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Παναγία Σκαφιδιώτισσα
Το μοναστήρι της Παναγίας της Σκαφιδιώτισσας (Σκαφιδιά Ηλείας) χτίστηκε
περίπου τον 10ο αι. μ.Χ. δίπλα στα καταγάλανα νερά του Ιονίου. Έκθαμβος
μένει ο επισκέπτης αντικρίζοντας το μεσαιωνικό φρούριο που το περιστοι-
χίζει. Εκτός από την αξιόλογη αρχιτεκτονική του έχει και πολλούς θρησκευ-
τικούς και ιστορικούς θησαυρούς. Σημαντικό είναι το αρχείο της Μονής και
η βιβλιοθήκη με πολλά χειρόγραφα βιβλία, που αναφέρονται, ανάμεσα σε
άλλα, και στη συμμετοχή της στην Ελλ. Επανάσταση του 1821. Οι πρεσβείες
της Παναγίας μας ας μας συνοδεύουν!

Εξώφυλλο: Η Μάχη στα Δερβενάκια (26
Ιουλίου 1822) υπό την ηγεσία του Θ. Κολο-
κοτρώνη, που έληξε με την συντριβή της
στρατιάς του Δράμαλη.

Οπισθόφυλλο: Ομάδα Κατασκηνωτριών
των Εκπ/ρίων στον πύργο του φρουρίου
στην Ι. Μονή Παναγίας Σκαφιδιάς. Η Μονή
είχε σημαντική συμμετοχή στην Επανά-
σταση του 1821. 



Πίστη και πα-
τρίδα είναι

για μας ένα πράγ-
μα. Κι όποιος πο-
λεμά το ένα, πο-
λεμά και τ’ άλλο,
κι ας μην ξεγελιέ-
ται. Η μάνα μας η
πνευματική είναι
η ορθόδοξη Εκ-
κλησία μας, που ποτίστηκε με πολύ και
αγιασμένο αίμα. Κανένας λαός δεν έχυσε
και δεν χύνει ως τα σήμερα το αίμα του για
την πίστη, όσο ο δικός μας. Η ορθόδοξη
πίστη είναι ο θησαυρός ο κρυμμένος και ο
πολύτιμος μαργαρίτης, που ‘λεγε ο Χριστός. 

Οι Έλληνες του καιρού εκείνου ήτανε
«πτωχοί τω πνεύματι», κατά τους έξυ-

πνους του κόσμου. Ήτανε απλοί και φυσι-
κοί και η όψη τους, τα λόγια τους, οι συνή-
θειές τους, τα φερσίματά τους ήταν αλη-
θινά, δηλαδή ελληνικά. Η ψυχή τους ήταν
δεμένη με τη φύση και με τη θρησκεία
τους. Λεοντόκορμοι άνδρες, που βαστού-
σανε από αρχαία αίματα, ζούσανε στον
ανοιχτόν αγέρα όπως τους έπλασε ο Θεός,
με γένια, με μουστάκια, με μακριά μαλλιά
σαν τον Χριστό, γοργοπόδαροι, λιγό-
φαγοι, θρήσκοι, ταπεινοί μπρο-

στά στους γερον-
τότερους και
στους παπάδες,
με ψυχή γεμάτη
κρυφά πλούτη. Α-
πάνω απ’ όλα ή-
τανε η Θρησκεία,
η Πίστις των Πα-
τέρων μας. Και οι
λειτουργοί της ή-

τανε οι πνευματικοί τους, οι δασκάλοι τους,
οι προστάτες τους, οι παρηγορητές τους, οι
δικαστές τους, οι εξομολόγοι τους. 

Οπιο αγαπημένος αρματολός για τον
λαό, ο πιο αγνός πολεμιστής, ο και-

νούργιος άγιος Γιώργης, στάθηκε ένας πα-
πάς, ο Αθανάσιος Διάκος, που σουβλίσθηκε
για την Πίστη του Χριστού. Άλλοι τέτοιοι
αγιασμένοι που αγωνισθήκανε για την
Πίστη, είναι ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄, ο
Ησαΐας Σαλώνων, ο Ρωγών Ιωσήφ, ο Κυ-
πριανός στην Κύπρο. Τι λέγω; Νέφος ολό-
κληρο ρασοφορεμένοι, Ορθόδοξον Ιερά-
τευμα. Πριν να γίνει η Επανάσταση, χιλιάδες
Νεομάρτυρες μαρτυρήσανε για την Πίστη
και ύστερα ήρθανε οι αρματολοί. Οι δεσπο-
τάδες, οι παπάδες και οι καλόγεροι είχανε

γίνει σαν τους προφήτες που οδη-
γούσανε τον νέον Ισραήλ στη Γη

Με τους Μαθητές μας

Κάθε Μήνα...
«Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε,

καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.» (Γαλ. 5, 1)

(Μετάφρ.: Στην ελευθερία λοιπόν με την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός
να μένετε σταθεροί και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας.)
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της Επαγγελίας. Οι αρματολοί γινήκανε σαν
ασκητές και ψέλνανε απάνω στο μετερίζι
και ξεστηθίζανε το Ψαλτήρι για παρηγοριά,
με τα χαϊμαλιά στο στήθος, που παριστά-
νανε τον Χριστό, την Παναγιά, τον Άη Γιώρ-
γη, τον Άη Δημήτρη. Για φυλαχτό είχανε ή
τίμιο ξύλο, ή άγιο λείψανο, ή ένα κομμάτι
από το παλιόρασο του Άγιου Κοσμά. Πολ-
λοί αρματολοί ήτανε ζωγραφισμένοι στα
ερημοκκλήσια μαζί με τους αγίους. Η ζω-
γραφιά του Μεϊντάνη βρισκότανε στην εκ-
κλησιά της Κατούνας, του Ανδρούτσου στο
Μεγάλο Μετέωρο, του Διαμάντη Σπα-
τούλη στην εκκλησιά στ’ Αλεποχώρι Μπό-

τσαρη. Και τους σκοτωμένους τους θάβανε
κοντά στην εκκλησιά. 

Λοιπόν, δεν είναι αγιασμένη η Επανά-
στασή μας, δεν είναι η Ορθοδοξία μα-

τωμένη για να φυλάξει την πίστη μας; Η
Ορθοδοξία έγινε ένας λόγος άδειος στα
στόματα των σημερινών φραγκοδασκα-
λευμένων δασκάλων. Μα η αληθινή Ορθο-
δοξία, που είναι πλούτος και ρίζα αθανα-
σίας, είναι φυτρωμένη βαθιά στην καρδιά
του ορθοδοξότατου λαού μας, που, όσο
δεν ήθελε να τουρκέψει, άλλο τόσο δεν
θέλει να φραγκέψει. 

Φώτης Κόντογλου

ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ

Ελλάδα μου, Πατρίδα τρισμεγάλη,

την ομορφιά σου δεν την έχει άλλη

πατρίδα κι άλλη γης. Άλλο βασίλειο

δεν έχει τέτοιον ουρανό και τέτοιον ήλιο.

Δεν έχει τέτοιους κάμπους, τέτοια δάση.

Ποιος μπόρεσε ποτέ να σε ξεχάσει;

Μπαρουτοκαπνισμένη; Πάντα αλύγιστη;

Φως Πλαταιών και Ζάλλογγων. Βουή 
της Πίνδου ασίγητη.

Ελλάδα μου, μανούλ΄ αγαπημένη,

πανάρχαιη μ΄ αγέραστη. Κλεισμένη

μες την ψυχή μου σ΄ έχω: όλους τους τόπους,

τ΄ άσπρα σου χωριουδάκια, τους 
χρυσόκαρδους ανθρώπους.

Ποια χώρα έχει τόσο φως για να χαρίζει,

όπως εδώ, σε ποια άλλη γη η Αγάπη ανθίζει;

Ποια άλλη πατρίδα, πού; Και ποιο βασίλειο

έχει έναν τέτοιον ουρανό και τέτοιον ήλιο; 

Στέφανος Μπολέτσης
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..............1821
7 Ιουνίου: Ήττα του Ιερού Λόχου

στο Δραγατσάνι. Έπειτα από λίγες μέρες
ο Υψηλάντης περνά τα αυστριακά σύνορα,
συλλαμβάνεται και φυλακίζεται.

14-17 Ιουνίου: Επανάσταση στην
Κρήτη και νίκες των Ελλήνων

17 Ιουνίου: Πεθαίνει ο Αθανάσιος
Καρπενησιώτης.

28 Ιουνίου: Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης
παραδίδει έπειτα από συμφωνία το φρού-
ριο της Λιβαδειάς στον Ομέρ Βρυώνη.

6 Ιουλίου: Ο Ρώσος πρεσβευτής
στην Κωνσταντινούπολη Στρόγκανοφ,
έπειτα από εντολή του Υπ. Εξωτερικών
Καποδίστρια, επιδίδει στην Πύλη τελεσί-
γραφο που απαιτεί σεβασμό των δικαιω-
μάτων των χριστιανικών πληθυσμών της
Οθ. Αυτοκρατορίας. Παρά την απόρριψη
του τελεσιγράφου από τους Τούρκους,
αποφεύγεται η ρήξη ύστερα από παρέμ-
βαση του Αυστριακού αρχικαγκελάριου
Μέτερνιχ.

17 Ιουλίου: Ο Μάρκος Μπότσαρης
συντρίβει τους Τούρκους στην Πλάκα.

20 Ιουλίου: Ο Ομέρ Βρυώνης και ο

Ομέρ μπέης καταλαμβάνουν την Αθήνα.

..............1822
6-7 Ιουνίου: Ο Κανάρης πυρπολεί

την τουρκική ναυαρχίδα στη Χίο. Σκοτώ-
νεται και ο Τούρκος ναύαρχος Καρα-
Αλής.

7 Ιουνίου: Σφαγές χριστιανών στα
Μαστιχοχώρια της Χίου.

9 Ιουνίου: Οι Τούρκοι του φρου-
ρίου της Ακρόπολης παραδίδονται.

29 Ιουνίου: Ο Δράμαλης επικεφα-
λής ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων
στρατοπεδεύει κοντά στη Λαμία με
στόχο την καταστολή της Επανάστασης.

