
Πεξηβαιινληηθή  νκάδα  ηνπ  ζρνιείνπ 

 ηα πιαίζηα ηεο 

δηεζλήο εκέξαο πεξηβάιιν-

ληνο ζηηο 5 Ηνπλίνπ, πξαγκα-

ηνπνηήζεθε ην άββαην 3 

Ηνπλίνπ κε πξσηνβνπιία ηεο 

νξγάλσζεο ππνζηήξημεο 

λέσλ Φηινμελία, θαζαξη-

ζκόο ηνπ κνλνπαηηνύ θαη 

ηεο θάησ βξύζεο ηόζν από 

ηα ρόξηα πνπ είραλ θιείζεη 

ηελ πξόζβαζε όζν θαη από 

ηα πνιιά ζθνππίδηα . Δζειν-

ληέο από ηελ Γεξκαλία, 

Ηηαιία θαη Ηζπαλία θαζώο 

θαη θίινη, βνήζεζαλ ζηελ 

δξάζε απηή.  Υάξεθα 

ηδηαίηεξα όηαλ εκθαλίζζε-

θαλ θαη πέληε κπόκπηξεο 

ηνπ γπκλαζίνπ, ηξεηο από 

ηελ πεξζηλή πεξηβαιινληη-

θή νκάδα,  λα βνεζήζνπλ.  

Απηό κνπ έδσζε ηελ πε-

πνίζεζε όηη ε πξνζπάζεηα 

πνπ θάλνπκε ζην δεκνηη-

θό, λα επαηζζεηνπνηήζνπκε 

ηα παηδηά ζε ζέκαηα πεξη-

βάιινληνο, πηάλνπλ ηόπν.  

Ζ εθδήισζε έθιεηζε κε 

θαγεηό θαη δηαζθέδαζε κε 

όινπο ηνπο εζεινληέο ζην 

παλέκνξθν ηνπίν.   Έκεηλε 

ζε όινπο ην ζπλαίζζεκα όηη 

πξνζθέξακε θάηη θαη ε 

βεβαηόηεηα όηη έρνπκε πνιύ 

δξόκν κπξνζηά καο.  εκα-

ληηθό όκσο γεγνλόο όηη νη 

πέληε κπόκπηξεο Γεκήηξεο 

Πνύινο, Βιάζεο Γηαλλά-

θαηλαο, Γηώξγνο Εάξθνο, 

Γεκήηξεο ηξίγθαο θαη 

Μειέηεο Σδεκπειίθνο   

έδξαζαλ εθηόο ζρνιείνπ.  

Σνπο επραξηζηώ.  

 

Αιέμαλδξνο Σνπβαηδήο  ■ 

Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα ηνπ Σρνιείνπ 2005-

2006 

    Όπσο πέξπζη, έηζη θαη 

θέηνο ην ζρνιείν καο πιν-

πνίεζε πξόγξακκα Πεξηβαι-

ινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε 
ζέκα: Κξπνλέξη Κνξηλζίαο: 

«Ηζηνξηθνί θαη παξαγσγηθνί 

ηόπνη ηεο πεξηνρήο». πδε-

ηώληαο κε ηνπο καζεηέο, 

δηαπηζηώζακε όηη ππάξρνπλ 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή καο 

ρώξνη κε ηδηαίηεξε ηζηνξηθή 

ζεκαζία αιιά θαη ζπλαηζζε-

καηηθή αμία γηα ηνπο καζε-

ηέο θαη ηνπο θαηνίθνπο. Έηζη 

κε ηε βνήζεηα ηνπ Παλεπη-
ζηεκίνπ Αηγαίνπ, δηαιέμακε 

λα αζρνιεζνύκε, λα κάζνπ-

κε θαη λα πξνβάιινπκε  

πξώηα-πξώηα ην ζρνιείν καο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ κόλε 

δηαζσζείζα από ηνλ θαηα-

ζηξνθηθό ζεηζκό ηνπ 1981 
πέηξηλε αίζνπζα. Γηα ην ιόγν 

απηό θαιέζακε ηνλ ζπληα-

μηνύρν δάζθαιν θ. Θ. ηακά-

ηε θαη καο κίιεζε γηα ην πώο 

ήηα παιηά ην ζρνιείν καο. 

