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ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 

Αγαπητοί μου, 

 

Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο σε δυο μεγάλα 

θρησκευτικά γεγονότα. 

 

Την Ανάσταση Του Χριστού, που είναι η μεγαλύτερη 

γιορτή της Χριστιανοσύνης και για μας τους Έλληνες η 

λαμπρότερη από όλες τις γιορτές μας, γι’ αυτό και την 

ονομάζουμε Λαμπρή. 

Ιδιαίτερα για μας τους Πρόσκοπους η Λαμπριάτικη 

γιορτή, που είναι γιορτή της Αγάπης, έχει ιδιαίτερη 

σημασία αφού ο Προσκοπισμός είναι μια Παγκόσμια 

κίνηση Αγάπης, Ειρήνης, Προσφοράς και Αδελφοσύνης. 

 

Και τον εορτασμό του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου 

Αγίου Γεωργίου. 

Ο Άγιος Γεώργιος που σκότωσε τον φοβερό δράκο και 

γλίτωσε τους ανθρώπους από αυτόν, συμβολίζει την πάλη 

του φωτός εναντίον του σκότους, είναι Προστάτης των 

Προσκόπων  όλου του Κόσμου και μας οδηγεί στο δρόμο 

το σωστό. 

                               Με Ναυτοπροσκοπικούς χαιρετισμούς 

 

                                                       ΝΑΥΤΙΛΟΣ 
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          ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος, ανήκει στη χορεία των 

Μεγαλομαρτύρων και είναι ένας από τους λαοφιλεστέρους 

Αγίους όλης της Χριστιανοσύνης. 

 

Γεννήθηκε περίπου το 275 μ. Χ, στην Καππαδοκία, από γονείς 

χριστιανούς και έμεινε ορφανός σε ηλικία δέκα ετών. 

Όταν έγινε 18 χρονών, στρατεύθηκε στο ρωμαϊκό στρατό. 

Αν και νέος στην ηλικία, γρήγορα προήχθη σε ανώτερα 

αξιώματα και του έδωσαν τον τίτλο του κόμητα ( Διοικητή ), 

σε τάγμα της αυτοκρατορικής φρουράς. 

 

Ο Διοκλητιανός, όταν έγινε Καίσαρας,  στράφηκε, δυστυχώς, 

εναντίον της χριστιανικής θρησκείας για να ανορθώσει την 

ειδωλολατρία.  

Γι’ αυτό το λόγο, το 303 μ.Χ. κάλεσε τους βοηθούς του και 

τους στρατηγούς σε τρεις συγκεντρώσεις. 

Ανάμεσα τους βρισκόταν και ο 28 χρόνος Γεώργιος. 

Ο Διοκλητιανός επέβαλε σε όλους ν’ αναλάβουν τον 

εξοντωτικό αγώνα εναντίον του Χριστιανισμού. Όλοι 

υποσχέθηκαν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 

εξαλείψουν την Χριστιανική θρησκεία από το Ρωμαϊκό 

κράτος. Τότε ο γενναίος Γεώργιος σηκώθηκε και είπε : «Γατί 

θέλετε να χυθεί αίμα δίκαιο και άγιο;» Και στην συνέχεια  

ομολόγησε πως ήταν Χριστιανός και διακήρυξε την αλήθεια 

της Χριστιανικής Θρησκείας και την πίστη του στον Χριστό. 

Αυτό  εξόργισε  τον Διοκλητιανό  και  διέταξε να τον κλείσουν 

στη φυλακή και να τον βασανίσουν.   

 

 

 

Παρά τα πολλά και φρικτά βασανιστήρια ο Γεώργιος δεν 

άλλαξε την πίστη του, απεναντίας την κήρυττε μ’ 

αποτέλεσμα δυο αξιωματικοί του, ο Πρωτολέοντας και ο 

Ανατόλιος μαζί με χίλιους στρατιώτες να ομολογήσουν 

πως είναι χριστιανοί.  

Ο Διοκλητιανός θύμωσε και διέταξε να τους σκοτώσουν 

και βλέποντας ότι ο Γεώργιος παρέμενε πιστός στην 

Χριστιανική Θρησκεία και στην Θεότητα του Χριστού 

διέταξε και τον αποκεφάλισαν.  

