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Αγαπητά µας παιδιά,

∆
ιαβάστε µε προσοχή το παρακάτω
κείµενο του µεγάλου Φώτη Κόντο-

γλου. Περιέχει και για σας ένα σπουδαίο
µήνυµα.

Η
µεγάλη Ελληνική Επανάσταση είναι

Επανάσταση αγιασµένη. Οι πολεµι-

στές της είναι και αυτοί αγιασµένοι, όπως

αγιασµένοι ήταν και όσοι πολέµησαν µε

τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, κατά το

πάρσιµο της Πόλης ενάντια στον ίδιο ο-

χτρό της πίστης τους...

Σ
την Επανάσταση του Εικοσιένα, µαζί

µε τους λαϊκούς πολεµούσαν και πλή-

θος ρασοφορεµένοι και τραβούσανε µπρο-

στά µε το Σταυρό στο χέρι και πίσω τους α-

κολουθούσε ο λαός και έψελνε: Για του

Χριστού την πίστιν την αγίαν/ και της πα-

τρίδος την ελευθερίαν/ γι’ αυτά το δύο πο-

λεµώ/ µ’ αυτά να ζήσω επιθυµώ/ κι αν δεν

τα αποκτήσω τι µ’ ωφελεί να ζήσω;

Σ
την Πόλη κρεµάστηκε ο Πατριάρχης

Γρηγόριος ανοίγοντας πρώτος το

µαρτυρολόγιο της Επανάστασης. Ο Αθα-

νάσιος ∆ιάκος πολέµησε σαν νέος Λεωνί-

δας και σουβλίστηκε για την πίστη του. Ο

Παλαιών Πατρών Γερµανός, ο Ρωγών Ιω-

σήφ, ο Παπαφλέσσας και άλλοι πολλοί πολε-

µήσανε για την αγιασµένη πατρίδα τους.

Στην Τριπολιτσά κλειστήκανε στη φυλακή,

κατά την Επανάσταση, οι ∆εσποτάδες του

Μοριά και οι περισσότεροι πεθάνανε µε αβά-

στακτα µαρτύρια... Ο Ναύαρχος Κουντουριώ-

της έκανε την προσευχή του, σαν τους παλι-

ούς, να τον βοηθήσει η Παναγία στη Ναυµα-

χία της Έλλης και όπου αλλού τον καλούσε

το χρέος του. Το ίδιο κάνανε και κάνουνε ό-

λοι οι Έλληνες στον πόλεµο. Πρώτοι οι άν-

θρωποι της θρησκείας, κατά την καταστροφή

της Μ. Ασίας, πληρώσανε µε τη ζωή τους το

καινούριο χαράτσι στον εχθρό της πίστης

µας. Ο Μητροπολίτης της Σµύρνης Χρυσό-

στοµος κρεµάστηκε, ο ∆εσπότης των Κυδω-

νιών Γρηγόριος θάφτηκε ζωντανός, ο Μοσχο-

νησίων Αµβρόσιος θανατώθηκε άσπλαχνα... 

Ν
αι! Πίστη και πατρίδα είναι για µας ένα

πράγµα και όποιος πολεµά το ένα, πο-

λεµά και το άλλο και ας µην ξεγελιέται. Η

µάννα µας η πνευµατική είναι η Ορθόδοξη

Εκκλησία µας, που ποτίστηκε µε πολύ και α-

γιασµένο αίµα. Κανένας λαός δεν έχυσε και

δεν χύνει ως τα σήµερα το αίµα του για την

πίστη, όσο ο δικός µας. Η Ορθόδοξη πίστη εί-

ναι ο θησαυρός ο κρυµµένος και ο πολύτιµος

µαργαρίτης, που λέγει ο Χριστός”. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 

και για την αντιγραφή Χ.Γ.Κ.

Χαρείτ’ αδέλφια τη µεγάλη µας γιορτή.

Είν’  η γιορτή της πίστης και της λευτεριάς

και προµηνά τον ερχοµό του Λυτρωτή

και των προγόνων διαλαλεί την αρετή.

..........

KKάάθθεε µµήήνναα 

ªªÂÂ ÙÙÔÔ˘̆ ˜̃  ÌÌ··ııËËÙÙ¤¤˜̃  ÌÌ··˜̃
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Η σηµαία 
της Φιλικής Εταιρείας

“
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νεώνουν, επειδή τους φωτίζουν θετικά, α-
πό εστία διαφορετική. Να ζητάς από µιαν
έννοια καθαρά ηθική, µιαν υλική απολαβή,
δείχνει ευτέλεια καταλυτική του ίδιου του
υποκειµένου. Από τη στιγµή που η τιµή θα
πληρωθεί σε χρήµα, παύει να είναι τιµή.
Γίνεται το αντίθετό της. 

Αξιώσεις δύσκολες, ούτε λόγος! Αλ-
λά ο άνθρωπος είναι το ον που έθε-

σε στον εαυτό του αθλήµατα δύσκολα. Τα
έθεσε µε την αξίωσή του της υπεροχής.
Όµως, παρασυρµένος από το ποτάµι που

τον πηγαίνει, νοµίζει πως
φτάνει, αν παραχωρήσει
στον οποιοδήποτε εξουσια-
στή το κάθε του ηθικό γνώ-
ρισµα, για να µείνει κι ανε-
νόχλητος στην απόλαυση
των αγαθών του. ∆εν αντι-
λαµβάνεται πως τ’ αγαθά
αυτά κρύβουν παγίδες. Ό-
ταν κάποτε ξυπνήσει, θα
βρεθεί δεµένος χειροπόδα-
ρα, µπροστά σε µιαν απαγό-
ρευση ακόµα και ν’ αναπνέει
όσο θέλει.

Αυτή είναι η µεγάλη α-
πάτη της εποχής µας

και του κύκλου πολιτισµού
στον οποίο µπήκαµε. Το καταχθόνιο απα-
τηλό τέχνασµα συνίσταται στο να κάνει
τον ίδιο τον άνθρωπο υπονοµευτή του ε-
αυτού του. Τον εξαγοράζει µε την άνεση.
Τον εξαγοράζει µε την αναισθησία που υ-
ποθάλπεται κατάλληλα. Είµαστε µόνοι
µας παραγωγοί του αναισθητικού. Μια
Κίρκη µας έχει χτυπήσει µε το ραβδί της.