    Σνλ πεξαζκέλν Μάξηε 

πεξπαηήζακε σο ην Ληνηξίβη 

θαη ην πλεηαηξηζκό. Καηα-

γξάςακε ζεκαληηθέο πιεξν-

θνξίεο θαη κάζακε γηα ηηο 

αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ, ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ιηνηξηβηνύ 
αιιά θαη ηα είδε θαξκάθσλ 

θαη ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί 

ν Γεσξγηθόο πλεηαηξηζκόο 

ηνπ ρσξηνύ. Παξάιιεια 

θαιέζακε ζην ζρνιείν ηνλ 

πξόεδξν ηνπ πλεηαηξηζκνύ 
θ. Ραθηόπνπιν θαη καο κί-

ιεζε γηα ηηο παξαγσγηθέο 

δπλαηόηεηεο ηνπ ρσξηνύ ζε 

ειαηόιαδν Σνλ Απξίιε επη-

ζθεθηήθακε ην Αζηεξνζθν-

πείν Κξπνλεξίνπ όπνπ κά-

ζακε πσο ιεηηνπξγεί κε ηε 

βνήζεηα ηνπ θ. Γ. Γήκνπ θαη 

ζπιιέμακε επηζηεκνληθέο 

πιεξνθνξίεο  από ην 

Ίληεξλεη θαη πεξηνδηθά  γηα 
ηηο αζηξνλνκηθέο παξαηεξή-

ζεηο θαη ην έξγν πνπ γίλεηαη 

εθεί. Σόηε πήγακε θαη ζην 

Η απαγωγή ηων …... 2 

Κοργιαλένειος αζηρο-
νομικός ζηαθμός... 

2 

Αζηεροζκοπείο  2 

Μόλσνζη ηοσ περι-
βάλλονηος …..  

3 

Η Βιβλιοθήκη ηης Γη-
μηηζάνας 

3 

Προβλήμαηα 3 

Ο μύλος 3 

Λέτοβα 4 

Η Γλώζζα ποσ μιλώ.. 4 

Πεξηερόκελα 

Σν  κνλνπάηη  Σεύρνο 4   

Γεκνηηθό ρνιείν Κξπνλεξίνπ Κνξηλζίαο 

Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο    2005/ 2006 

γλσζηό Ραςσκάηη θαη γλσ-

ξίζακε ηελ ηζηνξία ηνπ. Σν 

Μάην επηζθεθηήθακε ηελ 

ηζηνξηθή (11νο αηώλαο 

κ.Υ) κνλή ηεο Λέρσβαο 
όπνπ μελαγεζήθακε από 

ηνλ αξραηνιόγν Παπαζα-

λαζίνπ Βαζίιε θαη αθνύ-

ζακε γηα ηελ καθξόρξνλε 

ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή, ηελ 

πηζαλή ζύλδεζή ηεο κε ην 

αζθιεπηείν ηεο αξραίαο 

Σηηάλεο αιιά θαη ηελ πα-

ξάδνζε γηα ηε ζαπκαηνπξ-

γή εηθόλα ηεο Παλαγίαο. 

     Παξάιιεια ζπγθεληξώ-

ζακε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

Πνιηηηζηηθό ύιινγν ηνπ 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  
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ρσξηνύ καο πνπ δξαζηεξηνπνη-

είηαη επί πνιιά ρξόληα κε αμηό-

ινγε παξνπζία ζηνλ πνιηηηζκό 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κε 

ρνξεπηηθά ηκήκαηα, ζπλαπιίεο, 
αηκνδνζία θαη άιιεο θνηλσλη-

θέο εθδειώζεηο. Με ηε βνήζεη-

α ηνπ  γνλέα θ. Γ. Γηαλλάθαηλα 

θσηνγξαθήζακε ηα όκνξθα  

παιηά πέηξηλα γεθύξηα πνπ από 

δεθάδεο ρξόληα όρη κόλν καξ-

ηπξνύλ αμηνζαύκαζηε αξρηηε-

θηνληθή αιιά πξνζέθεξαλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Φσηνγξαθήζακε θαη εμεηάζα-

κε ηνλ παιηό λεξόκπιν πνπ 

ζήκεξα δπζηπρώο είλαη κηζν-

γθξεκηζκέλνο. 

Αθόκε επηζθεθηήθακε θαη 

 Σν αζηεξνζθνπείν 

Κξπνλεξίνπ ηδξύζεθε ην 

1975 θαη δνύιεςε ην 1976. 