4 Ιουλίου: Ήττα Ελλήνων και φι-
λελλήνων υπό τον Α. Μαυροκορδάτο στο
Πέτα κοντά στην Άρτα από τον Κιουταχή.

26 Ιουλίου: Ήττα του Δράμαλη στα
στενά των Δερβενακίων από τους Έλλη-
νες, υπό την ηγεσία του Θ. Κολοκοτρώ-
νη.

28 Ιουλίου: Στο Αγιονόρι Κορινθίας
ο Δ. Υψηλάντης, ο Πετρόμπεης Μαυρομι-
χάλης & ο Νικηταράς ολοκληρώνουν την
καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη.

Σημαντικά γεγονότα
της Ελληνικής Επανάστασης

(μ. Ιουνίου - Αυγούστου)



Αύγουστος: Ο Γεώργιος Κάνιγκ γί-
νεται υπουργός Εξωτερικών της Αγ-
γλίας.

8 Αυγούστου: Ήττα των υπό τον
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη Ελλήνων στους
Μύλους.

..............1823
10 Ιουλίου: Ο Μαυροκορδάτος

εκλέγεται πρόεδρος του Βουλευτικού
παρά τις αντιδράσεις του Κολοκοτρώνη.
Την επομένη εξαναγκάζεται σε παραί-
τηση.

12 Αυγούστου: Πάνδημη κηδεία
του Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι.

..............1824
7 Ιουνίου: Αντικυβερνητικοί υπό

τον Πάνο Κολοκοτρώνη παραδίδουν το
φρούριο του Ναυπλίου στην κυβέρνηση.

12 Ιουνίου: Η άφιξη των εκπρο-
σώπων του νομοτελεστικού σώματος
στο Ναύπλιο σηματοδοτεί την παύση του
εμφύλιου πολέμου.

21 Ιουνίου: Καταστροφή των Ψα-
ρών από τους Τουρκοαιγυπτίους.

2 Ιουλίου: Η κυβέρνηση δίνει αμνη-
στία στους αντικυβερνητικούς.

3 Ιουλίου: Σημαντική επιτυχία του
ελληνικού στόλου στα ανοιχτά των Ψα-
ρών.

2 Αυγούστου: Γέννηση στη Λευ-
κάδα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, επικού
υμνητή του 1821.

29 Αυγούστου: Ναυμαχία του Γέ-
ροντα. Τα ελληνικά πλοία επιφέρουν ση-

μαντικές ζημιές στον εχθρικό στόλο.

..............1825
5 Ιουνίου: Ο Οδυσσέας Ανδρού-

τσος δολοφονείται στην Ακρόπολη των
Αθηνών, όπου είχε φυλακιστεί.

8 Ιουνίου: Νέα αποτυχημένη προ-
σπάθεια του Κιουταχή εναντίον του Με-
σολογγίου.

10 Ιουνίου: Ο Ιμπραήμ καταλαμ-
βάνει την Τριπολιτσά.

13 Ιουνίου: Νίκη των Ελλήνων υπό
τον Μακρυγιάννη και Δ. Υψηλάντη στους
Μύλους Αργολίδας.

14 Ιουνίου: Ο Ιμπραήμ κατακαίει
το Άργος.

23 Ιουνίου: Ήττα των υπό τον Κο-
λοκοτρώνη ελληνικών δυνάμεων από
τον Ιμπραήμ στην Τριπολιτσά.

7 Ιουλίου: Ο Ομέρ Βρυώνης κα-
ταλαμβάνει την περιοχή του Θησείου
στην Αθήνα.

24 Ιουλίου: Οι ελληνικές πολιτικές
και στρατιωτικές δυνάμεις με έγγραφό
τους προς την αγγλική κυβέρνηση ανα-
θέτουν την προστασία της Ελλάδας στην
Αγγλία.

..............1826
16 Ιουλίου: Ο Κιουταχής έρχεται

στην Αθήνα και στρατοπεδεύει στην πε-
ριοχή Πατήσια. Κανονιοβολισμός της
πόλης.

3 Αυγούστου: Ο Γκούρας κλείνεται
με τους άντρες του στην Ακρόπολη. Η
πόλη παραδίδεται στον Κιουταχή.
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6 Αυγούστου: Νίκη του Γ. Καραϊ-
σκάκη στο Χαϊδάρι.

..............1827
4 Ιουνίου: Ο Κανάρης καίει, μέσα

στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, την προ-
φυλακίδα του αιγυπτιακού στόλου.

12 Ιουλίου: Ο τσάρος της Ρωσίας
Νικόλαος Α΄ αποδέχεται την παραίτηση
του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση
του υπουργού Εξωτερικών της αυτοκρα-
τορίας.

4 Αυγούστου: Οι πρεσβευτές των
Μεγάλων Δυνάμεων ζητούν με έγγραφό
τους προς την Πύλη τον τερματισμό των
εχθροπραξιών στο Μοριά. Το αίτημά
τους απορρίπτεται.

17 Αυγούστου: Η κυβέρνηση και
η βουλή εγκαθίστανται στην Αίγινα.

..............1828
7 Ιουλίου: Υπογράφεται πρωτό-

κολλο ανάμεσα στις τρεις Μεγάλες Δυ-
νάμεις. Αποφασίζεται η αποστολή στην
Πελοπόννησο γαλλικού εκστρατευτικού
σώματος υπό τον Μεζόν, με σκοπό να
εκδιώξει τον Ιμπραήμ.

20 Ιουλίου: Θάνατος του Αλέξαν-
δρου Υψηλάντη στη Βιέννη.

9 Αυγούστου: Υπογράφεται ανά-
μεσα στην Αγγλία και τον Μωχάμετ Άλη
της Αιγύπτου η Σύμβαση της Αλεξάν-
δρειας, με την οποία καθορίζεται ο τρό-
πος εκκένωσης της Πελοποννήσου από
τα στρατεύματα του Ιμπραήμ.

17 Αυγούστου: Τα γαλλικά στρα-

τεύματα υπό τον Μεζόν αποβιβάζονται
στο Πεταλίδι Πυλίας.

29 Αυγούστου: Ιδρύονται ταχυ-
δρομική υπηρεσία και τα πρώτα ταχυ-
δρομικά γραφεία στο Άργος, στην
Τρίπολη και στην Επίδαυρο.

..............1829
11 Ιουλίου: Αρχίζει στο Άργος η Δ΄

Εθνοσυνέλευση.

..............1830
Ιούνιος: Αντικυβερνητικές εκδη-

λώσεις στη Μάνη.

..............1831
1 Αυγούστου: Ο Μιαούλης πυρπο-

λεί πλοία του εθνικού στόλου στον Πόρο.

..............1832
21 Ιουλίου: Υπογράφεται στην

Κωνσταντινούπολη η ομώνυμη σύμβαση,
με την οποία καθορίζονται τα βόρεια σύ-
νορα του νέου κράτους (Αμβρακικός-Πα-
γασητικός).

27 Ιουλίου: Η Δ΄ Εθνοσυνέλευση
επικυρώνει την εκλογή του Όθωνα στον
ελληνικό θρόνο.

30 Αυγούστου: Πρωτόκολλο του
Λονδίνου, με το οποίο οριστικοποιούνται
τα σύνορα της Ελλάδας, αλλά και απορ-
ρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και
των κατοίκων της Σάμου για ένωση με
την Ελλάδα.



Πολλά έχουν γραφτεί για τον πατέρα
του μικρασιατικού Ελληνισμού,
Εθνομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρ-

νης. Η βιογραφία του λίγο πολύ γνωστή.
Δυστυχώς, κάποιοι έχουν επιχειρήσει να
αμαυρώσουν τη μνήμη του με αυθαίρε-
τους και κακόβουλους ισχυρισμούς. Στα
πλαίσια του δικού μας μικρού αφιερώμα-
τος στις μικρασιατικές μνήμες, δεν παρα-
λείπουμε να κάνουμε μία σύντομη αναφο-
ρά στην προσωπικότητα του ιερού άνδρα.
Κρίναμε ωφέλιμο, αντί κάποιου βιογραφι-
κού σημειώματος, να σταχυολογήσουμε εν
είδει δανεισμού από πηγές της εποχής
στοιχεία που αναδεικνύουν βασικά χαρα-
κτηριστικά του. Τόσο δικές του γραπτές
μαρτυρίες, όσο και κυρίως λοιπών αυτο-
πτών και αυτήκοων μαρτύρων είναι απο-
καλυπτικές και βεβαιώνουν την προσωπι-
κότητα του ανδρός σε έξι μόλις συμβολικές
λέξεις: προφήτης, εθνάρχης, πατέρας, μάρ-
τυρας, ιεράρχης και άγιος. 

Προφήτης: 25 Αυγούστου 1922. Σε επι-
στολή του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο
την προπαραμονή του μαρτυρικού του θα-
νάτου προλέγει τα εξής: 

«... Ζήτημα είναι εάν όταν το παρόν μου
γράμμα αναγινώσκεται υπό της υμετέρας
εξοχότητος αν ημείς πλέον υπάρχομεν εν
ζωή, προοριζόμενοι –τις οίδε– κατ΄ ανεξε-
ρευνήτους βουλάς της θείας προνοίας εις
θυσίαν και μαρτύριον»…

Εθνάρχης: Στην ίδια επιστολή γράφει
με ηγετικό αλλά και ταπεινό συνάμα ύφος:
«Επέστη η μεγάλη ώρα της μεγάλης εκ μέ-
ρους σας χειρονομίας. Ο Ελληνισμός της Μ.
Ασίας, το Ελληνικόν Κράτος αλλά και σύμ-

παν το Ελληνικόν Έθνος καταβαίνει πλέον
εις τον άδην, από του οποίου καμία πλέον
δύναμις δεν θα δυνηθεί να το αναβιβάσει
και το σώσει... Ακόμη όμως υπάρχει και-
ρός... τουλάχιστον να μη καταστραφεί τε-
λείως το Ελληνικόν Έθνος διά της απωλείας
όχι μόνο της Μ. Ασίας, αλλά και της Θράκης
και αυτής ίσως της Μακεδονίας.»

