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º›ÏÂ˜ Î·È º›ÏÔÈ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι έ-
να ιστορικό γεγονός, που έγινε µια φο-
ρά και κατόπιν λησµονήθηκε. Είναι ένα
κοσµοϊστορικό γεγονός, που οι χρι-
στιανοί κάθε γενιάς επί είκοσι αιώνες
εµπνέονται απ΄ αυτό και ζουν την ανα-
στηµένη πνευµατική ζωή. Αρκετοί χρι-
στιανοί µε την πίστη στον αναστηµένο
Κύριο βάδισαν µέχρι το µαρτύριο.

Ατενίστε µε τα µάτια της ψυχής τα
πλήθη των µαρτύρων. Προχωρούν α-
τρόµητα µπροστά στους τυράννους,
για να οµολογήσουν µε την καρδιά και
τα χείλη τους το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ».
Παράλληλα σκεφθείτε: Πού είναι εκεί-
νοι οι διώκτες αυτοκράτορες, π.χ. οι
Νέρωνες, οι ∆έκιοι, οι ∆ιοκλητιανοί;
Χωνεύτηκαν στο σκοτάδι της ειδωλο-
µανίας. Γκρεµίστηκαν στην άβυσσο της
αποδοκιµασίας και της καταδίκης της
πολιτισµένης ανθρωπότητας.

Η πίστη στον Αναστάντα θριάµβευσε
και η Εκκλησία µας βγήκε λαµπροφόρα
από τις κατακόµβες, για να συνεχίσει
την ένδοξη πορεία της. Η πίστη αυτή α-
νέδειξε στην περίοδο του δούλου Γέ-
νους µας και τα έξοχα εκείνα παλικά-
ρια, τους Νεοµάρτυρες, οι οποίοι έδω-
σαν τη ζωή τους, για «του Χριστού την
πίστη την αγία».

Ας σαλπίσουµε κι εµείς, Φίλες και Φί-
λοι, προς κάθε κατεύθυνση τη νικητή-

ρια κραυγή. Ας διαλα-
λήσουµε φέτος πιο δυ-
νατά µε νόηµα το
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». Εί-
ναι ανάγκη και σήµερα να
εκφράζεται η χριστιανική οµολογία µας
για να κλονίζονται τα είδωλα της άρνη-
σης και της σαρκολατρίας που βρίσκονται
γύρω µας. 

Παρατηρήστε πόσες αντιχριστιανικές
και υλιστικές οργανώσεις δρουν στη χώ-
ρα µας: Πόσα ανατρεπτικά, αθεϊστικά και
βλάσφηµα µηνύµατα δηµοσιεύονται στον
τύπο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο. Και
µολύνουν τον τόπο µας και προσβάλλουν
την πίστη µας και ασεβούν στο πρόσωπο
του Χριστού µας. 

Παράλληλα, δείτε και πόσες καρ-
διές νεκρωµένες από την αµαρτία και πό-
σες άλλες κρύες σαν το µάρµαρο καρτε-
ρούν υποσυνείδητα το χαροποιό µήνυµα
της Αναστάσεως, για να θερµανθούν και
να πάρουν ζωή! Προσµένουν, θα έλεγα,
όλοι αυτοί να τους αγγίξει η φλόγα της
δικής σας ζωής και του δικού σας παρα-
δείγµατος.

Φίλες και Φίλοι, ας ανανεώσουµε όλοι
µας αυτές τις άγιες µέρες το φρόνηµά
µας µε το φως του ζωοδόχου τάφου. Και
ας σφραγίσουµε µέσα µας το κοσµοχαρ-
µόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του
Κυρίου µας. 

Αληθώς ανέστη ο Κύριος!

Χ.Κ.

ªÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜

Στην αναστάσιµη χαρά / φυτρώνουν µέσα µας φτερά

κι αντάµα ξεκινάµε / για κάποιες χώρες µακρινές

που τόσες γνώριµες φωνές / µας προσκαλούν να πάµε.

(°. µÂÚ›ÙË˜)

...........

...........

KKάάθθεε µµήήνναα 
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Πιστεύεις στην Ανάσταση του Χρι-
στού; Είσαι Χριστιανός. ∆εν πιστεύ-
εις; Είσαι έξω από την Εκκλησία του
Χριστού. Πόσες θεωρίες δεν έχουν
διατυπωθεί από την πρώτη στιγµή ως
σήµερα, για να κλονίσουν το θεµέλιο
του Χριστιανισµού! 

Οι Αρχιερείς των Ιεροσολύµων δω-
ροδόκησαν τη φρουρά του τάφου, για
να διαδώσει πως οι µαθητές  έκλεψαν
τη νύχτα το νεκρό! Γελοία απόπειρα!
Και οι πέτρες φώναζαν και οι λόφοι α-
ντιλαλούσαν το µεγάλο γεγονός της
Ανάστασης! 

Αργότερα άλλοι πολέµιοι είπαν ότι
οι µαθητές νόµισαν πως τάχα είδαν
τον αναστάντα Κύριον, δηλαδή πως οι
µαθητές ήταν... φαντασιόπληκτοι. Άλ-
λο µεγάλο ψεύδος. Ακούστε πώς ο α-
πόστολος Ιωάννης για την παρουσία
και την Ανάσταση του Χριστού εκ-
φράζεται µε βεβαιότητα: «Ο ακηκόα-
µεν, ο εωράκαµεν τοις οφθαλµοίς η-
µών, ο εθεασάµεθα, και αι χείρες η-
µών εψηλάφησαν» (Α΄ Ιωάν. α΄1-2).
∆ηλαδή αυτό που µε τ’ αυτιά µας ε-
µείς οι Απόστολοι ακούσαµε και µε τα
µάτια µας καλά έχουµε δει και τα χέ-
ρια µας ψηλάφησαν.

Η Ανάσταση του Κυρίου υπήρξε για
τους µαθητές µια αναµφισβήτητη
πραγµατικότητα, γι’ αυτό και τη δια-
κήρυξαν σε όλο τον κόσµο. Αυτή η
πραγµατικότητα στηρίζεται σε αλλε-
πάλληλα γεγονότα και σε εµφανίσεις
του Αναστάντος όπως π.χ. η εµφάνι-
ση στους δύο µαθητές που πηγαίνουν
εις Εµµαούς, στους «συνηγµένους»
µαθητές, στο Θωµά που συζητεί µαζί

Του, στη λίµνη της Τιβεριάδας κ.α. Ό-
λα αυτά έχουν καταστήσει στους µα-
θητές την Ανάσταση το πλέον βέβαιο
γεγονός. Πολλές φορές επανέρχεται
στο γεγονός της Αναστάσεως και ο Α-
πόστολος Παύλος. 

Όσα καλά έργα και να κάνει ο Χρι-
στιανός, αν δεν πιστέψει στην Ανά-
σταση του Χριστού, δεν έχει σωτηρία.
Η πίστη στην Ανάσταση φανερώνεται
και µε την ενάρετη ζωή του πιστού. Αν
δεν αναστηθεί και ο ίδιος ο άνθρωπος,
θα µένει πάντοτε πνευµατικά νεκρός. 

