προκειμένου να πάρουμε σάκχαρα, που μας δί-

νουν ενέργεια, μπορούμε να αποφεύγουμε να κατα-
ναλώνουμε γλυκίσματα. Μπορούμε να πάρουμε
σάκχαρα από άλλες τροφές, που είναι υγιεινές, όπως
είναι τα φρούτα. 

Παρόλα αυτά, εάν έχουμε την επιθυμία να κατα-
ναλώσουμε κάποια γλυκό, ας λάβουμε υπόψη μας τα
εξής:

• Να προτιμούμε παραδοσιακά γλυκά όπως μπα-
κλαβά και καταΐφι, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες,
γλυκά με μέλι αντί για ζάχαρη.

Όλα αυτά να τα καταναλώνουμε σε μικρές ποσό-
τητες. 

• Να αποφεύγουμε τα γλυκά που είναι πλούσια σε
λιπίδια, όπως οι τούρτες και οι πάστες. 

• Η μεσογειακή διατροφή μάς συστήνει να κατα-
ναλώνουμε μέχρι τρία γλυκά την εβδομάδα. 

Σύσταση για το νερό:
Να πίνουμε περίπου έξι ποτήρια νερό μέσα στην

ημέρα. Εάν αθλούμαστε ή είναι καλοκαίρι και ιδρώ-
νουμε, χρειαζόμαστε περισσότερο νερό! 

Συστάσεις για τους χυμούς:
Να πίνουμε φυσικούς, φρεσκοστυμμένους χυ-

μούς. Εάν κάποια φορά θέλουμε να καταναλώσουμε
τυποποιημένο χυμό, ας διαβάσουμε τις ετικέτες κι ας
επιλέξουμε έναν 100% φυσικό χυμό χωρίς ζάχαρη και
χωρίς συντηρητικά!

Σύσταση για τα αναψυκτικά:
Τα αναψυκτικά είναι από τις τροφές που πρέπει

να αποφεύγουμε.
Σύσταση για τα αλκοολούχα ποτά:
Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν πρέπει να καταναλώ-

νουν αλκοολούχα ποτά! Οι ενήλικες μπορούν να κα-
ταναλώνουν 1-2 ποτηράκια κρασί την ημέρα μαζί με
το φαγητό τους.

19Ο Πυρσός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021



Ημέτρηση της θερμοκρασίας μπορεί να
γίνει και με τη μέτρηση της ακτινοβο-

λίας που εκπέμπουν τα σώματα λόγω της
θερμοκρασίας τους, με τη χρήση υπέ-
ρυθρων αισθητήρων όπως οι θερμο-
κάμερες. Η θερμοκρασία σχηματί-
ζει έγχρωμες εικόνες με τη χρήση
υπέρυθρης ακτινοβολίας, όπως οι
συνηθισμένες κάμερες σχηματί-
ζουν εικόνες χρησιμοποιώντας την ορατή
ακτινοβολία.   

Ιω. Καλλιπόζης

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όλα
τα αντικείμενα εκπέμπουν θερμική

ακτινοβολία, ακόμα και αυτά τα οποία θε-
ωρούμε πολύ κρύα, όπως είναι ένα κομ-
μάτι πάγου.  Αν μία μηχανή, για παράδειγ-
μα, λειτουργεί σε υψηλότερη θερμοκρασία
από ό,τι συνήθως, συμπεραίνουμε ότι μπο-
ρεί να υπάρχει βλάβη. Τη βλάβη αυτή μπορούμε
να εντοπίσουμε με τη βοήθεια της θερμοκάμε-
ρας. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται θερμογραφία.   

Αθαν. Κλεμπετσάνη-Charles

Με τη θερμοκάμερα μπορούμε να μετρή-
σουμε με μεγάλη ακρίβεια τη θερμοκρασία

από απόσταση, καθώς και τη θερμοκρασία δια-
φόρων περιοχών του αντικειμένου. Η μέθοδος
της θερμογραφίας μάς βοηθά να ελέγξουμε τη
θερμική μόνωση των κτηρίων, ακόμα και τυχόν
διαρροές πετρελαίου. Επίσης, μας βοηθά να εν-
τοπίσουμε παγόβουνα. Στην ιατρική η θερμοκά-
μερα μάς βοηθά να εντοπίσουμε την έκταση
μιας βλάβης ή να ανιχνεύσουμε μια πάθηση που
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. 

Καλλ. Μπουχούτσου

Στη θερμοκάμερα παρατηρούμε μια χρωμα-
τική αποτύπωση, που η σύγκρισή της με την

επιθυμητή εικόνα μάς βοηθά να εντοπίσουμε
ένα πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, με τη θερμο-
κάμερα μπορούμε να εντοπίσουμε διαρροές στα
υδραυλικά συστήματα, να ελέγξουμε τη σωστή
λειτουργία των σωληνώσεων, καθώς και την

ύπαρξη υγρασίας σε κάποιο χώρο.

