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M
ια ευχάριστη έκπληξη και 
μια αξέχαστη εμπειρία έζη-
σαν την Κυριακή, 8 Ιουλί-
ου, η πρώην διευθύντρια 

του ελληνικού προγράμματος του SBS 
Βάσω Μώραλη και ο δημοσιογράφος 
Κώστας Γιωτάκης που καλωσόρισαν 
στα μέρη τους 15 μαθήτριες και τις 
δυο καθηγήτριές τους από το Κολλέ-
γιο του Αγίου Σπυρίδωνα στο Σίδνεϊ!

Οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί 
τους επισκέφτηκαν το Μοναστήρι 
της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας στο 
Παγγαίο (μόλις 5χλμ μακριά από τη 
Νικήσιανη Καβάλας -που είναι και 
το κοντινότερο χωριό στο συγκεκρι-
μένο Μοναστήρι), για ένα διήμερο 
θρησκευτικότητας και πνευματικής/
σωματικής χαλάρωσης κι ηρεμίας. 
Το σχολείο πραγματοποιεί αυτή την 
εκδρομή-προσκύνημα κάθε δεύτερο 
χρόνο. Πρόπερσι, οι δύο αγαπητοί 
στην Αυστραλία δημοσιογράφοι δεν 
είχαν καταφέρει να συναντήσουν 
τους μαθητές καθώς απουσίαζαν 
αλλά φέτος είχαν ενημερωθεί από 
την κα Μαίρη Φαλέτα, μια, επίσης, 
αγαπητή εκπαιδευτικό και επί πολλά 
χρόνια φιλόλογο στο Κολλέγιο, (που 
δυστυχώς φέτος δεν τα κατάφερε να 
συνοδέψει τα παιδιά στην καθιερω-
μένη εκδρομή τους στην Πατρίδα 
λόγω άλλων υποχρεώσεών της) .

Η αποστολή των κοριτσιών (Year 
10) έφτασε στο Μοναστήρι το Σάβ-
βατο, 7 Ιουλίου και αναχώρησε για 
τον τελευταίο σταθμό της παραμονής 
στην Ελλάδα -τη Θεσσαλονίκη- την 
περασμένη Δευτέρα το πρωί. (Το 
ίδιο διήμερο τα αγόρια της τάξης βρί-
σκονταν με τους συνοδούς τους στο 
Άγιο Όρος). Οι μαθητές επισκέφθη-
καν -μεταξύ άλλων- την Αθήνα, την 
Αίγινα, την Κέρκυρα, τα Μετέωρα και 

τη Βεργίνα. Η εκδρομή τους ολοκλη-
ρώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης -όπου 
(εκτός των άλλων) θα επισκάφθηκαν 
και το ησυχαστήριο του Οσίου Παϊ-
σίου. 

Οι μαθήτριες και οι δυο εκπαιδευτι-
κοί συνοδοί τους -οι κυρίες Mio και 
Flokis- εκκλησιάστηκαν και φιλοξε-
νήθηκαν με ευγένεια και ιδιαίτερη 
αγάπη από τις μοναχές της Εικοσιφοί-
νισσας στις εγκαταστάσεις της Μονής 
(που είναι το αρχαιότερο χριστιανικό 
μοναστήρι της Ευρώπης, ιδρυμένο 
στα μέσα του 6ου αιώνα μ.Χ. σε μια 

καταπράσινη χαράδρα του Παγγαίου, 
στην καρδιά της Ανατ. Μακεδονίας). 
Λόγω απουσίας της ηγουμένης Αλε-
ξίας για λόγους υγείας, η κ. Μίο και η 
κ. Φλώκη παρακάλεσαν τον δημοσι-
ογράφους Κώστα Γιωτάκη και Βάσω 
Μώραλη να μιλήσουν στα παιδιά για 
την ιστορία του Μοναστηριού και της 
περιοχή που επισκέπτονταν πράγμα 
που έκαναν με πολλή χαρά. Η κα Μό-
ραλη κατάγεται από την περιοχή και 
επισκέπτεται το μοναστήρι από τη νη-
πιακή της ηλικία και έτσι ήταν το ιδα-
νικό πρόσωπο για να μιλήσει στους 
μαθητές για την μακραίωνη ιστορία 
του και τον ρόλο του στη διατήρηση 

της ελληνο-χριστιανικής ταυτότητας 
των κατοίκων της Ανατ. Μακεδονίας. 