Πατέρας: Ο Μητροπολίτης Εφέσου
Χρυσόστομος Χατζησταύρου, σε έκθεσή
του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη στις
2 Οκτωβρίου 1922 έγραφε: «Διενεργήθη-
σαν σφαγαί, διαρπαγαί και ατιμώσεις μετ΄
ανηκούστου σκληρότητος εν τοις προαστί-
οις της Σμύρνης ων οι κατορθώσαντες να
διασωθώσι πληθυσμοί κατέφυγον ημίγυ-
μνοι εις Σμύρνην... Η μανία των επιδρο-
μέων κατά των κληρικών κυρίως, δεν είχεν
όρια και εφονεύοντο ούτοι μόλις εμφανι-
ζόμενοι.» 

Ενώ στη Σμύρνη συνέβαιναν αυτά, ο
συγγραφέας Ρενέ Πιό διηγείται για τον
Χρυσόστομο: «Μία γαλλική περίπολος από
είκοσι άνδρες, τους οποίους συνόδευα,
μαζί με έναν άλλο πολιτοφύλακα, κατευ-
θύνθηκε αμέσως στη Μητρόπολη, με σκο-
πό να πεισθεί ο Μητροπολίτης να έλθει στο
Γαλλικό προξενείο. Ο Μητροπολίτης δεν
δέχθηκε, λέγοντας ότι σαν καλός ποιμένας
είχε χρέος να μείνει κοντά στο ποίμνιό
του».

Μάρτυρας: Ο Ρενέ Πιό συνεχίζει: «Όταν
η περίπολος έβγαινε από τη Μητρόπολη,
ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας
Τούρκος αξιωματικός και δύο στρατιώτες,
με τις λόγχες πάνω στα όπλα, σταμάτησε
μπροστά από το μητροπολιτικό κτήριο. Ο

3 0 - 3 1  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ :
Επέτειος Μικρασιατικής Καταστροφής

Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος:
... «και περισσότερον προφήτου»
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αξιωματικός ανέβηκε επάνω και διέταξε
τον Μητροπολίτη να τον ακολουθήσει
στον Νουρεντίν πασά, τον στρατιωτικό δι-
οικητή. Βλέποντας ότι απάγεται ο Μητρο-
πολίτης, είπα στους άνδρες της περιπόλου
να πάρουμε από πίσω το αυτοκίνητο. Φθά-
σαμε στον μεγάλο στρατώνα, όπου βρι-
σκόταν ο στρατιωτικός διοικητής, ο στρα-
τηγός Νουρεντίν. Ο αξιωματικός που συνό-
δευε τον Χρυσόστομο, τον οδήγησε μπρο-
στά στον Νουρεντίν. Σε δέκα λεπτά, κι ενώ
ο Χρυσόστομος κατέβαινε, βγήκε στο
μπαλκόνι του κτηρίου ο Νουρεντίν πασάς,
ο οποίος απευθύνθηκε στους χίλιους με χί-
λιους πεντακόσιους μουσουλμάνους άν-
δρες και γυναίκες που βρίσκονταν στην
πλατεία⋅ τους είπε ότι τους παραδίδει τον
Μητροπολίτη, προσθέτοντας χαρακτηρι-
στικά τις φράσεις: «αν σας έκανε καλό, να
του το ανταποδώσετε⋅ αν σας έκανε κακό,
να του κάνετε κι εσείς κακό!». Κι ο Μητρο-
πολίτης Εφέσου Χρυσόστομος επισφραγί-
ζει: «Αι πληροφορίαι αι συλλεγείσαι την
επομένην εκ διαφόρων πηγών εβεβαίουν
πάσαι ότι κατεδόθη ούτος εις τον όχλον,
όστις διαπομπεύσας και καταβασανίσας
αυτόν διεμέλισε το σώμα αυτού και είτα πε-
ριέφερε εν θριάμβω την αρχιερατικήν αυ-
τού ράβδον ανά τας τουρκικάς συνοικίας

διαλαλών την  ‘παραδειγματικήν τιμωρίαν,
κιαφίρ, του προδοτικώς προς τους τούρ-
κους πολιτευθέντος’». 

Ιεράρχης και άγιος: Τέλος περί αυτού
γράφει πάλι ο Εφέσου Χρυσόστομος τα
εξής: «Ούτως ετελειώθη εν Κυρίω Αρχιε-
ρεύς, διανύσας τον θεοφιλή αυτού βίον εν
αρεταίς και αγιότητι, περιπαθώς αγαπήσας
την Εκκλησίαν, αγωνισθείς καλλινίκως
υπέρ του Έθνους και πρωτοστατήσας εν
παντί έργω τιμώντι λειτουργόν πραγματι-
κόν της Εκκλησίας του Χριστού. Εγένετο,
κατά τα περί αυτού προφητικώς υπό του
Πνεύματος ειρημένα, πιστός άχρι θανάτου
και εδόθη αυτώ ο στέφανος της ζωής». «Η
Μήτηρ Εκκλησία, θρηνούσα επί τη απω-
λεία διαπρεπούς Αυτής Λειτουργού, είναι,
δεν αμφιβάλλω, υπερήφανος διά το μακά-
ριον αυτού τέλος, το επισφραγίσαν βίον
χριστιανοπρεπή, πλήρη εργασίας ακαμά-
του και μόχθων υπερανθρώπων. Ο μισθα-
ποδότης του Κυρίου ας προσδεχθή αυτόν
εις την αιωνίαν ανάπαυσιν!» 

Και όντως η Εκκλησία μας τον τιμά ως
πρωτομάρτυρα πλήθους συνάθλων κληρι-
κών και λαϊκών την Κυριακή προ της Υψώ-
σεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού,
δηλ. μεταξύ 7 και 13 Σεπτεμβρίου κάθε έ-
τους. Αιωνία η μνήμη του!
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“ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ”
κοντά στους Αγίους

ΟΣ. ΙΩΣΗΦ ΓΕΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Ιωάννης Βιτσέντζος (Γεροντογιάννης)
γεννήθηκε το 1799 στη μικρή μονή Τιμ. Προ-
δρόμου Κάψα Σητείας της Κρήτης, στα ερειπω-

μένα κελλιά της οποίας εί-
χαν μεταβεί οι ευσεβείς
γονείς του μετά από τουρ-
κική επιδρομή στο χωριό
τους. Σε κατάλληλη ηλι-
κία νυμφεύτηκε και απέ-
κτησε τέσσερα παιδιά. Ή-
ταν ευσεβής αλλά ατίθα-
σος και ευέξαπτος και
πολλές φορές είχε γίνει
στόχος καταδίωξης των

τούρκων. Ωστόσο ο χαρα-
κτήρας του και η ζωή του κτηνοτρόφου που
έκανε άλλαξε, όταν μια Κυριακή, που είχε πάει
για να δουλέψει, γυρίζοντας με την σύζυγό του
στο σπίτι βρήκε την μικρή του κόρη καμένη.
Εκλαμβάνοντας το τραγικό περιστατικό ως θείο
μήνυμα, μετανόησε και άρχισε σκληρό πνευμα-
τικό αγώνα. Και ο Θεός, που αποκαλύπτεται σε
ανθρώπους με αγνή καρδιά, αποκαλύφθηκε και
σε αυτόν. Το 1841 ο Ιωάννης είδε σε όραμα τους
δικαίους αλλά και τους μη σεσωσμένους, τις
αγαλλιάσεις και τις τιμωρίες τους αντίστοιχα.
Από τη στιγμή που ξύπνησε, ξεκίνησε να κηρύτ-
τει τον λόγο του Θεού, αλλά και να θαυματουρ-
γεί και η φήμη του εξαπλωνόταν. Όπως ήταν
αναμενόμενο, χαρακτηρίστηκε ύποπτος από
τους τούρκους. Τον συκοφάντησαν και τον έσυ-
ραν τρεις φορές στον διοικητή της Κρήτης Μου-
σταφά Πασά, ο οποίος τον φυλάκισε. Τελικά,
όμως, ο όσιος απέκτησε την εύνοια του διοικητή
όταν θεράπευσε θαυματουργικά το μικρό παιδί
και την  πεθερά του. Ωστόσο έφυγε μακριά από
τον τόπο του λόγω της εχθρικής στάσης των
τούρκων απέναντί του και κατέφυγε στο Μονύ-
δριο που γεννήθηκε, το οποίο επισκεύασε. Όταν
το 1863 η μονή τελειοποιήθηκε, ο Ιωάννης ε-
κάρη μοναχός και έλαβε το όνομα Ιωσήφ. Η νη-
στεία, η άσκηση και η προσευχή ήταν η ζωή του.
Έλαβε από τον Θεό ιδιαίτερα χαρίσματα και η
φήμη του όλο και μεγάλωνε. Θαυματουργούσε,

θεράπευε και συμβούλευε. Όμως, λόγω της έν-
τονης άσκησης ασθένησε και τελικά κοιμήθηκε
στις 6 Αυγούστου 1874. Αργότερα έγινε η ανα-
κομιδή της τιμίας Κάρας και των λειψάνων του.
Η μνήμη του τιμάται στις 7 Αυγούστου εκάστου
έτους.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
Ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ

Ο Άγιος Γεράσιμος καταγόταν από το Με-
γάλο Χωριό του Καρπενησίου και ονομαζόταν
Γεώργιος. Στην ηλικία των
11 ετών πήγε στην Κων-
σταντινούπολη και παρέ-
μεινε κοντά σε έναν παντο-
πώλη. Μια μέρα μετέφερε
με ένα χάλκινο δίσκο γι-
αούρτια σε πήλινα δοχεία.
Κάποια στιγμή όμως του
γλίστρησε ο δίσκος και έ-
σπασαν όλα τα δοχεία.
Ενώ έκλαιγε για τη δυστυ-
χία του, τον πήρε κοντά της
μία οθωμανή γυναίκα να τον παρηγορήσει. Στη
συνέχεια όμως με διάφορα τεχνάσματα κατά-
φερε να τον ξεγελάσει και να τον εξισλαμίσει.
Μετά από πολλά χρόνια ο Γεώργιος κατάλαβε
το λάθος του και γύρισε πίσω στην πατρίδα του.
Μετά από λίγο καιρό πήγε στο Άγιον Όρος,
όπου έγινε μοναχός και ονομάστηκε Γεράσιμος.
Ο πόθος του όμως για το μαρτύριο τον έκανε να
επιστρέψει στη Βασιλεύουσα, όπου διακήρυξε
την πίστη του στον Χριστό. Παρά τις κολακείες
αλλά και τα βασανιστήρια που δέχτηκε γι΄ αυτό,
ο Γεράσιμος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη
του. Στις 3 Ιουλίου 1812 τον αποκεφάλισαν στο
Μπαμπά Χουμάι της Κωνσταντινούπολης στην
ηλικία των 25 ετών. Την ημέρα του μαρτυρίου
του εορτάζουμε τη μνήμη του. Το λείψανο του
Αγίου ενταφιάστηκε στην αρχή στο νησί Πρώτη.
Αργότερα μεταφέρθηκε στην Ι. Μονή Προυσού
και από εκεί το 1971 στο χωριό του, στον ομώ-
νυμο μεγαλοπρεπή ναό, που έχτισαν οι απαντα-
χού Μεγαλοχωρίτες.