Απηό θαη γεληθά όια ηα αζηε-

ξνζθνπεία ρηίδνληαη ςειά γηα 
λα απνθύγνπλ θάπνηα ζηξώ-

καηα αέξνο. Έλα ηειεζθόπην 

κπνξεί λα θηηαρηεί έσο ελάκη-

ζη κέηξν. Κάζε 3-4 ρξόληα  ην 

θαζαξίδνπλ. ΄ απηόλ ην ρώ-

ξν κε ηα ηειεζθόπηα ην βξά-

δπ κπνξνύλ λα δνπλ ηα άζηξα 

θαη λα κειεηήζνπλ ην θσο 

ηνπο.  Σν ζπγθεθξηκέλν  ηε-

ιεζθόπην δπγίδεη 30 ηόλνπο 

θαη έρεη1,5 κέηξα  δηάκεηξν. 

Γεληθά  ππάξρνπλ 2 ηύπνη 

πήξακε πιεξνθνξίεο από ηελ 

Μ.Κ.Ο «Φηινμελία» πνπ γηα 

αξθεηά ρξόληα πξσηνπνξεί 

ζην ρσξηό θέξλνληαο εζειν-

ληέο από ηελ Δπξσπατθή 
’Έλσζε θαη πνιιέο θνξέο έρεη 

βνεζήζεη ην ζρνιείν καο είηε 

κε ηηο γλώζεηο είηε κε ηνλ ηε-

ρλνινγηθό ηεο εμνπιηζκό. 

Παπαγεωξγάθεο Παλαγηώ-

ηεο Τπεύζπλνο Πξνγξάκκα-

ηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο       ■ 

Η απαγωγή ηωλ παηδηώλ  
Ζ απαγσγή ησλ παηδηώλ  ζηελ  Διιάδα είλαη  κεγάινο θίλ-

δπλνο θαη γη’ απηό λα πξνζέρεηε. Σα παηδηά ηα πνπινύλ γηα 
όξγαλα. Σα παηδηά γηα εζάο είλαη θάηη θαιό. Δπίζεο λα κελ  

ηα αθήλεηε κόλα ηνπο πνπζελά. Πάληα λα ζπλνδεύνληαη 

από θάπνηνλ κεγάιν.  ην Ξπιόθαζηξν παξαιίγν λα θιέ-

ςνπλ   έλα εληεθάρξνλν παηδί κέζα ζην ζνύπεξ κάξθεη. 

Αιιά ε κάλα ηνπ θώλαμε θαη έθιεηζαλ ηηο πόξηεο θαη ην 

παηδί ζώζεθε απ’ ηεο θσλέο  ηεο κάλαο ηνπ. Σα παηδηά θαη 

ηα κάηηα ζαο. 

Χξήζηνο Νηθνιάνπ Δ΄ Σάμε    ■ 

Κνξγηαιέλεηνο Αζηξνλνκηθόο Σηαζκόο Κξπνλεξίνπ 

Κνξηλζίαο 
 Ο Αζηξνλνκηθόο ηαζκόο Κξπνλεξίνπ Κνξηλζίαο, ζε απόζηα-ζε 22 ρηιηνκέηξσλ 

από ην Κηάην, θαη πςόκεηξν 1.000 πεξίπνπ κέηξσλ, ηδξύζεθε ην 1973, αξρηθά ζε κία 

έθηαζε 65 ζηξεκκά-ησλ, πνπ αξγόηεξα επεθηάζεθε θαη έγηλε 105 ζηξέκκαηα. Σν1975 εγθα-

ηαζηάζεθε ην θαηνπηξηθό ηειεζθόπην ησλ 123 cm θαηαζθεπήο Grubb Parsons κε ην νπνίν 

θαη εθηεινύληαη όια ηα πξνγξάκκαηα λπθηεξηλήο αζηξνλνκίαο. Σν ηειεζθόπην απηό είλαη 

έλα από ηα κεγαιύηεξα ησλ Βαιθαλίσλ. Ο ηαζκόο δηαζέηεη μελώλα 80 η.κ. πεξίπνπ, όπνπ 

θηινμελνύληαη Έιιελεο θαη μέλνη Αζηξνλόκνη πνπ εξγάδνληαη ζην ηειεζθόπην. 

Σ ν ηειεζθόπην είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα αθόινπζα όξγαλα 

-2 θσηνειεθηξηθά θσηνκεηξηθά θσηόκεηξα γηα θσηνκε-ηξία αζηέξσλ θαη λεθεισκάησλ. 

