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Στους παραλήπτες που αποστέλλεται 
ο «Πυρσός» (για ταχυδρομικά  κ.ά. έξοδα), 

ετήσια εισφορά 15 ευρώ.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Το επόμενο τεύχος του «Πυρσού» μαζί με το τεύχος  Σε-
πτεμβρίου – Οκτωβρίου των «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ» 
θα εκδοθούν κανονικά στις αρχές Οκτωβρίου, οπόταν και 
θα αποσταλούν στους παραλήπτες τους. 
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Κάθε μήνα
Αποστολικές Υποθήκες

   « Θα ’ρθεί καιρός που οι άνθρωποι δε θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, 

αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους, που να ταιριάζουν 

με τις επιθυμίες τους, για ν’ ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείνουν τ’ 

αυτιά τους στην αλήθεια και θα στρέφονται στα παραμύθια. Εσύ όμως να 

είσαι άγρυπνος για να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά.»

(βλ. Προς Τιμόθ. Β΄ δ, 3-5 - Κείμενο σε μετάφραση)

Φίλε μου / φίλη μου,

Σε σένα που θα φοιτήσεις φέτος στο Γυ-
μνάσιο, αφιερώνεται  τιμητικά το πρώτο 

άρθρο του περιοδικού μας.
Είσαι τώρα στην εφηβεία. Έχεις όλο το 

δικαίωμα να κάνεις την εκλογή σου για το 
Σχολείο, δηλαδή για το Γυμνάσιο που θα 
φοιτήσεις. 

Το συμφέρον σου σε καλεί να διαλέξεις 
ένα καλό Γυμνάσιο, που πρώτα απ΄όλα 

πρέπει να διαθέτει:
- Άριστη διεύθυνση με αγάπη προς τον 

μαθητή, που θα την εγγυάται η μέχρι σήμε-
ρα πορεία της. Θα συναντήσεις νέους Εκ-
παιδευτικούς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με 
αξιόλογες γνώσεις και με θέληση για να περ-
πατήσετε μαζί όλο το χρόνο στον όμορφο 
κόσμο της καλλιέργειας και της μάθησης.

- Τους καλούς φίλους και την καλή παρέα, 
που είναι φυσικό να τους αναζητήσεις από 
την αρχή. Μπορείς με ευχέρεια να τους ανα-
καλύψεις στο Σχολείο μας. Σου το επιβεβαι-
ώνει η μαθητική μας Κοινότητα.  

Είναι γνωστό, ότι το Γυμνάσιο για τον έφη-
βο είναι ο πιο κατάλληλος χώρος όπου μπο-
ρεί, μαζί με την απόκτηση γνώσεων, να κάνει 
και εύστοχες επιλογές για την απόκτηση κα-
λών φίλων.

- Στους χώρους των πολλών Σχολείων της 
χώρας μας  παραμονεύουν, δυστυχώς, πολ-

λοί και σοβαροί κίνδυνοι, οι οποίοι εξουδετε-
ρώνουν τις προϋποθέσεις της ηρεμίας της 
ψυχής και της διαύγειας του νου για παρα-
γωγική και γόνιμη σκέψη. Τέτοιες αρνητικές  
περιπτώσεις δεν υπάρχουν στα δικά μας Εκ-
παιδευτήρια.

Φίλε και φίλη,

Η άριστη Διεύθυνση με το σχολικό της 
Κανονισμό, οι Εκπαιδευτικοί με την 

ιδιαίτερη αγάπη για τη μετάδοση γνώσεως 
στους μαθητές, η ανεύρεση καλών φίλων 
μέσα στο σχολικό περιβάλλον, η εγγύηση 
ασφάλειας μακριά από κινδύνους, όλα αυτά 
δεν θα τα βρεις αλλού πιο εγγυημένα από 
ό,τι σου τα παρέχουν τα Εκπαιδευτήρια “Απ. 
Παύλος”. Η επιτυχία σου στη ζωή σε προ-
σκαλεί να βρεις το Σχολείο που σου χρειάζε-
ται για να έχεις εξασφαλισμένη την πρόοδό 
σου.

Έλα, λοιπόν, να γνωρίσεις τα Εκπαι-
δευτήρια “Απόστολος Παύλος”. Φοι-

τώντας στο Σχολείο μας θα  πετύχεις αυτό 
που ζητάει το αληθινό σου συμφέρον και η 
καλή οικογένειά σου.

Αυτές τις ημέρες, εμείς, θα περιμένουμε 
νέα σου. 

               Με φιλικούς χαιρετισμούς,
          το περ. «Ο Πυρσός»

λοί και σοβαροί κίνδυνοι, οι οποίοι εξουδετε-

Για τους υποψήφιους μαθητές του Γυμνασίου

Διάλεξε 
το σχολείο σου
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Στα Κατασκηνωτικά Σεμινάρια των Εκπαι-
δευτηρίων μας ζήσαμε κι αυτό το καλο-

καίρι δύο περίπου εβδομάδες ζωής αξέχα-
στης, ζωής με φίλους πραγματικούς. Ζωής 
ξεκούρασης και γνήσιας ψυχαγωγίας, με κα-
θημερινό πρόγραμμα πλούσιο σε δραστηρι-
ότητες, εμπειρίες και γνώση. Ζωής που νο-
ηματοδοτήθηκε από τις αλήθειες της πίστης 
μας και τις αξίες του ελληνικού μας πολιτι-
σμού. Χαρήκαμε το παιχνίδι, το μπάνιο, την 
απασχόληση με πράγματα ενδιαφέροντα, 
την ομαδική ζωή, τις αναφορές σε ουσια-
στικά θέματα της ζωής, την επικοινωνία μας 
με το Θεό μέσα στη φύση, το καλό φαγητό. 
Αλλά αυτά μάς έλειψαν γρήγορα μετά την 
αναχώρησή μας κι είναι πολλές οι στιγμές 
που τα αναπολούμε!

Αξέχαστες αναμνήσεις

Αλήθεια, τι μπο-

ρεί να ξεχάσει 

κανείς; Σίγουρα όχι 
το μοναδικό πρωινό 
ξύπνημα, με τη φα-
νταστική γυμναστική, 
τουλάχιστον της κ. 
Αρχηγού, που έχει 
αποκτήσει πολυ-

πληθείς οπαδούς, ώστε πρέπει 
ν΄ ανησυχεί ο γυμναστής του Σχολείου μας! 
Ούτε τις βουτιές και το παιχνίδι στο μπάνιο, 
που φέτος διανθίστηκε και με πόλο. Και 
φυσικά ούτε τα θεατρικά, με τα οποία άλ-
λοτε με γέλιο κι άλλοτε με σοβαρότητα λα-
χταράμε, ανάμεσα στα άλλα, να περάσουμε 
εύστοχα μηνύματα. Κι ύστερα, το ομαδικό 
τραγούδι, που νιώθουμε να μας ενώνει! Οι 
περίπατοι στο βουνό. Θυμηθείτε τη συλλογή 
εκεί μιας ...ατέλειωτης σειράς «αξιόλογων 
ευρημάτων», τα οποία παρουσιάσαμε με 
ωραία παχιά λόγια στο διαγωνισμό. Όσο για 
τα παιχνίδια και τα πρωταθλήματα; Ισοδύνα-

μες οι ομάδες, σκληρή η προσπάθεια, αλλά 
όλοι αναγνωρίζαμε τους νικητές. Κι ύστερα, 
η ημερήσια εκδρομή; Ξενάγηση στην ιστο-
ρική ι. Μονή Αγ. Μελετίου Κιθαιρώνα για τα 
κορίτσια και αναζήτηση του "Κρυμμένου Θη-
σαυρού" στο Καταφύγιο, ιδανικότατο μέρος 
για να περάσει κανείς μια μέρα καύσωνα. 
Ή, για τα αγόρια, ο εκκλησιασμός και η γεν-
ναιόδωρη φιλοξε- νία στην ι. Μονή 
Ταξιαρχών Ν. 
Επιδαύρου και το 
Παιχνίδι του Δά-
σους σε κατα-
πράσινο τοπίο 
του Σχίνου. Αμ, 
εκείνα τα υπέ-
ροχα φαγητά 
και τα πλούσια παγωτά, 
στα οποία δεν μπορείς  ν΄ αντισταθείς; 

Θυμόμαστε όμως και τις στιγμές εθνι-
κής περηφάνιας κατά την έπαρση και 

υποστολή της Σημαίας. Την ώρα του αγιο-
γραφικού συνθήματος και της σοβαρής συ-
ζήτησης για θέματα που απασχολούν την 
ηλικία μας και την κοινωνία μας. Ιδιαίτερα, 
όπως το ομολογούμε κάθε φορά τη βραδιά 
του απολογισμού, την ευλογημένη ώρα της 
βραδινής και πρωινής προσευχής, όπου οι 
ψυχές μας γαληνεύουν. Όπως και τις ευκαι-
ρίες να πλησιάσουμε στα ιερά μυστήρια της 
Εξομολογήσεως και της θ. Κοινωνίας, που 
ανοίγουν τα φτερά μας σ΄ έναν άλλο κόσμο. 
Και, τέλος, την ώρα ειλικρίνειας, που σβήνει 
από μέσα μας κάθετι που έτυχε να μας «ψυ-
χράνει» με τα συνομαδόπουλά μας. 

Ώρες Σεμιναρίων

Σ΄ όλα αυτά, που γεμίζουν το καθένα με 

ξεχωριστό τρόπο το κατασκηνωτικό μας 
πρόγραμμα, ιδιαίτερο τόνο δίνει βέβαια και 
η παρουσία των καθηγητών – συνεργατών 
του Σχολείου μας. Έτσι και φέτος. Η κ. Λυ-

Πώς ζήσαμε τα φετινά Κατασκηνωτικά Σεμινάρια 2010 !
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Αλήθεια, τι μπο
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κανείς; Σίγουρα όχι 
το μοναδικό πρωινό 
ξύπνημα, με τη φα
νταστική γυμναστική, 
τουλάχιστον της κ. 
Αρχηγού, που έχει 
αποκτήσει πολυ

πληθείς οπαδούς, ώστε πρέπει 

ναιόδωρη φιλοξε- νία στην ι. Μονή 
Ταξιαρχών Ν. 
Επιδαύρου και το 
Παιχνίδι του Δά-
σους σε κατα-
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του Σχίνου. Αμ, 
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νία στην ι. Μονή 
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δία, αν και φιλόλογος, παρουσιάστηκε πάλι 
με διαθέσεις επιτελικές νυχτερινών επι-
χειρήσεων. Οι φακοί παραμάσχαλα και, αν 
θέλετε καραμέλες και βαθμούς, κάντε τούς 
ν τετέκτ ι βς στα σκοτεινά. Αν 

δεν σας είναι εύ-
κολο, κανένα πρό-
βλημα! Η κ. Λυδία 
έχει επίσης ετοι-
μάσει παρουσί-
αση για τη ζωή 
των τυφλών και 
την εκπαίδευσή 

τους! Μας εκπαίδευσε, 
λοιπόν, αναλόγως και μας έβαλε να γρά-

ψουμε και στο σύστημα Μπράιγ. Ο φυσικο-
μαθηματικός του Σχολείου μας βάλθηκε να 
αφήσει τους ηλεκτρολόγους χωρίς δουλειά! 
Δεν έφτασε που μας θύμισε όλα εκείνα τα 
συμπαθητικά περί ηλεκτρικού ρεύματος 
(ένταση, τάση, ισχύς κ.τ.ό.), αλλά πέρασε 
και στο παρασύνθημα: Τι να προσέχουμε 
όταν αγοράζουμε ηλ. συσκευές, τι κάνουμε 
σε περίπτωση βραχυκυκλώματος στο σπίτι 
ή σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας κ.λπ. Μέ-
χρι και ντουί μας έδωσε να διαλύσουμε και 
να επανασυναρμολογήσουμε! Ο φυσικός 
μας, εξάλλου, ήρθε σούπερ οργανωμένος 
και πάλι (θυμηθείτε την οργάνωση που έκα-
νε για την εκδρομή στην Παύλιανη), να μας 
παρουσιάσει με συνοδεία προβολής πολλά 
εντυπωσιακά πράγματα για τον ήλιο του 
ηλιακού μας συστήματος και τους ήλιους 
άλλων συστημάτων και γαλαξι-
ών. Ήταν τη μέρα που είχαμε 
πάρει το αγιογραφικό σύνθημα 
«Ο Θεός φως εστι». Πραγμα-
τικά, όλα συνδέθηκαν πολύ 
ταιριαστά. Το είπαμε! Ο κύριος 
διακρίνεται για good timing!.. 
Όπως διακρίνεται και ο φιλό-
λογος-ιστορικός του Σχολείου μας για την 
αγάπη του στην ιστορία. Πολύ ενδιαφέρο-
ντα τα θέματά του για τις μεγάλες ανακα-
λύψεις του 15ου αι. και για τη γυναίκα στο 

Βυζάντιο. Η καλή μας επίδοση στα «τεστ», 
που μας κάνει μετά τις παρουσιάσεις του, 
επιβεβαιώνουν την προσοχή με την οποία 
τις παρακολουθούμε…

Αλλά, θυμόμαστε και το άλλο, που ίσως 
δεν  πρέπει να λάβει δημοσιότητα, μη 

τυχόν κι έχουμε συνέπειες: Κάποιος σ΄ αυτή 
την κατασκήνωση έχει αναλάβει εκστρατεία 
κατά της Coca Cola. Έχει βαλθεί με μανία 
να την εξαφανίζει μετατρέποντάς την σε 
νερό! Τελικά, μας εξήγησε το μυστικό: δεν 
ήταν μαγεία· ήταν  χημεία! (θαυματουργό 
το θειοθειικό νάτριο…). Θαυματουργό και 
το νεράκι! Με λίγο ξύδι μετατρέπεται σε 
μπαταρία για ν΄ ανάβουμε τα ledάκια μας τα 
βράδια. Αν δεν πετύχει το πεί-
ραμα, η αρχηγός 
μάς έδωσε την 
εναλλακτ ική : 
Ανάψτε τα 
ωραία διακο-
σμητικά κεριά 
που φτιάξαμε! 