Χρ. Γεραρής & Αθ. Δημητριάδη, Α΄ Λυκ.
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Μάθημα σε ψηλομύτες...

Οσιδηρόδρομος Αθηνών-Πειραιώς περ-
νούσε τα κατάφυτα περιβόλια της

Καλλιθέας και προχωρούσε προς τον Πει-
ραιά. Ενώ είχα το βλέμμα μου προσηλω-
μένο στο πράσινο θέαμα, ξαφνικά δύο
γαλλικές λέξεις μού τράβηξαν την προ-
σοχή. 

Τότε μόνο έστρεψα
και είδα μία συντροφιά
από δύο κυρίες που
ήταν καθισμένες απέ-
ναντί μου. Ήταν καλον-
τυμένες και σύμφωνα
με την τελευταία λέξη
της μόδας. Ήταν Ελλη-
νίδες και είχαν συνοδό
έναν κύριο που βρι-
σκόταν σε άλλο κάθι-
σμα. Οι δύο κυρίες φαί-
νονταν γεμάτες υπερη-
φάνεια και εγωισμό.
Συζητούσαν μεγαλό-
φωνα στα γαλλικά. Α-
σφαλώς δεν καταδέ-
χονταν να μιλήσουν τη
μητρική τους γλώσσα... 

Το τρένο σταμάτη-
σε στο Φάληρο. Ένας γέρος έτρεξε να ανέ-
βει και μόλις πρόφτασε, γιατί την ίδια
στιγμή το τρένο σφύριξε και έφυγε. Ήταν
ντυμένος φτωχικά, έδειχνε άνθρωπο ερ-
γάτη. Ο συνοδός της κυρίας τού έκανε
μέρος να καθίσει δίπλα του. Οι κυρίες όμως
δεν κατόρθωναν να κρύψουν τη δυσαρέ-
σκειά τους γι΄ αυτό. Η μία από αυτές είπε
στον συνοδό της γαλλικά: «Έλα, κάθισε
από ΄δω». Και του έδειξε μία θέση κοντά
τους. 

Την άτοπη αυτή προσβολή φάνηκε
πως ένιωσε ο γέρος, αλλά αρκέστηκε να
χαμογελάσει, χωρίς να κινηθεί από τη θέ-
ση του. Οι κυρίες δεν έπαψαν να σχολιά-

ζουν την εμφάνιση του γέρου, μιλώντας
πάντοτε στη γαλλική γλώσσα. «Κάποιο
λάθος θα έκανε ο γέρος», είπε η μία. «Ήταν
για την τρίτη θέση και χώθηκε εδώ. Μού-
τρα για πρώτη θέση!». «Τι τους αφήνουν,
Θεέ μου!», συμπλήρωσε η άλλη. «Δεν μπο-
ρεί κανείς να ταξιδεύει μ΄ αυτά τα τρένα.
Σου καθίζουν δίπλα σου τον κάθε αλήτη.»
Ο γέρος έμενε ήσυχος και σκεφτικός. Ήταν
φανερό πως δεν ήξερε γαλλικά. Μα μήπως

κατόρθωνε κάτι να αν-
τιληφθεί; Ίσως, γιατί τον
είδα σε μια στιγμή να
κινείται νευρικά. Η εύ-
θυμη συνομιλία, πάντα
εννοείται στα γαλλικά,
εξακολουθούσε. Αστεϊ-
σμοί, πειράγματα δεν
έπαψαν, ωσότου φτά-
σαμε στον Πειραιά. 

Εκεί το τρένο στα-
μάτησε, ο γέρος έτρεξε
να βγει. Μα εκεί, δεν ξέ-
ρω πώς, γλίστρησε από
τα χέρια η ομπρέλα της
μιας κυρίας κι έπεσε κα-
ταγής. Ο γέρος τη σή-
κωσε και την έδωσε με
ευγένεια στην κυρία,
λέγοντάς της σε άπται-

στα γαλλικά: «Δεσποινίς, παρακαλώ, πάρτε
την ομπρέλα σας». Η κυρία παραζαλι-
σμένη πήρε την ομπρέλα της και από την
ταραχή της δεν κατόρθωσε να ψιθυρίσει
ούτε ένα ευχαριστώ. Κατακόκκινες βγήκαν
και οι δύο έξω. Ο γέρος χάθηκε μέσα στον
κόσμο…

Δεν έτυχε να τον ξανασυναντήσω. Αν
τον έβλεπα, θα έτρεχα να του σφίξω με
όλη μου την καρδιά το χέρι για το ωραίο
μάθημα που έδωσε στις ψευτοπολιτισμέ-
νες Ελληνίδες!.. 

(Από το παλιό αναγνωστικό
«Όμορφος Κόσμος»)

Xαρακτήρες & τύποι από τη ζωή
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Με την συμμετοχή του στον Μαθητικό Διαγωνισμό «1821 μέτρα σε 200΄΄» το
Σχολείο μας κέρδισε το 1ο Βραβείο ανάμεσα στα Λύκεια της Πελοποννήσου.
Ομάδα μαθητών υπό την ονομασία «Παπαφλέσσας», συνοδευόμενοι από τους
καθηγητές κ. Αλ. Κωτσιόπουλο, κ. Ανδρ. Κουτσόπουλο και κ. Ελ. Σεϊτανίδη, και
με την έμπνευση και καθοδήγησή τους, επισκεφτήκαμε την ι. Μονή Αγ. Γεωργίου
Φενεού, όπου πραγματοποιήσαμε τη θε-
ατρική απόδοση σημαντικού ιστορικού
γεγονότος που έλαβε χώρα εκεί στα
επαναστατικά χρόνια. Ο τόπος έγινε
επίσης για όλη την ομάδα μας αφετηρία
πεζοπορίας προς τη Λίμνη Δόξα, όπου
ολοκληρώσαμε τα 1821 μέτρα! Μέσα
από τη συμμετοχή μας στον Διαγωνι-

σμό γνωρίσαμε από κοντά την πολύτιμη συμβολή του τόπου μας στην
Ελληνική Επανάσταση.
Οπωσδήποτε όμως και το
αποτέλεσμα μας έδωσε
ιδιαίτερη χαρά!

Ο Ρητορικός Όμιλος του Σχο-
λείου μας συμμετείχε στις 11 και 12
Ιουνίου στους φετινούς Ρητορι-
κούς Αγώνες Πελοποννήσου. Την
α΄ μέρα των Αγώνων έλαβαν χώρα
τα ατομικά αγωνίσματα, στα οποία
ο συμμαθητής μας Γιώργος Νικο-
λόπουλος κέρδισε την 3η θέση
στον αυθόρμητο λόγο. Την επό-

μενη διεξήχθησαν οι Διττοί Λόγοι. Η Ομάδα μας, η
οποία αποτελούνταν από τις Άννα-Μαρία Λατσούνη, Αμαλία Λατσούνη,

Δήμητρα Μήνου και Φοίβη Χατήρα, αγωνίστηκε έναντι Ομάδας σχολείου της Καλαμάτας και κατέλαβε τη 2η
θέση στους αγώνες Λυκείου! Η διάκριση αυτή της εξασφάλισε το εισιτήριο για τη συμμετοχή της στους Πανελ-
λήνιους Αγώνες Ρητορικής που διεξάγονται στην Αθήνα το καλοκαίρι! Την προσπάθειά μας ικανοποίησε πολύ

το γεγονός ότι οι διοργανωτές ομολόγησαν ότι αυτή ήταν η καλύτερη αντιλογία
που παρακολούθησαν την τελευταία δεκαετία!

                
              

                
             

              
                

              
               

             

Τη μέρα της αποδόσεως του Πάσχα (9 Ιουνίου) είχαμε την ευ-

καιρία να την τιμήσουμε με τη συμμετοχή μας στη Θ. Λειτουργία.

Έτσι, μέσα σε πανηγυρική, πασχαλιάτικη ατμόσφαιρα, ολοκληρώ-

θηκε η μεγάλη γιορτή που μας φέρνει στο καλοκαίρι!

Στο Σχολείο μας συλλέγουμε καθημερινά, όλο τον χρόνο, πλαστικά
καπάκια από μπουκάλια. Έχοντας συγκεντρώσει και φέτος μία μεγάλη πο-
σότητα, καταφέραμε να τα αποστείλουμε στον Σύλλογο Αναπήρων Πέλ-
λας, προκειμένου να συμβάλουμε κι εμείς ως ένα βαθμό στην προσφορά
αναπηρικών αμαξιδίων προς βοήθεια των συνανθρώπων μας.