-1 θσηνγξαθηθή δηάηαμε γηα θσηνγξαθία αζηέξσλ. 

-1 θσηνγξαθηθή δηάηαμε γηα θσηνγξαθία πιαλεηώλ. 

-1 θσηνειεθηξηθό θαζκαηνθσηόκεηξν. 

ηνλ αζηξνλνκηθό ηαζκό ιεηηνπξγεί έλα κεραλνινγηθό θαη έλα ειεθηξνληθό εξγαζηήξην 

ελώ επίζεο ππάξρεη έλαο ζάιακνο θελνύ γηα αινπκίλσζε θαηόπηξσλ. Κάζε Αύγνπζην ην 

ΗΑΑ νξγαλώλεη ζην ηαζκό Κξπνλεξίνπ εκέξεο «Αλνηρηώλ Θπξώλ» ζηε δηάξθεηα ησλ ν-

πνίσλ πξαγκαηνπνηνύληαη νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο θνηλνύ, ζρνιείσλ, θιπ. 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξόλν παξαηήξεζεο κε ην1,2κ ηειεζθόπην, κπνξείηε λα έρεηε 

από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΑΚ, Γξ.Α Γαπέξγνια ή ηνλ θπζηθό θ.Γ. Γήκνπ ζην ηειέθσλν 

27420-51222. 

 Ν. Γεωξγόπνπινο,(Δ΄ Σάμε),Ε. Νηθνιάνπ, Α. Δήκνπ, Χ. Παλάγνπ (Γ΄ Σάμε)  ■ 

Aζηεξνζθνπείν Κξπνλεξίνπ 

ηειεζθνπίσλ. Ο έλαο ηύπνο 

είλαη ην δηνπηξηθό ηειεζθόπη-

ν. Όζν πην κεγάινο είλαη ν 

θαθόο ηόζε κεγαιύηεξε είλαη 

θαη ε εζηία ηνπ. Ο ρώξνο πνπ 
βξίζθεηαη ην ηειεζθόπην πξέ-

πεη λα είλαη βακκέλνο κε 

ζθνύξα ρξώκαηα .    

Έλα ηέηνην ηειεζθόπην ζηνη-

ρίδεη δηζεθαηνκκύξηα. Ο δεύ-

ηεξνο ηύπνο ηειεζθνπίνπ 

είλαη ηα θαηνπηξηθά ηειεζθό-

πηα  πνπ δελ έρνπλ θαθό αιιά 

γπαιί. Έλαο θαθόο δπγίδεη 

500 θηιά. Αλάινγα κε ηε δηά-

κεηξν ηνπ κπνξεί λα δεη 

10.000.000.000 θνξέο πεξηζ-

ζόηεξν από ην κάηη καο Ζ 

απόζηαζε από ην θάηνπηξν 

σο ηελ εζηία ιέγεηαη εζηηαθή 

απόζηαζε. Μπνξεί λα δεη 
πάλσ από ην κηζό ζύκπαλ. Σα 

κεγαιύηεξα ηειεζθόπηα π-

πάξρνπλ θάησ από ηνλ ηζεκε-

ξηλό ζηελ Υαβάε θαη ζηελ  

Υηιή.  

Αζαλαζία Θενδώξνπ, Ιωάλ-

λα Δεκνύιηα  

 πκπιήξσκα: Σόληα Αλα-

γλωζηνπνύινπ, Αξγύξεο 

Σηαζαθόπνπινο θαη Κύξηνο 

Δήκνπ Γηώξγνο   ■ 
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Σν Κξπνλέξη είλαη ρσξηό. Καη ζαλ 

ρσξηό δελ πξέπεη λα έρεη ηελ παξακη-

θξή κόιπλζε πεξηβάιινληνο. Οη πε-

γέο κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

είλαη νη εμήο: Ζ πξώηε είλαη ην ξάληη-

ζκα ησλ ακπειηώλ από ηνπο αγξόηεο. 

Σν ξάληηζκα πνπ γίλεηαη ηέιε ηεο 

άλνημεο αξρέο θαινθαηξηνύ, είλαη 

απαξαίηεην γηα ηνπο αγξόηεο αιιά 

πξέπεη λα ην θάλνπλ κε πνιύ πξνζν-

ρή. Ζ δεύηεξε πεγή ξύπαλζεο είλαη 

ην πέηαγκα ζθνππηδηώλ από ηνπο 

θαηνίθνπο. Μάιινλ δελ έρνπλε κάζεη 

λα κελ πεηάλε ηα ζθνππίδηα θάησ θαη 

θάλνπλ ην αληίζεην. Αλ πεξάζεηο 

κπξνζηά από έλα θαθελείν πνπ λα 

έρεη κπαιθόλη, εηδηθά ην θαινθαίξη, 

ζα δεηο ζε κία άθξε λα είλαη πεηακέ-

λεο γόπεο θαη απνηζίγαξα. 

