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ªfiÓÔ ™˘ ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘ Â›Û·È ÙÔ Êˆ˜
Â›Û·È Ë ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ·Ï‹ıÂÈ·

Â›Û·È Û˘ ·Ù¤Ú·˜ ÎÈ ·‰ÂÏÊfi˜
Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ˜ Û’ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·.

ª¤Û· ÛÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ù›
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Î¿Ó·ÌÂ ÌÈ· ÎfiÏ·ÛË ÙË ÁË
Î·È ÍÂ¯¿Û·Ì’ fiÏÔÈ ÙÔ £Âfi Ì·˜.

∆∂§π∫√17  19-06-08  16:59  Page 2

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



“ flÚ· ‹‰Ë ˘Ì¿˜ ÂÍ ‡ÓÔ˘ ÂÁÂÚı‹Ó·È ” (ƒˆÌ. 13, 11)

(∂›Ó·È Ï¤ÔÓ ÒÚ· Ó· Í˘Ó‹ÛÂÙÂ ·fi ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙË˜ ·Ì¤ÏÂÈ·˜)

KKάάθθεε µµήήνναα 

ªÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜

«∂ÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÓÔÂ›, ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ»
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Φίλες και φίλοι,

Κρατάτε στα χέρια σας, νωρίς, τον Πυρ-
σό του Ιουλίου. Εκδόθηκε εκτάκτως, για

να µελετήσετε τις παρακάτω γραµµές και τις
στήλες που αναφέρονται στο περιβάλλον.

Οι µεγάλοι στην ηλικία δε σας έχουν µέ-
χρι σήµερα µιλήσει ξεκάθαρα ούτε και

τώρα σας µιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας για
τα δεινά που σε λίγα χρόνια σας περιµένουν
αν δεν αλλάξουµε νοοτροπία. ∆εν έχουν
µπει ακόµη στην τροχιά της εκπλήρωσης του
χρέους που τους βαρύνει προκειµένου να α-
ποτρέψουν τις επικείµενες συµφορές. Βαδί-
ζουµε, σήµερα, ξέφρενα και αλόγιστα, προς
το χείλος της αβύσσου. Είµαστε στα πρόθυ-
ρα της καταστροφής. Αν η
Πρεσβύτερη Γενιά αγαπούσε
µε ανιδιοτελές ενδιαφέρον
τη Νέα Γενιά, δε θα την ε-
γκατέλειπε στον ύπνο της α-
πραγίας και της αµεριµνη-
σίας και στο τέλµα των επι-
βλαβών απολαύσεών της. 

Αλλά, µπαίνοντας Αυτοί
στην πρώτη γραµµή, θα

σήµαιναν συναγερµό επανα-
στατικής αφύπνισης για περιορισµό και απο-
φυγή ζηµιογόνων για το περιβάλλον συµπε-
ριφορών. Αυτών των συµπεριφορών και των
συνηθειών που µολύνουν την ατµόσφαιρα,
το νερό, τα δάση, τη θάλασσα και µεταβάλ-
λουν τον πλανήτη µας σε χώρο ανήµπορο να
λειτουργεί και να προσφέρει στον άνθρωπο
στοιχεία για τη συντήρηση και την εν γένει
διαβίωσή του. Αν οι µεγάλοι είχαν συναίσθη-
ση του αδιέξοδου της επιβίωσης των νέων
ανθρώπων µετά µία π.χ. 30/ετία, τότε θα υ-
πήρχε ελπίδα πρόληψης των µεγάλων δει-
νών… Η οργή της µεγάλης λαϊκής µάζας θα
ξεσπούσε, διακόπτοντας την εγκληµατική α-
πληστία των µεγαλοκαρχαριών, που αυτοί
κατά βάση έχουν µολύνει µέσα σε 40 χρόνια
τον Πλανήτη µας, τόσο πολύ, όσο µολύνθηκε

τα τελευταία 10.000 χρόνια, όπως εκτιµούν οι
ειδήµονες. 

Φίλες και φίλοι, ο πολύς Λεονάρδος ντα Βί-
ντσι (1452-1519) έχει επιγραµµατικά δια-

τυπώσει: «Εκείνος που δεν προνοεί, στενάζει».
Εσάς αφορά κατά κύριο λόγο το γνωµικό, προ-
κειµένου να συνειδητοποιήσετε τον κίνδυνο για
το µέλλον της ζωής σας. Η πρεσβύτερη γενιά έ-
χει διαπράξει έγκληµα µε την απρονοησία και
την ιδιοτέλειά της. Αλλά όλοι οι µεγάλοι στην
ηλικία µετά 30 – 40 - 50 χρόνια δε θα ζουν. Σεις
όµως θα βρίσκεστε σε ηλικία που θα έχετε φτιά-
ξει οικογένεια και ασφαλώς θα θέλατε να έχετε
ζωή ευτυχισµένη. Λοιπόν, συλλογισθείτε σοβα-
ρά µήπως η απρονοησία του σήµερα γίνει για

σας αύριο αιτία ολέθρου.

Σε σας που διαβάζετε αυ-
τές τις γραµµές κάνουµε

έκκληση για εγρήγορση της
σκέψης και της ευθύνης σας.
Πρέπει να ενστερνιστείτε το
νέο τρόπο ζωής. Οποιαδήποτε
αδιάφορη στάση απέναντι στο
περιβάλλον είναι συνενοχή στο
κακό που γίνεται. Πάρτε τη µε-
γάλη απόφαση να προχωρήσε-

τε σε αλλαγή νοοτροπίας, συµπεριφοράς και
συνηθειών, σύµφωνα µε τους κανόνες δεοντο-
λογίας που απαιτεί η προστασία του περιβάλλο-
ντος και ο θείος Νόµος. Όλοι µας επιβάλλεται
να συµµορφωθούµε µε την πατρική υπόδειξη
του Οικουµ. Πατριάρχου µας κ. Βαρθολοµαίου:
«∆εν αρκούν πλέον τα λόγια. Απαιτούνται πρά-
ξεις για να αναστραφεί ο περιβαλλοντικός κα-
τήφορος. Και αυτό θα γίνει µε την εκ βάθρων α-
ναθεώρηση του τρόπου της σκέψεως και λει-
τουργίας µας εντός αυτού του µοναδικού κό-
σµου τον οποίον ο Παντοκράτωρ Θεός µας ε-
κληροδότησεν».

ΚΚααλλόό ΚΚααλλοοκκααίίρριι
ΦΦιιλλιικκάά,, Χ.Γ.Κ
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Ηλήξη των µαθηµάτων
σήµανε και τη λήξη του

Περιβαλλοντικού Προγράµµα-
τός µας για τη φετινή σχολική

χρονιά. Κατά τη διάρκεια της χρο-
νιάς, οι µαθητές και οι καθηγητές,

που δε συµµετείχαν στο Πρόγραµµα, έ-
βλεπαν να συντελούνται στον κήπο πολλά

και ωραία, λίγα όµως γνώριζαν για όλα αυτά.
Ήταν, λοιπόν, απαραίτητο να ενηµερωθούν α-
πό τους καθ’ ύλην αρ-
µοδίους, δηλαδή τους
δηµιουργούς του κή-
που. Οι «επίδοξοι βο-
τανολόγοι», αφού µε-
λέτησαν και συστηµα-
τοποίησαν τις γνώσεις
τους για τα φυτά του
κήπου µας, κατάφεραν
να τα παρουσιάσουν
µε τον καλύτερο τρό-
πο στο υπόλοιπο σχο-
λείο.

Ηπαρουσίαση έγινε
την Παρασκευή 16

Μαΐου. Οι επισκέπτες
του κήπου χωρίστηκαν
σε δύο οµάδες, ώστε
η παρουσίαση να είναι
πρακτικά πιο εύκολη.
Η πρώτη οµάδα απο-
τελούνταν από τους
µαθητές της Β΄ Γυ-
µνασίου και η δεύτερη
από τους µαθητές της
Γ΄ Γυµνασίου και της
Β΄ Λυκείου. Και οι δύο
οµάδες συνοδεύονταν
από καθηγητές του
σχολείου, οι οποίοι έδειξαν µεγάλη διάθεση
αυτή τη φορά να λάβουν γνώσεις από τους
µαθητές, αντί να τους παράσχουν, όπως συνή-
θως. 

Οι επισκέπτες του κήπου έδειξαν αρχικά ότι
είχαν την πρόθεση να ελέγξουν αυστηρά

τις γνώσεις της Περιβαλλοντικής Οµάδας, ό-
µως γρήγορα κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν
µε …ειδήµονες του αντικειµένου!  Τα µέλη
της Οµάδας τούς κατατόπισαν πλήρως για κά-
θε φυτό, δηλαδή για την ονοµασία του, την
κατηγορία που ανήκει, την καταγωγή του, τις
συνθήκες ανάπτυξής του, τους τρόπους πολ-
λαπλασιασµού του και ό,τι άλλο τυχόν ιδιαίτε-
ρο παρουσιάζει. Μάλιστα, µια σύντοµη παρου-
σίαση του κήπου έγινε και στους µικρότερους

H ð·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ K‹ðÔ˘ Ì·˜
∏ Û¯ÔÏÈÎ‹ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ √Ì¿‰· Ì·˜

µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Ατσό-
γλου. 

Μικροί και µεγάλοι εντυπωσιάστηκαν από
την ποικιλία των φυτών, τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά του καθενός και τη µοναδική
οµορφιά που χαρίζει στον κήπο η µικρή λί-
µνη, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του. Φυ-
σικά, έδωσαν και τα θερµά τους συγχαρη-
τήρια στα µέλη της Οµάδας για την ολοκλη-
ρωµένη και άψογη παρουσίαση.