Η σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε
πολύ όμορφα με μία ημερήσια εκδρομή
στη Βυτίνα Αρκαδίας. Φτάνοντας εκεί,
πραγματικά θαμπωθήκαμε από το κατα-
πράσινο τοπίο και παραδοθήκαμε στην ομορφιά της φύσης… Η μέρα μας ξε-
κίνησε με μία συναρπαστική και πρωτόγνωρη για τους περισσότερους βόλτα
με άλογα, κατά την οποία περιηγηθήκαμε στα πανέμορφα, γραφικά μονοπά-
τια του δάσους. Ο συνδυασμός του ειδυλλιακού τοπίου και των υπέροχων
αλόγων φάνταζε παραμυθένιος! Έπειτα κατευθυνθήκαμε σε ένα ηλιόλουστο

ξέφωτο κοντά στην περιοχή κι εκεί είχαμε αρκετό ελεύθερο
χρόνο για ομαδικό παιχνίδι, που είχαν ετοιμάσει οι καθηγητές
μας, και για εξερεύνηση. Νιώσαμε μία αλλιώτικη οικειότητα με
τη φύση, συνειδητοποιώντας πως είναι πηγή ανανέωσης και
ζωής. Κατά την επιστροφή κάναμε μια τελευταία στάση για με-
σημεριανό γεύμα στο χωριό! Η τελευταία αυτή εξόρμηση της
χρονιάς ήταν πρωτότυπη και σίγουρα εντελώς απαραίτητη για
μας, μετά από άλλη μία χρονιά καραντίνας…

Τελετή λήξης: Άλλη μία σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος, έχοντας την ιδιαιτερότητα ένα μεγάλο μέρος της να
πραγματοποιείται με διαδικτυακά μαθήματα. Ευτυχώς, αυτό δεν μας εμπόδισε από το να συμμετάσχουμε σε δια-
γωνισμούς και δραστηριότητες που γέμισαν με ωραίες εμπειρίες τον χρόνο μας κι έτσι, παρά τις όποιες δυσκολίες,
οι καθηγητές μας κατάφεραν να συγκεντρώσουν υλικό, φωτογραφικό κ.ά., το οποίο προβλήθηκε στην τελετή
λήξης και μας βοήθησε να ανακαλέσουμε πολλές ευχάριστες στιγμές της φετινής χρονιάς! Η τελετή ολοκληρώθηκε
με την απονομή βραβείων σε μαθητές που προκρίθηκαν σε διαγωνισμούς ή πήραν κάποιο δίπλωμα από τα ενδο-
σχολικά φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών και Υπολογιστών. Ειδική αναφορά πρέπει να κάνουμε για τα Βραβεία που
προσέφερε πατρικά η Ι. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, για τρίτη συνεχή χρονιά. Πρόκειται για ακριβή αντίγραφα ει-
κόνων της Παναγίας μας, μεγάλης αξίας,  που προσφέρθηκαν στους πρώτους αριστεύσαντες κάθε τάξης.
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Στις 29 Ιουνίου τιμήσαμε τη γιορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Αντιπρο-

σωπεία μαθητών και οι καθηγητές των Εκπαιδευτηρίων μας παρευρεθήκαμε στον ιερό Ναό Αποστόλου

Παύλου στην Αρχαία Κόρινθο, συμμετέχοντας στην πανηγυρική Θ. Λειτουργία και ακούγοντας τον κηρυ-

κτικό λόγο του προϊσταμένου. Τέλος λάβαμε στο προαύλιο όλοι οι πιστοί κέρασμα, προσφορά του πανη-

γυρίζοντος ναού, ξαναβρεθήκαμε μεταξύ μας και ανανεώσαμε το ραντεβού μας στην Κατασκήνωση…

Οι Παρατηρητές: Φοίβη Χατήρα,

Δήμ. Μήνου & Αμ. Λατσούνη, Β΄ Λυκείου

μ. Ιουνίου  2021



Μ ετά από έναν δύσκολο χειμώνα εξαιτίας
του κορωνοϊού και έπειτα από πολλή τη-
λεκπαίδευση, εγκλεισμό και πολλά άλλα

προβλήματα, ήρθε το ευλογημένο ελληνικό κα-
λοκαίρι! Καλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο βουτιές
στη θάλασσα, παγωτάκι και ξεκούραση, αλλά και
κατασκήνωση ή –ακόμα καλύτερα– χριστιανική
κατασκήνωση. 

Η κατασκήνωση της «Κοινωνικής Προσπά-
θειας» είναι για μένα τα τελευταία καλοκαίρια
μία καταφυγή και σίγουρα μία ευκαιρία να πε-
ράσω 10 μέρες κοντά στον Χριστό και στη φύση
μαζί με παλιούς και νέους φίλους. Κατασκήνωση
σημαίνει διασκέδαση, δημιουργικότητα, θέατρο,
παιχνίδι, διαγωνισμοί, τραγούδι, χορός και ομα-
δική ζωή. Αυτή την ομαδική ζωή περιμένω με
ανυπομονησία να ζήσω κάθε χρόνο! Τη ζωή που

ξεκινάει κάθε μέρα με γυμναστική, προσευχή,
αγιογραφικό σύνθημα, έπαρση σημαίας και, φυ-
σικά, με ένα πλούσιο πρωινό. Ακολουθεί η χαρού-
μενη εργασία, δηλαδή η καθαριότητα. Μετά από
όλα αυτά έχουν σειρά τα τραγούδια, κι ένα ανα-
νεωτικό μπανάκι στην υπέροχη θάλασσα. Επίσης,
το μεσημεριανό –με πολλά υπέροχα παιχνίδια–
και η ώρα του σιωπητηρίου. Το απόγευμα είναι η
ώρα που τρώμε μία λιχουδιά και ορισμένες
φορές μαθαίνουμε καινούργια τραγούδια ή που,
ακόμη καλύτερα, έρχονται καθηγητές από το Σχο-
λείο «Απόστολος Παύλος» και μας κάνουν ενδια-
φέροντα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Κατά το βρα-
δάκι γίνεται η υποστολή της Σημαίας, μετά τρώμε
ένα νόστιμο βραδινό, παρακολουθώντας και κά-
ποιο αστείο θεατρικό από τις συγκατασκηνώτριές
μας, ενώ μετά, κάποιες φορές, παίζουμε και δια-
σκεδαστικά βραδινά παιχνίδια, οπότε κλείνει
όμορφα και γαλήνια ολόκληρη η κατασκηνωτική
μας μέρα με τη βραδινή μας προσευχή…  

Για όλα αυτά που ζούμε στη διάρκεια του κα-
τασκηνωτικού δεκαημέρου οφείλουμε πολλές ευ-
χαριστίες στον Θεό αλλά και σε όλα τα στελέχη
της Κατασκήνωσης, που κάθε χρόνο μας χαρίζουν
αξέχαστες στιγμές. Εύχομαι Καλή αντάμωση σε
όλες μας το ερχόμενο καλοκαίρι!

Γλυκερία Νέγρη, Κατασκηνώτρια (Α΄ Γυμν.)

Κατασκήνωση 2021 Εκπ/ρίων «Απ. Παύλος»:
«Έθνος άγ ιον»
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T ο καλοκαίρι έφτασε επιτέλους μετά από μια
τόσο κουραστική και απρόβλεπτη χρονιά,
λόγω της νέας δοκιμασίας που μαστίζει την οι-

κουμένη. Όλα φαίνονταν σκούρα και αβέβαια
στον ορίζοντα όσον αφορούσε την Κατασκήνωση.
Όλα κρέμονταν από ένα λεπτό σχοινί… Τελικά
όμως η Κατασκήνωση πραγματοποιήθηκε! Η
χαρά όλων μας ήταν απερίγραπτη και φυσικά ζω-
γραφισμένη στα πρόσωπά μας. 

Η μια έκπληξη διαδεχόταν την άλλη: μας ανα-
κοινώθηκε ακόμα ότι τα κατασκηνωτικά σεμινά-
ρια θα λάμβαναν χώρα στην πανέμορφη Σκαφι-
διά Ηλείας, σε εγκαταστάσεις της Μητρόπολης
Ηλείας. Όταν βρεθήκαμε εκεί, είδαμε ότι ήταν έ-
νας τόπος γεμάτος με πυκνή βλάστηση και με πα-
ραλίες με χρυσές αμμουδιές…

Το πρόγραμμα ήταν, όπως πάντα, πλήρες. Επι-
θεώρηση, διαγωνισμοί, πρωταθλήματα, ψυχαγω-
γία, τραγούδια, γέλιο, χαρά… Η πραγματική πλη-
ρότητα όμως προερχόταν από την ουσιαστική
επικοινωνία με τον Πλάστη μας, του οποίου την
παρουσία νιώθαμε έντονη σε όλη την περίοδο. Η
Κατασκήνωση μάς προσέφερε πολλά ακόμη: φι-
λίες, ιδιαίτερες ψυχαγωγικές ευκαιρίες, όπως
βόλτες με κανό, παιχνίδια στο δάσος τη νύχτα,
αλλά και φυσικά την καλή συνήθεια να έχουμε
νοικοκυροσύνη και τάξη, στοιχεία που λείπουν

στις μέρες μας. Δεν έλειψαν φυσικά τα αγιο-

γραφικά συνθήματα α-
πό χωρία της Καινής Διαθήκης, τα
οποία νοηματοδοτούσαν την κάθε μας  μέρα και
μας ενίσχυαν στην πίστη μας στον Θεό και στην
αγάπη προς τους άλλους.

Με όλα τα παραπάνω προσπαθήσαμε και
φέτος στην Κατασκήνωση να συστρατευθούμε
στο «Έθνος άγιον», που ήταν η ονομασία της φε-
τινής περιόδου και ο στόχος της πνευματικής μας
προσπάθειας. Τιμώντας τα 200 χρόνια από την
Επανάσταση του έθνους μας, γνωρίσαμε καλύ-
τερα για ποιο λόγο, για ποια ιδανικά και με ποια
μέσα αγωνίστηκαν με σθένος οι πρόγονοί μας.
Νιώθοντας ενεργά μέλη του Σώματος του Χρι-
στού, βρήκαν τη δύναμη να παλέψουν μέχρι τέ-
λους για την ελευθερία, δίνοντας και σε μας
παράδειγμα για τον δικό μας αγώνα…

Ιωάννης Κουργιαλής, Ομαδάρχης

K ατασκήνωση ... Πόσες αναμνήσεις ξυπνά
μέσα μας το άκουσμα και μόνο αυτής της
λέξης! Παρά την υγειονομική κρίση που συ-

νεχίζει να μας ταλαιπωρεί, οι αναμνήσεις αυτές
πλήθυναν, καθώς πραγματοποιήθηκε και φέτος
η αγαπημένη σε όλους μας κατασκηνωτική περίο-
δος! Προορισμός μας δεν ήταν παρά η υπέροχη
Σκαφιδιά του νομού Ηλείας, που με τη μαγευτική
της φυσική ομορφιά ήρθε να συμπληρώσει την
υπέροχη διαμονή μας εκεί. Διαμονή με ατελείωτη
διασκέδαση, αθλοπαιδιές και δραστηριότητες,
πλην όμως γεμάτη και πλούσια πνευματικά και
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ελληνορθόδοξα ερεθίσματα.
Η πρώτη μας εντύπωση φθάνοντας στην Κα-

τασκήνωση εκεί ήταν πολύ θετική, καθώς αντικρί-
σαμε ένα ατέλειωτο πράσινο, που αγκάλιαζε τις
εγκαταστάσεις. Το γήπεδο του μπάσκετ, τα σπι-
τάκια μας, η τραπεζαρία ακόμα, μας κρατούσαν
κάθε στιγμή σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον
κι έτσι όλες οι δραστηριότητές μας γίνονταν μέσα
στη φύση. Και τι δραστηριότητες... Πρωταθλή-
ματα ατομικά και ομαδικά, κατασκηνωτική ολυμ-
πιάδα, εξορμήσεις στη θάλασσα, μοναδικά παι-
χνίδια όπως το αγαπημένο σε όλους μας παιχνίδι
του δάσους και πολλά άλλα!