Δπίζεο θαη νη καζεηέο κνιύλνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ Κξπνλεξίνπ  πεηώ-

ληαο ζθνππίδηα ζην πξναύιην ηε ώξα 

ηνπ δηαιείκκαηνο, παξά ηηο παξαηε-

ξήζεηο ηνπ δηεπζπληή.  

Ζ ηξίηε πεγή ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάι-

ινληνο  είλαη ηα λεξά πνπ ηξέρνπλ 

ζηνπο δξόκνπο. Κάπνηνη άλζξσπνη πνπ 

πιέλνπλ ζηηο απιέο ηνπο δηάθνξα αληη-

θείκελα ηα λεξά αληί λα πάλε ζηνλ 

βόζξν θπιάλε ζηνπο δξόκνπο, κε απν-

ηέιεζκα λα γίλνληαη ιηκλάδνληα ια-

ζπόλεξα.  

Απηέο είλαη νη πεγέο ξύπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Κξπνλεξίνπ θαη 

πξέπεη λα ηηο δηνξζώζνπκε.  

 

Νηθόιανο Γενξγόπνπινο Δ΄Σάμε  ■ 

 

 Πόζν δίθαην έρεη ν κηθξόο 

Νίθνο. Έλα από ηα ιάθπξα ηεο δξάζεο 

ηνπ θαζαξηζκνύ ζην κνλνπάηη ήηαλ….. 

έλα ςπγείν απηνθηλήηνπ!!! πνπ ςαξέ-

ςακε από ηνλ παλέκνξθν θαηαξξάρηε. 

Α.Σ   ■ 

Η κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην Κξπνλέξη 

Σελίδα 3 

Πξνβιήκαηα 

        Έλα κεγάιν πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπη-

ζαλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ είλαη ε παξαγσγή 

ηνπο .Φέηνο ε ζηαθίδα δελ πήγε θαιά .ρεδόλ 

όινη νη θάηνηθνη είραλ πάζεη ηξνκεξή δεκία 

.Όινη είραλ μεθηλήζεη θαιά. Όκσο πξνο ην 

ηέινο έξημε κηα πνιιή δπλαηή βξνρή θαη ηα 

θαηέζηξεςε όια. Ζ δπλαηή βξνρή δελ ηνπο 

άθεζε λα θαιιηεξγήζνπλ. Αξρηθά κηθξνί θαη 

κεγάινη πξνζπαζνύζαλ λα θιείζνπλ ζπκθσλί-

α πόζν ζα δώζνπλ ηε ζηαθίδα. Γηα ηελ αθξί-

βεηα ήηαλ 1σο1,70 euro. Ύζηεξα όκσο από ηε 

δπλαηή βξνρή ηε ζηαθίδα ηελ έδσζαλ 7 ιεπηά 

ζην νηλνπνηείν ηνπ ρσξηνύ. Ζ θεηηλή ρξνληά 

ήηαλ από ηηο πην θαθέο γηα ηνπο αγξόηεο ηνπ 

Κξπνλεξίνπ. Ζ κόλε ηνπο ειπίδα είλαη νη ε-

ιηέο. Από εθείλεο «θξέκνληαη…». Αλ πάξνπλ 

ιίγα ρξήκαηα ίζσο λα ζξέςνπλ ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο!!                 

 Αζαλαζία Θενδώξνπ η΄ Σάμε   ■ 

δελ ήηαλ ηπραία, γηαηί γηα  

ιεηηνπξγία ηνπ ν κύινο είρε 

αλάγθε από κεγάιεο πνζόηε-

ηεο λεξνύ. Δπίζεο ρξεηαδόηαλ 

λα έρεη ηελ θαηάιιειε θιίζε 

ην έδαθνο.  