Δήμ. Δημητριάδη

Θερμοκάμερες χρησιμοποιεί η πυρο-
σβεστική απεικονίζοντας υπέρυθρες

ακτινοβολίες. Με τον τρόπο αυτό εντοπί-
ζονται θερμές περιοχές μέσα στο σκο-

τάδι. Επειδή οι θερμοκάμερες ανιχνεύουν και τη
θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, συνή-
θως χρησιμοποιούνται και για τον απεγκλωβι-
σμό παγιδευμένων ανθρώπων. Μία θερμοκά-
μερα αποτελείται από πέντε μέρη: ένα οπτικό
σύστημα, έναν ανιχνευτή, έναν ενισχυτή, έναν
επεξεργαστή σήματος και μία οθόνη. Ειδικές πυ-
ροσβεστικές κάμερες θερμικής απεικόνισης εν-
σωματώνουν αυτά τα πέντε στοιχεία σε ένα
αδιάβροχο και ανθεκτικό περίβλημα. 

Δημ. Καλλίρης

Οι κάμερες μπορεί να είναι φορητές/χειρός ή
ενσωματωμένες σε κράνος. Μια φορητή κά-

μερα δεσμεύει το ένα χέρι για να μεταφερθεί και
να λειτουργήσει, αφήνοντας μόνο ένα χέρι ελεύ-
θερο για άλλες εργασίες, αλλά το πλεονέκτημά της
είναι ότι μπορεί εύκολα να περνά από τον ένα πυ-
ροσβέστη σε άλλον. Η πλειοψηφία των καμερών
θερμικής απεικόνισης σε χρήση στις πυροσβεστι-
κές υπηρεσίες είναι φορητά μοντέλα χειρός.

Παύλος Μίχας

Κείμενα μαθητών Α΄ Γυμνασίου
Επιμέλεια: κ. Φρ. Ζωγόγιαννη, Εκπ/κός

οι
φυσικές

επιστήμες
στη ζωή μας

Η  θ ερμοκάμερα
κα ι  η  χρήση  της
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Ξενική λέξη Προέλευση Ελληνική λέξη

παντζάρι τουρκική pancar, αρμενική banjar τεύτλο

παπιγιόν γαλλική papillon λαιμοδέτης

παπούτσι τουρκική papuç υπόδημα

παρέα ισπανική parea συντροφιά, ομήγυρη

πάρκινγκ αγγλική parking στάθμευση

παρμπρίζ γαλλική pare-brise αλεξήνεμο

παρτενέρ αγγλική partner συνεταίρος, σύντροφος

πασπαρτού γαλλική passe-partout κλειδί για όλα

πατέντα λατινική patent ευρεσιτεχνία

παντζούρι τουρκική panjur, γαλλική pancur εξωτερικό φύλλο παραθύρου

πατίνι γαλλική patine τροχοπέδιλο

πεντικιούρ αγγλική pedicure ποδοκομία

περβάζι τουρκική pervaz, περσική parvaz πλαίσιο θύρας

πιάνο ιταλική piano κλειδοκύμβαλο

πινγκ-πονγκ αγγλική ping pong επιτραπέζια αντισφαίριση

πρίζα γαλλική prise ρευματοδότης

προπαγάνδα γαλλική propagande χειραγώγηση

πρότζεκτ αγγλική project έργο

προφίλ γαλλική profil κατατομή (και μεταφ. ο χαρακτήρας)

ράμπα γαλλική rampe κλίση (σε έδαφος)

ραντάρ αγγλική radar ραδιοεντοπιστής

ραντεβού γαλλική rendez-vous συνάντηση 

ράτσα ιταλική razza φυλή

ρεαλισμός γαλλική realisme πραγματικότητα και ρεαλιστής, πραγματιστής

ρεζέρβα γαλλική riserva απόθεμα

ρεζερβέ γαλλική reserve κρατημένο

ρεζουμέ γαλλική resume συμπέρασμα

ρεκόρ αγγλική/γαλλική record επίδοση ανώτερη όλων

ρεπό γαλλική repos / λατινική pausa παύση

ρεπορτάζ γαλλική reportage έρευνα/εργασία δημοσιογράφου

Διαφυλάσσοντας τη γλώσσα μας…
Συνεχίζοντας από προηγούμενο τεύχος (111), παραθέτουμε πίνακα με τις πιο

συνηθισμένες ξενικές λέξεις που έχουμε κακώς εντάξει και χρησιμοποιούμε κα-
θημερινά στον προφορικό και γραπτό μας λόγο. Ας προσέξουμε κι ας επιδιώξουμε
να χρησιμοποιούμε τις αντίστοιχες ελληνικές λέξεις που προτείνονται! Να μια
καλή ευκαιρία για τον σωστό εμπλουτισμό του λεξιλογίου μας!