Ωστόσο το πιο ξεχωριστό και ιδιαίτερα σημαν-
τικό για εμένα, είναι πως η Κατασκήνωση μάς
φέρνει πιο κοντά στον Θεό και μας βοηθά να Τον
γνωρίσουμε καλύτερα. Κάθε μέρα ήταν διαφορε-
τική και από αυτή την πλευρά, καθώς, αφορμώ-
μενοι από την Καινή Διαθήκη μετά την πρωινή
μας προσευχή μαθαίναμε ορισμένα χωρία και
με βάση αυτά πορευόμασταν στο υπόλοιπο
της ημέρας. Οι δραστηριότητές μας ήταν ένας
τρόπος να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε
έμπρακτα το θέλημα του Κυρίου μας. Η Κατα-
σκήνωση αποτελεί ένα στάδιο για να εξασκη-
θούμε στην ορθή νοηματοδότηση της ζωής μας
μέσα από τις ελληνορθόδοξες αξίες και έχει ως
σκοπό να μας βοηθήσει να γίνουμε ώριμοι πνευ-
ματικά Χριστιανοί.

Φυσικά όλα όσα περιγράφω δεν θα ήταν δυ-
νατά χωρίς την σημαντική συνδρομή του πνευμα-
τικού μας υπεύθυνου, του ικανού μας αρχηγείου
και του επιτελείου των ομαδαρχών. Πάντα με
διάθεση προσφοράς, ανιδιοτελώς, φρόντιζαν να
μας καθοδηγήσουν εξασφαλίζοντας τις καλύτερες
συνθήκες για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της
κατασκηνωτικής περιόδου. Χαιρετώ όλη την κα-
τασκηνωτική κοινότητα από καρδιάς και τους
υπερευχαριστώ για τις ανεπανάληπτες εμπειρίες
που μου προσέφεραν! Ελπίζω να ξαναβρεθούμε
του χρόνου!

Ηλίας Κοντογιάννης, Ομαδάρχης
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Η ΣΕΙΡΑ SQUID GAME «σπάει ταμεία»
συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, ω-
στόσο προκαλεί τέτοια περιστατικά βίας
μεταξύ παιδιών και εφήβων, ώστε οι εκπαι-
δευτικοί στο Βέλγιο και τη Βρετανία ζητούν
από τους γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά
τους να την παρακολουθούν! Πρόκειται για
σειρά με πολλή βία και παρόλα αυτά (ή
μήπως γι΄ αυτό;) τείνει δυστυχώς να γίνει
η δημοφιλέστερη σειρά όλων των εποχών.
Τα παιδιά που τη βλέπουν εκτίθενται σε ρε-
αλιστικές σκηνές βίας και εμφανίζουν ανά-
λογες συμπεριφορές στο σχολείο. Στα

βελγικά σχο-
λεία πρόσθε-
σαν επιπλέον
διδακτικές
ώρες σχετι-
κά με την α-
σφάλεια των
μαθητών και
τους κινδύ-
νους που υ-
πάρχουν στο
internet αλ-

λά και στα τηλεοπτικά προγράμματα, ενώ
στη Βρετανία καλούν τους γονείς στα σχο-
λεία για ενημέρωση. Ας είμαστε λοιπόν σε
εγρήγορση, ώστε να προστατεύουμε τους
εαυτούς μας και τους φίλους μας από τέ-
τοιες κακές επιρροές, που μάλιστα μάς
σερβίρονται με τη μορφή «διασκέδασης»... 

ΕΡΓΑ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ κερα-
μικής ανακαλύφθηκαν σε αρχαίο ναυάγιο στο
Otranto της Ιταλίας. Η σπουδαιότητά του
είναι μοναδική και γι΄ αυτό το αποκάλεσαν
«το ναυάγιο που αλλάζει την ιστορία». Αν και
το ναυάγιο εντοπίστηκε πριν δύο χρόνια, τα
ευρήματά του παρουσιάστηκαν μέσα από
πρόσφατη μελέτη, γιατί βρίσκονταν στο ση-
μαντικό βάθος των 780 μ. Η ανάσυρσή τους
αποτέλεσε ένα πρωτοφανές γεγονός στην
ιστορία της υποβρύχιας αρχαιολογίας, αφού
απαιτήθηκε η χρησιμοποίηση ένα είδος υπο-
βρυχίου με καλωδιακή καθοδήγηση και μια
ειδική αντλία αναρρόφησης. Ωστόσο άξιζε
τον κόπο, όχι μόνο γιατί το φορτίο είναι ανέ-

παφο και διατηρημένο σε άριστη κατάσταση,
αλλά γιατί η μελέτη του οδήγησε σε ένα εκ-
πληκτικό συμπέρασμα: ότι οι σημαντικές εμ-
πορικές διασυνδέσεις Ελλάδας και Magna

Grecia πρέπει τελικά να είχαν ξεκινήσει πολύ
νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα,
δηλ. ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ.! Πρόκειται
κυρίως για αμφορείς, αγγεία και κεραμικά
φλιτζάνια κρασιού για τις συγκεντρώσεις της
υψηλής κοινωνικής τάξης. Ο Ιταλός Υπουρ-
γός Πολιτισμού υπογραμμίζει πως πρόθεση
του υπουργείου είναι να φέρει στην επιφά-
νεια και τα υπόλοιπα 200 ευρήματα του
ναυαγίου, αλλά και να δημιουργήσει ένα σχε-
τικό μουσείο.

ΕBOOKS4GREEKS, μια δωρεάν ψη-
φιακή βιβλιοθήκη, στην οποία μπορείτε να
βρείτε πολλά βιβλία για μεγάλους, νέους και
παιδιά, διαφόρων κατηγοριών, όπως λογοτε-

χνικά έργα, βοηθήματα για τα μαθήματα του
σχολείου, αφηγήσεις κ.ά. Μπορείτε να τα δια-
βάζετε online, αλλά και να τα κατεβάσετε
δωρεάν. Επισκεφτείτε την!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Δελτίο Ειδήσεων. . .

Ο δικός σας ρεπόρτερ
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Ήμουν παιδί ακόμα, γύρω στα 17. Ο
πατέρας μου ήταν πλούσιος έμπο-
ρος. Χρόνια στην ξενιτιά. Μαύρα

μάτια κάναμε να τον δούμε. Κάθε μέρα ερ-
χόταν στο σπίτι τηλεγράφημα με νέα του.
Η πρώτη σειρά κάθε φορά ήταν η συμ-
βουλή του στη μάνα μου: «Να μου προσέ-
χεις τον μικρό!». 

Όμως το κακό δεν άργησε να γίνει… Το
καράβι του πατέρα βούλιαξε. Από τα δε-
καοχτώ άτομα μόλις τα έξι σώθηκαν. Ο πα-
τέρας μου δυστυχώς πήγε με το καράβι…
Τα κακά μαντάτα έφτασαν μαζί με τις λέμ-
βους του πλοίου, που φάνηκαν κάποιο
πρωί στο μικρό λιμάνι μας. «Το πλοίο, χω-
ριανοί, το πλοίο του καπετάν Γιώργη βού-
λιαξε!» Η μάνα κόντευε να πεθάνει από τον
καημό της, η αδερφή μου το ίδιο! Μόνο
εγώ, η «κολώνα του σπιτιού», όπως με
έλεγε ο θείος, έμεινα όρθιος. 

Τη μέρα της κηδείας δεν άντεξα.
Έκλαψα σαν μικρό παιδί. Πικρά δάκρυα
έτρεχαν στα μάγουλά μου, πικρά και πα-
γωμένα. Με τον καιρό μεγάλωσα και ωρί-
μασα. Δάκρυ δεν έπεφτε. Όμως λεφτά
ούτε για δείγμα. Το σπίτι το πουλήσαμε.
Μέναμε μέσα σε μία παράγκα.

Κάποιο πρωί δεν άντεξα. Το ΄πα στη
μάνα: «Μάνα, θα φύγω. Θα ακολουθήσω
τον πατέρα.» Εκείνη δεν ήθελε να τ΄ ακού-

σει. Αργότερα το δέχτηκε. Δεν υπήρχε
άλλη λύση. Έτσι μπαρκάρησα και με τα
πολλά έγινα καπετάνιος σε ένα εμπορικό
πλοίο, ακολουθώντας τα χνάρια του πα-
τέρα στη θάλασσα. 

Ευτυχώς, ο Θεός με βοήθησε να έχω
καλύτερη τύχη!..

✒ Μάριος Βασιλείου, Γ΄ Γυμν.

Ογιος μου ο Νικολής αποφάσισε να
πάει να δουλέψει στα ψαράδικα
πλοία κάτω στο λιμάνι, για να βοη-

θήσει το σπίτι. Πράγματι, οι καιροί είναι
δύσκολοι και τα χρήματα είναι λίγα. Δεν
θέλω να πάθει κακό και θα μου λείψει όσο
θα ΄ναι στη δουλειά. Όμως δεν έφερα αν-
τίρρηση στην ιδέα του.

«Από Δευτέρα ξεκινάω, μάνα. Δεν θέλω
να χάνω καιρό», είπε ο Νικολής και μου χα-
μογέλασε πλατιά. «Θα σου ετοιμάσω λίγα
τρόφιμα να έχεις μαζί σου στη δουλειά»,
του απάντησα κι έπιασα το καλάθι. «Σε ευ-
χαριστώ. Βάλε λίγα, δεν πρέπει να έχουμε
βάρος στις βάρκες», μου απάντησε. 