Τα πιο πάνω φαίνονται σαν πεζοί ρεµ-
βασµοί µ’ αφετηρία κι ερέθισµα τη

µεγάλη Ελληνική Επανάσταση του ‘21!
Αλλά, τι τάχα το αξιότερο µήνυµά του να
µην είναι ένας αφυπνιστικός διαφωτι-
σµός;

Λουκάς Συνεργός

36 √  ¶ ˘ Ú Û fi ˜
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Αν θέλουµε να µετέχουµε στον εορ-
τασµό των µεγάλων εθνικών εορτών

ουσιαστικά και όχι τυπικά, πρέπει να ξέ-
ρουµε καλά ποιο είναι το ουσιαστικό νόη-
µα της εκδήλωσης που πανηγυρίζουµε. Έ-
νας εορτασµός µπορεί να είναι αληθινός ή
τυπικός, αυθόρµητος ή τεχνητός, γεµάτος
νόηµα ή δίχως νόηµα, χαρούµενος ή θλι-
βερός. Υπάρχει πάντοτε στο βάθος µια α-
διάγνωστη ευθύνη, που εφοδιάζει µε νόη-
µα την κάθε κρίσιµη ιστορική στιγµή.

Το κακό είναι πως αφήνουµε τις κάθε
λογής εθνικές εκδηλώ-

σεις να κυλάνε στη σκέψη
µας γρήγορα, χωρίς να στε-
κόµαστε να τις συλλογι-
στούµε. Φταίει, βέβαια, ο
παθητικός ρυθµός της καθη-
µερινής ζωής. Φταίει ακόµα
και η απλούστευση της Ιστο-
ρίας.

Εδώ είναι που αρχίζει η
ευθύνη των ζωντανών.

Πόσοι άραγε υποβάλλονται
στον κόπο να κάνουν την
κρίσιµη διαλογή, για να πε-
ρισώζονται τουλάχιστον τα
στοιχεία της ουσίας; Ένα
κακό είναι ο µηχανισµός.
∆εύτερο κακό η αντιπνευµατική απλού-
στευση. Τρίτο η εκµετάλλευση από τους
αρνητές και προδότες. Σ’ αυτά, ας προ-
σθέσουµε το πνεύµα µιας εποχής άπι-
στης, απροσανατόλιστης και θολωµένης.
Τι να περισωθεί από το µήνυµα των αν-
θρώπων που έκαναν το ΄21; Από τη στιγ-
µή της Χιροσίµα και πέρα, όλα ξαφνικά αλ-
λάζουν. Αν µπορούσαµε να περισώσουµε
το βαθύτερο µήνυµα του ΄21, αυτό θα έδι-
νε νέους προσανατολισµούς µέσα στην
τσιµεντένια κοινωνία µας.

Υπάρχουν έννοιες µε περιεχόµενο α-
γέραστο, που οι λίγοι, έστω, συνει-

δητοί νέοι αντί να τις ξεγράψουν τις ανα-

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ’ 21
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Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού
προγράµµατος που οργανώνει

το σχολείο µας, η Α΄ Λυκείου και η Α΄ Γυ-
µνασίου µε υπεύθυνο το φιλόλογο καθηγητή κ.
Ανδρέα Κουτσόπουλο επισκεφτήκαµε το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ακράτας.
Σκοπός της επίσκεψής µας ήταν η γνωριµία µε
τον υγροβιότοπο της λίµνης Τσιβλού. 

Ηυποδοχή που µας έκαναν οι υπεύθυνοι ήταν
πολύ φιλική. Αρχικά µας οδήγησαν σε µια ει-

δικά διαµορφωµένη αίθουσα όπου παρακολουθή-
σαµε µια θεωρητική ενηµέρω-
ση σχετικά µε το µεγάλο πρό-
βληµα της έλλειψης του νε-
ρού. Στη συνέχεια πήραµε το
δρόµο για τη λίµνη. ∆ιανύσαµε
µια διαδροµή 35 περίπου λε-
πτών. Το τοπίο που αντικρίσαµε
κατά τη διαδροµή αλλά και φτά-
νοντας στη λίµνη ήταν επιβλητι-
κό. Η θέα πανοραµική. Θα µπο-
ρούσε πράγµατι να αποτελέσει
σπουδαία πηγής έµπνευσης για
έναν καλλιτέχνη! Εκεί χωριστή-
καµε σε τρεις οµάδες: σε παρα-
γωγούς, σε καταναλωτές και σε αποικοδοµητές.
Πήραµε το χορταστικό κολατσιό που ευγενικά
µας πρόσφερε το Κέντρο καθώς και τα αναγκαία
σύνεργα για την περιβαλλοντική δραστηριότητά
µας και ξεκινήσαµε  την περιήγηση γύρω από τη

λίµνη. 

Οκ. Κων/νος Παπακων-
σταντίνου, υπεύθυνος

του προγράµµατος, µας
ενηµέρωσε για την εντό-
πια χλωρίδα και την πανί-
δα και µας παρακίνησε
να αναζητήσουµε τα χα-
ρακτηριστικότερα είδη
φυτών, ετοιµάζοντας µά-
λιστα κι ένα φυτολόγιο.
Ιδιαίτερη εντύπωση µας
έκανε η πληροφορία ότι
η λίµνη δηµιουργήθηκε
τελευταία πριν 95 χρό-
νια (το 1913) εξαιτίας

µιας µεγάλης κατολίσθη-
σης παρακείµενου όρους. Η
διαδροµή που περπατήσαµε εί-

χε δύσκολα σηµεία, λόγω της

EEÎÎðð··ÈÈ‰‰ÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎ‹‹ ∂∂ðð››ÛÛÎÎÂÂ„„ËË ÛÛÙÙÔÔ ∫∫¶¶∂∂ ∞∞ÎÎÚÚ¿¿ÙÙ··˜̃
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διαµόρφωσης του εδάφους, και ως εκ τούτου
και περιπέτεια. Εµείς όµως, ως µέλη περιβαλ-
λοντικής οµάδας ...εξοικειωµένα µε το περι-
βάλλον (!), αντιµετωπίσαµε τα εµπόδια µε χι-
ούµορ και τραγούδι. Σε όλους µας θα µείνει α-
ξέχαστη η στάση µας σε ένα από τα οµορφό-
τερα µέρη πάνω απ΄ τη λίµνη για να τραγου-
δήσουµε το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι
«Ο σπίνος». Με τις υποδείξεις του υπευθύνου
εντοπίσαµε σηµάδια της αρνητικής ανθρώπι-

νης επέµβασης: παράνοµη υ-
λοτοµία και δόµηση, αλόγι-
στη θήρα και ίχνη στο έδα-
φος από αγωνιστικές µοτο-
σικλέτες ανώµαλου δρόµου.
Στο τέλος ως οµάδες κλη-
θήκαµε να συµπληρώσουµε
φύλλα εργασίας, να προτεί-
νουµε τρόπους αντιµετώπι-
σης των προβληµάτων και
ευαισθητοποίησης των το-
πικών αρχών, των κατοί-
κων της περιοχής και των

επισκεπτών για την προστασία της
λίµνης, και να παρουσιάσουµε τις εργασίες
µας.

Ηεπίσκεψή µας στον επίγειο αυτό παράδει-
σο µας µόρφωσε, µας ευαισθητοποίησε και

µας έκανε να νιώσουµε χαρά και µια εσωτερι-
κή ικανοποίηση. Χάρη στην οµορφιά της φύ-
σης αλλά και χάρη στην υπέροχη παρέα µας. 

Αναπάντεχος ήταν ο αποχαιρετισµός που
µας επιφύλαξε ο υπεύθυνος του ΚΠΕ, που

µας είπε: «Σας αποχωρίζοµαι µε ιδιαίτερη συ-
γκίνηση, γιατί µέσα από τις δεκάδες επισκέ-
ψεις σχολείων των οποίων έχω αναλάβει την
ξενάγηση, είναι η πρώτη φορά που αισθάνοµαι
θαυµασµό όχι µόνο για την ολοπρόθυµη συµ-
µετοχή σας σε όλη τη διάρκεια του προγράµ-
µατος, αλλά και για τη γενικότερη εικόνα που
παρουσιάζετε ως σχολείο, συνδυάζοντας το
ήθος και τη ζωντάνια».

Οι µαθητές της 
Α΄ Λυκείου
Επιµέλεια: 

Ο εντεταλµένος της
στήλης
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ΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥ-
ΤΕΡΟ στον κόσµο σήµερα; Οι κάτοικοι 11
µεγαλουπόλεων δεν συµφωνούν µεταξύ
τους. Οι απαντήσεις τους αντανακλούν

διαφορετικές
ανησυχίες. Οι
Αθηναίοι π.χ.
και οι κάτοικοι
του Πεκίνου
βλέπουν ως ε-
φιάλτη την πε-
ριβαλλοντική
καταστροφή.
Οι Μοσχοβί-

τες και οι Κωνσταντινουπολίτες ζουν µε το
φόβο του τροµοκρατικού χτυπήµατος. Οι
κάτοικοι του Καΐρου και του Ριάντ θεω-
ρούν ως πιο επικίνδυνη την εξάπλωση της
φτώχειας (εφ. «Το Βήµα», 1 - 1 - 08). Κοι-
νό σηµείο όλων; Η γενική ανησυχία για την
παγκόσµια πορεία. Ελάχιστοι είναι αυτοί
που αντιλαµβάνονται πως η έλλειψη του
πνευµατικού προσανατολισµού του αν-
θρώπου αποτελεί την πρωταρχική αιτία
του παγκόσµιου δράµατος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ-
ΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, προκειµένου να επιβιώσει η
θάλασσα αυτή, αρκετές τοπικές οργανώ-

σεις και επι-
τροπές υπο-
γρ α µ µ ί ζ ο υ ν
πως απαιτείται
άµεση δράση.
Ο Κορινθιακός
συνεχώς δέ-
χεται διαφό-
ρων ειδών α-
πόβλητα και α-
ντιµετωπίζει

έντονο πρόβληµα από την εγκατάσταση
γύρω του βιοµηχανικών µονάδων εκπο-
µπής αποβλήτων βρώµικης ενέργειας. Γί-
νεται αγώνας για να εκλείψουν οι παράγο-
ντες ρύπανσης του κόλπου και να δηµιουρ-
γηθούν καταφύγια για την προστασία της
θαλάσσιας ζωής (εφ. «Η Καθηµερινή», 23 -
2 - 08 και οι τοπικές εφηµερίδες). Είθε µε
τις συντονισµένες αυτές ενέργειες να
προκύψει αναβάθµιση στην ποιότητα ζωής
του τόπου µας. 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΝΕΙ ΤΟ
96% ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Το 70,5% σερφάρει
καθηµερινά στο διαδίκτυο, όχι µόνο για τη
σχολική του εργασία, αλλά και για να παί-
ξει παιχνίδια, να ακούσει µουσική κ.ά. Πα-
ράλληλα, τα
Υπ. Παιδείας
και Οικονοµι-
κών συνεχί-
ζουν την δω-
ρεάν προ-
σφορά Η/Υ
ως βραβείο
σε αριστού-
χους µαθη-
τές (εφ. «Η
Καθηµερινή», 5 - 2 - 2008). Βαρύνει όµως η
ευθύνη εµάς τους µαθητές στο ότι δίνεται
στα χέρια µας ένα εργαλείο µε τεράστιες
δυνατότητες - καλές και κακές . Πρέπει να
επιλέγουµε οπωσδήποτε µόνον ό,τι µας ω-
φελεί.

ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ κατέγραψε
µια έρευνα µεταξύ 1.000 νέων, ηλικίας 16 -
22 ετών, στην Αθήνα, τη Θεσ/νίκη και την
Πάτρα, η οποία δηµοσιεύτηκε πρόσφατα.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 77% των
κοριτσιών και το 64% των αγοριών πιστεύ-
ουν στο θεσµό της οικογένειας ως σταθε-
ρής αξίας. Πολύ µεγάλο ποσοστό (73,7%
των κοριτσιών και 54,9% των αγοριών) δί-
νουν το προβάδισµα του ενδιαφέροντός
τους στο θέµα της υγείας, καταθέτοντας
την ανησυχία τους για τις αιτίες των ασθε-
νειών που σχετίζονται µε τον αλλοτριωµέ-
νο τρόπο της ζωής µας και τη µόλυνση του
περιβάλλοντος (εφ. «Η Καθηµερινή», 3 - 2
- 08). Πολύ σωστές οι απόψεις του µεγα-
λύτερου ποσοστού των συµµαθητών µας
για την αξία του θεσµού της Οικογένειας
και του αγαθού της υγείας. Αλλά πρέπει να
µη µας αφήνουν αδιάφορους οι αιτίες που
- κατά το πλείστον - προκαλούν τα δεινά
και τις αρρώστιες.

ΤΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ της
Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου,
αποκαλύπτει µια µεγάλη έρευνα της σει-

ÁÁÈÈ·· ÛÛ··˜̃ ÙÙÔÔ˘̆˜̃ ÂÂÊÊ‹‹‚‚ÔÔ˘̆˜̃
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ράς Πανόραµα του BBC. Τα τηλεοπτικά και
εµπορικά δικαιώµατα των πρωταθληµάτων
ποδοσφαίρου φτάνουν σε δυσθεώρητα ύ-
ψη. Τα δικαιώµατα αυτά παραχωρούνται
συχνά από πολλά υψηλά στελέχη της Ο-
µοσπονδίας σε µυστικές συµφωνίες που
κλείνουν υπέρ τους. Αυτός ο «χορός των
εκατοµµυρίων» στήνεται µε το δουλεµπό-
ριο του ποδοσφαίρου (βλέπε εφ. «Η Καθη-
µερινή», 22 - 1 - 08 και εφ. “ΠΡΩΤΟ ΘΕ-
ΜΑ”). Ο κόσµος του ποδοσφαίρου έχει κα-
ταντήσει ένας κόσµος διαφθοράς, απάτης

και ψευτιάς.
Το λυπηρό εί-
ναι πώς ανα-
ρίθµητοι νέοι
συνεχίζουν να
σαγηνεύονται
από τη λάµψη
των αστέρων

του ποδοσφαίρου και των κυκλωµάτων που
τους προωθεί, δίνοντας σ’ αυτά την εµπι-
στοσύνη και το ενδιαφέρον τους. 
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(Σηµείωση: Το πιο κάτω αναγραφόµενο
γεγονός είναι συγκλονιστικό. Το µεταφέ-
ρουµε εδώ αυτούσιο, χωρίς σχολιασµό.)

« Οι Αγρινιώτες διηγούνται κάτι που συ-
νέβη στον τόπο τους στη δεκαετία του ‘40.
Κάποιος πατριώτης τους σκότωσε έναν συ-
ντοπίτη τους. «Έπιασαν» ως δολοφόνο τον
κ. Α. Φ. και τον φυλάκισαν ισόβια. Όµως,
άλλος ήταν ο φονιάς. Άρα ο κ. Α.Φ. αδίκως
κλείστηκε στη φυλακή.

Όµως ο κ. Α.Φ., βιώνοντας µια τέτοια δυ-
σβάστακτη αδικία, δεν έγινε θηρίο, τουνα-
ντίον έγινε «αρνάκι!». Έστρεψε τα µάτια
του στον αδίκως σταυρωθέντα Ιησού Χρι-
στό και τον χιλιοπαρακάλεσε: «Βοήθησέ
µε να δω τη δοκιµασία µου µε τα µάτια τα
δικά Σου, γιατί αλλιώς θα σκάσω από τη
στενοχώρια µου». Και ο Εσταυρωµένος
του απάντησε: «Γέµισε την καρδιά σου µε
ειρήνη». Και η φυλακή (!) του φάνηκε σαν
επίγειος παράδεισος, ενώ για τους άλλους
ήταν σκέτη κόλαση.

Αυτό που ένιωσε ο κ. Α.Φ. το µετέφερε
και στους συγκρατούµενούς του. Τους
στήριζε και τους νουθετούσε. Έκαναν έτσι

µέσα στη φυλακή µια χριστιανική παρέα...
Πέρασαν είκοσι χρόνια. Ο φονιάς βρέθη-

κε στα τελευταία του και φώναξε παπά να
εξοµολογη-
θεί: «Πάτερ
µου», του εί-
πε, «συγχώ-
ρησόν µε. Ε-
γώ σκότωσα
εκείνο τον
άνθρωπο. Α-
δίκως βρί-
σκεται στη
φυλακή ο κ. Α.Φ.». Ο εξοµολόγος του απά-
ντησε: «Αν θες να βγει από τη φυλακή,
πρέπει από µόνος σου να οµολογήσεις ε-
νώπιον του εισαγγελέως και της Αστυνο-
µίας ότι εσύ είσαι ο φονιάς. Εγώ κωλύοµαι
από το απόρρητο της εξοµολογήσεως». Το
έκανε (ο φυσικός αυτουργός, δηλαδή ο
φονιάς)... και σε λίγο ξεψύχησε.

Το δικαστήριο έστειλε «σήµα» στη φυλα-
κή πως ο κ. Α.Φ. ήταν αθώος και πρέπει να
αποφυλακιστεί. Αλλά αυτός δεν ήθελε να
βγει από τη φυλακή! «Όχι», έλεγε, «εδώ
βρήκα τον Θεό µου! Προσφέρω και έργο.
Συζητώ µε τους αδελφούς µου, τους φυ-
λακισµένους. Τους στηρίζω. Αφήστε µε,
σας παρακαλώ, στη φυλακή!». Τελικά υπο-
χώρησε, µε τη συµφωνία να µπαίνει στη
φυλακή και να µένει όποτε και όσο θέλει!
(Μόλις βγήκε από τη φυλακή, ο τότε µη-
τροπολίτης Αιτωλοακαρνανίας τον χειρο-
τόνησε κληρικό. Και ως κληρικός γύριζε
συνεχώς µε το πετραχήλι στο χέρι στην ύ-
παιθρο, εξοµολογώντας πλήθη χριστια-
νών).

(Συµπέρασµα:) Αν ο κ. Α.Φ. έβλεπε αυτή
τη σκληρή δοκιµασία χωρίς να στραφεί
προς τον Εσταυρωµένο, αλλά µε εµπάθεια,
κακία και µανία για αντεκδίκηση, θα έβρα-
ζε όπως βράζει ο κάβουρας στο ζουµί του,
θα έλιωνε από την αδικία, θα σάπιζε και θα
έσκαζε! Στρέφοντας όµως την ψυχή του
στον Εσταυρωµένο γαλήνεψε! Τι σηµαίνει
αυτό; Η εκ καρδίας τήρηση του θείου νό-
µου έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πικρά
γλυκά, το σκοτάδι φως!»

(βλ. Εφ. «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» της 3/ 2/ 08,
σελ. 21)

Ο δικός σας ρεπόρτερ

Ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ... ΜΙΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
Από τον Αθηναϊκό Τύπο
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∆· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·  
“ ∞ ¶ √ ™ ∆ √ § √ ™  ¶ ∞ À § √ ™ ”
∂›Ó·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ∂ÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË˜ ¶·È‰Â›·˜ 

ÛÙËÓ ··È‰Â›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ì·˜.

∆· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·  
“ ∞ ¶ √ ™ ∆ √ § √ ™  ¶ ∞ À § √ ™ ”
∂›Ó·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ∂ÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË˜ ¶·È‰Â›·˜ 

ÛÙËÓ ··È‰Â›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ì·˜.

° ¡ ø ™ ∆ √ ¶ √ π ∏ ™ ∏

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ Ì·ıËÙÒÓ 

fiÏˆÓ ÙˆÓ ∆¿ÍÂˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ & §˘ÎÂ›Ô˘ 

ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2008 - 9.

√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞‘ Ù¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘ 

Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜.

√È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·˜ ÛÂ‡ÛÔ˘Ó.

ñ ∆ËÏ¤ÊˆÓÔ: 27410 29663 ñ KÈÓËÙfi: 6932 659820 ñ Fax: 27410 75727
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(∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ (1 - 2 - 2008) ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡
™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ¡. ∫ÔÚÈÓı›·˜, Î.
°È¿ÓÓË ¢. ª¿ÚÙ˙Ë, ÚÔ˜ ÙÈ˜/ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢/ÓÙ¤˜, ¢/ÓÙÚÈÂ˜, ¶ÚÔ˚-
ÛÙ·Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏÂ›ˆÓ  ÙË˜
1Ë˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜  ¡. ∫ÔÚÈÓı›·˜).

√ ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÎÔ˜ °È¿ÓÓË˜ ¢. ª¿ÚÙ˙Ë˜ ˘Ô-
ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ:
“.....ŒÎÏËÎÙÔ˜ ¯ıÂ˜ (ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∆ÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ) ‰È·›ÛÙˆ-
Û· fiÙÈ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ·Ô˘Û›·˙·Ó Ù·
Û¯ÔÏÂ›·! Ÿ¯È ÛËÌ·›Â˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ì·ıËÙ¤˜.
°È· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ï‡ÎÂÈ· Ô‡ÙÂ ÏfiÁÔ˜. ...

∫È fiÙ·Ó Ô ∂›ÛÎÔÔ˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜, ·Â˘ı‡Ó-
ıËÎÂ ÚÔ˜ ÙË Ì·ıËÙÈÒÛ· ÓÂÔÏ·›· ÌÂ ÙË ÊÚ¿ÛË «·È‰È¿
ÌÔ˘...», ¤ÓÈˆÛ· ¿Ú· ÔÏ‡ ¿Û¯ËÌ·, ‚Ï¤ÔÓÙ·˜ ÙÚÈÁ‡Úˆ ·Ú-
ÎÂÙÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÂÓÂÚ-
ÁÂ›· Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¢/ÓÙ¤˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂ-
ÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ·fi Ì·ıËÙ¤˜... ÌfiÓÔ ·È‰È¿ ÙÔ˘
π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ˘ «∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜», Ù· ÔÔ›·
ÌÂ ÙË Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓË, ÛÒÊÚÔÓ·, ÒÚÈÌË Î·È ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓË ·-
ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ
¤Ú·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ Î·È ÙË˜ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜, ¤-
ÛˆÛ·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ Ì·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Î‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. 

ªÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÒÚ· Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó·
ÂÎÊÚ¿Ûˆ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÙÔÓ ¤·ÈÓfi ÌÔ˘, ÙfiÛÔ
ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ù· Û˘Ófi‰Â˘·Ó”.

∂ ¶ ∞ π ¡ √ ™
(ÁÈ· Ù· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ∞. ¶·‡ÏÔ˜)
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Ένα κύριο µέληµα και φροντίδα του Σχολείου µαςαπό την πρώτη στιγµή της ίδρυσής του υπήρξε ησύσταση σχολικής Βιβλιοθήκης µε βιβλία που να δίνουνπληροφόρηση και ουσιαστικές γνώσεις σε θέµατα πουσχετίζονται µε τα µαθήµατά µας, αλλά και που µας α-πασχολούν γενικότερα. Σηµαντικά βήµατα έχουν γίνειπρος την κατεύθυνση αυτή, τόσο µε την επιλογή µεγά-λου και κατάλληλου χώρου, την εξασφάλιση σύγχρονωνπροϋποθέσεων για τη λειτουργία της και για τον εξοπλι-σµό της, όσο και µε τον αριθµό των τόµων που, µέχριστιγµής, υπερβαίνει τις 4.000. Πρόσφατα µια δωρεά 200νέων πολύ αξιόλογων έργων έδωσε την ευκαιρία σε µιαοµάδα συµµαθητών µας να επισκεφθούν και να περιηγη-θούν στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Είµαστε ευγνώµονεςγια την προσπάθεια που γίνεται από τους υπεύθυνουςκαι τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου µας.

Σ
τα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράµµατος

που εφαρµόζει το Σχολείο µας η Α΄ Λυκείου και

η Α΄ Γυµνασίου επισκέφτηκαν στις 29 - 2 - 2008 το

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας, µε

σκοπό να γνωρίσουν από κοντά τον υγροβιότοπο της

λίµνης Τσιβλού. Η ενδιαφέρουσα θεωρητική ενηµέ-

ρωσή τους για το οικοσύστηµα της λίµνης και τις συ-

νέπειες της ανθρώπινης επέµβασης σ΄ αυτό συµπλη-

ρώθηκε µε τις επιτόπιες έρευνες και παρατηρήσεις και κατέληξε στην κατάρτιση ο-

µαδικού φυτολογίου, τη συµπλήρωση φύλλων εργασίας κ.ά.

Τα παιδιά γύρισαν µε τις καλύτερες εντυπώσεις, τόσο απ΄ το πολύ καλά οργανω-

µένο πρόγραµµα του Κέντρου, που τους πρόσφερε χρήσιµες γνώσεις και βιώµατα

σχετικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, όσο και απ΄ την παρέα µεταξύ τους, τη

ζωντανή περιπέτεια και τη δράση, το γέλιο και το τραγούδι τους. Τα στοιχεία αυτά έ-

καναν εντύπωση και στον υπεύθυνο του ΚΠΕ που τους

συνόδευσε στο πρόγραµµα, ο οποίος είπε χαρακτηριστι-

κά πως ένιωσε ιδιαίτερη συγκίνηση και αισθάνθηκε θαυ-

µασµό, γιατί ανάµεσα στα δεκάδες σχολεία που έχει ξε-

ναγήσει στο Κέντρο πρώτη φορά συνάντησε τέτοιο ή-

θος, κέφι και ζωντάνια!..

Αναλυτικά για τη δραστηριότητα βλ. σελ. 37.
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Ί
σως κάποιοι καχύποπτοι, διαβάζοντας

τα παραπάνω, να αναρωτιούνται: Πό-

ση δόση αλήθειας να είχαν τάχα όσα µας

µετέφερε η οικολογική µας οµάδα; Εµείς

όµως δεν αµφιβάλλουµε. Πειστήκαµε

πλήρως παρακολουθώντας την παρου-

σίαση της πορείας τους σ΄ αυτή την εκ-

παιδευτική εκδροµή βήµα προς βήµα.

Τα είδαµε όλα στις υπέροχες φωτο-

γραφίες που πρόβαλαν σε όλο το σχο-

λείο, εύστοχα παρουσιασµένες µέσω power

point και συνοδευµένες από διευκρινιστικό κείµενο. Τα πρόσω-

πά τους, άλλοτε µε πλατύ χαµόγελο, άλλοτε αναψοκοκκινισµένα από το περ-

πάτηµα στον καθαρό αέρα, οι οµαδικές τους προσπάθειες, οι φοβερές σκηνές

του τοπίου µάς ενθουσίασαν!

43√  ¶ ˘ Ú Û fi ˜
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Συµµαθητές µας που το καλοκαίρι είχαν συµµετάσχει
στα Κατασκηνωτικά Σεµινάρια των Εκπαιδευτηρίων

µας εκδηλώνουν κατά καιρούς την επιθυµία να επισκε-
φτούν την Κατασκήνωση σε µια από τις εκδροµές µας.
Αλλά, µια και κάτι τέτοιο δεν έγινε δυνατό, παρηγορηθή-
καµε µε την επίσκεψη του Μαρτίου. Ο ανοιξιάτικος καιρός που έ-
κανε µετά τις παγωνιές ήταν ό,τι έπρεπε. Έτσι, µας δόθηκε η ευκαιρία για... κα-
τασκηνωτική περιπλάνηση και χαλάρωση. ∆ιαβάσαµε όµως και ψάλαµε όλοι
µαζί και τους Χαιρετισµούς της Παναγίας µας. Μπορέσαµε «οικογενειακά» να
νιώσουµε καλύτερα τη σηµασία τους.

Τ
ο γεγονός του µήνα που απέσπασε το υψηλότερο πο-

σοστό του ενδιαφέροντος της µαθητικής µας κοινότη-

τας ήταν, φυσικά, το πρωτάθληµα βόλεϊ µεταξύ

της οµάδας των µαθη-

τριών και αυτής των κα-

θηγητριών και το πρωτά-

θληµα µπάσκετ µεταξύ

µαθητών και καθηγητών.

Ξεσηκωµός και προετοι-

µασίες έγιναν καθώς η κρίσιµη µέρα πλησίαζε!

Τέτοια γεγονότα τα ζεις και τα θυµάσαι µια ζωή! Οι

φωτογραφίες πολύ λίγα µεταφέρουν...

Σας χαιρετώ,
Ο Παρατηρητής 
και η παρέα του
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Η προσφορά του
Άνθιµου Γαζή στο

έθνος
Ο ΄Ανθιµος Γαζής

ήταν ένας από τους
µεγαλύτερους ΄Ελ-
ληνες λόγιους του
18ου αιώνα. Η προ-
σφορά του προς τον
υπόδουλο Ελληνισµό

υπήρξε πολύ µεγάλη. ∆ιακρίθηκε ως ∆ιδά-
σκαλος του Γένους. 

Γεννήθηκε στις Μηλιές της Θεσσαλίας το
1758. Καταγόταν από µια φτωχή πολύτεκνη
οικογένεια. Από τη µικρή του ηλικία έκλινε
προς τη µελέτη. Τα πρώτα γράµµατα τα έµα-
θε από έναν κληρικό δάσκαλο κι αργότερα
ακολούθησε κι αυτός τον δρόµο της ιεροσύ-
νης. Το 1796 πηγαίνει στην Πόλη, όπου του
δίνονται πολλές ευκαιρίες για να διακριθεί.
Αποφασίζει όµως να κατευθυνθεί προς τη
Βιέννη, όπου µε όπλο του το χαρτί και την
πένα να αγωνιστεί για την πνευµατική ανα-
γέννηση του έθνους του. Αρχίζει να µετα-
φράζει και να συγγράφει βιβλία µεγάλης
σπουδαιότητας: Ελληνικό Λεξικό, Λογική,
Γεωγραφία. Σταθµό της προσφοράς του α-
ποτελεί και η έκδοση και κυκλοφορία του
πρώτου προεπαναστατικού περιοδικού,
«Λόγιος Ερµής», που υποβοήθησε πολύ την
Ελληνική Επανάσταση. Στόχος και µεγάλος
πόθος του Άνθιµου Γαζή είναι ο φωτισµός, η
µόρφωση του γένους, γιατί πίστευε πως «η
πνευµατική ανάπτυξη των Ελλήνων θα έχει
ως αποτέλεσµα την κατεύθυνση προς το πο-
θούµενο». 

Ενώ πλησιάζει στα εξήντα του χρόνια µυ-
είται στη Φιλική Εταιρεία, εργάζεται µε κάθε
τρόπο για τη διάδοση του µυστικού του ξε-
σηκωµού και αναλαµβάνει αρχηγός της επα-
νάστασης στο Πήλιο.  Είναι ο δάσκαλος - πα-
πάς που πιστεύει όχι µόνο στο παρόν αλλά
και στην ιστορική διάρκεια του έθνους. 

Το 1828, εβδοµήντα χρονών πια πεθαίνει
στη Σύρο µε ελεύθερη τη πατρίδα του, αλλά
µέσα σε µεγάλη φτώχεια. Το έργο του είναι
φως για τη συνείδηση κάθε γνήσιου Έλληνα,
όχι µόνο της εποχής της επανάστασης αλλά
και της σηµερινής. 

Στ. Ράιδος
Α΄ Λυκείου

Κατά των χριστιανικών εορτών
Μετά το τέλος των γιορτών πληροφορη-

θήκαµε ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται στις
ΗΠΑ προσπάθειες για να απαλειφθεί κάθε
χριστιανική/θρησκευτική αναφορά από τον
εορτασµό των Χριστουγέννων. Όσοι προω-
θούν την άποψη αυτή, απαιτούν να µη γίνε-
ται διαφήµιση στα ΜΜΕ, στις επιχειρήσεις
και στο δηµόσιο στολισµό γενικά, αλλά ούτε
και στα σχολεία µε αναφορά στη Γέννηση
του Χριστού. ∆εν θέλουν βέβαια να καταρ-
γηθεί η εορταστική ευκαιρία του ∆εκεµβρί-
ου, αλλά το όνοµα και το περιεχόµενό της,
δηλ. η ουσία της. Να είναι «οι γιορτές» ή «ο
χειµώνας» ή κάτι άλλο, πάντως όχι Χριστού-
γεννα! Συγκεκριµένα, οι ευχετήριες κάρτες
να γράφουν µόνο «Καλές Γιορτές», η µουσι-
κή να είναι και να λέγεται όχι χριστουγεν-
νιάτικη αλλά «εορταστική», το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο απλά «δέντρο», οι χριστου-
γεννιάτικες συγκεντρώσεις απλά «εορταστι-
κές συγκεντρώσεις». Εξαιτίας της διάδοσης
των ιδεών αυτών, στο Νιου Τζέρσι ακυρώθη-
κε η παρακολούθηση από ένα σχολείο της
θεατρικής παράστασης του έργου του Κ.
Ντίκενς «Χριστουγεννιάτικα κάλαντα» και α-
παγορεύτηκε η δηµόσια εκτέλεση χριστου-
γεννιάτικων τραγουδιών, ενώ στο Ντένβερ
απαγορεύτηκαν οι αναπαραστάσεις της φάτ-
νης από την εορταστική παρέλαση (εφ. Το
Βήµα, 25 - 12 - 2007). Το άρθρο της εφηµε-
ρίδας αναφέρει πως υπήρξε αντίλογος στην
προσπάθεια αυτή µε πλήθος επικρίσεων και
απειλές για µποϊκοτάζ προϊόντων των εται-
ρειών που προωθούν τη νέα τάση. 

Ο θρησκευτικός αποχρωµατισµός της µε-
γάλης εορτής των Χριστουγέννων προβάλ-
λεται ως «προάσπιση της θρησκευτικής ε-
λευθερίας των ανθρώπων» µε το σκεπτικό ό-
τι οι πιστοί άλλων θρησκειών ...ενοχλούνται
από τη χριστιανική αυτή γιορτή! Αυτή η θέση

δεν είναι καθόλου κα-
τανοητή και αποδεκτή
από την άλλη πλευρά,
γιατί κάθε άνθρωπος
έχει το δικαίωµα να α-
κολουθεί ελεύθερα ό-
ποια θρησκεία θέλει
και να εκφράζεται ε-
λεύθερα, βέβαια µέσα
στα πλαίσια του σε-
βασµού της ελευθε-
ρίας του άλλου. Μόνο
όµως δεν εξυπηρετεί
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τον απώτερο σκοπό όσων προωθούν τις α-
πόψεις τους, θέλοντας να µειώσουν τη χρι-
στιανική θρησκευτική πίστη. Ποιο είναι το δι-
κό µας χρέος στην προκειµένη απειλή; Νοµί-
ζω η εγρήγορση και η αντίσταση!

Νεκτ. Πούλης 
Β΄ Λυκείου

Κλίµα και ζώα 
Η Ήπειρός µας

διαθέτει, ανάµεσα
στα άλλα, και το
προνόµιο να έχει
πολύ καλό κλίµα. Το
«εύκρατο»  κλίµα
δεν είναι ούτε υ-
περβολικά θερµό
ούτε υπερβολικά
ψυχρό. Βέβαια, πα-
ρουσιάζει διαφορές

καθώς προχωρούµε από τα βόρεια στα νό-
τια. Στις βορειότερες περιοχές η θερµοκρα-
σία µπορεί να φτάνει τη νύχτα ή στα µεγάλα
υψόµετρα των ορεινών περιοχών στους
(40(C. Στις νοτιότερες περιοχές η ηµερήσια
θερµοκρασία µπορεί το καλοκαίρι να φτάσει
τους 400C. ∆υστυχώς, οι αλλαγές του κλίµα-
τος που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια
σε όλο τον κόσµο επηρεάζουν και την Ευ-
ρώπη. Κι εδώ οι µετεωρολογικές συνθήκες
αλλάζουν. 

Αυτό έχει επίπτωση, εκτός από τα άλλα,
και στα ζώα που ζουν στην ήπειρό µας, αφού
είναι γνωστό ότι τα ζώα προσαρµόζονται
στο περιβάλλον που ζουν. Οι τρόποι και οι
µηχανισµοί προσαρµογής τους είναι πολλοί
και διαφορετικοί στα διάφορα είδη. Έτσι, άλ-
λα έχουν παχιά γούνα ή πτέρωµα, για να α-
ντέχουν το κρύο, άλλα έχουν τέτοιο χρώµα
τριχώµατος που να µη διακρίνονται εύκολα
στο περιβάλλον, άλλα κοιµούνται όλο το χει-
µώνα, για να εξοικονοµήσουν ενέργεια (χει-
µερία νάρκη) κλπ. Οι επιστήµονες περιµέ-
νουν τώρα να διαπιστώσουν κατά πόσο τα
είδη των ζώων θα µπορέσουν να προσαρµο-
στούν στις νέες συνθήκες. Ευχή όλων είναι
να µην υπάρξουν και άλλα, νέα είδη που θα
αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο της µείωσης ή
της εξαφάνισης.

Ειρ. Ραυτοπούλου
Β΄ Γυµνασίου
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Το χωριό µου το λένε Καρυά
του ποιητή, τ. εκπ/κού

Σπ. Καραµούντζου

Για το χωριό µου σαν ρωτάς,
στη συντροφιά µου µείνε
να µάθεις, αν το αγαπάς,
πώς ήταν και πώς είναι.

Έχω βιώµατα πολλά
απ’ τα παλιά τα χρόνια,
παιδί του κάτω µαχαλά
κι απ’ τα πίσω αλώνια.

Εφτά νερόµυλοι, που λες,
δουλεύαν νύχτα µέρα,
τ’ αλέσµατα, πολλές φορές,
για να τα βγάλουν πέρα.