Ύσ τ ε ρ α 
απ΄ όλα αυτά είναι δυ-

νατό, γιατρέ μας κ. Κουρκουντή, να μην 
αναπτύξεις κάποια εξάρτηση; Βέβαια, δεν 
εννοούμε στο τσιγάρο, στον Η/Υ, στη μόδα 
και στη σιλουέτα, για τα οποία μας μιλήσα-
τε στην πειστική σας παρουσίαση. Μιλάμε 
για την εξάρτηση στα Κατασκηνωτικά Σεμι-
νάρια. Μ΄ αυτήν τι θα κάνουμε; Μας πιάνει 
αρκετά νωρίς και γίνεται αφόρητη προς το 

τέλος της σχολικής χρονιάς! 
Μήπως πρέπει οι υπεύθυνοι 
να οργανώσουν επιτέλους και 
μια χειμερινή περίοδο; Νομί-
ζουμε ότι αυτό θα αποτελούσε 
μια πρωτοτυπία για το Σχολείο 
μας και, βέβαια, υποθέτουμε 
ότι θα είχε και ανάλογη προ-

σέλευση. Ας μελετήσει λοιπόν την πρότασή 
μας η σεβαστή Διεύθυνση…

Οι Παρατηρητές
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Με πολλή χαρά σας βλέπουμε σήμερα 
στην Κατασκήνωσή μας. Καλώς ήρ-

θατε. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να περάσετε 
όλες τις μέρες της Κατασκηνωτικής Περιό-
δου με χαρά και υγεία και με τον Χριστό και 
την Παναγία μας να σας συντροφεύουν στις 
παρέες σας και στα παιχνίδια σας. 

Σεις, τα παιδιά που έχετε έρθει στην Κα-
τασκήνωση, είστε όλα βαπτισμένα και έχετε 
το καθένα το χριστιανικό του όνομα. Κανέ-
να παιδί από τη συντροφιά μας δε θέλει να 
προδώσει τη χριστιανική πίστη του. Αυτή η 
πεποίθηση μου δίνει το δικαίωμα αλλά και 
μου γεννάει την υποχρέωση να σας μιλήσω 
σήμερα για ένα σπουδαίο θέμα, που πρέπει 
τα χριστιανόπουλα να είναι ενημερωμένα.  

Το θέμα αυτό είναι η περιφρόνηση της 
Χριστιανικής Πίστης που παρατηρείται από 
πολλούς στις μέρες μας. Είναι η απομάκρυν-
ση της Κοινωνίας μας από το Χριστό.

Δύο σημεία θα σας αναφέρω σαν δια-
πιστώσεις της αποστασίας και απο-

μάκρυνσης της Κοινωνίας από τη ζωντανή 
πίστη του Χριστού μας. Το πρώτο είναι η 
απουσία των χριστιανών από την εκκλησία, 
από τον τακτικό Εκκλησιασμό της Κυριακής. 
Αναλογιστείτε πως από τους 100 χριστιανούς 
της πατρίδας μας μόνον οι 4-5 εκκλησιάζο-
νται τακτικά κάθε Κυριακή. Αυτή η συνεχής 
απουσία των πολλών σηματοδοτεί κάτι το 
πολύ σοβαρό. Πίσω από αυτό το φαινόμενο 
κρύβεται μια βαριά πνευματική αρρώστια. 
Πού άραγε βρίσκονται οι 95 από τους 100 

χριστιανούς, αυτοί που περιφρονούν τη λα-
τρεία του Θεού κατά την ημέρα της Κυρια-
κής; Στις διασκεδάσεις της νύχτας του Σαβ-
βάτου, στον ύπνο, στις εκδρομές; Πολλές οι 
δικαιολογίες που φέρνουν και πολλά τα αί-
τια. Αλλά τίποτε δεν νομιμοποιεί την απου-
σία τους. 

Αλλά το δεύτερο, και το πιο βαρύ, είναι η 
απομάκρυνση του Χριστού από τις καρδιές 
των ανθρώπων. Είναι – πιο συγκεκριμένα – η 
άρνηση του ανθρώπου στο να εφαρμόζει τις 
εντολές του Χριστού.

Φέρνουμε απλά παραδείγματα, εκθέ-
τοντάς τα αντιπαραθετικά σε δεύτερο 

πρόσωπο:
α. Ο Χριστός μάς διδάσκει να λέμε την 

αλήθεια και να είμαστε ειλικρινείς στη ζωή 
μας. Συ, όμως, λες εκ προθέσεως ψέματα, 
είσαι ανειλικρινής και έτσι πολλές φορές ξε-
γελάς και εξαπατάς το συνάνθρωπό σου και 
περιφρονείς την εντολή του Χριστού.

β. Ο Χριστός παραγγέλλει να είσαι δίκαιος 
σ’ όλες τις πλευρές της ζωής σου. Συ, όμως, 
πολλές φορές διαπράττεις αδικίες με τις δο-
σοληψίες σου, με τις παράνομες πράξεις και 
τα βλαπτικά λόγια σου. Ο Χριστός λυπάται 
γιατί Τον αρνείσαι. 

γ. Η διδαχή της Εκκλησίας σε συμβουλεύ-
ει: Να είσαι προσεχτικός στη ζωή σου, σε-
μνός στην ενδυμασία σου, στη συμπεριφορά 
σου, στα λόγια σου, στα θεάματά σου, δηλα-
δή στο τι θα επιτρέπεις να δουν τα μάτια σου. 
Συ, όμως, με την εν γένει στάση και τα φερ-
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Με πολλή χαρά σας βλέπουμε σήμερα 
στην Κατασκήνωσή μας. Καλώς ήρΜ χριστιανούς, αυτοί που περιφρονούν τη λα-

τρεία του Θεού κατά την ημέρα της Κυρια
χριστιανούς, αυτοί που περιφρονούν τη λα



σίματά σου δημιουργείς αταξίες, φιλονικίες, 
σκάνδαλα και επιβλαβείς προκλήσεις. Έχεις 
την αξίωση να έχεις το Χριστό φίλο και προ-
στάτη στην καθημερινή ζωή σου;

δ. Ας κοιτάξουμε με μια σύντομη ματιά και 
την πλευρά της κοινωνίας μας: Ο Χριστός δι-
δάσκει πως οι χριστιανοί πολίτες πρέπει να 
είναι ακέραιοι, ειλικρινείς, δίκαιοι και όχι 
άδικοι και χρηματολάτρες. Αλλά οι πιο πολ-
λοί άνθρωποι σήμερα μέσα στη χριστιανική 
λεγόμενη κοινωνία μας είναι ανέντιμοι στις 
συναλλαγές τους, αφερέγγυοι και φοροφυγά-
δες, αδικούν την πολιτεία, είναι βουτηγμένοι 
μέσα στην πολύμορφη κοινωνική αδικία. 

  

Υποψιάζομαι πως με τα λίγα αυτά πα-
ραδείγματα δημιουργείται μέσα σας 

ένας προβληματισμός. Λοιπόν, είμαστε αλη-
θινοί ή κάλπικοι χριστιανοί; Γράψτε λοιπόν 
στη σκέψη σας, ότι ζούμε μέσα σε μια κοι-
νωνία η οποία κατά κα-
νόνα αρνείται το Ευ-
αγγέλιο, αρνείται τον 
Χριστό ως οδηγό της 
ζωής. Είμαστε σε μια 
κοινωνία με όνομα 
μεν χριστιανικό, στη 
ζωή όμως και στην 
πράξη ζούμε σε μια 
αποχριστιανισμένη 
κοινωνία. Λίγο ακό-
μη, για να μας ταιριά-
ζει ο τίτλος της αντι-
χριστιανικής κοινωνίας. Και αυτό κατ’ ουσί-
αν σημαίνει αλλαξοπιστία. Δηλαδή, έχουμε 
στην κοινωνική ζωή όχι τον αληθινό Θεό, 
τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αλλά ξένους-
ψεύτικους θεούς, ξένες ειδωλολατρικές θεό-
τητες. Έχουμε πυργώσει διάφορα κοινωνικά 
είδωλα, υλιστικού περιεχομένου. Ποια η αι-
τία αυτού του φαινομένου; Το επαναλαμβά-
νουμε: Η αποστασία, η απομάκρυνση από τον 
αληθινό Θεό. Ο σημερινός άνθρωπος έχει ως 
βάση στη ζωή του το χρήμα. Είναι χρημα-

τολάτρης. Δηλαδή ειδωλολάτρης, με θεό τον 
Μαμωνά. Θυσιάζει πολλές φορές το Χριστό 
και τις εντολές του Ευαγγελίου, προκειμένου 
ν’ αποκτήσει «νόμιμα» ή παράνομα πλούτη, 
υλικά αγαθά. Θεός του είναι ο Μαμωνάς. 

Κοιτάξτε, όμως, πώς ομιλεί και ξεκαθαρί-
ζει το θέμα το ιερό Ευαγγέλιο: «Ου δύνασθε 
Θεώ δουλεύειν και μαμωνά» (Ματθ. στ΄, 
24). Δεν μπορεί να είστε δούλοι του Θεού 
και δούλοι και λάτρεις του χρήματος. 

Πρέπει εδώ να αναφέρουμε κάτι για την 
οικονομική χρεοκοπία, δηλαδή για την πτώ-
χευση, στην οποία κινδυνεύει να βρεθεί η 
χώρα μας. Γιατί μας βρήκε αυτό το κακό; Η 
απάντηση έρχεται αβίαστα από τα γεγονότα: 
Γιατί πίστεψαν οι Έλληνες πως το χρήμα λύ-
νει όλα τα προβλήματα της ζωής και χαρίζει 
την ευτυχία. Πλάνη μεγάλη! Η δίψα για την 
απόκτηση του χρήματος έσπρωξε τον άν-
θρωπο στην χρηματολατρεία, να προσκυνάει 
το χρήμα ως ανώτερη δύναμη. Και ο Μαμω-
νάς, ο ψευτοθεός του χρήματος, έφερε όλα 

τα αρνητικά επακό-
λουθα: την παράνομη 
κερδοσκοπία, την φο-
ροδιαφυγή, τις απάτες, 
τη διαφθορά των συ-
νειδήσεων, με γενικό 
συνακόλουθο την οι-
κονομική υποδούλω-
ση, τον ευτελισμό και 
την επιτήρηση της Ελ-
λάδας από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο.

Αγαπητά μας παιδιά, δεν έχω περιθώ-
ριο σήμερα να μακρύνω το λόγο μου 

χρησιμοποιώντας άλλα παραδείγματα. Το 
σύνθημα της φετινής μας Κατασκήνωσης ας 
το επαναλάβουμε ο καθένας χωριστά ως κα-
τακλείδα και ως παράγγελμα επαγρύπνησης: 

«Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτούς 
ἀπό τῶν εἰδώλων» (Α΄ Ιωάν. ε, 21)

(Παιδιά μου, φυλαχτείτε 
από τους ψεύτικους θεούς.)

νωνία η οποία κατά κα

αγγέλιο, αρνείται τον 
Χριστό ως οδηγό της 
ζωής. Είμαστε σε μια 
κοινωνία με όνομα 
μεν χριστιανικό, στη 
ζωή όμως και στην 
πράξη ζούμε σε μια 
αποχριστιανισμένη 

χριστιανικής κοινωνίας. Και αυτό κατ’ ουσί

νάς, ο ψευτοθεός του χρήματος, έφερε όλα 
τα αρνητικά επακό
λουθα: την παράνομη 
κερδοσκοπία, την φο
ροδιαφυγή, τις απάτες, 
τη διαφθορά των συ
νειδήσεων, με γενικό 
συνακόλουθο την οι
κονομική υποδούλω
ση, τον ευτελισμό και 
την επιτήρηση της Ελ
λάδας από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο.