Ηπαρουσίαση έλα-
βε στο τέλος πα-

νηγυρικό χαρακτήρα
µε το κέρασµα που
προσφέρθηκε στους
επισκέπτες και το ο-
ποίο είχε διακόσµηση
«περιβαλλοντική»! Α-
κόµη µεγαλύτερο εν-
θουσιασµό δηµιούρ-
γησε στα µέλη της
Περιβαλλοντικής Ο-
µάδας το αναµνηστι-
κό που τους δόθηκε,
το οποίο είναι µια
µπλούζα µε το σήµα
του σχολείου και µια
φωτογραφία του δη-
µιουργήµατός τους,
του κήπου.

Έτσι, έκλεισαν µε
τον καλύτερο τρό-

πο οι δραστηριότητες
της Περιβαλλοντικής
Οµάδας για τη φετινή
χρονιά. Το Πρόγραµ-
µα έδωσε την ευκαι-
ρία σε καθηγητές και
µαθητές να αποκτή-

σουν νέες γνώσεις, να ευαισθητοποιηθούν
κατάλληλα σε κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητή-
µατα, να ζήσουν αξέχαστες εµπειρίες, να
σφυρηλατήσουν ισχυρούς δεσµούς φιλίας
και, γενικώς, να γεµίσουν υπέροχες ανα-
µνήσεις που θα τους συνοδεύουν για πολύ
καιρό. Η ζωηρή επιθυµία των µελών της Ο-
µάδας να συµµετάσχουν και την επόµενη
χρονιά στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα του
σχολείου τα λέει από µόνη της όλα…

Ανδρέας Κουτσόπουλος

Φιλόλογος
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∞ÏfiË
ª›ÁÌ· ·fi ·ÏfiË Î·È ÛÌ‡ÚÓ· ¤ÊÂÚÂ Ô Ó˘¯ÙÂ-

ÚÈÓfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜, ÁÈ· Ó·
·ÏÂ›„Ô˘Ó ÙÔ ¿ÓÛÂÙÔ ÛÒÌ· ∆Ô˘. (µÏ. πˆ¿Ó.
19, 39)

ÕÌÂÏÔ˜ – ∫Ï‹Ì· 
√ ÃÚÈÛÙfi˜ Â›Ó·È Ë ·ÏËıÈÓ‹ ÕÌÂÏÔ˜ Î·È ·˘-

ÙÔ› Ô˘ Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÓˆÌ¤ÓÔÈ Ì·˙› ∆Ô˘ Â›Ó·È Ù·
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ÎÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Î·Ú-
fi, ¤ÚÁ· ·ÚÂÙ‹˜. (µÏ. πˆ¿Ó. 15, 1)

ÕÓËıÔ˜ – ¢˘fiÛÌÔ˜ (∏‰‡ÔÛÌÔ˜) 
∞ÚˆÌ·ÙÈÎ¿ Ê˘Ù¿ Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó fi-

ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi. √È º·ÚÈÛ·›ÔÈ
Ù· ¤ÎÔ‚·Ó Î·È Ù· ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó
ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞ÏÏ¿ Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂ-
Ú·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë  Â˘ÛÏ·¯Ó›·, Ù· ¿ÊËÓ·Ó. (µÏ.
ª·Ùı. 23, 23)

⁄ÛÛˆÔ˜
™Â ÎÏˆÓ¿ÚÈ ·fi ‡ÛÛˆÔ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒ-

ÙÂ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ÌÂ Í‡‰È Î·È ÙÔ ¤‰ˆ-
Û·Ó ÛÙÔÓ  πËÛÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ·˘Úfi. (µÏ. πˆ¿Ó.
19, 29)

∫˘·Ú›ÛÛÈ
∆· Ê‡ÏÏ· Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·fi Î˘·Ú›ÛÛÈ ÙÔ ¯ÚË-

ÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙË˜ ™ÎËÓÔËÁ›·˜ Î·È
ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙË˜ ÛÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘, Ô˘

Â›¯·Ó ˆ˜ ÊÔÚËÙfi Ó·fi ÙÔ˘˜ ÔÈ πÔ˘‰·›ÔÈ. (µÏ.
∏Û·˝·˜ 41, 19 & 44, 14)

™˘ÎÔÌÔ˘ÚÈ¿
¢¤ÓÙÚÔ „ËÏfi, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô Î·Ú-

fi˜ Â›Ó·È fiÌÔÈÔ˜ ÌÂ ÌÈÎÚfi Û‡ÎÔ Î·È
Ù· Ê‡ÏÏ· ÙË˜ ÌÂ ÙË˜ ÌÔ˘ÚÈ¿˜. À-

‹Ú¯·Ó ¿ÊıÔÓ· ÛÙËÓ
∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ

¶·Ï·ÈÛÙ›-

ÓË. √ ∑·Î¯·›Ô˜ ·Ó¤‚ËÎÂ ÛÂ Û˘ÎÔÌÔ˘ÚÈ¿ ÚÔÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ πËÛÔ‡. (µÏ. §Ô˘Î¿˜ 19,4)

ºÔ›ÓÈÎ·˜ (ÃÔ˘ÚÌ·‰È¿) 
∫Ï·‰È¿ ·fi ÊÔ›ÓÈÎ· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô Ï·fi˜

ÁÈ· Ó· ˘Ô‰Â¯ÙÂ› ÌÂ ‚·ÛÈÏÈÎ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔÓ πËÛÔ‡ ÛÙË
ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ‹ ∆Ô˘ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì.
(µÏ. πˆ¿Ó. 12, 12)

Ã·ÚÔ˘È¿ (∫ÂÚ¿ÙÈÔÓ) 
∆· ¯·ÚÔ‡È· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜

¯Ô›ÚÔ˘˜. ™ÙËÓ ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÛÒÙÔ˘ ÁÈÔ˘, ÔÈ πË-
ÛÔ‡˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÛˆÙÔ˜ ÁÈÔ˜ ¤ÙÚˆÁÂ ¯·ÚÔ‡-
È·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· «ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÏ›·Ó
ÙÔ˘». (µÏ. §Ô˘Î. 15, 16)

∞ÁÚÈÂÏÈ¿ 
ÕÁÚÈ· ÂÏÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·ÚÔ‡˜. √ ·.

¶·‡ÏÔ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÌÂ ·ÁÚÈÂÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌË ¯ÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· fiÛÔ˘˜ ‰Â ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙË
¯¿ÚË ÙÔ˘ £ÂÔ‡. (µÏ. ƒˆÌ. 11, 17)

∞˜ ÌË ÏËÛÌÔÓÔ‡ÌÂ fiÙÈ Ë √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›·
‰›ÓÂÈ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∞˘Ùfi ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË
ËÌ¤Ú· ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜

πÓ‰›ÎÙÔ˘ (1Ë ™Â-
ÙÂÌ‚Ú›Ô˘), ˆ˜
ËÌ¤Ú· ¶ÂÚÈ-
‚ ¿ Ï Ï Ô Ó Ù Ô ˜ .
¶ÚfiÛÊ·Ù· Ô
√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜
¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜ ·-

 Ô Î Ï ‹ ı Ë Î Â
«Ú¿ÛÈÓÔ˜» ¶·-
ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜.

∆· Ê˘Ù¿ ÙË˜ ∞Á›·˜ °Ú·Ê‹˜

Η 54η Ανθοκοµική Έκθεση Κηφισιάς, φέτος το
Μάιο, ήταν κατά κύριο λόγο προσανατολισµένη στο
φυσικό Περιβάλλον. Με καθηµερινές εκδηλώσεις
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως οι εκπαιδευτι-
κές παρουσιάσεις για το περιβάλλον σε µαθητές, η
έκθεση αυτή µέσα από έναν χώρο γεµάτο αρώµατα
και χρώµατα δηµιουργούσε στον επισκέπτη και  µια
«οικολογική συνείδηση». 

Ξεχωριστός υπήρξε, φέτος, ο θεµατικός κήπος
µε τα «φυτά της Αγίας Γραφής» που πλαισίωναν έ-
να µικρό εκκλησάκι. Ο επισκέπτης µπορούσε να ε-
νηµερωθεί για το συµβολισµό των φυτών µέσα από

τα βιβλικά χωρία. Στην Αγία Γραφή γίνεται αναφορά σε 82 φυτά. Εδώ παραθέτουµε µερικά από αυ-
τά που παρουσιάστηκαν στην έκθεση αυτή.
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Ο κ. Νικ. Βούλγαρης, Kαθηγητής - Συγγρα-
φέας, απηύθυνε προς τα Εκπαιδευτήριά µας
τον ακόλουθο χαιρετισµό:  

Ιερά Πόλις Μεσολογγίου, 30ή Μαΐου 2008

Προς την ∆ιεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Ισθµός Κορίνθου

Εντιµότατοι κύριοι, 
Επιτρέψτε µου να θεωρώ τον εαυτό µου ευτυχή εκ

του γεγονότος ότι µε τιµάτε µε τη φιλία σας. Υπολο-
γίζω ότι, ο ειλικρινής Μεσολογγίτικος λόγος µου
βρήκε στο Εκπαιδευτήριό σας και τους τροφίµους
του, τη θέση που αρµόζει σε υψηλόφρονες αποδέ-
κτες.

Τον πρώτο τόµο (2007), του καλαίσθητου και επι-
τυχηµένου µαθητικού περιοδικού του Σχολείου σας,
«Ο Πυρσός», έλαβα και ευχαριστώ. Απνευστί το διε-
ξήλθα και έζησα τη διαχρονική πνευµατική ατµό-
σφαιρα της Μαθητικής Κοινότητας, που σαν θορυβώ-
δες µελισσολόι βοµβεί και δηµιουργεί προϋποθέσεις
ανάτασης και επιτυχίας…

Πέποιθα ότι:
«Ου το παν απόλλυται», στο κοινωνικό σύνολο, µε

τοιαύτα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ως τα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ». 

«Ου το παν απόλλυται», στο Έθνος των Ιδεών και
του Πνεύµατος, το Έθνος το Ελληνικόν, µε προγράµ-
µατα παιδαγωγίας και εργασίας στους νέους, ως τα
των εκπαιδευτηρίων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Μακαρίζω: Τον εµπνευστή του εκπαιδευτικού καθι-
δρύµατος «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Επαινώ: Τον νεανικό παλµό της δουλειάς των δι-
δασκόντων στα εκπαιδευτήρια «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥ-
ΛΟΣ».

Χαλαλίζω: Τους γονείς που εµπιστεύονται τα παι-
διά τους στους χώρους των εκπαιδευτηρίων «ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και στους τρόπους παιδαγωγίας
τους.

Ευλογώ: Τον τόπο και την περιοχή που κατέχουν
και καµαρώνουν τα εκπαιδευτήρια «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ».

Με τιµή ανυπόκριτη,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 
Καθηγητής - Συγγραφέας

Ο κ. Ευστ. Ριµπάς, τ. ∆/ντής της Ραλλείου
Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, έγραψε τα κάτωθι
για τα Εκπαιδευτήριά µας:

Ν. Ψυχικό, 31 Μαΐου 2008
Προς 
Τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος»

Κύριοι,
Με τη συµπλήρωση τριών ετών λειτουργίας των

Εκπαιδευτηρίων σας και την απονοµή των απολυτη-
ρίων στους πρώτους απόφοιτους του Γυµνασίου σας,
επιθυµώ να σας εκφράσω τα θερµά µου συγχαρητή-
ρια για το όλον έργο σας. Στις σηµερινές δύσκολες

ηµέρες της ελληνικής εκπαίδευσης, το Σχολείο αυτό
είναι µια πνευµατική όαση, όσον αφορά την ποιοτική
και ποσοτική του εργασία. Τα Εκπαιδευτήρια «Απ.
Παύλος» λειτουργούν χωρίς χαµένες ώρες µε απερ-
γίες και τα παρόµοια, προσέτι δε και µε το άρωµα της
πνευµατικής ψυχής που αποπνέει το όλο έργο σας.

Θερµά συγχαρητήρια σας αξίζουν ιδιαίτερα για το
ότι ενθαρρύνετε  τους µαθητές στην ενασχόληση και
την άσκηση στο να διατυπώνουν τις σκέψεις τους δη-
µόσια µε τις θαυµάσιες εργασίες τους. Αρκεί να θυ-
µηθεί κανείς τη δυσκολία που συναντούν οι µαθητές
της σήµερον να αρθρώσουν συνεχή και ολοκληρωµέ-
νο λόγο. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η ιδέα και η
πραγµάτωσή της να εκδίδετε κάθε µήνα µαθητικό πε-
ριοδικό είναι πρωτοποριακή και ιδιαίτερα εποικοδο-
µητική για µαθητές του 21ου αι. Συνιστά ένα πνευµα-
τικό εργαστήρι καλλιέργειας της σκέψης και µε άλλα
λόγια ένα µαθητικό «εργαστήριο δηµοσιογραφίας». 

Και πάλιν θερµά συγχαρητήρια µε την ευχή οι γο-
νείς και η κοινωνία να εκτιµήσουν δεόντως την προ-
σφορά των Εκπαιδευτηρίων «Απ. Παύλος». Ο Θεός
να σας ευλογεί.

Ε. ΡΙΜΠΑΣ,
πρώην ∆ιευθυντής

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας

Η κ. Αντωνία Μπαγατέλα, Φιλόλογος – Εκ-
παιδευτικός, µάς έστειλε το παρακάτω γράµµα:

Aγαπητοί συνάδελφοι,
Υπηρετώντας αρκετά χρόνια στο χώρο της ∆ευτε-

ροβάθµιας Εκπαίδευσης, έχω άµεση γνώση της σύγ-
χυσης που τη διέπει, των προβληµάτων που αντιµε-
τωπίζει και των πειραµατισµών που υφίσταται απ’ τις
εκάστοτε άστοχες πολιτικές µεταλλαγές. Είναι γνω-
στό ότι η τεχνοκρατική αντίληψη, ο υλικός ευδαιµο-
νισµός της εποχής µας και η χωλαίνουσα λειτουργία
της εκπαίδευσης των ηµερών µας, αποπροσανατολί-
ζουν τους νέους, οδηγώντας τους σε σταδιακή εξα-
σθένηση, σε συναισθηµατικά αδιέξοδα και σε επικίν-
δυνες ατραπούς.

Στους χαλεπούς αυτούς καιρούς που τα ιδανικά
και οι διαχρονικές αξίες αµφισβητούνται, τα Εκπαι-
δευτήρια «Απόστολος Παύλος» προβάλλουν ένα δια-
φορετικό τύπο Παιδείας. Μιας Παιδείας που, έχοντας
σαν βάθρο τον ελληνορθόδοξο πολιτισµό, βάζει στο
κέντρο της ως πρώτη αξία τον άνθρωπο. ∆ηλαδή τον
τύπο του ανθρώπου που ζωογονείται από τα νάµατα
του Θεανθρώπου. 

∆εν είναι χωρίς σηµασία ότι ο αριθµός των µαθη-
τών αυτών των Εκπαιδευτηρίων κάθε χρόνο αυξάνει
εντυπωσιακά, γεγονός που µαρτυρεί και την ποιότη-
τα της εργασίας τους.

Εύχοµαι να χαρίζει ο Θεός υγεία και να ευλογεί
τους εργάτες οι οποίοι  µοχθούν καθηµερινά για τη
λειτουργία αυτού του σχολείου. Είναι ένα σχολείο,
που ως πιστεύω του έχει την αλήθεια πως η κατα-
ξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης πραγµατοποιείται
µόνο µέσα από τη συνάντησή της µε το Θεό.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΓΑΤΕΛΑ,
Φιλόλογος 

Συνεχίζουµε την καταχώριση γνωµών για τα Εκπαιδευτήριά µας. Θερµώς ευχαριστούµε τους
φίλους µας.
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Ο κ. Νικ. Κάτσας, Καθηγητής – Σύµβουλος
των Εκπαιδευτηρίων µας, διατυπώνει την ά-
ποψή του:

Στην εποχή µας, µε την αλµατώδη ανάπτυξη των
επιστηµών και της τεχνολογίας, το αίτηµα για µια
παιδεία που να είναι βασισµένη στα σύγχρονα επι-
στηµονικά δεδοµένα και ικανή να ανταποκριθεί στις
ανάγκες της νέας γενιάς, είναι επιτακτική. Στη θερα-
πεία αυτής της ανάγκης στοχεύουν τα Εκπαιδευτή-
ρια «Απόστολος Παύλος». Οι ευρύτεροι εκπαιδευτι-
κοί στόχοι τους είναι:

1. Η βελτίωση όλων των παραγόντων που περι-
λαµβάνονται στη µάθηση και την πνευµατική και ηθι-
κή εξέλιξη κάθε µαθητή.

2. Η εφαρµογή του ωρολογίου σχολικού προγράµ-
µατος µε πλήρη συνέπεια, χωρίς να χάνεται διδακτι-
κός χρόνος. Επίσης και ο προγραµµατισµός της ύλης
και η µεθοδολογία της διδασκαλίας, στοιχεία τα ο-
ποία ελέγχονται από έµπειρους εκπαιδευτικούς συµ-
βούλους.

3. Η ύπαρξη καταλλήλων αιθουσών διδασκαλίας,
εργαστηρίων, χώρων αθλήσεως, καθώς και χώρων
άλλων δραστηριοτήτων.

4. Η ενισχυτική διδασκαλία ξένων γλωσσών (αγ-
γλικά, γαλλικά), οι επίκαιρες θεατρικές παραστάσεις
και οι διαλέξεις - οµιλίες ηθικού και πολιτιστικού πε-
ριεχοµένου.

5. Η σοβαρή ενασχόληση των µαθητών µε την µη-
νιαία έκδοση του µαθητικού περιοδικού «Ο Πυρσός»
αλλά και η οργανωµένη φροντίδα για το φυσικό πε-
ριβάλλον και τον βοτανικό κήπο του Σχολείου. Όλα
αυτά αποτελούν µερικές από τις βασικές δραστηριό-
τητες και ενασχολήσεις των µαθητών.

Τα ανωτέρω εγγυώνται ότι µε την αποφοίτηση από
τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» ο µαθητής
θα έχει ως εφόδιο στην υπόλοιπη ζωή του έναν ανα-
γνωρισµένο τίτλο σπουδών, που θα είναι όχι µόνο
«τίτλος µάθησης» αλλά – το σηµαντικότερο – ένας
τίτλος «αγωγής και ήθους», που θα τον οδηγεί σε α-
σφαλείς δρόµους στο µέλλον.

Ν. ΚΑΤΣΑΣ, 
Φυσικός

Η κ. Ελισάβετ Φωτοπούλου, Εκπαιδευτικός
του Σχολείου µας, υπογραµµίζει τα εξής:  

Η Εκπαίδευση οφείλει να µεταδίδει ήθος και αν-
θρωπιστικές αξίες, οι οποίες θα βοηθήσουν το νέο να
διαµορφωθεί σε µια ελεύθερη και πνευµατική προ-
σωπικότητα. 

Το σχολείο αποτελεί πηγή έµπνευσης, µέσω της ο-
ποίας ο δάσκαλος µε τη διακριτική του παρουσία και
τις απαραίτητες κατευθυντήριες συµβουλές του α-
νοίγει δρόµους και προσκαλεί τους µαθητές να εξε-
ρευνήσουν µαζί τους νέους χώρους. Στο σχολείο
καλλιεργείται το θαύµα και η αναζήτηση της αλήθει-
ας, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργείται και η ψυχική ε-
λευθερία. Έχοντας ως βάση αυτές τις αρχές, από τα
πρώτα βήµατα της ύπαρξής τους, τα Εκπαιδευτήρια
«Απόστολος Παύλος» έθεσαν ως υψηλό στόχο αυ-
τόν της καλλιέργειας νέων µε ηθικό και πνευµατικό
περιεχόµενο, που ξέρουν να στηρίζονται στις δικές
τους φυσικές δυνάµεις, αλλά ταυτόχρονα έχουν α-
ναπτύξει το αίσθηµα θαυµασµού και σεβασµού για το
σύµπαν που δηµιούργησε ο Θεός. 

Σηµαντική δραστηριότητα του σχολείου είναι η δη-
µιουργία Βοτανικού Κήπου. Οι µαθητές µέσα από την
προσωπική τους εργασία και µόχθο βρέθηκαν στη θέ-
ση να συνειδητοποιήσουν ότι η φύση µαθαίνει τον
άνθρωπο να σέβεται το µέτρο και το δικαίωµα ζωής
όλων των πλασµάτων, αλλά και να ξανανιώσουν τα
πρωταρχικά ανθρώπινα συναισθήµατα της χαράς, της
αγάπης, του θαυµασµού, της τρυφερότητας, που
προέρχονται από τη φύση. 

Μέσα από την ίδια έννοια του εξευγενισµού, το
σχολείο προσπάθησε να φέρει τα παιδιά κοντά στη
µουσική και να καλλιεργήσει την αισθητική τους. Τό-
σο µε τη δηµιουργία της σχολικής χορωδίας, όσο και
µε την προώθηση των παιδιών µε ιδιαίτερη επίδοση
στα µουσικά όργανα. 

Φυσικά, κάθε προσπάθεια από µέρους του εκπαι-
δευτικού επιτελείου δεν θα είχε ιδιαίτερη σηµασία
και αξία, αν δεν γίνονταν όλα καθοδηγούµενα από τη
βαθύτερη επιθυµία να διαπλαστούν προσωπικότητες,
στις οποίες θα έχει εµφυσηθεί το ορθόδοξο χριστια-
νικό πνεύµα. Σε µια εποχή που κλυδωνίζεται από ποι-
κίλους και έντονους πειρασµούς, καθίσταται ανα-
γκαίο οι νέοι να µάθουν να τους αντιπαρέρχονται και
να µένουν αλώβητοι από τις καθηµερινές τους µά-
χες. Η ύπαρξη του Θεού στη ζωή µας όχι µόνο δε µας
κάνει οπισθοδροµικούς, αλλά αντίθετα µας µετατρέ-
πει σε επαναστάτες και κοµιστές της αλήθειας σε µια
κοινωνία που επιθυµεί να κλείσει κάθε δίαυλο επικοι-
νωνίας µε το Θεό.

Τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» εργάζο-
νται µε µοναδικό σκοπό, στόχο και φροντίδα τα παι-
διά, τους νέους, το λαµπρό µέλλον της κοινωνίας
µας.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
Φιλόλογος

Ο κ. Α. Κουτσόπουλος, Φιλόλογος, εκτιµά
τα Eκπαιδευτήριά µας ως εξής: 

Εκπαιδευτήρια "Απόστολος Παύλος",
Ιδανικό εργασιακό περιβάλλον

Οι παράγοντες που καθιστούν τα ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια "Απόστολος Παύλος" ιδανικό εργασιακό
περιβάλλον για κάθε εκπαιδευτικό είναι ποικίλοι.
Πρώτα απ' όλα, παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαι-
δευτικό να εργάζεται σ' ένα σχολείο που διαθέτει ό-
λα τα απαραίτητα µέσα, ώστε να διευκολύνεται η δι-
δακτική διαδικασία. Επίσης, σε κάθε περίπτωση που
χρειάζεται, ο εκπαιδευτικός βρίσκει σωστή καθοδή-
γηση και βοήθεια από τη διεύθυνση και τους παλαιό-
τερους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Το κυριότερο
όµως είναι η ύπαρξη ατµόσφαιρας οικογενειακής,
σύµπνοιας και συλλογικότητας στις αποφάσεις. Έτσι,
οι καθηγητές µπορούν απερίσπαστοι ν' αφοσιωθούν
στο λειτούργηµά τους πραγµατώνοντας τους δύο
βασικούς στόχους των εκπαιδευτηρίων "Απόστολος
Παύλος": την άρτια πνευµατική ανάπτυξη των µαθη-
τών και την καλλιέργεια του ήθους τους, σύµφωνα
µε τα ελληνορθόδοξα ιδεώδη. Γίνεται λοιπόν φανερό
ότι το συγκεκριµένο σχολείο επιτελεί το έργο του µε
τον καλύτερο τρόπο για εκπαιδευτικούς και µαθητές
και προσφέρει τα εχέγγυα για µια ακόµη πιο αξιόλο-
γη συνέχεια.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,  

Φιλόλογος
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Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές γίνεται, όπως µαθαίνουµε, ε-

ντατική προσπάθεια για τη λειτουργία των Κατασκηνωτικών Σεµινα-

ρίων των Εκπαιδευτηρίων µας. Ο στόχος τους για διπλή προσφορά σε µας

τους εφήβους στον τοµέα της ψυχαγωγίας αλλά και στον τοµέα της παι-

δείας (µέσα από την ευχάριστη επιµόρφωση σε βασικά µαθήµατα) σίγου-

ρα δεν είναι κάτι απλό στη σύλληψη και την πραγµατοποίησή του. Ωστό-

σο, οι κατασκηνωτές που διαβάζουν το κοµµάτι αυτό µπορούν να βεβαι-

ώσουν µε πόσο γεµάτη ψυχή αποχωριζόµαστε την κατασκηνωτική κοι-

νότητα, µε την οποία µέσα σε λίγες µέρες δενόµαστε, ώστε να τη νιώ-

θουµε σχεδόν σαν δεύτερη οικογένειά µας. ∆εν µπορούµε παρά να απευ-

θύνουµε στα παιδιά της ηλικίας µας την προτροπή: Βγείτε από την αδράνεια που προ-

καλεί η ζέστη! Πάρτε την απόφαση να ζήσετε για δύο εβδοµάδες σε ένα χώρο και έ-

να πρόγραµµα οργανωµένο, που θα σας χαρίσει πολύτιµες δεξιότητες και αξέχαστες

εµπειρίες. Σας περιµένουµε!

Ηλήξη της φετινής σχολικής χρονιάς σηµατοδοτεί για τα Εκπαιδευ-
τήριά µας ένα σηµαντικό σταθµό: την αποφοίτηση του πρώτου

τµήµατος των µαθητών που παρακολούθησαν τα µαθήµατα του Γυµνα-
σίου µας από τον πρώτο χρόνο της ιδρύσεώς του ως σήµερα. Θέλουµε
να πιστεύουµε ότι οι 14 αυτοί µαθητές πήραν ως βάσεις για τη ζωή τους
στοιχεία συστηµατικής εργασίας και υγιούς κοινωνικότητας. Αλλά και
στοιχεία πνευµατικότητας και γνησιότητας σε θέµατα της ορθόδοξης
πίστης και της Θ. Λατρείας. Ολόθερµη ευχή µας είναι να τα διατηρή-
σουν και να τα επαυξήσουν και στη µετέπειτα πορεία τους ως νέοι
στην κοινωνία του 21ου αι., ώστε να γίνουν υποδείγµατα στο περι-
βάλλον τους, όπου βρεθούν. (Η ∆/νση και οι Εκπ/κοί)

Το να κάνουµε κρουαζιέρα µε το σχολείο και µάλιστα σε περίοδο
εξετάσεων οµολογούµε πως δεν το περιµέναµε! Κι όµως, έγινε.

Καθηγητές και µαθητές διασχίσαµε στις 6 Ιουνίου το κανάλι του Ι-
σθµού και απολαύσαµε µια θέα που δεν συγκρίνεται µε τη θέα που έ-
χει κανείς πάνω από τη γέφυρα. Το να πλέεις 80 µ. κάτω από την ε-
πιφάνεια της γης, και ανάµεσα από βράχους τέτοιου ύψους, σου δη-
µιουργεί αίσθηµα δέους απέναντι στο µεγαλείο της φύσης και στα
θαύµατα που επιτελεί η τεχνική. Το συγχρονισµένο σφύριγµα δύο
συνεπιβατών µας αντανακλούσε γρήγορα και επέστρεφε µε τόσο
αυξηµένη ένταση, ώστε δύσκολα µπορούσαµε να το αντέξουµε.
Βγαίνοντας στο Σαρωνικό νιώσαµε άλλη αίσθηση: της ανοιχτής θά-
λασσας. Η δροσιά του νερού, το φρέσκο αεράκι, τα σχόλια των γύ-
ρω έκαναν τη «βαρκάδα» υπέροχη!

Τη µέρα της κρουαζιέρας εκπρόσωποι του Εκπ/κού
Προσωπικού του σχολείου µας πόζαραν στο φακό.

Με τι λόγια να σχολιάσει κανείς τη φωτογραφία; Νέοι ε-
πιστήµονες, γελαστοί και ορεξάτοι. Φιλικοί µε τα παιδιά
κι όµως «στέκονται στο ύψος τους». Προσηλωµένοι στη
δουλειά τους, µας «παιδεύουν µε το γάντι». Άραγε, θα
συνεχίσουν να χαµογελούν κι αφού διορθώσουν τα γρα-
πτά µας; 
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Κώστα. Περιµένοντας τα καραβά-
κια να µας περάσουν απέναντι,
στις όµορφες Σπέτσες.

Βάζουµε πλώρη για το Σαρωνικό!

Κρουαζιέρα στον Ισθµό! 

Αξέχαστη η αίσθηση 

να πλέεις 80 µ. κάτω 

από τη γέφυρα!

Σπέτσες. Γεύµα σε εστιατόριο.

Εκπληκτική η θέα, νοστιµότατα τα

εδέσµατα. Κάποιος συνεχίζει να

παραγγέλνει…

∫∫ÚÚÔÔ˘̆··˙̇ÈÈ¤¤ÚÚ·· ÛÛÙÙÔÔÓÓ ππÛÛııÌÌfifi

∂∂ÎÎ‰‰ÚÚÔÔÌÌ‹‹ ÛÛÙÙÈÈ˜̃ ™™ðð¤¤ÙÙÛÛÂÂ˜̃
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Οι Νήσοι του Πάσχα
Ξέρω ότι η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος

είναι η 5η Ιουνίου. Πήρα πριν λίγες µέρες από τη
βιβλιοθήκη µου το νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις της η εφηµερίδα «Το Βήµα»,
µε τίτλο «Το περιβάλλον σε 100 λέξεις». Όλες
κατά αλφαβητική σειρά οι έννοιες είναι ενδια-
φέρουσες. Αλλά, αυτό που έκανε σε µένα ιδιαί-
τερη εντύπωση ήταν το κεφάλαιο – λήµµα «Νή-
σοι του Πάσχα». ∆εν σχολιάζω τίποτα από το
κείµενο που µελέτησα, το οποίο σας παρακαλώ
δεχτείτε να το καταχωρίσετε ακέραιο στον
«Πυρσό», για να λάβουν γνώση οι συµµαθητές
µου και το αναγνωστικό κοινό που θα το µελε-
τήσουν:

Τα 397 αγάλµατα που ανακαλύφθηκαν στις 5
Απριλίου του 1722 (ηµέρα του Πάσχα) από τον
Ρογκεβέν στις ακτές των Νήσων του Πάσχα,
δεν έχουν πάψει να µας προβληµατίζουν. Ποια
τεχνολογία και ποια κίνητρα ώθησαν, άραγε, µε-
ρικές χιλιάδες κατοίκων να κατασκευάσουν τό-
σο εντυπωσιακά µνηµεία και πώς µετά εξαφανί-
στηκαν, αφήνοντας πίσω µόνο το µυστήριο των
γλυπτών της. Η απάντηση του αµερικανού κα-
θηγητή Τζάρεντ Ντάιαµοντ στο έργο του Κα-
τάρρευση (2006) κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου: «Σε πενήντα χρόνια ο πλανήτης µας θα έ-
χει την ίδια τύχη µε τις Νήσους του Πάσχα. Η Γη
θα είναι µόνη στο γαλαξία, όπως εκείνες στον
Ειρηνικό. Όταν δεν υπήρχε πλέον αρκετό ξύλο,
γιατί το εξάντλησαν στην κατασκευή όλο και
πιο µεγάλων αγαλµάτων για να κερδίσουν την
εύνοια των θεών, δεν είχαν πλέον πρώτη ύλη
για να κατασκευάσουν πιρόγες και, µην µπορώ-
ντας να αποµακρυνθούν, εξαφανίστηκαν». Έτσι,
το «µυστήριο των Νήσων του Πάσχα» µπορεί να
αναγνωσθεί ως ένα σήµα συναγερµού για τη
σηµερινή ανθρωπότητα. Εδώ περιλαµβάνονται
όλες οι άµεσες αντιδράσεις που πρέπει να ανα-
πτύξουµε, αποφεύγοντας έτσι την καταστροφή
της παγκόσµιας οικολογικής ισορροπίας. ∆εν
πρέπει να ακολουθήσουµε το µοντέλο των Νή-

σων του Πάσχα. Σήµερα γνωρίζουµε µε βεβαιό-
τητα ότι στο γαλαξία µας δεν υπάρχει δεύτερη
Γη που να είναι προσβάσιµη. Λοιπόν, µπρος
γκρεµός και πίσω… σύµπαν!

(Από το βιβλίο «Το περιβάλλον σε 100 λέ-
ξεις», ΒΗΜΑγνώση 2007, σελ. 92)

Για την αντιγραφή 
Μ. Χ. Ηλία (Α΄ Λυκείου)

Ντοπαρισµένες 
«υψηλές επιδόσεις»

Το πρόσφατο κρούσµα ντόπινγκ που «αποκα-
λύφθηκε» στην άρση βαρών, είναι άραγε ένα µε-
µονωµένο γεγονός ή µια συνηθισµένη πρακτική
στο σύγχρονο αθλητισµό των «υψηλών επιδό-
σεων»; Η απάντηση είναι αυτονόητη.

Είναι γεγονός ότι ολόκληρος ο ελληνι-
κός πληθυσµός χαίρεται πολύ µε τα χρυσά µε-
τάλλια των ελλήνων αθλητών, που παίρνουν
στους Ολυµπιακούς αγώνες.

Εν ονόµατι όµως της δόξας προσπερ-
νάµε κάθε τι «νοθευµένο» που προσβάλλει τη
γνησιότητα της προσπάθειας και την αγωνιστική
δικαιοσύνη. Τελικά, ποιος είναι νικητής στους α-
γώνες αυτού του τύπου; Αυτός που αγωνίζεται
για το «τιµηµένο κλαδί ελιάς»; Ή αυτός που ξέ-
ρει να «ντοπάρεται» πιο δεξιοτεχνικά; 

Αλήθεια, πόση ντροπή και πόση αγανά-
κτηση θα ένιωθαν οι αρχαίοι µας πρόγονοι για
τον εξευτελισµό του αθλητικού πνεύµατος στην
εποχή µας! Θα τολµούσαµε, άραγε, να τους
πούµε το «αρχαίο πνεύµα… αθάνατο»; Ίσως το
µόνο που θα είχαµε να τους υποδείξουµε θα ή-
ταν ένας νέος βωµός στον άγνωστο θεό «∆ό-
ξα»…

Νεκτάριος Γ. Πούλης (Β΄ Λυκείου)

122 √  ¶ ˘ Ú Û fi ˜
I O Y § I O ™ 2 0 0 8

∂›Ì·ÛÙÂ ¯·Ï·ÛÙ¿‰Â˜, ¿ÎÔ˘! ∫È Â›Ì·ÛÙÂ
¯Ù›ÛÙÂ˜ ÂÌÂ›˜. ÍÂÚÈ˙ˆÙ¤˜ Î·È Ê˘ÙÂ˘Ù¤˜.

¶fiÓÔ˜ Î·È fiıÔ˜ Î·È ·ÏÌfi˜ ÎÈ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜
Ù’ ·‡ÚÈÔ Ó· Ï¿ÛÔ˘ÌÂ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·’ ÙÔ ¯ÙÂ˜.

- ÃÙ›ÛÙÂ˜ ÂÌÂ›˜, ÍÂÚÈ˙ˆÙ¤˜ Î·È Ê˘ÙÂ˘Ù¤˜.

√È ÁÈÔÈ ÙË˜ Ó‡¯Ù·˜ Ó· Ì·˜ ÓÈÒÛÔ˘Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó.
∂›Ì·ÛÙ’ ÂÌÂ›˜ ·È‰È¿ ÙË˜ Ì¤Ú·˜ ÊˆÙÂÈÓ¿

ÎÈ fiÏÔ˘˜ Î·ÏÔ‡ÌÂ ÚÔ˜ ÙÔ Êˆ˜ Ó· ÙÔ ¯·ÚÔ‡Ó,
Ì· ÔÈ ÁÈÔÈ ÙË˜ Ó‡¯Ù·˜ Ó· Ì·˜ ÓÈÒÛÔ˘Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó. 

(°. µÂÚ›ÙË˜)
Σηµ. Kαθιερώθηκε ως ύµνος των φετινών θερινών Σεµιναρίων

των εκπαιδευτηρίων µας.

•ÂÚÈ˙ˆÙ¤˜ Î·È º˘ÙÂ˘Ù¤˜
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H AÁÎ·ÏÈ¿
ªÈ· „˘¯‹ ÚÔÛÂ˘¯ÔÌ¤ÓË ÂÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi

Î·È ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÁÈ· ·Ú¤· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·‰ÂÚÊfi.
Œ‚ÏÂÂ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ Î‡Ì· Ó· ÌÔ˘ÁÎÚ›˙ÂÈ ÊÔ‚ÂÚfi
Î·È Ù· ‚Ú¿¯È· ·fi ¿Óˆ Ó· Û˘ÓÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi.

•¿ÊÓÔ˘ ‚Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙË˜ ÌÈ· ÛÎÈ¿ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹
Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ‰›Ï· – ‰›Ï·, ¯·Úˆ‹ Î·È ÁÂÏ·ÛÙ‹.
ƒÒÙËÛÂ ÙÔ Û˘ÓÔ‰fi ÙË˜: ∞fi Ô‡ Â›Û·È, ·‰ÂÚÊ¤;
Î·È ∂ÎÂ›ÓÔ˜ ··ÓÙ¿ÂÈ: ¶¿Óˆ ·’ ÙÔÓ √˘Ú·Ófi!

∂›·Ó ÏfiÁÈ· ·Á·ËÌ¤Ó·, ÊÈÏÈÎ¿, ·‰ÂÏÊÈÎ¿,
¤Ù·Í·Ó Î·È ÏÈı·Ú¿ÎÈ·, ·È¯ÓÈ‰È¿ÚÈÎ· ÔÏÏ¿.

∂›‰·Ó ÁÏ¿ÚÔ˘˜, „·ÚÔÔ‡ÏÈ· ÌÂ ÊÙÂÚÔ‡ÁÂ˜ ÛÙ’ ·ÓÔÈÎÙ¿
Ó· ÂÙÔ‡ÓÂ ÛÙÔ˘˜ ·Èı¤ÚÂ˜, Ó· ‚Ô˘ÙÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ÓÂÚ¿.

µÏ¤·Ó ÙÈ˜ ÂÚ·ÙËÛÈ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·‰Ô‡ÚÂ˜ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi
‰˘Ô ˙Â˘Á¿ÚÈ·, ·ÙËÌ¤ÓÂ˜ Î·È Î·Ì¿ÚˆÓ·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô!

ŸÛÔ fiÌˆ˜ ÛÙ· ÈÛÈ¿‰È· ‚¿‰È˙·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô Î·Ï¿,
Ù· ÛËÌ¿‰È· ·’ Ù· Ô‰¿ÚÈ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿.

ºÙ¿Û·ÓÂ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÛÂ Ì¤ÚË ÌÂ ÂÌfi‰È· ÔÏÏ¿
Î·È Ë „˘¯‹ ‰˘ÛÎÔÏÂ˘fiÙ·Ó ÛÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· Î·Ï¿.

Œ‚ÏÂÂ ÛÎÔÚÈÔ‡˜ ·ÁÚ›Ô˘˜, ÎÈ fi¯ÂÓÙÚÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÂÚÔ‡˜
Ó· ˙ËÙÔ‡ÓÂ Ó· ÙË Ú›ÍÔ˘Ó ÛÂ ÁÎÚÂÌÔ‡˜ ··ÙËÏÔ‡˜.

ÕÁÁÈ˙Â Ë „˘¯‹ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ó· ÙË ¯ÒÓÔ˘ÓÂ ÙÚÈÁ‡Úˆ 
Î·È ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ‰¤Ó‰ÚÔ ‹ ·fi Ê›ÏÔ.

™Î¤ÊÙËÎÂ ÙÔ Û˘ÓÔ‰fi ÙË˜, Ô˘ ÛÙ· ‘ÛÈ¿‰È· ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿
Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ: ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚Ï¤ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿!

æ¿¯ÓÂÈ ÙÈ˜ ·ÙËÌ·ÛÈ¤˜, Ô˘ ‹Ù·ÓÂ ˙Â˘Á·ÚˆÙ¤˜,
fiÙ·Ó ‚¿‰È˙·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÈÛÈ¿‰È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡

Î·È ‰ÂÓ ‚Ï¤ÂÈ ÙfiÙÂ ‰‡Ô, ·Ú¿ ÌÈ· ÌÔÓ·‰ÈÎ‹!
∫·È ÚˆÙ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÂ˘¯‹ ÌÂ ·fiÁÓˆÛË ÔÏÏ‹:

∫›Ó‰˘ÓÔÈ ÌÂ ÎÈÓ‰˘Ó¤„·Ó ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ÌÔ˘ ·‰ÂÚÊ¤
Î·È ÛÂ ÊÒÓ·˙· ÌÂÁ¿Ï·: ¶Ô‡ Â›Û·È; µfiËı· ÌÂ, ·‰ÂÚÊ¤!

∏ ÊˆÓ‹ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙË! ∏ ¯ÂÚÈ¿ ÛÔ˘ ‰Â ‚ÔËı¿!
∫È Ë ÛÎÈ¿ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÂÊ¿ÓË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿…

™’ ¤‚ÏÂ· Î·Ï‹ „˘¯Ô‡Ï· Ô˘ ·ıfi‰ÂÚÓÂ˜ ÛÎÏËÚ¿,
ÛÙ’ ¿ÁÚÈ· Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Ù· ÛÙÂÓ¿.

¢ÂÓ ·fiÊ˘Á· ÔÙ¤ ÌÔ˘ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ÙË Ï·ÏÈ¿,
Ì· ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·¿Óˆ, ÛÂ ÎÚ·ÙÔ‡Û· ·ÁÎ·ÏÈ¿!!

¡›ÎÔ˜ ™. µÔ‡ÏÁ·ÚË˜,
∫·ıËÁËÙ‹˜ - ™˘ÁÁÚ·Ê¤·˜

Το ενδιαφέρον του Ι.
Καποδίστρια για τη γε-

ωργία
Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ο

πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Αµέ-
σως µε την άφιξή του στη χώρα έλαβε
πληθώρα µέτρων για τα προβλήµατα
που έπρεπε να αντιµετωπίσει. Κυρίως
όµως νοµίζω ότι τρεις ήταν οι στόχοι
στους οποίους έστρεψε το ενδιαφέρον
του: στο να δηµιουργήσει τακτικό στρα-
τό, στο να θεµελιώσει σύστηµα εκπαί-
δευσης µε ιδιαίτερη φροντίδα για τη γε-
ωργική εκπαίδευση και στο να λάβει
πρόνοια για τα εκκλησιαστικά θέµατα
της χώρας. 

Ένα πολύ σηµαντικό µέτρο, πέρα από
πολλά άλλα, που πήρε για τη γεωργία,
υπήρξε η ίδρυση Γεωργικής Σχολής
στην Τίρυνθα. Με την προτροπή του
Καποδίστρια ο φιλέλληνας Εϋνάρδος
του έστειλε χρήµατα, πλήθος γεωργικά
εργαλεία και σπόρους. Ειδικότερα, την
οργάνωση της σχολής επιµελήθηκε ο
γεωπόνος Γ. Παλαιολόγος, ο οποίος ε-
πέστρεψε από τη Γαλλία µετά από πρό-
σκληση και παράκληση του κυβερνήτη.
Τη λειτουργία και την πρόοδο της σχο-
λής την παρακολουθούσε ο Καποδί-
στριας µε θερµό ενδιαφέρον, γιατί ήθε-
λε να βοηθήσει τον ελληνικό λαό να α-
ναπτύξει µε τον καλύτερο και αποδοτι-
κότερο τρόπο τη γεωργία. Ήταν άµεση
ανάγκη να στραφεί η εργασία και το εν-
διαφέρον των Ελλήνων προς τις κατε-
ρειπωµένες από τον πόλεµο εκτάσεις. 

Ανεξάρτητα απ΄ το αν η Γεωργική
Σχολή της Τίρυνθας καταργήθηκε µετά
από µια δεκαετία, το µέτρο αυτό του
Καποδίστρια υπήρξε σωτήριο για την
πατρίδα. Σ΄ αυτή φοίτησαν πολλά φτω-
χά και ορφανά παιδιά και έλαβαν τις α-
παραίτητες γνώσεις για την απασχόλη-
σή τους µε την καλλιέργεια της γης. 

Πιστεύω πως, αν και σήµερα
υπήρχε το πνεύµα και το ενδιαφέρον
που έδειχνε ο Καποδίστριας για τη γε-
ωργία και το φυσικό περιβάλλον, δεν θα
αντιµετωπίζαµε τα απειλητικά προβλή-
µατα των πυρκαγιών και της λειψυ-
δρίας. Σίγουρα όλοι οι Έλληνες οφεί-
λουµε πολλά στον Καποδίστρια και
πολλά διδασκόµαστε από το λαµπρό
του παράδειγµα.

Κατ. Τσολιάκου (Γ΄ Γυµνασίου)

¶OIH™H
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ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» συγχαίρουµε από καρδίας για τη

θέση και
την άποψή
της σχετι-
κά µε το
γάµο (;;!!)

των οµοφυλοφίλων. ∆ηµοσίευσε στο φύλλο της
5ης Ιουνίου το σχόλιο που καταχωρίζουµε. Επι-
δοκιµάζουµε, χωρίς επιφύλαξη, τα όσα αναφέ-
ρει:

«Πάντοτε πρωτοπόρα τα ΜΜΕ στην απαξίω-
ση των κοινωνικών αξιών. Πρωτοστατούν στην
υποβάθµιση του πνευµατικού επιπέδου και δη-
λητηριάζουν σε βάθος την ηθική υγεία του λαού
µας.

Έχουν τώρα µερικές µέρες που «λύσσαξαν»
κυριολεκτικά µε την προβολή του «γάµου» δύο
ζευγαριών οµοφυλοφίλων. Λες και αυτό έχει α-
νάγκη ο κόσµος. Αυτό το θέµα το έκαναν ση-
µαία και συναγωνίζονται ποιος θα το προβάλει
περισσότερο. Για τα ΜΜΕ προηγείται η «ιδιαι-
τερότητα» αυτών των ατόµων (αλλιώς το λέει ο
λαός). Ούτε η ακρίβεια, ούτε το Σκοπιανό, ούτε
οι τιµές των καυσίµων είναι σοβαρά θέµατα,
µπροστά στην ΜΕΓΑΛΗ ΕΙ∆ΗΣΗ… αυτών των
γάµων.

Βαρύς πρέπει να πέσει ο πέλεκυς της ∆ικαιο-
σύνης στους παραβάτες του νόµου και των δια-
ταγών της ∆ικαιοσύνης από τέτοιους µοντέρ-
νους ∆ηµάρχους. ∆ιότι µε τη στάση τους κλονί-
ζουν συθέµελα τον ιερό θεσµό της οικογένει-
ας…»

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ ΦΥΛΗ
ΙΝ∆ΙΑΝΩΝ που δεν έχει έρθει σε επαφή µε τον
∆υτικό Πολιτισµό. Οι Ινδιάνοι εντοπίστηκαν και

φωτογραφήθηκαν από αέρος κοντά στα σύνορα
της Βραζιλίας µε το Περού. Βραζιλιάνος αξιω-
µατούχος βεβαίωσε ότι πολλοί από τους ιθαγε-
νείς κινδυνεύουν πολύ σοβαρά από την παρά-
νοµη υλοτοµία. Από τις 100 περίπου φυλές που
υπολογίζεται ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσµο
και δεν έχουν έρθει σε επαφή µε τον πολιτισµό

περισσότερες από τις µισές βρίσκονται στη
Βραζιλία ή στο Περού. Όλες τους κινδυνεύουν
να εκδιωχθούν από τη γη τους, να σκοτωθούν ή
να πεθάνουν από νέες ασθένειες (Πηγή:
Express.gr, 30-5-08). Ποιότητα πολιτισµού 21ου
αιώνα!

ΟΙ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΜΑΧΗ-
ΤΙΚΩΝ στο Αιγαίο είναι καθηµερινές. Χαρακτη-
ρίζονται «συνήθη περιστατικά». Κι όµως, υπάρ-
χει κόστος µεγάλο από το χαµό ανθρώπινων

ζωών, καθώς και κίνδυνος να προκληθεί γενικό-
τερη στρατιωτική ανάφλεξη. Εκτός απ’ αυτά,
µεγάλη είναι και η οικονοµική διάσταση του ζη-
τήµατος. Το κόστος απογείωσης ενός µαχητι-
κού αεροσκάφους για αναγνώριση και αναχαίτι-
ση ενός τουρκικού προσεγγίζει τις 5.000 ευρώ.
Υπολογίζοντας ότι κατά µέσο όρο απογειώνο-
νται για το σκοπό αυτό 8 αεροσκάφη την ηµέρα,
εκτιµούµε την καθηµερινή δαπάνη σε 40.000
ευρώ, δηλαδή 10, 4 εκατοµµύρια ευρώ το χρό-
νο (εφ. «Η Καθηµερινή», 5- 5- 08).

Η ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟ-
ΒΑΡΑ ΚΑΙ… ΤΑ ∆ΑΣΗ. Νέα ανησυχητική διά-
σταση στις επιπτώσεις από την εξάπλωση της
χρήσης του ναρκωτικού έδωσαν οι κυβερνήσεις
της Βρετανίας και της Κολοµβίας. Πέρα από τις
τραγικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, οι επιπτώ-

σεις στο
περιβάλλον
είναι επί-
σης δραµα-
τικές. Τα
τελευταία
20 χρόνια
έχουν χα-
θεί τουλά-
χιστον 22
εκατοµµύ-
ρια στρέµ-
µατα δά-

σους, που έδωσαν τη θέση τους σε φυτείες κό-
κας (του φυτού απ’ το οποίο παράγεται η κο-
καΐνη)! Εκτιµάται ότι από το 2003 έως σήµερα
έχουν τριπλασιαστεί οι δασικές εκτάσεις που έ-
χουν µετατραπεί σε παράνοµες καλλιέργειες. Η
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επιβάρυνση για το περιβάλλον είναι πολλαπλή,
καθώς για την παραγωγή κοκαΐνης χρησιµοποι-
ούνται τόνοι χηµικών, που καταλήγουν στο έδα-
φος και µολύνουν τα ποτάµια (εφ. FAQ, 29-5-
08). Ενός κακού δοθέντος, µύρια έπονται!

ΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ γίνεται η
γερµανική βουλή. Το κτίριο του Ράιχσταγκ θα
γίνει το πιο «πράσινο» κοινοβούλιο στον κόσµο,
αφού από τα τέλη του καλοκαιριού θα βασίζεται

αποκλειστικά στη χρήση ανανεώσιµης ενέργει-
ας. Η αρχή για την «πράσινη» στροφή είχε γίνει
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν
ανακαινίστηκε και απέκτησε τον χαρακτηριστι-
κό γυάλινο θόλο του. Η κατασκευή είναι ιδανική
για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, ενώ
οι καλά µονωµένοι τοίχοι του κτηρίου συµβάλ-
λουν στη διατήρηση της ζέστης το χειµώνα και
µειώνουν την ανάγκη χρήσης κλιµατιστικών το
καλοκαίρι (εφ. FAQ, 29- 5- 08).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (ΜΑΪΟΥ) α-
ναφέρεται στο γεγονός της
καταστροφής από πολλούς
µαθητές των σχολικών βι-
βλίων στο τέλος κάθε σχο-
λικής χρονιάς. ∆ιατυπώνει
τη θέση ότι ένα τέτοιο «έθι-
µο» αντίκειται στο δηµο-
κρατικό ιδεώδες. Έτσι απο-
καλύπτεται η έλλειψη οικο-
λογικής παιδείας και ευαι-
σθησίας, µε αποτέλεσµα
την επιβάρυνση του φυσι-

κού περιβάλλοντος, λόγω της κατασπατάλησης
φυσικών πόρων. Με βάση τα παραπάνω καλού-
νται οι ∆ιευθυντές όλων των σχολείων να ενη-
µερώσουν για την ανάγκη επιστροφής των βι-
βλίων στα σχολεία τους στο τέλος της φετινής
σχολικής χρονιάς. Εξαίρεση, όµως, πρέπει ν’ α-
ποτελέσουν οι µαθητές εκείνοι που θα ήθελαν
να κρατήσουν τα διδαχθέντα σχολικά εγχειρί-
διά τους στην βιβλιοθήκη τους για την ιστορία
της µαθητικής τους ζωής. Πάντως, επιδοκιµά-
ζουµε θερµά την πρωτοβουλία του Υπουργείου.
Μακάρι οι αρµόδιοι να µεριµνήσουν και για την
εφαρµογή της υπουργικής απόφασης.

ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ … “ΠΕΡΙ-
ΘΩΡΙΑΚΩΝ”. Στο ∆ενδροπόταµο της Θεσσαλο-
νίκης, στη συνοικία των τσιγγάνων, εκεί που και
οι αστυνοµικοί φοβούνται να πλησιάζουν, ο ιε-
ρέας πατήρ Αθηναγόρας αποφάσισε να πάει

προς εκπλήρω-
ση της ιερής α-
ποστολής του.
Στην αρχή οι
περισσότεροι
τσιγγάνοι ήταν
δ ι σ τ α κ τ ι κ ο ί .
Κάποιοι τον α-
πειλούσαν, αλ-
λά ο π. Αθηνα-
γόρας τελικά
τους κέρδισε
όλους. Έφερε
τα παιδιά κο-

ντά στο σχολείο, αφού πρώτα χρειάστηκε να
καθίσει να φάει µαζί τους από το φαγητό τους
µε τα χέρια, καθισµένος σε µια κουρελού. Σή-
µερα στο ναό του Αγίου Νεκταρίου του π. Αθη-
ναγόρα τελείται τακτικά η θεία Λειτουργία. Το
Πάσχα ακούστηκε το Ευαγγέλιο και στα τσιγ-
γάνικα. Παράδειγµα δράσεως προς µίµησιν και
έλεγχο για πολλούς κληρικούς ο άξιος αυτός
λευίτης (εφ. «Ελεύθερος Τύπος», 31-5-08).

ΕΝΑ ΝΕΟ «ΦΑΡΟ» ΑΠΕΚΤΗΣΕ Η ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΕΙΑ της Αιγύπτου. Ένας θησαυρός χειρογρά-
φων και περγαµηνών από την αρχαία Ελλάδα,
τα βυζαντινά και µεταβυζαντινά χρόνια επανε-
κτίθεται στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Πατριαρ-

χ ε ί ο υ
της Α-
λ ε ξ ά ν -
δρειας.
Η ανα-
κ α ι ν ι -
σ θ ε ί σ α
β ιβλ ιο -
θήκη έ-
χει πρω-
τ ο χ ρ ι -
σ τ ι α ν ι -
κές ρί-
ζες και

µοιάζει να αποτελεί διαιώνιση της αρχαίας Αλε-
ξανδρινής Βιβλιοθήκης. Σήµερα διασώζονται
στη βιβλιοθήκη 3.000 ανεκτίµητα χειρόγραφα,
παλαίτυπα από το 1460 ως το 1800. Ακόµη δια-
σώζονται 600 βυζαντινά και µεταβυζαντινά χει-
ρόγραφα. Επίσης 5 χειρόγραφα ευαγγελιστά-
ρια, βίοι αγίων και µουσικά, που είναι τα παλαι-
ότερα. Αποσπασµατικά σώζεται και χειρόγραφο
του 5ου αιώνα. Όλα αυτά αποτελούν αψευδείς
µαρτυρίες της ιστορίας του πολύπαθου Ελλη-
νορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας (εφ.
«Ελεύθερος Τύπος», 13-5-08).

Ο δικός σας ρεπόρτερ
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ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ
ΗΗ ττύύχχηη ττοουυ…… κκρρεεµµµµυυδδιιοούύ
ΜΜιιαα ννττοοµµάάτταα κκααιι έένναα κκρρεεµµµµύύδδιι εείί--

ννααιι ππάάννωω σσττοο ττρρααππέέζζιι,, δδίίππλλαα σσ’’ έένναα
κκοοφφττεερρόό µµααχχααίίρριι..