Επίσης, τους μίλησε για το ιστορικό 
όρος Παγγαίο και την σπουδαία συμ-
βολή του στην ενδυνάμωση του Μα-
κεδονικού Βασιλείου επί Φιλίππου 
του Β’ και του διάσημου γιου του, του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, και πώς τα με-
ταλλεία χρυσού και αργύρου του Παγ-
γαίου -όπως και τα δάση του με την 
ξυλεία των οποίων ναυπηγήθηκε ο 
στόλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για 
την επική εκστρατεία του στην Ασία 
κατά των Περσών- χρηματοδότησαν 
την εθνική εξόρμηση του μεγάλου 
στρατηλάτη και την εξάπλωση του 
ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού 
στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. 
Ακόμα, τα παιδιά ενημερώθηκαν για 
την κοντινή (20 χλμ μακριά μόλις) 
σημαντική στην αρχαιότητα πόλη 
των Φιλίππων -όπου ο Απόστολος 
Παύλος δίδαξε για πρώτη φορά το 
χριστιανικό μήνυμα σε ευρωπαϊκό 
έδαφος και βάφτισε την πρώτη Ευ-
ρωπαία Χριστιανή, την (Αγία) Λυδία 
στο ποτάμι των Φιλίππων. Τα παιδιά 
(όλη η αποστολή) επισκέφτηκαν και 
τους Φιλίππους -που ο αρχαιολογι-
κός χώρος τους αναγνωρίστηκε από 
την UNESCO ως «περιοχή Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθήτριες 
του Κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνα 
βρήκαν πολύ ενδιαφέροντα τα ιστο-
ρικά στοιχεία που τους αναφέρθη-
καν. Στις φωτογραφίες, που τράβηξε 
ο Κώστας Γιωτάκης, βλέπετε μερικά 
χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την 
ευτυχή συνάντησή των δύο δημοσι-
ογράφων με τα συμπατριωτάκια τους 
από το Σίδνεϊ ακριβώς έξω από τον 
ιστορικό ναό του Μοναστηριού της 
Εικοσιφοίνισσας.

Μαθήτριες και εκπαιδευτικοί του Αγίου Σπυρίδωνα επισκέφτηκαν 
το Μοναστήρι της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας στο Παγγαίο
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Mαχαίρωσαν ανήλικο σε σούπερ μάρκετ του Balmain
Ένας άνδρας και μια γυναίκα κατηγορούνται ότι 
μαχαίρωσαν νεαρό άνδρα έξω από ένα σούπερ 
μάρκετ στο προάστιο Μπαλμέιν του Σίδνεϊ, την 
περασμένη εβδομάδα. Ο 16χρονος και ένας φίλος 
του, 14 ετών, έφευγαν από τα Woolworths στο 
Balmain όταν προσεγγίσθηκαν από έναν άνδρα 
οπλισμένο με ένα μαχαίρι, λένε οι αστυνομικοί. 
Η αστυνομία θα ισχυριστεί στο δικαστήριο ότι 
οι εμπλεκόμενοι διαπληκτίστηκαν λεκτικά  πριν 
ο δράστης μαχαιρώσει τον 16χρονο στην κοιλιά. 
Ο δράστης στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την 
περιοχή μαζί με μια γυναίκα. Ο έφηβος μεταφέρ-
θηκε στο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χει-
ρουργική επέμβαση και είναι πλέον σε σταθερή 

κατάσταση. Η αστυνομία θεωρεί ως δράστη έναν 
29χρονο άνδρα και τον έχει συλλάβει με την κα-

τηγορία της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης 
με πρόθεση τη δολοφονία και άλλες μικρότερες 
κατηγορίες. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Anthony 
Bell δήλωσε ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει 
σοκ στο θύμα και την οικογένειά του. «Έχουμε να 
κάνουμε με έναν έφηβο, ο οποίος απλώς βρέθηκε 
στο τοπικό σούπερ μάρκετ, με τον φίλο του και 
έπεσε θύμα μιας προκλητικής επίθεση», είπε. Οι 
κάτοικοι της περιοχής έχουν, επίσης, δηλώσει 
συγκλονισμένοι από το περιστατικό. «Πάντα αι-
σθάνομαι πολύ ασφαλής σε αυτήν την περιοχή, 
είναι γεμάτη από οικογένειες και μικρά παιδιά, γι 
‘αυτό η επίθεση αυτή μας συγκλόνισε», δήλωσε 
κάτοικος του Μπαλμέιν.