Αγαπητά μας παιδιά, δεν έχω περιθώ
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Α΄ ΣΚΗΝΗ 
(Είμαστε μπροστά σε κατάστημα ένδυσης με 
σχετικά αξεσουάρ. Ο καταστηματάρχης μονο-
λογεί:)
- Σκοπό στη ζωή μου έχω βάλει να κάνω πολλά 
λεφτά. Όχι βέβαια με “το Ευαγγέλιο στο χέρι”, 
όπως συνήθιζε να μου λέει ο μακαρίτης ο πατέ-
ρας μου. Σήμερα, έτσι, δεν προκόβει κανένας. 
Αν τον άκουγα... τώρα θα ήμουν ένας υπαλ-
ληλάκος. Εγώ, όμως, έχω σπίτια και αλυσίδα 
καταστημάτων, κάνω υπέροχη «dolce vita».  
(Ακούγεται το καμπανάκι της πόρτας. Μπαίνει 
στο κατάστημα ένας ποδοσφαιρόφιλος.)
- Γεια σας. Θέλω μια 
μπλούζα που να ’χει 
ίδιο χρώμα με την 
ομάδα του μεγάλου 
ηγέτη των γηπέδων, 
του Ράιαν! 
Πωλητής:  Ξ έ -
ρεις, αυτό με τη διά-
κριση που ζητάς, κο-
στίζει. 
Ποδοσφαιρόφιλος: 
Αυτό δε με νοιάζει. 
Ο Ράιαν Γκικς είναι 
αστέρι! Είναι για μένα 
ο θεός μου!
Πωλητής: Καλά, καλά. Κατάλαβα. Ορίστε, η 
μπλούζα που ζητάς. 200 ευρώ και μάλιστα με 
τη σχετική έκπτωση.
Ποδοσφαιρόφιλος: Χαλάλι του Ράιαν Γκικς. 
(Πληρώνει και φεύγει.)
Πωλητής: Στο καλό και να μη σε χάσω από 
πελάτη!
(Ακούγεται το καμπανάκι της πόρτας. Μπαί-
νουν στο κατάστημα δύο μοντέρνες κυρίες.)  
Πωλητής: Καλημέρα σας! Σε τι μπορούμε να 
σας εξυπηρετήσουμε;

Πρώτη κυρία: Θα θέλαμε ένα εντυπωσιακό 
αξεσουάρ. Είμαστε καλεσμένες σ’ ένα πάρτι 
«επωνύμων» και πρέπει να κάνουμε την πα-
ρουσία μας αισθητή και έντονη.
Δεύτερη κυρία: Να, για παράδειγμα, να σας 
δώσω να καταλάβετε: θέλουμε να μας βλέπουν 
να μοιάζουμε σαν τη θεά Lady Gaga!
Πωλητής: Α! Είστε πολύ τυχερές! Μόλις 
πριν λίγο παρέλαβα δύο μοντέρνα καπέλα με 
πούπουλα σπανίων πτηνών! Για δέστε στυλ. 
Φαίνονται σαν πουλιά που είναι έτοιμα να πε-
τάξουν!

Πρώτη κυρία: Υπέρο-
χη συλλογή! Μας κά-
νει. Πόσο στοιχίζει; 
Πωλητής:  Η τιμή τους 
είναι λίγο «τσιμπημέ-
νη»... Ξέρετε, τα πτηνά 
αυτά, σήμερα, βρίσκο-
νται υπό εξαφάνιση. 
(χαμηλόφωνα: Τουλά-
χιστον στην Αθήνα, κό-
τες σπάνια συναντάς!)
Δεύτερη κυρία: Ω! 
Βρήκαμε το τέλειο! Εί-
ναι ό,τι πρέπει για την 

περίπτωσή μας. Πέστε μας, παρακαλώ. Τι σας 
οφείλουμε;
Πωλητής: 500 ευρώ, αγαπητές μου κυρίες.  
(Πληρώνουν και φεύγουν.)
Πωλητής: Βρε, πού φτάσαμε! Πώς λειτουρ-
γούν τα μυαλά των ανθρώπων! Ο γυναικείος 
κόσμος έχει θεοποιήσει τη Lady Gaga! Η επιρ-
ροή της είναι τόσο μεγάλη σαν τραγουδίστρια, 
που μαγνητίζει και προσηλυτίζει τις γυναίκες 
να προκαλούν, ώστε να νιώθουν καθεμιά ξε-
χωριστές στο σύνολο! 
(Ακούγεται το καμπανάκι της πόρτας. Μπαίνει 

"Ψεύτικοι Θεοί"

νει. Πόσο στοιχίζει; 

νη»... Ξέρετε, τα πτηνά 

νται υπό εξαφάνιση. 

Δεύτερη κυρία:

ναι ό,τι πρέπει για την 



στο κατάστημα ένας γκουρού). 
Πωλητής: Πολύ καλημέρα σας, κύριε. Ήρθα-
τε στο κατάλληλο μαγαζί. Διαθέτουμε ποικι-
λία ρούχων του τύπου σας.
Γκουρού: Ω! Αυτό το μαγαζί με εμπνέει για 
διαλογισμό...
Πωλητής: Πιο καλά θα ήταν αν σας ενέπνεε 
ώστε ν’ αγοράζατε κάτι...
Γκουρού: Δε θέλω ν’ αγοράσω. Δε θέλω να μι-
λάω. Δε θέλω να σκέφτομαι. Είμαι γκουρού. 
Θέλω μόνο το απόλυτο κενό.
Πωλητής: (χαμηλόφωνα) Ωχ, εδώ μπλέξα-
με… “Άλλα λέει η θεια μου, άλλα ακούν τα 
αυτιά μου”. Κενό, κενό… Δυστυχώς, κύριε, 
κάτι τέτοιο δεν διαθέτει το κατάστημα. Μή-
πως θέλετε κάποιο άρωμα που, 
ίσως, το έχετε ανάγκη;
Γκουρού: Θέλω να εκμηδενί-
σω την ύπαρξή μου. Θέλω το 
“Νιρβάνα”.
Πωλητής: Ούτε τέτοιο άρω-
μα έχω. Αυτό μόνο σε παγωτά 
το ξέρω.
Γκουρού:  Όχι γεύσεις, όχι 
σκέψεις, όχι λέξεις.
Πωλητής: Ω, καλέ μου άν-
θρωπε. Ω, αγαθέ χριστιανέ. 
Αυτό που γυρεύεις δεν το έχω. 
Σου εύχομαι να το βρεις. (Ο 
Γκουρού φεύγει και ο πωλη-
τής κοιτάει τώρα το ρολόι του.) Πέρασε η ώρα. 
Πρέπει να κλείσουμε το κατάστημα. Αύριο 
πάλι.

Β΄ ΣΚΗΝΗ
(Η σεζόν έχει αλλάξει και η βιτρίνα του κα-
ταστήματος έχει διαμορφωθεί ανάλογα με την 
εποχή. Μπαίνει πάλι στο κατάστημα ο πρώτος 
πελάτης, ο ποδοσφαιρόφιλος.)
Πωλητής: Καλώς τονε! Μόλις τώρα εσένα 
σκεφτόμουνα. Καθώς διάβαζα την εφημερίδα, 
σκόνταψα στο αφιέρωμα που έχει για κείνον 
το… θεό σου, τον Ράιαν Γκικς! Γι’ αυτόν δεν 
μου μιλούσες τις προάλλες;
Ποδοσφαιρόφιλος: Αλήθεια; Για να δω! (Αρ-

χίζει να διαβάζει με ενθουσιασμό, αλλά στη συ-
νέχεια δείχνει να δυσανασχετεί.) Άκου, άκου! 
“Του γυάλισαν”, λέει, “τρεις μεζονέτες στην 
Κεφαλλονιά και προσπαθεί να κλείσει συμβό-
λαιο με 3.500.000 ευρώ. Καταπληκτικό ποσό, 
αλλά για τον Ράιαν είναι λίαν προσιτό, αφού 
άλλωστε κάθε χρόνο κατατίθενται στον τρα-
πεζικό του λογαριασμό 5.220. 000 ευρώ!... ” 
(Αθηναϊκός Τύπος).
Πωλητής: Αν ήξερα, φίλε μου, εξ αρχής αυ-
τές τις πληροφορίες, θα ριχνόμουν με μανία 
στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 
Ποδοσφαιρόφιλος: Αλλά εγώ αρχίζω, τώρα, 
να τους βαριέμαι. Σε λίγο, ίσως, και θα τους 
αηδιάζω. Φαίνεται, η βουλιμία του χρήματος 
τούς έχει μεθύσει. Μόνο σαν αρένα οικονο-

μικού μεγέθους βλέπουν το 
ποδόσφαιρο και γενικά τον 
αθλητισμό. Κάτι τέτοιους τύ-
πους κανείς φίλαθλος δεν αξί-
ζει να τους ανεβάζει σε ήρωες, 
σε ινδάλματα, σε θεούς.
Πωλητής:  Βλέπω πως τώρα 
συλλογιέσαι ελεύθερα. Ζη-
τάς την αλήθεια. Διακρίνω να 
είσαι απεξαρτημένος. Ο εθι-
σμός, φίλε μου, είναι τρομερό 
πάθος. Είναι χαλινάρι που δεν 
αφήνει το άλογο -τον άνθρω-
πο θέλω να πω- να του μιλήσει 
η λογική του.

Ποδοσφαιρόφιλος: Να σε ευχαριστήσω, κύριέ 
μου. Έγινες για μένα συντελεστής ν’ ανοίξουν 
τα μάτια μου. Σε χαιρετώ φιλικά. (Φεύγει.)
Πωλητής: Στον μπεζαχτά μου, όμως, δεν μπή-
κε ούτε ένα ευρώ… Τι με πιάνει ώρες-ώρες και 
αρχίζω τις φιλανθρωπικές συμβουλές! Καλή, 
βέβαια, κι αυτή η συζήτηση, αλλά μειώνεται 
έτσι η πελατεία μου. 
(Μπαίνουν οι δύο κυρίες.) 
Πωλητής: Καλημέρα σας, εκλεκτές μου κυ-
ρίες. Καιρό έχετε να περάσετε από το κατά-
στημά μου! Αλήθεια, πώς διεξήχθηκε και πού 
κατέληξε το περιβόητο εκείνο πάρτι; Εντυπω-
σιάσατε τους καλεσμένους;

μικού μεγέθους βλέπουν το 
ποδόσφαιρο και γενικά τον 
αθλητισμό. Κάτι τέτοιους τύ
πους κανείς φίλαθλος δεν αξί
ζει να τους ανεβάζει σε ήρωες, 
σε ινδάλματα, σε θεούς.
Πωλητής: 
συλλογιέσαι ελεύθερα. Ζη
τάς την αλήθεια. Διακρίνω να 
είσαι απεξαρτημένος. Ο εθι
σμός, φίλε μου, είναι τρομερό 
πάθος. Είναι χαλινάρι που δεν 
αφήνει το άλογο -τον άνθρω
πο θέλω να πω- να του μιλήσει 
η λογική του.
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Πρώτη κυρία: (θυμωμένη) Και βέβαια! Όλοι 
εμάς προσέχανε!
Πωλητής: Α, έτσι! Ωραία! Βέβαια, ήμουν 
σίγουρος με τα φτερά που είχατε. Ήσασταν 
έτοιμες να πετάξετε. Και τι έλεγαν για σας οι 
φιλοθεάμονες;
Δεύτερη κυρία: Α, τι έλεγαν! Έπεσε στ’ αυ-
τιά μας η φράση: “Άραγε, από ποιο κοτέτσι να 
το σκάσανε αυτές;”.
Πωλητής: Καλέ, θα το λέγανε από τη ζήλεια 
τους.
Πρώτη κυρία: Όχι, όχι. Μάλλον από οίκτο 
το λέγανε. Να, εμείς, ακόμη ξυνόμαστε από τα 
παράσιτα που μας γέμισαν τα φτερά που μας 
πουλήσατε.
Πωλητής:Τι να κάνουμε, κυρίες μου, μπρος 
στα κάλλη τι είναι ο πόνος....
Δεύτερη κυρία:  Εσείς ξεγελάτε, με το αζη-
μίωτο, κάποιες άμυαλες σαν κι εμάς, που την 
προηγούμενη φορά αδειάσαμε τις τσέπες μας 
στον μπεζαχτά σας. 
Πωλητής: Δεν φταίω εγώ. Φταίνε τα είδωλα 
της εποχής μας που θέλετε να μοιάσετε και να 
ικανοποιείτε μ’ αυτά τις επιθυμίες σας. 
(Φεύγουν ενοχλημένες. Ακούγεται το καμπα-
νάκι της πόρτας. Μπαίνει στο μαγαζί ο πρώην 
γκουρού. Είναι αισθητά διαφορετικός.) 
Πωλητής: (μονολογεί:) Ω! αυτός κάτι μου 
θυμίζει. Παρακαλώ, κύριε, τι θα θέλατε;
Ο πρώην Γκουρού:  Δεν ήρθα για ν’ αγορά-
σω. Ήρθα να σας μιλήσω.
Πωλητής: (χαμηλόφωνα) Σήμερα δεν βλέπω 
να βγάζω ούτε ένα ευρώ. Μα, κύριε, δεν σας 
θυμάμαι.
Ο πρώην Γκουρού:  Είχα έρθει πριν από και-
ρό. Ήμουν αυτός που αναζητούσε το “Νιρβά-
να” του.
Πωλητής: Α, ναι! Τώρα θυμήθηκα! Μα εσείς 
δεν του μοιάζετε καθόλου! Έχετε αλλάξει. Θα 
έλεγα, έχετε μεταμορφωθεί!
Ο πρώην Γκουρού: Ναι, βέβαια. Και αυτό εν 
μέρει το οφείλω και σε σας. 
Πωλητής: Μα δεν θυμάμαι να σας πούλησα ή 
να σας πρόσφερα τίποτα.