-- ΑΑχχ,, ηη ττύύχχηη µµααςς!! λλέέεειι ττοο κκρρεεµµµµύύδδιι..
-- ΓΓιιααττίί αανναασσττεεννάάζζεειιςς;; ααπποοκκρρίίννεεττααιι

ηη ννττοοµµάάτταα.. ΓΓιιαα σσέένναα θθαα κκλλάάψψοουυνν µµάά--
ττιιαα,, εεννώώ εεγγώώ θθαα ππάάωω άάκκλλααφφττηη!!

ΠΠΟΟΙΙΟΟΣΣ ΕΕΙΙΠΠΕΕ;;
1. «∆fiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ! £· ÔÏÂÌÔ‡ÌÂ ˘fiÛÎÈ¿Ó». …………………................................………2. «¶¿Ù·ÍÔÓ ÌÂÓ, ¿ÎÔ˘ÛÔÓ ‰Â».…………………………………………......……..………3. «∂È˜ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÔÊÂ›Ïˆ ÙÔ ˙ËÓ Î·È ÂÈ˜ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎ·ÏfiÓ ÌÔ˘ ÙÔ Â˘ ˙ËÓ»........................................……………...……………..4. «ªÔÏÒÓ Ï·‚¤»

……………………………………………........…………5. «¡ÂÓ›ÎËÎ¿˜ ÌÂ, ¡·˙ˆÚ·›Â».…………………………………………………........……6. «¡ÂÓ›ÎËÎ¿ ÛÂ, ™ÔÏÔÌÒÓ».
…………………………………………………........……7. «ªÓ‹ÛıËÙ› ÌÔ˘, ∫‡ÚÈÂ».
…………………………………………….........…………8. «§¿˙·ÚÂ, ‰Â‡ÚÔ ¤Íˆ».
…………………………………………............…………

ΜΜεε κκλλεειισσττάά µµάάττιιαα
-- ΜΜααµµάά,, µµπποορρεείίςς νναα γγρράάψψεειιςς 
ττοο όόννοοµµάά σσοουυ µµεε κκλλεειισσττάά 
µµάάττιιαα;;
-- ΤΤοο ππιιοο εεύύκκοολλοο ππρράάγγµµαα.. 
ΓΓιιααττίί ρρωωττάάςς;;
-- ΓΓιιαα νναα µµοουυ υυπποογγρράάψψεειιςς 
ττοονν έέλλεεγγχχοο……

ΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣ ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ
ΣΣεε µµιιαα οοιικκοογγέέννεειιαα ππρροοσσππααθθοούύνν νναα κκάάννοουυνν ττοο γγιιοο νναα κκόόψψεειι τταα υυπποοκκοορριισσττιικκάά 
σσττηηνν οοµµιιλλίίαα ττοουυ..
-- ΤΤεελλεείίωωσσεε ππιιαα,, ττοουυ λλέέεειι οο ππααττέέρρααςς ττοουυ,, δδεε θθαα σσεε ξξαανναακκοούύσσωω νναα λλεεςς ββααρρκκάάκκιι,, 
σσππιιττάάκκιι,, ππααιιδδάάκκιι,, πποοττααµµάάκκιι κκττλλ..
ΤΤηηνν άάλλλληη µµέέρραα έέχχοουυνν σσττοο ττρρααππέέζζιι σσππααννάάκκιι κκιι οο µµιικκρρόόςς,, πποολλύύ σσοοββααρράά::
-- ΜΜοουυ δδίίννεεττεε,, ππααρραακκααλλώώ,, λλίίγγοο…… σσππααννίί;;……

ΤΤιι µµπποορροούύσσεε νναα σσυυµµββεείί
ΟΟ ππρροοϊϊσσττάάµµεεννοοςς σσυυννααννττάάεειι σσ’’ έένναα πποοδδοοσσφφααιιρριικκόό µµααττςς έένναανν υυππάάλλλληηλλόό ττοουυ,, 
πποουυ ττοουυ εείίχχεε ζζηηττήήσσεειι άάδδεειιαα,, γγιιααττίί ππέέθθααιιννεε οο θθεείίοοςς ττοουυ..
-- ΑΑ,, έέττσσιι,, ττοουυ λλέέεειι θθυυµµωωµµέέννοοςς.. ΑΑυυττέέςς εείίννααιι,, λλοοιιππόόνν,, οοιι ττεελλεευυττααίίεεςς σσττιιγγµµέέςς ττοουυ θθεείίοουυ σσοουυ;;
-- ΠΠοολλύύ ππιιθθααννόό,, ααππααννττάάεειι εεκκεείίννοοςς ψψύύχχρρααιιµµαα.. ΟΟ θθεείίοοςς µµοουυ εείίννααιι…… δδιιααιιττηηττήήςς σσ’’ 
ααυυττόό ττοο µµααττςς!!

ΠΠρροοββλλήήµµαατταα ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ

11.. ∞∞ÓÓ ··ÓÓÔÔ››ÍÍˆ̂ ÌÌ››·· ÙÙÚÚ‡‡·· ÛÛÙÙÔÔ ÎÎ¤¤ÓÓÙÙÚÚÔÔ

ÙÙËË˜̃ ÁÁËË˜̃ ··fifi ÙÙÔÔÓÓ ¤¤ÓÓ·· fifiÏÏÔÔ ˆ̂˜̃ ÙÙÔÔÓÓ ¿¿ÏÏ--

ÏÏÔÔ ÎÎ··ÈÈ ÚÚ››ÍÍˆ̂ ÌÌ¤¤ÛÛ·· ¤¤ÓÓ·· ÔÔÚÚÙÙÔÔÎÎ¿¿ÏÏÈÈ,, ÙÙÈÈ ıı··

ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚ÂÂ››;;
22.. °°ÈÈ··ÙÙ›› ÙÙ·· ÍÍ‡‡ÏÏ·· ÙÙÔÔ˘̆ ¤¤ÏÏ··ÙÙÔÔ˘̆ ÙÙÚÚ››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ

ÎÎ··ÈÈ ‚‚ÁÁ¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifiÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃ ÛÛ››ııÂÂ˜̃;;

33.. °°ÈÈ··ÙÙ›› ÔÔÈÈ ÌÌ··ÏÏ··ÎÎ¤¤˜̃ ÎÎÔÔ˘̆‚‚¤¤ÚÚÙÙÂÂ˜̃ ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ

ÈÈÔÔ ˙̇ÂÂÛÛÙÙ¤¤˜̃ ··fifi ÙÙÈÈ˜̃ ÛÛÎÎÏÏËËÚÚ¤¤˜̃;;

44.. °°ÈÈ··ÙÙ›› ÙÙ·· ÔÔ˘̆ÏÏÈÈ¿¿ ÔÔ˘̆ ÎÎ¿¿ııÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ ÂÂ¿¿--

ÓÓˆ̂ ÛÛÙÙ·· ÎÎ··ÏÏÒÒ‰‰ÈÈ·· ÙÙÔÔ˘̆ ËËÏÏÂÂÎÎÙÙÚÚÈÈÎÎÔÔ‡‡ ÚÚÂÂ‡‡--

ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃ ‰‰ÂÂÓÓ ··ıı··››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ ÙÙ››ÔÔÙÙ··;;

ΛYΣEIΣ ΠPOHΓOYMENOY TEYXOYΣ

Σπαζοκεφαλιά: Οι γερανοί ήταν τρεις.

Η Κρυµµένη Απάντηση: Σύκα & Λαµία.
127√  ¶ ˘ Ú Û fi ˜

I O Y § I O ™ 2 0 0 8

∆∂§π∫√17  19-06-08  17:00  Page 15

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



¢È·Ù›ıÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›·:
∫√ƒπ¡£√À:
“µπµ§π∞°√ƒ∞”, ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆ˜ 60
-“∫√À∫π¢∞”, ∞. ¶·‡ÏÔ˘ 64, 
-AN¢POYT™O™, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆ˜ 12
§√À∆ƒ∞∫π√À:
-∞¡∆ø¡π√À - ª∞ƒ√À™∏, Ï·ÙÂ›· 25Ë˜ ª·ÚÙ›Ô˘
-M¶INIAPH™, Ï·ÙÂ›· 25Ë˜ M·ÚÙ›Ô˘

ª∂°∞ƒø¡:
-“JOHNNY’ S”, °. ª·˘ÚÔ˘Î¿ÎË 31, 
-“™Àª¶§∂°ª∞”, °. ™¯ÈÓ¿ 51
-“BIB§IOKO™MO™”, P·ÁÎ·‚‹ 41
- ™∞§∆∞™, 28Ë˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 113
KIATOY: - AN¢POYT™O™, KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 9
BPAXATIOY: - M¶IT™AKOY
§OYTPøN: -BEP°I¢H™, §. EÈ‰·‡ÚÔ˘ 256

TÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «√ ¶Àƒ™√™»

Η Γραµµατεία των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος»
κατά τους θερινούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα λειτουργεί κάθε

Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη, ώρες 5:30 – 8:30 µ.µ.
και κάθε Σάββατο πρωί, ώρες 10:00 π.µ. – 1:00 µ.µ.

Tηλ.: 27410 29663, Kιν.: 6932 659820, Fax: 27410 75727

ANAKOINΩΣH

Eσείς οι Γονείς που έχετε δεδοµένη την ποιότητα

του Σχολείου µας, συστήστε τα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΠΟ-

ΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” στους γνωστούς σας. Τους προσφέρε-

τε ουσιαστική βοήθεια και γίνεστε συντελεστές να ζουν

τα παιδιά τους µέσα σε περιβάλλον µόρφωσης και ήθους.
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