Φοίβη Χατήρα, Α΄ Λυκείου



1.Ne choisissez pas une sonnerie
des grands compositeurs. Évitez

les sonneries bruyantes. Si vous êtes dans
un lieu public, dans une bibliothèque
municipale, préférez une sonnerie dis-
crète ou encore mieux le vibreur.

2.Ne téléphonez pas quand vous
êtes dans un lieu public. Si ce

n’est pas possible, ne parlez pas fort et
évitez les conversations personnelles ou
confidentielles. Ça dérange les autres!       

3.Ne demandez pas: «t’es où?».
Cette question peut-être embar-

rassante. Préférez une question comme:
«je ne te dérange pas?».

4.Pouvez appeler jusqu’ à 19 heures,
si c’est professionnel, et plus tard

jusqu’ à 22 heures, si c’est amical.

5. Ne prenez pas un double appel.
C’est impoli!

6.N’envoyez pas des messages
lorsque vous êtes avec les autres,

entre amis.

7.N’exagérez pas! Ne passez pas
votre vie sur votre portable!

8.Ne recevez pas d’ appels par des
personnes étrangères. Ça peut-

être dangereux.

9.N’utilisez pas votre téléphone en
conduisant. Il y a risque d’acci-

dent.

10.Il est interdit d’utiliser le
portable dans une station

d’essence lors du ravitaillement en car-
burant de votre voiture. Aussi mettez-le
en mode avion pendant un vol pour rai-
son de sécurité.

Τéléphone portable: une charte d’utilisation
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Επιμέλεια: κ. Κ. Κουτλάκη, Εκπ/κός

Χρ. Γεραρής,  Άγγ. Γιαννόπουλος,  Φοίβη Χατήρα, Αμ. Λατσούνη (Α΄ Λυκείου)



Ρωτάει ο Άγγλος τον Γερ-
μανό:
– Πήρατε αύξηση φέτος;
– Πήραμε!
– Και τι τα έκανες;
– Ε να, αγόρασα ένα σπίτι στις Άλπεις.– Και τα υπόλοιπα;
– Με τα υπόλοιπα αγόρασα μια Porche911 Carrera.
Ρωτάει ο Γερμανός τον Γάλλο:
– Πήρατε αύξηση φέτος;
– Πήραμε!
– Και τι τα έκανες;
– Ε να, αγόρασα για την κόρη μου έναδιαμέρισμα στις Κάνες.
– Και τα υπόλοιπα;
– Με τα υπόλοιπα αγόρασα ένα Audiμε δερμάτινα καθίσματα.
Ρωτάει ο Γάλλος τον Έλληνα:
– Πήρατε αύξηση φέτος;
– Πήραμε!
– Και τι τα έκανες;
– Ε να, αγόρασα μία βέσπα.
– Και τα υπόλοιπα;
– Τα υπόλοιπα τα έβαλε η μάνα μου!

ΑΝΕΚΔΟΤO

ΒΡΕΣ ΤΙΣ 10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ
που έχουν οι παρακάτω εικόνες.

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑ
ΛΙA

Σε μία στροφή 50 μοιρών προς τα δεξιά,

ένα αυτοκίνητο κινείται με 60 χιλιόμετρα

την ώρα. Ποια ρόδα περιστρέφεται λιγό-

τερο και είναι η πιο αργή;

Jeu des erreurs
Trouve les sept erreurs dans cette image. 
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Τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος
Παύλος» κυκλοφόρησαν το ΕΟ-
ΡΤΟΛΟΓΙΟ 2021, που περιλαμ-
βάνει Αφιέρωμα στην επέτειο
των 200 χρόνων από την Ελ-
ληνική Επανάσταση, με σχε-
τικές δραστηριότητες των
μαθητών.

Διανέμεται δωρεάν.

Όποιος επιθυμεί να το
προμηθευτεί, μπορεί να επικοι-

νωνήσει με τη Γραμματεία στην ηλ. δ/νση
grammateia@apostolospavlos.gr ή στα
τηλ. 27410-29663 & 6932-659820.

Κυκλοφορήθηκε βιβλιοδετη-
μένος ο νέος τόμος του πε-
ριοδικού «Ο Πυρσός» 2020 με
ενδιαφέρουσα ύλη για εφή-
βους, νέους και ενήλικες.

Τιμάται 12 ευρώ.

Διατίθεται σε περιορισμέ-
νο αριθμό αντιτύπων.
(Πληροφορίες όπ. παρα-
πάνω)
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