Ο πρώην Γκουρού: Κι όμως. Μου είπατε κάτι 
που άλλαξε όλο το εσωτερικό μου. Με αποκα-
λέσατε, με ονομάσατε “Χριστιανό”.
Πωλητής: Το συνηθίζω να το λέω, γιατί σχε-
δόν όλοι οι Έλληνες είμαστε Χριστιανοί.
Ο πρώην Γκουρού: Εμένα, όμως, αυτό με άγ-
γιξε βαθιά. Συνταράχτηκα. Διαμαρτυρήθηκε 
η συνείδησή μου γιατί είμαι βαφτισμένος χρι-
στιανός. Η φράση σας έγινε  αφορμή ν’ αναζη-
τήσω τον Χριστό. Αυτόν που δίνει φώτιση στο 
λογικό τού ανθρώπου και νόημα στη ζωή του. 
Ίσως και εσείς να συμφωνείτε μαζί μου.
Πωλητής: Ναι. Έτσι είναι. Και εμένα με 
ελέγχει η συνείδηση, γιατί έχω προδώσει τον 
αληθινό Θεό και παραδόθηκα στη λατρεία του 
χρήματος. Λυπόμουν τους πελάτες μου που 
πάσχιζαν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες που 
τούς γεννούσαν τα ψεύτικα είδωλα, οι ψεύτικοι 
θεοί τους, αλλά εγώ τελικά είχα το πιο μεγάλο 
πάθος: τη φιλοχρηματία.Αγαπητέ μου, σου εί-
μαι και εγώ ευγνώμων που σε γνώρισα. Μου 
άνοιξες τα μάτια της ψυχής μου. Αφύπνισες 
και τη δική μου συνείδηση ώστε ν’ αποκολλη-
θώ από την φιλοχρηματία και από κάθε ψεύ-
τικη θρησκεία. Και πρώτα απ΄ όλα ευχαριστώ 
και ευγνωμονώ τον Χριστό, τον ελευθερωτή 
των ανθρώπων από τους ψεύτικους θεούς και 
από κάθε είδους δουλείας.

ΤΕΛΟΣ

Υποσημείωση: Το θεατρικό γράφτηκε και παίχτη-
κε με επιτυχία στην φετινή Κατασκήνωση από την 
ομάδα των παιδιών που είχαν πάρει την ονομασία 
«Ευγνώμονες».



Ω! ΑΓΙΕ ΧρΥΣΟΣΤΟμΕ!

Σε των Μαρτύρων καύχημα κι αγλάισμα του Γένους
υμνολογούμεν Δέσποτα κι Άγιε Ιεράρχη.

Στον Σταυρικόν Σου Θάνατον εκεί προσηλωμένους
μας ατενίζεις, Πάτερ μας, Συ Θείε Ποιμενάρχη.

Ω! Άγιε Χρυσόστομε! Με το παράδειγμά Σου
αναστηλώνεις τις καρδιές και τις ψυχές θερμαίνεις.
Ήταν γλυκειά, γαλήνια …χρυσόλαλ΄ η μιλιά Σου.
Κι εμψυχωτής αιώνιος μέσ΄ στη ζωή μας μένεις. 

Ο σπαραγμός που φώλιασε μέσ΄ στων πιστών τα στήθη
για το σκληρό σου θάνατο πούγινε κάποια μέρα,
χαράχθηκε. Δε χάθηκε. Δεν έσβυσ΄ απ΄ τη λήθη

κι ο πόνος μένει μέσα μας. Δονεί την ατμοσφαίρα.

Μύριων Αγγέλων ο χορός χοροστατεί και ψάλλει
ύμνους στην Άγια Σου ψυχή! Στη λατρευτή μορφή Σου!

Είθε, Πανάγιε Δέσποτα, ν΄ αναφανή και μι΄ άλλη,
για να δοξάση όπως και Συ την ξακουστή φυλή Σου!

Σμύρνα, μοσχοθυμίαμα κι ολόχρυση λαμπάδα
μπρος στο Δικό Σου Σκήνωμα πιστοί Σου προσκομίζουν.

Είσαι το φως τ΄ ανέσπερον που φέγγει την Ελλάδα!
Κι απ΄ τις καρδιές για Σε, Σεπτέ, δάκρυα θ΄αναβλύζουν.

                                                        Μάνος Ρούσσος 
                 (Εφημ. Κήρυξ Ν. Σμύρνης, αρ. 123, 20.11.1965)
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Mε την επέτειο του μαρτυρίου του

Σε των Μαρτύρων καύχημα κι αγλάισμα του Γένους
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Τ Α  Φ Η Μ Ι Σ Μ Ε Ν Α  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α

Και μόνο το όνομα της Σμύρνης πρέπει 
να ξυπνά στην ψυχή του κάθε Έλληνα 

μνήμες και συναισθήματα ιερά. Η Σμύρνη, 
όπως και όλη η Μ. Ασία, ήταν ελληνική 
(κατοικήθηκε από τους αρχαίους Ίωνες) 
ήδη από το 1.000 π.Χ. περίπου. Στις αρχές 
του 1900, ο πληθυσμός της Σμύρνης ήταν 
στην πλειοψηφία του ελληνικός (οι Έλλη-
νες ήταν 140.000 και οι Τούρκοι 80.000). 
Γι΄ αυτό και οι Τούρκοι ονόμαζαν την πόλη 
«γκιαούρ Ισμίρ», δηλ. «άπιστη Σμύρνη». Η 
πνευματική δρά-
ση που ανέπτυξε 
η Σμύρνη μέχρι 
τις μέρες της κα-
ταστροφής της 
προκαλεί το θαυ-
μασμό. 

Η Σμύρνη απέ-
δειξε την 

αγάπη της στα 
Γράμματα ήδη 
από την αρχαι-
ότητα, κάνοντας 
ένα μικρό διά-
λειμμα κατά την 
Τουρκοκρατία, 
οπότε ήταν αδύ-
νατη η συστη-
ματική λειτουρ-
γία ελληνικών 
σχολείων. Μετά 
την κατάργηση 
του παιδομαζώμα-
τος (το 1638 επί Μουράτ Δ΄) οι τουρκικές 
καταπιέσεις χαλάρωσαν κι άρχισαν να 
λειτουργούν όσα σχολεία υπήρχαν και να 
ιδρύονται νέα. Το 1707 ιδρύεται στη Σμύρ-
νη το λεγόμενο Παλαιό Σχολείο, που είχε 
αξιόλογο δάσκαλό του τον γνωστό Αδαμά-
ντιο Ρύσιο (παππού του Αδ. Κοραή).

Η Ευαγγελική Σχολή 
& το Φιλολογικόν Γυμνάσιον

Ωστόσο το 1717, με πρωτοβουλία του 
Μητροπολίτη Σμύρνης Ανανία και 

των προυχόντων της πόλης ιδρύεται το 
σχολείο που έμελλε να καταλάβει την πρώ-
τη θέση μεταξύ των υπολοίπων της περιο-
χής. Το πρώτο του όνομα ήταν Ελληνικόν ή 
Μεγάλο Σχολείον, αλλά από τις αρχές του 
1800 η ονομασία του σταθεροποιείται ως 
Ευαγγελική Σχολή, αφού σκοπό του είχε 
να σκορπίζει το φως του Ευαγγελίου του 
Χριστού (δεν είχε σχέση με τους Ευαγγε-
λικούς Προτεστάντες, που και τότε αλώνι-
ζαν στην υπόδουλη πατρίδα μας).  Η Ευαγ-
γελική Σχολή ακολούθησε πορεία δύσκολη 
αλλά λαμπρή. Σ΄αυτήν φοιτούσαν Ελληνό-
πουλα από τη Μ. Ασία, από τα γύρω νησιά 
και από όλη την Ανατολή. Ο αριθμός των 
μαθητών αυξήθηκε τόσο, ώστε δημιουρ-
γήθηκαν παραρτήματα της Σχολής σε διά-

φορες συνοικίες 
της Σμύρνης. Το 
σχολ. έτος 1919-
20 οι μαθητές εί-
χαν φτάσει τους 
775 και το επό-
μενο τους 900! 
Εκεί δίδαξαν πε-
ρίφημοι δάσκα-
λοι, όπως ο Θε-
όφιλος Καΐρης 
και ο Βενιαμίν 

ο Λέσβιος. Η ελλη-
νική κοινότητα της Σμύρνης αγκάλιασε το 
σχολείο της και το συντηρούσε οικονομικά 
με δωρεές και κληροδοτήματα. Το 1747 η 
Σχολή τέθηκε κάτω από την προστασία της 
Αγγλίας, ώστε να προστατεύεται από την 
τουρκική μανία.  

φορες συνοικίες 
της Σμύρνης. Το 
σχολ. έτος 1919-
20 οι μαθητές εί
χαν φτάσει τους 
775 και το επό
μενο τους 900! 
Εκεί δίδαξαν πε
ρίφημοι δάσκα
λοι, όπως ο Θε
όφιλος Κα
και ο Βενιαμίν 

να σκορπίζει το φως του Ευαγγελίου του 
Χριστού (δεν είχε σχέση με τους Ευαγγε
λικούς Προτεστάντες, που και τότε αλώνι
ζαν στην υπόδουλη πατρίδα μας).  Η Ευαγ
γελική Σχολή ακολούθησε πορεία δύσκολη 
αλλά λαμπρή. Σ΄αυτήν φοιτούσαν Ελληνό
πουλα από τη Μ. Ασία, από τα γύρω νησιά 
και από όλη την Ανατολή. Ο αριθμός των 
μαθητών αυξήθηκε τόσο, ώστε δημιουρ

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των σχολείων, ο μήνας που αρχίζει η νέα σχολική χρονιά. Αλλά το 
φετινό Σεπτέμβριο συμπληρώνονται 88 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή (τέλη Αυγούστου 
– αρχές Σεπτεμβρίου του 1922). Έτσι, αξίζει να δούμε με κάποια συντομία ποια ήταν η σχολική 
πραγματικότητα στη Σμύρνη, την πρωτεύουσα της Μ. Ασίας.

Η Ευαγγελική Σχολή σήμερα: Λύκειο Σμύρνης "ΑΤΑΤΟΥΡΚ"

Σμύρνη, 1910. 
Απόφοιτοι & καθηγητές της Σχολής
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Τ Η Σ  Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ

Το 1809 ιδρύεται στη Σμύρνη και δεύτε-
ρο σχολείο, το περίφημο Φιλολογικόν 

Γυμνάσιον. Τα δύο σχολεία λειτούργησαν 
παράλληλα ως το 1819 (οπότε το Φιλολο-
γικόν Γυμνάσιον αναγκάστηκε να κλείσει) 
και παρείχαν υψηλή ποιότητα εκπαίδευ-
σης, αφού οι απόφοιτοί τους που συνέχιζαν 
σπουδές σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ξε-
χώριζαν ανάμεσα στους φοιτητές και δια-
κρίνονταν ως επιστήμονες. Η διδασκαλία 
των θετικών μαθημάτων συνοδευόταν από 
πειράματα που εκτελούνταν σε ειδικό αμ-
φιθέατρο και υποστηριζόταν από οργανο-
θήκες και ειδικές συλλογές, 
ενώ οι μαθητές έρχονταν σε 
επαφή και με τα νέα επιτεύγ-
ματα της τεχνολογίας, όπως 
ήταν ο φωνόγραφος. Μεγά-
λη εντύπωση για την εποχή 
προκαλεί το ότι διδάσκο-
νταν και ξένες γλώσσες, τα 
γαλλικά και τα αγγλικά. Με 
την έκρηξη της Ελληνικής 
Επαναστάσεως του 1821 η 
εκπαιδευτική δραστηριότη-
τα διακόπτεται στη Σμύρνη 
(όπως και σε ολόκληρο τον 
ελλαδικό χώρο), ωστόσο το 
1828 η Σχολή ξαναλειτουργεί 
και ακμάζει, ενώ το 1862 ανα-
γνωρίζεται και από το ελληνι-
κό κράτος. Η Ευαγγελική Σχολή τότε πε-
ριλάμβανε εξατάξιο Δημοτικό, πεντατάξιο 
Γυμνάσιο, Διδασκαλείο (=σχολή, της οποί-
ας οι απόφοιτοι μπορούσαν να διοριστούν 
ως δάσκαλοι) και Εμπορική Σχολή. Διέθετε 
οργανωμένο τυπογραφείο, πλούσια Βιβλι-
οθήκη, Αρχαιολογικό Μουσείο και πλούσια 
νομισματική συλλογή. Το τελευταίο καλλι-
μάρμαρο μέγαρο της Ευαγγελικής Σχολής 
σώζεται μέχρι σήμερα. Πουθενά όμως δεν 
αναγράφεται πλέον το ελληνικό όνομα και 
η ελληνική της ιστορία.  Το τουρκικό κρά-
τος, αποκρύπτοντας την ιστορική αλήθεια, 
έχει αναρτήσει την επιγραφή: «Λύκειο 
Σμύρνης Ατατούρκ»!