Σν λεξό ζπγθεληξσλόηαλ από 

ηξεηο πεγέο. Σηο άλσ θαη θάησ 

Κξήλε θαη ηελ Μειηζθιηά.   
Απηέο νη ηξεηο πεγέο ελώλν-

ληαλ θαη ζρεκάηηδαλ ηνλ πν-

ηακό Διηζζώλα, όπνπ πξηλ ην 

κύιν γηλόηαλ παξάθακςε από 

ην πνηάκη , ιίγν πην πάλσ από 

ηε παιηά γέθπξα πνπ ζηε 

ζπλέρεηα πήγαηλε ζην κύιν. 

Με ηε δύλακε ηνπ λεξνύ πε-

ξηζηξεθόηαλ ε θηεξσηή ηνπ 

κύινπ θαη γύξηδαλ νη κπιόπε-

Η βηβιηνζήθε εο 

Δεκεηζάλαο 

Ζ Βηιβιηνζήθε ηεο Γεκεηζά-

λαο εληάρζεθε ζην επηρεηξεζη-

αθό πξόγξακκα ¨Κνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο¨. Απηό πξόθεηηαη 

γηα έλα θηιόδνμν έξγνην νπνίν 

έρεη δηάθνξνπο ζθνπνύο.Έλαο 

από απηνύο είλαη ε έληαμε ησλ 

πνιηηώλ ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ 

βηβιηνζήθε ηεο Γεκεηζάλαο 

θξαηάεη επίζεο πνιιά εθζέκα-

ηα όπσο: Σε ζέια από ην 

άινγν ηνπ Παπαθιέζζα θαη ηα 

νζηά ηνπ Π.Π Γεξκαλνύ κέζα 

ζε κία ιάξλαθα.  

 Νηθόιανο Γενξγόπνπινο 

Δ΄Σάμε  ■ 

Ο κύινο  

ην ΒΑ ηκήκα ηνπ ρσξηνύ καο 

ζε απόζηαζε 2000 κ έμσ από 

ην ρσξηό βξίζθεηαη ν λεξόκπ-

ινο. Δίλαη από ηνπο ηειεπηαί-

νπο  λεξόκπινπο ζηελ ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Μειζί-

νπ. Λεηηνύξγεζε από ηνλ 19 

αηώλα έσο ηα κέζα ηνπ 20 

αηώλα. Καλείο δελ κπνξεί λα 

πεη πόηε αθξηβώο θαηαζθεπά-

ζηεθε θαη ιεηηνύξγεζε.  

Ο κύινο ήηαλ έλα πεηξόρηε-

ζην   θηίξην κε δύν ρώξνπο. 

ηνλ πξώην ρώξν  έβαδαλ ην 

ζηηάξη θαη ην αιεύξη θαη ζηνλ 

δεύηεξν ήηαλ ηα κεραλήκαηα 

ηνπ κύινπ. Μεξηθά από ηα 

κεραλήκαηα ηνπ κύινπ ήηαλ 

ην ηακπνύξη όπνπ εθεί γηλόηαλ 

ε είζνδνο ηνπ λεξνύ. Σν ηα-

κπνύξη ήηαλ έλαο κεγάινο 

ζσιήλαο πνπ θαηέιεγε ζηε-

λεύνληαο ζε αθξηνθύζην  

(Ξηθνύλη) ην νπνίν εθηόμεπε  

λεξό κε πίεζε ζηελ θηεξσηή 

θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο κέ-

ζσ ελόο άμνλα γύξηδε ηηο κπ-

ιόπεηξεο πνπ παηνύζαλ ζην 

αιώλε. 

Ζ ζέζε ζηελ νπνία θηηάρηεθε 

ηξεο. Απηέο άιεζαλ ην ζηηάξη. 

ηε ζπλέρεηα ην λεξό πήγαηλε 

ζηα πεξηβόιηα ζηελ πεξηνρή 

Μέιζε.  

Ο κύινο δηαρεηξηδόηαλ από 

ηελ επηηξνπή «Πεύθωλ θαη 

Υδξόκπιωλ», ε νπνία δηόξηδε 

ηνπο κπισλάδεο, γηα  ηε ζσ-

ζηή ιεηηνπξγία ηνπ κύινπ . 
Γηα πάξα πνιιά ρξόληα ν κύ-

ινο θάιππηε ηηο αλάγθεο ηνπ 

ρσξηνύ, όηαλ ε θαηαζηξνθηθή 

θσηηά ηνπ 1990 έθαςε ην θηί-

ξην . Από ηόηε ζώδνληαη σο 

ζήκεξα ην « ηακπνύηη» θαη έλα 

κέξνο ηνπ θηηξίνπ.   