Πολλοί ζουν και πεθαίνουν µέσα στη
σκιά του θανάτου, γιατί ζουν ζωή πα-
ραστρατηµένη, µακριά από τον Θεό.
Μας είναι βοηθητικό σχετικά µε την α-
γνή ζωή να προσέξουµε το σάλπισµα
του ιερού υµνωδού της Ανάστασης:
«Καθαρθώµεν τας αισθήσεις και οψό-
µεθα, τω απροσίτω φωτί της Αναστά-
σεως Χριστόν εξαστράπτοντα και χαί-
ρετε φάσκοντα, τρανώς ακουσόµεθα
επινίκιον άδοντες». ∆ηλαδή: Πρέπει
και µεις, να δούµε µε τα µάτια της ψυ-
χής µας τον αναστάντα Χριστό (όπως
οι Μυροφόρες). 

Μα είναι αδύνατο αυτό να το πετύ-
χουµε, αν έχουµε µολυσµένες τις αι-
σθήσεις µας από την αµαρτία. Ελάτε,
λοιπόν, να καθαρίσουµε τις αισθήσεις
από τους µολυσµούς της αµαρτίας. Τό-
τε θα ακούσουµε από τον Χριστό µε
µεγάλη φωνή να µας λέει το «Χαίρε-
τε». Και εµείς γεµάτοι χαρά θα τρα-
γουδάµε το τραγούδι της νίκης και του
θριάµβου: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !».

ΛΟΥΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΟΣ
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™˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜

Σήµερα είναι διαδοµένη η αντίληψη
πως οι γονείς πρέπει ν’ αφήνουν τα
παιδιά τους ελεύθερα. Να σταµατή-
σουν τις απαγορεύσεις, γιατί έτσι τα
κάνουν φοβισµένα, σε βαθµό που να
µη µπορούν κατόπιν να προοδεύσουν
στη ζωή! «Η παλιά τακτική πρέπει να
σταµατήσει», λένε. Άλλαξαν οι καιροί,
και τα παιδιά άλλαξαν.

Αλλά τα παιδιά σ’ όλες τις εποχές εί-
ναι τα ίδια. Με τις ίδιες ικανότητες και
τα προσόντα, τις ελλείψεις
και τις αδυναµίες τους.

Ο άνθρωπος στη ζωή από
νωρίς έχει ηθικούς κανόνες,
τους οποίους καλείται να
σέβεται και να τηρεί. Μόνον
ο άνθρωπος έχει τη δυνατό-
τητα να θέτει και να επιδιώ-
κει ανώτερους σκοπούς.
Πώς όµως θα τους επιτύχει;
Απάντηση: Για την παιδική
ηλικία όχι µόνον µε την υπό-
δειξη του ορθού και του κα-
λού, αλλά και µε την απαγό-
ρευση του κακού και του επιζήµιου.
Και ακόµη µε τον περιορισµό των κα-
τωτέρων εµφύτων ροπών της φύσης
του.

Για τα ζώα δεν υπάρχουν απαγορεύ-
σεις ενσυνείδητες. Υπάρχει µόνον ό,τι
τους επιβάλλει το ένστικτο. Γι’ αυτό τα
ζώα δεν έχουν πρόοδο, ιστορία, πολι-
τισµό. Για τον άνθρωπο όµως δε συµ-
βαίνει το ίδιο. Οι απαγορεύσεις και ο
περιορισµός των φυσικών ορµών κατά
την παιδική ηλικία είναι το µέσο µε το
οποίο καλλιεργείται ψυχικά. 

Μερικοί γονείς δεν θέλουν αυτό να
το προσέξουν. ∆ε θέλουν να καταλά-
βουν ότι οι απαγορεύσεις στα παιδιά

τους κάθε επιζήµιου πράγµατος και
κάθε κακής πράξης είναι καθήκον
τους. Το επιβάλλει αυτό η αγάπη και
το καλό των παιδιών τους.

Το παιδί δε διακρίνει καθαρά το κακό
και δε γνωρίζει τις σοβαρές συνέπειές
του. Παρασύρεται από ορµές και πλα-
νεµένες εντυπώσεις. Εκεί όµως που
«άγεται και φέρεται» από τη φυσική
του ορµή, το καθήκον του γονιού είναι
να σταθεί δίπλα του και να το συγκρα-

τήσει. Μπορεί βέβαια να
στεναχωρηθεί το παιδί,
γιατί δεν του εκπληρώνε-
τε τις απαιτήσεις του. Θα
έλθει όµως ο καιρός που
θα σας ευγνωµονεί.

Μονάχα οι συµβουλές
και οι υποδείξεις δεν φέ-
ρουν πάντα αποτέλεσµα.
Η ανεξέλεγκτη ελευθε-
ρία µπορεί να παρασύρει
και να χαλάσει το παιδί.
Είναι ανάγκη να συνηθί-
σει να αποφεύγει το κα-

κό. Να ζυµωθεί η παιδική ψυχή µε την
ορθή εµπειρία. Και το µεγάλο αυτό έρ-
γο είναι στα χέρια των γονέων.

Αν το παραλείπουν αυτό οι γονείς,
είτε από κακή εκτίµηση των πραγµά-
των, είτε από την κακώς εννοούµενη
αγάπη, τότε, χωρίς να το εννοούν, γί-
νονται κακοί οδηγοί των παιδιών τους.
Προσοχή µόνον χρειάζεται να απο-
φεύγουν τις υπερβολές. Γιατί και η υ-
περβολή γίνεται βλαπτική για τα παι-
διά. Το µέτρο και η διάκριση είναι απα-
ραίτητα ώστε να συντελείται σωστά η
αγωγή των παιδιών µας.

ıı ¤¤ ÌÌ ··  ÌÌ ·· ˜̃ ,, √√ ππ  ∞∞ ¶¶ ∞∞ °° √√ ƒƒ ∂∂ ÀÀ ™™ ∂∂ ππ ™™
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Παρακολουθείτε
Χάρι Πότερ; Τότε,
σας ενηµερώνου-
µε, για να ξέρετε

τι γράφουν και οι εφηµε-
ρίδες γι΄ αυτό το φαινόµενο:

Α. “ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ 
ΓΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥΣ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ”

(Η επιλογή αυτού του τίτλου είναι των
δηµοσιογράφων)

“Το φαινόµενο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ προωθεί τη
µαγεία και τον αποκρυφισµό και την εισα-
γωγή στη µύηση των παιδιών σε τέτοιες
πρακτικές”. Έτσι, ο κόσµος που προβάλ-
λεται είναι µια “καρικατούρα” του αληθι-
νού κόσµου. Το πνευµατικό επίπεδο της
γενιάς µας είναι τόσο χαµηλό, ώστε να
σχηµατίζονται ουρές στα βιβλιοπωλεία µε
την έναρξη των πωλήσεων κάθε περιπέ-
τειας του ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ (Βλ. εφηµ. “Η ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 29 - 8 - 04).

Β. “ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ”

Στην ταινία “Αιχµάλωτος του Αζκαµπάν”
ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ αντιµετωπίζει φόβους που
παίρνουν τη µορφή των παραφρόνων και
ρουφούν τις ψυχές (το αίµα) των θυµάτων
τους.

Για τη σχολική ζωή οι πρωταγωνιστές
του ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ δηλώνουν: “∆ε θυµάµαι
κανέναν από τους παλιούς µου καθηγη-
τές. Τους µισούσα όλους”. “∆ε θυµάµαι
ούτε ένα καλό πράγµα από το σχολείο...”