Εκπαίδευση Θηλέων

Ειδικά στη μόρφωση των κοριτσιών η 
Σμύρνη πρωτοπόρησε. Σχολείο θηλέων 

ιδρύθηκε το 1834 στο Γραικικό Νοσοκο-
μείο, ενώ αργότερα ιδρύθηκε το Εκπαιδευ-
τικό Κατάστημα των Κορασίων, καθώς και 
το Κεντρικόν Παρθεναγωγείον. Το τελευ-
ταίο είχε Νηπιαγωγείο, πρότυπο εξατάξιο 
Δημοτικό, πλήρες Γυμνάσιο και Διδασκα-
λείο. Με τον καιρό ιδρύθηκαν επτά παραρ-
τήματά του. Το κτίριο του Παρθεναγωγείου 
σώζεται σήμερα κι αυτό σε πολύ καλή κα-
τάσταση, στεγάζοντας τουρκικό γυμνάσιο 

κοριτσιών… Αργότερα η Φι-
λεκπαιδευτική Εταιρία της 
Σμύρνης ίδρυσε Νέο Παρθε-
ναγωγείο μετ΄ Οικοτροφείου 
με Δημοτικό, Γυμνάσιο και 
Διδασκαλείο, το οποίο με-
τονομάστηκε σε Ομήρειον 
Παρθεναγωγείον και γρήγο-
ρα έγινε εφάμιλλο προς τα 
καλύτερα Παρθεναγωγεία 
της Ευρώπης.

Επιπλέον, Νηπιαγωγεία 
και Δημοτικά λειτουρ-

γούσαν στη Σμύρνη σε κάθε 
ενορία, ενώ σε κάθε ελληνι-
κή γειτονιά λειτουργούσαν 

και τα λεγόμενα «σπιτικά σχο-
λεία», δηλ. σχολεία σε σπίτια για τα μαθή-
ματα μόνο της πρώτης και δευτέρας δημοτι-
κού. Παράλληλα, λειτουργούσαν και αρκε-
τά ελληνικά και ξένα ιδιωτικά σχολεία.

Όσα με συντομία παρουσιάσαμε συ-
στήνουν την πραγματικά θαυμαστή 

ιστορία των σχολείων της Σμύρνης, που εί-
ναι μόνο μία από τις πολλές ψηφίδες που 
απαρτίζουν το αριστουργηματικό ψηφι-
δωτό της πνευματικής ζωής της πρωτεύου-
σας της Ιωνίας. Και είναι μεγάλο εθνικό 
δυστύχημα που όλα διακόπηκαν ξαφνικά, 
άδοξα και τραγικά, πνιγμένα στο αίμα των 
Ελλήνων δημιουργών τους. Και που όσο κι 
αν μας πονούν βαθιά, πρέπει όμως να τα 
γνωρίζουμε!..

κοριτσιών… Αργότερα η Φι
λεκπαιδευτική Εταιρία της 
Σμύρνης ίδρυσε 
ναγωγείο μετ΄ Οικοτροφείου
με Δημοτικό, Γυμνάσιο και 
Διδασκαλείο, το οποίο με
τονομάστηκε σε 
Παρθεναγωγείον 
ρα έγινε εφάμιλλο προς τα 
καλύτερα Παρθεναγωγεία 
της Ευρώπης.

Ε
γούσαν στη Σμύρνη 
ενορία
κή γειτονιάΤο εσωτερικό της Σχολής σήμερα



Από το Αγιολόγιο
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου

Ο Θεός ανέδειξε τον μωυ-
σή ως τον μέγα ελευθερωτή 
και προφήτη του Ισραήλ, μέσα 
από την πολυχρόνια αιχμα-
λωσία των Εβραίων από τους 
Αιγυπτίους. Όλη η ζωή του 
θεόπτου Μωυσή είναι φωτό-
λουστη από καταπληκτικά 
θαύματα.

Στα ανάκτορα του Φαραώ 
σαν πριγκηπόπουλο σπούδασε την αιγυπτιακή 
σοφία σαράντα χρόνια. Σαράντα χρόνια έμεινε 
και σαν ποιμένας των προβάτων του Ιοθώρ. Και 
άλλα σαράντα χρόνια ως ο θεόσταλτος ελευθε-
ρωτής και αρχηγός των Εβραίων στις ερήμους 
του Σινά μετά την θαυμαστή διάβαση της Νε-
κράς Θάλασσας μέχρι το όρος Ναβάβ. Στην 
κορυφή του θεοβάδιστου όρους Σινά παρέλαβε 
απ΄ τον ίδιο τον Θεό τις Δέκα Εντολές, τον Νόμο, 
που αποτέλεσαν την καρδιά της Εβραϊκής Νο-
μοθεσίας. 

Όλη η ανθρωπότητα θαυμάζει τον Μωυσή 
ως τον πρώτο ουσιαστικό Νομοθέτη του κό-
σμου. Αξίζει κάθε μορφωμένος νέος να έρχεται 
σε επαφή με την Πεντάτευχο του θεόπτου Μω-
υσέως. 

Το θεοβάδιστο Όρος Σινά υμνολογείται ως 
συμβολισμός και προτύπωση της Παναγίας μας 
από τους ιερούς υμνογράφους: 

«Χαῖρε ἃγιον ὂρος καί θεοβάδιστον� χαῖρε 
ἒμψυχε βάτε καί ἀκατάφλεκτε� χαῖρε ἡ μόνη 
πρός Θεόν κόσμου γέφυρα, ἡ μετάγουσα θνητούς 
πρός τήν αἰώνιον ζωήν� χαῖρε ἀκήρατε Κόρη, ἡ 
ἀπειράνδρως τεκοῦσα τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν».

Απολυτίκιο του προφήτου
Τοῦ Προφήτου σου Μωϋσέως τήν μνήμην, Κύριε, 
ἑορτάζοντες δι΄ αὐτοῦ σέ δυσωποῦμεν� σῶσον τάς 
ψυχάς ἡμῶν. 

Τη μνήμη των Αγίων Σο-
φίας, Πίστεως, Ελπίδος και 
Αγάπης τιμά η Εκκλησία μας 
στις 17 του τρχ. μηνός. Οι τρεις 
θυγατέρες της Αγ. Σοφίας 
σε μικρή ηλικία ομολόγησαν 
μπροστά στους τυράννους τη 
φλογερή πίστη τους στο Χρι-
στό παρουσία και της μητέρας 
τους. Η Αγ. Σοφία, μια μάνα 

με γενναία χριστιανική ψυχή, κάνοντας πέ-
τρα την καρδιά της, παρακινούσε τις κόρες 

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 
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σή
και προφήτη του Ισραήλ, μέσα 
από την πολυχρόνια αιχμα
λωσία των Εβραίων από τους 
Αιγυπτίους. Όλη η ζωή του 
θεόπτου Μωυσή είναι φωτό
λουστη από καταπληκτικά 
θαύματα.

σαν πριγκηπόπουλο σπούδασε την αιγυπτιακή 

της κατά τις στιγμές των βασανιστηρίων από 
τους τυράννους να ομολογούν συνεχώς την πί-
στη τους στο Χριστό. Με αφάνταστη καρτερία 
αντίκρισε το μαρτύριο των θυγατέρων της και 
παρέδωσε κι αυτή το πνεύμα της στο Χριστό 
πάνω στον τάφο των παιδιών της. 

Τέτοιες θυσίες αγιάζουν τον κόσμο και απο-
τελούν θαυμαστά πρότυπα χριστιανικής ομο-
λογίας. Είναι ψυχωφελές να αντικατοπτρίζει ο 
πιστός τη ζωή του με την μαρτυρία και το μαρ-
τύριο των Αγίων.

Απολυτίκιο
Σοφίᾳ ἐκθρέψασα κατά τήν κλῆσιν, σεμνή, τάς 
τρεῖς θυγατέρας σου, ταύτας προσάγεις Χριστῶ 
ἀθλήσεως σκάμμασιν� ὃθεν τῆς ἂνω δόξης σύν 
αὐταῖς κοινωνοῦσα, πρέσβευε τῶ Σωτῆρι, καλ-
λιμάρτυς Σοφία, δοῦναι τοῖς σέ τιμῶσι χάριν καί 
ἒλεος. 

Ο τρόπος με τον οποίο ο Άγι-
ος Ευστάθιος έγινε χριστιανός 
μάς φέρνει στη μνήμη τα λόγια 
του Απ. Παύλου κατά την απο-
λογία του στο βασιλιά Αγρίπ-
πα: «Οὐκ ἐγενόμην ἀπειθής τῆ 
οὐρανίῳ ὀπτασία» (Πράξ. κστ, 
19). Πράγματι ο Άγ. Ευστάθιος, 
ανώτερος αξιωματικός του ρω-
μαϊκού στρατού, έγινε χριστια-

νός μετά από ένα συμβολικό όραμα. Είδε δηλ. 
σε κυνήγι ένα ελάφι να έχει στα κέρατά του 
σταυρό. Και άκουσε τότε φωνή να τον καλεί στη 
χριστιανική πίστη. Βαπτίστηκε κι έγινε χριστια-
νός. Αλλά λόγω της μεταστροφής του καθαι-
ρέθηκε από το στρατιωτικό του αξίωμα. Μετά 
από καιρό, επί αυτοκράτορα Τραϊανού (117-138 
μ. Χ.), επειδή αρνήθηκε να προσφέρει θυσία στα 
είδωλα, ρίχτηκε μέσα σε πυρακτωμένο χάλκινο 
ταύρο μαζί με την οικογένειά του. 
Απερίγραπτη η πίστη και η γενναιοψυχία του 
αγίου μεγάλου μάρτυρα Ευσταθίου! Ελέγχει και 
διδάσκει τους χριστιανούς της εποχής μας.  

Απολυτίκιο
Ἀγρευθείς οὐρανόθεν πρός εὐσέβειαν ἒνδοξε τῆ 
τοῦ σοί ὀφθέντος δυνάμει δι΄ ἐλάφου Εὐστάθιε, 
ποικίλους καθυπέστης πειρασμούς καί ἢστρα-
ψας ἐν ἂθλοις ἱεροῖς σύν τῆ θείᾳ σου συμβίῳ καί 
τοῖς υἱοῖς, φαιδρύνων τούς βοῶντάς σοι� δόξα τῶ 
σέ δοξάσαντι Χριστῶ, δόξα τῶ σέ στεφανώσαντι, 
δόξα τῶ δείξαντί σε ἐν παντί Ἰώβ παμμάκαρ δεύ-
τερον.

φίας, Πίστεως, Ελπίδος και 
Αγάπης 
στις 17 του τρχ. μηνός. Οι τρεις 
θυγατέρες της Αγ. Σοφίας 
σε μικρή ηλικία ομολόγησαν 
μπροστά στους τυράννους τη 
φλογερή πίστη τους στο Χρι
στό παρουσία και της μητέρας 
τους. Η Αγ. Σοφία, μια μάνα 

με γενναία χριστιανική ψυχή, κάνοντας πέ

ος Ευστάθιος 
μάς φέρνει στη μνήμη τα λόγια 
του Απ. Παύλου κατά την απο
λογία του στο βασιλιά Αγρίπ
πα: «Οὐκ ἐγενόμην ἀπειθής τῆ 
οὐρανίῳ ὀπτασία» (Πράξ. κστ, 
19). Πράγματι ο Άγ. Ευστάθιος, 
ανώτερος αξιωματικός του ρω
μαϊκού στρατού, έγινε χριστια

νός μετά από ένα συμβολικό όραμα. Είδε δηλ. 