Ήμουν λιγάκι διστακτική. Φοβόμουν
στην ιδέα της βάρκας… Πολλά κακά θα
μπορούσε να πάθει ο γιος μου σ΄ αυτή τη
δουλειά. «Νικολή, να προσέχεις πολύ. Είναι
επικίνδυνη η θάλασσα! Να ακούς τις συμ-

Φτιάχνω
τη δική μου ιστορία στη θάλασσα...
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βουλές των μεγάλων που θα είναι μαζί
σου. Έχουν περισσότερα χρόνια στη θά-
λασσα κι έχουν δει πολλά τα μάτια τους.»
«Εντάξει, μητέρα, θα προσέχω. Αλλά σκέ-
ψου ότι θα σου φέρνω χρήματα να φρον-
τίζεις τις αδερφούλες μου και τον εαυτό
σου, μάνα. Μη στεναχωριέσαι για μένα.
Είσαι δυνατή!» 

Ήρθε η Δευτέρα και ο Νικολής ξύπνησε
νωρίς για να πάει στο λιμάνι. Μας χαιρέ-
τησε όλους και έφυγε. Άσχημος ο καιρός,
μαύρος ουρανός. Έκανε παρέα στον πόνο
μου! Δύσκολη η θάλασσα και σκληρή η
δουλειά. Όλες τις ώρες που έλειπε ο Νικο-
λής τον σκεφτόμουν. 

Το απόγευμα μεγάλη καταιγίδα ξέ-
σπασε. Ο Νικολής πάλευε να κρατήσει τη
βάρκα του σταθερή, για να γυρίσει πίσω.
Είχε βυθιστεί στο νερό, όμως τα κατάφερε!
Έφτασε με τη βάρκα του στο λιμάνι. Την
έδεσε σφιχτά. Εγώ ετοίμαζα φαΐ στα κορί-

τσια κι ο νους μου ήταν συνεχώς στον γιο
μου. Κάποτε άκουσα έναν χτύπο στην
πόρτα. Έτρεξα, άνοιξα κι αντίκρισα τον Νι-
κολή μου. Εξαντλημένος, όμως χαμογε-
λούσε! Δόξα τω Θεώ!..

Τον έβαλα μέσα και φώναξα στα κορί-
τσια να φέρουν ρούχα. Πλύθηκε, άλλαξε
και ήταν πολύ χαρούμενος. «Μάνα, μας
έφερα φαγητό. Βάλε λάδι να τηγανίσουμε
τα ψάρια…»

✒ Βασιλική Μαρινού, Γ΄ Γυμν.

Ήταν καλοκαίρι όταν έφυγα για να
παραλάβω σφουγγάρια από το δι-
πλανό νησί. Η θάλασσα εκείνη τη

μέρα ήταν ορμητική και ο καιρός έδειχνε
ότι θα βρέξει. Πίστευα ότι θα τα κατά-
φερνα, αλλά έκανα λάθος… 

Γρήγορα σηκώθηκε τρικυμία. Η βάρκα
μου βούλιαξε. Άρχισα να παλεύω με τα κύ-
ματα… Έμεινα δύο μέρες στο νερό, αστα-
μάτητα. Με πολλή δυσκολία επέζησα. Κι
εγώ ο ίδιος δεν το πίστευα ότι θα επιζού-
σα! 

Τελικά κάποτε τα κύματα με ξέβρασαν
στο νησί. Μόλις ένιωσα την αμμουδιά
στην πλάτη μου, κατάλαβα ότι ο Θεός με
έσωσε. Με περιμάζεψε μία οικογένεια. Με
πήρε στο σπίτι της και μου έφερε γιατρό.
Είχα πάθει υπερκόπωση από το πολύ κο-
λύμπι. Μα το ξεπέρασα. Ευχαριστώ τον
Θεό που ζω!

✒ Γιώργος Αλαβέρας, Γ΄ Γυμν.
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Μια φορά κι έναν καιρό μια
μάγισσα, η κακιά μάγισσα
της Αθήνας, βγήκε περίπατο

με τη μαγική της σκούπα. Πέταξε
πάνω από την άσφαλτο, το μπετόν,
τα σκουπίδια, τα αυτοκίνητα, τα
καυσαέρια και τα ηλεκτρικά καλώ-
δια και θαύμαζε από πάνω της τον
μολυβένιο ουρανό. Ενθουσιάστηκε
που τα λουλούδια στα μπαλκόνια
μαραίνονταν, μαυρισμένα από τα
καυσαέρια! Γελούσε με όλη της τη
δύναμη. «Πόσο θα αντέξουν οι άν-
θρωποι χωρίς οξυγόνο και πράσι-
νο;», σκέφτηκε. «Μέσα σε μία μο-
λυσμένη ατμόσφαιρα, που έχει φο-
βερό αντίκτυπο στην υγεία; Αφού
τα κτίρια καταστρέφονται από τα
καυσαέρια, πόσο μάλλον ο οργανι-
σμός του ανθρώπου!». 

Όμως ξαφνικά το γέλιο της κό-
πηκε. Είδε έναν ωραίο και δροσερό
κήπο, τον Εθνικό Κήπο, ανάμεσα
στα τσιμεντένια κτίρια. Άρχισε να
μιλάει δυνατά και να φωνάζει: «Ε-
δώ υπάρχουν λουλούδια, φως, δρο-
σιά, πουλιά που κελαηδούν! Αυτός
ο κήπος μοιάζει με κήπο μαγικό,
σαν τους κήπους των παραμυθιών
με τις όμορφες νεράιδες, που γι΄
αυτές λένε οι χαζομαμάδες στα παι-
διά τους. Πρέπει να τον καταστρέ-
ψω!». Αμέσως γύρισε λοιπόν αγα-
νακτισμένη στον πύργο της. Μά-
ζεψε τους συνεργάτες της, κάτι ά-
σχημα τερατάκια, και τη γάτα της και τους
είπε πως είχαν πολλή δουλειά.

– Τι θα κάνουμε; ρώτησαν αυτά.
– Θα μαζέψετε πολλά κιλά σκουπίδια

και απορρυπαντικά και θα τα ρίξετε στον
Εθνικό Κήπο. Κι εγώ θα φτιάξω με τα μα-
γικά μου βότανα εντομοκτόνα και άλλα
υγρά, για να τα ρίξετε στα δέντρα. Δεν επι-
τρέπεται να υπάρχει κάτι όμορφο στην πό-
λη μου!

Αμέσως έπιασαν όλοι δουλειά. Μόλις

νύχτωσε τα πάντα ήταν έτοιμα. Τα τερατά-
κια έριξαν σκουπίδια σε όλα τα παρτέρια
του κήπου, πετρέλαιο και απορρυπαντικά
στη λιμνούλα και στο ποταμάκι και τα φίλ-
τρα της κακιάς μάγισσας τα έριξαν πάνω
στα δέντρα. Πρωί-πρωί ο φύλακας του κή-
που που ήρθε, τι να δει: Τα δέντρα ήταν
σκυμμένα στη γη και από τα πυκνά φυλλώ-
ματά τους δεν αντιλαλούσαν τα χαρμό-
συνα κελαηδήματα των πουλιών ούτε α-
κούγονταν τα γρήγορα φτερουγίσματά
τους. Έριξε ψίχουλα στη λιμνούλα με τα

Η δύναμη
της αγάπης
για το
περιβάλλον

Παιδικό παραμύθι
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ψαράκια, όμως εκείνα δεν έκαναν χίλια
δύο παιχνίδια όπως άλλες φορές για να τα
πιάσουν. Το παρτέρι με τους πανσέδες
ήταν ξερό και δεν υπήρχαν ούτε οι ολάνθι-
στες βιολέτες ούτε οι κατακόκκινες σαν
αίμα τουλίπες, μόνο το συντριβάνι πε-
τούσε τα νερά του σε διάφορα ύψη αλλά
είχαν μία παράξενη σκούρα απόχρωση. Ο
καημένος ο φύλακας προσπαθούσε να κα-
ταλάβει τι είχε συμβεί, αλλά δεν μπορούσε
να σκεφτεί… Το μόνο που σκεφτόταν ήταν
τα παιδάκια, οι μικροί του φίλοι, που σε
λίγο θα έρχονταν να παίξουν, να ταΐσουν
τα πουλάκια και τα ψαράκια και τίποτα δεν
θα έβρισκαν… «Τι να κάνω; Δεν θέλω να τα
δω λυπημένα», σκέφτηκε. Αμέσως του
ήρθε μία ιδέα! 

Έτρεξε σε όλους τους μεγάλους αρμόδι-
ους της πόλης, όμως εκείνοι ήταν απασχο-
λημένοι με κάποιο σοβαρό εθνικό πρόβλη-
μα. Ίσως μερικοί να σκέφτηκαν πως στη
θέση του κήπου θα έχτιζαν κάποιο μοντέρ-
νο κτήριο, όπως ακριβώς σκέφτηκε και η
κακιά μάγισσα. Ο φύλακας γύρισε στον κή-
πο απελπισμένος. Βρήκε τα παιδάκια να
τον περιμένουν. 

«Τι έγινε εδώ;», ρωτούσαν όλα μαζί.
«Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω», τους
απάντησε. «Εμείς τα παιδιά», είπε ο Γιωρ-
γάκης, «καταλάβαμε πως κάποιος κατέ-
στρεψε το περιβάλλον, για να καταστρέψει
την ίδια μας τη ζωή». Τότε η 10χρονη Ελε-
νίτσα συμπλήρωσε: «Είμαστε αποφασι-
σμένα να προστατέψουμε το περιβάλλον
από την καταστροφή! Θα κάνουμε ό,τι
χρειάζεται.» 