Ήταν 23 Απριλίου του 303 μ. Χ.                                                 

   

        

 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Ήθη και Έθιμα του Πάσχα 

 
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι προσπαθούν 

να διατηρήσουν τα εθνικά τους χαρακτηριστικά με τη 

γλώσσα, τα τραγούδια και τα ήθη και τα έθιμα τους. 

Αυτά αποτελούν το λαϊκό πολιτισμό ενός λαού και πηγάζουν 

από τις συνήθειες και τις παραδόσεις του, που μεταφέρονται 

από γενιά σε γενιά από τους ηλικιωμένους. Διαφέρουν δε από 

τόπο σε τόπο και από περιοχή σε περιοχή της πατρίδος μας. 

 

Υπάρχουν ήθη και έθιμα για τις γιορτές του έτους, για τις 

κοινωνικές εκδηλώσεις των ανθρώπων, καθώς και για άλλες 

δραστηριότητες τους.  

 

Η Ελλάδα είναι πλούσια σε ήθη και έθιμα, που προέρχονται 

από τις Διονυσιακές γιορτές, από την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας καθώς κι άλλες περιόδου της ιστορίας της. 

 

Τα Πασχαλινά ήθη και έθιμα είναι πολλά και είναι 

χαρούμενα, ελπιδοφόρα, θριαμβευτικά, λόγο της Ανάστασης 

του Θεανθρώπου.   

 

Ουσιαστικά, η μεγάλη αυτή γιορτή ξεκινάει με την 

Σαρακοστή, η οποία διαρκεί σαράντα μέρες, από την Καθαρά 

Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων.   

Στο συγκεκριμένο αυτό χρονικό διάστημα πολλοί κάνουν 

νηστεία, για να προετοιμαστούν για την Εβδομάδα των 

Παθών, την Μεγάλη Εβδομάδα. 

 

 

 

Η Λαμπροκουλούρα, τα κόκκινα αυγά, το κερί της 

Ανάστασης, το κάψιμο του Ιούδα, το σούβλισμα του 

αρνιού, τα βεγγαλικά είναι μερικά από τα Πασχαλινά έθιμα 

που διατηρούνται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, 

 

Το Πάσχα οι νονοί και οι νονές πήγαιναν στα βαπτιστήρια 

τους, το κουλούρι της Λαμπρής, κόκκινα αυγά και το κερί 

της Ανάστασης. 

 

Σήμερα τους πάνε την λαμπάδα, ένα μεγάλο άσπρο κερί 

στολισμένο, ένα σοκολατένιο αυγό και κάποια δώρα, ρούχα, 

παπούτσια, παιχνίδι. 

 

Η Λαμπροκουλουρα, είναι ένα μεγάλο τσουρέκι με ένα 

κόκκινο αυγό στη μέση, που την ζυμώνουν την Μεγάλη 

Πέμπτη.   

Την Μεγάλη Πέμπτη, βάφουν και τα αυγά, γι΄ αυτό την 

λένε Κόκκινη Πέμπτη. Το κόκκινο αυγό συμβολίζει το αίμα 

Του Χριστού που χύθηκε για την σωτηρία μας ενώ το 

τσούγκρισμα των αυγών συμβολίζει την Ανάσταση Του. 

Καθώς το αυγό συμβολίζει τη ζωή και τη δημιουργία από 

αρχαιοτάτων χρόνων. 

 

Το σούβλισμα του αρνιού είναι από τα παλαιότερα 

Ελληνικά έθιμα. Το έθιμο προέρχεται από το εβραϊκό 

Πάσχα και ακόμα ο αμνός συμβολίζει τον Χριστό, διότι ο 

Ιωάννης ο Βαπτιστής  Τον είχε παρομοιάσει ως αμνό του 

Θεού. 

 

Τέλος το «κάψιμο του Ιούδα» είναι ένα παμπάλαιο έθιμο 

που γίνεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας.   

                                                                         ΚΙΜ 

  

                       



                      
 

 

Όπως κάθε χρόνο κι’ εκείνη τη χρονιά η Ομάδα πήγε την 

Πασχαλινή της εκδρομή. 