Προβάλλουν τη µαγεία µε ελκυστικό
τρόπο... Παρουσιάζουν δαιµονικά στοι-
χεία, π.χ. τέρατα, επικοινωνία µε νεκρούς,
ξόρκια και ανθρωποθυσίες. Ανάµεσα στα
άλλα µεσολαβεί και το βράσιµο ενός µω-
ρού σε καζάνι, για να προσφερθεί θυσία
(!!!) (Βλ. πάλι την εφηµ. “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙ-

ΝΗ”).
Η Ένωση Εκπαιδευτικών και Πανεπι-

στηµιακών Καθηγητών στην Αγγλία τονί-
ζει: “Τα παιδιά πρέπει να προστατευθούν.
Οι ταινίες του ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ οδηγούν
στην ανακάλυψη και τη µύηση στη µα-
γεία”. 

Γ. ΕΝΑΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

(Βλ. εφηµερίδες 18 - 3 - 2007)

“Πράγµατι ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ στη σκηνή
θεόγυµνος... Στα 17 του χρόνια πέταξε
τα γυαλάκια και το µαγικό ραβδί για να
πρωταγωνιστήσει στο έργο ΕΚΒΟΥΣ. Ερ-
µηνεύει τον Άλαν Στρανγκ, έναν ψυχικά
διαταραγµένο νεαρό σε µια στιγµή ψυχο-
σεξουαλικής παραφροσύνης. Η παράστα-
ση στο θέατρο δεν κρίθηκε “ακατάλληλη
για ανηλίκους”, παρά τη γύµνια, τις βω-
µολοχίες και τις σεξουαλικές σκηνές... Ο
Άλαν στο ΕΚΒΟΥΣ έχει ένα ερωτικό πλη-
σίασµα σε σκηνή γυµνός, όπου φτάνει
στα πρόθυρα σεξουαλικής συνεύρεσης
µε... (Βλ. εφηµ. “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 18 - 3
- 2007).

Τι άλλο θα θέλατε να µάθετε για να
σχηµατίσετε καθαρή, αντικειµενική αντί-
ληψη για τα βιβλία και τις ταινίες του
ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ; Εµείς λέµε στους φίλους
συµµαθητές µας από ενδιαφέρον ένα λό-
γο, που συµφωνεί µε την άποψη της ∆ι-
εύθυνσης του Σχολείου µας:

Τα έργα ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ είναι ∆ΗΛΗΤΗ-
ΡΙΟ. Μοιάζουν µε φόλα που ρίχνουν στα
σκυλιά για να τα δηλητηριάσουν. Ο ΧΑΡΙ
ΠΟΤΕΡ οδηγεί στην πνευµατική αυτο-
κτονία. Μακριά από τα παραισθησιογόνα
του αργού θανάτου!

Α.Τ.
Α΄ Λυκείου

ŒÓ· ÓÔÛËÚfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ
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Φθάσαµε στην 50ή επέτειο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, από τότε που υπογράφτηκε η
Συνθήκη της Ρώµης. Πέρασε µισός αιώνας
από τότε που η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιτα-
λία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεµ-
βούργο υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ρώµης,
στις 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1957. Τα επιτεύγµατα υ-
πήρξαν πολλά και τα οράµατα ακόµη πε-
ρισσότερα. Οι πρωταρχικοί στόχοι της ει-
ρήνης και της ευηµερίας µπορούµε να πού-
µε ότι µάλλον επιτεύχθηκαν. Οι έξι εταίροι
που άρχισαν τότε έχουν φθάσει σήµερα
τους είκοσι επτά. Σήµερα έχουµε
πιο εύκολα ταξίδια, ελευθερία ε-
γκατάστασης και εργασίας, κα-
τάργηση των διακρίσεων, εξί-
σωση µισθών, φθηνές τηλεφω-
νικές κλήσεις, προστασία του
καναλωτή, ετικέτα στα τρόφι-
µα κ.ά., κ.ά. 

Είναι αλήθεια ότι το σχέδιο της Ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης είναι µοναδικό και
µεγαλειώδες. Ποτέ άλλοτε δε συµφώνη-
σαν τόσες χώρες να παραδώσουν µέρος
της εθνικής κυριαρχίας τους σε υπερεθνι-
κούς θεσµούς. Αλλά παρ’ όλα αυτά, τα όσα
υπολείπονται να γίνουν ακόµη είναι πολλά. 

Το ερώτηµα που αναπηδά µε την 50ή ε-
πέτειο της Ε.Ε. είναι «Ποιος πρέπει να εί-
ναι ο ρόλος και οι στόχοι της Ε.Ε. στον 21ο
αιώνα;». Η διακήρυξη της Ε.Ε., µε την ενα-
τένιση στον 21ο αιώνα, που υπογράφεται
αυτές τις µέρες στο Βερολίνο, οπωσδήπο-
τε θα διαλαµβάνει τους νέους οραµατι-
σµούς των είκοσι επτά εταίρων, που ως χώ-
ρες αριθµούν πληθυσµό άνω των τετρακο-
σίων εκατοµµυρίων. Θα δίνει και απαντή-
σεις στο πιο βασικό και πιο ουσιαστικό δί-
ληµµα: Περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη;
Ποια θεσµική µορφή θα έχει η Ε.Ε. του
µέλλοντος; ∆ιακυβερνητική, οµοσπονδιακή
ή κάποια άλλη; Το ζήτηµα αυτό για µερι-
κούς έχει λυθεί υπέρ των «διακυβερνητι-

κών». Προβλήµατα επί µέρους υπάρχουν
και σε οικονοµικό επίπεδο. 

Αναµφίβολα το ευρώ συνιστά µία τερά-
στια επιτυχία. Έχουµε όµως ακόµη δύσκο-
λο δρόµο να διανύσουµε. Το πιο ενδιαφέ-
ρον, ευαίσθητο κι ευπαθές επίπεδο της
Ε.Ε. πιστεύουµε ότι είναι το κοινωνικοπο-
λιτικό. Κι αυτό αφορά το πώς επιθυµούν
την Ευρώπη οι νουνεχείς πολίτες της. Εδώ
έχει τη θέση της η εύστοχη διατύπωση του

σπουδαίου παγκοσµίου φήµης
Γάλλου στοχαστή Πωλ Βα-
λερύ, µε το νόηµα της οποί-

ας συντάσσονταν και συµφω-
νούν και άλλοι σπουδαίοι στο-
χαστές και πολιτικοί άνδρες: “Ο
δυτικοευρωπαϊκός πολιτισµός
είναι σύνθεση τριών παραγό-
ντων: του αρχαίου ελληνικού
πνεύµατος, του ρωµαϊκού δικαί-

ου και της χριστιανικής πίστεως”.
Αναρίθµητοι είναι οι νουνεχείς πο-

λίτες της Ευρώπης που και σήµερα - ιδίως
σήµερα, µετά το µονοµερές προβάδισµα
που δόθηκε στον τεχνικό πολιτισµό και τα
δεινά που επισωρεύθηκαν εξαιτίας αυτής
της µονοµέρειας και της οπισθοδρόµησης
του πνευµατικού πολιτισµού - επιθυµούν
έναν επαναπροσδιορισµό της θεµελίωσης
και των στόχων της Ε.Ε. επάνω στις αρχι-
κές πνευµατικές της βάσεις, για να έχει ο-
πωσδήποτε ένα καλύτερο µέλλον. Αν οι η-
γέτες της Ε.Ε. φωτιστούν από το Θεό και
την πείρα του παρελθόντος και καταφέ-
ρουν τον ηράκλειο άθλο της επανατοποθέ-
τησης της Ε.Ε. στα πνευµατικά της θεµέ-
λια, τότε το ταξίδι της για το δεύτερο ιω-
βηλαίο θα είναι ασφαλώς συναρπαστικό,
ωφέλιµο και σωτήριο για όλη την ανθρω-
πότητα. 

Ένας εκπαιδευτικός

ƒ
Με την 50ή της επέτειο

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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ΦΦίίλλοοιι µµοουυ,,
ΠΠιισσττοοίί σσττοο ρρααννττεεββοούύ µµααςς κκιι ααυυττόό ττοο µµήήνναα.. ΣΣχχεεδδόόνν

δδεενν ττοο ππιισσττεεύύωω!! ΟΟιι εεκκδδηηλλώώσσεειιςς µµααςς,, ηη µµιιαα ππίίσσωω ααππόό
ττηηνν άάλλλληη µµεε ββρρίίσσκκοουυνν µµ΄́ έένναα χχααρρττίί κκιι έένναα µµοολλύύββιι νναα
κκρρααττώώ σσηηµµεειιώώσσεειιςς,, όόππωωςς κκααιι σστταα µµααθθήήµµαατταα.. ΕΕλλππίίζζοο--
ννττααςς νναα µµοουυ ααννααγγννωωρριισσττεείί ααυυττήή ηη σσπποουυδδααίίαα µµοουυ υυ--

ππηηρρεεσσίίαα,, µµεεττααδδίίδδωω::

Η γιορτή που ετοίµασε το Σχολείο µας για την εθνική επέτειο της Επα-

ναστάσεως του 1821 έγινε µεν σε ώρες µαθηµάτων, ήταν όµως κατά γε-

νική οµολογία η καλύτερη από όλες όσες είχαµε κάνει µέχρι τώρα. Τη

διαφορά την έκανε το θεατρικό. Παρουσιάσαµε τον Άγιο Κοσµά τον Αι-

τωλό. Η επιλογή των µαθητών στους ρόλους ήταν πολύ εύστοχη και η α-

πόδοσή τους πολύ πολύ καλή. Συγκινηθήκαµε από τη µορφή και τη θυσία

του µεγάλου αγίου εθνοµάρτυρα. Συγχαίρουµε και ευχαριστούµε τους συµµαθητές µας και τους καθηγη-

τές για το ωραίο αποτέλεσµα που µας παρουσίασαν!

Με ευχαρίστηση δεχτήκαµε όλα τα κορίτσια

της Β΄ Γυµνασίου την πρόταση που µας έγινε

µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος της Οικιακής

Οικονοµίας: Να φτιάξουµε στο σχολείο πασχα-

λινά κουλούρια. Με κέφι ετοιµαστήκαµε και πε-

ρικυκλώσαµε τον πάγκο της ζαχαροπλαστικής.

Αµέσως αναδείχτηκε το µεγάλο ταλέντο µας: Τι στο

κοσκίνισµα του αλευριού, τι στο χτύπηµα των υλικών, τι στο ζύµωµα

της ζύµης!... Εκεί όµως που θριαµβεύσαµε ήταν σίγουρα στο πλάσιµο. Ποιος µας

πιάνει στην καλλιτεχνία, στη φαντασία, στη δηµιουργικότητα... Οι φωτογραφίες

αδυνατούν να σας µεταφέρουν την πραγµατικότητα. 

Φαίνεται όµως πως οι µαµάδες κατάφεραν πολύ εύκολα να τη φανταστούν. Μό-

λις πληροφορήθηκαν το γεγονός, έσπευσαν µε πλατύ χαµόγελο να µας παραχω-

ρήσουν τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα και στο σπίτι. Σίγουρα έχουν κάτι... παρε-

ξηγήσει!
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Ο Παρατηρητής και η παρέα του

Όλες οι εκδηλώσεις που παρουσιάσαµε παραπάνω, µαζί µε το
φόρτο των µαθηµάτων και των διαγωνισµάτων µας µαρτυρούν
ότι ο µήνας αυτός κύλησε σε έναν γρήγορο ρυθµό, είχε µια έ-
ντονη δραστηριότητα. Όλα χρειάζονται χρόνο για προετοιµα-

σία και προσπάθεια, για όλα καταβάλαµε τον κόπο µας και µεις οι
µαθητές και σίγουρα και οι καθηγητές µας. Παίρνουµε όµως κουράγιο: Μπρο-
στά µας προβάλλουν τώρα οι διακοπές του Πάσχα. Μετά το Γολγοθά έρχεται
η Ανάσταση.

Μέλη του µα-
θητόκοσµου της
χώρας µας κι ε-
µείς, δεν κρύ-
βουµε πως ξε-
φυλλίζοντας

νωρίς το ηµερολόγιο του
2007 η 25η Μαρτίου αρχικά µας απογοήτευσε.

Μα, είναι τέτοια µέρα να πέφτει Κυριακή; Ωστό-
σο, καθώς πλησίαζαν οι µέρες κι αρχίσαµε να
µπαίνουµε στο πνεύµα του εορτασµού, νιώσαµε
πως 25η και Κυριακή µαζί έχει µια άλλη αίγλη. Α-
νήµερα η πόλη µας ήταν στολισµένη. Οι επίσηµοι
µετά τον εκκλησιασµό στην εξέδρα τους κι εµείς
παραταγµένοι στις τριάδες µας µέσα στη χαρού-
µενη αναστάτωση, φυσικά... µε λίγο τρακ. Παρε-
λάσαµε µε καµάρι, αρκετά καλά, σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις των δικών µας. Ξεπληρώσαµε έτσι λί-
γο από το χρέος
προς την Πατρίδα
µας και προς όλους
εκείνους που θυσιά-
στηκαν για µας...

Παρασκευή 16 Μαρτίου
και όλο το σχολείο συγκε-
ντρωµένο στην εκκλησία.
Παρακολουθούµε τους Χαι-
ρετισµούς της Παναγίας
µας. ∆ιαφορετική αίσθηση.
Ψέλνω και προσεύχοµαι µε
τους συµµαθητές και τις
συµµαθήτριές µου, µε τους
οποίους τις άλλες ώρες πα-
ρακολουθώ µαθήµατα, παί-
ζω στα διαλείµµατα, γελάω.
Σκέφτοµαι: Και η θρησκευ-
τική αγωγή είναι µέρος της
µόρφωσης που πρέπει να
δίνει το σχολείο. Μόρφωση
και τροφή και της ψυχής, ό-
χι µόνο του µυαλού. Αυτό
δεν το βρίσκεις εύκολα στα
σχολεία σήµερα.

ΦΦίίλλοοιι µµοουυ,, εεύύχχοοµµααιι ττοο φφεεττιιννόό ΠΠάάσσχχαα νναα εείίννααιι ππηηγγήή ξξεεκκοούύρραασσηηςς...... ΑΑλλλλάά,, όόχχιι µµόόννοο!! ΝΝαα εείίννααιι,, όό--
ππωωςς ππρρέέππεειι,, κκααιι ππηηγγήή ππννεευυµµααττιικκήήςς ααννααννέέωωσσηηςς.. ΤΤαα γγεεγγοοννόότταα πποουυ θθαα γγιιοορρττάάσσοουυµµεε εείίννααιι µµεεγγάάλλαα
κκααιι κκααλλοούύµµαασσττεε νναα τταα ζζήήσσοουυµµεε µµεε ττοο µµυυααλλόό κκααιι ττηηνν κκααρρδδιιάά,, όόσσοο ππεερριισσσσόόττεερροο µµπποορροούύµµεε.. ΛΛοοιιππόόνν,,
ΚΚααλλόό ΠΠάάσσχχαα!!
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Αυτές τις µέρες
δ η µ ο σ ι ε ύ τ η κ ε
στο Παρίσι η έκ-
θεση της διακυ-
βερνητικής επι-
τροπής των Ηνω-
µένων Εθνών για
την κλιµατική αλ-
λαγή. Τα συµπε-
ράσµατά της εί-
ναι δυσοίωνα.
Προβλέπεται ότι
µέχρι το τέλος

αυτού του αιώνα, ε-
ξαιτίας των ανθρώπι-

νων δραστηριοτήτων, η
παγκόσµια θερµοκρασία θα

αυξηθεί πιθανότατα κατά 3
βαθµούς Κελσίου.

Το 2006 ήταν η πιο ζεστή χρονιά του τε-
λευταίου ενάµιση αιώνα. Ο πλανήτης υ-
περθερµαίνεται. Και γι’ αυτή τη δραµατική
εξέλιξη, που απειλεί ευθέως την επιβίωση
του ανθρώπινου γένους, η ευθύνη ανήκει
στον ίδιο τον άνθρωπο.

Τη συνταρακτική διάγνωση την υπογρά-
φουν 500 κορυφαίοι επιστήµονες από ό-
λο τον κόσµο που συγκεντρώθηκαν πρό-
σφατα στο Παρίσι για να στείλουν ένα η-
χηρό σήµα κινδύνου προς όλη την οικου-
µένη. Προειδοποιούν ότι µία κλιµατική
αλλαγή αυτού του µεγέθους θα θέσει σε
κίνδυνο τον ίδιο τον ανθρώπινο πολιτισµό
και το µέλλον του πλανήτη. Το ερώτηµα
που έρχεται στο νου όλων είναι: Εποµέ-
νως στο εξής τι πρέπει να κάνουµε;

Για ν΄ αντιµετωπιστεί η απειλή της κλι-
µατικής αλλαγής χρειάζεται µια αληθινή
επανάσταση, δηλαδή µια ριζική µεταβολή
που θα αγγίζει όχι µόνο την παραγωγή
και την κατανάλωση ενέργειας αλλά και
το συνολικό µοντέλο ανάπτυξης, τις κοι-
νωνικές σχέσεις, τις νοοτροπίες, τις συ-
µπεριφορές και τις συνειδήσεις των αν-

θρώπων. Πέντε είναι τα κύρια “θεµέλια”
που πρέπει να κατασκευάσουµε για να α-
παντήσουµε στην πρόκληση και να θέ-
σουµε τις βάσεις µιας µεταπετρελαϊκής
εποχής.

1.  Βραχυπρόθεσµα ο πιο γρήγορος
τρόπος για ν’ αντιµετωπίσουµε το πρό-
βληµα της υπερθέρµανσης του πλανήτη
είναι να µειώσουµε τουλάχιστον κατά
20% την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων.
Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µε την εισα-
γωγή νέων τεχνολογιών για µια πιο απο-
τελεσµατική χρήση της ενέργειας και µε
την υιοθέτηση µιας σειράς ευφυών τεχνι-
κών λύσεων από όλους. Από τις οικογέ-
νειες ως τις βιοµηχανικές και τις δηµό-
σιες καταναλώσεις.

2.  Ένα δεύτερο επίπεδο, κάθε κυβέρ-
νηση πρέπει να καθορίσει τα µέγιστα όρια
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
και άλλων αερίων που ευθύνονται για την
υπερθέρµανση και να εγγυηθεί το σεβα-
σµό τους  µέσα από αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς ελέγχου, προκειµένου να
φτάσουµε στο 2020 σε µια µείωση 30%.
Είναι το ελάχιστο που είναι αναγκαίο, για
να µπορούµε να ελπίζουµε ότι θα συ-
γκρατήσουµε την αύξηση της παγκόσµιας
θερµοκρασίας ως το τέλος του 21ου αιώ-
να κάτω από το όριο των 2 βαθµών.

3.  Κάθε χώρα έχει ένα πολύ µεγάλο δυ-
ναµικό ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
µε την µορφή αιολικής ή γεωθερµικής ε-
νέργειας. Επίσης ενέργειας από βιοµάζα
(δηλαδή υποπροϊόντων οργανικής ύλης
που αποτελούν σηµαντική πηγή ενέργει-
ας) ή από θαλάσσια κύµατα. Κάθε κυβέρ-
νηση πρέπει να θέσει µια σειρά στόχων
για να φτάσει µέσα στο 2020 να καλύπτει
µε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές το
33% των εθνικών αναγκών σε ηλεκτρική
ενέργεια και το 25% της συνολικής ενερ-
γειακής κατανάλωσης.                                 .  

(συνέχεια στο επόµενο τεύχος)

∏∏ ∫∫§§ππªª∞∞∆∆ππ∫∫∏∏ ∞∞§§§§∞∞°°∏∏ 
∆∆∏∏™™ °°∏∏™™ ∫∫∞∞ππ √√ππ ∆∆ƒƒ√√¶¶√√ππ 
∞∞¡¡∆∆ππªª∂∂∆∆øø¶¶ππ™™∏∏™™ ∆∆∏∏™™..

του καθηγ. Φυσικής κ. Νικ. Κάτσα.
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Η έκδοση του περιοδικού µας έγινε δε-

κτή µε χαρά και ενθουσιασµό από τους µα-

θητές και τους γονείς. ∆εχόµαστε κάθε τό-

σο επαινετικά σχόλια.

∆εν πέρασε όµως απαρατήρητο και από

τον Τύπο. Η έγκριτη εφηµερίδα της πόλης

µας “Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ” δηµοσίευ-

σε για τον “Πυρσό” ένα ρεπορτάζ. Παραθέ-

τουµε αποσπάσµατα:

Τα Εκπαιδευτήρια “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥ-

ΛΟΣ” (Γυµνάσιο - Λύκειο) στον Ισθµό της

Κορίνθου, τα οποία λειτουργούν για δεύτε-

ρη χρονιά, µας ξάφνιασαν µε την πριν από

µέρες νέα εκδοτική τους προσπάθεια.

Πρόκειται για το νέο µαθητικό περιοδικό

“Ο ΠΥΡΣΟΣ”... Όλο το περιοδικό είναι από

κάθε πλευρά περιποιηµένο. Τα θέµατα που

περιλαµβάνει προκαλούν το ενδιαφέρον

τόσο του µαθητικού κόσµου, όσο και του

κάθε ηλικίας αναγνώστη. Οι δραστηριότη-

τες των µαθητών παρουσιάζονται στο σα-

λόνι µε εύστοχα σχόλια... και εκθέσεις

βγαλµένες από τη δηµιουργική σκέψη των

εφήβων µαθητών... 