Η επιχείρηση να καθαρίσουν τον κήπο
από τα σκουπίδια άρχισε στις 10 το πρωί
και τελείωσε δύο ώρες αργότερα. Πολλά
κιλά σκουπίδια μάζεψαν τα παιδιά. Ικανο-
ποιημένα ανέβηκαν στην ξύλινη γεφυρού-
λα. Είχαν κάνει καλή δουλειά. Ο Εθνικός
Κήπος ήταν πεντακάθαρος, αλλά δεν υ-
πήρχε ζωή ούτε πουλιά ούτε ψαράκια ούτε
λουλούδια. Και το νερό μολυσμένο. Τι να
έκαναν; Ποιος μπορούσε να τα βοηθήσει
να δώσουν ζωή στον αγαπημένο τους κή-
πο; Κανένα δεν μιλούσε. Όλα ήταν χαμένα
στις σκέψεις τους. Έψαχναν να βρουν λύ-

ση, αλλά δεν έβρισκαν. 
Και τότε εμφανίστηκε μπροστά τους η

πανέμορφη νεράιδα του κήπου. Φορούσε
ένα γαλάζιο φόρεμα κεντημένο με πούλιες
και είχε πάνω πουλιά και λουλούδια, ά-
στρα και θάλασσες και ήλιο και στο χέρι
της κρατούσε το χρυσό της ραβδάκι. «Μη
λυπάστε άλλο, παιδιά μου!» τους είπε.
«Εγώ θα σας βοηθήσω, γιατί το αξίζετε.
Όλοι οι μεγάλοι αυτού του τόπου και αυ-
τού του κόσμου δεν ενδιαφέρονται για το
περιβάλλον, χωρίς να νοιάζονται οι κουτοί
για τις συνέπειες. Όμως εσείς τα παιδιά
έχετε καταλάβει την αξία που έχει για τη
ζωή μας το καθαρό περιβάλλον και γι΄ αυ-
τό θα σας βοηθήσω, για να δω πάλι τη χα-
ρά στα προσωπάκια σας.» Άγγιξε με το
μαγικό ραβδάκι της τα παρτέρια του κή-
που, τα δέντρα, τη χλόη, τα πουλιά, το πο-
ταμάκι, τη λιμνούλα, τα ψαράκια κι αμέ-
σως όλα έγιναν όπως πριν. Τα παιδιά έστη-
σαν χορό γύρω από την καλή νεράιδα. Ε-
κείνη όμως, αφού έκανε το θαύμα της,
εξαφανίστηκε, προτού τη δει ο φύλακας.
Τα παιδιά συνέχισαν το γλέντι τους και υ-
ποσχέθηκαν μεταξύ τους ότι θα κάνουν ό,τι
χρειάζεται για να πείσουν και τους μεγά-
λους πως «όταν καταστρέφουμε το περιβάλ-
λον καταστρέφουμε την ίδια μας τη ζωή». 

Όταν νύχτωσε, η κακιά μάγισσα ανέ-
βηκε στη σκούπα της και πήγε να καμαρώ-
σει το κατόρθωμά της. Όταν είδε τον Εθνι-
κό Κήπο ίδιο και απαράλλαχτο όπως την
προηγούμενη μέρα, κόντεψε να γκρεμιστεί
από το κακό της. Γύρισε στο κάστρο της και
τα έβαλε με τα τερατάκια της, γιατί νόμιζε
πως αυτά δεν έκαναν σωστά τη δουλειά
που τους είχε αναθέσει. Εκείνα έτρεξαν να
κρυφτούν ώσπου να περάσει η οργή της. Η
κακιά μάγισσα όμως ορκίστηκε πως θα επι-
χειρήσει ξανά να καταστρέψει τον Εθνικό
Κήπο! 

Για να δούμε, θα τα καταφέρει; Ποιος
να ξέρει, γιατί, ψέματα και αλήθεια, έτσι
λένε τα παραμύθια… 

Πέτρος Πρωτονοτάριος, 
Δ΄ Δημοτ., 1ο Δ. Σχ. Ν. Ηρακλείου
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Πασάς: Σελήμπεη, σύρε να μου φέρεις τον
Καραγκιόζη. Κάνε γρήγορα, γιατί τον χρειάζομαι.

Σελήμπεης: Όπως προστάζεις, πασά μου.
Παίρνω και δυο στρατιώτες και σου τονε
φέρνω αμέσως. (Φεύγει.)

(Στους στρατιώτες:) Εσείς θα κρυφτείτε
πίσω από αυτή την παράγκα και θα παρουσια-
στείτε όταν σας φωνάξω. 

Στρατιώτες: Στις διαταγές σου, αφέντη!

Καραγκιόζης (γλεντά στην παράγκα του):
Ε, ρε γλέντια! 

Κολλητήρι: Όπα, όπα, γεια σου, μπαμπάκο! 
Καραγκιόζης: Γεια σου, ξυπόλυτη οικογέ-

νεια! Ε, ρε γλέντι που κάνουμε. Και χωρίς να
έχουμε φάει κιόλας! Μπράβο όρεξη για χορό
που την είχα!

Σελήμπεης: Καραγκιόζη! Ε, Καραγκιόζη! 
Κολλητήρι: Μπαμπάκο, κάποιος σε φωνά-

ζει απόξω.
Καραγκιόζης: Άστονε να φωνάζει.
Σελήμπεης: Καραγκιόζη! Ε, Καραγκιόζη! 
Κολλητήρι: Χτυπάνε την πόρτα.
Σελήμπεης: Άνοιξε, Καραγκιόζη! Άνοιξε

την πόρτα!
Κολλητήρι: Κουνιέται η παράγκα, μπαμ-

πάκο. Πω, πω αέρας που πήγε στα ποδάρια μου! 
Καραγκιόζης: Ε, σιγά! Θα μου ρίξεις το

σπίτι! 

Σελήμπεης: Καραγκιόζη, βγες έξω.
Καραγκιόζης: Δεν βγαίνω! 
Σελήμπεης: Ή βγαίνεις έξω ή σου σπάω

την πόρτα με τους στρατιώτες μου! 
Καραγκιόζης: Κι εγώ το κεφάλι σου. Χτύπα

και θα δεις! 
Σελήμπεης: Έβγα, Καραγκιόζη, γιατί θα το

μετανιώσεις. Έβγα, γιατί θα σε πλακώσω! 
Κ.: Όχι, όχι, μη! Περίμενε. (Βγαίνει.) Τι θέλεις,

ρε Σελήμπεη; 
Σ.: Ο Πασάς σε θέλει για μία δουλειά.
Κ.: Τι; Ο Πασάς βρήκε δουλειά; 
Σ.: Ναι. Ε, όχι! Σου είπα πως ο Πασάς σε

θέλει για μία δουλειά. 
Κ.: Τι δουλειά, ρε Σελήμπεη; 
Σ.: Θέλει να είσαι ο μαέστρος της ορχή-

στρας του. 
Κ.: Θέλει να γίνω ο μανέστρος της χύτρας

του;
Σ.: Όχι, ο μαέστρος της ορχήστρας του.
Κ.: Κατάλαβα. Και τι θα κάνω; 
Σ.: Θα διευθύνεις την ορχήστρα που θα

παίξει στα γενέθλια της κόρης του. 
Κ.: Ωραία. Μόνο που μου είπες πως θα

είμαι μαέστρος, όχι διευθυντής.
Σ.: Όχι, δεν κατάλαβες. Θα δείξεις στους

οργανοπαίχτες του πώς να παίζουν τα όργανα.
Κ.: Α, ωραία! Ευτυχώς που ήμουνα και βοη-

θός γιατρού κάποτε στο στρατό. 
Σ.: Βρε, για μουσικά όργανα σου λέω, όχι

για όργανα ανθρώπων! 
Κ.: Ααα! τώρα κατάλαβα. Και, δεν μου λες:

Φαΐ θα έχει; 
Σ.: Θα έχει. Και μπόλικο μάλιστα, αφού είναι

τα γενέθλια της κόρης του.
Κ.: Εντάξει, τότε βάζω τα επίσημα και έρχο-

μαι! Έλα, Κολλητήρι, έλα Κοπρίτη! Ελάτε να
δείτε τι φαΐ θα κάνουμε σήμερα! Ω, ρε γλέντια!
Όπα, όπα! 

Χρ. Ζόια, Παν. Σιδέρης 
& Δημ. Μερτζάνης, Γ΄ Γυμν.
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Ο Καραγκιόζης μαέστρος
(σύντομο μονόπρακτο)



1. Ποιος έγραψε το περίφημο ορατόριο
«Μεσσίας»;

2. Πότε έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας;
3. Τι ήταν ο Άγ. Ιερόθεος;
4. Τι ήταν ο Επαμεινώνδας;
5. Ποια ήταν η πρωτεύουσα των Σαρακη-

νών στην Κρήτη;

95Ο Πυρσός
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

A.

B.

ΕΛΕΓΞΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ…

► Ο Τοτός πάει την αγελάδα τουνα βοσκήσει. Στην επιστροφή είναι πια πολύκουρασμένος κι έτσι, καθώς στον δρόμο συ-ναντά έναν γνωστό του με το αυτοκίνητό του,δένουν την αγελάδα πίσω από το αυτοκίνητοκαι προχωρούν… Λίγο παρακάτω στην επό-μενη στροφή, βλέπει από τον καθρέφτη τηναγελάδα να βγάζει έξω τη γλώσσα της καιλέει:  «Η αγελάδα μου βγάζει φλας!»

► Ο Θανασάκης βλέπει για πρώτη φοράτα δίδυμα που γέννησε η μαμά του. Ταπαρατηρεί για αρκετή ώρα και κάποιαστιγμή δείχνει το ένα και λέει: «Μαμά,αυτό να κρατήσουμε!»…

ΤΟ ΟΙΚΟΣΗΜΟ
Βρες τις δέκα διαφορές

στις δύο παρακάτω εικόνες.

Λύσεις προηγούμενου τεύχους:
ΕΛΕΓΞΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ
1. Το μπροστινό  2. Ο Ηνίοχος

3. Πέντε  4. Φήμιος
5. Όξινη  6. Ο Άρμστρονγκ 

7. Ο Άγ. Διονύσιος  8. Ο Πυθαγόρας

ΒΡΕΣ ΤΙΣ 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ:MΙΚΡΟ SUDOKU

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Βρες μέσα στο κρυπτόλεξο τις παρακάτω λέξεις (ψάξεσε όλες τις κατευθύνσεις). Μετά, βάλε τα γράμματαπου έχουν απομείνει στη σωστή σειρά και θα ανακα-λύψεις πού διατηρούν τα κρασιά στη Γαλλία.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ




