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“ Οι τελευταίες ετοιµασίες ενόψει του πάσχα πραγµατοποιούνται σε αυτόν τον Ορθόδοξο Χριστια-
νικό Ναό της Σταυρούπολης στη Ρωσσία. Η πόλη που ιδρύθηκε το 18ο αιώνα κατ’ εντολήν της Μ. Αι-
κατερίνης έχει πλέον αποτινάξει κάθε ενθύµιο του αθεϊσµού της κοµµουνιστικής περιόδου”. (βλ. “Η

Καθηµερινή”, 23-4-08)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Χ
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Φίλες και φίλοι,

Α
ν σήµερα, στην εποχή της Παγκο-
σµιοποίησης, υποθέσουµε πως οι

πολίτες της ΝΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ζητούσαν
από τον Απ. Παύλο, τον πολιούχο της
πόλης µας, να τους στείλει ένα µήνυµα
περιεκτικό για τη δεύτερη 150/ετία της
Νέας Κορίνθου στην πορεία τους, ποιο
άραγε θα ήταν το µήνυµα που θα τους έ-
στελνε ο µεγάλος Απόστολος;

Υ
ποθέτουµε πως δε µπορεί να ήταν
άλλο από αυτό που έπεµψε τότε

στους σύγχρονούς του Κορινθίους και
το οποίο έλαβε την προσωνυµία «Υ-
ΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ». Είναι γνωστόν ότι
ο Ύµνος της Αγάπης φώτισε, συγκίνησε
και παιδαγώγησε διαχρονικά αναρίθµη-
τες χιλιάδες ανθρώπων. Και κατέκτησε
περίλαµπρη θέση µέσα στην Παγκόσµια
Φιλολογία. 

Η
επέτειος συµπλήρωσης των 150
χρόνων της Νέας Κορίνθου είναι έ-

να δυνατό κίνητρο για να ξαναδιαβαστεί
µε προσοχή ο Ύµνος. Και το νόηµά του
να µπει µέσα στις καρδιές των ανθρώ-
πων. Να διδαχτεί ιδιαίτερα το παιδί και ο
νέος τη σηµασία που έχει η αγάπη στην
οικογενειακή και κοινωνική ζωή.

Ε
ίναι ανάγκη να βεβαιωθεί ο σηµερι-
νός άνθρωπος ότι κατά πρώτο και

κύριο λόγο οδυνάται η ανθρωπότητα α-
πό τον ενεργό εγωκεντρισµό, την αδί-
στακτη ιδιοτέλεια, την αδιαφορία για τον

συνάνθρωπο, την κυ-
ριαρχία της κτηνώ-
δους φύσης πάνω στη
λογική και την επικρά-
τηση του «ο θάνατός
σου η ζωή µου».

Α
ς ξαναµελετή-
σουµε, λοιπόν,

µε βιωµατική διάθεση το µήνυµα του Απο-
στόλου της Αγάπης.

«Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λα-
λώ και των αγγέλων, αγάπην δε µη έχω,
γέγονα χαλκός ηχών ή κύµβαλον αλαλά-
ζον. 

Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα µυ-
στήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και ε-
άν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη µεθι-
στάνειν, αγάπην δε µη έχω, ουδέν ειµί.

Και εάν ψωµίσω πάντα τα υπάρχοντά
µου, και εάν παραδώ το σώµα µου ίνα καυ-
θήσωµαι, αγάπην δε µη έχω, ουδέν ωφε-
λούµαι. 

Η αγάπη µακροθυµεί, χρηστεύεται, η α-
γάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται,
ου φυσιούται, ουκ ασχηµονεί, ου ζητεί τα
εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το
κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε
τη αληθεία. 

Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελ-
πίζει, πάντα υποµένει. 

Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.
(Επιστολή Α΄ Προς Κορινθίους, κεφ. 13,

1-8)

Φιλικά, Χ. Γ. Κ.

Τις Θεός µέγας / ως ο Θεός ηµών;

Συ ει ο Θεός, / ο ποιών θαυµάσια µόνος.

....

KKάάθθεε µµήήνναα 

ªÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜
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Μετά από την Αθήνα ο
Απόστολος Παύλος

πήγε µόνος του στην Κό-
ρινθο. Στην πόλη αυτή θα
έδινε µεγάλες µάχες. «Ό-
ποιος είχε την Κόρινθο,
κατείχε την Ελλάδα»
(Naumann). Η Κόρινθος εί-
χε πληθυσµό κοσµοπολίτι-
κο. Εδώ όλες οι αντιλή-
ψεις και οι δοξασίες µπο-
ρούσαν να ριζοβολήσουν.
Στην Κόρινθο, λοιπόν, άξιζε να δώσει ο Παύ-
λος την ψυχή του για το Ευαγγέλιο του Χρι-
στού.

Ηπόλη αυτή χρωστάει τη φήµη της και
στη µοναδική της τοποθεσία.  Στην ε-

ποχή του αποστόλου Παύλου Κόρινθος και
Αθήνα παρουσίαζαν µεταξύ τους µεγάλη α-
ντίθεση. Η Αθήνα έµοιαζε σαν µεσαιωνική
πανεπιστηµιακή πόλη. Η Κόρινθος ήταν µια
κυψέλη µε τον αδιάκοπο βόµβο των εµπό-
ρων από όλα τα µέρη του κόσµου. Η θέση
της ανάµεσα σε δυο θάλασσες την έκανε τό-
τε σαν µια γέφυρα µεταξύ Ανατολής και ∆ύ-
σης. Κάτω από την προστασία του ρωµαϊκού
αετού ήταν ταυτόχρονα στρατιωτική βάση
αλλά και διαµετακοµιστικό λιµάνι. Επάνω
στην ξηρά ανάµεσα στα δύο λιµάνια, Κε-
χραιών και Λεχαίου, είχαν εγκαταστήσει το
∆ίολκο, που µετέφερε από τη µια άκρη στην
άλλη τα µικρά πλοία µε το φορτίο τους. Η
Κόρινθος στα χρόνια του Παύλου είχε αφιε-
ρωθεί στην πάνδηµη Αφροδίτη. Άκουγες τό-
τε παντού το «Ου παντός πλειν ες Κόριν-
θον». Γυναίκα της Κορίνθου σήµαινε το ίδιο
µε ελευθέρια γυναίκα. Ο απ. Παύλος, παρά
τη σκοτεινή αυτή εικόνα, αγαπούσε περισ-
σότερο την Κόρινθο από την Αθήνα, γιατί ή-
ξερε πως το µεγαλύτερο εµπόδιο για την ε-
ξάπλωση του Ευαγγελίου δεν προέρχεται
τόσο από την έκκληση στα σαρκικά αµαρτή-
µατα, όσο από την υπερηφάνεια του πνεύ-
µατος. 

Ηιστορική σηµασία της Κορίνθου θα κα-
θοριζόταν στο µέλλον από αυτόν το

φτωχό σκηνοποιό που ζητούσε στέγη µόλις
έφτασε στην Κόρινθο. Ο Ακύλας και η Πρί-
σκιλλα, που γνώρισε πρώτα ο Παύλος, ήταν
σκηνοποιοί και οµοεθνείς του και θεώρησαν
τιµή τους να φιλοξενούν σαν οµότεχνό τους
ένα δάσκαλο του Νόµου. 

Αυτό ασφαλώς που θα χαροποίησε πολύ
τον Παύλο ήταν ότι ο Ακύλας και η Πρί-

σκιλλα ήταν ήδη χριστιανοί. Τον απ. Παύλο
µε τους Ακύλα και Πρίσκιλλα τον συνέδεσε
στενά η κοινή προσπάθεια για την εξάπλωση

της Βασιλείας του Θεού.
Εδώ ο Παύλος θα ύφαινε
κάθε µέρα µε τον Ακύλα
«θείες ιδέες στις κλωστές
του αργαλειού τους». 

ΗΚόρινθος είχε πλού-
σια εβραϊκή παροικία.

Ο Παύλος στις αρχές της
παραµονής του εκεί κήρυτ-
τε κάθε Σάββατο στη Συνα-
γωγή των Εβραίων. Εκεί έ-
ριξε πρώτα τα πνευµατικά
θεµέλια σαν «καλός αρχι-

τέκτων». Ο Στεφανάς, που φαίνεται πως ή-
ταν ένας πλούσιος προσήλυτος, και ολόκλη-
ρη η οικογένειά του ήταν η πρώτη µεγάλη ε-
πιτυχία του Παύλου. Με ευχαρίστηση ονο-
µάζει το Στεφανά, στην επιστολή του, «α-
παρχή της Αχαΐας» (Α΄ Κορ. 16, 15). ∆ύο
άλλοι άνδρες µε πολλή υπόληψη ακολούθη-
σαν το παράδειγµα του Στεφανά. Ήταν ο
Φουρτουνάτος και ο Αχαϊκός. Ο επόµενος
που έπεσε στο δίχτυ του µεγάλου ψαρά ή-
ταν ο Τίτιος Ιούστος, ο οποίος είχε µεγάλο
σπίτι δίπλα στη Συναγωγή των Εβραίων.

Οι υπερήφανοι µεγαλέµποροι εβραίοι µε
τις µεσσιανικές αντιλήψεις του έθνους

τους, δεν µπορούσαν ν’ ανεχτούν να τους
προσβάλλει αυτός ο ξένος την υπόληψη.
Αυτός που µε την «εξευτελιστική» διδασκα-
λία του κήρυσσε ένα Μεσσία που πέθανε
σαν δούλος επάνω στο Σταυρό. Γι’ αυτό ένα
Σάββατο ξέσπασε ανάµεσά τους σύγκρου-
ση. Ο Παύλος τράβηξε κι εδώ µια διαχωρι-
στική γραµµή, όπως άλλοτε είχε κάνει στην
Αντιόχεια της Πισιδίας. «Εκτιναξάµενος τα ι-
µάτια είπε προς αυτούς: το αίµα υµών επί
την κεφαλήν υµών. καθαρός εγώ. από του
νυν εις τα έθνη πορεύσοµαι» (Πραξ. ιη, 6). 

Από την ηµέρα εκείνη δεν ξαναπάτησε
στη Συναγωγή. Παρουσιάστηκε όµως

τότε ο Τίτιος Ιούστος δίπλα του και πρόσφε-
ρε το ευρύχωρο σπίτι του για τις συγκε-
ντρώσεις της Εκκλησίας. Ο Παύλος θα δέ-
χτηκε µε πολλή χαρά την προσφορά. Τότε,
το ένα µέρος των κατοίκων ακολούθησε τον
Παύλο, ο οποίος συνέχισε τη δράση του στο
σπίτι και στην εσωτερική αυλή του Τίτιου Ι-
ούστου. Ο χωρισµός αυτός συνέβαλε ώστε
στην Κόρινθο να ιδρυθεί η πρώτη χριστιανι-
κή Εκκλησία από µερικούς Ιουδαίους και κα-
τά το πλείστον από πρώην ειδωλολάτρες ε-
θνικούς. 

(ΒΟΗΘΗΜΑ: J. Holzner «ΠΑΥΛΟΣ», µετάφραση
αρχιεπ. Αθηνών Ιερωνύµου. Εκδόσεις “∆αµασκός”,

Αθήνα 2001, σελ. 224 - 234)
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Ηανθρωπιστική αποστολή του σχολείου
χαρακτηρίσθηκε εξ αρχής ως η «Εθνι-

κή κολυµβήθρα». Στο Σχολείο στηρίχθηκαν
όλες οι ελπίδες των πρώτων οργανωτών της
Ελληνικής Παιδείας. Όσα εκθέτουµε εδώ α-
φορούν στη στοιχειώδη εκπαίδευση της Κο-
ρινθίας απ’ το 1862 και κυρίως στο Γυµνάσιο
της Κορίνθου.

Πολλοί γονείς τότε, µολονότι διαισθά-
νονταν την πνευµατική χρησιµότητα

του σχολείου για τη µόρφωση των παιδιών
τους, προτιµούσαν το όφελος που είχαν από
την εργασία τους. 

Οι απόφοιτοι των ∆ηµοτικών Σχολείων
(µε τέσσερις τάξεις) και των πλήρων

∆ηµοτικών Σχολείων (µε έξι τάξεις) κατα-
τάσσονταν αντίστοιχα, οι µεν στην α΄  τάξη
οι δε στην γ΄ τάξη του ενδιάµεσου σχολεί-
ου, καλουµένου «Ελληνικό Σχολείο». Το τρι-
τάξιο Ελληνικό σχολείο ονοµάστηκε Σχο-
λαρχείο. 

Στην Αργολιδοκορινθία, µε πληθυσµό
127.820 κατοίκους, υπήρχαν δέκα Ελ-

ληνικά Σχολεία µε είκοσι τέσσερις Ελληνο-
δασκάλους και 674 µαθητές. Το Σχολαρχείο
Κορίνθου βρισκόταν τον πρώτο καιρό στην
περιοχή του λιµενοβραχίονα της πόλης. Μέ-
χρι το 1881 δεν υπήρχε πρόγραµµα διδα-
σκαλίας των µαθηµάτων. Κάθε Ελληνοδιδά-
σκαλος δίδασκε όποια ώρα ήθελε και όπως
ήθελε. Υπήρχαν και βοηθητικά βιβλία, όπως
ο περίφηµος Γεροστάθης του Λ. Μελά. Επί-
σης βιβλία φυσιογνωστικών, ανθρωπολο-
γίας, γεωγραφίας κ.ά.

Το 1876 σ’ ολόκληρη τη χώρα υπήρχαν
153 Σχολαρχεία µε 311 Ελληνοδασκά-

λους, απ’ τους οποίους στο Σχολαρχείο Κο-
ρίνθου υπηρετούσαν µόνο τρεις. 

Τα εγκαίνια του Γυµνασίου Κορίνθου τε-
λέσθηκαν τον Απρίλιο του 1872, πα-

ρουσία του Υπουργού Εκκλησιαστικών και
∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και πλήθους κό-
σµου απ’ την Κόρινθο και άλλους δήµους. 

Ηεγκατάσταση του υποψηφίου σπουδα-
στή στην Κόρινθο γινόταν µε το κου-

βάληµα όλης της οικοσκευής του, µε τα κλι-
νοσκεπάσµατα και τον ατοµικό του ρουχι-
σµό. Στα µέσα της δεκαετίας του 1870, η πό-
λη της Νέας Κορίνθου δεν είχε πάνω από
2.619 κατοίκους. Ο µαθητής του Γυµνασίου,
εγκατεστηµένος σ’ ένα δωµάτιο, µελετούσε
τη νύχτα µε λυχνάρι. Κάπου - κάπου τολ-
µούσε µε τους φίλους του καµιά κοντινή εκ-
δροµή πεζοπορώντας στην εξοχή. Όµως,
µαζευόταν νωρίς το βράδυ, για να συνεχίσει
πάλι τα µαθήµατα της εποµένης.

*    *    *

Τον Σεπτέµβριο του 1879 έφθασε µε τον
πατέρα του Επαµεινώνδα στην Κόρινθο

απ’ το Καµάρι Κορινθίας ο Π. Τσαλδάρης, µε-
τέπειτα αρχηγός του Λαϊκού κόµµατος και
πρωθυπουργός της Ελλάδος, προκειµένου
να εισαχθεί στο Γυµνάσιο. Η ζωή στην πόλη
τα τέσσερα χρόνια σπουδών του ήταν η ίδια
µε τον συνηθισµένο της ρυθµό για όλους
τους µαθητές.

Στο Γυµνάσιο Κορίνθου διδάσκονταν η
ελληνική γλώσσα κατά τον τύπο των

αρχαίων Ελληνικών, ετυµολογία και σύντα-
ξη. Ακόµη, κατήχηση και ιερή ιστορία, ιστο-
ρία της Ελλάδος και της Ρώµης, λίγα απ’ την
παγκόσµια ιστορία, γεωγραφία της Ελλάδος
και άλλων χωρών, µαθηµατικά, τα τέσσερα
πάθη του δεκαδικού συστήµατος, µέθοδοι
και αρχές της άλγεβρας, αρχές της λατινι-
κής, της ανθρωπολογίας και της ηθικής, ζω-
γραφική, καλλιγραφία και µουσική.

Το 1878 εισήχθησαν η διδασκαλία των
Νέων Ελληνικών (καθαρεύουσα) και τα

µαθήµατα της χηµείας, της υγιεινής και της
κοσµογραφίας. 

Το 1862 είχε καθιερωθεί η οπλασκία των
φοιτητών στο Πανεπιστήµιο και είχαν

επανέλθει οι γυµναστικές ασκήσεις των µα-
θητών στα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως, ε-
νώ το 1871 έγινε υποχρεωτική η θεωρητική

∏∏ ÂÂÎÎ··››‰‰ÂÂ˘̆ÛÛËË ÛÛÙÙËË ¡¡¤¤·· ∫∫fifiÚÚÈÈÓÓııÔÔ ((11885588--11990000))
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Ελέω Θεού Βασιλεύς των Ελλήνων

και πρακτική στρατιωτική διδασκαλία των
µαθητών των Σχολαρχείων και Γυµνασίων.

Το 1870 είχε προβλεφθεί ότι οι µαθητές
που είχαν υπερβεί το 14ο έτος της ηλι-

κίας, υποχρεώνονταν τέσσερις φορές την ε-
βδοµάδα, φέροντας στρατιωτικές στολές,
να εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά
στα γεµίσµατα και τις ριπές όπλου, καθώς
και στις ασκήσεις εκστρατείας, από ανθυπα-
σπιστή προγυµναστή. Οι ασκήσεις αυτές α-
πέδειξαν ότι «η εν Κορίνθω µαθητική νεο-
λαία σπουδαίως φιλοτιµείται και περί τα
στρατιωτικά γυµνάσια».

Το 1889 ο Χαρίλ. Τρικούπης όρισε επό-
πτη των στρατιωτικών ασκήσεων στα

Γυµνάσια ανώτερο αξιωµατικό του Στρατού,
τον οποίο αναπλήρωνε διδάκτωρ του Πανε-
πιστηµίου, κατά τροποποίηση του σχεδίου
Νόµου, που υπέβαλε στην Βουλή ο Κορίν-
θιος βουλευτής ∆ηµ. Γ. Πετρίδης.

Το 1886 φοιτούσαν στο Γυµνάσιο Κορίν-
θου, στην πρώτη τάξη 44 µαθητές, στη

δευτέρα 32, στην τρίτη 21 και στην τετάρτη
14, σύνολο µαθητών 111 και έξι καθηγητές,
ενώ το έτος 1889 στο Γυµνάσιο Κορίνθου
φοιτούσαν 141 µαθητές και υπηρετούσε τό-
τε Γυµνασιάρχης ο Μιχ. Βαµβακερός.    

(Βοήθηµα: ΜΑΤΘΑΙΟΥ Χ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆Η
«Η Κορινθία τον 19ο αιώνα», τόµος 3ος,

σελ. 357 - 447)

∆ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
περί της Νέας των Κορινθίων πόλεως

Επί τη προτάσει του Ηµετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, ι-
δόντες το από 3 Απριλίου 1835 Ηµέτερον διάταγµα περί της υγιεινής
των πόλεων και κωµών, υπ΄ όψιν έχοντες την αίτησιν των κατοίκων
Κορίνθου περί συνοικισµού των, και περί προσδιορισµού της καταλ-
λήλου θέσεως προς ανέγερσιν της νέας πόλεώς των, απεφασίσαµεν
και διατάττοµεν.

΄Αρθρον 1. Εγκρίνοµεν όπως η νέα των Κορινθίων πόλις ανεγερθή
επί της εν τη παραλία του Κορινθιακού κόλπου κειµένης θέσεως
¨Σχοινιά» ήτις κατά τας ενεργηθείσας εξετάσεις παρά των επί τού-
τω απεσταλµένων της Κυβερνήσεως απεδείχθη η καταλληλοτέρα ως
προς την υγείαν  και την µέλλουσαν  εµπορικήν και βιοµηχανικήν
των κατοίκων πρόοδον.

΄Αρθρον 2. Παραγγέλλεται ο Ηµέτερος επί των Εσωτερικών Υ-
πουργός να διαφροντίση όσον τάχιστα τα περί συντάξεως των ανη-
κόντων σχεδίων της εγερθησοµένης νέας πόλεως, του κατασκευα-
σθησοµένου εκεί λιµένος, και των αναγκαιούντων δηµοσίων κατα-
στηµάτων ως και τας λοιπάς προπαρασκευαστικάς εργασίας προς
πραγµατοποίησιν του ειρηµένου συνοικισµού, µετά την δηµοσίευσιν
του περί τούτου εκδοθησοµένου νόµου.

΄Αρθρον 3. Ο Ηµέτερος επί των Εσωτερικών υπουργός θέλει εκτε-
λέσει το παρόν διάταγµα.

Αθήνησι τη 19 Μαρτίου 1858

ŸıˆÓ,
ÔÚÙÚ·›ÙÔ 

ÊÈÏÔÙÂ¯ÓËÌ¤ÓÔ 
·fi ÙÔÓ 
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Βρισκόµαστε στα τέλη του 7ου π.Χ.
αιώνα, όταν τύραννος της Κορίνθου

έγινε ο Περίανδρος, γιος του Κύψελου, α-
πό το γένος των Βακχιάδων. Ο Περίαν-
δρος σκέφτηκε για πρώτη φορά να κόψει
τη στενή λωρίδα της γης, που ένωνε την
Πελοπόννησο µε την κυρίως Ελλάδα και
εµπόδιζε την άµεση και γρήγορη επαφή
ανάµεσα στους  δύο κόλπους, τον Κοριν-
θιακό και τον Σαρωνικό. Η ιδέα όµως αυ-
τή προσέκρουσε στις ανυπέρβλητες δυ-
σκολίες, που δηµιούργησε η έλλειψη κα-
ταλλήλων τεχνικών µέσων. 

ΟΠερίανδρος κατάφερε να εφεύρει έ-
ναν άλλο τρόπο για τη µεταφορά

των πλοίων. Κατασκεύασε τη ∆ίολκο, που
ήταν ένας στενός δρόµος στρωµένος µε
πώρινους κυβόλιθους πλάτους 3-5 µέ-
τρων. Κατά µήκος του δρόµου αυτού και
σε απόσταση 1.5 µέ-
τρων µεταξύ τους εί-
χαν χαραχθεί δύο πα-
ράλληλες αυλακώσεις,
ώστε σ΄ αυτές να συ-
γκρατούνται οι τροχοί
των οχηµάτων που µε-
τέφεραν τα πλοία, πο-
λεµικά ή εµπορικά.

Μετά τον Περίαν-
δρο, την ίδια προ-

σπάθεια για τη δηµι-
ουργία διώρυγας θέλησε να αναλάβει ο
∆ηµήτριος ο Πολιορκητής (337-283 π.Χ.).
Οι τεχνικοί όµως  θεώρησαν ανεφάρµο-
στο ένα τέτοιο σχέδιο, γιατί διαπίστωσαν
ότι το επίπεδο της επιφάνειας του Κοριν-
θιακού βρισκόταν υψηλότερα από το επί-
πεδο του Σαρωνικού κόλπου, οπότε η διά-
νοιξη µιας διώρυγας κινδύνευε να κατα-
λήξει στο πληµµύρισµα του Σαρωνικού
κόλπου και στον επακόλουθο καταποντι-
σµό της Αίγινας και των άλλων νησιών. 

Το 67 µ.Χ. ο Νέρων αποφάσισε την α-
νάληψη του έργου της διάνοιξης της

διώρυγας µε 6.000 σκλάβους από την Ιου-
δαία. Η τάφρος που ξεκίνησε από τον Κο-
ρινθιακό είχε προχωρήσει κατά 2.000  µέ-
τρα και η τάφρος από το Σαρωνικό 1.500
µέτρα και σε βάθος 3.30 µέτρα. Η επανά-
σταση όµως που ξέσπασε στη Ρώµη την

∞∞fifi ÙÙËËÓÓ ··ÚÚ¯̄··››·· ¢¢››ÔÔÏÏÎÎÔÔ ÛÛÙÙËË ¢¢ÈÈÒÒÚÚ˘̆ÁÁ·· ÙÙËË˜̃ ∫∫ÔÔÚÚ››ÓÓııÔÔ˘̆
του εκπαιδευτικού κ. Νικ. Κάτσα

ίδια χρονιά ανάγκασε τον Νέρωνα να δια-
κόψει τις  εργασίες. 

Ηχρήση εν τω µεταξύ της ∆ιόλκου ή-
ταν συνεχής. Η τελευταία µαρτυρία

για τη χρήση του ήταν το 833 µ.Χ. επί Βα-
σιλείου του Α΄ του Μακεδόνος. 

Στους νεωτέρους χρόνους οι πρώτες
ουσιαστικές προσπάθειες είναι πολύ

µεταγενέστερες του Καποδίστρια. Η λήψη
αποφάσεων αρχίζει µε νόµο στις 17 Νοεµ-
βρίου του 1869 «περί διορύξεως του Ι-
σθµού της Κορίνθου» και συνεχίζεται µε
βασιλικό ∆ιάταγµα της 18ης  Μαίου του
1881 µε το οποίο κατακυρώνεται το έργο
στον Ούγγρο στρατηγό Tür  καθώς και το
προνόµιο της εκµετάλλευσης της ∆ιώρυ-
γας για 99 χρόνια. Το πρώτο έργο της διό-
ρυξης άρχισε στις 29 Μαρτίου 1882. Η ε-
ταιρεία του Tür κατασκεύασε ένα σηµαντι-

κό µέρος του έργου, το κυ-
ριότερο τµήµα του οποίου
ήταν η σιδερένια γέφυρα
που συνέδεε τις δύο όχθες
της διώρυγας για τη διέ-
λευση της γραµµής του σι-
δηροδρόµου. Τα κεφάλαια
όµως της εταιρείας δεν ή-
ταν αρκετά για την ολο-
κλήρωση του έργου. Το
1890 νέα ελληνική  εται-
ρεία, δηµιούργηµα του Αν-

δρέα Συγγρού, κατόρθωσε να αποπερατώ-
σει το έργο. Τα εγκαίνια της ∆ιώρυγας  έ-
γιναν στις 25 Ιουλίου του 1893.

Η∆ιώρυγα έχει µήκος 6.300 µέτρα. Το
βάθος του νερού στη ∆ιώρυγα είναι 7

µέτρα. Το πλάτος  στην επιφάνεια του νε-
ρού είναι 24.60 µέτρα και στον πυθµένα
21.60 µέτρα.

Ησηµασία της ∆ιώρυγας γίνεται φανε-
ρή από τη συντόµευση του πλου, για

παράδειγµα, από το Ιόνιο για τον Πειραιά,
που ανέρχεται στα 140 ναυτικά µίλια.

Η∆ιώρυγα αποτελεί ένα σηµαντικό κα-
τασκευαστικό έργο. Ένα  έργο που

ξεκίνησε σαν ιδέα από τον 7ον π. Χ. αιώνα
και εγκαινιάστηκε  το 1893. Είναι ένα έργο,
που το θαυµάζουν χιλιάδες επισκέπτες α-
πό όλο τον κόσµο.

√ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ 17ÙÚÔ˘ÏÏÔ˜ π. ¡. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘
∑¿¯ÔÏË˜. ∂˘ÚˆÛÙ›ÓË ∫ÔÚÈÓı›·˜
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Η
σηµαντικότερη εκκλησία, τόσο για
την ιστορία της όσο και για τον αρ-

χιτεκτονικό της ρυθµό, που χτίστηκε τον
19ο αιώνα, είναι αδιαµφισβήτητα ο ναός
του Αγίου Γεωργίου στην Ευρωστίνη ή
Ζάχολη. Ο ναός χτίστηκε το 1811 εντός
39 ηµερών, µετά από υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες των κατοίκων του χωριού, αφού
η προθεσµία για την ανέγερσή του είχε ο-
ριστεί από τον Τούρκο διοικητή το µέγι-
στο 40 ηµέρες. Το σχέδιο στο οποίο οικο-
δοµήθηκε ο ναός ήταν βασιλική βυζαντι-
νού ρυθµού µε 17 τρούλους, έξι σε κάθε
πλευρά του ναού, να συµβολίζουν τους
12 Αποστόλους, τέσσερις µεγαλύτεροι
σε κάθε γωνιά, συµβολίζοντας τους 4 Ευ-
αγγελιστές, κι ένας κεντρικός µεγαλύτε-
ρος όλων, συµβολίζοντας τον Παντοκρά-
τορα. Η σκεπή στηρίχτηκε σε 36 κολώνες
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µε κιονόκρανα βυζαντινού ρυθµού, ενώ
το τέµπλο κατασκευάστηκε από την ξυ-
λεία ενός και µόνο θρυλικού κυπαρισσιού
και πάνω του σκαλίστηκαν εικόνες από
την Παλαιά ∆ιαθήκη αλλά και η σκηνή της
κοπής του κυπαρισσιού. Τέλος, ο ναός
που πρόσφατα κρίθηκε διατηρητέος είναι
τρισυπόστατος, έχει δηλαδή τρεις άγιες
Τράπεζες, την αριστερή αφιερωµένη
στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, τη
µεσαία αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο
και τη δεξιά αφιερωµένη στον άγιο ∆ηµή-
τριο.

(Πηγή: “ΚΟΡΙΝΘΙΑ, Φυσικό περιβάλλον,
ιστορία, µνηµεία, οικολογικές και πολιτι-
στικές διαδροµές”, Νοµαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Κορινθίας, Κόρινθος 2005, σελ. 88)
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«Επάρατε τους οφθαλµούς υµών και θεάσασθε τας
χώρας, ότι λευκαί εισί προς θερισµόν ήδη» (Ιωάν. 4, 35).
Οι Λευκές Χώρες. Αυτό ήταν το θέαµα, που έδειξε ο Κύ-

ριος κάποια µέρα στους µαθητές Του, όταν η άνοιξη είχε
περάσει...»
«Μ’ ένα τρόπο θαυµαστό οι µαθητές του αιώνα µας ενώνο-

νται µε τους ∆ώδεκα για ν’ ακούσουν την ίδια πρόσκληση. Θερι-
στές µέσα στο θερισµό του Κυρίου. Μια αποστολή, που αποκλείει απόλυτα την
παθητική στάση και δεν γνωρίζει άλλο από τη δράση και την κίνηση. Όχι µονά-
χα η εγκατάλειψη του έργου αλλά και το σταµάτηµα είναι προδοσία. Αυτός εί-
ναι ο ευγενέστερος αγώνας απ’ όλους τους αγώνες. Ένας αγώνας, που ζητάει
ολοκληρωτικό δόσιµο.

Αλίµονο σ’ εκείνους που αποτελµατώνονται µέσ’ στη µιζέρια του σκεπτικι-
σµού και των ατέλειωτων υπολογισµών. Που ζωντανοί, έχουν καταντήσει πιο α-
ξιολύπητοι απ’ τους άταφους νεκρούς.

Ας αδράξουµε, λοιπόν, αποφασιστικά το δρεπάνι που συντρίβει τα νόθα κα-
τασκευάσµατα της ψευτιάς και της πλάνης. Καθαρίζει τον τόπο, όπου µπορεί να
υψωθεί µεγαλόπρεπο το οικοδόµηµα του χριστιανικού πολιτισµού. Κι αν το δρε-
πάνι αυτό µας φαίνεται βαρύ, ας µη δειλιάσουµε. Θα µας το ελαφρώσει η δύ-
ναµη Εκείνου. Φτάνει να Τον έχουµε πάντα στο κέντρο της ζωής µας. Εργάτες
της πνευµατικής αναµόρφωσης, οικοδόµοι χριστιανικού πολιτισµού. Θα µας ευ-
γνωµονεί η πατρίδα µας. Θα µας στεφανώσει µε στεφάνι αµάραντο αθανασίας
και δόξας ο Κύριος.

Τέτοια είναι η κλήση µας, αγαπητοί µου φίλοι.»

(Περισσότερα για το Γ. Βερίτη, βλ. “Ο Πυρσός”, τ.4, Μάϊος 2007, σελ. 59)

6600ήή εεππέέττεειιοοςς

ΜΜ ΝΝ ΗΗ ΜΜ ΗΗ  ΓΓ ..  ΒΒ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΗΗ

ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΑΑ ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ ΤΤΟΟΥΥ
(5 Μαϊου 1948 - 5 Μαϊου 2008)

(Νέος, στην ηλικία των 28 χρόνων, σε µια οµιλία του

προς τους φοιτητές µε θέµα «Οι ΛΕΥΚΕΣ ΧΩΡΕΣ», α-

νάµεσα στα άλλα απηύθυνε και τα εξής αξιοµνηµό-

νευτα)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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Ηδηµιουργία βοτανικού κήπου στο σχολείο
µας έδωσε την ευκαιρία στα µέλη της Πε-

ριβαλλοντικής Οµάδας όχι µόνο να ασχολη-
θούν πρακτικά µε την καλλιέργεια διάφορων
ειδών φυτών αλλά και να καταρτιστούν θεω-
ρητικά για τα φυτά που επιλέχθηκαν να στολί-
σουν τον κήπο µας. Η ανάγκη να τοποθετη-
θούν δίπλα στα φυτά καρτελάκια µε τις επι-
στηµονικές ονοµασίες τους ώθησε τους «µι-
κρούς βοτανολόγους» να βρουν, κατά πρώτο
λόγο, πληροφορίες για τον «ανάδοχό» τους,
ο οποίος δεν είναι άλλος από το σπουδαίο ε-
πιστήµονα Κάρολο Λιν-
ναίο.   

ΟΚάρολος Λινναίος
(1707-1778) ήταν Σουη-

δός βοτανολόγος και εξε-
ρευνητής, που πρώτος δια-
µόρφωσε αρχές για τον
προσδιορισµό γενών και
ειδών οργανισµών και δη-
µιούργησε ένα οµοιόµορ-
φο σύστηµα για την ονο-
µατολογία τους. Ο Λινναί-
ος ήταν γιος κληρικού. Λό-
γω της ανατροφής που έ-
λαβε, από µικρή ηλικία καλλιεργήθηκε στην
ψυχή του η αγάπη προς το ∆ηµιουργό της φύ-
σης, αλλά και προς τα δηµιουργήµατά του. 

Το σύστηµα ταξινόµησης του Λινναίου

Ησυνεισφορά του Λινναίου στην ταξινοµία
είναι µεγαλύτερη από την απλή επιστηµο-

νική ονοµατοδοσία σε πολλά από τα φυτά και
τα ζώα του κόσµου. Κατά τον 18ο αιώνα, οπό-
τε και συντελέστηκε µια µεγάλη επέκταση της
γνώσης της φυσικής ιστορίας, ο Λινναίος δη-
µιούργησε ένα εκτεταµένο σύστηµα ταξινόµη-
σης, τόσο για τα φυτά, όσο και για τα ζώα. Το
µεγαλύτερο µέρος της ταξινόµησής του έχει
αλλάξει πολύ, αλλά οι βασικές αρχές του συ-
στήµατός του ακολουθούνται ακόµη.

Το σύστηµα του Λινναίου για τη διευθέτηση
των οργανισµών είναι ένα ιεραρχικό σύστη-

µα ταξινόµησης. Ο Λινναίος αρχικά χρησιµο-
ποίησε τις ακόλουθες πέντε βαθµίδες (µε φθί-
νουσα σειρά): βασίλειο, οµοταξία (κλάση), τά-
ξη, γένος και είδος. 
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∆ιωνυµική ονοµατολογία

Ηµεγαλύτερη καινοτοµία του Λινναίου και
το σηµαντικότερο στοιχείο του συστή-

µατός του είναι η χρήση της διωνυµικής ο-
νοµατολογίας που εισήγαγε το 1735 µε το
έργο του Systema Naturae. Κάθε είδος έχει
ένα λατινικό όνοµα που αποτελείται από
δύο λέξεις που γράφονται µε πλάγια γραφή
ή είναι υπογραµµισµένες. Η πρώτη λέξη εί-
ναι το όνοµα του γένους και γράφεται πά-
ντα µε κεφαλαίο το αρχικό γράµµα. Η δεύ-
τερη λέξη είναι το ειδικό επίθετο που γρά-

φεται µε πεζά γράµµα-
τα. Το όνοµα του γέ-
νους είναι πάντα ου-
σιαστικό, ενώ το όνοµα
του είδους είναι συνή-
θως επίθετο. Το ειδικό
επίθετο δεν αναφέρε-
ται ποτέ µόνο του. Για
τον καθορισµό του εί-
δους είναι απαραίτητη
η αναφορά όλου του
διωνύµου (π.χ. Syringa
vulgaris, κοινώς πασχα-
λιά). Το ειδικό επίθετο

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικά
και µη συγγενικά γένη, ενώ το όνοµα του
γένους µπορεί να δοθεί µόνο σε µία οµάδα
οργανισµών (π.χ. Verbena Sp, κοινώς βερ-
βένα και  Oxalis Sp, κοινώς οξαλίδα). 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το είδος διαι-
ρείται σε υποείδη, οπότε χρησιµοποιείται

µια τριωνυµική ονοµατολογία (π.χ. Punica
granatum nana, κοινώς ροδιά νάνα). Το υπο-
ειδικό όνοµα µπορεί να είναι επανάληψη
του ειδικού ονόµατος.

Η ανάδειξη των ονοµάτων των φυτών στον
κήπο µας

Για κάθε βοτανικό κήπο είναι σηµαντική η
ανάδειξη των επιστηµονικών ονοµασιών

των φυτών που περιέχει µε βάση τη διωνυ-
µική ονοµατολογία του Λινναίου. Γι’ αυτό το
λόγο και εµείς αποφασίσαµε να φτιάξουµε
καρτελάκια µε τα ονόµατα των φυτών. Α-
φού χωριστήκαµε σε οµάδες, κάθε οµάδα α-
νέλαβε από µια εργασία. Το αποτέλεσµα εί-
ναι άψογο, δείχνοντας ότι οι επίδοξοι ...βο-
τανολόγοι του σχολείου µας δηµιουργούν
έναν βοτανικό κήπο άρτια οργανωµένο! 

Οι µαθητές της Α΄ Λυκείου
Επιµέλεια: Ο εντεταλµένος της στήλης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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γράφει: 

Τα σχολεία σήµερα δεν
µας έχουν συνηθίσει

στην έκδοση µαθητικών περιο-
δικών. Τα Εκπαιδευτήρια «Απ.
Παύλος» αρχίζοντας την λει-
τουργία τους µόλις πριν 2 1/2
χρόνια, µας εντυπωσίασαν µε
το µηνιαίο µαθητικό περιοδικό
τους. Σήµερα κρατάµε στα χέ-
ρια µας το 16σέλιδο τεύχος
Νο 11 του Ιανουαρίου... Εντύ-
πωση προκαλούν και οι εκθέ-
σεις των µαθητών µε τις από-
ψεις τους γύρω από τη σηµα-
σία του χρόνου. Άλλες σελί-
δες µε νόηµα και εικονογρά-
φηση που εντυπωσιάζουν τον
αναγνώστη, είναι οι σελίδες
των µαθητών στ΄ Αγγλικά και
τα Γαλλικά. Πρωτοποριακή εί-
ναι για µαθητές και η στήλη
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης, που κάνει λόγο για τη
δραστηριότητα των µαθητών
του Σχολείου. Το περιοδικό
κλείνει µε τις «Σπίθες του
Πυρσού», που αποτελούνται
από πνευµατικές ασκήσεις και
έξυπνα ανέκδοτα.

Το συµπέρασµα από την
περιδιάβαση του ωραίου

αυτού περιοδικού είναι ότι «Ο
ΠΥΡΣΟΣ» δεν προσφέρεται
µόνο για τους µαθητές, αλλά
χαρίζει και στον καθένα υπέ-
ροχες στιγµές από την ώρα
που αρχίζει να το διαβάζει. 

γράφει:

Στα εκπαιδευτήρια «Από-
στολος Παύλος», τη φετι-

νή χρονιά, κρίθηκε σκόπιµο να

καθιερωθεί για υλοποίηση ένα
Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Από τα ίδια τα
παιδιά εκφράστηκε η άποψη ό-
τι, «ως νέοι µε κοινωνική συ-
νείδηση έχουµε καθήκον να
προστατεύσουµε τη φύση,
γιατί αποτελεί για εµάς δώρο
Θεού...

Το πρόγραµµα του Σχολεί-
ου φέρει τον τίτλο «Σχο-

λικός βοτανικός κήπος - Εξε-
ρευνητές της φύσης στο σταυ-
ροδρόµι της Ρούµελης και του
Μοριά». Στόχος είναι η δηµι-
ουργία από τα ίδια τα παιδιά ε-
νός κήπου µε είδη της τοπικής
χλωρίδας και, παράλληλα, η έ-
ρευνα και η µελέτη της χλωρί-
δας της περιοχής...

Αξίζουν συγχαρητήρια στα
εκπαιδευτήρια «Απόστο-

λος Παύλος», γιατί η εικόνα
που παρουσιάζουν φανερώνει
µια καλά οργανωµένη παιδα-
γωγική προσπάθεια, που στο-
χεύει στην πολύπλευρη κα-
τάρτιση των µαθητών τους δί-
νοντας έµφαση στη διάπλαση
ολοκληρωµένων χαρακτήρων,
ικανών να εξελιχθούν σε αυ-
ριανούς συνειδητοποιηµένους
πολίτες.

έγραψαν: 

ΠΥΡΦΟΡΟΙ!!...ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου ε-
πισκέφθηκε το Μεσολόγ-

γι µια οµάδα νέων Κορινθίων
Μαθητών των Εκπαιδευτηρίων
«Απόστολος Παύλος», που έ-
χουν την έδρα τους στον Ι-
σθµό της Κορίνθου.

Παρακάλεσαν και ζήτησαν
να ξεναγηθούν από τον

δικό µας  καθηγητή και πρώην
∆ήµαρχο κ. Νίκο Βούλγαρη , ο
οποίος πρόθυµα τους συνό-
δευσε σε όλους τους ιστορι-
κούς χώρους της Πόλης και
της περιοχής, επί τρεις ώρες.
Ευχάριστη ήταν η επίσκεψή
τους στον Μητροπολίτη µας κ.
Κοσµά. Τους καλοδέχτηκε και
τους µίλησε πατρικά µέσα σε
θερµή ατµόσφαιρα. 

Οι ωραίες σχολικές στο-
λές των Μαθητών και

Μαθητριών και τα φωτεινά και
χαρούµενα πρόσωπά τους έδι-
ναν την εντύπωση ότι κυκλο-
φορούσαν στο Μεσολόγγι κά-
ποιοι «Πυρφόροι!!» νεολαίοι,
υποσχόµενοι πολλά.

Πολλές φορές διάφοροι ε-
πισκέπτες εκφράστηκαν

τιµητικά και µε θαυµασµό για
το Μεσολόγγι. ΄Οµως σπάνια
καταγράφτηκαν Μεσολογγί-
τες, αν και επισκέπτες, για να
δώσουν µε το λόγο και τη φω-
νή τους τα πρέποντα για την
ιερά Πολιτεία του ΄Εθνους. 

Μια συντροφιά νέων µα-
θητών Γυµνασίου - Λυ-

κείου των Εκπαιδευτηρίων «Α-
πόστολος Παύλος», αποδεί-
χθηκαν εµπνευσµένοι, «Πυρ-
φόροι!!» νεολαίοι. Αφιέρωσαν
το 14ο  τεύχος του µαθητικού
περιοδικού τους µε τίτλο «Ο
ΠΥΡΣΟΣ», όχι µόνο στις εντυ-
πώσεις και στα βιώµατά τους
από την επίσκεψή τους, αλλά
και στον ιδεόκοσµο του Μεσο-
λογγίου, τους προµάχους και
πρωταγωνιστές του και το Φι-
λελληνισµό µε τους Φιλέλλη-
νες. Αποδίδουµε τιµή στους
νέους που τίµησαν και τιµούν
το Μεσολόγγι, µε τη φλογοβο-
λιά τους.
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Η1η Απριλίου, ηµέρα επετείου της έναρξης του απελευ-θερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ για την ανεξαρτησία τηςΚύπρου, δεν θα πρέπει να περνά για µας απαρατήρητη. ΣτοΣχολείο µας συµµαθητές µας µε την καθοδήγηση και την ε-πιµέλεια καθηγήτριας φιλολόγου µας έκαναν µια πολύπλούσια, κατατοπιστική και συγκινητική παρουσίαση. Περι-λάµβανε ιστορική αφήγηση, απαγγελίες, τραγούδια, µουσι-κή και προβολή παρουσίασης µε power point. Οι συµµαθητέςµας τα απέδωσαν όλα µε πειστικότητα που µας έκανε να ρι-γήσουµε. Πέρα από το θάρρος και τον ηρωισµό των Κυπρίων αδελφών µας, που αγωνί-στηκαν λιονταρίσια και µέχρις εσχάτων για να διατηρήσουν την από αιώνων ελληνικό-τητά τους, µας ενέπνευσε το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγωνιστών ή-ταν έφηβοι και νέοι. Μακάρι και µεις να φανούµε αντάξιοί τους Έλληνες, αν χρειαστεί!

Α
πό την ίδια κιόλας µέρα κινητοποιηθήκαµε αµέσως.

Και δεν µπορούσαµε να κάνουµε αλλιώς. Στα σπίτια

ανοίξαµε ντουλάπες, τους κουµπαράδες µας και τα πορ-

τοφόλια των γονιών µας και συγκεντρώσαµε σε κάθε τά-

ξη ρούχα, παιχνίδια και τρόφιµα. Κάποιοι έδωσαν µάλιστα

γενναιόψυχα και κάτι αγαπηµένο, που σ΄ άλλη περίσταση

δεν θα θυσίαζαν. Έτσι µόνο µπόρεσε η ψυχή µας να βρει

ησυχία: όταν γέµισε µε τη ζεστασιά της ανθρωπιάς, την

κρυφή χαρά της προσφοράς. ∆υο συµµαθήτριές µας έ-

κλεισαν σε γράµµα τα κοινά για όλους µας συναισθήµατα

και τις σκέψεις µας για τα βασανισµένα Σερβόπουλα. Στις

επόµενες µέρες όλα τα πράγµατα ταξινοµήθηκαν, πακεταρίστηκαν χωριστά και φορτώθη-

καν σε ένα σχολικό. Απόµενε πια η µεταφορά τους στο αεροδρόµιο, που έγινε το Μ. Σάβ-

βατο το πρωί, µε τη συνοδεία εκπροσώπων µαθητών και καθηγητριών µας. Οι ευχές και οι

προσευχές µας για το σερβικό λαό τα συνοδεύουν.

Μια µεγάλη αποκάλυψη, δυστυχώς οδυνηρή, ήταν η ο-µιλία στο Σχολείο µας της κ. Παναγιωτίδη, επιχειρηµα-τία, για την κατάσταση που επικρατεί λίγο έξω από τη χώραµας, στη γειτονική Σερβία. Όλοι είχαµε ακούσει για τον πό-λεµο που γινόταν εκεί κάποια χρόνια πριν. Ποιος θα µπορού-σε όµως να φανταστεί πως η χώρα δεν έχει µπορέσει ακόµανα ανασυνταχθεί σχεδόν καθόλου, αλλά ζει σε τραγική φτώ-χεια και αθλιότητα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα, χωρίς τα απα-ραίτητα τρόφιµα, φάρµακα και ρουχισµό, µε χιλιάδες εγκαταλελειµµένα ορφανά πολέµου;Το όσα απίστευτα ακούσαµε από την κ. Παναγιωτίδη, συχνή επισκέπτρια και αρωγό τωνΣέρβων, µας προκάλεσαν αγανάκτηση για τις πράξεις των «µεγάλων», που ορίζουν τις τύ-χες των λαών και για τη δική µας µακαριότητα, εννοούµε των βολεµένων. 
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Το πρωινό µήνυµα της ∆ευτέρας 14 Απρι-λίου έκανε λόγο για τα µεγάλα γεγονότα
της Θυσίας και της Αναστάσεως του Κυρίου µας και για την ψυχι-
κή προετοιµασία που απαιτείται προκειµένου κανείς να τα ζήσει ό-
σο πιο ουσιαστικά µπορεί. Ακούγοντάς το συνειδητοποιήσαµε ότι
η Μ. Εβδοµάδα ήταν πια πολύ κοντά! Και, παρά τη χαρά που έχει
καθένας για τις διακοπές, δεν µπορεί και να µην προβληµατιστεί
για το πόσο έτοιµος είναι να σταθεί µπροστά στο Σταυρό του Χρι-
στού. Όταν η υπεύθυνη ρώτησε στις τάξεις ποια παιδιά θα ήθελαν
να προσέλθουν στην ι. Εξοµολόγηση, ήταν πολλά τα χέρια που ση-
κώθηκαν. Η αυθόρµητη εκδήλωση της επιθυµίας αυτής και οι εµπει-
ρίες που εκφράστηκαν από τους συµµαθητές παρακίνησαν αρκετά
και από τα νέα παιδιά να συµµετάσχουν κι αυτά για πρώτη φορά στο
µυστήριο. Και είναι αξιοσηµείωτο το ότι, όσο κι αν άλλοι έβγαιναν από το Εξοµολογήτη-

ριο σκεφτικοί, άλλοι δακρυσµένοι κι άλλοι πολύ χαρούµενοι, όµως όλοι ένιωθαν ανα-

κουφισµένοι, σαν να τους έφυγε ένα βάρος που έπαψε πια να τους πιέζει!..

Από τις ενδιαφέρουσες σχολικές δραστηριότητες του

µήνα ήταν φυσικά η προπόνησή µας για τα πρωταθλή-

µατα που θα διεξαχθούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Στο άλµα εις µήκος γίναµε... καγκουρό. Άθληµα µοναδικό και

για θέαση. Απολαµβάνεις τα άλµατα όσων τα καταφέρνουν,

αλλά άλλο τόσο και τις ξεκαρδιστικές προσπάθειες όσων σί-

γουρα δεν έχουν πάρει ακόµα τον ...αέρα. Στους αγώνες τα-

χύτητας τα πράγµατα πιο ξεκάθαρα, χωρίς όµως να αποκλεί-

ονται και οι εκπλήξεις. Αναµένουµε µε αγωνία...

Κάποια από τις επόµενες µέρες είχαµε εκκλησιασµό.

Έτσι, µας δόθηκε η ευκαιρία να επισφραγίσουµε το

µυστήριο της ι. Εξοµολόγησης µε το µυστήριο της Θ. Κοι-

νωνίας. Την υπόλοιπη µέρα ευχαριστηθήκαµε τον περίπα-

το και την ξεκούραση στη φύση της κατασκήνωσης. Ξε-

δώσαµε στα γήπεδα µε το οµαδικό παιχνίδι και απολαύ-

σαµε στην τραπεζαρία το πλούσιο κέρασµα που µας επι-

φυλάσσει η πάντα φιλόξενη και γενναιόδωρη κατασκηνω-

τική κουζίνα, ακόµα κι όταν τα εδέσµατα είναι νηστίσιµα!..

Την τελευταία µέρα των µαθηµάτων πριν το Πάσχατα παιδιά της Γ΄ Γυµνασίου µας εισήγαγαν για τακαλά στο πνεύµα της Μ. Εβδοµάδας, παρουσιάζοντάςµας δραµατοποιηµένα επί σκηνής στιγµιότυπα από τοΘείο Πάθος. Όσο κι αν η παρουσίαση αυτή, λόγω έλ-λειψης χρόνου προετοιµασίας, ήταν απλή και πρόχει-ρη, κατάφερε να µας συγκινήσει και να µας δώσει ου-σιαστικά µηνύµατα, που συµπληρώθηκαν από την επί-καιρη προβολή που ακολούθησε. 

Με φιλικούς χαιρετισµούς,
Ο Παρατηρητής Α.Π.Μ. (Α’ Λυκ.)

και η παρέα του
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Το µήνυµα της Ανάστασης
Η Μεγάλη Εβδοµάδα είναι η Εβδοµάδα

των Σεπτών Παθών του Κυρίου. Οι Εκκλη-
σίες γεµίζουν από τους Χριστιανούς. Όλοι
νιώθουν έντονα την ανάγκη να ανοίξουν τις
καρδιές τους, να ξεχάσουν τα µίση και τις µι-
κρότητες και να ενώσουν αδελφικά τα χέρια
µε τους συνανθρώπους τους. Η Εκκλησία
µας ακόµη µας προσκαλεί να ενώνουµε τη
φωνή µας µε τους ιερούς ύµνους της, αφή-
νοντας τις καρδιές µας µέσα στη θεϊκή αγά-
πη. Έτσι παίρνουµε δύναµη από τη µυστα-
γωγία των ιερών Ακολουθιών. 

Ο Χριστός µας θυσίασε τη ζωή Του για να
µας χαρίσει την εξιλέωσή µας από το προ-
πατορικό αµάρτηµα. Προσφέρθηκε ο ίδιος
να σηκώσει το βαρύ φορτίο των αµαρτηµά-
των µας και σαν αθώο πρόβατο οδηγήθηκε
στη σφαγή, όπως λέει ο µεγάλος προφήτης
Ησαΐας. («Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη»).
Ήρθε στη Γη µε ανθρώπινη µορφή και πρό-
σφερε στην ανθρωπότητα παρηγοριά και
φως. Γιάτρεψε αρρώστους, σκούπισε δά-
κρυα πονεµένων, έκανε θαύµατα, ανάστησε
νεκρούς, και αποκάλυψε την αλήθεια για το
σκοπό της ανθρώπινης ζωής.

Με το αποκορύφωµα της θυσίας Του ήπιε
το πικρό ποτήρι του πόνου σηκώνοντας το
Σταυρό του µαρτυρίου. Ανηφόρισε το Γολγο-
θά και παρέδωσε το Πνεύµα Του στον Ουρά-
νιο Πατέρα, χαρίζοντας σε µας τη σωτηρία
και την αιώνια ζωή.

Ο Χριστός βάδισε πρώτος το δρόµο προς
το Γολγοθά και χάραξε την ανθρώπινη πο-
ρεία για αγώνα, δίνοντας έτσι την υπόσχεση
της νίκης και την αιωνιότητα της ζωής.

Η θεϊκή Του φύση σκόρπισε το φως στα
σκοτάδια της αβύσσου, νίκησε το θάνατο και
γέµισε τον κόσµο µε ανεκλάλητη χαρά και
αισιοδοξία.

Η επίγεια ζωή του Χριστού, ο σταυρικός
Του θάνατος και η λαµπροφόρος Ανάστασή
Του καλούν σήµερα όλους µας σε ανανέωση
και ψυχική ανάταση.

Η Ανάστασή Του είναι το χαροποιό µήνυµα
της νίκης. Η γλυκιά της µελωδία ας ζεσταί-
νει πάντοτε τις καρδιές µας και ας δυναµώ-
νει τη θέλησή µας να ακολουθούµε το φω-
τεινό παράδειγµα της αγάπης προς Αυτόν
και τους συνανθρώπους µας.

Αναστασία Μπέη
Α΄ Λυκείου

Η Ανάσταση στην ποίηση του Γ. Βερίτη

«Ανάσταση ‘ναι. Κι η ψυχή / δε νιώθει τώ-
ρα µοναχή, / καθώς εχτές και πρώτα./  Κά-
ποιος βαδίζει στο πλευρό,/ της απαλαίνει το
σταυρό,/  σπογγίζει τον ιδρώτα»/

Με αυτά τα λόγια ο ποιητής και όλοι οι πι-

στοί διαµηνύουν το ελπιδοφόρο άγγελµα

της Αναστάσεως του Κυρίου µας. Αφότου α-

ναστήθηκε ο Χριστός, έπαψαν οι ψυχές να

βαδίζουν µοναχές στα µονοπάτια του πόνου,

της δυστυχίας και της θλίψης. Καινούριες

ελπίδες αναγεννήθηκαν µέσα µας. Χαρά

πληµµύρισε τις ψυχές µας: «Στην αναστάσι-
µη χαρά / φυτρώνουν µέσα µας φτερά / κι α-
ντάµα ξεκινάµε». Ο Κύριός µας καταπατά

τον θάνατο και την αµαρτία µε το Θάνατό

Του. Και απλώνει το Άγιο Φως Του παντού.

∆ίνει κουράγιο στους πονεµένους για να συ-

νεχίσουν τον αγώνα τους. Τους µεταλαµπα-

δεύει το µήνυµα, ότι έπειτα απ’ το σκληρό

πόνο που περνούν θα γίνει και η δική τους α-

νάσταση. «Ευλογητή νάν’ η στιγµή / που
παίρνουν τέλος οι λυγµοί / και κάτι ορθρίζει
εντός µου, /  κάτι απ’ την άρρητην αυγή / π’
άστραψ‘ ο τάφος σου στη γη, / Ήλιε και Φως
του κόσµου». Οι πιστοί ενθαρρύνονται. ∆εν

απελπίζονται, δεν απογοητεύονται. Αγωνί-

ζονται και αναµένουν την ανάστασή τους. Α-

φήνουν να εισχωρήσει το φως στις καρδιές

τους, η ελπίδα στις ψυχές τους και η ανα-

στάσιµη σκέψη στο µυαλό τους: «Άνοιξη
µπήκε για καλά / και η θάλασσα παιζογελά /
κι ανθίζουν κήποι εντός µου. /  Πλάκες, που
στέκατε βαριές / στα µνήµατα και στις καρ-
διές, / σας έσπασε ο Χριστός µου!».

Αναστασία Τζαναβάρα
Β΄ Λυκείου
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Πώς να βλέπετε τη “διαφήµιση”
Έπεσε στα χέρια µου το κοµψό βιβλιαράκι

«Η διαφήµιση και πώς αντιµετωπίζεται», που
έχει συγγραφέα του τον Σεβ. Μητροπολίτη
Αχελώου κ.κ. Ευθύµιον και κυκλοφορήθηκε
από τις εκδόσεις της Χριστ. Στέγης Καλαµά-
τας. Το βιβλίο αυτό µου έδωσε πολύ φως,
για να χωνέψω καλά ποια είναι η αλήθεια γύ-
ρω απ’ την υπόθεση της διαφήµισης, που πο-
λύ  ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια την κοι-
νωνία µας. 

Η Τ. V., το ραδιόφωνο, ο Τύπος, το διαδί-
κτυο είναι βασικά µέσα, απ’ τα οποία µαρτυ-
ρείται η τεράστια δύναµη της διαφήµισης.
Τρόµαξα προς στιγµήν, όταν διάβασα πως οι
µέθοδοι της µαγείας συντελούν πολύ ώστε
να πετυχαίνει την εξάπλωσή της η διαφήµι-
ση. ∆ιερωτήθηκα: µήπως έτσι επιστρέφουµε
στον πρωτογονισµό, στην Κίρκη της Οδύσ-
σειας του Οµήρου; Σαν προέκταση της µαγι-
κής µεθόδου έρχεται η ωραιοποίηση του
προβαλλόµενου προσώπου ή πράγµατος.
Τραβάει την προσοχή του θεατή ή ακροατή ή
αναγνώστη, η κάθε φύσης λαµπυρίζουσα
προβολή του. Όταν «συλλογιέται» κανείς
σωστά, αντιλαµβάνεται πως βασικό έργο της
διαφήµισης είναι να προκαλεί πιο πολύ την
πλύση του εγκεφάλου. Τα δολώµατα που
προβάλλονται είναι διάφορα, ανάλογα µε τα
γούστα του κοινού. Αποσπούν το ενδιαφέ-
ρον και παγιδεύουν µικρούς και µεγάλους, οι
οποίοι φθάνουν σε σηµείο να ζητούν όλο και
περισσότερα, σαν τους φυλακισµένους που
έχουν χάσει και αναζητούν τη λευτεριά
τους.

Η απληστία είναι αρρώστια αχαλίνωτη. Ο
άνθρωπος που έχει αιχµαλωτιστεί απ’ αυτήν
κάνει πολλές ζηµιές, κάνει τρελά πράγµατα.
Φτάνει π.χ. στην καταλήστευση των δασών
χάριν υπερπαραγωγής του χαρτοβασιλείου. 

Στη σκέψη του ανθρώπου δηµιουργούνται
στρεβλές αντιλήψεις από τη διαφήµιση, µε
αποτέλεσµα να απολυτοποιούνται τα υλικά
αγαθά και να πιστεύει ο άνθρωπος ότι η ευ-
τυχία του βρίσκεται στις απολαύσεις, τα
γλέντια, τα ποτά, το Ι.Χ., τη µόδα, το τσιγά-
ρο, γιατί όχι και στα ναρκωτικά.

Έχει µεγάλο δίκιο ο Συγγραφέας του βι-
βλίου να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου α-
πό τη διαφήµιση και να µας προτείνει ως µέ-
σω απαλλαγής, την αλλαγή νοοτροπίας µε
έµβληµα το του Ιησού Χριστού: «Ουκ επ’ άρ-
τω µόνον ζήσεται άνθρωπος». Συνέλθετε,
χριστιανοί του 21ου αιώνα. Η διαφήµιση των
Μ. Μ. Ε. οδηγεί κυριολεκτικά στην παραπλά-
νηση. Μυαλό και Θεία Φώτιση χρειάζεται.

Α. Π. Α.

Επιστήµη και θρησκεία σε σύγκρουση;
Κατά καιρούς έχει διατυπωθεί το ερώτηµα:

Είναι άραγε η επιστήµη και η θρησκεία δύο
έννοιες αλληλοσυγκρουόµενες; Μια εξέ-
χουσα σύγχρονη προσωπικότητα, που έχει
αναγνωριστεί ως επιστήµονας στον τοµέα
του, ο κ. Κάλλιστος Γουέαρ, Μητροπολίτης
∆ιοκλείας, θα µας βοηθήσει µε το παράδειγ-
µά του στην προσπάθειά µας να δώσουµε
λύση στο ερώτηµα. 

Ο νεαρός Timothy Ware, γεννηµένος και α-
ναθρεµµένος από αγγλικανούς γονείς, νόµι-
ζε στα 14 χρόνια του ότι ήταν άθεος. Μεγα-
λώνοντας, ωστόσο, βρήκε στην Ορθοδοξία
«µια πληρότητα αλήθειας και ζωής που δεν
µπορούσε να βρει στον αγγλικανισµό», ό-
πως αναφέρει ο ίδιος σε συνέντευξή του σε
ελληνική εφηµερίδα («Η Καθηµερινή», 20 - 1
- 08). Σπούδασε την ορθόδοξη θεολογία κι έ-
γινε πανεπιστηµιακός καθηγητής στο Πανε-
πιστήµιο της Οξφόρδης. ∆εν στάθηκε όµως
µόνο στη ζηλευτή αυτή πανεπιστηµιακή κα-
ριέρα. Νιώθοντας βαθιά την αλήθεια και τη
λύτρωση που του χάρισε η πίστη του, προ-
χώρησε στο να γίνει ιερέας, έχοντας πόθο
να βοηθήσει τους ανθρώπους να πλησιά-
σουν το Θεό µέσα  απ΄ την καθηµερινή τους
ζωή, αφού κατάλαβε νωρίς ότι η Ορθοδοξία
δεν είναι απλώς µια ιδεολογία, µια κοσµοθε-
ωρία, αλλά βίωµα, που ζει ο άνθρωπος συν-
δεδεµένος µε την εκκλησία. 

Στην πρόσφατη συνέντευξή του ο απε-
σταλµένος δηµοσιογράφος µας του εξέφρα-
σε την εξής απορία: «Είστε πανεπιστηµιακός
διδάσκαλος αλλά και µητροπολίτης της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας. Ποια είναι η σχέση αυ-
τών των δύο πλευρών; Αλληλοσυµπληρώνο-
νται; Υπάρχουν συγκρούσεις µερικές φο-
ρές;» Η απάντηση ήταν: «Επί τριάντα πέντε
χρόνια στο διπλό αυτό καθήκον, ποτέ δεν αι-
σθάνθηκα κάποια σύγκρουση... Είµαι ευτυ-
χής που είχα το διπλό αυτό καθήκον. Το ποι-
µαντικό µου έργο βοήθησε τη θεολογία µου
να παραµείνει µια ζωντανή θεολογία». 

Πιστεύουµε πως τα λόγια του αξιόλογου,
πνευµατικού αυτού ανθρώπου, δίνουν ξεκά-
θαρη την απάντηση στο ερώτηµά µας: Επι-
στήµη και Θρησκεία όχι µόνο δεν βρίσκονται
σε σύγκρουση, αλλά αλληλοσυµπληρώνο-
νται και συνεργάζονται αρµονικά για την ευ-
τυχία και την πρόοδο του ανθρώπου. 

Θωµάς Σιδέρης
Β΄ Λυκείου
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΑ τιτλοφορείται ένα
άρθρο της εφ. «Ελευθεροτυπία», 1 - 2 - 08,
που δίνει κάποια συγκεκριµένα και πολύ ενδια-
φέροντα στοιχεία για το πώς συγχέονται από

πολλούς τα δύο
αυτά φαινόµενα.
Αντιγράφουµε εδώ
επιλεκτικά: «Είναι
κοινό για πολλές
οµάδες να φέρ-
νουν έναν ιερέα
στα αποδυτήρια
πριν από το µατς,
για να διαβάσει α-

ποσπάσµατα της Βίβλου»! «Πριν από κάθε παι-
χνίδι, µέλη της σενεγαλέζικης οµάδας διάβα-
ζαν αποσπάσµατα από το Κοράνι, σε µια προ-
σπάθεια να πάρουν τα πάνω τους». Μάλιστα,
όταν η οµάδα νίκησε, οι µουσουλµάνοι Σενε-
γαλέζοι προτίµησαν να συµµετάσχουν στις εκ-
δηλώσεις εορτασµού της νίκης και «µόνο µια
χούφτα πιστών παρευρέθηκε στην προσευχή
της Παρασκευής στο µεγάλο µουσουλµανικό
τέµενος της πόλης, γεγονός που χαιρετίστηκε
και ενθαρρύνθηκε από τον ιµάµη του µουσουλ-
µανικού τεµένους!». Θαυµάστε τον. Το άρθρο
τελειώνει έτσι: «Αλλά η πιο καταπληκτική δια-
σταύρωση θρησκείας και ποδοσφαίρου έλαβε
χώρα µερικά χρόνια πριν, όταν µια οµάδα φι-
λάθλων στο Ροσάριο της Αργεντινής ίδρυσε
την «εκκλησία Μαραντόνα»!». 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται περισσότερο
από φανερό το ποια κακοποίηση και διαστρέ-
βλωση υφίσταται το θρησκευτικό συναίσθηµα,
συνειδητά από κάποιους ή ασυνείδητα από άλ-
λους, µε απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση α-
νοµολόγητων συµφερόντων και τη συντήρηση
του φανατισµού. Αυτές οι ενέργειες είναι έκ-
φραση πνευµατικού ξεπεσµού, το λιγότερο.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΝΕΟΙ στην Αµερική δω-
ρίζουν σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές οργα-
νώσεις το µεγαλύτερο µέρος των χρηµάτων
που κληρονόµησαν! Η Αν Γκλίκµαν στα 18 της
χρόνια κληρονόµησε πολλά εκατοµµύρια δο-
λάρια και αποφάσισε πρόσφατα, δηλ. χρόνια
αργότερα, να δώσει ένα µεγάλο µέρος της
κληρονοµιάς της. Πρώτα, λέει, «ένιωθα σαν να
κρυβόµουν. Σκεπτόµουν τα κοινωνικά και φυ-
λετικά προβλήµατα, αλλά δεν µοιραζόµουν τα
δικά µου πλούτη». Άλλη περίπτωση: Η 32χρο-
νη Κάρεν Πίτελµαν κληρονόµησε 3,5 εκατοµ-
µύρια δολάρια και τα έδωσε όλα εκτός από
15.000 δολάρια. Τρίτη περίπτωση: Ο 35χρονος
Τζέιµι Σβέσερ, συγγραφέας, κληρονόµησε 1 ε-

κατοµµύριο δολάρια και έδωσε σε δωρεές τα
τρία τέταρτα! 

Τι είναι αυτό που ωθεί τους νέους ανθρώ-
πους να προσφέρουν τόσα πολλά από τα χρή-
µατά τους; αναρωτιέται η δηµοσιογράφος. «Εί-
ναι η πρόθεση να µετατρέψουν σε πράξη αυτό
που ονοµάζουν κοινωνική δικαιοσύνη της φι-
λανθρωπίας; Είναι ενο-
χή; Επανάσταση;» (εφ.
«Η Καθηµερινή», 19 - 3
- 08). Εµείς πιστεύουµε
ότι οι προβληµατιζόµε-
νοι νέοι άνθρωποι δί-
νουν πλέον προτεραιό-
τητα σε αξίες πνευµα-
τικές: την ανθρωπιά,
την προσφορά, τη δι-
καιοσύνη, την αρετή.
Οι αιώνιες αυτές αξίες
απαρτίζουν και διακηρύσσονται από τον ελλη-
νορθόδοξο πολιτισµό µας. 

11Η ΘΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 100 ΗΓΕΤΕΣ
µε τη µεγαλύτερη επιρροή στον κόσµο έδωσε
το περιοδικό Time στον Οικουµενικό µας Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο σε λίστα που δηµο-
σίευσε στο τελευταίο του τεύχος. Υποστηρίζο-
ντας την επιλογή του το Time αναφέρει ότι ε-
πί εποχής του κ. Βαρθολοµαίου ισχυροποιήθη-

κε ο θεσµός του Οικουµενικού
Πατριαρχείου, ενώ υπογράµµι-
σε πως πρόκειται για θρησκευ-
τικό ηγέτη που ανέπτυξε εδώ
και πολλά χρόνια περισσότερο
από κάθε άλλο θρησκευτικό η-
γέτη σηµαντικές πρωτοβου-
λίες (µεταξύ άλλων και διεθνή
συνέδρια) για το ζήτηµα της
προστασίας του περιβάλλο-

ντος, ώστε να αποκαλείται ο «πράσινος» Πα-
τριάρχης. Παράλληλα κάλεσε εξέχουσες προ-
σωπικότητες να γράψουν για τα πρόσωπα της
χρονιάς, επιλέγοντας έναν ετερόδοξο αρχιεπί-
σκοπο να «µιλήσει» για τον Οικουµενικό Πα-
τριάρχη. Εκείνος µεταξύ άλλων έγραψε: «Αυ-
τός ο γενναίος και γεµάτος οράµατα ιερέας έ-
δωσε νέο νόηµα στον τίτλο του, καθώς η δρά-
ση του θέτει το ερώτηµα για το πώς εκφρά-
ζουµε τη θρησκευτική ευθύνη ζώντας στον
σύγχρονο κόσµο» (εφ. Ελευθεροτυπία, 3 - 5 -
2008).

Η 9Η ΜΑΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ Β΄ ΠΑ-
ΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ορίστηκε και ως ηµέρα
Πανελλαδικού εορτασµού των Εθνικών Αγώ-
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νων και της Εθνικής Α-
ντίστασης 1941 - 44
κατά του Ναζισµού και
του Φασισµού. Στα
πλαίσια του εορτασµού
κι εκτός από τις διάφο-
ρες εκδηλώσεις, καθιε-
ρώνεται σε όλη τη χώρα γενικός σηµαιοστολι-
σµός και φωταγώγηση των δηµοσίων και δη-
µοτικών καταστηµάτων, επίσηµη δοξολογία
στους Μητροπολιτικούς Ναούς και κατάθεση
στεφανιών (εφ. «Πρωινή», 6 - 5 - 08). Πιστεύ-
ουµε πως για κάθε έθνος που θέλει να παρα-
µείνει ζωντανό είναι απαραίτητη η διατήρηση
της ιστορικής µνήµης σε κάθε γενιά, καθώς και
η απόδοση τιµών προς όσους συµµετείχαν σε
ιερούς αγώνες, αρκεί να είναι αγώνες υπέρ
του δικαίου και της ελευθερίας.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΗΜΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ
την τέλεση των µεγαλόπρεπων εγκαινίων της
γέφυρας του Κόλπου Χανκγζού, που συνδέει
τη Σαγκάη µε τη γειτονική Νινγκµπό της Ζε-
τζιάνγκ. Η γέφυρα έχει µήκος εντυπωσιακό: 36

χλµ! Είναι η µεγαλύτε-
ρη επιθαλάσσια γέφυ-
ρα στον κόσµο (εφ. «Η
Καθηµερινή», 2 - 5 -
08). Ασφαλώς η ωφέ-
λεια την οποία θα προ-
σφέρει στις µεταφορές
και στην οικονοµία γε-

νικότερα θα είναι µεγάλη. ∆ιερωτώµαστε, ό-
µως, εµείς: Μήπως το τεράστιο ποικίλο κόστος
αυτής της κατασκευής αποβαίνει εις βάρος της
ανθρωπιστικής πλευράς, όπως συνέβαινε άλ-
λοτε µε τα καταναγκαστικά έργα των Σοβιέτ,
όπου θυσιάζονταν χιλιάδες ανθρώπινες υπάρ-
ξεις στο βωµό της κοµµατικής σκοπιµότητας;

1,3 ∆ΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΞΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΥ-
ΝΤΙΚΑ και «προϊόντα περιποίησης» από τους
Έλληνες, κυρίως βέβαια από τις γυναίκες. Το
υπέρογκο αυτό ποσό θα αρκούσε για την αγο-
ρά 30 µαχητικών F16 (χωρίς τον οπλισµό και
τα ηλεκτρονικά συστήµατα) «Μπρος στα κάλ-
λη τι είναι ...το χρήµα» λέει το άρθρο που πα-
ρουσιάζει τα στοιχεία και σηµειώνει: Παράγο-
ντες που επηρεάζουν τη ζήτηση είναι οι συνε-
χείς αλλαγές της µόδας, η διαφήµιση, το δια-
θέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών και οι τι-
µές των προϊόντων, για κάποια απ΄ τα οποία ό-
µως οι καταναλωτές θα αποφάσιζαν να διαθέ-

σουν ακόµα περισσό-
τερα χρήµατα! (εφ.
«Ελευθεροτυπία», 3 -
5 - 08). Από όλα αυτά
φαίνεται καθαρά η
σύγχυση που επικρα-

τεί και συνεχίζει να αποπροσανατολίζει: Η ε-
ξωτερική οµορφιά και όχι ο εσωτερικός πλού-
τος του ανθρώπου ανάγεται σε πρωταρχική α-
ξία (άραγε θεωρείται µέσο για την εξασφάλιση
της αποδοχής και της ευτυχίας ή για προσωπι-
κή ικανοποίηση;). Κι ύστερα, παραθεωρείται ο
βασικός φυσικός νόµος: «Ως άνθος µαραίνεται
και ως χόρτος ξηραίνεται και διαλύεται πας άν-
θρωπος», όπως θυµίζει ο Υµνογράφος. Μήπως
η µόδα µπορεί να µας τρελάνει;

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ, µέσα
στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη συµπλή-
ρωση 150 χρόνων από την ίδρυση της Νέας
Κορίνθου, µε τη συνεργασία του Τµήµατος Γε-
ωλογίας του ΑΠΘεσ/νί-
κης και του Πανεπιστη-
µίου Πατρών, ένα πολύ
αξιόλογο επιστηµονικό
Συµπόσιο - Συνέδριο µε
θέµα: «Γη και Θάλασσα
της Κορινθίας: Γεωλο-
γία - Σεισµολογία - Περιβάλλον». Το συνέδριο
έλαβε χώρα στο Πανεπιστήµιο Κορίνθου στις 2
και 3 Μαίου και περιέλαβε πολύ ενδιαφέρου-
σες συνεδρίες για σχετικά θέµατα του νοµού
µας, ο οποίος παρουσιάζει στον τοµέα αυτό
πλουσιότατο ενδιαφέρον για επιστηµονική µε-
λέτη και έρευνα, που έχει βέβαια ευµενή αντί-
κτυπο και στην καθηµερινή ζωή. Τέτοιες εκδη-
λώσεις ανυψώνουν πραγµατικά το επίπεδο του
εορτασµού. 

Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΓΟΝΕΩΝ, που
λειτουργεί υπό την αιγίδα της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, τέλεσε στις 9 του
µήνα στην κατάµεστη αίθουσα του ∆ηµοτικού
Θεάτρου Κορίνθου την εκδήλωση λήξης του
φετινού κύκλου σπουδών της. Η Σχολή απο-
σκοπεί βασικά στην παροχή βοήθειας και στή-
ριξης στους Γονείς, οι οποίοι επιτελούν µια ιδι-
αίτερα δύσκολη και ευαίσθητη αποστολή. Πα-
ρακολουθείται όµως από ένα πλατύ κοινό που
κάθε χρόνο αυξάνεται, χάρη στο ότι η διοικού-
σα και η επιστηµονική επιτροπή της εξασφαλί-

ζει την πραγµατο-
ποίηση αξιόλογων
µορφωτικών οµιλιών
- µαθηµάτων, που έ-
χουν σχέση µε την
οικογένεια, καλύ-
πτουν όµως ένα ευ-

ρύ φάσµα ενδιαφέροντος. Η Σχολή λειτούργη-
σε φέτος για πέµπτη συνεχή χρονιά και η προ-
σφορά της έχει αναγνωριστεί στην τοπική κοι-
νωνία και ευρύτερα.

Ο δικός σας ρεπόρτερ
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But Thomas, one of the

Twelve, called Didymus, was

not with them when Jesus

came. The other disciples

therefore said unto him, “We

have seen the Lord.” But he

said unto them, “Except I shall

see in his hands the print of

the nails, and put my finger

into the print of the nails, and

thrust my hand into his side, I

will not believe.”

And after eight days, his

disciples were again inside,

and Thomas with them. Jesus

came, the doors being closed,

and stood in their midst, and

said, “Peace be to you!” Then

he said to Thomas, “Bring

here thy finger, and see my

hands; And bring here thy

hand and put into my side;

and be not unbelieving, but

believing.” 

Thomas answered him,

“My Lord and my God!”

Jesus said to him, “Because

thou hast seen me, thou

hast believed. Blessed are

they who have not seen, and

yet believed.”

(St. John, 20, 24 - 29)
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Είναι σ΄ όλους γνωστό ότι στους καθεδρικούς ναούς
της χώρας µας διαβάζεται την ηµέρα του Πάσχα, την ε-
ορτή της Αγάπης, το ι. ευαγγέλιο και σε ξένες γλώσσες,
ως υπόµνηση της εντολής του Κυρίου προς τους µαθη-
τές Του «πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Ε-
µείς παραθέτουµε τη σχετική ευαγγελική περικοπή στα
αγγλικά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

JJ ee ss uu ss  aa pp pp ee aa rr ss  tt oo  TT hh oo mm aa ss
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Au nord de Peloponnèse on peut
trouver l’ Ancienne Corinthe, une de
plus fameuses destinations de Grèce

connue pour son histoire qui date des
années préhistoriques. Pour qu’on la connaisse bien,

il faut visiter les lieux suivants. 

Site Archéologique: Les ruines sont celles de l’Agora (Forum)
de la vil le grécoromaine de Corinthe, qui se développa
principalement au 1er s. ap. J.C. Une route majestueuse reliait
directement l’Agora à Léchaion, l’ancien port de Corinthe. Ce site
immense comprend des portiques, des magasins, des édifices
religieux, de petits temples, des bâtiments administratifs et les
trois plus anciennes fontaines de Corinthe : la Fontaine Sacrée, la
source Pirène inférieure et la fontaine de Glauké. Sur une hauteur
au nord de l’Agora se dressent « in situ » 7 des 38 colonnes du
temple archaïque d’Apollon (milieu du VIe s. av. J.C.). Au N.O. de
l’Agora, on peut voir le Théâtre et l’Odéon romain.

Musée: Les objets provenant des habitats préhistoriques de la
province de Corinthie sont principalement des outils, des vases,
des armes et des bijoux, tandis que ceux découverts dans la
région de l’ancienne Corinthe comprennent des vases corinthiens,
des sculptures d’époques diverses, des mosaïques, des ex-voto
du Sanctuaire d’ Asclépios, etc. On remarquera les vases dits «
protocorinthiens ». La collection des bustes romains et statues est
l’une des plus complètes qui existent.

L’ Acrocorinthe: C’est au pied du versant nord de cette
ancienne acropole fortifiée qu’était bâtie la ville antique. La
forteresse qui s’y dresse fut construite à l’époque byzantine sur
les ruines de la forteresse antique et renforcée par ses différents
conquérants : Francs, Vénitiens, Turcs. Au sommet de l’acropole,
on peut voir les ruines de constructions byzantines, vénitiennes et
turques, ainsi que l’ ancienne source Pirène supérieure.

(Source: Ε.Ο.Τ)

Επιµέλεια: Π.Κ.

AA nn cc ii ee nn nn ee  CC oo rr ii nn tt hh ee
((AArrhheeaa CCoorriinntthhooss))

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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Πίθηκος και δελφίς

Σφοδρός αγέρας φύσηξε το Σούνιο σαν περνούσαν
και το καράβι τούµπαρε κι οι άνθρωποι κολυµπούσαν.
Μαζί τους κι ένας πίθηκος που κάποιος είχε φέρει,
να παίζει στα ταξίδια του για να µην υποφέρει.

Ένα δελφίνι πρόθυµο, γι’ άνθρωπο τον περνάει
κι ενώ τον παίρνει απάνω του, στο δρόµο τον ρωτάει: 
«Είσαι Αθηναίος, φίλε µου; Η έγνοιά σου µε τρώει».
«Ναι, τ’ απαντάει ο πίθηκος κι από µεγάλο σόι!»
«Τι ξέρεις για τον Πειραιά;» ξαναρωτάει εκείνο.
«Φίλος µου είναι γκαρδιακός, µαζί του τρώω και πίνω!»
«Βρε άντε πνίξου, ψεύταρε!», ξεσπάει το δελφίνι
και τον πετά στη θάλασσα, που ευθύς τον καταπίνει.

(Έµµετρη απόδοση: Π. Αγγελόπουλος)

Σαν έµαθε τη λέξη καλησπέρα
ο παπαγάλος, είπε ξαφνικά:
- Είµαι σοφός, γνωρίζω ελληνικά.
Τι κάθοµαι δω πέρα;

Την πράσινη ζακέτα του φορεί
και στο συνέδριο των πουλιών πηγαίνει,
για να τους πει µια γνώµη φωτισµένη.
Παίρνει µια στάση λίγο σοβαρή,
ξεροβήχει, κοιτάζει λίγο πέρα,
και τους λέει: «καλησπέρα».

Ο λόγος του θαυµάστηκε πολύ.
Τι διαβασµένος, λένε, ο παπαγάλος!
Θα’ ναι σοφός αυτός πολύ µεγάλος,
αφού µπορεί και ανθρώπινα µιλεί.
Απ’ τις Ινδίες φερµένος, ποιος το ξέρει
πόσα βιβλία µαζί του να’ χει φέρει,
µε τι σοφούς εµίλησε, και πόσα
να ξέρει στων γραµµατικών τη γλώσσα!
- Κυρ παπαγάλε, θα ΄χωµε την τύχη
ν’ ακούσωµε τι λες και πάρα πέρα; 

Ο παπαγάλος βήχει, ξεροβήχει...
µα τι να πει; Ξανάπε: «καλησπέρα».

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Ο  Π Α Π Α Γ Α Λ Ο Σ

Πίθηκος καί δελφίς
Ἒθους ὂντος τοῖς πλέουσι Μελιταῖα κυνίδια καί πιθήκους ἐπάγεσθαι 
πρός παραμυθίαν τοῦ πλοῦ, πλέων τις εἶχε σύν ἑαυτῶ καί πίθηκον. 
Γενομένων δ΄ αὐτῶν κατά τό Σούνιον, τό τῆς Ἀττικῆς ἀκρωτήριον, 
χειμῶνα σφοδρόν συνέβη γενέσθαι. Τῆς δέ νεώς περιτραπείσης καί 
πάντων διακολυμβώντων, ἐνήχετο καί ὁ πίθηκος. ∆ελφίς δέ τις αὐτόν 
θεασάμενος καί ἂνθρωπον εἶναι ὑπολαβών, ὑπελθών ἀνεῖχε διακομίζων 
ἐπί τήν χέρσον. Ὡς δέ κατά τόν Πειραιᾶ ἐγένετο, τό τῶν Ἀθηναίων 
ἐπίνειον, ἐπυνθάνετο τοῦ πιθήκου εἰ τό γένος ἐστίν Ἀθηναῖος. Τοῦ δέ 
εἰπόντος καί λαμπρῶν ἐνταῦθα τετυχηκέναι γονέων, ἐπανήρετο εἰ καί 
τόν Πειραιᾶ ἐπίσταται. Ὑπολαβών δέ ὁ πίθηκος περί ἀνθρώπου αὐτόν 
λέγειν, ἒφη καί μάλα φίλον εἶναι αὐτῶ καί συνήθη. Καί ὁ δελφίς ἐπί 
τοσούτῳ ψεύδει ἀγανακτήσας, βαπτίζων αὐτόν ἀπέκτεινεν. 

∆∂§π∫√15  19-05-08  13:49  Page 22

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GlossCoated_SmProCal_W2 U330 K95 9-10.iccDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



95√  ¶ ˘ Ú Û fi ˜
ª ∞ ´ √ ™ 2 0 0 8

1. ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ
¶¶∞∞ƒƒ∂∂§§££√√¡¡
∏∏ ÎÎ··ııËËÁÁ‹‹ÙÙÚÚÈÈ·· ‰‰ÈÈ‰‰¿¿ÛÛÎÎÂÂÈÈ ÙÙÔÔ˘̆˜̃ ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˘̆˜̃ ÙÙˆ̂ÓÓ ÚÚËËÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ..
-- ŒŒÏÏ··,, ÏÏÔÔÈÈfifiÓÓ,, ÂÂ˜̃ ÌÌÔÔ˘̆,, ··ÈÈ‰‰›› ÌÌÔÔ˘̆.. ŸŸÙÙ··ÓÓ ÏÏ¤¤ˆ̂ ««ÂÂ››ÌÌ··ÈÈ ˆ̂ÚÚ··››··»» ÙÙÈÈ ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃ ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ;;
-- ∞∞ÛÛÊÊ··ÏÏÒÒ˜̃ ··ÚÚÂÂÏÏııÔÔÓÓÙÙÈÈÎÎfifi˜̃..
∂∂••ÀÀ¶¶¡¡√√ ¶¶∞∞ππ¢¢ππ
-- ∆∆ÈÈ ··ÛÛÙÙÂÂ››ÂÂ˜̃ ÎÎ¿¿ÏÏÙÙÛÛÂÂ˜̃ ÂÂ››ÓÓ’’ ··˘̆ÙÙ¤¤˜̃ ÔÔ˘̆ ÊÊÔÔÚÚ¿¿˜̃;; §§¤¤ÂÂÈÈ ËË ııÂÂ››·· ÙÙÔÔ˘̆ ÛÛÙÙÔÔ °°ÈÈ··ÓÓÓÓ¿¿ÎÎËË.. ∏∏ ÌÌÈÈ·· ÌÌ··‡‡ÚÚËË ÎÎÈÈ ¿¿ÏÏÏÏËË ÎÎ··ÊÊ¤¤..
-- ∫∫··ÈÈ ÙÙÔÔ ÈÈÔÔ ··ÛÛÙÙÂÂ››ÔÔ,, ııÂÂ››ÙÙÛÛ·· ÌÌÔÔ˘̆,, ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ ÔÔ˘̆ ¤¤¯̄ˆ̂ ÎÎÈÈ ¿¿ÏÏÏÏÔÔ ¤¤ÓÓ·· ˙̇ÂÂ˘̆ÁÁ¿¿ÚÚÈÈ ÙÙ¤¤ÙÙÔÔÈÈÂÂ˜̃ ÎÎ¿¿ÏÏÙÙÛÛÂÂ˜̃ ÛÛÙÙÔÔ ÛÛ››ÙÙÈÈ..
∆∆√√™™∂∂™™ ∆∆ƒƒÀÀ¶¶∂∂™™......
™™ÙÙÔÔ ÎÎ··ıı··ÚÚÈÈÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ:: √√ ÎÎ··ÙÙ··ÛÛÙÙËËÌÌ··ÙÙ¿¿ÚÚ¯̄ËË˜̃:: °°ÈÈ··ÙÙ›› ÊÊˆ̂ÓÓ¿¿˙̇ÂÂÙÙÂÂ,, ÎÎ˘̆ÚÚ››·· ÌÌÔÔ˘̆;; ¢¢ÂÂ ‚‚ÏÏ¤¤ˆ̂ ÓÓ··ãã ¯̄ÂÂÈÈ ÙÙ››ÔÔÙÙÂÂ ··˘̆ÙÙ‹‹ ËË......

‰‰··ÓÓÙÙ¤¤ÏÏ··!!
∏∏ ÂÂÏÏ¿¿ÙÙÈÈÛÛÛÛ··:: ¢¢ÂÂÓÓ ‹‹ÙÙ··ÓÓ ‰‰··ÓÓÙÙ¤¤ÏÏ··,, ÎÎ‡‡ÚÚÈÈÂÂ!! ◊◊ÙÙ··ÓÓ...... ÔÔ˘̆ÎÎ¿¿ÌÌÈÈÛÛÔÔ!!

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
2. YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
Το ψάρι είναι σπάρος.
3. ΞΕΡΕΤE?
Γιατί ανυψώνεται το αερόστατο;
Απ. ∆ιότι το βάρος του είναι µικρότερο από το βάρος του αέρα τον οποίο εκτοπίζει.
Τι ονοµάζουµε αεικίνητο;
Απ. Μια µηχανή, η οποία παράγει έργο χωρίς να καταναλώνει ενέργεια.
Γιατί τα πουλιά που κάθονται επάνω στα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύµατος δεν παθαίνουν τίποτα;
Απ. ∆ιότι δε διέρχεται απ’ αυτά ρεύµα, εφόσον πατούν πάνω στο ένα µόνο σύρµα. Αν συνέβαινε ν’ αγγίξουν και το

άλλο σύρµα, τότε θα περνούσε ρεύµα από το σώµα τους και θα πάθαιναν ηλεκτροπληξία.
Πώς σχηµατίζεται το χιόνι και πώς το χαλάζι;
Απ. Το χιόνι σχηµατίζεται όταν οι υδρατµοί ψυχθούν κανονικά κάτω από τους 0 C. Όταν όµως ψυχθούν απότοµα

σχηµατίζεται το χαλάζι.
Ξέρετε ποιο λουλούδι ή φυτό: 
Είναι το σύµβολο της αγνότητας; - Απ. Ο κρίνος.
Γίνεται γλυκό; - Απ. Το τριαντάφυλλο.
Φυτρώνει στους βράχους; - Απ. Η ανεµώνη.
Ανοίγει το σούρουπο; - Απ. Το δειλινό.
Λαµπυρίζει στο σκοτάδι; - Απ. Το κάρδαµο.

2. ΤΟ
ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

ΤΗΣ ... 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1. Η ακρόπολη της Κορίνθου
2. Πόλη απέναντι απ’ την Κόρινθο
3. Βρίσκονται στο κέντρο της Κορίνθου
4. Μεγάλο επίτευγµα του Χ. Τρικούπη
5. Πύλη του εµπορίου για την Κόρινθο
6. Υπάρχει ανάµεσα στην Κόρινθο και το Λουτράκι
7. Ο λιθόστρωτος δρόµος για τη διέλευση του Ισθµού
8. Ο περίφηµος τύραννος της Κορινθίας

Επιµέλεια
Κ. Γ. Γ.

Α΄ Γυµν. & Σια
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TÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «√ ¶Àƒ™√™»

Aπευθυνόµαστε σε σας τους Γονείς. Σε Σας που έ-

χετε δεδοµένη την πείρα για την ποιότητα του Σχολείου

µας. Συστήστε τα Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος

στους γνωστούς σας. Τους προσφέρετε ουσιαστική βοή-

θεια, αν γίνετε συντελεστές να φέρουν τα παιδιά τους σε

ανεβασµένο περιβάλλον γνώσεων και ήθους.
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