Το χωριό που πήγαμε ήταν σκαρφαλωμένο σ’ ένα υπέροχο 

βορειιοευβοικό μέρος, καταπράσινο. 

Ένας κάμπος απλωνόταν στα πόδια του χωριού και σαν 

κοίταζες πέρα από τα αλώνια, προς την θάλασσα, έβλεπες τη 

Σκιάθο και τη Σκόπελο. 

Το χωριό είχε κάτι το επιβλητικό, όλα ήταν απλά και όμορφα, 

που μας ενθουσίαζαν. Το ίδιο απλοί μα και φιλόξενοι ήταν και 

οι κάτοικοι του, που από την πρώτη στιγμή που φθάσαμε μας 

πρόσφεραν την αγάπη τους και την φιλοξενία τους απλόχερα. 

Κανείς μας όμως δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που 

ζήσαμε το βράδυ της Ανάστασης. 

Γυρίζοντας από την Ανάσταση, που έγινε σ’ ένα γραφικό 

πέτρινο εκκλησάκι στην άκρη του χωριού και μπαίνοντας στο 

σχολείο  που μας είχαν παραχωρήσει για να μείνουμε, μείναμε 

έκπληκτοι. Σε μια αίθουσα του σχολείου ήταν στρωμένο ένα 

πασχαλινό τραπέζι με την αχνιστή μαγειρίτσα, τα κόκκινα 

αυγά και τα μεζέδια που είχε ετοιμάσει η κυρία Μαρία, η 

γιαγιά του δασκάλου και Εφόρου Προσκόπων, φίλου του 

Αρχηγού μας. 

Καθίσαμε όλοι στο τραπέζι, η γιαγιά, ο παππούς, ο Έφορος, ο 

Αρχηγός και εμείς. 

Σαν αποφάγαμε, μείναμε στο τραπέζι για αρκετή ώρα 

κουβεντιάζοντας ή μάλλον ακούγοντας, από τον παππού, 

ιστορίες παλιές, θρύλους του χωριού. 

 

Η ώρα είχε περάσει και τα μάτια μας είχαν βαρύνει όταν ο 

Έφορος είπε : 

΄Αγια τούτη η βραδιά για μας τους χριστιανούς. 

Γιορτάζουμε την Ανάσταση Εκείνου που ήρθε ανάμεσα 

μας και με την διδασκαλία Του, με τα θαύματα Του και 

την θυσία Του, μας Έδειξε το μεγαλείο της αγάπης και της 

καλοσύνης. 

Αυτή τη χαρά νοιώθουμε κάθε χρόνο τη νύχτα τούτη. 

Έγινε ησυχία καθώς ο Έφορος σταμάτησε να μιλά. 

Ο Παππούς σε λίγο σηκώθηκε. Σηκωθήκαμε όλοι. 

Όρθιοι γύρω από το τραπέζι ψάλαμε το Χριστός Ανέστη. 

Ευχαριστήσαμε τον Παππού, την Γιαγιά και τον Έφορο 

και  χωρίς φασαρία, πήγαμε για ύπνο.  

Εκείνο το βράδυ μια απέραντη σιωπή επικρατούσε στο 

θάλαμο. Η φιλοξενία του Παππού και της Γιαγιάς και τα 

λόγια του Εφόρου μιλούσαν στις ψυχές μας και ο καθένας 

από εμάς είχε βυθιστεί στις δικές του σκέψεις. 

                                                                          

                                                                                  ΚΙΜ 

 

 

                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Με την δοξολογία για τον Μπέιτεν Πάουελ και την ΗΜΕΡΑ 

ΣΚΕΨΗΣ, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, το πρωί, στον Ιερό 

Ναό της Σισσιώτισας, ξεκίνησαν οι δράσεις του Συστήματος 

και των Τμημάτων, μετά τους σεισμούς. 

 

Οι δραστηριότητες του Μαρτίου άρχισαν μ’ ένα μασκέ πάρτυ 

της Κοινότητας Ανιχνευτών, το Σάββατο 1η Μαρτίου στην 

Εστία της παραλίας. Προσκεκλημένοι και οι Ναυτοπρόσκοποι 

μας.  Η Ρομπόλα (Πορτοκαλάδα) και το κοκκινέλι (Κόκα 

κόλα) που έρρεαν άφθονες συνόδευαν τα σουβλάκια που 

έψηναν οι Ανιχνευτές και ανέβασαν το κέφι των 

συμμετεχόντων.  