Το καλοκαίρι πιάνανε
δουλειά οι νεροκράτες,
στη ∆έση κόβαν τα νερά
που τρέχανε στις στράτες.

Στα παλιότερα τα χρόνια βρίσκαν 
στέγη στο σχολειό 
µαθητές και χελιδόνια.
Τι φτερούγισµα καλό!

Κλάδος, σκάψιµο και τρύγος,
τι να πρωτοθυµηθείς,
ο δραγάτης ήταν λίγος 
και χρειάζονταν δυο τρεις.

Η καµπάνα του Αϊ - Γιάννη
προσκαλούσε τα παιδιά
στο σχολειό, πριν ανατείλει,
φως να δώσει κι ανθρωπιά.

Τι θυµήθηκα να γράψω;
Πόσα ξέχασα να πω;
Μα φοβάµαι µήπως κλάψω
και για τούτο σταµατώ.
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(Πρόσφατα έχει ξεκινή-
σει µια προσπάθεια διάσω-
σης όλων των ειδών των
φυτών και των σπόρων του

πλανήτη µας που βρίσκονται
σε κίνδυνο, λόγω φυσικών κατα-

στροφών. Οι επιστήµονες δηλώνουν
ότι η διάσωση του φυτικού γενετικού
υλικού είναι πολύτιµη και µπορεί να
αποτελέσει τη λύση σε προβλήµατα
που προβλέπεται να παρουσιαστούν
στο µέλλον. Βλέπε The New York
Times, 7 - 3 - 08.)

With plant species
disappearing at an alarming rate,
scientists and governments are
creating a global network of plant
banks to store
seeds and
sprouts, precious
g e n e t i c
resources that
may be needed
for man to adapt
the world’s food
supply to climate
c h a n g e . . .
Climate change
is expected to bring new weather
stresses, as well as new plant pests
into agricultural regions. Heat-trapping
carbon dioxide emissions will produce
not just global warming but an
increase in extreme weather events,
like floods and droughts... A series of
droughts and new diseases cut wheat
production in many parts of the world.
A system of plant banks could be
crucial in responding to climate crises
since it could identify genetic material
and plant strains better able to cope
with a changed environment.  

The leader for that effort, the Global
Seed Vault near Longyearbyen,
Norway, just 965 kilometers from the
North Pole, recently received its first
seeds, millions of them. Bored into the
middle of a frozen Arctic mountain
topped with snow, the vault’s goal is to
store and protect samples of every
type of seed from every seed
collection in the world... Into the
freezing vault plants are placed in
suspended animation. They harbor a
vast range of qualities, like the ability
to withstand drier, warmer climate.
Seeds must be stored at minus 20
degrees Celsius, that is, well below
freezing, and plants that rely on cryo-
preservation must be far colder. In the

vault the seeds
will stay frozen
despite power
failures. 

Thousands
of neatly stacked
and labeled gray
boxes of seeds
reside in this
glazed cavelike
structure, in case

natural disasters or human errors
erase the seeds from the outside
world... “The erosion of plants’ genetic
resources is really going fast”, said Dr.
Rony Swennen, head of the division of
crop biotechnology at the Catholic
University of Leuven in Belgium, who
has preserved half of the world’s 1.200
banana types...

J. B.
1st Grade of Senior High School

IIccyy PPrreesseerrvvee ffoorr PPrrootteeccttiinngg PPllaannttss iinn PPeerriill
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3. ΞΕΡΕΤΕ?

Επιµέλεια
Θ.Γ.Π. & Σια
Α’ Γυµν.

• Γιατί ανυψώνεται το αερόστατο;

• Τι ονοµάζουµε αεικίνητο;

• Γιατί τα πουλιά που κάθονται επάνω στα κα-
λώδια του ηλεκτρικού ρεύµατος δεν παθαίνουν
τίποτα;

• Πώς σχηµατίζεται το χιόνι και πώς το χαλάζι;

• Ξέρετε ποιο λουλούδι ή φυτό: 
Είναι το σύµβολο της αγνότητας; 
Γίνεται γλυκό; 
Φυτρώνει στους βράχους; 
Ανοίγει το σούρουπο; 
Λαµπυρίζει στο σκοτάδι; 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ

Κρίσεις...

Σαν έπεσε το Μεσολόγγι κι αντά-
µωσε σε λίγο καιρό ο Ιµπραήµ µε το
Ντεριγνύ στο λιµάνι του Νιόκα-
στρου, τον ρώτησε ο ναύαρχος:

- Ε, πώς πέρασες στο Μεσολόγγι;
Κι ο νικητής δείχνοντας τα χιονι-

σµένα βουνά αποκρίθηκε:
- Βλέπεις τα χιόνια ψηλά σε κείνα

τα βουνά; Όπως λιώνουν αυτά, έτσι
κι εµείς θα λιώναµε, αν είχε η φρου-
ρά του Μεσολογγιού τροφές για
τρεις ακόµα βδοµάδες...

Ο Κανάρης

Πριν να πυρπολήσει µε επιτυχία ο
Κανάρης την τουρκική ναυαρχίδα
στη Χίο, πήγε στην Εκκλησία, τον Ά-
γιο Νικόλαο, και προσευχήθηκε στο
Θεό να τον βοηθήσει. Γυρίζοντας
στα Ψαρά δεν ξέχασε να πάει τη λα-
µπάδα του και να ευχαριστήσει το
Θεό για τη νίκη που του χάρισε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Γεράνι, Θυµάρι, Κυκλάµινο, Μενεξές
Ροδιά, Μολόχα, Υάκινθος, Κρίνος
Γαριφαλιά, Φρέζες

λλύύσσεειιςς ππρροοηηγγοούύµµεεννοουυ ττεεύύχχοουυςς
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

1. Τον Αράπη κι αν τον πλένεις το σα-
πούνι σου χαλάς

2. O καλός ο καπετάνιος στη φουρτού-
να φαίνεται.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Είχε 25 ευρώ

2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
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Μεσάνυκτα ο πυρπολητής εγύρισε

και πήδησε απ’ το γρήγορο καΐκι,

πιστός να φέρει µε τα πόδια ολόγυµνα

στην εκκλησιά το τάµα για τη νίκη.

Το χέρι που άτρεµο έσπειρε το θάνατο

µε το δαυλό - το φοβερό το χέρι - 

τώρα ταπεινωµένο και τρεµάµενο

στην Παναγιά ανάβει έν’ αγιοκέρι.

Γ. ∆ροσίνης
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