              Κώζηαο Νηθνιάνπ 

Γ΄ Σάμε   ■ 
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Λέρωβα 
 

Μαο είλαη άγλσζην ην πόηε 

αθξηβώο ηδξύζεθε ην Μνλα-

ζηήξη ηεο Λέρνβαο. Γξαπηά 
κλεκεία δελ ήιζαλ ζην θσο, 

νύηε ππάξρνπλ ρεηξόγξαθα ή 

βηβιία γηαηί θαηαζηξάθεθαλ 

από ππξθαγηέο, ζεηζκνύο ή 

ράζεθαλ κέζα ζηηο αληίμνεο 

ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, πνπ 

απoδηνξγάλσζαλ ή εξήκσζαλ 

ηνλ ηόπν γηα κηθξά ή κεγάια 

δηαζηήκαηα. ηελ πεξίνδν ησλ 

6 αηώλσλ μελνθξαηίαο ζηελ 

Πεινπόλλεζν, Φξαγθνθξαηί-
α(1204-1395), Σνπξθνθξαηία 

(1453-1827) θαη ηελ ελδηάκε-

ζε Δλεηνθξαηία (1685-

1715)είλαη δύζθνιν λα αλη-

ρλεύζνπκε αζθαιή ηζηνξηθά 

ζηνηρεία γη’ απηό θαη νη πιε-

ξνθνξίεο γηα ην Μνλαζηήξη 

ηεο Λέρνβαο είλαη ειάρηζηεο ή 

αλεπαξθείο. Μνλαδηθή πεγή 

ρξνλνιόγεζεο κέλεη ην θαζν-

ιηθόλ (λαόο) θαη εηδηθόηεξα ην 
ςεθηδσηό καξκάξηλν δάπεδό 

ηνπ. Ο θαζεγεηήο Α. Οξιάλ-

δνο ην 1934, πνπ επηζθέθζεθε 

ην Μνλαζηήξη θαη ην κειέηε-

ζε ηνπνζεηεί ρξνληθά ηελ θα-

ηαζθεπή ηνπ δαπέδνπ ζηνλ 

11ν ή12ν αηώλα . 

 Σελ επνρή απηή (11ν-12ν 

αηώλα), πνπ άλζηδε ν κνλαρη-

θόο βίνο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, 

ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε 

ρξνληθά ηελ επηινγή γηα πλεπ-

καηηθή άζθεζε, ζ' απηό ηνλ 

ρώξν, θάπνησλ ςπρώλ πνπ 

αλαδεηνύ-ζαλ ηελ εζπρία, ηελ 

νκνξθηά, ηελ πξνζεπρή ζηνλ 

Θεό. Οη θηήηνξεο ηεο Μνλήο 

ην πην πηζαλό λα εληαθηάζηε-

θαλ κέζα ζηνλ λαό, όπσο ζπ-

λεζηδόηαλ γηαηί ζηηο πξόζθα-

ηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ 

ςεθηδσηνύ δαπέδνπ βξέζεθαλ 

ηαθέο ζε δύν ζεκεία. Μηα, 

αθόκε, επηγξαθή ζε πιάθα 

καξκάξηλε αθξηβώο πξν ηεο 

βνξηλήο εηζόδνπ ηνπ Ηεξνύ 

έρεη ραξαγκέλε κε πνιιέο 

θζνξέο ηε δέεζε: «θ(ύξηε) 