Ευαγγελικές Περικοπές 

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, ΙΕ΄ ματθαίου (Ευαγγέλιο: ματθ. κβ΄, 35-46)
 «Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.»
Η αγάπη προς τον Θεό δεν είναι αληθινή αγάπη, αν δεν συνοδεύεται και από την αγάπη 

προς τον συνάνθρωπο. Και, όπως φυσική συνέπεια της προς τον Θεό αγάπης είναι η παντο-
τινή λατρεία μας προς Αυτόν, έτσι και η αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο είναι απαραίτητο 
να εκδηλώνεται έμπρακτα, με θυσίες για την εξυπηρέτησή του. Δεν μπορεί να νοηθεί αγάπη 
προς τον πλησίον χωρίς καλά έργα. Αυτή η κατά Θεόν προς τον συνάνθρωπο αγάπη είναι η 
τέλεια κοινωνικότητα, που αναδεικνύει τους ανθρώπους αληθινά παιδιά του Θεού. Ευλογημέ-
νοι θα είμαστε, αν αγαπάμε τους άλλους όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. 

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, Πρό τῆς Ὑψώσεως (Ευαγγέλιο: Ιωάν. γ΄, 13-17)
  «Ἳνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόλλυται, ἀλλ’ ἒχῃ ζωήν αἰώνιον.» 
   Αδιάψευστη αλήθεια του Ευαγγελίου είναι οι δύο μεγάλες παρουσίες του Θεανθρώπου Λυ-

τρωτού. Με την επί γης πρώτη παρουσία Του ήλθε να καλέσει όλους τους ανθρώπους στη σω-
τηρία προσφέροντας μάλιστα την άπειρης αξίας λυτρωτική Του θυσία. Η Δευτέρα Παρουσία 
θα γίνει μελλοντικά, σε χρόνο άγνωστο για την ανθρωπότητα, για να αποδώσει ο Κύριος στον 
καθένα κατά τα έργα του. Εφόσον ζούμε στην παρούσα ζωή, ας «ἐπιτελοῦμεν ἁγιοσύνην ἐν 
φόβῳ Θεοῦ» (Β΄ Κορ. ζ΄, 1), ώστε η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου να είναι για μας μια ολόχαρη 
αρχή της αιώνιας ζωής στη Βασιλεία των Ουρανών.

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, μετά τήν Ὓψωσιν (Ευαγγέλιο: μάρκ. η΄ 34 – θ΄ 1)
«Ἓως ἂν ἲδωσι τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.»
Όταν ακούμε να γίνεται λόγος για τη Βασιλεία του Θεού, ο νους μας στρέφεται προς την 

ουράνια Βασιλεία που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους πιστούς. Ορθή αυτή η σκέψη. Όμως η 
Αγ. Γραφή ομιλεί και περί επιγείου Βασιλείας του Θεού. Ποια είναι αυτή; Είναι η Εκκλησία του 
Χριστού, που λέγεται και Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι ενιαία και αδιαίρετη. Το ένα τμήμα 
της, αυτό της γης, λέγεται Αγωνιζομένη ή Στρατευομένη Εκκλησία. Το άλλο τμήμα, στους 
ουρανούς, λέγεται Θριαμβεύουσα Εκκλησία. Πολίτες της Βασιλείας του Χριστού, μέλη της Βα-
σιλείας Του, είναι όσοι πιστεύουν ενσυνείδητα στο Χριστό και αγιάζονται με τα ιερά μυστήρια 
της Εκκλησίας μας.

Πρέπει να ευχαριστούμε τον Σωτήρα μας που μας κάλεσε στην αιώνια Βασιλεία Του, μας 
κατέταξε ως μέλη στην Εκκλησία Του και μας προορίζει σαν φιλόστοργος Πατέρας για την 
μακαριότητα της ουράνιας Βασιλείας Του.

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, Α΄ Λουκά (Ευαγγέλιο: Λουκ. ε΄ 1 – 11)
«Κύριε, ἒξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὃτι ἀνήρ ἁμαρτωλός εἰμι.»
Ο Απ. Πέτρος δοκίμασε κατάπληξη από το πρωτοφανές εκείνο ψάρεμα. Με δέος και με συ-

ναίσθηση της μικρότητάς του είπε στο Χριστό το «ἒξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, Κύριε». Στην πραγματι-
κότητα ο Πέτρος δεν ήθελε με κανένα τρόπο να χωριστεί από το Χριστό, αφού άλλωστε προς 
χάριν Του είχε εγκαταλείψει πλοία και δίχτυα και οικογένεια. Αλλά τούτες τις στιγμές ένιωσε 
το ασύλληπτο μεγαλείο του Διδασκάλου Του, συναισθανόμενος παράλληλα και τη δική του 
μικρότητα… Ο Χριστός άκουσε με στοργή την ομολογία του Πέτρου και βράβευσε την ταπει-
νοφροσύνη του και μάλιστα τον ανέδειξε πρώτο μεταξύ των Αποστόλων. 

Όταν ο πανάγαθος Θεός μάς μιλάει με σημαντικά γεγονότα και μας εμπνέει με ιερά συναι-
σθήματα, ας συναισθανόμαστε κι εμείς την μικρότητά μας και γονατιστοί ας Του λέμε: «Κύριε, 
βοήθησε και μένα τον αμαρτωλό να μένω πάντοτε μαζί Σου».

      Ι Ε Ρ Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ Α Τ Α
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Ένας γεράκος φόρτωσε
ξύλα πολλά στον ώμο,
μα ήταν το φόρτωμα βαρύ
και λύγισε στο δρόμο.
Τότε όλος αγανάχτηση
τα ξύλα ρίχνει κάτου
φωνάζοντας και βρίζοντας
για τα γεράματά του:
«Αχ, έλα τώρα, θάνατε,
και τη ζωή μου πάρε!..»
Και νάσου έρχεται ο Θάνατος:
«Με φώναξες, κουμπάρε;» 
«Ναι, κι ο γεράκος τού απαντά,
για βόηθα με σε κάτι,
το φόρτωμά μου σήκωσε 
και βάλτο μου στην πλάτη…»           

      Πέτρος Αγγελόπουλος

ΓΕρΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Γέρων ποτέ ξύλα κόψας 
καί ταῦτα φέρων πολλήν 
ὁδόν ἐβάδιζε. Διά δέ τόν κό-
πον τῆς ὁδοῦ ἀποθέμενος τό 
φορτίον τόν Θάνατον ἐπεκα-
λεῖτο. Τοῦ δέ Θανάτου φανέ-
ντος καί πυθομένου δι΄ ἣν 
αἰτίαν αὐτόν παρακαλεῖται, 
ὁ γέρων ἒφη· «Ἳνα τό φορτί-
ον ἂρῃς». 

Μύθος του Αισώπου

Η νέα γενιά & η οικονομική κρίση

ΘΕΜΑ: Πώς βλέπετε, σεις οι νέοι, την 
πρόσφατη οικονομική χρεοκοπία ή την, 
τυχόν, πτώχευση της χώρας μας; Καταλο-
γίζετε κάπου ευθύνες γι΄ αυτό το κατρακύ-
λισμα; Τι πρέπει ή τι μπορεί να γίνει κατά 
τη γνώμη σας για την αποκατάσταση της 
εθνικής οικονομίας και ομαλότητας της 
πατρίδας μας; 

Το Ελληνικό Κράτος, κυρίως κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, στηρίζει την οικονομία του στα 
δάνεια. Οι δυσβάσταχτοι τόκοι τούς οποίους πλη-
ρώνει, το σπρώχνουν μέρα με τη μέρα στη χρεο-
κοπία και στην πτώχευση. Ηθικοί αυτουργοί αυτής 
της θλιβερής κατάστασης είναι κατά κύριο λόγο η 
Πολιτική Ηγεσία του τόπου, δηλαδή οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις που ψηφίζονται από το λαό και διοι-
κούν τη χώρα. 

Αλλά αίτιοι του σημερινού καταντήματος είναι 
και οι έλληνες πολίτες, ο κυρίαρχος λαός, όπως λέ-
γεται. Ο λαός ανεβάζει στις κυβερνητικές θέσεις 
τους Πρωθυπουργούς και τους Υπουργούς και 
τους Βουλευτές στο Κοινοβούλιο. 

Οι σημερινοί Έλληνες, κατά το πλείστον, δεν 
χειρίζονται με υπευθυνότητα το ιερό δικαίωμα της 
ψήφου τους. Ψηφίζουν με κριτήριο όχι το κοινό 
συμφέρον αλλά με κριτήρια ιδιοτελή, με σκοπό την 
ανάδειξη κάποιας κομματικής παράταξης για ατο-
μικό ή συνδικαλιστικό όφελος. Από ανευθυνότητα 
διακρίνονται οι διάφοροι πολιτικοί στη διαχείριση 
του δημοσίου πλούτου. Σπατάλες και κλοπές και 
καταχρήσεις παρουσιάζονται τον τελευταίο καιρό, 
με κατάληξη να προσάγονται στα δικαστήρια πο-
λιτικά πρόσωπα που κατείχαν θέσεις υψηλές, ενο-

ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
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Λαμπρά, κανούργια χτίσετε σχολειά·

απλόχωρα, σε ήλιου φως λουσμένα,

με νίκης στέφανο κλωνάρι ελιά,

σε Παρθενώνα αψηλωμένα. 

  

Ώριες κυψέλες τα νέα τα σχολειά.

Μελίσσι τα παιδιά. Χειροπιασμένα,

τη γνώση με την όμορφη δουλειά

απλά θα καταχτούν, ευτυχισμένα.

  

Σοφά, γερά, με υπομονή

η νέα γενιά το μέλλον της θα χτίζει,

ενώ του Ναζωραίου η μορφή

στο έργο της γλυκά θα τη φωτίζει. 

        Ιω. Α. Χριστοδουλόπουλος

χοποιούμενα για παντός είδους καταχρή-
σεις και οικονομικά εγκλήματα.

Η Πολιτεία παρουσιάζεται να έχει όψη 
ακυβέρνητου πλοίου στο πέλαγος. Οι πο-
λιτικοί μας με τους ανταγωνισμούς και τις 
διαμάχες τους μας φέρνουν στη μνήμη την 
αλληγορία του Πλάτωνα με την αναφορά 
του στο ακυβέρνητο σκάφος. Ο ιδιοκτή-
της του σκάφους είναι μύωπας και κου-
φός και άγευστος της ναυτικής τέχνης. Τα 
μέλη του πληρώματος φιλονικούν μεταξύ 
τους και κανείς δεν σκέφτεται και δεν συ-
νειδητοποιεί τον κίνδυνο και το ότι μέσα 
στον ταραγμένο ωκεανό χρειάζεται ένας 
έμπειρος κυβερνήτης, που να γνωρίζει τις 
θέσεις των άστρων και τις ιδιοτροπίες των 
ανέμων. Και τελικά αυτός, ο μόνος που 
μπορεί να οδηγήσει / κυβερνήσει με ασφά-
λεια το «μεθυσμένο καράβι» μέσα στην 
τρικυμία, είναι ο φιλόσοφος Κυβερνήτης, 
δηλαδή ο άνθρωπος της σύνεσης, της πεί-
ρας, της σοφίας, με ένα λόγο ο υπεύθυνος 
πνευματικός άνθρωπος…

 Η πλατωνική αντίληψη με το εύ-
στοχο παράδειγμα ρίχνει και σήμερα φως 
στο τούνελ που βρίσκεται η πατρίδα μας. 
Και σηματοδοτεί τον τρόπο και την ευθύνη 
που έχουμε όλοι οι Έλληνες προκειμένου 
να ξεπεράσουμε τη βαθιά εθνική κρίση 
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας και 
αυτό εξαιτίας – επαναλαμβάνουμε – της 
εγκληματικής ανευθυνότητας των πολιτι-
κών μας και της ολιγωρίας και των ιδιο-
τελών συμφερόντων του λαού, δηλ. όλων 
των πολιτών της πατρίδας μας. 

Νεκτάριος Πούλης,
απόφ. Εκπ/ρίων «Απ. Παύλος» - φοιτητής
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Καινούργια σχολεία



α γ γ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

September 14th
On the 14th of September we celebrate the Exaltation of the Holy Cross 

showing our true dedication to our Savior Jesus Christ, who was crucified for 
the salvation of our souls. The following story and poem refer to this major 
feast. 

Once, a writer had a strange idea; to write something very important, 
the most important that could be written, but in few words. He said: “I 
will write only one page”. 

Eventually he was led to something even stranger: to write just one 
word in that page. This word said it all. Everything was compressed in 
it: darkness and light, heaven and earth, God and humans, hate and 
ingratitude of humans, obstinacy and wickedness of dark power, hope, 
devotion, strength, patience, love, victory, the triumph of virtue… 

The word was: CRUCIFIED! 

 Νεκτάριος Κοτσομούρας, Β΄ Λυκείου
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Επιμέλεια: Βασ. Μπάδα, Εκπ/κόςΕπιμέλεια: Βασ. Μπάδα, Εκπ/κός

The cross in m
y pocket

I carry a cross in my pocket,

a simple reminder to me

of the fact that I am a Christian

no matter where I may be.

This little cross is not magic

nor is it a good luck charm.

It isn’t meant to protect me

from every physical harm.

It’s not for identification

for all the world to see.

It’s simply an understanding

between my Savior and me.

When I put my hand in my pocket

to bring out a coin or key

the cross is there to remind me

of the price He paid for me.

It reminds me, too, to be thankful

for my blessings day by day

and to strive to serve Him better

in all that I do and say.

It’ also a daily reminder

of the peace and comfort I share

with all who know my Master

and give themselves to His care.

So, I carry a cross in my pocket

reminding no one but me

that Jesus Christ is Lord of my life

if only I’ll let Him be. 



γ α λ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

Deux instruments musicaux
  Cette fois, nous allons vous présenter deux instruments musicaux que vous 
pouvez  construire seuls avec des ingrédients simples. La construction est très 
amusante:

A. Le Tambourin
1. Agrafez deux assiettes en papier jetables, ou coudez-les 
ensemble avec une aiguille et du fileur, comme vous le voyez dans 
l'image.
2. Attachez autour d’eux –sans serrer- des petites clochettes. Ils 

vont sonner quand vous secouez votre tambourin.
3. Pour jouer votre tambourin, secouez-le avec du rythme. Frappez-le 

avec les doigts. Jetez-le dans l'air et attrapez-le!

B. «Les buveurs mélodiques »

  Grâce à cet instrument musical on ne peut pas seulement tenir le rythme 
comme avec le tambourin mais jouer aussi une mélodie. Voici ce qu'il faut  
faire:

1. Prenez  huit verres identicaux.
2. Remplissez le premier verre avec de l'eau. Frappez-le avec une cuillère. 
Chantez le son que vous écoutez et nommez-le avec la note «do».
3. Maintenant chantez la note suivante, «ré». Après mettez un peu d'eau dans 
le second verre et frappez-le. Peut-on dire que ce son ressemble avec la note 
«ré»? Ajoutez ou soustrairez un peu d'eau jusqu'à ce que vous écoutez le son 
de la note  «ré» par le verre.
4. Préparez de la même manière les autres verres, de sorte que vous avez tous 
les huit notes de la gamme. Mettez des chiffres sur les verres.
5. Avec du Blanco ou du ruban adhésif marquez sur les verres l’ hauteur de 
l'eau. De cette façon ce sera plus facile de remplir les verres la prochaine fois.

Maintenant vous pouvez jouer votre premier morceau musical! Pratiquez-vous! 
Bonne chance! 

Μαρία Καρατζάογλου, Β΄ Λυκείου

Επιμέλεια: Παν. Κοντονάσιου, Εκπαιδευτικός

3.
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΧρηΜΑ, ΞΕΣΑΛΩΜΑ ΚΑΙ …ΦΥΛΑΚη! Μη 
σας φαίνεται περίεργο! 
Πίσω απ΄ τα σίδερα της 
φυλακής στέλνουν τα 
δικαστήρια και σταρ που 
τα ονόματά τους φιγου-
ράρουν σε λίστες καλο-
πληρωμένων ηθοποιών, 
τραγουδιστών ή μοντέ-

λων. Κάθε τόσο αποκαλύπτονται παράνομες 
πτυχές της ζωής τους, για τις οποίες καταδι-
κάζονται (εφημ. «Έθνος», 2-8-10). Εθισμός στα 
ναρκωτικά, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 
επιθετική συμπεριφορά, φοροδιαφυγή, ψευ-
δείς καταθέσεις σε δικαστήρια κ.ά. είναι βαριά 
αδικήματα στα οποία υποπίπτουν οι αστέρες, 
σπρωγμένοι από τα πάθη που υποθάλπουν 
στην ψυχή τους ο χώρος της δουλειάς που 
επέλεξαν και τα χρήματα που τους χαρίζει η 
συμπάθεια που εμείς εκδηλώνουμε γι΄ αυτούς. 
Ας συνηθίσουμε λοιπόν να μην αφήνουμε τον 
εαυτό μας να παραπλανάται από την εφήμερη 
λάμψη!

50.000 ΚΟΥΛΟΧΕρηδΕΣ, ΑΛΛΙΩΣ «ΦρΟΥ-
τΑΚΙΑ», όπως λέγονται οι γνωστές μηχανές 
τζόγου, προτίθεται να εγκαταστήσει η κυβέρ-
νηση στη χώρα μας απ΄ άκρου σ΄ άκρο, προκει-
μένου να συγκεντρώσει χρήματα στα κρατικά 
ταμεία. Ο τεράστιος αυτός αριθμός των μηχα-
νών δηλώνει αναλογία ενός μηχανήματος ανά 
250 άτομα, ρεκόρ για όλη την Ε.Ε! Επιπλέον, 
θα ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση που θα νομι-
μοποιεί τον διαδικτυακό τζόγο. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι όλα αυτά προωθούνται εν μέσω κοι-
νωνικών αντιδράσεων. Το 77% των Ελλήνων 
πολιτών που ρωτήθηκαν σε σχετική έρευνα 
δηλώνουν αντίθετοι με την απόφαση. Αρκετές 
επίσης ενστάσεις έχουν υποβληθεί ακόμα και 
από κυβερνητικούς βουλευτές, που τονίζουν 
την τεράστια ζημιά που προκαλεί ο τζόγος 
στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική 
ζωή. Λοιπόν, η ηγεσία της χώρας μας σπρώ-
χνει το λαό στο φοβερό πάθος των τυχερών 
παιχνιδιών! Χάσαμε τα μυαλά μας! 

 δΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕθΕΛΟΝτΙΣΜΟΣ.         
Αυξάνουν κάθε 

χρόνο οι νέοι που 
επιλέγουν την 
άσκηση του εθελο-
ντισμού και στις δι-
ακοπές, συνδυάζο-
ντας τη διασκέδα-
ση με την κοινωνι-

κή προσφορά. Προσφέροντας βοήθεια στον 
ανθρωπιστικό ή τον περιβαλλοντικό τομέα, 
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, οι εμπειρίες 
που αποκομίζει κανείς είναι μοναδικές, λένε 
όσοι έχουν γίνει μέλη σε τέτοια προγράμ-
ματα εθελοντισμού. Κάθε συμμετέχων προ-
σφέρει ό,τι μπορεί, ανάλογα με τις δυνατό-
τητες και τις γνώσεις του. Τα προγράμματα 
αναλαμβάνουν π.χ. αναδάσωση ή καθαρισμό 
περιοχών, υγειονομική περίθαλψη κατοίκων 
ακριτικών περιοχών, χτίσιμο σχολείων σε 
φτωχές χώρες (εφημ. «Το Βήμα», 18-7-10). 
Πραγματικά, η χαρά και η ικανοποίηση που 
νιώθει κανείς όταν προσφέρει στο κοινωνικό 
σύνολο είναι ασύγκριτη. Μακάρι αυτό να γι-
νόταν μέρος της ζωής όλων μας – κι όχι μόνο 
στην περίοδο των διακοπών!

ΚΑτΑΣΚηΝΩΣη ΓΙΑ ΥΠΕρΒΑρΑ ΠΑΙδΙΑ 
λειτουργεί στην 
Κίνα. Είναι ένας 
ε υ χ ά ρ ι σ τ ο ς 
–όσο γίνεται– 
τρόπος, για να 
χάσουν κάποια 
από τα περιττά 
κιλά τους τα Κι-

νεζάκια. Βέβαια, όχι χωρίς προσπάθεια! Το 
κατασκηνωτικό τους πρόγραμμα περιλαμβά-
νει ειδική δίαιτα αλλά και εντατική σωματική 
άσκηση, σε συνδυασμό με κατάλληλη ψυχο-
λογική υποστήριξη. Η κατασκήνωση διαρκεί 
είκοσι μέρες και τα κατασκηνωτόπουλα, ηλι-
κίας από 7 ως 18 χρονών, χάνουν κατά μέσο 
όρο ένα κιλό κάθε δυο μέρες. Τα πλεονεκτή-
ματα της παρέμβασης στο πρόβλημα της πα-

λειτουργεί στην 

ε υ χ ά ρ ι σ τ ο ς 
–όσο γίνεται– 
τρόπος, για να 
χάσουν κάποια 

κιλά τους τα Κι-

τα ονόματά τους φιγου-

πληρωμένων ηθοποιών, 
τραγουδιστών ή μοντέ-
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χυσαρκίας στην ηλικία αυτή είναι ότι τα παιδιά 
μπορούν να χάσουν βάρος ευκολότερα και 
παράλληλα να βελτιώσουν τη λειτουργία του 
μεταβολισμού τους (εφημ. «Εστία», 4–8–10). 
Έξυπνη ιδέα μια τέτοια κατασκήνωση!

ΑρΧΑΙΑ ΕΛΛηΝΙΚΑ ΣΕ 13 δηΜΟτΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ τηΣ ΑΓΓΛΙΑΣ θα διδάσκονται πιλο-
τικά από τη νέα σχολική χρονιά. Το αγγλικό 
Υπουργείο Παιδείας εξηγεί την απόφασή 
του: έτσι θα βοηθηθούν οι βρετανοί μαθητές 
να κατανοήσουν καλύτερα τη γραμματική 
και το συντακτικό της αγγλικής γλώσσας. 
«Μπορεί η εκμάθηση μιας ξένης, και μάλιστα 
τόσο παλαιάς γλώσσας, να τρομάζει, αλλά 
τα Αρχαία Ελληνικά δίνουν μια νέα, πολύ 
ουσιαστική διάσταση στη μάθηση. Κάνουν το 
μυαλό να δουλεύει πιο γρήγορα», λέει η δρ. 
Λόρνα Ρόμπινσον, καθηγήτρια Κλασικής Φιλο-
λογίας και σύμβουλος του Υπουργείου (εφημ. 
«Το Βήμα», 1-8-10). Τι σχόλιο να κάνει κανείς 
για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στα 
δικά μας σχολεία; Οι ξένοι ξέρουν να εκτιμούν 
αυτά που εμείς οι "προοδευτικοί" νεοέλληνες 
μάθαμε δυστυχώς να περιφρονούμε...

δΙΑΒΑΖΕτΕ ΕΦηΜΕρΙδΑ; Στη Γαλλία πά-
ντως πολλά παιδιά είναι μανιώδεις αναγνώ-

στες. Στη χώρα 
δίνεται μια μεγά-
λη μάχη για να μη 
χάσουν τα παιδιά 
την επαφή τους 
με το εβδομα-
διαίο ή καθημε-

ρινό έντυπο, προτιμώντας να κάθονται μόνο 
μπροστά στον υπολογιστή τους. Από το 1995 
εκδίδεται με μεγάλη επιτυχία μία παιδική εφη-
μερίδα για 10χρονους, η Mon Quotidien (= «Η 
Καθημερινή μου»). Σε τρία χρόνια η κυκλοφο-
ρία της άγγιξε τα 50.000 φύλλα. Αργότερα, ο 
εκδότης της εξέδωσε και την Petit Quotidien 
για παιδιά ηλικίας 7 ως 10 χρόνων και την L’ 
Actu, για αναγνωστικό κοινό 14 ως 17 χρόνων. 
Και οι τρεις εφημερίδες έχουν πετύχει στον 
τομέα τους, γιατί έχουν ποιοτικό περιεχόμενο 
και καλό μάρκετινγκ. Μαζί έχουν κυκλοφορία 
165.000 φύλλων. Κυκλοφορούν καθημερινά 
εκτός Κυριακής με άρθρα, ειδήσεις, φωτο-
γραφίες, σταυρόλεξα. Με τη βοήθεια και της 
γαλλικής κυβέρνησης τα έντυπα αυτά έχουν 

γίνει αρκετά δημοφιλή, καθώς μάλιστα ενθαρ-
ρύνουν τα παιδιά να ασχολούνται και με την 
αρθρογραφία τους (εφημ. «Η Καθημερινή», 
1-8-10). Θετικό το εγχείρημα.  Το καλό έντυπο, 
αν έχει γραφτά με υγεία, προσφέρει πολλά.