Τα κρασιά (Αναψυκτικά) και τα σουβλάκιά, ήταν προσφορά 

φίλων του Συστήματος.  

 

Το Σάββατο 8 Μαρτίου, η Αγέλη πήγε στον παιδότοπο  του 

Πρόκρις, που μας διατέθηκε δωρεάν, όπου τα Λυκόπουλα 

έκαναν τον Αποκριάτικο χορό τους, που δεν 

πραγματοποιήθηκε στην περίοδο των Απόκρεω λόγο των 

σεισμών. Η συμμετοχή υπήρξε μεγάλη, παρά τις άσχημες 

καιρικές συνθήκες. Η επιτυχία  εξ’ ίσου μεγάλη και τα 

Λυκόπουλα να έμειναν ευχαριστημένα. 

 

Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 15 και 16 Μαρτίου, βρήκε την 

Κοινότητα στην Πάτρα, να συμμετέχουν στο ανιχνευτικό 

εργαστήρι τοπογραφίας, της Περιφέρειας και στην πεζοπορία 

στο βουνό Ερύμανθο. 

Αγέλη και Ομάδα πραγματοποίησαν, την Κυριακή 16/3, 

ημερήσια εκδρομή στη Λάμια και στο κυκλοφοριακό πάρκο,  

 

στα Διλινάτα. Η μεγάλη παρουσία Λυκόπουλων και 

Ναυτοπροσκόπων, το πρόγραμμα, ο χώρος και ο καλός καιρός 

ήταν οι συντελεστές της επιτυχίας της. 

 

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται διήμερη εκδρομή των 

Βαθμοφόρων του Συστήματος. Σκοπός της εκδρομής, που 

έγινε 22-23 Μαρτίου στο Πυργί, ήταν οι προετοιμασία των 

Βαθμοφόρων για τις καλοκαιρινές δράσεις των Τμημάτων. 

Παρόντες και τρεις Ανιχνευτές που θα λάβουν μέρος στην 

Θερινή Κατασκήνωση της Αγέλης, τον Ιούλιο, ως παραστάτες. 

Η επιτυχία της εκδρομής ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα κατά την αξιολόγηση  της, να 

αποφασίσουμε παρόμοιες δράσεις να κάνουμε πιο συχνά. Η 

επόμενη προγραμματίσθηκε να γίνει πριν την κατασκήνωση 

της Αγέλης. 

Ευχαριστούμε το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου του Πυργί, 

τον ¨ΑΙΝΟ¨ για την αμέριστη και ζεστή φιλοξενία του.  

 

Συμμετείχαμε  στην παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής 

μας Γιορτής, την 25η Μαρτίου, στο Αργοστόλι. 

 

Έτσι φθάσαμε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτη,29 

και 30. Η Αγέλη και η Ομάδα έκαναν συγκεντρώσεις στην 

Εστία, ενώ  οι Βαθμοφόροι παρείχαν υπηρεσίας στον 4ο 

Βαλλειάνειο Δρόμο Αργοστολίου.  

Οι Ανιχνευτές βρέθηκα στον συνεταιρισμό  ¨ΡΟΜΠΟΛΑ¨ στα 

Ομαλά, προετοιμάζονται για την παρουσία που θα κάνουν 

στην Πανελλήνια Συνάντηση των Ανιχνευτών, στην Χαλκίδα, 

το τριήμερο 25,26,27/4/2014. Το θέμα της παρουσίασης τους 

είναι το παραδοσιακό κρασί της Κεφαλονιάς Ρομπόλα. 

 

                                                    Ο Αρχηγός του Συστήματος 

                                        Γιάννης Δρακάτος  ( ΚΑΣΤΟΡΑΣ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Πυργί –  Εκπαίδευση στελεχών –Έρευνα κοινότητας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Πυργί -  Στην Πλατεία του Χωριού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   4ος  Βαλλειάνειος  δρόμος  30- 3-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκρις  -  Μασκέ  Πάρτυ  Αγέλης 

 