Άξιο προσοχής είναι ότι το πλείστον των

περιεχοµένων του περιοδικού γράφεται α-

πό τους µαθητές αυτού του σχολείου, γε-

γονός που µαρτυρεί την ποιότητα της ερ-

γασίας που γίνεται µέσα σ’ αυτήν την

πνευµατική κυψέλη. Ο ΠΥΡΣΟΣ είναι ένας

µεγάλος πνευµατικός άθλος, ο οποίος κά-

νει κι εµάς να καυχόµαστε για το ότι στον

τόπο µας άρχισε να εκδίδεται ένα νεανικό

περιοδικό ποιότητας.

Και η εφηµερίδα “Η ΠΡΩΙΝΗ” παρουσία-

σε το περιοδικό µας. Μεταφέρουµε τα ε-

ξής:

Το µαθητικό περιοδικό «Ο ΠΥΡΣΟΣ» των

Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος»

(Γυµνά-

σιο - Λύ-

κειο), µε-

τά το

π ρ ώ τ ο

του τεύ-

χος κυκλο-

φόρησε και

το δεύτερο για το µήνα Μάρτιο. Από τις

σελίδες του ξεπηδά µια αύρα ελπίδας για

την αξιόλογη δουλειά που µπορούν να κά-

νουν οι µαθητές, όταν βρεθούν σε ένα πε-

ριβάλλον που θα τα αγκαλιάσει και θα τα

εµπνεύσει. Χαίρεται κανείς την πνευµατι-

κή δηµιουργία των παιδιών...

Συγχαίρουµε τα Εκπαιδευτήρια για τη

σηµαντική αυτή εκδοτική τους προσπά-

θεια. Το πνευµατικό τους πόνηµα µαρτυ-

ρεί εκπαιδευτικό έργο ποιότητας που συ-

ντελούν στην τοπική µας κοινωνία. Ευχό-

µαστε σ΄ όλη την εκπαιδευτική κοινότητα

των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύ-

λος» πάντα να πρωτοπορεί. 

Αλλά και πολλοί φίλοι του Συλλόγου

“Κοινωνική Προσπάθεια” - ανάµεσά τους

άνθρωποι των γραµµάτων, Καθηγητές Πα-

νεπιστηµίου και άλλοι καταξιωµένοι επι-

στήµονες - χαιρέτισαν τον ΠΥΡΣΟ, µε εν-

θουσιασµό και συγκίνηση. Εκφράζουν την

ικανοποίησή τους για το παιδευτικό έργο

που επιτελείται στα Εκπαιδευτήριά µας,

το οποίο αντικατοπτρίζεται µέσα από τις

σελίδες του “Πυρσού”.

Μεταφέρουµε εδώ δυο µόνο περιπτώ-

σεις: Ο κ. Νικ. Κοντοσόπουλος, ∆ιδάκτο-

ρας Φιλοσοφίας - Γλωσσολόγος, µας τί-

µησε µε τα εξής:

∆π °ƒ∞º√À¡ √π ∞§§√π °π∞ ª∞™
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««KKAA ΠΠΝΝ ΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙΑΑ
ΝΝΕΕΟΟ ΙΙ »»

Ήδη από τη δεκαε-
τία του ΄60, άρχισε

µια σοβαρή κινητοποί-
ηση εκ µέρους πολλών

κρατών τα οποία έθεσαν
απαγορεύσεις τόσο στις καπνοβιοµηχα-
νίες, όσο και στο κάπνισµα ως προς τους
δηµόσιους χώρους. Στόχος: Η αποτροπή
των νέων ανθρώπων από αυτόν τον εθι-
σµό και η προτροπή ήδη εθισµένων να το
κόψουν. Πρόσφατα, διεξήχθη µια έρευνα
από το Εθνικό Ινστιτούτο Εθισµού ναρκω-
τικών των Η.Π.Α. (NIDA), το οποίο διαφέ-
ρει από τα ελληνικά δεδοµένα µόνο ως
προς τους αριθµούς και έρχεται να ε-
µπλουτίσει τις γνώσεις µας για το κάπνι-
σµα. Στην έρευνα αυτή αποκαλύφθηκε ό-
τι πάνω από 71.000.000 Αµερικανοί είναι
συνήθεις χρήστες του ταµπάκου, αρχικά
µε τη µορφή τσιγάρου. Απ’ αυτούς
3.800.000 είναι κάτω των 17 ετών και οι
µισοί από αυτούς τους εφήβους θα ανα-
πτύξουν µελλοντικά καρδιοαγγειακές α-
σθένειες και καρκίνο. Ο εχθρός: η νικοτί-
νη.  

Το κάπνισµα προκύπτει σε κάθε άνθρω-
πο, είτε από διαφηµίσεις και κακές παρέ-
ες (κοινωνικές πιέσεις), είτε λόγω βεβα-
ρηµένης ψυχολογικής κατάστασης (αγω-
νία, θλίψη, θυµός). Οι περισσότερες χώ-
ρες σήµερα, προσπαθούν µε κάποια µέ-
τρα να σταµατήσουν αυτό το θανατηφό-
ρο εθισµό, ακόµα και µε την επιβολή βα-
ρέων χρηµατικών προστίµων. ∆εδοµένου
όµως, του ότι από τα 35.000.000 καπνι-
στών στην Αµερική, που µπήκαν σε πρό-
γραµµα αποτοξίνωσης, το 2005, µόνο το
7% κατάφεραν να θεραπευτούν, οι προ-
σπάθειες των κρατών πρέπει να γίνουν ε-
ντατικότερες...

Ι. ∆. Α. • Α΄ Λυκ.

Πηγή: National Institute of Drug
Addiction (NIDA) of U.S.A.  

Και τα δύο τεύχη του “Πυρσού” είναι

πολύ ωραία. Μου άρεσε πολύ η θεµα-

τογραφία τους, η οποία περιλαµβάνει

αναφορές σε πολλές επιστήµες. Πρώ-

τα πρώτα συγχαίρω για τα άρθρα που

αναφέρονται σε εθνικά θέµατα, µε τα

οποία συνήθως σήµερα τα περιοδικά

δυστυχώς δεν ασχολούνται. Ύστερα,

πρόσεξα τα κύρια άρθρα και µάλιστα

αυτό µε τον τίτλο “Επιστράτευση”.

∆ιάβασα µε ενδιαφέρον και χαρά τις

ειδήσεις των παιδιών από τη σχολική

τους ζωή, τις αξιόλογες εκδηλώσεις

και εκδροµές τους. Συγκινήθηκα από

την αναφορά στο πείραµα του

Pristley, γιατί πριν µε κερδίσει η Γλωσ-

σολογία, είχα κλίση προς τη Χηµεία. 

Και η αξιότ. κ. Αλ. Γεωργιάδου, τρα-
πεζική υπάλληλος, που ανέκαθεν α-
σχολείται µε ζήλο και προβληµατίζε-
ται για τα κοινά, µας έστειλε επιστο-
λή, όπου µεταξύ άλλων γράφει:

Παίρνω στα χέρια µου το µαθητικό
περιοδικό “Ο Πυρσός” και σας ευχαρι-
στώ από τα βάθη της καρδιάς µου. Τ΄
όνοµα του περιοδικού µου ξυπνά γλυ-
κές αναµνήσεις. Ένα περιοδικό που
συντάσσουν Ελληνόπουλα. Ένα πε-
ριοδικό γεµάτο από τα ελληνορθόδο-
ξα πνευµατικά ιδεώδη. Αγάπη στην
Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη µας και
στην Ελλάδα µας. Νιάτα που ξέρουν
και µπορούν να χαίρονται. Ολοφάνε-
ρο γεγονός από τη στήλη των ποικί-
λων ευγενικών σχολικών δραστηριο-
τήτων τους. 

Εργάτες - Συντάκτες του περιοδικού
“Ο Πυρσός”, ένα εγκάρδιο ευχαριστώ
για το χαρµόσυνο άγγελµά σας.

Ο ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΟΣ
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««ΤΤΑΑ ΚΚΟΟΚΚΚΚΙΙΝΝΑΑ 
ΑΑΥΥΓΓΑΑ»»

Λαµπριάτικο έθιµο

Γιατί εµείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί
βάφουµε κόκκινα αυγά τη Λαµπρή αρ-
χίζοντας από την Μεγάλη Πέµπτη;
Σύµφωνα µε µια παράδοση από την
Καστοριά, όταν αναστήθηκε ο Χριστός
το είπαν σε κάποια χωρικιά που κρα-
τούσε ένα καλάθι µε αυγά και αυτή µε
δυσπιστία απάντησε: Όταν αυτά τα αυ-
γά που κρατάω στο καλάθι γίνουν κόκ-
κινα τότε θα πιστεύσω ότι και ο Χρι-
στός αναστήθηκε. Τότε, σύµφωνα, µε
την παράδοση τα αυγά έγιναν κόκκινα.
Και από τότε οι νοικοκυρές βάφουν µέ-
χρι σήµερα τη Λαµπρή τ’ αυγά κόκκινα. 

Ο συµβολισµός που έχουν είναι ο
θρίαµβος του Χριστού που νίκησε το
θάνατο µε την ανάστασή Του. Ο πιο
καλός συµβολισµός είναι ότι τ’ αυγά τα
βάφουµε κόκκινα σε ανάµνηση του χυ-
µένου αίµατος του Χριστού. Και σε
πολλές άλλες περιπτώσεις είναι η έκ-
φραση της χαράς για το ευτυχές γε-
γονός της Ανάστασης του Κυρίου. Υ-
πάρχει συµπληρωµατικά και άλλη πα-
ράδοση, που σε πολλά µέρη φυλάνε
στο εικονοστάσι το κόκκινο αυγό µαζί
µε ένα πασχαλινό κουλούρι για ολό-
κληρη την περίοδο µέχρι την Ανάληψη
του Χριστού. Μέχρι τότε το αυγό και
το κουλούρι δεν υφίστανται καµιά απο-
λύτως αλλοίωση. Υποστηρίζεται ότι
και αυτό φανερώνει το µεγαλείο της
πίστης µας.

Αριάδνη, Β΄ Γυµνασίου

««ΗΗ ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ DDVVDD ΜΜΕΕ ΤΤΑΑ
ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΚΚΑΑ ΚΚΑΑΙΙ ΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΥΥΦΦΑΑ»»
Για εµάς τους Χριστιανούς η Αγία Γρα-

φή είναι η πρώτη πηγή της θείας Αποκά-
λυψης. Σε αυτήν περιλαµβάνονται τα ιε-
ρά Ευαγγέλια, οι Πράξεις των Αποστό-

λων
και οι Επι-

στολές καθώς και η Αποκάλυψη του
Ιωάννη. Η Αγία Γραφή είναι κάτι το υψηλό
και αξιοθαύµαστο και κατέχει την πιο κε-
ντρική θέση στην πίστη µας. Συνεπώς απο-
τελεί βεβήλωση η µε κάθε τρόπο προσβολή
της Αγίας Γραφής.

Με την εφηµερίδα το Βήµα της Κυριακής
κυκλοφορεί αυτές τις µέρες µια σειρά DVD
µε τίτλο «βιβλικά και απόκρυφα». Σε αυτά
θίγεται η αξιοπιστία των όσων αναφέρονται
στην Αγία Γραφή. ∆ηµιουργείται η εντύπω-
ση ότι υπάρχουν σκοτεινές πτυχές των βι-
βλικών γεγονότων και ότι την αλήθεια θα
την µάθουµε απ’ αυτή τη σειρά DVD και όχι
από µέσα από τη Βίβλο. Πρόκειται για προ-
σπάθεια που έχει σκοπό να διαβάλει την
Ορθόδοξη Πίστη. ∆ιαστρεβλώνονται οι έν-
νοιες και παρουσιάζεται η Αγία Γραφή σαν
κάτι το αναληθές και ανιστόρητο που δεν α-
ξίζει να την εµπιστευόµαστε. Η απόπειρα
αυτής της κυκλοφορίας DVD προσβάλλει
την Εκκλησία µας, προσβάλλει και εµάς ως
Ορθόδοξους Χριστιανούς, γιατί ευτελίζει
αυτά που πιστεύουµε.

Αναφέρω κάτι συγκεκριµένο: Ένα επεισό-
διο στη 2η σειρά DVD έχει ως τίτλο «Οι α-
νταγωνιστές του Ιησού». Εδώ βάζουν στο ί-
διο επίπεδο µε τον Θεάνθρωπο κάποιους
που υποτίθεται ότι θαυµατοποιούσαν. Τα-
πεινώνουν το Χριστό αναφέροντας ότι ένας
από τους «ανταγωνιστές» Του ήταν ο σύγ-
χρονός του Απολλώνιος ο Τυανεύς νεοπυ-
θαγόριος φιλόσοφος. Αν διαβάσει κανείς τη
µυθοπλαστική βιογραφία του που γράφτηκε
σχεδόν δύο αιώνες µετά το θάνατό του, θα
διαπιστώσει αβίαστα ότι ο Απολλώνιος χρη-
σιµοποιούσε τη µαγεία για τα υποτιθέµενα
θαύµατά του. Με αυτό το τρόπο προσπα-
θούν οι παραχαράκτες της ιστορίας να υπο-
τιµήσουν ό,τι ιερότερο υπάρχει στη χριστια-
νική πίστη, δηµιουργώντας µια στρεβλή ει-
κόνα αντίθετη προς την πραγµατικότητα. Τα
κίνητρά τους είναι ταπεινά, µε πρώτο την α-
στήρικτη εµπάθεια προς την χριστιανική πί-
στη. Θλίβεται κανείς για τα ευτελή αυτά δη-
µοσιεύµατα. Πιο πολύ λυπούµαστε που θα
βρεθούν απληροφόρητοι και ίσως παρασυρ-
θούν από αυτές τις παραδοξολογίες. 