τΟ ΕτηΣΙΟ ΦΕΣτΙΒΑΛ ΚΟΜΙΚΣ & ΒΙΝτΕ-
ΟΠΑΙΧΝΙδΙΩΝ στο Χονγκ Κονγκ γίνεται, φυ-

σικά, για να προ-
ωθούνται τα αντί-
στοιχα προϊόντα. 
Και για να το πετύ-
χουν αυτό, κάποιοι 
επιτήδειοι μηχα-
νεύονται πολλούς 
τρόπους. Ένας 

από τους τελευταίους είναι το λανσάρισμα 
μιας νέας μόδας μεταξύ των παιδιών και των 
εφήβων: Να ντύνονται και στην καθημερινή 
τους ζωή σαν τους αγαπημένους τους ήρωες 
των καρτούν (εφημ. «Το Βήμα», 1-8-10). Έτσι, 
θα πέφτουν τα παιδιά σε όλο και μεγαλύτερη 
σύγχυση ανάμεσα στην αληθινή και την εικονι-
κή πραγματικότητα και θα αδυνατούν να αντι-
μετωπίσουν τη ζωή, αποζητώντας ψεύτικους 
παραδείσους. Ώστε κάποιοι θα χάνουν το νό-
ημα της ζωής, για να βγάζουν άλλοι χρήματα 
με ουρά!..

Ο ΠρΩτΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙ-
ΚΟΣ ΓΥρΟΣ τΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
έχει ήδη αρχίσει! Συμμετέ-
χουν τρεις ομάδες από την 
Αυστραλία, τη Γερμανία και 
την Ελβετία, με τρία διθέσια 
ηλεκτρικά οχήματα που εκ-
πέμπουν μηδενικούς ρύπους. 
Οι συμμετέχοντες θα καλύ-

ψουν μια διαδρομή 30.000 χλμ. περίπου με 
ενδιάμεσους σταθμούς σε 150 πόλεις 20 χω-
ρών. Την 80ή μέρα αναμένεται να βρίσκονται 
στο Κανκούν του Μεξικού, όπου θα διεξαχθεί 
η επόμενη Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλί-
μα (εφημ. «Η Καθημερινή», 17-8-10). Είναι κι 
αυτός ένας τρόπος για να τονιστεί θεαματικά 
πόσο αναγκαία είναι συμφωνία των μεγαλύτε-
ρων κρατών του κόσμου σε γενναίες αποφά-
σεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος 
και, βέβαια, η εφαρμογή τους με συνέπεια!

ΚΟΣ ΓΥ
έχει ήδη αρχίσει! Συμμετέ-
χουν τρεις ομάδες από την 
Αυστραλία, τη Γερμανία και 
την Ελβετία, με τρία διθέσια 
ηλεκτρικά οχήματα που εκ-
πέμπουν μηδενικούς ρύπους. 
Οι συμμετέχοντες θα καλύ-

τρόπους. Ένας 

Ο δικός σας ρεπόρτερ
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Φίλοι μου,

Πήρα αφορμή να σκεφθώ αυτές τις 
μέρες τι είναι ελευθερία και τι θα 

πει ελεύθερος άνθρωπος, και αποφάσισα 
να σας μεταδώσω τις σκέψεις μου. 
Θέλω να σταθούμε, για μια στιγμή, 
ψηλότερα από πρόσωπα και πράγματα, να 
φιλοσοφήσουμε και να δούμε ποια είναι η 
αληθινή σημασία αυτών των λέξεων, που 
τις μεταχειριζόμαστε τόσο συχνά, χωρίς 
ίσως να τις εννοούμε κατά βάθος.

Ο Μάρκος Αυρήλιος, ο φιλόσοφος 
Ρωμαίος αυτοκράτορας, μου φαίνεται 

ότι μας έχει δώσει τον τελειότερο ορισμό: 
«Ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος που 
δεν κάνει τον εαυτό του ούτε δούλο, 
ούτε τύραννο κανενός». Με άλλα λόγια, 
ελεύθερος είναι εκείνος που δε δουλεύει 
κάτω από κανέναν, αλλά και σέβεται την 
ελευθερία του άλλου. Εκείνος που θεωρεί 
την ελευθερία δικαίωμα όχι μόνο δικό του 
αλλά γενικό του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου, 
κι επομένως, που αναγνωρίζει και το 
καθήκον να μην υποδουλώνει κανέναν. 
Αυτός πράγματι είναι ο ελεύθερος. Όποιος 
δουλεύει στους άλλους είναι δούλος· αλλά 
και όποιος θέλει, προσπαθεί και ανέχεται 
να δουλεύουν γι’ αυτόν οι άλλοι, δεν είναι 
ελεύθερος. Σε πρώτη ευκαιρία, σε πρώτη 
κακοτυχία, αυτός από τύραννος θα γίνει 
δούλος ταπεινός. Έτσι το εννοεί ο Μάρκος 
Αυρήλιος, ο αυτοκράτορας.

Οι Έλληνες, από τα παλιά χρόνια 
ως τα σημερινά, φημίζονται για 

τη φιλελευθερία τους. «Του Έλληνα ο 
τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει». Κι αλήθεια, 
οι περισσότεροι αγαπούν υπερβολικά την 
ελευθερία. Αλλά λίγοι είναι εκείνοι που 
σέβονται και την ελευθερία του άλλου και 
κοντά στο δικαίωμά τους αναγνωρίζουν κι 
ένα ισοδύναμο, ισότιμο καθήκον. Λίγοι είν’ 
εκείνοι που δε μεταχειρίζονται τη δύναμή 
τους και την εξουσία τους για να πιέσουν, 
για να υποτάξουν, για να τυραννήσουν.

Σεις, που μπαίνετε τώρα στη ζωή, ήθελα 
πολύ να μελετήσετε αυτό τον ορισμό. Θα 

σας βοηθούσε ν’ αποκτήσετε την αληθινή 
ελευθερία ή φιλελευθερία. Στον κύκλο 
σας κι εσείς, μικρό ή μεγάλο, μη δεχτείτε 
ποτέ να γίνετε δούλοι κανενός. Άλλο η 
πειθαρχία, η νομιμοφροσύνη, η υποταγή 
στους νόμους και στους προϊσταμένους 
κι άλλο η ταπεινή δουλοφροσύνη. Όχι, 
για κανένα συμφέρον, δούλοι μη γίνετε 
ποτέ. Αλλά και μην καταδεχτείτε ποτέ να 
κάνετε δούλους σας τους άλλους. Ούτε τον 
ίδιο τον υπηρέτη σας. Και αυτού ακόμα 
χρωστάτε να σέβεστε την ελευθερία. 
Επειδή είναι υπηρέτης δε θα πει ότι πρέπει 
να μην ορίζει σε τίποτα τον εαυτό του, να 
μην μπορεί να κάνει το ελάχιστο, χωρίς να 
το θέλετε. 

Μην επιδιώκετε να επιβάλετε τις ιδέες 
σας, φιλολογικές, φιλοσοφικές, 

καλλιτεχνικές, κοινωνικές, οτιδήποτε, και 
να κάνετε οπαδούς που να σας ακολουθούν 
με τυφλό φανατισμό. Ούτε στο σπίτι σας το 
ίδιο. Εκφράζετε τις ιδέες σας, υποβάλλετέ 
τες, συζητείτε τες, αλλά ως εκεί. Να 
σέβεστε και τις ιδέες του άλλου και να 
μην πιστέψετε ποτέ ότι είστε αλάνθαστοι. 
Τότε μόνο θα είστε αληθινά ελεύθεροι. 
Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία, τέτοια 
η αντίληψη της ελευθερίας, τέτοιο το 
αίσθημα, και δε θα κινδυνεύσετε ποτέ να 
υποδουλωθείτε σ’ έναν άλλο. Γιατί, για να 
φτάσει κανείς να σέβεται σε τέτοιο βαθμό 
την ελευθερία του άλλου, θα πει ότι πρώτα 
αγαπάει τη δική του και τη θεωρεί τόσο 
σπουδαίο και μεγάλο αγαθό, ώστε να μην 
του επιτρέπει η συνείδησή του να την 
αφαιρέσει από οποιοδήποτε άλλο πλάσμα. 
Και για έναν ακόμη λόγο: για να μην έρθει 
ποτέ στιγμή να του την αφαιρέσει κι αυτού 
κάποιος άλλος. 

Γρ. Ξενόπουλος 
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Τι θα πει Ελεύθερος Άνθρωπος
ΑΠΟ ΤΗ «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ» 
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Συνώνυμο: Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται στη θέση μιας άλλης, 
όταν δεν ξέρουμε ακριβώς την ορθογραφία της πρώτης λέξης. 
Μικρή πόλη: Ένας τόπος όπου κυκλοφορούν πρώτα τα νέα κι ύστερα 
οι εφημερίδες. 
Βιολιστής: Ο άνθρωπος που είναι πάντα βυθισμένος στη μουσική ως 
το λαιμό.

Αστείο Λεξικό

Ανέκδοτα

  

Γρίφοι 
Σ’ ένα κοσμικό σαλόνι την ώρα του καφέ έχει πάρει το λόγο ένας 

κύριος που στα δάχτυλά του φοράει πανάκριβα δαχτυλίδια. 

- Εγώ, λέει, έγινα πλούσιος από τα λάθη των άλλων.

- Ασφαλώς θα είστε δικηγόρος, του λέει κάποιος.

- Ω, όχι! Έχω εργοστάσιο που φτιάχνει γόμες…

Ένας γιατρός έχει σαν χόμπυ την ποίηση. Μια κυρία τον ρωτάει:

- Είναι αλήθεια, γιατρέ, ότι γράφετε ποιήματα;

- Ναι, έτσι, για να σκοτώνω την ώρα μου…

Και η κυρία:

- Γιατί; Δεν έχετε πελάτες;
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Βρείτε τη λέξη:

Αν ενώσετε τα γράμματα των σωστών 

απαντήσεων, θα σχηματίσετε το όνομα 

μιας σπουδαίας αρχαίας ελληνικής πό-

λης.

1. Ποιος έγραψε τα βιβλία «Κύρου Ανά-

βασις» και «Κάθοδος των Μυρίων»; 

Α. Ο Θουκυδίδης (ΚΑ) Β. Ο Ξενοφώ-

ντας (ΠΕ) Γ. Ο Πλάτωνας  (ΤΟ)

2. Πότε τέλειωσε ο Α¨ Παγκόσμιος Πό-

λεμος;

Α. 1793 (ΠΑ) Β. 1925 (ΛΕ) Γ. 1918 (ΡΓ)

3. Πόσα ταξίδια έκανε ο Κολόμβος για 

την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου;

Α. 4 (ΑΜ) Β. 5 (ΔΟ) Γ. 6 (ΤΑ)

4. Ποια Μούσα προστάτευε την κωμω-

δία;

Α. Η Τερψιχόρη (ΑΣ) Β. Η Ουρανία 

(ΗΣ) Γ. Η Θάλεια (ΟΣ)

Ειρήνη & Κων/νος Ραυτόπουλος, 

Β¨Λυκ. & Γ¨ Γυμν.

Λύσεις 
προηγούμενου τεύχουςΓρίφοι

1. Ανάβουμε τον ένα διακόπτη και μετά από λίγα λεπτά τον σβή-νουμε. Έπειτα ανάβουμε τον άλλο διακόπτη και μπαίνουμε στο μπάνιο. Αν το φως είναι αναμμένο, σημαίνει  ότι ο διακόπτης είναι αυτός που μόλις ανάψαμε. Αν η λάμπα είναι σβηστή, την ακουμπάμε. Αν είναι ζεστή, το φως ανάβει με τον πρώτο διακό-πτη που πατήσαμε. Αν όχι, τότε ανάβει με τον τρίτο διακόπτη. 2. Σε 60 μέρες. 
Αναγραμματισμοί
1. θάλασσα 2. βουτιές 3. παραλία 4. καρπούζι 5. ήλιος 6. καλο-καίρι
Τοποθετήστε τις λέξεις: 

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

Τ Ι
Ρ Α Μ Μ Ο Σ

Μ Π Ρ Α Τ Σ Α Κ Ι Α
Ο

1. Πώς μπορούμε με 

τέσσερα 9, χρησιμοποι-

ώντας μια αριθμητική 

πράξη, να βρούμε τον 

αριθμό 100; 

2.  Όταν η θεία Καίτη 

φτιάχνει σούπα, βάζει 

1 φασόλι με κάθε 2 μπι-

ζέλια. Αν η σούπα της 

περιέχει συνολικά 300 

φασόλια και μπιζέλια, 

πόσα μπιζέλια έχει; 



τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

fax: 27410 - 75727, e-mail: grammateia@apostolospavlos.gr

Οι κρίσιμες μέρες που περνάμε αποτελούν πρόκληση στους γονείς 
για λήψη γενναίων αποφάσεων.

  T A  Ε Κ π Α Ι δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Α  " Α π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  π Α Υ Λ Ο Σ "

εγγυώνται  την επιτυχία στους μαθητές τους

αναπτύσσουν τη δίψα της μάθησης

βοηθούν στην άρνηση των κακών συνηθειών

δίνουν κίνητρα για βίωση αρετής

   ΕλάτΕ τώρά νά μάς γνώρίςΕτΕ & νά ΕγγράψΕτΕ τά πάίδίά ςάς
ςτά ΕκπάίδΕυτήρίά "άπΟςτΟλΟς πάυλΟς"