ΒΟΖΘΖ ΣΟΝ ΓΟΤΛΟ ζνπ 

αΝΣΟλΗνλ». ην δάπεδν ηνπ 

παξεθθιεζίνπ ππάξρεη αλνξ-

ζόγξαθε επηγξαθή πνπ κηιά 

γηα κηα αλαθαίληζε ην 17ν 

αηώλα 

ην ζεηζκό ηνπ Φεβξνπαξίνπ 

1981 ν λαόο ηεο Λέρνβαο 

έπαζε ζνβαξέο ξσγκέο. Οη 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

δηήξθεζαλ πεξίπνπ δέθα ρξό-

ληα (1990-2000). To1983 κηα 
λέα αδειθόηεηα γπλαηθώλ 

κνλαρώλ εγθαζίζηαηαη ζηε 

Λέρνβα θαη από ηόηε αξρίδεη 

κηα λέα πνξεία αλαζπγθξόηε-

ζεο. Σν 1999 θαηαζθεπάζηε-

θε καξκάξηλν ηέκπιν  από 

ιεπθό Σεληαθό κάξκαξν πνπ 

βαζίζηεθε ζε ζρέδηα από 

θνκκάηηα αλάγιπθσλ καξκά-

ξσλ πνπ βξέζεθαλ ζην ρώξν 

ηεο Μν-λήο θαη πηζηεύεηαη όηη 

πξνέξρνληαλ από ην αξρηθό 
ηέκπιν. Σν 2000 έγηλαλ εξγα-

ζίεο ζπληεξήζεσο ηνπ ςε-

θηδσηνύ δαπέδνπ, όπνπ θαη 

βξέζεθε ζην δεμηό θιίηνο 

ηνπ λανύ, ηάθνο κε ιείςαλα 

κνλαρώλ. Σν ίδην έηνο πξαγ-
καηνπνίεζε αλα-ζθαθή ε 

Δθνξία Βπδαληηλώλ Αξραη-

νηήησλ ζηνλ πξναύιην ρώξν 

πνπ έθεξε ζην θσο ηκήκαηα 

ηνηρνπνηίαο βπδαληηλήο επν-

ρήο θαζώο θαη ίρλε ζεκειηώ-

ζεσο παιαηώλ θειηώλ. ή-

κεξα πξνζειθύεη πνιινύο 

πηζηνύο γηα λα πξνζθπλή-

ζνπλ ηε Μεγαιόραξε κέζα 

ζ’ έλα καγεπηηθό πεξηβάι-

ινλ. 

Η γλώζζα ποσ μιλώ είμαι ηα Ελλημικά 

Σημ πέναζμα ημο πνόκμο ε γιώζζα πάκεη ηεκ 

παιηά ηεξ μμνθή θαη μμηάδεη όιμ θαη πημ πμιύ με 

ηε ζεμενηκή.  Με ηε γιώζζα μπμνμύμε κα εθθνα-

δόμαζηε θαη κα επηθμηκςκμύμε. ( πανέξ ηηξ ιύ-

πεξ)           Αρηιόμ  Σοσμπάζη Γ΄Τάλε  

Είκαη δςκηακή θαη βγαίκεη μέζα από ηεκ ρο-

πή ημο Ειιεκηθμύ ιαμύ.  

Πέηρος Κλημεμηιώηης Ε΄Τάλε 

      Εμείξ όμςξ ή μάιιμκ μη πενηζζόηενμη πνεζημμπμημύμε 

λέκεξ ιέλεηξ πανά ειιεκηθέξ π.π. ζηα λέκα ιέμε αηνθμκηίζημκ 

πμο ζεμαίκεη ζοκζήθεξ αένα, εκώ ζηα ειιεκηθά ιέμε θιημαηη-

ζηηθό. 

      Όπςξ όιμη δηαθνίκμομε πημ ςναία θαη πημ πιμύζηα ιέλε 

είκαη ε ειιεκηθή. Πνέπεη κα πνεζημμπμημύμε ειιεκηθέξ ιέ-

λεηξ γηαηί με ημκ θαηνό ζα λεπαζημύκ. 

      Καη μεκ λεπκάμε ε ειιεκηθή γιώζζα οπάνπεη από ηεκ 

ανπαηόηεηα θαη ήηακ ε πημ γκςζηή!!!   

                   Ειρήμη Κριεμπάρδη   Ε΄Τάλε 

 Η γιώζζα μαξ είκαη πμιύ εθθναζηηθή έπεη 

πιμύζημ ιεληιόγημ. Είκαη ζημιηζμέκε από πμι-

ιμύξ πνμζδημνηζμμύξ θαη ζμο δίκεη ηεκ εοθαηνία 

κα πνμζζέζεηξ θαη ημ δηθό ζμο ζημηπείμ μέζα. 

Είκαη μμκαδηθή!   

 Ιωάμμα Δημούλια ΣΤ΄ Τάλε 

Έπς αθμύζεη από ηεκ ηειεόναζε όηη μη λέκμη πνμηη-

μμύκ ηεκ ειιεκηθή γιώζζα θαη ηεκ μαζαίκμοκ. 

Εμέκα μμο ανέζεη αοηή ε γιώζζα θαη ζα ήζεια κα 

ηεκ μηιάεη όιμξ μ θόζμμξ!!! 

 Δήμηηρα Γιαμμάκαιμα  Γ΄Τάλε 