Α.Β.Ζ.  Α΄ Λυκείου

(Συντονισµός - επιµέλεια Χ. ∆. Μ.)
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1η Απριλίου

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Την 1η Απριλίου 1955, κυκλοφόρησε η πρώτη ιστορική
προκήρυξη του Αρχηγού ∆ιγενή και έγινε η απαρχή ενός µεγάλου η-

ρωικού έπους. « Με  την βοήθεια του Θεού, µε πίστιν εις τον τίµιον α-
γώνα µας, µε την συµπαράστασιν ολόκληρου του ελληνισµού και µε την βοή-

θειαν των Κυπρίων, αναλαµβάνοµεν τον αγώνα για την αποτίναξιν του Αγγλικού ζυγού... Ε-
µπρός όλοι µαζί για την λευτεριά της Κύπρου µας».  

Το πήραν απόφαση µικροί µεγάλοι σ΄ όλο το νησί. Μαθητές και µαθήτριες των Γυµνασίων,
αλλά και των ∆ηµοτικών Σχολείων. «Πιστοί άχρι θανάτου». Η κυπριακή ψυχή, τα έβαλε µε
την πανίσχυρη κατακτητική ∆ύναµη. Ιδεολογικό υπόβαθρο των γενναίων της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν
ο Χριστός και η Ελλάδα. 

Μια άγνωστη πτυχή την περίοδο του αγώνος 1955-1959 ήταν και η προσφορά της οικο-
γένειας Χριστοδουλίδη. Προσέξτε την: Η µικρή Μύρια, ηλικίας µόλις τριών χρόνων, ήταν
τροµερά έξυπνη και είχε «άσπονδο µίσος» κατά των Άγγλων. 

Κάθε µέρα βρισκόταν µε υπόδειξη της µητέρας της στην αυλή τους σαν «φρουρός» για να
µην τους «κλέψουν» τα ρόδια που είχαν στην αυλή. Μια µέρα συνέβη το εξής: Η  µητέρα
της Μύρια βρισκόταν στο σπίτι, ενώ η µικρή έπαιζε στον κήπο τους. Εκείνες τις ώρες, ο αρ-
χηγός του αγώνα, ο ∆ιγενής, ήταν σε κάποιο δωµάτιο του σπιτιού τους. Τα πλήκτρα της γρα-
φοµηχανής όπου έγραφε κάποια προκήρυξη ακουγόντουσαν µέχρις έξω. Η µικρή, που δεν
της ξέφευγε καµία κίνηση των Άγγλων, ξαφνικά άρχισε να φωνάζει: «Έξω παληοεγγλέζοι,
φύγετε, θα φωνάξω τον µπαµπά µου να σας δείρει». Αυτό ήταν το σήµα κινδύνου που είχε
εκπέµψει πολλές φορές η µικρή Μύρια και έσωζε από τους Άγγλους τους αγωνιστές που ερ-
γαζόντουσαν στο σπίτι τους. Η µητέρα της όρµησε έξω και βρήκε τον Άγγλο να µπαίνει στην
αυλή τους και να κατευθύνεται στη ροδιά τους. Έδωσε το συµφωνηθέν σήµα για την από-
κρυψη του αρχηγού στο κρησφύγετο και γέµισε µε ρόδια τον απρόσκλητο επισκέπτη, ο ο-
ποίος αποχώρησε ικανοποιηµένος για τα δώρα που πήρε.

M.X.H. Γ’ Γυµν.

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π Ρ Ο

Χαίρε, Κύπρος, στη Μεσόγειο µαργαριτάρι,
που Ανατολής και ∆ύσης τραβάς το ζηλόφθονο βλέµµα.
Χαίρε, Κύπρος, των αιώνων το καµάρι,
βαµµένη απ’ άκρη σ’ άκρη µε των παιδιών σου το αίµα.

Χαίρε, Κύπρος, µέσ’ στου χρόνου το διάβα χορτάτη
από εχθρών κουρσέµατα κι ασπόνδων φίλων ψέµατα.
Χαίρε, Κύπρος, από σµυρτιές και δάφνες γεµάτη
κι από παιάνες π’ αντηχούν σε λαγκαδιές και ρέµατα.

Χαίρε, Κύπρος, του Σιλωάµ κολυµπήθρα είσαι νέα,
για ν’ ανοίγεις τα µάτια των τυφλών των Μεγάλων.
Χαίρε, Κύπρος, τα παιδιά σου πολεµούνε γενναία,
για να λύνουν τη γλώσσα των οικτρών κωφαλάλων.

Χαίρε, Κύπρος, που στ’ άκουσµά σου κορµιά ριγούνε,
καρδιές σκιρτούν και πάλλονται στ’  αγνάντεµά σου.
Χαίρε, Κύπρος, της Λευτεριάς καµπάνες καρτερούνε,
για να σηµάνουν πρόσχαρα το λεύτερο ανάσαιµά σου.

Ι. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Επιµέλεια:

Π. Ν. Μ. (Β΄ Γυµν.) & Σια...

Στο  παρακάτω κρυ-
πτόλεξο κρύβονται 15
λέξεις που έχουν σχέ-
ση µε τη Μ. Εβδοµάδα
και την Ανάσταση. Με
λίγο ψάξιµο µπορείτε
να τις βρείτε: οριζό-
ντια, κάθετα, διαγώνια -
ευθέως ή αντιστρόφως.
Καλή αναζήτηση και...
καλό Πάσχα! 

Ο Σοφός Κύκνος

Ένας κύκνος περνάει από µια λίµνη και
βλέπει πολλούς κύκνους να κολυµπάνε.
Τους χαιρετάει και τους ρωτάει:

- Μπορείτε να µου πείτε πόσοι είστε; Και
ένας από τους κύκνους απαντάει:

Αν είµαστε όσοι είµαστε και άλλοι τόσοι
και οι µισοί και το ένα τέταρτο, µαζί µε σένα,
θάµαστε όλοι εκατό.

Πόσοι ήταν οι κύκνοι;

Τι δουλειά κάνει ο καθένας;

Τέσσερις φίλοι ζουν στην Τρίπολη. Τα ονό-
µατά τους είναι: Γιώργος Μιχαηλίδης, Τάκης
Αλεξάνδρου, Τέλης Μαχαίρας και Λεωνίδας
Μαυροµιχάλης. Ο καθένας έχει διαφορετικό
επάγγελµα. Ένας είναι αστυνοµικός, ο άλ-
λος αγρότης, ο τρίτος ξυλουργός και ο τέ-
ταρτος γιατρός.

Μια µέρα ο γιος του Γιώργου έσπασε το
πόδι του, έτσι τον πήγε στο γιατρό. Η αδελ-
φή του Γιατρού είναι σύζυγος του Τέλη Μα-
χαίρα. Ο αγρότης δεν είναι παντρεµένος,
αλλά θα παντρευτεί την επόµενη εβδοµάδα.
Ο Τάκης αγοράζει αυγά από τον αγρότη. Ο
αστυνοµικός συναντάει τον Τέλη κάθε πρωί.

Ποιος είναι ο αστυνοµικός;
Ποιος είναι ο ξυλουργός;
Ποιος είναι ο αγρότης;
Ποιος είναι ο γιατρός;

Οι λύσεις στο επόµενο τεύχος!

1. ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

2. ΑΡΙΘΜΟΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Τοποθετήστε στα κενά τους αριθ-
µούς 2, 4, 10, 14 και 38 έτσι που να ε-
παληθεύονται όλες οι πράξεις.

3. ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ
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